
 171-181، ص 1931،  اردیبهشت 4، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

717 

 

 

 میزنان مؤمن و فه توسط خانواده نمونه و با نشاط یریشکل گ

   

 

 میعلی الها، یرهبرعباس  

 

 کردستان، ایران دانشگاه فرهنگیانگروه معارف اسالمی، عضو هیات علمی مربی 

 رانیتهران، ا یدانشگاه علوم پزشک یگروه معارف اسالم اریتادسا

 

Aelhami768@yahoo.com 

 

. شودیمو مالل خاطر  یدچار خستگ یدشوار زندگ یهاخمو  چیخود و در پ یروزمره یانسان در زندگا:دهکیچ

 ی، انتخاب همسرهاراهاز  یکیحرکت کند.  یالزم است به سمت نشاط و شاد تیوضع نیاز ا ییرها یبرا

 یادیبه عوامل ز طیمح نیا مشنمونه و با نشاط داشته باشد. آرا یمناسب است که بتواند در کنار او خانواده ا

 نیپرورش چن یآمادهرا  طیزن است که مح نیزن خانه است، ا هاآن نیترمهماز  یکیدارد که  یبستگ

همسر و  یو روان یسالمت جسم یکه بر رو یو مشکالت روزمره زندگ مسائل انباریو اثرات ز کندیم یفرزندان

 نیتدو یفیتوص وهیو به ش یمقاله که به صورت کتابخانه ا نیا. در بردیم نیرا از ب گذاردیم ریتأثفرزندان 

 .دینمایمذکر  یدر مورد زنان و مادران جامعه اسالم مخصوصا  از دستورات را  ی، پاره ادهیگرد

 انتخاب همسر خانواده نمونه، ازدواج، ،می، فهمؤمنزنان  :یدیلک یهاواژه

 

 همقدم

عت یو هم با سرشت و طب یه هم با ضرورت زندگک رفتهیمبه شمار  یجوامع انسان ین اساسکرزمان ریخانواده از د 

قابل  تیاهم ینظر خانواده دارا نیو از ا ردیگیماست که انسان در آن قرار  یکانون نیسازگار بوده است. خانواده اول یانسان

 یمهم است که اسالم برا راتیتأث نیو آنقدر ا ردیگیمخانواده  طیرا از مح خود یطیمح یرفتارها نیاست. هر فرد اول یتوجه

در  یکننده ا نییمهم است و نقش تع اریسرنوشت بس کی جادیا یمحل برا نیقائل شده است. خانواده اول یا ژهیو گاهیآن جا

 .، سالمت و عملکرد فرد داردیاخالق، سبک زندگ

. روان شناسان معتقدند رسدیمخود  یاجتماع یهایژگیورشد و  ندیدر کانون خانواده به فرا شودیمکه متولد  ینوزاد

هر کودک  یو روان یاو دارد. سالمت جسمان ندهیو آ تیدر رشد شخص یهر فرد در خانواده نقش مهم یزندگ هیاول یهاسال

که  یگردد. در مرحله نوجوان نیتأم یو یازهایتا ن کندیمخانواده چقدر تالش  نکهیدارد و ا اشخانوادهبه ارتباط او با  یبستگ

 جادیدر ا یاستقالل خود را به خانواده ثابت کرده و سع ییمناسب توانا یبه شکل خواهدیمحساس است، هر نوجوان  یمرحله ا

 داینجاست که نقش زن به عنوان مادر نمود پیا دینمایمبا دوستان خود  یکیخود و خانواده کرده و شروع به نزد نیفاصله ب
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و درست  حیصح یریفرزندان را به مس توانندیمدر جامعه دارند  ییو آشنا به مسائل که قدرت فهم باال مؤمنکرده و زنان 

 .کنند تیهدا

با نشاط  طیمح تواندینمبا مسائل نوجوان نداشته باشد  یمناسب ییزمان آشنا نیمادر در ا مخصوصا  نیکه والد یصورت در

 ینامناسب یمادر فضا مخصوصا  نیوالد یاز سو دهینسنج یکند و چه بسا که کارها جادیفرزندان و همسر خود ا یبرا ییبایو ز

 .دیکانون گرم خانواده دور نما زکند و فرزندان را ا جادیرا در خانواده ا

در رفتار  یباعث مشکالت تواندیم یو اجتماع ی، مشکالت اقتصادیانحراف و نبود سالمت روان لیخانواده از قب مشکالت

و با  گردندیمفرزندان هستند که از خانواده وارد اجتماع  نیا رایجامعه گردد، ز یهم برا ینموده و باعث مشکالت جادیافرزندان 

با  توانندیمافراد  نیناسالم باشند. ا ایسالم و  یافراد توانندیم، وارد اجتماع شده و خانوادهدر  افتهیرشد  یهایژگیتوجه به و

داشته و  یخانواده بستگ کیجامعه به سالمت  کیسالمت  نی. بنابراندیناسالم نما ایخود جامعه را سالم و  یهایژگیوتوجه به 

 یدر زندگ یبرخوردار است. بدون شک هر انسان یمنزلت و قداست خاص زاسالم خانواده ا یوابسته به آن است. درنظام ارزش

داشته باشد تا به سمت آن  یدیالزم است ام تیوضع نیاز ا ییرها یکه برا شودیمروبرو  ییهایسختخود با مشکالت و 

مناسب  ی، انتخاب همسرهاراهاز  یکیرا از خانواده کاهش داد؟  ینگران نیا دیاست که چگونه با نیا یاصل سؤالحرکت کند. 

به علت  نیاز مسلم یاریبساذعان داشت که  دینمونه و با نشاط داشته باشد. البته با یاست که بتواند در کنار مرد خانواده ا

اسالم با خانواده شاد  ایکه گو کنندیم یزندگ ی، طوریو احکام اسالم میغلط خود از تعال یهابرداشتو  یغلط اجتماع یباورها

 یاست، نه تنها نف یو فطرت انسان عتیطب یاسالم که مطابق و همسو نید تیّکه اصل هو ینشاط مخالف است در حال باو 

نمونه و  یایادارد و بر آن صحه گذاشته است که چگونه خانواده  دیتأک زیبلکه بر آن ن ستیدر خانواده ن یشاد نشاط و کننده

را برعهده دارند. زن عالوه بر وجهه  یاجتماع کوچکن واحد یا یت داخلیریمد نط خانواده، زنای. در محمیکن جادیبا نشاط ا

ت یه تربکاست  ییت هاینقش و مسوول یز دارایدر سطح جامعه، در سطح خانواده ن اشیاجتماعز نقش یش و نیخو یانسان

ت در خانواده عالمت یمیو صم یرنگکی. وجود صفا، هاستنقشن یا نیترمهمانون گرم خانواده از کاز  یح فرزند و پاسداریصح

ف خود در برابر همسر عمل یدو به وظا ه زن و مرد هرکهدف بوده و نشانه آن است  نیتریاصلدن به یق ازدواج در رسیتوف

رتر است. یخانواده چشمگ یبهداشت روان نیتأمدر زنان نقش آنان در  یار قویان با توجه به وجود عواطف بسین می. در اکنندیم

مناسب  یرفتارها نیانتخاب او و همچن یو چگونگ مؤمنو  میشده است نقش همسر، به خصوص همسر فه یمقاله سع نیا در

 .گرددیم انیر خانواده بزن د

 

 :خانواده تشکیل از هدف

 رندیگیم دوش بر را سنگینی وظایف مسئولیت این پذیرش با زیرا است مهم بسیار زنان و مردان برای خانواده تشکیل

 است، نداده خانواده تشکیل هنوز که فردی. دارند آشنایی خود وظایف به نسبت کنندیم ازدواج که کسانی از بسیاری البته

 دیگری یهاتیمسئول دهدیم خانواده تشکیل به اقدام گاه هر و باشد، نیازهایش از آمده بر یهاخواسته و خود فکر به تنها شاید

 و گرم محیطی تا دهد انجام احسن نحو به را مسئولیت این که کندیم تالش و ردیگیم عهده به را قبلی یهاتیمسئول جزء

 رشد برای مناسب فضای یک ایجاد زنان مخصوصا  فرد هر برای مهم بسیار مسئولیت. کند ایجاد اشخانواده و خود برای صمیمی

 .باشدیم خانواده در

 :کرد اشاره زیر موارد به توانیم هاآن نیترمهم از که کندیم برآورده را زیادی نیازهای و اهداف ازدواج

 خانواده تشکیل( 1

 سکون و آرامش( 2

 حیاتی و جنسی نیازهای تأمین( 3

 اجتماعی تکامل و شخصیت تکمیل( 4

 ]6[ یاجتماع و روانی نیازهای نیتأم( 5
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 نشاط و شادابی داشتن( 6

 پاک و سالم نسل پرورش( 8

 اجتماعی و فردی حیای و عفت حفظ( 7

 روابط گسترش( 9

 عشق ایجاد و محبت دوستی،( 11

 آدمی وجود در تعادل برقرای( 11

 

 :آن اشکال و خانواده تاریخ

 از قبل حتی و داشته وجود نیز تاریخ ماقبل انسان زندگی در قدیم از و است همگانی و بادوام که اجتماعی سازمان تنها

 توجه با تاریخ طول در گرچه. باشدیم خانواده است آمده به وجود آدمی فعالیت تمرکز برای که سازمانی هر و دولت و عبادتگاه

 دیگر روابط سایر از بهتر و بیشتر نهاد این در انسانی روابط چون ولی آمده پیش آن برای خطراتی مختلف یهادگاهید به

: گویند می شناسان مردم. باشد بشر زندگی مهم ارکــان از بتوانـد کانون این که شده موجب امر این لذا است، شده برآورده

 رفع و کندیم طرف بر را آدمی حوائج وجهی بهترین به اجتماعی روابط خانواده در که است آن خانواده، دوام و استمرار علت

 خانوادگی، اشکال و آدمیان روابط. نیست پذیر امکان آسانی و خوبی این به رابطه این ریبه غ ای رابطه هیچ در او یهایازمندین

 .است بوده متفاوت مختلف ادوار در آن شکل و دارد انسانی خاص به قدرت بستگی

 که شکلی ،باشدیم آن شکل نیتریمترق خانواده فعلی اشکال که اندبوده باور این بر نوزدهم قرن دانشمندان از بسیاری

 ،«مختلط گروههای: »است بوده گونه بدین تاریخ طول در خانواده اشکال آنان تشخیص برحسب. یافت تغییر بعد قرن نیم در

 ظاهر علیرغم نهایت در ،«ها بچه و مادر و پدر از مرکب های خانواده» و «مادرساالری» ،«زن چند با پدرساالری های خانواده»

 آن برحسب نداردکه وجود ذاتی قدرت آدمی در یعنی نبوده؛ طبیعی و غریزی امر یک هیچگاه هاانسان در خانواده شکل امر،

 .است اجتماعی امری آن بلکه یابد، بسط و شود محقق خانواده تشکیل قدرت

 

 :خانواده سازمان اشکال

 بخصوص بوده خانوادگی زندگی اساس و پایه گذشته در «خونی هم» اصل: دهدیم نشان نژادشناسی مطالعات از ای پاره

 زیست صمیمیت با آمده به وجود شوهری و زن و فرزندان از یا خانواده یک: دیگویم لینتون - رالف. اولیه جوامع بین در

 کارهای فقط بلکه و ندارند هم با محکمی یرابطه چندان که یافته تشکیل پدری و مادر و فرزندان از آنکه یا و کنندیم

 .است شده هم به هاآن اتصال موجب دستجمعی

 یا دارد خانواده نوع دو بالغ شخص هر که، اندآورده دیگران که است تقسیمی مقابل در لینتون – رالف بندی تقسیم این

 .است نوعی یخانواده یآورنده به وجود او خود آنکه یا و است پدری یخانواده و خاندان به متعلق او آنکه

 اگرچه زن. بود شده تشکیل خانواده تربزرگ یا پدر اقتدار بر خانواده: سدینویم باستان ایران خانواده مورد در مشیرالدوله

 آریایهای نزد هازن مقام که آمدیم نظربه  چنین و شدیم محسوب خانه بانوی این وجود با و نداشت شوهر به نسبت اختیاراتی

 .]3[بودند  پدر محض تابع اوالد بوده، دیگر مردمان نزد در هاآن مقام از بهتر ایرانی

 عدم صورت در محترمه زن ولیکن نبوده جایز طالق یعنی کند؛ اختیار دیگر شوهر توانستهینم شوهرش فوت از قبل زن

 :بدهد طالق را خود زن توانستهیم مورد چهار در فقط مرد. است گرفتهیم طالق آسانی به خود شوهر از رضایت

 .بود عقیم زن که وقتی -1

 .پرداختیم جادوگری به – 2

 .بود فاسد اخالقش - 3

 .]3[ کردیم پنهان شوهر از را قاعده ایام - 4
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 :اسالم تمدن در خانواده

 ذکر را اسالمی یخانواده ممیزات از ای پاره ذیال  و بود زن امروز مانند اسالم تمدن یدوره اواسط در خانواده اساس 

 وضع این باشد، زن بدن و تن پوشاندن حجاب از مقصود اگر. باشدیم طالق و زوجات تعدد و حجاب از عبارت آن و میکنیم

 قرون اواخر تا و نداده آن در تغییری هم مسیح دیانت و بوده معمول مسیح دیانت ظهور از پیش حتی و اسالم ظهور از پیش

 .است مانده باقی اروپا خود در هم هنوز آن آثار و بوده معمول اروپا در وسطی

 امور در درآمدندکه زنانی صحرائی چادرهای همان میان از که بسا چه و بود برابر مرد با چیز همه در عرب بدوی زن 

 اسیران و کنیزان زیاد یهاجنگ اثر بر ولی. شدندیم محسوب نابغه غیره و هشیاری و خردمندی و دلیری و ادبی و بازرگانی

 سابق عالقمندی و غیرت وآن شدند بدگمان هم از مرد و زن طبعا  . یافتند متعدد های وخواجه کنیزان هم مردان و شدند فراوان

 و سفید خواجگان و گشتند محبوس خانه در زنان امویان سلطنت اوایل از بود بیشتر مرد اختیارات چون و دادند دست از را

 همان موجبش است معمول اسالمی یهاخانواده از برخی در که سختی پوشی پرده. شدند معین آنان رفتار مراقبت برای سیاه

 که صورتی در. خواهدیم مرد برای منحصرا  را خوشی و لذت هرنوع که است خانواده به نسبت خودکامگی و زن از مرد بدگمانی

 کندیم حمایت پایدار زندگی از و داندیم جامعه اصلی نهاد را خانواده اسالم و. ندارد موافقت اسالم تعالیم اصول با وضعی چنین

 .گرددیم اشاره مختصرا  که دهدیم دستوراتی خانواده در همسران برخورد بیان و آن ویژگیهای و همسر انتخاب خصوص در و

 

 پایدار زندگی یک لوازم از

 زندگی تشکیل جهت راسخ یاراده و نیت داشتن: توکل (1

 زندگی نیازهای حداقل ساختن برآورده: نیتأم (2

 ساده و مناسب ساختن فراهم برای الزم امکانات: تجهیزات (3

 ]6[متعادل  زندگی یک در معیشتی یهاحداقل کردن برآورده و روانی و روحی ضمانت: تضمین (4

 

 همسر انتخاب

 بیان را شرایطی و معیارها اسالم مبین دین بزرگان و است مهم بسیار خانواده تشکیل برای مرحله اولین در همسر انتخاب

 یا کامیابی و ساز سرنوشت و مهم بسیار است امری ازدواج، که داشت دقت باید .بپردازیم آن به اینجا در دارد جا که اندنموده

 چون. کندیم آسایش و آرامش قرین را زندگی مناسب، و خوب همسر. دارد ریتأث بسیار فرد آینده زندگی در آن، در شکست

 استعدادهای پرورش برای را زمینه و است «آرامشگری» خانواده، خیمه اصلی ستون عنوان به ،«زن» توان و تکلیف نیترمهم

... و زودرس پیری دلسردی، افسردگی، یاس، موجب ازدواج، در شکست عکس، بر و سازدیم فراهم تعالی و ترقی و درونی

 .داردیم باز تکامل و حرکت از را درونی استعدادهای و شودیم

 :کرد تقسیم دسته دو به توانیم را همسر انتخاب جهت بزرگان یهاهیتوص

 فردی یهایژگیو و شرایط. الف

 را اساسی شرط سه رابطه، این در. است ازدواج برای فرد رشد میزان و مناسب سن و زمان ازدواج، در مطرح مسائل اولین

 :برد نام توانیم

 .آرمانی و فرهنگی ذهنی، اقتصادی، اخالقی، اجتماعی، عاطفی، روانی، نظرجسمانی، از: بلوغ. 1

 .ازدواج برای انگیزه و هدف داشتن. 2

 .زناشویی زندگی در وظایف و تکالیف انتظارات، مورد در الزم اطالعات داشتن. 3
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 ازدواج یهامالک و معیارها. ب

 دینداری و ایمان. 1

 عامل یک عنوان به دین. است زناشویی زندگی در خوشبختی مهم عوامل از یکی شک، بدون دینی، یهاارزش به پایبندی

 تربیت برای جهت هر از تقوی، با و ایمان با مرد و زن این بر عالوه. داردیم باز انسانی خالف اعمال به ارتکاب از را افراد درونی،

 .هستند تر شایسته صالح فرزندان

 قرآنی یهاارزش به عامل و سیرت نیک و مؤمن همسری داشتن آرزوی در خداباور دختران و پسران اساس، همین بر

 و پاکان وصلت را ازدواج بهترین متعال خداوند و است انسان جوی کمال فطرت و پاک نهاد از برخاسته گرایشی، چنین. هستند

 و پاک مردان آن از پاک زنان ; 1. . .« للطیبات الطیبون و للطیبین الطیبات و: ». . . دیفرمایم و داندیم یکدیگر با متقیان

 ... .اندپاک زنان آن از پاک مردان

 ایمان و دین خاطر به که کسی ;]7[ «ذلک له اهلل جمع لدینها تزوجها من: »ندیفرمایم( وآله علیه اهلل صلی) اکرم پیامبر

 .کندیم فراهم او برای را دنیایش همه خداوند کند، ازدواج او با زنی،

 ریتأث تحت هاآن. کنند زندگی هم با عمر یک خواهندیم دو هر که، باشدیم جهت بدین دینداری ضرورت و اهمیت

 تقوا، ترسی، خدا و باوری خدا به را همسرش دیندار، همسر. گرفت خواهند قرار یکدیگر گفتار کردار، رفتار، باورها، افکار، عقاید،

 .ساخت خواهد فراهم را او کمال و بختی نیک اسباب و کندیم ترغیب و تشویق گناه ترک و صالح، عمل نیک، اخالق

 

 :خانوادگی اصالت. 2

 از اصالت کلمه. ماست اسالمی جامعه در ازدواج، یهامالک نیتریاساس از یکی پسر، و دختر خانوادگی شرافت و اصالت

 .هستند ریشه و اصل دارای که باشند ییهاخانواده از پسر و دختر یعنی. است آمده ریشه معنای به اصل و شده گرفته اصل

 و خوب خانواده با ;]13[ «دساس العرق فان الصالح الحجر فی تزوجوا: »ندیفرمایم( وآله علیه اهلل صلی) اکرم پیامبر

 ;]13[ «الیهم انکحوا و االکفاء فانکحوا النطفکم تخیروا: »ندیفرمایم دیگر جای در و دارد اثر خون زیرا ;کنید وصلت شایسته

 تخیروا: »اندفرموده دیگر جای در و نمایید ازدواج هستند، شما همتای که کسانی با و کنید گزینش خود یهانطفه برای

 برادران همانند ییهابچه زنان زیرا ;کنید گزینش خود یهانطفه برای ]13[ «اخواتهن و اخوانهن اشباه یلدن النساء فان لنطفکم

 .آورندیم دنیا به خود خواهران و

 

 نیک اخالق. 3

 محیط در مرد و زن زندگی. مقدس شرع و سلیم عقل نظر در پسندیده، خوهای و خلق و صفات یعنی نیک، اخالق

 اخالقی اصول کردن زنده خاطر به نیز انبیا وهمه کرد زندگی توانینم قانون پرتو در تنها زیرا ;دارد اخالق به احتیاج خانوادگی

 .اندشده مبعوث

 مکارم تا شدم برانگیخته همانا ;]14[  ]11[ «االخالق مکارم التمم بعثت انما: »ندیفرمایم( وآله علیه اهلل صلی) پیامبر

 .کنم زنده مردم بین را اخالق

 :از اندعبارت اصول آن و کنند رعایت را اخالقی اصول باید دو هر خانواده گرم کانون در که، این یعنی داشتن، نیک اخالق

 کالمی گیرایی و بصری یهاتیجذاب( 1 

 اجتماعی نشر و حشر( 2

 گوناگون یهاتیموقع و شرایط در رفتارها و برخوردها( 3 

 منزل تمیزی و پاکیزگی و فردی بهداشت و نظافت به توجه( 4 

 خوردن غذا( 5 
                                                           

 62نور/ 1 
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 خوابیدن( 6 

 ظاهر آراستگی( 8 

 کردن نگاه ( در7 

 محبت و لطف ابراز( 9 

 گرفتن وهدیه دادن هدیه در( 11 

 هاییرایپذ و هایمهمان در( 11 

 هامیترح و هاجشن( 12 

 وگذارها گشت و سفرها( 13 

 ستدها و داد و خریدها( 14

 هاواژه و هاکالم زیباترین با پرسی واحوال کردن سالم در تقدم( 15 

 همدیگر به نسبت عالقه و عشق و دوستی ابراز( 16 

 عهد به وفای و شناسی وقت( 18 

 گرفتن روزه و نماز اقامه در( 17 

 فضل اهل با معاشرت( 19 

 مجموعه یعنی اجتماعی، و شغلی خانوادگی، شخصی، نیک رفتارهای درهمه خالصه... و رفتاری مطلوب الگوهای و معرفت( 21 

 خدای یا و مشترک زندگی یهاجاذبه نیترمهم از تواندیم است، مشاهده قابل و پایدار نسبتا  و زند می سر انسان از چه آن

 علیه اهلل صلی) مصطفی محمد حضرت اسالم پیامبر. باشد هاییجدا بعضا  و هایتفاوت بی ،هایسرد ساز زمینه عوامل از ناکرده

 نزد خواستگاری به کسی گاه هر ;]13[. . .«  فزوجوه( الیکم) یخطب امانته و دینه ترضون من جاءکم اذا: »ندیفرمایم( وآله

 ... .بدهید زن او به پسندیدید، را او( اخالق) امانتداری و دینداری و آمد شما

 

 هوش و عقل. 4

 ،هایرغبت بی و هایسرد خانوادگی، یهاکشمکش علت نیتریاصل خانواده، شناسی آسیب مطالعات و هایبررس طبق

 همسران اجتماعی رفتاری های پذیری آسیب برخی و...............  ،هایتند و هایبدزبان ،هایافسردگ و هایتفاوت بی قهرها، و هااخم

. باشدیم شوهر و زن بین «هوش و عقل» در تناسب عدم زناشویی، اختالفات همه اصلی ریشه و هاییجدا و هاطالق سرانجام و

! احمق با ازدواج از بپرهیزید ;]7[ «ضیاع ولدها و بالء صحبتها فان الحمقاء تزویج و ایاکم: »دیفرمایم( السالم علیه) علی امام

 .شوندیم تباه نیز فرزندانش و بالست او با زندگی و مصاحبت زیرا

 آن وسیله به بهشت و شودیم عبادت و پرستش آن وسیله به رحمان خداوند که است چیزی عقل: »دیفرمایم صادق امام

 ]1[. دیآیم دست به

 

 زیبایی و جمال - 5

 :دانست باید اما ،باشدیم همسر جسمانی وضع و ظاهری قیافه دارد، مهمی نقش ازدواج در که عواملی از یکی

 مالک و معیار و هدف نیتربزرگ عنوان به نباید مساله این اما گرفت، نادیده توانینم را اندام تناسب و ظاهر زیبایی گرچه. 1

 .مستقل طور به نه ;گیرد قرار بررسی و توجه مورد معیارها، و صفات دیگر کنار در باید ظاهری زیبایی. شود محسوب ازدواج

 خاطر به( فقط) که کسی ;]7[ «یکره ما فیها رای لجمالها،. . .  امراة تزوج من: »ندیفرمایم( وآله علیه اهلل صلی) اکرم پیامبر

 ما و اهلل رسول یا: »قیل ،«خضراءالدمن و ایاکم: »فرمودند باز و دید خواهد ناخوشایند امور او در کند، ازدواج او با زنی زیبایی

 ای: شد گفته. بپرهیزید( خرابه در روییده گیاه) الدمن خضراء از ;]13[ «السوء منبت فی الحسناء المراة: »قال «الدمن؟ خضراء

 .است کرده رشد فاسد ای خانواده در که زیبارویی زن: فرمود چیست؟ خضراءالدمن! خدا رسول

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 171-181، ص 1931،  اردیبهشت 4، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

711 

 

 انسان و کند تجاوز معمول حد از نباید لیکن است، نیکو و پسندیده است امری..(. و فرهنگی معنوی، ظاهری،) زیبایی چه گر. 2

 بر توکل با داشتند، قبول را همدیگر اخالق و دین و بودند برخوردار نسبی زیبایی از اگر بلکه دارد، باز موقع به ازدواج از را

 خانواده و نیک اخالق و ایمان و عقل که باشند مطمئن و نمایند ازدواج نظر مورد فرد با والدین، ارشاد و راهنمایی و خداوند

 .کندیم جبران را کمبودها از بسیاری شرافت، با و اصیل

 همدیگر به را هاتیواقع و ببینند را همدیگر والدین، رضایت و اجازه با خواستگاری، مراسم در دختر و پسر است بهتر. 3

 .]5[بگویند

 

 سنی تناسب. 6

 تلخ عواقب به منجر تا باشد تناسبی باید زمینه، این در و است زناشویی در مهمی مساله جسمی و سنی تناسب به توجه

 .نگردد

 

 ازدواج و شغل. 7

 است، مهم چه آن شوهر شغل مورد در. باشدیم دختر و پسر شغل نوع گیرد، قرار توجه مورد باید که عواملی از یکی

 یک هر طرف از باید زیر موارد شغل، با رابطه در همسر، گزینش در که گفت توانیم واقع در. بالعکس و است دختر نظر نیتأم

 :گیرد قرار توجه مورد زوجین از

 شغل نوع. 1

 شغل محل. 2

 شغل سطح. 3

 .درآمد میزان. 4

 است، خشنودتر کس آن از خداوند ;]13[ «عیاله علی اسبغکم اهلل عند ارضاکم ان: »ندیفرمایم( السالم علیه) سجاد امام

 :گفت توانیم شده بیان مطالب به توجه با. دهد قرار نعمت و رفاه در بیشتر را خود خانواده که

 خانواده کانون برای را مناسبی زندگی تواندیم شرایط دیگر داشتن با و بوده الهی تقوای دارای که است زنی ایدآل زن

 و کند منتقل و آورده خانواده به را نشاط چگونه مؤمن زن یک اما باشیم داشته نشاط با ای خانواده شود باعث و نموده فراهم

 .اندداده ایمان با زنان به دستوراتی چه مورد این در اسالمی بزرگان و دهد ارائه جامعه به نمونه ای خانواده

 

 شرایط الزم جهت ایجاد کانون گرم خانواده

 هاآن از مواردی ذکر به کـه .کند عمــل هاآن به و گرفته الگو( ع) اطهار یائمه و( ص) اسالم پیامبر از باید مؤمن زن یک

 .میپردازیم

 طبعی شوخ (1

 غضبناک و سخت منافق و است دل زنده و شوخ ،مؤمن: ندیفرمایم( ص) پیامبر باشد، طبع شوخ همسرش برای باید زن

 .]12[ میگوینم بیهوده و باطل حرف اما هستم، مزاح اهل و کنمیم شوخی من همانا: ندیفرمایم دیگر جای در و ]12[

 را یمؤمن که کسی برای و. ]8[ است شده بیان الهی تسبیح آنان یخنده و عبادت دینداران، شوخی( ع) ائمه کالم در

. ]12[ است شده شناخته کارها نیترلتیفض با از مؤمن کردن شاد و .]15[ است شده داده نوید فراوانی پاداش کند شاد

 شعف و شور و شادی از لبریز قلبشان و دارد روشنی و انبساط گشایش، نوعی مؤمن یچهره( عائمه ) کالم اساس بر بنابراین

 .کند عمل اینگونه باید همانا مؤمن زن پس. ]4[ است
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 پاکیزه یهالباس دنی( پوش2

 باید. ]12[ بپوشد را خود لباس نیترمناسب و نیترزهیپاک ،.......... مؤمن شخص است الزم: ندیفرمایم( ع) صادق امام

 نداشته توجهی خانه از بیرون به و کرده توجه او به مرد گرددیم باعث زن طرف از زیبا و پاکیزه یهالباس پوشیدن دانست

 .باشد

 لبخند و تبسم (3

 خویش مجذوب را همه ای گونه به بود شده باعث خدا رسول عمل این و داشتند، لب بر تبسم زیاد( ص) خدا رسول

 از ناراحتی دارد تبسم او ببیند و بنگرد او به همسرش که هرگاه نیز مؤمن زن. باشند داشته نفوذ دوستان جان عمق در و نماید

 .نماید فراموش را هایسخت همسرش گرددیم باعث و شودیم زدوه او

 

 گفتن تبریک (4

 او به و شده همسر جذب باعث... و ازدواج تولد، جشن عید، همانند مختلف یهامناسبت در گفتن تهنیت و تبریک

 خانه در او خواهدیم و دهدیم تشخیص را خانه از بیرون در کار یهایسخت و داشته دوست را او که هست کسی فهماندیم

 .بزداید او تن از را بیرون یهاینگران

 

 شادی دادن بروز (5

 با برخورد در زن. ]2[ کنید آشکار را شادی برخوردهایتان در ،(مالقاتکم فی السرور وأظهروا): ندیفرمایم( ع) علی امام

 اگر همسرش تا نماید بیان نیز آنرا بود، او خود به مربوط مناسبتی اگر و کند آشکار مورد این در را خود شادی باید همسرش

 .بیاورد خانه به را شادمانی و بگوید تهنیت و تبریک او به نموده فراموش

 

 گرفتن روزه و کردن دعا (6

 حسن اما تولد روز در شده روایت مثال  . بخوانیم دعا و بگیریم روزه تولد همانند خاص روزهای از بعضی در شده سفارش

 مناسبی زمان هامناسبت پس. ]11[ بخوانیم دعای( ع) جواد امام تولد سالروز رجب دهم در و بخوانیم دعا و بگیریم روه( ع)

 .کند آشناتر دینی مسائل به را فرزندان و همسر و کرده وارد خانواده کانون در را دین زیبائیهای مؤمن زن که است

 

 خواندن نماز (7

 به زنان و بخوانیم، وقت اول در را نماز که است شده تاکید و است مسلمان و مؤمن فرد یک واجب اعمال از خواندن نماز

 نمازهای سایر و کنند دعا و بخوانند نماز منزل در پس روند بیرون جماعت نماز به نتوانند است ممکن هاتیمحدود برخی دلیل

 .نمایند ایجاد خانواده برای معنوی محیطی تا آورده بجای منزل در را مستحب و واجب

 

 زدن عطر (8

: ندیفرمایم( عصادق ) امام. شادی و عید ایام در مخصوصا  است زدن عطر مسلمان یک برای پسندیده یهاسنت جمله از

 طعام از بیش عطر برای( ص) اسالم پیامبر ،(الطعام فی ینفق مما اکثر الطیب فی ینفق – سلم و اله و علیه اهلل صلی– پیامبر)

 .]7[ کردیم آن خرج را پولش بیشتر و دادیم بها

 خوب همسر .]12[ کن معطر را خود عطرها بهترین و خوشبوترین با ،(طیبک باطیب تطیب): ندیفرمایم( ع) صادق امام

 به همسرش تا شده فراهم او برای مکان بهترین تا نماید فراهم همسرش برای را زیبایی و مناسب محیط دائما   که است کسی

 .رفتن بیرون تا باشد مند عالقه بیشتر خانه در بودن
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 کردن زینت (9

 خانه از بیرون در کردن زینت از و شود، جلب او به بیشتر همسرش تا کند استفاده را هانتیز بهترین خانه در باید زن

 .نرود خانه از بیرون به او دل و ببیند را او زیبائیهای مرد شودیم باعث زن کردن زینت. نکند طمع او به کسی تا نماید پرهیز

 

 زندگی دادن توسعه (11

 شوند باعث و رساند یاری یکدیگر به زندگی امکانات افزایش و توسعه در و داده هم دست به دست باید دو هر مرد و زن

 حضور آنجا در کسی هر که نحوی به .بنماید را استفاده حداکثر کنند فراهم توانندیم که امکاناتی یهمه از خانواده محیط که

 .نکند احساس را کمبودی ابدییم

 

 دادن هدیه (11

 مرد طرف از که است شده این بر عرف ما جامعه در ،شودیم خانه اهل شادی باعث مختلف یهامناسبت در دادن هدیه

 زن و شودیم دیده نیاز این نیز مرد در دارد، احتیاج روحی نیاز این به زن که همانقدر که حالی در شود داده هدیه خانواده

 .نمایند اقدام کار این به باید مناسب و مختلف یهامناسبت در دانا و فهیم

 

 کردن نیکی (12

 این که دانست باید اما ردیگیم قرار توجه مورد بیشتر بدی برابر در نیکی و. است اسالمی دستورات از یکی کردن نیکی

 نیکی با که هستند خانه در خویی بد عامل مردان مواقع بیشتر و باشدینم خانواده محیط از بیرون از کمتر خانواده در نیاز

 .داد کاهش زیادی حد تا را خویی بد این توانیم او به کردن

 و مال افزایش موجب نیکی و سازد پایدار را شما میان الفت خداوند که کنید نیکی یکدیگر به: ندیفرمایم( ع) علی امام

 .]16[ شودیم عمر

 

 شادی در خانواده عوامل نیترمهم

 فهیم و مؤمن زنان و ،گرددیم انسان شدن شاد باعث عواملی چه بدانیم باید ما و دارد عوامل یکسری به نیاز بودن شاد

 .دهند انتقال خانواده به را آن و نمایند استفاده الهی موهبت این از بتوانند آن اساس بر تا بدانند را شادی عوامل باید

 

 :الهی قضای به بودن راضی (1

 ان): ندیفرمایم دیگر جای در و. ]12[ کنی زندگی راحت و شاد تا باش خشنود الهی قضای به ندیفرمایم( ع) علی

 .]18[ شودیم گوارا و شیرین شما زندگی شدید راضی الهی مقدرات به اگر ،(عیشکم طابت بالقضاء رضیتم

 

 فردا روزی غم از زی( پره2

 یومک من یک ان فانه اتاک قد الذی یومک علی یأتک لم الذی یومک هم تحمل ال! آدم ابن یا): ندیفرمایم( ع) علی امام

 باشد باقی تو عمر اگر که زیرا نده، افزایش هستی آن در که روزی بر است نیامده که را روزی اندوه و غم ،(برزقک فیه اهلل یأت

 ]9[ چیست؟ برای اندوه پس نباشد اگر و دهدیم روز درآن خداوند را تو روزی
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 گشایی ( گره3

 آسان آخرت و دنیا در را او نیازهای خداوند نماید، برطرف را یمؤمن گرفتاری ،یمؤمن هر: ندیفرمایم( ع) صادق امام

 .]7[ گرداندیم

 

 رویی ( گشاده4

 اندوهش و حزن و رخسار در اشیشاد مؤمن شخص ،(قلبه فی حزنه و وجهه فی بشره المومن): ندیفرمایم( ع) علی امام

 .]9[ باشدیم قلبش در

 

 دیگران ( جذب5

 .کرد پرهیز دشمنی از و نمود جذب خود به را دیگران مناسب روش یک عنوان به توانیم خوشرویی با

 

 هانهیک ( رفع6

 .]1[ دیزدایم دل از را کینه رویی گشاده ،(بالسخیمه یذهب البشر حسن): ندیفرمایم اسالم پیامبر

 

 یابی دوست و یی( آشنا7

 .]9[است  یابی دوست یلهیوس ییخوشرو ،(الموده حباله والبشاشه): ندیفرمایم( ع) علی امام

 

 

 نتیجه گیری

 از یکی که دارد بستگی زیادی عوامل به محیط این آرامش. گرددیم شکوفا خاص شرایط تحت که است گلی خانه محیط

 خداست، با و مؤمن مادرانی پای زیر بهشت و ابدییم رشد آنان دامان از برومندی مردان که زنی است، خانه زن هاآن نیترمهم

 دارند دوست خانواده گرم کانون به مند عالقه همسران. کندیم فرزندانی چنین پرورش یآماده را محیط که است زن این

 زنان که است اسالم مبین دین دستورات با. دارند نگه مند عالقه و متعهد خود به نسبت را خانواده توانندیم چگونه که بدانند

 همسری دارای دینی دستورات دقیق اجرای و گرفتن یاد با و چیست آنان همسران یهاخواسته و نیازها شوندیم متوجه مؤمن

 .گردندیم وفادار و مند عالقه حامی، داشتنی، دوست شاد،

 از را گذاردیم ریتأث فرزندان و همسر روانی و جسمی سالمت روی بر که زندگی روزمره مشکالت و مسائل زیانبار اثرات

 غیر حالت به را است دیگران از امتیاز گرفتن آن هدف گاه و خصمانه ای شیوه به حقوق از دفاع که را پرخاشگری و برندیم بین

 خانواده محیط در مؤمن زن یک را است اخالقی تفاهم همانا که آرام زندگی یک در اساسی اصل .کندیم تبدیل پرخاشگری

 .دینمایم ایجاد

 با مگر گرددینم ممکن امر این دین مدار باشد، و و که خانواده سالم شودیمزمانی حاصل  خانواده نهاد یک درون آرامش

 .گردد حفظ آنان جایگاه و نشود فراموش خانواده در زن و مرد نقش باید شوهر، اما و یعنی زن اصلی خانواده اعضای مشارکت

 در دهیم قرار بررسی مورد روانشناسی نظر از را "....  لتسکنوالیها....  " عبارت و کنیم نگاه روم سوره 22 آیه به دقت با اگر

 پر و اجتماعی یهاتیفعال از حاصل آشفتگی باید زنان که شودیم بیان زناشویی زندگی در قرآنی، شناسی روان در که میابییم

 به را آرامش این و کرده تبدیل روانی امنیت و آرامش به را است کرده پریشان را هاآن روان و روح که را همسرانشان تنش

 .دارد عهده بر خویش فرزندان با ارتباط در را ای وظیفه چنین که است مادری نقش همانند کار این و دهد هدیه همسرش

 امر این دهد، انجام درستی به را خانواده روانی و عاطفی نیازهای نیتأم مهم وظیفه مادر و همسر نقش در نتواند زن اگر

 بی و مهم نقش شده بیان روایات و آیات اساس بر. بود خواهد روانی یهابیآس آن دنبال به و اجتماعی یهابیآس بروز منشأ
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 فرزندانی ایمان با و متعهد مادران از که است آنچنان خانواده بنیاد در زن نقش. است مادری امر همانا خانواده در زن بدیل

جلب می  رسول کالم این را به در آخر نظر مادران بیفتد. اتفاق تواندیم نیز آن عکس و گرددیم حاصل ایمان با و برومند

 تمام بهبودی در را خود تالش و سعی نهایت خانواده زندگی در اینکه یعنی است تبعل حسن هازن جهاد: اندفرموده که امینمائ

    .دهد انجام عاشقانه و اخالقی اصول مبنای بر خانواده اوضاع
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