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  چکیده
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  مقدمه

خـاك و از همـان    هر عرصـ دحضـور انسـان    يروزهـا  یناز نخست ،خانواده تشکیل

خـانواده و   یل). تشک1378یدنز، (گ مطرح بوده استی اجتماع یاتح ینآغاز يها لحظه

تبلـور سـکون و کسـب آرامـش و      يراه بـرا  تـرین  یو منطقـ  ینبهتـر  ،همسـر  ینشگز

است کـه   یقتحق ینا ةدهند امر نشان یناست. ا یو بالندگ یشرفتپ يسکو ینتر مطمئن

از  یاري. بسـ آیـد  یانسـان بـه شـمار مـ     یازهـاي ن ترین یعیو طب ترین یخانواده، از اساس

روزمـره حاصـل    یزنـدگ  هـاي  یـت که از فعال یجسمان هاي یو خستگ یمشکالت روان

سازمان  یگانه یل،دل ینبه همیابد؛  یم یامالتیسته خانواده و همسر شا یکتوسط  ،شود یم

  .باشد می، خانواده است داشته اي یژهو دوام و یتعمومرباز یاز دکه  اعیاجتم

، 1403ی، مجلس( 1مقدس و محبوب ينهادینی، د يها خانواده از نگاه اسالم و آموزه

 3معنـوي  و رشـد  یـت بسـتر ترب  ،)21 ،(روم 2ساحل آرامش و سکون، )222، ص100ج

 5يعامـل رشـد مـاد    ،)39ص ،(همـان  4محل سرور ،)18، ص20ج ،1409ی، (حر عامل

بسـتر   ین) و بهتر150، ص14، ج1408، یطبرس (نوري 6عامل طهارت ،)44، ص(همان

 یاز عوامـل مهـم و اساسـ    یکـی  اسـت.  ... ) و60، ص1386فر،  ي(ساالر فرزند یتترب

همسـران در   يمند یترضا یجادا يکننده برا ییننهاد مقدس و از عوامل تع یناستحکام ا

سـبک   ژهیـ و (بـه ی است. سبک زنـدگ  يهمسردار یفیتو ک ی، سبکسازمان همگان ینا

 یقاهداف خود را از آن طر ،که هر فرداست ثابت  نسبتاً يا یوهش يبه معنا )يهمسردار

  .)16، ص1391یانی، (کاو به اهداف است یدنرس يبرا یکند و راه یدنبال م

 7یبزرگـواران بـه معـارف آسـمان     یناتصال ا یلبه دل (ع)یتب اهل يسبک همسردار

 ینتر و مطمئن ینناب و مصون از خطا، بهتر يها از علوم و آموزه یريگ ) و بهره4 ،(نجم

 ،(احـزاب  8يو اخـرو  یـوي سعادت دن و یابیکام ةکنند ینو تضم ی،روش و سبک زندگ

                                                   
 .ما بنی بناء فی االسالم اَحب إلی اهللا تعالی منَ التَّزوج. 1

2 . أَنْ خَلَقَو هنْ آیاتم  نْ  لَکُمها.  مکُنُوا إِلَیتَسواجاً لأَز کُمأَنْفُس  

: رکعتان یصلّیها المتزوج افضل من سبعین رکعۀ یصلیها  الصادق: من تزوج احرز نصف دینه. قال (ص)اللّه رسولقال . 3

  .اعزب

  .ما افاد عبد فائدة خیرا من زوجۀ صالحه اذا رأها سرّته. 4

  .الرزق مع النساء والعیال. 5

  .طاهرا مطهرا فلیتعفف بزوجۀ  من احب ان یلقی اللّه. 6

 .یوحى  هو إِلَّا وحی  إِنْ  ما ینْطقُ عنِ الْهوى. 7

8 .زاً عفَو فاز فَقَد ولَهسر و عِ اللّهطنْ یم یماًوظ. 
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شده و سـبک  توجه مسئله  انببه تمام جو (ع)یتب اهل يهمسرداردر سبک  ) است.71

 یلتشـک  ی، نیازهـا، اهـداف  شـناخت  يهـا  یـت اران متناسب بـا ظرف وآن بزرگ يهمسردار

  بوده است. يمدار و اخالق يمحوراتقو يو بر مبنا یشناخت انسان اصولخانواده، 

  (ع)یتب اهل يهمسردار سبک

در معـارف و   وجـو  جسـت بـا   (ع) و نیـز یـت ب اهـل  يرفتار و یعمل یرهمطالعه س با

و خـود   آموزش داده (ع)یتب (مستحبات) که اهلیحی و ترج یاخالقی، الزام يها آموزه

ي، در سبک همسردارشان یکه ا میابی یدرم، اند بند بودهیپاها  آموزه یندر قدم اول به ا یزن

 یتا حد امکان به برخ میا دهیکوشنوشتار  یناند. در ا توجه فرموده یاساسچند محور به 

   .میزپردابمحورها ن یااز 

  زن و مرد يها توجه به تفاوت )الف

ی و مراقبتـ  ی، ویژگـی کالمـ  ی، عـاطفی، جسـمانی، مهـارت   و مرد به لحاظ عقل زن

هـا در   تفـاوت  یـن دارنـد و ا  یکـدیگر و...، تفاوت اساسی با  )2008 ،1ماتلین(دلسوزي 

  بوده است. توجهزنانه و مردانه مورد  يها نقش يواگذار

طباطبـایی اعتقـاد دارنـد کـه مـرد داراي حیـات تعقلـی و زن داراي حیـات          عالمه

 در قواي عقلی است آنانبرتري نسبی  ،احساسی است و علت سرپرستی مردان بر زنان

چنین تفـاوت  ایشان هم .)141، ص18ج ؛343، ص4ج؛ 275، ص2، ج1394(طباطبایی، 

خانواده  یریتنظري و عملی را پذیرفته و به برتري مردان در مد هزن و مرد در دو حوز

البته عالمه طباطبایی این نکتـه را نیـز تـذکر     .)275ـ271، ص2، ج(همان اند اشاره کرده

اند که آن عقلی که در مرد بیش از زن است، فضیلتی زاید است؛ نه معیـار فضـل و    داده

   .)343، ص4ج ،(همان برتري ارزشی

اما به  ؛مصباح یزدي معتقد است که زن در استعداد عقلی با مرد یکسان است اهللا آیت

نظر طبیعی داراي عاطفه و احساسات بیشتري است، کـارکرد عقـل تـا     دلیل آنکه زن از

ضعف دشمنان عقـل در   ،دلیل برتري مردان در قدرت تعقل .گردد حدودي تضعیف می

 هواسطه یا ب ،هرحال به ؛(احساسات زیاد) در زنان است لمردان و قوي بودن دشمنان عق

                                                   
1. Matlin 
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نبود مزاحم و دشمن بر سرِ راه  دلیله بعضی قائلند) یا به کقدرت بیشتر تعقل مرد (چنان

 هـایی در  سبب تفاوت امر مند هستند و همین عقل، مردان از تعقل و تدبیر بیشتري بهره

مکـارم  اهللا  یـت آ .)280، ص1385(مصـباح یـزدي،    شود حقوق و تکالیف زن و مرد می

مصباح یـزدي  اهللا  نظر آیتق) نیز نظري همانند 1421( اهللا حسین فضل محمد و شیرازي

  .)287، ص2، ج1377مکارم شیرازي، دارند (

یکـی از   ،برتـري زنـان در توانـایی کالمـی    ) 1974( 1کابی و جک لینز اعتقاد مک به

 2هـالپران  .)50، ص1382خسـروي،  به نقل از ( جنسیتی است يها تفاوت ینتر شاخص

توانایی کالمی را با سرعت بیشتر و سه با پسران یدر مقامعتقد است که دختران  )1992(

 يهـا  مربـوط بـه جـنس در توانـایی     يها تفاوت ،در واقع ؛کنند یکیفیت بهتري کسب م

کننـد و ایـن برتـري     یکه کودکان شـروع بـه صـحبت مـ     شود یآغاز ماز زمانی  ،کالمی

 معتقد اسـت ) 1990( 3آلرد .)51، ص(همان شود یدختران در مدت تحصیل نیز حفظ م

زودتر  آنها ؛کید دارندأدر زبان و ادبیات تبر پسران تحقیقات بر برتري دختران  شتریبکه 

مبتال هستند. براسـاس   نکنند و کمتر به مشکالت خواند یاز پسران شروع به خواندن م

ها حـرف بزننـد و مهـارت کالمـی      ساعت توانند ینیز زنان م یمیقد يا یشهتصورات کل

  بهتري دارند.

زنان در توانایی کالمی که مشخص گردید  شد،براساس تحقیقی که در آمریکا انجام 

ی تحقیقاتدر  ،نیهمچن ؛دارند يبرتر فضایی و ریاضی يها و حافظه و مردان در مهارت

خواندن در پسران بیشتر از دختران گزارش در مشکالت زبانی و ناتوانی  که انجام شده،

   ).153، ص2008است (ماتلین،  دهش

به  کنند، یم ياز پسران از کودکان نگهدار یشتردهد که دختران ب یها نشان م پژوهش

 یارهـاي از نظـر مع  بوسند؛ دختـران  یو م کنند یو آنها را بغل م دهند یآنها عالقه نشان م

 ).191(همـان، ص  پرورش و تعامل بـا کودکـان غالبـاً بـاالتر از پسـران بودنـد       يرفتار

هـا را   نقـش  یـع توز یـده پد یشـمول  جهـان  یـز در دوران معاصر ن فرهنگی یانمطالعات م

ياَبزار یخانوادگ يها نقش ةدربار یاند. در پژوهش کرده ییدتأ یتبرحسب جنس
4
 یعنـی  ؛

                                                   
1. Mc Kaby and Jack Linz 

2. Halpran 

3. Allred 

4. Instrumental 
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و ی و اجتمـاع  یزیکـی ف یخـارج  یطبا شرا یگروه خانوادگ يسازگارناظر به  يها نقش

يابراز یخانوادگ يها نقش
1
ی، عاطف یتحما وناظر به مراقبت از اعضا  يها نقش یعنی ؛

و  ياَبـزار  يهـا  نقـش  ینب یزمورد مطالعه، تما هجامع 56جامعه از  46روشن شد که در 

قسم اول به مردان و قسم دوم بـه  وجود داشته است؛  ،شد یم ینیب شیکه پ ي، چنانابراز

  ).289، ص1995، 2یافته است (لیزنان اختصاص 

مجلسـی،  ؛ 189، (اعراف 3عاطفی بودن و آرامشگري یلقب از ییها توجه به ویژگی با

دینی براي زنان معرفی شده و با توجه به وظایف  يها ) که در آموزه5، ص74، ج1403

توان ادعا  ی) م5، ص74، جهمان( 4ندا تشویق شده به انجام دادن آنها که نآناشده به  محول

ایی بیشتري دارند و عالقه بیشتري نیز در این نتوا ،و مراقبت ورشکرد که زنان در بعد پر

  دهند.  یرابطه نشان م

همدلی
5
لحـاظ   را درك کردن و خود را بـه  یگرشخص د یاحساس عاطف يبه معنا ،

 یهمدل اي یشهبه لحاظ کل آنهاتر است.  يدر زنان قو یزشتن نگذا یگرفرد د يجا یعاطف

اسـت کـه    یعموم یشۀکل یناز ا یبخش ی،. همدلدهند ینسبت به مردان نشان م یشتريب

، 1387(هایـد،   در مردان وجـود دارد  یعاطف ناپذیري بیاندر زنان و  یعاطف پذیري یانب

    .)138ص

 یرا بررس یمرتبط، صحت همدل يا مطالعهدر ) 2001( 6و هاگز ین. کلی. کی. جکی

حدس بزند کـه   یدرست به تواند یاست، م یادز اریبس اش یکه صحت همدل يکردند. فرد

صـحت   ینـۀ زنـان در زم  یـاز شـده، امت  کنتـرل  یطدر شرا .دارد یچه احساس یگريفرد د

  ).192، ص2008ماتلین،  (به نقل از است ترباال یاربس ،یهمدل

 ،)189 ،(اعـراف  نان در ایجاد آرامشزهمچنین توانایی مضاعف  ،نقش مادري ایفاي

تفاوت آشکار زنان با مـردان در   ) و5، ص 6، ج1407(کلینی،  7اهل انس و الفت بودن

                                                   
1. Expressive 

2  .  Lee 

أَما حقُّ الزَّوجۀِ فَأَنْ تَعلَم أَنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ جعلَها  .هو الَّذي خَلَقَکُم منْ نَفْسٍ واحدةٍ وجعلَ منْها زوجها لیسکُنَ إِلَیها. 3

  .لَک سکَناً وأُنْساً

الْجنَّۀِ تَـدخُلُ مـنْ أَیهـا    ثَمانیۀَ أَبوابِ أَیما امرَأَةٍ خَدمت زوجها سبعۀَ أَیامٍ أَغْلَقَ اللَّه عنْها سبعۀَ أَبوابِ النَّارِ و فَتَح لَها . 4َ

تشَاء.  

5. Empathy 

6  .  K.J.K.Klein and Hodges 

  .مفَلِّیات مبارکَات مونسات مجهزَات ملْطفَات  الْبنَات الْولَد  نعم  ص اللَّه رسولُ قَالَ. 7
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تواند دلیلی بر قـوي بـودن حـس     ی) م70ـ  64، ص1384(بارون،  عواطف و احساسات

ات احساسـی و عـاطفی   تـر تغییـر   آنان در درك بهتر و سریع ییهمدلی در زنان و توانا

تر افکار و احساسات خـود را بـا    آسانزنان شود که  یباعث م ییتوانا ینا .دیگران باشد

  مراقبت کنند.  آنهادیگران سازگار و از 

تر بودن زنان، آنان از شوهرشان بیشتر دلسـوزي   به دلیل عاطفی«گوید:  گري می جان

همسرشان را خواستارند. وقتـی مـرد نشـان    خواهند؛ اما مردها بیشتر اعتقاد و اعتماد  می

دهـد، زن   گـذرد اهمیـت مـی    دهد که به احساسات همسرش و به آنچه در دل او می می

 .)131، ص1376(گـري،  » و غمخوار اوست پسکند که شوهرش نگران و دلوا حس می

شان به قدرکافی به آنان  یکی از شکایات شایع زنان و مردان آن است که شریک زندگی

لمس کردن، درآغـوش گـرفتن، نـوازش کـردن،      ؛منظور آنان از محبت کند. ینممحبت 

در تحقیقی که در این زمینه انجام شد، مشخص گردید که زنان نیـاز   بوسیدن و... است.

تـر از   دهند و در ابراز محبت و عواطف نیز قـوي  یمحبت و عواطف نشان م بهبیشتري 

الیــاپاپ ).214، ص1378، فلیــپ رایــس( مــردان هســتند
1
بــا پــذیرش احتمــال وجــود  ،

شناختی زن و مرد به دلیل تفاوت زیستی، بر این باور است که برتـري   روان يها تفاوت

تـر   ن بتوانند احساسات خـود را بهتـر و قـوي   آناباعث شده  نی،زبا يها زنان در مهارت

   .)314، ص1391(پاپالیا،  نندکابراز 

 ،همچنـین  ؛عـاطفی بـودن زن وجـود دارد    دربـاره دینی نیـز روایـاتی    يها آموزه در

کـه احساسـات و عواطـف در    اند  افتهیدردینی  يها آموزه به کمکاندیشمندان اسالمی 

اهل  ؛چه خوبند فرزندان دختر«فرمایند:  می (ص)تر است. پیامبر گرامی اسالم زنان قوي

اهـل  گیرنـده، بـاخیر و بابرکـت و     دهنده، انـس  و یاري نندهک کمک ،مالطفت (عواطف)

حضـرت  «فرماینـد:   مـی  (ع)امـام صـادق   .)362، ص21، ج1409(حر عاملی،  »پاکیزگی

ابراهیم از خداوند دخترانی خواست تا پس از مرگش بر او بگریند و عزایش را گـرم و  

گري زن، بروز و ظهور  شاید یکی از علل آرامش .)361، ص(همان 2»پرشور نگاه دارند

) معرفی 189 ،(اعراف زن عامل آرامش ،آن کریمکه در قر چنان ؛عواطف قوي در اوست

 یکـدیگر  دهنـده  در قرآن کریم، ضـمن اینکـه مـرد و زن را آرامـش    خداوند ده است. ش

                                                   
1. Papalia 

  .أن یرزقه ابنۀ تبکیه وتندبه بعد موته: انّ ابراهیم سأل ربه (ع)قال ابوعبداهللا. 2
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 دهکرکید بیشتري أت ،ی زن براي مرد و خانوادهبخش بر جایگاه آرامش ،)21 ،(رومداند  یم

 يخـاص زنـان و مـردان، در سـبک همسـردار      يهـا  یژگـی بـه و ، )189 ،(اعرافاست 

لطافـت   یـل بـه دل  (ع)یعنوان نمونه حضرت علـ  به ؛شده است ژهیوتوجه  (ع)یتب اهل

و  انـد  بـر عهـده زنـان برحـذر داشـته      ینسـنگ  يها یتولئمس يزنان، افراد را از واگذار

 شـکار ینه پ ،که زن گُلی ظریف استچرا  ؛مسپارکار بیش از توان زن، به او «: یدفرما یم

  .)510، ص5، ج1407(کلینی،  1»و سرپرست امور خانه

ایـن سـخن مـرد بـه     «: مایـد فر یبودن زنان م یعاطف یلبه دل یزاسالم ن یگرام یامبرپ

  ؛)569، ص5، جهمان( 2»شود یهمسرش که دوستت دارم، هرگز از قلب زنش خارج نم

کسی است که  ،ایمانیبهترین مردم از لحاظ «: یدفرما یم یگرد يحضرت در جا ،همچنین

ام  خـانواده در قبـال  شما  ینتر اش مهربان باشد و من باعاطفه اخالقش نیکو و با خانواده

از اخـالق و  «: یدفرما یم نیز (ع)امام صادق .)153، ص12، ج1409(حر عاملی،  3»هستم

  .)22، ص20، ج(همان 4»عالقه و محبت به زنان است ،ویژگی انبیا

منـزل را   یرونب يخاص زنان و مردان، کارها یطشرا یلبه دلنیز اسالم  یگرام یامبرپ

امـام   .کردندواگذار  (س)داخل منزل را به حضرت زهرا يو کارها(ع) یعلحضرت به 

کارهاي خود، نـزد   یمتقس ةبراي داوري دربار (س)و فاطمه (ع)علی«فرماید:  یم (ع)باقر

کارهـاي داخـل خانـه را     کـه گونه قضاوت کـرد   ینا (ص)یامبررفتند. پ (ص)خدا یامبرپ

داند  یفقط خدا مفرمود:  (س)انجام دهد. فاطمه از خانه را علی یرونفاطمه و کارهاي ب

مـردان معـاف    هـاي  یتمرا از بر عهده گرفتن مسـئول  (ص)خدا یامبرکه پیناز اکه چقدر 

  .)172، ص(همان 5»ساخت، خوشحال شدم

جسـمی و   يها یتها و ظرف ، تفاوت(ع)یتب اهل يدر سبک همسردار ینکها خالصه

  ها مورد توجه قرار گرفته است. نقش يشناختی زن لحاظ شده و در واگذار روان

  

                                                   
  .الْأَمرِ ما یجاوِز نَفْسها ... َفَإِنَّ الْمرْأَةَ ریحانَۀٌ و لَیست بِقَهرَمانَۀ لَا تُملِّک الْمرْأَةَ منَ. 1

  .قَولُ الرَّجلِ للْمرْأَةِ إِنِّی أُحبک لَا یذْهب منْ  قَلْبِها أَبدا. 2

   .أَلْطَفُهم بِأَهله و أَنَا أَلْطَفُکم بِأَهلی وأَحسنُ النَّاسِ إِیماناً أَحسنُهم خُلُقاً . 3

  .الْأَنْبِیاء حب النِّساء خْلَاقِ منْ أَ. 4

5 .ولِ اللَّهسۀُ إِلَی رمفَاط و یل(ص)تَقَاضَی ع لَی فَاطۀِ فَقَضَی عمدی الْخۀَفلَـی     (س)مقَضَـی عـابِ وونَ الْبا دا مهتمدبِخ

یل(ع)ع نَ السی مخَلَنا دم لَمعۀُ فَال یمفَاط قَالَ فَقَالَت ا خَلْفَهالِ رُورِبِمقَابِ الرِّجلَ أَرمتَح ولُ اللَّهسی ربِإِکفَائ إِال اللَّه.    
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  یو اخالق یحقوق يها یستهالتزام به با )ب

اسـت   ینکات یگرداز به آن،  یهو توص ی) و اخالقی(حقوقی الزام يها یستهبا رعایت

  دارد. يگر جلوه (ع)یتب اهل يکه در سبک همسردار

اسـت و   یـوي دن یانسـان در زنـدگ   یروابط اجتماع یمتنظ يتنها برای، حقوق احکام

انسان  یويدن یزندگ هاز مرز و گستریگر، د يامر یانظم  یاهدف آن، خواه عدالت باشد 

اسـت و   یفراتـر از هـدف احکـام حقـوق     یاخالقـ  ياه. احکام و دستوررود یفراتر نم

  .کند یم یبرا تعق خرويلکه اهداف اب یست،ن یويمنحصر در اهداف دن

 ینباشد که در ا یحقوقهم و  یاخالق هجنب يداراهم  يامرممکن است  یالبته گاه

 ،نفقـه همسـر   اننـد م ؛دارد یـز ن يعقاب و ثواب اخـرو  ی،اخالق هصورت، به لحاظ جنب

دارد. دولت موظف است کـه احکـام    یحکومت يضمانت اجرای احکام حقوق ،ینهمچن

امـا احکـام و    ؛قرار دهد یقانون یگردو پ یبو متخلفان را تحت تعق اجرا کند را یحقوق

تـر   نکتـه مهـم   .یستندن یدولت يو ضمانت اجرا یژگیو ینچن يدارای اخالق ياهدستور

با توجـه   ،است و ارزش کارها یتبه ن یاخالق ياهقوام و ارزش احکام و دستور ینکها

ـ ن ی،قـانون  امـور و  یخواهد بود؛ اما در احکام حقوق فاوتبد، مت یاخوب و  تیبه ن تی 

  .)61، ص1378یزدي، (مصباح  ندارد یريتأث

  ) ی(الزام یالزامات حقوق ياز نمودها برخی

  نفقه. 1

ـ    یفوظا هجمل از رد، یـ گ یقـرار مـ  اش  عهـده  رو تعهدات مرد کـه بعـد از ازدواج ب

. رود یبـه شـمار مـ   زن  یمرد و از حقوق قطع یژهو یفنفقه است. نفقه از وظا پرداخت

بر مرد الزم و واجب است؛  یزن یاز نظر قانونینی، و الزام د ینفقه عالوه بر وجوب شرع

و  اسـت برخـوردار   یـز ن ییو قضـا  یحکـومت  هاز پشتوان ی،شرع وانهعالوه بر پشت یعنی

کـار خواهـد    ینواجب همسر خود را نپردازد، قانون او را وادار به ا هنفق يچنانچه مرد

  کرد.

ـ   1107 همـاد  ،اسـت)  ینـی د يها (که برگرفته از آموزه یدر قانون مدن  یننفقـه را چن

لباس، غذا و اثاث منزل کـه   ،)زندگیاند: نفقه عبارت است از مسکن (محل  کرده یرتفس

 داشتن  خادم در صورت عادت ،ینهمچن زن متناسب باشد و یتبه طور متعارف با وضع
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 نقص عضو یا یضیمر هاو (زن) به خدمتکار به واسط یاجاحت یازن به خادم (خدمتکار) 

  .)290، ص1374(محقق داماد، 

  ینتمک. 2

و اطاعت زن از شـوهر   ینمسئله تمکي، در روابط همسر یاساس يها بحثاز  یکی

زن را فراهم  يتمام امکانات ضرور استمرد موظف  گونه که نه، همانین زمیدر ااست. 

از منـزل، حسـن    ی، خـروج همچون مسائل جنس ؛يموظف است در امورنیز سازد، زن 

ـ ... از شـوهر اطاعـت ک   عفـت و  یـت معاشرت، رعا ـ ن  یگرامـ  یـامبر پ باشـد.  زمد و ملت

شـتر   يشـوهرش شـود، گرچـه رو    یجنسـ  همانع بهر یدنبا زن«: فرمایند یم (ص)اسالم

  باشد. یطیدر هر شرا یعنی ؛)158، ص20، ج1409ی، عامل ر(ح 1»سوار باشد

دست به دست کند (در اجابت خواسـته مـرد    یدزن نبا«حضرت فرمودند:  ینهمچن

 .)165ص ،(همـان  2»شـوهر بـه خـواب رود    تـا د سـاز کند) و خـود را سـرگرم    یرتأخ

زن و عرضه کردن خـود بـر    یوجوب اطاعت جنس ةدربار یگرد یتیدر روا(ص) یامبرپ

که خود را بر شوهر عرضه  گامیمگر هن ،که زن بخوابد یستن یزجا«: فرمایند یشوهر م

نحو که لباس خود را درآورد و کنار او بخوابد و بدنش را بـه بـدن شـوهر     ینبه ا ؛کند

، (همـان  3»ده اسـت کـر و خود را عرضـه   خود عمل یفهکرد به وظ ینبمالد. اگر زن چن

  .)176ص

  خروج از منزل يشوهر برااز کسب اجازه  .3

خـروج از   يلزوم اجازه همسر بـرا  ةدربار (ص)حضرت محمد ،اسالم یگرام پیامبر

رود و اگـر بـدون اجـازه     یـرون بدون اجازه شوهر از خانه ب یدنبا زن«: فرمایند یمنزل م

او را  یو مالئکـه رحمـت و غضـب، همگـ     ینزم هخارج شود، مالئکه آسمان و مالئک

   .)158، ص(همان 4»تا برگردد کنند یلعنت م

                                                   
  .کانَت علی ظَهرِ قَتَبٍ و التَمنَعه نفسها و إن .1

 و ال تُسوفْه حتّی ینام الرَّجل.. 2

3 .فَتُلزقُ جِلد هحاففی ل هعتَدخُلُ م ها ویابث وجها تَخَلعلی زها عنَفس تّی تَعرِضح لُّ المرَاَةٍ اَن تَنامحفـاذا   الی هد ها بجِلـ

 .فَعلَت ذلک فَقَد عرَضَت

4 .مالئکَـۀُ الرَّ   التَخرُج کَۀُ الغَضـب والئم کَۀُ االرض والئو م مواتکَۀُ السنَتها مالئلَت لَعفَإن فَع هال بِاذنا یتهن بحمـۀِ  م

  .حتّی تَرجع
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  یکون معاشرت. 4

 ؛در رابطه با همسـران اسـت   ینیطرف یفاز وظا یزن یدهو تعامل پسند یکون معاشرت

باشند و حـق آزار   یکو داشتهمعاشرت ن یکدیگردارند با  یفهوظ، هم زن و هم مرد یعنی

که رنجش خاطر شـوهر را فـراهم    یلاز هرگونه عم باید را ندارند. زن یکدیگر یتو اذ

دادن آزار رد؛ چرا که یگ يدر قلب شوهر جا يا کند چون فرشته یو سع یزدپرهکند، ب یم

  شوهر از گناهان بزرگ است.

خداوند یازارد، ، شوهر را بخود که با زبان یزن«: فرمایند یم (ص)اسالم یگرام پیامبر

هرچند همـواره   ؛کند یرا از او قبول نم يا حسنه و نماز و روزه یچعمل خوب و ه یچه

 1»گـردد  یمگر آنکه همسـرش از او راضـ   ،ها در حال نماز روزها در روزه باشد و شب

  .)244، ص100، ج1403ی، (مجلس

ـ  ،است (ع)یتب اهل یشاتکه برگرفته از فرما 1103 ماده یدر قانون مدن  آمـده  ینچن

  . »ندیکدیگرمکلف به حسن معاشرت با  ،زن و شوهر: «است

  اجازه دونب ،عدم تصرف در اموال شوهر. 5

: فرماینـد  یمـ  یـز تصرف در اموال شوهر ن يبرازن  ةلزوم اجاز هدربار (ع)صادق امام

اجازه داشته باشد و اگر  ینکهمگر ا ،کردن در اموال شوهر را ندارد ینهتصرف و هز حق«

   .(همان) »کند، گناهکار است ینهبدون اجازه تصرف و هز

و بدون  یرداجازه بگ یدصدقه با يبرا یزن حت«: فرمایند یم (ص)اسالم یگرام یامبرپ

  .)158، ص(همان »شوهر نباشد هاجاز

حضـرت  کـه   یـرد؛ چنـان  از شوهر خود اجـازه بگ  یدبا یروزه مستحب يبرا یحت زن

 2»یـرد بگ یشـوهر روزه مسـتحب   هزن حـق نـدارد بـدون اجـاز    «: فرمایند یم(ص) محمد

  .(همان)

   یاخالق يها یستهبا يها قدااز مص برخی

مـرد و   یـا ویـژه زن   یگاه، ه استشد یانزن و مرد ب بارهاخالقی که در يدستورها

                                                   
یه و إن صامت نهارها ایما امرَاةٍ آذَت زوجها بلسانها لَم یقبل اهللا منها صرفاً و ال عدالً و الحسنۀً من عملها حتی تُرض. 1

 .و قامت لیلَها

2 .هال بإذنو التصوم تطوعاً ا.  
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هـا   یهتوصـ  یـن از ا یبرخـ  به آنها ملتزم شوند. یدهمسران با یعنی است؛دوجانبه  یگاه

  عبارتند از: 

  و تکریم احترام. 1

در روابـط همسـران اسـت؛    هاي اخالقی دوجانبه  از آموزه ،و تکریم یکدیگر احترام

طور که زن وظیفه دارد به شوهر خود احترام بگذارد و شأن و منزلت او را به  یعنی همان

 باید زن را تکریم کند، مرد نیز متقابالًت یرعاعنوان همسر، مدیر خانواده و پدر فرزندان 

م یتکـر ند. هر فردي (چه زن و چه مرد) بـه  کو منزلت همسري و مادري او را رعایت 

برد. در پرتو  دار شدن آن رنج می مند است و از خدشه شخصیت و منزلت خویش عالقه

اي به شخصیت آنان  شود و لطمه تکریم و احترام متقابل، حدود و جایگاه افراد حفظ می

  گردد. وارد نمی

 از ،زنی که شوهر خـود را آزار و اذیـت کنـد   «فرمایند:  باره می دراین (ع)امام صادق

زنی اسـت کـه شـوهر خـویش را     ، رحمت و مغفرت پروردگار دور است و سعادتمند

 1»دکنبرداري  حاالت اطاعت و فرمان هاذیتش نکند و از او در هم کند و اکرام و احترام 

  .)253، صهمان(

ـ    «فرمایند:  می (ع)امام سجاد  هحق زن بر مرد آن است کـه بدانـد خداونـد زن را مای

و  کنداکرام  اپس باید او ر است.داد و بداند که زن نعمتی الهی آرامش و انس مرد قرار 

  .)5 ، ص71، ج(همان» او مهربان باشد با

مزلو هاماآبر
2
، نیاز بـه ارزشـمندي، حـس حرمـت     معروفشناس  اندیشمند و روان ،

 یازن ینا یداند و معتقد است که وقت می یهاي انسان خود و احساس قابلیت را از ویژگی

  .)111، ص1383ی، (شجاعیافت خواهد  بودوابط افراد بهر ،ارضا شود

و بدرقه  شوهراز سالم کردن به همدیگر، رعایت ادب در برخورد با همسر، استقبال 

ــوري 3يو ــدردانی و سپاســگزاري از همســرو ) 254، ص14، ج1408، یطبرســ (ن  4ق

گـري   جـان  .اسـت تکـریم و احتـرام    يها از مصداق) 239، ص100، ج1403ی، (مجلس

 ةدربـار  است) مسائل خانواده مطالعات زیادي کرده وناس غربی که در مشاوره ش روان(

روز حـداقل   اگر همسران در طول شـبانه «: یسدنو یم يوو محبت به از همسر  یقدردان

                                                   
1 .هفی جمیعِ احوال هوتُطیع ال تُؤذیهها ووجز تُکرِم ةٌ أمرَأهعیدسو هها وتَغُملعونَۀٌ إمرَأةٌ تُؤذي زوجم. 

2. Abraham Moslow 

  .فَتُرَحّبأنْ تَستَقْبِلَه عند بابِ بیتها . 3

4 .ضَیتر تعنإنْ م و شَکَرت تیطکُم الّتی إنْ أعسائخیرُ ن.  
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ویـژه ایـن    اظهار محبت کنند و بـه گر یبه همدچهار بار همدیگر را در آغوش بگیرند و 

 »خواهد بود ره انجام دهند، بسیار در روابط آنان مؤثکار را در موقع ورود همسر به خان

    .)170، ص1376ي، (گر

کـه تمـاس مکـرر بـه واکـنش عـاطفی مثبـت        اثبات شده است  ،براساس تحقیقات

  .)240، ص1382و همکاران،  یجانی(آذربا گردد انجامد و باعث نزدیکی بیشتر می می

(چـه وظـایف الزامـی و چـه وظـایف      فش یو انجام وظااز زحمات همسر  قدردانی

ـ تقودر راسـتاي  شناسـه مهـم   غیرالزامی) یـک    یپیونـد عـاطفی همسـران و عـامل    ت ی

  مندي میان آنان است.  کننده در ایجاد دلبستگی و عالقه تعیین

درصد همسـران اعـالم    87 است؛ گرفته صورتکه در این زمینه  یپژوهشاساس بر

داري، تدریس، تحصیل،  ت آنان (مثل آشپزي، بچهاند که توقع دارند در مقابل زحما کرده

شـناس   روان ،1...) قدردانی شود. کـارل راجـرز   کارمندي، خرید منزل، مسافرت بردن و

انسان نیاز دارد به اینکه دیگـران بـراي او قـدرت و منزلتـی     «گوید:  باره می دراین ،غربی

در  ،دهـد  وع مـی ل باشند و قدرش را نیز بدانند. اهمیتی کـه شـخص بـه ایـن موضـ     ئقا

از  ؛گـذارد  هاي تحریکی ارگانیسم و در رفتار او اثر فراوان مـی  هاي درونی و جنبه کنش

در رفتار و کردار آدمی ، به قدردانی خویشتن نیازنیاز به قدردانی دیگران و  ،سوي دیگر

  .)26، ص1385ی، (ملک »مؤثر است

  پرهیز از آزار همسر .2

حدود همسر و آزار نرساندن به او (چه آزار جسمی و چه زبانی) از وظایف  رعایت

باشند. زن باید  بندیبه آن پاند و کنرا رعایت  باید آن همسران کهاخالقی دوطرفه است 

 ینـوع  و بـه  کنـد  عملـی کـه رنجـش خـاطر شـوهر را فـراهم مـی       سخن و از هرگونه 

د و نزبان خود را کنترل ک ژهیو ه؛ ب، بپرهیزداست يت ویکننده عواطف و شخص بیتخر

  .کند يدورکنایه  و طعنه ،از زخم زبان

ـ   «فرمایند:  می (ع)امام باقر ه بدا به حال زنی که شوهرش را عصبانی کنـد و خوشـا ب

رسـول   .)245، ص100، ج1403ی، (مجلسـ  2»از او راضی باشـد  رشحال زنی که شوه

 زنی است که اگر شوهرش خشمگینبهترین زنان شما، آن «فرمودند:  (ص)گرامی اسالم

خواب  ؛به او (شوهر) بگوید: دستم در دست توست و اختیار من به دست توست ،شود

                                                   
1. Carl Rogers 

 .ویلٌ المرَأةٍ أغْضَبت زوجها وطُوبی إلمرَاَةٍ رضی عنها زوجها. 2
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 ،سوي دیگـر  از؛ )39، ص20، ج1409عاملی،  (حر» نخواهم رفت تا از من راضی شوي

مرد نیز وظیفه دارد از ناسـزاگویی، نـیش زدن و هـر کـاري کـه آزار و اذیـت حسـاب        

حق ندارد همسر خود را تنبیه بدنی کنـد و او را بزنـد.    يو ،همچنین د؛پرهیزب ،شود می

 ،کنـد؛ همچنـین   و نفـرت و بـدبینی ایجـاد مـی     را ضایع يوتنبیه بدنی همسر، عواطف 

بـه  زن شـود و   عقده روانـی مـی   ل بهیتبدو  سازد یمنگ مرزن به زندگی را ک بستگیلد

  کند. پیدا می نفرتمرور زمان از چنین مردي (مردي که دست بزن دارد) 

هر کس به صورت زنـش  «فرمایند:  آثار تنبیه زن می هدربار (ص)پیامبر گرامی اسالم

هفتاد سیلی بـه صـورت او    دهد میسیلی بزند، خداوند به مالک (آتشبان جهنم) دستور 

    .)250ص ،14، ج1408، یطبرس(نوري  1»بزنند

  همسر و پرهیز از قهر ياز آبرو یانتص. 3

کردن از صـفات غیرانسـانی و غیراخالقـی اسـت کـه آثـار شـومی بـر روابـط           قهر

گـردد. پیـامبر گرامـی     مـی خـانواده  گذارد و باعث کـدورت و نابسـامانی    خانوادگی می

در حالی که خودش مقصر بوده  ؛فرمایند: هر زنی که با شوهرش قهر کند می (ص)اسالم

تـرین جایگـاه آتـش محشـور      اییناست، در روز قیامت با فرعون، هامان و قارون در پـ 

  .)202، ص1376(طبرسی،  2مگر اینکه توبه کند و (نزد شوهرش) برگردد ،شود می

و شوهر باید محرم اسـرار یکـدیگر باشـند و هماننـد همـدمی امـین،        زن ،ینهمچن

   کنند. یانتص یکدیگر يعیوب یکدیگر را بپوشانند و از آبرو ،مطمئن و دلسوز

» زن و مرد لبـاس یکـدیگر هسـتند   «فرماید:  یبا و سنجیده میقرآن کریم در تعبیري ز

هاي  لباس این است که عالوه بر ایجاد گرمی و زینت بودن، عیب خاصیت. )187 ،(بقره

پوشاند. زن و مرد نیز همانند لبـاس کـه حـافظ تـن و حجـابی بـر        جسمانی فرد را می

به  یمدر قرآن کر پوشانند.و اسرار همدیگر را ب ینهان يها باید عیب هاي بدن است، عیب

هستند که متواضـعند و در   یزنان ،زنان صالح : استاشاره شده  یباز یرينقش با تعب ینا

   .)34 ،(نساء 3»کنند یاسرار و حقوق او را حفظ م]، همسر خود[ یابغ

هیچ سودي بهتـر از ایـن   «فرمایند:  اخالقی زن می هاین وظیف هدربار یزن (ع)امام رضا
                                                   

1 .کلَّ مالج زَّ ورَ اهللاُ عۀً، أَملَطَم رَأتهام لٍ لَطَمجر فَأَي نَّمهینَ لَطَمۀً فی نارِ جبعس هِهجرِّ ولی حع هلطَمخازِنَ النّیرانِ فَی. 

نَ النّارِ الّا امرَأةٍ هجرَت زوجها وهی ظالمۀٌ حشرَت یوم القیامۀِ مع فرْعونَ وهامانَ و قارونَ فی الدرك األسفَلِ ماَیما . 2

 .رْجِعأنْ تَتُوب و تَ

3 .ظَ اللَّهفبِ بِما حلْغَیل ظاتحاف تاتقان حاتالفَالص. 
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بینـد،   شایسته و باایمان باشد که هرگاه او را مـی  ،که انسان داراي همسري خوب نیست

شود، حافظ و نگهبان اموال و نـاموس شـوهر    خشنودش سازد و هر وقت از او جدا می

  .)217، ص100، ج1403(مجلسی،  باشد

  مدارا .4

 ،)18120، ص12، ج1373(دهخـدا،   دنکـر به معنـاي مهربـانی کـردن، نرمـی      مدارا

، 1376ی، دشت ینی(حس ت و مالیمت نشان دادن، درایت و فهم، مماشات و سلوكشفق

اخالقی سایر ادیان  يهاهاي اخالقی دین اسالم و حتی از دستور ) از آموزه237، ص9ج

طـور   بـه (و در نهاد خانواده  )طور عام به( اعی. این دستور اخالقی در زندگی اجتماست

 هدربـار  (ص)برخوردار است. پیامبر گرامـی اسـالم  اي  از جایگاه و اهمیت ویژه) خاص

خویی بـا   مدارا با مردم نیمی از ایمان و نرم«فرمایند:  ارزش مدارا در برخورد با مردم می

حضـرت در حـدیث    .)201، ص12، ج1409(حرعـاملی،   1»آنان نیمی از زندگی اسـت 

ت: تقوایی کـه  کار او کامل نیس ،سه چیز است که اگر در کسی نباشد«دیگري فرمودند: 

وسیله آن با مردم مدارا کند و بردباري که بـه   حالتی که به ؛او را از معصیت خدا بازدارد

  .)200ص ،(همان »وسیله آن نادانیِ نادان را برطرف سازد

 خدا و موسی در تـورات چنـین آمـده    میاندر مناجات «فرمایند:  نیز می (ع)امام باقر

ون وجود خود حفظ کن و در ظاهر با دشـمنان  ي را در درمسائل سرّ !اي موسی است:

  .(همان) »مدارا کن ،من و دشمنان خودت از میان مردم

همیشـه و در همـه حـال بـا     «فرماینـد:   مـداراي بـا زن مـی    ةباردر (ع)علی حضرت

زا ت باصـفا و فرحـ  ا همسرت (زنت) مدارا کن و با او به نیکی معاشرت نما تـا زنـدگی  

  .)169، ص20، ج(همان 2»گردد

  يها در روابط همسر و لذت يشادلفه ؤتوجه به م )ج

سـرور، تـازگی، طـراوت، سـرزندگی،     ی، و خرمـ  یخوش يو نشاط به معنا شادابی

 یلـد، هدف ؛12313، ص8، ج1373(دهخـدا،   دلی، سبکی و چاالکی، خرسـندي و...،  زنده

اسـالم   یـن دارد و د يا یژهو یگاهجا (ع)یتب اهل ی) در سبک زندگ146ـ148، ص1366

                                                   
  .مداراةُ النّاس نصف االیمان و الرِفق بِهِم نصف العیش. 1

2 .شکیع فُوبۀَ لها فیصحنِ الصأَحس لی کُلّ حالٍ وفدارها ع.  
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 یـاز ن ینتـر  به عنوان مهم ،حالل يها و لذت يبه شاد یهتوص سرزنده و شاد است. نیید

 (ع)حضـرت علـی   معصوم بوده است.ان یشوایپ یژهها مورد توجه و انسان یشناخت روان

هـا هماننـد    هـا و روان  ایـن دل «فرمایند:  اهمیت شادي و شادکامی در زندگی می ةدربار

بـراي آنهـا    رو، ؛ از ایـن نیـاز بـه اسـتراحت دارنـد    شـوند و   نشاط می ها خسته و بی بدن

در آن حضرت  .)182، ص1ج ،1403(مجلسی، » انگیز فراهم کنید و نشاط زیباهاي  نکته

 ؛قسمت کند) روز را باید سه براي مؤمن سه ساعت است (شبانه«دیگر فرمودند:  یحدیث

هـاي   نیازمنـدي  ،و سـاعتی کـه در آن   کنـد ساعتی که در آن با پروردگارش راز و نیـاز  

ـ          و  هـا  ذتزندگی و معـاش زنـدگی را تـأمین کنـد (کـار و تـالش) و سـاعتی بـراي ل

  .)88ص ،(همان 1»هاي حالل و نیکو قرار دهد خوشی

هـاي مـؤمن را نشـاط و فعالیـت و      همام، یکـی از ویژگـی   هدر خطب (ع)امیرمؤمنان

ی و شـادمانی در  از عالمـات متقـین... نشـاط و سـرحال    «فرمایـد:   داند و می دلی می زنده

  .(همان)» شده بودن خودش) (هدایت دیگران و هدایت هدایت است

و  خـانواده هاي انسـان اسـت. اگـر در محـیط      فعالیت هدهند نیروي حرکت شادابی،

هـاي   پـژوهش  آور خواهـد بـود.   روح و مـالل  بـی  یباشد، زندگن يشاد يروابط همسر

بخـش (ماننـد    مردم، عوامل شـادي  دهد که اگر هاي اخیر، نشان می شناسان در سال روان

تفریحی، معنویت و...) را در اختیـار داشـته    ههمسر، دوست خوب، شغل مناسب، برنام

، 1383یــل، (آرگا یابــد شــادکامی آنــان افــزایش مــی هنــدي و درجــم باشــند، رضــایت

  .)70ـ46ص

تحقیقات تجربی ثابت شده است که شادي و نشاط عالوه بر ایجاد امیـدواري و   در

خاطر از زندگی و نشاط روانی، باعث تقویت سیستم ایمنـی بـدن، سـالمتی و     رضایت

 دشـو  هاي مختلف زندگی مـی  تندرستی، روابط صمیمانه با دیگران و موفقیت در عرصه

  .)229، ص1379، پور ی(عل

داند و باربـارا   یدر انسان م یژهو یدفوا يهاي مثبت را دارا ) هیجان2002( 2سلیگمن

 ؛دهند تنها سالمت شخصی را نشان می عواطف مثبت نه« :گوید می) 2002( 3فردریکسن

  .)54، ص1385کار،  :(به نقل از» کنند بلکه به رشد و تکامل شخصی نیز کمک می

                                                   
وساعۀٌ یرم معاشه وساعۀٌ یخلّی بین نفْسـه وبـین لـذّتها فیمـا یحـلّ      للمؤمنِ ثالثُ ساعات: فساعۀٌ یناجی فیها ربه، . 1

 .ویجملُ

2  . Seligman 

3  . Barbara Fredrickson 
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  یدر زندگ ینآفر شادي عوامل

ي، روابـط همسـر  در  ژهیـ وبـه   ؛یدر زنـدگ  یـز انگ درباره عوامل نشـاط  (ع)یتب اهل

ـ االتـزام   ةدهنـد  نشـان  یـز ن شـان یا يرفتـار  یرهو سـ  انـد  کرده يارزشمند يها توصیه ن ی

  نکات بوده است. ینبزرگواران به ا

  ارتباط کالمی و غیرکالمی بهنجار .1

ارتبـاط کالمـی و    هبخش در محیط خانواده، شـیو  انگیز و فرح ایجاد فضاي نشاط در

بات ترین نوع از مناس اي دارد. ارتباط کالمی در عین حال که ساده غیرکالمی نقش عمده

خوب « بخشدو  ز شاملین. این ارتباط ز هستیآنها نگذارترین اثرترین و  است، از شایع

است که اولـی نـاظر بـه روش و دومـی نـاظر بـه       » خوب گفتن نِسخ«و » سخن گفتن

  محتواست.

مؤثر و  يها از روشگر استفاده یکدیبا گفتگو همسران در آمیز  لحن مؤدبانه و احترام

توصیه بـه   شود. تلقی می» خوب سخن گفتن«سازنده براي ارتباط کالمی، مصداق کامل 

صدا زدن همدیگر بـا   ،)19 ،(لقمان مؤدبانه، گفتگو با صداي مالیمنه و گفتگوي محترما

سپاسگزاري همسران از یکدیگر، پرهیـز از   ،)643، ص2، ج1407ینی، (کل 1زیباترین نام

ــدیگر ــانی  ،)11 ،(حجــرات تمســخر هم ــز از گفتگــوي پنه ــی، (کل پرهی ، 2، ج1407ین

 ینید يها ) و...، همگی از آموزه3 ،منونؤ(م ) و پرهیز از کلمات رکیک و زشت660ص

 ؛در محیط خانواده اسـت  یزانگ و نشاط یزآم مثبت، محبت یروابط کالمجاد یا يدر راستا

) تبسـم و  107، ص2، ج1407ینـی،  (کل به آن يبندیپابه حسن خلق و  یهتوص ،ینهمچن

ـ   ) و188ص ،(همـان  خنده در چهـره  ي (نـور  زن و شـوهر بـه یکـدیگر    هنگـاه مهربانان

روابـط   یفیـت معصوم دربـاره ک ان یشوایپ يها یه) از توص169، ص14، ج1408 ی،طبرس

  است. یکالمیرغ

ي، (آمـد  2شـود  هـا و فزونـی محبـت مـی     باعث جذب دل ،باز ةخوش و چهر روي

  زداید.  ها می آورد و کینه را از دل می شادي و نشاط ،)92، ص1366

                                                   
ثالث یصفین ود المرء ألخیه المسلم: یلقاه بالبشر إذا لقیه ویوسع له فی المجلس إذا جلس إلیـه  : (ص)اهللا  قال رسول. 1

  .ویدعوه بأحب االسماء الیه

  .مودةُ تُعاطف القلوبأل. 2
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  فردي هاي میان ایجاد جاذبه .2

 یدر ایجاد نشـاط و طـراوت نقشـ    ،فردي هاي میان توانند با ایجاد جاذبه می همسران

همسـران در روابـط   اسـت کـه    شـده  یهتوصـ  ینـی د يهـا  در آموزه ارزنده داشته باشند.

نگـاه   ،)167، ص74ج ،1403ی، (مجلسـ  1همچون تبسم و خنده ؛ییها لفهؤم، یانوادگخ

 ،)167، ص74، ج1403لسـی،  رویـی (مج  گشاده ،)266، ص2، ج1407ینی، (کلز یآممهر

حسـن   .ت کنندیرا رعا يو نظافت ظاهر یآراستگ ) و166، ص77، ج(همان دادن یههد

دیدم  ؛رسیدم (ع)روزي خدمت امام سجاد«گوید:  می (ع)از دوستان امام سجاد ،بن جهم

بینم که موهاي خود را سیاه  می :موهاي خود را رنگ کرده و مشکین نموده است. گفتم

حضرت فرمودند: در رنگ کردن موها پاداش الهی است و نیز این کار، باعث  اید؟ ردهک

 عفتی بیفتد زنی به دلیل آراسته نبودن شوهرش به بی ،بسا گردد و چه پاکدامنی همسر می

    .)480ص، 6، ج1407ینی، (کل

رفتـیم؛   (ع)مـن و دوسـتم نـزد امـام محمـدباقر     «: ز نقل کـرده اسـت  ینحسن زیات 

لباسـی زیبـا بـه تـن کـرده و       ،شده نشسته را دیدیم که در اتاقی مرتب و زینت تحضر

ها را سرمه کشیده و محاسن خود را مرتب و معطر نموده است. سؤاالتی داشـتیم   چشم

رت به من فرمود: فردا تو و رفیقت بیایید پیش حض ،وقتی خواستیم برویم ؛که پرسیدیم

دیـدیم   ،به روي چشم، فدایت شوم. فردا که خدمت حضرت رسیدیم :من. عرض کردم

در اتاقی نشسته که جز حصیر در آن نیسـت و   (ع)که برعکس دیروز، حضرت امام باقر

تـو   !لباس ضخیمی هم پوشیده است. حضرت به رفیق من فرمود: اي برادر اهـل بصـره  

دیروز موعد او بود. اتاق هم اتاق او،  .من در اتاق همسرم بودم ،دیروز که نزد من آمدي

بایسـت متقـابالً    او خود را براي من زینت کرده بود، من هـم مـی   .هم اثاث او بود اثاث

اي) نیایـد. رفـیقم    کردم. سپس فرمود: در دلـت چیـزي (شـبهه    خود را برایش زینت می

برطـرف   ،اما اآلن به خدا هرچه بود ؛لم چیزي خطور کرددر د ،عرض کرد: فدایت شوم

  .)150، ص1379ی، (خرم »يشد و دانستم که حق همان است که فرمود

با عالقه و شادابی، نقش زیادي دارد.  و در ایجاد رغبت ،و نظافت ظاهري آراستگی

نباید  ،است شدهتأکید هاي درونی و معنوي  ها، بر زیبایی هاي بیشتر فرهنگ اینکه در آموزه

  هاي عاطفی و عالقـه  در ایجاد واکنش از این نکته نیز غافل بود که زیبایی ظاهري افراد

                                                   
  .البشاشۀ حیالۀ المودة. 1
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دهد  مطالب نشان میاین بر تأیید  افزونهاي تجربی و میدانی نیز  بسیار مؤثر است. بررسی

 تـأثیر شـدید زیبـایی و آراسـتگی قـرار دارنـد       ویـژه مـردان، تحـت    به ،ها انسان هکه هم

  .)250، ص1382یجانی، (آذربا

هـاي   یافتـه  ،رو نیا  از ؛انگیزند مثبت را برمی هعاطف ،شناسان، افراد زیبا روان هعقید به

موقر، جالب، اجتماعی،  ؛ها، افراد زیبا و آراسته را انسان شتریبدهد که  پژوهشی نشان می

 داننـد  داراي مهارت اجتماعی و موفـق مـی  و یافته  داشتنی، سازش مستقل، مهیج، دوست

    .)251، ص(همان

  و تواضع یفروتن. 3

زیـرا بـا    ؛دشـو  باعث استمرار روابط عاطفی و افزایش محبت می ،و تواضع فروتنی

 ؛نیز خواهد بود ترتوان به راحتی ارتباط برقرار کرد و این رابطه دلپذیر افراد متواضع می

خـانوادگی   يهـا  در تعامـل کـه  د شـو  تواضع باعث دوستی و مودت بیشتر میهمچنین، 

تواضـع و   هثمر ،دوستی و محبت«فرمایند:  می (ع)یآفرین است. حضرت عل بسیار نقش

چیز باعـث محبـت و    سه«فرمودند:  همچنینو ) 190، ص1366ي، (آمد 1»فروتنی است

 فــرد) 344، ص(همــان» خــویی، مــداراي نیکــو و تواضــع گــردد: خــوش دوســتی مــی

 ،یجـه درنت رنـد؛ یگ یمـ کنـاره   واز ا همهد و شو یاز خانواده طرد م ،و متکبر ینخودبرترب

  د.انجام یمیدي و ناام یبه افسردگ کهکند  یم ییاحساس تنها

  ها نگري و توجه به رغبت مثبت. 4

چنـین   ؛هاي سالمت روان، رویکرد مثبت و سـازنده بـه هسـتی اسـت     از نشانه یکی

بـه عبـارت دیگـر،     و رود یبه شمار مـ جهان  هاي براي گرایش مثبت ب زمینه ،رویکردي

بینـی   گرایی به خـوش  از مثبت ،هاي دینی در آموزه گرایی است. مثبت هنگري مقدم مثبت

آن  هو ببه حساب آمده بینی از صفات اخالقی مؤثر در خانواده  خوش است. تعبیر شده

هـاي دینـی توصـیه     در آموزه ،ینهمچن؛ )269، ص2، ج1407ینی، (کل شده است یهتوص

هـا و عالیـق همسـر و فرزنـدان توجـه داشـته باشـند و         به رغبت مرداناست که شده 

 (ص)مـد حضـرت مح  ،هاي خود را بر آنان تحمیل نکنند. پیامبر گرامـی اسـالم   خواسته

                                                   
 .المحبۀالتواضع  ةثمر. 1
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 ،خـورد و منـافق   با توجه به عالقه و رغبـت خـانواده غـذا مـی     ،فرد مؤمن«فرمایند:  می

  .)250، ص15، ج1409(حرعاملی،  1»خودش هبراساس رغبت و عالق

 یدقیق آگـاه باشـیم یـا نباشـیم، عـامل     به طور ها، چه از وجود آنها  و گرایش عالیق

هـاي فـرد بـه معنـاي      شناخت عالیق و رغبت ،رو نیا  از ؛کننده در رفتار ما هستند تعیین

  ترین بخش شخصیت وي است. درك مهم

شود و بر  در روابط همسران، تأمین عالیق اصولی یکدیگر موجب رضایت خاطر می

شرایط براي تأمین عالیق، بیان ایـن  راهم نبودن افزاید. در صورت ف می یادکامی زندگش

شاید  ؛ چرا کهمطلب به صورتی صادقانه، تأثیري مثبت بر روابط همسران خواهد داشت

هـاي او، تـأثیر مشـابه انجـام      طرف مقابل براي تأمین خواسـته قصد آگاهی همسران از 

لبـاس  اسـت   قصد داشته وهرشاگر زن بفهمد که شل، مثا يبرا ؛ها داشته باشد خواسته

زن را به  ،یآگاهاین  ،منصرف شده است یل مشکالت مالیدل بهولی  ،دلخواه او را بخرد

  کند. مند می شوهر عالقه

شده، زمینه نفوذ در شخصیت  ها و عالیق همسر عالوه بر فواید ذکر توجه به رغبت

 فتـاري هـاي ر  ایل دارد در شخصیت و ویژگیزیرا هرکسی تم ؛سازد او را نیز فراهم می

هـا و   ، آشـنایی بیشـتر بـا ویژگـی    خواسـته این تحقق  ۀالزم .ندکهمسرش تحول ایجاد 

، آنهاو اهمیت دادن به همسر  يها از رغبتهاي طرف مقابل است. آگاهی داشتن  رغبت

دهد.  یاش، واکنش مناسب نشان م انگیزد و به رفتارهاي شریک زندگی اعتماد او را برمی

شرایط روحی و فکري مطلوب و همچنـین در   ادوجود اعتماد متقابل و همدلی، در ایج

  .داردایجاد ارتباط کالمی مفید، بسیار اهمیت 

برخورداري از وسعت نظر .5
2
   

از جمله دارند؛ عوامل اهمیت بیشتري از تداوم و تعمیق مناسبات انسانی، برخی  در

هـایی نظیـر بلنـدنظري،     صدر. منظور از وسعت نظر، داشتن ویژگی هوسعت نظر یا سع

شـود کـه    همسران، زمانی تهدیـد مـی   هدوستان هبزرگواري، گذشت و تغافل است. رابط

هـا بـروز    کـاري  ها یا نـدانم  ها و کاستی اي از ضعف آید یا پاره پیش می شکالتبرخی م

  کند. می
                                                   

 .المؤمن یأکل بشهوة عیاله (اهله) والمنافق یأکل اهله بشهوته. 1

2. Open-Mindedness 
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هـا و احیانـاً    کاستی ،ها قبال این ضعفانگیزد تا در  صدر، طرفین را برمی هفقدان سع

؛ واکنشی که قطعاً با رنجش و سرخوردگی عاطفی همراه شان دهندها واکنش ن حرمتی بی

واکنشـی منفـی   گیرد و  میکه طرف مقابل نیز حالت تدافعی به خود  استاست. بدیهی 

ا ها، توان هـر دو طـرف ر   ها و واکنش معیوب حاصل از این کنش هدهد. چرخ نشان می

 ،درنتیجـه  ؛انجامـد  مشکالت روانی مـی جاد یاهاي لفظی و  به درگیريدهد و  میکاهش 

کـاهش   میتاحسـاس صـمی   شود و یمسست همسران هاي مودت و دوستی میان  رشته

  خواهد یافت.

  شود:  پیشنهاد می لیذهاي  صدر و وسعت نظر، عمل به توصیه همنظور تحقق سع به

، بـه مسـائل   نیبنـابرا  ؛ت و صـمیمیت اسـت  در زندگی مشترك، مود یمحور اصل ـ

اثـر   ،بر رونـد دوسـتی همسـران    کهپاافتاده نباید چندان اهمیت داده شود  جزئی و پیش

هاي دینی به این ویژگی اشـاره دارد؛ یعنـی    تغافل در آموزه ةنهد. واژ نامطلوب بر جاي

با اراده و قصد و عمد، خود را غافل نشان دهد. ایـن ویژگـی    یآدمی چیزي را بداند ول

فرمایند: کسی که تغافل  می (ع)باعث طراوت و صفاي زندگی خواهد شد. حضرت علی

(آمـدي،   1بسیاري از امور نبندد، زندگانی تلخی خواهد داشـت  برنکند و چشم خود را 

  .)451، ص1366

زیـرا   ؛باید از حد اعتدال فراتـر رفـت  ویژه غیرت به همسر، ن به ؛در مسائل اخالقی ـ

 (ع)شود. حضرت علـی  هاي اخالقی و اجتماعی می ساز برخی آسیب جا، زمینه غیرت بی

زیرا این کار باعث انحـراف   ؛پرهیزیدبمورد و افراطی  د: از غیرت بینفرمای باره می این در

  .)537، ص5، ج1407(کلینی،  شود زنان صالح می

دیگـر از وسـعت نظـر     يا هبا مشکالت زندگی، جلـو  ییارویروداري در  خویشتن ـ

است. بدیهی است فردي که از ظرفیت روحی و روانی باالیی برخوردار باشد، خـود را  

تواند اعتماد همسرش را نیز به خود افزایش دهد. دعـاي حضـرت    بازد و می نمی عیسر

لـزوم   ةکنند بیان ،)25 ،(طه به خداپرستی ونموسی به درگاه الهی در جریان دعوت فرع

  زندگی است.  هصدر براي مقابله با مشکالت پیچید هوسعت نظر و سع

                                                   
 .من لم یتغافل وال یغض عن کثیر من االمور تنغصت عیشته. 1



  125  در همسرداري (ع)بیت سبک اهل

  

  اخالقی خوش .6

هـاي زیبـا،    گیري از واژه همسر و بهره يها یها و کاست ضعفو تحمل  خلقی خوش

هـا   منـدي  ) و تقویـت و تثبیـت عالقـه   254، ص1366 (آمـدي،  1محبـت  شیافزاباعث 

  گردد. می

 ینیریشـ ) و 244، ص8، ج1407(کلینـی،   باعـث گـوارایی  خلقـی   خـوش  ،همچنین

 يودادن به سخنان  توان از گوش خلقی در همسر می د. براي ایجاد خوششو زندگی می

آشـتی کـردن،   قدم شـدن در   شیپتغافل در خطاها، با دقت و ابراز عواطف در برابر آن، 

  رد. ها بهره ب کننده طبعی، تقویت مثبت و تنوع تقویت سخاوتمندي، شوخ

  ایمان و عمل شایسته .7

 یـوي دن یتاساس منطق قرآن کریم، ایمان و عمل صالح، عالوه بر سعادت و موفقبر

ها به دسـت خداونـد اسـت و     زیرا دل ؛گردد باعث ایجاد الفت و دوستی میي، و اخرو

دهـد، بـدون آنکـه اسـباب      د قرار مـی وخداوند محبت افراد باایمان را در دلِ بندگان خ

کسانی که «فرماید:  باره می قرآن کریم دراینخداوند در عادي محبت وجود داشته باشد. 

اند، به زودي خداوند بـراي آنهـا محبتـی [در     ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام داده

اي  خداوند بنـده  فرمایند: هرگاه می(ص) پیامبر اکرم .)96 ،(مریم» ها] قرار خواهد داد دل

دهد: من فالنی را دوست دارم، پـس تـو    خاص خود ندا می هبه فرشت ،را دوست بدارد

، 1409دهـد (هنـدي،    قرار می ها هم او را دوست بدار؛ سپس محبت او را در دل زمینی

  .)8، ص2ج

گـري مثـل وفـاداري،    دی هصـفات پسـندید  د بـا  یبا ،البته معموالً ایمان و عمل صالح

ولی آنچـه در   ؛موجب استمرار روابط گردد همراه باشد تا ... رویی وخوشمحبت، عفو، 

  اصل ایمان به خدا و عمل شایسته است. ،قرآن مورد تأکید است هاین روایت و آی

د و ننـ ک یمباشند، نورانیت درونی پیدا  بندیپاهمسران به حدود و قوانین الهی  وقتی

همسـري و اخـالق همسـري را    ند حقـوق و وظـایف   وشـ ک این نورانیـت مـی   پرتودر 

ـ ناعتمـاد متقابـل    آن،عالوه بـر   ؛صورت مطلوب رعایت کنند به دو چنـدان  در آنـان  ز ی

ـ  عاطفی و ارتباطی تأثیرگذار اسـت.  ملاینها در تعا هخواهد شد. هم  ،یمـان کـه ا  یريثأت

                                                   
  .حسن الخلق یورث المحبۀ ویؤکد المودة. 1
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 یچبـا هـ   ،خانواده دارد یدر نشاط و بالندگ یاخالق يهابه دستور يبندیپاعمل صالح و 

 یـد ها روح ام در انسانی به اعمال شرع یو آراستگ یمانا .سه کردیتوان مقا ینم يعنصر

  کند.  یمهربان م و اهل خانواده انمنؤم هآنان را ب يها و دل دمد یمو گذشت  يو فداکار

  تفریح و ورزش .8

و روح و م جسـ ؛ چرا که و ورزش در شادي و نشاط افراد تأثیر شگرفی دارد تفریح

ده چیـز  «فرماینـد:   در روایتی نورانی مـی  (ع)امام صادق دهد. یر قرار میتأث را تحت روان

شنا در آب، نگاه کـردن  ارکاري، روي، سو د؛ پیادهشو باعث نشاط و شادابی در انسان می

به طبیعت سرسبز، خوردن و آشامیدن، نگاه به صورت زیباي حالل، آمیزش بـا همسـر،   

  .)11، ص2، ج1409لی، (حرعام 1»مسواك زدن، گفتگو و گب با مردان

و گراف سان لوین
2
براساس مطالعات تجربی )، 1986( 3اسچرر و همکاران)، 1973( 

(آرگایـل،   نشـاط تـأثیر زیـادي دارد    یجـاد مثبـت و ا  هکه تفریح در ایجاد عاطف افتندیدر

  .)184، ص1383

 هاي تفریحی داشـتند،  دریافتند بزرگساالن انگلیسی که فعالیت )1994( 4و آرگایل لو

شادتر بودند. در تحقیق دیگري که ریج و زاتـر  ،ها را نداشتند از افرادي که این فعالیت
5
 

جـاد  یاترین منبع بـراي   قوي ،هاي تفریحی ، مشخص شد که فعالیتدادندانجام ) 1981(

پردازنـد،   هـاي تفریحـی مطلـوب مـی     رضایت از زندگی هستند و کسانی که به فعالیت

 ،(همـان  کننـد  می يسپرزندگی شادي را  است و بخششان افزایش یافته لذت يها هتجرب

روي، دو، شـنا، والیبـال،    مثل پیـاده  ،هاي هوازي ویژه ورزش به ،فواید ورزش .)185ص

کاهش فشار خـون، کنتـرل وزن،    :اند از عبارت ؛گاهیکشتی، کوهنوردي و نرمش صبح

به تأخیر افتـادن نـاتوانی جسـمی    تقویت سیستم عروقی، جلوگیري از پوکی استخوان، 

تر، نشاط  ناشی از سالخوردگی، افزایش امید به زندگی، ارتقاي عزت نفس و از همه مهم

ـ  ؛)392، ص1، ج1378(دیمـاتئو،   و شادابی و احسـاس توانمنـدي    تتحقیقـا  ،نیهمچن
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شود ورزشکاران  شناختی، باعث می سالمتی و زیبایی هثابت کرد که ورزش عالوه بر جنب

، 1383(آرگایـل،   آن لذت ببرند و خلقشان بهبود پیـدا کنـد و نشـاط بیشـتري یابنـد     از 

آرگیل .)187ص
1
کند و  لقی مثبت را القا میهاي خُ مدت حالت ورزش در کوتاه) 2001( 

  شود. مدت به شادمانی منجر میدورزش منظم در بلن

ـ    ؛ اوالً،ورزش بانوان البته ه آنکـه موجـب   باید حافظ سالمتی و زیبایی آنـان باشـد ن

و  ستیمتناسب با طبیعت زن ن ،زیرا خشنی و زمختی ؛خشونت و سختی عضالت گردد

 يو هاي سنگین و خشن آسیب ببیند و زیبایی و طـراوت  بدن لطیف زن نباید با ورزش

 (ع)هاي نامتناسب به خطر افتـد. حضـرت علـی    ر اثر ورزشبکه از امتیازات زن است، 

 2»زن ماننـد گـل لطیـف اسـت و قهرمـان نیسـت       فرماینـد:  خصوصیات زنان می ةدربار

  .)120، ص14، ج1409(حرعاملی، 

دور  گـري بـه   از هرگونه خودنمایی و جلـوه  داز دیدگاه اسالم ورزش بانوان بای ،ثانیاً

سـوره   31 هعفتی و ارتباط با نامحرم باشد. در آی دور از بی در محیطی سالم و به وباشد 

به زنان و دختران بگو چشمانشان را از نـامحرم بپوشـانند و    !اي پیامبر«: ده استنور آم

   ».زیبایی خود را به نامحرم نشان ندهند و حریم عفت و پاکدامنی را حفظ کنند

  رحم هدید و بازدید و صل .9

نشـاط درونـی و   و  بهداشت روان نیدر تأمترین عوامل  مهمثرگذارترین و ااز  یکی

اکید به  هرحم است. توصی ههمسران، دید و بازدید و انجام صل ژهیو به ؛ها نشادکامی انسا

ــاط خویشــاوندي و  ــپرهارتب ــتی،   زی ــی، بهداش ــاي اخالق ــاط، از راهبرده از قطــع ارتب

در ایجاد همبستگی و تحکیم پیوندهاي اجتماعی و  (ع)یتب اهلشناختی و حقوقی  روان

   تأمین شادکامی افراد است.

: روابط حمایتی نزدیک بین والدین و فرزندان، بین خواهران یدگو ی) م2001(یل آرگ

دران و بین اعضاي خـانواده گسـترده، حمایـت اجتمـاعی را بـراي تمـام اعضـاي        او بر

ما  .شود . این حمایت اجتماعی موجب ارتقاي سالمت ذهنی میهدد خانواده افزایش می

دمانی بـه چنـین ارتبـاطی بـا     شناختی، موجوداتی هستیم که براي کسب شا از نظر روان

ــی  ؛شــبکه خویشــاوندي مجهــزیم ــد ســودمندي بعضــی کارهــاي خــاص م ــاي  توان ه
                                                   

1. Argyle 

 .هلیست بقهرمان و هریحان هالمرأ. 2
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مـان را بـه    سبک زندگی مثال، ي؛ برامان را در تجربه شادمانی افزایش دهد خویشاوندي

خود  هخانواد ياعضابا  یو منطقتر  فیزیکی نزدیک ارتباطاي تنظیم کنیم که بتوانیم  گونه

سالیانه و هم چـارچوب بلندمـدت    هریزي باید هم مراحل چرخ این برنامه .میداشته باش

  عمر را شامل شود.

هاي الکترونیکـی،   باید با فرستادن پیام ،هایی که از خانواده خود دور هستیم در زمان

با اعضاي  ارتباطدر تماس باشیم. حفظ  آنهاتلفنی، نوار ویدیویی یا گفتگوي اینترنتی با 

شود، بلکه  تنها موجب شادمانی می برد و این امر نه اجتماعی را باال می حمایت ،خانواده

  بخشد. عملکرد دستگاه ایمنی را هم بهبود می

، 1403(مجلسی،  1باعث محبت و دوستی ،و بازدید و ارتباط فامیلی و خانوادگی دید

 ؛شناختی انسـان  د و یکی از نیازهاي روانشو می ه) در بین اعضاي خانواد355، ص71ج

 بارهطباطبایی درعالمه  .)344، ص1384(شولتز،  کند یعنی نیاز به تعلق خاطر را ارضا می

ترین آثار وجود دارد و آن  ترین و مؤثر رحم یکی از قوي هدر صل«: فرماید رحم می هآثار صل

 ؛و اعتباري و خیالی نیست استوحدت بین اشخاص است، این وحدت و یگانگی، ذاتی 

بین خویشان جاري و در خُلق و خـوي آنـان، جسـم و روحشـان     حقیقتی است که در 

  .)148، ص4، ج1374باطبایی، (ط» توان آن را انکار کرد اثرگذار است و نمی

اجتماعی،  يها رحم و ارتباط هصل وضوعشناسانه به م شناسانه و جامعه نگاهی روان با

 ياه فردي و ارتباط میانهاي  مکرر بر جاذبه يها ها و ارتباط تماسن یاتوان گفت که  می

در معرض نگاه  گوناگونطور مکرر و در شرایط  یعنی اگر شخصی به ؛افزاید عاطفی می

د؛ اگرچـه ممکـن اسـت ایـن     شـو  ایجـاد مـی   منـدي  بستگی و عالقـه لافراد قرار گیرد، د

  .)234، ص1382(آذربایجانی،  مندي در ابتداي امر وجود نداشته باشد عالقه

ا همراه با هیجان عاطفی و برخاسـته از یگـانگی در اصـل و    ه اطا و ارتبه اگر تعامل

فرماینـد:   در روایتی مـی  (ع)علیامام  آورد. وجود می مندي بیشتري به ریشه باشد، عالقه

وقتی با یکدیگر ارتباط برقرار کننـد، عطوفـت و مهربـانی آنهـا بـه هـم بیشـتر         امارح«

رحم باعـث ایجـاد محبـت     هصل«همچنین فرمودند:  ؛)406، ص1366(آمدي، » دشو می

همچنـین،   .)150، ص2، ج1407(کلینی، » گردد میان خویشان و به تأخیر افتادن اجل می

                                                   
  .صلۀ الرحم توجب المحبۀ. 1
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، 1403(مجلسـی،  1دهد  یمرا کاهش  اندوهحزن و  ،شناختی روان آثاررحم به دلیل  صله

) و 151، ص2، ج1407(کلینـی،   کنـد  ی) و خُلق را نیکو و دل را پاکیزه م263، ص51ج

  افزاید. یطریق بر نشاط درونی خانواده م از این

  مزاح و شوخی .10

بخش و سـرورآفرین و از اصـول همسـرداري     یکی از عوامل شادي مزاح و شوخی

و این دو در شـادابی   استزیرا شوخی باعث انبساط خاطر و ایجاد انرژي مثبت  ؛است

در اسـت و  و نشاط روانی افراد، الزم و مفید هسـتند. شـوخی حـالتی مثبـت در ذهـن      

کننده بگوید.  یا سرگرم غیرمنتظرهشود که فردي موضوعی ناهمخوان،  ایجاد می یتیموقع

  .)105ـ94، ص1383(آرگایل،  آفرین است لق مثبت و شاديشوخی باعث ایجاد خُ

 مورد تأیید بـوده و  ،دینی، شوخی و مزاح يها آموزهو  (ع)بیت زندگی اهل در سبک

فرماینـد:   مـی  (ع)امام صـادق  .است آمده شمار مؤمن به صفات افرادها و  یژگیاز وحتی 

کنـد کـه دعابـه چیسـت؟      راوي سـؤال مـی   .مگر اینکه دعابـه دارد  ،هیچ مؤمنی نیست«

  .)60، ص73، ج1403(مجلسی،  2»فرماید: مقصود، مزاح و شوخی است حضرت می

نیز بسیار مشاهده شده کـه آنهـا    (ع)اجتماعی معصومین يها عملی و تعامل هسیر در

به مـن   (ع)امام صادق«اند. از یونس شیبانی روایت شده است:  شوخی بودهمزاح و اهل 

کـم! امـام فرمودنـد: چـرا بـا       اریبسـ کنید؟ گفتم:  فرمودند: چقدر با یکدیگر شوخی می

همانـا بـا مـزاح و     .اخالقـی اسـت   کنید؟ همانا که شوخی از خوش یکدیگر شوخی نمی

کـرد تـا    رسول خدا با مردم شوخی مـی  .یگردانات را شاد  توانی برادر دینی می شوخی

  .)663، ص2، ج1407(کلینی،  »مردم را خوشحال سازد

هـاي اجتمـاعی    گرا و کسانی که مهارت که افراد بروناست ثابت کرده نیز  تحقیقات

ـ  و نشاط بیشتري دارنـد  ندشادتر ،(اهل شوخی و مزاح) مطلوبی دارند ، 1383ل، (آرگای

  .)94ص

لوندي
3

تصویري جذاب از جاد یا) نشان دادند که شوخی موجب 1998و همکاران ( 

پوشـاند و   را می تیشخصشود و این به دلیل آن است که شوخی، بخش تاریک  فرد می

                                                   
1 .قطیعۀ الرحم تورث الهم.  

  .ما من مؤمن إال وفیه دعابۀٌ قلت وما الدعابۀ؟ قال المزاح. 2
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شوخی هیجان مشترك قوي و مثبـت   ،همچنین؛ کند یشایسته معرفی م یتیرا شخصفرد 

  اجتماعی است. گیمنبعی قوي از پیوست وضوع،کند و همین م ایجاد می

ستگی اجتماعی در بهمکه شود  باعث می ،کند فردي که در گروه شوخی می ،بنابراین

ها کم شـود و نشـاط بیشـتر گـردد. شـوخی در مقابلـه بـا         تنش ،کل گروه افزایش یابد

ـ کنـد و موجـب کـاهش تهدیـد و آسـیب       نیز نقش مراقبتی ایفا می ها ینگران و  ینگران

مثبت رویدادها را در نظر بگیرنـد   هجنب شود تا افراد شود. شوخی باعث می می اباضطر

  .)107، ص(همان کند را کم می ها و فشار ینگرانمیزان  ب،ین ترتیبه او 

  روابط جنسی سالم .11

 1، همبسـتر شـدن بـا زنـان اسـت     هـا  لـذت  لذیذترینِ (ع)یتب اهلاساس فرمایش بر

نیازمنـد مقـدمات و قواعـدي     ،این لذت مندي از بهره .)23، ص20، ج1409ی، (حرعامل

بوده و دیگران را  پایبندبه این قواعد در سبک همسرداري خویش  (ع)یتب اهل کهاست 

بر زن «فرمایند:  می (ص)حضرت محمد الم،اند. پیامبر گرامی اس نیز به آن توصیه فرموده

به  ،در اختیار قرار دهد)مگر اینکه خودش را به شوهر عرضه کند ( ،جایز نیست بخوابد

در ایـن   ؛زیر لحاف مرد برود و بدنش را به بدن مردش بمالد ،بیاورداینکه لباسش را در

  .)176، صهمان( »صورت خود را عرضه کرده است

سه چیز از جفاست: یکی «فرمایند:  سازي او می تحریک زن و آماده ةدربار آن حضرت

را نپرسی؛ دیگر اینکه به طعامی دعوت شوي  اینکه با فردي همراه شوي و اسم و رسم او

آمیـزش   وي(بدون مالعبـه) بـا    تسازي همسر بدون آماده ،سوم اینکه؛ و قبول نکنی ...

 فرمایند: اگر همسران شما از آمیزش جنسـی  می (ع)صادق امام .)119، ص(همان 2»کنی

ن تمایل نشان پوستا ممکن است به سیاه ،(بستر جنسی) ناراضی بلند شوند (ارضا نگردند)

هرگاه خواستید با همسر  رو، ؛ از اینکنند) دهند (چون آنان همسران خود را تحریک می

ارتباط جنسی را  ،کار نبه درستی که ای .به مالعبه و پیشنوازي بپردازید ،خود آمیزش کنید

  .)118، ص(همان کند گوارا و مطلوب می

زیسـتی زوجـین، نیازهـاي     جنسی همسران عالوه بر تأمین نیازهاي جنسی و روابط

                                                   
 .اَلَذُّ االَشْیاء مضاجِعۀُ النّساء. 1

أن یدعی الرجـل إلـی طعـام فالیجیـب... و      أن یصعب الرجل الرجل فالیسأله عن اسمه و کنیته، و  ثالثۀ من الجفا:. 2

  .مواقعۀ الرجل أهله قبل المداعبۀ
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 ؛شود زیرا وقتی رابطه جنسی واقعی و عمیق برقرار می ؛کند عاطفی آنان را نیز تأمین می

آغوش  در ضمن آن، رابطه عاطفی صمیمی نیز وجود دارد. وقتی همسران با همدیگر هم

هار با اظ ،خوابند میکنند، در کنار هم  پیدا میل یتما جنسیشوند و به برقراي ارتباط  می

. ایـن اظهـار   کننـد  یمـ  عالقه و محبت یکدیگر را نوازش و به هم اظهار عشق و عالقه

ها  اي از خانم به طوري که عده ؛محبت و عالقه، نقش زیادي در آرامش روانی آنان دارد

دهند و حتی ارتبـاط جنسـی را بیشـتر بـه      ترجیح می نسیارتباط عاطفی را به ارتباط ج

  .)225، ص1385آذربایجانی، ( اهندخو دلیل نیازهاي عاطفی می

 جنسی صحیح و عاشـقانه، در ایجـاد نشـاط و شـادي بسـیار دخیـل اسـت.        روابط

 ؛شـادترند  انـد،  از کسانی که هرگز ازدواج نکـرده  متأهلدهد که افراد  تحقیقات نشان می

(کـار،   تـر هسـتند   ین کسانی که از زندگی زناشویی رضایت دارند، شادتر و موفقنهمچ

  .)63، ص1385

توجه به دعا و  ،جلوه ویژه دارد (ع)بیت مسائل مهم که در سبک زندگی اهلگر یداز 

دعا و مناجـات بـا خـالق متعـال، زنـدگی را هدفمنـد،        مناجات و ارتباط معنوي است.

معنویت و ارتباط معنـوي بـا    ،تر اینکه مهم کند. یبخش م معقول، بانشاط، نورانی و لذت

  نیز در پی دارد. اخالق متعال، سعادت اخروي ر

کنـیم و   ینظـر مـ   پرهیز از مفصل شـدن مقالـه، از تفصـیل ایـن بحـث صـرف       يبرا

سسـه  ؤخوانندگان عزیز را به مطالعـه کتـاب آرامـش در پرتـو نیـایش کـه انتشـارات م       

  م.یکن ی، توصیه مکرده استچاپ  (ره)آموزشی و پژوهشی امام خمینی

  نتیجه

 بـاره در (ع)یـت ب اهل )یعمل یره(سي رفتار یرهو س ینید يها آموزهدر  وجو جست با

  : ج به دست آمدین نتایشان، ایا يسبک همسردار

 يهـا  اجتماعی و خانوادگی، باید به ظرفیت يها ها و نقش در واگذاري مسئولیت .1

ـ ها توجه داشت و هرگز نباید  خانم ژهیوبه  ،... همسران شناختی و جسمی، روان ان را آن

  وادار کرد؛ به کارهاي خشن و مردانه 

التزام عملی داشته باشیم و آنها را  یو اخالق یهمسر، به مسائل حقوق در تعامل با .2

  م؛ ینکرعایت 

معنــوي را در خــانواده و در ســبک همســرداري جــدي بگیــریم و  يهــا بایســته .3
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و خود نیز ملتزم به آن باشیم تا فضـاي  م یکنبسترهاي الزم را براي مسائل معنوي ایجاد 

  زندگی نورانی و معطر شود؛ 

و  مهـم شناختی همسر، از نکات  عنایت و توجه به نیازهاي مادي، عاطفی و روان .4

  است؛  (ع)بیت مورد توجه در سبک زندگی اهل

حـالل در   يها ها و لذت يو به شاد رفاهی ی،جنس یازهاين ینمأبه ت (ع)یتب اهل .5

  اند؛  و دیگران را نیز به رعایت آنها توصیه فرموده داشتندتوجه  خانواده

ــانی، صــرفه مــدارا، گذشــت، احســان، خــوش  .		6 جــویی، رازداري، ادب و... از  زب

  همسر و خانواده است. درباره (ع)بیت کد اهلؤم يها توصیه
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