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  مقدمه
رو، دستيابي به جامعة سالم،  رود؛ از اين شمار مي خانواده يكي از اركان اصلي جامعه به

آشكارا در گرو سالمت خانواده خواهد بود و تحقق خانوادة سالم نيز به برخورداريِ افراد 
هاي مطلـوب بـا يكـديگر بسـتگي دارد. بهداشـت روان       از سالمت رواني و داشتن رابطه

مثابه علمي براي بهتر زيستن و رفاه اجتماعي كه راهكارهـاي تـأمين سـالمت روانـي و      به
كند، عالوه بـر اينكـه همـة زوايـاي      هاي رواني را در افراد بررسي مي پيشگيري از بيماري

گيرد، در بستر خانواده در ابعـاد گونـاگون    زندگي از اولين لحظة حيات تا مرگ را دربر مي
تماعي، عاطفي، اخالقي، جنسي و تربيت شناختي در هـم تنيـده اسـت؛    از قبيل: تربيت اج

  اي كه تصور خانوادة سالم بدون توجه به فرايند انواع تربيت متصور نيست. گونه به
مثابه الگويي شايسته براي دستيابي به روش هدايت و كمـال حقيقـي،    سيرة رضوي به
هايي است كه هر  ها و روايت داستانها،  اي از دستورها، پندها، موعظه مشحون از مجموعه

ــه ــه جنب ــدگي انســان كــدام ب ــوزه  اي از زن ــوان قواعــد و  مــي  هــا نظــر دارد و از آن آم ت
  كند، استفاده كرد. هايي كه بهداشت رواني را تأمين مي دستورالعمل

منظور دستيابي به اين الگوي رضوي، پس از تبيين مفهومِ بهداشت روان خانواده، در  به
شده براي ارتقاي سالمت خانواده در سيرة رضوي  اضر به بررسي راهكارهاي ارائهمقالة ح

هـاي   شود. ارتقاي سالمت و بهداشت روان خانواده نيازمنـد توجـه بـه جنبـه     پرداخته مي
هـاي كارآمـد، بـه     هاي رضوي با ارائة آموزه گوناگون زندگي است و در اين زمينه روايت

مثابه زيربناي بهداشت خانواده، تأمين نياز جنسي و  ر بههايي از قبيل: انتخاب همس موضوع
همسر، توسعة اقتصادي خانواده و  مشروع هاى خواسته به پاسخگويى صحيح شيوة اعمال
  اخالقي خانواده را در راستاي تأمين سالمت روان خانواده توجه كرده است. تربيت

  پرداختـه  (ع)مام رضادر مقالة حاضر به بررسي معيارهاي انتخاب همسر از منظر ا
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شود. مسئلة تأمين نياز جنسي، جايگـاه و كيفيـت برقـراري روابـط زناشـويي در       مي
شود. پس از آن الگوي اقتصادي مورد توجه حضرت  هاي رضوي بررسي مي روايت

در ادارة خانواده تبيين شده و در نهايت، تربيت اخالقيِ مؤثر در سالمت و بهداشت 
هاي اخالقي فردي و تربيت اخالقي فرزندان بر مبناي  گرايشخانواده در دو جايگاه 

  بررسي شده است. (ع)سخنان امام رضا
هـاي منتسـب بـه امـام      منظور نيل بدين مقصـود، روايـت   شايان ذكر است كه به

استخراج شده  الشيعه و الكافي بحاراالنوار، وسائلاز منابع روايي اماميه چون:  (ع)رضا
ها صورت  ز مجامع حديثي بر پاية اعتماد به صحت روايتها ا است. انتخاب روايت

هـاي مـذكور از منظـر علـم      گرفته و از بررسي دقيق و علمي اسناد و داللت روايت
  رجال و حديث در اين مقاله سخن به ميان نيامده است.

  

  شناسي مفهوم
 او نترلك و رفتارها ميان تعادلي كه شمارند مي سالم را فردي رواني نظر از روانپزشكان

 1باشد؛ مثالً سالمت رواني از ديدگاه كورسيني داشته وجود مسائل اجتماعي با مواجهه در
هـاي: بهزيسـتي عـاطفي، رهـايي نسـبي از اضـطراب و عالئـم         وضعيتي رواني با ويژگي

كننده، برقراري ارتباط سازنده و نيـز كنـار آمـدن بـا فشـارهاي معمـول        هاي ناتوان بيماري
 يـك  مجمـوع  در او رفتارهـاي  و انسان ديدگاه اين ). ازIrving, 2010: 1450زندگي است (

  .كند مي عمل متقابل تأثر و تأثير كيفيت بر اساس كه شود مي گرفته نظر در دستگاه
شود كه چگونه عوامل متنوع زيسـتي انسـان بـر عوامـل      با اين نگاه، مالحظه مي

پذيرد؛ به سـخن ديگـر، در    مي گذارد يا برعكس از آن اثر اجتماعي او اثر مي -رواني
                                                           
1. Corsini 
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تنهايي مطرح نيست، بلكه آنچـه دربـارة آن بحـث     بهداشت و تعادل رواني، انسان به
هايي اسـت كـه در اطـراف او وجـود دارد، بـر جمـع نظـام او تـأثير          شود پديده مي
تسلط بر محيط را از مفاهيم عمدة  1شود؛ بنابراين، جاهودا گذارد و از آن متأثّر مي مي

 ).196: 1391فر،  شمارد (ساالري با سالمت رواني مي مرتبط

بهداشت روان، علمي است براي بهتر زيستن و رفاه اجتماعي كـه همـة زوايـاي    
زندگي از اولين لحظة حيات جنيني تا مرگ؛ اعم از زندگي داخلِ رحمـي، نـوزادي،   

اد روان اسـتعد «گيرد و به صورت  كودكي تا نوجواني، بزرگسالي و پيري را دربر مي
پـذير   هاي دشـوار انعطـاف   براي هماهنگ، خوشايند و مؤثر كار كردن، براي موقعيت

: 1378تعريف شده اسـت (گنجـي،   » بودن و براي بازيابي تعادل خودتوانايي داشتن
هاي  توانايي كامل براي ايفاي نقش«). سازمان جهاني بهداشت، بهداشت رواني را 10

رده است (همان). آلفرد آدلر بهداشت رواني را تعريف ك» اجتماعي، رواني و جسمي
كند: همسازي در زناشويي و كانون خـانواده، همسـازي بـا     در سه جمله خالصه مي

 ).18: 1378كار و حرفه و باالخره همسازي با ديگران (شاملو، 

مجموعه عواملي كه در پيشـگيري  «بهداشت رواني در تعريف ديگر عبارت است از 
هاي شناختي، عاطفي و رفتاري در انسان  رفت روند وخامت اختالليا جلوگيري از پيش

آگاهي به عوامل معنوي، «تر عبارت است از  (همان) و در گسترة وسيع» نقش مؤثر دارند
هايي كه سالمت فكر و وضع مثبـت و اعتـدال رفتـار و كـردار را سـبب       مادي و انگيزه

ك و پيشرفت معنوي و مادي انسان شود كه بدان وسيله سازوكار باارزشي دربارة تحر مي
  ).22: 1382(صانعي، » ها فراهم آيد در همة زمينه

انـد كـه بتـوان عوامـل     هدف از بهداشت رواني را فراهم كردن شرايطي دانسـته «اما 
                                                           
1. Jahoda 
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اي  گونـه  كند، از بين برد؛ به آزارد و راحتي دروني را از او سلب مي مخربي كه روان بشر را مي
عبـارت ديگـر، از    (همان). به» تأمين شود و تشويش خاطر نداشته باشدكه آسايش و رفاه او 

آنجايي كه انسان تركيبي از خير و شر، ماده و معنويت، تن و جـان اسـت، همـواره در حـال     
هـاي شخصـيتي و خـروج از     رو، هر لحظه در معرض بحران كشمكش دروني است؛ از اين

هايي را بيـان كـرده كـه در     ها و آموزهدستورقرآن تعادل است. براي حفظ تعادل شخصيتي، 
  ساية آن شخصيت انساني از تعادل الزم برخوردار خواهد شد.

با توجه به تعاريف مذكور، مقصود از بهداشت رواني در نوشتار حاضر، پيشگيري از 
اي كـه   گونـه  سازي محيط رواني و اجتماعي است؛ به هاي رواني و سالم پيدايش بيماري
ند با برخـورداري از تعـادل روانـي بـا عوامـل محـيط خـود رابطـه و         افراد جامعه بتوان

سازگاريِ صحيح برقرار كنند و به اهداف اعالي تكامل انساني برسند. در ادامه بـه ايـن   
شـود و راهكارهـا و    هـاي رضـوي توجـه مـي     مفهوم از بهداشت رواني از منظر روايت

  گيرد. مورد بررسي قرار ميالگوهاي رفتاري رضوي در تأمين بهداشت رواني خانواده 
  

  راهكارها و الگوهاي رفتاري رضوي براي تأمين بهداشت رواني خانواده
هاي گوناگون زندگي نيازمند منظور ارتقاي سالمت و بهداشت روان خانواده جنبه به

كند؛ از جملـه:  هايي كارآمد را ارائه ميتوجه است كه در اين زمينه سيرة رضوي، آموزه
مثابه زيربناي بهداشت خانواده، تأمين نياز جنسي و اعمال شيوة صحيح  بهانتخاب همسر 

هاى مشروع همسر، توسعة اقتصادي و سالمت و بهداشـت روان  پاسخگويى به خواسته
  خانواده و تربيت اخالقي و نقش آن در سالمت و بهداشت رواني خانواده.

  
  مثابه زيربناي بهداشت خانواده انتخاب همسر به

همسرِ شايسته در سيرة رضوي چنان اهميت دارد كه حضـرت دسـتيابي   انتخاب 
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به همسر شايسته را مايـة ظفرمنـدي و سـعادت و در مقابـل، افتـادن در دام همسـر       
: 1406الرضـا،   ، فقـه (ع)(منسوب به امام رضـا  1شمارندناشايست را ماية گرفتاري مي

ج و انتخاب همسرِ شايسته براي ازدوا (ع)هاي نقل شده از امام رضا ). در روايت234
  شود. معيارهايي معرفي شده كه در ادامه به تبيين آنها پرداخته مي

دربارة اين موضـوع بـر غافـل نبـودن از      (ع)امام رضاشناخت زمان ازدواج:  الف.
كننـد كـه   اي تشبيه ميورزند. حضرت دختر را به ميوه زمان مناسب ازدواج تأكيد مي

كند و بـاد مـزه آن را از بـين     ابش خورشيد آن را فاسد ميموقع چيده نشود، ت اگر به
). از سوي ديگر، امـام بـا برشـمردن برخـي فوايـد      72، 24: 1405(بحراني،  2بردمى

نمايد؛ به اين ترتيب كه در لسان امام هشتم  ازدواج، مؤمنان را به اين مهم ترغيب مي
مان فوايد اجتماعي نكـاح  حتي اگر دربارة ازدواج فرمان الهي نيز صادر نشده بود، ه

                                                           
  :  (ع)الرضا موسى  بن . قال على1

ن الغنيمة و الغرامة و هى المتحببة لزوجها و العاشـقة لـه ومـنهن الهـالل اذا تجلـى و مـنهن الظـالم        واعلم ان النساء شتى، فمنه
چند فرمود: زنان  (ع)؛ امام رضاالحنديس المقطبة، فمن ظفر بصالحتهن يسعد و من وقع فى صالحتهن فقد ابتلى وليس له انتقام

. ماننـد مـاه   2ورزنـد؛   اند و به شـوهر عشـق مـي    ست. غنيمت و اين دسته بانوانى هستند كه شوهردو1اند:  گروه
. مانند شب تار در برابر شوهرند. هر كس به زنـى  3اند)؛  فايده نور و كم شبه براى شوهر جلوه كنند (يعنى كم يك

 شايسته ظفر يابد، خوشبخت گردد و هر كس در دام ناشايستة آنان افتد، گرفتار شود.

  :  (ع)الرضا موسى بن  . قال على2
فال ل جبرئيل على النبى(ص) فقال: يا محمد! ان ربك يقروك السالم و يقول: ان االبكار من النساء بمنزلة الثمر على الشجر فاذا اينع الثمر نز

علـيهن الفتنـه،    مندواء له اال اجتنائه و اال افسدته الشمس و غيرته الريح و ان االبكار اذا ادركن ما تدرك النساء فال دواء لهن االالبعول و اال لم يو
؛ جبرئيل به محضر مبارك رسول خدا(ص) شـرفياب  اهللا(ص) المنبر فجمع الناس ثم اعلمهم ما امراهللا عزوجل به فصعد رسول

  فرمايد:  رساند و مى ، پروردگارت سالم مي(ص)شد و عرض كرد اى محمد
ن آن نيسـت و اگـر   اى جـز چيـد   دختران شما همانند ميوة درخت هستند. هرگاه ميوة درخت رسيد، چاره

برد و همانا وقتى كه دختران به آن حد رسيدند  چيده نشود، تابش خورشيد آن را فاسد و باد مزه آن را از بين مى
اى جز اختيار كردن شوهر ندارند و اگر شوهرى براى آنهـا در نظـر    اند، چاره كه زنان ديگر آن موقعيت را دريافته
  ن نيستند.گرفته نشود، از فساد و تباهى در اما

  اى، اعالمية خداوند عزوجل را به حاضران ابالغ كردند. رسول خدا(ص) به منبر تشريف بردند و ضمنِ خطبه
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از قبيل: نيكى با خويشان و پيوند با بيگانگان براي ترغيب خردمند صاحبدل و عاقلِ 
 (ع)). همچنين، امـام رضـا  449: 1372شهري،  (محمدي ري 1انديش كافي بود درست

زني را كه به اميد تحصيل مقـام عـاليِ فضـيلت و كمـال، تصـميم بـه تـرك ازدواج        
  2كند.رهنمون مي (س)اج و تبعيت از الگوي حيات حضرت زهراگيرد، به ازدو مي

موقع براي پاسخگويي مشروع بـه نيازهـاي آدمـي مـورد      بر اين اساس ازدواجِ به
است. در حقيقت، با توجه به اينكه زن و مـرد مكمـل يكـديگر و     (ع)تأكيد امام رضا

پشت پا بزند، سبب شكوفايى استعدادهاى خفتة يكديگرند، هر كه به اين سنت الهى 
وجودى خام و ناقص دارد و كمبودها و نواقصى كه به دليل ترك ازدواج براى آدمى 

آيد، انكارنكردني است. بنابراين، با عنايت به فلسفة ازدواج، زن و مردى كه پيش مى
كننـد بايـد قصدشـان از ازدواج انجـام سـنت الهـى و پاسـخگوييِ        با هم ازدواج مى
وعِ طبيعى خود باشد كـه چنـين اقـدامي در عـين حـظ      هاى مشرصحيح به خواسته

  ).3: 1380شود (كتابچي، نفسانى، انجام سنت الهى بوده و عبادت شمرده مى
اند اهتمام به كُفويـت،   در امر ازدواج بر آن تأكيد كرده (ع)ب. معيار ديگري كه امام رضا

                                                           
  :  (ع)الرضا . االمام1

ـه    ل الللولم تكن فى المناكحة و المصاهرة آيه محكمة و ال سنة متبعة، لكان فيما جعل اهللا فيها من برالقريب وتاءلف البعيد، ما رغب فيه العاق ـارع الي بيـب وس
ـان فوايـد       (ص)) فرمودند: اگر دربارة ازدواج و دامادى دستورى از خدا و پيامبرا(عامام رض؛ الموفق المصيب ـادر نشـده بـود، هم هم ص

ـاحبدل را بـدان ترغيـب كنـد و       اجتماعى كه خدا در آن نهاده، از قبيل نيكى با خويشان و پيوند با بيگانگان كافى بود كه خردمنـد ص
  انديش به آن بشتابد. درستعاقل 

  :  (ع)الرضا االمام. 2
فقالت: اصلحك اهللا انى متبتلة فقال لها: و ما التبتل عندك؟ قالت: الاريد التزويج ابدا قال: و لم؟ قال: التمس فى ذلـك الفضـل.    (ع)ان امراءة ساءلت ابا جعفر

ـاقر ؛ ليس احد يسبقها الى الفضل فقال: انصرفى! فلو كان فى ذلك فضل لكانت فاطمه(س) احق به منك، انه سـؤال كـرد: مـن (متبتلـه)      (ع)زنى از امام ب
هاى دنيا هستم) حضرت فرمود: مقصـود از (تبتـل) چيسـت؟ پاسـخ داد: تصـميم دارم هرگـز        (يعنى وارسته و رهاشده از كامجويى

رت فرمود: از اين تصـميم منصـرف شـو.    ازدواج نكنم. امام فرمود: براى چه؟ گفت: براى رسيدن به مقام عالى فضيلت و كمال. حض
تر بود. چنين نيست كـه احـدى    داشت، حضرت زهرا(س) به درك اين فضيلت از تو شايسته اگر ترك ازدواج ارزش معنوى دربرمى

 ها بر وى پيشى بگيرد. در تحصيل ارزش
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، 2تا:  (صدوق، بي 1ايمان و اخالق خواستگار است. احراز شرط كُفويت در انتخاب همسر
، 100: 1410(مجلسـي،   2)، ترجيح مالك ايمان بر ميزان توانمنـدي مـالي خواسـتگار   578
هـاي   ) يـا مبـتال بـه آلـودگي    563، 5: 1407(كلينـي،   3)، نهي از ازدواج با فرد بدخلق372

) از 281، 2: 1372شــهري،  (محمـدي ري  4گُسـاري و شُـرب خمــر   اخالقـي چـون: مــي  
گيـري بنيـان خـانواده بـر ايـن       در اين زمينه است. بديهي است شكلهاي حضرت  توصيه

  مباني، سالمت رواني خانواده را در پي خواهد داشت.
هاي حضرت، مشورت با افراد آگاه است. در سيرة رضوي در از ديگر توصيه ج.

                                                           
  :  (ع)الرضا جويد مولى . عن ابى1

اهللا(ص): فقال: من االكفـاء فقـالوا: و مـن     ما امرهم اهللا عزوجل به فقالوا: ممن يار رسول اهللا(ص) المنبر، فخطب الناس ثم اعلمهم قال صعد رسول
ى زوجت االكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم اكفاء بعض، ثم لم ينزل حتى زوج ضباعة بنت زبيربن عبدالمطلب المقدادبن االسود ثم قال: ايها الناس ان

رسول اكرم(ص) بر فراز منبر رفتند و براى مـردم خطبـه خواندنـد و اوامـر     ويد: ؛ ابوجويد گابنة عمى المقداد ليتضع النكاح
خداوند را به آنان رساندند. مردم از پيغمبر اكرم(ص) پرسيدند: دختران خود را به چه افرادى تـزويج كنـيم؟ فرمـود: بـه     

كه باالى منبـر بـود، ضـباغه،     الىكسانى كه با آنها (كفو) هستند و سپس فرمود: مؤمنان با يكديگر كُفو هستند. سپس درح
  دخترعموى خود، را به مقداد تزويج فرمود.

اهللا تعالى (و ان يتفرقا يغن اهللا كال من سعته) و قال: ان يكونوا فقراء يغنهم اهللا  اذا خطب اليك رجل رضيت دينه و خلقه فزوجه و اليمنعك فقره وفاقته، قال   .2
پسندى، اجابت كن و از تنگدستى او نهـراس.   خواستگارى آمد كه دين و اخالقش را مىامام رضا(ع) فرمودند: هرگاه ؛ من فضله

كند و نيز فرموده: اگر مـردان   نياز مى خداوند متعال فرموده: اگر (زن و شوهر) از هم جدا شوند، خدا هر كدام را از كَرم خود بى
  نيازشان كند. مجرد ازدواج كنند و فقير باشند، خدا از فضل خود بى

  بشار الواسطى قال:   بن  الحسين . عن3
بشـار   بـن   ؛ حسـين الرضا(ع) ان لى قرابة قد خطب الى و فى خلقه سوء قال: التزوجه ان كان سـيى الخلـق   الحسن  كتبت الى ابى

اى نوشت كه يكى از بستگانم درخواست وصـلت بـا مـن دارد، ولـى بـداخالق       واسطى به حضرت رضا(ع) نامه
 مود: اگر اخالقش بد است، با او ازدواج نكن.است. حضرت در جواب فر

  الرضا(ع):   موسى  بن قال على. 4
ـيس   اياك ان تزوج شارب الخمر، فان زوجته فكانما قدت الى الزنا وال تصدقه اذا حدثك و التقبل شهادته و ال تأمنه على شىء من مالك فان ائت ـه فل منت

ـه  لك على اهللا ضمان و التؤاكله و التصاحبه و التضحك  ـيع جنازت از تـزويج دختـر   ؛ فى وجهه و التصافحه و التعانقه و ان مرض فالتعده و ان مات فالتش
اى؛ هرگاه سـخن گويـد، او را تصـديق     الخمر اجتناب كن، زيرا اگر چنين كنى، مثل اين است كه براى زنا واسطه شده خود به شارب

مال خود امين قرار نده، اگر امين گردانى، از طرف خدا بـر تـو ضـمانتى    نكن، شهادت و گواهى او را قبول ننما، او را به هر چيزى از 
ـادتش     غذا و هم نيست، با او هم صحبت نباش، به روى او لبخند نزن، با او مصافحه، روبوسى و معانقه نكن، اگر مريض شـد، بـه عي

 نرو و اگر مرد، جنازة او از تشييع نكن.
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) مـورد تأكيـد بـوده    409، 4: 1413(صدوق،  1ها مشورت با فرد شايستههمة عرصه
هر كس كارى را از راه آن طلب كنـد، پـايش   «اي كه در لسان حضرت نهگو است؛ به

). 356، 78: 1410(مجلسـي،   2»لغزد و اگر بلغزد، چارة آن، او را خوار نگردانـد نمى
اي  بديهي است كه اهتمام حضرت به مشورت در امـر خطيـر ازدواج جايگـاه ويـژه    

بـل پـيش از ازدواج، زمينـة    داشته است. اين معيار با ايجاد شناخت دربارة طرف مقا
هـا   روي گيري بسياري از كج كند و امكان شكل انتخاب آگاهانه براي فرد را ايجاد مي

  برد. هاي روانيِ آتي براي اعضاي خانواده را از بين ميو آسيب
) 58، 20: 1409(حرعاملي،  3مثابه امتياز و نه اصلِ زيربنايي توجه به زيبايي به د.

اب همسر در منظر امام است. بر مبناي آنچه گفتـيم، از ديـدگاه   از ديگر شروط انتخ
جانبـه از   هاى طبيعـى)، بررسـى همـه    امام، شناخت زمان ازدواج (شكوفايى خواهش

طريق مشورت با افراد مجرب و كارآزموده، توجـه بـه كُفويـت (تناسـب فكـرى و      
اسـت كـه    روحى طرفين)، ايمان، اخالق و زيبايى، معيارهايي براي انتخـاب همسـر  

  نتيجة آن انتخابي صحيح و شايسته خواهد بود.
                                                           

  شود:   شتم بدين شرح توصيف مي. فرد شايسته براي مشورت در لسان امام ه1
يا علـى التشـاورن جبانـا فانـه يضـيق       (ص)اهللا قال: قال رسول (ع)عن ابائه عن على (ع)الرضا  الحسن عن ابى

عليك المخرج و التشاورن بخيال فانه يقصر بك عن غايتك و التشاورن حريصا فانه يـزين لـك شـرها (شـرهما) و     
 (ع)؛ امام هشـتم از پـدارنش و ايشـان از حضـرت علـى     يجمعها سوءالظناعلم ان الجبن و البخل و الحرص غريزة 

فرمودند: با فرد ترسـو مشـورت نكـن، زيـرا راه      (ع)خطاب به حضرت على (ص)اند كه رسول اكرم روايت كرده
دارد؛ بـا فـرد بخيـل     كند و بدين وسيله تو را از انجام كارهاى مهم بازمى گشايش و آسانى امور را برايت تنگ مى

دارد؛ با فرد حريص مشورت نكـن، زيـرا او    رت نكن، زيرا تو را از هدفت (كه كمك به ديگران است) بازمىمشو
دهـد. بـدان كـه تـرس، بخـل و حـرص        آورى ثروت يا كسب مقام، ستمگرى را در نظرت جلوه مـى  براى جمع

  نهادهايى هستند كه ريشة آنها بدبينى به خداوند است.
  .»نمن طلب االمر من وجهه لم يزل، فان زل لم تخذله الحيلة: «)(عالرضا موسى  بن قال على. 2
هاى) خوشبختى مرد اين اسـت كـه    فرمودند: از (نشانه (ع)؛ امام رضامن سعادة الرجل ان يكشف الثوب عن امراءة بيضاء: «(ع)الرضا الحسن عن ابى. 3

  »ى (مطلوب) درآورد.همسرى سفيدرخ داشته باشد و در مقام خلوت، لباس را از تن همسر سفيدرو
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  هاى مشروع همسر تأمين نياز جنسي و اعمال شيوة صحيح پاسخگويى به خواسته
وارد شـده كـه بـر     (ع)هايي از امـام رضـا   دربارة تأمين نياز جنسيِ همسر، روايت

ي اساس آنها اهميت، جايگـاه و كيفيـت تعامـل زوجـين در پاسـخگويي بـه نيازهـا       
سه چيـز (عطـر   «فرمايد:  مي (ع)شود. امام رضامشروع يكديگر تا حدودي روشن مي

: 1407(كلينـي،  » زدن، ناخن گرفتن و عمل زناشوييِ فراوان) از سنت پيامبران است
). در سخن ديگر، حضرت بر مالعبه با همسر و آماده كـردن او بـراي انجـام    5،320

). در جاي ديگر، امام 221، 14: 1408نوري،  (محدث 1عمل جنسي تأكيد كرده است
دليـل مصـيبت وارده و غـم و انـدوه ناشـي از آن،       در پاسـخ مـردي كـه بـه     (ع)رضا
بستري با همسرش را ترك كرده بود، ادامة اين كار را بيش از چهار ماه در زمـرة   هم

 ).20،140: 1409(حرعاملي،  2ارتكاب گناه قلمداد كردند

وي مناسبي دربارة تأمين نيازهاي جنسـي زوجـين   گانة مذكور الگهاي سه روايت
است. فراوانيِ عمل زناشويي در كالم حضرت از سنت پيـامبران دانسـته شـده و از    
طرف ديگر، ترك اين رابطه از سوي مرد بيش از چهار مـاه معصـيت شـمرده شـده     
 است. بايد توجه كنيم كه توصيه به كثرت رابطة جنسي، برخالف نهي از افـراط در سـاير  
                                                           

  :  (ع)الرضا موسى  بن على. 1
و التجامع امراءة حتى تالعبها و تكثر مالعبتها و تغمز ثدييها، فانك اذا فعلت ذلك غلبت شهوتها، واجتمع مائها الن مائها يخـرج مـن   

و مزاح داشته باشد هيچ مردى با همسرش مجامعت نكند، مگر اينكه قبالً با وى بازى ؛ ثدييها والشهوة تظهر من وجهها
اش را به دست گرفته و تحريك كند و چون چنين نمايد، شـهوات او تحريـك    و در اين راه او را آماده كند، سينه

شود، زيرا آب شهوت از پستانش خارج گرديـده و آثـارش در    كند و آب حياتش جمع مى شود و آمادگى پيدا مى
  شود... . چهرة او نمايان مى

مام هشتم آمدند و پرسيدند مردى زن جوانى داشته است، به خاطر مصيبتى كه به او وارد شـده، مـدت چنـد مـاه،     گروهى به خدمت ا. 2
بلكه يك سال است همخوابگى با همسرش را ترك كرده است، البته اين كار به خاطر اذيت و انتقام نبوده، بلكه به سبب مصيبت و غم و 

اذا تركهـا  «ن وصف، آيا چنين شخصى مرتكب گناهى شده است ؟ امام در پاسـخ فرمودنـد:   اندوه از اين عمل خوددارى كرده است. با اي
  »اربعة اشهر، كان اثما بعد ذلك؛ (آرى!) اگر بيش از چهار ماه چنين عملى را ترك كند، گناهكار است.
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). شايد حكمت اين توصـيه ايـن   94، 12: 1408نوري،  (محدث 1هاي نفساني است تمايل
انـدوزي   باشد كه اشباع غريزة جنسي ماية آرامش و اشباع نيازِ خوردن، خوابيدن و ثـروت 

حدي كـه   روي به ماية طغيان است؛ البته قيد فراوانيِ عمل زناشويي به معناي افراط و زياده
هـاي اسـالمي   الشعاع قرار دهد، نيست، زيرا در آمـوزه  گي را تحتغريزة جنسي همة زند

 ).555، 3: 1413(صدوق،  2افراط در اين زمينه عامل كاهش عمر معرفي شده است

سـازي بـراي ارضـاي هرچـه بهتـر       دربارة كيفيت برقراري رابطة زناشويي، زمينه
در آن و هاي جنسي براي همسران مورد تأكيـد امـام اسـت و عجلـه كـردن       خواسته

پيگيريِ خودخواهانة هر كدام از همسران در ارضاي آن، از سوي امام نكوهش شده 
سازي كنند تا آميزش در وقت خودش  است؛ بنابراين، زن و شوهر بايد طوري زمينه

نام دكتـر سـيمون بـر     شناسان بهانجام شود و قبل از موعد انجام نگيرد. يكى از روان
ثير حالت روحى مرد يا زن هنگـام نزديكـى و انعقـاد    هاي علمي بر تأ مبناي آزمايش

  ).12: 1380(كتابچي،  3گذاردنطقه بر جنين صحه مي
بخشـيِ زن و شـوهر   رسد اهميت تأمين نياز جنسي از آن روست كه آرامشنظر مي به

هـاي تشـكيل زنـدگي    ترين فلسفه مثابه يكي از مهم يگر در كانون خانواده به نسبت به يكد
                                                           

 مصباح الشَّرِيعةِ، قَالَ الصادقُ(ع): . 1

شَي سلَي قَلْبِ الْوأَضَرَّ ل ى اءيسقَالَ ع ةِ ووانِ الشَّهجيه ةِ الْقَلْبِ وونِ قَسئَيشَيورِثَةٌ لم يه نْ كَثْرَةِ الْأَكْلِ ونِ مؤْمم  قَلْـب رِضا مم مرْينُ مب
يتَولَّد منْ َكثْرَةِ الشِّبعِ و هما يثَقِّلَانِ الـنَّفْس عـنِ الطَّاعـةِ و      و كَثْرَةُ الشُّرْبِبِأَشَد منَ الْقَسوةِ: و فيه،: و [كَثْرَةُ] النَّومِ يتَولَّد منْ كَثْرَةِ الشُّرْبِ 

 . يقْسيانِ الْقَلْب عنِ التَّفَكُّرِ و الْخُشُوعِ

  .»منْ أَراد الْبقَاء .... لْيقلَّ مجامعةَ النِّساء«اللَّه(ص): قَالَ رسولُ .2
وجـود آمـده،    اند با اينكه اين فرزندان از يك پدر و مـادر بـه   اي كه چند فرزند داشته آزمايش كرده و ديده . اين مسئله را دربارة خانواده3

شوند و محيط خانوادة آنان يكى بوده، ولى از لحاظ روحى آنها با هم فـرق دارنـد. بعـد از بررسـى بـه ايـن نتيجـه         نواخت تغذيه مى هم
هـاي   بسترى است. بعد هم بـا آزمـايش   هاي روحى مرد و زن هنگام هم ند كه فقط عامل اختالف روحى اين فرزندان همان حالتا رسيده

اند كه وضع روحى زن و مرد هنگام نزديكى و رابطة كامل با نظافت و پاكيزگى طرفين از جمله عـواملى اسـت    مكرر به اين نتيجه رسيده
  كند. مىكه احساسات جنسى را خوب تحريك 
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عواملي بستگي دارد كه يكـي از بـارزترين آنهـا رابطـة جنسـيِ سـالم اسـت.        مشترك، به 
عبارت ديگر، آرامش در زندگي زناشويي يا معلولِ رابطة جنسي سالم است يا ميان ايـن   به

  توان آنها را از يكديگر جدا كرد. نحوي ارتباط وجود دارد و نمي دو به
  

  توسعة اقتصادي و سالمت و بهداشت روان خانواده
دربارة اقتصاد، خانواده امر اشتغال و تالش بـراي كسـب روزي را از    (ع)مام رضاا

ثالثة تحتاج الناس طراً اليها: االمـن و العـدل و   «اند  ناپذير بشر برشمردههاي اجتنابنيازمندي
طرازِ ) و تالش براي تأمين رفاه خانواده را هم320: 1362شعبه حراني،  (ابن 1»الخصب

نَ      «اند: ارزيابي كرده جهاد در راه خدا راً مـ أَجـ ظَـمأَع الَـهيع بِـه كُفنْ فَضْلِ يم طْلُبي يانَّ الَّذ
 ).67، 17: 1409(حرعاملي،  2»اللَّه الْمجاهد في سبِيلِ

منظور فـراهم كـردن زمينـة رفـاه و      امام هشتم بر توانمندسازي اقتصاد خانواده به
اند كه سالمت رواني خـانواده را نيـز    نوادگي تأكيد كردهآسايش بيشتر در زندگي خا

سزاوار است مرد غني و مـتمكن، بـه   «فرمايند: مي (ع)در پي خواهد داشت. امام رضا
زندگي خانوادة خود توسعه دهد و آنان را از رفاه و آسايش كافي برخوردار كند تـا  

 3»را ننماينـد  گيري او و محروميت خودشـان، تمنـاي مـرگ وي    علت سخت آنان به
). حضرت در كنار توصيه به تالش بـراي توسـعة اقتصـادي    68، 2: 1413(صدوق، 

روي در مصرف را راهكار حفظ سرماية حاصـل  خانواده، اتخاذ طريق اعتدال و ميانه
نسـبت بـه   «فرمايند:  در اين زمينه مي (ع)اند. امام رضا ها معرفي كرده از تحمل سختي

رو بـاش كـه خـداي متعـال     ات معتـدل و ميانـه  نوادهمصرف مال دربارة خود و خـا 
                                                           

  . سه چيز است كه همة مردم به آن نياز دارند: امنيت، عدالت و فراواني ارزاق.1
 تر از مجاهدان راه خدا دارد. . آن كه با كار و كوشش در جستجوي مواهب زندگي براي تأمين خانوادة خويش است، پاداشي بزرگ2
3» .لئال يتّمنو مو ع علي عيالهسولّرُجل انْ يغي لنْبتهي«.  
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 1»هنگام خرج، اسراف و بخل نورزنـد  فرمايد بندگان شايسته كساني هستند كه به مي
و در اين راستا حضرت بـه تعريـف اسـراف    ) 256، 22: 1429بروجردى،  (طباطبايى

) و حتـي در خـوراك و پوشـاك بـه رعايـت      71، 1: 1413(صدوق،  2مبادرت كرده
دور افكندن هر چيز قابل اسـتفاده حتـي    كنند و تضييع سرمايه و بهدال توصيه مياعت

) كه قطعاً يكـي  314، 2تا:  (عطاردي قوچاني، بي 3شمارند هستة خرما را نادرست مي
  از فوايد آن بهبود وضعيت اقتصادي خانواده خواهد بود.

وضعيت اقتصادي و  هاي درخور توجه در سيرة رضوي، عنايت به رابطة از ديگر نكته
كميِ فرزنـد   (ع)منظور كاهش فشار رواني بر خانواده است. امام رضا بحث تنظيم خانواده به

)، 101، 71: 1410(مجلسـي،   4شـمارند در وضعيت نابسامان خانواده را ماية آسـايش مـي  
ترديد هدف اصلى از تشكيل خانواده توليد فرزند است و در اسالم ازدواجِ بدون فرزند  بي

                                                           
سازي اموال و درخواست از ديگران مغضوب خداوند است، پس سـعي كنـيم كـاري انجـام نـدهيم كـه        تباه«فرمايند:  مي ا(ع). امام رض1

مشـرف شـد و دربـارة شـيوة صـحيح       (ع)نام عباس به محضر امام رضا در همين مورد شخصي به» مغضوب خداوند مهربان قرار بگيريم.
  مسر و فرزند و ساير مسائل سؤال كرد: هزينة زندگي در خانه براي ه

في النَّفَقَةِ علَي العيالِ فَقالَ بينَ الْمكْرُوهينِ قَـالَ فَقُلْـت جعلْـت     (ع)عن بعضِ اَصحابِه قَالَ سمعت العباسي و هو يقُولُ استَاْذَنْت الرِّضا...
 والذَّينَ اذا اَنْفَقُـوا  وهينِ قالََ فَقالَ لي يرْحمك اهللاُ اَما تَعرِف اَنَّ اهللاَ عزَّوجلَ كَرِه االسراف و كَرِه االقْتار فَقالَفداك ال واهللاِ ما اَعرِف الْمكْرُ

اي باشد كه بـين   مصرف تو به گونه در پاسخ فرمودند بايد (ع)حضرت امام رضا؛ لَم يسرِفُوا و لَم يقُْترُوا و كانَ بينَ ذلك قَواماً
گيري قرار گيرد. عباس پرسيد منظورتان از اين سخن چيست؟ ايشان فرمودنـد: آيـا    دو كار ناپسند، يعني اسراف و سخت

فرمايـد بنـدگان خـداي رحمـان      شمارد و مي گيري را ناپسند مي اي كه اسراف و سخت سخن خداوند در قرآن را نشنيده
گيرند. بنابراين،  گيري، بلكه ميان اين دو حد اعتدال قرار مي ه انفاق كنند، نه اسراف كنند و نه سختكساني هستند كه هرگا

  رو باش. دربارة معاش و هزينة زندگي اعضاي خانواده در خريد و مصرف ميانه
فيمـا ينْفَـع البـدنَ اسـراف انَّمـا       لَـيس «فرماينـد:   در اين روايت مشخص است كه مي (ع). معيار شناخت اسراف از ديدگاه حضرت امام رضا2

؛ در مصرف آنچه براي بدن مفيد است اسراف نيست؛ همانا اسراف در چيزي است كه مال را تلف كنـد  االسراف فيما اَتْلَف المالَ و اَضَرَّ بِالْبدنِ
  »و به بدن ضرر بزند.

تكه كردن درهم و دينار (يا هر پولي ديگر كه آنها را از استفاده بينـدازد) و دور افكنـدن   ؛ تكه من الفساد قطع الدرهم و الدينار و طرح النوي. «3
  »هستة خرما (كه ممكن است بذر نخلي شود يا به مصرف ديگري آيد) از جمله كارهاي فاسد و نادرست است.

اش كـم باشـد    عنى اگر درآمد كافى ندارد، حداقل عائله؛ كمىِ زن و فرزند يكى از دو آسايش است، يقلة العيال احد اليسارين: «(ع)الرضا عن. 4
  »تر است. آسوده

                                                          



168    فرهنگ رضوي  

  
رة 

شما
ل، 
ل او

سا
2

سل 
سل
ه م

مار
 ش
،

2
ان 

ست
 تاب

،
13

92
  

  تواند عامل حيات و بقاى نسل بشر باشد.چندان جايگاه و ارزش وااليى ندارد، زيرا نمى
هاي زيادى از پيشوايان دين در توصية تكثير نسل و توليـدمثل آمـده كـه     روايت
ها (برحسب شرايط زمانى و مكانى) همچنان اصالت خـود را دارد، ولـى    اين روايت

مسلمان بايـد (تحـت عنـاوين ثانويـه) وضـع      از آنجا كه اسالم دينى جاودانه است، 
كنـد تنظـيم   زندگى خود را بر اساس شرايط (زمانى و مكانى) كه در آن زيست مـى 

نمايد؛ هرگاه امكانات الزم براي رشد فكرى، اقتصـادى و درمـانى فـراهم نباشـد و     
ترديد جلوگيرى از فرزند بالمـانع اسـت    تربيت فرزند را با مشكالتى مواجه كند، بى

  روايت اخير نيز به اين نكته اشاره دارد.كه 
هاي مذكور، توسعة اقتصادي خانواده در گرو تالش و تكـاپو در   مبتني بر روايت

كسب روزي حالل، مديريت در مخارج، پرهيز از اسراف، توجه بـه امكانـات مـالي    
وجـود آمـدن مسـائل ديگـري بـراي       خانواده است. مسائل اقتصادي اغلب باعث بـه 

هـايي در سـبك زنـدگي و تصـميم    ناچار با محروميت شود و خانواده بهخانواده مي
هـا نشـان    شود و مجبور است با آنها دست و پنجه نرم كند. تحقيـق گيري مواجه مي

داده كه شرايط نامناسب، اغلب در فضاي خانواده اعم از منازعه و سـاير مسـائل در   
 -ران اقتصادي مواجـه اسـت  كه خانواده با نوعي بح -شرايط ركود اقتصادي خانواده

يابد. همچنين، تالش و تقال براي باال بردن درآمد خانواده و حفـظ آن بـا   افزايش مي
تحت تأثير قرار دادن گرمي و صميميت روابط خانواده، كاهش مدت زمـان بـا هـم    

  كند.بودن اعضا، نقش منفي خود را اعمال مي
  

  هتربيت اخالقي و نقش آن در بهداشت رواني خانواد
بهترين شيوه براي تربيت اخالقي، الگودهي اسـت. اهميـت پـرورش اخالقـي بـراي      
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نقـل   (ص)توان از اين سخن حضـرت دريافـت كـه از رسـول خـدا     اعضاي خانواده را مي
). 187، 11: 1408نـوري،   (محـدث  1فرمودند هدف بعثت، بسط مكارم اخالق بوده اسـت 

هـايي بـراي    كـارگيري شـيوه   سازي و بهنهمنظور از تربيت اخالقي در اين بحث فرايند زمي
شكوفاسازي، تقويت و ايجاد صفات، رفتارها و آداب اخالقي و اصالح يـا از بـين بـردن    

: 1382بنـاري،   صفات، رفتارها و آداب غيراخالقي در خود انسان يا ديگري است (همـت 
ربردارندة تقويت بنابراين، تربيت اخالقي دو وجه دارد: در كانون خانواده از يك بعد د ).9

هاي اخالقي در خود افراد است و از سوي ديگر، تربيت اخالقي فرزندان را شامل  گرايش
تـوان  در مباحث اخالقي و تربيتي را مـي  (ع)شود. در اين راستا، سخنان گهربار امام رضامي

كنـد و دسـتة    در دو دسته جاي داد كه برخي، الگوي رفتاري اعضاي خانواده را تبيين مـي 
  هايي دربارة تربيت فرزند است.يگر توصيهد

رويـي،  در اين زمينه امام هشتم توصيه به گشـاده هاي اخالقيِ فردي:  . تقويت گرايش1
رويي را مايـة ايجـاد الفـت بيشـتر     گشاده (ع)اند. امام رضادوستي كردهپرهيز از بدخُلقي و نوع

ورد نيكـو بـا خـانواده را نشـانة     ) و برخـ 161، 12: 1409(حرعـاملي،   2انـد  ميان مردم دانسته
الرضـا،   ، صـحيفة (ع)(منسوب به امام رضـا  3شمارندجواري انسان با حضرت در قيامت مي هم

) و تبـاه اعمـال او   88(همـان:   4). همچنين، بدخُلقي را ماية هبـوط فـرد در آتـش   67: 1406
شـاد كـردن    اند و در اين راسـتا ) شمرده65(همان:  5كند همچون سركه كه عسل را فاسد مي

                                                           
  »؛ بكوشيد تا به مكارم اخالق تخلق يابيد، زيرا خداوند مرا براى بسط اخالق بزرگوارانه مبعوث فرموده است.عليكم بمكارم االخالق فان اهللا عزوجل بعثنى بها. «1
توانيد مردم را  شما هرگز نمى؛ انكم لم تسعوا الناس باموالكم، فسعوهم بطالقة الوجه و حسن اللقاء (ع)لمؤمنينقال اميرا«حدثنى اى عن جدى عن ابائه قال: . 2

  »رويى و حسن برخورد به خود نزديك كنيد. به وسيلة ثروت و مالى كه در دست داريد به خود متوجه سازيد، بلكه آنان را با گشاده
تـر اسـت كـه در دنيـا      ؛ در قيامت آن كس به من نزديـك كم منى مجلسا يوم القيامه احسنكم خلقا و خيركم الهلهاقرب: «(ع)الرضا موسى بن  قال على. 3

 »تر و به خانوادة خود نيكوتر باشد. اخالق خوش

  »د.؛ از بدخويى اجتناب كنيد، زيرا شخص بدخو ناگزير در جهنم جاى داراياكم و سوءالخالق، فان سوء الخلق فى النار ال محاله«. 4
  »نمايد. طور كه سركه عسل را فاسد مى كند، همان ؛ اخالق بد اعمال آدمى را تباه مىالخلق السيىء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. «5
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(احسـايي،   2) و گشايش و سعي در رفع گرفتاري ايشان189، 2: 1407(كليني،  1مؤمنان قلب
 ) مورد تأكيد امام قرار گرفته است.  128، 1: 1405

هـاي رضـوي    هـا در روايـت  هاي اخالقي مذكور، برخـي آمـوزه  عالوه بر توصيه
رشد اخالقي آنها خواهد ساز وجود دارد كه رعايت آنها در روابط ميان زوجين زمينه
هاي روزانه از اين قبيـل اسـت   بود. كسب آرامش و زدودن خستگيِ ناشي از فعاليت

هايي از روز به تفـريح و اسـتراحت را    كه در اين زمينه امام هشتم اختصاص ساعت
  ).337: 1406الرضا،  ، فقه(ع)منسوب به امام رضا( 3شمارندبراي مؤمن الزم مي
ايجاد آرامش روانى خانواده، توجه به ارزش شادي و تفريح  هاياز جمله مهارت

است. اعضاى خانواده براى آنكه بر اثر كار مداوم كسل و فرسـوده نشـوند، بايـد در    
روز مدتى از وقتشان را به كارهايى غير از كارهاى جارى اختصـاص دهنـد تـا     شبانه

                                                           
  :  (ع)الرضا موسى  بن . قال على1

ن ابحتهم و تحكمهم فيها؟ ان قال: ان لى عبادا ابيحهم جنتى و احكمهم فيها. قال موسى: من هوالء الذي (ع)اهللا به موسى فيما ناجى
فرمود: بندگان خاصى دارم كه بهشـت   (ع)قال: من ادخل على مؤ من سرورا؛ خداوند متعال در خطاب خود به حضرت موسى

عرض كرد: آنان چه كسانى هستند كه بهشت را به  (ع)كنم. موسى خودم را مباح آنها كرده و اختيار آنان را به ايشان واگذار مى
 كنند. اى؟ فرمود: كسانى كه شادى در قلب مؤمن وارد مى شان را مختار كردهآنان مباح و اي

هاى دنيا را برطـرف كنـد،    اى از گرفتاري كه از مؤمنى گرفتارى؛ هر من فرج عن مؤ من كربة من كرب الدنيا، فرج اهللا عنه كربة من كرب االخره« .2
  »ند.ك هاى آخرت را از وى برطرف مى اي از گرفتاري خدا گرفتارى

  :  (ع)الرضا موسى بن  . قال على3
اجتهدوا ان يكون زمانكم اربع ساعات، ساعة هللا لمناجاته و ساعة المر المعـاش و سـاعة لمعاشـرة االخـوان الثقـات،      
والذين يعرفونكم عيوبكم و يخلصون لكم فى الباطن و ساعة تخلون فيها للذاتكم و بهذه الساعة تقدرون على الـثالث  

يد كه بتوانيد اوقات روزانة خود را به چهار بخش تقسيم كنيد: بخشى را براى خلوت و راز و نياز بـا  الساعات؛ بكوش
منظور تأمين زندگى؛ بخشى براى معاشرت با دوستان معتمد كه در باطن  خدا؛ بخشى را براى فعاليت و كسب و كار به

ما گوشزد كنند و تذكر دهند؛ در بخـش چهـارم   با شما مخلص، باصفا و معتمد بوده و معايب و نواقص زندگى را به ش
هـاى ديگـر    آوريد بتوانيد در قسمت دست مى هاي سالم داشته تا از نشاط و نيرويى كه از اين راه به استراحت و تفريح

  زندگى تمركز اعصاب و موفقيت كسب كنيد.
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شـان را بـا كـار پـر      دگىبتوانند خستگى روزانه را برطرف كنند. كسانى كه برنامة زن
اند. برنامة صحيح آن اسـت  اند و برنامة خوبى ترتيب نداده اند، سخت در اشتباهكرده

كه در روح افـراد و سـعادت خـانواده بسـيار مـؤثر       -هايى را براى تفريح كه ساعت
  در نظر گرفت كه در روايت مذكور به اين مسئله توجه شده است. -است

حضرت، احترام به ساليق و نظر ديگران و پرهيز از  هاي اخالقياز ديگر توصيه
شـمارند كـه   بدترين مردم را كسي مي (ع)خودكامگي است كه در اين زمينه امام رضا

هـاي فـردي    مردم را از عطاياي خـود دور كنـد و خويشـتن را در محـدودة تمايـل     
). عـالوه بـر مـوارد مـذكور، اهتمـام بـه       287، 1: 1405(احسـايي،   1محصور نمايـد 

هـاي  هايي اسـت كـه در آمـوزه   آراستگيِ ظاهر و پرهيز از ژوليدگي از ديگر مهارت
رضــوي بــا اســتحكام پيونــد خــانوادگي، تمايــل و محبــت ميــان اعضــاي خــانواده 

  ).567، 5: 1407(كليني،  2دهدخصوص زوجين را افزايش مي به
ت و هاي حضرت براي ارتقاي سالمت روان خانواده، اظهار محبـ از ديگر توصيه

 3كننـد اطـالق مـي  » غنيمت«چنين همسراني را  (ع)عشق به همسر است كه امام رضا
). در حقيقت، پشتيبانى و دلجويى از شوهر و تمكـين از او از جملـه   506، 5(همان: 
توانـد نقـش بسـزايي در    رود كه تجهيزِ زن به اين مهـم مـي  شمار مي هايي بهمهارت

شد. در اين زمينه، تأثير و قدرت عشق و محبـت در  ارتقاي بهداشت روان خانواده داشته با
ثرتر اسـت، زيـرا زنـدگى بـدون عشـق      ؤروابط بين زن و شوهر، از هر عامل ديگـرى مـ  

                                                           
اى على! بدترين مردم كسى است كـه   منع رفده، واكل وحده، وجلد عبده؛ اهللا(ص): يا على بن ان شر الناس من قال رسول: «(ع)الرضا موسى بن  قال على .1

  »خود را تازيانه بزند. ةتنهايى غذا بخورد و بند مردم را از عطاهاى خود دور كند و به
  »كند. ؛ زينت كردن مرد و خود را نظيف و آماده كردن، به پاكى و عفت زن كمك زيادى مىان التهيئة مما يزيد فى عفة النساء« .2
هـا   انـد: بعضـى زن   ؛ بدان زنان چند دستهواعلم: ان النساء شى: و منهم الغنيمة و العزامة و هى المتحببة لزوجها والعاشقة له: «(ع)الرضا موسى  بن قال على .3

  »كنند. براى شوهرانشان بهترين غنيمت هستند؛ زنانى كه به شوهرانشان اظهار عشق و محبت مى
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هاى اخالقى روي سرانجام به سردى و خستگى گراييده، زمينة نامساعدى را براى رشد كج
به موفقيت بيشترى نائل  آورد. شوهرانى كه زنانى مهربان دارند، در كار و اجتماعفراهم مى

  ترديد اين زنان نيز پاداش كار خود را دريافت خواهند كرد. شوند. بيمى
هاي اخالقي حضرت تنها به روابط ميان والـدين  در نهايت شايان ذكر است كه توصيه

شود و به ساير اعضاي خانواده نيـز تسـري   زوجين منحصر نميو فرزندان و نحوة تعامل 
كه حضرت حتي به برخورد شايسته با والدينِ همسر نيز اشـاره دارنـد و    يابد؛ تا جاييمي

  ).222، 22: 1409(حرعاملي،  1شمارندآزار خانوادة همسر را خطاي زشت زن مي
رويي و حسـن خلـق،   هايي از قبيل: گشادهمراتب پيشين، بايد گفت آموزه با توجه به

محوري و ظلم، پشتيباني و دلجويي دوستي و كمك به همنوع، تفريح، پرهيز از خودنوع
هاي رضوي در ارتباط با  از شوهر و برقراري ارتباط شايسته با خانوادة همسر در روايت

مداري در روابط ميان زوجين وجود دارد كه رعايت آنها از سوي زوجين تقويت اخالق
نواده را كند و زمينة سالمت خا هاي رواني در كانون خانواده پيشگيري مي از بروز آسيب

دوسـتي، بـذل،    هاي نيكو مانند: نـوع  نمايد. بديهي است اگر در خانواده صفتفراهم مي
شمارِ پسنديدة ديگر پرورش يابد و تقويت شود، كانون خانواده از  هاي بي عفو و صفت

  ماند. دور مي هاي ناپسند اخالقي به صفت
خالقي فرزندان، رعايـت  براي تربيت صحيح ا (ع)امام رضاتربيت اخالقي فرزندان: . 2

ها از لحظة تولـد  شمارند كه اين دستورالعمل ها در تعامل با فرزندان را الزم مي برخي نكته
) كه امنيت و 116: 10، 1410(مجلسي،  2شود: گفتن اذان و اقامه در گوش كودكآغاز مي

                                                           
  »؛ خطاى زشت زن در اين است كه خانوادة شوهرش را آزار دهد و به آنها دشنام گويد.اهل زوجها و تسبهمالفاحشة ان تؤذى . «1
دنيا آمد، در گـوش راسـتش اذان و در    ؛ هرگاه فرزندى بهاذا ولد مولود فاءذن فى اذنه االيمن، واقم فى اذنه اليسرى«فرموده است:  (ع). امام رضا2

  »گوش چپش بايد اقامه گفته شود.
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جوانان شيعه را بيابم كه در مقام فراگيرى دانش در دين نباشد، پشت او را با تازيانة 
كنم تا موازين دينى را كه برنامة  تازيانه) مي 20مالمت و توبيخ يا تنبيه بدنى (در حد 

  ).337: 1406الرضا،  ، فقه(ع)منسوب به امام رضا( »زندگى اوست، بياموزد
هاي او انتظار داشـت و  همچنين، بر مبناي سخن امام، از كودك بايد با توجه به توانايي

هاي فردي كودكان توجه داشت كه در لسان مبارك امام هشتم وجود تفـاوت در  به تفاوت
: 1406(مجلسـي،   1شده اسـت ساختمانِ فطري و طبيعي افراد منشأ سعادت و خير دانسته 

هـاي ايشـان را   هـا و شايسـتگي  كه امام تشويق فرزندان بر اساس لياقت ) درحالي165، 14
). همچنين، ايجاد محيط آرام و سالم در تربيت 51، 6: 1407(كليني،  2شمارند پسنديده مي

ت خانوادگى در حضور فرزندان، امنيـ   هاي صحيح فرزند نقش بسزايي دارد. طرح مشاجره
مـورد را   همـان ترتيـب كـه حضـرت جـدالِ بـي       اندازد؛ به رواني كودك را به مخاطره مي

  ).411، 19: 1404(مجلسي،  3شماردمغضوب الهي مي

                                                           
  :  (ع)الرضا موسى  بن قال على. 1

؛ مردم همواره در خيـر و  حدثنى ابى عن جدى، عن ابائه قال: قال اميرالمؤمنين: اليزال الناس بخير ما تفاوتوا، فاذا استووا، هلكوا
تمان فطرى و استعداد درونى با يكديگر تفاوت داشته باشند پس هرگاه بـا  سعادت هستند تا وقتى كه از نظر ساخ

هم مساوى شدند (و هر كدام هماهنگ با سرشت و استعداد درونى پـرورش نيافتنـد) دچـار سـقوط و هالكـت      
  شوند و از كمال اليق خود محروم خواهند ماند. مى

  عن سعدبن سعداالشعرى: . 2
الرجل يكون بعض ولده احب اليه من بعض و يقدم بعض ولده على بعض؟ فقال: نعم قد فعل ذلـك   عن (ع)الرضا قال ساءلت اباالحسن

نحل احمد شيئا، فقمت انابه حتى حزته له، فقلت: جعلت فداك! الرجل يكون بناتـه   (ع)نحل محمدا وفعل ذلك ابوالحسن (ع)ابوعبداهللا
پرسيدم مردى برخى  (ع)؛ از امام رضابقدر ما ينزلهم اهللا عزوجل منهاحب من بنيه؟ فقال: البنات والبنون فى ذلك سواء، انما هو 

دهد يا يكى را بيشتر از ديگـرى دوسـت دارد. ايـن چـه حكمـى دارد؟       از فرزندانش را بر برخى ديگر ترجيح مى
داد و  كـرد. بـه (محمـد) عالقـة بيشـترى نشـان مـى        طور رفتار مـي  نيز اين (ع)حضرت فرمودند: آرى، امام صادق

داد. هنگـامى كـه از    نيز به (احمد) عالقه داشت و او را بر ديگر فرزندش برترى مـى  (ع)جعفر بن  ت موسىحضر
جاى خود برخاستم، عرض كردم: فدايتان شوم، مردى كه دختر خود را از پسرش بيشتر دوست دارد، همان حكم 

  اند. را دارد؟ حضرت فرمودند: پسر و دختر در اين حكم با هم مساوي
  »مورد را بسيار ناخوش دارد. همانا خداوند جدال بى ان اهللا تعالى يبغص القيل و القال...؛«فرموده است:  (ع)م رضا. اما3
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حدي است كه در كالم  اهميت تربيت اخالقي در بهداشت روان فرد و خانواده به
ن و فحـاش  امام هشتم عزل كردن و باردار نكردن زوجه، دربارة زن پرخاشگر، بدزبا

آينـد،   دنيـا مـى   ، چراكه فرزنـدانى كـه از مـادران آلـوده بـه     1جايز شمرده شده است
  توانند زندگى سالمى داشته باشند. نمي

هاي فرهنگ رضوي دربـارة تربيـت اخالقـي بـه منظـور تـأمين سـالمت         از ديگر آموزه
فرزنـد در   خانواده، اهتمام به آموزش كودك در زمينة احترام به والـدين و شـناخت تكليـف   

قبال پدر و مادر است. تكاليف فرزندان در قبال والدين در كالم امام هشتم نيكى به والدين و 
)، 155: 16: 1409(حر عـاملي،   2اطاعت از آنها جز در موارد گناه، ايثار و فداكارى در راه آنها

عقـوق   ) و پرهيز از موجبـات 313، 16(همان:  3هاي پدر و مادر قدردانى و تشكر از زحمت
  ) برشمرده شده است.276، 2: 1407(كليني،  4(هر رنجش و آزردگىِ خاطر پدر و مادر)

هاي رضوي، مراحل  با توجه به آنچه دربارة تربيت اخالقي فرزندان بيان شد، روايت
دهـد. امـام    گوناگون حيات فرزندان از مرحلة انعقاد نطفه تا سنين جواني را پوشش مي

ي نطفه، انتخاب نام، شـير دادن بـه طفـل (كـه زيربنـا و اسـاس       گيردربارة شكل (ع)رضا
                                                           

 الجعفرى:   . عن يعقوب1

ة يقول: البأس بالغزل فى ستة وجوه: المراءة التى ايقنت انها التلد، والمسنة و المراة السليطة و البذية و المـراء  (ع)قال: سمعت اباالحسن
فرمـود: عـزل كـردن (بـاردار      شنيدم كه چنـين مـى   (ع)يعقوب جعفرى گويد: از امام رضا التى الترضع ولدها و االمة؛

نكردن زوجه) در شش صورت مانعى ندارد: زنى كه يقين دارى نازاست؛ زن سالخورده و فرتوت؛ زن پرخاشـگر  
 دهد و كنيز. ود را شير نمىدريده)، زن بدزبان و فحاش، زنى كه فرزند خ يعنى (بدزبان و دهان

نيكى به پدر و مادر بر فرزند واجب است، گرچه هر ؛ بر الوالدين واجب و ان كانا مشركين و الطاعة لهما فى معصية الخالق: «(ع)الرضا موسى  بن قال على. 2
  »كردند، از آنها پيروى مكن).دو مشرك باشند و اطاعت مخلوق در معصيت خدا جايز نيست (اگر تو را به تخلف از فرمان الهى امر 

هـا   ؛ خداوند امر به سپاسگزارى از خود و والدين انسانان اهللا امر بالشكر له، ولوالديه فمن لم يشكر والديه، لم يشكراهللا: «(ع)الرضا موسى بن  قال على. 3
  »نكرده است. كرده است، پس كسى كه خدا را شكر كند، ولى از والدين قدردانى نكند، در حقيقت خدا را شكر

؛ قال: لو علم اهللا لفظة اوجز فى ترك عقوق الوالدين من اف، التى بـه  (ع)عبداهللا الرضا(ع) عن ابيه عن جده ابي موسى  بن روى عن على  .  4
حديث كرد كه فرموده است: اگـر خداونـد بـراى جلـوگيرى از      (ع)از پدرش، از جدش، امام صادق (ع)امام رضا

  .آورد دانست، آن را در قرآن شريف مى مى» اف«تر از  اى را كوتاه كلمهرنجش و آزار پدر و مادر 
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كند)، آموزش معنوي كودك، تنبيه و تشويق كودك با توجه ريزى مىشخصيت او را پى
هاي او، ايجاد محيط آرام تربيتـي بـراي رشـد كـودك و آمـوزش چگـونگي       به توانايي

انـد كـه   وجـه قـرار داده  ترها تربيت شايستة كودك را مورد ت برخورد با والدين و بزرگ
رعايت آنها در تربيت كودك با ايجاد زمينـة رشـد صـحيح اخالقـي كـودك، وي را از      

  كند و اين امر سالمت روان وي را در پي خواهد داشت. هاي رواني حفظ ميآسيب
  

  گيري نتيجه
هـاي گونـاگون زنـدگي    منظور ارتقاي سالمت و بهداشت روان خانواده جنبـه  به

كنـد.   هاي كارآمدي ارائه ميست كه در اين زمينه سيرة رضوي، آموزهنيازمند توجه ا
مثابه زيربناي بهداشت خانواده، تأمين نياز جنسـي و اعمـال شـيوة     انتخاب همسر به

هاى مشروع همسـر، توسـعة اقتصـادي و سـالمت و     صحيح پاسخگويى به خواسته
هداشـت روانـي   بهداشت روان خانواده، تربيت اخالقـي و نقـش آن در سـالمت و ب   

  رود.شمار مي ها بهخانواده از جملة اين حوزه
هـايي چـون:   هاي رضوي دربـارة انتخـاب همسـرِ شايسـته بـه مؤلفـه       در روايت

جانبـه از طريـق مشـورت بـا افـراد مجـرب و        شناخت زمان ازدواج، بررسـى همـه  
ز كارآزموده، كُفويت، ايمان، اخالق و زيبايى توجه شده اسـت. هـدف از تـأمين نيـا    

بخشيِ زن و شـوهر  آرامش -هاي تشكيل زندگي مشترك ترين فلسفه از مهم -جنسي
جنسـي سـالم اسـت و     است كه در سيرة رضوي از عوامل نيل بدين آرامش، روابط

  هايي دربارة كيفيت بهبود اين روابط شده است.توصيه
ي در دربارة نقش اقتصاد در بهداشت روان خانواده، اشتغال و تالش براي كسـب روز 

شمار رفته و تالش براي تأمين رفاه  ناپذير بشر بههاي اجتناباز نيازمندي (ع)لسان امام رضا
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طراز با جهاد در راه خدا ارزيابي شده است. همچنين، بر توانمندسازي اقتصاد خانواده، هم
منظور فراهم كردن زمينة رفاه و آسـايش بيشـتر در زنـدگي     خانواده در لسان امام هشتم به

  خانوادگي تأكيد شده كه سالمت رواني خانواده را نيز در پي خواهد داشت.
از جمله عوامل ديگري كه نقش مؤثري در تـأمين سـالمت روان خـانواده دارد،    

هـاي   تربيت اخالقي است كه در دو عرصة تربيت فردي و تربيت فرزندان در روايت
رويـي و   ي، گشـاده هاي اخالقي فـرد  رضوي به آن توجه شده است. تقويت گرايش

هاي تربيتي است كـه در  دوستي از جمله آموزهخلق، محبت به اطرافيان و نوع حسن
سيرة رضوي بر آن تأكيد شده است. عالوه بر موارد مذكور، عواملي چون: اهتمام به 
آراستگي، تفريح و شاد زيستن و تالش براي تعامـل شايسـته و احتـرام بـه سـاليق      

شـمار   ساز رشد اخالقي و سالمت رواني در محيط خانواده بهديگران از عوامل زمينه
 به آن توصيه شده است. (ع)رود كه در احاديث امام رضامي

توان بـه عنايـت سـيرة رضـوي بـر      در نهايت، دربارة تربيت اخالقي فرزندان مي
دهـد،  نقش اموري از قبيل: انتخاب نام نيك، سالمت رواني كسي كه طفل را شير مي

موقع، جديت در امور معنوي، تشويق و ترغيب كودك و واقـف   دارايِ بهمحبت و م
  ويژه والدين، اشاره كرد. كردن او به تكاليف خود در قبال ديگران، به
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