روش دلبری

پیشگفتار
خانواده بر چهار محور استوار است ،و ثبات و پایداری آن به این چهار محور بستگی دارد:
.1خداشناسی و دین باوری
 .۲دوستی و احساس دیگر خواهی
 .۳مسئولیت شناسی و تعهد باوری
 .۴خوش رفتاری و نیک برخوردی
 .1عقیده و ایمان دینی از اساسی ترین انگیزه های درونی برای پذیرش هر حق و عقدالتی و دوری از هقر
ناهنجاری و ستمی در محیط خانواده است .بدون این ایمان بنای خانواده از پای بست ویران و لرزان است،
و اگر عش های سوزان نیز زن و مردی را به هم پیونقد دهقد ،و بقه تشقیی خقانواده بینجامقد چنقدانی
نمیپاید ،اگر ایمان استواری در کار نباشد.
 .۲دوستی و محبت نیز از انگیزه های نیرومند درونی در پیوند زن و شوهری است .اگر این انگیزه کمرنگ
شود ،کانون خانواده به سردی میگراید ،و پیوند همسری سست میشود و از هم میگسلد.
 .۳تعهد باوری و مسئولیت شناسی در زندگی با همی و گروهی انسانها نقش حیقاتی دارد .انسقانهایی کقه
مسئولیت شناس نیستند ،یا اگر مسئولیتهای خویش را میشناسند ،چندان بدان پایبندی نشان نمیدهنقد،
رابطه همسری آنان بی پشتوانه است ،و تعهد الزم را در برابر ییدیگر ندارند و خانواده را بقه بقی ثبقاتی و
تالشی سوق میدهند.
 .۴رفتارهای نیک و دل انگیز و انسانی هر همسری را جذب مییند ،و ناخودآگاه به دوستی و مهقرورزی بقر
می انگیزد ،و سردی ها را از کانون خانواده می زداید ،و روابطی ریشه دار پدید می آورد ،و موجب دلربایی
میگردد ،و راه دلبری را هموار میسازد.

در میان این چهار عام زیربنایی در خانواده ،نقش دوستی را نمیتوان اندک شقمرد زیقرا کقه دوسقتی در همقه
روابط گروهی و زندگی باهمی نقشی محوری دارد ،و دوستی راز هستی ،و رمز زندگی گروهی ،و شقیرازه کتقاب
خانواده ،و فروغ همسری است.
زندگی در خانواده آنگاه شیرین و دل پذیر میگردد که دوستی پا بقه میقان نهقد ،و زن را بقه درون دل شقوهر و
شوهر را به ژرفای روان زن ببرد ،و این دو را برای ییقدیگر دو دوسقت صقمیمی بسقازد .بدانگونقه کقه هقر یقک
سرنوشت دیگری را سرنوشت خود بداند و نسبت به آن تعهدی ریشه ای داشته باشد.
دین اسالم از همسران همین را خواسته است ،و در قانونی کلی درباره دوستی گفته است...« :القدین هقو الحقب،
والحب هو الدین»
 دین همان دوستی ،و دوستی همان دین است.

هر یک از همسران باید به دوستی خود رنگ جاودانگی بخشند ،و دوستی همسر را برای خقدا ققرار دهنقد ،تقا از
رهگذر دوستی های ناپایدار بگذرند ،و به دوستی جاودان و پایدار برسند .براستی زن شوهر را و شوهر زن را برای
خدا و نزدییی به او دوست بدارد ،و این دوستی را خدایی و آخرتی سازد.
و آنگاه که زندگی با همی آغاز میگردد ،و انسان در کنار دیگری قرار میگیرد ،معیار ارزش مقدار دوستی اسقت ،و
هر کس دیگری را بیشتر دوست دارد برتری دارد.
امام صادق (ع) :إن المسلمین یلتقیان ،فافضلهما اشدهما حبا لصاحبه.
 دو مسلمان با هم دیدار میینند ،افض از این دو ،آن است که رفی خود را بیشتر دوست میدارد.

نیز باید توجه داشت که دوستی از مهارتهای زندگی است ،و این مهارت زیربنا و محور همه روابط سالم و انسانی
در خانواده و اجتماع است .میتوان گفت این مهارت بر مهارتهای دیگر زندگی برتری دارد زیرا تنها مهارتی است
که پیوندها را ناگسستنی میسازد ،و به گرایش ها و دلبستگی های خستگی ناپذیر می انجامد ،و فقداکاری هقای
بی مانندی را پدید می آورد ،چون ریشه در دل و درون انسان دارد.
مهارتهای ارزشمند دیگری در ارتباط های گروهی وجود دارد چون قانون گرایی ،اخالق محوری ،تعهدباوری و...
لیین مهارت دوستی که موضوعی درونی است اگر بر عقیدۂ توحیدی استوار گردد ،زیربنای همه روابط است زیرا
ضوابط و معیارهای دیگر گرایی و زیست گروهی باید بر عاطفه دوستی استوار گردد ،و اصول الزم برای زندگی را
درونی سازد.

انسان است و دل او و دیگر هیچ ،و دل بردن ،و دل به دست آوردن ،و دل شاد کقردن از ره آوردهقای آن اسقت
زیرا که حسابگری های عقالنی بیشتر به خودخواهی و سود پر ستی می انجامد و از خود گذشتن و دیگر دوستی
را به دست فراموشی می سپارد .پس این دلبری و دلربایی و تسخیر دلها کاری انسانی است که با بهترین اعضای
انسان یعنی قلب و دل انجام میگیرد ،و بر چیاد انسانیت ها قرار دارد .دل طب برخقی احادیق ظرفقی خقدایی
است ،و باید همواره انگیزه های خدایی داشته باشد.
پیامبر (ص) :خداوند در زمین ظرفهایی دارد ،گرامی ترین آنها نزد خدای بزرگ ،ظرفی است که پاک (و بیزنگار)
و مهربان و صخره سان باشد .و این ظرفها یعنی قلبها .نرمی قلب ،مهربانی نسبت به برادران است. ...
از منظر امام علی (ع) نیز این ظرف خدایی آنگاه سالم است که به دیگر دوسقتی روی آورد ،و بقرای دیگقران آن
بخواهد که برای خود میخواهد:
امام علی (ع) :ال یسلم لک قلبک حتى تحب للمؤمنین ما تحب لنفسک.
 دل تو ره به سالمت نخواهد برد مگر اینیه برای مؤمنان همان را دوست بداری که برای خود دوست میداری.

دل باید راه دلربایی در پیش گیرد ،و به دلبری دست یازد ،و در جامعه پیوستگی و انسجام اجتماعی پدید آورد،
و در خانواده گرمی و صمیمیت بیافریند ،و از این حقیقت هیچگاه غفلت نورزد ،واز هرگونه دشمنی و کینه توزی
یا بی احساسی و بی مهری دوری گزیند.
امام علی (ع) :دلهاتان را از کینه توزی پاک سازید ،که آن بیماری مسری است.
در خانواده اگر دوسقتی هقا دلبرانقه گشقت ،و هقر یقک از همسقران در درون دل دیگقری زیسقتند ،پیوندشقان
ناگسستنی میگردد ،و خوشی و شادی ،زندگیشان را فرا خواهد گرفت ،و در همه فقراز و نشقیب هقا و تنگناهقا و
سختی ها این دوستی پایدار میماند ،و مایه فداکاری و از خود گذشتگی میگردد .روش و آیقین دلبقری بایقد بقا
شناخت و مهارت انجام گیرد ،و از بی ضابطگی و زیاده روی و کم انگاری  -و افراط و تفریط  -به دور باشد زیقرا
که دلربایی و دلبریهای بی ضابطه گهگاه نتیجهای واژگونه دارد.
در این رساله کوشش شده است ،پاره ای از آیین دوستی های ماهرانه و دلبری های هوشیارانه را روشن سازد ،تا
در زیست گروهی ،بویژه خانوادگی،گرمی ،صفا و باهمی و پیوندهای ریشه داری پدید آورد ان شاء اهلل تعالی.

ایمان به خدا
ایمان به خدا زیربنای همه باورها و اندیشه های انسانی است .زندگی ها در پرتو دو معیار اصلی سامان می یابد ،و
از هرج و مرج و ناسازگاری میرهد ،و به آسایش و آرامش میرسد .این دو معیقار ،همگقانی و همقه جقایی اسقت:
نخست معیار اخالق ،و دوم ،معیار قانون.
قانون ،جامعه انسانی را به چه کوچک و چه بزرگ  -از جامعقه جنگلقی جقدا میسقازد ،و بقه آن نظقم و ضقابطه
میبخشد ،و اخالق ،روابط مردمان را انسانی و ارزشی میسازد ،و به همگرایی ها و همزیستی ها چهره ای نیقک و
انسانی می بخشد .این هر دو به ایمان خدایی نیاز دارد ،تا بر پایه و اساسی بنیادین استوار گردد .از این رو گفتقه
اند که عقیده و ایمان ،ضامن اجرای درست قانون است .هیچ مالک و معیاری برای ریشه دار شدن ققوانین ،کقار
ایمان خدایی را نمییند.
اصول اخالقی نیز اگر بر باور ارزش های الهی استوار نگردد چندان رعایت نمیشود ،و به همقه بخشقهای زنقدگی
فروغ نمی بخشد اگر تعهد و وفاداری هر یک از همسران براساس قوانین باشد ،و حقوق هر یک موجب مسئولیت
پذیری او گردد ،و یا ارزشهای اخالقی زمینه همزیستی مسالمت آمیز گردد ،و یا بقر اثقر پاسقخگویی بقه نیقازی
غریزی صورت گرفته باشد ،و یا برای فرزندداری و تداوم خانواده تحق یابد اینهقا هقر یقک ارزش خقود را دارد،
لیین هیچگاه به ارزشهای الهی و جایگاهی که خداوند برای انسانها معین کرده است ،نمی رسد.
روشن است که اگر انسان به شریک زندگی خود ،به عنوان امانت الهی بنگرد ،و خود را  -در مجموعه رفتارها بقا
او -در برابر خداوند مسئول بشناسد ،و طرف او در همزیستی و احترام متقاب  ،خدا و پاداش و کیفر آخرتی باشد،
با حسابرسی های قانونی و سرزنش وجدان و نیازهای طبیعی قاب مقایسه نیست .نیازهای طبیعی پس از مقدت
زمانی فروکش مییند ،و مسئولیت های قانونی با انواع شگردها و نیرنگها راه گریز دارد ،و داده های اخالقی را نیز
با خودفریبی میشود زیر پا گذاشت ،لیین حسابرسی های خدایی راه فرار ندارد.
قوانین و مقررات اجتماعی و اخالقی در صورتی کارایی الزم را دارد که بر پایه عقیده و باور نظارت پنهانی خدایی
قرار گیرد ،و در این صورت است که غریزه های سرکش درونی با ایمانهای راستین مهار میگردد زیرا که علق و
عوام دیگر در مهار آنها چندان توانایی ندارد.
امام رضا «ع»  ...هر کس خدای بزرگ را باور نداشته باشد از گناهان دوری نمییند ...و در تباهیاری و سقتمگری
که دلخواه او باشد و از آن لذت برد ،پروای هیچیس را ندارد ...و منع از فساد و تباهی و امر به صقال و نییقی و
بازداشتن از کارهای بد و زشت ،پس از آن ممین می شود که مردمان خدای بزرگ را باور داشته باشند ،و فرمان

دهنده و نهی کننده را بشناسند .اگر اعتراف به خدا و ترس باطنی از او نباشد ،هر کس بنگرد کقه بقه شقهوت و
خواست خود در خلوت دست یافته ،دیگر پروایی نمییند...
بنابر این پایداری مردم و صال حال آنان به اعتقاد به خقدایی بسقتگی دارد کقه دانقا و آگقاه از پنهقان و آشقیار
آدمیان است...
همچنین باید توجه داشت که کوچیترین ح ها و حقوق ها تا بزرگترین آنها خدایی است ،و از حققوق خداونقد
ریشه میگیرد .این باور ،اصالت و ارزشی برتر از حقوقهای قراردادی ،به حقوق می بخشد ،و مسئولیت شناسی بی
مانندی در آدمیان پدید می آورد.
« منشأ نخستین برای همه ح ها در جهان بینی الهی ،خدای متعال است و ح خدا .هر حق و هقر واجقب از
ح خدای متعال | سرچشمه میگیرد ،و به آن باز می گردد ،و به همین جهت رنگ خدایی دارد|1.»....
امام سجاد«ع» :بدان که خدای بزرگ را بر تو حقوقی است که سراپای تو را فرا گرفته است :در هر حرکتقی کقه
انجام دهی ،در هر سیونی که به آن بپردازی ...در هر منزلتی که دارا شوی ،در هر عضوی که آن را بگردانی ،و در
هر افزاری که به کار بری...
بزرگ ترین ح خدا بر تو ح خود خداست که اص دیگر حقوق اسقت ،و همقه حق هقای دیگقر از آن ریشقه
میگیرد. ...
از این رو می نگریم که خداباوران راستین ح و حقوق کوچک و بزرگ را پقاس میدارنقد ،و همقواره حسابرسقی
خدایی را در نظر دارند .اکنون هر یک از همسران اگر به دیگری به عنوان عضوی از خانواده خقدایی بنگرنقد ،بقه
روابط خود اصالتی بی مانند بخشیده اند.
پیامبر «ص» :الخل کلهم عیال اهلل ،فأحبهم إلى اهلل  -عز وج  -أنفعهم لعیاله۳...
> آفریدگان همه عیال (و اعضای خانواده) و نان خور خدایند پس محبوب ترین آنان در نزد خدا کسی است که
برای عیال ( وخانواده) خدا سودمندتر باشد ...و اگر هر یک دیگری را نزد خود امانت خدایی بدانند ،در امانتداری
می کوشند| .
پیامبر (ص) :برادرم جبرئی که همواره نسبت به زنان سفارش می کرد بدان گونه که پنداشتم کلمه ناخوشقایند
«اف» نسبت به آنان روا نیست ،چنین گفت :ای محمد! درباره زنان از خدا بپرهیزید چقون ایشقان ...بقه عنقوان
امانت و ودیعه خدایی نزد شمایند ،و بر شما حقوق واجبی دارند....

این معیارهاست که مسئولیت شناسی بی مانندی پدید می آورد ،و پایقه احتقرام هقای متقابق میگقردد ،و ایقن
احترام ها زمینه دوستی های ریشه دار می شود ،و راه دلربایی و دلبری را همواره مییند
اخالق نیک
اخالق چهره درونی و باطنی انسان است ،و چون دوستی و دلبری باید از درون سرچشمه بگیرد ،و پایه هقای آن
بر دل و درون استوار باشد ،ناگزیر باید چهره واقعی و سیمای انسانی انسان ،یعنی اخالق او نیک و خدایی باشقد،
تا زمینه اساسی برای گسترش دوستی گردد و زن و شوهر را با شیوه دلبری خوی گر سازد.
آنچه در تجربه همه روزه آدمیان به اثبات رسیده است دلربایی و جاذبه های بی مانند اخالق های نیک و انسانی
است .انسانها بدون استثنا از گفتگو با افراد تربیت یافته و دارای اخالق نیقک لقذت میبرنقد ،و تعامق بقا آنقان را
دوست دارند ،و به زشت سیرت های بداخالق و پرخاشگر نفرت می ورزند.
امام صادق (ع) ... :حسن الخل مجلبه المحبه :اخالق نیک دوستی را بر می انگیزد ( و شیوفا می سازد).
در هسته اصلی زندگی یعنی خانواده این اص باید از درخشش ویژهای برخوردار باشد ،و بر تن و روان همسقران
پرتو افیند ،تا روز به روز بر نزدییی ها و یگانگی ها بیفزاید ،و از هرگونه سقردی و دل زدگقی پیشقگیری کنقد و
براستی زمینه ای برای دلربایی و دلبری گردد .امام علی «ع» :حسن الخل  ،یورث المحبة ،ویؤکد المودة :اخقالق
خوب ،دوستی پدید می آورد ،و پیوند محبت را استوار می سازد.
در هر خانواده مسائ جدی پیش می آید ،و اختالف سلیقه ها ناهمخوانی و ناهمسانی پدیقد مقی آورد .در ایقن
گونه موارد با مدیریت درست و منطقی میتوان بحران های خانوادگی را مهار کرد ،در صورتی که ناسازگاری ها و
ناهمسانی ها با اخالق انسانی همراه باشد ،و از هرگونه بداخالقی و پرخاشگری پرهیز شود ،و با منطق و اخقالق
گره از کارها گشوده گردد .زنان و شوهران باید نیک توجقه داشقته باشقند کقه بقا رعایقت معیارهقای اخالققی و
پاسداری از حریم ها و حرمت ها ،هر موضوعی بهتر ح خواهد شد ،و سازگاری و همفیری بیشتر پدیقد خواهقد
آمد.
در بروز نوسان ها در زندگی خانوادگی ،زنان و شوهران بسیار حساس میشوند ،و گفته ها را بیشتر می سنجند ،و
برخوردها و حرکات چهره و اندام ییدیگر را بیشتر مورد دقت قرار میدهند ،و از آنها عیسبرداری مییننقد ،و بقه
خاطر می سپارند .از این رو رعایت اخالق ضروری تر است ،و مهارت و مدیریت در این گونقه پیشقامدها کارسقاز
است ،و دشوارترین نابسامانیها را به سامان می آورد ،و به دلباختگی و عش هیچ یک از همسقران آسقیبی نمقی

رساند بلیه اگر بحرانها و برخوردها با مهارت مدیریت شود ،و آیین اخالق فراموش نگردد ،می تواند بر دوستی ها
بیفزاید ،و دیگری را به شگفت وا دارد که با این برخورد و درگیری که پیش آمد ،رفتاری ناشایست انجام نگرفت،
و سخنی زشت بر زبان نیامد .و این خود زمینه بسیار مناسبی برای افزایش دوسقتی میقان همسقران میگقردد ،و
آیین دلبری را استوارتر می سازد .امام صادق «ع» :مجامله الناس ،ثل العق  :یک سقوم عقق ( و خردمنقدی)،
سازگاری و خوش رفتاری با مردم است .این خوش رفتاری و سازگاری در روابط خانوادگی و میان همسقران الزم
تر و ضروری تر است .
شناخت همسر
در همگرایی و همزیستی ،شناخت همگرایان و همزیستان ضرورتی تردید ناپذیر دارد زیرا ارتباط هقای شقناخت
محور پایدار می ماند ،و نبود شناخت کافی چالش های فراوانی پدید می آورد ،و فرجام خوشقی در پقی نخواهقد
داشت.
دو انسان که در کنار ییدیگر قرار می گیرند ،هیچ نوع رابطه ای میان آنان وجود ندارد ،مگر آنگاه که از ییقدیگر
شناختی بیابند ،و هر یک دیگری را به طور نسبی درک کند ،و ویژگیهای او را بشناسد ،و از نققش او در زنقدگی
خویش آگاهی یابد ،و او را به نوعی تیام بخش زندگی خود بداند.
اگر به طور نسبی چنین آگاهی هایی نسبت به دیگری یافت ،با او پیوندی آگاهانه برقرار می کند ،و از این رو این
پیوند را ارزشمند می شمارد ،و به اندازه شناختی که از آن دارد بدان اهمیت می دهد.
این موضوع در کمترین ارتباط ها و بیشترین و طوالنی ترین رابطه ها وجود دارد .و اگر از سر تصادف و برخقورد
رابطه ای برقرار شود ،هدفدار نیست و چندان ماندگاری ندارد.
نیته مهم در هر رابطه هدفداری آن است زیرا رابطه ها و همگرایی های گروهی مانند همقه رفتارهقای فقردی و
گروهی باید هدفدار باشد ،و ره آورد و سودی را در نظر گرفته باشند ،این موضوع نیز شناخت و آگاهی را نقاگزیر
میسازد .همگرایی ها بدون برخورداری از هدفی روشن ،از محتوا و معنا تهی است و سودی در بر ندارد ،و چندان
پایدار نیست.
رعایت ویژگی های اخالقی هر یک از دو همزیست ،از زمینه ها و عوام زیربنایی در پایقداری همزیسقتی اسقت.
آنها که با ییدیگر همگامی و همیاری را آغاز میینند هر چه بیشتر ویژگیهای ییدیگر را بدانند ،و آنها را رعایقت

کنند بیشتر می توانند با ییدیگر رابطه برقرار کنند .تردید نیست که هرگونه همگامی و همزیستی اگر با رعایقت
ویژگیهای اخالقی همراه باشد ،استوار می ماند ،و از هرگونه ناسازگاری و تنش به دور خواهد بود.
این معیار نیز در پرتو شناخت حاالت روحی و روانی دیگری ممین است .در پیونقد همسقری کقه از مهقم تقرین
پیوندهای گروهی است ،و هسته اصلی همه پیوندها را تشیی میدهد ،شناخت و آگاهی از چگونگی ها و حقاالت
همسران ،زیربنای روابط خانوادگی است.
چنانیه یاد کردیم ،سه محور در روابط گروهی  -بویژه همسری  -زمینه اصلی یگانگی است و در هر سقه محقور،
شناخت الزم است یعنی دو انسان از ییدیگر بیگانه اند و به اندازه شناخت ییدیگر از بیگانگی فاصله می گیرند و
به یگانگی می رسند .دیگر اینیه برای سالمت این همگرایی و همزیستی باید ویژگیهای روحی  -روانی و اخالقی
و حتی هنری و احساسی ییدیگر را رعایت کنند ،و ذوق و سلیقه های ییقدیگر را محتقرم شقمرند .رعایقت ایقن
معیار نیز به شناختی اصولی نیاز دارد .و سرانجام اینیه در این بزرگ ترین همگرایی ،یعنی زن و شقوهری ،بایقد
هدفی  -یا هدفهایی  -در کار باشد ،و همسران باید در جستجوی آرمانی باشند ،و ایقن نیقز شقناخت ییقدیگر را
ناگزیر می سازد.
بدون این شناختها امیان ندارد هر یک از همسران بتوانند خشنودی خاطر دیگری را به دست آورند ،یقا او را بقه
سوی خویش جذب کنند ،و دل و روان او را خرسند و فریفته سازند ،و برای او نقش دلبر و دلربا داشقته باشقند.
امام باقر «ع» :ادفع عن نفسک حاضر الشتر بحاضر العلم :بدی و شر موجود را ،با علمقی کقه داری ،از خقود دور
کن...
هیچ بدی و ناهنجاری و شری از ناسازگاری و ستیزه گری در خانواده بدتر نیست .ناسازگاری و درگیری ،زنقدگی
خانوادگی را به تالشی مییشاند ،و اگر بر فرض ،تداوم یابد هیچ گونه آسایش و آرامشی در آن وجود ندارد ،و اگر
فرزندانی حضور داشته باشند ،کانون عقده های روانی و شخصیتی میشوند .در پرتو شناخت و آگقاهی اسقت کقه
هرگونه ناسازگاری رخت بر می بندد ،یا به حداق میرسد و آن حداق نیز قاب پیشگیری و مدیریت است .امقام
رضا «ع» :العلم لجمع إلهلیه من اآلباء :علم (دانایی و شناخت) ،دارندگان خود را بهتر از پدران گرد هم می آورد.
شناخت است که ضرورت یگانگی را آشیار مقی سقازد ،و راههقای رسقیدن بقه آن را مقی آمقوزد ،و شقیوه هقای
پیشگیری از درگیری و ناسازگاری را روشن مییند ،و ارج و منزلت هر انسان را در نظر دیگری برتری می بخشد.
روابط ایدئولوژییی و مرامی که پیوندی آهنین است ،برای همین شناخت افراد از ییدیگر و از راه و مرام همدیگر
است .همسران باید زندگی باهمی را بر شناخت دقی ییدیگر استوار سازند ،و زیستی آگاهانه داشقته باشقند ،تقا

گام به گام از همسری به دلبستگی راه یابند ،و از دلبستگی به دلربقایی و دلبقری برسقند ،و چیقاد همگرایقی را
بنگرند ،و هر یک در ژرفای دل دیگری زندگی کنند.
همکاری و همیاری
دلبران با همیاری و همیاری می توانند در بهترین نقطه های دل دلبر خود جای گیرند ،و دوستی ریشه داری را
پایه ریزی کنند که به هیچ روی آسیب نبیند ،و با گذشت روزگاران کاستی نگیرد ،و نوسان هقای زنقدگی آن را
دستخوش خویش نسازد .ییی از راههای این دلبری و دل ربودن ،همیاری و همیاری است ،بدانگونه کقه در هقر
کاری هر یک بر دیگری پیشی بگیرد .این وجدان زالل انسانهاست که هرگاه کسی به آنان در هقر زمینقه کمقک
رساند ،یا دست آنان را در دشواریها گرفت ،نسبت به او احساس دوستی و دلبستگی میینند ،و به اندازه همیاری
ها ،دوستی ها نیز افزون میگردد.
این حیمت واالی علوی بیانگر همین حقیقت تردید ناپذیر است« :االنسان عبد االحسان» :نییی ها آدمی را برده
(نییوکار) میسازد.
همسران اگر میخواهند به زندگی دلبرانه و عاشقانه برسند ،باید هر یک یار و یاور ییقدیگر باشقند ،زن اگقر مقی
تواند در کارها  -حتى بیرون از خانه به مرد یاری رساند ،و مرد اگر تقوان دارد در کارهقا  -بقویژه کارهقای درون
خانه به دستیار زن باشد و هر یک یاری رسانی را شیوه خویش سازند ،تا همسری براساس دل انگیزی و وفاداری
استوار گردد ،و ییرنگی و دلدادگی بی مانندی میانشان پدید آید ،و زیر و بم های زندگی نتواند آن را کقم رنقگ
سازد ،و گذشت روزگاران در آن اثر نگذارد.
این اصلی قرآنی است که باید در همه زمینه های زندگی اجتماعی پرتو افیند و راهگشقای همیقاری و همیقاری
گردد :تعاووا على البر والتقوى :در نییوکاری و پرهیزکاری با ییدیگر همیاری کنید....
این آیه کریمه خطاب به جامعه کوچک و جامعه بزرگ است ،و کلیت آن نخست خانواده را در بقر میگیقرد ،تقا
دوستی ها را به سراسر جامعه انسانی گسترش دهد و جامعه کوچک خانواده نیز آن را سرلوحه کار خویش بداند.
پیامبر (ص) :جبلت القلوب على – من أحسن إلیها ،وبغض من آساء إلیها :دوستی با کسی کقه بقه انسقان نییقی
کند ،و دشمنی با کسی که با انسان بدرفتاری پیشه سازد ،در دلها سرشته شده اسقت و تقداوم ایقن دوسقتی در
صورتی است که نییی و همیاری پیوسته ادامه داشته باشد.

امام علی (ع) :من أحسن إلى الناس ،اشتداء منهم المحبة :هر کس به مقردم نییقی کنقد ،همیشقه او را دوسقت
خواهندداشت.
سیره و روش پیشوایان دین بر همین اص قرار داشته است که دستیار همسران خود باشند|.
امام باقر «ع» :فاطمه «س» در خانه علی «ع» متعهد شد که کارهای خانه و خمیر کردن و نقان پخقتن و جقارو
کردن را انجام دهد على «ع» نیز متعهد شد که کارهای بیرون از خانه را به انجام رساند ،یعنقی آوردن هیقزم و
تهیه غذا و خوراک۳.....
نیز امام علی «ع» از پیامبر «ص» روایت مییند:
پیامبر «ص» به خانه ما آمد ،در حالی که فاطمه جلو دیگ نشسته بود و من عدس پاک مییردم ....پیامبر فرمود:
یا على ! ......هر کس در خانه به همسر خود کمک کند و او را غرور نگیرد ،خداوند نامش را در دفتر شهیدان ثبت
مییند...
یا على! هر کس در کمک کردن به زن در کارهای خانقه غقرور نقورزد ،ایقن همیقاری ،کفقاره گناهقان کبیقره او
میگردد ،و خشم خداوند را فرو مینشاند ،و مهریقه فرشقتگان بهشقت میشقود ،و بقر کارهقای نیقک و درجقات او
میافزاید.
یا على! به زنان خدمت نینند مگر صدیقان و شهیدان ،یا کسانی که خداونقد بقرای آنقان خیقر دنیقا و آخقرت را
خواسته است.
چشم پوشی
بی گمان میان دو تن که هم زیستند ،و شریک زندگی ییدیگرند ،هر چه صمیمی و یگانه باشند ،گهگاه رفتار یقا
گفتاری پیش می آید که دیگری را می رنجاند ،و گاهی پیشقامد چنقان ناهنجقار اسقت کقه دیگقری را براسقتی
خشمگین می سازد ،و به دلبری و دوستی زیانهای فراوانی وارد مییند .در این گونه موارد تنها چاره ،چشم پوشی
و گذشت است .اگر پس از هر بدرفتاری گذشت پیش آید ،کینه رخت بقر مقی بنقدد ،و اصق دلبقری بازسقازی
میشود.
در برخی منابع آمده است که پیامبر «ص» فرمود :از ییدیگر گذشت کنید تا کینه های میان شما از میان برود.

پیامبر دانا به اسرار و رموز ناشناخته انسان ،عفو را عام کینه زدایی می شمارد .چشم پوشی افزون بر اینیه کینه
توزی و بدبینی و دلزدگی را ریشه سوزی مییند ،در دل همگرا و همزیست نسقبت بقه خقود احسقاس بزرگقی و
سربلندی پدید می آورد زیرا بی گمان انسان پس از اشتباهی که از او سر زد ،آنگاه که با گذشت و چشم پوشقی
دیگری رو به رو گردید ،در درون نسبت به خود احساس شرم میینقد ،و نسقبت بقه دیگقری احسقاس بزرگقی و
مردانگی .این احساس که سرشت فطری هر انسان است ،موجب میشود که گذشت کننده عزیز و ارزشمند جلقوه
کند ،و منزلت و ارزشی واال بیابد.
هرگاه ییی از همسران در رخدادی گذشت پیشه کرد ،و در دل دیگری عزیز و گرامقی گشقت ،پیونقد همسقری
ناگسستنی تر میگردد ،و رابطه همسری به چیاد دلربایی و دلبری پر می کشد ،و دلبریها را ریشه دارتر میسازد.
پیامبر «ص» :علییم بالعفو فان العفو ال یزید العبد اال ترا .فتعافوا گم اهلل :گذشت و چشم پوشی را پیشه سازید
زیرا که گذشت جز به عزت و سربلندی بنده نمی افزاید .پس ،از ییدیگر چشم پوشی کنیقد تقا خداونقد شقما را
سربلندی و بزرگواری بخشد.
این اندیشه ای شیطانی است که چشم پوشی از رفتارهای ناشایست ،زبونی و ناتوانی است و توانمندی آن اسقت
که انسان در برابر بدرفتاری ها موضعگیری کند ،و کردار یا گفتار دیگری با همسر را پاسخی دندان شین بدهد؟!
این اندیشه و این روش مایه گسستن پیوند دوستی و یگانگی میگردد ،و با تیرار آن دل زدگیها و کینه توزی هقا
پدید میآید ،و کم کم دوستی و دلبری را کمرنگ میسازد ،و زندگی باهمی را به سقوط مییشاند.
در برابر برخی کردارها با گذشت می توان دلها را پاک کرد ،و ریشه هرگونه بدبینی و سردی از بن برآورد ،و ایقن
حیمت نبوی را راهگشای زندگی دلبرانه قرار داد .پیامبر «ص» ( :أغف عنهم تشتصلخ به قلوبهم «:)...از آنان (که
بد رفتاری کردند) گذشت کن تا دلهاشان را با خود آشتی دهی (و سازگار سازی)...
گذشت باید گذشتی انسانی و زیبا باشد ،و به تعبیر قرآن کریم :صفح جمی » و چشقم پوشقی و گذشقتی نیقک
انجام گیرد یعنی گذشتی که کمترین برخوردی ناشایست را در پی نداشته باشد.
( .....فأصفح الصفح الجمی  .... :گذشت کن ،گذشتی نیک .سوره حجر)51/11
اگر دوستان و دلبران از دوست و دلبر خود رفتاری ناشایست دیدند ،و هیچ گاه آن را بر زبان نیاوردند ،و رفتار و
گفتار کنایه آمیز نیز از خود نشان ندادند ،و هرگز آن رفتار نادرست را یادآوری نیردنقد ،براسقتی در دل دوسقت
خود خیلی عزیز میگردند ،و پیوندها ریشه دارتر میگردد .و هر چه این گذشتها تیقرار شقود دوسقتیها را آسقیب

ناپذیر و جاودانه تر می سازد .امام رضا«ع» درباره آیه یادشده فرمود « :فؤ من غیر عقوبة ،وال تغنیف ،وال عتب» :
(گذشت نییو) گذشت بی کیفر ،و نیوهش و سرزنش است.
اخالق اسالمی و انسانی این است که با گذشت های انسانی ،ناهنجاریها را به دست فراموشی سپرد ،و آثار آن را
از ژرفای دلها شست ،تا گذشت زیبای قرآنی پدید آید ،و کانون دلبری ها را بیش از پیش گرم و روشن سازد.
نیک گفتاری و خوش لفظی
زبان تأثیرگذارترین عام در زندگی باهمی است .انسان آنگاه که در کنار دیگری قرار می گیرد ،نخست با نگقاه و
از راه چشم رابطه برقرار مییند ،و سپس از راه کالم و گفتار.
معنا و مفهومی را که انسان میخواهد به دیگری گزارش کند ،و در او تأثیر بگذارد ،با الفاظ و واژه های گونقاگون
می تواند انجام دهد .هر انسانی که می خواهد پیام رسانی کند ،یا از راه گفتگو با دیگری دمساز شود ،و آنچقه را
در درون و اندیشه دارد برای او بازگو کند ،باید تنوع موجود در واژه ها و تعبیرها را بشناسد .ایقن زبقان شناسقی
ضروری است زیرا هر سخن و کلمقه ای تأثیرگقذاری ویقژه ای دارد ،و برخقی تعبیرهقا و واژه هقا همگرایقی را
استوارتر میسازد ،و برخی آن را گسیخته و از میان می برد|.
با توجه به این حقیقت باید در گزینش واژه ها و کاربرد کلمات ژرف نگریست ،و در گفتگوها  -بویژه میان زنان و
شوهران  -باید به معیارهای الزم در گزینش واژه ها و نوع تعبیرها توجه داشت ،تا دلزدگی و سردی به بار نیاید،
و بر همبستگی و همگرایی و تفاهم بیفزاید ،و دلربایی و دلبری پدید آورد.
قرآن کریم در قانونی فراگیر به زیباگویی و نیک گفتاری با همه مردمان فرا میخواند ...« :و قولوا للناس حسنا :...با
مردمان زیبا و نیک سخن بگویید.
سخنان زیبا و همراه با شیوه های تربیتی و اخالقی ،کاری خدایی است ،و به سوی خقدا مقی رود ،و در جامعقه
انسانی زمینه یگانگی و دلدادگی میشود و سخنان نازیبا ،شیطانی ،و پلید و نا انسانی است و عامق ناسقازگاری و
کینه توزی و دوری میگردد « .و ...إلیه یصعد الیلم الطیب :سخن پاک به سوی او باال میرود...فاطر.»۳1
هر چه خدایی است کانون زیباییها ،دوستی ها ،مهرورزی ها و پیوستگی هاست ،و در رابطه همسری تأثیر ژرف
دارد و زشت گفتاری و بد لفظی شیوهای ناانسقانی اسقت کقه جقز دلزدگقی و سقتیزه گقری ره آوردی نقدارد و
استوارترین پیوندها را از هم می گسلد.

سخن و کالم چون دانه ای است که آدمی در سرزمین دلها می پاشد ،و هر چه را کِشت همقان را درو میینقد ،و
بی گمان گندم از گندم بروید جو زجو .امیان ندارد سخنان نازیبا و ناهنجار بقر زبقان آورد ،و مهربقانی و خقوبی
برداشت کند .پس اگر از دانه و بذر خود  -که مجموعه گفتارهاست به محصولی نیک و انسانی انتظار دارید ،باید
واژه ها و تعبیرهای انسانی به کار برید ،و برزیگران دشت دلها باید بذر نیک بپاشقند ،تقا دلهقا را شقیار کننقد ،و
دلبستگی ها افزون گردد ،و دلربایی رخ نماید ،وگرنه انتظاری ناممین است.
امام علی (ع) :مغرس الیالم القلب :...کشتگاه گفتار (و واژهها) دل و روان آدمیان است...
باید به واژه ها به عنوان دانقه و بقذر نگریسقت ،و نقوع نیقک و زیبقا و انسقانی آن را برگزیقد ،و از نقوع نازیبقا و
غیراخالقی سخنان دوری کرد ،تا به هدف واالی همبستگی دست یافت و رمز و راز دلبری و دلربایی را به دسقت
آورد ،تا ریشه هرگونه بیگانگی و دلسردی را از بن خشیاند.
امام علی «ع» :بسا کالمی که زخمی عمی پدید آورد.
از سخنان زشت و خشن ،نفرت آور تر وجود ندارد ،که هر دلبری و همگرایی را از میان می برد.
امام علی «ع» :إیاک و ما یستهجن من الیالم فانه ...ینفر عنک الیرام :زنهار از به زبان آوردن سخنان زشقت کقه
بی گمان ...انسان های گرانمایه را از تو می رماند.
آنان که در جامعه کوچک خانواده ،و جامعه بزرگ اجتماع ،در پی آسایش و خوشی هستند ،باید از به کار بقردن
واژه های زشت دوری کنند ،و همواره و با همگان کلمات زیبا بر زبان آورند ،تا از زندگی خقانوادگی و اجتمقاعی
لذت برند ،و همزیستی و همگرایی در کام آنان گوارا باشد.
امام علی «ع» :من ساء لفظه ساء حظه :هر کس واژه های نازیبا بر زبان آورد بهره (و لذت) او از زندگی بد و نازیبا باشد.

ارزش همسران به دلربایی آنان است ،و دلربایی به دانستن آیین دلبری ،و سخنان توهین آمیز ارج و بهقای هقر
یک از همسران را نزد همسر خود کاهش میدهد ،و از دوستیها می کاهد.
امام علی (ع)» :سوء المنط یزری بالقدر ویفسد األخوة ....سخنان زشت ارزش و منزلت هر کس را لیقه دار مقی
سازد و برادری (و دوستی) را تباه مییند.
نیک گفتاری و تأثیر آن بر پیوند زن و شوهر ،بویژه مورد تأکید قرار گرفته است :امام سجاد«ع» :القول الحسن....
یحبب إلى األهلی :گفتار نیک ...آدمی را نزد خانواده محبوب و دوست داشتنی میگرداند.

این آموزه های جاودان است که بنای خانواده را استوار می سازد ،و دلربایی و دلبری پدید می آورد کقه نوسقان
های زندگی نمی تواند در آن تأثیری بگذارد.
رعایت ویژگیها و سلیقه همسر
انسانها چنان که اندیشههای گوناگونی دارند ،از ذوق و سلیقهها و احساسهای هنقری متفقاوتی نیقز برخوردارنقد.
چنانیه ییسانی و یگانگی در همه باورها و اندیشه ها یافت نمیشود ،در سلیقه ها و ذوق ها نیز ییسانی چنقدانی
به چشم نمیخورد .نزدییی و همخوانی وجود دارد ،لیین ییسانی و یگقانگی کامق در گرایشقها و گقزینش هقای
آدمیان وجود ندارد .با توجه به این موضوع در زندگی مشترک ،همسران نخست باید به این اصق توجقه داشقته
باشند ،و در گام های بعد آن را در رفتارها رعایت کنند ،و هر یک به سلیقه و گرایش دیگری احترام بگذارد.
این موضوع در همه بخش های زیست انسانی وجود دارد چون انتخاب رنگ ها ،مزه ها ،نوع لباسها ،مسقین هقا،
وسای آرایشی و آسایشی و تفریحی و....
اص تحمی و وادار کردن دیگران به همراهی و همسانی عملی نیست ،و اگر وادار کردن ها به ظاهر نتیجه بدهد،
و همراهی ظاهری را موجب گردد ،پایدار نمی ماند ،و پس از کنار رفتن اجبارها ،راه طبیعی خود را در پیش می
گیرد و یا مخفی کاری و دو رویی را پدید می آورد.
اختالف ذوق و سلیقه ها اصلی است که بر ماهیت آفرینش انسانها استوار است و موجب پیدایش دنیای گسقترده
زیبایی ها و تنوع هاست .انسانها چنانیه همسانی ها و یگانگیهایی دارند ،باید در شیوه هقای زنقدگی گونقه گقون
باشند ،تا جریان تیام در برخورد رفتارها و سقلیقهها در بخشقهای زنقدگی تحقق یابقد و آنهقا را از یینقواختی
برهاند ،و پویا و پیشرو سازد.
« و من آیاته خل السموات واألرض واختالف السنتیم و الوانیم فقی ذلقک آلیقات للعقالمین» :و از نشقانه هقای
(آفرینش حییمانه) او پدید آوردن آسمانها و زمین و گوناگونی زبانها و رنگهای شماست .بی گمان در این آیقاتی
برای دانشمندان است.
بنابر این اختالف در آفریدهها و بویژه در میان انسانها بر حیمتی جاودانه استوار است ،و همقین بسقتر تشقیی
اجتماعات و تمدنها و ملتها شده است .آنگاه که راز اختالفها روشن باشد ،و بقر اصقلی عقالنقی اسقتوار گقردد ،در
موارد ناهمسانی ها دلزدگی و رنجشی پدید نمی آید ،و اختالفها دور از انتظار دو همزیسقت نیسقت ،بلیقه آن را

حییمانه و منطقی می بینند ،و تالش میینند خود را به نوعی با آن سازگار سازند ،و منطققی و سقنجیده بقا آن
برخورد کنند.
در برابر اختالف سلیقه ها باور پنج موضوع ضروری است:۔  .1شناخت اص ضرورت اختالف ها و دو گانگی هقا و
رمز و راز آن.
 .۲ضرورت سازگاری با دوگانگی ها و ناهمگونی ها ،تا زندگی باهمی یگانه و ییرنگ شود ،و سقیمایی همخقوان و
سازگار یابد.
 .۳دوری از هر تالش و شیوهای برای ییسان سازی سلیقهها ،و باور ناموف بودن آنها
 .۴امیان همگرایی و دلربایی و برقراری رابطه دوستی در پرتو اخالق و گذشقت و احتقرام بقه شخصقیت انسقانی
همسر.
 .1بهره گیری از نقاط مشترک که به طور طبیعی میان انسانها وجود دارد.
سازگاریها ،و پیروز شدن بر اختالفها ،باید تربیتی و ارادی باشد و بر مبنای شناخت متقاب پایه ریزی شقود ،و بقا
اخالق و تربیت ،ناهمسانیها همسان و ناهمخوانیها همانند و همخوان گردد .بی گمان با تییه بقر هماننقدی هقا و
تربیت اخالقی و شناخت آیین زندگیهای گروهی ،میتوان همزیستی بی مانندی پدید آورد ،و راه دلبری را هموار
ساخت.
امام جواد«ع»  -به روایت از پدرانش («ع» ،از امام علی «ع» ،از پیامبر «ص» :انیم لقن تسقعوا النقاس بقاموالیم،
فسمعوهم باخالقیم :شما نمیتوانید دل همه را با پول به دست آورید ،پس آنان را با اخالق انسانی جذب کنید".
یعنی عوام مادی هر چه باشد نمی تواند میان دو همزیست سازگاری پدید آورد ،و زندگی بقاهمی و گروهقی را
زیبا و آرام سازد بلیه تنها این اخالق است که آرامش و سازگاری پدید میآورد ،و تنش ها و ناسقازگاری هقا را از
درون خانواده و جامعه بیرون می راند .براستی در همه ارتباط های گروهی بهترین راه همین است که در تعالیم
اسالمی آمده است:
امام صادق «ع» :صال حال التعایش والتعاشر ،م مییال ،ثلثاه فطنة ،وثله تغاف .
سامان بخشیدن به امور معیشت (و زندگی) و معاشرت (و همزیستی) ،در صورتی ممین است که زندگی انسقان
مانند پیمانه ای باشد ،دو سوم آن هوشیاری ،و یک سوم آن تغاف (و

نادیده انگاری) و چشم پوشی.
یعنی راه برای رسیدن به هم اندیشی و همگرایی ،نادیده گرفتن اختالفهقا ،و تییقه بقر نققاط مشقترک اسقت و
سرانجام شیوه گذشت و احترام متقاب است که کارسازترین زمینه را برای یگانگی و همزیسقتی مسقالمت آمیقز
پدید می آورد ،و راه دلبری را هموار میسازد.
فروتنی
از شیوه هایی که همگان را به ستایش بر می انگیزد ،و به دوستی و همزیستی وا می دارد ،فروتنی و تواضع است.
فروتنی از دو اص سرچشمه میگیرد :نخست دوری از بزرگی گری و خود برتربینی ،و دیگر ارج گذاری به منزلت
و جایگاه و کرامت انسانی دیگران .این هر دو بهتقرین زمینقه دوسقت داشقتن دیگقران و نفقوذ در دل همسقر ،و
برقراری رابطه دلبری است.
بیگمان زنان و مردان همگی در همه امتیازهای فردی و خانوادگی و اجتماعی همسان نیستند ،و میان آنها از نظر
امیانات مادی ،سطح خانواده ،پایه علمی ،پستهای اجتماعی و  ...ناهمسانیهایی وجود دارد ،و گهگاه ناهمسانی ها
زیاد و چشمگیر است .اگر در زیست خانوادگی که باید اسقاس آن بقر دلربقایی و دوسقتیهای ژرف باشقد برخقی
امتیازها و برتریها پا به میان نهد ،و مالکها و معیارهای انسانی را تحت تأثیر قرار دهد ،و به نوعی خود برتربینقی
در روابط همسران بینجامد ،زمینه های اصلی دوستی و دلبری از میان می رود ،و خودخواهی ها و خودباوری ها
مانعی برای یگانگی ها میگردد ،و این بزرگ ترین آفت احترام متقاب همسران است.
از این رو باید برای نفوذ در دل همسر ،ره خاکساری در پیش گرفت ،و زندگی را بر پایه ییسقانی و یگقانگی بنقا
کرد ،و ریشه همه دو گانگی ها و امتیازها را از بن برآورد .امام علی «ع» :ثمرة التواضع المحبة :ره آورد (و میقوه)
فروتنی ،دوستی است.
زنان و مردانی که در اندیشه جای گرفتن در دل دیگری هستند ،و دوستی های راستین درونی را میجویند ،باید
نیک بدانند که آدمیان  -و از جمله همسران  -از هرگونه ساالری گری و خودبر تربینی بیزارند ،و آن را مانعی بر
سر راه دوستی ها و همزیستی ها میدانند زیرا که این سرشت ،زمینه خودخواهی و پیقدایش دوگقانگی اسقت ،و
دلبری ها را به دل زدگیها بدل میسازد ،چنانیه زیبایی فروتنی بیشترین زمینه دلربایی های راستین اسقت ،کقه
شایسته همسران خردمند و پارسایان خداباور است.

امام سجاد«ع» .... :وألبسنی زینة المتقین فی ..لین العرییة وخفض الجنا »  :خداوندا مرا مانند پرهیزکاران زیبقا
گردان ..با نرمخویی و فروتنی.
امام سجاد«ع» این سرشت را مایه زیبایی پرهیزکاران می شمارد | ،و از خدا آن را آرزو مییند ،و ما باید چنقین
آرزویی داشته باشیم.
در این حیمت صادقی «ع» نیز باید اندیشید ،و آن را پند مایه همه روابط گروهی  -و بویژه روابقط خقانوادگی -
قرار داد ،و پیوند دلبرانه همسران را بر آن استوار ساخت.
امام صادق (ع) .....« :إن أردت أن یصفو لک ودّ أخیک ...ال تباهینه والتشارنه :اگر خواستی کسی دوست صمیمی
تو باشد ...به أو فخرمفروش ،و با او دشمنی مین»...
گهگاه همسرانی دیده میشوند که با هم نیستند ،و هر چنقد در زیقر یقک سققف زنقدگی مییننقد ،در حقیققت
تنهایند .این گونه زندگی سرد و نابهنجار ممین است علتهایی داشته باشد ،و از مهم ترین آنها خودبزرگ بینی و
فخر فروشی است ،به گونه ای که هیچ یک حاضر نیستند در برابر حقوق دیگری سر فرود آرند و شخصیت همسر
را پاس دارند.
امام علی «ع»  :ال وحدة أوحش بین العجب :و هیچ تنهایی (و بی کسی) ،وحشتناک تر از خود پسندی نیسقت...
همسرانی که فروتن نیستند دلربایی را کم رنگ می کنند ،و کم کم بی مهری پدید می آورند ،تقا اینیقه موجقب
کینه توزی و دشمنی یار و همراه خویش میگردند .چه از سوی زن باشد یا مرد زیرا که حقیقت خود برتربینی و
خودخواهی ،تحریک نفرت و خشم دیگران است.
امام علی (ع) .... :هر کس از خود راضی باشد ،دشمن و بدخواه ،بسیار خواهد داشت.
از ره آوردهای شوم تیبر ،بی اعتنایی به اندیشه های همزیست یا همسر است ،و این به معنای کنار نهادن اص
رایزنی و مشاوره است اصلی که در زندگی گروهی بسیار حیاتی است ،و براستی باید از این آفت بقزرگ در روش
دلبری دوری کرد.
گشاده رویی
خوش رویی و شادچهرگی از ویژگیهای مؤمنان راستین است .مؤمنان اگر چقه غقم هقای بزرگقی در دل داشقته
باشند ،و همواره در اندوه آینده و آخرت خویش به سر برند ،لیین در ظاهر شادند ،و چهره های گشاده دارنقد ،و
در زندگی های گروهی لبخند بر لبشان نقش بسته است.

امام علی «ع»  -در توصیف مؤمن :المؤمن بشره فی وجهه ،و لحزنه فی قلبقه :شقادی مقؤمن در چهقره او دیقده
میشود ،و اندوه او در دلش پنهان است( .تا غم او دیگران را اندوهگین نسازد ،و شادی دیگران را از میان نبرد).
پیامبر بزرگوار اسالم در قانونی کلی دستور داد که در برخوردهای گروهی ،چهره گشاده و شاد داشته باشید ،و در
جامعه غم پراکنی مینید :پیامبر (ص) ... :وال أخاک بوجه منبسط :با سیمایی گشاده به دیدار برادر (و دوسقت)
خود برو!
دلبران و همسران از نمونه هقای حتمقی ایقن تعقالیم اسقالمی هسقتند ،و بایقد در برخقورد بقا ییقدیگر شقاد و
گشادهروی باشند ،و هر یک از دیگری غم زدایی کنند ،و در خانقه و کاشقانه شقادی بیافریننقد ،و همقواره ایقن
حیمت صادقی «ع» را در نظر داشته باشند ،تا ارزش خوش رویی و سرورآفرینی را نیک بدانند.
امام صادق «ع» :ال یرئ أحدکم إذا ادخل على مؤمن سرورا ،انه علیه ادخله فقط ،بق واهلل علینقا ،بق واهلل علقى
رسول اهلل صلى اهلل علیه و آله :کسی از شما گمان نیند که هرگاه مؤمنی را شاد کند ،تنها او را شاد ساخته است،
بلیه به خدا قسم ما را خوشحال ساخته ،بلیه پیامبر «ص» را (نیز) خرسند کرده است.
هر یک از همسران از خانواده بزرگ مؤمنان هستند و حقوق مؤمن  -از آن جمله شاد کردن  -را باید درباره آنان
رعایت کنند ،افزون بر حقوق همسری که بر ییدیگر دارند.
در برخی از احادی و دعاها ،قید «مؤمن» نیامده ،و این مزایا به طور کلقی ،و در حق همقه انسقانها ذکقر شقده
است ...رجوع شود به الحیاة  5/۳1۴به بعد.»...
امام علی «ع» :یا کمی !  ...هیچ کس دلی را شاد نیند مگر اینیه خداوند از آن شادی برای او لطفی (و نگاهبانی
مهربان) بیافریند...
باید هر یک از همسران موقعیت زندگی ییدیگر را درک کنند ،که زن با چه کارهایی دشوار در خانه روبه روست،
و مرد در جامعه با چه رویدادهایی سخت و رنج آور درگیر است .در جامعه آلودگی هوا ،ترافیک ویرانگقر ،محقیط
های کاری نابسامان ،برخوردهای انسان نماهای ح نشناس و بقی تعققد ،و مشقیالت اقتصقادی و ...اینهقا همقه
خسته کننده است ،و تنها خانه و کاشانه است که می تواند محیط آرام و آمن برای همسر باشد ،و انقدوه زدایقی
کند ،و نشاط و شادی بیافریند ،و جو زندگی را دگرگون سازد .با توجه به مسائ یادشده هر یک از همسران باید
به ژرفی دریابند که دل در گرو کسی داشته باشند که پناهگاه راستین آنان است ،و فشارها و خسقتگیها را کنقار

میزند ،و انسان را برای روزی نو و کاری دوباره بازسازی مییند .اینها موجب میشود که هر یک دل و روان خویش
را به شریک زندگی خویش ارزانی دارد ،و راه دلربایی و دلبری را در پیش گیرد.
شگفت آور است که کارهای نیک (حسنات در اسقالم ده برابقر پقاداش دارد ،لقیین سقرورآفرینی و شقادچهرگی
هزاران برابر پاداش میگیرد.
امام صادق (ع)  -مردی نزد امام صادق «ع» بود و این آیه کریمه را خواند( :والذین یؤذون ...کسانی که به مردان
و زنان مؤمن ،بدون اینیه دست به عملی (ناروا) زده باشند ،آزار می رسانند ،بی تردید بار تهمت و گناهی آشقیار
را بر دوش مییشند»؟ امام صادق «ع» فرمود :پس پاداش کسی که مؤمنی را شاد کند چیسقت؟ (راوی) :گفقتم:
فدایت شوم ،ده پاداش .امام گفت :آری ،به خدا سوگند ،و هزار هزار پاداش.
وقت شناسی و موقعیت یابی
شناسایی زمان های مناسب برای هر کار ،از شرایط موفقیت است کار بزرگ باشد یا کوچک ،و در هر مقوله و هر
نوع .در همزیستی اگر بخواهند همگرائی ها ناگسستنی گردد ،و به دلربایی و دلبری برساند باید موقعیت شناسی
رعایت شود.
در شهرهای ناآرام و پر تنش امروز ،و با آلودگیهای هوایی و محیطی و صوتی و کاری و  ...تقوان طبیعقی انسقانها
کاستی میگیرد ،و انواع خستگیها سایه می افیند ،و از شور و نشاط الزم مییاهد .در این صورت و با ایقن زمینقه
های ناآرام ،تنها راه رهایی از عوارض خستگیها و بی نشاطیها ،در گام نخست ،کاستن از خواسته هقا اسقت ،و در
گام بعد ،موقعیت شناسی است.
اگر در بحران گرفتاری و خستگی ،چشم به همراهی و همیاریهای فوری داشته باشیم ،انتظاری نابجاست ،و چقه
بسیار که با پاسخی در خور روبه رو نشویم .و اگر این شیوه ها تیرار شود با کم مهری روبرو میگردد ،و اگر ادامقه
یابد به گسستن روابط می انجامد.
اص فرصت یابی و زمان شناسی که در تعالیم اسالمی آمده است ،موضوعی محوری را در همه کارها و برنامه ها
آشیار میسازد ،و راه کامیابی را نشان میدهد .پیامبر «ص» :األمور مرهونة بأوقاتها :کارها همه در گرو وقت خقود
است.

پاسخ مثبت و درست در برابر هر پیشنهاد و خواسته ای در صورتی امیان پذیر است ،که با سقنجیدگی و زمینقه
شناسی درست همراه باشد ،وگرنه چون این است که میوه ای را از درختی بچینند که هنوز زمان چیدن آن فقرا
نرسیده باشد.
امام علی (ع) ... :ومجتنى الثمرة لغیر وقت ایناعها ،کالزارع بغیرأرضه :کسی که میقوه را جقز در وققت رسقیدنش
بچیند ،همچون کشاورزی است که در غیر زمین خود زراعت کند.
زندگی در جامعه کوچک خانواده چون زندگی در جامعه بزرگ است ،و همان قوانین و راهیارهقا در آن جریقان
دارد ،و کامیابی و ناکامی در این هر دو تا حدود زیادی همسان است.
امام علی «ع» :إیاک والعجلة باالمور قب أوانها ...فضع کق امقر موضقعه ،وأوققع کق عمق موقعقه :...بپرهیقز از
شتابزدگی در کارها پیش از رسیدن وقت آنها ....و از لجاجت کردن در آن هنگام که راه صواب دانسقته نیسقت....
پس هر کار را در جای خود قرار بده ،و هر عم را در موقع خود به انجام رسان.
نباید همسران بیندیشند که مسائ خانه و خانواده مهم نیست ،و این دقت ها و ظرافت ها را الزم نقدارد .چنقین
اندیشه ای نادرست است .همزیستی ها و همیاری ها در جامعه بزرگ و کوچک همانند است ،و چه بسیار که در
جامعه کوچک خانواده ظریف تر و دقی تر باشد زیرا که همزیستی در آن عمری است ،نه روزی و هفته ای و ....
فراوان دیده شده است که رفتارها و گفتارها و خواسته های نسنجیده برهم انباشته شده ،و همسران را  -پقس از
سالها زندگی  -از هم دور ساخته است.
براستی باید به همگرایی ها بسیار ژرف نگریست ،و در خرد و کالن مسائ  ،موقعیتها و شرایط مناسب را جستجو
کرد ،و آگاهانه به هر کاری دست زد ،و سنجیده زبان به سخن گشود.
امام عسیری «ع» ... :وال تعج بحوائجک قبق وقتهقا ،فیضقی قلبقک وصقدرک ویغشقاک القنقوط...بقرای رفقع
نیازمندی های خود پیش از وقت مشتاب که مایه دل افیاری و بیتابی میگردد و گرفتار نومیدیت می سازد.
با وقت نشناسی و پیشنهاد خواسته ها ،پاسخهای مناسب دریافت نمی شود ،و کم کم با این شیوه ها زندگی بقه
سردی میگراید ،و دلرباییها رخت بر می بندد ،و دلزدگی ها در روان ها می خلد ،و امید و شقور بقاهمی از میقان
میرود ،و پس از زندگی رخ مینماید ،چنانیه در این حیمت عسیری «ع» بدان اشاره شده بود.
خوش گمانی

روابط گروهی و همزیستی باید درونی باشد ،و هر یک از همسران در درون دیگری زندگی کند ،و یار و همزیست
خود را باور داشته باشد ،و به او دل ببندد ،و پایه های زندگی خانوادگی را بر درون و دل استوار ساخته باشد.
درونی شدن روابط بر اص خوش بینی و گمان نیک استوار است .اگر خوش بینی بود ،و به هر حرکت و کالمی با
خوش گمانی نگریست ،همواره دوستی ها افزون میگقردد ،و پیونقدها ناگسسقتنی میشقود .در برابقر ،سقوءظن و
بدگمانی ،روابط را از ریشه و بنیاد سست میسازد ،و بنای دوستی و دلبری را ویران مییند.
حسن ظن ،خوش گمانی ،و سوء ظن ،بدگمانی ...پیامدهای آن دو در روابط اجتمقاعی ،دو پدیقده قابق توجقه و
دقت است .بسیاری از گسستنها و دوریها ،و بیگانگی ها ،پیامد نگرش بدبینانه است،چنانیه بسیاری از جاذبه ها و
پیوستن ها نیز در سایه نگرش های خوش بینانه و مثبت پدید میآید .پس اسقاس کقار ،در نقوع نگقرش انسقانها
نسبت به ییدیگر نهفته است1.»...
براستی چنانیه گامهای آغازین دلبری با خوش گمانی برداشته میشود ،و با تداوم آن در نوسانهای زندگی ریشقه
دارتر میگردد ،با بدگمانیها و بدبینیها ،همزیستیها رو به سردی میگذارد ،و دلرباییهقا بقه دلزدگیهقا مقی انجامقد.
اینیه قرآن کریم بدگمانی را گناه شمرده ،برای همین پیامدهای منفی است که در روابقط انسقانی دارد :یقا ایهقا
الذین اموا أجتنبوا کثیرا من الظن إن بعض الظن إثم  .و ای مردم با ایمان از بسیاری گمانها( ی بد) بپرهیزید ،که
بی تردید پارهای از گمانها گناه است..
باید نیک اندیشید ،و راه های نفوذ عوام ویرانگر دوستی را بست ،و بدگمانی از این راههاست:
امام علی «ع» :ال یغلبن علیک سوء الظن ،فانه ال یدع بینک وبین صدیقک صفحا :نگذار بقدگمانی بقر تقو چیقره
گردد ،وگرنه میان تو و دوستت جای گذشتی باقی نمیگذارد.
راه هموار همزیستی های پایدار و پیوندهای گسست ناپذیرخوش گمانی است .امقام علقی (ع) :مقن حسقن ظنقه
بالناس ،حاز منهم المحبة :به هر کس به مردم خقوش گمقان باشقد (و خقوش گمقانی ورزد)،مقردم او را دوسقت
میدارند.
اسالم برای اینیه بدگمانی پیش نیاید ،و خوش گمانی ها رخت برنبندد ،اص «حم بر صحت» را آموزش داده
است ،که مردم در همگرایی ها برای گفتار و کردار همزیست خود توجیهی نیک و انسقانی داشقته باشقند ،و هقر
عم و گفته ای را تا میتوانند خوب بدانند.

امام علی «ع» :ال تظنن بیلمه خرجت من أحد سوءا ،و انت تجد لها فی الخیر محتمال  :به سقخنی کقه از دهقان
کسی بیرون آمد  -در صورتی که می توانی برای آن توجیه درستی پیدا کنی  -گمان بد مبر.
همچنین برای تشوی به اص حیاتی خوش گمانی هرگونه بدگمانی عام قبول نشدن اعمال شمرده شده است:
امام صادق «ع» :خداوند از هیچ مؤمنی ،عملی (و عبادتی) را قبول نمییند ،در صورتی که او نیت بدی ،نسبت به
مؤمن دیگر داشته باشد (و بدخواه مسلمانی باشد).
با این آموزش های حیاتی ،همزیستان کمترین بدگمانی را در درون خویش راه نمی دهند ،تا روز به روز دلگرمی
ها فروزان تر شود ،و دلبریها شعله ور تر گردد.
این حیمت علوی باید همواره مورد توجه همگان باشد ،تا در جامعه و خانواده ،و همه زندگیهای گروهقی موفق
باشند ،و از آفت های زندگی باهمی در امان بمانند .امام علی (ع)» :سقوء الظقن یفسقد األمقور ،ویبعق الشقرور.
بدگمانی کارها را تباه میسازد ،و باع شر و فتنه میشود.
سوءظن و بدبینی نه تنها زیست گروهی را سست مییند ،بلیه زمینه فساد و تباهی و درگیقری و سقتیزه گقری
های گسترده می گردد زیرا همه درگیریها و ناسازگاری ها ریشه در بدگمانی دارد ،و آب روابط گروهی و دلبریها
را از سرچشمه گ آلود میسازد.
همسران باید نیک توجه داشته باشند ،که انسانهای بی عیب و به دور از هر ناهنجاری بسیار بسیار انقدک انقد ،و
اگر زنی یا مردی در این اندیشه است که به چنین انسانی دست یابد ،آرزویی دست نیافتنی دارد بلیه باید ایقن
حقیقت را باور داشته باشد که هر کسی عیب هایی دارد ،و اگقر عیبهقا اصقولی نبقود ،و ویژگیهقای الزم را بقرای
همسری داشت ،او را بپذیرد ،گرچه کاستی ها و کمبودهای اخالقی یا جسمی داشته باشد.
با این آموزشهای حیاتی ،همزیستان کمترین بدگمانی را در درون خویش راه نمیدهند ،تا روز بقه روز دلگرمیهقا
فروزان تر شود ،و دلبریها شعله ور تر گردد.
این حیمت علوی باید همواره مورد توجه همگان باشد ،تا در جامعه و خانواده ،و همه زندگیهای گروهقی موفق
باشند ،و از آفتهای زندگی باهمی در امان بمانند .امام علی (ع)» :سوء الظن یفید األمور ،ویبع الشرور1.
به بدگمانی کارها را تباه میسازد ،و باع شر و فتنه میشود .سوءظن و بدبینی نه تنها زیسقت گروهقی را سسقت
مییند ،بلیه زمینه فساد و تباهی و درگیری و ستیزه گریهای گسترده میگردد زیرا همه درگیریها و ناسقازگاریها
ریشه در بدگمانی دارد ،و آب روابط گروهی و دلبریها را از سرچشمه گ آلود میسازد.

همسران باید نیک توجه داشته باشند ،که انسانهای بی عیب و به دور از هر ناهنجاری بسیار بسیار اندکند ،و اگر
زنی یا مردی در این اندیشه است که به چنین انسانی دست یابد ،آرزویی دسقت نیقافتنی دارد بلیقه بایقد ایقن
حقیقت را باور داشته باشد که هر کسقی عیبهقایی دارد ،و اگقر عیبهقا اصقولی نبقود ،و ویژگیهقای الزم را بقرای
همسری داشت ،او را بپذیرد ،گرچه کاستیها و کمبودهایی اخالقی یا جسمی داشته باشد.
امام صادق (ع) :هر کس بخواهد برای خود برادری برگزیند که هیچ عیبی در او نیست ،دوستانش اندک خواهنقد
گشت.
باید معیار در زندگی خوبی ها باشد ،و در برخی رفتارها نیز دیدگاه توجیهی به کار برند ،و آن رفتارها را حم بر
صحت کنند ،تا راه های دلبری بسته نشود ،و همواره صمیمیت بر خانواده پرتو افیند.
امام صادق (ع)» :در ( زندگی و اخالق) مردمان جستجوگری مین که بدون دوست می مانی.
احترام به کسان همسر
در همزیستی همسران شرط الزم ،احترام متقاب است ،به دو همزیست و به کسان و بستگان آنان.
تردید نیست که هیچ فردی را نمیتوان از کسان و خاندان خویش جدا کرد و کیان و شخصیت هر فرد بقا کیقان
خانواده او پیوندی ناگسستنی دارد ،و از ییدیگر جدایی ناپذیر است .اگر برخی زنان یا مقردان نتواننقد افقرادی از
خانواده همسر خود را بپذیرند ،یا با آنها ارتباط دوستانه برقرار کنند ،باید پس از پیوند همسری ،خود را دگرگون
سازند ،و معیارهای پیشین را به کناری نهند ،و با کسان همزیست و همسر خویش تا حدود الزم سازگاری کنند،
و از هرگونه تنش با نزدییان همسر بپرهیزند .در صورت ناهمخوانی اندیشه ها و اخالق ها ،میتوانند خیلی گرم و
صمیمی نباشند ،لیین ناسازگاری و ستیزه گری را باید کنار نهند بویژه بسقتگان درجقه یقک و دو کقه عضقوی
جدایی ناپذیر از هر کس هستند.
هر یک از همسران نباید همسر خود را از مسئولیت هایی که درباره پدر و مادر و برادر و خواهر خود دارد ،مقانع
گردند ،یا از آنان بخواهند که «صله رحم» و تعهد به خانواده را به کناری نهند .چنین شیوه ای درست نیسقت ،و
با اسالم نیز سازگاری ندارد ،بلیه باید به افراد خانواده همسر حرمت نهند ،و برای احترام به همسقر ،کسقان او را
نیز گرامی بدارند.

براستی باید در همه بخش های جامعه ،و در میان همه همزیستان اص کرامقت انسقانی انسقانها معیقار رفتارهقا
باشد ،کرامت انسانی که اسالم بدان فراخوانده است ،و آن را نشانه دین باوری دانسته است .باید همزیستان گامی
از آن فروتر ننهند.
انسان که برای همیاری و همزیستی به جامعه کوچک خانواده ،و یا جامعه بزرگ گام نهاد ،باید باور داشته باشقد
که با انسان یا انسانهایی روبه روست که هر یک عضوی از خانواده خدایی هستند.
امام صادق «ع» :قال اهلل  -عزوج « :الخل عیالی :»..خدای بزرگ گفت :مردمان عیال من هستند ..اص مساوات
و برادری اسالمی نیز باید معیار و ضابطه در روابط باشد.
امام علی «ع» .. :فإنهم صنفان :اما آخ لک فی الدین ،و اما نظیر لک فی الخل . ...
(با همه مردم محترمانه و بر اص کرامت انسانی رفتار کن) ،زیرا آنان دو گروه اند  -یا برادران دینی تو هستند ،یا
برادران نوعی تو!! انسان در زندگی های مشترک خانوادگی یا کاری و  ...کمتر بقه هقم رأی هقا و همسقان هقای
واقعی خود دست می یابد ،بلیه با هر کس از جهت یا جهات گوناگون اختالف اندیشه و سلیقه وجود دارد ،پقس
چنانیه در بخش پیشین تبیین گشت ،شرط الزم زندگی گذشت و چشم پوشی است ،و اینیه باید ناسازگاریها را
تحم کند ،و به همه انسانها با دیده بزرگی و ارجمندی بنگرد ،و کسی را فرومایه و بی ارزش نشمارد.
امام صادق «ع»  -مردی روستایی همواره با امام صادق «ع» بود ،امام (روزی) او را ندید ،از او جویا شد ،کسی بقا
انگیزه خرده گیری گفت :او مردی از طوایف عجم است؟
امام گفت :ریشه انسان عق او ،و نژاد او دین اوست ،و بزرگواری او به پرهیزکاریش بستگی دارد ،و مردمان نسبت
به آدم برابرند .آن گوینده از سخن خویش شرمگین گشت.
کم گویی و پرهیز از پرحرفی
در برخی همسران  -بویژه – زنان دیده می شود که گاه رشته سخن را به دست میگیرند ،و تا طرف را خسقته و
دلزده نینند دست بر نمی دارند .این شیوه عام تنفر و دلزدگی و بی مهری است .نه تنها برای همسقران ،بلیقه
برای همه انسانها در ارتباطهای گروهی .پرحرفها در نظر همگان خسته کننده و تنفر انگیزند .در خانقه و کاشقانه
که براستی محیط آرامش و آسایش است ،و باید زمینه های دلربایی و دل انگیزی در آن فقراهم باشقد هرگونقه
رفتار و گفتاری که آرامش را بر هم زند و دلزدگی پدید آورد ،با دلبری ناسازگار اسقت .امقام علقی (ع)» :الیقالم
کالدّواء ،قلیله ینفع ،وکثیره قات  :سخن چون داروست ،اندک آن سود می بخشد ،و زیادی آن کشنده است.

در اخالق گفتاری باید آموزه های ارزشمند و گسترده اسالمی مورد توجه باشد و همگقان ژرف بنگرنقد کقه هقر
سخن که از آدمی صادر میگردد ،از زمرۂ کردار و رفتار او شمرده می شود ،و مسئولیتی الهی دارد ،و اگقر رنقج و
دلزدگی دیگران را موجب گردد ،مسئولیت دو چندان میشود.
پیامبر «ص» :من حسب کالمه من عمله ،ق کالمه اال فیما یعنیه :کسی که سخن خویش را از زمرۂ کردارش به
شمار آورد| ،کم گویی پیشه کند مگر در مواردی که سودمند باشد.
براستی آنگاه که دهان گشوده میشود ،مسئولیتهای خدایی افزون میگردد ،و دلزدگیهای انسانی پدید می آید.
امام صادق «ع» :ال یزال العبد المؤمن ییتب محسنة مادام ساکتا ،فاذا تیلم کتب محسنا او مسیئا :انسقان مقؤمن
تا آنگاه که لب فرو بسته است ،نییوکار به شمار آید ،و چون سخن گفتن آغاز کرد ،یا نییوکار شمرده میشود و یا
گناهیار.
از پیامدهای پرحرفی ،بی ارزش شدن در نظر دیگران است ،به گونه ای کقه انسقانها از پرگویقان میگریزنقد ،و از
آنان نفرت دارند.
اکنون اگر در خانه ییی از همسران به زیاده گویی عادت کرده باشد ،همبستگی و همنشقینی را دچقار مخقاطره
جدی میسازد .نمونه های این رفتارها در مواردی دیقده شقده اسقت ،و همسقرانی کقه گرفتقار پرحرفقی همسقر
خویشند ،بیشتر وقت خود را در بیرون از خانه میگذرانند.
این شیوه و سرشت ناپسند اگر با فیر و تمرین برطقرف نشقود ،کقم کقم صقبرها را لبریقز میینقد ،و بقه جقدایی
میانجامد .و این بیشترین ضربه به ارزش همسری است.
امام علی (ع)» :صمت ییسوک الیرامة ،خیر من قول ییسبک الندامة :سیوتی که جامه بزرگی بر تن تو بپوشاند،
بهتر است از سخنی که پشیمانی به بار آورد.
امام صادق «ع» در سخنی به شیعه سفارش میینند که زیاده گویی را رها کنند ،چنانیه از زشتگویی و فحاشقی
دوری میگزینند.
امام صادق «ع» :معاشر الشیعة! کونوا لنا زینا ،وال تیونوا علینا شینا ..والحفظقوا السقنتیم ،وکفوهقا عقن الفضقول
وقبیح القول.

 ،ای گروه شیعه! مایه زیور (و سربلندی) ما باشید ،و مایه ننگ و ( خرده گیری) بر ما مباشید ...زبانهاتان را نگقاه
دارید ،و آنها را از زیاده گویی و سخنان زشت باز دارید
پرهیز از نکوهشگری
نیوهش گری و سرزنشهای زیاد ،از زمینههای دلزدگی است ،و اگر تیرار شد ،دشمنی و ناسازگاری پدید میآورد،
و زمینه گریز و دوری میگردد ،و رابطه ها را به سستی مییشاند ،و دوستی و دلربایی را که پایه اصقلی همسقری
است ،سست و لرزان می کند و یا آن را به کلی از میان می برد.
هر یک از همسران باید به همزیست خود با خوش بینی بنگرد و کم و کاستیهای او را نادیده بگیرد ،یقا در برابقر
آنها شییبایی ورزد ،و زبان به بدگویی و سرزنش نگشاید که این اخالقی غیرانسانی و غیراسالمی است ،و رابطقه
های دلبرانه را از میان می برد.
امام علی (ع) ... :از مجادله (و ستیزه گری کالمی) بپرهیز ،که با ستیزه گری .برادری را تباه می سازی.
براستی خرده گیریهای بی جا ریشه دوستی و دلبری را می سوزاند و با ادامه آن کینه ها پدید می آید ،و خشقم
ها برافروخته می گردد ،و کم کم ناسازگاری و درگیری رخ می نماید .این چنین همسرانی اگر با هم و زیقر یقک
سقف نیز زندگی کنند ،دوسقت و یقا دلبقر ییقدیگر نیسقتند ،و بقا ییقدیگر همراهقی و همگقامی ندارنقد .بارهقا
خانوادههایی این چنین را در جامعه میبینیم ،که هیچ لذتی از زندگی باهمی نمی برند زیرا که با ییدیگر با دلی
زالل و مهرآمیز زندگی نمیینند ،و بر اثر نوعی اجبار روزگار را با هم سپری می سازند.
امام صادق (ع) :از گفتگوهای خصومت آمیز دوری کنید که دلهای برادران (و همسران) را بیمار مییند ،و نفاق و
دو رویی) پدید می آورد| .
با دلی بیمار دلبری ناممین است ،و آنگاه که صمیمیت ها رخت بربست و یگانگی و یقک رویقی کقم رنقگ شقد،
دورویی و نفاق پدید می آید ،و این دورویی خود را در البه الی رفتارها و گفتارها نشان میدهد ،و شریک زندگی
و دلبر و دوست را به فریبیاری و دورویی وامی دارد ،و پیوندها براستی پوشالی میگردد.
این نیته نیز در خور توجه است که در تعالیم اسالمی اگر انسان در دیگران ،بویژه نزدییان خود ،عیب هایی دید،
نباید چشم برهم نهد و بدون راهنمایی و هدایتگری از کنار آنان بگقذرد ،بلیقه بایقد بقه اصقال نادرسقتی هقا و
ناهنجاری ها دست زند ،و نقطه ضعفها را روشن سازد .در این گونه موارد باید سه اص رعایت شود:
 .1موقع و زمان مناسب برای آن بیابد .۲ .با منط و حییمانه موضوع را بررسی کند ،و به او یادآور

 .۳از تیرار و اصرار زیاد دوری گزیند ،که تیرار ،سخن او را بی اثر می سازد.
امام علی (ع) - :در وصیت به امام حسن (ع)» .... :اإلفراط فی المالمة یشب نیران اللجاجة :پسرم! سقرزنش زیقاد،
طرف را به لجبازی ( و پررویی)وا می دارد .این آموزش ها از درون و روان انسان پرده برمی دارد ،و احوال انسانها
را روشن میسازد..
امام علی «ع» :هر کس عیبهای پوشیده مردم را بر مال کند ،خداوند سبحان او را از محبت اشخاص محروم مقی
سازد.
همواره در کارها سرسختی نشان دادن ،و خود محور بودن ،از زمینه های اصلی ناسازگاریها و جدایی هاست.
امام علی (ع) :شرط المصاحبة ،قلّه المخالفة| .
شرط دوستی و همنشینی ،سازگاری است ،و کمتر مخالفت کردن (و کمتر بهانه گرفتن.)...
زبان به نیوهش گشودن هر یک از دلبران ،نه تنها با آیین دلدادگی و دلبری ناسازگار است ،بلیه آتقش کینقه را
شعله ور میسازد ،و رشته های دوستی و دلبری را میسوزاند.
رفتار لجوجانه (سرسختی ،برتری طلبی و لجبازی) :آنچه هر انسان را در سنین مختلف تحت تأثیر قرار میدهد ،و
او را به پذیرش بر می انگیزد ،یا دلزده مییند ،نوع و چگونگی رفتارهاست.
برخورد منطقی و انسانی ،و بقا همفیقری و تفقاهم ،واکنشقهای مثبتقی در پقی دارد ،و برخوردهقای لجوجانقه و
استبدادی و تحمی آمیز ،واکنشهای منفی را به بار میقآورد ،و مایقه سقرباز زدن و مخالفقت میگقردد .از ایقن رو
بهترین شیوه در ...زندگی ،دوری جستن از لجاجت است:
«خیر األخالق أبعدها عن اللجاج» بهترین اخالق و رفتار دورترین آنها از لجبازی است».
هنر خوب گوش کردن
انسان آنگاه که سخن آغاز مییند ،نیاز دارد به سخنان او گوش فرا دهند ،و به گفتار او که از اندیشه و شناخت او
بر می خیزد ،احترام گذارند .چه بسیار دیده میشود که بی توجهی و سطحی نگری به سخن کسی او را براسقتی
دل آزرده میسازد ،و حتی او را از ادامه سخن گفتن باز میدارد ،و از هر گونه همفیری و همراهی مانع میگردد.
دو همزیست و همراه زندگی در برابر گفتار و سخنان ییدیگر باید این اص را باور داشقته باشقند کقه شقیوفایی
شخصی همزیست آنان در سخنان اوست ،و اگر به هنگام سخن گفتن با نییی و دلدادگی روبهرو شقود ،خرسقند

میگردد ،و اگر بی توجهی و بی اعتنایی ببیند ،دلزده میشود ،و در خود احساس کمبود مییند ،و اگر همقواره بقا
چنین صحنه هایی روبرو گردد ،بدبینی و دلسردی ژرفی در او پدید می آید ،و پیوند همزیستی را می گسلد ،یقا
آن را سست و بی ریشه میسازد...
خوب گوش کردن در رابطه های همزیستی ،بویژه همسری ،ضرورتی اجتناب ناپذیر است .تنها گوش کردن کافی
نیست ،بلیه خوب گوش کردن شرط است ،یعنی با همه چهره و سیما به سخن همسر گوش فرا دارد ،نقه اینیقه
به ظاهر گوش کند ،و با کنار و گوشه چشم و لب و دهان حرکاتی نشان دهد که طرف حس کنقد حرفهقای او را
در عین شنیدن باور ندارد ،یا آنها را به ریشخند گرفته است.
اگر دو همزیست اخالق خوب گوش کردن را نیاموخته باشند ،چه بسا که مایه بی مهری و دلزدگی شوند ،و پایه
های دلربایی و دلبری را سست کنند ،زیرا آشیارترین و مهم ترین نوع ارتباط ۔ یعنی گفتن و شنیدن  -را دچقار
بی ثباتی کرده است.
« ازدواج این پیچیده ترین شی روابط انسانی ،بدون ارتباط اثربخش نمی تواند شیوفا شود .کیفیت دوسقتیها،
به هم پیوستگی روابط خانوادگی ،و کارایی شغلی ،همه تا حد زیادی به توانقایی شقما در گقوش کقردن وابسقته
است1.»..
این حالتها در گوش فرادادن را «زبان تن» می نامند که بیش از نیمی از ارتباطها به وسیله آن برقرار میگقردد ،و
نوع مردم از آن غافلند ،گرچه خود به هنگام سخن گفتن یا گوش دادن دیگقران بقه سقخن آنقان ،آنهقا را درک
میینند ،و میفهمند که شنونده حرف آنها را درست پذیرفت یا نه؟ .
«چشمها و پوست اطراف آن ،گویاترین نشانه هستند .چشمها در خوشی برق میزنند ،در غمگینی قرمقز و اشقک
آلود میشوند ،و در عصبانیت ،خشمگینانه خیره میشوند .چشمها اطالعات بسیار مهمی را در زمینه روابقط مقا بقا
اشخاص دیگر انتقال میدهند .آنها عش و اعتماد به یک شخص ،و دور بودن و صمیمی نبودن و یا قطع رابطه با
دیگری را منتق میینند»1.
همزیستان در خانواده باید نیک بدانند که دل و روان انسان ،حقیقتی ماورای طبیعی و خقدایی اسقت ،و درک و
دریافتهایی بسیار لطیف دارد که با زبان و واژه ها بازگو نمیشود ،بلیه از موقعیتها ،صحنه ها ،چهره هقا و انقدامها
کشف میشود ،و آنها را دل همسر که با او دم خور است نیک در می یابد و چون کار در دلبقری بقا درون و روان
است ،باید به این باریک بینی ها توجه داشت ،تا هرگاه سخنی گفته میشود ،رفتارهای غیرکالمی پیام آن را بقی
اثر نسازد ،و دل نگرانی و دلزدگی پدید نیاورد.

این معیارهای تردیدناپذیر در حیمتی علوی آمده است :امام علی (ع) :عود أذنک حسن اإلستماع :گوش خقود را
به خوب گوش دادن عادت ده.
حسن استماع یعنی حواس تنها به گوینده متوجه باشد ،و با تمام اندام و چهقره گقوش فقرا دهقد ،و در معنقای
تعبیرها و واژه ها ژرف بیندیشد ،و با گوشه و کنار چشم و ابرو و گونقه کقاری نینقد کقه شقنیدن را سرسقری و
سطحی بنماید .اینها شرط خوب گوش دادن است ،که در روان شناسی ها به همراهقی زبقان تقن و زبقان گفتقار
تعبیر شده است.
خوب گوش دادن نتیجه مقصود را در پی دارد .امام علی (ع) :من أحسن االستماع تعج االنتفاع :هر کس خقوب
گوش کند ،زود به بهره (الزم) دست می یابد .در روابط گفتاری و شنیداری بهترین تعبیرها در قرآن کریم آمقده
است :فبشر عباد ،الذین یستمعون القول فیتبعون احسنة :بشارت بده به آن دسته از بندگانی من که :به سقخن،
خوب گوش میدهند ،و بهترین آن را میپذیرند و) پیروی میینند...
امام صادق (ع)» سه چیز را نشانه درست اندیشی و درک و دریافت درست میداند:
ثالثة یستدل بها على إصابة الرأی : ...حسن اللقاء ،وحسن اإلستماع وحسن الجواب :سه چیز دلی درست اندیشی
است -1 : ...برخورد خوب با مردم -۲ ،گوش فرا دادن به گفتار مردم( ،و خوب گوش دادن)،
 -۳خوب پاسخ دادن به سؤال اشخاص.
درباره همگرایی و همزیستی پیامبر بزرگوار اسالم آمده است ،که با تمام چهره به سخن دیگران گوش فرا میداد،
و با همه گونه و تمام ژخ به دیگران مینگریست ،و بدانان روی مییرد ،نه با گوشه چشقم و بقا بقی تقوجهی امقام
حسن «ع» .... :اذا التفت التفت جمیعا :...چون به جانبی (و به سوی انسانی) توجه مییقرد ،بقا تمقام بقدن توجقه
مییرد و با همگان این چنین بود ،و به همه نگاهی برابر داشت.
یگانگی دل و زبان
در آموزه های اسالمی بر یگانگی زبان و دل تأکید شده است ،و نسبت به هرگونه دو رویی و منقاف صقفتی بقیم
داده اند ،تا دوگانگی دل و زبان از تأثیر کالم نیاهد زیرا که تردید نیست اگر زبان و درون دوگانه باشد ،بر مقدار
دوستی و چگونگی رفتارهای انسانی تأثیر میگذارد ،و درون ،خود را از البقه الی رفتارهقا آشقیار میسقازد ،و بقی
گمان ارتباط صمیمی را خدشه دار مییند ،و یا آن را به کلی از میان می برد .روشقن اسقت کقه دلقدادگی هقا و

دلربایی ها بر ییرنگی و یگانگی استوار است و ممین نیست انسان در درونش چیزی باشد ،و زبانش چیز دیگری
را بازگو کند ،و این حقیقت در رفتارها و چهره اش نمایان نگردد.
امام علی «ع» :لسان الحال أصدق من إسانی المقال :زبان حال (اندام و چهره) راستگوتر است از زبان گفتار.
در هر گفته و سخنی نخست این انسان است که خود را تصدی مییند ،و خود را راستگو میداند .اگر این داوری
درونی هر فرد نسبت به سخن خود نباشد ،گفته هایش بقی اصقالت و سقرزبانی انگاشقته میشقود ،و گفتقه هقای
سرزبانی تأثیر چندانی بر جای نمیگذارد.
امام صادق (ع) :ان الصادق اول من یصدقه اهلل  -عز وج  -یعلم أنقه صقادق ،و صقدقه نفسقه تعلقم أنقه صقادق:
نخستین کسی که راستگو را به راستگویی میپذیرد (و راستگو میشمرد) ،خدای بزرگ است ،و سپس دل اوسقت
که میداند راست میگوید.
ییی از عل نیوهش دو رویی و دوگانگی ظاهر و باطن ،همین ویژگی است که زیربنای رابطه ها را سست مییند،
و به جای یگانگی بذر بیگانگی می پاشد|.
همه انسانها در روابط اجتماعی باید از دورویی و مناف صفتی دوری کنند ،و براستی آنچه را میگویند در دل نیز
آن را بخواهند و باور داشته باشند ،و این حقیقت در ارتباطهای همسری بیشتر ضروری است زیرا کقه درون دل
آدمی سرانجام آشیار میشود ،و چه بسیار که گفتاری را بر زبان میآورند ،و چون آن را در درون بقاور ندارنقد ،بقا
حالتهای چهره و دیگر رفتارها آن را بی اثر می سازند .امام علی «ع» :اصدق المقال ما نط به لسان الحال :راست
ترین سخن ،سخن گفتن با زبان حال است.
همخوانی و هماهنگی میان زبان گفتار و زبان دل موجب تأثیرگذاریهای ژرف و ماندگار است ،و این حقیقت را به
باور دیگری میدهد که گفتار او بی اساس نیست ،و از ژرفای دل سخن میگوید.
امام صادق «ع» :للمناف ثالث عالمات :یخالف لسانه قلبه ،و قلبه فعله ،و عالنیه سریرته :مناف سقه نشقانه دارد:
زبانش با دل او ناسازگار است ،و دلش با کردارش ،و (کارهای) آشیار او با درونش ناسازگاری دارد.
بنابر این همخوانی میان زبان تن و دل و درون با زبان گفتار ،یعنی راستی و صداقت ،زمینه پیوندهای ریشقه دار
است ،و این میتواند از بهترین روشهای دلربایی و دلیری باشد ،و مهر و محبتقی راسقتین در دل همسقران پدیقد
آورد .همسران باید با همه هستی خویش همزیست و همگام ییدیگر باشند ،و نه تنها با زبان کلمات خود را یار و

همراه جلوه دهند ،تا پاسداری از کرامت ها ریشه دار گردد ،و دوستی ها جاودانه شقود ،و دلقدادگی هقا بقا همقه
وجود رخ نماید.
امام علی (ع) :ان المودة یعبر عنها اللسان ،وعن المحبة القینایر :زبان بیان کننده دوستی ،و چشم نشان دهنقده
عش و دلدادگی است.
مصرف بهینه و اقتصادی
در نگاه نخست شگفت انگیز می نماید که صرفه جویی و مصرف بهینه ،از راهیارهای دلبری انگاشته شود ،لقیین
با ارزیابی اندکی آشیار میگردد که براستی چنین است ،و صرفه جویی زنان در هزینه های زندگی ،از زمینه های
مؤثر دلبستگی و دوستی مردان با زنان است.
مردان با تالش و سختی به درآمدی دست می یابند ،و به محصول کار خویش دلبستگی دارند ،و دوسقت ندارنقد
که به آسانی و بی جهت هزینه شود ،و بدون ضرورت یا نیاز منطققی هقدر رود .سقخت کوشقان صقحنه زنقدگی
دوست دارند که حاص رنج روزانه آنان با دقت و براورد هزینه شود ،و به سادگی هرز نرود .مرد که مسئول تأمین
هزینه زندگی است ،اگر همواره نگریست که در خانه بهایی به ارزش کار او داده نمیشود ،و کدبانوی خانه همواره
به ولخرجی و زیاده روی مشغول است ،و فرزندان خود را نیز با این بینش ها را روش ها بار میآورد ،در او زدگی و
سردی پدید میآید ،و بی مهری را موجب میگردد ،و بی مهری سردی روابط را پدید میآورد ،و این زدایش زمینه
های دوستی و دلبری است.
از سوی دیگر اگر مردم اندکی دانش اقتصاد بدانند ،و ارزش حیاتی مواد و کاالهقای فقرآورده از منقابع زمینقی را
بشناسند ،و پایان پذیری معادن را نیز بدانند ،در مصرف هر کاال ،گرچه کوچک دققت مییننقد ،و اگقر آن را بقی
رویه و اسرافی به مصرف برسانند موجب نگرانی هر انسان آگاهی میشوند .مرد که هزینه تأمین نیازهای خانه بقر
عهده اوست ،چنانچه مصرف زدگی وهرز دادن مواد مفید را ببیند و این امر تیرار شود احسقاس تنفقر میینقد ،و
این تنفرهای مدام ،زدگی و بی مهری را موجب میگردد.
مصرف گرایی و اسراف از جهت دیگری نیز زمینه رنجش و نگرانی همسر میگردد ،و زدگی تأمین کننقده هزینقه
ها ،ژرفای بیشتری می یابد ،و آن توجه به باورهای عقیدتی و دینی است زیرا کسانی که دیقن باورنقد ،و آمقوزه
های گسترده اسالم را درباره اسراف میدانند ،اگر تباه سازی مواد را بنگرند ،براسقتی افسقرده میشقوند از اینیقه
همسرش مسئولیتهای دینی خود را نمیشناسد .یا بدانها عم نمییند .و چنین شیوههایی در روابط زن و شقوهر
تأثیری بسیار منفی میگذارد ،و از دلربایی ها و دلبری ها مییاهد ،و اندک اندک آن را از میان میبرد.

برای اهمیتی که شیوه مصرف زنان در خانوادهها ،و تأثیر ژرف آن در دوستیها و دلبستگیها دارد پیامبر اسالم بر
مسئولیت اقتصادی زنان ،افزون بر مسئولیتهای دیگر ،تأکید مییند :پیامبر (ص) ... :والمرأة راعیة على ما زوجها و
مسؤولة عنه ... »1.زن نگهبان مال شوهرش میباشد ،و در این نگهبقانی مسقئول اسقت .ایقن ییقی از امتیازهقای
همسران است ،و فداکاری و گذشت آنان را آشیار میسازد ،که به هزینه هقا و مصقرف هقا تقوجهی ویقژه داشقته
باشند ،تا از نتیجه تالشهای شوهر پاسداری کنند ،و زمینه های دلبستگی و دلبری را هموارتر سازند.
امام باقر «ع»  -به روایت از پیامبر «ص» :خدای بزرگ فرموده است« :هرگاه بخواهم خیر دنیا و آخقرت را بقرای
مسلمانی گردآورم  ...به او همسر مؤمنی میدهم که در نبود او ...از مالش نگهداری کند»|۲.
همسران باید توجه داشته باشند که ساختمانی استوار و بلند ممین است اندک اندک تخریب گقردد ،و سقرانجام
فرو ریزد و ساختمان استوار خانواده نیز با این رفتارهای ناسازگار با دوستیهای راستین ،اندک اندک فرو میریزد،
تا چیزی از آن باقی نمی ماند.
برخی زنان این چنین نیندیشند که ما در ظاهر و در گفتار واژه های جانم و فدایت و  ...به کار می بریم ،و نسبت
به شوهر اظهار دوستی میینیم و  ....چنین شیوه هایی اگر با رفتارها هماهنگی نداشت ،اثر این خوش لفظی ها از
میان میرود ،و دلزدگی و دلسردی زمینه مییابد ،و دلبریها کم رنگ می گردد.
پرهیز از خواسته های زیاد
انسان در پیچ و خم های زندگی و دشواریهای نهاده بر سر هر راه ،گرایش به آسقایش و آسقودگی دارد ،و از هقر
راحتی و آسانی خرسند میگردد ،و از هر سختی و دشواری  -بویژه آنها که امیان نداشته باشد  -گریزان است .هر
تقاضا و خواسته ای چون باری سنگین است ،و آنان که خواسته زیاد دارند بر دوش دیگران باری گران می نهند،
و آنگاه که این خواسته ها افزون گشت ،نوعی اجبار و تحمی به شمار میآید ،و دلزدگی پدید می آورد ،تا بدانجا
که زمینه رنجش و بی مهری میگردد ،و سرانجام دلبری ها رخت بر میبندد .امقام علقی (ع) :مقن تلقن حاشقیته
یستدم من قومه المحبة :به هر کس در کارها (با مردمان) برخوردی مالیم (و بقه دور از تحمیق ) داشقته باشقد،
همواره از کسان و اطرافیان خود محبت خواهد دید.
این حقیقت در همه روابط گروهقی وجقود دارد ،و در زنقدگی خقانوادگی بیشقتر خودنمقایی میینقد زیقرا کقه
چشمداشت هر یک از همسران از ییدیگر بسیار بیشتر از بیگانگان است .براسقتی بایقد همگامقان و همراهقان در
خانواده در سایه ییدیگر احساس راحتی و آسایش کنند ،و با خواسته های زیاد و تقاضاهای پیاپی خسته نشوند،

و شرمگین نگردند ،و دچار رنجی گران نشوند رنج و شرمی که اگر انباشته شد زمینه دلسقردی و بقی مهقری را
هموار میسازد ،و دوستیها را کمرنگ مییند.
امام صادق «ع» .... :من کرة اهلل إلیه الشر و باعده منه ...رزقه اهلل مودة الناس.
هر کس آزار (رسانی) و بدی را خداوند در نظر او ناخوشایند گردانید ،و او را از شر دور داشت .دوستی مردمان
را ارزانی او میگرداند...
باید باور داشت که تقاضای زیاد  -بویژه با نبود امیانات  -شژی بزرگ است ،و دوری از این نوع آزاررسانی ،عام
نیرومندی در برقراری پیوندهای ناگسستنی است ،و نویدبخش گرمی و دلبریهای زوال ناپذیر است.
تحمیلهای زیاد ،آینده زندگی خانوادگی را نیز دچار مخاطره مییند زیرا که با هزینه تراشیهای پیوسقته چیقزی
برای آینده باقی نمیماند ،و این نیز علت دیگری است برای اینیه خواسته های زیاد مایه دلسردی گردد.
در همه بخشهای زندگی ،سادگی و بی توقعی ،زمینه دلبستگی و راحتی است ،و زیستهای تشریفاتی و پرهزینه،
خسته کننده و نفرت آور است ،و دلزدگیهای ریشقه داری را پدیقد میقآورد .هقیچ همسقر دانقا و آینقده نگقری،
دوستیهای پایدار و صمیمانه را با برخی کاالهای مصرفی پر زرق و برق مبادله نمییند ،و مایه رنج و اندوه همگام
و یار و یاور زندگی خویش نمیگردد|.
امام علی («ع» :قال رج للنبى :یا رسول اهلل (صلى اهلل علیه وسلم) علّمنی عمال ال یحال بینه وبین الجنة .ققال:
ال تغضب ،وال تسأل الناش شیئا :مردی به پیامبر گفت :ای رسول خدا! مرا کاری بیاموز که میان آن کار و بهشت
مانع نشود (و مرا از بهشت محروم نیند).پیامبر گفت :خشمگین مشو ،و از مردمان چیزی مخواه.
و در حدی دیگری آمده است که یاران پیامبر پس از این آموزش نبوی چنین بودند که اگر بر مرکبی سوار می
شدند ،و تازیانه از دستشان بر زمین میافتاد ،به راهگذری نمیگفتند این تازیانه را به مقن بقده  -بقا اینیقه بقرای
راهگذر کاری آسان بود ،و برای آنان پیاده شدن کاری دشوار  -بلیقه خقود پیقاده مقی شقدند ،و تازیانقه را د بقر
میداشتند1.
پیامبر حییم و دانای اسرار و رموز ،نخواستن و سؤال نیردن را | راز موفقیت و بهشقتی شقدن میدانقد زیقرا کقه
حفظ کرامت انسانی انسانها بدان بستگی دارد و از تحمی بر انسانها نگاه داشته می شود.

براستی اگر این دست مسائ رعایت گردد ،زنان در سطحی وصف ناپذیر نزد همسران خود عزیز میشوند ،و کانون
زندگی آنان گلستان میگردد.
پیامبر «ص» :اال وأیما امرأة لم ترف بزوجها ،و حملته على ما االیقدر علیه و ما ال یطی  ،لم تقب منها حسنة ،و
تلقى اهلل (وهو] علیها غضبان :بدانید هر زنی که بقا همسقرش سقازگاری نینقد ،و او را بقه کارهقایی (و پرداخقت
هزینهها و خرید کاالهایی) که نمی تواند و در توانش نیست وادار سازد ،هیچ کار نییقی از او در درگقاه خداونقد)
پذیرفته نمیشود ،و به دیدار خدا میرود در حالی که خدا بر او خشمگین است..
کلید خوشبختی در همین موضوع نهفته است ،نه خانه را ان کاالهقای رنگارنقگ و پوشقیدنیهای پقر زرق و بقرق
انباشتن؟ پیامبر «ص» :برای زن جایز نیست که بیش از توان شوهرش بر او تحمی کند ،و نه از او نزد مردمان -
چه دور و چه نزدیک به زبان به گالیه بگشاید...
زن باید  -در زندگی  -در حال داشتن یا نداشتن شوهر ،و در سختی یا آسایش صبر داشته باشد...
سوگند به خداوندی که مرا به رسالت و پیامبری برانگیخت ،هر زنی که در سختی و آسایش (در همه حال) ،صبر
کند ،و در کنار شوهر بماند ،و مطاب نظر او عم نماید ،خداوند متعال او را با همسر ایوب پیقامبر «ع» محشقور
گرداند
زیاده روی در دوستی
از تعالیم جاودان اسالم که ارمغانی بزرگ برای بشریت است ،و روشنگر هر راه و روشی درست در زنقدگی اسقت،
این حیمت نبوی است« :خیر األمور أوسطها» :بهترین هر چیز و هر کار ،حد میانه آن است .حد میانه در هر کار
نتیجه بخش است ،و به هدف میرساند ،و کم انگاری یا زیاده روی ،دستیابی به هدف را ناممین می سازد.
«راه میانگین (مراعات حد وسط در کارها) :سطح طبیعی برای هر چیز حد میانگین اسقت نقه چیقز کمتقر و نقه
چیزی بیشتر از آن .و اشیاء همه در این سطح به جانب کمال مطلوب خود حرکت میینند .پس انسان نیز نبایقد
از این مدار  -که مدار طبیعی برای هر چیزی و هر حرکتی است  -خارج گردد .به همقین جهقت ،مراعقات حقد
وسط در همه اعمال و گزینشهای آدمی ضرورت پیدا مییند .و تعبیری که در قرآن کریم آمده( :وکذلک جعلناکم
أمه وسط  ،بدین گونه شما را امتی میانگین قرار دادیم ،ناظر به همین اص است.

امت میانگین امتی است که زندگی انسانی و جهت گیریهای اجتماعی او ...بر صراط مستقیم که همان حد وسط
است پیش برود ،و از انحراف به دو طرف ،که او را از مدار طبیعی در زنقدگی و راه درسقت تیامق دور میسقازد،
خودداری کند»...
زیان دوستیهای زیاد باال بردن توقع و چشمداشتی دوست است ،به گونه ای که اگقر گهگقاه انقدکی از دوسقتیها
کاسته شود ،سردی و دل نگرانی پیش میآید ،و دلبری را خدشه دار میسازد .اگر همواره به اندازه و در حد میانه
دوستیها جریان یافت ،پایدار میماند ،و انتظار طرف مقاب را نیز در حد میانگین نگاه میدارد .امقام علقی «ع» :إذا
أحببت قالتیثر :هرگاه (کسی را ) دوست داشتی زیادهروی مین.
بی گمان از رهآوردهای دوستی میانگین این است که انسان در برابر عیبها و ناهنجاریهای دوست چشم بقر هقم
نمینهد ،و کج رفتاری او را درست نمیشمرد .تردید نیست که شرط دوستی درست و خردمندانه ایقن اسقت کقه
دوست خویش را در تباهی و نادرستی رها نیند ،و همواره در اندیشه کردار و رفتار او باشد ،و اگر گهگاه الزم شد
دست او را بگیرد ،و به راه آورد ،و از سقوط رهایی بخشد.
در دوستیهای افراطی این عیب نهفته است که هر کاری را دوست انجام داد ،انسان سقیوت کنقد ،و بقر آن مهقر
صحت بنهد ،و در نتیجه او را در گمراهی و کجروی پایدار بگذارد ،و او خود را اصال نیند ،و از کژیها دور نگردد.
این سیوت ناشایست و زیانبار در برابر کاستیهای دوست ،زیاده روی در دوستی است که براستی انسان را نسبت
به رفتار دوست کور و کر می کند.
امام علی «ع» :من عش شیئا آعشئ بصره ،و آمرض قلبه ،فهو ینظقر بعقین غیقر صقحیحة ،ویسقمع بقأذن غیقر
سمیعة :کسی که عاش چیزی شود ،چشم خود را کور و قلب خود را بیمار کرده است .عاش (و دوست افراطی)
با چشمی نادرست می بیند و با گوشی ناشنوا میشنود...
برای اینیه آیین دلبری تنها احساس نباشد ،و خردمندانه و منطقی صورت پذیرد ،باید از هرگونه تنقدروی دوری
کرد ،و در چارچوب معیارهای درست و انسانی رفتار نمود ،و راهبری عاطفه را به دسقت عقق سقپرد ،و عقق را
اسیر دست عواطف نساخت ،که این شیوه دوستی را به بیراهه مییشاند ،و سرانجام آن را با دشواری هایی روبه رو
می سازد .امام علی (ع) .... :ک إفراط له مفسد :هر زیاده روی و افراطی مایه تباهی او میشود.
دوستی از احساسهای هیجان برانگیز است ،و این گونه احساسها مث همقه پدیقده هقای روانقی بقه مقدیریت و
مهارت نیاز دارد .برای نمونه ،هیجان خشم اگر مدیریت نشود زیانهای جبران ناپذیری به بار مقی آورد ،و چنقین
است هیجان دوستی و دلدادگی ،و باید درست و منطقی مدیریت شود.

بح مدیریت دوستیها ،و مهار مهرورزی ها از تندروی و مرزنشناسی ،در آموزه های اسالمی آمده است که ایقن
رساله گنجایش همه آن بحثها را ندارد ،و فهرست وار اشاره میشود که در دوستیها باید:
 .1از زیاده روی دوری کرد چنانیه یاد شد.
 .۲سنجیده کاری و ارزیابی در اص دوستی و محبوبها نیز الزم است.
 .۳مدیریت عق بر عواطف نیز باید اعمال گردد ،تا دلباختگی های ناپایدار و زودگذر رخ ندهد.
 .۴باید به دوستی تداوم بخشید ،و بی جهت از آن دوری نیرد.
 .1پیشگیری از عل و رویدادهایی که دوستی را برهم میزند ،و آن را ناپایدار می سازد
نیک اندیشی و خیرخواهی
انسان در برابر همنوع خود مسئولیت های فراوانی دارد ،و سرآمد همه مسئولیتها این اسقت کقه در همقه زمینقه
های زندگی مادی و معنوی ،خیرخواه آنان باشد ،و هر کس را می تواند از تباهی و سقوط دنیایی و آخرتی رهایی
بخشد ،و کامیابی و خوشبختی را ارزانی همگان دارد.
این مسئولیت بزرگ پاسداری از حیات مادی و معنوی انسانها ،تیلیف هر انسانی نسبت به انسان دیگر اسقت ،و
زنده کردن دیگران است در زندگی مادی و معنوی و این زندگی بخشیدن به فرد است که با زندگی بخشیدن به
همه انسانها برابر است ،در منط قرآن :ومن أحیاها فیانما احیی الناس جمیعا :هر کس ییی را زنده کند چنقان
است که گویی همه مردمان را زنده کرده است.
امام باقر «ع» در تفسیر این آیه فرموده است :یعنی هر کس کسی را از سوختن یا غرق شدن نجات دهد( .راوی)
گفتم :پس آن که از گمراهی کسی را به راه آورد چه؟ امام فرمود :ذلک تاویها األعظم» :این بزرگتقرین تفسقیر و
تأوی آیه است.
این هدایت معنوی و مسئولیت بزرگ که در تعالیم اسالمی بر آن تأکیدهای فراوان شده است ،در بقاره اعضقای
خانواده و خویشاوندان  -و بویژه همسران  -بیشتر و الزم تر است چون از سرنوشت مشقترکی برخوردارنقد ،و در
برابر ییدیگر مسئولیتی دو چندان دارند ،و خوبی و بدی و درستی و نادرستی آنان در دیگری تأثیری فراوان دارد.
از این رو باید به دوست و همسر خود نیک بیندیشقد ،و اندیشقه و عمق او را بررسقی کنقد ،و اگقر نادرسقتی و

ناشایستی در این دو قلمرو دیقد ،چشقم بقرهم ننهقد ،و بقی تفقاوت نگقذرد ،و رابطقه دوسقتی ،از خیرخقواهی و
اصالحگری نسبت به او مانع نگردد.
بی گمان دوست و همزیست راستین انسان کسی است که از سقوط و نابودی دوست مقانع گقردد ،و دسقت او را
بگیرد ،و از بیراهه به راه آورد .این گونه دوستان و همگامان و همراهان بسیار ارزشمند هستند ،و انسان میتوانقد
در کارها با آنها رایزنی کند ،و به رأی آنان اعتماد داشته باشد ،و سرانجام این گونه افراد را برای دوستی برگزیند.
امام علی «ع» :لیین آثر الناس إلیک ،من أهدى الیک رشدک ،وکشف لک عن معایبک :برگزیده ترین مردمان در
نزد تو باید کسی باشد که تو را به راه شد و کمال ببرد ،و عیبهایت را بر تو آشیار کند.
برای خشنودی همزیست دم فرو بستن ،و در برابر اشتباهات او سیوت کردن بقا دوسقتیهای ریشقه دار ناسقازگار
است ،چگونه انسان میتواند دوست خود را بر لبه پرتگاه بنگرد و دست او را نگیرد؟ از این رو انتقاد سازنده کاری
عقالنی است که آیین ما بدان فراخوانده است .و همین نیز نقش هدایتگری نسبت به همسر است ،که سرچشقمه
راهیابی و زندگی درست است ،و دوستی های ریشه دار نباید از ایفای این نقش غاف بمانقد ،و همسقر و همقراه
زندگی خویش را در گرداب کج اندیشی و بدرفتاری رها کند .براستی چشم پوشی بقر عیبهقای همزیسقت و یقار
زندگی ،دوستی نیست ،بلیه دشمنی است.
امام جواد «ع» :قد عاداک من ستر عن الرشد ،اتباعا لما تهوا :آنیه راه راست را ،برای دلخوشی تو ،بر تو بپوشقاند،
دشمن تو است.
هر یک از همسران باید یار و همراه زندگی خویش را چون خقود بدانقد ،و او را بقا خقود یقک جقان در دو بقدن
بیندیشد ،و شیوفایی و خوشبختی او را شیوفایی و خوشبختی خود بداند ،و تیره بختی او را تیره بختی خقویش
بشناسد ،و در همه کارها و همه موقعیتها ،او را در جایگاه خود قرار دهد.
امام صادق «ع»  -به روایت از امام علی «ع» :مسلمان آیینه مسلمان است پس اگر از برادر خود لغزشی دیدیقد
برای او همچون خود او باشید ،و او را هدایت و نصیحت کنید ،و نسبت به او مهربان و خیرخواه باشید.
البته راهنمایی و هدایت همزیست باید با شرایط و اخالق اسالمی باشد ،شرایطی که درباره «امر به معروف و »...
آموزش داده شده است .مهمترین آنها این است که در دیدگاه دیگران و حضور جمع نباشقد ،بلیقه در تنهقایی و
لحظه های باهمی ،و با خوش لفظی اشتباه کاری های او را یادآور شود ،و با منط و استدالل راهیار درست را به
او بنمایاند.

این باالترین ارزش در زندگی باهمی است و برترین نگاهبانی و پاسداری از همزیسقتان اسقت و بایقد سرچشقمه
جوشانی برای دلبستگی و دلدادگی در خانه و خانواده باشد و دلبریهای جاودانه ای را پایه ریزی کند زیرا کقه از
حیات معنوی همسر نیز پاسداری مییند.
بود و نمود دوستی
دوست بودن و دوست داشتن درونی تنها در همسری بسنده نیست ،بلیه باید همسر دوستی به نوعی نمود پیقدا
کند ،و با شیوه های گوناگون آشیار گردد ،و پرده از دل برگرفته شود ،و گرمقی و فقروغ دوسقتی ،یقار و همقراه
زندگی را گرمی و روشنی بخشد ،و دوست آرامش یابد ،و مایه دلبستگی ریشهدار او گردد1.
برای رسیدن به این حقیقت باید آنچه را در درون است با کردار و گفتار بازگو کرد ،و دوستی را بر زبان آورد .نقه
تنها در پیوند همسری ،بلیه در همه ارتباط های گروهی باید هر یک از گرایش و دلبستگی دیگری آگاه گردد ،و
بداند که همزیست و همراه او درباری او چه نگاهی دارد ،و تا چه اندازه به او دلبسته است ،و او را دوست میدارد.
روشن است که دوستی پدیده ای درونی است ،و این دلها و روان آدمی است که به سقویی گقرایش مقی یابقد ،و
کسی را دوست میدارد .این حالت برای کسی روشن نیست مگر اینیه به نوعی آشیار شود ،تا شقریک زنقدگی از
آن آگاه گردد ،و رابطه دوستی را باور کند.
هر انسانی اگر در این چند معیار ژرف بیندیشد ،همه همزیستان خود  -بویژه همسران  -را از ژرفای دل دوسقت
میدارد ،و در دل و درون نیز با آنان زندگی مییند:
 .1هر یک از همسران آفریده خدایند ،و خداوند آفریدههای خود را دوست دارد ،و این سرچشمه جوشقانی بقرای
دوستی است.
 .۲همسر هر کس انسان است و انسان دوستی کمال انسانی و اسالمی است.
 .۳همسر شریک زندگی و کار و یاور همسر است ،و چنین یار و یاوری براستی دوست داشتنی است|.
 .۴هر یک از همسران رکنی از کانون خانواده انقد ،و خقانواده تنهقا بسقتر رشقد ،پویقایی ،سقالمتی و شقیوفایی
انسانهاست .چنین رکن و پایه ای باید مورد دلبستگی و دلدادگی هر یک از همسران باشد.

 .1هر یک از همسران علت بی همتای تولید نس و فرزند است ،و فرزندان تنها مایه بقای فقرد و جامعقه بشقری
است .خود همسران نیز با فرزندان تداوم می یابند زیرا که آنان به گونه ای تداوم هستی پدر و مادرند .ایقن نیقز
انگیزه نیرومندی برای دوستی و دلبستگی است.
 .۶انسان تنهاست ،و در ماتم از غم تنهایی .این همسر و فرزنقدان هسقتند کقه آدمقی را از تنهقایی رهقایی مقی
بخشند ،و دمساز و انیس و مونس او می گردند| .
 .۷زندگی با یار و دلداری به نام همسر ،تیلیفی خدایی است ،که خداوند این تیلیف را بقر دوش ییایقک انسقانها
نهاده است ،و همگان در صورت توان باید به این تیلیف گردن نهند ،و سنت و قانون خدا را با همه هستی محترم
شمرند.
اینها و انگیزه های معنوی و مادی دیگری زمینه ساز دوستی های بی مانندی است که میان همسران پدید مقی
آید ،و با آغاز زندگی مشترک این دوستی ها ژرف تر و شیوفاتر مقی شقود ،و بقه دلربقایی و دلبقری نزدیقک تقر
میگردد.
امام صادق «ع» :ال غنى بالزوجه فیما بینها و بین زوجها ..عن ثالث خصال : ...وإظهار العش له بالخالبة :...زن بقا
همسر مواف خود از سه چیز (و خوی) بی نیاز نیست( ... :ییی این است )که عش خود را بقه شقوهر بقا خقوش
زبانی آشیار سازد ..انگیزه دوستی در روش دلبری ،افزون بر دلباختگی های طبیعی و جنسی ،باید بر خدا باوری
استوار باشد ،تا با گذر زمان ،و رخت بر بستن برخی طراوتها و شادابی های جقوانی ،از میقان نقرود ،و کقم رنقگ
نگردد ،و خاستگاهی معنوی داشته باشد ،تا همیشه پایدار بماند ،و پس از مرگ نیز باقی باشد .و چنقین عواطقف
اصیلی باید اظهار شود ،و به ییدیگر آن را بازگو کنند| .
در برخوردهای اجتماعی (و در مقام نوعدوستی و مردم گرایی) ،باید عواملی را به کار بست که دوستی ها سست
و زودگذر نباشد ،و به درون نفوذ کند .در این منظور ،اظهار محبت و دوستی ،بسیار کارساز است ...باید درون دل
را آشیار ساخت ،و به صراحت گفت :دوستت دارم .اظهار کردن دوستی و محبت ،در تقداوم بخشقی بقه دوسقتی
نقشی بسزا دارد»'.
امام باقر «ع» و امام صادق «ع» در مسجد مدینه نشسته بودند که مقردی از آنجقا گذشقت .ییقی از همنشقینان
حاضر به امام گفت :به خدا سوگند ،که من این مرد را دوست میدارم.

امام باقر «ع» فرمود :خوب ،به او بگو .اظهار دوستی ،دوستی را پایدارتر میسازد ،و برای همزیستی و رفاقت بهتقر
است.
دوری از خودمحوری
همسران آنگاه که زندگی باهمی را آغاز میینند ،از فرد بودن بیرون می آیند ،و به جمع بودن میگراینقد .در ایقن
هنگام باید توجه داشته باشند که یک نفر و یک اندیشه و یک تصمیم گیرنده نیست بلیه دو نفر و در اندیشقه و
دو تصمیم گیرنده ،مدیریت خانواده را بر عهده دارد ،و باید با همیاری ،و هم اندیشی زندگی کنند ،و در بزرگ و
کوچک کارها ،از تیروی و خودمحوری و خودبینی بپرهیزند.
پس از ازدواج اگر خودبینی و تیروی وجود داشته باشد ،همگامی و همراهی ظاهری و صوری تحق یافته اسقت،
نه حقیقی و واقعی زیرا که در اندیشه و عم یک رأی و نظر مالک قرار گرفته است ،و به رأی همزیسقت دیگقر
توجهی نشده است این است که در ظاهر باهمی است ،و در حقیقت تک روی و تنهایی و بقا ایقن روش چگونقه
ممین است دلدادگی و دلربایی پدید آید زیرا احترام به اندیشه و رأی همزیست اسقت کقه بنقای همبسقتگی و
دوستی را پایه ریزی مییند.
بنابر این برای تحق زندگی های اصولی و باهمی ،باید هم رأیی و هم اندیشی و همیاری وجود داشقته باشقد .و
این نوع زندگی در پرتو رایزنی و مشاوره صورت میگیرد ،و با این روش است که همسران احساس میینند که در
دید شریک زندگی خود ،جایگاهی بلند و ارزشمند دارند و رأی و اندیشه هر دو مشی گشای زنقدگی اسقت .در
غیر این صورت همراه زندگی ،احساس مییند کاره ای نیست ،و در نظر همسر ارزشقی نقدارد ،و چنقین بینشقی
اساس دوستی و یگانگی را برهم میریزد.
این موضوع در همه زندگی های گروهی وجود دارد ،از دولتها و جامعه هقای بقزرگ گرفتقه ،تقا جامعقه کوچقک
خانواده که از زنی و مردی تشیی شده است .زمامدارانی که تیروی کنند ،و خودمحور و خودکامه باشند ،از ملت
بیگانه اند ،و توده مردم با آنان همبستگی چندانی ندارند ،و دلباخته آنان نیستند .اینیه مقی نگقریم حیومتهقای
استبدادی نزد مردم محبوبیتی ندارند به همین علت است.
در خانه و خانواده نیز وضع چنین است ،و خودرأیی و تیقروی بیگقانگی بقه بقار میقآورد ،و ره آورد هقم رأیقی و
هماندیشی و رایزنی در کارهقا ،دلبسقتگی و یگقانگی اسقت ،و ایقن سرچشقمه جوشقان دلقدادگی و دوسقتیهای
زوالناپذیر میگردد در آموزههای اسالمی ،تعالیمی حیات بخش درباره رایزنی آمده است ،و ابعاد فردی و گروهقی

آن شیافته شده است ،و آن را بهترین پشقتیبان در کارهقا شقمرده انقد :امقام علقی «ع» :ال مظقاهرة أوثق مقن
المشاورة :هیچ همپشتی مطمئن تر از مشورت کردن نیست.
خودرأیی و از خود راضی بودن ،نادانی و نابخردی به شمار آمده است :امام علی «ع» :کفئ بالمرء جهال ،أن یرضى
عن نفسه :برای اثبات نادانی شخص همین بس که از خود راضی باشد.
آن کس که تنها به اندیشه خود تییه کند ،و مدیریت زندگی را تنها خود برعهده گیرد ،نابود گشته است.
۔ امام علی «ع» :من استبد برأیه هلک :به هر که خودرأیی کند و خودکامه باشد) نابود گردد.
با رایزنی است که عق دیگران و طر و برنامههای آنان به ' یاری انسان می آید.
امام علی (ع) :من شاور الرجال شارکها فی عقولها :هر کس با مردمان رایزنی کند در عق آنان شریک شود.
قرآن کریم در سه  -و بنا بر تفسیری ،چهار  -آیه به رایزنی فراخوانقده اسقت ،و در مقورد آن دربقاره رایزنقی در
خانواده و مشورت با زنان است.
 ..فان آرادا فصاال عن تراض و تشاور فالجنا علیهما . » 1. ...و اگر پدر و مادر بخواهند با رضایت و مشاوره با
ییدیگر فرزند را از شیر باز گیرند مرتیب گناهی نشده اند...
«تشاور» رایزنی دو طرف و دو همسر است ،و تبادل فیری که باید میان آنان باشد ،و از تک روی و خودمحقوری
دوری شود.
از جمله حیمتهای این آموزش قرآنی ،پایه ریزی همیاری در خانواده ،و پدید آوردن یگانگی و دلبسقتگی میقان
همسران است ،تا زمینه دوستیهایی پایدار هموار گردد ،و روش دلبری را بیقاموزد ،و مقرد و زن را ییقی و یگانقه
سازد.

