
 

 

 
 
 

 هاي دينينگاه تربيتي به روابط عاطفي زوجين در آموزه

 *دكتر علي نقي فقيهي
 

 چكيده

و روش پژوهش حاضر، است هاي ديني هدف مقاله تبيين نگاه تربيتي به روابط عاطفي همسران در آموزه

در  هاي زوجينهاي ديني در قلمرو توانمنديباشد. بر اين اساس، برخي از آموزهتحليلي مي -توصيفي

همسران بررسي  ميانثر ؤمزمينه روابط عاطفي آنان، توصيف محتوايي شده و آثار تربيتي روابط عاطفي 

هاي عاطفي همسران در ترين توانمندي مهمها گوياي آن است كه از جمله است. نتيجه بررسي شده

مسر و در سطح نگري و حسن ظن و داشتن نگرشي نعمتي به وجود ه مثبتسطح شناختي و نگرشي، 

. استبخش  لذتمناسب و ي يزناشوآميز با همسر و داشتن رابطه  محبترفتاري و عملكردي، برخورد 

توانند تأثيرات عميقي بر روابط عاطفي در صورت شكوفا شدن مي ،شده بيانهاي عاطفي  توانمندي

كنترل خشم، پرهيز از  و در نتيجه آثار تربيتي مثبتي از جمله خوش اخالقي، قدرتباشد همسران داشته 

 .مراء و جدال و تقويت رابطه با خدا و عشق به پروردگار را بر هر يك از آنها، بر جاي بگذارد

 فطرت، تربيتي، نقش عاطفي، هايتوانمندي همسران، روابط تربيتي، نگاه :هاي كليدي واژه
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 درآمد

انـد كـه بـه صـورت طبيعـي داراي      دهاي آفريده شدر نگرش اسالمي، زن و مرد به گونه
گرايش و ميل به روابط عاطفي با يكديگر هستند و اين از آن جهت است كه اين روابط 

روان و پرورش استعدادهاي تربيتي آنان بسيار مؤثر است. اينكـه هـر    در ارتقاي سالمت
 هايشان در پرورش، رشد ومسئوليت ؟يك از زوجين از چه عواطف اصيلي برخوردارند

كمال آنها چيست؟ و چگونه بايد آنها را هدايت كنند و در فرايند زندگي مشترك از چه 
هايي بهره ببرند تـا در بهسـازي شخصـيت خودشـان و تـأثيرات تربيتـي بـر روي        شيوه

 هـاي خـود  يكديگر موفق شوند؟ همه موضوعاتي است كه دين با نگاه تربيتي، در آموزه
 لحاظ كرده است.
فرينش زن و مرد با توجه به اهداف تربيتي كه خدا، براي آنان ترسيم آ ،از منظر ديني

كرده، شكل گرفته است. بر اين اساس، همه توانمنـدي هـاي الزم در وجودشـان تعبيـه     
ها به اندازه كفايت در وجود هر يك از آدميان خلق شده است است. اين توانمندي شده

. امـام  شـوند منـد  ادت، از آنهـا بهـره  تا در زندگي و فرايند پرورش و تحول به سوي سع
آدمي به قـدر   ةجانبهاي تكويني و همه در دعاي پنجاهم صحيفه به توانمندي (ع)سجاد

كفايت اشاره كرده كه براي رفع نيازها و رشد تربيتي آنها، خداوند در وجودشـان خلـق   
انسته كـه  شماري د هاي كريمانه و شرافتمندانه و با ارزش بيو آن را صنعت 1كرده است

   2كار گرفته است.ه خداوند در آفرينش آدمي ب
هاي عاطفي است كـه در هـر يـك از    هاي سرشتي، توانمندياز جمله اين توانمندي

زن و مرد ايجاد كرده است تا با استفاده از آنها، اهـداف عاليـه تربيـت را بـراي خـويش      
در زن و مـرد از  هـاي عـاطفي   خلقـت توانمنـدي   3،سوره روم 21تحقق بخشند. در آيه 

هاي قدرت و تدبير پروردگار دانسته شده است. عواطفي كـه در سـاختار آفـرينش    نشانه
تـرين نقـش را در   اي برخـوردار اسـت و مهـم   از اهميت ويـژه  )مذكر و مؤنّث(ها انسان

تحقق اهداف تربيتي دارد. در همين راستا، مقاله حاضـر در نظـر دارد تـا بـا تبيـين ايـن       
هاي ديني، نقش اين عنصر مهـم  و روابط عاطفي همسران با نگاهي به آموزهها توانمندي

 و آثار آن را در دستيابي به اهداف تربيتي در روابط زوجين بيش از پيش آشكار نمايد.

                                                           
 ».الكفايهكُلِّها  اموري في رزقتَنيو . «1

 ».عنديلك  كريمه صنيعه... و كم من « .2

3. » محرةً ودونَكُم ميلَ بعجا وهكُنُوا إِلَيا لِّتَساجوأَز كُمنْ أَنفُسأَنْ خَلَقَ لَكُم م هاتنْ آيمتَفَكَّرُومٍ يلِّقَو اتلَآي كي ذَلونَةً إِنَّ ف«. 
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 هاي عاطفيمفهوم عاطفه و توانمندي 

عاطفه در لغت، از ريشه عطف است و به معناي توجه مهربانانه، تمايـل، روي آوردن و  
 ،2ق، ج1347 المقـري الفيـومي،   ؛444، ص1354(طباطبايي،  هرورزي به ديگري استم

اش به معنـي تمايـل   نويسند: عاطفه شتر به بچه) مي101، ص5تا، جطريحي، بي ؛76ص
اي كه باعث سرازير شدن شير به پسـتانش بـراي   گونهباشد، بهاش ميمهربانانه او به بچه

هوم يكي به ديگري متمايل شدن يا يكي از دو طـرف  عطف به مف 1.گردداستفاده وي مي
 ).338، ص1373 (راغب اصفهاني، يك چيز روي طرف ديگر افتادن است

عاطفه همسران عبارت است از: توجه به ديگري، به نحوي كه ذهن فرد به خـودش  
معطوف نيست. اين توجه به ديگري، همراه با مهرباني و احساس فروتنـي و كمـك بـه    

اش، نيز، بـه معنـاي توجـه بـا رأفـت و      بودن خداي متعال نسبت به بندهاوست. عطوف 
اش آن چنان قوي اسـت كـه   رحمت به بنده است، اين توجه همراه با لطف خدا به بنده

عقل بشري تحليلش آن است كـه گويـا پروردگـار عظمـت، حـق مولويـت و الوهيـت        
خدا را از سـوي ديگـر    سو و عدم شايستگي بنده و عصيان او در برابر خويش را از يك

اش را غـرق در محبـت و رحمـت خـود كـرده اسـت       و بنـده مورد توجـه قـرار نـداده    
 ).101، ص5تا، ج بي ،(طريحي

وجود دارد كه بـر   ييهادر انسان كشش اين است كه هاي عاطفيمنظور از توانمندي
برتر از ايـن   بلكه در افقي ،مين احتياجات و منافع فردي نيستأه به خود و تاساس توج

خواهي است كه در عـرض   ديگر است. انگيزه اصلي محرك آدمي در آن، هاگرايشنوع 
الند؛ مانندكشش و تمايالت فردگرايانه در وجود انسان فع مهـر و   ،فرزند، دوسـتي  حب

در مانند آن كـه   و از خود گذشتگي و همدردي با ديگران، انسان ديگرمحبت نسبت به 
ق به غير به خوبي و تعلّ ديگريبلكه تمايل به  ،دي انسان هدف نيستاين امور، خود فر

» خـود «ه انسان را به طور آگاهانـه از محـور   ها كه توجاز اين نوع گرايش مشهود است.
ايـن اسـتعداد    شود.تعبير مي» انساني عاطفه«، به كند ميمعطوف » غير«خارج و به سمت 

از بعـد الهـي و    يالم انساني و در اصل، پرتوكه موهبت الهي است، از جمله امتيازات ع
بر اساس اين استعداد فطري، انسان قادر است يك گرايش درونـي   ملكوتي انسان است.

ايجاد پيونـد قلبـي، انـس و     بيابد و از اين راه، به نوع خود بر اساس مهر و محبت به هم
 الفت با او بپردازد.

                                                           
 ».و در لبنها عليهولدها من باب ضرب: حنت  علي ةالناقعطفت . «1
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 تـوجهي بـه ديگـري و صـرفاً    ري، بيدر مقابل عاطفه، عطف و روي برتافتن از ديگ
خود و اميال خود را ديدن و يا توجه متكبرانه و طلبكارانه به ديگري داشتن و يا توجـه  

هاي خويش است و بس. در حقيقت نگاه دوم به به ديگري به انگيزه رسيدن به خواسته
ر شـده  از آن به ثاني عطفه تعبي 1سوره حج 9آيه  ديگري داشتن، ضد عاطفه است كه در

است. بر اساس اين آيه، عاطفي نبودن و روي برگرداندن و اعراض كردن، وصف برخي 
هاي عاطفي و به دالئل عارضي از خواسته از افرادي است كه از فطرت خود بيگانه شده

هاي ديگـران،  ها و زيباييها، حقاند و به امتيازات و خوبيطبيعي و فطري منحرف شده
، از حـق  شان فطريعلم آگاهانه ندارند. اينان به دليل عدم پرورش اميال توجهند و نيز بي

آينـد  شوند و در صدد گمراهي ديگران نيز بـر مـي  كنند، گمراه ميو راه خدا اعراض مي
 .)383-382، ص14ق، ج1392 (طباطبايي،

 هاي عاطفي و عقليرابطه توانمندي

گيرند و منشأ همـه  سرچشمه مياز عقل آدمي  هاي عاطفيدر نگرش حديثي، توانمندي
هاي عاطفي عقل دانسته شده است. بر اساس حديث عقل و جهل، عقل انسان توانمندي

هاي عـاطفي چـون:   هاي فطري، مثبت و مطلوب است و توانمنديداراي همه توانمندي
ها، دوستي با خدا، عفو و بخشش، فروتني نسبت به ديگر آدميان، روي گرايش به خوبي

ربانانه به ديگران، همراهي و دلداري با كسي، وفـاداري، دوسـتي، ماليمـت و    آوردن مه
ق، 1403 (مجلسي، مدارا، الفت و همدمي و مانند آن نيز از جنود عقل دانسته شده است

   2.)329، ص3ج ،1373؛ آمدي،7،ح110، ص1ج
دهد و باعث باور و پذيرش طور كه عقل، پايه ايمان واقعي است و شناخت ميهمان

سبت به خدا و متعلقات ايمان مي شود، اساس عواطف مطلوب نيز از عقـل سرچشـمه   ن
گيرد. عقل است كه عالوه بر اينكه شناخت عواطف فطـري و متمـايز ديـدن آنهـا از     مي

هواهاي نفساني و كشش هاي شيطاني را به عهده دارد و ارزش باالي تمايالت فطري و 
سـازي   شـكوفا دهـد؛   مـي الي آدمـي تشـخيص   نقش مهم آنها را در هدايت و ارتقاي كم

                                                           
 ».ثَاني عطْفه ليضلَّ عن سبِيلِ اللَّه ومنَ النَّاسِ من يجادلُ في اللَّه بِغَيرِ علْمٍ ولَا هدى ولَا كتَابٍ منيرٍ « .1

ـ ... و  االيمانالعقل ... و  وزيرو هو  الخيرالعقل...  اعطيما م فكان« فرمايد: امام صادق (ع) مي. 2 ... و التواضـع... و  ةالرحم
ـ ... و ةوالمـدارا ... والوفاء... و الحب... ةالمواسا...و القطيعه... و التعطف و ضده ةالرقالعفو... و   (ع):علـي و امـام  ...» ةااللف

 ».الناس ةمداراالعقل  ةثمر«
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هاي دوستي و مودتي و گرايش به خير و خوبي و ديگـر عواطـف مطلـوب را    توانمندي
هـاي  بيند و افزايش كشش فرد به گـرايش اموري كه بايد به آنها توجه شود، ميس أردر 

، 16ق، ج1409 گـردد (حـرّ عـاملي،   سازي آنهـا را موجـب مـي   عاطفي مطلوب و درون
عملياتي ساختن روابط عاطفي نيز فقط بـا تـدبير    .)354، ص1ج  ،1373آمدي، ؛295ص

 كنـد تواند مسير عواطف را روشـن   ميزيرا عقل چراغي است كه  ؛شود ميعقالني ميسر 
اي؟ با چه كسي؟ در چـه مـوقعيتي؟ بـه چـه مقـدار؟       رابطهو درست تشخيص دهد چه 

ايجي؟ مؤثر، مفيد و مطلوب است و بـه  اي؟ و به بار نشستن چه نت انگيزهچگونه؟ با چه 
كـاربرد عقـل    نخستينرو است كه  اينعهده دارد. از طور كلي هدايت همه عواطف را به

و نيمي از تالش عقل بـه انديشـه    1)384، ص2، ج1373 (آمدي، دوستي و مودت است
   2.)143البالغه، حكمت (نهج و تدبير در روابط محبتي و عاطفي معطوف است

 هاي فطري روابط عاطفي همسرانويژگي

هاي فطري انسان كه زن و مـرد در آنهـا مشـتركند، بسـيار زيادنـد. از ميـان ايـن        ويژگي
روابط عاطفي، قلبي، احساسي و  أمنشي كه يهاها و توانمنديهاي فطري، ويژگي ويژگي

ميقي تربيتي عثيرات أتسازي آنها،  شكوفاتوانند با رفتاري در زندگي همسران است و مي
تـرين ايـن    آشـكار شـوند.   هاي عاطفي ناميده مـي بر يكديگر بگذارند، اميال و توانمندي

پرستي، نيـاز بـه محبـت ديـدن و محبـت       خداها دوستي پروردگار، گرايش به توانمندي
طلبــي،  آرامــشخــواهي،  مــونسدوســتي، گــرايش بــه جــنس متفــاوت،  انســانكــردن، 

 جـويي،  حقيقـت طلبي،  عزتدوستي،  فضيلتخواهي و  رخي، دوري از درد ،خواهي لذت

 خواهي است. تعادل، گرايش به نظم و  طلبي زيبايي
ها، خـود و جهـان   ها، انسانمجموعه اين اميال فطري منشأ روابط فرد با خدا، ارزش

براي هر يـك از مـرد و زن،   ي يهامهارت، ييشكوفاو در صورت تربيت و  هستي است
كند كه هر كدام جداگانه و يا با تركيبـي از دو يـا چنـد مـورد از آنهـا، بتواننـد        ميايجاد 

ي بـه  يتأثيرات تربيتي مطلوب را در يكديگر بگذارند و در فراينـد سـير كمـالي و ارتقـا    
دليل تأثيرات تربيتي روابط عاطفي اسـت كـه در    هدف قرب، همديگر را كمك كنند. به

ط مطلوب عاطفي مؤمنان نسبت به همـديگر زيـاد تأكيـد    احاديث به برقراري انواع رواب

                                                           
 ».التودد نصف العقل«ام علي(ع): ام .1

  .»لفوا و تعاطفواأت المؤمنينمعشر  يا«. 2
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شده است. اميرالمؤمنين(ع) در خطبه نماز عيد فطـر در جمـع مـردم آنـان را بـه رفتـار       
بر اساس نيكي و تقوا با يكديگر همكاري داشته باشيد «فرمايد:  ميعاطفي امر مي كند و 

). و 31ص ،91ق، ج1403(مجلسـي،   1»و با همديگر با مهرباني و عطوفت رفتـار كنيـد  
اي مردم مـؤمن، همـدم يكـديگر باشـيد و بـا      «فرمايد: امام باقر(ع) خطاب به مؤمنان مي

فرمايـد:   ). و يـا مـي  187ص، 75، جهمان» (الفت، عطوفت و مهرباني با هم رفتار نماييد
خـوش   خداوند دستور داده كه با هم مهربان باشيد و به همديگر نيكي كنيد و بـا روي «

 .)567ص 33، جهمان( »با هم مواجه شويد

 اسالم و نقش تربيتي همسران نسبت به يكديگر

هاي فطري است و هرگونـه  سازي استعدادها و توانمندي شكوفااز ديدگاه ديني، تربيت، 
سـازي   شـكوفا فعاليتي كه انبياء، معلمان، والدين و يـا هـر شـخص ديگـري بـه منظـور       

گذاري بر شناخت، نگرش، اخالق و رفتار يك فرد ديگر  اثرري از طريق استعدادهاي فط
بخشـند،   مـي دهند و اهداف از پيش معين شده الهي را از خلقت انسان تحقـق   ميانجام 

 ).    12، ص1386زاده،  حسيني( شودتربيت محسوب مي
ائي براي تحقق هدف غ تعليم و تربيت، از منظر دين اين از يك سو و از سوي ديگر

در نگرش اسالمي پيوندي ميان ساختار و نحوه آفـرينش آدمـي،    ،آفرينش است. بنابراين
هــاي وجــود آدمــي و آفــرينش و تعلــيم و تربيــت وجــود دارد. ويژگــيي يغــاهــدف 

 ، مباني تعليم و تربيت و هدف خلقت، غايـت تعلـيم و تربيـت اسـت و    هايش توانمندي
شـود.  هـا خـدادادي كشـف مـي    توانمنديهاي سرشتي و از همان ويژگيقواعد كلي كه 

 بـه  رسـيدن كاربردي در مسـير هـدايت، بـراي     هاياصول تعليم و تربيت و نوع فعاليت
). اين 178-177، ص1385(فقيهي،  روند ها به شمار مي جزء روشغائي آفرينش، هدف 

در نظام تربيتي انبياء مشهود است؛ زيـرا آنـان بـه آمـوزش قواعـد و      هماهنگي و پيوند، 
هاي فطري آدمي، ترسيم مسير زندگي هميشگي، تنظـيم  صول زندگي منطبق با  ظرفيتا

هاي هـدايت  و فعاليتف يوظاروابط آدمي با خدا، خود، ديگران و جهان هستي، تعيين 
 .اند كند، پرداختهبه هدف غائي و قرب الهي را تسهيل مي رسيدنزمينه كننده كه 
چون هـدف محـوري بعثـت    . ها استتربيت انسان هاي ديني برايهمه آموزه اصوالً

 عمـران، آل؛ 151 و 129 بقـره، پيامبران و از جمله پيامبر اسالم، تربيـت و تعلـيم اسـت (   

                                                           
 .»امركم ان تعاطفوا و تباروا و تباشروا« .1
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شوند؛ يـك دسـته آمـوزش    هاي ديني به دو دسته كلي تقسيم ميآموزه .)2 جمعه، ؛164
اوامـر و نـواهي    حقايق هستي و معارف مربوط به ايمان و اعتقادات است و دسته ديگر

مربوط به عملكردهاي آدميان است. در دين، هر دو دسته، آموزش داده شـده اسـت تـا    
به كماالت شايسـته انسـاني آراسـته گردنـد. از جملـه      بد و استعدادهاي افراد پرورش يا

ــه روابــط ميــان همســران اســت كــه    ــواهي ديــن، دســتورات دينــي در زمين اوامــر و ن
 كنند.  ا نسبت به يكديگر تبيين ميتربيتي آنان ر هاي  مسئوليت

يـا أَيهـا الَّـذينَ آمنُـوا قُـوا      «شوند و قرآن در آيـه   ميزن و مرد با ازدواج، اهل يكديگر 
ــارا  ــيكُم نَ لأَهو ــكُم ــريم،  »...أَنفُس ــؤمني را 6(تح ــر م ــرد  ،)، ه ــم از زن و م ــف  ،اع موظ

اخالقـي و   بيديني،  بيو آلودگي به كه اهل خود را از انحراف از فطرت انساني  است كرده
دارد.  انجام آن آتــــش اســــت، مصــــون نگــــهســــرخــــالف ادب، كــــه  رفتــــار

ــث در ــير در وارده احادي ــي    تفس ــش تربيت ــف نق ــاد مختل ــه ابع ــه، ب ــن آي ــران  1اي                                              همس
) و مسئوليت آنان براي تحقق ايـن حصـن   250، ص1387(به نقل از محمدي ري شهري، 
تا اهل خـود   شدندفطرت پرداخته شده است. آنان موظف و پيشگيري از انحراف از مسير 

خيـر و   2،)27، ص1، ج1376را دين بياموزند و آنها را به آداب ديني تربيت كنند (ديلمي، 
با امـر   3،)250، ص1387شهري،  ري(به نقل از محمدي  »ها را به آنان آموزش دهند خوبي

و زمينـه   4)157، ص1363م، (فـيض االسـال   به نماز آنان را در حصـن ويـژه قـرار دهنـد    
هدايت و ارشاد برايشان فراهم سازند تـا از اوامـر و نـواهي خـدا اطاعـت كننـد، در ايـن        
صورت است كه اگر ارشاد وي آنان را مطيع دستورات خدا ساخت، با كمك وي آنـان در  

همسـر بـه     اند و اگر هـم مـؤدب بـه آداب الهـي نشـوند،      شدهحفاظت و وقايه قرار داده 
بـا   5،)217ق، ص1414يتش نسبت به اهل بيت خود، عمل كـرده اسـت (طبرسـي،    مسئول

و سوره فـتح، زنـان را    6)46، ص1386ويژه سوره نور (صدوق،  بهآموزش محتواي قرآن، 

                                                           
 .»علموهم و ادبوهم« فرمود: »قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نَارا« :آيهدر باره  (ع) علي. امام 1

 ».ةالشرعيباآلداب  تاديبهمو  نبالديتفقههم . «2
 .»الخير اهليكمعلموا انفسكم و «فرمود: » آمنُوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نَارا« :يهدر باره آ (ع)ي. امام عل3
 .د) را قرائت كر132طه،»(وأْمرْ أَهلَك بِالصلَاةِ واصطَبِرْ علَيها« يهحفظ اهل آ يقاز مصاد يكي يان. امام باقر(ع) در ب4

 ».عليهما  قضيعما نهاهم اهللا، فان اطاعوا كان قد وقاهم و ان عصو كان قد  ينهاهمبما امراهللا و  يامرهم. «5
 ».حصنوا بها نسائهم«. امام صادق(ع): 6
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و حتي در اين احاديث به تهيه لباسي كـه پوشـش    1)115، صهماندر حصن قرار دهند (
تا باعث محافظت بدن آنان  شده استن به خصوص براي زنان باشد، توجه مناسب برايشا

 2.)78، ص2تا، ج بي، ورام بن ابي فارسشود (
گونه احاديث، با اشـاره بـه   ) حتي بدون توجه به اين560، ص1388( مكارم شيرازي

مسـر  شود كه انسان در قبال هخوبي استفاده مي نويسد: از آيه بهصراحت داللت آيه مي
و فرزندان خويش مسئوليت سنگين دارد و موظف است در تعليم و تربيت آنها بكوشد، 

 آنها را از گناه باز دارد و به نيكي دعوت كند.

 در نقش تربيتي همسرانثر ؤمهاي عاطفي توانمندي

هاي اسالمي، عاطفه، توجه و روي آوردن همسران به يكـديگر بايـد بـه    بر اساس آموزه
د كه بتوانند اثر تربيتي عميقي نسبت به همديگر داشته باشند. به منظـور  نحوي تحقق ياب

متقابل تربيتي همسران روي يكديگر، بايد ساختار روابط عاطفي آنان از عناصر زير ثير أت
 تشكيل شود: 

 نگري و حسن ظنّ مثبتالف) 
ند و هاي ديني، همسران مؤمن بايد نسبت به هم ديد مثبتـي داشـته باشـ   بر اساس آموزه

حـق  «فرمايـد:  نسبت به همديگر به طور مثبت فكر كنند و بيانديشند. امام سجاد(ع) مـي 
همسر تو اين است كه بداني خدا او را مايه آرامش، راحتي، انس و الفت تـو و محـافظ   

 ).  268ق، ص1400(ابن شعبه حراني، 3»تو قرار داده است
از داشـتن ذهنيـت بـد و    زن و شوهر بايد نسبت به هم حسن ظـنّ داشـته باشـند و    

مرد مؤمن نبايد نسـبت بـه زن   «. رسول اكرم(ص) فرمود: كنندسوءظن به يكديگر پرهيز 
هـاي شخصـيتي و رفتـاري او خوشـش     مؤمن ذهنيت بد پيدا كند. اگر از يكي از ويژگي

، 1383(بـه نقـل از حكـيم،     هاي خوب و شايسـته او توجـه كنـد   نيامد، به ديگر ويژگي
تـرين   نيكواي است كه  بندهرحمت دائمي خدا شامل «ق(ع) فرمود: امام صاد 4.)410ص

 ).443، ص3، ج1367(صدوق،  5»گزيند ميگزينه را در روابط بين خود و همسرش بر 
                                                           

 ».من التلف ايمانكمحصنوا... نسائكم و ما ملكت «. امام صادق(ع): 1

 ».و حصنوا بها نسائكم اذا خرجن ثيابكمفانّها من استر  السراويالتتخذوا الناس ا ايها يا(ع): يامام عل. «2

 ».واقيهبملك النكاح، فان تعلم ان اهللا جعلها سكنا و مستراحا و انسا و  رعيتكاما حق « .3

 ».منها آخر رضيمؤمن مؤمنه إن كرهته منها خُلقاً  يفركال . «4
 ».تهزوج بينو  بينه فيمارحم اهللا عبداً أحسن . «5
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از نظر عرفي، ديد خـوب و مثبـت داشـتن زوجـين     با توجه به اينكه رسد به نظر مي
(ع) از  صـادق منظور امام د. آي مينسبت به يكديگر، از انواع روابط حسنه آنان به حساب 

روابط را به صورت مطلق، مورد توجه قرار داده است، شامل انواع روابـط  ي ينيكواينكه 
 باشد.    ميو از جمله رابطه نگرشي نيز 

 ب) نگرش نعمتي
يگر نبايد ديد منفي داشته باشند، بلكه بايد وجود هم ديگر را دهمسران نه تنها درباره يك

ارزش و عزيز بدانند و هر يك ديگري را نعمتي بداند كه خداوند متعال بـه وي اعطـا    با
يك از زوجين نسبت به هم،  نگري هر مثبتكرده است. امام سجاد(ع) بعد از تبيين حق 

هم چنين بـر هـر يـك از    «نعمتي به هم داشتن را مطرح كرده و مي فرمايد: نگرش حق 
يد، براي اينكه چنـين  يگزار باشيد و او را بستاكرشما همسران واجب است كه خدا را ش

همسري را نصيبتان كرده است. همه بايد بدانيد و اين ديد را داشـته باشـيد كـه همسـر     
نعمتي است از خدا كه به او اعطا شده است. و( از اين رو) واجب است كـه بـا نعمـت    

رنـد و بـا او مـدارا    خداوند، مصاحبت و رابطه نيكـو، برقـرار سـازند و او را گرامـي بدا    
يگر داشته باشند دسطحي به يك همزوجين بايد نگرش همسري و  ،بر اين اساس 1».كنند

زيرا هـر دو نعمـت    ؛خود را نسبت به ديگري برتر تلقي نكند و باالتر نداند و هيچ كدام
 با ارزش پروردگارند. همان طـور كـه هـر دو راع و در عـين حـال، رعيـت يكديگرنـد       

 2.)268و261ق، ص1400ني،حرا شعبه  (ابن

نعمتي همسران نسبت به هـم، راهكارهـاي    نگرشهاي ديني براي پرورش  آموزهدر 
 است: شدهزير مطرح 

هاي عـاطفي   زيباييدرايتي و تدبيري،  هاي توانمندي ،پروردگارتوجه شود كه  -
(الصـحيفه السـجاديه،    هـاي فراوانـي را بـه قـدر كفايـت     و مطلوبيت هامحبوبيتو 

كـه بـا تعـامالت     نهـاده اسـت   هريـك از زن و مـرد   فطرت در )50، دعاي 250ص
تواننـد از زنـدگي سـالم    شناختي، روابط عاطفي و رفتارهاي ياورانه و ايثارگرانه مي

                                                                                                                          برخوردار باشند. ي يزناشو
                                                           

صحبه نعمه  يحسنو وجب ان  عليه،ان ذالك نعمه منه  يعلمصاحبه و  علي يحمداهللان  يجبو كذالك كل واحد منكما . « 1
 »بها يرفقو  يكرمهااهللا و 

طـور كـه    همان، الزم به توضيح است كه منظور از رعيت كسي است كه به نحوي با فرد مرتبط است و به او نياز دارد .2
 .لم و به زن و شوهر رعيت يكديگر اطالق شده استعابه جاهل رعيت 
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هر يك از همسران باور كنند كه خداي متعـال وجـود هـر يـك از آنهـا را بـراي        -
قرار داده تا با انس با يكديگر و حفظ آرامش روانـي و   )21(روم،  ديگري باعث آرامش

 هاي يكديگر را در هدايت زندگي افزايش دهند.   توانمنديافزايش اميد، 
شـناختي سـالمي را   نسبت به يكـديگر، فضـاي روان  داوم همسران ورزي م عشق -

دهـد و زمينـه درك بهتـر     مـي كند. و ديد مثبت آنان را به يكـديگر افـزايش    ميايجاد 
فـراهم   هاي خدادادي و وجـود نعمتـي آنـان را بـراي همـديگر     ها و توانمندي زيبابي

شـهيد   .)323ق، ص1400، نـي ابن شعبه حرا ؛237صتا، ، بي(فيض االسالم،  سازد مي
هاي فطري و اكتسابي هر يك از زن و ها و توانمندينويسد: بايد به ويژگي ميمطهري 

، توجـه نماينـد و آنهـا را در خـود و همسـر      شـده هاي ديني مطـرح   مرد كه در آموزه
خود را ف يوظاها بستايند و ها و نعمت زيباييي كنند و خدا را بر اين يخويش شناسا

بداننـد   هر مورد در ابراز احساسات و عواطف و رفتارهاي نيكو انجام بدهند. مـثالً  در
طلب و عشق و تقاضا آفريـده اسـت و زن را    ، مظهريطبيعبه صورت مرد را  كه خدا

غريزه مرد، طلب و نياز است و غريزه زن جلـوه  ، مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن
 ).15ص ،1384(مطهري،  است و ناز

 به محبتج) ميل 
محبت به معني دوستي و گرايش مثبت است كه به صورت احساس در دل، ابراز زبـاني  

و  محبـت حالـت   ،بـه عبـارت ديگـر    دهد.و عاطفي و عملكرد مودتي خود را نشان مي
چيزى كه بـا وجـود او ماليمـت و    شخص يا نسبت به مند در انسان، لذّتى است كشش

 .)359 -358ص، 1، ج 1376مصباح، ( ردهايش تناسب دا با تمايالت و خواسته
هر انساني به صورت طبيعي دوست دارد از ديگري محبت ببينـد و بـه ديگـران نيـز     

همـديگر  مورد محبت مي خواهند و يكديگرند  نيازمند محبتزنان و مردان محبت كند. 
دوست دارنـد بـه ديگـري    گونه كه  همان. ديگري باشند محبوبو هر كدام  ندقرار بگير

ها در روابط عـاطفي  ترين توانمنديكنند و با مهرباني رفتار نمايند. محبت از مهمت محب
در نگـرش دينـي، اسـاس ديـن،     بشر است و اساس زندگي انسان ها برآن استوار است. 

. 1)9،ح238، ص69، ج1413(مجلسـي،   محبت است و محبت گسترده همان دين است
مملـو و سرشـار از بحـث    ، فسير قرآن هستندكه بيان تاسالمي انتهاي روايات  بيگنجينه 

                                                           
 ».ينهو الحب و الحب هو الد ينالد. «1
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در كيـد  أتاز مـوارد مهـم مـورد    . هاي گوناگون و ابعاد مختلف آن اسـت  جنبهمحبت در 
روايات محبت همسران نسبت به يكديگر است؛ به خصوص محبت مرد نسـبت بـه زن   

هـر كـس   «(ع) مـي فرمايـد:    صـادق كه با محبت اولياي دين گـره خـورده اسـت. امـام     
(حـر عـاملي،    »1گـردد  به ما شديدتر مي شود، عالقه او به زنان نيز شديدتر مي اش  هعالق

محبت زياد به زن بـا ازديـاد ايمـان و كسـب مراتـب       ميان) و يا 24ص ،20ق، ج1409
ــود دارد   ــتگي وج ــه همبس ــان، رابط ــاالتر ايم ــي،  ب  2.)222ص ،100ج ق،1403(مجلس

، 1362، كليني رازي( دانسته شده استهمچنين محبت به همسر، از اخالق و منش انبيا 
و سنت عملي رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) صراحت در اظهار عالقـه بـه    3)320ص ،5ج

 ).  12، ص1388مطهري، ( همسر بوده است
زن در مقام طبيعـى خـود   اين است كه تأكيد اسالم بر محبت مرد نسبت به زن دليل 

در مقـام و مرتبـه يـك     ،عى خـود مرد در مقام طبيو  در مقام محبوبيت و مركزيت است
از يعنـي زن قـرار دارد.   در گرد يك نقطه مركزى » گردان«فداكار و به صورت يك نقطه 

ازدواج از نظر طبيعى مرده  ،هر زمان كه شعله محبت و عالقه مرد خاموش شود ،اين رو
طبيعت، عاليق زن را پاسخ . شود نمى سلب عالقه زن موجب پايان اين حيات ليو است

عالقه و محبت اصيل و پايدار زن همان است كه به  مرد قرار داده است.عالئق نده به ده
 ،آيد. از اين رو العمل به عالقه و احترام يك مرد نسبت به او به وجود مى عكسصورت 

در احاديـث بـر    ،از اين رووابسته به اوست.  عالقه زن به مرد معلول عالقه مرد به زن و
محبـت طـرفين در   اسـت. در حقيقـت    شدهبه زن بيشتر سفارش ابراز عالقه مرد نسبت 

اختيار مرد است؛ مرد است كه اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفـادار بمانـد، زن   
عالقگـى و   ماند. اين مرد است كه با بى دارد و نسبت به او وفادار مى نيز او را دوست مى

عالقگى  كند، برخالف زن كه بى قه مىعال وفايى خود نسبت به زن او را نيز سرد و بى بى
كنـد. از   بلكـه احيانـاً آن را تيزتـر مـى     ،تأثيرى در عالقه مرد ندارد ،اگر از او شروع شود

عالقگى زن منجر بـه   شود، ولى بى عالقگى طرفين مى عالقگى مرد منجر به بى بى ،رو اين
زدواج و پايـان حيـات   مرد مرگ ا ةعالقشود. سردى و خاموشى  عالقگى طرفين نمى بى

اما سردى و خاموشى عالقه زن به مرد آن را به صورت مريضـى نيمـه    ،خانوادگى است
                                                           

 ».كلما من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا. « 1
 ».فضال االيمان فيكلما ازداد العبد للنساء حبا ازداد . « 2

 .»حب النساء االنبياءمن اخالق . « 3
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عالقگى از زن شروع شود،  آورد كه اميد بهبود و شفا دارد. در صورتى كه بى جان در مى
د و تواند با ابراز محبت و مهربانى عالقه زن را بازگردان مى ،عاقل و وفادار باشدمرد اگر 

ـ  هـاي گونـاگون نگـه     روشا اين كار براى مرد اهانت نيست كه محبوب رميده خود را ب
   ).263، ص 19 ج، 1385مطهرى، ( تا تدريجاً او را رام كنددارد 

صـفا و  كنـد.   مـي ، محبـت نقـش بسـيار مـؤثري ايفـا      ييزناشودر مطلوبيت زندگي 
 و اط و خرمـي كودكـان  نشـ  ،زنـدگي مندي از لذت و بهره ،ستواري خانوادها ،صميميت

روح اميـد و  ساختن زنده  ودر آنان و تالش و كوشش  ياستعدادهاي خداداديي شكوفا
در نظـام تربيتـي   گيرد.  مياز محبت همسران نسبت به يكديگر سرچشمه  اعتماد در آنان

اين ويژگـي فطـري و ايفـاي نقـش تربيتـي خـويش،        ديني، همسران براي شكوفاسازي
 محبـت،  بـا  كه نددهميان با همديگر را طوري شكل شهاي كاريمراودات تعامالت و هم

ـ و روابطشـان   است صميميت توأم صفا و و بـرادران   ،دوسـتان ، همسـايگان ، بسـتگان  اب
شود.  سامان داده ميحقوق آنها، مهرباني و رعايت ساس دوستي واربخواهران ايماني نيز 

شان خيـر رسـاندن بـه     وستيدمحبت همسران دو ويژگي دارد: يكي اينكه از ديد ديني، 
شـان  اعمال  همهو  دگذارمي تأثيرشان رفتارهاى ظاهرىهمسر است و ديگر اين كه در 

 ).24ص ، 1368مطهرى، ( از روي محبت خواهد بود
 مهرورزي، ثواب اخـروي  براي پرورش محبت در همسر بايد همسران به ارزشمنديِ

رامـش و ارتقـاي عقالنـي و معنـوي     آن بر ساختار سالمت رواني و فراينـد آ ثيرات أتو 
نسبت به يكديگر  اظهار عالقهخويش توجه كنند و به ي يزناشودر كل زندگي  وهمسر 

ديگر پيشـي  كـردن بـر يكـ   سـالم   ببرند و دررا با تكريم و احترام  يكديگرنام  بپردازند.
 نقـاط  گرفته و خوشحالي كنند و هديـه بدهنـد.  را جشن  تولد يكديگرروز سالو بگيرند 
هاي يكديگر را كشف كنند و آنها را بازگو نماينـد تـا محبـت     مهارتو ها ييزيباقوت، 

 ش را بـه ا ي فـردي هـا  خوشىافزايش دهد. هر يك  همه جانبه قلبي آنها را نسبت به هم
كـه همـواره    نـد در زندگى روزمـره بـه نحـوى عمـل كن    خانوادگي پيوند بزند و زندگى 
مراسـم شـادي،   برگـزارى  بخـورد.  پيونـد   نوادههمسر و اعضاي ديگـر خـا   باها خوشي

االمكـان بـا حضـور و    حتـي  و... هـا  ، اهداى جوايز، تشـويق هاتكليف جشن ها، مسافرت
تـأثير   آميـز بـا همسـر    محبـت روابـط عـاطفي و   خواه ناخواه بر شركت همسر باشد كه 

  گذارد.   غيرمستقيم مى
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 ي  يزناشوروابط  د)
مؤثري را در رشـد   ةزمينتواند عاطفي زن و شوهر كه مي ها در روابطاز جمله توانمندي

غريزه و ارتباط جنسي و ارضاء ي يزناشورواني و تحول تربيتي آنان فراهم سازد، روابط 
 است. هاي فطري جنسي آنان است كه به صورت طبيعي هماهنگ با ديگر جنبه

تأثيرات روانـي و  ي به نياز غريزه جنسي بسيار مهم است و ياز ديدگاه ديني پاسخگو
بر وجـود ايـن غريـزه و طبيعـي      نه تنها در نگرش ديني به دنبال دارد.تربيتي فراواني را 

زيـرا روابـط    ؛تأكيد شده است، بلكه مورد مدح و ستايش نيز قرار گرفته اسـت بودن آن 
جويي و محبـت   فضيلتخواهي،  ييزيباجنسي در انسان با دوست داشتن، انس و الفت، 

اگـر دربـاره ازدواج و دامـادي،    «فرمايد: خته است. از اين روست كه امام رضا(ع) ميآمي
هم نبود، بـاز موضـوع نيكـي بـه      )»ص«(از رسول خدا آيتي محكم و سنتي پيروي شده

كه زمينـه آن را خداونـد، بـه صـورت طبيعـي در       - خويشاوند و مأنوس شدن با بيگانه
خردمند صاحبدل، به ازدواج رغبـت كنـد و عاقـل     اي بود كه انگيزه -انسان ها قرار داده

 .)373، ص5، ج 1362(كليني،  »انديش به آن بشتابد درست
تـر و عزيزتـر از    محبـوب در اسالم، نزد خداوند بنـايي  «همچنين پيامبر(ص) فرمود: 

ــت ــدوق،  »ازدواج نيس ــه   )383، ص3، ج1367(ص ــه ب ــد نكت ــديث چن ــن دو ح . از اي
 آوريم:  مي دست
. عمل جنسي نه تنها مورد نكوهش واقـع  2 يك رابطه طبيعي است؛ سي. رابطة جن1
عاطفي انسان، بـا   -. بناي رواني3شود و عملي پست نيست، بلكه خردمندانه است؛  نمي

روابـط  در نيكو يابد و باعث خلق و خوي  ميازدواج و ارضاي اين غريزة طبيعي سامان 
.خردمندانـه  4 خداونـد متعـال اسـت؛   شود كه همه محبوب  ميعاطفي و انساني مطلوب 

بودن ازدواج و محبوب بودن آن نزد خداوند به اين علـت اسـت كـه ازدواج و ارتبـاط     
بـه   ساز آن است كه انسـان عمـالً   زمينهجنسي با احساسات عالي انساني آميخته است و 

 بسياري از فضايل اخالقي و روابط اجتماعي مناسب، روي آورد.
خداي متعال لذّتي قرار داده است كه به تعبير امام صادق(ع)  براي تقويت اين رابطه،

 ).321، ص5ج ،1362(كليني،  از تمام لذّت هاي دنيوي و اخروي باالتر است

 آثار تربيتي روابط عاطفي بر همسران

هاي نگرشي، گرايشـي و رفتـاري،   هاي عاطفي همسران در حيطهسازي توانمندي شكوفا
هاي كالمي، احساسي و جنسي آنان را تحت تأثير قـرار  تاشكال مختلف روابط و فعالي
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. شـود  ميهاي اخالقي و عملكرد مطلوب و انساني در آنان دهد و باعث بروز ويژگيمي
هـاي دينـي، حـاكي از    هاي عـاطفي، در آمـوزه  سازي توانمندي فعالهاي موكّد بر  توصيه

نگـري،  هايي چون مثبـت همبستگي روابط عاطفي با تربيت و معنويت است و توانمندي
توانـد آثـار تربيتـي     مـي نگرش نعمتي، محبت و روابط جنسي سـالم در ميـان همسـران    
 شود:فراواني بر جاي بگذارد. در زير به بعضي از اين آثار پرداخته مي

 خوش اخالقي الف)
گـذارد   ترين آثاري است كه روابط مناسب عاطفي همسران بر جاي مـي حسن خلق از مهم

هـاي فطـري خـوش     توانمنـدي سـازي و پـرورش مناسـب     شـكوفا يكي از نتايج  و اصوالً
همسراني كه معقول فكر مي كنند و نگـرش   1.)325، ص3، ج1373(آمدي،  اخالقي است

، 1، جهمـان ( اند، از اخالق پسـنديده برخـوردار خواهنـد بـود    نعمتي به يكديگر پيدا كرده
هاي يكديگر پـي   ندارند و به ارزشو كساني كه نسبت به يكديگر درك درستي  2)339ص

 .3)399، ص(همان كننده با همديگر بد اخالقي ميهاند، در مواجنبرده
انديشـند،  همسراني كه تصور خوبي از همديگر دارند و نسـبت بـه هـم مثبـت مـي     

 4)136، ص5ج ،1373(آمـدي،   گـردد  ميه و رابطه با هم نيك ههايشان براي مواجانگيزه
 شـوند  گيـر مـي   سـهل ، نسبت به هـم  5)379ص همان ( شودلب ميو محبتشان به هم ج

كننـد و بهتـرين    مـي و همه رفتارهايشان را نسـبت بـه هـم پسـنديده      6)162، صهمان(
هـا،  بهتـرين شـما آدم  «با همسرش برقرار مي سازد. پيامبر اسالم(ص) فرمود:  برخورد را

( صـدوق،    7»سرم هستمبهترين شما براي همسرانتان هستيد و من بهترين شما براي هم
بدترين مردم كسي است كـه بـر همسـرش    «طور كه فرمود: ). همان555، ص3ج ،1367
(محمـدي   »گيـرد  مـي اش بـر وي تنـگ   كند و با رفتارهاي غير اخالقـي گيري ميسخت

 8.)465، ص1387شهري،   ري
                                                           

 »االدب حسن الخلق ةثمر. «1

 »المحمود من ثمار العقل الخلق. «2

 »الخلق المذموم من ثمار الجهل« .3

 »نيتهمن حسنت ظنّه حسنت « .4

 »من حسن ظنّه بالنّاس حاز منهم المحبه« .5

 »من حسنت ظنّه اهمل« .6

 »الهلي خيركمالهله و انا  خيركم خيركم،« .7

 »اهله علي الضيقشرّ الناس . «8
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بايد توجه داشت كـه بـا اخـالق و رفتارهـاي خـوب هـر يـك از زن و شـوهر، آن         
د شو تقويت مي شده است،نگرشي و گرايشي كه باعث حسن اخالق در آنان  هاي ريشه

ديگر، بـه حفاظـت،   يكـ و نسـبت بـه    1كنندو آنان نقش لباس را براي همديگر بازي مي
پردازنـد. در حقيقـت بـا ايـن خـوش      پـرورش و رشـد مـي    ،رفع آسيب ،مراقبت، تزكيه

 دهند. ميها ايمان را در يكديگر افزايش  اخالقي
چهار چيز است كـه اگـر در كسـي باشـد، ايمـانش كامـل       «سجاد (ع) فرمود:  امام

        2»يكي از آنهـا ايـن اسـت كـه اخالقـش را بـا اهـل و عيـالش نيكـو سـازد           شود. مي
از جملـه عناصـر مكمـل     نيكويي اخـالق را   ). رسول اكرم(ص)299تا، ص (مفيد، بي

تـرين مـؤمن از حيـث    مـل به درستي كـه كا : «ه استايمان در خانواده دانسته و فرمود
اش داشـته  تـرين اخـالق، لطـف و مهربـاني را بـا خـانواده      ايماني كسي است كه نيكو

 ).9، ص5، جتا بي(ترمذي،        3»باشد

 ب) كنترل خشم
 هاي عاطفي و عقالني، بردباري و كنتـرل خشـم اسـت   از نيكوترين پيامدهاي توانمندي

همسر، ساماندهي معقول  به نعمتينگرش . نگرش مثبت و 4)23، ص6، ج1373(آمدي، 
معقول افكار، اميال و رفتارها را در ارتباط با وي در پي خواهد داشـت. تـدابير عقالنـي    
ناشي از نگاه مثبت نسبت به همسر و ارزشمند دانسـتن وجـود وي، توانمنـدي عـاطفي     

مالك هواهاي نفساني خويش  شود ميدهد و باعث فرد را در برخورد با وي افزايش مي
و زود خشم نگيرد و بتواند با حلم و بردباري به حل و فصـل مسـائل پـيش    شود و بر ا

عاقل با افزايش تدابير عقالني مالـك نفـس خـويش    «آمده بپردازد. امام علي (ع) فرمود: 
بـازد و  اي خـود را نمـي  كند، نسبت به هـر خواسـته  شود، خشم خود را مديريت ميمي

 ).111، ص2، ج1373آمدي،  ( 5»آوردترس از چيزي او را به زانو در نمي
ها به ارزيابي صـحيح و  كند، اين آگاهيتوانمندي عقالني، آگاهي آدمي را تكميل مي

حلـم و بردبـاري در مواجهـه بـا     موجب ايجـاد  انجامد و همه جانبه نسبت به مسائل مي
                                                           

 )187بقره، آيه »( اس لَّكُم وأَنتُم لباس لَّهنَّهنَّ لب «فرمايد:  خداوند  مي. 1
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زوايـاي  و . در شرايط و موقعيت بردباري است كه به وجوه شود ميمشكالت و مصائب 
، 4ج ،1373(آمـدي   گـردد شـود و زمينـه كنتـرل خشـم فـراهم مـي      ه مـي موضوع توج

بينانه از همسر، مديريت حليمانـه خشـم   نتيجه درك عالمانه و واقع ،بنابراين  1.)628ص
. عوامـل تربيتـي كـه تـدابير عقالنـي همسـران را بـارور        2)87ص ،1373(آمدي، ت اس
 از: شود، عبارتندساز كنترل خشم آنان مي زمينهو  سازد مي

بينـي، غـرور،    بـزرگ تكبـر و خـود    ماننـد  اي از رذايـل توجه كنند كه مجموعه :اوالً
شـود و   مـي افراطي و پرخاشـگري  عصانيت موجب  3پرستي هوافخرفروشي، لجبازي و 

ديگر هشدار دهند و بينديشـند تـا ريشـه رفتـار     يكبايد نسبت به اين عوامل، به خود و 
آنهـا بايـد    به مقابله با آنها اقدام كنند.نسبت كنند و  پرخاشگرانه خود را در آنها جستجو
 شـده اسـت  اي براي بروز رفتـار پرخاشـگرانه    سوژهتوجه نمايند كه كنش همسر گرچه 

ولي آن، عامل اصلي نيست، اگر مشكل دروني نباشد و ضعف و خواري احساس نشود 
بـه گفتگـوي منطقـي و    و فرد از شخصيت بهنجار برخوردار باشد، عقل و تدبير، وي را 

 شود.   اصالح رفتار همسر ميباعث  سازي تربيتي زمينهكشاند و با آموزش و  ميعاطفي 
شـود بلكـه مسـائل فـراوان     حل نمـي له ئمسبينديشند كه با پرخاشگري نه تنها  :ثانياً

شود در كشمكش هاي پرخاشگرانه گناهان بزرگـي   ميآورد و باعث  ميديگري را پديد 
زند. توجـه بـه اينگونـه عـوارض و پيامـدهاي منفـي قـدرت كنتـرل را در         از آنان سر ب

 برد.   ميهمسران باال 
االمكان از دوستي و همنشيني با افرادي كه مشـكل عصـبي دارنـد، پرهيـز      حتي :ثالثاً

شـود و وي تحـت   اخالق و رفتار دوستان و همكاران براي يك فرد، الگو مي زيرا ؛شود
پذيري از فـيلم و سـريال    ثيرأتكند و يا با  ميرش پرخاشگري بد همنشينان، با همسثير أت

كنـد. توجـه بـه ايـن عوامـل و       به رفتاري خشمگينانه با همسر مياقدام و پليسي ي يجنا
فراهم سازي شرايط دوري گزيدن از آنها در پيشگيري از رفتـار پرخاشـگرانه همسـران    

 مفيد خواهد بود. 
قدر و الطاف الهي و توجه به اينكه خـدا بـراي    تقويت نگاه توحيدي به قضا و اً:رابع

، تفسـير و برداشـت مثبـت از    »الخير فـي مـا وقـع   «خواهد و به مصداق  مياش خير  بنده
                                                           

 ».االحتمال و الكظم ةكثركمال العلم الحلم و كمال الحلم . «1
 ».العلم ةثمررد الغضب بالحلم، . «2

 »اُس الفتن الهوي. «3
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بر اينكه بايـد بداننـد كـه هـر يـك از همسـران، در        اًمضافحادثه پيش آمده داشته باشد. 
و با توكل برخـدا  ند نقش دار لهئمسمرحله قدر و امكان تغيير، اصالح و هدايت مدبرانه 

 . كنندبه نفع خانواده حل  راله ئمسبه ايفاي نقش بپردازند و 
عليـه افـراد ضـعيف بـه اجـرا در      رفتار پرخاشگرانه  با توجه به اينكه معموالً اً:خامس

كند و رفتار پرخاشـگرانه  آيد. اگر پرخاشگر توجه كند كه خدا از ضعيفان حمايت مي مي
سازد تـا پرخاشـگر    ميي را فراهم يها زمينهچه بسا در همين دنيا  ماند و نميبدون پاسخ 

به ضعف و عجز بيفتد و با مشكالت فراوني دست و پنجه نرم كند. توجه به اين سـنت  
مند مي سازد تا نسبت به رفتار خويش كنتـرل داشـته باشـند و از     عالقهالهي همسران را 

 ).144-142ص، 1379(فقيهي، كنند آزار و اذيت يكديگر پرهيز 

 ج) پرهيز از مراء و جدال غير احسن
آنهـا وجـود داشـته     ميـان هاي ديني، همسراني كه عقالنيت و محبت در بر اساس آموزه

كسي كـه  «فرمايد: علي(ع) ميحضرت كنند. باشد، از مراء و جدال غير احسن پرهيز مي
  1»ران نـدارد هاي يقيني و صحيح عقالني اسـت، رغبتـي بـه مـراء بـا ديگـ      داراي انديشه

سازد، به آن فردي كسي كه خود را به مراء مشغول مي«و  ) 352، ص5ج ،1373 (آمدي،
). يعنـي اگـر آنهـا بـا هـم      362، ص6ج ،همان(  2»كه با او به مراء پرداخته، عالقه ندارد

دهند بر حـرف خـود اصـرار بورزنـد و از     رابطه محبتي داشته باشند، به خود اجازه نمي
كديگر نكته بگيرند و به يكديگر اهانت نمايند و بخواهند برتـري خـود را نسـبت بـه     ي

 يكديگر ثابت كنند.
مراء و جدال غير احسن از رفتارهاي منفـي اسـت كـه از عـدم حاكميـت عقـل و       

)، 285، ص2ق، ج1383( شـود و بـه گفتـه نراقـي    محبت در روابط همسران ناشي مي
ند در زن و مرد است و با تدبير عقالنـي و روابـط   خاستگاه بسياري از رفتارهاي ناپس

تــوان بــه مصــونيت از آن دســت يافــت و از تــأثيرات تربيتــي عميــق در  عــاطفي مــي
 ،كالمي، احساسي و عملـي خودشـان و هـر كسـي كـه بـا آنـان مـرتبط اسـت          روابط

شوند. همسران براي پيشـگيري از مـراء و جـدال غيـر احسـن و مـديريت        برخوردار
 دشان بايد:خو گفتگوهاي

                                                           
1. » المراء فيزهد  يقينهمن صح.« 

 ».مراء ةكثرال محبه مع « .2
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محبتـي نسـبت بـه يكـديگر، منشـأ مـراء در        كـم توجه كنند كه نگرش منفي و :  اوالً
 شود.مي آنان

هاي همسر به انگيزه اهانت و تحقير وي و اظهـار برتـري    گفتهمراء و نكته گرفتن از : ثانياً
 طور كه جدال غير احسن و اصـرار ورزيـدن   گناه است. همان ها گفتگوو هوشمندي خود در 

آن عـداوت و حسـادت اسـت و انگيـزه معرفـت صـحيح و       منشأ بر يك حرف و اعتقاد كه 
 ها بسازند.   پليديارشاد در آن نيست، گناه است و نبايد گفتگوهايشان را آلوده به اين 

زوجين بايد بدانند كه بر اساس مدلول روايات متعددي، اسـتمرار ايـن دو نـوع     :ثالثاً
ي و افـزايش كينـه و دشـمني    يـ رو دوفلت از خدا، نفاق و ارتباط كالمي در زندگي، به غ

) و مهر و الفـت بـه يكـديگر را    300، ص2ق، ج1391،كليني رازيانجامد (آنان مي ميان
هاي شود و آنان را در دام شرّها و فتنه ميزدايد و نه تنها مانع رشد و تعالي خودشان مي

دهـد و از   قرار مـي ثير أتتحت نيز ه را سازد بلكه اقوام و جامعگرفتار مي  غير قابل جبران
 ).160، ص1379پيشرفت و تعالي اخالقي آنان نيز جلوگيري مي كند (فقيهي، 

 رفتاري نيكد) 
ورزي صحيح و بينش نعمتي، به كفايت و طيب بودن همسر پي هنگامي كه در انديشه

يبـا از  ، جـز رفتـار ز  شـود  مـي شود و نيازهاي رواني همچون محبت بـرآورده   ميبرده 
هـاي  عمل از ويژگـي  ). اصوال369ً، ص3ج  ،1373 (آمدي، 1گرددهمسران صادر نمي

) و كسـي  80، ص1ج ،همـان ( 2الضمير آدمي حكايت دارد فيشخصيتي، وجدان و ما 
اش شايسته است، معاشرت و رفتارهايش در ارتباط با ديگران، نيكـو  كه منش اخالقي

نگـري و سـوء ظـن،     منفـي ). البته در صـورت  238ص ،5ج ،1373آمدي،  ( 3شودمي
 4گـردد كند و سبب سوء رفتـار مـي  وجدان ناسالم و ناكارآمد، در فرد پرورش پيدا مي

هـا  طور كـه عملكـرد نيـك چـون شـكر و سـپاس از نعمـت        همان). 238، صهمان(
ــزه   و ــه انگي ــر، ترجم ــدمات همس ــمند وي    خ ــدان ارزش ــان وج ــت و زب ــاي مثب ه

 ).343، ص1ج ،همان( 5شود مي سوبمح
                                                           

 ».االصل طيبعن  ينبئالفعل،  جميل. «1
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همسران نسبت بـه يـك    1رفتاريهاي ديني بسيار زياد بر نيكدر آموزهسو، ديگر از 
و از رفتارهاي بد و مخرب كـه آثـار    )73، ص1ج 1376(ديلمي،  شده استكيد أتديگر 

ق، 1403(مجلسي،  2معصيت خداست و تماماً گذارد ميسوء رواني و تربيتي بر يكديگر 
اند تا آنان بتوانند با همنشيني خوب و الگوي حسـنه   شدهبرحذر داشته ) 421، ص75،ج

سازي تحوالت تربيتي و معنوي هم ديگر مشـوق، معـين    فراهميگر در درفتاري براي يك
گذار باشند. از جمله نيك رفتاري هاي زوجين نسبت به هـم، تعـامالت نيكـوي    ثير أتو 

است. رسـول اكـرم(ص) بـر     شدهكيد أتديث بسياري برآنها عاطفي آنان است كه در احا
و ) 412، ص1ق، ج1408( نـوري،   3لزوم اكـرام و احتـرام بـه همسـر سـفارش كردنـد      

داشتند و بهترين همسر برايشان بودند و توجه دادنـد   ميخودشان همسرانشان را گرامي 
ز لئـيم بـه   گـذارد و جـ   ميشخصيت و محترم است به همسر احترام  باكه كسي كه خود 
. همچنين احترام كنندگان )371، ص16ق، ج1397(متقي هندي،  4كند همسر اهانت نمي

و نيز مـردم را   )835، ص15، جهمان(  5اند به همسر را بهترين افراد امت اسالمي ناميده
كـه بـه   است ترين آنان را پيش خدا آن كسي معرفي كرده  محبوبخانواده خدا دانسته و 

. از نظـر آن حضـرت،   )210، ص1387شـهرِي،   ري(محمدي  6كند مياش نيكي  انوادهخ
ديگر آن قدر مهـم اسـت كـه    يكآميز و دلسوزانه و ماليم زوجين نسبت به  شفقترفتار 

او را بـه رفـتن بـه بهشـت      وسبب بهشت رفتن كسي مي شود كه هيچ كار نيكي ندارد 
ميمون  ،. ايشان ماليمت همسر را نسبت به همسر)379ص ،16، جهمان( 7اميدوار سازد

هرگـاه  «ميمون و مبارك و خشونت را براي آنان شوم و بدبختي دانسته و فرموده است: 
زيـرا ماليمـت    ؛كندآميز را نصيبشان مي ماليمتاي خير بخواهد رفتار خدا براي خانواده

بخشـد و خشـونت    ميت شود، مگر اينكه آن چيز را زين هيچ گاه با هيچ چيز همراه نمي

                                                           
 ...».حسن العمل. «... 1
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(محمـدي ري   1»كنـد  مـي مگر اينكـه آن چيـز را زشـت     شود نميهرگز با چيزي همراه 
(متقـي هنـدي،    2هـايي چـون خوشـحال كـردن     ريرفتـا   . نيك)218، ص1387شهرِي، 

 4، نشســتن در كنــار هــم)371، ص6، جهمــان(  3، هديــه دادن)708، ص16ق، ج1397
ــا، ج بــي(ورام،  ــازگاري)122،ص2ت ــه )301، ص2ق، ج1406ديلمــي، ( 5، س ، و هم

در تعامالت كالمي، احساسي و عملكردها انجام مـي  زوجين ديگري كه نيك رفتارهاي 
و  )73، ص1، ج1376(ديلمـي،   دهند؛ مورد توصيه مؤكد پيامبر گرامي اسالم(ص)است

ق، 1406(مشكيني،  اند كه زوجين از رفتارهاي بدي چون اهانت و تحقيرايشان خواسته
ق، 1403(مجلسي،  ، آزار دادن)367، ص76ق، ج1403(مجلسي، گيري ، سخت)255ص
 ،1367 (صـدوق  ، خيانت)250، ص14ق، ج1408(نوري،  درازي دست، )365، ص76ج
، 1386(حكـيم،   ، امانتـدار نبـودن  )429 صق،  1307(صدوق،  ، ستمگري)365ص ،4ج

ي، (مجلســـگويي ناســـزا، )249،ص103ج ق،1403(مجلســـي،  ، تهمـــت زدن)436ص
(همـان،   ، تنها غذا خوردن و با همسر سر سفره حاضـر نشـدن  )115، ص69ق، ج1403

و انجـام   )202، ص1414(طبرسـي،   ، نپذيرفتن عذر همسر و نبخشـيدن خطـا  )116ص
 .كنندپرهيز  )94ق، ص1400(ابن شعبه حراني،  كارهاي زشت ديگر

 ) تقويت عشق به پروردگارـه
 با عشق و محبت به خداوند همبستگي كامل دارد.و عاشقانه همسران  آميز محبتروابط 

هـاي  اي از توانمنـدي مجموعـه ي يشـكوفا ارضاي مطلوب غريزه جنسـي همسـران، بـا    
و عشـق و عاطفـه    اسـت  سرشتي در روابط و تعامالت زوجين بـه هـم پيونـد خـورده    

عبيـه  كه به صورت نياز و خواسته در آنان تي يهاتوانمنديآورد؛ اي را پديد ميجانبه همه
و ي يخـداجو طلبـي،  خـواهي، محبـت  ها، عواطفي چون: آرامـش است. اين خواسته شده

و دوست داشتن حقيقـت  ي يجوحقيقتخواهي، زيباطلبي و دوست داشتن خدا، فضيلت
يابنـد و روابـط   هاي رسوالن الهي پرورش مياست كه با تدابير عقلي و در سايه هدايت

                                                           
شئ قـطّ االّ زانـه، و انّ    في يكنالرفق، فانّ الرفق لم  عليهمآدخل  خيرا بيتو الخُرق  شؤم و اذا اراداهللا باهل  يمنالرفق « .1

 ».شئ قطّ اال شانه في يكنلم  الخُرقِ

 ».سرورا... بيتهاهل  عليمن ادخل « .2

 »....ةيبهداهله  يال يرجع... فل « .3

 ».هذا مسجدي فيمن اعتكاف  تعالياهللا  الياحب  عيالهجلوس المرء عند « .4

 ».دينه عليعون الرجل  ةالمواتي ةالزوج« .5
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دهند. محور اين روابط، عشق و محبت به ان ميممطلوب و عشق شايسته همسران را سا
كند و به ميزانـي كـه   خدا و فضيلت است و هر عشق ديگري با اين محور معني پيدا مي

يابـد، روابـط عاشـقانه آنـان از سـالمت      اين محور در روابط زوجين نمود بيشتري مـي 
 بيشتري برخوردار خواهد بود. 

زيرا عشقش در طـول   ؛آن قابل ستايشو دارنده  است تى، ممدوحچنين عشق و محب
شـود و همـه   و در طريق عشق به پروردگار است. از چنين عاشقي جز خوبي صادر نمي

مل ااش دوست داشتني، ارزشمند، زيبا و كگفتارها، احساسات و عواطف و رفتار جنسي
ورزد و خـدادادي عشـق مـي   هـاي  ييزيبادر روابط خود با همسر به  فردياست. چنين 

كند و در زبان و جوارح آشكار مـي سـازد. در   مندي از آنها را در دل احساس ميرضايت
هـاي  و هوا خودخواهي به عنوان نعمت الهي وجود دارد و از  خواهيديگر ،چنين عشقي

همـراه اسـت و از     شاديسراسر تعامالتشان با يكديگر با نشاط و . خبري نيستنفساني 
آور و لـذّت زا  نيـرو  بخـش،  آرامـش ط جنسي رواب حوصلگي خبري نيست؛ناراحتي و بي

 دارد. باز مي خشونترساني و  آزارتفاوتي، قهر، بي آنها را ازو  است
و ابراز عشق بـه يكـديگر،    و نيازهاي سرشتي ىطبيعهاى خواستههمسران با ارضاي 

ورزند و در ارتقابخشي به درجات عشقشـان بـه خـدا بـا يكـديگر      وند عشق ميخدا به
هايي كـه از فطـرت آدمـي    چنين عشقاند. دهند و هر دو در اين مسابقه برندهمسابقه مي

جويي، ارزشـمندي   كمالطلبي، گرفته و اقتضاي شكوفايي ابعاد محبتي، انسي، زيبات ئنش
و نيازهاي طبيعي همسر و با تدبير عقالني آنان، همـراه اسـت و پيامـدهايش محبـت و     

الي و رشد معنوي، همكاري، فـداكاري و ايثـار   دلدادگي به نعمت خداوندي، آرامش، تع
و از خود گذشتگي اسـت، در حقيقـت عشـق الهـي اسـت. از ايـن رو اسـت كـه امـام          

ورزي، انـس بـا   سجاد(ع) از ساختار روابط جنسي و پيوندي كه ميان لذت جنسي با مهر
ه يكديگر و آرامش زن و مرد دارد، به عظمت ياد كرده و شاهكار قدرت خداوند خوانـد 

را حق همسران دانسته تا هر يك در برآوردن اين حق براي همسرش بايد با  و آناست 
 ).268ق، ص1400(ابن شعبه حراني،1توكّل بر قدرت الهي جديت نمايند

(ع) و منـابعي ديگـر چـون شـرح      علـي (ع) كه در ديـوان امـام    عليعاشق بودن امام 
گوينـد :آيـا تـو عاشـق     شده است كه ميالواعظين نقل  ةضروالحديد و  ابي ابنالبالغه  نهج

                                                           
 ».اال باهللا ةقوو ال  عظيم،البد من قضائها و ذالك  التيقضاء اللذه  اليهاو موضع السكون  ةالمؤانسو  ةالرحمفان لها حق . «1
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نيشـابوري،  ( 1گذرد كه عشق در من نباشـد! (ع) فرمود: آيا روزي بر من مي اماماي؟ شده
 )، به همين مفهوم است.418،ص2ج تا، بي

حيـواني اسـت    يك رابطه خودخواهانه و صرفاً  كه رابطه جنسي است غير ازاين عشق 
همـراه اسـت و آشـفتگي     كـردن فضـائل انسـاني   با تنش، ناديده گرفتن حقوق و ضايع  و

هاي رواني و زيانمندي در گي، بزهكاري اجتماعي، تهديد اخالق و معنويت، آسيبخانواد
، كـور از ديدن واقعيات  عاشق راچشم  چنين عشقي دنيا و آخرت را در پي خواهد داشت.

 2خواهـد بـود.  ن درسـت  از واقعيـات  شا ناسالم و ارزيابي و نگرشش كند مي بيمار دلش را
با غفلت از خدا و نافرمـاني او همـراه اسـت (محمـدي ري شـهري،       معموالًچنين عشقي 

) و يـا در يـك   222، صهمـان ( 3با نگاهي شهوي پديـد آمـده   و يا صرفاً) 221،ص1384
)؛ 224، صهمـان ( اسـت شـده  لحظه و بدون تأمل و بدون ارزيابي صحيح دل پـذيرايش  

)، غـم و غصـه   226، ص همـان ( ني ايمان از دل فردچنين عشقي پيامدهايش زدودن شيري
   ).400و 399، ح همان( زياد و طوالني و هالكت و نابودي است

هاي جنسي كه منشأ آن صـرفاً احسـاس و شـهوت     عشقاز ديدگاه اسالمي  ،بنابراين
هاي فطري آدمي پيونـدي   جنبهو با ديگر نيست  و تحت نظارت و كنترل عقالنيتاست 

عي و انساني نيست. در عشق انساني زن و شوهر، مهر، صفا و صميميتي عشق واقندارد؛ 
هـا و  است كه به تدريج و در طـول زمـان و در معاشـرت دائـم و اشـتراك در خوشـي      

دهد و آثـار   ميهاي زندگي و انطباق يافتن روحيه آنها با يكديگر خود را نشان ناخوشي
). اين عشق نه تنهـا در  98، ص1388(مطهري،  آورد ميمطلوبي را در زندگي آنان پديد 

بلكه در مجموعه احساسـات و  )، 237ص ،75ق،ج1403(مجلسي،  4زبان اظهار مي شود
هـيچ گفتـار و هـيچ ابـراز      ،و بر اسـاس آمـوزه هـاي دينـي    گردد  ميرفتارشان منعكس 

شود، مگـر آنكـه محبـت و عشـق در آن      نمياحساسات و هيچ عملكردي از آنان صادر 
گر ايـن عشـق اسـتمرار يابـد و عوامـل اجتمـاعي آن را آلـوده نسـازد و         شود. ا ميديده 

                                                           
 ».خلوت من العشق يوماًباهللا هل انت عاشق فقلت و هل  لي يقولون. « 2
 ».ةيحصح يرغ ينبع ينظربصره، وامرض قلبه، فهو  ياعش يئاو من عشق ش. «3

 ».ةالغفلاياكم و فضول النظر، فإنّه يبدر الهوي و يولّد « .3

باشد كه يكـي ...،   نياز نمي زن در روابط بين خود و شوهرِ همدلش، از سه خصلت بي فرمايد: امام صادق(ع) مي. 2

 اظهـار  و...  هـنّ  و خصـال  ثالث عن لها الموافق زوجها بين و بينها فيما بالزّوجة غني ال«اظهار عشق با دلربايي است. 
 »بالخالبة له العشق
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كنـد بـه يكـديگر    تمتّعات زوجين همان طوري كـه اصـول عفـاف و تقـوا ايجـاب مـي      
اختصاص يابد، حتي در دوران پيري كه شهوت خاموش است و قادر نيست زوجـين را  

 پيونـد بـه يكـديگر    به يكديگر پيوند دهد، آن عاطفه صميمانه و عاشقانه سخت آنهـا را 
).  عشـق  99، ص1388(مطهـري،   گسـتراند د و پيوسته آرامش را در زنـدگي مـي  ده مي

يابـد و در  واقعي زن و مرد، جذب و انجذابي است كه در اثر وصال و نزديكي كمال مي
انـدازد و ربوبيـت و لطـف و    سراسر زندگي آنان يگانگي، مودت و رحمـت سـايه مـي   

-حكيم عليم را در روابط عاطفي و انساني خـويش نشـان مـي    پايان خداوند يرحمت ب

 ).100، صهمان( كنندو سعادت جاويد يكديگر را تضمين مي 1دهند

 گيري نتيجهبحث و 

هـاي عـاطفي و   هاي مهم روابـط زن و شـوهر نسـبت بـه همـديگر، توانمنـدي      از ريشه
كنـد و   مـي  محـوري آنهـا غلبـه    خـود حتـي بـر    هاي معطوف به يكديگر است كه كشش
دهـد.  هايشان را براساس همدردي، همدلي، محبت و از خودگذشتگي سامان ميفعاليت

عاطفي به شكل مثبت و كارآمدي  ةبالقوهاي زن و شوهر با به جريان انداختن توانمندي
توانند شناختي و نگرشـي و  ها ميگذارند. اين توانمنديبر روند تربيتي يكديگر تأثير مي

 ت رفتاري و عملكردي باشند.  صوريا به 
ها و روابط عـاطفي در جهـت اهـداف    گيري از توانمندي بهرههاي ديني بر در آموزه

اي كه روابط چهارگانه فرد با پروردگـار،  گونهتربيتي و معنوي بسيار تأكيد شده است؛ به
خود، ديگران و جهان هستي در يـك سـاختار شخصـيتي واحـد، مفهـوم و معنـي پيـدا        

باعث ارتقاء شـناخت يقينـي و ايمـان، سـاماندهي      هاسازي اين توانمندي شكوفا. كند مي
شود. روابـط  سازي براي نيل به حيات طيب ميعواطف و انجام عملكرد مدبرانه و زمينه

اي برخوردار اسـت؛ زيـرا در آمـوزه هـاي     عاطفي همسران در اين زمينه از جايگاه ويژه
سبت به يكديگر از طريق روابط عاطفي مطلـوب آنـان   اسالمي بر نقش تربيتي همسران ن

ي يشـكوفا انـد تـا بـراي    با يكديگر تأكيد گرديده و آنان مسئول يكـديگر معرفـي شـده   
همـه شـما   «اكرم(ص) فرمود:  . رسولكننداستعدادها و رشد و بالندگي يكديگر كوشش 

اش، به خـانواده مؤمنان بايد حافظ و راهنماي كساني باشيد كه با شما هستند. مرد نسبت 

                                                           
هاي او اين است و يكي از نشانه ؛لِّتَسكُنُوا إِلَيها وجعلَ بينَكُم مودةً ورحمةً أَزواجاآياته أَنْ خَلَقَ لَكُم منْ أَنفُسكُم  ومنْ« .1

 .)21(روم/ كه از خود شما براي شما همسري آفريد تا با او آرام گيريد و ميان شما مهر و محبت قرار داد
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حافظ و راهنما است و نسبت به هدايت و تربيت آنهـا مسـئول اسـت و زن نيـز بـراي      
گر است و نسبت به تربيت و هدايت آنها مسـئوليت  هايش حافظ و هدايتشوهر و بچه

 ).901، ص2تا، ج بي(بخاري،  1دارد
شـد  سازد تـا هـر يـك نقـش مهمـي در ر     پذيري عاطفي زمينه را فراهم مي مسئوليت

كالمـي، احساسـي و عملكـردي يكـديگر ايفـا نماينـد و از        2هاي طيب ارتباطاخالقي، 
ها هم پيشـگيري كننـد و   ها و بد رفتاري، مراء و جدال و بد اخالقيبرخورد خشمگينانه

از هـر   )،96، ص15 ق، ج1392(  اسـت  همان طور كه عالمه طباطبايي(ره) بيـان داشـته  
كه اين طيب بـودن   3مچنين براي يكديگر طيب باشندسازند. ه دوررفتار زشت خود را 

در ابعاد مختلف، عشقشان را به عشق خدا و فضائل انساني پيونـد دهنـد و همـديگر را    
  4.ديگر تجربه نمايندبه اعمال صالح سوق داده و حيات طيبه را با يك

ر هـاي عـاطفي د  سـازي توانمنـدي   شكوفا، بارز نمودن و شدبر اساس آنچه كه ذكر 
دهـد، بلكـه بـه    دو را در سطوح مختلف سـامان مـي   همسران نه تنها روابط بين آن ميان

تـر بـراي   سازي روابط با ديگران از جمله خدا و نيز جو خـانوادگي سـالم   سالمارتقاء و 
توجـه بـه    . بنابراين،تربيت و پرورش فرزندان به دور از تنش و درگيري خواهد انجاميد

هـاي آموزشـي بـراي     كارگـاه زي براي زوجين در جامعه از جملـه  رياين نكته در برنامه
   .رسداي و... ضروري به نظر ميزوجين، جلسات مشاوره

  

                                                           
علي بيـت بعلهـا و ولـده و     ةراعي ةوالمراكلكم راع فمسئول عن رعيته... والرجل راع علي اهل بيته و هو مسئول عنهم، « .1

 ».هي مسئول عنهم

2. »يدمالْح رَاطوا إِلَى صدهلِ ونَ الْقَوبِ موا إِلَى الطَّيده24(حج، » و.( 

3. »اتبالطَّي اتبلطَّيونَ لبالطَّيبِينَ ولطَّي26(نور، » ل.( 
 ).97(نحل، » ينَّه حياةً طَيبةًفَلَنُحيِ مؤْمنٌعملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو  منْ« .4
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 . وقاستاد على اكبر غفارى تهران: نشر صد

، ترجمـه محمدرضـا انصـاري    االعمـال االعمـال و عقـاب  ثواب)، 1386( _________
 محالتي، نشر نسيم كوثر.
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انتشــارات  :فارسـي، تهــران  -، عربــينـوين فرهنــگ )، 1354طباطبـائي، ســيد مصـطفي(  
 كتابفروشي اسالميه.

 سالميه.دارالكتب اال :، تهرانالقرآن تفسير في الميزانق)، 1392طباطبائي، محمد حسين (
تحقيـق   ،االخـالق مكـارم  ،ق) 1414أبي نصر الحسن ابن الفضل ابـن الحسـن (   برسي،ط

   .مؤسسه النشر االسالمي :قم، وليعالء آل جعفر، الطبعه اال
   المكتبه المرتضويه. :، تهرانالبحرينمجمع تا)،  طريحي، فخرالدين (بي

 ديـدگاه از  اخالقـي  يـت تربدر  رفتارياصالح مشكالت  شيوه)، 1379نقي ( فقيهي، علي
نشـر تربيـت    :تربيت اسالمي، ويـژه تربيـت اخالقـي، قـم     2، كتاب نراقي مهدي الم

 اسالمي.
در روابط زن و شوهر از منظـر قـرآن و    تربيتيو اصول  مباني«)، 1385( _________

 .قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 3 ماره، شاسالمي تربيتدو فصلنامه ، »حديث
 ، ترجمـه و شـرح خالصـه دو جلـد بحـار،     بنادرالبحـار تـا)،   ي نقي(بيفيض االسالم، عل

 انتشارات فقيه.
 دارالكتب االسالميه. :، تهرانيالفروع من الكاف)، 1362يعقوب (محمد بن كليني رازي، ال

 ، تهران: دارالكتب االسالميه.ياصول الكافق)،  1391( _________
، سـنن االقـوال و االفعـال    يزالعمال فـ كنق)، 1397( هندي، علي بن حسام الدينالمتقي 

 مكتبه التراث االسالمي. :تحقيق حسن روزق، تصحيح صفوه السقاء، بيروت
 .الوفاءمؤسسه :بيروت ،بحاراالنوار ،)ق1403( باقر محمد مجلسي،
 سازمان چاپ و نشر دارالحديث. :، قمجواننامه حكمت)، 1384شهري، محمد (ريمحمدي

، ترجمـه حميدرضـا   يثخانواده از نگـاه قـرآن و حـد    يمحكت)، 1387( _________
 الحديث.شيخي، قم: انتشارات دار

 اخالق در قرآن، تحقيق و نگـارش محمـد حسـين    )،1376( محمد تقي ،يزدي مصباح

 .مؤسسه آموزش و پژوهش امام خميني(ره): قم، اسكندري
 : انتشارات صدرا.قم، 9، چالسالم عليه عليجاذبه و دافعه  )،1368مطهري، مرتضي (

 : انتشارات صدرا.قم، 33، چنظام حقوق زن در اسالم)، 1384( _________
 انتشارات صدرا. قم: ،يمطهر يدشه استاد آثار مجموعه)، 1385( _________
 .، انتشارات صدرا26، چدر اسالم و جهان غرب ياخالق جنس)، 1388( _________



 101             هاي دينينگاه تربيتي به روابط عاطفي زوجين در آموزه

 

، تحقيق حسين استاد ولـي و علـي اكبـر    االماليتا)،  د بن محمد بن نعمان (بيمفيد، محم
 غفاري، قم: موسسه النشر االسالميه.  
الشـرح   غريـب  فـي  المنيـر المصباح ق)، 1347(المقري الفيومي، احمد بن محمدبن علي

 مطبوعات محمد علي صبيح و اوالده.   :مصر، للرافعي الكبير
چاپخانه بزرگ قـرآن   :قم ،منتخب آياتشرح  كريم،قرآن  )،1388مكارم شيرازي، ناصر(

 .انتشارات اسوه كريم،
 مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان. :، قمالسعاداتجامع ق)، 1383نراقي، محمد مهدي (
آلمؤسسـه  :، بيروتالمسائل الوسايل و مستنبط مستدركق)، 1408نوري، ميرزاحسين (

 التراث. البيت الحياء
 انتشارات رضي. :، قمالمتّعظين بصيرهو  الواعظين روضهتا)، (بي النيشابوري، فتّ

 ،الخواطر و نزهه النّـواظر (مجموعـه ورام)   يهتنب)، تا بيورام بن ابي فارس، ألبي الحسن (
   .دار التعارف و دار صعب :بيروت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


