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چکیده
امروزه، يکی از آسيب های جدی فراروی جامعه ناپايداری و تزلزل در خانواده ها و فقدان آرامش 
و روابط مستحکم است که در صورت غفلت، ضربه های جبران ناپذيری بر پيکره ی جامعه ی اسالمی 
وارد خواهد کرد. حال آنکه تأس��ی به نمونه های خانواده ی تراز اس��المی به ويژه زندگی حضرت 
علی )( و حضرت فاطمه )( می تواند بسياری از معضالت موجود در خانواده ها را مرتفع 
س��ازد. در اين نوش��تار، ابتدا با مروری اجمالی به چيستی »آرامش خانواده« از منظر قرآن کريم، با 
نگاهی اجتماعی و تکيه بر روش داده کاوی متون و تحليل اسناد موجود در خصوص سبک زندگی 
حضرت علی )( و حضرت فاطمه )(، مؤلفه های آرامش خانوادگی احصاء و تبيين می شود. 
از نگاه قرآن دو مؤلفه ی کالن »آرامش« و »مودت و رحمت« ارکان اساسی يک خانواده مستحکم 
هس��تند و بر همين مبنا مصاديق و زيرمؤلفه های مربوط به آرامش در زندگی خانوادگی حضرت 

علی )( و حضرت فاطمه )( استخراج و تشريح شده است. 
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مقدمه و بیان مسئله 
بالندگی�يا�انحطاط�خانواده�به�عنوان�کوچک�ترين�نهاد�اجتماعی�و�عامل�تشکيل�و�استحکام�
بنيان�جوامع�بشری�همواره�مورد�توجه�سياست�مداران،�مديران�و�پژوهش�گران�بوده�و�خواهد�بود.�
قرآن�کريم�از�اهميت�تشکيل�و�بنای�اين�بنيان�با�تعبير�»ميثاقاً�غليظاً«�1يعنی�پيمان�محکم�و�
استوار�ياد�می�کند.�در�سوره�ی�طالق،�براي�جلوگيري�از�گسستن�و�گسيختن�آن�ميثاق�غليظ�بارها�
از�لزوم�رعايت�تقوا،�مراعات�حدود�الهی،�توصيه�به�نيکی�و�خوشی،�توّکل�و�صبر�سخن�گفته�شده�
است�)طالق:�5-1(.�يکی�از�مسائل�مهمی�که�طی�سال�های�اخير�درباره�ی�خانواده�ها�مطرح�بوده�و�
به�عنوان�دل�نگرانی�جدی�بين�متوليان�و�سياست�گزاران�فرهنگی�کشور�بيان�می�شود،�شکل�گيری�
و�شيوع�مصاديقی�از�تزلزل�بنيان�خانوادگی�و�در�معرض�خطر�واقع�شدن�بنيان�خانواده�هاست،�
بدين�معنا�که�متأثر�از�برخی�عوامل�نوظهور،�تغيير�سبک�زندگی�و�دور�شدن�و�يا�فهم�نادرست�
از�آموزه�های�دينی�شالوده�و�شيرازه�ی�خانواده�ها�آسيب��ديده�و�به�ناپايداری�و�طالق�منجر�شده�
است.�يکی�از�اين�آسيب�های�جدی،�اختالف�و�جدال�و�ناسازگاری�زوج�های�جوان�ناشی�از�گذشت�
نکردن،�نداشتن�تفاهم�و�ناآشنايی�به�روش�های�تأمين�آرامش�و�امنيت�خاطر�در�خانواده�است.�2
دانستن�پاسخ�اين�پرسش�ها�که�»چگونه�می�توانيم�خانواده�را�به�يک�محيط�امن�و�آرام�برای�رشد�
و�تعالی�اعضای�آن�فراهم�کرد؟�نقش�و�وظيفه�ی�هر�يک�از�همسران�در�تأمين�آرامش�در�خانواده�

چيست؟«�يکی�از�مهم�ترين�ضرورت�های�خانواده�های�امروز�ماست.
امروزه،�گرايش�زياد�به�سبک�گزينی�و�متفاوت�شدن�رفتارها،�پوشش�ها،�گويش�ها�و�غيره�به�
روشنی�در�کوچه�و�خيابان،�منزل�و�اداره�مالحظه�می�شود.�در�بيشتر�اين�سبک�گزينی�ها�نوعی�دور�
شدن�از�هنجارها�و�باورهای�اصيل�و�هويت�ساز�جامعه�ديده�می�شود�)عابدی�اردکانی،�234؛�محمودی�

و�اسحاقی،�56�:1395(.��
قرآن�با�توجه�به�اينکه�داشتن�الگو�و�اسوه�امری�ضروری�و�عمومی�است،�اصل�مسئله�را�مسلم�
گرفته�و�مصداق�الگو�در�زندگی�مسلمانان�را�رسول�خدا�)(�معرفی�می�کند�)احزاب:�21(.�»اسوه«�

1- نساء: 21
2- به استناد پژوهش های انجام شده در شورای عالی انقالب فرهنگی و آمارهای رسمی ثبتی مراجع ذی ربط از جمله مرکز آمار ايران، 
نسبت آمار طالق به 100 مورد ازدواج در ده سال اخير روند افزايشی داشته و از 10/7 مورد طالق در سال 1384 به 23/9 مورد در 
سال 1394 رسيده است. در سال 1395 تعداد 704732 واقعه ی ازدواج و تعداد 181053 رويداد طالق ثبت شده است. يعنی در 
برابر هر 100 ازدواج، تعداد 25/7 مورد طالق در کشور ثبت شده است. اين نسبت در بعضی استان ها مثل تهران و البرز بيشتر است. 
طبق گزارش های دبيرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، مهم ترين علل و عوامل اختالفات زوجين که به طالق منجر شده است 
عبارت اند از: فاصله گرفتن از ارزش های دينی و قرآنی، کاهش سطح مسئوليت پذيری زوجين، ترويج سنت ها و آداب و رسوم غلط، 
عدم آگاهی از حقوق و اخالق جنسی در زندگی مشترک، ترويج الگوهای نامناسب خانواده در رسانه ها، عدم آموزش مهارت های 
الزم برای زندگی خانوادگی، تغييرات اجتماعی نقش و جايگاه زنان، ناآشنايی با حقوق و تکاليف متقابل در خانواده، بی صداقتی در 

معرفی شخصيت و خانواده قبل از ازدواج، اختالل های جنسی و نارضايتی جنسی از همسر.
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انسان�کاملی�است�که�شايسته�ی�رهبری�و�تأسی�و�سرمشق�است�و�افراط�و�تفريط�در�او�وجود�ندارد؛�
از�اين�رو�ديگران�می�توانند�با�کمال�آرامش�و�اطمينان�راهش�را�پی�بگيرند�و�سرمشق�خويش�قرار�
دهند.�برای�مواجهه�ی�هوشمندانه�با�اين�خطر�عظيم،�يکی�از�بهترين�منابعی�که�می�توان�برای�تقويت�
تحکيم�خانواده�از�آن�بهره�برد،�رجوع�به�گنجينه�ی�بی�بديل�و�عظيم�سبک�زندگی�خانوادگی�حضرت�
علی�)(�و�حضرت�زهرا�)(�به�عنوان�نمونه��و�الگويی�عينی�است�که�می�تواند�الهام�بخش�و�
جهت��دهنده�ی�اقدامات�و�برنامه�های�کالن�و�خرد�کشور�و�به�ويژه�راهنمای�خانواده�ها�در�مقام�عمل�
باشد.�اين�نوشتار�به�دنبال�طرح�و�اثبات�مقام�و�اوصاف�و�معجزات�و�اسامی�و�القاب�ايشان�نيست،�
چون�به�هر�نتيجه�ای�منجر�شود�ثمره�ی�اعتقادی�و�علمی�دارد،�اما�موظف�به�سيره�و�سنت�آنها�
و�مأمور�به�پيروی�از�ايشان�هستيم.�1شناخت�سبک�زندگی�حضرت�علی)(�و�حضرت�فاطمه�
زهرا�)(�در�تأمين�آرامش�خانوادگی�از�آن�جهت�اهميت�دارد�که�اين�خانواده�در�زمان�نزول�
قرآن،�زير�نظر�و�با�هدايت�و�حمايت�رسول�خدا�)(�و�بر�اساس�زندگی�ساده�و�سخت�مسلمانان�
صدر�اسالم�در�مدينه�تشکيل�شد�و�همه�ی�فراز�و�نشيب�های�معمول�يک�خانواده�ی�نوپا�را�تجربه�
و�با�تکيه�بر�مبانی�و�روش�های�دينی�بر�مشکالت�و�سختی�ها�غلبه�کرد.�از�اين�رو�برای�مشتاقان�

آموزه�های�دينی�سرمشقی�عملی�و�مؤثر�است.
مقاله�ی�حاضر�در�پی�پاسخ�به�اين�سؤال�هاست�که�راه�کارهای�تأمين�آرامش�خانواده�در�سبک�
زندگی�حضرت�علی�)(�و�حضرت�زهرا�)(�چيست؟�در�دوره�ی�زمانی�زندگی�خانوادگی�
آن�حضرات،�چه�عواملی�نقش�اساسی�را�در�تأمين�و�تثبيت�آرامش�روانی�اعضای�خانواده�داشته�اند؟�
تالش�ها�و�سبک�زندگی�حضرت�علی�)(�و�حضرت�فاطمه�)(�در�برقراری�آرامش�
�خاطر�در�خانواده�و�ايجاد�مودت�و�دوستی�و�نيز�روش�های�ابراز�محبت�بين�اعضای�خانواده�در�اين�
مقاله�بررسی�شده�است.�اين�مقاله�به�دنبال�اثبات�وجود�تک�تک�مؤلفه�های�تعاريف�سبک�زندگی�
در�زندگی�خانوادگی�حضرت�علی�)(�و�حضرت�فاطمه�)(�نيست،�بلکه�تالش�می�کند�
با�نگاهی�به�مجموعه�رفتارهای�حضرت�علی�)(�و�حضرت�فاطمه�)(�در�محيط�خانواده،�
آنچه�را�که�باعث�آرامش�دل�و�اطمينان�خاطر�خود�و�فرزندانشان�بوده،�با�تکيه�بر�بينش�و�نگرش�
دينی�آنها�استخراج�و�بيان�کند.�تأکيد�بر�معنی�و�مفهوم�واژه�ها�و�رفتارها،�استناد�به�مبانی�وحيانی�و�
روايی�و�استشهاد�به�مصاديق�گوناگون�از�منابع�و�مآخذ�متعدد�به�گونه�ای�که�برای�تمامی�خانواده�ها�
ملموس�و�الگو�باشد،�از�امتيازات�اين�مقاله�است.�موضوع،�روش�تحقيق�و�مفاهيم�محوری�مقاله�
نشان�می�دهد�که�در�مقام�تحليل�و�نقد�و�بررسی�عوامل�آرامش�خانواده�از�ديدگاه�های�گوناگون�و�

1- برگرفته از سخنرانی حضرت آيت اهلل جوادی آملی در جمع استادان و دانشجويان شرکت کننده در طرح واليت، سايت باشگاه 
انديشه 92/9/19.
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ارائه�ی�بحث�های�اختالفی�نيست،�بلکه�به�دنبال�توصيف�و�تبيين�رفتارهای�حضرت�علی�)(�و�
حضرت�فاطمه�)(�در�برقراری�آرامش�در�خانواده�شان�به�عنوان�پيروان�راستين�قرآن�و�پيامبر�

اکرم�)(�است.

1. تعریف مفاهیم
مفاهيم�محوری�بررسی�شده�در�اين�نوشتار،�اصطالح�های�سبک�زندگی،�سکينه�يا�آرامش،�

عوامل�آرامش،�مودت�و�رحمت�است.

1-1. سبک زندگی 
اصطالح�»سبک�زندگی«�بر�اساس�ديدگاه�های�جامعه�شناسی،�روان�شناسی،�علوم�پزشکی�و�
...�در�دوره�های�گوناگون�زمانی،�تعاريف�متعددی�داشته�است.�دو�دسته�تعريف�کلی�وجود�دارد؛�
دسته�اول،�تعاريفی�هستند�که�سبک�زندگی�را�از�جنس�رفتار�دانسته�و�نگرش�ها�و�باورها�را�در�
آن�دخيل�نمی�دانند.�اين�رويکرد،�رويکرد�جامعه�شناسان�است.�دسته�ی�دوم،�تعاريفی�هستند�که�
ارزش�ها�و�نگرش�ها�را�بخش�مهمی�از�سبک�زندگی�می�دانند�که�وجوه�روان�شناسانه�ی�اين�تعاريف�

غالب�است�)فاضلی،�82�:1382(.�
بر�اساس�آنچه�از�ديدگاه�های�مختلف�درباره�ی�مفهوم�سبک�زندگی�گفته�شده،�مؤلفه�های�

سبک�زندگی�عبارت�است�از:
الف-�سبک�زندگی�به�بينش�ها�و�گرايش�ها�و�تمام�حوزه�های�رفتارهای�بيرونی،�موقعّيت�های�

اجتماعی�و�دارايی�ها�)سياسی،�اقتصادی،�اجتماعی�و�فرهنگی(�مربوط�می�شود.�
ب-�سبک�زندگی�نوعی�هويّت�فردی�و�اجتماعی�انسان�است�که�بر�مجموعه�ای�نظام�مند�از�

رفتارهای�بيرونی�و�درونی�و�دارايی�های�او�داللت�می�کند.
ج-�مهم�ترين�ويژگی�سبک�زندگی�شکل�گيری�آن�حول�محور�گرايش�ها�)تمايالت،�ترجيح�ها(�

يا�آنچه�ذوق�و�سليقه�خوانده�می�شود،�است.�
و� رفتارهای�درونی� از� تعاريف�گوناگون�می�توان�گفت،�سبک�زندگی�مجموعه�ای� برآيند� از�
بيرونی،�وضع�های�اجتماعی�و�دارايی�های�فرد�است�که�بر�اساس�گرايش�)سليقه(�انتخاب�می�کند�

)مهدوی�کنی،�51-78(.

1-2. آرامش
»سکينه«�در�لغت�به�معنای�آرامش�و�آنچه�که�به�دل�آرامش�و�اطمينان�می�بخشد�)معين،�ذيل�
واژه�سکينه(�و�»مودت«�آميزه�ای�از�دوستی�و�محبت�و�صداقت�و�رفاقت�و�مهربانی�بين�افراد�است�
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که�با�خيرخواهی�و�نيک�انديشی�همراه�است�و�»رحمت«�را�مهربانی�و�دلسوزی�تعريف�کرده�اند�
)دهخدا،�ذيل�واژه�های�مودت�و�رحمت(.

موّدت،�هم�محّبت�و�هم�عمل�بر�اساس�محّبت�را�در�بر�می�گيرد.�با�توجه�به�معنای�لغوی�و�
مفهومی�مودت�و�رحمت�می�توان�گفت،�در�محيط�خانواده�به�واسطه�ی�عشق�و�محبتی�که�در�
رفتار�پدر�و�مادر�نسبت�به�يکديگر�و�مهربانی�و�ترحمی�که�نسبت�به�خود�و�فرزندانشان�وجود�
دارد،�آرامشی�جسمی�و�روانی�در�خانواده�و�به�تبع�آن�در�جامعه�استقرار�می�يابد.�آرامش�و�احساس�
امنيت�و�آسودگی�مهم�ترين�نيازی�است�که�در�اثر�ازدواج�تأمين�می�شود.�همسر�موجب�آرامش�و�
امنيت�خاطر�و�محيط�خانه�مکان�آرامش�روحی�زن�و�مرد�قرار�داده�شده�است.�اين�آرامش،�نجات�

از�تالطم�های�روحی�و�اضطراب�های�زندگی�است.�
زن�و�مرد�در�کشاکش�زندگی�زنانه�و�مردانه�ی�خود�با�بحران�ها�و�تالطم�هايی�مواجه�می�شوند�و�
احتياج�به�يک�لحظه�ی�آرامشی�دارند�تا�بتوانند�راه�را�ادامه�دهند.�آن�لحظه�ی�آرامش�همان�وقتی�
است�که�در�محيط�سرشار�از�محبت�و�عطوفت�خانوادگی�قرار�می�گيرند.�مرد�وقتی�با�همسر�خود�
مواجه�می�شود،�با�همسری�که�به�او�عشق�می�ورزد،�با�او�و�در�کنار�اوست�و�با�او�احساس�يگانگی�
می�کند.�اين�همان�لحظه�ی�آسايش�و�آرامش�اوست�و�زن�چون�روح�ظريف�تری�دارد،�بيشتر�به�

آرامش�و�تکيه�کردن�به�يک�شخص�مطمئن�يعنی�همسرش�نياز�دارد.
در�بررسی�و�جست�وجوی�عناوين�کتاب�ها�و�مقاالت�ثبت�شده،�عنوان�مشابهی�مالحظه�نشد.�1
آنچه�که�در�کتب�و�مقاالت�مشابه�ديده�نمی�شود،�بررسی�عوامل�آرامش�و�استواری�خانواده�به�عنوان�
مجموعه�ای�از�رفتارهای�حضرت�علی�)(�و�حضرت�فاطمه�)(�در�کانون�خانواده�است؛�
مجموعه�رفتاری�که�با�عنايت�به�زيربناهای�معرفتی�اش�بتوان�آن�را�سبک�زندگی�خانوادگی�ناميد.

1- در مورد آنچه که قرابت موضوعی با عنوان مقاله داشته باشد، موارد ذيل قابل ذکر است:
 صالح حسن زاده )1393( در مقاله »عوامل تحکيم خانواده در فرهنگ اسالمی«، با استناد به آيات و روايات به عواملی نظير حسن 

معاشرت، نظم، همکاری، مشورت، صبر و ... پرداخته است. 
سيد حيدر علوي نژاد )1391( در مقاله »عوامل استحکام خانواده در فرهنگ قرآنی« عوامل پايداری و استحکام خانواده را تمايل و 

کشش طبيعی، نياز عاطفی و روحی، کنترل تمايالت جنسی و مسدود ساختن راه ها ی  انحراف جنسی و... معرفی می کند.
سحر حيدری )1391( در مقاله »عوامل تحکيم بنيان خانواده از منظر اسالم چيست« بر عواملی چون وجود ايمان و تقوا، عشق و محبت، 

وفاداری، اعتماد متقابل، صبر و شکيبايی، مديريت صحيح، اخالق نيکو و … در اعضای خانواده تأکيد دارد.
علی همت بناری )1388( در مقاله »اصول مؤثر در تحکيم زندگی حضرت علی و فاطمه )ع(« به اصول و راهبردهای مشترک زندگی 
حضرت علی )ع( و فاطمه )( مانند توجه به محدوديت ها و تعديل انتظارات، تقسيم کار، توجه به نقاط مثبت يکديگر، همراهی 

در مشکالت و خوشی ها پرداخته است. 
حسين کريميان )1386( در مقاله »اصول روان شناختی تحکيم خانواده« با استفاده از يازده منبع خود، چهل اصل روان شناختی را برای 

تحکيم خانواده مطرح کرده است. 
مهديه سادات مستقيمي )1383( در مقاله »آرمان پذيری خانواده در مکتب فاطمی« در بيان عوامل تحکيم خانواده موضوعاتی از قبيل 

تدبير در حسن سلوک با همسر، حمايت و دفاع از همسر، حفظ مراتب حجاب و... را مورد بحث قرار مي دهد.
محمدی ری شهری )1387(، در بخش دوم کتاب روايی »تحکيم خانواده از نگاه قرآن و حديث« با ذکر احاديث اهل بيت )ع( به بيان 

عوامل تحکيم خانواده بدون اشاره به موضوع مقاله حاضر پرداخته است.
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1-2-1. آرامش خانواده از دیدگاه قرآن کریم
يکی�از�اهداف�تشکيل�خانواده�در�جامعه�ی�اسالمی�کسب�آرامش�در�همه�ی�ابعاد�وجودی�
انسان�است.�خداوند�بر�اساس�قانون�آفرينش�1انسان�را�به�صورت�جفت�جفت�آفريد�2تا�در�محيط�
خانواده�کنار�هم�قرار�گيرند�و�مايه�ی�آرامش�و�کمال�يکديگر�شوند؛�لذا�قرآن�با�اشاره�به�نياز�مرد�
َِّذي َخَلَقُکْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َو  به�همسر،�زن�را�عامل�آرامش�زندگی�مرد�معرفی�می�کند:�»ُهَو ال
َجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها لِیَْسُکَن إِلَْیَها«�)اعراف:�189(؛�»اوست�آن�که�هر�يک�از�شما�را�از�يک�نفس�آفريد�و�
همسرش�را�نيز�از�جنس�او�قرار�داد�تا�در�کنارش�آرام�يابد�و�برای�برقراری�اين�آرامش�دو�نعمت�
مودت�)دوستی(�و�رحمت�)مهربانی(�را�به�آنها�هديه�داد«.�»َو ِمْن آیَاتِِه أَْن َخلََق لَُکْم ِمْن أَنُْفِسُکْم 
ًه َو َرْحَمًه ...«�)روم:�21(�و�»از�نشانه�های�او�اين�است�که�برای� أَْزَواًجا لِتَْسُکنُوا إِلَْیَها َو َجَعَل بَْینَُکْم َمَودَّ
شما�از�جنس�خودتان�همسرانی�آفريد�که�در�کنار�آنها�آرامش�يابيد�و�ميان�شما�عالقه�و�دوستی�

و�مهر�باطنی�نهاد«.
از�بررسی�آيه�ی�اخير�چند�نکته�ی�تفسيری�برداشت�می�شود:�»نقش�همسر،�آرام�بخشی�است.�
محّبت،�هديه�ای�الهی�است�که�با�مال�و�مقام�و�زيبايی�به�دست�نمی�آيد.�هر�کس�با�هر�عملی�که�
آرامش�و�موّدت�و�رحمت�خانواده�را�خدشه�دار�کند،�از�مدار�الهی�خارج�و�در�خّط�شيطان�است.�
رابطه�ی�زن�و�مرد�بايد�بر�اساس�موّدت�و�رحمت�باشد.�موّدت�و�رحمت،�عامل�بقا�و�تداوم�آرامش�

در�زندگی�مشترک�است«�)قرائتی،�1385:�ج�9،�ص189(.
قرآن�در�آياتی�ديگر�به�رفتارهايی�که�مايه�ی�آرامش�در�خانواده�می�شود،�اشاره�کرده�است؛�
رفتارهايی�همچون�وظايف�همسان�زن�و�مرد�)بقره:�228(،�رفتار�شايسته�و�نيکو�)نساء:�19(،�عفو�و�
گذشت�)شوری:�37،�نور:�22(،�پرهيزکاری�و�پيوند�با�خويشان�)نساء:�1(�لباس�و�زينت�يکديگر�بودن�
)بقره:�187(.�از�مجموع�اين�آيات�می�توان�فهميد�که�فلسفه�ی�وجودی�تشکيل�خانواده�رسيدن�به�

آرامش�برای�زوجين�است،�پس�از�نگاه�اسالم�ازدواج�بر�پايه�ی�آرامش�و�سکونت�است.
هر�چند�رهبری�خانواده�به�عهده�ی�مرد�است،�ولی�عواطف�و�احساسات�قوی�زن�حکم�می�کند�
که�نقش�اصلی�و�مؤثرتری�در�تأمين�آرامش�و�سالمت�روانی�خانواده�بر�عهده�داشته�باشد.�همان�طور�
که�مردها�از�نظر�جسمی�از�زن�ها�قوی�ترند�و�کارهای�سنگين�بيرون�از�خانه�بر�دوش�آنهاست،�زن�ها�
نيز�از�نظر�روحی�از�مردها�قوی�ترند�و�به�همين�دليل�مسئوليت�های�بيشتری�در�خانه�به�زن�ها�داده�
شده��است�و�مديريت�داخلی�خانواده�بر�عهده�ی�زنان�است.�بر�اين�اساس�برقراری�آرامش�در�خانه،�

در�گام�نخست�به�آرامش�خاطر�زن�بستگی�دارد.�

1- ذاريات: 49
2- َو َخَلقنَاُكم اَزَواجًا )نباء: 8(
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1-2-2. آرامش خانواده در نگاه اندیشمندان
صاحب�نظران�به�موضوع�اهميت�آرامش�خانواده�در�تأمين�سالمت�روانی�و�معنوی�اعضای�آن�

توجه�داشته�و�در�تحقيقات�خود�به�عوامل�ايجاد�کننده�ی�آن�پرداخته�اند.
از�نگاه�برخی�انديشمندان�غربی�نظير�استينت�و�دفرين�و�کريسان،�مور�و�زبل،�آرامش�خانواده�
که�معموالً�ذيل�عنوان�خانواده�ی�سالم�بيان�می�شود،�بيشتر�بر�ميزان�و�کيفيت�ارتباطات�اعضای�
خانواده�با�يکديگر،�عقايد�مذهبی�و�وظايف�و�نقش�های�آنها�تکيه�دارد.�السون�و�همکاران�نيز�
پای�بندی�به�خانواده،�قدردانی�و�محبت�نسبت�به�يکديگر،�ارتباط�مثبت،�وقت�گذرانی�لذت�بخش�با�
يکديگر�در�زمان�های�مناسب،�احساس�سالمت�معنوی،�توانايی�تحمل�فشارها�و�بحران�ها�را�شش�

شاخص�بارز�خانواده�های�سالم�عنوان�کرده�اند�)صادقی�و�همکاران،�31�:1393(.
يکی�از�نظريه�های�ديدگاه�کارکردگرايی،�نظريه�ی�سيستمی�است.�در�چارچوب�اين�نظريه،�جان�
براد�شاو�تأکيد�می�کند�که�خانواده�ی�سالم�و�موفق،�نظامی�است�که�در�آن�همه�ی�اعضا�موفق�اند�
و�همه�ی�مناسبات�ميان�افراد�روال�طبيعی�و�رضايت�مندانه�ی�خود�را�دارد.�همه�ی�اعضای�خانواده�
می�توانند�از�استعدادهای�انسانی�خود�استفاده�کرده�و�با�مشارکت�و�تعاون�با�هم�نيازهای�فردی�و�
جمعی�خود�را�ارضا�کنند.�در�خانواده�ی�سالم،�تعامل�افراد�برای�رشد�و�بقای�همه�است�)پناهی�و�

زارعان،�20�:1392(.
از�نگاه�بيوار�و�بيوار�ويژگی�های�خانواده�های�سالم�عبارت�اند�از:�وجود�مرجع�قدرت�مشروع�و�
قانونی،�نظام�مقرراتی�پايدار،�سهيم�بودن�در�انجام�دادن�فعاليت�های�تربيتی�پايدار�و�مداوم،�انجام�
دادن�اقدامات�مؤثر�و�پايدار�درباره�ی�تربيت�فرزند�و�حفظ�زندگی�زناشويی،�تعيين�اهدافی�که�
خانواده�و�هر�يک�از�اعضای�آن�برای�تحقق�آنها�تالش�می�کنند،�برخورداری�از�انتقادپذيری،�انطباق�
با�معضالت�طبيعی�ناشی�از�تحول�و�تکامل�و�همچنين�مقابله�با�بحران�های�غيرمنتظره�)صادقی�و�

همکاران،�31�:1393(.
از�ديدگاه�فيليپ�مک�گراد،�خانواده�ی�موفق�خانواده�ای�است�که�در�آن�استفاده�از�استعدادها،�
رضايت،�اميد،�انرژی،�محبت�و�احترام�به�يکديگر،�تالش�برای�توانمندی�و�سالمت�اعضای�خانواده�
در�اولويت�قرار�دارد�در�عين�حال،�نوعی�پيوستگی�و�ارتباط�متقابل�ميان�اعضا�وجود�دارد�که�کل�

خانواده�را�به�هم�پيوند�می�دهد�)مک�گراد،�59�:1388(.
با�جمع�بندی�نظرات�فوق�می�توان�گفت،�ويژگی�های�يک�خانواده�ی�آرام�و�سالم�بيشتر�بر�
عقايد�مذهبی،�کميت�و�کيفيت�ارتباطات�اعضای�خانواده�با�يکديگر،�عشق�و�محبت،�رعايت�اخالق�
و�حقوق�متقابل،�رضايت�مندی،�سالمتی،�تحمل�فشارها�و�توانايی�حل�بحران�ها�و�حفظ�زندگی�

زناشويی�استوار�است.
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1-2-3. اهمیت آرامش خانواده
بديهی�است�تأمين�نيازهای�غريزی�و�روانی�افراد�جامعه�و�تحقق�سالمت�روانی�آنها�به�آرامش�
خانواده�وابسته�است.�اعضای�خانواده�در�محيط�ناسالم،�پر�از�اضطراب�و�اختالف�و�دعوا�و�بی�احترامی�
و�بدون�عشق�و�محبت�نمی�توانند�از�استعدادها�و�مهارت�های�خود�بهره�برده،�نيازهای�مادی�و�
معنوی�و�سالمت�روحی�و�روانی�خود�را�تأمين�کنند.�قرآن،�آرامش�انسان�در�کنار�همسری�از�
جنس�خودش�و�قرار�دادن�مودت�و�رحمت�بين�آنها�را�از�آيات�الهی�و�نشانه�هايی�برای�اهل�انديشه�

می�داند�)روم:�21(.
خانواده�به�لحاظ�قدرت،�نخستين�و�از�نظر�گستردگی�جهان�شمول�ترين�سازمان�يا�نهاد�اجتماعی�
در�جامعه�است�و�در�استحکام�روابط�اجتماعی�و�رشد�و�تعالی�و�سالمت�روان�فرد�فرد�اعضای�
جامعه�نقش�بنيادين�دارد.�خانواده�به�عنوان�پيکره�ای�قدرتمند�کارکردهای�اقتصادی،�اجتماعی،�
فرهنگی،�فيزيکی�و�عاطفی�دارد.�خانواده�مأمنی�بی�مانند�برای�اعضای�خود�و�تنها�منبع�سرشار�از�

عاطفه،�محبت�و�صميميت�است�)نوابی�نژاد،�1406�:1391(.�
مهم�ترين�ويژگی��خانواده�در�مقايسه�با�ساير�نهادها�آن�است�که�خانواده�يک�سيستم�عاطفی�
است�که�در�آن�با�استقرار�روابط�عاطفی�و�عشقی�و�محبت�– پس�از�پاسخ�مثبت�و�کافی�به�نيازهای�
فيزيولوژيک�طبيعی�و�غريزی-�سطوح�عالی�تری�از�نيازهای�روانی-�اجتماعی�انسان�مانند�تعلق�و�
دلبستگی،�تأهل�و�خدمت�بدون�چشم�داشت،�احترام�و�فداکاری�و�وفاداری�و�مسئوليت�پذيری�و�مادر�
و�پدر�شدن�صورت�می�پذيرد،�در�نهايت�سالمت�روانی�و�اعتقادی�انسان�فراهم�می�شود�)همان(.�به�
اعتقاد�روان�شناسان،�آرامش�و�اطمينانی�که�برای�همسران�و�حتی�اعضای�ديگر�خانواده�در�محيط�
خانواده�ی�بهنجار�ايجاد�می�شود،�در�هيچ�جايی�حاصل�نمی�شود�و�محيط�آن،�امن�ترين�و�رضايت�
بخش�ترين�بستر�برای�ارضای�نيازهای�روانی،�به�ويژه�تأمين�آرامش�روانی�است.�محبت،�غم�خواری�
و�پذيرش�يکديگر�که�از�مهم�ترين�مؤلفه�ها�و�ضروريات�زندگی�اجتماعی�است،�به�بهترين�وجهی�

در�خانواده�تأمين�می�شود�)بورنستين،�12�:1380و13(.
1-2-4. عوامل آرامش خانواده 

از�ديدگاه�محمدی�ری�شهری،�مؤلفه�هايی�همچون�اظهار�محبت،�خوش�خويی�و�خوش�رفتاری،�
رعايت�حقوق،�تأمين�نيازهای�جنسی،�همکاری،�احترام�متقابل،�رفق�و�مدارا،�تغافل�و�چشم�پوشی،�
قناعت�و�ساده�زيستی،�رضا�و�خشنود�بودن�به�خواست�خدا�و�رعايت�همه�ی�اين�موارد�توسط�زن�و�
شوهر�عوامل�کليدی�آرامش�در�زندگی�است.�ضمن�اينکه�در�کنار�اين�موارد�برخی�وظايف�مختص�
زن�و�مرد�نيز�وجود�دارند�که�در�استحکام�خانواده�مؤثرند�)محمدی�ری�شهری،�236-264�:1389(.�
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ساالری�فر�با�استناد�به�پژوهش�های�روان�شناختی�متعددی�تأثير�دين�و�باورهای�دينی�و�اعتقاد�
به�زندگی�پس�از�مرگ�و�توجه�به�نيازهای�يکديگر�را�در�کسب�آرامش�و�دوری�از�تنش�نشان�داده�

است�)ساالری�فر،�114�:1386-�109و�135-136(.
حسين�بستان�متأثر�از�نظريه�های�عالمه�طباطبايی�و�شهيد�مطهری�در�قالب�نظريه�ی�»فطرت�
خانواده�گرايی«�سه�دسته�از�عوامل�اوليه�)تفاوت�های�جنسی�و�عاطفی�زن�و�مرد(،�ثانويه�)رفتارهای�
ارادی(�و�عوامل�پشتيبانی�)انگيزشی�يا�بازدارنده�نظير�آگاهی�بخشی،�تربيت�اخالقی�و�جنسيتی،�
تدابير�حقوقی،�حمايت�اجتماعی�و�کنترل�اجتماعی(�را�در�استحکام�خانواده�مؤثر�می�داند�)بستان،�

.)14-17�:1390
در�پژوهش�پارکر�عشق�و�تعهد�نسبت�به�هم،�در�پژوهش�مادسن�و�ابل�احترام�و�مذهب�و�
باورهای�دينی،�در�پژوهش�مارتين،�پاليک،�داريس،�الرسن،�گری�و�وير�شوخی�کردن�و�شاد�کردن�
فضای�خانه،�در�پژوهش�راس�داشتن�اوقات�فراغت�با�هم�و�در�پژوهش�جين�مشورت�با�هم�عواملی�

بودند�که�در�استحکام�خانواده�ها�بيشترين�تأثير�را�داشته�اند�)خطيبی،�64�:1394(.�
اتکينسون�و�همکارانش�معتقدند�نگاه�ويژه�ی�همسران�به�يکديگر،�برقراری�روابط�همه�جانبه�
با�تمام�عواطف�و�با�رضايت�کامل�يکديگر�و�نيز�توجه�به�منافع�جمعی�باعث�انسجام�و�استحکام�
خانواده�خواهد�بود.�پارسونز�به�نقش�عنصر�عاطفه�در�خانواده�توجه�دارد�و�خانواده�را�به�عنوان�تنها�
نهاد�عمده�ی�موجود�در�جامعه�می�داند�که�می�تواند�عشق�و�محبت�و�مراقبت�مورد�نياز�برای�رشد�

شخصيت�انسانی�در�بهترين�حد�ارائه�دهد�)همان:�68(.
از�نظر�چلبی�عامل�مؤثر�ديگر�در�نظم�خانواده،�تصميم�گيری�و�هم�فکری�مشترک�است.�بيشتر�
مطالعات�به�اين�نتيجه�رسيده�اند�که�زوج�های�خوشبخت�به�دليل�تصميم�گيری�مشترک،�گفت�وگوی�
مفيد�و�توافق�متقابل�و�مشترک�به�عنوان�نمونه�مشخص�می�شوند.�سلطه�ی�يک�همسر�يا�اختالفات�

گسترده�بر�سر�قدرت،�با�طالق�و�نارضايتی�زناشويی�ارتباط�دارد�)همان(.
�از�ديگر�عوامل�مؤثر�در�نظم�خانواده�اعتقادات�مذهبی�است.�مطابق�تحقيق�فرگوسن�و�هارود�و�
شانون،�خانواده�هايی�که�»پای�بندی�مذهبی«�بااليی�دارند،�کمتر�به�فروپاشی�متمايل�اند.�همچنين�
بوث�و�همکارانش�بيان�می�کنند�که�عقايد�مذهبی�نيروی�خاص�و�نگهبان�ازدواج�اند�که�انسجام�و�

پيوستگی�آن�را�تقويت�می�کنند�)همان(.
در�مجموع�می�توان�گفت،�ايجاد�محيطی�شاد،�عاطفی�و�رضايت�بخش�با�استفاده�از�روش�های�
اخالقی�و�انسانی�در�راستای�تأمين�نيازهای�جسمی�و�روحی�و�روانی�اعضای�خانواده�و�کسب�

اطمينان�از�رضايت�خداوند�از�برجسته�ترين�عوامل�برقراری�آرامش�در�خانواده�است.
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)( و حضرت فاطمه )( 2. راه کارهای تأمین آرامش در سیره ی حضرت علی
امام�علی�)(�و�حضرت�فاطمه�)(�برای�تأمين�آرامش�و�امنيت�خاطر�در�خانواده�شان،�
از�روش�ها�و�راه�کارهايی�بهره�جسته�اند�که�در�اين�نوشتار�تالش�شده�ضمن�بيان�مبانی�اعتقادی�آن�
در�قرآن�و�سنت�پيامبر�اکرم�)(،�به�معرفی�و�نقش�آنها�در�همين�راستا�پرداخته�شود�تا�وجوه�
الگويی�سبک�زندگی�آن�حضرات�برای�خانواده�های�مسلمان�نمايان�شود.�به�استناد�آيات�قرآن�و�
برداشتی�که�از�آن�شده�و�نيز�با�توجه�به�نقش�محوری�زن�در�تشکيل�و�اداره�ی�خانواده،�مسئوليت�

و�وظايف�زن�در�استقرار�آرامش�و�تحکيم�مبانی�خانواده�بيشتر�و�پررنگ�تر�است.

2-1.  حاکم ساختن روحیه ی بندگی در خانواده
قرآن�کريم��آرامش�دل�و�اطمينان�خاطر�را�در�گرو�نام�و�ياد�خداوند�متعال�قرار�داده�است:�
»آگاه�باشيد،�تنها�با�ياد�خدا�دل�ها�آرامش�می�يابد«�)رعد:�28(.�»و�هر�کس�از�ياد�من�روی�گردان�
شود،�زندگی�)سخت�و(�تنگی�خواهد�داشت�و�روز�قيامت،�او�را�نابينا�محشور�می�کنيم«�)طه:�124(.
خداوند�متعال�محيط�آرام�و�امن�خانه�را�مکانی�محترم�شمرده�است،�اما�چنانچه�اين�محل�
معبدی�برای�بندگی�و�ذکر�حق�واقع�شود،�خداوند�آن�را�رفيع�و�عظيم�می�گرداند،�تا�آنجا�که�
خطاب�به�رسول�گرامی�اش�می�فرمايد:�»فِي بُیُوٍت أَِذَن اهللُ أَْن تُْرفََع َویُْذَكَر فِیَها اْسُمُه یَُسبُِّح لَُه فِیَها 
بِالُْغُدوِّ َواآْلَصالِ«�)نور:�36(�»)اين�نور�الهی(�در�خانه�هايی�است�که�خداوند�اذن�داده�است�تا�باال�
برده�شده�و�نام�او�در�آنها�ذکر�شود؛�در�آن�خانه�ها�در�بامدادان�و�شامگاهان�تسبيح�او�می�گويند.�
رفعت�و�علو�حقيقی�از�آن�خداوند�متعال�است�و�خانه�ای�را�که�محل�ياد�و�تسبيح�او�باشد،�نيز�

عظيم�و�رفيع�می�گرداند«.�
حضرت�فاطمه�)(�رضايت�و�محبت�خداوند�را�شالوده�و�اساس�زندگی�زناشويی�قرار�داده�
بود،�به�گونه�ای�که�در�تعيين�مهريه،�خريد�جهيزيه،�همسرداری،�تربيت�فرزند،�محبت�به�فرزندان،�
کسب�رضايت�همسر،�ابراز�عواطف�مادری،�انفاق،�صدقه،�وقف�اموال�و�ديگر�اعمال�فقط�رضايت�
خداوند�را�می�جست�و�برای�به�دست�آوردن�آن�تالش�و�اقدام�می�کرد.�ايشان�حتی�در�اولين�
لحظه�های�زندگی�مشترک�همسرش�اميرالمؤمنين�)(�را�به�نماز�و�عبادت�پروردگار�دعوت�
�)(فردای�آن�شب�از�حضرت�علی��)(پيامبر�اکرم��.)می�کند�)قاضی�شوشتری:�ج4،�ص481
پرسيد:�»همسرت�را�چگونه�يافتی؟«�امام�علی�)(�بی�درنگ�فرمودند:�»نِعَم الَعوُن َعلى طاَعِه 

اهللِ«�)مجلسی،�1403:�ج42،�ص117(؛�»بهترين�ياور�برای�اطاعت�پروردگار«.
عبادت�حضرت�فاطمه�)(،�برنامه�و�زمان�و�مکان�خاصی�داشت.�در�خانه��محلی�را�برای�
محرابش�قرار�داده�بود،�لباس�مخصوصی�برای�نماز�داشت،�برای�نماز�از�بوی�خوش�استفاده�می�کرد،�
به�غروب�و�شب�جمعه�برای�استجابت�دعا�اعتقاد�داشت،�برای�درک�شب�قدر�و�احيای�آن�برای�
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فرزندانش�برنامه�ريزی�می�کرد،�نماز�و�دعاهای�ويژه�ای�برای�موضوعات�مختلف�و�روزهای�هفته�داشت،�
مناجات�و�تعقيبات�خاصی�پس�از�نمازهای�واجب�داشت،�به�حدی�برای�نماز�و�عبادت�بر�پا�می�ايستاد�
که�پاهايش�ورم�می��کرد�)مجلسی،�1403:�ج43،�ص�76به�نقل�از�مناقب(.�برای�ديگران�و�همسايگانش�
بسيار�دعا�می�کرد�و�در�يک�کالم�هرگاه�در�برابر�پروردگارش�به�عبادت�می�ايستاد،�بند�بند�بدنش�از�
خوف�خدا�می�لرزيد�)صدوق،�1383:�ج1،�ص180(1.�بنا�بر�نظر�حضرت�فاطمه)(�خداوند�متعال�
بهترين�پاداش�را�به�عبادت�خالصانه�ی�بندگانش�عطا�خواهد�کرد:�»کسی�که�عبادت�های�خالصانه�
خود�را�به�سوی�خدا�فرستد،�پروردگار�بزرگ�برترين�مصلحت�را�به�سويش�فرو�خواهد�فرستاد«�
)مجلسی،�1403:�ج67،�ص�249به�نقل�از�عدة�الداعی(.�ايشان�با�قرآن�انس�و�رفاقت�داشت�که�به�تالوت�
آن�عشق�می�ورزيد�و�بر�تالوت�سوره�های�واقعه،�الّرحمن�و�حديد�تأکيد�می�کرد�و�می�فرمود:�»قرائت�
کننده�ی�سوره�های�حديد�و�الّرحمن�و�واقعه�در�ملکوت�آسمان�ها�و�زمين�ساکن�فردوس�خوانده�

می�شوند«�)سيوطی،�درالمنثور،�ج7،�ص690؛�متقی�هندی:�ج1،�ص583(.
حضرت�علی�)(�نيز�به�دليل�روحيات�و�مؤانستی�که�با�خدا�و�عبادت�و�قرائت�قرآن�داشتند،�
در�تحکيم�فضای�بندگی�خداوند�متعال�در�خانواده�سهيم�بودند.�ايشان�اتاقی�را�به�عبادت�اختصاص�
)حرعاملی،�1416:�ج3،�ص555؛�مجلسی،�1403:�ج73،�ص�161به�نقل�از�محاسن(�و�اوقاتی�را�برای�مناجات�
با�پروردگار�يکتا�قرار�داده�بودند؛�چنان�غرق�در�راز�و�نياز�می�شدند�و�مثل�چوب�خشکی�مدهوش�
بر�زمين�می�افتادند�که�برخی�از�اصحاب�گمان�می�کردند�که�جان�از�بدنشان�خارج�شده�است�)ابن�

شهرآشوب،�1430:�ج1،�ص389(.�
ابن�ابی�الحديد،�درباره�ی�عبادت�های�اميرالمؤمنين�علی�)(�می�نويسد:�»...و�اما�عبادت،�پس�
علی�عابدترين�و�پُرنمازترين�مردمان�بود.�از�همه�بيشتر�روزه�می�گرفت�و�نمازهای�مستحبی�را�بر�پا�
می�داشت�و�همواره�ذکر�می�گفت...�و�چه�گمان�می�بری�درباره�ی�مردی�که�پيشانی�اش�از�بسياری�
�)(تالوت�قرآن�علی��.)سجده�همانند�زانوی�شتر�شده�بود«�)ابن�ابی�الحديد،��1385:�ج1،�ص27
�)(چنان�در�اوج�بود�که�درباره�ی�او�گفته�اند:�»به�خدا�هيچ�قريشی�را�نديده�ايم�که�بيش�از�علی�
قرآن�بخواند«�)پژوهشگاه�امام�باقر�)(،��123�:1380به�نقل�از�کشف�اليقين:�ص62،�ح41؛�حاکم�حسکانی،�

1411:�ج1،�ص32،�ح�17-15؛�تاريخ�ابن�عساکر:�ج3،�ص35،�ح��1061و�1062(.
روحيه�ی�تعبد�و�بندگی�حضرت�علی�)(�و�حضرت�فاطمه�)(،�چنان�آرامشی�در�
خانواده�برقرار�کرده�بود�که�در�برابر�کمبودها،�سختی�ها�و�ناماليمات�روزگار�هيچ�گونه�اضطراب�
و�ناشکيبايی�در�ارکان�خانواده�به�وجود�نيامد.�بازتاب�اين�آرامش�درونی�را�در�مواجهه�ی�اعضای�

1- مجلسی، 1403: ج43، ص172؛ به نقل از امالی صدوق؛ همو، ج78، صص338 و 339 به نقل از بلد االمين؛ همو، ج83، ص85 به نقل 
از فالح السائل؛ همو، ج43، ص76 به نقل از مناقب؛ ابن شهرآشوب، ج3، ص119؛ ابن طاووس، مهج الدعوات: 7، صفری، 369-338.
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خانواده�با�کمبودهای�مالی،�سختی�های�جهاد،�کمبود�حضور�پدر�در�خانواده،�عرصه�های�ايثار�و�
�،)(غصب�واليت�و�فدک�و�پس�از�شهادت�حضرت�فاطمه��،)(مقاومت،�رحلت�رسول�خدا�
آرامش�فرزندان�را�در�مصيبت�شهادت�اميرمؤمنان�)(،�ظلم�و�پيمان�شکنی�معاويه،�حماسه�ی�
عاشورا�و�اسارت�اهل�بيت�)(�و�حضور�در�مجلس�يزيد�و�جمله�ی�»ما�رايت�اال�جميال«ی�

حضرت�زينب�)(�می�توان�مالحظه�کرد.
می�توان�گفت�اولين�و�اساسی�ترين�گام�زن�و�شوهر�در�تأمين�آرامش�در�خانواده،�ايجاد�فضايی�
معنوی�و�در�ارتباط�دائم�با�پروردگار�است�تا�قلب�آنها�با�ذکر�خدا�اطمينان�يافته،�در�برابر�سختی�ها�

و�ناماليمات�نلرزد�و�در�تصميم�گيری�ها�مضطرب�و�مردد�نشوند.

2-2. اطاعت از همسر
اطاعت�حضرت�فاطمه�)(�از�حضرت�علی�)(�يک�اطاعت�کورکورانه�و�بدون�آگاهی�
و�اعتقاد�نبود.�حضرت�زهرا�)(�به�علم�و�ايمان�و�عقل�و�تدبير�شوهرش�آگاه�بود�و�به�چرايی�
اعمال�و�دستورات�همسرش�اعتقاد�داشت.�بنا�بر�اظهار�حضرت�علی�)(،�ايشان�هيچ�گاه�همسرش�
حضرت�فاطمه�)(�را�عصبانی�نکرد�و�بر�کاری�مجبور�نساخت،�اما�حضرت�فاطمه�)(�در�
�)(يکسان�نبود،�به�خاطر�رعايت�سفارش�رسول�خدا��)(مواردی�که�نظرش�با�نظر�امام�علی�
در�مورد�اطاعت�از�همسرش�و�حفظ�احترام�امام�علی�)(��و�نيز�به�خاطر�اعتمادی�که�به�وی�

داشت�نظر�او�را�بر�خواسته�ی�خودش�ترجيح�می�داد.
��روزی�گرسنه�ای�درب�خانه�ی�امام�علی�)(�را�کوبيد�و�تقاضای�کمک�کرد.�مروی�است�
امام�علی�)(�نيازمندی�آن�گرسنه�را�به�فاطمه�)(�بازگو�کرد�و�حضرت�فاطمه�)(�نيز�
با�آنکه�غذای�کافی�در�اختيار�نداشت،�با�اشتياق�رضايت�و�اطاعت�خود�را�اعالم�کرد�)ابن��شـهرآشـوب،�
1430:�ج1،�ص347(.�از�اين�روايت�می�توان�برداشت�کرد�که�رفتار�بزرگوارانه�و�همراه�با�عزت�و�احترام�

مرد�در�جلب�رضايت�و�اطاعت�همسر�تأثير�مستقيم�دارد.�
پس�از�رحلت�رسول�خدا�)(،�حضرت�فاطمه�)(�تصميم�گرفت�عده�ای�را�که�از�آنها�
ناراضی�بود،�نفرين�کند،�حضرت�علی�)(�مخالفت�کرد،�وقتی�فاطمه�)(�پيام�امام�را�شنيد،�
گفت:�»برمی�گردم�و�صبر�می�کنم�و�سخن�او�را�می�پذيرم�و�از�او�اطاعت�می�کنم«�)عياشی:�ج2،�
ص67؛�مجلسی،�1403:�ج28،�ص228؛�مفيد،�]بی�تا[:�186(�و�هنگامی�که�اميرالمؤمنين�)(�او�را�به�
تسليم�به�قضای�الهی�و�صبر�دعوت�می�کند،�فاطمه�)(�با�وجود�همه�ی�ناراحتی�ها�و�آزردگی�ها�
تقاضای�همسرش�را�می�پذيرد�و�به�حکم�الهی�رضايت�می�دهد�)طبرسی،�1392:�ج1،�صص�329و330؛�
بحرانی،�1425:�ج11،�ص742؛�نک:�اسالم�پورکريمی،�2�:1382(.�بنابراين�هر�زن�و�شوهری�می�توانند�
در�زمان�مواجهه�با�بحران�و�ناماليمات�زندگی،�ضمن�خودداری�از�تک�روی�و�اصرار�نورزيدن�بر�
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خواست�فردی،�راه�کار�عاقالنه�و�مصلحت�انديشانه�را�برگزينند.�حضرت�فاطمه�)(�در�بستر�
بيماری�با�آنکه�مايل�به�ديدار�خلفای�اول�و�دوم�نبود،�اما�به�محض�آنکه�همسرش�از�او�درخواست�
کرد�پذيرفت�و�گفت:�»خانه،�خانه�ی�توست�و�من�همسر�تو�هستم.�هر�آنچه�می�خواهی�انجام�بده«�
)مجلسی،�1403:�ج43،�ص�198به�نقل�از�کتاب�سليم�بن�قيس(.�يک�زن�فهميده�در�عين�حال�که�برای�
اداره�ی�خانواده�اش�تالش�می�کند،�اگر�به�مديريت�عالی�و�حق�راهبری�شوهرش�بر�خانواده�احترام�
گذاشته�و�نظر�او�را�بر�خواست�خود�ترجيح�دهد،�همين�امر�باعث�افزايش�محبت�مرد�به�خودش�

و�تالش�بيشتر�او�برای�جلب�رضايتش�خواهد�شد.
بديهی�است�اين�دلدادگی�و�جلب�رضايت�يک�جانبه�نبوده�و�حضرت�علی�)(�نيز�به�سهم�خود�
در�تأمين�خواسته�و�جلب�رضايت�همسرش�کوشا�بوده�است.�امام�علی�)(�به�همسرش�به�عنوان�
دختر�و�پاره�تن�رسول�خدا�)(،�دختر�عمو،�بهترين�ياور�در�اطاعت�از�خدا،�يک�معصوم�و�سرور�
زنان�دو�عالم�می�نگريست�و�تمام�تالشش�جلب�رضايت�امانت�پيامبر�)(�بود.�ايشان�درباره�ی�وجود�
روحيه�ی�سازگاری�در�خانواده�و�نهايت�اطاعت�همسرش�فاطمه�)(�از�خودش�می�گويد:�»به�خدا�
سوگند،�تا�پايان�عمر�فاطمه�)(،�يک�بار�او�را�به�خشم�نياوردم�و�بر�کاری�مجبور�نساختم�و�او�هم�
مرا�به�خشم�نياورد�و�از�دستور�من�سرپيچی�نکرد«�)مجلسی،�1403:�ج43،�ص�134به�نقل�از�کشف�الغمه(.
�)(همت�بناری،�اطاعت�زن�از�شوهر�را�به�عنوان�دهمين�اصل�در�تحکيم�زندگی�حضرت�علی
و�حضرت�فاطمه�)(�ذکر�کرده�است�)همت�بناری،�33�:1388(.�وقتی�حضرت�فاطمه�)(�به�
دنبال�کسب�رضايت�حق�تعالی�باشد�و�بداند�رضايت�او�در�رضايت�همسرش�علی�)(�است�و�
رسول�خدا�)(�نيز�وی�را�به�اطاعت�از�علی�)(�سفارش�کند،�به�قطع�و�يقين�در�اطاعت�از�او�
ترديد�به�خود�راه�نخواهد�داد�و�با�اين�کار�هم�آرامشی�درونی�کسب�کرده�و�هم�آرامش�خانواده�اش�
را�تأمين�کرده�است؛�لذا�يک�زن�مسلمان�می�تواند،�اطاعت�از�شوهرش�)در�حد�مجاز(�را�با�خداوند�

معامله�و�آرامش�قلبی�خود�و�خانواده�اش�را�تضمين�کند.

2-3. حفظ اقتدار همسر 
زن�بر�اساس�ويژگی�فطری�خود�دوست�دارد�در�پناه�مردی�مقتدر�زندگی�کند�و�امنيت�داشته�
باشد،�زن�از�عزم�جّدی،�اقتدار�و�رفتار�مردانه�ی�شوهرش�احساس�آرامش�می��کند�و�مرد�در�نقطه�ی�
مقابل�دوست�دارد�همسرش�او�را�به�عنوان�پناه�گاه�خود�دانسته�و�به�او�تکيه�کند.�روحيات�مرد�
به�گونه�ای�است�که�نيازمند�اقتدار�است،�همان�طور�که�زن�نيازمند�مهر،�محبت�و�مالطفت�است.�
کارکرد�نظام�خانواده�ايجاب�می�کند�که�اين�نقش�ها�به�خوبی�ايفاء�شود،�در�غير�اين��صورت�آرامش�
خانواده�دستخوش�ناآرامی�می�شود.�اقتدار�مرد�در�گام�اول�با�حمايت�ظاهری�و�باطنی�همسرش�

از�او�تأمين�می�شود.�
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در�اين�معيار�نيز�حمايت�بی�دريغ�فاطمه�)(�از�همسرش�در�تمام�شئون�زندگی�مشترک�
ايشان�مشهود�بود.�فاطمه�)(�در�زمان�حيات�رسول�خدا�)(�و�پس�از�آن،�در�گفتار�و�عمل�
از�همسرش�حمايت�می�کرد،�حتی�حمايت�از�حضرت�علی�)(�و�پاس�داشت�منزلت�وی�را�در�
حضور�پدرش�نيز�ابراز�می�کرد�)ابن��شهرآشوب،�1430:�ج3،�ص131؛�مجلسی،�1403:�ج43،�ص�117به�

نقل�از�مناقب(.
�)(را�در�روزی�که�پيامبر�خدا��)(مراتب�صبر�و�سپاسگزاری�فاطمه��)(امام�صادق�
به�ديدنش�آمده�بود�بيان�می�کند؛�در�آن�روز،�رسول�خدا�)(�فاطمه�)(�را�در�جامه�ای�بافته�
شده�از�پشم�شتر�ديد�که�مشغول�آسياب�کردن�و�شير�دادن�به�کودک�خويش�بود.�اشک�از�ديدگانش�
جاری�شد�و�او�را�به�صبر�و�اميد�به�شيرينی�آخرت�دعوت�کرد.�فاطمه�)(�بدون�هيچ�گونه�
شکايت�و�اعتراضی�نسبت�به�وضعيت�مالی�شوهرش،�مراتب�شکر�و�سپاس�به�درگاه�خداوند�متعال�
را�بجا�آورد�)طبرسی،�1415:�ج10،�ص382؛�طبرسی،�235�،1430؛�حاکم�حسکانی،�1411:�ج2،�ص445(.
پس�از�رحلت�پيامبر�)(،�فاطمه�)(�با�اعتراض�به�روند�شکل�گيری�حکومت،�به�روش�های�
گوناگون�از�حقوق�همسرش�علی��)(�دفاع�کرد�)ابن�طيفور:�22-19؛�اربلی،�1433:�ج2،�صص�113و114؛�
صدوق،�204�:1391؛�همو،��354�:1410و�355،�مجلسی،�1403:�ج12،�ص�264به�نقل�از�خصال؛�شاکری،�
1393:�ج2،�صص�257و�258(.�اين�اقدامات�شاهد�موثقی�بر�حمايت�بی�دريغ�آن�حضرت�)(�از�
همسرش�علی�)(�است.�فاطمه�)(،�علی�)(�را�به�خوبی�می�شناخت�و�سزاوار�هر�گونه�
ستايشی�می�دانست�و�کيان�خانواده�را�به�حفظ�اقتدار�پدر�خانواده�می�دانست،�از�اين�رو�از�انواع�
روش�ها�و�مهارت�ها�نظير�حمايت�گفتاری،�تأييد�رفتار،�اطاعت�پذيری،�خطاب�نيکو،�تکريم،�دفاع�
�)(از�حقوق،�همراهی�در�مأموريت�ها،�حفظ�اسرار،�عدم�سرزنش�و�بيان�توانمندی�های�علی�
استفاده�کرد.�اين�رفتارهای�فاطمه�)(،�دغدغه�های�علی�)(�در�مورد�خانواده�اش�را�از�نظر�
کمبودها�و�سختی�های�زندگی�و�کمبود�حضورش�در�کنار�همسر�و�فرزندانش�از�بين�برده�و�او�را�
در�برابر�مسئوليت�های�سنگين�و�مأموريت�های�خطير�حفظ�و�گسترش�دين�اسالم�مقاوم�تر�می�کرد.
همان�طور�که�زن�در�زندگی�مشترک،�نيازمند�تکيه�گاهی�قوی�و�مطمئن�است،�در�مقابل�بايستی�
در�حمايت�همه�جانبه�از�وضعيت�فرهنگی،�اجتماعی،�سياسی�و�اقتصادی�همسر�ترديد�به�خود�
راه�ندهد،�زيرا�افزون�بر�آنکه�همه�ی�اعضای�خانواده�از�اقتدار�و�ابهت�پدر�بهره�برده�و�خانواده�روی�

آرامش�می�بيند،�زن�نيز�از�او،�مهر�و�محبت�بيشتری�دريافت�می�کند.�

 2-4.  تأمین آسایش جسمی و روحی همسر
زن�در�محيط�خانواده�در�نقش�همسری�مهربان�و�باهوش�به�کمک�ويژگی�های�خدادادی،�نيازها�
و�عادات�همسرش�را�به�خوبی�در�می�يابد�و�متناسب�با�آن�رفتار�می�کند.�حاالت�روحی�مرد�در�
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بازگشت�به�خانه�ممکن�است�آميزه�ای�از�خستگی،�پريشانی،�اندوه،�ناراحتی،�نااميدی�و�...�باشد�و�
نياز�به�برخوردی�مناسب،�فضايی�آرام،�آغوشی�گرم�و�مهربان�و�سنگ�صبوری�مطمئن�دارد�تا�کم�کم�
خستگی�ها�و�ناراحتی�هايش�زدوده،�بار�مشکالتش�سبک�و�دلش�اميدوار�شود�و�روانش�آرامش�يابد.�
حضرت�فاطمه�)(�در�تأمين�آسايش�جسمی�حضرت�علی�)(�نيز�چنان�بود�که�گاهی�
خودش�گرسنه�می�ماند،�ولی�غذای�حضرت�علی�)(�را�تأمين�می�کرد�و�برای�آنکه�همسرش�
خجالت�نکشد،�کمبود�مواد�غذايی�را�به�اطالعش�نمی�رساند�)مجلسی،�1403:�ج43،�ص�60به�نقل�از�
تفسير�فرات؛�اربلی،�1433:�ج2،�ص97(.�فاطمه�)(�با�مواد�غذايی�نظير�گندم،�جو،�ذرت،�گوشت،�
روغن�و�خرما�که�در�اختيارش�قرار�می�گرفت،�انواع�غذاهای�رايج�را�برای�خانواده�اش�تهيه�می�کرد�
)حميری،�325�:1413؛�مجلسی،�1403:�ج35،�ص228،�نک:�جباری�29(.�يعنی�خودش�نيازهای�منزل�
را�تعيين�و�با�شناختی�که�از�روحيات�و�توانمندی�ها�و�گرفتاری�های�اجتماعی�علی�)(�داشت،�

تمام�امکانات�آسايش�او�را�در�منزل�فراهم�می�کرد.
حضرت�علی�)(�مرد�عبادت�و�نيايش�با�معبود�يکتا�بود.�در�شب�اول�ازدواج،�با�همراهی�و�
استعدادی�که�فاطمه�)(�در�عبادت�خالق�هستی�از�خود�نشان�داد،�علی�)(�او�را�بهترين�
ياور�در�اطاعت�خدا�دريافت�و�فردا�صبح،�اين�باور�را�به�رسول�خدا�)(�اعالم�کرد�)ابن�شهرآشوب،�
1430:�ج3،�ص131؛�مجلسی،�1403:�ج43،�ص117(.�يعنی�فاطمه�)(�از�همان�شب�اول�زندگی،�
بزرگترين�دغدغه�ی�علی�)(�را�پاسخی�شايسته�داد�و�تا�آخر�عمر�فضای�خانه�را�برای�عبادت�

علی�)(�مهيا�می�کرد.
حضرت�فاطمه�)(�هرگاه�همسرش�را�غمگين�می�ديد�از�او�دلجويی�می�کرد�)ابن�بطريق،�
ج1،�ص169؛�مجلسی،�1403:�ج38،�ص�343به�نقل�از�ابن�مغازلی(،�از�دوری�او�اظهار�بی�تابی�و�نگرانی�
می�نمود�و�ابراز�می�کرد�که�مشتاق�ديدار�اوست�)مفيد،�115�:1416(�فراتر�از�توان�همسرش�از�او�
چيزی�نمی�خواست�)ابن�شهرآشوب،�1430:�ج1،�ص350؛�فرات�کوفی:�83؛�عياشی:�ج1،�ص171؛�مغربی،�
شرح�االخبار،�ج2،�ص401(�و�سختی�ها�مانع�مزاح�کردن�او�با�همسرش�نمی�شد�)ابن��شاذان�قمی،�
80�:1430(.�فاطمه�)(�حتی�هنگام�مرگ�نگران�حال�همسر�و�فرزندانش�بود،�از�اين�رو�وصيت�
کرد�علی�)(�با�خواهرزاده�اش،�امامه،�ازدواج�کند�)فتال�نيشابوری،�151�:1406؛�ابن�شهرآشوب،�

1430:�ج3،�ص137،�نک:�شاکری،�1393:�ج2،�ص259(.
هر�مردی�برای�رويارويی�با�مشکالت�خارج�از�منزل،�نيازمند�روحيه�ای�قوی�و�خاطری�آسوده�
است.�اين�آرامش�درونی�از�محيط�امن�و�آرام�خانه�که�همسری�دلسوز�و�بامحبت�آن�را�اداره�
می�کند،�سرچشمه�می�گيرد.�چنين�خانه�و�خانواده�ای�موفقيت�مرد�را�در�مسير�زندگی�و�انجام�

وظايف�سياسی،�اجتماعی�و�اقتصادی�خود�تضمين�خواهد�کرد.��
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�حضرت�فاطمه�)(�از�جايگاه�حساس�شوهرش�در�انتشار�دين�حق�آگاه�بود�و�مشکالت�
علی�)(�در�بيرون�از�خانه�را�می�دانست.�تالش�او�ايجاد�يک�محيط�آرام�و�باصفا�در�درون�خانه�
بود.�در�تأمين�اين�منظور،�سخنی�که�موجب�پريشانی�علی�)(�بشود�بر�زبان�نمی�آورد،�اهداف�
و�اعمال�او�را�تأييد�و�همتش�را�تشويق�می�کرد،�سخنان�محبت�آميز�و�دل�گرم�کننده�به�گوشش�
نجوا�می�کرد،�نسبت�به�دغدغه�های�او�حساسيت�نشان�می�داد�و�به�اين�شکل�با�همدلی،�دلسوزی�
و�رغبتی�که�در�خود�نشان�می�داد،�خستگی�های�بيرون�را�از�جسم�و�روح�او�دور�می�کرد.�حضرت�
علی�)(�به�اين�رفتار�فاطمه�)(�و�اميد�و�آرامشی�که�از�ديدن�رخسار�فاطمه�)(�به�وی�

دست�می�داد،�اذعان�داشت�)مجلسی،�1403:�ج43،�ص134؛�اربلی،�1433:�ج1،�ص363(.
�)(مرد�جنگ�و�جهاد�بود.�به�خاطر�حضور�مسئوالنه�و�مدبرانه�ی�فاطمه��)(حضرت�علی�
در�خانه�و�اداره�ی�امور�منزل�و�تربيت�فرزندان،�امام�علی�)(�هنگام�اعزام�به�مأموريت�های�جنگی،�
با�خاطری�آسوده�بار�سفر�می�بست�و�در�بازگشت�با�استقبال�گرم�فاطمه�)(�و�روی�گشاده�و�
رضايت�توأم�با�افتخار�او�مواجه�می�شد.�فاطمه�)(�لباس�و�شمشير�خون�آلودش�را�می�شست�
و�از�حوادث�ميدان�جنگ�از�او�می�پرسيد�و�با�رفع�خستگی�و�تقويت�روحيه�اش�او�را�برای�مجاهدت�

بعدی�آماده�می�کرد�)اربلی،�1433:�ج1،�ص200؛�مفيد،�1416:�ج1،�ص89(.�
حضرت�علی�)(�نيز�برای�امرار�معاش�و�تأمين�آسايش�مادی�خانواده�اش�با�دستان�خود�
زمين�را�بيل�و�شخم�می�زد�و�آب�از�زمين�بيرون�می�کشيد�و�نخلستان�های�ديگران�را�آبياری�می�کرد�
)ابن�ابی�الحديد،�1385:�ج1،�ص21(.�اوضاع�معيشتی�مسلمانان�مهاجر�در�مدينه�به�قدری�نابسامان�
بود�که�علی�)(�نه�تنها�کارگری�می�کرد،�بلکه�گاهی�دستمزدش�تنها�چند�دانه�خرما�بود،�با�
وجود�اين،�چنين�فرصت�هايی�را�از�دست�نمی�داد�)مجلسی،�1403:�ج41،�ص�33به�نقل�از�کشف�الغمه(.
تالش�متقابل�امام�علی�)(�برای�تأمين�آسايش�حضرت�فاطمه�)(�افزون�بر�ياری�
رساندن�به�وی�در�انجام�دادن�کارهای�خانه،�در�خطاب�های�محترمانه،�اهدای�هديه،�نگاه�های�
محبت�آميز،�جمالت�تشکرآميز�و�اظهار�رضايت�از�فاطمه�)(�ابراز�می�شد.�زيدبن�الحسن�گويد�
از�اباعبداهلل)(�شنيدم�که�فرمود:�»علی�)(�آب�و�هيزم�می�آورد�و�فاطمه�)(�آسياب�
می�کرد�و�خمير�تهيه�می�کرد�و�نان�می�پخت«�)کلينی،��1388)الف(:�ج8،�ص165(.�در�برخی�روايت�ها�
�)(آمده�است�که�کار�سخت�و�طاقت�فرسای�خانه�موجب�زحمت�و�مشقت�فراوان�دختر�پيامبر�
شده�بود.�علی�)(،�برای�کاهش�رنج�فاطمه�)(�به�او�پيشنهاد�کرد�از�پدرش�خدمتکاری�
درخواست�کند.�رسول�خدا�)(�به�جای�تعيين�خدمتکار�به�ايشان�تسبيحی�را�آموخت�که�از�

خدمتکار�و�دنيا�و�آنچه�در�دنياست�بهتر�باشد�)صدوق،�]بی�تا[:�ج1،�ص320(.�
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هر�چند�يک�دختر�و�پسر�در�آغاز�زندگی�مشترکشان�ممکن�است�از�روحيات،�دل�بستگی�ها�و�
نگرانی�های�همديگر�آگاهی�کافی�نداشته�باشند،�اما�با�گذشت�زمان،�زن�خانواده�بر�اساس�ويژگی�های�
فطری،�با�شناخت�نيازهای�شوهرش�در�هنگام�بازگشت�به�منزل،�به�سرعت�به�فکر�تأمين�آسايش�

جسمی�و�روانی�همسرش�خواهد�افتاد�تا�از�اين�راه�آرامش�خانواده�نيز�تأمين�شود.

2-5. تأمین نیازهای جنسی همسر
يکی�از�راه�های�استقرار�آرامش�همسران�در�محيط�خانواده�تأمين�غريزه�ی�جنسی�آنهاست.�
اسالم�غريزه�ی��جنسی�را�پشتوانه�ی��بنا�و�وسيله�ی��استحکام�خانواده�قرار�داده�است.�وقتی�زن�
و�مرد�متدين�و�پاک�دامن�به�دور�از�هر�گونه�گناه�و�فسادی،�نياز�جنسی�خود�را�فقط�از�طريق�
همسرشان�ارضا�می�کنند،�طبعاً�نيازشان�به�يکديگر�در�اين�مورد�بيشتر�خواهد�شد.�وقتی�به�هم�
زيادتر�احتياج�داشتند،�بنای�خانواده�مستحکم�تر�خواهد�شد.�امام�صادق�)(�فرمودند:�»زنی�
نزد�پيامبر�)(�آمده�پرسيد:�ای�رسول�خدا�حق�شوهر�بر�زن�چيست؟�آن�حضرت�فرمودند:�آن�
که�خود�را�به�بهترين�عطری�که�در�اختيار�دارد�خوشبو�سازد،�زيباترين�لباس�خود�را�بپوشد،�به�
بهترين�وجه�خود�را�بيارايد،�و�هر�صبح�و�شام�خود�را�بر�شوهر�عرضه�کند«�)حرعاملی،�1416:�ج14،�
ص112(.�پيامبر�اکرم�)(�با�آگاهی�کامل�از�اين�نياز�غريزی�انسان�ها،�ازدواج�را�آغازی�برای�کنار�
گذاشتن�حيا�برای�زنان�و�پاسخ�گويی�به�اين�نياز�همسرشان�بيان�می�کند�و�بهترين�زنان�مسلمان�

را�زنی�می�داند�که�اگر�با�شوهرش�باشد،�لباس�حيا�از�تن�برمی�کند�)همان:�15(.�
تأمين�غريزه�ی�جنسی�در�زندگی�زناشويی�تنها�به�آميزش�خالصه�نمی�شود،�بلکه�زن�و�شوهر�
هميشه�بايد�در�مقابل�يکديگر�به�گونه�ای�ظاهر�شوند�که�برای�ديگری�مظهر�جمال�و�صفا�و�زيبايی�
باشند.�احاديثی�که�ائمه�اطهار�)(�در�مورد�پوشيدن�بهترين�لباس�و�معطر�کردن�خود�با�
بهترين�خوشبو�کننده�ها�بيان�کرده�اند،�بيان�کننده�ی�اهميت�و�نقش�روابط�جنسی�در�پيش�گيری�
از�مشکالت�خانوادگی�و�حل�آنهاست�)کلينی،�1388:�ج5،�ص324؛�طبرسی،�44�:1430-34؛�ابن�شعبه�
حرانی،�323�:1373(.�رعايت�نکردن�بهداشت�فردی،�ژوليدگی�ظاهر،�لباس�يکنواخت�و�تکراری�

و�بوی�بد�دهان�مردان�در�عفت�همسرشان�تأثير�نامطلوب�دارد.�احاديث�زيادی�مبنی�بر�تهيه،�
نگهداری�و�استفاده�ی�حضرت�زهرا�)(�از�عطر�و�بوی�خوش�از�زمان�ازدواج�تا�شهادت�وجود�
دارد.�پيامبر�اسالم�)(�هنگام�ازدواج�علی�)(�و�فاطمه�)(�به�عمار�ياسر�مأموريت�داد،�
برای�فاطمه�)(�عطرهای�خوشبو�تهيه�کند�)طبری�شيعی،�103�:1408(.�امام�صادق�)(�به�
�)(نقل�از�ام�سلمه�از�ذخيره�کردن�عطر�و�بوی�خوشی�که�هرگز�نبوييده�بود�توسط�فاطمه�
خبر�می�دهد�)مجلسی،�1403:�ج43،�ص�114به�نقل�از�مناقب(.�استفاده�ی�فاطمه�)(�از�عطر�در�



110

       فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده / دوره نوزدهم/ شماره 74 / زمستان 1395

منزل�دليل�خودداری�ايشان�از�ديدار�با�مهمان�نابينا�بود�)مجلسی،�1403:�ج43،�ص�91به�نقل�از�نوادر�
راوندی(.�فاطمه�)(�در�آخرين�ساعات�حياتش�از�اسماء�خواست�عطر�هميشگی�اش�را�بياورد�

)اربلی،�1433:�ج2،�ص122(.�
با�عنايت�به�سيره�ی�حضرت�زهرا�)(�به�دست�می�آيد�که�يک�زن�بايد�قسمتی�از�وقت�خود�

و�هزينه�های�خانواده�را�به�خريد�عطر�و�آرايش�خود�برای�شوهرش�اختصاص�دهد.
پيامبر�اکرم�)(�دخترش�زهرا�)(�را�چنين�توصيف�مي�کند:�»اگر�براي�زيبايي�نمادی�بود�
�)(حضرت�فاطمه��.)همانا�فاطمه�مي�شد«�)ابن�شاذان،�136�:1430؛�قاضی�شوشتری:�ج4،�ص502
خود�را�ملزم�می�کرد�که�در�خانه�برای�شوهرش�آرايش�کند�و�خود�را�خوشبو�سازد�و�بدون�اجازه�اش�
از�خانه�خارج�نشود.�معتقد�بود�هنگامی�که�يک�زن�در�خانه��حضور�دارد،�بيش�از�هر�زمان�ديگری�
به�خدا�نزديک�است�)مجلسی،�1403:�ج100،�ص�250به�نقل�از�نوادر�راوندی(.�زيبايی�ظاهری�و�برخورد�
دلنشين�و�خوش�رويی�حضرت�فاطمه�)(،�وقتی�با�آرايش�و�عطر�خوشبوی�وی�همراه�بود،�باعث�
آرامش�روحی�علی�)(�می�شد�به�گونه�ای�که�هرگاه�به�چهره�ی�فاطمه�)(�می�نگريست،�تمام�
غصه�ها�و�دردهايش�را�فراموش�می�کرد.�به�گفته�ی�علی�)(،�هرگز�فاطمه�)(�او�را�نرنجاند�و�
خاطرش�را�آزرده�نکرد�)مجلسی،�1403:�ج43،�ص134؛�اربلی،�1433:�ج1،�ص643(.�در�ديوان�منسوب�به�
اميرالمؤمنين،�علی�)(�رابطه�ی��عاطفی�خودش�با�فاطمه�)(�را�به�زندگی�يک�جفت�کبوتر�
تشبيه�می�کند�و�می�گويد:�»ما�همانند�دو�کبوتر�در�يک�آشيانه،�سالم�و�جوان�بوديم�که�روزگار�بر�ما�
وارد�شد�و�بين�ما�جدايی�افکند،�به�درستی�که�روزگار�بين�عزيزان�جدايی�می�افکند«�)مطهری:��249

به�نقل�از�ديوان�اميرالمؤمنين،�86(.�
�)(با�زن�ديگری�ازدواج�نکرد.�فاطمه��)(در�زمان�حيات�فاطمه��)(حضرت�علی�
�)(در�تأمين�نيازهای�جسمی�و�روانی�وی�اصاًل�مانع�و�کمبودی�نداشت�و�در�جلب�رضايت�علی�
از�هيچ�گونه�اقدامی�فروگذاری�نمی�کرد.�فاطمه�)(�الگويی�شايسته�از�»شوهرداری�نيکو«�است.�
امير�مؤمنان�)(�که�خود�در�غايت�زهد�و�ساده�زيستی�بود،�هرگز�سهل�انگاری�در�آراستگی�
و�آراسته�بودن�را�روا�نمی�دانست�)کلينی،�1388:�ج6،�ص439(.�حضرت�علی�)(�ظاهر�آراسته�و�
باوقار�را�زيبنده�ی�همه�ی�مسلمانان�می�داند�که�ارتباطی�با�ثروت�و�دارايی�افراد�ندارد�و�مسلمان�
تهيدست�عالوه�بر�رعايت�عفت�و�پاکدامنی�بايستی�ظاهری�آراسته�داشته�باشد�)سيد�رضی،�1392:�
خطبه193،�حکمت340(.�علی�)(�به�پيروی�از�رسول�خدا�)(�ظاهری�آراسته�و�باوقار�داشت�
و�به�رنگ�کردن�مويش�اهميت�می�داد؛�به�گونه�ای�که�وقتی�به�دليل�رحلت�پيامبر�)(�مويش�را�
رنگ�نکرده�بود،�به�او�گفتند�چه�می�شد�موی�خود�را�خضاب�می�کردی؟�در�پاسخ�فرمود:�»خضاب�
کردن�مو،�زينت�و�آرايش�است،�اما�ما�در�عزای�پيامبر�)(�به�سر�می�بريم«�)همان:�ح473(.�يکی�
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از�زينت�های�مرد�استفاده�از�انگشتری�است.�جنس�انگشتری�علی�)(�از�نقره�و�نقش�آنها�»اهلل 
الملك«�و�»نعم�القادر�اهلل«�بود�)طبرسی،�81-85�:1430(.

بديهی�است�زيبايی�زن�اساس�انتخاب�همسر�و�تشکيل�خانواده�نيست،�بلکه�بهترين�همسران�
زنان�شايسته�و�فرمان�بردار�1معرفی�شده�اند؛�زنان�در�هر�درجه�ای�از�جلوه�و�جمال�باشند،�الزم�
است�خود�را�تنها�برای�شوهرشان�بيارايند�و�به�او�عرضه�کنند�تا�ضمن�گرمی�کانون�خانواده�و�دور�
کردن�هر�گونه�خيال�انحراف�و�خيانت،�آرامش�خانواده�را�استمرار�بخشند.�در�مقابل�شوهران�نيز�
وظيفه�دارند،�خود�را�برای�همسرشان�آراسته�و�خوش�بو�و�پاکيزه�کنند.�بر�اساس�روايات،�همين�
آراستگی�و�ظاهر�زيبا�و�عطرآگين�بر�محبت�و�عشق�ميان�طرفين�می�افزايد�)ابن�شعبه�حرانی،�1373:�
323؛�مجلسی،�1403:�ج75،�ص�237به�نقل�از�تحف�العقول(.�توجه�همسران�به�تأمين�نيازهای�جنسی�
يکديگر�راه�کار�مؤثری�در�تأمين�آرامش�و�جلوگيری�از�بروز�نارضايتی�ها�و�اختالفات�خانوادگی�است.

2-6. حفظ احترام همسر  و توجه به او
انسان�ها�از�نظر�فطری،�پذيرای�محبت�و�تکريم�ديگران�و�از�قهر�و�تنبيه�و�توبيخ�گريزان�اند.�زن�
و�شوهر�در�محيط�خانواده،�با�خوش�رويی،�صدا�زدن�به�احترام،�گوش�دادن�به�سخنان�همديگر،�
خودداری�از�سرزنش،�استقبال�و�بدرقه�کردن،�تشويق�و�حق�شناسی�و�سپاس�گزاری�مايه�های�
بزرگداشت�يکديگر�و�در�نتيجه�آرامش�خانواده�را�فراهم�خواهند�آورد.�احترام�زن�به�شوهر�افزون�
بر�تأثيری�که�در�افزايش�روحيه�و�اقتدار�و�تأمين�آرامش�وی�دارد،�باعث�تقويت�نقش�رهبری�او�در�
خانواده�شده،�به�رشد�تحکيم�مبانی�خانواده�منجر�خواهد�شد.�زنی�که�همسرش�را�تکريم�کند�و�با�
رعايت�احترام�او�به�رفع�دلتنگی�هايش�بپردازد،�از�نگاه�پيامبر�اکرم�)(�در�حکم�کارگزار�فرمان�
خداست.�مردي�خدمت�رسول�خدا�)(�آمد�و�عرض�کرد:�»همسري�دارم�که�هرگاه�وارد�خانه�
مي�شوم�به�استقبالم�مي�آيد�و�چون�از�خانه�بيرون�مي�روم�بدرقه�ام�مي�کند�و�زماني�که�مرا�اندوهگين�
مي�بيند�مي�گويد�اگر�براي�رزق�و�روزي�غصه�مي�خوري،�بدان�که�خداوند�آن�را�به�عهده�گرفته�
است�و�اگر�براي�آخرت�خود�غصه�مي�خوري،�خدا�اندوهت�را�زياد�کند«.�رسول�خدا�)(�اين�
زن�را�يکي�از�کارگزاران�خدا�دانست�که�پاداش�او�برابر�با�نيمي�از�پاداش�شهيد�است،�اما�برعکس�
چنانچه�زنی�شوهرش�را�با�زبانش�بيازارد،�خداوند�اعمالش�را�تا�جلب�رضايت�همسرش�نمی�پذيرد�

)صدوق،�]بی�تا[:�ج4،�ص14؛�همان:�ج3،�ص389؛�حرعاملی،�1416:�ج14،�ص154(.
الف- خطاب نیکو: خداوند�متعال�در�قرآن�از�مسلمانان�می�خواهد�يکديگر�را�تمسخر�نکرده�و�با�
القاب�زشت�همديگر�را�خطاب�نکنند�)حجرات:�11(.�يکی�از�نمودهای�بارز�بزرگداشت�ديگران�صدا�

1- نساء: 34
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زدن�آنها�با�نام�نيک�و�القاب�شايسته�است.�صدا�زدن�اعضای�خانواده�به�اسمی�که�دوست�دارند�يا�
با�اسامی�نيکو،�باعث�رضايت�خاطر�و�آرامش�آنها�و�افزايش�صميميت�در�فضای�خانواده�می�شود.

علی�)(�و�فاطمه�)(�به�پيروی�از�رسول�خدا�)(�همواره�در�گفتار�و�کردار�با�احترام�و�
�،)(پس�از�مراسم�ازدواج،�در�حضور�پيامبر�)(تکريم�خاصی�با�يکديگر�مواجه�می�شدند.�علی�
فاطمه�)(�را�»بهترين�ياور�در�اطاعت�خدا«�و�او�نيز�شوهرش�را�»بهترين�همسر«�معرفی�کرد.�
علی�)(�هنگام�خطاب�فاطمه�)(،�اوصاف�و�القاب�يا�کنيه�او�را�نظير�»يا�سيدتی،�ايتها�
الحره،�يا�سيده�نساء�العالمين،�يا�بنت�الصفوه�و�بقيه�النبوه«�به�کار�می�برد�)1403:�ج43،�صص117،�
�198و��218و�ج28:�ص303؛�طوسی،�527�:1388؛�ابن�شهرآشوب،�1430:�ج2،�ص�51و�ج3،�ص131(.�
گفتن�»فاطمه«�يا�»زهرا«�معموالً�هنگام�خطاب�مستقيم�به�حضرت�نبوده،�بلکه�در�توصيف�وضع�
حضرت)(�برای�ديگران�و�نيز�پس�از�شهادت�فاطمه�)(�بوده�است�)صدوق،�]بی�تا[:�ج1،�
ص320؛�طبری،�50�:1356؛�متقی�هندی:�ج15،�ص508؛�کلينی،�1388:�ج1،�ص459؛�مفيد،�282�:1364؛�
طبری�امامی،�138�:1408؛�غروی�نائينی،�1393:�ج2،�ص374(.�در�حديث�سويدبن�غفله�آمده�است�که�
چون�علی�)(�چشمش�به�فاطمه�)(�افتاد،�گفت:�»بابی�انت�و�امی«؛�»پدر�و�مادرم�به�فدای�
�)(نيز�در�خانه،�علی��)(فاطمه��.)تو�باد«�)مجلسی،�1403:�ج43،�ص�153به�نقل�از�دعوات�راوندی
را�بيشتر�با�کلماتی�مانند�»پسر�عمو�و�علی«�و�در�ميان�مردم�او�را�با�کنيه�»ابوالحسن�و�مؤمن«�
خطاب�می�کرد�و�هنگامی�که�با�پدرش�سخن�می�گفت�از�شوهرش�با�نام�او�ياد�می�کرد.�برشمردن�
ويژگی�های�منحصر�به�فرد�حضرت�علی��)(�نظير�دوست�و�برادر�و�وصی�رسول�خدا�)(�از�
احترام�فوق�العاده�ی�حضرت�فاطمه�)(�به�همسرش�حکايت�دارد.�فاطمه)(�فرزندانش�را�
نيز�با�الفاظ�و�عبارات�خاصی�که�نشان��دهنده�ی�اوج�محبت�و�احترام�نسبت�به�آنها�بود،�صدا�می�زد.�
فاطمه�)(�فرزندانش�را�با�عبارات�»قره�عينی�و�ثمره�فوادی«�صدا�می�زد.�فرزندان�نيز�به�پيروی�
از�سبک�خانوادگی�خود،�پدرشان�را�به�احترام�صدا�می�زدند.�علی�)(�در�اين�باره�می�گويد:�»تا�
رسول�خدا�)(�زنده�بود،�حسن�مرا�ابوالحسين�صدا�می�زد�و�حسين�نيز�ابوالحسن�می�خواند�و�
هر�دو�جدشان�را�پدر�صدا�می�زدند�و�پس�از�رحلت�آن�بزرگوار�مرا�پدر�خواندند«�)خوارزمی،�1375:�

160؛�صبوری،�241�:1392(.
احترام�بين�زن�و�شوهر�بايد�متقابل�باشد�و�به�کار�بردن�نام�ها�و�لقب�های�نيکو�باعث�افزايش�
اعتماد�به�نفس،�آرامش�خاطر�و�محبت�بين�آنها�به�ويژه�فرزندان�می�شود.�برخی�از�اختالفات�
خانوادگی�ناشی�از�تحقير�و�توهين�يکديگر�با�استفاده�از�اسامی�زشت،�نسبت�های�ناروا�و�يا�تمسخر�

نام�و�شغل�و�فاميل�همديگر�است.�
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ب- خودداری از سرزنش:�ادب�و�احترام�زن�به�همسر�خود�اقتضا�می�کند�که�نه�تنها�از�طرح�و�
بزرگ�جلوه�دادن�کمبودهای�خانه�خودداری�کند،�بلکه�در�حد�امکان�کاستی�ها�را�ناديده�گرفته،�آنها�
را�کوچک�شمارد،�خود�به�ترتيبی�که�می�داند�آنها�را�جبران�کرده�و�مايه�ی�سرزنش�و�حقارت�او�نشود.
وقتی�علی�)(�از�همسرش�تقاضای�غذايی�کرد،�از�جواب�فاطمه�)(�تازه�متوجه�شد�
که�از�دو�روز�پيش�آذوقه�ی�منزل�تمام�شده�و�فاطمه�)(�از�ترس�اينکه�او�نتواند�آذوقه�ای�تهيه�
کند�و�شرمنده�شود،�با�تدبير�و�قناعت،�کمبودهای�خانه�را�به�او�اطالع�نداده�است�)مجلسی،�1403:�
ج43،�ص59؛�اربلی،�1433:�ج2،�ص97(.�حضرت�فاطمه�)(�در�انجام�دادن�وظايفش�دستانش�تاول�
زد�و�لباسش�غبارآلود�و�جامه�اش�سياه�شد�و�جای�بند�مشک�بر�شانه�هايش�جا�گذاشت�)مجلسی،�
1403:�ج43،�ص�82به�نقل�از�علل�الشرايع؛�بخاری،�صحيح�208�،48/4؛�صدوق،�]بی�تا[:�ج1،�صص�320و�321؛�
طبرسی،�280�:1430(.�در�زمان�نياز�با�عنايت�به�وضع�مالی�علی�)(�با�رضايت�به�ريسيدن�پشم��
همت�گماشت�)مجلسی،�1403:�ج35،�ص�237به�نقل�از�امالی�صدوق(،�ولی�هيچ�گاه�زبان�به�سرزنش�

شوهرش�باز�نکرد.
ج- استقبال و بدرقه کردن:�استقبال�از�ورود�اعضاي�خانواده�به�خصوص�پدر�به�خانه�يکي�از�
راه�کارهاي�عملي�ادای�احترام�و�ابراز�محبت�به�آنهاست.�اين�رفتار�باعث�خوشحالی�اعضای�خانواده�

از�ديدن�يکديگر�و�افزايش�صميميت�بين�آنها�می�شود.
هنگامی�که�حضرت�علی�)(�به�مأموريتی�اعزام�می�شد،�فاطمه�)(�با�نگرانی،�انتظار�
داشت�شوهرش�با�سالمتی�به�خانه�برگردد�)مفيد،�1416:�ج1،�ص115؛�مجلسی،�1403:�ج21،�ص�81به�
نقل�از�مفيد(�و�وقتی�از�جهاد�و�جبهه�ی�جنگ�برمی�گشت،�فاطمه�)(�با�استقبالی�گرم،�شمشيرش�

را�گرفته�و�می�شست�)مجلسی،�1403:�ج20،�ص�249به�نقل�از�خرائج(.
يکی�ديگر�از�نمودهای�احترام�به�همسر،�بدرقه�ی�او�در�زمان�خروج�از�منزل�و�استقبال�از�او�
هنگام�بازگشت�به�خانه�است.�اين�رفتار�زن،�شوهر�را�به�خانواده�و�همسر�دل�گرم�تر�و�شوق�او�را�

برای�بازگشت�به�منزل�بيشتر�خواهد�کرد.�

2-7.  مدیریت خانواده 
اسالم�بر�اساس�طبيعت�انسان�ها،�مرد�را�قّوام�و�زن�را�ريحانه�می�داند.�يعنی�مرد�را�جنس�
کارگزار�و�معتمد�و�تکيه�گاه�برای�همسر�و�زن�را�جنس�لطيف�و�زيبا�و�عامل�آرامش�و�آسايش�
محيط�خانواده�می�داند�که�هيچ�يک�بر�ديگری�ترجيحی�ندارد.�اگر�اين�نقش�ها�جابه�جا�شود،�ديگر�
مرد�برای�زن�تکيه�گاهی�مطمئن�نخواهد�بود�و�زن�نيز�مايه�ی�آرامش�و�سکونت�مرد�نخواهد�بود�و�

عشق�و�محبت�بين�آن�دو�نيز�از�بين�خواهد�رفت.�
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اقتصادی� مديريت� �،)( علی� تنگ�دستی� و� معيشت� سختی� دوران� در� که� همان�گونه�
فاطمه)(�اجازه�نمی�داد�که�علی�)(�از�تمام�شدن�آذوقه�ی�منزل�خبردار�شود،�در�دوران�
گشايش�اقتصادی�نيز�با�مشورت�علی�)(�و�خودداری�از�هرگونه�اسراف�و�تبذير�و�انباشت�

سرمايه�به�فعاليت�اقتصادی�و�گشودن�گره�های�مالی�نيازمندان�اقدام�می�کردند.
فاطمه�)(�در�کنار�حجم�زياد�کارهای�خانه�زمانی�را�به�آموزش�علوم�و�معارف�دينی�به�
فرزندان�و�مسلمانان�اختصاص�داده�بود�)تفسير�امام�عسکری�)(،�340؛�مجلسی،�1403:�ج2،�ص3(�و�اين�
�)(کار�گواهی�بر�برنامه�ريزی�و�مديريت�حساب�شده�ی�وی�در�اداره�ی�امور�خانواده�است.�فاطمه
با�مديريت�امور�منزل،�چنان�آرامشی�در�خانواده�فراهم�کرده�بود�که�هر�چيزی�در�جا�و�جايگاه�
خودش�قرار�داشت�و�اين�فضا�فرصت�هايی�برای�حضور�و�مشارکت�علی�)(�در�کارهای�منزل�
فراهم�کرده�بود.�او�عالوه�بر�پاک�کردن�عدس،�آوردن�آب�و�هيزم،�خانه�را�جارو�و�گاهی�گندم�يا�
جو�آسياب�می�کرد�)مجلسی،�1403:�ج43،�ص�51و�ج101،�ص132؛�کلينی،�1388:�ج5،�ص86؛�صدوق،�
]بی�تا[:�ج3،�ص169؛�طوسی،�661�:1388(.�حتی�برای�کم�کردن�بار�سنگين�خانه�داری�از�دوش�حضرت�
زهرا�)(�مسئوليت�فرزندداری�را�نيز�با�آن�حضرت�تقسيم�می�کرد.�گاهی�فاطمه)(�در�
طول�شب�آسياب�را�می�چرخاند�و�حضرت�علی�)(�امام�حسين�)(�را�به�دوش�می�کشيد�و�

مشغول�می�#کرد�)طبرانی:�90؛�متقی�هندی:�ج15،�ص507؛�قاضی�شوشتری:�ج25،�ص319(.
هر�چند�زن،�با�تدبير�و�به�کارگيری�امکانات�موجود�در�منزل�تالش�می�کند�فضايی�آرام�و�
آسوده�برای�همسر�و�فرزندانش�فراهم�کند،�اما�سهم�پدر�خانواده�در�پذيرفتن�بخشی�از�وظايف�و�

مسئوليت�های�خانه�و�کمک�به�برقراری�آرامش�در�خانواده�بسيار�مهم�و�اثربخش�است.

2-8. حفظ مال و حقوق
قرآن�زنان�شايسته�و�صالح�را�مطيع�همسر�و�حافظ�حقوق�آنها�در�غيابشان�معرفی�می�کند:�
الَِحاُت قَانِتَاٌت َحافَِظاٌت لِْلَغْیِب بَِما َحفَِظ اهللُ«�)نساء:�34(؛�»پس�زنان�شايسته�مطيع�و�فرمان�برند� »فَالصَّ
و�به�پاس�آنکه�خداوند�)حقوق�آنها�را(�نگاه�داشته�آنها�هم�در�غياب�شوهر�)حقوق�و�اسرار�و�اموال�
او�را(�نگه�دارنده�اند«.�روشن�است�که�مهم�ترين�شاخص�اين�حفظ�خود�در�غياب�شوهر،�حفظ�در�
قلمرو�مسائل�ناموسي�است�.�زن�بايد�در�غياب�شوهر�خود�را�حفظ�کند،�هم�چنان�که�رازها�و�اموال�

شوهرش�را�نيز�بايد�نگه�دار�باشد.
�)(هم�در�دوران�تنگ�دستی،�بر�اساس�درآمد�علی��)(همان��گونه�که�گفته�شد،�فاطمه�
و�نياز�خانواده�در�مصرف�آذوقه�و�امکانات�نهايت�دقت�را�به�کار�می�بست�و�بدون�اجازه�ی�او�هيچ�مالی�
را�نه�تنها�مصرف�بلکه�انفاق�هم�نمی�کرد،�هم�در�دوران�گشايش�اقتصادی�و�فراوان�شدن�درآمد�
خانواده�با�هماهنگی�و�اجازه�ی�امام�علی�)(�امور�مالی�خانواده�را�مديريت�می�کرد.�اين�عملکرد�
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عالمانه�ی�فاطمه�)(�در�تأمين�آرامش�خاطر�علی�)(�بسيار�مؤثر�بود�و�باعث�شده�بود�بدون�
هيچ�گونه�نگرانی�به�مأموريت�برود،�به�جبهه�های�جنگ�و�جهاد�بشتابد،�در�رکاب�پيامبر)(�باشد�
و�ضمن�آن�به�فعاليت�اقتصادی�بپردازد.�حضرت�علی�)(�فرمان�بری�حضرت�فاطمه�)(�و�
رضايتش�از�او�را�آشکارا�بيان�کرده�است�)مجلسی،�1403:�ج43،�ص�134به�نقل�از�کشف�الغمه(.�انفاق�
در�راه�خدا،�اطعام�مستمندان،�دادن�صدقه�به�نيازمندان،�وقف�اموال�و�امالک�در�راه�خدا،�رعايت�
اعتدال�در�مصرف�از�شيوه�های�اقتصادی�زندگی�حضرت�علی�)(�و�حضرت�فاطمه�)(�بود�

که�فاطمه�)(�با�اجازه�ی�همسرش�و�در�غياب�او�نيز�به�کار�می�بست.��
اگر�زن�به�وظيفه�ی�خود�در�حفظ�مال�و�راز�و�ناموس�شوهرش�)در�حضور�و�غياب�وی(�آگاه�
بوده�و�به�آن�عمل�کند،�اعتماد�او�را�به�وفاداری�و�امانت�داری�خود�بيشتر�کرده،�فضای�خانواده�را�

سرشار�از�اطمينان�و�آرامش�خواهد�کرد.�

2-9. تأمین سالمت و بهداشت خانواده
تهيه�ی�غذای�سالم،�رعايت�دستورات�بهداشتی،�تأمين�نظافت�و�زيبايی�منزل،�مراقبت�از�سالمتی�
خود�و�افراد�خانواده،�جلوگيری�از�بيماری�اعضای�خانواده�و�تالش�برای�بهبودی�و�سالمتی�آنها�در�
هنگام�بيماری�برخی�از�وظايف�پدر�و�مادر�در�تأمين�سالمت�و�بهداشت�خانواده�است.�بدون�ترديد�
يکی�از�عوامل�آرامش��خاطر�خانواده،�سالمتی�و�نشاط�و�شادابی�آنهاست.�زن�با�تأمين�غذاهاي�
مناسب،�حسن�همسرداري�و�خانه�داری�خود�را�اعالم�کرده�و�بذر�الفت�و�محبت�را�در�دل�شوهر�
و�فرزندانش�مي�کارد.�بر�اساس�حديثی�در�کافی،�زنی�که�خوش�بو�بوده�و�دستپخت�خوب�داشته�

باشد�و�بجا�خرج�کند�از�کارگزاران�خداوند�شمرده�می�شود�)کلينی،�1388:�ج5،�ص325(.�
حضرت�فاطمه�)(�به�تنهايی�سهم�بسيار�زيادی�در�تأمين�سالمتی�و�بهداشت�خانواده�
داشت.�او�هر�روز�نان�تازه�می�پخت.�خانه�را�آب�و�جارو�می�کرد.�لباس�می�شست�)صدوق،�1383:�ج2،�
ص366؛�کلينی،�1388:�ج8،�ص165(،�خود�به�فرزندانش�شير�می�داد�و�به�نظافت�و�بهداشت�فردی�
آنها�رسيدگی�می�کرد�)طبرسی،�117�:1430؛�ابن�شهرآشوب،�1430:�ج3،�ص120؛�مجلسی،�1403:�ج43،�
ص�76به�نقل�از�تنبيه�الخواطر(.�برای�سالمتی�عاطفی�و�روانی�فرزندانش�با�آنها�بازی�می�کرد،�برايشان�
شعر�می�خواند�)مجلسی،�1403:�ج43،�ص286(،�کارهای�خوب�آنها�را�تشويق�می�کرد،�بين�آنها�به�
عدالت�رفتار�می�کرد�)همان:�283؛�طبرسی،�220�:1430(،�با�اسامی�و�القاب�نيکو�آنها�را�صدا�می�زد،�
آنها�را�تشويق�می�کرد�)حرعاملی،�1416:�ج21،�صص479-476؛�ابن�شهرآشوب،�1430:�ج3،�ص175(.�به�
سالمتی�شان�بسيار�اهميت�می�داد،�بيماری�آنها�را�به�پيامبر�)(�اطالع�می�داد�و�برای�شفايشان�
نذر�می�کرد�)صدوق،�329�:1391؛�خوارزمی،�267�:1375(.�برای�نماز�لباس�جداگانه�ای�داشت�)اربلی،�

1433:�ج2،�ص122؛�طبرسی،�95�:1430؛�صدوق،�552�:1391(.
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امام�علی�)(�در�سفارشی�بهداشتی�به�فرزندش�امام�مجتبی�)(�فرمود:�»تا�گرسنه�
نشده�ای�غذا�نخور�و�تا�اشتها�داری�از�غذا�دست�بکش�و�غذا�را�خوب�بجو�و�قبل�از�خوابيدن�قضای�
حاجت�کن.�اگر�اين�نکات�را�رعايت�کنی،�از�مراجعه�به�طبيب�بی�نياز�می�شوی«�)صدوق،�خصال،�
229(.�ايشان�خاصيت�ميانه�روی�در�غذا،�دوری�از�اسراف،�سالمتی�بدن�و�ياری�کردن�در�عبادت�
و�پرخوری�را�عامل�نابودی�تقوا�و�يار�مناسبی�برای�گناهان�می�داند�)تميمی�آمدی،�1394:�ص478،�
ح1138�،1119(.�همچنين�کم�خوردن�غذا�را�در�نفس�و�بدن�و�انديشه�مؤثر�می�داند:�»کم�خوردن�
غذا�برای�نفس�انسان�گرامی�تر�و�برای�تندرستی�پايدارتر�است.�کسی�که�خوراکش�اندک�باشد�فکر�

و�انديشه�اش�پاک�است«�)همان:�51(.�
امام�علی�)(�درباره�ی�اهميت�شستن�دست�ها�پيش�و�پس�از�غذا،�مسواک�و�مضمضه�و�
استنشاق�کردن�توصيه�هايی�برای�خانواده�ی�خود�و�مسلمانان�داشته�است�)محمدی�ری�شهری،�

�389�:1375به�نقل�از�دعائم�االسالم،�ج2،�ص121؛�ابن�شعبه�حرانی،�95�:1373(.
خانواده�ی�سالم�و�تندرست�و�بدون�تشويش�آرامش�بيشتری�دارد.�يکی�از�وظايف�سنگين�و�
تقدير�کردنی�زنان�در�خانواده،�تأمين�بهداشت،�امکانات�سالمت�جسمی�و�روانی�و�آسايش�اعضای�

خانواده�است.�اين�وظيفه�بدون�هم�ياری�و�حمايت�جدی�شوهر�به�سرانجام�نخواهد�رسيد.�

2-10.  تنظیم روابط و تعامالت خانواده
آرامش�با�شادی�های�ساختگی�و�زودگذر�به�وجود�نمی�آيد.�يکی�از�عوامل�تأمين�آرامش��خاطر�
و�نشاط�درونی،�برقراری�روابط�نيکو�با�ارحام�و�اعضای�فاميل�است.�قرآن�مجيد�به�برقراری�روابط�
حسنه�با�خويشاوندان�سفارش�زيادی�فرموده�و�قطع�رابطه�با�خويشان�و�نزديکان�را�نهی�کرده�و�
آن�را�مايه�ی�سرافکندگی�و�بدبختی�و�سيه�روزی�دانسته�و�برای�قاطعان�رحم�و�کسانی�که�از�فاميل�
خود�می�برند،�سرانجام�بدی�را�پيش�بينی�کرده�است�)نساء:�1؛�بقره:�27؛�محمد:�22؛�رعد:�25(.�در�
احاديث�اهل�بيت�)(�برای�صله�ی�رحم�برکات�بسياری�از�قبيل�آبادی�شهرها،�افزايش�روزی،�
آسان�شدن�حساب،�بخشندگی�دست،�نيکو�شدن�اخالق،�نگه�داری�از�مرگ�بد�و�افزايش�طول�عمر�

بيان�شده�است�)محمدی�ری�شهری،�1375:�ج4،�ص�403به�نقل�از�کافی�و�امالی�طوسی(.
در�فرهنگ�اسالمی،�فضای�تربيتی�خانواده�ها�به�دليل�حضور�پدر�بزرگ�و�مادر�بزرگ�در�کنار�
پدر�و�مادر�و�نوه�ها�و�نتيجه�ها�بسيار�مؤثر�و�عامل�انسجام�خانوادگی�است.�در�چنين�فضايی،�نسل�
گذشته�سنت�ها�و�مواريث�خود�را�به�نسل�جديد�منتقل�می�کند�و�فرزندان،�بريده�و�بی�ريشه�و�تنها�
و�بی�عاطفه�بار�نمی�آيند.�بر�اساس�برخی�روايات�فاطمه�بنت�اسد-�مادر�حضرت�علی�)(-�مدتی�
نزد�حضرت�علی�)(�و�حضرت�زهرا�)(�زندگی�کرده�است،�اما�هيچ�خبری�مبنی�بر�اختالف�
نظر�يا�نگرانی�از�حضور�وی�در�کنار�عروسش�گزارش�نشده�است�)امين،�1420:�ج8،�ص388؛�ابن�سعد،�
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1374:�ج8،�ص222؛�ابن�اثير:�ج7،�ص217؛�امينی�نجفی،�1397:�ج6،�ص21(.�بر�همين�اساس�می�توان�
گفت�افزون�بر�احترام�ويژه�ای�که�حضرت�فاطمه�)(�نسبت�به�فاطمه�بنت�اسد�قائل�بود�و�او�
را�همچون�مادر�خود�و�مادر�پدرش�می�پنداشت،�نحوه�ی�ارتباطش�با�او�موجب�رضايت�و�آرامش��

خاطر�علی�)(�بود.
و� �)( علی� بزرگوار� حضرات� زندگی� در� �)( خدا� رسول� دامنه�دار� و� پررنگ� حضور�
�)(اهل�بيت�پيامبر��)(و�فاطمه��)(به�گونه�ای�بود�که�خانواده�ی�علی��)(فاطمه
محسوب�می�شدند.�ارتباط�پدر�و�فرزندی�ميان�رسول�خدا�)(�و�علی�)(�پس�از�ازدواجش�
با�فاطمه�)(�ادامه�داشت.�اين�نوع�ارتباط،�مايه�ی�آرامش�فاطمه�)(�در�خانواده�بود.�نوع�
ارتباطات�اعضای�اين�خانواده�با�يکديگر�بر�اساس�تربيت�و�راهنمايی�های�رسول�خدا�)(�چنان�

ترسيم�شده�بود�که�در�تأمين�سالمت�روانی�و�آرامش�آنها�نقشی�اساسی�داشت.�

2-11.  ایجاد مودت و ابراز محبت
بزرگترين�عامل�خوشبختی�و�راز�کاميابی�خانواده�در�گرم�و�باصفا�نگاه��داشتن�کانون�خانوادگی،�
اخالق�پسنديده�و�محبت�و�مهربانی�و�وفاداری�در�آن�است.�محبت�يک�ميل�درونی�به�سوی�چيزی�
لذت�بخش�است�و�در�محيط�خانواده�اظهار�محبت�بنيان�زناشويی�را�استوارتر�می�کند.�محبت�از�
�)(پيامبر�اکرم��.)منظر�قرآن،�از�زيربنايی�ترين�اصول�دوام�و�پويايی�هر�خانواده�است�)روم:�21
توصيه�می�کند�که�مهر�و�محبت�و�دوستی�خود�را�ابراز�کنيد؛�اينکه�مرد�به�همسرش�بگويد�دوستت�

دارم،�اين�سخن�هيچ�گاه�از�دل�زن�پاک�نمی�شود�)کلينی،�1388:�ج5،�ص569(.
»محبت�کردن�مرد�به�زن«�اصل�کليدی�در�تربيت�فرزندان�در�محيط�خانواده�است.�مرد�بايد�
نسبت�به�همسرش�رحم�و�شفقت�و�بزرگواری�داشته�باشد�و�فرزندان�اين�بزرگواری�را�ببينند.�از�
نظر�اميرمؤمنان�)(�مردان�هميشه�بايد�با�زنان�مدارا�کنند�)مجلسی،�1403:�ج100،�ص�223به�نقل�
از�علل�الشرايع�و�امالی�شيخ�صدوق(.�قرار�گرفتن�دو�فرد�با�دو�شخصيت�و�دو�تربيت�در�کنار�يکديگر�
براي�زندگي�مشترک،�به�جوشش�پيوسته�ی�مودت�و�رحمت�نيازمند�است�و�اين�زماني�کارساز�و�
مفيد�است�که�در�ظروف�مختلف�جاري�شود�و�در�صورت�هاي�گوناگون�خود�را�نشان�دهد؛�در�زبان�

و�گفتار،�در�سلوک�و�رفتار�و�در�کنش�ها�و�واکنش�ها�)دلشاد�تهرانی،�10�:1385(.
روابط�خانوادگی�حضرت�علی�)(�و�حضرت�زهرا�)(�برای�تأمين�آرامش�و�امنيت��خاطر�
در�خانواده�بر�اساس�مودت�و�محبت�و�تکريم�و�احترام�به�يکديگر�استوار�شده�بود.�اين�محبت�و�
احترام�متقابل�در�شيوه�ی�صدا�زدن�يکديگر،�خوش�رويی،�ابراز�محبت،�تشويق�و�تأييد،�گوش�دادن�به�
سخنان�همديگر،�سپاس�گزاری�و�خودداری�از�سرزنش�متبلور�شده�بود.�خطاب�های�زيبا�و�محترمانه�
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علی�)(�و�فاطمه�)(�به�يکديگر،�1خودداری�فاطمه�)(�از�سرزنش�علی�)(�هنگام�
�4،)(�3اهدای�هدايای�زينتی�به�فاطمه،)(فقر�و�ناداری،�2استقبال�و�بدرقه�ی�شايسته�از�علی�
شفقت�و�دلجويی�از�يکديگر�5و�حق�شناسی�و�سپاس�گزاری�علی�)(�و�فاطمه)(�از�يکديگر�6

نمونه�هايی�از�روشی�است�که�در�اين�خانواده�جاری�و�ساری�بود.
حضرت�علی�)(�به�قدری�از�آرامش�حاکم�بر�خانواده�اش�راضی�بود�که�گفته�بود�با�نگاه�
به�فاطمه�)(�اندوه�از�من�زدوده�می�شود�)خوارزمی:��353و�354؛�مجلسی:�ج43،�ص�134به�نقل�از�
کشف�الغمه(.�امام�علی�)(،�پس�از�شهادت�حضرت�فاطمه�)(�مايه�ی�آرامش��خاطرش�را�از�

دست�داده�و�در�فقدانش�اين�گونه�با�او�نجوا�کرد:�»ای�دختر�محمد�)(�پس�از�تو�برای�تسالی�
خاطر�به�که�پناه�برم،�بعد�از�تو�با�چه�کسی�تسال�جويم�و�آرام�گيرم؟«�)اربلی:�ج2،�ص123؛�مجلسی:�

ج43،�ص�187به�نقل�از�کشف�الغمه(.
در�جامعه�مرد�به�اقتدار�و�احترام�و�آسايش�جسمی�و�روحی�و�زن�به�يک�تکيه�گاه�قوی�و�
مطمئن�و�محبتی�که�ابراز�شود،�نياز�دارد�و�خانواده�اين�نيازها�را�برطرف�می�کند�تا�زن�و�مرد�
بتوانند�به�وظايفشان�قيام�کنند.�گذشت�و�مدارا�و�رعايت�احترام�يکديگر�سرلوحه�ی�اخالق�در�يک�

زندگی�آرام�و�گرم�است.

نتیجه گیری
خداوند�برای�ايجاد�آرامش�در�خانواده�مودت�و�رحمت�را�به�زوجين�اهدا�کرده�است.�پايه�ريزی�.�1

روابط�و�تعامالت�اعضای�خانواده�بر�اساس�مودت�)عشق(�و�رحمت�)مهربانی(�باعث�رشد�و�تعالی�
آنها�و�تحکيم�بنيان�خانواده�خواهد�شد.�

با�اصالح�نگرش�و�رفتار�زوجين�نسبت�به�تشکيل�خانواده�و�الگوگيری�از�سيره�ی�حضرت�.�2
علی)(�و�حضرت�زهرا�)(�می�توان�به�تحکيم�مبانی�خانواده�در�جامعه�ی�اسالمی�و�کاهش�
آمار�طالق�اميدوار�بود.�روش�هايی�که�حضرات�معصومين�علی�و�فاطمه�)(�برای�استقرار�آرامش�
در�زندگی�مشترکشان�به�کار�بردند،�کاماًل�عملياتی،�دست�يافتنی،�اجرايی�و�تکرارپذير�است.�هر�چند�
�)(معصوم�و�از�استادی�همچون�رسول�گرامی�خدا�)(و�حضرت�فاطمه��)(حضرت�علی�

1- ابن شهرآشوب، 1430: ج2، ص5 و ج3، ص131؛ طوسی، 1388: 684؛ کوفی، 1412: ج1، صص395 و 392.
2- اربلی، 1433: ج2، ص97.

3- همان: ج1، ص369.
4- ابن شهرآشوب، 1430: ج3، ص121؛ مجلسی، 1408: ج43، ص81 به نقل از عيون اخبار الرضا.

5- مفيد، 1416: ج1، ص115؛ مجلسی، 1408: ج21، ص81.
6- اربلی، 1433: ج1، ص363؛ مجلسی، 1408: ج43، ص134؛ خوارزمی، مناقب 353.
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بهره�مند�بودند،�اما�هر�زن�و�شوهری�می�توانند�با�عمل�به�آموزه�های�قرآن�و�پيامبر�اکرم)(�در�
مسير�زندگی�حضرت�علی�)(�و�حضرت�فاطمه�)(�گام�بردارند.

3�.�)(و�حضرت�زهرا��)(بر�اساس�برداشت�از�آيات�قرآن�و�سبک�زندگی�حضرت�علی��
زن�با�توجه�به�ويژگی�های�فردی�و�وظايفی�که�در�تشکيل�و�تحکيم�خانواده�بر�عهده�دارد،�سهم�
بيشتری�در�تأمين�آرامش�خانواده�نيز�دارد.�تحقق�و�تداوم�اين�امر�به�مشارکت�و�تالش�همه�جانبه�ی�

زن�و�شوهر�نياز�دارد.
استحکام�مبانی�خانواده�و�تأمين�آرامش�آن�بيش�از�آنکه�به�تأمين�لوازم�و�امکانات�زندگی�.�4

وابسته�باشد،�به�نوع�نگاه�و�بينش�زوجين�نسبت�به�زندگی�و�رفتار�آنها�وابسته�است.
در�تأمين�آرامش�خانواده،�توجه�به�نقش�جداگانه�ی�زن�و�شوهر�1و�جابه�جا�نشدن�آنها�ضرورت�.�5

دارد.�زن�بايستی�به�نقش�و�وظايف�خود�به�عنوان�همسر�و�مادر�و�مرد�بايستی�به�نقش�و�وظايف�
خود�به�عنوان�شوهر�و�پدر�آگاه�و�ملتزم�باشد.�هرگونه�جابه�جايی�اين�نقش�و�وظايف�به�محيط�

آرام�خانواده�خلل�وارد�می�کند.
سهم�زن�در�تأمين�آرامش�خانواده�بيشتر�است�و�اين�بر�محوريت�زن�در�حفظ�و�دوام�خانواده�و�.�6

صالحيت�وی�برای�مديريت�خانواده�داللت�دارد.�اين�امر،�گذشت�و�فداکاری�بيشتر�زن�را�می�طلبد.
مهم�ترين�وظايف�ذاتی�و�تکوينی�زن�در�محيط�خانواده�با�ايفای�نقش�همسری�و�مادری�محقق�.�7

می�شود.�ساير�وظايف�اجتماعی�زن�مازاد�بر�آن�تلقی�می�شود،�بدين�معنی�که�فعاليت�ها�و�نقش�های�
اجتماعی�زن�زمانی�پذيرفته�و�مقبول�است�که�به�رسالت�ذاتی�و�تکوينی�اش�لطمه�ای�وارد�نکند.

از�گفتار�و�آموزش�در�تربيت�و�هدايت�فرزندان�.�8 الگويی�و�رفتاری�پدر�و�مادر�بيش� نقش�
مؤثر�است.

با�آنکه�مديريت�کالن�و�هدايت�خانواده�و�تأمين�معاش�و�امکانات�زندگی�و�به�تعبيری�ديگر�.�9
تأمين�آسايش�خانواده�بر�عهده�ی�مرد�است،�از�نقش�وی�در�ابراز�محبت�و�مهربانی�به�همسر�و�

فرزندان�و�تأمين�نيازهای�روحی�و�روانی�آنها�نبايد�غفلت�شود.

پیشنهادها
بر�اساس�آنچه�گفته�شد�و�برای�تحکيم�بنيان�خانواده�در�جامعه�ی�اسالمی�بر�اساس�سيره�ی�
عملی�حضرت�علی�)(�و�بانوی�بزرگ�اسالم�حضرت�فاطمه�)(�موارد�زير�پيشنهاد�می�شود:

سبک�زندگی�حضرت�علی�)(�و�حضرت�فاطمه�)(�در�تأمين�آرامش�خانواده�به�صورت�.�1
منابع�آموزشی�در�اختيار�دانش�آموزان�دوره�ی�دوم�متوسطه�و�دانشجويان�مقطع�کارشناسی�قرار�گيرد.

1- از اين منظر خانواده های تک والدی و يا هم جنس )زوج های هم جنس گرا( در تأمين آرامش خانواده به شدت دچار مشکل هستند.
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2�.�)(و�حضرت�زهرا�)(تأمين�آرامش�در�خانواده�با�الگوگيری�از�سبک�زندگی�حضرت�علی�
به�گفتمان�سازی�از�طريق�رسانه�ی�ملی،�فرهنگ�سراها،�روحانيت،�وزارت�آموزش�و�پرورش�و�وزارت��

آموزش�عالی�نياز�دارد.�برگزاری�جشنواره�ی�»خانواده�الگو«�يکی�از�اين�گونه�اقدامات�است.
برای�پيشگيری�و�کاهش�آمار�طالق�الزم�است�قضات،�دادياران�و�کارشناسان�دادگاه�های�.�3

خانواده�و�مديران�و�کارشناسان�مراکز�مشاوره�ی�خانواده�از�الگوی�طراز�خانواده�ی�اسالمی�و�سيره�ی�
امام�علی�)(�و�حضرت�فاطمه�)(�در�تأمين�آرامش�خانواده�آگاهی�کافی�داشته�باشند.

وزارت�بهداشت،�درمان�و�آموزش�پزشکی�در�کنار�آموزش�های�بهداشتی�و�زناشويی�به�جوانان�.�4
در�شرف�ازدواج،�آنها�را�با�عوامل�دينی�تأمين�آرامش�در�خانواده�آشنا�سازد.

توسعه�ی�معنايی�و�محتوايی�اين�موضوع�به�تأليف�کتب�و�مقاالت�پژوهشی�جديد�نياز�دارد..�5
در�ترويج�عوامل�تأمين�آرامش�در�خانواده�بايستی�از�ظرفيت�ها�و�توانمندی�های�گروه�های�.�6
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