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 Purpose: The family is a social and sacred entity in Islam. The 
concept of creation and family is intertwined in the Holy Quran. 

Complete material and spiritual growth and attainment of the status 

of a perfect human being depends on the family and its educational 
and religious components. As two main elements, couples play a 

significant role in various aspects of health, especially the spiritual 

dimension of the family. Couples who have built their relationships 
based on the Qur'an have ensured the health of the family. The 

present study seeks to answer the following questions; What are the 

Quranic and legal principles of a couple's relationship? And what 

effect does the couple's relationship have on the spiritual health of 
the family based on these principles?  

Materials and Methods: The present research has been done by 

library-citation method and analysis in the form of qualitative 
(descriptive-analytical) content analysis.  

Findings: The Qur'an, while emphasizing the formation of the 

family, lays the foundations of the couple's relationship under its 

components; Achieving peace, mercy and affection, romantic 
relationship, meeting each other's needs, proper companionship in 

matters such as cooperation and cooperation, avoiding violence, 

desirable sexual relations and loyalty, and all these foundations have 
a direct effect on strengthening and developing spiritual health.  

Conclusion: Applying Quranic principles in couples' relationships 

strengthens the individual health of couples and families to achieve 
the "good life" of the Qur'an, and good life is the same as achieving 

complete health with the rule and focus of spiritual health, and if 

couples to spiritual health As a result, the family will also achieve 

this dimension, and in this case, the Islamic society will move 
towards this dimension of health. 
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 1401 پاییز، 3، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 در آن تأثیر و زوجین رابطه قرآنی مبنای بازکاوی

 خانواده معنوی سالمت

 1عمران نژاد علی محمد اهلل روح
 تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه حدیث، و قرآن گروه ،دانشیار
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 *2خروشی عبدالعظیم
 ایران سبزوار، سبزواری، حکیم دانشگاه حقوق، گروه استادیار،
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 3دهقانی فرزاد
 سبزوار، سبزواری، حکیم دانشگاه حدیث، و قرآن گروه استادیار،

 .ایران
 

 چکیده
 در و است اسالم دین در مقدس و اجتماعی نهاد یک خانواده: هدف
 و رشد. است تنیده هم در خانواده و خلقت مفهوم کریم قرآن

 در کامل انسان مقامِ به شدن نائل و معنوی و مادی کامل بالندگی
 عنوان به زوجین. است آن دینی و تربیتی هایمؤلفه و خانواده گِرو

 خصوصبه سالمت مختلف ابعاد در چشمگیری نقش اصلی، ستون دو
 قرآن مبنای بر را خود روابط که زوجینی دارند، خانواده معنوی بُعد
 به حاضر پژوهش. اندکرده تضمین را خانواده سالمت اند،نهاده بنا

 وجینز رابطه حقوقی و قرآنی مبانی است؛ زیر سؤاالت به پاسخ دنبال
 سالمت بر تأثیری چه مبانی این براساس زوجین رابطه و چیست؟

 دارد؟ خانواده معنوی
 و استنادی -ایکتابخانه روش به حاضر پژوهش :هاروش و مواد

( تحلیلی -توصیفی) کیفی محتوایی تحلیل صورت به تحلیل و تجزیه
 .است پذیرفته صورت

 جینزو روابط مبانی خانواده تشکیل بر تأکید ضمن قرآن :هایافته
 رابطه مودت، و رحمت آرامش، به وصول های؛مؤلفه تحت را

 ونچ اموری تحت شایسته معاشرت یکدیگر، نیازهای رفع عاشقانه،
 و مطلوب جنسی روابط خشونت، از پرهیز همکاری، و معاضدت
 و تقویت در مستقیمی اثر مبناها این تمام و شمردمی بر وفاداری

 .دارد معنوی سالمت تکامل
 ردیف سالمت زوجین، روابط در قرآنی مبانی کاربست :گیرینتیجه

می تقویت قرآنی «طیبه حیات» به رسیدن برای را خانواده و هازوج
 و حاکمیت با کامل سالمت به رسیدن همان طیبه حیات و کند

 معنوی سالمت به زوجین اگر و است معنوی سالمت محوریت
 ینا در و شد خواهد نائل بُعد این به نیز خانواده بالتبع یابند دست

 خواهد حرکت سالمت از بُعد این سمت به اسالمی جامعه صورت
 .کرد

 
 .معنوی سالمت خانواده، قرآنی، مبانی زوجین، روابط :هاواژه کلید

 

 30/06/1400تاریخ دریافت: 
 10/09/1401 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولa.khoroushi@hsu.ac.ir 

 مقدمه
رود. نهادی ترین نهاد اجتماعی بشر بشمار مینهاد خانواده اولین و مهم

که اهمیت آن همواره در تمام جوامع و همه اعصار مورد توجه بوده 
پیش روی آن به نحوی های است و تالش شده است که با چالش

مواجهه صورت گیرد تا کمترین آسیب به آن وارد آید و همین امر 
نیز باعث شده است که اصل نهاد خانواده تاحدی از تالطم حوادث 
مختلف خود را عبور دهد. با وجود این با صنعتی شدن جوامع و 

ت گامی با سرعگسترش مدرنیته از یک طرف و تالش افراد برای هم
الت از طرف دیگر سبب شده است تا روابط زوجین و در این تحو

ای نتیجه سالمت معنوی خانواده به شدت به مخاطره افتد؛ به گونه
آید. جامعه ایران نیز که امروزه از بحران خانواده سخن به میان می

 ها وریزیاز این اثرات برکنار نبوده است. با وجود اینکه برنامه
سداری از قداست خانواده و استواری ها در جهت پاقانونگذاری

روابط زوجین بوده است به طوری که در دهه اخیر شاهد وضع 
مقررات مختلفی در حوزه خانواده بوده و هستیم تا وضعیت 

ها آمارها و ها سامان بهتری یابد. با وجود این تالشخانواده
مشاهدات وضعیت موجود حکایتی غیر از این دارد؛ آمار بیانگر 

های رسمی شدید ازدواج و در مقابل رشد رو به تزاید طالق کاهش
های های خاموش و گسستو قانونی است که این غیر از طالق

ها و مطالعات مختلف صورت گرفته با عاطفی است. بررسی
رویکردهای روانشناسی، جامعه شناسی و حقوقی، حکایت از این 

ل زوجین در روابط های خانواده به شیوه تعامدارد بسیاری از آسیب
هایی که از سالمت معنوی باالتری با یکدیگر بستگی دارد. خانواده

برند. این می برخودارند از دوام و کیفیت زندگی بیشتر و بهتری بهره
مهم در چند دهه اخیر مورد توجه مراکز علمی دنیا نیز قرار گرفته 

های حوزه سالمت معنوی رشد چشمگیری داشته است و پژوهش
ست. در این راستا پژوهش حاضر نیز به دنبال پاسخ به این سؤال ا

است که مبانی قرآنی و حقوقی روابط زوجین چیست؟ روابط 
 زوجین بر اساس این مبانی چه تاثیری بر سالمت معنوی آنها دارد؟

 هایدر خصوص پیشینه تحقیق نیز الزم به ذکر است که پژوهش
بیرونی و موثر بر ناسازگاری انجام شده بیشتر پیرامون عوامل 

زوجین یا رضایتمندی آنان بوده است و ارتباط مستقیمی با موضوع 
قش صمیمیت ن»سالمت معنوی ندارند. به عنوان مثال مقاله به عنوان 
نسجام و بینی ازوجین و باورهای معنوی و اعمال مذهبی در پیش

با نگارش آقای علی بیگی و همکاران در سال « سازگاری خانوادگی
فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختی منتشر  1در شماره  1395

شده است. تحقیق مذکور به مبانی قرآنی ارتباط زوجین و تاثیر آن 
رابطه بین »پردازد. مقاله دیگری با عنوان بر سالمتی معنوی نمی

و دینداری و سالمت روان و مقایسه آن بین  کارایی خانواده
توسط آقای اصغر جعفری و همکاران در « دانشجویان دختر و پسر

های مشاوره منتشر شده است که موضوع مذکور پژوهش 22شماره 
نیز جنبه آماری دارد و از حیث محتوایی ارتباطی به نوشتار حاضر 
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  نوشتار، از حیث توان گفت پیرامون موضوع اینندارد. بنابراین می
 موضوع و شیوه مطالعه تحقیقات اندکی وجود دارد.

 

 شناسی خانوادهمفهوم

است «  أهل»ترین لفظ برای مفهوم خانواده در زبان عربی نزدیک
که در لغت در معانی خانواده، خاندان، سزاوار و شایسته، اُنس و 

،  50،  25،    30، 9،  16اختصاص و تعلق داشتن به چیزی است )
یعنى کسانى که نسبى یا دینى یا « الرّجل أَهْل»(  با این تعبیر که 42

اى و شهر و بنایى آنها را با یکدیگر چیزى همانند آنها مثل خانه
ها را اهل و خانواده آن شخص گویند، کند و آنجمع و مربوط مى

اى واحد، در اصل کسانى هستند که مسکن و خانه« أهل الرّجل»پس 
(. سپس این معنى توسعه 9آورد )در یک جا جمع و فراهم مىآنها را 

یعنى کسانى که نسب خانوادگى وسیله « أهل بیت»اند یافته و گفته
 (.9جمع آنهاست )

در فقه اگرچه به حقوق و تکالیف اعضای خانواده پرداخته شده 
نیز  شود. از منظر حقوقیاست ولی تعریفی از نهاد خانواده دیده نمی

حدی از خانواده وجود ندارد ولی به طور کلی خانواده به تعریف وا
عنوان گروهی که به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوقی و 
اجتماعی یافته و تحت رهبری و ریاست مقامی قرار گرفته است، 

از  3( در اعالمیه جهانی حقوق بشر در بند 35تعریف شده است )
وه طبیعی و اساسی از واحد یک گر»نیز خانواده به عنوان:  16ماده 

است تعریف شده « اجتماعی که شایسته حمایت جامعه و دولت
است. به هر حال تعاریف مربوط به خانواده اگرچه حسب جوامع 

اند متفاوت ها که تمایل به خانواده گسترده یا محدود داشتهو زمان
 است لیکن در ماهیت و شناخت آن درک واحدی وجود دارد. 

 
 یل خانوادهضرورت تشک

وَ أَنْکِحُوا »قرآن به ضرورت تشکیل خانواده تأکید کرده است  
مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ  الْأَیامى

 (.32)نور/ 1«اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ
شود که زوج )همسر( ندارد، چه اطالق می به مردان و زنانی« ایّم» 

(. ابن 27و  23و  30باکره باشد، چه مطلقه باشد و چه بیوه )نک: 
نویسد مراد زنی است که شوهر ندارد و مردی است که فارس می

« ایّم»جمع « االیامی»نویسید (. راغب اصفهانی می25همسر ندارد )
ی را هم که بدون اند مردشوهر است و گفتهاست یعنی زنی که بی

_________________________________ 
همسرتان و غالمان و کنیزان شایسته خود را همسر دهید [ بى. ]مردان و زنان1 

کند و خدا بسیار عطا کننده نیاز مىاند، خدا آنان را از فضل خود بىاگر تهیدست

 و داناست.

شود ولی این معنی به صورت تشبیه نمودن به همسر باشد، شامل می
مسر هشوهر است استعمال شده است و بدین سبب مرد بیزنی که بی

همسر هم در حقیقت اند چون مرد بیرا نیز شامل آن معنی نموده
 ویژه« ایامی»نیاز از همسر نیست نه اینکه تحقیقاً چنین باشد زیرا بی

 (.50شوهر است )زنان بی
 تاس زنى معنى به اصل در( قیم وزن بر) «ایم»جمع  « ایامى»بنابراین 

ت اس شده گفته نیز ندارد همسر که مردى به سپس ندارد، شوهر که
 داخلند آیه این مفهوم در مجرد مردان و زنان تمام ترتیب این به و

 اینکه اب( دهید همسر را آنها) «انکحوا»بیوه. تعبیر  یا باشند بکر خواه
 نای مفهومش است، طرفین میل به بسته و اختیارى امر یک ازدواج

 هاىکمک طریق از سازید، فراهم را هاآن ازدواج مقدمات که است
 مساله به تشویق مناسب، همسر کردن پیدا نیاز، صورت در مالى

 این در معموالً که مشکالتى حل براى میانى در پا باآلخره و ازدواج
باید توجه   (39نیست ) پذیر انجام دیگران وساطت بدون موارد

صالح برای تزویج است نه صالح در « صالحین»داشت که مراد از 
شود که از غالمان و کنیزان خود که ( و اینگونه تعبیر می64اعمال )

شایستگی و آمادگی این کار را داشته باشد در حقش ازدواج را عملی 
ته الذکر به دو نکباید با توجه به سیاق آیه فوق(. بنابراین 48کنید )

مردان و زنان مجرد « االیامی»توجه داشت. نکته اول اینکه مراد از 
شود که مفهوم برای کسانی اطالق می« عذب»و عذب است و لفظ 

برای او مصداق داشته باشد یعنی شخص بالقوه امکان تأهل « تأهل»
نا به شرایطی، از جمله شرایط و نیاز به ازدواج  داشته باشد ولی ب

که در سیاق « الصَّالِحِینَ»مالی، عذب مانده باشند. نکته دوم، مفهوم 
 واقع شده و بیانگر شایستگی و آمادگی برای ازدواج است.

قانون اساسی نیز از خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه  10در اصل 
در »ها باید ریزیبرنامهاسالمی یاد شده و تاکید شده همه قوانین و 

جهت پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی بر 
قانون اساسی نیز  43در اصل «. پایه حقوق و اخالق اسالمی باشد

سازی امکان تشکیل خانواده برای همه تاکید شده است. با فراهم
وجود این آمارها در سالهای اخیر بیانگر کاهش چشمگیر ازدواج و 

های رسمی است که در نمودار زیر بر باالرفتن آمار طالق و جدایی
 حسب آمار به تصویر کشیده شده است.
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 آمار ازدواج و طالق. 1نمودار 

ازدواج در نیمه  127318آخرین آمار ثبت احوال کشور،  طبق
 34659ثبت شده است و در بهار این سال تعداد  99نخست سال 

ازدواج  3است که نسبت بین این دو واقعه به بیش از  واقع شدهطالق 
 .ازای هر طالق اشاره دارد به
 

 سالمت معنوی 

درمراکز  معنویت موضوع به چشمگیری توجه اخیر یدهه چند طی
 چاپ به زمینه این در زیادی مقاالت و است شده دنیا معتبر علمی

 سالهای در معنویت عنوان با شده چاپ مقاالت تعداد .است رسیده
 و هزار هشت به مقاله، سه و هشتصد و هزار سه از 1959 تا1900

 است رسیده 2006 تا2000 سالهای طی فقط  مقاله وسه نود و صد
 می عنوان این با مقاالتی چاپ در سریع جهش یک از نشان این که

 شاید و سالمت ابعاد از یکی عنوان به معنوی سالمت  (.29باشد )
 سازمان توسط روانی و اجتماعی جسمی، بعد کنار در ها،آن ترینمهم

عنوان به « سالمت معنوی. »(19) است شده تعریف جهانی بهداشت
یکی از ابعاد سالمتی در کنار یا پیوند؛ سالمت جسمانی، روانی و 

ترین بُعد انسان بُعد معنوی (. مهم13اجتماعی مطرح شده است )
اوست که باعث هدفمندی زندگی شده و بر سالمت دیگر ابعاد نیز 

گذارد. سالمت معنوی در رأس ابعاد دیگر سالمت تأثیر مستقیم می
وقتی سالمت معنوی فرد باالتر باشد به خداوند  انسان قرار دارد،

( و ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی فرد در این 57تر است )نزدیک
های منتشر شده که مبتنی بر ها و یافتهتر است. پژوهشلحالت نرما

نگری است بسیاری از منابع علمی جدید اتفاق نظر معنویت و کل
 اجتماعی -نی و مشکالت روانیشناسی اختالالت روادارند که سبب

شوند: عوامل جسمانی )ارگانیک(، در یک یا چند گروه گنجانده می
شناختی )روانی(، عوامل اجتماعی )محیطی( و عوامل عوامل روان

معنوی. با توصیف چهار بُعدی از انسان، مفهوم ساده قدیمی جسم و 
روانی،  روان به رابطه پویا، نزدیک و جداناپذیری در ابعاد جسمی،

شود. این چهار بُعد و به ویژه پیوند جسم اجتماعی و معنوی تبدیل می
و روان پیوندی نزدیک و درهم تنیده و جداناپذیر از هم است. 

ای است که هر خلل و آسیب در ها به گونهپویایی تعامل متقابل آن
شود. همچنین آسیب یک بُعد موجب اثر و آسیب در بُعد دیگر می

تواند ناشی از آسیب در ابعاد دیگر باشد که در این می در یک بُعد
 (.13میان بُعدمعنوی خیلی تعیین کننده و اساسی است)

ها و مشکالت روانی، احساس پوچی، های عمده بیمارییکی از زمینه
بیهودگی و تزلزل روحی ناشی از فقدان سالمت در بُعد معنوی افراد 

بندی به مسائل معنوی یدار بودن زندگی، پااست. ایمان، هدف
(. از منظر 7شود )زندگی باعث کاهش تزلزل و اضطراب می

العاده وجود دارد که نوعی روانشناسان در ایمان به خدا، نیروی خارق
بخشد و در شرایط بحرانی او را قدرت معنوی به انسان متدین می

هر چند « سالمت معنوی»و « معنویت»(. مفهوم 36دهد )نجات می
ارتباط با علوم پزشکی است اما در عمل از جهات اه اول بیدر نگ

ها در ارتباط است و باید به این نکته توجه کرد که مختلف با آن
مقوله مراقبت و سالمت معنوی مفاهیمی جدید در نهاد پزشکی و 
درمانی کشور هستند، ورود و پذیرش آن از سوی تیم مراقبت و 

اجتماعی موجود و  -ی فرهنگیبیماران نیازمند، توجه به بسترها
تقادی های اعباشد که با تکیه بر پیش زمینهسازی فرهنگی میزمینه

تواند بستر مناسبی برای ورود تدریجی مفاهیم در جامعه اسالمی می
 (.1مورد نظر به حوزه درمان و نظام سالمت باشد )

براساس مبانی دینی نیز مفهوم سالمت در چهار بعد جسمانی، روانی، 
اجتماعی و معنوی قابل مطالعه است. از این منظر سالمتی به سطحی 

اش از عملکرد اشاره دارد که در آن فرد با خود و سبک زندگی
مشکل باشد. به عبارت دیگر سالمت آن ظرفیت آدمی آسوده و بی

است که به شکوفایی فطرت توحیدی از طریق برقراری روابط 
شخصی قدرتمند، داشتن هدف مستحکم با خدا، ایجاد نظام ارزشی 

متعالی در زندگی، روابط سالم و سازنده با خود و دیگران و حسّ 
 آید. مفهوم قرآنیعمیق عرفان به طبیعت و نظام هستی، به دست می

است زیرا انسان « سالمت در همه ابعاد آن»معادل « حیات طیّبه»
برخوردار از سالمت در بعد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی، 
انسان سعادتمندی  است که در سایه ایمان و عمل صالح )نک: 

های پژوهش خراشادی (. یافته7رسد )( به چنین حیاتی می72نحل/
زاده و همکاران حاکی از آن است که مشخصات تعیین کننده 

گرایی عاشقانه، عقالنیت دینی، طبقه خالق 4سالمت معنوی شامل 
آیندهای سالمت معنوی یشباشد، پنگری میگرایی و آخرتوظیفه

طبقه درک نظام دو بعدی، درک کرامت روحانی، درک مختار  3
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 48.... در آن تأثیر و زوجین رابطه قرآنی مبنای بازکاوی  

Journal of Quran and Medicine Volume 7 Issue 3, Autumn 2022 

گری، طهارت خلیفه»طبقه،  5بودن و پیامدهای سالمت معنوی به 
-روانی و رفتاری، جاودانگی و معنی -دائمی فراگیر، تعادل روحی

(. در پژوهش حاضر به مبنای قرآنی روابط 37باشد ) می« گرایی دائم
 شود.ها در سالمت معنوی ارزیابی میین پرداخته و تأثیر آنزوج

 

 مبانی قرآنی
 شود.در ادامه مبانی قرآنی بررسی می

 آرامش نتیجه موردِ انتظار قرآن در رابطه زوجین
شود. استعمال می« سکن»در فرهنگ قرآن برای آرامش مشتقات 

( اصل سه حرفی واژه 16در لغت برخالف حرکت است )« سکون»
(. ایستادن و ثابت شدن 25داللت بر عدمِ اضطراب و حرکت دارد )

چیزی بعد از حرکت و ساکن شدن و منزل گزیدن در معنای سکون 
مد نظر در رابطه زوجین معنای « سکون(. »49شود )استفاده می

 (.  42آرامش، اطمینان و نداشتن تزلزل و اضطراب است )
که خداوند در اشاره به  اهمیت خانواده در قرآن به اندازی است 

ها، به لوازم خلقت که همان خانواده است و فلسفه خلقت انسان
هُوَ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ »کند تشکیل آن اشاره می

مِنْها زَوْجَها لِیَسْکُنَ إِلَیْها فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِیفاً فَمَرَّتْ بِهِ 
 1«لَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَیْتَنا صالِحاً لَنَکُونَنَّ مِنَ َ الشَّاکِرِینَفَ

در مقابل حرکت و اعمّ است از حالت « سکون»(؛ 189)اعراف/
است از حالت استقرار مادّى و معنوى و سکون معنوى عبارت 

ها استقرار ى انسانطمأنینه،  باید توجه داشت که برنامه در زندگ
ها که نساء باشند. فکرى و طمأنینه حال افراد است به أزواج آن

کند با این تعبیر که از خداوند در این آیه به هم سنخ بودن اشاره می
آورد سنخ خودش همسر آفرید، هم سنخ بودن آرامش به ارمغان می

ترین مؤلفه وصول به (. باید توجه داشت که هم سنخی اصلی20)
تواند با همسر خود آرامش است در این حالت است که شخص می

( و در 18و  22رابطه قلبی داشته و با یکدیگر أنس یابند )نک: 
 صورت هم سنخ نبودن آرامش حاصل نخواهد شد.

کند و های ازدواج، آرامش اشاره میدر آیه مذکور به یکی از فلسفه
برخوردار از سالمت  هم به فرزندآوری و تالش و دعا برای فرزندانی

کند. اگر رابطه زوجین منجر جسمانی و معنوی را تصویرسازی می
به آرامش شود، بنیان یک خانواده سالم و دارای سالمت معنوی در 

شود، به همین سبب خداوند تراز سبک زندگی اسالمی بنا نهاده می
بعد از ذکر این نکته به وضع حمل و فرزندآوری اشاره کرده و دعای 

دهد. هر چند الدین را برای داشتن فرزند صالح از خداوند نشان میو
را تندرستی و سالمت جسم و به « صالح»براساس سیاق باید مراد از 

-ه و بیالخلقتعبیری صالح برای زندگی و بقاء به اینکه فرزندی تام

( از آنجایی که لحن آیه از زبان 64عیب و آفت باشد، دانست )نک: 
عایی است و آن چیزی که متناسب با این لحن و طرف والدین، لحن د

ای که هم است به گونه« صلح»دعا )خداوند( است، عمومیت لفظ 
طور که درخواست فرزندان شامل صالح جسمی و دینی شود، همان

_________________________________ 
او پدید آورد تا  . او کسى است که شما را از یک تن آفرید، و همسرش را از1 

در کنارش آرامش یابد پس هنگامى که مرد با زن آمیزش نمود، زن به حملى 

سبک حامله شد، پس با آن حمل سبک، زندگى را ادامه داد پس چون سنگین بار 

(. 128صالح دینی از زبان حضرت ابراهیم )ع( وجود دارد )نک: بقره/
ای هرابطه زوجین که بنیان بنابراین سالمت خانواده از منظر قرآن از

گذرد و سِلم رابطه منجر به سالمت جسمی اصلی خانواده هستند می
 شود. ها میخانواده و در نهایت سالمت معنوی آن

 

 رحمت و مودت 
های قدرت و ربوبیت در تعبیری دیگر تشکیل خانواده از نشانه

مِنْ أَنْفُسِکُمْ  وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ»خداوند معرفی شده است 
أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ 

الذکر بخش  دیگرى از آیات (؛ در آیه فوق21)روم/« لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ
انفسى را که در مرحله بعد از آفرینش انسان قرار دارد مطرح کرده 

هاى خدا این است که از جنس خودتان دیگر از نشانه»ماید: فرمى
و از آنجا « همسرانى براى شما آفرید تا در کنار آنها آرامش بیابید

ها که ادامه این پیوند در میان همسران خصوصاً و در میان همه انسان
عموماً، نیاز به یک جاذبه و کشش قلبى و روحانى دارد به دنبال آن 

و در پایان « و در میان شما مودت و رحمت آفرید» کند:اضافه مى
راى هایى است بدر این امور نشانه»فرماید: آیه براى تاکید بیشتر مى

قرآن در این آیه هدف ازدواج را سکونت « کنندافرادى که تفکر مى
مسائل «  لتسکنوا»و آرامش قرار داده است، و با تعبیر پر معنى 

(. در آیه مذکور خداوند عالوه بر 39بسیارى را بیان کرده است )
نعمت آرامش در رابطه زوجین به دوستی و مودّت مخصوص اشاره 

کند که در صورت فقدانِ این رحمت و مودّت زندگی خانوادگی می
های در شود و شاهد بر این مدعا وجود طالقبا مشکالتی روبرو می

زوجین ها عدمِ مودت و دوستی بین جامعه است که دلیل عمده آن
است، در مورد اینکه چگونه رحمت و مودّت بین زوجین منجر به 

شود؟ باید افزود ایجاد مودت و رحمت سالمت معنوی خانواده می
در میان زوجین که هیچ گونه سابقه قبلی نداشته یکی از عالئم و 

های وجود و یکتایی پروردگار است به همین دلیل در انتهای نشانه
و اینگونه مطالب برای افرادی حائز اهمیت »کند آیه اضافه می

یکى از «. خواهد بود که اهلیّت تفکر و تدبر را داشته باشند
ها و موارد خودنمایى مودت و رحمت، جامعه گاهترین جلوهروشن

کوچک خانواده است، چون زن و شوهر در محبت و مودت مالزم 
م تر را رحزن، فرزندان کوچک یکدیگرند و این دو با هم و مخصوصاً

بینند که کنند و مىکنند، چون در آنها ضعف و عجز مشاهده مىمى
تواند حوائج ضرورى زندگى خود را تامین کند، طفل صغیرشان نمى

کند به اینکه در حفظ و لذا آن محبت و مودت وادارشان مى
حراست و تغذیه، لباس، منزل و تربیت او بکوشند، و اگر این رحمت 

 تیافشد، و هرگز نوع بشر دوام نمىى منقطع مىنبود، نسل به کل
در رابطه «  مودّت»و « رحمت»(. براین اساس با ظهور و بروز 64)

زوجین سالمت معنوی زوجین و خانواده تأمین شده و استحکام و 
 شود.سعادتمندی خانواده تضمین می

 

شد، زن و شوهر پروردگارشان را خواندند که: اگر به ما فرزندى تندرست و سالم 

 اهیم بود.گزاران خوعطا کنى، مسلماً از سپاس
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 و همکاران  عمران نژاد علی محمد اهلل روح  49

 1401 پاییز، 3، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 رابطه عاشقانه
کرده  بیان« لباس هم بودن»خداوند یک مبنای رابطه زوجین را 

...« هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ »... است با این تعبیر که 
(؛ آنان براى شما لباسى هستند و شما براى آنان لباسى 187)بقره/

 هستید.

برخی لباس بودن را کنایه از شدت ارتباط زن و مرد در امر روابط 
مستأنفه ولی به ای جمله را ( عده18و  10اند )نک: جنسی گرفته

اند با این تعبیر که سبب حالل شدن آمیزش در منزله بیانیه دانسته
کند و سبب حلیّت این است که زوجین در شب روزه را بیان می

کشند و صبر و شکیبایی از کف آمیزش یکدیگر را در آغوش می
دهند به همین سبب خداوند در این زمان هم اجازه داده است می

مثیل ای برای تاستعاره« لباس بودن»یگر درباره مبنای (. تعبیر د63)
رابطه جنسی زن و مرد است با این بیان که زن و مرد برای یکدیگر، 

اند. آن پرده وقاری که از آمیزش مشروع لباس وقار، عفاف و پوشش
های حیوانی و طغیان مرد و زن بر چهره ظاهر و درونی انگیزه

سری است دری و سبکیی، پردهشود، حافظ رسواشهوت کشیده می
ظاهر از کلمه لباس همان معناى »نویسد: عالمه طباطبایی می  (.66)

پوشاند و این دو اى که بدن آدمى را مىباشد، یعنى جامهمعروفش مى
جمله از قبیل استعاره است، براى اینکه هر یک از زن و شوهر 

اعه دادن آن طرف دیگر خود را از رفتن به دنبال فسق و فجور و اش
کند، پس در حقیقت مرد لباس و ساتر در بین افراد نوع جلوگیرى مى

-بنابراین مفسران همه مؤلفه (.64« )زن است، و زن ساتر مرد است

های لباس را در صورت استعاره بودن برای رابطه زوجین هم ذکر 
لباس انسان را از سرما و گرما و خطر اند، با این بیان که کرده

ى پوشاند و زینتو عیوب او را مى کنداشیاء به بدن حفظ مىبرخورد 
است براى تن آدمى، این تشبیه که در آیه فوق آمده اشاره به همه 

با بیان مذکور رابطه زوجین در سه سطح  .(39) این نکات است
شود، اولی این است که با رابطه جنسی داشتن از گناه بازنمایی می

ند، دومی زوجین باید نسبت به یکدیگر کنافتادن دیگری ممانعت می
عیب پوشی کنند و عیب یک طرف را برمال نکنند و سوم اینکه 
بودن هر دو کنار هم به اقتضای فطرت، طبیعت انسانی و دین باعث 

 شود.زیبایی هم می
الذکر سالمت معنوی خانواده را در باید توجه داشت که سطوح فوق

ین تعبیر نهایت ارتباط معنوى اکند، چون رابطه زوجین تضمین می
ها را در ها را به یکدیگر و نیز مساوات آنمرد و زن و نزدیکى آن

که در باره مردان آمده در  یسازد، تعبیرروشن مى الًاین زمینه کام
 .(39)آمده است  بدون هیچ تغییری باره زنان هم

 در رابطه زوجین فقط بیانگر نکات« لباس بودن»محتمل است تعبیر 
أمین تر در بنیان خانواده و تالذکر نباشد بلکه بر مبنای مستحکمفوق

کند، حلقه مفقوده فهم آیه شریفه عدمِ سالمت معنوی تأکید می
توجه به انسان شناسی پوشاک است. از نظر انسان شناسی فرهنگی 
دو نوع لباس است. یک نوع لباس پیچیدنی که این نوع لباس از نوع 

و مردم شبه جزیره عربستان به دلیل عدم رایج دوخته نشده بودند 
کردند، ها استفاده میبودن صنعت دوخت و دوز از این نوع لباس

برخی عواملی چون هوای گرم، آسایش بیشتر و ..  در استفاده از لباس 
(، و نوع دوم لباس ساختنی 58دوخته نشده دخیل بوده است )نک: 

عبیر ت« قَمِیص»ده بود که به )دوختنی(، لباس رایج دوم لباس دوخته ش
د ششد، این نوع لباس  دارای آستین بوده و در قالب بدن دوخته میمی

(. باید توجه داشت که رابطه لباس دوخته نشده با بدن،  پیچیدن 3)
است و رابطه لباس دوخته شده با بدن، نصب است. رابطه شخص با 

-شخص میلباس در لباس دوخته شده یک رابطه دو طرفه نیست، 

تواند مالک لباس باشد و لباس برای او باشد ولی لباس نمی تواند 
-مالک شخص باشد ولی رابطه شخص با لباس در لباس پیچیدنی می

 تواند دو طرفه باشد.

مسئله پیچیدن چیزی به چیز دیگر در زبان و فرهنگ برخی از 
 ها به معنای عشق، یعنی دوست داشتن و محبت است. دقیقاً واژهملت

ای که در زبان عربی برای دوست داشتن به کار برده می شود، ماده 
(. عَشِقَ فالنُ فالناً یعنی او با 8یعنی در هم پیچیدن )« عَشِقَ»فعلی 

فالنی در هم پیچیدند. وقتی گیاهی به گیاه دیگر می پیچد در زبان 
این همان گیاهی است که در فارسی به آن « عَشَقِه»عربی به آن 

به معنای در هم « عَشِقَ»(. پس معنای اولیه 70گویند )یم« پیچک»
پیچیدن است و کاربردش برای عشق یک نوع استعاره است در 

 فرهنگ دوره پیش از اسالم.

 در»اند. اوالً در آیه مذکور دو تا استعاره را در کنار هم قرارگرفته
استعاره ای است برای بسیار دوست داشتن و اگر در « هم پیچیدن

گرفته شود که در اینجا راجع به لباس پیچشی صحبت می شود  نظر
نه لباس ساختنی، می توان کامالً این مسئله را درک کرد که در آیه 

تواند یک رابطه دو طرفه مردان لباس زنان و زنان لباس مردان می
برقرار شود، به این معنا که زنان در واقع کسانی هستند بر گِرد مردان 

ب عشق و از باب پیچش عاشقانه و مردان هم همین می پیچند از با
نسبت را به زنان دارند. آیه درباره عشق متقابل همسران صحبت 

کند. با همین بذل کمال عشق زوجین به هم است که بنیان خانواده می
تر مستحکم شده و سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و از همه مهم

ت خداوند در حیطه شود، تمام دستوراسالمت معنوی تأمین می
شود، و در پرتو تأمین سالمت معنوی زوجین خانواده به کار بسته می

فرزندان این خانواده در تراز خانواده سبک زندگی اسالم تربیت 
 شوند.می

شود هایی میفقدان رابطه عاشقانه و صمیمی منجر به انواع جدایی
 واع مختلفیآید. برای جدایی و طالق انکه در فرایند طالق پیش می

برشمرده شده است که عبارتند از طالق عاطفی، طالق روانی، طالق 
ها را در دو دسته قانونی، طالق اقتصادی و طالق اجتماعی. انواع طالق

 «طالق پنهان»و « طالق آشکار»توان تقسیم کرد که شامل کلی می
می شود. طالق آشکار طالقی است که زوجین با مراجعه به دادگاه 

شود هایی میشوند. طالق پنهان شامل انواع طالقدیگر جدا میاز یک
های طالق آشکار را دارند اما به سبب که از هر نظر ویژگی

مالحظاتی مانند مالحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی 
(. طالق خاموش یا طالق عاطفی 14گیرد. )شکل آشکار به خود نمی

زاترین آنهاست، به سردی آسیبحال ترین و در عینکه از رایج
بین  های ارتباطیشود که به تدریج تمام جنبهروابط زوجین گفته می

گیرد. طالق زن و شوهر از ارتباط جسمی تا کالمی را در بر می
خاموش اولین فرآیند طالق قانونی است و بیانگر روابط رو به زوال 

که ناشی از غفلت رود ها به شمار می( و تهدید پنهان خانواده4است )

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 13

https://quranmed.com/article-1-533-fa.html


 50.... در آن تأثیر و زوجین رابطه قرآنی مبنای بازکاوی  

Journal of Quran and Medicine Volume 7 Issue 3, Autumn 2022 

در بهداشت و سالمت روانی و معنوی زوجین بر پایه سبک زندگی 
 و تربیت اسالمی است. 

 

 رفع نیازهای زن تحت قوامیت
 بِما وَ بَعْضٍ عَلى بَعْضَهُمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِما النِّساءِ عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجالُ»

 حَفِظَ بِما لِلْغَیْبِ حافِظاتٌ قانِتاتٌ فَالصَّالِحاتُ أَمْوالِهِمْ مِنْ أَنْفَقُوا
 ( است.34)نساء/« اللَّهُ.....

 

 «النِّساءِ عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجالُ»تحلیلی بر 
در گام اول برای تبیین آیه شریفه باید کلید واژه اصلی که همان 

های است، بازکاوی شود. اصل واژه مذکور در خانواده زبان« قَوَّامُونَ»
آرامی قدیم، آرامی جدید، سریانی، مندایی، اکدی،  سامی چون

هزوارش و آرامی یهودی در معنای برخاستن و ایستادن بکار رفته 
در معنای ایستادن است « قَوَمَ، قَیَمَ»(. در زبان عربی نیز از 43است )

(. قیام نقیض جلوس است. 49و  30شود: قام الرجل قیاماً )گفته می
در معنی انتصاب و « قَوَمَ»احد در ماده نویسد: اصل ومصطفوی می

 (.  42انجام عملی مادی یا معنوی است )
واژه مذکور در نگاه مفسران به معانی متعدی بکار رفته است. از 

 «مسلّطون فی أمور النساء و تأدیبهم»یعنی « قوّامون»جمله؛ مراد از 
 ( 5و  40، 44، 69)نک: « بالتأدیب و التدبیر لما»( ، 61و  56)
اند: مراد اقامه ای نوشته(. عده51و  60« )مسلّطون علی اداب النساء»

ها بر رعیت خود گونه که ولی نعمتبه امر و نهی زنان است همان
(. 59و   47و  21و  18و  41و  12و  71و  63کنند )امر و نهی می

اند: یعنی رئیس زن، بزرگ زن و حاکم بر برخی با این تعبیر نوشته
قیمون »(. همچنین 26کند )ا در موقع انحرافات تأدیب میزن و زن ر

 «التدبیر و التأدیب و الریاضه و التعلیمعلی النساء مسلّطون علیهّن فی
اند یعنی سرپرستی خانواده، در اسالم مرد (. برخی نیز نوشته62)

 (.48سرپرست خانواده است نه زن )
 است و« قائمه»ز صیغه مبالغه ا« قوّامون»باید توجه کرد که هیئت 

داللت بر کثرت و پافشاری، ایستادگی و تالش برای چیزی است 
(  و بنابرتبیین براساس 64و   11و  10و  28و  45و  15و   24)نک: 

شود که مردان به نهایت ایستاده در هیئت مبالغه اینگونه تعبیر می
مقابل زنان هستند و این تعبیر به نوعی معنای عرفی است که انگار 
ذکر شده باشد مردان دست به سینه ایستاده در مقابل زنان هستند و 

اند مردان درست به خاطر تبیین مذکور است که برخی نوشته
های (. با این تعبیر از نظر زبانشناسی دیدگاه39خدمتکار زنان هستند)

نمایند. با توجه به سیاق آیه شریفه، نسبت اغلب مفسران صحیح نمی
گزار بودن مردان به زنان و نفقه دادن به زنان برتری مابین خدمت

است. همنشینی این سه مؤلفه داللت قسمت اول آیه را به وضوح 
نماید بدین تعبیر که اگر مردان باید خدمتگزاران زنان روشن می

خود باشند به خاطر برتری است که به واسطه آن فضیلت و برتری 
ند. نفقه و بخشش مالی توانند به زنان خود بخشش مالی کنمردان می

نتیجه برتری است چنانچه برخی برتری مرد بر همسرش را در انفاق 
ای که برتری ارتباط مستقیمی با نوعِ (، به گونه56داند )بر او می

کسب درآمد و تأمین معیشت و اقتصاد خانواده دارد همانگونه که 
خدمتکار بودن هم در یک سطحی به این سبب است اما چیزی که 

 شود به سبب برتری در چثهبب برتری اقتصادی مردان به زنان میس
( و وضعیت شغلی سخت آن زمانی 20و قدرت بدنی مردان به زنان )

 است که نیازمند قدرت بدنی بود.
در ادامه آیه تصویری از زن در تراز سبک زندگی اسالمی را معرفی 

....« .لِلْغَیْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ »... کرده است 
همان معنای لغوی کلمه است که به « صالح»؛ مراد از (34)نساء/

-(. به تعبیری در آیه فوق64شود )معنای لیاقت شخصی نیز تعبیر می

الذکر خداوند یک خانواده شایسته و دارای همه ابعاد سالمت را 
ردان نسبت به مدنظر قرار داده است، در ابتدای آیه وظایف م

همسران خود را بیان کرده است که باید خدمتگزار همسر خود 
بوده و تمام نیازهای او را برطرف کند، سپس به رفع نیازهای 
اقتصادی همسر که به نوبه خود ارتباط عمیقی با سالمت  بنیان 

آل و  خانواده دارد، پرداخته است و تصویری از یک مرد ایده
 دهد. را از مردان نشان می متناسب با فرهنگ قرآن

از منظر فقهی نیز مرد مکلف است آنچه نیازهای زن در عقد دائم 
شود را برآورده سازد. در قانون یاد می« نفقه»است و از آن با عنوان 

به این تکلیف اشاره شده است. در این ماده  1107مدنی نیز در  ماده 
همه نیازهای نفقه عبارت است از »در تعریف نفقه آمده است: 

ثاث ا غذا، البسه، سکن،م متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل
های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا منزل و هزینه

از منظر فقهی تکلیف شوهر به «. احتیاج به واسطه نقصان یا مرض
 باشد و باید نیازهایپرداخت نفقه تابع شرایط اقتصادی او نیز نمی

 (. 52و  38متعارف زن را برآورده سازد. )ضروری و 
در ادامه سیاق توصیف و شایستگی زنان را نسبت به چنین همسرانی 

آغاز کرده که متناسب با لحن و سیاق « صالحات»کند و با بیان می
زنانی که الیق چنین مردانی باشند یعنی اگر »شود؛ آیه چنین تعبیر می

، مؤلفه «مردی ایده آل باشدمرد ایده آل است زن نیز برای چنین 
 داللت« قنت»کند، اصل واژه تعبیر می« قانتات»دومی از زنان را با 

(. برخی از مفسران این مؤلفه را 25بر طاعات و خیر در دین است )
(، بنابر این وقتی 63و  53اند )در معنای مطیع خداوند بودن گرفته

معنوی قرار زنان در مقابل یک همسر ایده آل و دارای سالمت 
گرفتند باید خود دارای سالمت معنوی بوده و تالش کنند با انجام 
وظایفی و بایدها و نبایدهای که خداوند مشخص کرده است، بنیان 

 تر کنند.خانواده را مستحکم
صالحان و درستکاران و آنها کسانى هستند که خاضع و متعهد در  

حضور شوهر بلکه در غیاب باشند و نه تنها در برابر نظام خانواده مى
کنند، یعنى مرتکب خیانت چه از نظر مال و مى «حفظ الغیب» او،

چه از نظر ناموس و چه از نظر حفظ شخصیت شوهر و اسرار 
شوند، و در برابر حقوقى که خداوند براى خانواده در غیاب او نمى
 ه وظائفبه آن اشاره گردید «بِما حَفِظَ اللَّهُ» آنها قائل شده و با جمله

مردان موظفند در  دهند.خوبى انجام مىه هاى خود را بو مسئولیت
د شناسى را انجام دهن -برابر این گونه زنان نهایت احترام و حق

های زنان صالح است در واقع (. در این تعبیر که درباره مؤلفه39)
حکم مربوط به شؤون زوجیت است و کیفیت معاشرت منزلی را 

های آیه مذکور از (. و کاربست کامل بایسته64بیان کرده است )
 کند.طرف زوجین سالمت معنوی خانواده را تضمین می
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 و همکاران  عمران نژاد علی محمد اهلل روح  51

 1401 پاییز، 3، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 معاشرت شایسته
معاشرت »یکی دیگر از مبنای قرآنی رابطه زوجین در قرآن، 

وَ  »...است که خداوند صریحاً در این مورد امر کرده است « شایسته
(، بیان آیه در مورد حسن معاشرت 19)نساء /..« عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

ها است هر چند اگر مرد قلباً از زن ناراحت باشد، مراد از با زن
معروف پرداخت حقوق زن و نداشتن خشونت کالمی و .. است 

(. معاشرت، زینت مشترک و تبادل حق است، حقوقی که بر 67)
های مبنای معروف است، همان مسائلی است که عقل فطری و سنت

سته اجتماع بپسندد و بشناسد. به همان اندازه که زن باید وظائف شای
هایی را که ساختمان روحی، جسمی و عرف عمومی و مسؤلیت

جامعه به او محوّل کرده، به نحو احسن انجام دهد، مرد هم باید به 
وظائف خود که از جمله تأمین مایحتاج زندگی، آیین زندگی و 

امل انجام دهد و نباید استبداد و آسایش همسر است، به درستی و ک
خشونت و عمل کارهای بیش از مسؤلیت را بخواد که باعث سستی 

(. مردان باید با همسران خود حسن رفتار 66شود )بنیان خانواده می
 رویی و گفتار نیکداشته باشند و همواره معاشرت به صورت گشاده

و نقش مؤثری  اندهای اصلی خانوادهباشد، چون زنان یکی از بنیان
در تربیت فرزندان دارند. اگر هر یک از زوجین حقوقی که در 
نسبت با طرف مقابل به عهده دارد را به خوبی انجام دهد و با حسن 

 (.22شود )نک: تر میرفتار به جا بیاورد، بنیان خانواده مستحکم
باید توجه داشت که معاشرت نیکو فقط در تقسیم نفقه و گفتار 

( بلکه مفهومی بنیادین است که 34و   63ست )نک: پسندیده نی
کرامت، شخصیت و منزلت زوجین را در خانواده تضمین کرده و 

شود. به همین سبب است که باعث سالمت کل اعضای خانواده می
برخی مراد از معاشرت نیکو را معاشرت و همزیستی کردن مطابق 

( 2ی )نک: ( و سازگار39و  48با عدل، انصاف و انسانیت )نک: 
به معنای هر امری است که مردم در « معروف»اند. کلمه گرفته

مجتمع خود آن را بشناسند و انکار نکنند و به آن جاهل نباشند، 
کرد، « معروف»چون دستور معاشرت کردن با زنان را مقید به قید 

قهراً معنای امر به معاشرت با زنان معاشرتی است که در بین 
-(. از این دستور مهم قرآنی چنین بر می64ت )مسلمانان معروف اس

آید که زنان نیز باید با مردان حسن معاشرت داشته باشند، چون 
شود، به غالباً خشونت کالمی و .. معموالً از طرف مردان دیده می

اند. از لحن و سیاق آیه همین سبب مردان مورد خطاب قرار گرفته
م نسبت به همسر خود چنین مستفاد است که به طریق اولی زن ه

های حسن معاشرت داشته باشد. از آنجایی که مالک و مؤلفه
کند، بر این اساس کاربست این را فرهنگ دینی تعیین می« معروف»

مبنا باعث تقویت بنیان خانواده متناسب با سبک زندگی اسالمی 
شده و تمام اعضای خانواده به سبب وجود گفتمان معاشرت مبتنی 

 احترام متقابل دارای شخصیت معنوی سالم خواهند بود.بر کرامت و 
معاشرت شایسته زوجین عالوه بر اینکه تکلیفی اخالقی و معنوی 

قانون مدنی زن  1103آید. ماده است تکلیفی حقوق نیز به شمار می
با یکدیگر دانسته است. « حسن معاشرت»و شوهر را مکلف به 

ل چه مواردی می شود اینکه حسن معاشرت یا معاشرت شایسته شام
مصادیق آن حسب مقتضیات زمان و مکان و آداب و رسوم اجتماعی 
متفاوت خواهد بود اما به طور کلی حسن معاشرت اقتضا دارد که 

زن و شوهر با خوشروئی و صمیمیت و احترام با یکدیگر برخورد 
(. در ادامه به برخی 54کنند و از مجادله و ناسزا گویی پرهیز کنند )

 شود.رجسته ترین مصادیق آن به تفصیل بیشتری پرداخته میاز ب
 

 معاضدت و همکاری

خانواده در مفهوم خاص و مضیق خود گروهی متشکل از زن و 
شوهر است. بقاء و موفقیت هر گروه یا واحد اجتماعی در گرو 
همکاری اعضای گروه است و بدون همکاری و معاضدت گروه دوام 

دهد. خانواده نیز به عنوان را از دست مییابد یا کارایی خود نمی
یک گروه اجتماعی از این امر مستثنی نیست. در قانون مدنی در ماده 

زوجین باید در »به این امر اشاره شده و مقرر گردیده است  1104
تشیید مبانی خانواده و تربیت اوالد خود به یکدیگر معاضدت 

و اشتراک مساعی هدف اصلی ازدواج همکاری در زندگی «. نمایند
زوجین در تامین رفاه و سعادت خانواده است. معاضدت زوجین 
مفهومی عرفی است که حدود آن حسب مقتضیات زمان، مکان، 
شرایط کاری و اجتماعی زن و شوهر متفاوت است و حسب این 
موارد هریک از امورات مختلف خانه مانند خرید یا نگهداری و 

همکاری نمایند و انجام این امور با مراقبت از فرزندان با یکدیگر 
(. البته عدم 54رضایت قلبی باشد و در مقابل عوض انجام نشود )

انجام وظیفه معاضدت از سوی هر یک از زوجین دارای ضمانت 
تواند با مراجعه به باشد مانند اینکه زن میاجرای حقوقی نیز می

اگر زن از انجام دادگاه الزام شوهر را به انجام این وظیفه بخواهد یا 
وظیفه معاضدت خوداری کند، استحقاق دریافت نفقه را نخواهد 
داشت. لیکن از آنجایی که سخن از سالمت معنوی است، صحبت از 

 ضمانت اجراهای حقوقی خارج از موضوع بحث است.
 

 پرهیز از خشونت

 رسد امانیاز از تعریف به نظر میای که که بیخشونت هرچند واژه
الیحه حفظ »مصادیق آن نیازمند توضیح است. در برای درک 

که در دولت به « کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت
تصویب رسیده و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسالمی 

آن خشونت اینگونه تعریف شده است:  1ارایه شده است، در ماده 
 ت یا موقعیتهر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسی»

آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود 
آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت 

بنابراین «. یا محرومیت از حقوق و آزادی های قانونی وی گردد
زا تا تواند شامل طیفی از رفتارهای شدید آسیبخشونت می

 تفاوتیچون کم توجهی و بیترک فعل همهای منفی و العملعکس
 را نیزشامل شود. 

 

 روابط جنسی مطلوب 
داشتن روابط جنسی متعارف و مطلوب یکی از مصادیق حسن 
معاشرت است که در سالمت روان زوجین بسیار موثر است. یکی 
از عوامل طالق که به دلیل مختلف کمتر به آن توجه شده است و 

طالقی که از سوی خانمها ارایه می شود،  هایمعموالً در دادخواست
شود مساله نارضایتی در مسائل جنسی است. مسائلی به آن اشاره نمی
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 52.... در آن تأثیر و زوجین رابطه قرآنی مبنای بازکاوی  

Journal of Quran and Medicine Volume 7 Issue 3, Autumn 2022 

همچون شرم، ترس از قضاوت شدن و فضای حاکم بر جامعه و 
شود که این موضوع به طور عیان مورد محاکم دادگستری موجب می
ی دهد یکیهای صورت گرفته نشان ماستناد قرار نگیرد اما پژوهش

ها مسائل مربوط از عوامل پنهان ناسازگاری زوجین و به ویژه خانم
به فقدان رضایتمندی جنسی است که حاصل تجمیع عوامل عاطفی، 

تا  50دهد که ( نتایج تحقیقات نشان می65روانی و جسمی است )
( بین 32درصد طالقها ریشه در عدم رضایت جنسی دارد ) 60

مندی جنسی با سالمت رضایتمندی زناشویی و رضایت
شناختی زوجین ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج روان

مندی دهد با افزایش رضایتهای صورت گرفته نشان میپژوهش
یابد. جنسی سالمت روانی آنان نیز به طور معناداری افزایش می

 20ضریب همبستگی رضایت جنسی با سالمت روان در گروه سنی 
های سنی است اما میزان همبستگی ل بیشتر از سایر گروهسا 30تا 

های سنی به نسبت رضایت جنسی با سالمت روان در همه دوره
 (. 65تقریباً یکسانی وجود دارد )

با وجود اهمیت موضوع در فقه و حقوق به این موضوع کمتر توجه 
شود که در خصوص رابطه شده است. از کالم فقها اینطور استفاده می

 68اند )سی بیش از هر چهارماه یک بار حقی برای زن قائل نشدهجن
(. اما این امر موضوعی است که با قاعده الضرر، الحرج قابل 6و  

موازنه »و همچنین قاعده « معاشرت به معروف»رفع است و قاعده 
حق جنسی زن را اثبات « و تعادل میان حقوق و تکالیف زوجین

 (. 46سازگاری بیشتری دارد ) کند و با حکمت خداوند نیزمی
 

 وفاداری

از حیث حقوقی و بنا بر برخی تعارف ازدواج عقدی است که به هر 
یک از زوجین حق استفاده و تمتع جنسی را به وجه مشروع از 

(. البته بدیهی که استفاده جنسی غرض اصلی 54دیگری را می دهد )
که  قدی استتر باید گفت ازدواج عازدواج نیست و در تعریفی کلی

به موجب آن زن و مردی، به منظور تشکیل خانواده و شرکت در 
( در عقد ازدواج 35شوند )بندند و متحد میزندگی با هم پیمان می

 گیرند که یکیمانند هر عقدی هریک از طرفین تعهداتی بر عهده می
از این تعهدات تعهد به وفاداری است و نقض این تعهد نیز خیانت 

ود. البته بدیهی است تعهد به وفاداری یا عدم  خیانت نامیده میش
صرفاً تعهدی قراردادی نیست و بلکه اخالق، شرع و قانون نیز این 

کند. در حقوق نیز نقض وفاداری خیانت تعهد را بر عقد بار می
شود و به معنی برقراری رابطه نامشروع با دیگران است شمرده می

نت یا عهدشکنی زناشویی به نوعی (. از نظر روانشناسی نیز خیا54)
جنسی با فردی غیر از همسر -درگیری جنسی، عاطفی یا عاطفی

( که مصادیق این تعریف در حقوق نیز کاربرد 55) شودتعریف می
دارد به طوری که نقض وفاداری در حقوق در دو عنوان جداگانه 

قانون  241تا  221شود. مواد بررسی می« رابطه نامشروع»و « زنا»
مجازات اسالمی مربوط به مباحثی همچون زنا، لواط، تفخیذ و 
_________________________________ 

کار شایسته کند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگى  -از مرد یا زن -هر کس.  1

د دادن[ بخشیم، و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام مىاى، حیاتِ ]حقیقىپاکیزه

 د.پاداش خواهیم دا

نیز به بحث رابطه نامشروع غیر از زنا  637مساحقه است و ماده 
 اشاره دارد. 

 

 سالمت معنوی خانواده در پرتو حیات طیبه
زوجین اگر در رابطه خود مبنای قرآنی را مد نظر قرار دهند و به 

خانواده را برای رسیدن به آن عمل کنند، سالمت معنوی خود و 
کنند. از آنجایی که کاربست مبنای حیات طیبه قرآنی تقویت می

قرآنی در رابطه زوجین مصداق کاملی از ایمان و عمل صالح است 
 مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثى»که خداوند به آن وعده داده است 

طَیِّبَةً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما کانُوا  وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً
(، آیه شریفه یک قاعده کلی را اعالم کرده است، 97نحل/) «1یَعْمَلُونَ

شود، ظهور حیات عمل صالح که از نیروی ایمان و تقوا صادر می
معنوی، روانی است و زندگی طیب و پاکیزه است، یعنی بینش 

وردگار و اعتقاد به ارکان توحید و نیز قیام به حقیقت و معرفت پر
باشد، آیه صراحتاً اداء وظایف دینی است و ظهور ایمان در خارج می

کند هر گونه عمل صالح و شایسته از مرد و زن اهل ایمان بیان می
نتیجه نخواهد بود، به سبب اینکه هر کدام مستقل در صادر شود، بی

ها تقدیر پروردگار و حیات روانی آناند و عمل هر یک مورد اراده
است و کرامت برای مرد و زن، ایمان، تقوا، اخالق فاضله، علم نافع 
و صبر است. ایمان به ارکان توحید و معرفت صفات پروردگار 

د شوصورت علمی و اعتقادی و حیات روانی است که به وی افاضه می
حیات طیب  و این حیات معنوی غیر از حیات مادی و جسمانی است.

و پاکیزه یعنی حیات معنوی که در اثر معرفت به صفات خداوند 
حقایق را یافته و اعتقاد پیدا کرده است. الزمه ایمان و علم به صفات 
خداوند، اعتقاد به قدرت و احاطه و اعتماد به پشتیبانی خدا است و 

های زندگی متزلزل نشده و سالمت با این اعتقاد ثابت در بحران
 (.22کند )نک: خود را حفظ می معنوی

بنابراین اگر هر یک از زوجین در رابطه خود با دیگری به این آیه 
اقتدا کند و در تمام شئوؤن روابط، خدا را در نظر داشته باشد، بنیان 

شوند، چون آیه خانواده حفظ شده و به سالمت معنوی نائل می
م صالح انجا ای برای هر کس که عملحکمی است نظیر تأسیس قاعده

دهد و عمل به تک تک مبنای قرآنی در روابط زوجین عین عمل 
 «فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً»صالح است. باید توجه داشت که در جمله 

حیات به معنای جان انداختن در چیزی و افاضه حیات به آن است، 
کند که خداوند به مؤمنی که این جمله با صراحت لفظش داللت می

مل صالح انجام دهد حیات جدیدی غیر از آن حیاتی که به دیگران ع
دهد. کند و مقصود این نیست که حیاتش را تغییر میداده زنده می
ست شان اهایشان متعلق و مربوط به پروردگار حقیقیکسانی که دل

-در نفس خود نور، کمال، قوت، عزت، لذت و سروری را درک می

یف کم و کیف نیست. خداوند این آثار کند که این امور در حد توص
را بر حیاتی مترتب کرده که آن را مختص به مردم با ایمان و دارای 

تر و واجد آثاری تر، روشناعمال صالح دانسته، که این حیات قوی
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 و همکاران  عمران نژاد علی محمد اهلل روح  53

 1401 پاییز، 3، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

(؛ و این همان رسیدن به سالمت کامل با 64بیشتر است )نک: 
سالمت حاکمیت و محوریت سالمت معنوی است. اگر زوجین به 

معنوی دست یابند بالتبع خانواده نیز به این بًعد نائل خواهند شد و 
در این صورت جامعه اسالمی به سمت این بٌعد از سالمت حرکت 

نتیجه عمل صالح مولود ایمان در این جهان، حیات خواهد کرد، چون 
اى قرین با آرامش، امنیت، رفاه، صلح، طیبه است یعنى تحقق جامعه

ى، تعاون و مفاهیم سازنده انسانى خواهد بود و از محبت، دوست
هایى که بر اثر استکبار و ظلم و طغیان و ها و درد و رنجنابسامانی

ه زندگى را تیرن و آید و آسماهوا پرستى و انحصارطلبى به وجود مى
 (. 39ت )نک: سازد در امان اسو تار مى

 

 گیری نتیجه
-کرده و سفارش به فراهمقرآن به ضرورت تشکیل خانواده تأکید 

سازی مقدمات ازدواج کرده است و نسخه کاملی برای زوجین 
رغم استحکام بنیان خانواده، ابعاد سالمت طراحی کرده تا علی

زوجین و خانواده را تأمین کند. بدین منظور مبانی مختلفی  را معرفی 
 ترین مبنای رابطه زوجینکند. وصول به آرامش؛ قرآن یکی از مهممی

داند که از لوازم هم سنخ را تأمین آرامش زوجین در کنار هم می
بودن زوجین است. مبنای دیگر در رابطه زوجین، رحمت و مودّت 

 هایاست که در صورت فقدانِ این مبنا زندگی خانوادگی با چالش
شود، ظهور و بروز رحمت و مودت در رابطه زوجین، مواجهه می

 ترین مبنای قرآنی در. یکی از اصلیکندسالمت معنوی را تقویت می
رابطه زوجین است که در جامعه فعلی تا حدی نادیده گرفته شده و 
در نتیجه سالمت معنوی خانواده تضعیف است، مبنای رابطه عاشقانه 

است که بر زوجین تکلیف شده تا کمال « لباس هم بودن»با تعبیر 
حکیم رغم تمبنا علیعشق و عالقه خود را به یکدیگر نثار کنند و این 

بنیان خانواده، باعث تقویت سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و از 
 شود.تر معنوی زوجین و خانواده میهمه مهم

مبنای دیگر، رفع نیازهای زن تحت عنوانِ خدمتکاری مرد به زن و 
الیق بودنِ زن برای مرد است که از زوجین انتظار یک مرد و زن 

تصویر کشیده شده است. همچنین مبنای معاشرت ایده آل برای هم به 
شایسته که با سطوحِ معاضدت و همکاری زوجین، پرهیز از 

شود، این خشونت، روابط جنسی مطلوب و وفاداری بازنمایی می
 گیری دارد ومبنای قرآنی به نوبه خود در رابطه زوجین تأثیر چشم

دگی زن کاربست آن باعث تقویت بنیان خانواده متناسب با سبک
اسالمی شده و تمام اعضای خانواده به سبب وجود گفتمان معاشرت 
مبتنی بر کرامت و احترام متقابل دارای شخصیت معنوی سالم 
خواهند بود. نهایتاً کاربست مبانی قرآنی مذکور در روابط زوجین، 

« حیات طیبه»ها و خانواده را برای رسیدن به سالمت فردی زوج
و حیات طیبه همان رسیدن به سالمت کامل کند قرآنی تقویت می

با حاکمیت و محوریت سالمت معنوی است و اگر زوجین به 
سالمت معنوی دست یابند بالتبع خانواده نیز به این بُعد نائل خواهد 
شد و در این صورت جامعه اسالمی به سمت این بُعد از سالمت 

این حرکت خواهد کرد، چون نتیجه عمل صالح مولود ایمان در 
ای قرین با آرامش، امنیت، رفاه، جهان حیات طیبه است یعنی جامعه

 صلح، محبت، دوستی، تعاون و مفاهیم سازنده انسانی خواهد بود.
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