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 خیرکم خیرکم الهله 
 وانا خیرکم الهلی





در دنياي امروز براي برقراري و حفظ يك رابطه زن و 
 شوهري سالم 3 عنصر الزم است :

بينش كافي در مورد لزوم ازدواج و تشكيل خانواده( 1  
 

آشنايي با چالشها و آفتهايي كه زندگي مشترك را تهديد مي كند( 2  
 

كسب مهارتهاي الزم براي مقابله با اين چالش ها و دفع آفت ها( 3  



 راهکارهای استحکام خانواده



. 

 گيري شخصيتعوامل مؤثر بر شکل

 
 (با خود آورده زیستی)عوامل وراثتی(     1

 
 محیطی عوامل(2 

 
 اراده(3 

  
 ایمان والطاف الهی(4 

  



 :  فرمايد کريم در تشبيهي زيبا ميقرآن 

 

وَ الْبَلَدُ الّطَيِبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ 
رَبِهِ وَ الَذِي خَبُثَ ال يَخْرُجُ إِالّ  

 (.58اعراف، آيه )نَکداً؛ 
 گياهان و آيد مي بيرون پروردگار اذن به گياهش پاک، سرزمين

 و اندک گياه جز آلوده و ناپاک سرزمين از و روياند مي ارزشمندي
 افراد اکثر شريف، و اصيل هاي خانواده در .آيد نمي بيرون فايده بي

 در ضعفي نقّطة کمتر و هستند داشتني دوست و سالم شخصيت داراي
  . پيد ها آن



 :  فرمايد ميپيامبر گرامي اسالم حضرت محمد 

 دسّاسٌتَزَوَجوا في الحِجز الصالح، فانَ العِرْقَ  .
  .تأثيرگذار هستند( ها نّطفه و ژن)خانواده و دامن شايسته همسر انتخاب کنيد زيرا عِرقْ از 

 
 :  در روايت ديگر فرمودندو 

 اُنْظُر في اي نصابٍ تَضَعُ وَلَدک، فإنَ العِرقَ دسّاسٌ؛  

 
چه کسي را براي مادري )خواهي فرزندت را در دامن چه کسي قرار دهي  بنگر که مينيک 

شود و   زيرا عِرق و خصوصيات ارثي، به صورت ناخواسته و بدون اختيار منتقل مي( انتخاب کني
 .گذارد تأثير مي

. 
 
 
 

 (.العرب به معني اصل و ريشه معني شده است دار آمده و در لسان الحجز به معناي عفيف و طاهر و خانواده)

. 
 ؛ 



 :  حضرت پيامبر همچنين در فرمايشي ديگر فرمودند

يا : ايّاکم و خضراءَ الدِمن، قيل! ايّها النّاس 
المَرءَةُ : و ما خضراءُ الدِمن؟ قال!  رسول اللّه

 الحسناءُ في منبَتِ السّوء
سؤال  ! زاري که برفراز مزبله و منجالب روئيده باشد برحذر باشيد و بپرهيزيد از سبزه! اي مردم

بپرهيزيد از دختر زيبا و زن زيبايي که در خانوادة  : منظورت چيست؟ فرمود! اي پيامبر خدا: شد
بسي واضح و روشن است که پسر نيز چنين است و  . غيراصيل و پليدي رشد کرده باشد

 .بايست از خانواده اصيل باشد مي
 
 
 
 



 :فرمايند مي( فاقد عقل و شعور کافي)دربارة ازدواج با افراد احمق  حضرت علي
 

و صُحبتََََََها بالءٌ فانَ تزويجَ الحَمقاءِ، و إيّاکمْ 
 وُلدَها ضِياعٌ؛

ازدواج با افراد احمق و نادان بپرهيزيد، زيرا از 
  .شوند همنشيني با آنان بال بوده و فرزندان نيز تباه مي



 زديگري نيعامل مهم , از منظر اسالم عالوه بر عوامل ذکر شده
از ديدگاه .در شخصيت دخالت دارد وآن ايمان و اعتقادات است

.  گيري شخصيت انسان دارد اسالم، ايمان نقش مهمي در شکل
 ]شخصیت[: در اين زمينه فرمودند -عليه السالم  -حضرت علي 

 .انسان در گرو ایمان خود است
گیری شخصیت انسان  ایمان تأثیرهای گوناگونی بر شکل»     

 .«دارد که از جملة آن ها آرامش و امنیت درونی است
 :قرآن در اين زمينه فرموده است     

مَنْ ءامَن بِاللّهِ وَالْیَوْمِ االخِرِ وعَمِلَ صَالِحًا فَالَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَالَ 
69مائده، ) هُمْ یَحْزَنُونَ آنان که به خداوند ایمان دارند و عمل  (

اند، نه ترسی بر آنان است و نه غمگین صالح انجام داده
  .خواهند شد



عوامل 
 محيّطي

 مدرسه

 جغرافيايي

 خانواده

 دوستان

 محله



 مدرسه. 1•
که به نحو يکي از عوامل محيّطي  

گيري شخصيت اي بر شکل ويژه
.  است« مدرسه»مؤثر است، عامل 

 مدرسه نقش بسيار مهمي بر شکل
گيري شخصيت دارد تا آن جا که 

حقيقت : نويسدژ ـ ماندل مي
ترين حادثة  ندارد که بزرگ

علمي جامعة انساني گام نهادن  
 انسان روي کرة ماه باشد؛ بزرگ

اي است که  ترين حادثه لحظه
يک کودک پنج ساله براي اولين 

 نهد بار به مدرسه گام مي



•

 در مهمي تأثير که ديگري عامل  
 همساالن دارد، شخصيت گيري شکل

 همساالن گروه هستند، دوستان و
 به را مهمي اجتماعي هاي مهارت
 به بزرگساالن که آموزد مي کودکان

 به را آن ها توانند نمي وجه، هيچ
 فرد همساالن گروه .بياموزند کودک

 رفتارهاي و قوانين پذيرش براي را
 و کند مي آماده اجتماعي جديد

 که آورد مي فراهم را تجربه هايي
 شخصيت بر مدتي طوالني تأثيرات

 .گذارد مي فرد

 



 محيط جغرافيايي.  3
شرايط جغرافيايي و آب  

وهــــــوايي از قبيــــــل  
ــتان ــوير ,کوهســــ کــــ

گرمسيري و ,سردسيري,
در خصوصــــــــيات .....

 .شخصيتي تاثير دارد

 



 خانواده-4                
 عوامل ترين مهم از خانواده 

 شخصيت گيري شکل بر مؤثر
    تأثير اين .آيد مي به شمار
 زندگي اولية دوران در به ويژه
 و محسوس بسيار انسان

 از خانواده و است ملموس
 رشد در گوناگون، جهات

 .استمؤثر کودک شخصيت



 الگوي زيبا•



اندیشمندان اهمیت خانواده از نگاه
      

 اولين نهاد بشري•

 (دورکيم)اولين آموزشگاه بشري•

تاثيرگذارترين عامل بر شکل گيري شخصيت  •

 (پياژه)فرزندان

 (دکوره)تاثيرگذار بر سالمت عمومي جامعه•

 (ستير)تامين کننده رضايت از زندگي•

 



 

 
 

 
 

 
خانواده از نگاه اسالم و آموزه های دینی، 
نهادی مقدس، سازمانی حرکت آفرین، ساحل 
آرامش و سکون، بستر تربیت و رشد، جایگاه 
پیشرفت مادی و معنوی و تجلی گاه شکوفایی و  

به طوری که اگر ضروری باشد . بالندگی است
تا انسان برای نیل به کمال و به روزی از یک  
نردبان چند پله ای صعود کند و باال برود، به 
طور حتم و یقین اولین پلة این نردبان ترقی و 
 رشد، تشکیل خانواده است



محمد رهبر عالي قدر اسالم حضرت 
 مي فرمايند

در اسالم هيچ بنياني پيش خداوند 
محبوب تر و ارزشمندتر از بنيان تشکيل 

« .خانواده و بنيان ازدواج نيست ما بُنِيَ  .
بناءٌ فِي االسالم اَحَبُ إلي اهلل تعالي مِنَ 

، 100مجلسي، بحاراألنوار، ج)التَزوج؛ 
(.222ص  



مي فرمايندقرآن کريم   

از آیات و نشانه های قدرت خداوند این 
است که برای انسان از نوع و جنس خود،  

در  )همسرانی آفرید تا در کنار آنان 
به آرامش و سکون نیل پیدا ( خانواده

کنند و بین آنان دوستی و رحمت قرار 
.داد   

أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْ وَمِنْ آیَاتِهِ  
؛  لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَةً وَرَحْمَةً

(.21سورة روم، آیه )  



همچنین پیامبر گرامی اسالم 
:می فرمایند  

ازدواج کنید و خانواده 
تشکیل دهید تا صاحب فرزند  
شوید، به درستی که من به  
زیادی شما در روز قیامت بر  
امت های دیگر مباحات  
  .می کنم

تناسلوا، انّی اُباهی تناکحوا 
بکم االُمم فی یوم القیامة؛  

نوری، مستدرک الوسایل، )
(.153، ص14ج  





خانواده کوچک ترین و 
ساده ترین و عمومی ترین  
واحد اجتماعی است که 
براساس ازدواج رسمی 
بین حداقل یک زن و 
یک مرد تشکیل می شود و 
با تولد فرزندان توسعه 

.می یابد  



 ارکان اولیه خانواده

هستةمرکزی و پایه های اساسی خانواده و ارکان 
هسته ای یا )نخستین آن را در تمام خانواده ها 

زن و شوهر تشکیل می دهند( گسترده   
است تشکیل شده از خانواده ای هسته ای خانواده 

.والدین یا یکی از آن دو و فرزندان وابسته به آنها  
است که در آن بیش  خانواده ای گسترده خانواده 

از دو نسل از خویشاوندان نزدیک در کنار 
. یکدیگر و در یک خانوار زندگی می کنند  



 خانواده استحکام عوامل
 



 عوامل استحکام
 :خانواده

 
 

 رعایت سلسله مراتب(1
 
 
 

 

 

2ج، زیمون، مفاهیم و تئوری های کلیدی در خانواده درمانی، ص. ف [3].  



 :  سوره مبارکه نساء مي فرمايد 34خداوند در آيه 

 عَلَی بَعّْضَهُمْ اللّهُ فَّضَلَ بِمَا النِسَاء عَلَی قَوَامُونَ الرِجَالُ
 قَانِتَاتٌ فَالّصَالِحَاتُ أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنفَقُواْ وَبِمَا بَعْضٍ

   اللّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَیْبِ حَافِظَاتٌ
 نظام ازنظر) خداوند که برتري هايي خاطر به زنانند، نگهبان و سرپرست مردان

  انفاق هايي خاطر به و است داده قرار ديگر بعضي به نسبت بعضي براي (اجتماع
 فروتني که هستند زناني صالح، زنان و مي کنند (زنان مورد در) اموالشان از که

 در را او حقوق و اسرار (خود همسر) غياب در و (اطاعت با همراه فروتني)دارند
 مي کنند حفظ داده قرار آنان براي خداوند که حقوقي مقابل



 :  فرمودند (ص(پيامبر اسالم
 

 رعیته، عن مسؤول کلکم و راع کلّکم
 والرجل رعیّته عن مسؤول وهو راع فاألمیر

  رعیته عن مسؤول هو و أهل بیته علی راع
 وهی ولده و زوجها بیت فی راعیة والمرأة
   ؛رعیّتها عن مسؤولة

  داريد، مسئوليت آن برابر در و نگاهبانيد و سرپرست شما همه»
 مرد و دارد مسئوليت آن برابر در و است مردم امور سرپرست امام

 و دارد مسئوليت خانواده برابر در و است خانواده امور سرپرست
 آن برابر در و است خانه امور سرپرست همسرش منزل در زن

  .«دارد مسئوليت
  . 



 :(ع)ِقال الصادق
 
 وَ بَیْنَهُ فِیمَا أَحْسَنَ عَبْداً اللَهُ رَحِمَ 

 جَلَ وَ عَّزَ اللَهَ فَإِنَ زَوْجَتِهِ بَیْنَ
 الْقَیِمَ جَعَلَهُ وَ نَاصِیَتَهَا مَلَکَهُ قَدْ

   ؛عَلَیْهَا
 خود ميان رابّطه که را مردي کند رحمت خدا

 او خداوند پس کند، برگزار نيکي به را زنش و
 .است داده قرار زن آن بر قيّم و سرپرست را



 احترام رعایت-2
 افراد

 

 

 

 
 
 

 از زيادي توصيه هاي ديني آموزه هاي در
 با دلسوزانه و مهربانانه گفتگوي قبيل

 در و بوسيدن آنها، به مهربانانه نگاه فرزندان،
 کودکان، با بازي فرزند، کشيدن آغوش

 و خشم ابراز از دوري صميمانه، برخورد
  رعايت کودک، به احترام نامناسب، عواطف
 که گرديده غيره وبرخوردها در عدالت
 و خانواده استحکام و ثبات در اين ها همگي

 .است مؤثر کودکان معنوي و شخصيتي رشد
 

. 







 مشترکات جسمانی



 مشترکات سرشتی



آن است که برای  ( خداوند)از نشانه های او 
 .خودتان همسرانی بیافرید[ جنس]شما از 

 
،  (30) روم) وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا؛. 

21 .) 

اي مردم تقوا پيشه کنيد در مقابل پروردگاري »
که شما را از نفس واحدي آفريد و همسرش را 

نيز از همان نفس و ماهيت خلق کرد و از اين 
مردان و زنان فراواني ( آدم و حوا)دو صنف 
  .«پديد آورد

أَیُهَا النَاسُ اتَقُوا رَبَکُمُ الَذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  یَا 
 (.  1نساء، ) ...وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَّثَ مِنْهُمَا رِجَاال کَثِیرًا وَنِسَاءً



 اشتراک در استعداد کمال طلبی



 اشتراک در هدف غایی آفرینش



 اشتراک در دریافت پاداش



 اشتراک در کرامت انسانی



 اشتراک در حق انتخاب و تعیین هدف



 اشتراک در تکالیف عبادی



 مرد و زن های تفاوت

 

 



فيزيولوژيکي و  )تفاوت هاي زيستي (الف
(بيولوژيکي  

 



 تفاوت عاطفی





 نقش مادریالزمه و پشتوانه ,عواطف 

هُوَ الَذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا  
   ؛...زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ إِلَیْهَا 

اوست آن کس که شما را از نفس واحدی »
آفرید، و جفت وی را از آن پدید آورد تا بدان  

 . «آرام گیرد
 .  189، (7)اعراف. 



 جنسی تمایالت در تفاوت(ج
 تفاوت انواع

 
 دیدن از مردان و شوند می تحریک شنیدن از زنان(1

 
 نه زنان اما شوند می تحریک سریع مردان(2

 
 کیفی نظر از زنان و برترند کمی نظر از مردان(3

 
 است مردان از تر طوالنی زنان ارگاسم(4

  

 

 



 گرایش ها و عالیق در تفاوت (د
 

 
 و زيبايي به عالقه زنان رواني ويژگي هاي ديگر از

 كه است دنيوي مظاهر و زيورآالت به دلبستگي
 .مي شود مشاهده كمتر مردان در ويژگي اين

 لباس هاي پوشيدن خودنمايي، خودآرايي، همچنين
 برعكس) انفرادي دوستي هاي به عالقه توجه انگيز،
 در حتي و زندگي امور در تجمل گرايي ، (پسران
 كه است ويژگي هايي از غذا، پخت و سفره چيدن
 .دارند آشكاري تفاوت مردان با زنان



 هوش و حافظه در تفاوت (ه

 

. 

 

 



 حیا و صبر در تفاوت (و

 

اگر خداوند متعال به اندازه اجزاي  : فرمود اميرمؤمنان
حيا قرار نداده بود به هر مردي نه زن در ( زنان)شهوتشان در آنان 

آمده   هم چنين در روايت ابي بصير از امام صادق [1].مي آويخت
برابر بر مردان برتري داده   99( جنسي)زنان از نظر لذت : بود

 رسول خدا.شده اند؛ اما خداوند حيا را بر آنان مسلط کرده است
 .خداوند متعال براي زن، صبر ده مرد قرار داد: فرمود

 

 

 .338، ص5كلیني، همان، ج. ]1[





 

 

 

 

 



 
 

 

 

 مفهوم عقل
قوة ادراک خير و شرّ و ( الف

 تشخيص بين آنها،
قوة تشخيص خوب و ( ب
 بد؛ 
 قوة نظم دهندة زندگي؛( ج

قوة تشخيص مصالح و ( د 
 مفاسد و حجت باطني؛  

نيروي کلي شناخت که ( ه
 کارش درک و تشخيص است؛ 

.و ادراک ابزار عالي شناخت (و   
 



 

 :يزدي مصباح آيت اهلل

 

 

 



 

 
زنان به لحاظ سرعت عمل با  

مردان تفاوت جدی دارند و  

دوست دارند با آرامش فعالیت  

کنند وحتی دوست دارند با نرمی  

.برخورد شود وحوصله با آنان  

 



 

 

ریسک را دوست دارند و اهل جسارت هستند   مردان

 .عمل می کنند تاطانهزنان محولی 



 

 

خودمختاری را دوست دارند و نیاز دارند که  مردان

خودشان مدیر باشند و امر و نهی کنند و لذا سعی می 

کنند کارهایی را انتخاب کنند که خودشان تصمیم 

زنان بیشتر کارهای ثابت و کاری را دوست .بگیرند

دارند که مدیریت آن با دیگری است و اینها فقط حقوق 

 .می گیرند



هاي  برخی از ویژگی
  شناختی و رفتاري بانوان روان



شوهر مي آيد  خانةازدواج مي کند و به  وقتيزن 
و عشقش را به او مي سپارد و او را  اميدتمام 

رو  اينخود مي داند از  پشتيبانتنها تکيه گاه و 
مي کند و انتظار دارد  پيدابه او  زيادي وابستگي

همسرش او را مورد احترام قرار دهد و به او 
با رفتار سرد همسرش  وقتي وليتوجه کند 

  .روبرو مي شود احساس ترس مي کند



بندند و   زنان خيلي دير به کسي دل مي
کنند که تنها  پس از دل بستن احساس مي

هايش را  تواند خواسته آن شخص مي
پس همسران بايد زن خود . برآورده کند

و کاری کنند که دلش  را دلبستة خود کنند
  .جای دگر نرود



چيزی که بيش از هر امر ديگر برای زن 
ارزش دارد اين است که مورد تکريم و 

احترام شوهرش قرار گيرد و مرد از او به 
عنوان بهترين در زندگي ياد کند و از 

  .هايش در زندگي تجليل نمايد فداکاری



بلکه . حساس و زود رنج است بسيارزن 
حرف   يک گاهيفطرتاً اينچنين است، 

 منفي ديدمرد مي تواند تا مدت ها  نامربوط
. زن را نسبت به او به دنبال داشته باشد

در زن او را از کار و تالش  منفياحساس 
وقتي تعدادي از اين   .مطلوب باز مي دارد

منفي ها روي هم جمع شد لذت زندگي کم   
 .مي شود



ها وقتي مورد انتقاد و سرزنش  زن
زنان بيش )گيرند،  اطرافيان خود قرار مي

به ( از مردان در معرض انتقاد هستند
دهند و   شوهرشان بيشتر عالقه نشان مي

کنند از او به عنوان مأمن و  سعي مي
  .پناهگاه خود استفاده کنند



ها به موفقيت های همسر خود عشق  زن
  .ورزند مي



شود  های زن سبب مي تجليل از فداکاری
که او احساس افتخار کند و بيش از 

  .گذشته به شما وابسته شود



يادآوری خاطرات شيرين گذشته از 
زيباترين لحظات زندگي يک زن به حساب 

  .آيد مي



همسر : آميز نظير گفتن کلمات محبت
عزيزم، تو زيبا هستي، نازنينم، خوشحالم 

موجب ... کنم و  از اين که با تو زندگي مي
  .گردد افزايش محبت زن به شوهر مي



  .ها تحمل دوری همسر خود را ندارند زن



  .ها تحمل تاخير همسر خود را ندارند زن



ها تحمل بي خبری از همسر  زن
  .خود را ندارند



زنان دوست دارند وقتي ماجرايي را 
کنند آن را با تمام جزئيات  تعريف مي

کنند به اين  بيان کنند و احساس مي
وسيله نظر مخاطب شان را بيشتر 

  .توانند به سوی خود جلب کنند مي



زنان به دنبال آرزوهای بزرگ و گاهي 
هم محال هستند، بيشتر دوست دارند 
در دنيايي رؤيايي زندگي کنند و معموالً 

. پرورانند تفکرات عاشقانه در سر مي
بيش از مردان به امور ظريف و 

هنرمندانه عالقه دارند و اين نشأت 
  .گرفته از روح لطيف آنان است



زنان به قيافه و زيبايي ظاهری خود 
کنند خود را  دهند و سعي مي اهميت مي

زيباترين همسر در نظر شوهرشان جلوه 
دهند از اين رو به لباس و وسايل شخصي 

  .ای دارند خود توجه ويژه



تعريف از زيبايي زن سبب افزايش 
محبت زن نسبت به شوهرش 

  .شود مي



مند است که همسرش از  زن عالقه
آرايش او تعريف کند و به او بگويد 

  .از چه نوع آرايشي استفاده کند



زنان به زيور آالت، وسايل آرايشي و طبيعت 
ای که  سبز عالقة فراواني دارند؛ لذا در خانه

گل و دريافت  .برند خالي از گل است رنج مي
طال از آرزوهای آنان  است و بسيار خوشحال 

 .و نيرومندشان مي کند



زنان برخالف مردان وقتي خسته  
شوند بيش از حد معمول حرف   مي
با حرف زدن  دارند زنند و سعي  مي

  .خستگي را از تن خود بيرون کنند



زنان نسبت به مردان بيشتر جنب و 
کنند در  جوش دارند از اين رو سعي مي

به اين . کارهای مختلف دخالت کنند
هايشان را نيز  خواهند توانايي وسيله مي

بيان دارند و دوست دارند که ديگران هم 
نسبت به کارهايشان اظهار نظر کنند 
شان  البته اظهار نظری که مطابق با ميل

  .باشد



ها در انجام امور منزل و برای تربيت  غالب زن
  .ورزند فرزندان خود اهتمام زيادی مي



توانيد نظر زن را به  بهترين زماني که مي
سوی خود جلب کنيد زماني است که با او 
  .همدلي نموده و مورد نوازشش قرار دهيد



ها به کارهای کوچک بيشتر  زنان بر خالف مرد
  .دهند اهميت مي



زنان در مشاجره با همسرانشان سريعاً نسبت 
کنند و از انتقام گرفتن لذت  به او کينه پيدا مي

  .برند مي



زن وقتي خسته است بهترين راهي که 
توان از او رفع خستگي کرد نوازش  مي

  .اوست



زن وقتي احساس امنيت نکند و يا از 
جانب مرد مورد سرزنش يا تهديد قرار 

کند و پس از حل  گيری مي گيرد گوشه
  .گردد مشکل دوباره به حال عادی باز مي



خواهند شوهرشان را  ها وقتي مي زن
سرزنش کنند از سخنان کنايه آميز 

آنان تمايل ندارند . کنند استفاده مي
زمينة رنجش همسر خود را فراهم 

  .سازند



يکي از طرق افزايش محبت زن نسبت به 
های مهم  مرد اين است که مرد به رويداد

زندگي مشترک خود توجه کند، به عنوان 
مثال در روز تولد همسرش، سالروز 
ازدواجشان و يا در اعياد مختلف يک 
  .هدية کوچک تهيه و به او تقديم نمايد



زن برای کسي که به سخنان او گوش 
دهد ارزش  کند و به آن اهميت مي مي

  .فراواني قائل است



هاي  برخی از ویژگی
  شناختی و رفتاري مردان روان



مرد دوست دارد همسرش فقط او را دوست 
مي بيند همسرش نسبت به  وقتيداشته باشد و 

ابراز محبت مي کند حسد  ديگريشخص 
 اين. نکند بيانمي ورزد هرچند که به زبان 

 منفي تأثيراو  بعدي بررفتارهايحسادت 
 .خواهد گذاشت



مرد دوست دارد همسرش به او اعتماد کند و 
پس زنان از اين . گاه خود بداند او را پناه

واقعاً هيچ . عاطفه خدادادی استفاده کنند
پناه گاهي بهتر از شوهر برای زن وجود ندارد، 

 حتي والدين



 همسرش تشکر و تشويق به نياز مرد
 های فعاليت از تشکر نبايد زن و دارد
 واکنش اين .کند فراموش را خود مرد
 برای همسر تشويق و ترغيب موجب زن

 به و شود مي بيشتر فعاليت و کار انجام
 و کار به مرد تشويق اين موجب
  انرژی با و شود مي دلگرم اش زندگي

 .کند مي فعاليت به شروع بيشتری



وقتي مرد سرگرم انجام کاری است  
مزاحم او نشويد و انتظار نداشته 

  .باشيد به خواسته های شما توجه کند
اگر مي توانيد کمکش کنيد نه اينکه 

 .مزاحم شويد



مردها سعي دارند کارهايي را که به عهده  
گرفته اند با عشق و عالقه و درايت کافي انجام  

دهند و به نتيجه برسانند، تا به اين وسيله  
بتوانند در نظر همسرشان بهترين باشند و  
کارداني و درايت خود را به او ثابت کنند و 
زماني که مي بينند نتوانستند توجه او را به  

خود جلب کنند احساس مي کنند  
 .شخصيت شان به مخاطره افتاده است



 مديريت و استقالل حفظ برای مرد
 محبت ابراز از گاهي منزل در خود
 ليکن کند مي خودداری همسرش به

 به دوباره کوتاهي مدت از پس
 چون و گردد برمي خود اولية حال

 .کند مي برخورد عادی گذشته



توان  بهترين مواقعي که مي
از مرد امتياز گرفت زماني 

است که او را مورد تعريف و  
 .تمجيد قرار دهيد



اش داده   زماني که به او هديه مورد عالقه
 .کند شود، چندين برابر جبران مي



ها وقتي احساس کنند همسرشان قصد  مرد
شان را تغيير دهند ناراحت  دارد اخالق

 .شوند مي



مردها وقتي با انتقاد کسي نسبت به  
شوند سريع ناراحت   رو مي کارهايشان روبه

 .ای باشد شوند هرچند انتقاد سازنده مي



مردها وقتي خسته هستند سکوت اختيار 
مي کنند و در اين مواقع وقتي مي بينند 

همسرشان قصد حرف زدن دارد گله مند 
 .مي شوند



بعضي وقتهاا مردهاا بار خاالف انتظاار در      
انجااام کارهااا تناادی و خشااونت بااه خاار    
مي دهند، دليل اين رفتار را مي توان ناشي 
از مشکالتي دانست که مرد باا آن روباه رو   

وقتااي ماارد بااا مشااکالت عاااطفي،  . اساات
مواجه ماي شاود، نماي تواناد     ... اقتصادی و 

توجه الزم به کارش داشته باشد، از ايان رو  
 مشکالتشسعي دارد با واکنش های تند بر 

 .سرپوش بگذارد



مردها وقتي با مشکلي روبه رو مي شوند، سعي 
آيند، در اين  فايقدارند شخصاً بر مشکل شان 

اجازه . مواقع بايد آنان را به حال خود رها کرد
آيند، زيرا در غير اين  فايقدهيد خودشان بر مشکل 

صورت احساس مي کنند تحت کنترل قرار گرفته اند 
و يا اينکه قادر به حل مشکل خود نيستند، در نتيجه 
موجب مي شود رفتاری انجام دهند که غير قابل 

 .پيش بيني و خالف انتظار همسر است



مردها نسبت به زن ها کمتر حرف مي زنند و  
کمتر هم حوصله شنيدن سخنان اطرافيان را  
دارند و زماني که مي بينند همسرشان زياد  

صحبت مي کند سريع عصباني  شده و واکنش  
منفي از خود نشان مي دهند به خصوص در  
مواقعي که زن ماجرائي را تعريف مي کند و  

  جزئيياتشدوست دارد آن ماجرا را با تمام 
 .تعريف کند



آنگاه که مرد از حادثه يا اتفاقي که برايش  
افتاده ناراحت است بيشتر نياز به محبت زن  

 .دارد



مرد وقتي با ابراز محبت همسرش 
شود سعي   رو مي نسبت به خود روبه

کند بيش از گذشته عشقش را  مي
 .نسبت به همسرش نشان دهد



مرد وقتي که کار بزرگي 
انجام مي دهد ولي 

همسرش به کارهای او 
بها نمي دهد و برای آن  

ارزش قائل نيست 
 .شود عصباني مي



وقتي زن با بيان کلماتي چون؛ آخه، بيچاره،  
کند، مرد   با مرد همدلي مي... طفلکي و 

کند که همسرش به او ترحم   احساس مي
کند از اين رو با واکنش نامناسبي سعي   مي
 .کند همسرش را از خود براند مي



اگر مرد بداند که همسرش از زندگي با او 
کند و  خوشحال است، احساس رضايت مي

 .شود مند مي به زندگي عالقه



هنگامي که مرد بتواند بر مشکالتش فايق 
پروراند  آيد و به اهدافي که در سر مي

کند   برسد احساس خوشحالي و رضايت مي
و شور و نشاط بيشتری برای انجام 

 .کند کارهای بعدی خود پيدا مي



ها بيشتر به وسايل و  ها برخالف خانم مرد
ماشين، وسايل ,اسب,ابزار آالت نظير

 .مند هستند عالقه... الکتريکي و
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 تکریم همسران-4
 احترام و تکریم یکدیگر از آموزه های اخالقی دوجانبه در روابط همسران است

دربارة اکرام  محمدپیامبر گرامی اسالم حّضرت 
کسی که زنی را به همسری : زن نیّز می فرمایند

انتخاب می کند، باید او را احترام کند و منّزلت 
 او را حفظ نماید

 :مي فرمايند باره اين در صادق امام
 و آزار را خود شوهر که زني است دور پروردگار مغفرت و رحمت از

  احترام و اکرام را خويش شوهر که است زني, سعادت مند و کند اذيت
 .نمايد فرمانبرداري و اطاعت حاالت همة در او از و نکند اذيتش کرده،
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 ادبرعایت . 5
ادب نیکو بهترین : این باره می فرماینددر  علیحّضرت  

همچنین حّضرت . کمک کار و برترین همراه است
 .ادب نیکو سبب تّزکیه و پاکسازی اخالق است: فرمودند

به کارگيري الفاظ نامناسب يا 
رکيک و رعايت نکردن عفت 
کالم، عالوه بر اينکه از مراتب  
معنوي انسان مي کاهد، باعث  

از بين رفتن صميميت و محبت  
در ميان همسران مي گردد و  

آنان را نسبت به همديگر  
.جسورتر مي نمايد  
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 شوهرو بدرقة  استقبال. 6



 اززحمات همسر قدرداني و سپاسگزاري-7

115 

هر کسی از : در روایتی می فرمایند حّضرت امام رضا
فردی که به او خوبی کرده تشکر نکند، شکر خدای 

 .  عّزّوجل را به جای نیاورده است
 عَّزَوجَلَمَنْ لَمْ یشکُرِ المُنْعِمْ مِنَ المَخلوقینَ لم یشکرِ اهلل . 

 (.44، ص 68، ج بحاراالنوارمجلسي، ) 

درصد همسران اعالم  87بر اساس تحقيقي که در اين زمينه انجام گرفته، 
مثل آشپزي، بچه داري، تدريس،  )کرده اند که توقع دارند در مقابل زحمات آنان 

قدرداني شود...( تحصيل، کارمندي، خريد منزل، مسافرت بردن و  
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 جلب رضايت شوهر؛. 9
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:  مي فرمايند رسول گرامي اسالم حضرت محمد مصّطفي
زن نبايد بخوابد در حالي که شوهرش از او ناراحت است  

مگر اينکه رضايت و خشنودي شوهر را جلب نمايد؛ هرچند  
 .. مرد مقصّر باشد

 ؛  ال تَبیتُ وَ زَوْجُها عَلَیْها ساخطٌ وإنْ کانَ ظالِماً 

  :حّضرت پیامبر در روایتی دیگر ضمن اشاره به لّزوم پرهیّز از آزار شوهر، می فرمایند
زني که شوهرش را با زبانش آزار دهد، خداوند هيچ کار واجب و هر 

مستحبي را از او نمي پذيرد و هيچ کار نيکي را از او قبول نمي کند تا وقتي  
که شوهرش را راضي کند اگرچه اين زن روزها روزه بگيرد و شب ها به  

 عبادت مشغول باشد



 
 

118 

 .زن و مرد لباس يکديگر هستند: قرآن کريم در تعبيري زيبا و سنجيده مي فرمايد•
 (.187بقره، ) لِبَاسٌ لَکُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَهُنَ  •

 
•

 
مَنْ سَتَرَ عَلَى مُؤْمِنٍ عَوْرَةً یَخَافُهَا سَتَرَ اللَهُ عَلَیْهِ سَبْعِینَ عَوْرَةً وَ :   الّصادق علیه السالم قَالَ . •

 الْآخِرَةمِنْ عَوْرَاتِ الدُنْیَا وَ 



 ؛مدارا با همسر. 11

119 

 :  حکیم در فرازی از سخنان خود می فرمایدلقمان 
حاکم چیره و : دسته اند که بایستی با آنان مدارا نمودسه 

 .  .مسلط، زن و بیمار

مماشاتمدارا به معنای مهربانی کردن، نرمی نمودن، شفقت و مالیمت نشان دادن، درایت و فهم،   

در رابّطه با مداراي با زن  حضرت علي
هميشه و در همه حال با  : مي فرمايند

مدارا کن و با او به نيکي ( زنت)همسرت 
معاشرت نما تا زندگيت باصفا و فرح زا 

 .گردد



 ؛ بِالرّفقِ تَدومُ الّصّحبة: (ع)قال علی
رفق و مدارا، هم دمي و همدلي در زندگي با 

 مي شودپايدار 

 الرِفق مِفتاحُ النَجاح: علیقال 
   رفق و مدارا کليد خوش بختي است  

 ؛ مَنْ دَاریَ النّاس أمن مکرَهُمْ: علیقال 
که با مردم مدارا کند از مکر  کسي 

 آنان در امان خواهد بود  

 :  إنَ فی الرّفق الّزّیادة والبرکة: قال رسول اهلل 

درستي که در رفق و مدارا به 
 استافزايش و برکت 

ما استَجلب المُحَبَة بِمِثلِ : قال علی.   
؛ چيزي به اندازه السَخاء والرّفق وَحسن الخُلق

سخاوت، مدارا و خوش اخالقي، محبت را به وجود  
 نمي آورد

؛ کسي مَنْ هَجَر المُداراة قاربُه المَکْروه 
که مدارا را کنار بگذارد، ناخوشي ها به او 

 نزديک مي شود 

بالرِفق تَدوم  : قال علی. 
؛ با رفق و مدارا،  هم دمي و  الّصّحبة

هم راهي در زندگي مشترک پايدار  
 مي ماند 

؛ مدارا کن توفقارفق 
 موفق مي شوي 

 آثار مدار



 ريرازدا. 12
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 هديه دادن. 13
 

. 
 المَحَبَةالهَدِیّةُ تَجلِبُ  
 بِالّضَغائِنتَهادَوا تَحابُو فَإنَ الهَدیةَ تَذْهَبُ . 



 همسرتحسين -14
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  پذیرش همسر همان گونه که هست. 15
 را؛
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 همسرتحقير عدم . 16
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 ؛نيش و کنايه نزنيد. 17
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 مچ گيري نکنيد؛. 18
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 گذشته را فراموش کنيد؛. 19
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فداکاري داشته باشيد؛. 20  

 



 ؛زود قضاوت نکنید. 21









 ؛
 ؛به همسرتان شخصیت و ارزش بدهید. 25



 ؛
 ؛در مقابل دیگران همسر خود را سرزنش نکنید. 26



 ؛ ؛ ؛

 ؛بدزباني ممنوع باشد. 27
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هنگام صدا زدن همسر از باجاذبه ترین نام استففاده  . 28

 ؛کنید



 به سليقه و ديدگاه همسر احترام بگذاريد؛. 29
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جدي و رسمي ( خانم ها)با همسرمان . 30
 ؛نباشيم بلکه خودماني باشيم
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 به وظايف اخالقي التزام جدي داشته باشيد؛. 31
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 کارتان باشد؛ حه پاکدامني سرلو. 32
 
 

141 



 در مقابل فرزندان جر و بحث نکنيد؛. 33
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 به درد دل يکديگر گوش دهيد؛. 34
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 ؛با افکار ديگران تصميم نگيريد. 35
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 در پيش بچه ها از پدر با بزرگي ياد کنيد؛. 36
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 خود را به رخ همديگر نکشيد؛ هخانواد. 37
 

146 



 ؛اشتباه خود را بپذيريد. 38
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 صداقت و متانت با شوهر داشته باشيد؛. 39

 

148 



 در خرید لوازم منزل با خانم مشورت کنید؛. 40



 ؛شنونده خوبي براي همسر باشيد. 40
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 افراد غريبه را با خانم خود آشنا نکنيد؛. 41
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فکرى، همکارى و مشورت با يکديگر   با همدلى، هم -42
درباره مسائل مختلف، ميان اعضاى خانواده روابط سالم پديد  
 آوريد
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هاى ارتباطى نظير گوش کردن فعال   يادگيرى مهارتبا -43
هاى يکديگر، احترام به نظرها و عقايد همديگر و   به حرف

روابط خود را بهبود  , تشريک مساعى و مشورت کردن 
 بخشيد
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اختالف نظر يا سوء تفاهم، به جاى سرزنش يکديگر يا تفسير هنگام -44
نادرست، به شناسايى مسئله و يافتن راه حل آن بپردازيد و در صورت لزوم، 

 کمک و مشاوره افراد با تجربه و متخصص را جلب کنيد
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و تأييد و بيان نکات مثبت، به طور آشکار يا در تشويق -45
جمع باشد؛ اما انتقاد و تذکّر نکات منفى، به طور محرمانه و 

 در تنهايى صورت گيرد
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هاى يكدديگر، ارز  قالدل شدويد و در     خصوصيات و نيازمندىبراى -46
 .هاى همسرتان توجه كنيد و عاطفى، به افكار و خواستهمي روابط كال
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خشونت را . همسرتان را با خشونت پاسخ ندهيددرشتى -47
با سكوت پاسخ گوييد و در موقعيتى مناسب، درباره مسئله 

وگو كنيد مورد نظر، بحث و گفت  
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آميز و صميمانه به  در فضايى محرمانه، محبتگاهى -48
ارزيابى رفتار و روابط يکديگر بپردازيد و از يکديگر 
 بپرسيد، چه بايد کرد تا روابط تان بهتر و با نشاطتر شود
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زن و شوهر از مسخره کردن يکديگر و . 49
آميز و دو پهلو جداً پرهيز  گفتن سخنان طعنه

 کنند
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ماننتتتد روز تولتتتد، ستتتالگرد ازدواج و  -بایتتتادىورر برختتت  ایتتتام 

مثتتل یتت  شتتاخه )هتتای  هتتر كنتتد كوكتت   و دادن هدیتته -نظتتایر ىن 

، به طور نمادین عشق و عالقه خود را به همسرتان ابتراز  (گل
 .دارید
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خود را در برابر همسرتان آراسته و پاکيزه و جالب 
 توجّه نگه داريد و از پريشانى و وضع نامرتب بپرهيزيد
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 هرگز همسرتان را با زن يا مرد ديگرى مقايسه نکنيد
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 ایجاد فضای معنوی و عاطفی   –

 
 



توجه به خداوند و ارتباط قلبی با او در 
 هر حال 

. 
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از حسن توجه شما 
 متشکرم

 خدانگهدار 



   است سرخ گل چون زندگی 
  لطیف عطر از پر برگ از خارپر از پر

  چیدیم گل اگر باشد یادمان
  گلبرگ و برگ و خار
 اند هم دیوار به دیوار همسایه همه



  علي احمد پناهي
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