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درآمد

در زندگی مشدرک بد سدب در کندرر هد قدکرر یدکتر دو رنسدر بدر رنگیشد  ،بدرور ،جریگدر  ،عالقد و
سلیق هری یونریو  ،منرسبرت همسکر رز رخرالف ،تنش و نزرع ب دور نخورهدگ بدود در زندگی زنرشدوی
ّ
همت زوجی بریگ معطوف ب پریگرری روربط برشگ ،لذر بریگ بکری بکو رتت رز تنشهر چدرر رنگیشدیگ در غیدک
ری صورت عگم توج ب بکطکف ککد رخرالف و تنش در نهریدت روربدط ریشدر رر بد ندزرع و جدگری سدو
خورهگ درد جسر رر کرری منرس بکری رهری رز چرلشهری بکوز یرتر نیرزمنگ دقدت رسدت چد بسدر کد
ّ
شخصیت ریشر منجک شود یر خدود
ممک رست بکخ رر کررهر ب نردیگ رنگرشر حقو زوجی و تخکی
زمین سرز رخرالف و چرلش دیگک شود
در نظرم معکتر دین و آیدره ریشدر رز رحکدرم رلهد  ،سدار

بر توج ب جریگر پیرمبک و رمرمر
ری نوشررر آ رست ک رسو خگر و رمرمدر

در مورجهد بدر رخرالتدرت زوجدی چد رر کررهدری بدکری

بکو رتت روربط ریشر رز تنش رررئ ککد رندگ در ررسدرری پرسد یدوی بد رید پکسدش در یدرم نخسدت بدر
سال هشتم ،شمــاره چهاردهم ،بهار و تابستان 1401
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مکرجع ب مرو ترریخ  ،حگیث و تفسیکی ،موررد برزترب یرتر رز رخرالف همسکر در تدرری زندگیرن رید
مکدر رله رسرقکرء شگ آ یر وقریع مشرب تککی و تلفیق شدگ تدر رر کدرر مشدرک بدکو رتدت معصدومر
شنرسری شود در مورردی نیز بکری ته رر کرر ،مرو مورد تحلیل و بکرس قکرر یکتر رست
پیشینه پژوهش

ب سب رهمیت خرنورد در رسالم آثرر تکرورن در ری زمین نگررش شگ رست بخش رز رید آثدرر ندررک
ب رخرالف میر همسکر رست و در آنهر تالش شگ تر بر آسی شنرس روربط زوجی و بر رسدرفرد رز آیدرت
و روریرت رر کررهری بکری رهری رز رخرالترت رررئ شود در مقرل «مگیکیت تعررضهری زنرشوی بدر رویکدکد
حل مسئل رز منظک مشرور خرنورد و رسالم» رثدک نجمد برربدرز رصدفهرن و همکدررر (1395ش) ،کردرب
زوج درمانی با رویآورد اسالمی ب قل محمگرضدر سدررریتک (1398ش) و خاانااد در نگاش اساال و
روانشناسای دیگددک رثددک محمگرضددر سددررریتک (1395ش) ،بد مسددئل حددل تعددررض میددر زوجددی توجد
شگ رست در ری آثرر رویککد ورود ب مبرحث ،آموزش مهررتهری حل تعررض رست ک ضدم آ نگدره
ب مسئل رخرالف زوجی و رر کررهری آ رز منظک رسالم نیز شگ رسدت همچندی در کرربهدری دیگدکی
مرننددگ زن در چش ا پیااام ش

رثددک نرهیددگ طیب د (1385ش) و س ا

زناای ی رسااالخاایا

بااا

همسشانش نوشدر تکزرند حکدی زرد (1393ش) کد بدر رویکدکد تدرریخ بد نگدررش درآمگ رندگ مد تدور
مرجکرهری رز رخرالف همسکر و نحو مورجه حضکت بر ری مدوررد رر نظدرر یک بدود رمدر در مجمدوع بریدگ
یفت ک هگف رز نگررش ری آثرر بک محور تنش در روربط زوجی رز دیدگیر معصدومی نبدود رسدت رید در

حرل رست ک محور پژوهش حرضک بک رسرس یفررر و رتررر عمل پیدرمبک

و رمرمدر

بد عندور

ررهنمریر دین در مورجه بر مشکالت زوجی بکری بکو رتت رز تنشهدری روی درد در روربدط همسدکر
شکل یکتر رست
راهکارهای حل اختالف و بازگشت به زندگی مشترک

روربط زوجی بک آ رست تر ری رخرالفهر بکطکف شود و همسدکر بد رور طبیعد زندگی مشدرک خدود
برزیکدنگ در ری ررسرر رر کررهری ذیل رز سوی آ بزریورر مورد رسرفرد قکرر یکتر رست:
 1بخشش :زنگی زوجی روزرن آکنگ رز رترررهری نرصورب رست ک ریک مورد بخشدش قدکرر نگیکندگ،
طل شگ رست پیرمبک

پس رز آ ک نسبت ب رتررر بکخ مکدر در آزرد جسمرن همسدکر شدر

بر کرک زد م آزررد (کلین  169/11 :1429 ،رب عبگرلبک )911/3 :1412 ،رمرم صرد

رتزو بک

آ کد یذشددت خطرهددری نرآیرهرند ز رر رز جمل د حقه دری رو بددک مددکدش م د شددمررد (کلین د :1429 ،
 ،)171/11در نموند ری عملد مد تکمریدگ :پدگرم رر همسدکی بدود کد ریشدر رر مد آزرد رمدر پددگرم رز وی
درم یذشت (همر صگو  )441/3 :1413 ،رز آ سو نیز در قکآ یذشدت ز  ،رر کدرری قگرشنرسدرن
بک خشونت مکدر یرد شگ رست مفسکی آورد رنگ :میر ز و شوهکی رز رنصرر بگومگو دریکتت مدکد بدک
صورت همسکش سیل زد و ز ب نزد پیرمبک

شکریت بکد یویر آ مکد سعگب ربیع رز بزریر رنصرر

و ز حبیب بنت زیگب رب زهیک بود پگر حبیب ب همکر دخرکش ب نزد رسدو خدگر آمدگ و عکضد درشدت:
دخرکم رر ب همسکی سعگ درد رم و رو ری چنی رتررر ککد رست بر آ ک رنرظرر آ بود تر سعگ در بکربک رید
َ َ َ
َ َّ َ َّ َ
رتررر مورد تقرص قکرر ییکد بر نزو آی « ِّرلکجر ق َّورمو َعل ِّرلنسرء بمر تضل رلل َب ْعضه ْ َعل َب ْعد َو بمدر
َ
َْ َ
أنفقور م ْ أ ْمورله ْ » (نسرء ،)34 /بگر سب ک در زنگی  ،مکدر پندر یدر همسدکر هسدرنگ و بدر حرصدل
دسترنج ریشر زنگی ردرر م یکدد ب نوع بیر م شود ک م بریست ری نوع بکخوردهر مورد بخشدش
ککیمرن برنور قکرر ییکنگ (مقرتلب سلیمر  370/1 :1423 ،طبکی )38/5 :1412 ،مرجکری مکتبط بدر
نزو آی  128سور نسرء نیز مصگرق بدکری ضدکورت رر کدرر یذشدت بد عندور شدیو ری بدکری رهرنیدگ
زنگی رز چرلش طال رست در آ مرجکر ب سب رزدورج شوهک بر زن جورنرک ،روربدط میدر مدکد و همسدک
پرب س نهرد رش ب تنش و طال م رنجرمگ و آ برنو بکری حفظ زنگی  ،مهکورزیهری شدوهک بدر همسدک

برای برونرفت همسران از تنشهای زندگی زناشویی

آیر شگ ،تکمود :چگون مکدی م تورنگ رز همسکش رنرظرر معرنق و معرشق درشر برشگ در حدرل کد رو رر

و امامان

ردرم زنگی سخت خورهگ شگ در توصی هری معصدومی

 ،رز مدکدر عطوتدت نسدبت بد همسدکر

راهکارهای پیامبر

ب سب جریگر نظرم خرنورد در رسالم ،رهرمرم رصل پیرمبک

و رئم

در مورجه بر تدنش در
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جور رر بک خدود مقدگم مد سدرزد (مقرتدلبد سدلیمر  412/1 :1423 ،طبدکی 198/5 :1412 ،ثعلبد
نیشربوری)394/3 :1422 ،
 2سفررش ب نیکرتررری :یر بکری بزریر خرنگر و سکشنرسر جرمع ب دلیل منزلدت رید رکتیدت
تکره رست تر بر سفررش زوجی ب نیکرتررری بکخ چرلشهری زنگی مشدرک ریشدر رر چدرر کنندگ رز
جرن رسو خگر رر کرر سفررش ب نیکرتررری در چنگ مرجکر قربل رصگ رست ّ
حورء دخرک زیگب سدک کد
رز قبیل روس بود بگر روی ک در سفکی ب مک قبل رز هجدکت پیدرمبک

در دیدگرر بدر حضدکت آیدی

رسالم رر پذیکتت و بر ریشر بیعت ککد ،توسط همسکش قیسب خطی ک وی نیز در شدمرر روسدیر بدود،
مورد رذیت قکرر م یکتت زمرن قیس در یک رز برزررهری مکد حضدور یرتدت ،پیدرمبک

بد دیدگررش

رتت و رو رر یفت :مکر خبک رسیگ رست رز زمرن ک همسکت رز آیی تو دوری یکترد رسدت بدر رو بدگرتررری
م کن  ،رز خگر پکور نمر و حکمت مکر دربرر رو پرس درر قیس پذیکتت تر حورء رر نیرزررد و حر زمدرن کد رو
رر م د یفرنددگ :همسددکت رز آیددی محمددگ
سال هشتم ،شمــاره چهاردهم ،بهار و تابستان 1401
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محمگ

پی دکوی م د کنددگ رو پرس د م د درد آری ول د م د بددکری

تعهگ ککد رم ک نسبت ب حورء بگ رتررری نکن (رب سعگ)247/8 :1410 ،

نمون دیگک کرربست ری رر کرر رر م تور در حدل رخدرالف ریجدرد شدگ میدر ربوررتدع غدالم آزرد شدگ
رسو خگر و سلم مشرهگ ککد روزی سلم ب نزد پیرمبک
توسط ربوررتع آیر سرزد چو پیرمبک

آمگ تر حضکت رر رز مضکوب شدگ خدود

رز ربوررتع دلیل رترررش رر پکسیگ پرسد شدنیگ کد سدلم رو رر

آزرد رست حضکت رز سدلم چگدونگ مسدئل رر جویدر شدگ رو پرسد یفدت :یدر رسدو رلل رو رر نیدرزرد رم
ولیک ربوررتع در حرلر ک حگث رز وی بکوز یرتر بود نمرز یزررد بگو یفر  :رسو خگر مسلمی رر تکمدر
درد رنگ چو رز ریشر بردی خررج شگ بکری نمرز آبدسر دوبرر سرزنگ ،پس رو بکخرسدت و مدکر کردک زد
رسو خگر در حرل ک م خنگیگ تکمود :ری ربوررتع همرنر همسکت تو رر جز ب نیک تکمر ندگرد رسدت و
در ردرم ربوررتع رر ب نیکرتررری بر همسکش سفررش ککد (رحمگب حنبل ،ب تر)272/6 :
نمون دیگک ب رخرالف زیگ تکزنگخورنگ پیرمبک
نزد پیرمبک

و همسکش زیند ررتبدر دررد زیدگ بدر حضدور در

رز تصمی خود مبن بک جگر شگ رز همسکش سخ یفت (رب حبی  ،ب تدر 85 :قمد ،

 )194/2 :1363بد تصددکی قددکآ رسددو خددگر بددر آیددر شددگ رز تصددمی زیددگ ،وی رر بددر یفددر عبددررت:
«همسکت رر نگر درر و تقوری رله پیش سرز» (رحزرب ،)37 /رز جگری بکحذر درشت و ب ردرم زندگی بدر
زین تکمر درد (طبکی 10/22 :1412 ،طوس  ،ب تر )344/8 :بر آنک در ورکروی تدرریخ مشدخ
م شود زین رز منظک رخالق مرمریل ب تفرخک بود رسدت و نموند آ در مدرجکری خورسدرگرری وی بدکری
زیگ (رب سعگ 81/8 :1410 ،طبکی )10 – 9/22 :1412 ،و بعدگهر در زندگی بدر رسدو خدگر (ربد سدعگ،

 81/8 :1410بالذری )68/2 :1417 ،قربل رصگ رست رمر در مطرلع زندگیرن زیدگ معلدوم مد شدود کد
شریگ ررهنمری رسو خگر مبن بک ردرم زنگی زیگ بر زین ب ررتبر بر آ نبرشگ عگم تعرمل منرس زیگ بدر
رترررهری زین نشر رز آ درشت ک زیگ در چگونگ زنگی مشرک بر برنورن بسر زین مهدررت رزم رر
نینگوخر بود در یزررشهر آمگ رست ک زیگ پس رز زین بر س ت رز برنور قکیش بد نرمهدری أمکلثدوم
ّ
دخرک عقب ب رب معیط ،در دخرک ربوله ب عبگرلمطل و هنگ دخرک عورم ک در ردید رشدکرف و بدزر -
شگ و رز زنگی مشرک زیگ بر هنگ نیز زمر زیردی نگذشر بود ک زیدگ در جند

موتد بد شدهردت رسدیگ

(همر )112 ،

تکرخورن شوهک ،رو رر سفررش ب نیدکرتردرری بدر ز کدکد مدکد کد رمدرم

رر نمد شدنرخت بکآشدفت و

همسکش رر تهگیگ ب آزرر بیشرک ککد ک حضکت ری تعگی بک ز رر ترب نیرورد و بکآشفت و تکمود :م تدو رر
رمک ب نیک م کن و رز بگی بکحذر م دررم رمر تدو بدر روی آورد بد منکدک و رهدر سدرخر معدکوف بدر مد
مورجه م کن ! در ری هنگرم مکدم ک رز مسیک عبور م ککدنگ بدک حضدکت بدر لقد «رمیکرلمدامنی »
سالم م دردنگ جور ک رینک رمرم

رر شنرخر بود یفدت :یدر رمیکرلمدامنی خطدری رر بدک مد نردیدگ

بگیک ب خگر قس ک زی پس شوهک خوب بکریش خوره بود (رب شهکآشوب)106/2 :1379 ،
 3رلگوده عین  :رز جمل ربزررهری ک م تور ب سب آ رصالح رر در رتردرر رتدکرد رنرظدرر درشدت
معکت رلگوهری عین در رترررهری عمل رست زندگی زنرشدوی عثمدر بد مظعدو یکد رز صدحربیر
ب نرم رسو خگر بر همسکش خول دخرک حکی ک رز وی بر لق حورء نیدز یدرد شدگ رسدت بد چدرلش عدگم
مهکورزیهری همسکرن رز جرن عثمر دچرر بدود رسدت پیدرمبک

کد رز مدرجکر آیدر شدگ عثمدر رر

طلبیگ و رز دلیل رترررش پکسیگ عثمر جورب درد همسکم رر بکری خگر تدک یفرد رم تدر خدود رر بد عبدردت
مشغو سرزم در ری هنگرم رسو خگر رز عثمر مد خورهدگ تدر رز رتردرر رو رلگدو بگیدکد و رو رر بد رتدر بد
جرن همسکش و مهکورزی بر رو تکمر م دهگ و عثمر رر آیر م سرزد کد همسدکش رر نیدز بدک رو حقد
رست (رب سعگ 302/3 :1410 ،بالذری 256/10 :1417 ،طبکی )8/7 :1412 ،عبگرلل ب عمدکوب
عرص دیگک تکدی رست کد درد هدری تدرریخ رز بدکوز چدرلش عدگم توجد بد روربدط همسدکرن در زندگی
زنرشوی وی سخ م یوینگ پیرمبک
درد (رحمگب حنبل ،ب تر)158/2 :

بر بیر سیک خود ،رو رر نیز ب عشقورزی بدر همسدکش تکمدر

برای برونرفت همسران از تنشهای زندگی زناشویی

منز  ،برنوی ب تظل خوره رز همسدکش رر رر بدک ریشدر بسدت رمدرم

بد درب مندز ز رتدت و بدر

و امامان

مرجکری دیگک در ررتبر بدر رمیکمامندر علد

رسدت کد در یکمدری تربسدرر در حدر برزیشدت بد

راهکارهای پیامبر

زردیر قکیش بودنگ پیونگ زنرشوی بست ک زنگی رو بر أمکلثوم و در نیز ب سکرنجرم زنگی بدر زیند خدر
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 4مقربل بر زیرد طلب هری رقرصردی :رز جمل آسی هری زنگی مشرک  ،زیرد طلب و رتدر خدوره
نرب جر رست پس رز آنک در غزو خیبک غنرئ تکرورن نصی مسلمرنر شگ ،همسکر پیرمبک

نیز کد

خود رر سزرورر بهک منگی رز موره دنیوی م درنسرنگ هک کگرم رز حضکت چیزی طل ککدندگ رسدو خدگر
در مورجه بر ری درخورستهر ب مگت یک مر رز همسکر خود کنرر یکتت تر ری ک آیدرت ندرز شدگ و بدر
لحن قرطعرن رمر همکر بر لط بیر درشت« :ری پیرمبک! ب همسکرنت بگو :ریک زنگی دنیر و زر و بدک
آ رر م خورهیگ بیرئیگ هگی ری ب شمر ده و شمر رر ب شیو ری نیکو رهر سرزم! و ریدک خدگر و پیدرمبکش و
سکری آخکت رر طرل هسریگ خگرونگ بدکری نیکوکدررر شدمر پدردرش عظدی آمدرد سدرخر رسدت» (قمد ،
 192/2 :1363ثعلب نیشدربوری )31/8 :1422 ،در بکرسد تدرریخ رید مدرجکر نخسدت بریدگ درنسدت
ری زیرد خوره رضدرت بدک سدهم بدود رسدت کد حضدکت رز غندرئ بد همسدکرنش رخرصدرص درد بدود
(ورقگی 693/2 :1409 ،رب هشرم ،ب تر )349/2 :مسئل دوم ه رری تمرم همسکر حضکت در رید
ورقع رست (طبکی 19/21 :1412 ،کلیند  )681/11 :1429 ،کد نشدر رز یدک بکنرمد ریدزی جمعد
سال هشتم ،شمــاره چهاردهم ،بهار و تابستان 1401
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درشت سوم آنک بکخ منربع ب کنری هری آنهر پکدرخر رنگ آنهر بیر م درشدرنگ پیدرمبک

مد پندگررد

ریک مر رر طال یویگ رتکردی یرتدت نمد شدونگ کد مدر رر بد رزدورج خدود درآورندگ (قمد 192/2 :1363 ،
کلین  )680/11 :1429 ،ب نظک مد رسدگ آنچد رسدو خدگر رر بد رخدذ رید تصدمی کشدرنیگ بدود تنهدر
درخورست چنگ کرر نبود بلک رنگیش نرصورب ری برنور بود ک خود رر صرح شدن رجرمدرع و خرندگرن
م درنسرنگ ک ری زنگی سرد بر پیرمبک

مطربق جریگر ریشر نیست و حضکت بریگ بد رتدر ریشدر

بیشرک بیفزریگ
 5میرنج یکی :رز جمل رر کررهری پک کرربکد بیکو کشیگ زنگی زوجی رز چدرلش ،بهدک یدکتر رز
رکتیت میرنج یکی رست در نمون هری ترریخ کدرربکد رید رر کدرر ،مدرجکری بکیدک و مغیدث قربدل ذکدک
رست بکیک کنیزی بود ک چو آزرد شگ ،پیرمبک

بدک رسدرس قدرنو شدکع وی رر بد ردرمد زندگی یدر

جگری رز همسکش مغیث ک عبگی سیر بود ،مخیدک کدکد بکیدک مسدیک جدگری رر در پدیش یکتدت یفرد
شگ رست مغیث در کوچ هری مگین در پ بکیک رور م شگ در حرل ک رشک رز دیگیرنش جدرری بدود و
تقرضر م ککد بکیک ب زنگی بر وی برزیکدد ب درخورست مغیث ،پیرمبک

ب میرنج یکی پکدرخت رمدر

بکیک ب برزیشت و زنگی بدر مغیدث روی خدوش نشدر ندگرد (ربد سدعگ 205 – 201/8 :1410 ،رحمدگب
حنبل ،ب تر)215/1 :
در نمون ری دیگک چو میر رسو خگر و عریش رخرالت بکوز ککد حضکت ،پگر عریش رر تکرخورنگ و رو
رر رز رتررر دخرکش آیر سرخت و رو رر ب میرنج یکی خورنگ (عبگرلکزر  ،ب تدر )431/11 :زمدرن نیدز کد

میر رسو خگر و حفص دخرک عمکب خطرب مشرجک ری روی درد ،حضدکت بد حفصد یفدت :آیدر تمریدل
درری تکدی رر حک قکرر دهی چو وی بر رید پیشدنهرد مورتقدت کدکد پیدرمبک

سدکر پدگر حفصد

تکسررد (سمعرن  276/4 :1418 ،طبکس )555/8 :1372 ،
ّ
حکمیت در صورت تکس رز شقر و جگری  :خگرونگ در آی پنج سور نسرء ،مسدلمی رر بد هنگدرم
6
تکس رز جگری میر همسکر  ،ب دسروررلعمل ب نرم حکمیدت تکرخورندگ رسدت در دورر حکومدت رمدرم
بسرگر خود ب نزد ریشر آمگنگ حضکت بر رلهرم رز آی یرد شگ آنهر رر ب رنرخرب حکم رز خرندگر مدکد و
حکم رز بسرگر ز رمک ککد آنگر پس رز مشخ

شگ حکمی ب ریشر تکمود :شدمر مد بریسدت در

کنیگ و ریک صالح در جگری ریشر بود نظک خود رر بیر کنیگ ز پذیکتت ک بک حک حکمی تمکی کندگ
یکد نه (قم  138/1 :1363 ،طبکی)46/5 :1412 ،
 7مهرر رشکبکیهری زنرن در زنگی چنگ همسکی :رز آسی هری زنگی چنگ همسکی ،رشک بدکد
برنور ب روربط شوهک بر دیگک همسکر رست ک بک رسرس سیک معصومر بریگ چنی رتررری رر مهدرر کدکد
در بکرس درد هری منربع که در ررتبر بر ری یون تنش ،رر کررهری ذیل قربل رصگ هسرنگ:
رل ) رسرفرد رز عورط  :رز آنجر ک رشکبکیهری برنور بکآمگ رز هیجر رحسرسرت رست لدذر یکد
رز رر کررهری مهرر آ نیز بهک ییکی رز عورط رست روزی برنوی ب آنکد لبدرس پوشدرننگ بدک تد درشدر
برشگ در مجلس رسو خگر وررد شگ و رز حضکت خورست رو رر بد دلیدل ررتکدرب عملد نرشریسدت مجدرزرت
کنگ در ری هنگرم مدکدی رز پد ز آمدگ و بدر پیکرهند وی رر پوشدرنگ پیدرمبک

رز نسدبت مدکد بدر ز

پکسیگ مکد پرس درد :همسکم رست بر جرری خود خلوت ککد بودم و رید تکتندگی رسدت کد مد نگکیدگ
رسو خگر ب مکد تکمود« :رو رر در آغوش بگیک» و سپس ردرم درد :ز بد غیدکت درآمدگ بدرری در رر رز
پریی آ تمیدز نخورهدگ درد» (کلیند  )158 – 157/11 :1429 ،رید یدزررش حکریدت رز بهدک یدکتر رز
عورط بکری مهرر عورط ب هیجر درآمگ رست
ب) تبیی چکری توج  :بکخ حسردتهر بگر روست ک زنر محبت شوهک بد همسدک دیگدک رر حمدل
بک عگم دوست درشر خود م کننگ در چنی مورقع تببی چکری محبت مد تورندگ روشدنگک رید مسدئل
برشگ ک مکد رز همسک خود و مهکورزی ب رو غرتل نیست
سخ رز رخرالف و نزرعهری یر و ب یر عریش بر رسو خدگر چندر رسدت کد رتدزو بدک مندربع شدیع در

برای برونرفت همسران از تنشهای زندگی زناشویی

رمر مکد یفت م ب جگری رضریت نم ده ک حضکت رو رر تکمود تدو نیدز مد بریسدت بدک حکد حکمدی

و امامان

کرر ری دو رنگیش و مشورت کنیگ پس ریک صالح ریشدر رر در ردرمد زندگی مشدرک دیگیدگ بدک آ حکد

راهکارهای پیامبر

عل

ز و شوهکی ک بک رثک نرسرزیرری کررشدر بد جدگری نزدیدک شدگ بدود در مشدریعت جمعد رز
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منربع رهلسنت نیز برزترب یسرکد دررد محور بکخ رز ری رخرالفهدر یردککدهدری پیدرمبک
خگیج

بود رست بر آنک عریش خود رر بر خگیج

تبیی ککد ک دوست درشر خگیجد
پیرمبک

رز حضدکت

در جورن و زیبری قیرس م کدکد ،حضدکت بدک رو

بد سدب رسدالم آورد و حمریدت رو در زمدرن رسدت کد دیگدکر

رر تکذی م ککدنگ (قرض نعمر  18 – 17/3 :1409 ،رربل )512/1 :1421 ،

 8کنرر ییکی موقت :دوری یزیگ موقت ،نمون رتررری دیگکی رست ک یر رزم رسدت تدر زوجدی رر بد
تفکک و تنمل در آنچد رز وی نسدبت بد همسدکش بدکوز یرترد رسدت ،وردرر کندگ در سدفک حدج رسدو خدگر کد
همسکر ریشر نیز آ جندرب رر همکرهد مد ککدندگ ،شدرک صدفی رز حککدت بدرز ریسدررد (ربد سدعگ:1410 ،
شددرکی

 100/8رحمددگب حنبددل ،ب تددر 131/6 :و  )261زیند دخرددک جهددش دیگددک همسددک پیددرمبک

رضرت ب همکر درشت لذر حضکت رز وی خورست شرک رضرت خود رر در رخریدرر صدفی قدکرر دهدگ رمدر بدگر
سب ک صفی قبل رز همسکی رسو خگر بک آئی یهود بود نریر زین در پرس حضکت یفدت« :مد چیدزی
ب آ یهودی بگه » ری سخ زین در رهرنت ب صدفی بدک رسدو خدگر یدکر آمدگ و حضدکت در مدر هدری
سال هشتم ،شمــاره چهاردهم ،بهار و تابستان 1401
104

ذیرلحج و محکم رز زین کنرر یکتت (رب سعگ 100/8 :1410 ،رحمدگب حنبدل ،ب تدر )132/6 :دلیدل
و ورکنش ری چنین حضکت رر بریگ در دو رمدک جسدتوجدو کدکد رو

یکر آمگ سخ زین بک پیرمبک

آ ک زین رر سربق تفرخک تکرور بود ک نمون هری رز آ در مرجکری وی بر زیگب حررثد یذشدت دوم آ کد
رهرنت ب صفی و یهودی خورنگ رو رز سوی بکخ همسکر حضدکت کد در یذشدر در غیدرب پیدرمبک
رنجددرم مد شددگ و رینددک زین د بد پددکور و در حضددور رسددو خددگر صددفی رر یهددودی مد خورنددگ کنددرر یددکتر
پیرمبک

ب یون ری بود ک زین رز برزآمگ رسو خگر ب منزلش نررمیگ شدگ بدود و تغییکرتد در چیدگمر

بسرک رسرکرحت خود ریجرد ککد رمر سدکرنجرم در ندی روزی مشدرهگ کدکد پیدرمبک

بد خرند رش نزدیدک

م شود (رب سعگ 100/8 :1410 ،رحمگب حنبل ،ب تر)261 ،132/6 :
رر کررهری ک تدر کندو مطدکح شدگ حکریدت رز آ دررندگ کد پیدرمبک

و رمرمدر

بد هنگدرم

مورجه بر تنشهری روی درد در زنگی مشرک  ،همت خود رر بگر معطوف درشر رنگ تدر روربدط ریشدر رز
حرلت خصمرن بکو آیگ و بر بکطکف شگ رخرالفهر زوجی ب زنگی مشرک خود ردرم دهنگ
راهکار جدایی به شرط دلیل منطقی

تالش پیرمبک

و رئمد

در مورجهد بدر رخرالتدرت زوجدی بدک رتدع تنشهدر و پریدگرری زندگی

مشرک رسرورر بود رمر یره تنهر چرر  ،قطع پیونگ زنرشوی بود رست بر آنک جگری در رسالم رمکی غیدک
شکع نیست رمر تنمل در سیک پیرمبک

و رئم

نشر م دهگ کد آنهدر جدز در مورقدع ضدکوری و

وجود دلیل منطق  ،طال رر نم پسنگیگ رنگ
پیرمبک

در مورجه بر مکدی ک در چنگی نوبت رقگرم ب رزدورج و طال ککد بدود بد آنکد رز آ

برنور رشربره سک زد برشگ تکمود :خگرونگ چنی رتکردی رر دشم م دررد (کلیند )464/11 :1429 ،
رمرم صرد

نیز رشخرص رر ک رز روی لذتجوی ب طال و رزدورج مرعگد رقگرم مد کنندگ ،مغضدوب

خگرونگ م خورنگ (همر ) در دو مورد مشرب پیرمبک

زمرن ک رز تصمی ربوریوب رنصدرری (نحدرس،

طال همسکر شر آیر شگ ،طال آ برنور رر ینر خورنگ هک چنگ در رید یزررشهدر بد دلیدل سدخ
رسو خگر رشرر ری نشگ رست رمر بر توج ب دیگک درد هری ترریخ مد تدور دلیدل آ رر ردیدرب کدکد بد
یرریرسر و رصالحیک در دی درری ربوریدوب بدود رسدت» (زمخشدکی )285/1 :1407 ،رمدکی پدذیکترن
 )314 – 313/8و نمون ری رز رتررر خکدمنگرن وی در خبکرسدرن رخبدرر خرند بد ربوطلحد مبند بدک مدک
تکزنگشر نیز حرک رز شخصیت و رتررر آ ز رست (همدر  317/8 ،رحمدگب حنبدل ،ب تدر– 287/3 :
)288
 1جگری ب دلیل رنگیش هری نرصورب :رز آنجدر کد هویدت رتدکرد در ررتبدر مسدرقی بدر رنگیشد هدری
ریشر رست و ری رنگیش هر منش رتررری رتکرد رر نیز تحت تنثیک قکرر م دهگ ،لذر بکخ رنگیش هر بکتدرترن
نیسرنگ روزی یک رز یررر رمرم سجرد
رنگیش خوررج رست ،رز رمرم عل
ری خبک ب تفح

بک ریشر وررد شگ و عکض درشت کد همسدک شدیبرن شدمر بدک
ب نیک یرد نم کنگ و رز جگتر بیزرری م جویگ رمرم

پیکرمدو

و بکرس پکدرخت و چو صحت ری رتردرر بدک ریشدر آشدکرر شدگ رز همسدک خدود جدگر

شگنگ (مرلکبد أندس ،ب تدر 330/2 :رشدعکی قمد  50 – 49 :1408 ،کلیند  )644/10 :1429 ،در
مورد رمرم برقک

نیز آمگ رست :ریشر رر همسکی رز طرئف ثقی بود ک حضکت بد رو مهدک مد ورزیدگ

عقیگ آ همسک در تکوکرسر رز شن رمرم عل

بک رمرم برقک

آشکرر شگ حضکت ربردگر در رصدالح

ری رنگیش بکآمگ و تالش ککد تر نگر ز ب جریگر و مقدرم رمدرم علد
عقیگ دوری جسر رز رمیکرلمامنی برق مرنگ ،رمرم

رر تغییدک دهدگ رمدر چدو وی بدک

ردرم زنگی مشرک بر رو رر ب صالح نگرنسدت و

طالقش درد (کلین )104-103 ،31/13 ،466/11 ،643/10 :1429 ،
دربرر رنگیش خوررج بریگ یفت :آنر رمرم عل

رر خلیف بدک حدق مد درنسدرنگ کد نمد بریسدت بد

حکمیددت تد مد درد زیددکر حکد تنهددر مخصددوص خگرونددگ رسددت رینددر پددذیکش حکمیددت رر ینددر کبیددک

برای برونرفت همسران از تنشهای زندگی زناشویی

برشگ زیکر در مرجکری رمسلی دخرک ملحر هد رو سدب رسدالم آورد همسدکش بدود (ربد سدعگ:1410 ،

و امامان

نظددک م د رسددگ سددخ زمخشددکی (مروتددری )538کد در توضددی سددخ حضددکت آورد رسددت« :رمریددوب

راهکارهای پیامبر

 10/2 :1421کلین  )465/11 :1429 ،و ربوطلح رنصرری (حرک نیشربوری ،ب تر )302/2 :مبند بدک
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م درنسرنگ و بک ری رنگیش بودندگ کد رمدرم

نیدز مکتکد یندر کبیدک و رز رسدالم بیدکو شدگ رسدت و

م بریست توب کنگ (تکمرنیر  )122- 85 :1387 ،بک ری رسرس چو نگدر غیکمنصدفرن و کیند آلدود بد
رمرم عل

محور بخش رز رنگیش هری خوررج بود ،پذیکش دیدگیر خدررج در بیدت رمرمدت کد محدور

رصل تکویج رنگیش هری علوی بود جریگره نگرشت رز ری رو رمرم

بدک رسدرس آمدوز هدری رخالقد و

منش هگریر ربرگر در ررسرری رصالح رنگیش همسک خود بدک مد آیندگ و چدو همسدک رر مصدک بدک رنگیشد
خررج م بیننگ رر کرر طال رر بکری بکو رتت زنگی خود رز ری چرلش بکم یزیننگ
 2جگری ب جهت صفرت رخالق  :رز آنجر ک همسکر در کنرر یکگیگک روز و ش م یذررننگ ،صدفرت
رخالق و منش رتررری بک آمگ رز آنهر تنثیک تکرورن بک روربط ریشر در مندز خورهدگ درشدت بندربکری بریدگ
درنست یر بکخ نرزیبری هری رخالق ب صفت رتررری رتکرد تبگیل م شود و تحمل آ بد آسدرن میسدک
نیست
ثربت پسک قیس ک در شمرر خزرجیر بود ،نسبت ب همسکش حبیب دخرک سهلبد ثلعبد کد وی نیدز
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برنوی خزرج بود ،خشونت و تنگی در رخال درشت و حر زمرن حبیب رر ب برد کرک یکتت ب یوند ری
ک رز شکسرگ رعضری وی نیز سخ ب میر آمگ رست (طبکی ،)280/2 :1412 ،حبیب ب رسو خگر
شکریت بکد و حرضک ب ردرم زنگی بر ثربت نشگ پیرمبک

ه ک چنی دیگ رز ثربت خورسدت رمدورل رر

ک ب حبیب درد رست ،برزسررنگ و رینگون بود ک حبیب بد ندزد خرندگر خدود برزیشدت (مرلدکبد أندس،
 564/2 :1406شرتع  )222/3 :1403 ،همچنی درد هری منربع رز جگر شدگ همسدک دیگدک ثربدت رز
وی ب دلیل تنگخوی بسر حبیب سخ م یوینگ (رب عبدگرلبک )1802/4 :1412 ،بد نظدک مد رسدگ بدر
توج ب تنگخوی رخالق یرد شگ رز ثربت ،بکوز رخرالف میر رو و همسکرنش رمدکی ریشد درر بدود رسدت
لذر ب هنگرم دردخوره آ زنر ب سب عگم تمریل ب ردرم زنگی مشرک بر ثربت ،رسو خدگر آنهدر رر بد
درد رمور ثربت و جگر شگ رز وی طبق قرنو شکع رهنمو م شود ب آنک سفررش مبن بک برزیشدت
ریشر ب زنگی مشرک رز حضکت یزررش شگ برشگ ری شیو طال در تق رسالم خلع نرم دررد
 3جگری در شکریط خرص :یر در روربدط زوجدی چرلشهدری پگیدگ مد آیدگ کد رمکدر ردرمد زندگی
مشرک رر سخت یر نرممک م سرزد
حفص دخرک عبگرلکحم ب رب بکک در پیونگ زنرشوی بر رمرم حس
تکزنگ زبیک نیز خورهر حفص بود روزی رمرم مجرب

بود ری درحرل بدود کد مندذر

در مورد ری رمک چیزی شنیگ لدذر حضدکت پیوندگ

خود رر بر حفص یسست ب نظک م رسگ ری رمک ،ریشد در رترررهدری مندذر درشدر برشدگ بد دلیدل آنکد
حفص پس رز رمرم

بر عرص تکزنگ عمکب خطرب پیونگ زنرشوی بست رمر منذر بدرز وی رر رهدر نسدرخت

و سخنر نربخکدرن خود رر تککرر م ککد و عرص نیز وی رر طال درد سکرنجرم هکچنگ حفصد تمدریل بد
رزدورج بر منذر نگرشت ب سب رترررهری رو مجبور ب رزدورج بر وی شدگ و مدکدم درنسدرنگ سدخنر مندذر در
مورد حفص ب رسرس بود رست (رب سعگ 307 -305/1 :1414 ،بالذری)275 – 274/3 :1417 ،
عریش خثعمید همسدک رمدرم حسد
حس

 ،منص خالتت رر ب رمرم

پدس رز شدهردت رمدرم علد

تبکیک یفت حضکت رو رر تکمود :شدمرتت خدود رر در شدهردت

ررهددرر م د درری و رو رر طددال درد (دررقطند  20/4 :1417 ،بیهقد  ،ب تددر:

 )336/7مشکل ری خبک آ رست ک در مر یزررش سخ رز س طالق ککد همسدک در یدک مجلدس
ب میر رست ک در تق رئم پذیکترن نیست
ب عمل منرت عفت کننگ و شرهگی بک مگعری خود نگرشر برشنگ سزریشر ترزیرند رسدت (ندور )4 /رمدر
شرهگی بک ری ردعر نگرشر برشگ چرر کرر «لعر » رست (نور)10-6 /
آیرت لعر در ررتبر بر ردعری هال ب رمید رنصدرری (طبدکی 66 – 65/18 :1412 ،ربد ربد حدرت ،
 )2533/8 :1419یر عویمکب ربی

عجالن (مقرتلب سلیمر  187-184/3 :1423 ،رب ربد حدرت ،

 )2535/8 :1419نرز شگ رست ،هک چنگ یزررشهدر نشدر رز آ دررندگ کد حضدکت در آغدرز در تدالش
رست ری مکدر رز ردعری خود برزیکدنگ رمر زمرن ک آنر بک سخ خدود پدری مد تشدررنگ و ز نیدز منکدک
عمل نرشریست رست چرر کرر در لعر و حک ب جگری ریشر توسط رسو خگر درنسدر مد شدود پدس رز
رجدکری لعدر  ،زوجدی رز هد جدگر مد شدونگ و دیگددک رمکدر زندگی مشدرک بددکری آندر تدکره نیسددت
یزررشهری ترریخ در رر کرر جگری نشر رز آ دررد ک پیرمبک

و رمرمر

طال بدگو سدب

منطق رر بکنم ترتر رنگ و آ رر صکتر بکری پریر درد ب تنشهری زنگی مشرک در مورقدع خدرص مدورد
رسرفرد قکرر درد رنگ
 5مالحظرت پس رز طال  :رز دیگیر معصومی رجکری صیغ طدال رنرهدری مسدیک مشدرک زندگی
زوجی نیست حق مسک در ریرم عگ ب عنور رر کرری بک رمکدر برزیشدت بد زندگی مشدرک رز سدوی
رئم

مورد تنکیگ بود رست ب تکمود رمدرم صدرد

ز طدال درد شدگ در ریدرم عدگ در مندز

خود م نشینگ و زینتهری خود رر بکری مکدش آشکرر م سرزد شریگ پس رز آ خگرونگ رمک دیگدکی رر رقد
زنگ (قرض نعمر  292/2 :1409 ،طوسد  )131/8 :1407 ،در سدب رید تکمدر رتدزو بدک مبرحدث
حقوق م تور یفت چ بسر در ری ریرم بر در معکض دیگ ه بود همسکر  ،مهدک ز دوبدرر در د مدکد

برای برونرفت همسران از تنشهای زندگی زناشویی

ریک مکدی رصکرر بک آلودی درمر همسکش درشر برشگ و مگع شود ک خدود عمدل وی رر دیدگ رسدت و

و امامان

 4جگری در پ تهمت خیرنت ب همسک و لعر  :طبق دسرور قکآ کسرن کد زندر پر کدگرم رر مدره

راهکارهای پیامبر

رمیکرلمددامنی علد

و بد خالتدت رسدیگ رمدرم
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ب جوشش درآیگ و رو ب زنگی مشرک خود بدرزیکدد سفررشد کد حرد در آ رز ردرهک سدرخر زیندت و
رسددرعمر بددوی خددوش رز سددوی ز بددکری د ربددری رز مددکدش سددخ ب د میددر رسددت (کلین د :1429 ،
 )559-558/11تر شریگ بر تحت تنثیک قکرر درد مکد ،دوبرر وی ب جرن همسکش یکریش یربدگ و رز قطدع
پیونگ ب ردرم زنگی مرمریل شود همچنی منرتع تکزنگر پس رز جگری مورد توج پیشوریر بود رست تدر
مرنرس بر س و شکریط ،تکزنگ قکبرن رخرالترت ورلگی بک سک مسرئل حضرنت نگدکدد (عبدگرلکزر  ،ب تدر:
 153/7نسرئ )382/3 :1411 ،
نتیجه

خرنورد در رسالم جریگر ورری دررد لذر تالش بکری حفظ پریگرری آ ب هنگرم رخرالف میدر زوجدی
مددورد توج د پیشددوریر معصددوم بددود رسددت بکرس د تنشه دری روی درد در روربددط همسددکر در روزیددرر
پیرمبک
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و رئم

نشر م دهگ ک آ مکدر رله در یدرم نخسدت در تدالش بدود رندگ تدر بدر رتدع

تنشهر ،زوجی ب زنگی مشرک خود برزیکدنگ و بنیدر خدرنورد پریدگرر بمرندگ در رید تدالش رر کررهدری
ّ
حکمیدت و رلگدوده عیند بدکری بدکو رتدت
مرننگ بخشدش ،سدفررش بد نیدکرتردرری ،میدرنج یدکی،
همسکر رز تنشهر مورد رسرفرد قکرر یکتر رست همچنی رز دیگیر آ پیشوریر جدگری بدگو پشدرورن
دلیل منطق  ،بکترترن نبود رست رنگیش هری نرصورب ،رخال نرشریست ،شدکریط ویدژ و لعدر م تورندگ
موج جگری شود پس رز طال نیز بر سفررش ب مرنگ ز در منز خود ،سع شگ رست تر حگ رمکدر
مسیک برزیشت ب زنگی مشرک همورر شود
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