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افزایش میزان طالق در جامعۀ امروز ایران، نشان از ناتوانی زوجین و 
خانواده ها در ایجاد تفاهم متقابل و رعایت حقوق یكدیگر در زندگی 
است. فارغ از اینكه علل و زمینه های اصلی افزایش طالق در جامعۀ 
امروز ما چیست، به یقین، نباید از تأثیر ناتوانی و بی مهارتی زوجین 
جوان در زندگی مشترک بر افزایش میزان طالق غافل شد. بسیاری 
مشترکشان،  زندگی  از  سال  چند  گذشتن  وجود  با  جوان  زوجین  از 
هنوز در برقراری تعامل سازنده با همسر خود، با مشكل مواجه اند و 
این قدرت و مهارت را ندارند که در زندگی رضایت همسر را به دست 
آورند. بخش مهمی از این اتفاق را باید در نبود آموزش های مهارتی 
الزم به زوجین و خانواده ها جست وجو کرد؛ لذا در این کتاب سعی 
کردیم به نحوی کاماًل عینی و عملیاتی و با رویكرد الگومحور، نكات 
هریک  مهارت های الزم  و  خانواده  اعضای  تعامل  درزمینۀ  را  مفید 
نكات  این  که  امیدواریم  کنیم.  مطرح  مشترک  زندگی  در  اعضا  از 

نتیجه بخش باشد.

درآمد





فصـــــــــــل اول 
اسالم و خانواده
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اهمیت خانواده در اسالم 

خانواده از نهادهای مهم جامعۀ بشر است و زیربنایی ترین و اولین نهاد 
اجتماع به شمار می رود. تأثیر خانواده بر رشد و تعادل و شكوفایی افراد 
انكار  را  و جامعه به حدی است که هیچ صاحب نظری نمی تواند آن 
کند. بشر از نخستین روزهای حضور خود بر عرصۀ خاک، به خوبی 
شایسته ترین  و  انسان  )پناهگاه(  بهترین  خانواده  که  است  دریافته 
خانواده  اسالمی،  فرهنگ  در  است.  اطمینان  و  تبلور سكون  کانون 
اسالم  »دین  دارد.  بسیاری  منزلت  و  احترام  و  است  اجتماع  اساس 
به عنوان آخرین دین الهی، بخش عمده ای از قوانین و توصیه ها را به 
خانواده اختصاص داده و آداب ویژه ای برای زندگی خانوادگی وضع 
کرده و بسیاری از هنجارهای مربوط به ازدواج و خانواده را در بخش 



بهنجار  و  مطلوب  ساختار  درواقع،  و  داده  تغییر  جهان  از  عمده ای 
خانواده را براساس آموزه های دینی بنا نموده است« )ساالری فر، ۱۳87: 
۶(. خانواده و مباحث مربوط به آن در آیات و روایات بسیاری مطرح 
ْن أَنُفِسكْم  شده و بر آن تأکید شده است: [َو ِمْن آیاتِِه أَْن َخلََق لَكم مِّ
ًة َو َرْحَمًۀ...] )و از نشانه های او  َودَّ َِّتْسكُنوا إِلَیَها َو َجَعَل بَیَنكم مَّ أَْزَواًجا ل
اینكه از نوع خودتان، همسرانی برای شما آفرید تا بدان ها آرام گیرید 

و میانتان دوستی و رحمت نهاد( )روم، ۱۲(. 
اهللِّ  إِلَی  أََحُبّ  بِناٌء  االَسالِم  ِفی  بُنِی  »ما  فرموده اند:   رسول اهلل
عزیرتر  و  محبوب تر  نهادی  هیچ  اسالم،  )در  الَتّْزِویِج«  ِمَن  أََعُزّ  َو  َوَجَلّ  َعَزّ
از تشكیل خانواده در نزد خداوند بنا نشده است( )وسائل الشیعۀ، ج0۲: 4۱؛ بحار 

االنوار، ۳0۱: ۲۲۲(. 

بَیَن  تَشَفَع  أَن  فاعاِت  الَشّ نیز می فرمایند: »اَفَضُل   حضرت علی
و  واسطه شدن  )برترین  بَیَنُهما«  اهلَلّ  َیجَمَع  حّتی  النِّكاِح  ِفی  إثَنیِن 
اینكه  تا  است  ازدواج  امر  در  نفر  دو  بین  واسطه شدن  میانجی گری، 
خداوند بین آن ها را جمع کند و آن  دو را به یكدیگر برساند( )الكافی، 

ج۵: ۱۳۲(. 

همچنین، آیات و روایات بسیاری را می توان دراین زمینه مشاهده کرد 
)قرآن کریم، نور،: ۲۳؛، شوری:، ۱۳؛ وسائل الشیعۀ، ج0۲: ۵۱؛ نهج  الفصاحه: ۳۱۳، 

حدیث ۲87؛ مستدرک  الوسائل، ج۹: ۶0۱، حدیث ۵۶۳0۱؛ بحار االنوار، ج۳0۱: 

 .)0۲۲

در  اساسی  نهادی  به مثابه  خانواده  اسالم،  رویكرد  در  کلی  »به طور 
اولویت،  به منزلۀ  خانواده  باید  به شمار می رود.  و محور  اصل  جامعه، 
نقش خویش را در شكل گیری هر موقعیت اجتماعی و فردِی زن و 



   اوقات فراخانه سازی  13 

مرد و هر نقشی که آن ها به عهده می گیرند، ایفا کند. مدینۀ فاضله ای 
که اسالم ترسیم می کند، بدون حضور سازنده و فعال نهاد مقدس 
و  شكل گیری  لوازم  و  شروط  همۀ  منظورساختن  بدون  و  خانواده 
تحقق خانوادة مطلوب در جامعۀ اسالمی، امكان تحقق ندارد« )چراغی 

کوتیانی، ۹8۳۱: ۳0۱(.

چرا خانواده مهم است؟

کارکردهای  زیرا  دارد؛  انكارناپذیر  اهمیتی  اسالمی  نظام  در  خانواده 
سهم  کارکردها  این  از  هریک  که  دارد  جامعه  در  بی بدیلی  و  مهم 
این  مهم ترین  دارند.  آن  افراد  و  جامعه  رشد  و  تعالی  در  بسزایی 

کارکردها عبارت اند از: 

۱. آرامش جسمی و روانی افراد

اولین کارکرد خانواده، تأمین آرامش جسم و تسكین جان افراد است. 
خانواده محیط امنی است که در آن، هم پدر و مادر و هم فرزندان 
درخور  و  امن  محیط  این  در  را  خود  ذهن  و  فكر  و  روح  می توانند 
خانه،  امن  و  فضای محدود  بدهند.  رشد  و  دارند  نگه  سالم   اعتماد، 
تأمین  و  غرایز  ارضای  اسرار،  بیان  احساسات،  ابراز  برای  حریمی 
این سكون و  انسان است. خداوند دربارة  نیازهای جسمی و روحی 
َسكًنا]  بُیوتِكْم  مِّن  لَكم  َجَعَل  اهلّل  ]َو  می فرماید:  خانواده  در  آرامش 
)خداوند خانه های شما را محل سكونت و آرامش برایتان قرار داد( 

)نحل، 08(.

 از ادلۀ قرآنی و حدیثی فراوانی که بر اهمیت توجه متقابل همسران 



به  نیاز  به ویژه  کرده اند،  تأکید  یكدیگر  عاطفی  نیازهای  ارضای  به 
توجه و احترام و محبت، می توان به این نتیجه رسید که اسالم نقش 
بسیار مهمی برای این عامل در تأمین آرامش روانی همسران قائل 
است؛ ضمن آنكه در اسالم بر ارضای نیازهای عاطفی زنان ازسوی 
شوهران، تأکید جدی شده است که این مطلب از بخش چشمگیری 
۱۲؛،  روم:،  کریم،  )قرآن  می شود  استفاده  به روشنی  روایات  و  آیات  از 
اعراف:، ۹8۱؛، نساء:، ۹۱؛، بقره، ۹۲۲؛ وسائل الشیعۀ، ج4۱: 0۲و۱۲؛ بحار االنوار، 

ج۵7: ۱۳۲و7۳۲(. گفتنی است این برنامۀ اسالم دقیقًا برخالف ادعای 

فمینیست هاست. آنان مدعی اند که ارضای نیازهای عاطفی مردان، 
همواره حق آنان و وظیفۀ زنان است.

۲. ارضای نیازهای جنسی

زمینه ساز  اینكه  عالوه بر  خانواده،  در  جنسی  قوای  ارضای صحیح   
سالمت جسمی و روانی است، مانع تهدید سالمت اجتماعی و موجب 
مصونیت اخالقی جامعه می شود. در جامعه ای که این کارکرد خانواده 
به درستی انجام نشود، آمار خشونت های جنسی، تجاوز و... فراوان تر 

است. 
اینكه  اول  دارد:  وجود  بااهمیت  نكتۀ  دو  موضوع،  این  درخصوص 
به دلیل نقش مهم این عامل در تأمین آرامش روانی همسران، اسالم 
نیازهای  مشروع  ارضای  آسان سازی  به سوی  را  خود  جهت گیری 
جنسی و برطرف کردن موانع آن قرار داده است؛ ازاین رو، در اسالم 
برخالف آیین مسیحیت، رهبانیت و ترک تمّتعات جنسی تشریع نشده 
تا حد  به گونه ای است که  اعمال و مناسک عبادی  و حتی طراحی 
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امكان، در روند ارضای مشروع نیاز جنسی اختالل ایجاد نشود. نكتۀ 
دوم آن است که اسالم پاره ای تفاوت های طبیعی و زیست شناختِی 
میان زن و مرد را درزمینۀ تمایالت جنسی پذیرفته و بر همین اساس، 
برخی حقوق و تكالیف متفاوت را برای آنان درزمینۀ ارضای نیازهای 
جنسی قائل شده است؛ ازجمله اینكه حق تمكین جنسی را فقط برای 
شوهران ثابت دانسته است. با این  حال، کارکرد یادشده را به مردان 
اختصاص نداده و بر تأمین نیازهای جنسِی زنان در چارچوب خانواده 

به طور ویژه تأکید کرده است )بستان، 0۹۳۱: 8۲(.

۳. تداوم و بقای نسل انسانی

تشكیل  و  ازدواج  در  مهم  اهداف  از  دیگر  یكی  بشر  نسل  تداوم 
از  مراقبت  و  تولیدمثل  ازطریق  همواره  خانواده  نهاد  است.  خانواده 
اسالمی  تمدن  است.  کرده  تضمین  را  انسانی  نسل  بقای  فرزندان، 
درطول  مسلمانان  نسل  تداوم  و  تضمین  نیازمند  تحقق یافتن،  برای 
تاریخ است که این امر فقط ازطریق ازدواج و تشكیل خانواده محقق 
می شود. ازسوی  دیگر، تعداد جمعیت مسلمانان در جهان و در مقایسه 
 با جمعیت کفار، از عناصر اقتداربخش نظام اسالمی است که خانواده 
می تواند این اقتدار را رقم بزند. رسول خدا در حدیثی می فرمایند: 
قِط«  بِالسِّ لَو  َو  القیامۀ  َیوَم  بُِكُم األمَم  ُأباهی  َفأنّی  تَُكثروا.  »تَناَکُحوا 
)ازدواج کنید تا زیاد شوید. من در قیامت، به شما و حتی به فرزندان 
سقط شدة شما در برابر امت های دیگر مباهات می کنم( )بحار االنوار، 

ج8: ۳۵۳(.



۴. کارکرد تربیتی و جامعه پذیری

 خانواده نخستین مكان برای یادگیری آغازین دانش هاست. نخستین 
دانش ها مانند سنگ نوشته هایی هستند که همواره پایدارند. خانواده 
ارزش ها،  دانش ها،  اصلِی  انتقال دهندة  پژوهشگران،  بسیاری  ازنظر 
از  پس  پسر  و  دختر  است.  نسل  یک  عادات  و  نقش ها  نگرش ها، 
زناشویی  روابط  در  را  جدی  سلیقه های  اختالف  نخستین  ازدواج، 
نیز  را  بردباری  و  مدارا  و  تحمل  مواقع،  همین  در  می کنند.  تجربه 
همین  از  خویش،  عواطف  درست  مدیریت  درصورت  و  می آموزند 
از  را  جامعه پذیری شان  مسیر  نیز  فرزندان  می شوند.  کامل تر  مسیر 
خانواده آغاز می کنند. خانواده با آموزش های غیررسمی خود می تواند 
به  شكل دهی  و  اخالقی  اصول  مذهبی،  رفتار  مذهبی،  دانسته های 

روابط اجتماعی را به فرزندان خود بیاموزد )رایس، 78۳۱: 04۲(.
خانواده  تشكیل  و  ازدواج  هدف  مهم ترین  دینی  فرهنگ  گسترش 
است. به دلیل اهمیت این هدف است که اسالم برای تحقق برخی 
خانواده  زیرا  است؛  شده  قائل  ویژه ای  اهمیت  خانواده  کارکردهای 
باشد.  آن  تحقق  سازوکار  می تواند  و  می کند  خدمت  هدف  این  به 
برای نمونه، کارکرد جامعه پذیری و تربیت فرزندان از جملۀ آن هاست. 
توجه به مسئلۀ تربیت فرزندان و تأثیر والدین و خانواده بسیار مهم 
است؛ آن قدر که متون دینی در این راستا، بر موضوع گزینش همسر، 
نطفه،  انعقاد  حین  مكان  و  زمان  موقعیت  رعایت  اخالقی،  مراقبت 
و  گفت وگو  و  کودکان  با  والدین  عاطفی  رفتارهای  شیردهی،  آداب 
بازی با آنان فراوان تأکید کرده اند )وسائل الشیعۀ، ج۵۱: 88۱(. همچنین 
در متون دینی، به والدین فراوان سفارش   شده است که قرآن کریم 
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و اعتقادات دینی و مناسک و احكام شرعی را به فرزندان کودک و 
حقوق  از  فرزند  به  قرآن  تعلیم  نمونه،  برای  دهند؛  آموزش  نوجوان 

فرزند بر پدر به شمار آمده است )وسائل الشیعۀ: ۲8۱و 4۹۱تا۶۹۱(.

۵. کارکرد اقتصادی

آنان  ثروت  و  می کنند  پیدا  اقتصادی  رشد  ازدواج،  با  افراد  بیشتِر   
نشان  عالقه  بیشتر  مصرف گرایی  به  مجرد  فرِد  می یابد.  افزایش 
می دهد؛ درحالی که فرد متأهل آینده نگر می شود و پس انداز و کنترل 
سبد هزینه ها برایش اهمیت می یابد. ازسوی  دیگر، افراد با آرامش و 
آسایشی که در خانواده به دست می آورند، خدمات اقتصادی بهتری را 
در محیط کار ارائه می کنند و انگیزة بیشتری برای فعالیت اقتصادی 

دارند )عالسوند، 0۹۳۱: 7۵(.
 در اسالم، بر خدمات متقابل زن و شوهر از حیث معیشتی به طور 
ویژه تأکید شده است. اسالم، زنان شایسته را زنانی می داند که برای 
برطرف ساختن نیازهای معیشتی خانواده، به ویژه با انجام دادن کارهای 
خانگی، به شوهران خود یاری برسانند و با پاداش های معنوی فراوانی 
که برای این کار مقّرر کرده، زنان را به خدمات خانگی تشویق کرده 
کارهای  انجام دادن  از  را  زنان  حقوقی،  جنبۀ  از  درعین حال،  است. 
مالی  بی نیازِی  وضعیت  در  حتی  را  شوهران  و  کرده  معاف  خانگی 
به این ترتیب،  است.  ساخته  ملزم  آنان  نفقۀ  پرداخت  به  همسرانشان 

مردان را در عمل، در خدمت زنان قرار داده است )بستان، 0۹۳۱: 8۳(.



خانوادۀ مطلوب: هسته ای یا گسرتده؟

عصر  اجتماعی  تفاوت  وجه  مهم ترین  شاید  که  عناصری  از  یكی 
سنت و مدرنیته تلقی می شود، شكل و ساختار خانواده است. شكل 
و ساختار خانواده در جامعۀ سنتی، به شكل هم زیستی سه نسل یا 
بیشتر در کنار هم و زیر یک سقف بوده است که در اصطالح، خانوادة 
گسترده نامیده می شود؛ اما در جامعۀ مدرن، با ساختاری کوچک و 
متشكل از یک زوج و فرزندان به چشم می خورد که به آن، خانوادة 
هسته ای می گویند. این دو ساختار متفاوت نقش ها و تأثیرات مختص 
به خود را در نظام اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تربیتی می گذارد 
و درعین حال،  هریک کارکردهای مثبت و آسیب های خاص خود را 
را  خانواده  مختلف  اَشكال  این  منفی  و  مثبت  وجوه  ادامه،  در  دارد. 

بررسی می کنیم. 

تفاوت ها و وجوه مثبت و منفی

خانوادة گسترده و هسته ای با تعاریف ذکرشده، هریک وجوه اجتماعی 
مثبت و منفی متعددی دارند و در مسائل مهمی با یكدیگر متفاوت اند. 

برخی از تفاوت های مهم آن ها عبارت اند از: 
الف. تربیت خانوادگی

یاد  خانوادگی  تربیت  به عنوان  آن،  از  دراصطالح  ما  که  چیزی  آن 
می کنیم و منظورمان هم این است که فرزندان از بزرگ ترهای خود، 
ارزش های فردی و اجتماعی را یاد می گیرند، پدیده ای است که در 
هسته ای  خانوادة  از  زیادتر  بسیار  آن  وقوع  امكان  گسترده،  خانوادة 
است؛ زیرا وجه مشخص اصلی این شكل از خانواده، حضور پدربزرگ 
و مادربزرگ و دیگر بزرگ ترهای فامیل در خانواده و تعامل آنان با 
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این  از رهگذر  برادرزاده و خواهرزاده است.  یا  نوه  فرزندان به عنوان 
تعامل است که کارکرد تربیتی خانوادة گسترده رقم می خورد؛ اما این 
تنها  و  فامیل  بزرگ ترهای  نبود  به دلیل  هسته ای  خانوادة  در  اتفاق 
 بودن پدر و مادر در امر تربیت رخ نمی دهد؛ زیرا وجود مشغله های 
پردغدغۀ کنونی،  و  متكثر  دنیای  در  والدین  از  برای هریک  فراوان 
باعث شده است که آنان به فرزندان خود به اندازة کافی توجه نكنند 
و آنان را به رقبای فعال خود در امر تربیت بسپارند؛ مانند رسانه ها و 
مهدهای کودک و مدارس. بر این  اساس، مقولۀ تربیت خانوادگی در 
گذشته، جای خود را به تربیت عمومی می دهد. تفاوت های مصداقی 
کارکرد تربیتی این دو شكل از خانواده در اَشكال و روش های زیر 

اتفاق می افتد: 

۱. زمینه سازی رشد فرزندان

امر  در  گسترده  خانوادة  کارکرد  تأثیرگذار  و  مهم  اَشكال  از  یكی 
عملكرد  مدیریت  مناسب  زمینۀ  و  روانی  امن  فضای  ایجاد  تربیت، 
اتفاق با حضور  به روش آزمون و خطا برای فرزندان است که این 
پدربزرگ و مادربزرگ به مثابه پشتوانۀ فكری، تجربی، مالی، نگرشی 
رخ  مشترک  زندگی  عرصۀ  به  متولدشده  تازه  فرزندان  کنار  در  و... 
کنار  در  خانواده  بزرگان  حضور  گذشته،  در  دیگر،  به بیان  می دهد. 
جوانانی که تازه زمینۀ محک زدن توانایی ها و به اصطالح، »ُعرضۀ« 
خود را یافته اند، پشتوانه ای همچون کوه تلقی می شد و زن و شوهر 
مستحكم،  تكیه گاهی  درک حضور  از  ناشی  ذهنی  آرامش  با  جوان 



به اتفاقات پیِش روی خود در زندگی، با دید عرصۀ آزمون و رشد و 
تربیت نگاه می کردند؛ نیز در پیچ و خم زندگی برای افزایش تجربیات 
و اندوخته های خود می کوشیدند؛ اما در عصر انقراض خانوادة گسترده 
و محوریت یافتن زندگی جدا از والدین، متأسفانه نسل جدید از این 

پشتوانۀ محكم و تكیه گاه ذهنی و روانی محروم است. 

۲. حمایت از مادر
در گذشته و در خانوادة گسترده، به دلیل حضور پدربزرگ و مادربزرگ 
در خانه و نیز زندگی طایفه ای و در کنار هم زیستی فامیل نزدیک، 
حمایت از مادر، تسهیل کننده و کیفیت دهندة مسئلۀ تربیت فرزندان 
معمواًل  که  می افتاد  اتفاق  بدین صورت  امر  این  بود.  مادر  توسط 
عمه،  خواهرشوهر،  عروس،  نظیر  فامیل،  خانم های  و  مادربزرگ ها 
خاله و...، در انجام کارهای خانه، از قبیل آشپزی و نظافت خانه و...، 
به خانم خانه دار کمک می کردند. وی نیز از رهگذر این اتفاق، هم 
اختیار داشت و هم  در  به کودک خود  برای رسیدن  بیشتری  زمان 
توان و حوصلۀ الزم برای این کار در او حفظ می شد. اما این اتفاق 
در دنیای مدرن، دقیقًا به عكس رخ می دهد؛ یعنی خانم خانه به دو 
دلیل، هم زمان کمتری برای  بودن در کنار بچه فرزند و رسیدن به 
امر کار تربیت وی در اختیار دارد و هم حوصله و انرژی وی نسبت به 
زن سنتی، برای رسیدگی به فرزندش به مراتب تحلیل می رود. این 
دو دلیل عبارت اند از:  ۱. حضورنداشتن همراهان و بستگان در کنار 
او و بی بهره بودن از کمک های آنان در انجام کارهای روزمرة زندگی؛ 
لذا  امروزی.  زندگی  سبک  در  دغدغه ها  تكثر  و  مشغله ها  وجود   .۲
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ناگزیر است که به مهدهای کودک توسل جوید و کار تربیت فرزند 
خویش را به مادران کرایه ای واگذار کند که اگر از آسیب های این 

مقوله باخبر بود، به قطع، هیچ وقت به چنین کاری اقدام نمی کرد. 

۳. انتقال تجربه
این  دینی  نگاه صحیح  در  خانواده  مهم  بسیار  کارکردهای  از  یكی 
و  تجربیات  فرزندان،  آموزش  و  تربیت  راستای  در  والدین  که  است 
بعدی  نسل  به عنوان  آنان  اختیار  در  را  مفید عمر خود  اندوخته های 
بهتر و زودتر  را  راه و رسم زندگی  آنان  تا  نوپای خود قرار دهند  و 
فراگیرند و اموری را که به تجربه گذاشته شده و درستی یا نادرستی 
آن آزمایش شده است، دوباره تجربه نكنند. این اتفاق مهم در ساختار 
خانوادة گسترده نسبت به خانوادة هسته ای، بیشتر و بهتر امكان وقوع 
دارد؛ زیرا تجربۀ افرادی همچون پدربزرگ و مادربزرگ و لو به ِصرف 
سن و سال بیشتِر آن ها، به مراتب غنی تر و وسیع تر از تجربۀ پدر و 
مادر است؛ عالوه براین، در خانوادة گسترده، حضور عموها و دایی ها و 

بزرگ ترهای فامیل نیز این موضوع را تقویت می کند.

4. اهتمام به مناسک دینی
جوانان،  و  نوجوانان  دینی  تربیت  آسیب پذیری  عامل  مهم ترین 
به خصوص در عصر حاضر و در خانوادة هسته ای، معلول سهل انگاری 
تربیت  به  خانواده ها  حد  از  بیش  بی تفاوتی  شیوة  در پیش گرفتن  و 
دینی فرزندان و همت نكردن برای انجام مناسک جمعِی دینی است. 



امروزه، چند عامل نقش نهاد خانواده را در تربیت دینی کم رنگ کرده 
و  نان  دغدغۀ  اقتصادی،  تنگناهای  رفع  به  والدین  پرداختن  است: 
لباس و تحصیل فرزندان، استفاده نكردن از روش های صحیح آموزش 
و تربیت و سستی بعضی خانواده ها در ارزش های اخالقی و دینی. در 
گذشته، حضور و شرکت در مناسک و آیین های دینی و ملی میان 
اعضای خانوادة گسترده، کاری مهم و الزم بود؛ لذا اعضای خانواده در 
آیین های جمعی، به طور جدی مشارکت می کردند؛ اما در خانواده های 
هسته ای، شرکت در این مراسم کم رنگ شده است. نمونۀ بارز آن را 
می توان در برگزاری هیئت های خانوادگی مشاهده کرد. هیئت های 
خانوادگی در سه چهار دهۀ گذشته، در منازلی برگزار می شد که حیاط 
و مساحت الزم را برای این گونه مجالس داشت و دختران و پسراِن 
خانواده به طور مستقیم، در برگزاری این مجالس مشارکت می کردند 
و این گونه مجالس نوعی انتقال مفاهیم دینی به فرزندان را در پی 
به مطالب  و گوش دادن  دعا  و خواندن  قرآن  قرائت  ازجمله  داشت؛ 
سخنران مذهبی. اما امروزه به دلیل محدودیت مساحت آپارتمان ها و 
کم رنگ شدن برگزاری این هیئت هفتگی مذهبی، انتقال این مفاهیم 
این گونه  در  مشارکت  به طبع،  و  خانواده  اعضای  و  جوانان  به  دینی 

مجالس بسیار محدود شده است. 

۵. فراغت مفید
نگارنده به شدت معتقد است که اغلِب توصیه ها و لطایف و خاطراتی 
که گذشتگان و نسل های پیشین به عنوان پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، 
حكیمانه تر  و  غنی تر  محتوای  به مراتب،  می ساختند،  جاری  زبان  بر 
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از پیام های بهترین و آموزنده ترین فیلم ها و سریال های رسانه های 
هم  کنار  به  خانواده  فراغت  اوقات  بیشترِ   گذشته،  در  داشت.  امروز 
 بودن اعضای فامیل و طایفه در کنار هم و تعامل سه نسل با یكدیگر 
سپری می شد و در خالل همین تعامالت، انبوهی از سخنان حكیمانه 
و پندهای آموزنده و راهگشا در زندگی از نسل گذشته و نسل آینده 
منتقل می شد که این اتفاق به هیچ وجه در عصر حاکمیت رسانه ها در 
خانوادة هسته ای رخ نمی دهد. به بیان دیگر، نه رسانه های امروزی که 
تمام اوقات فراغت خانواده ها را به خود اختصاص داده اند، حكیمانه تر 
و آموزنده تر از پیرمردان و پیرزنان دنیادیدة نسل قبل با نسل امروز 
سخن می گویند و نه فرزندان امروز در خانوادة هسته ای مانند فرزندان 
دیروز در خانوادة گسترده که گوش به دهان بزرگ ترها بودند، به رسانه 

و پیام هایش توجه می کنند. 

ب. پیوندهای زناشویی
از دیگر مصادیق تفاوت های خانوادة گسترده و هسته ای را می توان 
در بحث پیوندهای زناشویی و روابط زوجین سراغ گرفت. پیوندهای 
خانوادگی در هر دو شكل خانواده در معرض آسیب هایی بوده و در عین  
حال، با تقویت شونده هایی مواجه هستند. برخی از تقویت شونده های 

بسیار مهم عبارت اند از: 



۱. میانجی گری بزرگ ترها
بر صورت و محتوای خانواده  مناسبات جامعۀ سنتی  در گذشته که 
حاکم بود، از سویی، شاهد خانواده ای با صورت گسترده و هم زیستی 
نسل ها به صورت طولی )پدربزرگ و فرزند و نوه( و عرضی )عمو، عمه، 
دایی و خاله( در کنار یكدیگر بودیم.؛. ازسوی  دیگر به لحاظ محتوا، 
حضور گفتمان اخالق و ادبیات آشتی و سازش در تعامالت اعضای 
خانواده مشهود بود. لذا در چنین موقعیتی، روابط زوجین ویژگی های 
تبدیل  بحران  به  روابط  این  در  مسئله ای  کمتر  اواًل  داشت:  خاصی 
)ادبیات  محتوای  و  بزرگ ترها(  )میانجی گری  صورت  ثانیًا  می شد؛ 
ازهم پاشیدن  و  بحران  عمیق شدن  مانع  خانواده  گذشت(  و  سازش 

زندگی زوجین می شد. 
مناسبات  حاکمیت  و  شده  کم رنگ تر  که   سنت  امروز  دنیای  در  اما 
از  است،  گسترش  و  قوت گرفتن  درحال  ما  جامعۀ  بر  مدرن  دنیای 
دیگر، حضور  ازسوی   و  خانواده هستیم   سویی شاهد هسته ای شدن 
را  خانواده  اعضای  تعامالت  در  فردگرایانه  ادبیات  و  حقوق  گفتمان 
خاص  ویژگی های  زوجین  روابط  نیز  موقعیت  این  در  می فهمیم. 
خود را دارد: اواًل به دلیل کم رنگ شدن ادبیات سازش و آشتی میان 
می گیرد؛  صورت  سریع تر  بحران  به  مسئله  تبدیل  روند  زوجین، 
و  میانجی گری ها  از  هسته ای  خانوادة  برخوردارنبودن  به دلیل  ثانیًا 
داوری های بزرگ ترها و ریش سفیدان فامیل در بحران ها، امر داوری 
در دعواهای خانوادگی به دادگاه های خانواده واگذار شده است که در 
زندگی  ازهم پاشیدن  و  طالق  متأسفانه  نیز  خانواده  دادگاه های  این 

زوجین بیشتر از حل و فصل مشكالت و آشتی آنان اتفاق می افتد. 
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ج. دخالت بزرگ ترها
در خانواده های گسترده به دلیل اینكه فرزندان بعد از ازدواج هم باز 
در خانۀ پدر خود زندگی می کنند و کم و بیش به لحاظ اقتصادی، به 
خانوادة اصلی خود وابسته هستند، استقالل شخصیتی ضعیفی دارند 
و این نداشتن استقالل در تصمیم گیری های مهم زندگی دو اِشكال 
اقتدار مرد جوان نزد همسرش  اینكه باعث کم رنگ شدن  دارد: اول 
بزرگ ترهای  دخالت گری  حس  تقویت  باعث  اینكه  دوم  می شود؛ 
فامیل در ذهن زوجین می شود. پس این شیوة زندگی ممكن است 
زمینه ساز اختالف و ناراحتی زوجین در زندگی شود و پیوند عاطفی 
آن ها را تهدید کند؛ اما در خانوادة هسته ای به دلیل استقالل مالی و 
جدابودن محل زندگی فرزندان از پدر و مادر خود، این مقوله کمتر 

اتفاق می افتد. 

آسیب شناسی خانواده در دنیای امروز 
در عصر سنت، مهم ترین نهاد شكل دهنده به هویت افراد، خانواده بود 
پذیرش  برای  آماده سازی شان  و  فرزندان  اجتماعی کردن  وظیفۀ  که 
نقش در جامعه را بر عهده داشت. خانواده در شكل قدیمی آن، نهادی 
بود که برخالف امروز، عالوه بر ارضای نیازهای طبیعی بشر و تداوم 
جایگزینی نسل ها، چندین وظیفه و کارکرد اساسی دیگر داشت. این 
کارکردها و وظایف عبارت بودند از: وظیفۀ تربیت و آموزش کودکان 



و  اقتصادی  کارکرد  آنان،  به  الزم  اجتماعی  مهارت های  یاد دادن  و 
تأمین نیازهای ابتدایی فرزندان، ایجاد فضای صمیمی و عاطفی میان 
آنان،  روحی  آرامش  تأمین  زندگی،  نیاز  مهم ترین  به عنوان  فرزندان 
حمایت از آنان در برابر مسائل و مشكالت جامعه و از همه مهم تر، 
هویت بخشیدن به فرد در تقابل با افراد دیگِر جامعه. درواقع، می توان 
گفت خانواده در گذشته، مهم ترین نهاد اجتماعی بود که جامعه برای 

بقای خود، به وجود آن نیاز مبرم داشت )ساروخانی، ۶8۳۱: ۱۲۱(. 

فردگرایی و زوال خانواده
اهمیت یافتن حقوق  و  فردگرایی  با ظهور  در عصر حاضر،  متأسفانه 
خود  فردبودن  اثبات  به  چیزی  هر  از  بیش  افراد  انسان ها،  فردی 
موضوعیتی  آن ها  خانوادگی  و  هویت جمعی  دیگر،  و  دارند  گرایش 
ندارد. به بیان دیگر، گفتمان فردگرایی در عصر مدرن باعث شده است 
که افراد به جای اینكه خود را به پایگاه انتسابی خود منتسب کنند، 
ترجیح دهند منزلت اکتسابی خود را برای دیگران مطرح کرده و خود 
را جدای از تبار و نسب و خانواده، در جامعه معرفی کنند. در چنین 
جامعه ای، بنیان های خانواده به شدت سست و بی اساس خواهد شد؛ 
زیرا تمایل افراد به جدا شدن از خانواده، در همان سنین ابتدای جوانی 
شكل می گیرد و افراد هرچه زودتر به دنبال هویتی مستقل از خانوادة 
و  فمینیست ها  از  عده ای  تالش های  دیگر،  ازسوی   می گردند.  خود 
فعاالن حقوق زن در غرب برای ردکردن خانواده به عنوان نهادی که 
ارزش های جامعۀ مردساالر را در تربیت فرزندان و نسل آیندة جامعه 
)سگالن،  قوت می بخشد  مردساالر  نظم  بازتولید  به  و  درونی می کند 
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74: ۵7۳۱(، باعث شد که خانواده بیش از پیش، در معرض بی توجهی 

و انكار قرار گیرد؛ لذا در جهان امروز، کمتر به خانواده اهمیت داده 
می شود و نه تنها افراد بر لزوم حمایت از خانواده تشویق نمی شوند، 
نفی  به  اندیشمندان و سیاست مداران  از  بسیاری  ازسوی  بلكه حتی 

خانواده نیز ترغیب می شوند )گاردنر، 88۳۱: ۱۳(.
نتیجۀ منطقی این فرایند در دنیای متجدد، به ویژه در دنیای غرب، 
زوال خانواده است و دیگر کمتر، کسی حاضر است تشكیل خانواده 
بدهد؛ زیرا در نگاه آن ها، خانواده به مثابه زندانی است که با قرار دادن 
از  آنان  بهره بردن  مانع  افراد،  دوش  بر  بیهوده  الزامات  و  تعهدات 

لذت های زندگی می شود. 

پیامدهای زوال خانواده
به  شده،  خانواده  ازبین بردن  باعث  اینكه  به دلیل  مدرن  دنیای 
و  فساد  بحران ها،  این  از  یكی  است.  گرفتار  عظیمی  بحران های 
عاطفی  نیازهای  ارضانشدن  به دلیل  این  که  بوده  اخالقی  انحطاط 
و احساسی افرادی است که در بیرون از محیط خانواده و به دور از 
از  بیرون  در  افرادی که  آن رشد کرده اند.  و محبت آمیِز  روابط گرم 
خانواده جامعه پذیر شده اند، ارزش های اخالقی در آن ها به طور کامل 
و  معنا  بحران  می شوند.  کشیده  انحطاط  به  لذا  است؛  نشده  درونی 
آن  با  مدرن  دنیای  که  است  بحران هایی  این  از  دیگر  یكی  هویت 
دست به گریبان است. بشری که از کودکی، نه کسی را پدر صدا زده 
و نه مادری را در کنار خود دیده، اکنون که غرق در نعمت های مادی 



و سرگرم لذت ها و زرق و برق دنیا شده است، خأل بزرگ بی هویتی را 
بیش از پیش احساس می کند. با نگاهی به آمار جرائم ناشی از بحران 
هویت در میان افراد جوامع مدرن، این ادعا بیشتر بروز و نمود پیدا 

می کند. 
این روند جهانی زوال خانواده چند سالی است که جامعۀ ایران را نیز 
تحت تأثیر خود قرار داده است. جامعۀ ایران با پشتوانۀ سنتی و دینی 
خود، جامعه ای خانواده گرا بود؛ اما چند سالی است که روند مدرنیته و 
فردگرایی در این کشور، به گفتمانی پررنگ تبدیل شده و به تبع آن، 

از تسلط گفتمان خانواده گرایی در جامعه کاسته شده است. 

رقبای قدرتمند خانواده در دنیای مدرن
خانواده  برای  متعددی  رقبای  غربی،  جوامع  مانند  ایرانی،  جامعۀ  در 
وجود دارند که باعث کم رنگ شدن و ازدست رفتن کارکردهای خانواده 

و زوال آن می شوند. برخی از این رقبای بسیار مهم عبارت اند از: 

۱. نظام تربیت رسمی 
از کارکردهای بسیار مهم خانواده در جوامع سنتی گذشته، جامعه پذیری 
وجود  به دلیل  خانواده  کارکرد  این  امروزه  که  بود  فرزندان  تربیت  و 
رقبای  این  از  یكی  است.  شده  تهدید  دراین زمینه،  قدرتمند  رقبای 
قدرتمند، نظام تربیت رسمی و به خصوص، نظام آموزش و پرورش و 
مدارس هستند. امروزه نهاد خانواده و نظام آموزش و پرورش در مقابل 
یكدیگر صف آرایی کرده و فعالیت های یكدیگر را خنثی می کنند؛ یعنی 
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این دو نهاد به مبارزة علنی یا پنهان با یكدیگر برخاسته اند. در چنین 
آموزش و پرورش  نهاد  توسط  خانواده  سرمایه گذاری های  هم  حالتی، 
تضعیف می شود و در مواقعی از بین می رود و هم سرمایه گذاری های 
نیز توسط خانواده خنثی و در مواقعی محو  بر دانش آموزان  مدرسه 
شده است. درنهایت، دانش آموز در مقابل دو نهاد متضاد قرار گرفته 
است؛ درنتیجه نمی تواند به رشد و بالندگی واقعی خود برسد )منادی، 

.)۲7 :0۹۳۱

۲. رسانه
این نهاد  این رقبای قدرتمند خانواده که کارکردهای  از  یكی دیگر 
تلویزیون،  از  اعم  شنیداری  و  دیداری  رسانه های  می کند،  تهدید  را 
ماهواره، اینترنت، مطبوعات، بازی های رایانه ای و... هستند. امروزه، 
رایانه ای،  بازی های  و  تلویزیون  به خصوص  و  تصویری  رسانه های 
نسبت به والدین حضور پررنگ تری در زندگی کودکان دارند و آن ها 
»نقش  می کنند.  تربیت  و  جامعه پذیر  خود  اهداف  و  ارزش ها  با  را 
رسانه ها در گسترش و ترویج فرهنگ برخاسته از تحوالت مدرنیسم، 
غیرقابل انكار است. رسانه های دیداری و شنیداری با بازتولید پیام های 
فرهنگ و سبک زندگی دنیای مدرن، در جهت دهی روند تحوالت 
جملۀ  از   .)۱۱۲  :78۳۱ )کازنو،  می  نمایند«  ایفا  مؤثری  سهم  خانواده 
تنها رسانه ای است  تلویزیون است که می توان گفت  این رسانه  ها، 
که بیشتِر افراد جامعه به آن دسترسی دارند و مخاطب آن هستند. 



میان  در  گفتمان  ایجاد  و  فرهنگ سازی  در  بسزایی  نقش  تلویزیون 
مختلف،  برنامه های  تولید  با  تلویزیون  می کند.  ایفا  خود  مخاطبان 
ازجمله سریال های خانوادگی و اجتماعی، الگوهای خانوادگی متفاوت 
را نمایش می دهد و به صورت کاماًل غیرمستقیم و ناخودآگاه، ذهنیت 
به همین  می دهد.  سوق  ارائه شده  الگوهای  به سمت  را  جامعه  افراد 
دلیل، رسانۀ ملی ایران را می توان تأثیرگذارترین و بانفوذترین رقیب 

خانواده در داخل کشور معرفی کرد. 
مشاهدة روند تغییر و تحوالت در سبک زندگی و ساختار خانواده های 
ایرانی و نیز کم رنگ شدن نقش و تأثیر این نهاد در فرایند جامعه پذیری 
افراد، از نفوذ و تأثیر الگوهای مدرن در خانوادة جامعۀ ایرانی حكایت 
می کند که به وسیلۀ رسانه های مختلف، ازجمله تلویزیون، ارائه و تأیید 
می شوند. به طور کلی، روند تولیدها و سریال های رسانۀ ملی در دهۀ 
تصویر  و  نبوده  اسالمی ایرانی  زندگی  سبک  تقویت  مسیر  در  اخیر، 
ارائه شده از خانوادة ایرانی معضالتی دارد. برای نمونه، برخی از این 
زندگی  نمایش سبک  نسلی،  نمایش شكاف  از:  عبارت اند  معضالت 
مصرفی و مدرن، غلبۀ ارزش های سكوالر و غیردینی، هسته ای شدن 
خانواده و خروج از الگوی خانوادة گسترده، وجود تعامالت محدود فامیلی 
و خانوادگی، کم رنگ شدن ارزش های سنتی و دینی، نمایش ضعف و 
بی تدبیری والدین در تربیت و پرورش فرزندان، ترویج فرزندساالری و 
بی توجهی و بی احترامی به جایگاه والدین و بزرگ ترها، تضعیف جایگاه 
مرد در ساختار قدرت خانواده و تأکید بر مدیریت دوگانه و در عرض 

هِم زن و مرد در خانه و... . 
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۳. مهدکودک 
است.  فرزندان  از  مراقبت  و  نگهداری  خانواده،  کارکردهای  از  یكی 
خانواده های سنتی در گذشته با محوریت مادر خانه، مسئول مستقیم 
الگوی  در  بودند.  خویش  فرزندان  زیستی  نیازهای  به  رسیدگی 
و  غیرخانوادگی  مراقبت  بر  خانوادگی  مراقبت  نیز  خانواده  اسالمِی 
داده شده است.  ترجیح  مادر  مراقبت توسط غیر  بر  مادرانه  مراقبت 
ازنظر اسالم، در وضعیت عادی، مطلوب نیست که شیوه های مراقبِت 
نهادی جایگزین مراقبت خانوادگی شوند؛ زیرا هیچ نهاد یا مؤسسه ای 
حتی در بهترین وضعیت نمی تواند آن فضای ارتباط عاطفی را پدید 
آورد که در خانواده بین والدین و فرزندان می تواند شكل بگیرد. اغلِب 
مداوم یک  کارآمد کودک، حضور  تربیت  برای  معتقدند  کارشناسان 
یا دو بزرگ سالی که به کودک عشق ورزند و او را درک و حمایت 
کنند و انگیزه های کافی و راهنمایی های الزم را در انجام کارها به 
او بدهند، اصلی ضروری به شمار می رود )ریاحی، ۵7۳۱: ۹8(؛ اما امروزه 
با گسترش روحیۀ فردگرایی و تمایل زنان به اشتغال بیرون از خانه، 
پدیدة مهدکودک روزبه روز فراگیرتر می شود و خانواده ها دیگر کارکرد 
مراقبت و نگهداری فرزند خویش را به این مهدهای کودک واگذار 

کرده اند. 





فصل دوم
الگوی خانواده متعادل
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روابط میان زوجین
یكی از مؤلفه هایی که در بحث روابط خانوادگی باید به آن پرداخت، 
روابط زن و شوهر در درون خانواده است. ما در این بخش قصد داریم 
برابر شوهر و  در سه قسمت وظایف کلی زوجین و وظایف زن در 

وظایف شوهر در برابر زن را بررسی کنیم. 
وظایف کلی زوجین

زن و شوهر در مقام زوجیت و همسری برای هم، وظایف و حقوق 
متقابلی دارند که باید در درون خانواده به آن وظایف پایبند باشند تا 
این  در  ما  کنند. بحث  تجربه  کنار هم  در  را  موفقی  زندگی  بتوانند 
بخش، ناظر به رویكرد فقهی نیست و جنبۀ اخالقی و ارزشی دارد. 
ما در ادامه، فهرستی از این وظایف متقابل زن و شوهر را به منظور 

آشنایی مخاطبان با این حقوق و وظایف ارائه می دهیم. 



۱. احرتام و تکریم یکدیگر

در زندگی مشترک، شاید رعایت کامل آداب امكان پذیر نباشد؛ ولی وجود 
احترام متقابل، اصلی اساسی است. بزرگداشت و تكریم شخصیت نیاز 
طبیعی هر انسانی است. انسان به دلیل غریزة حب ذات که در طبیعت 
او نهاده شده است، به ذات خویش عالقه دارد و مایل است دیگران نیز 
شخصیت او را بپذیرند و گرامی بدارند. اگر نیاز طبیعی تكریم شخصیت 
هر فرد در خانواده تأمین شود، احساس آرامش و اعتمادبه نفس می کند؛ 
درنتیجه، توانایی های خود را به کار می بندد و با دلگرمی و امید به موفقیت 

و کسب رضایت اعضای خانواده، در مسیر زندگی قدم برمی دارد. 
مرد هنگامی  و  زن  میان  آشكار  اختالفات  و  درگیری ها  دیگر،  ازسوی 
پدید می آیند که پردة حرمت میان آن دو دریده شود و دو طرف برای هم 
ارزش و احترامی قائل نباشند. درصورتی که کرامت انسانی حفظ نشود، 
سوءظن و بدبینی ها سراسر وجود او را فرامی گیرند و در پی انتقام جویی 
برخواهند آمد. ازاین رو، در احادیث معصوماندربارة کسانی  که تحقیر 
شده اند و به عزت نْفس آن ها خدشه وارد شده است، روایت های بسیار 
وجود دارد. امام صادق می فرمایند: »ما ِمن َرُجٍل تَكّبَر أَو تَجبََّر ااّل 
اثر  نَفِسِه« )هیچ کس تكبر و طغیان نمی کند، مگر در  لذلٍَّۀ َیجُدها فی 

ذلتی که در نْفس خویش احساس می کند( )وسائل الشیعۀ، ج۵۱: 08۳(.
و  زن  میان  درگیری ها  پیدایش  از  پیشگیری  برای  شیوه  مهم ترین 
شوهر، تحكیم روابط آنان است. تكریم همدیگر، دو طرف را به یكدیگر 
عالقه مند می کند. حرمت گذاشتن به هم یک ُحسن است؛ لذا زن و مرد 
باید نكات مثبت زندگی همسر خود را بیابند و او را برای آن نكات مثبت 

تكریم کنند. 
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اما چگونه؟
احترام  و  تكریم  مصادیق  شود:  مطرح  خوانندگان  ذهن  در  پرسش  این  شاید 

اینجا، به  اتفاق میان زوجین رقم بخورد؟ در  باید این  متقابل چیست؟ چگونه 

برخی از این مصادیق اشاره می کنیم. 

۱. خواندن یکدیگر با نام دل پسند

هریک از زن و شوهر باید یكدیگر را با نام یا عنوانی بخواند که طرف مقابل 

می پسندد یا آن را دوست دارد و محبت آمیز و محترمانه است. 

۲. پرهیز از توهین و ناسزا

هیچ یک از همسران حق ندارند به دیگری اهانت کنند. اهانت، گذشته از اینكه 

ازنظر شرعی حرام است و گاهی موجب طالق هم می شود، عشق و محبت را 

که بنیان خانواده است، در هم می شكند. 

۳. پوزش طلبی

چه زن و چه شوهر، پس از هر رفتار بدی که خواسته یا ناخواسته از او سر زد، 

باید از دیگری پوزش بخواهد و دیگری هم باید پوزش او را بپذیرد. 

۴. سپاسگزاری 

تشكر و سپاسگزاری نیز یكی دیگر از مصادیق تكریم و احترام متقابل است. 

هریک از زن و شوهر باید خوبی ها و خدمت های دیگری را به زبان آورد و از او 

ستایش و سپاسگزاری کند. 



۲. تقوا و رعایت حدود الهی در روابط خانوادگی 

زن و شوهر باید پرهیزکاری و تقوا را از آغازین روزهای زندگی مشترک 
برخی  خانواده ای که  و  خانه  در  ببرند.  آن سود  از  تا  پیشۀ خود سازند 
راه  خانواده  آن  اعضای  و  خانه  آن  اهل  شود،  رعایت  آن  در  مسائل 
شاد  همواره  دل هایشان  و  دید  خواهند  روشن  خود  روی  به  را  زندگی 
و پرامید خواهد بود و در برابر مشكالت، همچون کوه، ستبر و استوار 
سر  پشت  نشود،  گفته  دروغ  از:  عبارت اند  مسائل  این  ایستاد.  خواهند 
کسی بدگویی نشود، مال حرام خورده نشود، نماز و روزه و دیگر واجبات 
پاس داشته شود، حق خدا، قرآن، پیامبر، امام، خویشاوندان، همسایگان 

و دیگران ادا شود و بخل و حسد و ریا از آنان دور باشد.
گفتنی است؛ بسیاری از اختالفات و درگیری ها به این دلیل است که دو 
طرف به اصول و ارزش های دینی و اخالقی خود و همسرشان پایبند 
ناشایستی را مرتكب می شوند، بدون  نیستند و هرگونه رفتار خالف و 
اینكه از آن بیمناک باشند. حفظ عفت و تقوا برای ادامۀ زندگِی سالم 
ضروری است و زن و شوهر دراین باره باید مراقب باشند و ارزش های 
دینی را رعایت کنند. حفظ تقوا و عفاف نه تنها از دید مذهب که حتی 
حیات  است.  ضروری  زناشویی  حیات  تداوم  برای  هم  انسانی  دید  از 
خانوادگی در سایۀ پاک دامنی به دست می آید. زن و مرد با رعایت تقوا 
و حفظ عفاف می توانند همسر خویش را از آسیب پذیری حفظ کنند و 
می فرماید:  قرآن  در  خداوند  همان طورکه  بپوشانند؛  را  یكدیگر  نقایص 
ُهنَّ لباٌس لَُكم َو اَنُتم لباٌس لَُهنَّ )آنان )زنان( لباس شما هستند و شما 

)مردان( لباس آنان هستید.( 
و  زیباترین  این  و  هستند  یكدیگر  پوشش  و  لباس  عفیف،  همسران 
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کامل ترین تعبیری است که خداوند دربارة حفظ عفاف و چگونگی روابط 
و  در ِحصن  ازدواج،  از  و شوهر پس  زن  است.  فرموده  بیان  همسران 
حصاری که خداوند برایشان معّین فرموده است، جای می گیرند. خنده و 
معاشرتشان حتی با محارم مقید می شود تا سبب بدگمانی ها و تحریک ها 
و بددلی ها را فراهم نسازند. مرد حق ندارد با هر زنی بگوید و بخندد، 
با هر  ندارد  زن هم حق  و  است  پاک  دلش  و  بدان حساب که چشم 
اجنبی مشاوره یا گفت و گو کند، بدان حساب که قصد بدی ندارد. دست، 
چشم، گوش و دل بیش از پیش، باید به فرمان خدا باشند و معاشرت ها، 
خنده ها، نگاه کردن ها و سخن گفتن ها نباید چنان باشند که غیرت ها و 

حسادت را برانگیزند. 

۳. محبت و عشق ورزی

برترین نقش همسر برای همسر، برآوردن نیازهای روحی روانی اوست و 
به راستی، نیاز آدمی به همسر همدل از نیاز به آب و نان و هر نیازمندی 
در  چه  زندگی،  سراسر  در  نیاز  این  است.  بیشتر  و  برتر  بسیار  دیگری 
مرد  در  و هم  زن  در  پیری، هم  در  و چه  میان سالی  در  و چه  جوانی 
و  باشند  داشته  دوست  واقعًا  را  یكدیگر  باید  شوهر  و  زن  دارد.  وجود 
بداند  باید  زن  کنند.  ابراز  چندی  از  هر  را  دوستی  و  عالقه مندی  این 
او مانند آب خنک  این برای  نیاز دارد و  او  که شوهرش به مهرورزِی 
و  خسته  به  تابستانی  روز  یک  تفتیدة  گرمای  در  که  است  گوارایی  و 
تشنۀ ازراه رسیده ای بدهند. نیاز مرد به محبت همسر، نیاز ویژه ای است 
جز   دیگران  محبوب  مردی  هرگاه  که  است  آن  سخن  این  معنای  و 



پر  را  همسرش  محبت  جای  هرگز  آنان  محبت  گیرد،  قرار  همسرش 
نمی کند؛ درحالی که اگر همسر مرد به او محبت کند، بی مهری دیگران 
چندان برای او گران نمی آید. مرد هم باید بداند که همسرش می خواهد 
مطمئن باشد که شوهرش او را از ته دل دوست دارد و می خواهد این 

معنا را هرازگاهی از زبان او بشنود. 
برای  اساسی  راهكارهای  از  یكی  او  با  مهربانی  و  همسر  به  محبت 
شیرینی و شادکامی زندگی زناشویی و یكی از آموزه های اخالقی اسالم 
است. این شاه کلید خوشبختی دوجانبه است و هم زن و هم مرد موظف 
باید توجه کرد که زن عاطفی تر و  باشند؛ ولی  به آن ملتزم  تا  هستند 
احساسی تر از مرد بوده و وجودش لطیف تر از مرد است؛ از این  رو، نیاز 

زن به محبت و مهربانی بیش از نیاز مرد است. 
الزمۀ شادابی و نشاط روانی زن و مرد و به ویژه زن، این است که خود 
را محبوب همسر خویش ببیند و از عشق و عالقۀ او به خودش مطمئن 
باشد. اگر زن دربارة محبت و عالقۀ همسرش به خود تردید کند یا به 
ناتوانی عاطفی  افراد دیگر پی  ببرد، احساس درماندگی و  او به  عالقۀ 
به او دست می دهد و از اینكه نتوانسته است عواطف شوهر را تصرف 
کند، احساس خسران می کند. در نتیجۀ این احساس، ممكن است رو 
به پژمردگی رود و از نشاط روحی  او کاسته شود. این مسئله چنان بر 
به فرزندانش  او  تأثیر می گذارد که موجب کمتر شدن عالقۀ  روان زن 
نیز می شود؛ یعنی حتی عاطفۀ مادری نیز به شدت، از عواطف شوهر به 
زن تأثیر می  پذیرد. حمایت و مهربانی قلبی مرد آن  قدر برای زن ارزش 
دارد که زندگی زناشویی بدون آن، برای زن  تحمل شدنی نیست و هرگز 

احساس خوشبختی نمی کند.
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زن به سبب ویژگی  های خاصی که دارد، اغلب نمی تواند به طور مستقیم 
از بی  مهری یا کم  توجهی شوهرش، به خوِد او گالیه کند؛ گویی این کار 
را یا در شأن خود نمی  داند یا آن را مایۀ تحقیر خود و چه  بسا مایۀ تحقیر 
شوهر بداند. حال اگر از چنین وضعی پیوسته رنج ببرد، آثار نامطلوب این 
احساس درونی به مرور زمان در رفتارهای او با اعضای خانواده، به ویژه با 
همسر پدیدار می  شود. زن اگر از عواطف همسری ارضا شود، عالی ترین 
احساس خود را نثار شوهر می کند و نیز بیشترین فداکاری را نثار زندگی 
و شوهر خواهد کرد. بنابراین، مهم ترین وظیفۀ اخالقی و انسانی مرد این 
است که همسر خود را از همان آغاز زندگی، از محبتی که به او دارد، 
آگاه سازد و پیوسته با نثار محبت و انجام کارهایی که نشان  دهندة عالقه 
با بذل  و عشق او به همسرش است، او را مطمئن کرده و سعی کند 
محبت و مهربانی، نهال نورسیدة زندگی زناشویی را سیراب و سرسبز 
سازد. زن نیاز دارد که حرف های پرمهر و محبت را به طور مداوم بشنود، 
با شوهرش بیرون برود، در تحسین و تمجید از هر چیزی، با شور و شوق 
شوهرش شریک شود و نیز یكی شدن واقعی با همسرش را در سكوتی 
لذت  بخش تجربه کند. عشق برای زن به معنای عالقۀ دائمی و در سطح 
عالی است و به همین علت است که می  خواهد همیشه در کنار شوهرش 

باشد. زن برای زمانی که شوهرش در کنار اوست، ارزش قائل است.
ازسوی دیگر نیز زن باید به شوهر خود عشق و عالقه داشته باشد و از 
اظهار محبت به او دریغ نكند و عالقۀ خود را به روش های گوناگون بیان 
کند؛ نیز باید از خدمات مرد و تالش او قدردانی کرده و با برجسته کردن 
به  زن  عالقۀ  ابراز  کند.  ابراز  او  به  را  خود  توجه  مرد،  فدارکاری های 



شوهر عالوه بر جلب رضایت و عواطف شوهر، باعث افزایش انگیزة مرد 
برای تالش و تأمین آسایش خانواده و نیز رضایت  خاطر مرد از زندگی 

می شود و احساس ارزشمندبودن در خانواده را در پی دارد.
عشق و محبت زن و شوهر  به یكدیگر، مایۀ آرامش و آسایش یكدیگر 
است و خداوند متعال نیز در آیات قرآن، بر این واقعیت صحه گذاشته 
ْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا إِلَْیَها َو َجَعَل  است: ]َو ِمْن آَیاتِِه أَْن َخلََق لَُكم ِمّ
ُروَن] )و از نشانه های  ًة َو َرْحَمًۀ إَِنّ ِفی َذلَِک َلَیاٍت لَِّقْوٍم َیَتَفَكّ َوَدّ بَْیَنُكم َمّ
کنار  در  تا  آفرید  برایتان  از جنس خودتان، همسرانی  این است که  او 
بی شک،  کرد.  برقرار  رحمت  و  دوستی  میانتان  و  یابید  آرامش  آن ها 

اندیشمندان در این کار خدا نشانه هایی بر حكمت او می یابند.( 
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چند توصیۀ مهم 

نیز  را  خود  کردار  بلكه  نكنید؛  اکتفا  همسرتان  محبت  به  اظهار  به  فقط   .۱

و  مهر  اظهار  مؤید  که  کنید  ارائه  و  تنظیم  به گونه ای  خود  گفتار  با  هماهنگ 

عاطفه تان باشد. 

و  دهید  قرار  شبانه روز، خاص همسرتان  در  را  خود  زندة  اوقات  از  بخشی   .۲

این فرصت را َصرف پیشرفت او کنید و از صمیم قلب، خود را عالقه مند به 

پیشرفتش نشان دهید. 

۳. زن و شوهر شبیه هم نیستند و نباید هم باشند؛ چون هریک نقش خاصی 

در زندگی به عهده دارند؛ بلكه وجودشان مكمل و متمم یكدیگر است. تالش 

کنید که واقعًا شخصیت همسر خود را تكمیل کنید؛ چون بخشی از شخصیت 

همسرتان مرهون تالش های شماست. 

دیگری  به  هریک  و  باشید  همسرتان  کامل  تملک  درصدد  آنكه  به جای   .4

به شدت وابسته شوید، به محبت سالم و عواطف صحیح اکتفا کنید؛ زیرا عواطف 

بسیار شدید سرخوردگی هایی نیز به دنبال دارد. 

۵. قبل از اینكه همسرتان را به خود عالقه مند سازید، استعداد محبوبیت را در 

خود افزایش دهید. 

4. ایثار و فداکاری
خانه، مرکز صفا و صمیمیت و انس است که در عین رعایت تكلیف، 
باید بر پایۀ ایثار و فداکاری اداره شود. در روابط همراه با ایثار، سخن 
از فخرفروشی نیست و توقعات بیش از اندازه وجود ندارد. زن و شوهر 



در پی آن نیستند که رتبه، مقام، مال و زیبایی خویش را به رخ دیگری 
بِكشند. در روابط همراه با ایثار، هرچه هست، صفا و گذشت، صمیمیت 
و اخالص است. رفتارها به گونه ای است که گویی دو طرف در هاله ای 
از قداست و نورند و زندگی شان همانند حیات فرشتگان است. یكی از 
جنبه های ایثار و فداکاری، همیاری و همكاری مرد با زن در کارهای 
خانه است. اگر مرد می خواهد در دل همسر خود محبت به وجود آورد، 
باشد. روزی حضرت رسول اکرم به خانۀ  او  باید در خانه همكار 
حضرت علی وارد شدند. حضرت علی و حضرت فاطمه)س( 
می کنند.  درست  آرد  دستی  آسیاب  با  یكدیگر،  به کمک  که  دیدند  را 
پیامبر فرمودند: »کدام یک خسته ترید؟« حضرت علی عرض 
کردند: »فاطمه خسته تر است.« پیامبر اکرم به او فرمودند: »برخیز 
به  و  نشستند  او  به  جای   پیامبر و  برخاست  فاطمه)س(  دخترم!« 

حضرت علی در آرد کردن کمک کردند. 

۵. گذشت و چشم پوشی از خطاها
بیشترین سفارش اسالم دربارة مسائل خانوادگی و گذشت و چشم پوشی 
زن و شوهر از لغزش ها و کج ُخلقی ها و اشتباهات یكدیگر است؛ زیرا 
زن و شوهر همانند دیگر انسان ها، روحیات و طرز تفكری دوگانه دارند. 
آن هایی که مدعی اند دربارة همۀ مسائل مانند هم می اندیشند و موافق 
که خصلت های  نیافته اند  موقعیتی  و  زمینه  هنوز  شاید  هماهنگ اند،  و 
واقعی همدیگر را بشناسند. حتی اگر زن و شوهری با روحیۀ مشترک 
پیدا شوند، باز هم هیچ یک از اشتباه و خطا و عصبانیت در امان نیستند. 
ازاین رو، اهمیت گذشت و تأثیر آن در تداوم روابط سالم آشكار می شود 
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پایان  را  مشاجره  و  اختالف  و  می دهد  افزایش  را  محبت  و  عشق  و 
می بخشد. گذشت نشانۀ ُحسن نیت و خوش بینی به زندگی است. گذشت 
و چشم پوشی، در عواطف دو طرف اثری نیكو دارد و طرز فكر و شیوة 
این  پرتو  در  که  تیرگی ها  چه بسیار  کرد.  خواهد  متحول  را  آنان  عمل 

صفت، از میان برخاسته و جای خود را به صفا و صمیمیت سپرده اند. 
زن و شوهر باید توجه کنند که انسان به آسانی و به سرعت نمی تواند به 
خطاها و اشتباهات خود پی ببرد؛ بلكه باید با شیوه ای بسیار لطیف و با 
روشی بسیار مالیم و دقیق، او را به قلۀ آگاهی رسانید. خداوند در قرآن 
کریم سفارش می کند که از خطاهای دیگران چشم پوشی کنید و خطای 
آنان را نادیده بگیرید: َو لَیعُفوا َو لَیصَفحوا أاَل ُتحبّوَن أَن َیغِفَر اهلُل لَُكم َو 
اهلُل َغفوٌر َرحیٌم )آن ها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید 

خداوند شما را ببخشد و خداوند آمرزندة مهربان است.( 
زن و شوهر باید گذشت از خطای دیگری را برنامۀ همیشگی خود قرار 
دهند؛ به ویژه آنگاه که یكی از آنان پس از خطا یا جفای خود، عذرخواه 
و پوزش طلب باشد. دو همكار، دو شریک، دو هم سفر، دو برادر و خواهر، 
دو همسایه، دو دوست، پدر و فرزند و مادر و فرزند و... هنگامی می توانند 
به ارتباط با هم ادامه دهند که هریک از آن ها از کاستی های دیگری 
چشم بپوشد و موشكافی نكند. ارتباط زن و شوهر با یكدیگر از ارتباط 
همۀ این ها که برشمردیم، ظریف تر و حساس تر و مهم تر است. به همین 
دلیل، نیاز هریک از آن دو به عنصر گذشت از هر شریک دیگری، بیشتر 

و شدیدتر است. 



۶. حسن معارشت

و شوهر(،  )زن  زوجین  مشترک  و  متقابل  وظایف  و  از حقوق  یكی 
ُحسن معاشرت آن ها با یكدیگر است. به بیان دیگر، زن وظیفه دارد 
از شوهر خویش  دارد  نیز حق  و  کند  معاشرت  به نیكی  با شوهرش 
معاشرت نیكو بخواهد؛ چنان که مرد نیز حق دارد از همسر خویش 
تكریم و معاشرت نیكو طلب کرده و هم موظف است با همسرش 
به نیكی و مهربانی رفتار کند. در زندگی زناشویی، آنچه بیش از همه 
اهمیت دارد، آن است که زن و شوهر خودشان را متعلق به یكدیگر 
بدانند و هرکدام از آن ها سعادت و خوشبختی دیگری را سعادت و 
خوشبختی خویش بداند و بدبختی و گرفتاری دیگری را گرفتاری و 
غم خویش به حساب آورد. اگر هر دو با این دیدگاه به زندگی زناشویی 
گام نهند و همین گونه ادامه دهند، بی  تردید، زوجی موفق و خوشبخت 
و سعادتمند خواهند بود و در پرتو این خوشبختی و موفقیت، فرزندان 

صالحی نیز به جامعه تحویل می دهند. 
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مصادیق ُحسن معاشرت 

ُحسن معاشرت با همسر، مصادیق و نمودهایی در روابط زن و مرد دارد. برخی 

از مصادیق و نمودهای بسیار مهم آن عبارت اند از: 

۱. خوش ُخلقی 

خوش  ُخلقی و مهربانی با همسر از نمودهای ممتاز معاشرت پسندیده است. این 

ویژگی اخالقی دوجانبه است و هریک از همسران  باید به آن آراسته باشند. 

کسی که در رفتار با همسر، با چهره ای بشاش، با ادای کلمات زیبا، با صدای 

آرام، منطقی، متواضعانه و دلسوزانه ظاهر می شود، شخصی خوش  اخالق تلقی 

خانواده،  جمع  در  خود  حضور  با  مرد،  چه  و  زن  چه  شخص،  این  می شود. 

عالوه بر ایجاد صفا و آرامش، از اجر معنوی نیز بهره مند شده و همچنین، با 

رغبت و لطف اعضای خانواده روبه رو می  شود. فضای به وجودآمده با حضور 

پدر و مادر خوش  اخالق، در آرامش روانی، اعتمادبه نفس، شكوفایی و پیشرفت 

همۀ اعضای خانواده و به ویژه فرزندان، تأثیر بسیار  می گذارد. 

۲. پرهیز از بداخالقی و بدزبانی

هیچ یک از همسران نباید با بداخالقی و ترش رویی زندگی را بر خود و همسر 

و دیگرانی که با آن ها ارتباط دارند، تلخ و ناگوار سازند. زن و شوهر نباید به 

یكدیگر ناسزا بگویند و سخن زشت و گزنده بر زبان برانند. 

۳. پرهیز از آزردن شوهر

زن  باید از هرگونه عمل و حرکت و سخنی که رنجش  خاطر شوهر را فراهم 

می کند، بپرهیزد و همچون فرشته ای در قلب شوهر جای گیرد و هرگز درصدد 

که  دارد  وظیفه  نیز  مرد  البته  است.  بزرگ  گناهان  از  که  برنیاید  آزار شوهر 

به نیكویی معاشرت کند. 



7. سازگاری و مدارا
سازش با یكدیگر در زندگی، یكی دیگر از وظایف کلی زن و شوهر در 
قبال یكدیگر است. معنای سازگاری زن و شوهر با یكدیگر این است که 
هریک از آن ها کاستی های دیگری را ندیده بگیرد و بكوشد که خود را با 
روش و منش و سلیقۀ او وفق دهد. اگر این دو شریک در زندگی، چنین 
رویه ای را پیش گیرند، مثل دو راه همسو در کنار هم خواهند بود که 
بزرگراهی پهن و هموار پدید خواهند آورد. ممكن است درطول زندگی 
مشترک، مشكالت و بحران هایی در روابط زوجین پدید بیاید و آنان را 
حتی به فكر جدایی و طالق از یكدیگر بیندازد. زن و شوهر باید به این 
توجه کنند که حفظ خانواده و سازش و مدارا کردن در بحران ها به نفع 
هر دوی آن هاست و جدایی آتشی خواهد بود که دودش چشم هر دوی 

آن ها را کور خواهد کرد. 

مصادیق سازگاری
سازش و مدارا با همسر در زندگی، مصادیق و نمودهایی دارد. برخی از 

مصادیق و نمودهای بسیار مهم آن عبارت اند از: 
۱. خودداری از بهانه گیری و عیب جویی 

بهانه گیری و عیب جویی زن و شوهر از یكدیگر، مهم ترین عامل فروپاشی 
خانواده است. یكی از معانی و مصادیق سازگاری زوجین در زندگی، پرهیز 
از عیب جویی از یكدیگر است. مرد بهانه گیِر عیب جو، شهد زندگی را با 
بهانه گیری در کام خود و زن و فرزندان خود تلخ می کند و زن بهانه گیر 
بهانه گیری سیاه  با  را  فرزندانش  و  روزگار خود و شوهر  نیز  و عیب جو 
او  مانند  نیز  بیچاره اش  شوهر  اگر  که  بداند  باید  بهانه گیر  زن  می کند. 
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بهانه گیری می کرد، زندگی مشترک آنان دوامی نمی یافت. او باید این 
باد غرور را که مگر من چه عیبی دارم که شوهرم بتواند بهانه ای بگیرد، 
برای  موضوع  ده ها  باشد،  بهانه گیری  بنابر  اگر  کند.  بیرون  از سر خود 
بهانه گیری در رفتار و گفتار و خلق و خو وجود دارد که شوهر سازگار از 
کنار آن ها می گذرد. مرد بهانه گیر نیز باید بداند که اگر همسر بیچاره اش 
هم مانند او بهانه گیر بود، زندگی آنان از مدت ها پیش، از هم گسیخته 
بود. او نباید به خود بگوید که همسر من از کسی مثل من چه بهانه ای 
می تواند بگیرد؟ اگر روزی کسی یا کسانی در پی آن باشند که عیب ها 
را برشمرند، فهرست بلندباالیی پدید می آید. اگر مرد و زن از بهانه گیری 

دست بردارند، زندگی به کام هر دو شهد خوشگوار خواهد شد. 
۲. نداشتن خواسته های بیجا

هم زن و هم شوهر باید از خواسته های بیجا و گزاف از یكدیگر خودداری 
فراهم سازی  در  را  مقابل  توان طرف  درخواستی،  هر  از  پیش  و  ورزند 
روستایِی  همسر  از  نباید  شهری  شوهِر  یا  زن  بسنجند.  خود  خواستۀ 
خود بخواهد که فرهنگ روستایی را یكسره کنار بگذارد و گفتار، رفتار، 
پوشش و منش خود را با شهرنشینان هماهنگ کند. او می توانست با 
یک روستایی پیمان زناشویی نبندد؛ اما حال که بسته است، نمی تواند 
همسر خود را برای هماهنگ سازی با خود زیر فشار بگذارد. زنی که پدر 
یا برادرش خوش نویس یا خوش آوازند، نباید از شوهرش انتظار داشته 
باشد که او نیز چنین باشد و مردی که مادر یا خواهرش چهل نفر مهماِن 
سرزده را با تردستی پذیرایی می کرده است، نباید از همسرش که چنین 

توان و تجربه ای ندارد، بخواهد که او نیز چنین کند. 



خانمی که پدرش به طور عمده خرید می کرده و به خانه می آورده است، 
نباید از شوهر خود که طلبه یا دانشجو یا کارمند است، چنین خواسته ای 
داشته باشد. مردی که مادرش با کار و تالش، بخشی از هزینۀ زندگی 
را فراهم می کرده است، نباید از همسر خود بخواهد که او نیز چنین کند. 
آنچه گفته شد، تنها نمونه ای از خواسته های نابجاست که زن و شوهر 
ممكن است از دیگری توقع داشته باشند و بر اثر آن، زندگی را بر خود 

و همسر خود تیره و تار کنند.

۸. یگانگی

زن و شوهر باید همانند یک روح در دو بدن باشند؛ بنابراین، هیچ یک 
از این مسائل نباید میان آن ها مطرح شود: فالن چیز مال من است، نه 
مال تو. فالن مهمان مربوط به توست و مربوط به من نیست. فالن چیز 
خواستۀ توست، نه خواستۀ من. خانوادة تو چنین اند و خانوادة من چنان 
را  خانوادگی  زندگی  فضای  که  هستند  سمومی  این ها  این ها.  مانند  و 
مسموم می کنند. از نمونه های یگانگی زن و شوهر این است که هریک 
از آن دو در درگیری که ممكن است همسرش با دیگری پیدا کند، با 
انصاف و خیرخواه باشد. اگر حق با همسر اوست، از وی پشتیبانی کند 
و اگر حق با او نیست، با زبان خوش و دوستانه او را از ادامۀ درگیری 
بازدارد و حق به جانب نبودن او را با آرامی و مالیمت به او بفهماند؛ 
همچنین، او را کم کم وادار کند که اگر حق طرف ضایع شده است، آن 
را ادا و جبران کند. از نمونه های دیگِر یگانگی زن و شوهر این است که 
هیچ یک از آن ها شكایت همسر خود را نزد کس دیگر نبرد؛ حتی پدر و 
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مادر و خواهر و برادر خود و اگر آن ها خواستند در زندگی او و همسرش 
دخالت کنند، روی خوش نشان ندهد و با تدبیر و زیرکی، جلوی دخالت 
آنان را بگیرد و بكوشد که این نقش را بی آنكه آن ها آزرده شوند، بازی 

کند. 
یگانه اند،  باهم  که  شوهری  و  زن  است.  هماهنگی  یگانگی،  الزمۀ 
هماهنگی هم دارند. هماهنگی زن و شوهر باید در خوراک )نوع و زمان 
خوردن آن(، در پوشاک )جنس و مدل و رنگ آن(، در رفت وآمد با کسان 
)چه اندازه ای و چه کسانی(، در سفررفتن )کجا و کی و چگونه( و... نمود 
داد،  پیشنهادی  برشمردیم،  در چیزهایی که  آن ها  از  یابد. هرگاه یكی 
دیگری به راحتی آن را می پذیرد و همراهی و همكاری می کند؛ زیرا هم 
پیشنهاد دهنده به دلیل آشنایی با مذاق همسر خود، پیشنهادی نمی دهد 
که با سلیقۀ او اختالف کلی و اساسی داشته باشد و هم پیشنهادگیرنده 
می کوشد تا خود را با نظر همسرش وفق دهد و با او تا می تواند، مخالفت 

نورزد. 



چگونگی حصول همگرایی؟

زن و شوهر باید بدانند برای دست یافتن به همگرایی و یگانگی راهكارهایی را در پیش گیرند. برخی 

از این راهكارها به شرح زیر هستند: 

۱. همگرایی در زندگی مشترک میان زن و شوهر، امری نسبی است، نه مطلق؛ به این مفهوم که هرگز 

نمی توان انتظار داشت زوجین در تمامی مسائل توافق داشته و همگرا باشند؛ بلكه منظور این است 

که در غالب مسائل انتظار می رود که بتوانند سیاستی هماهنگ را در مواجهه با مسائل در پیش گیرند. 

۲. همگرایی نسبت مستقیم با شناخت دارد؛ به گونه ای که با پشت سرگذاشتن سال های اولیۀ زندگی، 

اولین  در  نباید  مردان جوان  و  زنان  لذا  و عمیق تر می شود؛  بیشتر  یكدیگر  از  زوجین  درجۀ شناخت 

گام های زندگی، انتظار داشته باشند که همسرشان به طور کامل و تمام عیار، با آنان هماهنگ باشد. 

۳. همۀ ویژگی های همسر را نباید تغییر داد؛ زیرا این امر موجب مقاومت او می شود و اعتمادبه نفسش 

را زایل می کند. تالش زوجین باید َصرف تغییر ویژگی هایی در همسرشان شود که همچون عایقی، از 

حصول تفاهم آن ها جلوگیری می کند. 

4. در تصمیم گیری ها و انتخاب راه حل ها و برنامه ریزی های زندگی الزم است هریک از زوجین حقی 

برای همسرشان در نظر بگیرند و او را از صحنۀ تصمیمات دور و برکنار نگه ندارند. مدیریت مطلوب 

در زندگی زمانی امكان پذیر است که هر فرد از اهمیت نقش خود در پیشبرد اهداف خانواده اطمینان 

حاصل کند. 

۵. مصلحت خانواده ایجاب می کند که هریک از زوجین به ِصرف نارضایتی همسر، او را از زندگی کنار 

نگذارد و جایگاهش را در خانواده و در کانون قلب فرزندان به خوبی حفظ کند. پدری که در زندگی 

نقش سایه دارد و به حاشیۀ خانواده رانده شده است، هیچ گاه بر فرزندان تأثیر اخالقی نخواهد گذاشت. 

مادری که از موقعیت اصلی اش محروم شده است و هیچ گونه سهمی در مراحل تصمیم گیری ندارد، 

به یقین، مادر موفقی برای فرزندان و همسری الیق برای شوهرش نخواهد بود. 
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۹. بدگمانی نداشتن
یكی از گرفتاری های بسیار جدی برای خانواده، بدگمانی مرد به زن یا 
زن به مرد یا هر دو به یكدیگر است. زن و شوهر، هر دو، باید بِهوش 
باشند و به گونه ای ناپیدا و با زیرکی، رفت وآمدها و ارتباطات دیگری را 
زیر نظر بگیرند و ساده انگار و بی پروا نباشند؛ اما از دو چیز دراین باره باید 
به شدت بپرهیزند: یكی، افراط و زیاده روی در این مراقبت نامحسوس 
و دیگری، ابراز و آشكارساختن آن. هم زن و هم مرد باید بدانند که از 
پرس و جو کردن از همسر خود طْرفی برنمی بندند و معمواًل چیزی از این 
راه به دست نمی آورند. تنها نتیجۀ این شیوه، درگیری و کشمكش و در 

پی آن، دورشدن از یكدیگر و دشمنی است. 
راه درست این است که هرگاه زن یا شوهر نشانه ای واقعی و نه برآمده 
از بدگمانی، از ارتباط نامناسب همسرش با دیگری دید، آن را بی آنكه 
به دیگران بگوید، با لحنی آرام و واژگانی مناسب، با خوِد وی در میان 
بگذارد. او باید این آمادگی را داشته باشد که همسرش با شنیدن این 
خارجی  وجود  مسئله ای  چنین  که  سازد  معلوم  و  دهد  توضیح  سخن 
ندارد و نشانه های به کارگرفته شده درست و واقع نما نیستند. سایۀ شوم 
تباه می سازد.  را  خانواده  آن  روزگار  بیفتد،  که  خانه ای  بر هر  بدگمانی 
هم زن و هم شوهر باید بِهوش باشند که در دام این بالی خانمان سوز 
گرفتار نشوند. بدگمانی گونه ای بیماری روانی است و کسی که در خود، 

نشانه ای از این بیماری دید، خوب است در پی درمان آن برآید. 
همچنین، زن و شوهر باید از افتادن در دامی که ممكن است سخن چینان 
بدخواه در راه آنان بگسترند، بپرهیزند. همیشه کسانی هستند که هنری 



آنان  خواستۀ  و شوهران  زنان  میان  درگیری  و  ندارند  دوبه هم زنی  جز 
است. این شیطان های آدم نما یا نزد مرد می روند و از همسر او بدگویی 
دو  هر  نزد  یا  می گویند  بد  او  شوهر  از  و  می روند  زن  نزد  یا  می کنند 
می روند و نزِد یكی، بد دیگری را می گویند و تا آن ها را به جنگ و ستیز 
و دشمنی باهم و جدایی از یكدیگر نكشانند، دست برنمی دارند. زنان و 
شوهران به ویژه در دوران جوانی و ناپختگی، باید بِهوش باشند و فریب 

این شیطان های خناس را نخورند و آنان را از خود دور کنند. 

۱۰. عذرخواهی هنگام ارتکاب اشتباه 

برخی  در  آن ها  آگاه ترین  و  پاک ترین  حتی  غیرمعصوم،  انسان های 
گاهی  خانوادگی،  زندگی  در  می شوند.  دچار  خطا  و  لغزش  به  مواقع،  
را  زناشویی  حیات  چهرة  سیاه،  لكه هایی  همانند  لغزش ها  و  اشتباه ها 
می کنند.  متزلزل  را  آن  ارکان  مواقعی،  در  حتی  و  نفرت انگیز  و  زشت 
عقده ها،  و  بی حوصلگی  نادرست،  تربیت  ندانم کاری ها،  اثر  بر  گاه  ما 
همسرمان را از خود می رنجانیم. برای نمونه، با نیِش زبان او را می آزاریم 
به درد  را  افاده فروشی ها دلش  با اخم ها و  به رخ کشیدن فقرش و  با  یا 
می آوریم و تعادل روانی او را بر هم می زنیم. این رفتار، زندگی را بی معنا 
می کند و گاه، دشواری هایی پدید می آورد و کار را به درگیری می کشاند. 
در  را  صمیمیت  و  صفا  و  بردارد  میان  از  را  کدورت ها  می تواند  آنچه 
اشتباه  و  خطا  ارتكاب  هنگام  عذرخواهی  کند،  برقرار  خانوادگی  روابط 
است. اعتراف به اشتباه و عذرخواهی از همسر، آثار پرشماری در زندگی 
محكم تر  را  همسران  پیوند  رشتۀ  کار  این  اینكه  اول  دارد:  مشترک 
می کند و جلوی درگیری و عقده سازی ها را می گیرد و خانه را به صورت 
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پناهگاهی مطمئن و امن نگه می دارد. دوم اینكه اعتراف به لغزش، فرد 
را از عذاب روحی که بدان دچار شده است، رهایی می بخشد. سوم اینكه 
عذرخواهی از اشتباه ها سبب شناخت خود و جبران کاستی ها می شود. 
و  بپذیرد  واقع بینی  با  را  خود  قصور  و  ضعف ها  انسان  که  مسئله  این 
افزون بر اعتراف به آن ها، بكوشد تا آن ها را جبران کند، کاری پسندیده 
و  با خشنود کردن همسر  راه  این  در  بهتر که  این  از  است. چه چیزی 
محبت و کمک به او، او را به خود جلب کند و دریچه ای از زندگی سالم 

را به روی خود بگشاید. 

۱۱. تفاهم و رفتار منطقی

یكی از ویژگی های روابط سالم و سازندة همسران، داشتن تفاهم و رفتار 
انسانی و منطقی باهم با وجود انتقادها و اعتراض ها به عملكرد یكدیگر 
به کرسی نشاندن سخن خویش وجود  امكان  مواقعی،  در  است. هرچند 
همچنین،  می شود.  رفتاری  چنین  مانع  منصفانه  رفتار  و  منطق  دارد، 
ممكن است فرد، توقع حقی را از همسر خود داشته باشد؛ ولی وقتی با 
دیدی منطقی به آن می نگرد، درمی یابد که دستیابی به آن امكان پذیر 
مشترک  زندگی  در  تعادل  است.  خارج  همسرش  توانایی  از  و  نیست 
استوار  عقالنی  پایه های  بر  متقابل  روابط  که  می آید  به وجود  هنگامی 
باشد. آدمی به دلیل ُحب نْفس، پیوسته به منافع شخصی گرایش دارد و 
سیاست کسب منفعت و دفع ضرر را بر روش های دیگر ترجیح می دهد. 
چنین نگرشی در دوران تجرد تا حدودی عملی و امكان پذیر است؛ ولی 
در زندگی مشترک به دلیل پیدایش روابط و مناسبات جدید، سلیقه های 



شخصی زن و شوهر در تقابل با یكدیگر قرار می گیرند؛ چون هریک از 
دریچۀ منفعت شخصی به زندگی می نگرد و ترجیحات او از نوع نْفسانی 

است تا عقالنی. 
صحیحی  تربیت  و  مالیم  اخالق  که  همسرانی  موقعیتی،  چنین  در 
و  زور  حاکمیت  و  شخصی  سلیقۀ  به کاربردن  به جای  می توانند  دارند، 
قدرت در عرصۀ زندگی، روش های استوار و مطلوبی برای حل اختالف 
سلیقه های خود بیابند و منطق را در زندگی شان حاکم کنند. همسران و 
به ویژه مردها، باید این واقعیت را بپذیرند که هرگز اِعمال قدرت، قدرت 
نمی آفریند؛ بلكه از زور و قدرت زمانی استفاده می شود که فرد از راه های 

دیگر مأیوس شود. 

تفاهم چگونه به دست می آید؟

پیشنهاد  را  تفاهم  به  دستیابی  کاربردی  شیوه های  برخی  قسمت،  این  در 

می دهیم: 

با نهایت دقت به مطالب وی گوش  ۱. در هنگام گفت وگوی همسرمان، 

فرادهیم و آن گونه عمل کنیم که گویی جز به وی و سخنانش، به موضوع 

دیگری توجه نمی کنیم و از انجام هر عملی که با حالت توجه مغایر باشد، 

خودداری کنیم. این کیفیت در روش های مشاورة به اصطالح، »هنر خوب 

شنیدن« موسوم است؛ حالتی که بیانگر پذیرش طرف مقابل و مطالب وی 

است و در مشاوره کاربرد فراوانی دارد. 

۲. با مطالعه در حاالت و روحیات همسر خود، فهرستی از عالیق و تمایالت 
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وی به دست می آوریم و خود را به آن ها متعهد و ملزم می دانیم. تأمین عالیق 

و  متكی کردن  وی  عالیق  از  یكی  بر  را  سخن  شروع  نقطۀ  و  همسر  اصولی 

تفاهم هموار  برای کسب  را  راه  به گفت وگونشستن،  تمایالتش  دربارة  به ویژه، 

خواهد ساخت. 

۳. از مقایسۀ او با دیگران به شدت بپرهیزیم. این رفتار به رابطۀ حسنه آسیب 

وارد می کند. همسرمان انسانی است منحصر به فرد و ویژگی های شخصیتی اعم 

از مثبت و منفی دارد که با هیچ فرد دیگری مقایسه شدنی نیست. ازاین رو، در 

از میزان  مواقع ضروری می توان او را با خودش در گذشتۀ او مقایسه کرده و 

پیشرفت اخالقی و معنوی و فكری اش قدردانی کرد. این عمل بر میزان تفاهم 

زوجین خواهد افزود. 

4. نحوة برقراری ارتباط کالمی نیز از عواملی است که در ایجاد تفاهم نقشی 

تعیین کننده ایفا می کند. همسرانی که می دانند از چه عبارت و کلماتی برای بیان 

مقصود استفاده کنند، به خوبی مسیر حرکت خویش را در زندگی هموار می سازند. 

بار روانی و عاطفی دارد و تأثیرات مسلّمی بر شنونده بر جای  هر واژه، نوعی 

می گذارد. یک ارتباط کالمی موفق رابطه ای است که هیچ یک از دو طرف از 

کلمات تحریک آمیز و موهن استفاده نمی کنند. زبان مالیم و نرم و برخوردار از 

اعتماد و اطمینان در طرف مقابل  ادا می کند و  را به خوبی  احترام، حق مطلب 

ارتباطی مفید  برای هیچ  زننده و تحریک آمیز  تند و  زبان  به عكس،  می آفریند. 

نیست؛ حتی اگر گوینده بر حق باشد. 

۵. در مناسبات با همسر، صداقت همچون پل ارتباطی مؤثر موجب می شود که 

زن و شوهر میل و رغبت وافر و کاملی برای صحبت با یكدیگر پیدا کنند و از 

این طریق، بر رشد شخصیت خود و همسرشان بیفزایند. الزم است برای نیل به 



تفاهم، صداقت را از انگیزه ها و نیات درونی آغاز کرد و به جریان گفت وگوها و 

مناسبات تسّری بخشید. مصداق رستگاری در راستی است. زن و شوهر زمانی 

به کاخ سعادت زندگی دست می یابند که پایه های آن را بر صداقت و درستی 

پی ریزی کنند. 

چند راهکار عملی و مهم

۱. در تمامی مراحل زندگی، به ویژه زمان گفت وگو با همسرتان، فقط خدا را در 

نظر بگیرید و برای رضای او سخن بگویید. 

۲. در گفت وگو با همسرتان، از منطق قوی و استواری کمک بگیرید و مطالب 

پایه های عقالنی و  بر  بر احساسات و جلب ترحم،  را به جای متكی کردن  خود 

محكمه پسند استوار کنید. دراین صورت، موفقیت شما در تفاهم با همسر و تعادل 

زندگی بیش ازپیش خواهد بود. 

۳. در هر موضوع موردبحث یا اختالف، خود را به آخرین اطالعات درآن زمینه 

همسر  به  منظورتان  تفهیم  در  می تواند  که  را  گوناگونی  راه های  و  کنید  توانا 

مؤثر واقع شود، جست وجو کنید و ازطریق رسانه های گروهی و منابع علمی و 

مطالعاتی، با اطالع کامل و اعتمادبه نفس وارد گفت وگو شوید. 

4. در برخی مراحل که پذیرفتن واقعیت ازسوی همسرتان دشوار است و احتمااًل 

به غرور او لطمه وارد می کند، لحن سخن را به جای تحكمی و دستوری به جنبۀ 

پیشنهادی تغییر دهید؛ مثاًل جواب یک موضوع و عواقب احتمالی آن را برای 

همسرتان بازگو کنید و از او بخواهید که با بررسی همۀ جوانب، آنچه درست 

می داند، برگزیند. چنین شیوه ای مقاومت او را کاهش می دهد. 

اختالف  آن،  بیان کنید که در  را  از گذشتۀ خود و دیگران  ۵. گاهی خاطراتی 

موجود با روش منطقی، بهتر به نتیجه رسیده است و آمادگی او را در پذیرفتن 

این واقعیت که هرکسی ممكن است در معرض اشتباه قرار گیرد، افزایش دهید. 
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۶. با تلقین جنبه های منطقی به همسرتان، او را از شخصیتی منطقی و موجه 

برخوردار سازید. حتی اگر همسرتان رفتار منطقی ندارد، با تلقین این موضوع که 

او در بسیاری مواقع، با روش منطقی موفقیت هایی کسب کرده است، شخصیتش 

را متحول سازید. 

خود  اعتقادات  دوباره سنجی  به  هم  شما  باشد،  هرچه  همسرتان  شخصیت   .7

نیستید، نوعی  باور که شما هم بی عیب و نقص  این  دارید.  نیاز  دربارة زندگی 

ضرورت  تفاهم  به  دستیابی  برای  که  می کند  ایجاد  روحی  انعطاف  و  آمادگی 

بسیار دارد.

8. هر گاه در اثنای گفت وگو با همسرتان احساس می کنید که به حالت عصبی 

نزدیک می شوید، از ادامۀ بحث خودداری کنید و در زمان مناسب، بقیۀ مطالب 

خود را بیان کنید.

او  شناخت  که  است  پیچیده  آن چنان  نه  که  دارد  شخصیتی  همسرتان   .۹

غیرممكن باشد و نه آن چنان ساده است که نیازمند تالش از جانب شما نباشد. 

شناخت همسرتان کاری ممكن و ضروری است. با مطالعۀ مستمر در حاالت و 

روحیاتش، او را بیشتر از پیش خواهید شناخت؛ درنتیجه، زندگی شما هرگز به 

لبۀ پرتگاه نزدیک نخواهد شد.

۱0. تعدادی از زوج های جوان به دلیل آسیبی که در الگوهای ارتباطی بینشان 

وجود دارد، نمی توانند به تفاهم برسند. ممكن است این آسیب در نحوة گفت وگو، 

همكاری، رفتار با اطرافیان یا نظایر آن به وجود آمده باشد. به هرحال، این مسائل 

در روابط آن ها خللی ایجاد می کند. در این گونه مواقع، حضور فرد سومی به عنوان 

مشاور ممكن است در برطرف ساختن مشكالت ارتباطی آن ها مؤثر باشد.



نادرست در همسر  رفتار  یا  به منظور اصالح یک ویژگی  انتقاد سازنده 
است.  وی  با  پیداکردن  تفاهم  و  منطقی  رفتار  مؤلفه های  از  یكی  نیز 
تذکر  و  انتقاد  از  دارند،  زیاد  بسیار  تفاهم  زندگی،  در  که  همسرانی 
مقام  در  به راحتی  و  ندارند  باکی  خود  ناصحیح  رفتارهای  درخصوص 
انتقاد  با  سازنده  انتقاد  که  کرد  توجه  باید  البته  برمی آیند.  آن  پذیرش 

مخرب تفاوت های بسیاری دارد. 

نشان  را  مخرب  و  سازنده  انتقاد  تفاوت های  بعد،  صفحه  جدول  در 

می دهیم. 
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ویژگی های انتقاد مخرب ویژگی های انتقاد سازنده

۱. انتقاد با سوء نیت است. 

۲. لحن انتقاد کننده سرد و بی روح است. 

تضعیف  و  تخریب  انتقادکننده،  هدف   .۳

شخصیت طرف مقابل است. 

4. انتقاد در حضور دیگران انجام می شود. 

روانی  ظرفیت  به  توجه  بدون  انتقاد،   .۵

همسر انجام می شود. 

آمرانه  و  تحكمی  عبارات  با  انتقاد   .۶

صورت می گیرد. 

خطاکار  شخصیت  تمام  متوجه  انتقاد   .7

می شود. 

عصبی  تحریک  و  توهین  با  انتقاد   .8

همراه است. 

جبران  برای  فرصتی  هیچ گونه  منتقد   .۹

قائل نیست. 

منفی  جنبۀ  یک  از  بالفاصله،  انتقاد   .۱0

طرف مقابل آغاز می شود. 

افشای  و  عیب جویی  منتقد،  روش   .۱۱

راز است. 

دستخوش  انتقاد،  حین  در  منتقد   .۱۲

هیجانات و عواطف خود است. 

۱. انتقاد با نیت خیرخواهانه انجام می شود. 

۲. لحن انتقاد کننده مشفقانه است. 

اصالح  و  ارشاد  انتقادکردن،  از  هدف   .۳

است. 

4. انتقاد در خلوت و تنهایی انجام می شود. 

همسر  روانی  ظرفیت  باتوجه به  انتقاد   .۵

انجام می شود. 

مطرح  پیشنهادی  عبارات  با  انتقاد   .۶

می شود. 

کار خطا صورت  و  رفتار  از  انتقاد صرفًا   .7

می گیرد. 

عصبی  تحریک  و  توهین  بدون  انتقاد   .8

انجام می شود. 

۹. منتقد فرصتی برای جبران به انتقادشونده 

می دهد. 

مقابل  از یک جنبۀ مثبت طرف  انتقاد   .۱0

آغاز می شود. 

رازداری  و  عیب پوشی  منتقد،  روش   .۱۱

است. 

۱۲. منتقد در حین انتقاد، بر خود تسلط دارد. 



۱۲. همکاری و همیاری

از حقوق متقابل زن و شوهر، همیاری و کمک به هم در  یكی دیگر 
کارهاست. زن و شوهر اگر یگانگی را سرلوحۀ زندگی خود قرار دهند، به 
این نقطه خواهند رسید که کارها و وظایف دیگری را به عنوان وظایف 
و کارهای خود تلقی کرده و در انجام شدن آن کارها نهایت تالش خود 

را َصرف کنند. 
همیاری با همسر 

و  همكاری  درزمینۀ  آقایان  و  بانوان  به  توصیه هایی  قسمت،  این  در 

همیاری با همسر در خانواده مطرح می کنیم: 

۱. بانوان و همیاری با همسر

کمک  همسرش  به  نتواند  که  ندارد  مشغولیت  آن قدر  خانمی  هیچ   .۱

کند. منظور از کمک، کمک فكری نیز هست. اگر خانمی از صمیم قلب 

مایل باشد که در کارها به همسرش یاری رساند، باید کارهای خانه را 

طوری تنظیم کند که به او وقت اضافی بدهد و احتیاجات همسرش را 

نیز برطرف سازد. 

۲. همیاری با شوهر مقدار کارهای مؤثر و مهم او را افزایش می دهد و 

نیز به  کار شوهر امتیاز خاصی می بخشد؛ زیرا منافع آن ها به  کار روزانه 

وابسته نیست؛ بلكه به یک عمر زندگی بستگی دارد. 

۳. بدون داشتن اطالع و معلومات کافی از کار شوهر، کسی نمی تواند 

به او کمک کند. هرقدر خانم ها در کار همسرشان بیشتر مطالعه و فكر 

این  به  مرد  اگر  حتی  بود؛  خواهند  مجهزتر  او  به  کمک  برای  کنند، 

همیاری زن نیازی نداشته باشد. همین قدر که زن به  کار و احتیاجات او 
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آشنا باشد، با صمیمیت بیشتری باهم زندگی خواهند کرد. 

برای  بیشتِر زندگی و عالقۀ مرد َصرف حرفه و شغلش می شود.  ۵. بخش 

زن امتیاز بزرگی است که به کاری علم و آشنایی پیدا کند که تمام ساعات 

بیداری همسرش را اشغال کرده است. وقتی عالمه طباطبایی ، صاحب 

تفسیر المیزان را در مجلس ترحیم همسرشان بسیار ناراحت و متأثر می بینند، 

اندوهناک  فقدان همسرتان  برای  از حد  بیش  ایشان می پرسند چرا شما  از 

نبود، من  ایشان می فرماید: »اگر زحمات و مساعدت های همسرم  هستید؟ 

توانایی نوشتن المیزان را پیدا نمی کردم.« معروف است کتاب جنگ و صلح، 

اثر ممتاز تولستوی که یكی از َده کتاب جاودان ادبیات جهان است، همسر 

فداکارش بیش از ده ها بار پاکنویس کرده تا چنین اثری به بشر ارائه شده 

است. 

۲. آقایان و همیاری با همسر

منزل  درون  کار  و  ارزش  با  منزل  از  بیرون  کار  که  نكنید  تصور  هرگز   .۱

انگیزه های  بلكه  نمی کند؛  تعیین  آن  محیط  را  کار  ارزش  است.  بی ارزش 

انسانی و اخالقی تالش و مجاهدت و نتیجۀ عملی آن است که بدان ارزش 

می دهد؛ لذا همیشه به همسرتان تلقین کنید که کار او برایتان بسیار باارزش 

و مهم است. 

اشتباه گمان می کنند که کار کردن مرد در  باوری  براساس  ۲. برخی مردها 

خانه او را سبک می کند؛ درحالی که این کار بر نفوذ و محبوبیت او در دل ها 

که  است  مرد  درحقیقت، شخصیت  دارد.  پی  در  را  خدا  رضای  و  می افزاید 

خانواده را رهبری می کند، نه پول و ثروتش. 



۱۳. نظافت و آراستگی 

رعایت نظافت و پاکیزگی در همه جا و برای تمام افراد اعم از زن و 
مرد، الزم و ضروری است. انسان باید بدن و لباسش را همیشه تمیز 
صبح  روز  هر  برود.  حمام  به  مرتبه  یک  هفته ای  دستِ کم  دارد.  نگه  
مسواک  را  دندان هایش  بشوید.  صابون  و  آب  با  را  صورتش  و  دست 
کند. موهایش را شانه بزند. موهای سر و صورتش را اصالح کند. هر 
تا بوی بد ندهند. جوراب هایش همیشه پاکیزه  روز، پاهایش را بشوید 
باشد. لباس هایش شسته و پاکیزه باشد. در حد توان مالی اش، لباس های 
خوب و زیبا بپوشد. اسالم دربارة نظافت و پوشیدن لباس زیبا فراوان 
سفارش کرده است؛ به گونه ای که پیامبر اکرم دراین باره می فرمایند: 

»نظافت جزو ایمان است« )بحار األنوار، ج ۹۵: ۱۹۲(.
براین اساس، یكی دیگر از مقوالتی که می توان آن را از وظایف مشترک 

۳. اگر به دلیل مشغلۀ زیاد و مسئولیت سنگین نمی توانید در عمل با همسرتان 

همیاری کنید، دست ِکم، انگیزه و نیت خود را به اطالع او برسانید تا از حمایت 

فكری شما احساس دلگرمی کند. انگیزة همكاری و مشارکت مهم تر از خوِد 

همكاری است؛ زیرا مقدمۀ هر عملی انگیزه ای است که در پشت آن عمل 

نهفته است. 

با  می توانید،   که  آنجا  تا  ندارید،  با همسرتان  همیاری  برای  فرصتی  اگر   .4

انجام کارهای شخصی و حفظ نظافت محیط خانواده، زحمت او را کم کنید 

و بر لطف و شادکامی زندگی بیفزایید. این در صورتی عملی است که بدانید 

همسرتان انتظار چه رفتارهایی را از شما در محیط خانه دارد.
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زن و شوهر معرفی کرد، موضوع آراستگی و نظافت است. زن و مردی 
که با یكدیگر پیوند زوجیت دارند، باید به این نكته توجه کرده و تالش 
که  کرد  توجه  باید  همچنین  باشند.  مرتب  و  آراسته  همواره  که  کنند 
باید  پاکیزگی و زیبایی فقط به زنان اختصاص ندارد؛ بلكه مردان هم 
به ظاهر و سر و وضع خویش برسند و پاکیزه و شیک باشند. عده ای 
و  سر  اصالح  به  و  نیستند  مقید  زیبایی  و  نظافت  به  اساسًا  مردها  از 
صورتشان چندان توجه نمی کنند؛ درنتیجه، با لباس  های آلوده و موهای 

ژولیده در منزل و در حضور مردم ظاهر می شوند و... . 
البته، شاید هم برخی مردها به زینت کردن و نظافت و شیک پوشی مقید 
باشند؛ ولی اغلب، آن  را برای خارج از منزل انجام  دهند. وقتی می خواهند 
به اداره، بازار، خیابان یا مجلس مهمانی بروند، سر و صورتشان را اصالح 
می کنند، موهای خود را شانه می  زنند، بهترین لباس ها را می پوشند و از 
منزل خارج می شوند؛ اما وقتی به منزل بازمی گردند، لباس های اتوکرده 
و زیبا را از تن درمی آورند و لباس  های مندرس و کثیف را می  پوشند! 
کمتر اتفاق می افتد که در منزل، موهایشان را شانه بزنند و به آرایش 
و زیبایی مقید باشند. نظافت و آرایش و شیک پوشی را تنها برای خارج 
منزل و برای مردم بیگانه می  گذارند؛ اما به فكر خانواده  شان نیستند. لذا 
توجه به این نكته ضروری است همان گونه که مرد نمی پسندد همسرش 
ژولیده باشد و انتظار دارد خانم در منزل به سر و وضع خود برسد و تمیز 
انتظاری  چنین  او  از  نیز  که همسرش  باشد  مطمئن  باید  باشد،  زیبا  و 
دارد. او نیز از شوهر ژولیده و بدقیافه بدش می آید و دوست دارد همیشه 
شوهرش را زیبا و مرتب ببیند. در روایتی از امام صادق نقل شده 



است: »مرد باید قیافه و ظاهر آراسته داشته باشد که موجب تمایل بیشتر 
همسرش شود« )تحف العقول: ۳۲۳(. 

همچنین راوی می گوید: امام علی را دیدم که موهای خود را با حنا 
بودند. گفتم: »خضاب کرده اید؟« فرمودند: »آری، مرتب  رنگین کرده 
و مهیانبودن  نامرتبی  به واسطۀ  زنان می شود.  باعث عفت  و مهیا بودن 
مردان است که زنان، عفت خویش را از دست می دهند« )وسائل الشیعۀ، 
ج0۲: ۶4۲(. آنچه از مجموع احادیث ارائه شده به دست می آید، این است 

که رعایت نظافت و آراستگی ظاهری مردان، سفارش جدی اسالم و 
پیشوایان دین بوده است. 

۱۴. رازداری و پرده پوشی

زن و شوهر شریک زندگی یكدیگرند؛ لذا در خوبی ها و بدی  ها، سختی ها 
و راحتی ها و در همۀ مراحل زندگی، چه خوب باشد و چه بد، آن ها باید 
کنار هم و همپای هم باشند. بزرگ ترها اعتقاد داشته اند و دارند که زن 
و شوهر باید َمحرم اسرار هم باشند و نباید چیزی را از دیگری مخفی 
باعث  زناشویی،  روابط  در  رازداری  بدانند.  را غریبه  کنند و همسرشان 
ایجاد اعتماد و درنتیجه، باعث ایجاد آرامش و دلگرمی برای دو طرف 
می شود. بعضی مسائل اعتقادی و روحی و معنوی، خانوادگی و شخصی، 
یا مالی و شغلی وجود دارند که در هر خانواده ای، نوع خاص  جسمی 
خودش را دارد و ممكن است بعضی افراد مایل نباشند دیگران از آن ها 
مطلع شوند. باید به همسر خود اطمینان دهید که مسائل و مشكالت از 
محدودة دونفرة زن و مرد به خارج از محیط خانواده نفوذ پیدا نخواهد 
کرد. گاهی می بینیم شخصی برای پدر یا مادرش مسئله ای را بیان کرده 



   اوقات فراخانه سازی  67 

است و وقتی ازطرف همسر بازخواست می شود، می گوید که پدر و مادرم 
یا خواهر و برادرم که غریبه نیستند. بد من را نمی خواهند یا من غیر از 

آن ها، کسی را ندارم و آن ها که به کسی چیزی نمی گویند و...! 
در پاسخ می توان گفت شاید والدین شما برایتان عزیز و گران قدر باشند؛ 
ولی شاید برای همسر شما این طور نباشد و همین مسئله موجب می شود 
می تواند  نیز  این  که  دهید  دست  از  را  خود  همسر  اطمینان  و  اعتماد 
پیامدهای منفی بسیاری در زندگی به دنبال داشته باشد. به این نكته نیز 
باید توجه کرد که بعضی مسائل ازنظر عده ای بی اهمیت و ازنظر عده ای 
دیگر مهم است. پس باید برای عقاید دیگران ارزش قائل بود و آنچه 
شخص مایل نیست دیگران بدانند، حتی برای نزدیک ترین عزیزان و 
یاور و  و  بهترین دوست  باشید  یقین داشته  نكنید.  دوستان خود فاش 
رازدار شما در زندگی، باید همسرتان باشد و در بعضی مواقع که الزم 
است برای رفع مشكالت، مسائلی آشكار شود،  بهتر است با مشاوران 
خانواده در میان گذاشته شود؛ زیرا در بسیاری مواقع، خانواده ها به دلیل 
برطرف  را  جوانان  مشكالت  نه تنها  خود،  بی  دلیل  و  خاص  تعصبات 
نكرده ، بلكه به آن ها دامن هم زده اند. پس سعی کنید همیشه مسائل 
خود را با درایت و هم فكری یكدیگر حل کنید و در مسائل خاص هم از 

متخصصان آگاه یاری بخواهید. 



آثار نامطلوب افشای راز

نمود  باعث  غیر،  نزد  دیگران  راز  افشای  منفی:  شخصیت  پرورش   .۱

شخصیت منفی گوینده خواهد شد؛ زیرا هیچ کس از افرادی که دائم راز 

دیگران را بیان می کنند، خوشش نمی آید. فردی که راز دیگری را بیان 

به صورتی  و  تحقیر  دیدة  با  اطرافیان  باعث می شود که  می کند، خودش 

منفی به او بنگرند و در کرامت ذاتی او شک ایجاد خواهد شد. 

برمال  را  دیگران  راز  کسی که  خدا:  به  اعتقاد  و  ایمان  درجۀ  کاهش   .۲

در  لذا  بداند؛  بیشتری  رازهای  که  می شود  عالقه مند  به تدریج  می کند، 

برخالف  جست وجو  و  کنكاش  این  و  می کند  کنكاش  دیگران  کارهای 

کارهای  »در  می فرماید:  کریم  قرآن  است.  کریم  قرآن  صریح  دستور 

دیگران تجسس نكنید« )حجرات، ۱۲(. درواقع، تحبّسس کننده در کارهای 

دیگران به طور صریح، با حكم خداوند مخالفت کرده و گناه کبیره مرتكب 

مقام  در  که  کس  »آن  فرموده اند:  امام علی(ع)  همچنین  است.  شده 

تجسس اسرار دیگری برآید، خداوند رازهای او را آشكار خواهد کرد.« 

راز  برمال کردن  به  که  میزانی  به  انسان ها  اخالقی:  انحطاط  و  ۳. غفلت 

می شوند؛  غافل  خودشان  از  می پردازند،  مردم  اسرار  افشای  و  دیگران 

بدین وسیله فرصت های ارزشمندی را که می توانند برای خودسازِی خود 

َصرف کنند، در راه تالش برای کنكاش و تجّسس در کارهای دیگران 

هدر می دهند. 

4. اشاعۀ زشتی: افشای راز زندگی دیگران موجب ریخته شدن قبح گناهان 

و زشتی ها می شود. امام صادق(ع) می فرمایند: »کسی که از مسلمانی، کار 

با گوش خویش بشنود و  را  یا سخن بدی  ببیند  با چشم خود  را  زشتی 



   اوقات فراخانه سازی  69 

به منظور پرده دری، آن را میان مردم افشا کند، مشمول آیۀ اشاعۀ فحشاست 

که در دنیا و آخرت به عذاب دردناکی مبتال خواهد شد.« 

آثار مثبت رازداری

۱. با هر مرحله رازداری به درجات بیشتری از ایمان نزدیک می شوید و بیشتر، 

خویشتن دار می شوید. 

۲. رازداری، اعتماد دیگران را به شما جلب می کند. مردم معمواًل به کسانی که 

رازدار هستند، به دیدة احترام و اطمینان نگاه می کنند. 

فرزندتان  کنید،  رعایت  را  رازداری  خانوادگی خود  زندگی  در  وقتی شما   .۳

الگویی عینی از این مسئله خواهد داشت و این مسئله به رازدار بودن وی در 

آینده، بسیار کمک می کند. 

4. تا وقتی که فقط خودتان از راز آگاهید، راز در دست شماست و اختیارش 

نیز به دست خودتان!

عوامل افشای راز و پرده دری

با وجود آثار مطلوبی که رازداری دارد و نیز برخالف آثار نامطلوب و بدی که 

افشای راز دیگران برای انسان پیش می آورد، باز هم شاهد این هستیم که 

افرادی به انجام چنین کاری روی می آورند. در اینجا، به برخی عواملی که به 

افشای راز توسط افراد منجر می شود، اشاره  می کنیم: 

و  دارند  به نحوی، ضعف شخصیت  که  افرادی  درونی:  حقارت  پوشاندن   .۱

حقارت های درونی در وجودشان هست، چنانچه به تربیت نْفس و خودسازی 

دیگران  در  را  خود  شخصیت  حقارت  این  بخواهند  است  ممكن  نپردازند، 

جست وجو کنند و با افشای رازهای افراد، آنان را تحقیر کنند و آزار دهند. 



۲. ارتباط نامناسب زن و شوهر: زن و شوهری که ارتباط عاطفی و روحی 

مناسب ندارند و فرصت پیدا نمی کنند تا مشكالت و ناراحتی های خود را با 

همسرشان در میان بگذارند و با همسر خود درددل کرده و رازشان را به او 

بگویند، حرف هایی را که باید به همسرشان بگویند، گاهی از حریم خانواده 

به خارج سرایت می دهند و به دنبال گوش شنوای دیگری در بیرون از منزل 

برای شنیدن می گردند. 

باید به شیوة انسانی و به قصد اصالح  انتقاد  انتقادناپذیری زن از شوهر:   .۳

رفتار طرف مقابل انجام گیرد تا باعث رشد شود؛ ولی درصورتی که یكی از 

باشد، فرصت  نداشته  نیز  را  انتقادات سالم و سازنده  زوجین تحمل شنیدن 

بحث دربارة مطالبی را که باید بین خودشان گفته می شد، از دست می دهد 

دیگران  با  و  برآورند  سر  زندگی  رازهای  آن ها  درون  از  است  ممكن  و 

بلكه  نیست؛  مقابل  فرد  رفتار  تأیید  به معنای  این سخن  البته  شوند.  مبادله 

به این معناست که گاهی رفتار نامناسب خوِد ما و انتقادناپذیری مان باعث 

آسیب رسیدن به زندگی مشترک می شود. 

رازهای  مادرش  فرزند کوچكی که می بیند  والدین:  روابط  از  الگوگرفتن   .4

زندگی زناشویی اش را با والدین خود مطرح می کند و به حساب درددل کردن، 

یا  می کند  الگوگیری  وی  از  می کند،  خراب  خودش  مادر  نزد  را  همسرش 

مردی که به فرزند کوچكش می سپارد که در نبودنش، مراقب مادر باشد و 

گزارش احوال وی را بدهد، بذر بی اعتمادی را در دل کوچک او می کارد و در 

عمل، به او آموزش نگه نداشتن راز می دهد. چنین کودکی چگونه می تواند در 

آینده، رازنگهدار خوبی باشد؟!



   اوقات فراخانه سازی  71 

۱۵. وفاداری

و  زناشویی  پیوند  وفاداری  به  زوجین،  متقابل  از وظایف  دیگر  یكی 
و  عاطفی  پیوند  یكدیگر  با  وقتی  مرد  و  زن  است.  خویش  عاطفی 
زناشویی می بندند، باید خود را به وفادارماندن به طرف مقابل ملزم 
زناشویی  و  عاطفی  مسائل  در  دیگری  به  خیانت کردن  از  و  بدانند 
بپرهیزند. تمام ازدواج ها با امید به وفاداری و داشتن یک زندگی شاد 
و موفق صورت می گیرد. زوج ها به این امید که در کنار یكدیگر با 
آرامش و خوشی زندگی کنند و به بلوغ برسند، زندگی مشترکشان را 
آغاز می کنند. زمانی که ازدواج می کنیم، متعهد می شویم که از زمان 
جاری شدن صیغۀ عقد به  بعد، دیگر خودمان را بخشی از یک گروه 
دونفره ببینیم که اعضای آن باهم پیمان بسته اند تا پایان عمر، به 
هم متعهد باشند و به یكدیگر وفادار بمانند. میزان وفاداری افراد در 
زندگی زناشویی، احساس آن ها را  به هم و نیز کیفیت رفتار آن ها را 
زندگِی مشترک،  در  به همسر  لذا خیانت  تعیین می کند؛  یكدیگر  با 

مخرب ترین عامل برای شكست پیوند خانوادگی خواهد بود. 



چند نکته دربارۀ حفظ وفاداری به همسر

در این قسمت، راهكارهایی را برای حفظ و تقویت وفاداری به همسر پیشنهاد 

می کنیم: 

۱. وفاداری در غیاب همسر

ناچارند  که  است  به گونه ای  زوجین  از  بسیاری  زندگی  و  کاری  موقعیت 

هرازگاهی از یكدیگر دور باشند؛ پس به یاد داشته باشید هیچ دلیل موجهی 

برای سرپیچی از قانون وفاداری به همسر وجود ندارد و شما در هر موقعیتی، 

باید به همسرتان وفادار بمانید؛ حتی اگر مدتی از هم دور باشید. تا زمانی 

یكدیگر  به  باید  دارد،  وجود  و همسرتان  میان شما  ازدواج  پیمان  هنوز  که 

وفادار بمانید. 

۲. در بدترین موقعیت، به هم وفادار بمانید

باهم  نفر  بیابید که دو  به طور مسلم، هرگز نمی توانید یک زندگی مشترک 

هیچ مشكل و اختالفی نداشته باشند. بحث و اختالف نظر درطول زندگی 

مشترک، کاماًل عادی و طبیعی است و برای همه رخ می دهد. زمانی که با 

همسرتان بحث و مشاجره می کنید و از دست او به شدت ناراحت و عصبانی 

می شوید، به این موضوع فكر کنید که تنها وظیفۀ شما در این وضعیت، حفظ 

وفاداری و تعهد  به اوست. زمانی که از دست همسرتان عصبانی هستید، سعی 

کنید با فعالیت های مختلف، خودتان را آرام کنید و هرگز هنگام عصبانیت 

تصمیم نگیرید. به یاد داشته باشید که همیشه وظیفۀ همسر شما نیست که 

به شما وفادار بماند. شما هم به نوبۀ خود باید تالش کنید تا این وفاداری حفظ 

با رعایت چند نكتۀ ساده می توانید  تنها  این کار خیلی دشوار نیست.  شود. 

برای حفظ وفاداری همسرتان تالش کنید. 

۳. صداقت داشته باشید!

در  است.  یكدیگر، صداقت  به  همسران  وفاداری  حفظ  در  عامل  مهم ترین 
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هیچ وضعیتی به همسرتان دروغ نگویید. سعی کنید اوضاع را به گونه ای پیش 

اگر همسرتان بخواهد  به شما دروغ بگوید.  ناچار شود  نبرید که همسرتان 

دربارة موضوعی با شما صحبت کند، واکنش شما عاملی بسیار تعیین کننده 

درغیر  کند.  پیدا  حقیقت گویی  جرئت  او  می شود  موجب  زیرا  بود؛  خواهد 

این صورت، او دروغ را انتخاب می کند. 

4. وفاداری؛ نتیجۀ وفاداری

اگر می خواهید همسرتان به شما وفادار بماند، باید خودتان همواره به او وفادار 

بمانید. همسران همواره به یكدیگر درس می دهند و از هم درس می آموزند. 

زمانی که شما به همسرتان وفادار باشید، او از رفتار شما وفاداری را می آموزد. 

زمانی که شما از اشتباه او چشم پوشی می کنید، او هم از شما می آموزد که از 

اشتباه شما بگذرد. همین نكات ساده و کوچک، میزان وفاداری همسران را 

به یكدیگر بسیار افزایش می دهد. 

۵. گذشت کنید!

شما دو انسان هستید از دو خانوادة متفاوت و با آداب و رسوم گوناگون. پس 

طبیعی است که باهم اختالف داشته باشید و گاه و بیگاه، موجب رنجش و 

ناراحتی یكدیگر شوید. سعی کنید از هم کینه به دل نگیرید و مشكالت را 

میان خودتان حل کنید تا در ذهنتان باقی نمانند. هیچ مشكلی را حل نشده 

نگذارید؛ زیرا این قبیل مشكالت در آینده به معضالت بزرگی تبدیل خواهند 

شد. 

۶. با همسرتان دوست باشید

دوستان عیوب یكدیگر را نمی بینند و اگر ببینند، آن ها را نادیده می گیرند و 

اهمیتی نمی دهند. سعی کنید همواره در زندگی، شور و هیجان داشته باشید 

و اجازه ندهید زندگی تان یكنواخت و خسته کننده شود. همپای هم باشید تا 



همسرتان نیاز نداشته باشد به فرد دیگری پناه ببرد. 

7. به خودتان اهمیت دهید

به خودتان برسید. تمیز و مرتب باشید. هیچ عاملی نباید موجب شود که شما 

خودتان را فراموش کنید؛ پس به خودتان اهمیت دهید تا دیگران هم بیاموزند 

باید به شما اهمیت دهند. 

8. همسرتان را همان گونه که هست، بپذیرید

شما این فرد را انتخاب کرده اید و روز اول، او را با تمام ویژگی هایش دیده 

و پسندیده اید. هرگز همسرتان را با دیگران مقایسه نكنید. او را تغییر دهید. 

کمال گرا نباشید. در دنیا کسی وجود ندارد که از همه نظر، بی عیب و کامل 

باشد. روز اول که همسرتان را انتخاب کردید، مسلمًا عیوب او را دیده اید؛ 

جدید  زندگی  شروع  و  ازدواج  برای  که  اشتیاقی  و  او  به  عشق  به دلیل  اما 

داشتید، سعی می کردید آن عیوب را نبینید و آن ها را ساده و بی ارزش جلوه 

از  عیب یابی  زمان  دیگر  ازدواج،  از  بعد  کنید.  چنین  باید  نیز  اکنون  دهید. 

همسر سپری شده است؛ پس بهتر است سعی کنید او را با تمام خوبی ها و 

بدی هایش دوست داشته باشید. 

۹. دربارة زندگی مشترکتان با یكدیگر صحبت کنید

همیشه از همسرتان بپرسید که از شما رنجشی به دل دارد یا ندارد. اجازه 

باقی  ناراحتی ها برای مدت طوالنی در ذهن همسرتان  ندهید کدورت ها و 

بماند. از همسرتان بخواهید با صداقت و بدون ترس، نظرش را دربارة شما 

بگوید. شما هم با او صادق باشید و هرچه از او به دل دارید، بدون واهمه با 

او در میان بگذارید. به حساسیت های یكدیگر احترام بگذارید. با هم لج بازی 

نكنید و اگر می دانید کاری هست که همسرتان را آزار می دهد، آن را انجام 

ندهید.
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گام هایی در مسیر وفاداری 

گام اول، از خودتان شروع کرده و اعتماد کنید

زمانی که مسئولیت و تعهد زندگی زناشویی را می پذیرید، نباید آن را بشكنید. 

هم شما و هم همسرتان باید شرط وفاداری را به جا بیاورید. شک و تردید 

و  بدگمان  به همسرتان  اما هرقدر شما  نمی کند؛  را خائن  او   به همسرتان، 

کرده اید،  برقرار  او  با  که  عاطفی  رابطۀ  نسبت،  به  همان  به  باشید،  ظنین 

آسیب می زنید. اگر هر دوی شما حدود و مرزهای رابطه را مشخص کنید و 

اعتماد کنید.  به یكدیگر  به راحتی می توانید  بردارید،  در همان محدوده گام 

وفاداری و اعتماد و باور، شما و همسرتان را در زندگی آرام و مطمئنی قرار 

می دهد. اگر می خواهید زندگی مستحكم و قابل اتكایی داشته باشید، خودتان 

باید آن را این گونه بسازید؛ مثاًل اگر در زندگی از حد و مرزهای رابطه فراتر 

را  از آن بگذرد و شما  به راحتی،  باشید همسرتان  انتظار داشته  نباید  بروید، 

ببخشد. رفتار و عملكرد شماست که او را مظنون و مشكوک می کند. به همین 

از مرزهای مشخص رابطه فراتر برود و اعتماد  نباید  نیز  ترتیب، همسرتان 

شما را فروبریزد. 

گام دوم، بپذیرید که دیگر تنها نیستید

تعهداتی  و  مسئولیت  زندگی تان،  شریک  قبال  در  و  هستید  زوج  یک  شما 

می خواهید  اگر  ندانید.  خوشایند  را  تعهدات  این  از  بخشی  اگر  حتی  دارید؛ 

فردیت خود را به همسرتان اثبات کنید، شک نكنید که نمی توانید این رابطه 



را ادامه بدهید. پس به همسرتان عشق بورزید و از او عشق را طلب کنید. در 

یک رابطۀ سالم زناشویی، شما باید عشق را از همسرتان بخواهید. اگر در این 

رابطۀ سالم و عاشقانه قرار دارید، دیگر نباید نگران بی وفایی های همسرتان 

باشید؛ زیرا او در اختیار شماست. یاد بگیرید که برای زندگی زناشویی تان باید 

بخشی از نیازهای خودخواهانۀ خود  را کنار بگذارید. 

گام سوم، مرموز نباشید

همیشه پاسخ گو و در دسترس باشید. این مسئله هرگز هویت و آزادی عمل 

را از شما نمی گیرد؛ بلكه راه را برای آزادانه عمل کردن باز می گذارد. مكالمات 

بانكی  حساب های  پنهانی،  دوستان  پنهانی،  اینترنتی  روابط  پنهانی،  تلفنی 

پنهانی و هر نوع رفتار دیگری را که برای همسرتان سوءتفاهم ایجاد می کند، 

شک برانگیز  و  مرموز  رفتارهای  باشید،  درستكارتر  چقدر  هر  بگذارید.  کنار 

زناشویی،  نزدیک  رابطۀ  یک  در  باشید  مطمئن  داشت.  خواهید  کمتری 

نمی توانید رفتارهای پنهانی طوالنی داشته باشید. یک روز همسرتان ممكن 

و  آمده اید  خانه  به  دیر  چرا  که  بپرسد  شما  از  یا  بخواند  را  پیامكی  است 

شما مجبور به پاسخ گویی هستید. هرقدر صادق تر باشید، همسرتان اعتماد 

پنهانی  افكار  و  رفتارها  نگران  نیز  خودتان  و  کرد  خواهد  شما  به  بیشتری 

همسرتان نخواهید بود. 

گام چهارم، همسرتان را کنترل نكنید

اندازه کنجكاوی کردن و نگران بودن، نشانۀ تعهد و مسئولیت شما  از  بیش 

در قبال همسرتان نیست. همین که مدام از همسرتان بپرسید کجا بودی؟ 

رابطۀ  برای  خطری  زنگ  آمدی،  دیر  چرا  و  خوردی  چی  پوشیدی؟  چی 

همسرتان  اندازة  از  بیش  کنترل  نشان دهندة  که  رفتارهایی  بین  شماست. 

است و رفتارهایی که نشانۀ توجه و حمایت است، تفاوت قائل شوید. طوری 
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رفتار کنید که همسرتان احساس نكند شما او را تحت سلطۀ خود گرفته اید. 

گام پنجم، با همسرتان صمیمی باشید

نگران  همیشه  نباشید،  بلد  را  همسرتان  به  و عشق ورزیدن  محبت  راه  اگر 

سیراب  شما  محبت  چشمۀ  از  او  می دانید  خوب  شما  چون  بود؛  خواهید 

نمی شود. پس اگر راه ابراز عالقه و محبت را بلد نیستید، سعی کنید آن را 

بیاموزید. توجه به ظاهر و بیان جمالت عاشقانه و به آغوش کشیدن را بیاموزید 

تا به رابطۀ زناشویی تان اعتماد بیشتری پیدا کنید. 

گام ششم، بی دلیل همسرتان را متهم نكنید

او را آزمایش نكنید و در موقعیت هایی قرار ندهید که مجبور باشد از آزمایشی 

شده  شایع  بسیار  روزها  این  که  ساده ای  مثال  یک  بیاید.  بیرون  سخت 

و  ایمیل زدن  و  ناشناس  شناسۀ  یک  با  یا  ناشناس  پیامک  فرستادن  است، 

مكالمه کردن در اینترنت است. چرا می خواهید همسرتان را با این روش ها 

آزمایش کنید؟ اگر او از این آزمایش سربلند بیرون نیاید، درواقع، این شما 

هستید که بازنده می شوید. آزمون وفاداری درطول سالیان دراز زندگی و در 

مراحل مختلف به وضوح از شما و همسرتان گرفته می شود. 

گام هفتم، بهانه به دست همسرتان ندهید

نوع رفتار و منش شما ممكن است همسرتان را ظنین کند. نوع آرایش، نوع 

پوشش، نوع رفتار شما با جنس مخالف و حتی افكار و ایده هایی که دربارة 

روابط زن و مرد دارید، ممكن است باعث نگرانی و شک و دودلی همسرتان 

بشود. اینكه به همسرتان نشان بدهید چقدر باورهای اخالقی دارید و به آن ها 

پایبند هستید، به او ثابت می کند که شما همسری وفادار هستید و خواهید 



او  به  و  کرده  باور  را  اخالقی همسرتان  پایبندی های  ترتیب،  به همین  بود. 

اعتماد کنید که مطابق با باورهای اخالقی اش رفتار خواهد کرد. 

گام هشتم، همیشه در کنار همسرتان باشید

اگر اعتماد همسرتان را می خواهید، باید بكوشید در موقعیت های مختلف او 

را همراهی کنید. پس به نیازها و خواسته هایش توجه کنید و گام هایتان را 

با او هماهنگ سازید. طوری زندگی کنید که همسرتان در کنار شما، هیچ 

خأل و کمبودی احساس نكند. همین طور از او بخواهید نیازها و خواسته های 

شما را جدی بگیرد. اگر سبک خاصی از زندگی را دوست دارید یا همسرتان 

خواسته های  و  نیازها  البته  بیاموزید.  یكدیگر  به  را  آن  باید  دارد،  دوست 

می توانید  شما  مثاًل  باشد؛  متناسب  توانایی هایتان  با  باید  همسرتان  و  شما 

از همسرتان بخواهید تا نوعی لباس خاص را بپوشد که زیباتر باشد یا نوعی 

از  تا  او بخواهید  از  اما شما نمی توانید  رفتار معقول و متناسب داشته باشد؛ 

آنچه هست، زیباتر شود یا به رفتاری افراطی که فقط مطلوب شماست، تن 

بدهد؛ برای اینكه شما آن را می پسندید. 

گام نهم، حد و مرزهای معقول و منطقی داشته باشید

شما و همسرتان برای اینكه وفاداری تان را به هم ثابت کنید، نیاز دارید تا 

قواعد  باید  این حدومرزها  کنید.  زناشویی حرکت  زندگی  در محدودة مجاز 

به عنوان قواعد اخالقی  آنچه شما  باشند.  اخالقی معقول و منطقی درستی 

خانواده تعیین می کنید، باید با تأیید و تصدیق همسرتان باشد و او نیز همانند 

شما به آن ها اعتقاد داشته باشد. 

گام دهم، به خانه اهمیت بدهید

خیانت  همسرانشان  به  که  مردانی  از  بسیاری  که  می دهند  نشان  مطالعات 

اندازه  می کنند، کسانی هستند که تا دیروقت، به کار مشغول اند یا بیش از 
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مدیریت بحران

بروز بحران در زندگی خانواده ها، مسئله ای کاماًل طبیعی بوده و ممكن 
و محتمل است که در زندگی همۀ ما اتفاق بیفتد. مرد و زن به عنوان 
والدین و اعضای اصلی خانواده، باید در مواقع بروز بحران بكوشند که 

این اتفاق را به بهترین شكل مدیریت کنند.

تا  همسرانشان  اینكه  از  معمواًل  نیز  زنان  می کنند.  معاشرت  دوستانشان  با 

دیروقت کار می کنند یا بی توجه به خانواده، تفریح های مجردی دارند، گله مند 

و شاکی اند. تا آنجا که می توانید، عوامل و رفتارهایی که در شما و صداقتتان 

ایجاد تردید می کند، کم کنید و تمام تالشتان را به کار ببندید تا همسرتان 

اعتماد و وفاداری را احساس کند.

نکاتی دربارۀ بحران زدایی

بحران زدایی خانواده  را مطرح می کنیم که در  راهكارهایی  این قسمت،  در 

جنبۀ کاربردی دارد و می تواند در بهبود روابط زوجین مؤثر واقع شود، مطرح 

می کنیم.

۱. مشكالت زندگی همه به یک صورت نیستند و از نظر عمق و پیچیدگی 

باهم فرق دارند؛ ازاین رو، زمانی متناسب با هرکدام برای بحران زدایی الزم 

است. هرگز عجوالنه و شتاب زده با مشكالت ژرف رویارو نشوید؛ بلكه اعتقاد 



داشته باشید که مشكالت به تدریج و به مرور زمان شكل می گیرند و بر همین 

اساس، به صورت تدریجی نیز باید حل شوند.

به شمار  شما  شایستگی  و  لیاقت  محک  زندگی  مشكالت  و  بحران ها   .۲

را  توان خود  و  لیاقت و جدیت  این بحران،  از  با عبور  می روند. سعی کنید 

از دست ندهید.

به  مواقع،  برخی  در  از همسرتان  شما  توقعات  و  انتظارات  دوباره سنجی   .۳

معتقدم  من  اینكه  بپرسید  خود  از  باید  مثاًل  می شود؛  منجر  بحران  کاهش 

و  می گیرند  نشئت  کجا  از  بایدها  این  می کرد،  چنان  و  چنین  باید  همسرم 

چگونه باید ها به قوانین و مقررات زندگی تبدیل شده اند؟ این عمل در بررسی 

امكانات همسرتان و ارزیابی قدرت واکنش او به خواسته های شما سودمند 

است.

4. برای ایجاد تغییر در روحیۀ همسرتان و درنتیجه، مشكل زدایی از زندگی، 

اوضاع حاکم بر خانواده را تغییر دهید؛ مثاًل پیشنهاد یک مسافرت، افزودن 

و  تغییر در موقعیت  امكان،  زندگی و درصورت  به  متنوع  برنامه های  برخی 

این  از  با همسر  ارتباطی  الگوهای  بازگشت به منزل و تغییر  ساعات کار و 

قبیل راهكارها محسوب می شود.

۵. از قوای حیاتی خودتان درست مثل پولتان صرفه جویی کنید و این حق را 

نیز برای همسرتان قائل باشید که او هم انرژی روانی خود را ذخیره کند و با 

برخوردهای شكننده، به افسردگی و پیری زودرس دچار نشود.

۶. یک فلسفۀ زندگی را که مبتنی بر خوش بینی باشد، اتخاذ کنید. چنین امری 

به مهارکردن عواطف و حفظ قوای حیاتی شما کمک خواهد کرد. سازمان 

عاطفی خود را به گونه ای مرتب و منظم کنید که مانع انتقال تمام نگرانی ها و 
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افكار منفی مربوط به کارتان به محیط منزل و به عكس شود.

7. برای حوادثی که شاید هرگز روی ندهد، خودتان و همسرتان را آزار ندهید.

افراد  زندگی  در  بدانید که  نكنید!  بزرگ  را  و مسائل  نسازید  کاه کوه  از   .8

خوش بین، هم کاه و هم کوه، هر دو، وجود دارند؛ ولی در زندگی افراد بدبین، 

فقط کوه وجود دارد؛ زیرا آن ها از هر کاهی کوه می سازند و در برابر آن اظهار 

عجز می کنند.

۹. مقید باشید که در فرصت های مناسب، با همسرتان ارتباط کالمی برقرار 

سازید و آن را به مواقعی که به بحران دچار می شوید، محدود نكنید؛ زیرا در 

چنین حالتی، ارتباط کالمی شما با تحریكات روحی و عصبی همراه خواهد 

بود و در آن صورت، نتیجه ای عاید شما نمی شود.

۱0. در برخی بحران های زناشویی، هریک از زوجین با مطرح ساختن خاطرات 

می کنند؛  پیچیده تر  را  مشكل  خود،  روحی  تألمات  بیان  و  گذشته  دردناک 

این  ندارد.  ربطی  آن ها  امروز  مشكل  به  گذشته  قضایای  ظاهراً  درحالی که 

کیفیت که نوعی واپس گرایی در زندگی مشترک است، احتمال موفقیت را در 

گفت وگوی زوجین از بین می برد. بهترین راه حل در این گونه مواقع این است 

که هریک از دیگری صادقانه بپرسد: برای از این به بعد، از من چه انتظاراتی 

دارد که انجام دهم؟ این پرسش پیوند مشكل امروز را با گذشته های دور به 

کنار می نهد و با طرح یک پرسش مشخص، در پی پاسخ مشخصی برمی آید 

و درنهایت، مشكل به شیوة معقولی حل خواهد شد.



وظایف زن در قبال شوهر
عالوه بر وظایف و حقوقی که زن و مرد در خانواده و زندگی زناشویی در 
قبال یكدیگر دارند، یک سری وظایف و تكالیف مشخصی نیز برعهده 
خانواده،  در  آنان  نقش  و  جایگاه  و  بوده  آن ها  مختص  فقط  که  دارند 
اقتضای این وظایف و تكالیف را در قبال همسر دارد. برخی از وظایف 

بسیار مهم آن ها عبارت اند از: 

۱. آرامش بخشی و احترام 
زن باید آرامش بخشی به شوهر را برترین کار همیشگی خود بداند. باید 
هنگام آمدن شوهر به خانه، خوش بو و آراسته به پیشواز او برود و هنگام 
بیرون رفتن او، وی را تا جلوی در بدرقه کند و خداحافظی او را با لبخند 
و روی گشاده پاسخ گوید. آن پیشواز، خستگی های ناشی از کار و تالش 
و برخوردهای رنج آور با این و آن را از بدن مرد بیرون می کند و این 
بدرقه هم به او برای جنب وجوش و کار و کوشش، توان و نیرو می بخشد 
و هم او را مشتاق بازگشت به خانه می کند. زن در خانه و خانواده، مانند 
قلب است که هم مرکز احساس و عاطفه است و هم خون و نیرو را به 

سراسر بدن، یعنی به همۀ اعضای خانواده می رساند. 

۲. تمكین و اطاعت پذیری از شوهر
همسر،  قبال  در  و  خانواده  در  زنان  اختصاصی  وظایف  از  دیگر  یكی 
نیاز جنسی شوهر  به  باید  است. زن  از همسر  فرمان بُرداری  و  تمكین 
خود در چهارچوب شرع پاسخ گو باشد و از منویات او در امور زندگی در 
حیطۀ شرع پیروی کند. البته باید متذکر شد که منشأ اطاعت زن از مرد، 
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اطاعت زن حاصل عشقی است  به شوهرش است.  فقط شیفتگی زن 
که به شوهرش دارد، نه حاصل ترس از شوهر. همچنین باید گفت که 
ریاست مرد هرگز به معنای نفی شور و مشورت و احترام و عشق به دیگر 
اعضای خانواده نیست؛ بلكه این ریاست صرفًا برای ایجاد نظم و انضباط 
و انسجام کارهای خانواده و تحكیم امور است و الزمۀ این تحكیم، شور 
و عشق و احترام و حسن معاشرت مرد با زن و فرزندان است. ریاست 
مرد در خانواده به هیچ وجه به معنای برتر بودن مرد نسبت به زن نیست؛ 

بلكه تقسیم نقش برای انضباط و پیشرفت در کارهای خانواده است.

۳. تربیت درست فرزندان 
هرچند پدر و مادر، هر دو، مسئول تربیت فرزند هستند، همه می دانند 
که اثرگذاری مادر بر فرزندان و اثر پذیری فرزندان از او و به دیگر سخن، 
یكسان  پدر  نقش  با  نمی توان  را  فرزند  تربیتی  ساختار  در  مادر  نقش 
دانست. این سخن درستی است که گفته اند زن با یک دست، گهواره و با 
دست دیگر، دنیا را تكان می دهد؛ اما گویا درست تر این است که بگوییم 
زن با همان دستی که گهوارة کودک را می جنباند، فرمان ماشین زندگی 
را می چرخاند. زن برای اینكه بتواند به درستی از پس این مسئولیت ها 
برآید، به دانش و بینش نیاز دارد. او باید تا می تواند، در به دست آوردن 
دانش بكوشد؛ اما مهم تر از دانش، بینش و بصیرت است و باید توجه 
کند که بصیرت همراه همیشگی دانش نیست؛ یعنی گاهی دانش هست 
و بینش نیست و گاهی بینش هم هست و دانش نیست. مادرانی هستند 
که بی دانش رسمی، از بینش خوب و دید روشنی برخوردارند و فرزندان 



خود را خوب تربیت کرده اند. 

4. ادارة خانه 
است؛  خانواده  مرد  آِن  از  شرع،  و  قانون  طبق  خانواده  ریاست  اگرچه 
و  وظایف  در حیطۀ  براساس عرف،  خانوادگی  زندگی  و  خانه  ادارة  اما 
است  شناخته  به رسمیت  را  مقوله  این  نیز  اسالم  است.  زن  اختیارات 
سیدُة  »المرأُة  می فرمایند:  دراین زمینه  نیز   اسالم گرامی  پیامبر  و 
این  باید  مرد  است.  خانه  رئیس  زن  ما،  به اصطالح  یعنی  بیتها...«؛ 
این  براساس  باید  نیز  زن  و  بشناسد  به رسمیت  زن  برای  را  مسئولیت 
معنای  باشد.  روبه راه  و  جمع و جور  مدیریتش  حوزة  همواره  مسئولیت، 
از  که  را  خانه  کارهای  همۀ  خود،  او  که  نیست  این  هرگز  این سخن 
قضا فراوان و ناپیداست، انجام دهد. او اواًل می تواند کارهایی را به دیگر 
آنان  از  را  آن  انجام  و  واگذارد  به همسر خود  و حتی  خانواده  اعضای 
بخواهد؛ ثانیًا می تواند درصورت نیاز و با درنظرگرفتن توان مالی خانواده، 
خدمتكار را به کمک بگیرد. دراین صورت، مرد باید هزینۀ آن را بپردازد. 
مراقبت از اموال خانه، هماهنگ کردن دخل و خرج خانواده و پیشنهاد 
پس انداز بخشی از درآمد برای نیازهای پیش بینی شده و پیش بینی نشده 
به همسر، انتخاب مكان و کیفیت مبلمان خانه، مدیریت مصرف، تنظیم 
مدیریت  مسئولیت  که  هستند  مهمی  وظایف  و...  خویشاوندی  روابط 

خانه، آن ها را بر دوش زن می گذارد.



   اوقات فراخانه سازی  85 

وظایف شوهر در قبال همسر
مرد  قبال  در  را  وظایفی  و  نقش ها  همسر،  به عنوان  زنان  همچنان که 
خانواده بر عهده دارند، مردان نیز به عنوان همسر، وظایفی را در قبال 
زن خانواده بر عهده دارند که فقط مختص آنان است و باید به انجام آن 
وظایف پایبند باشند؛ نیز باید برای انجام هرچه بهتر آن ها تالش کنند. 

برخی از این وظایف بسیار مهم عبارت اند از: 

۱. ادارة خانواده 
ادارة خانه چنان که گذشت، بر عهدة زن است؛ اما ادارة خانواده را مرد 
با همسر  به ویژه  و  خانواده  اعضای  با همۀ  مرد  رایزنی  دارد.  بر عهده 
فواید  از  را  خود  خانوادة  و  خود  نباید  مرد  و  دارد  را  خود  جای  خود، 
رایزنی با آنان بی بهره سازد؛ اما تصمیم گیرندة نهایی در مسائل بنیادین 
و اساسی زندگی، مرد است و اوست که باید بار این مسئولیت را بر دوش 
بكشد. البته داشتن حق تصمیم گیری دربارة موضوعی، نه تنها منافاتی 
با مشورت با دیگران ندارد، بلكه تصمیم گیری درست آنگاه میسر است 
که تصمیم گیرنده با دیگران و به ویژه با کسانی که موضوع با آن ها نیز 

مرتبط است، مشورت کند. 

۲. تأمین هزینۀ زندگی
عرف  و  شرع  چارچوب  در  خانواده  اعضای  زندگی  هزینۀ  فراهم سازی 
و انصاف بر عهدة مرد است و او باید برای تأمین آن برنامه ریزی کند 
نیز  خانواده  دیگر  افراد  ببندد.  کمر همت  مسئولیت  این  انجام  برای  و 



باید اندازة درآمد و توان مالی مرد خانه را در نظر بگیرند و از پروراندن 
آرزوهای دور و دراز در سر بپرهیزند و خواسته های مادی خود را با آن 

سازگار کنند. 

۳. کمک به همسر
به  و  کند  کمک  همسرش  به  اندازه ای  تا  خانه  کارهای  در  باید  مرد 
فرزندان نیز برای کمک به مادر سفارش کند. اگر مردی دید کمک او 
و فرزندانش کافی نیست، باید برای کمک به همسرش کارگر بگیرد و 

مزد او را بپردازد. 

4. مهرورزی به همسر
مرد باید به همسرش بسیار توجه کرده و او را احترام کند و به او مهر 
بورزد. زن در روایات اسالمی، به گل تشبیه شده است و گل باید شاداب 
باشد. شادابی گل، بسته  به رسیدگی ویژه به آن است. آفریدگار حكیم 
روح و روان زن را همانند جسم او ظریف و لطیف آفریده و چنین جسم 
و جانی مراقبت ویژه و آرامش و آسایش می طلبد. اگر بگوییم زن همانند 
کودک، نیازمند نوازش است، گزاف نیست و کوچک شمردن شخصیت 
زن نیز نیست. بانوی خانه هرگاه سرحال و سرزنده باشد، نشاط و شادابی 
همه جای آن خانه را فرامی گیرد و اگر پژمرده و افسرده باشد، آب خوش 
از گلوی کسی در آن خانه پایین نمی رود. زن را باید شاداب نگه داشت 

و شادابی او بیشتر، به مهرورزی همسرش بستگی دارد. 
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۵. پرهیز از سخت گیری بیجا
مرد باید با همسر خود مدارا کند و از سخت گیری بیجا بپرهیزد. زن را 
همان گونه که هست، باید شناخت و پذیرفت. مردی که زن را آن چنان 
 که هست، بشناسد و بپذیرد، از او بهره های فراوانی می بَرد. چنین مردی 
بر زنش سخت نمی گیرد و در گیرودارهای زندگی خانوادگی، این اوست 
که همواره کوتاه می آید و از کشمكش دست برمی دارد. مردی که ازسِر 
نادانی چنین نكند، چیزی نمی گذرد که پشیمان خواهد شد و پیشیمانی 

اینجا سودی نخواهد داشت. 



روابط میان والدین و فرزندان

آن  به  باید  خانوادگی  روابط  بحث  در  که  مؤلفه هایی  از  دیگر  یكی 
پرداخت، روابط والدین با فرزندان است که در این بخش، کوشیده ایم 
این مقوله را در چهار بخش برر سی کنیم. این چهار بخش عبارت اند 
از: رابطۀ مناسب والدین با فرزندان، رابطۀ پدر و فرزندان، رابطۀ مادر و 

فرزندان و رابطۀ فرزندان با والدین. 

رابطۀ مناسب والدین و فرزندان
و  مؤلفه ها  فرزندان،  با  والدین  سازندة  و  متعادل  و  صحیح  رابطۀ 

ویژگی هایی دارد که در ادامه، به بخشی از آن ها اشاره می کنیم.

۱. هماهنگی در قول و عمل
یكی از شاخص های اساسی برای سنجش تحقق یک ارزش در رفتار 
انسان، بروز و ظهور آن در رفتار و گفتار است. تناقض در گفتار و رفتار 
می شود؛  والدین  آموزش های  فرزند  به  بی اعتمادی  سبب  مادر،  و  پدر 
می توان  می بیند  وقتی  فرزند  نمی گیرد.  جدی  را  آموزش ها  درنتیجه، 
به گونه ای  یعنی می توان در سخن  از کردار جدا کرد،  را  گفتار  حساب 
را  بود، درس چندشخصیتی  بودن  به گونه ای دیگر  رفتار و کردار  و در 

فرامی گیرد که چیزی جز بی شخصیتی و سردرگمی شخصیت نیست. 

۲. انتظارهای مقعول از فرزندان 
انتظارها  پدید می آورند.  انسانی  رابطۀ  در  را  نیروها  قوی ترین  انتظارها 
انتظارهای بزرگ ساالن را  با کلمات و اشارات بیان می شوند. فرزندان 
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نمونه،  برای  می کنند.  خود ضبط  در  را  آن ها  یعنی  می گیرند؛  خود  به 
هنگامی که باور داریم فرزند نمی تواند در انجام عملی موفق باشد، این 
باور را به گونه ای به او منتقل می کنیم. به این ترتیب، او نیز در توانایی های 
خود برای انجام آن دچار تردید می شود و آن گونه که ما انتظار داریم، 
انتظارها و توقعات  عمل می کند؛ درنتیجه، در آن کار موفق نمی شود. 
باید با رشد جسمی، روانی، عقلی، روحی و ذهنی فرزندان متناسب باشد. 
از آن ها  کسانی که بدون توجه به رشد و توانایی فرزندان، کارهایی را 
آنان  به شخصیت  نیست،  متناسب  فرزندان  استعداد  با  که  دارند  توقع 
لطمۀ فراوانی وارد می کنند. نباید زودتر از موعد، از فرزند انتظار رفتار 
منطقی داشت یا دربارة همه کارها، با او منطقی و خشک سخن راند؛ 
بلكه باید موقعیت او را درک کرده و متناسب با آن، با او رفتار کرد تا در 
خانه، احساس امنیت و آرامش کند و پدر و مادر را نزدیک ترین فرد به 

خود و صمیمی ترین شخص با خود بداند. 

۳. گذراندن زمانی با فرزندان
ایجاد  یعنی  این جنبۀ مهم،  معمول،  به طور  پرمشغلۀ مدرن  زندگی  در 
باید گفت مدت در کنار  نادیده گرفته می شود.  روابط خانوادگی مثبت 
رابطۀ  ساعت  یک  کّمی.  ازنظر  نه  است،  مهم  کیفی  ازنظر  هم  بودن 
مثبت برقرارکردن، از چندین ساعت در خانه  بودن و هیچ گونه رابطه و 
گفت وگوی صمیمانه نداشتن بهتر است. درحقیقت، این کار آن گونه که 
به نظر می رسد، وقت گیر نیست. والدین باید روزانه، ساعاتی از وقت خود 
را با هریک از فرزندان خود بگذرانند. در خانواده هایی که پدر و مادر، 



هر دو، حضور دارند، می توانند باهم به مراکز تفریحی بروند و باهم غذا 
بخورند؛ نیز در خانه گاهی جلسه های خانوادگی تشكیل دهند یا فرزندان 

را با خود به دیدار اقوام و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها ببرند. 
دو نکتۀ مهم

۱. شما و فرزندانتان باید دربارة چگونگی گذراندن وقت تصمیم بگیرید. ممكن 

است بسیاری افراد وقت مسافرت را مناسب ترین زمان برای باهم  بودن بدانند و 

بعضی دیگر، بر سر یک سفره در کنار هم نشستن و گفت وگو در هنگام َصرف 

غذا را بهترین اوقات تلقی کنند. مهم این است که فرزندان از  بودن در کنار 

شما و َصرف وقت با شما احساس لذت و نشاط کنند. 

اگر  ولی  نباشیم؛  خود  فرزندان  با  فیزیكی  ازنظر  همیشه  ما  است  ممكن   .۲

فرزندان ما بدانند که ازنظر عاطفی، همیشه در دسترس آن ها هستیم، می دانند 

که در وقت نیاز می توانند به ما تكیه کنند. هنگامی که والدین به لحاظ عاطفی در 

دسترس فرزندان خود باشند، نیاز فرزندان به حضور فیزیكی پدر و مادر کاهش 

می یابد. پدری که محل کار خود را ترک می کند تا فرزند بیمارش را از مدرسه 

بیاورد، پیام مهمی به فرزندش منتقل می کند. والدینی که برنامۀ تعطیالت خود 

را برای َصرف وقت با فرزندانشان به هم می زنند، در عمل می گویند که َصرف 

وقت با فرزندانشان به لحاظ کّمی و کیفی برایشان اهمیت دارد. 

4. انتخاب شیوه های مراقبتی آسان
نه  ولی  بود؛  آنان  پِی جوی  فرزندان،  جوانی  و  نوجوانی  سنین  در  باید 
زیرا  هستند؛  آن ها  مراقب  همواره  والدین  کنند  احساس  به گونه ای که 
این گونه رفتارها ممكن است به عصیان یا مخفی کاری فرزندان بینجامد. 
فرزندان در این سنین، با مشاهدة اصرار والدین در کنترل فرزند، مخفیانه 
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عمل می کنند یا گاه ممكن است در برابر پدر و مادر بایستند و آن ها را 
خشمگین کنند؛ چون دیگر حاضر نیستند نصیحت ها و خیرخواهی های 
آنان را بپذیرند. مراقبت از فرزندان باید به گونه ای باشد که آن را دخالت 
استقاللشان  و  به شخصیت  و  نیاورند  به شمار  زندگی خود  در  مستقیم 
لطمه ای وارد نشود. بر این  اساس، اگر دختر بزرگ شما در اتاقی وارد 
دارد چه  پرسید که  او  از  نباید  است،  بسته  به روی خود  را  در  و  شده 
می کند و چرا در را به روی خود بسته است؛ بلكه باید به بهانۀ نظافت 
در  خطایی  و  لغزش  اگر  و  شوید  اتاقش  وارد  ظرفی  برداشتن  یا  اتاق 

کارش می بینید، آن را دوستانه به او گوشزد کنید. 
تحقیق دربارة اینكه فرزندان شما به کجا می روند و چرا می روند و با چه 
کسی معاشرت می کنند، ضروری است. شما باید بدانید که دختر شما 
چرا از خانه بیرون رفته است و با چه کسی دوستی دارد؛ ولی رعایت این 
نكته هم ضروری است که این نظارت نیازمند ابراز محبت و خیرخواهی 
و  زور  با  بخواهند  که  مادرانی  صفاست.  و  صداقت  در  از  وارد شدن  و 
تهدید، مانع خروج فرزندان خود از خانه شوند، کاری از پیش نخواهند 
بُرد. با آن ها دوستانه صحبت کنید و بگذارید به شما بگویند چه رازی 

دارند و به دنبال چه مسائلی هستند. 
فرزندان در مواقعی، برای رفع خستگی و تنوع احتیاج دارند که از خانه 
بیرون بروند. در چنین مواقعی خوب است والدین به جایی که فرزندان 
نه  راه شوند،  رفیق  آنان  با  یا خودشان  باشند  داشته  اطمینان  می روند، 
معتمد  اقوام  منزل  به  فرزندان  دهند  اجازه  باید  والدین  مراقب.  مأمور 
بروند. والدین باید با فرزندان به منزل همسایگان یا اجتماعات اسالمی 



سالم بروند و به طور کلی، از سخت گیری های بی  دلیل و وسواس گونه 
بپرهیزند. با وجود این مراقبت نامحسوس، خود را هرگز فراموش نكنند. 

۵. وضع مقررات روشن و  اجراشدنی
هر رابطۀ سالم و متعادلی به ضوابط و مقرراتی نیاز دارد که اعضای آن 
خود را به رعایت آن ها متعهد بدانند تا در سایۀ آن ها، آسایش همگانی 
براساس  و  باشند  اجراشدنی  و  روشن  باید  مقررات  این  شود.  میسر 
ثابتی  مقررات  خانواده ها  برخی  تهیه شوند.  والدین  اعتقادی  معیارهای 
ندارند و هر روز، دربارة فرزندان خود تصمیم تازه ای می گیرند. ممكن 
است امروز کودکی را برای عملی تشویق کرده و فردا او را برای همان 
عمل، تنبیه و مجازات کنند. طبیعی است چنین شیوه ای برای فرزندان 
زیان بار است. در برخی خانواده ها، مقرراتی اجرانشدنی وجود دارد؛ یعنی 
از  مكانی،  و  زمانی  نیازهای  و  فرزندان  توانایی  به  توجه  بدون  والدین 
خارج  آنان  قدرت  از  آن ها  انجام  که  دارند  خواسته هایی  خود  فرزندان 
و  می کنند  پافشاری  خود  خواستۀ  بر  بی توجه  والدیِن  معمواًل  است. 

فرزندانشان را به عصیان و سرکشی وامی دارند. 
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ویژگی های مقررات خانوادگی

۱. مقررات خانوادگی باید منطقی و معقول باشند. البته الزم نیست که فرزندان هم 

آن را با عقل بپذیرند؛ زیرا ممكن است چنین امكان و توان عقلی نداشته باشند؛ 

ولی خود والدین باید مطمئن باشند که عقل و شرع آن مقررات را تأیید می کند. 

خانه  افراد  به گونه ای که همۀ  باشند؛  فراگیر  و  پردامنه  باید  مقررات  و  قواعد   .۲

را شامل شوند. همچنین، در میان فرزندان، نباید با وضع برخی مقررات زمینۀ 

تبعیض به وجود آورند و همۀ مسائلی را که فرزند درطول مدت زندگی با آن ها 

سروکار دارد، شامل شود. 

۳. باید در اِعمال مقررات میان والدین، وحدت و هماهنگی کافی باشد. والدینی که 

وحدت و اتفاق کامل ندارند و در امر تربیت، پشتیبان همدیگر نیستند، فرزندان خود 

را گرفتار تناقض کاری و در برخی مواقع، پشت گوش انداختن مقررات می کنند. 

4. قواعد و مقررات باید به گونه ای باشند که فرزندان توانایی تحمل و رعایت آن را 

داشته باشند. باید به ظرفیت روحی و توان جسمی فرزندان توجه کرد. خطاست که 

والدین تنها خود و توان خود را ببینند و برای فرزندان برنامه تدوین کنند. توان ها 

محدود و نوع تحمل ها در موقعیت های گوناگون متفاوت است. 

۵. مقررات و قواعد نباید عصیان برانگیز باشند. به  بیان دیگر، مقررات باید آن چنان 

برای فرزندان مأنوس باشند که از تحمل و پیروی آن احساس سنگینی نكنند؛ 

نیز مقررات باید به گونه ای باشند که فرزندان فرصت پیدا نكنند که به آن ها نه 

بگویند. خطاست که والدین شیوه ای سخت گیرانه در پیش گیرند؛ زیرا در نتیجۀ 

آن، فرزندان سر به عصیان برمی دارند و به نافرمانی کشانده می شوند. 



۶. ایجاد ارتباط مناسب با فرزندان 
ارتباط والدین و فرزندان اهمیت بسیاری دارد. در دوران کودکی، ایجاد 
والدین  سراغ  به  خود  کودکان  زیرا  است؛  آسان تر  بسیار  ارتباط  این 
می آیند و از مشكالت و نیازها و پرسش های خود سخن می گویند و این 
آغاز ارتباط کالمی و زمینه ساز برقراری دیگر ارتباطات میان والدین و 
آنان است؛ ولی با ایجاد تغییرات طبیعی در سن بلوغ، ارتباطات والدین 
احساسات  و  اسرار  نوجوانان  نوجوانشان کاهش می یابد. دیگر  فرزند  و 
خود را مانند دوران کودکی، با والدین خود مطرح نمی کنند. افزون براین، 
صحبت دربارة نوع فعالیت های دوستان و مكان هایی که می روند، کمتر 
به  زمانی  چه  دهند  اطالع  خود  والدین  به  ندارند  تمایلی  لذا  می شود؛ 
خانه بازمی گردند. بنابراین، بسیاری از والدین در ایجاد ارتباط مناسب با 

فرزندانشان مشكل پیدا می کنند. 



   اوقات فراخانه سازی  95 

نکاتی برای ایجاد ارتباطی مناسب 

۱. زمان و فرصت مناسبی برای ارتباط با فرزندان اختصاص دهید. برخی فرزندان بیشتِر 

اوقاتشان را به تنهایی در اتاق خود سپری می کنند یا اینكه آزادی نامحدودی دارند؛ لذا 

مدت زیادی از وقت خود را بیرون از خانه و با دوستان خود می گذرانند و به فعالیت های 

خانوادگی عالقه نشان نمی دهند؛ عالوه براین، والدین هم سرگرم کارهای خویش هستند 

و فرصت کمی برای برقراری ارتباط با فرزندان دارند. دراین صورت، والدین باید پیش 

از ایجاد هر نوع ارتباط، وقت و زمانی را به باهم بودن اختصاص دهند. اختصاص وقت 

در کارهای  باید  والدین  است.  بسیار مهم  فرزندان  نوجوانی و جوانی  در دوران  به ویژه 

محبوب فرزند مشارکت کنند. برای مثال، در فعالیت های ورزشی مانند کوه نوردی با او 

همراه شوند. با او برای خرید بیرون بروند. او را برای رسیدن به کالس درس و دانشگاه 

همراهی کنند و در این فرصت، ارتباط مناسب را پدید آورند. 

از  یكی  نباشند.  نتیجه گیری  به دنبال  و  کنند  صحبت  فرزندان  با  باید  مادر  و  پدر   .۲

همیشه  والدین  که  است  این  والدین  با  جوانان  و  نوجوانان  ارتباط  کاهش  علت های 

با فرزندشان سعی  می کوشند به آن ها چیزی را بیاموزند. به بیان دیگر، هنگام صحبت 

فرزند  دراین صورت،  برسند.  لذت بخش  گفت وگوی  یک  از  بیش  نتیجه ای  به  می کنند 

برای صحبت کردن با پدر و مادر اشتیاقی نخواهد داشت. نكتۀ بااهمیت این است که باید 

هدف والدین از صحبت کردن با فرزند، فقط صحبت کردن باشد، نه نتیجه گیری خاص.

و  اشتباهات  به  معمواًل  والدین  ببینند.  را  مثبت  جنبه های  بكوشند  باید  مادر  و  پدر   .۳

موفقیت های  و  شایسته  رفتارهای  به  ولی  می کنندج؛  توجه  بیشتر  ناشایست  رفتارهای 

که  کنید  برقرار  ارتباط  به گونه ای  خود  فرزند  با  می دهند.  نشان  توجه  کمتر  فرزندشان 

رفتارهای  و  اشتباهات  و  شكست ها  از  بیش  شایسته،  رفتارهای  و  موفقیت ها  دربارة 

ناشایست او صحبت کنید.



7. مشورت با فرزندان 
خانواده های سالم و صمیمی از هر عاملی که بتواند پیوند میان والدین و 
فرزندان را تقویت کند و احساس تعلق به خانواده را در فرزند بارَور سازد 
و به همان اندازه، به تكوین و تكامل روابط کمک کند، استقبال می کنند. 
زندگی  تدبیر  و  عقالنی  نیروی  ورزیدگی  موجب  فرزندان  با  مشورت 
می شود؛ زیرا هر پرسشی فرصتی است برای اندیشیدن و حل مشكلی 
احساس  رشد  باعث  فرزندان  با  مشورت  همچنین،  روست.  پیِش  که 
از  با زندگی می شود و حس قدرشناسی  مسئولیت فرد در روبه رو شدن 
مواهب و موقعیت های موجود را افزایش می دهد. ازاین رو، والدینی که 
اعضا  جمع  در  را  خانواده  مسائل  دارند،  سالمی  روابط  خود  فرزندان  با 
مطرح کرده و با فرزندان خود مشورت می کنند. از آن ها نظر می خواهند 
و بدین وسیله، مقبولیت را در او تكامل می بخشند؛ لذا از این طریق، باب 

تفاهم میان والدین و فرزندان گشوده می شود. 

8. هنر شنیدن سخنان آنان 
برای برقراری ارتباط مؤثر با دیگران، باید به سخنان آنان با دقت گوش 
فراداد. بدیهی است گفتن این جمله بسیار آسان تر از عمل به آن است؛ 
ولی باید بیاموزیم که به طرف مقابل خود فرصت سخن گفتن بدهیم و 
به گفته های او دقت کنیم. تمایل به گوش دادن به صحبت های کودکان 
آنان  در  اعتمادبه نفس  غنی تر شدن  و  احساسات  رشد  در  مهمی  نقش 
ایفا می کند. باید به  خاطر بسپاریم که گوش دادن نوعی ارتباط و تبادل 
نظر غیرکالمی است. گوش دادن با توجه و عالقه، پیام های متفاوت و 
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هم مرزی را به نوجوان منتقل کند؛ همچون این پیام ها: »تو فرد باارزشی 
هستی« و »من به  نظر تو احترام می گذارم«. 

فكر  به  گوش دادن،  هنگام  که  نیست  معنا  این  به  گوش دادن  خوب 
آماده کردن پاسخ باشیم؛ بلكه به معنای دریافت دقیق و منعكس کردن 
مطالب به کودک یا نوجوان است. این عمل گاه به صورت تكرار گفته ها 
خوب  دیگر،  به بیان  می کند.  بروز  دقیق  گوش دادن  به شكل  زمانی  و 
گفته های  درک  برای  آگاهانه  و  آشكار  تالش های  شامل  گوش دادن 

دیگران و توجه به آن هاست. 
باتوجه به اینكه نوجوانان به ندرت، برای شروع گفت وگو داوطلب می شوند، 
باید به هنگام صحبت به طور کامل، به گفته های آن ها توجه کرد و آن ها 
را جدی گرفت. هیچ کس تمایل ندارد با افرادی گفت وگو کند که به او 
بی توجه اند. اگر فرزندتان احساس کند که شما به او توجهی نمی کنید 
ارتباط برقرارکردن و گفت وگو با شما  و به سخنانش گوش نمی کنید، 
از مدرسه به خانه می آید. مادر در  را کاهش خواهد داد؛ مثاًل دختری 
آشپزخانه است. با مادر شروع به صحبت می کند. مادرش هم گاهی به او 
پاسخ می دهد؛ ولی چون پشت به دخترش ایستاده است، دختر احساس 
می کند مادر به سخنانش بی توجه است و از ادامه دادن صحبتش مأیوس 
با پدرش که سخت مشغول مطالعۀ  یا مثاًل پسری می خواهد  می شود 
روزنامه است، صحبت کند. چند بار با او سخن می گوید؛ ولی می بیند 
که پدرش روزنامه را جلوی روی خود گرفته است و حتی چهرة پدرش 
را نیز نمی تواند ببیند. بنابراین، انگیزة خود را برای ادامه دادن صحبت از 

دست خواهد داد. 



رابطۀ پدر با فرزندان

رابطۀ پدر با فرزندان را باید در دو بخش رابطۀ پدر با فرزند پسر و رابطۀ 
متفاوت  با یكدیگر کاماًل  این دو  زیرا  بررسی کرد؛  فرزند دختر  با  پدر 

هستند و مناسبات رفتاری مختلفی را می طلبند.

 رابطۀ پدر با فرزند پسر
۱. پدر و سازندگی پسران 

پدر در پدیدآمدن نقش مردانه و تربیتی خاص در پسر سهم بسزایی دارد. 
بر پایۀ پژوهش ها، کودک از حدود سه سالگی درمی یابد که پسر است و 
باید مانند پدر شود. بر این پایه می کوشد که با تقلید از رفتارهای پدر، 
رفتار و کردار خود را شبیه پدر سازد. برای اینكه پسر بتواند سالم و در 
حد اعتدال، احساس مردانگی کرده و مانند پدر رفتار کند، به محبت پدر 
نیازمند است. پدران یا  او  با  و احساس تفاهم و داشتن رابطۀ دوجانبه 
مطابق آداب و رسوم خاص اجتماعِی خود یا براساس طرز فكر و خواستۀ 
شخصی، پسران را مردانه بار می آورند و در عمل، آن ها را با شیوة خاص 
خود به عرصۀ زندگی وارد می کنند. پدر باید از میل پسر برای تقلید از او 
در طرز راه رفتن و صحبت کردن و لباس پوشیدن استقبال کند. بنابراین، 
نباید این تقلیدها را مسخره کرد؛ بلكه باید به تشویق روی آورد. تقلید از 
گفتار و رفتار ممكن است به تقلید از عالیق و ارزش ها بینجامد. پدر در 
رفتارهای صمیمانه اش با پسر خود، به او نشان می دهد که معنا و مفهوم 
مرد در خانواده و جامعه چیست. کودکان با دیدن مهارت ها و تالش ها 
و ازخودگذشتگی های پدر در موقعیت های بیرون از خانه، احساس غرور 

و افتخار بیشتری می کنند. 
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۲. پرورش ها و ارشادها
در  باید  پدر  باشد.  خود  پسران  پرورش  و  رشد  مراقب  باید  پدر 
دوران خردسالِی کودکش و هنگام بازی و برقرارکردن ارتباط با او، 
به تدریج او را با دو جهان متفاوت زن و مرد آشنا کند تا کودک بداند 
چگونه باید عمل کند و چگونه در برابر مسائل و امور موضع بگیرد. 
وظایف  از  داشت.  خواهد  ادامه  هفت سالگی  تا  عملكرد  این  کلیات 
پرورش مذهبی  پسر،  به ویژه  و  فرزند  برابر  در  پدر  و مسئولیت های 
اوست. به حكم قرآن، این رئیس خانواده است که باید اهل خود را از 

عذاب دور نگه دارد: ]ُقوا أَنُْفَسُكْم َو أَْهلِیُكْم نَاراً]. 
و  افراد  به سعادت رسیدن  برای  عاملی  مذهبی  پرورش  است  گفتنی 
به  این گونه پرورش، شوق رسیدن  از عوامل جنایی است.  بازدارنده 
او  را در درون آدمی پدیدار کرده و در وجود  کمال و رشد فضیلت 
آینده  در  او  فرزند  تا  است  پدر  عهدة  بر  وظیفه  این  می کند.  تثبیت 
بتواند مستقل و اندیشمندانه به جلو گام بردارد. اشتباه بزرگی است که 
پدران فقط به پرورش جسمانی و تغذیه و لباس فرزندان توجه کنند 

و از آنچه مربوط  به اعتقاد و طرز فكر فرزندان است، غافل باشند. 

۳. جنبه های الگویی پدر
کودک، مقلد خوبی است و به آسانی و بدون هیچ گونه زحمت و مشقتی، 
تنها از راه تقلید کردن می آموزد. او می بیند و می شنود و پس از مدتی 
تكرار می کند. برخی پژوهش ها نشان داده اند از سنین »تمیز«، یعنی 



حدود شش سالگی، پسران از پدران و دختران از مادران تقلید می کنند 
و این تقلیِد آنان ناآگاهانه است. کودک در مسیر رشد، از افراد بسیاری 
بسیاری است. همۀ  اثر می پذیرد و تحت تأثیر دیده ها و شنیده های 
اطرافیان، هریک به گونه ای در او اثر می گذارند و الگوی کودک اند؛ 
ولی پدر از همۀ آن ها مهم تر و مؤثرتر است و این اهمیت و تأثیر در 
پسرها تا سنین نوجوانی همچنان تداوم دارد. آنچه فرزند در خردسالی 
از رفتار پدر درک می کند، همه چیز او می شود. پسران می کوشند با 
ازنظر روان شناسان تربیتی  امر آن چنان  این  پدر همانند سازی کنند. 
رفتار  از  انعكاسی  را  پسران  رفتار  آن ها  از  برخی  که  است  گسترده 
استدالل  چگونگی  ابزار،  و  وسایل  به کارگیری  دانسته اند.  پدران 
پدر، رفتار پدر با مادر و دیگر اعضای خانواده و رفتارهای دیگِر پدر 
می تواند برای پسر الگو باشد. در خانواده های پدرساالر، فرزندان پسر 
قدرت  اِعمال  خود  خواهران  و  کوچک تر  فرزندان  بر  که  می آموزند 
خواهد  سنگین  بسیار  او  مسئولیت  و  پدر  وظیفۀ  براین اساس،  کنند. 
بود. پدر با عمل خود، باید به فرزندش و به ویژه به پسرش فرصت 
دهد تا از اخالق و رفتار او بهره مند شود. اگر سخنان ناروا و ناپسند 
خوب نیست، پدر نباید این گونه سخنان را در حضور فرزندان و همسر 
خویش بر زبان بیاورد. اگر از پسر خود انتظار انجام به موقع کارها را 
دارد، خود باید فردی وقت شناس باشد و سرانجام، اگر دوست دارد 
که پسرش نماز خود را به موقع بخواند، خودش نباید عذرتراشی کند 

و به بهانه ای، نماز اول وقت خود را به تأخیر بیندازد. 



   اوقات فراخانه سازی  101 

رابطۀ پدر با فرزند دخرت

۱. هدایت و تربیت 
است  به گونه ای  او  تربیت  و  هدایت  دختر،  برابر  در  پدر  وظایف  از 
که شایسته و درخور مقام مادری و الیق اداره و مدیریت خانواده و 
پرورش فرزند شود. الزم است پدر، دختر را برای زندگی فردا آگاه 
و آماده کند. پدر باید برای دختر، راهنمای فكرِی خوبی باشد، افكار 
و عقاید او را شكل دهد، کمبودهای او را جبران سازد و اندیشه ها و 
استعدادهای خاص او را هدایت کند. همچنین، پدر باید زمینۀ رشد و 
پرورش و مسئولیت را در او فراهم سازد. عالوه براین، تشویق دختر 
ازسوی پدر به تمرین کار در خانه، رسیدگی به زندگی، سرو سامان دادن 
به کارهای منزل و حتی پخت و پز و نگهداری فرزندان کارساز است 
و  درخواست  این  کنار  در  در مسیر رشد هدایت می کند.  را  و دختر 
فراگیری  و  تحصیل  هنگام  باید  پدر  این زمینه،   در  رشد  به  تشویق 

آگاهی های دخترش، به اندازة الزم از او مراقبت کند. 
۲. پدر؛ امید زندگی دختر

و  می کند  شناسایی  پدر  ازطریق  را  زندگی اش  آرمانی  مرد  دختر، 
بیش و کم، در پی ازدواجی است که جلوة آن را در روابط پدر و مادر 
خود دیده است. درست است که دختر از مادر می آموزد چگونه زنی 
با  آینده،  زندگی  در  چگونه  می آموزد  پدر  از  همچنان  او  ولی  باشد؛ 
همسرش معاشرت و مشارکت کند. پدر باید به دختر احترام بگذارد و 
به شخصیت وی توجه کند؛ ولی نباید به گونه ای باشد که او احساس 
دخترانی  برای  دهد.  ادامه  زندگی  به  می تواند  هم  مادر  بدون  کند 



زندگی  در  که  هست  خطر  این  می دانند،  تكیه گاه  تنها  را  پدر  که 
آینده، به موفقیتی چشمگیری دست نیابند. رفتار پدر با همسر نقش 
بسیاری در ترسیم زندگی سالم برای دختر ایفا می کند. دخترانی که 
ازدواج و شوهر  از  را در خانه می بینند،  احترام آمیز پدر و مادر  رفتار 
روحیۀ  و  می پرورانند  ذهن  در  خوب  و  مثبت  تصویری  خود،  آیندة 
به عكس،  می کنند.  تمرین  ذهن  در  را  خود  همسر  به  احترام گذاری 
دخترانی که شاهد رفتار پرخاشگرانۀ پدر و مادر بوده اند، برای ازدواج 
انگیزة قوی ندارند؛ یعنی رفتار پدر را به همۀ مردان تعمیم می دهند 
و پیش از ازدواج، در برابر همسر آیندة خود خصمانه جبهه می گیرند. 
رفتار  دختر  با  به گونه ای  پدر  خانواده،  در  است  ضروری  همچنین، 
نیازی  دیگران  محبت  به  و  شود  لبریز  پدرانه  محبت  از  او  که  کند 
و  ریشه  که  می دهد  نشان  پژوهشگران  بررسی های  باشد.  نداشته 
و  نارسایی  احساس  افراد،  لغزش های  و  انحراف ها  از  بسیاری  منشأ 
کمبود محبت است. امام رضا فرمودند: »خداوند تبارک و تعالی 
بر دختران و زنان، مهربانی بیشتری دارد تا به پسران و هیچ مردی 
نیست که دختران و زنانی را که با او نسبت دارند، شاد کند، مگر اینكه 
در روز قیامت، خداوند او را شاد خواهد کرد.« با تمام مهر و محبتی 
که به دختر در سنین نوجوانی و بلوغ می شود، باید مراقبت هایی هم 
یادآور  ما  اسالمی  روایت های  نمونه،  برای  اِعمال شود؛  دراین زمینه 
شده اند که پدر حق ندارد دختر نوجوان خود را در آغوش بگیرد یا او 
را بر زانویش بنشاند. این امر ممكن است برای یكی از آن ها، خالصانه 

و بی شائبه و برای دیگری، تحریک آمیز باشد. 
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رابطۀ مادر با فرزند

بررسی  را  پرس  فرزند  و  دخرت  فرزند  با  مادر  رابطۀ  نیز  قسمت  این  در 

می کنیم:

رابطۀ مادر با فرزند دختر
۱. تقلید و همانندسازی

همان طورکه اشاره کردیم، در فرزندان ویژگی همانند سازی و تقلید 
وجود دارد؛ لذا رفتار بزرگ ساالن را بدون اراده تقلید می کنند. بی گمان 
در این همانند سازی، نقش مادر اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا مادر بیشتر 
در کنار فرزند است و فرزند رفتارش را بیشتر می بیند؛ به ویژه فرزند 
دختر که تمام رفتارهای مادر، حتی جاروکردن و نظم و نظافت در 
خانه را هم زیر نظر می گیرد. سپس، بسیاری از رفتارها و احساسات 
مادر را در بازی های کودکانۀ خود با بچه های دیگر تمرین می کند؛ لذا 

وظیفۀ مادران در قبال دختران، بسیار مهم تر از پسران است. 
دختران به طور معمول، روش مادر را در خانه تقلید می کنند و پسران، 
که  کند  رفتار  به گونه ای  خانه،  در  مادر  است  ممكن  را.  پدر  رفتار 
دخترش از مادر بیزار شود و هرگز هوس تشكیل خانواده و زندگی 
زناشویی را به خود راه ندهد. دختران کوچک بیش از هر چیز، به فكر 
زندگی آینده و محیط آرام زندگی هستند. آنان به گونه ای ناخودآگاه، 
خود را برای مادری آماده می کنند. پس بی گمان، تجربه ای که مادران 

به آن ها آموخته اند، در این راه بسیار مؤثر است.



چند نکته در رابطۀ میان مادر و دختر

در روابط میان مادر و دختر، باید این مؤلفه ها وجود داشته باشد:

۱. آموزش دختران: مادر وظیفه دارد بعضی مسائل خاص دختران را به دخترش آموزش 

دهد. مادری که به دختران خود، به ویژه مسائل دینی و اخالقی را آموزش می دهد، از 

پدیدآمدن بخش بزرگی از مشكالت و هراس ها پیشگیری می کند. 

۲. پذیرش و محبت: مادران باید دختران خود را درک کرده و به آن ها محبت کنند تا 

آن ها احساس کنند پناهگاه محكمی دارند. دختری که احساس بی پناهی کند و از محبت 

کافی بهره مند نباشد، در جست و جوی پناهگاه و محبت، به بیرون از خانه روی می آورد و 

به لغزش و انحراف دچار می شود. 

۳. ایجاد نظم و انضباط: بی شک، یكی از وظایف مهم مادران در تربیت دختران، آموزش 

نظم و انضباط و مقررات و قواعد خانه داری و شوهرداری است تا دختر بتواند براساس 

آن، زندگی حال و آیندة خود را سروسامان دهد. این نظم و انضباط در همۀ ابعاد زندگی 

ضروری است؛ اعم از تغذیه، نظافت، کار، خواب، استراحت و... .

4. رعایت ادب در سخن و گفتار: مادران باید در سخن گفتن با دختران، ادب را نگه دارند 

و از بیان سخنان نیش دار و رکیک و تحقیرآمیز به آنان بپرهیزند. 

۵. یادگیری راه  و رسم شرکت در مهمانی ها و مجالس: آداب معاشرت و برخوردها و راه 

 و رسم مهمانی و معاشرت را فرزند به همراه مادر می آموزد. رازداری در مجالس معاشرت، 

آن  از  ناراستی  یا  صداقت  نامناسب،  یا  مناسب  شوخی های  ناصحیح،  یا  روابط صحیح 

مجالس آموخته می شود. بنابراین، مادران نباید دختران را در بعضی مجالس به همراه خود 

ببرند و در مجالسی که به همراه می برند، باید آداب معاشرت را رعایت کنند.
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۲. جنبۀ الگویی مادر

دختران از مادران الگو می گیرند و می فهمند چگونه یک خانم می تواند 
با دیگران ارتباط داشته باشد و گذشت و ایثار کند. او گرمی و صفای 
زندگی و عواطف عالی در عشق و ایثار را از مادر خود می آموزد؛ نیز از 
او درس اعتمادبه نفس، اخالق و انسانیت می گیرد و شهامت و جرئت 
ضروری  دختر  برای  همانند سازی  و  تقلید  می آید.  پدید  او  نهاد  در 
به  بیابد،  زندگی  برای  خاصی  روش  و  راه  آنكه  از  پیش  او  است. 
الگویی نیاز دارد تا شخصیت خود را نمایش دهد و مادر مناسب ترین 
بسیار مهم  اول زندگی  به ویژه در هفت سال  فرد است. نقش مادر 
است؛ چون کودک هنوز به مدرسه نمی رود. مادر باید به گونه ای عمل 
کند که کودک دید مثبتی  به او داشته باشد. مادر در الگودهِی خود 
باید به این نكته توجه کند که دخترش چگونه زندگی می کند، چگونه 
می اندیشد، در مراحل گوناگون زندگی از چه چیزهای خوشش می آید 

و چگونه می توان بر او تأثیر گذاشت. 



رابطۀ فرزندان با والدین

بخش دیگری که در بحث تعامل والدین و فرزندان بررسی می شود، 
از  برخی  به  اینجا،  در  است.  والدین  با  فرزندان  رفتار  و  وظایف 

مؤلفه های رابطۀ صحیح و مناسب دراین زمینه اشاره می کنیم:

۱. احترام به والدین 
در قرآن کریم، احترام به پدر و مادر در کنار اطاعت پروردگار ذکر شده 
است که خود، بیانگر برتری و تقدم حق پدر و مادر بر دیگر حقوق 
است. دختران و پسراِن امروز مادران و پدراِن فردای اجتماع اند. اگر 
این  و  کرده  رعایت  را  خود  والدین  به  احترام  وظیفۀ  امروز،  جوانان 
سنت الهی را در جامعه حفظ کنند، فردا خودشان مورد تكریم فرزندان 
می شوند.  بهره مند  سعادت بخش  نعمت  این  از  و  شده  واقع  خویش 
امام صادق فرمودند: »بَّروا آبائَُكم َیَبّرُکْم اَبنائَُكم« )به پدران خود 
نیكی کنید تا فرزندان شما هم به این سنت مقدس عمل کرده و به 

شما نیكی کنند.( 

۲. اطاعت از والدین 
ازآن رو که پدر و مادر خواهان خیر و سعادت فرزندان خود هستند و 
تمام کوشش آن ها برای موفقیت بیشتِر آنان است، اطاعت فرزندان از 
پدر و مادر ضروری است؛ هم ازآن رو که والدین تجربه های بیشتری 
دارند و در تشخیص سعادت و خوشبختی فرزندان به دور از احساس 
والدین  از  فرزندان  هستِی  که  ازآن رو  هم  و  می کنند  تصمیم گیری 
است. به حكم عواطف انسانی، باید فرمان بُردار و مطیع کسانی بود که 
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انسان زحمت  برای اصل به وجودآوردن و پرورش و کمال بخشیدن 
از  اطاعت  به  را  فرزندان  نیز  کریم  قرآن  شده اند.  متحمل  بسیاری 
تنها  را  فرمان  این  از  بسیار سفارش کرده است و سرپیچی  والدین 
هنگامی استثنا کرده است که پدر و مادر کوشش کنند فرزند خود را 

به شرک و کفر بِكشند. 

۳. احسان والدین 
قرآن کریم همواره اساس رابطۀ فرزندان با والدین را بر اصل احسان 
ارزش  را مالک  به آن سفارش می کند و آن  بیان کرده و  نیكی  و 
می داند. احسان به والدین مصادیقی دارد: ۱. از مصادیق احسان به 
والدین، کمک مالی است. همان گونه که زمانی، تأمین مالی فرزندان 
بر عهدة پدر بوده است، درصورت نیاز پدر و مادر، فرزندان نیز وظیفه 
کریم  قرآن  والدین،  به  مالی  انفاق  ۲.  عالوه بر  کنند.  جبران  دارند 
سفارش می کند که فرزندان افزون بر حق االرث، بخشی از اموال خود 
را برای والدین قرار دهند. ۳. یكی دیگر از مصادیق احسان به والدین، 
مادر  و  پدر  که  است  دورانی  پیری  است.  رفتاری  و  احسان کالمی 
ضعیف شده و از کار افتاده اند و به فرزند خویش، بیشتر نیاز دارند؛ 
ازاین رو، اخالق و شرع فرزند را موظف می کند که رفتار خود را ازنظر   
هستند،  جوان  تا  مادر  و  پدر  کند.  محبت آمیز  بسیار  گفتار،  و  لحن 
معمواًل به فرزندان خود نیازی ندارند و شاید بیش از فرزند خویش، 
ولی  می کنند؛  هم  کمک  خود  فرزند  به  حتی  و  کنند  تالش  و  کار 
هنگام پیری، دیگر نمی توانند مانند جوانان، برای زندگی تالش کنند؛ 



بیماری ها و گرفتاری های  با  به ویژه که دوران پیری به طور معمول 
دیگری نیز همراه است. به طبع، در چنین موقعیتی، آنان به کمک و 
باید  نیاز دارند که این کمک و پرستاری  پرستاری فرزندان خویش 
با کمال صبر و حوصله باشد. فرزند در رفتار با والدین پیر و ناتوان، 
نباید  نیز  کند؛  خستگی  اظهار  و  کم حوصلگی  و  اوقات تلخی  نباید 
به گونه ای رفتار کند که پدر و مادر او احساس کنند که فرزندشان از 

خدمت کردن به آنان خسته شده است. 
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روابط میان فرزندان در خانواده

موضوع دیگری که در بحث روابط خانوادگی باید بررسی شود، روابط 
میان فرزندان با یكدیگر در درون خانواده است. در این قسمت، به 

این بحث خواهیم پرداخت.

۱. روابط متقابل خواهر و برادر

رابطۀ میان فرزنداِن یک خانواده، رابطه ای حساس است. عاطفه ای 
که میان والدین و فرزندان وجود دارد، در رابطۀ خواهری و برادری 
که  به اندازه ای  برادران  و  ازسوی  دیگر، خواهران  ظریف تر می شود. 
نمی کنند.  مدارا  یكدیگر  با  می کنند،  مدارا  فرزندان  با  مادر  و  پدر 
به همین دلیل، اصطكاک و برخورد سلیقه ها و اراده میان آنان بیشتر 
است. خواهر و برادر در خانواده و روابط متقابل خود، به تدریج آمادة 
عواطف  که  می کنند  برقرار  روابطی  آن ها  می شوند.  جامعه پذیری 
شدیدی همچون رابطۀ والدین و فرزندان در آن نیست. خواهر و برادر 
پس از والدین، در شخصیت و رفتارهای اجتماعی یكدیگر بیشترین 
تأثیر را می گذارند؛ به ویژه اگر در سنین دو تا َده  سالگی باشند. خواهر 
و برادر از یكدیگر، برخی الگوهای رفتاری همچون وفاداری، حمایت، 
اختالف، تسلط جویی و رقابت را می آموزند. روابط خواهر و برادر با 
رشد سن تغییر می کند. برای مثال، در دوران بلوغ، برخی رقابت ها 
وقتی که  می گذارد.  کاهش  روبه  آشكار  و  نخستین  سوگیری های  و 
خواهران و برادران الگوهای رفتاری مناسب داشته باشند، به افرادی 
نوعی  و  می شوند  تبدیل  همدیگر  روحی  اتكای  سرچشمۀ  و  معتمد 



صمیمیت ویژه میان آن ها ایجاد می شود؛ درنتیجه، همدیگر را َمحرم 
راز خود می دانند و با سهولت بیشتری، مسائل خود را با یكدیگر در 

میان می گذارند. 

۲. حقوق متقابل خواهر و برادر
خواهران و برادران براساس رابطۀ محبت آمیزشان، حقوق بسیاری در 
برابر هم دارند و وظایف اخالقی آنان بسیار با اهمیت است. رعایت 
و  می کند  تقویت  را  آنان  عاطفی  رابطۀ  برادران  و  خواهران  حقوق 
والدین  زیرا  است؛  مادر  و  پدر  به  نیكی  درواقع،  رابطه  این  تقویت 
داشته  باهم  محبت آمیز  رابطه ای  فرزندانشان  دارند  دوست  همواره 

باشند و اگر این خواستۀ خود را برآورده ببینند، خشنود خواهند شد. 
امام سجاد در رسالۀ حقوق خود، دربارة حق برادران بر یكدیگر 
برایت،  او  که  بدانی  که  است  این  تو  برادر  اما حق  »و  می فرمایند: 
]مانند] دستی است که می گشایی و پشتوانه ای است که به آن پناه 
است که  نیرویی  و  تكیه می کنی  آن  به  است که  و عزتی  می بری 
به وسیلۀ آن چیرگی می یابی. پس او را وسیله ای برای معصیت خدا 
و کمكی برای ستم به حق خداوند مگیر و دربارة او کوتاهی مكن و 
او را در برابر دشمنش یاری کن و میان او و شیاطینش فاصله انداز 
و او را نصیحت کن و در راه خدا به او روی آور. پس اگر مطیع و 
فرمان بَر پروردگارش بود، با او باش؛ وگرنه باید که خداوند در نزد تو، 
محبوب تر و بزرگ تر از او باشد.« بنابراین، با  توجه  به این بخش از 
رسالۀ امام سجاد درمی یابیم که خواهر و برادر باید یار و حامی 
یكدیگر باشند؛ نیز در راه سعادت و کمال، ناصح و خیرخواه یكدیگر 
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باشند. 
این دو وظیفه یكدیگر را تكمیل می کنند و هیچ یک بدون دیگری، 

وظایف برادری را کامل نمی کنند. 

۳. موقعیت فرزند بزرگ تر یا ارشد
تربیت  بزرگ تر  برادران  یا  خواهران  کمک  با  معمواًل  آخر  فرزندان 
می شوند؛ درنتیجه، الگوهای تربیتی والدین و خواهران و برادران در 
آن ها بازسازی می شود و به دلیل اینكه از هر طرف به آن ها رسیدگی 
و توجه می شود، زمینۀ نازپروردگی و لوس بارآمدن آنان فراهم خواهد 
شد. فاصلۀ ِسنی فرزندان نیز از نكات بااهمیت است. براساس برخی 
باشد،  سال  دو  تا  یک  میان  کودکان  ِسنی  فاصلۀ  وقتی  مطالعات، 
بهرة هوشی آن ها کمتر از آن هایی خواهد بود که فاصلۀ ِسنی شان 
چهار یا پنج سال است. کم بودن فاصلۀ ِسنی سبب می شود دقت و 
بیشتر  دقت  والدین  به طبع،  متفاوت  شود.  فرزندان  به  والدین  توجه 
را َصرف تربیت فرزندانی می کنند که با فاصله ای به نسبت مناسب 
ارشد  فرزند  دارند  انتظار  اطرافیان  و  والدین  بیشتِر  آمده اند.  به دنیا 
فرزند  هنگامی که  بپذیرد.  را  کوچک  برادرهای  و  خواهر  مسئولیت 
ارشد خصومت می کند، والدین وی را سرزنش می کنند؛ درصورتی که 
از فرزند کوچک تر حمایت کرده یا از او دفاع می کنند. ازسوی  دیگر، 
و  زورگفتن  توانایی  و  دارد  دیگران  بر  بیشتری  تسلط  ارشد  فرزند 
همچنین، کمک کردن و آموزش دادن به خواهران و برادران کوچک تر 

خود را دارد. 



روابط میان خویشاوندان 

روابط  بحث  در  که  است  دیگری  موضوع  نیز  خویشاوندی  روابط 
به  این قسمت، می کوشیم  لذا در  به آن توجه کرد.  باید  خانوادگی، 

مباحثی درزمینۀ ارتباطات فامیلی و صلۀ رحم بپردازیم.

هم نشینی با خانواده و صلۀ رحم
صلۀ رحم و هم نشینی با خانواده و فامیل، یكی از مناسبات صحیح 
خانوادگی است. دیدوبازدید از فامیل و معاشرت و هم نشینی با اعضای 
پیوندهای  تحكیم  به  و  بوده  زندگی  برنامه های  از  جزئی  خانواده 
معاشرت ها،  این  رکن  اصلی ترین  می انجامد.  فامیلی  و  خانوادگی 
نیازهای  برطرف ساختن  برای  کمک  و  قلبی  محكم  ارتباط  ایجاد 
یكدیگر است. رفتارهای صمیمی و مالقات دوستان و نزدیكان باعث 
با  که  دیداری  و  معاشرت  به خصوص  می شود؛  غم ها  برطرف شدن 
انبساط  و  ایجاد شادمانی  در  خوش رویی و حسن نیت صورت گیرد، 
ایفا می کند. اسالم  برای صلۀ رحم و کمک و  خاطر نقش بسزایی 
محبت به خویشاوندان و حمایت از آنان اهمیت بسیاری قائل شده 
است و از قطع رحم و بریدن رابطه از خویشان و بستگان به شدت 
نهی کرده است. در اسالم، ائمۀ معصومبارها بر اهمیت صلۀ رحم 
تأکید کرده اند. اهمیت صلۀ رحم در نگاه اسالمی تا حدی است که 
حتی صلۀ رحم با بستگان غیرمسلمان نیز از واجبات به شمار می رود. 
در روایتی نقل شده است که فردی از حضرت امام صادق پرسید: 
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بر  حقی  ایشان  برای  باز  آیا  هستند.  من  غیردین  بر  من  »بستگان 
چیز  هیچ  به  رحم  حق  »بلی،  فرمودند:  است؟« حضرت  من  عهدة 
ساقط نمی شود. اگر بستگانت بر دین تو بودند، دو حق بر تو داشتند: 

حق رحم و حق اسالم.« )اصول کافی، ج۳: ۹۲۲(.
همچنین، اهمیت هم نشینی با اعضای خانواده و به ویژه با همسر، از 
کارهایی است که دین اسالم بسیار بر آن تأکید کرده است. در روایتی 
از پیامبر اکرم نقل شده است که ایشان فرمودند: »هم نشینی 
در مسجد  اعتكاف  از  است  نزد خداوند محبوب تر  با همسرش  مرد 

من« )میزان الحكمۀ، ج 4:  78۲(. 



آثار و برکات صلۀ رحم

صلۀ رحم و قطع رحم آثار متعددی دارد. برخی از این آثار عبارت اند از: 

۱. افزایش عمر

امام صادق(ع) می فرمایند: »من چیزی را مؤثرتر از صلۀ رحم برای افزایش عمر 

نمی شناسم. گاه کسی که تنها سه سال به پایان عمرش باقی است، صلۀ رحم 

می  کند و خداوند به برکت آن، سی سال به عمر او می افزاید و عمر او را تا ۳۳ 

سال زیاد می کند و گاه، کسی ۳۳ سال به پایان عمر او باقی مانده است؛ اما 

قطع رحم می کند و خداوند ۳0 سال از عمر او می کاهد و سه سال بعد از آن، 

اَجل او فرامی رسد« )بحار االنوار، ج ۱: ۵4(.

۲. افزایش رزق

کند  ضمانت  من  برای  را  عمل  یک  »هرکس  می فرمایند:   اکرم پیامبر 

)انجام دهد(، من برای او چهار عمل را ضامن می شوم و آن اینكه صلۀ رحم 

عمرش  می شود،  زیاد  او  رزق  داشت،  خواهد  دوست  را  او  خداوند  پس  کند. 

است«  داده  وعده  خداوند  که  می شود  بهشتی  داخل  و  می کند  پیدا  افزایش 

)میزان الحكمۀ: ۱80(.

۳. جلوگیری از سختی مرگ

امام صادق(ع) فرمودند: »هرکه دوست دارد خدا سختی  های جان کندن را بر او 

آسان سازد، باید صلۀ رحم کرده و به پدر و مادرش نیكی کند. دراین صورت، 

خدا جان کندن را بر او آسان کند و در زندگی به پریشانی و فقر دچار نشود« 

)امالی صدوق: ۳8۹(.
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4. آبادی شهرها

با  ایشان می فرمایند: »پیوند  پیامبر اسالم نقل شده است که  از  حدیثی 

خویشان، شهرها را آباد می کند و بر عمرها می افزاید؛ اگرچه انجام دهندگان آن 

از نیكان هم نباشند« )سفینۀ البحار: ۳۹0(.

۵. محروم شدن قاطع رحم از ورود به بهشت

پیامبر اکرم فرمودند: »سه گروه هرگز داخل بهشت نمی شوند: شراب خوار 

و ایمان آورنده به ِسحر و قاطع رحم« )بحار االنوار، ج8: ۱۲۹(.
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بهره  آن ها  از  کتاب  این  دوم  فصل  نگاشنت  در  که  مفیدی  بسیار  منابع 

گرفته شد: 

۱. حسینی، داوود، ۱۳۸۶، روابط سامل در خانواده، قم: بوستان کتاب.

انجمن  انتشارات  تهران:  متعادل،  خانوادۀ   ،۱۳۸۹ محمدرضا،  رشفی،   .۲

اولیا و مربیان.

و  زنان  برای  زندگی  درس  چهل   ،۱۳۹۱ سیدمحمدرضا،  طباطبایی،   .۳

شوهران، قم: بوستان کتاب.
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