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پیشگفتار
تعيين مباني ،اركان ،چارچوب و مسير پيشرفت كشور در نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران
بايد با مشاركت گسترده و حضور همه جانبه دانشمندان ،محققان ،نخبگان دانشگاهي و حوزوي
و جوان��ان اي��ن مرز و بوم صورت گيرد .به گواه تاريخ و تجارب گذشته ،پيشرفتي همه جانبه و
پايدار خواهد بود كه مباني اسالمي و اقتضائات ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
اينك مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالشهاي علمي ،تخصصي
و فک��ري درباره پیشرف��ت اسالمی ایرانی ،برگ��زاري نشستهاي علم��ي و تخصصي ،تاسيس
انديشكدهه��اي مركز ،انتشار صدها مقالة ارزشمند و تهی��ه نقشه راه تدوین الگو و انجام برخی
از مراح��ل آن ،در نظر دارد با هدف توليد دانش و گسترش و تعميق ادبيات موضوعي در حوزه
الگ��وي اسالمي ايراني پيشرف��ت ،آثاري را به صورت تك نگاشتهاي علمى فاخر منتشر نمايد.
ت��ك نگاش��ت نوشتاري تخصصي و نيمه مبسوط است كه توس��ط يك پژوهشگر خبره در يك
موضوع خاص نگاشته ميشود .تك نگاشت از نظر حجم و محتوا حد فاصل مقاله و كتاب است
و نويسنده با پردازش و تحليل يافتهها و مطالعات تخصصي پيشين و افزودن يافتههاي پژوهشي
جديد خود و تحليل جامع و منسجم آنها افقهاي تازهاي را در زمينه مورد بررسي ميگشايد.
سلسله تك نگاشتهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه در مجلدات مختلف منتشر ميشوند،
حاص��ل تالش جمعي از استادان ،انديشمندان و محقق��ان دانشگاهي و حوزوي است كه مراحل
مختل��ف نگارش ،ارزياب��ي ،ويراستاري ،تدوين و انتشار را با نظارت متخصصان و اهل فن گذرانده
است و در اختیار صاحبنظران قرار میگیرد .در پايان از مساعدتها و تالشهاي ارزنده نويسندگان
ت��ك نگاشته��ا و داوران و مراكز مختلف علمي و پژوهشي كه ما را در تهيه ،تدوين و انتشار اين
سلسله ياري رساندند ،تقدير و تشكر ميشود .اميد است اين محتواي علمي بتواند افق هاي نو و
روشني را در پيش چشم متخصصان دانشگاهي و حوزوي بگشايد و هر روز در طي مسير تدوين و
3
تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت گام هاي بلندتر و استوارتري برداشته شود.
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چکیده
خانواده ،تنها نهاد فطری ،طبیعی ،بیبدیل و جاودانه بشری است و همه نهادهای اجتماعی
برای استحکام خانواده تأسیس میگردند .نظام خلقت الهی بر زوجیت استوار است و ذات
اقدس احدیت همه پدیدهها و شگفتیهای هستی را بر پایه زوجیت و کفویت میآفریند.
خانواده ،دو رکن اساسی دارد ،زن و شوهر؛ و فرزندان -اگر باشند ،-هبه الهی (امانت و هدیه)
هستند .خانواده با پیمان عرشی ازدواج و میثاق مقدس همسری زن و مردی هوشمند ،آگاه،
توانا ،متعهد و مس��ئولیتپذیر ،بااراده و اندیش��ه نیل به آرامش حقیقی و تجربه خوشبختی
بهمعنای دقیق آن بنا میگردد .چراکه غایت زوجیت ،رس��یدن به آرامش جاودان اس��ت و
خوشبختی یعنی برخورداری از احساس مملو از آرامش و دلآرامی و امنیت درون.
بیتردید ،آرامش روان و بس��تر شکوفایی مطلوب وجود ،همه در خانواده هموار میگردد.
چراکه انس��انهم��واره از دو موهبت و منبع اصلی آرامش بهرهمن��د میگردد :یاد خدا و
آرامیدن در کنار همسر آرامشگر.
اصلیتری��ن مؤلفههای س�لامت و تعالی جوامع بش��ری را میبایس��ت در کانون خانواده
و ارزشه��ای حاکم بر آن جس��تجو نمود .خانواده مطلوب و متع��ادل و متعالی ،خانواده
خوش��بختی است که همس��ران آرامشگر ،در تحقق بخشیدن بهغایت زوجیت که همانا
نیل به آرامش جاودان اس��ت ،زیباترین ،گیراترین و پرجاذبهترین رابطههای متقابل را به
نمایش میگذارند و کانون خانواده را به بوستان پرنشاط زندگی و آموزشگاه پویا و بیبدیل
مبدل مینمایند.
عروسپروری و دامادپروری ّ
نگاه انتزاعی به دنیای کودکان و نوجوانان ،مجزا دیدن نوجوانان و جوانان از نهاد خانواده،
طراحی و اجرای برنامههای خاص بدون لحاظ نمودن ارزش��مندی ،اثربخش��ی ،قدرت و
اقتدار خانواده برای جوانان نمیتواند سرانجام چندان مطلوبی داشته باشد .پس باید همه 5
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را در خانواده دید و با خانواده دید و میبایست نگاهمان نگاه خانوادهبنیاد و خانوادهمحور
باش��د .ازاینجهت ،شایسته و بایسته آن است که همه برنامههای ملی و بینالمللی ،همه
قوانین مدنی در حوزههای گوناگون ،عمدتاً خانوادهمحور بوده و صالبت و تعالی خانوادهها
را مدنظر قرار دهد.
بهمنظور دستیابی به هدف غایی ازدواج که همانا نیل به کمال آرامش و تجربه خوشبختی
است ،اساسیترین مؤلفههای احساس آرامش را میبایست در جاذبههای عاطفی و روانی
زوجین و حاکمیت حقوق ح ّقه عاطفی زوجین جستجو نمود .چراکه اصلیترین ریشههای
همسرگریزی ،همسرستیزی ،جدایی و طالق را در گستره جهان در غلبه دافعههای روانی،
رفتاری و نفسانی زوجین پدیدار میگردد .ازاینرو بایسته و شایسته است که زن و شوهر
همواره در اندیش��ه ُحس��ن تأمین نیازهای فطریِ عاطفی و روانی یکدیگر باشند .بدیهی
اس��ت با توجه به فلس��فه و هدف غایی ازدواج ،تالش در تأمین نیازهای فطری عاطفی و
روانی در گستره حیات مشترک ،بههیچوجه تعطیلبردار نیست.
زن و ش��وهر همواره نیاز به نوازش و آرامشگری بصری ،صوتی و حسی/لمس��ی همدیگر
دارند .بهعبارتدیگر ،ازجمله حقوق حقه عاطفی متقابل زوجین نوازشگری و آرامشگری
بصری و صوتی میباش��د و انتظار میرود همیش��ه زن و شوهر در شرایط و موقعیتهای
مختلف دل آرامترین نوازشگری حسی ،زیباترین نگاه و دلنوازترین صوت و کالم را تقدیم
همدیگر نمایند.
تأکید پیامبر اعظم (ص) در به زبان آوردن مکنونات درونی و ابراز محبت قلبی در حقیقت
برخاسته از نیاز فطری و اساسی انسان بهخصوص همسران به زبان تأیید ،تشویق ،ترغیب
و تکریم و محبت است و این مهم از حقوق حقه عاطفی زوجین است .چراکه همه انسانها
فطرتاً محبتپذیرند و اخمگریز ،تأییدطلباند و تکذیبستیز ،تکریمپذیرند و تحقیرگریز.
در کالم حقتعال��ی نزدیکترین و محرمترین و محقترین انس��انها در گس��تره حیات زنها
و ش��وهرها میباش��ند .چنین نزدیکی و محرمیتها را خالق منان در قرآنکریم بدینصورت
اس ل َّ ُه َّن ،1زن و ش��وهر لباس و مصونیت بخش
اس ل َّ ُکم َو ان ُتم ل َِب ٌ
توصیف میفرمایندُ « :ه َّن ل َِب ٌ
روانی و جنسی همدیگر هستند» .این زیباترین و درعینحال کاملترین تعبیری است که خالق
منان ،تصویرگر جسم و روان انسان ،در ارتباط با نحوه روابط زنها و شوهرها بیان فرموده است.
 .1بقره.187 :
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مقدمه
خانواده ،تنها نهاد فطری ،طبیعی ،بیبدیل و جاودانه بشر است و همه نهادهای اجتماعی
همچون مدرسه ،دانشگاه ،آموزش و بهداشت همه برای خانواده تأسیس میگردند .خانواده،
اولین ،مهمترین و پربرکتترین نهاد اجتماعی در تاریخ و فرهنگ و تمدن انسانهاس��ت.
خانواده ،مطلوبترین بس��تر ش��کوفایی وجود و تبلور ارزشهای اخالقی اس��ت .خانواده،
گلستان دلآرامی ،حلقه پیوند نسلها و پل انتقال فرهنگ و ارزشهاست .خانواده ،بهسان
باغی اس��ت که در آن زنها /مادرها باغباناند و شوهرها /پدرها سنگربان و فرزندان -اگر
باشند -گلها و میوههای این باغ هستند .1خانواده ،آموزشگاه ماندگارترین یادگیریهاست،
چراکه همیشه یادگیری ضمنی و مشاهدهای بیشترین پایداری را دارد .خانواده ،سرچشمة
همه زیباییها ،جاذبهها ،دلآرامیها و حسن تأمین همه نیازهای عاطفی و روانی و تجربه
همه ارزشهای اخالقی و جلوههای محبت و ایثار و فداکاری است .خانواده ،ترسیمگر افق
و چش��مانداز فردای جامعه و چگونگی حاکمیت ارزشهای فرهنگی و اخالقی اس��ت .به
همین دلیل ،اصلیترین مؤلفههای سالمت و تعالی جوامع بشری را میبایست در کانون
خانواده و ارزشهای حاکم بر آن جس��تجو نمود .یقیناً مدرسه ،اندکی دیر است! هرچند
فوقالعاده مهم است .پایههای اصلی شخصیت قبل از مدرسه و در خانواده شکل میگیرد.
با همین نگاه ژرف ،پیامبر اسالم حضرت محمد صلیاهلل علیه و آله و سلم میفرمایند« :از
منظر من ،خانواده محبوبترین بنای هستی است».2
رس��ول خدا صلیاهلل علیه و آله و س��لم در تأکید بر این مهم بارها فرمودند پرثوابترین
واسطهگری در گستره حیات ،واسط شدن و رابط شدن برای تألیف قلوب و پیوند ازدواج
ً
الرجال قوامون علی النساء( ،قرآن کریم ،سوره نساء ،آیه  .)34شوهرها سنگربانان همسران خود هستند.
.1
 .2نهجالفصاحه
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پایدار بین داوطلبان ازدواج با اندیش��ه -انتخاب دقیق و عروسی آسان -و بالطبع تأسیس
نهاد مقدس خانواده میباشد.
خانواده ،با پیمان عرش��ی ازدواج و میثاق مقدس همس��ری زن و مردی هوش��مند ،آگاه،
توانا ،متعهد و مسئولیتپذیر ،بااراده و اندیشه نیل به آرامش حقیقی و تجربه خوشبختی
بهمعنای دقیق آن بنا میگردد.
چراکه غایت زوجیت ،رس��یدن به آرامش جاودان ،دلآرامی ،آرامشگری و آرامشبخشی
است و خوشبختی یعنی برخورداری از احساس مملو از آرامش و دلآرامی و امنیت درون.
خوشبختی ،مقصد نیست ،بلکه مسیر حیات است .خوشبختی از آن فردا و ارمغان فرداها
نیست .خوشبختی ،حلقههای پیوستهای از لحظههای امروز است .یقیناً مطلوبترین بستر
احساس آرامش و تجربه خوشبختی ،بوستان خانواده است.
خانواده ،دو رکن اساسی دارد ،زن و شوهر؛ و بیتردید ،از این دو رکن ،رکن اصلی و ستون
پایدار کانون خانواده ،زن/مادر اس��ت و فرزندان ،هبه الهی (امانت و هدیه) هستند و چند
سالی مهمان خانواده میباشند تا در سایه تعامل خوشایند و آرامشبخش والدین خود و
مشاهده روابط محبتآمیز و متقابل ایشان در شرایط و موقعیتهای مختلف ،در سختیها
و عافیتها ،در ناکامیها و کامرواییها ،بهطور مستقیم و غیرمستقیم قاموس همسری و
آیین همسرپروری و آرامشگری و آرامشآفرینی را بیاموزند تا در اولین فرصت ممکن با
احراز کفایتهای الزم در اندیش��ه انتخاب همسری دلآرام باشند و خانواده دیگری را بنا
نمایند.
یقین��اً ،آنگاهکه فرزن��دان ما ،دلآرامی و جلوههای محبت و ایث��ار را از پدرها و مادرهای
دلآرام و آرامشگ��ر میآموزن��د و از غنیترین و خوش��ایندترین آرامشخاطر برخوردار
میگردند ،بهدوراز هرگونه ناامنیهای روانی و دلبستگیهای ناامن عاطفی ،با سرمایهای
از دلآرامی و احساس آرامش از بیشترین قدرت ذهنی در اکتساب آموزههای آموزشگاهی
بهرهمند میشوند.
چراکه که آرامش ،اصلیترین بس��تر توحید و خداجویی و مهمترین مؤلفه خالقیتهای
ذهنی و نوآوریهای فکری در همه کودکان و نوجوانان هوشمند و مستعد است.
خانواده مطلوب و متعادل و متعالی ،خانواده خوشبختی است که همسران آرامشگر ،در
 8تحقق بخشیدن بهغایت زوجیت که همانا نیل به آرامش جاودان است ،زیباترین ،گیراترین
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و پرجاذبهترین رابطههای متقابل را به نمایش میگذارند و کانون خانواده را به بوس��تان
مبدل مینمایند.
پرنش��اط زندگی و آموزشگاه پویا و بیبدیل عروسپروری و دامادپروری ّ
چراکه مؤثرترین شیوه فرزندپروری همانا فراهم نمودن مطلوبترین و خوشایندترین بستر
و مؤثرترین رویکرد در آیین همسرداری و همسرپروری است.
بیتردید ،آرامش روان و بس��تر شکوفایی مطلوب وجود ،همه در خانواده هموار میگردد.
از همین منظر همواره دلآرامترین ،گش��ادهروترین و پرتالشترین کودکان آنانی هستند
که شاکله پرنشاط شخصیت ایشان در کانون پرصفا و محبت خانواده پدیدار گشته است.
درواقع سالمترین ،مثبتاندیشترین ،امیدبخشترین و تالشمدارترین نوجوانان و جوانان
کسانی هستند که با بیشترین همدلی و همانندی با پدر و مادر رشد یافته و مصونترین
و خوشایندترین دلبستگی را نسبت به آنان مییابند.
و این حقیقت به آن معناس��ت که برنامههای متنوع تربیتی و فرهنگی و اجتماعی برای
کودکان و نوجوانان زمانی میتواند بهدرستی اثربخش باشد که آنها را در کنار والدین و
در کانون خانواده بااحساس خوشایندی از همدلیها و همانندیها و دلبستگیهای امن
بیابیم.
هدای��ت مطل��وب جوانان در ش��رایط و موقعیتهای مختل��ف و در جایگاههای گوناگون
اجتماعی هنگامی میتواند از برترین اثربخشی برخوردار گردد که از بیشترین احساس و
خاطره خوش��ایند و نگرش مثبت و غنی نس��بت به اندیشه و رفتار والدین خود برخوردار
بوده باشند.
همه سخن این است که خانواده میتواند سرچشمه همه نیکیها و مطلوبها باشد .نگاه
انتزاع��ی به دنیای ک��ودکان و نوجوانان ،مجزا دیدن نوجوانان و جوان��ان از نهاد خانواده،
طراحی و اجرای برنامههای خاص بدون لحاظ نمودن ارزش��مندی ،اثربخش��ی ،قدرت و
اقتدار خانواده برای جوانان نمیتواند سرانجام چندان مطلوبی داشته باشد.
پس کودک را باید در خانواده و در حلقه تعامالت خوش��ایند پدر و مادر دید .نوجوان را
باید در کانون حیاتبخش خانواده و در س��ایه دلآرامیها و آرامشگری و آرامشآفرینی
والدین موردتوجه قرار داد .جوانان را باید در فرایند بیشترین همدلی و همانندی با والدین
و همچنین تکوین نگرشهای مثبت و خوشایند نسبت به تالشمداری و انتخاب همسری
9
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نوآموز مدرس��ه نیز در بین صدها همکالس��ی خود و در کنار دهها مربی و معلم مدرسه،
کودک مهرآموزی است که به یک خانواده تعلق دارد .از یک خانواده به مدرسه آمده و به
کانون خانواده بازمیگردد .بخش قابلتوجهی از احساس��ات و باورهایش در درون خانواده
پدیدار گشته است.
نوجوان و جوان نیز با اندیش��ه خاص و رفتار پرمعنا ،فرزند دلبند و س��رمایه وجود پدری
مهربان و مادری دلسوز و چشمنگران است و همه وجودش به خانواده تعلق دارد.
لذا ،همه را باید در خانواده دید و با خانواده دید .کودکان و نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن،
خواهرها و برادرها ،زنها و مردها ،پدرها و مادرها ،پدربزرگها و مادربزرگها همه و همه
را باید در خانواده نگریس��ت .مگر نه این اس��ت که بهترین و مطلوبترین پرورشگاهها و
مؤسس��ات حمایتی از کودکان و نوجوانان بیسرپرس��ت و سالمندان نیازمند به حمایت،
همانا طراحی امکانات زندگی در قالب شبهخانواده است! پس بازهم باید خانواده را دریابیم
و همه را در خانواده ببینیم و نگاهمان نگاه خانوادهبنیاد و خانوادهمحور باشد.
همین اس��ت که مربیان بزرگ و بلنداندیش در اندیشه و کالم ،همه متربّیان و مخاطبان
خود را همواره در کانون خانواده میبینند و بهجایگاه و منزلت خانوادگی ایشان میاندیشند
و احساسات و نگرشها و باورهای خانوادگی آنها را موردتوجه قرار میدهند.
پس خانواده را پاس داریم ،همه را در خانواده ببینیم و همه را برای استحکام و صالبت و
پویایی و نشاط خانواده بخواهیم.
بنابراین شایسته و بایسته آن است ،همه برنامههای ملی و بینالمللی ،همه قوانین مدنی
در حوزهه��ای گوناگون ،عمدتاً خان��واده محور بوده و صالبت و تعالی خانوادهها را مدنظر
قرار دهد.
با یک نگاه ژرف به فلس��فه و مبانی روانش��ناختی و تربیت��ی آموزههای دینی ،به نیکی
درمییابیم که اولین و مهمترین بازتاب و تبلور باورهای دینی و رفتارهای متعالی مذهبی
در کانون خانواده نمایان میگردد .آنگاهکه کودکان خردس��ال در دوران حس��اس رشد و
تحول شخصیت با فرصت طالیی یادگیریهای آزاد و مشاهدهای ،هزاران بار هنگامههای
اذان ،ش��اهد اقام��ه نماز پدر محبوب و م��ادر عزیز خود میش��وند و رفتارهای دلآرام و
آرامشبخش متقابل ایشان را در شرایط و موقعیتهای گوناگون در حریم خانه مشاهده
 10مینمایند ،با همه وجود ،مشاهدات و یادگیریهای غیرمستقیم خود را به خاطر سپرده و
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مترصد فرصتی میشوند که همه آموختههای خوشایند خود را بازنمایی و تجربه نمایند.
هنگامیک��ه مادر این باغبان پرنش��اط خان��واده بهاتفاق فرزند یا فرزن��دان ،چهره آرام و
نش��اطبخش و آرامشگر همس��ر و س��نگربان خود را در نماز و راز و نیاز با خالق مهربان
مشاهده میکند و سحرهای ماه رمضان در خلوتخانه ،دلدادگی و وارستگی او را میستاید،
بیتردید عالقه و محبت او نسبت به همسر مضاعف میگردد.
زمانی که زن و شوهر و یا هر دو نفر با سفر عرشی به مکه و انجام فرایض پرمعنای برنامه
حج ،حاجی میشوند و به نیکی میآموزند که هرگز خودبین و خودکامه و خودمدار نباشند
(چراکه تالش کردهاند به آیینه نگاه نکنند و خودشان را نبینند) ،هرگز خودپسندی نکنند
و خودبزرگبین نبوده و خودنمایی نکنند (چراکه از زیور خودنمایی و عطر نشانگر بهدور
بودهاند) ،هرگز پرخاشگری ننمایند و با هیجان خشم شخصیت دیگران را ویران ننمایند
(چراکه در فرایند حج آموختهاند که نباید ریشهها را ویران کرد) و باالخره با تالش مستمر
معنای تالشمداری و توکل را تجربه دوبارهای نموده و وجودش��ان را از همه آس��یبهای
مبرا و مصفا نمودهاند ،اینک ،اولین تجلّی جلوههای
شخصیت و آفات رشد و تحول مطلوب ّ
ش��خصیت گندزداییشدة حاجی در درون خانواده و در کنار همسر و فرزندان به نمایش
گذارده میشود.
آری ،اثربخش��ی همه باورها و رفتارهای متعال��ی دینی که مؤلفههای اصلی آن بر فطرت
و عقالنیت و معنویت اس��توار اس��ت ،قبل از هر جای دیگر در درون خانواده و در منظر
نگاههای پرمعنای همس��ران با دنیایی از احساسات خوشایند ،پدیدآیی نگرشهای مثبت
و همدلیها و همانندیها و یا خداینکرده بعضاً احساس��ات ناخوشایند موردارزیابی قرار
میگیرد.
از س��وی دیگر همواره ،حقیقت شخصیت آدمی در حریم دنج و راحت خانواده و بهدوراز
چش��مان نقاد اغیار نمایان میگردد .بس��یاری از مواقع ،آدمها بهلحاظ رودربایستیهای
اجتماعی و تمایل درونی برای جلب نظر مثبت دیگران نس��بت به خود ،س��عی میکنند
بهگونهای که ش��رایط میطلبد رفتار نمایند و نه بهگونهای که همواره بوده و هس��تند .از
همی��ن رو ،عم��وم آدمها تالش مینمایند در موقعیتهای مختل��ف رفتارهای مطلوب و
مطلوبتری از خود نش��ان دهند و نظر مثبت دیگران را جلب نمایند ،مث ً
ال خانم یا آقای
کارمندی سعی میکند در محلکارش کارمند خوب و نمونه باشد و دیگران او را کارمند 11
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خوب میشناسند .جوان دانشجویی تالش میکند از منظر اساتید خود ،دانشجوی برتری
باش��د و اس��اتید ،او را دانشجوی خوب میشناس��ند .جوان دیگری سعی میکند دوست
خوب و بامعرفتی برای دوس��تانش باشد؛ اما باید اذعان داشته باشیم که همیشه حقیقت
شخصیت و تجلی اصلیترین صفت آدمی در درون خانواده معنا مییابد.
آن کارمند نمونه ،وقتی از ُسویدای دل بر نمونه بودن خود میتواند مباهات داشته باشد؛
که اول ،همس��ر نمونه باشد ،بعد پدر /مادر نمونه باش��د ،بعد خواهر /برادر مطلوب باشد،
همسایه نیکو باشد ،خویشاوند محبوب باشد ،عابد صادق و بیریا باشد و همه این صفات
مطلوب مورد انتظار در حریم خانواده تکوین مییابد .آن جوان دانشجو نیز وقتی حقیقتاً
از احس��اس خودارزش��مندی برخوردار میگردد که ابتدا همسر مطلوب و فرزند محبوب
و برادر/خواه��ر بامعرفت باش��د و همه اینه��ا در آغاز در خانواده معن��ا مییابد؛ بنابراین
ارزشهای اصیل و پایدار ،اساساً در حریم امن و راحت خانواده پدیدار میگردد و به سخن
دیگر شخصیتهای مطلوب ،شخصیتهای خانوادهمحور میباشند.
اگر صفات ش��خصیتی انس��ان در حریم خانواده و از منظر همس��ر و فرزندان /والدین و
خواهران و برادران مطلوب و محبوب باشد ،یقیناً صاحبان چنین صفات شخصیتی در هر
موقعیتی که باشند با دلآرامی و تالشمداری و خالقیت از جایگاه قابلتوجهی برخوردار
خواهند بود .همه کالم این اس��ت که صفات حقیقی اهل ایمان و ملتزمان به فریضههای
دینی و ویژگیهای راستین شخصیتی ،آنانی که سعی میکنند در موقعیتهای مختلف
اجتماعی ،قدی برافراشته نمایند ،در درون حریم امن خانواده انعکاس مییابد.
این بهآن معناست که شخصیت ادارهمحور و دانشگاهمحور و کوچه و بازارمحور ،نمیتواند
چندان باثبات و ماندگار باش��د ،چراکه حقیقت شخصیت آدمی در درون خانواده متجلی
میگردد و شخصیت خانواده محور پایدار و ماندگار است.
تلویزیون یک رس��انه خانوادهمحور اس��ت؛ شایسته آن است که در همه برنامههای هنری
و فرهنگی و اجتماعی ولو آنکه بعضاً گروه س��نی خاصی را مخاطب میداند ،مثل برنامه
کودکان ،نوجوانان و یا جوانان و بزرگس��االن ،همواره تهیهکنندگان برنامههای تلویزیونی
بر این باور باش��ند که کودکان و نوجوانان در کانون خانواده و عمدتاً در کنار بزرگس��االن
محبوب تلویزیون را مشاهده مینمایند .ازاینجهت تهیه برنامهها با اندیشه نیل بهسالمت،
 12نشاط ،آرامش ،پویایی و استحکام بیشتر خانوادهها بوده و از تولید و پخش برنامههایی که
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میتواند در آرامش خانواده و تفاهم و تکریم متقابل همسران تعارض و تزلزل ایجاد نماید،
اجتناب نمایند.
مدیران فهیم نظام تعلیم و تربیت خانواده محور با اندیش��ه به اهمیت و قداس��ت خانواده
و اذع��ان بر ُحس��ن قابلیتهای فط��ری دانشآموزان ،همگام با اندیش��ه عروسپروری و
دامادپروری والدین ،لحظهای از اندیشه حمایت و استحکام خانواده غافل نبوده ،برای همه
شاگردانش��ان خانوادهای دلآرام ،متعادل و تالشم��دار آرزو نموده و در تحقق آن تالش
مینمایند .مدیران بصیر نظام تعلیم و تربیت کشور نیک میدانند دانشآموزانی که متعلق
به خانوادههای دلآرام بوده و دلبستگی عاطفی امنی به والدین دارند با بیشترین آرامش
از باالترین اندیشه تالشمداری و خالقیت ذهنی برخوردارند.
در نظام متعالی تعلیم و تربیت خانوادهمحور ،والدین دانشآموزان بیشترین و اثربخشترین
مشارکت را در مدرسه داشته و باهمدلی و همراهی معلمان مدرسه ،امنترین و متعالیترین
بستر سازشیافتگی اجتماعی ،غنای عاطفی ،پویایی علمی و خالقیتهای ذهنی را برای
دانشآموزان فراهم مینمایند.
در مدرس��ه خانوادهمحور ،عموم معلمانی در کالسهای درس حضور پرنش��اط دارند که
ش��اکله ش��خصیتی ایش��ان آمیزهای اس��ت از عطوفت و محبت و منطق و استواری .این
معلمان از بیشترین محبوبیت برخوردارند .درواقع عموماً برنامههای مشاورهای و مداخالت
روانشناختی خانواده محور از بیشترین اثربخشی برخوردار است.
مدیران بهداش��ت و درمان کش��ور بهیقین میدانند که کارآمدترین خدمات بهداشتی و
درمانی در گستره جهان ،خدمات بهداشتی و پزشکی خانوادهمحور است .در نظام خدمات
بهداش��تی و پزش��کی خانواده محور ،خانوادهها توجه فوقالعادهای به بهداشت عمومی و
س�لامت خانواده داش��ته و با بهرهمندی از مشاورههای پزش��ک حاذق خانواده در اتخاذ
تدابیر پیشگیرانه از ابتال به ناخوشیها و بیماریها پیشگام بوده و در مواقع ضروری بهنحو
بایستهای از خدمات درمانی بههنگام و مناسب برخوردار میشوند.
مدیران و مس��ئوالن بصیر و دوراندیش س�لامت روان هنگام��ی میتوانند در عرصه ارائه
خدمات روانش��ناختی و مشاوره توفیقات بایسته و شایستهای داشته باشند که اهداف و
برنامههای اصلی ایش��ان ،خانوادهمحور باشد .چراکه همه از خانواده است که به محل کار
میروند و همه از خانواده است که به مدرسه و دانشگاه رهسپار میشوند .هرقدر برنامههای 13
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جامع خدمات روانشناسی و مشاوره بیشتر خانوادهمحور باشد ،نظام خانواده از استحکام
بیش��تری برخوردار خواهد ش��د .بدون تردید طراحی و اجرای هرچه بهتر برنامه جامع و
فراگیر روانشناس /مش��اور خانواده میتواند زمینه بهرهمندی مناسب و مفید خانوادهها
را از خدمات روانشناس��ی و مش��اوره در زمینههای چگونگی فرایند شناخت متقابل در
انتخاب همسر توس��ط جوانان داوطلب ازدواج در خانواده ،آشنایی هرچه بیشتر با مبانی
روانشناختی اصول کفویت در انتخاب دقیق و ازدواج پایدار ،جاذبههای متقابل همسری
و آرامشگری متقابل ،اندیش��ه فرزندآوری و اصول فرزندپروری ،تعامل پرجاذبه کالمی و
رفت��اری در خانواده ،مؤثرترین روشهای پویایی ذهنی ،مش��اوره تحصیلی و پیشگیری
از کماش��تهایی روانی و افزایش انگیزه تالشمداری ،روشهای پیش��گیری از اضطراب و
افسردگی ،درمان بهینه و بههنگام برخی اختالالت ساده روانی و حرکتی و پیشگیری از
اختالالت ماندگار عاطفی و روانی فراهم نماید.
طرح برنامه فراگیر روانشناس /مشاور خانواده و اختصاص یک روانشناس یا مشاور واجد
شرایط ،حاذق و مؤمن و متعهد بهطور تماموقت به هر هفتصد خانوار میتواند اثربخشی
قابلمالحظهای در ارتقای بهداشت روانی و تحکیم نظام خانواده و بالطبع تعالی بهداشت
روانی جامعه داشته باشد.
بدون تردید روانشناس��ان و مشاوران خانواده در ُحس��ن ایفای رسالت خطیر خویش از
برترین صفات و ویژگیهای علمی و اخالقی برخوردار خواهند بود .انتظار بایسته آن است
که همه روانشناس��ان و مش��اوران ،بهخصوص در عرصه خانواده ،مؤمن ،متدین ،متعهد،
متخصص ،مسلط ،متعهد ،مورد وثوق و محرم راز باشند.
از نگاه دیگر ،افزایش ضریب احس��اس امنیت روانی و امنیت اجتماعی خانوادهها هنگامی
میتواند مقدور و میسور گردد که خدمات عمومی تأمین اجتماعی و بیمههای حمایتی،
بهمعنای دقیق کلمه ،خانوادهمحور باشد .ارائه خدمات تأمین اجتماعی و بیمههای همگانی
خانوادهمحور میتواند بهطور قابلمالحظهای در ارتقای امنیت و استحکام خانوادهها مؤثر
واقع گردد.
پرواضح اس��ت ،در کنار خدمات مؤثر و قابلقبول عمومی ،آموزشی ،بهداشتی و بیمههای
کارآم��د همگان��ی خانوادهمحور ،طراحی و اجرای برنامههای جام��ع و کارآمد و اثربخش
 14پلیس محلهمحور و خانوادهمحور میتواند احس��اس امنیت خانوادهها و بالطبع استحکام
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نظام خانواده را بهگونهای مؤثر افزایش دهد .بدیهی است هر محله یا منطقه با ویژگیهای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خاص خود از مجموعههایی از همسایگیها پدیدار میگردد
و همس��ایهها از حلقههای پویا و ارزشمدار خانوادهها ش��کل میگیرند .به س��خن دیگر
هنگامیکه اعضای خانوادهها در یک محله یا منطقه خاص از یک ارتباط روانی -اجتماعی
پوی��ا و تعامل خوش��ایند و متقابل با پلیس برخوردار میگردند و از نزدیک ش��اهد تعهد
حرفهای و اقتدار سازمانی پلیس میگردند ،احساس امنیت و مصونیت اجتماعی در ایشان
مضاعف میگردد.
ب��دون تردید ،فیالمثل اگر برای هر  700خانوار یک پزش��ک خانواده ،یک روانش��ناس
خانواده ،یک مش��اور دینی خانواده ،یک مشاور حقوقی خانواده در نظر گرفته شود و یک
پلیس خانواده با ویژگیها و قابلیتهای بایسته و شایسته اختصاص یابد ،این امر میتواند
بلندترین گام و مؤثرترین اقدام در تقویت امنیت روانی -اجتماعی و اس��تحکام خانوادهها
تلقی گردد.1

 .1شایسته و بایسته آن است که در جامعه ایران اسالمی با نگاه دوباره به جایگاه و ارزشمندی خانواده در گستره هستی و تالش مضاعف
برای استحکام نظام خانواده و پیشگیری از همسرگریزیها و همسرستیزیها و طالق و جدایی و پیامدهای ناخوشایند روانی و اجتماعی و
طراحی و اجرای برنامههای خدمات عمومی ،آموزشی ،بهداشتی ،مشاورهای ،حمایتی و هدایتی ،امنیتی و اجتماعی خانوادهمحور ،یک نهاد
یا سازمان مدبر و مقتدر برای هماهنگی و اجرای برنامههای ملی ،حمایتی و هدایتی خانوادهمحور تأسیس گردد .این نهاد یا سازمان میتواند
بهصورت معاونت ریاست جمهوری در هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامههای خانوادهمحور باشد و یا بهصورت یک وزارتخانه مهم و به عبارتی
مهمترین وزارتخانه با عنوان وزارت خانواده تأسیس گردد .این مهم میتواند در تحقق بخشیدن به اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسالمی
بیشترین نقش را داشته باشد که مقرر میدارد« :ازآنجاکه خانواده واحد بنیادی جامعه اسالمی است ،همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای
مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ،پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی باشد».
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خانواده و رابطه پرجاذبه زن و شوهر؛
زیباترین و کاملترین رابطه در گستره هستی
خانواده پرمعناترین و زیباترین بس��تر پدیدآیی کاملترین و دل آرامترین رابطه انس��انی
یعنی رابطه زن و شوهر است .چراکه رابطه زن و شوهر یعنی تجلّی همه خوشایندیها و
همه دلآرامیها.
رابطه زن و ش��وهر ،رابطه عاشق و معش��وق ،رابطه تن و تنپوش ،رابطه همراهان طریق
کمال و معناگر محبت و ایثار است.
رابطه زن و شوهر ،به قدمت خلقت آدم ،به قداست متعالیترین ارزشها ،به عظمت گستره
هستی ،به برکت همه نسلها در همه عصرها و تجلیگر اولین تعامل حقه انسانهاست.
رابطه زن و شوهر ،سرچشمه همه عاطفهها و بستر گیراترین رابطههاست .زن مرادش را
در حسن رابطه با شوهر مییابد و شوهر آرامش را درگرو وجود زن میداند.
رابطه زن و ش��وهر جلوهای از برترین هنر زندگی و کاملترین شکل ارتباط انسانی است.
در یک نگاه ،رابطه زن و شوهر آمیزهای است از زیباترین تالقی چشمها ،گیراترین تبادل
کالمها ،هماهنگترین تپش قلبها ،همس��وترین اندیشهها ،استوارترین گامها و پر رمز و
رازترین محرمیتها.
رابط��ه زن و ش��وهر ،معنایی از درس وفا ،آیینهای از مه��ر و صفا و تصویری از یکرنگی و
دلدادگی است.
رابطه زن و شوهر ،مناسبترین بستر برای رویش شکوفههای حیات و مطلوبترین زمینه
برای پدیدآیی پرجاذبهترین رفتارهاست.
رابطه زن و ش��وهر ،حیاتیترین پاسخ به فطریترین نیاز زندگی فردی و اجتماعی انسان 17
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است.
رابطه زن و شوهر ،بیانی از حقیقت و ضرورت بنای خانواده و زنجیره جوامع انسانی است.
رابطه زن و شوهر ،تصویری از نمایش همه جاذبهها ،همه زیباییها ،همه قابلیتها و همه
کماالت وجود انسان است.
رابطه زن و ش��وهر ،رابطه لطیف ،گرمابخش و مهرآفرین اس��ت و اساس آن بر تمجید و
تکریم و گذشت و ایثار استوار میباشد.
رابطه زن و شوهر ،رابطه مهرورزی و محبتپذیری ،عهد و وفا ،گذشت و ایثار ،سخاوت و
احسان ،مودت و مروت ،صداقت و درستی ،صفا و صمیمیت ،راه و رهرو ،خورشید و نور،
چش��مه و آب ،پرنده و بال ،اوج و پرواز ،دل و دلدار ،چش��م و نگاه ،اندام و لباس ،چراغ و
روشنی ،باغ و باغبان ،گل و گلدان ،سبزه و بهار ،گلبرگ و ریحان ،انگشتر و نگین ،لبخند
و نشاط ،طبیب و درمان ،سکینه روان و آرامش جان ،رحمت و نعمت و سرانجام مثالی از
رابطه علی (ع) و فاطمه (س) است.
آری ،نظام خلقت الهی بر زوجیت استوار است .ذات اقدس احدیت که احد است و صمد،
لم یلد و لم یولد و کفوی برای او متصور نیست ،همه پدیدهها و شگفتیهای هستی را بر
پایه زوجیت و کفویت میآفریند.
1
اج کلَّ َها ِم َّما تُنب ُِت ال َْأْر ُ
ض َوم ِْن أَنفُسِ ِه ْم َو ِم َّما لاَ ی ْعلَ ُمون
«س ْب َح َ
ان الَّذِی َخلَقَ الَأْ ْز َو َ
ُ
منزه اس��ت خدایی که همه پدیدههای هس��تی را جفت آفریده اس��ت ،چ��ه از نباتات و
حیوانات و چه از نفوس بشر و دیگر مخلوقات و پدیدههایی که شما از آن آگاه نیستید».
اصل زوجیت در هس��تی ،پرشکوهترین نشانه توحید ،حکمت و آیت بقا و کمال خلقت و
مایه تفکر و اندیش��ه بشر اس��ت 2.اگر به هر چه در زمین و آسمان است به دیده بصیرت
بنگریم ،اصل زوجیت را در جایجای زمین ،در دل کوهها و اعماق دریاها و اقیانوسها و
در قلمرو کهکش��انها و ستارهها و پهنه آسمانها با نهایت خضوع درمییابیم و به درگاه
3
خالق شگفتیها سپاس میگوییم.
سنگ را که میشکافیم همه ذرات و اتمهایش به یک نسبت مساوی ،مثبت و منفی است.
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 .1سوره یس ،آیه .36
کم أَن َْب ْت َنا فیها م ِْن ِّ
کل َز ْو ٍج ک ِری ٍم (سوره شعرا ،آیه )7؛ آیا در زمین نظر نکردند که ما چه انواع گوناگون از نباتات برویاندیم.
َ .2ول َ ْم َیر ْوا إِلَی ال َْأْر ِ
ض ْ
ض َو َج َع َل فیها َر َواسِ ی َوأَن ْ َه ًارا ۖ َوم ِْن ِّ
ین ۖ یغْشِ ی اللَّ َ
یل ال َّن َه َار ۚ إ ِ َّن فِی َذل ِک آَلیاتٍ
َ .3و ُه َو الَّذِی َمدَّ ال َْأْر َ
ین اثْ َن ِ
کل الث ََّم َراتِ َج َع َل فیها َز ْو َج ِ
ون (سوره رعد ،آیه )3؛ اوست خدایی که بساط زمین را بگسترد کوهها برافراشت و نهرها جاری ساخت هرگونه میوهها پدید
َکر َ
ل ِ َق ْو ٍم ی َتف ُ
آورد همهچیز را جفت بیافرید شب تار را بروز روشن بپوشانید همانا در این امور برای متفکرین نشانههایی است.
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به گیاهان و حیوانات که نظر میکنیم ،به یک نسبت مطلوب و برابر ،نر و ماده هستند.
خالق صورتگر ،خلقت انس��ان ،این اش��رف مخلوقات را در بس��تر قانون عرشی زوجیت و
کفویت ،در هیئتی از مؤنث و مذکر ،دختر و پس��ر ،زن و مرد در حیات قبل از تولد و به
هنگام تشکیل نطفه و فرایند ترکیب پیچیده و شگفتانگیز اسپرم و تخمک در رحم مادر،
تصویر و تقدیر میفرماید.
اصلیترین رسالت زن و شوهر ،محقق نمودن واالترین هدف ازدواج یعنی نیل به آرامش
پایدار و ماندگار اس��ت .ازدواج طبیعیترین پاس��خ به نیاز فطری انسان به امنیت درون و
آرامش روان است.
برخورداری زن و شوهر از آرامش روان و آسودگی خاطر مطلوبترین بستر را برای اعتالی
وجود و شکفتن همه قابلیتها و نیل به احساس خودشکوفایی و فالح فراهم میآورد.
همانگونه که در گس��تره هس��تی خانواده تنها نهاد فطری بش��ر اس��ت و همه نهادهای
اجتماعی ،مس��جد و مدرس��ه ،دانش��گاه و اداره ،کارخانه و بازار ،نهادهای ثانویه و فرعی
محسوب میشوند و در یک نگاه بصیرانه برای بقا و تعالی خانوادهها تأسیس کردهاند ،در
کانون خانواده نیز اصلیترین س��تونهای بنای خانواده زنوشوهری هستند که با ازدواج
خود بانی خانواده ش��ده و به آن معنا بخشیدند .پرواضح است که کمال خانواده در کمال
رواب��ط زن و ش��وهر معنا مییاب��د و در این نگاه فرزند هرقدر عزی��ز و محبوب و مطلوب
اس��ت ،بهعنوان هبه« ،هدیه امانتی» در کنار زن و ش��وهر قرار میگیرد .به س��خن دیگر
محورهای اصلی کانون خانواده زن و شوهر میباشند ،اعم از اینکه مسؤولیت فرزندآوری و
فرزندپروری را داشته باشند و یا بدون فرزند و فارغ از مسؤولیت خطیر فرزندپروری باهم
1
زندگی کنند .فرزند فرع است و اصالت با زن و شوهر.
بعد از خدای مهربان نزدیکترین کس به انس��انهمس��ر اوست .هرچند به فرموده خالق
س��بحان محترمترین و قابلاحترامترین انس��انها پدر و مادر هستند که بوسیدن دست
ایش��ان ثواب بس��یار دارد ،اما در کالم حقتعالی نزدیکتری��ن و محرمترین و محقترین
انسانها در گستره حیات زنها و شوهرها میباشند .2چنین نزدیکی و محرمیتها را خالق
 .1این تفکر و بیان غیرواقع و خرافه برخی از زنها و شوهرها (مادرها و پدرها) که اظهار میدارند :به خاطر فرزند یا فرزندانم زندگی میکنم
و اال لحظهای نمیمانم .نشانی از عدم درک درست از قانون زوجیت و هدف نهایی ازدواج و قداست خانواده است.
 .2ازنظر فقه اسالمی نیز زن مکلف به تمکین از نظریات شرعی و منطقی شوهر است و تبعیت ازنظر حقه شوهر بر اطاعت از دستور پدر
و مادر مقدم است و از سوی دیگر نفقه زن به شوهر واجب است و اگر شوهر همسرش گرسنه باشد و مادرش نیز گرسنه باشد و او فقط
یک قرص نان داشته باشد باوجود احترامی که برای مادر قائل است میبایست نان را تقدیم همسر نماید و این همسر مهربان و یکدل است
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منان در قرآنکریم بهاینصورت توصیف میفرمایند:
1
اس ل َّ ُه َّن
َّ
اس ل َّ ُکم َو ان ُتم ل َِب ٌ
ُ«هن ل َِب ٌ
زن و شوهر لباس و مصونیت بخش روانی و جنسی همدیگر هستند».
و این زیباترین و درعینحال کاملترین تعبیری اس��ت که خالق منان ،تصویرگر جسم و
روان انسان ،در ارتباط با نحوه روابط زنها و شوهرها بیان فرموده است.
در این نگاه عرش��ی زنها و ش��وهرهای بصیر و فهیم ،زیباترین ،آراستهترین ،فاخرترین،
مقاومترین لباس و پوشش فطری و روانی -حمایتی همدیگر هستند .همسران محبوب و
آرامشگر همه تالشش��ان بر آن است که از شخصیت وجود خود لباسی از جنس محبت
برای هم فراهم آورند .لباس محبتی که تاروپود آن از راس��تی و صداقت ،گذش��ت و ایثار،
ش��جاعت و عدالت ،صبوری و معرفت ،آزادگی و وارستگی ،کرامت و احسان است .همین
است که پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی (ص) عنایت ویژه به کانون خانواده و روابط
زنها و ش��وهرها داش��ته و تالش نمودند با تأسیس یک خانواده نمونه با زوجیت برترین
مردها و برترین زنها ،پیمان ازدواج علی(ع) و فاطمه (س) کاملترین تفسیر و واالترین
اس ل َّ ُه َّن» و زیباترین و پرشکوهترین و آرامشبخشترین
اس ل َّ ُکم َو ان ُتم ل َِب ٌ
تصویر « ُه َّن ل َِب ٌ
رابطه زنها و شوهرها را بر فراز عصرها و نسلها و برای همه زوجهای هستی به نمایش
بگذارند.
در نگاه آموزههای دینی و ارزشهای قرآنی و در منظر پیامبر اعظم ،رسول اکرم حضرت
محمد (ص) وجود زن مانند باغبانی است از جنس گل و شوهر باید سنگربان این باغبان
گل صفت باشد.
2
ب��ه فرموده حضرت عالمه اس��تاد جوادیآملی ازجمله معان��ی کالم الهی در قرآنکریم
«ال ِّر ُ
ون َعلَی النِّساءِ» ،3شوهرها سنگربان زنانشان هستند و باید باشند .در این فضا
جال َق ّوا ُم َ
زن همانند باغبان گل صفت 4و گل پروری اس��ت که وجودش پر از عواطف و احساس��ات
و منبع آرامش و آرامشگری اس��ت و ش��وهر باغدار و سنگربان این عواطف و احساسات،
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که همه یا نیمی از نان را درنهایت محبت و تکریم تقدیم مادر همسر مینماید.
 .1سوره بقره ،آیه .187
 .2زن در آیینه جالل و جمال.
 .3قرآن کریم.
 .4در این توصیف علی (ع) شاگرداول مکتب پیامبر اعظم (ص) میفرمایندَ :فإ َِّن ال ْ َم ْرأَ َة َریْ َحان َ ٌة ،ل َ ْی َس ْت ب ِ َق ْه َر َمان َة ،زن همانند ریحان است
نه قهرمان میدان (نهجالبالغه).

مبانی روان شناختی خانواده و رابطه زن و شوهر با تأکید بر حقوق عاطفی متقابل

محبت و آرامش است و باید اینچنین باشد.
پیامبر اعظم (ص) با این نگاه میفرمایند:
1
المرأ ُه َس ّ ِی َد ُه بیتها
«الر ُج ُل َسی ُِد أهل ِ ِه َو َ
َ
شوهر فرمانروا و سنگربان خانه خویش است و زن فرمانروا و باغبان این خانه».
«زن» لباس محبت ،کانون آرامش و زینت وجود مرد است.
«زن» تقویتگر ایمان ،کمال بخش و آرامشگر وجود مرد است.
«زن» رفیق همراه ،همره همدل ،همراز و رازدار مرد است.
«زن» بعد از خدا نزدیکترین کس به شوهر است.
«زن» باغبان بوستان زندگی و ترسیمگر مسیر باغ رضوان است.
«زن» امانت گرانقدر در خانه مرد است.
رسول اکرم (ص) فرمودند« :برادرم جبرئیل به من خبر میداد و همواره سفارش و توصیه
زنان را مینمود تا آنجا که من گمان کردم برای شوهر جایز نیست که به زنش اُف بگوید...
آری شما زنان را بهعنوان امانتهای الهی در خانه خود جایدادهاید.»2
پیامبر خدا (ص) فرمودند« :بهترین ش��ما کس��ی اس��ت که بهترین رابطه را با همسر و
3
خانوادهاش داشته باشد و من بهترین رابطه را با خانوادهام دارم».
پیامبر خدا (ص) در تأکید خاص بر تکریم همسران و خوشرفتاری با آنان ،از نشانههای
کمال ایمان مؤمنان را در رفتار محبتآمیز با همسران خود دانسته و میفرمایند :کاملترین
مؤمنان کسانی هستند که اخالقشان نیکوتر است و نیکوترین مؤمنان کسانی هستند که
4
برای زنان خود نیکوترین هستند»
پیامبر خدا (ص) آن اس��وه گذش��ت و ایثار و برترین الگوی خیرخواهی و خیرآفرینی در
تأکید بر اثربخش اندیشه و رفتار همسران در آرامش و سعادت و سرنوشت حیات دنیوی
و اخروی همسران و ضرورت همدلی و همراهی و همگامی زن و شوهر در همه امور مادی
و معنوی زندگی مش��ترک میفرمایند« :به هر کس در دنیا چهار خصلت داده شود همه
خیر دنیا و آخرت به او داده شده است و از مواهب آن بهرهمند میشود؛ تقویپیشگی که
 .1نهجالفصاحه.
 .2قال رسول اهلل (ص) :أَخْ َب َرن ِی أَخِ ی َج ْب َرئ ُ
ِیل َو ل َ ْم یَ َز ْل یُوصِ ینِی ب ِالن َِّسا ِء َحتَّی َظ َن ْن ُت أَ ْن لاَ یَحِ َّل ل ِ َز ْوجِ َها أَ ْن یَق َ
ُول ل َ َها أُ ٍّف یَا ُم َح َّم ُد اتَّقُوا
ِیکم اَخَ ْذت ُُمو ُه َّن َعلَی أَ َمان َاتِ اللهَّ ِ ( ...مستدرک جلد  ،2به نقل از بهشت خانواده).
اللهَّ َ َع َّز َو َج َّل فِی الن َِّسا ِء َفإِن َّ ُه َّن َع َو ٍ
ان ب َ ْی َن أَیْد ْ
َ
َ
یرکم ألَهلی (مکارم اخالق).
یرکم ألهل ِ ِه و َأن َا خَ ُ
یرکم خَ ُ
 .3خَ ُ
 .4أکمل المؤمنین إیماناً أحسنهم خلقاً و خیارکم لنسائهم (نهجالفصاحه).
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او را از حرامهای الهی دور نگاه میدارد ،گش��ادهرویی و خوشخلقی که با آن بین مردم
زندگی میکند ،صبوری و شکیبایی که با آن با جهالت و کمخردی جاهالن مقابله میکند
1
و همسر شایستهای که در همه امور زندگی همراهش بوده و به او کمک کند».
پیامبر خدا (ص) همواره میفرمودند ،کمکی که همسران نسبت به همدیگر روا میدارند
از بهترین مصادیق صدقه درراه خدا محسوب میشود .بهسخندیگر ،هر نوع کمک فکری
و همراهی و حمایتی که زن و شوهر نسبت به همدیگر در زندگی مشترک روا میدارند،
در نزد خالق مهربان ،بهمثابه صدقه پرثواب ذخیره میگردد.
پیامبر اعظم (ص) دراینارتباط فرمودند:
َ ٌ2
وج َتک َص َدقة
«خِ د َم ُتک َز َ
خدمتی که به همسر خود روا میداری ،صدقه است».
از منظ��ر پیامبر اعظ��م (ص) نهتنها همدلی و همراهی و مس��اعدت صمیمانه و صادقانه
همسران نسبت به یکدیگر در نزد خالق زوج آفرین صدقهای ماندگار تلقی میگردد ،بلکه
با تالقی نگاه محبتآمیز همس��ران نس��بت به یکدیگر چتری از لطف و مرحمت عرشی
بر فراز سرش��ان گشوده میشود .همین اس��ت پیامبر خدا (ص) میفرماید« :هنگامیکه
زنوش��وهری با نگاه محبت به همدیگر مینگرند خداوند مهربان به دیده رحمت بر آنها
مینگرد».3
پیامبر اعظم (ص) نهتنها تالقی امواج نگاه محبتآمیز همسران را روشنی دلها و تجلّی
انوار رحمت الهی میدانند بلکه میفرمایند« :همسرتان را بانام و لقب و عنوانی صدا بزنید
که او دوس��ت میدارد 4».بهس��خندیگر ،پیامبر خدا (ص) بر این تأکیددارند که همیشه
همسر خود را بامحبتآمیزترین و پرجاذبهترین صوت صدا بزنید ،ایشان خودشانهمیشه
اینگونه بودند و در حیات پربرکت زندگی مش��ترک علی (ع) و زهرا (س) درمییابیم که
آن برترین زوج هس��تی ،فارغالتحصیالن اول مکتب پیامبر اعظم (ص) همیشه همدیگر
را ب��ه زیباترین و گیراترین زبان پرمحب��ت صدا میزدند ،همچون «حبیبی زهرا» زهرای
عزیزم« ،حبیبی علی» «علی عزیزم» ،مادر حسنم« ،اباالحسن» پدر حسنم و عناوینی در
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عیش ب ِ ِه
صال فِی ال ُّدن ْیا َفق َْد ا ُ ْعطِ ی خَ ْی َر ال ُّدن ْیا َو اآلخِ َر ِة َو فا َز ب َِح ِّظ ِه ِم ْن ُهما؛ َو َر ٌع یَ ْعصِ ُم ُه َع ْن َمحا ِر ِم اللهّ ِ َو ُح ْس ُن خُ ُل ٍق یَ ُ
َ .1م ْن ا ُ ْعطِ ی ا َ ْرب َ َع خِ ٍ
وج ٌة صال َِح ٌة تُعی ُن ُه َعلی ا َ ْم ِر ال ُّدن ْیا َو اآلخِ َره (البحار ،103 ،به نقل از الحکم الزهراه (س)).
فِی ال ّن ِ
اس َو حِ لْ ٌم یَ ْد َف ُع ب ِ ِه َج ْه َل الْجاه ِِل َو َز َ
 .2نهجالفصاحه.
 .3إن الرجل إذا نظر إلی امرأته ،ونظرت إلیه ،نظر اهلل تعالی إلیهما نظرة رحمة (نهجالفصاحه).
 .4نهجالفصاحه

مبانی روان شناختی خانواده و رابطه زن و شوهر با تأکید بر حقوق عاطفی متقابل

همین معنا.
در همین ارتباط پیامبر خدا (ص) همواره میفرمودند «وقتی کس��ی را دوست میدارید
محبت خود را ابراز کنید ،ابراز محبت صلح و صفا به وجود میآورد و قلبهای ش��مارا به
1
هم نزدیک میسازد».
ابراز محبت که از اصلیترین مؤلفه حقوق عاطفی همس��ران اس��ت فوقالعاده مهم است.
شایس��ته است که همس��ران فهیم همواره محبت و دوستی خود را با صوت زیبا و گیرا و
دلنشین نسبت به همدیگر ابراز نمایند .بدون تردید همسرانی که همدیگر را قلباً دوست
دارند از موهبت ارزشمندی برخوردارند ،لیکن باید توجه داشت صرف محبت قلبی بسیار
شایس��ته و مطلوب اس��ت اما هرگز کافی نیست و بایس��ته و شایسته آن است که مراتب
محبت و دوستی خود را نسبت به یکدیگر ابراز نمایند ،هم با نوشتن یادداشتهای لطیف
و دوستداش��تنی بهدوراز زبان گله و م ّنت و توقع و موعظه و نصیحت و هم با کالم گیرا
و پرجاذبه.
تأکید پیامبر اعظم (ص) در به زبان آوردن مکنونات درونی و ابراز محبت قلبی در حقیقت
برخاس��ته از یک نیاز فطری و اساس��ی انسان بهخصوص همسران به زبان تأیید ،تشویق،
ترغیب و تکریم و محبت است .چراکه همه انسانها فطرتاً محبتپذیرند و اخمگریز ،تأیید
طلباند و تکذیبستیز ،تکریمپذیرند و تحقیرگریز.
ابراز محبت قلبی ،با کالم گیرا و رس��ا آنهم به همس��ر دلدار و دلبند ،پاس��خ به این نیاز
2
همیشه انسان به محبت و نوازش عاطفی و روانی است.
بنابراین از منظر رس��ول خدا (ص) روابط زن و ش��وهر در بس��تری از محبت ،گذش��ت،
ایثار ،صداقت ،شجاعت ،عدالت ،صبوری و احسان و با گلواژههایی از «عزیزم»« ،جانم»،
«حبیبم»« ،دلبندم»« ،محبوبم»« ،چق��در خوبی»« ،چقدر عزیزی»« ،چقدر با جمال و
کمالی»« ،چقدر بزرگی»« ،چه زیبا همدل و همرازی»« ،دوستت دارم»« ،خیلی دوستت
دارم» و  ...پرشکوهترین جلوههای روابط انسانی را در گستره هستی متجلی مینماید.
پیامبر خدا (ص) هدیههای مرد به همس��رش را عامل مهمی در تقویت رش��ته محبت و
زدودن دلخوریه��ا میدانند و میفرمایند« :مردی که داخل بازار میرود و هدیهای برای
 -1بحاراالنوار
 .2خدای علیم به ذاتالصدور نیز از ما میخواهد وقتی با او سخن میگوییم (به نماز میایستیم) حرف دلمان را اظهار و ابراز کنیم ،با
ِین.
صوت رسا بگوییم :إِیاک ن َ ْع ُب ُد وإِیاک ن َْس َتع ُ
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همس��ر و خانوادهاش تهیه میکند ،ثوابش برابر اس��ت با ثواب کس��ی که صدقهای را به
1
نیازمندان میدهد».
پیامب��ر اعظ��م (ص) در این مهم تأکید مینمایند که «هدی��ه به یکدیگر بدهید تا پیوند
محبتتان اس��توار ش��ود زیرا هدیه محب��ت را میافزاید و کینهه��ا و کدورتها را از بین
2
میبرد».
بدون تردید بهترین هدیهها ،هدیهای اس��ت که همواره همس��ران به یکدیگر میدهند تا
رش��ته محبت و مودت ایشان مس��تحکمتر گردد .هدیه همیشه یک شیء مادی نیست.
هدیه میتواند در کنار تحفههای معمول و معقول ،یک شاخه گل ،یادداشت محبتآمیز،
کالم گی��را و پرجاذبه «دوس��تت دارم» باش��د و چهره گش��اده و خوشخلقی ،کمک به
همسر ،نیایش و دعا برای همسر میتواند هدیه زیبا و پرارزشی باشد .لذا همسران هرگز
نمیبایست در ارتباط متقابل نسبت به هم بخل ورزیده و از معجزه هدیه بینصیب باشند.
3
پیامبر خدا (ص) فرمودند« :این سوگند و وعده الهی است که بخیل وارد بهشت نمیشود»
و همچنین فرمودند:
«از گناه مرد (ش��وهر) همین بس که بدزبان و بدکار و بخیل باش��د» .بدیهی است مردی
که تنگنظرانه و بخیالنه با همسر و خانوادهاش مراوده میکند همواره پیوندهای عاطفی،
محبت و دوستی را بهسادگی و ارزانی سست مینماید.
هم��واره توصیههای مؤکد پیامبر اعظم ،حضرت رس��ول اکرم محم��د (ص) بر این بوده
است که زن دارای شخصیتی است بسیار حساس و عاطفی و نیازهای روانی او فوقالعاده
مهم و قابلتوجه میباش��د .بهعبارتدیگر ،اصوالً نیاز خانمها به نوازش عاطفی و روانی بر
نیازهای اجتماعی و اقتصادی آنها غلبه دارد .ازاینرو ،جاذبههای عاطفی و روانی شوهرها
برایش��ان بسیار حائز اهمیت است .درک ویژگیهای عاطفی و حساس خانمها و پذیرش
ای��ن حقیقت و باور بر آن ،مقدمه الزم رفتار خوش��ایند و مطلوب ش��وهرها در تعامل با
همسرانشان میباش��د .بهعبارتدیگر ،شایسته نیست شوهرها همه اندیشه و تالش خود
را در جهت تغییر لطافت پیکره ش��خصیت و نقش آرام و آرامشگر همسران خودنمایند.
در تأکید بر این معنا ،پیامبر اعظم حضرت محمد (ص) میفرمایند« :طبیعت خلقت زن
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 .1من دخل السوق فاشتری تحفة فحملها الی عیاله کان کحامل صدقة الی قوم محاویج (وسایل ،جلد .)15
غائن
 .2تَها َدوا تَحابُّوا ،تَها ُدوا فإن َّها تَذ َه ُب ب ِالضَّ ِ
َ .3ق َس ٌم م َِن َِهّ
الج َّنة بَخِ ٌ
یل (نهجالفصاحه).
الل تَ َعالی ال ْ
یدخُ ُل َ
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همانند دنده هاللی شکل است (حساس ،طرد و شکننده) اگر در اندیشه آن باشی و اراده
کنی که آن را راست کنی ،آن را میشکنی .پس با او با همان هیئت طبیعیاش مدارا کن
1
تا زندگی خوبی داشته باشی»
همه کالم گهربار پیامبر حق محمد مصطفی (ص) بر این معناست که زن از ویژگیهای
ش��خصیتی خاص خود برخوردار اس��ت ،ط��راوت عواطف و احساس��ات ،محبتپذیری و
تکریمطلبی و نیاز همیشهاش به نوازش عاطفی از مؤلفههای اصلی شخصیت او میباشد.
بدیهی اس��ت چنین ش��اکلهای از ش��خصیت لطیف ،الزمه آرامشگری و قابلیت مطلوب
همس��ری و فرزندپروری اس��ت .خالصه آنکه طبیع��ت آرام و آرامشگ��ر ،محبتپذیر و
تکریمطلب ،منبع عواطف و احساسات ،هرگز با خشونت و تندخویی تناسبی ندارد.
شایس��ته است شوهران فهیم و بصیر نیک بدانند که همسرانشان در زندگی مشترک در
همه شرایط و موقعیتها نیازمند زبان مهر و محبت ،رفتار با مودت و مر ّوت ،تأیید و تکریم
شخصیت و نوازش عاطفی و روانی میباشند.
پرواضح اس��ت که مقدمه کام ً
ال الزم و اجتنابناپذیر ارتباط نفسانی زن و شوهر ،آمادگی
عاطفی و روانی بایسته و شایسته خانمهاست و این آمادگی بدون نوازش لطیف و مستمر
حس��ی و کالمی درنهایت خویشتنداری ،مقدور و میسور نخواهد شد .سازه فیزیولوژیک
و کنشهای غدد درونریز و برونریز آنان بهگونهای اس��ت که رابطه پرمعنایی با ش��رایط
ذهنی و روانی ایشان دارد .بهعبارتدیگر ،واکنشهای زیستی و فیزیولوژیکی خانمها بیش
از آقایان متأثر از امواج عواطف و احساس��ات و تجلی هیجانات روانی اس��ت .همین است
که پیامبر خدا (ص) تأکید خاصی بر رعایت ش��رایط روانی زنها و ُحسن تأمین نیازهای
عاطفی و نوازشهای حس��ی و روانی ایشان بهویژه قب ً
ال از هرگونه ارتباط و التذاذ نفسانی
دارند.
بدون تردید رضامندی متقابل نفسانی زن و شوهر در طول حیات مشترک از اصلیترین
مؤلفههای جاذبههای زندگی ایشان بوده و مهمترین عامل در پیشگیری از پدیده نامیمون
همسرس��تیزی و همس��رگریزی و جدایی اس��ت؛ چراکه رضایتمن��دی زوجیت تنها در
رضایتمندی متقابل زن و ش��وهر از جاذبههای روانی -جنس��ی یکدیگر و برخورداری از
بیشترین احساس آرامش و امنیت روان ،معنا مییابد.
إن المرأة خلقت من ضلع و إن ّک إن ترد إقامة الضّ لع تکسرها فدارها تعش بها (نهجالفصاحه)
ّ .1
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پیامبر خدا حضرت محمد (ص) همواره به مردها سفارش مینمودند که هیچوقت نیازهای
عاطفی و روانی ،مالعبه و مالطفه با همسرانش��ان را فراموش ننمایند .ایشان میفرمایند:
«س��ه چیز از خشکی و خشونت محسوب میشود ...سوم آنکه مردی با همسرش ارتباط
برق��رار نمای��د بدون اینکه قب ً
ال او را مورد نوازش حس��ی و کالمی قرار داده و با او مالعبه
کرده باش��د»1؛ یعنی شایسته نیس��ت بدون صرف وقت کافی برای نوازش عاطفی همسر
و مالعب��های لطیف و جلب تمایل قلبی و حس��ی و آمادگی هیجان��ی او اقدام به ارتباط
یکسویه نماید.
در ادام��ه ای��ن مهم که در دنیای امروز در حوزه روانشناس��ی زن ،باألخص روانشناس��ی
زناش��ویی و ضرورت تقویت جاذبههای روانی -جنس��ی و پیشگیری از دافعههای روانی و
جنس��ی که اصلیترین ریشه همس��رگریزی و طالق در گستره جهان امروز است ،رسول
اعظم (ص) در تقویت مبانی زناشویی و استحکام کانون مقدس خانواده ،مردان را توصیه
مینمایند که« :هنگامیکه مردی میخواهد با همسرش ارتباط داشته باشد ،باید مواظب
و مراقب باشد که این ارتباط یکطرفه صورت نگیرد و مانند پرنده عمل نکند .در ارتباط
2
نفسانی باید درنگ نمود تا رضامندی متقابل حاصل گردد».
پیامبر خدا (ص) برای اینکه برای برخی از مردان مؤمن ابهامی نباشد و سؤالی در ذهنشان
در ارتباط مسئله مالعبه و نوازش حسی و عاطفی همسرانشان پیش نیاید فرمودند :هرکار
لهوی برای مؤمن نارواست اما در سه موقعیت خاص کام ً
ال بهجا و شایسته و بایسته است:
3
«در تربیت اسب ،در تیراندازی و در مالعبه (و نوازش حسی و کالمی) با همسر».
بدون شک از منظر رسول اعظم حضرت محمد (ص) اصلیترین وظیفه و رسالت زن در
برابر شوهر و شوهر در برابر زن این است که در تحقق بخشیدن به هدف غایی زوجیت با
همه اندیشه و احساس و عواطف و رفتار محبتآمیز خود آرامشگر وجود یکدیگر باشند.
تنپوش روانی -نفس��انی همدیگر بوده و همه جاذبههای وجودی خود را در بس��تری از
اخالص و صفا تقدیم همدیگر نمایند .در کمک به همدیگر سبقت بگیرند و بدون توقع و
منت در فراهم نمودن آرامش و آسایش همدیگر از هیچ کوششی فروگذار نباشند.
همه توصیههای پیامبر خدا (ص) به شوهران این است که همواره با همسران خود با نرمی
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 .1ثالثه من الجفاء ...:و مواقعه الرجل اهله قبل المالعبه (سفینه ،جلد  ،2به نقل از بهشت خانواده).
 .2إذا جامع احدکم اهله فال یا تیهن کما یاتی الطیر لی ُک ُث و الیلبت (وسایل ،جلد  ،14به نقل از بهشت خانواده).
 .3کل لهو المومن باطل اال فی ثالث :فی تادیبه الفرس و رمیه قوسه و مالعبته امراته (وسایل ،جلد  ،14به نقل از بهشت خانواده).

مبانی روان شناختی خانواده و رابطه زن و شوهر با تأکید بر حقوق عاطفی متقابل

و لطافت و آرامش و سخاوتمندانه برخورد نمایند.
از س��وی دیگر ایش��ان به زنان نیز توصیه میفرمایند که حرمت همسران خود را رعایت
نمایند و همواره ش��خصیت ایش��ان را تکریم کنند .پیامبر اعظم (ص) با عنایت به اصل
نزدیکی و رازداری و مصونیتبخش��ی و آرامشگری زن و ش��وهر و تأثیر متقابل ایش��ان
در سرنوش��ت دنیوی و اخروی همدیگر میفرمایند« :شوهر در پیش زن مقامی دارد که
1
هیچچیز دیگر ندارد».
آری از منظر رسول خدا (ص) در گستره اجتماعی و تعامل انسانها زن و شوهر از جایگاه
بس ویژه و ممتاز و انحصاری برخوردارند و بیشترین مسؤولیت را نسبت به یکدیگر دارند
و بیشترین رسالت را در تکریم یکدیگر و آرامشگری متقابل دارند.
از منظر رسول بزرگوار اسالم (ص) بایسته است همه سعی و تالش زن و شوهر در جهت
جلب رضامندیِ متقابل باش��د .زن و ش��وهر باید همواره به احس��اس رضامندی متقابل
اطمینان داشته باشند و هرگز همدیگر را نرنجانند .درواقع این حقوق بهصورت متقابل در
زندگی زناشویی مطرح میباشد.
همواره رابطه زن و شوهر در نظام ارزشهای الهی و از منظر پیامبر اعظم (ص) بر بستری از
رعایت متقابل حقوق فطری و طبیعی و پاسداری از حرمت شخصیت و رازداری و امانتداری
متقابل و تالش مستمر و بیوقفه برای جلب و حفظ رضامندی همدیگر استوار است.
پیامبر اعظم (ص) میفرمایند« :بایس��ته است زن همواره خود را با بهترین بوهای خوش
معطر کند و بهترین لباسش را بپوشد و خود را به بهترین زینتی که دارد بیاراید و در مقابل
2
شوهر خود حضور یافته و آمادگی خود را برای ارتباط متقابل با همسرش نشان دهد».
حقیقت این اس��ت که اصلیترین زمینه کجخلقی بین زنها و ش��وهرها ،س��ردمزاجی و
کمتفاوتی و بیتفاوتی روانی -جنس��ی بین ایشان و باألخص آسیبپذیری نفسانی برخی
از آقایان را در همه جهان میتوان در نارضامندیهای جنس��ی جستجو نمود .رضامندی
روانی -جنسی بین همسران از مهمترین مؤلفههای آرامش در کانون خانواده است .همین
است که پیامبر خدا (ص) در توجه و تأکید به این مهم در شرایط و موقعیتهای گوناگون
بدون تعارفات رایج با صراحت این مس��ئله را متذکر میش��وند و بهویژه خطاب به زنان
 .1إن للزوج من المرأة لشعبة ما هی لشیء (نهجالفصاحه).
ول َِهّ
ول َِهّ
الل ص َفقَال َ ْت یا َر ُس َ
الل َما َح ُّق ال َّز ْو ِج َعلَی ال ْ َم ْرأَ ِة (وسایل ،جلد  ،14به نقل از بهشت خانواده).
 .2ا َءتِ ا ْم َرأَه إِلَی َر ُس ِ
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میفرمایند :وقتی شوهرتان شمارا طلب میکند و شما مشغول نماز هستید ،نماز خود را
طول ندهید تا ش��وهرتان را از حقی که بر شما دارد مانع شده باشید 1.همچنین با تأکید
بر این مهم در زندگی زناش��ویی ،پیامبر خدا (ص) همانگونه که به ش��وهرها میفرماید
به هنگام ارتباط با همس��ر ،تعجیل روا ندارند و حتماً با نوازش عاطفی و حس��ی ،آمادگی
و برانگیختگی روانی ایش��ان را فراهم آورند که پیشتر به آن اش��اره گردید ،به زنان نیز
میفرمایند« :ازجمله زنانی که رفتارشان مطلوب نمیباشد زنی است که به هنگام خلوت
و تمایل همسر به ارتباط با وی ،مانع ارتباط رضامندانه شوهر شده و همانند شتر چموش،
بیق��راری و بدرکابی کند 2».بدون تردید تأکید پیامبر رحمت (ص) بر رضامندی متقابل
روانی و نفس��انی زن و شوهر و تأکید بر رعایت حقوق ح ّقه متقابل ،بیانگر اهمیت حیاتی
این مس��ئله مهم فطری و غریزی و نیاز همیش��ه زنها و شوهرها میباشد .امروزه توسعه
روزافزون فراوردههای الکترونیکی و رونق تجارب جنسی و پیامدهای ناشی از آن ،همچون
اعتیاد الکترونیکی و لجامگس��یختگی اخالقی در بین بس��یاری از جوانان ،خود تأکیدی
اس��ت بر حفظ حریم ارزشها و دقت و توجه خاص به روابط روانی و نفسانی خوشایند و
رضایتبخش و پایدار زنها و شوهرها در قلمرو خانواده و زندگی مشترک.
پیامبر اعظم (ص) سالمت ،گرمی ،صمیمیت و عرضه متقابل جاذبههای وجود ،رضامندی
روانی -جنس��ی زن و ش��وهر و آرامش کانون خانواده را یک امر مهم و حیاتی میدانند و
وجود «زن» را منبع آرامش و آرامشگری و عامل اصلی تعادل و تعالی و سعادت خانواده
میدانن��د .در تأکید بر این معنا ،پیامبر اعظم (ص) در پاس��خ به اظهارات زنی که به نزد
ایش��ان آمد و گفت ای رسول خدا چرا شما فرمودهاید الزم نیست زنها به جبهه بروند و
با دشمنان اسالم بجنگند ،درحالیکه این ثواب بسیار بزرگ از آن مردان میشود؟ پیامبر
خاتم (ص) فرمودند« :جهاد زن در راه خدا شوهرپروری است (رسیدگی به نیازهای شوهر
و تالش در تقویت آرامش در خانواده اس��ت) 3».پیامبر اس�لام (ص) ارزش و ثواب عرشی
جلب رضامندی همس��ر و حفظ آرامش در کانون خانواده را برابر با پیکار در صف مقدم
جبهه علیه دش��منان اس�لام و قرآن میدانند .در یک نگاه بسیار متعالی ،پیامبر رحمت
محمد (ص) همه «جهاد» در راه خدا را صرفاً در صفآرایی در مقابل دش��منان اس�لام
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 .1التطولن صالتکن لتمنعن (وافی ،جلد  ،3به نقل بهشت خانواده).
 .2ان من شر نسائکم  ...و اذا خالبها بعلها تمنعت منه الصعبه عند رکوبها (بحار ،جلد  ،153به نقل از دکتر مصطفوی).
 .3جهاد المرأة حسن التّب ّعل (نهج الفصاحه).
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محدود نمینمایند .از منظر ایش��ان قلمرو کش��شهای نفسانی و بستر زوجیت و زندگی
مشترک زن و شوهر اصلیترین میدانهای جهاد درراه خداست.
پیامبر اعظم (ص) میفرمایند:
1
«جاهدوا اهوانکم تملکوا انفسکم
با هوسها و کششهای نفسانی خود مبارزه کنید تا بر نفس خود تسلط یابید».
چراکه در بسیاری از مواقع نمودهایی از کششهای نفسانی ،خودخواهیها ،خودمداریها،
خودنماییه��ا ،حس��ادتها ،کینهجوییه��ا ،م ّنتگذاریها ،پرخاش��گریهای متکبرانه،
فزونخواهیها ،چشمچرانیها و هوس��رانیها ،روابط صمیمانه و آرامشگرانه همسران و
آرامش خانواده را مختل و آسیبپذیر مینماید.
روزی پیامبر خدا (ص) وارد خانه علی و زهرا علیهمالسالم شدند ،مالحظه فرمودند علی
(ع) مشغول پاک کردن عدس هستند و زهرا (س) مقدمات پختن غذا را فراهم مینماید.
ایشان فرمودند« :یا علی هرکس در خانه به همسر کمک کند ،ثواب هزار حج و هزار عمره
را برای خود ذخیره میکند» .2در این اندیش��ه و نگاه ،خانه یعنی قلّه ثواب ،یعنی میدان
جهاد ،یعنی بس��تر حج و عمره ،یعنی مدرس��ه تهذیب نفس ،تواضع و صبوری و بهشت
آرامش و آرامشگری.
مردی خدمت رس��ول خدا (ص) رس��ید و عرض کرد ،همسری دارم که هرگاه وارد خانه
میش��وم به اس��تقبالم میآید و چون خارج میش��وم بدرقهام میکند و هنگامیکه مرا
ن که
غص��ه میخوری بدا 
اندوهگی��ن میبیند میگوید :اگ��ر برای تأمین مخارج زندگی ّ
دیگ��ری (خداون��د رزاق) آن را به عهده گرفته اس��ت و اگر برای آخ��رت نگرانی و غصه
میخوری ،خدا این نگرانی و غصه را زیاد کند (تا بیش��تر به فکر آخرت باش��ی) .پیامبر
اعظم (ص) با استماع صحبتهای این مرد فرمودند« :خداوند همواره روی زمین عامالن
و کارگزارانی دارد و این زن یکی از عامالن خدا روی زمین است و نیمی از ثواب و پاداش
ش��هید را دارد» .3چقدر زیبا و پرمعناس��ت که تجلی جلوههای مطلوب و پرجاذبه رفتار و
من��ش زن فهیم و بلنداندیش در کانون پرمهر خانواده ،با پرقداس��تترین ارزشها یعنی
 .1نهج الفصاحه
 .2استاد مظاهری ،تربیت فرزند از نظر اسالم.
 .3جاء رجل الی رسول اهلل (ص) فقال :ان لی زوجه اذا دخلت تلقتنی و اذا خرجت شیعتنی و اذا راءتنی مهموما قالت لی :ما یهمک؟ ان
کنت تهتم لرزقک فقد تکفل لک به غیرک و ان کنت تهتم المر آخرت فزادک اهلل هما .فقال رسول اهلل (ص) :ان هلل عماال و هذه من
عماله لها نصف اجر الشهید (وسایل ،جلد  ،14به نقل بهشت خانواده).
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جهاد درراه خدا و فیض شهادت برابری میکند.
همچنین پیامبر اعظم (ص) همواره بر آراستگی و معطر بودن شوهران در کانون خانواده
تأکید داش��تند و دراینارتباط میفرمایند« :هر چه میتوانید پاکیزه و آراسته باشید ،زیرا
خداوند اس�لام را بر پاکی و پاکیزگی بنیان نهاد و جز انس��انهای پاک و پاکیزه کسی به
بهشت نمیرود 1».پیامبر اعظم (ص) عموم را بر استفاده مناسب از عطر و بوهای مطلوب
سفارش میفرمودند و خودشان در این مهم همیشه پیشگام بودند.
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 .1تنظفّوا ّ
ٍ
نظیف (نهج الفصاحه).
فإن اهلل تعالی بنی اإلسالم علی ال ّنظافة ولن یدخل الج ّنة إ ّال کل
بکل ما استطعتمّ ،
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زن و شوهر و تالش مستمر در ادای حقوق عاطفی همدیگر
بهطورکلی اهمیت و ارزش��مندی حقوق خانواده ناش��ی از ارج و منزلت واالی این کانون
مقدس است .جامعهای که در آن کانونهای خانواده از باالترین قوام و استحکام برخوردار
هستند ،مناسبترین بستر رشد و شکوفایی استعدادها ،حاکمیت ارزشها و تبلور رفتارهای
متعالی فردی و گروهی است و بیشترین مسئولیتپذیری اجتماعی و برقراری عالیترین
روابط بین فردی و پیوندهای عمیق عاطفی در آن به چشم میخورد.
در حقیقت زمانی که عقد ازدواج و پیمان زوجیت بین یک زوج واقع میش��ود ،تکالیف و
حقوق معینی برای زن و شوهر ایجاد میگردد.1
بدون تردید ،بحث درباره حقوق خانواده و گستره وظایف و مسئولیتهای همسران ،بیش
از آنکه صرفاً در قلمرو موازین حقوقی و قانونی مطرح باش��د ،اساس��اً متأثر از پیوندهای
عاطفی و روانی اس��ت .کمال آرامشگری متقابل همس��ران و تح ّقق بخش��یدن بهغایت
زوجیت یعنی نیل به آرامش و تجربه خوش��بختی ،ب��دون حاکمیت حقوق ح ّقه عاطفی
زوجین نمیتواند معنا یابد.
ازاینرو بایس��ته و شایسته است که زن و شوهر همواره در اندیشه ُحسن تأمین نیازهای
فطریِ عاطفی و روانی یکدیگر باشند .بدیهی است با توجه به فلسفه و هدف غایی ازدواج
که همانا دستیابی به کمال آرامش است ،تالش در تأمین نیازهای فطری عاطفی و روانی
در گس��تره حیات مش��ترک ،بههیچوجه تعطیلبردار نیس��ت و برای این منظور توجه به
مباحث زیر ضروری است.
 .1در ماده  1102قانون مدنی ایران دراینارتباط آمده است« :همینکه نکاح بهطور صحت واقع شد ،روابط زوجیت بین طرفین موجود
و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود».
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در توصیف رابطه بیبدیل زن و ش��وهر و چگونگ��ی ادای حقوق عاطفی و روانی از منظر
خالق زوج آفرین ،زن و شوهر میبایست تنپوش روانی -نفسانی همدیگر باشند.
اس ل َّ ُه َّن.1
اس ل َّ ُکم َو ان ُتم ل َِب ٌ
«ُ ...ه َّن ل َِب ٌ
 ...آنان لباس شما هستند و شما لباس آنانید».
و این زیباترین گلواژه عرشی در توصیف رابطه بیبدیل زن و شوهر در گستره هستی و
درعینحال کاملترین تعبیری است که خالق منان در ارتباط با نحوه روابط همسران بیان
فرموده است .است .واقع امر این است که همه اندیشهها و نظریات و تحقیقاتی که تاکنون
در قلمرو روانشناس��ی خانواده و روابط مطلوب میان زن و ش��وهر در کشورهای مختلف
مطرح ش��ده و انجام پذیرفته ،بیانگر این حقیقت اس��ت که موفقترین و خوشبختترین
همسران آنانی هستند که از آغاز زندگی مشترک رابطهای گرم و صمیمی باهم داشتهاند
و هرقدر که از زمان بس��ته ش��دن پیمان ازدواج آنها میگذرد و هرس��الی که از زندگی
زناشوییش��ان سپری میشود ،رابطه آنان گرمتر ،صمیمیتر و نشاطانگیزتر و زندگیشان
پربارت��ر میگردد ،بهگونهای که گذش��ت زمان ،فرزندآوری ،کهول��ت ،حوادث و تحوالت
اقتصادی و اجتماعی هیچگونه خدشهای بر همدلی و صمیمیت آنان وارد نمیآورد.
بهراستیکه چه تعبیر و تمثیل نیکویی است؛ لباس بودن برای همسر ،لباسی که تاروپود
آن از راستی و صداقت ،گذشت و شجاعت ،صبوری و عدالت ،معرفت و محبت ،وارستگی
و کرامت ،آزادگی و عبودیت و تقوا و تقواپیشگی است.
خوش��ا به حال همسرانی که با درک عمیق قداست ،فلسفه و هدف واالی ازدواج ،رسالت
خطیر همس��ری و منزلت نیکوی همس��ر بودن؛ جامه سعادت و خوشبختی را به جسم و
جان خود میپوش��انند و قامت همسر را نیز به این زینت میآرایند ،چراکه لباس همسر
بودن یعنی:
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گرمابخشیدن
هم چنانکه لباس به تن آدمی گرما میبخشد ،همسران نیز گرمابخش دلهای یکدیگرند
و از ح��رارت این گرمای مطبوع ،دله��ا آرام ،جانها راحت ،قلبها پرنور ،بارقههای امید
روشن ،ستارههای بخت درخشان ،انگیزههای تالش مضاعف و غنچههای حیات و گلهای
 .1سوره بقره ،آیه .187
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وجود کودکان و نوباوهگان شکوفا میگردد.
زدودن سردیها
لباس سردیها را میزداید و همسران برتر و گرمابخش نیز بهدور از سردیها و تنشها،
از صمیمیترین روابط بهرهمند میش��وند و با سپری از گرمای وجود ،با رخنه هر سردی
و بروز هرگونه بیتفاوتی و سردمزاجی و مداخله وسوسههای شیطانی مقابله مینمایند.
پوشاندن عیبها و پنهانداشتن کاستیها
لباس ،عیوب و کاس��تیهای آدمی را میپوش��اند و او را از چش��م عیب جویان و نقاالن
مجالس لغو دور نگه میدارد و همسران برتر ،این همراهان صمیم و فهیم و محرمان راز ،با
لباس محبتی که بر قامت جسموجانهم میپوشانند ،همه کاستیهای رفتار ،ضعفهای
احتمال��ی اخالق و لغزشها و خطاهای یکدیگر را از دید دیگران ،خویش��ان و نزدیکان و
حتی نزدیکترین نزدیکان خود مستور میدارند .همسران برتر هرگز ضعفهای شخصیتی
و عی��وب احتمالی یکدیگر را برای کس��ی بازگو نمیکنند ،بهگون��های که حتی پدران و
مادران ،خواهران و برادران و خویشان و دوستان ایشان نیز از عیوب احتمالی همسرشان
باخبر نمیگردند .زنان و مردان هوشمند و عاقل ،آنان که الگوی زندگیشان فاطمه زهرا
(س) و علی (ع) است ،هیچگاه حکایت نارساییها و شکایت همسران خود را به نزد اعضای
ن همواره تالش دارند بین همسر و خواهران و برادران
خانواده پدری خویش نمیبرند .ایشا 
خود تألیف قلوب نمایند.
محرم راز بودن
لباس پوش��اننده عیبها ،پنهان گر کاستیها ،صندوق راز و رمزهای همسران دل آرام و
آرامشگر است .زوجهای دل آرام و همسران برتر این همگامان طریق رشد و فالح ،آگاهان
به آشکار و نهان یکدیگر و راهیابان به خلوت درون و اسرار نهان یکدیگر ،همیشه با عزمی
اس��توار و ارادهای خللناپذیر ،با صبوری و متانت و در ش��رایط و موقعیتهای گوناگون،
در غم و ش��ادی ،س�لامت و بیماری ،آرامش و عصبانیت ،فقر و غنا ،کامیابی و ناکامی و
...کلیدداران امین گنجینه عزت و حیا ،پاس��داران حریم عصمت و صفا و نگهبانان آبروی 33

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

فردی و اجتماعی یکدیگر خواهند بود ،چراکه عیبپوشی و رازداری از صفات خداوندی و
از برجستهترین ویژگیهای انسانهای باتقوا و رشد یافته است.
مصون داشتن از آفتها و آلودگیها
لب��اس انس��ان را از آفتها و آلودگیهای محیطی مصون میدارد .همس��ران هوش��یار و
بیداردل ،حس��اس و مس��ئولیتپذیر نیز با رفتار صمیمی و محبتآمیز ،منش��ی توأم با
عطوفت و خوشرویی ،تالش مس��تمر در جهت حس��ن تأمین و ارضای مطلوب نیازهای
روانی ،کش��شهای فطری و تمایالت نفسانی همراه و شریک زندگی خود ،همدیگر را از
محرکهای آس��یبزای روانی ،وسوسههای ویرانگر شیطانی ،جاذبههای رفتاری و کالمی
نامحرمان و کجرویهای دوستان محافظت میکنند .چراکه در بسیاری از مواقع ،سردیها
و بیتفاوتیها ،کشاکشها و پرخاشگریها ،نامالیمات و تندیها و گاه قهرها و جداییها
در بین زن و ش��وهرها ،ناش��ی از آن است که همسران نتوانس��تهاند بهگونهای که انتظار
میرود پاسخگوی نیازهای روانی و تمایالن نفسانی یکدیگر باشند و مصونیت روانی الزم را
ایجاد نمایند .اغلب به دلیل همین ناکامیها که بهظاهر ،تبلور بیرونی چندانی ندارد ،شاهد
آسیبپذیریهای نفسانی یکی از زوجین و یا هردوی ایشان هستیم .به همین دلیل زن و
شوهر میبایست مطلوبترین لباس و مقاومترین نفوذناپذیرترین پوشش روانی -نفسانی و
حمایتی یکدیگر باشند .بهعبارتدیگر ،همسران برتر آنانی هستند که با توجه به نیازهای
روان��ی و تمایالت طبیعی و نفس��انی همدیگر و ارضای مطلوب و شایس��ته آنها ،زمینه
سکینه خاطر و آرامش روانی را در یکدیگر فراهم میکنند.
آرام جان بودن
لباس به انس��ان برهن��ه و عریان آرامش میبخش��د .بهبیاندیگر ،انس��ان بی تنپوش و
جامه ،بس��یار نگران و مضطرب و پریشان است .همسران رفیق و شفیق نیز لباس گرم و
آرامشبخش یکدیگرند.
بیشتر زنان و مردان بالغی که بدون دلیل موجه تن به ازدواج نمیدهند و روزگار خود را
با تجرد و تنهایی س��پری میکنند ،گاهی بهطور محسوس دچار ناامنی روانی ،تشویش و
 34اضطراب میگردند ،حال آنکه ازدواج و همراهشدن با همسر ،اضطرابزدایی و آرامشیابی
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اس��ت و بهراستی بنا به سخن حق که کاملترین منش��ور روانشناختی انسان است ،در
تأمین آرامش روان و س��کینه خاطر زوجین ،بیش��ترین نقش بر عهده وجود ارزشمند و
آرامشگر «زن» اس��ت و این «مرد» اس��ت که میبایست ش��رایط الزم و فضای مطلوب
و خوش��ایند و آرامشبخش��ی و دلآرامی زن را فراهم آورد .یکی از معانی کالم عرش��ی
قرآنکریم که میفرماید« :ال ِّر ُ
ون َعلَی النِّس��اء» این است که مردان نگهبان گل
جال َق ّوا ُم َ
وجود پرمهر و عطوفت زنان هستند.
بسیاری از فزونطلبیها ،خودنماییها ،انانیتها ،تجملگراییها ،بیقراریها ،پرخاشگریها
و کجرویه��ای اجتماعی مردان و بعضاً زنان متأه��ل ،به دلیل ناامنی روانی و اضطراب و
پریش��انی درون واقع میگردد ،چراکه انسانهمواره بهدنبال آرامش روان و تعادل حیاتی
اس��ت .اگر این آرامش و امنیت خاطر و س��کینه قلب در کانون خانواده ،با ُحسن ارضای
نیازهای روانی و تمایالت طبیعی و مشروع نفسانی همسران و رفتارهای مطلوب و روابط
صمیمی و خوشایند و آرامشبخش متقابل فراهم نشود ،بهناچار در بسیاری از موارد فقر
عاطفی ،کمبوده��ای روانی و دغدغههای درونی ،مس��تعدترین زمینه برای بروز واکنش
انفعالی در برابر محرکهای متنوع و بهظاهر خوش��ایند ،گرایش به رفتارهای نامطلوب و
گشودهشدن زاویه انحراف و آسیبپذیریهای فردی و اجتماعی خواهد بود.
تنوع بخشیدن به زندگی
لباس به نمای ظاهری فرد تنوع میبخش��د و سبب آراس��تگی ظاهری انسان در محیط
اجتماعی میش��ود .بهبیاندیگر ،لباس عالوه بر پوش��اندن عیوب ،گرمابخش��ی ،مقابله با
آلودگیها و آرامشدهی به روانها ،نقش ایجاد تنوع در زندگی فردی و اجتماعی انس��ان
را نیز عهدهدار است.
همسران برتر ،آنان که لباسی برازنده برای یکدیگر هستند و خود را به زینتهای اخالقی
مزی��ن نمودهاند ،از هر فرصت و از هر عاملی برای پیش��گیری از کس��الت روانی ،زدودن
رگههای افسردگی و تنوع بخشیدن به روابط فیمابین و در یککالم خوشایندی زندگی
خانوادگی بهره میگیرند.
خوشبیانی و خوشخلقی ،زیباگویی و گزیدهگویی برای همسر و استقبال از کالم و رفتار
وی ،اعمال سلیقه و ابتکار و خالقیت و نوآوری در زندگی روزمره ،متصفشدن به صفات 35
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متعالی اخالقی ،متبس��م و گش��ادهرو بودن ،آراسته ش��دن برای همسر و فراهم ساختن
زمینههای رش��د ذهنی ،مطالعه و پیش��رفت تحصیلی و تعالی معنوی او ،سیروسفر ،صله
ارحام و دیدار خویش��ان و دوس��تان ،مشارکت در رس��یدگی به نیازمندان و تهیدستان و
امور خیر و خداپسندانه و سرانجام فرزندآوری و فرزندپروری ازجمله عوامل مؤثر در تنوع
بخشیدن به زندگی مشترک همسران برتر است.
همسران برتر آراستهترین ،برازندهترین و فاخرترین لباس و ارزندهترین زینت یکدیگرند.
همسران برتر باصفای باطن ،سجایای اخالقی و بزرگمنشی خود لباس شایستگی و وقار
ن هم میپوش��انند .چنین لباس��ی همواره با طراوت و تازه است و به
بر قامت جس��موجا 
زندگی مش��ترک تنوع و نشاط و ش��ادابی و سالمت میبخشد .بهسخندیگر ،زن و شوهر
حق دارند که همیشه لباس فاخر ،نو و آرامشآفرین همدیگر باشند.
متناسب بودن
لباس همواره باید متناس��ب با قامت و اندام آدمی باش��د .هر کس که لباسی میخرد و یا
دوخت لباسی را به خیاط سفارش میدهد ،خواهان آن است که لباسش نه گشاد باشد و
نه تنگ ،نه کوچک باشد و نه بزرگ ،بلکه لباسی باشد متناسب و بهاندازه قامت او ،لباسی
راحت و برازنده ،محکم و بادوام ،موقر و قابلتأیید و تحس��ین ،چراکه لباس نش��انهای از
شخصیت و بینش فکری انسان و بیانگر مشی و منش زندگی فردی و اجتماعی اوست.
همس��ران برتر کفوی هم هستند و بهعبارتدیگر ،متناسبترین لباس یکدیگرند و لباس
نماد کفویت است .همسران برتر آنچنان معرف شخصیت و قالب فکر و اندیشه یکدیگرند
همراهی هم احساس تنهایی و رهاشدگی مینمایند.
که بی
ِ
«طیبین» هستند .وجود همسران برتر ،بیانگر
«طیبات» و
ّ
همسران برتر از مصادیق بارز ّ
همگامی پاکترین انسانها ،شایستهترین زوجها ،بایستهترین یاران ،همسطحترین رفیقان،
یکرنگترین دوستان و مناسبترین انتخابها هستند.
همسران برتر ،همزبان و همدل هستند .همسران برتر در اخالص و پاکیها و در عصمت و
خویشتنداری ،همسنگ و همتراز یکدیگرند .همسران برتر با توازن رفتار و تناسب اخالق،
برخورداری از عزتنفس و پاک زیس��تن ،پاسداری از حریم عصمت و طیببودن و طیب
 36ماندن ،زیباترین جلوههای مساوات حقیقی زن و مرد هستند.
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نزدیکترین همراه
لباس نزدیکترین همراه ،پیوستهترین جزء و سایهبانهمیشگی وجود انسان است .گویی
انس��ان و لباس او حقیقت واحدی را تشکیل میدهند .همسران برتر نیز همگامان افضل
ن همدیگر بهشمار میآیند.
و نزدیکترین یاران یکدیگرند و لباس وحدت اندیش��ه و آرما 
در حقیقت نزدیکترین یار و محرمترین رازدار انس��ان ،لباس وجود ،یعنی همسر اوست.
بهراس��تیکه نزدیکترین کس انس��ان ،بعد از ذات اقدس خداوندی که خالق وجود ،عالم
برذاتالصدور و آگاه به نیتها و انگیزههای درون و رفتار برون آدمی است ،وجود ارزشمند
همس��ر میباشد .آری ،تنها همسر انسان است که از آغازین لحظات زندگی مشترک ،در
گذراندن روزها ،ماهها و س��الها ،در صبح و شام ،در نهان و آشکار ،در ابتالها و عافیتها،
س��ختیها و راحتیها ،نیازمندیها و بینیازیها ،کامرواییها و ناخوشیها ،در تنهاییها
و در میان آش��نایان و غریبهها ،در اظهارنظرها و انتخابها ،در معاشرتها و گفتوگوها،
در س��فرها و حضرها و در برخورده��ا و رفتارها ،بهتدریج بر خصیصههای ش��خصیتی و
ویژگیهای حاکم بر نفس��انیات زوج خودآگاه میگ��ردد .به کالم دیگر ،در حیات دنیوی
هیچکس مانند همسران با ویژگیهای شناختی ،روانی و انگیزههای شخصیتی و اجتماعی
همدیگر آشنا نیستند ،چراکه همسران نزدیکی ،وحدت نظر و یکدلی را احساس میکنند.
همسران برتر با همه حرمت و احترام و قدر و منزلتی که برای دوستان،
زوجهای جوان و
ِ
خویش��ان و نزدیکان خود قائلان��د ،با همه محبتی که به ب��رادران و خواهران خود ابراز
میدارند و با همه خضوع و خش��وع ،تواضع و تمکین و تکریم و احس��انی که شایس��ته و
بایسته است همواره در برابر والدین خود داشته باشند ،با یکدیگر رفتار می کنند .در عین
حال ،نزدیکترین ،صمیمیترین و محرمترین یار آنان «لباس وجودش��ان» ،یعنی همسر
دلبندشان است و باید نیز اینچنین باشد.
لباس و همآغوشی روانی
لباس وجود انس��ان را در آغوش دارد و لذا انتظار بهحق آن اس��ت که همواره زن و شوهر
در آغوش عاطفی و روانی همدیگر باش��ند .هرگز بُعد زمانی و فاصله جغرافیایی نمیتواند
این همآغوش��ی زیبا و آرامش آفرین متقابل را کمرنگ نماید .یقیناً از اصلیترین حقوق
عاطفی زوجین آن است که همیشه احساس نمایند در آغوش محبت و عطوفت همدیگر 37
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قرار دارند و از همه حمایتهای عاطفی و روانی بهرهمند میباشند.
همس��ران برتر میبایس��ت قابلیتهای تنآرایی برترین لب��اس و زیباترین تنپوش
آری
ِ
روانی و نفس��انی متقابل را احراز نمایند .پرواضح اس��ت آنگاهک��ه این لباس بیبدیل تن،
آرامشبخش جان و نوازش��گر روان تازه و نو باشد و هیچگونه سابقهای از آلودگی نفسانی
نداشته باشد ،بیشترین ارزشمندی را خواهد داشت.
عالوه بر آنچه در ُحس��ن روابط همس��ران بیان شد؛ همه انسانها از نافذترین جاذبههای
حیاتی بهرهمند هستند و تنها بستر مشروع و مطلوب تبلور همه این جاذبهها در ارتباط
با همسر است و بس .زنها و شوهرها فقط و فقط در زندگی مشترک و تعامل متقابل با
همدیگر میتوانند همه مهارتهای زناشویی و جاذبههای بالقوه کالمی و بصری و رفتاری
و نفس��انی خود را فعلیت بخشند و این مهم ،بیش��ترین نقش را در پایداری و ماندگاری
زندگی مشترک دارد.
در ی��ککالم ،زمینههای احس��اس آرامش و تجربه خوشبخت��ی و رضامندی متقابل زن
و ش��وهرها را میبایس��ت در حاکمیت ارزشه��ا و در کانون خانواده ،ب��ا تقدیم بیوقفه،
بیتکلف و بالش��رط و بیتوقع و بیم ّنت جاذبههای روانیـعاطفی و کش��شهای نفسانی
ایش��ان در همیشه زندگی مشترک جستجو نمود و در مقابل ،ریشه اصلی همسرگریزی،
همسرستیزی ،جدایی و طالق را در گستره جهان میبایست در غلبه ناامنیهای روانی و
دافعههای روانی و نفسانی همسران جستجو نمود.
از همین رو ،همس��ران دل آرام و آرامشگر در نمایش ش��کوه همس��ری با بهرهمندی از
جانمایههای محبت ،این غنیترین سرمایه هستی و خوشایندترین رابطهها ،از گیراترین
کششهای روانی و قویترین جاذبههای رفتاری در زندگی خانوادگی خود برخوردارند.
همس��ران آرامش آفرین ،این معناگران گلواژه محبت ،از همان نخستین لحظات زندگی
مش��ترک تالش میکنن��د که همه زیباییها و جاذبههای فک��ری و وجودی خویش را با
متعالیترین اندیش��هها ،مولدترین نگرشها ،گیراتری��ن کالمها و مطلوبترین رفتارها به
یکدیگر تقدیم دارند.
همس��ران دلآرام ب��ه نیک��ی میدانند که تمامی انس��انها ش��یفته محب��ت و دلباخته
جذابیتهای روانی و کش��شهای نفس��انیاند .ازاینرو ،هنر همس��ران برتر در این است
 38که با درکی درس��ت از ویژگیهای اخالقی ،خصیصههای ش��خصیتی و نیازهای نفسانی
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یکدیگر ،مهرطلبیها ،محبتجوییها ،تشویقپذیریها ،زیبانگریها و عاقبتاندیشیها را
با بهکارگیری مطلوبترین روشها در مناسبترین موقعیتها ،پاسخگو باشند و همدیگر
را ب��هدوراز دغدغهها و وسوس��ههای درون ،در برابر همه کش��شها و محرکهای بیرون
مصون نمایند.
ازاینرو همس��ران آرامشگر با توجه کامل به جاذبههای فکری ،حس��ی ،روانی و رفتاری
در حی��ات مش��ترک خ��ود و بهرهگی��ری از آنها ،کان��ون خان��واده را امنترین حصار و
آس��یبناپذیرترین س��نگر و متعالیترین بستر برای ش��کوفایی بذرهای محبت و رویش
جوانههای خالقیت میسازند.
بدون تردید ،از میان انواع جاذبههای پایدار در پیوندهای زناشویی ،اساسیترین مؤلفههای
احس��اس دلآرامی و اصلیترین حقوق َح ّقه عاطفی همس��ران در جاذبههای مس��تمر و
فزاینده عاطفی -روانی پدیدار میگردد .بهسخندیگر ،این حق عاطفی همسر (زن /شوهر)
اس��ت که از زیباترین و خوشایندترین احس��اس و عطوفت همسرش برخوردار گردد .در
این بخش س��عی میشود بهاجمال به برخی از جاذبههای روانی که انسان فطرتاً طالب و
مش��تاق آن اس��ت و وجود آنها مایه آرامش اوست ،اشاره گردد .تردیدی نیست که همه
انسانها ،اعم از زن و مرد ،پیر و جوان ،شهری و روستایی ،پرسواد و کمسواد ،کمبضاعت
و پربضاعت میتوانند با حفظ حریم ارزشها ،رفتار فردی و شخصیت اجتماعی خویش را
به زیباترین جاذبهها بیارایند.
زن و شوهر همواره نیاز به نوازشگری و آرامشگری بصری ،صوتی و حسی /لمسی همدیگر
دارند .بهعبارتدیگر ،ازجمله حقوق ح ّقه عاطفی متقابل زوجین در طول زندگی مشترک
حس��ی بصری ،صوتی ،لمسی و ...است که انتظار
بهرهمندی مس��تمر از خوشایندیهای
ِ
میرود زن و ش��وهر در همیش��ه زندگی و در شرایط و موقعیتهای مختلف نثار یکدیگر
نمایند.
با یک تأمل عمیق به نیکی درمییابیم که بهطورکلی انسان در گستره حیات خود از هفت
نوع نگاه و هفت نوع صوت بهرهمند میشود.
با یک نوع نگاه و صوت به عظمت هستی مینگرد و با خالق خویش سخن میگوید.
با یک نگاه خاص و کالم پرمعنا با خویشتن خویش سخن میگوید.
با یک نوع نگاه و صوت کریمانه به پدر و مادر خود مینگرد و با ایشان باکمال خشوع 39
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و خضوع سخن میگوید.
مصمم و اس��توار و کالم پرصالب��ت و تکریم بخش به دیگران مینگرد و با
با یک نگاه ّ
ایشان سخن میگوید و همواره در این تعامل اجتماعی از عدالت بصری و کالمی عدول
نمیکند.
با یک نگاه پرعطوفت و کالم متین با خواهر /برادر خود سخن میگوید و دراینارتباط
هرگز از حریم ارزشهای الهی عدول نمیکند.
با یک نگاه پرمهر و کالم دلنواز به فرزند خود نگریسته و با او به نرمی و عطوفت سخن
میگوید.
و اما هفتمین نوع نگاه انسانکه یک نگاه کام ً
ال اختصاصی و انحصاری است و هفتمین
ن که کام ً
ال ویژه و خاص میباش��د ،فقط و فقط مخصوص تعامل
نوع صوت و کالم انس��ا 
رآمشگرانه و آرامشبخش��انه با همسر اس��ت .این نگاه و صوت هفتم متضمن گیراترین
امواج دلنواز و خوشایندترین رامشگری میباشد و بیشترین آرامش روانی را به همراه دارد.
انتظار میرود همیش��ه زن و ش��وهر در ش��رایط و موقعیتهای مختلف زیباترین نگاه و
دلنوازترین صوت و کالم را تقدیم همدیگر نمایند.
آری ،همسران برتر همواره به نقش جاذبه نگاههای پر از احساس و محبت توجه داشته و با
چشمانی مهربان و خریدار محبت و نگاههای گرم و گیرا ،بهسان آهنربا ،به یکدیگر چشم
میدوزند .چراکه چش��مها سخن میگویند و نگاهها از قویترین جاذبهها هستند .انسان
میتواند دنیایی از خواستنها و محبتها را با نیمنگاهی پرمعنا بیان کند .جاذبههای نگاه
از سرمایههای ذیقیمت آدمی است و خوشا به حال همسرانی که بهرغم گذشت سالهای
س��ال از آغاز زندگی مش��ترک خود ،هنوز هم گرمی و مهربانی نگاهشان ،بهسان روز اول
آشنایی ،حکایت از مهر و محبت و عشق و وفا دارد.1
همسران برتر ،حتی لحظهای در بهرهگیری از این منبع محبت دریغ ندارند و نگاههایشان
همیشه گیرا و جذاب و مملو از معنای محبت است.
همسران برتر بهخوبی آگاهاند که انسانها همگی محبتپذیرند ،ازاینرو هرگز با نگاههای
تند و قهرآمیز به یکدیگر نمینگرند.
جاذبههای نگاه بهگونهای است که گاه میتوان در یکلحظه ،از تالقی دو نگاه ،تصویری از
 .1ما همه عشق را از نگهی خواندهایم /پاک بشوی از کتاب ،لفظ و عبارات را
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اندیشه و تبلوری از حرکتها و رفتارهای تازه را تجسم نمود؛ اما باکمال تأسف گاه شاهد
آنیم که زاویه انحراف از مس��یر مطلوب حیات نیز با نخس��تین ن��گاه پرمعنای نامحرمان
آغاز میگردد .به همین دلیل اس��ت که خالق زیباییها و جاذبههای حیات ،در قرآنکریم
میفرماید« :به مؤمنان بگو چشمان خود را از نگاه به نامحرمان فروگیرند و عفاف خود را
حفظ کنند .این برای آنان پاکیزهتر است .خداوند ازآنچه انجام میدهید آگاه است .به زنان
باایمان بگو چشمان خود را از نگاههای هوس آلود فروگیرند و دامان خویش را حفظ کنند
و زینت خود را جز آن مقداری که نمایان اس��ت آش��کار نسازند ،مگر برای شوهرانشان یا
پدرانشان 1.»...آری سخن این است که همه زیباییها و گرمیهای نگاه در ارتباط بصری با
محرمان حریم الهی ،باألخص همسران معنا مییابد تا انسان از چشمچرانیها مصون گردد.
همسران برتر آگاهاند که خالق دلها ،نگاههای محبتآمیز پدران و مادران به فرزندان ،نگاه
پرمهر فرزندان بر چهره پدران و مادران و نگاه صمیمانه و عارفانه و عاش��قانه همسران به
یکدیگر را عبادت حق میانگارد.
همس��ران برتر بهروشنی میدانند که شریک زندگیشانهمیش��ه به محبت نیاز دارد و
خریدار نگاههای پرمحبت اس��ت ،ازاینرو همواره با چش��مان پرمهر و نگاههای پرجاذبه،
امواجی از محبت را به دلوجان او روانه میس��ازد .این نوع نگاه از اصلیترین مؤلفههای
حقوق متقابل عاطفی همسران است.
از س��وی دیگر ،همسران برتر آنانی هس��تند که با تمام وجود به نقش جاذبههای صوتی
و گیرای��ی کالم در تعام��ل بینفردی واقفاند و در طول حیات مش��ترک خود و در همه
موقعیتها و ش��رایط ،لحظهای از زبان تأیید و تشکر و ترغیب و تشویق غافل نمیشوند.
آنها نیک میدانند که همه انسانها نیازمند شنیدن صداهای آرام و آرامشبخش ،جالب
و جاذب ،گیرا و پرمحبت هس��تند و از همین رو خداوند به کس��انی که گوشهای خود
را مخاطب س��خنان لغو ،کالم ناحق ،دروغ و غیبت ،تهمت و افترا ،گفتار وسوس��هانگیز و
گناهآلود و آهنگهای لهو و غنا قرار نمیدهند ،به استماع زیباترین اصوات و کلمات نوید
میدهد.
محرکهای صوتی میتواند از قویترین جاذبهها باش��د .نقش آهنگ کالم و گیرایی بیان
بهگونهای است که میتواند انسان را حتی در غیاب صاحب آنهم عمیقاً متأثر کند و در
 .1سوره نور ،آیات  30و 31
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او باورهای تازهای ایجاد نماید.
نقش جاذب صدا و کالم بهمراتب قویتر و وس��یعتر از محرکهای بصری اس��ت .چراکه
دامنه نگاهها محدود است و حوزه دید هر انسانی در شرایط مطلوب  180درجه میباشد؛
بنابراین انسان در تاریکی نمیتواند ببیند و هر حائلی میتواند مانع دید انسان گردد ،اما
قلمرو کالم و قدرت شنوایی فوقالعاده گسترده است و تاریکی و موانع ظاهری نمیتواند
ارتباط کالمی را محدود کند.
بر همین اساس ،همسران برتر ،باایمان به نقش حیاتبخش کالم و گیرایی و جذابیت بیان،
هی��چ فرصتی را برای ابالغ پیام و ابراز محبت از دس��ت نمیدهند؛ بنابراین در تاریکیها
ه م س��خن میگویند ،با زبانی لین و آرام ،شیرین و پرمعنا ،گیرا و آرامشبخش و بهدوراز
اضطراب و تنش.
همس��ران برتر در صورت امکان با محل کار و س��فر همسر خود نیز ارتباط تلفنی برقرار
میکنند و برای چند ثانیه هم که ش��ده مراتب محبت و دلبس��تگی و چش��مبهراهی و
اش��تیاق خویش را ابراز میدارند .آری ،همسران برتر بهخوبی میدانند که باید محبتها
و دوس��ت داشتنها را بر زبان آورد و مهربانی را در قالب واژههای زیبا و پرمفهوم عینیت
بخش��ید ،چراکه صرف محبت قلبی کافی نیست؛ همچنانکه عشق به خدا را نیز باید به
هنگام هر اذان و در زمان برپایی نماز و فرصت سخن گفتن با پروردگار ابراز کرد.
خدایی که علیم به ذاتالصدور و آگاه از درون و فکر و ذهن ماس��ت ،از ما میخواهد که
ایمان و محبت خود را نسبت به او اعالن کنیم ،پس هیچ بهانهای در عدم ابراز محبت در
خانواده به همسر و فرزندان قابلقبول نیست.
بنابراین همس��ران برتر ب��ه این حقیقت اذعان دارند ک��ه از جذابیتهای بیانی ،آنچنان
وجود همس��ر خود را س��یراب نمایند که در برابر محرکهای صوت��ی و کالم نامحرمان
کام ً
ال مصون باشند ،چراکه بعضی وسوسهگران آگاه و شیطانصفتان گیرا ،با بهرهگیری از
خألهای عاطفی افراد و محرومیتهای ایشان از تجارب ارتباط کالمی پرمعنا و پرجاذبه با
همس��ران و محرمانشان ،با محرکهای کالمی گیرا و پرجاذبه و عموماً گناهآلو ِد حضوری
و غیرحضوری دلربایی کرده ،زمینه انحراف از مسیر مطلوب را هموار میکنند .بر همین
اساس ،قرآنکریم میفرماید که مؤمنان از گوشدادن به کالمهای ناروا ،بیهوده و گناهآلود
 42اجتناب میورزند .اس�لام عزیز بر این نکته تأکید دارد که با نامحرمان به نرمی و طنازی
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سخن مگویید و از کالم غیرضروری با نامحرمان بپرهیزید و درعوض توصیه میکند که با
همسران خود با زیباترین لحن سخن بگویید.
آری همس��ران موفق ،بهرغ��م برخورداری از رادیو ،تلویزیون ،کت��اب ،مجله و روزنامه در
خانه ،از بیش��ترین فرصت برای صحبت و تبادل نگاههای گرم و کلمات جذاب و گیرا با
همسرشان بهره میگیرند.
همس��ران برتر ،هرگز صدا و کالم گیرای خود را با نقادی و تهدید و تحقیر و س��رزنش و
استهزای یکدیگر نمیآمیزند ،زیرا میدانند که همه انسانها از زبان تحقیر و تهدید ،انتقاد
و اعتراض ،پرخاش و نفرین ،بدزبانی و ناسزاگویی گریزانند .همسران برتر به شیرینی ،حق
میگویند و همیش��ه پاس��دار ارزشهای واالی زبان حقاند .اینان از آلودگی زبان و کالم
خ��ود بهدروغ و غیبت و تهمت و افترا پرهیز میکنند ،چراکه تندزبانی ،بدگویی ،طعنه و
تمسخر ،آفت جذابیت کالم و حقیرکننده شخصیت انسان است.
از بدتری��ن ع��ادات نامطلوب و روابط ناخوش��ایند برخی از همس��ران در زندگی روزمره،
گلهمندی و انتقاد ،بدبینی و بدگویی و تحکم و فزونخواهی اس��ت .همسران برتر ،وجود
ارزش��مند خوی��ش را از آفتهای زبان مصون میدارن��د و خوشزبانی و خوشاخالقی از
سرمایههای ارزشمند آنان است.
در حقیقت جذابیت صوتی و کالمی از محکمترین حلقههای پیوند و قویترین جاذبههای
نزدیکی در زندگی زناش��ویی اس��ت و این نوع صوت زیبا و خوش��ایند و اظهار دوستی و
محبت با واژههای دوستت دارم ،چقدر خوبی ،چقدر دلتنگت میشوم ،عزیز منی ،عارفانه
عاشقت هستم و  ...از حقوق حقه عاطفی زنها و شوهرها است.
نوازش حس��ی و لمس��ی همس��ر در فرصتهای مطلوب نیز از دیگر حقوق حقه عاطفی
زوجین اس��ت که صمیمیت ایش��ان را مضاعف میکند .در حقیقت ،همانگونه که لباس
لطیف و ظریف و دلآرامی که تاروپودش از محبت و ایثار و صداقت و شجاعت و صبوری و
احسان است همیشه حمایتگر و رامشگر و افتخار وجود انسان است ،نوازش حسی همسر
نیز دلآرامی و آرامش و نشاط او را مضاعف مینماید .بهسخندیگر ،نیاز به نوازش حسی
ازجمله نیازهای طبیعی انس��ان اس��ت و ارضای مطلوب چنین نیازی در کانون خانواده و
در حریم ارزشهای الهی فوقالعاده ارزش��مند است .همانگونه که بچههای خردسال به
نوازش حسی والدین خود نیاز دارند و همانطور که هنگامیکه کودکان و نوجوانان دست 43
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نوازشگر پدر یا مادر خود را پشت شانههای خود احساس مینمایند وجودشان پر از شعف
و آرامش میگردد ،یقیناً چنین نیاز متقابل همسران بخصوص از سوی خانمها فوقالعاده
مهم و قابلتوجه میباشد .همین است که پیامبر خدا (ص) بارها به آقایان تأکید فرمودند
که همس��رانتان را در خلوت خود ،مورد نوازشگری حس��ی قرار دهی��د تا برانگیختگی
هیجانی ،سالمت عاطفی و نشاط حیاتی ایشان را مضاعف نمایید.1
بدون تردید ازجمله حقوق عاطفی همسران نوازشگری حسی است و بایسته و شایسته آن
است به شیوه مطلوب موردتوجه قرار بگیرد .یقیناً نوازشگری حسی همسران را از بسیاری
از اختالالت روانی ،کس��الت ،دلمردگی ،پریش��انی ،بیتفاوتی ،عصبانیت ،پرخاشگری و
افسردگی مصون میدارد.
ازس��ویدیگر ،در تأمی��ن نیازهای فطری عاطفی و روانی و در تقویت و اس��تحکام روابط
زوجهای جوان و زندگی همسران محبوب و مطلوب ،جاذبهها و ظرافتهای ویژه همسری
و برخی رفتارهای خاص روانی -جنس��ی متقابل همس��ران ،نقش بسزا و تعیینکنندهای
در حیات مش��ترک زوجین دارد .درواقع برخورداری همس��ران از این قبیل اندیش��هها و
رفتارهای خاص که از لطایف و چاشنیهای همیشه زندگی است ،ضمن آنکه حلقه پیوند
را محکمتر میکند ،پاس��خ به نیازهای فطری و هموارکننده بس��تر آرامشهای روانی در
محیط خانواده و از حقوق حقه عاطفی همسران است که در اینجا بهعنوان نمونه ،چند
مورد از آن را بیان میکنیم.
 همسران برتر همیشه و در همه حال با تکریم شخصیت ،نام یکدیگر را به زبان میآورند.همسران برتر در عین صمیمت ،با نهایت ادب و احترام یکدیگر را مخاطب قرار میدهند.
 همسران برتر با حفظ حرمت و حریم معیارها و ارزشهای واالی الهی و فرهنگ متعالیقرآنی ،در جمع محترم خانواده ،همواره بااحساس و تعلقخاطری توأم با ابراز مهر و محبت
یکدیگر را میخوانند.
موال علی (ع) و حضرت زهرا (س) – کاملترین اسوهها و الگوها در تاریخ حیات انسانها-
همیش��ه با نهایت مهر و محبت و تکریم ش��خصیت یکدیگر را صدا میزدند2؛ بنابراین به
کاربردن عباراتی همچون« :علی آقا ،علی جان ،عزیزم» و یا «فاطمه خانم ،فاطمه عزیزم،
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 - 1زن و شوهر از منظر پیامبر اعظم (ص)

 .2در شرح روابط فیمابین حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) آمده است که در صدا کردن یکدیگر عموماً از عباراتی نظیر« :یابنابیطالب»،
«ابوتراب»« ،اباالحسن»...و «بنت رسول اهلل»« ،ام الحسن»« ،حبیبی زهرا» و  ...استفاده میکردند.
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محبوبه من» و  ...روابط فیمابین همس��ران را پرمعنا و پرجاذبه مینماید ،بهخصوص که
این شیوه برخاسته از سویدای دل باشد.
 بدرقه همس��ر و اس��تقبال از وی از دیگر حقوق عاطفی زوجین است که بایسته نیستکمرنگ جلوه نماید .همسران آرامشبخش همواره آماده استقبال و بدرقه یکدیگرند و کار
اداره و منزل و آش��پزخانه و رس��یدگی به امور فرزندان نمیتواند مانعی برای استقبال و
بدرقه هرروزه همسران باشد .بدرقه همسر همراه با دعای خیر برای او و به استقبال همسر
رفتن با لباس نیکو و آراستگی ظاهر و شاکله ّ
معطر و حق تقدم در زیارت همسر از حقوق
مسلم عاطفی همسران است که محبت متقابل را مضاعف مینماید.
غور در زندگی مش��ترک علی (ع) و حضرت زهرا (س) ،برترین همس��ران جهان اس�لام،
بیانگ��ر این حقیقت زیبا و حکمت پرمعناس��ت که هرگاه علی (ع) ف��ارغ از فعالیتهای
خارج از منزل به خانه بازمیگش��تند ،بهرغم حضور کودکان عزیز و پرش��ور و حالی چون
حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیهمالسالم و حضرت زینب (س) و حتی فضه
خدمتکار خانه ،این حضرت زهرا (س) بود که «حق» خود میدانست در را به روی همسر
محبوبش علی (ع) بگش��اید و پذیرای وجودش باشد .در زندگینامه ایشان آمده است که
روزی حضرت علی (ع) به پشت در خانه رسیدند ،در آن هنگام حضرت زهرا (س) مشغول
آس��یاب کردن گندم بودند و لباسشان نیز کمی آردی ش��ده بود .ایشان بهجای آنکه از
بچهها بخواهند که در را بگشایند ،خود برخاسته و پس از توجه سریع به وضعیت ظاهر و
حفظ آراستگی مطلوب ،در را به روی همسر عزیزشان باز میکنند .حضرت علی (ع) نیز
زمانی که به منزل میآمدند ،اولین مخاطب کالم ایش��ان ،همسر گرامیشان بود .هرچند
که گاهی بچههای خردس��ال با شیرینزبانی خود تالش میکنند بیش از همه توجه پدر
یا مادر را جلب نمایند و در آغوششان جای بگیرند ،اما همسران برتر با وجود این حاالت
طبیعی ،لحظهای از همسر خود غافل نمیشوند.
 همسران برتر همواره قبل از آنکه شریک زندگیشان چیزی بطلبد ،سعی میکنند باامکانات موجود از محبوب خود پذیرایی کنند .آنان بهخوبی به نیازهای زیس��تی و روانی،
میلها و رغبتهای همدیگر آگاهاند و با تقدیم لیوانی آبخنک یا ش��ربت ،فنجانی چای،
اندکی غذای مطبوع و بعضاً کمک در تعویض لباس و نوازش��ی از س��ر مهر ،بر جاذبههای
45
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 همسران دلآرام در قلمرو خانواده ،با حفظ ارزشها و توجه به وضعیت شناختی و روانیبچهها ،بهخصوص نوجوانان ،همواره سعی میکنند در حد توان و رعایت حدود و حرمتها،
از آراستهترین ،زیباترین و جذابترین لباسها ،زینتها و آرایشها برای همسر خود بهره
بگیرند ،چراکه همس��ر ایش��ان به این جذابیتها نیاز دارد .هرگونه خودآرایی ،خودنمایی
و خودعرضهگی برای نامحرمان ،حرام و آراس��تگی و آرایش برای همسر مستوجب ثواب
است .باکمال تأسف در جامعه ما در بسیاری موارد شاهد هستیم که زنان و مردان ،بهترین
پوشش و آرایش و زینتها را برای عروسیها ،میهمانیها و مجالس خارج از خانه استفاده
میکنند و نازلترین آنها را در کانون خانواده برای همسر! ایکاش همه زینتها ،آرایش
و دلرباییهای خانمها ،مطابق نظر اس�لام ،فقط و فقط برای همس��ر بود ،چراکه آنوقت
دیگر شاهد اینهمه دعواها ،کشاکشها ،جدالها و فتنهها نبودیم .در این زمینه یادآوری
ای��ن نکته ضروری اس��ت که حضرت زه��را (س) ،گرانبهاترین عط��ری را که در اختیار
داشتند ،فقط و فقط برای شوی خود علی (ع) استفاده مینمودند.
 همس��ران آرامشگر در طول حیات مشترک خود ،بهرغم گذر ماهها و سالها و باوجودافزونی مشکالت زندگی و حضور بچهها ،با داشتن باورهای عمیق در مورد حفظ جاذبهها،
هرروزشان را بهسان نوعروسان و تازهدامادان آغاز میکنند و شبهنگام نیز همانند اولین
شب وصلت ،با اندیشهای نو و دلی پرشور ،در بستری از دیبای محبت میآرامند.
ع�لاوه بر آنچه گذش��ت ،زنها و ش��وهرها همانند همه انس��انها فطرت��اً ،محبتپذیر و
اخمگریزند و همیشه به نگاه و کالم و رفتار محبتآمیز همدیگر نیاز مبرم دارند .زوجهای
جوان و همس��ران موف��ق و برتر همواره در این تالشاند که بامحبت و احس��ان بر قلوب
یکدیگر چیره ش��وند .آنها نیک میدانند که با احسان میتوانند مالک قلبهای یکدیگر
شوند« :باالحسان تملک القلوب» .1زنها و شوهرهای موفق آنانی هستند که جز با زبان
محبت ،صداقت و صمیمیت ،شجاعت و عدالت ،ایثار و احسان ،شکر و سپاس باهم سخن
نمیگویند و همواره از خزانه دلشان ،کالم زرین و خوشایند و گفتار شفابخش و درمانگر
ج��ان و آرامشگر روان را برگزیده ،در فضای سرش��ار از نش��اط و آرامش تقدیم یکدیگر
میکنند .خودمحوری ،خودبینی ،خود توجهی ،خودخواهی ،خودپس��ندی ،خودنمایی و
خودکامگی و از سوی دیگر دروغ و بدزبانی ،تندخویی و بداخالقی ،غیبت و تهمت ،افترا
 .1با احسان قلبها را مسخر خویش کن (نهجالفصاحه ،ترجمه ابوالقاسم پاینده)
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و اس��تهزا ،ناسپاسی و قدرشناس��ی ،بیتفاوتی ،قهر و عصبانیت از آفات زندگی مشترک
موفق است و سرمایه برقراری و استمرار رابطهای خوشایند و موفق میان زنها و شوهرها،
همس��ری و همراهی ،همدلی ،همگامی ،همس��ویی و همفکری اس��ت .در تأمین این نیاز
فطری و طبیعی کاملترین و بایستهترین فرد همسر است و این از حقوق متقابل عاطفی
زن و شوهر است.
زن و شوهر در همه شرایط و در همه موقعیتها تکریم طلب و تحقیر گریزند و همیشه
نیاز دارند که مس��تقیم و غیرمس��تقیم موردتکریم کالمی و رفتاری همدیگر قرار گیرند.
تکریمطلبی متقابل زن و ش��وهر از حقوق حقه عاطفی ایشان است که در بسیاری موارد
مورد غفلت قرار میگیرد.
زن و شوهر فطرتاً تأییدطلب و تکذیبگریزند و همیشه قلباً نیاز دارند که اندیشه و رفتار
قابلتوجه ایش��ان مورد تأیید همدیگر قرار گیرد .تأییدطلبی و همدلی از حقوق مس��لم
عاطفی زوجین است.1
زن و ش��وهر همیش��ه به تش��ویق و ترغیب همدیگر نیاز دارند ،چراکه همس��ران و همه
آدمها تشویق طلب و تنبیه گریزند و بایسته آن است که همواره مورد تشویق و قدردانی
یکدیگر قرار گیرند .تشویق و قدرشناسی اعتمادبهنفس آدمی را تقویت میکند و احساس
خودارزش��مندی را افزایش میدهد و انسان را از دلمردگیها و افسردگیها دور میکند،
لذا از دیگر حقوق ح ّقه عاطفی زوجین این اس��ت که همواره همدیگر را مورد تش��ویق و
قدردانی قرار داده و از تالشهای همدیگر ،ولو اندک و ناچیز باشد ،قدردانی نمایند.
زن و شوهر میبایست همیشه یکدیگر را به تالش و موفقیت هر چه بیشتر مورد ترغیب
قرار دهند .ترغیب بههنگام انگیزه تالش را بیشتر نموده و نشاط درون را غنیتر مینماید.
همین اس��ت که همه آدمها همیش��ه ترغیبطلب هس��تند و تهدیدگری��ز .زبان و رفتار
تهدیدآمیز اضطراب آدمی را بیشتر میکند و احساس آرامش را متزلزل مینماید .ازاینرو
ترغیب متقابل و ایجاد انگیزه تالش بایسته از حقوق حقه عاطفی زوجین میباشد.
زن حق دارد شوهرش را دوست داشته باشد و نیز حق دارد شوهرش دوستداشتنی باشد
و شوهر مکلف است برای همسرش محبوب باشد و زمانی محبوب او میشود که شخصیت
 .1خانم چهره شما چقدر نورانی و زیبا است .چقدر این لباس زیبنده شماست.
آقا چقدر چهره پرصالبت و دوستداشتنی دارید .آقا شما چقدر چهره مهربانی دارید و ...
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او آمیزهای از عطوفت و محبت و صالبت و صبوری و صداقت و استواری و احسان باشد و
این حق مسلم عاطفی زن است.
ش��وهر حق دارد زنش را دوست داشته باشد و نیز حق دارد زنش دوستداشتنی باشد و
زن مکلّف اس��ت همیشه خود را بهگونهای آماده نماید و بهگونهای رفتار کند که محبوب
شوهرش باشد و هنگامی میتواند حقیقتاً محبوب شوهرش باشد که جمال و کمالش در
هالهای از اندیشه و رفتار مطلوب و آرامشبخش متجلّی گردد .همیشه منش او آمیزهای
از عطوفت و محبت ،طراوت و دلآرامی ،تبس��م و گشادهرویی ،صفا و وفا باشد و این حق
مسلم عاطفی شوهر است.
و اما حقوق عاطفی فرزندان والدین دلآرام آن است که فرزند حق دارد مادرش را دوست
داشته باش��د و این طبیعیترین حق عاطفی فرزند است و نیز حق دارد مادرش محبوب
و مطلوب و دلآرام باش��د و بایسته آن است که مادر این باغبان زندگی همیشه متبسم،
گشادهرو ،دل آرام و امیدوار و امیدبخش و پرنشاط و متوکل باشد .فرزند حق دارد پدرش
را دوس��ت داش��ته باشد و این حق طبیعی فرزند اس��ت و نیز حق دارد پدرش محبوب و
مطلوب باشد و پدر ،این سنگربان باغ خانواده ،میبایست شاکله شخصیتیاش آمیزهای از
عطوفت ،مهربانی ،منطق و استواری ،صبوری و تالشمداری ،گذشت و ایثار باشد.
و باالخره فرزند دوست دارد پدرش شیفته وجود و عاشق مادرش باشد و همواره عالقه و
محبتش را ابراز نماید .این حق مس��لم عاطفی فرزند است .این حق مسلم عاطفی فرزند
است که مادرش عاشق پدرش باشد و همیشه محبت و عالقهاش را در حضوروغیاب پدر
به زیبایی و لطافت و خوشحالی ابراز نماید.
و اگر با یک بازنگری درونی و خانهتکانی عاطفی حقوق عاطفی همدیگر را بازشناسی کنیم
و تالش نماییم که در تأمین حقوق حقه عاطفی یکدیگر از هیچ کوششی فروگذار نباشیم،
بیتردید ،خانواده ما ،این گلستان حیات ،پرطراوتترین کانون هستی میگردد.
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