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راهکارهای ایجاد صمیمیت در خانواده در ایام کرونا
فاطمه حیدری

*

مقدمه

از ابتگای شیوع بیماری کرونا تا کندون ،اددزایش اختالددا خدانوادیی و چگدونگی
وقزیذرانی خانوادهها در این ایام ،به لنوان یکی از مباحدث اادلی در کندار اخبدار
دیگر بود تشگیگ اختالال روانی ماننگ بگبینی ،ایراد یدردتن ،نبدود اوقدا دراغدز،
مگیریز نکردن سالیق مختلف الضای خانواده و شیوههای سنتی در اداره خدانواده و
مشکال بلگاشتی ناشی از کرونا ،از لمگه موضولاتی بود که خانوادههدا را از درون
درییر کرد این موضوع در برخی خانوادهها که البته آمار کمتری نسبز بده دسدته او
دارد ،بر لکس بود و کرونا و ایام قرن ینه خانگی بالث ارتباط بلتر ،درک بیشتر و در
نلایز نزدیکی بیشتر زوجین به همگیگر در این خانوادهها شگ ادزایش  30درادگی
تمامها با خط  ۲23اورژانس اجتمالی 1درباره تعارضا زناشویی ،همسدرآزاری یدا
مشاجرا لفظی میان همسران ،حاکی از آن بود که زوجهای آسدیبرذیر کده از نظدر
ملار های ارتباطی ضعیف بودنگ یا در خانواده آنلدا ،زمیندههای ناسدازیاری وجدود
داشز؛ شیوع بیماری کرونا بالث تشگیگ این لام در بین آنلدا شدگ و در ایدن ایدام،
میزان اختالدا نسبز به قب به مراتب ادزایش ریدگا کدرد ضدعف یفدزویو میدان
الضای خانواده ،بیتوجلی بده غنیسدازی اوقدا دراغدز و بیبرندامگی زمانهدای
بیکاری روزانه ،کمبود امیمیزهای خانوادیی و دقدگان خالقیدز و ندوآوری بدرای
* مگرم و مشاور حوزه ،دانشآموخته حوزه و دانشگاه.
 1خبریزاری ایسنا؛ «ادزایش  30دراگی تمامها با  ۲23در خراسان شمالی در زمدان شدیوع کروندا»؛
 ،۲3۱۱/0۲/27کگ خبر۱۱0۲27۲5037 :
https://www.isna.ir/news/99012615036
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تفریح و شادابی ،از جمله چالشهای روانشناختی و اجتمدالی خانوادههدا در شدرایط
کرونایی اسز در این نوشتار راهکارهای ایجاد امیمز در خانواده در ایام کروندا را
بررسی میکنیم
مفهومشناسی صمیمت و چالشهای بر هم زننده

روانشناسددان در تعریددف اددمیمیز مییوینددگ« :اددمیمیز ،تبدداد احسددامها و
خواستههای اای درد اسز؛ بگون اینکه قصگ رنلان کاری یدا سوظاسدتفاده از طدرق
مقاب را داشته باشگ»  1امیمیز ،یف نیاز واقعی اسز که ریشههای تحولی خاادی
دارد و از نیازی بنیادین به نام دلبستگی نشر میییرد  2آشدنا نبدودن بدا ملار هدای
یفزویو و ح مسرله ،ترییر سبف زنگیی ،شکاق نس ها ،قضاو های لجوالنده و
تصددمیمییریهای بددگون ترمد و دکددر ،در نظددر نگددردتن همدده جوانددب مشددکال ،
خودخواهی و قرار نگادن خود در جایگاه طرق مقاب و نگاه به زنگیی دقط از زاویه
خود ،میتواننگ در محو شگن امیمیزها در خانواده موثر باشنگ
عوامل ایجاد و افزایش صمیمیت در خانواده
 .5ارتباط مؤثر و گفتوگوی محبتآمیز

ارتباط مؤثر ،راب های اسز که در آن طرق مقاب  ،ریام شما را با حگاکثر دقز ممکدن
درک و دریادز کنگ برای برقراری ارتباط مؤثر با خانواده ،بایگ خود را به طور کامد
شناخز و بتوان احساسا و لواطف خود را به درستی موقعیزهای مختلدف ملدار
کرد ارتباط کالمی با کلما ملرآمیز ،روابط میان زن و شوهر را تقویز میکندگ و در
برآورده شگن خواستههای طردین ،ادزایش امیمز نقش بهسزایی دارد
خگاونگ متعا در سوره قصص با نق قصه یف بانوی وارسته به یفزویوی دلنشدین
و مؤثر او با همسر ررداخته اسز:

َ َْ
َ َ
َ َ َّ َ َ َ ُ
قالت ْام َر َأ ُت َ ْر َع ْو َن ُق َّر ُت َع ْین لي َو َل َك ال َت ْق ُت ُل ُ
وه َعسی أ ْن َینف َعناا أ ْو َت ِِاه ُه َولادا َو ها ْ ال
ِ
و ِ
ٍ
َی ْش ُع ُر َ
ون؛ 3همسر درلون (چون دیگ آنلا قصگ کشتن کدودک را دارندگ) یفدز« :ندور

 1دنیس بایاروزی؛ تکنیفهای ادزایش امیمیز در زوجدرمدانی؛ ترجمده حسدن حمیدگرور و زهدرا
انگوز؛ ص۲2
 2همان؛ ص ۲7
 3قصص3۱ :
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چشم من و توسز! او را نکشیگ ،شایگ براى ما مفیگ باشگ یا او را به لنوان رسر خدود
بریددزینیم» و آنلددا نمیدلمیگنددگ (کدده دشددمن ااددلی خددود را در آغددو

خددویش

میرروراننگ)

قرآن کریم ترثیر یفزویو و نحوه استفاده از کلما را در این آیه به خوبی نشان داده
اسز آسیه با یفزویوی دلنشین و استگال متین خود ،خانوادها را از یف بحدران
نجا داد و همسر را از قت یف کودک بییناه باز داشز
 .5گوش دادن فعال

یو دادن دعا  ،ریگا کردن معندای یفتدار دیگدران در ذهدن خدویش اسدز و ایدن
موضوع ترثیر بسیار زیادی در همگلی ،جلب احترام و ایجاد ارتباط دارد این ملدار
نیازمنگ ابوری ،درخواسز برای شفاقسازی ،دادن بازخورد درباره آنچه یفته شدگه
و خالاه کردن سخنان یوینگه اسز یو دادن دعا  ،موجب ایجاد حس مثبدز و
لز نفس و رذیر در الضای خدانواده میشدود ایدن موضدوع بده خصدوص در
ارتباط مؤثر والگین و درزنگان ،نقش ملمی ایفا میکنگ در سیره ریامبر اکرم اسز:
َ َّ َ
َ
ْ َ
« َم ْن َتکل َ أ ْن َص ُتوا ل ُه َح َّتى َيف ُرغ؛ 1کسی که سخن مییفز ،به او یو میداد تدا سدخنش
به رایان برسگ»
خواجه نصیرالگین طوسی نیز در اهمیز شنیگن چنین مییویگ:
کم یوی و به جز مصلحز خویش مگوی چدیزی که نپرسنگ تو از ریش مدددگوی
دادنـد دو گــوش و یـــک زبـان از آغـــاز
یعنــک ــ دو بشــنو و ی ــک بــ

م ــو

2

 .5درک متقابل از عقاید یکدیگر

درک به معنای باور قلبی و یقین اسز درک ،زمانی اتفاق میادتگ که رشز آن ،امدا و
ایر وجود نگاشته باشگ دردی که میدانگ سیگار برای سالمتی مضر اسز ،اما باز هدم
سیگار میکشگ؛ یعنی اهمیز این مسرله را درک نکرده اسز و به آن بداور ندگارد در
برخورداری از درک متقاب « ،تالدی» یا «مقابله بده مثد » بزرگتدرین مدان بده شدمار
 1دض بن حسن طبرسی؛ مکارم األخالق؛ ص ۲5
 2محمگ بن محمگ نصیرالگین طوسی؛ اخالق نااری؛ ص25
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میآیگ وقتی دکر میکنیم ایر طرق مقاب ما به ونایف خود لم نکرد ،ما هدم مثد
او ردتار خواهیم کرد ،هیچیاه نمیتوانیم یکگیگر را درک کنیم و به این ترتیب شداهگ
خانوادههایی ساکن در جزایر تف نفره هستیم برای درک متقاب  ،تال بیشدتر بدرای
شناخز نیازهای خود و طرق مقاب در درجه نخسدز قدرار دارد مدا یداهی حتدی
نمیدانیم از وارد شگن در یف راب ه چه میخواهیم ،برای بدرآورده شدگن آنلدا بایدگ
چگونه لم کنیم و چه انتظاراتی از طرق مقاب داریدم نمدیدانیم بدرای آشدنایی بدا
روحیا و خواستههای درد مقاب  ،چه کارهایی میتوانیم انجام دهیم توجه به سدن،
الگوهای مختلف اجتمالی ،شرای ی که ادراد در آن رشگ کردهانگ و دوران و برهدهای
که بر آنلا مییذرد ،شرایط سیاسی -اجتمالی و شرلی طرق مقاب  ،میتواندگ بده مدا
کمف کنگ تا متوجه شویم چگونه میتوانیم نسبز به طرق مقاب خود شناخز ریدگا
کنیم ،چگونه نیازهایش را برطرق کنیم و نیز چ ور نیازهای خودمان بر طرق شدود
شناخز دیگران ،به ما یادآور میشود که لزوماً نظر و خواسدته مدا بدا آنلدا یکسدان و
هماهنگ نیسز و ایر ما به دنبا به دسزآوردن چیزهایی که دوسز داریم ،هسدتیم؛
بایگ به دکر برآوردن خواستههای دیگران نیز باشیم
توجه به خواستهها و روحیا و نیازهای طرق مقابد  ،نخسدتین یدام بدرای داشدتن
ارتباط مؤثر اسز این موضوع در سیره للما به وضوح قاب مشداهگه اسدز همسدر
شلیگ م لری مییویگ:
ایشان آنقگر با من امیمی و نزدیف بودندگ کده نمیتوانسدتنگ رندج و نداراحتی مدرا
تحم کننگ یف بار برای دیگن دخترم به اافلان ردته بودم بعگ از چنگ روز کده بده
تلران آمگم ،نزدیفهای سحر به خانه رسیگم وقتدی وارد خانده شدگم ،بچدهها همده
خواب بودنگ ،ولی آقا بیگار بود چای و میوه و شیرینی آماده بود و منتظر بودنگ بعدگ
از احوا ررسی ،با ترثر به من یفتنگ :میترسم یف وقز نباشم ،شدما از سدفر بیاییدگ و
کسی نباشگ که به استقبا تان بیایگ بیشتر ابحها چدای درسدز میکردندگ در تمدام
طو زنگیی به یاد نگارم که به من یفته باشنگ یف لیوان آب به ایشان بگهم

1

 .5نقد به شیوه حکمت ،موعظه حسنه و جدال احسن

خگاونگ در قرآن خ اب به ریامبر
 1مؤسسه نشر و تحقیقا

میدرمایگ:

ذکر؛ سریذشزهای ویهه از زنگیی استاد شلیگ م لری؛ ج  ،2ص ۲01

راهکارهای ایجاد صمیمیت در خانواده در ایام کرونا



19

ْاد ُع إلی َسبیل َر ِّب َك ب ْالح ْک َمة َو ْال َم ْوع َظة ْال َح َس َنة َو جاد ْل ُه ْ ب َّالتي هيَ َأ ْح َس ُن إ َّن َر َّب َك ُه َ
او
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ ََُْ ْ ُ ْ َ
َ 1
َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ َ ْ
َ
بیل ِه و هو أعل ِبالمهتادین؛ بدا حکمدز و اندگرز نیکدو ،بده راه
أعل ِبمن ضل عن س ِ

رروردیار دلو نما و با آنلا به روشی که نیکوتر اسدز ،اسدتگال و مندانره کدن

رروردیار از هر کسی بلتر میدانگ چه کسی از راه او یمدراه شدگه اسدز؛ و او بده
هگایزیادتگان داناتر اسز

خلی بن احمگ مییویگ« :ولظ ،تذکر و یادآورى سخنی اسز که بدا خیدر و خدوبی
همراه باشگ که قلب و د را ل یف و روشن سازد»  2بنابراین توجده بده شدیوه نقدگ و
دانستن ااو نقگ کردن و نقگرذیر بودن ،میتوانگ نویدگبخش ادمیمز در خدانواده
َ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َّ
دستور دادَ« :قوال ل ُه ق ْوال ل ِّینا ل َعل ُه َیتاهک ُر
باشگ خگاونگ به حضر موسی و هارون
َ
أ ْو َی ِْشی؛ 3به نرمی با او (درلون) سخن بگوییگ؛ شایگ متذکر شود یا (از خگا) بترسگ»
راهکارهای ساده ،کمهزینه و کاربردی
 .5لذتبخش کردن لحظات

نشستن کنار یکگیگر بر سر سفره غذا ،کمف کردن به امور درسی کودکان ،بازیهدای
خالقانه ،برقراری ارتباطهای چشمی و لداطفی در سدالا بدا هدم بدودن ،از جملده
دعالیزهایی اسز دااله بین نس ها را کدم میکندگ همسدر امدام خمیندی دربداره
امیمز امام مییویگ« :همیشه جای خوب را به من تعدارق میکردندگ و همیشده
تا من سر سفره نمیآمگم ،شروع به خوردن غذا نمیکردنگ به بچدهها هدم مییفتندگ:
ابر کنیگ تا خانم بیایگ»  4در سیره شلیگ بلشتی نیز آمگه اسز:
یف روز جمعه به خگمز آقای بلشدتی رسدیگیم یکدی از دوسدتان یفدز :یکدی از
مقاما

خارجی به تلران آمگه و از شما تقاضای مالقا دارد آقدای بلشدتی یفدز:

من برای روزهای جمعه برنامه دارم بایگ به امورا خانواده بپردازم به بچهها دیکتده
بگویم و به آنلا در درمهایشان کمف کنم در کارهای منز هم ،کنار همسرم باشدم
البته ایر امام دستور بگهنگ ،قضیه درق میکنگ
1
2
3
4
5

نح ۲25 :
خلی بن احمگ دراهیگی؛ کتاب العین؛ ج  ،2ص 221
طه22 :
امیر رضا ستوده؛ را به رای آدتاب؛ ج  ،۲ص  ۱2و ۱۷
غالمعلی رجایی؛ سیره شلیگ بلشتی؛ ص۷0

5
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 .5استفاده از کلمات جادویی

استفاده از کلماتی ماننگ «ل فاً»« ،متشکرم»« ،خواهش میکنم»« ،دوستز دارم»« ،بدرایم
ملم هستی» و کلماتی هستنگ که روح را نواز میدهنگ در واق مؤدبانده حدرق
زدن ،امیمیز را میان الضای خدانواده اددزایش میدهدگ و لدز نفدس و کرامدز
انسانی آنان را تقویز میکنگ درزنگ لالمه محمگتقی جعفدری مییویدگ« :بده یداد
دارم روزی در منز سوظتفاهم جزیی بین استاد و والگهام ردیش آمدگ و لبداراتی بدین
آنان ردوبگ شگ رس از یذشز مگ زمانی ،وقتی استاد لازم ردتن به بیدرون مندز
1
بود؛ با نلایز دروتنی جلو آمگ و دسز مادرم را بوسیگ و لذرخواهی کرد»
 .5تمرکز بر نقاط مثبت

تحقیقا نشان میدهگ که تمرکز و توجه به ردتارهای م لوب ادراد و ترییگ و تشویق
این موارد ،بلتدرین رو بدرای اددزایش و تقویدز ردتارهدای م لدوب و کداهش و
تضعیف ردتارهای نام لوب اسدز در مدورد کودکدان ،اسدتفاده از توجده و تشدویق
ِ
تربیتی بسیار بداالیی دارد
ردتارهای م لوب و بیتوجلی به ردتارهای نام لوب ،ترثیر
ِ
لوب ادراد خانواده ،بده مدرور ذهنیدز مثبدزتری
با تمرکز بر ردتار و خصلزهای م
ِ
دوسدتی بیشدتر
نسبز به آنلا ریگا میکنیم که در راب ه ما با آنلا بهشدک ِ ادمیمیز و
ُ ُ ُ َ
ُ
سسدن؛ 2بدا ردادا
نمود ریگا میکنگ امام للی درموده اسز« :ازج ِر المسيئ ِبثدواب الم ِ
دادن و تشویق نیکوکار ،شخص بگکار و داسگ را از بگی و دساد باز داریگ»
درزنددگ بددزرگ لالمدده طباطبددایی مییویددگ« :وقتددی همسددر ایشددان و یددا یکددی از
درزنگانشان وارد اطاق میشگنگ ،ایشان در جلوی رای آنلا تمام قامز بر میخاسدز
3
بارها انلار میداشتنگ که بیشترین لام مودقیزشان ،همسرشان بوده اسز»
 1ررتا درهنگی راسخون؛ «سیره ردتاری لالمه محمگتقی جعفری در برابدر همسدر»؛ ،۲31۷/05/0۲
کگ خبر۲۲2۷۷3 :
https://rasekhoon.net/article/show/114773

 2محمگ بن حسین شریف الرضی؛ نلجالبالغه؛ حکمز ۲۷۷
 3خبریزاری قگم؛ «زن خوب لدالم را یلسدتان میکندگ و ایدر بدگ باشدگ ،لدالم را جلدنم میکندگ»؛
 ،۲3۱2/03/02کگ خبر213512 :
http://www.qudsonline.ir/news/283584

راهکارهای ایجاد صمیمیت در خانواده در ایام کرونا
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 .5تحسین

هر انگازه که س ح توق والگین از درزنگان متعاد باشگ ،بیشف نتایج بلتری حاا
خواهگ شگ به جای انتقاد و کشف اِشکا  ،رذیر درزنگان همانیونه کده هسدتنگ و
استفاده از هر دراتی برای تحسین و تمجیگ با استفاده از جمدال مناسدب و دقیدق،
میتوانگ امیمیز میان والگین و درزندگان را اددزایش دهدگ لبداراتی کده بایدگ هدم
امیمز را ادزایش دهگ و هم شیوه درسز تحسین را اجرا نمایگ برای مثا لبدار
«آدرین که اسباببازیهایز را با برادر سلیم شگی» میتوانگ اینیونده بیدان شدود:
«ببین چقگر برادر خوشحا اسز که میتوانگ با اسباببازی تدو بدازی کندگ» ایدن
جمله به جای دستهبنگی کردن کارها به خوب و بگ ،به درزنگ کمف میکنگ تا میدزان
قگرتش در جلان را ببینگ این کار به او این دراز را میدهگ که درک کندگ کارهدا و
اقگاماتش ملم هستنگ و بر دنیای اطرادش اثر مییذارنگ
وقتی سخن از ارز هایی اسز که برای والگین ملم اسز ،به جای یفدتن جملدهای
ماننگ «آدرین تو خوبی» ،به نتیجهای که کار مثبز او دارد ،اشاره کنیگ بدا ایدن کدار او
تصمیم میییرد که ددعه بعگ نیز این ردتار خوب را تکرار کنگ تا به یف حس خدوب
از درون برسگ ،نه اینکه دقط از بیرون تحسین شود بنابراین به جای یفدتن جملدهای
ماننگ «چه نقاشی دوقالعادهای» ،بگوییگ« :من دیگم که چقگر سدخز روی آن نقاشدی
کار میکردی میتوانی درباره آن کمی برایم توضیح دهدی؟»؛ زیدرا انتظدار مدا ،خدود
نقاشی و تجربههایی اسز که از این کار به دسز میآورد همچندین هنگدام تحسدین
کردن به جای لبار «تو امروز خیلی بلتر بازی کردی؛ تقریبداً یدف ید را بده ثمدر
رسانگی» ،بگوییگ« :من دوسز دارم بازیهایز را تماشا کنم» جمله او این حس را
به او منتق میکنگ که بازی او هیچ ارزشی نگارد ،مگر اینکه او ی بزنگ ما نمیتوانیم
از یف سو مگاوم به درزنگانمان بگوییم کده ورز  ،یدف سدریرمی و کدار یروهدی
اسز و از دیگر سو از آنلا توق داشته باشیم که ی بزننگ نقش رگر و یدا مدادر ایدن
اسز که از بازی درزنگ خود لذ ببرنگ تا او نیز بتوانگ لذ ببرد.
درزنگانی همواره به آنلا یفته میشود که باهو هستنگ ،دکر میکننگ ایر برای انجدام
کاری وقز بگذارنگ ،به این معنی اسز که به انگازه کادی باهو نیستنگ شما بایگ به
او کمف کنیگ تا درک کنگ که مرز ما ماننگ ماهیچهای اسز کده میتواندگ رشدگ کندگ
هنگامی که متوجه شود که ایر برای انجام کاری وقدز بگدذارد ،میتواندگ بده نتیجده
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بلتری برسگ؛ این التماد به نفس را ریگا میکنگ که هدر چیدزی را یداد بگیدرد و در آن
تبحر ریگا کنگ بنابراین بایگ به او بگوییگ« :تو بارها تال  ،و باالخره جدوابش را ریدگا
کردی تو بایگ به خود ادتخار کندی»؛ چدرا کده ایدر قدرار باشدگ کده او بده خداطر
دستاوردهایش به خود ادتخار کنگ ،خود نیز بایگ قاضی و منب به وجدود آمدگن
آن ادتخار باشگ تا لز نفسا به دیگران وابسدته نباشدگ او بایدگ بگاندگ کده شدما
متوجه شگیگ که کار خوبی را انجام داده اسز و ایر شگفززده شگهایگ ،حتمداً بده او
بگوییگ شما در اا هیجانا او را منعکس میکنیگ ،ولی به او نمییوییدگ کده چده
حسی داشته باشگ قضاو خوب بودنش را به للدگه خدود بگذاریدگ شدادمانی
شما بایگ برای داشتن درزنگتان باشگ؛ توجه بیقیگ و شدرط بده او ،اذلدان و ترییدگ
دقط به خاطر کسی که هسز این امر هیچ ارتباطی به کارهدایی کده انجدام میدهندگ،
نگارد؛ بلکه به احساسی برمییردد که شدما بده آنلدا داریدگ و آنلدا بدرای بده وجدود
1
آوردنش ،به انجام هیچ کاری نیاز نگارنگ

 1رایگاه خبری بلگاشز و سالمز کشور؛ «ردتار خوب درزنگان را با چده جمالتدی تحسدین کندیم؟»؛
 ،۲3۱۷/۲۲/21کگ خبر۲02۱۲2 :
https://behdasht.news/fa/news-details/104912

راهکارهای ایجاد صمیمیت در خانواده در ایام کرونا
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