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موضوعات مهمی چون ارتباط های صحیح همسران در زندگیی متدکرو د در
ابعاد یونایون ،از جمله بُعگ رفکاری ،از ضردرتهای فرهنگی هر جامعه بدرای
پاسگاشت خانواده است که هر دد حدوز علدو د دیده بده ون توجده کردهاندگ

همچنیه ،مبانی د شاخصههای معیّنی در هر دد حوزه برای ایه موضوع دجدود

دارد هگف پژدهش تبیینی حاضدر ،بررسدی مبدانی اخ ردی رفکدار همسدران
تحلیلیاسدکنکاجی ُحسده

مسلمان از منظر ررون است در ایه نوشکار بده رد
ه
معاشدرت بدهمعردف ،بدهعنوان مبندای اخ ردی د
معاشرت یا به تعبیدر ردرون،
محوری در حوز رفکار همسران بدا یددگیگر محدرد شدگ ایده مبندا تمدامی
رفکارهدای اخ ردی همسدران در ربددای یددگیگر را دربرمدیییدرد همچنددیه،
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در ایه مقاله تمامی رفکارهای همسران ،زیرمجموعۀ تدریو د تغافل د تقابدل ردرار
یرفکنگ که هریک بهنوبۀ خود ،اصلی اخ ری در حوز رفکار رلمگاد میشونگ
واژگان کلیدی
مبنا ،اخ ق ،رفکار ،همسران ،ررون
طرح مسئله
رفکارهایی که هریک از انسان ها در برابر یددگیگر از خدود بدردز مدی دهندگ،
نقش تعییهکننگهای در شدلییری فرهنگ جامعه ،ارز ها د هنجارهای فردی
د اجکماعی ،پیریزی هگفهای کوتاهمگت د بلنگمگت د نیدز توسدعۀ مدگنی د
ارکصادی ون جامعه دارد در جوامعی که بیتکریه ساکنان ون را افراد پیرد یدک
دیه تتدیل میدهنگ ،رفکارها نقش تعییهکننگهتری در شددلییری فرهندگ د
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ارز ها د هنجارها دارنگ به همیه دلیل امردزه ،چگونگی رفکدار همسدران بدا
یدگیگر در کوچکتریه نهاد جامعه ،یعندی خدانواده ،یددی از مباحدم مهدو د
ضردری د درخورتوجه جامعدۀ اسد می اسدت بدرای ارالدۀ الگدو د معرفدی
رفکارهای صحیح د اسکانگارد همسران در خانواده ،م و د اصدولی محدابب بدا
ارز ها د فرهنگ اس می الزم است همچنیه ،ایه الگوی صحیح به ما کمک
می کنگ که به ایه پرسش پاسخ دهیو که در کگامیه سحح از سحود ارز هدای
عمیب د غنی اس م ایسکادهایو
هرچنگ ککابها د مقاله های فرادانی تحت عنوان وییه همسرداری د خانواد
موفب نوشکه شگه است 1،در ایه نوشکهها نظر ررون دربار مبانی اخ ری زنگیی
 1ککابهایی همچون تتدیل خانواده در اس م از علی رایمی ،اخ ق در خانواده از علیاکبر حسینی ،خانواده
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در مدکب ررون د اهلبیت از کاظو ارفع ،خانواده در نگر

اس م د ردانتناسی از محمگرضدا سداالریفرد د

همسران د مؤلفه های محوری د مهو ون ،کمکر دیگه شگه است که تأمل بیتکری
میطلبگ ازایهرد ،در ایه نوشکار با تدیه بر ویههای ررون سعی شگه اسدت کده
بایسکهها د شایسکه های ناب اخ ردی در حدوز رفکدار همسدران اسدکورا د
معرفی شود تا نهتنها پیونگ مودتومیز د عاشقانۀ همسران محدو د اسکوار باری
حفظ شود د خانواده فردنپاشگ
رفتار
رفکار در ردانشناسی رفکارى ایهیونه تعریف میشود:
هر فعالیکی که اریانیسو (جانگار) انجام میدهگ د بهدسیلۀ اریانیسمی دیگر یا یک
ابزار انگازهییرى ،رابل متاهگه یا انگازهییرى است بندابرایه ،رفکدار هدو شدامل
حرکات بیردنی میشود؛ ماننگ حرکات سر د دست ،سوهیفکه ،نوشدکه ،د  ،هدو
شامل حرکات دردنی ،ماننگ ضربان رلب ،اتساع شراییه ،انبساط مثانه د د هدو
شامل فعالیت غگدى ،ماننگ ترشح بزاق دهان یا ترشح هورمون (سیف)32 :1392 ،

منظور از رفکار در ایه پژدهش عملدرد فرد د موضعییرى د سدونی اسدت
که بر زبان میودرد
اخالق
با ظهور اس م د پاییرفکه حوز فرهنگی یسکرد ون ،اخ ق بدهعنوان شداخه
ای از علومانسانی که در ون از ارز ها د رفکارهای ودمی بحم میشود ،توجه
تحدیو خانواده از نگاه ررون د حگیم محمگی ریشهری د همچنیه مقاالتی ماننگ «جایگاه همسانی اخ ری زدجیه در
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بمانگ ،بلده حکی درصورت بیرغبکی به ه مسر نیز ،تعهگ د پایبنگی بده زندگیی

تتدیل خانواده در فقه د حقوق موضوعه» از محمگمهگی زارعی« ،بایسکههای اخ ری همسران د نقش ون در تربیدت
فرزنگان» از علیاحمگ پناهی د «نقش ایمان د اخ ق در تحدیو بنیاد خانواده» از ویت ه ّال ابراهیو امینی
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مکفدران مسلمان را به خدود جلدب کدرد زیرمجموعدههای یوندایون اخد ق
اس می ،همچون اخ ق فلسفی ،اخ ق عرفانی ،اخد ق ک مدی د نیدز اخد ق
سنکی د تلفیقی ،همگی در ساخکاری بههوپیوسکه ،بر اخ ق دینی مبکنیبر ررون
د سنت نبوی مکدیانگ د ایه پیوسکگی بهیونهای است که تصور اخ ق مجرد از
دیه دشوار است (اعوانی د پاککچی ،7 ،بیتا 201 :تا  )215با ایه توصدیف،
ونچه از اخ ق در ایه تحقیب مگنظر است ،وموزههای ارزشدی اسد م در رالدب
ویهها د ردایتها د توصیههای عالمان اس می است که بیتکر ،مبکنیبدر شدئون
دجودی انسان د مکناسب با هگفهای نهایی تعلیودتربیت ادست
سبک زندگی
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ایه مفهوم که از ادایل ررن بیسکو در غرب ردا یافت ،بیانگر رد

زنگیی فرد

در حوزه های یونایون زنگیی ،اعو از فردی د اجکماعی است ایه معنا بیتدکر،
درخصوص انحباق زنگیی فردی با تیپهای شوصیکی یا یردهی خاص بدهکار
میردد سبک زنگیی عنوانی شناخکه شگه است که از زادیههای مکعدگد بده ون
نگاه میشود مؤلفههای شناخکهشگ ون در دنیای علمدی امدردز عبارتاندگ از:
فعالیت های فیزیدی ،ادرات فراغت ،خواب د بیگاری ،ردابط اجکمداعی ،ردابدط
خانوادیی ،معنویت ،ایمنی د ورامش ،تغذیه د

که هریک بهمنزلۀ بزرگراهدی

از راههای زنگیی افراد است سبک زنگیی شیوهای نسبک ًا ثابت است کده فدرد،
هددگفهای خددود را بهدسددیلۀ ون پددی میییددرد (کادیددانی )27 :1390،درو
ماهیت سبک زنگیی نیاز به درو فلسفی دارد د ایه عبارت ،صدورت ظداهری
نسبکی است که انسان بدا دجدود خدود

د جهدان برردرار میکندگ بندابرایه،

میتوان یفت که سبک زنگیی دربرییرندگ تمدام موضدوعات زیسدکی فدرد د

نتان دهنگ نوع نگاه اد به موضوعاتی اسدت ،مثدل خدانواده ،ازددا  ،مسدده،
پوشش ،الگوی مصدرف ،تغذیده ،تفریحدات د نحدو یدذران ادردات فراغدت،
کسبدکار ،رفکار حرفه ای در محل کار د دانتدگاه د مگرسده دنیدز رفکارهدای
سیاسی د درزشی د رسانهای

یردودری دادهها در ایه پژدهش ککابوانهای د بهرد

تحلیلیاسکنکاجی است

مبانی رفتار در حوزۀ علم و دین
امردزه ،یدی از مفاهیو مهمی که بسیاری از دانتمنگان علو ردانشناسدی ،علدو
محالعۀ رفکدار ،در زمیندۀ مبندای رفکدار انسدان بدر ون تدیده میکنندگ ،مفهدوم
«سازیاری» یدا «سدحح انحبداق» اسدت بیشدک ،ایده مفهدوم نقدش مهدو د
زیربندددایی در زندددگیی انسدددان ،بهخصدددوص در زندددگیی متدددکرو دارد
د اد را در رسیگن به هگفهای عالی ازددا  ،همچون وسایش ته د ورامدش د
تعالی ردان یاری میرسانگ سازیاری یا سحح انحبداق ،میدزان منحببسداخکه
رفکار فرد بدا انکظدارات اطرافیدان د جامعده اسدت (شدعارینژاد)30 :1375 ،
برردراری ردابدط مکقابدل ورامشبودش د اسدکمرار ردحیدۀ توافدب د انحبداق،
بگدن تجهیز به رد ها د مهارتهای مناسدب ،انکظداری دسدتنیافکنی اسدت
ایه رد هدا مجموعدهراههدایی اسدت کده باتوجهبده مورعیدتهدا د مبکنیبدر
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روش تحقیق

اصوی دیژه درنظر یرفکه میشونگ ازایهرد ،شناخت سازیاری بدهعنوان اصدل
زیربنایی حوز رفکاری همسران د راهکارهدای پیدگایش د بقدای ون ،از جملده
موضوعات مهو خانواده است
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از نظر اس م شناخت ها د بادرهای فرد ،نقش بسدیار مهمدی در تتددیل د
اسکمرار د پویایی نهاد خانواده ایفا میکننگ د در داکنشها د رفکارهای اد تأثیر
بگیهی دارنگ ازایهرد ،وموزههای اس م ناظر بر ابعاد ردانشدناخکی همسدران د
دربردارنگ ندکه های مهمی برای تنظدیو ردابدط وندان در حدوز رفکداری د در
نام یمات عصر حاضراست راه کارهای مهو د محوری که ویات ررون د دیگدر
مکون دینی اس م در حوز رفکدار بدر ون تأکیدگ میکنندگ ،هریدک رد هدایی
درجهت بررراری ارتباطی رضایتبوش با مقکضیات پیرامونی د همسدازی بدا
تجربههای جگیگ است که ت

میشود به ونها پرداخکه شود

سازگاری زناشویی
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همراه با مفهوم سازیاری ،سازیاری زناشویی بهطورخاص د بهعنوان یددی از
ارسام سازیاری در ردانشناسی محرد میشود سازیاری زناشدویی زیربندای
عملدرد خوب خانواده د عامل وسانشگن نقش دالدگینی د رشدگ ارکصدادی د
رضایت بیتکر از زنگیی می شود از سوی دیگر ،دجود ناسدازیاری زناشدویی
در ردابط زن د شوهر ،ع دهبر ایجاد متدل در ردابط بیانشگه ،باعم هاشددای
در ردابط اجکماعی ،یرایش به انحرافات اجکماعی د اخ ری د افوی ارز های
فرهنگی میان زد ها می شود سازیاری زناشویی دضعیکی است که در ون ،زن
د شوهر در بیتکر موارع احساس خوشدبوکی د رضدایت از همدگیگر میکنندگ
(یدداتمه 57 :1993،؛ ددرانددا :1997 ،مقگمدده) اسددپانیر ( )1976سددازیاری
زناشویی را فراینگی تعریف مدی کندگ کده پیامدگهای ون بدا میدزان اخک فدات
متدلوفریه زد ها ،تنشهای بیهفردی ،اضحراب فردی ،رضایت زد هدا از
یدگیگر ،انسجام د بههوپیوسکگی ون ها د همفددری دربدار موضدوعات مهدو

زناشویی متوص میشود پژدهشها نتان میدهگ که سازیاری زناشویی بده
سازیاری کلی فرد کمک می کنگ د همسرانی که با یددگیگر بسدیار سدازیارنگ،
عزت نفس بیتکری دارنگ د در ردابط اجکمداعی سدازیارترنگ (کاندگ:2000 ،
 )152یریف ( )2000معکقگ است کده زد هدای سدازیار ،زن د شدوهرهایی
هسکنگ (یریف)948 :2000 ،
مبنای قرآن
سازیاری در دیگیاه اس می بررراری ارتباطی براساس صلح د همراهی اسدت
در ایه دیگیاه «حسه معاشرت» یا «معاشرت بهمعردف» ،مبنای رفکار همسران
برای به حگارل رسانیگن زمینههای بردز تنش د نزاع میانتان است که مؤلفهای
محوری د اصلی در حدوز رفکداری همسدران رلمدگاد میشدود بندابرایه ،در
پژدهش حاضر ایه اصل را که دیه کامل اس م ،پیشتر از علدوم امدردزی بده
بتر معرفی کرده است ،بررسی د تحلیل میکنیو با درت د تأمل در ویات ررون
چنیه بهنظر میرسگ که از منظر ررون کریو ،اساسدیتریه اصدل در رفکدار بدیه
همسران ،معاشرت بهمعردف است که بهطور صریح در ویۀ  19سور نسدا بده
ون اشاره شگه است:
« ای مؤمنان ،برای شما ح ی نیست کده از زندان از ردی اکدراه بد بدا ایجداد
ناراحکی برای ونها] ارث ببریگ د ونان را تحت فتار ررار نگهیگ که رسمکی از
مهرشان را که به ونها دادهایگ ،تملّک کنیگ مگدر ایندده ونهدا عمدل زشدت

اخالق *مبانی اخالقی رفتار همسران مسلمان از منظر قرآن (با نگاهی به مباحث روانشناسی مرتبط)

هسکنگ که توافب زیادی با یدگیگر دارنگ د از نوع د سحح ردابدط خدود راضدی

وشداری انجام دهنگ د با ونان بهطور شایسدکه رفکدار کنیدگ د ایدر ببدهدلیلی]
نسبت به ونها بیمیل بودیگ ،بسریع تصمیو به جگایی نگیریگ ]،چهبسا چیدزی
خوشاینگ شما نباشگ د خگادنگ خیر فرادانی در ون ررار میدهگ »
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بهعبارتدیگر ،شایگ بکوان یفت که معاشرت بهمعردف یا حسده معاشدرت،
اصلی رفکاریاخ ری است کده ردرون ون را بده هریدک از همسدران ومدوز
می دهگ تا هریک از ونان ،حکی بادجود اکراه رلبدی د شدایگ ،فدارز از عتدب د
محبت دارعی ،ون را به یدگیگر عرضه کننگ؛ چراکه در رسمکی از ویه ومگه است:
«د ایر ببهدلیلی] نسبت به ونها بیمیل بودیگ ،بسریع تصمیو به جگایی نگیریگ]،
چهبسا چیزى خوش اینگ شما نباشگ د خگادنگ خیر فرادانی در ون ررار میدهگ »
معروف به چه معناست؟
« داژ معردف اسو مفعوی از فعل ث ثدی مجدرد «عدرف ،یعدرف» اسدت کده از
«عرف» متکب شگه است» (ابهمنظور )112 :1405 ،10 ،در رداموس ومدگه
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است« :معردف ضگ مندر است د عرف ضگ ندر است» (فیردزوبادی ،3 ،بیتا:
 )179لغتشناسان دیگری معنای معردف را کاملتر بیان کردهاندگ« :ونچده در
میان مردم در عادات د معام تتان معموی د مکعارف است ،معدردف ندام دارد»
(جر )824 :1973 ،همچنیه ،برخی ون را مکرادف با نیدی د مدگارا د احسدان
دانسکهانگ (مقری فیومی ،2 ،بیتا )404 :ایه داژه در الکعریفات نیدز ایهیونده
تعریف شگه است« :عرف امری است که ردد با ون بهداسحۀ تأییدگ د پدذیر
عقددل د طبددع ،بدده ورامددش میرسددگ» (جرجددانی )64.3 :1370،متددابه ایدده
تعریف را که بهنظر میرسدگ ،کامدلتدر از دیگدر تعریفهاسدت ،راغدب بیدان
میکنگ « :معردف هر فعلی است که توسط عقل د شرع پسنگیگه باشگ» (راغدب
اصفهانی)561 :1416 ،
بنابرایه ،معردف در لغت به عملی یفکه میشود کده از ون ،ویداهی بهدسدت
ویگ د با پیبردن به وثار د دیژییهایش از غیر خود تتویص داده شود د نفس

ودمی نزد ون ورامش یابگ همچنیه ،به ایده دلیدل بده کدار پسدنگیگه ،معدردف
(شناخکهشگه) یفکه می شود که جان ودمی بدا ون وشناسدت د بدا انجدام ون بده
ورامش میرسگ (مصدحفوی )13 :1360 ،8 ،در جمعبندگی نهدایی میتدوان
ال جستدجو برای شناسایی
یفت که مصگاقهایی متموی عرف میشونگ که :اد ً
ت

ندرده؛ بلده جامعه در سیر تحوی تاریویا

ون را بهدست ودرده اسدت

د براساس م و های عقل د شرع فهو ون برای همگان ممده است
مفسران د انگیتمنگان مسلمان نیز دیدگیاههای یوندایونی درایهخصدوص
دارنگ که به برخی از ونها اشاره میکنیو بهعنوان مثای ،شیخطوسی بر ایه نظدر
است« :داژ معردف در ویات امربهمعردف ،ماننگ ویۀ  71سور توبده بده ونچده
خگادنگ به حدو عقل یا شرع داجب کرده یا به ون تتویب نموده ،اطد ق شدگه
است» (طوسی ،5 ،بیتا )257 :شیخطبرسی نیز مییویگ« :عدرف ضدگ نددر
است عرف مثل معردف د عارف است د ون هر خصلت سکودهشگهای است که
عقل ،درسکی ون را تأییگ میکنگ د نفس به ون اطمینان مییابگ» (طبرسدی،4 ،
 ) 512 :1415از نظر غزالی نیز عرف د عادت از عقوی مردم سرچتمه میییرد
د سرشتهای سالو پذیرای ون هسکنگ (مبارو ،بیتا )280،برخی نیز معکقگندگ:
«چیزی را که عقل بهرسمیت بتناسگ د پیش دحی د صاحب شریعت بهرسمیت
شناخکه شود ،معردف است» (جدوادیوملی )394 :1387 ،همچندیه ،غیدوری
معردف را ایهیونه تعریف کرده است« :ونچه عقل نظری د سنتهدای شایسدکۀ
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ونها ضردرت نگارد؛ بلده خود ،وشدار هسکنگ؛ ثانی ًا فرد خاصی برای ایجاد ون

اجکماع بپسنگد د بتناسگ» (غیوری )56 :1382 ،3 ،معردف بده کداری مدی
یوینگ که در جامعه مجهوی نباشگ د مردم در مجکمع خود ،ون را بتناسدنگ د ون
را اندار ندننگ (طباطبایی )404 :1363 ،4 ،سبزداری نیدز معکقدگ اسدت کده
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دایر معنایی معردف ،ثابت د محگدد نیست؛ بلدده در زمدانهدا د جامعدههای
یونایون با حفظ معیارهای عقلی د شرعی د اخ ری ،همراه با تحدوی زمدان د
پیترفت خردمنگان باایمان مکغیر است (موسوی سبزداری)10 :1409 ،4 ،
از تعریفهای بیانشگه چنیه نکیجه میییریو که هرچنگ مفهوم عرف از دیدگ
انگیتمنگان تعبیرهای یونایونی دارد ،توجه به عرف جامعه در تعریف ایه داژه
نقحۀ اشکراو همۀ تعبیرهاست بدهعبارتدیگر ،عدرف جنبدۀ اجکمداعی دارد د
ه
عرف مقبوی جامعه بایگ از سرشدت
توسط تود مردم شدل میییرد د صگالبکه،
سالو افراد ون جامعه ،نتأت ییرد که ایه دیژیی سکوده نزد مردم نیدز از حددو
عقل بیگانه نیست ونچه شایان ذکر است ایه است که عقل انسان در هر عصری
نسبت به یذشکه ،درحای پیترفت است د فهو ون از اصوی شریعت ،درحایرشدگ
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395
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است ایه نوع پیترفت ،همواره تتویص معردف را در اجکماع انسانها تغییدر
پذیر د با پگیگههای جگیگ سازیار میسازد البکه ،شدی نیست که چنیه تغییری
د ر صورتی نزد شریعت اس می جایگاهی محکرم د پذیرفکنی دارد که براسداس
راعگهها د معیارهای دینی باشگ (ررباننیا )102 :1388 ،بنابرایه ،در تتویص
مصگاقهای معردف ،ع دهبر توجه به یدرایشهدای انسدانی ،بایدگ بده جلدب
رضایت خگادنگ نیز توجه کرد
ایر موضوع معاشرت با پسونگ خانواده مگنظر د یفتدیو باشدگ؛ مثدل ویدۀ
19سور نسا  ،به ای معنی است که معاشرت بهمعردف ،فقدط م کدی رفکداری
اشروهن ِبالْمعر ِ
ِ
وف تعییه م کی رفکاری
برای مردان نیست د مقصود از َ و َع ُ ُ َّ َ ْ ُ
هریک از زن د مرد با همسر خویش است پس مردان د زنان در رفکار مکقابدل
خانودیی د زناشویی از ایه زادیه که هردد بایگ براساس معردف رفکدار کنندگ،
برابرنگ در تفسیر المنار نیز ومگه است« :در مفهوم معاشرت ،متارکت د برابری

نهفکه است؛ یعنی ای مردان ،ب ا زنان براساس مکعارف رفکدار کنیدگ د زندان نیدز
میبایگ با مردان برپایۀ معردف معاشرت داشکه باشنگ» (رشیگرضا:1995 ،4 ،
 )456ویت ه ّال جدوادی وملدی حکدی محدگدد مواطبدان را فراتدر از زندگیی
خانوادیی ررار داده د میفرمایگ:

اخکصاص نگارد ایه جمله افزدن بر ونده شامل شوهر در مقابل زن د مرد در
مقابل زن می شود ،ممده است شامل چگونگی رابحدۀ بدرادر بدا خدواهر یدا
همدار مرد با همدار زن هو بتود (جوادی وملی)143 :1387 ،18 ،

در ررون کریو ویات دیگدری دجدود دارد کده برپایدۀ ونهدا ددطرفدهبودن
معاشرت بهمعردف همسدران را می تدوان اسدکنباط کدرد از جملده ویداتی کده
درایهخصوص است ،ویهای است که زنان را در مورع نتو هز مردان بده صدلح د
ساز

دعوت کرده د از سویی دیگدر ،مدردان ناشدز را بده احسدان د تقدوای

الهی فراخوانگه است (نسا  )128 ،یدا ویدۀ  228بقدره کده بهیوندهای صدریح،
دظددایف د حقددوق د وداب معاشددرت مکقابددل مددرد د زن در دردن خددانواده را
برابر د هماننگ میشمارد د معیار ون را معردف معرفی مدیکندگ و لَه ِ
نن ِْْن ُ
َ ُ َّ
ال َِّذي علَي ِهن ِبالْمعر ِ
وف بییمان ،ایه نمونههای ررونی ،مبنیبر ددطرفدهبودن
َ ْ َّ َ ْ ُ
ایه اصل اخ ری است

در نصوص ردایی د سنت نیز به ددطرفهبودن اصل مهو معاشرت بدهمعردف
اشاره شگه است پیامبر اکرم در خحبۀ حجة الوداع فرمودنگ:
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اشروهن ِبالْمعر ِ
ِ
وف به مردان خحاب میشود د بده شدوهران
در جملۀ َ و َع ُ ُ َّ َ ْ ُ

شما را بر زنان حقی است؛ همانیونهکه ایتان را بر شما حقی است از حقوق
شما بر زنان است که نگذارنگ بر فرا

شما کسی پا یدذارد د زندان در ونچده

معردف است از شما اطاعت کننگ هریاه ایه حقوق از ناحیۀ زنان انجام شود،
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بر شماست که خدوراو د پوشداو ایتدان را طبدب مکعدارف تدأمیه کنیدگ
(زحیلی)303 :1411 ،4 ،

امامصادق نیز میفرماینگ« :انسان در خ ی نیازهای منزی د عیالش بده
سه چیز نیازمنگ است ،حکی ایر ون چیزها با طبع اد سازیار نباشگ

کده یددی

از ون ها معاشرت نیدو میباشگ» (مجلسی )236 :1403 ،78 ،ع دهبدرایه،
با محالعۀ زنگیی المۀ معصوم بهخوبی وشدار میشود که رفکار د معاشرت
ه
نهایت خوبی د نیدی بوده است که سدکایش
ایه عزیزان با همسران خویش ،در
ایه بزریواران از سوی همسران خود ،دلیلی بر ایه مگعاسدت رسدوی یرامدی
اس م همانیونهکه مردم را به خو رفکاری با زنان سدفار

میکردندگ ،خدود

الگویی در ایه زمینه بودنگ ایتان میفرماینگ« :بهکریه شما کسی اسدت کده بدا
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همسر
خو

از همه خو رفکار تر باشگ د مه از همۀ شما به همسر خود ،مهربان د
رفکارتر هسکو» (طبرسی)218 :1414 ،

رفتارهای اخالقی و معاشرت معروف همسران
غزالددی درضددمه مباحددم اخ رددی بدده وداب زنددگیی خددانوادیی پرداخکدده
اسدددت د مصدددگاقهای معاشدددرت نیددددو را ایهچندددیه برشدددمرده اسدددت:
بریددزاری میهمددانی در مراسددو ازددا  ،اخدد ق نیدددو د مددزاد بددا همسددر،
داشکه غیرت د اعکگای در ون ،یتادهدسکی در موار زنگیی ،غدذاخوردن بدا
خا نواده ،تلحدف د مهربدانی بدا همسدر در زمانهدای اخدک ف د لحدا کردن
لذت مکقابل در ردابط جنسی (غزالدی )301 :1386 ،1 ،درداردع ،ایده وداب
دظایف مرد نسبت به زن است سپس دی به دظایف زن در برابر مرد پرداخکده
است د مییویگ:

زن دظایف مهوترى برعهگه دارد؛ از جمله همیته خویش را پاکیزه نگه دارد؛
بهطورى که زمینۀ مناسبی براى معاشرت فراهو باشگ ،بدر شدوهر خدویش بده
جمای خود فور ندنگ ،بر شادى اد حریص باشگ ،بگدن دلیدل دچدار ختدو د
عیددبجویی نتددود ،در امددوای شددوهر د زنددگیی رناعددت را رعایددت کنددگ د

می توان یفت که تمام رفکارهای اخ ردی د مقبدوی از سدوی خدرد جمعدی
جامعه ،از مصگاقهای اصل اخ ری د محوری معاشدرت بدهمعردف یدا حسده
معاشرت هسکنگ که هریک از همسران دظیفه دارنگ ،در رفکار با همسر خدود از
ون بهعنوان مؤلفهای تعییهکننگه ،در پسکی د بلنگی د نیز در خوشی د ناخوشدی
زنگیی متکرو بهره جوینگ حسه معاشرت بهعنوان مؤلفه د اصلی بنیدادیه در
حوز رفکاری همسران ،مصگاق های یونایونی دارد هرچنگ دامندۀ رفکارهدای
دربرییرنگ اخ ق ،در مقاطع یونایون زنگیی زناشویی بسیار دسیع اسدت ،در
ایه بوش ت

می شود ،رفکارهایی بررسی شونگ که اهمیت د کاربردشان میان

همسران بیتکر است:
 .1تکریم

تدریو در لغت بهمعنای یرامیداشکه ،احکرامکردن د نیدوییرسانگن به دیگدری
است ،بگدن اینده اد را خوار کنگ یا بر اد منت یذارد (راغب اصدفهانی:1416 ،
 )707د در اصح د ،برخوردهدا د رفکارهدا د رابحدههای مبکنیبدر ار نهدادن
انسان ها بر یدگیگر را تدریو یوینگ دردارع ،تددریو یرامیداشدکه چیزهدایی
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اخک فهاى بیه خود د شوهر را براى دیگران بازیو ندنگ (همان)302 ،

است که خاص انسدان اسدت د در غیدر انسدان یافدت نمدیشدود؛ مثدل عقدل
(الحباطبایی 152 :1412 ،13 ،د  )154در زنگیی متکرو دجدود تددریو د
احکرام مکقابل ،اصلی اساسدی اسدت حرمتیدذاردن بده هدوُ ،حسده اسدت د
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هر زن د مردی بایگ دیژیی های مثبدت زندگیی همسدر خدود را بیابدگ د اد را
بهخاطر داشدکه ون خوبی هدا تددریو کندگ اسد م دد جدنس زن د مدرد را در
یوهر انسانی د شرافت ،یدی میدانگ د از ایه نظر ،تفدادتی بدیه ایتدان رالدل
نیست ررون کریو تمام انسان ها را بگدن درنظریرفکه جدنس د ندژاد د داراى
ِ
آد َم( اسرا  )70 ،به ایه اصل مهدو د
کرامت میدانگ که ویۀ َ و لَ َق ْد َک َّر ِْ َنا َبني َ
اساسی اشاره می کنگ
هر انسدانی بده خدویش ع رهمندگ اسدت د از خگشهدارشدگن شوصدیکش
میرنجگ بیتوجهی به ایه اصل مهو ،باعم بریگهشگن رشدکۀ محبدت د ایجداد
فاصله میان افراد می شود حفظ حرمت د شوصیت دیگران در یدرد احکرامدی
است که در برخوردها نمایان میشود رعایت ایه اصل ،بهدیژه از سوی کسانی
که باهو انس دارنگ ،باعم اسکحدام ددسکی د یرمی ردابط وندان خواهدگ شدگ
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یدی از فنونی که امردزه ردان شناسان برای تگبیر د افزایش کارومگی خانواده د
ایجاد سازیاری د کاهش تنش بیه همسران بهکار میبرنگ د در راسکای تددریو
همسران نسبت به یدگیگر نیز کاربرد دارد ،الگوهای مراددهای است ایه فه در
صگد است که الگوهای مراددهای خانواده را تغییر دهگ تدا سداخت خدانوادیی
ناکارومگ تغییر کنگ
راعگه های ناوشداری بر الگوهای معاشرتی خانواده حاکو اسدت کده بایدگ
وشدار شونگ با تغییر ساخت حاکو بر خانواده میتوان ون الگوهای معاشدرتی
را تغییر داد د اصد د کدرد (دیدویس کندم )216 :1382 ،میدان بسدیاری از
خانوادهها راعگههای نانوشکهای دجود دارد که خانواده از ونهدا ویداه نیسدت؛
برای مثای ،یاهی بی توجهی زن بده دردد همسدر بده خانده د متدغویبودن بده
کارهای خانه در ایه زمان ،به صورت راعگه د عدادتی درومدگه کده فدرد از ون

بیخبر است مگیریت افراد خانواده ازطریب تغییردادن الگوی معاشدرت ،درجهدت
تدریو اعضای خانواده ،بهدیژه همسدر ،از بهدجودومدگن بعضدی بیاعکناییهدا یدا
تنشها جلوییری میکنگ همچنیه ،ایه تغییر الگو زمینهای را فراهو مدیسدازد کده
بهعنوان مثای ،زن هنگام دردد همسر به خانه به اسکقبالش ردد
د بر ایه نظر است که تدریو د احکرام همسر سبب میشود کده اد بده کارهدای
منزی اهکمام درزیگه ،همسر خود را همراهی کنگ تا نظام محلوب حاصل شدود
سپس دی انواع کرامت را دربار هریدک از زن د مدرد بیدان مدیکندگ از نظدر
خواجهنصیر رفکارهای کریمانه از سوی مرد عبارتانگ از« :بیدان زیبداییهدای
همسر ،تعریف از حجاب همسر د تتویب اد بر رعایت ون ،متورت با همسدر،
بازیذاشکه دست همسدر در تدگبیر امدور مندزی ،صدلۀ رحدو د رفتدومدگ بدا
خویتادنگان همسدر د خو رفکداری بدا وندان د ترجیحندگادن زن دیگدر بدر
همسر» (نصیرالگیه طوسی )221 :1389 ،اد سدپس راههدای تددریو مدرد از
سوی زن را برمیشمرد که عبارتانگ از« :م زمت با شوهر ،اظهدار کفایدت اد،
هیبتداشکه از ایتان ،حسه تبعل 1د احکراز از نتوز 2د رلت عکاب د مجاملت

3

در غیرت» (همان)223 :
تدددریو نیدداز طبیعددی هددر انسددانی اسددت ایددر نیدداز طبیعددی هددر فددرد بدده
تدریو شوصیت ،در خانواده تأمیه شود ،اد احساس ورامدش د اعکمادبدهنفس
می کنگ د با دلگرمی د امیگ ،بدرای موفقیدت د کسدب رضدایت دیگدر اعضدای
 1خگمت کردن به شوهر ،فرمانبرداری از اد د خود را برای دی وراسکه
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خواجهنصیر در باب «تدریو همسر» به تأثیر ردانشناخکی ون اشاره میکنگ

 2ناسازیاری د نافرمانی با شوهر
 3چربزبانی
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خانواده رگم برمیدارد درایهمیان ،اکدرام د احکدرام بده زن جایگداه خداص د
ممکازی دارد در وموزههای حیاتبوش اس م دربار تدریو همسر توصیههای
ارزشددمنگی بدده مددردان د زنددان شددگه اسددت امامصددادق درایهبدداره
میفرماینگ « :از رحمت د مغفرت پردردیار ددر است زنی کده شدوهر خدود را
وزار د اذیت کنگ د سعادتمنگ زنی ا ست که شدوهر خدویش را اکدرام د احکدرام
کرده ،اذیکش ندنگ د از اد در همۀ حداالت ،اطاعدت د فرمدانبدرداری نمایدگ»
(المجلسی)352 :1403 ،1 ،
زن د شوهر به دلیل ارتباط بسیار نزدیدی که باهو دارنگ ،بیش از همه موظف
به رعایت احکرام مکقابل د نگهبانی از منزلت یدگیگر هسکنگ احکدرام د تددریو
یددگیگر ،از وموزه هدای اخ ردی ددجانبده در ردابدط همسدران اسدت؛ یعندی
همانیونه که زن دظیفه دارد به شوهر خود احکدرام بگدذارد د منزلدت اد را در
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مقام همسر د مگیر خانواده د پگر فرزنگان رعایت کنگ ،مرد نیز درمقابدل ،بایدگ
زن را تدریو کنگ د منزلت همسری د مادری اد را حفظ کنگ رفکارهای مدرتبط
با تدریو در وموزههدای رروندی د دیندی شدامل مصدگاقهای فراداندی اسدت؛
همچون س مکردن ،اسکقبای د بگرردهکردن همسدر ،متدورتکردن بدا همسدر،
خگمتکردن به همسر ،ابراز خرسنگیکردن ،رازداری د عیبپوشی ،هگیدهدادن
به همسر ،همراهیک ردن با اد در ردابط جنسی ،وراسکگی برای همسر ،رناعت د
کوکردن هزینه های زندگیی ،صدگارت د صدراحت در رفکدار د ایجداد ادردات
فراغت مناسب د شاد
 .2تغافل

تغافل از جمله عوامدل تأثیریدذار بدر ایجداد د م اندگیاری معاشدرت نیددو د
سازیاری میان همسران است تغافل در لغت بدهمعنای خدود را بدهغفلتزدن د

بیخبر نتاندادن خدود اسدت (فراهیدگی )420 :1414 ،4 ،د در اصدح د،
معادی چتو پوشی ویاهانه از رفکارهای ندامحلوبی اسدت کده اطرافیدان انجدام
میدهنگ دردارع ،غرض اصلی در چنیه ردیدردی به اعمای دیگدران ،اصد د
کردارها د ایجاد وثار نیدوی تربیکی است که از ایه طریدب حاصدل مدیشدود
زبان فارسی تگاعییر ایه مفهوم هسکنگ
در ردایات د سیر معصومان اسکفاده از مهارت تغافل ،مؤلفهای مهو در
کاهش تنشهاست امامعلی میفرماینگ« :نیمی از دجود شوص خردمنگ،
تحملکردن د نیمۀ دیگر اد چتوپوشدینمودن اسدت» (اآلمدگی)31 :1381 ،
همچنیه ایتان در ک می دیگر میفرماینگ« :کسی که تغافل ندنگ د چتو خدود
را از بسیاری از امور نبنگد ،زندگیانی تلودی خواهدگ داشدت» (همدان)451 :
میتوان یفت که تغافل در نظام ارز یذاری اس می ،مهارتی است کده زمیندۀ
خو خلقی را میان همسران ایجاد می کنگ د با شیو صحیح د حفدظ مرزهدای
متوص ون ،اسکواری د مانگیاری خانواده را سبب میشدود در ردانشناسدی
نیز ،رد

«بازداری» که از جمله مدانیسوهدای دفداعی در فرایندگ سدازیاری

است ،انحباق زیادی با وموز اخ ری «تغافدل» دارد ردانشناسدان در تعریدف
بازداری نوشکهانگ« :بازداری عبارت است از احالۀ انگیتدههدا یدا تداندههدای
غیررابلربدوی بده پدیش خودویداه» (اس مینسدب )96 :1373 ،برایهاسداس
بازداری ،نوعی حدذف ارادی یدا فراموشدی خودویداه اسدت کده بررسدیهای
ردان شناخکی ،ایه رد را به ایه دلیل که توسط افراد بهنجدار بدهکار مدیردد،
ردشی دفاعی د حاکی از پوکگی د هاعمای چنیه کنکدری ویاهاندهای را مسدکلزم
دجود « َمنی» روی میداننگ (همان)97 ،
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تعبیرهایی همچون چتوپوشی ،یذشت ،مگارا ،بهردنیادردن د نادیگهیرفکه ،در
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 .2 .1رفتارهای مرتبط با تغافل در آموزههای دینی

مفاهیمی چون مگارا ،صفح ،عفو ،حلو د صبر در فرهنگ دیندی بدر ایده معندا
داللت میکننگ که در اس م بر لدزدم بدهکارییری ایده مهدارت در ارتباطهدای
رفکاری ،از جمله رفکار با همسر سفار

شگه است

 .1 .2 .1رفق و مدارا

رفب بهمعنای لحافت د نرمخویی (فراهیگی )171 :1414 ،5 ،د درت در انجام
کارها ،درعیه وسانییدری اسدت (طریحدی )118 :1395 ،10 ،مدگارا نیدز،
بهمعنای معاشرت نیدو با مردم د احکیاطکردن است (ابهمنظدور:1405 ،14 ،
 )255درت در معانی بیانشگه نتان میدهگ کده رفدب د مدگارا بدهمعنای ظلدو
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پذیری نیست؛ بلدده بدهمعنای برخدورداری از درو مکقابدل ،تحبیدب خدود بدا
مورعیتها د ردحیۀ مواطب ،پیشییری از برخوردهای تگافعی د ایجاد پیوندگ
بیتکر با دیگران است مگارای زن د مرد در زنگیی نیز ،رفب د هماهنگی وندان
در همۀ کارهای مربوط به وندد د پرهیز از سرسوکیهدای بیجاسدت اهمیدت
حفظ نظام خانواده از یک سو د دجود حب ط ق برای مردان از سدوی دیگدر،
باعم شگه است که در ردایات ،بیتکر به مردان سدفار

شدود کده در زندگیی

مگارا داشکه باشنگ حضرت امیرمؤمنان درایهباره مدیفرمایندگ« :در تمدام
حاالت با همسرت مگارا که د با اد بهنیدی معاشرت نما تدا زندگییات باصدفا
شدود» (ابهبابویدده رمددی (شیخصددگدق) ،3 ،بیتددا )556 :د نیددز میفرماینددگ:
«س مت زنگیی در مگاراکردن است» (اللیثی الواسحی )285 :1376 ،ایه اصل
ارزشمنگ اخ ری در ردایات به زنان نیز توصیه شگه اسدت .در ردایکدی پیدامبر
اکرم خیر د برکت زنگیی خانوادیی را در یرد رفب د م یمدت دانسدکهانگ:

«ای عایته ،با م یمت رفکار که بهدرسکی که خگادنگ ،هریاه برای خدانوادهای
خیری بوواهگ ،ونان را به رفب رهنمون میسازد» (المکقی الهندگی:1397 ،3 ،
ال
 )48بنابرایه ،هریک از همسران بایگ بپذیرندگ کده زندگیی متدکرو ،معمدو ً
بیعارضه نیست د کسی که خود را بینقص میدانگ ،از همه نارصتر است البکه
دسکیابی اد به زنگیی سالو د پاکیزه است که ررون کریو از ون به «حیات طیبده»
یاد کرده است
اما ونچه ضردرت دارد ،ایه است که همسران در تعامل با یدگیگر ،تحمل د
چتو پوشی د مگارا را بیاموزنگ لحافت ردابط خانوادیی تابع نرمش زن د مدرد
است؛ چراکه در زنگیی خانوادیی ،هیچ عاملی ماننگ م یمت ،موجب تصدحیح
ردابط د حفدظ سد مت د مایدۀ پیتدرفت نیسدت د وموزههدای رسدوی خدگا
درایهباره نتاندهنگ جایگاه بیبگیل ایه اصل است« :چون رفب د م یمت بر
زنگیی حاکو شود ،جلوه های زیبای ون چهره یتایگ د زنگیی را معنای دارعدی
بوتگ زینتدهنگ زنگیی د مایۀ فزدنی خیر د منفعت د نیز مسدبب کرامدت د
بزریواری بودن ،از جمله وثاری است که بدر مدگارا د سدازیاری مکرتدب شدگه
است» (الحر العاملی ،1 ،بیتا)13 :
در زنگیی متکرو ،به دلیل برخی مسالل ،ممده است از میزان مهر د محبت
زن د شوهر نسبت به هو کاسکه شود همچندیه ،ممدده اسدت ،دجدود برخدی
دیژییه ای اخ ری در زن د یا مرد ،کگدرت د دلسردى میان ایتان ایجاد کندگ
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هرکس بایگ ت

کنگ که از عیب های خود بداهگ د ایه الزمۀ رشدگ انسدان د

د یا ممده است دد همسر ،بعگ از ازددا مکوجه شونگ کده بدرای هدو مناسدب
نیسکنگ د اکراه د دلزدیی بیه ونها بهدجود ویگ وموزههای رروندی د اخ ردی د
تعهگ به پیمان مقگس ازددا حدو میکنگ که همسران مهربانانده از ردی مدگارا
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با یدگیگر رفکار کننگ ایه دسکور اخ ری در زنگیی اجکماعی بهطور عدام د در
نهاد خانواده بهطور خداص ،جایگداه د اهمیدت دیدژهای دارد همدانطور کده
پیشازایه نیز اشاره شگ ،ررون در ویۀ  19سور نسا  ،پس از ونده همسدران را
به حسه معاشرت با یدگیگر فرامدیخواندگ ،در ادامده مدیفرمایدگ « :د ایدر
ببهدلیلی] به ونها بیمیل بودیگ ،بسریع تصمیو به جگایی نگیریگ ] چهبسا چیزى
خوشاینگ شما نباشگ د خگادنگ خیر فرادانی در ون ررار میدهگ » بنابرایه ،مدی
توان یفت که مهربانی د محبت ظاهری به همسر که یدی از جلوههدای رفدب د
م یمت در ردابط ونان است ،هرچنگ از عمب دجدود نباشدگ ،براسداس اصدوی
اخ ری جز الزم د ضردری زنگیی همسران است
 .2 .2 .1صفح و عفو
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تفادت عفو د صفح ایه است که در صفح ع دهبر مفهوم یذشت ،ردنیدادردن د
ردییردانگن د یناه طرف را نادیگهیرفکه نیز درنظر یرفکهشدگه اسدت ممدده
است کسی را پس از محدوم کردن به مجازات عفو کننگ؛ اما صفح ون اسدت کده
ردی بگردانی د یناه طرف را نادیگه بگیری د ایر مجرم در مقدام عدذرخواهی
برومگ ،طوری با اد برخورد کنی که یویی اصد ً ینداهی از اد سدر ندزده اسدت
(راغب اصفهانی )446 :1416 ،1 ،خگادنگ مکعای مدیفرمایدگ« :ای مؤمندان،
درحقیقت ،برخی از همسران شما د فرزنگانکان دشمه شماینگ ،از وندان برحدذر
باشیگ د ایر ببوتاییگ د دریذریگ د بیامرزیگ ،بهراسکی ،خگا ومرزنگه د مهربدان
است» (تغابه ) 14 ،در ویات دیگر ،صفح د عفو ،دسدیلۀ جلدب مغفدرت الهدی
(نددور ،)22 ،فضددل بیپایددان اد (شددوری )40 ،د از برجسددکهتریه دیژییهددای
پارسایان (ویعمران ) 3 ،دانسکه شگه است در زمان ط ق نیز ،هرچندگ فضدای

کتمدش د نزاع بر همسران غلبه یافکه است ،در بحم مهریه به عفو د احسدان
توصیه شگه است:
د ایر ونان را پیش از ونده با ونها تماس بگیریگ د بومیدز

جنسدی کنیدگ]،

ط ق دهیگ؛ درحالیکه مهری برای ونها تعییه کدردهایدگ ،بایدگ نصدف ونچده
بدرصورتیکه صغیر د سفیه باشنگ؛ سرپرست ونها ،یعندی] ونکدس کده یدر
ازددا بهدست ادست ،ون را ببوتگ د یذشتکردن شدما بد بوتدیگن تمدام
مهر به ونها] به پرهیزکاری نزدیکتر است د یذشت د نیدوکاری را در میان
خود فرامو

ندنیگ که خگادنگ به ونچه انجام میدهیگ ،بیناست» (بقره)237 ،

تأمل در دیگر ویات ررون ،تأییگکننگ ایه محلب اسدت کده عفدو د صدفح،
کام ً از سهلانگاری د بیاعکنایی در حوز اصوی د ارز ها مکمایز است (رلو،
 8تا 9؛ فکح)48 ،
 .3 .2 .1صبر و شکیبایی

زنگیی انسان با صبر معنادار میشود؛ چراکه بیتردیگ ،زنگیی ودمی ومیوکده بدا
فراز د نتیب ،تلخ د شیریه د پیردزی د شدست است د ایدر اد تسدلیو نیمدۀ
تاریک د تلخ حوادث شود ،هریز سرافراز د سعادتمنگ نوواهگ شگ ددام کانون
خانواده از اهمیت بسیاری برخوردار است د جز بدا صدبوربودن زن د شدوهر،
البکه هریک به نوبه خود اسکمرار نوواهگ یافت جایگاه صبر در زنگیی متکرو
بهیونه ای است که هریاه هریک از همسران خلب د خوی ناشایست د یا عقیگ
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تعییه کردهایگ ببه ونها بگهیگ] ،مگر اینده ونها بحدب خدود را] ببوتدنگ یدا

منحرف داشکه د تمامی راهکارها به بهبست رسدیگه باشدگ ،ومدوزههدای دیندی
یگانهچاره برای طرف مقابل را شدیبایی میداندگ د در مقابدل ،بدرای ون اجدر
عظیو اخردی درنظر میییرد درایهباره میتوان بده سریذشدت وسدیه ،همسدر
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فرعون اشاره کرد اد ادعا د دعوت فرعون مبنیبر خگابودن د پرسکیگهشدگن را
نپذیرفت د در برابر ایه خواسکۀ همسدر

مقادمدت کدرد وسدیه نوسدت ،بدا

نصیحت د انگرز فرعون را ویاه ساخت؛ اما درکی اخک ف ونها شدگت یافدت،
فرعون اد را به مرگ تهگیگ کرد وسیه در برابر فرعون د َاعمای اد صدبر کدرد د

تزلزلی در خود ،راه نگاد پیامبر اس م وسدیه را بدرای زندان الگدوی صدبر

معرفی کرد د فرمود:
« هریاه زنی در مقابل اخ ق د رفکار ناپسنگ شدوهر

بسدیار صدبور باشدگ؛

بهیونهای که ایر نکوانست بر اد اثر بگذارد ،دستکو تابع اعمدای ناشایسدت د
کجردی های اد نباشگ ،خگادنگ پاداشی هماننگ پادا

وسیه به اد خواهدگ داد»

(المجلسی)247 :103 ،

همچنیه به مردان میفرمایگ:
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«هر مدردی بدهخاطر خدگا در برابدر بدگاخ ری زندش صدبر کندگ ،خگادندگ
مکعای برای هر ردز د شبی که در برابر همسر

شدیبایی میدرزد ،ثدوابی را

به اد میدهگ که به ایدوب در ربدای یرفکداریا

داد د ینداه زن نیدز در

هددر شددب د ردز ،بدده انددگاز ریددگهددای ریگسددکان اسددت» (ابهبابویدده
(شیخصگدق) ،بیتا)339 :

غزالی نیز مینویسگ« :بگان که خوبی ُخلب ون نیست کده رندج خدود از دی
بازداری ،بل ون است که رنج دی ،احکمای داری د در حای سبدساری د ختدو
دی ،حلو درزی» (غزالی )90 :1363 ،تأمل در رابحۀ میان شدیبایی د تغافدل
ردشه مدی کندگ کده ایده دد موضدوع ارتبداطی مکقابدل دارندگ از یدک سدو،
نادیگه یرفکه خحاهای دیگران ،مسکلزم وراسکگی به ردحیۀ بردباری اسدت د از
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سوی دیگر ،یدی از مظاهر شددیبایی ،تغافدل همسدران نسدبت بده خحاهدای
غیرعمگی یدگیگر است

 .3تقابل

تقابل در اصح د ،همانطورکه برخی ردانشناسان د جامعهشناسانی همچدون
«زیمل» بیان می کننگ ،فنی است که برای حل د رفع انواع ددیانگیها بدهمنظور
رسیگن به دحگت طراحی شگه است (برمددی )85 :1381 ،ندزاع ،کتدمدش،
اصح د تقابل در زنگیی زناشویی زمانی بهکار میردد که هریک از همسران از
همسر

رفکاری خ ف شرع د عرف د منحب ببینگ در چندیه مدورعیکی مکدون

دینی بر تقابل برمبنای اخ ق د تعادی درجهت اص د رفکار همسر با شرایط د
سبک خاصی تأکیگ میکننگ که در ادامه خواهگ ومگ
 .1 .3تقابل و غیرتورزی

غیرت درزی د تقابل از مفاهیو بسیار نزدیک به هو هسکنگ که تنها تفادت ونهدا
ایه است که غیرت درزی براساس مکون اخ ری د ردایی ،بیتکر زمدانی اتفداق
میافکگ که رفکاری خ ف شرع از همسر سر بزنگ؛ درحالیکه همانطورکه اشاره
شگ ،تقابل کلیتر است د در برابر انواع ددیانگیها ،از جمله رفکارهای خد ف
منحب د عقل نیز کاربرد دارد کلمدهای کده در تعریدف غیدرت مناسدب بدهنظر
می رسگ ،حساسیت است؛ به ایه معنا که غیرت ندوعی حساسدیت برخاسدکه از
مسئولیت است د هرکس نسبت به چیزی مسدئولیت دارد ،بایدگ نسدبت بده ون
حساسیت نتان دهگ فیض کاشانی در محجة البیضا در وداب ندداد ،هنگدام
برشمردن خصلتهایی که باعم سعادت زنگیی میشود ،از لدزدم غیدرت مدرد
برای همسر

سوه مییویگ:

چهارم اینده شوخی د خو خویی د موافقت با خواسکههاى زنش را تا ونجا
یسکر
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ددیانگی ،تضاد د تزاحو ،تعبیرهایی هسکنگ که برای تقابل پیتنهاد مدیشدونگ

نگهگ که باعم فساد اخ ق همسدر

شدود د بدهطورکلی شددوه د
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ابهکش را در نزد اد از دست بگهگ؛ بلده درایهباره اعکگای را رعایدت کندگ د
شدگت خدود را از دسدت بگهدگ د
ونجا که خ ف شرعی ببینگ ،نبایگ هیبت د ّ
نبایگ راه کمک به کارهاى ناپسنگ را به ردى اد بگتایگ؛ بلده هریداه خد ف
شرع د خ ف مردتی را از اد دیگ ،اعکراض کنگ د ختمگیه شود (الداشانی،
)90 :1403 ،3

سپس دربار اهمیت اعکگای در غیرتدرزی مینویسگ:
وسمان ها د زمیه به عگالت پابرجاینگ د هرچه از حگ خدود بگدذرد ،بده ضدگ
خود مبگی شود؛ بنابرایه ،سزادار است که ودمدی در موالفدت د موافقدت بدا
همسر

راه اعکگای درپیش ییرد مرد باتجربه بایگ نوست به اخ ق زن پدی

ببرد ،سپس به ارکضاى حای دى ونیونهکه مصلحت است با اد رفکار کنگ د در
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غیرت نسبت به همسدر

کارهایی که عوارب بیمناکی دارنگ ،غافل بمانگ د نه زیاد بگیمان د سوتییدر
د کنجداد باشگ (همان)92 ،

غیرت مرد ن سبت به همسر

در یام نوسدت ،بدهمعنای حمایدت ادسدت؛

بهیونهایکه هیچ یونه جسارت د اهانکی به همسر
نسبت به همسر

را تحمل ندنگ غیرت مرد

به ایه دلیل است که زن حریو زنگیی مرد است د مرد اجازه

نمی دهگ که حریو اد شدسکه شود در حگیثی از امامعلی ومدگه اسدت کده
فرمود« :ویا شرم نمیکنیگ د بر سر غیرت نمیوییگ؛ درحالیکه زنان شما به بازار
میوینگ د با بینزاکتهدا درمدیومیزندگ » (البرردی القمدی)204 :1413 ،1 ،
ندکهای که با تأمل در ردایتها بهدست میویگ ،ایه است کده بدیغیرتدی مدرد
نسبت به همسر
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میاندهرد باشدگ؛ بدهایهترتیب کده نده از مقدگمات

شامل ورایشکردن د عحرزدن زن در بیردن از منزی د بدرای

نامحرمان (المجلسی )249 :1403 ،103 ،د زنای زن (همدان )115 :79 ،د
شوخی اد با نامحرمان (الحبرسی )417 :1418 ،میشود

 .2 .3رفتارهای مرتبط با تقابل در آموزههای دینی
 .1 .2 .3نصیحت و صحبت

نوسکیه وموزه هنگام تقابل ،بیان نداراحکی د دلیدل ون بده شدیو تأثیریدذار د
خیرخواهانه د منحقی به همسری است که به دظایف خود بیتوجه اسدت ایده
دسکه از زنان را که از سرکتی د موالفکتان بیو داریگ ،پنگ د اندگرز دهیدگ

»

موعظه در لغت ،به معنی تذکردادن به خیر د چیزهایی کده دی در برابدر ون ندرم
میشود (الفراهیگی ، 1414 ،ذیل دعظ) د نیز خیرخدواهی د تدذکر بده عاربدت
کارها (الجوهری )1418 ،همراه با ترسدانگن (راغدب اصدفهانی )1416 ،ومدگه
است پیگاست که موعظه در ایه حالت ،بهمعنای بحم د جگی به شیو منحقی د
ورام د پرهیز از هریونه ختونت د عصبانیت است
در ردانشناسی نیز« ،دعوای منصفانه» که بهعنوان مهارتی به خانوادهها مدی
وموزد که چگونه هنگام بحم د جگی ،با دضع مقررات خاص د بدهکار یدرفکه
ون ،با همگیگر ارتباط بهکری برررار کننگ (دیویس کنم ،)196 :1382 ،انحبداق
زیادی با وموز اخ ری موعظه در ردابط همسران دارد ژپوهشها نتدان مدی
جردبحم افرادی که در ردابط خود بهسدرعت عصدبانی میشدونگ ،در
دهگ که ّ
مقایسه با افرادی که ورامش خود را حفدظ مدیکنندگ 81،درصدگ بیتدکر طدوی

میکتگ (دیویگ نیون)127 :1383 ،؛ بگیهترتیب ،بیان ناختنودی به همسر بده
شیو صحیح سبب می شود که اد بده خدود ویدگ د بدا دیدگن حدس حمایدت د
خیرخواهی همسر خود ،مسیر
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وموزه در ویۀ  34سور نسا با عنوان «موعظه» بیان شگه اسدت « :د بامدا] ون

را تغییر دهگ
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 .2 .2 .3اظهار قهر

در صورت کاریرنتگن موعظه د صحبت ،نوبت به رهرکردن میرسگ که رعایت
مراتب در ون الزم د مهو است نوسکیه مرحلده در رهرکدردن ،بدیتدوجهی بده
همسر د ردیردانیگن از ادست که تگبیری ردانشناخکی است ایده بیتدوجهی،
طرف مقابل را برای جلب رضایت همسر به تداپو دامیدارد؛ دلدی ایدر ایده رد
نیز مؤثر نبود ،نوبت به ابراز ناختنودی درمرحله باالترمیرسگ نبایگ فرامو

کدرد

که اظهار ناختنودی بیش از حگ ،نکایج معدوس بهبار خواهگ ودرد؛ بنابرایه ،چدون
هگف از رهر ،اص د رفکار نادرست همسر درجهدت تعدالی خدانواده اسدت ،بدرای
تحقب ایه هگف ،بایگ هو مراتب رعایت شود د هو به حدگارل ممدده اککفدا شدود
ررون با عنایت به ایه تگبیر در ادامۀ ویۀ  34سور نسا میفرمایگ:
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بد ایر موعظه مؤثر دارع نتگ ]،در بسکر از ونها ددری کنیگ د بایر هیچ راهی

هسکنگ ،بایگ از خود ارکگار د هیبکی بُردز دهندگ خواجهنصدیرالگیه طوسدی در
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از سوی همسر که بهتبع ،برای اصد د رفکدار

جز شگت عمل برای دادارکردن ونها به انجام دظایفتان نبود ]،ونها را تنبیده
کنیگ د ایر از شما پیردی کردنگ ،راهی برای تعگی بر ونها نجوییگ ببگانیگ] که
خگادنگ ،بلنگمرتبه د بزرگ است بد رگرت اد برتریه رگرتهاست ]»

می توان یفت ،ونچه در ایه مرحله برای اص د رفکار دارای اهمیت اسدت،
ارکگار د هیبکی است که همسر ،بهخصوص مدرد ،بایدگ داشدکه باشدگ بندابرایه،
مردان به منظور انجام دظیفۀ سرپرسکی د توان مضاعفتدان نسدبت بده زن د بدا
فرض اینده دارای تعادی اخ ری ،عقلی ،منح قی د نیز صحت جسمی د ردحدی
بحم «تگبیر منزی» به ایه موضوع اشداره کدرده اسدت د هیبتداشدکه مدرد را
بهمنظور امکثای ادامر د نواهیا

صورت میییرد ،بزرگتریه شرط سیاسدت اهدل مدیداندگ (طوسدی:1389 ،

 )220غزالی د فیض کاشانی نیز در ککابهای خود بابی با عنوان «در نافرمانی
زن» ودرده د با اتدا به ویۀ  34سور نسا به مراحل تقابل اشاره کردهانگ
 .3 .2 .3تشکیل محکمۀ خانوادگی

بیان شگه ،دردن خانه حل کننگ ،ررون با مبنای اخ ری حسه معاشرت ،درجهت
حفظ کانون خانواده د با نیت اص د رفکار ،تتدیل محدمۀ خانوادیی را محرد
میسازد د خگادنگ ،خود ،نکیجهبوشبودن ایه رد

را در رسیگن بده تفداهو د

سازیاری بیه همسران تضمیه میکنگ خگادنگ میفرمایگ:
«د ایر از جگایی د شداف میان وندد (همسر) بیو داشکه باشدیگ ،یدک دادر از
خددانواد شددوهر د یددک دادر از خددانواد زن انکودداب کنیددگ بتددا بدده کددار
ونان رسیگیی کنندگ] ایدر ایده دد دادر تصدمیو بده اصد د داشدکه باشدنگ،
خگادنگ به توافب ونها کمک می کنگ؛ زیدرا خگادندگ داندا د ویداه اسدت بد از
نیتهای همه باخبر است] »

در تفسیر ایه ویه در المیزان ومگه است:
دردد کدار زن د شدوهر بده دشدمنی
خگای سبحان برای مواردی که احکمای به َ
بینجامگ ،دسکور داده ،یک حدو از طرف زن د یک حددو از طدرف مدرد بده
مسئله رسیگیی کننگ؛ زیرا دخالت یک حدو ایه خحدر را دارد کده اد جاندب
یک طرف را بگیرد د حدو جالرانه کنگ (الحباطبایی)346 :1412 ،4 ،

بنابرایه ،هریاه بیه زن د شوهر اخک فی پیش ویدگ د سداز

ندنندگ ،ایدر

ناسازیارى از هر دد طرف یا تنها از یک طرف باشگ د فرد نکوانگ همسدر
به ساز
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ایر همسران به جایی رسیگنگ که نمیتواننگ متدل خود را با شیوههای رفکاری

را

بدتانگ د اص د کنگ ،نایزیر بایگ دد نفر از طرف مرد د زن انکوداب
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شونگ تا بیه ون ها دادرى کننگ د ساز

دهنگ ایر دادران رصگ اصد د داشدکه

باشنگ ،خگادنگ ونان را موفب خواهگ کرد (فیض کاشانی)107 :1403 ،3 ،
نتیجه
براساس اخ ق اس می ،زن د مردی که به اخکیار خویش باهو پیمان زناشدویی
می بنگنگ ،با تتدیل خانواده درجهت رشگ د تدامل یددگیگر د بهدسدتودردن
سدینه د ورامش ارگام میکننگ ونچه درایهبیه ضدردرت دارد ،صدرف ًا تتددیل
خانواده نیست؛ بلده هریک از همسران درجهت رسیگن به ورمانهای بیانشگه
د بهمنظور حفظ هگفهای کانون مقگس خدانواده ،دظدایف د مسدئولیتهدایی
برعهگه دارنگ که در حوز ارتباط های رفکاری ،از منظر ررون کریو ایه دظایف،
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تحت حاکمیت اصل مهو حسه معاشرت یا معاشرت بهمعردف ردرار میییرندگ
می توان یفت که دیگیاه الهی مقکضی ون است که هریک از همسدران مسدلمان،
پیوسکه رفکار های خود را با یدگیگر در میزان ایه اصل محوری بسدنجنگ تدا از
پویایی اخ ری زنگیی خود محمدئه شدونگ تأکیدگ بزریدان اخد ق د تمدامی
صاحبان انگیته د رلو بر ایه اصل د نیز بیان مصگاقهای ون که دایر دسیعی از
رفکارهای اخ ری را شامل میشود ،محوریبودن ایه مبنا را در حوز رفکداری
همسران نتان میدهگ
ایه نوشکار با توجه به پژدهشهای پیتیه در زمینۀ اخ ق خانواده د ویدیه
همسرداری ،رفکارهای اخ ری همسران در ربای یدگیگر را که طیف دسدیعی از
رفکارها را شامل می شود ،در سه زیرمجموعه د سه اصدل مبندایی مهدو دیگدر
معرفی میکنگ ایه مبانی رفکاریاخ ری بهترتیب ادلویت عبارتانگ از :تددریو
د تغافل د تقابل دجود ایه اصوی رفکاری در ردابط همسران تبلدور حاکمیدت

اخ ق در زنگیی زناشویی است که در راسدکای اهکمدام بده سد مت اخ ردی
خدانواده د حفددظ ون نظددام ،توسددط ارز هدا د هنجارهددای اخ رددی ترسددیو
مددیش دود در همددیه راسددکا ،بددهعنوان توصددیههای کدداربردی د پژدهتددی در
پژدهشهددای فددرا رد ،میتددوان بددا بهرهییددری از ایدده مبددانی د رفکارهددای
همسران برپایۀ اخ ق را بهصورت مقیاسهدای عیندی درودرد د وسدیبهدای
اخ ری در حوز رفکاری را در زندگیی همسدران مسدلمان ارزیدابی کدرد تدا
وموز های الزم برای حفظ خانواده در جامعۀ اسد می بدر مبندای دادههدای
عینی د عملیاتی ،تگدیه د تبییه شونگ

اخالق *مبانی اخالقی رفتار همسران مسلمان از منظر قرآن (با نگاهی به مباحث روانشناسی مرتبط)

اخ ری برخاسدکه از ون ،مؤلفدههای اصدلی سدنجش سدبک زندگیی محلدوب
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