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  راهکارهاي رسول خدا

 برد همسران از اختالفات زناشوييدر پيشگيري و برون

 6خانيحسين قاضي

 چکيده

اما بايد توجه  ،بخشي از زندگي مشترک استاختال  در مناسبات زناشويي همسران هرچند 
رفت از آن يافت؛ چراکه راحتي فراهم نيايد و در صورت بروز، راهي براي برونداشت تا بستر آن به

ها، کشانيده شدن همسران به رويارويي و تنش در زندگي مشترک را به همراه چاره نکردن اختال 

نشان از آن دارد که آن حضرت در مواجهه با  دارسول خخواهد داشت. کاوشي در تاريخ زندگاني 

هايي داشته است. بر اين اساس پرسش ها و اقداماين مسئله بوده و بنابراين در ارتبا  با آن سفارش

اند در راستاي پيشريري از اختال  ميان همسران چه راهکارهايي را ارائه داده آن است که پيامبر

بُرد همسران از آن استفاده کرده است؟ استقراء هکارهايي براي برونو در زمان بروز اختال  از چه را
هاي تاريخي، حديثي و تفسيري در نخستين گام و هاي مرتبط با اين مسئله در ديرين نراشتهداده

مضمون در راستاي شناخت راهکار مورد استفاده در آن محور، روش سپس ترکيب اطالعات هم

ها حکايت از آن دارند که راهکارهاي هاست. يافتهپاسخ به پرسش کار گرفته شده برايپژوهش به

اند که با اي حضرت ناظر به دو مقطع پيش از ازدواج و دوران زندگي مشترک چنان بودهپيشريرانه

اي گونهکاربست آنها زندگي زوجين به اختال  دچار نيايد. در صورت بروز تنش هم راهکارها به

برطر  گشته و همسران به زندگي خود بازگردند. در زمان ناچار بودن به  هستند تا مشکل روي داده
کاربست راهکار جدايي نيز باز نهادن مسير براي بازگشت و توجه به پيامدهايي مانند حضانت فرزندان 

 مورد اهتمام بوده است.
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 مقدمه. 0

ترين نهاد اجتماعي از ارزش وااليي برخيوردار اسيت.   عنوان بنیاديخانواده به حف  کیان

در سخن از مناسبات همسران، تفاهم و اختالف دو روي زندگي مشترک هستند. زن و ميرد  

هيا  بايست در زندگي مشيترک بيدان  نیازهاي مادي، عاطفي و اجتماعي فراواني دارند که مي

ها و رفع نشيدن آنهيا بيه غلبية ناسيازگاري در روابيط       الفپاسخ گفت. بايد دانست وجود اخت

آسياني  کنيد کيه بيه   هيايي ميي  زوجین کشیده خواهد شد و سرنوشت خانواده را دچار آسیب

طلبد شيیوة مواجهية مناسيب بيا مسيئلة      توان از پیامدهاي آن رهايي يافت. بنابراين مينمي

 ج مورد اهتمام قرار گیرد.هاي ازدوااختالف در روابط همسران از همان آغازين گام

نشيان از آن دارد کيه آن حضيرت بيا مسيئلة       ازآنجاکه مطالعة تاريخ زنيدگاني پیيامبر  

انيد پرسيش آن اسيت کيه ايشيان در      اختالف در مناسبات زناشويي همسران مواجهيه بيوده  

ها بيه زنيدگي مشيترک زوجيین چيه راهکارهياي       رساني اختالفگیري از آسیبراستاي جلو

بُيرد  شدند براي برونخاطر اينکه همسران به اختالف دچار مياند و بهاي ارائه دادهپیشگیرانه

هيا در گيام   اند؟ در پاسخگويي به ايين پرسيش  آنان از اختالف، از چه راهکارهايي بهره گرفته

هاي تاريخي، حديثي و تفسیري هاي مرتبط با مسئله در رجوع به ديرين نگاشتهنخست داده

راسيتا بيا يکيديگر ترکیيب     هاي هيم . آنگاه بر اساس محوريابي مشترک، دادهاستقرا گرديدند

شدند تا راهکار مورد کاربست در آن میان شناخته شود. در پايان نیز بر اساس اين راهکارها، 

 تالش شده است راهبرد کالن حضرت معرفي شود.

الم سيبب شيده   در امر پیشینه بايد گفت اهمیت جايگاه خانواده و حف  بنیان آن در اس

ميديريت  »مورد توجه نويسيندگان ايين قلميرو قيرار گیيرد. در مقالية        است روايات پیامبر

حاصيل  « هاي زناشويي بيا رويکيرد حيل مسيئله از منظير مشياورة خيانواده و اسيالم        تعارض

خشونت خانگي هاي زاده و اعظم پرچم، و کتابهاي نجمه بارباز اصفهاني، مريم فاتحيتالش

فير،  قليم محمدرضيا سياالري   بيه  بررسي علل و درمان با نگرش به منيابع اسيالمي  علیه زنان؛ 

شيهري و عبياس   آوري محميد محميدي ري  ، جميع تحکیم خانواده از نگياه قيرآن و حيدي    

بيا   سيبک زنيدگي رسيول خيدا    نوشيتة ناهیيد طیبيي و     زن در چشم پیيامبر پسنديده، 

از حضرت بیان شده يا به مياجرايي کيه   زاده به تناسب رواياتي قلم فرزانه حکیمبه همسرانش

اند اشاره شده است. اما در مجموع بايد گفت چون مسئله، آن جناب رهنمودي در آن داشته
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هم موردي  آثار اختالف در روابط زوجین نبوده بنابراين اشاره به سخنان و اقدامات پیامبر

 بوده و نگاه جامعي به آن مطرح نبوده است.

ر مسیر زندگي مشترک است. با آنکه همسران در شيروع زنيدگي بير    ازدواج گام نهادن د

ها در روابط روزمره میيان ايشيان،   اما چهره نشان دادن اختالف ،اندانديشة همراهي و همدلي

هيا و  توانيد زوجيین را بيه ناسيازگاري سيوق دهيد. رهانیيدن همسيران از ايين اخيتالف          مي

زندگي مشترک از چنيان اهمیتيي برخيوردار     ها در راستاي حف  بنیان خانواده وناسازگاري

طلبد زوجین نسبت به بسترها و عوامل بيروز اخيتالف در روابيط میيان خيود و      است که مي

هياي موردنیياز را بیاموزنيد.    هاي الزم را کسب کيرده و مهيارت  چگونگي رهايي از آن آگاهي

زنيدگي خيود حضيرت از    بر آنکه گياه  نشان از آن دارد افزون مطالعة تاريخ زندگاني پیامبر

خاطر جايگاه پیشوايي، مردم نیز بيراي رهيايي از   شد بهسوي همسرانش به تنش کشانده مي

چنیني در روابط خود با همسرانشان به حضيرت مراجعيه کيرده و خواهيان راه     مشکالت اين

بايست براي در امان مانيدن پیيروان از پیاميدهاي    چاره بودند. ضمن آنکه در امر راهبري مي

 صورت کلي بر آنان گوشزد کرد.ها، گاه نکاتي را بهگونه اختالفروافتادن در اينف

بيا اخيتالف در روابيط     هاي منابع کهن در چگيونگي مواجهية پیيامبر   در استقراي داده

 بُردي رصد کرد:اي و برونتوان در دو محور پیشگیرانههمسران، راهکارهاي ايشان را مي

 اي. راهکارهاي پيشگيرانه2

آينيد بحي  پیشيگیري در راسيتاي فيراهم      وجود نميباره بهها به يکازآنجاکه اختالف

نشدن بسترها و مهیا نیامدن عوامل براي شروع اخيتالف میيان همسيران اميري شايسيته      

توانند ريشه در زمياني داشيته باشيند کيه در     ها میان زوجین مياست. بسیاري از اختالف

نه راه بروز اختالف در آينده را بست. با بررسي روايات شد با کمترين هزيصورت توجه مي

آفرين در مناسبات همسران، بيازخواني  هاي منابع کهن ناظر به بسترهاي تعارضو گزارش

اي حضرت حکايت از آن دارند که اين راهکارها ناظر بيه دو مقطيع   رهنمودهاي پیشگیرانه

زاييي در زنيدگي   ا شيرايط بيراي تينش   اند تا با کاربست آنهاز زندگي مشترک ارائه گرديده

هايي که گاه از روايات عمومي و گاه ناظر به يک واقعية خياص   زوجین فراهم نیايد. توصیه

 اند.دست آمدهبه
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 هاي قبل از ازدواج. پيشگيرانه1ـ2

اي پيیش از شيروع زنيدگي مشيترک     گرفتيه رهنمودهياي پیشيگیرانه   در بررسي صيورت 

 که صبغة تعیین مالک دارند از اين قرار هستند:آفرين متناسب با بسترهاي تنش

 . حق زوجين در انتخاب همسر2ـ1ـ1

بايد دانست بنابر فقه امامیه انتخاب شريک زنيدگي حقيي بيراي زوجيین اسيت و ديگير       

باشيد )کلینيي،   هيم بيراي دختيران بياکره حقيي نميي      بستگان را جزء پدر يا جد پيدري آن 

 (.702: 62ق، ج6111

( همسر خنساء دختر خذام انصاري در نبرد اُحُد به شهادت رسيید  ق3بن قتاده )نیسأ

گذشت که خيذام  (. مدتي از ماجراي شهادت أنیس مي301ي303: 3ق، ج6162سعد، )ابن

اما خنساء اين زوجیّت  ،آنکه نظر دخترش را جويا شود وي را به همسري مردي درآوردبي

بياره  او را گفيت: پيدرت را در ايين    بربرد. پیيام  را برنتابید و شکايت به نزد رسول خدا

؛ 61: 0ق، ج6123خواهي ازدواج کن )شيافعي،  اختیار و حقي نیست با کسي که خود مي

(. در ماجرايي ديگر دختر جواني نزد عايشه آمد و گفت پدرم 331: 9ق، ج6162سعد، ابن

را دوست  که من وياش داده است درحاليمرا براي برطرف کردن فقر خويش به برادرزاده

وگو با وي حق قبول که از ماجرا آگاه شد پدر دختر را فراخواند و در گفت ندارم. پیامبر

؛ نسيائي،  611: 1تيا، ج يا رد اين ازدواج را وابسيته بيه نظير دختير دانسيت )صينعاني، بيي       

  (.97ي91: 1ق، ج6319

 هاي جسماني. لزوم توجه به بايسته2ـ1ـ2

هياي جسيماني انتخياب    رهنمودهايي را ناظر به بايسته عنوان راهنماي دينيبه پیامبر

 رهاند.ها مياند که کاربست آنها زندگي مشترک را از بسیاري از تنشهمسر ارائه داده

: 3ق، ج6121شیبه، ابيهاي ظاهري در زنان شايستة ازدواج )ابنبرشمردن برخي ويوگي

ن بييه ديييدن زن مييورد (، رهنمييوني برخييي مييردا011: 62ق، ج6111؛ کلینييي، 111ييي110

: 1ق، ج6311؛ اليدارمي،  110: 1تيا، ج حنبيل، بيي  خواستگاري پیش از انجام عقد )احميدبن 

ق، 6111؛ کلینيي،  331: 3تيا، ج حنبيل، بيي  (، و رواياتي در جايگاه مشياهده )احميدبن  631

هياي ظياهري در پاييداري عقيد     به نقش خصيلت  ( همگي بیانگر اهتمام پیامبر179: 62ج

 .ازدواج است
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 هاي اخالقي. لزوم توجه به بايسته2ـ1ـ3

هاي جسماني بلکه برتر از آن، توجه به صفات اخالقي همسر آينده است. در کنار خصلت

 اند.بر آن تأکید فراوان داشته اي که پیامبرمسئله

او را بيه   خواستار مشاوره در انتخاب همسر شد. پیيامبر  مردي با حضور نزد رسول خدا

؛ طوسيي،  011: 62ق، ج6111از میان بيانوان متيدين رهنميون شيد )کلینيي،       انتخاب همسر

در میيان  آميده اسيت:    «نيور » (. ناظر به بستر تاريخي نزول آية سوم سيورة 126: 7ق، ج6127

دستي و سختي در معیشت دچار شدند و در مدينيه  مسلمانان مهاجر به مدينه، افرادي به تنگ

دسيتان را بيه   توانسيت زنيدگي ايين تهيي    دواج با آنان ميکردند که اززنان توانگري زندگي مي

هاي نامشروع بودنيد  سامان آورد اما مشکل آن بود که برخي از اين زنان توانگر، آلوده به ارتباط

انديشیدند که فارغ از اين فساد اخالقي با ازدواج بيا ايين زنيان از سيختي در     و برخي به اين مي

درصدد کسب چاره برآمدند اما پاسخ  در نزد رسول خدا معیشت گذر کنند بنابراين با حضور

مرد زناکار جز بيا زن زناکيار ييا مشيرک ازدواج     »آن حضرت با توجه به فرمان الهي اين بود که 

حياتم،  ابيي ابين « )آوردکند و زن زناکار را جز مرد زناکار يا مشرک به ازدواج خيود درنميي  نمي

. نمونية ديگير از رفتيار ناشايسيت     (310ق: 6166؛ واحيدي نیشيابوري،   10ي13: 0ق، ج6161

غيانم عيدوي از فاطميه    بين وجرح همسر از سوي مرد است. ابوجهم پسير حذيفيه  ضرب اخالقي

با بیان اين  مشاوره طلبید. پیامبر دختر قیس خواستگاري کرد و اين بانو نیز از رسول خدا

ا ابيوجهم را بيه صيالح ندانسيت     دلیل که ابوجهم نسبت به زنان دستِ بزن دارد ازدواج فاطمه ب

 (.  161: 1تا: جحنبل، بي؛ احمدبن161ي163: 9ق، ج6162سعد، )ابن

 . توجه به توان اقتصادي مرد2ـ1ـ4

هاي امر امروزه توانمندي اقتصادي مرد براي ادارة زندگي مشترک همواره يکي از دغدغه

 ازدواج است.

مسر و ملزومات اولیة زندگي برآيد که مرد از پس نفقة هايگونهتوانگري در مال به

در مورد  بدان اشاره داشته است. بانويي از رسول خدا مالک ديگري است که پیامبر

دستي يکي از آنان در خواستگارانش نظرخواهي کرد و حضرت در مشاوره دادن به دلیل تهي

؛ 096ي092: 1ق، ج6121أنس، بنآن مقطع، ازدواج با وي را به صالح ندانست )مالک

 (.11: 0ق، ج6123شافعي، 
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 . تأملي در پاسخگويي جنسي2ـ1ـ5

ازآنجاکه کامجويي يکي از نیازهايي است کيه در امير ازدواج باييد بيه پاسيخگويي بيدان       

هاي زن و مرد در اين مسيئله نباييد از نظير    ها و توانايياهتمام شود بنابراين توجه به خصلت

 پنهان بماند.

از حضرت بدان سبب که به دلیل شرايط جسماني خياص   آمد و فردي نزد رسول خدا

بيا   يابد تا پاسخگوي نیازهاي جنسي وي باشد طلب چاره کرد. پیيامبر خود، همسري نمي

سنگ تيو در ايين اميور قيرار     مگر آنکه فردي را هم ،بیان اين جمله که خداوند تو را نیافريده

شيأن  کرد تا سرانجام او همسير هيم  جوي بیشتر وداده باشد، او را تشويق به تفح  و جست

 (.123ي126: 62ق، ج6111خويش را يافت )کلیني، 

 . توجه به فرهنگ ازدواج منطقه2ـ1ـ6

هر قومي در امر ازدواج، فرهنگي دارد. با آنکه ممکن است به برخي باورها نقيدهايي وارد  

ها توجه داشيته تيا   اما بايد مرد و زن به هنگام گام نهادن در مسیر پیوند مشترک بدان ،باشد

 دچار مشکل نشوند.

اميا حضيرت بيا     ،با بانواني از اهالي مدينه مطرح بود با آنکه پیشنهاد ازدواج رسول خدا

خواسيت ايين کيار    خاطر آنکه نميي به« هَوو»توجه به فرهنگ عدم کنار آمدن زنان مدينه با 

(، 626: 1ق، ج6167ي، ؛ بيالذر 611: 9ق، ج6162سعد، آزردگي انصار را به همراه آورد )ابن

( و لیليي دختير   319: 9ق، ج6162سيعد،  از ازدواج با حبیبه دختر سهل از خزرجیيان )ابين  

 (.19: 1ق، ج6167؛ بالذري، 612ي661خطیم از اوسیان چشم پوشید )همان: 

 . راهکارهاي پيشگيري از تنش در زندگي مشترک1ـ1

هياي  همسيران در چيالش  زندگي مشترک مسیري است که امکان دارد کشتي مناسبات 

 پرتالطم فراروي آن با امواج سهمگین مواجه شده و به گرداب بیفتد.

به هنگام زنيدگي مشيترک متناسيب بيا بسيترهاي       گرفته رسول خدادر کاوش صورت

 اند:اي را بیان کردهآفرين، رهنمودهاي پیشگیرانهتنش

 . ابراز محبت به همسر2ـ2ـ1

بر اينکه دوست داشتن خود را نسبت به کسي مبني ابا توجه به روايتي از رسول خد
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(، 637ي631تا: الدنیا، بيابيکه تو را دوست دارد اظهار کن تا اين مهر استوارتر شود )ابن

 اي دارد.بايد گفت در سفارشات مهرورزانه ابراز عیني عالقه جايگاه ويوه

زن دانسيته اسيت )شيیخ    دامني هدية مرد به همسرش را از عوامل افزايش پاک پیامبر

(. با ضمیمه ساختن اين اخبار به روايات هديه که در آنهيا هدييه   396: 1ق، ج6163صدوق، 

: 1ق، ج6111ها دانسته شيده اسيت )کلینيي،    کنندة کینهدادن باع  جلب محبت و برطرف

عنوان يک سیرة عملي در رفيع کيدورت و   توان به جايگاه هديه دادن به همسر به(، مي711

اد محبت میان همسران در راستاي حف  بنیان خانواده نیز اشياره داشيت. همچنيین از    ازدي

هرگيز از قليب زن   « من تو را دوسيت دارم »آمده است: سخن مرد به همسرش که  پیامبر

 (.  361: 66رود )همان، جبیرون نمي

 هاي منزل به مرد. مهارت خبررساني اتفاق2ـ2ـ2

وة آگاهي دادن به مرد از آنچيه در غیياب وي در   هاي زندگي مشترک، نحازجمله چالش

 منزل روي داده است.

نجيار، فرزنيد خردسيالي    ق( از طائفية خزرجيي بنيي   31سلیم دختر ملحان و ابوطلحه )ام

سلیم که خيود را  داشتند که روزي در نبود پدر وفات يافت. شب که ابوطلحه به خانه آمد، ام

گفت طعام برايش حاضر کرد و چون ابوطلحه سيراغ  آمد و براي شوهر آراسته بود او را خوش

سيلیم  از فرزند گرفت، پاسخ داد خاطرت جمع که او آسوده است. سپس در زمان غنيودن ام 

خود را در اختیار همسر قرار داد تا کام دل از وي برگیرد. آنگاه به آراميي بير شيوهر زمزميه     

گيويي.  ليب کيرده باشيد چيه ميي     طآن را  کرد که اگر همسايه امانتي بر ما سيپارد و اکنيون  

سلیم پرده از مياجراي فرزنيد   ابوطلحه پاسخ داد بايد امانت را به او پس داد. در اين هنگام ام

از ماجرا خبير داده شيد، فرميود: خداونيد دوش را بير آن دو       برداشت. فردا که رسول خدا

عطيا فرميود    چنین بود کيه خداونيد فرزنيد ديگيري بيه آنيان      فرخنده و پربرکت بدارد و اين

(. رفتار ايين بيانو کيه بيا     199ي197: 3تا، جحنبل، بي؛ احمدبن367: 9ق، ج6162سعد، )ابن

توانيد نمونية الگيويي در راسيتاي     به تأيید ايشان هم رسيیده اسيت ميي    دعاي رسول خدا

 شمار آيد.رساني اخبار ناگوار منزل به مردان بهچگونگي اطالع

 ازمند همکاري همسرانيابي امور منزل ني. سامان2ـ2ـ3

 يابد.زندگي بدون همراهي و همکاري همسران سامان نمي از ديدگاه رسول خدا
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دربارة ارزش کار بانوان در منزل فرمود: هر زني که در خانة شوهر به قصد مرتب  پیامبر

 کند و نظر کردن خداوند به فرد اين نويدجا کند خداوند به او نظر ميکردن آن چیزي را جابه

(. همچنین چون روزي 166ق: 6371دارد )شیخ صدوق، دور ميرا دارد که او را از عذاب به

وارد شد و دخترش را مشغول پخت غذا و  و حضرت فاطمه بر امام علي رسول خدا

داري زندهداران، شبداري روزهدامادش را در حال پاک کردن عدس يافت؛ پاداشي بسان روزه

گزاران و مجاهدت شهیدان را براي کمک مرد به همسرش برشمرد. ح، داران، زيارتزندهشب

کفاره قرار گرفتن اين عمل بر گناهان و فرو نشاندن غضب الهي، ديگر پاداشي است که 

(. در تکمیل اين رهنمودها آنکه 623ي621تا: حضرت از آن سخن به میان آورد )شعیري، بي

است؛ زيرا از همسرانشان در مورد زندگي بوده  کمک به همسر سیرة عملي خود پیامبر

رساني به همسر در خانه شاخصة بارز ايشان ياد سؤال شد که ياري روزمرة رسول خدا

 (.971: 3ق، ج6161راهويه، بن؛ اسحاق171: 6ق، ج6162سعد، گرديد )ابن

هاي فراروي زندگي مشترک همواره پاي ثابيتِ  هاي زندگي در چالشمسئلة تأمین هزينه

هيايي را  کرد آن در منزل سختيختالفات میان زوجین است. ازآنجاکه کسب درآمد و هزينها

کردهيا  ارزش نفقه بر خانواده در زمرة برتيرين خيرج   بر مردان دارد، در سخنان رسول خدا

( که خداونيد  79: 3تا، ج؛ مسلم نیشابوري، بي177: 0تا، جحنبل، بيياد شده است )احمدبن

(. 161ق: 6372صد برابير پياداش بيه وي عطيا خواهيد کيرد )طبرسيي،         به جبران آن چند

همچنین حضرت مردي را که در راه تأمین مخيارج اهيل و عیيال خيود از راه حيالل تيالش       

انيد )خطیيب بغيدادي،    کند را به همراهي با پیامبران و مؤمنيان در قیاميت بشيارت داده   مي

داونيد يکيي از شيما را نعمتيي ارزانيي      دارند هرگاه خبیان مي (. پیامبر611: 9ق، ج6167

 (.91: 0تا. جحنبل، بياش آغاز کند )احمدبنداشت بايد از خود و خانواده

سو در صورت عدم کفاف حاصل دسترن، مرد بر گذران زندگي، آن هنگيام کيه زن   از آن

باشد بر وي شايسته است تا به هنگام قصد انجام عمل خیر، همسيرش را بير   دست ميگشاده

مسعود از تمکّن مالي برخيوردار بيود و همسيرش    بنزينب همسر عبداهلل ران مقدم بدارد.ديگ

گذرانید. زينيب بيا حضيور نيزد رسيول      سختي روزگار ميدستي بهدر آن زمان به دلیل تنگ

در پاسيخ فرميود: تيو را اجيري      از حکم صدقه دادن بر همسرش پرسید که پیيامبر  خدا

: 0ق، ج6161راهوييه،  بنقرابت خانوادگي خواهد بود )اسحاقبراي صدقه دادن و اجري براي 
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دستي مرد، بانوان بايد بيا همراهيي   (. همچنین در زمان تنگ097: 6تا، جماجه، بي؛ ابن101

در رهنميودي بيه ايين      هاي زندگي کاسته گردد. پیامبر اسالمدرصدد برآيند از میزان هزينه

ني که مراعات حال شوهرش را نکند و او را بر چیيزي  فرمايد: هر زدسته از زنان ناسازگار مي

ندارد، مجبور سازد خداوند هیچ عميل نیکيي را از   آن را  که بر آن قادر نیست و توانايي انجام

آلود است )شیخ صدوق، کند که بر وي غضبپذيرد و خداوند را در حالي مالقات ميوي نمي

 (.61: 1ق، ج6163

 هاي نادرست. اصالح رسم2ـ2ـ4

هياي ناصيواب بيوده کيه راه مقابليه بيا آن       هيا و آميوزه  ها حاصيل انديشيه  برخي اختالف

 گري است.اصالح

عنيوان  بيه  ترين آنهاسيت از سيوي پیيامبر   بندي به تعهدات ازدواج که مهريه، مهمپاي

انيد  هايي که انسان متعهد به انجام آن است و بايد بدان وفا کند، بیان شيده سزاوارترين شرط

 (.611: 1تا، جحنبل، بي؛ احمدبن311: 3ق، ج6121شیبه، بيا)ابن

فرماييد: هيرکس ازدواج کنيد و در نظير داشيته باشيد مهريية        همچنین آن حضرت ميي 

؛ 132: 3ق، ج6121شيیبه،  ابيي همسرش را نپردازد نزد خداوند بسيان زناکياران اسيت )ابين    

 (.732: 62ق، ج6111کلیني، 

د که جامعة جاهلي صدر اسالم بدان دچار بود و بيدتر  پس گرفتن مهريه رفتار ناروايي بو

شد که رفتار انسياني را بيه   انجام ميهايي هداشت به پس گرفتن مهريه با شیوآنکه اين چشم

کشید. برخي مردان با تحيت فشيار قيرار دادن زن، وي را ناچيار بيه بخشيیدن ييا        چالش مي

هاي همسرانه از زن با ترک مهرورزي کردند. اين مرداندادن تمام يا بخشي از مهريه ميپس

گرفتند و از سوي ديگر با عيدم طيالق، مسيیر زنيان را بيراي زنيدگي جدييد        خود کناره مي

ساختند تا درنهايتِ اين بالتکلیفي، زن را به ستوه آورده و بخشیدن مهرييه تنهيا   مسدود مي

 .(162: 1ق، ج6161؛ طبري، 311: 6ق، ج6113سلیمان، بنمقاتلراه خالصي از آن باشد )

خياطر آنکيه در آن روزگيار سيزاي خیانيت بيه همسير و        آورتر آنکه برخي مردان بيه شرم

، زن را بيه اَعميال منيافي عفيت ميتهم      (61نسياء:  بود )پوشي زن از مهريه ميخانواده، چشم

بيه اصيالح ايين     ( که بيا نيزول آيياتي، پیيامبر    116: 6ق، ج6127)زمخشري، ساختند يم

 کند.ميرفتارها سفارش 
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 . آگاهي دادن به حقوق و وظائف2ـ2ـ5

دار عنوان دو رکن اساسي تشکیل خانواده نسبت به يکديگر وظايفي را عهيده زن و مرد به

 هاي خانواده وابسته به آگاهي و پايبندي به آنهاست.بوده که استواري بنیان

اند. ايشيان  یدهدر مورد حق زن و شوهر بر يکديگر پرس در موارد بسیاري از رسول خدا

پوشيد بيه زن نیيز بخورانيد و     خيورد و ميي  گونه خواند: مرد از آنچه خود ميحق زنان را اين

(. حق ميرد بير زن   170: 6ق، ج6162بپوشاند، زن را کتک نزند و دشنام نگويد )سجستاني، 

گونه بیان شده اسيت کيه بیگانيه را بير بسيتر او وارد نسيازد، در کارهياي نیيک از او         نیز اين

اش روزة مسيتحبي نگیيرد، از   نافرماني نکند، با اذن همسر از خانه بیرون رود، جيز بيا اجيازه   

اش جز با اذن او صدقه ندهد و اگر حتي بر پشت چهارپايي سوار بود و ميرد او را طليب   خانه

 (.161: 1ق، ج6161؛ طبري، 311: 3ق، ج6121شیبه، ابيکرد اجابتش کند )ابن

ت به بانويي فرميود: همچنيین بير زن اسيت کيه خيود را بيه        در ماجرايي ديگر آن حضر

هايش خوشبو سازد و زيباترين لباسش را بر تن کند و خيود را بيه   نوازترين معطرکنندهمشام

هايش بیارايد و هر بامداد و شامگاه خويش را بر شوهرش عرضه بدارد )کلینيي،  بهترين زينت

 (.  611: 66ق، ج6111

ز جنسيي زن و ميرد از اهيداف اصيلي ازدواج اسيت بنيابراين       ازآنجاکه پاسخگويي به نیيا 

نیز در ارتباط با اميور   اي از وظايف يادشده توسط پیامبرکه مالحظه شد بخش عمدهچنان

جنسي است. در اين میان بر حفاظت از حريم زناشيويي نیيز تأکیيد فيراوان شيده اسيت. در       

بيه حضيور برخيي ميردان فامیيلِ      اهمیت مسئله آنکه چون ابوبکر از ناخشنودي خود نسبت 

سيخن گفيت، حضيرت بيا حضيور بير منبير،         همسر در منزلش در غیاب وي با رسول خدا

تيا،  بيحنبل، مردان را از رفتن نزد بانوان خويشاوند بدون حضور محارم حذر دادند )احمدبن

 .(9: 7تا، ج؛ نیشابوري، بي676: 1ج

 خويي. نرم2ـ2ـ6

خلقي، شان نسبت به زنان، ک،ن در خانواده و قوت جسمانيشايد با توجه به جايگاه مردا

هاي آنان بيه خطياي بيانوان بيوده و     خشونت، کتک زدن و ناسزاگويي در زمرة اولین واکنش

 اند.همواره زنان از اين مسئله آزار ديده

کند که در آن روزگيار خشيونت ميردان در    اين نکته تلقین مي روايات صادره از پیامبر
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ران امري شايع بوده است بنابراين آن حضرت درصدد اصالح اين نيوع رفتارهيا در   قبال همس

تيرين و  اخيالق انيد. حضيرت واالتيرين ميردم را از لحياظ ايميان، خيوش       روابط زوجین بيوده 

خواند و خود را از ايين نگياه برتيرين الگيو معرفيي      اش ميترين ايشان به اهل خانوادهمهربان

 (.113: 3ج ق،6163کنند )شیخ صدوق، مي

معياذ بيزرگ قبیلية اوس کيه در حماييت از حضيرت       بنخبر رسید سعد به رسول خدا

اي بود کيه  گونهجايگاهي ويوه داشت فوت کرده است. رفتار حضرت در مراسم تدفین وي به

از  مادر سعد از گوارا بودن بهشت بر فرزندش سخن به میيان آورد. در ايين هنگيام پیيامبر    

ق: 6371خياطر تُنيدخلقي بير خيانواده سيخن گفيت )شيیخ صيدوق،         هفشار قبر بر سيعد بي  

فرميود:   آميده اسيت کيه پیيامبر     (. در مورد کتک زدن همسران از اميام بياقر  390ي391

کنيد )کلینيي،   زنيد و سيپس بيا او معانقيه ميي     چگونه است که کسي از شما همسرش را مي

 (.611: 66ق، ج6111

 بريبر رشکظن مانعي ورزي و رفع سوء. عدالت2ـ2ـ7

رغم گردن نهاده شيدن بيدان در   به میان آمدن پاي همسري ديگر در زندگي زناشويي به

جوامع داراي فرهنگ چندهمسري براي اين بانوان نیز اميري خوشيايند نیسيت و آنيان نیيز      

همسيري  اي کيه تيک  درپي آنند تا خود بانوي مورد عالقه شوهر باشند، چه رسد بيه جامعيه  

 و متداول آن است. شدهشیوة پذيرفته

مورد نکوهش بوده اسيت. ايشيان    ابتدا بايد دانست هوسراني در ازدواج از جانب پیامبر

کرد و با بانوان جديد پیمان در مواجهه با مردي که بدون دلیل اقدام به طالق همسرانش مي

و ييا   داردطلبي را در ازدواج دشمن ميي بست، فرمود: خداوند هر مرد و زن تنوعزناشويي مي

 (.  111ي113کند )همان: اينکه لعن مي

در اين شیوه از زندگي، رعايت عدالت میان همسران اصلي برآمده از آيات الهي است که 

 رعاييت عيدالت نيزد رسيول خيدا     (. 3بدون آن، اختیار چند همسر، شايسته نیست )نساء: 

و بيه نوبيت در منيزل    را ترک نکيرد   چنان بود که حتي در ايام بیماري منجربه وفات نیز آن

تيا اينکيه همسيران راضيي شيدند بسيتر        (302: 3تا، جطوسي، بيشد )همسرانش حاضر مي

 .(630: 1ق، ج6129ابوالفتوح رازي، در حجرة عايشه باشد ) بیماري پیامبر

تصيريح خيود   بيه با آنکه برخي برآنند عايشه همسر مورد عالقه حضرت بيوده اسيت اميا    
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داد از همسرانش را در تقسیم ايام همسرانه بر ديگري برتري نميي کدام هیچ عايشه، پیامبر

 (. 171ي173: 6ق، ج6162)سجستاني، 

هيا جايگياهي وييوه دارنيد کيه بيا رفيع آنهيا         هاي زنانه به روابط شوهر، سوءظندر رشک

هاي زنانة ، از عايشه دختر ابوبکر رشکتوان از اختالف کاست. در میان همسران پیامبرمي

با ديگر همسرانش گزارش شيده اسيت. در مياجرايي     نسبت به ارتباط رسول خدابیشتري 

براي رفتن به نزد همسر ديگرش از منزل خارج شده است بيه   عايشه به گمان آنکه پیامبر

 اما ديد حضرت با رفتن به بقیع به مناجات مشغول شد. پیيامبر  ،پرداخت تعقیب پیامبر

بازگشت به او گفت: جبرئیل به جانب مين آميد و ميرا     که متوجه تعقیب عايشه شده بود در

خواسيتم بیيدار گيردي و    اي بيدان سيبب کيه نميي    خواند و من چون ديدم تو به بستر رفتيه 

آرامي جوابش گفتم. جبرئیل از سوي خداوند مرا فرمان داد تا به بقیع بيروم  هراسان شوي به

حنبيل،  ؛ احمدبن076: 3تا، جيو بر درگذشتگان مدفون در آن طلب مغفرت کنم )صنعاني، ب

 (.116: 1تا، جبي

شيود،  و همسرش میمونه دختر حيارث مربيوط ميي    واقعة ديگر به ماجراي رسول خدا

ام بیرون رفت و من که چنان از پیش من و حجره از میمونه آمده است: شبي پیامبرنقلبه

ا بسيته دييد بير آن    بازآميد و در ر  ديدم، در خانه را پشت سر ايشان بستم. چون حضيرت 

اما من از گشودن آن خودداري کردم.  ،کوبید و از من خواست تا در خانه را بر ايشان بگشايم

دهم که در را بر من بگشايي. به ايشيان گفيتم   حضرت که رفتار مرا ديد فرمود: سوگندت مي

 روي؟ پیيامبر بايست در نزد من به صبح برساني پیش ديگر همسرانت ميي در شبي که مي

سيعد،  بلکه ادرار مرا به بیرون شيدن از خانيه کشيانید )ابين     ،امدر پاسخ فرمود: چنین نکرده

 (.621: 9ق، ج6162

 بُرد زندگي همسران از تنش. راهکارهاي برون3

بياز در مطالعية    شيده توسيط رسيول خيدا    اي ارائيه رغم همة راهکارهاي پیشيگیرانه به

موارد بسیاري از بروز تنش در روابيط همسيران   هاي میان همسران در روزگار ايشان اختالف

رفت از مشيکل  شود که زوجین با مراجعه به حضرت درخواست راهکاري براي برونديده مي

 اند.را داشته

 توان بر دو محور ذيل بررسي کرد:اين راهکارها را مي
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 . راهکارهاي رفع تعارض و بازگشت به زندگي3ـ2

آمده برطيرف گيردد و   اند که اختالف پیشراستا بودهاي از اقدامات حضرت در اين دسته

 زوجین به زندگي خود بازگردند.

 . بخشش3ـ1ـ1

با اندک تأملي در زندگي مشترک همسران درک اين نکته که زندگي زوجيین آکنيده از   

هاي روزانه است امري دشوار نخواهيد بيود. در چنيین شيرايطي     رفتارهايي ناصواب در تعامل

 دهندة زندگي مشترک است.اي تداومبخشش، راهکاري بر

مگو درگرفت. مرد بر صورت همسرش سیلي زد و زن بيه  میان زن و شوهري از انصار بگو

(. بيا آنکيه   39: 0ق، ج6161؛ طبيري،  316: 6ق، ج6111شکايت برد )هواري،  نزد پیامبر

بر اينکه در مبنيي ابرابر اين رفتار مورد تقاص قرار گیرد با نزول آيه انتظار آن بود تا مرد در

شيود کيه ايين نيوع برخوردهيا      (، بیان مي31زندگي، مردان پناهگاه همسران هستند )نساء: 

: 6تيا، ج ؛ سيمرقندي، بيي  372: 6ق، ج6113سيلیمان،  بين قرار گیرند )مقاتيل مورد بخشش 

 (.322ي111

زدواج تير ا خاطر پا به سن نهادن همسرش با بانويي جوانمردي بهدر نمونة تاريخي ديگر 

تابیيد درخواسيت   ورزانه همسرش را با بانوي جوان برنميتر که روابط عشقکرد. بانوي بزرگ

ورزانة بیشتر او بيا همسير   تر خواست روابط عشقطالق کرد. در ايام عده مرد از همسر بزرگ

جوان را برخود هموار کند تا زندگي مشترکشان از هم گسسته نگردد. بانوي مهتر کيه از آن  

رزنداني داشت با پذيرش خواستة مرد به زندگي گذشيته خيود بازگشيت. آنگياه زن بيا      مرد ف

از آنچه میان وي و همسيرش گذشيته بيود سيخن گفيت و کسيب        حضور نزد رسول خدا

سيلیمان،  بين تکلیف کرد که با نزول آيه اين نوع بخشيش ميورد تأيیيد قيرار گرفيت )مقاتيل      

 (.311: 3ق، ج6111؛ ثعلبي نیشابوري، 161: 6ق، ج6113

 گري. استفاده از ظرفيت سفارش و ميانجي3ـ1ـ2

گاه براي بزرگان به دلیل منزلت اجتماعي و مقبولیت اين ظرفیت فراهم است تا با سفارش 

 هاي زندگي آنان را چاره کنند.گري میان همسران چالشزوجین به رفتار نیک و میانجي

از سيوي   ميان آوردن بيه پیيامبر   حوّاء دختر زيد بيانويي از اهيالي يثيرب بيه دلیيل اي     

گرفت و در ايامي بود کيه حضيرت اهيالي يثيرب را بيه اسيالم       همسرش مورد اذيت قرار مي
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خوانده بود و خود هنوز به آن ديار مهاجرت نکرده بود. روزي حضرت شوهر حواء را در يکيي  

بيود کيه آن   چنین رفتاري با همسرش سفارش کرد و ايناز بازارهاي مکه ديد و او را به نیک

هايي نیز برآننيد کيه   (. داده117: 9ق، ج6162سعد، هاي شوهر مصون ماند )ابنزن از اذيت

ق( در زنيدگي رفتارهيايي ناصيواب در پيیش     10ق( و حفصيه ) 09چون در مواقعي عايشيه ) 

( 171: 1ق، ج6169( و عمر )سيمعاني،  136: 66تا، ج، ابوبکر )صنعاني، بيگرفتند، پیامبر

 گري خواند.ت در رفتار فرزندانشان به میانجيرا براي قضاو

 هاي همسرانه. الگودهي عينيِ ديني در مهرورزي3ـ1ـ3

هياي دنیيوي بيراي    پوشي از ليذت هاي همسرانه با توجیه چشمورزيگرداني از عشقروي

بيا الگيو معرفيي     هايي در روابط زوجین بود کيه پیيامبر  رسیدن به قرب الهي ازجمله تنش

 خود، همسران درگیر با اين تنش را به مهرورزي خوانده است.کردن رفتار 

که از مهياجران   ق( يکي از صحابیان بنام رسول خدا1مظعون )بنزندگي زناشويي عثمان

سعد، هاي همسرانه از جانب عثمان دچار آمده بود )ابنآمد به چالش عدم مهرورزيشمار ميبه

ديگير  ق( 13عاص )عمروبنبن(. عبداهلل636ي632: 66ق، ج6111؛ کلیني، 321: 3ق، ج6162

بيرده شيد    فردي بود که در پي ترک کامجويي از همسر، شکايت وي به نيزد رسيول خيدا   

بيا سيخن از شيیوة خيود      هيا رسيول خيدا   (. در اين نمونه609: 1تا، جحنبل، بي)احمدبن

نيي فيراروي   بر پرداختن به عبادت و در کنار آن مهيرورزي بيا همسيرانش، الگيويي دي    مبني

 مسلمانان قرار دادند. 

 هاي نابجاي مالي. مقاومت دربرابر خواسته3ـ1ـ4

هاي برآمده از مسائل اقتصادي همواره پاي ثابت تنش در روابط زوجین هسيتند  اختالف

 دهند.خواهي روي ميکه در مواردي به سبب زياده

ورة احزاب اشاره کرد، آنجا س 19توان به دلیل نزول آية گونه از تنش ميدر ارتباط با اين

ماه از همسيران  در مواجهه با آن به مدت يک خواهي اقتصادي سبب شد تا پیامبرکه زياده

گونيه فرميان دهيد: اگير همسيران حضيرت زنيدگي دنیيا را         خود کناره گیرد و خداونيد ايين  

ق، 6161ها، از ايشيان جيدا گيردد )طبيري،     با دادن هدايايي نیکو بدان خواهند پیامبرمي

 .(36: 9ق، ج6111ثعلبي نیشابوري، ؛ 11: 16ج
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هاي اقتصادي طلبي سياده بيراي بهبيود    برخي منابع حکايت از آن دارند که اين خواسته

خاطر جايگاه اجتمياعي  اي بود که اين زندگي بهبلکه با پشتوانة انديشه ،وضعیت زندگي نبود

ا شوند مردان ديگري با آنيان ازدواج  اين بانوان در شأن آنان نیست و اگر اينان از حضرت جد

: 1ق، ج6313قميي،  سيازند ) بهتر مهیا مي خواهند کرد که رفاه زندگي ايشان را از پیامبر

 .(192: 66ق، ج6111؛ کلیني، 611

 . تغيير محيط3ـ1ـ5

دور نگاه داشتن افراد متعارض از يکيديگر بيا تغییير دادن محيیط، راهکياري اسيت کيه        

 ندن آرامش به زندگي از آن بهره گرفت.توان براي بازگردامي

ق( که کنیز آن حضرت بيود  61به ماريه ) بري برخي همسران پیامبردر ماجراي رشک

اي ديگير از مدينيه کيه بيا فاصيله از      کار گرفته شد و حضرت ماريه را در منطقهاين شیوه به

 (.676: 9ق، ج6162سعد، محیط زندگي ديگر همسرانش بود سکونت داد )ابن

 . گسستن پيوند زوجيّت3ـ1

در مواجهه با اختالفات زوجین بر آن بود کيه ايين مشيکالت     با آنکه تالش رسول خدا

رفع گرديده و آنان به زندگي مشترک بازگردند اما گاه تنها راهکار اين مشکالت قطع پیونيد  

 بوده است.

 . لعان و جدايي در پي تهمت خيانت به همسر3ـ2ـ1

جنسي همسرش گردد و نتواند بر ادعاي خود شاهد اقامه کنيد   اگر مردي مدعي خیانت

و زن نیز در مقابل منکر خیانت خود باشد راهکار رهايي از اين مشکل بر اساس فرمان الهيي  

 در لعان ديده شده است.

 آثار تفسیري در شأن نزول آيات مرتبط با اين حکم برآنند که در روزگار رسيول خيدا  

هده خیانت جنسي همسرش شد و زن نیز در مقابل ادعياي وي را  مردي از انصار مدعي مشا

رغيم آنکيه   کدام حاضر به کوتاه آمدن از سخن خود نبودنيد بيه  منکر بود. سرانجام چون هیچ

حضرت نسبت به اين ماجرا ناراحت بود اما سرانجام با اجراي لعان حکيم بيه جيدايي ايشيان     

 (.  11ي 10: 69ق، ج6161داد )طبري، 
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 ق. طال3ـ2ـ2

اميا زنيدگي    ،هيا دانسيته شيده اسيت    ترين حيالل با آنکه در نگاه اسالمي، طالق مغبوض

 اي جز طالق نیست.آيد که چارههايي دچار ميزناشويي در مواردي به آسیب

دهندة اين مسيئله اسيت کيه ايشيان جيز بيا       نشان تأمل در سیرة قولي و فعلي پیامبر

خبيردار شيد کيه     است. زماني رسيول خيدا  کاربست طالق در مواقع ضروري موافق نبوده 

اييوب را دارد. حضيرت کيه ميدتي در منيزل      ق( قصد طالق همسرش ام01ابوايوب انصاري )

ايوب را گناه و اشيتباه خوانيد   ايشان ساکن بود و از رفتارهاي اين زوج آگاهي داشت طالق ام

 (.110: 66ق، ج6111)کلیني، 

سلیم را طالق دهد حضرت که همسرش امدر ماجرايي مشابه چون ابوطلحه بر آن شد 

(. با آگاهي از 321: 1تا، جدر اين ماجرا نیز اين کار را نادرست خواند )حاکم نیشابوري، بي

شخصیت اين بانو، چگونگي اسالم آوردن، نوع مواجهه با همسر و آنکه سبب اسالم آوردن 

همچنین شناخت  ( و361ي363: 9ق، ج6162سعد، سلیم بود )ابنابوطلحه، همسرش ام

سلیم زني توان گفت امسلیم در خبر دادن مرگ فرزند، ميماجرايي از مهارت رفتاري ام

 خاطر آن شايستة طالق باشد.ناسازگار با همسر نبوده که به

در برخي موارد بنا بيه   دهد که کاربست راهکار طالق توسط پیامبرها نشان ميبررسي

شيماس  بين و همسرش ثابت پسر قیسن ثلعبه بسهل ضرورت بوده است. میان حبیبه دختر

وجود آمد. برخي دلیلش را خشيونت و  ق( که هر دو از خزرجیان مدينه بودند کدورت به66)

کيه حتيي از   ايگونيه اند کيه حبیبيه را بيه بياد کتيک گرفيت بيه       تندي در اخالق ثابت گفته

(. برخي نیيز  192: 1ق، ج6161شکستگي اعضاي وي نیز سخن به میان آمده است )طبري، 

(. در ايين مياجرا   3: 1تا، جحنبل، بياند )احمدبندلیل اختالف را نازيبايي چهره ثابت دانسته

چون حبیبه حاضر به ادامة زندگي با ثابت نشد و باغي را که ثابت مهريه او قرار داده بود بيه  

سيعد،  ؛ ابن011: 1ق، ج6121أنس، بنوي بازگرداند حضرت حکم به طالق ايشان داد )مالک

 (. 311ي319: 9ق، ج6162

بيه نيام اسيماء دختير      مورد تاريخي ديگر در ارتباط با يکيي از همسيران رسيول خيدا    

جون کندي است که گفته شده پاي به خانه حضيرت ننهياده کيارش بيه طيالق      ابيبننعمان

)بيالذري،   کشیده شد. دلیل اين امر را نیز بايد غرّه بودن اسماء به جايگاه خانيدانش دانسيت  

بيه   ( که برخي همسران حضرت او را به سبب آن فريفتند تيا از پیيامبر  11: 1ق، ج6167
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؛ 661ي663: 9ق، ج6112سعد، خدا پناه برد و بنابراين مسیر ايشان به جدايي ختم شد )ابن

 (.  11ي11: 1ق، ج6167بالذري، 

 گيريبندي و نتيجهجمع. 0

ه بيا مسيئلة اخيتالف در روابيط همسيران      در مواجهي  در پي شناخت اقيدامات پیيامبر  

توان از اين راهکار سخن به میيان آورد کيه در انديشيیدن بيه ازدواج خاصيه در راسيتاي       مي

هايي دست به انتخاب بزنند. آنگياه در  بايست بر اساس مالکرهايي از اختالفات، زوجین مي

ايشيان دچيار تينش    زمان زندگي مشترک با کاربست راهکارهايي بر آن باشند تيا مناسيبات   

بايست همّت اولیه بر رفع تعارض و بازگرداندن زوجيین  نشود. در صورت بروز اختالف نیز مي

به زندگي مشترک بوده و البته در مواردي چاره کار در جدايي است. اما باييد توجيه داشيت    

هايي که امکان رجوع مرد هست بر اساس قرآن و جدايي پايان مواجهه نیست بلکه در طالق

بايسيت وي  کند و مرد نیز نميزن در ايام عده در منزل خود بیتوته مي سفارش معصومان

 را از منزل بیرون کند تا شايد راه جدا شده به همدلي ختم گردد.
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