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در بینش اسالمی خداوند حاضر و ناظر بر همه  ی زندگی انسان است. این 

حضور الهی، آن چنان پررنگ است كه حتی در صمیمی ترین و محرمانه ترین 

روابط زن و مرد توصیه به توجه به این حضور می  شود. زناشویی یك پیمان 

مشترك در زندگی است كه نقش نردبانی برای صعود انسان به كمال را ایفا 

می نماید.

از مسلمات اولیه در این مقاله تأكید بر نظام خانواده می  باشد كه جهت 

قرآنی  اسوه  ی  همسران  است.  ضروریات  از  كمال  و  سعادت  به  رسیدن 

نمونه ها و الگو های مذكور در قرآن كریم هستند كه در سخت ترین شرایط 

و دشواری ها، توجه و اتكال به خداوند سبب رفتار ها و گفتار هایی حاكی از 

عشق، صبر، گذشت و احترام در زندگی خانوادگی شان بوده است و حتی 

در مواردی كه با همسرانی زندگی می كردند كه نقطه  ی مقابل آنان در زندگی 

بوده اند، همچنان نحوه  ی كردار و گفتارشان به گونه ای بوده كه نه تنها زندگی 

مشترك آنان به بریده شدن ختم نشد، بلكه آسمانی گونه در كنار همسرانشان 

زندگی كرده  اند؛ برخی آیات قرآن بیانگر حاالت روحی اینان در دنیا نسبت 

»ما  می  گویند:  مشفقین«  أهلنا  في   قبل  کنّا  إنّا  »قالوا  مانند:  است  به خانواده  

پیش تر در میان خانواده خود بیمناك بودیم« )طور: 26(. »اشفاق« به معنای 

عنایتی آمیخته با ترس است. چون مشفق نسبت به كسی كه به او اشفاق دارد 

هم محبت دارد و هم می ترسد كه مبادا بالیی متوجه او شود و اگر این كلمه 
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سا با حرف »فی« متعدی گردد معنای عنایت و محبت در آن روشن تر از ترس 

به ذهن می رسد. پس معنای آیه چنین می شود كه ما در دنیا نسبت به خانواده 

خود اشفاق داشتیم هم آنان را دوست می داشتیم و به سعادت و نجاتشان از 

مهالك و ضاللت ها عنایت داشتیم و هم از اینكه مبادا گرفتار مهالك شوند 

می ترسیدیم به همین منظور به بهترین وجهی با آنان معاشرت می كردیم و 

نصیحت و دعوت به سوی حق را از ایشان دریغ نمی داشتیم )طباطبایی1417: 

ج19، ص15(.

از سوی دیگر یكی از نعمت  هایی كه به بهشتیان وعده  ی بهره  مندی آن 

در جهان آخرت داده شده، ازواج بهشتی است. آشنایی با اوصاف همسران 

با ویژ گی ها و جذابیت های آنها آشنا تر می كند و  بهشتی تا حدودی ما را 

می  تواند در عمل الگوهای رفتاری مناسبی باشد.

بنابر این، آشنایی با ویژگی ها و معیارهای حاكم بر زندگی این دو دسته و 

همچنین تحلیل رفتار ها و برخوردهای شان جهت رسیدن به روابطی صمیمانه 

و نیل به تكامل بسیار ضروری و مهم است. البته قابل ذكر است كه هر چند 

درباره  ی آیات مورد استناد از قرآن از جهات متفاوت بحث شده است ولیكن 

این زاویه نگرش به جهت الگوگیری و به دست آوردن راهكارهای عملی 

به نظر بدیع است. 
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خدا1( معیار های حاكم بر زندگی همسران ُاسوه  ی قرآنی

مرد زنخدا محوری  )26 :ص(»...فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ  وَ ال تَتَّبِعِ الْهَوى...«
)44 :ص(»إِنَّهُ أَوابٌ نِعْمَ الْعَبْدُوَ خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ ال تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً «

دست یافتن به تقوی
)8 :المائدۀ(»...اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى«

وی ب ن ی
) 237:البقرۀ(»...أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى«

)97 :النحل(»فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاۀً طَیبَۀً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُونَ«دست یابی به حیات طیبه

ن* اب زی ْدیده شَ کُلَّ َ َ ْ أَ ُالَّذ الخَلََق دیده زیبابین*

سالمت روان*

) 7:السجدۀ(»...ءٍ خلقه الذی أحسن کل شی«
فِی الْإِنْسَانِ مُضْغَۀٌ إِذَا هِیَ سَلِمَتْ وَ صَحتْ سَلِمَ بِهَا سَائِرُ الْجَسَدِ فَإِذَا سَقِمَتْ بهَا  «

الْقَلْبُ هیَ وَ الْجَسَد شهری،(»سَائرُ ری )8:216محمّدی

روابط متعالی*
)8:216محمدی ری شهری،(»سائِر الجسدِ و هِی القلب

 )88 :هود( »...ما أَنْهاکُمْ عَنْهُ إِنْ أُریدُ إِالَّ الْإِصْالحَ مَا اسْتَطَعْتُ  وَ ما أُریدُ أَنْ أُخالِفَکُمْ إِلى«

1-1( خدا محوری

در زندگی مشترك مطلوب قرآنی، معیار رفتارها، خواسته ها، برخوردها، 

نگاه ها و قضاوت ها .... رضای خداوند است. درك حضور خداوند در زندگی 

بسیار پررنگ است  به گونه ای كه نه زن اجازه  ی زن  ساالری به خود می دهد 

و نه مرد اجازه  ی مردساالری، بلكه آنچه حاكم بر زندگی آنان است رضایت 

الهی است. در زندگی  ای كه چنین معیاری اصل قرار گیرد اختالف نظرها، 

سالیق، رفتارها در موقعیت های سخت و دشوار همه به سمت رضای الهی 

هدایت می شود نه به سمت خواسته های نفسانی كه حاكی از خودخواهی و 

خودبینی است. »...و ال تتّبع الهوی  فیضّلک عن سبیل اهلل...« »زنهار از هوس 

پیروی مكن كه تو را از راه خدا دور كند« )ص:26(.



151

اصول مؤثر در روابط صمیمانه همسران  با الگوبرداری از اسوه های قرآنی
13

90
ن  

تا
س

اب
  ت

/ 5
2 

ره
ما

ش
 / 

هم
زد

سی
ل 

سا منبع بخشش، رأفت،  بر زندگی كسی است كه  ناظر و حاكم  آیه  این 

كرامت و عشق است كه جز به عدالت و رأفت رضایت نمی دهد. در زندگی 

همسران ُاسوه  ی قرآنی حفظ این حریم به قدری اهمیت دارد كه حتی وقتی 

تمایل به عفو و گذشت در بین این همسران است، باز مراقب هستند كه 

الهی باشد و هیچ چیز تحت لوای عشق، محبت  با در نظر گرفتن حریم 

و گذشت به این حریم آسیبـی نرساند. به همین دلیل در داستان حضرت 

ایوب  می بینیم زمانی كه ایشان مریض هستند، به سبب خطای همسرشان 

او  به  تازیانه  حالشان خوب شود، صد ضربه  اگر  كه  می كنند  یاد  سوگند 

بزنند، اما وقتی حالشان خوب می شود تصمیم می گیرند به پاس فداكاری ها 

و خدمات همسرشان او را ببخشند و به خاطر سوگندی كه نام خدا در میان 

بود تأّمل می كنند )طبرسی1372: ش21، ص114؛ كاشانی1336: ج11، ص159؛ بانوی 

اصفهانی1361: ج11، ص159(. با توجه به آخر آیه كه می فرماید: »نعم العبد« و با 

توجه به سیاق آیه »و ال تتّبع الهوی  فیضّلک عن سبیل اهلل« می توان فهمید كه 

حضرت به عنوان شخصی كه در بالها و آزمایشات سخت به عنوان صابری 

كه هرگز به هوای نفس توجه نكرده اند در داستان مطرح هستند و آن چنان 

مثبت اندیش  اند كه همه  ی این بالها را از جانب خدا رحمت الهی می دانند، 

بنابراین می توان گفت به یقین خشم حضرت ایوب باید خشمی باشد 

در جهت خشم خدا نه در جهت هوای نفس تا كسب رضایت الهی حاصل 

شود و حفظ این حریم به جا آورده شده باشد. از طرفی اگر مسئله  ی هوای 
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نفس مطرح بود اصاًل سوگند ایشان نیاز به جامه  ی عمل پوشاندن نداشت سا

)مكارم شیرازی1374: ج2، ص147(. ولی از آنجا كه سوگند ایشان آگاهانه و در 

مسیر حفظ حریم الهی بود باید اجرا می  شد، لذا خداوند فرمان می دهد »و 

خذ بیدك ضغثًا فاضرب به و ال تحنث...« »یك بسته تركه به دست بگیر و 

]همسرت را[ با آن بزن و سوگند مشكن« )ص:44(، »درست است كه زدن با 

یك دسته گندم یا چوب های خوشه  ی خرما مصداق واقعی سوگند او نبوده، 

ولی برای حفظ احترام نام خدا و عدم اشاعه قانون شكنی حضرت این كار 

را انجام داد« )مكارم شیرازی1374: ج19، ص299(.

البته خداوند خطای این همسر را بیان نمی كند تا هم تأدب و هم نامبرده 

را احترام كرده باشد )طباطبایی1417: ج17، ص210( و هم اینكه شنوندگان را به 

حریم خصوصی این همسران وارد نكرده باشد و به علت رعایت احساسات 

این دو همسر )تمایل حضرت ایوب  به بخشش و انتظار همسر ایوب 

به خاطر فداكاری در سخت ترین سال های زندگی مشترك( در اجرای حكم 

سوگند تخفیف می دهد و در پایان هر دو را از الطافش بهره مند می سازد: »و 

وهبنا له أهله و مثلهم معهم...«؛ »و ]مجددًا[ كسانش را و نظایر آنها را همراه 

آنها به او بخشیدیم...« )ص:43(.

1-2( دست يافتن به تقوا

 تقوا كه همان پرهیزگاری و اطاعت از خداست عاملی مهم در رشد 

شخصیت انسان است. طی مدارج تقوا در مسیر كمال همه  ی استعدادها و 
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سا ارزش ها از جمله عشق، عدالت، عفو، محبت، خدمت، تعهد و مسئولیت   پذیری 

... را به طور هماهنگ رشد می دهد. به همین جهت خداوند در آیاتش  و 

انسان ها را به داشتن صفاتی كه او را به تقوا نزدیك می كند تشویق می كند: 

»اعدلوا هو أقرب للتّقوی...« )مائده: 8(. خداوند توصیه می كند كه هوای نفس 

شما را به انحراف می كشد با عدالت می توانید مانع از انتقام و از بین رفتن حق 

شوید. بنابر این عدالت عاملی است كه می تواند شما را به تقوا و پرهیزگاری 

نزدیك كند )طباطبایی ج5، ص237( و در جای دیگر می فرماید: »أن تعفوا أقرب 

گرچه  )بقره: 237(.  است«  نزدیك تر  تقوا  به  آن  ببخشید  اگر  »و  للتّقوی...«؛ 

تقوا در سیاق این آیه مطلق است، ولی با توجه به موضوعات مطرح در آیه 

و آیات مجاور قدر مسلم آن تقوای خانوادگی است و در امور خانوادگی 

صریح و در غیر آن ظاهر است، پس انسان ها باید در امور مربوط به خانواده، 

از  برقراری رابطه  ی زن و شوهر، مدیریت خانواده، مراقبت  تشكیل آن و 

آملی 1385: ج11،  )جوادی  دارند  پاس  را  تقوا   ... و  آنها  پرورش  و  فرزندان 

ص194(. در این آیه خداوند مردم را به احسان و فضل نسبت به یكدیگر 

تشویق می كند تا افراد به آسانی از حقوق خود صرف نظر كنند و به همدیگر 

تخفیف دهند و سخت گیری نكنند )طباطبایی1417: ج2، ص246(. به این ترتیب، 

در آیات مختلف خصلت ها و ارزش های انسانی را درجه ای برای كسب تقوا 

می داند پس متقی كسی است كه به این خصلت ها آراسته شده و اهل تقوا 

رابطه اش با دیگران بر اساس رضایت الهی است، زیرا در رابطه اش با دیگران 
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ملكات نفسانی از جهت نزدیكی به تقوا تشویق می  شوند )جوادی آملی 1385: 

ج11، ص195(. وجود این معیار در زندگی همسران به قدری ضروری است 

كه امام حسن  به كسی كه درباره  ی ازدواج دخترش با او مشورت می كند 

می فرمایند: »او را به كسی بده كه اهل تقوا باشد كه اگر او را هم دوست 

نداشته باشد به او ظلم نمی كند« )طبرسی 1412: ج1، ص389(. پس تقوا بهبود 

دهنده  ی قطعی روابط است زیرا جایی برای ظهور ظلم باقی نمی گذارد.

حضرت علی  در این باره می فرمایند: »التقوی مفتاح الصالح«؛ »تقوا 

كلید درستی و صالح است« )تمیمی آمدی1377: 271(. به وسیله  ی همین درستی 

و صالح می توان سعادتمند و خوشبخت شد. 

1-3( دست يابي به حیات طیبه

خیانت ها،  ظلم ها،  آلودگی ها،  از  پاكیزه  زندگی  یعنی  طیبه  حیات   

نگرانی ها و هرگونه چیزی  انواع  ذلت ها و  اسارت ها،  عداوت ها، دشمنی ها، 

كه آب زالل زندگی را در كام انسان ناگوار كند )مكارم شیرازی 1377: ج11، 

ص391(. خداوند این زندگی را به زنان و مردان با رعایت شرایطی وعده داده 

است: »فلنحیینّه حیاة طیّبة و لنجزینّهم أجرهم بأحسن ما کانوا یعملون«؛ »هر 

كس از مرد یا زن كار شایسته كند و مؤمن باشد قطعًا او را حیات ]حقیقی[ 

بخشیم و مسلمًا به آنان بهتر از آنچه انجام می دادند پاداش خواهیم داد« )نحل: 

97(. چون حیات طیبه را به دنیا یا آخرت مقید نکرده می توان چنین استفاده 
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سا كرد كه مقصود از حیات طیب، حیات قلبی است كه آن روح الحیات است 

و حیات حقیقی معنوی، حیات دل و قلب انسانی است. قلبی كه مطمئن به 

ایمان گردیده و متصف به تقوا و دارای عمل صالح شد چنین كسی متمكن 

گردیده و حیات حقیقی دارد )بانوی اصفهانی1361: ج7، صص 238و 239(. عالوه 

بر این بیشتر مفسران معتقدند این حیات در دنیاست نه در آخرت برای اینكه 

حیات آخرت در آخر آیه »و لنجزینّهم أجرهم بأحسن ما کانوا یعملون« ذكر 

شده است )زمخشری1407: ج2، ص633؛ شوكانی 1414: ج3، ص231(. این حیات 

که به شرط عمل صالح است، مفهوم وسیعی دارد و و در صورتی كه متصف 

به ایمان باشد شامل همه  ی فعالیت های مثبت و سازنده در هر زمینه می  شود. 

چون ایمان، آفت های منت گذاری، تقلب و خودبینی را از عمل دور می كند. 

حیات طیبه در روابط همسران و زندگی مشترك آنان آثار بسیاری دارد كه 

از آن جمله:

1-3-1( ديده  ي زيبابين

 كسانی كه به چنین حیاتی رسیده اند دیده ای زیبابین دارند. از دریچه  ی 

نگاه اینان هیچ چیز غیرزیبا وجود ندارد و همه چیز زیبا و جمیل است جز 

آن كارهایی كه رنگ نافرمانی خدا را به خود گرفته )طباطبایی1417ق: ج12، 

ص493(. اینان هستی را از چنین منظری به تماشا می نشینند »الّذي أحسن کّل 

شيء خلقه...«، »همان كسی كه هر چیزی را كه آفریده است نیكو آفریده ...« 

)سجده: 7(. در نتیجه  ی چنین نگاهی است كه وقتی به چیزی بنگرند نقاط 



156

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

13
90

ن  
تا

س
اب

  ت
/ 5

2 
ره

ما
ش

 / 
هم

زد
سی

ل 
مثبت آن را می بینند. از آنجا که روش این افراد در زندگی خانوادگی شان هم سا

به همین صورت است، لذا نقاط منفی همسرشان آن چنان در نظر شان بزرگ 

جلوه نمی كند كه دیگر جایی برای دیدن نقاط مثبت نماند. بلكه برعكس، این 

دید باعث می شود كه در خطاها و كارهای ناخوشایند همسر شان، ابتدا نقاط 

مثبت در نظر شان جلوه گر شود و در نتیجه برخوردی كریمانه تر از خود نشان 

دهند. برای نمونه حضرت هود  با وجود اینکه همسرشان با دشمنان آن 

حضرت همكاری می كرد و سخت ترین مخالفت ها و آزارها را از ناحیه او 

می دیدند نه تنها با وی معاشرتی نیكو داشتند، بلکه دیدی زیبا به این آزارها 

داشته و آنها را در قالب رحمت می دیدند. حضرت هود  همسری بد 

داشت ولی بقای او را از خدا درخواست می كرد )صدوق1413: ج1، ص561(.

1-3-2( سالمت روان

 با توجه به مطالب مذکور، حیات طیبه حیات و سالمت قلب است، قلبی 

كه به واسطه ایمان به خداوند متصل  شده، ظرف عشق و محبت می شود و 

از گزند آفات مصون می ماند. در اثر این سالمت روح سایر اعضای انسان 

نیز از این سالمت بهره مند می شوند. حضرت محّمد  می فرمایند: »في 

اإلنسان مضغة إذا هي سلمت و صّحت سلم بها سائر الجسد فإذا سقمت بها سائر 

الجسد و هي القلب«؛  »در انسان پاره گوشتی است كه اگر سالم و صحیح 

باشد بقیه جسد سالم و اگر بیمار باشد سایر اعضاء و جوارح بیمار است و 

آن پاره گوشت جز قلب چیزی نیست« )محّمدی ری شهری1383: ج8، ص216(. 
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سا وقتی همسری به این مرحله از سالمت برسد آن چنان روح و روانی سالم 

دارد كه با كوچك  ترین مسئله  ی ناگوار  ناراحت نشده و لحظات زندگی 

تباهی نمی كشاند. حتی اگر در حال فقر و فاقه و امراض جسمانی  به  را 

باشد روح او باز و قلب وی به نور ایمان روشن است، نامالیمات چندان 

وقتی  این رو  از  اصفهانی1361: ج7، ص238(.  )بانوی  نمی دهد  به وی زحمت 

 درباره  ی حیات طیبه سؤال می  شود می فرمایند:  از حضرت علی  که 

»آن قناعت است«. قناعت یكی از لوازم سالمت روان است اگر همه  ی دنیا 

را به انسان بدهند، ولی روح قناعت را از او بگیرند در آزار و رنج به سر 

می برد )مكارم شیرازی1374: ج11، ص395(. بنابراین می توان پی  برد كه مهم ترین 

دست آورد های حیات طیبه رسیدن به باالترین مفاهیم سالمت و بهداشت 

روان است. چنین همسری منبع خیر و بركت برای همه  ی اعضای خانواده 

و حتی سایرین است.

1-3-3( روابط متعالي

 همسرانی كه به این حیات رسیده اند رابطه شان براساس رشد و اصالح 

است و اختالف ها به سمت سازندگی هدایت می شود و هرگز در اختالفات 

منفعت  طلبی و عدم عدالت حكم فرما نیست. قرآن كریم از زبان صاحبان 

حیات طیبه بیان می كند كه »و ماأرید أن أخالفکم إلی  ما أنهاکم عنه إن أرید إاّل 

اإلصالح ما استطعت...«؛ »من نمی  خواهم در آنچه شما را از آن باز می دارم با 

شما مخالفت كنم. من قصدی جز اصالح، تا آن جا كه بتوانم ندارم« )هود: 88(. 
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به عبارتی آیه اشاره دارد به اینکه مورد نظر و توجه من دنیای شما نیست سا

)بانوی اصفهانی1361: ج7، ص238(. من طمعی نسبت به شما ندارم و به فكر 

منفعت  طلبی خودم نیستم. نكته  ی دیگر اینكه مخالفت با حرف »الی« متعدی 

شده در حالی كه برحسب قاعده این فعل با حرف »فی«  متعدی می شود. پس 

مخالفت در اینجا عالوه بر معنای لغوی متضمن معنای دیگری كه آن معنا 

همیشه با حرف »الی« متعدی می شود نیز هست، نظیر میل  كردن و امثال آن. 

در نتیجه معنای آیه چنین می شود: من نمی خواهم با شما مخالفت نموده به 

آن چیزی كه شما را از آن نهی كرده ام متمایل شوم )مكارم شیرازی1374: ج11، 

ص395( و با بیان عدالت، رابطه را به سمت آرامش و امنیت هدایت می كند.

2 ( جلوه های رفتاری همسران ُاسوه  ی قرآنی

و  درایت  و  تدبیر  از  جلوه هایی  همسران  این  برخوردهای  و  رفتار ها 

عشق و صمیمیت است كه می تواند راهنمایی مناسب جهت سعادتمند شدن 

همسران باشد.

2-1 ( بیان زيبا 

شیوه سخن گفتن  نوع بیان در نحوه  ی برقراری ارتباط بسیار مؤثر است. 

الفاظ خوب و مناسب می تواند همسر را به سمت صلح و پذیرش بكشاند و 

یك لفظ نامناسب می تواند شخص را عصبی و فضا را آماده  ی بحث و جنجال 

كند. خداوند نیز امر می كند بر پایه  ی احسن با یكدیگر سخن بگویید و از 
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سا آنجا كه معیار حاكم بر زندگی این همسران كسب رضایت الهی است محور 

سخن گفتن آنها هم »قولوا للنّاس حسنا« است. هرچند که همسران بسیاری 

از آنها هیچ نقطه  ی اشتراكی با ایشان نداشته اند، اما باز آنها این اصل را رعایت 

می كردند. هر چند تحمل وجود شخصی كه نقطه  ی اشتراكی از نظر فكر و 

عقیده با انسان ندارد و حتی نقطه مقابل افكار و عقاید شخص است بسیار 

مشكل است و چه بسا راحت تر این است كه شخص را اصاًل مخاطب قرار 

نداد چه رسد به اینكه در بیان كالم متناسب با حاالت و روحیات او سخن 

بر زبان آورد، با وجود این همسران در سخن گفتن بسیار مراعات می كردند 

تا مطابق با حاالت و روحیات همسرشان جمالت را بر زبان آورند. نمونه  ی 

این بیان احسن و زیبا در كالم حضرت آسیه همسر فرعون است، بانویی كه 

با همسری زندگی  كرده اســت كه نه تنها خود را از زنش برتر می دید بلكه 

خــود را از همه  ی مردم بــرتر و بزرگ تر می دید و ادعایی بس بزرگ داشت؛ 

»أنا ربّکم األعلی« )نازعات: 24(. از طرفی رفتارهای فرعون به قدری ظالمانه بود 

كه قلب این بانوی بزرگ را به درد آورده بود به گونه ای كه از خداوند چنین 

درخواستی می كند: »... رّب ابن لي  عندك بیتًا في الجنّة و نّجني  من فرعون و 

عمله...«، »...مرا از فرعون و كردارش نجات بده...« )تحریم: 11(، ولی همین 

بانو وقتی همسرش را مخاطب قرار می دهد چقدر دقیق و آگاهانه از كلمات 

استفاده می كند: »و قالت امرأت فرعون قّرت عین لي  و لک ال تقتلوه عسی  أن 

ینفعنا أو نتّخذه ولداً...«؛ این كودك نور چشم من و تو خواهد بود او را مكشید 
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شاید برای ما سودمند باشد یا او را به فرزندی بگیریم...« )قصص:9( . ابتدا سا

از واژه  ی »ال تقتلوه« استفاده نمی كند كه در همان ابتدا مخالف امر همسرش 

صحبت كرده باشد؛ بلکه از واژه هایی استفاده می كند كه انرژی مثبت داشته 

باشد: »قّرت عیٍن« كه به معنای وسط چشم كنایه از سرور یا كنایه از آرامش 

پس از اضطراب است )گنابادی 1408: ج3، ص150(. بعد بالفاصله می گوید: »لی  

ولك« به این ترتیب خود را كنار همسرش قرار می دهد و در جمله »ینفعنا« 

به عبارتی  به اهداف شوهرش نزدیك می كند و  بیانش را  »ینفع«  با گفتن 

می گوید این كار های تو تدبیری برای آینده است )كشتن نوزادان( ولی شاید 

حفظ همین كودك منفعت و تدبیری را كه به دنبالش هستی را به همراه آورد 

و تو را به هدفت برساند و به دنبال آن از ضمیر »نا« استفاده می كند كه این 

ضمیر تفریق من و تو را از بین می برد و حاكی از یك بیان عاطفی است و 

در نهایت با توجه به خصوصیات روحی همسرش كه همان طمع است و 

نمونه  ی بارز این طمع را در شیوه  ی حفظ تاج و تختش با كشتن نوزادان به 

نمایش می گذارد این گونه سخنش را به اتمام می رساند »أو نتّخذه ولدًا« علت 

بیان این عبارت این بود كه فرعون فرزند نداشت و می خواست از این راه او 

را به طمع اندازد )طبرسی 1372: ج7، ص378(. به این ترتیب حضرت آسیه با 

كمال مالیمت و عقالنیت همسرش را با نظر خود همراه و موافق می سازد.

2-2( برخورد با تنگناهای زندگي

نوع  دارد.  وجود  ناخوشایند  موانعی  و  مشكالت  هركس  زندگی  در   
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سا برخورد همسران با این مشكالت در روابط و فضای حاكم بر زندگی شان 

با  ارتباط  و  توكل  و  الزم  صبر  مشكالت  در  انسان  اگر  است.  تأثیر گذار 

خدا را داشته باشد آن وقت روحش به آرامش خواهد رسید. »أال بذکر اهلل 

تطمئنّ القلوب« )رعد: 28( در نتیجه  ی این آرامش رفتاری منطقی و حكیمانه 

خواهد داشت و دیگر به دنبال مقصر نمی گردد و خود را مبّری نمی بینــد و 

منصفانه قضاوت خواهد كرد. نمونه  ی بارز این رفتـار در دعـای حضـرت 

زكریااست كه می فرماید: »قال رّب إنّي وهن العظم منّي و اشتعل الّرأس 

شیبًا و لم أکن بدعائک رّب شقیّا، ... و کانت امرأتي  عاقرًا...«، »پروردگارا، من 

استخوانم سست گردیده و ] موی سرم[ از پیری سپید گشته و ای پروردگار 

من هرگز در دعای تو ناامید نبوده ام ... و زنم نازا است ...« )مریم: 5-4(. »َوَهَن« 

به استخوان ها یش  نیروست. اگر این ضعف را  به معنای ضعف و نقصان 

اختصاص داده برای این است كه آدمی تمامی حركات و سكون هایش بر 

موها ست  بیانگر سفیدی  كه  شیبًا«  الّرأس  اشتعل  »و  دارد و جمله  قرار  آن 

)طباطبایی1417: ج14، ص7(. بدین  ترتیب حضرت ابتدا ضعف و ناتوانی خود 

را بیان می كند و بعد در رابطه با همسرش صحبت می كند از استعمال فعل 

این  از  اما هرگز  بوده است،  نازا  از جوانی  او  برمی آید كه همسر  )كانت( 

بابت خم به ابرو نیاورده و حاضر نشده است كه همسر دیگری در كنار او 

اتخاذ كند بلكه در مقام مناجات هم كه تنها او و خدایش حضور دارند و 

همسرش غایب است حرمت او را پاس می دارد و چنین نمی كند كه ابتدا به 
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عیب اساسی او اشاره كند و سپس پیری خود را مطرح سازد، بلكه از شرح سا

ناتوانی خویش شروع می كند. سپس به عقیم بودن همسرش اشاره می كند تا 

در این دعا او را هم مطرح و سهیم ساخته باشد و هم به شأن او جسارت 

و عیبش را بزرگ نكرده باشد. این نوع برخورد از هیچ انسانی سر نمی زند 

مگر از كسی كه می داند مسبب االسباب تنها خداست؛ اوست كه قادر مطلق 

است، عقیم می سازد و نیز می تواند عقیم را بارور سازد و چون این فعل در 

حیطه  ی اختیار بشر نیست نباید به واسطه  ی نداشتن آن كسی را سرزنش یا 

باعث اذیت و آزار او شد )گرجی 1376: ص138(.

بنابر این اگر زندگی مشترك بر مبنای محور های الهی باشد همسران در 

سختی ها و مشكالت زندگی فقط خودشان را نمی بیند بلكه مراقب هستند تا 

در این شرایط سخت خدشه ای به روح و جایگاه دیگری وارد نشود.

2-3( برخورد با خطاهای همسر

 انسان ها از خطا و اشتباه مّبری نیستند، در زندگی مشترك اثر خطاها 

و اشتباهات همسران متوجه یكدیگر می شود و گاه خطایی باعث می شود 

حقی از دیگری پایمال شود. در چنین مواقعی نوع برخورد همسر در برابر 

آن خطا بسیار مهم است. در یك زندگی مشترك صحیح برخورد با خطاها 

بسیار حكیمانه است هر چند كه این خطا نابخشودنی باشد. نمونه  ی بارز این 

برخورد در این آیه مشاهده می شود: »و إذ أسّر النّبّي إلی  بعض أزواجه حدیثا 

فلّما نبّأت به و أظهره اهلل علیه عّرف بعضه و أعرض عن بعض فلّما نبّأها...« »و 
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سا چون پیامبر  با یكی از همسرانش سخنی نهانی گفت و همین كه وی آن 

را ]به زن دیگر[ گزارش داد و خدا ] پیامبر[ را بر آن مطلع گردانید ]پیامبر[ 

بخشی از آن را اظهار كرد و از بخشی ]دیگر[ اعراض نمود...« )تحریم: 3( 

پیامبر  با در میان گذاشتن راز خود با همسرشان »خواستار این بوده كه 

زندگی خانوادگی اش تجسم عینی »هّن لباس لکم و أنتم لباس لهّن«  )بقره: 187( 

باشد و راز مهمی را با او در میان می گذارد هر چند كه همسر پیامبر  از 

عهده  ی این رازداری برنیامد. این خطای افشای راز، نوعی خیانت محسوب 

راز  كردن  »فاش  »اإلذاعة خیانة«؛  می فرمایند:    علی  می شود. حضرت 

خیانت است«. )شرح غرر الحکم ، ج4، ص215 ( بنابر این افشای راز خطای كم 

 اهمیتی نبوده به خصوص در مورد كسی كه شخصیت اجتماعی او متعلق 

به عالم بشرّیت و جهانی است؛ چه بسا این خطا می توانسته دست  آویزی 

مناسب برای دشمنانش باشد, اما زمانی كه پیامبر  از این خطا مطلع 

می شوند، چنان بزرگوارانه با او رفتار می كنند، كه حتی حاضر نشدند تمام 

رازی را كه همسرشان افشا كرده به رخ او بكشند و به قسمتی از آن اشاره 

به تغافل  او احساس شرمندگی كمتری كند و هم خود را  تا هم  می كنند 

زنند و از خطایش درگذرند« )گرجی1376: 145(. این در حالی است كه این 

ماجرا در قلب پاك پیامبر  و روح عظیم او تأثیر منفی گذاشته تا آنجا 

كه خداوند به دفاع از او پرداخته و با اینكه قدرت خودش از هر نظر كافی 

است حمایت جبرئیل و صالح مؤمنان، مالئكه را هم اعالم می  كند )مكارم 
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شیرازی1374: ج24، ص275(: »... فإّن اهلل هو مواله و جبرئیل و صالح المؤمنین و سا

المالئکة بعد ذلک ظهیر«؛ »در حقیقت خدا خود سرپرست اوست، و جبرئیل 

و مؤمنان صالح ] نیز یاور اویند[ و گذشته از این فرشتگان ]هم[ پشتیبان او 

خواهند بود« )تحریم: 4(.

2-4( ايثار و گذشت

نیاز  از  انسان  ایثار  از خود گذشتگی است. در  مرتبه  ی  باالترین  ایثار 

ضروری خود به نفع دیگری می گذرد و دیگری را بر خود مقدم می شمارد. 

ایثار از خصایص مهم حیاتی در زندگی همسران جهت رسیدن به آرامش 

است و این مهیا نمی شود مگر با »مودت و رحمت« رحمت فراتر از مودت 

امر راحتی  این  ایثار بدون چشم داشتی هست.  است زیرا كه در رحمت 

نیست مگر اینكه انسان به منبع رحمت و عطوفت متصل باشد. آن هنگام 

ایثار جزء الینفك زندگی او خواهد شد و خالصانه ایثار می كند و این در 

زندگی حضرت زهرا و حضرت علی  كاماًل مشهود است؛ لذا 

كاستی ها و كمبود های زندگی فضای زندگی آنها را تیره و تار نمی كند. 

  صحنه  ی زیر بیانگر نمونه ای از ایثار عاشقانه آنها است: حضرت علی

َّذي عّظم حّقک  درخواست غذا می كند. حضرت زهرا  می فرماید: »و ال

ما کان عندنا منذ ثالث إاّل شيء آثرتک به«؛ »سوگند به خداوندی كه حق 

و قدر تو را بزرگ شمرد، سه روز است كه غذای كافی در منزل نداریم و 

همان مقدار ناچیز خوراكی را به شما بخشیدم و خود گرسنگی را تحمل 



165

اصول مؤثر در روابط صمیمانه همسران  با الگوبرداری از اسوه های قرآنی
13

90
ن  

تا
س

اب
  ت

/ 5
2 

ره
ما

ش
 / 

هم
زد

سی
ل 

سا کردم« )مجلسی1404: 14ج، ص197(. بسیار جالب است كه حضرت در مدت 

سه روز به گونه  ای برخورد كرده است كه همسرش متوجه این كمبود نشود 

و زمانی كه به ناچار باید مسئله را مطرح كند در بیانش بسیار مراعات حال 

در  )عظّم حقك(،  است  احترام  از  كلماتش سرشار  می كند.  را  همسرش 

كالمش بویی از سرزنش و مّنت احساس نمی شود. ایثار در زندگی این 

خانواده آنچنان رخنه كرده كه نه تنها در مقابل یكدیگر بلكه در برابر دیگران 

هم ایثار می كنند: »و یطعمون الّطعام علی  حبّه مسکینًا و یتیمًا و أسیراً، إنّما 

نطعمکم لوجه اهلل النرید منکم جزاًء و ال شکوراً«؛ »و به ]پاس[ دوستی ]خدا[ 

بینوا و یتیم و اسیر را خوراك می دادند. ما برای خشنودی خداست كه به 

شما می خورانیم و پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم...« )انسان:8 و9(. این 

اطعام كردن آنها توأم با ایثار در هنگام نیاز و اشتهای شدید به طعام است 

)علی حبه(. با وجود این می گویند: »به خاطر این طعام هیچ چشم داشتی به 

پاداش شما و حتی تقدیر و تشكر نداریم«؛ »النرید منکم جزاء و ال شکورا« 

عبارتی  به  ص353(.  ج25،  شیرازی1374:  مكارم  ص216؛  ج20،  )طباطبایی1417: 

می گویند به كسی نخواهیم گفت كه افطار سه روزه خود را به شما ها دادیم 

و آبروی شما را نمی ریزیم و بر شما منت نمی گذاریم )طباطبایی1417: ج20، 

ص128(. ویژگی ایثار آنان این است كه در عین شدت نیاز دیگری را برخود 

مقدم می دارند و به گونه ای ایثار می كنند كه طرف مقابل احساس شرم نكند. 

انفاق آنان آن قدر خالصانه است كه حتی به دنبال جواب تشكر نیستند. 
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نكته  ی مهم تر اینكه در این ایثار فرزندان كوچك خانواده نیز با پدر و مادر سا

همراهی می كنند و این جز این نیست كه این كودكان همواره ایثار پدر و 

مادر را دیده اند به گونه ای كه از آنان درس گرفته اند.

2-5( اتحاد و همبستگي

 تبدیل شدن به یك روح واحد به راحتی به دست نمی آید. باید همسران 

معیار ها و ارزش های یكسانی را داشته باشند تا از طریق این وحدت، اتحاد 

روحی و فكری پیدا كنند و در راستای این اتحاد است كه اختالف نظرها، 

سلیقه ها و فكر ها... از بین می رود.

در فرهنگ قرآنی اگر كسی از مجرای ایمان گذر كند و به تقوا برسد 

اعمال و رفتار و گفتارش همه با معیار رضای الهی سنجیده می شود و در 

قالب این ایمان نه تنها با همسرش یك روح متحد می شود بلكه گسترده تر 

با سایر مؤمنین هم یك ارتباط روحی نزدیك پیدا می كند. به همین جهت 

است كه حضرت ابراهیم و ساره به قدری از نظر روحی با یكدیگر اتحاد پیدا 

كرده اند كه ساره همراه و هم پای این پیامبر اولوالعزم الهی مخاطب مالئكه 

قرار می گیرد و مستقیم به او بشارت می دهند كه صاحب فرزندانی به نام های 

اسحاق و یعقوب خواهد شد )گرجی 1376: 31(: »... فبّشرناها بإسحاق و من 

وراء إسحاق یعقوب« )هود: 71(. نكته  ی قابل توجه اینكه هر چند که طبق آیه  ی 

مذكور به همسر ابراهیم به طور مشخص بشارت رسید، اما میان این دو زوج 

در آیات چنان یگانگی نمایان شده است كه بشارت به همسر ابراهیم در واقع 
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سا بشارت به خود او تلقی شده است، چه در ابتدای طرح مسئله و با تعبیر »و 

لقد جاءت رسلنا إبراهیم بالبشری...«؛ »و به راستی فرستادگان ما برای ابراهیم 

مژده آوردند...« )هود: 69( و چه در انتهای آن كه می فرماید: »فلّما ذهب عن 

إبراهیم الّروع و جاءته البشری...«؛ »پس وقتی ترس ابراهیم زایل شد و مژده 

]فرزند دارشدن[ به او رسید ...« )هود: 74(.

3( همسران بهشتی و ویژگی های آنها

در بسیاری از آیات قرآن توصیف همسران بهشتی و در برخی اشاره به 

روابط این همسران شده است. با مطالعه  ی این آیات این سئوال پیش می آید 

که آیا ذكر این اوصاف و این روابط و حتی روابط خود بهشتیان كه به طریقی 

دیگر ما را به نوع برخورد بهشتیان با همسرانشان هدایت می كند صرفًا جهت 

وصف بهشت و نعمت های بهشت است یا می تواند الگویی جهت روابط 

صمیمی همسران باشد؟

از آنجا كه خلقت انسان به صورت »و نفخت فیه من روحي« )ص: 72( 

است و او جانشین خدا بر روی زمین است »إنّي جاعل في األرض خلیفًة«، 

او در روی زمین است كه قدرت آفرینش دارد  انسان آفریننده  ی توانای 

)بقره: 30( عشق زیباترین آفریده  ی اوست و زمانی این عشق روح زندگی 

دارد كه خالق  آن با خالق حقیقی در ارتباط باشد و از صفت ّحی سیراب 

شده باشد. در این صورت عشق جریان دارد و ماندگار است: »و ما عند 

ماندگار  و  باقی  كرد  پیدا  ارتباط  خداوند  به  كه  آنچه  هر  »پس  باٍق«؛  اهللِ 
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می شود« )نحل: 96(. از این رو براساس آیات الهی همسرانی كه به این مرحله سا

»هم  با هم در سرای آخرت دارند:  رسیده اند عشق و زندگی جاودانه ای 

زیر  در  با همسرانشان  »آنها  متّکئون«؛  األرائک  في  ظالل علی  أزواجهم  و 

سایه ها بر تخت ها تكیه می زنند« )یس: 56(. مقصود از ازواج زن های دنیایی 

هستند كه در ایمان و عمل با شوهرهایشان كه اهل بهشت هستند موافقت 

دارند )صدرالمتالهین 1366: ج5، ص193؛ بانـوی اصفـهانـی1361: ج11، ص47(. به 

في  زوجتي  می فرمایند:  »خدیجة    اكرم  پیامبر  كه  است  همین جهت 

الّدنیا و اآلخرة«؛ »خدیجه همسر من در دنیا و آخرت است« )اربلی1381: 

ج1، ص466(. و مطابق این آیات وصف و جذابیت همسران اهل زمین از 

همسران بهشتی ـ  حوریان و غلمان هاـ  به مراتب باالتر است. »فیهّن خیرات 

حسان« یعنی زنانی كه در صالح و جمال برتری  دارند و گفته شده كه آنها 

زنان دنیا هستند كه در بهشت بر مردم وارد می  شوند و ایشان از حورالعین 

  زیباتر و قشنگ ترند )رحمن: 70( )طبرسی 1372: ج9، ص319(. امام صادق

الحور  من  أجمل  هّن  و  الّدنیا  أهل  نساء  من  الحسان  »الخیرات  می فرمایند: 

العین« )صدوق1413: ج3، ص469؛ حّر عاملی1409: ج20، ص121(. خیرات در این 

آیه زنان نیكو سیرت و شایسته  ی اهل دنیا كه از حوریان بهشت زیباترند. 

بنابر این آشنایی با اوصاف همسران بهشتی تا حدودی ما را با ویژ گی ها و 

جذابیت های آنان آشنا تر می كند. 
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3-1( پاكي و صفا

 از مهم ترین ویژگی ها و جذابیت های این همسران پاكی است. به این 

صفت در آیات با كلمات متفاوتی اشاره شده است مانند:

»و عندهم قاصرات الّطرف«؛ »و نزدشان ]دلبران[ فرو هشته نگاه است« 

)صف: 52(، »ّطرف« به معنی پلك چشم است و گاه به معنی نگاه كردن نیز 

كوتاه  نگاهی  )آنها  الّطرف«  »قاصرات  به  بهشتی  زنان  توصیف  است.  آمده 

دارند( اشاره به این است كه تنها چشم به همسران خود دوخته اند به شوهران 

به همسرانشان  ندارند و فقط  به دیگری  قانع  اند و چشمی  خود راضی  و 

عشق می ورزند )طباطبایی1417: ج17، ص219؛ مكارم شیرازی1374: ج19، ص316(. 

این  دلیل  همین  به  است  همسر  یك  وصف  مهم ترین  و  بزرگ  ترین  این 

صفت را تا جایی توصیف می كند كه به بستر می كشاند و می فرماید: »فیهّن 

قاصرات الّطرف«؛ »در آنها )بسترها( همسرانی هست كه چشم به غیر شوهران 

)52 :ص(»وَ عِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ«
پاکی و صفا *

  )56 :الرحمن(»فیهِنَّ قاصِراتُ الطَّرْفِ«
)72 :الرحمن(»حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِی الْخِیامِ«

نگاه نافذ )48- 49:صافات(»وَ عِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ عینٌ،کَأَنَّهُنَّ بَیْضٌ مَکْنُونٌ«*

الْمَکْنُون« اللُّؤْلُؤ کَأَمْثال عینٌ، حُورٌ )22-23:الواقعۀ(»وَ

ش گف ا

)2322:الواقعۀ(»و حور عین، کأمثالِ اللؤلؤِ المکنونِ«

)11 :الغاشیۀ(»ال تَسْمَعُ فیها الغِیَۀً«
اً کذَّا اً ْ لَ ا َ أُ امنیت محور گفت و شنود )35:النبأ(،»ال یَسْمَعُون فیها لغوا وَ ال کِذابا«*

)26 :الواقعۀ(»إِالَّ قیالً سَالماً سَالماً«

نحوه روبه رو شدن  )16 :الواقعۀ(»مُتَّکِئینَ عَلَیْها مُتَقابِلینَ«*

احترام و شعف در روابط ) 23 :الطور(»...یَتَنازَعُونَ فیها کَأْساً«*
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نیافكنده اند« )رحمن: 56(. به این معنا كه تنها به شوهران خود اكتفا می كنند. سا

در جای دیگر می فرماید: »حور مقصورات في الخیام«؛ »حورانی پرده نشین 

در دل خیمه ها« )رحمن: 72(. ِخیام جمع خیمه است؛ یعنی زنان محبوس در 

حجله ها و مخفی در خیمه های بهشتی. منظور این است كه از دستبرد اجانب 

ایشان را تماشا كنند  نیز  نیستند كه غیر شوهران  محفوظ  اند، زنانی مبتذل 

)طبرسی1372: ج24، ص123؛ طباطبایی1417: ج17، ص187(. این وصِف پاكی تنها 

در ارتباط با زنان بهشتی نیست بلكه قرآن این وصف را برای مردان بهشتی 

این گونه بیان می كند: »...کأنّهم لؤلؤ مکنون«؛ »گویی آنها مرواریدی اند كه ]در 

صدف[ نهفته اند« )طور: 24(. محفوظ از هوای نفس و محفوظ از گرد و غبار 

خصلت های ناراحت  كننده و عادات ناپسند )ابن العربی: ج2، ص290(. بنابر آنچه 

ذكر شد، مهم  ترین و جذاب ترین وصف  این همسران پاكی است. پاكی كه 

حتی در نگاه آنها موج می زند. با وجود اینكه بهشت محل خوبان و پاكان 

است و انتظاری جز این هم نیست كه پاك بودن صفت حتمی آنها باشد، اما 

بسیار جالب است كه در آیات متعددی این صفت ذكر شده تا به گونه ای زیبا 

ما را متوجه عامل اساسی و حیاتی در جذب همسران كند.

3-2( نگاه نافذ

 ابراز عشق در صمیمیت بسیار مؤثر است آنجا كه رابطه تكامل یابد، این 

ابراز عشق قبل از اینكه به زبان آید از طریق نگاه منتقل می شود. نگاه یكی از 

نافذ ترین نیروها در انتقال احساسات است. »و عندهم قاصرات الّطرف عین، 
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سا کأنّهّن بیض مکنون«؛ »و نزد مردان بهشتی زنان چشم درشت باشند كه جز 

به شوهران خودشان به دیگری ننگرند. آن زنان در سفیدی و پاكیزگی گوئیا 

تخم های پوشیده باشند« )صافات: 48 و 49(. اینان از روی حیا چشمان خود را 

فروبسته و به غیر نمی نگرند )بانوی اصفهانی1361: ج11، ص85(. چشمانی كه 

چنین وصفی دارند چه نافذ ند و عاشقانه می توانند به هم خیره شوند و ابراز 

احساسات كنند. این حالت در آیه  ی کریمه كاماًل مشهود است: »و حور عین، 

کأمثال الّلؤلؤ المکنون« )واقعه: 23و22(، حوران چشم درشت به عین توصیف 

شده اند. گویی حقایق آنان به تمامی چشم است به عبارتی سراپا چشم اند 

و  به علت عشق  آن  و  بر نمی گیرند  دیده  ایشان  از  لحظه ای  كه  به گونه ای 

محبت بی حد به همسرانشان است )صدرالمتالهین 1366: ج7، ص17(. یك لحظه 

نگاه عمیق و پراحساس كه پیام عاشق بودن را منتقل كند انرژی و شادی 

وصف  ناپذیری را برپا می كند. این ویژ گی ها و جذابیت ها مختص به همسران 

بهشتی است، اما بخشی دیگر از آیات بهشت به طریقی غیرمستقیم ما را به 

نحوه  ی ارتباط همسران بهشتی راهنمایی می كند. در این آیات محور كالم 

نحوه  ی روبه رو شدن و برخورد بهشتیان با یكدیگر بیان شده است و از آنجا 

كه بهشتیان به كمال و رشد رسیده اند می توان استنباط كرد كه به طریق اولی 

اینان این رفتار ها را با همسرانشان دارند.

3-3( امنیت محور گفت و شنود

 كالمی كه حاكی از صمیمیت و به  دور از نیش و طعنه باشد انسان را به هم 



172

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

13
90

ن  
تا

س
اب

  ت
/ 5

2 
ره

ما
ش

 / 
هم

زد
سی

ل 
صحبت بودن تشویق می كند. از پیامبر  در رابطه با ویژ گی های حورالعین سا

سؤال شد همچنین سؤال شد آیا با زبان اهل بهشت سخن می گویند فرمودند: 

»بله سخن می گویند و خالیق از سخن گفتن آنان ناراحت نمی شوند«. سؤال 

با  می گویند  »سخن  فرمودند:  است  چه صورت  به  آنها  گفتن  سخن  شد 

صداهایی مهربان و زبانی شیرین« )عروسی حویزی 1415: ج5، ص218(. پس، 

نوع صدا و كالم در ایجاد صمیمیت و شعف مؤثر است. آیات نشان می دهد 

یك اصل در كالم آسمانی ها رعایت می شود و آن این است: »ال یسمعون 

فیها لغواً و ال تأثیمًا«؛ »در آنجا نه بیهوده ای می شنوند و نه ]سخنی[ گناه آلود« 

)واقعه: 25(، »ال تسمع فیها الغیة«؛ »سخن بیهوده ای در آنجا نشنوند« )غاشیه: 

11(، »ال یسمعون فیها لغواً و ال کّذابا«؛ »در آنجا بیهوده ای نشنوند و نه یكدیگر 

را تكذیب كنند« )نباء: 35(، در آن جا نه دروغ و تهمت و افترا وجود دارد و نه 

استهزاء و غیبت، نه كلمات نیش دار، نه تعبیرات گوشخراش، نه سخنان لغو 

و بیهوده و بی اساس، هر چه هست در آنجا لطف و صفا و زیبایی و متانت 

و ادب و پاكی و چه عالی است محیطی كه سخنان آلوده در آن نباشد و اگر 

درست فكر كنیم بیشترین ناراحتی ما در زندگی این دنیا نیز از همین سخنان 

لغو و بیهوده و گناه آلود و زخم زبان ها و جراحات زبان است كه آرامش روح 

و جان را بر هم می زند« )مكارم شیرازی1374: ج23، ص216(. پس می فرماید: 

تنها چیزی كه در آنجا می شنوند جزء سالم نیست، »إاّل قیاًل سالمًا سالمًا« 

منتهی می شود.  به صلح و صفا  آنها  تمام بحث های  نتیجه  )واقعه: 26(، در 
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سا بنابر این اگر این محور در كالم همسران رعایت شود طعنه، غیبت، تهمت و 

دروغ راه پیدا نمی كند و انرژی منفی به دیگری منتقل نمی شود و كالم سرشار 

از انرژی مثبت و سالم و سالمتی خواهد بود. در نتیجه آرامش روح و جان 

میسر می شود )مكارم شیرازی1374: ج23، ص216(. آن گاه جا برای حرف های 

عاشقانه باز خواهد شد، چنان  كه همسران بهشتی با ابراز عواطفشان آرامش 

و عشق را به هم نثار می كنند و این  گونه با هم سخن می گویند: »سوگند به 

پروردگارم در بهشت چیزی را بهتر از تو نمی یابم خدا را سپاس كه مرا 

همسر تو قرار داد و تو را نیز همسر من گردانید« )كاشانی1336: ج8، ص63؛ 

عروسی حویزی 1415: ج5، ص198؛ مكارم شیرازی 1374: ج5، ص198(.

3-4( نحوه  ی روبه  رو شدن

تنها  بسیار ظریف است.  مقابل یكدیگر  بهشتیان در  قرار گرفتن  نوع   

صرف قرار گرفتن در یك مكان، جهت با هم بودن نیست، بلكه گفته می شود: 

»متّکئین علیها متقابلین«؛ »كه روبه روی هم بر آنها تكیه داده  اند« )واقعه: 16(. 

روبه  روی  و  مقابل  در  ایشان  از  یك  هر  لذا  یكدیگر،  برابر  یعنی  متقابلین 

دیگری قرار دارند )طبرسی1372: ج24، ص139(. هر چند این حالت فیزیكی 

خود می تواند در به وجود آوردن احساس انس مـؤثر باشد، اما نكته ی ظریف 

این است كه اینان نه تنها از نظر فیزیكی در این موقعیت قرار می گیرند بلكه 

از نظر روحی و معنوی هم در این فضای صمیمی و انس گرفتن قرار دارند. 

پس این نحوه قرار گرفتن كه كنایه از نهایت درجه اُنس و حس معاشرت و 
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صفای باطن ایشان است می خواهد بفرماید كه اینها به پشت سر یكدیگر نظر سا

نمی كنند و پشت سر یكدیگر عیب گویی نمی كنند بلكه هر چه دارند روبه -

روی هم می گویند و این به خاطر حس معاشرت و خوش اخالقیشان است« 

)طبرسی1372: ج24، ص139؛ طوسی ج9، ص491؛ طباطبایی1417: ج9، ص209(. لذا 

می توان پی برد كه برای كامل شدن انس و صمیمیت باید همواره از نظر 

روحی نیز جزء متقابلین بود.

3-5( احترام و شعف در روابط

هر  است.  تأثیرگذارتر  انس  و  صمیمیت  در  احترام  آمیز  برخوردهای   

از  ناشی  باشد ولی چون  برخورد رسمی  برخورد در ظاهر یك  این  چند 

احترام است پس ارزشمند و تأثیرگذار است، به همین جهت در برخورد های 

همسران بهشتی این نوع رفتارها دیده می شود.

»یتنازعون فیها کأسًا...«؛ »قدح در بینشان دست به دست می گردد« )طور: 

23(. تنازع در كاس به معنای به یكدیگر تعارف كردن است )طباطبایی1417: 

ج19، ص20(. البته، ممکن است این احترام گاهی همراه با مزاح باشد تا نشاط 

و شعفی بیشتر ایجاد كند. از این جهت است كه بعضی مفسران تنازع را به 

معنای شوخی و مزاح تفسیر كرده و گفته اند: »اهل بهشت از یكدیگر )كاس( 

را می ربایند به عنوان شوخی و مزاح و افزایش سرور بیشتر« )بانو اصفهانی1361: 

ج13، ص348؛ مكارم شیرازی1374: ج22، ص435(, بنابر این برخوردی كه محور 

آن احترام و ایجاد انبساط و نشاط روحی  باشد در مأنوس بودن مؤثرتر است.
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سا 4( بهره هایی از بهشت برای ساختن بهشت زندگی

بهشت پروردگــار، سرشار از نعمت و زیبایی است. این نعمت  ها به 

نعمت های دنیا شباهت دارند »و بّشر الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات أّن لهم 

جنّات تجري من تحتها األنهار کّلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الّذي 

رزقنا من قبل و أتوا به متشابها و لهم...«؛ »و كسانی را كه ایمان آورده اند و 

كارهای شایسته انجام داده اند مژده ده، كه ایشان را باغ  هایی خواهد بود كه 

زیر  آنها جوی ها روان است، هرگاه میوه ای از آن روزی ایشان شود می گویند: 

این همان است كه پیش از این نیز روزی مان بوده و مانند آن ]نعمت ها[ برای 

آنها آورده شود« )بقره: 25(.

حدودی  تا  است  اختیار  در  بهشتی  متشابه  نعمت های  وقتی  بنابر این 

می توان خود را به آن فضاها و محیط نزدیك كرد. زیرا این فضا ها خود در 

شادی و نشاط افراد مؤثرند.

آراستگی هدفمند    چگونگی خدمت کردن     

 )17 :الواقعۀ (»...یَطُوفُ عَلَیْهِمْ وِلْدانٌ«
 ﴾16:االنسان ﴿ »قَوَارِیرَ مِن فِضَّۀٍ قَدرُوهَا تَقْدِیرًا    «

 ﴾17:االنسان﴿» وَیُسْقَوْنَ فِیهَا کَأْسًا کَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِیلًا«
)21 :االنسان(»...عالِیَهُمْ ثِیابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَ إِسْتَبْرَقٌ «
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4-1( چگونگي خدمت كردن

 نحوه  ی پذیرایی خود نوعی ارتباط و توجه است. در نحوه  ی پذیرایی در 

بهشت سه نكته وجود دارد: 

نكته  ی اول، در بهشت با وجودی كه همه چیز در اختیار است و كافی 

است بهشتی فقط اراده كند آن نعمت برایش مهیا می شود، ولی با وجود این 

خدمتكارانی جهت خدمت و پذیرایی از بهشتیان وجود دارند: »یطوف علیهم 

ولدان...« )واقعه: 17(. این بیانگر لطف و صفایی دیگر و به عبارتی یك نوع 

احترام و اكرام بیش تر است و رونق و صفای افزون  تر برای اُنس آنهاست. 

حتی در مجالس معمول دنیا نیز با وجود قرار داشتن میوه و غذا در دسترس 

مهمانان، میزبان شخصًا به آنها تعارف می كند و این نوعی احترام و محبت 

محسوب می شود )مكارم شیرازی1374: ج23، ص214(.  

گاه فراموش می  شود كه ابتدا باید در خانه  ها این رفتار باشد، اما بهتر است 

كه جهت احترام و گرامی داشتن یكدیگر به هم خدمت كرد و این رفتار را 

نشانی از عدم صمیمیت به حساب نیاورد.

نكته دوم، استفاده از نوع ظرف  های پذیرایی در به وجود آمدن حس نشاط 

و شادابی بی تأثیر نیست. به همین جهت در آیات درباره  ی نوع ظرف های 

بهشت صحبت شده است، برای مثال »قواریرا من فّضة...« )انسان:16(. َقواریر 

جمع قاروره به معنی ظرف بلورین و شیشه ای، و ظرف های بلورین از نقره 

است )انسان: 16(. در هر خانه ای تعدادی ظروف یافت می شود كه همواره 
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سا در دكور خانه می ماند مگر در مواردی كه مهمان غریبه ای بیاید در حالی كه 

استفاده از همین ظروف برای خود افراد خانواده می تواند منظره ای زیبا همراه 

با حسی مثبت به وجود آورد.

نكته  ی سوم، توجه به میزان عالقه و نوع ذائقه است؛ »قّدروها تقدیراً« 

)انسان: 16(. »قدح های بلورین انواع نوشیدنی های لذت بخش و نشاط  آفرین 

به مقداری كه می خواهند و عالقه دارند موجود است«  )مكارم شیرازی ج25، 

ص363(. اینكه دقیقًا قدر و مقدار آن متناسب با عالقه  ی شخص است بیانگر 

نهایت توجه است؛ پس توجه به عالئق و سلیقه های دیگری موجب نشاط 

بیشتر و ایجاد فضایی مأنوس تر خواهد شد.

در آیه  ای دیگر برای بیان توجه به ذائقه می فرماید: »و یسقون فیها کأسا کان 

مزاجها زنجبیال«؛ »و در آنجا از جامی كه آمیزه زنجبیل دار به آنان می نوشانند« 

)انسان: 17(. قرآن برای اینكه لذت این نوشیدنی را برای عرب ها متصور سازد 

از كلمه زنجبیل كه حالت نشاط آور و محرك آور و با ذائقه  ی آنها آشنایی 

داشته, استفاده كرده است )مكارم شیرازی1374: ج25، ص366(. این مطلب حاکی 

است برای ایجاد فضای بهـشت  گونه در خانه  باید به كوچك ترین چیزها 

حتی ذائقه  ی یكدیگر توجه دقیق داشت، چه بسا بتوان با باال بردن اطالعات 

و آگاهی الزم از علم تغذیه از مواد غذایی كه ایجاد نشاط و سالمتی می كند، 

استفاده كرد.
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4-2( آراستگي هدفمند 

باعث زیبایی می شود و دیدن زیبایی در نشاط و  پیراستن  آراستن و   

شادابی مؤثر است. بی جهت نیست كه در آیات متعددی به نوع لباس و زینت 

بهشتیان و حتی دقیق تر در مورد رنگ لباس آنان نیز صحبت شده است. 

»عالیهم ثیاب سندس خضر و إستبرق...«؛ » ]بهشتیان را[ جامه های ابریشمی 

سبز و دیبای ستبر در بر است« )انسان: 21(. انتخاب رنگ سبز برای لباس های 

بهشتی به خاطر آن است كه رنگی بسیار نشاط  آفرین همانند برگ  های زیبای 

درختان است )مكارم شیرازی1374: ج25، ص363(.

انتخاب این رنگ در جهت فراهم آوردن نشاط و آرامش  بدون شك 

بیشتر بوده زیرا تمام نعمت  های بهشت این هدف را دنبال می كنند, لذا توجه 

به آراستگی لباس و حتی رنگ آن در خانه و خانواده بسیار تأثیرگذار است. 

انسان  ها  به  را  آگاهی  این  تا حدودی  روان  شناسی  در  علم رنگ ها  امروزه 

احساس می كند همسرش  كه  مواردی  در  آگاه هرگز  می دهد. یك همسر 

از مسئله ای روحش آزرده است با رنگ لباسی كه او را بیشتر در این حس 

غوطه ور كند یا باعث هیجان و خشمش شود در مقابل وی ظاهر نمی شود 

و با استفاده از رنگی آرامش  دهنده و استفاده از چند كلمه  ی مناسب زمینه  ی 

خروج از این حالت را ایجاد می كند.
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با توجه به آموزه  های قرآن الزم است در زندگی هر مسلمان معیارهایی 

حاكم باشد كه قطعًا همه  ی ابعاد زندگی او از جمله روابط خانوادگی  اش 

را فرا گیرد. از مقاله حاضر این نتیجه حاصل شد كه راه  كار اصلی به عنوان 

سیاست و برنامه  ی كلی حاكم بر زندگی مشترك مطلوب قرآنی توجه به 

حضور خداوند و كسب رضایت وی است. لذا مردساالری و زن  ساالری 

می  شود. شاخص و  و خداساالری حاكم  می  بازد  رنگ  امروزی  مفهوم  به 

بازدارنده از خطا، حتی در عشق و محبتی كه پیوند عمیق ازدواج در دل 

همسران ایجاد می  كند، رعایت حریم الهی است )مانند رفتار حضرت ایوب 

تنها  نه  آن روابط صمیمانه و محبت  آمیز  باعث می  شود  با همسرشان( كه 

خدشه نپذیرد بلكه به جهت تقوا ورزیدن به زندگی پاك و حیات طیبه دست 

یابند. زندگی كه به جهت حكومت صفا و پاكی در آن انسان را زیبا بیان 

كرده و زیبایی  ها و نقاط مثبت دیده می  شود, لذا خطا و كار ناپسند همسر 

بزرگ  نمایی نمی  شود بلكه امكان برخوردی كریمانه با آن می  شود )مانند رفتار 

حضرت هود با همسرشان(. 

در داستان  های قرآن جلوه  های رفتاری زیبایی از رابطه زن و شوهرانی كه 

یكی یا هر دو خدامحــوری همه  ی زندگیشان را پر كرده، مشاهده می  شود. 

تمام این موارد می  تواند به عنوان قوانین و الگوهای رفتاری باشد. مانند: 

دقت بسیار در انتخاب كلمات و جمالت و استفاده از معجزه  ی كالِم . 1
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ـ سا فرعون  (با همسرش  آسیه  گفتن  نحوه  ی سخن  مانند  بجا  و  زیبا 

بزرگ ترین كافر و ظالم عصر ـ و در نتیجه نرم كردن دل او برای همراه 

ساختن و جلب نظرش در جهت هدف خود. وی در مكالمه با همسرش 

مسیر تاریخ و هدایت اقوام را عوض می  کند.

نکرده . 2 را جست  وجو  مقصر  نقایص(  به  علم  )با  زندگی  در مشكالت 

و خود را نیز مبرا در ایجاد یا تقویت آنها ندانیم. در همه شرایط حفظ 

  حرمت طرف مــقابل بسیار مهم است، مانند برخورد حضرت زكریا

با نازایی همسرشان.

انسان ها از خطا و اشتباه مّبری نیستند، در زندگی مشترك، اثر خطاها و . 3

اشتباهات همسران متوجه یكدیگر می شود و گاه خطایی باعث می شود 

حقی از دیگری پایمال گردد. در چنین مواقعی نوع برخورد حكیمانه 

همسر در برابر آن خطا بسیار مهم است. با توجه به معیار رضایت خدا، 

فاش نساختن خطا - هر چند كه خطا بسیار بزرگ باشد -  و چاره جویی 

حكیمانه در محیط خانواده با حفظ حرمت وی الگو و قانون عملی است 

كه از رفتار بزرگوارانه پیامبر اسالم  با خطای یكی از همسران به 

دست می  آید.

 خدا محوری و كسب رضایت الهی آن چنان در زندگی مشترك حاكم 4. 

و آشكار و مداوم باشد كه سایر اعضای خانواده را نیز در بر بگیرد. مانند 

همراهی كودكان حضـرت علی  و حضـرت فاطمه  در ایثار 
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ایمان، تقوا و رضایت الهی و محبت در صورتی كه در طرفین زندگی . 5

مشترك حاكم باشد، اتحاد و ارتباط روحی بسیار محكمی ایجاد می کند. 

مانند داستان حضرت ابراهیم  و ساره.

از سوی دیگر با دقت در آیاتی كه همسران بهشتی و زندگی در بهشت را 

توصیف می  كند، می  توان جزئیات پسندیده  ی انسان از نحوه  ی روابط مطلوب 

را استخراج كرد. انسان قادر است با توجه به توانایی ها و نعمت هایی كه 

خدا در اختیارش گذاشته، خود را به فضاهای بهشت نزدیك كند. ایجاد این 

فضا در نشاط و شعف افراد مؤثر است، اما آنچه مهم و مسلم و عامل اصلی 

انس و صمیمیت بهشتیان است، وجود خود این پاكان و خوبان است؛ چه 

بسا اگر در این میان فرعون حضور داشت با وجود آن همه نعمت حتمًا 

حضرت آسیه باز درخواست خود را تكرار می كرد: »رّب ابن لي  عندك بیتًا 

في الجنّة و نّجني  من فرعون و عمله« )تحریم: 11(. پس می توان گفت بهشتیان 

از نعمت های بهشتی مؤثرترند. از این  رو در آیات توصیف  کننده  ی بهشت 

به بهشتیان مشتاق تر است: »و أزلفت الجنّة...«؛ »بهشت به پرهیزگاران نزدیك 

می شود تا داخل شوند« )شعرا: 90(, لذا می بینیم كه بهشتیان در میان آن همه 

نعمت چشم گیر هدف دنیایی خود را فراموش نمی كنند و رضایت الهی است 

که در بهشت هم باز متوجه همین هدف هستند: »و رضوان من اهلل أکبُر...«؛ 

»خشنودی خدا برتر است« )توبه 72(. به همین جهت همسران ُاسوه  ی قرآنی 
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در دنیا همواره متوجه این هدف بوده اند. در عین نداشتن نعمت های مادی سا

فراموش  را  با دیدن یكدیگر همه چیز  ناراحتی ها  و  بودن در سختی ها  و 

می كردند، زیرا در جهت رسیدن به رضوان الهی یارای یكدیگر بوده اند و 

به عبارتی »نعم العون على طاعة اهلل«؛ »بهترین یاور بر طاعت خدا بودند« 

)مجلسی ج43، ص117(. 

منابع

×قرآن كریم

×.ابن العربی، محّمد بن عبداهلل. احكام القرآن

×. اربلی، علی بن عیسی1381. كشف الغمه، تبریز، بنی هاشم

× زنان نهضت  تهران،  مخزن العرفان،   .1361 اصفهانی(  )بانوی  نصرت  سیده  امین، 

مسلمان.

× تمیمی آمدی، عبدالواحد1377. غررالحكم و دررالكلم، ترجمه  ی سّید هاشم رسولی

محالتی، تهران، فرهنگ اسالمی.

×.جوادی آملی، عبداهلل 1385. تسنیم، قم، نشر اسراء

×.حّر عاملی، محّمدبن حسن 1409. وسائل الشیعه، قم، آل البیت

× زمخشری، محمود 1407.  الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت، دارالكتاب

العربی.

×.شوكانی، محّمدبن علی 1414. فتح القدیر، بیروت، دارالكلم الطیب

×.صدرالمتألهین، محّمد بن ابراهیم 1366. تفسیر القرآن الكریم، قم، بیدار



183

اصول مؤثر در روابط صمیمانه همسران  با الگوبرداری از اسوه های قرآنی
13

90
ن  

تا
س

اب
  ت

/ 5
2 

ره
ما

ش
 / 

هم
زد

سی
ل 

سا

×.صدوق، محّمد بن علی بابویه قمی 1413. من الیحضره الفقیه، قم، جامعه مدرسین

× طباطبایی، سّید محّمد حسین 1417.  المیزان فی تفسیر القرآن، قم، جامعه مدرسین

حوزه علمیه.

×. طبرسی، حسن بن فضل1412. مكارم االخالق، قم، شریف رضی

× طبرسی، فضل بن حسن1372. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات ناصر

خسرو.

×.طوسی، محّمدبن حسن.  التبیان، بیروت، داراحیاء التراث العربی

×.عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه 1415. نور الثقلین، قم، اسماعیلیان

×.كاشانی، مال فتح اهلل 1336. منهج الصادقین، تهران، محمد حسن علمی

× تبلیغات تهران،  انبیاء،  تاریخ  در  زن  بر حضور  قرآن  نگرش   .1376 منیر  گرجی، 

اسالمی.

× ــادة، بیروت، األعلمی ــعادة في مقامات العب ــلطان محّمد 1408. بیان الس ــادی، س گناب

للمطبوعات.

×.مجلسی، محّمد باقر 1404. بحاراالنوار، بیروت، الوفاء

×.محّمدی ری شهری، محّمد1383. میزان الحكمه، قم، دارالحدیث

×.مكارم شیرازی، ناصر 1374. تفسیر نمونه، تهران، دارالكتب االسالمیه

×.نجفی خمینی، محّمد جواد 1398. تفسیر آسان، تهران، االسالمیه


