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 چکیده
قرآن کریم با عباراتی مختصر، بلیغ و فصیح تمام مسائل بشریت را بیان فرموده است که بایستی 
هر آیه ی آن در پرتو ســایر آیات و روایات ائمه ی معصومین )ع( و تفکر انســانی تحلیل و تبیین 
شــود. یکی از این تعابیر عبارت شــریفه ی »هن لباس لکم و انتم لباس لهن« خطاب به مردان و مربوط 
به خانواده اســت که زن و شــوهر را لباس برای یکدیگر معرفی کرده است، اما اینکه مراد از تعبیر 
مذکور چیســت و خداوند متعال با این تعبیر چه نکاتی را به زوجین بیان فرموده اســت نیاز به 
تأمل و بررسی دارد. از این رو نویسنده در نوشتار حاضر به شیوه ی توصیفی- تحلیلی و با تتبع در 
کتب تفســیری، حدیثی، فقهی و حقوقی نکات مســتفاد از آیه ی شریفه را بیان کرده و بر آن شده 
اســت که تعبیر مذکور هم دربردارنده ی نکات مربوط به انتخاب همسر بوده - چرا که مبین مختار 
بودن زوجین و مالک های انتخاب همســر اســت - هم متضمن نکات مربوط به زندگی مشترک 
و کیفیت تعامل و حســن معاشرت آنهاست - چرا که همسر را مایه ی آرامش، سبب زینت، محرم 
راز، نزدیک ترین همراه، گرمادهنده ی زندگی، موجب دوری از آلودگی ها و احســاس مناعت طبع 
و مکمل دیگری معرفی کرده - و در صورت ممکن نبودن ادامه ی زندگی مشترک، جدایی آنها از 

طریق طالق ممکن شده است.
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1- مقدمه و بیان مسئله
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است، به طوری که تربیت و 
عواطف اجتماعی - به عنوان مهم ترین ویژگی انسان - از خانواده نشئت می گیرد؛ از این رو توجه 
به نقش محوری زن به عنوان محور عاطفه و تربیت و نقش محوری مرد در امر تربیت و تأمین 
معیشت و اداره ی زندگی امری ضروری است. از دیدگاه قرآن کریم خانواده باهدف رساندن اعضای 
خود به کمال تشکیل می شود و در طول حیات خود نیز با سازکارهای مختلفی این هدف را دنبال 
می کند)جباران،1400: 30(.خداوند متعال به ازدواج و تشکیل خانواده امر فرموده و با ظرایف بسیار 
و تعابیر مختلفی آیین همسرداری را نیز بیان کرده است؛ برخی از این دستورات - مانند دادن 
مهر و نفقه ی زوجه و تمکین زوجه از شوهر - جنبه ی الزامی- قانونی داشته و زوجین ملزم به 
رعایت آن هستند و در صورت رعایت نکردن، طرف مقابل می تواند به حکم قانون او را بازخواست 
کرده و به ادای آن ملزم کند؛ برخی دیگر از دستورات همسرداری جنبه الزامی- قانونی نداشته 
)در قوانین موضوعه جمهوری اسالمی به طور خاص آورده نشده است(، بلکه عمدتاً برای نشان 
دادن تقدس پیوند زناشویی و منحصر نبودن رابطه ی زوجین به قوانین و فراتر بودن آن از یک 
رابطه ی عادی میان افراد و برای قوام و استحکام بخشیدن به روابط میان اعضای خانواده ها بوده 
و هر یک از زوجین به حکم اخالق اسالمی موظف به رعایت آن هستند. قانون مدنی جمهوری 
اسالمی ایران نیز زوجین را به صورت کلی به حسن معاشرت و تشیید مبانی خانواده امر کرده 
است. این حقوق در قرآن کریم با تعابیر مختلفی مانند: »عاشروهن بالمعروف« )نساء:19(؛ )با آنها 
)زن ها( به طور معروف و پسندیده زندگی کنید( و »هن لباس لکم و انتم لباس لهن«؛ )بقره:187( 
)آنها )زن ها( لباس شما )مردها( بوده و شما لباس آنها هستید( بیان شده است. ازآنجاکه تعابیر 
قرآنی بالغت و اختصار دارند و جوانب آن در پرتو سایر ادله تحلیل و تبیین می شود، این سؤال 
مهم و اساسی مطرح می شود که دین مقدس اسالم - که به حقوق خانواده و استحکام آن اهمیت 
و بهای بسیاری داده و تشکیل خانواده را دوست داشتنی ترین بنیان نزد خداوند متعال شمرده 
است - با این تعابیر چه نکاتی را متذکر شده است؟ آیا تنها به مفهوم ظاهری حسن معاشرت و 
لباس یکدیگر بودن زوجین توصیه فرموده است، یا اینکه ذیل این عناوین، نکاتی را به طور مشخص 
در تمام مراحل زندگی مشترک - اعم از قبل ورود به زندگی مشترک و پس از آن - بیان فرموده 
است؟ برای یافتن پاسخ دقیق به مسائل مطرح شده الزم است، با تتبع در کتب تفسیر قرآن، 
حدیث، فقه و حقوق اسالمی نکات مستفاد از تعابیر مذکور را تبیین کرده و میزان تأثیرپذیری و 
انطباق قوانین موضوعه از این نکات مشخص و موارد کلی نیز به طور جزئی تحلیل و تفسیر شود.
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گفتنی است، در کتاب های فقهی و حقوقی درباره ی حقوق و تکالیف الزامی زوجین بحث و 
تحقیق جامعی شده، اما درباره ی تکالیف اخالقی زوجین، مباحث بسیار کم و پراکنده ای مطرح شده 
است و ازآنجاکه ملتزم شدن زوجین به نکات اخالقی در استحکام بخشیدن بنیان خانواده نقش 
به سزایی داشته و محدود شدن به رعایت قواعد فقهی و حقوقی نمی تواند به تنهایی در این امر مؤثر 
باشد، انجام یک تحقیق جامع و مستقل و پرداختن به ابعاد مختلف حقوق اخالقی مشترک زوجین 
و بررسی تعابیر مربوط به آن امری ضروری است. در این جستار به شیوه ی توصیفی- تحلیلی آیه ی 
شریفه ی »هن لباس لکم و انتم لباس لهن« بررسی نکات مستفاد از آن - که عمدتاً دربردارنده ی 
حقوق اخالقی زوجین است- تحلیل شده  است تا میزان انطباق قواعد فقهی- حقوقی با آن و 

تفسیر موارد کلی مطرح در قوانین موضوعه بر اساس آموزه های دینی محقق شود.

لباس هم بودن زوجین
یکی از نیازهای اولیه ی انسان، داشتن پوشاک یعنی لباس است و هر فردی به دنبال آن است 
که از آراسته ترین، مناسب ترین، راحت ترین، جذاب ترین، مطمئن ترین، استوارترین، برازنده ترین و 
مطلوب ترین پوشش برخوردار شود. در آیه ی شریفه ی »هن لباس لکم و انتم لباس لهن« )بقره:187(، 
همسران در حکم لباس برای یکدیگر معرفی شده اند، اما اینکه مراد از لباس بودن زوجین برای 
یکدیگر چیست و قرآن کریم با این تعبیر ظریف چه نکات و مفاهیم مهمی را بیان کرده است 

نیاز به تحلیل و بررسی دقیق دارد.
گفتنی است، هرچند آیه ی شریفه ی مورد بحث به صورت جمله ی خبری بوده و در توصیف 
زوجین به عنوان لباس برای یکدیگر است، می توان از آن نکات دستوری را استنباط کرد؛ چرا که 
شیوه ی تربیتی قرآن کریم غالباً از طریق بیان الگو و توصیف است. از سوی دیگر، چنان که در علم 
اصول فقه ثابت شده است )آخوند خراسانی،1409 ق:71؛ مظفر، 1430 ق: ج1،ص114( در مقام انشای 
طلب برای الزام، ظهور و تأکید در جمالت خبری بیشتر و بهتر از جمالت امری و دستوری است؛ 
چرا که جمله ی خبری در حقیقت خبر دادن از تحقق فعل است با ادعای اینکه وقوع آن از سوی 
مکلف مفروغ عنه است. در آیات قرآنی و در پاسخ گویی ائمه ی معصومین )ع( به سؤاالت مکلفین نیز 
مشاهد می شود که آنها را با جمالت خبری به انجام عمل سوق داده اند )سبحانی، 1388:ج93،ص1(. 
با توجه به مطالب بیان شده و بر اساس آیه ی شریفه ی »عاشروهن بالمعروف« و مواد )1103( 
و )1104( قانون مدنی - که به صورت کلی زوجین را به حسن معاشرت و تشیید مبانی خانواده 
امر کرده - با استناد به اصل 167 قانون اسالمی - که در موارد ابهام و اجمال قانون مدون، منابع 
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معتبر فقهی را مرجع دانسته است1-  می توان از تعبیر خاص لباس برای یکدیگر بودن زوجین 
نکاتی را استخراج کرد.

نکات مستفاد از آیه ی شریفه را می توان به واسطه ی سایر ادله در دو دسته ی کلی قرار داد: 
یک، نکات الزامی- قانونی که در متون فقهی و حقوق موضوعه مطرح شده و زوجین به حکم 
قانون مکلف به رعایت آن هستند؛ دو؛ نکات اخالقی- تربیتی که زوجین اخالقاً موظف هستند 
به آن عمل کنند و در حقوق موضوعه نیز به صورت کلی و در جهت استحکام بنیان خانواده تنها 

بدان توصیه و تأکید- نه الزام- شده است.

2- نکات الزامی- قانونی
نکات الزامی- قانونی مستفاد از آیه ی شریفه که از آن به حقوق الزامی- قانونی زوجین تعبیر 
می شود و در قوانین موضوعه نیز مطرح شده و زوجین از نظر قانون به رعایت آن مکلف هستند 

را می توان در موارد زیر تحلیل کرد:

2-1- گزینش اختیاری
از تعبیر ظریف قرآنی لباس هم بودن زوجین - که نهایت ارتباط معنوی مرد و زن و نزدیکی 

آن دو به یکدیگر را نشان می دهد - ممکن است بتوان گزینش اختیاری همسر را استفاده کرد.
خود  اختیار  با  را  لباس  نوع  و  رنگ  انسان ها  است،  اختیاری  امری  قاعدتاً  لباس  گزینش 
برمی گزینند، همسر گزینی نیز در فرهنگ اسالمی آزادانه و غیر تحمیلی بوده، مرد و زن با انتخاب 
آگاهانه و آزادانه ی خویش همسر گزینی می کنند و مطابق نظر فقها و حقوق دانان قصد و رضایت 
متعاقدین و مختار بودن آنها از شرایط صحت و نفوذ عقد دانسته شده است )انصاری،1415 ق:ج 3، 
صص295 و 307؛ امامی، بی تا: ج1، ص176؛ کاتوزیان،1371: ج 1، ص256(، اما اینکه بنابر قول برخی از 

فقها )طوسی، 1400 ق: 654؛ بحرانی، 1405 ق: ج 23، ص211( و مطابق ماده  )1043( قانون مدنی2 در 
ازدواج دختر باکره، اذن ولی الزم است، منافاتی با مطلب گفته شده ندارد، زیرا اوالً این امر )لزوم 
اذن ولی( مورد اتفاق فقها نیست، بلکه مسئله ی اختالفی بوده و قول مشهور این است که دختر 
باکره ی رشیده استقالل کامل دارد و پدر و جد پدری بر او والیت ندارند )محقق حلی، 1418 ق: ج 

1.  برای اطالع بیشتر در خصوص مفهوم سکوت قانون و تبیین مبانی و مفهوم اصل 167 ق.ا رجوع شود به: الهام و زهروی،1396: 
.455-443

2.  بر اساس ماده 1043 قانون مدنی: »نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او 
است«؛ و گفته شده در این امر فرقی نمي کند که دختر شوهر نکرده باشد یا شوهر کرده ولی با او نزدیکی نشده است )امامی، 

بی تا،ج  4: ص 285(.
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 1، ص173؛ عالمه حلی،1410 ق: ج 2، ص7؛ فاضل مقداد،1425  ق: ج  2، ص209؛ شهید ثانی،1410 ق: ج 

5، ص116؛ نجفی، 1404 ق: ج 29، ص174؛ مکارم شیرازی،1424 ق: ج 2، ص16(. برخی نیز معتقدند، 

در ازدواج دختر باکره، اذن ولی و رضایت دختر هردو به طور مشترک الزم است )خوئی،1418 ق: 
ج  33، ص215؛ سبحانی، بی تا: ج 2، ص 174(.  برخی تنها از باب احتیاط اذن هر دو را الزم دانسته اند 

)خمینی،1412 ق: ج 2، ص254(، ثانیاً گفته شده، اگر پدر )جد پدری( از تزویج او به کسی که شرعاً 

و عرفاً کفو او است و او هم میل دارد، ممانعت کند و یا اگر ولی غایب باشد، به طوری که گرفتن 
اذن از او ممکن نباشد و مولی علیه احتیاج به ازدواج داشته باشد، اعتبار اذن ولی ساقط می شود 
)همان(. ثالثاً مراد قائلین به لزوم اذن ولی تحمیل نظر او نیست؛ چرا که در صورت کراهت دختر 
عقد نکاح نافذ نخواهد بود؛ از این رو در ماده )1070(  قانون مدنی آمده است: »رضایت زوجین 
شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است، مگر اینکه اکراه 

به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد«.

2-2- متناسب بودن
لباس همواره باید در دوخت و جنس متناسب با قامت و اندام آدمی باشد. زن و مردی که 
می خواهند یک عمر با هم باشند باید در عقیده، فرهنگ و شخصیت کفو هم باشند. تکیه ی اساسی 
اسالم در کفویت روی موضوع ایمان و اعتقاد است و اسالم بر همتایی زوجین بر اساس طهارت 
و پاکیزگی معنوی تأکید دارد، عالوه بر آیه ی 187 سوره بقره، آیه »الخبیثات للخبیثین والخبیثون 
للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات« )نور:26( )زنان پلید برای مردان پلید و مردان پلید 
برای زنان پلید هستند. زنان پاک برای مردان پاک و مردان پاک برای زنان پاک هستند( به صراحت 
بر این امر  داللت می کند. روش و سیره ی معصومین )ع( نیز بر آن بوده است، چنان که شخصی از 
رسول اکرم )ص( سؤال کرد که با چه کسی باید ازدواج کند؟ حضرت )ص( فرمودند: »با هم کفو« 
، عرض کرد: هم کفو کیست؟ فرمودند:» بعضی از مؤمنین کفو بعض دیگرند« )کلینی،1407 ق: ج 5، 
ص337(؛ و امام صادق )ع( فرمودند: »کفویت به عفت و آسان گیری در زندگی است« )ابن بابویه،1403 

ق: 239(. از این رو بنا بر اجماع فقها، نکاح زن مسلمان با مرد کافر به طور مطلق و نکاح مرد مسلمان 

با زن کافر غیرکتابی نیز مطلقاً حرام بوده و بر اساس قول مشهورتر در میان فقها نکاح مرد مسلمان 
با زن کافر کتابی به صورت نکاح دائم و ابتداء)نه استدامة( حرام است )شهید ثانی،1410 ق: ج 5، 

صص228 و 234؛ خمینی،1412 ق: ج 2، ص285؛ مکارم شیرازی،1424 ق: ج 4، ص112(.
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گفتنی است، همتایی و هماهنگی و تناسب صد در صد امکان ندارد، زیرا هر انسانی مغز، روح، 
اخالق، تربیت، محیط و خانواده ی مخصوص به خود دارد  و با دیگری فرق می کند، اما باید کوشش 
کرد تا جای ممکن این فاصله کمتر شود و دو همسر به هم نزدیک تر باشند )مظاهری،1386: 130(. 
حال اگر با وجود تناسب و کفویت بین مرد و زن و میل و رغبت دختر به ازدواج با او، ولی از 
تزویج مولی علیه ممانعت کند، والیت او ساقط می شود که در اصطالح فقهی- حقوقی به آن عضل 
گفته می شود )محقق حلی، 1408 ق: ج 221،2ص؛ خمینی، 1412 ق: ج 254،2ص؛ جعفری لنگرودی، 

1378: ج4،ص 2550(.

2-3- جایز بودن انحالل پیوند زوجیت در صورت ناسازگاری
از نکات دیگر تشبیه همسر به لباس این است که همان گونه که لباس قابلیت جدا شدن و 
خلع را داراست، امکان انحالل پیوند زناشویی نیز وجود دارد و بلکه قسمی از طالق تحت عنوان 
خلع نامیده شده است، با این تعلیل که زوجین لباس یکدیگر بوده و خلع و نزع اتفاق می افتد 
)نجفی،1404 ق: ج 2، ص33(؛ از این رو بنا  بر ماده  )1120( قانون مدنی - که برگرفته از متون فقهی 

است - در صورت ناسازگاری اخالقی زوجین با یکدیگر، نهاد حقوقی طالق1 وضع شده و در موارد 
جواز فسخ نیز عقد نکاح از طریق فسخ منحل می شود؛ بنابراین در قوانین اسالم طالق ممنوع 
نبوده و در موارد عدم سازش میان زوجین، مرد می تواند زن خود را طالق دهد و زن نیز در موارد 
خاصی می تواند از دادگاه تقاضای طالق کند. هیچ تردیدی نیست که طالق بدون ضرورت مذکور از 
نظر اسالم امری مذموم و ناپسند است و در روایات متعددی، از جمله روایت ابو بصیر از امام صادق 
)ع( در نکوهش طالق آمده است: »هیچ چیز مباحی ناپسندتر از طالق در پیشگاه خداوند متعال 
نیست« )محدث نوری،1408 ق: ج 15، ص279(. افزون بر دستورهای اخالقی، پاره ای شرایط و قیود 
و قواعد حقوقی برای محدود کردن طالق قرار داده شده است که در عمل موجب تقلیل طالق 
می شود؛ چرا که گفته اند: »هر چیز قیود و شرایطش زیاد باشد کمیاب می شود )صفایی،1380: 195(. 
از این رو شخصی که به مبانی اسالم پای بند و معتقد است، حتی االمکان از طالق پرهیز داشته 
و عاقبت کار را می سنجد - که بدون ضرورت طالق رخ ندهد - اما اگر ادامه ی زندگی زناشویی 
به مشکالتی برخورد کند و اختالفات میان زوجین به کینه و دشمنی منجر شود - به طوری که 
سازش و توافق میان آنها غیر ممکن شود و بیم آن رود که ادامه ی زندگی به گناه )مانند فحاشی و 

1. طالق در لغت به معنی رهایی، آزاد کردن، ترک کردن، واگذاشتن و رفع حصر بوده )مصطفوی،1402 ق،ج 7: ص 111( و 
در اصطالح شرعی عبارت است از زائل کردن پیوند نکاح با صیغه مخصوص »أنِت طالق« و مانند آن )نجفی،1404، ج2: 32(.
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ضرب و شتم( بیانجامد، برای رهایی از این بیم، امر طالق نه تنها جایز بلکه مستحب دانسته شده 
است )عالمه حلی،1413 ق:ج 3، ص130؛ شهید ثانی،1410 ق: ج 6، ص32(.

به راستی در اختالفات شدید میان زوجین اگر زن و شوهر ناراضی به اکراه و به زور قانون 
مجبور شوند که باهم به عنوان زن و شوهر زندگی کنند و به قهر و غضب - تنها به حکم قانونی که 
اجازه نمی دهد از یکدیگر جدا شوند و هر یک همسری متناسب با خود انتخاب کنند - به ادامه ی 
زندگی مشترک ناگزیر شوند، آیا می توانند شریک زندگی و دلسوز یکدیگر باشند؟! آیا با اکراه و 
اجبار و بی اعتمادی به یکدیگر زندگی مشترک واقعی وجود خواهد داشت؟! آیا این زندگی زناشویی 
با زور قانون، بدون اینکه خودشان بخواهند، برای هر دو تکلیف سنگینی نخواهد بود؟ با توجه به 
این قبیل مشکالت، طالق در میان همه ی ملت ها و قوم های متمدن جهان معمول و متداول بوده 
و تنها در میان ملت مسیح - آن هم پس از صعود حضرت عیسی توسط روحانیون - ممنوع شد 
و فسخ عقد ازدواج را به وسیله ی مرگ امکان پذیر دانستند! ولی امروزه به تراضی یا حکم دادگاه 

با کمال سهولت طالق در میان مسیحیان رواج یافته است! )آموزگار،1355: 476(.

3-  نکات اخالقی- تربیتی
آیه ی شریفه  مورد بحث - افزون بر دربرداشتن نکات قانونی - متضمن نکات اخالقی- تربیتی 
است که زوجین به حکم شرع و اخالق به رعایت آن مکلف اند ازآنجاکه در قوانین موضوعه تنها 
به ملزم بودن زوجین به حسن معاشرت تأکید شده و جزئیات آن مطرح نشده است، این نکات 

می تواند تفسیر و تبیین آن باشد.

3-1- عیب نبودن فقر مالی همسر
همان گونه که پوشیدن لباس ارزان قیمت عیب نیست، داشتن همسر فقیر نیز عیب نیست، این 
امر در روایت نبوی نیز آمده: »هرکس با زنان تنها به خاطر زیبایی شان ازدواج کند در آن خیر و 
خوبی نبیند و هر کس برای مال و ثروت با آنها ازدواج کند، خداوند او را به همان مال وا می گذارد، 
بر شماست که با دینداران ازدواج کنید« )حر عاملی،1409:ج 20، ص50(.  بر اساس روایتی از امام 
صادق)ع(:» هر کس با زن دینداری به خاطر دین او ازدواج کند، خداوند مال و جمال را به او 
می دهد« )همان:49و50(؛ و چنان که گفته شد، کفویت تنها در دین مالک است و تمکن بالقوه 
یا بالفعل شوهر از تأمین نفقه ی همسر مطلقاً شرط صحت عقد نکاح نیست )العاملی،1410 ق: ج 

5،ص238(.
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رکن اصلی تسکین و موفقیت خانواده، همدلی و همبستگی روحی و عاطفی است که با ثروت 
و زیبایی محقق نمی شود. آنچه دل ها را در انحصار خود قرار می دهد، تفاهم و مهربانی و دلسوزی 
است نه صورت زیبا. بدون تردید، غالب کشاکش های خانوادگی و طالق ها و ریشه ی بسیاری از 
اختالالت رفتاری اجتماعی، مثل اعتیاد به سیگار، الکل و مواد مخدر در بین برخی از زنان و 
مردان متأهل را می توان در نا امنی روانی و فقر عاطفی فیما بین همسران جست وجو کرد. از این 
رو، فقر مالی مضر نبوده، بلکه فقر عاطفی و آرامش مشکل ساز است. همسران موفق وجودشان 
ارزشمندترین منبع محبت و رحمت است که در این رهگذر بیشترین نقش و واالترین ارج متوجه 
وجود پرمهر و شخصیت آرامش بخش زن است؛ بنابراین زن موفق کانون خانواده را بستر آرامش 
همسر، بوستان رویش جوانه های وجود و شکوفایی همه ی استعدادهای برتر می سازد؛ چرا که 

احساس امنیت خاطر، خمیر مایه ی تفکر پویا و خالق و الزمه ی هر نوع نوآوری و کمال است.
برای این که زن بتواند به شایستگی از عهده ی انجام این مسئولیت سترگ برآید، مسلماً حق 
دارد، باالترین احساس خود ارزشمندی، اعتماد به نفس، آسودگی خیال، نشاط درون و امنیت خاطر 
را داشته باشد. این تکلیف شرعی و مسئولیت اجتماعی شوهر است که با همه ی توان تالش کند با 
پاسداری از حریم خانواده، حمایت همه جانبه از بانوی خانه و ایجاد فضای امن و محیط خوشایند 
در کانون خانواده، همواره با رفتاری عاطفی و منطقی، امنیت بخش وجود همسر و فرزندان باشد. 
به همین دلیل قرآن کریم شوهران را به لحاظ ویژگی های زیستی و روانی، پشتیبان و سنگر 
وجود همسران خود می داند: »الرجال قوامون علی النساء« )نساء:34(؛ )مردان سرپرست و پشتیبان و 
نگهبان زنان هستند(. به بیان دیگر، کانون صفابخش خانواده، بوستان زندگی فرزندان در گستره ی 
گیتی است؛ مادران، باغبان و مربیان و شوهران حامیان و سنگربانان این باغ و بوستان هستند 

)افروز،1386: 163و164(.

3-2- سبب آرامش بودن
برخی از مفسران قرآن، مانند ابن عباس، مجاهد و قتاده معتقدند: »آیه ی شریفه مورد بحث 
بیانگر این است که زن و شوهر مایه ی آرامش یکدیگرند«؛ برای این مطلب به آیه ی شریفه : »و 
جعلنا اللیل لباسًا« )نبأ:10(؛ »شب را آرامش برای شما قرار دادیم« استشهاد کرده اند )طوسی، بی تا: ج 
2،ص 123؛ طبرسی،1372: ج 2،ص 504؛ آلوسی،1415 ق: ج 1،ص 461( البته در تکمیل این استدالل 

بایستی افزود که در آیه ی شریفه: »أنا جعلنا اللیل لیسکنوا فیه و النهار مبصراً« )نمل:86(؛ »ما شب 
را برای آرامش آنها قرار دادیم و روز را روشنی بخش«، شب را مایه ی آرامش معرفی کرده است.
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در تحلیل این معنا می توان گفت، همانطوری که لباس به انسان برهنه آرامش می بخشد - 
چرا که انسان بی تن پوش بسیار نگران و پریشان است - همسران رفیق و شفیق نیز لباس گرم و 
آرامش بخش یکدیگرند. بیشتر زنان و مردان بالغی که بدون دلیل موجه تن به ازدواج نمی دهند و 
روزگار خود را با تنهایی سپری می کنند، گاهی به ناامنی روانی، تشویش و اضطراب مبتال می شوند، 
درحالی که ازدواج و همراه شدن با همسر موجب اضطراب زدایی و آرامش است. به راستی بر اساس 
کالم حق- که کامل ترین منشور روان شناختی انسان است- در تأمین آرامش روان و سکینه ی 
خاطر زوجین، بیشترین نقش برعهده ی وجود ارزشمند و آرامش گر زن است که می بایست مرد، 
شرایط الزم و فضای مطلوب و خوشایند و آرامش بخشی و دل آرامی زن را فراهم کند. یکی از 
معانی کالم الهی که می فرماید: »الرجال قوامون علی النساء« )نساء:34( این است که مردان نگهبان 

گل وجود پر مهر و عطوفت زنان هستند )افروز،52:1386(.
در قرآن کریم آمده است: »هو الذی خلقکم من نفٍس واحدٍة و جعل منها زوجها لیسکن إلیها« 
)اعراف:189(؛ )او خدایی است که شما را از یک فرد آفرید و همسرش را نیز از جنس او قرار داد تا 

در کنار او آرام بگیرد(؛ لذا مهم ترین تکلیف و قابلیت زن - به عنوان ستون اصلی خیمه ی خانواده 
- آرامش گری است و این بزرگ ترین مسئولیت، کارآمدترین همت و واالترین کمال زن است که 
مایه ی آرامش روان به شمار می آید. خمیر مایه ی قابلیت ممتاز آرامش گری نیز مهر و محبت و 
مودت است؛ »و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها و جعل بینکم مودة و رحمة 
إن فی ذلك آلیات لقوم یتفکرون« )روم:21(؛ » و از نشانه های او این است که همسرانی از جنس 
خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنها آرامش یابید و در میانتان مودت و رحمت قرار دارد در 

این معنا نشانه هایی است برای اهل تفکر«.
کلمه ی »مودت« تقریباً به معنای محبتی است که اثرش در مقابل عمل ظاهر باشد، در نتیجه، 
نسبت مودت به محبت نسبت خضوع است به خشوع؛ چون خضوع آن خشوعی را گویند که 
در مقابل عمل اثرش هویدا شود، به خالف خشوع که به معنای نوعی تأثیر نفسانی است که از 
مشاهده ی عظمت و کبریایی در دل پدید می آید؛ و »رحمت« به معنای نوعی تأثیر نفسانی است 
که از مشاهده ی محرومیت محرومی که کمال ندارد و محتاج به رفع نقص است، در دل پدید 
می آید و صاحب دل را وادار می کند که او را از محرومیت نجات داده و نقصش را رفع کند. یکی 
از روشن ترین جلوه گاه ها و موارد خودنمایی مودت و رحمت، جامعه ی کوچک خانواده است، چون 
زن و شوهر در محبت و مودت مالزم یکدیگرند و این دو با هم به خصوص زن، فرزندان کوچک تر 
را رحم می کنند - چون در آنها ضعف مشاهده می کنند و می بینند که طفل کوچکشان نمی تواند 
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حوائج ضروری زندگی خود را تأمین کند - لذا آن محبت و مودت وادارشان می کند که در حفظ و 
حراست و تغذیه و لباس و تربیت او بکوشند و اگر این رحمت نبود، نسل به کلی منقطع می شد و 
هرگز نوع بشر دوام نمی یافت. نظیر این مورد، مودت و رحمتی است که در جامعه ی بزرگ شهری 
مشاهده می شود، آنچه از سیاق آیه بر می آید مراد همان مودت و رحمت خانوادگی است، هرچند 

که اطالق آیه شامل دومی نیز می شود )طباطبایی،1374: ج16،ص 250(.
همچنین سکونت و مودت بیان شده، یک امر قراردادی و اعتباری نیست، زیرا امر اعتباری ممکن 
است نقض شود و تغییرپذیر است؛ در حالی که آیه ی شریفه از مودت و رحمتی سخن می گوید که 
تغییر کردنی و نقض پذیر نیست، هرچند ممکن است زن به عنوان موجود صاحب اراده و اختیار 
به سکونت ظهور فعلی نبخشد. همچنین امر قراردادی صوری بوده و واقعیت و حقیقتی در خارج 
ندارد؛ درحالی که آیه شریفه از سکونتی واقعی و حقیقی سخن می گوید. زن واقعاً مایه ی سکونت 
است و مودت و رحمت بین مرد و زن، مودت و رحمتی واقعی است و اینکه امر اعتباری ممکن 
است تحمیلی باشد؛ درحالی که سکونت زن برای مرد امر تحمیلی نیست، یک احساس درونی 

است که همراه با ساختمان روحی زن است )امین زاده، بی تا: 299(.
به اعتقاد برخی از محققین ، راز اصیل آفرینش زن غیر از گرایش غریزی و اطفای شهوت است 
که خداوند از آن خبر می دهد. قرآن کریم در آیات 189 سوره ی اعراف و 21 سوره روم )که ذکر 
شد(، اصالت را در ایجاد آرامش به زن داده و او را در این امر روانی اصل دانسته و مرد را مجذوب 
مهر زن معرفی می کند. ضمن آنکه حقیقت هر دو را یک گوهر دانسته و هیچ امتیازی از لحاظ 
مبدأ قالبی آفرینش بین آنها قائل نیست. منظور از نفس واحده همان حقیقت واحد و گوهر واحد 
است، چنان که هیچ امتیازی بین انسان اولی و غیراولی نیست، این گونه تعبیرها همانند تعبیر به 
بنی آدم است که شامل همه ی انسان ها می شود. منظور از کلمه ی زوج در آیه ی شریفه )جعل 
منها زوجها( زن است. بهترین تعبیر از زن کلمه ی زوج است که جمع آن ازواج است، نه زوجه که 
جمع آن زوجات می باشد و تعبیر از زن به کلمه ی زوجه فصیح نیست؛ لذا در هیچ قسمت از قرآن 
کریم از زن به عنوان زوجه و از زنان دنیا و آخرت به عنوان زوجات یاد نشده، بلکه فقط به عنوان 
زوج و ازواج یاد شده است. چون عنوان زن با تعبیر زوج مطرح شد، قهراً مرد به عنوان شوهر از 
آیه استفاده می شود و ضمیر مذکر در »لیسکن« به مرد بر می گردد، یعنی مرد بدون آفرینش زن 
سکونت و آرامش ندارد و نیازمند انیس است. ضمیر مؤنث »إلیها« نیز به زوج باز می گردد، یعنی 
زن؛ و مفاد آن چنین می شود که گرایش انسی مرد به زن است و بدون آن مانوس نیست و با وی 

انس گرفته و آرام می شود )جوادی آملی،1376: 38(.
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3-3- مصون داشتن از آفت ها
برخی از مفسران معتقدند، کلمه ی لباس در همان معنای معروفش ظهور دارد، یعنی جامه ای 
که بدن آدمی را می پوشاند و انسان را از آفت ها و آلودگی های محیطی مصون می دارد. تعبیر  
زوجین به لباس، استعاره است، برای اینکه هریک از زن و شوهر طرف خود را از رفتن به دنبال 
فسق و فجور و اشاعه دادن آن در بین نوع افراد جلوگیری می کند، پس در حقیقت مرد ساتر 
زن و زن ساتر مرد است )طباطبائی،1374: ج 2،ص 64( و آن پرده ی وقاری که از رابطه ی زناشویی 
حافظ  می شود،  کشیده  طغیان شهوت  و  حیوانی  انگیزه های  درونی  و  ظاهر  چهره  بر  مشروع 
رسوایی و پرده دری و سبک سری است )طبرسی،1372: ج 1،ص 504؛ آلوسی،1415 ق: ج 1،ص 461؛ 

طالقانی،1362: ج 2،ص 72 و 73(.

به عبارتی روشن تر، همسران هوشیار و مسئولیت پذیر با رفتار صمیمی و محبت آمیز توأم با 
عطوفت و خوش رویی و تالش مستمر در ارضای مطلوب نیازهای روانی و تمایالت نفسانی شریک 
زندگی خود، همدیگر را از محرک های آسیب زای روانی، وسوسه های ویرانگر شیطانی، جاذبه های 
رفتاری و کالمی نامحرمان و کژروی های دوستان محافظت می کنند؛ چرا که در بسیاری از مواقع، 
سردی ها و بی تفاوتی ها، پرخاشگری ها و گاه قهرها و جدایی ها بین زوجین ناشی از آن است که 
آنها نتوانسته اند به گونه ای که انتظار می رود، پاسخ گوی نیازهای روانی و تمایالت نفسانی یکدیگر 
باشند و مصونیت روانی الزم را ایجاد کنند و عمدتاً به دلیل همین ناکامی ها - که به ظاهر، تبلور 
بیرونی چندانی ندارد - گاهی شاهد آسیب پذیری های نفسانی یکی از زوجین و یا هر دو هستیم. 
به همین دلیل زن و شوهر می بایست، مطلوب ترین لباس و مقاوم ترین و نفوذناپذیرترین پوشش 
روانی و حمایتی یکدیگر باشند و با توجه به نیازهای روانی و تمایالت طبیعی همدیگر و ارضای 

مطلوب آنها، زمینه ی آرامش روانی را در یکدیگر فراهم کنند.

3-4- اسباب زینت بودن و تنوع بخشیدن به زندگی
در برخی از کتب تفسیری گفته شده است: »مراد از لباس یکدیگر بودن زوجین این است 
که آنها حافظ شئون یکدیگر و اسباب زینت هم هستند؛ چنانکه لباس حافظ بدن و باعث زینت 
انسان است« )طیب،1378: ج 2،ص 340؛ مکارم شیرازی، 1374: ج 1،ص 648(؛ یعنی از آنجا که لباس 
به نمای ظاهری فرد تنوع می بخشد و سبب آراستگی ظاهری انسان در محیط اجتماعی می شود، 
زوجین نیز بایستی لباسی برازنده برای یکدیگر باشند و خود را به زینت های اخالقی مزین کنند، 
از هر فرصت و از هر عاملی برای پیشگیری از کسالت روانی، زدودن رگه های افسردگی و تنوع 
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بخشیدن به روابط فی ما بین و در یک کالم، خوشایندی زندگی خانوادگی بهره گیرند. خوش بیانی 
و خوش خلقی، زیباگویی و گزیده گویی برای همسر و استقبال از کالم و رفتار وی، متصف شدن 
به صفات متعالی اخالقی، گشاده رو بودن و ... از جمله عوامل مؤثر در تنوع بخشیدن به زندگی 

مشترک است )افروز،1386: 52(.
در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، آراستگی ظاهری زوجین نیز مهم است، به خصوص 
در دنیای امروز که وسوسه ها و عوامل انحراف زیادند. افراد در محیط خارج خانه و حتی در داخل 
خانه به علت ارتباط با گفته ها و نوشته ها و دیده ها و شنیده ها در معرض خطرات بسیاری هستند، 
فضاهای باز اجتماعی با همه ی جنبه های مثبت این عیب را دارد که میل به تنوع طلبی را در افراد 
تشویق می کند. زوجین با آراستگی خود موجبات عفت و تقوای همسر را فراهم کرده و او را به 
زندگی با خود دلگرم می کنند. سفارش شده است، به مقدار متعادلی باید خودنمایی همسر را پذیرا 
شد و با چهره ی گشاده ای وضع او را تحسین کرد، این امر برای استحکام زندگی ضروری است. 
تجارب کسانی که در زندگی خانوادگی آرامش نسبی بیشتر دارند، همین امر را نشان می دهد 

)قائمی،1374: 220(.

نزاکت اخالقی اقتضا می کند، زن و مرد فقط وقتی که می خواهند از خانه خارج شوند، خود را 
آراسته نکنند، بلکه در خانه برای همسر و به عنوان یک تکلیف این کار را انجام دهد. زن دوستدار 
زیبایی و آراستگی بوده و خداوند در اصل خلقت، زنان را زیبا پسند و نظافت دوست آفریده است. 
چنان که امام علی )ع( فرموده است: »همت و کوشش زنان به زینت دادن زندگی دنیا متوجه 
است« )سیدرضی،1414 ق: خطبه 152،ص 175(؛ از این رو زنان در مورد نظافت محتاج به سفارش زیاد 
نیستند، ولی مردان به خاطر همت گماشتن به کسب و حرفه، کمتر به نظافت اهمیت می دهند و 
نیاز به سفارش دارند. گفتنی است، درباره ی نظافت بیش از هزار و هشتصد آیه و روایت وارده شده 
است )مصطفوی،1370: 64و65(؛ بنابراین مرد بایستی خود را برای همسرش بیاراید، زیرا همان گونه 
که او طالب آراستگی زن است، زن نیز همین خواسته را از شوهر خود دارد- هرچند آن را بر زبان 
نیاورد  - و اگر شوهر به این امر توجه کافی داشته باشد، قدم بزرگی در حفظ حیا و عفت همسرش 
برداشته است - چرا که در غیر این صورت ممکن است زن تحت تأثیر جاذبه های مردان پاکیزه و 
آراسته قرار گیرد و از حیا و عفت او کاسته شود و یا آن را به کلی از دست دهد )استری،1387: 26(.

حسن بن جهم می گوید: »حضرت ابو الحسن )ع( را دیدم که موهای خود را خضاب کرده بود، 
گفتم: فدایت شوم شما هم خضاب می کنید؟ فرمود: آری، اصالح و آمادگی مردان بر عفت زنان 
می افزاید. زنانی بودند که عفت را رها کردند،بدان دلیل که شوهرانشان اصالح تن و آمادگی را 
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ترک کردند، سپس فرمود: آیا خوشت می آید وقتی که ناآماده هستی، همسرت را نیز مانند خودت 
ببینی؟ گفتم: نه فرمود: او نیز چنین است« )حر عاملی،1409 ق: ج 20،ص 246(.

همچنین پیامبر اسالم )ص( با ظرافت خاصی نسبت به استعمال عطر و ماده ی بویا میان زن و 
شوهر فرق گذاشته است، بر این اساس به زن دستور می دهد، از مواد خوشبو ماده ای را استعمال 
کند که بیشتر رنگ داشته باشد و کمتر بو و مردان ماده ای را استعمال کنند که بویش بیشتر و 

رنگش کمتر باشد )پاینده،1386: 128(.
زن و شوهر به خاطر نزدیکی بسیاری که با یکدیگر دارند و به واسطه ی همسری و همخوری 
و همخوابگی از بوی دهان یکدیگر متأثر می شوند، از بوی خوب دهان یکی، دیگری شاد و از بوی 
بدش، افسرده و متنفر می شود. اگر زنی از شوهرش به خاطر گند دهان او تقاضای طالق کند، 
حق دارد. پیامبر اکرم )ص( می فرماید: »بهترین زنان امتم کسانی هستند که دهانشان معطر و 

خوشبوتر باشد« )پاینده،1386: 336؛ مصطفوی،1370: 89و90(.
نزاکت زندگی ایجاب می کند، که آراستگی زن و شوهر تا پایان عمرشان ادامه یابد. سر و وضع 
ظاهر باید به گونه ای باشد که طرفین رغبت کنند در کنار یکدیگر بنشینند و معاشرت کنند، به 
ویژه آنکه پس از چند صباحی که از زندگی بگذرد، طرفین  حسابگری و حسابرسی کرده و عیوب 

یکدیگر را برمال می کنند )قائمی،1378: 219(.
گفتنی است، هرچند خود آرایی زوجین ضروری است،  نبایستی در این امر زیاده روی کرد؛ 
چرا که اگر بنا شود، پایه های جلب و جذب فقط به زیبایی ظاهری باشد و از معنویت و درون خالی 
باشند زندگیشان دوام نخواهد داشت. در برخی موارد برای جاذبه داشتن خرج تراشی هایی می شود 
که ضمن اسراف، بگو مگوهایی پدید می آورد که خود سرمنشأ بسیاری از درگیری های بعدی است. 
اساس زندگی را باید بر احترام متقابل و تفاهم گذاشت وگرنه خودآرایی و دل ربایی تا مدتی مؤثر 

است و پس از آن عادی می شود و جذابیت را از بین می برد )امینی، بی تا: 301(.
نکته ی دیگر اینکه هر گونه خودآرایی و خود عرضه کردن برای نامحرمان، حرام و آراستگی 
برای همسر مستوجب ثواب است. بنا به فرموده ی حضرت رسول اکرم )ص(، اگر زنی خود را معطر 
کند و از خانه خارج شود تا زمانی که به خانه برگردد، لعن می شود )حر عاملی،1409 ق: ج 20،ص 
161(. در حدیث دیگری از امام صادق )ع( آمده است:» هر زنی خود را بر غیر شوهرش معطر و 

خوشبو کند، نماز او مقبول واقع نمی شود، مگر اینکه آن بو را از خود بشوید، همان گونه که باید 
خود را از جنابت پاک کند« )همان، 160(.
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البته هیچ کس منکر آراستگی ظاهر با حفظ ارزش های الهی در خارج از خانه و ارتباطات 
اجتماعی نیست، سخن این است که از حق طبیعی همسر و جاذبه های حیات مشترک کاسته نشود.

3-5- مفهوم بخشیدن به اصالت خانواده
برخی از محققین معتقدند، تعبیر به لباس رابطه ی بین زن و مرد را در تلقی اصالت خانواده 
کاماًل مشخص می کند که آنها دو تا شریک خانواده نیستند، اصاًل یکی هستند و نام آن خانواده 
است و بر خالف غرب که در شکل ازدواج فعلی و تشکیل خانواده به عنوان مناژ )همسری(- نه 
فامیل- زن و مرد را به عنوان دو موجود مستقل تمام در کنار هم می نشاند، اسالم در مفهوم 
اصالت خانواده، زن و مرد را به عنوان دو نیمه ی تمام که در خانواده یک موجود تمام را می سازند 

و مکمل یکدیگرند تلقی می کند )شریعتی،1377: 251(.

3-6- گرما بخشیدن و زدودن سردی ها
همان طور که لباس به تن آدمی گرما می بخشد، همسران نیز گرما بخش دل های یکدیگرند و 
از حرارت این گرمای مطبوع، دل ها آرام، جان ها راحت، بارقه های امید روشن، انگیزه های تالش 
مضاعف و غنچه های حیات و گل های وجود کودکان شکوفا می شود. از طرف دیگر، لباس سردی ها 
را می زداید و زوجین نیز به دور از سردی ها و تنش ها از صمیمی ترین روابط بهره مند می شوند و 
با سپری از گرمای وجود، با رخنه ی هرگونه سرد مزاجی و مداخله ی وسوسه های شیطانی مقابله 

می کنند.
یکی از عواملی که می تواند در زدودن سردی ها و صمیمیت بخشیدن به روابط زوجین مؤثر باشد، 
اعالم محبت زوجین به یکدیگر است. چه بسیارند زنان و شوهرانی که تشنه ی محبت اند و دوست 
دارند اعالم محبت همسر خود را از زبان آنها بشنوند، ولی برایشان ممکن نمی شود و چه بسیارند 
زنان و شوهرانی که یکدیگر را بسیار دوست می دارند، ولی آن را به زبان نمی آورند )زمانی،1350: 
171(. در این باره پیامبر عظیم الشأن اسالم )ص( فرموده اند: »اگر مرد خطاب به همسرش بگوید 

دوستت دارم، هرگز از قلب او بیرون نمی رود« )کلینی،1407 ق: ج 5،ص 569(. همچنین امام صادق)ع( 
نیز فرموده اند: »محبت به همسر از اخالق پیامبران است« )طبرسی،1413 ق: 197(.

یکی از خصوصیات برتر همسران موفق، توان آنها در ابراز محبت - این ودیعه ی گرانقدر الهی- 
است. در حقیقت محبوب مطلق خداست و خالق محبت و اهداگر آن نیز اوست، پس محبت هر 
محبوب، آیتی از رحمت خداوندی، جلوه ای از جمال احدی و قطره ای از اقیانوس بی کران فضل 
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اوست و باالترین درجه ی ایمان نیز محبت ذات حق و راه حق است. به همین دلیل، زنان و مردان 
موحد شاکرانه و مخلصانه به خاطر خدا و در طریق نیل به فالح همواره پرمعناترین محبت ها را 
در طول زندگی و در شرایط و موقعیت های گوناگون تقدیم یکدیگر می کنند. البته ابراز محبت 
تنها به زبان نیست، باید در عمل نیز به نوعی رفتار کند که او چنین احساسی بکند و اگر به دلیل 
مشغله زیاد نمی تواند در عمل به همسر خود کمک کند، حداقل نیت خود را به اطالع او برساند 

تا بدینوسیله احساس دلگرمی کند )حقانی زنجانی، بی تا: 319(.
گفتنی است، اسالم همان اندازه که در مورد محبت نسبت به زن و فرزند سفارش کرده، از 
زیاده روی هم منع فرموده است. پدر خانواده وقتی بیش از حد تسلیم خواسته های خوب و بد 
خانواده ی خود می شود، بزرگ ترین ضربه را از نظر روحی و روانی به آنها می زند، زیرا اهل خانه را 
ناز پرورده و زود رنج پرورش می دهد که با کوچک ترین نامالیمات آزرده می شوند. همچنین الزمه ی 
افراط در محبت درباره ی زن و فرزند، از دست دادن محبت خدا و رسول او و جهاد در راه خداست. 
انسان به فرموده ی قرآن موجودی است که دوست دارد به هر چیز دلخواه خود دسترسی پیدا 
کند و به یقین این آزادی به صالح اهل خانه نیست؛ چرا که به اعمال خالف شرع منجر خواهد 
شد؛ بنابراین باید مربی خانواده نباید اجازه دهد، تمایالت اهل خانواده از حد اعتدال و مرز دین 
خارج شود. این مطلب با رهنمودهای قرآنی نیز مطابقت دارد؛ چنان که در آیه ی شریفه ی »یا 
أیها الذین آمنوا ال تلهکم أموالکم و ال أوالدكم عن ذكر اهلل و من یفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون« 
)منافقون:9(؛ »ای کسانی که ایمان آورده اید اموالتان و اوالدتان شما را از یاد خدا سرگرمتان نکند 

و هر که چنین کند، آنها زیان کارانند( فرموده است )ارفع،1383: 54(.

3-7- پوشانیدن عیب ها و محرم راز هم بودن

لباس راز دار متلبس خود بوده و عیوب او را می پوشاند و از چشم عیب جویان دور نگه می دارد. 
همسران با لباس محبتی که بر قامت جسم و جان هم می پوشانند، همه ی ضعف های احتمالی 
اخالق و خطاهای یکدیگر را از دید دیگران و حتی نزدیک ترین نزدیکان خود مستور می دارند، 
به گونه ای که حتی پدران و مادران، خواهران و برادران و دوستان ایشان نیز از عیوب احتمالی 
همسرشان با خبر نمی شوند. زنان و مردان هوشمند و عاقل که الگوی زندگی شان حضرت فاطمه 
زهرا )س( و امام علی )ع( است، هیچ گاه حکایت نارسایی ها و شکایت همسران خود را نزد اعضای 
خانواده ی پدری خویش نمی برند و همواره تالش می کنند، بین همسر و والدین و برادران خود 
تألیف قلوب کنند. این معنا با آنچه خداوند متعال در فلسفه ی پیدایش لباس فرموده است: »یا 
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بنی آدم قد أنزلنا علیکم لباًسا یواری سوءاتکم« )اعراف:26(؛ »ای فرزندان آدم! برای پرده پوشی از 
بدی های شما لباس را فرود آوردیم« مطابقت دارد . 

همسران، همگامان طریق رشد و فالح و راه یابان به خلوت درون و اسرار نهان همدیگر همیشه 
با عزمی استوار و اراده ای خلل ناپذیر با صبوری و متانت و در موقعیت های گوناگون در غم و شادی، 
سالمت و بیماری، آرامش و عصبانیت، فقر و غنا، کامیابی و ناکامی و ... کلید داران امین گنجینه ی 
عزت و حیا، پاسداران حریم عصمت و نگهبانان سر و آبروی فردی و اجتماعی یکدیگر خواهند بود، 
چرا که عیب پوشی و راز داری از صفات خداوندی و از برجسته ترین ویژگی های انسان های باتقوا و 

رشد یافته است )افروز،1386: 46-48(.
افزون بر آن، از منظر فقهی عیوب مرد و یا زن - جز در بیماری های خاص1- موجب جواز 
فسخ عقد نکاح نیست )محقق حلی،1408 ق: ج 2،ص 262؛ العاملی،1410 ق: ج 5،ص 380؛ نجفی،1404 
ق: ج 3،ص 318(.  در دین مقدس اسالم همواره بر استحکام بخشیدن به پیوند زناشویی و عفو و 

گذشت از عیوب یکدیگر تأکید و سفارش شده است. بر این اساس، عالوه بر آیه ی شریفه ی »هن 
لباس ...«، روایات متعددی از معصومین )ع( نیز نقل شده که بر پوشاندن عیوب یکدیگر به طور 
عام و عیوب همسران به طور خاص سفارش کرده است، به طوری که در برخی روایات ذکر عیوب 
مردم گناهانی محسوب شده است که موجب تغییر نعمت هاست )حر عاملی،1409 ق: 16،ص 281( 
و در برخی دیگر تصریح شده که صبر و تحمل بر عیوب و بد خلقی همسر، پاداش شاکرین را به 
دنبال دارد )همان:174(،  پای بندی به این توصیه های اخالقی باعث می شود، فضای خشونت آمیز 

در زندگی به وجود نیاید و گلستان زندگی به وادی بی زرع و بی حاصل تبدیل نشود.
حاصل سخن اینکه پوششی که ازدواج برای دو طرف به وجود می آورد، ضعف ها و بدی های 
آنها را می پوشاند و زخم های آنها را می بندد. در واقع، آنجا که محبت و عالقه شکل می گیرد، 
طرفین با عیب گویی و باز کردن زخم ها شروع نمی کنند، بلکه با درمان و پوشاندن آن از شیوع 
آن جلوگیری می کنند تا به دور از دشمنی ها و حسادت ها و شماتت ها و تحقیرها مداوا و درمان 

1. عیوب موجب فسخ نکاح به طور مبسوط در کتب فقهی و حقوقی مطرح شده است. به طور اختصار می توان گفت که در 
قانون مدنی کشورمان در مواد 1121، 1122 و 1123 چنین آمده است:

»جنون هر یک از زوجین، به شرط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است«.
»عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود: الف. خصا. ب. عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویي را 

انجام نداده باشد. ج. مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه ای که قادر به عمل زناشویي نباشد«.
و »عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود: الف. قرن. ب. جذام. ج. برص. د. افضا. هـ. زمین گیری؛ و. 

نابینایي از هر دو چشم«.
گفتنی است اغماء و صرع، بالهت و سفاهت موجب حق فسخ نمي گردد )امامی، بی تا،ج 4: 461(.
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انجام شود. قرآن کریم در مورد غیبت از همین عنصر محبت و ایمان کمک می گیرد و خطاب به 
مؤمن عاشق می گوید. چگونه یکی از شما گوشت برادر مرده خود را می خورد و او را در دل و چشم 
دیگران حقیر می کند! »وال یغتب بعضکم بعًضا أیحب أحدكم أن یأكل لحم أخیه میتًا فکرهتموه« 
)حجرات:12(؛ »بعضی از شما غیبت بعضی دیگر نکند آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر 

مرده اش را بخورد؟! پس از آن کراهت دارید«.

3-8- نزدیك ترین همراه بودن
لباس نزدیک ترین همراه، پیوسته ترین جزء و سایه بان همیشگی وجود انسان است. گویی 
انسان و لباس او حقیقت واحدی را تشکیل می دهند، زوجین نیز نزدیک ترین یاران یکدیگرند و 
لباس وحدت اندیشه و آرمان همدیگر به شمار می آیند. به راستی که نزدیک ترین کس انسان بعد 
از ذات اقدس خداوندی - که عالم بر ذات الصدور و آگاه به نیت هاست: »لقد خلقنا اإلنسان و نعلم ما 
توسوس به نفسه ونحن أقرب إلیه من حبل الورید« )ق:16(؛ »همانا انسان را آفریدیم و آنچه که نفس 
به آن وسوسه می کند می دانیم و ما به او از رگ گردن نزدیک تریم« - وجود ارزشمند همسر است.

آری تنها همسر انسان است که از آغازین لحظات زندگی مشترک در گذراندن روزها، ماه ها و 
سال ها در صبح و شام، در نهان و آشکار، در کامروایی ها و ناخوشی ها و ... به تدریج بر خصیصه های 
شخصیتی و ویژگی های حاکم بر نفسانیات زوج خود آگاه می شود؛ به عبارت دیگر، هیچ کس در 
حیات دنیوی مانند همسران با ویژگی های شناختی، روانی و انگیزه های شخصیتی و اجتماعی 
همدیگر آشنا نیستند؛ چرا که همسران نزدیک ترین انسان ها به یکدیگرند و از سودای دل چنین 

نزدیکی، وحدت نظر و یکدلی را احساس می کنند )افروز،1386: 53و54(.
از نزدیک ترین یار و همراه بودن زوجین چنین استفاده می شود که آنها بایستی در موارد گرفتاری 
و ناراحتی نسبت به هم دلجویی داشته و جویای احوال یکدیگر باشند، اگر صدمه ای و لطمه ای 
در عالم حیات بر یکی از آنها وارد آید، بکوشند با مهربانی و اخالق او را تسلیت دهند، اگر مرد یا 
زن در عالم اندیشه و تخیل و انزواست از او علت را جویا شوند و برای رفع و جبران آن کوشش 
کنند. ازاین رو هر یک از زوجین برای یکدیگر باید نقش یک پرستار یا یک روان پزشک را ایفا کند.

  3-9- تکریم و احترام متقابل
یکی از مسائلی که انسان ها همواره در رابطه با لباس خود رعایت می کنند، آن است که بعد از 
متلبس شدن به آن، آن را دارای ارزش و محترم می شمارند؛ چرا که آن را به اختیار خود انتخاب 
کرده و در قبال آن مالی را هزینه کرده است و هر فردی مال خود را محترم و ارزشمند می شمارد 
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و آن مال دارای منافعی برای او دارد، از این نکته در مرتبه ی، باالتر می توان چنین استفاده کرد و 
اذعان داشت که مرد و زن نیز پس از اینکه به اختیار خود عقد نکاح را منعقد کرده اند و افزون بر 
صرف مال از آبرو و حیثیت و عواطف و احساسات خود نیز مایه گذاشته اند، بدان ارزش و احترام 
مضاعفی قائل خواهند بود و همواره یکدیگر را تکریم کرده و مانع درگیری و فروپاشی پیوند میان 
خود خواهند شد، زیرا بسیاری از نامالیمات و جدل ها در محیط خانوادگی وقتی شروع می شود که 
حرمت و احترام زن یا مرد از بین رفته باشد، در چنین وضعی درگیری بین آن دو آغاز می شود؛ 
درحالی که اگر زن و مرد احترام یکدیگر را رعایت کنند و پرده ها کنار نرفته باشد، هرگز نزاع 
نمی کنند. احترام و تکریم همسر - به خصوص در برابر دیگران - امری بسیار حیاتی است، زیرا 

انسان ها در برابر دیگران حساسیت خاصی دارند.
رعایت احترام یکدیگر ایجاب می کند که وقتی یکی از آنها اشتباه کرد، فرد مقابل با گذشت 
و کرامت از کنار آن بگذرد و خطا و اشتباه وی را آشکارا بیان نکند. بدیهی است، همین تغافل 
می تواند همانند یک عامل تربیتی، شخصی را که به خطا و اشتباه افتاده است، متنبه کند. مسلماً 
این شرایط وقتی فراهم می شود که زن و مرد حد وجودی و ارتباطی خویش را حفظ کنند و از 

گلیم خود قدمی فراتر نگذارند )رشیدپور،1386: 98(.
همچنین زوجین در همه حال و در عین صمیمیت، بایستی با تکریم شخصیت و با نهایت 
ادب و احترام یکدیگر را مخاطب قرار دهند و با حفظ معیارها و ارزش های واالی الهی در جمع 
محترم خانواده همواره با احساس و تعلق خاطری توأم با ابراز مهر و محبت یکدیگر را بخوانند. 
امام علی )ع( و حضرت زهرا )س(، کامل ترین اسوه ها و الگوها در تاریخ حیات انسان ها همیشه با 

نهایت محبت و تکریم شخصیت یکدیگر را صدا می زدند.
همسران برتر هنگام خروج همسرشان از منزل او را به گرمی و با دعای خیر مشایعت می کنند 
و زمانی که به خانه بر می گردند، با چهره ای گشاده و جذاب و آراسته در را به رویش می گشایند و با 
نهایت صمیمیت و مهر و صفا به استقبال وی رفته، پذیرایش می گردند )افروز،1386: 73و74(؛ از این 
رو، زنان باید متوجه باشند که بعضی چیزها گرچه به ظاهر کوچک به نظر می آید، ولی برای حفظ 
حریم شوهر و گرمی کانون خانواده مهم و کارسازند. پس یک بانوی موفق برای تکریم شوهر خود 
می کوشد از انجام دادن هر عملی که موجب ناراحتی شوهرش می شود و از گرمی کانون خانواده 
می کاهد، خودداری کند )حسن زاده،1387: 101(. در مقابل، مردان نیز باید بدانند که زن موجودی شریف 
و پر بهاست که فرشته گونه بال تواضع و فروتنی گشوده و با او انس گرفته، مبادا به او بی احترامی و 

شخصیت او را پایمال کنند و از عبارات تحقیرآمیز درباره ی او باید بپرهیزند )همان:85(.
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از امام صادق )ع( نقل شده که امام محمد باقر )ع( چنین فرمودند: »هرکس زنی را به همسری 
بگیرد باید او را گرامی بدارد؛ چرا که زن لعبه ای1 است که هر که او را گرفت نباید ضایع کند« )حر 
عاملی،1409 ق: ج 20،ص 167(. همچنین رسول اکرم )ص( درباره ی ناسازگاری رابطه ی زوجیت 

با عدم تکریم زوجین فرموده اند: »کدام یک از شما زن خود را می زند و سپس با او هم آغوش 
می شود« )همان(.

3-10- مکمل یکدیگر بودن
بی تردید داشتن لباس موجب کامل شدن متلبس به آن می شود و هر فردی برای محافظت 
از جان و سالمتی خود احتیاج به لباس داشته و بدون آن ناقص است؛ چرا که می توان گفت از 
نیازهای اولیه ی بشر داشتن لباس است و پس از نیاز بشر به اکسیژن و غذا )خوراک(، لباس و 
پوشش نیاز بعدی او به شمارمی رود. از این رو نکته ی دیگری که از تشبیه زوجین به لباس می توان 
استفاده کرد این است که هر یک از زوجین برای تکمیل خود در جهات مختلف زندگی نیاز به 
دیگری دارند، به طوری که در روایات معصومین )ع( و در کتب فقهی )باب مقدمات نکاح( آمده 
است، هرکس ازدواج کند نیمی )همان:17( و یا دو سوم از ایمانش )محدث نوری،1408 ق: ج 14،ص 
149؛ آلوسی، 1415 ق: ج 1،ص 461( را حفظ کرده است. همچنین دو رکعت نماز شخص متأهل 

برتر از هفتاد رکعت نماز شخص مجرد )عزب( دانسته شده است )حرعاملی،1409 ق: ج 20،ص 
18؛ مکارم شیرازی،1424 ق: ج 1،ص 9(، یعنی هر انسانی با توجه به ابعاد جسمی و روحی خود و 

غرایزش برای تکمیل دین خود احتیاج به همسر دارد و با داشتن همسر راه ارتقاء و تکامل برای 
او میسر خواهد شد.

اصوالً موضوع تکامل یکی از اهداف و مقاصد ازدواج است و زن و شوهر در سایه ی ازدواج و 
پیوند باهم پی می برند که فردی کامل شده اند. دختر وارد دنیای زنان و مادران و پسر وارد دنیای 
مردان و پدران می شود. این امر به ویژه آن زمان شکل می گیرد که پیوند زناشویی با معنویتی 
همراه باشد و زن و شوهر در سایه ی آن احساس کنند سکونی یافته و به خدا نزدیک تر شده اند.  
چنین صورتی منتهای مقصد و هدف است و آدمی در اثر آن خود را تحت نظام الهی می یابد 

)قائمی،1363: 58(.

1.   لعبه واژه ای است از »لَعَِب« به معنای سخن یا عملی که از آن منظور مفید و عقالئی اراده نمی شود )فراهیدی،1410 ق، 2، 
148؛ مصطفوی،1402 ق،ج 10: 197(، ازاین رو آنچه موجب بازی و سرگرمی شود لعبه گفته می شود )عاملی،1413: 170(، 
اما اینکه از زوجه به لعبه تعبیر شده بیانگر آن است که شوهر مجاز به مالعبه با او است، هر مالعبه ای که خالف شرع نباشد؛ 
و این تعبیر اشاره به موردتوجه قرار دادن زوجه، حفظ و حراست از او و عدم آزار و اذیت او و رفاقت و دوستی با او دارد 

)موسوی سبزواری،1413 ق،ج 24: 63؛ شبیری زنجانی،1419 ق،ج 4: 1451(.
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از اندیشه ی متعالی و زندگی هدفمند و معادگرا، پایداری در صراط مستقیم،  برخورداری 
تقواپیشگی و وارستگی، مراقبت از آسیب پذیری های فکری، اخالقی و روانی خود و اعضای خانواده، 
تالش در استحکام سالمت و اعتالی منزلت و ارزشمندی خانواده و فرزندان و مجاهدت در مسیر 
نیل به سعادتمندی از مسئولیت ها و فریضه های دینی همسر است. به عبارتی، همسران ایمانی 
بر خود فرض می دانند، در همه حال حافظ دین و دنیا و آخرت یکدیگر و فرزندان خویش باشند 
و این اساسی ترین گام در حراست از حریم مقدس خانواده و ایفای حقوق حقه ی این بنای مهر 
و آشیانه ی محبت است )افروز،1386: 162( و هر یک از زوجین می تواند نقصی را که در یکدیگر 
می بینند، به واسطه ی کمالی که در سایر جهات دارد، آن را بر او ببخشد و در برطرف کردن آن 
کمک کند ازاین رو هر یک از دو همسر باید اخالق و رفتار و برخورد خود را نسبت به نیاز روحي 
همسر خود تنظیم کند، به طوری که اگر مرد عصباني بود، زن با لطافت با او برخورد کند و اگر زن 

خسته بود، مرد با او مدارا کند.

بحث و نتیجه گیری
قرآن کریم اصلی ترین منبع استنباط احکام و قواعد زندگی بشریت به شمار می آید و بر اساس 
دیدگاه فقها )علمای اصول فقه( ظواهر قرآن در تمام عصرها و برای تمام انسان ها حجت است؛ 
به طوری که بایستی با تأمل در هر یک از آیات آن و با بهره گیری از سایر ادله، تحلیل و تفسیر 
دقیقی از آن کرد. از جمله آیاتی که نیاز به تحلیل و تفسیر در پرتو سایر ادله دارد، آیه ی شریفه ی 
»هن لباس لکم و انتم لباس لهن« )بقره: 187( است. این آیه ی شریفه ی از زن و شوهر به عنوان 
لباس برای یکدیگر تعبیر کرده؛ لذا این سؤال مطرح است که مراد از تعبیر مذکور چیست؟ قرآن 
کریم که همواره برای حفظ و سالمت خانواده کاربردی ترین راهکارها را بیان کرده، با تعبیر فوق 

چه نکاتی را مطرح فرموده است؟
پس از تتبع در تفاسیر قرآنی، کتب حدیثی و متون فقهی و حقوقی می توان اذعان داشت 
که آیه ی شریفه متضمن بسیاری از قواعد فقهی- حقوقی و نکات اخالقی- تربیتی برای استحکام 
بخشیدن به بنیان خانواده به عنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان است؛ از این رو، از تعبیر 
به کار رفته و تطبیق آن با سایر ادله به دست می آید که ملبس بودن و داشتن همسر موجب 
آرامش فرد و اطمینان خاطر او از آسیب رسیدن در اثر عوامل تحریک آمیز بوده و باعث محفوظ 
ماندن حیثیت و شرف و دین و معنویت می شود و چنان که تناسب بین لباس و بدن از نظر عقلی 
و عرف امری واضح و ضروری است، درخصوص زوجین نیز از نظر فقهی و حقوقی تناسب آنها در 
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اعتقادات - یعنی کفو بودن زوجین از نظر شرعی و عرفی و تناسب در خلق و خوی - الزم و معتبر 
است. افزون بر آن، چنانچه داشتن لباس موجب مصون بودن از آلودگی ها و مزین شدن متلبس 
و نیز سبب تکامل فرد و بی نیازی او از دیگران می شود، داشتن همسر نیز مطابق آیه ی شریفه و 
بر اساس روایات تفسیری ائمه ی معصومین )ع( موجب حفظ نصف و بلکه دو سوم دین می شود 
و او را از افتادن به دام شیطان و هوا و هوس مصون می دارد و با متصف بودن هر یک از زوجین 
به صفات متعالی اخالقی و آراستگی ظاهری در خانه موجب عفت و تقوای همسر شده و همواره 
به زندگی مشترک تنوع می بخشند. همچنین از آنجا که لباس گرمادهنده به وجود متلبس بوده 
و عیوب او را می پوشاند، از تشبیه زوجین به لباس چنین بر می آید که زوجین نیز برای استحکام 
بخشیدن به بنیان خانواده - که محبوب ترین بنیان در پیشگاه خداوند متعال است - بایستی به 
حکم قواعد اخالقی با محبت و احترام و تکریم یکدیگر گرما بخش دل ها و محرم راز هم باشند و از 
نقل نامالیمات زندگی به افراد دیگر خودداری کنند. بر اساس آیات و روایات رسیده از معصومین)ع( 
در صورت ناسازگاری شدید زوجین، نهاد حقوقی طالق وضع و به عنوان مبغوض ترین حالل دانسته 
شده که این مسئله از آیه ی شریفه نیز مستفاد است؛ چرا که تعبیر به لباس بیانگر آن است که در 
صورت نامتناسب و مشکل ساز بودن لباس و آسیب زدن آن خلع آن ممکن و بلکه ضروری است.
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