
 

 راهکارهای تعامل با خانواده همسر

 *حسنیه صالحان

 مقدمه 
بلکه پیوند دو خانواده است. زمانی  ؛پسر، پیوند دو نفر نیست ازدواج دختر و

کنند، دو نو  فرهنگ و آداب و رسوم خانوادگی به هـم که طرفین ازدواج می
ایـن آداب و میان ای برای ایجاد وحدت و یکپارچگی خورد و زمینهپیوند می

هـا در قالـب یـک هـا و عـادتها، مقـررات، نقـشرسوم، هنجارها و ارزش
 4آید.یفرهنگ و سنت جدید به وجود م

را دارد. قوانین مخـتص بـه خـود  ،مانند یک دولت ایدر حقیقت هر خانواده
تفـاوت یکـدیگر بـا نیز شان که قوانینازدواج دو عضو از دو خانواده مستقل 

هـم بـرای خـانواده تـازه تأسـیس و هـم  تواند مشکالتی را، میبسیاری دارد
در یـک خـانواده مثـال  های هـر یـک از طـرفین ایجـاد کنـد. بـرایخانواده

                                                           

 و کارشناس روانشناسی. آموخته جامعةالزهرادانش *

بینی افزایش و کاهش طالق با توجه بـه نقـش خـانواده همسـر در پیش». آرمان عزیزی و همکاران؛ 4
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اسـتقالل عـاطفی اعضـای  رای دیگـر بـیت بسیار است و در خـانوادهمصمی
کنـد ایجـاد میمشکالتی را خواه ناخواه کید شده است. این تالقی، أخانواده ت

در این نوشتار برآنیم تا اهمیت روابـط بـا  که باید با تدبیر آنها را برطر  کرد.
نیکو و پسـندیده بـا آنهـا را از نگـاه  برای رفتار یخانواده همسر و راهکارهای

 اسالم و سبک زندگی اسالمی مورد بررسی قرار دهیم.

 ثیر روابط با خانواده همسر بر زندگی زوجینأت
توانـد نقـش تعامالت منفی زوجین با خانواده همسر، از عواملی است کـه می

بسزایی در اختالفات زناشویی و حتی فروپاشی زندگی زوجین داشته باشـد. 
های فرهنگی، قومی و اسالمی جامعه ایرانی، زوجین جوان پـس بر ویژگی بنا

کـه . از آنجـا حفظ کننـدرا هایشان هرابطه خود با خانوادکوشند میاز ازدواج 
هـای زنـدگی کند و سایر جنبهای پیدا میالعادهاهمیت فوقنیز خانواده همسر 

توانـد لطمـات توجهی به این امـر مـیبی ،دهدثیر قرار میأا تحت ترزوجین 
 4داشته باشد.در پی ناپذیری برای خانواده و جامعه جبران

وقتـی  ؛ زیـراهای خاص خـود را داردقطع رابطه با خانواده همسر نیز آسیب
همسر است. او کـه  ،شوداین رابطه قطع گردد، نخستین کسی که معترط می

ایـن فشـارها را بـه  ،ار اسـتاز ناحیه والدین و بستگان خـویش تحـت فشـ
تـنش و درگیـری در خـانواده سبب بـروز ین امر اکند و همسرش منتقل می

 0کند.محیط نا امنی را در خانه ایجاد میشود و می
توانـد از همسـرش جـدا شـود و نـه از پـدر و در چنین اختالفی مرد نه می

 بـه ،از پدر و مـادر خـود چشـم پوشـیده ی استهمسر سواز یک  مادرش.
اکنـون هزاران امید به خانه شـوهر آمـده و شـریک زنـدگیش شـده اسـت و 
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هـا کـه سـالی هسـتند پدر و مـادرسو از دیگر نیازمند حمایت شوهر است. 
تـوان بـه نمی اکنـوناند و و او را بزرگ کرده زحمت کشیده فرزندشان برای

سـاخت. شـان را فـراهم و اسـباب نـاراحتی ودراحتی با آنها قطع رابطـه نمـ
هر دو خانواده باید در ازدواج باقی بمانند تا شخص احساس هویـت بنابراین 

آنچـه موجـب موفقیـت در زنـدگی خـانوادگی زیـرا  4؛خویش را حفظ کند
ــا خــانواده همســر و بســتگان اومی ــاط مناســب ب ســت. شــود، وجــود ارتب
 :  فرموده است المؤمنین علیامیر

حتـی اگـر مـال و اوالد هـم  شـود؛نیاز نمیگاه از خویشانش بیانسان هیچ

داشته باشد، به مالطفت و احترام آنها احتیاج دارد. آنها هستند که بـا دسـت 

در  کننـد.خویشان و اقارب بهتر از او دفا  می کنند.و زبان از او حمایت می

شـتابند. پـس هـر کـس از ش میامواقع گرفتاری زودتر از دیگران به یاری

هـای زیـادی لیکن دست ؛آنها برداشتهیک دست از  ،خویشان دست بکشد

   0را از دست خواهد داد.

فـه را یبا اخالق خوش و سکوت و تواضع، محبـت یـک طاتوان بنابراین می
 مند شد.دست آورد و از مزایای این ارتباطات خانوادگی بهرههب

تـوان نیز به دنبال دارند که از جمله میارتباط با خانواده همسر فواید و آثاری 
حفظ بهداشت روانی، وجود تنو  در زندگی، رشد و بالنـدگی اجتمـاعی، به 

خـاطر، های فکـری خویشـاوندان، سـبکباری، امنیـتبرخورداری از حمایت
 3.اشاره کرد ترها و ایجاد تعادل در خانوادهمندی از تجربه بزرگبهره

                                                           
 .همان. 4
 .424ص ،21 ج ؛االنوار بحارمحمد باقر مجلسی؛ . 0
بینی افزایش و کاهش طالق با توجه به نقش خانواده همسر پیش». آرمان عزیزی و همکاران؛ 3

هـای نـوین در مـدیریت، اقتصـاد و المللی پژوهش؛ سومین کنفرانس بین«در زندگی خصوصی
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 های اثبات پذیرش همسر، مهربانی و حسن معاشـرت بـا خـانوادهیکی از راه

که زوجین با قصـد و نیتـی الهـی بـه رفـت و آمـد بـا نیکوست چه  .ستاو

هر چنـد  کنند؛رحم یاری صله خانواده همسر بپردازند و او را در امر پسندیده

فرمـوده اسـت:  علـی خوبی با او نداشته باشند. امیرالمؤمنین که آنها رابطه

 4.«هر چند آنان از شما بریده باشند ؛با بستگان خود پیوند کنید»

 راهکارهای تعامل با خانواده همسر
تغییـرات  ،هـای آنهـاپس از ازدواج در زندگی هر یک از زوجین و خـانواده

افتد که هر کدام متعهدند این تغییرات را بپذیرنـد و ضـمن اتفاق می ایعمده

این راهکارهـا  جمله از 0های مدیریت مؤثر را بیاموزند.شیوه ،سازگاری با آنها

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می

 . بایستگی  ارتباط با خویشاوندان زوجین1

از بستگان و اقوامی دارند که هیچ کدام تا آنجایی کـه  ،هر یک از زن و شوهر

تواننـد را ندارند و نمی هاپوشی از آنحق چشمنباشد، شر  مقدس مانعی نظر 

دیـدار بـا خـانواده و ؛ زیـرا دارنـد مهم باز دیگری را نیز از انجام این فریضه

 باشد.کاری پسندیده می ،عبادت است و رفت و آمد با آنها ،رحمصله

زن نباید نسبت به اقوام شوهرش حساسیت نشان بدهد و از پذیرفتن آنان در 

زمان حضـور آنـان  باید از اوقات تلخیخودداری کند. همچنین  ،خانه شوهر

کمـک بـه حـل  وشـوهر از رفـت و آمـد بـا آنـان  منـعیـا در خانه شـوهر 

                                                           
 .20، ص42ج ؛االنوار بحارمحمد باقر مجلسی؛ . 4

ارتباط با خانواده اصلی و خانواده همسر از دیـد  تیمدیر»نجمه بارباز اصفهانی و همکاران؛ . 0
پـاییز  ،02شـماره  نهم، سال ؛ فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده؛«مشاوره خانواده و اسالم
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خیـر، نیکـی، عمـل مانع اجـرای  ی کهفرزند زن و ، امتنا  نماید.مشکالتشان

دشـمن  ،به فرموده قـرآن ،عبادت و رفت و آمد با اقوام و کمک به آنها باشند

کنـد و بـا ایمان دارد و احساس مسئولیت می که به قیامتمؤمنی انسانند. زن 

اگر ببیند همسـرش  ،همسر خویش در انجام کار خیر توافق صد در صد دارد

 4نماید.او را تشویق و ترغیب می ،کنددر این زمینه سستی می

 . احترام2

بـا بیـان درباره مناسبات اخالقی و روابط میان اعضای خـانواده،  امام رضا

ْجْمْل ُمَعاَشَرَتَك » ه است:، فرموداصل کلییک 
َ
ْغيْر َو اْلَكْبير َمَع  َو َ برخـورد  0:الفج

 .«زیبا و نیکو گردان ،خود را با افراد کوچک و بزرگ
حفظ و رعایت احترام خانواده اصلی از سوی فرزندان، به طور غیـر مسـتقیم 

شود. کسی که در روابط کالمـی و باعث حفظ احترام آنها از سوی همسر می
کند، همسـرش نیـز در احترامی پرهیز میر کالمی با والدینش از هرگونه بیغی

یکـی بنابراین دهد. حرمتی نمییرویارویی با والدین او هرگز به خود اجازه ب
حرمت والدینشـان  موجب حفظتوانند به کمک آن هایی که زوجین میاز راه

سوی خودشـان از سوی همسر خود شوند، حفظ احترام آنها در درجه اول از 
 3است.

آینـد های اسالم والدین همسر فرد، پدر و مادر او به شمار میاساس آموزه بر
اآلبـاُء »و رعایت احترام و حقوق آنها همانند پـدر و مـادر خـود الزم اسـت: 

                                                           
 .112؛ صنظام خانواده در اسالم حسین انصاریان؛ .4

 .4ص، 23ج  ؛بحاراألنوارمحمد باقر مجلسی؛ . 0

ت ارتباط با خانواده اصلی و خانواده همسر از دیـد یمدیر»صفهانی و همکاران؛ . نجمه بارباز ا3
؛ پـاییز 02شـماره  نهم، سال ؛ فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده؛«مشاوره خانواده و اسالم
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َمَک  َجَک، و َ   َعَلَّ َدَک، و َ   َ َوَّ انسان سه پـدر دارد: پـدری کـه  4:َثاَثة   َ   َوَلَّ
باعث به وجود آمدن او شده، پدری کـه دختـرش را بـه عقـد او در آورده و 

متأسـفانه برخـی بـدون توجـه بـه سـفارش  .«آمـوزدپدری که به او علم می
از رسیدگی همسر خـود بـه والـدینش  ،خداوند در مورد رسیدگی به والدین

هـای اسـالمی و ورد تأکیـد آموزهله مأدر حالی که این مس ؛کنندجلوگیری می
جلـوگیری از  بنـابرینآیـد. از وظایف فرزندان در برابر والدین بـه شـمار می

و  0سـتدر واقع جلوگیری از اجـرای حکـم خدا ،رسیدگی همسر به والدین
شک با توجه به آنچه در روایات درباره احترام به والدین آمده، مانع شـدن یب

 در زندگی خواهد داشت.در برابر این کار آثار سو ی 

 ،کـه شخصـی در نجـف اشـر کرده است حکایت  مرحوم محدث قمی

مگـر در  ،در خـدمت او بـود دار بـود و دا مـاً پرستاری پدر پیـرش را عهـده

رفت. بعضـی شد و به مسجد سهله میهای چهارشنبه که از پدر جدا میشب

مسـجد  های چهارشنبه بـهاز علمای نجف دیدند که این شخص، دیگر شب

او  ،رود و به خدمت پدر مشـغول اسـت. سـببش را از او پرسـیدندسهله نمی

های چهارشنبه به خدمت حضرت تشر  پیدا کـردم. در یکی از شب»گفت: 

گـاه از نظـرم کنم به پدر پیرت. آنحضرت سه مرتبه فرمود: تو را سفارش می

قـت و از این توصیه حضرت فهمیدم که آن جناب راضی بـه مفار .غایب شد

 3.«نیست های چهارشنبهجدایی از کنار پدرم حتی در شب

                                                           
 .312ص ،4 ؛ جو االدب ةالغدیر فی الکتاب السنعبدالحسین امینی؛ . 4

ت ارتباط با خانواده اصلی و خانواده همسر از دیـد یمدیر». نجمه بارباز اصفهانی و همکاران؛ 0

؛ پـاییز 02شـماره  نهم، سال ؛ فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده؛«مشاوره خانواده و اسالم
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آمـده اسـت کـه شـهید  آبادیاّله مهدی شاه تدر خاطرات همسر شهید آی

مـن مـادر نـاتوانی دارم کـه از او : »ه بـودآبادی زمان ازدواج به ایشان گفتشاه

دم اما دوست دارم خودم مسـتخ ،کنم. البته برادر و خواهر هم دارممراقبت می

مادرم باشم و به ایشان خدمت کنم. مادرم داغدیده هسـتند و خیلـی نیـاز بـه 

مراقبت دارند. من هم به خاطر عالقه و احترام خاصی کـه نسـبت بـه مـادرم 

قبول همسر ایشان این شرایط را «. دوست دارم ایشان پیش خودم باشند ،دارم

 4کند.می

 . محبت3

کسـی کـه بـرادر » فرموده است: یک هنر است. امام صادق ،اظهار محبت

مسلمانش به او نیاز داشته باشد و او بر رفع حاجتش نیز قـادر باشـد، امـا در 

خداوند بوی بهشت را بر چنـین شخصـی  ؛عین حال اقدامی در این امر نکند

 0«.کندحرام می

وظیفـه خاصـی های یکـدیگر چه از نظر فقهی، زوجین نسبت به خانواده اگر

موظفنـد هـا اما از منظر اخالقی در دین اسـالم، همـه انسـان به عهده ندارند،

نسبت به یکدیگر خیرخـواه باشـند و اسـاس و معیـار روابطشـان بـر اصـل 

زوجین در مقابـل نامالیمـات هر یک از محبت، تعاون و همکاری باشد. اگر 

به تـدریج  کنند،اخالقی رفتار خوشرویی و خوش ، با مالیمت،خانواده همسر

 ،های سخت بسیاری را نـرمتوان دلزیرا با محبت می خواهند دید؛ا تأثیر آن ر

 و به قول شاعر خارها را به گل تبدیل کرد.

                                                           
 .442ص ؛همسران همراه؛ . جمعی از نویسندگان4

 .132ص ؛مالیالا ؛صدوقمحمد بن علی . 0
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 . جلوگیری از دخالت اطرافیان در زندگی مشترک4

گاهی خویشاوندان به قصد آمـوزش زنـدگی، در  زنـدگی همسـران جـوان 

اگـر چـه  نماینـد.مـیگیری کنند و حتـی بـه جـای آنهـا تصـمیممیدخالت 

 ،اما اگر این خیرخـواهی بـا تـدبیر کـافی نباشـدقصدشان خیرخواهی است، 

 تبدیل به زیان خواهد شد و اختالفات بسیاری را به وجود خواهد آورد.

ها نتوانند مرزسازی مناسبی در روابط خود ایجاد کننـد، اگر زوجین و خانواده

لم در روابـط مرزهـای سـا با مشکالت بسیاری مواجه خواهنـد شـد. مسلماً 

تـوان میاز جمله  که ها و کارکردهای بسیاری داردزوجین و خانواده، ویژگی

حفظ استقالل زوجین، حفظ کمیت و کیفیت مناسـب ارتبـاط بـا خـانواده به 

های همسر، رعایت حریم خصوصی زوجـین، احتـرام بـه نیازهـا و خواسـته

ری زوجـین ها و کاهش بدرفتازوجین توسط خانواده همسر، رعایت حرمت

و خانواده همسر نسبت به یکدیگر، برخودداری از حمایت خانواده همسـر و 

 4.اشاره کردسعی زوجین در رفع مشکالت خانواده همسر 

آگـاهی  ،هـای آنهای جوان هنوز از رموز زندگی و آسیباز آنجایی که زوج

اتفاقـات رویـارویی بـا در کسانی هستند که  نیز کافی ندارند و در اطرا  آنها

اند، برخورد حـذفی بـا ایـن مختلف در زندگی، تجارب متفاوتی کسب کرده

در کارهـا و تـوان بـه جـای آزمـون و خطـا می ؛ زیراموضو  عاقالنه نیست

بـه سـرانجام کارهـا را هـا های سنگین، بـا مشـورت بـا خانوادههزینه تحمل

ْتـ ُ  َمْن  ْقُل اْلَعا»فرموده است: آموزی در اهمیت تجربه علیامام  رساند. َْ  َوَع
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َجـاْرُ   ها او را پند و اندرز دهـد و کسی است که تجربه ،عاقل و خردمند 4:التج

 .«در او اثرگذار باشد

 انتظارات منطقی. 5

 داز دیگران پـایین بیـاوررا توقع خود در زندگی اجتماعی، هر فرد باید سطح 

تـوان از هـر و نمی دارای میزانی از درک و شعور اسـت ،هر انسانی دو بپذیر

در زندگی مشـترک نیـز انتظار رفتارهای درست و حساب شده داشت.  ،کس

از زوجین و افراد خانواده همسـر، انتظـارات و توقعـات یک ممکن است هر 

تـوجهی قـرار از سوی مقابل مـورد بیاگر خاصی از یکدیگر داشته باشند که 

 معقـول انتظـارات برآورده نشـدن موجب بروز مشکالت بسیاری شود.گیرد، 

تواند سبب قطـع رابطـه فـرد یـا ، میاز زوجین توسط خانواده همسرهر یک 

عصـبانیت بـر سـر  ، و یا بروز خشم و خالی کردنخانواده همسرمشاجره با 

 شود.همسر 

حاکم شـدن های کم کردن توقع در زندگی یکی از راه ،های دینیآموزهبنا بر 

در روابط خـود  «برای دیگران نیز بپسندپسندی، هر آنچه برای خود می»اصل 

عروس باید نسـبت بـه است. برای مثال در روابط با خانواده همسر  ویژهو به

همـان رفتـاری را داشـته باشـد کـه دوسـت دارد در آینـده  ،مادر شـوهرش

گونه بـا عروسـش رفتـار باید هماننیز مادر شوهر  .عروسش با او داشته باشد

داشت مادر شوهرش بـا او خانواده بود، دوست  کند که در دورانی که عروس

 طور رفتار کند.همان

بسـیاری از  ،در نظر داشتن اینکه والدین همسر مثل والدین خـود فـرد اسـت

زن و شـوهر  کنـد.طر  می مشکالت را در ارتباط با خانواده طر  مقابل بر
                                                           

  .340، ص4ج ؛و درر الکلم الحکم غررعبدالواحد تمیمی آمدی؛ . 4
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بـا  ایـدب یعنـیبپذیرند؛  ،گونه که هستندباید خویشاوندان همسرشان را همان

 هـایبه آنها احترام بگذارد و از خطاهـا و آزار ،رعایت نکات اخالقی و دینی

 پوشی کند.آنها چشم

 ها. تعدیل وابستگی6
رو هستند: وابسـتگی بـه هبا دو نو  وابستگی روب ،زن و شوهر پس از ازدواج

فـرد در  والدین و اعضای خـانواده اصـلی و وابسـتگی بـه همسـر. معمـوالً 
یکی از گاه شود. در واقع هر دچار تعارط می ،رویارویی با این دو وابستگی

بیشـتری وابستگی مالی یا عاطفی و یـا فکـری  ،اشزوجین نسبت به خانواده
ایـن شـود. میمشـکالتی دچـار در برخورد بـا خـانواده همسـر  ،داشته باشد

یکی از مشکالت شایع زنـدگی زوجـین اسـت کـه تـأثیرش را بـه  ،موضو 
دهـد. بـرای از بـین بـردن چنـین ها در زندگی آنان نشان میصورت دخالت

 ،مشکلی باید به خود و همسر کمک کرد تا از وابستگی شدید به پدر و مـادر
 ،ای در احساس دوست داشتن پدر و مـادر خللـی وارد شـودبدون اینکه ذره

ادامـه داده و در را زن و مرد روابط مناسب بـا والـدین  الزم است 4.رها شود
تعارضات، در کنار رعایـت حقـوق همسـر، حقـوق والـدین را نیـز رعایـت 

گذاری از والدین و رعایت حقوق آنهـا فرزندان را به سپاسقرآن زیرا نمایند؛ 
 0.سفارش نموده است

 . رازداری 7

آیـد یـا زوجین پـیش مـیمیان مسا ل و مشکالتی  ،گاهی در زندگی مشترک
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هـایی دسـت چیززوجین نسبت به یکدیگر در جریـان زنـدگی مشـترک بـه 

پیامدهای ناگواری در پـیش  ،یابند که بازگو کردن آنها برای خانواده اصلیمی

بـه جـای کننـد، طرفین عیـوبی در یکـدیگر مشـاهده می برای مثال اگر دارد.

عیـوب یکـدیگر باشـند. چـه بسـا  باید پوشـاننده ،بازگو کردن برای خانواده

 ،ها به سبب عالقه افراطی به فرزنـد خـود یـا برخوردهـای مغرضـانهخانواده

این در حالی است کـه در سـیره بزرگـان  کنند.زمینه تشدید مسا ل را فراهم 

هـای زنـدگی سامان و پنهـان داشـتن کاسـتیشکایت نکردن از وضعیت نابه

 4قابـل مشـاهده اسـت.به وفور  ،دینمشترک و در مقابل برخورد سنجیده وال

بنابراین زن و شوهر باید اسرار یکدیگر را حفظ کنند و بـه بیـرون از فضـای 

ه: »ه اسـتفرمـود علیامام  خانه منتقل نکنند.  0:َصـْدُر اْلَعاْقـْل ُصـْنُدوُق ْسـر 

   .«سینه عاقل، گنجینه اسرار اوست

بــه محضــر  کنــد: روزی فاطمــه، از عایشــه روایــت میشــی، صــدوق

وگو پرداخـت. وقتـی شرفیاب شد و پنهانی با ایشان بـه گفـت خدارسول

َمـا ُكْنـُ  »از او پرسـیدم، فرمـود:  وگویش با پیـامبردرباره مضمون گفت
  ْ ْفْشَ  ْسرج َرُسوْل اللج  .«کنمرا افشا نمی خدامن راز رسول 3:ْْلُ

همسـرش را فـاش  اسرار درون خانواده، امانت است. اگر زن یـا شـوهر راز

آرمان خانواده خیانت کرده و زندگی خـود و اعضـای خـانواده را در  بهکند، 

که فرجام خیانت، بدبختی همـه اعضـای  معرط نابودی قرار داده است؛ چرا
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ـَ    َیْهـدک َكيـَد اْلخـاْئنيَن »کننده است: خانواده و نیز خود فرد خیانت نج اللج
َ
 4:َو َ

 .«رساندجایی نمی قطعاً خداوند، نیرنگ خا نان را به
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