
 

 اکرم پیامبر سیره در همسرداری

 26/11/1395پذیرش:                    15/09/1395دریافت: 

 چكیده

ها و ، تفاوتهاشناخت توانمندی با زن و شوهر همسرداری مهارتی است که

 ؛طرف مقابل پاسخ دهند و روحیهای یکدیگر، بتوانند به نیازهای جسمی حساسیت

 به آرامش نسبی دست یابند. ، و که هر دو احساس رضایت خاطر نمود طوریه ب

تواند معلم واقعی بشریت است، میکه سرچشمه کماالت بشری و  پیامبر اکرم

که با مدیریت پیامبر  ،ی استضرور بنابراین .الگو در این زمینه باشدبهترین 

و از  ،شدهحضرت با همسرانش آشنا در خانواده و چگونگی رفتار اسالم

زندگی در صورتی که  رسدبه نظر می .آموخته شوددرس زندگی  ایشانهای روش

ر مدار سامان یابد، روابط اعضای خانوادگی ب نبوی هخانوادگی بر اصول سیر

گذشت،  و رفتاری، تکریم، تفاهم و توافق، سازگاریمودت و رحمت، مالیمت، نیک

سیره  جایی کهاز آن .گیردهمکاری، صراحت و صداقت، شکیبایی و بردباری نظم می

نوادگی و سیره خا، به عنوان یکی از منابع چهارگانه شناخت اسالم است پیامبر

با روش  مقالهاین ها را تضمین کند. تواند سعادت خانوادهمی حضرتهمسرداری 

 . کندرا بیان  اکرمپیامبر  همسرداری سیرهکه  ،بودبر آن  تحلیلی -توصیفی

همسرداری، پیامبر اکرمالگوی سیره، خانواده، : واژگان کلیدی
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 مقدمه

جتماعی، پایگاه و جایگاهی در نگرش اسالم، خانواده در بیشتر مسائل ا

مناسب و برتر دارد. نقش پررنگ خانواده در اساسنامه این دین مبین نه 

ایت و نیل به اهداف عالی تنها خانواده اسالمی را به بهترین وسیله هد

برترین الگوی یک است بلکه توانسته  اسالمی تبدیل کرده است؛ -انسانی

 خانواده موفق را به جهانیان ارائه دهد.

بسیاری از اختالفات، و  هاترین مشکالت خانوادهامروزه یکی از مهم

ناشی از نداشتن ، هاستکه مقدمه فروپاشی خانواده یها و مشاجراتچالش

 . اداره خانواده است همسرداری و الگویی کامل در

شناخت  با زن و شوهر همسرداری مهارتی است کهاز طرف دیگر، 

های یکدیگر، بتوانند به نیازهای اسیتها و حس، تفاوتهاتوانمندی

طوری که هر ه ب ؛نی و جنسی طرف مقابل پاسخ دهندعاطفی، روا جسمی،

 به آرامش نسبی دست یابند.  ، ودو احساس رضایت خاطر نموده

 هایهنظری این موضوعدر طول تاریخ، کارشناسان بسیاری راجع به 

ین مسئله را باید نزد راه حل اصلی اولی  ؛اندخوب و مفیدی ارائه کرده

و  بوده، مطلع یها و روحیات انسانامی ویژگیمکه از ت ،کسانی دنبال نمود

ترین اسوه و بهشته باشند؛ لذا ها داای به زندگی انساندید همه جانبه

 کند:معرفی میراهنما را قرآن کریم 

قتدا شما در ابرای  ؛«»

 به رسول خدا سرمشقی نیکوست.

                                                           

 .21احزاب،  -1
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است، ترین نسخه انسانیت در عالم هستی کامل بنابراین، پیامبر اکرم

  شود.ها الگو و اسوه محسوب میانسان یبرای تمامو 

که سرچشمه کماالت بشری  نبی مکرم اسالم سیرهبر این اساس، 

ای خانواده و روابط هنابسامانی و معلم واقعی بشریت است، در بحبوبه

ها تواند بهترین راهگشای مشکالت خانوادهنامطلوب بین همسران، می

با خانواده خویش و نکات  حضرتروابط خوب و نیکوی  ؛ لذاباشد

داشتند،  ایها عنایت ویژه، به آندر ارتباط با همسران ایشانظریفی که 

های خانواده که جهان برای رهایی از نابسامانی ،است یگرنسخه درمان

و تبدیل محیط خانواده از فضایی خشک و  ،و مسائل بین زن و شوهر

آن را  تواندمیعاطفه به دنیایی سرشار از شادی و معنویت و سعادت، بی

 .کنددر متن زندگی پیاده 

در خانواده و ضروری است که با مدیریت پیامبر اسالم ،بنابراین

 ایشانهای و از روش ده،شچگونگی رفتار حضرت با همسرانش آشنا 

  .گرفته شوددرس زندگی 

مرد  های راهبردی و نیکوی همسرداریبر آن است تا روش مقالهاین 

 بیان نماید. اعظماز دیدگاه وجود مقدس پیامبر  را

 اصول و راهكارهای همسرداری در سیره پیامبر اسالم

 در دو بعد -به عنوان یک رکن اساسی -هنقش زن در خانوادبه طور کلی، 

در ارتباطات  به بهترین نحوه طلبد، کههمسری و مادری، چنین می مهم

 خانوادگی مورد توجه قرار گیرد.
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خود، برای  در سیره اسالم برخی از الگوهایی که پیامبر به در ادامه

 :شودمیاشاره اند، آیندگان به جای گذاشته

 همسرتكریم  -1

 اکرمکه پیامبر  ،است در مهمقجایگاه و اهمیت تکریم در خانواده آن

به دور از شأن  یهاینمایند، انسانمردانی را که همسران خود را تکریم نمی

 . اندنی و در بند فرومایگی برشمردهانسا

است  به تمام معنا جلوه داشته ،تکریم همسر در راه و رسم نبویلذا 

  :فرمودند تا جایی که

 اکرام و احترام کند. باید او را  ،هر کس همسری اختیار کند

، که است هتکریم بود اکرم بنای رفتار و اخالق پیامبربر این اساس، 

  .رفتار توأم با احترام، از وجوه مهم تکریم استو  رفتار، گفتار، سلوک درتکریم 

و در برابر بداخالقی  ،نمودبا این رفتار خانواده را تکریم می ایشان

 ه،ها توجه داشتبه سخنان آن ،کردندنمیفرو گذار  انهمسران از تکریم آن

که  ند،کردرفتار میبه نوعی  چنینند؛ همکردو سخنانشان را قطع نمی

 .دیدندمهری نمیاحساس بی همسران ایشان

 ،شودمی درکنسبت به همسران زمانی به خوبی مهرآمیز حضرت رفتار 

 کرده است. که توجه شود این رفتار در کدام جامعه و با چه فرهنگی ظهور 
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و  ،به حاالت و روحیات لطیف زنان توجه داشت نبی مکرم اسالم

و همسران خود را با بهترین  ،داشتدر هر حال تکریم آنان را پاس می

  ١.نمودو با تعابیر نیکو آنان را تکریم می ،همخاطب قرار داد ،الفاظ

 گذشتشكیبایی و  -2

گی، شکیبایی و های استحکام و کمال زندگی خانواداز جمله ستون

شامل  بردباری است. شکیبایی و بردباری تأکید شده در منطق نبوی

 همه مسائل زندگی خانوادگی است. 

ممکن است گاهی خلق و خوی یکی از زوجین برای دیگری 

یکی از آن  ،هارفتاریها و نیکرغم همه خوبیو یا علی ،ناخوشایند نماید

 ،این صورت بهترین وسیله مقابلهکه در  ،دهایی داشته باشخلقیکج دو

 شکیبایی و بردباری است. 

پیامدها و ثمرات شکیبایی و بردباری در زندگی  پیامبر اکرم

 :اندگونه برشمردهخانوادگی را این

 ؛گشایش، توفیق و کامیابی -١

 ؛یابیپشیمانی و سامان -2

 ؛صلح و آشتی -3

 ؛و اندوه و سختی کاهش مصیبت -4

 ؛دفع آسیب و گرفتاری -5

 2.زیسافرصت -6

                                                           

 .119-252 ص.ص ،1385 تهراني، دلشادر. ک:  -1

 .369-461،372-471 ص.ص ،1388 ،همانر. ک:  -2
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وظایف مهمی که بسیاری از مشکالت زندگی را در حوزه چنین از هم

دارد، عفو و گذشت و بخشش در موضوعات و وقایع خانواده از میان برمی

 و اغماض با باید شوهر و زن ؛ لذاناراحت کننده بین زن و شوهر است

 از و پذیرفته، را خود خطاى کنند سعى و ،شوند روبرو یکدیگر با گذشت

 .نمایند خوددارى ،رفتارها از برخى به دادن نشان حساسیت و گرفتن رادای

در مورد مسائل  اکرمبیشترین سفارش پیامبر به همین قرینه، 

ها، گذشت و اغماض هر یک از مرد و زن در لغزش خانوادگی، در زمینه

 هستند، ها و اشتباهات یکدیگر است؛ زیرا زن و شوهر دو انسانیخلقیکج

جاست این؛ یات و طرز تفکرهای دوگانه دارند، روحهاانسان سایرمانند که ه

 شود.آشکار می ،که اهمیت گذشت و تاثیر آن در تداوم روابط سالم

دارد، عشق و وجود عفو و گذشت، کانون خانواده را گرم نگه میبنابراین، 

 چنینهم؛ بردو اختالفات و مشاجرات را به پایان می ،کندمحبت را سرزنده می

اثر  طرفین، ر عواطفد، و حتی گی استبینی به زندحسن نیت و خوش نشانه

 تحول ایجاد خواهد کرد. نیز هاعمل آن و در طرز تفکر و شیوه ،بخشدخوبی می

و جای  ،ها که در پرتو این صفت از میان برخاستهچه بسیار تیرگی

 ١خود را به صفا و صمیمیت داده است.

بسیاری از  ،خود با رهنمودهای حکیمانهرسول گرامی اسالم

 ها را حل کرده است. های داخلی خانوادهاختالفات و کشمکش

 د:نفرمایمی کالمی نورانیحضرت در 

 آیا شما را به بهترین اخالق دنیا و آخرت راهنمایی کنم؟ »

                                                           

 .208 .ص: 1380 ،حسينيا -1
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و بخشش به کسی که تو را محروم  ،پیوستن به کسی که از تو بریده

 ١ده است.از کسی که به تو ستم کرو گذشتن  ،ساخته

ها ظن که در اثر خطاها یا سوء ،های روانیتوان بر عصبانیت و ناراحتیمیبنابراین، 

 و آتش خشم و غضب را خاموش کرد. ،دهد، مسلط شددر میان زن و شوهر رخ می

ه و کدورت، راه حل اساسی برای رفع کین در منطق نبویچنین هم 

 است.  هعفو و گذشت معرفی شد

قرآن که در و چنان ،مظهر جوانمردی، گذشت و رحمت بودپیامبر اکرم

ها و هم به نیکی ند،هم اهل عفو بود 2؛«» :خوانیممی کریم

 . ندبهره نبودحتی دشمنانشان نیز از این رحمت گسترده بی ند؛کرددعوت می

 ،ش و گذشت در خانوادهبخش در راه و رسوم نبویبه طور کلی، 

در تمام دوران زندگی  حضرت ؛ به نحوی کهحاکم و راسخ بوده قاعده

  .ندشداز بخشش و گذشت دور ن خانوادگی

قدر با همسران خود از سر بخشش و گذشت در زندگی خانوادگی آن حضرت

 بدرفتاری کنند.  که ،دادندت میئکه بعضی از آنان به خود جر ،کردرفتار می

در خانواده، این بود که  های شخصی رسول گرامی اسالمیگر ویژگیاز د

خانه را به  رو کا ند،کرددر امور خانه برای همسرانش تعیین تکلیف نمیگاه هیچ

حتی موضوع  ند؛کردو در بسیاری از امور به میل آنان عمل می ه،آنان واگذاشت

 حضرتبعضی از همسران در  ،ترین شرایط یک همسر باوفا بودرازداری که از مهم

 کردند. با گذشت و عفو با ایشان رفتار می حضرتدر مقابل،  ؛ اماشدرعایت نمی

                                                           

 .107 .ص ،2ج ،1370 كليني، -1

 .199اعراف:  -2
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که بنای رفتارشان در  ند،کردبه پیروان خود سفارش می رسول خدا

  ١.پایه گذشت باشد خانواده بر

ن سرمشق گذشت را حضرت در زندگی خانوادگی واالتری کهنتیجه آن

و  ،را دریابند یشانتا پیروانش راه و رسم ا ندارائه نمود در رفتار و سلوک

 سلوک کنند. ،در همان مسیر

 خطاب زیبا -3

و تقویت مهر و عالقه در ایجاد  ،صدا زدن با بهترین و زیباترین کلمات

 نقشی بسزا دارد.  ات زناشوییارتباط

 ،شودبه مسلمانان یادآور میو های زشت نهی کرده، از خطابقرآن کریم 

 2.همدیگر را با نام نیک صدا کننده ک

 ،زن و شوهر برای تقویت ارتباط خود ،بر اساس این راهکار قرآنی

صدا کردن همسر  لذااز زیباترین القاب و اسامی استفاده کنند؛  الزم است

 کند. تر میبا نامی که بیشتر دوست دارد، این ارتباط را محکم

که سه چیز  ،دنشوآور میها یاددر این باره به خانواده رسول خدا

و صفا و صمیمیت را  ،کنددوستی و محبت را بین دو مسلمان تقویت می

 سازد: در میان آنان حاکم می

ای گشاده برخورد کند، برای نشستن رویی و چهرههنگام مالقات با خوش

 3.و با بهترین نامی که دوست دارد او را صدا بزند ،مسلمان دیگر جا باز کند

                                                           

 .415-420، صص. 1385 تهراني، دلشاد -1

 .11ر. ک: حجرات،  -2

 .643 .ص ،2ج ،1370 كليني، -3
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 ن به همسرهدیه داد -4

در برخی  .عمل با ارزشی است -بدون مناسبت -به همسر دیه دادنه

توانند طرف مقابلشان می -یکدیگر  دلیل بهبی -هدیه دادن ها باد زوجموار

  د.ی بر روح و روان وی برجای بگذارنو تأثیر بسیار خوب ،را غافلگیر کنند

در زندگی  دگی رامردان بیشتر نقش حمایت کننکه با توجه به این

 .دهندعالقه نشان می دادن، کنند، بیشتر از زنان برای هدیهزناشویی ایفا می

آن نباید  نوع و کیفیت ؛ پسارزش هدیه بیشتر معنوی است تا مادی

 .مورد توجه قرار گیرد

و  عشق همراه با -به جهت مادی -ناچیز در صورتی که یک هدیه

و  ،کندبدل شود، ارزش دوچندانی پیدا می محبت در بین زوجین رد و

 .آوردمی به وجود -هاخانم  دربه ویژه  -ابراز رضایت را

و  ،شودهدیه دادن نوعی احترام به طرف مقابل محسوب میچنین هم

اختیار و از روی فطرت خدادادی خویش، گیرد، بیانسانی که هدیه را می

 دهد.مهر و محبت هدیه دهنده را در دل خود جای می

و عاملی  ،این نکته در روابط زناشویی از اهمیتی خاص برخوردار است

 رود. مهم در ایجاد ارتباط صحیح و همگرایی نسبت به زن و مرد به شمار می

 د:نفرمایمی ر اعظمپیامب

اش بخرد، اجر و ای برای خانوادهو تحفه ،مردی که وارد بازار شود

 ١که نیازهای نیازمندان را برآورد. ،پاداش او برابر با کسی است

                                                           

 .514 .ص ،21ج ،1403 عاملي، حر -1

http://namnak.com/%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C.p40140


54  / ( PURE LIFE, Vol.3.No.8, (Jumada al-Thani 1438. Isfand 1395. March. 2017) 

و غبار کدورت  ،ها را پر از صفا و صمیمیت کردههدیه، دلکه نتیجه آن

های خاصی مناسبت اهدای تحفه در اگرکند؛ به ویژه ا پاک میهرا از دل

در این صورت، خاطرات خوش آن روز با شادمانی اهدای تحفه  ؛باشد

؛ به طوری که کندآور آن را چندین برابر میثیر نشاطأتو عجین گردیده، 

 ١سازد.ها ماندگار و همیشگی میدر خاطره آن هدیه را

 مشورت و همفكری -5

، گیردمی الهام او آرای و افکار از ،کندمی مشورتدیگری  با فردی وقتی

 مستقیم غیر طور به، و بردمی پی خود افکار ناتوانی و ضعف نقاط به

 .دهدمی قرار تأیید مورد را متقابل فرد شخصیت

 و زن خانواده یک اصلی اعضایکه از طرف دیگر، با توجه به این

بین  صمیمیت حفظ برای که ،کندمی ایجاب منطق و عقل ،هستند شوهر

 مشورت و شور به یکدیگر با سازسرنوشت و اساسی امور مانجا درخود، 

 .بپردازند اجرا و گیریتصمیم به ،وحدت به وصول از پس و ،بنشینند

در  پوچی احساس موجب جانبهیک هایگیریتصمیمبه طور کلی، 

 و جایگاه ،خانه اداره در که دانفهممی ؛ چرا که به اوکندمیطرف مقابل 

 انزوا و مهریبی سمت به کندمی وادار را او احساس ینهم ؛ لذاندارد منزلتی

 .گردد فرماحکمزوجین،  بین جدایی و شکاف تدریج به و ،شود کشیده

های مقبول و پسندیده مشورت کردن یکی از شیوه ،در فرهنگ اسالمی

و از  ،شود تا انسان از افکار دیگران استفاده کنداست. این عمل موجب می

 گیرد.بهره ،ر جدیدی که خود به آن نرسیدهها و افکااندیشه
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 آید. از امور پسندیده و عقالنی به شمار می ،خانواده در حوزهنیز مشورت با همسر 

 د:نفرمایمی اکرمپیامبر 

 ١نیاز نیست.بی ،هیچ انسانی از مشورت کردن

و  ،اش تصمیم بگیردمردی که بدون در نظر گرفتن رأی و نظر خانواده

های خود اداره کند، های خانه را با افکار و اندیشهنامهمصالح و بر

تمام جوانب را  ؛ چرا کهصحیح و منطقی نخواهد گرفت -کامالً -تصمیمی

 . تواند در نظر بگیردنمی

تر که تصمیمات را پختهاندیشی در مسائل خانوادگی عالوه بر اینهمکه نتیجه آن

 2آید.سر و فرزندان به حساب میسازد، نوعی احترام و توجه به شخصیت هممی

نام برد، که به  کردن مشورت توان برایزیادی می فوایدبه طور کلی، 

 شود:ها اشاره میبرخی از آن

 مقابل؛ طرف به دادن شخصیت -١

 کردن؛ استفاده او عقلی توان از -2

 همسر؛ به عملی محبت و احترام -3

 مقابل؛ طرف نگاه از ضعف و قوت نقاط دیدن -4

 خودخواهی؛ و أییخودر از پرهیز -5

 همسر؛ به محبت و عشق اثبات -6

 ضررها؛ و هاآسیب کاهش -٧

 بیشتر؛ تفاهم و همدلی ایجاد -8

                                                           

 نهج الفصاحه. -1

 .45 .ص ،1385 نيا،پاک -2
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 منطقی؛ و درست گیریتصمیم -9

 ١.همسر به اعتماد -١0

 رعایت حقوق مشترک -6

 ؛ت و صفا و ایثارگری استکه اصل بر موددر زندگی خانوادگی، در عین این

طرفین از ها و توقعات ن خواستکه میزا ،ا این مسئله نباید فراموش شودام

 شخصی باشد. و بر اساس سلیقهبوده، حساب تواند بینمییکدیگر، 

حقوق خاص معین کرده  ،اسالم برای هر یک از اعضای خانوادهدین 

بل این نیز در مقاتکالیفی  ،که در صورت آشنایی با این حقوق ،است

وق و وظایفی را حق الزم است زن و مرد، که حقوق باید بر دوش بگیرند

مورد مطالعه و بررسی قرار دهند تا بتوانند در قبال  ،که در برابر هم دارند

 یکدیگر موضعی نیکو اتخاذ کننـد.

و جلوی  ،عمل است ، مقدمهآگاهی به حقوق و وظایفبه طور کلی، 

 گیرد.را می میان زوجینهای بسیاری از اختالفات و درگیری

 فرمود:می -خدیجهحضرت  -وفایشبا در مورد همسر  رسول خدا

گردانیدند، او به من توجه که چون همه از من روی می ،خدیجه زنی بود

 ؛کردگریختند، به من مهربانی و محبت میو چون همه از من می ؛کردمی

آورد و مرا کردند، به من ایمان میو چون همه دعوت مرا تکذیب می

و با مال خود  ،کردری میکرد. در مشکالت زندگی مرا یاتصدیق می

 زدود. ها را از دلم میو غم ،کردکمکم می

 2.من دوستان خدیجه را هم دوست دارم
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 آمیزکالم محبت -7

 های استحکام روابط زن و شوهر، توجه به ارتباط کالمی است. یکی دیگر از راه

 های شایسته ونشین و خطابگیری از کلمات دلن عاطفی و بهرهسخنا

از  -خواسته یا ناخواسته -؛ به نحوی کهکندمخاطب را جذب می آمیز،محبت

 شود.در دلش نوعی احساس محبت نسبت به او ایجاد میو گوینده راضی شده، 

با عبارات زیبا و دلپذیر  -مرد یا زن -ایاگر در خانوادهبر این اساس، 

چگونه سخن نحوه  ،که به فرزندانهمسرش را صدا کند، عالوه بر این

 ١ای خواهد یافت.جایگاه ویژهنیز د، در قلب همسر نآموزرا می گفتن

آمیز و دلربا، روح و جسم را های مالطفتخطاباز طرف دیگر، 

بعضی از عبارات  ؛ حتیدهدثیر قرار میأهمسر را تحت تو نوازش داده، 

 شود.که تا آخر عمر فراموش نمی ،داشتنی استقدر قشنگ و دوستآن

زن باید زبان خویش را به سخن نیک عادت دهند؛ زیرا مرد و بنابراین، 

و نسبت  ،کندهای جذاب و مهرافزا استقبال میاز عبارت -فطرتاً -انسان

 کند. های نیکوسخن، در دل خویش احساس محبت میبه انسان

 :فرمایندمی رسول گرامی اسالم

دل خن هرگز از تو را دوست دارم، اثر این س :مردی که به زنش بگوید

 2رود.زن بیرون نمی
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 برخورد منطقی -8

تربیتی  هسیردر  نبی مکرمکه  ،همسران های روابط سالم و سازندهویژگی از

 ، برخورد انسانی و منطقی با یکدیگر است.اندداشته یکید زیادأخود روی آن ت

که روابط متقابل بر  ،شودتعادل در زندگی مشترک زمانی برقرار می

 -خودپرستی -به دلیل حب نفس انسانستوار باشد. نی اهای عقالپایه

و سیاست جلب منفعت و  ،پیوسته گرایش به جانب منافع شخصی دارد

 دهد. های دیگر ترجیح میمشیدفع ضرر را بر خط

پذیر د، تا حدی عملی و امکانچنین نگرشی در زندگی دوران تجر

اسبات جدید، در زندگی مشترک به لحاظ پدید آمدن روابط و من اما ؛است

    گیرند؛ های شخصی زن و شوهر در تقابل با یکدیگر قرار میسلیقه

و ترجیحات  ،دننگرمنفعت شخصی به زندگی می هر یک از دریچهچون 

 . باشد عقالنیکه ایناو از نوع نفسانی است تا 

در چنین شرایطی اگر زوجین دارای اخالق مالیم و تربیتی صحیح 

صی و حاکمیت زور و قدرت شخ جای اعمال سلیقه توانند به، میباشند

های های استوار و مطلوبی برای حل اختالف سلیقهزندگی، پایه در عرصه

 شان حاکم باشد.زندگی و منطق در صحنه ،خود بیابند

که  ،باید این واقعیت را بپذیرند -به خصوص مردها -زوجینبنابراین، 

ز زور و قدرت باید زمانی استفاده بلکه ا ؛آفرینداعمال قدرت، قدرت نمی

 ١یوس شده باشند.أهای دیگر مکه از راه ،کنند
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 مدارا و حسن خلق -9

که خداوند متعال  ،جاستتا آن بزرگواری، شکوه و منزلت رسول خدا

  :در قرآن کریم درباره ایشان می فرماید

 عَلَیْکُمْ حَرِیصٌ نِتُُّمْعَ ما عَلَیْهِ عَزِیزٌ أَنْفُسِکُمْ مِنْ رَسُولٌ جاءَکُمْ لَقَدْ»

 ،آمد سویتانه ب شما خود از رسولى یقین، به ١؛«رَحِیمٌ رَؤُفٌ بِالْمُؤْمِنِینَ

 و ،دارد شما هدایت بر اصرار و ،است سخت او بر شما هاىرنج که

 .است مهربان و رئوف مؤمنان، به نسبت

قت و با مردم مؤمن و کافر، از موضع شف رفتار پیامبربر این اساس، 

 ای منحصر نبود. تنها به گروه ویژه و این اخالق نبوی ،مهرورزی بود

مکرر پیروان خود را به مدارا و سازگاری و دوری از آسیب زدن  رسول خدا

 :ندشمردگونه بر میلوازم مدارا و سازگاری را اینند، و خواندبه خانواده فرا می

 ؛هارعایت توانایی -١

 ؛پذیریخواهی و پوزشپوزش -2

 ؛پرهیز از قهر کردن -3

 2.توزینفی کینه -4

 مودت و رحمت -10

مودت و رحمت در روابط و مناسبات نقش  ،خانوادگی پیامبر در سیره

      تر باشد، زندگی خانوادگی تر و گستردهعمیق، و هر چه اساسی دارد

                                                           

 .107؛ انبياء، 159چنين ر. ک: آل عمران، ؛ هم128توبه،  -1
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 ،شودتوان و تحمل افراد بیشتر می ،برخوردار خواهد بودبیشتری از آرامش 

  یابد.تر جلوه میگردد و گستردهتر میسبرفتارها منا

ق های اخالاصل مودت و رحمت یکی از پایه اکرمدر نظر پیامبر 

هیچ چیز جایگزین محبت ؛ تا جایی که خانوادگی و آئین همسرداری است

 ساز کسب کمال نیست.و زمینه ،های گوناگون آن نیستخالصانه با جلوه

های راستین تأکید ابراز محبتآمیز و چنان به روابط محبت حضرت

 د:نفرمایکه می ،دندار

 ،ایشان که با هر بوسیدن بر ،فرزندان و همسران خود را بسیار ببوسید

 .ودشدر بهشت مقام و مرتبتی فراهم می

در مراتب کمال انسانی به باالترین مرتبه دست یافته که  پیامبر اکرم

 .ندرجه اعال رسیده بوددر مودت و رحمت به خانواده نیز به د ند،بود

و  ند،گرفتنمی های بالوجهایراد گی،خانوادزندگی در  رسول خدا

در خانواده و  ند،داداختصاص نمی نا به نفع شخصی، به خودچیزی را ب

 ند.سرشار از انرژی عشق و دوستی به همه بود

  .خوابیدنمی ،بوسیدتا فاطمه را نمیبه عنوان نمونه: 

 خود و در رفتار ،جلوه رحمت و محبت بود -به تمام معنا -حضرت

 . دادآن را نشان می

 در رفتار حضرت، مودت و رحمت یمعیارهای اصلاز به طور کلی، 

 :اشاره کرد زیرتوان به موارد می

 ی؛های زبانی و گفتارجلوه -١

 ی؛ابراز عالقه و محبت زبان -2
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 ؛خطاب کردن با محبت -3

 ١آمیز.گفتگوی محبت -4

 تأمین نیازها -11

که تأمین درست، معتدل و به موقع  ،خانواده نیازهای گوناگونی دارند اعضای یک

 نقش اساسی دارد.  ،آن نیازها در تحقق روابط سالم و پرنشاط و رشد دهنده

 زن و مرد نیازهای عاطفی، روحی، مادی، امنیتی و جنسی دارند 

بنا بر سیره تبلیغی خود، برای رسیدگی به  رسول گرامی اسالم

اساس  و بر ،کوشیدم و برآوردن نیازهای آنان بسیار میکارهای مرد

و  ،مواسات اسالمی، در خوشی و ناخوشی، با ایشان همراه و همدرد بود

 .کرداز هیچ کمکی به مؤمنان دریغ نمی

بهترین اشخاص در زندگی کسانی  در نگاه پیامبر اکرمکه نتیجه آن

 به درستی تأمین نمایند. و ،که نیازهای اعضای خانواده را دریابند ،هستند

 تفاهم و توافق .12

جز با تفاهم و توافق  ،نام خانوادهه قرار گرفتن زن و مرد در یک منظومه ب

 میسر نیست. 

ها که پاسداشت آن ،موارد بسیاری مطرح است های نبویدر آموزه

 شود:ها اشاره میاز لوازم تفاهم و توافق زندگی است؛ که به برخی از آن

 ؛دمدارینفی خو -١

 ؛فروتنی زوجین نسبت به یکدیگر -2
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 ؛به سخن و نظر یکدیگرو اهمیت  سپاریگوش -3

 ؛نفی لجاجت -4

 ١.جویی و سرزنشنفی عیب -5

  گیرینتیجه

الگوی بشر برای  در تمامی مراحل زندگی، اکرم پیامبرگفتار و رفتار 

 ایشان و شیوه همسرداری ،رسیدن به کماالت انسانی و اخالقی است

تربیتی و  هبا الهام از سیر؛ لذا ادت خانواده را تضمین نمایدد سعتوانمی

تعالی آسایش خاطر و پیمودن راه رشد و توان به می ایشان،رهنمودهای 

 . دست یافت

روابط سالم و متعادل بین مرد و زن، خمیر مایه عشق به  ،بنابراین

های ارضای و سبب تقویت کارکردهای خانواده در حیطه ،زندگی است

زهای عاطفی، تداوم نسل انسانی و پرورش و اجتماعی کردن نیا

 شود.فرزندان می
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