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چکیده
در روانشناسی صمیمیت ،آرامش و اعتماد را از ارکان عشق مصاحبتی بهعنوان سالمترین نوع عشق دانسته ،و آن را به حس عمیق
دوستی و لذت بردن از فعالیتهای مشترک ،داشتن منافع مشترک و به اشتراک گذاشتن زمانهای شادی تعریف نمودهاند .در قرآن
کریم بهعنوان راهنمای اساسی زندگی بشر ،ویژگیهایی برای سالمت زندگی زناشویی مطرحشده است که با تعریف عشق مصاحبتی
قابل قیاس است .پژوهش حاضر در نظر دارد از طریق بررسی آیات قرآن پیرامون زندگی زناشویی و تطبیق آن با یافتههای روانشناسی
در رابطه با عشق مصاحبتی ،ویژگیهای این نوع عشق و جایگاه آن در زندگی زناشویی را از منظر اسالم تبیین نماید .در این راستا
نکات قرآنی بهصورت تحلیل محتوای مفهومی آیات قرآن از دو پایاننامه بانامهای «اصول مدیریت خانواده از منظر دانش مشاوره و
اسالم» و «مهارتهای ارتباطی در قرآن و روانشناسی» و برخی از تفاسیر بهویژه تفسیر المیزان گردآوری شد .یافتههای پژوهش
حاضر نشان داد که عشق مصاحبتی بهعنوان واالترین نوع رابطهی همسران که منشأ رضایت زوجین است در قالب توصیههایی در
آموزههای اسالمی مطرح گردیده است.
کلیدواژه :عشق مصاحبتی ،ازدواج سالم ،قرآن.
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مقدمه
پژوهشهای متعددی نشان دادهاند که واالترین نوع عشق ،برای پایداری خانواده و افزایش کیفیت رابطهی زناشویی عشق مصاحبتی
است (برشاید0202 ،؛ آقامحمدی0631 ،؛ ارشدی و آقامحمدی .)0631 ،اسپیریچر و ریگان ( )0331معتقدند که ماهیت عشق
مصاحبتی بهگونهایست که موجب افزایش رضایت زناشویی میشود .به این دلیل که افراد دارای عشق مصاحبتی ،تالشهای هدفمندی
در جهت بهبود روابط زناشویی میکنند .بهعنوان نمونه ،آنها بیان کردند که افراد دارای این نوع عشق ،به دلیل احترام متقابلی که
برای شریک عشقی خود قائل هستند ،با او مشارکت فعالی در امور زندگی دارند ،با تعدیل نظرات خود سعی دررسیدن به توافق با
همسر خویش دارند و در مواقع خطا ،به امید بهبود رابطهی زناشویی ،همسر خویش را میبخشند .اینگونه رفتارها موجب میشود
که کیفیت و رضایت از رابطهی زناشویی افزایش یابد.
قرآن کریم بهعنوان راهنمای اساسی زندگی بشر ،در مورد کیفیت رابطهی زناشویی و نوع این رابطه ،آموزههای مهمی دارد که همهی
آنها در جهت افزایش کیفیت رابطهی زناشویی و ارتقاء سطح سالمت خانواده است؛ گرچه آموزههای قرآن بسیار وسیعتر از
مفهومسازیهای انسانی است ،بااینحال ،برخی از ویژگیهای مطرحشده در قرآن کریم ،قابل قیاس با ویژگیهای عشق مصاحبتی
از دیدگاه برشاید ( )0202است .بنابراین ،هدف اصلی پژوهش حاضر جستجوی ویژگیهای این نوع عشق در آموزههای قرآن بر
اساس تعریف مفهومی عشق مصاحبتی است.
برای دستیابی به این هدف ،آیاتی از قرآن که بازندگی زوجی و خانوادگی مرتبط بودهاند ،بر اساس دو پایاننامه بانامهای «اصول
مدیریت خانواده از منظر دانش مشاوره و اسالم» و «مهارتهای ارتباطی در قرآن و روانشناسی» و برخی از تفاسیر بهویژه تفسیر
المیزان استخراجشده و از نظر محتوایی با استفاده از روش تحلیل محتوای مفهومی ،مورد تحلیل قرار گرفتند.
در ادامه با تعریفی از ع شق م صاحبتی و پسازآن ویژگیهای این نوع ع شق به صورت تطبیقی از روان شنا سی و قرآن تبیین
خواهد شد.
 -1تعریف عشق مصاحبتی
برخی از انسان شناسان و روان شناسان اجتماعی عشق را یک پدیدهی جهانی میدانند .آنها معتقدند حداقل یکی از انواع عشق
در تمام اعصار در تاریخ بشر وجود داشته است (هاتفیلد و راپسون .)0220 ،0همانطور که در دستنو شتههای انسانهای باستانی
افالطون در حدود  022سال قبل از میالد عشق را مطرح کرده است (واترفیلد .)0220 ،0مار ستین .)0311( 6پس از مطالعات خود،
اعالم کرد که ع شق یک پدیدهی واحد نی ست بلکه انواع ب سیاری ع شق در افراد مختلف با شرکای ع شقی مختلف در بافتهای
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اجتماعی و فرهنگی مختلف و در موقعیتهای مختلف قابلم شاهده ا ست .بنابراین ،حتی ع شق یک فرد م شخص در موقعیتهای
فیزیولوژیکی مختلف ،با افکار و انگیزههای مختلف ،در بافتهای متعدد به یک شریک خاص ،متفاوت خواهد بود.
فهر و راسل 0در سال  ،0330در دو پژوهش مجزا انواع عشق را توسط دانشجویان نامگذاری و امتیازبندی کردند؛ یافتههای پژوهش
آنها نشان داد عشق مصاحبتی از نظر قابلاحترام بودن و مقدس بودن باالترین درجه را دریافت کرد .پسازآن ،فهر ( )0330عنوان
کرد که عشق مصاحبتی برای اکثر مردم معنای عشق دوستان به یکدیگر و انواع عشق خانوادگی (زن و شوهر ،خواهر و برادر) را
تداعی میکند.
در نهایت ،برشاید در سال  0202بر مبنای  02سال پژوهش در مورد عشق ،سه نوع عشق خیالانگیز ،0عشق مصاحبتی 6و عشق
دلسوزانه 0را از هم جدا کرد .عشق خیالانگیز نام مستعار بسیاری از انواع عشق است ،که در قالب تعریف عشق پرشور ،عشق
شهوانی ،عشق اعتیادآور 1و عشق میگنجند (برشاید .)0202 ،عشق مصاحبتی بهصورت دوست داشتن شدید ،عشق دوستی ،عشق
برادرانه ،3عشق زناشویی7و عشق والدینی 1تعریف میشود و در نهایت ،عشق دلسوزانه چندین نام مستعار دارد؛ عشق الهی ،3عشق
مراقبتکننده ،02عشق ازخودگذشته ،00عشق ایثارگرانه ،00عشق خالص ،06عشق راستین 00و عشق نوعدوستانه( 01برشاید.)0202 ،
گرات و فریز )0330( 03عشق مصاحبتی را بهصورت ،عشق بر مبنای دوستی ،عشق با آرامش و عشق همراه با اعتماد تعریف کردهاند
که بر مبنای حس عمیق دوستی و لذت بردن از فعالیتهای مشترک ،منافع مشترک و به اشتراک گذاشتن زمانهای شادی است.
رایس و شیور )0311( 07نیز صمیمیت را بهصورت آگاهی از خصوصیات شریک عشقی ،درک کامل او و برقراری ارتباط عاطفی
همراه با نگرشهای مثبت نسبت به شریک عشقی تعریف کردهاند؛ که مستلزم پذیرش کامل شریک عشقی در همهی جنبههای منفی
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است .این نظریهپردازان تأکید کردهاند که صمیمیت معموالً بهتدریج رشد میکند و در نقطهای ثابت میماند و منجر به ایجاد عشق
مصاحبتی میشود .هاتفیلد و راپسون ( )0220نیز عشق مصاحبتی را با حس تعلق ،تعهد و صمیمیت بهصورت ،مهربانی نسبت به
کسانی که زندگیمان به آنها پیوند خورده است ،تعریف کردهاند .اسپیریچر و ریگان )0331( 0در بحث راجع به انواع عشق بیان
میکنند که شاید انگیزه و یا اجزای فیزیولوژیکی جنسی (بهعنوانمثال ،هیجان جنسی ،انگیختگی جنسی ،میل جنسی) از ویژگیهای
مهم تجربه عشق رمانتیک باشند ولی احساسات جنسی ذهنی مربوط به نزدیکی ،گرما ،رضایت ،و سازگاری (صمیمیت جنسی)
بخش مهمی از تجربه عشق مصاحبتی هستند.
اولین شاخص تعریف گرات و فریز ( )0330از عشق مصاحبتی ،دوستی به معنای رفاقت و صمیمیت است .منظور از دوستی ،یک
رابطهی دوستانهی پایدار ،طوالنیمدت و متعهدانه که همراه با میزان زیادی صمیمیت است .الزمهی رسیدن به این میزان صمیمیت،
انجام فعالیتهای مشترک و داشتن منافع مشترک با شریک عشقی است .برشاید این نوع عشق را بر اساس قوانین پاداش و تنبیه
تبیین میکند و معتقد است این نوع عشق یک نوع دادوستد صمیمیانه است (برشاید.)0202 ،
 -2بررسی تطبیقی ویژگیهای عشق مصاحبتی از منظر قرآن و روانشناسی
برخی از ویژگیهای مطرحشده در قرآن کریم ،قابل قیاس با ویژگیهای عشق مصاحبتی از دیدگاه برشاید ( )0202است .در این
قسمت سعی بر جستجوی ویژگیهای این نوع عشق در آموزههای قرآن است.
 -1-2صمیمیت
ازآنجاییکه در قرآن کریم صفات نیک خداوند به انسان نیز توصیهشده است ،برای ارتقاء کیفیت روابط بین فردی (ازجمله روابط
والدین و فرزندان یا زن و شوهر) نیز صفاتی عنوانشده است که بهصورت متعالی و در حد کمال در خداوند وجود دارد .برای مثال،
خداوند با مخلوقات خود رابطهای بر اساس مودت و رحمت دارد« :قُل لِّمَن مَّا فىِ السَّمَاوَاتِ َو الْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ کَ َتبَ عَلىَ نَفْسِ ِه
الرَّحْمَةَ ( »...انعام0)00 :؛ «رَبَّنَا َوسِعْتَ کُلَّ شىْءٍ رَّحْمَةً وَ عِلْمًا ( »...غافر.6)7 :
بنابراین ،اولین توصیهی خداوند به بشر در روابط زناشویی ،ارتباطات قلبی و دوستی میان زوجین است .ارتباط قلبی و دوستیای
که در متن قرآن آمده ا ست معنای ب سیار نزدیکی با واژهی صمیمیت و رفاقت از دیدگاه روان شنا سان متخ صص ع شق و تعریف
مفهومی ع شق م صاحبتی دارد .بهعنوانمثال ،در آیهی  00سورهی روم آمده ا ست« :وَ مِنْ ءَایَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکمُ مِّنْ أَنفُ سِ کُمْ أَزْوَاجًا

- Sprecher & Regan
«2بگو آنچه در آسمان ها و زمين است از آن كيست؟ بگو از آن خداوند است كه بر خويش بخشايش را بر خويش مقرّر داشته است».
«3پروردگار ما! بخشايش و دانش تو همه چيز را فراگير است».
«4و از نشانههاى او اين است كه از خودتان همسرانى برايتان آفريد تا كنار آنان آرامش يابيد و ميان شما دلبستگى پايدار و مهر پديد آورد؛ بىگمان در اين،
نشانههايى است براى گروهى كه مىانديشند».
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«مودت» به معنای محبتی است که در مقام عمل ظاهر باشد .یعنی محبت عملی که در رفتار مشاهده شود (طباطبایی ،0670 ،ج،03
ص  .)033بر این اساس با اظهار محبت ،مودت جاری میشود .در این آیه خداوند ایجاد مودت و رحمت بین زن و شوهر را از
آیات خود برشمرده است .همانگونه که ذکر شد ،در تعریف هاتفیلد و راپسون ( )0220نیز مهربانی به همین معنا آورده شده است.
برای «رحمت» نیز دو معنای عطوفت و دلسوزی ،و بخشش به کار رفته است( .ابن منظور ،0611 ،ج ،00ص)060 ،062؛ لذا اقتضای
رحمت و مودّت نمیتواند بیان نقاط منفی و ضعفهای همسر باشد (بارباز اصفهانی ،0636 ،ص .)06این تعریف معادل تعریف
رایس و شیور ( )0311از صمیمیت است؛ دیدن ویژگیهای مثبت همسر و پذیرش ویژگیهای منفی او.
از طرفی قرآن بر الفت و دوستی در روابط بین فردی بهویژه روابط زناشویی تاکید دارد« :وَ أَلَّفَ بَینْ قُلُوبهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فىِ الْأَرْضِ
جَمِیعًا مَّا أَلَّفْتَ بَینْ قُلُو ِبهِمْ وَ لَکِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَیْنهمْ إِنَّهُ عَزِیزٌ حَکِیم» (انفال:

0.)36

 -3-2فعالیت مشارکتی
یکی دیگر از شاخصهای صمیمیت در عشق مصاحبتی ،لذت بردن از فعالیتهای مشترک ،منافع مشترک و به اشتراک گذاشتن
زمانهای شادی است (گرات و فریز .)0330،گرات و فریز ( )0330الزمهی این ویژگی را رابطهی کالمی صحیح و دوستانه بین
زوجین میدانند .خداوند نیز در قرآن کریم برای گفتگوی موثر در روابط بین فردی چندین شاخص معرفی کرده است .بهعنوانمثال،
ک هُمْ
ک الَّذِینَ هَدَئهُمُ اللَّهُ وَ أُوْلَئ َ
سنَهُ أُوْلَئ َ
گوش دادن به سخنان یکدیگر با دقت و مثبتنگری؛ «الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْ َ
أُوْلُواْ الْأَلْبَاب» (زمر)01 :
«وَ إِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَ أَنصِتُواْ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُون» (اعراف)020 :
ک فَاعْفُ عَنهمْ وَ
ظ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِ َ
همچنین ،نرم و مالیم سخن گفتن؛ « فَبِمَا رَحْمَ ٍة مِّنَ اللَّ ِه لِنتَ لَهُ ْم وَ لَ ْو کُنتَ فَظًّا َغلِی َ
اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فىِ الْأَمْرِ فَ ِإذَا عَزَمْتَ َفتَ َوکَّلْ عَلىَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یحبُّ الْمُتَوَکلِّین» (آل عمران)013 :
حلَّ
به عالوه یکی از راههای انجام فعالیتهای مشترک بین زن و شوهر از دیدگاه قرآن حفظ دارایی و اموال یکدیگر است ...« :وَ أُ ِ
لَکُم مَّا وَرَاءَ ذَالِکُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِکُم محْصِنِینَ غَیرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهنَّ فأتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لَا جُنَاحَ َعلَیْکُمْ فِیمَا
تَرَاضَیْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ( .»...نساء:

0.)00

حفظ مال یکی دیگر از وظایف همسران است که هر چه صمیمیت آنها بیشتر باشد در این خصوص کوشاترند و این خود نشانه

 -4-2حل کردن مسائل زندگی بهصورت مشترک

«1و دلهاى آنان را با هم پيوستگى داد؛ اگر همه آنچه را در زمين است مىبخشيدى ميان دلهاى آنها پيوستگى نمىدادى اما خداوند ايشان را با هم پيوستگى
داد؛ بىگمان او پيروزمندى فرزانه است».
 ...«2و جز اينها برايتان حالل شده است كه با دارايى خود به دست آوريد در حالى كه پاكدامن باشيد و زناكار نباشيد ،كابين آن زنان را كه از آنان (با ازدواج غير
دائم) بهرهمند شدهايد به عنوان واجب بپردازيد و در آنچه پس از تعيين (كابين) واجب ،همداستان شويد بر شما گناهى نيست.»...
مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری ،دوره هفتم ،شماره پنجاه و پنجم ،سال 1041
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صمیمیت زن و شوهر است یعنی رابطهای دوطرفه بین این دو امر جریان دارد (بارباز اصفهانی ،0636 ،ص.)03

آقامحمدی و همکاران

مؤلفه های عشق مصاحبتی از دیدگاه قرآن......

شاخص دیگر عشق مصاحبتی در تعریف رفاقت ،حل کردن مسائل زندگی بهصورت مشترک است (گرات و فریز.)0330 ،
قرآن کریم در دو دسته آیه به این موضوع پرداخته است؛ یکی مشورت و همفکری به طور عام« ،وَ الَّذِینَ اسْتَجَابُواْ لِرَبهّمْ وَ أَقَامُواْ
الصَّلَوةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنهمْ وَ ِممَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُون» (شوری )61 :و دیگری مشورت و گفتمان بین اعضای خانواده به طور خاص
که نشان از اهمیت این رفتار در بهبود روابط زن و شوهر دارد؛
« ...فَإِنْ أَرَادَا فِصَاالً عَن تَرَاضٍ مِّنهمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَیهمَا( »...بقره0)066 :؛ « ...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکمْ فَأتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُو ْا
بَیْنَکمُ بمعْرُوفٍ وَ إِن تَعَاسَرْتمُ فَسَترُضِعُ لَهُ أُخْرَى»( .طالق0)3 :؛ «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَ ْو إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ َعلَیهْمَا أَن
یُصْلِحَا بَیْنهَما صُلْحًا وَ الصُّلْحُ خَیرْ ًا وَ أُحْضرِتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ( »...نساء:

6.)001

 -5-2صمیمیت جنسی
از جنبهای دیگر به اعتقاد اسپیریچر و همکاران ( )0331صمیمیت جنسی به معنای احساسات ذهنی مربوط به نزدیکی ،رضایت ،و
سازگاری بخش مهمی از تجربهی عشق مصاحبتی هستند .خداوند نیز در قرآن کریم عالوه بر روابط جنسی زوجین ،برای صمیمیت
ل
جسمی هم اهمیتی ویژه قائل است بهطوری که ایجاد زمان اختصاصی برای روابط زناشویی به رسمیت شناخته شده است« :أُحِ َّ
ن وَ ا ْبتَغُواْ مَا َکتَبَ ال َّلهُ لَکُمْ...وَ لَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنتُمْ
س لَّهُنَّ  ...فَالْآنَ بَاشِرُوهُ َّ
لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلىَ نِسَائکُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُمْ وَ أَنتُمْ لِبَا ٌ
عَکِفُونَ فىِ الْمَسَاجِدِ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا( »...بقره0)017 :؛ «یَأَیهَّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ الصَّلَوةَ وَ أَنتُمْ سُکَارَى حَتىَ تَعْلَمُواْ مَا
تَقُولُونَ وَ لَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِیلٍ حَتىَ تَغْتَسِلُواْ وَ إِن کُنتُم مَّرْضىَ أَوْ عَلىَ سَفَرٍ أَوْ جَا َء أَحَدٌ مِّنکُم مِّنَ الْغَائطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَ ْم
تجِدُواْ مَاءً فَتَیَمَّمُواْ صَعِیدًا طَیِّبًا( »...نساء:

1.)06

به عالوه ،وجود اوقات خصوصی برای تحکیم روابط زناشویی مهم و اساسی است و موجب همصحبتی و در نتیجه افزایش محبت
زوج نسبت به همدیگر و کسب آرامش میشود 3و بالعکس بی توجهی به آن غالباً موجب از هم پاشیدگی زندگی می گردد (بارباز
اصفهانی ،0636 ،ص .)73
 ...«1پس اگر (پدر و مادر) با رضايت و رايزنى با هم بازگرفتن (زودتر كودك) از شير را خواستند ،گناهى ندارند.»...
...«2و اگر براى شما (به نوزاد) شير دهند مزدشان را بپردازيد و ميان خويش به شايستگى رايزنى كنيد و اگر (در توافق) دشوارى داريد ديگرى او را شير دهد».
«3و اگر زنى از كناره گيرى يا رويگردانى شويش بيم دارد بر آن دو گناهى نيست كه ميان خود به سازشى شايسته برسند و سازش نيكوتر است و جانها آز را در

«4آميزش با زنانتان در شب روزهدارى براى شما حالل شده است .آنها جامهی شما و شما جامهی آنهاييد...اكنون (مىتوانيد) با آنان آميزش كنيد و آنچه خداوند براى شما مقرّر داشته
است باز جوييد … ،؛ سپس روزه را تا شب به پايان رسانيد و در حالى كه در مسجدها اعتكاف كردهايد از آنان كام مجوييد ،اينها حدود خداوند است ،به آنها نزديك نشويد.»...

«5اى مؤمنان! در حال مستى به نماز رو نياوريد تا هنگامى كه دريابيد چه مىگوييد و نيز در حال جنابت (به نماز و محل نماز رو نياوريد) مگر رهگذر باشيد تا آنكه
غسل كنيد و اگر بيمار يا در سفر بوديد و يا يكى از شما از جاى قضاى حاجت باز آمد يا با زنان آميزش كرديد و آب نيافتيد به خاكى پاك تيمّم كنيد.»...
كتْ أَيْمَانُكمُ َو الَّذِينَ لَ ْم يَبْلُغُواْ الحلمَ مِنكمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَ ْبلِ صَلَوةِ الْ َفجْرِ وَ حِينَ َتضَعُونَ ِثيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِن بَ ْع ِد
 «6يَأَيُّهَا ا َّلذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَأذِنكُمُ ا َّلذِينَ مَلَ َ
ن َطوَّافُونَ عَ َليْكمُ بَعْضُكُمْ عَلىَ بَعْضٍ؛ اى مؤمنان! بايد كسانى كه بردگان شمايند و نابالغان شما
س عَلَيْكمُ وَ لَا عَ َليْهِمْ جُنَاحُ بَ ْعدَهُ َّ
صَلَوةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ َعوْرَاتٍ لَّكُ ْم لَيْ َ
سه بار از شما رخصت بخواهند :پيش از نماز بامداد و هنگامى كه نيمروز لباس خود را در مىآوريد و پس از نماز عشاء كه سه هنگام برهنگى و تنهايى شماست پس
از آن بر شما و ايشان گناهى نيست (اگر از شما رخصت نگيرند) كه گرد شما در گردشند و با يكديگر به سر مىبريد.»..
مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری ،دوره هفتم ،شماره پنجاه و پنجم ،سال 1041
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آستين دارند.»...

آقامحمدی و همکاران

مؤلفه های عشق مصاحبتی از دیدگاه قرآن......

 -6-2آرامش و امنیت عاطفی
دومین ویژگی عشق مصاحبتی از دیدگاه گرات و فریز ( ،)0330عشق با آرامش است .عشق با آرامش یعنی رسیدن به امنیت عاطفی
و جدا شدن از هیجانات آتشین عشق خیالانگیز ،درعینحال ،لذت بردن از بودن با یکدیگر است .در قرآن کریم در رابطه با این
موضوع آیاتی آمده است که در ادامه به برخی از آنها پرداخته خواهد شد.
ل بَیْنَکُم مَّوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فىِ ذَالِکَ الَیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُون» (روم:
«وَ مِنْ ءَایَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکمُ مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُواْ إِلَیْهَا وَ جَعَ َ
0)00؛ و «هُوَ الَّذِى خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنهْا زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ إِلَیهْا فَلَمَّا تَغَشَّئهَا حَمَ َلتْ حَ ْمالً خَفِیفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت
دَّعَوَا اللَّهَ رَ َّبهُمَا لَئنِ ءَاتَیْ َتنَا صَالِحًا لَّنَکُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِین»

(اعراف0.)013:

در این آیات سکونت به معنای آرامش و در تقابل با اضطراب است .بسیاری از تشویشها و نگرانیهای زن و مرد با ازدواج کاهش
مییابد چون با تکیه کردن بر هم به امنیت خاطر میرسند بهطوریکه حمایت روانی حاصل از ازدواج نسبت به دیگر روابط انسانی
از عمق بیشتری برخوردار است (ساالری ،یونسی ،شریفینیا و غروی.)0630 ،
با بروز مشکالت تعارضات افزایش مییابد و موجب اختالفات زناشویی میشود ،درحالیکه خوشبینی و مثبت اندیشی درنتیجهی
اعتماد و توکل به خدا و وعدههای الهی به وجود میآید .خداوند در قرآن برای ایجاد مثبتنگری نسبت به حوادث جهان ،افکار،
سخنان و رفتار انسانها ،توجه فردی را که با مشکل مواجه است به سمت خوبیها سوق میدهد تا از رنج او کاسته شود .این نوع
ن بِالْمَعْرُوفِ َفإِن کَرِ ْهتُمُوهُنَّ فَعَسىَ أَن
نگاه به حوادث ناخوشایند پیشآمده ،موجب آرامش میگردد« :یَأَ ُّیهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ  ...عَاشرُوهُ َّ
تَکْرَهُواْ شَیْئا َو یجَعَلَ اللَّهُ فِیهِ خَیرْا کَثِیرًا»( .نساء6)03 :؛ «وَ أَنکِحُواْ الْأَیَامَى منکم وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکمَ ِإمَائکُمْ إِن یَکُونُواْ فُقَرَاءَ یُغْنِهِ ُم
اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیم* وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لَا یجِدُونَ نِکاَحًا حَتىَ یُغْنِیهمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ( »...نور:

0.)66-60

برشاید ( )0202معتقد است برای رسیدن به آرامش در این نوع عشق ،ایثار و گذشت الزمهی اصلی رابطه است .قرآن کریم نیز این
ویژگی را بهصورت نصیحت کردن در مقابل خطای رفتاری همسر عنوان میکند...« :وَ اسْتَغْفِرِى لِذَنبِکِ إِنَّکِ کُنتِ مِنَ الخْاطئن».
(یوسف 1.)03 :این آیه شرح حال عزیز مصر است که با وجود اینکه همسرش زلیخا کار بسیار شنیعی انجام داده بود به او گفت
برای گناه خود از خدا آمرزش بخواه و با وجود خشم اقدامی انجام نداد و پرخاشگری نکرد (بارباز اصفهانی ،ص  .)67همچنین ،در
جای دیگری از قرآن آمده است« :یَأَیهَّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِکُ ْم وَ أَوْلَادِکُمْ عَدُوًّا لَّکُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَ إِن تَعْفُواْ وَ تَصْفَحُواْ وَ تَغْفِرُواْ

است براى گروهى كه مىانديشند».
 «2اوست كه شما را از تنى يگانه آفريد و از (خود) او همسرش را پديد آورد تا بدو آرامش يابد و چون با او آميزش كرد ،همسرش بارى سبك برگرفت آنگاه
(چندى) با او به سر آورد تا چون گرانبار شد ،خداوند -پروردگارشان -را خواندند كه :اگر به ما (فرزند) شايستهاى بدهى به يقين از سپاسگزاران خواهيم بود».
«3اى مؤمنان!  ....با آنان (زنان) شايسته رفتار كنيد و اگر ايشان را نمىپسنديد (بدانيد) بسا چيزى را ناپسند مىداريد و خداوند در آن خيرى بسيار نهاده است».
«4و بى همسران (آزاد) و بردگان و كنيزان شايسته تان را همسر دهيد ،اگر نادار باشند خداوند از بخشش خويش به آنان بىنيازى مىدهد و خداوند نعمتگسترى
داناست؛ و كسانى كه (توان) زناشويى نمى يابند بايد خويشتندارى كنند تا خداوند به آنان از بخشش خويش بىنيازى دهد.»...
( ...« 5اى زن!) تو نيز براى گناهت آمرزش بخواه كه تو بىگمان از خطاكاران بودهاى».
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«1و از نشانههاى او ا ين است كه از خودتان همسرانى برايتان آفريد تا كنار آنان آرامش يابيد و ميان شما دلبستگى پايدار و مهر پديد آورد؛ بىگمان در اين ،نشانههايى

آقامحمدی و همکاران

مؤلفه های عشق مصاحبتی از دیدگاه قرآن......

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیم» (تغابن .0)00 :در این آیه خداوند فرموده :عفو در برابر بدی ،تنفر و کینه را به محبت و صمیمیت تبدیل میکند
که «عفو» تجویز شده در این آیه یعنی زایل کردن گناه کسی و نادیده گرفتن آن (راغب اصفهانی ،0000 ،ج  ،0ص )170؛ و صفح
یعنی ترک مالمت و از عفو بلیغتر است (راغب اصفهانی ،0000 ،ج  ،0ص .)013
 -7-2اعتماد
در نهایت سومین ویژگی اساسی عشق مصاحبتی از دیدگاه گرات و فریز ( ،)0330عشق همراه با اعتماد است .اعتماد یعنی احساس
امنیت به تکیهگاه بدون شرط و دوست داشتن و دوست داشته شدن غیر مشروط.
یکی از مقدمات اعتمادسازی بین دو نفر رازداری است و حفظ اسرار در رابطهی زناشویی اهمیتی دوچندان دارد .خداوند در قرآن
کریم زن و مرد را به لباس یکدیگر تشبیه کرده است ...« :هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُمْ وَ أَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ( .»..بقره0)017 :؛ تا همانگونه که لباس
عیوب انسان را از دیده ها میپوشاند ،زن و مرد هم متوجه باشند که باید عیب یکدیگر را بپوشانند و این همان اصل رازداری برای
زن و شوهر است (جوادی آملی ،0611 ،ص  .)032 -030برداشت دیگری که از واژهی لباس میشود اینکه بین لباس و کسی که
آن لباس را پوشیده رابطهای تنگاتنگ است.
در جای دیگر قرآن آمده است:
«یَأَیهَّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِکُمْ لَا یَأْلُونَکُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ ( »...آل عمران:

6.)001

واژهی «بطانة» در اصل به معنای آستر است که از خود لباس به بدن نزدیکتر است .چون آستر لباس بر بدن انسان اشراف دارد و
عیوب و زیباییها در آن مخفی است ،همسر نیز به معنی محرم اسرار است در این آیه شریفه "،ولیجه" (خویشاوند نزدیک) را"
بطانه" (آستر) نامیده و وجهش این است که آستر به پوست بدن نزدیک است تا رویه لباس .چون آستر لباس بر باطن انسان اشراف
و اطالع دارد و مىداند که آدمى در زیر لباس چه پنهان کرده ،خویشاوند آدمى هم همینطور است ،از بیگانگان به آدمى نزدیکتر و
به اسرار آدمى واقفتر است .ازآنجاییکه همسر از هر خویشاوند نزدیکی به شخص نزدیکتر است میتوان این آیه را نیز مصداقی
از ویژگیهای الزم در ایجاد عشق همسران شمرد.
در جای دیگر قرآن رازداری زوجین به طور اخص مطرح گردیده است« :وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبىِ إِلىَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِیثًا َفلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ َو
أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَکَ هَاذَا قَالَ نَبَّأَنىِ الْعَلِیمُ الْخَبِیر» (تحریم:

0.)6

بخشاينده است».
...«2آنها جامهی شما و شما جامهی آنهاييد.»...

ق شما كوتاهى نمىكنند و دوست مىدارند شما در سختى به سر بريد».
«3اى مؤمنان! كسانى از غير خودتان را محرم راز مگيريد كه از هيچ تباهى در ح ّ
 «4و آنگاه كه پيامبر به يكى از همسرانش سخنى را ،نهانى گفت و چون او آن را (به همسر ديگر) خبر داد و خداوند پيامبر را از آن آگاه كرد وى بخشى از آن را
(به همسران خود) گفت و در (گفتن) بخشى ديگر خوددارى ورزيد ،پس هنگامى كه (پيامبر) آن (همسر رازگشا) را از اين (امر) باخبر ساخت (همسر) گفت :چه
كسى تو را از اين (رازگشايى من) آگاه كرد؟ (پيامبر) گفت :خداوند داناى آگاه مرا با خبر ساخت».
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«1اى مؤمنان! برخى از همسران و فرزندانتان دشمن شمايند پس ،از آنان دورى گزينيد و اگر درگذريد و ببخشاييد و چشم بپوشيد بىگمان خداوند (نيز) آمرزندهاى

آقامحمدی و همکاران

مؤلفه های عشق مصاحبتی از دیدگاه قرآن......

خداوند در این آیه الگویی از رفتار پیامبر (ص) برای ما فراهم آورده است که رسول اکرم (ص) حتی وقتی همسرش راز او را فاش
کرد و خدا پیغمبر را مطلع ساخت باز هم با او بدرفتاری نکرد .میتوان گفت زن و شوهر برای یکدیگر چون لباس هستند .خاصیت
لباس این است که فرد را از آسیبها حفظ میکند و عیوب وی را می پوشاند و باعث آبرو و زیبایی بیشتر او میشود (ساالری و
همکاران.)0630 ،
از طرفی ،در روابط زناشویی عفت داشتن از طرف همسران اعتماد آنها را به یکدیگر افزایش میدهد .در قرآن توصیهها و راهکارهایی
جهُمْ ذَلکَ أَزْکىَ ل َهمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرُ بِمَا یَصْنَعُونَ*
ن أَبْصَارِهِمْ وَ یحفَظُواْ فُرُو َ
در این خصوص آمده است ازجمله« :قُل لِّلْ ُمؤْمِنِینَ یَغُضُّواْ مِ ْ
جیُوبهِنَّ وَ لَا
ت یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَ یحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ َو لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَ َر مِنْهَا وَ لْیَضْرِ ْبنَ بخِمُرِهِنَّ عَلىَ ُ
وَ قُل لِّلْ ُمؤْمِنَا ِ
یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَائهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَا ِنهِنَّ أَوْ بَنىِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنىِ أَخَوَاتِهِنَّ أَ ْو
ن
نِسَائهِنَّ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَا ُنهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیرْ أُوْلىِ الْارْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُواْ عَلىَ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَ لَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِ َّ
لِیُعْلَمَ مَا یخِیفینَ مِن زِینَتِهِنَّ ( »...نور0)60 -62 :؛ «یَا نِسَاءَ النَّبىِّ لَسْتنَّ کَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَیْتن فَلَاتخَضعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِى فىِ
قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ ُقلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا» (احزاب:

0.)60

مورد دیگری که اعتماد طرفین را تقویت میکند وفای به عهد و پیمان است .در قرآن از ازدواج بهعنوان «پیمان محکم» یاد شده
است« :وَ کَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضىَ بَعْضُکُمْ إِلىَ بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنکُم مِّیثَاقًا غَلِیظًا» (نساء:

6.)00

نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر تطبیق ویژگیهای عشق مصاحبتی (بهعنوان واالترین عشق مرتبط باکیفیت زندگی زناشویی) با آیات قرآن
کریم بود .بر اساس آنچه در مقدمه بیان شد ،عشق مصاحبتی ،عشقی بر مبنای دوست داشتنِ عمیق فردی است که زندگی انسان با
او درهمتنیده است .برخالف عشق خیال انگیز که تجمعی از احساسات منفی و مثبت است ،این نوع عشق با احساسات مثبت و
متعادل همراه است و احساسات منفی در آن کمترین حالت ممکن است (برهم .)0311 ،0همچنین پایهی اصلی آن ،همراهی و
مشارکت ،احترام بهطرف مقابل ،تحسین ،بخشش ،اعتماد بین فردی و پاداش است (استرنبرگ .)0311 ،همانگونه که در بخش
یافتهها مشهود است ،قرآن کریم برای تکتک صفات این عشق توصیههایی مطرح کرده است.

مؤمن بگو ديدگان (از نگاه حرام) فرو دارند و پاكدامنى ورزند و زيور خود را آشكار نگردانند مگر آنچه از آن ،كه خود پيداست و بايد روسرىهايشان را بر گريبان
خويش افكنند و زيور خود را آشكار نگردانند جز بر شوهرانشان يا پدرانشان يا پدران شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران شوهرانشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان
يا پسران خواهرانشان يا زنان (هم آيين) شان يا كنيزهاشان يا مردان وابسته اى كه نياز (به زن) ندارند يا كودكانى كه از شرمگاههاى زنان آگاهى ندارند و چنان پا
نكوبند كه آنچه از زيورشان پوشيده مىدارند آشكار گردد.»...
 «2اى زنان پيامبر! اگر پرهيزگارى ورزيد همانند هيچ يك از زنان نيستيد (بلكه برتريد)؛ پس نرم سخن مگوييد مبادا آنكه بيماردل است به طمع افتد و (نيز) سخن به
شايستگى گوييد».
«3و چگونه آن را باز مىستانيد در حالى كه با يكديگر آميزش كردهايد و آنان از شما پيمانى استوار ،ستاندهاند».
- Brehm
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 «1به مردان مؤمن بگو ديدگان (از نگاه حرام) فرو دارند و پاكدامنى ورزند ،اين براى آنان پاكتر است ،بىگمان خداوند از آنچه مىكنند آگاه است.و به زنان

مؤلفه های عشق مصاحبتی از دیدگاه قرآن......

-

آقامحمدی و همکاران

در قرآن کریم صمیمیت عاطفی مرتبط با عشق مصاحبتی بهصورت مودت ،رحمت ،بطانه و رابطهی کالمی مطرحشده
است.

-

همچنین قرآن کریم در رابطه با صمیمیت جنسی و جسمی ،آیهی واضحی بهعنوان ایجاد زمان اختصاصی برای روابط
زناشویی (جنسی و جسمی) را مطرح کرده است.

-

در مورد اهداف و فعالیتهای مشترک در عشق مصاحبتی که موجب افزایش دوستی زوجین میگردد ،اهداف اقتصادی و
مشورت در امور زندگی مطرحشده است.

-

و در نهایت صفت آرامش روانی مرتبط با این نوع عشق با سکونت ،گذشت ،رازداری ،عفت و وفای به عهد تعریفشده
است.

بهطورکلی ویژگیهای عشق مصاحبتی بهعنوان عشق سالم با توصیههای قرآن کریم برای بهبود زندگی زناشویی تطبیق کامل دارد و
این امر مؤید آن است که با تفکر ،تأمل ،مطالعه و بررسی عمیق آیات قرآن ،میتوان راهنماییهای ارزشمند و عملیاتی برای زندگی
زناشویی و روابط بین فردی استخراج کرد .راهکارهای عملیاتی که میتواند در غالب بستههای درمانی روانشناختی بهکل جامعهی
مسلمانان و غیرمسلمانان ارائه شود .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی با روشهای پژوهشی دقیقتر این ویژگیها بررسی گردد
و بستههای درمانی تدوین شود.
منابع


ابن منظور ،جمالالدین محمدبن مکرم ( .)0611لسان العرب ،بیروت :دار صادر.



ارشدی ،نسرین و آقامحمدی ،سمیه ( .)0631ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس عشق مصاحبتی ،مجموعه مقاالت
سومین کنگرهی ملی روانشناسی اجتماعی ،تهران :ا نجمن روانشناسی اجتماعی.



آرگایل ،مایکل ( .)0616روانشناسی شادی ،ترجمهی گوهری انارکی و همکاران ،اصفهان :جهاد دانشگاهی.



آقامحمدی ،سمیه ( .)0631طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای انواع عشق در کارکنان متاهل دانشگاه شهید
چمران اهواز ،پایاننامه دکتری رشته روان شناسی عمومی ،اهواز :دانشگاه شهید چمران اهواز.



بارباز اصفهانی ،نجمه ( .)0636اصول مدیریت خانواده از منظر دانش مشاوره و اسالم ،پایاننامه کارشناسی ارشد رشته علوم
قرآن و حدیث ،اصفهان :دانشگاه اصفهان ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،گروه علوم قرآن و حدیث.



برقی ،احمد بن محمد بن خالد ( .)0670المحاسن ،محقق و مصحح :جاللالدین محدث ،قم :دارکتب االسالمیة.



جوادی آملی ،عبداهلل ( .)0611تفسیر تسنیم ،قم :نشر اسراء.



خمسه ،اکرم ،حسینیان ،سیمین ( .)0617بررسی تفاوتهای جنسیتی بین ابعاد مختلف صمیمیت در دانشجویان متأهل ،مطالعات
زنان ،سال  ،3شماره .10-61 ،0
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اولیاء ،نرگس ،فاتحی زاده ،مریم ،بهرامی ،فاطمه ( .)0611آموزش غنی سازی زندگی زناشویی ،تهران :نشر دانش.

آقامحمدی و همکاران

......مؤلفه های عشق مصاحبتی از دیدگاه قرآن

 دارالعلم: بیروت، دمشق، صفوان عدنان داوودی: تحقیق، المفردات فی غریب القرآن.)0000(  حسینبن محمد،راغب اصفهانی



.دارالشامیه
،» مبانی و ساختار «زوج درمانی اسالمی.)0630(  محمد، محمد حسین؛ غروی، جالل؛ شریفی نیا، محمد رضا؛ یونسی،ساالری فر
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