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 )1طرح مسئله
يکي از مباحث مهم روانشناسي خانواده ،مسئلهي «سازگاري و مدارا
با همسر» است ،که دوام و سالمت نظام خانواده در گرو تح ّقق و حاکميت
آن بر روابط همسري میباشد .بديهي است با توجه به خأل معرفتي موجود
و نياز علمي جامعه به معيار رفتار مداراگونه با همسر ،ارائهي الگويي عملي
و مبتني بر اخالق اصيل اسالمي در اين زمينه ،ضرورتي اجتنابناپذير
است .چه اينکه اهميت اين پژوهش را نميتوان در تعديل و اصالح تل ّقي
خشونتآميز و دور از انصاف مخالفان ،نسبت به ِ
دين منصف اسالم و فرامين
حساس زن ناديده گرفت.
اخالقي و توصيههاي رفتاري آن با جنس لطيف و ّ
از اين رو نگارنده در نوشتار حاضر در صدد تبيين اين مسئله برآمده به
ارائهي الگوي سازگاري و اخالق مدارا با همسر در پرتو آموزههاي مترقّي
اسالم ميپردازد ،اما از آنجا که ّ
حل موفّق مسئله ،مسبوق به تشخيص دقيق
آن است لذا پيش از ورود به بحث بايد به طرح ش ّفاف مسئل ه و رفع ابهام
از آن پرداخت .مسئلهي نخست به ترتيب منطقي اين است که مراد از «رفق
و مدارا» در لغت و اصطالح چيست؟ پرسش اساسي ديگر آنکه ،حاکميت
اخالق مدارا با همسر از موضع روانشناسي و دين چه اهميت و لزومي
دارد؟ مسئلهي بعد ،تبيين خصوصيات همسران سازگار است که آيا ميتوان
براي زوجين اهل رفق و مدارا ،ويژگيها و خصوصياتي برشمرد؟ ديدگاه
پيشوايان دين و روانشناسان در اين باره کدام است؟ و مهمترين مسئله
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به تعبيري ،چه شاخصهايي ميتوان از فرهنگ ديني و آموزههاي وحياني
اسالم به عنوان مؤلّفههاي الگوي سازگاري و اخالق مدارا با همسر استنباط
و ارائه نمود؟
پاسخ به اين پرسشها با تکيه بر وحي و سيرهي تربيتي پيشوايان اسالم
غايت نوشتار حاضر است که عالوه بر ّ
حل مسائل تئوري و نظري در حيطهي
روابط زناشويي نيز کاربرد و تأثير عملي خواهد بود.
 )2مقدمه
«از نشانههاي خدا اين است که از جنس خودتان براي شما زنان و
همسراني آفريد تا در کنار آنان سکون و آرامش يابيد و بين شما رحمت و
صميميت قرار داد .به درستي که در اين کار نشانههايي است براي افرادي که
اهل فکر و انديشه هستند» (روم.)21:

مقدسترين نهاد اجتماعي و
مقدس اسالم ،ازدواج به عنوان ّ
در آيين ّ
محکمترين پيمان ،پايه و اساس روابط انساني را شکل مي دهد .قرآن پيوند
ازدواج را «ميثاق غليظ» مينامد (نساء .)21:کلمهي «وثوق» و «ثَِقه» به معناي

اعتماد و اطمينان و وثاقه يعني محکم و ثابت و مواثقه به معناي معاهدهي
محکم است .راغب اصفهاني ميگويد« :ميثاق ،پيماني است که با سوگند
و عهد تأکيد شده باشد» (راغب اصفهاني  :1373ذيل مادهي وثق) .در اين ميثا ِق
وثيق ،مرد و زن از طريق يک نيروي مرموز الهي به نام عشق و مو ّدت
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و رحمت به هم جذب شده و به نحو آزادانه و کامل به يکديگر متع ّهد

ميشوند تا واح ِد پويايي را به عنوان خانواده ايجاد کند .از اين رو ،ازدواج،
مطلوبترين فرصت براي زيباترين تالقي چشمها ،گيراترين تبادل کالمها،
پرجاذبهترين رفتارها ،همسوترين انديشهها ،استوارترين گامها ،پر رمز و
رازترين محروميتها و تجلّي متعاليترين ارزشهاست .بنابراين خشونت
و خودمحوريهاي زورمدارانه با اصل اين ميثاق منافات دارد .بر اين اساس
از عمدهترين وظايف مشترک زوجين «مدارا و ُحسن معاشرت» است.

چنانچه در اصل  1103قانون مدني آمده است« :زن و شوهر مکلّف به حسن

معاشرت با يکديگرند» (منصور  .)188 :1379در فرهنگ مترقّي اسالم  -که خود
مـدافع رفق و مدارا و مخالف سخـتگيري و خشونت است -بر تـرويج
مـکرم اسالم 
روحــيهي مـدارا ،بـسيار تـأکيـد شده تـا آنـجا که نـبي ّ

ميفرمايند« :أکمل المؤمنين ايمان ًا أحسنهم خلق ًا و خيارکم لنسائهم»؛ «کاملترين
مؤمنان از حيث ايمان ،خوشرفتارترين آنهاست و شايستهترين شما آنهايي
هستند که با همسرانشان خوشرفتارترند» (صالحي :1385ح .)2033در مورد
خوشرفتاري زنان نيز فرمودند« :جهاد المرأه حسن التّ ّبعل» «جهاد زن ،نيک

(حر عاملي :1409باب جهاد).
شوهرداري است» ّ

 )3معناشناسي رفق و مدارا
رفق ،چنانكه در كتُب لغت آمده ،در چند معنا به كار ميرود:
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نرمخويي در مقابل تند خويي و ُعنف» (فراهيدي :1405ج ،5ص.)171

« .2ميانهروي و اعتدال در انجام كار؛ محكمكاري و دقت در انجام دادن
كار در عين آسانگيري و تساهل» (طريحي  :1375ج ،10ص.)118

مدارا نيز در لغت به معناي مالطفت ،نرمي ،ماليمت و احتياط كردن آمده
است .مدارا به معني ُحسن ُخلق و معاشرت نيکو با مردم است» (ابن منظور

 :1405ج ،14ص .)255بنابراين مدارا يا رفق عبارت است از نرم برخورد کردن
با ديگران ،به آنها جا دادن و در حق آنان خشونت روا نداشتن که در پيدايش
سه زاويهي خوش اخالقي يعني نرم برخورد کردن ،همدمي نيکو و تحمل
کردن ديگران به گونهاي که از انسان فرار نکنند ،نقش فراواني دارد (دهخدا

 :1341ذيل واژهي مدارا) .همچنين با توجه به معناي لغوي رفق ميتوان گفت
اين واژه در زبان عربي بدين معناست كه فرد ،كاري را به زيبايي و نرمي و
ِ
شدت
با استحكام الزم انجام دهد؛ در
مقابل آن فردي است كه كاري را با ّ
و خشونت و زشتي انجام ميدهد .مؤيّد مطلب ،آن است كه اين واژه در
«خ ْرق» و« ُعنْف» به كار ميرود كه به معناي انجام دادن كار با شدت و
مقابل ُ

خشونت و زشتي است .مدارا نيز با توجه به معناي لغوي آن ،عبارت از نرمي

شر مردم
و ماليمت در رفتار با ديگران است كه گاه براي در امان ماندن از ّ
و گاه براي بهرهمندي از آنان ميباشد .اينكه در كتب لغت آن را به «احتياط»

نيز تعريف كردهاند ،بيانگر همين مطلب است.
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نکتهي قابل تأمل ديگر اينکه با وجود قرابت معنايي اين دو واژه ،موارد
كاربرد آنها در زبان عربي متفاوت است .رفق عمدتًا در مورد موافقان و
دوستان و حداكثر در مورد غير مخالفان به كار ميرود؛ در حالي كه مداراي
متعدد
احتياطي ،بيشتر در مورد مخالفان و دشمنان به كار ميرود .استعمال ّ
اين دو واژه در روايات نيز مؤيد اين مطلب است؛ براي مثال در روايتي آمده
است كه «التحملوا علي شيعتنا و ارفقوا بهم»؛ بر شيعيان ما چيزي تحميل نكنيد
و با آنها با رفق برخورد کنيد» (كليني :1365ج ،8ص .)334و در روايت ديگري
آمده است كه «و ّاما المخالفون فيتك ّلمهم بالمداراة»...؛ «با مخالفان به روش
مدارا برخورد کنيد» (ريشهري  :1375ج ،3ص .)239در اين دو روايت در مورد
شيعيان واژهي رفق و در مورد مخالفان واژهي مدارا به كار رفت ه است؛ اين
معنا در ادبيات عرفاني حافظ نيز به طرز ّ
جذابي طرح شده است:
آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است
		

با دوستان مر ّوت با دشمنان مدارا (حافظ.)4 :1380

البته گاه اين دو واژه در معنايي وسيع به كار ميروند كه هم شامل معناي
رفق است و هم شامل معناي مدارا؛ براي مثال در روايت «انّا امرنا معاشر
االنبياء بمداراة النّاس كما امرنا باداء الفرائض»؛ «ما گروه پيامبران مأمور به
مداراي با مردم هستيم همانطور كه مأمور به انجام واجبات هستيم» (ريشهري

«ان اهلل ع ّز ّ
بالصبر و
 :1375ج ،4ص )239و در روايت ّ
محمدا فامره ّ
وجل بعث ّ

الرفق»؛ «به درستي كه خداوند ع ّزوجل محمد  را برانگيخت و او را به
ّ
60

مؤلفههای الگوی مدارا با همسر از دیدگاه اسالم

با يكديگر به كار رفتهاست .در زبان فارسي نيز اين دو واژه ـ به ويژه هرگاه
با هم به كار روند -معنايي مترادف با يكديگر را ميرسانند ،اّما مدارا کردن
در اصطالح ،به معناي ظلم پذيري و ضعيفپروري نيست بلکه به معناي
درک متقابل از يکديگر داشتن و تطبيق دادن خود با شرايط و روحيات طرف
مقابل است .رفتاري است که موجب جلوگيري از درگيريهاي بيفايده و
پيوند بيشتر با ديگران ميشود .بنابراين مهمترين مؤلفههاي رفتاري مدارا را
ميتوان شامل اين موارد دانست:
 .1عف��و و بخش��ش  .2تحمل کردن رفتار بد ديگ��ران  .3هم مصاحبتي زيبا
 .4خوش اخالقي  .5نيکي کردن.
 )4مدارا با همسر در آيينهي روايات
مدارا ،بيشترين تأثير را در اصالح يا کاستن ناسازگاري همسران دارد.
بدون رفق و مدارا نميتوان از زندگي بهره برد و زندگي بدون بهرهمندي تنها
از شکل برخوردار ولــي فاقد روح و معناست .از اين رو حضرت علي
مدارا با همسر را در همه حال تأکيد فرمودهاند« :با زنان در همه حال مدارا
کنيد ،خوش زبان و نرمخو باشيد و در تمام امور نيکي کنيد» (تميمي آمدي

 .)529 :1381همين طور مدارا با همسر را کليد زندگي با صفا ميداند .به
تعبيري ،اگر کسي زندگي خوب و زيبا و با صفا ميخواهد بايد با همسر
خود همواره و در همه حال مدارا کند ،تا از زندگي شيرين و عاشقانه بهرهمند
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صبر و مدارا امر فرمود» (همان ،)238 :رفق و مدارا در معنايي وسيع و مترادف
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گردد .در اين باره امام علي  به فرزندش محمدبن حنفيه ميفرمايند« :در
هر حال با همسرت مدارا کن و با او مصاحبت خوبي داشته باش تا زندگي
باصفا و سرشار از محبت داشته باشي» (شيخ صدوق  :1413ج ،13ص.)75

از موضع دين پژوهي آثار و برکات بيشماري بر اخالق مدارا و سازگاري
مترتّب است .نشان کرامت و بزرگواري ،زينت دهندهي زندگي ،مايهي يمن
و ميمنت ،قرين خير و برکت در زندگي ،باعث خير و فزوني و منفعت است
(صالحي  :1385ص ،432ح.)2903 ،2895 ،2893 ،2889 ،2045

توجه به اهميت و ضرورت بحث ،در اين بخش از نوشتار به برخي از
با ّ

احاديث و روايات پيرامون رِفق و مدارا بين همسران اشارت ميشود:

الرفق»؛
 -نبي اکرم  فرمودند« :إذا أراد اهلل بأهل بيت خيرا ً أدخل عليهم ّ

«وقتي خداوند براي اهل خانهاي خير و نيکي بخواهد ،آنها را با رفق و مدارا
قرين سازد» (همان :ح.)2890

 در جاي ديگر فرمودند« :ما أعطي أهل ٍالرفق إ ّ
ال نفعهم»؛ «مدارا
بيت ّ

نصيب هيچ اهل خانهاي نشود مگر اينکه سودشان بخشد» (همان :ح.)2903

 دربارهي رفتار و مداراي مردان نسبت به زنان فرمودند« :إتّقوا اهلل فيالنّساء فإنّهم عندکم عوان»؛ «دربارهي زنان از خدا بترسيد که آنها نزد شما اسير
و گرفتارند» (محدث نوري  :1408ج ،14ص.)251

«إن اهلل تعالي يوصيکم بالنّساء خيراً ...فاستوصوا بالنّساء
همچنين فرمودندّ :

خيرا ً»؛ «خداوند شما را دربارهي زنان به نيکي سفارش ميکند ...پس با زنان
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شايان ذکر است که آخرين سخنان رسول خدا  در آستانهي رحلت،
توصيه به مدارا و مهرباني با همسر بوده است« :أحسن النّاس ايمانًا أحسنهم
خلقًا ألطفهم بأهله و أنا ألطفکم بأهلي»؛ «بهترين مردم در دين و ايمان ،کساني
خلقتر و نسبت به همسر (و خانواده) خود مهربانتر باشند
هستند که خوش ُ
و من از همهي شما به همسر (و خانواده) خود مهربانترم» (مجلسي:1404

ج ،68ص ،387ح .)34بنابراين نرمخويي و مدارا با همسر مهمترين اخالقي
است که هر زن و مردي بايد در زندگي داشته باشد تا در سايهي آن بتواند
يک زندگي با صفا تجربه کند.
به هرحال اين سفارش پيشوايان دين در باب محبّت و مدارا به همسر،

خود گوياي اهميت و ضرورت مسئله و ارائهي الگوي سازگاري است.
 )5خصوصيات همسران سازگار و اهل مدارا

يکي از مکانيسمهاي ارائهي الگوي رفتاري تتبّع و بررسي ويژگيهاي

شخصيتي و خصوصيات ارتباطي مصاديق آن الگو است .از اين رو ،قبل
از تبيين و ارائهي مؤلّفهها و شاخصهاي الگوي سازگاري و مدارا با
همسر به مطالعه و بررسي خصوصيات اين همسران  -با رهيافتي برون
ديني(روانشناختي) و درون ديني (اسالمي) -ميپردازيم.
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 )5-1رهيافت برونديني(موضع روانشناسي)

توجه به
اخالق مدارا و سازگاري که از طريق عشق و عالقهي متقابلّ ،
حقوق يکديگر ،پذيرش و درک متقابل و ارضـاي نيازها حاکميت مييابد ،به
طور قطع بر بسياري از ابعاد زندگي فردي و اجتـماعي افراد تأثير ميگذارد.
از ديدگاه روانشنـاسـي ،سـازگاري به عنوان سنـگ بناي عملـکرد خانواده
ايفاي نقش والديني را آسان سـاخته ،عمر زن و شــوهر را طــوالني
مـيکند ( )Coombs 1991:97و باعث افزايش سالمتي( )Demo 1996: 386و
تـوسـعهي

اقتصادي()Waite 1994: 23

و رضايتمـندي بـيشـتر از زندگي

ميشود (.)Nock 1995:16

از ديدگاه روانشناساني نظير اسچوماچر1و لئونارد ،2خصوصيات زوجين
مداراگر و سازگار به شرح زير است:
 احساس خوشبختي زن و شوهر با رابطهاي که با هم دارند؛ ارضاي کامل نيازهاي جسماني و عاطفي يکديگر؛ سعي و تالش در باروري زندگي و شکوفايي استعدادهاي طرف مقابل؛ احترام و ايجاد احساس ارزشمندي براي يکديگر؛ مراقبت و پشتيباني متقابل و احساس آرامش ،از بودن در کنار همديگر؛ احساس مسئوليت اختياري (و نه اجباري) نسبت به اداي حقوق و رفع1-Schumacher
2-Leonard
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 -توجه به رفاه و خوشبختي يکديگر؛

-

پذيرش و درک متقابل(.)Schumacher & Leonard 2005:28-39

براساس نتايج به دست آمده از پژوهشها همسراني که از مدارا و سازگاري
بااليي برخوردارند بيشتر از کلمات و عبارات محبتآميز ،تأييدکننده و
حمايتکننده استفاده ميکنند و در تعامالتشان نوعي احساس شوخطبعي داشته،
تبادل اطالعات جديد را سهولت ميبخشند؛ ولـي افراد کم مدارا و با سازگاري
پايين در استفــاده از تأييد بسيار خشک و خــشن بوده ،از رفتارهاي همسر،
شاکي و گلهمنـدند .آنـها در عيـن حـملـه و خـشونت به طرف مقابل با بيـانات
توجيهي قصد دفاع از خويشتن را دارنـد (.)Kelly,El & Conely1987:27-40

همچنين هاوز 1و همکارانش در تحقيقات خود نشان دادهاند زوجهايي
که توانايي درک پذيرش افکار و احساسات يکديگر را داشته باشند در زندگي
زناشويي سازگارتر و از اخالق مدارا برخوردارترند
.)297

(Hows,W.A1998:

نتـيجـهي پژوهش ديگر اينکه توافق داشتن نسبت بـه موضوعات

مهم زندگي يکي از مسائلي است که در توفيق و سازگاري زنـاشـويـي
ّ

نقش مؤثري داشته و ميتواند از خصوصيات همسران مداراگر به شمار

آيد ( .)Markowski 1984: 300-308گاتمن 2معتقد است زوجهايي که عقايد

1-Hows
2-Gottman
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و نگرشهاي يکسان و هماهنگي دارند ،در زندگي زناشويي سـازگارترند
(.)Gottman1993: 45-57

 )5-2رهيافت درون ديني (موضع دين)

از ديدگاه اسالم نيز اوصافي همچون خوشرويي ،صداقت و صميميت،
داشتن روابط عاشقانه ،خوشبيني ،عفو و بخشودگي و چشمپوشي از خطاها،
تعهد ،عذرخواهي ،احترام و تکريم به شخصيت همسر ،وفاي به عهد ،هديه
دادن و قدرداني را ميتوان از خصوصيات همسران سازگار و اهل مدارا به
(حرعاملي  :1409ج ،1ص ،13باب 81-91؛ محدث نوري  :1408ج،14
شمار آورد ّ
ص ،249باب .)66-75

قرآن کريم در سورهي تحريم اوصافي را براي همسران شايسته برشمرده
که با توجه به سياق آيه ميتواند به عنوان ويژگيهاي زوجين سازگار لحاظ
نكن مسلمات ّمؤمنات
گردد؛ «عس 
قكن أن يبدله أزواجا خيرا ّم ّ
ي ربّه إن ط ّل ّ
قانتات تائبات عابدات سائحات ثيّبات و أبكارا»؛ «اگر شما را طالق دهد چه

بسا پروردگارش همسراني بهتر از شما به او عوض دهد همسراني مسلمان،
مؤمن ،مطيع ،توبهكار ،عابد ،روزهگير ،بيوه و دوشيزه» 1.اولين مورد از اين

مات) و سپس ايمان (مؤمِ ٍ
خصوصيات ،اسالم (ُمسلِ ٍ
نات) ،يعني اعتقادي که

در اعماق قلب انسان نفوذ کند ،پس از آن حالت قنوت (قانِ ٍ
تات) ،يعني

 -1تحريم5:
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ٍ
(تائبات) ،يعني اگر خالفي از او سر زند بر اشتباه خود
ـ و بعد از آن توبه
اصرار نورزد و از پوزش و عذرخواهي دريغ نکند ،سپس عبادت خدا
( َعابَِد ٍ
ات) ،عبادتي که روح و جان او را بسازد و پاک و پاکيزه گرداند و در

ائح ٍ
ات) و پرهيز از هرگونه گناه و خيانت
(س َ
نهايت اطاعت از فرمان خدا َ

است (مکارم شيرازي  :1379ج ،24ص .)279از روايات اسالمي نيز موارد ديگري
به عنوان خصوصيات همسران سازگار و اهل مدارا استنباط ميشود که
عبارتاند از :إکرام و احترام به همسر (حر عاملي  :1409ج ،20باب  ،86ص،)167
همکاري و خدمت به زن در امور منزل (همان :باب ،89ص ،)173روحيهي عفو
و بخشودگي و إحسان به همسر (همان :باب ،88ص )169و فرهنگ تشکر و
هديه دادن (همان :ج ،15ص227؛ کليني :1365ج ،3ص.)149

 )6راهبرده�ا و عوام�ل مؤث�ر در تداوم اخالق مدارا با همس�ر از
منظر اسالم
يکي از مباحث مه ّمي که نياز به کاوشهاي مح ّققانه داشته و خود به

تنهايي ارائه دهندهي الگوها و مدلهاي تعليمي – تربيتي و حاوي سبک و
سلوک موفّق در رفتارِ مداراگونه با همسر است ،بررسي و ارائهي معيارها و
شاخصهاي اخالق مدارا و تبيين عوامل مؤثّر در ايجاد و تداوم سازگاري
بين همسران با رهيافت درون ديني است که اين خود پژوهشي مستقل و
مفصل ميطلبد .ليکن به اقتضاي تناسب بحث ،به چند مورد از اين راهکارها
ّ
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به عنوان شاخصهاي الگوي رفتار ارتباطي و مدارا با همسر با تأکيد بر
آموزههاي اسالمي اشاره ميشود.
 )1-6عشق و مو ّدت (مهرباني و مح ّبت)

يکي از مهمترين عوامل مداراگرايي و مديريت نظام خانوادگي مبتني
بر رفق و سازش حفظ محبت و عالقه عليرغم وجود شرايط سخت و
تح ّملناپذير و جلوگيري از حالت يکنواختي و فرسايشي شدن روابط

همسري است .محبّت در قلب زن نسبت به مرد و عشق در قلب مرد نسبت

به زن از نشانههاي وجود خداوند و از نعمت هاي خاص الهي است و از

مهمترين علل تداوم زندگي و ظهور صفا و صميميت و به تبَع آن حاکميت
اخالق مدارا و سازگاري بين همسران به شمار مي آيد .بنابراين به حکم

عقل «حفظ عشق و محبت و تشديد آن بر زن و مرد الزم و دوري از ِ
علل
نابودي آن واجب است» (انصاريان  ،)26 :1378چرا که همسران با اعالم محبت
خود ميتوانند دلهاي يکديگر را به خود جلب کنند .پر واضح است ِ
صرف
دوست داشتن و عالقهي قلبي به يکديگر کفايت نميکند بلکه آنچه رفق
آفرين و مدارابخش است اظهار محبت و اعالم مو ّدت است .توصيهي اکيد
دين لطيف اسالم بر اين است که محبت قلبي خود را به زبان بياور و آن را
الرجل للمراءة انّي احبّك ال يذهب
اظهار کن .پيامبر اكرم  فرمودند« :قول ّ

من قلبها ابدا ً»؛ «سخن مرد به همسرش كه«دوستت دارم» هرگز از قلبش

(حر عاملي :1391ج ،14ص .)10در روايت ديگري از امام
بيرون نخواهد رفت» ّ
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شده است« :العبد ك ّلما ازداد للنّساء حبّا ازداد في االيمان فض ً
ال»؛ «هر اندازه
محبّت انسان به همسر بيشتر شود ،ايمان او افزونتر خواهد شد» (همان.)11 :

آن حضرت در جاي ديگر ميفرمايندّ :
اشتد للنّساء حبّ ًا»؛
اشتد لنا حبّ ًا ّ
«کل من ّ

(حر
«هرکس ما را بيشتر دوست داشته باشد ،زنان را نيز بيشتر دوست دارد» ّ
عاملي  :1409ج ،20ص.)24

ناگفته پيداست که منظور از عشق و محبت به همسر در اين روايات
غير از عشق جنسي و مجازي است ،چرا که از يک سو اصالت دادن به
اميال جنسي و افراط در اين نوع از محبت در دين مبين اسالم نکوهش شده
است (محدث نوري  :1408ج ،14ص )294و از سوي ديگر عشق جنسي صرف
ـ و به تعبير عرفاي شامخ ،عشق مجازي -که مبدأ آن ّ
ترشح غدد جنسي و
پايانش ارضاي زودگذر است ،هرگز نميتواند مايهي استواري و پايداري
روابط زناشويي و عامل مدارا و سازگاري باشد (ويل دورانت ،)214 :1369
بلکه منظور از عشق به همسر در اين روايات که الزمهي استمرار زندگي و
مايهي نشاط و حالوت و تداومبخش اخالق مدارا و سازگاري بين همسران
است همانا عشق روحاني و داشتن عواطف انساني نسبت به اين جنس است
که خود مقدمهي عشق حقيقي و تعاليبخش روح انساني به سوي جمال و
ارزشهاي ازلي است.
از آنجا كه زن موجودي عاطفي است نياز او بـه مـحبّـت بيش از مـرد
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بوده و شايد بـه همين سبب خداوند نسبت به زنان بيش از مردان ،عطوف
«ان اهلل تبارك و تعالي علي النّساء
و مهربان است .پيامبر اسالم  فرمودندّ :

ارأف منه علي ّ
الذكور»؛ «خداوند متعال نسبت به زنان بيش از مردان ،مهربان

است» (فيض کاشاني :1362ج ،3ص .)119دربارهي رفتار آن حضرت بـا زنان،
الصبيان»« ،پـيـامبر
بيان شده است« :كان رسـول اهلل  ارحم النّاس بالنّساء و ّ
خدا  مهربانترين مردم نسبت به زنان و كودكان بود» (همان .)98 :بنابراين
بـهتر است شوهر آغازگر ابراز محبّت و تداومبخش آن باشد .در اين صورت،
شدت يافته و درصدد ابراز محبت برميآيد.
عالقهي زن نسبت به شوهر ّ

شدت نيازمند محبّت
ساختار وجودي و خصوصيات فطري زن او را به ّ

همسر قرار داده است .زني كـه از ايـن مـوهبت بيبهره باشد ،همواره با

حسرت تمـام درصـدد جبران اين كمبود روحي خواهد بود .امام صادق
الرجال ،فأحبّوا نساءكم»؛
فرمودندّ :
الرجل و انّما ّ
همتها في ّ
«ان المراءة خلقت من ّ

«همانا زن از مرد آفريده شده و توجه او به مردان معطوف است ،پس زنانتان

را دوست بداريد» (مجلسي  :1404ج ،103ص.)226

مـحـبّـتي که تداومبخش اخالق مدارا در زندگي زناشويي است ،بـايـد
از درون آدمـي سـرچشمه گيرد و از صميم قلب برخيزد تا در قلب ديگري
اثر بـگـذارد .بـا اين حال ،اظهار محبّت و ابراز آن به دو صورت انجام

ميگيرد؛ اول ابراز محبّت عملي كـه در بـرخـورد مـاليـم و محبتآميز فرد

نمايان ميشود و بدينگونه زن محبت مرد نسبت به خـود را از رفـتـار او
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پيوند خانوادگي دارد .زن بـه ابـراز محبت زباني شوهر نياز دارد و به وسيلهي

آن از عالقهي قلبي شوهر نسبت به خود اطمينان يافته ،آرامش خاطر پيدا
ميكند و هرگز شيريني آن را فراموش نميكند.
گفتني است عشق و محبت امري متقابل و وظيفهاي طرفيني است و
هـمـان گـونـه كـه مـحبّت مرد به همسرش مايهي خوشبختي خانواده
است ،مهرباني و محبت زن به شـوهـرش نـيـز مـوجـب استحكام روابط

و حاکميت اخالق مدارا و سازگاري در عرصهي زندگي خواهد بود .در
سخنان پيشوايان دين ،به زنان سفارش شده كه با محبّت و مهرباني رضايت

و خشنودي شوهر را به دست آورند .پيامبر اکرم  فرمودند« :بهترين زنان

شما زناني هستند که عشق و محبت داشته باشند» (همان :ج ،103ص.)235

حضرت رضا  ميفرمايند« :بعضي از زنان براي شوهر بهترين غنيمتاند
و آنها زناني هستند که به شوهرشان اظهار عشق و محبت ميکنند» (محدث

نوري  :1408ج ،2ص ،)532اما در عشق زن و مرد همواره عامل مهمي چون
ِ
عاشق کسي بودن فقط يک احساس شديد
اراده ،ناديده انگاشته ميشود.
منفعالنه نيست بلکه نوعي تصميم و خواستن فعاالنه و آگاهانه است که
از معرفتي عميق و شناختي جامع نشئت ميگيرد (فروم  .)27 :1354در واقع
پايبندي به پيمان محکم و ميثاق غليظ ازدواج و از همه مهمتر تداوم اخالق
مدارا و سازگاري با همسر ،بدون چنين عشق و محبتي ،امکانپذير نيست.
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 )2-6حق ساالري توأم با ايثار و گذشت

از ديگر راهبردهاي سازگاري و عوامل مهم در ايجاد و تداوم اخالق
مدارا بين همسران از ديدگاه اسالم حق مداري و رعايت حقوق طرف مقابل
است .تأسيس خانواده بايد حس مسئوليتپذيري و ارائهي خدمات متقابل را
در انسانها ارتقاء بخشد و به عنوان يک کانون تربيت ،هر يک از همسران در
انجام دادن وظايف خود و اداي حقوق ديگري در مسير آسانسازي زندگي
بر همسر خود سبقت گيرد تا در پرتو اين اصل مترقّي  -حق ساالري-
اخالق رفق و مدارا بر روابط همسري حاکم شود.
اسالم نه طرفدار مردساالري است و نه موافق زنساالري؛ محور قوانين
اسالمي بر پايهي حق ساالري و کرامت انسان و مصلحت نهاد خانواده است.
در چنين نظامي مرد و زن حقگرا و کارگزار ارزشها بوده نسبت به خانواده
و جامعهي خود مسئولاند .در آموزههاي مترقّي اسالم بر اصل خدمت با
مقرر
انگيزههاي الهي و معنوي بسيار تأکيد شده و آنچنان پـاداشهايي بر آن ّ

گرديده که هر انسان صاحبدلي را به خدمتگزاري و فعاليت خـالصانه
نسـبت بـه همسر خود مشتاق ميکند؛ از باب نمونه ،رسول اکرم 
متعدد دربارهي خدمت مرد به همسر فرمودند« :به همسر خود
در روايات ّ
خدمـت نکند مگر صديق يا شهيد يا مردي که خداوند خير دنيا و آخرت

او را بخـواهد» (ري شهري  :1375ح .)7881در احـاديـث معصومين آمده
است« :همانا مرد به خاطر اينکه لقمهاي در دهان همسرش ميگذارد ،پاداش

72

مؤلفههای الگوی مدارا با همسر از دیدگاه اسالم

برد» (همان :ح .)7880همچنين در باب خدمت زن به شوهر ،چنين روايت
شده است« :هر زني که هفت روز شوهرش را خدمت کند ،خداوند هفت
در دوزخ را به سوي او ببندد و هشت در بهشت را به رويش بگشايد تا از
(حرعاملي  :1409ج ،20ص ،172ح .)25342در جاي
هر در که خواهد وارد شود» ّ
ديگر آمده« :هيچ زني نيست که جرعهاي آب به شوهرش بنوشاند مگر آنکه
اين عمل او برايش بهتر از يک سال عبادت باشد که روزهايش را روزه بگيرد
و شبهايش را به عبادت سپري کند» (همان :ح.)25343

پر واضح است که اين رويکرد عالوه بر پرورش روحيهي سازگاري
با همسر موجبات نشاطآفريني ،روانسازي زندگي ،تفاهم و تعاون دائمي،
تعميق محبتها ،فروتني و در نهايت کسب ثواب اخروي و رضايت الهي را
فراهم ميسازد .تجربه نشان داده ،توقّعات بيجا و انتظارات غير واقعبينانه از
همـسر يكي از علل ناسازگاري و ناكامي در زندگي به شمار ميآيد .با چنين
توقّعاتي اگر هر يك از همسران نتواند انتظارات ديگري را بـرآورده سـازد،
اختالف و كشمكش بر روابط حاکم شده و آرامش و سازش به خشونت
و ناسازگاري تبديل ميشود ،ليکن اگر همسران از درک متقابل و شناخت
کافي از وضعيت روحي ،حقوق ،تواناييها و نقاط ق ّوت و ضعف همديگر

برخوردار بوده و بر اساس آن توقّعات و انتظارات خود را تنظيم کنند ،بهطور
قطع ،اخالق رفق و مدارا بر زنـدگـي خـانـوادگـي حاکم خواهد شد .درك
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شـرايـط و مـوقعيت همسر و نيز شناخت روحيات او ميتواند به هـمـدلي
و هماهنگي بيشتر منجر شود .چنين همسراني در زندگي پشتيبان يكديگر
و در مشكالت ،غمخوار همديگرند .نقل شده است که روزي رسول خدا
 به خانه علي  وارد شدند .او و فاطمهرا ديدند كه با كمك
يكديگر بـا آسـيـاب دسـتـي غلّه آرد ميكنند .پيامبر  فرمودند :كدام
يك خستهتريد؟» علي عرض کردند« :فاطمه خستهتر است» .پيامبر 
به فاطمه  فرمودند« :دخترم! برخيز» .او برخاست و پيامبر  به جاي
وي نشسته و به علي در آرد كردن غلّه كمك كردند (مجلسي :ج،43

ص.)50يکي از راهکارها و توصيههاي مهم اخالقي اسالم در تداوم روحيهي
مدارا بين همسران پرهيز از توقّعات نابجا نسبت به همديگر است؛ چرا
که پُرتوقّعي ،صفتي ناپسند و محصول کبر و غرور بوده ،موجب کدورت،
کينه و نفرت و در نتيجه نابودي بناي عشق و صميميت ميشود .بنابراين
ارزنده است که همسران در تمام امور زندگي انتظارات و توقّعات خود را
کنترل کنند؛ زيرا اجراي اين اصل اخالقي باعث زيبايي زندگي و استحکام
بنيان خانواده ميشود (انصاريان  .)45 :1378از اين رو در آموزههاي اسالمي،
از روحيهي قناعت و بسندگي به عنوان نعمت و برکت ،نشانهي مروت و
جوانمردي ،مايهي رضايت و خرسندي (تميمي آمدي  :1346ج ،1صص 48و 98

و  ،)195موجب عزت و ارجمندي (همان :ج ،2ص ،)174جمال و زيبايي زندگي
(همان :ج ،)363 ،3وسيلهي سعادت و نيکبختي انسان در زندگي ،نهايت اعتدال
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ص ،)150نشانهي بلندهمتي و در نهايت بهترين خصلت اخالقي (همان :ج،6

صص  44و )166ياد شده است .بدون ترديد ،حاکميت اخالق مدارا در زندگي
مشترک بدون کسب مناعت طبع و ملکهي قناعت امري محال و دست
نيافتني است.
 )3 -6خوش ُخلقي و گشادهرويي نسبت به همسر

يکي ديگر از راهبردهاي مؤثر در تقويت روحيهي سازگاري و از
شاخصهاي اصيل الگوي مدارا با همسر ،نيکخويي و خوشرفتاري
است .آموزههاي ديني ،ريشهي بسياري از خوبيها و اعمال پسنديده را
خلقي ميداند .محـيط دوسـتانه و محبّتآميز و زندگي فاقد
در خوش ُ

نگرانيهاي روحي در سايهي خوشرفتاري و گشادهرويـي تح ّقق مييابد.
امام علي  ميفرمايند« :العيش أهنأ من حسن الخلق»؛ «چيزي همانند
خلقي زندگي را گوارا نميسازد (همان .)13 :به نظر ميرسد با توجه به
خوش ُ
بدخلقي و سوء معاشرت از مرد  -به جهت ويژگيهاي
اينکه شايد احتمال ُ

شخصيتي و نوع مسئوليتهايي که شارع مقدس به عنوان سرپرست خانواده
بر عهدهي او گذاشته (نساء - )34 :بيشتر باشد ،لذا خطاب آيات و روايات
نسبت به مرد مبني بر خوشرويي و ُحسن معاشرت با همسر نيز غالب است.
قرآن کريم با استقرار اصل معروف به عنوان وظيفهاي در روابط بين همسران
در دوازده مورد به نهادينه کردن اين اصل اخالقي در خانواده ميپردازد که
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اغلب اين آيات خطاب به مردان ،مبني بر رعايت مدارا و تعادل رفتاري در
برقراري روابط انساني و اخالقي با همسر است (ميرخاني .)183 :1380از جمله
عاشروهن بالمعروف»؛ «با همسران خود به شايستگي و
آيهي شريفهي «و
ّ
نيکي رفتار کنيد» (نساء .)19 :عالمه طباطبايي در اين باره مينويسد« :معروف
همان چيزي است که متضمن هدايت عقل و حکم شرع و فضيلت و محاسن
ُخلق نيکو و سنّتهاي حسنه در آداب است» (طباطبايي :1370ج .)2تأکيد وحي
بر ُحسن ُخلق و خوشرويي تا جايي است که حتي نسبت به زنان مطلّقه

ٍ
حوهن
أوسر
بمعروف
فأمسکوهن
أجلهن
ميفرمايد« :و إذا ط ّلقتم النّساء فبلغن
ّ
ّ
ّ
ّ
التمسکوهن ضرارا ً لتعتدوا»؛ «و هنگامي كه زنان را طالق داديد و
بمعروف و
ّ

«عده» رسيدند ،يا به طرز صحيحي آنها را نگاه داريد (و آشتي
به آخرين روز ّ
كنيد) يا به طرز پسنديده آنها را رها سازيد و هيچگاه به خاطر زيان رساندن
تعدي كردن آنها را نگاه نداريد!» (بقره .)231 :اشاره به اينکه يا با صميميت
و ّ
و مالطفت و رفتار شايسته ،همسرانتان را نگه داريد و زندگي زناشويي را با
خوشخلقي و بر اساس معروف ادامه دهيد و اگر هيچگونه زمينهي سازش
و مدارا بين شما نيست ،با رفتاري منطقي و معقول و به دور از هرگونه آزار
و خشونت از يکديگر جدا شويد (مطهري.)322 :1357

سنّت نبوي  و سيرهي عملي ائمهي معصومين  نيز گواه روشني
بر اصل خوش ُخلقي به عنوان يکي از مهمترين شاخصهاي الگوي
مدارا با همسر است .تا جايي که در منابع حديثي شيعه ،بابي تحت عنوان
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اکرمنيکوترين مردم در دريافت حقيقت ايمان را کسي ميداند که نسبت
خلقتر باشد« :أحسن النّاس
به همسر و اهل خويش مهربانتر و خوش ُ
ألطفهم بأهله و أنا ألطفکم بأهلي» (حرعاملي :1391ج ،14باب )11و در جاي ديگر
فرمودند« :خيارکم خيارکم لنسائهم»؛ «شايستهترين شما ،خوشرفتارترين شما
با همسرانشان هستند» (صالحي  :1385ح .)1477به عالوه ،آموزههاي ديني به
توصيه و تشويق خوشخلقي اکتفا نکرده بلکه بر نهي از خشونت و بدرفتاري
با همسر نيز تأکيد ميورزد .از موضع روايات ،اعمال و رفتار خشونتآميز
با روابط عاطفي و صميمي که بايستي بين زوجين باشد منافات دارد (آلوسي

 :1345ج ،5صص .)25-27حضرت رسول  در کالمي ميفرمايند« :إنّي
تعجبم از کسي که همسر
ممن يضرب إمرأته و هو ّ
بآلضرب أولي»؛ «در ّ
ّ
أتعجب ّ

خود را ميزند در حالي که خود به کتک خوردن سزاوارتر است» (مجلسي

 :1404ج ،100ص .)249حضرت تأکيد ميفرمودند که در روابط رفتاري خود
با همسران ايشان را به واسطهي ضرب اذيت و با زشتي و رفتار قبيح با آنان
التقبحوهن».
«التضربوهن و
برخورد نکنيد:
َّ
َّ
 )1-3-6موجبات خوش اخالقي
ب��ا اينکه در روايات اس�لامي از خوش اخالقي به عنوان نش��انهي نيک
تباري امام علي  فرمودند« :نعم الحس��ب حس��ن الخلق»؛ «خوش خلقي

خوب تباري است» (تميمي آمدي  :1346ج ،6ص 165و  )36و برتريِنژاد چنانکه
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فرمودند« :من اش��رف االع��راق کرم االخالق»؛ «از نش��انههاي برتري نژادها،
خلقهاي نيکو و بخشنده است» (همان )36 :و ناشي از كرامت نفس و اصالت
نژاد «أطهر النّاس اعراق ًا احس��نهم اخالق�� ًا»؛ «پاکيزهترين مردم از لحاظ نژاد و
اصالت است» ياد شده است (همان :ج ،2ص ،)405با اين وصف همسراني كه
بداخالق بوده يا از صفات ارزشمند اخالقي كم بهرهاند ،ميتوانند در پـرتـو
س��عي و كوش��ش و بـا ايـجاد و پـرورش فضايل اخالقي به اصالح رفتار
و ك��ردار خود پرداخته ،موجبات خوش اخالق��ي را فراهم کنند .از آنجا که
مفصل و مستقل ميطلبد ،لذا در
بررس��ي و بيان همهي اين عوامل پژوهشي ّ
مهم و مؤثّر در رشد و پرورش خوش اخالقي
اين مقال فقط به بيان دو عامل ّ

بسنده ميشود.

 )1-1-3-6ايمان

گـرچـه خـوش رفـتـاري يـكـي از صفات پسنديدهي انساني است ،ولي
از آنجا كه دينورزي به باروري بيشتر صفات اخالقي كمك شاياني ميکند،
دين مبين اسالم سفارشها و توصيههاي زيادي در جهت نـيـكخـويـي
بـه مـتـديّـنـان دارد ،لذا هـركس كه ايمان بيشتري دارد ،از رفتار نيكو و
كرامتهاي اخالقي بيشتري نيز بهرهمند است .البته با اينکه ايمان يكي از
عوامل رشد خوش اخالقي است ،ولي ممكن است كسي ايمان داشته باشد،
ليكن به خاطر فقدان عوامل ديگر خوش اخالق نباشد ،چنانكه عكس آن
الدين»؛ «خلق
هم امكان دارد .پيامبر اكرم فرمودند« :الخلق الحسن نصف ّ
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و مسلماني را در خوش اخالقي معرفي كرده و فرمودند« :االسالم حسن
الخلق» «دين اسالم خوش اخالقي است» (متّقي  :1401ج ،3ص .)17انساني كه
براساس توصيههاي ديني باور دارد بداخالقي با همسر موجب قهر و عـذاب
الهـي  -و از آن جـمـله فشار قبر بـراي روشـن شـدن تـأثـيـر بـداخـالقـي
در گرفـتار شـدن انسان بـه عـذاب الهي تأّمل در ماجراي دفن (سعدبن
معاذ) سودمند است .پيامبر اكرم در مراسم تدفين آن مجاهد و يـار بـا
وفـاي خـود از او تـجـليـل كـرد و احـتـرام زيـادي بـرايـش قائل شد.
مادر سعد وقتي رفتار پيامبر  را مشاهده كرد ،گفت« :پسرم! بهشت بر
تو گوارا بـاد» .رسـول خدا  فرمودند« :اي مادر سعد! اين گونه قضاوت
مكن ،زيرا سعد اكنون گرفتار فـشـار قـبـر اسـت» .اصـحـاب بـا تـعـجّـب
پـرسـيـدنـد« :بـا ايـن هـمـه احـتـرام و تجليل شما ،چرا او دچار فشار قبر
است»؟ حضرت فرمودند« :انّه كان في خلقه مع اهله سوء»؛ «او با خانوادهاش
(قدري) بد رفتار بود» (مجلسي :1404ج ،73صص  298و  .)299ميشود ،به يقين
در برخورد و روش اخالقي خود دقّت کرده و خوش اخالق و گشاده رو
خواهد بود تا خشنودي خدا را به دست آورد .در روايـتـي آمده است :به
پيامبر اكرم  خبر دادند كه فالن شخص زن خوبي است؛ روزهـا روزه
دارد و شـبهـا عـبادت ميكند ،ولي بداخالق است و با زبانش همسايگانش
را آزار ميدهد .آن حضرت فرمودند« :ال خير فيها ،هي من اهل النّار»؛ «در او
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خيري نيست ،وي از اهل دوزخ است» (مجلسي :1404ج ،71ص.)394

 )2-1-3-6تمرين و ممارست براي ايجاد ملکهي فضايل

به طور کلي ،تـمـريـن از عـوامـل مهم رشـد و پـرورش صفات اخالقي
و کسب ملکات پسنديدهي انساني به شمار ميآيد .از ديدگاه پيشوايان ديني
نقش ممارست و تکرار در عادت و حصول ملکهي اخالقي انکارناپذير است.
«عود نفسك فعل المكارم»؛ «نفس خويش
چنانکه امام علي  فرمودندّ :

را به انجام اعمال پسنديده عادت بده» (تميمي آمدي  :1346ج ،4ص .)329از

نگاه حضرت علي  تـمـريـن و تكرار نسبت به يك خصلت زيبا يا
زشت ،آن را به صورت عادت يا طبيعت د ّوم انسان در ميآورد« :العادة طبع
ثان»؛ «عادت ،طبيعت دوم است» (همان :ج ،1ص .)185وقـتـي چـيـزي به
صورت عادت انسان جلوهگر شد ،به تدريج بر وجود او مسلّط ميشود.
به فرمودهي امير مؤمنان « :العاده علي ّ
كل انسان سلطان»؛ «عادت بر هر
انساني حكومت ميكند» (همان :ج ،5ص .)28در هـر ازدواجـي ،زن و شـوهر
به محيطي قدم ميگذارند كه زندگي در آن برايشان تازگي دارد .از ايـن رو،
بـر آنـان الزم اسـت كـه در رفتارشان با يكديگر بـه فـضايل اخـالقي و
توجه داشته و با تمرين براي ايـجـاد و
آداب متناسب با زندگي خانوادگي ّ
كسب ارزشهاي اخالقي بكوشند تا آن ارزشها به صورت ملكه درآيند،
بهگونهاي كه بـدون هـيچ زحمت و تكلّفي با همسر و فرزندان خويش،
رفتار نيك داشته باشند .همان طور که آن امام همام  فرمودند« :كفي بفعل
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(همان :ج ،4ص.)577

 )2-3-6آثار و مظاهر خوش اخالقي
نـقـش خوشخلقي و گـشـادهرويـي در تـأمين سعادت زندگي بسيار
عميق و فراگير بوده ،در تمام شئون خانواده  -مثل روابط اخالقي زن و
شوهر و نيز شيوهي تربيت فرزندان -اثرگذار است .در روابط زناشويي
به صورتهاي گوناگون ميتوان خوش اخالقي را نشان داد و محبّت و

صميميت را بـه همسر هديه کرد .اينك به برخي از آثار و جلوههاي زيباي
خوش اخالقي -كه تأثير شگرفي در ايجاد و تداوم روحيهي مدارا بين
همسران دارد -اشاره ميشود.
 )1-2-3-6نرمخويي

از ويژگيهاي افراد مؤمن نرمخويي و رفتار توأم با مالطفت و فروتني
«ان المؤمنين هيّنون ليّنون»؛ «همانا مؤمنان،
است .امير مؤمنان  فرمودندّ :

فروتن و نرمخويند» (همان :ج ،2ص .)540رفتار زن و شوهر براساس
نـرمخـويـي ،بـذر دوستي و صـفا را در دل ميكارد و كينه و اختالف
را از بين ميبرد .حضرت علي  فرمودند« :و من تلن حاشيته يستدم
من قومه المو ّدة»« ،هركس خوي نرم دارد ،از محبّت دايمي خويشاوندانش

برخوردار خواهد بود» (مجلسي  :1404ج ،40ص .)163بـا نرمخويي توفيق انسان
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در زندگي تـوأم با صلح و آرامش بيشتر ميشود؛ زيرا بازتاب منفي نداشته،
موجب همكاري ديگران با وي خواهد بود .گاهي نيز نرمخويي بـا افـراد
خشمناك و درشتخو  -به غير از ظالمين و متکبرين -مايهي تح ّول و در

نتيجه خوشرفتاري آنها ميشود .اين مسئله در مـحيط خانواده به شكل
بارزتري خودنمايي ميكند .بدين جهت نرمخويي در خانواده بهترين روش

بـراي کاميابي و پـرهـيز از اختالف و درگيري است .امير مؤمنان علي 
فرمودند« :لن لمن غالظك فانّه يوشك أن يلين لك»؛ «در بـرابر كسي كـه بـا
تو درشتي ميكند ،نرمخو باش ،زيرا زود باشد كه نسبت به تو نرمخويي كند»
(نهج البالغه  :1326نامه ،31ص .)932البته واضح است که مقصود از نـرمخـويي،
سـستي و بـيتفاوتي نيسـت ،چـرا كـه مـؤمنان در عين نرمخويي از سستي
و كسالت به دور و در عين قاطعيت و جديت از خشونت و تندخويي
بركنارند .حضرت امير  فرمودند« :ولن ليّنا من غير ضعف ،شديدا ً من غير

عنف» «نرم باش بدون ضعف ،سخت (قاطع) باش بدون خشونت» (تميمي
آمدي  :1346ج ،4ص.)65

 )2-2-3-6نرمزباني

مـقـصـود از نـرمزبـانـي ايـن اسـت كـه انـسان بـراي بيان مقاصد
خود از سخنان ماليم و گفتار محترمانه استفاده كند و از خشونت و تندي
در گفتار بپرهيزد .نـرمزبـانـي در محيط خانواده اغلب زمينهي درگـيري
و نـاراحـتـي را از بـين برده ،محبّت و سازگاري را بر روابط همسري،
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السالم يكثر محبّوك و ّ
يقل مبغضوك»؛ «زبانت را به گفتار نرم و سالم دادن
ّ
عادت بده ،تا دوستانت زياد و دشمنانت كم شوند» (همان :ج ،4ص .)329بـين

اخالق انسان و گفتار او ارتباط كامل وجود دارد و هرگونه تغيير در اخالق
تأثير عميقي در شـيـوهي بـيان و نوع گفتار او ميگذارد .به قطع ،در گفتار
شخص بداخالق تندي و خشونت موج ميزند و بخش عمدهاي از بدخلقي
او از مجراي گفتارش بروز ميکند .برعكس ،اخالق نيكو در گفتار نيز تأثير
مثبت و نيكو گذاشته ،سخن را از لطافت خاصي برخوردار ميسازد .چنانکه
امير مؤمنان فرمودند« :إذا حسن الخلق لطف النّطق»؛ «هنگامي كه اخالق
نيكو شود ،سخن لطيف گردد» (همان :ج ،3ص.)143

 )3-2-3-6ايجاد انس و مح ّبت

انـس و مـحبت از نـيازهاي ابـتدايي و ضـروري كـانـون خانواده بوده،
زندگي بدون آن دچار نـابسامانيهاي فراوان ميشود .انس زن و شوهر نسبت
به يكديگر ،جز در پرتو خوش اخالقي و نـيك رفـتاري حـاصل نـميشود.
هركس كه دوسـتدار محبت و خـواهـان نـفـوذ در دل ديگران است ،هيچ
راهي بهتر از خـوش اخالقي نخواهد داشت .امام علي  فرمودند« :عليك
بحسن الخلق فانّه يكسبك المحبة»؛ «خوشخلق باش كه برايت محبّت جلب

ميكند» (همان :ج ،4ص .)288انـسان خـوش اخـالق هـمـواره با زباني نرم با
ديگران سخن ميگويد و بدين جهت آنان را تحت تأثير قرار داده ،محبتشان
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را به خود جلب ميکند .حضرت در جاي ديگر ميفرمايند« :بلين الجانب
تاءنس النفوس»؛ «با نرمخويي ديگران با انسان مأنوس ميشوند» (همان :ج،3

ص .)217كـسي كه همواره با همسرش بداخالقي و بدرفتاري ميكند و
با زباني تند و خشن با او سخن ميگويد ،نـبايد انـتـظار داشته باشد كه
همسرش با او مأنوس شده ،نسبت به او عواطف و احـساسات دوستانهاي
ابراز کند .بداخالقي و خشونت ،ارمغاني جز دوري همسران از يكديگر و
سركوبي عواطف محبتآميز آنها ندارد .تنها در پرتو خوش اخالقي با همسر
است كه ميتوان انس و محبت را در محيط خانواده به وجود آورده و رفق
و مدارا را بر روابط حاکم کرد.
 )4-2-3-6مانع خشونت و کدورت

خوش اخـالقي يـكي از بـهـتـرين روشهـاي ّ
حل مشكالت و
درگيريهاي خانوادگي است و با نـيـكخويي ميتوان خشونت و كدورت
را برطرف ساخته ،محيطي آكنده از صفا و دوستي به وجود آورد و زندگي
را شيرين کرد .بدين جهت حضرت امير  فرمودند« :بحسن الخلق يطيب
العيش»؛ «با خوش اخالقي ،زندگي شيرين و نيكو ميشود» (همان :ج ،3ص.)218
همچنين فرمودند« :من حسنت خليقته طابت عشرته»؛ «هركس اخالقش نيكو
شود ،زندگياش پاكيزه و نيك ميگردد» (همان :ج ،5ص .)238عالوه بر اينها،
خوش ُخلقي باعث راحتي دنيا و خوشي آخرت است .پيامبر اكرم 
فرمودند« :ما يوضع في ميزان امر ٍء يوم القيامة افضل من حسن الخلق»؛ «روز
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 :1365ج ،2ح .)2ايشان به طور خاص در باب خوشرويي و ُحسن ُخلق با

همسر فرمودند« :أقربکم منّي مجلس ًا يوم القيامه أَحسنکم خلق ًا و خيرکم ألهله»؛
«نزديکترين شما به جايگاه و همنشيني من در روز قيامت ،کساني هستند
(حرعاملي
که نسبت به همسران و اهل خود ،بهتر و خوش اخالقتر باشند» ّ
 :1409ج ،12ص.)153

 )4-6مهارت حل مسئله (اصل قبول تفاوتها و مديريت اختالفات)

از موضع علم ،فلسفه و دين اساس خلقت جهان بر اختالف ،تضاد و
چندگانگي است .خالق هستي در قرآن کريم ميفرمايد« :ولو شاء ربک اجعل
الناس امة واحدة و اليزالون مختلفين»؛ «اگر پرودگارت ميخواست هر آينه
همهي مردم را به اجبار ،يک امت واحده قرار ميداد در حالي که همچنان
اختالف ميورزند» (هود .)118 :گويي تضاد و اختالف ،منشأ خيرات قائمهي
جهان بوده و نظام عالم بر آن استوار شده است (مطهري :1383ج ،1ص .)188به
قطع ،نهاد خانواده نيز از اين قانون تکويني مستثني نبوده و انواع اختالفات
طبيعي ،فرهنگي و اخالقي در آن وجود دارد .سزاوار است در نگاه ا ّول به
همهي اين اختالفات با ديد مثبت و رحمتآميز نگريسته شود ،زيرا اختالفات
و مشاجرات بين همسري نظر به تفاوت ساختاري ،جنسيتي و شخصيتي زن
و مرد امري کام ً
ال طبيعي و بلکه ضروري بوده ،چه بسا خود عامل تناسب
و تکامل و پيوند وثيق ،زمينه ساز رشد و تعالي ،أخذ تصميمات جديد
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و سازنده ،هدفگيريهاي بديع و کاميابيهاي شيرين و مؤثر در زندگي
مشترک شود (هاشمي رکاوندي  .)57 -68 :1378بنابراين صرف نظر از علل و
عوامل دخيل در ايجاد تنش و تعارض ،وجود اختالفات در روابط همسري
امري مسلّم و اجتنابناپذير است .با اين حال در صورت بروز اختالفات
مخرب يکي از نقشهاي کارکری همسران و از عوامل مهم در تحکيم
ِ ّ
اخالق مدارا نقش تنشزدايي و مديريت بحران يا به اصطالح روانشناسي

مهارت ّ
«حل مسئله» است که در اين موقعيت ،هريک از همسران بايستي با
دخالتهاي منصفانه و اصالحطلبانه در ّ
حل اختالف کمال مدارا و ماليمت
را با طرف مقابل داشته باشد.
يکي از مکانيسمهاي ّ
حل مسئله در روابط همسري ،رفتار به مقتضاي
طبيعت و ساختار فيزيکي و روحي زن و مرد است .توضيح آنکه همان گونه
که مردان توقّع دارند همسر آنها در تمام ابعاد وجودي يک زن به تمام معنا
و سرچشمهي لطف و نيکي و صداقت و پاکي باشد ،زنان هم از شوهراني
که فاقد روحيات و رفتار مردانه و قدرت تدبير و ذکاوت و شجاعت و
حتي گاهي روحيات خشک و خشن مردانگي بوده و در برخورد با مسائل
شدت اظهار نارضايتي
و مشکالت ضعيفالنّفس و زبون و جبون هستند ،به ّ
و گاه نفرت ميکنند .زن از صميم دل دوست دارد که همسرش فردي با
غيرت و حميت و اهل تدبير و کفايت باشد تا در کنار او احساس تکامل و
آرامش کرده ،در پرتو اين روحيه به حل مسائل و مديريت زندگي بپردازد،
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و دلربايي» (مطهري .)175 :1357در مقابل ،زن با مسلّح بودن به سالح محبّت

حس احترام و اطاعت از شوهر به سهولت ميتواند در عمق جان او نفوذ
و ّ
کرده و روحش را با روان خويش دمساز و هماهنگ سازد؛ چرا که مردان

همواره دوست دارند همسرشان با ابراز محبت و احترام با آنان برخورد کنند.
بنابراين زن با برخورداري از جاذبهي قدرتمند عاطفي قادر به ّ
حل مسئله و
مديريت بسياري از اختالفات بوده ،هيچ نيـازي به اعمال خشونت ندارد.
قــدرت عاطفي زن ،آن قدر کارساز است که به تعبير ولتر 1تمام استداللهاي
عقلي مرد با يک عاطفهي زن ،برابري نميکند» بـديـن تـرتـيـب هـر كدام از
آنها که در انجام دادن وظيفهي خود كوشاتر باشد ،نقش بيشتري در تحكيم
خانواده خواهد داشت و اگر هر دو با احساس مسئوليت شايسته وظايف
ويژهي خـود را بـه درسـتي انجام دهند ،كشتي خانواده را در برابر امواج
حوادث و ناگواريهاي اجتماعي ،با سالمتي به ساحل ميرسانند .به گفتهي
پروين اعتصامي:
وظيفه زن و مرد اي حكيم داني چيست ؟
		

يكي است كشتي و آن ديگري است كشتيبان

1- Wolter
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چو ناخداست خردمند و كشتيش محكم
		

دگر چه باك ز امواج ورطه طوفان

				

(آموزگار .)127 :1355

رويکرد عاطفي زن به مسائل و مشکالت گاهي ميتواند قدرتمندترين
مردان و سرسختترين دلها را به انعطاف و مدارا بکشاند؛ چراکه «اولين و
ماليم ترين صفت ممتاز زن ،ماليمت و نرمي اوست .ماليمت زنان هم فقط
به خاطر مردان نيست ،بلکه به نفع خودشان است .سرسختي و خشونت
ايشان کاري صورت نميدهد ،جز اينکه بدبختي آنها را بيشتر و شوهران
شدت عاطفي و خصلت دگرخواهي
را عاصيتر ميکند» (روسو ّ .)507 :1349
زن از عواملي است که وي را متمايل به احترام و تواضع نسبت به همسر
خويش ميسازد .در آموزههاي تربيتي اسالم ،با ظرافت و تع ّمق بر روحيهي

اطاعتپذيري و تواضع زن در برابر همسر خويش تأکيد شده است رسول

اکرم  در اين باره ميفرمايند« :ميخواهي تو را به بهترين گنجينهي مرد
خبر دهم؟ زن شايستهاي که وقتي بدو نگرد مسرور شود و هرگاه به او فرمان
دهد اطاعت کند( »...صالحي .)297 :1385

 )5-6مسئوليتپذيري و انجام دادن وظايف همسري

از ديگر شاخصهاي الگوي مدارا با همسر و عامل مؤثر در تأمين سعادت
خانواده ،حس مسئوليتپذيري متقابل همسران است .هر يك از زن و مرد
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كه پيش از تشكيل خانواده از آن آسوده بودند .اين مسؤليتها با توجه به
اختيارات ،تواناييها و شرايط خاص هر يك از زن و شوهر بر عهدهي آنها
قرار ميگيرد؛ مسؤليتهايي از قبيل تأمين هزينهي زندگي ،مديريت خانواده،
همسرداري ،تربيت اوالد و غيره .وجود اين حس ،مايهي استحكام پيوند
خانوادگي ،آسايش و آرامش روحي و حاکميت اخالق مدارا در زندگي
«الرجـل راع عـلي اهـل بيته ،و ّ
كل راع
ميشود .رسول خدا  ميفرمايندّ :

مسئول عن رعيّته ،والمرأة راعية علي مال زوجها و مسئولة عنه»؛ «مـرد نگهبان

اهل بـيت خـود است و هر نگهباني در مورد آنچه كه بايد از آن نگهباني
كند مسئول اسـت و زن نگهبان مال همسرش بوده ،نـسبت بـه آن مـسئول
است» (محدث نوري  :1408ج ،14ص.)248

خاصي دارد ،زيرا وي
از موضع وحي اين مسئوليت از جانب مرد اهميّت ّ

عهدهدار سـرپرستـي خانـواده اسـت (نساء )34 :و در نتيجه در بـرابـر همهي
مسائل و مـشكالت فكري ،روحـي ،اخالقي و اقتصادي همسـر و فـرزنـدان
خـود مـسـئول بوده که طـفره رفتن و شانه خالي كردن از زير بار اين
مسئوليتها ،آفت بزرگي براي زندگي خانوادگي محسوب ميشود .با اين
حال ،ميتوان وظايف همسري را در سه بخش مسئوليتهاي متقابل ،وظايف
اختصاصي مرد و وظايف اختصاصي زن در پرتو روايات و آموزههاي ديني
تبيين کرد.
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 )1-5-6مسئوليتهاي متقابل در رفتار ارتباطي همسران
بـراي ادارهي بـهتر زندگي و حفظ كيان خانواده هر يك از زن و شوهر
مسئوليتهايي در قبال يکديگر دارنـد .گـرچـه اين مسئوليتهاي متقابل در
رفتار ارتباطي زوجين ،متفاوت است ،ليکن متناسب و هماهنگ با ساختار
وجودي آنها بوده و مايهي تحكيم و حفظ پيوند ميشود .البـتّـه مـمكـن
است زناني از جهات مذكور بر شوهران خود امتياز داشته باشند ،ولي
قـوانـين به تك تك افراد نظر ندارد ،بلكه نوع مردم را در نظر ميگيرد
و شكي نيست كه از نـظر كلي ،مـردان نـسبت بـه زنـان آمادگي بيشتري
براي مديريت دارند .اگرچه زنان نيز وظـايـفي ميتوانند به عهده بگيرند كه
اهميت آن محل ترديد نيست (مکارم شيرازي :1379 :ج ،3ص 370؛ طباطبايي:1370
ج ،4صص  365و  366و  368و .)369

زنـدگي مـشـترك خـانـوادگي نياز شديد به عالقه ،محبّت و عشق

زن و شوهر به يكديگر دارد و هر كدام از آنها بايد بهگونهاي رفتار كنند كه
مجذوب همديگر باشند و كانون خانواده را گرم نگه دارند (کاشفي :1383

 .)163اگر چه دوستي و محبت از ابتداي تشكيل خانواده وجود دارد ،اما براي
تداوم و افزايش آن ،بايد تالشي دو جانبه صورت گيرد ،تا عالقه و محبت
زن و شوهر به يكديگر افزايش يابد .بـراي جـلب محـبت همسـر بـايد هر
كار مـعقول و پسـنديدهاي را انجام داد ،بـراي مثال از ابتداي ورود به خانه
زن و شوهر با سالم و روي خوش با يكديگر برخورد كنند .در بـعـضـي از
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همسر است ـ از حقوق مرد شمرده شده است .پيامبر اكرم  فرمودند:
فترحب»؛ «حـق مـرد
الرجل علي المراءة ...ان تستقبله عند باب بيتها
ّ
«حق ّ
بـر زن ايـن است كه ...هنگام ورودِ شوهر ،در آستانهي درِ خانه استقبالش
كند و به وي خوش آمد گويد» (محدث نوري  :1408ج ،14ص .)254چـنـين
برخوردي محبّت به زن را در قلب شوهر افزايش داده ،خستگي كار روزانه

را برطرف کرده و زندگي را دلپذير و ّ
جذاب ميکند .در موارد بسياري نيز
اسالم بر حفظ حقوق زن تأکيد کرده و مردان را بر محبت و گذشت نسبت
به همسر سفارش ميکند ،به عنوان نمونه از امام صادق  پرسيده شد« :ما
حق المراة علي زوجها الّذي اذا فعله کان محسن ًا؟ قال...و ان جهلت عفر لها»؛
ّ
«حق زن برشوهرش چيست که اگر مرد آن را انجام دهد نيکوکار است؟
(حرعاملي
فرمودند...اگر زن از روي جهل خطايي کرد ،مرد او را ببخشد» ّ
 :1409ج ،20ص.)169

لهن»...
«هن لباس لکم وانتم لباس ّ
قرآن کريم نيز در اينباره ميفرمايدّ :
(بقره« .)187 :از آنجا که لباس انسان را ميپوشاند و حفظ ميکند ،زن و مرد
به لباس تشبيه شدهاند (زمخشري  :1414ج ،1ص)230؛ يعني زن و مرد ،هر يک
طرف مقابل را از رفتن به دنبال فسق و فجور و اشاعه دادن آن در بين ديگران
حفظ ميکنند (طباطبايي  :1370ج ،2ص .)64در تشبيه همسر به لباس نکات
جالب توجهي وجود دارد که خود به تنهايي ميتواند بيانگر راهبردهاي مؤثر
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در روابط همسري باشد؛ براي نمونه ،لباس متناسب با فصل و زمان تغيير پيدا
ميکند ،پس هر يک از زوجين بايد اخالق و رفتار خود را متناسب با نياز
روحي و رواني همسر خود تنظيم کند يا اينکه لباس بايد در رنگ ،دوخت
و جنس مناسب شأن انسان باشد ،يا اينکه لباس هم موجب حفظ بدن است
و هم زينت به حساب ميآيد و انسان هميشه به آن نيازمند است .البته بين
انسان و لباس رابطهاي متقابل وجود دارد .همان گونه که لباس انسان را
حفظ ميکند ،انسان نيز موظف به حفظ لباس خويش است (قرائتي  :1383ج،1

ص .)382لذا زن و مرد بايد همانند لباس هم باشند ،هم يکديگر را از خطا و
اشتباه حفظ کنند و هم هر يک زينت ديگري به حساب آيد و به او افتخار
کند .اين رابطهي تنگاتنگ و متقابل در يک تشبيه بسيار ساده و کوتاه بيان
شده و نشان دهندهي ارتباط صميمانه و پر از صدق و دوستي دو همسر
نسبت به هم است.
در اين بخش از نوشتار به پارهاي از مسئوليتهاي متقابل  -که خود
از مصاديق بارز ُحسن ُخلق در روابط همسري محسوب ميشود -اشارت
ميشود.
 )1-1-5-6تشكر و قدرداني

سـپاسگزاري از كارهاي شايستهي افراد يكي از راههاي جلب محبت بوده،
مايهي تشويق و ترغيب آنها بـه ادامـهي كـار اسـت .در مقابل ،بـيتوجهي و
قدرناشناسي از اعمال پـسـنديده موجب ايجاد روحـيهي نااميدي و دلسردي
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تشكر النّعمة»؛ «پستي آن است كه از نعمت قدرداني و سپاسگزاري نكني»
(مجلسي  :1404ج ،78ص .)105در زنـدگي خانوادگي ،هـر يک از همسران بايد
در جهت ايفاي وظـايف خـود متح ّمل رنج و زحمت شده ،تمام تالش خود

را وقف زندگي کنند .از اين رو ،سزاوار است كـه هـر دو نـسبت بـه كـار

يـكديگر سپاسگزار باشند .در اين صورت با دلگرمي بيشتر به تالش خود
ادامه داده ،در حاکميت اخالق مدارا خواهند کوشيد .بر عكس اگر زحمات
هر كدام ناديده گرفته شود ،به تدريج شور و نشاط و آرامش به دلسردي و
پژمردگي و خشونت تبديل خواهد شد .امام صادق  فرمودند« :مكتوب
في التّوراة :اشكر من انعم عليك و انعم علي من شكرك فانّه ال زوال للنّعماء
اذا شكرت و ال بقاء لها اذا كفرت»؛ «در تـورات نـوشته است :از كسي كه به
تو احسان كرد سپاسگزاري كن و به كسي كه از تو سپاسگزاري كرد احسان
كن ،زيرا نعمتها با سپاسگزاري پايدارند و با ناسپاسي ناپايدار» (کليني :1365

ج ،2ص .)149شكر و قدرداني از زحمات بخشي از ناراحتيهاي خانوادگي
و خشم و خشونت همسران را برطرف ميكند؛ چرا كه سپاسگزاري نقش
مه ّمي در جذب افراد داشته ،مايهي خشنودي و مهرباني است .امير مؤمنان
وفاء ،شكرك للساخط
 فرمودند« :شكرك للراضي عنك يزيده رض ًا و ً
عليك يوجب لك منه صالح ًا و ّ
تعطف ًا»؛ «تشكر تو از كسي كه نـسبت بـه تو
راضي باشد ،خشنودي و وفاداري را زياد ميكند و سپاسگزاريات نسبت به
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كسي كه به تو خشمناك است ،موجب صالح و مهرباني است» (تميمي آمدي
 :1346ج ،4ص.)161

 )2-1-5-6هديه دادن

هديه دادن كـه نـشانگر محبّت و ارادت قلبي افراد نسبت به يكديگر

است ،در زندگي مشترك خانوادگي از اهميّت بيشتري برخوردار است و

موجب افزايش محبّت زوجين نسبت به يکديگر شده ،كينهها و دشمنيها

را از بين ميبرد .از اين رو ،شايسته است كه هر يک از زن و مرد به
تناسب ّ
تمکن و شرايط خـود ،هداياي مناسبي تهيّه كرده و در مناسبتهاي

گوناگون و نيز پس از بازگشت از مـسافرت ـ كه بهطور مـعمول همسر در
انتظار آن نشسته است ـ به او تقديم کند (کاشفي :1383ص .)179 -186پيامبر
گرامي اسالم فرمودند« :الهديّة تورث المو ّدة و تجدر ا ُ
خوة و تذهب
ال ّ

الضغينة ،تهادوا تحابّوا»؛ «هـديه موجب مو ّدت و پايداري برادري ميشود و
ّ
كينهها را از بين ميبرد ،به يكديگر هديه دهيد تا همديگر را دوست بداريد»

(مجلسي :1404ج ،77ص.)166

 )3-1-5-6آراستگي به فضايل اخالقي

بـعضي از صفات ارزشمـند اخالقي نظير صبر ،گذشت ،ماليمت و
نرمي ،احسان ،سخاوت ،انصاف و تواضع در جلب محبّت همسر و به تبَع

آن در استمرار اخالق مدارا بسيار مؤثّر است .امير مؤمنان  فرمودند:
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ميآورد :نيكخلقي ،نيكرفتاري و تواضع» (تميميآمدي  :1346ج ،3ص.)244

فضايل اخالقي در جلب محبّت همسر و تأمين سعادت خانوادگي تأثير

بسزايي دارد .زن و شوهر به منظور تداوم سعادتمندانهي زندگي مشترك و
در امان ماندن از آفات فراوان آن بايد نهايت سـعـي خـود را در تـحصيل
«إن
فضايل اخالقي به كار گيرند .امام صادق  در اين باره فرمودندّ :
المـرء يـحتاج في منزله و عياله الي ثالث خصال يتك ّلفها و ان لم يكن في طبعه

ذلك :معاشرة جميلة و سعة بتقدير و غيرة بتحصين»؛ «هـر مـردي نـيـازمـنـد
اسـت كـه در خانه و خانوادهاش سه خصلت را بر عهده گيرد گرچه عادتش
نباشد :معاشرت شايسته ،گشادهدستي حساب شده ،غيرت و حفظ ناموس»
(قمي :1363ج ،2ص.)328

 )4-1-5-6درك شرايط ،موقعيت وروحيات همسر (همدلي و همکاري)

زن و شـوهر بايد براي دسـتيابي بـه ارزشها و اهـداف تـشـكـيل
خانواده رفتاري محترمانه نسبت به يكديگر داشته ،تكاليف و حقوق
همديگر را رعايت کرده ،مقام و منزلت ،موقعيت خانوادگي ،شخصيّت
اجتماعي و وضعيت كاري يكديگر را به خوبي درك کنند .درك همسر

و انتظـار هـمـدلي و هـمكاري از او تـوقّعي بجا و امري طبيعي است
و بدين وسيله بسياري از ناراحتيها برطرف شده ،صميميت و مدارا بر
ِ
سعادت زندگي زناشويي بر اساس كمك و تعاون
روابط حاکم ميشود.
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زن و مـرد شـكل ميگيرد .ريـشـهي بـسـياري از درگيريها ،اختالفات،
جداييها و از هم پاشيدگي بنيان خـانـواده در عـدم درك هـمـسر نـهـفـته
است .هرگاه همسران همديگر را درك كنند و بدين گونه از مـشكـالت و
گـرفـتـاريهاي يكديگر با خبر بوده ،در صدد رفع آن برآيند ،كانون خانواده
گرم و با صفا خواهد بود .بـيتـوجّـهـي بـه نـيازهاي همسر در محيط
خانواده و اختصاص ندادن وقتي از شبانه روز براي هـمـدلي و هـمـدردي،
زنـدگـي را بـي روح و ماللآور ميكند .از اين رو ،سفارش شده است كه
توجه
شـوهـر اوقـات فراغت را در كنار همسر و فرزندان خود بگذراند تا با ّ
بيشتر به آنان و اهـتمـام بـه امور خانواده ،تفاهم ،صفا و صميميت ،دوستي
و مو ّدت را افزايش دهد .پيامبر اسالم  در اين باره فرمود« :جلوس المرء
احب الي اهلل تعالي من اعتكاف فی مسجدي هذا»؛ «بـودن مـرد در
عند عياله ّ

مـيـان خـانـوادهاش ،در پـيشگاه خدا از اعتكاف در مسجد من (مسجدالنّبي
ـ مدينه) محبوبتر است» (ري شهري  :1375ج ،4ص.)287

 )2-5-6وظايف اختصاصي همسران
عـالوه بـر وظايف متقابل و مشترك همسران ،تع ّهدات و تكاليف فردي
و اختصاصي ديگري نيز وجود دارد كه بر عهدهي هر يك از آنهاست.
 )1-2-5-6وظايف مرد در روايات

به طور کلي رواياتي را که در آن به وظايف اختصاصي مرد نسبت به
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کرد:
الف -وظايف مربوط به ُحسن معاشرت و نوع رفتار مرد با همسر

دستهي اول ،رواياتي است که وظايف رفتاري و مسئوليتهاي مربوط
به نوع معاشرت و چگونگي برخورد با همسر را بيان ميکند .از آنجا که در
قسمتهاي پيشين نوشتار به اين مسئله پرداخته شد ،از باب تي ّمن صرفًا به

نقل برخي از اين احاديث اکتفا ميشود:

 امير مؤمنان  در وصيت خود به محمدبن حنفيه فرمودند« :با همسرخود ،خوشصحبت و براي او همراه و مونس خوبي باش ،چه در گفتار و
چه در کردار ،تا عيش تو خالص شود».
 امام صادق  فرمودند« :خداوند رحمت کند بندهاي را که امور بينخود و همسرش را به نيکي بگذراند».
 رسول خدا  فرمودند« :هر زني که شوهرش را آزار دهد ،خداوندنماز و اعمال نيکش را نميپذيرد تا اينکه شوهر را راضي و خشنود سازد...
و او ا ّول شخصي است که وارد آتش ميشود» .سپس فرمودند« :مرد هم
همانقدر بيچارگي و عذاب دارد ،اگر همسرش را آزار دهد و به او ظلم
بدخلقي بانوي خود صبر کند ،خداوند براي هر
کند و هر مردي که بر ُ
مرتبهاي از صبر و تح ّمل او پاداشي برايش قرار ميدهد مانند پاداشي که براي
سختيهاي ايوب به او داد».
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 امام رضا  در روايتي به نقل از رسول خدا  فرمودند« :خداوندتبارکوتعالي بر جنس زن ،رقيقتر و مهربانتر است تا به جنس مرد ،سپس
فرمودند :هيچ مردي همسر خود را خشنود نکند مگر اينکه خداوند در قيامت
(حرعاملي  :1391ج ،20صص.)169-177
او را خشنود سازد» ّ

ب -وظايف مربوط به سرپرستي و تأمين امور اقتصادي خانواده

در اين بخش از روايات ،به وظايف مرد نسبت به تأمين نفقه و امور
مالي و نيازهاي ظاهري زندگي همسر توجه شده و شئون و ابعاد مختلف
اين مسئله مطرح شده است .عالوه بر خصوصيات فيزيکي و روحي مرد،
تـعـهّـد او نـسـبت به پرداخت هزيـنههاي زنـدگي و نيز مهريه و تأمين
زندگي آبـرومندانهي هـمسر اين حق را به او ميدهد كه وظيفهي سرپرستي
به عهدهاش باشد (جهـت مطالعه و پژوهش بيشتر ر.ک ميرخاني  .)205 :1380امام
صادق  فرمودند« :من سعادة المرء ان يكون القيّم علي عياله»؛ «سرپرستي

خانواده از سعادت مرد است» (همان :ج ،15ص .)251مقصود از نفقه ،هزينههاي
تأمين خوراک و پوشاک ،مسكن ،سفر و حتّي زيورآالت و لبـاسهاي

زيـنـتي و تـجمّـلي  -بـه قدر شـأن -كه شوهر مو ّظف است براي او هزينه
كـند و زن در اين زمينه طلبكار و شوهر بدهكار است (خميني :1390ج،2

صص 315و .)316بر اين اساس ،به منظور بـرخـورداري از خـانـوادهاي سـالم
و آرام بـايـد شـوهـر از عـهدهي نفقه برآيد و زن نيز وظايف اختصاصي
خود را ايفا کند تا تعادل و آرامش خانواده فراهم شود .پيامبر اسالم 
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و اذا اذنبت غفر لها»؛ «مرد بايد زن را بپوشاند و سير كند و از لغزش او چشم
(حرعاملي  :1391ج ،14ص .)118رنج و تالش مرد براي تأمين مخارج
بپوشد» ّ
خانواده ،عالوه بر ساماندهي زندگي اجر معنوي و پاداش اخروي دارد؛ امام
صادق  فرمودند« :الكا ّد علي عياله كالمجاهد في سبيل اله»؛ «مردي كه
براي خانوادهاش رنج ببرد ،مانند كسي است كه در راه خدا جهاد ميكند»
(مجلسي  :1404ج ،96ص .)324مـردي كـه بـا داشـتـن قـدرت مـالي به تهيّهي
امكانات مناسب زندگي و تن ّوع و فراخي آن اقدام نكند ،خـوشي و آسايش

را از خانواده سلب کرده ،زمينهي بدبيني و بيزاري از خود را فراهم ميآورد.

يوسع علي عياله لئ ّ
ال يتمنّوا
للرجل ان ّ
حضرت رضا  فرمودند« :ينبغي ّ

موته»؛ «شايسته است مرد بر خانوادهاش توسعه دهد ،تا آنان آرزوي مرگ او
(حرعاملي  :1391ج ،15ص.)249
را نكنند» ّ

ج -وظايف مربوط به حق َقسم و مسائل خاص زناشويي

با تتبّع در آيات و روايات تبيينکنندهي وظايف زوج ،ميتوان به اين

نتيجه رسيد که بعضي از اين متون درصدد بيان موارد وجوب و الزام عملي
مرد نسبت به همسر است و برخي ديگر ،داللت بر تأکيد و توصيه به رعايت
اصول ارزشي در خانواده براي تحکيم روابط همسري دارد که در اين بخش
از نوشتار به برخي از آنها به نحو اختصار ،اشاره ميشود.
از جمله وظايف الزامي مرد ،رعايت و حفظ حق قَسم ،بيتوته و مضاجعت
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دربارهي زن است؛ بدين معنا که هر چهار شب ،يک بار الزم است در
(حرعاملي  :1391ج ،7ص .)8در
کنار همسر خويش بوده و با او همبستر شود ّ
روايتي از امام صادق  نيز نقل شده است« :اگر مردي چهار ماه همسر را
ترک کند ،بعد از آن گناه کرده است» (همان :ج ،7ح .)25181برخي از وظايف
الزامي مرد در روايات عبارتاند از آراستن ،خوشبو کردن و پوشيدن لباس
خوب براي همسر ،آميزش هنگام تمايل همسر ،پرهيز از آميزش با همسر
در حضور کودک ،آماده کردن زن قبل از آميزش (عدم تعجيل و خودداري
از برخورد خشن و غير انساني) .چنانکه در حديثي از امام علي  آمده
است« :هنگامي که مردي با همسرش ميآميزد نبايد تعجيل کند ،زيرا از براي
او نيز نسبت به امر زناشويي نيازي است که بايد مورد توجه مرد قرار گيرد»
(همان :ح.)251833

 )2-2-5-6وظايف زن در روايات

زن نـيـز وظـايف خـاص خود را دارد كه بايد آنها را به كار بندد و در
صورت ّ
تخطي و تخلّف از آن ،مرتكب گناه خواهد شد .در اينجا به برخي
از تكاليف زن نسبت به شوهر اشاره ميشود.
الف ـ اطاعت از شوهر

مقصود از اطاعت از شـوهر ،فرمانبرداري در امور حقوقي و اخالقي
خانواده است ،نه اموري كه مـخـالف دسـتورات ديني باشد .اگر شوهر
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آن است .رعـايت اين وظيفه و سـايـر حـقوقـي كـه شـوهر بـر زن دارد،
حق
تـا آنـجـا اهميت دارد كـه رسول خدا  فرمودند« :ال تؤ ّدي المرئة ّ

اهلل ع ّز ّ
حق زوجها»؛ «زن تا حق شوهر را نپردازد ،حق خداي
وجل حتي تؤ ّدي ّ
متعال را ادا نكرده است» (محدث نوري  :1408ج ،14ص .)257در روايـات

اسالمي ،اطاعت زن از حقوق مرد شمرده شده است؛ چنانکه پيامبر اكرم
حق ال ّزوج علي
 در پاسخ به پرسش يکي از زنان عرب که پرسيد« :ما ُّ
المرأة؟»؛ «حق مرد بر همسرش چيست؟» فرمودند« :أن تطيعه و التعصيه ...
والتخرج من بيتها إ ّ
السماء
ال بإذنه و إن خرجت من بيتها بغير إذنها لعنتها مالئکة ّ
الرحمة حتّي ترجع إلي بيتها»..؛
و مالئکة األرض و مالئکة الغضب و مالئکة ّ

«حق مرد بر زن اين است که از شوهرش اطاعت کند و نافرماني نورزد و
بدون اجازهي مرد از خانه بيرون نرود .اگر از خانهاش بدون اجازهي شوهر
خارج شود تا هنگامي که برميگردد مالئکهي آسمان و زمين و مالئکهي
غضب و رحمت خدا ،بر او لعنت ميفرستند» (کليني  :1365ج ،5ص.)507

أزواجکن»...
تصدقن و أطعن
ايشان در جاي ديگر فرمودند« :يا معاشر النساء ّ
ّ
«اي جماعت زنان ،راستگو باشيد و از شوهران خود اطاعت کنيد» (همان:

 .)514بيترديد چنين توصيههايي پيوند زناشويي را محکمتر و رفق و سازش
را در زندگي حاکم ميکند.
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ب ـ تدبير منزل

حـفـظ و ادارهي خـانـه گـرچـه تـكـليفي الزامآور براي زن نيست و
رعايت نکردن آن عقوبتي براي او ندارد ،ولي شايسته است كه زن بر اساس
سنّت اسالمي و وظيفهي اخالقي به تدبير امور خانه بپردازد ،تا همسرش
بيرون خانه و در تأمين هزينههاي زندگي آسوده خاطر باشد .پيامبر اكرم 
السراج و اصالح ّ
الطعام و ان تستقبله
فرمودندّ :
الرجل علي المرأة إنـارة ّ
«حق ّ

تقدم اليه ّ
الطست والمنديل»...؛ «حـق مـرد بـر زن
فترحب ،و أن ّ
عند باب بيتها ّ

ايـن اسـت كه زن چراغ خانه را روشن كند ،به تهيّهي غذا و آشپزي بپردازد،
هنگام ورود شوهر از او استقبال كند ،به او خوشامد بگويد ،آب و حوله
حاضر كند( »...همان :ج ،14ص .)254در زندگي مشترك الزم است زن جايگاه

خويش را بازيابد و بداند كه وجودش در تـدبـيـر امور خانه ضروري و مفيد
بوده و همسرش در ادارهي زندگي به او نيازمند است ،چه اينکه بـه عهده
گرفتن مديريت داخلي منزل متناسب با روحيه و وضعيت جسماني اوست
(فاخري  :1378ص.)26

ج ـ پاسداري از حريم خانواده

گرچه حفظ كيان خـانـواده و صـيـانت از شخصيت اجتماعي و حيثيت
مقدس بر عهدهي هر يك از اعـضـاي خانه اسـت ،اّمـا زن بـه
اين نهاد ّ
عـنـوان نـامـوس مرد و نـمايندهي او در منزل در حفظ حريم و ارزشهاي
خانواده مسئوليت بيشتري دارد .زن بايد خود را از نامحرمان بپوشاند ،با
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و بـزرگ مـنِـشانه بـاشد تا بين او و مـردان نـامـحرم نـوعـي حـجـاب
اخـالقـي و حايل معنوي به وجود آيد و كسي به او طمع نورزد .امير
مؤمنان علي  فرمودند« :بهترين صفات زنان ،بدترين صـفـات مـردان
اسـت :تكبر ،ترس و بخل ،زيرا وقتي زن متكبّر باشد از كالم نرم و دلنشين
با نامحرم خودداري ميكند و به كسي جـز شـوهرش سر فـرود نميآورد و
اگـر بـخـيـل بـاشـد مال خود و شوهرش را حفظ ميكند و اگر ترسو باشد
در هر حادثهاي كه پيش آيد ،احتياط ميكند» (نهج البالغه  :1326حكمت .)226

زن حـق نـدارد بـدون اجـازهي شـوهرش از خانه خارج شود .اگرچه به
(حرعاملي  :1391ج ،14ص.)112
قصد ديدار دوستـان و حتي پدر و مادر بـاشـد ّ

زن امـين شـوهر اسـت و بـايد از مـال و داراييهاي شـوهر مـراقبت و
محافـظت كند و بـا اسراف و تج ّملگرايي ثروت همسرش را ضايع نسازد.

پيامــبر اكرم  فرمودند« :المرئة راعية علي مال زوجها و مسئولة عنه»؛
«زن نسبت به مال شوهر نگهبان و مسئول است» (محدث نوري  :1408ج ،14
ص.)248

افـزون بـر آنـچه گفته شد ،زن وظايف ديگري نيز دارد كه رعايت
آن موجب استحكام پيوند و تقويت روحيهي مدارا بين همسران شده از
فروپاشي نظام خانوادگي جلوگيري ميكند ،که پرداختن به آن خارج از
مفصل و مستقل است.
حوصلهي اين نوشتار بوده و خود محتاج پژوهشي ّ
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 )7نتيجهگيري
در اين پژوهش ،تالش شد تا ضمن تبيين ضرورت استقرار و حاکميت
اخالق مدارا با همسر در پرتو آموزههاي تربيتي اسالم الگويي نظري و عملي
مبتني بر شاخصهاي اصيل اخالقي -اسالمي در رفتار ارتباطي همسران
استنباط و ارائه شود .نتايج اين پژوهش را ميتوان در چند مورد جمع بندي
و خالصه کرد:

از ديدگاه اسالم ،پايداري و دوام پيما ِن محکم و ميثاق ِ
غليظ ازدواج ،در

گرو حاکميت و تداوم اخالق مدارا بين همسران است.
رفق و مدارا در اصطالح ،به معناي ظلم پذيري و ضعيف پروري نيست،
بلکه به معناي درک متقابل و تطبيق دادن خود با شرايط و روحيات طرف
مقابل ،توأم با عفو و بخشش و خوش اخالقي است.
از موضع دينپژوهي ،آثار و برکات بيشماري بر اخالق مدارا با همسر
مترتّب است؛ زينتدهندهي زندگي ،مايهي يمن و برکت ،خير و فزوني و
نشان کرامت و بزرگواري و ُحسن ايمان است.
از ديدگاه اسالم و روانشناسي ،اوصافي چون خوشرويي ،صداقت و
صميميت ،داشتن روابط عاشقانه ،خوشبيني ،عفو و بخشودگي ،احترام و
تکريم ،وفاي به عهد ،هديه دادن و قدرداني ،پذيرش و درک متقابل و
احساس مسئوليت نسبت به يکديگر را ميتوان از مهمترين خصوصيات
همسرا ِن اهل مدارا به شمار آورد.

104

مؤلفههای الگوی مدارا با همسر از دیدگاه اسالم

رفتار ارتباطي و راهکارهاي مدارا با همسر در پرتو آموزههاي تربيتي اسالم
است که عبارتاند از :عشق و مو ّدت ،حق ساالري و کنترل توقّعات،

خلقي و گشادهرويي ،مهارت ّ
حل مسئله و مديريت اختالفات و در
خوش ُ
نهايت مسئوليتپذيري و انجام دادن وظايف همسري.
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