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آیین درسنامه/راه نامه ي جهادي
٣.........................................................................................همسرداري

هاي ساختاري زن و مردآشنایی با تفاوت: درس اول- 1

:هاي مردانویژگی- الف

زاویه دید محدود مردان در نتیجه اشیاي نزدیک را به خوبی - 1

-2پرسد بینند مثالً در جستجوي وسایل کنار خود از دیگران مینمی

زیر مثل شنوي در صداهاي کم- 3ها محدودیت در تشخیص رنگ

شان دیداري است در نتیجه توجه- 4.... چکه آب و صداي گریه نوزاد

عدم درك جزئیات - 5باید زمان حرف زدن با مردان به آنها توجه کرد 

- ذائقه- 7کنند تابی میزمان بیماري به شدت بی- 6مثل تزئین غذاها 

نمکی و شوري شان بر تلخی و شوري است و بیشتر اعتراضشان به بی

زمان نگاه - 9اهل رقابت در کارها هستند و سردسته دارند - 8ست غذا

رغبت به خرید با زنان بی- 10کنند به تلویزیون مرتب کانال عوض می

.....نحوه ابراز محبتشان در خرید هدیه است و- 11



آیین درسنامه/راه نامه ي جهادي
٤.........................................................................................همسرداري

:هاي زنانویژگی- ب

جا و دید نزدیکشان بهتر است زاویه دید باز و توجه به همه-1

حساسیت شنیداري؛ به همین علت با -3رنگ و لباس تنوع در-2

شان شنیداري است به همین توجه-4شوند گریه نوزاد سریع بیدار می

علت زن حتی در صحبت کردن با مرد اگر نگاه هم نکرد توجه دارد 

-5. پندارنداهمیتی و اهانت میتوجهی و بیولی مردان این را بی

-7کنند الت بیماري هم صبر میبا بدترین ح- 6توجه به جزئیات 

-8جات عالقه دارند ذائقه شان روي شیرینی است و بیشتر به شیرینی

عالقه را در ابراز - 10عالقمند به خرید -9اند نه رقابت اهل همکاري



آیین درسنامه/راه نامه ي جهادي
٥.........................................................................................همسرداري

1....داننداحساسات می

ها سوء تفاهمات کلید میالع از این ویژگیعدم اطمعموال به دلیل

.خورد

:اي شناخت روحیات همدیگرتالش بر- ج

مثالً از تشکر خوشحال : اهالعملعکس-2از طریق گفتگو -1

هایمان را به همسرمان بگوئیم تا خودمان حساسیت- 3.شودمی

2مشکالت رفع شود

:ي مردانهاي عمومی بین همهحساسیت-د

واده موفقخانCDفرهنگ، شاهین، برگرفته از سخنان دکتر فرهنگ از . 1
قواعد زندگی مشتركCDبرگرفته از سخنان استاد عباسی در . 2



آیین درسنامه/راه نامه ي جهادي
٦.........................................................................................همسرداري

طرف مقابل -3احترام به خانواده همسر -2درك متقابل -1

حساسیت -5حساسیت به بدرقه و استقبال - 4شنونده خوبی باشد

1.....به آراستگی و نظافت و آرایش و 

ابراز محبت : درس دوم - 2

قران کریم از دالیل اصلی ازدواج را ایجاد محبت و مودت بین 

2.کندزوجین براي رسیدن به آرامش معرفی می

:ابراز محبت- الف

- نشینان میي مردي به همدر روایات آمده که محبت را ابراز کنید، روز

همان. 1
21- روم. 2



آیین درسنامه/راه نامه ي جهادي
٧.........................................................................................همسرداري

اگر : خطاب به آن فرمودند) ع(گفت من این فرد را دوست دارم امام باقر

شود که مودت تو بیشتر شود و دوستش داري به او بگو و این باعث می

.تان بیشتر شودالفت بین

:راههاي ابراز محبت- ب

مردي که به همسرش : فرمودند) ص(رسول اکرم: محبت زبانی-1

محبت -2رودمحبت زبانی کند هیچ گاه از دل زن بیرون نمیابراز 

هایش استقبال، بدرقه، هدیه، همدردي، توجه به خواسته: رفتاري

1...و نگاري، پیامک نامه: محبت کتبی-3...و

سخنرانی استاد عباسی، همان. 1



آیین درسنامه/راه نامه ي جهادي
٨.........................................................................................همسرداري

:شروط محبت- ج

اینکه همسرمان به چه چیز عالقه : شناخت روحیات همسر-1

هیز از سرسختی در رسیدن پر-2شود دارد و از چه چیز ناراحت می

منتظر محبت نباشیم بدون چشم داشت محبت کنیم -3ها به خواسته

1کانون محبت را همیشه گرم نگه داشتن و محبت ورزیدن -4

:عوامل محبت در احادیث اسالمی-د

سالم کردن - 2یعنی به خاطر خدا دوست داشته باشیم : ایمان-1

81-95، صص 1379نجفی یزدي، محمد، اخالق در خانواده، عصر ظهور، قم، . 1



آیین درسنامه/راه نامه ي جهادي
٩.........................................................................................همسرداري

هدیه - 6دست دادن -5دان صورت گشاده و خن-4اظهار محبت -3

- 10تواضع و مالیمت -9خوش گمانی -8خوش خلقی -7دادن 

1.....آرامش و سخن نیکو

وظایف زنان: درس سوم- 3

تشکر اند، تعریف و تمجید از آنها،مردان تشنه محبت: محبت-1

احترام به همسر و پرهیز از توهین، - 2...از آنها به علت کسب درآمد

پرهیز از اعتراض و شکایت نسبت به وضع -3....تتحقیر و سرکوف

پرهیز از توقعات -5خلقی و صبر و بردباري خوش-4...زندگی و

98-109همان، صص . 1



آیین درسنامه/راه نامه ي جهادي
١٠.........................................................................................همسرداري

پرهیز از -7قدردانی و سپاسگزاري -6بیجا و مقایسه با دیگران 

-9....آراستگی منزل، زینت کردن، نظافت فرزندان و-8جویی عیب

فرمودند زن در مقابل ) ص(رسول اکرم: داري و خدمت به همسرخانه

-دهد خدا نظر لطفی به او میهرکاري که براي امور منزل انجام می

- 110.فرماید و کسی که مورد نظر خدا واقع گردد عذاب نخواهد شد

-12کسب اجازه از همسر زمان خروج از منزل -11تربیت فرزند 

)ص(رسول اکرم: احترام و خوشرفتاري با همسر- 13تسلیم تمایالت 

و رفاه همسر صبر کند و سازگار باشد فرمودند هر زنی که در سختی

30-123ص ، ص1356امینی، ابراهیم، آیین همسرداري، اسالمی، تهران، . 1



آیین درسنامه/راه نامه ي جهادي
١١.........................................................................................همسرداري

-محشور نماید و زنی که در برابر حرف)ع(خدا او را با همسر ایوب

هاي زننده شوهر صبر کند خدا براي هر کلمه پاداش مجاهده در راه 

: خدمت به شوهر-15اذیت نکردن به همسر -14دهد خدا به او می

دند هر زنی که هفت روز به خدمت شوهر فرمو) ص(رسول اکرم

بندد و هشت در بهشت باشد خدا هفت در دوزخ را به رویش می

1بدون اجازه همسر در مالش تصرف نکردن-16کند برایش باز می

وظایف مردان: درس چهارم- 4

تا سرحد توانایی فراهم کردن خوراك و مسکن و رفاه خانواده -1

97-107، صص 1373فضل اهللا، محمدحسین، شیوه همسرداري، لطیف راشدي، پیام آزادي، تهران، . 1



آیین درسنامه/راه نامه ي جهادي
١٢.........................................................................................همسرداري

نات راحتی و وسایل وسعت امام تالش در فراهم کردن امکا-2

فرمودند کسی که براي تامین وسایل زندگی خود تالش ) ع(صادق

کند مثل سربازي است که شمشیر به دست گرفته و در میدان می

احترام گذاشتن به زن و پرهیز از - 3. کندجنگ در راه خدا جهاد می

هرکس به زن خود فحش):ص(ناسزاگویی و آزار و اذیت رسول اکرم

شود فحش دهنده از دهد همان طور که مار از پوستش خارج می

کارهاي خارج از طاقت زن -5شود ثواب و خیر و خوبی خارج می

امام : کمک به همسر در کارهاي منزل-6را به او تحمیل نکردن 

فرمودند کسی که در کارهاي منزل به همسرش کمک کند ) ع(علی

. نویسدیک سال عبادت میخدا به تعداد موهاي بدنش برایش ثواب

کسی که با ): ص(صبر و بردباري و با بداخالقی زن، رسول اکرم-7

را ) ع(بداخالقی زن بسازد براي هر نوبت خدا ثواب صبر ایوب



آیین درسنامه/راه نامه ي جهادي
١٣.........................................................................................همسرداري

هاي سرزمین ریگزار گناه نویسد و براي زن به تعداد ریگبرایش می

1.....نظافت و آراستگی مرد- 8نویسد می

رمرد مقدسی از اصحاب خاص امام پی: ارزش کار کردن-

به علت تمکن مالی کار را رها کرد مشغول عبادت شد ) ع(صادق

به این کارش اعتراض کردند و گفتند برو تجارت ) ع(حضرت صادق

کن و هنگام نماز هم نمازت را به پاي دار و اگر تمکن مالی داري به 

2دیگران انفاق کن

دستور براي خوشبختی10: درس پنجم- 5

109-117همان، صص . 1
273ابراهیمی، همان ، ص . 2



آیین درسنامه/راه نامه ي جهادي
١٤.........................................................................................همسرداري

ریزي صحیح در زندگی و مدیریت، نظم و ترتیب و برنامه- 1

تقسیم عادالنه روزانه براي مناجات، تامین زندگی، تفریح و برقراري 

اعتماد به همسر و خوش گمانی و پرهیز از غیرت - 2روابط اجتماعی 

نیکو - 5گذشت و تفاهم - 4رعایت آراستگی و نظافت - 3جا بی

عدم مقایسه خود با زندگی دیگران - 6ن صحبت کردن و پرهیز از توهی

تر همیشه خود را با پایین: به سلمان فارسی فرمودند) ص(رسول اکرم

از خودت مقایسه کن که همواره احساس رضایت نمایی زیرا مقایسه با 

- 7. شودباالتر از خودت باعث کینه و حسادت و نارضایتی می



آیین درسنامه/راه نامه ي جهادي
١٥.........................................................................................همسرداري

و ناخوشی و احساس همدردي و غمخواري و سهیم بودن در خوشی

خوش - 9ها هرگز ناامید نشدن در سختی- 8.....ابراز احساسات

1اخالقی

بن معاذ که از یاران نزدیک رسول داستان سعد: نتیجه بداخالقی

ایشان در تشیع جنازه) ص(بود و بعد از مرگش حضرت) ص(اکرم

شرکت داشتند و با دست خود، او را دفن نمودند و سنگ لحد چیدند 

ختند و در اثر حضور مالئکه زیادي در تشیع جنازه سعد، و خاك ری

حضرت پابرهنه حاضر شدند و با این حال به علت بداخالقی سعد 

121-155، صص 1379نجفی یزدي، محمد، اخالق در خانواده، عصر ظهور، قم، . 1



آیین درسنامه/راه نامه ي جهادي
١٦.........................................................................................همسرداري

1.در خانواده دچار فشار قبر شدیدي شد

تقویت معنویت: درس ششم- 6

.از دالیل مشکالت خانوادگی نبود معنویت در خانواده است

- 2حرم و نامحرم رعایت حریم م-1:راههاي تقویت معنویت

اي حتی االمکان هفته- 3بندي به واجبات شرعی و ترك معصیت پاي

یک بار برنامه معنوي داشتن مثل شرکت در مجالس معنوي و زیارت 

شود مثل پرهیز از وسایلی که منجر به فساد اخالقی می-4.....و

مطالعه کتب دینی و -6سفرهاي زیارتی -5.....ماهواره، اینترنت و

155-157همان، صص . 1



آیین درسنامه/راه نامه ي جهادي
١٧.........................................................................................همسرداري

پرهیز از لقمه -8اطعام فقرا و صدقه -7....ها وقی، سخنرانیاخال

-11توجه به نمازهاي اول وقت -10احترام به والدین -9حرام 

1.....انجام واجبات و ترك محرمات

.شوداین عوامل باعث آرامش روحی و روانی در خانه می

آینه هم بودن: درس هفتم- 7

معناي این حدیث این » لمومنالمؤمن مرآة ا«: در حدیث داریم که

:است

- 2واسطه بگوئیم نه پیش دیگران مثل آینه عیوب همسر را بی-1

استاد عباسی، همان. 1



آیین درسنامه/راه نامه ي جهادي
١٨.........................................................................................همسرداري

هاي طرف مقابل را بگوئیم هم تذکر و هم ها و هم بديخوبیهم

آینه به -4گوید آینه عیوب را بدون سر و صدا می-3تشویق

ه هم آینه اگر شکست-5کند و قصد توهین ندارد اش عمل میوظیفه

آینه - 6گوید و کدورت نباید مانع رفع عیوب شود باشد عیوب را می

آینه -8کند آینه از اینکه ما داراي عیب هستیم اخم نمی- 7کینه ندارد 

آینه اگر هزار بار هم  عیب -9گوید کم و کاست همه چیز را میبی

-آینه معایب گذشته را بازگو نمی- 10شود داشته باشیم خسته نمی

1.....کند

نگ، همانفره. 1



آیین درسنامه/راه نامه ي جهادي
١٩.........................................................................................همسرداري

اش خوب آینه در صورت کثیف بودن باید پاك شود تا به وظیفه- 11

آینه تابش نور را - 12.عمل کند و ما هم باید ناراحتی را رفع کنیم

کند و ما هم باید بتوانیم نور ایمان را معنکس به طرف مقابل منعکس می

دمان خورد به خوآینه اگر شکست اول کسی که ضربه می- 13.کنیم

.....شوداست، کدورت بین والدین باعث ضربه زدن به فرزندان می

قرار گرفتن زن و مرد در جایگاه خویش: درس هشتم- 8

تربیت فرزند متناسب با روحیات - داريخانه: وظایف زنان- الف

......و لطافت زنان

کار بیرون از منزل متناسب با قواي جسمی و : وظایف مردان-ب



آیین درسنامه/راه نامه ي جهادي
٢٠.........................................................................................همسرداري

1...نتوانایی مردا

کدورت: درس نهم- 9

:عوامل ایجاد کدورت- الف

تحقیر و اهانت به همسر حتی به -2هاي پیاپی مخالفت-1

شکستن - 4احترامی به همسر به بهانه ایجاد صمیمیت  بی- 3شوخی 

سوءظن -6عدم رعایت نظافت و آراستگی - 5حرمت بین زن و مرد 

2ها دارا بودن صفات زشت و رفع نکردن آن-7

در شب معراج دو طایفه دیدم که به زبان در ): ص(رسول اکرم- 

عباسی، همان. 1
111-118نجفی یزدي، اخالق در خانواده، همان، صص . 2



آیین درسنامه/راه نامه ي جهادي
٢١.........................................................................................همسرداري

افرادي که -1:شوندشان رد میجهنم آویزان بودند مردم از روي زبان

شان رد کنند در صف محشر از روي زبانپشت سر مردم غیبت می

زن -2. شوندشوند پس در نهایت با زبان در جهنم آویزان میمی

رش چیزي بگوید هر چند تقصیر شوهر بداخالق، اگر زن به شوه

1.باشد

در روایات داریم اگر مردي از زنش راضی نباشد هر عبادتی انجام 

2.دهد خداي متعال قبول نخواهد کرد

:راههاي رفع کدورت- ب

104مظاهري، همان، ص . 1
105همان، ص . 2



آیین درسنامه/راه نامه ي جهادي
٢٢.........................................................................................همسرداري

عفو و گذشت -3تعدیل توقعات -2نگرش مثبت به زندگی -1

اطاعت همسر در همه حال -5لحاظ کردن رضاي الهی -4

) ص(روایت شده که زمان پیامبر اکرم) ع(از امام صادق: استاند- 

شخصی از انصار به مسافرت رفت و به همسرش گفت تا برنگشتم از 

اجازه گرفت ) ص(خانه خارج نشو، پدر زن بیمار شد زن از پیامبر اکرم

فرمودند از دستور همسرت اطاعت ) ص(که به دیدنش برود حضرت 

ز دنیا رفت، سپس براي مراسم خاك سپاري کن، پدر بیمارتر شد، سپس ا

اجازه ) ص(گرفتند حضرتاجازه می) ص(هربار که زن از حضرت

ندادند در نهایت به علت این اطاعت به زن پیغام دادند که به علت این 



آیین درسنامه/راه نامه ي جهادي
٢٣.........................................................................................همسرداري

1.برداري خداوند تو و هم پدرت را آمرزیدفرمان

100فضل اهللا، همان، ص. 1


