
»مؤّلفه های الگوی مدارا با همسر از دیدگاه اسالم«

* مهدی گنجور

** اسماعیل ملکوتی خواه

*** فهیمه سادات موسویان نژاد

چکیده 
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با همسر، درصدد اس��تنباط و ارائه ي معيارهاي سازگاري و اخالق مدارا در زندگي 
زناش��ويي برآمده اس��ت. اين مقاله به س��بک مس��ئله محور و با روش کتابخانه اي و 
مراجع��ه به منابع معتبر به تبيين مؤلفه هاي الگوي مدارا با همس��ر در پرتو آموزه هاي 
مترّقي اس��الم مي  پردازد. بدين منظور ابتدا به طرح دقيق مسئله پرداخته، تصويري از 
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درون ديني به بيان ضرورت مدارا با همس��ر و س��پس به تبيين خصوصيات همسران 

سازگار و اهل مدارا از موضع علم و دين مي  پردازد.
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1( طرح مسئلهسا

یکی از مباحث مهم روان شناسی خانواده، مسئله ی »سازگاری و مدارا 

با همسر« است، که دوام و سالمت نظام خانواده در گرو تحقّّق و حاکمیت 

آن بر روابط همسری می  باشد. بدیهی است با توجه به خأل معرفتی موجود 

و نیاز علمی جامعه به معیار رفتار مداراگونه با همسر، ارائه ی الگویی عملی 

اجتناب ناپذیر  ضرورتی  زمینه،  این  در  اسالمی  اصیل  اخالق  بر  مبتنی  و 

است. چه اینکه اهمیت این پژوهش را نمی توان در تعدیل و اصالح تلّقی 

خشونت آمیز و دور از انصاف مخالفان، نسبت به دیِن منصف اسالم و فرامین 

اخالقی و توصیه های رفتاری آن با جنس لطیف و حّساس زن نادیده گرفت. 

به  برآمده  این مسئله  تبیین  نوشتار حاضر در صدد  نگارنده در  این رو  از 

ارائه ی الگوی سازگاری و اخالق مدارا با همسر در پرتو آموزه های مترّقی 

اسالم می پردازد، اما از آنجا که حّل موّفق مسئله، مسبوق به تشخیص دقیق 

آن است لذا پیش از ورود به بحث باید به طرح شّفاف مسئله  و رفع ابهام 

از آن پرداخت. مسئله ی نخست به ترتیب منطقی این است که مراد از »رفق 

و مدارا« در لغت و اصطالح چیست؟ پرسش اساسی دیگر آنکه، حاکمیت 

با همسر از موضع روان شناسی و دین چه اهمیت و لزومی  اخالق مدارا 

دارد؟ مسئله ی بعد، تبیین خصوصیات همسران سازگار است که آیا می توان 

برای زوجین اهل رفق و مدارا، ویژگی ها و خصوصیاتی برشمرد؟ دیدگاه 

مسئله  مهم ترین  و  است؟  باره کدام  این  در  دین و روان شناسان  پیشوایان 
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سا اینکه رفتاِر مداراگونه ی همسران با یکدیگر بر مبنای چه الگویی باید باشد؟ 

به تعبیری، چه شاخص هایی می توان از فرهنگ دینی و آموزه های وحیانی 

اسالم به عنوان مؤلّفه های الگوی سازگاری و اخالق مدارا با همسر استنباط 

و ارائه نمود؟ 

پاسخ به این پرسش ها با تکیه بر وحی و سیره ی تربیتی پیشوایان اسالم 

غایت نوشتار حاضر است که عالوه بر حّل مسائل تئوری و نظری در حیطه ی 

روابط زناشویی نیز کاربرد و تأثیر عملی خواهد بود.

2( مقدمه

و  زنان  شما  برای  خودتان  از جنس  که  است  این  خدا  نشانه های  »از 

همسرانی آفرید تا در کنار آنان سکون و آرامش یابید و بین شما رحمت و 

صمیمیت قرار داد. به درستی که در این کار نشانه هایی است برای افرادی که 

اهل فکر و اندیشه هستند« )روم:21(.

اجتماعی و  نهاد  به عنوان مقّدس ترین  ازدواج  آیین مقّدس اسالم،  در 

محکم ترین پیمان، پایه و اساس روابط انسانی را شکل می دهد. قرآن پیوند 

ازدواج را »میثاق غلیظ« می نامد )نساء:21(. کلمه ی »وثوق« و »ثَِقه« به معنای 

اعتماد و اطمینان و وثاقه یعنی محکم و ثابت و مواثقه به معنای معاهده ی 

محکم است. راغب اصفهانی می گوید: »میثاق، پیمانی است که با سوگند 

و عهد تأکید شده باشد« )راغب اصفهانی 1373: ذیل ماده ی وثق(. در این میثاِق 

موّدت  و  نام عشق  به  الهی  مرموز  نیروی  یک  طریق  از  زن  و  مرد  وثیق، 
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به یکدیگر متعّهد سا به نحو آزادانه و کامل  و رحمت به هم جذب شده و 

می شوند تا واحِد پویایی را به عنوان خانواده ایجاد کند. از این رو، ازدواج، 

مطلوب ترین فرصت برای زیباترین تالقی چشم ها، گیراترین تبادل کالم ها، 

و  رمز  پر  گام ها،  استوارترین  اندیشه ها،  رفتارها، همسوترین  پرجاذبه ترین 

رازترین محرومیت ها و تجّلی متعالی ترین ارزش هاست. بنابراین خشونت 

و خودمحوری های زورمدارانه با اصل این میثاق منافات دارد. بر این اساس 

است.  معاشرت«  ُحسن  و  »مدارا  زوجین  مشترک  وظایف  عمده ترین  از 

چنانچه در اصل 1103 قانون مدنی آمده است: »زن و شوهر مکّلف به حسن 

معاشرت با یکدیگرند« )منصور 1379: 188(. در فرهنگ مترّقی اسالم - که خود 

مـدافع رفق و مدارا و مخالف سخـت گیری و خشونت است- بر تـرویج 

  روحــیه ی مـدارا، بـسیار تـأکیـد شده تـا آنـجا که نـبی مـکّرم اسالم

می فرمایند: »أکمل المؤمنین ایمانًا أحسنهم خلقًا و خیارکم لنسائهم«؛ »کامل ترین 

مؤمنان از حیث ایمان، خوش رفتارترین آنهاست و شایسته ترین شما آنهایی 

هستند که با همسرانشان خوش رفتارترند« )صالحی1385: ح2033(. در مورد 

خوش رفتاری زنان نیز فرمودند: »جهاد المرأه حسن التّبّعل« »جهاد زن، نیک 

شوهرداری است« )حّر عاملی1409: باب جهاد(.

3( معنا شناسی رفق و مدارا

رفق، چنان كه در كُتب لغت آمده، در چند معنا به كار می رود: 
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سا 1. »كاری را خوب انجام دادن در مقابل بد انجام دادن كار؛ لطافت و 

نرم خویی در مقابل تند خویی و ُعنف« )فراهیدی1405: ج5، ص171(.

2. »میانه روی و اعتدال در انجام كار؛ محكم كاری و دقت در انجام دادن 

كار در عین آسان گیری و تساهل« )طریحی 1375: ج10، ص118(.

مدارا نیز در لغت به معنای مالطفت، نرمی، مالیمت و احتیاط كردن آمده 

است. مدارا به معنی ُحسن ُخلق و معاشرت نیکو با مردم است« )ابن منظور 

1405: ج14، ص255(. بنابراین مدارا یا رفق عبارت است از نرم برخورد کردن 

با دیگران، به آنها جا دادن و در حق آنان خشونت روا نداشتن که در پیدایش 

سه زاویه ی خوش اخالقی یعنی نرم برخورد کردن، همدمی نیکو و تحمل 

کردن دیگران به گونه ای که از انسان فرار نکنند، نقش فراوانی دارد )دهخدا 

1341: ذیل واژه ی مدارا(. همچنین با توجه به معنای لغوی رفق می توان گفت 

این واژه در زبان عربی بدین معناست كه فرد، كاری را به زیبایی و نرمی و 

با استحكام الزم انجام دهد؛ در مقابِل آن فردی است كه كاری را با شّدت 

و خشونت و زشتی انجام می دهد. مؤّید مطلب، آن است كه این واژه در 

مقابل »ُخْرق« و»ُعْنف« به كار می رود كه به معنای انجام دادن كار با شدت و 

خشونت و زشتی است. مدارا نیز با توجه به معنای لغوی آن، عبارت از نرمی 

و مالیمت در رفتار با دیگران است كه گاه برای در امان ماندن از شّر مردم 

و گاه برای بهره مندی از آنان می باشد. اینكه در كتب لغت آن را به »احتیاط« 

نیز تعریف كرده اند، بیانگر همین مطلب است. 
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نکته ی قابل تأمل دیگر اینکه با وجود قرابت معنایی این دو واژه، موارد سا

موافقان و  متفاوت است. رفق عمدتًا در مورد  زبان عربی  آنها در  كاربرد 

دوستان و حداكثر در مورد غیر مخالفان به كار می رود؛ در حالی كه مدارای 

احتیاطی، بیشتر در مورد مخالفان و دشمنان به كار می رود. استعمال متعّدد 

این دو واژه در روایات نیز مؤید این مطلب است؛ برای مثال در روایتی آمده 

است كه »التحملوا علي شیعتنا و ارفقوا بهم«؛ بر شیعیان ما چیزی تحمیل نكنید 

و با آنها با رفق برخورد کنید« )كلینی1365: ج8، ص334(. و در روایت دیگری 

آمده است كه »و اّما المخالفون فیتکّلمهم بالمداراة...«؛ »با مخالفان به روش 

مدارا برخورد کنید« )ری  شهری 1375: ج3، ص239(. در این دو روایت در مورد 

شیعیان واژه ی رفق و در مورد مخالفان واژه ی مدارا به كار رفته  است؛ این 

معنا در ادبیات عرفانی حافظ نیز به طرز جّذابی طرح شده است:

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است           

       با دوستان مرّوت با دشمنان مدارا )حافظ1380: 4(.

البته گاه این دو واژه در معنایی وسیع به كار می روند كه هم شامل معنای 

رفق است و هم شامل معنای مدارا؛ برای مثال در روایت »انّا امرنا معاشر 

به  مأمور  پیامبران  گروه  »ما  الفرائض«؛  باداء  امرنا  کما  النّاس  بمداراة  االنبیاء 

مدارای با مردم هستیم همان طور كه مأمور به انجام واجبات هستیم« )ری شهری 

1375: ج4، ص239( و در روایت »اّن اهلل عّزوجّل بعث محّمدا فامره بالّصبر و 

الّرفق«؛ »به درستی كه خداوند عّزوجل محمد  را برانگیخت و او را به 
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سا صبر و مدارا امر فرمود« )همان: 238(، رفق و مدارا در معنایی وسیع و مترادف 

با یكدیگر به كار رفته  است. در زبان فارسی نیز این دو واژه ـ به ویژه هرگاه 

با هم به كار روند-  معنایی مترادف با یكدیگر را می رسانند، اّما مدارا کردن 

در اصطالح، به معنای ظلم پذیری و ضعیف پروری نیست بلکه به معنای 

درک متقابل از یکدیگر داشتن و تطبیق دادن خود با شرایط و روحیات طرف 

مقابل است. رفتاری است که موجب جلوگیری از درگیری های بی فایده و 

پیوند بیشتر با دیگران می شود. بنابراین مهم ترین مؤلفه های رفتاری مدارا را 

می توان شامل این موارد دانست:

ــران 3. هم مصاحبتی زیبا   ــش 2. تحمل کردن رفتار بد دیگ ــو و بخش 1. عف

4. خوش اخالقی 5. نیکی کردن.

4( مدارا با همسر در آیینه ی روایات

مدارا، بیشترین تأثیر را در اصالح یا کاستن ناسازگاری همسران دارد. 

بدون رفق و مدارا نمی  توان از زندگی بهره برد و زندگی بدون بهره  مندی تنها 

 از شکل برخوردار ولــی فاقد روح و معناست. از این رو حضرت علی

مدارا با همسر را در همه حال تأکید فرموده اند: »با زنان در همه حال مدارا 

کنید، خوش زبان و نرم خو باشید و در تمام امور نیکی کنید« )تمیمی آمدی 

به  با صفا می داند.  با همسر را کلید زندگی  1381: 529(. همین طور مدارا 

تعبیری، اگر کسی زندگی خوب و زیبا و با صفا می خواهد باید با همسر 

خود همواره و در همه حال مدارا کند، تا از زندگی شیرین و عاشقانه بهره مند 
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گردد. در این باره امام علی  به فرزندش محمدبن حنفیه می فرمایند: »در سا

هر حال با همسرت مدارا کن و با او مصاحبت خوبی داشته باش تا زندگی 

باصفا و سرشار از محبت داشته باشی« )شیخ صدوق 1413: ج13، ص75(.

از موضع دین پژوهی آثار و برکات بی شماری بر اخالق مدارا و سازگاری 

مترّتب است. نشان کرامت و بزرگواری، زینت دهنده ی زندگی، مایه ی یمن 

و میمنت، قرین خیر و برکت در زندگی، باعث خیر و فزونی و منفعت است 

)صالحی 1385: ص432، ح2045، 2889، 2893،  2895، 2903(. 

با توّجه به اهمیت و ضرورت بحث، در این بخش از نوشتار به برخی از 

احادیث و روایات پیرامون ِرفق و مدارا بین همسران اشارت می شود: 

- نبی اکرم  فرمودند: »إذا أراد اهلل بأهل بیت خیراً أدخل علیهم الّرفق«؛ 

»وقتی خداوند برای اهل خانه ای خیر و نیکی بخواهد، آنها را با رفق و مدارا 

قرین سازد« )همان: ح2890(.

الّرفق إاّل نفعهم«؛ »مدارا  - در جای دیگر فرمودند: »ما أعطي أهل بیٍت 

نصیب هیچ اهل خانه ای نشود مگر اینکه سودشان بخشد« )همان: ح2903(. 

- درباره ی رفتار و مدارای مردان نسبت به زنان فرمودند: »إتّقوا اهلل في 

النّساء فإنّهم عندکم عوان«؛ »درباره ی زنان از خدا بترسید که آنها نزد شما اسیر 

و گرفتارند« )محدث نوری 1408: ج14، ص251(.

همچنین فرمودند: »إّن اهلل تعالي یوصیکم بالنّساء خیراً... فاستوصوا بالنّساء 

خیراً«؛ »خداوند شما را درباره ی زنان به نیکی سفارش می کند... پس با زنان 
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به نیکی رفتار کنید« )صالحی 1385: ح2037(.

شایان ذکر است که آخرین سخنان رسول خدا  در آستانه ی رحلت، 

توصیه به مدارا و مهربانی با همسر بوده است: »أحسن الّناس ایمانًا أحسنهم 

خلقًا ألطفهم بأهله و أنا ألطفکم بأهلی«؛ »بهترین مردم در دین و ایمان، کسانی 

هستند که خوش ُخلق تر و نسبت به همسر )و خانواده( خود مهربان تر باشند 

و من از همه ی شما به همسر )و خانواده( خود مهربان ترم« )مجلسی1404: 

ج68، ص387، ح34(. بنابراین نرم خویی و مدارا  با همسر مهم ترین اخالقی 

است که هر زن و مردی باید در زندگی داشته باشد تا در سایه ی آن بتواند 

یک زندگی با صفا تجربه کند.

 به هرحال این سفارش پیشوایان دین در باب محّبت و مدارا به همسر، 

خود گویای اهمیت و ضرورت مسئله و ارائه ی الگوی سازگاری است.

5( خصوصیات همسران سازگار و اهل مدارا

یکی از مکانیسم های ارائه ی الگوی رفتاری تتّبع و بررسی ویژگی های 

شخصیتی و خصوصیات ارتباطی مصادیق آن الگو است. از این رو، قبل 

با  مدارا  و  سازگاری  الگوی  شاخص های  و  مؤلّفه ها  ارائه ی  و  تبیین  از 

برون  رهیافتی  با   - این همسران  بررسی خصوصیات  و  مطالعه  به  همسر 

دینی)روان شناختی( و درون دینی )اسالمی(- می پردازیم.



64

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

13
90

ن  
تا

س
اب

  ت
/ 5

2 
ره

ما
ش

 / 
هم

زد
سی

ل 
سا

1-5( رهیافت برون ديني)موضع روان شناسي(

اخالق مدارا و سازگاری که از طریق عشق و عالقه ی متقابل، توّجه به 

حقوق یکدیگر، پذیرش و درک متقابل و ارضـای نیازها حاکمیت می یابد، به 

طور قطع بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتـماعی افراد تأثیر می گذارد. 

از دیدگاه روان شنـاسـی، سـازگاری به عنوان سنـگ بنای عملـکرد خانواده 

طــوالنی  را  شــوهر  و  زن  عمر  سـاخته،  آسان  را  والدینی  نقش  ایفای 

مـی کند )Coombs 1991:97( و باعث افزایش سالمتی)Demo 1996: 386( و 

زندگی  از  بـیشـتر  و رضایتمـندی   )Waite 1994: 23(اقتصادی تـوسـعه ی 

 .)Nock 1995:16( می شود

 از دیدگاه روان شناسانی نظیر اسچوماچر1و لئونارد2، خصوصیات زوجین 

مداراگر و سازگار به شرح زیر است:

- احساس خوشبختی زن و شوهر با رابطه ای که با هم دارند؛

- ارضای کامل نیازهای جسمانی و عاطفی یکدیگر؛

- سعی و تالش در باروری زندگی و شکوفایی استعدادهای طرف مقابل؛

- احترام و ایجاد احساس ارزشمندی برای یکدیگر؛

- مراقبت و پشتیبانی متقابل و احساس آرامش، از بودن در کنار همدیگر؛ 

- احساس مسئولیت اختیاری )و نه اجباری( نسبت به ادای حقوق و رفع 

1-Schumacher
2-Leonard
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- توجه به رفاه و خوشبختی یکدیگر؛

.)Schumacher & Leonard 2005:28-39(پذیرش و درک متقابل -
براساس نتایج به دست آمده از پژوهش ها همسرانی که از مدارا و سازگاری 

و  تأییدکننده  محبت آمیز،  عبارات  و  کلمات  از  بیشتر  برخوردارند  باالیی 

حمایت کننده استفاده می کنند و در تعامالتشان نوعی احساس شوخ طبعی داشته، 

تبادل اطالعات جدید را سهولت می بخشند؛ ولـی افراد کم مدارا و با سازگاری 

پایین در استفــاده از تأیید بسیار خشک و خــشن بوده، از رفتارهای همسر، 

شاکی و گله منـدند. آنـها در عیـن حـملـه و خـشونت به طرف مقابل با بیـانات 

.)Kelly,El & Conely1987:27-40( توجیهی قصد دفاع از خویشتن را دارنـد

همچنین هاوز1 و همکارانش در تحقیقات خود نشان داده اند زوج هایی 

که توانایی درک پذیرش افکار و احساسات یکدیگر را داشته باشند در زندگی 

 Hows,W.A1998:( برخوردارترند  مدارا  اخالق  از  و  سازگارتر  زناشویی 

بـه موضوعات  اینکه توافق داشتن نسبت  نتـیجـه ی پژوهش دیگر   .)297

از مسائلی است که در توفیق و سازگاری زنـاشـویـی  مهّم زندگی یکی 

به شمار  مداراگر  از خصوصیات همسران  می تواند  و  داشته  مؤثری  نقش 

آید )Markowski 1984: 300-308(. گاتمن2 معتقد است زوج هایی که عقاید 

1-Hows 
2-Gottman
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و نگرش های یکسان و هماهنگی دارند، در زندگی زناشویی سـازگارترند 

.)Gottman1993: 45-57(

2-5( رهیافت درون ديني )موضع دين(

از دیدگاه اسالم نیز اوصافی همچون خوش رویی، صداقت و صمیمیت، 

داشتن روابط عاشقانه، خوش بینی، عفو و بخشودگی و چشم پوشی از خطاها، 

تعهد،  عذرخواهی، احترام و تکریم به شخصیت همسر، وفای به عهد، هدیه 

دادن و قدردانی را می توان از خصوصیات همسران سازگار و اهل مدارا به 

شمار آورد )حّرعاملی 1409: ج1، ص13، باب 91-81؛ محدث نوری 1408: ج14، 

ص249، باب 66-75(. 

قرآن کریم در سوره ی تحریم اوصافی را برای همسران شایسته برشمرده 

که با توجه به سیاق آیه می تواند به عنوان ویژگی های زوجین سازگار لحاظ 

ّمؤمنات  ّمنکّن مسلمات  یبدله أزواجا خیرا  »عسي  ربّه إن طّلقکّن أن  گردد؛ 

قانتات تائبات عابدات سائحات ثیّبات و أبکارا«؛ »اگر شما را طالق دهد چه 

بسا پروردگارش همسرانی بهتر از شما به او عوض دهد همسرانی مسلمان، 

مؤمن، مطیع، توبه كار، عابد، روزه گیر، بیوه و دوشیزه«.1 اولین مورد از این 

خصوصیات، اسالم )ُمسِلماٍت( و سپس ایمان )مؤمِناٍت(، یعنی اعتقادی که 

یعنی  )قانِتاٍت(،  قنوت  آن حالت  از  کند، پس  نفوذ  انسان  قلب  اعماق  در 

1- تحریم:5 
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سا تواضع و اطاعت از همسرـ  که بارزترین خصوصیت همسراِن اهل مداراست 

ـ و بعد از آن توبه )تائباٍت(، یعنی اگر خالفی از او سر زند بر اشتباه خود 

خدا  عبادت  سپس  نکند،  دریغ  عذرخواهی  و  پوزش  از  و  نورزد  اصرار 

)َعابَِداٍت(، عبادتی که روح و جان او را بسازد و پاک و پاکیزه گرداند و در 

نهایت اطاعت از فرمان خدا )َسائَحاٍت( و پرهیز از هرگونه گناه و خیانت 

است )مکارم شیرازی 1379: ج24، ص279(. از روایات اسالمی نیز موارد دیگری 

که  می شود  استنباط  مدارا  اهل  و  سازگار  همسران  عنوان خصوصیات  به 

عبارت اند از: إکرام و احترام به همسر )حر عاملی 1409: ج20، باب 86، ص167(، 

همکاری و خدمت به زن در امور منزل )همان: باب89، ص173(، روحیه ی عفو 

و بخشودگی و إحسان به همسر )همان: باب88، ص169( و فرهنگ تشکر و 

هدیه دادن )همان: ج15، ص227؛ کلینی1365: ج3، ص149(. 

6( راهبرده�ا و عوام�ل مؤث�ر در تداوم اخالق مدارا با همس�ر از 

منظر اسالم

یکی از مباحث مهّمی که نیاز به کاوش های محّققانه داشته و خود به 

تنهایی ارائه دهنده ی الگوها و مدل های تعلیمی – تربیتی و حاوی سبک و 

سلوک موّفق در رفتاِر مداراگونه با همسر است، بررسی و ارائه ی معیارها و 

شاخص های اخالق مدارا و تبیین عوامل مؤّثر در ایجاد و تداوم سازگاری 

بین همسران با رهیافت درون دینی است که این خود پژوهشی مستقل و 

مفّصل می طلبد. لیکن به اقتضای تناسب بحث، به چند مورد از این راه کارها 
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بر سا تأکید  با  با همسر  ارتباطی و مدارا  الگوی رفتار  به عنوان شاخص های 

آموزه های اسالمی اشاره می شود.

6-1( عشق و موّدت )مهرباني و محّبت(

یکی از مهم ترین عوامل مداراگرایی و مدیریت نظام خانوادگی مبتنی 

بر رفق و سازش حفظ محبت و عالقه علی رغم وجود شرایط سخت و 

روابط  شدن  فرسایشی  و  یکنواختی  حالت  از  جلوگیری  و  تحّمل ناپذیر 

همسری است. محّبت در قلب زن نسبت به مرد و عشق در قلب مرد نسبت 

به زن از نشانه های وجود خداوند و از نعمت های خاص الهی است و از 

مهم ترین علل تداوم زندگی و ظهور صفا و صمیمیت و به تَبع آن حاکمیت 

اخالق مدارا و سازگاری بین همسران به شمار می آید. بنابراین به حکم 

عقل »حفظ عشق و محبت و تشدید آن بر زن و مرد الزم و دوری از علِل 

نابودی آن واجب است« )انصاریان 1378: 26(،  چرا که همسران با اعالم محبت 

خود می توانند دل های یکدیگر را به خود جلب کنند. پر واضح است ِصرف 

دوست داشتن و عالقه ی قلبی به یکدیگر کفایت نمی کند بلکه آنچه رفق 

آفرین و مدارابخش است اظهار محبت و اعالم موّدت است. توصیه ی اکید 

دین لطیف اسالم بر این است که محبت قلبی خود را به زبان بیاور و آن را 

اظهار کن. پیامبر اكرم  فرمودند: »قول الّرجل للمراءة انّي احبّک ال یذهب 

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

بیرون نخواهد رفت« )حّر عاملی1391: ج14، ص10(. در روایت دیگری از امام 
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سا صادق  ابراز محّبت به همسر، نشانگر رشد ایمان و انسانیت معرفی 

شده است: »العبد کّلما ازداد للنّساء حبّا ازداد في االیمان فضاًل«؛ »هر اندازه 

محّبت انسان به همسر بیشتر شود، ایمان او افزون تر خواهد شد« )همان: 11(. 

آن حضرت در جای دیگر می فرمایند: »کّل من اشتّد لنا حبًّا اشتّد للنّساء حبًّا«؛ 

»هرکس ما را بیشتر دوست داشته باشد، زنان را نیز بیشتر دوست دارد« )حّر 

عاملی 1409: ج20، ص24(.

ناگفته پیداست که منظور از عشق و محبت به همسر در این روایات 

به  غیر از عشق جنسی و مجازی است، چرا که از یک سو اصالت دادن 

امیال جنسی و افراط در این نوع از محبت در دین مبین اسالم نکوهش شده 

است )محدث نوری 1408: ج14، ص294( و از سوی دیگر عشق جنسی صرف 

ـ و به تعبیر عرفای شامخ، عشق مجازی- که مبدأ آن ترّشح غدد جنسی و 

پایانش ارضای زودگذر است، هرگز نمی تواند مایه ی استواری و پایداری 

)ویل دورانت 1369: 214(،  باشد  مدارا و سازگاری  عامل  زناشویی و  روابط 

بلکه منظور از عشق به همسر در این روایات که الزمه ی استمرار زندگی و 

مایه ی نشاط و حالوت و تداوم بخش اخالق مدارا و سازگاری بین همسران 

است همانا عشق روحانی و داشتن عواطف انسانی نسبت به این جنس است 

که خود مقدمه ی عشق حقیقی و تعالی  بخش روح انسانی به سوی جمال و 

ارزش های ازلی است.

از آنجا كه زن موجودی عاطفی است نیاز او بـه مـحبّـت بیش از مـرد 
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بوده و شاید بـه همین سبب خداوند نسبت به زنان بیش از مردان، عطوف سا

و مهربان است. پیامبر اسالم  فرمودند: »اّن اهلل تبارك و تعالي علي النّساء 

ارأف منه علي الّذکور«؛ »خداوند متعال نسبت به زنان بیش از مردان، مهربان 

است« )فیض کاشانی1362: ج3، ص119(. درباره ی رفتار آن حضرت بـا زنان، 

بیان شده است: »کان رسـول اهلل  ارحم النّاس بالنّساء و الّصبیان«، »پـیـامبر 

خدا  مهربان ترین مردم نسبت به زنان و كودكان بود« )همان: 98(. بنابراین 

بـهتر است شوهر آغازگر ابراز محّبت و تداوم بخش آن باشد. در این صورت، 

عالقه ی زن نسبت به شوهر شّدت یافته و درصدد ابراز محبت برمی آید.

ساختار وجودی و خصوصیات فطری زن او را به شّدت نیازمند محّبت 

همسر قرار داده است. زنی كـه از ایـن مـوهبت بی بهره باشد، همواره با 

  حسرت تمـام درصـدد جبران این كمبود روحی خواهد بود. امام صادق

فرمودند: »اّن المراءة خلقت من الّرجل و انّما هّمتها في الّرجال، فأحبّوا نساءکم«؛ 

»همانا زن از مرد آفریده شده و توجه او به مردان معطوف است، پس زنانتان 

را دوست بدارید« )مجلسی 1404: ج103، ص226(.

مـحـبّـتی که تداوم بخش اخالق مدارا در زندگی زناشویی است، بـایـد 

از درون آدمـی سـرچشمه گیرد و از صمیم قلب برخیزد تا در قلب دیگری 

انجام  به دو صورت  آن  ابراز  و  اظهار محّبت  این حال،  بـا  بـگـذارد.  اثر 

می گیرد؛ اول ابراز محّبت عملی كـه در بـرخـورد مـالیـم و محبت آمیز فرد 

نمایان می شود و بدین گونه زن محبت مرد نسبت به خـود را از رفـتـار او 
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سا درمـی یـابـد. دوم، ابراز محّبت زبانی و گفتاری كه نقش ویژه ای در تحكیم 

پیوند خانوادگی دارد. زن بـه ابـراز محبت زبانی شوهر نیاز دارد و به وسیله ی 

آن از عالقه ی قلبی شوهر نسبت به خود اطمینان یافته، آرامش خاطر پیدا 

می كند و هرگز شیرینی آن را فراموش نمی كند.

گفتنی است عشق و محبت امری متقابل و وظیفه ای طرفینی است و 

خانواده  مایه ی خوشبختی  همسرش  به  مرد  مـحّبت  كـه  گـونـه  هـمـان 

است، مهربانی و محبت زن به شـوهـرش نـیـز مـوجـب استحكام روابط 

و حاکمیت اخالق مدارا و سازگاری در عرصه ی زندگی خواهد بود. در 

سخنان پیشوایان دین، به زنان سفارش شده كه با محّبت و مهربانی رضایت 

و خشنودی شوهر را به دست آورند. پیامبر اکرم  فرمودند: »بهترین زنان 

باشند« )همان: ج103، ص235(.  شما زنانی هستند که عشق و محبت داشته 

حضرت رضا  می فرمایند: »بعضی از زنان برای شوهر بهترین غنیمت اند 

و آنها زنانی هستند که به شوهرشان اظهار عشق و محبت می کنند« )محدث 

نوری 1408: ج2، ص532(، اما در عشق زن و مرد همواره عامل مهمی چون 

اراده، نادیده انگاشته می شود. عاشِق کسی بودن فقط یک احساس شدید 

منفعالنه نیست بلکه نوعی تصمیم و خواستن فعاالنه و آگاهانه است که 

از معرفتی عمیق و شناختی جامع نشئت می گیرد )فروم 1354: 27(. در واقع 

پای بندی به پیمان محکم و میثاق غلیظ ازدواج و از همه مهم تر تداوم اخالق 

مدارا و سازگاری با همسر، بدون چنین عشق و محبتی، امکان پذیر نیست.
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6-2( حق ساالری توأم با ايثار و گذشت

از دیگر راهبردهای سازگاری و عوامل مهم در ایجاد و تداوم اخالق 

مدارا بین همسران از دیدگاه اسالم حق مداری و رعایت حقوق طرف مقابل 

است. تأسیس خانواده باید حس مسئولیت پذیری و ارائه ی خدمات متقابل را 

در انسان ها ارتقاء بخشد و به عنوان یک کانون تربیت، هر یک از همسران در 

انجام دادن وظایف خود و ادای حقوق دیگری در مسیر آسان سازی زندگی 

مترّقی - حق ساالری-  این اصل  پرتو  تا در  بر همسر خود سبقت گیرد 

اخالق رفق و مدارا بر روابط همسری حاکم شود.

اسالم نه طرفدار مردساالری است و نه موافق زن ساالری؛ محور قوانین 

اسالمی بر پایه ی حق ساالری و کرامت انسان و مصلحت نهاد خانواده است. 

در چنین نظامی مرد و زن حق گرا و کارگزار ارزش ها بوده نسبت به خانواده 

و جامعه ی خود مسئول اند. در آموزه های مترّقی اسالم بر اصل خدمت با 

انگیزه های الهی و معنوی بسیار تأکید شده و آنچنان پـاداش هایی بر آن مقّرر 

گردیده که هر انسان صاحب دلی را به خدمت گزاری و فعالیت خـالصانه 

  اکرم  رسول  نمونه،  باب  از  می کند؛  مشتاق  خود  همسر  بـه  نسـبت 

در روایات متعّدد درباره ی خدمت مرد به همسر فرمودند: »به همسر خود 

خدمـت نکند مگر صدیق یا شهید یا مردی که خداوند خیر دنیا و آخرت 

او را بخـواهد« )ری شهری 1375: ح7881(. در احـادیـث معصومین آمده 

است: »همانا مرد به خاطر اینکه لقمه ای در دهان همسرش می گذارد، پاداش 
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سا الهی می گیرد« )همان: ح7885( و »هرگاه مرد به زن خود آبی بنوشاند، پاداش 

برد« )همان: ح7880(. همچنین در باب خدمت زن به شوهر، چنین روایت 

شده است: »هر زنی که هفت روز شوهرش را خدمت کند، خداوند هفت 

در دوزخ را به سوی او ببندد و هشت در بهشت را به رویش بگشاید تا از 

هر در که خواهد وارد شود« )حّرعاملی 1409: ج20، ص172، ح25342(. در جای 

دیگر آمده: »هیچ زنی نیست که جرعه ای آب به شوهرش بنوشاند مگر آنکه 

این عمل او برایش بهتر از یک سال عبادت باشد که روزهایش را روزه بگیرد 

و شب هایش را به عبادت سپری کند« )همان: ح25343(.

بر پرورش روحیه ی سازگاری  این رویکرد عالوه  پر واضح است که 

با همسر موجبات نشاط آفرینی، روان سازی زندگی، تفاهم و تعاون دائمی، 

تعمیق محبت ها، فروتنی و در نهایت کسب ثواب اخروی و رضایت الهی را 

فراهم می سازد. تجربه نشان داده، توّقعات بیجا و انتظارات غیر واقع بینانه از 

همـسر یكی از علل ناسازگاری و ناكامی در زندگی به شمار می آید. با چنین 

توّقعاتی اگر هر یك از همسران نتواند انتظارات دیگری را بـرآورده سـازد، 

اختالف و كشمكش بر روابط حاکم شده و آرامش و سازش به خشونت 

و ناسازگاری تبدیل می شود، لیکن اگر همسران از درک متقابل و شناخت 

کافی از وضعیت روحی، حقوق، توانایی ها و نقاط قّوت و ضعف همدیگر 

برخوردار بوده و بر اساس آن توّقعات و انتظارات خود را تنظیم کنند، به طور 

قطع، اخالق رفق و مدارا بر زنـدگـی خـانـوادگـی حاکم خواهد شد. درك 
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شـرایـط و مـوقعیت همسر و نیز شناخت روحیات او می تواند به هـمـدلی سا

و هماهنگی بیشتر منجر شود. چنین همسرانی در زندگی پشتیبان یكدیگر 

و در مشكالت، غمخوار همدیگرند. نقل شده است که روزی رسول خدا 

 به خانه علی  وارد شدند. او و فاطمهرا دیدند كه با كمك 

یكدیگر بـا آسـیـاب دسـتـی غّله آرد می كنند. پیامبر  فرمودند: كدام 

  عرض کردند: »فاطمه خسته تر است«. پیامبر یك خسته ترید؟« علی

به فاطمه  فرمودند: »دخترم! برخیز«. او برخاست و پیامبر  به جای 

ج43،  كردند )مجلسی:  كمك  غّله  كردن  آرد  در   علی به  و  نشسته  وی 

ص50(.یکی از راه کارها و توصیه های مهم اخالقی اسالم در تداوم روحیه ی 

است؛ چرا  به همدیگر  نسبت  نابجا  توّقعات  از  پرهیز  بین همسران  مدارا 

که ُپرتوّقعی، صفتی ناپسند و محصول کبر و غرور بوده، موجب کدورت، 

کینه و نفرت و در نتیجه نابودی بنای عشق و صمیمیت می شود. بنابراین 

ارزنده است که همسران در تمام امور زندگی انتظارات و توّقعات خود را 

کنترل کنند؛ زیرا اجرای این اصل اخالقی باعث زیبایی زندگی و استحکام 

بنیان خانواده می شود )انصاریان 1378: 45(. از این رو در آموزه های اسالمی، 

از روحیه ی قناعت و بسندگی به عنوان نعمت و برکت، نشانه ی مروت و 

جوانمردی، مایه ی رضایت و خرسندی )تمیمی آمدی 1346: ج1، صص48 و 98 

و 195(، موجب عزت و ارجمندی )همان: ج2، ص174(، جمال و زیبایی زندگی 

)همان: ج3، 363(، وسیله ی سعادت و نیکبختی انسان در زندگی، نهایت اعتدال 



75

مؤلفه های الگوی مدارا با همسر از دیدگاه اسالم 
13

90
ن  

تا
س

اب
  ت

/ 5
2 

ره
ما

ش
 / 

هم
زد

سی
ل 

سا

و میانه روی )همان: ج4، صص 130و 371(، تجلی عقل و خردورزی )همان: ج5، 

ص150(، نشانه ی بلندهمتی و در نهایت بهترین خصلت اخالقی )همان: ج6، 

صص 44 و166( یاد شده است. بدون تردید، حاکمیت اخالق مدارا در زندگی 

و دست  محال  امری  قناعت  ملکه ی  و  طبع  مناعت  بدون کسب  مشترک 

نیافتنی است.  

6- 3( خوش ُخلقي و گشاده رويي نسبت به همسر

از  و  سازگاری  روحیه ی  تقویت  در  مؤثر  راهبردهای  از  دیگر  یکی 

خوش رفتاری  و  نیک خویی  همسر،  با  مدارا  الگوی  اصیل  شاخص های 

را  پسندیده  اعمال  و  از خوبی ها  بسیاری  ریشه ی  دینی،  آموزه های  است. 

فاقد  زندگی  و  محّبت آمیز  و  دوسـتانه  محـیط  می داند.  خوش ُخلقی  در 

نگرانی های روحی در سایه ی خوش رفتاری و گشاده رویـی تحّقق می یابد. 

امام علی  می فرمایند: »العیش أهنأ من حسن الخلق«؛ »چیزی همانند 

خوش ُخلقی زندگی را گوارا نمی سازد )همان: 13(. به نظر می رسد با توجه به 

اینکه شاید احتمال بدُخلقی و سوء معاشرت از مرد - به جهت ویژگی های 

شخصیتی و نوع مسئولیت هایی که شارع مقدس به عنوان سرپرست خانواده 

بر عهده ی او گذاشته )نساء: 34( - بیشتر باشد، لذا خطاب آیات و روایات 

نسبت به مرد مبنی بر خوش رویی و ُحسن معاشرت با همسر نیز غالب است. 

قرآن کریم با استقرار اصل معروف به عنوان وظیفه ای در روابط بین همسران 

در دوازده مورد به نهادینه کردن این اصل اخالقی در خانواده می پردازد که 
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اغلب این آیات خطاب به مردان، مبنی بر رعایت مدارا و تعادل رفتاری در سا

برقراری روابط انسانی و اخالقی با همسر است )میرخانی1380: 183(. از جمله 

بالمعروف«؛ »با همسران خود به شایستگی و  آیه ی شریفه ی »و عاشروهّن 

نیکی رفتار کنید« )نساء: 19(. عالمه طباطبایی در این باره می نویسد: »معروف 

همان چیزی است که متضمن هدایت عقل و حکم شرع و فضیلت و محاسن 

ُخلق نیکو و سّنت های حسنه در آداب است« )طباطبایی1370: ج2(. تأکید وحی 

بر ُحسن ُخلق و خوش رویی تا جایی است که حتی نسبت به زنان مطّلقه 

می فرماید: »و إذا طّلقتم النّساء فبلغن أجلهّن فأمسکوهّن بمعروٍف أوسّرحوهّن 

بمعروف و التمسکوهّن ضراراً لتعتدوا«؛ »و هنگامی كه زنان را طالق دادید و 

به آخرین روز »عّده « رسیدند، یا به طرز صحیحی آنها را نگاه دارید )و آشتی 

كنید( یا به طرز پسندیده آنها را رها سازید و هیچ گاه به خاطر زیان رساندن 

و تعّدی كردن آنها را نگاه ندارید!« )بقره: 231(. اشاره به اینکه یا با صمیمیت 

و مالطفت و رفتار شایسته، همسرانتان را نگه دارید و زندگی زناشویی را با 

خوش خلقی و بر اساس معروف ادامه دهید و اگر هیچ گونه زمینه ی سازش 

و مدارا بین شما نیست، با رفتاری منطقی و معقول و به دور از هرگونه آزار 

و خشونت از یکدیگر جدا شوید )مطهری1357: 322(.

سّنت نبوی  و سیره ی عملی ائمه ی معصومین  نیز گواه روشنی 

الگوی  شاخص های  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  ُخلقی  خوش  اصل  بر 

مدارا با همسر است. تا جایی که در منابع حدیثی شیعه، بابی تحت عنوان 



77

مؤلفه های الگوی مدارا با همسر از دیدگاه اسالم 
13

90
ن  

تا
س

اب
  ت

/ 5
2 

ره
ما

ش
 / 

هم
زد

سی
ل 

سا رسول  است.  یــافته  اخـتصاص  األناث«  علي  الرقَّه  زیاده  استحباب  »باب 

اکرم نیکوترین مردم در دریافت حقیقت ایمان را کسی می داند که نسبت 

النّاس  »أحسن  باشد:  خوش ُخلق تر  و  مهربان تر  خویش  اهل  و  همسر  به 

ألطفهم بأهله و أنا ألطفکم بأهلي« )حرعاملی1391: ج14، باب11( و در جای دیگر 

فرمودند: »خیارکم خیارکم لنسائهم«؛ »شایسته ترین شما، خوش رفتارترین شما 

با همسرانشان هستند« )صالحی 1385: ح1477(. به عالوه، آموزه های دینی به 

توصیه و تشویق خوش خلقی اکتفا نکرده بلکه بر نهی از خشونت و بدرفتاری 

با همسر نیز تأکید می ورزد. از موضع روایات، اعمال و رفتار خشونت آمیز 

با روابط عاطفی و صمیمی که بایستی بین زوجین باشد منافات دارد )آلوسی 

»إنّي  می فرمایند:  کالمی  در    رسول  ج5، صص27-25(. حضرت   :1345

أتعّجب مّمن یضرب إمرأته و هو بآلّضرب أولي«؛ »در تعّجبم از کسی که همسر 

خود را می زند در حالی که خود به کتک خوردن سزاوارتر است« )مجلسی 

1404: ج100، ص249(. حضرت تأکید می فرمودند که در روابط رفتاری خود 

با همسران ایشان را به واسطه ی ضرب اذیت و با زشتی و رفتار قبیح با آنان 

.» برخورد نکنید: »التضربوهنَّ و التقبحوهنَّ

6-3-1( موجبات خوش اخالقي

ــانه ی نیک  ــالمی از خوش اخالقی به عنوان نش ــا اینکه در روایات اس ب

ــن الخلق«؛ »خوش خلقی  ــب حس تباری امام علی  فرمودند: »نعم الحس

خوب تباری است« )تمیمی آمدی 1346: ج6، ص165 و 36( و برتریِ نژاد چنان که 
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ــانه های برتری نژادها، سا ــراق کرم االخالق«؛ »از نش ــرف االع فرمودند: »من اش

خلق های نیکو و بخشنده است« )همان: 36( و ناشی از كرامت نفس و اصالت 

ــًا«؛ »پاکیزه ترین مردم از لحاظ نژاد و  ــنهم اخالق نژاد »أطهر النّاس اعراقًا احس

اصالت است« یاد شده است )همان: ج2، ص405(، با این وصف همسرانی كه 

بداخالق بوده یا از صفات ارزشمند اخالقی كم بهره اند، می توانند در پـرتـو 

ــش و بـا ایـجاد و پـرورش فضایل اخالقی به اصالح رفتار  ــعی و كوش س

ــی را فراهم کنند. از آنجا که  ــردار خود پرداخته، موجبات خوش اخالق و ك

ــی و بیان همه ی این عوامل پژوهشی مفّصل و مستقل می طلبد، لذا در  بررس

این مقال فقط به بیان دو عامل مهّم و مؤّثر در رشد و پرورش خوش اخالقی 

بسنده می شود.

6-3-1-1( ايمان

گـرچـه خـوش رفـتـاری یـكـی از صفات پسندیده ی انسانی است، ولی 

از آنجا كه دین ورزی به باروری بیشتر صفات اخالقی كمك شایانی می کند، 

دین مبین اسالم سفارش ها و توصیه های زیادی در جهت نـیـك  خـویـی 

بـه مـتـدیّـنـان دارد، لذا هـركس كه ایمان بیشتری دارد، از رفتار نیكو و 

كرامت های اخالقی بیشتری نیز بهره مند است. البته با اینکه ایمان یكی از 

عوامل رشد خوش اخالقی است، ولی ممكن است كسی ایمان داشته باشد، 

لیكن به خاطر فقدان عوامل دیگر خوش اخالق نباشد، چنان كه عكس آن 

هم امكان دارد. پیامبر اكرم فرمودند: »الخلق الحسن نصف الّدین«؛ »خلق 
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سا نیكو نصف دین است« )مجلسی 1404: ج71، ص385(. در سخنی دیگر، اسالم 

و مسلمانی را در خوش اخالقی معرفی كرده و فرمودند: »االسالم حسن 

الخلق« »دین اسالم خوش اخالقی است« )مّتقی 1401: ج3، ص17(. انسانی كه 

براساس توصیه های دینی باور دارد بداخالقی با همسر موجب قهر و عـذاب 

الهـی - و از آن جـمـله فشار قبر بـرای روشـن شـدن تـأثـیـر بـداخـالقـی 

الهی تأّمل در ماجرای دفن )سعدبن  در گرفـتار شـدن انسان بـه عـذاب 

معاذ( سودمند است. پیامبر اكرم در مراسم تدفین آن مجاهد و یـار بـا 

وفـای خـود از او تـجـلیـل كـرد و احـتـرام زیـادی بـرایـش قائل شد. 

مادر سعد وقتی رفتار پیامبر  را مشاهده كرد، گفت: »پسرم! بهشت بر 

تو گوارا بـاد«. رسـول خدا  فرمودند: »ای مادر سعد! این گونه قضاوت 

مكن، زیرا سعد اكنون گرفتار فـشـار قـبـر اسـت«. اصـحـاب بـا تـعـجّـب 

پـرسـیـدنـد: »بـا ایـن هـمـه احـتـرام و تجلیل شما، چرا او دچار فشار قبر 

است«؟ حضرت فرمودند: »انّه کان في خلقه مع اهله سوء«؛ »او با خانواده اش 

)قدری( بد رفتار بود« )مجلسی1404: ج73، صص 298 و 299(. می شود، به یقین 

در برخورد و روش اخالقی خود دّقت کرده و خوش اخالق و گشاده رو 

خواهد بود تا خشنودی خدا را به دست آورد. در روایـتـی آمده است: به 

پیامبر اكرم  خبر دادند كه فالن شخص زن خوبی است؛ روزهـا روزه 

دارد و شـب هـا عـبادت می كند، ولی بداخالق است و با زبانش همسایگانش 

را آزار می دهد. آن حضرت فرمودند: »ال خیر فیها، هي من اهل النّار«؛ »در او 
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خیری نیست، وی از اهل دوزخ است« )مجلسی1404: ج71، ص394(.

6-3-1-2( تمرين و ممارست براي ايجاد ملکه ي فضايل

به طور کلی، تـمـریـن از عـوامـل مهم رشـد و پـرورش صفات اخالقی 

و کسب ملکات پسندیده ی انسانی به شمار می آید. از دیدگاه پیشوایان دینی 

نقش ممارست و تکرار در عادت و حصول ملکه ی اخالقی انکارناپذیر است. 

چنان که امام علی  فرمودند: »عّود نفسک فعل المکارم«؛ »نفس خویش 

را به انجام اعمال پسندیده عادت بده« )تمیمی آمدی 1346: ج4، ص329(. از 

نگاه حضرت علی  تـمـریـن و تكرار نسبت به یك خصلت زیبا یا 

زشت، آن را به صورت عادت یا طبیعت دّوم انسان در می آورد: »العادة طبع 

به  ثان«؛ »عادت، طبیعت دوم است« )همان: ج1، ص185(. وقـتـی چـیـزی 

صورت عادت انسان جلوه گر شد، به تدریج بر وجود او مسّلط می شود. 

به فرموده ی امیر مؤمنان : »العاده علي کّل انسان سلطان«؛ »عادت بر هر 

انسانی حكومت می كند« )همان: ج5، ص28(. در هـر ازدواجـی، زن و شـوهر 

به محیطی قدم می گذارند كه زندگی در آن برایشان تازگی دارد. از ایـن رو، 

بـر آنـان الزم اسـت كـه در رفتارشان با یكدیگر بـه فـضایل اخـالقی و 

آداب متناسب با زندگی خانوادگی توّجه داشته و با تمرین برای ایـجـاد و 

كسب ارزش های اخالقی بكوشند تا آن ارزش ها به صورت ملكه درآیند، 

به گونه ای كه بـدون هـیچ زحمت و تكّلفی با همسر و فرزندان خویش، 

رفتار نیك داشته باشند. همان طور که آن امام همام  فرمودند: »کفي بفعل 
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سا الخیر حسن عادة«؛ »عادت نیكو برای انجام دادن عمل نیك، كفایت می كند« 

)همان: ج4، ص577(.

6-3-2( آثار و مظاهر خوش اخالقي

نـقـش خوش خلقی و گـشـاده رویـی در تـأمین سعادت زندگی بسیار 

بوده، در تمام شئون خانواده - مثل روابط اخالقی زن و  عمیق و فراگیر 

زناشویی  روابط  در  است.  اثرگذار  فرزندان-  تربیت  شیوه ی  نیز  و  شوهر 

داد و محّبت و  نشان  را  به صورت های گوناگون می توان خوش اخالقی 

صمیمیت را بـه همسر هدیه کرد. اینك به برخی از آثار و جلوه های زیبای 

بین  مدارا  روحیه ی  تداوم  و  ایجاد  در  شگرفی  تأثیر  -كه  اخالقی  خوش 

همسران دارد- اشاره می شود.

6-3-2-1( نرم خويي

از ویژگی های افراد مؤمن نرم خویی و رفتار توأم با مالطفت و فروتنی 

است. امیر مؤمنان  فرمودند: »اّن المؤمنین هیّنون لیّنون«؛ »همانا مؤمنان، 

براساس  شوهر  و  زن  رفتار  ص540(.  ج2،  )همان:  نرم خویند«  و  فروتن 

اختالف  و  كینه  و  می كارد  دل  در  را  و صـفا  دوستی  بـذر  نـرم   خـویـی، 

یستدم  تلن حاشیته  »و من  فرمودند:    بین می برد. حضرت علی  از  را 

من قومه الموّدة«، »هركس خوی نرم دارد، از محّبت دایمی خویشاوندانش 

برخوردار خواهد بود« )مجلسی 1404: ج40، ص163(. بـا نرم خویی توفیق انسان 
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در زندگی تـوأم با صلح و آرامش بیشتر می شود؛ زیرا بازتاب منفی نداشته، سا

موجب همكاری دیگران با وی خواهد بود. گاهی نیز نرم خویی بـا افـراد 

خشمناك و درشت خو - به غیر از ظالمین و متکبرین-  مایه ی تحّول و در 

به شكل  این مسئله در مـحیط خانواده  آنها می شود.  نتیجه خوش رفتاری 

بارزتری خودنمایی می كند. بدین جهت نرم خویی در خانواده بهترین روش 

  بـرای کامیابی و پـرهـیز از اختالف و درگیری است. امیر مؤمنان علی

فرمودند: »لن لمن غالظک فانّه یوشک أن یلین لک«؛ »در بـرابر كسی كـه بـا 

تو درشتی می كند، نرم خو باش، زیرا زود باشد كه نسبت به تو نرم خویی كند« 

)نهج البالغه 1326: نامه31، ص932(. البته واضح است که مقصود از نـرم  خـویی، 

سـستی و بـی تفاوتی نیسـت، چـرا كـه مـؤمنان در عین نرم خویی از سستی 

تندخویی  و  از خشونت  و جدیت  قاطعیت  عین  در  و  دور  به  كسالت  و 

بركنارند. حضرت امیر  فرمودند: »ولن لیّنا من غیر ضعف، شدیداً من غیر 

عنف« »نرم باش بدون ضعف، سخت )قاطع( باش بدون خشونت« )تمیمی 

آمدی 1346: ج4، ص65(.

6-3-2-2( نرم زباني

مقاصد  بیان  بـرای  انـسان  كـه  اسـت  ایـن  نـرم زبـانـی  از  مـقـصـود 

خود از سخنان مالیم و گفتار محترمانه استفاده كند و از خشونت و تندی 

بپرهیزد. نـرم زبـانـی در محیط خانواده اغلب زمینه ی درگـیری  در گفتار 

بر روابط همسری،  را  برده، محّبت و سازگاری  بـین  از  را  نـاراحـتـی  و 
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سا حكم فرما می سازد. امیر مؤمنان  فرمودند: »عّود لسانک لین الکالم و بذل 

الّسالم یکثر محبّوك و یقّل مبغضوك«؛ »زبانت را به گفتار نرم و سالم دادن 

عادت بده، تا دوستانت زیاد و دشمنانت كم شوند« )همان: ج4، ص329(. بـین 

اخالق انسان و گفتار او ارتباط كامل وجود دارد و هرگونه تغییر در اخالق 

تأثیر عمیقی در شـیـوه ی بـیان و نوع گفتار او می  گذارد. به قطع، در گفتار 

شخص بداخالق تندی و خشونت موج می زند و بخش عمده ای از بدخلقی 

او از مجرای گفتارش بروز می کند. برعكس، اخالق نیكو در گفتار نیز تأثیر 

مثبت و نیكو گذاشته، سخن را از لطافت خاصی برخوردار می سازد. چنان که 

امیر مؤمنان فرمودند: »إذا حسن الخلق لطف النّطق«؛ »هنگامی كه اخالق 

نیكو شود، سخن لطیف گردد« )همان: ج3، ص143(.

6-3-2-3( ايجاد انس و محّبت

انـس و مـحبت از نـیازهای ابـتدایی و ضـروری كـانـون خانواده بوده، 

زندگی بدون آن دچار نـابسامانی های فراوان می شود. انس زن و شوهر نسبت 

به یكدیگر، جز در پرتو خوش اخالقی و نـیك رفـتاری حـاصل نـمی شود. 

هركس كه دوسـتدار محبت و خـواهـان نـفـوذ در دل دیگران است، هیچ 

راهی بهتر از خـوش اخالقی نخواهد داشت. امام علی  فرمودند: »علیك 

بحسن الخلق فانّه یکسبک المحبة«؛ »خوش خلق باش كه برایت محّبت جلب 

می كند« )همان: ج4، ص288(. انـسان خـوش اخـالق هـمـواره با زبانی نرم با 

دیگران سخن می گوید و بدین جهت آنان را تحت تأثیر قرار داده، محبتشان 
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تاءنس النفوس«؛ »با نرم خویی دیگران با انسان مأنوس می شوند« )همان: ج3، 

و  می كند  بدرفتاری  و  بداخالقی  همسرش  با  همواره  كه  كـسی  ص217(. 

با زبانی تند و خشن با او سخن می گوید، نـباید انـتـظار داشته باشد كه 

همسرش با او مأنوس شده، نسبت به او عواطف و احـساسات دوستانه ای 

ابراز کند. بداخالقی و خشونت، ارمغانی جز دوری همسران از یكدیگر و 

سركوبی عواطف محبت آمیز آنها ندارد. تنها در پرتو خوش اخالقی با همسر 

است كه می توان انس و محبت را در محیط خانواده به وجود آورده و رفق 

و مدارا را بر روابط حاکم کرد.

6-3-2-4( مانع خشونت و کدورت

و  مشكالت  حّل  روش هـای  بـهـتـرین  از  یـكی  اخـالقی  خوش 

درگیری های خانوادگی است و با نـیـك خویی می توان خشونت و كدورت 

را برطرف ساخته، محیطی آكنده از صفا و دوستی به وجود آورد و زندگی 

را شیرین کرد. بدین جهت حضرت امیر  فرمودند: »بحسن الخلق یطیب 

العیش«؛ »با خوش اخالقی، زندگی شیرین و نیكو می شود« )همان: ج3، ص218(. 

همچنین فرمودند: »من حسنت خلیقته طابت عشرته«؛ »هركس اخالقش نیكو 

شود، زندگی اش پاكیزه و نیك می گردد« )همان: ج5، ص238(. عالوه بر اینها، 

  اكرم  پیامبر  دنیا و خوشی آخرت است.  باعث راحتی  خوش ُخلقی 

فرمودند: »ما یوضع في میزان امرٍء یوم القیامة افضل من حسن الخلق«؛ »روز 
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)کلینی  نمی شود«  نهاده  نیكو  ُخلق  از  بهتر  ترازوی كسی چیزی  در  قیامت 

1365: ج2، ح2(. ایشان به طور خاص در باب خوش رویی و ُحسن ُخلق با 

همسر فرمودند: »أقربکم منّي مجلسًا یوم القیامه أَحسنکم خلقًا و خیرکم ألهله«؛ 

»نزدیک ترین شما به جایگاه و همنشینی من در روز قیامت، کسانی هستند 

که نسبت به همسران و اهل خود، بهتر و خوش اخالق تر باشند« )حّرعاملی 

1409: ج12، ص153(.

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

از موضع علم، فلسفه و دین اساس خلقت جهان بر اختالف، تضاد و 

چندگانگی است. خالق هستی در قرآن کریم می فرماید: »ولو شاء ربک اجعل 

الناس امة واحدة و الیزالون مختلفین«؛ »اگر پرودگارت می خواست هر آینه 

همه ی مردم را به اجبار، یک امت واحده قرار می داد در حالی که همچنان 

اختالف می ورزند« )هود: 118(. گویی تضاد و اختالف، منشأ خیرات قائمه ی 

جهان بوده و نظام عالم بر آن استوار شده است )مطهری1383: ج1، ص188(. به 

قطع، نهاد خانواده نیز از این قانون تکوینی مستثنی نبوده و انواع اختالفات 

طبیعی، فرهنگی و اخالقی در آن وجود دارد. سزاوار است در نگاه اّول به 

همه ی این اختالفات با دید مثبت و رحمت آمیز نگریسته شود، زیرا اختالفات 

و مشاجرات بین همسری نظر به تفاوت ساختاری، جنسیتی و شخصیتی زن 

و مرد امری کاماًل طبیعی و بلکه ضروری بوده، چه بسا خود عامل تناسب 

تصمیمات جدید  أخذ  تعالی،  و  رشد  ساز  زمینه  وثیق،  پیوند  و  تکامل  و 
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و سازنده، هدف گیری های بدیع و کامیابی های شیرین و مؤثر در زندگی سا

مشترک شود )هاشمی رکاوندی 1378: 68- 57(. بنابراین صرف نظر از علل و 

عوامل دخیل در ایجاد تنش و تعارض، وجود اختالفات در روابط همسری 

امری مسّلم و اجتناب ناپذیر است. با این حال در صورت بروز اختالفات 

از عوامل مهم در تحکیم  نقش های کارکری همسران و  از  ِ مخّرب یکی 

اخالق مدارا نقش تنش زدایی و مدیریت بحران یا به اصطالح روان شناسی 

مهارت »حّل مسئله« است که در این موقعیت، هریک از همسران بایستی با 

دخالت های منصفانه و اصالح طلبانه در حّل اختالف کمال مدارا و مالیمت 

را با طرف مقابل داشته باشد. 

یکی از مکانیسم های حّل مسئله در روابط همسری، رفتار به مقتضای 

طبیعت و ساختار فیزیکی و روحی زن و مرد است. توضیح آنکه همان گونه 

که مردان توّقع دارند همسر آنها در تمام ابعاد وجودی یک زن به تمام معنا 

و سرچشمه ی لطف و نیکی و صداقت و پاکی باشد، زنان هم از شوهرانی 

تدبیر و ذکاوت و شجاعت و  رفتار مردانه و قدرت  فاقد روحیات و  که 

حتی گاهی روحیات خشک و خشن مردانگی بوده و در برخورد با مسائل 

و مشکالت ضعیف الّنفس و زبون و جبون هستند، به شّدت اظهار نارضایتی 

و گاه نفرت می کنند. زن از صمیم دل دوست دارد که همسرش فردی با 

غیرت و حمیت و اهل تدبیر و کفایت باشد تا در کنار او احساس تکامل و 

آرامش کرده، در پرتو این روحیه به حل مسائل و مدیریت زندگی بپردازد، 
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سا زیرا در هر حال »زن از مرد شجاعت و دلیری می خواهد و مرد از زن زیبایی 

و دلربایی« )مطهری1357: 175(. در مقابل، زن با مسّلح بودن به سالح محّبت 

و حّس احترام و اطاعت از شوهر به سهولت می تواند در عمق جان او نفوذ 

کرده و روحش را با روان خویش دمساز و هماهنگ سازد؛ چرا که مردان 

همواره دوست دارند همسرشان با ابراز محبت و احترام با آنان برخورد کنند. 

بنابراین زن با برخورداری از جاذبه ی قدرتمند عاطفی قادر به حّل مسئله و 

مدیریت بسیاری از اختالفات بوده، هیچ نیـازی به اعمال خشونت ندارد. 

قــدرت عاطفی زن، آن قدر کارساز است که به تعبیر ولتر1 تمام استدالل های 

عقلی مرد با یک عاطفه ی زن، برابری نمی کند« بـدیـن تـرتـیـب هـر كدام از 

آنها که در انجام دادن وظیفه ی خود كوشاتر باشد، نقش بیشتری در تحكیم 

خانواده خواهد داشت و اگر هر دو با احساس مسئولیت شایسته وظایف 

ویژه ی خـود را بـه درسـتی انجام دهند، كشتی خانواده را در برابر امواج 

حوادث و ناگواری های اجتماعی، با سالمتی به ساحل می رسانند. به گفته ی 

پروین اعتصامی:

 وظیفه زن و مرد ای حكیم دانی چیست ؟    

        یكی است كشتی و آن دیگری است كشتیبان

 1- Wolter
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     چو ناخداست خردمند و كشتیش محكم              سا

                        دگر چه باك ز امواج ورطه طوفان

            )آموزگار 1355: 127(.

 رویکرد عاطفی زن به مسائل و مشکالت گاهی می تواند قدرتمندترین 

مردان و سرسخت ترین دل ها را به انعطاف و مدارا بکشاند؛ چراکه »اولین و 

مالیم ترین صفت ممتاز زن، مالیمت و نرمی اوست. مالیمت زنان هم فقط 

به خاطر مردان نیست، بلکه به نفع خودشان است. سرسختی و خشونت 

ایشان کاری صورت نمی دهد، جز اینکه بدبختی آنها را بیشتر و شوهران 

را عاصی تر می کند« )روسو 1349: 507(. شّدت عاطفی و خصلت دگرخواهی 

زن از عواملی است که وی را متمایل به احترام و تواضع نسبت به همسر 

خویش می سازد. در آموزه های تربیتی اسالم، با ظرافت و تعّمق بر روحیه ی 

اطاعت پذیری و تواضع زن در برابر همسر خویش تأکید شده است رسول 

اکرم  در این باره می فرمایند: »می خواهی تو را به بهترین گنجینه ی مرد 

خبر دهم؟ زن شایسته ای که وقتی بدو نگرد مسرور شود و هرگاه به او فرمان 

دهد اطاعت کند...« )صالحی 1385: 297(.  

6-5( مسئولیت پذيری و انجام دادن وظايف همسری

از دیگر شاخص های الگوی مدارا با همسر و عامل مؤثر در تأمین سعادت 

خانواده، حس مسئولیت پذیری متقابل همسران است. هر یك از زن و مرد 
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سا باید بدانند كه با قبول زندگی مشترك، وظایفی بر عهده ی آنها قرار گرفته 

كه پیش از تشكیل خانواده از آن آسوده بودند. این مسؤلیت ها با توجه به 

اختیارات، توانایی ها و شرایط خاص هر یك از زن و شوهر بر عهده ی آنها 

قرار می گیرد؛ مسؤلیت هایی از قبیل تأمین هزینه ی زندگی، مدیریت خانواده، 

همسرداری، تربیت اوالد و غیره. وجود این حس، مایه ی استحكام پیوند 

زندگی  در  مدارا  اخالق  و حاکمیت  آرامش روحی  و  آسایش  خانوادگی، 

می شود. رسول خدا  می فرمایند: »الّرجـل راع عـلي اهـل بیته، و کّل راع 

مسئول عن رعیّته، والمرأة راعیة علي مال زوجها و مسئولة عنه«؛ »مـرد نگهبان 

اهل بـیت خـود است و هر نگهبانی در مورد آنچه كه باید از آن نگهبانی 

كند مسئول اسـت و زن نگهبان مال همسرش بوده، نـسبت بـه آن مـسئول 

است« )محدث نوری 1408: ج14، ص248(.

از موضع وحی این مسئولیت از جانب مرد اهمّیت خاّصی دارد، زیرا وی 

عهده دار سـرپرستـی خانـواده اسـت )نساء: 34( و در نتیجه در بـرابـر همه ی 

مسائل و مـشكالت فكری، روحـی، اخالقی و اقتصادی همسـر و فـرزنـدان 

این  بار  زیر  از  كردن  شانه خالی  و  رفتن  طـفره  که  بوده  مـسـئول  خـود 

مسئولیت ها، آفت بزرگی برای زندگی خانوادگی محسوب می شود. با این 

حال، می توان وظایف همسری را در سه بخش مسئولیت های متقابل، وظایف 

اختصاصی مرد و وظایف اختصاصی زن در پرتو روایات و آموزه های دینی 

تبیین کرد.
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6-5-1( مسئوليت هاي متقابل در رفتار ارتباطي همسرانسا

بـرای اداره ی بـهتر زندگی و حفظ كیان خانواده هر یك از زن و شوهر 

مسئولیت هایی در قبال یکدیگر دارنـد. گـرچـه این مسئولیت های متقابل در 

رفتار ارتباطی زوجین، متفاوت است، لیکن متناسب و هماهنگ با ساختار 

وجودی آنها بوده و مایه ی تحكیم و حفظ پیوند می شود. البـتّـه مـمكـن 

ولی  باشند،  داشته  امتیاز  خود  شوهران  بر  مذكور  جهات  از  زنانی  است 

نظر می  گیرد  در  را  مردم  نوع  بلكه  ندارد،  نظر  افراد  به تك تك  قـوانـین 

و شكی نیست كه از نـظر كلی، مـردان نـسبت بـه زنـان آمادگی بیشتری 

برای مدیریت دارند. اگرچه زنان نیز وظـایـفی می توانند به عهده بگیرند كه 

اهمیت آن محل تردید نیست )مکارم شیرازی: 1379: ج3، ص370 ؛ طباطبایی1370: 

ج4، صص 365 و 366 و 368 و 369(.

نیاز شدید به عالقه، محّبت و عشق    زنـدگی مـشـترك خـانـوادگی 

زن و شوهر به یكدیگر دارد و هر كدام از آنها باید به گونه ای رفتار كنند كه 

مجذوب همدیگر باشند و كانون خانواده را گرم نگه دارند )کاشفی 1383: 

163(. اگر چه دوستی و محبت از ابتدای تشكیل خانواده وجود دارد، اما برای 

تداوم و افزایش آن، باید تالشی دو جانبه صورت گیرد، تا عالقه و محبت 

زن و شوهر به یكدیگر افزایش یابد. بـرای جـلب محـبت همسـر بـاید هر 

كار مـعقول و پسـندیده ای را انجام داد، بـرای مثال از ابتدای ورود به خانه 

زن و شوهر با سالم و روی خوش با یكدیگر برخورد كنند. در بـعـضـی از 
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سا روایـات، رفـتار نیكوی زن در هنگام ورود شوهر به خانهـ  كه مایه ی جذب 

همسر است ـ از حقوق مرد شمرده شده است. پیامبر اكرم  فرمودند: 

بیتها فترّحب«؛ »حـق مـرد  المراءة... ان تستقبله عند باب  الّرجل علي  »حق 

بـر زن ایـن است كه... هنگام وروِد شوهر، در آستانه ی دِر خانه استقبالش 

كند و به وی خوش آمد گوید« )محدث نوری 1408: ج14، ص254(. چـنـین 

برخوردی محّبت به زن را در قلب شوهر افزایش داده، خستگی كار روزانه 

را برطرف کرده و زندگی را دلپذیر و جّذاب می کند. در موارد بسیاری نیز 

اسالم بر حفظ حقوق زن تأکید کرده و مردان را بر محبت و گذشت نسبت 

به همسر سفارش می کند، به عنوان نمونه از امام صادق  پرسیده شد: »ما 

حّق المراة علي زوجها الّذي اذا فعله کان محسنًا؟ قال...و ان جهلت عفر لها«؛ 

»حق زن برشوهرش چیست که اگر مرد آن را انجام دهد نیکوکار است؟ 

فرمودند...اگر زن از روی جهل خطایی کرد، مرد او را ببخشد« )حّرعاملی 

1409: ج20، ص169(.

قرآن کریم نیز در این باره می فرماید: »هّن لباس لکم وانتم لباس لهّن...« 

)بقره: 187(. »از آنجا که لباس انسان را می پوشاند و حفظ می کند، زن و مرد 

به لباس تشبیه شده اند )زمخشری 1414: ج1، ص230(؛ یعنی زن و مرد، هر یک 

طرف مقابل را از رفتن به دنبال فسق و فجور و اشاعه دادن آن در بین دیگران 

لباس نکات  به  حفظ می کنند )طباطبایی 1370: ج2، ص64(. در تشبیه همسر 

جالب توجهی وجود دارد که خود به تنهایی می تواند بیانگر راهبردهای مؤثر 
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در روابط همسری باشد؛ برای نمونه، لباس متناسب با فصل و زمان تغییر پیدا سا

می کند، پس هر یک از زوجین باید اخالق و رفتار خود را متناسب با نیاز 

روحی و روانی همسر خود تنظیم کند یا اینکه لباس باید در رنگ، دوخت 

و جنس مناسب شأن انسان باشد، یا اینکه لباس هم موجب حفظ بدن است 

و هم زینت به حساب می آید و انسان همیشه به آن نیازمند است. البته بین 

انسان را  لباس  لباس رابطه ای متقابل وجود دارد. همان گونه که  انسان و 

حفظ می کند، انسان نیز موظف به حفظ لباس خویش است )قرائتی 1383: ج1، 

ص382(. لذا زن و مرد باید همانند لباس هم باشند، هم یکدیگر را از خطا و 

اشتباه حفظ کنند و هم هر یک زینت دیگری به حساب آید و به او افتخار 

کند. این رابطه ی تنگاتنگ و متقابل در یک تشبیه بسیار ساده و کوتاه بیان 

شده و نشان دهنده ی ارتباط صمیمانه و پر از صدق و دوستی دو همسر 

نسبت به هم است. 

در این بخش از نوشتار به پاره ای از مسئولیت های متقابل - که خود 

از مصادیق بارز ُحسن ُخلق در روابط همسری محسوب می شود- اشارت 

می شود.

6-5-1-1( تشکر و قدرداني

سـپاسگزاری از كارهای شایسته ی افراد یكی از راه های جلب محبت بوده، 

مایه ی تشویق و ترغیب آنها بـه ادامـه ی كـار اسـت. در مقابل، بـی توجهی و 

قدرناشناسی از اعمال پـسـندیده موجب ایجاد روحـیه ی ناامیدی و دلسردی 
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سا و نشانه ی پستی و خواری است. حضرت علی  فرمودند: »الّلؤم ان ال 

تشکر النّعمة«؛ »پستی آن است كه از نعمت قدردانی و سپاسگزاری نكنی« 

)مجلسی 1404: ج78، ص105(. در زنـدگی خانوادگی، هـر یک از همسران باید 

در جهت ایفای وظـایف خـود متحّمل رنج و زحمت شده، تمام تالش خود 

را وقف زندگی کنند. از این رو، سزاوار است كـه هـر دو نـسبت بـه كـار 

یـكدیگر سپاسگزار باشند. در این صورت با دلگرمی بیشتر به تالش خود 

ادامه داده، در حاکمیت اخالق مدارا خواهند کوشید. بر عكس اگر زحمات 

هر كدام نادیده گرفته شود، به تدریج شور و نشاط و آرامش به دلسردی و 

پژمردگی و خشونت تبدیل خواهد شد. امام صادق  فرمودند: »مکتوب 

في التّوراة: اشکر من انعم علیک و انعم علي من شکرك فانّه ال زوال للنّعماء 

اذا شکرت و ال بقاء لها اذا کفرت«؛ »در تـورات نـوشته است: از كسی كه به 

تو احسان كرد سپاسگزاری كن و به كسی كه از تو سپاسگزاری كرد احسان 

كن، زیرا نعمت ها با سپاسگزاری پایدارند و با ناسپاسی ناپایدار« )کلینی 1365: 

ج2، ص149(. شكر و قدردانی از زحمات بخشی از ناراحتی های خانوادگی 

و خشم و خشونت همسران را برطرف می كند؛ چرا كه سپاسگزاری نقش 

مهّمی در جذب افراد داشته، مایه ی خشنودی و مهربانی است. امیر مؤمنان 

للساخط  للراضي عنک یزیده رضًا و وفاًء، شکرك   فرمودند: »شکرك 

علیک یوجب لک منه صالحًا و تعّطفًا«؛ »تشكر تو از كسی كه نـسبت بـه تو 

راضی باشد، خشنودی و وفاداری را زیاد می كند و سپاسگزاری ات نسبت به 
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كسی كه به تو خشمناك است، موجب صالح و مهربانی است« )تمیمی آمدی 

1346: ج4، ص161(.

 6-5-1-2( هديه دادن

هدیه دادن كـه نـشانگر محّبت و ارادت قلبی افراد نسبت به یكدیگر 

است، در زندگی مشترك خانوادگی از اهمّیت بیشتری برخوردار است و 

موجب افزایش محّبت زوجین نسبت به یکدیگر شده، كینه ها و دشمنی ها 

به  مرد  و  زن  از  یک  هر  كه  است  شایسته  رو،  این  از  می برد.  بین  از  را 

تناسب تمّکن و شرایط خـود، هدایای مناسبی تهّیه كرده و در مناسبت های 

گوناگون و نیز پس از بازگشت از مـسافرت ـ كه به طور مـعمول همسر در 

انتظار آن نشسته است ـ به او تقدیم کند )کاشفی1383: ص186- 179(. پیامبر 

تذهب  و  ااُلخّوة  تجدر  و  الموّدة  تورث  »الهدیّة  فرمودند:   اسالم گرامی 

الّضغینة، تهادوا تحابّوا«؛  »هـدیه موجب موّدت و پایداری برادری می شود و 

كینه ها را از بین می برد، به یكدیگر هدیه دهید تا همدیگر را دوست بدارید« 

)مجلسی1404: ج77، ص166(.

6-5-1-3( آراستگي به فضايل اخالقي

و  مالیمت  گذشت،  صبر،  نظیر  اخالقی  ارزشمـند  صفات  از  بـعضی 

نرمی، احسان، سخاوت، انصاف و تواضع در جلب محّبت همسر و به تَبع 

امیر مؤمنان  فرمودند:  آن در استمرار اخالق مدارا بسیار مؤّثر است. 
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سا »ثالثة یوجبن المحبّة حسن الخلق و حسن الّرفق والتّواضع«؛ »سه چیز محّبت 

می آورد: نیك خلقی، نیك رفتاری و تواضع« )تمیمی آمدی 1346: ج3، ص244(. 

تأثیر  تأمین سعادت خانوادگی  و  در جلب محّبت همسر  اخالقی  فضایل 

بسزایی دارد. زن و شوهر به منظور تداوم سعادتمندانه ی زندگی مشترك و 

در امان ماندن از آفات فراوان آن باید نهایت سـعـی خـود را در تـحصیل 

»إّن  فرمودند:  باره  این   در  امام صادق  كار گیرند.  به  فضایل اخالقی 

المـرء یـحتاج في منزله و عیاله الي ثالث خصال یتکّلفها و ان لم یکن في طبعه 

ذلک: معاشرة جمیلة و سعة بتقدیر و غیرة بتحصین«؛ »هـر مـردی نـیـازمـنـد 

اسـت كـه در خانه و خانواده اش سه خصلت را بر عهده گیرد گرچه عادتش 

نباشد: معاشرت شایسته، گشاده دستی حساب شده، غیرت و حفظ ناموس« 

)قمی1363: ج2، ص328(.

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

تـشـكـیل  اهـداف  و  ارزش ها  بـه  دسـتیابی  برای  باید  شـوهر  و  زن 

حقوق  و  تكالیف  داشته،  یكدیگر  به  نسبت  محترمانه  رفتاری  خانواده 

شخصّیت  خانوادگی،  موقعیت  منزلت،  و  مقام  کرده،  رعایت  را  همدیگر 

کنند. درك همسر  به خوبی درك  را  یكدیگر  اجتماعی و وضعیت كاری 

است  طبیعی  امری  و  بجا  تـوّقعی  او  از  هـمكاری  و  هـمـدلی  انتظـار  و 

بر  مدارا  و  برطرف شده، صمیمیت  ناراحتی ها  از  بسیاری  وسیله  بدین  و 

تعاون  و  اساس كمك  بر  زناشویی  زندگی  روابط حاکم می شود. سعادِت 
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زن و مـرد شـكل می گیرد. ریـشـه ی بـسـیاری از درگیری ها، اختالفات، سا

جدایی ها و از هم پاشیدگی بنیان خـانـواده در عـدم درك هـمـسر نـهـفـته 

است. هرگاه همسران همدیگر را درك كنند و بدین گونه از مـشكـالت و 

گـرفـتـاری های یكدیگر با خبر بوده، در صدد رفع آن برآیند، كانون خانواده 

در محیط  نـیازهای همسر  بـه  بـی تـوجّـهـی  بود.  با صفا خواهد  و  گرم 

خانواده و اختصاص ندادن وقتی از شبانه روز برای هـمـدلی و هـمـدردی، 

زنـدگـی را بـی روح و مالل آور می كند. از این رو، سفارش شده است كه 

شـوهـر اوقـات فراغت را در كنار همسر و فرزندان خود بگذراند تا با توّجه 

بیشتر به آنان و اهـتمـام بـه امور خانواده، تفاهم، صفا و صمیمیت، دوستی 

و موّدت را افزایش دهد. پیامبر اسالم  در این باره فرمود: »جلوس المرء 

عند عیاله احّب الي اهلل تعالي من اعتكاف فی مسجدي هذا«؛ »بـودن مـرد در 

مـیـان خـانـواده اش، در پـیشگاه خدا از اعتكاف در مسجد من )مسجدالّنبی 

ـ مدینه( محبوب تر است« )ری شهری 1375: ج4، ص287(. 

6-5-2( وظايف اختصاصي همسران

عـالوه بـر وظایف متقابل و مشترك همسران، تعّهدات و تكالیف فردی 

و اختصاصی دیگری نیز وجود دارد كه بر عهده ی هر یك از آنهاست.

6-5-2-1( وظايف مرد در روايات

به طور کلی روایاتی را که در آن به وظایف اختصاصی مرد نسبت به 
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سا همسرش- به صراحت یا به تلویح- اشاره شده، می توان به سه دسته تقسیم 

کرد: 

الف- وظايف مربوط به ُحسن معاشرت و نوع رفتار مرد با همسر

دسته ی اول، روایاتی است که وظایف رفتاری و مسئولیت های مربوط 

به نوع معاشرت و چگونگی برخورد با همسر را بیان می کند. از آنجا که در 

قسمت های پیشین نوشتار به این مسئله پرداخته شد، از باب تیّمن صرفًا به 

نقل برخی از این احادیث اکتفا می شود:

- امیر مؤمنان  در وصیت خود به محمدبن حنفیه فرمودند: »با همسر 

خود، خوش صحبت و برای او همراه و مونس خوبی باش، چه در گفتار و 

چه در کردار، تا عیش تو خالص شود«. 

- امام صادق  فرمودند: »خداوند رحمت کند بنده ای را که امور بین 

خود و همسرش را به نیکی بگذراند«.

- رسول خدا  فرمودند: »هر زنی که شوهرش را آزار دهد، خداوند 

نماز و اعمال نیکش را نمی پذیرد تا اینکه شوهر را راضی و خشنود سازد... 

و او اّول شخصی است که وارد آتش می شود«. سپس فرمودند: »مرد هم 

همان قدر بیچارگی و عذاب دارد، اگر همسرش را آزار دهد و به او ظلم 

هر  برای  کند، خداوند  بانوی خود صبر  بدُخلقی  بر  که  مردی  هر  و  کند 

مرتبه ای از صبر و تحّمل او پاداشی برایش قرار می دهد مانند پاداشی که برای 

سختی های ایوب به او داد«. 
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- امام رضا  در روایتی به نقل از رسول خدا  فرمودند: »خداوند سا

تبارک وتعالی بر جنس زن، رقیق تر و مهربان تر است تا به جنس مرد، سپس 

فرمودند: هیچ مردی همسر خود را خشنود نکند مگر اینکه خداوند در قیامت 

او را خشنود سازد« )حّرعاملی 1391: ج20، صص169-177(.

ب- وظايف مربوط به سرپرستي و تأمين امور اقتصادي خانواده

در این بخش از روایات، به وظایف مرد نسبت به تأمین نفقه و امور 

مالی و نیازهای ظاهری زندگی همسر توجه شده و شئون و ابعاد مختلف 

این مسئله مطرح شده است. عالوه بر خصوصیات فیزیکی و روحی مرد، 

تـعـهّـد او نـسـبت به پرداخت هزیـنه های زنـدگی و نیز مهریه و تأمین 

زندگی آبـرومندانه ی هـمسر این حق را به او می دهد كه وظیفه ی سرپرستی 

به عهده اش باشد )جهـت مطالعه و پژوهش بیشتر ر.ک میرخانی 1380: 205(. امام 

صادق  فرمودند: »من سعادة المرء ان یکون القیّم علي عیاله«؛ »سرپرستی 

خانواده از سعادت مرد است« )همان: ج15، ص251(. مقصود از نفقه، هزینه های 

لبـاس های  و  زیورآالت  حّتی  و  سفر  مسكن،  پوشاک،  و  خوراک  تأمین 

زیـنـتی و تـجمّـلی - بـه قدر شـأن- كه شوهر موّظف است برای او هزینه 

این زمینه طلبكار و شوهر بدهكار است )خمینی1390: ج2،  كـند و زن در 

صص315 و316(. بر این اساس، به منظور بـرخـورداری از خـانـواده ای سـالم 

و آرام بـایـد شـوهـر از عـهده ی نفقه برآید و زن نیز وظایف اختصاصی 

  خود را ایفا کند تا تعادل و آرامش خانواده فراهم شود. پیامبر اسالم
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سا درباره ی حقوق زن بر مرد فرمودند: »یکسوها من العري و یطعمها من الجوع 

و اذا اذنبت غفر لها«؛ »مرد باید زن را بپوشاند و سیر كند و از لغزش او چشم 

بپوشد« )حّرعاملی 1391: ج14، ص118(. رنج و تالش مرد برای تأمین مخارج 

خانواده، عالوه بر ساماندهی زندگی اجر معنوی و پاداش اخروی دارد؛ امام 

صادق  فرمودند: »الکاّد علي عیاله کالمجاهد في سبیل اله«؛ »مردی كه 

برای خانواده اش رنج ببرد، مانند كسی است كه در راه خدا جهاد می كند« 

)مجلسی 1404: ج96، ص324(. مـردی كـه بـا داشـتـن قـدرت مـالی به تهّیه ی 

امكانات مناسب زندگی و تنّوع و فراخی آن اقدام نكند، خـوشی و آسایش 

را از خانواده سلب کرده، زمینه ی بدبینی و بیزاری از خود را فراهم می آورد. 

حضرت رضا  فرمودند: »ینبغي للّرجل ان یوّسع علي عیاله لئاّل یتمنّوا 

موته«؛ »شایسته است مرد بر خانواده اش توسعه دهد، تا آنان آرزوی مرگ او 

را نكنند« )حّرعاملی 1391: ج15، ص249(.

ج- وظايف مربوط به حق َقسم و مسائل خاص زناشويي

با تتّبع در آیات و روایات تبیین کننده ی وظایف زوج، می توان به این 

نتیجه رسید که بعضی از این متون درصدد بیان موارد وجوب و الزام عملی 

مرد نسبت به همسر است و برخی دیگر، داللت بر تأکید و توصیه به رعایت 

اصول ارزشی در خانواده برای تحکیم روابط همسری دارد که در این بخش 

از نوشتار به برخی از آنها به نحو اختصار، اشاره می شود.

از جمله وظایف الزامی مرد، رعایت و حفظ حق َقسم، بیتوته و مضاجعت 
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در سا است  الزم  بار  یک  چهار شب،  هر  که  معنا  بدین  است؛  زن  درباره ی 

کنار همسر خویش بوده و با او همبستر شود )حّرعاملی 1391: ج7، ص8(. در 

روایتی از امام صادق  نیز نقل شده است: »اگر مردی چهار ماه همسر را 

ترک کند، بعد از آن گناه کرده است« )همان: ج7، ح25181(. برخی از وظایف 

الزامی مرد در روایات عبارت اند از آراستن، خوشبو کردن و پوشیدن لباس 

خوب برای همسر، آمیزش هنگام تمایل همسر، پرهیز از آمیزش با همسر 

در حضور کودک، آماده کردن زن قبل از آمیزش )عدم تعجیل و خودداری 

از برخورد خشن و غیر انسانی(. چنان که در حدیثی از امام علی  آمده 

است: »هنگامی که مردی با همسرش می آمیزد نباید تعجیل کند، زیرا از برای 

او نیز نسبت به امر زناشویی نیازی است که باید مورد توجه مرد قرار گیرد« 

)همان: ح251833(. 

6-5-2-2( وظايف زن در روايات

زن نـیـز وظـایف خـاص خود را دارد كه باید آنها را به كار بندد و در 

صورت تخّطی و تخّلف از آن، مرتكب گناه خواهد شد. در اینجا به برخی 

از تكالیف زن نسبت به شوهر اشاره می شود.

الف ـ اطاعت از شوهر

امور حقوقی و اخالقی  فرمانبرداری در  از شـوهر،  اطاعت  از  مقصود 

اگر شوهر  باشد.  دینی  دسـتورات  مـخـالف  كه  اموری  نه  است،  خانواده 
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سا برخالف حكم خدا، دستوری دهد، وظیفه ی زن تخّلف یا به صورتی فرار از 

آن است. رعـایت این وظیفه و سـایـر حـقوقـی كـه شـوهر بـر زن دارد، 

تـا آنـجـا اهمیت دارد كـه رسول خدا  فرمودند: »ال تؤّدي المرئة حّق 

اهلل عّزوجّل حتي تؤّدي حّق زوجها«؛ »زن تا حق شوهر را نپردازد، حق خدای 

روایـات  در  ج14، ص257(.   :1408 نوری  )محدث  است«  نكرده  ادا  را  متعال 

اسالمی، اطاعت زن از حقوق مرد شمرده شده است؛ چنان که پیامبر اكرم 

 در پاسخ به پرسش یکی از زنان عرب که پرسید: »ما حُقّ الّزوج علي 

المرأة؟«؛ »حق مرد بر همسرش چیست؟« فرمودند: »أن تطیعه و التعصیه ... 

والتخرج من بیتها إاّل بإذنه و إن خرجت من بیتها بغیر إذنها لعنتها مالئکة الّسماء 

و مالئکة األرض و مالئکة الغضب و مالئکة الّرحمة حتّي ترجع إلي بیتها..«؛ 

»حق مرد بر زن این است که از شوهرش اطاعت کند و نافرمانی نورزد و 

بدون اجازه ی مرد از خانه بیرون نرود. اگر از خانه اش بدون اجازه ی شوهر 

خارج شود تا هنگامی که برمی گردد مالئکه ی آسمان و زمین و مالئکه ی 

)کلینی 1365: ج5، ص507(.  لعنت می فرستند«  او  بر  غضب و رحمت خدا، 

ایشان در جای دیگر فرمودند: »یا معاشر النساء تصّدقن و أطعن أزواجکّن...« 

»ای جماعت زنان، راستگو باشید و از شوهران خود اطاعت کنید« )همان: 

514(. بی تردید چنین توصیه هایی پیوند زناشویی را محکم تر و رفق و سازش 

را در زندگی حاکم می کند.
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ب ـ تدبير منزلسا

حـفـظ و اداره ی خـانـه گـرچـه تـكـلیفی الزام آور برای زن نیست و 

رعایت نکردن آن عقوبتی برای او ندارد، ولی شایسته است كه زن بر اساس 

سّنت اسالمی و وظیفه ی اخالقی به تدبیر امور خانه بپردازد، تا همسرش 

  بیرون خانه و در تأمین هزینه های زندگی آسوده خاطر باشد. پیامبر اكرم

فرمودند: »حّق الّرجل علي المرأة إنـارة الّسراج و اصالح الّطعام و ان تستقبله 

عند باب بیتها فترّحب، و أن تقّدم الیه الّطست والمندیل...«؛ »حـق مـرد بـر زن 

ایـن اسـت كه زن چراغ خانه را روشن كند، به تهّیه ی غذا و آشپزی بپردازد، 

هنگام ورود شوهر از او استقبال كند، به او خوشامد بگوید، آب و حوله 

حاضر كند...« )همان: ج14، ص254(. در زندگی مشترك الزم است زن جایگاه 

خویش را بازیابد و بداند كه وجودش در تـدبـیـر امور خانه ضروری و مفید 

بوده و همسرش در اداره ی زندگی به او نیازمند است، چه اینکه بـه عهده 

گرفتن مدیریت داخلی منزل متناسب با روحیه و وضعیت جسمانی اوست 

)فاخری 1378: ص26(.

ج ـ پاسداري از حريم خانواده

گرچه حفظ كیان خـانـواده و صـیـانت از شخصیت اجتماعی و حیثیت 

این نهاد مقّدس بر عهده ی هر یك از اعـضـای خانه اسـت، اّمـا زن بـه 

عـنـوان نـامـوس مرد و نـماینده ی او در منزل در حفظ حریم و ارزش های 

با  بپوشاند،  نامحرمان  از  را  باید خود  دارد. زن  بیشتری  خانواده مسئولیت 
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سا بیگانگان ارتباط معاشرتی نداشته و در برخورد با نامحرم رفتارش مـتكبرانـه 

و بـزرگ مـنِـشانه بـاشد تا بین او و مـردان نـامـحرم نـوعـی حـجـاب 

امیر  نورزد.  طمع  او  به  كسی  و  آید  وجود  به  معنوی  حایل  و  اخـالقـی 

مؤمنان علی  فرمودند: »بهترین صفات زنان، بدترین صـفـات مـردان 

اسـت: تكبر، ترس و بخل، زیرا وقتی زن متكّبر باشد از كالم نرم و دلنشین 

با نامحرم خودداری می كند و به كسی جـز شـوهرش سر فـرود نمی آورد و 

اگـر بـخـیـل بـاشـد مال خود و شوهرش را حفظ می كند و اگر ترسو باشد 

در هر حادثه ای كه پیش آید، احتیاط می كند« )نهج البالغه 1326: حكمت 226(. 

زن حـق نـدارد بـدون اجـازه ی شـوهرش از خانه خارج شود. اگرچه به 

قصد دیدار دوستـان و حتی پدر و مادر بـاشـد )حّرعاملی 1391: ج14، ص112(. 

زن امـین شـوهر اسـت و بـاید از مـال و دارایی های شـوهر مـراقبت و 

محافـظت كند و بـا اسراف و تجّمل گرایی ثروت همسرش را ضایع نسازد. 

پیامــبر اكرم  فرمودند: »المرئة راعیة علي مال زوجها و مسئولة عنه«؛ 

»زن نسبت به مال شوهر نگهبان و مسئول است« )محدث نوری 1408: ج 14، 

ص248(.

رعایت  كه  دارد  نیز  دیگری  وظایف  زن  شد،  گفته  آنـچه  بـر  افـزون 

آن موجب استحكام پیوند و تقویت روحیه ی مدارا بین همسران شده از 

از  خارج  آن  به  پرداختن  که  می كند،  خانوادگی جلوگیری  نظام  فروپاشی 

حوصله ی این نوشتار بوده و خود محتاج پژوهشی مفّصل و مستقل است. 
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در این پژوهش، تالش شد تا ضمن تبیین ضرورت استقرار و حاکمیت 

اخالق مدارا با همسر در پرتو آموزه های تربیتی اسالم الگویی نظری و عملی 

ارتباطی همسران  رفتار  اصیل اخالقی- اسالمی در  بر شاخص های  مبتنی 

استنباط و ارائه شود. نتایج این پژوهش را می توان در چند مورد جمع بندی 

و خالصه کرد:

از دیدگاه اسالم، پایداری و دوام پیماِن محکم و میثاق غلیِظ ازدواج، در 

گرو حاکمیت و تداوم اخالق مدارا بین همسران است.

رفق و مدارا در اصطالح، به معنای ظلم پذیری و ضعیف پروری نیست، 

بلکه به معنای درک متقابل و تطبیق دادن خود با شرایط و روحیات طرف 

مقابل، توأم با عفو و بخشش و خوش اخالقی است.

از موضع دین پژوهی، آثار و برکات بی شماری بر اخالق مدارا با همسر 

مترّتب است؛ زینت دهنده ی زندگی، مایه ی یمن و برکت، خیر و فزونی و 

نشان کرامت و بزرگواری و ُحسن ایمان است.

از دیدگاه اسالم و روان شناسی، اوصافی چون خوش رویی، صداقت و 

صمیمیت، داشتن روابط عاشقانه، خوش بینی، عفو و بخشودگی، احترام و 

و  متقابل  درک  و  پذیرش  قدردانی،  و  دادن  هدیه  عهد،  به  وفای  تکریم، 

احساس مسئولیت نسبت به یکدیگر را می توان از مهم ترین خصوصیات 

همسراِن اهل مدارا به شمار آورد.
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سا نکته ی پایانی این مقاله، تحقیق و استنباط مهم ترین شاخص های الگوی 

رفتار ارتباطی و راه کارهای مدارا با همسر در پرتو آموزه های تربیتی اسالم 

توّقعات،  کنترل  و  ساالری  حق  موّدت،  و  عشق  از:  عبارت اند  که  است 

خوش ُخلقی و گشاده رویی، مهارت حّل مسئله و مدیریت اختالفات و در 

نهایت  مسئولیت پذیری و انجام دادن وظایف همسری. 
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