رفتارشناسی زوجین با خویشاوندان
سیده مریم طباطبایی ندوشن

*

اشاره

ً
ازدواج ،صرفا پیوند دو فرد با ژردژگر نیست؛ بلره پیوستگی دو خانواده با

فرهنگ ،شیوههای تربیتی و سبک متفاوت زندگی است .بنابراژف ،زوجیف ،برای
با ندگی و موفقیت در ازدواج ،به دو بال برای پرواز در مسیر زندگی نیازمندند.
ژک بال ،م ارت زوجیف برای ارتباط صمیمی و سازنده با ژردژگر است و بال
دژگر که ارزش آن کمتر از ّاو ی نیست و چه بسا تقو ژتکننده بال ّاول است،
«مدژرژ ِت معاشرت با خو ژشاوندان هر دو طرف» میباشد.

متأسفانه ،آنچه نگرانیهای بسیاری را برانگیختـه ،زنـدگی ماشـینی در عصـر

امروز است که خانوادههای گسترده را به خانوادههای هسـتهای و کوچـک تبـدژل
نموده و بهمراتب ارتباطات گسترده را جاژگزژف ارتباطات محدود کرده اسـت .از
سوی دژگر ،برخی اختالفات که ممرف است بعد از تشریل خـانواده بـه وجـود
آژد ،روابط زوجیف را با خو ژشاوندان دچار مشرل میکند .بر اژـف اسـاس ،بیـان
* کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی و پژوهشگر حوزه خانواده.
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شیوههای ارتباطی با خو ژشاوندان ،میتواند ارتباطات سطحی را به سـوی سـبک
زندگی اسالمی سوق دهـد .در اژـف نوشـتار ،رفتارشناسـی شاژسـته زوجـیف بـا
خو ژشاوندان را مورد واکاوی قرار میدهیم.
بایستگیهای ارتباط زوجین با خویشان
ّ
زوجیت
« .1ما شدن» ،فلسفه

ً
پیش از ازدواج ،ارتباط با خو ژشان غا با با همراهی وا دژف صورت میگیرد.

ازاژفرو ،فرد و بستگانش نسبت به هم احساس عاطفی پیدا میکنند .انتظار
میرود که بعد از ازدواج نیز روابط فرد با بستگان ،به د یل استقالل و اختیار
بیشتر ،نهتن ا کاهش نیابد ،بلره افزاژش نیز ژابد .در واقع ،انتظار آن است که
دختر و پسری که ازدواج میکنند ،ژک هو ژت جمعی دژگر را به زندگی خو ژش
اضافه کنند و آن« ،ما» است؛ چراکه فلسفه زوجیت اژف است که از «مف بودن»
ستون «ما شدن» مستحرم سازژم.
به «ما شدن» برسیم و بنیان زندگی را با ِ

بنابراژف ،بعد از تشریل خانواده ،مسائلی مانند :فامیل مف ـ فامیل تو ،مادر مف ـ
مادر تو ،مشرالت مف ـ مشرالت تو و از اژف قبیل خودمحوریها ،در زندگی
زناشو ژی معنا ندارد و زوجیف باژد بروشند تا خودشان را از «مف» به «ما» نزدژک
نماژند.
 .2سفارش اسالم درباره خویشان

ارتباط با اقوام ،دارای مزاژای بیشمار فردی ،خانوادگی و اجتماعی است که.
در اسالم اژف پدژده تحت عنوان «صله رحم» مطرح گردژده و ضرورت آن در
رواژات و آژات ژادآوری شده است .خداوند در قرآن طی بیستوسه مورد،

رفتارشناسی زوجین با خویشاوندان
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نسبت به اقوام و ذویا قربی سفارش نموده است 8.اژف میزان تأ کید ،د یل بر
ّ
اهمیت صله رحم در پیشگاه حضرت حق است .رسول اکرم میفرماژد:

ُ ُّ َ َّ َ ّ َ َ َ
َ َ َ
َ َ َ َ ُ َ
َ َ
َ
مال ِه ِلي ِصل ع ِحمه اَطاه الله َّزو ل ا ر ِمع ِ
«من مّشی ِالی ذى قراِ ٍ ِِن ِس ِه و ِ
َ
شهي ٍ ؛ 2هرکس با جان و مال خود در راه صله رحم کوشش کند ،خداوند

بلندمرتبه پاداش ژرصد ش ید به او میدهد».
 .3نکوهش قطع ارتباط با خویشان

قطع رحم ،آنچنان مورد نفرت حق است که امام جعفر صادق
سجاد

از امام

نقل میکند که فرمود...« :از معاشرت و دوستی با کسی که با بستگان

خود قطع رحم کرده ،بپرهیز؛ زژرا چنیف کسی را در سه جای کتاب خدا (بقره،
آژه 03؛ رعد ،آژه 01؛ محمد ،آژه  00و  )09مورد عف و نفرژف ژافتهام».

4

از اژف اژف حدژث استفاده می شود که اسالم به ما اجازه نمیدهد ،به د یل
آنره خو ژشی از ما ژا اقوامی از همسر ما ،در بازدژد عید کوتاهی کردهاند ،با آن ا
قطع ارتباط کنیم.
 .4آثار مثبت ارتباط با خویشان

در همه که اسالم به آن سفارش میکند ،چنان خیر و برکتی ن فته است که
گاه انسان ،برای ف م کوچکترژف اثر آن ،به سالها پژوهش نیازمند است .آبرهام
مز و ،روانشناس غربی ،نیازی را با عنوان «نیاز به تعلقداشتف» مطرح میکند که
 .5خداوند مسئله ذویا قربی را در اژف سورهها متعدد بهتفصیل بیان نموده است ازجمله :بقره ،آژه
 810 ،14و 981؛ نساء ،آژه .44 ،1
 .0شیخ صدوق ،کتاب من اليحضره الفقیه ،ج  ،3ص .88
 .9شیخ عباس قمی ،سفینه البحار ،ج  ،8ماده «رحم».
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اژف نیاز ،به روشهای متعدد قابل پاسخگو ژی است؛ از طرژق :روابط دوستانه
با دژگران ،ارتباطات اجتماعی ،ارتباط خو ژشاوندی و ارتباط با همسر 8.رژشه
بسیاری از مشرالتی که دامنگیر زندگیهای امروزه شده ،عدم تعلق افراد به ژک
گروه عاطفی است .ژراژک اعضای خانواده ،با تعلق به ژک گروه عاطفی که
ِ
گروه خو ژشاوندی است ،از حاظ روانی ،دستاوردهای ارزشمندی را به دست
میآورند؛ مانند :احساس ارزشمندی و عزت نفس.
پژوهشگران درژافتهاند که هرچه تماسها و پیوندهای گروهی افراد بیشتر
شود ،عمر آن ا طوالنیتر خواهد شد 2.حدژثی از امام صادق
پژوهش را تأژید میکند:
«ما ،غیر از صله رحم ،چیزی نمیشناسیم که بر عمـر بیفزاژـد؛ تـا آنجـا کـه
گاهی [باقیمانده] عمر کسی ،سه سال اسـت؛ امـا زمـانی کـه اهـل صـله رحـم
میشود ،خداوند سی سال بر عمرش میافزاژد و آن را سیوسـه سـال مـیکنـد و
گاهی [باقیمانده] عمر کسی سیوسه سال است و قطع رحم میکنـد و خداونـد
نتاژج اژف

سی سال از عمر او میکاهد و عمرش را به سه سال کاهش میدهد».

3

مطا عات نشان داده است ،دژدوبازدژد با اقوام و خو ژشاوندان ،روی مغز
تأثیر مثبت میگذارد .در ژک تحقیق ،روی ژک گروه از افراد بعد از دژدار با
اعضای خانواده و بر گروه دژگر بعد از تماشای عرسها و تصاو ژر اقوام ،دوستان
و غرژبههاِ ،ام.آر.آی انجام دادند درژافتند که دژدوبازژد با نزدژران ،ـ بیشتر از
همه ـ مغز را تحت تأثیر خود قرار میدهد ...و اژجاد انگیزه و نشاط میکند 3.
 .5دوآن شو تز و سیدنی آ ف شو تز ،نظريههاى شخصیت ،ترجمه ژحیی سیدمحمدی ،ص .433
2. www.irannaz.com.
 .9کلینی ،الکافی ،ج  ،9ص  819و .814
4. www.irannaz.com.
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به اژف تأثیرات روانی ،باژد آثار مثبت ارتباط با اقوام بر فرزندان را نیز بیفزاژیم؛
بچههاژی که با فامیل رفتوآمد میکنند ،اجتماعی میشوند .تحقیقی که در
سطح ش ر اصف ان انجام شده ،نشان میدهد که روابط خو ژشاوندی سازنده،
تأثیر مثبت و معناداری بر سالمت روانی «جوانان» دارد و دختران و پسرانی که
روابط فامیلی بیشتری را تجربه میکنند ،از نظر :هوش اجتماعی ،پاژبندی به
آداب جامعه ،مشارکت در فعا یتهای جمعی ،اجتناب از مواد مخدر و جراژم
8
دژگر ،در سطح باالتری قرار دارند.
اصول ارتباط زوجین با خویشاوندان
 .1احترام

بیشترژف و شاژد تن ا چیزی که خانواده همسر از عروس و دامادشان
ميخواهند« ،احترام» است .احترام ،ژعنی رعاژت آداب اجتماعی در مورد پدر و
مادری که سالها همسر ما را با جان و دل پرورش دادهاند .امام علی

فرمود:

ِ
« ُی ْ َر ُ ْال َب ِال ُ ِل ِب ْل ِم ِه َو ْال َ ِب ُير ِل ِسنه؛ 2دانشمند را به ج ت علمش ،و بزرگسال را
به د یل ّ
سف او ،باژد احترام کرد ».امام علی  ،ضمف انتقاد از ناهنجاریهای
ُ َ ُ َ
َ
ِ
رفتاری مردم ،بر اژف دو مسئله تأکید مینماژدَ« :ل ُی َبظ ُ َص ِغ ُيره ْ ك ِب َيره ْ َوَل
َ
َُ ُ َ
مل غ ِن ُي ُه ْ ف ِق َير ُه ؛ 4در زمانهای به سر میبرژد که کوچکتر ،بزرگتر را
یب

گرامی نمیدارد و ثروتمند ،به فقیر رسیدگی نمیکند».
احترام ،به معنای منفعلبودن و غالم حلقهبهگوش بودن نیست؛ احترام ،ژعنی
ً
مادر همسر ،وارد نشو ژم و ژا با
مثال هنگام واردشدن به مرانی ،جلوتر از پدر و ِ
 .5برگرفته از :مجله علمی پژوهشی تحقیقات نظا سالمت ،دوره  ،1ش 8430 ،4ش.
 .0عبدا واحد تمیمی آمدی ،غرر الحکم ودرر الکلم ،ج  ،8ص .318
 .9همان ،ج  ،4ص .83
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نرمترژف زبان با آن ا سخف گفته ،از طعنه و کناژه در گفتار استفاده نرنیم .نرته

مادر همسر ،باژد همیشگی
دژگر اژنره رعاژت آداب اجتماعی در مورد پدر و ِ
باشد و نباژد به ب انه گذشت سالها از زمان ازدواج و خودمانیشدن ،کمرنگ

شود .بدانیم که احترام به وا دژف همسر در حضور دژگران ،بهو ژژه اقوامشان ،برای
ِ
آن ا حالوت و شیرژنی ارزشمندی دارد .عروسی که در جمع ،با ادب و با حف
بودن شخصیت خو ژش و
خوشاژند با مادرشوهر سخف میگو ژد ،مؤدب ِ
محترمبودن مادرشوهر را به همگان نشان میدهد.
فــرق مــابیف بنــیآدم و حیــوان ادب اســت
راحت روح زنان ،زژنت مـردان ،ادب اسـت
 .2مدیریت وابستگی به خانواده

گاه ژری از زوجیف ،آنقدر به خانواده خو ژش وابسته است که حرژم
ً
خصوصی زندگی مشترک را فراموش میکند؛ مثال گاهی زن هنگام حضور در
کنار همسر ،مشغول مرا مات تلفنی طوالنیمدت با خانواده خود میشود و
گزارش روزمره و حظهبه حظه زندگی خو ژش را با خانوادهاش در میان
بازگوکردن مسائل ضروری
میگذارد .اگر موضوع صحبتهای ،چیزی فراتر از
ِ
باشد ،باعث میشود پای دژگران به حرژم خصوصی زندگی باز گردد و همسر
نیز فرر کند که در تصمیمگیریهای زندگی مشترکش ،همیشه ّرد پاژی از افرار

خانواده همسرش وجود دارد .اژف اتفاق ،در خانمها بیشتر وجود دارد و باعث
بدبینی مرد به خانواده همسر میشود؛ ا بته همیشه جوانان مقصر نیستند و گاهی
برخی پدرها و مادرها به د یل کمتعداد بودن فرزندان ،وابستگی زژادی به آن ا
ارتباط افراطی خود مطرح میکنند.
دارند و نگرانی را ب انه ِ

رفتارشناسی زوجین با خویشاوندان
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 .3مدیریت انتظارات

ّ
بعضی از زوجیف ،از خانواده همسر انتظارات بیش از حدی دارند؛ انتظاراتی

سوغات سفر مادرشوهر
مثل :چرا مادرزن از فرزند ما مراقبت نمیکند ،چرا
ِ

ناچیز بوده ،چرا پدر همسر به فرر وضعیت ما ی ما نیست و مسائلی از اژف نوع.
توقعداشتف ،ژعنی توجه ما تن ا معطوف به نیازهای خودمان است؛ بدون اژنره
توج ی به احساس و خواسته طرف مقابل داشته باشیم .بدژ ی است که هرچه
توقع ما از دژگران کمتر باشد ،آرامش روحی بیشتری دارژم و رنجش ما از دژگران
نیز کاهش میژابد .از قدژم گفتهاند« :اگر انتظار و توقعی نداشته باشی ،همه
آدمها را دوست خواهی داشت».
 .4گذشت از دلخوریها

گاه زوجیف با ژک تنش در روابطشان با اقوام ژردژگر ،پس از سالها زندگی،
خاطرات ناخوشاژند بلهبرون و سفره عقد را که در آن باعث د خوری از فرد
خطاکار شده ،پیش میکشند؛ غافل از آنره د خوری ک نه ،تبدژل به کینهای تازه
میشود و کینه نیز باعث سردی ارتباط است .امام علی
َ

َ

َ َ

َ

َ

میفرماژد:

َ
«ال ُ نيا

ُ َ َ
ُ َ َُ
ُ َ
الحقا ُ ؛ 8دنیا ،کوچکتر ،حقیرتر و
أصغر وأحقر وأنّزع ِمن أن تطاع فيها ِ

ناچیزتر از آن است که در آن از کینهها پیروی شود».

ناگفته پیداست که بخشی از کینهجو ژیها با اقوام همسر که گاه در روابط
مادرزن و داماد مش ود است ،ناشی از پیشداوری زوجیف
مادرشوهر و عروس ژا
ِ
درباره رابطه «داماد و مادرزن» ژا «عروس و مادرشوهر» قبل از ازدواج است که

آن هم متأثر از خانواده و دوستانی است که ذهنیت منفی درباره اعضای خانواده
 .5همان ،ج  ،9ص  ،19ح .8103
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همسر دارند و همیف کلیشههای ذهنی ،مانع صمیمیت آن ا با خانواده همسر
میشود.
کینهداشتف نسبت به اقوام ،باعث دوستی با بیگانگان میشود؛ درحا یکه به
تجربه ثابت شده ،بیشتر دوستان هنگام گرفتاری ،انسان را رها میکنند و تن ا
همان خوژشان به ژاریاش میشتابند؛ زژرا پیوند خوژشی ،پیوندی طبیعی است
که بهآسانی برژده نمیشود .در مثلهای عامیانه گفته شده« :اقوام و خوژشان ،اگر
8
گوشت انسان را بخورند ،استخوانش را دور نمیرژزند».
امام علی میفرماژد :انسان هیچگاه از خوژشانش بینیاز نمیشود.
اگرچه مال و اوالد داشته باشد ،به مالطفت و احتر ِام آنان احتیاج دارد .آن ا
هستند که با دست و زبان از او حماژت میکنند و به هنگام گرفتاری ،زودتر از
2
دژگران به ژاریاش میشتابند.
 .5رعایت اعتدال در رفتوآمدها

رعاژت عدا ت و انصاف ،در میزان ارتباط با خانوادهها و فامیل هر دو طـرف،
موضوع م می اسـت .بعضـی از زوجـیف خودخـواه ،خـود و فامیلشـان را تافتـه
ِ
جدابافتهای میدانند که ارزش صمیمیت و برقراری ارتباط و معاشـرت را دارنـد و
در مقابــل ،اقــوام همســر را در ســطح پــاژیفتری میبیننــد و ارتبــاط بــا آن ــا را
ً
خستهکننده ارزژابی میکنند؛ مثال بعضـی از خانمهـا هـر روز بـه منـزل پـدری
میروند و در طول هفته به داژی ،خا ه ،عمه ژا عموی خودشان سر میزننـد؛ امـا
در رفتوآمد با خـانواده همسـر ،همچـون غرژبـه برخـورد مینماژنـد و حتـی از
احوا پرسی تلفنی با خانواده همسر نیز امتناع میورزند .بدژ ی است که همسـران
 .5ابراهیم امینی ،آيین همسردارى ،ص .983
 .0محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،13ص .808
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اژف افراد ،دوگانگی در رفتار اژف افراد را به پای خودخواهی آن ا میگذارند و سعی
در کنش متقابل و دوری از خانواده همسر دارنـد .اژـف عامـل ،رژشـه بسـیاری از
اختالفات زوجیف و ارتباطات کمرنگ با خانواده همسر است.
اقوام ژری از زوجیف
گاهی نیز بدون آنره عمدی در کار باشد ،رفتوآمد با ِ

بیشتر میشود و اژف شاژد به د یل خونگرمی بیشتر ژا برنامهرژزی ب تر اقوام برای

دور هم بودن باشد .بنابراژف ،در مورد فامیلی که در اژف زمینه کاهل هستند،
زوجیف جوان باژد خودشان برنامهرژزی را به ع ده بگیرند و برای جمعکردن
بستگان پیشقدم شوند .تماس با خانوادههای فامیل و دعوت آن ا برای حضور در
ژک فضای سبز با شام ساده خودشان ،کار دشواری نیست و بعید است اژف کار
اندک ،از ع ده کسی برنیاژد.
 .6استفاده از راهنمایی و مشاوره با خویشاوندن

هیچکس نمیتواند بگو ژد که از مشورتکردن بینیاز است؛ مگر افراد
مغرور ،خودمحور و خودرأی .امام علی

َ
َ
َ
میفرماژد« :ق خاط َر ِِن ِس ِه َم ِن

َ
ادِغنی ِِ َر ِأیه؛ 8هرکس خود را از رأی و نظر دژگران بینیاز بداند ،خو ژشتف را به

خطر انداخته است».

زوجیف موفق ،مشورت را پشتیبان خود میدانند و بیگدار به آب نمیزنند.
اژف افراد شماتت دژگران را کمتر میشنوند و انرژی ،وقت و هزژنه خو ژش را
تلف نمیکنند؛ چون از تجربه دژگران ب ترژف استفاده را میبرند.
مشورتخواستف از اقوام همسر ،نوعی احترام و بزرگداشت آن است و ا بته
گاهی مشورتخواستف ،تجو ژزی برای پاژاندادن به حسادت دژگران نیز هست.
 .5شیخ صدوق ،کتاب من اليحضره الفقیه ،ج  ،3ص  ،411ح .1143
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گاهی اوقات ،زوجیف از حسادت ژری از اقوام نسبت به خو ژش گالژه دارند؛
ً
مثال عروس از حسادت خواهرشوهر ژا جاری گلهمند است .ب ترژف روش برای
کاهش حسادت دژگران ،استفاده از مشورت و راهنماژی آن است .بدژف وسیله،
فرد حسود ،خود را در موفقیت فرد شرژک دانسته ،بخشی از پیروزی وی را به
خود نسبت میدهد و چه بسا همه تالش خو ژش را برای موفقشدن او بهکارگیرد.
 .7چگونگی برخورد با دخالتهای خویشاوندان

دخا ت ،با د سوزی و مشورت فرق دارد .کسی که در زندگی زوجیف دخا ت
مـورد رژـز و درشـتی ،نظـر
میکند ،کفاژت آن ا را نادژده گرفته ،سعی دارد در هر ِ
خود را اعمال نماژد و اگر جز به نظر او رفتار کنند ،آن ا را سـرزنش خواهـد کـرد.

«اکثر پژوهشهای انجامشده در اژران دربـاره طـالق ،اژـف حقیقـت را مـنعرس
کردهاند که دخا ت دژگران ،مانند :اقوام ،آشناژان و وا دژف ،موجب شعلهورشـدن
اختالفات زنان و شـوهران میشـود کـه در بعضـی از مـوارد ،بـه طـالق منجـر

میشود 8».بر اسـاس آمـار 12« ،تـا  12درصـد طالقهـا ،بـه علـت دخا ـت
خانوادهها اتفاق میافتد».

2

شخصی میگو ژد« :تا حال سه مرتبه مادرزنم ما را تا آستانه طالق برده .مثل
عقرب نیش میزند ،به دخترش ژاد میدهد که به مف بیاحترامی کند ،به کارهای
منزل نرسد و توقعات بیجا داشته باشد .هر وقت به خانه ما میآژد ،تا ژک هفته
منزل ما به ج نم بدل میشود .برای همیف ،چشم دژدنش را ندارم».

4

 .5مقا ه «آسیبشناسی خانواده»« ،تارژخ دسترسـی در ،»8431/1/89 :پاژگـاه اژنترنتـی تبیـان،
نشانیwww.tebyan.net :
 .0پاژگاه اژنترنتی آفتاب ،نشانیwww.aftabir.com :

 .9اطالعات هفتگی ،ش .8838
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اگر کسی درباره مسائل زوجیف اظ ارنظر و دخا تی کرد ،مصلحت نیست
که آشرارا به آن ا گفته شود که شما دخا ت میکنید؛ بلره شاژسته است زوجیف
با حفظ استقالل خود ،به رهنمودهای آن ا با نظر مثبت توجه نماژند تا با آرامش
الزم فرصت انتخاب صحیح را برای خود فراهم نماژند .در چنیف مواردی ،باژد
خیلی سنجیده و حسابشده با دخا ت وا دژف برخورد کرد و از مواج ه مستقیم
ً
ً
با آن ا ،جدا پرهیز نمود؛ مثال اگر پیشن ادی دارند که زوجیف آن را نمیپسندند،
نباژد همان ّاول با آن مخا فت کنند؛ بلره باژسته است که به پیشن اد آن ا خوب
گوش کرده ،بعد از مدتی ،آن پیشن اد را اصالح نماژند و به وا دژف بگوژند :آژا
اگر ما اژفگونه عمل کنیم ،ب تر نیست؟ چه بسا وقتی پیشن اد زوجیف را کارآمدتر
ببینند ،بگوژند که اژف راه ،ب تر و صحیحتر است .در بعضی موارد نیز ب تر است
زوجیف تسلیم حرف وا دژف خود شوند و با قصد قربت و به ج ت احترام به آن ا،
به پیشن ادشان عمل کنند؛ چه بسا خداوند به د یل احترام فرزندان به وا دژف
خود ،برکتی در کار و زندگی آن ا به وجود آورد.
 .8حفظ اسرار خویشاوندان

بزرگی هرکس به اندازه اسراری است که در دل دارد .دختر و پسری که
بهعنوان عروس و داماد عضو ژک خانواده میشوند ،در جرژان بسیاری از
مناسبات ،مشرالت و اختالفات درون خانواده قرار میگیرند .بنابراژف ،باژد
َ
همچون فرزندان آن خانواده ،امیف و حافظ اسرارشان باشند .متأسفانه ،بعضی از
زوجیف ،همچون «ستون پنجم» و «خبرچیف» عمل میکنند و کوچکترژف
اتفاق خانواده همسر را با هیجانی خاص ،به خانواده خود ژا اقوام گزارش
میدهند .اژف مسئله در ازدواجهای فامیلی ،مشرالت بسیاری را اژجاد نموده،
باعث عدم اعتماد نسبت به فرد خطاکار میشود .حتی اگر راز و ّ
سر خاصی در
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خانواده همسر نباشد ،اژنره آن ا بر سفره چه غذاژی میگذارند ،چه وساژلی
میخرند ،با چه کسانی اختالف ژا اتحاد دارند ،روابط برادران همسر با زنانشان
ژا خواهران همسر با شوهرانشان چگونه است ،همه اژن ا بهمثابه رازی است که
ً
زوجیف از آن آگاهی دارند و مسلما فاشساختف آن ا هیچ نفعی برای زوجیف
ندارد؛ جز آنره مشرالت دنیوی و عذاب اخروی را در پی خواهد داشت .پیامبر
َ
َ َ ُ َْ
مجال ُس ِِاَلمان ِ ،
اکرم در پندهای خو ژش به ابوذر چنیف فرمود« :یا اِاذع ال ِ
ٌَ َ
َ ْ ُ ِ َ َ
خيک ِخيان  ،فا ْ َِ ِن ْب ِذل َک؛ 8جلسات خصوصی ،امانت است و
و ِافّشاء ِدر ا

افشای ّ
سر برادر مؤمف ،خیانت میباشد .پس ،از آن بپرهیز».
شیخ صدوق از عاژشه رواژت میکند :روزی حضرت فاطمه به محضر
رسول خدا آمد و پن انی با اژشان گفتوگو کرد .وقتی درباره مضمون
ّ 2
َ ُْ ُ ُْ َ ّ َ ُ
مل الله؛
گفتوگو ژش با پیامبر از او پرسیدم ،فرمود« :ما كن ِْف ِّشی ِدر عد ِ
مف راز رسول خدا را افشا نخواهم کرد».
حدژث دوست نگو ژم مگر به حضـرت دوسـت
کـــــه آشـــــنا ســـــخف آشـــــنا نگـــــه دارد
 .9حفظ اسرار خانواده

زوجیف باژد بدانند که هر خانواده ،رازهای خودش را دارد و برمالشدن اژف
رازها ،هم استقالل خانواده را زژر سؤال میبرد و هم راه را برای دخا ت دژگران
ً
باز میکند؛ مثال در صورت اختالف زوجیف ،باژد از در میان گذاشتف آن با
خو ژشاوندان پرهیز شود؛ زژرا اژف اختالفات بهزودی حل خواهند شد و زوجیف
آن را فراموش میکنند؛ اما چیزی که میماند ،دژد منفی خانواده و خو ژشان
 .5محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،13ص .13
 .0شیخ صدوق ،األمالی ،ص .131
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نسبت به رفتارهای شما و همسرتان است .پدرها و مادرها نسبت به ناراحتیهای
فرزندان خو ژش بسیار حساساند و کسی را که باعث آزار فرزندشان شده،
بهسختی میبخشند .در میان گذاشتف مسائل زناشو ژی با ژک مشاور متخصص،
ّ
ب ترژف اقدام در زمینه حل اختالفهای خانوادگی است .بنابراژف ،رفتار عاقالنه
اژف است که هرژک از زوجیف ،اسرار زندگیشان را حفظ نماژند تا از مشرالت
ْ
فرمودَ « :ص ْ ُع ْال َب ِاق ِل ُصن ُ و ُ ِد ِره؛

8

احتما ی مصونیت ژابند؛ امام علی
سینه عاقل ،صندوق ّ
سر اوست».
به غیر از موارد اختالفی ،در ساژر مسائل نیز زوجیف باژد توافق کنند که چه
چیزهاژی را نباژد به خانواده خودشان بگو ژند .گفتنی است ،در بعضی از مسائل،
ّ
نظیر :بیماری ،اعتیاد و مسائل حاد که حل آن از ع ده زوجیف خارج است،
آگاهساختف خانوادهها کاری عقالنی و منطقی میباشد.
 .11کنارگذاشتن تجمالت و رسوم تکلفآور

ژری از بدترژف آفات روابط فامیلی ،رسمهاژی است که ما را گرفتار ترلفات
ً
سر هم به
پشت
مرتبه
دو
گاه
چ
ی
ه
ها
خانواده
ی
بعض
مثال
و مشقات زژاد میکند؛
ِ
خانه ژری از اقوام نمیروند و میگو ژند :تا آن ا به منزل ما نیاژند و بازدژد ما را
پس ندهند ،دوباره به منزل آن ا نمیرو ژم! بدژ ی است ،در اژف صورت ،اگر
خانوادهای که منتظرشان هستیم ،گرفتار و بیمار باشند و نتوانند صله را جبران
کنند ،دژدار مجدد اژف فامیل با تأخیری طوالنی همراه خواهد بود.
رسوم دستوپاگیر ،گاهی منجر بـه اژجـاد توقعـات و د خوریهـای بی ـوده
میشــود .خــانم جــوانی میگفــت« :مــادر مــف ،اهــل بــه رخکشـیدن موقعیـت
فرزندانش به فامیل است و هر وقت میخواهم فامیل درجه ژک خودم را به منز م
ِ
 .5محمد فتال نیشابوری ،روضۀ الواعظین ،ج  ،8ص .3
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دعوت کنم ،مادرم تماس میگیرد و از برنامه ما برای شام میپرسد و اگـر بگـو ژم
ً
مثال قرمهسبزی آماده میکنم ،میگو ژد :آبرورژزی نرف و کباب و جوجه از بیرون
ت یه کف! همیف موضوع ،باعث شده مف و همسرم به د یل هزژنههای زژاد ،رغبتی
به م مانیدادن نداشته باشیم».
نتیجهگیری

زبان احساسی و نرم ،در ترغیب شوهر
ناگفته پیداست که زنان با بهکارگیری ِ
ُ
به اجرای اوامر ا ی ،بهو ژژه در حسف ارتباط با فامیل هر دو طرف ،نقش قابل
ِ
ِ
َ َُ َ
8
ساء؛
الن
ی
ف
ير
الخ
ر
كث
أ
«
د:
ژ
فرما
ی
م
صادق
مالحظهای دارند؛ چنانکه امام
ِ
ِ ِ
بیشترژف خیر و برکت ،در زنان است».
زنان مؤمف ،زنانی هستند که احساس مسئو یت و اژمان به قیامت دارند.د و
در اجرای اوامر ا ی ،با همسر خو ژش توافق دارند و اگر ببینند شوهرشان نسبت
به اقوام هر دو طرف کوتاهی نموده و از کمک به آن ا درژغ میورزد ،او را به
ُ
حسف ارتباط و کمک به دژگران ترغیب میکنند؛ اما زنانی که برخالف خواسته
حق و بر محور «خود» در حرکتاند ژا و با توقعات بیجای خود ،مانع ِصله رحم
َ
میشوند ،خداوند چنیف کسانی را دشمف انسان قلمداد کرده ،میفرماژد« :یا أ ُی َها
َ ُ َ َ
ذین َآم ُنوا إ َن م ْن َأ ْزواج ُک ّْم َو َأ ْوالد ُک ّْم َع ُد ًوا َّل ُک ّْم َف ْاح َذ ُر ُ
ا َّل َ
وﻫ ّْم َو ِإ ْن ت ْعفوا َوت ْصف ُحوا
ِ
ِ ِ
ِ
ور َر ٌ
َو َت ْغف ُروا َفإ َن ا َّلل َه َغ ُف ٌ
حيّم؛ 2ای کسانی که اژمان آوردهاژد! بعضی از همسران و
ِ ِ
فرزندانتان ،دشمنان شما هستند .از آن ا برحذر باشید و اگر عفو کنید و چشم
بپوشید و ببخشید[ ،خدا نیز شما را میبخشد؛] چراکه خداوند بخشنده و م ربان
است».
 .5شیخ صدوق ،کتاب من اليحضره الفقیه ،ج  ،4ص  ،411ح .419
 .0تغابف ،آژه .83

