ارتباط کالمی و تأثیر آن بر استحکام خانواده
مریم اسماعیلی

*

اشاره

محبوبترژف بنا نزد خداوند ،بنای خانواده است 8.بر اژف اساس ،اسالم بر
تشریل و استحرام آن بسیار تأکید کرده است .اژف بنای مقدس ،جاژگاه محبت
و ّ
مودت و کانون اصلی ترو ژف شخصیت انسان است .در اسالم ،خانواده وسیلۀ
ترامل ،آرامش روحی و روانی انسان به شمار میرود 2.به همیف ج ت ،از
ازدواج با افرادی که بد اخالق هستند ،ن ی شده است؛ زژرا اژف امر ،سبب تز زل

َُ َ َ َ َ ُ َ
من خلق ُه َو
میفرماژد« :اذا اءك من ترض
ارکان خانواده میشود .پیامبر
َ
ٌ
َ
َ
ْ
َینه َف َّز ّو ُ ُ
مه َو ْإن َل َت َب ُلما ت ُ ْن فِن ف اْعض َو فسا ٌ
ٌ
كبير؛ 4با کسی که
ِ
ِ
ِ

اخالق و دژنش مورد پسند باشد ،ازدواج کنید و اگر چنیف نرنید ،فتنه و فساد
بزرگی در زمیف به وجود خواهد آمد».

* دانشجوی دکتری شیعهشناسی.
ّ .5
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،تصحیح و تحقیق :عبدا رحیم ربانی شیرازی ،ج  ،83ص  :4رسول
َ
ّ ّ
َ
َ
ُ
َ
ا له « :ما بن َی فی االسالم ب ٌ
ناء اح ُب ِا ی ا ِله عزوجل ِمف ا تزوژج».
ِ ِ
ِ ِ
ِ
 .0حشمتا له اژرانم ر ،دانستنیهاى ازدواج ،ص .38
ّ .9
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،83ص .81
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منظور از اخالق نیک ،تن ـا خنـدهرو ژـی نیسـت؛ بلرـه  ،صـفات اخالقـی
پسندژده است .ژری از نمودهای خوشخلقی ،زژباژی در گفتار است کـه باعـث
اژجاد ارتباطهای م ربانانه میان اعضای خانواده میگـردد و در تربیـت فرزنـدان،
نقش مؤثری اژفا میکند .زبان ،ترجمان و بیـانگر احـوال درون اسـت« .از کـوزه
همان برون تراود که در او است ».زبان ،درژچهای اسـت کـه محتو ژـات درون را
8
ظاهر مینماژد.
در اژف نوشتار که در طی سه محور ساماندهی شده ،پس از بیان موضوع
تأمیف نیازهای عاطفی در خانواده و توجه به سالمت روان ،به بررسی شیوههای
ارتباط کالمی در خانواده میپردازژم.
تأمین نیازهای عاطفی در خانواده

برای تعرژف نیازهای عاطفی ،باژد گزارههای دژنی بهخوبی بررسی شود.
مضامیف فراوانی در اسالم وجود دارد که از نیازهای عاطفی زنان در خانواده
ً
حراژت میکند؛ مثال سفارش مردان به معاشرت خوب با همسران 2و تأکید بر
ّ
نگ داری شاژسته زن مطلقه ،پس از رجوع شوهر به او 4،د یل بر اژف ادعا است.
همچنیف میتوان استحباب رفتار توأم با احترام و محبت شوهر نسبت به وی را به
دست آورد .با توجه به اژنره عفو و گذشت ،تأثیر مستقیمی در کاهش تنش و
آسیبهای عاطفی دارد ،میتوان به اهمیت اژف موضوع پی ُبرد؛ 3نمونۀ آن ،زوم
1
عفو و گذشت شوهر ،از خطای همسر میباشد.
 .5علیاکبر مظاهری ،جوانان و انتخاب همسر ،ص .884
 .0نساء ،آژه َ « :83و عاش َ
روهف ِبا َمعروف».
ِ
َ ُ ََ َ
ٌ
َ
 .9بقره ،آژه « :993ا طالق مرتان ف ِامساک ِبمعروف».
 .0حسیف بستان ،اسال و تفاوتهاى جنسیتی ،ص 48ـ.49
ّ .1
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،83ص .881

ارتباط کالمی و تأثیر آن بر استحکام خانواده



63

در برخی رواژات ،محبت به همسر ،جزء اخالق پیامبران به شمار آمده

است 8.رواژاتی نیز به شوهران درباره اکرام همسران و بزرگداشت زنان سفارش
کردهاند 2و ب ترژف مردان کسی دانسته شده که در تررژم همسر خود ،بیشتر

بروشد 4.بعضی احادژث نیز به اهمیت پاکیزگی و آراستگی شوهر تأکید
نمودهاند 3.سیره پیامبر

و ائمه

چنیف بوده است .و ژا رواژات دژگر،

مردان را به رعاژت خواست همسر در خصوص ت یه وازم خانگی سفارش

میکنند 1.ا بته با توجه به گزارههای دژنی ،اهتمام اسالم را درباره تأمیف نیازهای
عاطفی زن توسط شوهر ،6ب تر میتوان تحلیل نمود.
توجه به سالمت روان

سالمت جسم و روان انسان ،از جمله اموری است که اسالم به آن توجه
خاصی نموده است .عدم تأمیف نیازهای جسمانی و روانی ،اگر مدت بسیاری
ادامه ژابد ،سبب اژجاد اختاللهای رفتاری و بیماریهای روانتنی ،ژعنی
بیماریهای جسمی که در اثر عوامل روانی ،بهخصوص اضطراب و نگرانی به
وجود میآژد ،خواهد شد.
بر اژف اساس ،باژد گفت ژری از عوامل افسردگی زنان ،نداشتف ارتباط
مناسب کالمی با همسرشان میباشد و اژف مسئله ،گاهی از عدم اطالع از
 .5همان ،ص  :3امام صادق

ُ ُ ّ
ساء».
بیاء حب ا ن ِ
خالق االن ِ
ِ « :مف أ ِ

 .0همان ،ج  ،4باب  ،49ص  ،418ح .3
 .9همان ،ج  ،81باب  ،33ص .11
 .0همان ،ج  ،83باب  ،838ص .814
 .1همان ،ج  ،4باب  ،94ص .181

 .1حسیف بستان ،اسال و تفاوتهاى جنسیتی ،ص .49
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تفاوتهای میان زن و مرد و آگاهینداشتف از خصوصیات روحی ـ روانی طرفیف
8

نشأت میگیرد.
خانوادهّ ،او یف و م مترژف مران برای رعاژت ب داشت روانی است .توجه به
ارزش انسان ،داشتف برنامهرژزی صحیح و هدفمند ،توکل بر خدا ،قناعت،
پرهیز از اندوه و کنترل خشم ،امید ،م ربانی با خانواده ،میانهروی در کارها،
تفرژح و شوخطبعی ،در شمار امور کمککننده به ب داشت روانی است .آژات
قرآن نیز به ب داشت روانی توجه کرده است .تأکید به ازدواج 2،اجتناب از روابط
نامشروع 4،روابط صحیح با همسر 3،رفتار صحیح با وا دژف 1و رفتار صحیح با
فرزندان ،6از جمله اژف سفارشها هستند.
با دقت در نرات ژادشده میتوان گفت :از جمله مسائل مؤثر در اژف امر،
«چگونگی ارتباط کالمی» و «چگونه سخف گفتف» است.
شیوههای ارتباط کالمی

تردژدی نیست که ارتباط کالمی درست و مناسب ،بیشترژف تأثیر را در اژجاد
محبت دارد و اگر نادرست باشد ،از مؤثرترژف عوامل برای نفرتانگیزی است.
بنابراژف ،هدف از بررسی ارتباط کالمی ،به دست آوردن مطا بی است که عشق
و عالقه را در خانواده افزاژش میدهد.
 .5همچون :فرار از واقعیتها ،خودخواهی و زژادهخواهی ،حا ت بدبینی و ت اجمی ،سرسختی و
جاجت ،تشوژش خاطر ،افسردگی و اندوهگینی و تغییر حاالت و رفتار.
 .0نور ،آژه 49؛ نحل ،آژه 19؛ اعراف ،آژه 813؛ روم ،آژه .98
 .9اسراء ،آژه 49؛ نور ،آژه 98؛ مائده ،آژه .1
 .0نساء ،آژه 83؛ طالق ،آژه .9
 .1احقاف ،آژه 81؛ اسراء ،آژه .94
 .1بقره ،آژه 944؛ قمان ،آژه 81ـ81؛ نحل ،آژه 11ـ13؛ ممتحنه ،آژه .89
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صحبت از عشق و محبت در خانواده و راههای افزاژش آن نیز ،به اژف د یل
است که «عشق ،قوای خفته را بیدار و نیروهای بسته و م ارشده را آزاد میکند...
و ا امبخش و ق رمانساز است ...عشق نفس را ترمیل ،و استعدادات
حیرتانگیز باطنی را ظاهر میسازد .از نظر قوای ادراکی ،ا امبخش است و از
نظر قوای احساسی ،اراده و همت را تقو ژت میکند».

8

اژف محبت و عشق باژد دوام داشته باشد و بعد از سپریشدن دوران جوانی و

از بیف رفتف طراوت آن ،کانون زندگی را باصفا نگه دارد 2.در اژف حا ت ،ارتباط
کالمی درست ،بسیار مؤثر خواهد بود و بر عرس ،اگر ارتباط کالمی بیف
اعضای خانواده کاهش ژابد ،پیامدهای زشتی را در پی دارد .به اعتقاد
کارشناسان ،اعضای ژک خانواده در شبانه روز باژد  9تا  4ساعت با ژردژگر
ارتباط کالمی و گفتوگو داشته باشند؛ در حا ی که هم اکنون اژف میزان ،بسیار
کاهش پیدا کرده است« .کاهش گفتوگو و ارتباطات کالمی میان اعضای
خانواده ،به مرز هشدار رسیده و سالمت خانوادهها را ت دژد میکند .نتاژج ژک
پژوهش که در گروه آسیبشناسی اجتماعی در بنیاد علوم رفتاری انجام شده،
نشان میدهد میزان همکالمی وا دژف شاغل با فرزندان در روز ،فقط  33دقیقه
است! آن ا به دالژلی همچون :گرفتاریهای شغلی ،مشرالت رفتوآمد ژا
تماشای تلو ژزژون ،فقط حدود  33دقیقه در روز را با فرزندان خود سپری میکنند

و همکالم میشوند 4».در اژفجا بهاختصار شیوهای از ارتباطات کالمی بیف

اعضای خانواده ارائه میشود:
 .5مرتضی مط ری ،جاذبه و دافعه علی

 ،ص 33ـ.10

 .0علیاکبر مظاهری ،جوانان و انتخاب همسر ،ص .881
1. www.aftabir.com.
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 .1سالم

خانواده ،اجتماع کوچری است که رعاژت برخی اصول ،موجب استحرام
آن میگردد؛ به عنوان نمونه ،همان طور که سالمکردن در برخوردهای اجتماعی،
سبب ا فت و محبت است ،در نظام خانوادگی نیز موجبات همد ی را فراهم
میآورد .شاژد بر همیف اساس باشد که در اسالم ،به سالمکردن تأکید خاصی
8
شده است.
ُ
در خانواده نیز ژری از راههای اژجاد انس و ا فت و زدودن کدورتها،
سالمکردن است .از اژف رو ،الزم است زن و مرد در اوقاتی همچون ورود به
خانه ژا هنگام بیدارشدن از خواب ،با نشاط و انرژی به ژردژگر سالم کنند و در
انجام اژف عمل پسندژده ،بر هم سبقت بجو ژند .اژف عمل ،عالوه بر اژجاد و
ُ
عمقبخشی به انس میان زن و شوهر ،رابطه عاطفی محرمی میان فرزندان و
وا دژف نیز پدژد میآورد .اژف موضوع ،به گونهای اهمیت دارد که پیامبر
سالمکردن بر کودکان را جزء ّ
2
سنت خود برشمرده است.
امام صادق میفرماژد :وقتی شوهر به خانه وارد میشود ،باژد به
خانوادهاش سالم کند ،پیشتر کفش را به زمیف بزند و سرفه کند تا خانوادهاش را
4
از آمدن خود خبر دهد؛ مبادا چیزی ببیند که او را ناخوش آژد.
همچنیف زمانی که کدورتی رخ میدهد ،ب تر است زن و مرد در سالمکردن
بر ژردژگر سبقت بگیرند .کسی که شروعکننده سالم است ،در مبارزه با هوای
نفس قدم ّاول را برداشته ،راه را برای صلح و گذشت هموار نموده و به ترو ژج
ارزشها در خانواده همت گماشته است.
 .5نساء ،آژه َ « :18و إ َذا ُح ّیی ُتم ب َتح َیة َف َح ُیوا ب َأح َس َف من َ ا َأو ُر ُد َ
وها».
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
 .0محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،88ص .990
 .9همان ،ج  ،18ص .88
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 .2خداحافظی

ُ
از امور دژگری کـه میـان اعضـای خـانواده ،انـس و ا فـت اژجـاد میکنـد،
خداحافظی است .شاژد اژف امر مسـئله کـوچری بـه نظـر برسـد ،امـا در واقـع،
راهرار م می است که نباژد از آن غافل شد .مرد زمان خروج از منزل ،با اژف واژه
کوتاه و محبتانگیز ،عواطف زن را برمـیانگیـزد و دل او را گـرم نگـه مـیدارد و
نتیجه اژف عمل ،محبتزاژی و تحریم رابطه عاطفی میان اعضای خانواده اسـت.
در مقابل ،زن نیز با شوق و انگیزه بیشتر مشغول کارهای خانه میشود.
 .3صدازدن

هر ژک از زن و مرد باژد دژگری را به نامی صدا کند که او بیشتر دوست دارد.
استفاده نام کامل و مورد عالقه طرف مقابل ،اژجاد محبت میکند و چون اسالم
به زن و شوهر درس محبت میدهد ،سفارش مینماژد که زن را با کلمهای صدا
بزند که او میپسندد .نامها و عناو ژف از حاظ :زشتی و زژباژی و خوش آمدن و
بد آمدن ،در خلوت و جلوت ژا در ش ر و روستا ،با ژردژگر فرق دارند.
به هر حال ،ب تر است طوری باشد که شنونده احساس افتخار کرده ،میان
8
آن ا محبت ،صفا و صمیمیت بیشتری اژجاد کند.
َ ُ ُ
َ
اْحباب» ،در نوع صدازدن دقت
ِين
اب
اآل
ط
برخی بر اساس سخف «تسق
ِ
نمیکنند؛ در حا ی که چنیف تفرری غلط است و خوب صدازدن ،رفتاری
2
عقالژی و از آداب و رسوم زندگی نیک به شمار میرود.
امام خمینی بهخوبی اژف ادب را رعاژت مینمود .اژشان در نامهای کـه بـه
همســرش مینو ژســد ،اژشــان را بــا تعــابیری چــون «عزژـزم» و «قربانــت» ژـاد
 .5همان ،ص 83ـ.88
 .0ابراهیم امینی ،آيین همسردارى ،ص .43
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مینماژد.

8

 .4مؤدبانه و محبتآمیز سخن گفتن

گفتوگوی زن و مرد ،باژد مؤدبانه و محبتآمیز باشد؛ نه خصمانه و
نفرتانگیز .ژک مطلب را میتوان طوری بیان کرد که شنونده پاسخ نیرو دهد و
همان مطلب را میتوان به صورتی گفت که طرف مقابل ژا جواب ندهد ژا جواب
تندی داشته باشد.
توصیه اسالم اژف است که هنگام سخف گفتف با ژردژگر ،جمالتی که از همه
زژباتر و ّ
مؤدبانهتر است ،انتخاب شود تا پاسخی زژبا شنیده شود .گاهی آمرانه
سخف گفتف زن ،حساسیت مرد را برانگیخته و نه تن ا زن به خواستهاش
نمیرسد ،بلره امران به وجود آمدن برخورد فظی و تنش هم وجود دارد .گاهی
نیز ممرف است ،ضمف صحبت ،زن ژا شوهر کلمه ژا جملهای بگو ژد که اثر بد
آن تا سالها در ذهف طرف مقابل باقی مانده ،حتی باعث افسردگی و د سردی از
زندگی شود.
تمرژف م ارت کنترل خشم ،به همسران کمک میکند که در استفاده از
کلمات ،دقت الزم را مبذول دارند .ا بته باژد توجه داشت که گاهی عالوه بر
واژههای مؤثر در اژجاد محبت ژا نفرت ،حرکات دست و چشم و ابرو و آهنگ
ً
صدا نیز در اژف مسئله تأثیر دارد؛ مثال گفتف کلمه «چشم» در مقابل خواسته
همسر ،بسیار محبتآفرژف و معجزهگر است.
امام علی

میفرماژد« :

2

َ
َ
ُ
ّ ْ َ َ َ 4
و أ ْح ِسنما َل ُه ّن ْال َمق َال َل َب ّل ُه ّن ُی ْح ِسن ال بال؛

 .5امام خمینی ،صحیفه نور ،ج  ،8ص .98
 .0سید جواد مصطفوی ،بهشت خانواده ،ص 33ـ.33
 .9محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،800ص .994
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با زنان خوشگفتار و نیروسخف باشید تا اژشان هم خوشکردار و نیرورفتار
شوند».
در حدژثی از حضرت علی

آمده است« :أ ملما ف الخطاب َت َ
سم ُبما
ِ
ِ
ِ ِ

َ َ
ميل َ
الجم ِاب؛ 8زژبا سخف بگو ژید تا پاسخ زژبا بشنو ژد».

و نیز حضرت میفرماژد:
ّ

َ َ َ
لين ال َ ا و َِذل ّ
السا ِ ُ ،ی ِث ُر
« ََ ِم ْ ِلسانک
ِ
ِ

ُ َ
ُ ُّ َ ُ ُ ُ
مک؛ 2زبانت را به سخف مالژم و سالمکردن عادت بده تا
بغض
م ِحبمک و ی ِقل م ِ

دوستانت زژاد و دشمنانت کم شوند».
امام علی

گفتار نرم و مالژم را از نشانههای پرهیزکاران بر میشمارند.

4

عالوه بر «نیک سخف گفتف»« ،سخف نیک گفتف» هم اهمیت دارد .زن و مرد،
هم در ادبیاتی که به کار میبرند و هم در محتوای کالم باژد دقت نظر داشته
باشند؛ به نمونه زژر توجه شود:
ّ
خانم موقر و متینی که حدود  91سال داشت ،با حا ت خشم وارد دادگاه
شد و دربارۀ تقاضای طالق گفت:
حدود دوازده سال است که با همسرم ازدواج کردهام .مرد خوبی است.
بسیاری از ُم َ
حسنات ژک آدم کامل و دوستداشتنی را دارا است؛ اما هرگز
نمیخواهد بف مد که مف همسر او و مادر دو فرزندش هستم .به خیال خودش
مرد مجلسآراژی است؛ اما مجا س را با دست انداختف مف میآراژد .نمیتوانید
ً
درک کنید که چه قدر زجر کشیدهام ،اعصابم به کلی خراب شده ،دائما مجبورم
به پزشک مراجعه کنم ،هزار بار با شوهرم حرف زدهام ،خواهش و ا تماس کردهام
 .5عبدا واحد تمیمی آمدی ،غرر ا حرم و درر ا رلم ،ص .341
 .0همان ،ص .341
 .9ن ج ا بالغه ،ترجمه :محمد دشتی ،خطبه .834
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که مف همسر تو هستم ،سف و سا ی دارم ،درست نیست که پیش آشنا و غرژبه
صد جور شوخی زننده و غیر دوستانه با مف میکنی ،متلک میگو ژی که دژگران
ً
بخندند و مثال خوش بگذرانند .مف اغلب از همه خجا ت میکشم و چون از
ّاول شوخطبع و بذ هگو نبودهام ،هیچ وقت نمیتوانم با شوهرم مقابله به مثل کنم.
بنابراژف ،چون خواهش و تمناهای مف فاژدهای ندارد ،با تمام رنجهاژی که
میدانم در انتظار نشسته ،خواهم ساخت تا از مرد قدرناشناسی که هیچ احترام
مرا نگه نداشته ،جدا شوم.

8

 .5پاسخ منطقی به عیبجویی و دخالتهای دیگران

ممرف است ،مرد و زن از سوی خانواده طرف مقابل ،مورد عیبجو ژی و
بدگو ژی قرار گیرند که زمینۀ د سردی زن و شوهر از زندگی با ژردژگر را فراهم

مینماژد؛ 2به اژف معنا که گاهی دخا تها و د سوزیهای بیمورد ـ و نه

راهنماژی و انتقال تجربه ـ در زندگی مشرل و اختالف اژجاد میکند؛ گرچه اژف
دخا تها بیشتر اوقات با نیت خیرخواهانه صورت میگیرد ،اما چون روشمند

نیست ،گاهی اوقات نتاژج ناخوشاژندی را در پی دارد 4.ا بته گاهی نیز متأسفانه

برخی دخا تها به منظور اهداف دژگر صورت میگیرد؛ به داستان ذژل توجه
نماژید:

تازهعروسی که در پاژان ّاو یف هفتۀ ازدواج ،سوزن خورده بود ،پس از عمل

جراحی به خبرنگار گفت :ژک هفته است با مرد  00سا های به نام ...ازدواج
کردهام .روزی که به خانه شوهر میرفتم ،حس میکردم که مانند زنان دژگر
 .5ابراهیم امینی ،آيین همسردارى ،ص .34
 .0مرتضی انصاری ،انتخاب برتر زندگی بهتر ،ص  18ـ .11
 .9حسف خسروی ،زندگی سالم و ايدهآل از نظر اسال  ،ص 33ـ.33
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خوشبخت خواهم شد؛ و ی هنوز چند روز نگذشته بود که ناسازگاری شوهر و
خواهرش آغاز شد و زندگیای که فرر میکردم براژم ب شتی خواهد بود ،به
ج نمی سوزان تبدژل شد .اقوام شوهر در اژف مدت کم ،آن قدر مرا اذژت کردند
که از زندگی سیر شدم و به وسیله خوردن سوزن ،اقدام به خودکشی کردم.

8

در اژف صورت ،زن و شوهر نباژد تحت تأثیر اژفگونـه حرکـات قـرار گیرنـد؛
بلره با کالمی منطقی و ادبیاتی زژبا ،مانع د گیرشـدن خـانواده و بیاحترامـی بـه
آن ا شده ،به اژفگونـه گفتارهـای بیاسـاس و گـاهی مملـو از بـدبینی ،غیبـت و
َ
ّ
ت مـت ،پاژـان داده و اژـف آمـوزه قرآنـی را مـد نظـر قـرار دهنـدَ « :و ِإذا خــاب َب ُه ُّم
ْ ُ َ ُ
2
ون قاّلوا َسالما »
جاﻫل
اّل ِ
 .6اظهار تشکر

ژری از عوامل گرمی خانواده ،تشرر زبانی از ژردژگر است .اژف امر ،باعث
اژجاد انگیزه برای انجام وظاژف و نیز تقو ژت روحیه اعتماد به نفس در همسران،
بهخصوص زن که عواطف بیشتری دارد ،میشود.
نباژد تصور کرد که تأمیف نیازهای اقتصادی ج ت قدردانی ،کافی است؛ زژرا
تأثیر روانی تشرر زبانی چنان است که چیزی جاژگزژف آن نمیشود .اژف تصور
نیز که کار بیرون منزل ،وظیفه مرد بوده و به تشرر نیازی ندارد ،درست نیست؛
بلره تشرر زبانی از مرد ،در روح او اثر مطلوبی گذاشته ،سبب موفقیت بیشتر او
میگردد .امام صادق

میفرماژد:

َ َ َْ
ْ ُ ْ َْ
ْ َ َ َ َ ّ َ َ َ
َ
ّ
« َم ْ ُِ ٌ
مب ِف الِ ْم َعا ِ اش ْر َمن أن َب َ ََل ْيك َو أن ِب ْ ََلی َمن ش َر ف ِإن ُه َل ز َوال

 .5ابراهیم امینی ،آيین همسردارى ،ص .809
 .0فرقان ،آژه .84
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َ َ
َ ُ
َ
ّ
ِللن ْب َم ِاء ِإذا ش ِ َر ْ َو َل َِق َاء َل َهرا ِإذا ُك ِ َرر ؛8درتوررت ورتو ات وه وا
پا گزتري نتز سي اباترتحسانومردوتحسان نبوا سوي

اتزتر پا گزتريومرد؛زيرتتگردربرتبرتحسان پا گزتري نوي 
پايدترميتردوتگروا پا يتش ني دوتموخرتﻫديافه ».

اژنک به نمونۀ ذژل توجه کنید:
بانوی خانهدار  03سا های از ت ران مینو ژسد :شوهر حقنشناسی دارم .از
صبح تا شام رنج میبرم ،زحمت میکشم ،تمام کارهای خانه از شستف ظروف و
باسها ،از پختف غذا تا تزژیف اتاقها و بافتنیهای الزم را برای او و فرزندان
انجام میدهم ،و ی وقتی به خانه میرسد ،مثل اژفکه هیچ کاری انجام نشده
ً
است .اصال توج ی به هیچ چیز ندارد .باسهای اتوشده و کفشهای واکسزدۀ
او را که جلو ژش میگذارم ،ژک متشررم ،ژا دستت درد نرند هم نمیگو ژد .اگر
مف هم براژش تعرژف کنم ،با تندی حرفم را قطع میکند که خوبه ،اژف قدر
کارهاژت را به رخ مف نرش ،مگر چه کار کردهای؟ شاخ غول شرستهای ژا از قلۀ
گرو
دماوند باال رفتهای؟ در صورتی که اگر زحمتهای مف نبود ،حاال هشتش ِ
2
ن ش بود.
 .7روحیهدادن در مشکالت

ً
معموال مشرالت بیرون از خانه مرد ،بیشتر از مشرالت درون خانه بوده و

سبب میشود درگیری ذهنی مرد بیشتر باشد .در اژف میان ،زن باژد در رو ژارو ژی
مرد با مشرالت و رفع آن ،پناه مرد باشد .با سخنانش ،روحیه مرد را در برخورد
 .5کلینی ،اصول کافی ،ج  ،9ص .33
 .0ابراهیم امینی ،آيین همسرداری ،ص .13
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ب تر با مشرالت تقو ژت کند و از طرف دژگر ،زمینه را برای سخف گفتف مرد از
بعضی مشرالتش فراهم کند.

8

در اژف خصوص ،میتوان از زندگانی ائمه اط ار

و بزرگان دژف ب ره

گرفت .همسران آنان در میان انبوهی از مشرالت ،به اژشان روحیه میدادند؛
برای مثال ،نگاهکردن حضرت علی

به چ ره فاطمه زهرا

 ،حزن و اندوه را

از دل حضرت میبرد؛ 2وقتی نگاهکردن چنیف اثری دارد ،بهژقیف ،حرفزدن با آن
بانوی کرژمه ،تأثیر بیشتری در اژف زمینه داشته است .هنگامی که زن ،محیط
خانه را با گفتار نیک ،از م ر و محبت آکنده سازد ،حرژم منزل به صورت مأمنی
برای مرد درآمده ،نشاط و امید به او میبخشد و به قدرتمندی او افزوده
میشود .شاژد بر اژف اساس است که هنر آرامشبخشی با کالم نیرو ،از
و ژژگیهای زنان شاژسته به شمار میرود.

4

در خانوادههاژی که به اژف بیماری مبتال نیستند ،اعضای خانواده ،بهو ژژه
همسران ،درباره موضوعات گوناگون با هم حرف میزنند .الزم نیست حرفها
همیشه جدی و با اهداف متعا ی باشد .همیف که زن و مرد درباره موضوع
سادهای مثل طعم غذا ژا رنگ باس صحبت میکنند ،نشانه سالمت رابطه آن ا
ّ
است؛ و ی در خانوادههای بیمار ،گفتوگو در حد ضرورت صورت میگیرد.
ً
هر کس وقتی حرف میزند که واقعا به گفتف چیزی نیازمند است .پس نباژد
بهسادگی از کنار اژف سروت بگذرژم و باژد تالش کنیم با همسر خود از هر دری
حرف بزنیم؛ از اتفاقات محیط کار گرفته تا برنامههای تلو ژزژونی ،ژا آنچه در
 .5فرضا له قلیزاده ،ازدواج پیوندى مقدس ،ص .88
 .0اربلی ،کشف الغمة فی معرفة االئمة ،ج  ،8ص .414
 .9مجید رشیدپور ،مراکل ازدواج در اسال  ،ص .13
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خیابان پیش آمده .باژد سعی کنیم ،د خوریها و نگرانیهای خود را به او
بگو ژیم.
 .8شکیبایی در برابر سخن ناخوشایند

کانون خانواده اقتضا میکند که از هرگونه بدگو ژی و کلمات ناخوشاژند پرهیز
شود؛ اما گاهی ممرف است ،زن ژا مرد با کلمات تند و خشنی از سوی همسر
خود مواجه شود .در اژف حا ت ،باژد سعی کرد متانت خود را حفظ نمود و
مواظب زبان خود بود؛ تا جاژی که صحنه نزاع را طوری تغییر دهیم که فرد
عصبانی نتواند به خشونت خود ادامه دهد؛ نه اژفکه با پاسخی شبیه ژا بدتر از
آنچه شنیده ،بر آتش معرکه بیفزاژیم.

َ ُُ
ْ
فرمودَ « :من َص َب َر ََلی خل ِق
از امام صادق نقل شده که رسول ا له
َ َْ َ
َ
َ
ّ
َ
ْام َرأ ٍ َد ِيئ ِ ْال ُخ ُل ِق َو ْاح َِ َس َب ِف ذ ِل َك اْ ْ َر أ َْ َط ُاه ّالل ُه ث َم َاب الّش ِاك ِرین؛ 8هر کس

بر اخالق تند و خشف همسرش شریباژی ورزد ،همانا پروردگار به او پاداش

شاکران عناژت خواهد کرد».
 .9عدم گفتوگو درباره خواستگاران قبل

گاهی زن برای عزژزکردن خود ژا جبران حقارتها ،از خواستگاران قبلی
سخف گفته ،اژف امور را به رخ شوهر میکشد؛ در حا ی که باژد توجه داشته باشد
که اژفگونه سخنان ،نه تن ا او را عزژز نمیکند؛ بلره موجب کدورت و ژادآور
خاطرهها میشود و زژان فراوانی متوجه زن میگردد؛ 2حتی ممرف است
ً
پیامدهای ناخوشاژندی در بر داشته باشد؛ مثال همسرش تصور کند که آنچنان
ّ .5
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،83ص .893
 .0علیاکبر مظاهری ،جوانان و انتخاب همسر ،ص .911
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که باژد محبوب زن نیست ژا حتی ممرف است موجبات سوء ظف مرد به زن را
فراهم کند؛ به اژف معنا که همسرش با کسی در ارتباط بوده و او را دوست داشته
است و اژف امر ،بنای خانواده را آسیبپذژر مینماژد؛ زژرا از م مترژف اصول در
ژک خانواده مستحرم ،اعتماد زوجیف نسبت به ژردژگر است.
 .11ابراز کالمی محبت

در برخی رواژات ،بر اهمیت ابراز کالمی محبت نسبت به همسر تأکید شده
است؛ زژرا ابراز محبت طرفیف به ژردژگر ،اثر روحی بسیاری داشته ،استحرام
ْ َ ِ
میفرماژدَ « :ق ْم ُل ّ
الر ُ ِل ِلل َم ْرأ ِ ِإن

بنای خانواده را به دنبال دارد .رسول خدا
َ
ُ
َ ْ
َ
أ ِح ُب ِك َل َیذ َه ُب ِم ْن ق ْل ِب َها أ َِ ا؛ 8مردی که به همسرش بگو ژد :مف تو را دوست
دارم ،اژف کالم هیچگاه از قلب او خارج نمیشود ».وجود زن باژد از وجود مرد،
عطوفت و احساسات بگیرد تا بتواند فرزندان را از سرچشمه فیاض عواطف خود
سیراب کند .رکف حیات خانوادگی ،احساسات و عواطف مرد نسبت به زن
است .از اژف عواطف است که هم زندگی زن و هم زندگی فرزندان ،صفا
2
میگیرد.
ا بته باژد توجه داشت که اگر در ابراز محبت زبانی وا دژف به فرزندان دقت
نشود ،اثر مخرب آن بیشتر خواهد بود؛ چرا که بیعدا تی ژا زژادهروی در اژف
کار ،چه بسا آتش حسادت و کینه را میان فرزندان به وجود میآورد و فرزندی که
از محبت کمتری برخوردار شده ژا محبتی ندژده ،شخصیت خود را در هم
شرسته میبیند ،دست به هر کاری میزند و اگر نتواند کاری برند ،دچار بیماری
4
روانی میشود.
ّ .5
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،83ص 3ـ.88
 .0مرتضی مط ری ،نظا کقوق زن در اسال  ،ص .498
 .9ر.ک :ناصر مرارم شیرازی ،تفسیر نمونه ،ج  ،3ص 490ـ.491
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 .11بیان خصوصیات نیکوی همسر در مقابل خانواده او

همه انسانها ،داشتف موقعیت قابـل قبـول در جامعـه را امـری نیرـو قلمـداد
میکنند .در مقیاس کوچکتر ،زن و مـرد بـه دنبـال کسـب جاژگـاه مطلـوب در
خانواده خود و نیز خانواده همسر هستند .ژری از راههای رسیدن به اژـف جاژگـاه
مطلوب ،انجام وظاژف به شرل احسف و داشتف روحیه متواضعانه است.
در اژف میان ،هر ژک از طرفیف میتواند با کمک به همسر خود به اژف
احساس خوشاژند سرعت بخشیده ،گامی در استحرام خانواده خود بردارد؛ از
جمله کمکهای همسران ،بیان خصوصیات نیروی همسر در مقابل فرزندان و
خانواده خود و خانواده همسر میباشد که به عبارتی ،اعالم رضاژت از همسر و
تقو ژت اعتماد به نفس او ،و در ن اژت ،موجب استحرام خانواده است.
 .12بیان مطالب مورد عالقه

زن و شوهر در گفتوگوهاژی که با هم دارند ،میتوانند و ژژگیهای شخصـی
و نیز انتظارهاژی را که از همسر خود دارند ،بیـان کننـد؛ زژـرا اژـف اقـدام ،زمینـه
شناخت آن ا نسبت به ژردژگر را ب تر م یا کرده ،تفاهم بیشتری را فراهم مینماژد
و از سوی دژگر ،سوء تفاهمها و د خوریهای ناشی از عدم شـناخت را کـاهش
میدهد؛ چرا که وقتی هر ژک از آن ا به عالقههای طرف مقابل پـی ببـرد و بدانـد
همسر او از چه چیزهاژی ناخرسند و از چـه چیزهـاژی ناراحـت میشـود ،بـرای
جلب محبت او ،نه تن ا سعی میکند خاطر همسرش را آزرده ننماژد ،بلره زمینه
خشنودی او را فراهم میسازد .به عالوه ،اگر رفتاری را کـه خـود نمیپسـندد ،در
همسر مشاهده کرد ،چون از قبل میداند که اژف رفتار ژری از و ژژگیهـای فـردی
او است و نه ابزاری برای اذژتکردن ،آن را آزاری از سـوی همسـر تلقـی نرـرده،
بهآسانی آن را تحمل میکند.

ارتباط کالمی و تأثیر آن بر استحکام خانواده
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 .13عذرخواهی و عذرپذیری

کسی که بر نفس خود تسلط دارد ،وقتی اشتباهی از او سـر میزنـد ،غـرور و
تربر را کنار ن اده ،عذرخواهی میکند و از کسی کـه حـق او را نادژـده گرفتـه ژـا
ضاژع کرده ،د جو ژی مینماژد.
اژف مسئله ،در خانواده اهمیت فراوانی دارد .وقتی هر ژک از زن و مـرد مقیـد
باشند که بعد از بـروز هـر اشـتباهی ،عـذرخواهی کننـد ،دژگـر زمینـهای بـرای
کینهجو ژی به وجود نمیآژد و به انتقامگیری منجـر نخواهـد شـد .افـزون بـر آن،
فرزندان نیز میآموزند در روابط اجتماعی اگر خطـاژی از آن ـا سـر زد ،بـه دنبـال
اصالح آن بر آژند و ژری از راههای اصالح ،عذرخواهی است.
باژد توجه داشت که مشرالت خانوادگی ،بهندرت محصول اشـتباهات ژـک
طرف است .جنس مشرالت خـانوادگی ،از تعامـل نادرسـت سـاخته میشـود.
بنابراژف ،هر ژک از زوجـیف ،سـ می هرچنـد کوچـک در بـروز مشـرل دارنـد.
گفتوگوی میان زوجیف برای حل مشرالت ،در صورتی نتیجه میدهـد کـه هـر
دو طرف ،صادقانه به اشتباهات خود اعتراف کنند.
در ضمف ،اگـر ژرـی از زن و شـوهر عـذرخواهی کـرد ،باژـد طـرف مقابـل
ُ ّ
َلی ْق َبرل ُ
النا َم ْن َ
الب َ
رذع َو
ِ
فرمود« :شر ِ

عذرخواهی او را قبول کند .امام علی
َْ
ّْ
َلیق َب ِل الذن ِب؛ 8بدترژف مردم ،کسی است که عذرخـواهی دژگـران را نپـذژرد و از
خطایشان نگذرد».
 .14خوب شنوندهبودن

گاهی برای انسان موقعیتهاژی پیش میآژد که فشـار روحـی بسـیاری بـر او
وارد میکند؛ چنانکه ممرف است ،برای ژری از زوجیف ژـا فرزنـدان اژـف اتفـاق
 .5غرر ا حرم و درر ا رلم ،ترجمه :خوانساری ،ج  ،3ص .881
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بیفتد؛ حتی ممرف است ،هیچ کس نتواند برای انسان کاری انجام دهد؛ اما اگـر
همسران برای ژردژگر و وا دژف برای فرزندان ،زمینـهای را فـراهم آورنـد کـه فـرد
مواجهشده با مشرل ،بهراحتی درد دل کند و احساس نماژد که شنوندهای خـوب
برای حرفهاژش وجود دارد ،در اژف صورت ،عالوه بر کمشدن فشـار روحـی و
رسـیدن بــه آرامــش ،در مــوقعیتی قـرار میگی ـرد کــه از راهنماژیهــای اعضــای
خانوادهاش ب ره میگیرد .بر فرض اژنره مشرل فرد حل هم نشود ،اما همـیف کـه
احساس مینماژد دژگران با او همد ی میکنند ،به تقو ژت روحیه فرد میانجامد.
باژد توجه داشت که وجود اژف زمینه ،برای فرزندان حیاتیتر اسـت؛ چـرا کـه در
صورت نبود آن ،برای رسیدن به آرامش ،چه بسا گرفتار دام صیادان شده ،حیثیـت
و آبروی خانواده را نیز بر باد دهند.
 .15عدم یادآوری دلخوریهای گذشته

در زندگی هر انسانی ،امران پیش آمـدن د خـوری و درگیـری فظـی وجـود
دارد؛ چرا که زن و مرد سلیقهها ،تماژلها و نیازهای روحی ـ روانی متفاوتی دارند
و اگر از نظر مذهبی ،فرهنگی و اقتصادی ،سطح خانوادگی آن ـا متفـاوت باشـد،
بر شدت اژف امر نیز افزوده میشود.
چنانچه زمانی اژف مسائل در زندگی رخ داد ،ب تـرژف راه بـرای پاژـان مـاجرا،
کوتاه آمدن ژری از طـرفیف ،بـهخصـوص زن ،میباشـد .ب تـر اسـت ،بـه جـای
ژادآوری د خوریها ،به حل مشرالت بپردازند و ا بته ب ترژف حا ـت بـرای حـل
مشرل و ارائه راهرار ،گفتوگـو در فرصـتی مناسـب اسـت .بـدژ ی اسـت کـه
ژادآوری د خوریها به ب انههای مختلف ،به هیچ وجه به نفـع زنـدگی نیسـت و
حتی گاهی زمینهساز اختالفات شدژدتر بعدی خواهد شد.
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 .16اظهار دلتنگی در زمان دوری از یکدیگر

وقتی زن و مرد مدتی از هم دور باشند ،بیان احساسات ،رشته محبت میان
آن ا را محرمتر میکند؛ برای مثال ،د تنگی خود را از دوری او ابراز کند و ژا
نگرانی خو ژش را به صورت تلفنی و با کلمات زژبا ،از تأخیر و دژر آمدن همسر
خود بیان کند و زمانی که ژردژگر را دوباره مالقات کردند ،خوشحا ی و
د تنگیاش را به زبان آورد؛ ا بته در اژف خصوص نباژد از کلماتی استفاده کرد که
توبیخی بوده ژا نشانه شککردن به ژردژگر باشد .ضمف اژنره باژد توجه داشت،
ابراز احساسات ژا ارادت از طرژق روشهاژی مانند پیامک و پست ا رترونیری،
هرگز تأثیر و نتیجه صحبتکردن و شنیدن صدا را ندارد.

