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 اشاره

توانندد بدا  ىاگر زنان به این هنر آشنا باشند، م ارى، هنر است وتردید، شوهرد بى
درآورند و از شوهر و فرزنددان « بهشت»خود، خانه را به صورت  فیانجام وظا

از اهمیدت  ىرو، از نظدر اسدالم شدوهردار   بسازند  ازایدنیال ىخویش، افراد
ُِ َأَل ُدًا َأّْن : »فرمود 9واالیى برخوردار است  رسول خدا ُِ یلَّْو أََمْر َُ َُد ِْلََل ٍُد َْلََمْر ْس

َُ َُد لَِزْوِجَهااالْ  آینه به زن دسدتور  اگر سجده براى غیرخدا جایز بود، هر 1؛َمْرَأَة َأّْن َتْس
ُْ اْلا»نیدز فرمدود:  ۷علدى « شوهرش سجده كندبر دادم كه  مى   َمْرَأة ُلْسانُ اِجَهاا

 « است   ىارشوهرد جهاد زن، خوب 2؛النَتَبَُعلِ 
ر سامان یافته، مى كوشد چگونگى رفتدار زن یاین نوشتار كه در محورهاى ز

 ان نماید  یدر برابر شوهر را ب

 . شناخت شوهر5

خانواده، جامعه كوچکى اسدت كده اصدول و سداختار خداص خدود را دارد  در 
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كه بر اسداس معمدارى و مهندسدى و  1تعبیر شده است« بنا»اسالم، خانواده به 
گیرد  اگر زن و شوهر این قوانین را رعایت نکنند، نظدام  اى شکل مى قوانین ویژه

ریزد  یکى از قواعد، آن است كده زن و شدوهر در آغداز زنددگى  خانواده فرو مى
گر آشدنا یالت یکددیو تمدا ها خواسدتهر، اخدالق، کگر را بشناسند و با تفیهمد

 هداى راهابى بده یى و دستیاد زناشویم بنیکخت باید به منظور تحشوند؛ امبته شنا
شدف نقداو كو  ىیجو بیدعباشد؛ نه به قاد  ها خواسته لیم زندگى و تعدیتنظ

دى در صدد شناختی هم برآیند، چنانچده ین دیضعف شخص مقابل  اگر با چن
ه کل؛ بورزند نمىافتند، هرگز به بزرگنمایى آن مبادرت یگر ینقطه ضعفى از همد

  2ندینیکویى اصالح نما وضع موجود را به كنند مىسعى 
برخى مشکالت خانوادگى، ناشى از عدم شناخت زن و شدوهر از یکددیگر 

باشد؛ زن همان انتطار را از شوهر دارد كه شوهر از همسدر خدویش دارد؛ و  مى
 حال اینکه زن و مرد وظایف متفاوتى نسبت به هم دارند 

 . آراستگی2

باگرا و جویاى آراستگى است و از رومیدگى نفرت یمقتضاى فطرت، ز بهانسان، 
 ىدهدد كده همدواره نمودهدا دارد  به همین دمیل، اسالم به پیروانش دسدتور مى

 زشتى را از خود دور سازند و با ظاهرى آراسته و زیبدا ظداهر شدوند  آراسدتگى،
یدت ایدن امدر، رعا ؛ زیرااستشوهر  اخالقى زن در برابر ىها تیمسوومیکى از 

 ،  چه بسا زن بدا ایدن كدارگردد ىمباع  ایجاد روابط عاشقانه و رضایت شوهر 
بدا  ،  از طرفدىكندد ىمحفظ عفت شوهر و سالمت جامعه ایفا  نقش مهمى در

او را از طرید   ىها خواسته ،توجه او را جلب نموده خود براى همسرش، آرایش
                                                           

ى : »062، ص 2۴، ج الشیعه وسائل   حّر عاملى، 1 نی ا بن دنف مف دى امَلدهی می مف دُب ىی حف می أف ْسدالف ی
ِْ دى ا داٌء فی نف بی

یجی    « امَتْزوی
  0۴ص ،همسرداریابراهیم امینى،  2.
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كه شوهرش از نامحرمدان چشدم  شود ىم و این امر سبب كند ىممشروع تأمین 
ِّب یاَّب بِأَطْ یاَها َأّْن َتطَ یَوَعّلَ : »دیفرما ىم 9  رسول خدابپوشد و تنها به او عش  ورزد

زن  بدر 1؛ةیُغا ُْدَوًة َوَعِشا   ِ یاَنْفَسَها َعّلَ   ّننََتَِها َوَتْعِرَض یَن بِأَْلَسِن زِ یاِِبَا َوَتزَ یبَِها َوَتّْلبََس َأْلَسَن ثِ یطِ 
ین وجده آرایدش نیکوتر رین عطرها خوشبو نماید و بهبهتكه خود را با  الزم است

هاى خود را بپوشدد و بامددادان و شدامگاهان خدود را بدراى  كند و بهترین مباس
 « آماده كند  شوهر

ًة َواَل ُعّنُِقَها   یفِ   لِّْلَمْرَأةِ َأّْن ُتَعطَّل َنْفَسَها َولَّْو ُتَعّّلُّق  یّنْبَغِ یاَل »فرماید:  مى ۷امام باقر َْ اوَا
قِ

ّنَاِء َوإِّْن یَأّْن َت َُدَع  یّنْبَغِ ی َّضاِب َولَّْو ََتَْسُاَها َمْسااً بِاْلِ سدزاوار نیسدت  2؛اَنْت ُمِسّنَةً ک َُدَها ِمَن اْْلِ
زیدور بگدذارد؛ هرچندد بدا آویخدتن یدک  كه زن، اگرچه پیر باشدد، خدود را بى

هرچند با مامیدن  بند  و شایسته نیست كه دستش را بدون خضاب بگذارد؛ گردن
 « كمى حنا 

بده  خواهندد مىه وقتدى كدن است یبر ا ها خانموشش برخى كاما متأسفانه، 
ش یدنندد، آراكت كنى و مهمانى شدرینش ا در مجلس جشن، شبیگردش بروند 

ه برایشدان كدن وجهدى یو به بهتدر پوشند مىخود را  ىها مباسن ی، بهتركنند مى
بازگشدت بده خانده،  محض بده؛ ومدى شدوند مىمقدور اسدت، از مندزل خدارج 

معمدومى خدود را  هداى مباسبدا را از تدن خدارج سداخته، یخوب و ز هاى مباس
ندت یش و زیدكنندد، آرا و یا در داخدل خانده، نظافدت را رعایدت نمى پوشند مى

؛ گردندد مىسداده در مندزل ظداهر  هداى مباسده و یدو با موهاى روم ندینما نمى
ش و دمبدرى یدد در خانه براى شوهرش آرایبا س باشد  زنکد برعیه باك درحامى

 نند كابان نتوانند در دمش جا باز یوچه و خكند تا دمبران ك

ص یارمان قابدل تشدخکگفت: خانم بندده در خانده، بدا خددمت شخاى مى
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ن یدى از اکدیاش خدانمم، ك: اى میگو مىبا خود  ها وقتست  به خدا برخى ین
دوخته، در خانده  اش مهمانىار و كط یه براى محكى را یبایقشند و ز هاى مباس

زم! ی  چند بار به او گفتم: عزداشت برمىهنه دست كن بلوزهاى یو از ا دیپوش مى
قشند را بپوش؛ ومى او  هاى مباسى از آن کیل، یكم روزهاى جمعه و تعط دست

 کیدستم؛ امدا اگدر ید نیمق ام بچها یداد: من در مقابل تو  پاسخ مى ىیرو ترشبا 
 1 كشم مىارانم خجامت کوضعم نامرتب باشد، جلوى همروز سر و 

معدر   خدویش را درزنان نباید به بهانه آراستگى بدراى شدوهر، آراسدتگى 
 گونه نیاد  ننامناسب از منزل خارج شو ىها مباستماشاى دیگران قرار داده و با 

َوال ُیْبا ُِدیَن : »گدردد ىمدرواج فساد در جامعده  و شوهر ىمهر ىبموجب  ،حركات

كده آشدکار اسدت  آن مقددار هاى خود را جدز زینت ،زنان 2؛ِزیّننََتَُهَن إاِلَ ما َظَهَر ِمّنْها
رص صورت و دست خطداب خداوند  «براى دیگران آشکار نکنند  ،ها تا م ( )قن

اِهّلِ : »دیدفرما ىمد 9به زندان پیدامبر َج اْْلَ ْجَن َتاَرُ همانندد زمدان  3؛ِة اْْلُوىَل یاَواَل َتاَرَ
 «در بین مردم آشکار نشوند  ،از اسالم پیشجاهلیت 

 . تأمین نیاز جنسی  5

یکى از عوامل نشاو و استحکام  ،رابطه جنسى میان زن و شوهر كه بدیهى است
كده بیشدترین عامدل افدزایش طدالق در  دهدد ىمدآمارهدا نشدان  خانواده است 

باید  ،زن در خلوت خود با همسرشباشد   این امر مى نکردن رعایت ،ها خانواده
در اسدالم  ،رو را نشان دهد  ازاین یشخاص، آمادگى جنسى خو ىها ظرافتبا 

بده همدین  امرى مستحب شمرده شده اسدت  ،ل جنسىئقدمى زن در مسا پیش
دمیل، زن و شوهر براى ادامه زندگى مشترک، باید نیازهداى جنسدى همددیگر را 
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ارى خدانواده و تأمین كنند  رضایتمندى از روابط جنسى، یکدى از عوامدل پایدد
َُ الَس »فرمود:  ۷سعادت زن و شوهر است  على ّورِة اَو  َْةُلسُن الص  قشنگى و  1؛عا

 « زیبایى چهره، نخستین پایه سعادت است 
شناسان خانواده، اگر زوجدین روابدط جنسدى  بر اساس نظر بسیارى از روان

را به بحرانى بزرگ  ىکخوبى با هم نداشته باشند، آمادگى دارند هر موضوع كوچ
نجامدد  بندابراین، زن موفد ، زندى یتبدیل كنند و حتى كار به جدایى و طدالق ب

جنسى شوهر غفلت ننمایدد  قدرآن كدریم، زندان را بده  ىها خواستهاست كه از 
تواندد از  هرنوعى مدى كه صاحبش در چهارچوب شرعى به كند ىمكشتزار تشبیه 

: زن خوب، زنى است كه نسبت به دیفرما ىم 9پیامبر اسالم 2شود  مند بهرهآن 
حضرت در بیانى دیگر فرمدوده:  3بیگانه عفیف و پاكدامن و شوهردوست باشد 

زن وظیفه دارد كه با بدن و مباس معّطر و پاكیزه، توأم با آرایش و آراسدتگى كندار 
شوهر باشد و با ظرافت خاص، آمدادگى خدویش را در تمدام سداعات مناسدب 

حضرت از این موضوع به عنوان یدک كدار  4ش اعالن نماید روز به شوهر شبانه
نیدز  5شمرده اسدت  هاى فراوان بر عبادى یاد كرده و براى آمیزش همسران، ثواب

هایتدان را  بهترین عطرهایتان را بزنید، زیباترین مباس»فرمود:  خطاب به زنان مى
، خویشتن را بده بپوشید و خود را به بهترین زیورهایتان بیارایید و هر صبح و شام

اگدر شدوهرتان از شدما »كدرد كده  حضرت توصدیه مى 6«شوهرتان عرضه كنید 
با »ز ین 7«تقاضاى آمیزش كرد، به او جواب رد ندهید؛ هرچند سوار شتر باشید 

                                                           

  ۱۴2، ص ۱، ج  ودرر امکلم   آقاجمال خوانسارى، شرح غرر امحکم0
ْم : »22۱  بقره، آیه 2 ْوتن َنى شی ْم أف کن ْرثف وْا حف ْأتن ْم فف ْرٌث َمکن ْم حف كن آؤن سف  «نی
من : »22۷، ص ۵، ج الکافی  كلینى، 3 کن ائی سف یرن نی ة   خف مف لی

ةن اْمغف یفف فی  «اْمعف
  ۵1۴  همان، ص 4
  ۷۳۵  همان، ص 5 
  ۵1۴  همان، ص 6
   همان 7
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زندى از پاسدخ »كه اگر  1«دادن نماز، خواسته شوهرتان را به تأخیر نیندازید طول
به خواب رود، تا زمدانى كده بیددار مثبت به شوهرش خوددارى كند تا شوهرش 

  2«كنند  شود، فرشتگان او را معنت مى

 . محبت9
گران باشدند  دل یه محبوب دكتشنه محبت هستند و دوست دارند  ها انسانهمه 

سدت، خدود را یگدران نیه بداندد محبدوب دكسى كبه محبت زنده است و  ىآدم
ن یدو همواره پژمرده و افسدرده اسدت  مدرد خدانواده هدم از ا شمارد مى كس بى

 هداى محبتش از ازدواج، از یست و تشنه محبت است  او پدیاحساس به دور ن
ار یدشایبه پددر و مدادر برخدوردار بدوده؛ امدا پدس از ازدواج، خدود را در اخت بى

ند  آنان را از سوى زن مشاهده ك هاى محبتهمسرش قرار داده و انتظار دارد كه 
م قلب دوست داشته باشد تدا شدوهر یرو، زن باید شوهر خویش را از صم ازاین

ان یوندى دوسویه است كه به استوارى بنیرا محبت، پیشود؛ ز مند عالقهنیز به او 
  امبته باید توجه داشت كه صرف محبت قلبى كافى نیست؛ انجامد مىى یزناشو

ه گاهى زن به شوهرش بگویدد: كد امى دارکد آن را به زبان آورد  چه اشیه باکبل
آنچده در زن، قلدب مدرا : »دیدگو مىر یسدپکزم! واقعًا تو را دوسدت دارمم شیعز

شتر دوست دارم یش  من زنى را بیبایند، مهربانىی اوست؛ نه روى زك ر مىیتسخ
ن زن و شوهر وجود یه بكخداوند بزرگ در قرآن به محبتى  3«تر باشد  ه مهربانك

د تا بدا آندان یخدا براى شما از جنس خودتان همسرانى آفر: »دارد، اشاره نموده
: دیدفرما مى ۷امدام رضدا 4«ان شما دوستى و مهربانى نهداد ید و میریانس بگ

                                                           

   همان 1
  ۵1۳همان، ص   2
  ۱2، ص همسرداری   ابراهیم امینى،3
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  «َمَوَّدًة َوَرْْحَةً 
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ه بده شوهرشدان كدمت هستند؛ زنانى ین غنیها براى شوهرشان بهتر بعضى زن»
سى را كوقتى : »دیفرما مىز ین ۷امام صادق  1«نند كاظهار عش  و محبت مى 

 2«دوست دارى، به او خبر بده 

 . احترام1

هدا دوسدت دارندد  آنهاسدت  آدم ها حفدظ حرمدت یکى از نیازهاى مهم انسدان
دیگران به آنان احترام بگذارند  در عرصه خانواد نیز رعایدت ایدن امدر ضدرورى 

احتدرام زن بده است؛ یعنى زن و شوهر باید حرمدت همددیگر را حفدظ كنندد  
  گرداندد ىمد اش آمداده بهتر و بیشدتر و براى تالش دهد ىمبه او توانایى  ،شوهر

از  ،دادن به سخنان او زدن، گوش ایستادن، با ادب حرفبه احترامش او،  سالم به
در را باز كند و با  به خانه، د هنگام ورود مردنمایجمله این امور است  زن سعى 

او را بدرقده  ،مب خندان و چهره باز به استقبامش بدرود و هنگدام رفدتن از مندزل
 جداى خواهدد راى در روح شدوهر بد تأثیر شایسدته ،نماید  همین عمل كوچک

َِ   ِرمُ ک َُدة  اْمَرَأة  تُ ی َُدة  َسعِ یَسعِ : »دیفرما ىم ۷امام صادق گذاشت  ُعاُ  یِ  َوُتطِ یَزْوَجَها َواَل ُتْؤ

او آزار خوشا به سعادت زنى كه شوهرش را بدزرگ شدمارد و بده  3؛ِع َأْلَّوالِ یََجِ  یفِ 
   «نرساند و مطیع همسرش باشد

ه هرگداه وارد كدارم  ىرد: همسركآمد و عر   9خدمت رسول خدا ىمرد
  كند ىم ام بدرقه ،روم ىمرون یو چون از خانه ب دیآ ىمبه استقبامم  ،شوم ىمخانه 

)مخدارج  ىرزق و روز ى: اگدر بدرادیدگو ىمد ،ندیب ىمن یه مرا اندوهگك ىزمان
 ىه خداوند آن را به عهده گرفته است و اگر بدراك، بدان ىخور ىم( غاه ىزندگ

ر آخدرت کدشتر بده فیب) ندكاد ی، خدا اندوهت را زىخور ىمآخرت خود غاه 
                                                           

  ۵۱2، ص 2، ج الوسائل کمستدر  حسین نورى، 1
  0۴0، ص ۴۷، ج بحار األنوار  محمدباقر مجلسى، 2
  ۱۵۷، ص ۴2، ج    همان3
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ارگزاران كداز  ىکی ،ن زنیو ا است ىارگزارانكخدا  ىبرا»فرمود: غمبر یپ  ( ىباش
  ِمانْ   َّللَِِ ُعاََماًل َوَهاِّذهِ إَِّن  ؛د اسدتیاز پاداش شه ىمیبرابر با ن ،ه پاداش اوكخداست 

ا نِْصُف َأْجِر الَشهِ   ُعََملِ ِ   1 « ُدیََلَ

 پذیری . مدیریت9
آید، پذیرش مددیریت مدرد  هایى كه بین زن و شوهر به وجود مى یکى از چامش

كند كه چرا باید مرد مددیر خدانواده باشددم حقیقدت، ایدن  است  زن تاور مى
هاى او مانندد تدأمین  ، با توجده بده مسدوومیتاست كه واگذارى مدیریت به مرد

مخارج زنددگى و سرپرسدتى فرزنددان، امدرى مشدروع و منطقدى اسدت  قدرآن 
َُ َقَّواُمااّوَّن َعااََل الّنَّساااء»دانددد:  مدددیریت خاندده را از آنی مددرد مى  ،مددردان 2؛  ..الّرَجااا

 تیریمدد رشیپدذ زن، قدانونى بندابراین، وظیفده « ندا زنانسرپرست و نگهبان 
رش و  ىیخدودرا اسدتبداد،» معنداى بده ت،یریمدد است كده واضح وهر است  پن

 تحددت مجموعدده در حیصدح ریتدددب» معنداى بدده هکدبل سددت؛ین «خودمحدورى
َُ َقَّواُماّوَّن َعاََل الّنَّسااء: »فرموده خداوند اگر رو، ازاین  است «تیریمد  در ،«الّرَجاا

وُهَن » و یددا 3«بِالِْقْساا  نیَ ّوُنااّواْ َقااَّوامِ ک» هدداى مطیفددى چددون توصددیهكنددارش  َوَعاااِْشُ

سدازى و رهبدرى  نماید  مدیریت مرد، یعنى هدایت نیز مطرح مى  را 4«بِا َْْعُروف
كشتى خانواده به سوى جزیره سالمت و آرامش، و این مسوومیت سنگین، تنها از 

 آید  عهده مرد برمى
ََ   َعََل   الَزْوِج   َما َلُّق : »دیپرس و آمد 9امبریپ خدمت زنى اا َأّنْ   ا َْْرَأةِ َفَقا َواَل   َعا ُ یُتطِ   ََلَ

 رده،كد اطاعدت او از: حضرت در پاسخ فرمود ستمیچ زن بر مرد ح  5؛  یَتْعِص 
                                                           

  ۱2، ص 21، ج  وسائل الشیعه  حّر عاملى، 1
  ۱۷نساء، آیه .  2

 «اید! برپا كنندگان عدل و داد باشید  اى كسانى كه ایمان آورده: »0۱۵  نساء، آیه ۱
 «رفتارى كنید  و با آنها خوش: »0۳  نساء، آیه ۷
  ۵1۴ص  ،۵، ج الکافی  كلینى، 5
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پدذیرى  بدیهى است كده یکدى از مادادی  اطاعدت، مدیریت« ند کن نافرمانى
 شوهر است 

 آن بده مشدروو رخداوندد،یغ از هدا اطاعت همده ه در اسالم،ك است گفتنى
 داد، تیمعا به فرمان شوهر اگر ن،یبنابرا نباشد  امهى در آن تیمعا هك است
 او از دیدنبا ر،یدنگ را خدود واجدب روزه رمضان، ماه در: گفت همسرش به مثالً 

ِْ »ند  پیامبر فرمود: ك اطاعت اّنَ    َِنْ   نَ یاَل  ُّلّوٍق فِ   َْ َْ االِِّق یَمْعِص  ی َِ ؛ ِة اْْلَ
 ن نددارد،یدد 1

 « ندك روىیپ مخلوقى از است، خام  تیمعا هك آنجا هك سك آن

 کالمی . ارتباط1 

 بدا خدانواده اعضداى كالمى است؛ یعندى ارتباو خانواده، مهم نیازهاى از یکى
و  مشدکالت امدر، در حدل این  باشند داشته همدیگر صحبت نمایند و گفتمان

رعایدت  عدم بسیار مؤثر است؛ در مقابل، خانواده اعضاى بین صمیمیت ایجاد
 شدبانه در خدانواده كارشناسان، اعضاى اعتقاد به  دارد منفى پیامدهاى این امر،

باشدند؛  داشدته وگو گفدت و ىالمدك ارتبداو یکددیگر با ساعت ۱ تا 2 باید روز
 كرده است:  پیدا بسیار كاهش میزان، این اكنون هم كه درحامى

 هشددار مرز به خانواده، اعضاى میان كالمى ارتباطات و وگو گفت كاهش»
دهدد  مى نشان پژوهش، یک نتایج  كند مى تهدید را ها خانواده سالمت و رسیده

 آنهدا !است دقیقه ۷۳ فقط روز، در فرزندان با شاغل وامدین كالمى هم میزان كه
 تماشداى یدا وآمدد رفت مشدکالت شدغلى، هداى گرفتارى: همچدون دالیلى به

 و كنندد مى سدپرى خدود فرزنددان بدا را روز در دقیقه ۷۳ حدود فقط تلویزیون،
 2 «شوند مى كالم هم

 همه از كه ىجمالت یکدیگر، با گفتن سخن هنگام كه است نیا اسالم هیتوص
                                                           

  ۷۱، ص 2 ، ج ۷عیون اخبار الرضا  شیخ صدوق، 1
  www.aftabir.com ر ک: پایگاه اینترنتى آفتاب: 2
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 آمرانده ىگاه  شود دهیشن بایز ىپاسخ تا گردد انتخاب است، تر مؤّدبانه و باتریز
 تدنش را و ىمفظد برخدورد زمینده ختده،یبرانگ را مرد تیحساس زن، گفتن سخن

 اید كلمده شدوهر اید زن صدحبت، هنگدام است، گاهى ممکن  نماید فراهم مى
 امدام بماندد  ىبداق مقابدل طرف ذهن در ها سال تا آن بد اثر د كهیبگو ىا جمله
نَ : »دیفرما ىم ۷على ََ االْ   َوَأْلِسّنُّوا ََلُ ََ   ِسنَ َیْ   لََعَّلُهنَ   َمَقا گفتدار  خوش زنان، با 1 ؛الِْفَعا

همچندین   «شدوند نیکورفتدار و كردار خدوش هدم ایشدان تا باشید و نیکوسخن
طَاِب   یأَْجُِّلّوا فِ » :فرمود حضرت اَّواب  َل یَتْسَمُعّوا ََجِ   اْْلِ  تدا دییدبگو سدخن بدایز 2 ؛اْْلَ

 «د یبشنو بایز پاسخ

  یر یپذ عذر. 5

هاى مختلدف فدردى و اجتمداعى دچدار  حقیقت این است كه انسان در عرصده
كندد و  افتد  گاهى زن اشتباه مى خانواده نیز این امر اتفاق مىشود  در  مغزش مى

اى به اندازه زندگىی خدانوادگى،    زندگىی اجتماعىیصورت، ه گاهى مرد؛ دراین
گر یدکدیسدت  اگدر اعضداى خدانواده بخواهندد نسدبت بده یازمند گذشدت نین

ا یو  دپاش مىنند، زندگى آنها از هم كهم را دنبال  هاى مغزشنند و ك رىیگ سخت
زن بد، عدذر : »دیفرما مى 9ن زندگى را تجربه خواهند نمود  رسول خدایبدتر

 َْشُ »فرمدود:  ۷ىامام علد 3«بخشد  ش را نمىیرد و خطاهایپذ شوهرش را نمى

 ىخواه ه عدذركداسدت  ىسكن مردم، یبدتر 4؛قبل الَّذنّبیقبل الُعّذَر َوالیَمن ال الّن اسِ 
 «نگذرد رد و از خطاى آنها یگران را نپذید

ش از ازدواج به مدن یت از خانواده گفت: شوهرم پیس دادگاه حمایزنى به رئ
                                                           

  216، ص األمالی    شیخ صدوق،1
  0۵۴، ص  غرر الحکم ودرر الکلم  عبدامواحد تمیمى آمدى، ۱
  2۱۵، ص 01۱، ج بحار األنوار  محمدباقر مجلسى، 3
  06۵، ص ۷ج  ، غرر الحکم ودرر الکلم  عبدامواحد تمیمى آمدى، 4
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رده كدن موضدوع را از مدن مخفدى یه خدمت سربازى را انجام نداده و اكنگفت 
د به خدمت سربازى برود  ین زودى بایه به همكش متوجه شدم یبود  چند روز پ

  1نم ك ه به من درو  گفته، زندگىكبا مردى  توانم نمىمن 
بدارى را بدراى  بدیهى است كه عدم گذشت در چندین مدواردى، نتدایج گران

 زند  زندگى رقم مى

 دادن به شوهر  هی. روح4

شود  شتر از مشکالت درون بوده و سبب مىیرون از خانه، بیمعمواًل مشکالت ب
د در رویدارویى مدرد بدا یدان، زن باین میباشد  در ا شتر یمرد ب ىذهن ىریكه درگ

ه مدرد را در یدمشکالت و رفع آن، پناهگاه شوهرش باشدد  بدا سدخنانش، روح
گفتن  سخن ىنه را برایگر، زمیت كند و از طرف دیبرخورد بهتر با مشکالت تقو

 2د یشوهر از مشکالت دیگرش فراهم نما
و بزرگدان دیدن بهدره  :توان از زندگانى ائمده اطهدار در این خاوص، مى

دادندد؛  انبوهى از مشکالت، به ایشان روحیده مى گرفت  همسران آنان در میان
، حزن و اندوه را از دل ۳به چهره فاطمه زهرا ۷ىمثال، نگاه حضرت عل ىبرا

 ىزدن بدا آن بدانو یقین، حدرف وقتى نگاه چنین اثرى دارد، بده 3برد  ىحضرت م
، کیط خانه را با گفتار نیداشته است  هنگامى كه زن، مح ىشتریر بیمه، تأثیكر
كنده سازد، حریم منزل به صورت مأمناز  مدرد درآمدده،  ىبدرا ىمهر و محبت آ

شود  شاید بدر ایدن  ىافزوده م ىو ىمند بخشد و به قدرت ىد به او مینشاو و ام
سدته بده یزنان شا ىها ىژگیکو، از ویبا كالم ن ىبخش اساس است كه هنر آرامش

 4رود  ىشمار م
                                                           

  0۱۵۷آبان  01  روزنامه اطالعات، 1
  66، ص ازدواج پیوندی مقدسزاده،  امله قلى   فر 2
  ۱۴۱، ص 0، ج كشف الغمة فی معرفة االئمه  محق  اربلى، 3
  ۴۳، ص مراحل ازدواج در اسالم  مجید رشیدپور، 4
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  خانهبخشی در امور  . سامان51

بخشى به امور خانه است؛ یعنى زن  مسائل مهم در زندگى مشترک، نظامیکى از 
اى سامان دهد كه همه چیز سر جاى خود قرار گرفته باشد   وضع خانه را به گونه

اند؛ تا آنجدا كده  به آن بسیار اهمیت داده :این، همان امرى است كه اهل بیت
ه و فرمدوده: نامه امهى خویش همگان را بدان سدفارش نمدود در وصیت ۷على

ه بده یتم بددو برسدد، توصدیه وصدكدبه هر  1 ؛مکبنَِتَْقَّوى اَّللَِ َو َنظِْم أَْمرِ  ینَتَابِ کَوَمْن َبَّلَغُ  »
  «نم ك ىو نظم در امور م ىامه ىتقوا

َزْوِجَهاا   ِت یابَ   ِمانْ   ََم اْمَرَأٍة َرَفَعْت یأَ : »كند مىنقل  9 اكرمامبر یاز پ ۷ صادقامام 

ْ یَها َوَمْن َنظََر اَّللَُ إِلَ ی ُُد بِِ  َصوَالاً َنظََر اَّللَُ َعَز َوَجَل إِلَ یَمّْوِاٍع إىَِل َمّْوِاٍع ُترِ ئًا ِمْن یَش  َْ هر  2؛َعّّذْب ُ یِ  
ند تدا امدور خانده را سدامان دهدد، كجا  زى را جابهیه در خانه همسرش چكزنى 

ت خددا یدعنا ه مدورد مطدف وك سك خداوند به او نظر مطف خواهد داشت و آن
 «باشد، عذاب نخواهد شد 

 . کسب اجازه برای تصرف در اموال شوهر55

هاى دینى، هرگونه تارف در امدوال شدوهر، مندوو بده اجدازه او  بر اساس آموزه
تواند بدون اطالع شوهر، امدوال وى را  شود كه زن مى باشد  گاهى تاور مى مى

فرمدود:  9ول اعظمكه چنین تاورى، صحیح نیست  رس خرج نماید؛ درحامى
نِ یَواَل َتَص َُدَق ِمْن بَ » َْ « در خانه شوهر صدقه ندهد؛ مگدر بده اجدازه او  زن 3 ؛نَتِِ  إاَِل بِإِ

ند، كطب  برخى روایات، زن اگر بخواهد در خانه همسر از مال خودش هم نذر 
 یَزْوِجَهاا فِا  لِّْلَمْرَأةِ أَْمر  َماعَ   َس یلَ »فرمود:  ۷د با اجازه شوهرش باشد  امام صادقیبا

ِّن َزْوِجَها إاَِل فِا ی َواَل ِهبٍَة َواَل َنّْذٍر فِ یٍ ِعنَتٍّْق َواَل َص َُدَقٍة َواَل َت ُْدبِ  َْ ا إاَِل بِإِ ا أَْو یَ اةٍ أَْو بِاّر َوالِا َُد کازَ  یَماَِلَ

                                                           

   ۷22، ص نهج البالغه  شریف رضى، 1
  ۷۵0، ص 20، ج الشیعه  وسائل؛ حّر عاملى، ۷02، ص األمالی،    شیخ صدوق2
  ۵1۴، ص ۵، ج الکافی  كلینى، 3
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ن یدد: ایند )بگوكر یا تدبیند، صدقه بدهد كزن ح  ندارد برده آزاد  1؛ِصَّلِة َقَراَبنَتَِها
ند؛ مگدر ك ىا نذریو  دیا بخششى در مال خود نمایبرده، بعد از من آزاد است( 

وندد بدا یا پیدن یه بده وامددکدنیا ایدات مال كبا اجازه شوهرش جز در پرداخت ز
امبته از نظر فقها، فقط نذر زن بایدد بدا اجدازه شدوهر باشدد و سدایر « شان یخو

 تارفات وى در اموال خودش، اشکال ندارد 

  یسگزارسپا. 12
؛ تأمین مسکن، خوراک و پوشاک اسدت ،یکى از وظایف مرد در برابر همسرش

حاصدل دسدترنج خدود را بدراى او و  شدوهرش كده ومى سزاوار است زن بداندد
چراكده  ؛سپاسدگزارى شدود ىواز  كده و دوست دارد آورد ىمفرزندانش به خانه 

دکر و  مانند همه انسان  ۷ صدادقامدام   اسدت قددردانىهاى دیگر، دوستدار شن
ِْ َواِّْن ُمّنَِعاْت َرِاایَْت : »دیفرما ىم بهتدرین زندان  2؛َخْیُ نِساِءُکْم النََتِی اِّْن ُاْعطیاِت َشاَکَر

آن است كه چون به او چیدزى داده شدود، سپاسدگزارى كندد و اگدر بده او  ،شما
  «راضى باشد  ،چیزى داده نشود

 . قناعت 55

عوامل پایدارى بنیان خدانواده اسدت  قناعدت و  جمله از ،اقتاادى ىزیر برنامه
در مقابل، توقع باال موجدب   باشد ىم مسلمان زن ىها ىژگیواز  ،بودن خرج كم

  اگدر زندان، مددیریت شود ىم او موجب انحراف و گاهى ،آزار و رنجش همسر
غیدرالزم و تشدریفاتى تنظدیم  ىها خرجامور خانه را بر محور قناعت و پرهیز از 

نداشته باشدند،  آنان ز شوهران خود، توقعات بیجا و خارج از توان مامىكنند و ا
نهداد  ىها هیدپاشددن  سسدت بسیارى جلوگیرى خواهند كدرد  ىها تنشاز بروز 
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مادى و اقتاادى است و چه بسدا  ظاهر كوچکی  به لئخانواده، گاهى در اثر مسا
   آورد در هاى بزرگ سر از بحران ،امور جزئى

كه زن نبایدد شدوهر را بده سدختى و زحمدت  شود مى استفاده از متون دینى
از همدده زنددان  1؛ًة أقَّلُهااَن َمؤَنااةً کااأْعَظااُم الّن ساااِء َبرَ »فرمددود:  9  اكددرمبیندددازد  نبددى 

دیگر از حضدرت آمدده:  ىدر روایت «كمتر باشد  انكه خرجش انندآن ،تر ربركتپن 
براى زن جایز نیست كه شدوهرش را بده  2؛ َفّْوَق َطاَقنَتِ  ّّلَف َزْوَجَهاکُل لِّْلَمْرَأِة َأّْن تُ َیِ اَل »

كده  میخدوان ىمد ۳ى حضرت زهدرااندر زندگ «اش مجبور كند  بیش از توانایى
، بردبدارى هدا ىسختگاه در خانه از شوهر خود تقاضایى نکرد و همواره در  هی 

حتدى گداهى غدذایى بدراى خدوردن در خانده  ؛و هرگز شکایتى نکردنمود پیشه 
شدرمندگى  سببمبادا  نمود ىچیزى مطامبه نمایشان اما  ؛شد ىنمیافت  ۷ ىعل

 همسرش شود
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خنددان  اى چهدرهندد، بدا ك رفتدارى خوشاخالق باشد، با مدردم  ه خوشكسى ك
ز و محتدرم اسدت و یدالت بردبار باشد، همواره عزکد و در برابر مشیسخن بگو

ه بدداخالق باشدد، بدا كدسدى ك؛ امدا شود نمىروانى مبتال  هاى مارىیبهرگز به 
ند و یا تندخو و بدزبان باشد، زندگى تلخ كده با مردم مالقات یشك صورت درهم

ژه براى زن یو اخالقى، براى همه الزم است؛ به و ناگوارى خواهد داشت  خوش
ها زنددگى مشدتركى را تجربده  با هم هستند و سال  شهیهمن دو، یرا ایو شوهر؛ ز

  كنند  مى
طعدم زنددگى سدعادتمند را  شیها بچهخودش، همسر و  خواهد مىاگر زن 

 تلخى اوقداتشه شاد و خندان باشد، یند، همكبچشند، باید اخالقش را اصالح 
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  خانده توان مىزبان باشد  با اخالق خوش  نیریو ش برخورد خوشند و کو دعوا ن
با بدداخالقى،  ه این محیط امن راكست یف نیا حیرا به صورت بهشت درآورد  آ

در اثدر بددرفتارى زن و شدوهر  هدا طالقشدتر یندیم! بكل یبه جهنمى سوزان تبد
   ردیگ مىصورت 

شه ناهار و شدام را یه شوهرم همكرد كت یاکگویند: زنى به شوراى داورى ش
ه زنم اصاًل بدا مدن كن است ی  شوهر جواب داد: علت اخورد مىرون از خانه یب

ز برداشدت و در یداسدت  زن ناگهدان خیزن دن نیرت بدداخالقسازگارى ندارد و 
  1زد  کتكحضور اعضاى داورى، شوهرش را 

 ازارد،یدب زبدانش بدا را شدوهرش كده ىزند هدر» :دیفرما ىم 9امبر اسالمیپ
 قبدول را کشیند كار  یه و ردیپذ ىنم او از را ىمستحب و واجب كار  یه خداوند

 هدا شب و ردیبگ روزه روزها كند؛ هرچند ىراض را شوهرش كه ىوقت تا كند ىنم
 2 «شود مشغول عبادت به
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