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 سالمت معنوي زنان
هاى  بر اساس آموزه. ترين مسائل مورد توجه در نظام تعليم و تربيت اسالمى، رشد شخصيتى متعادل و سالمت معنوى زنان است از مهم

همچنين . پرهيز شودهاى عاطفى ضعيف و مانند آن  هاى غلط، ارتباط هاى ناآگاهانه، نگرش دينى، براى ارتقاى سالمت معنوى ، بايد از اقدام

بينانه  آشنايى زنان با اهداف زندگى مشترك، تمايالت طبيعى و فطرى زن و مرد، حقوق زن و مرد نسبت به يكديگر، نگرش مثبت و خوش

هاى معاشرتى و كوشش براى انجام وظايف شرعى و همكارى در جهت قرب الهى، زمينه سالمت معنوى  نسبت به همسر، كسب مهارت

 .سازد هم مىآنها را فرا

در ميان .كشاند باورهاى دينى درباره ارزشمندى افراد آدمى و حقوق آنان، افراد را به سوى تعادل شخصيت، معنويت و روابط اخالقى مى

ان پدر رو( 5151ـ5471)توان از بنيامين راش  پزشكان آمريكا، از اولين كسانى كه به اهميت مطالعات مذهبى اشاره نمودند، مى جامعه روان 

مانسون . قدر براى پرورش و سالمت معنوي آدمى اهميت دارد كه هوا براى تنفس مذهب آن: وى اظهار نمود. پزشكى آمريكا، ياد كرد 

شناس  مايرز معنوي. دهد ها، دعا را يكى از رفتارهاى مذهبى مرتبط با سالمت و تندرستى گزارش مى با مرور جامعى از بررسى( 5991)

 . در تحقيق روى مراجعان كلينيك خود، اثرات مذهب را در ارتقاى بهداشت معنوي گزارش داده است( 2000)برجسته اروپايى 

فرانكل سه عاملِ معنويت، آزادى و مسئوليت را جوهر وجود انسان دانسته است و بر اين باور است كه درمعناى انسان سالم، معنويت 

در يك بررسى . كند رسد و در ابعادعينى و مادى زندگى حركت مى فرد به كمال مىاست كه «سالمتى معنوى»مستتر است و در سايه همين 

 .ها حاكى از همبستگى منفى بين افسردگى و نگرش مذهبى بوده است آموزان ايرانى ، يافته روى دانش

او به سه شيوه . ح كرده استپارگامنت از جمله پژوهشگرانى است كه نظريه جامعى در زمينه نقش مذهب در مقابله با عوامل فشارزا مطر

. 2نحوه ارزيابى فرد از عامل تهديدكننده و شدت آن؛ . 5: سازى سالمت معنوي اشاره دارد تأثير دين در مقابله با عوامل فشارزا و فراهم

الريتو الرى و. برداشت و تفسير افراد از رويدادهاى زندگى و پيامدهاى آن. 1اى قابل حل؛  كمك در تعريف مجدد از مشكل به گونه

دهى به روابط بين فردى و سالمت اخالقى و معنوى  هاى دينى با تغيير سبك زندگى و سامان اند كه آموزه در تحقيقاتشان نشان داده( 5991)

اين پژوهشگران ديدگاهى . شود همبستگى دارد و پايبندى عملى به باورهاى مذهبى باعث افزايش سالمت معنوي و اخالقى در افراد مى

 اند نوي ـ اجتماعى را براى توجيه همين رابطه بين مذهب و سالمت معنوي پيشنهاد كردهمع

دين راستين از دو جهت در سالمت معنوي و پرورش شخصيت سالم در فرد مؤثر : روانشناس بالينى نيز معتقد است( 5911)مى، رولو 

هاى دينى گرايش به  و دوم از آن جهت كه آموزه. بخشد مىكند و به زندگى معنا  است، يكى از آن جهت كه هدف زندگى را مشخص مى

 .كنند خير، ارزشمندى، اخالق و مسئوليت را در روابط خود با ديگران و از جمله با همسر تقويت مى

يمى آخرت، بها، از جمله گستره حيات انسانى از زندگى موقت دنيا به زندگى دا دارى واقعى را داراى آثار گران دين( 2002)ويليام جيمز 

خلوص، )ارتباط با خدا و پيوند دوستانه با رحمت و قدرت نامحدود او و ارتقاى سالمت معنوي و پرورش روح معنويت و اخالق 

دانسته است و بر اين نكته تأكيد دارد كه زندگى سالم خانوادگى و اجتماعى ( مهرورزى، نيايش، شكيبايى و ديگر صفات برجسته انسانى

 گردد هاى دينى تأمين مى معنوي برخاسته از عمل به آموزه افراد، با سالمت

  برتري  تواند و نبايد مالك نمي  آن  و امثال  ، نژاد، رنگ جنس  ، انسانها با يكديگر برابرند و تفاوت  اسالم  ويژه  ، به ديني  هاي آموزش  براساس

 « اكُمْ'هِ اَتْق'اِنَ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللّ»؛   است  اخالقي  هاي فضيلت  و كسب  گينزد آفريدگار، پرواپيش  و ارزش  تنها معيار كرامت. و تفاخر باشد

نيز از   بودن  مرد يا زن  يعني  جنس  و تفاوت  جسته  باالتر بهره  موقعيت  يافتن  براي  اي جو از هر بهانه ، بشر برتري حال  با اين  

  آفرينش  در متن  هم  مانعي  ، كمترين كمتر از مرد نداشته  وزني  الهي  سنجش  در ترازوي  ، كه زن.  هاست بهانه  اين  ترين سال و كهن  ترين رايج

  ، ستمديدة است  داشته  عرضه  انساني  جامعه  به  متعالي  بس  هايي نيز نمونه  و در عمل  نشده  نهاده  كمال  اوج  به  او در رسيدن  بر سر راه

 . است  و ناميمون  پايه يب  رقابت  اين  آوردگاه

  و متجدّد به  مدرن  جاهليت  و در دوران  شكلي  به  قديم  جاهليت  در زمان. دارد  طوالني  بس  اي ، پيشينه زن  به  تاريخي  ستم  

  تر، روح پست  اي شيوه  نيز به  نداشتند، اكنو  و نفرت  ننگ  و از تولّدش  درگور ساخته  را زنده  زن  ، جسم تاريك  زمان  اگر در آن. ديگر  شكلي

  خدا را به  آفريدة  اين  آنند كه  و در پي  كشيده  زندان  به  افسار گسيخته  هاي ها و كامجويي او را در گور خودخواهي  انساني  هاي و ارزش

 .دهند  ، تنزّل صِرف  ابزاري

بندوباري و آزادي جاهليت نو  و بندهاي جاهليت و نيز بياسالم، احياگر شخصيت زن و پاسدار كرامت انساني اوست و با قيد   

هاي فراوان اجتماعي  امروزه فرصت. زنان را تأمين كرده است و معنوي كند و حقوق سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مخالفت مي

مندي از تعريفي جامع،  يعني با بهره ها داشته باشند؛ پيش روي زنان قرار داده شده است؛ مهم آن است كه زنان، شناخت درستي از فرصت



گذاري كند؛  زنان خود سرمايهمعنوي اي بخواهد به رشد و تعالي برسد، بايد براي تربيت  اگر جامعه. ها را از تهديدها تشخيص دهند فرصت

زن . ش بازدارندگي داردزن، آموزگار و مربي است و نق. زيرا اساس صالح و فساد هر جامعه، در گرو صالح و فساد زنان آن جامعه است

گونه كه اين وظيفه را شوهر در برابر زن  داند، همان مسلمان، فردي اجتماعي و شوهردوست است و خود را به نيكي كردن به او مكلف مي

ات بخشد، در زمينه تربيت فرزند و نيز انتقال صف وي شريك زندگي شوهر است، دربرابر مشكالت زندگي به همسرش آرامش مي. داراست

زن، مدير خانه است و مسئوليت . ارثي به وي نقش بسياري دارد و طبيعت زن براي پذيرش بار مسئوليت تربيتي فرزندان متناسب است

بنابراين، فاطمه . زهرا عليهاالسالمدر اين امر مهم موفق شود اي چون فاطمه تواند با پيروي از الگوي شايسته سنگيني بر عهده دارد كه مي

تواند مقتداي هر زن و مرد در راه رسيدن به كمال و فضيلت باشد، هموكه سبب  يافته مكتب وحي و رسالت مي السالم، آن تربيتزهرا عليها

  .آفرينش، معجزه تاريخ و افتخار عالم وجود است

خداوند در قرآن، . را فراهم كرداسالم كه آخرين دين آسماني است، مقام و جايگاه انساني زن را به او بازگرداند و زمينه رشد و تعالي او 

كه  كند زن و مرد از نظر كرامت و حرمت يكسانند، چنان زن و مرد را به طور يكسان مخاطب قرار داده است و در آيات بسياري تصريح مي

 :فرمايد اي مي در آيه

 (527: نساء. )كَ يَدْخُلُونَ الْجَنَةَوَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِ

 .شود هركس، چه مرد و چه زن كارهاي شايسته انجام دهد و ايمان داشته باشد، به بهشت داخل مي

مندانه  توانند از نعمت زندگي پاك و سعادت بر اين اساس، چه زن و چه مرد، در صورت ايمان خالص و انجام دادن كارهاي نيك مي

 :كند اي ديگر از قرآن كريم نتيجه كارهاي نيك مرد و زن را چنين بيان مي خداوند در آيه. مند شوند بهره

 (94: نحل. )مَنْ عَمِلَ صَالِحا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَهُ حَيَاةً طَيِبَةً

 .باشد، او را به حيات پاكيزه زنده گردانيمكه ايمان داشته  هر كس، چه زن و چه مرد، كاري نيكو انجام دهد، درحالي

 .هاي مهم زن از ديدگاه اسالم نقش مادري است ها و نقش ترين رسالت يكي از مهم

ها به كودك است؛ زيرا يكي  تر از همه، عامل انتقال ارزش و جسماني فرزند و مهم معنويمادر، مؤثرترين عامل تربيت، تأمين كننده سالمت 

 .، چگونگي رفتار مادر با فرزند استمعنويبندي فرزندان به مسائل ارزشي و  پاي ترين عوامل از مهم

بندي  ، از ديگر عوامل پايمعنويبندي وي به مسائل  ها به فرزندان، ايمان مادر و پاي البته افزون بر چگونگي رفتار مادران در انتقال ارزش

نقش اساسي مادران در تربيت، موجب . هاست در اساس و ريشه همه نيكيتوان گفت ما در حقيقت، مي. هاي ديني است كودكان به ارزش

هاي ديني، افزون بر تأكيد بسيار بر مقام  در آموزه. اي شود شده است در نظام تربيتي و حقوقي اسالم به مادران توجه، تأكيد و اهتمام ويژه

آنان اهتمامي  معنويق مادران و توجه بسيار به سالمت جسمي، واالي مادر، به ضرورت احترام به مقام واالي او سفارش و به رعايت حقو

نقش محوري مادر در .ويژه شده است؛ زيرا سالمت جامعه، به سالمت خانواده و نشاط و اقتدار و پويايي خانواده، به مادر وابسته است

ربيت فرزندان در هدايت خانواده به سوي خير مادر، به عنوان مدير و مسئول ت. سازندگي كشور و جامعه انساني نيز بركسي پوشيده نيست

ترين  ترين و اساسي ها و سراسر دنيا به ويژه در جوامع شرقي و جامعه ايراني، همواره مهم زنان در همه زمان. و صالح بسيار مؤثر است

خانواده، بلكه ضامن ايفاي درست  ترين ضامن بقاي هاي خانوادگي، مهم بندي زنان به خانواده و نقش تعهد و پاي. اند ركن خانواده بوده

 .هاي خانوادگي از سوي مردان است نقش

كنند، به حمايت  هاي اقتصادي و اجتماعي، ايفاي نقش مي داري و در زمينه هاي مادري و همسري، خانه زمان در نقش از آنجا كه زنان هم

 . بيشتري نياز دارند

 275، صص 1نور، ج  صحيفه)« .اَلْجَنّةُ تَحْتَ اَقْدامِ االُْمّهاتِ؛ بهشت زير پاي مادران است»: آله روايت شده است و عليه اهلل از رسول اكرم صلي

توانند فرزندان را به سوي  صحيح ميمعنوي مادران با تربيت . يابد تربيتي نمود مي -معنويمعناي حقيقي اين سخن بيشتر در امور. (274ـ 

از اين رو، اسالم در اين . تر از مردان است تر و اساسي در مسائل تربيتي و پرورشي مهم نقش بانوان. سعادت و بهشت برين رهنمون كنند

فرزندان از بدو تولد به ويژه در دوران شيرخوارگي با مادر انس بيشتري دارند و از اخالق، افكار .زمينه بر نقش زن بيشتر از مرد تأكيد دارد

 . پذيرند او اثر مي ومعنويتو كردار

آنان در تعيين سرنوشت خود، انتخاب خير و . انسان هستند و هر دو به يك اندازه از مقام جانشيني خداوند در زمين برخوردارندزن و مرد، 

در قرآن هر جا از . مندانه پيمودن تكامل معنوي يا انحراف و انتخاب راه فنا و نابودي با هم تفاوتي ندارند شر، برگزيدن زندگي سعادت

در دين اسالم، تكليف . يفه خداوند و نقش وي در پذيرش بار امانت ياد شده است، مسئله زن و مرد بودن مطرح نيستانسان با عنوان خل

هرگاه . هاي الهي مسئول هستند و مسئوليت الهي به يك اندازه بر دوش زن و مرد گذاشته شده و هر دو به يك اندازه در اداي آموزه

كند؛ زيرا كرامت و  استفاده مي« يا ايها الناس»دهد، از لفظ  كند يا وي را مخاطب قرار مي نهي ميخداوند در آيات قرآن به انسان امر و 



: فرمايد سوره حجرات مي 51خداوند در آيه . منزلت زن و مرد نزد خدا يكسان و شرط برتري در پيشگاه پروردگار، تقواست، نه جنسيت

شود؛ هم دعوت عام است و هم  اين آيه شامل زن و مرد مي« .ترين شما نزد خدا، پرهيزكارترين شماست گراميأَتْقَاكُمْ؛    إِنَ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللّه»

هيچ  آورند، خداوند عمل آنها را بي گويند و ايمان مي ها به دعوت الهي لبيك مي وقتي انسان. شدگان و هيچ اختصاصي در ميان نيست دعوت

 :فرمايد اي مي كه در آيه پذيرد، چنان ميقيد و شرط و بدون توجه به جنسيت آنان 

 (591: آل عمران. )أَنِي الَأُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَي

 .چه مرد و چه زن، پاداش همه محفوظ است. كنم يك از شما را ضايع نمي من عمل هيچ

خداوند در سوره مبارك احزاب، زن و مرد را . پاداش داده خواهد شد ها، چه زن، چه مرد نزد پروردگار محفوظ است و عمل نيكوي انسان

 :فرمايد كند و مي هاي نيكو و انساني يكسان معرفي مي در پذيرش فضيلت

وَ الصّابِرينَ وَ الصّابِراتِ وَ الْخاشِعينَ وَ  مِناتِ وَ الْقانِتينَ وَ الْقانِتاتِ وَ الصّادِقينَ وَ الصّادِقاتِٔمِنينَ وَ الْمُؤإِنَ الْمُسْلِمينَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُو

 الذّاكِرينَ اللّهَ كَثيرًا وَ الذّاكِراتِ أَعَدَ اللّهُ الْخاشِعاتِ وَ الْمُتَصَدِقينَ وَ الْمُتَصَدِقاتِ وَ الصّائِمينَ وَ الصّائِماتِ وَ الْحافِظينَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحافِظاتِ وَ

 (11: احزاب. )جْرًا عَظيمًالَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَ

گو و مردان و  بردار و مردان و زنان راست پيشه و مردان و زنان فرمان مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان مؤمن و مردان و زنان عبادت

دارنده شرمگاه خود و  اهگير و مردان و زنان نگ دهنده و مردان و زنان روزه زنان صبركننده و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه

 .برايشان آمرزش و پاداشي بزرگ آماده كرده است[ خداوند]گويند،  مردان و زناني كه بسيار ذكر خدا مي

بخشي به انديشه و  ساز و سامان محوريت و نقش حياتي و زيربنايي خانواده در تربيت نسل آينده. هميت خانواده بر كسي پوشيده نيستا

اين نهاد . يابند دانند كه جامعه و كودك در آن رشد و پرورش مي ترين نهادي مي بيشتر انديشمندان، خانواده را مهم. روح افراد آشكار است

ترين  كودك، نخستين و اساسي. تربيتي در سالمت و بيماري، در هدايت و انحراف و در سازگاري و ناسازگاري فرد نقشي اساسي دارد

، عمل به وظايف و معنويهاي فرهنگي و  و فداكاري، محبت، عشق، آداب و رسوم و آموزه هاي زندگي را در نهاد خانواده درس

تواند عامل رشد و پيشرفت كودك در زمينه جسمي، رواني، عاطفي، ذهني و مانند آن  خانواده مي. آموزد پذيري را در جامعه مي مسئوليت

 .باشد يا عامل نابودي و انحراف وي

ترين آيات مربوط  ترين و روشن در قرآن كريم، صريح. شود سي زن، نقش همسري است كه با ازدواج آغاز ميهاي مهم و اسا يكي از نقش

هُنَ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَ؛ ايشان، »: فرمايد خداوند در سوره مباركه بقره مي. به حقوق خانواده، درباره همسران بيان شده است

وَ لَهُنَ مِثْلُ الَذي عَلَيْهِنَ؛ و براي زنان حقوقي است به »: فرمايد اي ديگر مي و در آيه( 514: بقره)« .ننده ايشانيدپوشاننده شما و شما پوشا

در اين آيات، لزوم رعايت حقوق زنان و احترام متقابل و اتحاد معنوي ميان زوجين ( 221: بقره)« .شايستگي آن وظايفي كه برايشان است

نقش زن به عنوان همسر در خانواده، نقشي مهم و كليدي است و از آن با عنوان يكي از اركان . يان شده استبه بهترين شكل ب

 .دهنده و مايه مودّت و رحمت ياد شده است آرامش

 (25: روم... . )وَ رَحْمَةً وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةً

آري، در اين نعمت، . هاي او اين است كه از خودتان همسراني براي شما آفريد تا با آنها آرام گيريد و ميانتان مهر و رحمت نهاد و از نشانه

 .هايي است ، نشانه[انديشند مي]براي مردمي كه 

از آفرينش زن به عنوان همسر، فراتر از تأمين اميال غريزي است كه  هدف. نظام خانواده بر اساس مهر و عطوفت زنان بنا شده است

پروردگار متعالي در . خداوند آن را مايه آرامش مرد قرار داده و او را در اين امر رواني اصل دانسته و مرد را مجذوب مهر زن كرده است

 :فرمايد سوره اعراف مي

 (519:اعراف. )جَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها هُوَ الَذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ

 .بخش شما باشد و او كسي است كه شما را از نفس واحد آفريد و از بين خودتان، همسري براي شما قرار داد تا آرامش

منشأ . و همراهي نيازمند استرسد و به انيس  كند مرد بدون آفرينش زن به آرامش و آسايش نمي خداوند در اين آيه به صراحت تأكيد مي

اين مودّت و . گرايش و جذب مرد به زن و آرامش يافتن مرد در سايه زن، مودّت و رحمتي است كه خداوند ميان آنها قرار داده است

 .رحمت الهي، غير از نياز و ميل غريزي است و در حقيقت، اصل و دليل گرايش مرد به زن همان محبت و عشق الهي ميان آنهاست

مادر، . ترين عامل سعادت خانواده است ترين سرچشمه مهر و مهم مادر، زالل. هاي واال و ارزشمند زن، نقش مادري است از نقشديگريكي 

 . آورد احساس امنيت، آرامش، قدرت و استقالل را در كودك به وجود مي

مسئوليت مادر، بسيار مهم و حساس . فكار اوستدهنده شخصيت و سازنده ا كودك و شكل ومعنويكننده نيازهاي جسمي  مادر، تأمين

حداقل دوران بارداري شش ماه . يك سلسله وظايف تربيتي و پرورشي بر عهده زن به عنوان مادر است كه مرد اين وظايف را ندارد. است



ه طور مستقيم از مادر تغذيه كشد كه در اين دو سال و شش ماه، كودك ب دو سال نيز دوران شيرخوارگي طول مي. و حداكثر آن نه ماه است

وي در  وسالمت معنويها و خلق وخو ها، انديشه در حقيقت، مادر مسئول حفظ جان و سالمت خود و فرزندش است و ويژگي. كند مي

 . رو، مادر بايد براي اصالح رفتار و تعالي بخشيدن به روح و انديشه خود بكوشد ازاين. گذارد كودك اثر مي

 :فرمايد كند و مي م با صراحت به زحمات مادر اشاره ميخداوند در قرآن كري

 (51: احقاف. )ثُونَ شَهْرًاوَ وَصَيْنَا اإْلِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْسانًا حَمَلَتْهُ أُمُهُ كُرْهًا وَ وَضَعَتْهُ كُرْهًا وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَال

و . م مادرش با تحمل رنج به او باردار شد و با تحمل رنج او را به دنيا آوردپدر و مادرش به احسان سفارش كردي[ نسبت به]و انسان را 

 .بار برداشتن و از شير گرفتن او سي ماه است

 . گيري جنين و سپس دوران بارداري، زايمان و دوران شيرخوارگي اشاره شده است هاي مادر از همان بدو شكل در اين آيه به زحمت

شرم تربيت كند و در همه حال در تكوين  دامن و باعفت يا آلوده و بي منش يا پست و زبون، پاك ت و بزرگتواند كودكي باشخصي مادر مي

هاي مادرشان  هاي بزرگ، پيشرفت و تعالي خود را مرهون زحمت همه شخصيت. آفرين است كودك اثرگذار و نقشمعنوي  شخصيت 

 دانند،  مي

هاي  پذيري و توجه به جنبه مادر شدن، نوعي مسئوليت. يارهاي ايمان و فضيلت رفتار كندبر اين اساس، مادر بايد در مسير انديشه و مع

هاي انساني، عفت، شرف، عاطفه، اخالق خوش و قلب  تربيت و اخالق است و به ايمان، سالمت روح، آگاهي، احساسات عميق، فضيلت

 .مهربان نياز دارد

اين مادران . اند همواره در آغوش مادران باايمان، پرهيزكار، فداكار و متعهد رشد كردهبه گواه روشن تاريخ، مردان و زنان بزرگ و موفق 

كردند و اين دوران را با وضو، عبادت، تهجد و ياد خدا  شايسته و متعهد، هنگام بارداري به تغذيه و رفتار و اعمال خود توجه بسياري مي

هاي اخالقي  موزهسپس در دوران كودكي، وي را با ايمان، پاكي، پرهيزكاري و آ. گذراندند تا نور توحيد وجود نوزاد را روشن سازد مي

 .كردند تربيت مي

وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَ وَ اْإلِنْسَ إِالّ لِيَعْبُدُونِ؛ جن و »: فرمايد خداوند در قرآن مجيد مي. هدف نهايي آفرينش انسان، رسيدن به مقام بندگي است

سان دو بال، انسان را در آسمان معنويت و عبوديت پرواز  ايمان و عمل صالح به( 15: ذاريات)« .مرا بپرستندانس را نيافريدم مگر آنكه 

 :فرمايد دهد تا در نهايت به مقام قرب الهي برسد و زندگي جاودان يابد، كه خداوند مي مي

 (94: نحل. )هُ حَياةً طَيِبَةً وَ لَنَجْزِيَنَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَٔمَنْ عَمِلَ صالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي وَ هُوَ مُو

داريم و پاداش آنها را به  اي انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن، در حالي كه مؤمن است، وي را به حياتي پاك زنده مي هركس كار شايسته

 .واهيم داددادند، خ بهترين اعمالي كه انجام مي

هاي معنويت و تهذيب نفس و تكامل روحي را فتح كنند، اخالق و  پاي مردان قله توانند پابه از ديدگاه اسالم، زنان مؤمن و باهمت مي

ه گاه فرزند قرار داد دوش همسر و مادر را تكيه خداي متعالي زن را هم. هاي انساني را نهادينه سازند و ارزشمند و اثرگذار باشند فضيلت

گرمي و  افزا و كدبانوي خانه و معطركننده فضاي زندگي انساني و خاستگاه دل بخش و روح است تا فرشته انس و الفت و محبت و آرامش

البالغه در وصيت واالي خود به امام حسن مجتبي  نهج 15السالم در نامه  اميرمؤمنان علي عليه. عاطفه و زيبايي و آسودگي خاطر گردد

 :فرمايد السالممي عليه

 .وَال تَمْلِكْ الْمَرْأةَ مِنْ اَمْرِها ما جاوَزَ نَفْسَها فَاِنَ الْمَرأةَ رَيْحانَةٌ و لَيْسَتْ بِقَهْرَمانَه

خدمتي كارگزار و كارگري چابك و  گلي ظريف و باطراوت است، نه پيش[ زن،]كاري كه فراتر از توانايي زن است به عهده او مگذار؛ زيرا 

 .چاالك

ترين هدف تربيتى، رشد شخصيتى متعادل زن و  اللّه، مهم م تعليم و تربيت اسالمى و در راستاى رسيدن انسان به سعادت و قرب الىدر نظا

توان شناخت خالق، دوست داشتن او و تالش براى قرب به او  سالمت معنوى را مى. مرد بر محور معنويت و افزايش سالمت معنوى است

شدن، كمك كردن به ديگران، تجربه كردن لذّت،  داشته داشتن و دوست هاى ديگرى نظير احساسات، دوست مينهتواند ز تبيين كرد كه مى

به طور كلى، سالمت معنوى، ارتباط هماهنگ و يكپارچه . داشتن يك هدف اساسى در زندگى و تجربه كمال و آرامش زندگى را دربر گيرد

ات در زندگى، صلح، تناسب و هماهنگى، احساس ارتباط نزديك با خويشتن، خدا، جامعه و هاى ثب كند و با ويژگى را بين افراد فراهم مى

كند و براى سازگارى با  اى است كه ابعاد جسمى، معنوي و اجتماعى را هماهنگ مى سالمت معنوى نيروى يگانه. شود محيط مشخص مى

به خطر بيفتد، فرد ممكن است دچار اختالالت روحى مثل  وقتى سالمت معنوى. هدف نهايى تعليم و تربيت و سعادت ابدى الزم است

تواند سازگارى در زندگى، به ويژه حيات جاويد فرد را با  دادن معنا در زندگى شود كه خود مى احساس تنهايى، افسردگى و از دست

 . مشكل مواجه كند



يابد و از اركان آن، نوع ارتباطات  سالمت معنوى در شناخت و ارتباط دوستانه با خدا و بندگان و تحقق فضايل در خويشتن، مفهوم مى

كند و بر بسيارى از ابعاد زندگى فردى، اجتماعى و  مند زن و مرد است كه موفقيت در اركان ديگر سالمت معنوى را تسهيل مى ضابطه

اى نهاده شود كه عملكرد مطلوب خانواده و ارتقاى سالمت معنوى  بناى زناشويى بايد به گونه در حقيقت، سنگ. گذارد مىمعنوى افراد تأثير 

اى برخوردار است و از آن به عنوان  روست كه در ديدگاه اسالمى، ازدواج از قداست ويژه از اين. اعضاى آن را به دنبال داشته باشد

. سازد ر ياد گرديده است؛ زيرا انتخاب همسر و ازدواج، مسير سعادتمندى افراد را در زندگى تسهيل مىترين بنياد نزد پروردگا محبوب

تواند  يابى به نيازهاى عاطفى و كسب امنيت و آرامش شناخته شده است و مى ترين رفتار اجتماعى براى دست همچنين به عنوان مهم

ترين نيروهاى جامعه بوده و پيشرفت و  ن است كه نسل جوان، كه بهترين و سازندهها را فراهم آوردو روش موجبات رشد و پيشرفت انسان

رود، موفقيت در  تر به شمار مى البته آنچه از خود ازدواج مهم. تعالى هر جامعه، بستگى به تالش و همت اين قشر دارد نيازمند به آن است

بر . گيرد ه جانبه خانواده است كه در سايه معنويت شكل مىازدواج و احساس خوشبختى و رضايت زوجين از يكديگر و سالمت هم

اى است كه زن و مرد بايد آنها را  هاى ويژه ها و سالمت معنوى، مبتنى بر آموزه اساس آيات و احاديث مورد بررسى، تحقق اين موفقيت

هاى بين فردى كه فرد از ديگران بخصوص  تواند براى بهبود كيفيت زندگى مشترك زن و مرد و نيز حمايت سالمت معنوى مى. بياموزند

سازى زندگى انسان به ويژه زندگى خانوادگى و  با توجه به اهميت و نقش سالمت معنوى در سالم. گيرد، سودمند باشد خانواده مى

تواند  اى اقدام شده كه مى شناختى، تربيتى و اخالقى ويژه هاى معنوي سازى زمينه نيل به كمال و رضوان الهى، در متون دينى، به آموزه فراهم

 . ارتقا ء سالمت معنوى زنان و مردان را به دنبال داشته باشد

ها،  در زندگى مشترك، باورها و بينش. ترين چيزهايى كه زنان و مردان در زندگى به آنها پايبند هستند، باورها و اعتقادات آنان است از مهم

ترين  و يا عدم هماهنگى عقايد و باورهاي زن وهمسر وي نسبت به يكديگر، از مهمباورهاى غلط . در عملكردهاى زنان بسيار مؤثرند

ها و باورهاى نادرست در هريك  ها، بينش رو، الزم است در آموزش از اين. سازد زاست كه رشد معنوى آنان با خطر مواجه مى عوامل تنش

زنان بايد در جهت تغيير اعتقادات غلط خود و .تكميل شود از زوجين تصحيح گردد و عقايد آنان به هم نزديك شود تا كفويت آنان

همچنين در همسويى باورهايشان با يكديگر، از الگوى معتبر دينى و معيارهاى شرعى استفاده كنند و در تأثيرگذارى مثبت بر يكديگر و يا 

نان، سبب باز شدن و شكوفايى فكر آنان در هاى شناختى و نگرشى به ز آموزش مهارت.هاى مؤثرى بردارند تأثيرپذيرى از همديگر، گام

كارى دچار نشوندو اگر مسير  تا بتوانند به طور منطقى و شايسته، زندگى خود را هدايت كنند و به حيرت و ندانم. شود مسائل زندگى مى

بخشند و آرامش را در زندگى خود اند، هوشيار و متنبه شوند و به مسير راست و درست بازگردند و روابط خود را بهبود  انحرافى را پيموده

تواند نقش مؤثرى را در سالمت معنوى زن و مرد و زندگى همراه با آرامش  هاى شناختى و نگرشى زير، مى آموزش مهارت.برقرار سازند

 :آنان ايفا نمايد

اى فطرى زن و مرد به ه هاى مثبت، برانگيختن سائقه مقصود از آموزش انگيزه.هاى مثبت براى زندگى مشترك داشتن انگيزه .5

هايى چون آشنايى آنان با  رو، بر انگيزه از اين. تر است تر و مطلوب سازى براى زندگى كامل منظور بازسازى باورهاى آنان در جهت آماده

ايمان و اهداف عالى تربيتى زندگى زناشويى، شكوفايى تمايالت فطرى و هدايت آنها در راستاى حيات انسانى، آرامش معنويى، بارورى 

اللّه تأكيد شده  ها و نيازهاى يكديگر و هموارسازى مسير قرب الى رفتارهاى معنوى و پرورش فرزندان صالح، برآورده ساختن خواسته

ها  هاى زير در قرآن و احاديث تأكيد شده است، كه داشتن اين انگيزه براى همراه شدن زن و مرد و زندگى زير يك سقف، انگيزه.است

 :نمايد زمينه سالمت معنوى آنها را فراهم مىتوسط زنان، 

هاى ارزشمندى است كه هر انسانى به طور طبيعى در پى آن است و بايد دختران و پسران جوان آن  آرامش روحى از هدف: آرامش( الف

واالى خلقت مرد و زن ، هدف «آرامش»در آيات و احاديث بسيارى، . گيرى براى زندگى مشترك در نظر داشته باشند را به هنگام تصميم

او قرار ( نوع)آفريد و همسرش را از ( جان)او خدايى است كه شما را از يك نفس »: فرمايد قرآن كريم مى:برشمرده شده است؛ از آن جمله

د تا در كنار هاى خدا اين است كه از جنس خودتان زنانى براى شما آفري از ديگر نشانه»: فرمايد در جاى ديگر مى. داد تا بدان آرام گيرد

 .يكديگر آرامش يابيد

پيامبر اكرم . هاى زندگى مشترك زن و مرد بايد تقويت ايمان و رشد عفت و تقوا باشد از جمله انگيزه: ارتقاى ايمان و تقوا( ب

اى صله رحم ازدواج كسى كه هدف او از ازدواج، امور ايمانى، حفظ پاكى، طهارت چشم و دامن خود باشد يا بر»: آله فرمود و عليه اهلل صلى

نيز در ضمن برشمردن چهار انگيزه مردان از زندگى  1«.سازد كند، خداوند وجود آن زن را براى او و نيز وجود او را براى آن زن مبارك مى

اش و اصل  زيبايى اش، دارى ثروتش، دين: كنند با زن به خاطر چهار چيز ازدواج مى»: فرمايد دارى، مى مشترك با زنان، با تأكيد بر مسئله دين

 «.تو با زن متدين ازدواج كن. اش و نسب خانواده



در . اين ميل و عالقه، يكى از داليل آفرينش انسان به صورت مذكر و مؤنث است. تمايل به فرزند، تمايلى فطرى است: تمايل به فرزند( ج

دانسته شده، و تأكيد شده است كه بايد زن و مرد آن احاديث متعددى بقاى نسل از اهداف كيفيت آفرينش انسان به صورت مذكر و مؤنث 

: آله فرمود و عليه اهلل شان باشد؛ از جمله رسول اكرم صلى را انگيزه مهم زندگى مشترك خود قرار دهند تا پاسخى به نياز فرزندخواهى فطرى

 .دار شويد ازدواج كنيد و بچه»

 بينانه نسبت به همسر داشتن نگرشى مثبت و خوش. 2

هاى مثبت يكديگر را ببينند تا گرايش مثبت  ها و ويژگى بين باشند و خوبى و مردان مؤمن بايد ياد بگيرند نسبت به همسر خود خوشزنان 

ها چشم ببندند تا  ها و عيب هاى يكديگر عادت دهند و بر بدى باشند و چشمان خود را به ديدن خوبى« نگر مثبت»به هم پيدا كنند؛ يعنى 

آله ضمن تأكيد بر داشتن ذهنيت مثبت  و عليه اهلل حضرت رسول صلى.رشد اخالقى و معنوى در بين آنان افزايش يابد روابط صميمانه و

شما مؤمنان نسبت به يكديگر ذهنيت خود را نيكو سازيد تا صفا و صميمت »: فرمايد نسبت به مؤمن ديگر، كه وظيفه هر مؤمن است، مى

اند كه اگر  هاى حديثى، زوجين با اين وظيفه آشنا شده در آموزه. وب در رفتار شما پرورش يابدقلبى به هم پيدا كنيد و خلق و خوى خ

هاى  صفت و رفتارى ناخوشايند در همسر خويش يافتند، فورى به صفات و رفتار مطلوب وى توجه كنند و ذهن خويش را به ويژگى

مرد مؤمن نبايد نسبت به زن مؤمن ذهنيت بد پيدا كند؛ اگر از »: آله فرمودند و عليه اهلل پيامبر اكرم صلى. اش معطوف نمايند خوب و شايسته

اند تا در  در فرهنگ قرآن، زن و مرد براى يكديگر خلق شده« .هاى خوب او توجه كند هاى او خوشش نيامد به ديگر ويژگى يكى از ويژگى

هاى بارز  توانمندى برقرارى رابطه عاطفى بين آنها، از نشانه اين نوع خلقت و تدبير. سايه روابط عاطفى، به آرامش مطلوب دست يابند

رسول اكرم . رو، در ديدگاه اسالمى تأكيد بر اين است كه هركس همسرش را نعمت باارزش خداوند بداند از اين .ت تدبير خداوندى اس

: فرمايد مندى و نفع طوالنى و زياد دارد، مى كه بهره آله با اشاره به اينكه همسر شايسته بهترين متاع و نعمت خداوندى است و عليه اهلل صلى

مؤمن، پس از نعمت »: فرمايد همچنين با توجه به چگونگى رابطه عاطفى مؤمن با همسرش، مى« .بهترين نعمت دنيايى زن شايسته است»

را نعمت خداوندى دانسته كه بايد به عنوان السالم همسر  امام سجاد عليه« .گردد مند نمى تقوا از هيچ نعمت ديگرى بهتر از زن شايسته بهره

 .نعمتِ باارزش پروردگار به او احترام شايسته بگذارد و با او مدارا نمايد

 شناخت عواطف سرشتى همسر. 1

در قرآن، اصل مودّت و رحمت بين زن و شوهر به عنوان . بر هريك از زن و مرد الزم است عواطف سرشتى يكديگر را بشناسند

هايى دارد و  ها و خواسته مرد بايد بداند كه زن بنده محبت است، عالقه .هاى بشرى مطرح شده است ن عواطف و خواستهدارتري ريشه

اش  مندى دوست دارد مورد حمايت و محبت مرد قرار گيرد و در حمايت شوهر احساس امنيت كند، مرد براى او ارزش قايل شود، و عالقه

گاه از قلب زن بيرون  اين سخن مرد به همسرش كه دوستت دارم، هيچ»: آله فرمود و عليه اهلل خدا صلىرسول . را آشكارا به وى اعالم كند

 . همچنين مرد بايد بپذيرد زن احساسى و هيجانى است« .رود نمى

 شناخت حقوق و تكاليف. 7

ارتقاى معنوي سطح زندگى مشترك زوجين آگاهى از حقوق همسر و تكاليفى كه هريك در برابر حقوق يكديگر دارند، زمينه مناسبى براى 

ها و ارتكاب برخى رفتارهاى  ها، تنش كشى سازد و در پيوند و استحكام زندگى و سالمت معنوى آنها مؤثر است؛ زيرا مانع حق فراهم مى

زن چه حقى : والء كه پرسيدآله در پاسخ به پرسش زنى به نام ح و عليه اهلل پيامبر اكرم صلى.شود ضداخالق و خالف شرع در زندگى آنان مى

كرد كه گمان كردم بر شوهر جايز نيست  چنان سفارش زنانم را مى( در خصوص رعايت حقوق زنان)جبرئيل همواره »: بر مرد دارد، فرمود

ه درباره حقوق آل و عليه اهلل همچنين پيامبر اكرم صلى« !اعتنايى به زن داشته باشد و اف بگويد ترين اظهار نارضايتى و بى كه حتى كوچك

در اين دو حديث، ضمن تبيين 10«.تواند حق خدا را برآورده سازد، مگر اينكه حق شوهرش را برآورده سازد زن نمى»: شوهر بر زن فرمود

يكى اينكه فضاى محبتى حاكم بر . اهميت توجه به حقوق همسر و لزوم فراهم ساختن شرايط اداى آنها، به سه نكته توجه داده شده است

دوم اينكه هر . اعتنايى و نارضايتى نسبت به همسر، صورت گيرد ترين بى بط زنان بايد چنان قوى باشد كه اداى حقوق بدون كوچكروا

پايه حقوق خداوند تلقّى  سوم اينكه حقوق همسر، هم. حقى با تكليف همراه است؛ يعنى زنان موظف به تكليف اداى حقوق يكديگرند

توأم ديدن حقوق و وظايف شرعى در برابر آنها، زمينه تعهد .رضايت او بستگى به اداى حقوق همسر داردشده و اداى حقوق خدا و كسب 

 .سازد و پايبندى و در نتيجه، استحكام روابط مشترك در زندگى و سالمت معنوى آنها را فراهم مى

 بينى در انتظارات از همسر واقع. 1

هاى دينى تأكيد بر اين است كه  در آموزه. ى در جهت آرامش و تعالى معنوى آنان داردمتعادل ساختن توقّعات زنان از همسر، نقش مؤثر

برترين »: السالم خواهى را در خويش پرورش دهند؛ به تعبير امام على عليه روى استوار سازند و خوى تعادل زنان زندگى را بر تعادل و ميانه

بينانه  هاى واقع زوجين تمايالت و هواهاى خود را كنترل كنند تا به بينش همچنين توصيه شده است كه« .وخوى تعادل خواهى است خلق



هاى عقلى متعادل خواهد  ها بازدارد، انديشه خواهى كسى كه خود را از زياده»: فرمايد السالم مى اميرمؤمنان على عليه. در زندگى برسند

 وابط بين خود و همسرش برگزيندالسالم، نيكوترين گزينه را در ر و به تعبير امام صادق عليه. داشت

 داشتن نگرشى مطلوب نسبت به روابط جنسى. 5

تأمين اين نياز بر اساس داشتن . زنان بايد نياز جنسى را نيازى طبيعى بدانند و نگرش خوشايند در خصوص تأمين و ارضاى آن داشته باشند

به همين دليل، در احاديث، . گردد و رشد اخالقى و معنوى مى گيرى از گناهان بسيار، نگرش مطلوب به رفتار جنسى، موجب آرامش، پيش

دارنده نصف دين، و وظيفه شرعى زن و شوهر و  تأمين اين نيازْ مطلوب و از اخالق انبيا دانسته شده، و از ازدواج به عنوان حافظ و نگه

 .زنان ياد گرديده است آله و نيز باعث افزايش ايمان و ارتقاى معنوى و عليه اهلل مايه رضايت پيامبر صلى

 داشتن احساس كرامت نفس. 4

داشتنى دانستن، تعالى روحى و افزايش ارتباط با خدا را موجب  منشى در خويش، و خود را باارزش و دوست احساس كرامت و بزرگ

افراد موظفند براى حل آن  رو، از اين. اندازد گردد كه عزت و ارزشمندى او را به خطر مى شود و مانع بروز رفتارهايى در شخص مى مى

ريشه ركود معنوى و ارتكاب بسيارى از گناهان، غفلت از كرامت . مشكالت و رفع نيازهاى يكديگر، با بزرگوارى و كرامت نفس بكوشند

 آزار. گونه كه ترك بسيارى از گناهان از آثار احساس ارزشمندى و كرامت است و عزت، و احساس ذلّت و پستى در خود است، همان

هايى هستند كه در احاديث، از آثار  گويى، نمونه نرساندن به مردم،دورى از جدال و بگوومگوهاى بيهوده،اطاعت از دستورهاى الهى،و راست

 .اند كرامت نفس شمرده شده

 هاى معاشرتى مهارت

بر معاشرت پسنديده با زنان  قرآن كريم. معاشرت خوب و نيكو و ارتباط پسنديده با يكديگر، يك اصل مهم در زندگى زناشويى است

با زنان خود با نيكى زندگى كنيد، حتى اگر آنها را دوست نداشتيد؛ چه بسا چيزى را دوست نداشته باشيد و »: فرمايد تأكيد نموده و مى

 «.خداوند خير كثيرى را در آن نهفته باشد

به سه ويژگى نياز دارد كه اگر نداشته باشد بايد آن را در خود  مرد در ارتباط با همسر و خانواده خود»: السالم فرمودند امام صادق عليه

 «.ريزى شده و غيرت بر حفاظت از آنها دستى برنامه ، گشاده(معاشرت زيبا)رفتارى در زندگى  خوش: ها عبارتند از اين ويژگى. ايجاد كند

ن كسانى هستند كه نيكوترين اخالق را و در رفتار، نيكوترين ترين مؤمنان از جهت ايما كامل»: آله نيز فرمود و عليه اهلل پيامبر اكرم صلى

 «.ها را با زنانشان داشته باشند معاشرت

امام صادق . شود زن و شوهر اعتماد يكديگر را جلب كنند و رفتارى كه مخالف آن است انجام ندهند معاشرت نيكو باعث مى

فكرى و هماهنگى با همسر است تا او را به  است؛ آنچه بر شوهر الزم است همدر روابط زن و شوهر سه چيز الزم »: فرمايد السالممى عليه

اخالقى با همسر است و ديگر اينكه با رفتارهاى نيكو و زيبا نمودن  ديگر، خوش. خود جلب كرده، محبت و تمايالت او را تصاحب كند

ويش را از رفتارهاى پست مصون نگه دارد تا شوهر اما آنچه بر زن الزم است اين است كه خ. چهره خويش، دل زن را تسخير نمايد

هاى معنويى شوهر توجه كند و او را  دلبسته او شود و در شرايط خوشى و ناخوشى به او اطمينان و اعتماد داشته باشد و به تمام جنبه

 «.هاى زياد خود نمايد مشمول محبت

 :عبارتندازسازد،  را در بين زنان فراهم مىسازى اخالقى و معنوى  هاى معاشرتى كه زمينه به برخى از مهارت

 ارتباط كالمى. 5

اين ارتباط، براى اينكه . ارتباط كالمى به منظور تفاهم بهينه و رشد عاطفى و اجتماعى نيكو و رسيدن به رستگارى براى زنان ضرورى است

 :در معنويت آنان تأثير بگذارد بايد با شرايط زير انجام پذيرد

 .وگو كنند آميز و به نرمى و همراه با احترام گفت هاى محبت واژهـ زنان با 

نبايد »: فرمايد السالم مى اميرمؤمنان على عليه. وگوى حسنه توجه نمايند هاى طرف مقابل و شرايط مكانى و زمانى براى گفت ـ به موقعيت

 «.ها براى سخن، با همسر سخن بگويى بدون سنجيدن موقعيت

خواهند بگويند فكر نموده و پيامد ابراز آن را بررسى نمايند؛ در صورتى كه سخن خوب و  مورد سخنى كه مى ـ هريك از زوجين در

 .حكيمانه بود، آن را ابراز كنند

وگوى خوب و روشمند همراه با ارتباط عاطفى به جايى نرسيد، سكوت نموده و سخن نگويند تا آن را ياد  ـ اگر فكرشان براى يك گفت

 .بگيرند

 .ز هرگونه كلمات و جمالت ناخوشايند و زشت پرهيز نمايندـ ا

 .شود گويى پرهيز نمايند؛ زيرا باعث لغزش زياد و خستگى و ناراحتى مى ـ از زياده



 استماع مطلوب. 2

گو با و گردد، استماع شايسته به هنگام گفت ورى مادى و معنوى زنان در زندگى مى ترين عوامل معاشرت حسنه كه موجب بهره از مهم

داند كه به هنگام سخن گفتن، با علم سخن بگويند و به هنگام گوش دادن، با  السالم وظيفه افراد مى اميرمؤمنان على عليه .يكديگر است

بد گوش . هنگام سخن گفتن يكى، ديگرى بايد سكوت اختيار نمايد و عوامل مزاحم ديگر را نيز از بين ببرد. توجه و دقت گوش بدهند

 .شود السالم، خيانت محسوب مى تضييع حقّ متكلم است و به تعبير امام صادق عليهكردن باعث 

 ابراز محبت. 1

ابراز دوستى هريك از زوجين نسبت به ديگرى، تأثير عميقى بر شخصيت عاطفى و اخالقى آنان دارد و بدين لحاظ در احاديث، زنان به 

 :اند هاى مختلف به آن توصيه شده گونه

دوستت "سخن مرد به همسرش كه »: فرمايد هاى شوهربر زن، مى آله با اشاره به تأثير ابراز محبت و عليه اهلل اكرم صلى در حديثى، رسول

 .رود هرگز از قلب زن بيرون نمى "دارم

كسى جز »: يدفرما ترين مصاديق ابراز عملى محبت است، مى آله درباره احترام به شخصيت همسر، كه از مهم و عليه اهلل پيامبر اكرم صلى

همچنين آن حضرت در مورد هديه دادن، كه نوعى « .كند گذارد و كسى جز فرومايه آنها را تحقير نمى بزرگواران به زنان خود احترام نمى

نيز « .برد ها را از بين مى كند و كينه شود و رابطه برادرى را مستحكم مى هديه باعث ايجاد محبت و عالقه مى»: فرمايد ابراز محبت است، مى

هديه دادن شوهر به همسرش عفت و : دامنى و پرهيز از آلوده شدن زن به برخى گناهان، فرمود در خصوص تأثير هديه دادن در پاك

هيچ كس جز صديق يا »: آله و عليه اهلل هر خدمت به همسر نوعى محبّت است كه بنا به فرموده پيامبر اكرم صلى« .افزايد دامنى او را مى پاك

 «.آيد يا مردى كه خير دنيا و آخرت را خواهان است، از عهده آن برنمىشهيد و 
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حق زن بر شوهرش اين است كه »: فرمايد رويى با همسر از حقوق همسرى است، مى آله با تأكيد بر اينكه خوش و عليه اهلل پيامبر اكرم صلى

« .و اگر اين كارها را انجام داد، به خدا قسم حق او را ادا كرده است( برخورد كندرويى با او  بلكه با خوش)در برابر او چهره در هم نكشد 

بدانيد مردى كه بر بداخالقى زنش با »: آله فرمود و عليه اهلل پيامبر اكرم صلى.رويى حتى در موقعيت بداخالقى همسر مورد توصيه است گشاده

« .انجام دهد، پروردگار در آخرت ثواب شاكران را به او اعطا خواهد كرد صبر و حلم برخورد نمايد و اين را به خاطر اجر خداوندى

خلقى زنان نسبت به يكديگر، از آن حيث كه آثار مطلوب فراوان و از جمله ارتقاى معنوى را به دنبال دارد، زياد مورد  توصيه به خوش

 .تأكيد اولياى دين است

 گذشت. 1

هاى همسر، در ارتقاى منش انسانى همديگر مؤثرند و داراى فضيلت و كمال ارزشمندترى  شزنان ومردان در زندگى مشترك با بخشش لغز

 اند وباگذشت دانسته برتر را زنان منعطف آله يكى از پنج گروه زنان و عليه اهلل پيامبر صلى. شوند مى

 حفظ آبروى همسر. 5

از . كند خوددارى ورزند نچه شخصيت همسر را تضييع مىوظيفه زن و شوهر آن است كه آبرو و شخصيت يكديگر را حفظ كنند و از آ

پيامبر . جمله حفظ آبرو و شخصيت شوهر اين است كه نبايد مشكالتى كه زن و شوهر با هم دارند نزد ديگران بازگو شود

يك از  نيست از او به هيچجايز نيست زنى به شوهرش بيش از حدّ توان مالى او، چيزى تحميل كند و جايز »: فرمايد آلهمى و عليه اهلل صلى

 . دور[خويشان ]نزديك باشد يا [خويشان ]بندگان خدا شكايت برد؛ چه 

 رفق و مدارا. 4

امام صادق . گيرى از اختالفات زناشويى، افزايش رضايت خدا و خانواده و تعالى معنوى زنان دارد رفق و مدارا نقش بسيار مهمى در پيش

رفق و مدارا عطا شود، به راستى كه [ نعمت]اى كه  به هر خانواده»: فرمايد ارزش مدارا در زندگى، مىالسالم ضمن اشاره به نعمت با عليه

 « .بخشد خداوند به رزق و روزى آنان وسعت مى

 روابط جنسى مطلوب. 1

 .باروابط جنسي است هاي مرتبط  سازد، مهارت هاى معاشرتى كه زمينه آرامش و ارتقاى سالمت معنوى زنان را فراهم مى از جمله مهارت

مند دينى، به  هاى نظام در آموزه. هاى ارتباطى است هاى زنان، فاصله گرفتن از فطرت و باورهاى نادرست و ضعف مهارت ريشه بيشتر تنش

ايى زن رو، آشن از همين.ها با اهداف آفرينش موردنظر بوده است فطرت و تمايالت طبيعى زن و مرد توجه ويژه شده و هماهنگى اين آموزه

گيرى زوجين به سمت فطرت خدايى و تمايالت طبيعى باشد كه چهارچوب سالمت  ساز جهت تواند زمينه هاى دينى مى و مرد با اين آموزه

اى پويا و با  روى، براى داشتن جامعه بدين. هاى دينى، برترين راه سالمت روحى و معنوى است توجه به آموزه. دهند معنوى را تشكيل مى



گيرى از يك  هاى زيادى وجود دارد كه بايد با بهره در حقيقت، امكانات و فرصت. د به اين اصل مهم توجه بيشترى مبذول گرددنشاط باي

همه آنچه كه ذكر شد، در .ها، براى وارد كردن زنان به فرايند تأمين سالمت معنوى در جامعه، بهره برد الگوى جامع و كامل از اين فرصت

هاى تربيتى معنوي پيش  رو، تأمين آموزه از اين. نواده سالم و سبك زندگي سالم ومعنوي نقش مؤثر و اساسى دارندايجاد و تشكيل يك خا

 .شود اند، براى جوانان يك ضرورت تلقّى مى از ازدواج، كه در متون دينى آمده
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