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چکیده
با تبلیغ فرهنگ جوامع غربی ،خانواده و عندر مهم وفاداری در معرض تهداد و یسیب جدی آرار گرفتزه اسز .
در جامعه اسالمی برای پااداری نهاد خانواده توجه به یموزههای آرینی و لزود کارب

ین در رابطۀ زناشوای ضروری

مینمااد.
آرین از ازدواج با تعبیر «میثاق غلیظ» ااد کردهاس  .بر اساس ین ،ازدواج اک تعام ،رو ی روانی شمرده مزی
شود .همچنین ازدواج بر اان اساس ،پیمان محکمی به شزمار مزیرود کزه باازد محبز و ان زانی  ،محزور ارتبزا زن و
شوهر باشد .آرین نیز اادیوری خاطرات شیران میان زن و شزوهر را مفیزد میدانزد .اازن عوامز ،میتوانزد از مؤلفزههای
وفاداری در آرین مح وب شود.

کلیدواژه :میثاق غلیظ ،ازدواج ،وفاداری ،پیوند رو ی

 . 1دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم
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سیدمحمدجواد وزیری

 .1مقدمه
با پیشرف جوامع بشری امید بود ،آرامش و آسایش بورای افوراد ارمغوان آورده شوود؛ اموا
امروزه اضطراب و پریشانی روحی دام گیر جوامع شدهاس  .ای از آن روس کوه آموزههوای
مدرنیته که خارج از ار وب دی و بر نفسوانی و انسوان محووری غیور الهوی اسوتوار اسو ،
زندگی فرد را از درون تهی کرده و مهمتری رک جامعه یعنی خانواده کوه مظهور همبسوتگی و
عطوف میان زن و شوهر اس  ،به شدت در معرض آسیب قرار گرفتهاسو  .فرهنوگ غورب و
آموزههای فرهنگی آن که توسعۀ ارضاء و نیاز مادی و لذت طلبی فزونگر اس  ،بنیان خوانواده
را بیش از پیش به سستی کشانده؛ به گونهای که در رسانهها و شب ههای ماهوارهای به صوورت
صریا و بیپرده خیان زن و شوهر به ی دیگر در قالبهای فریبنده تبلیغ می شود.
جامعۀ اسالمی ما نیز در زیر تیغ برندۀ هجمۀ روزافزون فرهنگ غرب قرار دارد و رشد هر
سالۀ آمار طالق ،نشان از آسیبدیدگی نهاد خانواده دارد .در جامعۀ اسوالمی کوه محوریو بوا
دی و آموزههای الهی اس و مدیری تحووالت اجتمواعی را دیو بور عهوده دارد ،بایود بورای
استح ام پیونود زن و شووهر و عودم گسسو در خوانواده سوراغ آموزههوای دینوی رفو  .دیو
میخواهد خانواده بستر رشد و کمال و توسعۀ بندگی خدا باشد و عشق همسران بهی دیگر پلوی
برای رسیدن به خدا و پرستش او باشد .در جامعۀ اسالمی برای پاک بودن عنصر خوانواده بایود
ارزشهای اسالمی حاکم شود و باید با آلوده شودن داموان زن و شووهر بوه آموزههوای غربوی و
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گسس خانواده با آ گاهیبخشی دینی مبارزه نمود.
شاید بتوان گف مهمتری اصو و پشوتوانه اسوتح ام خوانوادۀ اسوالمی و پواک ،عنصور
«وفاداری» اس  .در جوامع غربی ش ست وفاداری و اعتماد بوه ی ودیگر در حوال فوروریخت
اس و باید توجه داش  ،فرهنگ غربی با تحمی خود بور جامعوه اسوالمی و بوا جوذابی های
شهوانی و فریبنده درصدد فروپاشی اعتماد و عنصر وفاداری اس .
در جامعه اسالمی که مدیری تحوالت اجتماعی و پرورش خانواده بر اسواس آموزههوای
قرآنی اس  ،وفاداری در خانواده باید عنصور محووری باشود .قورآن بوا زشو و پسو شومردن

مؤلفههای وفاداری در خانواده با معناشناسی تعبیر «میثاق غلیظ» در قرآن

خیان جنسی هر ی

از زن و شوهر و زناخواندن آن و قرار دادن مجازات سنگی بورای نوی

خیانتی ،آش ارا از وفاداری میان همسران دفاع نموده اس .
قرآن کوریم رابطوۀ زن و شووهر را بوه «میثواق غلویت» تعبیور کردهاسو  .در ایو نوشوتار
معناشناسوی ایو تعبیور و تفسویر قرآنوی آن ،مؤلفوههای وفواداری در خوانواده موورد بحوث واقوع
میشود.

 .2معناشناسی میثاق غلیظ
طی آیاتی که در پی می آید ،تعبیر «میثواق غلویت» دربوارۀ رابطوۀ زوجیو بوه کوار رفتوه
اس :
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ََ أوذ َن َم َْك ْم ميثُقُ غليظتُ (نساء)24-41 ،؛ ای کسانی کوه ایموان آوردهایود ،بورای شوما حوالل
نیس که زنان را به اکراه ارث برید و آنان را زیر فشار مگذارید توا بخشوی از آنچوه را بوه آنوان
دادهاید از نگشان به درا َبرید ،مگر آن ه مرت وب زشوت اری آشو اری شووند و بوا آنهوا بوه
خدا در آن مصلح فراوان قرار مویدهود و اگور خواسوتید همسوری دیگورا بوه جوای همسور
پیشی خودا ستانید ،و به ی ی از آنان مال فراوانی داده باشید ،یزی از آن را پس مگیرید .آیا
میخواهید آن مالا را به بهتان و گناه آش ار بگیرید؟ و گونه آن مهرا را میستانید با آن وه
از ی دیگر کام گرفتهاید ،و آنان از شما پیمانی استوار گرفتهاند؟
این

به اقوال برخی مفسران قرآن راجع به معنای میثاق غلیت میپردازیم و سپس با توجه

به عنصر کلیدی وفاداری در خانواده ،از ارتباط میثاق غلیت با آن سخ می گوییم.
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در «مجمع البیان في تفسیر القورآن» آموده اسو  :در معنوای میثواق غلویت اقووالی نقو
کردهاند که از آن جمله اس  :به نظر اب سیری  ،ضحام ،قتاده و سودی میثواق غلویت عهودی
اس که مرد در موقع ازدواج میبندد که زن را بوه نی وی نگهوداری کنود و بوه نی وی رهوایش
سازد؛ ولی به عقیدۀ زید و مجاهد منظور از میثاق غلیت همان ن احی اسو کوه زن را بور مورد
حالل ساخته اس ؛ اما پیغمبر اکرم(ص) فرمود :منظور ای اس که ایشان را بوه عنووان امانو
الهی گرفتید و با کلمۀ خدا بر خویش حالل نمودی (طبرسی ،4732 ،ج ،7ص)12 ،
در «تفسوویر المیووزان» عالمووه طباطبووایی آمدهاس و  :اسووتفهام در ای و جملووه بووه منظووور
شگف انگیزی در دیگران اس و مصدر «افضاء» که فع ماضی «افضی» از آن گرفته شوده،
به معنای سبیدن اس و اص آن یعنی ثالثوی مجوردش «فضوا» بوه معنوای وسوع اسو  .از
آنجایی که گرفت مهریه بدون رضای زن بغی و ظلوم اسو و موورد آن موورد اتصوال و اتحواد
اس  ،ای معنا باعث شد که تعجب کردن از آن صوحیا باشود؛ وون ایو شووهر بوا زنوی کوه
طالقش داده اس  ،به وسیله ازدواجی که با هم کرده بودند و به خاطر نزدی وی و وصولتی کوه
داشتند ،مث شخص واحد شده بودند و آیا ظلم کردن ای شوهر به آن همسور کوه در حقیقو
ظلم کردن به خودش اس  ،و مث ای اس که به خود آسیب برسواند ،جوای تعجوب نیسو ؟
ر
قطعا هس  ،و لذا از در تعجب میپرسد ،طور حق او را از او میگیری ،با این ه توو و او یوك
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روح در دو بدن بودید و یا به عبارتی دیگر از نظر پیوند دو روح در یك بدن بودید؟ و اما ای که
ََ ْ ُ
ً َ ً
فرمود ََ « :أوذ َن َم َْك ْم َميثُقُ غ َليظُ» ،ظاهرش ای اس که مراد از میثاق غلیت ،هموان علقوهای
اس که عقد ازدواج و امثال آن در بی آن دو مح م کرده بود و از لووازم ایو میثواق ،صوداق
بود که در هنگام عقد معی می شود و زن آن را از شوهر طلب ار میگردد و ای بسا گفته باشند
ر
که مراد از میثاق غلیت عهدی اس که در هنگام عقد از مرد برای زن گرفته می شود کوه موثال
او را به طور شایسته نگه بدارد و گرنه به طور شایسته طوالق بدهود (هموان دسوتوری کوه خوود
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در «تفسیر أحس الحدیث» نیز ن تهای کوتاه درایو بواره آمدهاسو  :منظور از «میثواق
ر
غلیت» ظاهرا عقد ازدواج اس که مهریه در آن تعیی شده اس  .غرض از «افضاء» و رسویدن
به ی دیگر آن اس که زن و مرد مدتی با هم شریك زندگی و همبستر شده و به ح م یوك نفور
در آمدهاند ،مقتضای ای کار آن اس که مورد بوه او ظلوم ن نود و حقوش را بدهود و گرنوه از
عاطفۀ انسانی و وفا به عهد به دور اس

(قرشی4733 ،ش ،ج ،2ص.)774

اب عاشور از دانشمندان بزرگ اه سن

نی میگوید :میثاق غلیت ،ارتبواط و پیونود

به صورت ازدواج اس که بر اساس هدفی پاک و از سر اخالص و پیوستگی مهربانی و الفو
برقرار شدهاس  .معنای آیه آن اس که با استفهامی تعجبگونه میپرسد ،گونه دس به ای
کار میزنید با این ه میان شما مهربانی و محبو بوود؟! بوه عبوارت دیگور شوما میوان ی ودیگر،
قراردادی نی و بسته بودید ( .اب عاشور4121 ،ق ،ج ،1ص)31
در «تفسیر راهنما» ن اتی دربارۀ ای آیه بیان شدهاس که به برخی آنها اشاره مویکنیم:
بازپس گیری مهریه زنان ،دور از انسانی و خال انصا اس ؛ توجوه بوه پیونود زناشوویی و
اتحاد و یگانگی حاص از آن ،مانعی برای اجحا به همسر و بازپس گیری ّ
مهریه؛ لزوم توجه
و احترام به سوابق معاشرت؛ تحری

عواطف انسانی از روشهای قرآنی برای جلوگیری از ظلم

و گناه؛ لزوم پایبندی به تعهدات و پیمانها؛ برانگیخت وجدان انسانی از روشهوای قورآن بورای
ایجاد تعهد نسب به رعای پیمانهای زناشوویی؛ عقود ن واح ،پیموان اسوتواری کوه زن از مورد
به هنگام ازدواج (هاشمی رفسنجانی4734 ،ش ،ج ،7ص.)723
در پایوان اقووال مفسوران بووه ذکور سووخ قابو توجوه عالمووه مغنیوه در «تفسوویر کاشووف»
میپردازیم که از ازدواج به «تعاملی روحی روانی» یاد میکند .او موی نویسود :خداونود عقود
ازدواج را با الفاظی مشخص کرده اس که در قرآن آمده و تعبد به ای الفواظ را هماننود الفواظ
عبادات ،واجب قرار داده اس  .همچنی قداستی را که به عقد ازدواج بخشیده ،به هویچ یو
از عقود دیگر نظیر بیع و اجاره ندادهاس ؛ را که عقد بیع ،مبادله مال اس با مالی دیگور؛ اموا
عقد ازدواج مبادله روح اس با روحی دیگر و عقد آن ،عقد رحم و ّ
موودت اسو  ،نوه عقود
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جسم در برابر مال .فقها گفتهاند :عقد ازدواج به عبادات نزدی

تملی

تر اس تا به معامالت

و مبادالت .از همی روس که عقد ازدواج را به نام خدا و کتاب خدا و سون رسوول جواری
میکنند .شیخ محمود شلتوت گفتهاس  :وقتی ما بوه عظمو عقود ازدواج کوه در قورآن آن را
«میثاق» نامیده اس  ،پی می بریم که توجه کنیم ،واژۀ «میثواق» در قورآن ،بیوانگر رابطوۀ میوان
خدا و بندگانش در مورد اعتقاد به توحید و التزام به اح ام الهی اس و نیز بیوانگر رابطوۀ میوان
ی

دول و دولتی دیگر دربارۀ کارهای عمومی و بزرگ اس  .میثاق در هیچ جوا از قورآن بوه

«غلیت» وصف نشدهاس  ،مگر در عقد ازدواج .ای  ،اهمی عقد ازدواج را برای ما دو ندان
میکند .به ای وسیله در مییابیم ،قرآن برای عقد ازدواج ،از همۀ مواردی کوه واژۀ میثواق را بوه
کار برده ،اهمی بیشتری قائ اس

(مغنیه4121 ،ق ،ج ،2ص.)237

پیش از آن ه از زاویۀ معنایی میثاق غلیت و رهیاف قرآنی به مؤلفههای وفواداری میوان زن
و شوهر و استح ام نهاد خانواده بپردازیم ،مناسب به نظر میرسد ،بوه عوامو گسسو و نبوود
وفاداری و خیان اشاره گردد تا پس از آن به راه ح قرآنی برای وفاداری برسیم.

 .3عوامل گسست وفاداری میان همسران
برخی از مهم تری عوام کسسو وفواداری میوان همسوران از قوراری اسو کوه در پوی
میآید.
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 .1 .3تعریف نادرست از ازدواج

ی ی از مهمتری عوام سستی وفاداری و به خیان کشیده شودن آن ،تعریوف نادرسو
از ازدواج باشد .وقتوی ازدواج اموری اجبواری کوه بورای اداموه زنودگی ،گریوزی از آن نیسو ،
تعریف شود ،با کو

تری بهانه یا اتفاقی ناخوشایند به جدایی و از بی رفت وفواداری منجور

میشود.
اگر ازدواج فقب بستری برای ارضاء نیاز مادی و جوابگویی به نیازهای شوهوانی باشود،
همواره مرد و زن خود را در معرض تهدید میبینند و برای وفادار ماندن و دوری از حس «تنووع

مؤلفههای وفاداری در خانواده با معناشناسی تعبیر «میثاق غلیظ» در قرآن

طلبی جنسی» بایود فشوار زیوادی را تحمو نماینود .در کتابهوا و حتوی سوای های اینترنیتوی
گوناگونی که به امر ازدواج میپردازند ،از ای حس تنوع طلبوی بسویار گفتهانود و آن را عواملی
برای خیان میدانند؛ اما بهنظر میرسد ،ای حس وقتی غلیان میکنود کوه تعریوف درسوتی از
ازدواج نداشته باشیم .تعریف درس ازدواج در گرو داشت هدفی بلند برای ازدواج اسو کوه
بتواند به راحتی عنصر وفاداری را حفت کند.
 .2 .3توجه نکردن همسران به نیازهای روحی یکدیگر

ی ی از راههایی که میتواند جلوی بسیاری از بی وفاییهوا را بگیورد ،ایو اسو کوه بوه
نیازهای روحی ،عاطفی ،عشقی همسر خود از هر نظر توجه نمایید و در رفوع آن توالش کنیود؛
زیرا اگر زن یا مردی نیازهای خود را در کنار همسرش برآورده ن ند ،مم

اس برای رفوع آن

به سم افراد دیگر گرایش پیدا کند؛ لذا توجه بوه خواسوتههای ی ودیگر از مهمتوری عوواملی
اس که میتواند از بسیاری لغزشها جلوگیری نماید.
بسیاری از افراد دلی خیان خود را عدم تفاهم با همسر ذکر می کنند؛ اما خیان کردن
ه پنهانی ه آش ار هیچ توجیهی ندارد و زن و مرد باید به روشنی نیاز جنسی خود را بوه زبوان
بیاورند و در رفع آن نیاز ب وشند و در صورت به زبان آوردن نیاز جنسی ،اگر باز هوم از همسور
خود بی توجهی دیدند ،ادعا کنند از جانب همسر درک نمی شوند.
بلندپروازی و خواستههای نامعقول پرهیز شود و باید شرایب را برای برآورده شدن خواستهها مهیوا
نمود .در نهای اگر تفاهم و درک متقاب حاص نشد ،می توان از نظر قانونی تعهد خوود را بوا
طالق ملغی نمود و با ازدواج دیگری به تأمی نیاز جسنی پرداخ  .اگور کسوی همسور خوود را
مناسب نمیبیند ،باید ابتدا جدا شوند و بعد از اتمام تعهدات خود به سراغ همسر دیگری برود.
هر ند طالق ،امری ناپسند اس  ،ولی خیان کردن بسیار زش تر وقبیاتر اس ؛ زیورا
هیچ زن یا مردی دوس ندارد در هار وب قوانی و تعهدات خانواده خود به صورت آشو ار
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یا پنهان ،دیگری را حتی بورای لحظوهای وارد سوازد .پوس بایود بوه وار وب خوانواده احتورام
گذاش و قداس و پاکی آن را حفت نمود.
 .3 .3دوری از اخالقمداری و فضیلتمداری در خانواده

بسیاری از عواملی که حتی برای خیان زن و دوری او از وفاداری ذکر می شود ،حاکی
از آن اس که رابطۀ میان زن و شوهر خارج از فضیل مداری اس  .به عبارت دیگور ،در واقوع
برخی از امور خود ،معلول علتی مهمتر هستند .اگر ی

نگاه مادی و ماشینی بر زندگی حواکم

شود ،نبود وفواداری در عوواملی وون بوی تووجهی بوه آرایوش زن و همصوحب نشودن بوا وی
خالصه می شود .در صورتیکه اگر رابطۀ زناشویی بر اساس اخالق و فضویل های اخالقوی و
دینی باشد ،بسیاری از امور رنگ میبازد .یعنی حتی عدم همصحبتی هوم نمیتوانود ،تووجیهی
برای خیان به خانواده باشد.
نویسنده ای بدون توجه به عامو اصولی دوری از اخوالق موداری ،عوامو خیانو زن را
نی برمی شمارند -4 :از نظر مالی به اندازه کافی توأمی نشوود؛  -2بوه دالیلوی وون ،عودم
همصحبتی و وق نگذاشت همسرش برای وی ،نیازهای عاطفی خود را از دید موردش نادیوده
انگارد؛  -7روابب همسرش با وی صمیمی نباشد؛  -1از نظر زناشویی و جنسوی ،ارضوا نشوود؛
 -1تنهایی مطلق و حس بی سی در منزل؛  -3عدم بروز احساسات مرد نسوب بوه مزیو هوای
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همسرش ،مث  ،زیبایی ،تغییرات ظاهری و  ،..در ای حال زن احساس بی ارزشی میکنود؛ -3
در صورت اعتیاد مرد به ال

یا اعمال خشون و بددهنی؛  -3در صورت اطمینوان از خیانو

مرد؛  -1عدم درک عواطف و آرزوهای زن؛  -41در صورتی که مرد ،همسر خود را خانه نشی
یا از شرک در جمع منع نماید؛  -44نقص عضو یا اختالل در ارتبواط جنسوی یوا دیگور اعضواء
بوووودن ( .آر یووووافر ،سووووای

روانشناسووووی http://www.parvazkon.com/atfamily/489-

)womkhian.html
ای نویسنده بر اساس استقرا و تجربه ی

زندگی مادی ،عوام برونرفو از وفواداری را

برشمرده اس  .به نظر می رسد ،اگر زندگی و رابطۀ زناشویی بر اخالق و فضیل مبتنی باشود،
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هیچی

از ای عوام را نمی دهد .نویسنده هیچ اشارهای نمیکند که ای عوامو را گونوه

میتوان از نهاد خانواده زدود تا همسر به خیان آلوده نشود .نان می نماید که دی ما را بودی
ن تۀ بنیادی رهنمون میسازد که با اخالقمداری میتوان با آرامش ،استح ام وفواداری را رقوم
زد و از ناپاکیها و رذای اخالقی که باعث خیان و از بی رفت وفاداری می شود ،جلووگیری
نمود.

 .4مؤلفههای وفاداری در آموزههای قرآنی
آنچه در ای نوشتار برآنیم ،تنهوا تحلیو عنصور کلیودی وفواداری در خوانواده بور اسواس
«میثاق غلیت» اس  .بر اساس تفاسیری که در زمینۀ تعبیور «میثواق غلویت» گذشو  ،میتووان
مؤلفه هایی را برای استح ام وفاداری و جلوگیری از سس شودن بنیوان خوانواده و دور داشوت
همسران از خیان برشمرد که در ذی میآید.
 .1 .4درک صحیح از هدف ازدواج

تعبیر «میثاق غلیت» می فهماند ،ازدواج ،ی

قرارداد معنوی اسو کوه دو روح را بوههم

پیوند میدهد و محور نهاد خانواده را تش ی می دهد .هد

ازدواج ای نیس که تنهوا امیوال

جنسی یا عقدههای عاطفی یا کمبودهای احساسی فروکاسته شود؛ بل ه رشد معنوی و بورآوردن
بر ای اساس ،اگر زن و شوهر با نوی شوناختی ،تو بوه ازدواج دهنود و آن را یو

امور

جبری دنیوی نبینند ،برای ت ام روحی خویش هر ه بیشتر تالش خواهند کورد .زن و شووهر
با ای هد  ،نیازهای مادی و بیتوجهی هوای ظواهری را بهانوۀ عودم وفواداری و خیانو قورار
نمیدهند و برای آنها آنچه مهم به شمار مویرود ،ت امو روحوی و معنووی اسو  .وقتوی زن و
شوووهر بووه دنبووال ت ام و روحووی و رفووع نقیصووههای اخالقووی باشووند و ازدواج را بسووتر رشوود
فضیل های اخالقی ببینند ،در نظر آنها مشو الت موادی و دغدغوههای ظواهری ،کو و

و
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خرد دانسته خواهد شد .ای نگاه ،عنصر وفاداری را رشد خواهد داد و سبب خواهد شود ،زن و
شوهر حتی لحظهای به ف ر خیان به همپای خود در حرک معنوی نباشد.
آیۀ مورد بحث به ما به روشنی میگوید ،بر اثر ازدواج که پیوند دو روح اس  ،میان زن و
شوهر نوعی همبستگی و اتحاد روحی حاص می شود که خیان هر ی

بوه دیگوری در واقوع

خیان به خود شخص اس و اول اوس که د ار خسارت و نابودی می شود .وفاداری وقتوی
رشد میکند و نهاد خانواده گرم و پابرجا میماند که همیشه ای اتحاد و یگوانگی روحوی میوان
زن و شوهر وجود داشته باشد .ای یگانگی وقتی اتفاق خواهد افتاد کوه ازدواج ،پیونود دو روح
دانسته شود؛ نه هم جواری دو جسم!
 .2 .4محکم بودن پیمان ازدواج

غلیت بودن میثاق در قرآن فقب بورای عقود ازدواج آمدهاسو  .قوراد داد مح وم و پیونود
استوار ازدواج هیچگاه نباید مورد غفل همسران واقع شود و نباید دس بوه عملوی زد کوه ایو
پیوند استوار را به سستی کشاند .ای قرارداد مح وم ،تعهوداتی را بورای انسوان ایجواد میکنود؛
نان که هر قراردادی در زندگی انسان ،برای وی تعهودات و الزاموات و مسوئولی هایی فوراهم
میکند .با توجه به آن ه مهمتری و سرنوش ساز توری قورارداد در زنودگی هور انسوانی ازدواج
اس  ،تعهدات آن نیز اهمی بسزایی پیدا میکند.
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در ای قرارداد مح م ،تعهدات به روح آدمی پیوند میخورد و در اخالق و رفتار انسوانی
تأثیر می گذارد .زن و شوهر بر اساس پیمانی که میان خود میبندنود ،اول بایود بداننود ،اسواس
ای پیوند بر پایه ای سس بنیان نشود و پس از آن هم تمام تالش آنها بر آن باشد که ایو پیونود
هیچگاه به سستی نگراید.
بنابرای بر اساس آموزۀ قرآن ،ازدواج پیمانی مح م و پیوندی اسوتوار اسو کوه نبایود بوا
خیان گسسته شود .دیگر آن ه ازدواج بر اساس قراردادی روحی ،تعهدات و الزامواتی را بورای
هر دو نفر یعنی زن و شوهر قرار میدهد که نتیجۀ تمامی ای تعهودات وفواداری میوان همسوران
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اس  .اگر ازدواج بر بنیان مح م و استوار بنا شود و پس از آن هم تالش شود ،هر ه بیشتر ای
پیوند مستح م یابد ،هیچگاه زن و شوهر به خیان کشیده نمیشوند.
در تمدن غربی که ازدواجها بیشتر بر اساس عشقهایی زودگذر یا امری جبوری نگریسوته
می شود و تنها برای پرکردن تنهایی و پاسخ به نیاز جنسی ازدواج صوورت میگیورد ،بوا پیونودی
نااستوار روبرو هستیم.
 .3 .4ارتباط زناشویی بر محور محبت

قرآن با شگفتی میپرسد ،گونه مم

اس  ،مردی که باید همواره بوه همسور خوویش

محب داشتهباشد ،عرصه را بر وی سخ کند و حتی از عم زش تهم زدن اسوتفاده کنود
تا رابطۀ آنها به جدایی ب شد و مرد با ظلم و فریبکاری مهریۀ همسر خویش را به طور کامو
نپردازد .در قرآن ،ظلم که عملی بر خوال

وجودان انسوانی اسو  ،بهشودت نهوی و ن ووهش

شدهاس  .در ای آیه نیز قرآن نهیب می زند و با ان ار و تعجب میپرسد ،گونه رابطۀ مورد بوا
زن که باید بر اساس محب و انسانی باشد ،مرد ای گونه وجدان خود را زیر پا میگذارد و بوه
او ظلم روا می دارد؟!
هر کاری که رابطۀ محب و مهربانی را میان زن و شوهر خدشه دار میکنود ،بایود تورک
شود .زن و شوهر باید ببینند ،ف ر و خیوالی کوه در نظور میآورنود یوا پنهوانی دسو بوه عملوی
با فطرت انسانی میتواند پایههای وفاداری را استح ام بخشد .پرسش قرآن که بیان مویدارد «َ
يف كتوذَسه» در حقیق سؤال از فطرت انسانی اس .
 .4 .4یادآوری خاطرات شیرین

ُ ُ
َْ
َ َ َْ ُ ُ َ
عبارت ََ ْيف كتوذَس ُه ََ ْقد أُضى ََ ْْضك ْم َإلى ََ ْْ ٍض (و گونه آن مهرا را میستانید بوا
آن ه از ی دیگر کام گرفتهاید) ،اشارهای لطیف بدی مطلب دارد که وقتی شوهری با خشوون
روحی میخواهد همسرش را وادار نمایود توا مهریوه را بوه او ببخشود ،بوه یواد آورد ،او همسور و
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زندگی اوس که در کنار ی دیگر با خوشوی و مهربوانی زنودگی کردهانود و نوان بوه

شری

ی دیگر نزدی

بودهاند که گویی دو جسم با ی

روح هستند.

بنابرای قرآن میگوید ،زوجی قب از ف ر کوردن بوه جودایی و بوزرگ کوردن الشهوا
ی

بار دیگر خاطرات شیری که مملو از مهربانی و انس و دلسوزی بود ،یواد آور شووند .مورور

خاطرههای شیری عشق و محب گذشته را تجدید موی کنود و موانع خیانو یوا حتوی جودایی
قانونی می گردد و تفاهم و گذش و فداکاری را در پی می آورد.
 .5نتایج

قرآن از ازدواج یا رابطۀ میان زن و شوهر به «میثاق غلیت» یاد کردهاسو  .میثواق غلویت،
حاکی از پیوند روحی میان زن و شوهر اس  .بر اساس ایو تعبیور میتووان مؤلفوههایی را بورای
وفاداری و کشیده نشدن همسران بوه خیانو برشومرد .هود

ازدواج بور اسواس آیوه موذکور،

تعاملی روحی به شمار میرود و پیمان مح می معرفی شدهاس  .هم نی رابطه زناشوویی بور
اساس محب و مودت و انسانی و یادآوری خاطرات شویری و در مجمووع ایو

هوار مؤلفوه

میتواند تأثیر بسزایی در ایجاد وفاداری و پایدار بودن آن در خانواده ببخشد.
 .6منابع
دو فصلانمۀ ژپوهشاهی تفسیر تطبیقی ،دانش گاه قم ،سال دوم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان  ،1395شمارۀ پیاپی4
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