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سیدهطاهرهموسوی

 اشاره

هاى كافى در همسدران  ها، نبود مهارت ازدواج ىریپذ بیآساز عوامل مهم  ىکی
براى دوام و پایدارى شود و نیز خطرى جدى  ىاست كه موجب تنش و رنجش م

آیدد  امدروزه بدا توجده بده پیشدرفت ارتباطدات، ضدرورت  حساب مى  زندگى به
شود   هاى زندگى در دختران و پسران، بیش از پیش احساس مى یادگیرى مهارت

ش از ازدواج، باعد  یها پد بنابراین، عدم آشنایى مناسب همسران با این مهارت
شدود؛ زیدرا همسدران، در  ى مشترک مىایجاد مشکالت بسیارى در ابتداى زندگ

هاى مختلف زندگى دانشدى  مورد چگونگى گفتار، رفتار و یا واكنش در موقعیت
هدا، موجدب فروپاشدى ایدن پیوندد  هدا در برخدى ازدواج ندارند و فقدان مهارت

هاسدت؛  هدا ضدامن بقداى ازدواج رو، یدادگیرى مهارت شدود  ازایدن مقدس مى
ها، نوجوانى و ابتداى جدوانى و از  موزش مهارتهمچنین، بهترین دوران براى آ

با هستند.  ها  دانشگاهها و  موثرترین نهادهاى آموزشى، پس از خانواده، دبیرستان
رود كده آمدوزش  توجه به اهمیت موضوع و رسامت مراكز آموزشى، انتظدار مدى

 هاى كالن آموزشى قرار گیرد   ریزى ها در چندین واحد درسى در برنامه مهارت
شناسى، بده ضدرورت یدادگیرى  ین نوشتار، با استفاده از منابع دینى و روانا
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هاى مهدم زنددگى توسدط دختدران، پدیش از انتخداب همسدر  چندى از مهارت
 پردازد  مى

 های زندگی مهارت

كده  اى گونده به اسدت؛ توانایى انجام رفتار سازگارانه و مثبتهاى زندگى،  مهارت
آوردن این  دست به 1 ات زندگى روزمره كنار بیایدها و ضروری فرد بتواند با چامش

است؛ چراكده بده   ویژه ازدواج، ضرورى هاى زندگى، به ها، در همه جنبه مهارت
داشتن یک زندگى شاد، روابطى عاشقانه و سازگارانه منجدر خواهدد شدد  بدراى 

ها هستند تا  ازدواج موف ، دختر و پسر، پیش از ازدواج، نیازمند آموختن مهارت
هاى زندگى مشترک را برطرف كنند   با یارى آنها، مشکالت، اختالفات و كاستى

شود، اما یدادگیرى  ها پس از ازدواج، عملى و كامل مى اگرچه استفاده از مهارت
هاى روابدط سدامم  ترشدن پایده ها پیش از ازدواج، باع  محکم حداقلى مهارت

 اند از: ها عبارت ین مهارتتر شود  برخى از مهم همسران و بقاى زندگى آنها مى

 های شناختی . مهارت1
گاهى از شخایت خو مهارت هاى زن  ش، وظایف و تفاوتیهاى شناختى، به آ

هداى الزم جهدت ازدواج، ابتددا  شود  براى كسب دیگر مهارت و مرد تقسیم مى
 باید این شناخت به طور كاملى تحق  یابد 

 ـخودآگاهی

گاهى، توانایى شناخت خدود و  گداهى از خاوصدیات، نقداو ضدعف و خودآ آ
هداى خدود  شود فرد به تمام ویژگى هاست كه باع  مى قوت، توانایى و ناتوانایى

  2بنگرد و تامیم بگیرد كه چگونه باشد 
                                                           

1. www.who.int/mental health/media  
  20، ص های زندگی مهارت  فرهاد كارمیان،  2

http://www.who.int/mental
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ْنَسااِّن َنْفَسا ُ أَْفَّضاُل ا ْ »فرمایدد:  مدى ۷حضرت علدى ِ ِْ ن یبرتدر 1؛ْعِرَفاِة َمْعِرَفاُة ا
این شناخت، موجب خودارزیابى « شتن است یشناخت، شناخت انسان به خو

گاهى هیجانى، استحکام شخایت و اعتماد به نفدس مى شدود   صحیح، خودآ
شود دختدران بدر اسداس شدناخت  كسب این مهارت پیش از ازدواج، باع  مى

هاى  آل هدا و ایدده ها و باورها، عواطف و اسدتعدادها، نیدز عالقده صحیح ارزش
 كنند  ش مشخص یریک زندگى خوخود، معیارها و اهدافى براى انتخاب ش

ـآگاهیازتفاوتمردوزن

ها، باع  تفاهم و رفتدار مناسدب  زن و مرد، با هم تفاوت دارند  شناخت تفاوت
شدود  هدا، موجدب مى شدود  عددم شدناخت تفاوت هنگام تعامدل بدین آنهدا مى

همسرمان، همان رفتار و واكنشى را داشته باشد كه ما در مورد كسدى »بخواهیم 
  2«كنیم  دوستش داریم، اعمال مى كه

گیرى، اعمدال قددرت، حدل  طور كلى، مردها به دنبال مدیریت و تامیم  به
و زیستى   گیرى، شایستگى، استقالل، كارایى و نیازهاى جنسى مشکالت، نتیجه

هاى مردان، از پیشدنهاددادن  هستند  در همین راستا، زنان باید با توجه به ویژگى
ها در  ها، ابدراز خواسدته هاى مکرر، انتقاد و نفى توانایى پرسشطور مستقیم،  به 

طور مثدال، مردهدا هنگدام  زمان نامناسب و یا برخورد ناشایست دورى كنند؛ به 
رو، زنان بده دمیدل  گیرى براى حل مشکالت، به سکوت نیاز دارند  ازاین تامیم

سدى در شنا درگیرى ذهندى مدرد، نبایدد در ایدن مواقدع صدحبت كنندد  موقعیت
 ۷ویژه در زندگى مشدترک، بسدیار مهدم اسدت؛ امدام حسدین كردن، به صحبت

                                                           

  ؛ عبدامواحدد آمددى02۱26، ح 062، ص ۴، ج الحکمزه میززان شدهرى،  رى   محمد محمدى 1
، والمزواعظ الحکزم  عیزون  محمد میثدى،  بن  على؛ 2۳۱۵، ح ودرر الکلم  غرر الحکمتمیمى، 

  00۴  ص
  2، ص ونوسی  زنان مردان مریخی ز گرى،    جان2
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تدا موقعیدت مناسدب  1؛ال َتنَتََکَّلَمَن فیَم َیعّنیَک لنََتای َتاَرل لِّلَکاواِم َمّوِااعاً »فرماید:  مى
 « اى، گفتار سودمند نگو  نیافته

گاهى نسبى و ابتدایى از این ویژگى ها توسط دختدران، موجدب  ها و تفاوت آ
هداى  اصالح برخى از باورهاى نادرست نسبت به مرد، و رفتار، گفتار و تادمیم

 شود  مناسب در مراحل مختلف انتخاب، نامزدى و ازدواج مى

ـشناختوظایفزنومرد

اطددالع از وظددایف خددویش، پددیش از زندددگى مشددترک، در چگددونگى انجددام 
كنندد بدا  عى مىگدذارد؛ زیدرا دختدران سد ها پدس از ازدواج تدأثیر مى مسوومیت

هاى الزم جهت انجام وظایف خدود را بده دسدت  امگوبردارى مناسب، آمادگى
 آورند 

شوند كه  دادن وظایف در زندگى مشترک، دچار مشکل مى دخترانى در انجام
اندد  بندابراین، بهتدر اسدت  شخص نامناسبى را براى امگوبردارى انتخداب كرده

مهرورزى و رفتار بدا همسدر، از سدیره دارى، تربیت فرزندان،  دختران براى خانه
امگوبردارى كنندد و سدپس آن را بدا نیازهداى روز و امکاندات  ۳حضرت زهرا

، تقسدیم كدار در زنددگى ۷رامدام بداقموجود تطبی  دهند  بر اساس حدیثى از 
را بدر  ىداخل ىارهاك ۳هفاطم»گرفت:  گونه صورت مى بدین ۳حضرت زهرا

بدا  2 «داد ىرون خانه را انجام مدیب ىارهاك ۷ىعل ،مؤمنان ریعهده داشت و ام
دارى نیسدت؛  گفته، منظور از كارهاى داخلى، صدرفًا خانده توجه به حدی  پیش

بلکه مدیریت خانه، حدل هدر گونده مشدکل، ایجداد محیطدى امدن و بانشداو، 
 مهرورزى و تربیت فرزندان است 

                                                           

  02۴، ص ۴۴، ج بحار األنوارمحمدباقر مجلسى،    1
  ۱0، ص ۷۱همان، ج . 2
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 های عاطفی  مهارت. 2
اسدت كده بده دو  یت استرسمدیر و همدردى ،همدمى مواردى همچون: شامل

 شود: مهارت اشاره مى

 ـهمدلی

كه بتوان بدا  اى گونه كردن به دیدگاه دیگران است؛ به همدمى، نوع خاصى از توجه
درک حامت عاطفى آنها، رفتار عداطفى از خدود بدروز داد  برخدى از دختدران و 

، كنندد كده شدباهت كامدل تفکدر و عقیدده زن و مدرد اشتباه تاور مى پسران، به
هدا در باورهدا،  كده بدا توجده بده تفداوت انسدان شود؛ درحامى موجب تفاهم مى

شدود   ها، تنها همددمى اسدت كده منجدر بده تفداهم مى مندى  ها و عالقه نگرش
همدمى، عالوه بر درک و فهم همسر، موجدب پدذیرش و حمایدت از رفتارهدا و 

باید بیاموزند كه شود  دختران براى پرورش مهارت همدمى،  گفتارهاى او نیز مى
هاى دیگران گوش بسپارند تا بتوانند تمدام احساسدات  چگونه فعاالنه به صحبت

حل، كنایه و مقایسه، با دیگران  توان بدون ارائه راه خود را بیان كنند یا چگونه مى
دارى، هدوش  پندارى كنند و یدا چگونده بدا یدادگیرى مهدارت خویشدتن ذات هم

در  ،ىر و خوبیهمه خ: »۷به فرموده امام سجاد هیجانى خود را كنترل نمایند 
دارى، باع  تسلط بر احساسات و هیجانات و  خودنگه 1 «است ىدار شتنیخو

در نهایت، ارائه رفتار و گفتار مناسب و مؤثر هنگام بروز مشکالت و نامالیمات 
 شود  زندگى مى

محبتابرازـ

پددس از ازدواج،  تددرین وظددایف آنددان دختددران بایددد بداننددد كدده یکددى از مهم
فرمایدد:  در ایدن بداره مى 9ورزیدن و محبت به همسر است  پیامبر اكرم عش 

                                                           

  2۴۴، ص العقول تحف  شعبه حرانى، بن    ا1



  ، ويژۀ خواهران4991راهیان نور رمضان ره توشۀ  10

فرمایدد:  قدرآن مى 1 «باشدند ه داراى محبدت كدهسدتند  ى یها ن زنان، زنیبهتر»
ًة َوَرْْحَةً کاّنَ یَوَجَعَل بَ » َْ چه نیکوست كه « و میان شما مودت و رحمت آفرید  2؛ْم َمَّو

دختران هنر برقرارى ارتباو صمیمى و عاطفى را در خانواده یاد بگیرند تا پس از 
 ازدواج، مودت و رحمت خدادادى را به نیکویى به همسرشان ابراز كنند 

 یارتباط یها مهارت. 3
 ر در سطح رفتار است ییتغ ىبرا ىا لهیوسسنجش افراد و  ىبرا ىا انگاره ارتباو،
 3دن به اطالعدات اسدت یخشا بمعن ىشامل تبادل اطالعات و چگونگ ،ارتباو

و بدر تمدام  دیدآ ىمدبه وجدود  شان ىزندگدر طول  ،اشخاص ىارتباط ىها نهیزم
ت، یاز فرهندد، جنسد ،ىارتبداو در خدانواده پددر  گدذارد ىمر یروابط آنها تأث

ن، یشددیمانه پیروابدط صدم ىها تجربدهگددران و یرابطده بدا د ىبرقدرار ىچگدونگ
نهدادن بده  ازمندد ارزشیدراز مددت، ندر مانه یروابط صدم 4 ردیگ ىمسرچشمه 

م یجداگانده تقسد ىمهارت ارتبداط چندآن را به  توان ىمه كاست  ىزندگ کیشر
 ها را بیاموزند: و الزم است كه دختران، پیش از ازدواج، این مهارت 5درك

 ـاحتراممتقابل

ندد و ا قائدل ىاریهم احتدرام بسد ىه در آن، همسران براكاست  ىنگرشاحترام، 
ل خدود، بده صدورت کشد نیتر لیاصداحتدرام در   دانند ىمگر را ارزشمند یدکی

ن یده اكدروشدن اسدت   شود ىمدادن و توجه به همسر، نشان داده  گوش یىتوانا
 ىفعاالنده و قددردان ىگذار ارزشو به  روند ىم، از نگرش صرف فراتر ها یىتوانا

                                                           

  2۱۵، ص 01۱، ج بحار األنوار   محمدباقر مجلسى،1
  20  روم، آیه 2
 .۷۷و  ۱، ص شناسی خانواده سازی در روان آدم  ویرجینا ستیر، 3
  ۷۴، ص رابطه همسران  فرانك فینچام و دیگران،  4
  ۷1، ص راهکار برقراری روابط سالم و سازنده در خانواده  داوود حسینى،  5
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گذاشتن زن بده شدوهر  درباره احترام ۷امام صادق 1 شوند ىمل یتبد زیآم احترام
بخت  خوش ه به شوهرش احترام بگذارد و آزارش نرساند،ك ىهر زن: »دیفرما ىم

 2 «و سعادتمند خواهد بود
هاى  دختران باید بدانند براى احترام به همسر خود، بایسته اسدت كده جنبده

كردن به همسر هنگام صحبت، صددا كدردن همسدر بده ندام  مثل: نگاه مختلفى
طدور مثدال، بدا  نمودن  را رعایت كنند؛ بده  كردن و یا سپاسگزارى شایسته، سالم

كردن به همسرشان، مهدر و محبدت بدین خدود و او را بیشدتر كنندد؛ زیدرا  سالم
َخّْلنَتُْم بُ »خداوند در قرآن كریم فرموده:  َْ ًة ِماْن ِعّنْا ُِداَّلل  ِ یاْم َتِ کَأْنُفِس  یَفَسّّلُمّوا َعّلّوتا یَفإَِا 

؛بَةی  ًة طَ کُمبارَ 
3
گر سدالم یدکدیبده  ،دید[ درآمد،ه گفته شدكى ]یها چون به خانه 

  «  و خوش است که نزد خدا مباركدرودى  ؛دینك
 خدود همسدر بدا نیکدو و شایسدته گونه به كه بیاموزند باید دختران همچنین

  اسدت شدده نکدوهش اسدالم در گویى، زشدت و بددزبانى زیرا بگویند؛ سخن
ّنَُة َلرام  َعّل: »دیفرما ىمدر این باره  9پیامبر ؛ ُْدُخَّلهایاّل فاِلٍش َأّْن ک یأَْْلَ

 ،بهشدت 4
  «حرام است گو هستند، ه بدزبان و زشتك ىسانكبر همه 

ـبخششوگذشت

نند و ك ىم زندگى همه با كدو نفر  خطا و مغزش دارد  ىسك ره ،ر از معاومیبه غ
گر را ببخشند یدکی  هاى مغزشد یبا ،ارى دارندکمساعى و هم اشتراکاز جهتى 

ادامده  ،ننددكرى یسدختگ  بداره نیگر بخواهند در اا ند كدا یتا زندگى آنها ادامه پ
 نسدبت بده یکددیگر خانواده بخواهند ىاگر اعضا .شود ىن مکرممیارى غکهم

                                                           

  02۵و  02۷، ص های زناشویی شناخت و درمان اختالف  حمیدرضا سهرابى، 1
 .2۵۱، ص 01۱، ج بحار األنوار  محمدباقر مجلسى، 2
  60  نور، آیه 3
 .20۵، ص ۵، ج البیضاء محجة كاشانى،    مالمحسن فیض 4

http://pajuhesh.irc.ir/Product/book/show/id/859/book_keyword/occasion/index/1/indexId/233831#book-footnot-2
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 و پاشد مىزندگى آنها ازهم  ،نندك دنبالگر را یدکیو خطاهاى  نمایندرى یسختگ
 1كرد خواهند  تجربه ن زندگى رایا بدتری

بخشش و گذشت، موجب پایدارى و دوام زندگى مشترک خواهد شد  دختدران 
با بخشش اطرافیان )دوستان، خانواده و همکداران( بایدد روحیده مددارا و گذشدت را 

طول زندگى، با خطاپوشى، موجب آرامدش پیش از ازدواج در خود ایجاد كنند تا در 
هدا بده  پوشى از خطاها، سبب نزدیکدى قلب زندگى خویش شوند  بخشیدن و چشم

ها، موجب ارزشمندترشدن انسان خواهد شد؛  شود كه این نزدیکى قلب یکدیگر مى
بدا هسدتند كده كسدانى  ،ارزشمندترین مدردم»فرماید:  مى ۳كه حضرت زهرا چنان

2 «اند بخشندههمسرانشان مهربان و 
 

ـدرکوفهممتقابل

ه كد اسدت ىا دهیدچیپ نددیفرآ در زندگى مشترک، بسدیار ضدرورى و فهم و کدر
گر یدکدی از ىا دهنده حیتوضد و ننددهكمتقاعد اطالعدات آن، لهیوسد به همسران

هداى  براى درک و فهم متقابل در زندگى مشدترک، بایدد توانایى 3 كنند ىم سبك
همسر را در نظر گرفت و بر اساس آن، از او در برخورد با مسائل انتظار داشت  

ان همسددران یددم ىسددازگار و باعدد  سددازش ،ىریدددرگ ىجددا بدده درک متقابددل
همسدر  از بداالتر نعمتدى خدا، به مانیا پس از»فرماید:  مى 9پیامبر 4شود  مى

این نعمت، موجب دوام و پایددارى زنددگى مشدترک  5«ست ین سازگار و مواف 
 شود  مى

                                                           

  20، ص همسرداری آیین   ابراهیم امینى، 1
  22۵، ص ۴ ، ج دالئل االمامه  عالءامدین متقى، 2
  02۵، ص بهداشت روانی ازدواج و همسرداری  احمد حسینى، 3
 )با اندكى تغییر(  0۵۱، ص تعادل و استحکام خانواده  مجید رشیدپور، 4
  ۵۱2، ص 2، ج الوسائل  کمستدر  حسین نورى، 5
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تمناسبینشوحساسکواـ

گاه گاهى از ند ارتباو است  یفرآ ىهمسر، از عناصر اساس ىازهایاز ن ىآ عدم آ
از  ىبرخشود   این نیازها، موجب واكنش نامناسب و در نتیجه، بروز مشکل مى

 ىرا بدرا ىو زمان كنند ىم ىوتاهكهمسرشان  ىها خواستهدر شناخت  ،همسران
م یه از بكهستند  یىها زوج ،نی  همچندهند ىنماختااص نان یا ىازهایدن نیشن

در همده   گر حسداس نباشدندیدکینسبت به  كه رندیگ ىمم یاستفاده، تام سوء
 ىا ارضداید یىهمسران در شناسدا ؛ چونسان استکی ،یىجه نهاین موارد، نتیا
 1 شوند ىمن، از هم دور و دورتر ی  بنابراخورند ىمست کگر شیدکی ىازهاین

هداى كلدى  ها، باید در مورد ویژگى دختران براى واكنش مناسب در موقعیت
شناسى را مطامعه كنند و تمام تالش خود  مرد و شیوه برخورد با او، مطامب روان

ها و  ها، عالقده شدهرا براى شدناختن طدرف مقابدل بده كارگیرندد تدا بتوانندد اندی
خوبى بشناسدند و بتوانندد پددس از ازدواج و در  هاى همسدر خدود را بدده خواسدته
 2هاى گوناگون، واكنشى مناسب در تعامل با همسر بروز دهند  موقعیت

 های رفتاری  . مهارت4
یعنى انجام رفتارهایى كه موجب ایجاد احساس خوشدایند  ،هاى رفتارى مهارت

ها، به مبادمده رفتارهداى مثبدت و  این مهارت شود  مىو هیجان مثبت در همسر 
افدزایش تبدادالت رفتدارى  شدود  مىمنجدر كاهش رفتارهاى منفى طرف مقابل 

باع  ایجداد احسداس  نموده، روانى همسران را ارضاد  نیازهاى عاطفى مثبت،
اى  طیدف گسدترده ،رفتارهاى خوشایند شود  مثبت در آنها نسبت به یکدیگر مى

تهیده غدذاى نیکدو، از قبیل: انجام خدمت به همسدر، دادن هدیده، رفتدار  ؛دارد
                                                           

  0۵۱، ص تعادل و استحکام خانوادهرشیدپور،    مجید1
 )با اندكى تغییر(  ۷2، ص راهکار برقراری روابط سالم و سازنده در خانواده  داوود حسینى، 2
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 1 هاى مثبت و عاشقانه نوشتن پیام و یا مطبوع، تقدیم گل
كیدد بسدیار شدده؛ همدان نیز بر اینت ایدر روا  ىنبدكده  گونده گونه رفتارها تأ

َواِْصواُح الطَعاِم َوَأّْن َتْسنَتَْقبَِّلُ  ِعّن َُْد  جالِّّسا ا َْْرَئِة اِناَرةُ  یَلُّق الَرُجِل َعّلَ »فرموده: اسالم   ىگرام

َلَّب بِِ  َوَأّْن ُتَق ُّدَم اِلَ یباِب بَ   2؛َل َوَأّْن ُتَؤّائَُ  َوَاّْن الََتّْنََعُ  َنْفَسها ااِل  ِماْن ِعَّلاةٍ یِ  الطَْشَت َوا ِّْن ُْدِ ینَتِها َفََتَ
غدذاى مطبدوع فدراهم  ،این است كه چرا  خانه را روشن سدازد ،ح  مرد بر زن

تشت آب و حومده  ،اش به پیشواز او برود و به او خوشامد بگوید تا در خانه ،كند
مانع شوهر نسبت به  ،هاى او را بشوید و بدون دمیل را براى او آماده كند و دست

  «خودش نشودرابطه با  ىبرقرار

یتدى آثدار ترب این رفتارها، عالوه بر افزایش احتدرام و مدودت بدین زوجدین،
زدایدى مدورد توجده قدرار  در روایات تأثیر هدیه در كینه ،براى مثال؛ اى دارد ویژه

بده یکددیگر هدیده دهیدد تدا » فرماید: مى 9پیامبر اكرمه ك چنان 3؛گرفته است
 4« برد ها را از بین مى كینه ،همانا هدیه ساز محبت شما به هم شود  زمینه

سبب برخورد مناسب با همسدر و آشنایى دختران با این رفتارهاى خوشایند، 
كارگیرى آنها در طول زندگى و در نهایت آرامش، آسدایش و پایددارى زنددگى  به

 شود  مى

 گیری تصمیم . مهارت5

هاى آنهدا  ومدى همیشده تادمیم ،گیرندد اگر چه همه افراد در زندگى تامیم مى
گیرى هوشددمندانه از نظددر    در روایددت ذیددل، روش تاددمیمهوشدمندانه نیسددت

 معرفى شده است: 9مبرپیا
                                                           

  ۵6، ص هایی برای یک ازدواج موفق مهارتندوشن،  مریم طباطبایى   سیده 1
 .2۵۷، ص 0۷ج مستدرک الوسائل،   حسین نورى، 2
  ۵6، ص هایی برای یک ازدواج موفق مهارتندوشن،  مریم طباطبایى   سیده 3
  0۷۷، ص ۵، ج الکافی  كلینى،  4
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 از ،اریاب شدد و بدا اصدرار بسدیشدرف 9امبر اكرمیخدمت پ ىمرد ىروز»
م ىبندد ىمد كدار  بده ،میاگر بگو :حضرت به او فرمود  خواست ىاندرز ایشان

  خدا رسول اى، ىبلعر  كرد: 

 اى، ىبلدم عدر  كدرد: ىبند ىم كار  به ،میاگر بگوحضرت دوباره فرمود: 
  خدا رسول

، ىبلگفت:  ىم وىبند ىم كار  به ،میاگر بگوحضرت براى بار سوم فرمود: 
  خدا   رسولاى 

ت یدرا متوجده اهم ىونکه سه بار از او قول گرفت و یپس از ا 9رسول اكرم
، ىگرفتد ىم به كداریكرد، به او فرمود: هرگاه تام ،دیخواهد بگو ىكه م ىمطلب

جده و عداقبتش ینت ىدیاگر د  شیندیجه و عاقبت آن فکر كن و بیاول در اثر و نت
م یاز تام ،است ىو تباه ىاگر عاقبتش گمراهاما ح است، آن را دنبال كن یصح

 1«نظر كن  خود صرف
نادرست به پیامدهاى ناخوشایند منجدر هاى  گیرى بنا بر این روایت، تامیم

جواندب بدا سدنجیدن كندد  د كمدک مىافدرابه  ،گیرى مهارت تامیم و شود مى
طدور   بده هدر یدک، پیامدهاى مثبدت و منفدىو  ،ها انتخابها و  حل اهر مختلفی 

 2د نبگیرشایسته  تامیمخود  صحیح در مورد عملکرد

ش از ازدواج، براى انتخداب همسدر و یگیرى پ برخودارى از مهارت تامیم
كند پایان شیرینى بدراى  در زندگى مشترک بسیار تأثیرگذار است؛ زیرا كمک مى

؛ هر عاقِبَة  ُلّلَّوة  أو ُمَرة   ءٍ ِرلٍ ّل إمْ لِکُ »فرماید:  مى ۷حضرت علىزندگى رقم بخورد  
  3«كس را پایانى است؛ تلخ یا شیرین 

                                                           

  ۷۵۴، ص 2، ج الشیعه ، وسائل   حّر عاملى1
  61، ص های زندگی ها و مهارت توانایی  مهرنوش اكبرى، 2
  66۵، ص 0۵0، حکمت البالغه نهج   3
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هاى  آل گیرى براى انتخاب همسر، باید فرد را بدا ایدده دختران هنگام تامیم
مورد نظر خویش بسنجند و سپس، از مراكز مشاوره براى مشورت یارى بگیرند  

گیرى در زندگى مشترک، زن و مرد بایدد بدا هدم مشدورت كنندد،  هنگام تامیم
قدرار  ىهاى مرد، بهتر است تامیم نهدایى بدر عهدده و گاه با توجه به ویژگى آن

 بگیرد و زن به او اعتماد كند 

 . مهارت حل اختالفات6
باید توجه داشت كه حذف كامل اختالف در زندگى مشترک، ناممکن است؛ اما 

آمیز با  ى ارتباو شایسته، گفتار نیکو و منطقى و نیز رفتار محبتتوان با برقرار مى
 همسر، بروز آن را كمتر كرد 

 َوإِّنِ »فرمایدد:  كریم در مورد وظیفه زن و مرد هنگام بدروز اخدتالف مى  قرآن

 َوالُصاّْلُ   ُصاّْلااً  ّنَُهَمیابَ  ْصاّلِاای َأّنْ  ِهَمیَعَّلا ُجّنااَح  َفاوا إِْعراااً  أَوْ  ُنُشّوزاً  َبْعّلِها ِمنْ  خاَفْت  اْمَرَأة  

بدر  باشدد، داشته گردانىیرو ای ناسازگارى میب شیخو شوهر و اگر زنى از 1؛ی  َخ 
 بهتدر سدازش، هك ندیگرا آشتى به گریدکی با صلح راه از هك ستین گناهى دوآن 

 «  است
با توجه به این آیه، پس از بروز اختالف یا سوء تفاهم، در مرحلده نخسدت، 

درند با رضایتمندى یکدیگر حل كنند؛ چون با گذشدت  آن را بىدو طرف باید 
شود؛ اما اگر نتوانستند صلح كنند، بهتر اسدت كده از  زمان، به رنجش تبدیل مى

 دیگران مشورت بگیرند 
كدردن  دختران پیش از ازدواج، بایدد مهدارت حدل مسدوله را بدراى برطدرف

د  بدراى كسدب ایدن دهدد، بیاموزند هایى كه در زندگى مشدترک رخ مى اختالف
                                                           

  02۴  نساء، آیه 1
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هایى را در نظر بگیرندد و  مهارت، ابتدا باید براى حل هر مشکلى در زندگى، راه
 سازى كنند   بعد بهترین راه را انتخاب نموده، سپس آن را پیاده

براى حل اختالف در زندگى مشترک، زنان باید با حفظ ادب و احترام، بدون 
 كنندده کیتحرپرخاش و تندى با همسر، صحبت كنند و از بیان كلمات منفى و 

خوبى در گروه خانواده و دوستان، پیش از  بپرهیزند  اگر دختران این مهارت را به
توانندد  هداى همسرشدان مى ازدواج بیاموزند، پس از ازدواج با توجه بده ویژگدى

 خوبى حل كنند  مشکل خود را به


