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پیشگفتار
نــزد  در  اجتماعــی  بنیــان  عزیزتریــن  و  محبوب  تریــن  را  خانــواده  اســالم، 
خداونــد دانســته اســت. دربــاره  ی ترغیــب بــه ازدواج، تنظیــم روابــط خانوادگــی، 
مســئولیت اعضــای خانــواده در برابــر یکدیگــر و اســتحکام خانــواده، آموزه هــای 
بســیاری در منابــع اســالمی وجــود دارد. توجــه بــه تشــکیل خانــواده و اســتحکام 
و کارآمــدی آن، نــه تنهــا وظیفــه  ی اعضــای خانــواده، که مســئولیتی اجتماعی و 
حکومتــی اســت. جامعــه نســبت بــه ازدواج افــراد، و تشــکیل، تحکیــم و تعالــی 
خانــواده مســئول شــناخته شــده و پــس از آن نیــز نســبت بــه ترمیم خانــواده و حل 

مســائل و مشــکالت خانوادگــی وظیفه  منــد اســت. 
»خانواده  محــوری« در منظومــه  ی معرفــت اســالمی یــک راهبــرد کالن محســوب 
باالتریــن مســئولیت  و  تأثیــر  بیشــترین  اســالمی، خانــواده  نــگاه  می  شــود. در 
بــر عهــده دارد. خانواده  محــوری از یــک منظــر بــه معنــای  را در بــاب تربیــت 
توان  مندســازی در حــل مســائل خــود، ارتقــاء مهارت  هــا و تقویــت دانــش خانــواده 

ــگاه تربیتــی آن اســت.  و تحکیــم جای
   امــروزه بــه برکــت انقــالب اســالمی و اســتقرار نظــام مقدس جمهوری اســالمی 
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گاه، عــادل و دلســوز نســبت بــه صــالح و  بــا وجــود رهبــری اسالم  شــناس، آ
کلیــدی  و عوامــل  ارزش  هــای اصیــل  بــه  توجــه  و اجتمــاع،  فــرد  مصلحــت 
ســعادت  بخش در جامعــه هم چــون خانــواده، بیــش از هــر زمــان دیگــری تجلــی 

می  نمایــد.
کــه خــود یــک انقــالب اصیــل فرهنگــی ناشــی از     در بســتر انقــالب اســالمی 
کیــد بر پاسداشــت خانــواده، به دلیــل جایگاه  فرهنــگ نــاب اســالم عزیــز بــود، تأ
یگانــه  ی آن در فراینــد مهــم تربیــت و شــکل  دهی بــه ارزش  هــا، ضرورتــی آشــکار 
یافتــه اســت. در همیــن راســتا، مجموعــه کتاب  هــای خانــواده در چهــار بخــش 
کیــد بــر اصــل تقــدم پیشــگیری  تشــکیل، تحکیــم، تعالــی و ترمیــم خانــواده بــا تأ

بــر درمانگــری و بــا رویکــرد اســالمی تدویــن و بــه عالقه  منــدان تقدیــم می  گــردد.
المســلمین علی  محمــد  و  از پژوهشــگر محتــرم حجت  االســالم  پایــان،  در 
یابــی و  کتــاب حاضــر بــه همــت وی تدویــن شــده، و نیــز از ارز کــه  صالحــی 
کاظــم  همــکاری حجت  االســالم و المســلمین مهــدی محمــدی صیفــار و 

می شــود.  تشــکر  و  تقدیــر  علی  محمــدی 

و آخر دعوانا ان الحمدهلل رب العالمین
مدیریت مطالعات تربیتی فرهنگی
معاونت تهذیب حوزه های علمیه
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ــا زن و بچه  هــا  ــود. وقتــی اوضــاع خــوب بــود، ســعید ب همــا عاشــق ســعید ب
گــرم می  گرفــت و بــا محبــت بــود؛ امــا وقتــی اوضــاع بــر وفــق مــراد نبــود، بیــن 
زن و شــوهر شــکرآب می  شــد. ســعید بــه جــان خانــواده  اش می افتــاد و کارش را، 
بــا جریحــه  دار کــردن احساســات و برآشــفتن آرامــش خانــه بــه پایــان می  رســاند. 
   زمانــی کــه ســعید بدخلــق می  شــد، بــرای همــا رودرو شــدن بــا وی ســخت 
ــادی داشــت و همــا دوســت نداشــت کــه جنــگ راه  ــنات زی ــود. ســعید محّس ب
بینــدازد و اوقــات خــوش را بــا دعــوا و مشــاجره تلــخ کنــد؛ امــا وی می  دانســت 

کــه همســرش بــه مــرور زمــان بهتــر نشــده اســت. 
سرانجام مادر هما به وی گفت: »پیش از این که اوضاع از این هم بدتر بشه، 

با او جدی برخورد کن، تکلیفت را روشن کن، این که نشد زندگی... .«
   وقتی سـعید از سـر کار به خانه برگشـت، هما دم در به او حمله برد. قبل 
از این   که سـعید فرصت سـام کردن پیدا کند، هما گفت: » اگر باز دق   دلی   ات 

را سـر مـا خالـی کنـی، ما می   رویم خانـۀ مامانم. تصمیمت را بگیر.« 
کــه باعــث  کج  خلقــی نشــان داد،     ســعید از پــا درآمــد. البتــه بافاصلــه 
ــه  ی بعــد،  شــد همــا و بچه  هــا چنــد شــب پیــش مــادر همــا بماننــد. چنــد هفت
روزهــای دل  چســبی نبــود. ســعید از واکنــش ناگهانــی همــا مضطــرب شــده بــود. 
احســاس می  کــرد بی  مقدمــه بــه او حملــه شــده. بچه  هــای ســردرگم، بــه نســبت 
وفاداری  شــان بــه پــدر و مــادر پراکنــده شــدند و همــه چیــز از هــم پاشــیده شــد. 

ــا مسائل  شــان را حــل کننــد.  ــزوم طــول کشــید ت مدت هــا بیــش از حــد ل
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عامل مهم تهدیدکننده  ی روابط خانوادگی در کشور ما کدام است؟ 
ریشــه بیش  تــر اختالفــات خانوادگــی  اســاتید خانواده  درمانــی،  از  بســیاری 
در ایــران را، بــه دخالت هــای نابه  جــا و غیرمنطقــی نزدیــکان زوجیــن نســبت 
می  دهنــد. دخالت  هــا می  توانــد از جانــب پــدر، مــادر، بــرادر، خواهــر یــا دیگــر 
نزدیــکان شــوهر یــا زن باشــد. متأســفانه برخــی از خانواده  هــا پــس از ازدواج، بــه 
اســتقالل فرزنــدان خودشــان احتــرام نمی  گذارنــد و بــه خــود اجــازه  ی هرگونــه 
مداخلــه را می  دهنــد. در بســیاری از مــوارد، پــدران و مــادران از هر لحاظ فرزندان 
کــه  ــه خــود می  دهنــد  خــود را تکــه  ای از وجــود خــود می  داننــد و ایــن اجــازه را ب

کننــد.1  ــا اظهارنظــر  ــاره  ی مســائل خانوادگــی آن  هــا تصمیم  گیــری ی درب

1 . ر.ک: یونسی، مدیریت روابط زناشویی، ص32.
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از ماست که بر ماست

کــه همــواره  تجربه  هــای مشــاوره  ای نشــان می  دهــد، ایــن خانواده  هــا نیســتند 
باعــث ایجــاد مشــکل می  شــوند، بلکــه در مــواردی همســران، خــود دارای برخــی 
کــه راه را بــرای دخالــت بــاز می  گذارنــد. بــه عبــارت  مســائل شــخصیتی هســتند 
دیگــر، زوجیــن بــا رفتارهــا و عمکردهــای خــود باعــث می  شــوند تــا زمینــه بــرای 
گــردد و از ســوی دیگــر، خانــواده  ی زوجیــن و اطرافیــان  مداخلــه اطرافیــان فراهــم 
نیــز بــا عــدم توجــه بــه بعضــی نــکات و امــور، در زندگــی همســران مداخلــه 

می  کننــد.1 
برخــی از مســائل شــخصیتی همســران، کــه نزدیــکان آن  هــا را وادار بــه دخالــت 

می  کنــد عبارتنــد از:

1- نداشتن مهارت ابراز وجود
کافــی بهره  منــد  گاهــی زوجیــن بــرای مقابلــه بــا ایــن دخالت  هــا از مهــارت 
ایــن  بــرای  را  راه  کــه  بــروز می  دهنــد  از خــود  نشــانه  هایی  بنابرایــن  نیســتند؛ 
مداخــالت همــوار می  کننــد. محققــان مهــارت ابراز وجــود را وســیله  ای می  دانند 
کــه در ایــن  کــه براســاس آن، فــرد قــادر بــه بیــان حقــوق خــود اســت.2 افــرادی 
ــه  ای  گون ــه  ــد، نمی  تواننــد از حــق خــود و خواسته  هایشــان ب زمینــه مشــکل دارن
گونــه افــراد، هیــچ  گاه نمی  تواننــد »نــه« بگوینــد و در  کننــد. ایــن  مناســب دفــاع 
گــر حــق خودشــان  کــه حتــی ا برابــر دیگــران، بله  گــوی مطلــق هســتند؛ بــه طــوری 
گفتــن  یــا همسرشــان پایمــال شــود، در مقابــل دیگــران جــرأت ســخن مخالــف 

1 . ر.ک: کاوه، مداخله و مشکل آفرینی در زندگی همسران، ص5.

2 . ر.ک: یونسی، مدیریت روابط زناشوئی، 1388، ص67.
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ندارنــد. بــا توجــه بــه اهمیــت مهــارت ابــراز وجــود و رفتــار جرأت  مندانــه در میــزان 
یــم. رضایت منــدی زناشــویی، در پایــان بیشــتر بــه آن می  پرداز

2- تمامیت  خواهی در روابط
جهــت روشــن شــدن ایــن مفهــوم بهتــر اســت بــه ایــن مثــال توجــه کنیــد: فــرض 
ــرای ایــن  ــا یــک دیــگ آش بپزیــد. مــواد الزم ب کنیــد از شــما خواســته می  شــود ت
کشــک،  آش شــامل نخــود، لوبیــا، عــدس، روغــن، رشــته، ســبزی، آرد، پیــاز، 
یــد  ــرای خودتــان دار نمــک، فلفــل و زردچوبــه اســت. شــما پیمانــه  ی خــاص ب
ــید  ــواه باش ــردی تمامیت  خ ــما ف ــر ش گ ــت. ا ــوص اس ــه  ی مخص کاس ــک  و آن ی
کاســه رشــته، یــک  کنیــد: یــک  ممکــن اســت جهــت تهیــه  ی آش چنیــن عمــل 
کاســه لوبیــا، یــک  کاســه نخــود، یــک  کاســه روغــن، یــک  کاســه ســبزی، یــک 
کنیــد. در نهایــت ایــن آش نخواهــد شــد، چیــزی  کاســه عــدس و... اســتفاده 
ــد  ــق از آن را نخواهی ــک قاش ــیدن ی ــوان چش ــم ت ــان ه ــی خودت ــه حت ک ــود  می  ش

داشــت؛ زیــرا شــما خواســتید تمــام پیمانه  هــا را ســر پــر و تــام و تمــام بگیریــد.
آش زندگــی مــا نیــز چنیــن اســت. مــا نمی  توانیــم در تمــام مــوارد و موضوعــات 
مختلــف زندگــی، پیمانه های  مــان را ســر ُپــر و تــام و تمــام بگیریــم؛ در غیــر ایــن 
صــورت زندگــی را بــرای خــود و دیگــران رنــج  آور می  کنیــم. زن تمامیت  خــواه 
کــه شــوهرش در تمــام مــوارد زندگــی، بــرای وی ســنگ  بــه شــدت ُمصــر اســت 
تمــام بگــذارد و تمــام پیمانه  هــای زندگــی برایــش ســر ُپــر باشــد. حــد تــام و تمــام 
گذاشــتن در خانــه، احتــرام در مقابــل  محبــت، عاطفــه، حمایــت مالــی، وقــت 
دیگــران، رعایــت موازیــن اخالقــی، جذابیــت، فعــال بــودن در خانــه و بیــرون 
ــم  کــم شــد، شــوهر از چشــم ایــن خان گــر یکــی از ایــن لیوان  هــا درصــدی  و...، ا
کــه همــه چیــز را در حــد  افتــاده اســت. مــردان تمامیت  خــواه نیــز چنیــن هســتند 
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گــر مــورد  بیســت می  خواهنــد و هــر چیــز غیــر بیســت را در حــد صفــر می داننــد. ا
کــه فــورا از چشــم وی بیفتــد. کوچکــی از همســرش دیــد، باعــث می  شــود 

   ایــن افــراد دوســت دارنــد در تمــام مــوارد زندگــی، بــرای همــه ســنگ تمــام 
کــه البتــه  گذاشــته و از طرفــی، دیگــران نیــز بــرای آن  هــا ســنگ تمــام بگذارنــد، 
در زندگــی روزمــره و زناشــویی، غیرممکــن اســت. چــه بســیار اختالف  هــا و 
افتــاده  اتفــاق  تمامیت  خواهــی  واســطه  ی خصیصــه  ی  بــه  کــه  طالق  هایــی 
ایده  آل  تریــن و بهتریــن موقعیــت، چنان  چــه  اســت. بهتــر اســت بدانیــم در 

زوجــی 70 درصــد، تفاهــم داشــته باشــند، بســیار عالــی اســت.1
گر یکی از همسران یا هر دوی آن  ها تمامیت  خواه باشند، در پی راضی  بنابراین ا
نگه  داشتن همه از خویشند، و این موضوع زمینه را برای دخالت دیگران در زندگی 
خانوادگی آن  ها فراهم می  کند. در حالی که افراد باید قادر باشند خواسته  های 
کنند. مدیریت  را  آن  ها  کردن  برآورده   و  کرده  اولویت  بندی  را  خود  اطرافیان 

3- تمایز نایافتگی )وابستگی( 
کــه والدیــن و اعضــای خانــواده  ی اصلــی هــر  در مــواردی مالحظــه می  شــود 
یــک از همســران، عالقــه چندانــی بــه درگیــر شــدن و انجــام مداخلــه در زندگــی 
مشــترک فرزندشــان را ندارنــد؛ ولــی میــزان و شــدت وابســتگی هــر یــک از زوجیــن 
کــه خــواه  ناخــواه آنــان را وارد  بــه والدیــن یــا دیگــر نزدیــکان، در حــدی اســت 
ــن و  ــن زوجی ــز بی ــود تمای ــزوم وج ــه ل ــد.2 البت ــان می  کن ــترک آن ــی مش ــم زندگ حری
کــه زوجیــن و  نزدیــکان، بــه معنــای قطــع رابطــه نیســت، بلکــه بدیــن معناســت 
نزدیــکان آن  هــا، ضمــن حفــظ حــس اســتقالل خویشــتن و احترام بــه حریم  های 

1 . ر.ک: یونسی، مدیریت روابط زناشویی، ص75ـ 77.

2 . ر.ک: کاوه، مداخله و مشکل آفرینی در زندگی همسران، ص7.
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کننــد، و در عیــن دوســت  خصوصــی یکدیگــر، هم  چنــان بــه هــم محبــت 
داشــتن یکدیگــر، اجــازه  ی دخالــت بــه حریم  هــای خصوصــی را ندهنــد. ایــن 
ــد  ــش از ح ــای بی ــه معن ــال ب ــن ح ــر و در عی ــه یکدیگ ــی ب ــای بی  احترام ــه معن ب

قاطــی شــدن و هیــچ مــرز خصوصــی نداشــتن نیســت.  
نباید همواره بزرگ  ترها را سرزنش کنیم، بلکه باید نگاهی هم به خود بیندازیم 
و ببینیم کجای کار ما مشکل دارد که دیگران را وادار به دخالت  های بی  جا در 

زندگی خانوادگی و حریم  های خصوصی ما می  کند.1

حریم همسر

ــا نبایــد بیــن آن  هــا  ــا بیــن زن و شــوهر هــم، وجــود مــرز و حریــم الزم اســت، ی آی
هیــچ مــرزی وجــود داشــته باشــد؟

   پیــش از آن  کــه بــه ادامــه بحــث در مــورد مداخلــه  ی دیگــران در حریــم مشــترک 
یــم، الزم اســت در این جــا بــه بحــث حریــم شــخصی زوجیــن هــم  زوجیــن بپرداز

اشــاره  ای داشــته باشیم.
در  را  گل  دو  گــر  ا و می   گوینــد  مثــال مهمــی می  زننــد     خانواده درمان  گــران 
گلــدان بگذارنــد، چــون ریشــه آن  هــا مزاحــم یک  دیگــر اســت، ضعیــف  یــک 
گــر آن  هــا را در  می  شــوند؛ بــه دلیــل این  کــه بیــن آن  هــا مــرزی وجــود نــدارد، ولــی ا
گاهــی آن  قــدر قاطــی  گلــدان بگذارنــد هــر دو رشــد می  کننــد. زن و شــوهر هــم  دو 

کــه رابطه  شــان مشــکل  پیــدا می  کنــد.  می  شــوند 
کــه رعایــت نشــدن آن از ســوی هــر یــک از     یکــی از نــکات بســیار مهمــی 
همســران می  توانــد آســیب  هایی را بــه همــراه داشــته باشــد، مراعــات نکــردن 
حریــم شــخصی اســت. برداشــت و شــناخت اشــتباهی کــه بعضــی از همســران 

1 . یونسی، مدیریت روابط زناشویی، ص111. 
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کلیــه  ی اعمــال، حــرکات، رفــت و آمدهــا و  کــه بایســتی  دارنــد، ایــن اســت 
کــه  کنتــرل خویــش داشــته باشــند. همســری  عملکردهــای یک  دیگــر را تحــت 
گرفتــه، زندگــی فــردی  اش بــا اختــالل،  حریــم شــخصی  اش مــورد تعــدی قــرار 
محرومیــت و مزاحمت  هایــی مواجــه خواهــد شــد و بــه نوعــی از بعضــی امــور 

مهــم و اساســی محــروم می  شــود.1 

ــا پیــش از  ــد می  گذشــت. رؤی ــا حمی ــا ب حــدود 4 ســال از زندگــی مشــترک رؤی
ازدواج، حمیــد را بــا تمامــی دوســتان، آشــنایان و افــراد فامیــل کــه بــا آن  هــا رفــت 
و آمــد داشــت، آشــنا کــرد. هم  چنیــن در رابطــه بــا شــغل مــورد عاقــه  اش کــه قبل 
از ازدواج، آرایش  گــری بــود، بــا وی بــه تفاهــم رســید. حمیــد همــه ایــن مــوارد را 
پذیرفــت و بــه ظاهــر مــورد قبولــش واقــع شــد؛ ولــی مدتــی پــس از ازدواج آنــان، 
حمیــد بــا اکثــر رفــت و آمدهــای همســرش مخالفت کــرد؛ از ادامه  ی اشــتغال وی 
جلوگیــری نمــود و حتــی مانــع ارتبــاط رؤیــا بــا مــادر و خواهرانــش شــد. دالیلــی 
کــه حمیــد بــرای محــدود کــردن رفــت و آمدهــای همســرش ارائــه می  کــرد، بیشــتر 
جنبــه شــخصی و ســلیقه  ای داشــت. بــه عبارتــی دیگــر، رؤیــا بایســتی بــا افــکار و 
ــواده  ی  ــل و خان ــا فامی ــرای معاشــرت ب ــرد، و ب ــد زندگــی می  ک ســلیقه  های حمی
خویــش، مطابــق میــل و خواســته  ی حمیــد رفتــار می  کــرد. رؤیــا بــا یــک ازدواج، 
ارتبــاط بــا خانــواده خــود، آشــنایان، دوســتان، و شــغل مــورد عاقــه  اش را از 
دســت داده بــود. او دیگــر صاحــب  اختیــار حریــم شــخصی و فردیــت خویــش 
ــه مــی  داد  ــی ادام ــه زندگ ــرد دیگــری ب ــکار ف ــا اف ــود و ب ــود. اصــا خــودش نب نب
کــه تناســبی بــا خــود درونــی  اش نداشــت؛ بنابرایــن طبیعــی بــود کــه از زندگــی 

مشــترکش ناراضــی باشــد.2 

1 . ر.ک: کاوه، مداخله و مشکل آفرینی در زندگی همسران، ص16.

2 . ر.ک: کاوه، روانشناسی ناسازگاری همسران، ص101-100.
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در هــر حــال همســری کــه بــا ازدواج و تشــکیل زندگــی مشــترک، فردیــت و 
حریــم شــخصی خــود را از دســت بدهــد، مــرد باشــد یــا زن، رضایــت چندانــی 
از زندگــی مشــترکش نخواهــد داشــت و میــزان رضایــت وی پاییــن خواهــد بــود. 
ــم شــخصی همســرش را  ــن وظیفــه  ی هــر همســری اســت کــه حری در واقــع، ای
رعایــت نمایــد؛ زیــرا همســری کــه حریــم فــردی  اش را در زندگــی از دســت بدهد، 
نــه فقــط خــود او، بلکــه شــریک زندگــی و در نهایــت فرزنــدان نیــز از ایــن بابــت 

متضــرر شــده و آســیب  هایی را متحمــل خواهنــد شــد.1 

حد و مرز زوجین در اسالم

اســالم  از همــان اوان کودکــی، بــا روش  هــای مختلــف شــروع بــه آمــوزش حریــم و 
کــه ابتــدای آن، تعریــف مرزهــای فیزیکــی  کــودک می  کنــد،  تعریــف مرزهــا بــرای 
بــرای کــودک اســت. در آیــه 58 ســوره نــور2، خداونــد در رابطــه بــا مکانی کــه پدر و 
مــادر در آن جــا اســتراحت می  کننــد، محدودیــت ورود قائــل می  شــود و والدیــن 
کــه در ســه وقــت بــرای  را مأمــور می  کنــد بــه فرزنــدان غیربالــغ خــود دســتور دهنــد 

وارد شــدن بــه اتــاق، اجــازه بگیرنــد. 

1 . ر.ک: کاوه، روانشناسی حریم شخصی، ص87.

کــه بــه حــّد بلــوغ نرســیده  اند، ســه موقــع از شــما  کودکانتــان  کــه ایمــان آورده  ایــد، بایــد بردگانتــان و  2 . اى کســانی 
کــه جامه  هــاى خویــش را از تــن بیــرون می  کنیــد و  اجــازه ورود بگیرنــد: پیــش از نمــاز بامــداد، و در نیــم  روز هنگامــی 

یــژه شماســت.  پــس از نمــاز عشــاء. ایــن ســه وقــت، و
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در مورد نوجوانان بالغ، این حکم را گسترش می  دهد و می  گوید: 

ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم... ؛1 و 
َّ
َن ال

َ
ذ

ْ
َكَما اْسَتأ ِذُنوا 

ْ
َيْسَتأ

ْ
َم َفل

ُ
ُحل

ْ
ُم ال

ُ
 ِمْنك

ُ
ْطفال

َ ْ
َغ ال

َ
َو ِإذا َبل

كه اطفال شما به سن بلوغ رسند، بايد )در همه اوقات( اجازه  هنگامى 
بگيرند؛ همان گونه كه آنان كه پيش از ايشان بودند كسب اجازه كردند... 

بــر اســاس ایــن آیــه، نوجوانــان بالــغ موّظفنــد در همــه  حــال بــه هنــگام ورود2 بــر 
پــدر و مــادر، اذن بطلبنــد.3 

   هم  چنین می  توانیم نشانه  هایی از حد و مرز بین زوجین، بر اساس منابع اسالمی 
به دست آوریم. برای نمونه، اگر خانم درآمدی داشت، به خود او تعلق دارد و در هر 
زمینه  ای که بخواهد، می  تواند هزینه کند. خداوند متعال در قرآن کریم می  فرماید: 

ْكَتَسبْن؛ براى مردان از آن چه  َساِء َنِصيٌب مّما ا  َو ِللّنِ
ْ
ْكَتَسُبوا ا ا ّمَ َجاِل َنِصيٌب ّمِ لّرِ ِ

ّ
ل

كسب كرده اند، بهره  اى است و براى زنان نيز از آن چه كسب كرده  اند، بهره  اى است.4  

یعنی زنان، مانند مردان می  توانند هرگونه تصرف مباحی در اموال خود انجام 
دهند و اجازه  ی شوهر الزم نیست. آن  چه بر مرد واجب است، پرداخت نفقه5 
است و در غیر آن، حق هرگونه تصرف مباح در اموالش را دارد. هرچند این 
سخنان به لحاظ حقوقی و شرعی است، و سزاوار نیست که زن و شوهر مؤمن، 
در زندگی مشترک ادعای حق و حقوق خویش را داشته باشند؛ ولی به  هرحال، 

1 . نور، آیه59. 

کــه پــدر و مــادر در آن  جــا اســتراحت می  کننــد؛ وگرنــه وارد شــدن در اتــاق  2 . ایــن حکــم مخصــوص مکانــی اســت 
گرفتــن الزم نــدارد. )بابایــی، برگزیــده تفســیر نمونــه  ، ص311( عمومــی آن  هــا، اجــازه 

3 . بابایی، برگزیده تفسیر نمونه  ، ص312.

4 . نساء، آیه32.

5 . خوراک، پوشاک، مسکن و مایحتاج زن و فرزند.
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این موارد نشان می  دهد که بین همسران مرزی وجود دارد و این  گونه نیست که 
کلی تلفیق شود و هیچ مرزی نباشد؛ مثال  با ازدواج دو نفر، مسائل آنان به طور 
مرد نمی  تواند به زن اعتراض کند که چرا اموالت را به من نمی دهی؟ یا خانم به 

آقا بگوید تو حق نداری به خانواده  ات کمک کنی. 

فواید وجود حریم

کــه در رابطــه بــا نیــاز بــه مــرز و حریــم بیــن همســران بیــان  بــا توجــه بــه مطالبــی 
شــد، بــه چنــد مــورد از فوایــد وجــود مــرز1 در خانــواده اشــاره می  گــردد:

گیرد 1. مرز باعث می  شود رشد شخصی افراد مورد احترام قرار 
برای مثال، زن در هنر گل  دوزی استعداد دارد، یا مرد به ورزش  شنا عالقه  مند است؛ 
اگر مرز مناسبی بین همسران وجود داشته باشد، پس از انجام وظایف همسری، 
می  توانند به سراغ فعالیت مورد عالقه  ی خود بروند و در آن زمینه پیشرفت کنند.

که استعداد خاصی دارد. پی  گیری این  مرضیه در سی  و پنج  سالگی پی برد 
خانواده  اعضای  باقی  برای  درآوردن  حرفه  ای  صورت  به  را  آن  و  استعداد 
هزینه  بردار بود. همه اعضای خانواده، باید دست به دست هم می  دادند تا 
او راه بیفتد. همه در این کار سهیم  شدند. منصور از تاش و پشتکار همسرش، 
بیشتر به هیجان می  آمد تا از کار خودش. مادر، سال  ها برای خانواده  اش گذشت 
و ایثار کرده بود. اکنون خانواده برای پیشرفت او ایثار می  کردند. باالخره کار 
آن  ها نتیجه داد، و عاوه بر مرضیه، حدود 10 نفر از زنان دیگر هم، به واسطه 

شکوفایی استعداد وی در کارگاه تولیدی او مشغول به کار شدند. 

1 . مرز، خطی فرضی که فرد را از محیط پیرامون جدا می کند.
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گاهــی در خدمــت اعضــا باشــد؛ ولــی  کــه رابطــه  ی زناشــویی  خــوب اســت 
ــر ایــن رابطــه همیشــه در خدمــت یــک  نفــر باشــد، مشــکل ایجــاد می  شــود؛  گ ا
بنابرایــن می  بایســت تعــادل نگــه داشــته شــود و بیشــترین توجــه  زوجیــن بــه  
جــای تمایــالت فــردی، بایــد معطــوف بــه زندگــی زناشــویی باشــد؛ زیــرا حفــظ و 

آرامــش زندگــی زناشــویی، در اولویــت قــرار دارد. 

2. با وجود مرز، خانواده از قوام بیشتری برخوردار خواهد بود
ــترک،  ــی مش ــکیل زندگ ــد از تش ــراد بع ــر اف گ ــد، ا ــاره ش ــال اش ــه قب ک ــه  همان  گون
فردیــت و حریــم شــخصی خــود را از دســت بدهنــد، رضایــت چندانــی نســبت 
بــه زندگــی زناشــویی خــود نخواهنــد داشــت. هنگامــی  کــه رضایــت زناشــویی 
یــک طوفــان  بــا  و  افزایــش می  یابــد  آســیب  پذیری خانــواده  میــزان  کــم شــد، 
نــه چنــدان قدرت  منــد هــم، ممکــن اســت ویــران شــود؛ اّمــا زمانی  کــه زن و 
کــه معیــن شــده، آزادی  خودشــان را محــدود می  کننــد  مــردی بــه خاطــر مــرزی 
تــا یک دیگــر را بیشــتر دوســت بدارنــد، یــا از حــق خــود چشم  پوشــی می  کننــد 
تــا موجــب آزردن محبــوب خــود نشــوند، رضایــت باالیــی از زندگــی مشــترک 

ــت.  ــد یاف ــش خواه ــواده افزای ــان خان ــم بنی ــت و تحکی ــد داش خواهن
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3. مرز، زوجین را واجد احترام می کند
و  صفا  کلید  زندگی،  شریک  مرزهای  به  گذاشتن  ارزش  و  نهادن  حرمت 
صمیمیت است. وقتی که کسی به مرزهای همسرش احترام می  گذارد، در واقع 
راه حرمت نهادن به مرزهای خود را هموار کرده است؛ زیرا همسر موهبت آزادی را 
از شما تجربه می  کند و عشقی را که در دادن این آزادی عرضه می  کنید، می  بیند.1 

]حضــرت امــام خمینــی[ خانــم ]همسرشــان[ را بــه شــکلی در خانــه آزاد 
می  گذاشــتند و احتــرام می  کردنــد کــه روزی کــه خانم میهمان خصوصی داشــتند، 
از او اجــازه می  گرفتنــد و می  پرســیدید: »امــروز می  توانــم بــه ایــن قســمت بیایــم 

و غــذا بخــورم؟« یــا »می  توانــم بیایــم و داخــل حیــاط قــدم بزنــم؟«2

4. مرز، تعیین مسئولیت می  کند  

بعضــی از همســران در مــورد قبــول کارهای خود، چندان مســئولیتی احســاس 
کــه خواســتند، بایــد بتواننــد انجــام  نمی  کننــد. آن  هــا خیــال می  کننــد هــرکاری 
دهنــد و هیــچ پیامــدی را هــم نمی  پذیرنــد. آن  هــا مثــل بچه  هــا از تجــاوز بــه 

مرزهــای دیگــران ناراحــت نمی  شــوند.3
یــم،     قانــون مســئولیت بــه مــا می  گویــد: مــا در مقابــل یک دیگــر مســئولیت دار

یــم.4  امــا بــه جــای یک  دیگــر مســئولیت ندار

1 . ر.ک: هنری کلود، مرزهای زناشویی، ص59.

2 . سبزیان، زندگی به سبک روح اهلل، ص21.

3 . هنری کلود، همان، ص275. 

4 . همان، ص51. 



21 پاسداشت حریم همسر

در همین رابطه خداوند می  فرماید:  

ى؛1 هيچ كسى بار عمل ديگرى را به دوش نگيرد. ْخر
ُ
َر أ َرٌة ِوْز ُر واِز َو ال َتِز

مرزهــا کمــک می  کنــد تــا تعییــن کنیم هر کســی چــه مســئولیتی دارد. حضرت 
علیدر سفارشــی به فرزندشــان می  فرمایند: 

ــرار ده و او را نســبت  ــه او ق ــوط ب ــراى هــر يــك از خدمتگزارانــت كارى مرب ب
بــه همــان كار بازخواســت نمــا، كــه ايــن كار آن  هــا را بهتــر وامــى  دارد تــا در 

خدمتــت، كار را بــه يكديگــر وانگذارنــد.2

کاری اســت، فرصتــی بــرای تغییــر پیــدا  گــر بدانیــم هــر فــردی، مســئول چــه   ا
کــه مشــکل از خــود ماســت و مــا مســئول آن هســتیم، در  گــر بدانیــم  می  کنیــم. ا
ــدرت  ــب ق ــم و صاح گرفته  ای ــرار  ــده ق ــای رانن ــیر، در ج ــر مس ــرای تغیی ــه ب نتیج
بیچارگی  هــای  و  رفتار هــا  واکنش  هــا،  مســئولیت  کــه  کســی  امــا  می  شــویم؛ 
گــردن دیگــران، محیــط، شــرایط و ... می  انــدازد و دیگــران را ســرزنش  خــود را بــه 

کــرد. ــرای تغییــر، فرصتــی پیــدا نخواهــد  می  کنــد، هرگــز ب

5. تفاوت  های فردی مورد توجه قرار می  گیرد
تفاوت  هــای  همســران  می  شــود  باعــث  زوجیــن،  بیــن  حریــم  و  مــرز  وجــود 
یکدیگــر را در قالــب حریــم شــخصی بپذیرنــد، و خــواه ناخــواه شــریک زندگــی 
خویــش را در زمینــه  ی حریــم فــردی  اش و در چارچــوب شــرع و قانــون، آزاد و 
کــه حریــم شــخصی  اش رعایــت شــود، آرامــش  راحــت بگذارنــد و همســری 

1 . اسراء، آیه15.

یان، ص642. 2 . نهج البالغة، ترجمه حسین انصار
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کــه  مطلــوب و خوشــایندی در زندگــی مشــترک خویــش بــه دســت مــی  آورد 
کــه  بالطبــع، همســرش نیــز از آن بهره  منــد خواهــد شــد.1 امــا در زندگــی مشــترکی 
افــراد اجــازه ندارنــد متفــاوت باشــند، اوضــاع چنــدان مطلــوب نیســت. زن و 
شــوهرها یکدیگــر را بــه دلیــل انتخاب  هایشــان، بــد می داننــد یــا تفاوت  هــا ر ا بــه 

ــد.  ــر می  گیرن ــق در نظ ــدان عش ــا فق ــخصی ی ــن ش ــوان توهی عن
گر تفاوت  ها را     وجود تفاوت  ها، مایه جذب همسران به همدیگر است و ا
خود  به  یکسانی  رنگ  زندگی  باشیم،  هم  شبیه  و  مثل  بخواهیم  و  نپذیریم 
می  گیرد و نه رنگ تنوع. در این صورت، احساس خوشبختی پر خواهد کشید. 

مرز برای خودمان

کمیــت فضــای  تعریــف مرزهــا و مراعــات حریــم شــخصی، بــه معنــای حا
خشــک و بــی  روح بیــن اعضــای خانــواده نیســت، بلکــه بــه معنــای ضابطه  منــد 
و  صمیمانــه  روابــط  کنــار  در  روابــط،  در  نبایدهــا  و  بایدهــا  داشــتن  و  بــودن 
کــه باعــث ایجــاد رضایــت و آرامــش خاطــر  عاشــقانه  ی اعضــا بــا یکدیگــر اســت 
گــر در روابط،  دو طــرف، و روابــط پایدارتــر و ســازنده  تری میــان افــراد خواهــد شــد. ا

کنیــم نــه بــرای دیگــران، مؤثرتــر خواهــد بــود. بــرای خودمــان مــرز ایجــاد 
بــرای نمونــه، وقتــی بیــن زوجیــن مشــاجره پیــش می  آیــد و یکــی بــا صــدای بلند 
و تنــد بــا همســرش صحبــت می  کنــد، و همســر در مقابــل او بگویــد: »تــو نبایــد 
کنــی«،  ــو نبایــد صدایــت را روی مــن بلنــد  ــا »ت ــا مــن ایــن طــور حــرف بزنــی« ی ب
تأثیــری نــدارد؛ زیــرا ایــن تــالش ضعیــف، بــرای مســلط شــدن بــر همســر اســت 
گــر همســر بــرای خــودش بخواهــد  کــه هیــچ وقــت هــم مؤثــر واقــع نمی  شــود؛ امــا ا

1  . ر.ک: کاوه، روانشناسی حریم شخصی، ص83.
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گــر دوبــاره ایــن طــور حــرف بزنــی، مــن از اتــاق مــی  روم  مــرز ایجــاد کنــد و بگویــد: »ا
بیــرون«، ایــن بیــان مؤثرتــر اســت؛ چــون بــه خــودش مربــوط می  شــود. بــرای کســی 
ــرای خودمــان.1  ــر او مســلط هســتیم، یعنــی ب کــه ب کــرد  ــوان مــرز مشــخص  می  ت
کمکــی بــه رشــد همســر مــا و  کــردن، هیــچ  ســلطه  جویی، غــر زدن و مالمــت 
تغییــر وی نمی  کنــد؛ ولــی در صورتــی کــه مــا محــدوده  ای بــرای خــود قائل شــویم، 
کنــد و بــا ایــن انتخــاب بــه رشــد برســد.2  کــه انتخــاب  همســرمان آزاد اســت 

حریم یعنی چه؟ 

میزان و مقیاس برای تشخیص آن چیست؟

و  روانــی  عاطفــی،  محیطــی،  عوامــل  از  مجموعــه        ای  شــخصی،  حریــم 
کــه فــرد بــرای زیســتن و رشــد همــه جانبــه  اش بــه آن نیازمنــد  شــخصیتی اســت 
اســت،3 و تمامــی اعضــا بایــد از آن بهره  منــد باشــند؛ حتــی بچه  هــا هــم بایــد در 
ــواده، از  ــه ســن و موقعیــت خــود در خان ــا ب ــز باشــند، و بن ــواده از هــم متمای خان

حقــوق و مزایــای فــردی متمایــز برخــوردار باشــند.4 
کنیــم، نقش  هــا  کــه بــا آن می  توانیــم مــرز را تعییــن     یکــی از شــاخص  هایی 
هســتند. نقــش، عبــارت از مجموعــه مســئولیت  های روشــن و جــا افتــاده بــرای 
کــه  هریــک از اعضــای خانــواده اســت. مرزهــا بایــد طــوری مشــخص باشــد 
ــن  ــد و در عی کنن ــا  ــا ایف ــت بی  ج ــدون مزاحم ــان را ب ــد نقش  هایش ــا بتوانن اعض

1  . ر.ک: هنری کلود، مرزهای زناشویی، ص34-33.

2  . همان،ص85. 

3  . ر.ک: کاوه، روانشناسی حریم شخصی، ص 119.

4  . سالوادور مینوچین، خانواده و خانواده درمانی،ص192.   
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ــا ســایرین را فراهــم آورد.1  حــال، اجــازۀ تمــاس اعضــا ب
نامنعطــف  و  از حــد خشــک  بیــش  مرزهــای داخلــی بعضــی خانواده  هــا، 
گفتــه می  شــود؛ طــوری  گسســته2  بــه ایــن نــوع خانواده  هــا، خانــواده  اســت. 
کــه ارتبــاط بیــن آن  هــا دشــوار می گــردد، و نقــش حمایتــی خانــواده هــم فلــج 
می  شــود. در قطــب مقابــل، یعنــی خانــواده  ی بــه هم  تنیــده کــه مــرزی بیــن اعضــا 
وجــود نــدارد و اعضــای خانــواده بیــش از حــد بــا هــم قاطــی هســتند، عکــس آن 
صــادق اســت؛ یعنــی رفتــار یــک عضــو در خانــواده  ی بــه هم  تنیــده، بالفاصلــه 
روی دیگــران اثــر می  گــذارد؛ بــرای نمونــه، اســترس یکــی از افــراد، بــه ســرعت در 
ســایر اعضــا هــم اســترس ایجــاد می  کنــد. ممکــن اســت والدیــن یک خانــواده  ی 
گــر فرزندشــان عصرانــۀ خــود را نخــورد، به شــدت ناراحت شــوند.  بــه هم تنیــده، ا
گسســته، شــاید نســبت بــه فــرار فرزنــد خــود  در مقابــل، والدیــن یــک خانــواده  ی 
از مدرســه بی اعتنــا بماننــد یــا پــدر خانــواده اصــال ندانــد فرزنــدش کالس چنــدم 
کــه فــرد از حریــم شــخصی مناســبی برخــوردار  اســت.3 در نتیجــه بــرای ایــن  
کــه اعضــا  کافــی خــوب تعریــف شــده باشــند  باشــد، مرزهــا بایســتی بــه انــدازه 
کافــی بــاز  کننــد و در عیــن حــال، آن مرزهــا بــه قــدر  مجــال انجــام وظیفــه پیــدا 
گــردد. بدیــن ترتیــب، هــم اســتقالل  باشــند تــا اجــازه تمــاس بیــن اعضــا فراهــم 

آنــان محفــوظ می مانــد، هــم وابســتگی درونــی خانــواده حفــظ می  گــردد.4 

1  . ر.ک: همان، ص84 .

کــم می بیننــد و هــر کســی  ــد و حتــی یکدیگــر را  ــا هــم ندارن کــه اعضــای آن چنــدان ارتباطــی ب 2  . خانواده هایــی 
بــرای خــودش زندگــی می کنــد، مثــال پســر خانــواده می آیــد نیمــرو درســت می کنــد، می خــورد و مــی رود اتاقــش؛ پــدر 

خانــواده بــه همیــن صــورت و...

3  . ر.ک: سالوادور مینوچین، خانواده و خانواده درمانی،ص85 - 86.

4  . دیویس، خانواده، راهنمای مفاهیم و فنون برای متخصص یاوری،ص41.   
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خودی و غیر خودی

کســی خــودی و چــه  در نظــام خانــواده، مرزبندی هــا تعییــن می کننــد چــه 
کســی غیرخــودی اســت. مرزبنــدی خانــواده می توانــد مثــل دروازه بــان عمل کند 
کنــد. مثــال وقتــی  و جریــان اطالعــات ورودی و خروجــی نظــام خانــواده را اداره 
والدیــن بیــان می  کننــد: »مهــم نیســت کــه والدیــن دوســت تــو، بــه او اجــازۀ شــب 
بیــرون مانــدن از خانــه را می  دهنــد یــا نــه؛ مــا ایــن کار را نخواهیــم کــرد« یــا »هر چه 
ــا دوســتانت  یــم پیــش خــودت باقــی بمانــد و ب در خانــه می  شــنوی، انتظــار دار
راجــع بــه آن  هــا صحبــت نکنــی«؛ در واقــع بــا مطــرح نمــودن همیــن قواعــد ســاده 
کــه سیســتم خانــواده برخــوردار از  در نظــام خانــواده، بــرای اعضــا روشــن می  شــود 
حریــم و مــرز مخصــوص بــه خــود اســت و قوانیــن خــاص خــودش را دارد: این که 
نبایــد شــب را بیــرون از خانــه گذرانــد یــا نبایــد اطالعــات داخل این سیســتم، به 

خــارج از آن منتقــل شــود.

ضــروری  را  نامحــرم  بــا  زن هــا  بی  مــورد  صحبــت   ]خمینــی ]امــام 
نمی  دیدنــد. مثــا در خانــه  ی خودشــان وقتــی یکــی از نوه  هــای پسرشــان مکلــف 
ــا آن  هــا در یــک اتــاق نمی  نشســتیم. جالــب این  کــه وقتــی مــا  می  شــد، دیگــر ب
پیششــان بودیــم، نمی  گفتنــد کــه مــا از اتــاق بیــرون برویــم، بــه او می  گفتنــد 
بیــرون بــرود یــا اگــر مــن پهلــوی ایشــان بــودم و نــوه مکلــف شده  شــان کــه مثــل 
کســی این  جاســت؟1 پســر خــودم بــود، می  خواســت وارد اتــاق شــود، می  گفتنــد: 

1 . محمدی، مشق عشق، ص120، به نقل از خانم فاطمه طباطبائی )عروس امام(.
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که میان سه فرزند، بزرگ  ترین آن  ها به  وقتی مادری به پسر 15 ساله خویش، 
شمار می  آید، اظهار می  دارد: »تصمیم  گیری راجع به این  که آیا خواهرانت آن 
کار تو نیست.  که این برنامه تلویزیون را ببینند یا نبینند،  قدر بزرگ شده  اند 
گرفت«، برای پسرش مرزهای درون  پدرت و من در این  باره تصمیم خواهیم 
مرز  به  نباید  فرزند،  یک  که  می  کند  گوشزد  و  می  سازد  مشخص  را  خانواده 

والدین وارد شود و نسبت به فرزندان دیگر، نقش والد را ایفا کند.1 
خانــواده،   نظــام  در  مناســب  و  ســاده  قواعــد  کــردن  وضــع  بــا  بنابرایــن     
کــه  کــرد. البتــه بدیهــی اســت در مــواردی  می  تــوان مرزهــا را حفــظ و تقویــت 
مــرز خانــواده بســیار بــه هم  تنیــده یــا مــرز میــان اعضــا خشــک و نامنعطــف 
اســت، یــک خانــواده  ی درمانگــر مجــرب، بایــد مرزهــای خانــواده را تنظیــم 
کنــد. هــدف درمانگــر در یــک خانــواده  ی بــه هم  تنیــده، افزایــش وضــوح مرزهــا 
کــه اعضــای آن در نهایــت  و تقویــت آن اســت. برعکــس در خانواده  هایــی 
کاهــش ســختی یــا خشــکی  گسســتگی قــرار دارنــد، حرکــت درمانگــر در جهــت 
شــود.2 فراهــم  خانــواده  حمایــت  و  نظــارت  افزایــش  امــکان  تــا  مرزهاســت 

1  . ر.ک: گلدنبرگ، خانواده درمانی، ص77 و 78.

2  . ر.ک: سالوادور مینوچین، خانواده و خانواده درمانی،1373، ص 192.
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خودخواه نباشیم

توانایی  زوجین،  بین  مرز مناسب  و  از حریم  برخورداری  برای  مؤلفه،  اولین 
دیدن همسر به صورت فردی مستقل از ما، با نیازها و احساسات شخصی 
است. به عبارت دیگر، وی برای ارضای نیازهای ما زنده نیست. یک بچه  ی 
که  کودک احساس می  کند  کوچک نسبت به مادرش چنین احساسی دارد. 
که شاید مادر  برای مادر است. هرگز به ذهنش نمی  رسد  او، فرمانی  هر میل 
زندگی مستقلی داشته، یا از نیاز آن لحظه او احساس متفاوتی داشته باشد. 
این قالب ذهنی برای افراد خردسال یا کودک نوپا پذیرفتنی است؛ اما برای فرد 

بالغ می  تواند مخرب رابطه باشد.1

چیزی که بین سیمین و رسول اتفاق افتاده بود، این بود که هیچ  کدام  شان 
دیگری را به خودی خود به صورت فرد نمی  دید. وقتی که سیمین می  خواست 
با رسول حرف بزند، پی نمی  برد که وی چقدر سخت کار کرده، خسته است 
و نیاز به استراحت دارد. او نیاز رسول به خوابیدن را بی  توجهی به خود تعبیر 
کاری انجام  که رسول از سیمین می  خواست  می  کرد. به همین ترتیب، وقتی 
وقتی  مثا  نمی  گرفت، عصبانی می  شد؛  کار همان وقت صورت  آن  و  دهد 
تا  داشت  پرخاشگرانه  جنبه  بیشتر  کجاست؟«  من  آبی  »پیراهن  می  گفت: 
پرسشی. او نمی  خواست پی ببرد که سیمین آن روز هزار کار انجام داده و توان 

برآوردن خواستۀ او را در همان ساعت ندارد.   

1  . ر.ک: هنری کلود، مرزهای زناشویی،1390،ص122.
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ــا  ــن معن ــه ای ــق در ازدواج ب ــه عش ک ــار دارد  ــر انتط ــوارد، همس ــیاری  از م در بس
باشــد کــه همیشــه همســرش، اوضــاع را آن  طــور کــه وی می  خواهــد ببینــد. وقتی 
همســر محبوبــش می  گویــد: »نــه، دوســت نــدارم قــدم بزنــم، خوابــم می  آیــد«، او 
کنــد؛ در حالی کــه ایــن نهایــت خودخواهــی  شــاید احســاس عــدم محبوبیــت 
اســت کــه مــا همســر را صرفــا بــه صورتــی ببینیــم کــه بــه حــال مــا مؤثــر باشــد و او را 

یــم.1  تــا ســرحد ابــزار ارضــای خواســته  هایمان پاییــن بیاور
  توجه نداشتن به این موضوع که خودخواهی ما، تا چه اندازه در طرف مقابل 
اثــر منفــی می  گــذارد، معمــوال ریشــه مشــکالت اســت و بــه روابــط زوجین آســیب 
می  رســاند. عشــق زمانــی شــکوفا و عمیــق می  شــود کــه زوجیــن، همدلــی داشــته 
باشند، بتوانند مسائل و مشکالت را گاهی از نگاه دیگری ببینند، خودشان را 
کنند، ســپس در مورد مســائل و امور قضاوت نمایند.2  جای همسر شــان تصور 

گاهــی متیــن، از دســت مــژده عصبانــی می  شــد و در  در جلســات مشــاوره 
بــه   هــم  مــژده  رفتــار می  کــرد.  پرخاشــگرانه  و  برافروختــه  بــا وی  مــراوده  ی 

می  کــرد.  ســرزنش  را  او  بهانــه  ای 
   امــا مــن در پشــت ســرزنش  های مــژده چیــزی می  دیــدم که او نشــان نمی  داد. 
مــن حرف  هــای انتقادآمیــز متیــن را بریــدم، رو بــه مــژده کــرده و پرســیدم:»چه 

احساسی داری؟«
گفت:»وقتی که این طوری می  شود، بدم می  آید.«

اصرار کردم: خیر، چه »احساسی« داری؟
گریــه. بعــد ادامــه داد وقتــی شــوهرش عصبانــی  زن از پــا درآمــد و زد زیــر 
تــرس می  لرزیــد. از  و  گریــه می  کــرد  مــژده  او می ترســد.  از  می  شــود، چقــدر 

1 . همان، ص123.

2 . همان، ص150. 
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ندیده  این  از  پیش  که هرگز  و چیزی دیدم  کردم  نگاهی  متین  به     من 
به  که  را  صدمه  ای  شد.  نرم تر  همسرش  با  آمد.  چشمش  به  اشک  بودم. 
که انگار خود وی بود. همسرش می  زد، احساس می  کرد. او را چنان می  دید 

از مرد پرسیدم: » دوست داری چنین احساسی داشته باشی؟«
متیــن بــا شــرم و همدلــی بــه مــژده نــگاه کــرد و گفــت: » اصــا نمی  دانســتم، 

متأســفم.«
   شــاید بــرای اولیــن بــار در زندگــی زناشــویی، مــرد ورای رفتــار خــود و به اثرات 
رفتــار خــود توجــه کــرد. زندگــی را از چشــم همســرش می  دیــد. مــژده را طــوری 
می  دیــد »کــه انــگار آن زن، خــودش بــود«. دوســت داشــت آن طــور بــا او رفتــار 
کننــد؟ بی  شــک، خیــر. وقتــی دقــت کــرد کــه اگــر او پذیــرای واکنش  هــای خــود 

باشــد، چــه احساســی خواهــد داشــت، رفتــارش را تغییــر داد.

احســاس همدلــی بــا دیگــری، بــه معنــای فکــر کــردن در مــورد اثرات رفتار شــما 
کــردن بــرای رضــای  ک خودپرســتی و عمــل  بــر دیگــری اســت. بیــرون آمــدن از ال
گرفتــن، احساســی ماننــد او  دیگــری اســت. بــه جــای شــخص دیگــری قــرار 

داشــتن و مســئولیت اعمــال خــود را پذیرفتــن اســت.1 
کمک  پذیرفتن مسئولیت و اقرار  داشتن به بخشی از مشکل، به همسر شما 
مشکل  هیچ  تقریبا  زیرا  نکند؛  خّفت  یا  محکومیت  احساس  که  می  کند 
هیچ  دیگری  و  باشد  مقصر  صددرصد  زوجین  از  یکی  که  نیست  زناشویی 
بیان  می  کردید،  بیان  علنی  باید  که  وقت  آن  شاید  باشد.  نداشته  تقصیری 
گفتید؛ ولی به طور  نکردید، شاید شما مشکل خود با همسرتان را، به دیگران 

مستقیم با خود وی در میان نگذاشتید و... .2

1 . همان، ص151-150.

2 . همان، ص319.
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پرهیز از سوء استفاده  ی مرزی در زندگی زناشویی

کاری دلــش  نبایــد از مفهــوم مرزهــا ســوء اســتفاده شــود. این  کــه همســر هــر 
ــرزی  ــن م ــد ای ــد، بگوی ــه او ش ــم ب ــی ه ــر اعتراض گ ــد و ا ــام بده ــد، انج می  خواه
کــرده  ام، نهایــت خودخواهــی و مرزناپذیــری  کــه مــن بــرای خــودم ایجــاد  اســت 
کــه دل  تــان  کــه شــما نمی  توانیــد هــر وقــت  اســت. مرزهــا حکایــت از ایــن دارنــد 
خواســت، هــرکاری انجــام بدهیــد. در واقــع تنهــا افــراد مرزناپذیــر، احســاس 
کــه می  خواهنــد انجــام بدهنــد. ســوء  کاری  کــه بایــد بتواننــد هــر  می  کننــد 
اســتفاده از مرزهــا، اغلــب بــه جــای تشــدید عالقــه، بــه بیگانگــی و فاصلــه میــان 
کــه بــه رابطه  هــا پایــان دهــد،  زوجیــن منجــر می  شــود. مرزهــا بــرای ایــن نیســت 

ــرای محافظــت و تعمیــق آن  هــا اســت.1  بلکــه ب
حــدود 15 ســال از ازدواج زهــره و مســعود می  گذشــت. مســعود یــک نمونــه 
آشنا، از اون شوهرهای  خوِب!! حرف شنو و منفعل بود. او در تمام زمینه  های 
زندگــی، تســلیم تمایــات ســلطه  جویانۀ همســرش بــود؛ از نحــوۀ خــرج  کــردن 
شــیوه  ی  حتــی  بچه  هــا،  تربیــت  مهمانــی،  مســافرت،  تــا  گرفتــه،  پولشــان 
لبــاس پوشــیدن مســعود. زهــره بــه گونــه  ای رفتــار می  کــرد کــه مســعود نتوانــد 
خیلــی خــودی نشــان دهــد و همیشــه تســلط خــودش را بــر او حفــظ می  کــرد. 

   امــا مســعود ایــن اواخــر، از نــگاه زهــره شــوهر بــدی شــده بــود؛ چــون بیــش 
از پیــش بــا تمایــات و عقایــد زهــره مخالفــت می  کــرد. از اون بدتــر این  کــه، 
خواســتار تغییــر در زندگــی زناشــویی بــود و می  گفــت، » تمــام ایــن ســال  ها همــۀ 
کارهــا بــه میــل تــو بــود. حــاال نوبــت مــن اســت. از ایــن بــه بعــد، کارهــا را بــه 

میــل مــن انجــام می  دهیــم.« 

1 . ر.ک: هنری کلود، مرزهای زناشویی، ص310.
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   ایــن بــود کــه مســعود شــروع کــرد. بــدون هماهنگــی بــا زهــره، پــول خــرج 
کجــا مــی  رود، بــه ســفرهای طوالنــی  می  کــرد. بــدون این کــه بــه وی بگویــد 
نحــوۀ  از  وقتــی همســرش   . می  کــرد...  دعــوت  مهمــان  خــودش  می  رفــت. 
رفتــارش می  پرســید، مســعود جــواب مــی  داد: »مــن دارم بــرای تــو حدومــرز قائــل 

ــو جــواب بدهــم.« ــه ت ــور نیســتم ب می  شــوم. مجب

بــرای  این  کــه  تــا  ناراحــت  کننــده داشــتند،  یــک دورۀ طوالنــی  ایــن زوج     
کردنــد. مشــاور  برطــرف نمــودن و حــل مســائل پیش  آمــده، بــه مشــاوره مراجعــه 
گرفتــه  ای.«  گفــت: »مســعود، تــو مرزبنــدی را بــا خودخواهــی اشــتباه  بــه مســعود 
حــرف مشــاور بــه دل مســعود نشســت و رفتــه  رفتــه پیــش از هــرکاری، بیشــتر بــا 
زهــره مشــورت می  کــرد. زهــره هــم متوجــه شــد وقتــی  مســئولیت همــه چیــز را 
خــودش برعهــده می  گیــرد و بــه همســرش میــدان نمی  دهــد تــا نظراتــش را اعمــال 
نمایــد، مســعود چــه احساســی دارد و چــه پیامدهایــی ممکــن اســت بــرای خــود 

او داشــته باشــد.
بنابرایــن بایــد در زمینــه  ی مرزبنــدی، مانند هر کار دیگری، مواظب باشــیم که 
دچــار افــراط و تفریــط نشــویم و پرخاشــگری، خودخواهی، فرار از مســئولیت  ها، 
وقــت گذرانــی بیــش از حــد بــا دوســتان و... را بــه اســم مرزبنــدی توجیــه نکنیــم. 

حضرت  علیفرمودند: 

طا؛1 نادان را يا تندرو يا ُكندرو مى  بينى.  ْو ُمَفّرِ
َ
 أ

ً
 ُمْفِرطا

َّ
 ِإال

َ
َجاِهل

ْ
ى ال َتَر

َ
ال

1 . نهج البالغة، ترجمه محمد دشتی ، ص639.
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تغییر

نمی  توانیــم  مــا  کــه  اســت  ایــن  کنیــم،  فرامــوش  نبایــد  کــه  مهــم  نکتــه  ای 
کنــد یــا رفتــارش را تغییــر دهــد. مــا قــدرت  کنیــم تــا رشــد  همســرمان را مجبــور 
یــم. در واقــع »تغییــر  کــه دوســت دار یــم  کــه همســرمان را بــه شــکلی درآور یــم  ندار
گــر زوجیــن چنیــن پــروژه  ای را دنبــال  فــرد توســط همســر« غیــر ممکــن اســت و ا
کننــد، محکــوم بــه شکســت اســت. یــک زن و شــوهر ممکــن اســت بتواننــد بــه 

ــز.1  ــا مســتقیم، هرگ ــر دهنــد، ام صــورت غیرمســتقیم، همدیگــر را تغیی
که تغییرات را در خود به وجود بیاوریم،  بنابراین تنها یک راه می  ماند،  این 
حتی اگر همسرمان تغییر نکند. شاید غیرمنصفانه به نظر برسد؛ اما این یکی از 
واقعیت  های مهم زندگی است. هدف زندگی مشترک، رشد و بالندگی است. 
به این امید نباشید که پیش از تغییر شما، همسرتان دگرگون شود. به او امیدوار 
کنید، ولی  باشید، دوستش داشته باشید، مرزهای مناسب برای وی ایجاد 

تغییر بین شما و خدا است.2 حضرت  علی فرمودند: 

اس؛3 اى مردم، خوشا  ُه  َعْيُبُه َعْن ُعُيوِب الّنَ
َ
اُس ُطوَبى  ِلَمْن  َشَغل َها الّنَ ّيُ

َ
َيا أ

به حال كسى كه عيب خودش، او را از دنبال كردن عيوب مردم باز دارد. 

کار بــه خانــه ذلــه شــده بــود. چــون  عاطفــه از دیــر آمــدن هــر روزۀ مهــران از ســر 
مهــران شــغل آزاد داشــت، اغلــب دیــر ســرکار حاضــر می  شــد. بــه ظاهــر چیــز 
مهمــی نبــود؛ امــا هرچــه زمــان می  گذشــت دیــر آمــدن مهــران معضــل بزرگ  تــری 

ید«، مجله خانه خوبان، ش59، ص14. 1 . ر.ک: جان بزرگی، »برای آقایان آینه بگذار

2 . ر.ک: هنری کلود، مرزهای زناشویی، ص292. 

یان، 1386، ص403. 3 . نهج البالغة، ترجمه حسین انصار



33 پاسداشت حریم همسر

کــه بچه  هــا موقــع شــام  کار روزانــه  اش را طــوری تنظیــم می  کــرد  می  شــد. عاطفــه 
حاضــر باشــند. دلــش می  خواســت مهــران هــم بــه موقــع در خانــه باشــد.

مشــاجره، تذکــر، مالمــت، غــر زدن و... مشــکلی را حــل نکــرد. مهــران یــا بــه 
کــه مــن می  کنــم تــا غــذا  کاری  کــه »تــو قــدر  ایــن ترتیــب از خــودش دفــاع می  کــرد 
کل، منکــر مســأله می  شــد و می  گفــت:  ســر ســفره  تان باشــد نمی  دانــی« یــا بــه 

ــی.«  ــادش می  کن ی ــو داری ز ــت، ت ــور نیس ــه این  ط ک ــه  »همیش
عاطفــه ســرانجام بــا مشــورت یــک مشــاور مجــّرب، یــک نقشــۀ دو منظــوره 
کــه ایــن زوج بــرای خــواب بــه بســتر می  رفتنــد، عاطفــه  کشــید. یــک شــب 
مشــتاق  مهــران  ببخــش.«  مــرا  زننــدۀ  رفتــار  »عزیــزم،  گفــت:  مهــران  بــه 
معذرت خواهــی عاطفــه بــود. عاطفــه ادامــه داد: »هــر وقــت تــو بــه خانــه می  آیــی 
مــن غرغــر و شــکایت می  کنــم. شــاید احســاس کنــی بایــد چنــد کیلــو گوشــت یــا 

کیلــو میــوه خریــده باشــی، تــا آمدنــت بــه خانــه بی خطــر باشــد.« چنــد 
   مهران جواب داد: »حق با تو است. من واقعا انتظار نداشتم عصبانی شوی. حتم 
دارم این کار تو باعث می  شود از تو دوری کنم. دیروز ده دقیقه دیر کردم. وقتی یاد 
چهرۀ عصبانی تو  افتادم، فکر کردم بهتر است  نیم ساعت دیر کنم؛ چون می  دانستم 
که به هرحال عصبانی می  شوی؛ بنابراین گفتم بمانم و دو ریال بیشتر کاسبی کنم.«

کمتــر عصبانــی  کنــم  گفــت: »می  خواهــم ســعی     عاطفــه ســری تــکان داد و 
کنــی. شــاید  گــر دیــر  بشــم و بیشــتر مالحظــه  کار و خوش  برخــورد باشــم، حتــی ا
کمــک تــو احتیــاج دارم؛ ولــی  کــه بــه  خــوب از عهــده بــر نیــام. این جــا اســت 
ــا  کنــم. مــن دوســتت دارم و می  خــوام شــام ب ــا  ــه پ واقعــا نمی  خواهــم جنجــال ب
گــر نتونســتی بــه موقــع خــودت را برســانی، شــامت را  مــن و بچه  هــا باشــی، امــا ا
کنــی.«   گرمــش  کــه آمــدی می  توانــی دوبــاره  تــوی یخچــال می  گــذارم؛ هــر وقــت 
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ــه  ک ــی  ــه! می  دان ــت: »عاطف گف ــت،  ــت نداش ــر را دوس ــش آخ ــن بخ ــران ای مه
کار دلــم می  خواهــد  کــردن شــام بــدم می  آیــد. بعــد از ده ســاعت  مــن از درســت 

بنشــینم و شــامم آمــاده باشــد.«
   عاطفه گفت: »می  دانم، من هم همین رو برای تو می  خوام؛ ولی این امکان ندارد، 
مگر این که کارهایت را طوری تنظیم کنی وقتی ما شام می  خوریم، این  جا باشی.«
گــرم کــردن شــام و آوردن و بــردن وســایل آن بــه عهــدۀ     چنــد روز بعــد، زحمــت 
کــه بــه موقــع در خانــه  کــرد  خــود مهــران بــود. باالخــره آخریــن روز را طــوری تنظیــم 
باشــد و بعــد از ایــن، ســر وقــت بــه خانــه  آمــد. وقتــی کــه عاطفــه از مهــران پرســید: 
کــرده اســت؟ مهــران جــواب داد: »فکــر می  کنــم نقشــۀ دو منظــوره تــو  چــرا تغییــر 
باعــث شــد. اول این کــه بــا مــن مهربان  تــر شــدی و آمــدن بــه خانــه، برایــم دوســت 

کــردن غــذا بــدم می  آیــد.« گــرم  داشــتنی  تر شــد؛ دوم این  کــه مــن از 
عاطفه با تغییر رفتار خود، مشکل ناچیز، اما دائمی زندگی زناشویی را حل 
کرد. دست از تغییر دادن مهران برداشت و خود را تغییر داد. وی مشکل دیر 
آمدن مهران را رها کرد و به مشکل نارضایتی خود از دیر آمدن مهران پرداخت. 
کردن  های  کار خود قائل شد. اول این که به علت دیر  عاطفه محدوده  ای برای 
مهران، به تمایل حمله به وی سرپوش گذاشت. کار راحتی نبود؛ چون حق با 
او بود و رفتار مهران اشتباه بود. مقابله با مهران برای سرپیچی  هایش به ظاهر 
موّجه بود؛ اما او برای خشم خود حد و مرزی قائل شد؛ چون مشکلی را حل 
نمی  کرد. دوم این  که عاطفه متوجه شد رفتار خود او، بی  مسئولیت بودن مهران 
دوبارۀ شام  کردن  گرم  و  از حمایت شوهر  کرده است؛ پس دست  آسان  تر  را 

کشید و اجازه داد او با پیامد رفتارش مواجه شود.1 

1 . ر.ک: هنری کلود، مرزهای زناشویی، ص77-76.
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حریم مشترک 

که  که هریک از زوجین دارای حریم شخصی ویژه  ی خود هستند  گفته شد 
گیرد. هم  چنین همسران  سزاوار است توسط شریک زندگی، مورد احترام قرار 
به طور هم  زمان، دارای حریم مشترکی هستند که کامال اختصاص به خودشان 
دارد و دوستان، فامیل و آشنایان و به ویژه والدین، خواهران و برادران نبایستی 

کنند.1  در آن وارد شده و بدون میل و رضایت آنان در آن مداخله 
کــه ممکــن اســت در میــان همســران دلخــوری، ناراحتــی  یکــی از نکاتــی 
کــه یکــی از زوجیــن، مــواردی را  کنــد، هنگامــی اســت  تی را ایجــاد  و مشــکال
بــدون هماهنگــی و تأییــد همســرش، بــا فامیــل، دوســتان، آشــنایان و به ویــژه بــا 
اعضــای خانــواده  ی خــود در میــان می  گــذارد، یــا هــر نــوع اختــالف و درگیــری  ای 
گــزارش می  دهــد. ایــن رفتارهــا  کــه بــه وجــود می  آیــد، ســریع بــه خانــواده  اش 
کــه حریــم زندگــی زناشــویی  اش، بــدون  باعــث رنجــش و ناراحتــِی همســری 
هماهنگــی و اجــازه  ی وی، مــورد تعــدی قــرار گرفتــه، خواهــد شــد.2 وجود چنین 
گفتــن ایــن  ــه ِصــرف  ــر آن کــه ب ویژگــی در همســران آسیب زاســت؛ زیــرا عــالوه ب
مطالــب بــدون تأییــد طــرف مقابــل، باعــث اختــالف و ناراحتــی بیــن زوجیــن 
می  شــود، حریــم خصوصــی زوجیــن را نیــز بــه روی دیگــران بــاز می  کنــد و زمینــه 

ــان را فراهــم می  ســازد. ــه دیگــران در زندگــی خانوادگــی آن مداخل

1 . ر.ک: کاوه، مداخله و مشکل آفرینی در زندگی همسران، ص27.

2 . همان، ص22.
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توجیه 

ــا  ــم مشــترک را ب ــه حری ــوط ب کوچک  تریــن مســأله مرب برخــی از زن و شــوهرها، 
ــان ســؤال  ــر از آن گ ــدر و مادرشــان مطــرح می  کننــد و ا ــژه پ ــه وی ــکان خــود، ب نزدی
کار مــا  کار را انجــام می  دهیــد؟ می  گوینــد دلیــل  کنــی بــه چــه دلیــل شــما ایــن 
گذاشــتن و دوســت داشــتن پــدر و مــادر اســت.  ــر احتــرام  یــاد اســالم ب کیــد ز تأ
یــاد و شایســته  ای دربــارۀ احترام  کید ز ایــن مطلــب درســت اســت کــه اســالم تأ
ــران  ــه بهــای وی ــد  جایــی را ب ــا نبای ــا م ــرده اســت؛ اّم ک ــدر و مــادر  ــه پ گذاشــتن ب
کــردن جــای دیگــر آبــاد کنیــم؛ همان  طــور کــه پــدر و مــادر بــر گــردن مــا حــق دارند، 

همســر و فرزنــدان هــم حــق دارنــد. 
کردنــد،  کــه اســرار درون خانــه خــود را افشــا     خداونــد تبــارک  و تعالــی، دو زنــی 

کــرده و می  فرمایــد:  بــه عنــوان خائــن معرفــی 

َت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدَنا َصاِلَحيِن َفَخاَنَتاُهَما  َكاَنَتا تَحْ وٍط  
ُ
َت ل

َ
َت ُنوٍح َو اْمَرأ

َ
اْمَرأ

ْم ُيْغِنَيا َعنُهَما ِمَن اهَّلِل َشْيئا؛1 همسر نوح و همسر لوط را مثال آورد كه تحت 
َ
َفل

پرستى دو بنده صالح ما بودند و چون به آن  ها خيانت كردند، پيوندشان  سر
با آن دو سودى براى  شان نداشت.  

البتــه خیانــت آن  هــا هرگــز انحــراف از جــاده عفــت نبــود؛ زیــرا هرگــز همســر 
هیــچ پیامبــرى آلــوده بــه بی  عفتــی نشــده اســت، بلکــه خیانــت آنــان ایــن بــود 

کــه اســرار خانــه را بــه دشــمن اطــالع می  دادنــد.2 

1 . سوره تحریم، آیه10.

ى، تفسیر نمونه، ج24، ص301.   2 . مکارم شیراز
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هم  چنیــن در آیــه دیگــری خداونــد بعضــی از همســران پیامبــر را بــه خاطــر 
تــرك رازدارى، بــه شــدت ســرزنش می  کنــد: 

يــد  ْت ِبــِه؛1 بــه خاطــر بياور
َ
ــأ ــا َنّبَ ّمَ

َ
َواِجــِه َحِديًثــا َفل ْز

َ
بــِى ِإلــَى  َبْعــِض أ َســّرَ الّنَ

َ
 أ

ْ
َو ِإذ

هنگامــى را كــه پيامبــر يكــى از رازهــاى خــود را به بعضى از همســرانش گفت؛ 
ولــى او رازدارى نكــرد و بــه ديگــران خبــر داد. 

یــادی در ایــن زمینه شــده اســت؛ برای مثــال، حضرت  کیــد ز در روایــات هــم تأ
علــیدر حدیــث ارزش  مندی می  فرمایند: 

ــّرُ 
َ

ــاِر َو ُجِمــَع الّش ْخَي
َ ْ
ــِة ال ــّرِ َو ُمَصاَدَق ِكْتَمــاِن  الّسِ ِخــَرِة ِفــي 

ْ
ــا َو ال ْنَي

ُ
ــُر الّد ُجِمــَع َخْي

ْشــَرار؛2 تمــام خيــر دنيــا و آخــرت در ايــن دو چيــز نهفتــه 
َ ْ
اَعــِة َو ُمَواَخــاِة ال

َ
ذ ِ

ْ
ِفــي ال

شــده اســت: كتمــان ســر و دوســتى بــا نيــكان و تمــام شــر در ايــن دو چيــز نهفته 
شــده اســت: افشــاى اســرار و دوســتى بــا اشــرار.

1 . سوره تحریم، آیه3.

2 . عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج 72، ص71.
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حفظ اسرار حریم مشترک

حتــی  نبایــد  زوجیــن  درگیری  هــا،  و  مشــکالت  ناراحتی  هــا،  بــر  عــالوه 
قبــل  دارنــد،  را  آن  هــا  اجــرای  اعضــای خانــواده قصــد  کــه  هــم  برنامه  هایــی 
ــن  ــه ای ــم ب ــات ه ــد. در روای ــران بگوین ــه دیگ ــن آن، ب ــتحکام یافت ــام و اس از انج

اســالم فرمودند:  گرامــی  پیامبــر  اســت.  شــده  اشــاره  موضــوع 

 ذی ِنعمــٍة َمحســوٌد؛1 در بــرآوردن 
َّ

ُكل ــم بِإنجــاِح الَحوائــِج ِبكتماِنهــا َفــِإّن 
ُ

َعليك
يــد؛ چــرا كــه هــر صاحــب نعمتــى مــورد  نيازهايتــان، از كتمــان كمــک بگير

حســد واقــع مــى شــود. 

هم  چنین امام  هادیبا اشاره  به دلیل لزوم این کار فرمودند: 

ــُه؛2 آشــكار كــردن چيــزی كــه هنــوز 
َ
َم  َمْفَســَدٌة ل

َ
ْن  ُيْســَتْحك

َ
  أ

َ
ــْي ِء َقْبــل

َ
ِإْظَهــاُر الّش

محكــم و اســتوار نشــده، موجــب تباهــى آن مى شــود.

1  . همان، ج70، ص250. 

2  . همان، ج 72، ص71.
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چگونه دخالت  های دیگران

 در روابط خانوادگی  مان را مدیریت کنیم؟

کنید کلمات استفاده  1. از جادوی 
کمترین احساس سردی در روابط همسران، مهم  ترین پیام برای اجازه دخالت 
دیگران است. ابراز عالقه و احترام به یکدیگر در برابر دیگران، نه تنها آن  ها را 
متوجه حریم مستحکم زوجین می  کند، بلکه در بسیاری از موارد، به عنوان 
که آنان را از هرگونه دخالت باز می  دارد. خانواده  ها با  عالمتی تلقی می  شود 
مشاهده  ی عالقه  ی استوار همسران به یکدیگر، هرگز به خود اجازه  ی مشت 
که فرزندان نیز از این  کوبیدن به سد را نمی  دهند. فایده  ی دیگرش این است 
زناشویی  و در زندگی  الگوبرداری می  کنند  کلمه  های محبت  آمیز،  و  رفتارها 
آینده  ی خود، برای همسران  شان چنین القاب و عبارت  هایی را به کار می  برند 
و باعث استحکام هرچه بیشتر روابط خانوادگی خود می  شوند.1 برخی معتقد 
هستند نیازی نیست انسان محبت را به زبان بیاورد، بلکه دوست داشتن 
کافی است و افراد باید محبت را با رفتار خود نشان دهند. بعضی هم  قلبی 
کار برند.  که عادت ندارند چنین الفاظی را برای همسرشان به  ابراز می  کنند 
کلمات محبت  آمیز برای یکدیگر، عالوه  کاربرد  که با  باید توجه داشته باشیم 
بر این  که  میزان محبت و دوستی میان زن و شوهر افزایش می  یابد و روابط  شان 
می  کند. پیدا  افزایش  نیز  آنان  زناشویی  رضایتمندی  می  شود،  محبت  آمیزتر 

1 . ر.ک: عباسی، »حریم ها برای ما، حرمت ها برای شما«، مجله خانه خوبان، ش50، ص20. 
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ــه چنیــن رفتــاری اســت. ایشــان   حضــرت امــام خمینــی، بهتریــن نمون
در ســفر حــج از مســیر لبنــان، بــرای همسرشــان، نامــه  ای بــا الفــاظ محبت  آمیــز 

کــه بــرای مــا آموزنــده اســت. می نویســند 

تصدقــت شــوم؛ الهــی قربانــت بــروم. در ایــن مــدت کــه مبتــای بــه جدایــی 
ــز و قــوت قلبــم گردیــدم، متذکــر شــما هســتم، و صــورت  ــور چشــم عزی از آن ن
ــه  ــد شــما را ب ــدوارم خداون ــزم، امی ــم منقــوش اســت. عزی ــه قلب ــت در آین زیبای

ــد.1 ــاه خــودش حفــظ کن ســامت و خــوش در پن

کسانی هم که عادت ندارند با الفاظ زیبا و صمیمی همسر خود را صدا بزنند، 
باید عادت کنند. بدین صورت که هر روز اسم همسر خود را صد بار با پسوند »جان« 
نزد خودتان بگویید؛ برای مثال صد بار بگویید زهرا جان یا علی  جان. آن قدر 
بگویید که پسوندهای جان و عزیز تکیه کالم  تان شود2 و به آن عادت کنید. این 
کار ِجلف نیست، بلکه یک نوع اظهار محبت است. محبت و دوست داشتن 
که اظهار آن، جلب محبت طرف مقابل است. خود را پنهان نکنیم و بدانیم 

کنید 2. سفره دلتان را تنها نزد متخصص باز 
ــه  ــع ب ــم، در واق ــرح می  کنی ــران مط ــرای دیگ ــود را ب ــکالت خ ــا مش ــه م ک ــی  زمان
گــر مشــکالت  تان  کننــد. شــما ا آنــان اجــازه داده  ایــم در زندگــی مــا دخالــت 
کــه از وی  یــد، بدیــن معناســت  را بــا روان شــناس یــا مشــاور در میــان می  گذار
ــناس  ــص روان  ش ــک متخص ــا ی ــی ب ــد. وقت ــه  ای می  خواهی ــای مداخل راهکاره
گفت  و گــو می  نشــینید از آخریــن یافته  هــای علمــی و تخصصــی بهره  منــد  بــه 
کــه مشــکالت خــود را بــا دیگــران مطــرح می  کنیــد، راه  می  شــوید؛ ولــی هنگامــی 

1 . ابراهیمی اقلیدی، رازهای همسرداری، 1390، ص14، نامه حضرت امام خمینی )قدس سره( به همسرش. 
2 . ر.ک : یونسی، مدیریت روابط زناشویی، ص113.
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را بــرای دخالــت در حریــم خصوصــی خــود بــاز می  نماییــد. هم  چنیــن ممکــن 
کارآمــد بــوده، ولــی  اســت توصیه  هــای ارائــه شــده آنــان مــوردی و بــه طــور موقــت 
گاهــی،  در مــورد فــرد دیگــر ممکــن اســت مؤثــر واقــع نشــود یــا آن  هــا بــه خاطــر ناآ
نداشــتن تخصــص کافــی و از ســر دل  ســوزی را  هکارهایــی ارائــه دهنــد کــه وضع 

کنــد.1         ــر  ــان را از آن چــه هســت، بدت زندگی  ت

قاضی: چرا همسرت را کتک زدی؟

وحیــد: بــا خانمــم مشــکل داشــتم. بــه همیــن دلیــل، موضــوع مشــکاتم را بــا 
چنــد نفــر از دوســتانم مطــرح کــردم. یکــی از دوســتانم توصیــه کــرد کــه برای حل 
مشــکل، بــه خشــونت روی بیــاورم و همســرم را کتــک بزنــم. مــن هــم بــه توصیه 

او در یکــی از درگیری  هــای لفظــی، همســرم را حســابی کتــک زدم. 

گــر او را در جایــی ببینیــد، احســاس  در صــورت مشــاوره بــا روان  شــناس، ا
کار روان  شــناس همیــن اســت.  شرمســاری و خجالــت نمی  کنیــد؛ زیــرا شــغل و 
تی  کــه مشــکال روزانــه ده  هــا نمونــه از پرونده  هــای زوجیــن را بررســی می  کنــد 
کــه  مــواردی  ولــی در  را دارنــد،2  از مســائل شــما  یــا حتــی پیچیده  تــر  شــبیه 
همســران، مشــکل خــود را نــزد یکــی از اعضــای خانــواده خــود یــا همســر یــا 
بســتگان و آشــنایان مطــرح می  کننــد، چنان چــه مشــکل حــل شــود یــا حــل 
نشــود، افــرادی از موضــوع مــورد درگیــری زوجیــن و اســرار آنــان مطلــع می  شــوند 
و همیــن اطــالع دیگــران از مســائل و امــور خصوصــی آن  هــا، ممکــن اســت 
گاه از  ــراد آ ــه وجــود بیــاورد و شــاید در موقعیت  هایــی، اف تی را ب بعدهــا مشــکال
کنایــه بزننــد.  در چنیــن  مشــکل قبلــی زوجیــن، بــه آن  هــا ســرکوفت یــا نیــش و 

1 . ر.ک: کاوه، روانشناسی ناسازگاری همسران، ص29. 

2 . یونسی، مدیریت روابط زناشوئی،  ص114.
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کــه مشکالت  شــان را نــزد فــردی  کــه همســران از ایــن جهــت  شــرایطی اســت 
پشــیمانی می  کننــد.1 هم  چنیــن  احســاس  کرده  انــد،  مطــرح  غیرمتخصــص 
ــا  ــن ت ــک از زوجی ــر ی ــود ه ــث می  ش ــتگان باع ــل و بس ــزد فامی ــکالت ن ــان مش بی
کــه چشم  شــان بــه آنــان می  افتــد، احســاس خوبــی نداشــته باشــند.2 بــه  زمانــی 
کــه روان  شــناس بایــد رعایــت نمایــد، ایــن اســت  همیــن جهــت، یکــی از نکاتــی 
ــگاه روان  شــناس و مشــاور  ــه صــورت رســمی، در جای ــرای نزدیــکان خــود ب کــه ب
قــرار نگیــرد؛ زیــرا در برخــی مــوارد، بــرای این  کــه روان  شــناس بتوانــد مســأله  ای را 
کنــکاش در مســائل خصوصــی ُمراجــع  کنــد، بایــد بــه صــورت عمیــق بــه  حــل 
گــر ُمراجــِع وی، یکــی از نزدیکانش باشــد، ممکن اســت  خــود بپــردازد؛ بنابرایــن ا
ــد،  ــر را می  بینن ــی یکدیگ ــم وقت ــده ه ــوده و در آین ــایند نب ــدام خوش ــرای هیچ  ک ب
احســاس خوبــی نداشــته باشــند؛ بنابرایــن یــا بایــد بــه عنــوان روان  شــناس بمانــد 
یــا بــه عنــوان فامیــل و قــوم و خویــش وی؛ یعنــی هــر دو باهــم جمــع نمی  شــوند، 
کــه نیــاز بــه مداخلــه عمیــق نیســت. در ایــن صــورت،  مگــر در رابطــه بــا مســائلی 

ــد. ــی بده ــاوره و راهنمای ــود مش ــکان خ ــه نزدی ــد ب ــناس می  توان روان  ش

1 . ر.ک: کاوه، روانشناسی ناسازگاری همسران، ص29.

2 . یونسی، همان، ص114.
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کنید 3. دید و بازدیدها را مدیریت 
ــه طــور  ــژه والدیــن ب ــه وی ــا خویشــان و ب ــه رفــت و آمــد ب در دســتورات دینــی، ب

جــدی ســفارش شــده اســت. امــام باقرمی  فرماینــد: 

ــي  ــُد ِف ي ــَس َو َتِز ْف ــُب الّنَ  َو ُتَطّيِ
َ

ــّف
َ

ك
ْ
ُح ال ــّمِ ــَق  َو ُتَس

ُ
ُخل

ْ
ــُن  ال ــاِم ُتَحّسِ ْرَح

َ ْ
ــُة ال

َ
ِصل

َجــِل؛1 صلــه رحــم اعمــال را پــاک مى  كنــد، دارايی  هــا را 
َ ْ
ِق َو ُتْنِســُئ ِفــي ال ْز الــّرِ

ــد، كار حساب رســى )در قيامــت( را  ــا را دور مى  گردان ــى مى بخشــد، ب فزون
ــدازد.   ــر مى  ان ــه تأخي آســان مى  كنــد و مــرگ را ب

کننــد؛ ولــی  همســران نبایــد بــه هــر دلیلــی بــا نزدیــکان خویــش قطــع رابطــه 
در صــورت بــروز مشــکل، بایــد الگــوی خــود را تغییــر دهنــد؛ مثــال لزومــی نــدارد 
زوجیــن از ســاعت 11 صبــح بــه خانــه پــدر و مادرشــان یــا دیگــر نزدیــکان برونــد و 
کــه خانواده  هــای مداخله  گــر  تــا پاســی از شــب آن  جــا بماننــد. بــرای همســرانی 
دارنــد، ایــن مــدت زمــان طوالنــی، آســیب  های بســیاری را در روابــط ایجــاد 
می  کنــد. آیــا منظــور از صلــه  رحــم جویــا شــدن از حــال یکدیگــر اســت یــا یافتــن 
فرصت  هایــی بــرای ســخنان بیهــوده و حتــی آســیب  زا اســت؟ بــه طــور قطــع 
کــرم فرمودنــد:  هــدف، جویایــی از حــال یکدیگــر اســت. در روایتــی پیامبــر ا

ٍم؛2 با نزديكان خود صله  رحم كنيد و لو با يک سام. 
َ

ْو ِبَسل
َ
ْم َو ل

ُ
ْرَحاَمك

َ
وا أ

ُ
ِصل

یعنــی حتــی بــه انــدازه یــک ســالم هــم، می  تــوان ایــن عمــل نیــک را انجــام داد 
کــه چندیــن ســاعت بــه طــول انجامــد تــا مصــداق صلــه  ی  رحــم  و لزومــی نــدارد 
ــیب  زای  ــای آس ــه از مداخله  ه ک ــرانی  ــرای همس ــا ب ــنهادی م ــدل پیش ــد. م باش
کــه در ایــن زمینــه  کســانی  خانواده  هــای اصلــی خــود رنــج می  برنــد یــا حتــی 

1 . کلینی، اصول کافی، ج2، ص152. 

2 . عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج 71، ص85.
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کــردن مــدت زمــان مانــدن در خانه  هــای یکدیگــر اســت.  کــم  مشــکلی ندارنــد، 
کــه می  بینیــد احتمــال برخــورد بــا خانواده  هــای اصلــی وجــود دارد،  درمــواردی 
کنیــد؛ ولــی بــر تعــداد آن بیفزاییــد. بــه جــای ماهــی  کــم  طــول اقامــت در منــزل را 
یــک بــار بــا مــدت زمــان هشــت ســاعت، آن را بــه دو یــا ســه ســاعت در هفتــه یــا 
هــر دو هفتــه یــک بــار کاهــش دهیــد و بــا آوردن بهانــه  ای بــه منــزل برگردیــد؛ البتــه 

کاهــش یابــد.1   در برخــی مــوارد الزم اســت تعــداد دفعــات نیــز 
گر  کنند؛ مثال ا   از طرف دیگر والدین و دیگر نزدیکان زوجین هم باید رعایت 
منزل پسر یا دخترشان در شهر دیگری است، در صورت مهمان شدن در منزل 
آنان، بکوشند مدت زیادی در منزل آنان نمانند؛ زیرا هم بر مبنای آموزه  های دینی 
کرد.  و هم مسائل روان  شناختی، تا حد امکان باید از اقامت طوالنی اجتناب 

رسول گرامی اسالمفرمودند: 

 َبعــَد َثلَثــَة 
َ

ل ن َيَتحــّوَ
َ
ــى الّضيــف أ

َ
يافــُة َثلثــة أّيــام َفَمــا زاَد َفُهــو َصدَقــة َو َعل الّضِ

ّيــام؛2 مهمانــى ســه روز اســت و هــر چــه بيشــتر شــد، صدقــه اســت و مهمــان 
َ
أ

بايــد پــس از ســه روز تغييــر جــا دهــد. 

زیــرا تــا وقتــی افــرادی غیــر از اعضــای اصلــی خانــواده حضــور دارنــد، رونــد 
طبیعــی نظــام خانــواده تغییــر می  کنــد و همیــن انــدازه هــم ممکــن اســت بــرای 
کــه چهــار عضــو اصلــی دارد  اعضــای اصلــی نامطلــوب باشــد. خانــواده  ای 
)پــدر، مــادر، دختــر، پســر(، رونــد زندگــی آن  هــا براســاس همیــن اعضــا شــکل 
ــواده اضافــه  ــه ایــن سیســتم خان ــا افــراد دیگــری ب گرفتــه اســت؛ امــا وقتــی فــرد ی
گــر جــزء نزدیــکان باشــند، بــه ناچــار رونــد ســابق، دیگــر امــکان  می  شــوند، حتــی ا

1 . ر.ک: عباسی، »حریم ها برای ما، حرمت ها برای شما«، خانه خوبان، ش50، ص21. 

2  . نهج الفصاحه ،  ص554، ح1893. 
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گفت وگــو بــا یکدیگــر راحــت  کنــد؛ مثــال اعضــا در  ادامــه نــدارد و بایــد تغییــر 
نیســتند؛ هــر لباســی را نمی  تواننــد بپوشــند؛ از جهــت فیزیکــی، خانــه محــدود 
گــر نامحرمــی وارد شــده، مــادر خانــواده دائــم در  گاهــی الزم اســت ا می  شــود؛ 
باشــد، خانــواده  کوتــاه  مــدت  ایــن  گــر  ا بنابرایــن  و...؛  بپوشــد،  خانــه چــادر 
گــر مــدت طوالنــی شــود، ممکــن  کنــد؛ ولــی ا می  توانــد شــرایط جدیــد را تحمــل 
گــر اعضــا اظهــار هــم  اســت بــرای اعضــای خانــواده ناخوشــایند باشــد؛ حتــی ا
نکننــد، از درون خواســتار آن هســتند کــه هــر چــه زودتــر بــه رونــد ســابق بازگردند.

نازنیــن و میــاد هــر دو اهــل یــک شــهر هســتند و چنــد ســالی اســت کــه بعــد از 
ازدواج در تهــران زندگــی می کننــد. نازنیــن اشــاره کــرد، هنگامــی کــه خانــواده 
میــاد بــرای انجــام کارهــای اداری، درمانــی یــا دیــد و بازدیــد از ســایر فامیــل و 
آشــنایان بــه تهــران می آینــد، بــه منــزل آن  هــا نیــز آمــده و اقامت هــای طوالنــی 
مــدِت یــک یــا چنــد هفتــه  ای در منــزل آنــان دارنــد. عــاوه بــر تمــام مشــکات 
و معضاتــی کــه او از بابــت پذیرایــی دســته  جمعی و بلندمــدت از خانــواده  ی 
شــوهرش دارد، رفتارهــا و برخوردهــای خانــواده ی میــاد بــا وی بــه عنــوان 
عــروس خانــواده، بــرای او مشــکل  آفرین می شــود. هم  چنیــن در اثــر ایــن اقامــت 
طوالنــی و مداخله  هــای آنــان، رابطــه او و میــاد، دچــار تنــش و ســردی می  شــود 
ــان  ــن تنــش و ســردی روابــط آن ــی ای ــا مدت ــز، ت ــان نی ــن آن ــی بعــد از رفت کــه حت
ادامــه خواهــد داشــت. نازنیــن اشــاره کــرد کــه خانــواده  ی خود او نیــز در مواردی 
کــه بــه تهــران می  آینــد، بــه منــزل آن هــا مراجعــه می  کننــد؛ ولــی اقامت  شــان 

بیــش از یکــی دو روز طــول نمی  کشــد.1   

1 . ر.ک: کاوه، مداخله و مشکل آفرینی در زندگی همسران، ص55.



پاسداشت حریم همسر46

کــه وجــود دارد، بــه ناچــار زمــان اقامــت  گاهــی بــه خاطــر شــرایط ویــژه  ای 
مــوارد  ایــن  مــا شــامل  بحــث  اســت  بدیهــی  مهمان  هــا طوالنی  تــر می  شــود. 
نمی  شــود؛ زیــرا همیشــه اســتثنا وجــود دارد. منظــور مــا مــوارد عــادی و معمولــی 

کــه تــا حــد امــکان بهتــر اســت طوالنــی نشــود.  اســت 

یک راهکار برای کسب محبت و اقتدار

در پایــان بحــث مداخلــه، ممکــن اســت ایــن ســؤال مطــرح شــود: بــر فــرض 
مداخلــه  ای نباشــد یــا مــا آن را بــه صــورت مناســبی مدیریــت کردیــم، همســران، 
خودشــان چگونــه بــا هــم ارتبــاط داشــته باشــند تــا محبت شــان بــه هــم بیشــتر 

ــری داشــته باشــند؟  شــود و زندگــی مشــترک رضایت  مندت
کــه همســر مــا چــه نیازهایــی دارد،  گــر بــه عنــوان همســر توجــه نداشــته باشــیم  ا
کــه در وجــود هــر انســانی،  کنیــم  ممکــن اســت مشــکل ایجــاد شــود. بایــد دقــت 

زن باشــد یــا شــوهر، دو نیــاز نهفتــه اســت:
 1. نیاز به داشتن قدرت و اقتدار؛

 2. نیاز به محّبت و مورد مهرورزی دیگران قرار گرفتن.
نیازهــای مذکــور هــم در وجــود زن و هــم شــوهر قــرار دارنــد؛ ولــی در زن به گونه  ی 
کــه نیــاز بــه قــدرت و اقتــدار در مــرد، یــک  دیگــری از مــرد اســت. بــه ایــن صــورت 
کوچک  تــر در وجــود اوســت.  نیــاز اصلــی و بزرگ تــر و نیــاز بــه محبــت، فرعــی و 
ــه  ــود زن،  قضی ــی در وج ــت؛ ول ــدار اس ــدرت و اقت ــِر ق ــرد فقی ــر، م ــر دیگ ــه تعبی ب
برعکــس اســت. نیــاز بــه محبــت، یــک نیــاز اصلــی و بزرگ تــر و نیــاز بــه قــدرت، 
گــر مــردی بخواهــد نیــاز اصلــی  کوچک تــر در وجــود زن اســت. ا نیــازی فرعــی و 
کنــد و قــدرت و اقتــدار داشــته باشــد، بایــد آن را از همســرش  خــودش را ارضــا 



47 پاسداشت حریم همسر

بگیــرد و همســرش بــه او قــدرت دهــد. 
گــر مــرد بــه همســرش  کــه ا کار چگونــه اتفــاق می  افتــد؟ بــه ایــن صــورت     ایــن 
محّبــت کنــد، )محّبتــی کــه نیــاز اصلــی در وجــود زن اســت(، زن به مــرد قدرت 
گــر زن بخواهــد نیــاز اصلــی خــودش را ارضــا و  و اقتــدار می  دهــد، و برعکــس، ا
ــدار  ــدرت و اقت ــرش ق ــه همس ــد ب ــد، بای کن ــب  کس ــتر  ــرش را بیش ــت همس محّب
ببخشــد؛ یعنــی ایــن دو بــا هــم ارتبــاط دارنــد. هــر چــه زن در خانــواده، نــزد اقــوام، 
دوســتان و... بیشــتر بــه شــوهرش قــدرت و اقتــدار بدهــد، همســرش بیشــتر بــه 
کــه بــرای همســرش  او محبــت می  کنــد؛ مثــال زن می  توانــد بــرای انجــام امــوری 
مهــم و شــوهرش نســبت بــه آن  هــا حســاس اســت، نظــر او را بپرســد و از او اجــازه 

کــه خداونــد رحمــان در قــرآن می  فرمایــد:  بگیــرد؛ همان  گونــه 

پرستى دارند.  َساء؛1 مردان بر زنان قيموميت2 و سر اُموَن َعلَى الّنِ  َقّوَ
ُ

َجال الّرِ

کــه داشــتن قــدرت و اقتــدار اســت، برطــرف شــد، نیــاز  چــون وقتــی نیــاز مــرد 
کــه محبــوب واقــع شــدن اســت، بــرآورده می  کنــد. هم  چنیــن بــه  همســرش را 
کنــد، همســرش بیشــتر بــه او اقتــدار  کــه مــرد بــه همســرش محّبــت  هــر میزانــی 
کــه  کــه نیــاز اصلــی شــما ارضــا شــد، نســبت بــه آن چیــزی  می  دهــد؛ زیــرا زمانــی 

ــه آن نیازمنــد هســتید، بخشــنده می  شــوید.  کمتــر ب
در  هــر صــورت، زن و شــوهر هــر دو، رکــن اصلــی خانــواده هســتند. مــرد ســلطان 
گــذاری مســئولیت و سرپرســتی نهایــی  خانــه و زن ملکــۀ خانــه اســت و وا

1 . سوره نساء، آیه34.

کــه از وی ســلب آزادی نمایــد و مانــع اســتقالل وی در حفــظ  2 . قیمومــت مــرد بــر همســرش بــه ایــن معنــا نیســت 
حقــوق فــردى و اجتماعــی اش شــود، بلکــه زن هم چنــان اســتقالل و آزادى خــود را دارد و می توانــد از آن هــا دفاع نماید 
و بــراى رســیدن بــه هدف هایــش می توانــد بــه مقدماتــی کــه او را بــه آن هــا می رســاند متوســل شــود ) طباطبائی،ترجمــه 

تفســیر المیزان ،  ج 4، ص544(.
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خانــواده بــه مــرد، بــه معنــای برخــورداری از قــدرت تصمیم گیــری در مســائل 
کــه مــرد، آفرینــش ویــژه  ای دارد و  کلــی و اساســی خانــواده اســت؛ بــدان جهــت 
مســئولیت نگهبانــی از خانــواده بــه عهده او گذاشــته شــده، سرپرســت خانواده 
محســوب می  شــود. زنــان نیــز در امــور داخلــی خانــه و تدبیــر در امــور خانــواده و 
کــردن فضــای مناســب عاطفــی و محیــط نشــاط  آمیز و تربیــت فرزنــدان  فراهــم 

ــادی دارنــد.1 رســول خــدادر همیــن رابطــه می  فرماینــد:  ی و...، ســهم ز

ــي 
َ
ُة َراِعَيــٌة َعل

َ
ِتــِه َو الَمــْرأ  َعــْن َرِعّيَ

ٌ
 َراٍع َمْســُئول

ُّ
ُكل ْهــِل َبْيِتــِه َو 

َ
ــى  أ

َ
  َراٍع  َعل

ُ
ُجــل الّرَ

يــش اســت و هــر  پرســت خانــواده خو ٌة َعْنــه؛2 مــرد سر
َ
ْوِجَهــا َو َمْســُئول َمــاِل َز

پرســت امــوال  يردســتانش مســئوليت دارد. زن نيــز سر پرســتى نســبت بــه ز سر
شــوهر اســت و در برابــر آن مســئول مى باشــد. 

اگر مردی چنان منفعل و بی  دست و پا باشد که زن سلطه  جویی بتواند قیمومیت 
علیمی  فرمایند:  حضرت  اوست.  خود  از  مشکل  بگیرد،  برعهده  را  او 

ُعــوٌن؛3 هــر مــردی كــه زنــش وی را اداره كنــد و 
ْ
ُتــُه  َفُهــَو َمل

َ
ــُرُه  اْمَرأ ٍئ  ُتَدّبِ   اْمــِر

ُ
ُكل

كــم باشــد، از رحمــت الهــى بــه دور اســت.  بــر او رئيــس و حا

گــر مــرد قبــول مســئولیت کنــد و بخواهــد در خانــواده نقــش  بــه همیــن ترتیــب، ا
ــری داشــته باشــد، ولــی زن از وی اطاعــت نکنــد و بخواهــد مســئولیت  فعال  ت
همــه چیــز را خــودش برعهــده داشــته باشــند، مشــکل از خودخواهــی زن اســت 

و آســیبش را خواهــد دیــد. 

1 . ملک محمودی، راهنمای خانواده، ص37-36.

ى،  مستدرك الوسائل ،  ج 14، ص248. 2  . محدث نور

3  . طبرسی، مکارم األخالق، ص231.
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مهارت ابراز وجود

این  که انسان بتواند در زندگی زناشویی، ابراز وجود کند، از اهمیت خاصی برخوردار 
که در صورت فقدان، باید آموخت. است و نیاز به داشتن مهارتی هایی است 

تعریف ابراز وجود

برخی از روان  شناسان، مهارت ابراز وجود را این گونه تعریف کرده  اند: 
کــه مــا را قــادر می  ســازد بــدون اضطــراب  ابــراز وجــود عبــارت اســت از مهارتــی 
روی پــای خــود بایســتیم؛ احساســات خــود را صادقانــه و بــا خیالــی راحــت ابــراز 

یــم.1  کــردن حقــوق دیگــران، حــق خــود را بــه دســت آور کنیــم؛ و بــدون ضایــع 
ابــراز وجــود یعنــی بــا احتــرام و توجــه بــه خواســتۀ دیگــران، بتوانیــد بــا جــرأت از 
کــراه  یــد حق  تــان ضایــع شــود یــا بــا ا حــق خــود و خواســته  تان دفــاع کنیــد و نگذار
کــه در ایــن زمینــه مشــکل دارنــد، نمی  تواننــد از  کاری مجبــور شــوید. افــرادی  بــه 
کننــد یــا احساســات  گونــه  ای مناســب دفــاع  حــق خــود و خواسته  هایشــان بــه 

خــود را بــه زبــان آورنــد.2 

مهارت ابراز وجود و رضایتمندی زناشویی

ــزان رضایت  منــدی زناشــویی را پیش  بینــی  ــد می کــه می  توان یکــی از عواملــی 
کنــد، داشــتن خصیصــه  ی جرأت  آمیــزی یــا همــان مهــارت ابــراز وجــود اســت. 
کســانی کــه ایــن خصیصــه را دارنــد بــه راحتی احساســات خود را بیــان می  کنند 
کــه  کننــد. اولســون و اولســون طبــق تحقیقاتــی  و می  داننــد در چــه زمانــی ابــراز 

1 . صالحی، خودی نشان بدهید، ص9.

2 . همان.
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کــه از خــود  بــر روی ســی  هــزار نفــر انجــام دادنــد، بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد 

مطمئــن بــودن و قاطــع بــودن، شــصت درصــد در رضایت  منــدی زناشــویی تأثیــر 

مثبــت دارد؛ یعنــی این کــه همســر جــرأت داشــته باشــد، حــرف دلــش را بزنــد. 

زوجیــن بایــد بیاموزنــد در زندگــی مشــترک، خودسانســوری اعمــال نکننــد. زن 

کــه مــدام خودشــان را سانســور می  کننــد و مهــارت ابــراز احساســات  و شــوهری 

در زمــان و مــکان مناســب ندارنــد، نمی  تواننــد بــه رضایت  منــدی مطلــوب 

کافــی  انــدازه  بــه  ایــن مهــارت  از  کــه  امــا زوجینــی  یابنــد؛  زناشــویی دســت 

گاهــی از احساســات خــود و دیگــری  بهره  منــد هســتند، قــادر بــه شــناخت و آ

هســتند؛ در برقــراری ارتبــاط بــا همســر راحتنــد؛ ابایــی از ابــراز محبــت بــه همســر 

خویــش ندارنــد و اجــازه  ی دخالــت افــراد غریبــه یــا حتــی بســتگان خــود را  بــه 

حریم  هــای خصوصــی خویــش نمی  دهنــد. میــان این گونــه زوجیــن، پیام  هــا بــا 

کم  تریــن ابهــام مبادلــه می  شــود. هرقــدر زوجیــن در تبــادل  صراحــت و بــدون 

ــکل  ــار مش ــر دچ کمت ــند،  ــته باش ــری داش ــت بیش  ت ــود صراح ــان خ ــا می پیام  ه

می  شــوند و رضامنــدی زناشــویی بیش  تــری را تجربــه می  کننــد.1 

فرانســه کــه بودیــم، یــک روز خانــم ]همســر حضــرت امــام خمینــی[ بــه منــزل 
یکــی از فامیل  هایشــان بــه میهمانــی رفتنــد. موقــع برگشــتن، دو ســاعت از 
وقتــی کــه بــه امــام گفتــه بودنــد کــه برمی  گردنــد، دیرتــر شــده بــود. آقــا کــه 
همــه کارهایشــان را بــا ســاعت و دقیقــه تنظیــم می  کردنــد، ســه بــار از اتــاق بــه 

ــد؟ ــم نیامدن ــد و پرســیدند: خان آشــپزخانه آمدن

1 . ر.ک: یونسی، مدیریت روابط زناشوئی، ص68.
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 دفعــه  ی ســوم گفتنــد: نگــران شــدم، شــما نمی  توانیــد وســیله  ای پیــدا کنیــد کــه 
تمــاس بگیریم؟ 

تــا این  کــه خانــم آمدنــد. آن وقــت بــا یــک محبــت خاصــی رو بــه روی خانــم 
نشســتند و فقــط گفتنــد: مــرا دل نگــران کــردی!1

در این خاطره، حضرت امام خمینی به راحتی احساس خود را به همسر 

محترم شــان ابــراز می کننــد و آشــکارا نگرانــی خــود را بــا محبــت اظهــار می دارند.

پیامدهای عدم ابراز وجود در روابط زناشویی
در میان نگذاشتن خواسته  های خود در روابط نزدیک، آثار منفی پایداری بر 
گمان می  کنیم دیگران به اندازه  ای ما را  جای می  گذارد. ما اغلب به اشتباه 
که می  دانند چه احساسی داریم و چه می  خواهیم. می  پنداریم  می  شناسند 
همین  بگذاریم.  میان  در  دیگران  با  را  خواسته  هایمان  که  نیست  نیازی 
پندارهای اشتباه موجب می  شود که ما نیازها، احساس  ها و خواسته  هایمان را 

به زبان نیاوریم و انتظار داشته باشیم دیگری خود متوجه شود. 
کــه بــا هــم زندگــی می  کنیــم. حتمــا او در ایــن مــدت  »مــا ســه ســال اســت 
متوجــه شــده اســت وقتــی مــن شــب بــه خانــه می   آیــم، دوســت دارم شــام آمــاده 

یــم«. باشــد و باهــم غــذا بخور
»او خــودش بایــد در ایــن مــدت فهمیــده باشــد چقــدر دوســت دارم بــه مــن ابراز 

عالقــه و محبــت کنــد و محبــت و عالقه  اش را به زبــان آورد«.2 

1 . محمدی، مشق عشق، ص17، به نقل از خانم مرضیه حدیدچی )از یاران امام خمینی(.

2 . صالحی، خودی نشان بدهید، ص 16.
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معروف،  قول  به  و  نزند  را  دلش  حرف  آن  ها  از  یکی  یا  زوجین  که  هنگامی 
وی  روانی  سیستم   در  نگفته  حرف  های  این  بریزد،  خودش  درون  همیشه 
انفجار  حد  به  نگفته  حرف  های  این  روز  یک  باالخره  و  می  شود  انباشته 
کرد؛ زیرا هر انسانی تا یک  می  رسد و زوجین را دچار مشکالت جدی خواهد 
گر زوجین، به قول  کند و ظرفیتش محدود است؛ اما ا حدی می  تواند تحمل 
کنند1 و برون  ریزی داشته باشند،  خانواده  درمانگران، این سطل زباله را خالی 

هیچ  گاه این سطل زباله پر نمی  شود و در زندگی سرریز نخواهد شد. 

دعوا بهتر از قهر است

گــر برون  ریــزی و بیــان حرف  هــای گفته  نشــده، منجر به دعوا و مشــاجره  حتــی ا
ــا  ــود ی ــته ش ــرف انباش ــی از دو ط ــه در روان یک ک ــت  ــن اس ــر از ای ــود، بهت ــم بش ه
کــردن و بی  اعتنایــی، بــه  کــه موجــب قهــر و عــدم ارتبــاط آن  هــا شــود. قهــر  ایــن 
کــردن،  مراتــب از دعــوا و مشــاجره، تبعــات منفــی بیشــتری دارد؛ زیــرا بــا قهــر 
کشــیده  کــردن  یــاد قهــر  گــر خانــواده  ای بــه ســوی ز ســیم ارتبــاط قطــع می  شــود و ا
شــود، بــه بحــران خیلــی نزدیــک شــده اســت. دعــوا نشــان می  دهــد موانعــی 
هســت؛ ولــی پــل ارتباطــی هــم هنــوز برقــرار اســت و امیــدی بــه بهبــود روابــط 
وجــود دارد. هم چنیــن روان  شناســان طبــق تحقیقــات بــه عمــل آمــده، دریافتند 
از طریــق بی  اعتنایــی  آزار دیــدن  آزارگــری،  نــوع  آســیب  زاترین  و  بدتریــن  کــه 
اســت؛ زیــرا در تمــام آزارهــای دیگــر، از جملــه آزارگــری فیزیکــی، کالمــی و غیــره، 

کــه کدورت هــا و  کــه در سیســتم خانــواده یــک ســطل زبالــه  ای وجــود دارد  1 . برخــی خانواده درمانگــران معتقدنــد 
کــه بیــن زوجیــن ایجــاد می  شــود، در آن قــرار می  گیــرد، و هــر چنــد مــدت زن و شــوهر بایــد بــا صحبــت و  مشــکالتی 
کننــد وگرنــه ایــن ســطل پــر  کینه  هــای احتمالــی خــود بــا همســر، ایــن ســطل زبالــه را خالــی  یــزی کدورت  هــا و  برون  ر

می  شــود و سیســتم خانــواده را دچــار مشــکل جــدی می  کنــد. 
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کــه در ایــن نــوع آزارگــری،  کانــون توجــه اســت؛ در حالــی  بــه نوعــی شــخص در 
فــرد از کمتریــن توجــه نیــز محــروم اســت؛ زیــرا ایــن آزارگــری از طریــق بی  اعتنایــی 
ِاعمــال می  شــود. همــه  ی مــا انســان  ها )به ویــژه زنــان(، تشــنه  ی توجــه و محبــت 
ــیار  ــان بس ــود، برایم ــغ می  ش ی ــا در ــاز از م ــن نی ــه ای ک ــی  ــتیم و مواقع ــران هس دیگ
تنفرآمیــز و مشــمئزکننده اســت و می  توانــد عکس  العمــل شــدیدی را در پــی 

داشــته باشــد.1 
کودکان بی  توجهی می  کنند، آن  ها می  کوشند  که اعضای خانواده به     زمانی 
بدنی،  بیماری  های  خوردن،  غذا  از  امتناع  ایرادگیری،  پرخاشگری،  با 
گر زن یا  کنند. حال ا شب  ادراری، افت تحصیلی و... توجه دیگران را جلب 

شوهر در وضعیت بی  توجهی قرار گیرند، چه عکس  العملی نشان می  دهند؟ 
   پرخاشگری زن و شوهر نسبت به هم، کناره  گیری یکی از کل زندگی، روابط 
پنهان با فردی دیگر، دل  زدگی نسبت به روابط زناشویی، کاهش محبت میان 
زوجین، تنازعات لفظی و فیزیکی با یکدیگر، بهانه  های بی  دلیل و حتی طالق یا 
جدایی زوجین، همه این موارد می  تواند از تبعات قطع رابطه و بی  توجهی باشند.2

ابراز وجود، چگونه؟

برخــی زوجیــن بــرای بیــان صریــح خواســته  های خــود بــا دشــواری مواجــه 
ــه  ــا بیــش از حــد منفعالن ــراز وجــود، ی ــه  جــای اب ــادی ب ی هســتند. مــا در مــوارد ز
کثــر مــوارد، بیــش از حــد خصمانــه و پرخاشــگرانه. ابــراز  برخــورد می  کنیــم یــا در ا

1 . ر.ک: یونسی، مدیریت روابط زناشوئی، ص43.

2 . ر.ک: همان، ص44-43.
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ــه  ی انفعــال و پرخاشــگری اســت و راهبــردی  وجــود در واقــع، نقطــه  ای در میان
کــه معمــوال بســیار مؤثــر واقــع می  شــود. در هرحــال، مــا هنــگام بیــان  اســت 
خواســته  های  مان بــا همســر یــا هــر شــخص دیگــری، بــه یکــی از ایــن ســه شــیوه 

کار را انجــام می  دهیــم:

1. انفعال یا پذیرش سلطۀ دیگران 
و  ارزش  ها،  نیازها،  خالصانه،  احساسات  سلطه  پذیر،  افراد  از  بسیاری 
به  که  به دیگران اجازه می  دهند  آنان  بیان نمی  کنند.  را  نگرانی  های خویش 
حریم  شان تجاوز کنند، حقوق  شان را نادیده بگیرند و به نیازهای  شان بی  توجه 
باشند. این افراد، به ندرت خواسته  های خود را مطرح می  سازند و حتی وقتی که 
امکان ارضای این نیازها وجود دارد، آن  ها را نادیده می  گیرند.1  همانند فردی که 
شخص زورگویی حقش را خورده بود، ولی جرأت این  که همان  جا از حقش دفاع 
کند یا چیزی بگوید نداشت. وقتی به خانه  اش آمد به زیرزمین خانه رفت و شروع کرد 
به داد و بی  داد کردن و ناسزاگویی به فرد زورگو. در این هنگام همسرش که صدای او 
را از بیرون می  شنید، به او گفت: بسه دیگه، االن خون راه می  افته، طرف را ُکشتی!

2. پرخاشگری
و  خواســته   ها  احساســات،  ســلطه  پذیر،  افــراد  برخــالف  پرخاشــگر  افــراد 
عقایدشــان را از طریــق آســیب رســاندن بــه دیگــران ابــراز می کننــد. آنــان ممکــن 
ــخره  ــا مس ــرم ی ــده، بی  ش ــت  کنن ــد، اهان کنن ــت  ــد صحب ــدای بلن ــا ص ــت ب اس
کننــده باشــند. هم  چنیــن ممکــن اســت بــر زیــر دســتان و اعضــای خانــواده  
کــه در مــورد بخش   هــای مهــم یــک  کننــد  خــود تســلط داشــته باشــند و اصــرار 
کننــد. رفتــار پرخاشــگرانه اغلــب تولیــد  گفت  وگــو، حــرف آخــر را آن  هــا بیــان 

1 . صالحی، خودی نشان بدهید، ص18. 
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رنجــش، ســلطه  جویی یــا انــکار حقــوق دیگــران را در پــی دارد.1

3. ابراز وجود
ــش  ــوق خوی ــود، از حق ــراز وج ــا اب ــد ب ــرد جرأت  من ــل، ف ــیوۀ قب ــالف دو ش ــر خ ب
دفــاع می  کنــد و نیازهــا، ارزش  هــا، نگرانی  هــا و عقایــدش را بــه شــیوه  ای مســتقیم 
و مناســب ابــراز می  کنــد. چنیــن فــردی، در هنــگام ابــراز نیازهــای خویــش، بــه 
خواســته  های دیگــران تعــّدی نمی  کنــد و حریــم شــخصی آنــان را مــورد تجــاوز یــا 
ســلطه  جویی قــرار نمی  دهــد. بــرای این کــه در هنــگام بیــان خواســته  های خــود 
گام  ــا انفعــال، چنــد  ــه پرخاشــگری ی کنیــم، ن ــراز وجــود  ــا دیگــران اب ــا همســر ی ب

ســاده را بایــد رعایــت نماییــم: 
گام1: موقعیت را توصیف کنید.

گام2: احســاس خــود را بیــان کنیــد و فــرد مقابــل را به علت احســاس خودتان، 
مقصر نشمارید.

گام3: خواستار تغییری مختصر و اختصاصی شوید.
گام4: بیان کنید که این تغییر، چه تفاوتی در نحوۀ احساس شما به وجود می  آورد.2
کــه مریــم بــه خاطــر  مریــم و محســن از مدتــی قبــل دچــار مســأله  ای شــده بودنــد 
آن، احســاس ناراحتــی و افســردگی می  کــرد. موضــوع از ایــن قــرار بــود کــه محســن 
کامپیوتــر می  رفــت و مریــم فکــر می  کــرد  کار، بــه ســراغ  بــه محــض بازگشــت از ســر 
دیگــر محســن بــه او عالقــه  ای نــدارد و احســاس تنهایــی می  کــرد. مریــم می  توانــد 

ناراحتــی  اش را بــه یکــی از ایــن ســه شــیوه  ای کــه گذشــت، بیــان کنــد: 
شــیوه منفعالنــه: »مریــم جــرأت این  کــه بــا صراحــت حرف دلــش را بزند، نــدارد و 

1 . همان، ص18.

2 . ر.ک: سلیگمن، کودک خوش بین، ص294.
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فقــط بــا کــج خلقــی، بهانه  گیــری، قهــر، گریــه و... اعتراضــش را نشــان می  دهد.« 
روشــن اســت کــه بــا ایــن روش، وی به نتیجــه دلخواه نخواهد رســید.

بــر ســر  اتــاق راه می  افتــد و  شــیوۀ پرخاشــگرانه: در موقعیــت دوم، مریــم در 
کــه تــا بــه حــال  همســرش فریــاد می  کشــد: »تــو خودخواه  تریــن آدمــی هســتی 
دیــده  ام. صبــح تــا شــب زحمــت می  کشــم، بشــور و بســاب و بپــز؛ اون وقــت 
کــه خونــه می  آیــی، یــک راســت مــی  روی ســراغ اون لعنتــی؛ نــه حرفــی، نــه  شــب 
محبتــی، انــگار نــه انــگار کــه مــا هــم آدمیــم ... از این زندگی خســته شــدم.« بعد 
از داد و بی  داد مریم، شــوهرش هم حتما از خجالت همســرش در خواهد آمد.
کار بــه خانــه می  آیــی و یک  راســت بــه ســراغ  شــیوۀ ابــراز وجــود: »وقتــی تــو از ســر 
کامپیوتــر مــی  روی، مــن احســاس تنهایــی و افســردگی می  کنــم. دوســت دارم 
یــم و در مــورد آن روز باهــم صحبــت  وقتــی از ســر کار می  آیــی، باهــم چایــی بخور

کنیــم، ایــن خیلــی مــن را خوشــحال می  کنــد.«
گام تشــکیل دهنــدۀ ابــراز وجــود را رعایــت نمــود: نخســت     مریــم چهــار 
کــه باعــث ناراحتــی او شــده بــود.  آن  کــه، وی بــه توصیــف موقعیتــی پرداخــت 
کار بــه خانــه می  آیــی و یک  راســت بــه  گفــت: »وقتــی تــو از ســر  او بــه محســن 
کار را چگونــه انجــام داد. او  کــه او ایــن  کنیــد  کامپیوتــر مــی  روی«، توجــه  ســراغ 
کــرد. او حتــی بــه ســرزنش  گریــه  کشــید و هیاهــو بــه راه انداخــت، نــه  نــه فریــاد 
کــردن همســرش هــم نپرداخــت. تنهــا وضعیــت را بــه روشــنِی هرچــه بیشــتر، 
کــرد. او تنهــا بایــد بــه توصیــف حقایــق مرتبــط بــا آن وضعیــت  بــرای وی بازگــو 
بپــردازد، بــدون آن  کــه اجــازه دهــد باورهایــش دربــارۀ علــت بــروز آن موقعیــت یــا 

احساســات خــود او، وارد ایــن محــدوده شــوند.
کرد. او گفت »آن وضعیت در او،  گام بعدی، مریم احساس خود را بیان     در 



57 پاسداشت حریم همسر

احساس تنهایی و افسردگی به وجود می  آورد«. او محسن را به علت احساس 
به روشنی هرچه  به جای آن،  بلکه  افسردگی خود، مقصر نشمرد،  و  تنهایی 
گر بی  درنگ به سرزنش همسرش  بیشتر، احساس خود را بیان و توصیف کرد. ا

می  پرداخت، تنها باعث می  شد که او در برابرش جبهه بگیرد. 
   سپس به همسرش گفت که مایل است او چه چیزی را در خود تغییر دهد. 
کار می آیی، باهم چایی بخوریم و در مورد آن  گفت »دوست دارم وقتی از سر 
به  اختصاصی،  صورتی  به  وی  هم،  مورد  این  در  کنیم«.  صحبت  باهم  روز 
که  که در نظر دارد اشاره می  کند و به این ترتیب محسن متوجه می  شود  آن  چه 

مریم خواستار آن است که او در چه جنبه  ای از خود تغییر ایجاد کند.
کــه تغییــر مــورد نظــر، چگونــه در او  گفــت     ســرانجام مریــم بــه همســرش 
گــر او مطابــق  کــه ا گفــت  احساســی متفــاوت بــه وجــود مــی  آورد. بــه محســن 
محســن  گــر  ا پــس  می  کنــد«.  خوشــحال  را  »وی  کنــد،  عمــل  وی  خواســت 
ــه  ــد چ ــه بای ک ــد  ــزد، می  دان ــرش برانگی ــری را در همس ــاس بهت ــا احس ــد ت بخواه
کامپیوتــر  کنــد.1 »وقتــی تــو از ســرکار بــه خانــه می  آیــی و یک  راســت بــه ســراغ 
مــی  روی، مــن احســاس تنهایــی می  کنــم. دوســت دارم وقتــی از ســرکار می  آیــی 
یــم و در مــورد آن روز باهــم صحبــت کنیــم. ایــن خیلــی مــن را  باهــم چایــی بخور

می  کنــد.«   خوشــحال 
یک  بار دیگر این چهار گام ساده را یادآوری می  کنیم:

گام1: موقعیت را توصیف کنید.
گام2: احســاس خــود را بیــان نماییــد. و فــرد مقابــل را بــه علــت احســاس 

نشــمارید. مقصــر  خودتــان، 

1 . ر.ک: سلیگمن،کودک خوش بین، ص293.
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گام3: خواستار تغییری مختصر و اختصاصی شوید.
گام4: بیان کنید که این تغییر، چه تفاوتی در نحوۀ احساس شما به وجود می  آورد.
البته در موارد زیادی ممکن است ما فقط نیازمند سه گام اول  یا دو گام اول باشیم:
ـ وقتــی تــو از ســر کار بــه خانــه می  آیــی و یک راســت بــه ســراغ کامپیوتــر مــی  روی، 

مــن احســاس تنهایــی می  کنم.
ـ وقتی که احساسات مرا نادیده می  گیری، نمی  توانم احساس عاشقانه داشته باشم. 

ـ وقتی در مقابل دیگران مرا سرزنش می  کنی، عالقه  ام به تو کم می  شود. 
کــه  هرکــس از جانــب  ــراز وجــود بیــن زوجیــن، ایــن اســت  اصــل و شــالودۀ اب
کــه  خــودش حــرف بزنــد و از احساســات خــودش بگویــد؛ مثــال همســر شــما 
و  قاضی  هــا  بــرای  لفــظ  ایــن  زیــرا  آمــدی«؛  دیــر  چــرا  »تــو  نگوییــد  آمــد،  دیــر 
کار ببریــد و  کار نبریــد، بلکــه »مــن« بــه  بازجوهاســت. هیــچ وقــت کلمــه »تــو« بــه 
بگوییــد »مــن امشــب از دیــر آمــدن تــو احســاس بــدی داشــتم« یــا »مــن از این کــه 
کنــارم نبــودی، دلواپــس شــدم«. ایــن بیــان کمتــر حساســیت برانگیــز  امشــب در 

اســت و تأثیــر مثبــت بیشــتری دارد.            
بــه عــالوه زمانی  کــه شــما از ضمیــر »مــن« اســتفاده می  کنیــد، نشــان می  دهیــد 
گرفته  ایــد. »وقتــی  گــردن  مســئولیت احساســات و خواســت  های خــود را بــه 
کســی مراقــب مــن نیســت«، بســیار بهتــر  دیــر می  کنــی، مــن احســاس می  کنــم 
کــه مــن  کــه بگوییــد »وقتــی دیــر می  کنــی، تــو باعــث می  شــوی  از ایــن اســت 
کنــم خیلــی نچســب هســتم.« جملــه دوم مالمت بــار اســت و جملــه  احســاس 

ــز.1   ــات برانگی اول احساس

1 . ر.ک: هنری کلود، مرزهای زناشویی، ص261. 
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