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مقدمه
در بينش اسالمي خداوند حاضر و ناظر بر همهی زندگي انسان است .اين
حضور الهي ،آن چنان پررنگ است كه حتي در صميميترين و محرمانهترين
روابط زن و مرد توصيه به توجه به اين حضور ميشود .زناشويي يك پيمان
مشترك در زندگي است كه نقش نردباني براي صعود انسان به كمال را ايفا
مينمايد.
از مسلمات اوليه در اين مقاله تأكيد بر نظام خانواده ميباشد كه جهت
رسيدن به سعادت و كمال از ضروريات است .همسران اسوهی قرآني
نمونهها و الگوهاي مذكور در قرآن كريم هستند كه در سختترين شرايط
و دشواريها ،توجه و اتكال به خداوند سبب رفتارها و گفتارهايي حاكي از
عشق ،صبر ،گذشت و احترام در زندگي خانوادگيشان بوده است و حتي
در مواردي كه با همسراني زندگي ميكردند كه نقطهی مقابل آنان در زندگي
بودهاند ،همچنان نحوهی كردار و گفتارشان به گونهاي بوده كه نه تنها زندگي
مشترك آنان به بريده شدن ختم نشد ،بلكه آسمانيگونه در كنار همسرانشان
زندگي كردهاند؛ برخي آيات قرآن بيانگر حاالت روحي اينان در دنيا نسبت
ي أهلنا مشفقين» ميگويند« :ما
به خانواده است مانند« :قالوا إنّا كنّا قبل ف 
پيشتر در ميان خانواده خود بيمناك بوديم» (طور« .)26 :اشفاق» به معناي
عنايتي آميخته با ترس است .چون مشفق نسبت به كسي كه به او اشفاق دارد
هم محبت دارد و هم ميترسد كه مبادا باليي متوجه او شود و اگر اين كلمه
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به ذهن ميرسد .پس معناي آيه چنين ميشود كه ما در دنيا نسبت به خانواده
خود اشفاق داشتيم هم آنان را دوست ميداشتيم و به سعادت و نجاتشان از
مهالك و ضاللتها عنايت داشتيم و هم از اينكه مبادا گرفتار مهالك شوند
ميترسيديم به همين منظور به بهترين وجهي با آنان معاشرت ميكرديم و
نصيحت و دعوت به سوي حق را از ايشان دريغ نميداشتيم (طباطبايي:1417

ج ،19ص.)15
از سوي ديگر يكي از نعمتهايي كه به بهشتيان وعدهی بهرهمندي آن
در جهان آخرت داده شده ،ازواج بهشتي است .آشنايي با اوصاف همسران
بهشتي تا حدودي ما را با ويژگيها و جذابيتهاي آنها آشناتر ميكند و
ميتواند در عمل الگوهاي رفتاري مناسبي باشد.
بنابراين ،آشنايي با ويژگيها و معيارهاي حاكم بر زندگي اين دو دسته و
همچنين تحليل رفتارها و برخوردهايشان جهت رسيدن به روابطي صميمانه
و نيل به تكامل بسيار ضروري و مهم است .البته قابل ذكر است كه هر چند
دربارهی آيات مورد استناد از قرآن از جهات متفاوت بحث شده است وليكن
اين زاويه نگرش به جهت الگوگيري و به دست آوردن راهكارهاي عملي
به نظر بديع است.
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 )1معيارهاي حاكم بر زندگي همسران اُسوهی قرآني
ﺧﺪا ﻣﺤﻮری

»...وَ ﻻ ﺗَﺘﱠﺒِﻊِ اﻟْﻬَﻮى ﻓَﯿُﻀِﻠﱠﮏَ ﻋَﻦْ ﺳَﺒﯿﻞِ

اﻟﻠﱠﻪِ)«...ص (26:

»اﻋْﺪِﻟُﻮا ﻫُﻮَ أَﻗْﺮَبُ
»أَنْ ﺗَﻌْﻔُﻮا أَﻗْﺮَبُ

ﮐﻞ ﺷَﺷﯽْءٍ
أﺣﺴﻦ ﮐُﻞﱠ
اﻟﺬی أَ ْ َ َ
»اﻟﱠﺬ

أَوابٌ«)ص (44:

ﻟِﻠﺘﱠﻘْﻮى)«...اﻟﻤﺎﺋﺪۀ(8 :

ﻟِﻠﺘﱠﻘْﻮى)«...اﻟﺒﻘﺮۀ(237:

دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒﻪ »ﻓَﻠَﻨُﺤْﯿِﯿَﻨﱠﻪُ ﺣَﯿﺎۀً ﻃَﯿﺒَﮥً وَ ﻟَﻨَﺠْﺰِﯾَﻨﱠﻬُﻢْ أَﺟْﺮَﻫُﻢْ ﺑِﺄَﺣْﺴَﻦِ ﻣﺎ ﮐﺎﻧُﻮا

*ﺳﻼﻣﺖ روان

زن ﻣﺮد

»وَ ﺧُﺬْ ﺑِﯿَﺪِکَ ﺿِﻐْﺜﺎً ﻓَﺎﺿْﺮِبْ ﺑِﻪِ وَ ﻻ ﺗَﺤْﻨَﺚْ إِﻧﱠﺎ وَﺟَﺪْﻧﺎهُ ﺻﺎﺑِﺮاً ﻧِﻌْﻢَ اﻟْﻌَﺒْﺪُ إِﻧﱠﻪُ

ﻦ ﺑﺑﻪ ﺗﻘﻮی
ﻮی
دﺳﺖ ﯾﯾﺎﻓﺘﻦ

*دﯾﺪه زﯾ ﺎﺑ ﻦ
زﯾﺒﺎﺑﯿﻦ

ﺧﺪا

ﯾَﻌْﻤَﻠُﻮنَ«)اﻟﻨﺤﻞ(97 :

ﺧﻠﻘﻪُ)«...اﻟاﻟﺴﺠﺪۀ(7:
ﺧَﻠَ َﻘ

»ﻓِﯽ اﻟْﺈِﻧْﺴَﺎنِ ﻣُﻀْﻐَﮥٌ إِذَا ﻫِﯽَ ﺳَﻠِﻤَﺖْ وَ ﺻَﺤﺖْ ﺳَﻠِﻢَ ﺑِﻬَﺎ ﺳَﺎﺋِﺮُ اﻟْﺠَﺴَﺪِ ﻓَﺈِذَا ﺳَﻘِﻤَﺖْ ﺑﻬَﺎ
ّﺪی ری ﺷﻬﺮی(216:8 ،
ﻣﺤﻤﺪی
اﻟﻘﻠﺐُ«)ﻣﺤﻤ
ِﯽ اﻟْﻘَﻠْﺐ
اﻟﺠﺴﺪَﺪِ َو ﻫﯽَ
ﺳﺳﺎﺋَﺎﺋﺮُِﺮ اﻟْﺠَﺴ

*رواﺑﻂ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ »وَ ﻣﺎ أُرﯾﺪُ أَنْ أُﺧﺎﻟِﻔَﮑُﻢْ إِﻟﻰ ﻣﺎ أَﻧْﻬﺎﮐُﻢْ ﻋَﻨْﻪُ إِنْ أُرﯾﺪُ إِﻻﱠ اﻟْﺈِﺻْﻼحَ ﻣَﺎ اﺳْﺘَﻄَﻌْﺖُ«...

)ﻫﻮد(88 :

 )1-1خدا محوري

در زندگي مشترك مطلوب قرآني ،معيار رفتارها ،خواستهها ،برخوردها،
نگاهها و قضاوتها  ....رضاي خداوند است .درك حضور خداوند در زندگي
بسيار پررنگ است به گونهاي كه نه زن اجازهی زنساالري به خود ميدهد
و نه مرد اجازهی مردساالري ،بلكه آنچه حاكم بر زندگي آنان است رضايت
الهي است .در زندگياي كه چنين معياري اصل قرار گيرد اختالف نظرها،
ساليق ،رفتارها در موقعيتهاي سخت و دشوار همه به سمت رضاي الهي
هدايت ميشود نه به سمت خواستههاي نفساني كه حاكي از خودخواهي و
ی فيض ّلك عن سبيل اهلل« »...زنهار از هوس
خودبيني است...« .و ال تتّبع الهو 
پيروي مكن كه تو را از راه خدا دور كند» (ص.)26:
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كرامت و عشق است كه جز به عدالت و رأفت رضايت نميدهد .در زندگي
همسران اُسوهی قرآني حفظ اين حريم به قدري اهميت دارد كه حتي وقتي
تمايل به عفو و گذشت در بين اين همسران است ،باز مراقب هستند كه
با در نظر گرفتن حريم الهي باشد و هيچ چيز تحت لواي عشق ،محبت
و گذشت به اين حريم آسيبـي نرساند .به همين دليل در داستان حضرت
ايوب ميبينيم زماني كه ايشان مريض هستند ،به سبب خطاي همسرشان
سوگند ياد ميكنند كه اگر حالشان خوب شود ،صد ضربه تازيانه به او
بزنند ،اما وقتي حالشان خوب ميشود تصميم ميگيرند به پاس فداكاريها
و خدمات همسرشان او را ببخشند و به خاطر سوگندي كه نام خدا در ميان
بود تأّمل ميكنند (طبرسي :1372ش ،21ص114؛ كاشاني :1336ج ،11ص159؛ بانوي

اصفهاني :1361ج ،11ص .)159با توجه به آخر آيه كه ميفرمايد« :نعم العبد» و با

توجه به سياق آيه «و ال تتّبع الهوى فيض ّلك عن سبيل اهلل» ميتوان فهميد كه
حضرت به عنوان شخصي كه در بالها و آزمايشات سخت به عنوان صابري
كه هرگز به هواي نفس توجه نكردهاند در داستان مطرح هستند و آن چنان
مثبت انديشاند كه همهی اين بالها را از جانب خدا رحمت الهي ميدانند،
بنابراين ميتوان گفت به يقين خشم حضرت ايوب بايد خشمي باشد
در جهت خشم خدا نه در جهت هواي نفس تا كسب رضايت الهي حاصل
شود و حفظ اين حريم بهجا آورده شده باشد .از طرفي اگر مسئلهی هواي
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نفس مطرح بود اصالً سوگند ايشان نياز به جامهی عمل پوشاندن نداشت

(مكارم شيرازي :1374ج ،2ص .)147ولي از آنجا كه سوگند ايشان آگاهانه و در

مسير حفظ حريم الهي بود بايد اجرا ميشد ،لذا خداوند فرمان ميدهد «و
خذ بيدك ضغث ًا فاضرب به و ال تحنث« »...يك بسته تركه به دست بگير و

[همسرت را] با آن بزن و سوگند مشكن» (ص« ،)44:درست است كه زدن با
يك دسته گندم يا چوبهاي خوشهی خرما مصداق واقعي سوگند او نبوده،
ولي براي حفظ احترام نام خدا و عدم اشاعه قانون شكني حضرت اين كار
را انجام داد» (مكارم شيرازي :1374ج ،19ص.)299

البته خداوند خطاي اين همسر را بيان نميكند تا هم تأدب و هم نامبرده
را احترام كرده باشد (طباطبايي :1417ج ،17ص )210و هم اينكه شنوندگان را به
حريم خصوصي اين همسران وارد نكرده باشد و به علت رعايت احساسات
اين دو همسر (تمايل حضرت ايوب  به بخشش و انتظار همسر ايوب
به خاطر فداكاري در سختترين سالهاي زندگي مشترك) در اجراي حكم
سوگند تخفيف ميدهد و در پايان هر دو را از الطافش بهرهمند ميسازد« :و
وهبنا له أهله و مثلهم معهم»...؛ «و [مجددًا] كسانش را و نظاير آنها را همراه
آنها به او بخشيديم( »...ص.)43:

 )2-1دستيافتن به تقوا

تقوا كه همان پرهيزگاري و اطاعت از خداست عاملي مهم در رشد
شخصيت انسان است .طي مدارج تقوا در مسير كمال همهی استعدادها و
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و  ...را بهطور هماهنگ رشد ميدهد .به همين جهت خداوند در آياتش
انسانها را به داشتن صفاتي كه او را به تقوا نزديك ميكند تشويق ميكند:
«اعدلوا هو أقرب للتّقوى( »...مائده .)8 :خداوند توصيه ميكند كه هواي نفس
شما را به انحراف ميكشد با عدالت ميتوانيد مانع از انتقام و از بين رفتن حق
شويد .بنابراين عدالت عاملي است كه ميتواند شما را به تقوا و پرهيزگاري
نزديك كند (طباطبايي ج ،5ص )237و در جاي ديگر ميفرمايد« :أن تعفوا أقرب
للتّقوی»...؛ «و اگر ببخشيد آن به تقوا نزديكتر است» (بقره .)237 :گرچه
تقوا در سياق اين آيه مطلق است ،ولي با توجه به موضوعات مطرح در آيه
و آيات مجاور قدر مسلم آن تقواي خانوادگي است و در امور خانوادگي
صريح و در غير آن ظاهر است ،پس انسانها بايد در امور مربوط به خانواده،
تشكيل آن و برقراري رابطهی زن و شوهر ،مديريت خانواده ،مراقبت از
فرزندان و پرورش آنها و  ...تقوا را پاس دارند (جوادي آملي  :1385ج،11

ص .)194در اين آيه خداوند مردم را به احسان و فضل نسبت به يكديگر
تشويق ميكند تا افراد به آساني از حقوق خود صرفنظر كنند و به همديگر
تخفيف دهند و سختگيري نكنند (طباطبايي :1417ج ،2ص .)246به اين ترتيب،
در آيات مختلف خصلتها و ارزشهاي انساني را درجهاي براي كسب تقوا
ميداند پس متقي كسي است كه به اين خصلتها آراسته شده و اهل تقوا
رابطهاش با ديگران بر اساس رضايت الهي است ،زيرا در رابطهاش با ديگران
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هواي نفس او حاكم نيست .بنابراين تقوا محور همهی امور است و ساير
ملكات نفساني از جهت نزديكي به تقوا تشويق میشوند (جوادي آملي :1385

ج ،11ص .)195وجود اين معيار در زندگي همسران بهقدري ضروري است
كه امام حسن به كسي كه دربارهی ازدواج دخترش با او مشورت ميكند
ميفرمايند« :او را به كسي بده كه اهل تقوا باشد كه اگر او را هم دوست
نداشته باشد به او ظلم نميكند» (طبرسي  :1412ج ،1ص .)389پس تقوا بهبود
دهندهی قطعي روابط است زيرا جايي براي ظهور ظلم باقي نميگذارد.
حضرت علي  در اينباره ميفرمايند« :التقوى مفتاح الصالح»؛ «تقوا
كليد درستي و صالح است» (تميمي آمدي .)271 :1377بهوسيلهی همين درستي
و صالح ميتوان سعادتمند و خوشبخت شد.
 )3-1دستيابي به حيات طيبه

حيات طيبه يعني زندگي پاكيزه از آلودگيها ،ظلمها ،خيانتها،
عداوتها ،دشمنيها ،اسارتها ،ذلتها و انواع نگرانيها و هرگونه چيزي
كه آب زالل زندگي را در كام انسان ناگوار كند (مكارم شيرازي  :1377ج،11

ص .)391خداوند اين زندگي را به زنان و مردان با رعايت شرايطي وعده داده
است« :فلنحيينّه حياة طيّبة و لنجزينّهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون»؛ «هر

كس از مرد يا زن كار شايسته كند و مؤمن باشد قطعًا او را حيات [حقيقي]
بخشيم و مسلمًا به آنان بهتر از آنچه انجام ميدادند پاداش خواهيم داد» (نحل:

 .)97چون حيات طيبه را به دنيا يا آخرت مقيد نکرده ميتوان چنين استفاده
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و حيات حقيقي معنوي ،حيات دل و قلب انساني است .قلبي كه مطمئن به
ايمان گرديده و متصف به تقوا و داراي عمل صالح شد چنين كسي متمكن
گرديده و حيات حقيقي دارد (بانوي اصفهاني :1361ج ،7صص 238و  .)239عالوه
بر اين بيشتر مفسران معتقدند اين حيات در دنياست نه در آخرت براي اينكه
حيات آخرت در آخر آيه «و لنجزينّهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» ذكر
شده است (زمخشري :1407ج ،2ص633؛ شوكاني  :1414ج ،3ص .)231اين حيات
که به شرط عمل صالح است ،مفهوم وسيعي دارد و و در صورتي كه متصف
به ايمان باشد شامل همهی فعاليتهاي مثبت و سازنده در هر زمينه میشود.
چون ايمان ،آفتهاي منتگذاري ،تقلب و خودبيني را از عمل دور ميكند.
حيات طيبه در روابط همسران و زندگي مشترك آنان آثار بسياري دارد كه
از آن جمله:
 )1-3-1ديدهی زيبابين
كساني كه به چنين حياتي رسيدهاند ديدهاي زيبابين دارند .از دريچهی
نگاه اينان هيچ چيز غيرزيبا وجود ندارد و همه چيز زيبا و جميل است جز
آن كارهايي كه رنگ نافرماني خدا را به خود گرفته (طباطبايي1417ق :ج،12

ص .)493اينان هستي را از چنين منظري به تماشا مينشينند «الّذي أحسن ّ
كل
شيء خلقه« ،»...همان كسي كه هر چيزي را كه آفريده است نيكو آفريده »...
(سجده .)7 :در نتيجهی چنين نگاهي است كه وقتي به چيزي بنگرند نقاط
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مثبت آن را ميبينند .از آنجا که روش اين افراد در زندگي خانوادگيشان هم
به همين صورت است ،لذا نقاط منفي همسرشان آنچنان در نظرشان بزرگ
جلوه نميكند كه ديگر جايي براي ديدن نقاط مثبت نماند .بلكه برعكس ،اين
ديد باعث ميشود كه در خطاها و كارهاي ناخوشايند همسرشان ،ابتدا نقاط
مثبت در نظرشان جلوهگر شود و در نتيجه برخوردي كريمانهتر از خود نشان
دهند .برای نمونه حضرت هود  با وجود اينکه همسرشان با دشمنان آن
حضرت همكاري ميكرد و سختترين مخالفتها و آزارها را از ناحيه او
ميديدند نه تنها با وی معاشرتي نيكو داشتند ،بلکه ديدي زيبا به اين آزارها
داشته و آنها را در قالب رحمت ميديدند .حضرت هود  همسري بد
داشت ولي بقای او را از خدا درخواست ميكرد (صدوق :1413ج ،1ص.)561

 )2-3-1سالمت روان
با توجه به مطالب مذکور ،حيات طيبه حيات و سالمت قلب است ،قلبي
كه بهواسطه ايمان به خداوند متصلشده ،ظرف عشق و محبت ميشود و
از گزند آفات مصون ميماند .در اثر اين سالمت روح ساير اعضای انسان
نيز از اين سالمت بهرهمند ميشوند .حضرت مح ّمد  ميفرمايند« :في

صحت سلم بها سائر الجسد فإذا سقمت بها سائر
اإلنسان مضغة إذا هي سلمت و ّ
الجسد و هي القلب»؛ «در انسان پاره گوشتي است كه اگر سالم و صحيح

باشد بقيه جسد سالم و اگر بيمار باشد ساير اعضاء و جوارح بيمار است و
آن پاره گوشت جز قلب چيزي نيست» (مح ّمدي ري شهري :1383ج ،8ص.)216
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دارد كه با كوچكترين مسئلهی ناگوار ناراحت نشده و لحظات زندگي
را به تباهي نميكشاند .حتي اگر در حال فقر و فاقه و امراض جسماني
باشد روح او باز و قلب وي به نور ايمان روشن است ،ناماليمات چندان
به وي زحمت نميدهد (بانوي اصفهاني :1361ج ،7ص .)238از اينرو وقتي
که از حضرت علي  دربارهی حيات طيبه سؤال ميشود ميفرمايند:
«آن قناعت است» .قناعت يكي از لوازم سالمت روان است اگر همهی دنيا
را به انسان بدهند ،ولی روح قناعت را از او بگيرند در آزار و رنج بهسر
ميبرد (مكارم شيرازي :1374ج ،11ص .)395بنابراين ميتوان پي برد كه مهمترين
دستآوردهاي حيات طيبه رسيدن به باالترين مفاهيم سالمت و بهداشت
روان است .چنين همسري منبع خير و بركت براي همهی اعضای خانواده
و حتي سايرين است.
 )3-3-1روابط متعالي
همسراني كه به اين حيات رسيدهاند رابطهشان براساس رشد و اصالح
است و اختالفها به سمت سازندگي هدايت ميشود و هرگز در اختالفات
ت طلبي و عدم عدالت حكمفرما نيست .قرآن كريم از زبان صاحبان
منفع 
حيات طيبه بيان ميكند كه «و ماأريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إ ّ
ال
اإلصالح ما استطعت»...؛ «من نميخواهم در آنچه شما را از آن باز ميدارم با
شما مخالفت كنم .من قصدي جز اصالح ،تا آنجا كه بتوانم ندارم» (هود.)88 :
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به عبارتي آيه اشاره دارد به اينکه مورد نظر و توجه من دنياي شما نيست
(بانوي اصفهاني :1361ج ،7ص .)238من طمعي نسبت به شما ندارم و به فكر
ت طلبي خودم نيستم .نكتهی ديگر اينكه مخالفت با حرف «الي» متعدي
منفع 
شده در حالي كه برحسب قاعده اين فعل با حرف «في»متعدي ميشود .پس
مخالفت در اينجا عالوه بر معناي لغوي متضمن معناي ديگري كه آن معنا
ل كردن و امثال آن.
هميشه با حرف «الي» متعدي ميشود نيز هست ،نظير مي 
در نتيجه معناي آيه چنين ميشود :من نميخواهم با شما مخالفت نموده به
آن چيزي كه شما را از آن نهي كردهام متمايل شوم (مكارم شيرازي :1374ج،11

ص )395و با بيان عدالت ،رابطه را به سمت آرامش و امنيت هدايت ميكند.
 ) 2جلوههاي رفتاري همسران اُسوهی قرآني
رفتارها و برخوردهاي اين همسران جلوههايي از تدبير و درايت و
عشق و صميميت است كه ميتواند راهنمايي مناسب جهت سعادتمند شدن
همسران باشد.
 ) 1-2بيان زيبا

شيوه سخن گفتن نوع بيان در نحوهی برقراري ارتباط بسيار مؤثر است.
الفاظ خوب و مناسب ميتواند همسر را به سمت صلح و پذيرش بكشاند و
يك لفظ نامناسب ميتواند شخص را عصبي و فضا را آمادهی بحث و جنجال
كند .خداوند نيز امر ميكند بر پايهی احسن با يكديگر سخن بگوييد و از
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سخن گفتن آنها هم «قولوا للنّاس حسنا» است .هرچند که همسران بسياری
از آنها هيچ نقطهی اشتراكي با ايشان نداشتهاند ،اما باز آنها اين اصل را رعايت
ميكردند .هر چند تحمل وجود شخصي كه نقطهی اشتراكي از نظر فكر و
عقيده با انسان ندارد و حتي نقطه مقابل افكار و عقايد شخص است بسيار
مشكل است و چه بسا راحتتر اين است كه شخص را اص ً
ال مخاطب قرار
نداد چه رسد به اينكه در بيان كالم متناسب با حاالت و روحيات او سخن
بر زبان آورد ،با وجود اين همسران در سخن گفتن بسيار مراعات ميكردند
تا مطابق با حاالت و روحيات همسرشان جمالت را بر زبان آورند .نمونهی
اين بيان احسن و زيبا در كالم حضرت آسيه همسر فرعون است ،بانويي كه
با همسري زندگيكرده اســت كه نه تنها خود را از زنش برتر ميديد بلكه
خــود را از همهی مردم بــرتر و بزرگتر ميديد و ادعايي بس بزرگ داشت؛
«أنا ربّكم األعلى» (نازعات .)24 :از طرفي رفتارهاي فرعون بهقدري ظالمانه بود

كه قلب اين بانوي بزرگ را به درد آورده بود بهگونهاي كه از خداوند چنين
ي من فرعون و
نجن 
رب ابن ل 
درخواستي ميكندّ ...« :
ي عندك بيت ًا في الجنّة و ّ
عمله...« ،»...مرا از فرعون و كردارش نجات بده( »...تحريم ،)11 :ولي همين

بانو وقتي همسرش را مخاطب قرار ميدهد چقدر دقيق و آگاهانه از كلمات
ي و لك ال تقتلوه عسى أن
قرت عين ل 
استفاده ميكند« :و قالت امرأت فرعون ّ

ينفعنا أو نتّخذه ولدا ً»...؛ اين كودك نور چشم من و تو خواهد بود او را مكشيد
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شايد براي ما سودمند باشد يا او را به فرزندي بگيريم( »...قصص . )9:ابتدا
از واژهی «ال تقتلوه» استفاده نميكند كه در همان ابتدا مخالف امر همسرش
صحبت كرده باشد؛ بلکه از واژههايي استفاده ميكند كه انرژي مثبت داشته
«قرت ٍ
عين» كه به معناي وسط چشم كنايه از سرور يا كنايه از آرامش
باشدّ :

پس از اضطراب است (گنابادي  :1408ج ،3ص .)150بعد بالفاصله ميگويد« :لي
ولك» به اين ترتيب خود را كنار همسرش قرار ميدهد و در جمله «ينفعنا»
با گفتن «ينفع» بيانش را به اهداف شوهرش نزديك ميكند و به عبارتي
ميگويد اين كارهاي تو تدبيري براي آينده است (كشتن نوزادان) ولي شايد
حفظ همين كودك منفعت و تدبيري را كه به دنبالش هستي را به همراه آورد
و تو را به هدفت برساند و به دنبال آن از ضمير «نا» استفاده ميكند كه اين
ضمير تفريق من و تو را از بين ميبرد و حاكي از يك بيان عاطفي است و
در نهايت با توجه به خصوصيات روحي همسرش كه همان طمع است و
نمونهی بارز اين طمع را در شيوهی حفظ تاج و تختش با كشتن نوزادان به
نمايش ميگذارد اينگونه سخنش را به اتمام ميرساند «أو نتّخذه ولداً» علت
بيان اين عبارت اين بود كه فرعون فرزند نداشت و ميخواست از اين راه او
را به طمع اندازد (طبرسي  :1372ج ،7ص .)378به اين ترتيب حضرت آسيه با
كمال ماليمت و عقالنيت همسرش را با نظر خود همراه و موافق ميسازد.
 )2-2برخورد با تنگناهاي زندگي

در زندگي هركس مشكالت و موانعي ناخوشايند وجود دارد .نوع
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تأثيرگذار است .اگر انسان در مشكالت صبر الزم و توكل و ارتباط با
خدا را داشته باشد آنوقت روحش به آرامش خواهد رسيد« .أال بذكر اهلل
تطمئنّ القلوب» (رعد )28 :در نتيجهي اين آرامش رفتاري منطقي و حكيمانه
مبري نميبينــد و
خواهد داشت و ديگر به دنبال مقصر نميگردد و خود را ّ
منصفانه قضاوت خواهد كرد .نمونهی بارز اين رفتـار در دعـاي حضـرت

الرأس
زكريااست كه ميفرمايد« :قال ّ
رب إنّي وهن العظم منّي و اشتعل ّ

ي عاقراً« ،»...پروردگارا ،من
رب شقيّا ... ،و كانت امرأت 
شيب ًا و لم أكن بدعائك ّ
استخوانم سست گرديده و [ موي سرم] از پيري سپيد گشته و اي پروردگار

من هرگز در دعاي تو نااميد نبودهام  ...و زنم نازا است ( »...مريمَ « .)4-5 :و َه َن»
به معناي ضعف و نقصان نيروست .اگر اين ضعف را به استخوانهايش
اختصاص داده براي اين است كه آدمي تمامي حركات و سكونهايش بر
الرأس شيب ًا» كه بيانگر سفيدي موهاست
آن قرار دارد و جمله «و اشتعل ّ

(طباطبايي :1417ج ،14ص .)7بدينترتيب حضرت ابتدا ضعف و ناتواني خود
را بيان ميكند و بعد در رابطه با همسرش صحبت ميكند از استعمال فعل
(كانت) برميآيد كه همسر او از جواني نازا بوده است ،اما هرگز از اين
بابت خم به ابرو نياورده و حاضر نشده است كه همسر ديگري در كنار او
اتخاذ كند بلكه در مقام مناجات هم كه تنها او و خدايش حضور دارند و
همسرش غايب است حرمت او را پاس ميدارد و چنين نميكند كه ابتدا به
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عيب اساسي او اشاره كند و سپس پيري خود را مطرح سازد ،بلكه از شرح
ناتواني خويش شروع ميكند .سپس به عقيم بودن همسرش اشاره ميكند تا
در اين دعا او را هم مطرح و سهيم ساخته باشد و هم به شأن او جسارت
و عيبش را بزرگ نكرده باشد .اين نوع برخورد از هيچ انساني سر نميزند
مگر از كسي كه ميداند مسبباالسباب تنها خداست؛ اوست كه قادر مطلق
است ،عقيم ميسازد و نيز ميتواند عقيم را بارور سازد و چون اين فعل در
حيطهی اختيار بشر نيست نبايد بهواسطهی نداشتن آن كسي را سرزنش يا
باعث اذيت و آزار او شد (گرجي  :1376ص.)138

بنابراين اگر زندگي مشترك بر مبناي محورهاي الهي باشد همسران در
سختيها و مشكالت زندگي فقط خودشان را نميبيند بلكه مراقب هستند تا
در اين شرايط سخت خدشهاي به روح و جايگاه ديگري وارد نشود.
 )3-2برخورد با خطاهاي همسر

انسانها از خطا و اشتباه مبّري نيستند ،در زندگي مشترك اثر خطاها

و اشتباهات همسران متوجه يكديگر ميشود و گاه خطايي باعث ميشود
حقي از ديگري پايمال شود .در چنين مواقعي نوع برخورد همسر در برابر
آن خطا بسيار مهم است .در يك زندگي مشترك صحيح برخورد با خطاها
بسيار حكيمانه است هر چند كه اين خطا نابخشودني باشد .نمونهی بارز اين
بي إلى بعض أزواجه حديثا
برخورد در اين آيه مشاهده ميشود« :و إذ ّ
أسر النّ ّ

فلما نبّأها« »...و
عرف بعضه و أعرض عن بعض ّ
ّ
فلما نبّأت به و أظهره اهلل عليه ّ
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را [به زن ديگر] گزارش داد و خدا [ پيامبر] را بر آن مطلع گردانيد [پيامبر]
بخشي از آن را اظهار كرد و از بخشي [ديگر] اعراض نمود( »...تحريم)3 :

پيامبر  با در ميان گذاشتن راز خود با همسرشان «خواستار اين بوده كه
لهن» (بقره)187 :
«هن لباس لكم و أنتم لباس ّ
زندگي خانوادگياش تجسم عيني ّ

باشد و راز مهمي را با او در ميان ميگذارد هر چند كه همسر پيامبر  از
عهدهی اين رازداري برنيامد .اين خطاي افشاي راز ،نوعي خيانت محسوب
ميشود .حضرت علي  ميفرمايند« :اإلذاعة خيانة»؛ «فاش كردن راز
خيانت است»( .شرح غرر الحکم  ،ج ،4ص ) 215بنابراين افشای راز خطاي كم
اهميتي نبوده بهخصوص در مورد كسي كه شخصيت اجتماعي او متعلق
به عالم بشريّت و جهاني است؛ چه بسا اين خطا ميتوانسته دستآويزي
مناسب براي دشمنانش باشد ,اما زماني كه پيامبر  از اين خطا مطلع
ميشوند ،چنان بزرگوارانه با او رفتار ميكنند ،كه حتي حاضر نشدند تمام
رازي را كه همسرشان افشا كرده به رخ او بكشند و به قسمتي از آن اشاره
ميكنند تا هم او احساس شرمندگي كمتري كند و هم خود را به تغافل
زنند و از خطايش درگذرند» (گرجي .)145 :1376اين در حالي است كه اين
ماجرا در قلب پاك پيامبر  و روح عظيم او تأثير منفي گذاشته تا آنجا
كه خداوند به دفاع از او پرداخته و با اينكه قدرت خودش از هر نظر كافي
است حمايت جبرئيل و صالح مؤمنان ،مالئكه را هم اعالم ميكند (مكارم
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فإن اهلل هو مواله و جبرئيل و صالح المؤمنين و
شيرازي :1374ج ،24صّ ...« :)275
المالئكة بعد ذلك ظهير»؛ «در حقيقت خدا خود سرپرست اوست ،و جبرئيل
و مؤمنان صالح [نيز ياور اويند] و گذشته از اين فرشتگان [هم] پشتيبان او
خواهند بود» (تحريم.)4 :

 )4-2ايثار و گذشت

ايثار باالترين مرتبهی از خود گذشتگي است .در ايثار انسان از نياز
ضروري خود به نفع ديگري ميگذرد و ديگري را بر خود مقدم ميشمارد.
ايثار از خصايص مهم حياتي در زندگي همسران جهت رسيدن به آرامش
است و اين مهيا نميشود مگر با «مودت و رحمت» رحمت فراتر از مودت
است زيرا كه در رحمت ايثار بدون چشمداشتي هست .اين امر راحتي
نيست مگر اينكه انسان به منبع رحمت و عطوفت متصل باشد .آن هنگام
ايثار جزء الينفك زندگي او خواهد شد و خالصانه ايثار ميكند و اين در
زندگي حضرت زهرا و حضرت علي  كام ً
ال مشهود است؛ لذا
كاستيها و كمبودهاي زندگي فضاي زندگي آنها را تيره و تار نميكند.
صحنهی زير بيانگر نمونهاي از ايثار عاشقانه آنها است :حضرت علي 

درخواست غذا ميكند .حضرت زهرا  ميفرمايد« :و الَّذي ّ
عظم ح ّقك

ماكان عندنا منذ ثالث إلاّ شيء آثرتك به»؛ «سوگند به خداوندي كه حق
و قدر تو را بزرگ شمرد ،سه روز است كه غذاي كافي در منزل نداريم و
همان مقدار ناچيز خوراكي را به شما بخشيدم و خود گرسنگي را تحمل
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سه روز بهگونهاي برخورد كردهاست كه همسرش متوجه اين كمبود نشود
و زماني كه به ناچار بايد مسئله را مطرح كند در بيانش بسيار مراعات حال
(عظم حقك) ،در
همسرش را ميكند .كلماتش سرشار از احترام است
ّ
كالمش بويي از سرزنش و منّت احساس نميشود .ايثار در زندگي اين
خانواده آنچنان رخنه كرده كه نه تنها در مقابل يكديگر بلكه در برابر ديگران

هم ايثار ميكنند« :و يطعمون ّ
الطعام على حبّه مسكين ًا و يتيم ًا و أسيراً ،إنّما

جزاء و ال شكورا ً»؛ «و به [پاس] دوستي [خدا]
نطعمكم لوجه اهلل النريد منكم
ً
بينوا و يتيم و اسير را خوراك ميدادند .ما براي خشنودي خداست كه به

شما ميخورانيم و پاداش و سپاسي از شما نميخواهيم( »...انسان 8:و .)9اين
اطعام كردن آنها توأم با ايثار در هنگام نياز و اشتهاي شديد به طعام است
(علي حبه) .با وجود اين ميگويند« :بهخاطر اين طعام هيچ چشمداشتي به
پاداش شما و حتي تقدير و تشكر نداريم»؛ «النريد منكم جزاء و ال شكورا»
(طباطبايي :1417ج ،20ص216؛ مكارم شيرازي :1374ج ،25ص .)353به عبارتي
ميگويند به كسي نخواهيم گفت كه افطار سه روزه خود را به شماها داديم
و آبروي شما را نميريزيم و بر شما منت نميگذاريم (طباطبايي :1417ج،20

ص .)128ويژگي ايثار آنان اين است كه در عين شدت نياز ديگري را برخود
مقدم ميدارند و بهگونهاي ايثار ميكنند كه طرف مقابل احساس شرم نكند.
انفاق آنان آن قدر خالصانه است كه حتي به دنبال جواب تشكر نيستند.
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نكتهی مهمتر اينكه در اين ايثار فرزندان كوچك خانواده نيز با پدر و مادر
همراهي ميكنند و اين جز اين نيست كه اين كودكان همواره ايثار پدر و
مادر را ديدهاند بهگونهاي كه از آنان درس گرفتهاند.
 )5-2اتحاد و همبستگي

تبديل شدن به يك روح واحد بهراحتي به دست نميآيد .بايد همسران
معيارها و ارزشهاي يكساني را داشته باشند تا از طريق اين وحدت ،اتحاد
روحي و فكري پيدا كنند و در راستاي اين اتحاد است كه اختالف نظرها،
سليقهها و فكرها ...از بين ميرود.
در فرهنگ قرآني اگر كسي از مجراي ايمان گذر كند و به تقوا برسد
اعمال و رفتار و گفتارش همه با معيار رضاي الهي سنجيده ميشود و در
قالب اين ايمان نه تنها با همسرش يك روح متحد ميشود بلكه گستردهتر
با ساير مؤمنين هم يك ارتباط روحي نزديك پيدا ميكند .به همين جهت
است كه حضرت ابراهيم و ساره بهقدري از نظر روحي با يكديگر اتحاد پيدا
كردهاند كه ساره همراه و همپاي اين پيامبر اولوالعزم الهي مخاطب مالئكه
قرار ميگيرد و مستقيم به او بشارت ميدهند كه صاحب فرزنداني به نامهاي
فبشرناها بإسحاق و من
اسحاق و يعقوب خواهد شد (گرجي ّ ...« :)31 :1376
وراء إسحاق يعقوب» (هود .)71 :نكتهی قابل توجه اينكه هر چند که طبق آيهی
مذكور به همسر ابراهيم بهطور مشخص بشارت رسيد ،اما ميان اين دو زوج
در آيات چنان يگانگي نمايان شده است كه بشارت به همسر ابراهيم در واقع
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لقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى»...؛ «و به راستي فرستادگان ما براي ابراهيم
«فلما ذهب عن
مژده آوردند( »...هود )69 :و چه در انتهاي آن كه ميفرمايدّ :

الروع و جاءته البشرى»...؛ «پس وقتي ترس ابراهيم زايل شد و مژده
إبراهيم ّ
[فرزند دارشدن] به او رسيد ( »...هود.)74 :

 )3همسران بهشتي و ويژگيهاي آنها
در بسياري از آيات قرآن توصيف همسران بهشتي و در برخي اشاره به
روابط اين همسران شده است .با مطالعهی اين آيات اين سئوال پيش ميآيد
که آيا ذكر اين اوصاف و اين روابط و حتي روابط خود بهشتيان كه به طريقي
ديگر ما را به نوع برخورد بهشتيان با همسرانشان هدايت ميكند صرفًا جهت
وصف بهشت و نعمتهاي بهشت است يا ميتواند الگويي جهت روابط
صميمي همسران باشد؟
از آنجا كه خلقت انسان به صورت «و نفخت فيه من روحي» (ص)72 :

است و او جانشين خدا بر روي زمين است «إنّي جاعل في األرض خليفةً»،
انسان آفرينندهی تواناي او در روي زمين است كه قدرت آفرينش دارد
(بقره )30 :عشق زيباترين آفريدهی اوست و زماني اين عشق روح زندگي
ق آن با خالق حقيقي در ارتباط باشد و از صفت ّحي سيراب
دارد كه خال 
شده باشد .در اين صورت عشق جريان دارد و ماندگار است« :و ما عند

اهلل ِ باقٍ »؛ «پس هر آنچه كه به خداوند ارتباط پيدا كرد باقي و ماندگار
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ميشود» (نحل .)96 :از اينرو براساس آيات الهي همسراني كه به اين مرحله
رسيدهاند عشق و زندگي جاودانهاي با هم در سراي آخرت دارند« :هم
ي ظالل على األرائك متّكئون»؛ «آنها با همسرانشان در زير
و أزواجهم ف 
سايهها بر تختها تكيه ميزنند» (يس .)56 :مقصود از ازواج زنهاي دنيایی
هستند كه در ايمان و عمل با شوهرهايشان كه اهل بهشت هستند موافقت
دارند (صدرالمتالهين  :1366ج ،5ص193؛ بانـوي اصفـهانـي :1361ج ،11ص .)47به
همين جهت است كه پيامبر اكرم  ميفرمايند« :خديجة زوجتي في
الدنيا و اآلخرة»؛ «خديجه همسر من در دنيا و آخرت است» (اربلي:1381
ّ

ج ،1ص .)466و مطابق اين آيات وصف و جذابيت همسران اهل زمين از
«فيهن خيرات
همسران بهشتي ـ حوريان و غلمانها ـ به مراتب باالتر است.
ّ
حسان» يعني زناني كه در صالح و جمال برتريدارند و گفته شده كه آنها

زنان دنيا هستند كه در بهشت بر مردم وارد ميشوند و ايشان از حورالعين
زيباتر و قشنگترند (رحمن( )70 :طبرسي  :1372ج ،9ص .)319امام صادق 
هن أجمل من الحور
ميفرمايند« :الخيرات الحسان من نساء أهل ّ
الدنيا و ّ
حر عاملي :1409ج ،20ص .)121خيرات در اين
العين» (صدوق :1413ج ،3ص469؛ ّ

آيه زنان نيكو سيرت و شايستهی اهل دنيا كه از حوريان بهشت زيباترند.
بنابراين آشنايي با اوصاف همسران بهشتي تا حدودي ما را با ويژگيها و
جذابيتهاي آنان آشناتر ميكند.
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* ﭘﺎﮐﯽ و ﺻﻔﺎ »ﺣُﻮرٌ ﻣَﻘْﺼُﻮراتٌ ﻓِﯽ
»ﻓﯿﻬِﻦﱠ ﻗﺎﺻِﺮاتُ اﻟﻄﱠﺮْفِ«)اﻟﺮﺣﻤﻦ(56 :

اﻟْﺨِﯿﺎمِ«)اﻟﺮﺣﻤﻦ(72 :

* ﻧﮕﺎه ﻧﺎﻓﺬ

*

»وَ ﻋِﻨْﺪَﻫُﻢْ ﻗﺎﺻِﺮاتُ اﻟﻄﱠﺮْفِ ﻋﯿﻦٌ،ﮐَﺄَﻧﱠﻬُﻦﱠ ﺑَﯿْﺾٌ ﻣَﮑْﻨُﻮنٌ«
اﻟﻠﺆﻟﻟﺆُﺆِ
ْﺜﺎلِ اﻟﻠﱡﺆْ
ﮐﺄﻣﺜﺎل
ﻋﯿﻦ ،ٌ،ﮐَﺄَﻣ
ﺣﻮر ﻋﯿﻦ
» َو ﺣُﻮرٌ
»ﻻ ﺗَﺴْﻤَﻊُ ﻓﯿﻬﺎ

نِ« )اﻟﻮاﻗﻌﮥ(22-23 :
اﻟﻤﮑﻨﻮُﻮن
اﻟْﻤَﮑْﻨ

ﻻﻏِﯿَﮥً«)اﻟﻐﺎﺷﯿﮥ(11 :

ااﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﻮر ﮔﻔ
ﻟﻐﻮا وَ ﻻ
ُﻮن ﻓﯿﻬﺎﺎ ﻟَ ْ اً
ﮔﻔﺖ و ﺷﺷﻨﻮد »ﻻ ﯾَﺴْﻤَ ُﻌ َ

»إِﻻﱠ ﻗﯿﻼً ﺳَﻼﻣﺎً

* ﻧﺤﻮه روﺑﻪ رو ﺷﺪن

»ﻣُﺘﱠﮑِﺌﯿﻦَ ﻋَﻠَﯿْﻬﺎ

)ﺻﺎﻓﺎت(48-49:

اﻟﻨﺒﺄ(35 :
ِﺬاﺑﺎ« )،ﺄ
ﮐﺬﱠا ﺎً

ﺳَﻼﻣﺎً«)اﻟﻮاﻗﻌﮥ(26 :

ﻣُﺘَﻘﺎﺑِﻠﯿﻦَ«)اﻟﻮاﻗﻌﮥ(16 :

صفا
پاكي و
)1-3
رواﺑﻂ »ﯾَﺘَﻨﺎزَﻋُﻮنَ ﻓﯿﻬﺎ
ﺷﻌﻒ در
اﺣﺘﺮام و
*

ﮐَﺄْﺳﺎً)«...اﻟﻄﻮر(23 :

از مهمترين ويژگيها و جذابيتهاي اين همسران پاكي است .به اين
صفت در آيات با كلمات متفاوتي اشاره شده است مانند:
«و عندهم قاصرات ّ
الطرف»؛ «و نزدشان [دلبران] فرو هشته نگاه است»
(صفّ « ،)52 :طرف» به معني پلك چشم است و گاه به معني نگاه كردن نيز
آمده است .توصيف زنان بهشتي به «قاصرات ّ
الطرف» (آنها نگاهي كوتاه
دارند) اشاره به اين است كه تنها چشم به همسران خود دوختهاند به شوهران
خود راضي و قانعاند و چشمي به ديگري ندارند و فقط به همسرانشان
عشق ميورزند (طباطبايي :1417ج ،17ص219؛ مكارم شيرازي :1374ج ،19ص.)316

اين بزرگترين و مهمترين وصف يك همسر است به همين دليل اين
«فيهن
صفت را تا جايي توصيف ميكند كه به بستر ميكشاند و ميفرمايد:
ّ

قاصرات ّ
الطرف»؛ «در آنها (بسترها) همسراني هست كه چشم به غير شوهران
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نيافكندهاند» (رحمن .)56 :به اين معنا كه تنها به شوهران خود اكتفا ميكنند.
در جاي ديگر ميفرمايد« :حور مقصورات في الخيام»؛ «حوراني پردهنشين

در دل خيمهها» (رحمنِ .)72 :خيام جمع خيمه است؛ يعني زنان محبوس در

حجلهها و مخفي در خيمههاي بهشتي .منظور اين است كه از دستبرد اجانب
محفوظاند ،زناني مبتذل نيستند كه غير شوهران نيز ايشان را تماشا كنند

ِ
وصف پاكي تنها
(طبرسي :1372ج ،24ص123؛ طباطبايي :1417ج ،17ص .)187اين
در ارتباط با زنان بهشتي نيست بلكه قرآن اين وصف را براي مردان بهشتي
اينگونه بيان ميكند...« :كأنّهم لؤلؤ مكنون»؛ «گويی آنها مرواريدياند كه [در

صدف] نهفتهاند» (طور .)24 :محفوظ از هواي نفس و محفوظ از گرد و غبار
خصلتهاي ناراحتكننده و عادات ناپسند (ابن العربي :ج ،2ص .)290بنابر آنچه
ف اين همسران پاكي است .پاكي كه
ذكر شد ،مهمترين و جذابترين وص 
حتي در نگاه آنها موج ميزند .با وجود اينكه بهشت محل خوبان و پاكان
است و انتظاري جز اين هم نيست كه پاك بودن صفت حتمي آنها باشد ،اما
بسيار جالب است كه در آيات متعددي اين صفت ذكر شده تا بهگونهاي زيبا
ما را متوجه عامل اساسي و حياتي در جذب همسران كند.
 )2-3نگاه نافذ

ابراز عشق در صميميت بسيار مؤثر است آنجا كه رابطه تكامل يابد ،اين
ابراز عشق قبل از اينكه به زبان آيد از طريق نگاه منتقل ميشود .نگاه يكي از
نافذترين نيروها در انتقال احساسات است« .و عندهم قاصرات ّ
الطرف عين،
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به شوهران خودشان به ديگري ننگرند .آن زنان در سفيدي و پاكيزگي گوئيا
تخمهاي پوشيده باشند» (صافات 48 :و  .)49اينان از روي حيا چشمان خود را
فروبسته و به غير نمينگرند (بانوي اصفهاني :1361ج ،11ص .)85چشماني كه
چنين وصفي دارند چه نافذند و عاشقانه ميتوانند بههم خيره شوند و ابراز
احساسات كنند .اين حالت در آيهی کريمه كام ً
ال مشهود است« :و حور عين،
كأمثال ال ّلؤلؤ المكنون» (واقعه23 :و ،)22حوران چشم درشت به عين توصيف
شدهاند .گويي حقايق آنان به تمامي چشم است به عبارتي سراپا چشماند
بهگونهاي كه لحظهاي از ايشان ديده برنميگيرند و آن به علت عشق و
محبت بيحد به همسرانشان است (صدرالمتالهين  :1366ج ،7ص .)17يك لحظه
نگاه عميق و پراحساس كه پيام عاشق بودن را منتقل كند انرژي و شادي
وصفناپذيري را برپا ميكند .اين ويژگيها و جذابيتها مختص به همسران
بهشتي است ،اما بخشي ديگر از آيات بهشت به طريقي غيرمستقيم ما را به
نحوهی ارتباط همسران بهشتي راهنمايي ميكند .در اين آيات محور كالم
نحوهی روبهرو شدن و برخورد بهشتيان با يكديگر بيان شده است و از آنجا
كه بهشتيان به كمال و رشد رسيدهاند ميتوان استنباط كرد كه به طريق اولي
اينان اين رفتارها را با همسرانشان دارند.
 )3-3امنيت محور گفت و شنود

كالمي كه حاكي از صميميت و بهدور از نيش و طعنه باشد انسان را بههم
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صحبت بودن تشويق ميكند .از پيامبر  در رابطه با ويژگيهاي حورالعين
سؤال شد همچنين سؤال شد آيا با زبان اهل بهشت سخن ميگويند فرمودند:
«بله سخن ميگويند و خاليق از سخن گفتن آنان ناراحت نميشوند» .سؤال
شد سخن گفتن آنها به چه صورت است فرمودند« :سخن ميگويند با
صداهايي مهربان و زباني شيرين» (عروسي حويزي  :1415ج ،5ص .)218پس،
نوع صدا و كالم در ايجاد صميميت و شعف مؤثر است .آيات نشان ميدهد
يك اصل در كالم آسمانيها رعايت ميشود و آن اين است« :ال يسمعون
فيها لغوا ً و ال تأثيم ًا»؛ «در آنجا نه بيهودهاي ميشنوند و نه [سخني] گناهآلود»
(واقعه« ،)25 :ال تسمع فيها الغية»؛ «سخن بيهودهاي در آنجا نشنوند» (غاشيه:

« ،)11ال يسمعون فيها لغوا ً و ال ّ
كذابا»؛ «در آنجا بيهودهاي نشنوند و نه يكديگر
را تكذيب كنند» (نباء ،)35 :در آنجا نه دروغ و تهمت و افترا وجود دارد و نه
استهزاء و غيبت ،نه كلمات نيشدار ،نه تعبيرات گوشخراش ،نه سخنان لغو
و بيهوده و بياساس ،هر چه هست در آنجا لطف و صفا و زيبايي و متانت
و ادب و پاكي و چه عالي است محيطي كه سخنان آلوده در آن نباشد و اگر
درست فكر كنيم بيشترين ناراحتي ما در زندگي اين دنيا نيز از همين سخنان
لغو و بيهوده و گناهآلود و زخم زبانها و جراحات زبان است كه آرامش روح
و جان را بر هم ميزند» (مكارم شيرازي :1374ج ،23ص .)216پس ميفرمايد:
تنها چيزي كه در آنجا ميشنوند جزء سالم نیست« ،إ ّ
ال قي ً
ال سالم ًا سالم ًا»
(واقعه ،)26 :در نتيجه تمام بحثهاي آنها به صلح و صفا منتهي ميشود.
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دروغ راه پيدا نميكند و انرژي منفي به ديگري منتقل نميشود و كالم سرشار
از انرژي مثبت و سالم و سالمتي خواهد بود .در نتيجه آرامش روح و جان
ميسر ميشود (مكارم شيرازي :1374ج ،23ص .)216آن گاه جا براي حرفهاي
عاشقانه باز خواهد شد ،چنانكه همسران بهشتي با ابراز عواطفشان آرامش
و عشق را به هم نثار ميكنند و اينگونه با هم سخن ميگويند« :سوگند به
پروردگارم در بهشت چيزي را بهتر از تو نمييابم خدا را سپاس كه مرا
همسر تو قرار داد و تو را نيز همسر من گردانيد» (كاشاني :1336ج ،8ص63؛

عروسي حويزي  :1415ج ،5ص198؛ مكارم شيرازي  :1374ج ،5ص.)198
 )4-3نحوهی روبهرو شدن

نوع قرار گرفتن بهشتيان در مقابل يكديگر بسيار ظريف است .تنها
صرف قرار گرفتن در يك مكان ،جهت با هم بودن نيست ،بلكه گفته ميشود:
«متّكئين عليها متقابلين»؛ «كه روبه روي هم بر آنها تكيه دادهاند» (واقعه.)16 :

متقابلين يعني برابر يكديگر ،لذا هر يك از ايشان در مقابل و روبهروي
ديگري قرار دارند (طبرسي :1372ج ،24ص .)139هر چند اين حالت فيزيكي
خود ميتواند در بهوجود آوردن احساس انس مـؤثر باشد ،اما نكتهی ظريف
اين است كه اينان نه تنها از نظر فيزيكي در اين موقعيت قرار ميگيرند بلكه
از نظر روحي و معنوي هم در اين فضاي صميمي و انس گرفتن قرار دارند.
پس اين نحوه قرار گرفتن كه كنايه از نهايت درجه اُنس و حس معاشرت و
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صفاي باطن ايشان است ميخواهد بفرمايد كه اينها به پشت سر يكديگر نظر
نميكنند و پشت سر يكديگر عيبگويي نميكنند بلكه هر چه دارند روبه
روي هم ميگويند و اين به خاطر حس معاشرت و خوش اخالقيشان است»
(طبرسي :1372ج ،24ص139؛ طوسي ج ،9ص491؛ طباطبايي :1417ج ،9ص .)209لذا
ميتوان پي برد كه براي كامل شدن انس و صميميت بايد همواره از نظر
روحی نيز جزء متقابلين بود.
 )5-3احترام و شعف در روابط

برخوردهاي احترامآميز در صميميت و انس تأثيرگذارتر است .هر
چند اين برخورد در ظاهر يك برخورد رسمي باشد ولي چون ناشي از
احترام است پس ارزشمند و تأثيرگذار است ،به همين جهت در برخوردهاي
همسران بهشتي اين نوع رفتارها ديده ميشود.
«يتنازعون فيها كأس ًا»...؛ «قدح در بينشان دست به دست ميگردد» (طور:
 .)23تنازع در كاس به معناي به يكديگر تعارف كردن است (طباطبايي:1417

ج ،19ص .)20البته ،ممکن است اين احترام گاهي همراه با مزاح باشد تا نشاط
و شعفي بيشتر ايجاد كند .از اين جهت است كه بعضي مفسران تنازع را به
معناي شوخي و مزاح تفسير كرده و گفتهاند« :اهل بهشت از يكديگر (كاس)
را ميربايند به عنوان شوخي و مزاح و افزايش سرور بيشتر» (بانو اصفهاني:1361

ج ،13ص348؛ مكارم شيرازي :1374ج ،22ص ,)435بنابراين برخوردي كه محور
آن احترام و ايجاد انبساط و نشاط روحيباشد در مأنوس بودن مؤثرتر است.
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بهشت پروردگــار ،سرشار از نعمت و زيبايي است .اين نعمتها به
أن لهم
نعمتهاي دنيا شباهت دارند «و ّ
الصالحات ّ
بشر الّذين آمنوا و عملوا ّ

جنّات تجري من تحتها األنهار ك ّلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الّذي
رزقنا من قبل و أتوا به متشابها و لهم»...؛ «و كساني را كه ايمان آوردهاند و
كارهاي شايسته انجام دادهاند مژده ده ،كه ايشان را باغهايي خواهد بود كه

زي ر آنها جويها روان است ،هرگاه ميوهاي از آن روزي ايشان شود ميگويند:
اين همان است كه پيش از اين نيز روزيمان بوده و مانند آن [نعمتها] براي
آنها آورده شود» (بقره.)25 :
بنابراين وقتي نعمتهاي متشابه بهشتي در اختيار است تا حدودي
ميتوان خود را به آن فضاها و محيط نزديك كرد .زيرا اين فضاها خود در
شادي و نشاط افراد مؤثرند.
آراﺳﺘﮕﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدن

»ﯾَﻄُﻮفُ ﻋَﻠَﯿْﻬِﻢْ وِﻟْﺪانٌ)«...اﻟﻮاﻗﻌﮥ(17 :

»ﻗَﻮَارِﯾﺮَ ﻣِﻦ ﻓِﻀﱠﮥٍ ﻗَﺪرُوﻫَﺎ ﺗَﻘْﺪِﯾﺮًا« ﴿اﻻﻧﺴﺎن﴾16:

»وَﯾُﺴْﻘَﻮْنَ ﻓِﯿﻬَﺎ ﮐَﺄْﺳًﺎ ﮐَﺎنَ ﻣِﺰَاﺟُﻬَﺎ زَﻧﺠَﺒِﯿﻠًﺎ« ﴿اﻻﻧﺴﺎن﴾17:
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 )4بهرههايي از بهشت براي ساختن بهشت زندگي
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 )1-4چگونگي خدمت كردن

نحوهی پذيرايي خود نوعي ارتباط و توجه است .در نحوهی پذيرايي در
بهشت سه نكته وجود دارد:
نكتهی اول ،در بهشت با وجودي كه همه چيز در اختيار است و كافي
است بهشتي فقط اراده كند آن نعمت برايش مهيا ميشود ،ولي با وجود اين
خدمتكاراني جهت خدمت و پذيرايي از بهشتيان وجود دارند« :يطوف عليهم
ولدان( »...واقعه .)17 :اين بيانگر لطف و صفايي ديگر و به عبارتي يك نوع
احترام و اكرام بيشتر است و رونق و صفاي افزونتر براي اُنس آنهاست.
حتي در مجالس معمول دنيا نيز با وجود قرار داشتن ميوه و غذا در دسترس
مهمانان ،ميزبان شخصًا به آنها تعارف ميكند و اين نوعي احترام و محبت
محسوب ميشود (مكارم شيرازي :1374ج ،23ص.)214
گاه فراموش ميشود كه ابتدا بايد در خانهها اين رفتار باشد ،اما بهتر است
كه جهت احترام و گرامي داشتن يكديگر به هم خدمت كرد و اين رفتار را
نشاني از عدم صميميت به حساب نياورد.
نكته دوم ،استفاده از نوع ظرفهاي پذيرايي در بهوجود آمدن حس نشاط
و شادابي بيتأثير نيست .به همين جهت در آيات دربارهی نوع ظرفهاي
فضة( »...انسان .)16:قَوارير
بهشت صحبت شده است ،برای مثال «قواريرا من ّ
جمع قاروره به معني ظرف بلورين و شيشهاي ،و ظرفهاي بلورين از نقره
است (انسان .)16 :در هر خانهاي تعدادي ظروف يافت ميشود كه همواره
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استفاده از همين ظروف براي خود افراد خانواده ميتواند منظرهاي زيبا همراه
با حسي مثبت بهوجود آورد.
«قدروها تقديرا ً»
نكتهی سوم ،توجه به ميزان عالقه و نوع ذائقه است؛ ّ
(انسان« .)16 :قدحهاي بلورين انواع نوشيدنيهاي لذت بخش و نشاطآفرين
به مقداري كه ميخواهند و عالقه دارند موجود است» (مكارم شيرازي ج،25

ص .)363اينكه دقيقًا قدر و مقدار آن متناسب با عالقهی شخص است بيانگر
نهايت توجه است؛ پس توجه به عالئق و سليقههاي ديگري موجب نشاط
بيشتر و ايجاد فضايي مأنوستر خواهد شد.
در آيهاي ديگر براي بيان توجه به ذائقه ميفرمايد« :و يسقون فيها كأسا كان
مزاجها زنجبيال»؛ «و در آنجا از جامي كه آميزه زنجبيلدار به آنان مينوشانند»
(انسان .)17 :قرآن براي اينكه لذت اين نوشيدني را براي عربها متصور سازد
از كلمه زنجبيل كه حالت نشاطآور و محركآور و با ذائقهی آنها آشنايي
داشته ,استفاده كرده است (مكارم شيرازي :1374ج ،25ص .)366اين مطلب حاکی
است براي ايجاد فضاي بهـشتگونه در خان ه بايد به كوچكترين چيزها
حتي ذائقهی يكديگر توجه دقيق داشت ،چه بسا بتوان با باال بردن اطالعات
و آگاهي الزم از علم تغذيه از مواد غذايي كه ايجاد نشاط و سالمتي ميكند،
استفاده كرد.
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 )2-4آراستگي هدفمند

آراستن و پيراستن باعث زيبايي ميشود و ديدن زيبايي در نشاط و
شادابي مؤثر است .بيجهت نيست كه در آيات متعددي به نوع لباس و زينت
بهشتيان و حتي دقيقتر در مورد رنگ لباس آنان نيز صحبت شده است.
«عاليهم ثياب سندس خضر و إستبرق»...؛ « [بهشتيان را] جامههاي ابريشمي
سبز و ديباي ستبر در بر است» (انسان .)21 :انتخاب رنگ سبز براي لباسهاي
بهشتي بهخاطر آن است كه رنگي بسيار نشاطآفرين همانند برگهاي زيباي
درختان است (مكارم شيرازي :1374ج ،25ص.)363

بدون شك انتخاب اين رنگ در جهت فراهم آوردن نشاط و آرامش
بيشتر بوده زيرا تمام نعمتهاي بهشت اين هدف را دنبال ميكنند ,لذا توجه
به آراستگي لباس و حتي رنگ آن در خانه و خانواده بسيار تأثيرگذار است.
امروزه علم رنگها در روانشناسي تا حدودي اين آگاهي را به انسانها
ميدهد .يك همسر آگاه هرگز در مواردي كه احساس ميكند همسرش
از مسئلهاي روحش آزرده است با رنگ لباسي كه او را بيشتر در اين حس
غوطهور كند يا باعث هيجان و خشمش شود در مقابل وی ظاهر نميشود
و با استفاده از رنگي آرامشدهنده و استفاده از چند كلمهی مناسب زمينهی
خروج از اين حالت را ايجاد ميكند.
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با توجه به آموزههاي قرآن الزم است در زندگي هر مسلمان معيارهايي
حاكم باشد كه قطعًا همهی ابعاد زندگي او از جمله روابط خانوادگياش
را فرا گيرد .از مقاله حاضر اين نتيجه حاصل شد كه راهكار اصلي به عنوان
سياست و برنامهی كلي حاكم بر زندگي مشترك مطلوب قرآني توجه به
حضور خداوند و كسب رضايت وي است .لذا مردساالري و زنساالري
به مفهوم امروزي رنگ ميبازد و خداساالري حاكم ميشود .شاخص و
بازدارنده از خطا ،حتي در عشق و محبتي كه پيوند عميق ازدواج در دل
همسران ايجاد ميكند ،رعايت حريم الهي است (مانند رفتار حضرت ايوب
با همسرشان) كه باعث ميشود آن روابط صميمانه و محبتآميز نه تنها
خدشه نپذيرد بلكه به جهت تقوا ورزيدن به زندگي پاك و حيات طيبه دست
يابند .زندگي كه به جهت حكومت صفا و پاكي در آن انسان را زيبا بيان
كرده و زيباييها و نقاط مثبت ديده ميشود ,لذا خطا و كار ناپسند همسر
بزرگنمايي نميشود بلكه امكان برخوردي كريمانه با آن ميشود (مانند رفتار
حضرت هود با همسرشان).
در داستانهاي قرآن جلوههاي رفتاري زيبايي از رابطه زن و شوهراني كه
يكي يا هر دو خدامحــوري همهی زندگيشان را پر كرده ،مشاهده ميشود.
تمام اين موارد ميتواند به عنوان قوانين و الگوهاي رفتاري باشد .مانند:
1 .1دقت بسيار در انتخاب كلمات و جمالت و استفاده از معجزهی كالمِ
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زيبا و بجا مانند نحوهی سخن گفتن آسيه )با همسرش فرعون ـ
بزرگترين كافر و ظالم عصر ـ و در نتيجه نرم كردن دل او براي همراه
ساختن و جلب نظرش در جهت هدف خود .وي در مكالمه با همسرش
مسير تاريخ و هدايت اقوام را عوض ميکند.
2 .2در مشكالت زندگي (با علم به نقايص) مقصر را جستوجو نکرده
و خود را نيز مبرا در ايجاد يا تقويت آنها ندانيم .در همه شرايط حفظ
حرمت طرف مــقابل بسيار مهم است ،مانند برخورد حضرت زكريا
با نازايي همسرشان.
3 .3انسانها از خطا و اشتباه مبّري نيستند ،در زندگي مشترك ،اثر خطاها و

اشتباهات همسران متوجه يكديگر ميشود و گاه خطايي باعث ميشود

حقي از ديگري پايمال گردد .در چنين مواقعي نوع برخورد حكيمانه
همسر در برابر آن خطا بسيار مهم است .با توجه به معيار رضايت خدا،
فاش نساختن خطا  -هر چند كه خطا بسيار بزرگ باشد  -و چاره جويي
حكيمانه در محيط خانواده با حفظ حرمت وي الگو و قانون عملي است
كه از رفتار بزرگوارانه پيامبر اسالم  با خطاي يكي از همسران به
دست ميآيد.
 4 .خدا محوري و كسب رضايت الهي آن چنان در زندگي مشترك حاكم
و آشكار و مداوم باشد كه ساير اعضاي خانواده را نيز در بر بگيرد .مانند
همراهي كودكان حضـرت علي  و حضـرت فاطمه  در ايثار
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5 .5ايمان ،تقوا و رضايت الهي و محبت در صورتي كه در طرفين زندگي
مشترك حاكم باشد ،اتحاد و ارتباط روحي بسيار محكمي ايجاد ميکند.
مانند داستان حضرت ابراهيم  و ساره.
از سوي ديگر با دقت در آياتي كه همسران بهشتي و زندگي در بهشت را
توصيف ميكند ،ميتوان جزئيات پسنديدهی انسان از نحوهی روابط مطلوب
را استخراج كرد .انسان قادر است با توجه به تواناييها و نعمتهايي كه
خدا در اختيارش گذاشته ،خود را به فضاهاي بهشت نزديك كند .ايجاد اين
فضا در نشاط و شعف افراد مؤثر است ،اما آنچه مهم و مسلم و عامل اصلي
انس و صميميت بهشتيان است ،وجود خود اين پاكان و خوبان است؛ چه
بسا اگر در اين ميان فرعون حضور داشت با وجود آن همه نعمت حتمًا
ي عندك بيت ًا
«رب ابن ل 
حضرت آسيه باز درخواست خود را تكرار ميكردّ :

ي من فرعون و عمله» (تحريم .)11 :پس ميتوان گفت بهشتيان
نجن 
في الجنّة و ّ

از نعمتهاي بهشتي مؤثرترند .از اينرو در آيات توصيفکنندهی بهشت
به بهشتيان مشتاقتر است« :و أزلفت الجنّة»...؛ «بهشت به پرهيزگاران نزديك

ميشود تا داخل شوند» (شعرا ,)90 :لذا ميبينيم كه بهشتيان در ميان آن همه
نعمت چشمگير هدف دنيايي خود را فراموش نميكنند و رضايت الهي است
أكبر»...؛
که در بهشت هم باز متوجه همين هدف هستند« :و رضوان من اهلل ُ

«خشنودي خدا برتر است» (توبه  .)72به همين جهت همسران اُسوهی قرآني
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در دنيا همواره متوجه اين هدف بودهاند .در عين نداشتن نعمتهاي مادي
و بودن در سختيها و ناراحتيها با ديدن يكديگر همه چيز را فراموش
ميكردند ،زيرا در جهت رسيدن به رضوان الهي ياراي يكديگر بودهاند و
به عبارتي «نعم العون على طاعة اهلل»؛ «بهترين ياور بر طاعت خدا بودند»
(مجلسي ج ،43ص.)117
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