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 (علیها السالم)ی سالمتی جسم و روح در سیرۀ حضرت زهرا هامؤلفه
 
 

  29/8/98پذيرش مقاله:             2/2/91دريافت مقاله: 

 چکیده
گذارد. از می تأثیر دیگری بر ،هرکدام در بیماری و جسم و روح در وجود آدمی ارتباطی بسیار وثیق با یکدیگر دارند و اختالل سابقه و هدف:

موضوع هدف پژوهش حاضر این است که  به اهمیت این با توجهتأثیر بسزایی دارد. لذا  انسان منظر اسالم، سالمتی جسم و روح، در رشد و تعالی

 ی قرار گیرد.بررس موردالگوی برتر عنوان به( علیها السالم)ی سالمتی جسم و روح در سیرۀ حضرت زهرا هامؤلفه

در اهمیت سالمت و  (علیها السالم) زهرا حضرت سیرۀ به مربوط روایات با روش توصیفی به بررسی پژوهش این در :هامواد و روش

 است. شده پرداختهی آن در منابع روایی اهمؤلفه

 و کافی خواب خوردن، آداب عبارت است از: رعایت (علیها السالم)جسمی در سیرۀ حضرت زهرا  سالمتی برای شده یمعرفهای مؤلفه :هايافته

 روحیۀ داشتن کردن، ، عبادتتیمسئول و شغل ی، داشتنآموزعلمروانی نیز  های سالمتیمؤلفه شخصی. بهداشت جسمی، رعایت فعالیت مناسب،

 خانواده است. تشکیل و ازدواج به اهتمام استراحت، و تفریح به اهمیت دادن آراستگی، به توجه هنری،

 سالمتی نوع دو هر داشت و داشتن بهتری و سالم زندگی توانمی اجتماعی، و فردی زندگی درها مؤلفه این دادن قرار الگو با :گیرینتیجه

 رسیدن و معنوی و مادی پیشرفت به منجر تیدرنها شود کهمی سالم یاجامعه آن دنبال به و سالم یاخانواده شدن فراهم ی، باعثروان و جسمی

 گردد.می طیبه حیات به

 ، سیرههامؤلفه(، سالمتی جسم، سالمتی روح، علیها السالم) حضرت زهرا ی:کلیدگان واژه

 
 مقدمه

 یدرستبه تواندنمى یفکر آدم و روان اشدنب سالم جسم، تا که است بدیهی

وی است.  فکر و عقل لهیوسبه انسانى هر معنوی و مادی پیشرفت و نماید عمل

ها جنبه همۀ در انسان تکامل در بسزایى سهم جسم، سالمت گفت توانمی لذا

طرفدار  اسالم» :گویدمی جسمداشتن نگه سالم شهید مطهری پیرامون. دارد

« است آن ادبی مصطلح مفهوم به یپرورتن مخالف نکهیا با است جسم پرورش

 اسالم تعلیمات»(. بودن نفسانی تمایالت دنبال به و پروریشهوت و یپرور)نفس

 پرورش را جسمش بخواهد انسان اگر است، جسم سالمت و رشد و حفظبر اساس 

 حفظ را سالمتش و کند تکمیلش طبیعتبر اساس  که است معنی این به دهد

 و کند طوالنی را عمرش و بماند دور هایماریب و هابیآس از که یاگونهبه مایدن

 .(1) «مبارزه کند است پروریشهوت و یپرورنفس که یپرورتن نوع آن با باید

 قوای ضعف موجب نیز روانی و روحی یهایماریب و فشارها که استذکر  قابل

 وجود جسم و روح بین متقابلی طارتبا و شودمی هایماریب از بسیاری و جسمانی

 . گذاردیم اثر دیگری بر ،کدام هر در بیماری و اختالل و دارد

 بدانید»: فرمایندمی روح و جسم سالمت پیرامون )علیه السالم( علی حضرت

 بیمارى از ترسخت و جسم، بیمارى آن از ترسخت و یدستتنگ بالهاازجمله 

 ثروت، از برتر و ثروت، هانعمتزجمله ا آگاه باشید. است قلب بیمارى جسم،

  .(2) «است قلب تقواى جسم، سالمت از برتر و جسم، سالمت

 و حجت امامان، همۀ السالم( برای همگان و حتی برای )علیها زهرا حضرت

 آمده است: ( علیه السالم)هستند. در حدیثی منسوب به امام عسکری  الگو

 

 حجت و جدّه ما فاطمه، هستیم دمانبر مر خداوند حجت( معصوم امامان) ما»

 ندیفرمایم نیز (اهلل تعالی فرجه الشریف عج) زمان . امام(3) «ماست بر( خداوند)

 الگویی من، برای خدا رسول دختر در همانا ؛هحسن هاسو لی اهلل رسول هابن فی و»

 .(4) «دارد وجود شایسته

 

 هامواد و روش

تی جسمی و روانی در زندگی ی سالمهامؤلفهدر این پژوهش به بررسی 

 باشود تا با روش توصیفی در منابع روایی پرداخته می (علیها السالم) حضرت زهرا

بخشی از سیرۀ حضرت در این زمینه، بتوان الگوی مناسب و برتر در باب  انیب

 ی جسم و روان، به جامعه ارائه داد.سالمت بهاهمیت دادن 

 

 هايافته

 انی و اهمیت آن در اسالمسالمت جسمی و رو مفهوم -7

 (. در سازمان5آفات است ) از بودن عاری معنای به مفهوم سالمت در لغت

بهداشت، سالمتی عبارت است از حالت آسودگی جسمی، روانی، اجتماعی،  جهانی

امری است  هاانسانشود. سالمتی و تنها به نبود بیماری یا ناتوانی اطالق نمی

و امنیت که به باالترین میزان همکاری بین مردم و اساسی برای دستیابی به صلح 

 برقراری توانایی معنای به روانی که سالمت شده گفته(. 6وابسته است ) هادولت

 و اجتماعی و فردی محیط و اصالح تغییر دیگران، با هماهنگ و موزون ارتباط

 *7(MA) طاهره سادات سید ناری

 7(MA) زينب سادات رنجبران

 2(PhD) محمدحسین قاسم پیوندی

الهیات و معارف ، دانشکده البیت )ع(معارف اهل. گروه 1

 ، ایران.اصفهان، اصفهان، دانشگاه البیت )ع(اهل

 .، ایرانالیگودرز، آزاد اسالمیدانشگاه یگودرز، واحد ال. 2

 

 سادات سید ناریطاهره  :نويسنده مسئول*

 اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده الهیات و معارف 

 .البیت )ع(البیت )ع(، گروه معارف اهلاهل

 

Email:  Seyed2nari@gmail.com 
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  1-71، صفحه: 99ستان تابو  بهار، اول، شماره پنجمنشريه اسالم و سالمت، دوره 

 و همکاران ناری سیدطاهره سادات / ی سالمتی جسم و روحهامؤلفه

8 

 شده تعریف مناسب و عادالنه و منطقیطور به شخصی تمایالت و تضادها حل

ی مختلف )پزشکی، روانشناسی، دینی و هانشیبی متفاوتی با هافیتعر (.7ست )ا

به طور مختصر به بیان این  نجایااست. در  شده انیب...( برای سالمتی روان 

شود. در برخی آیات به روان سالم اشاره شده مفهوم در آیات و روایات پرداخته می

 مَنْ ااِلَّ *یَوْمَ ال یَنْفَعُ مالٌ وَ ال بَنُونَ *یُبْعَثُونوَ ال تُخْزِنِی یَوْمَ »  -1: جمله ازاست 

 خداوندا!: »دیگویم )علیه السالم( خلیل ابراهیم (. حضرت8) «سَلیمٍ بِقلَبٍ اهللُ أَتَی

 و مال هیچ که روزی :مکن رسوایم شوندیم برانگیخته[ مردم] که )...روزی

وَ اِنَّ »  -2« .بیاورد خدا سوی به پاک دلی که کسی ( مگردهدینم سود فرزندی

)علیه و از پیروان او )حضرت نوح . (9) شیعَتِه لَاِبراهِیمَ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلبٍ سَلیمٍ

با قلب سلیم به پیشگاه  که یابراهیم بود )به خاطر آور( هنگام (،السالم(

 . (11) «پروردگارش آمد

است.  شده انیبوایات پیرامون چگونگی قلب سلیم، تفاسیر مختلفی در ر

-ی آن میهانشانهبه مفهوم سالمت روان و  )علیه السالم(منین ؤامیرالمحدیثی از 

تندرستى و حالت وجود دارد:  ششبرای جسم »: مایندفرمی حضرتپردازد. 

 :حالت وجود دارد ششبرای روح نیز این . بیمارى، مرگ و زندگى، خواب و بیدارى
 خواب آنیقین، سالمت آن  تردید، بیماریش ،جهل مرگ آن ،پس حیاتِ روح، علم

. در این روایت سالمت روان با تعبیر (11) «ت استقبارمبیداری آن و  غفلت

 آمده است.  "یقین"

 پیرامون زیادی، یهادستورالعمل و هاهیتوصدر قرآن کریم و روایات، 

 نآوردبه دست  آن دنبال به و جسم سالمتی حفظ در صحیح عملکرد چگونگی

 و فردی زندگی در بهداشتی نکات بیان کامل به که استذکرشده  روح سالمتی

 سالمت ضامن بهداشتی را هایتوصیه این به عمل و است پرداخته اجتماعی

 یا حرام یك مالک در سیره و سنت، که است ذکر داند. قابلمی اجتماعی و فردی

است و  نبودن مفید یا و بودن مفید یا رساندن زیان مکروه، یك یا و مستحب یك

 .(12) است حرام قطعاً دارد زیان که چیزی هر

است که به اهتمام به  شده نقل )علیهم السالم(معصومین  از احادیث بسیاری

: ندیفرمایم مورد این در )علیه السالم( حسین امام جمله از کندیمسالمتی توصیه 

. این احادیث (13) «بکوشید خود تندرستی و حفظ سالمتی برای عمر یدر تمام»

 بهداشت بیماری، سالمت، دربارهازجمله  پزشکی، دستورات و مسائل از سرشار

 به زدن، تشویق مسواک نظافت، و و چگونگی استحمام اجتماعی و روانی و فردی

 نحوه و مکان و حرام، زمان و حالل یهایخوردن از پرخوری، خوری، نهی کم

دار برای داشتن فرزند سالم و باهوش و زیبا، مادران بار نوع تغذیه آمیزش زوجین،

 بهداشتی وارد دستورات سایر همچنین و هایخوراک سایر و هاوهیم گیاهان، خواص

 است. شده

 زهرا )علیها السالم(اهمیت سالمتی در سیرۀ حضرت  -2

ایشان مشهود است.  ۀی در سیرسالمت به (علیها السالم)اهتمام حضرت زهرا 

ی جسمی و روحی را از خداوند هایماریبخویش دوری از انواع ایشان در دعاهای 

خواندند: مى گانهپنج. از جمله دعایی که بعد از نمازهاى نمودندیمدرخواست 

اللَّهُمَّ انْزِعِ الْعُجْبَ وَ الرِّیَاءَ وَ الْکِبْرَ وَ الْبَغْیَ وَ الْحَسَدَ وَ الضَّعْفَ وَ الشَّكَّ وَ اْلوَهْنَ َو »

وَ الْفَسَادَ مِنْ سَمْعِی وَ بَصَرِی وَ  ه َو الْبَلِیَّهرَّ وَ الْأَسْقَامَ وَ الْخِذْلَانَ وَ الْمَکْرَ وَ الْخَدِیعَالضُّ

. (14) جَمِیعِ جَوَارِِحی وَ خُذْ بِنَاصِیَتِی إِلَى مَا تُِحبُّ وَ تَرْضَى یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِین

حسد، ضعف، شك، سستى، ضرر، همه خداوندا، خودبینى، ریا، تکبّر، ستم، 

، خواری، مکر و فریب، بالها و فساد را از گوش و چشم و تمام اندامم بر هایماریب

سازد راهنمایى کن. اى دارى و تو را خشنود مىکن و مرا به سوى آنچه دوست مى

 ...«. هامهربان نیترمهربان

برای رفع تب است ، دعای نور (علیها السالم) از دیگر دعاهای حضرت فاطمه

 ابتدا مهربان، بخشنده خداى نام به»که به سلمان فارسی آموزش دادند. فرمودند: 

 که خدا نام به کنممى ابتدا است، روشنى بخشیروشن که خدا اسم به کنممى

 ابتدا تدبیر کنندۀ امور است، که خدایى اسم به نمایممى ابتدا نور، بر است نورى

که نور را از نور  را خداوند سپاس. نمود نور خلق از را نور هک خدایى اسم به کنممى

 اندازه ی گشوده و بهانامه در شده، نوشته کتابى در طور کوه را بر نور خلق نمود و

 به و است شده ذکر خداوند که به عزت سپاس و بر پیامبری عالم نازل نمود معین

 و درود بر شودواقع می مورد شکر سختى و آسایش بر و فخر و بزرگی شهرت دارد

یُکْتَبُ رُوِیَ أَنَّهُ  أ» و خاندان ایشان )صلی اهلل علیه و آله( سرور ما حضرت محمّد

بِسْمِ اللَّهِ نُورِ النُّورِ بِسْمِ اللَّهِ نُورٌ عَلَى نُورٍ بِسْمِ اللَّهِ  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ لِلْحُمَّى

الْأُمُورِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِی خَلَقَ النُّورَ مِنَ النُّورِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی خَلَقَ النُّوَر  الَّذِی هُوَ مُدَبِّرُ

ِکتابٍ َمسْطُورٍ فِی رَقٍّ مَنْشُورٍ بِقَدَرِ مَقْدُورٍ عَلَى  مِنَ النُّورِ وَ أَنْزَلَ النُّورَ عَلَى الطُّورِ فِی

ِه الَّذِی هُوَ بِالْعِزِّ مَذْکُورٌ وَ بِالْفَخْرِ مَشْهُورٌ وَ عََلى السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاِء نَبِیٍّ مَحْبُورٍ الْحَمْدُ لِلَّ

مَشْکُورٌ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِِه الطَّیِِّبینَ هَذَا مِمَّا َعلَّمَتْ فَاطَِمۀُ ع سَلْمَانَ 

لَّمَ ذَلَِك َأکْثَرَ ِمنْ أَلْفِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ َمکَّۀَ وَ الْمَدِینَۀِ َسلْمَانُ أَنَّهُ عَ رَحِمَهُ اللَُّه فَذَکَرَ

 .(15) ««مِمَّنْ بِهِمْ عِلَلُ الْحُمَّى وَ کُلُّهُمْ بَرَءُوا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى.

 ی سالمتی جسمهامؤلفه -3

 (علیها السالم)در این بخش با بررسی روایات مربوط در سیره حضرت زهرا 

 آداب عبارتند از: رعایت که شودیمیی برای داشتن جسم سالم معرفی هامؤلفه

 بهداشت رعایت جسمی، فعالیت داشتن مناسب، و کافی خواب داشتن خوردن،

 شخصی.

 رعايت آداب خوردن .3-7

آیات بسیاری  که است برخوردار اهمیتی چنان از کریم قرآن در تغذیه موضوع

و  هاوآشامیدنی هایخوردندر  مراقبت و توجه به مغیرمستقی یا مستقیم طور به

 الْإِنسَانُ فَلْیَنُظرِ»نموده است که از آن جمله است:  سفارش هاآنعدم اسراف در 

 خُذُوا آدَمَ بَنی یا»؛  «بنگرد تأمل با خوراکش به باید انسان پس (16) طَعَامِه؛ إِلَى

 (17) الْمُسْرِفینَ؛ یُحِبُّ ال إِنَّهُ تُسْرِفُوا ال وَ اْشرَبُوا وَ کُلُوا وَ مَسْجِدٍ کُلِّ عِنْدَ زینَتَکُمْ

 و مادی] زینتِ و آرایش مسجدی، هر در[ و نماز هر هنگام! ]آدم فرزندان ای

 و بخورید و برگیرید خود همراه[ مکان و عمل آن با متناسب را خود معنوی

در روایات نیز « ندارد. دوست راکنندگان اسراف خدا زیرا نکنید اسراف و بیاشامید

و سبزیجات، رعایت مسائل  هاوهیمت و کیفیت غذا، عدم اسراف، خواص نوع،کمیّ

ی حالل و... سفارش شده است. از جمله هایخوردنبهداشتی در این مورد، توجه به 

 برخوردنی دینی در ارتباط با آداب غذا خوردن عبارت است از: تأکید هاآموزه

گفتن بسم اهلل در اول غذا و الحمدهلل در پایان، شستن ، (18) صبحانه و شام

بعد از شستن آن جهت  هادستپیش از غذا و بعد از آن، خشك نکردن  هادست

بعد از شستن آن بعد از غذا. این کارآثاری از  هادست کردنخشكغذا خوردن و 

، (21) ، بلند نشدن از وسط غذا خوردن(19) جمله برکت غذا و افزایش رزق دارد

 (.22(، غذا نخوردن با دست چپ )21پایان دادن غذا با نمك )آغاز نمودن و 

اهتمام غذا خوردن  آداب به چگونگی و نیز (علیها السالم) فاطمه حضرت

 هر بر که است خصلت سفره دوازده در»: فرمودند باره نیا در داشتند. ایشان

 عبارت که است جبوا آن از خصلت . چهاربشناسد راها آن است واجب مسلمان
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 و «ّلهلا بسم» گفتن و( او) خشنودى و رضا طلب و( دهنده نعمت) شناختن: از است

 پیش دستها شستن از است عبارت که است سنّت آن خصلت چهار. «للَّه الحمد»

 چهار و خوردن، غذا انگشت سه با و سفره نشستن در سر چپ پاى روى و طعام از

 بردارى کوچك را لقمه و بخورى است تو نزدیك آنچه از آنکه: است ادب آن تای

 .(23) «بنگرى کمتر اندسفره سر که دیگران روى در و بجوى خوب را آن و

 داریخواب کافی و مناسب و اهمیت شب زنده .3-2

که در قرآن کریم آمده است خداوند متعال شب را برای آرامش  طورهمان

لَ اللَّیْلَ سَکَناً وَ الشَّمَْس وَ الْقَمََر حُسْباناً ذلَِك فالِقُ اْلإِصْباحِ َو جَعَ»قرار داده است 

اش را . گفته شده است که انسان باید امور زندگی(24) «تَقْدیرُ الَْعزیزِ اْلعَلیمِ

ی نماید که خواب کافی داشته باشد و از افراط و تفریط در زیربرنامهی اگونهبه

است. در  شده واقعی مورد نهخوابی هردو خوابی و پرمیزان خواب بپرهیزد زیرا بی

آمده است که روزی حضرت به پیامبر نیز  زهرا )علیها السالم(سیرۀ حضرت 

دخترم این »حضرت فرمودند:  .ی شکایت نمودندخوابیب( از الهعلیه و  اهللیصل)

وَ یَا مُسَکِّنَ الْعُرُوِق  هعَارِیالْجَائِعَۀِ وَ یَا کَاسِیَ الْجُنُوبِ الْ الْبُطُونِ دعا را بگو: یَا مُشْبِعَ

ماً عَاجِلًا وَ أَدْنِ لِعَْینِی نَوْ هوَ یَا مُنَوِّمَ الُْعیُونِ السَّاِهرَۀِ سَکِّنْ عُُروقِیَ الضَّارِبَ هِالضَّارِبَ

 اى خدایى که سیرکنندۀ  .(25) ص فَذََهبَ عَنْهَا مَا کَانَْت َتجِدُهُ فَقَالَتْ فَاطِمَه

، و اى هاى ناراحتکننده قلبای و اى پوشاننده برهنگان، ای آرامههاى گرسنشکم

مضطرب من را آرامش بخش و به زودى اجازه  هاىهاى بیدار، رگچشم خوابگاه

 زهرا شاید این درخواست حضرت  .«به خواب رفتن به چشم من عطا فرما

ایشان به خواب بوده  اهتمام به خاطر )صلی اهلل علیه و آله( از پیامبر )علیها السالم(

ی کامل به انجام نرژا باتوان از صبح زود است؛ زیرا با داشتن خواب مناسب، می

)صلی اهلل امور پرداخت. انجام امور در صبح زود برکات زیادی دارد. پیامبر اکرم 

ی خود بروید، زیرا هاحاجتصبح زود در طلب روزى و »فرمودند:  علیه و آله(

 .(26) «بح زود استبرکت و رستگاری در ص

کسی که »فرمودند:  )علیه السالم(در مورد مذمت پرخوابی نیز حضرت علی 

تواند جبران دهد که در روز نمیخوابش در شب زیاد شد، عملی را از دست می

. در قرآن کریم نیز آمده است که مقام محمود )شفاعت( برای حضرت (27) «نماید

 ی مقدر گشته است. زیسحرختهجد و  جهینت در )صلی اهلل علیه و آله(رسول 

. و (28) أَنْ یَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافَِلۀً لَكَ عَسى»

اى باشد، امید که پروردگارت [ نافلهپاسى از شب را زنده بدار، تا براى تو ]به منزله

 « تو را به مقامى ستوده برساند

نیز نمایان بوده است. امام  علیها السالم ی در سیرۀ حضرت زهرادارزنده شب

را  فاطمه )علیها السالم(هاى جمعه مادرم شب» فرمودند: )علیه السالم(حسن 

دیدم که تا طلوع صبح در محرابشان، مشغول رکوع و سجود و عبادت پروردگار مى

را ذکر  هاآنایش نام کند و در دعشنیدم که براى مؤمنین دعا مىاست و مى

کند. به ایشان گفتم: مادرم! چرا براى خودتان دعا نماید ولى براى خود دعا نمىمى

کنید؟ فرمودند: پسرم! اوّل باید که برای دیگران دعا می طورهمانکنى نمى

توان این می نیچنهم. از این حدیث (29) «همسایه را و سپس خود را دعا کرد

در  که چراالطلوعین را نیز بیدار بودند. که حضرت، فاصلۀ بیننکته را توجه نمود 

 نمودند.حدیث آمده است تا طلوع صبح عبادت می

 فعالیت جسمی .3-3

بسیار شایع شده است.  هاانسانتحرکی امروزه با پیشرفت تکنولوژی، بی

ی، منشأ بسیاری از بیماری جسمی چون چاقی و تحرکیبنداشتن فعالیت جسمی و 

شود. در رهای قلبی و عروقی و نیز بیماری روحی و روانی چون افسردگی میبیما

ی جسمی به هاتیفعالنیز آمده است که به  )علیه السالم(سیرۀ ائمه معصوم 

 )صلی اهلل علیه و آله(دادند. پیامبر اکرم خصوص ورزش کردن اهمیت می

 .(31) «بیاموزید ی و تیراندازی و شنا کردنسواراسببه فرزندانتان »فرمودند: 

 شود: بیان می زهرا )علیها السالم(ی جسمی حضرت هاتیفعالهایی از نمونه

 .(31) چرخاندن آسیاب برای آرد کردن گندم -

آمده است که فاطمه  )علیه السالم(در حدیثی از امام صادق »جارو کردن منزل.  -

 .(32) «شدمی رآلودغباتا جایی که لباسشان  کردندیمجارو  زهرا )علیها السالم(

 رعايت بهداشت شخصی .3-4

 زدن، مسواک )استحمام، و پاکیزگی نظافت درباره فراوانی آیات و احادیث

...( و دوری جستن از نجاسات و چگونگی پاک  زدن، شانه کردن موها، عطر

 تشویق و تمجید از پاکی و پاگیزگی است. در قرآن در شده ... وارد و هاآننمودن 

کاران و خداوند توبه .(33) الْمُتَطَهِّرینَ یُِحبُّ وَ التَّوّابینَ یُحِبُّ  الّلهَ إِنَّ : »آمده است

  «داردیپاکیزگان را دوست م

آمده که ایشان به پاکیزگی و نظافت  نیز زهرا )علیها السالم( هدر سیرۀ فاطم

  ر. برای مثال حدیثی از ایشان به نقل از پیامبدادندیمشخصی بسیار اهمیت 

: فرمودند که آمده است از خوابقبل  هادستدر باب شستن  )صلی اهلل علیه و آله(

 إِلَّا یَلُومَنَّ لَا ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَتْ ص اللَّهِ رَسُولِ بِْنتِ الْکُبْرَى فَاطِمَه عَنْ»

 باشد، چربی شدست در و بخوابد شب که کسی .(34) غَمَر یَدِهِ  فِی وَ بَاتَ  مَنْ نَفْسَهُ

 .«نماید سرزنش را خودش جز کسی نباید

 روحی و روانی سالمتی یهامؤلفه -4

 موجب روانی و روحی زیاد فشارهای و هستند مرتبط هم به روح و جسم

عنوان به جسم مانند انسان روان و روح به است . لذا الزمشودیم جسمی بیمارهای

 حفظ شود. بیماری و اللاخت از ابتال به تا شود توجه او دیگر بُعد

یی به این گوپاسخشود که در صورت برخی از نیازهای روح ذکر می نجایدر ا

 ی، داشتنآموزعلمنیازها، سالمت روحی و روانی ایجاد خواهد شد که عبارتند از: 

 به اهمیت آراستگی، اهتمام به هنری، روحیۀ داشتن کردن، عبادت حرفه، و شغل

 خانواده. تشکیل و ازدواج به استراحت، اهمیت و تفریح

 آموزیعلم .4-7

یی را قرار داده جوقتیحقی و اندوزعلمخداوند متعال در نهاد بشریت، حب 

)صلی اهلل است و این امر به قدری مهم است که در قرآن کریم به پیامبر اکرم 

 «عِلْماً قُلْ رَبِّ زِدْنی»امر به دعا نمودن برای افزایش علم شده است؛  علیه و آله(

جویی و در جستجوی علم بودن و فراگیری آن، روح و این روحیۀ حقیقت. (35)

 جوش و جنبی و افسردگی به سمت ریگگوشهروان انسان را از در جا زدن و 

و باعث سالمتی هر چه بیشتر روح و  بردیمداشتن و فعالیت داشتن و سرزندگی 

 شود.روان می

. نمودندیمر جهت افزایش علم خود تالش نیز د زهرا )علیها السالم(حضرت 

آموختند. شود که از پدر بزرگوارشان مطالبی را میدیده می وفوربهدر سیرۀ ایشان 

فاطمه به حضرت  )صلی اهلل علیه و آله(رسول خدا  کندیمانس بن مالك نقل »

کنم که کنم که بشنوی آنچه را که وصیت میفرمود: منع نمی )علیها السالم(

یاحی یا قیوم برحمتك أستغیث أصلح لی شأنی کله و  م صبح و شام بگویی:هنگا

. اى زنده! اى پاینده! به رحمت تو داد رسى (36) ال تکلنی إلى نفسی طرفۀ عین

 «، همه کار مرا اصالح کن و در چشم بر هم زدنى مرا به خودم وامگذارکنمیم
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 ادق ام صکند محمّد بن على حلبى بر امصفوان بن یحیى نقل می»

توانم در این در روز جمعه وارد شد و گفت: بهترین کارى را که مى )علیه السالم(

فرمودند: کسى را نزد  )علیه السالم(روز انجام دهم به من بیاموز. امام صادق 

و چیزى را  فاطمه )علیها السالم(تر از عزیزتر و گرامى )صلی اهلل علیه و آله(پیامبر 

 دویابم. روز جمعه غسل کرده و دو نماز وى آموخت، نمىبهتر از آنچه که به 

سوره حمد و پنجاه مرتبه سوره قل هو  بار ك، یآنی بگزار و در رکعت اوّل رکعت

اللَّه احد و در رکعت دوم پس از حمد، پنجاه مرتبه سوره و العادیات و در رکعت 

یز پس از سوره سوم بعد از حمد پنجاه بار سوره اذا زلزلت، و در رکعت چهارم ن

 انیبحمد پنجاه مرتبه سوره إذا جاء نصر اللَّه و الفتح بخوان و پس ازآن نیز دعایی 

 زهرا )علیها السالم( همچنین از دیگر موارد تعلیماتی که حضرت .(37) «است شده

 :باشدیمآموختند به شرح زیر  )صلی اهلل علیه و آله(پیامبر از

 لحظه این به لذا دعاست اجابت مهنگاروز جمعه  غروب طالیی لحظۀ -

 .(38) کردندمی دعا و داشتند ویژه توجه

 .(39) )صلی اهلل علیه و آله(پیامبر از تب دفع برای نور دعای یادگیری -

 .(41) خواب از قبل آداب یادگیری -

 داشتن شغل و مسئولیت .4-2

جسمی،  داشتن شغل و حرفه و یادگیری علوم و فنون، عالوه بر ایجاد فعالیت

شود. فعال بودن ذهن و جسم آدمی و نیز پر باعث ایجاد فعالیت ذهنی و فکری می

 شدن اوقات با انجام این امور، نشاط روحی و روانی را به همراه دارد. بنابراین 

کاری و نداشتن حرفه و شغل و علوم مربوط به آن باعث به خطر افتادن بی

کند. ابن زیرا فرد احساس پوچی میشود. تدریجی سالمت روان و افسردگی می

در مقابل افراد بیکار  )صلی اهلل علیه و آله(پیامبر اکرم  العملعکسعباس پیرامون 

کرد شخصى را مشاهده مى )صلی اهلل علیه و آله(گفته است: هرگاه پیامبر اکرم 

اى دارد؟ و اگر پاسخ پرسید: آیا این مرد شغل و حرفهآمد مىکه از او خوشش مى

اى نداشته باشد با فرمود: از چشمم افتاد! زیرا اگر مؤمن حرفهشنید؛ مىمنفى مى

رَوَى ابْنُ َعبَّاسٍ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ إَِذا نَظَرَ الرَّجَُل »کند. دینش زندگى مى

وَ کَیْفَ ذَاکَ یَا  فَإِنْ قَالُوا لَا قَالَ سَقَطَ مِنْ عَیْنِی قِیلَ عْجَبَهُ قَالَ هَلْ لَهُ حِرْفَهفَأَ

 .(41) «یَعِیشُ بِدِینِهِ هرَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ حِرْفَ 

 منزل است هرچند که و انجام امور اداره در خانواده، ی زنانهانقشاز جمله 

 را خود زن ندارد حق مرد»نیست. ها آن متوجه زمینه این در تکلیفی حقوقیازنظر 

 خانواده محبت در و صفا و عشق ولی فضای (42) «کند مجبور خانه خدمت به

 تالش خانواده آسایش و رفاه ایجاد برای مردان همدوش زنان که کندمی اقتضا

 فراهم آینده نسل پرورش آراسته برای کانونی گرم و سلیقه، حسن با و کنند

 نمایند.

 شدهنقلنیز  ا )علیها السالم(زهرپیرامون انجام امور منزل توسط حضرت 

 حضرت که نقل فرموده است اشیگرام پدر از )علیه السالم( صادق امام»است 

  خدا رسول منزل، در خود وظایف تعیین برای فاطمه )علیها السالم( و علی

 آن. نمودند تکلیف کسب حضرت آن از و داده قرار حَکَم را )صلی اهلل علیه و آله(

 به را )علیه السالم( علی و منزل در خدمت به را لیها السالم(فاطمه )ع نیز جناب

  :فرمود فاطمه )علیها السالم(. نمود موظف منزل از خارج وظایف انجام

 تصدّی از و شده یدارخانه یهاتیمسؤل انجام مأمور کهنیا از داندمی خدا تنها» 

 و علی حضرت کهنیا از (.43) «خوشحالم چقدر شدم، معاف منزل بیرون امور

)صلی اهلل علیه  خدا رسول از خود، هایمسؤلیت حدود مورد در زهرا )علیها السالم(

 امری خانواده، در زن مشارکت اصل که شودمی مشخص خواستند، نظر و آله(

 .است بوده شده پذیرفته و روشن

یی به سؤاالت گوپاسخایشان، مرجعیت در  تیمسئولیکی دیگر از  نیچنهم

که مردم پاسخ برخی  شده نقلبود. روایات در این زمینه  هاآنلیم مردم و تع

؛ یزید بن عبد ازجمله شدندیمجویا  زهرا )علیها السالم(سؤاالتشان را از حضرت 

من بر حضرت »الملك نوفلى از پدرش، از جدّش روایت کرده است که گفت: 

ز باعث شد که وارد شدم، او در سالم پیش دستى کرد و فرمود: چه چی )س(فاطمه

ی؟ گفتم: برای طلب برکت. آن حضرت فرمود : پدرم مطلبی اآمدهصبح زود اینجا 

را به من فرمود و آن مطلب این است که هر کس بر او و بر من سه روز سالم 

گفتم: در زمان حیات او و شما؟ گفت: بله و هم  شود.فرستد بهشت بر او واجب مى

 . (44) «بعد از مرگ ما

یی را پرسید و هاسؤالمراجعه نمود و  زهرا )علیها السالم(حضرت  بانویی به

یی که در عوض پاسخ به هاثوابخجل شد. حضرت  شیهاسؤالاز کثرت 

را بیان نمودند و بدین گونه وی را از شرمندگی خارج کردند  شودیمی او هاپرسش

 . (45) را بپرسد شیهاسؤالتا سایر 

 )صلی اهلل علیه و آله(دختر رسول خدا  ابن مسعود گفته است مردی نزد»

چیزی نزد ایشان نهاده است  )صلی اهلل علیه و آله( کند اگر پیامبررفته و تقاضا می

 : پارچۀ ابریشمی را بیاور.ندیفرمایمآن را به او هدیه نماید. حضرت به خادم خود 

ند: از مؤمنین فرمود )صلی اهلل علیه و آله(نوشته بود: محمد پیامبر  گونهنیادرآن 

از شر او در امان نباشد. کسی که به خدا و روز قیامت  اشهیهمسانیست کسی که 

کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد  .کندینمرا اذیت  اشهیهمساایمان دارد 

همانا خداوند انسان خیّر، بردبار و عفیف  .پس باید سخن خیر بگوید یا سکوت کند

 و ُمصِّر را دشمن  کنندهدرخواستبددهن، بخیل، بسیار را دوست دارد و انسان 

دارد. همانا حیا از ایمان است و ایمان در بهشت است. همانا گفتار و کردار بد از می

روزی مردی به همسرش گفت که از » .(46) نادانی است و نادانی در آتش است

هست یا سؤال کند که آیا وی از شیعیان حضرت  زهرا )علیها السالم(حضرت 

آن زن نیز این سؤال را از حضرت پرسش نمود. حضرت فرمودند: اگر به  خیر؟

ی کنیمخودداری  میاکردهنهی  آنچه ازی و کنیمعمل  میادادهآنچه به تو دستور 

 .(47) «نیستی... وگرنهتو از شیعیان ما هستی 

مؤمن و دیگری معاند )دشمنی  هاآنکه دو زن یکی از  شدهل قنهمچنین »

زهرا حضرت  .ه پرداختندمدر امری از دین به نزاع و مخاص .از روی علم( بود

برای زن مؤمن دلیل و برهان را گشودند و او را در غلبه بر معاند  )علیها السالم(

 فاطمه )علیها السالم(کمك نمود پس زن مؤمن بسیار مسرور گشت. حضرت 

از شادمانی خودت است و  ترشیبفرمودند: شدت خوشحالی مالئکه از پیروزی تو 

حزن شیطان و پیروانش بیش از حزن زن معاند است. خداوند به مالئکه فرمود به 

آماده نمودم،  آنچه ازخاطر کمکی که حضرت به زن درمانده نمود هزار هزار برابر 

کسی است که بر اسیر مسکینی کمك کند و او  و این سنت برای هر دیساز ایمه

 .(48)« بر معاند پیروز شود

 عبادت کردن .4-3

شناسان اسالمی و حتی برخی از روان شناسانروان برخی نظر بنابر

دارد.  هاانسان سالمت روان در مهمی نقش مذهبی، اعتقاد و ایمان غیراسالمی،

 ی توجه کرده استدرمانروانشناسان دیگر به نقش مذهب در یونگ بیش از روان

 در .شود تقویت باید و است تغذیه به محتاج جسم همانند انسان روان و روح .(49)
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  زنده ایمان لهیوسبه را مرده یهادل متعال خداوند که است آمده کریم قرآن

 مَثَُلهُ کَمَنْ النَّاسِ فِی بِهِ یَمْشی نُوراً َلهُ جَعَلْنا وَ فَأَحْیَیْناهُ مَیْتاً کانَ مَنْ أَوَ» .کندمی

 آیا (51) یَعْمَلُون؛ کانُوا ما لِلْکافِرینَ زُیِّنَ  کَذلِكَ  ِمنْها بِخاِرجٍ لَیْسَ الظُّلُماتِ  فِی

 در تا آوردیم پدید نورى او براى و گردانیدیم اشزنده و بود[ دل]مرده که کسى

 هاتاریکی در گرفتار گویى که است کسى چون برود، راه مردم میان در آن، پرتو

 زینت دادندمى انجام آنچه کافران ىبرا گونهنیا نیست؟ آمدنىبیرون آن از و ستا

 که عالم کل مبدأ به امید و حرارت و عشق تولید باعث ایمان .«است شده داده

 روح غذای توانیم لذا شودمی ،ستا هاکمال وها جمال همۀ منبع و خیرات معدن

 .(51) دانست ایمان و امید عشق، علم، را

 یمعرف روانی یهایماریب اندرم برای مناسبی هایروش در آیات و روایات،

 اللّهِ  بِذِکْرِ أاَل: »خدا یاد و ذکر با درمانازجمله  که بسیار مؤثر بوده است شده

بنابراین قرار  «یابدمی آرامش هادل خدا یاد با که باشید آگاه (52)الْقُلُوبُ ؛ تَطْمَئِنُّ

ی روحی است که پس از ازهایندادن زمانی برای مناجات کردن با خدا و عبادت از 

ت و کیفیت روایات زیادی پیرامون کمیّ آن انسان احساس سبکی و شادابی دارد.

نقل شده است که در مورد  زهرا )علیها السالم(باالی عبادات حضرت بسیار 

 کلی صورت به اختصار جهت نمازها، ادعیه و تسبیحات ایشان است و در اینجا از

 نماییم.می بیان

 .(53) مخصوص نماز داشتن لباس و عطر -

 .(54) برای اوقات خاص نماز شب و عبادت یزیربرنامهداشتن  -

 .(55) بجا آوردن نماز جهت امور عظیم وخوفناک -

 .(56) بجا آوردن نماز مستحبی در روز جمعه -

 .(57) خواندن دعای هر صبح و شب -

 .(58) خواندن دعا در غروب جمعه -

 .(59) (علیها السالمنماز )تسبیحات حضرت زهرا  خواندن تسبیح بعد از هر -

 .(61) هرماهخواندن تسبیح در سوم  -

 .(61) عبادت در شب قدر -

 هنری یهداشتن روحی .4-4

ی است. پیرامون این حوزه باید گفت یگومصادیق هنر، شیوایی گفتار و شعر یکی از

کالم بلیغ و  شعر، جمالت و شنیدن و خواندن نباشد، هم شعر کسی اهل که اگر

 و رسایی و یکسان و خاص وزن و است؛ زیرا دارای آهنگ بخششیوا برایش لذت

 آن به خاموشی در باطن نکند بازگو هم زبان حقیقت را این کالم است، زیبایی

، هاآنی شاعران و مخاطبان هیروحاست. لذا این هنر با به نشاط درآوردن  معترف

 . آوردیمدمی را به ارمغان سالمتی و سرزندگی روح و روان آ

ی بودند و خطبۀ فدک ایشان اهیروحنیز دارای چنین  زهرا )علیها السالم(حضرت 

دارای فصاحت و بالغت و شیوایی کالم است و علمای این فن نیز بر آن گواهی 

خطبۀ فدک، سخنوران بلیغ »نوشته است:  بارهنیا در. عالمه محقق اربلی اندداده

از » عالمه مجلسی نیز گفته است: .(62) «اء را عاجز نموده استرا متحیر و فصح

 «این خطبۀ غراء اندیشۀ فصیحان و بلیغان از شگفتی آن سرگردان شده است

 ی حضرت نیز روایاتی نقل شده است که عبارتند از: یگوپیرامون شعر .(63)

 .(64) فرزندانشان تربیت و بازیدر حال  فاطمه )علیها السالم( اشعار

 .(65) شعار حضرت فاطمه در هنگام رحلت خودا

از دیگر مصادیق هنر، داشتن هنرهای دستی است که در این مورد، در سیره 

توان به ابتکار ساختن تسبیح توسط ایشان اشاره می زهرا )علیها السالم(حضرت 

از ابراهیم بن محمّد ثقفى نقل »کرد که از روحیۀ هنری حضرت حکایت دارد. 

تسبیحشان از ریسمان پشمین بود که به تعداد  فاطمه )علیها السالم( شده است که

 گردانید و با آن تکبیر و تسبیححضرت آن را همواره مى .تکبیرها گره داشت

هاى تسبیح ساختند و شهید شد. از خاک قبر او دانه فرمود تا وقتى که حمزهمى

ند و در موقع گفتن ذکر بکار ها ساختمردم نیز به تقلید ایشان از تربت حمزه تسبیح

شهید شد تربت آن حضرت جاى تربت حمزه را  )علیه السالم(بردند و چون حسین 

 .(66) «گرفت که فضل و برترى دارد

 اهمیت دادن به آراستگی .4-5

 دادن زینت معنای به لغوی نظر از آراسته عمل و بودن آراسته یعنی آراستگی

 الدُّنْیا السَّمَاءَ زَینَّا إِنَّا: »دیفرمایم کریم قرآن رد متعال خداوند است. کردن تزیین و

طور همان« آراستیم ستارگان با را[ پایین]= نزدیك آسمان ما (67) الْکََواِکبِ؛ بِزِینَۀٍ

 از و داده قرار آسمان یهانتیز را ستارگان خداوند شودمی استفاده آیه این از که

 و مذموم امری نفسهفی آراستگی و زینت، راینبناب کند.می یاد نعمت عنوان با آن

  (.68نیست ) ناپسند

 از واند داشته در زندگی اشاره اهمیت آراستگی به نیز السالم( م)علیهائمه 

 شخص هر از پیش اند و خود نیزداده خبر خداوند متعال نیز نزد آن محبوبیت

بِی عَبْدِ اللَِّه ع قَالَ: عَنْ أَ»دادند. در حدیث آمده است که بدان اهمیت می دیگری

(. بدین 69« )إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ التَّجَمُّلَ وَ یُبْغِضُ الْبُؤْسَ وَ التَّبَاؤُس

 را خود و خود به نپرداختن از و دارد دوست را آراستن و زیبایی خداوند معنا که

 دارد.  دادن کراهت نشان ژولیده

 النعمه اظهار» :فرمایدمی خود یاران از یکی نیز به )علیه السالم(صادق  امام

( 69« )قَومِك زِیِّ أَحسن فی إاِلّ تَتَزَیَّنَ ان فإیّاک صیانتها من اهلل الی احبّ

 جز که مبادا پس. استتر محبوب آنداشتن نگه از نعمت نزد خدا، کردن نمایان»

 موجب آراستگی و زیبایی« یاییب بیرون خود، قومسند پ مورد شکل بهترین در

 شود و عامل بهروزی شخصیت و شادکامی است. می روان و روح آرامش افزایش

 و افراط حد از نباید امر این در که داشت توجه هم نکته این به باید البته

 و استحکام موجب شایسته و حالل آراستگی کهطور همان .رفت بیرون طیتفر

 امور این با حرام، و ناشایست آراستگی شود،میها طتباار در سالمت و نشاط ایجاد

 .شودمی جامعه و فرد برای مفسده موجب و دارد منافات

نیز آمده است که ایشان زمانی را  فاطمه )علیها السالم(در سیرۀ حضرت 

، لباس و (71) مانند بافتن موهایشان کردندیمجهت آراستگی خودشان صرف 

 موارد نوعی زیبایی و آراستگی است. . این(71) عطر مخصوص نماز

 . اهمیت به تفريح و استراحت4-5

 دارد. سرگرمی و تفریح به نیاز روان سالمت و تندرستی برای انسانی هر

 خویش فراغت اوقات زندگی، یهروزمر مشکالت از فارغ خواهندیها مانسان اغلب

مت روحی و روانی به داشتن سال نمایند که این مسئله طی تندرستی وبانشاط  را

 .کندیمی کمك بسیار زیادی افسردگی روانی هایماریباز  دور بودنافراد و 

 سفر مختلف نقاط به نیز یاعده روند؛می ورزشی یهاتیفعال به دنبال برخی

 دیدن تاریخی و باستانی آثار های مذهبی،مکان طبیعی، مناظر از تا کنندمی

از نیازهای مهم جسمی و روحی انسان است که  تفریح و استراحت بنابراین ؛نمایند

 شود. سبب نشاط می

نیز اختصاص دادن زمانی برای استراحت  )علیه السالم(در برخی روایات ائمه 

پیامبر خدا . »شودیمکمك به سایر امور زندگی  یهاست که مای شده انیبو تفریح 
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که زمانی خردمند که  در صحف ابراهیم آمده است فرمودند: )صلی اهلل علیه و آله(

باید ساعاتى را براى خود در نظر گیرد؛ زمانى براى مناجات با  مغلوب نشده عقلش

نفس، و زمانى براى اندیشیدن در آنچه پروردگار عزّ و جلّ و زمانى براى محاسبه 

خود از ی ریگبراى بهرهنیز که خداوند عزّ و جلّ به وى ارزانى داشته است و زمانى 

؛ زیرا این زمان کمکى است به آن سه زمان ذات حالل( اختصاص دهد)ل راه حالل

 (.72« )هاستآسودگى و رفع خستگى دل یهدیگر و مای

و حضرت  زهرا )علیها السالم(در روایات مربوط به زندگی مشترک حضرت 

 دادندیمزمانی را برای تفریح اختصاص  هاآننیز آمده است که  )علیه السالم(علی 

نمودند. در نقل دیگری خوردند و باهم گفتگو میصحرا رفته و خرما میو باهم به 

 (.73خندیدند )دیگر می باهمدر رابطه با همین روایت است که 

ی و اندوه را به حوصلگیباست که عدم توجه به این نیاز اساسی،  توجه قابل

اندوه، : »فرمودند )علیه السالم(ی اندوه و غم، حضرت امیر هدرباردنبال دارد که 

 (.75« )غم یکی از دو پیری است»( نیز فرمودند: 74« )دینمایمبدن را تخریب 

نشاط در ده چیز است: »اند: فرموده بارهنیا درنیز  )علیه السالم(امام صادق 

در آب، نگاه کردن به سبزى، خوردن و آشامیدن،  فرورفتنی، سوارکارى، روادهیپ

میزش، مسواک کردن، شستن سر با خطمى، نگاه کردن به زن )همسر( زیبا، آ

 (.76« )گفتگو با دوستان

ی شاداب افراد بانشاط، بر اطرافیانشان اثرگذار است است که روحیه ذکر قابل

نیز همین اثر را بر  آلودغمو دیدن افراد  شوندیم بانشاط هاآنو دیگران از نشاط 

باید گفت  لیها السالم(فاطمه )ع ی حضرتوخوخلق. پیرامون گذاردیماطرافیان 

 )علیه السالم(حضرت علی  چراکهبودند؛  بانشاطو  بخشآرامکه ایشان همسری 

و اندوهم زدوده  هاغمنگریستم ی زهرای اطهر میهرگاه به چهره»فرمودند: 

 (. 77« )شدیم

انسان در محیطی آشفته  که یوقتاست.  نیآفریشادپاکیزگی محیط نیز 

آراستگی، نظافت و زیبایی و  شود.ح او نیز منتقل میاست این آشفتگی به رو

زهرا روحی را به دنبال دارد. حضرت  محیط خانه و خانواده، آرامش یباسازیز

دادند. در روایت آمده است که حضرت به نظافت منزل اهمیت می )علیها السالم(

 .(78) کردندیمخانه را جارو 

 ده. اهمیت دادن به ازدواج و تشکیل خانوا4-1

 و زن به ازدواج .رودمی شمار به انسان زندگی در مهم مراحل از یکی ازدواج

 یراخالقیغ و پرخطر جنسی رفتارهای و انحراف از را آنان و بخشدیم آرامش مرد

 بر عالوه انسانی است که و اجتماعی یهاتیترب همه . ازدواج اساسداردیم باز

 عاملی )صلی اهلل علیه و آله( کرما رسول سّنت اجرای و خداوند دستور به عمل

 ایجاد و کرده حفظ روانی و روحی و جسمی خطرات از را جامعه و فرد که است

 بر داللت شده انجام ازدواج مورد در که متعددی تحقیقات نتایج .دینمایم امنیت

 دین ژهیوبه الهی ادیان شناختی دارد.روان و جسمانی سالمت در ازدواج اهمیت

 اسالم، . دراندنموده خانواده بسیار توصیه تشکیل و به ازدواج نیز، اسالم مبین

همسر، چگونگی  اهمیت ازدواج و چگونگی انتخاب خصوص در فراوانی دستورات

چگونگی روابط با  آمیزش، نحوه و مکان و زمان روابط زوجین و همسرداری،

در فراهم  اهمیت زیاد این موضوع هنشان دهند که دارد فرزندان و غیره وجود

 ی سالم است.اجامعهکردن سالمت جسمی و روحی خانواده و به دنبال آن داشتن 

 و منکم االیامی اَنکِحُوا و» :نور آمده است هسور در باب اهمیت ازدواج در

 مِن اهلل یُغنهُمُ فقراء یکونوا ان امائکِم و عبادِکُم من الصالحینَ و منکم االیامی

 همچنین و دهید ، همسرهمسریب زنان و مردان به (79) ؛ مٌعلی واسعٌ اهلل وَ فَضِلِه

 را آنان خداوند باشند تنگدست و فقیر اگر .دهید همسر صالح، کنیزان و غالمان به

توصیه  آیه این در .«است آگاه و دهندهوسعت ، خداوندسازدیم ازینیب خود فضل از

 و کنند همسر دارای را و غیره افراد مجرد مالی یهاکمك شود که با وساطت،می

 است جامعه عفّت حفظ برای ضروری امر یك که ازدواج پراهمیّت و مقدس امر در

  .(81) نباشند تفاوتیب

حاضر یکی از علل تأخیر در ازدواج مسائل اقتصادی است. گاهی  ۀجامعدر 

کند و گاهی نیز پسرانی که پسر به دلیل نداشتن درآمد کافی اقدامی به ازدواج نمی

شوند. دختر مواجه می هکنند با جواب منفی از سوی دختر خانم و یا خانوادم میقداا

اش به او جواب آینده بیند و به دلیل نگرانی رزقدختر خانم شغل فعلی پسر را می

است؛  راکد های آزادحاضر که بازار شغل ۀجامعدهد. لذا متأسفانه در منفی می

غل کارمند هستند تا مطمئن باشند ماه به ماه بیشتر دختران تمایل به همسری با ش

حقوق ثابتی دارند. غافل از خدای رازق که همه چیز در دست با کفایت اوست. این 

مهم در انتخاب همسر، اهل کار بودن اوست  ۀمسئلغافل از این هستند که  ،افراد

اهل  اش. چرا که اگر کسی در زمان خواستگاری کار داشته باشد امانه شغل فعلی

ما فردی دست دادن شغلش ممکن است اقدام به شغل دیگر نکند ا کار نباشد با از

 ۀوعدتالشگری دارد با  ۀکار است اما توانایی و روحیکه در زمان خواستگاری بی

ای تواند شغلی برای خود فراهم سازد. نمونهشود و میخدا رزقش نیز وسیع می

قعیت مالی مناسب تمایلی به نداشتن موها به دلیل دیگر این که برخی خانواده

و از تولدش نگران رزق وی هستند دار شدن ندارند یا با تولد فرزندشان فرزند 

 (علیه السالم)شوند. روایت شده که سکونی گقت: روزی بر امام صادق ناراحت می

به من فرمودند: غم تو چیست؟ وارد شدم در حالی که بسیار اندوهگین بودم. امام 

سنگینی فرزندت  ،سکونی ایایم دختری متولد شده است. امام فرمودند: گفتم بر

شود و و از رزق تو کم نمی بر زمین است و رزق او با خداست و به خاطر او، از عمر

به خدا سوگند از این سخن امام بسیار مسرور شدم سپس  .خورداز غیر رزق تو می

)علت آه امام  آه کشیدند بار مام دوامام فرمودند نام او را چه نهادی؟ گفتم فاطمه ا

عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى  .های وارد بر مادرشان حضرت فاطمه بود(مصیبت

مَُّك قُْلتُ وُلِدَتْ لِی أَبِی َعبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا مَغْمُوٌم مَکْرُوٌب فَقَالَ لِی یَا سَکُونِیُّ مِمَّا غَ

رِزْقُهَا تَِعیشُ فِی غَْیرِ أَجَِلكَ وَ  اللَّهِ نِیُّ عَلَى الْأَْرضِ ثِقْلُهَا وَ َعَلىفَقَالَ یَا سَکُو ابْنَه

 ...قَالَ آهِ آهِ مَا سَمَّیْتَهَا قُلُْت فَاطِمَهفَقَالَ لِی  تَأْکُلُ مِنْ غَیِْر ِرزْقِكَ فَسَرَّى َو اللَّهِ عَنِّی

رزق آینده به تأخیر افتد افراد از  . اگر ازدواج و فرزندآوری به دلیل ترس از(81)

شود و ممکن سنی فرزند و والدین زیاد می هافتند و فاصلجریان زندگی عقب می

 است درک متقابل و در نتیجه صمیمیت بین آنها برقرار نشود و به درستی با

دیگر ارتباط نداشته باشند. هم چنین به دلیل افزایش سن والدین در فرزندآوری یک

از لحاظ جسمی نیز توانایی الزم را جهت رسیدگی به رشد جسمی ممکن است 

چنین بازی با وی را نداشته باشند. در کل تأخیر ازدواج و فرزندآوری رزند و همف

  سبب عقب افتادن از زندگی و از بین رفتن زمان طالیی آن دوران است.

ه لسالم( نگریستا زهرا )علیها هالگوی همگان حضرت فاطم هاست سیر بهتر

شود. زمانی که حضرت علی )علیه السالم( به خواستگاری حضرت آمدند به پیامبر 

)صلی اهلل علیه و آله( صادقانه تمام دارایی خود را اعالم کردند و فرمودند: یك زره 

کشم دارم و چیزی غیر از اینها ندارم. با آن آب میو یك شمشیر و یك شتر که 

نیاز است؛ اما زره را  مورد شترفرمودند: شمشیر و پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( نیز 

  (.82) بفروش و من به همین قدر راضی شدم
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السالم( نگران رزق آینده نبودند و به دلیل نداشتن  حضرت زهرا )علیها

ند. منزل شخصی نیز نداشتند و دموقعیت مالی حضرت به ایشان جواب منفی ندا

. ان شاء اهلل (83) بن نعمان آغاز نمودند هحارث ۀخانزندگی مشترک خود را نیز در 

ی خواستگاری، داشتن های اولیهالوحضرت، مورد الگو قرار گیرد و از س هکه سیر

 خوب نباشد. مسکن و شغلی با درآمد 

 یست که جهت رزق بیشتر، تالش و البته ذکر مطالب فوق بدین معنا ن

انداز بود و پسید نگران اندازی صورت نگیرد و گفته شود برای رزق آینده نباپس

نکرد. وظیفه تالش است اما با وجود تالش و توکل بر خداوند نباید نگرانی را به 

خود راه داد. حضرت علی علیه السالم فرمودند: فرزند آدم! غم روزى را که نیامده 

بر روزى که در آن هستى بار مکن، اگر روز نیامده از عمرت، باشد خداوند روزیت 

  .(84) درسانرا مى

 هوظیف انجام با که است مشهود زهرا )علیها السالم( حضرت سیرۀ در

. نیکو دادندیم اهمیت جسمی و روحی نیاز این به احسن نحو به مادری و همسری

ی حضرت فاطمه هایژگیوی کردن و انجام وظایف همسری از بارزترین شوهردار

ان کامل و موفق نشان از و پرورش فرزند رودیمزهرا )علیها السالم( به شمار 

 .وظایف عاطفی خانواده دارد موفقیت در فرزندپروری و انسجام

 
 گیرینتیجه

های سالمتی جسم و روح را در سیره حضرت زهرا پژوهش حاضر مولفه

 و جسمی سالمتی نوع دو هر بیان نمود و نشان داد که داشتن)علیها السالم( 

شود می سالم یاجامعه آن دنبال به و سالم یاخانواده شدن فراهم روانی، باعث

 گردد.می طیبه حیات به رسیدن و معنوی و مادی پیشرفت به جرمن تینها در که
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Abstract 

Introduction: The body and soul in human being have a very strong relationship with 

each other, and the disturbance and illness of each may affect another. From the 

perspective of Islam, the health of the body and soul has a significant effect on human 

perfection and excellence. Considering the importance of this issue, the aim of this 

study was to state that the practical behavior (sireh) of Hazrat Zahra 

(SalAmollAh’alayh (S)) is as a superior model in this regard. 

Methods: The current research investigated the narrations related to Hazrat Zahra's (S) 

sireh in the importance of health and its components using descriptive method. 

Findings: The components introduced for body health included observing eating 

habits, adequate sleep, physical activity and personal health. The components of soul 

health consisted of learning education, having job and responsibility, worshipping, 

having an artistic spirit, attention to fitness, importance of recreation and relaxation as 

well as trying to get married and form a family. 

Conclusion: By modeling these components in personal and social life, one can have a 

better and healthier life. Moreover, having both physical and soul health provides a 

healthy family and consequently, a healthy society, ultimately leading to material and 

spiritual progress and reaching pure life (hayat- e- tayebeh). 

Keywords: Hazrat Zahra (SalAmollAh’alayh), Body health, Soul health, Components, 

Sireh 
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