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درآمدی بر بسته مهارت های زندگی زناشویی

چــرا مــن کــه اینقــدر او را دوســت داشــتم االن عشــقم را بــه او از دســت  
ــا  ــام و ب ــه ای از ابه ــوال در هال ــن س ــت؟ ای ــکال کارم کجاس داده ام. اش
ــی در  ــه زمان ــود ک ــنیده می ش ــی ش ــران جوان ــران و پس ــرت از دخت حی
عشــق و محبــت بــه هــم مثال زدنــی بــوده انــد امــا چــه اتفاقــی افتــاده کــه 

ــند؟ ــوال را می پرس ــن س ای
ــردی  ــر زن و م ــه ه ــت ک ــی اس ــامل مهارت های ــری ش ــای کوزه گ فوت ه
بایــد آنهــا را کســب کنــد تــا بتواننــد زندگــی خــود را بهتــر و بهتــر کننــد.
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مهارت های زندگی زناشویی
متیو مک کی، پاتریک فانینگ، کیم پالگ

نسل نواندیش 
»مهارت هــای زندگــی زناشــویی« اثــر ســه نویســنده توانمنــد در حــوزه روابــط زناشــویی و راتبــاط 
بین فــردی اســت. در ایــن کتــاب، مخاطــب بــا اغلــب مشــکالتی کــه در زندگــی زناشــویی وجــود 

ــا آن را هــم می آمــوزد. دارد مواجــه می شــود و راه هــای برخــورد ب
نکاتــی کــه دربــاره ایــن کتــاب، خواننــدگان عزیــز بایــد بــه آنهــا توجــه نماینــد ایــن اســت کــه 
اوال ایــن کتــاب بــه نوعــی یــک کتــاب تخصصــی و در عیــن حــال کاربــردی و قابــل فهــم بــرای 
عمــوم اســت و ثانیــا اینکــه الزم نیســت هــر شــخصی تمامــی مطالــب کتــاب را مطالعــه نمایــد، 
ــه  ــد از آن قســمت از مباحــث کــه در زندگــی زناشــویی خــود اختــالف دارد مطالع بلکــه می توان
خویــش را آغــاز کنــد. ثالثــا اینکــه در ایــن کتــاب مــا بــا یــک رویکــرد خــاص تشــخیصی و درمانی 
ــه حرف هــای  ــن زمین ــوع مشــکل، رویکــردی کــه در ای ــه ن ــا توجــه ب مواجــه نیســتیم، بلکــه ب

ــرای گفتــن دارد ذکــر می گــردد. بیشــتری ب
خوانــدن ایــن کتــاب عــالوه بــر خانواده هــا، بــرای مشــاوران، دانشــجویان رشــته های روانشناســی 
ــه هــر موضــوع و  ــاب ب ــل اســتفاده است.ســبک ورود کت ــط بســیار قاب و دیگــر رشــته های مرتب
مشــکل نیــز این گونــه اســت کــه ابتــدا بعــد از بیــان مســئله، تاریخچــه نظریــه مدنظــر و مبــدع 
روش تشــخیصی و درمانــی نیــز ذکــر می شــود و در ادامــه، مشــکل و موضــوع و ابعــاد آن تحلیــل 
ــر اســاس دیــدگاه مطــرح شــده در ادامــه آن می آیــد. می گــردد و ســپس راهکارهــای درمانــی ب
ســادگی قلــم در عیــن حالــی کــه مطالــب از غنــای کافــی برخــوردار اســت، به عــالوه پرداختــن بــه 
موضوعــات و مشــکالت رایــج خانوادگــی از نــکات مثبــت ایــن کتــاب اســت؛ البتــه بــرای تاثیــر 

گرفتــن از ایــن کتــاب بایــد فــرد راهکارهــای ذکرشــده را بــه خوبــی اجــرا نمایــد.

همسران سازگار؛ راهکارهای سازگاری
علی حسین زاده

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام مخینی )ره(
از دیــدگاه اســالم بــرای پیمــودن نردبــان صعــود و رســیدن بــه کمــال انســانی، ازدواج و تشــکیل 
خانــواده جایــگاه ویــژه ای دارد. در محیــط و کانــون خانــواده ای کــه براســاس معیارهــای اســالمی و 

انســانی تشــکیل شــده اســت، آســایش تــن و آرامــش جــان و روان انســان تامیــن می شــود. 
خداونــد منــان زن و مــرد را بــه صورتــی آفریــده اســت که بتواننــد پیوســته در منطقه جــذب و انجذاب 
همدیگــر قــرار گیرنــد و عمیقــا مجــذوب یکدیگــر شــوند و نقــش آرامش گــری خــود را ایفــا کننــد. 
بدیهــی اســت در وصــول بــه ایــن هــدف، ســازگاری نقــش مهمــی دارد. کســانی کــه می خواهنــد 
زندگــی موفقــی داشــته باشــند، بایــد عوامــل ســازگاری را به خوبی بشناســند و بــدان پایبند باشــند. در 
ایــن میــان بیشــترین ســهم در ســازگاری و نشــاط همســران از آن عوامــل اخالقی اســت کــه مطالب 
ایــن کتــاب نیــز بــا همیــن مبنــا نوشــته شــده اســت؛ چــرا کــه اگــر اخــالق بــه معنــای واقعــی کلمه 
در زندگــی اجــرا شــود زندگــی در مســیر شــیرین خــودش حرکــت خواهــد کــرد. ایــن کتــاب دربــاره 
راهکار هــای ســازگاری بــا همســر، بــه زن و شــوهرها آگاهی هــای الزم را می دهد.ایــن کتــاب کــه 
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بــا بیانــی ســاده و روان توانســته اســت مخاطبــان زیــادی را بــه طــرف خــودش جــذب کنــد و در طی 
چنــد ســال، چاپ هــای متعــددی را بــه خــودش دیــده اســت، در ســه بخش نوشــته شــده اســت. اهم 
مباحــث ایــن کتــاب عبارت انــد از: عوامــل اخالقــی، عوامــل رفتــاری و عوامــل جســمانی و جنســی 

موثــر در ســازگاری کــه در هــر بخــش بــه تفصیــل بیــان شــده اســت.

خود را به که بسپارم؟ )مدیریت خانواده(
 جمتبی حیدری

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام مخینی )ره(
مدیریــت خانــواده حــق کیســت و آیــا اساســا یــک خانــواده بایــد مدیــر داشــته باشــد؟ آیــا اســالم 
عزیــز در ایــن رابطــه حــق را بــه کســی داده اســت؟ مردســاالری و زن ســاالری بــه چــه معناســت؟ 
سرپرســتی مــرد بــر خانــواده آیــا نوعــی ظلــم در حــق زنــان نیســت؟ چگونــه یــک زندگــی آرام 
ــا کیســت؟  ــزل ب ــت من ــوب اداره و مدیری ــدون مشــاجره داشــته باشــیم؟ شــیوه و روش مطل و ب
مشــارکت زن و مــرد در امــور منــزل بــه چــه معناســت؟ قســمت کــردن کار چــه معنــا و فوایــدی 
دارد؟ و... ایــن قبیــل ســواالت معمــوال بــرای خانواده هــا پیــش می آیــد و ایــن کتــاب بــه بررســی 
ــی اشــاره  ــای ایران ــروزی در خانواده ه ــک معضــل ام ــه ی ــش رو ب ــه اســت.کتاب پی ــا پرداخت آنه
دارد؛ اینکــه در خانــه، مــرد بایــد حاکــم باشــد یــا زن.کتــاب پیــش رو در ســه بخــش کلــی مطالــب 
خویــش را بیــان مــی دارد. ابتــدا بــا بررســی موضــوع سرپرســتی خانــواده بــه واکاوی ایــن اصطــالح 
پرداختــه، در ادامــه روش هــای مدیریــت خانــواده را بررســی و بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره می کنــد 
کــه وظایــف مــرد و زن و فرزنــد در قبــال مدیریــت خانــواده چیســت. آخریــن مبحــث مطــرح شــده 
بــه مشــکالت مدیریتــی در خانــواده برمی گــردد کــه ایــن مشــکالت غالبــا ناشــی از عــدم تفاهــم 
و نگاه هــای متفــاوت زن و شــوهر بــه مســئله و مشــکل خــاص اســت. برخــی از زنــان معتقدنــد 
کــه مــردان ارزش آنــان را نمی داننــد و از طرفــی برخــی از مــردان نیــز بــه ایــن نکتــه اعتقــاد دارنــد 
ــان بی عرضــه هســتند. ایــن قبیــل مســائل زمینه ســاز مشــکالت و اختالفــات زناشــویی  کــه زن
می شود.ســبک های مدیریتــی خانــواده از تنــوع زیــادی برخــوردار اســت. برخــی از روش مســتبدانه، 
ــی  ــرای پیشــبرد زندگ ــق و برخــی از روش آزادمنشــانه و مشــارکتی ب برخــی از روش آزادی مطل
ــت  ــارکتی اس ــانه و مش ــن روش، روش آزادمنش ــه صحیح تری ــد ک ــره می برن ــود به ــویی خ زناش
کــه فوایــد و امتیــازات آن در کتــاب بیــان شــده اســت.از نــکات جالــب ایــن کتــاب اشــاره مولــف 
بــه برخــی فعالیت هایــی اســت کــه در منــزل خانم هــا می تواننــد برعهــده بگیرنــد، ماننــد تدبیــر 
امــور منــزل، رســیدگی بــه فرزنــدان و تربیــت آنــان، مشــورت دادن بــه شــوهر و یــاری رســاندن 
بــه شــوهر در مشــکالت.درمجموع، مطالعــه ایــن کتــاب حاضــر زوج هــای جــوان توصیــه می شــود.

این نقش ها واقعی است؛ نقش های زناشویی
سید مهدی خطیب

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام مخینی)ره(
ــا  ــت. ام ــرادری اس ــری، و خواهرب ــی، همس ــای والدین ــواده، نقش ه ــای خان ــن نقش ه عمده تری

ــا همــان  ــه شــده اســت، تنهــا نقــش همســری ی ــه آن پرداخت ــاب ب ــن کت موضوعــی کــه در ای
ــش  ــی پی ــا ناهماهنگ ــای نقش ه ــر در ایف ــواده اگ ــام خان ــت. در نظ ــویی« اس ــای زناش »نقش ه
آیــد و وظایــف و مســئولیت ها بــه درســتی انجــام نشــود تعارض هــای خانوادگــی شــکل خواهــد 
ــداری و شــادکامی و در  گرفــت. امــا کارکــرد مناســب هــر یــک از اعضــا در نقــش خویــش، پای

ــواده ارزانــی خواهــد داد.  نتیجــه رضامنــدی را بــه خان
در بخــش اول ایــن کتــاب، بــه بررســی ایــن نقش هــا پرداختــه شــده و در ادامــه بــه کارکردهــا 
و ویژگی هــای زنــان و مــردان می پــردازد. کارکردهــا و ویژگی هــای زنــان عبارت انــد از: 
مراقبت کنندگــی، عشــق ورزی، ارتباط مــداری و پرورش دهندگــی. کارکردهــا و ویژگی هــای 

مــردان نیــز عبارت انــد از: اقتدارطلبــی، مهیاکنندگــی، حمایت گــری و هدف مــداری. 
در بخــش دوم بــه نقش هــای زناشــویی در خانــواده می پــردازد. ایــن نقش هــا را می تــوان 
این گونــه نــام بــرد: حمایــت عاطفــی کــه شــامل عشــق ورزی و ســتایش و آرام بخشــی و احتــرام 
متقابــل اســت، مدیریــت خانــواده، مدیریــت خانــه، کار و اشــتغال، مدیریــت مالــی، پــرورش مذهبی، 

ــهیل گر.  ــای تس ــی و نقش ه ــه جنس رابط
برخــی از مســئولیت ها در نظــام روابــط زناشــویی نقــش تســهیل کننــده دارنــد. آراســتگی از جملــه 
مســئولیت هایی اســت کــه بــر دوش زن و شــوهر اســت و بی توجهــی بــه ایــن نیــاز زیباشــناختی، 
ــای  ــر نقش ه ــز از دیگ ــارات نی ــی در انتظ ــازگاری و واقع بین ــر دارد. س ــران ناپذی ــای جب پیامده

تســهیل کننده هســتند.

مدیریت خشم در خانواده
حممد خان امحدی، مریم ماملیر، امیرحممد شهسوارانی

دانش آموز
ــه مخاطــب  ــدا خشــم را ب ــن اســت کــه در ابت ــی ای ــواده« در پ ــت خشــم در خان ــاب »مدیری کت
بشناســاند و ســپس راهکارهــای مقابلــه بــا خشــم را در خانــواده مطــرح ســازد. مطالعه ایــن کتاب به 
مخاطــب کمــک می کنــد تــا بی آنکــه خشــم بــه کانــون گــرم خانــواده آســیب برســاند، رفتارهــای 
خــود و دیگــر اعضــای خانــواده را بهبــود بخشــد. آنچــه در ایــن کتــاب بیان شــده اصولــی کاربردی 
هســتند کــه بــه وســیله آنهــا می تــوان برخــوردی صحیح تــر بــا خشــم و اســترس را درون خانــواده 
اعمــال کــرد. تــالش مولفــان بــر ایــن اســت کــه نشــان دهنــد عوامــل و ســازوکارهای بســیاری در 
پیدایــش خشــم در خانــواده نقــش دارنــد. در ادامــه نیــز روابــط بیــن یکایــک افــراد خانــواده بررســی 
می شــوند و راهکارهایــی عملــی بــرای بهبــود بیشــتر روابــط میــان همســران، والدیــن بــا فرزنــدان 
و فرزنــدان بــا یکدیگــر ارائــه می شــود. همــه راهبردهــای ایــن کتــاب برپایــه نظریه هــا و مفاهیــم 
روان شــناختی و کاربــرد عملــی آنهــا در زندگــی روزمــره اســتوارند. از امتیــازات کتــاب این اســت که 
بــه صــورت کاربــردی نمونه هایــی از اختالفــات همســران را مطــرح کــرده و ســپس بــا توجــه بــه 
راهکارهــای ارائــه شــده بــه حــل اختــالف و مشــکل پرداختــه اســت. در فصــل پنجــم کتــاب، پنج 
گام بــرای مدیریــت خشــم ارائــه شــده اســت: »اکنــون پنــج گام بــرای مدیریــت خشــم را کــه بــه 
کاهــش خشــم در زندگــی کمــک می کننــد مــورد بحــث قــرار خواهیــم داد. از ایــن گام هــا می توان 
ــر رویدادهــای تحریک کننــده در زندگــی اســتفاده کــرد. اســاس ایــن  ــرای آمــاده شــدن در براب ب



89 کتاب های پیشنهادی برای مهارت های زندگی زناشوییکتاب های پیشنهادی برای مهارت های زندگی زناشویی

فراینــد آن اســت کــه بــه شــما کمــک کنــد تــا بیشــتر پاســخ گو باشــید و کمتــر رفتــار تکانشــی 
)تحریک آمیــز( از خــود نشــان دهیــد. واکنــش بــدون فکــر )رفتــار تکانشــی( چیــزی اســت کــه بــه 
رفتــار آســیب زا منجــر می شــود. بیاموزیــد کــه بــه جــای پاســخ چنــد دقیقــه صبــر کنیــد، وضعیــت 
را بســنجید، راهــکار را برگزینیــد و بعــد جــواب دهیــد. بدیــن وســیله، روابــط محترمانــه و موثــر بــا 

اعضــای خانــواده خــود و دیگــران را در زندگی تــان افزایــش خواهیــد داد.«

چگونه رابطه زناشویی خود را جنات دهیم؟ 
فیلیپ مک گراو، غالحمسین خانقایی

نسل نواندیش
نویســنده از مشــاوران بســیار معــروف و رســانه ای در زمینــه روابــط بیــن زوجیــن و مســائل خانــواده 
اســت کــه بــا داشــتن کولــه بــاری از تجربــه و برگــزاری همایش هــا و کارگاه هــای گوناگــون درباره 
خانــواده توانســته اســت شــهرت فراوانــی را کســب کند.کتــاب پیــش روی شــما از نثر بســیار روان و 
صمیمانــه ای برخــوردار بــوده و گویــی نویســنده بــه صــورت مســتقیم بــا شــما بــه صحبت نشســته 
ــان همســران  ــاب حــل و فصــل مشــکالت و ســوءتفاهم های می ــن کت ــی ای اســت. محــور اصل
اســت. امــا شــیوه بــه کار رفتــه بنابــر ادعــای نویســنده بــا تمامــی شــیوه های مرســوم متفــاوت 
بــوده و صددرصــد دارای نتیجــه مثبــت خواهــد بــود. هــدف نویســنده ایــن اســت تــا افــراد را بــا 
خــود واقعــی و آگاهانه شــان مرتبــط ســازد بنابرایــن در ایــن شــیوه هیــچ جایــی بــرای از خــود دفــاع 
کــردن، انــکار و حاشــا وجــود نداشــته و بایــد صددرصــد صــادق و رو راســت بــود. هرگونه واکنشــی 
کــه ســبب قطــع ارتبــاط بــا خــود شــود می توانــد بــرای ادامــه کار مضــر باشــد. نویســنده بــه دور از 
هرگونــه کلــی گویــی و بــه کار بــردن عبــارات کلیشــه ای، بــه مخاطــب خــود شــناخت های الزم در 
زندگــی مشــترک را ارائــه کــرده و در برخــی مســائل تکالیــف عملــی را بــرای هــر چــه بهتر شــدن 
رابطــه مطــرح می نمایــد. بــه همیــن خاطــر در ابتــدای کتــاب بــرای اینکــه بــه مخاطــب شــناخت 
بیشــتری از خــودش و رابطــه بــا همســرش بدهــد، آزمون هایــی را ذکــر کــرده اســت تــا زوجیــن 
بــا نــگاه عینی تــری بــه مشــکالت خــود بنگرنــد. صــرف اســتفاده از ایــن پرسشــنامه ها می توانــد 
بــه فــرد شــناختی قــوی از خــود داده و بــرای رفــع بســیاری از مشــکالت شــروع خوبــی را تــدارک 
ببینــد. بــه عنــوان مثــال در یکــی از نمونه هــا فــرد می توانــد بــا خشــم، عصبانیــت، تــرس، تنهایــی، 

ســرزنش، عفــو و رویاهــای زندگــی خــود بــه صورتــی عینــی آشــنا شــود.

آموزش مهارت های ارتباط زناشویی، حرف زدن و گوش دادن به همدیگر
شراد میلر، فیلیس میلر و...

 رش د 
ــه نام هــای  ــه ب ــاط ریشــه در وجــود آدمــی دارد. ارتباطــی کــه دارای دو مولف ــراری ارتب ــر برق هن
ــی  ــراد دارد و از طرف ــد اف ــات و قص ــا، احساس ــه در باوره ــرش ریش ــت. نگ ــار اس ــرش و رفت نگ
رفتارهــا بازتــاب و واکنشــی از تلقی هــای زیربنایــی افــراد اســت و از آن ریشــه می گیــرد. ارتبــاط 

زوجیــن در زندگــی زناشــویی هــم از ایــن دو مولفــه مســتثنی نیســت. ضمــن ایــن کــه عــالوه بــر 
وجــود مولفه هــای مذکــور، ارکان دیگــری همچــون عشــق و محبــت هــم نقشــی اساســی ایفــا 
می کننــد. در ایــن میــان زوجیــن در زندگــی زناشــویی بــه ارتبــاط کالمــی بیشــتری نیــاز دارنــد که 
ایــن ارتبــاط کالمــی در صــورت اجــرای صحیــح آن، می توانــد الگــوی مناســبی بــرای دیگــران و 
فرزنــدان هــم باشــد. در کتــاب »آمــوزش مهارت هــای ارتبــاط زناشــویی )حــرف زدن و گــوش دادن 
بــه همدیگــر(« نوشــته شــراد میلــر و همــکاران و ترجمــه فرشــاد بهــاری، ســعی شــده اســت بحث 
مهارت هــای ارتباطــی و کالمــی بیــن زوجیــن ارتقــا داده شــود و مهارت هایــی بــرای حــرف زدن و 
گــوش دادن بــه همدیگــر ارائــه گــردد. ایــن کتــاب در چهــار فصــل نگاشــته شــده اســت. در فصل 
اول بــا عنــوان توجــه کــردن بــه خودتــان، بــه معرفــی چرخــه آگاهــی پرداختــه اســت؛ یعنــی طرح 
و نقشــه ای کــه بــه شــما کمــک می کنــد تــا آگاهــی خــود را دربــاره مشــکالت تشــخیص و تعمیم 
دهیــد. در فصــل دوم بــا عنــوان توجــه کــردن به همســرتان، ســعی شــده اســت پنــج مهارت ســاده 
امــا کارآمــد را بــه شــما آمــوزش دهــد. عنــوان فصــل ســوم، حــل تعارض هــا: برنامه ریــزی بــرای 
مشــکالت اســت کــه بــه زوجیــن می آمــوزد تصمیم گیری هــای عــادی و الگوهــای حــل تعــارض 
را بشناســند و در نهایــت در فصــل آخــر بــا عنــوان انتخــاب ســبک های ارتبــاط: شــیوه های حــرف 

زدن و گــوش دادن، بــا ایــن مهــارت آشــنا می شــوید.

پیش رفنت با همدیگر 
شرود میلر، فیلیس میلر

 دانژه 
آیــا می تــوان انســان را بــدون ارتبــاط بــا دیگــران تصــور کــرد؟ بــه راســتی کــه چنیــن چیــزی 
بعیــد بــه نظــر می رســد، زیــرا آدمــی از همــان بــدو تولــد، در طــول عمــر و حتــی هنــگام مــرگ 
بــا دیگــران در ارتبــاط اســت. یکــی از رابطه هــای معقــول و مقــدس رابطــه همســران بــا یکدیگــر 
اســت. یکــی از معانــی کــه اصطــالح »همســر« بــرای انســان ها تداعــی می کنــد بــا هــم بــودن 
و پیــش رفتــن زوجیــن بــا هــم در مســیر زندگــی اســت، همچــون ســر در بــدن آدمــی که همــواره 
همــراه او هســت و وجــود انســان بــدون ســر قابــل تصــور نیســت. در کنــار هــم بــودن و بــا هــم 
پیــش رفتــن لوازمــی دارد. از جملــه آنهــا، توجــه زوجیــن بــه رابطه شــان و مراقبــت از آن بــرای 
افزایــش پیش رفتــن بــا یکدیگــر در طــول زندگــی مشــترک اســت. ایــن امــر در صــورت وجــود 
درک متقابــل دو طــرف از یکدیگــر و مشــکالت و خصوصیاتشــان قابــل تصور اســت. کتاب »پیش 
رفتــن بــا همدیگــر« نوشــته شــرود میلــر و فیلیس میلــر و ترجمــه دکتر فرشــاد بهــاری، جلــد دوم 
کتــاب »آمــوزش مهارت هــای ارتبــاط زناشــویی« اســت و نشــان می دهــد کــه چگونــه زوجیــن 
می تواننــد بــه گونــه ای مثبتــی در خــود تغییــر ایجــاد کننــد و بــه چــه نحــو یــک نظــام زناشــویی 
موثــر و پایــدار بــه وجــود آورنــد. همچنیــن راهکارهــای مفیــد و ســازنده ای را بــرای مدیریت خشــم 
و چگونگــی پاســخ دادن بــه خشــم همســر، مراحــل مختلــف رابطــه، تعییــن ارزش هــا و اهــداف 
زوجیــن، بــه صــورت عملیاتــی مطــرح می نمایــد. ایــن کتــاب در پنــج فصل بــا عنوان هــای فصل 
اول بحــث نقشــه رابطــه مــا، فصــل دوم ارتبــاط مبتنــی بــر همــکاری، فصــل ســوم مهــار کــردن 
خشــم خــود، فصــل چهــارم پاســخ دادن بــه خشــم همســرم )خشــم و ســبک های ارتباطــی( و 
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فصــل پنجــم مراحــل رابطه، نگاشــته شــده اســت.

تا ساحل آرامش4، پرسش و پاسخ زندگی مشرتک
 حمسن عباسی، ولدی 

جامعه الزهرا علیهاالسالم
ایــن کتــاب دربــاره مهارت هــای زندگــی زناشــویی و رســیدن بــه موفقیــت در زندگــی مشــترک 
ــه  ــود ک ــده و اداره می ش ــده آفری ــم و قاع ــاس نظ ــم براس ــن عال ــور ای ــام ام ــد. تم ــث می کن بح
زندگــی مشــترک نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت و قواعــد و قوانینــی دارد تــا بتوانــد بــه ســر 
منــزل مقصــود برســد.این کتــاب کــه مطالبی اســت کــه درجمــع دانشــجویان و برنامــه ای رادیویی، 
مطــرح شــده و بــه دلیــل اســتقبال مخاطبــان، بــه رشــته تحریــر در آمــده اســت، درحقیقــت بــه 
قواعــدی کــه در زندگــی مشــترک بایــد اجــرا شــود می پــردازد؛ چــرا کــه اکثــر نابهنجاری هایــی 

کــه در زمینــه خانــواده اتفــاق می افتــد بــه خاطــر رعایــت نکــردن همیــن قواعــد اســت. 
ــه  ــخ ب ــش« و پاس ــاحل آرام ــا س ــای »ت ــری مجموعه ه ــارم از س ــد چه ــه، جل ــن مجموع ای
ــد  ــه رون ــا ب ــتن آنه ــه دانس ــود ک ــرح می ش ــترک مط ــی مش ــه در زندگ ــت ک ــش هایی اس پرس
زندگــی مشــترک کمــک شــایانی خواهــد کــرد. دانســتن راه حــل مشــکالت و مســائلی کــه در 
زندگــی پیــدا می شــود بــرای هــر زن و شــوهری مهــم اســت تــا در هــر موقعیتــی بهتریــن راهــکار 
را انتخــاب کننــد کــه ایــن کتــاب نیــز در ایــن زمینــه بــه زن و شــوهر ها کمــک می کنــد. مباحــث 
و پاســخ های مختلــف مطــرح شــده در ایــن کتــاب، مبتنــی بــر معــارف دینــی اســت؛ چــرا کــه 
ــت  ــور انســان ها را مدیری ــام ام ــد تم ــی می توان ــه تنهای ــن ب ــه دی ــن اســت ک ــر ای ــا ب ــاد م اعتق
کنــد کــه خانــواده و زندگــی مشــترک نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت.یکی از خصوصیــات بــارز 
ایــن کتــاب، روان و قابــل فهــم بــودن آن بــرای همــگان و کار آمــد بــودن آن در عرصــه زندگــی 
مشــترک اســت کــه بــه همیــن خاطــر تــا بهــار ســال 1392، 16 بــار تجدیــد چــاپ شــده اســت.

تا ساحل آرامش5، پرسش و پاسخ زندگی مشرتک
 حمسن عباسی، ولدی

جامعه الزهرا علیهاالسالم
ایــن کتــاب دربــاره مهارت هــای زندگــی زناشــویی و رســیدن بــه موفقیــت در زندگــی مشــترک 
ــه  ــود ک ــده و اداره می ش ــده آفری ــم و قاع ــاس نظ ــم براس ــن عال ــور ای ــام ام ــد. تم ــث می کن بح
زندگــی مشــترک نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت و قواعــد و قوانینــی دارد تــا بتوانــد بــه ســر 
منــزل مقصــود برســد.این کتــاب کــه مطالبی اســت کــه درجمــع دانشــجویان و برنامــه ای رادیویی، 
مطــرح شــده و بــه دلیــل اســتقبال مخاطبــان، بــه رشــته تحریــر در آمــده اســت، درحقیقــت بــه 
قواعــدی کــه در زندگــی مشــترک بایــد اجــرا شــود می پــردازد؛ چــرا کــه اکثــر نابهنجاری هایــی 
ــن  ــن قواعــد اســت. ای ــت نکــردن همی ــه خاطــر رعای ــد ب ــاق می افت ــواده اتف ــه خان کــه در زمین
مجموعــه، جلــد پنجــم از ســری مجموعه هــای »تــا ســاحل آرامــش« و پاســخ بــه پرســش هایی 
اســت کــه در زندگــی مشــترک، خصوصــا مســائل مربــوط بــه ازدواج مطــرح می شــود کــه دانســتن 
ــد زندگــی مشــترک کمــک شــایانی خواهــد کــرد. دانســتن راه حــل مشــکالت و  ــه رون آنهــا ب

مســائلی کــه در زندگــی پیــدا می شــود بــرای هــر زن و شــوهری مهــم اســت تــا در هــر موقعیتــی 
بهتریــن راهــکار را انتخــاب کننــد کــه ایــن کتــاب نیــز در ایــن زمینــه بــه زن و شــوهر ها کمــک 
ــر معــارف دینــی  می کنــد. مباحــث و پاســخ های مختلــف مطــرح شــده در ایــن کتــاب، مبتنــی ب
اســت؛ چــرا کــه اعتقــاد مــا بــر ایــن اســت کــه دیــن بــه تنهایــی می توانــد تمــام امــور انســانها را 
مدیریــت کنــد کــه خانــواده و زندگــی مشــترک نیــز از این قاعــده مســتثنا نیســت.یکی از خصوصیات 
بــارز ایــن کتــاب، روان و قابــل فهــم بــودن آن بــرای همــگان و کار آمــد بــودن آن در عرصــه زندگــی 

مشــترک اســت کــه بــه همیــن خاطــر تــا بهــار ســال 1392، 16 بــار تجدیــد چــاپ شــده اســت.

ارتباط با خانواده همسر
حمسن ایمانی

حدیث راه عشق
یکــی از مســائلی کــه در ازدواج و زندگــی مشــترک بایــد بــه آن توجــه کــرد، مســئله ارتبــاط بــا 
ــود بیشــتری  ــر باشــد، رابطــه زوج هــا بهب ــواده همســر اســت. هــر چــه ایــن رابطــه محکم ت خان
خواهــد داشــت. »ســازمان ملــی جوانــان« کتاب هایــی را بــا عنــوان »خانــواده موفقــب بــه چــاپ 

ــام دارد.  ــواده همســر« ن ــا خان رســانده کــه یکــی از ایــن کتاب هــا »ارتبــاط ب
ایــن کتــاب چهــار فصــل دارد. فصــل اول بــه مباحثــی در زمینــه ارتبــاط می پــردازد و بــه اهمیــت و 
عناصــر یــک ارتبــاط اشــاره می کنــد. نویســنده همچنیــن در ایــن فصــل بــه ابعــاد ارتبــاط، انــواع 
آن، ضــرورت برقــراری ارتبــاط و عوامــل مؤثــر در ایــن پدیــده اجتماعــی می پــردازد. در فصــل دوم 
کتــاب )آثــار ارتبــاط بــا خانــواده همســر( مســئله روابــط صمیمانــه بــا همســر و ضــرورت و تاثیرات 
ــران  ــاط همس ــر ارتب ــن، تاثی ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــده می ش ــرح ش ــر مط ــواده همس ــا خان ــاط ب ارتب
ــای  ــه علت ه ــاب، ب ــوم کت ــود.در فصــل س ــواده همســر بررســی می ش ــا خان ــا ب ــاط آنه ــر ارتب ب
قطــع ارتبــاط بــا خانــواده و بســتگان همســر پرداختــه می شــود. همچنیــن مداخله هــا و برخــی از 
علت هــای آن در ایــن فصــل بررســی می شــود. فصــل پایانــی نیــز بــه مســئله پیامدهــای قطــع 
ــردازد و چنــد پیامــد خانوادگــی و اجتماعــی در ایــن  ــواده و بســتگان همســر می پ ــا خان ارتبــاط ب
ــه  ــب ارائ ــه نتیجه گیــری از مطال ــده در دو صفحــه ب ــز  نگارن ــان نی ــان می شــود. در پای فصــل بی
شــده می پردازد.مباحــث مفیــد و کاربــردی در کتــاب مطــرح شــده و کتــاب ســعی دارد بــا زوج هایی 
کــه بــا مشــکل ارتبــاط بــا خانــواده همســر مواجــه هســتند، ارتبــاط برقــرار کنــد. ضمــن اینکــه در 
ارائــه مباحــث ســعی شــده از منابــع قرآنــی و روایــی نیــز اســتفاده شــود، لــذا ایــن کتــاب می توانــد 

راهنمــای خوبــی در روابــط خانوادگــی بــرای زوج هــای جــوان باشــد.

دانستنی از جنس ندانستنی )نکاتی درباره ارتباط زناشویی(
 حممدرضا حامتی

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام مخینی )ره(
در ایــن کتــاب مــا بــا ایــن نکتــه مواجــه می شــویم کــه ایــن ارتبــاط مقــدس و بــا ارزش، اگــر بــه نحــو 
مطلــوب طرفیــن انجــام شــود می توانــد مرهمــی بــر دیگــر مشــکالت زندگــی باشــد و به نوعــی دیگر 
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خطاهــا و کمبودهــای زندگــی ر ا جبــران می کنــد. بــه همــان میــزان اگــر ایــن روابــط بــه خوبــی انجام 
نشــود و طرفیــن از ایــن رابطــه احســاس خوبــی نداشــته باشــند، دیگــر مشــکالت زندگــی نیز بــه انواع 
مختلفــی موجــب افزایــش فشــارهای روانــی  و در نتیجــه تلخــی زندگــی می شــود.یکی از مهم تریــن 
مســائلی کــه حتــی ممکــن اســت زمینه هــای اختــالف و جدایــی را نیــز ایجــاد کنــد، عــدم شــناخت 
صحیــح زن و شــوهر از نیازهــای جنســی جنــس مخالــف و در نتیجــه عــدم ارضــای مناســب آنــان 
اســت کــه بایــد زوج هــای جــوان مهارت هــای الزم هم آغوشــی را بیاموزنــد تــا بتواننــد شــریک خوبــی 
در زندگــی و مســائل جنســی بــرای همســر خویــش باشــند.این کتــاب در پنــج فصــل گــردآوری شــده 
اســت. در ایــن کتــاب مــا بــا مباحث متنــوع مرتبــط با مســائل جنســی و ارضای نیاز جنســی همســران 
آشــنا می شــویم کــه عبارت انــد از: دانــش جنســی )فوایــد ارتبــاط جنســی خــوب، تفاوت هــا و تمایــالت 
متفــاوت جنســی زنــان و مــردان و...(، بایســته های جنســی )نحــوه ارتباطــات جســمی، کالمــی، عاطفی 
و...(، آمادگــی بــرای امــور جنســی )آمادگــی روانــی، مهارت هــای ورود بــه دنیــای عواطف زنــان، مقدمات 

زناشــویی، ارگاســم، اتاق جنســی و...(، ســالمت جنســی و تفاهم جنســی.

حمرمانه با همسران
 اکرب شعبانی

وفایی
»محرمانــه بــا همســران« نــام کتابــی دربــاره مســائل زناشــویی اســت که بــر اســاس احادیث اســالمی 
بیــان می شــود. نگارنــده ســعی دارد مســائل جنســی مربــوط به همســران را همــراه بــا آداب و احــکام آن 
از اولیــن شــب ازدواج بیــان کنــد و در کنــار احادیــث ذکــر شــده، بــه مســائل پزشــکی درباره این مســئله 
نیــز می پردازد.مطالــب کتــاب در هفــت فصــل ارائــه شــده اســت. در فصــل اول کتــاب )شــب زفــاف( 
بــه مســتحبات و آداب شــب زفــاف و آداب عروســی و مباحثــی دربــاره آن اشــاره شــده اســت. بیشــتر 
مباحــث فصــل دوم )ُمحرّمــات آمیــزش( بــه اثــرات آمیــزش در زمــان عــادت ماهانــه زن می پــردازد. در 
ادامــه و در فصــل هــای ســوم و چهــارم بــه مســتحبات و مکروهــات آمیــزش اشــاره می شــود.نگارنده 
در فصــل پنجــم کتــاب بــه ناگفته هــای زناشــویی می پــردازد. در ایــن فصــل بــه مســائل خصوصی تــر 
و جزئیــات بیشــتری از رابطــه زناشــویی اشــاره می شــود. عواملــی کــه موجــب افزایــش بهره منــدی 
جنســی می شــود، بخشــی از مطالــب ایــن فصــل را شــامل می شــود. »خیانت هــای جنســی« عنــوان 
فصــل ششــم کتــاب اســت کــه انــواع خیانت هــا در ایــن فصــل مطــرح می شــود. خیانــت دیــداری، 
گفتــاری، لمســی و جنســی از جملــه ایــن انــواع اســت.یکی از مطالــب کتــاب کــه می تواند مفیــد و قابل 
اســتفاده بــرای زوج هــا باشــد و کمتــر می تــوان بــه صــورت یــک مجموعــه در کتاب هــا پیــدا کــرد، 
مســئله احــکام فقهــی جنســی اســت کــه نگارنــده ایــن احــکام را در فصــل پایانی کتــاب ارائــه می کند.

خوشبختی اتفاقی نیست )فصل نهم از خبش دوم و سوم هنر همآغوشی(
هادی نیکدل

مهر امیراملومنین
مطالــب کتــاب در هفــت بخــش ارائــه شــده اســت. بخــش اول آن )تشــکیل خانــواده( بــه اصــل 
ــتگاری و  ــه خواس ــن ب ــش همچنی ــن بخ ــردازد. ای ــای آن می پ ــا و نباید  ه ــئله ازدواج و باید ه مس

انتخــاب همســر اشــاره دارد و بــه چگونگــی جلســات خواســتگاری، مهریــه و دوران عقد می پــردازد. 
ــار  ــه ازدواج و معی ــردازد کــه ب ــه احادیثــی می پ ــواده در آیینــه احادیــث( ب بخــش دوم کتــاب )خان
انتخــاب همســر اشــاره دارد. آداب عروســی، محبــت در خانــواده، حقــوق اعضــای خانــواده و پاســخ 
بــه مســائل جنســی، از موضوعــات مهمــی اســت کــه مولــف در ایــن بخــش مطــرح کــرده اســت.
ــر  ــوان »هن ــا عن ــردازد و ب ــه موضــوع رابطــه جنســی زن و شــوهر می پ ــاب ب ــوم کت بخــش س
هم آغوشــی« ارائــه شــده اســت. در ادامــه و در بخــش چهــارم، وظایــف و حقــوق همســران مطــرح 
ــد از بچــه دار شــدن  ــه بع ــردازد ک ــائلی می پ ــه مس ــده اســت و در بخــش پنجــم و ششــم ب ش
ــه  ــدان و دیگــری ب ــا فرزن ــن ب ــه رابطــه والدی ــا ب ــن بخش ه ــد باشــد. یکــی از ای ــد مفی می توان

ــردازد.  ــن می پ ــا والدی ــدان ب رابطــه فرزن
بخــش پایانــی کتــاب، مســائل متفاوتــی را ارائــه می کنــد و بــه مســائلی دربــاره زنــان و دختــران 
می پــردازد. پوشــش و عفــاف از مســائلی اســت کــه در ایــن بخــش مطــرح شــده و در ادامــه بــه 

ــد جالــب توجــه باشــد. مســئله عفــاف از دیــدگاه غربیــان اشــاره می شــود کــه می توان
مؤلــف در کتابــش بــه مســائل مختلفــی پرداختــه و زندگــی انســان را از ازدواج تــا فرزنــد دار شــدن 
تحــت پوشــش قــرار می دهــد و البتــه از معــارف اســالمی نیــز بهــره گرفتــه اســت، ولــی ســئوال 
ایــن اســت کــه آیــا ارائــه همــه ایــن مباحــث در یــک اثــر می توانــد مخاطــب را بــه خــود جــذب 
کنــد و آیــا می تــوان بــه طــور جامــع بــه همــه ایــن مســائل پرداخــت؟ البتــه مولــف ســعی دارد بــه 
ایــن مهــم دســت یابــد و از کتــاب برمی آیــد کــه ســعی فراوانــی در جمــع آوری و ارائــه مباحــث 

شــده اســت.

رضایت زناشویی )قسمت پنجم(
عباس پسندیده

داراحلدیث
ــات مطــرح  ــات و روای ــه از آی ــه الگــوی خاصــی ک ــه ب ــا توج ــاب ب ــن کت ــر پســندیده در ای دکت

ــد. ــالم پرداخته ان ــن اس ــگاه دی ــویی از ن ــوع زناش ــی موض ــه بررس ــد ب کرده ان
در فصــل ابتدایــی کتــاب، مســئله ازدواج و ترغیــب بــه آن و در بخــش بعدی کتاب، عوامل پیشــینی 
رضامنــدی در زندگــی زناشــویی آمــده اســت. در ایــن بخــش بــه دقــت در امــر انتخــاب همســر و 

ویژگی هــای الزم بــرای انتخــاب همســر اشــاره می شــود.
فصــل انتهایــی کتــاب بــه بررســی عوامــل پســینی پایــداری و رضامنــدی زناشــویی پرداخته اســت 
کــه مهم تریــن محــور در پایــداری روابــط از منظــر اســالم، مــّودت و رحمــت اســت، البتــه الزمــه 
تحقــق ایــن مهــم، تعامــل ســازنده ای اســت کــه در ادبیــات روایــات دینــی مــا از آن بــه عنــوان 
ُحســن معاشــرت بــرای مــردان و ُحســن تبعــل )شــوهرداری نیکــو( بــرای زنــان یــاد شــده اســت.

در ایــن بخــش، موضوعــات مختلفــی از جملــه خــوش اخالقــی، واکنــش مناســب به خوبــی و بدی 
همســر، الگــوی تعامــل مثبــت بــا همســر و خانــواده، واکنــش مناســب در زمــان حضــور یــا غیبــت 
همســر )مباحــث مرتبــط بــا خیانــت زناشــویی و راهکارهــای ایمن ســازی از آن آســیب( ارضــای 
ــا همســر و  ــدارا ب ــواده، ســازگاری و م ــا آن، شــادی و نشــاط در خان ــط ب جنســی و مســائل مرتب

الگــوی مناســب اقتصــادی خانــواده مطــرح شــده اســت. 
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