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علی نقی فقیهی1

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی مشاوره زوجین و ارتباط های یاورانه و رفتارهای تربیتی 

که به سبک زندگی اس���المی می انجامد. این پژوهش به روش توصیفی -  آنان اس���ت 

تحلیلی انجام ش���د. در این پژوهش با جم���ع آوری آموزه های قرآن و روایات در زمینه 

تعامالت مش���اوره ای و س���بک زندگی اس���المی و توصیف و تحلیل آنه���ا، عملکردهای 

که زوجین در  کی از آن اس���ت  گردی���د. یافته ها حا تربیتی یاورانه همس���ران اس���تخراج 

مشاوره و تعامالت یاورانه تربیتی با یکدیگر باید سبکی از زندگی را بسازند که از مشکالت 

کند. بدین منظور توانمندی های روان شناختی مثل یادگیری شیوه های  پیشگیری 

گاهی، پذیرش  گفتگوی یاورانه، ارتقابخشی به شایستگی های عملی و اخالقی، خودآ

بدون شرط همسر، مواجهه نیکو، همدردی و همدلی، تمرکز درباره موضوع مشخص، 

کارگیری عقل و دیانت در طول  تصحیح باورها و عواطف غلط، تقویت حسن ظن، به 

زندگی، خودکنترلی در متهم ساختن یکدیگر، بیهوده گویی، لحن ناخوشایند و اموری 

که برای زندگی مشترک مشکل ساز است، در پژوهش حاضر بررسی شد. 

کلیدی: مش���اوره زوجین، عملک���رد تربیتی، ارتباط ه���ای یاورانه، عوامل  گان  واژ

روان شناختی، سبک زندگی اسالمی.
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1. مقدمه

که  مش���اوره زوجی���ن و ارتباط ه���ای یاورانه آن���ان با یکدیگر ب���ه رفتارهای تربیت���ی می انجامد 

که مشاوره  می تواند سبک زندگی مطلوب  را برای آنان رقم بزند. تحقیقات نشان داده است 

همس���ران با یکدیگر بر س���بک زندگی زوجین مؤثر اس���ت. همراهی و مش���ارکت فعال افراد به 

کمک به هم، به مقاومت در برابر فشارها می انجامد  ویژه زوجین در مشاوره با یکدیگر، برای 

و حس نوع دوس���تی، احس���اس تعلق و مقبولیت اجتماعی و خانوادگی، حس هدفمندی و 

تعالی روان شناختی را برای آنان پدید می آورد. )پارگامنت، کوهن، و هرب،1 1990( برقراری رابطه عاطفی 

که در مش���اوره با هم به دس���ت می آورند ش���رایط تن���ش زا را در زندگی  و حمایت گرانه زوجین 

آنان تغییر می دهد و در س���ازماندهی هیجان ها و الگوهای میان فردی آنان بس���یار س���ازنده 

که با مش���اوره زوجین زندگی آنان معنی پیدا  اس���ت )هانتر، و ماندر،2 2016(. محققان بر این باورند 

کوشه3، 2012( و باعث می شود اختالالت  می کند و این در رضایت زناشویی تأثیر مثبت دارد )کالنتر 

کرده و س���المت روانی و بهزیس���تی روان ش���ناختی آنان  کاهش پیدا  روان ش���ناختی زوجی���ن 

افزایش یابد )کالفتر، و پسیرا،4 2012(.

 در پژوهشی علی مردان ، باغبان، فاتحی زاده و جاللی )1389( تأثیر فرآیند مشاوره بر کاهش 

کیامنش  تعارضات زناشویی را نش���ان داده اند. همچنین مرادی، اسمعیلی، شفیع آبادی و 

که  که مشاوره در پیشگیری از طالق مؤثر است به طوری  کرده اند  )1391( در تحقیق خود ثابت 

کشاورز افشار، جهانبخشی،  گروه آزمایش���ی 16 نفره،  10 نفر از طالق منصرف ش���دند.  در یک 

که روشن ساختن مسائل باعث می شود  کر )1390( به این نتیجه رس���یدند  نوابی نژاد و ثنائی ذا

زوجین درصدد حل مشکالتشان برآیند و به مسئولیت خویش در قبال همدیگر توجه کنند و 

رفتار مسئوالنه ای را در پیش گیرند. نتایج پژوهش عشقی، بهرامی و فاتحی )1386( نشان داده 

که آموزش مشاوره رفتاری-شناختی - جنسی زوجین توانسته است اعتماد به نفس  اس���ت 

جنس���ی زنان سردمزاج را با بهبود سردمزاجی آنان، افزایش دهد. همچنین شمس مفرحه، 

شاه سیا، محبی و تبرایی)1389( در پژوهش خود به این نتیجه رسیده اند که مشاوره زناشویی 

1 . Pargament, C., Cohen, L.H., & Herb, L.
2 . Hunter, J., & Maunder, R.
3. Kalantarkousheh, S. M.
4. Kleftaras, G., & Psarra, E.
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با افزایش س���طح اطالعات و دانش جنس���ی و بهبود نگرش زوجین نسبت به مسائل جنسی 

توانسته اس���ت در افزایش رضایت جنسی زوجین مؤثر واقع شود. فرح بخش، شفیع آبادی، 

احمدی و دالور )1385( اس���تفاده از فنون تغییر نگرش، باورها و شیوه های رفتاری در مشاوره 

کاهش ناس���ازگاری زناش���ویی دانسته اند. س���ودانی )1389( در پژوهش خود بر تمرکز  را موجب 

که  کید دارد. تحقیقات نش���ان داده اس���ت  بر قابلیت های زوجین برای راه حل مش���کالت تأ

مش���اوره دین���ی و ارتباط های یاورانه معن���وی با افراد به ویژه زوجین، در س���المت روانی آنان 

مؤثر اس���ت )دی س���وزا، و رادریگو،1 2004( و اعتقاد به خدا و پایبندی زوجین به احکام الهی و اخالق 

کید ش���ده است  معنوی از مهمترین عوامل رضایتمندی آنان در زندگی اس���ت. همچنین تأ

که به صورت انفرادی بر سالمتی اثر  که مذهب و ازدواج اشکالی از حمایت اجتماعی هستند 

می گذارند و می تواند باعث افزایش س���ازگاری زناشویی ش���ود )گراهام2، 2011(. پژوهش ترقی جاه، 

که دین داری با رضایت زناش���ویی رابطه  بهادری خسروش���اهی و خانجانی )1395( نش���ان داد 

که اجرای مش���اوره اس���المی س���ازگاری  مثبت و معنی داری دارد. دانش )1389( نیز  نش���ان داد 

زناش���ویی زوج های ناس���ازگار را افزایش داده است؛ همچنین مش���اوره زوجین در هماهنگ 

ساختن اهداف زندگی و معنی دادن به زندگی آنان تأثیر داشته است. 

با توجه به اینکه تحقیقات نش���ان داده اس���ت آم���وزش ارتباط های یاوران���ه به زوجین و 

کردن آنها در میان خودش���ان، عالوه بر اینکه در استحکام زندگی مؤثر است، از بروز  عملیاتی 

تن���ش میان آن���ان جلوگیری می کند و در ص���ورت اختالف می توانند با اجرای فنون مش���اوره 

میان خودش���ان باعث تغییر س���بک زندگی زناش���ویی و حل اختالفاتش���ات باشند؛ عملیاتی 

ساختن فنون مشاوره اسالمی توسط همسران، می تواند زمینه نقش هدایتی و تربیتی آنان 

کریم )ر.ک.، بقره: 187(  را در تغییر زندگی به سبک اسالمی، فراهم سازد و با توجه به فرموده قرآن 

ک���ه لباس برای بدن نقش پوش���ش، زینت و حفظ و  ک���ه زوجی���ن لباس یکدیگرند، همانطور 

س���المتی را دارد، زوجین نس���بت به یکدیگر در هم درکی، هم حسی، همدلی و سالمت روانی 

و آرام���ش روحی یکدیگر نقش دارند )دانش، 1389(. براین اس���اس، س���ؤال اصلی پژوهش حاضر 

که مش���اوره زوجین با یکدیگر و عملکرد تربیتی آنان چگونه باید باشد تا به سبک  این اس���ت 

1. Souza, F. R., & Rodrigo A.
2. Graham, P.J.
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زندگی اس���المی بینجامد؟ در بررسی پاسخ این پرسش به دو سؤال دیگر نیز پاسخ داده شد: 

اینک���ه چه توانمندی های روان ش���ناختی زمینه س���از موفقیت های زوجی���ن در ارتباط های 

که می تواند سبک زندگی زوجین را اسالمی نماید، چه  یاورانه اس���ت؟ و عملکردهای تربیتی 

عملکردهایی است؟ 

2. مشاوره زوجین

ماهیت مش���اوره اس���المی انکش���اف ها و هدایت های تربیتی و روان ش���ناختی بین مش���اور و 

که مبتنی بر مبانی، اصول و روش های  مراجع است )ر.ک.، راغب اصفهانی، 1412؛ طریحی، 1375، 3/ 356(  

که برای تشخیص و حل مسئله انجام  کوشش های یاورانه ای است  اس���المی است و ش���امل 

می گی���رد و قابلیت ه���ا و توانایی ه���ای ف���رد، عوامل محیط���ی و موقعیت های زندگ���ی و دیگر 

واقعیت های مربوط به وی و راه حل های مشکالت شناخته می شود، فرد هدایت می یابد و 

به رشد می رسد و در زندگی، معقول، تصمیم می گیرد )فقیهی، 1392(.

کوشش می کنند با درک مسائل  در مش���اوره زوجین منطبق با مشاوره اس���المی، زوجین 

همدیگ���ر و ایف���ای نقش هدایتی و تربیتی، زندگی مش���ترک خود را به صورت های مناس���ب،  

کرده و در شرایط بروز مس���ئله، به حل آن اقدام  کنند تا از مش���کالت پیش���گیری  س���اماندهی 

کنند و موجبات تعالی و س���عادت همدیگر  گونه های بهینه تر مدیریت  نماین���د و زندگی را به 

را فراهم سازند.

2-1. ضرورت مشاوره زوجین

کی از آن است  که افراد در مشاوره با یکدیگر، هدایت می شوند )ر.ک.، آمدی،  آموزه های اسالمی حا

1410، ص 480(، عوامل مشکل س���از و امور مخفی و پنهانی آشکار می شود و واقعیت های زندگی، 

خ���ود را نش���ان می دهد )ر.ک.، آمدی، 1410، ص 818( و مش���اوره، خوب تری���ن و محکم ترین تکیه گاه 

همسران در زندگی محسوب می شود )ر.ک.، آمدی، 1410، ص 715(. با عمل به راهنمایی های مشاور 

به مجموعه ای از خوبی ها، خیرها و خوش���ی های مطلوب می توان رس���ید )ر.ک.، آمدی، 1410، ص 

کار هدایت و تربیت را بر عهده دارد و با پرورش توانمندی های  که  کسی اس���ت  339(. مش���اور 

فرد، زمینه رش���د وی را فراهم می کند )ر.ک.، عروس���ی حویزی، 1415، 4/ 584؛ حرانی، 1404( و برای زدودن 
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اضط���راب و ناراحتی فرد، بسترس���ازی می کند و او را به راحتی و آرامش س���وق می دهد  )ر.ک.، 

آمدی، 1410(. با توجه به این آثار مهم مشاوره، زوجین می بایست این نقش را برای یکدیگر ایفا 

که زمین���ه آرامش همدیگر را  کنن���د؛ زیرا از اهداف خلقت و زوج آفریده شدنش���ان، این اس���ت 

کنند،  فراهم س���ازند. خداوند برای اینکه زوجین بتوانند این نقش بسیار مهم را درست ایفا 

کمک یکدیگر، آنها را پرورش  که با  کرده است  توانمندی های مودتی و رحمتی به آنان اعطا 

دهند و زمینه آرامش خود و دیگری را فراهم سازند )ر.ک.، روم: 21(.

کمیت بخش���ی ب���ه مش���اوره در زندگی به همراه دیگر مس���ئولیت های انس���ان مؤمن،  حا

کردن را  هموار س���اخته اس���ت )ر.ک.، آمدی، 1410، ص 65( و موجبات زندگی  مس���یر درس���ت زندگی 

سراس���ر خیر و سعادتمندانه را فراهم می آورد )ر.ک.، ش���وری: 32-44( به همین دلیل هیچ فردی از 

مشاوره بی نیاز نیس���ت )پاینده، 1382(. امام موسی بن جعفر؟ع؟ )به دلیل اینکه معمواًل مردها 

با زنان  مش���ورت نمی کنند( در تش���ویق مش���اوره مردان با همسرانش���ان، موفقیت زوجین را 

در تصمیم گی���ری در  امور مهم زندگی مرهون مش���اوره دانس���ته و داس���تان زن و مرد صالح از 

بنی اسرائیل را نقل می فرماید: 
آن مـــرد خـــواب دید که خدا عمرش را نصف کرده، یک نصف در مال و وســـعت و 
کند.  که اول یکی از آن دو را اختیار  نصف دیگر در ضیق و زندگی مشقت. او مخیر شد 
گفت: »من زن نیکوکاری دارم که شـــریک من در زندگی اســـت، با او مشورت می کنم و 
گفت:  کرد. همسرش  به شـــما خبر می دهم«. سپس او صبحگاه با همسرش مشورت 
کند و  »نصف اول را اختیار کن و عافیت را ابتدا داشته باش. شاید خدا بعدًا به ما رحم 
که من نصف اول را اختیار  گفت  نعمتش را بر ما تمام نماید«. او در شب بعد در خواب 
کردم. خدا هم در روزی به او وسعت داد. همسرش به وی گفت: »از این مال به اقوام 
کرد. وقتی نصف اول عمر  و نیازمندان، همســـایگان و برادرت بده«. او هم همچنین 
تمـــام شـــد، آن مرد همان را که در خـــواب دیده بود، دوباره دید. به وی گفته شـــد که 
خدا از تو تشکر می کند و بقیه عمرت هم در وسعت خواهی بود. )مجلسی، 1403، 14/ 492(

3. سبک زندگی اسامی

س���بک زندگی،1 »روش س���لوک در حی���ات فردى و اجتماعی« اس���ت و به بیان دیگر، س���بک 

1. Islamic  LifeStyle
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زندگی، مجموعه اى منظم و به هم مرتبط از رفتارهاى افراد در زندگی فردى و اجتماعی شان 

کنی، 1390(. با  که مبتنی بر یک سرى بینش ها و ارزش هاى برآمده از آنهاست،  می باشد )مهدوی 

که به زندگی انسان، اعم از بعد فردى و اجتماعی،  این بیان سبک زندگی شامل امورى است 

که  کنش ه���ا و رفتارها  گرایش ها و  م���ادى و معنوى مربوط می ش���ود؛ ام���ورى مثل بینش ها، 

ش���امل حوزه هاى مختلف سیاس���ی، اقتصادى، فرهنگی، حقوقی، عبادى و تربیتی اس���ت. 

کلی، به الگوهاى رفتارى آحاد جامعه در حوزه هاى مختلف زندگی اعم از سیاس���ی،  به ط���ور 

گرایش���ی خاص اس���ت، »سبک زندگی« اطالق  که برآمده از بینش و  اقتصادى، فرهنگی و... 

می شود )مشکانی سبزواری، صولتی، و بیاتی، 1392(. 

که اسالم برای زندگی بشر ترسیم  س���بک زندگی اسالمی نمونه عملی و نقشه راهی است 

گروه و جامعه را نس���بت به نظام، هستی، خود، خدا  که بینش فرد،  گونه ای  کرده اس���ت، به 

و دیگر انسان ها نشان می دهد و از تمام ابعاد زندگی در راستای هدف آفرینش حکایت دارد 

و زندگی در دنیا را با زندگی جاوید اخروی مرتبط می س���ازد. )فقیهی، 1392( براین اس���اس، سبک 

که زوجین همدیگر را خوب بشناسند، ارتباط محبتی  زندگی اس���المی همس���ران این اس���ت 

کرامت تکوین���ی و اختیاری همدیگر  کامل و آرامش بخش با یکدیگر داش���ته باش���ند، پاس���دار 

باش���ند، وجود یکدیگر را نعمت خداوندی بدانند، به مسئولیت هایش���ان در زندگی مشترک 

لباس عمل بپوشانند، خود را برای یکدیگر آراسته و جذاب نمایند، خویشتن داری را در خود 

کنند، در ارتقای  کنند تا رفتار ناراحت کننده از آنان صادر نشود، خطای یکدیگر را عفو  تقویت 

کنند و زمینه خوشبختی  کمک  س���المت روانی و رشد اخالقی و تقویت دین داری به یکدیگر 

دنیوی و اخروی همدیگر را فراهم سازند.

4. مشاوره اسامی و سبک زندگی زوجین

بر اساس مشاوره اسالمی، تالش های یاورانه زوجین در ایفای نقش هدایتی و تربیتی هر یک 

نسبت به دیگری ساماندهی می شود. بدین ترتیب زوجین، مهارت های الزم را در این زمینه 

کار می گیرند )ر.ک.، آم���دی، 1410، ص 356(، توانمندی های  ب���ا خردمندی، تجربه و دوراندیش���ی به 

گرایش���ی و رفتاری همدیگر را در جهت اهداف عالی زندگی ش���کوفا می س���ازند، در  نگرش���ی، 
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کردن عقل هایش���ان و به  کم���ک می کنند، با جم���ع  ک���ردن، به یکدیگر  چگون���ه صحی���ح فکر 

تکامل رس���اندن تدبیرهایش���ان، توانایی یکدیگر را به افق های باالتر می برند، از بروز مش���کل 

در زندگیشان پیشگیری می نمایند، به فکر همدیگر احترام می گذارند، از نعمت عقل همسر 

که خدا در همه زمینه ها به آنان داده اس���ت، قدرشناس���ی می کنند، از  و از همه نعمت هایی 

کاری، افزایش امنیت روانی،  بهبود بخش���یدن  کاری و موازی  کاه���ش خطا، پرهی���ز از دوباره 

به تعامالت انس���انی خ���ود و لذت بردن از زندگی، برخوردار می ش���وند. )فقیه���ی، 1391( همچنین 

که شامل اعتقادات، افکار و فعالیت هایشان  طیف وسیعی از مسائل مربوط به سبک زندگی 

در ارتباط با خداوند، خودش���ان و دیگران اس���ت را بر اساس فرهنگ و ارزش های اسالمی بنا 

می نهند و زمینه های خوشبختی را برای خود و همسرشان فراهم می کنند. 

4-1. توانمندی های روان شناختی زوجین در ارتباط های یاورانه زندگی 

کارآمدی مشاوره در  زوجین برای بهینه سازی نقش تربیتی خود نسبت به یکدیگر  و ارتقای 

زندگی باید شایستگی های علمی و اخالقی را در خویش ارتقا بخشند )ر.ک.، تستری، 1423، ص 51( و 

مهارت های الزم را در این زمینه کسب کنند. پیچیدگی های زندگانی امروز و پیوستگی هایی 

کرده اس���ت، ضرورت  گون، به هم وابس���ته  گونا ک���ه افکار، تمایالت و رفتارها را در زمینه های 

گرفتن و مشورت دادن را در متن زندگی همسران بسیار مهم و حائز اهمیت، نموده  مشاوره 

که می خواهند در زندگی زناشویی موفق باشند، باید به طور  اس���ت. به طور قطع همس���رانی 

که این مهم، در  قابل قبولی از ایده ها، بینش ها، خواس���ته ها و س���الیق یکدیگر مطلع شوند 

کاربرد عملی  یک فضای صمیمی مش���اورهای و یاورانه میس���ر خواهد بود. مش���اوره به دلیل 

آن، مس���ئولیت آور است و موجب هوش���یاری، افزایش دقت و اعتماد به یکدیگر می شود. هر 

یک از همسران باید تا حد امکان توانمندی ها و ویژگی های یک مشاور را در خویش پرورش 

که زمینه های موفقیت های زوجین را در ارتباط های  دهند. توانمندی های روان شناختی 

یاورانه فراهم می سازد، عبارتند از:

گاه باشند و خود را  کنند در جایگاه مشاور، خودآ کوش���ش   اول( هر یک از همس���ران باید 

گاه شوند، افکار، عقاید، بینش ها و  خوب بشناس���ند )فقیهی، 1391(، از نقاط قوت و ضعف خودآ

باورهای خویش را به طور دایم ارزیابی نمایند، در ارتقابخش���ی و تصحیح نادرس���تی ها و رفع 
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کنند و تمایالت، احساسات و رفتارهای خویش را بررسی نمایند. همچنین در  نواقص اقدام 

کاستی ها و ضعف های خویش برآیند تا در فضای مشاوره بتوانند نقش خود را به  صدد رفع 

کارآمدی ایفا نمایند. خوبی و 

کمک  دوم( ه���ر یک از زوجین بدون هیچگونه پیش ش���رطی، همس���ر را برای مش���اوره و 

گفتگوی یاورانه  بپذیرند و با برخورد عاطفی و صمیمی و ایجاد فضای امنیت و مصونیت، به 

با یکدیگر بپردازند.

گی های  گیرند ت���ا در ویژ کار  س���وم( همس���ران باید تمام همت و اندیش���ه های خ���ود را به 

ش���خصیتی و اخالقی، ب���ا هم هماهنگ ش���وند و در صورت لزوم ب���رای یادگیری مهارت های 

ارتباطی موفق آموزش ببینند. آنگاه با این هماهنگی، می توانند هدایت زندگی مشترکشان 

را همانن���د دو قایقران، هماهنگ باهم، پارو بزنند و در امواج س���ختی ها و مش���کالت، زندگی 

کوران  که در  کنند. خواه ناخ���واه در این هماهنگی متوجه می ش���وند  را ب���ه س���المتی هدایت 

زندگی باید از برخی امیال و خواس���ته ها و حقوق خود به خاطر دیگری بگذرند. زوجین باید 

گذشت  کنند و مهارت  توانمندی مخالفت با برخی خواس���ته های فردی را در خود احساس 

گیرند. ابراز محبت ها، احساس���ات و عواطف زوجین به یکدیگر  از خود به خاطردیگری را فرا 

نباید فقط به دلیل تمایالت شخصی و خودخواهی باشد، بلکه دیگرخواهی و همسردوستی 

باید بیشترین عواطف زوجین را نسبت به یکدیگر برانگیزد.

کره، موضوع  کنند تا مسئله مورد مذا کارآمدی مشاوره، زوجین باید توجه  چهارم( برای 

که از شاخه ای به شاخه دیگر نروند و مسائل را  مشخصی داشته باشد و هر دو متعهد شوند 

با هم خلط نکنند و فضای ذهنی یکدیگر را مشوش نسازند.

کنند و مسئله مورد مشاوره را  پنجم( زن و مرد قبل از مش���اوره با یکدیگر، باید خوب فکر 

از همه جوانب مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند و سپس به شور با یکدیگر بنشینند تا اندیشه 

طوالنی آنان بتواند هدایت گر و راهگشا باشد )ر.ک.، آمدی، 1410، ص 437(.

ششم( هر یک از همسران، با توجه به عوامل مشکل ساز در صدد رفع مشکل برآیند و از 

گردن یکدیگر بیندازند، پرهیز  کنند و مشکل را به  اینکه عامل بروز مش���کل را دیگری قلمداد 

نمایند. )فقیهی، 1391( زوجین باید نقاط ضعف خود را شناس���ایی نمایند و بفهمند چه باورها، 
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کارهایی از طرف خودش���ان منشأ بروز مش���کل شده است. آن  تمایالت، اعمال س���لیقه ها و 

گرایش���ات  کنند و در صدد تصحیح باورهای غیرمنطقی، تغییر  موارد را به طور روش���ن بی���ان 

کاس���تی ها و نواقص را با رفتاره���ای عاطفی و  غیرطبیع���ی و اخالق ه���ای بد خوی���ش برآیند و 

کنند. عقالنی جبران 

هفتم( زوجین رفتار نادرست خود را توجیه نکنند، بلکه به دلیل چنین رفتاری، از همسر 

کنند و بر عکس، رفتار نامطلوب همسر  را  به صورت معقول و هدایت گرانه توجیه  عذرخواهی 

کشیدن آن بپرهیزند. خ  نمایند و از به ر

هش���تم( حس���ن ظن  به همس���ر خود داش���ته باش���ند و آن را به یکدیگر نش���ان دهند؛ زیرا 

حسن ظن باعث جلب محبت و تن دادن به گفتگوی صمیمی می شود. )ر.ک.، آمدی، 1410، ص 641(

کنن���د صف���ات منف���ی مث���ل جهال���ت، حماق���ت، بی خ���ردی،  کوش���ش  نه���م( زوجی���ن 

کارآمد و  که مش���اوره را غیر  بی ش���خصیتی، بدگمان���ی، حرص، ترس، دروغ گوی���ی و مانند آن  

کنند. )ر.ک.، آمدی، 1410، ص 745( بلکه زیان آور می سازد را خود دور 

کنند و همیش���ه خوش رو  ده���م( همس���ران باید مهارت ه���ای اخالقی  خوی���ش را تقویت 

باش���ند و مواجهه نیکو با همس���ر داش���ته باش���ند )ر.ک.، مفید، 1413، ص 299(. آنها باید بکوشند در 

ط���ول زندگ���ی، بهترین رفتارها را با هم داش���ته باش���ند. پیامبر اس���الم؟ص؟ فرم���ود: »خیرکم، 

خیرکم الهله و انا خیرکم الهلی؛ بهترین شما آدم ها، بهترین شما برای خانواده تان هستید 

که فرمود: »ش���ّر  و من بهترین ش���ما برای خانواده ام هس���تم« )ابن بابویه، 1413، 3/ 555(. همانطور 

که بر همس���رش س���خت گیری می کند و  کس���ی اس���ت  الناس الضّیق علی اهله؛ بدترین مردم 

با رفتاره���ای غیراخالقی اش بر وی، تنگ می گیرد« )محمدی ریش���هری، 1391، 4/ 122(. در آموزه های 

کید شده است )ر.ک.، دیلمی،  دینی، بس���یار زیاد بر نیک رفتاری  همس���ران نسبت به یکدیگر، تأ

که آثار س���وء روانی و تربیتی دارد و معصیت خداس���ت،  1412، 1/ 73( و از رفتاره���ای بد و مخرب 

 نهی ش���ده است. از امام حسن عسکری؟ع؟ سؤال ش���د: »...فما سوء العمل؟ قال: معصیه 

اهلل عّزو جل؛ رفتارهای بد به چه مفهوم اس���ت؟ ایش���ان فرمود: معصیت پروردگار« )ابن بابویه، 

کنند  که یکدیگر را خوشحال  1395، 2/ 615(. بنابراین، زوجین موظفند رفتارهایی انجام دهند 

)ر.ک.، محمدی ری شهری، 1391، 3/ 462(.
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کالم بی معنی، لغو و  کنند از  کوشش  یازدهم( همس���ران در ارتباط مشاوره ای با همدیگر 

بیهوده، پرهیز نمایند. )ر.ک.، طوسی، 1414، ص 225؛ دیلمی، 1408، ص 301(

 دوازده���م( ه���ر یک از همس���ران دیگری را در جایگاه مش���اور عاقل متدی���ن، بپذیرند و از 

که همسر مشاور مشخص می کند، مخالفت  کنند و با تکالیفی  راهنمایی های یکدیگر پیروی 

نکند. حضرت امام صادق؟ع؟ در این باره می فرماید: 

استشـــرالعاقـــلمنالرجالالورع،فانهالیامراالخبیـــروایاکواخلالففانخمالفه

الورعالعاقلمفسدهیفالدینوالدنیا.

با عاقل متدین مشورت کن که او غیز از خیر تکلیف نمی کند و از مخالفت کردن با 

او بپرهیز؛ زیرا فساد در دین و دنیا را به دنبال دارد. )حرعاملی، 1409، 12/ 42(

...واذاشاورتمنیصدقهقلبکفالختالفهفیمایشیربهعلیکوانکانخبالف

مراد....

که مورد قبول توست مشورت می کنی، با او در آنچه به ظاهر علیه  کســـی  وقتی با 

گرچه بر خالف خواســـته ات باشد. )جعفربن محمد، 1400،  تو نظر می دهد، مخالفت نکن، 

ص 152(

س���یزدهم( همس���ران در فرآیند مشاوره با یکدیگر نه تنها، باید، از متهم ساختن همدیگر 

کنند، بلکه باید از اظهار نظرها و هدایت هایش���ان نس���بت به یکدیگر تش���کر و قدردانی  پرهیز 

نمایند. امام سجاد؟ع؟ دراین باره می فرماید:

لـــکاذاکانعندک وامـــاحقاملشـــیرعلیـــکفالتّتمـــه...فاّماهتمتهفـــالجتوز

ممنیســـتحقاملشـــاورهوالتدعشـــکرهعیلمابدالکمناشخاصرآیهوحسنوجه

مشورته....

حق مشـــاور بر مراجعه کننده این است که او را متهم نسازد. اتهام نسبت به کسی 
که او را مســـتحق مشـــورت دانســـته ای، جایز نیســـت. بلکه باید از اظهار نظر و حسن 

کنی و او را سپاسگزار باشی. )حرانی، 1404، ص 269( پذیرشش در مشاوره تشکر 

که مش���اوره های زن و مرد در زندگی خانوادگ���ی تجربه ای برای آنان  الزم ب���ه توجه اس���ت 

که  کمال بخش���ند و مانع آن شوند  که می توانند درایت های عقلی خودش���ان را  خواهد ش���د 

گاه، تحت تأثیر احساسات، به ابراز اندیشه های سست و نسنجیده و بدون ارزیابی مدبرانه، 
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کنار علم و دان���ش نیروی عقالنی���ت را افزایش می دهن���د و زن و  بپردازن���د؛ زی���را تجربه ه���ا در 

کنند و تدبر و عقالنیت خویش  گذش���ته زندگی استفاده  ش���وهر به خوبی می توانند از تجارب 

که تجربه عملی برای مش���اوره با یکدیگر دارند،  کس���انی  کامل س���ازند )ر.ک.، آمدی، 1410، ص 91(.  را 

دوراندیش���ی آنان افزایش پیدا می کن���د )ر.ک.، آم���دی، 1410، ص590( و نظرهای درس���ت تری را ارائه 

می کنند و ارزش های عقالنی و تدابیر خود را می افزایند )ر.ک.، آمدی، 1410، ص 388(. چنین افرادی 

به دلیل کثرت تجربه، لغزش هایشان، نیز، کاسته می شود و کمتر فریب می خورند )ر.ک.، آمدی، 

که فقط درس خوانده است  1410، ص 593( و داوری و هدایتشان بهتر و محکم تر از عالمی است 

)ر.ک.، آمدی، 1410، ص 64(.

5. عملکردهای تربیتی زوجین در مشاوره 

کارآمد مش���اوره و عملکردهای تربیتی زی���ر، زمینه تغییر و  زوجی���ن می توانن���د با اجرای فنون 

تحول پایدار را در سبک زندگی اسالمی فراهم سازند: 

5-1. برقراری ارتباط حسنه 

کاهش  هر یک از زوجین با ایجاد رابطه حسنه با همسر خود می تواند اضطراب پدید آمده را 

کند.  گفتگوی یاورانه زمینه س���ازی  دهد و اعتماد وی را نس���بت به خود جلب نماید و برای 

ْحَس���َن 
َ
کانون خانواده می فرماید: »َرِحَم اهلُل َعْبداً أ ام���ام صادق؟ع؟ در ارتباط با رفتار مرد در 

که میان خود و همسرش روابط حسنه  کند بنده ای را  ِفیَما َبْیَنُه َو َبْیَن َزْوَجِتِه؛ خدا رحمت 

کردن، نرم و لطیف گویی )ر.ک.، آمدی،  برقرار می کند« )حرعاملی، 1409، 20/ 170(. رفتارهایی مثل سالم 

گرفتن  )ر.ک.، مجلسی، 1403، 74/ 165(، ابراز محبت )ر.ک.، ابن حیون،  1410، ص 457(، مصافحه و در آغوش 

1385، 2/ 192(، رعایت ادب و احترام )ر.ک.، آمدی، 1410، ص 344(، اس���تقبال و بدرقه از همس���ر هنگام 

ورود و خروج از منزل )ر.ک.، طبرس���ی، 1412، ص 214(، قدردانی از همس���ر )ر.ک.، مجلس���ی، 1403، 100/ 239(، 

ارتباط حس���نه با همس���ر را س���اماندهی می کند. نشان دادن حس���ن اخالق و انواع رفتارهای 

خوش، روی باز و چهره خندان )کلینی، 1407، 2/ 103(، پرهیز از محرمات، طلب روزی حالل و ایجاد 

آسایش برای خانواده )مجلسی، 1403، 68/ 394( نیز از مصادیق برقراری رابطه حسنه است؛ زیرا در 

پرتو حس���ن خل���ق، دلها به هم نزدیک می ش���وند، انس و همدلی به وج���ود می آید و آرامش 
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و آس���ایش روانی بر فضای خانواده س���ایه می گس���تراند )ابراهیمی پور، بی تا(، دوس���تی ها مستحکم 

می شود و معاشرت جذاب و نیکو می گردد )ر.ک.، آمدی، 1410، صص 347 و 599(.

کرامت همسر 5-2. حفاظت از 

کنند و احترام میان آنان  کرامت و شئون انسانی و تقوایی یکدیگر حفاظت  همس���ران باید از 

کرامت ذاتی و اختیاری ش���کل بگیرد و عواملی چون نیاز دور ماندن از ش���ر )ابن شعبه  بر اس���اس 

حران���ی، 1404، ص58 و 83( در آن دخال���ت نکند. امام صادق؟ع؟ فرمود: »من اّتخذ امراه فلیکرمها؛ 

کرد، باید به او احترام نماید« )حمیری، 1413، ص70(. امام  که همسری را برای خود انتخاب  کسی 

رض���ا؟ع؟ از پیغمب���ر؟ص؟ نقل می فرماید: »و طوب���ی المرأه رضی عنها زوج ها؛ خوش���ا به حال 

که برای او  و حرف های او قائل است( از او راضی باشد«  که شوهرش )به دلیل احترامی  زنی 

)ابن  بابویه، 1378، 2/ 11(.   

5-3. برگزاری شکر وجود نعمتی همسر

که نقش تربیتی  اذعان به وجود نعمتی همس���ر از مهمترین مواجه های زن و ش���وهر اس���ت 

کید  مؤث���ری را در س���بک زندگی و ارتق���ای اخالق و معنویت آن���ان دارد. در آموزه های دینی تأ

کدام از زوجین، قدر  کنند. هر  کم  که زوجین رابطه شکری، میان خودشان حا بر این اس���ت 

نعمت وجود یکدیگر بدانند و از اینکه خدا چنین نعمتی به وی داده اس���ت، ش���کر خدای را 

بجای آورند. امام سجاد؟ع؟ می فرماید: 

وکذالککلواحدمنمکاجیبانحیمداهللعیلصاحبهویعلمانذالکنعمهمنه

علیه،ووجبانحیسنصحبهنعمهاهللویکرمهاویرفقهبا.

که  بر هر یک از شما همسران واجب است که خدا را شکرگزار باشید و او را بستایید 
چنین همسری را نصیبتان کرده است. همه باید بدانید که همسر نعمتی است از خدا. 
که با نعمت خداوند، مصاحبت و رابطه نیکو برقرار سازند و او را  ازاین رو، واجب است 

کنند.  گرامی بدارند و با او مدارا 

کرامت و عزتمندی آنان مورد توجه یکدیگر باشد و  به  این رفتار زوجین موجب می شود 

کالمی و رفتاری تحقیرآمیز،  همدیگر احترام بگذارند و نس���بت به هم بی تقوا نشوند و ارتباط 

ناسزا و بی محبتی نداشته باشند و از روابط انسانی اخالقی نسبت به هم برخوردار شوند.
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5-4. حفاظت و عمق بخشی به دین داری همسر 

همس���ران باید در حفظ و تعمیق س���المت دینی یکدیگر بکوشند و بدین وسیله خودشان را 

از خان���ه خرابی و بدبختی مصون نگهدارند. )ر.ک.، متقی الهندی، 1396، ح43601( زوجین باید احکام 

کنند تا به مجموعه برنامه ها و  دین خدا را عزیز بدارند )ر.ک.، ابن بابویه، 1406، ص 203( و برنامه ریزی 

کنند و محرمات  قوانین تمام شمول شریعت اسالمی پایبند و ملتزم باشند، واجبات را عمل 

کنند و به مس���تحبات نی���ز بپردازند )ر.ک.،  را ت���رک نماین���د و مواظب باش���ند از ش���بهات پرهیز 

کمک نمایند و  برای اص���الح، تربیت و ارتقای دینی  آم���دی، 1410، ص 292(. همچنی���ن ب���ه یکدیگر 

همدیگر تالش کنند. مهمترین کمک همسران برای حفظ و تعمیق ایمان و دین داری میان 

خودشان ابراز محبت است )ر.ک.، ابن بابویه، 1413، 3/ 384(.

کوشش برای شناخت نقاط قوت همسر  .5-5

ش���ناخت زوجی���ن از نق���اط ق���وت همدیگ���ر و برجس���ته دی���دن آنها، باعث رش���د اعتم���اد به 

نف���س، عالقه من���دی، رضای���ت خاط���ر  و دلبس���تگی ب���ه ه���م می ش���ود )پناه���ی، 1388( در ای���ن 

صورت، آنان با س���عه صدر و بلندنظری با یکدیگر زندگی می کنند و نس���بت به برخی نقایص 

اغم���اض و چشم پوش���ی می نماین���د. توجه به نقاط مثب���ت و اظهار آنها، در زندگی مش���ترک 

که پیامبر؟ص؟ از آنان  امیرالمؤمنین؟ع؟ و حضرت زهرا؟اهع؟ جایگاه ویژه ای داشت. هنگامی 

َبِت َخی���ُر َزْوج؛ پدرجان! او را بهترین 
َ
کرد، حضرت زهرا؟اهع؟ فرمود: »یا أ درباره یکدیگر س���ؤال 

همس���ر یافتم« )اربلی، 1381، 1/ 362(. امام علی؟ع؟ نیز فرمود: »ِنْعَم اْلَعْوُن َعَلی َطاَعِة اهلل؛ فاطمه 

را بهتری���ن یاور خود ب���ر اطاعت پروردگار یافتم« )اب���ن شهرآش���وب، 1379، 356/3(. همچنین حضرت 

کرم؟ص؟ فرمود:  فاطمه؟اهع؟ در بیان فضایل امیرالمؤمنین؟ع؟ خطاب به رسول ا

ُهَماِعْشت.
َ
ًةل ُتُمِقّرَ

ْ
ِزل َةالَ ّمَ

ُ ْ
ِذیاْصَطَفاکَواْجَتَباکَوَهَداکَوَهَدیِبکال

َّ
َوال

که تو را برگزید و هدایت نمود و به واســـطه تو امت را هدایت  قســـم به پروردگاری 

کرد. )ابن شهرآشوب، 1379، 3/ 331( کرد، تا زنده ام به فضایل علی؟ع؟ اعتراف خواهم 

کارهای خانه  5-6. مدیریت و تشریک مساعی در 

هر یک از زن و ش���وهر، در ارتباط های یاورانه شان نس���بت به یکدیگر و برای جلوگیری از بروز 

مش���کالت و مدیریت س���الم زندگی مش���رک، باید تدبیر خویش را در امور زندگی با دیگری در 
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کس���ب درآمد، هزینه های زندگی،  میان بگذارند و با مش���ورت با یکدیگر تدبیر مش���ترکی را در 

ش���یوه صرفه جویی و پرهیز از اس���راف و تبذی���ر  و رعایت موقعیت روانی و جس���می همدیگر، 

کارهای خانه به اجرا بگذارند. حضرت علی؟ع؟ در راس���تای تش���ریک مساعی و  وحتی انجام 

ک می نمود،  کارهای خانه شرکت می جست؛ عدس پا حفظ روحیه ش���اداب همس���رش، در 

دس���تاس می ک���رد، هیزم م���ی آورد، آب م���ی آورد، خانه را ج���ارو می نمود، جو را آس���یاب و آرد 

می کرد، خمیر آماده می نمود و نان می پخت )ر.ک.، ابن بابویه، 1413، 3/ 169(. روزی رسول خدا؟ص؟ 

کنار هم  که دختر و دامادش با محبت بی نظیری در  کرد  به خانه علی؟ع؟ وارد شد، مشاهده 

کردن »جو« مشغولند. پیامبر؟ص؟ خطاب به آنان فرمود:  نشسته و با همکاری به آرد 

أیمکـــاأعیـــافقالعیلفاطمةیارســـولاهللفقالهلـــاقومییابنیـــةفقامتوجلس

النیب؟ص؟موضعهامععیل؟ع؟فواساهیفطحناحلب.

کدام یک از شما خسته تر هستید، تا من به جای او نشسته، کارش را انجام دهم؟ 
علی؟ع؟ اظهار داشـــت: »ای رســـول خدا! دخترتان فاطمه، خسته تر است«. آن وقت 
فاطمه؟اهع؟ را بلند کرد و خود به جای وی نشست و در کنار دامادش با هم به دستاس 

کردن مشغول شدند. )مجلسی، 1403، 43/ 51(

کرم؟ص؟ درباره خدمت به همسر فرمود: »ال یخُدم العیال إال ...   و در روایت دیگر پیامبر ا

کمک نماید،  کارهای زندگی به همسرش  که در  کس���ی  رجل یرید اهلل به خیر الُدنیا َو اآلخرة؛ 

خیر دنیا و آخرت را به دست می آورد«. )مجلسی، 1403، 101/ 132(

5-7. پیشگیری از ایجاد بسترهای تنش زا

کنند. برای مثال مراء و  زوجین باید از بسترس���ازی های خش���م برانگیز و تنش زا پیش���گیری 

جدال غیر احس���ن، زمینه س���از تنش اس���ت و باعث غفل���ت از خدا، نف���اق، دورویی و افزایش 

کینه و دش���منی بین زوجین می ش���ود )کلینی، 1407، 2/ 300( و نه تنها مانع رشد و تعالی همسران 

گرفتار می سازد و از  پیشرفت و  می ش���ود و آنان را در دام ش���ّرها و فتنه های غیر قابل جبران، 

گفته نراقی )1383، 285/2( خاس���تگاه  تعال���ی اخالقی آن���ان نیز جلوگیری می کند )فقیه���ی، 1391(. به 

بسیاری از رفتارهای ناپسند در زن و مرد، ناشی از تنش و به خشم آوردن آنهاست. حضرت 

علی؟ع؟ اسوه همسر مطلوب اسالم فرمود:
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إلیهوالأغضبتین وجلـ عّزَ کرهتاعیلأمٍرحیّتقبضهااهللـ فـــواهللمـــاأغضبتاوالأ

هیافتنکشفعیّناهلموموالحزان.
َ
،ولقدکنتأنظرإل

ً
والعصتیلأمرا

که میل  کاری  به خدا ســـوگند! هیچگاه فاطمه؟اهع؟ را به خشـــم نیاوردم و او را بر 
نداشـــت وادار نکردم. او نیز هیچگاه مرا به خشم نیاورد و از فرمان من سرپیچی نکرد 

و هرگاه به او نگاه می کردم نگرانی ها و غم هایم زدوده می شد. )اربلی، 1381، 1/ 363(

کنش غیرمحبتی  کنش و وا 5-8. پرهیز از 

کالمی، احساسی و رفتاری خویش را، نسبت  هر یک از زن و شوهر موظفند همه ارتباط های 

که محبت در آن نیس���ت،  گفت���ار، اب���راز و عملی  ب���ه یکدیگ���ر، ب���ا محبت همراه س���ازند و از هر 

بپرهیزند. ازاین رو، همیشه و در هر شرایطی باید یکدیگر را با مودت مواجه نمایند و از هرگونه 

بی اعتنایی، بدزبانی، ترش روى، تحقیر و خشونت نسبت به یکدیگر دوری کنند. همسران با 

کمیت خشونت و استبداد  کنش های ناخوشایند، نه تنها مانع حا کنش ها و وا دوری از این 

بر روح و رفتار همسرش���ان می ش���وند؛ بلکه زمینه ارتباط مطلوب محبتی، رشد آداب نیکو و 

کتساب شخصیت  ارتقای اخالقی را برای یکدیگر فراهم می آورند. در این صورت هر یک، با ا

کلینی، 1407، 320/5(، ش���یوه های محبتی ش���ناخته شده  محبتی برای خود، همچون انبیا )ر.ک.، 

کم می سازند و تعالی تربیتی یکدیگر را موجب می شوند.  )ر.ک.، نساء: 19( را بر رفتار خویش حا

گذشت  5-9. عفو و 

گر از هر یک، خطایی س���ر زند و  که فنون مش���اوره را در زندگی عملیات���ی می کنند، ا زوجین���ی 

کار، عذرخواهی می کند و همس���ر رنجیده نیز عذر او را  باعث رنجش دیگری ش���ود، ف���رد خطا

که خودش دوس���ت دارد لغزش���ش مورد عفو  می پذیرد و از لغزش���ش در می گذرد؛ همانگونه 

گیرد. )ر.ک.، ابن ش���عبه حرانی، 1404، ص151( عفو همس���ران، عزت آن���ان را باال می برد؛  همس���رش ق���رار 

کرم؟ص؟ فرم���ود: »ان العفو یزی���د صاحبه عزا فاعفوا یعزکم اهلل؛ بخش���ش، بخش���نده  رس���ول ا

که خدا عزت ش���ما را زی���اد می کند« )کلین���ی، 1407، 121/2(. امام  کنید  را ع���زت می افزای���د، پس عفو 

که با انجام آن، انسان نیکوکار محسوب شود، فرمود: »سأل  صادق؟ع؟ درباره حق زن بر مرد 

إس���حاق بن عّماٍر أبا عبداهلل؟ع؟ عن حّق المرأة علی زوجها قال یش���بع بطنها و یکسو جّثتها 

گر خطایی از او س���ر زد، از او  ک او را فراهم نماید و ا ک و پوش���ا و إن جهل���ت غف���ر له���ا...؛ خورا

بگذرد« )طبرسی، 1412، ص 216(. 
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از دیدگاه دینی دو مؤمن می بایست از خطای یکدیگر بگذرند تا چه رسد به زن و شوهری 

کرم؟ص؟ می فرماید: »یعطف  ک آنان در ایمان، همس���ر یکدیگرند. رس���ول ا که عالوه بر اش���ترا

که در  علی أخیه بزَلته- و یرضی ما مضی من قدیم صحبته؛ از ویژگی های مؤمن این اس���ت 

برابر لغزش برادر دینی اش با رفتار عطوفانه، به حال و هوای دوستی دیرینه شان برمی گردد« 

)نوری، 1408، 11/ 180(.

5-10. خود را برای یکدیگر آراستن

نظافت و آرایش زوجین برای یکدیگر اثر تربیتی مطلوب دارد. امام علی؟ع؟ می فرماید: 

ینوا،تنّظنوا،فإّنبیناسرائیلمل کواوتز اغســـلواثیابکم،وخذوامنشـــعورکواســـتا

یکونوایفعلونذلکفزنتنساؤهم.

ک بزنید و  کنید، موهـــای خود را اصـــالح نمایید، مســـوا لباس هـــای خـــود را تمیز 

کیزه باشـــید که بنی اسرائیل چنین نکردند و زنانشـــان بدکار شدند. )پاینده،  آراســـته و پا

1382، ص226( 

کرده،  معصوم���ان؟مهع؟ آراس���تگی را رعایت می کردند و خ���ود را برای همسرانش���ان مرتب 

لباس مناسب می پوشیدند و موهای خود را رنگ می زدند )ر.ک.، طبرسی، 1412، ص 79( 

6. بحث و نتیجه گیری 

زوجین در مش���اور ب���ا یکدیگر و تعامالت یاوران���ه خویش می توانند نقش مرب���ی برای یکدیگر 

کوشش  داش���ته باشند و در ارتقای ش���ناخت، عواطف، تربیت و رش���د همدیگر اثر بگذارند و 

که  کنند با درک واقع بینانه از همدیگر، خواس���ته ها، نیازها، محیط زندگی و برداش���ت هایی 

هر یک در مسائل زندگی دارند، نقش خودشان را در زندگی مشترک به صورت های مناسب، 

کنند تا از مشکالت پیش���گیری نمایند و در شرایط بروز مسئله، به حل آن اقدام  س���اماندهی 

که موجب تعالی و سعادت همدیگر شوند. نمایند و سبکی از زندگی را برای خود بسازند 

که چه توانمندی های روان ش���ناختی زمینه س���از  س���ؤال اصلی پژوهش حاض���ر این بود 

موفقیت ه���ای زوجی���ن در ارتباط ه���ای یاورانه به یکدیگر اس���ت و چه عملکرده���ای تربیتی 

می تواند به س���بک زندگی اس���المی آنان بینجام���د؟ توانمندی های روان ش���ناختی ای مثل 
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گفتگ���وی یاوران���ه، ارتقابخش���ی به شایس���تگی های عمل���ی و اخالقی،  یادگی���ری ش���یوه های 

گاهی، پذیرش بدون شرط همسر، مواجهه نیکو، همدردی و همدلی، تمرکز  بر موضوع  خودآ

کارگیری عقل و دیانت در  مش���خص، تصحیح باورها و عواطف غلط، تقویت حس���ن ظن، به 

کنترل خود از متهم ساختن یکدیگر و بیهوده گویی، پرهیز از لحن ناخوشایند و  طول زندگی، 

گرفت.  که برای زندگی آنان مشکل ساز است، مورد توجه قرار  اموری 

در پاس���خ به بخش دوم س���ؤال، بر عملکردهای تربیتی همچون برقراری ارتباط حسنه، 

کرامت همس���ر، برگزاری ش���کر وجود نعمتی همس���ر، حفاظت و عمق بخش���ی به  حفاظت از 

کوش���ش برای شناخت نقاط قوت همسر، مدیریت و تشریک مساعی در  دین داری همسر، 

کن���ش غیرمحبتی، عفو و  کنش و وا کارهای خانه، پیش���گیری از بس���ترهای تنش زا، پرهیز از 

کید شد.   که از مؤلفه های اثربخش در سبک زندگی اسالمی است، تأ گذشت و خودآرایی 

کمبود منابع و س���وابق پژوهش���ی در زمینه مش���اوره اس���المی از محدودیت های پژوهش 

گروه های  کاربردی ساختن آن،  حاضر بود. پیش���نهاد می شود در تدوین مشاوره اس���المی و 

علمی تش���کیل ش���ود و همچنین هنگام مش���اوره ازدواج، نقش مش���اوره و روابط مشاوره ای 

زوجین و وظایف تربیتی آنان نسبت به یکدیگر به زوجین آموزش داده شود.
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