
 

 زن در تأمین شادی خانوادهنقش 

 *اکبر بابازاده االسالم والمسلمین علی حجت

 درآمد

 یبا ندگ ج ت و در داده یفراوان تیخانواده، اهم ن اد میتحر به اسالم،
در  اثربخش یها  راه از یرژ. است کرده یرا معرف یاریبس یها راه آن، واستحرام

 رکف دو که مرد و زن. است خانواده در نشاط و یشاد یفضا جادژا ، ج ت فژا
 یو  دارند؛ یا برجسته نقش یزندگ یشادکام در روند، یبه شمار م  خانواده م م
 تیمسئو  نهیزم فژا در کند، یفا مژخانه ا تژرژمد د که دریل نقش کلید  به زن

 یهستند و شاد در ارتباط او با شتریخانواده ب یاعضا را همهژدارد؛ ز یتر فیسنگ
 اجازه دژنبا زن ،ژیفضا فیچن خانواده است. در یهمه اعضا یاو، ضامف شادمان

 فیب از او یزندگ در را یشادکام یها  شهژر دکننده،یا ناامژ یمنف افرار دهد که
  .ببرند
ف یکوشد تا نقش زن را در تأم یافته، مژسامان  یدو محور کل یف نوشتار، طژا
 د.ژف نماییخانواده تب یشاد

                                                           

 محقق و نوژسنده.  *
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 بایستگی شادمانیالف. 

 در یمؤثر نقش که است یانسان، نشاط و شامان یعیطب یازهاین از یرژ
 کسب و آسان را فیسنگ یها برنامه و بزرگ یارهاک و دارد انسان اراده تژتقو

 به انسان آن، دنبال به و سازد یم تحمل  قابل را زحمت و رنج ،یشاداب. ندک یم
 یو برا شود یمار میخسته و ب یروح آدم یگر، گاهژد یاز سو .رسد یم آرامش

 علیامام  دارد.« یشادمان»به نام  ژیارواز به دین ،آن یو افسردگ یماریرفع ب
َ اُن  َتَمُل  َكَما َتَمُل  اْلُقُلمَب  َهِذهِ  ِإّن : »فرمود ِْ َ ْْ ُغما ا َِ ِْ  همانا 8؛اْلِحْ َم  َطَراِئَف  َلَها َفا

سخنان  لهیوس به .شوند ها خسته می بدن هک گونه همان ؛شوند ها خسته می دل
حضرت ا ژو .« دینکرون یخود را از خستگی ب ،ز و مطا ب سودمندیآم مترح

باعث  ،یشاد 2؛الُسُروُع َیْبُسُط الّنْ َس َوُیِثيُر الّنَّشاط» : فرمود گرژد یدر فراز
.«شود یجاد نشاط مژانبساط روح و ا

 ها و عوامل ایجاد شادمانی ب. راه

 اند از: و نشاط، عبارت یبه شادمان یابیها و علل دست ف راهژتر م م

 نگری  . مثبت1

نشان داده، از  یتوجه وافر آن به شناسان روان که است یموضوع ،ینگر مثبت
ف ژاز ا زیات نژروا در 4اند. اد کردهژ «یشژاند مثبت یشناس روان» عنوان آن به

و  مثبت تفرر .ده استژگرد ادژ «یگمان خوش اژ ظف ُحسف» به نام یژگژو
زیو ن یو خانوادگ یفرد یزندگ در نشاط و یبخت خوش رمز معقول، ینیب خوش

                                                           
 .918، ص مشکاة األنوارحسف طبرسی،  بف . علی5
 .884ص  ، غرر الحکم ودرر الکلم. عبدا واحد تمیمی آمدی، 0
 .48، ص 3، ش کديث زندگی. مجله 9
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 8.زاست و بحران یمنف عوامل برابر در نشدن میعامل تسل
 هژسا نشاط در و دیام میبدان شود که یم معلوم یوقت یشژاند مثبت ارزش

 َأْفَضِل  ِمْن  الّظِن  ُحْسُن : »دژفرما یم یعل امام. شود یم حاصل ینیب  خوش
 فژُپربارتر و یانسان صفات فژب تر از ،یگمان خوش 2؛اْلَبَطاَیا َوَأْ َّزِل  الّسَجاَیا
 «است. یا   مواهب

نسبت به  ینیب خوش از آن ا، یرژدارد که  ی، اقسام گوناگونینیب خوش
خانواده را  یسته است که زن رفتار و گفتار اعضاژخانواده است؛ مثاًل با یاعضا

قرار دارد که از نظر  ینی، بدب ف صفتژدر مقابل اد. ژنما یو درست یحمل بر راست
ُیَها یا»شود:  یگناه محسوب م ،قرآن

َ
 ِإَن  اّلَّظّن  ِمَن  َکِثيرا   اْجَتِنُبوا آَمُنوا اَّلِذیَن  أ

د که ژزیبپرهها  گمان یارید، از بسژا مان آوردهژکه ا یکسان یا 4؛ ِإْثّم اّلَّظّن  َبْعَض 
  «گناه است. ،از آن ا یبعض

خانواده دور از استرس  یف باشند، فضایب اگر زن وشوهر نسبت به هم خوش
 یف باشند، اعضایف دو نسبت به هم بدبژو اضطراب خواهد بود؛ اما اگر ا

تن ا  ها، نه خانم یباشند. متأسفانه، برخ یو ناراحت م یخانواده افسرده، عصبان
م خانواده ژجا، حریظف ب کنند، بلره با سوء یرا وارد خانواده نم یآرامش و شادمان

خانواده  یاعضا یجه آن، افسردگیکه نت  دهند یقرار م یرا در آستانه فروپاش
 است.
 شوهرت: گفت دوستانم از یرژ: گفت و کرد تژشرا یداور یشورا به یزن

 دارد. قتیحق که دانستم و کردم بیتعق را او. دارد وآمد رفت ک خانمژ خانه به

                                                           
 .88، ترجمه ف میه نظری، ص نگرش مثبت. ا وود همپتف، 5
 .431، ص غررالحکم و دررالکلم. عبدا واحد تمیمی آمدی، 0

 .89حجرات، آژه  9.



81    9315محرم  ۀتوش ره 

 شوهر که خواهم یم شما از اکنون. رفتم پدرم خانه به و شدم ناراحت اریبس
 به دارو دژخر یبرا: گفت زن، سخنان دژیتأ ضمف شوهر .دیکن هیتنب را خطاکارم
 به رخشکیش دژخر یبرا که یزن شدم متوجه دژخر ضمف. رفتم داروخانه
 و وهیب زن دم اویف م که بعداً  و کردم کمک او به. است کم پو ش آمده، داروخانه

 ُحسف متوجه ق،یتحق از پس داوران .دادم ادامه مژها کمک به است، یا چارهیب
  8.دادند یآشت را آنان و شدند شوهر تین

  . اخالق نیکو2
است. کسی که با مردم  یاخالق ، خوشیاز عوامل نشاط و شاداب یرژ

د و در برابر مشرالت بردبار ژخندان سخف بگو ای چ رهکند، با  رفتاری خوش
؛ اما شود نمیروانی مبتال  های مارییبز و محترم است و به ژباشد، همواره عز

ا ژد و ژده با مردم مالقات نمایکش کسی که بداخالق باشد، با صورت درهم
اخالقی،  تندخو و بدزبان باشد، زندگی تلخ و ناگواری خواهد داشت. خوش

 با هم هستند.  شهیهمف دو، ژرا اژژه برای زن و شوهر؛ زژو م است؛ بهبرای همه الز
سعادتمند را  یطعم زندگ شژها بچهخودش، همسر و  خواهد میاگر زن 

شه شاد و ید اخالقش را اصالح کند و همژبچشند و شاداب باشند، با
را به صورت ب شت درآورد.   خانه توان میباشد. با اخالق خوش  برخورد خوش

ل ژط شاداب را با بداخالقی، به ج نمی سوزان تبدیف محژست که ایف نیحا ژآ
 . ردیگ میز در اثر بدرفتاری زن و شوهر صورت ین ها طالقشتر یم! بیکن

رون از یشه ناهار و شام را بیت کرد که شوهرم همژزنی به شورای داوری شرا
ف است که زنم اصاًل با مف ژ. شوهر جواب داد: علت رفتارم اخورد میخانه 

ز برداشت و دریاست. زن ناگ ان خیزن دن فژتر بداخالقسازگاری ندارد و 
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  8حضور اعضای داوری، شوهرش را کتک زد.
 امبریپ که ار نروهش شده است؛ چنانیبس ی، بداخالقینژد یها  در آموزه

 کار چیه خداوند ازارد،یب زبانش با را شوهرش که یزن هر» :دژفرما یم اسالم
 که یوقت تا ردژپذ ینم را رشین کار چیه و ردژپذ ینم او از را یمستحب و واجب

 2.«دژنما عبادت ها شب و ردیبگ روزه روزها کند؛ هرچند یراض را شوهرش

 . تقواگرایی3

را  یابد که حدود ا  ژ یدست م یواقع یبه شاد یدر زندگ یانسان وقت
 یدر خود به وجود آورد. ارضا« زیپره»در ج ت  یا د و ارادهژت نماژرعا
شه در ی، همی ذت و خوش یعنژست؛ یآور ن یالت به هر شرل، شادژتما

افتد  یاوقات اتفاق م یاست. برخ« کردن زیپره»ز در ین یست؛ گاهیدادن ن انجام
به انسان دست  یچ  ذتیبخش باشند، ه د  ذتژکه عادتًا با ژیکه با انجام کارها

داشته باشد؛  یآن کار، عذاب وجدان هم در پ ممرف است یدهد و حت ینم
ار یو خانه بس یذ، رابطه جنسژ ذ یک غذاژست. یبردن ن آماده  ذت ، روحچراکه 

، تلخ و یعیانسان سا م و طب یباشد، برا یبا، اگر حرام و نامشروع و غصبژز
 ناگوار است.

رسد که با  یم یو نشاط یبه شاد« زیپره»اساسًا روح انسان، در پرتو 
 :ژیخ ب ایبه قول ش 4ست.یسه نژگر قابل مقاژد یها یک از شادژ چیه

 3یدگر  ذت نفس،  ذت نخوان  یاگر  ذت ترِک  ذت بدان

                                                           
 .4/88/8410. همان، تارژخ: 5
 .933، ص 804، ج بحار األنوار. محمدباقر مجلسی، 0
 .813، ص سیماى خانواده در اسال . گروهی از نوژسندگان، 9
 ، دفتر پنجم. کشکول. شیخ ب اژی، 0
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 . آراستگی4
 یدگیاست و از ژو  یآراستگ یاژباگرا و جوژفطرت، ز یمقتضا انسان، به

 یدهد که همواره نمودها یروانش دستور میل، اسالم به پیف د ینفرت دارد. به هم
 با ظاهر شوند. ژآراسته و ز یرا از خود دور سازند و با ظاهر یزشت

وسته یند، پژت نماژف امر را رعاژژه همسر، اژوخانواده، به یاگر همه اعضا
 یبه آراستگ یاسالم یها  رو، در آموزه فژشاد خواهند داشت. ازا یا خانواده

خواهد خود و  یکه م یزنت داده شده است. یخانواده اهم یاعضا یظاهر
خانواده  یگر اعضاژد شرل ظاهرش آراسته باشد و دژخانواده را شاد نگه دارد، با

 نشاط، جادژف امر، باعث اژت اژرعا راژزت کند؛ ژوسو هدا ف سمتژز به ایرا ن
 در ینقش م م ،ف کارژ. چه بسا زن با اگردد یت شوهر مژروابط عاشقانه و رضا

 یخود برا یآراستگبا  ،ی. از طرفکند فا ژا شوهر یروح و شاداب حفظ سالمت
ف یق مشروع تأمژاو را از طر یها خواسته ،توجه او را جلب نموده همسرش،

و  ورزدیمپوشد و تن ا به او عشق یماز نامحرمان چشم  زین شوهرشو  کند یم
ست که یسزاوار ن»د: ژفرما یم امام باقر گردد. یمرد م یجه، سبب شادابیدر نت

 8«بند. ک گردنژختف ژور بگذارد؛ هرچند با آوژز یر باشد، خود را بیپزن، اگرچه 

 های روشن . پوشیدن لباس5
 رفته شـدهژپذ یانسان، بحث هیروح بر آن ریتأث و ها رنگ ، مقو هیشناس روان در
 روشـف یهـا  باس. دارنـد یمـؤثر نقـش ،ینژآفر نشـاط و آرامـش در راژز است؛

 وهیشـ فیهم به زین را فرزندان و کند یم جادژا خانه در را یشاد از ژیایهمسران، دن
 روشــف، یهــا دن  باسیف ج ـت، اســالم بــه پوشــیبــه همــد. ژــنما یمــ تیـترب
ِالَبُسرما الَبيراَض »فرمود:  امبر خداید، سفارش کرده است. پیخصوص سف به

                                                           
 .103، ص 1، ج الکافی.  کلینی، 5
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ف ژتر ف و پــاکژرــوترید کــه آن، نید بپوشــی بــاس ســف 8؛َفإّنررُه أطَيررُب َوأطَهررُر 
   «هاست. رنگ

ا در ژبه گردش بروند  خواهند میصرفًا وقتی  ها خانم یاما متأسفانه، برخ
ف ژ، ب ترکنند میش ژند، آراژنی و م مانی شرکت نماینش مجلس جشف، شب

شان مقدور است، از منزل ژف وج ی که براژو به ب تر پوشند میخود را  یها  باس
با را از تف ژخوب و ز های  باسبازگشت به خانه،  محض به؛ و ی شوند میخارج 

ا در داخل خانه، نظافت را ژو  پوشند میمعمو ی خود را  های  باسخارج ساخته، 
ده و یش را ترک نموده، با موهای ژو ژنت خوژش و زژکنند، آرا یت نمژرعا

 . گردند میساده در منزل ظاهر  های  باس
ص یتشخگفت: خانم بنده در خانه، با خدمترارمان قابل  یم یشخص

 های  باسف ژری از اژ: ای کاش خانمم، مژگو میبا خود  ها وقتست. برخی ین
و  دیپوش میدوخته، در خانه  اش م مانیط کار و یی را که برای محژباژقشنگ و ز

کم  زم! دستژ. چند بار به او گفتم: عزداشت برمیف بلوزهای ک نه دست ژاز ا
او با  یقشنگ را بپوش؛ و  های  باساز آن  یرژل، یروزهای جمعه و تعط

ک روز ژستم؛ اما اگر ید نی، مقام بچها ژداد: مف در مقابل تو  یپاسخ م یژرو ترش
 2.کشم میهمرارانم خجا ت  یسر و وضعم نامرتب باشد، جلو

 . بوی خوش6
 یخوش، عامل ی، بویخانوادگ یز در زندگیگر و نژردژها با  در روابط انسان

 یه افسردگژدکننده و مایبد، ناام یدر مقابل، بو بخش است. یز و شادیانگ فرح
بوکننده بر سر و صورت خود آن قدر عطر و مواد خوش است. رسول خدا

                                                           
 .331، ص 8، ج  الکافی . کلینی،5
 .893، ص همسردارى. ابراهیم امینی، 0
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شان با مشک و ژشد. ا یده مژسرش د یآن، در موها یجلوه و براق یزد که گاه یم
 ساخت. یبو م عنبر، خود را خوش

َلی الِطيِب َأْكَثَر ِمّما ُیْنِ ُق  َكاَن َعُدمُل الّلهِ »فرمود:  امام صادق ََ ُیْنِ ُق 
َلی الّطَبا  و طعام خرج کند،  یخوراک یش از آنچه برای، بامبر خدایپ 8؛ ََ

 «کرد. ینه مژخود هز ژیبو خوش یبرا

 . محبت 7
گران باشند. ژ، تشنه محبت هستند و دوست دارند که محبوب دها انسانهمه 

و همواره پژمرده  شمارد می کس بیست، خود را ینگران ژکسی که بداند محبوب د
د شوهر ژرو، زن با فژز تشنه محبت است. ازایو افسرده است. مرد خانواده ن

شود؛  مند عالقهز به او یم قلب دوست داشته باشد تا شوهر نیش را از صمژخو
. انجامد میی ژان زناشویبن یه است که به استوارژدوسو یوندیرا محبت، پژز

د آن را به ژست؛ بلره باین ی، کافید توجه داشت که ِصرف محبت قلبژاا بته ب
زم! واقعًا تو را ژد: عزژزن به شوهرش بگو یزبان آورد. چه اشرا ی دارد که گاه

 دوست دارم. 
کند، م ربـانِی اوسـت؛  ر مییآنچه در زن، قلب مرا تسخ: »دژگو میر یشرسپ
خداونـد در  2«تر باشـد. ه م ربانشتر دوست دارم کیش. مف زنی را بژباژنه روی ز
خـدا »ف زن و شوهر وجود دارد، اشاره نموده و فرموده: یکه ب یم به محبتژقرآن کر

ان شـما یـد و مژـرید تا با آنـان انـس بگژبرای شما از جنس خودتان همسرانی آفر
هــا بــرای زن یبعضــ: »دژــفرما می امــام رضــا 4«دوســتی و م ربــانی ن ــاد.

                                                           
 .931، ص 88، ج بحار األنوار. محمدباقر مجلسی، 5
 .49ص  ،آيین همسردارى. ابراهیم امینی، 0
ـرُنوا ِإَ یَ ـا َوَجَعـَل َبیـَنرم َمـَوَدً  َوِمف  آژاِتِه َأن  َخَلَق َ رم ّمف  : »98. روم، آژه 9 َواًجـا ّ َتس  َأنُفِسرم  َأز 

َمًة.  «َوَرح 
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هستند؛ زنانی که به شوهر خود اظ ار عشق و محبـت  متیف غنژشوهرشان ب تر
   8«کنند. یم

 یبه امام عل نظیر فاطمه یعشق ب

شد و « تژوال»ر وارد خانه ینظ یب یبا عشق و محّبت حضرت زهرا
و  یکرد؛ او در امر شوهردار یرا تداع« جهژخد»مادرش  یها یفداکار

 َما الّلهِ  َفَم »فرمود:  یسته عمل نمود که امام علژ، چنان شایدار خانه
َها ُِ َها َوََل  َأْغَضْب ُِ َلی َأْكَرْه ی َأْمرٍ  ََ ِّ ّزّ  الّلهُ  َقَبَضَها َح ِن  َوََل  َوَ ّل  ََ ِْ  َوََل  َأْغَضَب

َصْ   ْنَ ِّشُف  ِإَلْيَها َأْنُظُر  ُكْنُ   َوَلَقْ   َأْمرا   ِل  ََ َِ ِن  َف ْحَّزان اْلُهُممُ   ََ َ ْْ سوگند  2؛َوا
مجبور نساختم؛ تا  یاوردم و او را به کاریبه خدا! هرگز مف همسرم را به خشم ن

نررد و  یف نساخت، نافرمانیز هرگز مرا خشمگیک گفت. او نیدعوت حق را  ب
م را از د م پاک ژها ها و غصه ک نگاه خود، همه غمژد که با ژورز یچنان عشق م

 «کرد. یم

 . احترام8

پاس  یرین گران به آنان احترام بگذارند و حرمتشان را بهژدها دوست دارند  آدم
 ،احترام زن به شوهراست.  یف امر، ضرورژت اژز رعایبدارند. در عرصه خانواد ن

 ؛ مانند:گرداند یم اش آماده شتریب تر و ب تالش یو برا دهد یم ژیبه او توانا
دادن به  گوش و زدن ستادن، با ادب حرفژابه احترام او ، دادن به شوهر سالم

 . شسخنان
باز کند شژبرا در را به خانه، د هنگام ورود مردژنما یزن سعسته است که ژبا

                                                           
 .149، ص 9، ج مستدرک الوسائل. محدث نوری، 5
 .843، ص 34، ج بحار األنوار. محمدباقر مجلسی، 0
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ف ید. همژاو را بدرقه نما ،و با  ب خندان به استقبا ش برود و هنگام رفتف از منزل
امام  گذاشت. خواهد یبر جا در روح شوهر یا ستهژر شایتأث ،عمل کوچک

َزْوَ َها َوََل ُتْؤِذیِه َوُتِطيُبُه ِفی   َدِبيَ ٌ  َدِبيَ ٌ  اْمَرَأٌ  ُت ِرُ  : »دژفرما یم صادق
َِ َأْحَماِله به او آزار  ،که شوهرش را بزرگ شمارد یخوشا به سعادت زن 8؛َ ِمي

  .«ع همسرش باشدینرساند و مط
دارم که هرگاه وارد  یآمد و عرض کرد: همسر خدمت رسول خدا یمرد

 .کند یم ام بدرقه ،روم یمرون یو چون از خانه ب دژآ یمبه استقبا م  ،شوم یمخانه 
)مخارج  یرزق و روز ی: اگر برادژگو یم ،ندیب یمف یکه مرا اندوهگ یزمان
 ی، بدان که خداوند آن را به ع ده گرفته است و اگر برایخور یم( غصه یزندگ

شتر به فرر آخرت یب) اد کندژ، خدا اندوهت را زیف هستیمگآخرت خود غ
از کارگزاران  یرژ ،ف زنژو ا است یخدا کارگزاران یبرا»فرمود: غمبر یپ. ( یباش

ّماَل  َوَهِذهِ  ؛د استیاز پاداش ش  یمیبرابر با ن ،خداست که پاداش او َُ   ِإّن ِلّلِه 
ّماِلهِ   ِمْن   2.«، َلَها ِنْصُف َأْ ِر الّّشِهي  َُ

 کالمی . ارتباط9
 یاعضا یعنژاست؛  یکالم  یها ارتباط خانواده، م م یازهاین از یرژ

 امر، در حّل  فژا .باشند داشته گر صحبت و گفتمانژهمد با دژخانواده با
را ژار مؤثر است؛ زیبس خانواده، یاعضا فیو نشاط ب تیمیصم جادژا ، مشرالت

ت ژرعا که عدم ید؛ درحا ژنما یم یجاد شادژگو نمودن، او دور هم بودن و گفت
 خانواده کارشناسان، اعضای اعتقاد به .دارد را به دنبال یمنف یامدهایپ ف امر،ژا

داشته وگو گفت و یکالم ارتباط گرژردژ با ساعت 4 تا 9 دژبا روز شبانه در
                                                           

 .413، ص 19، ج  . همان5
 .49، ص 90، ج  وسائل الشیعه. حّر عاملی، 0



   19   نقش زن در تأمین شادی خانواده

 کرده است.  دایپ ار کاهشیبس زان،یم فژباشند. متأسفانه، امروزه ا
 از که را یجمالت گر،ژردژ با گفتف سخف هنگام که است فژا اسالم هیتوص

آور  ونشاط باژز یپاسخ تا دیکن انتخاب است، آورتر یتر وشاد مؤّدبانه باتر،ژز همه
  ْحِسّن یُ   َلَبّلُهَن   اْلرَمَقاَل   َوَأْحِسُنما َلُهَن : »دژفرما یم یعل امام. دژز بشنوین

 و کردار خوش هم شانژا تا دیباش روسخفیگفتار و ن خوش زنان، با 8 ؛اْلِ َباَل 
َتْسَمُبما   اْلِخَطاِب   أْ ِمُلما ِفی» :فرمود ف، حضرتیهمچن .«شوند رورفتارین

 «د.ژبشنو باژز پاسخ تا د،ژیبگو سخف باژز 2 ؛اْلَجَماب  َ ِميَل 

 دادن به شوهر . روحیه11
شتر از مشرالت درون خانه است و یرون از خانه، بیمعمواًل مشرالت ب

ف ژاست که ا یعیباشد. طب شتر یمرد ب یذهن یریکه درگشود  یف امر، سبب میهم
ف ژدارد که او را از ا یاز به کسید و نژنما یموضوع، شوهر را خسته و ناراحت م

مرد با مشرالت  ژیاروژتواند در رو یف، خانم خانواده مژد؛ بنابراژحال خارج نما
مرد را در  هیشوهر خود باشد و با سخنانش، روح یبرا یو رفع آن، پناهگاه خوب

 ینه را برایگر، زمژت کند و از طرف دژتقو یبرخورد ب تر با مصائب زندگ
 4د.ژگرش فراهم نماژگفتف شوهر از مشرالت د سخف

ف ب ره ژو بزرگان د ائمه اط ار یتوان از زندگان یف خصوص، مژدر ا
ه یشان روحژاز مشرالت، به ا یان انبوهیکه همسران آنان در م گرفت؛ چنان

نگاه  به چ ره فاطمه زهرا یحضرت عل یمثال، وقت یدادند؛ برا یم
دارد، یف اثریاگر نگاه چن 3شد. یشان زدوده مژکرد، حزن و اندوه از دل ا یم

                                                           
 .908، ص األمالی  . شیخ صدوق،5
 .811، ص  . غرر ا حرم و درر ا رلم0
 .88، ص ازدواج پیوندى مقدسزاده،  ا له قلی . فرض9
 .414، ص 8، ج کشف الغمة فی معرفة االئمه. اربلی، 0
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که زن،  یداشته است. هنگام یشتریر بیمه، تأثژکر یزدن با آن بانو ف، حرفیقژ به
م منزل به ژحر ک، سرشار از م ر و محبت سازد،یط خانه را با گفتار نیمح

بخشد و  ید به او میمرد درآمده، نشاط و ام یبخش برا آرامش یگاهژصورت جا
ف اساس است که هنر ژد بر اژشود. شا یز افزوده میاو ن یبه قدرتمند

 8رود. یسته به شمار مژزنان شا یها یژگژرو، از ویبا کالم ن یبخش آرامش

 . تأمین نیاز جنسی 11

است.  زن و شوهر یرابطه جنس ،استحرام خانواده از عوامل نشاط و یرژ
 نرردن تژرعا ،ها خانوادهش طالق در ژافزا لید ف ژشتریکه ب دهد یمآمارها نشان 

خاص،  یها ظرافتد با ژبا ،زن در خلوت خود با همسرشباشد.  یف امر مژا
ل ئزن در مسا یقدم شیدر اسالم پ ،رو فژرا نشان دهد. ازا شژخو یجنس یآمادگ
ادامه  یل، زن و شوهر برایف د یبه هم مستحب شمرده شده است.، یجنس
 یمند تژرا رضاژف کنند؛ زیگر را تأمژهمد یجنس یازهاید نژمشترک، با یزندگ

، نشاط خانواده و سعادت زن و شوهر یدارژاز عوامل پا یرژ، یاز روابط جنس
 است. 

با  یخوب یف روابط جنسی، اگر زوج شناسان از روان یاریبر اساس نظر بس
ل ژبزرگ تبد یرا به بحران یدارند هر موضوع کوچر یهم نداشته باشند، آمادگ

است که از  یف، زن موفق، زنژنجامد. بنابرایو طالق ب ژیکار به جدا یکنند و حت
ه یتشب یم، زنان را به کشتزارژد. قرآن کرژشوهر غفلت ننما یجنس یها خواسته

امبر یپ 2شود. مند ب رهتواند از آن  یم یکه صاحبش در چ ارچوب شرع کند یم
ف ویگانه عفیاست که نسبت به ب یف زنان، زنژب تر: »دژفرما یم اسالم

                                                           
 .13، ص مراکل ازدواج در اسال . مجید رشیدپور، 5
َثرم  : »994. بقره، آژه 0 ُتوا  َحر  ٌث َ رم  َفأ  . ِنَسآُؤکم  َحر  ُتم   «َأَنی ِشئ 
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فه دارد یگر فرمود: زن وظژد یانیحضرت در ب 8«پاکدامف، و شوهردوست باشد.
، کنار شوهر باشد و با یش و آراستگژزه، توأم با آرایکه با بدن و  باس معّطر و پاک

روز به شوهرش  ش را در تمام ساعات مناسب شبانهژخو یآمادگ ظرافت خاص،
 4اد کرده است.ژ یک کار عبادژعنوان  ف موضوع بهژحضرت از ا 2د.ژاعالن نما

ف ژباترژد، زیتان را بزنژف عطرهاژب تر»فرمود:  یف، خطاب به زنان میهمچن
هر صبح و شام، د و ژیارایتان بژورهاژف زژد و خود را به ب تریتان را بپوشژها  باس

 3«د.یشتف را به شوهرتان عرضه کنژخو

ت و پاک12
ّ

 ی. عف

مؤثر در محّبت و آرامش خانواده  یها زن، از جمله مؤ فه یدامنکعفت و پا
گانگان مصون داشته، ی، زن را از خطر و نفوذ بیا یژگژف ویرا داشتف چنژاست؛ ز

 یازهایبه امت ضمف اشاره گردد. رسول خدا یموجب اعتماد و آرامش شوهر م
له، یف وسژشمارد و بد یرا از جمله اوصاف آنان م« یدار فژد»و « ژیباژز»،  زنان

ند که بدون آن، آرامش خانواده به ک یم یمعرف« ژیباژز»را نگ دارنده « عفت»
 1افتد. یخطر م

ها،  گاه ها، تفرج ک، از جمله: پاریت جوامع امروزیوتاه به وضعک ینظر
ها،  ز مجاّلت و روزنامهیها و ن ارگاهکو  یو علم یآموزشز کمرا یمتروها، حت
نظام  یاز سست یبار ر َاسفژاز غم و اندوه مواجه ساخته، تصو یوهکانسان را با 

ف اساس، در عصر ما فساد و فحشا به اوج خودژسازد. بر ا یخانواده را مجّسم م
                                                           

َغِلَمة.  َخیُر ِنَساِئرُم : »993، ص 1، ج الکافی. کلینی، 5 َعِفیَفُة ا    «ا  
 .101. همان، ص 0
 .331. همان، ص 9
 .101. همان، ص 0
 .808، ص 803، ج بحار األنوار. محمدباقر مجلسی، 1
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د. امام ژمان ید مژش ت دیش از پیها را ب آن، خانواده یده و روند صعودیرس
حجاب و  یب ینده )مثل زمان ما(، زنانژآ یدر عصرها»د: ژفرما یم یعل

ف و مذهب ژبه د یبندژه پاکشوند  یآراسته و خودنما ظاهر م یا، با وضعیح یب
 8«اند. یبندوبار یندارند و خواهان فساد و ب

 ،ژیزنان به ب انه تجددگرا یبرخو رنگ شده  کم تژمعنو امروزه، سفانهأمت
، کنند یت نمژرعا یبرخکه م م  یها ارزش یرژ مثالً  ؛رندیگ یده مژعفت را ناد

زنان، تا  یاست که حجاب، واجب است و برخ یف، در حا ژو ا حجاب است
 ند.ژنمایم یجان از آن پاسدار یپا

 ،یستانیس ید علیا له س تژپدر آ ،یستانید باقر مجت د سیا له س تژمرحوم آ
اب یشرف آنره به محضر امام زمان یبزرگ در مش د مقدس برا یاز علما

از مساجد  یهر هفته در مسجد، و ارت عاشورا در چ ل جمعهژشود، ختم ز
آخر، ناگ ان شعاع  ی  ها از جمعه یرژدر »شان فرمودند: ژا .کند یآغاز م را ش ر
به که مف در آن مشغول  یک آن مسجدژنزد هرا مشاهده کردم که از خان ینور

برخاستم و  یاز جا .به مف دست داد یبیحال عج .دیتاب یم ،ارت عاشورا بودمژز
 ،از درون خانه .بود یا رانهیکوچک و فق هبه دنبال آن نور به در آن خانه رفتم. خان

 یدر را باز کردند، مشاهده کردم حضرت و  یوقت .در زدم .دیتاب یم یبینور عج
 یا جنازه ،در آن اتاق .ف داشتندژآن خانه تشر ی  ها از اتاق یرژدر  عصر

زان ژر وارد شدم و اشک یوقت ند.ده بودیآن کش یبه رو یدیسف که پارچهدم ژد
و  یگرد یگونه به دنبال مف م فژچرا ا» سالم کردم، حضرت به مف فرمودند:

ال د )اشاره به آن جنازه کردند( تا مف دنبیف باشژمثل ا ؟یشو یرا متحمل م   ها رنج
)رضاخان یحجاب یب هاست که در دور ژیبانو ،فژا» بعد فرمودند:.« مژایشما ب

                                                           
 .83، ص 83، ج وسائل الشیعه. حّر عاملی، 5
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 8.«ندیمبادا نامحرم او را بب ؛امدهیرون نیهفت سال از خانه ب ،(یپ لو

 . معاشرت13

 ،یمنطق و شده حساب صورت به دوستانشان، و اقوام با که یا خانواده
 و ریگ گوشه ها، خانواده گونه فژا. ستندین شاداب معموالً  باشند، نداشته وآمد رفت

 یفراوان هیتوص نشاط، و یشاد هیروح جادژا یبرا اسالم رو، فیهم از. اند افسرده
 قلب ماندن زنده باعث وآمدها را رفتژاست؛ ز کرده دژدوبازدژد و «رحم صله» به
د با اقوام و ژدوبازدژمطا عات نشان داده است د .شد خواهد روح یشاداب و

 گذارد.  یم یر مثبتیشاوندان، بر مغز تأثژخو

                                                           
1. https://rasekhoon.net/article/print. 


