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مقدمه ی ناشر

از  يکی  و  الهی  بزرگ  نعمت های  و  اسرار  از  يکی  ازدواج 
پديده های اجتناب ناپذیر زندگی بشری است، با ازدواج کانون 
زوجین  دوش  بر  جديدی  وظايف  و  می گیرد  شکل  خانواده 
مشترک  زندگی  به  پا  تازه  که  زنی  و  مرد  گر  ا می شود.  گذاشته 
گذاشته اند با اصول و معیارهای يک زندگی سالم و موفق آشنا 
باشند و در همه حال حقوق يک ديگر را رعايت کنند، آرامش و 
آسايش بر محیط خانواده حکم فرما می شود و لذت، شادی و 

امید به زوايای آن سايه می اندازد.
روابط  و  همسرداری  خصوص  در  الزم  اطالعات  داشتن 
زناشویی می تواند فرصت ارتباط موثر و آمیخته با شور، اشتیاق، 
شود. افراد  تعالی  و  رشد  سبب  و  آورد  فراهم  را  لذت  و  گرمی 
کتاب با عنوان »دوستت دارم«  با بهره گیری از تعالیم  این 
آموزه های دينی به شیوه های محبت و مهرورزی همسران  و 
که می تواند زمینه ساز  به يک ديگر پرداخته است. روش هایی 
از  و  شود  زناشویی  زندگی  پايداری  و  دوام  شیرينی،  طراوت، 
و  و مهرآفرین خانواده ها  گرم  کانون  و متالشی شدن  فروپاشی 

گوار آن پیش گیری کند. پیامدهای نا
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گونه ای  به  مطالب  است  شده  سعی  مجموعه  این  در 
که همه ی خانواده های عزیز ایرانی  جمع آوری و تدوین شود 
و  شوند  برخوردار  آن  از  بتوانند  گاهی  آ و  سواد  سطح  هر  با 

استفاده ببرند.
امید است از این رهگذر بتوانیم زمینه ی تقويت محبت و 
و  فراهم آوريم  را  بین خانواده ها  از پیش  روابط عاطفی بیش 
آينده ای بهتر و امیدآفرین برای فرزندان این سرزمین رقم بزنیم.
وظیفه ی خود می دانم از همه ی کسانی که در این راه ما را 

ياری و ياوری دادند، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.

ماشااهلل کاربخش راوری
مدیر مسئول انتشارات مهرتا
تابستان 1401



دیباچه

ُحب و َمحبت از ريشه ی »ُحب« به معنای دانه ی گندم، جو 
و غالت ديگر است. هم چنان که دانه زمین را می شکافد و در آن 
جای می گیرد، محبت نیز، قلب انسان را شکافته و در آن می نشیند. 
جمله  از  يک ديگر  دوست داشتن  و  عشق ورزی  محبت، 
همه ی  فطرت  و  سرشت  در  متعال  خالق  که  است  اموری 
به  صورت  انسانی  هر  که  به گونه ای  است،  نهاده  انسان ها 
فطری چنین نیازی را در خود احساس و آن را در زندگی خود 
کرده است. نیاز انسان به محبت کردن و مورد محبت  تجربه 
این  که  مواردی  در  حتی  که  است  زياد  چندان  واقع شدن 
افسردگی و احساس  او دچار  ارضا نشود،  و  برآورده نشده  نیاز 
به  ديگری  عدم تعلق  و  کسی  به  عدم تعلق  از  ناشی  بیهودگی 
روانی  و  روحی  بیماری های  انواع  گرفتار  نتیجه  در  و  شده  او 
می شود و باالخره علت اصلی و اساسِی محبت ورزی در انسان، 
حس کمال جویی او و احساس وجود کمال در محبوب است. 
انسان فطرتًا کمال خواه است و به  طور کلی، به  سوی هرکسی 
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که در وی کمال سراغ داشته باشد، جلب و جذب شده و نسبت 
به وی انس و عالقه پیدا می کند، چرا که نزديکی و انس با وی را 
وسیله ای برای رفع نقص خود و استکمالی برای خود می داند. 
ک و زرنگ می کند و  »عشق و محبت، سنگین  و تنبل  را چاال
حتی از کودن، تیزهوش می سازد. پسر و دخترى که هیچ کدام 
آن ها در زمان تجردشان در هیچ  چیزی نمی انديشیدند، مگر در 
آن چه مستقیمًا به شخص خودشان ارتباط داشت، همین  که 
به هم دل بستند و کانون خانوادگی تشکیل دادند براى اولین 
می بینند،  عالقه مند  ديگر  موجودى  سرنوشت  به  را  خود  بار 
شعاع خواسته هايشان وسیع تر می شود و چون صاحب فرزند 
و  تنبل  پسرک  آن  می شود.  عوض  روحشان  به کلی  شدند 
ک و پرتحرک شده است و آن دخترکی که  کنون چاال سنگین ا
کنون تا صداى کودک  به  زور هم از رختخواب برنمی خاست، ا
کدام  می جهد.  برق  همچون  می شنود،  را  گهواره نشین اش 
نیروست که َلختی و رخوت را ُبرد و جوان را این چنین حساس 
برای  بسیاری  نیست «.آثار  محبت  و  عشق  جز  آن،  ساخت؟ 
چند  این  به  می توان  ازجمله  شمرده اند  محبت  و  عشق  ابراز 

مورد اشاره کرد:
1. صفا و صمیمیت بیشتر و بهتر؛

2. جلب اعتماد؛
3. جلب توجه همسر؛

4. استحکام بنیان خانواده؛
۵. خودپنداره ی شخصیتی مثبت؛  

۶. بهره مندی دنیوی و اخروی؛
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7. لذت بردن از زندگی و ارتباط با ديگران؛ 
8. جلوگیری از کدورت ها؛

۹. خودباوری مثبت؛    
10. داشتن خانواده ای پرنشاط و شاداب؛

11. نجات فرزندان از جدایی پدر و مادر و بی سرپرستی؛
12. دل گرمی به کسب وکار و فعالیت های مربوط به معاش؛
13. نجات اعضای خانواده از انواع آلودگی ها و انحراف های 

اخالقی و رفتاری؛  
خدادادی  توان مندی های  و  استعدادها  شکوفایی   .14

اعضای خانواده به طور درست و کامل؛ 
کمیت  1۵. دل گرمی همه ی اعضا به خانه و خانواده و حا

عشق و دل دادگی به هم و دل درگرو غیر نسپردن.1
به  همسران  محبت ورزی  روش های  کوچک  دفتر  این  در 
يک ديگر را برشمرده ايم، امید آن که لحظه به لحظه بر گرمای 

صمیمیت و محبت کانون خانواده افزوده شود.
ُشکر که این نامه به عنوان رسید

پیشتر از عمر به پايان رسید2

الحمد هلل  رّب  العالمین

1. همسران شايسته، ص 242.
2. نظامی.





بخش اول:

ی مستقیم ز محبت ور





دل  در  عالقه ای  و  حب  ديگری  يا  و  خود  به  نسبت  وقتی 
داشته باشیم و در صدد ابراز و نشان دادن آن باشیم، بی شک 
رفتارِی  قالب های  در  را  آن  و  می زنیم  اقداماتی  به  دست 
کلمات، فرستادن نامه، خريد  گون نشان می دهیم. بیان  گونا
هديه، دفاع از او، بوسیدن، بغل کردن و ... از جمله ی آن موارد 
به   را  ديگران  به  خود  محبت  و  مهر  صورت،  این  در  است، 
صورت مستقیم نشان می دهیم. این رفتارهای محبت آمیز به 

دو گونه ی گفتاری و غیرگفتاری میسر است.

فصل اول: محبت ورزی گفتاری

از جمله ابراز محبت های مستقیم نسبت به ديگران، ابراز 
برای  طرفین  محبت ،  ابراز  نوع  این  در  است.  زبانی  محبت 
و  گفتاری  قواعد  از  هم ديگر  به  عالقه  و  عشق  نشان دادن 
کنايات  کلمات، عبارات، َمثل ها، شعرها، اشارات و  استفاده از 
کنون به مواردی از  زبانی و نوشتاری و نظایر آن بهره می برند. ا

محبت ورزی زبانی اشاره می کنیم:
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1.ُخوشسخنبودن

به  است؛  زندگی  در  شادابی  و  طراوت  باعث  خوش زبانی، 
زندگی روح می بخشد و آن را از خمودی و بی معنایی می رهاند.1 
همسران عاشق هیچ گاه نام يک ديگر را بدون صفت خوب و 
احترام  همسرشان  شخصیت  به  که  چرا  نمی آورند،  پسنديده 
و  مثبت  کلمات  از  درخواستی  هر  دنبال  به  آن ها  می گذارند. 

پرانرژی استفاده می کنند.
نیک گفتاربودن هنگام سخن گفتن با همسر و او را با القاب 
ابراز  معجزه آسای  روش  های  از  صدازدن  پسنديده  صفات  و 

محبت و عشق به همسر است. 
عزیزم! لطف می کنی چای بریزی؟

کدبانوی خوشگلم! لباسم را اتو می زنی؟
آقای مهربانم! می شه آخر هفته بريم مسافرت؟

فاطمه جان، آقا رسول، می شه تلفن را جواب دهی؟
بانوی من، آقای من، لطفا به من کمک می کنی؟

فوتکوزهگری
اگـر می خواهیـد از همسـرتان یا افراد دیگـر انتقاد کنید، 
قـراردادن  دهیـد.  قـرار  مثبـت  عبـارت  دو  بیـن  در  را  آن 
جملـه ی منفـی در بیـن دو جملـه ی مثبـت از شـدت اثر 
تخر�یبـی آن کـم کـرده و بـا اشـاره بـه نـات مثبـت، فـرد 
احسـاس می کنـد فقط نات منفـی دیده نشـده و راعیت 
انصـاف شـده اسـت، بـه همیـن دلیـل انگیزه ی بیشـتری 

بـرای تغییـر و بهبـود شـرایط خواهد داشـت.

1 . همسران شايسته، حسین زاده، علی.
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به این صورت )جمله ی مثبت + جمله ی منفی + جمله ی مثبت(
شـا مرد سخت کوشـی هسـتید، اگرچـه ام را بـه تفر�یح و 
بیـرون نمی بریـد، اام به نیازهای منزل حسـاس هسـتید.
شا مهربانید، اگرچه به خاطر تذکرهای زیادتان ناراحت 

می شوم، ولی می دونم دوستم دارید.
امـروز  برنجتـان  اگرچـه  آشـپز بی نظیـری هسـتید،  شـا 

شـور شـده، اام خورشـتتان معرکـه هسـت.
شـا خیلـی بـرای بچه هـا زحمـت می کشـید، هرچند که 
 در درس دادن آن هـا در خانه داد می زنید که من رو 

ً
دائـا

عصبانـی می کنـد، اام می دونم که شـا در مـورد بچه ها، 
مسـئولیت پذیرتر�ن زنـی هسـتید که من می شناسـم.

مهارت حضرت زهرا؟اهع؟ در استفاده از ابزار زبان برای نشان دادن 
عشق و عالقه ی خويش به همسرشان امیرالمؤمنین؟ع؟ در این 

عبارت زیبای ايشان خطاب به همسرشان نمايان است:
به  جانم  اْلِوَقاُء؛1  ِلَنْفِسَک   َنْفِسی   َو  اْلِفَداُء،  ِلُروِحَک  »ُروِحی 

فدايت و خودم به قربانت«.

همسر 2.دلجوییاز

 آدمی همواره در حال تحول و دگرگونی است. عوامل بیرونی و 
تأثیر  وی  از  يا  می گذارد  تأثیر  انسان  بر  بسیاری  درونی 
و  خوش حال  گاهی  ناراحت،  و  غمگین  گاهی  می پذیرند. 
و  دل انگیز  و  باصفا  بهشتی  همچون  را  دنیا  گاهی  خندان. 
به  شرايطی  چنین  در  می بیند،  ابدی  و  سوزان  جهنمی  گاهی 
کند و   شدت نیازمند همدلی و همراهی است تا با وی درد دل 

با او انس بگیرد.

1. مدينةالمعاجز، ج 3، ص 3۶۹.
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فوتکوزهگری
هـر وقت امدربزرگ قهر می کـرد، پدربزرگم درِ ظرف های 
امدربـزرگ  تـا  می کـرد  سـفت  خیلـی  رو  ترشـی   و  مربـا 
بزنـد. باهاش حـرف  شـود  مجبـور  و  کنـد  بـازش  نتوانـد  

همسران می توانند سنگ صبور هم و برای يک ديگر گره گشا 
حل  را  يک ديگر  مسئله ی  نتوانند  همسران  گر  ا حتی  باشند، 
به تنهایی،  هم ديگر  نزد  درددل کردن  و  سخن  شنیدن  کنند، 
روانی  و  روحی  اندوه  و  غم  از  و  است  آرامش  نويدبخش 
ابراز آن فقط برای دوران خوشی و  و  می کاهد. مهر و محبت 
محبت،  گستره ی  و  دامنه  است  شايسته  بلکه  نیست،  سرور 
ناخوشی ها و سختی ها را نیز پوشش دهد و از رنج و آالم بکاهد.

3.دوستتدارم

»دوستت دارم« را
من دالویزترین شعر جهان يافته ام

خ من است. این گل سر
دامنی پر کن از این گل که دهی هديه به خلق

که بری خانه ی دشمن
که فشانی بر دوست،

کندن اوست! راز خوش بختی هرکس به پرا
در دل مردم عالم _ به خدا _

نور خواهد پاشید
روح خواهد بخشید.

تو هم ای خوب من! این نکته به تکرار بگو
این دالویزترین شعر جهان را همه وقت
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نه به يک بار و به ده بار، که صد بار بگو
»دوستم داری« را از من بسیار بپرس

دوستت دارم را با من بسیار بگو1
»دوستت  جادویی  جمله ی  این  همسران  است  شايسته 
دارم« را روزانه به همسر خود هديه دهند تا شور و نشاط زندگی 
همسران  شود.  محکم تر  محبت  و  مهر  پیوند  و  دوچندان 
را سبب  ابراز عشق هراسی ندارند، بلکه آن  از  موفق، نه تنها 
کوچک ترین  به  و  می دانند  بیشتر  خوش بختی  و  شادکامی 
بهانه این جمله ی طالیی را به زبان جاری می کنند. از اثرات 

شگفت انگیز »دوستت دارم«، تسخیر قلب همسر است. 

فوتکوزهگری
عشق امنند ناز است نیت که کردی، دیگه نباید به 

اطرافت ناگه کنی.

رسول خدا؟ص؟ در کالمی شیوا و زیبا می فرمايد: »این سخن 
مرد به زن که »دوستت دارم« هرگز از دل زن بیرون نمی رود«.2

4.عذرخواهیکردن

گر پوزش نکو باشد ز ِکهتر ا
نکوتر باشد آمرزش ز ِمهتر3
هم عذرخواهی و هم پذیرش عذر، نوعی انعطاف نشان دادن 
در برابر اقدام ديگران است و این اقدام، گاه موجب فرونشاندن 
خشم دو طرف می شود. به همین سبب، رسول خدا؟ص؟ بهترین 

1 . فريدون مشیری
َبدًا«. الکافی، ج ۵، ص ۵۶۹.

َ
ِک الَيْذَهُب ِمْن َقْلِبَها أ ِحّبُ

ُ
ی أ ِة ِإّنِ

َ
ُجِل  ِلْلَمْرأ 2 .»َقْوُل  الّرَ

3 . اسعد گرگانی.
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فرونشاندن  برای  که  می داند  کسانی  را  خويش  امت  زنان 
شیوا  بیانی  در  ايشان  می دهند.  نشان  انعطاف  شوهر،  خشم 

می فرمايد:
»َخْیُر ِنَساِئُکُم« بهترین زنان شما، زنانی هستند که در خلوت 
کنار بگذارد  کامًال راحت و آزاد باشد و شرم و حیا را  با شوهرش 
و وقتی خشمگین می شود يا همسرش بر او خشم می گیرد به 
شوهرش می گويد: »دستم را در دست  تو می گذارم و خواب را 

به چشمم راه نمی دهم تا وقتی که از من راضی شوی«.1
طول  در  را  اشتباهی  هیچ  خانواده  اعضای  که  این   توقع 
زندگی مرتکب نشوند به جا نیست، اما می شود از آن ها انتظار 
داشت که در صورت بروز اشتباه عذرخواهی کنند و ديگران نیز 
عذر آن ها را بپذیرند. اولین نتیجه ی عذرخواهی به خود انسان 
خود  عزت  و  بزرگی  به  پوزش خواستن  با  که  چرا  برمی گردد، 
کمک می کند. »از این که این حرف را زدم معذرت می خواهم. 
ببخشی،.  را  من  امیدوارم  نشدم،  متوجه  لحظه  يه  ببخشید 
همسر عزیزم! لطفا ناديده بگیر يه لحظه حواسم پرت شد ... .
امام علی؟ع؟ در پذیرفتن عذر می فرمايد: »پوزش مسلمان 

را بپذیر و هرگاه عذری ندارد، عذری برای او بتراش«.2

5.سپاسگزاری
ُشکر نعمت از ِشکر شیرین تر است.3

سپاس گزاری زمانی شیرین می شود که در عمل به بار نشیند. 
کمترین رتبه ی تشکر است و تشکر قلبی و عملی  تشکر زبانی، 

ی«. بحاراالنوار، ج 100، ص 23۹. ی َتْرَضی َعّنِ ْکَتِحُل َعْیِنی ِبُغْمٍض َحّتَ
َ
1 . »... َيِدی ِفی َيِدَک الأ

ِخیَک  َفِإْن َلْم َيُکْن َلُه ُعْذٌر َفاْلَتِمْس َلُه ُعْذرا« تحف العقول، ص 112.
َ
2 .»اْقَبْل  ُعْذَر أ

3 . داستان نامه بهمنیاری، ص ۶74.
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باالترین آن است، از این رو شايسته است همسر وجود همسرش 
کند.  گون از وی تشکر  گونا را نعمت الهی بداند و به روش های 

امام صادق؟ع؟ در بیانی زیبا می فرمايد:
گر  ا که  است  بانویی  آن  شما  زنان  بهترین  ِنَساِئُکْم «  »َخْیُر 
کنند( سپاس گزاری می کند و  به او چیزی دهند )و يا خدمتی 

چنان چه از او بازگیرند، راضی باشد«.1
و  محبت  تقويت  در  سپاس گزاری  نقش  امیرمؤمنان؟ع؟ 

عالقه را این گونه بیان می کنند:
راضی  تو  از  که  کسی  از  تو  اِضی «؛ سپاس گزاری  ِللّرَ »ُشْکُرَک  
»ُشْکُرَک  و  می شود  او  بیشتر  وفاداری  و  رضايت  باعث  است، 
اِخِط«؛ سپاس گزاری از کسی که از تو ناخشنود است، سبب  ِللّسَ

رفع ناراحتی و پیدايش مهربانی او نسبت به تو می شود«.2
از مصادیق آشکار سپاس گزاری در قبال نعمت، شکر عملی 

است که می تواند در قالب های زیر ظاهر شود:
نعمتی  همسر  این که  همسر:  بودن  نعمت  به  توجه  الف: 

الهی است.
و  َدین  را  همسر  همسر:  قبال  در  مسئولیت  احساس  ب: 
غرامتی بداند که خداوند به  راحتی در اختیارش قرار داده است.
و  همسر  او:  حال  مراعات  و  همسر  موقعیت  درک  ج: 
موقعیت های ویژه ی وی را درک کند. او را چون انسان بداند، 

اما از جنسی ديگر و با تفاوت های آشکار و نهان.
و  کرام  ا همسر،  حقوق  رعايت  داشتن،  ايثار  و  گذشت  د: 

َرِضَیْت«. بحاراالنوار،  ُمِنَعْت  ِإْن  َو  َشَکَرْت  ْعِطَیْت 
ُ
أ ِإْن   . ِبحاراالنوار، ج100، ص20۹. »...   1

ج 100، ح 23۹.
2 . عیون الحکم و المواعظ، ح ۵213.
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از  همسر  خطاهای  از  چشم پوشی  و  او  شخصیت  به  احترام 
ديگر مصادیق قدردانی است. 

منزله ی  به  ديگران  از  قدردانی  و  تحسین  روانی،  لحاظ  از 
خورشیدى است که روح انسان ها را گرم و پرشور می کند و خانواده اى 
و  افسردگی  به  اعضايش  نباشد،  قدردانی  و  تشویق  آن  در  که 
می شود.1 عاطفی  گسست  موجب  که  شد  خواهند  دچار  انزوا 
سپاس گزاری،  حاالت  زیباترین  از  باشیم  داشته  ياد  به 
سپاس گزاری در جمع خانوادگی و در جلوی ديدگان فرزندان 
بلکه خود وجود  به بهانه نیست،  نیازی  برای تشکر،  و  است 
همسر، بهترین بهانه برای ابراز تشکر است، از این رو شايسته 
است همسران دایره ی لغات تشکر را با عملی کردن آن افزايش 
دهند. ممنونم عزیزم، از لطفتان متشکرم، چقدر تو مهربانی، 
بود،   20 کارت  همیشه  مثل  بود،  عالی  شود  نمی  این  از  بهتر 

يک دنیا ممنونتم، چقدر خوش بختم که تو را دارم ...!

6.تعریفوتمجید

گر در سفرم، تویی رفیق سفرم
ور در حضرم، تویی انیس حضرم2
کس، از جمله همسر شما دارای صفات و رفتاری نیک  هر 
زندگی  پیچ وخم  در  همسرتان  نیک  صفات  نگذاريد  است. 
را  از بین برود. آن ها  از مدتی  گرفته شده و احیانًا پس  ناديده 
به  منجر  و  شود  زياد  همسرتان  عزت نفس  تا  کنید  يادآوری 
کسب صفات نیک ديگر شود. تعريف و تمجید از داشته های 

1. هديه در فرهنگ و سیره، کوثر، 1381.
2 . ابوسعید ابوالخیر
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آسايش  و  رفاه  برای  که  را  کارهایی  تا  جسمانی  صفات  از  او، 
خانواده انجام می دهد، در رفتار و گفتار نشان دهید. با تعريف 
بغل  زیر  »هندوانه  عامیانه؛  به  اصطالح  و  همسر  از  تمجید  و 
تأثیر  باشد،  همراه  مزاح  و  شوخی  با  وقتی  به ویژه  دادن«، 
شگفت انگیزی در وی داشته و به این کار به يک معنی دل او 
را به دست خواهیم آورد. عالوه بر این، آدمی با همین تعريف 
و تمجید صحیح از طرف همسر و درنتیجه اعتمادبه نفس و 
در  بزرگی  پیشرفت های  به  می آورد،  دست  به  که  عزت نفسی 

سعادت خانواده دست می يابد.
امام صادق؟ع؟ در ستايش از همسرشان حمیده می فرمايد: 

ک می باشد، همچون ِشمش طال«.1 »حمیده از هر نوع بدی پا

فوتکوزهگری
حساس  ظاهری  تغییرات  کوچک تر�ن  مقابل  در  زنان 
هستند و منتظر واکنش همسرشان هستند، حتا نسبت 

به این تغییرات واکنش نشان دهید و تعریف کنید.

بلکه  نیست،  همسر  حضور  زمان  به  محدود  محبت  ابراز 
و  به  خوبی  او  از  نیز  همسرش  نبود  زمان  در  حقیقی  عاشق 

نیکی ياد می کند.
»هرکس  می فرمايد:  محمد؟ص؟  حضرت  خوبی ها  رسول 

چیزی را دوست بدارد از  آن بسیار ياد می کند«.2

َهِب«. الکافی، ج 1، ص 477.
َ

ْدَناِس َکَسِبیَکِة الّذ
َ ْ
اٌة ِمَن ال

َ
1 . »َحِمیَدُة ُمَصّف

ْکَثَر ِمْن ِذْکِره«. مجموعه ورام، ج 1، ص 74.
َ
َحَب  َشْیئًا أ

َ
2 . »َمْن  أ
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7.شوخیکردن
شوخی از بهشت آمده است.1

و  شاد  زندگی  الزمه ی  و  نمک  شوخ طبع بودن،  و  شوخی 
پرنشاط است. همسران نیز با ابراز شوخی های به جا و درست 
می توانند عشق خود را اظهار کنند. همه ی ما زندگی پرنشاط و 
شیرین را دوست داريم. به شادکامی و طراوت عالقه ی فراوان 
که غبار  از سختی ها و تلخی های زندگی -  نشان می دهیم و 
می کنیم.  دوری   - می نشاند  قلبمان  آينه ی  بر  را  اندوه  و  غم 
نیک  ویژگی های  از  شادمانی  و  شوخی  خنده،  کّلی،  طور  به 
دست چین  آنان  احساسات  گستره ی  از  که  انسان هاست 
می شود و نشان از نشاط روحی آنان دارد و موجب شکیبایی و 

بردباری آدمی می شود.
شوخی های شايسته و شادی های نشاط انگیز در ارتباط های 
و  نشست  و  سالم  گفت و گوهای  زمینه ساز  اجتماعی،  و  فردی 
گون زندگی،  گونا ح بار است تا در مرحله های  برخاست های فر
حیاتی همراه با سالمت و سعادت پديد آيد و مسیر زندگی به 

دور از غبار غم و تیرگی اندوه طی شود.2
است  »سزاوار  است:  نقل شده  چنین  حکیم؟ع؟  لقمان  از 
انسان خردمند در میان خانواده ی خود مانند کودک باشد. اهل 
مزاح و شوخی پدرانه و شیرین کاری محبت آمیز باشد و چون در 
اجتماع و میان قوم خود درآيد، رفتاری مردانه داشته باشد«.3

1 . کتاب کوچه، ج ۵، ص 1۹02. )از شوخی دوستان نبايد رنجید(.
2 . خانواده+ عشق/ اخالق، اخالق همسران، مجتبی حیدری.

3 . »ينبغی للعاقل ان يکون فی اهله کالصبی- يعنی فی المزاح- و حسن الخلق بالمالعبه 
والمطایبه فاذا کان فی القوم کان رجال«. لئالی االخبار )تويسرکانی(، ج 2، ص 17۵ و 20۹.
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فوتکوزهگری
اکرها  در خانه ی امدرشوهر و امدرزن برای انجام برخی 
امدرشوهر  به  شا   ، اکر این  با  بگیرید،  اجازه  آن ها  از 
احترام  شا  به  متقابال  و  می کنید  احترام  امدرزن  و 
حفظ  شا  مهان بودن  سیاست  طرفی  از  و  می گذارند 

می شود و افصله ها و حرمت ها راعیت می شود.

8.دعابرایهمسر

که  زمانی  آن هاست.  برای  دعا  همسردوستی  مصادیق  از 
و  این نشانگر مهر  برمی دارد  به دعا  کسی دست  برای  فردی 

محبت به آن شخص است.
خانواده  برای  را  خداوند  از  عافیت  و  عفو  خدا؟ص؟  رسول 

چنین طلب کرده اند:
ْهِلی َو َماِلی َو ُوْلِدی؛ 

َ
ُلَک اْلَعْفَو َو اْلَعاِفَیَة ِفی أ

َ
ْسأ

َ
ی أ ُهّمَ ِإّنِ

َ
»الّل

و  خانواده  و  دنیايم  و  دین  در  سالمت  و  بخشش  خدايا!  بار 
دارایی ام را از تو درخواست می کنم«.1

امام صادق؟ع؟ نقل می کند که پدرم همواره این دعا را می خواند:
ْعَداِء 

َ ْ
َقاِء َو ِمْن َشَماَتِة ال

َ
ُعوُذ ِبَک ِمْن َدَرِک الّش

َ
أ ی  ِإّنِ ُهّمَ 

َ
»الّل

اْلمْنَظِر ِفی  ُسوِء  ِمْن  ِبَک  ُعوُذ 
َ
أ َو  اْلَوْقِر  َو  اْلَفْقِر  ِمَن   ِبَک  ُعوُذ 

َ
أ َو 

ْهِل َو اْلَماِل َو اْلَوَلد«.
َ ْ
ال

شماتت  از  و  بدبختی  و  رنج  دامن گیرشدن  از  خدايا!  »بار 
پناه  تو  به  گران باری  و  ناداری  از  پناه می برم.  تو  به  دشمنان 
و  اموال  و  همسر  معروف شدن(  )بد  ديده شدن  بد  از  می برم. 

فرزند به تو پناه می برم«.2

1 . مصباح المتهجد، ص 33۶، ح 443.
2 . الکافی، ج 2، ص ۵2۶، ح 13.
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گاهی برای این که قدرت و انرژی مثبت دعای خیر را لمس 
کنیم، بايد با زبان دل و با عشق چنین دعا کنیم:

دعا می کنم زیر این سقف بلند
روی دامان زمین

هر کجا خسته شدی
يا که پر غصه شدی

دستی از غیب به دادت برسد
و چه زیباست که آن دست خدا باشد و بس!

***
خدای مهربانم

در این صبح زیبای ملکوتی
برای همسرم

سالمتی، نشاط، دل خوشی
عاقبت به  خیری، عشق و محبت

خواستارم
امیدوارم زندگی ات

پر از عطر خدا باشد عشقم!1

9.مشورتباهمسر

مشورت در کارها واجب شود
تا پشیمانی در آخر کم شود2
و  صاحب  تجربه اند  خود  نوبه ی  به   هرکدام  شوهر  و  زن 
به   هرکدام  که  هستند  برخوردار  دانشی  و  علم  از  برخی  هم 

.minevisam.com 1 . به نقل از
2 . مولوی



29

ش اول: محبت ورزی مستقیم بخ

سویی  از  است.  کارساز  زندگی  مسائل  گره گشایی  در  طريقی 
این  از  استفاده  کسی؛  قراردادن  زندگی  شريک  لوازم  از  ديگر، 
توان مندی ها و در نتیجه مشورت با وی در امور زندگی است، 
باشد،  نداشته  زمینه  ای  در  کافی  تخصص  همسر  گر  ا حتی 
کت زناشویی و احترام به شريک زندگی، بهتر  ولی از بابت شرا
است به رأی و نظر او گوش فرا داده و از وی نظرخواهی شود، 
که نظرخواهی از همسر در چنین شرايطی باعث باالبردن  چرا 
اعتمادبه نفس و عزت نفس در وی شده و به شخصیت وی 

نیز احترام گذاشته ايم.
مشارکتی  خانواده ی  داريم؛  خانواده  نوع  دو  نگاه،  يک  از 
طرفین  از  يک  هر  رقابتی  خانواده ی  در  رقابتی.  خانواده ی  و 
سعی دارند مانند دو رقیب از هم پیشی بگیرند، لذا در این نوع 
دو  هر  که  می شود  کم  حا مردساالری  و  زن ساالری  خانواده ها 
عضو خانواده، محکوم به شکست هستند، ولی در خانواده ی 
در  و  شده  قایل  ارزش  يک ديگر  برای  مرد  و  زن  مشارکتی، 
سبب،  امر  همین  و  می کنند1  مشورت  هم  با  خانواده  مسایل 

همدلی و محبت بیشتری می شود.

فوتکوزهگری
یا  ندهید  کسی  به  قولی  شوهرتان  طرف  از  جمع  در 
همسرتان  شاید  نکنید،  قبول  طرفش  از  را  مسئولیتی 

برنامه دیگه ای دارد.

1 . نسیم عشق، رفیعی، محمد، 138۹.
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فوایدمشورتکردن

1- شخصیت دادن به طرف مقابل؛ 
2- از توان عقلی او استفاده کردن؛

3- احترام و محبت عملی به همسر؛
4- ديدن نقاط قوت و ضعف از نگاه طرف مقابل؛

۵- پرهیز از خودرأیی و خودخواهی؛
۶- اثبات عشق و محبت به همسر؛

7- کاهش آسیب ها و ضررها؛
8- ايجاد همدلی و تفاهم بیشتر؛ 

۹- تصمیم گیری درست و منطقی؛ 
10- اعتماد به همسر.1

1 . همان.



فصل دوم: محبت ورزی رفتاری

زبان  به  تنها  ديگران،  به  محبت  و  مهر  نشان دادن  برای 
که  اقداماتی  و  رفتارها  ای  بسا  کرد.  بسنده  نمی توان  گفتار  و 
هديه  اهدای  است.  تأثیرگذارتر  گفتار  و  بیان  از  برابر  صدها 
به  احترام  و  کرام  ا با  همراه  رفتار  مختلف،  مناسبت های  به 
استفاده  و منظر ديگران،  به  خصوص در مرئی   طرف مقابل، 
او در غم و  با  رفتاری غیرزبانی، همراهی  کنايات  و  اشارات  از 

شادی از جمله ی این رفتارهای محبت آمیز است.

1.هدیهبههمسر

هر چه از دوست می رسد خوب است
گر همه سنگ و گر همه چوب است1
اصل هديه از »هدى« به معنی ارشاد و هدايت است تا در 
کی  واقع هديه، ارشاد و نشانه اى بر محبت بین اشخاص و حا

از دوستی ها و نیکی بین آنان باشد.
کوچک  هديه ای  حتی  گاهی  همسر  به  عشق  ابراز  برای 
هديه؛  مهم  ویژگی های  از  باشد.  تأثیرگذار  می تواند  ناچیز  و 
مانند  کوچک،  هديه  ای  گاه  است.  خالق بودن  و  غافل گیرانه 

1 . داستان نامه بهمنیاری، ص ۹84.
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همسر  برای  چنان  گل،  شاخه ای  يا  کوچک  عطری  شیشه ی 
که  غافل گیرانه و در وی تأثیرگذار است و به وی نیرو می دهد 

صدها هديه ی بزرگ  تر و گران تر از آن، چنان کارکردی ندارد. 
رسول خدا؟ص؟ در آثار معجزه آسای هديه می فرمايد:

»هديه دادن، ايجاد دوستی می کند و روابط برادری را تازه 
می سازد و کینه  ها را از دل  ها می زدايد«.1

شامل  بلکه  نیست،  مادی  هدايای  به  منحصر  هديه 
به  را  حکمت آمیزی  کالم  می  شود.  نیز  آن  معنوِی  مصداق 
همسر آموختن و يا جمله هایی که باعث تقويت مهر و محبت 
را دوچندان می کند نیز هديه است.  گرمی خانواده  می شود و 
چنان که امام علی؟ع؟ نصیحت کردن را نیز هديه می  دانند و 

می فرمايد: »بهترین هدايا پند و اندرز است«.2
را با شوخی، لطیفه، خوش رویی و  نیکوست هديه ی خود 
و  کنیم تا خاطره ی خوشی از آن در ذهن بماند  تبّسم تقديم 
هديه مورد عالقه ی همسر باشد، از چیزهایی باشد که مدت ها 
همسر، داشتن آن ها را آرزو می کرده است تا او درک کند که به 

فکر او و نیازهاى او بوده ايم.

2.سوغاتسفر

بازگردد چو او به سوی حضر
چون رود يک  تن از شما به سفر

گرچه بود حجر قدر میسور ا
هديه آرد برای اهل  و عیال3
ِغیَنَة«. بحاراالنوار، ج 77، ص 1۶۶.

َ
َة َو ُتْذِهُب الّض ُخّوَ

ُ ْ
ُد ال َة َو ُتَجّدِ

َ
ُة ُتوِرُث  اْلَمَوّد 1 . »اْلَهِدّيَ

ُة اْلَمْوِعَظة«. عیون الحکم و المواعظ، ح ۹12۹. 2 . »ِنْعَم  اْلَهِدّيَ
3 . الادری.
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را  مسافرت  از  برگشت  هنگام  همسر،  برای  هديه  تدارک 
که پس از چند روز دور از هم بودن،  فراموش نکنید. همسری 
حال با چشم و دلی پر از انتظار پذیرای شماست، هرچند او منتظر 
خود شخص شماست، در عین حال شما با آوردن سوغاتی سفر 
به او می فهمانید که در سفر و دوری از او، به فکر و يادش بوده  ايد.

امام باقر؟ع؟ در بیانی شیوا و زیبا می فرمايد:
»وقتی که يکی از شما به مسافرت می رود با دست  خالی به 
خانه بازنگردد، بلکه هنگام بازگشت از سفر براى اهل  و عیال 
گرچه در دست او سنگ ناچیزى باشد«.1 خود هديه ای بیاورد، ا

فوتکوزهگری
دو  از  آخر  سال های  در  حائری  عبدالکریم  شیخ  همسر 
چشم نابینا و از دو پا فلج شده بود. شیخ عبدالکریم او 
که از  را به دوش می گرفت و شب ها به پشت بام می برد 
، همسر شا  گفتند؛ زن دوم بگیر گرام اذیت نشود به او 
دارد!  که  دل  ندارد،  که  چشم  گفت:  نمی بیند.  چشمش 

من دل کسی را نمی رنجانم.

3.وفایبهقولوقرار

کسی بستی به جا آر چو َعهدی با
که ايمان است، عهد از دست مگذار2
عمل به پیمان و وفای به عهد، عالوه بر وظیفه ی شرعی و 
اخالقی، در عمل موجب جلب اعتماد و اطمینان خاطر همسر 
شده و از نشانه  های محبت و عالقه ی قلبی به اوست. وفای 

َر َو َلْو ِبَحَجر«. وسائل الشیعه، ج  ْهَلُه ِبَما َتَیّسَ
َ
ِت أ

ْ
َحُدُکْم  َفَقِدَم ِمْن َسَفِرِه َفْلَیأ

َ
1 . »ِإَذا َساَفَر أ
14، ص 4۵۹.

2 . ناصرخسرو.
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به قول و قرارها، زمینه ی اعتمادآفرينی را فراهم می کند.
بین وفای به عهد و اعتماد، پیوند وثیقی وجود دارد، بدین 
که يکی از راه های ايجاد و حفظ اعتماد، وفای به عهد  شکل 
است. رابطه ی زن و شوهر، رابطه ی عهد و وفاست، چنان چه 
رابطه ی زوجین بین مدار عهد و وفا باشد، اعتماد، اطمینان 
و محبت شگرفی میان طرفین ايجاد می شود. شايسته است 
قبل از این که قولی به همسرمان بدهیم، توان خود را در نظر 

بگیريم تا سبب بدقولی و سلب اعتماد نشود. 

فوتکوزهگری
، چرا که  حرف های خود را با کالم مطرح کنید، نه با رفتار
که شا می گو�یید، ولی  کالم هان برداشت می شود  از 

از رفتارتان هزاران برداشت می شود.

اقوامهمسر 4.دیدار

ديد و بازديد از سنت های بسیار زیبا و پراهمیت دین مبین 
اقوام  به  که  همان گونه  است  شايسته  این رو  از  است،  اسالم 
خويش احترام و عزت قائل هستید و به ديدار آن ها می رويد و 
يا آن ها را دعوت به مهمانی می کنید از بستگان همسرتان نیز 
کنید؛ همان عزت و احترام را نسبت به آن ها داشته  استقبال 
باشید و هیچ خط قرمزی برای خودتان در امور ديد و بازديد 
ضرر  که  آن جا  مگر  نکنید،  تعیین  خويشاوندان  و  بستگان 
قطعی در میان باشد. ديدار با خويشان، باعث پیوند دوستی 
و محبت می شود. در این  باره امام علی؟ع؟ می فرمايد: »ديدار 

خويشاوندان باعث ايجاد محبت بین ايشان می شود«1.

َة«. تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ح ۹30۹. ِحمِ  ُتوِجُب  اْلَمَحّبَ 1 . »ِصَلُة الّرَ
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هم چنین ايشان درباره ی پیامدهای شوم قطع رحم هشدار 
می دهند: »از پیامدهای قطع رحم و قطع رابطه با خويشان، 

فقر و نداری است«.1

همسر ومادر 5.احترامبهپدر

به نظرها و پیشنهادهای والدین همسرتان احترام و همانند 
والدین خود به آن ها عشق بورزيد، چرا که آن ها نیز شما را همانند 
فرزند خود قبول کرده اند، بدین وسیله عشق و محبت خويش 
نسبت به همسرتان را به وی نشان دهید، زیرا مهر و محبت 
می شود. برابر  چندین  او  والدین  به  احترام گذاشتن  با  همسر 
اصلی،  پدر  گونه اند:  سه  »پدران  است:  معروف  چنان چه 
انسان را به دنیا آورده است و پدری که به انسان علم معرفت 

می  آموزد و پدر همسر«.2

فوتکوزهگری
نزد امدرشوهرتان احترام به همسرتان را فراموش نکنید، ز�را 
دل گیری  سبب   ... و  اخم کردن  دستوردادن،  حرف زدن،  بلند 

امدرشوهر می شود.
تالش کنید که همسرتان همیشه ظاهری آراسته و خوب 
متوجه  امدرشوهرتان  اکر  این  با  که  چرا  باشد،  داشته 

تأثیر مثبت شا و قدردان زحات شا می شود.

برکاتـی  و  آثـاری  روايـات  در   .12۹ ، ص  «. مشـکاة االنوار اْلَفْقـر ُتـوِرُث   ِحـمِ   الّرَ »َقِطیَعـُة   .  1
، زيـادی روزی، آبادی  بـرای صلـه ی  رحـم شـمرده اند از جملـه: جلوگیـری از بـال، رفـع فقـر
ناخوشـايند.  مـرگ  از  مانـع   ، عمـر طوالنی شـدن  بـدن،  سـالمتی  شـهرها،  و  خانواده هـا 

.۹1 71، ص  ، ج  بحاراالنـوار
َثٌه: أٌب َولدک َو أٌب َعلمک َو أٌب َزوجک«. به نقل از الغدیر، ج 1، ص 3۶۹. در 

َ
2 . »اآلباُء َثال

کتاب های حديثی معروف، اثری از این حديث نیافتیم.
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دوراننقاهت 6.پرستاریدر

او  کنار  در سختی ها و بیماری ها همانند پرستاری مهربان 
کنید. عشق و عالقه ی خود  بمانید و از وی به  خوبی مراقبت 
ای  بر  فقط  خوب بودن  همسر  شود  متوجه  تا  دهید  نشان  را 
بلکه در هر شرايطی  روزهای خوش در حال سالمتی نیست، 
حامی او هستید و او را با هر حال و اوضاعی دوست داريد. در 

این  باره رسول خدا؟ص؟ می فرمايد:
را  آن  چه  بکوشد،  بیمارى  نیاز  برآوردن  براى  کس  »هر 
زاده  مادرش  از  که  روزى  مانند  نسازد،  چه  و  سازد  برآورده 
از انصار پرسید:  ک می شود«. يکی  گناهانش پا شده است، از 
گر مريض از اهل خانه ی او  يا رسول اهلل پدر و مادرم فدايت، ا

باشد اجر و پاداش کار او بیشتر نیست؟ حضرت فرمود: بله«.1
این رفتار محبت  آمیز از آن  جهت حائز اهمیت فوق العاده 
توجه  به  بیشتری  نیاز  بیماری  شرايط  در  انسان  که  است 
توجهی  چنین  می کند،  احساس  خود  در  را  اهمیت دادن  و 
و  می نشیند  دل  به  بیشتر  عامیانه  بیان  به  حالتی  چنین  در 
بی شک در ايجاد و تقويت عشق و محبت تأثیر بیشتری دارد.

7.پرداختمهریه

برای این که محبت و عالقه ی خود را به همسرتان نشان 
دهید، قسمتی از مهريه را به او ببخشید و اختیار آن را به دست 
کار ثابت می کنید که با عالقه و عشق به  خودش دهید با این 

شما پیوسته است، نه به خاطر پول و ثروت.
قرآن مجید درباره ی اهدای مهريه می فرمايد:

1 . »َمن َسعی ِلَمريٍض فی حاَجٍة َقضاها أوَلم َيقِضها ... «. من اليحضره الفقیه، ج 4، ص 1۶.
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ساَء َصُدقاِتِهّنَ ِنْحَلًة َفِإْن ِطْبَن َلُکْم َعْن َشْی ٍء ِمْنُه  »َو آُتوا الّنِ
َنْفسًا َفُکُلوُه َهنیئًا َمريئا؛ و ِمهر زنان را )به طور کامل( به  عنوان يک 
گر آن ها چیزی از آن  بدهی )يا عطیه( به آنان بپردازيد! )ولی( ا
را با رضايت خاطر به شما ببخشد، حالل و گوارا مصرف کنید«.1
که به خانه ی  که؛ جمعی از افراد  هم چنین نقل شده است 
امام حسین؟ع؟ رفته بودند، پرسیدند: ای فرزند رسول خدا[ در 
منزل شما چیزهایی به چشم می خورد که در شأن زاهدانه ی شما 
نیست )مراد آن ها فرش ها و پشتی های رنگی و بعضًا قیمتی بود(. 
امام؟ع؟ پاسخ دادند: ما مهريه ی زنان خود را می پردازيم و 
آن ها از مهريه ی خود، اثاث خانه و آن چه بخواهند می خرند و 

چیزی از این ها مربوط به ما نیست.2

فوتکوزهگری
برگشت  راه  در  خریدند.  بازار  از  خر  یک  شوهری  و  زن 
چرا  احمق اند،  »چقدر  گفت:  بچه  پسر  یک  خانه  به 

هیچ کدام سوار خر نشده اند«!؟
آن دو وقتی این حرف را شنیدند، زن سوار بر خر شد و مرد 
کنار آن ها به راه افتاد. کمی بعد پیرمردی آن ها را دید  در 
می تواند  زن  چطور  است،  خانواده  رئیس  »مرد  گفت:  و 
در حالی که شوهرش پیاده راه می رود، سوار خر شود«؟

 از خر پیاده شد و جای خود 
ً
زن با شنیدن این حرف فورا

را به شوهرش داد. لحظاتی بعد با پیرزنی مواجه شدند. 
گفت: »عجب مرد بی معرفتی، خودش سوار خر  پیرزن 

می شود و زنش پیاده راه می رود«!

1 . النساء/4.
َساَء َفُنْعِطیِهّنَ ُمُهوَرُهّنَ َفَیْشَتِریَن ِبَها َما ِشْئَن َلْیَس َلَنا ِمْنُه َشْی ٌء«.  ُج الّنِ َما َنَتَزّوَ 2. »... َفَقاَل ِإّنَ

مکارم االخالق، ص 131.
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سوار  هم  او  که  گفت  زنش  به  حرف  این  شنیدن  با  مرد 
خر شود.

بیچاره،  گفت:»خر  او  برخوردند.  جوانی  مرد  به  بعد 
کند، چقدر به خر  چطور می تواند وزن این دو را تحمل 

ظلم می کنند«!
زن و شوهر با شنیدن این حرف از خر پیاده شدند و خر 

را به دوش گرفتند.
 راه دیگری باقی نانده بود.

ً
ظاهرا

به  شروع  و  ترسید  خر  رسیدند،  باریکی  پل  به  وقتی 
آن ها تعادلشان را از دست دادند و به  کرد.  جفتک زدن 

رودخانه سقوط کردند.
خطایی  زندگی کردن  مردم،  ناگه  و  حرف  به  زندگی  در 

آشار است.

8.لمسوبوسه

میان عاشق و معشوق رازی است
چه داند آن که ُاشُتر می چراند1
سرچشمه ی لمس کردن و بوسیدن، عشق و محبت است. 
نوازش کردن، آرامش روحی قدرت مندی به انسان می دهد که 
در سايه ی آن مهر و محبت دوچندان می شود. بوسه و لمس 
عالوه بر فوائد جسمی، اثرات شگفت انگیزی در تقويت عزت 
و شخصیت همسر دارد و نیز زمینه های استرس و اضطراب را 
دور می کند و سبب نشاط و مانع افسردگی و درماندگی است. 
شگفت انگیزی  تأثیر  شد  گفته  آن چه  بر  عالوه  لمس کردن، 
معدن  زمینه  این  در  دارد.  هیجانات  و  خشم  کنترل  در 
بر  کس  »هر  می فرمايد:  محمدباقر؟ع؟  امام  دانش،  و  علم 

1 . امثال  و حکم دهخدا، ج 4، ص 17۶۶.
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خويشاوندان خشم بگیرد، بايد برخیزد و نزد او رود و او را لمس 
کند، زیرا رحم )خويشاوند( چون لمس شود، آرامش می يابد«1.

فوتکوزهگری
و  خود  به  آرامش  بهتر�ن  و  می کند  آرام  را  ذهن  بوسه 

همسر است.

9.چراغروشنخانه

از محبت تلخ ها شیرین شود
از محبت مس ها زرین شود

از محبت ُدردها صافی شود
از محبت دردها شافی شود

از محبت مرده زنده می کنند
از محبت شاه بنده می کنند2
رسیدگی به امور داخل خانه، مرتب کردن اسباب و اثاثیه و 
تهیه ی غذای مناسب از جمله روش های مناسب ابراز محبت 

به همسر است. رسول خدا؟ص؟ در بیانی زیبا می فرمايند:
که  است  آن  زن  بر  مرد  حق  ...«؛  ِة 

َ
اْلَمْرأ َعَلی   ُجِل   الّرَ »َحُق  

ک برای اهل خانه  چراغ خانه را روشن نگه دارد و خورد و خورا
آماده سازد«.3

کنايه از این باشد  »روشن نگه داشتن چراغ خانه« می تواند 
که خانه را شاداب و سرزنده نگه دارد و نیز زن مدیر خانه است 

و امور داخلی خانه به عهده ی زن است.

ِت  ِحَم ِإَذا َمّسَ ُه َفِإّنَ الّرَ َما َرُجٍل  َغِضَب  َعَلی  ِذی  َرِحِمِه  َفْلَیُقْم ِإَلْیِه َو ْلَیْدُن ِمْنُه َو ْلَیَمّسَ ّيُ
َ
1 . »أ

ِحَم َسَکَنْت«. امالی )صدوق(، مجلس ۵4، ح 2۵. الّرَ
2 . مولوی.

َعاِم«. مکارم االخالق، ص 214. ُح الّطَ
َ

َراِج َو ِإْصال ِة ِإَناَرُة الّسِ
َ
ُجِل  َعَلی اْلَمْرأ 3 . »َحُق  الّرَ
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فوتکوزهگری
چشم  طر�ق  از  آاقیان  و  گوش  طر�ق  از  خانم ها  اغلبا 

تحریک و اعشق می شوند.

10.دفترچهیخاطرات

از محبت  خارها گل  می شود
از محبت  سرکه ها ُمل  می شود

از محبت  دار تختی  می شود
از محبت  بار بختی  می شود1
يا  و  گذران عمر، هر يک خاطراتی خوش  از  همسران پس 
تلخ در زندگی خويش خود دارند، يادآوری خاطرات شیرین و 
ح بخش است. يادآوری  خوش زندگی، برايشان خوشايند و فر
و  موفقیت ها  مسافرت ها،  نامزدی،  دوران  ازدواج،  سال روز 
است،  محبت  ابراز  خوب  راه های  از  هديه  خريد  با  همراه   ...
زناشویی،  زندگی  در  اتفاقات  و  پديده ها  این  از  هرکدام  زیرا 
داده  قرار  ايشان  اختیار  در  خداوند  که  است  فرصت هایی 
توشه  خويش  آخرت  و  دنیا  برای  آن  از  و  بوده  آن  قدردان  تا 
موارد  ديگر  و  موارد  این  از  هرکدام  يادآوری  بنابراین  برگیرند، 
خواهد  الهی  نعمت های  از  سپاس گزاری  نوعی  خود  آن  نظیر 
بود. بی شک در چنین صورتی خداوند نیز نظر لطفی به این 

زن و شوهر خواهد داشت.

فوتکوزهگری
مردها  اام  دارند،  همراهی  و  هم دردی  به  به  نیاز  زن ها 

هم چنان نظر اکرشناسی می دهند.

1 . مولوی.
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11.وقتاختصاصی

زمان معینی به همسرمان اختصاص دهیم و در آن زمان به 
او و خواسته و نیازهايش توجه داشته باشیم که نتیجه ی آن، 
عزت به شخصیت همسر و نیز برنامه ریزی بهتر زندگی است. 
درباره ی  بود.  چنین  خانه  در  نیز  خدا؟ص؟  رسول  سیره ی 
سیره ی ايشان چنین نقل شده است: »وقتی به منزل می رفتند 

وقت خود را سه قسمت می کردند: 
يک قسمت براى خداوند - تبارک وتعالی- 

و يک قسمت براى خانواده
 و يک قسمت نیز براى خود«1.

فوتکوزهگری
» مغزخانه« و زن »قلب« خانه است. شوهر

سر 12.هوایخانهدر

بازگشت سريع به خانه نوعی ديگر از ابراز محبت است، چرا 
گر برحسب ظاهر، اتفاق و کار خاصی برای همسر پیش نیايد  که ا
و وی سريع به خانه برگردد، نشان از این دارد که همیشه و حتی 
وقتی از خانه دور است در سر هوای خانه و اهل خانه را دارد 
و به خانواده ی خويش عالقه مند است و آن ها را دوست دارد.
گفت:  گرفته ای؟  کسی فرمود: روزه  روزی رسول خدا؟ص؟ به 
نه. فرمود: مسکینی را اطعام کرده ای؟ گفت: نه. فرمود: به سوی 
خانواده ات برگردد که بازگشت تو به خانه برای ايشان صدقه است.2

ْهِلِه َو ُجْزءًا ِلَنْفِسِه«. معانی االخبار، ص 81.
َ
ِ َتَعاَلی َو ُجْزءًا ِل

ْجَزاٍء ُجْزءًا هلِلَّ
َ
َثَة أ

َ
1 . »... َثال

ُه  ِمْنَک َعَلْیِهْم َصَدَقٌة«. الکافی، ج ۵، ص 4۹۵. ْهِلَک  َفِإّنَ
َ
2 . »... َقاَل َفاْرِجْع  ِإَلی  أ
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امام صادق؟ع؟ می فرمايد: »سه چیز، از خوش بختی است: 
کسب  کار و  که محل  همسر سازگار، فرزندان نیکوکار و مردی 
نزد  شام،  و  صبح  بتواند  تا  باشد  خودش  شهر  در  درآمدش 

خانواده اش باشد«.1

فوتکوزهگری
وقتی همسرتان اشتباه می کند بالافصله به او نگو�یید: 

دیدی گفتم؟
باشد،  داشته  هراس  شا  حضور  در  اشتباه کردن  از  اگر 
 ، از شا دورتر می شود و به مرور شک نکنید به تدر�یج 
کم رنگ  برایش  شابودن  با  لذِت  و  آرامش  احساس 
اعتاد  و  اقتدار  بین رفتن  از  برای  زمینه ای   و  می شود 
کم شدن  و  دروغ گو�ی  مخفی اکری،   ، همسر به نفس 

ارتباط کالمی او با شا خواهد شد.

13.احترامبهسلیقهیهمسر

ديگری  برای  را  خود  سلیقه های  صرفًا  بايد  شوهر  و  زن 
از جمله  کنند.  بر همسر پرهیز  آن ها  از تحمیل  و  کرده  اظهار 
راه های ابراز محبت، احترام به عالقه و سلیقه ی همسر است. 
از  دارد.  لباس خاص خود عالقه  و  به رنگ، غذا  هر شخصی 
هر  است.  غذایی  وعده ی  روزانه،  و  مهم  عالقه های  جمله 
کس بر اساس مزاج خود تمایل به خوردن يک سری از غذاها 
و میوه ها دارد. همسران نمونه و شايسته به این تفاوت های 

غذایی اهمیت می دهند و آن را در نظر دارند.
ششمین پیشوای شیعیان حضرت صادق؟ع؟ می فرمايد:

ُجُل  ُیْرَزُق  َمِعیَشَتُه  ِبَبَلِدِه َيْغُدو  وَن َو الّرَ ُد اْلَباّرُ
َ

ْوال
َ ْ
ْوَجُة اْلُمَؤاِتَیُة َو ال َعاَدِة الّزَ َثٌة ِمَن الّسَ

َ
1 . »َثال

ْهِلِه َو َیُروُح« الکافی، ج ۵، ص 2۵8.
َ
ِإَلی أ
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کی را به خود اختصاص  که مرد، چیزی از خورا »روا نیست 
دهد و از ارائه ی آن به خانواده اش دريغ ورزد«.1

هم چنین رسول خدا؟ص؟ می فرمايد: 
»مؤمن با اشتهای خانواده اش می خورد و منافق، خانواده اش 

با میل و اشتهای او می خورند«.2

فوتکوزهگری
جوش آوردی بزن کنار

امشینت که جوش می آورد حرکت نمی کنی، کنار می زنی 
بگیرد! آتش  امشینت  است  ممکن  وگرنه  می ایستی،  و 
می آوری،  جوش  وقتی  هستی،  همین طور  هم  خودت 
و  باش  ساکت   ! کنار بزن  نرو!  تخته اگز  می شوی،  عصبی 

هیچ نگو!

14.کدبانوینمونه

همسر موفق به میل و اشتهای خود غذا درست نمی کند، 
بلکه میل همسرش را نیز در نظر می گیرد و دوست دارد طعم 
می بینید  این رو  از  آيد،  خوش  شوهرش  کام  به  غذا  مزه ی  و 
دارند  مهارت  آشپزی  در  این که  با  کدبانو  و  خوب  خانم های 
و نیاز به اظهارنظر ديگری ندارند، ولی باز از همسرشان جويا 
کنم،  آماده  برايت  تا  داری  دوست  را  چیزی  چه  که  می شوند 
را  خوب  غذای  تا  هستند  این  دنبال  این که  و  پرسیدن  این 
برای همسر تهیه کنند، خود نشانه ی عشق به همسر و عالقه 

به زندگی است.

ُکوِل ُدوَن ِعَیاِلِه«. بحاراالنوار، ج ۹، ص 
ْ
ْن  َيُخَص  َنْفَسُه ِبَشْی ٍء ِمَن اْلَمأ

َ
ُجِل  أ َيُجوُز ِللّرَ

َ
1 . »ال

221، ح 10۶.
ْهُلُه ِبَشْهَوِتِه«. الکافی، ج 4، ص 12، ح ۶.

َ
ُکُل أ

ْ
ْهِلِه َو اْلُمَناِفُق َيأ

َ
ُکُل  ِبَشْهَوِة أ

ْ
2 . »اْلُمْؤِمُن  َيأ
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امام صادق؟ع؟ می فرمايد:
»برترین زنان شما، کسانی هستند که خوش بو بوده و سلیقه ی 

آشپزی آنان کامل و جالب باشد«.1

فوتکوزهگری
یک اشتباه رایج بانوان این است که:

را  ازدواج(  جشن  تولد،  )روز  خاص  روزهای  یادآوری 
و  می دانند  یک دیگر  عشق  محک زدن  برای  معیاری 

همسر فراموش اکر را اکمال بی اعطفه می اناگرند.

جنسی 15.پاسخبهنیاز

است.  شوهری  زن  و  هر  اساسی  نیازهای  از  جنسی  نیاز 
پاسخ گویی درست به این نیاز طبیعی، نه  تنها يکی از بهترین 
لذت های دنیایی است، بلکه آثار مثبت روحی و جسمی فراوانی 
را در پی دارد. میل جنسی، در قیاس با ديگر نیازها به  دقت و 
که هم حیات و بقای انسان  توجه بیشتری نیاز دارد تا آن جا 
با آن ارتباط مستقیم دارد و هم دارای قدرت تخریبی زيادی 
قدرت مند  نیروی  این  به  اسالم  دین  دلیل  همین  به  است، 
و  صحیح  ارضای  برای  و  کرده  ویژه ای  توجه  انسان  درونی 
گرفته ،  در نظر  برنامه هایی  نه تنها  آن،  به  پاسخ گویی درست 
کید کرده است. بلکه بر کیفیت و کمیت اجرای آن برنامه ها تأ

رسول خدا؟ص؟ می فرمايد:
از  ... وقتی همسرش  که  آن است  زن  بر ذمه ی  مرد  »حق 
وی درخواست هم آغوشی دارد، بی دلیل بازداری نکند و پاسخ 

مثبت دهد«.2

ِبیِخ ...« الکافی، ج ۵، ص 32۵. َبُة الّطَ ّیِ
َبُة الّرِيِح  الّطَ ّیِ

1 .»َخْیُر ِنَساِئُکُم  الّطَ
ٍة«. مکارم االخالق، ص 21۵.

َ
 ِمْن ِعّل

َّ
َتْمَنَعُه  َنْفَسَها ِإال

َ
ْن  ال

َ
ِة ...َو أ

َ
ُجِل َعَلی اْلَمْرأ 2 . »َحّقُ الّرَ
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فوتکوزهگری
فرمول صحیح رابطه: 

به  زن  که  باشید  داشته  پیش نوازی  دقیقه   30 حداقل 
مرحله ی ارضا شدن برسد.

امام صادق؟ع؟ می  فرمايند:
فرمود:  او  به  پیامبر؟ص؟  آمد.  نزد؟ص؟  کاری  برای  »زنی 
کسانی  تعلل کنندگان چه  گفت:  تعلل کنندگانی«؟  از  تو  »شايد 

هستند، ای پیامبر خدا!؟ 
که شوهرش او را برای خواسته اش  پیامبر؟ص؟ فرمود: زنی 
بخواند و او چندان تأخیر و تعلل کند که شوهرش ُچرتش بگیرد 
بیدار  که شوهرش  زمانی  تا  را فرشتگان  زنی  و بخوابد، چنین 
شود، هم چنان لعنت می کنند تا شوهرش از خواب بیدار شود«.1
برخوردار  جنسی  رضايت  از  زناشویی  زندگی  در  زوج ها  گر  ا
و  بیايند  کنار  مختلف  مسائل  با  می توانند  راحت تر  باشند، 
گر این رضايت را داشته باشند، از سالمت جسمی  اغلب مردها ا
و  اجتماعی  امور  انجام  در  و  شده  بهره مند  بیشتری  روحی  و 
که  فعالیت هايشان بهتر و موفق تر عمل می کنند. در محیطی 
عشق و توافق جنسی وجود نداشته باشد، کوچک ترین اختالف 
فکری به عصبانیت و پرخاشگری منجر می شود، از این رو، بهتر 
است تا همسران امکان تمتع و لذت مشروع را برای يک ديگر 
کانون  کنند، درصورتی که فقط يکی از آن ها لذت ببرد،  فراهم 
زندگی آن ها گرم نخواهد بود و گاهی به بهانه های مختلف، با 
يک ديگر در ستیز خواهند بود. از طرفی، بی اعتنایی به کسب 

َزْوُجَها«.  َيْسَتْیِقَظ  ی  َحّتَ َتْلَعُنَها  ِئَکُة 
َ

اْلَمال َتَزاُل 
َ

ال َفِتْلَک  َيَناَم  َو  َزْوُجَها  َيْنُعَس  ی  َحّتَ  ...«  .  1
الکافی، ج ۵، ص ۵0۹.
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توافق و تطبیق میل جنسی، سبب بروز بسیاری از اختالفات 
1 زناشویی و هم چنین بیمارهای روحی و جسمی خواهد شد. 

16.اولویتتوجهبههمسر

رفتارهای  به ویژه  ما،  رفتارهای  همه ی  به  همسرمان 
است،  مهم  بسیار  وی  برای  و  دارد  توجه  خودش  با  مرتبط 
این رو  از  باشد،  ديگران  حضور  در  رفتارها  این  گر  ا مخصوصًا 
گوش دادن، يادکردن، تهیه ی هديه و ...  هنگام سخن گفتن، 

همسرمان را بر ديگران مقدم بداريم.
در  همسرانشان  با  محمد؟ص؟  حضرت  رحمت  پیامبر  رفتار 

تاريخ این گونه گزارش شده است:
عطری  خدا؟ص؟  رسول  برای  فطر  عید  روز  در  »هرگاه 
کس ديگر، به همسرشان عطر  از هر  می آوردند، ايشان پیش 

می دادند، يا او را خوش بو می ساختند«.2

فوتکوزهگری
قوانیین عصبانیت:

ناسزا نگو�ییم؛
اشتباهات گذشته را به رخ هم نکشیم؛

به شخصیت طرف مقابل یا خانواده ی او حمله نکنیم؛
محیط را ترک کنیم.

17.نگاهمحبتبههمسر
ای روی تو راحت دل من                 چشم تو چراغ منزل من3
با مهر و محبت به چهره ی همسرتان  با نگاه کردن همراه 

1 . معماری عشق پايدار، ص 8۶.
 ِبِنَساِئِه«. الکافی، ج 4، ص 170.

َ
ِتَی  ِبِطیٍب  َیْوَم اْلِفْطِر َبَدأ

ُ
2 . »ِإَذا أ

3 . سعدی.
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می شويد.  بهره مند  الهی  رحمت  از  هم  و  شاد  را  او  دل  هم، 
عاشقانه ی  و  مهربان  نگاه  با  است،  انرژی  منبع  ما  چشمان 
خود می توان تأثیر مثبت زيادی بر روح و روان همسر گذاشت. 
نگاهت  با  پس  برنمی آيد،  عاشق  دل  از  جز  محبت آمیز  نگاه 

می توانی محبت و دوستی خود را ابراز کنی.
ای چشم من از ديدن رويت روشن

از ديدن رويت شده خرم دل من1
هنگام نگاه زن و شوهر به  به بیان حکیمانه ی رسول؟ص؟ 
هم ديگر، خداوند ايشان را غرق در رحمت بی پايان خويش می کند:
»هنگامی که بنده ای به  صورت همسرش و او به  صورت شوهرش 
نگاه می  کند، خداوند بر هر دوی آن ها نظر رحمت می افکند«.2

فوتکوزهگری
همسرت را بغل کن:

وقتی خبر خوش می دهد؛
وقتی می گوید دارم مریض می شوم؛

وقتی استرس دارد؛
وقتی از مسافرت بر می گردد؛

وقتی با تو قهر است؛
وقتی دلش گرفته؛

وقتی خیلی خسته است؛
وقتی موفق می شود.

1 . حافظ.
کنزالعمال، ج  2 . »»إذا َنَظر الَعبُد ِالی َوجِه َزوِجه َو َنَظرت ِالیه، َنَظراهلُل ِالیهما َنظر رحمه«. 

1۶، ص 27۶، ح 44437.
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خطا 18.چشمپوشیاز

و هم چنین  تغافل  قاعده ی  و  بايد بست  را  گاهی چشم ها 
کرد.  جاری  خانواده  در  را  نديدی«  ديدی  »شتر  ضرب المثل 
نبايد با ذره بین به دنبال اشتباهات همسر بود، بلکه گاهی بايد 
چشم بپوشیم و خود را به غفلت بزنیم تا هم عزت و شخصیت 
همسر حفظ شود و هم زندگی شیرین تری داشته باشیم، چرا 
است  ممکن  زیرا  تغافلیم،  نیازمند  همسرمان  مانند  نیز  ما  که 
خطا  ما  و  درآيد  ما  نام  به  »اشتباه«  قرعه ی  ديگر  دفعه ی 
کنیم، در این صورت بی شک از او انتظار چشم پوشی داريم.
زندگی  در  تغافل  پراهمیت  نقش  درباره ی  علی؟ع؟  امام 

می فرمايد:
امور  از  بسیاری  بر  را  خود  چشم  و  نکند  تغافل  که  »کسی 

نبندد، زندگانی تلخی خواهد داشت«.1

فوتکوزهگری
و  گرفت  تاس  او  با  خود  همسر  طالق  از  پس  مردی 
گفت: خانم ببخشید، اشتباه کردم، لطفا مرا ببخش و به 

خانه برگرد!
زن در جواب گفت: آیا در کنارت یک لیوان داری!؟

بر  محکم  را  آن  اکنون  گفت:  زن  دارم!  بله  گفت:  مرد 
زمین بکوب. مرد چنان کرد که زن گفته بود.

سپس زن گفت: حاال که دیدی آن لیوان شکسته و هزار تکه 
شده، آیا می توانی تکه هایش را جمع کنی و دوباره بسازی؟
مرد در پاسخ گفت : نه نشکسته، لیوان استیل بود و زن 

گفت: خدا نکشتت... عصر بیا دنبالم!

َصْت ِعیَشُته «. تصنیف غررالحکم و  َتَنّغَ ُموِر 
ُ ْ
ال َکِثیٍر ِمَن  َيُغّضَ َعْن 

َ
َو ال َيَتَغاَفْل   َلْم   1 . »َمْن  

دررالکلم، ح 1037۵.
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گاهانه از رفتار نامطلوب  امام باقر؟ع؟ در مورد چشم پوشی آ
ديگران می فرمايد:

»اصالح هم زيستی و معاشرت سالم زيستن چنان پیمانه ی 
آن  يک سوم  و  هوشیاری  و  زیرکی  آن  دوسوم  که  است  ُپری 

تغافل و چشم پوشی است«.1
دو سوم زندگی، تدبیر و مدیريت است و يک سوم آن چشم 

پوشی و نديده گرفتن.

19.آشتیسریع

چه خوب است انسان در ارتباط با همه ی مؤمنان، به ویژه 
الهی باشد.  نام مبارک »سريع الرضا« ی  همسرش محل تجلی 
زن و شوهر عاقل و عاشق، واژه  ای به  عنوان »قهر« در دایره ی 
که  لغات خود ندارند. غالبًا منشأ قهر و کدورت، خطایی است 

از طرف يکی از زوجین ايجاد شده است. 

فوتکوزهگری
: سه راهار برای زود تام شدن قهر

به او لبخند بزنید؛
شا پیش قدم بشوید؛

به خوبی هایش فکر کنید.

مسئله ای  هر  راه حل  که  می دانند  به  خوبی  دانا  همسران 
با صحبت و مشاوره قابل  حل است و قهر و جدل چیزی جز 
بدترکردن مشکالت، هیچ کاربرد ديگری ندارد و اصوًال انسان های 
ج می شوند. ناتوان دست به قهر می زنند و سريع از معرکه خار
از شیوه های ابراز محبت و دوستی، آشتی سريع و شیرین است.

ِن  اْلَمَعاِش  ِمْل َء ِمْکَیاٍل ُثُلَثاُه ِفْطَنٌة َو ُثُلُثُه َتَغاُفٌل«. تحف العقول، ص 3۵۹.
ْ
ُح  َشأ

َ
1 . »ِإْصال
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20.خوشبینی

غ سیاه هم تخم سفید می کند! 1  مر
ک قضاوت قرار داد(. )ظاهر اشخاص را نبايد مال

به مشکالت شخصی خود با ذره بین و به مشکالت زندگی 
توجه  مهم  نکته ی  این  به  کنید.  نگاه  تلسکوپ  با  زناشویی 
خ  که در اطراف شما ر اتفاق و حادثه ای  که هر  داشته باشید 
می دهد، مطمئنًا در زندگی صدها نفر ديگر، به همان صورت 
اتفاق می افتد. به مسائل زندگی  از آن  و بلکه بدتر و شديدتر 
زناشویی خود با ديد مثبت بنگريد و خوش بین باشید، چرا که 
آرامش الزم، جهت  خوش بینی، زمینه ی مناسبی برای ايجاد 
انديشیدن و رفع مشکل و نیز عامل مهمی در ايجاد و تقويت 

خاطرخواهی و محبت به همسر است.
امام علی؟ع؟ درباره  ی آثار خوش بینی و ُحسن ظن می فرمايد:
به   را  آن ها  محبت  باشد،  خوش گمان  مردم  به  که  »کسی 

سوی خود جلب خواهد کرد«.2
نیز در حديثی ديگر می فرمايد:

ِن  َراَحُة اْلَقْلب ؛ خوش گمانی، آسايش دل است«.3
َ

»ُحْسُن  الّظ
و  روحی  سالمتی  از  خوش بین  افراد  حديث،  این  طبق 
جسمی برخوردارند و در سايه ی آن، خانواده و اطرافیان نیز در 

آرامش و آسايش به سر می برند.
از  را  معقول  باورهای  است  الزم  بدگمانی  از  پرهیز  برای 
نامعقول  باورهای  اساس  بر  تا  بازشناسیم  نامعقول  باورهای 

1 . کتاب کوچه، ج ۹، ص 171.
َة«. تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ح ۵331. اِس َحاَز ِمْنُهُم  اْلَمَحّبَ ُه ِبالّنَ 2 . »َمْن َحُسَن َظّنُ

3 . همان، ح ۵322.
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سوءظن پیدا نکنیم. باورهایی مانند:
همسر  هر  و  است  کوشا  و  زرنگ  من  همسر  معقول:  باور 

زرنگی اشتباه می کند.
زناشویی  زندگی  در  نبايد  هرگز  من  همسر  نامعقول:  باور 

اشتباه کند!
باور معقول: همسران بايد به توانایی ها و امکانات زندگی 

خود نگاه کنند.
چرا  و  دارد  فرق  ما  با  ديگران  زندگی  چرا  نامعقول:  باور 

ديگران دارند و ما نداريم؟!
باور معقول: همسر من به  طور طبیعی زمانی خوش حال و 

گاه غمگین است.
باور نامعقول: همسر من همیشه بايد خوش حال باشد!

فوتکوزهگری
خانم مرغه و آاقخروسه مشغول نوشتن خاطرات سفرشان 
و  همسرش  سراغ  می رفت  وقت  هر  خروسه  بودند. 
نه!  می گفت:  تندی  با  مرغه  میدی،  نوک  یه  می گفت: 

نمی بینی مشغولم، خروس بی محل! 
که ناراحت شده بود، به اتاق خودش رفت و با  خروسه 

خود گفت: به درک با خوداکر می نویسم!
نمی دانم، ولی هیچ بعید نیست به دلیل همین قضاوت 
عجوالنه و بدخلقی خانم مرغه بوده که خروس این قصه، 
ذهنش و اگهی هم چشمش پی مرغ های همسایه  بود!1

1 . محمد حسین قدیری.
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21.لقمهینانوجرعهایآب

لُرخان
ُ

سینه ی خالی ز ِمهر گ
کهنه انبانی بَود ُپر استخوان

سینه، گر خالی ز معشوقی بود
سینه نبود، ُکهنه صندوقی بود1
هنگام  همسر،  به  عشق  ابراز  برای  فرصت ها  بهترین  از 
و قددرانی  به همسر دادن، تشکر  لقمه ای  غذاخوردن است. 
کشیده  که برای تهیه ی غذا  است از رحمت ها و زحمت هایی 
است. گاهی با تقديم لیوان آبی می توان خستگی و پژمردگی را 

از تن و جان همسر بیرون کرد.
رسول خدا؟ص؟ می فرمايد:

حتی  می شود،  داده  پاداش  چیزی،  هر  برای  مؤمن،  »به 
برای لقمه ای که در دهان همسرش می گذارد«.2

امام صادق؟ع؟ می فرمايد:
از  بهتر  او  برای  بدهد،  آبی  لیوان  شوهرش  به  که  »زنی 
که روزهايش روزه باشد و شب هايش  عبادت يک سال است 
شب  زنده  داری و عبادت کند. خداوند به  جای هر لیوانی که به 
شوهرش می دهد، شهری در بهشت برايش می سازد و شصت 

گناهش را می آمرزد«.3

1 . شیخ بهائی، نان و حلوا.
قَمِه یرَفَعها الی ِفی امَراِتِه«. ُمسندابن حنبل، ج 

ُ
ُکّلِ َشیٍء حّتی ِفی الّل 2 . »المومن ُیوَجُر فی 

1، ص 3۶4، ح 1480.
ٍة َتْسِقی َزْوَجَها َشْرَبًة ِمْن َماٍء ..«. وسائل الشیعه، ج 20، ص 172.

َ
3 . »َما ِمِن اْمَرأ
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فوتکوزهگری
شش جمله که باید هر روز به همسرتان بگو�یید:

اعشقتم؛
مراقب خودت باش؛

تو فوق العاده ای؛
با تو خوش بختم؛

به تو افتخار می کنم؛
چه خوبه تو هستی!

22.دستدادنهنگامسالم

رسول مهربانی ها حضرت محمد؟ص؟ می فرمايد:
دست دادن  و  سالم گفتن  با  شديد  روبه رو  هم  با  »هرگاه 

روبه رو شويد،1 چرا که محبت را زياد می کند«.2
احساس  آرامی گرفتن،  به  را  همسر  دست  و  لمس کردن 
آرامش و آسايش خاصی را به او منتقل می کند. هرگز نمی توان 
لمسی،  ارتباط  برقراری  کرد.  انکار  را  لمس  تاثیرگذاری  قدرت 
ضريب امنیت و احساس رضايت را باال می برد و در خوش حالی 
که؛  آموخت  بايد  دارد.  شگفت انگیزی  اثر  استرس  کاهش  و 
نیز  دست دادن  و  لمس  با  بلکه  نیست،  زبان  به  تنها  محبت 

می توان محبت و عشق را منتقل کرد. 
رسول خدا؟ص؟ در بیانی جالب می فرمايد:

يا زن دست های  و  را بگیرد   »هنگامی که مرد دستان خانمش 
همسرش را بگیرد، گناهانشان از البه الی انگشتانشان فرومی ریزد«.3

َصاُفح«. الکافی، ج 2، ص 181. ْسِلیمِ  َو الّتَ َقْوا ِبالّتَ
َ

1 . »ِإَذا اْلَتَقْیُتْم َفَتال
ة«. مستدرک الوسائل، ج ۹، ص ۵8.

َ
2 . »َتَصاَفُحوا َفإّنَ  اْلُمَصاَفَحَة َتِزيُد ِفی اْلَمَوّد

3 . »فاذا اخذ بکفها و اخذت بکفه َتساَقَطت ُذنوَبُهما من ِخالل اصابعهما«. کنزالُعمال، ج 
1۶، ص 27۶، ح 44437.
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شايد این که فرموده اند نگاه به چهره ی همسر و دستان او را 
گرفتن گناهان را فرومی ریزد، کنايه از این باشد که با او به مهربانی 
و لطافت برخورد کنید و با او درد دل کنید و راز دلش را بشنويد.

فوتکوزهگری
عصبانیت را محترامنه منتقل کنید

اگر به جای »تـو« از »مـن« استفاده کنیم:
تو نمی فهمی؛

تو همه چیز را تحمیل می کنی؛
تو اعصاب من رو داغون می کنی و ....

بگو�ییم:
مـن عصبانی هستم؛

حال من خوب نیست؛
من نمی توانم این تصمیم را قبول کنم؛

برای من سخت است با این مساله کنار بیایم، در این صورت 
آتش جنگ را شعله ور نکرده اید و بدون تخریب و سرزنش 
طرف مقابل، حرف خودتان و حتی حرف آخر را زده اید.

حقهمسر در 23.ایثار
سوزن همه را می پوشاند و خودش لخت راه می رود.1

ايثار و ازخودگذشتگی در هر کاری و برای هر کسی ارزشمند 
و  فراتر  مرتبه ای  خانوادگی  روابط  در  به ویژه  ايثار  اما  است، 
اهمیتی بیشتر دارد. ايثار، خمیرمايه و بنیان خانواده است، چرا 
که انسان به سبب جهل و غفلت، اغلب در انجام وظايف خويش 
دچار لغزش می شود. از سوی ديگر اقتضای دوستی و محبت آن 
است که از حق خويش بگذرد و آن را فدای ديگری کند و آن چه 
است. ازخودگذشتگی  و  ايثار  می شود،  سروری  و  آقایی  سبب 

1 . داستان نامه بهمنیاری، ص ۶۵3.
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سايه ی خورشیدسواران طلب
رنج خود و راحِت ياران طلب1
قلب هاست.  جذب  و  جلب  ايثار،  و  کاری  فدا مهم  آثار  از 
کاری برای ديگران و مقدم داشتن ديگران سبب تمایل و  فدا
گرايش قلبی ايشان به  سوی ايثارگر و اطاعت پذیری از او می شود.
اختیارداِر  بر خود،  »با مقدم داشتن ديگران  امام علی؟ع؟: 

آنان خواهی شد«. 2

24.گذشتوبخشش

چون ندانستم خطا کردم ببخش
بر دل و بر جان پر دردم ببخش3
گذشت و بخشودن، از کمال بزرگی عشق و عالقه به همسر 
گذشت و بخشش در قبال رفتار همسر  خبر می دهد. میوه ی 
همسران  بی شک  نمی کند.  برداشت  انسان  خود  جز  کسی  را 
زندگی  در  را  يک ديگر  قبال  در  کريمانه  رفتار  این  شیرينی 
و  خطا  می دانند  که  چرا  می کنند،  احساس  به  وضوح  خويش 
که  اشتباه بر هر انسانی ممکن است. به خاطر داشته باشیم 
گذشت و بخشش معجزه می کند و می تواند رفتار ناصحیح را 

به صحیح تبدیل کند.
امام صادق؟ع؟ در ضمن بیان حقوق زن فرمودند:

را  او  شد،  خطایی  مرتکب  زن  گر  ا َلَها؛  َغَفَر  َجِهَلْت   »ِإْن  
ببخشید«.4

1 . نظامی، خمسه، مخزن االسرار.
يَثاِر َعَلی  َنْفِسَک  َتْمِلُک  الّرَِقاب«. تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ح ۹1۶۹. ِ

ْ
2 . »ِبال

3 . عطار.
4 . الکافی، ج ۵، ص ۵11.
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فوتکوزهگری
ازدواج فرصتی برای با هم پریدن است نه به هم پریدن.1

رسول خدا؟ص؟ درباره ی عفو و گذشت، به جهت آثار مهمی 
که در پی دارد چنین می فرمايند:

»از يک ديگر درگذريد تا کینه های میان شما از بین برود«.2

25.لبخندزدن

لبی که خنده ندارد، شکاف دیوار است
سری که عشق ندارد کدوی بی بار است3
گاهی با يک لبخند کوچک می توان تمامی خستگی همسر 
کرد. همواره تبسم کردن و با چهره ای  را از تن و روحش بیرون 
عشق،  بارز  نشانه ی  خوش وبش کردن،  همسر  با  گشاده 

شیفتگی و خاطرخواهی به همسر است.
رسول خدا؟ص؟ از مهارت لبخندزدن در هنگام صحبت کردن 
استفاده می کردند؛ نقل شده است: »هنگامی که سخن می گفتند، 

در گفتارشان تبسم می فرمودند«.4
لبخند  انسان نمی تواند در تمامی شرايط  که  درست است 
بزند، اما می تواند روحیه ی نشاط و طراوت خويش را حفظ کند 
و حداقل حس منفی و ناامیدی را به همسر منتقل نکند. در 
هنگام ریزش مشکالت، هنر واقعی آن است که غم و اندوه را 
در دل پنهان بداريم و نشاط و شادی را در ظاهر آشکار کنیم.

1 . غالمرضا حیدری ابهری.
2 . »َتَعاُفوا َيسُقُط الّضغاِئُن َبینُکم«.کنزالعمال، ج 3، ح 7004.

3 . داستان نامه بهمنیاری، ص 3۶.
َم  ِفی َحِديِثِه«. مکارم االخالق، ص 21. َث  ِبَحِديٍث  َتَبّسَ

َ
4 . »َکاَن َرُسوُل اهلِل؟ص؟ ِإَذا َحّد
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فوتکوزهگری
کنایه و  با مردها مستقیم حرف بزنید. مردها زبان بدن، 

لحن صدا را کمتر می دانند.

26.معطرشدنبرایهمسر

از محبت  ِسجن1  گلشن  می شود
لَخن3 می شود

ُ
بی  محبت  روضه2   گ

از محبت  نار نوری  می شود
و ز محبت  دیو حوری  می شود4
بوی خوش را تقديم يارکردن چه خوش است! طبع آدمی 
به  دارد،  مطبوع  و  خوش  بوی  به  تمایل  که  است  چنان 
عطر  تهیه ی  محبت،  ابراز  ویژه ی  اسباب  از  جهت،  همین 
و  ذوق  به  صورت  این  در  که  چرا  است،  همسر  موردعالقه ی 

سلیقه ی او احترام گذاشته ايم. 
»رسول خدا؟ص؟ هزينه ای که برای تهیه ی عطر می دادند، 

کشان صرف می کردند«.۵ بیشتر از هزينه ای بود که برای خورا
و  خوش بویی  به  نسبت  دينی  رهبر  و  پیشوا  که  وقتی 
تهیه ی عطر این گونه رفتار می کنند، این رفتار نشان از اهمیت 

و موثربودن آن داللت دارد.
رسول خدا؟ص؟ ویژگی عطر زنان و مردان را چنین توصیف 

می کنند:

1 . زندان.
2 . باغ.

3 . جای انداختن زباله.
4 . مولوی.

َعاِم«. همان، ج ۶، ص ۵12. ا ُيْنِفُق ِفی الّطَ ْکَثَر ِمّمَ
َ
یِب  أ ۵ . »َکاَن َرُسوُل اهلِل؟ص؟ ُيْنِفُق  ِفی  الّطِ
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» عطر مردان آن است که بويش آشکار و رنگش پنهان باشد 
و عطر زنان آن است که رنگش آشکار و بويش پنهان باشد«.1

27.یادداشتگذاشتن

خوش تر از دوران عشق ايام نیست
بامداد عاشقان را شام نیست2
آدمی  اختیار  در  سريع تری  ارتباطی  وسایل  امروزه  گرچه  ا
است.  ديگری  چیز  نامه نگاری  خوش  طعم  ولکن  است، 
يادداشت گذاشتن و نامه نوشتن و آن را در کیف همسر گذاشتن 
يا روی در يخچال زدن تأثیر عجیبی در تقويت روابط همسران 
از زبان است. برخی  تأثیر قلم رساتر و شیرین تر  دارد، چه بسا 
ازاین رو  دارند،  کم تر  را  عاشقانه  کلمات  گفتن  توان  همسران 
نامه نگاری از بهترین روش ها برای این دسته افراد است. بايد 
نامه ی  و  مسافرت  به  مختص  نامه نگاری  که  داشت  توجه 
عاشقانه ،  جمله ی  چند  گاهی  بلکه  نیست،  چندصفحه ای 

طوفانی از مهر و محبت در دل همسر به پا می کند.
امام صادق؟ع؟ درباره ی نوع معاشرت و زيارت با نزديکان 

می فرمايد:
ديدار  به  وطن  در  دينی  برادران  بین  دوستی  و  »مهربانی 
يک ديگر رفتن و در سفر به نامه نوشتن براى يک ديگر است«.3

َلْوُنُه«.  َخِفَی  َو  ِريُحُه  َظَهَر  َما  َجاِل  الّرِ ِطیُب  َو  ِريُحُه   َخِفَی   َو  َلْوُنُه   َظَهَر  َما  َساِء  الّنِ . »ِطیُب    1
همان، ج ۶، ص ۵12.

2 . سعدی.
َکاُتُب«. الکافی، ج 2، ص ۶70. َفِر الّتَ َزاُوُر َو ِفی الّسَ ْخَواِن ِفی اْلَحَضِر الّتَ ِ

ْ
َواُصُل َبْیَن ال 3 . »الّتَ
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باهمسر 28.سفر
ندد«.1

َ
در َمثل جالب چنین می خوانیم: »آب که يک جا بماند می گ

را  خودش  روح  نباشد،  تفريح  و  گردش  اهل  که  همسری 
را به  را خشک بار و محیط خانه  اهالی خانه  کسل،  و  خشک 
نمک زار تبدیل می کند. برای رهایی از این حالت ناخوشايند، 
هزينه های  با  نیست  نیازی  برويد.  مسافرت   به  همسرتان  با 
گر برنامه ی  کنید. ا کوه های قاف را انتخاب  سنگین، سفر به 
کوتاه،  و  نزديک  روستاهای  به  سفر  باشید،  داشته  ماهیانه 

بهترین نشانه ی ابراز عالقه به اوست.
دنیا  از  به  ديدن،  »دنیا  می خوانیم:  چنین  ديگر  مثلی  در 

خوردن است«.2
مقصود این است که دنیا را ديدن و گشت و گذار کردن بهتر 

از این که مال و ثروت دنیای را بخوری.

فوتکوزهگری
پروانه به خرس گفت: بیا با هم حرف بزنیم.

خرس گفت: االن می خوام بخوابم، باشه بیدار شم حرف 
هیچ وقت  و  رفت  زمستانی  خواب  به  خرس  و  می زنیم 

نفهمید که عمر پروانه فقط چند روز است!
نباشد.  فردایی  شاید  باشیم،  داشته  دوست  را  هم دیگر 
به  مرده ها  و  دارن  نیاز  محبت  و  گل  به  زنده  آدم های 
اگهی برعکس عمل می کنیم، به مرده ها  افتحه، ولی ام 
گل می بریم براشون، ولی راحت افتحه ی  سر می زنیم و 

زندگی بعضیارو می خونیم!

1 . داستان نامه بهمنیاری، ص 7.
2 . امثال  و حکم دهخدا، ج 2، ص 828.
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29.خدمتبههمسر

ضرب المثل بسیار جالب و زیبایی است که بیانگر مکمل بودن 
زن و شوهر است:

که پهلوی هم می گذارند، برای این است  »دو تا در را 
که به درد هم برسند«.1

خدمت و کمک به همسر از مراتب بلند و عملی ابراز محبت 
و عالقه است. زن و مرد از همان آغاز تشکیل زندگی به کمک 
بنیان  می توانند  همکاری  و  اتحاد  با  و  دارند  نیاز  هم  ياری  و 

خانواده را بسازند و به آن استحکام بخشند.
زن و شوهر، چو به هم يار شدند

خانه ای خوب خريدار شدند2
درباره ی آثار و برکات کمک  کار و خادم همسر بودن، پیامبر 
امیرالمؤمنین؟ع؟  به  خطاب  محمد؟ص؟  حضرت  مهربانی ها 

می فرمايد:
»ای علی! آن که خدمت به همسر را برای خود عار نداند، 
آتش  خاموش کننده ی  و  کبیره  اش  گناهان  کفاره ی  کار  این 
و  حورالعین  با  او  ازدواج  ِصداق  و  بوده  جبار  پروردگار  خشم 

موجب زيادی خوبی ها و علو درجات است«.3
هم چنین رسول خدا؟ص؟ در بیان ديگری می فرمايد:

جابه جا  را  چیزى  اصالح،  براى  شوهر  خانه ی  در  زنی  »هر 
کند، خداى عزوجل به او نظر کند و هر که خدا به او نظر کند، 

عذابش نکند«.4

1 . همان، ج 2، ص 831.
2 . ملک الشعرای بهار.

اَرٌة ...«. بحاراالنوار، ج 101، ص 132.
َ

َکّف َنْف ِمْن ِخْدَمِة اْلِعَیاِل َفُهَو 
ْ
3 . »َيا َعِلّیُ َمْن َلْم َيأ

حًا ...«. امالی 
َ

ٍة َرَفَعْت  ِمْن  َبْیِت  َزْوِجَها َشْیئًا ِمْن َمْوِضٍع ِإَلی َمْوِضٍع ُتِريُد ِبِه َصال
َ
َما اْمَرأ ّيُ

َ
4 . »أ
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30.تقسیمکار
دست، دست را می شويد، هردو برمی گردند، رو را می شويند.1

)کار از اتحاد و هم پشتی بهتر پیش می رود.(
و  کمال  نشانه ی  همسر  به  کمک رسانی  و  ياری  گرچه  ا
»هرکسی  قاعده ی  خانواده  کانون  در  و  است  انسانی  عزت 
و  سعادت  بلکه  نیست،  کم  حا خودش«  بار  و  خودش  کار 
به هم صورت  ياری رسانی  و  با حمايت  خوش بختی خانواده 
زندگی  مسائل  و  سختی ها  تقسیم کار،  عین حال،  در  می گیرد، 
را هموار می سازد و اعتماد و آرامش همسر به زندگی را چندین 

برابر می کند.
کار  و فاطمه زهرا؟اهع؟ در تقسیم   امیرالمؤمنین؟ع؟  رويه ی 

درون و بیرون خانه چنین بوده است:
و  نان پختن  خمیرکردن،  خانه؛  داخل  کار  » فاطمه؟اهع؟ 
نظافت خانه را بر عهده گرفت و علی؟ع؟ کارهای بیرون خانه 

کی را عهده دار شد«.2 و آوردن هیزم و مواد خورا

فوتکوزهگری
پیام نوشتاری بدتر�ن نوع  بحث و مجادله به وسیله ی 
بحث کردن است، ز�را طرفین نمی توانند لحن و حالت 
شدید  مجبور  اگر  و  ببینند  را  یک دیگر  صحبت کردن 
بیان  را  منظور  حتا  دهید،  انتقال  پیامک  با  را  مطلبی 
کنید مثال بگو�یید این پیام شوخی یا از روی عالقه و یا 

عصبانیت بود.

)صدوق(، مجلس ۶4، ح 7، ص 411.
1 . کتاب کوچه، ج ۵، ص 10۹۵.

2 . »ِإّنَ َفاِطَمَة ؟اهع؟ َضِمَنْت  ِلَعِلٍی ؟ع؟ َعَمَل اْلَبْیِت َو اْلَعِجیَن َو اْلُخْبَز َو َقّمَ اْلَبْیِت ...«. تفسیر 
العیاشی، ج1، ص 171.
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31.مدارا
آب، راه خودش را باز می کند.1

)آدم اهل مدارا و سازش به هدفش می رسد.(
است.  عاشق  انسان  دو  تالقی  محل  زناشویی،  زندگی 
خواهد  پیش  اختالف  سلیقه   مشترک  زندگی  در  خواه ناخواه 
و  نرمی  رفق،  مسائل،  حل  برای  کلید  بهترین  این رو  از  آمد، 

مداراست.
به شیرین زبانی و لطف خوشی

توانی پیلی به مویی ِکشی2
پنجمین پیشوای شیعیان امام باقر؟ع؟ درباره ی تحمل و 

مدارای مرد با همسرش می فرمايند:
جهنم  از  کند،  تحمل  را  زنش  گواِر  نا کلمه ی  يک  »هرکس 

نجات  يافته و بهشت بر او واجب می شود«.3
کنیم و چشم بر عیوب و ضعف های او  با همسرمان مدارا 
را خوب  او  ببنديم. در بسیاری موارد، چون عاشقی همه چیز 
و زیبا ببینیم. خود را به جای وی بگذاريم و او را در وضعیتی 
کردن با  از مدارا که هدف  که قرارگرفته، ببینیم. طبیعی است 
گرم ترشدن  همسر، موفقیت هر چه بیش تر مدیريت زندگی و 
کردن با همسر موجب توجیه  گر مدارا خانواده است، ازاین رو ا
برخی کارهای نادرست و نابه جای همسر باشد، در این صورت 

توصیه نمی شود.

1 . امثال  و حکم دهخدا، ج 1، ص 10.
2 . سعدی.

َکِلَمًة َواِحَدًة ...«. مکارم االخالق، ص 21۶. ِتِه  َو َلْو 
َ
3 . »َمِن  اْحَتَمَل  ِمِن  اْمَرأ
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فوتکوزهگری
نگوید: ببخشید دیر کردم،

بگوید: ممنون که منتظرم بودی.
نگوید: ببخشید که اشتباه کردم،

بگوید: ممنونم وقتی که اشتباه می کنم، صبر می کنی.
نگو�یید: پول ندارم،

بگوید: تو برنامه ی امروزمون خرید فالن نیست.
نگو�یید: چه قدر طولی می دهی تا جوراب بپوشی،
بگوید: می بینیم که داری سعی می کنی با دقت و 

درست بپوشی.

امام علی؟ع؟ می فرمايد:
»همیشه و در همه حال با همسرت مدارا کن و با او به نیکی 

ح زا شود«.1 معاشرت نما تا زندگی ات باصفا و فر
زندگی،  جريان  آسان شدن  به  می توان  کردن  مدارا آثار  از 
کاهش تنش ها، احساس آرامش و امنیت، پرهیز از کینه  ورزی، 

تداوم محبت و عالقه، موفقیت و ... نام برد.2

32.توقعبهجا

در حد و توان همسرمان از وی توقع و انتظار داشته باشیم. 
هنگامی  که شوهر در تنگنای اقتصادی است، همسر نیز بايد 

مراعات کند و از لوازم غیرضروری چشم پوشی کند.
رسول خدا؟ص؟ با اشاره به آثار و پیامدهای شوم توقع بی جا 

و نادرست از همسر می فرمايد:
»هر زنی که حال شوهرش را مراعات نکند و او را بر کاری که 

ج  من اليحضره الفقیه،  َعْیُشک«.  َفَیْصُفَو  َلَها  ْحَبَة  الّصُ ْحِسِن 
َ
أ َو  َحاٍل  ُکّلِ  َعَلی  »َفَداِرَها   .  1

4، ص 3۹2.
2 . تصنیف غررالِحکم و دررالکلم، حديث 4۹7۵ تا 4۹۹7.
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توان انجامش را ندارد و فوق طاقت اوست وا دارد، پروردگارش 
ديدار  حالی  در  را  خداوند  و  نمی پذیرد  از  را  حسنه ای  هیچ 

خواهد کرد که خشم و غضب الهی گریبان گیر وی است«.1
نیز نمونه ی بسیار  و فاطمه زهرا؟اهع؟  زندگی امام علی؟ع؟ 
گويا و پند آموز است. آن دو بزرگوار نهايت ادب و احترام را به 
قانع  زندگی  امکانات  کمترین  به  می داشتند.  ابراز  يک ديگر 
از هم درخواست چندانی نداشتند. به همین سبب،  و  بودند 
این دو بزرگوار از این که همسر خود را به  زحمت و تکلیفی وادار 

کنند، شرم داشتند.
فاطمه زهرا؟اهع؟ در پاسخ به سؤال همسرشان که چرا از من 

درخواست نکردی، می فرمايد:
که از تو بیشتر از توانت انتظار  » من از پروردگارم شرم دارم 

داشته باشم«.2

فوتکوزهگری
نه شوهر غول چراغ جادوست و نه همسر حورالعین.1

نسبت  را  او  و  کرده  بلندی  روح  دارای  را  انسان  که  چیزی 
به داشته های حتی اندک راضی و قانع می سازد، داشتن روح 
توقع  سطح  صورت  این  در  است،  قناعت  و  رضايت مندی 
جز  تا  نمی دهد  اجازه  خود  به  انسان  و  شده  محدود  انسان 
کند.  تقاضا  و  درخواست  ديگران  از  الزم،  و  ضروری  مواقع  در 

 َيْقِدُر َعَلْیِه ...«. کتاب من اليحضره الفقیه، 
َ

ٍة َلْم  َتْرُفْق  ِبَزْوِجَها َو َحَمَلْتُه  َعَلی َما ال
َ
َما اْمَرأ ّيُ

َ
1 . »أ

ج 4، ص 1۶.
ابا  يا  َعَلْیه؛  َتْقِدُر 

َ
ال َما  َنْفَسَک  َف  ُتَکّلِ ْن 

َ
أ ِإَلِهی  ِمْن  ْسَتْحِیی 

َ َ
ل ِإّنِی  اْلَحَسِن  َبا 

َ
أ َيا  َقاَلْت:   َ«  .  2

الحسن«. ِبحاراالنوار، ج 37، ص 103.
1 . غالمرضا حیدری ابهری.
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دائمًا  که  خاطری  رضايت  حس  دلیِل  به  انسان ها،  نوع  این 
دارند، همیشه در آرامش خاصی گذران عمر داشته و از زندگی 
به  حکیم  لقمان  سفارش های  از  می برند.  لذت  ديگران  با 

فرزندش چنین نقل  شده است:
»به آن چه خدا قسمت تو کرده است، قانع باش تا زندگی ات 

باصفا شود«.1

33.گوشدادنفعال

نشان دادن  با  بايد  همسر  سخنان  به  خوب  گوش دادن 
و  سر  تکان دادن  با  محبت آمیز،  نگاه  با  و  شاد  چهره ای 
به  را  کلماتی  است  خوب  باشد.  همراه  به جا  پاسخ  دادن های 
گوش دادن است.  که نشانگر ذوق و اشتیاق شما به  کار ببريد 
حین  در  چی؟(،  ديگه  عجیب!  واقعًا!  جالب!  )چه  همانند 
به خوبی  شما  دهد  نشان  که  بپرسید  سؤاالتی  همسر  صحبِت 

گوش می دهید.
گوش دادن از تماس تلفنی، تماشای تلویزیون،  در هنگام 
به کار بردن کلماتی که کسل کننده )چقدر حرف می زنی! تمام 
نشد!( پرهیز شود. از ذهن خوانی و حدس  زدن بپرهیزيد. اجازه 

بدهیم همسرمان کامًال سخنش را به پايان برساند.
کرم؟ص؟ در نکوهش قطع کالم ديگران می فرمايد: پیامبر ا

گفتن  که در حال سخن  کالم برادر مسلمانش را  کس  »هر 
است، قطع کند مانند این است که روی او را خراشیده است«.2
پس از تمام شدن صحبت بهتر است برای تقويت و تشویق 

1 . »اْقَنْع  ِبَقْسمِ  اهلِل  َلَک َيِصُف َعْیُشک«. بحاراالنوار، ج 13، ص 420.
َما َخَدَش َوْجَهُه«. الکافی، ج 2، ص ۶۶0. ّنَ

َ
مِ  ِفی  َحِديِثِه  َفَکأ ِخیِه اْلُمْسِلِم اْلُمَتَکّلِ

َ
2 .»َمْن َعَرَض ِل
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حرف هايم  به  که  »متشکرم  شود:  گفته  چنین  خويش  همسر 
اينک  داشتم،  گفتن  برای  زيادی  »حرف های  دادی«،  گوش 
حالم بهتر شده است«، »حاال احساس بهتری دارم«، »بايد این 
کردی  کمک  حرف ها را با تو در میان می گذاشتم«، »از این که 

تا حرفم را بزنم، از تو متشکرم«.1

فوتکوزهگری
حساس تر�ن حس در خانم ها حس شنوایی است، پس 

همیشه به آن حساس باشید.

پاسخ  اصطالح  به  و  کوتاه  را  همسرمان  پاسخ  کنیم  سعی 
تا  کنیم  استفاده  زیر  روش های  از  بلکه  ندهیم،  خیر  يا  آری 

گوش دادن فعال خود را ابراز کنیم:
1. خالصه کردن مطالب همسر، شیوه ای مؤثر برای اعتماد 

هرچه بیشتر او و تداوم گفت وگو به شمار می آيد.
ح پرسش از مطالبی که همسر بیان می کند، عالوه بر  2. طر
کنجکاوی ما را به آن موضوع نشان می دهد،  که عالقه و  آن 

همسر را نیز به ادامه ی گفت وگو ترغیب می کند.
که ما احساسات همسر از قبیل ترس و خشم،  3. هنگامی 
او  به  می سازيم،  منعکس  او  برای  را   … و  ضعف  آشفتگی، 
باشد.  داشته  احساساتی  چنین  دارد  حق  که  می فهمانیم 
استفاده ی دقیق از این مهارت باعث می شود تا طرف مقابل 

حاالت عاطفی خود را بیشتر بفهمد و بهتر درک کند.2

1 . معماری عشق پايدار، ص 234.
2 . همسران سازگار، حسین زاده، علی.
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34.آراستگیوخوشتیپی

ُکل َمن َلم َيعشق الوجه الحسن
سن  الیه و الّرَ

َ
َقّرِب الُجّل

يعنی آن کس را که نبود عشق يار
بهر او پاالن و افساری بیار1
بر  افزون  بانوان،  در  هم  آقايان  در  هم  زیبایی  و  آرايش 
الفت،  انس،  موجب  شوهر،  و  زن  در  ک دامنی  پا و  عفت 
عشق و عالقه ی بیشتر همسران به يک ديگر می شود. عالقه 
دنبال  به  انسان  ذات  و  است  آدمی  فطرت  جزو  زیبایی  به 
خوشگلی و خوش تیپی است و به هر چه و هر کس که آراسته و 
مرتب باشد عالقه و میل دارد، از این رو همسران بايد با بهترین 

وضع ظاهری جلوی همسر خود ظاهر شوند.
برخی  درهم ريختگی  نکوهش  ضمن  خدا؟ص؟  رسول 
ايشان  از  يکی  به  خطاب  ايشان،  ژولیده بودن  و  همسرانشان 

می فرمود:
سرمه،  نکشیدن  اثر  در  و  می بینم  ژولیده مو  را  تو  »چرا 

چشمت سفید شده است و چرا خضاب2 نمی کنی؟«.3
مردان  که  همان  گونه  بلکه  نیست،  زنان  ویژه ی  آراستگی 
به  نیز  زنان  هستند،  جذاب  و  خوش تیپ  همسرانی  دنبال 

دنبال مردانی دل ربا و شیک هستند.
در این رابطه امام باقر؟ع؟ می فرمايند:

که  »زن ها دوست دارند مردها را همان گونه آراسته ببینند 

1 . شیخ بهائی.
2 . ِخضاب، رنگ کردن موی سر و صورت و نیز دست  و پا با موادی نظیر َحنا است.

ِک  َشْعَثاَء َمْرَهاَء َسْلَتاء«. بحاراالنوار، ج 42، ص 174، باب 124. َرا
َ
3 .»َما ِلی  أ
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مردها دوست دارند زن ها را آن گونه آراسته ببینند«.1
خضاب کرده ايد!  شما  گفت:  رضا؟ع؟  امام  به  شخصی 

حضرت فرمودند:
نمی دانی  آيا  کردم.  خضاب  َوسمه  گیاه  و  حنا  با  »آری، 
را  تو  دارد  دوست  )همسرت(  زن  دارد؟  ثواب  خضاب  که 
را  او  داری  دوست  تو  که  ببینند  آراسته  و  آماده  همان گونه، 
زنان دامن  از  ببینی، بدون شک بسیاری  آراسته  همان گونه، 
و  عفاف  دایره ی  از  آنان  خروج  علت  و  شده  آلوده   عفتشان 
این که  جز  نیست  چیزی  فجور  و  مفاسد  به  آلوده شدنشان 

شوهرانشان خود را برای آنان کمتر آراستند«.2
آری، به راستی، استفاده نکردن از عطر خوش و نیز از لباس 
شیک و تمیز، زمینه ی فساد و فجور همسر را مهیا می کند، چرا 

که او نیز فطرتًا زیبایی را دوست دارد و به آن مایل است.

35.همنشینی

از خودم بوی تو می آيد و این نیست عجب
ل و با ُمشک نهی، گیرد بو3

ُ
هر چه را با گ

قرار  زندگی  مستمر  برنامه های  جزو  را  ک سازی  پا جلسه ی 
دهید. در آن جلسه از خوبی ها، نیکی ها، زحمت و رحمت هایی 
را  مسائلی  و  کنید  قدردانی  و  تشکر  داده  انجام  شما  برای  که 
از  و  ح  مطر شده،  کدورت  و  ناراحتی  باعث  هفته  طول  در  که 

يَنِة«.  َساَء ِمَن الّزِ ْن َیَرى ِفیِه الّنِ
َ
ُجُل أ ُجَل ِفی ِمْثِل َما ُيِحّبُ الّرَ ْن  َیَرْیَن الّرَ

َ
َساُء ُيْحِبْبَن  أ 1 . »الّنِ

مکارم االخالق، ص 80.
 .» ْزَواِجِهّنَ

َ
أ ِؤ  َتَهّیُ ُة 

َ
ِقّل  

َّ
ِإال ْخَرَجُهّنَ 

َ
أ َما  اْلُفُجوِر  ِإَلی  اْلَعَفاِف  ِمَن  ِنَساٌء  َخَرْجَن  »...َلَقْد   .  2

مکارم االخالق، ص 81.
3 . سیف فرغانی.
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مسئله ای  نگذاريد  بازکنید.  را  آن ها  گره  يا  و  عذرخواهی  آن 
مسائل  همین  است  ممکن  که  چرا  بماند،  باقی  جواب  بدون 
خوبی ها  پیامبر  شود.  کدورت  از  کوهی  به  تبدیل   کوچک 

حضرت محمد؟ص؟ می فرمايد:
از  متعالی  خداوند  نزد  فرزندش،  و  زن  نزد  مرد  »نشستن 

اعتکاف در این مسجد من)مسجدالنبی( محبوب تر است«.1

فوتکوزهگری
سه دشمن خانواده:

تلو�ز�ون؛
سکوت؛
بیاری.

گر فنون  ا برای طرفین، به ویژه  با همسر  اساسًا هم نشینی 
و  آموزش ديده باشند، بسیار مفید  را  و شگردهای هم نشینی 
تأثیرگذار است. مطالعه ی این روش ها و فنون رفتاری و گفتاری 
برای هم نشینی و هم صحبتی، برای همسران توصیه می شود.

رفتار 36.ادبدر
ادب خرجی ندارد، ولی همه چیز را می خرد.2

پايه های  و  اصول  از  خانوادگی  زندگی  در  ادب  رعايت 
وجود  نشان  و  درست  تربیت  نتیجه ی  ادب  است.  خانواده 
افراد  قضاوت  برای  شاخص  برترین  است.  اخالقی  فضایل 
اوست.  کت  نزا و  ادب  همین  انسان،  شخصیت  درباره ی 
به  از  و  نمی کنند  پرخاشگری  باهم  هیچ گاه  باادب  همسران 

َحّبُ ِإَلی اهلِل َتَعاَلی ِمِن اْعِتَکاٍف ِفی َمْسِجِدی َهَذا«. مجموعه 
َ
1 . »ُجُلوُس  اْلَمْرِء ِعْنَد ِعَیاِلِه  أ

ورام، ج 2، ص 122.
2 . داستان نامه بهمنیاری، ص 73.
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ايشان  می جويند.  دوری  ناپسند  و  رکیک  واژه های  کاربردن 
هم ديگر را با نام های نیک و لقب های شايسته صدا می زنند و 

حريم خود و خانواده را حفظ می کنند. 
امام باقر؟ع؟ می فرمايد:

»مؤمن همواره خانواده ی خود را از دانش و ادب شايسته 
بهره مند می سازد تا همه ی آنان را وارد بهشت کند«.1

صمیمی  و  نزديک  ارتباط  که  داشت  توجه  بايد  البته 
ناديده گرفتن  و  آداب  گذاشتن  پا زیر  موجب  نبايد  همسران 

حريم ادب و احترام شود.

بهخانهآمدن 37.دستپر

از محبت  سنگ  روغن  می شود
بی  محبت  موم  آهن  می شود

از محبت  ُحزن  شادی  می شود
وز محبت  غول  هادی  می شود2
دست  پر به خانه برگشتن جزو رفتاری است که خداوند آن 
را دوست دارد و الزمه ی این کار سعی و تالش مرد در بیرون از 
خانه است. هدف از این رفتار، خوش حال کردن خانواده است و 
چه بسا با کوچک ترین خريد، دل و قلب همسر شاد شود و سبب 
محبت و دل دادگی بیشتر و گرم شدن کانون خانواده می شود.

رسول خدا؟ص؟ در اهمیت این موضوع می فرمايد:
وقتی  که  دارد  دوست  را  بنده ای  اخالق  عزوجل  »خدای 

َة  اْلَجّنَ ُيْدِخَلُهُم  ی  َحّتَ اِلَح  الّصَ َدَب 
َ ْ
ال َو  اْلِعْلَم   َبْیِتِه   ْهَل  

َ
أ ُیوِرُث   اْلُمْؤِمُن   اْلَعْبُد  َیَزاُل 

َ
»ال  .  1

َجِمیعا«. دعائم االسالم، ج 1، ص 82.
2 . مولوی.
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برای  و  باشد  داشته  آستینش  در  چیزی  برمی گردد  بازار  از 
خانواده اش بیاورد و آنان را با آن خوش حال سازد که خداوند 

به وسیله ی آن بنده، بر مالئک مباهات می کند«.1

38.استقبالوبدرقه

از محبت  نیش  نوشی  می شود
وز محبت  شیر موشی  می شود

از محبت  ُسقم صحت  می شود
وز محبت  قهر رحمت  می شود2
از زیباترین روش های عملی ابراز عشق، به هنگام ورود يا 
که الزمه ی آن توجه  خروج همسر، پیشواز و بدرقه کردن است 

به شخصیت و ارزش همسر است.
رسول خدا؟ص؟ در بیانی شیوا می فرمايند:

تا  خانه  به  مرد  ورود  هنگام  به  است  آن  زن  بر  مرد  »حق 
جلوی در به استقبال او برود و به او خوش آمد بگويد«.3

دارم  همسری  کرد:  عرضه  خدا؟ص؟  رسول  خدمت  مردی 
خروج  زمان  و  می آيد  پیشوازم  به  خانه  به  ورودم  هنگام  که 
می بیند  اندوهگین  مرا  هرگاه  می کند.  همراهی  و  بدرقه  مرا 
گر اندوه تو برای رزق و روزی  می گويد: »نگرانی تو از چیست؟ ا
که غیر تو )خداوند( تدارک آن را  که نگران مباش، چرا  است 
گر نگران آخرت خويشی )البته اندوه مبارکی  پذیرفته است و ا
است( خداوند بر اندوه تو بیفزايد«. رسول خدا؟ص؟ خطاب به 

به  اهلل  فیباهی  به  فیفرحوا  لعیاله  ُکمه  فی  شیئآ  فیاخذ  سوقه  من  انصرف  اذا   ...«  .  1
المالئکه«. الفردوس، ج 1، ص 1۶8. به نقل از رضايت زناشویی، ص 208.

2 . مولوی.
َب ِبِه«. مکارم االخالق، ص 214. ْن  َتْسَتْقِبَلُه ِعْنَد َباِب َبْیِتَها َفُتَرّحِ

َ
ِة ...أ

َ
ُجِل  َعَلی  اْلَمْرأ 3 .»َحُق  الّرَ
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کارگزارانی دارد و همسر تو  آن مرد فرمودند: »بی شک خداوند 
پاداش  با نصف  برابر  و اجری  کارگزاران خداوند است  از  يکی 

شهدا را دارد«.1
استمرار این عمل، رابطه ی محبت آمیز زن و مرد و عالقه ی 
می کند،  عمیق تر  و  بیش تر  را  خانواده  و  خانه  به  ايشان 
کاری  کوتاه بیرون از خانه به  که وقتی برای مدتی  به گونه ای 
سرگرم باشد، هر چه زودتر درصدد بازگشت به خانه است تا در 
کنار همسر و ديگر اعضای خانواده آرام گیرد و تجديد قوا کند.
جمله  از  شمرده اند  بسیاری  آثاری  بدرقه  و  پیشواز  برای 

می توان به این موارد اشاره کرد:
نجات از انواع رنج ها و خستگی های روحی و روانی، آرامش 
به  همسران  بیشتر  دل بستگی  همسران،  خاطر  اطمینان  و 
این  از  فرزندان  الگوگرفتن  خانواده،  بنیان  استحکام  زندگی، 
رفتار پسنديده، افزايش و تعمیق روابط عاشقانه ی همسران، 

خشنودی و رضامندی خداوند و ... .

39.مدیریتخواستهها
کی، چو آتش مشو تند و تیز2 تو خا

مهم تر  و  دارد  بسیاری  نشیب های  و  فراز  زناشویی  روابط 
است  الزم  این رو  از  است،  ديگران  حقوق  رعايت  همه  از 
که  کنند  مراعات  را  متقابل  احترام  و  ادب  چنان  همسران 
هیچ گاه يک ديگر را به خشم نیاورند و در قبال خواسته های 

ْتِنی َمْهُمومًا...«. کتاب من ال يحضره 
َ
َعْتِنی َو ِإَذا َرأ ْتِنی َو ِإَذا َخَرْجُت َشّیَ

َ
1 . »... ِإَذا َدَخْلُت  َتَلّق

الفقیه، ج 3، ص 38۹.
2 . فردوسی.
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در  همواره  نکنند.  نافرمانی  مقابل،  طرف  منطقی  و  معقول 
خواسته هايشان حد و توان همسر را در نظر داشته باشند تا او 

را در منگنه ی سختی و مشقت قرار ندهند.
همسر  روحی  شرايط  يا  و  اقتصادی  توان  زندگی  در  گاهی 
کم رنگ می کند،  کاسته می شود و در نتیجه صبر و حوصله را 
و  بدهد  ل 

ُ
گ بايد  همسران  محبت  و  عشق  که  این جاست 

يک ديگر را ياری و همدلی دهند.

فوتکوزهگری
یک جمله طالیی که معجزه می کند:

به نظر من این طوری بهتره، ولی بازم هر چی تو بگی ... .

حضرت  با  خويش  زندگی  بر  کم  حا فضای  علی؟ع؟  امام 
زهرا؟اهع؟ را چنین گزارش می کند:

را  او  بود  زنده  زهرا؟اهع؟  که  زمانی  تا  سوگند!  خداوند  »به 
کاری وادارش نساختم.  بر هیچ  و  امری خشمگین نکردم  در 
ک نساخت و در هیچ امری  فاطمه؟اهع؟ نیز مرا هیچ گاه خشمنا
مرا نافرمانی نکرد. فاطمه در زندگی با من چنان بود که وقتی 
به چهره ی مبارکش نگاه می کردم، همه ی غم ها و غصه ها از 

ک می شد«.1 قلبم پا

40.رفعغموغصه

چهره و برخورد مناسب و شادداشتن خود نوعی ابراز محبت 
و شیفتگی است. از نکات ارزنده و جالب توجه زندگانی حضرت 
که  است  نکته  همین  امیرالمؤمنین؟ع؟  حضرت  با  زهرا؟اهع؟ 

حضرت چنین توصیف می کند:

ْمٍر ...«. بحاراالنوار، ج 43، ص 134.
َ
ْکَرْهُتَها َعَلی  أ

َ
 أ

َ
ْغَضْبُتَها َو ال

َ
1 .»َفَو اهلِل َما أ
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»فاطمه در زندگی با من چنان بود که وقتی به چهره ی مبارکش 
ک می شد«.1 نگاه می کردم، همه ی غم ها و غصه ها از قلبم پا

فوتکوزهگری
این دو چیز را نخورید:

حسرت روزهای گذشته؛
حسرت زندگی دیگران.

و باالخره امام مهربانی ها حضرت رضا؟ع؟ می فرمايند:
هرگاه  که  نیست  شايسته  زن  از  بهتر  هیچ چیز  مرد  »برای 

شوهرش او را ببیند، شاد شود«.2
آشکار است که تنها چهره ی ظاهری انسان منظور نیست، 

بلکه شادابی و طراوت روحی همسر هم مورد نظر است.

41.عدمتجسس

برای این که زندگانی خوشی داشته باشید از برخی سؤاالت 
جزئیات  تمام  نیست  نیازی  کنید.  چشم پوشی  همسرتان  از 
رفت وآمد همسرتان را زیر ذره بین بگیرد و بازجویی کنید. برای 
دخالتی  آن  در  شخص  که  می دهد  روی  اتفاقاتی  انسان  هر 
گوشی تلفن  ندارد. پشت ترافیک ماندن و دیررسیدن، خرابی 

و ... صدها مشکل ديگر.
خواستگاری  تا  چند  مادرت؟  يا  داری  دوست  بیشتر  مرا 
کسی عالقه داشتی؟ چرا  داشتی؟ قبل از ازدواج با من به چه 
تلفن را جواب ندادی؟ چرا دیر آمدی؟ چرا جواب خواهرت را 
از سؤاالت عشق و عالقه ی خود  این دسته  با   ،... و  ندادی؟ 

ْحَزاُن«. کشف الغمه، ج 1، ص 3۶3.
َ ْ
ی اْلُهُموُم َو ال ْنُظُر ِإَلْیَها َفَتْنَکِشُف َعّنِ

َ
ُکْنُت أ 1 .»َو َلَقْد 

ْته «. همان، ج ۵، ص 327. َفاَد َعْبٌد َفاِئَدًة َخْیرًا ِمْن َزْوَجٍة َصاِلَحٍة ِإَذا َرآَها َسّرَ
َ
2 .»َما أ
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شادکامی  و  خوش بختی  مانع  و  می بريد  بین  از  همسر  به  را 
خانواده می شويد.

قرآن مجید در این باره می فرمايد:
ْشیاَء ِإْن ُتْبَد َلُکْم َتُسْؤُکم ؛ 

َ
ذیَن آَمُنوا ال َتْسَئُلوا َعْن أ

َ
َها اّل ّیُ

َ
»يا أ

گر برای  ای کسانی که ايمان آورده ايد! از چیزهایی نپرسید که ا
شما آشکار شود. شما را ناراحت می کند«.1

يار  اسرار  صندوقچه ی  کشف  پی  در  همسران  نیست  زیبا 
هر  خصوصی  حريم  به  بايد  بلکه  باشند،  زندگی شان  همدم  و 

کس احترام گذاشت.

فوتکوزهگری
پنج و�روس مخرب زندگی:

 سرزنش، مقایسه کردن، جر و بحث کردن، برچسب منفی
 زدن، بدبین بودن.

همسر 42.دفاعاز

وظیفه ی زن و مرد ای حکیم، دانی چیست؟
يکی است کشتی و آن ديگری است کشتیبان

چو ناخداست خردمند و کشتی اش محکم
ک ز امواج ورطه و طوفان2 دگر چه با
احساس نیاز به دفاع در انسان، به ویژه هنگامی که به وی 
انسان هنگام ظلم ديگران  دارد.  در همه وجود  ستمی  شود، 
وی  از  تا  است  شجاع  و  شفیق  ياری  نیازمند  وی،  به  نسبت 
ديگری  ياور  و  يار  را  خود  شوهر،  و  زن  از  يک  هر  کند.  دفاع 

1 . مائده/101.
2 . پروین اعتصامی، دیوان اشعار، فرشته انس.
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خويش  همسر  از  شود  ستم  هرکدام  به  گر  ا این رو  از  می داند، 
گر همسر به این درخواست درونی  انتظار ياری و کمک دارد. ا
همسرش به خوبی پاسخ دهد، موجب رضامندی وی می شود 
و از این راه، محبت و عالقه ی خود را به وی ابراز داشته است.

فوتکوزهگری
کی؟ چی دوست داره؟

مرد دوست داره تشو�ق بشه؛
زن دوست داره حایت بشه.



بخش دوم:

ی غیرمستقیم ز محبت ور





را نسبت به  که ما رفتارهایی  اتفاق افتاده باشد  شايد زياد 
افرادی که به ايشان عالقه داريم، بروز می  دهیم. ظاهر و گونه ی 
از  محبت آمیزی  پیام  مستقیم  به طور  که  نیست  طوری  رفتار 
گر به خوبی تحلیل و بررسی شود، منشأ  آن برداشت شود، اما ا
شکل گیری آن رفتار نسبت به ديگری، محبت و علقه  ای است 
و  ايثار  کسی،  از  دفاع کردن  مثًال  دارد؛  او  به  نسبت  انسان  که 
ازخودگذشتگی به نفع ديگری، عفو و گذشت، هزينه کردن مال 
و يا آبرو، احترام گذاشتن به اطرافیان و افراد منتسب به طرف 
ديگری  به  نسبت  انسان  رفتار  از  مواردی  آن  نظایر  و  مقابل 
است که منشأ شکل گیری و انجام آن، عشق و عالقه به طرف 
خانواده  اعضای  میان  طرفینی  ارتباط  نوع  این  است.  مقابل 
به ویژه همسران، نه تنها همان پیام را دارد، بلکه دارای اثرات 
محبت آمیز بسیار بیشتر و عمیق تری است. در این قسمت به 

مواردی از این نوع رفتارها اشاره می کنیم:

1.سالمکردن
گفت پیغمبر سالم، آنگه کالم.1

به بیان حضرت امام باقر؟ع؟ سالم نامی از نام های خداوند است.2
1 . مولوی.

َوَجل «. کتاب من ال يحضره الفقیه، ج1، ص38۶. نیز  ْسَماِء اهلِل  َعّزَ
َ
َم  اْسٌم  ِمْن  أ

َ
ال 2 . »ِإَن  الّسَ
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تقديم  را  صمیمیت  و  صفا  صلح،  سرآغاز  سالم کردن،  با 
می کنیم. همسران با سالم کردن به هم ديگر و پیش کش کردن 
بهترین  به يقین  پرمغز،  و چنین دعایی  کالمی مقدس  چنین 

کرام و احترام را در قبال يک ديگر خواهند داشت. شیوه ی ا

فوتکوزهگری
به جای این که همسرتان را »خانم« صدا بزنید، با دادن 

میم املکیت او را »خانمم« صدا بزنید.
از  که  هستند  املکیت  میم های  این  اعشق  خانم ها، 

سمت شوهرشان ابراز می شود.

امام علی؟ع؟در بیانی گويا می فرمايد:
به  بايد  می شود  وارد  خود  منزل  به  شما  از  يکی  »هرگاه 
و درود  َعَلْیُکم«سالم  الُم  »الّسَ و بگويد:  کند  خانواده اش سالم 

بر شما )اهل خانه(«.1

2.پندواندرز

و  می سوزانی  دل  برايش  بداری،  دوست  را  شخصی  گر  ا
احساس  وی  برای  گر  ا آن گاه  برمی گزينی،  برايش  را  بهترین 
وی  بی شک  ببینی،  درخطر  را  وی  از  منفعتی  يا  و  کنی  خطر 
را از آن نجات داده و يا هشدارهای الزم را به وی خواهی داد. 
امام صادق؟ع؟در پاسخ به این پرسش که چگونه مردان بايد 

خانواده را از عذاب حفظ کنند، فرمودند:
»به کارهای نیک امرشان کنید و از اعمال زشت نهی شان، 
گر آنان  در این صورت شما وظیفه ی خود را انجام داده ايد و ا

فرمودند: »سالم، يکی از نام های خدای متعال است، پس آن را میان خود رواج دهید«. 
مستدرک الوسائل، ج 8، ص 3۶3.

ُم َعَلْیُکم«. الخصال، ج 2، ص 2۶2.
َ

ال ْهِله َيُقوُل الّسَ
َ
ْم َعَلی أ َحُدُکْم  َمْنِزَلُه  َفْلُیَسّلِ

َ
1. »ِإَذا َدَخَل  أ
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به توصیه ی شما توجهی نکنند بر عهده ی شما نخواهد بود«.1
که  است  مثبت  و  تأثیرگذار  صورتی  در  اندرز  و  پند  البته 
تحقیر،  تهمت،  هرگونه،  از  خالی  شود؛  رعايت  نیز  آن  شرايط 
تهديد، سرزنش و القاب ناپسند باشد. رعايت شرايط مکانی و 

زمانی نیز در انتقال پند و اندرز تأثیر بسزایی دارد.

فوتکوزهگری
نصیحت پاشیدن ممنوع

اگر یک کشاورز در زمین کوچک چند کیلو گندم بپاشد، 
از  بعد  شاید  و  نمی شوند  سبز  دانه ها  همه ی   

ً
یقینا

جوانه زدن، یک دیگر را خفه کنند.
را لجباز و  فرد  فرزند،  یا  به همسر  زیاد  موعظه ی بسیار 

سرخورده می کند و اگه عّزت او را ز�ر سؤال می برد.

3.احترامبهدوستانهمسر

به  عالقه  و  عشق  ابراز  نوعی  همسر،  دوستان  به  احترام 
همسر است، چرا که دوستان همسر، سالیانی با او مأنوس بوده 
و رابطه ی صمیمی با وی دارند، از این رو احترام و تکريم آن ها، 
احترام به همسر است. رعايت احترام به دوستان همسر به خوبی 
ديده می شود و  در سیره ی پیامبر رحمت حضرت محمد؟ص؟ 
است: نقل شده  است،  برخوردار  باالیی  اهمیت  و  جايگاه  از 
حضرت؟ص؟  می شد  داده  خدا؟ص؟  رسول  به  چیزی  هرگاه 
می فرمود »از آن برای فالن زن ببريد که او دوست خديجه؟اهع؟ 
برای  آن  گوشت  از  می کرد  ذبح  را  گوسفندی  هرگاه  و  بود«2 

َمْرُتُموُهّنَ َو َنَهْیُتُموُهّنَ َفَقْد َقَضْیُتْم َما َعَلْیُکْم«. کتاب من اليحضره الفقیه، ج 3، ص 443.
َ
1 . »... ِإَذا أ

سیره  از  نقل  به   ،۵8 ص  ادب الفرد،  َخديَجه«.  َصديَقُه  کاَنت  ها  َفإّنَ ِبُفالَنَه  »إذَهُبوا   .  2 
رسول خدا؟ص؟ با همسران، ص 174.
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دوستان خديجه؟اهع؟ می فرستاد و می فرمود »إّنی ُاِحّبُ َحبیَبها؛ 
من دوستان خديجه را دوست دارم«.1

خديجه  همسرشان،  دوستان  به  خدا؟ص؟  رسول  توجه 
کی از احترام  کبری؟اهع؟ پس از گذشت سال ها از مرگ ايشان حا
فوق العاده ی حضرت به او در زمان حیات خديجه؟اهع؟ بوده 
گر این رويه و سیره ی مبارک حضرت، در زمان  است. بی شک ا
حیات همسران اجرا شود، دارای برکات زيادی در ايجاد الفت 

و محبت نسبت به هم ديگر خواهد بود.

4.حفظاسرار

لب مگشا گرچه در او نوش هاست
کز پس دیوار بسی گوش هاست2
شکی نیست که: »راز بلبل گل بداند بی شکی«3 ولکن می بايست 
دارد«.4 زبانی  گوش  هر  و  گوشی  زبان  »هر  که  چرا بود  مراقب 
پیشوای اول شیعیان علی؟ع؟ در تجلیل از صفت برجسته ی 

رازداری، آن را بخشی از خوش بختی می دانند:
»رازداری، بخشی از خوش بختی است«.۵

فوتکوزهگری
سه راز که هیچ کس نباید بداند:

1. مشکالت املی؛ 2. جزئیات دعوای زن و شوهری؛
3. همسر شا چه فکری راجع به دیگران )سایر اعضای 

خانواده و دوستان( می کند.

1 . االصابه، ج 8، ص 103، به نقل از سیره رسول خدا؟ص؟ با همسران، ص 174.
2 . نظامی.

3 . عطار.
4 . فوت کوزه گری، ج 2، ص 1048.

َعاَدِة«. تحف العقول، ص 22۵. ۵ .»اْلِکْتَماُن  َطَرٌف  ِمَن الّسَ
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به ویژه  خانواده،  اسرار  صندوقچه ی  ما  تا  است  خوب  چه 
همسرمان باشیم تا استحکام زندگی و استمرار آن بیمه شود و 
طراوت و اعتماد زندگی پابرجا بماند. نیازی نیست هر آن چه 
که  چرا  کند،  سرايت  ديگری  به  می دهد  خ  ر همسران  بین 
ممکن است ديگران با قضاوتی يک طرفه، رأی و نظری باطل 

دهند و زندگی شما را به تباهی و سیاهی نزديک کنند.

5.دعوتبهعلمآموزی

به دانش آموختن همسرمان کمک کنیم. او را تشویق و ترغیب 
کنیم که به دنبال کسب علمی باشد که مفید برای خانواده است. 
گر در توانمان نیست، می توانیم محیط خانواده را برای او آماده  ا
خدا؟ص؟  رسول  که  بس  همین  موضوع  این  اهمیت  در  کنیم. 
آن را در رتبه ی حج و جهاد در راه خدا قرار داده و می فرمايد:
 »هر زنی که در حج، جهاد و طلب دانش به شوهرش کمک کند، 
خداوند پاداشی به او می دهد که به همسر حضرت ایوب ؟ع؟

داده است.«.1
را شايسته ی خانواده ی  همسر شايسته، علم مفید و ادب 
خود می داند و محیط را آماده ی استفاده از این مواهب الهی 
کرده و يا خود به آن ها تعلیم می دهد. حضرت امام صادق؟ع؟ 
مؤمنی  انسان  هر  برجستگی های  و  فضایل  از  را  امر  این 

می دانند و می فرمايند:
»مؤمن همواره خانواده ی خود را از دانش و ادِب شايسته 

بهره مند می سازد تا همه ی آنان را وارد بهشت کند«.2

َعاَنْت َزْوَجَها ... «. مکارم االخالق، ص 201.
َ
ٍة أ

َ
َما اْمَرأ ّيُ

َ
1 . »أ

َة َجِمیعًا«.  اْلَجّنَ ُيْدِخَلُهُم  ی  اِلَح  َحّتَ الّصَ َدَب  
َ ْ
ال َو  اْلِعْلَم   َبْیِتِه   ْهَل  

َ
أ اْلُمْؤِمُن  ُیوِرُث   َیَزاُل    

َ
2 . »ال

دعائم االسالم، ج 1، ص 82.
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6.دورهمیهایخانوادگی

مرا با تو نان  و نمک خوردن است
نشستن همان مهرپروردن است1

سعی  دهید.  قرار  خاصی  روز  را  تعطیلی  ايام  و  جمعه  روز 
کنید تمامی اعضای خانواده دور هم جمع شوند. دورهم بودن 
را  پیوندها  و  محبت ها  این که  از  جدا  دارد،  فراوانی  برکات 
قوی تر می کند، بسیاری از مشکالت آشکار و پنهان خانواده ها 

نیز حل می شود.
رسول خدا؟ص؟ در باب اهمیت این موضوع می فرمايند:

»خانواده تان را در هر جمعه، با مقداری میوه يا گوشت، دور 
هم جمع کنید تا این که در این روز، خوش حال باشند.«.2

با  تا  می کنند  صبر  همسرشان  عشق  به  که  کسانی  چه بسا 
و  عشق  این گونه  و  بخورند  غذا  سفره  يک  سر  بر  و  يک ديگر 
که  عالقه ی خود را به همسرشان نشان دهند. شادی و لذتی 
خوش مزه  غذای  صدها  در  است  دورهمی  غذای  صرف  در 

ديگر و در تنهایی نیست.
خداوند جمع شدن اعضای خانواده  به فرموده رسول؟ص؟ 
و با هم غذاخوردن را بسیار دوست دارد و به چنین اجتماعی 

نظر رحمت نگاه می کند:
و  دارد  دوست  را  فرزندانش  و  خانواده  و  مؤمن  »خداوند، 
زن  با  را  مردی  که  است  این  خداوند  نزد  چیز  محبوب ترین 
هنگامی که  می خورند.  غذا  سفره ای  بر  که  ببیند  فرزندش  و 

1 . فردوسی.
ِباْلُجُمَعِة«.  َيْفَرُحوا  ی  َحّتَ ْحِم 

َ
الّل ِو 

َ
أ ِکَهِة  اْلَفا ِمَن  ِبَشْی ٍء  ُجُمَعٍة  ُکّلِ  ِفی  َهاِلَیُکْم  

َ
أ ْطِرُفوا 

َ
.»أ  2

الکافی، ج ۶، ص 2۹۹.
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کند  آن ها را دور سفره جمع ببیند از روی رحمت بر آن ها نظر 
و پیش از این که از جايشان متفرق شوند، آن ها را بیامرزد«.1

7.احتراموتکریمفرزند

فرزندان میوه ی دل والدین هستند و احترام هر يک از زن 
و مرد به فرزند خويش قدردانی و تشکری است از همسر خود 
که در تربیت صحیح فرزند، همسر شما، نیز نقش مهمی داشته 
از آن جایی که همسران به فرزندان خود دل بسته اند و  است. 
گفتار  از این رو هر رفتار و  نوِر ديده ی آن ها به حساب می آيند 
صحیحی نسبت به فرزندان، بر محبت بین والدین و فرزندان 
و بین خود همسران می افزايد. هم چنین تصمیم گیری صحیح 
و مشترک برای آينده ی سالم و مفید در تربیت و هدايت فرزند، 

نقش تأثیرگذاری در روابط بین همسران و فرزندان دارد.

فوتکوزهگری
خوبی های همسرتان را برای فرزندان بگو�یید:

ببین عز�زم چقدر بابا زحمت میکشه!
ببین پسرم کدوم امدری این قدر دلسوزه؟

، هم فرزندت ارزش و جایاگه والدین را می فهمد  با این اکر
و هم به همسرت احساس بالندگی دست می دهد.

در باب تربیت و تأديب فرزند توسط پدر و  رسول خدا؟ص؟ 
مادر می فرمايند:

نیکو،  تربیت  از  بهتر  هديه ای  فرزندش،  به  پدری  »هیچ 
پیش کش نکرده است«.2

ُکلوَن...«.  َيأ ُوْلِدِه َعلی ماِئَدٍة  ِتِه و 
َ
ُجَل َمَع اَمرأ الّرَ ِاَلی اهللِ  َتعالی َان َیَری  1. »...َاَحّبُ َشیٍء 

تحکیم خانواده، ص203.
دٍب  َحَسن «. مستدرک الوسائل، ج 1۵، ص 1۶۵.

َ
فَضل  من  أ

َ
2 . »ما َنَحَل  والٌد ولدًا من  ُنْحٍل  أ
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8.تأمینرفاهوآسایش
ببخش و بخور تا توانی ِدرم1

که جز این دگر جمله درد است و غم2
زمانی که مردان خسته از فعالیت روزمره به خانه بازمی گردند، 
کنار آسايش جسمی نیازمندند، در  به آرامش روحی و روانی در 
چنین وضعیتی همسر می تواند با تدارک وسایل مانند شربت، 
دم نوش، آب سرد و يا انجام برخی رفتارها مانند ماساژ، بوسه، 
عشق و عالقه ی خود را به همسرش ابراز کند البته نیاز خانم ها 
لباس،  اثاثیه،  و  اسباب  از مردان است.  این مسئله بیش تر  به 
است،  بااهمیت  بسیار  خانم ها  برای   ... و  آشپزخانه  وسایل 
نشانه ی  شوهر  توانای  دست  به  وسایل  این  تهیه ی  ازاین رو 

عشق و عالقه به همسرش خواهد بود.
زندگی  اسباب  کردن  مهیا درباره ی  زین العابدین؟ع؟  امام 

راحت برای خانواده در سخنی شیوا می فرمايند:
آن کس  از  خداوند  ِعَیاِلِه؛  َعَلی  ْسَبُغُکْم 

َ
أ اهلِل   ِعْنَد  ُکْم   ْرَضا

َ
»أ

نعمت  و  رفاه  در  بیشتر  را  که خانواده ی خود  خشنودتر است 
قرار دهد«.3

جوانمرد و ُخوش ُخوی و بخشنده باش
چو حق بر تو پاَشد تو بر َخلق پاش4
در حديثی جالب امام کاظم؟ع؟ در باب توسعه بر خانواده 

و اثر فوق العاده ی آن چنین می فرمايند:

1 . ِدرهم، نقره.
2 . فردوسی.

3 . الکافی، ج 4، ص 11.
4 . سعدی.
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که مرد بر خانواده اش وسعت )مالی( دهد  » شايسته است 
تا این که آرزوی مرگش را نکنند«.1

از آثار بخشنده بودن، جلب محبت ديگران به  سوی انسان 
است و اعضای خانواده، به ویژه همسران از این قاعده مستثنا 
گر خواهان این هستید که محبت ديگری را به دست  نیستند. ا
آوريد، سخاوت و بخشش از بهترین و شیرین ترین آن هاست. 
که در زندگی نانش نخورند، در ُمردگی  گفته سعدی: »هر  به 

نامش نبرند«.2
سخاوت و بخشش از صفات برجسته ی انسانی است و در 
همه  جا و ارتباط با همه، به ویژه اعضای خانواده پسنديده تر 
است. امیرالمؤمنین؟ع؟ در مقام بیان آثار بخشش و سخاوت 

می فرمايند:
»سخاوت مندی چنان مزرعه ای، محبت به بار می آورد«.3

از آن محصول  آينده  که دانه ای می کاريم و در  همان طور 
برداشت می کنیم، سخاوت نیز محبت را می نشاند و به زودی 

ثمره ی آن را آشکار می کند.

9.رفعنیازهایهمسر

رزق بر اهل خانه تنگ مکن
روزی، او می دهد تو جنگ مکن4
خدای مهربان انسان را همراه با برخی نیازمندی ها آفريده 
کامل این نیازها، موجب شکوفایی  که ارضای درست و  است 

ْوا َمْوَته«. الکافی، ج 4، ص 11.  َيَتَمّنَ
َ

َکْیال َع  َعَلی ِعَیاِلِه  ْن  ُیَوّسِ
َ
ُجِل  أ 1 .»َيْنَبِغی  ِللّرَ

2 . سعدی.
ة«. تصنیف ُغَرُرالحکم و ُدَرُر الکلم، ح 8۵21. ُع  اْلَمَحّبَ َخاُء َیْزَر 3 . »الّسَ

4 . اوحدی مراغه ای.
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ارضای  درست  راه های  از  يکی  ازدواج  می شود.  استعدادها 
برخی از این نیازهاست. زمانی که مرد يا زن با کمک همسرش 
در  درونی  رضامندی  از  حالتی  موفق  شود،  نیازی  ارضای  به 
وی ظاهر می شود، لذا برآوردن نیازهای همسر به گونه ای ابراز 

عالقه و محبت به وی است. 
آنـان  از  يکـی  آمدنـد.  کـرم؟ص؟  ا پیامبـر  نـزد  زن،  سـه  روزی 
گفـت: شـوهرم بـوی  گوشـت نمی خـورد. دومـی  گفـت: شـوهرم 
زنـان،  بـا  شـوهرم  گفـت:  سـومی  نمی کنـد.  استشـمام  خـوش 
را  َردايـش  حالی کـه  در  خـدا؟ص؟  رسـول  نمی کنـد.  نزديکـی 
را  الهـی  ثنـای  و  و حمـد  منبـر شـد  بـر  و  آمـد  بیـرون  می کشـید، 
به جـا آورد، سـپس فرمـود: »چـه شـده اسـت کـه گروهـی از يارانم 
گوشـت نمی خورنـد، بـوی خـوش نمی بوينـد و با زنان، هم بسـتر 
نمی شـوند؟! به درسـتی کـه مـن گوشـت می خـورم، بـوی خـوش 
می بويـم و بـا زنـان هم بسـتر می شـوم، پـس هـر کـه از راه و رسـم 

مـن روی بگرداَنـد، از مـن نیسـت«.1

10.تأمینآرامشواطمینان

از  کی  حا اعتماد،  و  اطمینان  آرامش،  از  پر  فضایی  ايجاد 
خانواده  اصلی  کارگردان  که  همسران  است.  عشق  و  محبت 
همه ی  که  کنند  مدیريت  به گونه ای  را  خانواده  بايد  هستند، 
هم ديگر  به  و  داشته  اطمینان خاطر  احساس  آن  در  اعضا 
گر بین اعضای خانواده، به ویژه  کامل داشته باشند. ا اعتماد 
جز  محصولی  باشد،  کم  حا محبت  و  خاطرخواهی  همسران 

 .»... ْحَم 
َ
الّل ُکُل 

ْ
َيأ  

َ
ال َزْوِجی  ِإّنَ  ِإْحَداُهّنَ  َفَقاَلْت  اهلِل؟ص؟  َرُسوَل  َتْیَن 

َ
أ ِنْسَوٍة  َث 

َ
َثال »ِإّنَ   .1

الکافی، ج ۵، ص 4۹۶.
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این  داشت.  نخواهد  اعتماد  مورد  و  اطمینان بخش  فضای 
همان ايده آلی است که موردنظر اولیای دین است. 

فوتکوزهگری
روزی زنی روستایی که هرگز حرف دل نشینی از همسرش 
نشنیده بود، بیار شد. شوهر او که راننده ی موتوسیکلت 
بود و از موتورش براى  حمل و نقل اکال در شهر استفاده 

می کرد براى اولین بار همسرش را سوار کرد.
و  پاچگی  دست  از  و  شد  موتور  سوار  احتیاط  با  زن 
که  بگذارد  کجا  را  دست هایش  نمی دانست  خجالت 

ناگهان شوهرش گفت: »مرا بغل کن«.
زن پرسید: »چه اکر کنم« و وقتی متوجه حرف شوهرش 
شد ناگهان صورتش سرخ شد. با خجالت کمر شوهرش 

را بغل و کم کم اشک صورتش را خیس کرد.
به نیمه ی راه رسیده بودند که زن از شوهرش خواست به 

خانه برگردند.
تقر�یبا به بیارستان  پرسید: »چرا؟  با تعجب  شوهرش 

رسیده ایم«.
زن جواب داد: »دیگر الزم نیست، بهتر شدم. سرم درد 

نمی کند«.
متوجه  هرگز  ولی  رساند،  خانه  به  را  همسرش   ، شوهر
گفتن هان جمله ى ساده ى: »مرا بغل  که  نخواهد شد 
کن«، چقدر احساس خوش بختی را در قلب همسرش 
ایجاد کرده و باعث شده است که در همین مسیر کوتاه، 

سردردش خوب شود.

11.گنجقناعت

قانع بودن و دقت در استفاده از وسایل زندگی و هزينه کردن 
آن، خود نوعی کمک و ابراز عالقه به همسر است. زنی که قانع 
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و  ندار« زوجش می سازد، در حقیقت عالقه  و  و به »دار  است 
محبت خود را به زندگی و همسرش نشان می دهد. در اهمیت 

این امر در خانواده همین بس که امام علی؟ع؟ می فرمايند:
قناعت  او  به  خداوند  که  است  آن کسی  از  زندگی  »بهترین 

بخشیده و همسری شايسته، روزی اش کرده است«.1
آن حضرت در بیانی ديگر می فرمايد:

زيستن همراه  زندگی،  اْلَقَناَعُة؛ خوش ترین  اْلَعْیِش   ْطَیُب  
َ
»أ

با قناعت است«.2

12.تواضعوفروتنی

گر طالب فیضی افتادگی آموز ا
هرگز نخورد آب زمینی که بلند است
برجسته ی  فضایل  و  نیک  خصال  از  فروتنی  و  تواضع 
انسانی و نشانه ی فضل و برتری انسان است. انسان متواضع 
در نظر همه، بزرگ جلوه می کند و همیشه چنین انسان هایی 

از نگاه ديگران در هاله ای از احترام ديده می شوند. 
تواضع و فروتنی دارای چنین آثار و برکاتی است، بنابراین 
به  آدمی زاد  تواضع؛ جلب محبت ديگران است.  آثار  از جمله 
انسان های فروتن و متواضع، بیشتر گرايش و عالقه دارد تا به 

افراد گردن کش و متکبر. 
به بیان حضرت مولی امیرالمؤمنین علی؟ع؟ عشق و محبت 

میوه تواضع است: »ثمره ی فروتنی، محبت است«.3

ْصَلَح َلُه َزْوَجه «. تصنیف غررالحکم 
َ
اِس  َعْیشًا َمْن  َمَنَحُه  اهلُل  ُسْبَحاَنُه  اْلَقَناَعَة َو أ ْنَعُم  الّنَ

َ
1 . »أ

و درر الکلم، ح ۹07۶.
2 . همان، ح 8۹82.

ة«. همان، ح ۵17۹. َواُضِع  اْلَمَحّبَ 3 . »َثَمَرُة الّتَ
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فوتکوزهگری
مردها در تنهایی باطریشان شارژ می شود، پس بگذارید 

بعضی مواقع تنها باشند.

باشیم 13.آینهیهمسر

ک ره پای کسی است تاج سر من، خا
کو، چشم مرا به عیب من بینا کرد1

را به  که دوست داشته باشد، عیب هايش  را  آدمی آن کس 
در  است  شايسته  و  شود  بی عیب  گل  این که  تا  می گويد  وی 
بیان عیب، اول به خود نگاهی بیندازيم که خالی از آن باشیم 

و دوم این که شرايط بیان آن را آموخته باشیم. 
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در تشبیهی زیبا و گويا بیان عیب های 

مؤمنان را برای خودشان به کار آينه تشبیه فرمودند:
»اْلُمْؤِمُن  ِمْرآُة اْلُمْؤِمن ؛ مؤمن،  آينه ی مؤمن است«.2

چون که مؤمن آينه ی مؤمن بود
روی او ز آلودگی ايمن بود3

می توان از این حديث گهربار و زیبا 20 نکته ی ظريف آموخت:

هر چه بیشتر نزديک شوی، همه وقت می گويد.
بهتر می گويد.

با وضوح تمام می گويد نه با 
کنايه و ابهام.

عیب را بی غرض می بیند و 
می گويد.

1 . ابوسعید ابوالخیر.
2 . تحف العقول، ص 173.

3 . مولوی.



92

) دوستت دارم )روش های محبت ورزی به همسر

حال را می گويد، نه گذشته يا مو به  مو می گويد.
آينده را.

محسوسات را می گويد )آن چه خوب و بد را با هم می گويد.
را ديده می گويد.(

به همه يکسان می گويد.
عیب نمایی آينه از روی 

خیرخواهی است نه به هدف 
تنقیص و ضربه زدن.

در گفتن خجالت نمی کشد.
آشکار و واضح می بیند 

)برای ديدن من کنجکاوی 
نمی کند.(

شرط ديدنش، صافی و 

صداقت است.
گر شکسته شد، باز نشان  ا

می دهد.

کمک به اصالح می کند.
عیب را که ديد در حافظه نگه 

نمی دارد، فراموش می کند، 
مگر این که دوباره ببیند.

همه را می بیند؛ دوست و 
يقین ترین چیزها را می گويد.دشمن.

از نشان دادن خسته 
نمی شود.

هیچ کس از آينه آزرده 
نمی شود.1

چنان که ديده می  شود؛ حضرت در این تشبیه زیبا این همه 
است.  رسانده  کوتاه  عبارت  يک  در  را  ديگر  مطالب  و  مطلب 
و  می  زند  موج  رفتارهایی  چنین  در  خیرخواهی  و  صداقت 
همسر  گر  ا به ویژه  است،  عیب  صاحب  که  شخصی  بی شک 
انسان باشد، چنین برخورد خیرخواهانه، صادقانه و دقیق را، 

1 . به نقل از مرحوم حسن عرفان.
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این  بلکه  برمی آيد،  آن  رفع  و درصدد  به جان می خرد  نه تنها 
به  همسر  عمیق  و  واقعی  محبت  و  عشق  نشانه ی  را  رفتار 

خودش می  داند و بی شک درصدد جبران آن بر خواهد آمد.
هزاران درود و هزاران سالم            ز ما بر محّمد علیه الّسالم1

1 . اسدی طوسی.
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پسنديده عباس، رضايت زناشویی، دارالحديث، قم، 13۹1.. 10

الکلم، مصحح: . 11 درر  و  آمدی، عبدالواحد، تصنیف غررالحکم  تمیمی 

درايتی، مصطفی، دفتر تبلیغات، قم، 13۶۶.

امام . 12 پژوهشی  و  آموزشی  موسسه  موفق،  خانواده  علی،  حسین زاده، 

خمینی؟حر؟، قم، 13۹0.
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حسین زاده، علی، همسران سازگار، موسسه آموزشی و پژوهشی امام . 13

خمینی؟حر؟، قم، 138۶.

14 ..13۹0 تهران،  قلم،  محراب  نان ونمک،  غالمرضا،  ابهری،  حیدری 

راد، سید مسعود، معماری عشق پايدار در زندگی زناشویی، برادری، . 1۵

تهران، 138۹.

کوزه گری، انتشارات مدرسه، تهران، . 1۶ رحمان دوست، مصطفی، فوت 

.138۹

شعیری، محمد بن محمد، جامع الخبار )للشعیری(، شعیری، مطبعة . 17

حیدرية، نجف ، بی تا.

شـــیخ حـــر عاملـــی، محمـــد بـــن حســـن ، وســـائل الشـــیعة، مؤسســـة . 18

ق .  . هــــ   140۹ قـــم ،  آل البیـــت؟مهع؟، 

طبرسی، حسن بن فضل ، مکارم الخالق ، الشريف الرضی، قم، 1412 هـ . ق.. 1۹

و . 20 آموزشی  موسسه  خانواده،  در  خداوند  با  ارتباط  اسداهلل،  طوسی، 

پژوهشی امام خمینی؟حر؟، قم، 138۹.

طوسی، اسداهلل، همسران شايسته، موسسه آموزشی و پژوهشی امام . 21

خمینی؟حر؟، قم، 13۹1.

ار . 22 خرسان( ،  )تحقیق  الحکام  تهذيب  الحسن،  بن  محمد  طوسی، 

الکتب السالمیه ، تهران ، 1407 هـ . ق.

 طوسی، محمد بن الحسن ، مصباح المتهّجد و سالح المتعّبد، مؤسسه . 23

فقه الشیعة، بیروت ، 1411 هـ . ق .

عبداللهی، زهرا، سیره رسول خدا؟ص؟ با همسران، دفتر نشر معارف، . 24

قم، 13۹2.

ق.. 2۵  . هـ   141۵ العلمیه،  دارالکتب  االصابه،  حجر،  ابن  عسقالنی، 

الرساله، . 2۶ موسسه  کنزالعمال،  الهندی،  المتقی  حسام الدین  بن  علی 

بیروت، بی تا.

کلینی، محمد بن يعقوب، الکافی، دار الکتب السالمیة، تهران، 1407 هـ . ق.. 27

لیثــی واســطی، علــی بــن محمــد، عیــون الحکــم و المواعــظ )للیثــی(، . 28

دارالحديــث، قــم، 137۶.
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مجلسی، محمدباقر، بحار النوار الجامعة لدرر أخبار الئمة الطهار؟مهع؟. 2۹

 دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 1403 هـ . ق.. 30

31 ..1387 قم،  دارالحديث،  خانواده،  تحکیم  ری شهری،  محمدی 

مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، صدرا، قم، 1372.. 32

نورى، حسین بن محمدتقی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ، . 33

مؤسسه آل البیت؟مهع؟ ، قم ، 1408هـ . ق.
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سؤاالت مسابقه

سفید� تخم� هم� سیاه� »مرغ� چیست؟� به� اشاره� َمَثل� این� �.1
می�کند«!

الف: خوش بینی و خوش گمانی □       ب: توانایی انسان □
ج: تلقین □                                                            د: هیچ کدام □

بر� کالم�رسول�خدا؟ص؟�اشاره�به�چیست؟�»حق�مرد� 2.�این�
زن�آن�است�که�چراغ�خانه�را�روشن�نگه�دارد�و�خوردوخوراک�

برای�اهل�خانه�آماده�سازد«؟
الف: خانه را شاداب نگه داشتن □           ب: تهیه ی غذا □
ج: مدیريت داخلی خانه □                                  د: الف و ج □

را�می�شوید،� به�چیست؟�»دست،�دست� اشاره� مثل� این� �.3
هردو�برمی�گردند�رو�را�می�شویند«.

الف: رازداری □                                           ب: کمک و ياری □
ج: احترام به خويشاوندان □                                د: محبت □

و�معاشرت�سالم�زیستن� باقر؟ع؟:�»اصالح�هم�زیستی� امام� �.4
چنان�پیمانه�ی�ُپری�است�که�دوسوم�آن�...�و�یک�سوم�آن�...�

است«؟
الف: هوشیاری و سخاوت □                  ب: تغافل و زیرکی □
ج: زیرکی و تغافل □                        د: چشم پوشی و زیرکی □

که�برای�تهیه�ی�...�می�دادند،� 5.�»رسول�خدا؟ص؟ هزینه�ای�
کشان�صرف�می�کردند«.� بیشتر�از�هزینه�ای�بود�که�برای�خورا
الف: خانه □                                                                 ب: عطر □
ج: لباس □                                                       د: وسایل خانه □
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6.�کدام�سخن�مرد�هرگز�از�قلب�زن�بیرون�نمی�رود؟
الف: عاشقتم □                                           ب: دوستت دارم □
ج: تو بهترينی □                            د: بی تو هرگز □

7.�غالبا�خانم�ها�از�طریق�...�و�آقایان�از�طریق�...�تحریک�و�
عاشق�می�شوند.

الف: چشم و گوش □                                ب: گوش و چشم □
ل و احساس □                                   د: هیچ کدام □ ج: استدال

آن�کس� از� »خداوند� سجاد؟ع؟:� حضرت� فرمایش� بر� بنا� �.8
خشنودتر�است�که�خانواده�ی�خود�را�بیشتر�...«

الف: در رفاه و نعمت قرار دهد □
ب: به آنان مهر و محبت کند □

ج: در کنار آنان باشد □ 
د: هیچ کدام □

9.�این�سخن�از�کیست؟�»ُشکر�نعمت،�از�ِشکر�شیرین�تر�است«؟
الف: سعدی □                                                         ب: نظامی □
ج: داستان نامه بهمنیاری □                                   د: حافظ □

10.�گوش�دادن�فعال�چه�ویژگی�هایی�دارد؟
الف: خالصه کردن □                                   ب: پرسش کردن □
ج: بروز احساس ها □                                    د: همه ی موارد □

11.�بنا�بر�فرمایش�امام�علی؟ع؟�بهترین�هدیه�چیست؟
الف: کتاب □                                                        ب: دسته گل □
ج: پند و اندرز □                                                     د: هیچ کدام □
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�12.�این�مثل�اشاره�به�چیست؟�»سوزن�همه�را�می�پوشاند�و�
خودش�لخت�راه�می�رود«.

الف: تقسیم کار □                      ب: ايثار و از خودگذشتگی □
ج: همکاری □                                                    د: هديه دادن □

زندگی�همراه� امام�علی؟ع؟�خوش�ترین� فرمایش� بر� بنا� �.13
با�چیست؟

الف: محبت □                                                       ب: قناعت □
ج: همدلی □                                                               د: توکل □

14.�این�سخن�از�کیست؟�»به�مؤمن،�برای�هر�چیزی�پاداش�
همسرش� دهان� در� که� لقمه�ای� برای� حتی� می�شود،� داده�

می�گذارد«.
الف: امام باقر؟ع؟ □                            ب: رسول خدا؟ص؟ □
ج: امام رضا؟ع؟ □                                      د: امام جواد؟ع؟ □

سبب  مرد  آراستگی  عدم  رضا؟ع؟  امام  توصیه ی  به  بنا   .1۵
... می شود.

الف: دشمنی □                                                           ب: کینه □
ج: فساد و فجور همسر □                               د: قهر و دعوا □


