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 دیباچه

 میان عاشق و معشوق رازی است

 1راندــچمیاُشتُر  کهآنچه داند 

*** 

 دانااست که تنها همسران  هاییرمزیمیان زن و شوهر راز و  

 با است که زندگی هاو با همین راز و رمز خبردارندو عاشق از آن 

  ،  جاری و ساری است.شور و شعف

دو تا در را » است رازهاکه رازی از آن  مانند این  مثل معروف

 ۲.«سندبر همدرد ، برای این است که به گذارندمیکه  پهلوی هم 

 گرندیکدیمکمل  هاآنباشند. بلکه   دیوار و در نه اینکه زن و شوهر

                                              
 .11۶۶ ص ،۴ج . امثال و حِکَم دهخدا، 1

 .811ص ، ۲ج . همان، ۲
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 یباچهد

 :شامل بیت زیر شوند توانندمیو با یاری و یاوری یکدیگر 

 زن و شوهر  چو به هم یار شدند

 1دندـــخوب خریدار ش ایخانه

به وظیفه خودشان عمل  خوبیبهاز همسران  هرکدامو اگر 

 و شودمیسه چندان  هاآنکنند،  صلح، صفا و صمیمیت بین 

  مشکالت گیرزمین زندگی مشترک در هیچ شرایطی گرفتار و

 .شودنمی

 چیسـت؟  دانی ای حکیم، مرد وزن  یوظیفه

 دیگری است کشتیبان آن ویکی است کشتی 

 محـــکمچو ناخداست خردمند و کشتیش 

 2انــــــامواج ورطه و طوف دگر چه باک ز

در  این کتاب کوچک به برخی از  آن رازهای راهگشا خالصه 

 را در هاآنو سعی شده است که  ایمداشته نگاهینیم اثربخشو 

نها به عبارتی ت حد توان خودمان به زبان شیرین طنز بازگو کنیم.

                                              
 الشعرای بهار. ملک .1

 اشعار، فرشته انس. پروین اعتصامی، دیوان. ۲
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 قلبتم همسرممیخ 

 نمک ریخته ایم نه طنزگویی.

 است یطنزگونه های رنوشته شِکَ مجموعه حاضر حقیقتدر 

به برکت عمل  کهآن به امید  بیتاهلحدیث زندگی از  ۴۱بر 

 تریبیش و مِهرورزی از مهربانی ایشعلهسخنان دلنشین،  به این

 .بتابد هایماندل در

ها را یکاست سنج خواستاریم تاو از خوانندگان تیزبین و نکته

 ارند.بهره نگذخود بی بر ما ببخشایند و ما را از نقدها و پیشنهادهای

 سربلند و سرزنده باشید

 العالمینربالحمد هلل 

 1۹۱۱قم/والدت حضرت معصومه/

ryazdi1395@gmail.com 



 

 

 

 
 

 . شتر دیدی ندیدی!1

ها را تخته زنیم. چی بود؟ کی ها را گِل بگیریم و گوشچشم

هرکسی و با هر  کنیم.چرا بود؟ را در گورستان دفن  بود؟

ها و خطاهایی دارد. گاهی برای درمان ها و کاستیشخصیتی عیب

درمانی بی هزینه و مفید خواهد بود. « پوشیچشم»ها این کاستی

حاال یک روز غذا شور شد و یا دیر به منزل رسیدن. دیگر آسمان 

 ندهیم. وسوقُشقضیه را کِ به ریسمان ندوزیم و

ن شااهلل که گربه چشمت را ببند و بگو إ :1عاشق بهلول به قول

  بود.

که اهل  هایی از اعصاب و روان بهتری برخوردارنداصوالً خانواده

                                              
 . شخصیت خیالی و دانشمند کتاب. 1
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 قلبتم همسرممیخ 

 اما کارگاه بازی و ماجراجویی برای کشف ریشه خطا نیستند؛

ن هایی برای فالسرنخ توی خواب هم به دنبال  بشرهابنیاز  برخی

به  بیاورند و ه بازی درنیست که همه کارآگا نیازی رفتار هستند.

نشدیم  زاده آفریدهامامکارهای دیگران سَرک بکشند. چراکه  ما 

ی تنها کمکی به کسانسان است و اشتباه.  با این کارها نه هرحالبه

 خودمان است. عذاب و شود؛ بلکه مایه رنجنمی

چراکه آب  ی او را در جلوی دیگران نگوییمهابیع گاهچیهو 

 شودایم که سخت میسردی است که بر شعله عشقمان ریخته

. حتی برافروختدوباره مشعلی فراهم کرد و آن عشق را 

آن عشق سابق را  توانندینمی بزرگ گاز شهری هم هامشعل

 برافروزد.

هم بگذاریم تا طعم و خطاها جزئی روی مسائل ها را برچشم

 م.شیرین و خُوش زندگی را احساس کنی

*** 

پوشی : هر که از بسیاری امور، تغافل و چشمامام علی 

 شود.اش تیره مینکند، زندگی
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 رم. دوستت دا۲

 . دوستت دارم2

هیبت و شکوه مرد در گفتار اوست. گاهی برای اینکه میخ 

 از است کافی را در قلب همسرمان بکوبیم و  دوستی حبتمَ

 یوسیلهو از این  استفاده کنیم «یا زبون زبان» چکشی به نام

) دوستت دارم( حرف  1و این  بکشیم کارچند مثقالی  و خدادادی

در گوش او  ایهزینههیچ  را بدون انگیزشگفتو  جادویی

میخ  1از این  و چنان اطراف قلبش را حصاری مکنی اندازطنین

 و مهربانی و اسیر محبت ما شود الذکردائمان مسرمکه ه بکشیم

 بچرخد. همانند  فِرفِره دور همسر  و ؛ما گردد

ان، درخت یهابرگروزانه به عدد  وند یکتا سوگند،تو را به خدا 

بوستان، به عدد  یهاقاصدکگلستان، به عدد  یهاپروانهبه عدد 

 انباغستان به همسرم یهاملخانگور تاکستان، به عدد  یهادانه

 یزانگشگفت اثرات از ؛ وبگوییم را یزو سحرآم این جمله جادویی

 .آن بهره ببریم

 خواهدمیکه  هرکسی به نظر برخی از اندیشمندان عاشق،

زندگی و ناز و صفا  خوشی  در کنار همسرش با آرامش و  عمریک



 

 1۴ 

 قلبتم همسرممیخ 

 نباید که حتماًاست.   نیتکند بهترین کار کنار گذاشتن غرور و مَ

او را دوست  که  همسر آگاه شود تاپلنگ و شیر غرش کرد  چنان

از روی نیتی پاک و قلبی  هرروزدر  باریککافی است تنها . داریم

ر از ه  همین گفته، «دارم عزیزم دوستت»؛ به او بگوییم مهربان

و از هر شاخه گلی  از هر لباسی زیباتر و گهربارتر مش طالییشِ

 این زبان سرخ را تا زندگانی یمپس بچرخان است. ترتازهو  ترشاداب

 تبسم و  چشمک بزند. ویمانربه 

*** 

این سخن مرد به : فرمایندمیدربیانی زیبا : رسول خدا  

 .رودنمیهرگز از دل زن بیرون  «دوستت دارم» زن که
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 ید. سه جانور مف۳

 . سه جانور مفید۹

راه رفتن از گاو یاد بگیر و آب خوردن به قول مَثل معروف:   

 1از خروس یدارزن واز خر 

 رید؟نام بب یدفوارا با ذکر  سه حیوان مفیدعاشق:  بهلول سؤال

ن حیوانات زبان بفهم یاد از ای را چیزهاما ناچاریم برخی  

 ونداخد ولی آفریده اندحیوانکه  ا درست استجانوره این بگیریم.

« گاو» مبینیمی منگاه کنی . اگر با  هوشیاری و هشیاریهستند

و  خوردمیبا آرامش آب « خر»، رودمیراه  متانت باقشنگ و 

 .دهدمیهمسر داری( انجام  ) داریخوب مرغ « خروس»

؛ دارد و آموزش نیاز به مهارت ایحرفهکه هر  گونههمان

 .داردو دانش  مهارتزندگی هم نیاز به 

سه مهارت  فرقی نیست. باید خانه و چه در نزد عیالچه در 

ا ت مبه همراه داشته باشی همواره در آستین خود  را و حیاتی مهم

م محک آن استوار و چهار بنای زندگی و کاشانه خود را با مبتوانی

                                              
 .1۶1ص  فارسی، المثلضرب. دوازده هزار 1
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 قلبتم همسرممیخ 

در حد  دستیگشاده، همسر با رفتاریخوش» .مدارینگه

هستند که  زندگی اساسی سه ستون «جابه تو غیر وخرجدخل

 .دهندمی نشاط و و شادابی طراوت به گذران زندگی هرکدام

و  دستانگشاده، رفتارهاخوش عاشق: بهلول به قول

و  اندستتنگنه خشک رفتارها،  روندمیبه بهشت  پرستانناموس

 .هاناموسبی

 استفاده و در جای خودش درست خوبیبهسه رفتار  این ازاگر 

 استوارترو  را پایدار مانزندگی روابط   و شبهه شکبیکنیم 

ران ویرا  ما یخانهبنیان  تواندنمی ایزلزلهو هیچ سیل و  ایمکرده

د سرد باش ناجوانمردانهحتی اگر به قول اخوان ثالث هوا بس  کند.

 .گرم باشد هایشتابستانیا 

*** 

به سه  اشخانواده مرد در )اداره( خانه و:  امام صادق

 هایژگیورا به کار بَرَد، ا گر چه این  هاآنخصلت نیاز دارد که باید 

 دهسنجی یدستگشاده، یرفتارخوشدرون( او نباشد: ) عتیطبدر 

 غیرت برای ناموس داری. و
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 . شاخ غول در دستان تو!۴

 غول در دستان تو! شاخ .۴

  هایقهرمانیا مثل  باید رفت خاکی و زخمی شد حتماًمگر 

ا ی را درهم بکوبیم شمشیر به دست گرفته و اهریمنان ایافسانه

 زحمت ومن؛ جهاد و  کوشش  خیر عشقه ، نمشاخ غول را بشکنی

و عشوه ناز  . بایدهاستحرفاز این  فرساترطاقت و ترسختزن 

، مکنی برایش آماده  لذیذ و ، غذای خوشمزهمشیرا بکِ غرغروشوهر 

)هر  دائم الچشم چشم باشیم ،ماحوالش را جویا شوی حال و هرروز

شب،  در صبح و (، بایدمگفت بر روی دیده گذاری آنچه

جهاد را به  تام هوایش را داشته باشی وزندگی، مرگ وسقمصحت

 م.انجام دهی نیکو و حسننحو أ

و   غرغرو مردان شیر زندگی کردن با برخی از این  اور کنیمب 

 دانندنمیهم  سالگیهفت صدوبیستکه حتی تو سن  گیربهانه

از  ترسخت خیلی خیلی و اندگذاشتهکجا  هایشانجورابکه 

 ایهخانمم یبنویس رنگکمو  یواشکی !جنگیدن تو خط مقدمه

ا و هررغُاز بس غُ شوندمیبار شهید  صدوچند هرروز برکفجان

 البته آقایان .کنندمیتحمل  را مردهااین  برخی از  هایبهانه
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 قلبتم همسرممیخ 

ی ابر و آگاه باشند؛هم باید بدانند  مایهگرانو  قدرگرانگرامی و 

 شمبا مژه چ که از کوه کندن کارهاییبتوانند چنین  هاخانم کهاین

 وبشوهر خ نیز شرایط هاآنست؛ را انجام بدهند باید ا ترسخت نیز

 را داشته باشند. لیاقت باو  و شایسته

*** 

 جهاد زن، خوب شوهرداری کردن است. :امام علی 
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 !یستیک یگه. تو د۵

 کیستی!دیگه . تو ۵

 افتخاربه است و وافی  کافیتنها شدن  بختنگونبرای 

 برو یه» بگویم مانیزندگدم و همراز همبه  میکه دار یاوپلهپول

کی هستی؟ اگر ثروت من نبود معلوم نبود  یکنیمتو فکر  «ال قبا!

 !رسیدی نجایابا پول من به  بودی؟ کارهچه

بر اعمال  یپررنگخط قرمز  ،هاهیکناو  هاحرفدست با این  

 این لکه قرمز را ازقادر نیست  زیچچیهو  میکشیم عبادی خویش

از او. اهل  یعذرخواهپاک کند جز رضایت شوهر و  دفتر اعمالمان

را در خود تقویت  یعذرخواهو توانایی  یمشهامت و شجاعت باش

و  (ستا جاها نیهمغلط کردم، ببخشید، برای  اصوالًکنیم ) 

  و ناز م و به آن فخریکنجاننوش  باهمدنیا را  روزه دو یهاپول

 ت.مال اوس آخرش نه مال توست نه چراکه نورزیم

 اگر .میاکردهخدمت  به میراث خود اگر این کار را نکنیم، تنها 

 وقتنآ را ببینیم وراث یرفتارهاتا  میداشتیم یاپنجرهدر آن دنیا 

 مغوالن چنان گرامی یهانیجانشو  وراث نیکه ا میدیدیم

 میاکردهجمع  جبین، رقو عَ با زحمت آنچه را که  یهمه رحمیب
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 قلبتم همسرممیخ 

هم  اشیادیوزکمو بر سر  برندیمرا به غارت  یمانکردهو استفاده 

 یافاتحهو  افتندیمروم باستان به جان هم  یاتورهایگالدچون 

 .زنندیمبه روحمان هم تهمت  ،که هیچ خوانندینمهم به روحمان 

 ها بهروز دنیا را با این ادا و اتفار این دو ، جان من عشق و پس

ا و رمان را به پندا دار  و بیاییم  و نکنیم کامتلخ نمانینازنکام 

گر به خوشی و خرمی کنار یکدیو  دست یکدیگر بریزیم و بپاشیم

 یم و لذت ببریم.بمان

*** 

روی زمین را زن،  یهاو نقرهاگر همه طال  :رسول خدا 

تو » یدو بگوخانه شوهر ببرد، سپس روزی از روزها سر او بزند  به

 چهاگر، رودیم، اعمالش بر باد «؟ این دارایی، مال من استیستیک

نش سخ و ازاز عابدترین مردمان باشد، مگر آ ن که توبه کند 

 .شوهرش پوزش بخواهد و ازبرگردد 
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ها . دخلت و خرج مرغ عشق۶
 چند؟

 چند؟ هاعشقدخلت و خرج مرغ  .۶

 ستـــکدخدا، زار باید گری آن بر

 1که دخلش بود نوزده، خرج بیست

چند دست لباس؟ چند دست مبل و فرش و پرده؟ چقدر 

 وخرجدخل ؟ چند بار مسافرت و تفریح؟ همگی در دایرهچلوکباب

و نه  ...همیشه اهل مسافرت و نه ولخرج باشیم  .چرخدمی

 که پارک محله هم نبینم.  گیرسخت

 . عاشق: بین نیاز و ضرورت فرق بگذاریم بهلول به قول

 ...لباس یکدست شب، نان ز،ضرورت یعنی: سیب و پیا

 ...باالمدل ماشین ویالیی، چند دست لباس، خانه نیاز یعنی:

مرغ و  همانند مفیدیجانوران  بد نیست که کمی هم از

 هاضرورتدر زندگی  هاخروسمرغ و  یهمهیاد بگیریم.  هاخروس

که  اندموفق هاییخروسو نیازهایی دارند آن دسته از مرغ و 

 بندیطبقهنیازها را  درک کرده و موقعبهو  خوبیبهضرورت را 
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 .کنندمی

سعی کنند هر زمان که جیب خروس  عزیز هم هایمرغخانم  

زن  روازاینبه فکر نیازها باشند.  وقتآنشد  ریزترخان کمی لب 

د درک کنن خوبیبهو مردی موفق هستند که شرایط و موقعیت را 

به  هایزندگبسیاری از  ته باشند.تا زندگی پایدار و زیبایی را داش

و کار به  ریزدمیخاطر رعایت نکردن همین اصل ساده به هم 

 هاپس اگر همسری قدر زحمت .کشدمینَکش  و بِکش و جدایی

جیب عمق  اندازهبهرا ش اترا دانست و توقع همسرش هایرحمت و

رش مانند مرغ که چطوری همس بیندمی وقتآن؛ همسرش بود

 «شوم عزیزم فدایت»شب و روز برایش آواز  و دوست عشق او را

 .خواندمی

*** 

درباره خرج  از امام کاظم: گویدیمشخصی  :امام کاظم

دو ناخوشایند:  رویمیانه»: فرمود کردن برای خانواده پرسیدم.

 .«سختگیری وولخرجی 
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 یفه. سرباز وظ۷

 . سرباز وظیفه۷

 بدی ر و خانواده را ازهمس ،حبتهر و مَو مِرمی وشی و خُخُبا 

ا و ه یخوببه. امر نزدیک کنیم هایکینو به  دور بداریم یو زشت

و نعره شیرانه و غرش پلنگ واره  با چوب و کمربند هایبدنهی از 

ه دنبال ب نیکوست  .نیست. با عمل و رفتار صحیح خودمان استکه 

 و. خود آنان چشم یمانجام دادن وظیفه خود باش و درست صحیح

 .شوندیم و پیرو رفتار درست ما ندیآیمدارند به راه  عقل

ینه زم تا با رفتار صحیح خود شیمبا هاآن نمونه باید الگوی  

 توی یخچال، هاجوراب زمانی که فراهم شود. هایخوبو  هایکین

روی جاکفشی باشد چه  شانه ،یشورختتوی  کلید دست

 یجابه ؛ وجا نگذارد اتو را روی لباس اهل خانهکه  مانتظاری داری

شور  و تلخ شماراکام نازنین  ؛ وزدنری در غذا ییشولباسنمک پودر 

 نکند.

*** 

( در قرآن) درباره این گفتار خدای متعال: از امام صادق

 هستند هاسنگرا از آتشی که هیزم آن مردم و  تانخانوادهخود و »
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؛ اما کنمیم: خودم را حفظ و گفتمپرسیدم « درامان بدارید

: آنان را به انجام دادن آنچه فرمود را چگونه حفظ کنم؟ امخانواده

 خدا از آن نهی فرموده، آنچه ازو  خدا بدان فرمان داده، فرمان بده

و تاز  و اگر یاکردهاطاعت کردند، آنان را حفظ  از تو اگر کن. ینه

 .یادادهرا انجام  اتفهیوظ، تو کردند ینافرمان
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 مثل قناعت« ق. »۸

 مثل قناعت« ق». ۸

 سال بخور نان و تره،یک 

 1رِه.ـبخور مرغ و بَ هرسال

به حد خود قانع  نه ذخیره گنج قارون. و نمیر و بخورنه اهل 

 .نیمنک درازترگلیم اقتصادی خود  را ازو خُرسند باشیم و پایمان 

لم ، پایمان را قَممکن است این اقتصاد کم فراز و پُر نشیب چراکه

 کند.

 هایچشماز جنس قناعت روی  ایپرده هاقدیمیبه قول  

. رعایت در امان بماند چشمیوهمچشمتا از  بکشیم عزیزمان

حیف شوهران از این تا جسم ن شودمینکردن قانون قناعت سبب 

ه فالن همسایه پرد کهاینکاری به  .شود  تراسکلتو  ترنحیفهم 

ید ا. بابا شنداشته باشیمیا فالن کار را کرده را عوض کرده  اشخانه

را  اشدیهو  به زیر ماشین رفته یا شوهرش  پیداکردهپدرش گنج 

 (را ندارند. هاشانس این کههمه  ) .گرفته
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 م. هر آنچه داشته باشیوبرقش تمامی نداردزرق مال دنیاست 

 از اعماق کَمه! کَمه! و جیگر خراش سوزناک فریاد آهِ بازهم

آدمی  ،حرص و طمع گرگی بلند است. ، به چرخ آسمانودلجان

 .کشاندمی آباد ناکجارا تا 

آخرش، گذاشتن و رفتن  م و هر چه داشته باشیمهر که باشی 

 ش و آرام مآهسته و پیوسته بروی راه را این که بهتر چهاست. پس 

  .نکنیم حرص و طمع فدای  راو آسایش 

*** 

 .زندگی، در قناعت است نیترخوش: امام علی 
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 تو را آدم کند! یل. عزرائ9

 !تو را آدم کند. عزرائیل ۱

 میگویممن آنچه شرط بالغ است با تو 

 دهـتو خواه خسیس باش و خواه بخشن

شدن برخی از همسران  مرگجوانشاید یکی از عوامل مهم در 

ی گدابازهمین  و هم دیگران را دهندیمکه هم خود را آزار 

خرج و مخارج خانواده نرسیدن و خساست به خرج  و به درآوردن

دادن است. اسم خودمان را گذاشتیم رئیس خانه ولی حاضر 

ی که خدای مهربان بدون مِنت به ما هانعمتنیستیم نیم مثقال  

 کنیم.  داده به همسرمان هدیه

لباس، جیگر همسرمان  کدستیی خریدن یک شاخه گل یا برا

 من الشیطان نعوذباهلل»رده و را به آتش نکشیم که خدایی نک

خودمان جیز جگر  زدیبرخاگر آهی از آن جیگر طال « الفراری

 راهی گورستان نزد اجدادمان خواهیم رفت.  راستکگرفته و ی

ی خودمان را ووخُلقخُ کار این است که نیترعاقالنهپس 

اصالح کنیم تا هم اطرافیان و هم آن نازنین همسر از ما راضی 

یز ن ما ماست. فرمانبهگوشکه همسرمان  گونههمانید باشد. بیای
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کر تا حاال ف اصالً دلبازی کنیم. و دست و میباش او فرمانبهدست

و نه    هاوبرقزرقنه اهل این  نکهیا با هایمیقدکه چرا  دیاکرده

 یهاینقاشو  یکارصافو قِر و فِر همهنیاآن تجمالت عروسی و نه 

 بودند که وقتی یکدلو  کرنگیهم  باچنان  حالنیا باامروزی، اما 

آه و !خوردیم ها حسرتبه حال آن افتدیم ادشانیآدمی زاد  به 

ان! ج یبیباز مادربزرگم پرسیدم:  روزهایک روز از همین  .کشدیم

آن لبخند جان با یبیبگُل خرید؟  وقتچیهبرای تو  پدربزرگ

شیرینش گفت: پدربزرگت حتی یک شاخه گُل هم برایم نخرید 

 .دیخریمرنگی گُلدار یهاراهنیپولی همیشه برایم 

 نـــرزق بر اهل خانه تنگ مک

 1 تو جنگ مکن دهدیمروزی، او 

محبت و شیفتگی   همهنیاراز  ،به نظر برخی از دانایان عاشق

اما زندگی  اندتهنداشو دلدادگی )که شاید سواد کافی هم 

مرد  ؛بوده است« دلبازی توجه و دست و( »اندداشتهی دارتریپا
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 تو را آدم کند! یل. عزرائ9

و زن خانه نیز  کردیمگلچین  اشخانوادهرا برای  هانیبهترخانه 

 .کردیممهیا  اشخانوادهمحیط را برای  نیترگرمشادترین و 

کرد که  تنها تغذیه سالم و ورزش  گوشبهحلقهاین را باید 

یی تو احادیث ما آمده زهایچککند. یطوالنی می نیست که عمر را

دارند.  ی در رشد زندگی مادی و معنویتریقوکه خیلی اثرات 

ه ما بها آدم نیترکینزدکه  خانوادهوقتی در بخشیدن مال دنیا به 

عمر  در خدا هم یمشوینمیم و دست به خرج ورزیمهستند بخل 

کند. قیچی می ریسمان عمر را ؛ وورزدیمبخشیدن به ما بخل 

ی باشیم تا مهر و محبت  دستگشادهپس نیکوست اهل سخاوت و 

 سه چندان شود.

*** 

را در رفاه قرار دهد تا  اشخانواده : مرد بایدامام کاظم 

و به }پاس{ »و این آیه را تالوت کرد:  آرزوی مرگ او را نکنند

 «.دهندیمیتیم و اسیر را خوراک  او )خدا( بینوا ودوستی 

 هرگاهفرمود: اسیر، خانواده مرد است. سزاوار است که مرد، 

 .، برگشاده دستی با اسیرانش بیفزایدابدییمفزونی  نعمتش
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 !ابدالدهرتا  توأمعتکف کوی مُ من .1۱

 دوست با دوست خوش آن ساعت نشیند

کمی در کنارم بنشین تا سفره دلم  بیا ای همسرم، ای جیگرم،

 .پهن کنمرا برایت 

 هاآسانیو  هاسختی یهمه باعمری که در کنار من  از 

از  و  هایتفداکاریو  هامحبتاز  ،هایتخوبی گذراندی و از

ل گفتن و گُ حرف زدن و باهموجودت ... آری در کنار هم بودن 

  راگ باالتر باشد.از عبادت مستحبی  این کارها بساچهل شنیدن؛ گُ

را به  هایشدل دردِ رمانهمس و  همواره این کار را بکنیمهمیشه 

و  مگوش شنوایی و هم دَ  داندمی چراکه. گویدنمی فالن همسایه

 ) .دهدمیدل و جیگرش گوش  هایحرف به کنارشدر  فسینَهم

 (.باشد تُهیهمت غیبت و تُ خسکِ خار و که از نشستنی

بساط اخم را جمع هنگام ورد به خانه عاشق:  بهلول به قول

 بساط شادی را بگستران. وکن 

 راغچنه اینکه همانند تیر  پُر حرف و خُوش حرف باشیم و شاد 

. مو خشک کنارش باشی روحبییا جدول توی خیابان  و برق
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توأم تا  ی. من ُمعتکف کو۱۰
 ابدالدهر!

م، بر ی، تعریف و تمجید کنیم، بخندیمهمانند درخت مجنون بگو

 تا به شکالت تبدیل شوند. کنیم وگوگفتسر مشکالت 

 . اگر«اگر نگیم و نخندیم پیاز میشیم میگندیم»یادمان باشد 

نداریم مجله خانواده بخوانیم، کتاب طنز و شعر  حرفی برای گفتن

که دنیا مثل  کنیم بازیعشق هم باقول شعرا ه ب و ؛مرور کنیم

 هایِسالو  هاماهو  روزهاو  هاساعتکه آب آن  جوی آبی است

و در کنار هم  هم باکه  بهتر چه. پس گذردمیما است که  عمر

 نسازیم. تار و تیرهیا را برای خود باشیم و دن و خُرم  وشخُ

*** 

، نزد خداوند اشخانواده کنار درنشستن مرد  : رسول خدا

 از اعتکاف در این مسجد من است. ترداشتنیدوستمتعال، 
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 کردن اعمال ریمردوخَخٌ. 11

و ماست وارفته  مثل برگ چغندر !ندیدم خیری از همسرمهیچ 

کار خیری که انجام داده انتخاب  نیتربزرگ کهایناز  غافل !است

 وقت آنچطور  است. سری و تاج همسری عنوانبه  خانم سرکار

ن و بهتری ترینعاشقبد نبود و  کردمیرا انتخاب  یعالجنابکه 

مراقب  حاال بدترین مرد زمین و زمان. و بود؟ و کهکشان مرد زمین

 اگر برگ چغندر که نیست  .منبری سؤالرا زیر  یم انتخاب خودباش

شکالت کسی هست که در م مدانیمیکه هست. باالخره  باالسر آقا

کند!  حمایت و پشتیبانی باشد تا از کدبانو پشتمانمثل یک شیر 

مرازی مدم و هَهَونس و مُ مدانیمیوجود دارد!  آورینان مدانیمی

ا مم! اگر او الیق قدر دانستن نیست تنها نیستی مدانیمی! مداری

 نبلسُ ل وگُ مانیست  بلبلوُلگُاگر او  میباش و سپاس اهل قدردانی

 .میکوفه باشل و شُر از گُما پُو خَسَک است  ر از خارپُ . اگرمیباش

*** 

من هرگز از »بگوید:  هر زنی که به شوهرش :امام صادق

 .رودمی، اعمالش بر باد «امدهیندروی تو، خیری 
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 . اهل خانه، سالم۱۲

 خانه، سالم اهل .12

 1گفت پیغمبر سالم آنگه کالم.

نردبان سالمتی و عشق است. سالم  ،سالم به اهل خانه

ی، سالم بذر محبت، نیک است. نهیک تکبر، بخل، خشم، کنندهپاک

هر  آغازگرسالم  .نشاندمیآشتی، صلح و صمیمیت را در دل 

  است. اینوشتهسخنی و خط مقدم هر 

کردن در خانواده سالم  ن،همسرما همانند جریان خون در قلب

سالم »، صدایی دلنشین و گرمبا  صبح روز هر را جریان دهیم

 الم عشقس»پیامکی  با هر دیداری و«. همسر عزیزم خیرب صبح

  دنیا یهکلم ترینجادوییکه بهترین و  به باور برسیم« من

 ؟دعایی بکنیم در حق همسرتان میخواهینمآیا است.  « سالم»

و  مان دعا کنیهتر که هم برای همسرمچه دعایی از این ب پس 

 ودبا خ سالم همیشه .میکنپاک سالم() هم غرور را با این واژه زیبا،

 ؛ وچون اسم خداست آوردمیحبت هر و مَسالمتی، صمیمت، مِ

                                              
 . مولوی.1
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سم ا چون بازهم بردیمرا از بین  دلگیری و اندوه و ناراحتی

 خداست.

*** 

 شودمییکی از شما به منزل خود وارد  هرگاه :امام علی 

هل اشما ): سالم و درود بر سالم کند و بگوید اشخانوادهباید به 

 (.خانه
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۱۳ .Welcome 

1۹. Welcome 

بدرقه و به استقبال همسر تا در خانه از زیباترین و 

رم منتظ بدرقه یعنی عزیزم .کارهای زوجین است ترینپراحساس

یعنی عزیزم تو نیمه دیگر من هستی  ؛نگذاری زود برگردی

 ساده از روح و با یک پیشواز برگردی. خستگی همسر سالمتبه

از این نیست که مردی  زیباتر چیزیهیچ. رودمیتنش بیرون 

 یهفرشتبیاید و بداند که یک نفر مانند یک  سرکارخسته از 

 .منتظر او است خانه در مهربان

چه زیباست همیشه منتظر صدای دوچرخه همسر، منتظر  

خسته همسر و چه زیباست  هایگامپاره و  هایکفشصدای 

به دست توانا و مهربان همسر انه خ منتظر صدای پیچش کلید درِ

 .باشیم

 را وابسته و دلبسته ی مرداز آثار بدرقه و پیشواز این است که 

 مچشو  زنگ به گوشه که یکی در خان فهمدمیو او  کندمیشما 

وقت بیرون رفتن مرد  البته برخی از همسران ناقال است.  اهشر به

 کندمیکه مرد آرزو  کنندمی گوناگون هایسفارش چنانآن
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 وبه سمت کوچه آنجا را تا زود  داشتمی تیزپااالغی  کاشای

 ترک کند. خیابان

 را جز آداب زندگی پیشواز  و عاشق: بدرقه بهلول به قول

در حد شجاعت  همسران .آوریم و به آن پای بند باشیم حساببه

 .ندرا زیاد کن چاشنی بدرقه  توانندمیخودشان و عالقه به زندگی 

شگفت  تأثیراتبوسه پیشواز نیز  و لبخند آغوش گرفتن، نوازش، در

نیز برای سالمتی  در رفع خستگی و کدورت دارد. آساییمعجزهو 

 این  چراکهجسم و روان همسر دعا کنیم و صدقه کنار بگذاریم. 

 او را برای و نشاط یانگیزه بهتر است و نیروزا از هزاران داروی کار 

 .کندمیبیشتر  صد برابر زندگی و کار و کوشش

*** 

را  1خانهچراغ حق مرد بر زن این است که  :رسول خدا

 برخانهشوهر به  کههنگامیآماده کند؛  و غذا راروشن کند 

 .وشامد گویدبه وی خُ ییروگشادهبا به پیشوازش برود  گرددیم

                                              
 گرم و صمیمی نگه دارد.. می تواند اشاره به این باشد که محیط خانه را  1
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ل است۱۴
ُ
 . زن گ

 است . زن گُل1۴

ا، نه زیر پ رندیگیمزیبایی است. گُل را به دست  مظهر گُل،

 حبت کشیدن از اوست. نه به بار کشیدن از آن.عمر گُل به ناز و مَ

. طراوت و شادابی گُل به مِهر و کندمیگُل با عواطفش رشد  روح

است که محیطی که در  بووشخُگلی  ی ما وابسته است.هامحبت

 .باشد و شادابی ر از زیباییپُ  کشدیمآن نفس 

 دارد یفتگیو شدلدادگی  ،محبتو  زن، نیاز به مهر گونهنیهم

 نوازش و توجه و یک جفت گوش شنوا. و نیاز به درک و

تیر خالصی است به عواطف همسر، به قلب  ،زیتندوتکنایه  

 چنان کهاین یجابه او، به روحیه لطیف و مهربان او. پراحساس

 اندکی دهیم،قدرت تکیه زده و دستور  سندفرمان روایان بر مَ

تا صفا و  و یاری دهیم خرج داده و بانوی خانه را کمکبه همت 

 طراوت زندگی بیشتر شود.

گُل  بهشتی را بدانیم و  این  و ارزش  قدر نیکوست پس 

مدار زندگی را  ؛ وسازش با وی داشته باشیمرسرزنش،  سَ یجابه

 . تنظیم کنیم  بر مدارا
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 قلبتم همسرممیخ 

ا : مداردنکنیمتعریف  نیچننیاعاشق مدارا را لغت شناسان 

 آمدن.یعنی سازگاری، نرمی، تحمل و بردباری و کنار 

*** 

پیشکار. پس در همه حال، با  نه زن، گُل است،: امام علی 

 فاص با اتیتازندگنمای  ینینشهم یخوببهو با وی،  او مدارا کن

 شود.
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 دوطرفه یریت. مد۱۵

 دوطرفه تیریمد .1۵

 سختی و زندگی ،حضرت آدم همواره از زمان جد بزرگوار

آسانی، بلندی و پایینی، درد و آسایش را به همراه خود داشته 

که  افتیمنمیبه فکر این  وقتهیچ کهچنانآن روازاین .است

ود خ با همسرنیز  طورهمانقفسه سینه را صاف کنیم  هااستخوان

کنیم و قصد نداشته باشیم که پروژه اصالح و تغییر نرمی  ومدارا 

 ییهابیع و هایکاستما هم مثل او دارای  چراکه را استارت بزنیم

 خودمان پنهان است.  هستیم که از حدقه چشم

مریخ آمده است پس  یکرهاز  کنیم که همسرمانمیاگر فکر  

ثل م آگاه باشیم که همسرماناما ؛ توانیم از او ایراد بگیریممیتا 

دارد  حوا و آدم است او هم احساسات و عواطف یبچه خودمان

. پس صبر و ریو دلگاست گاهی افسرده  شنگول و شادگاهی 

 مویش باشد تا کمتر عذاب زندگی به کاممان تا محوصله خرج کن

 م. و کمتر خود و او را رنج بدهی

 وتنهاتکآدم و حوا هم که  «دوطرفهمدیریت »یعنی:  دارام

تصور کنید سر اخراج شدن از  مثالً؛ ندکردمی مدارا هم بابودند 
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تو گول خوردی و  گفتیماین  افتادندیمبهشت به جان هم 

. آمدیمخالصه دعوا کش  !تو به من سیب دادی گفتیم یکیآن

 اشهیهرمَحوا در دادگاه عدل الهی  احتماالً. شدیمبه نظرتان چی 

 نه ما وقتآن. دیگه شدیمو از آدم جدا  گذاشتیمبه اجرا  را

 دبودی هاشما و نهرا برایتان بگویم  هایزیچ نیکه اوجود داشتم 

 .دو گوش بدهی درا بخوانی هاحرفکه 

 هبرا  شانیزندگوا توبه کردند و مثل دو تا آدم عاقل آدم و ح 

ا ت بکوشیم را لعنت کردن. ادند و شیطونی ادامه دوشخُ وَ یوبخُ

قوت خود را  یهانقطهو  رنگکمضعف هم دیگر را  یهانقطه

یی یک گورستنیز به یاد داشته باشیم دُ و .کنیم و رنگی پررنگ

 است.گویی آن رشتعیب بهتر از دُ

*** 

 است.سالمتِ زندگی، در مدارا کردن  :امام علی 
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 به عمر نوح ی. همسر۱۶

 ی به عمر نوح . همسر1۶

را و پادشاهی سلیمان  نوح عمر عاشق: بهلول به قول

 به جیب بزنید. روزهکی

به عمر و  یاغصهبدون هیچ غم و  نیک یاخالق با یراحتبه 

بت، با کلمات مث دائم البخند باشیم. بگذاریم. پول خود بیفزایم

روی  شکافِ رخواهانهیخعالی، نیت خوب و آرزوهای  یهانیتلق

 بترکه( اصالً) شود. ترشیبو  ترشیب همسرمان هالب

ی اضت اقتصادو عمر طوالنی نیازی به ری ثروتمند شدنبرای  

 از رفتار  نیکی و است از گفتار یکاف .و نرمش صبحگاهی نیست

گران از دی م درختی را بنشانیم تاتوانیمی  ریزش کند. نیکوکاری

حبت را در هر و مَبذر مِ توانیممیسایه و میوه آن لذت ببرند و 

عمر  یکآنن از مان بکاریم تا خود و فرزندانماهمسر وجاندل

  طوالنی بهره و لذت ببرند.

 الستیک برای ماشین است. چرخ زندگی را اخالق نیک، مثل

با . کندمی چندانسه  سرعت نشاط و موفقیت را و ؛اندازدمیراه 

و محبت و عالقه همانند  شودمیذوب  مهریبیگرمای محبت یخ 
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 قلبتم همسرممیخ 

 .گرددمیجاری  هادلتوی  ایچشمه

*** 

 عمرش نیکوکار است، اشخانوادهکسی که با : امام صادق

 .شودمیطوالنی 
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غم و  ی. نگاه به همسر دارو۱۷
 غصه

 غصه به همسر داروی غم و نگاه .1۷

چنان اخمو و  ولی درخشدمیگاهی همسر همانند قرص ماه 

 و هاقرضیاد  کندمیهر زمان همسر به او نگاه  طلب کار است که

. قیافه به افتدمی اشندادهو خمس و زکات  هایشبدهکاری

 دتوانمی ایچهرهرفتار نیک است.  نیست به اخالق و خوشگلی

از قلبش فوران  محبت غصه باشد که شراره عشق و درمان غم و

ه بترجیح داده و  برقرارکه مرد فرار را  کاری کنیم کهایننه  کند.

 زنی دیگر اختیار کند.و فکر دو تا کردن شلوارش بیافتد 

، سرهم جز به دبکار تواندنمی کسهیچبذر این شعله عشق را  

 ایجهنتیشدن  خشمگین و مهربانی بذر نیکی بکاریم. محبت با

و  افزایدمیبین همسران  روابط وچروکچینبه  ندارد جز اینکه

که  گذاردمی جایبهخاکستری  و ؛کندمینور عشق را خاموش 

. حال بیایید ما هم طوری نشیندمیخودمان  هایریهدودش در 

که هیچ، بتوانیم به جان  باشیم که بتوانیم حداقل قسم به خدا

 کنیمنمیرا به کاری مجبور  خودمان قسم بخوریم که همسرمان

 .شویمنمیخشمگین شدن او  و سبب
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توان و قدرت  یاندازهبهکه  خورممیخداوندا! من سوگند 

 را از او بخواهم.   هایمخواسته همسرم

*** 

چنین می   دربیان رفتارش با فاطمه: امام علی 

 نه وبود، نه او را عصبانی نمودم  زنده تابه خدا سوگند که : فرماید

مرا عصبانی نمود و نه در کاری،  نه به کاری مجبورش کردم! او نیز،

 هااندوهو  هاغم م،کردمیبه او نگاه  کههنگامیاز من نافرمانی کرد. 

 .شدندیماز من برطرف 
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 مال تو! ینمال من! ا ین. ا۱۸

 این مال تو! !. این مال من1۸

و عزیز ی چه خوب است مدیریت درونی خانه به عهده کدبانو

ه شیر مرد روزگار باشد. مسئولیت مدیریت بیرونی خانه به عهد

خانم خانه و  به عهده پرورش و آموزشو وزیر  وزیر بهداشت

 به عهده آقای خانه باشد. وزیر صنعت امور خارجه و مسئولیت وزیر

خانه را گرم و  فضای که دهممیمن به همسرم ضمانت 

 ونیازهای روحی  دهدمیانت و همسر نیز ضم دارمنگهصمیمی 

 که شودمیالبته کار آنجا قشنگ  و ؛فراهم کندرا  من جسمی

ک با شستن ی هرچند گاهی یا همیشه به کار دیگری کمک کنیم

 . برای اینکه زندگی گلستان و بوستان شودخوریچاییقاشق 

آن را به نحو زیبا  با همدستی و همیاری  باشیم و شناسوظیفه

 .ماما... ببندی ،اگر، مگررا بر،  خوشبختی وراه سعادت  و ؛انجام دهیم

که قهرمان المپیک شدند.  کنندمیفکر  گاهی اوقات همسران

گار که ان امنکردهسبزی هم پاک  حال به تاکه من  گویندمی چنان

درنده  وقت خوردن چون شیری ،وقتآنگ و آر است. نن کارهااین 

 دردهانسبزی را  دستهدستهحمله کرده باشد  ایطعمهکه بر 
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بدان و آگاه باش  آن را بلعیده. عزیز دل! هنگین چنانو گذاشته 

ی و یکدیگر را یار را دانستیم یکدیگرکار  ارزش و وقتی قدر که

 .شودمی تررؤیاییزندگی زیباتر و  کردیم

*** 

نان و جارو کردن  وپزپخت، خانهکارِ فاطمه  :امام علی 

کارهای بیرون از ، علی  و تضمین کرد اتاق را برای علی

او بر عهده  وراکی را برایمواد خ و آوردنحمل هیزم  مانند خانه،

 گرفت.
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 ی. همسر دوست۱9

 . همسر دوستی1۱

به همسر  اخالق و عادت بزرگ مردانی همچون انبیاء 

 دوستی از جایگاه بلند همسر حکایت دارد.

 آنچهرفتار و گفتار آنان در مسیر الهی قرار دارد و هر  که چرا

 شکبیخدای مهربان دوست دارد آنان نیز پیرو همان هستند. 

و ابروی کمانی و ثروت  آهوییهمسر دوستی به خاطر چشم 

در همسر دوستی راه نزدیک  انبیاء  یقیناًنیست.  چنانیآن

انبیاء به دور است که  و مقام شأنال از و إ اندیافته دن به خدا راش

 یالزمهندارد آنان دوست داشته باشند. آری  دوست خدا آنچه

مهر و محبت، صفا و صمیمیت، راستی و رازداری،  ،همسر دوستی

 است. دادن و قلوه گرفتن دل احترام و ادب،

 هاخوبیو بر « ریزبین» هاعیببر  عاشق: بهلول به قول

  باشیم.« بیندرشت»

 یمشروع کن اآلناز  منرفتی اگر تا حاال این راه را اهللبسم پس

 همین است. دن به بهشتمسیر برای رسی ترینکوتاهکه 

*** 
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 -آنان باد خدا برکه درود -از اخالق انبیاء  :امام صادق

 همسر دوستی است.
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 ینیبب یرش. خرج کن خ۲۰

 . خرج کن خیرش ببینی2۱

 حدیث دُرست آخر از مصطفی است

 1تــفع بالس، دریو خکه بخشایش 

رز آتشین گُ میخواهنمیواجب است.  من! نفقه همسر، عزیز

رایت ب این قضیه ر ا دیدونبایبا حکمبهم که یباالی سرت بگیر

 این وسط هست که برای خودمان یزیچکیاما ؛ میکن زهرمار

! مو هر آنچه هستی یعالجناب ،حضرت مستطاب خوب است.

 یبادلکه  بهترچه پس مان ر ا بدهیم باالخره باید خرج همسر

 . را انجام بدهیمکار این  و دستی گُشاده و باز وشخُ یزبان ،خُرسند

و اسکناس  خوردهزنگ یسکهصدقه دادن به گُل من:  اصالً

 خالصانه برای مچاله شده بدون گوشه که نیست. از دیدگاه الهی

 پنهان باشد تواندیمصدقه  خانواده خرج کردن نوعی صدقه است.

آشکار باشد  تواندیمیا  مرا زیاد کنی اشیبیتوجپولشبانه 

 یم.آوریمروزمره زندگی را به کاشانه  لیوسا هرروزکه گونه همان

                                              
 .۲8 بخش دوم، باب . بوستان،1
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در صورتی صدقه است که به خاطر اتمام  البته این خرج کردن 

نباشد.  هابهانه دستنیازاو... مادرزن، یچشمهمر زدن، چشم و غُ

 خانوادهشادی و از روی خلوص نیت برای  آدمی زادمثل  بلکه

؟ میخواهیمیم و خیرش را ببینیم. دیگه چی شو بیج به دست

  صدقه از این بهتر؟

نه چونه شادی بیاد به خونه  زدیم نه چک عاشق: بهلول به قول

 تا همسرم بمونه. ما مردا کارمونه.

*** 

 مسلمان، به خاطر خشنودیِ خدا، هرگاه :رسول خدا

چیز برای او صدقه محسوب  بکند، آن اشخانوادهخرج  یزیچ

 .شودمی
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 !یس. ه  ۲۱

 !سیهِ .21

شکسته؟ سرت داد و نعره کشیده؟  را دل و قلب و سرت

مواردی است که همیشه توی  هااین اختالف بین شما افتاده؟

موارد نباید که سفره  جوراینانسی بوده. توی  زندگی هر جن و

هی کو سفره دلمان هایخرده نانتا از  مبازکنیرا پیش هر کس  دل

مان چشم طوطیایزند و خاکسترش را  دلسفره آتشی به بسازد و 

 کند.

شوهر بودن یعنی: کوه دماوند، سخت  اندگفته درست است که

 ار ولی نه تا این حد که هر چه دلمان، پابرجا و استوو محکم

 ابگرفتن تا عکس  ، از سفر به دیوار چینماز او بخواهی خواست

 اشیروحو  یو جسمجسد مومیای فرعون. حد و توان اقتصادی 

ل را از ته قلب ح از طرفی دیگر اسرار و مسائل زندگییم. را بسنج

. سفره را در زندان خصوصی خودمان حبس کنیم هاآن ایو  کنیم

ناگهان  چراکه را جلوی دوست و همسایه باز نکنیم اندلم اسرار

 پابرهنهایگان مسدید همان دوستان و ه مبعد از گذر زمان خواهی

 ودویدن هستند  در حال زندگی وسط سفره  و بدون جوراب



 

 1۲ 

 قلبتم همسرممیخ 

  زنندیمو شخم مانند تراکتور زیر پا لگدمال  راآن و خوشی  یزندگ

 .خوانندمیهم ن روحمانبه  یافاتحهو 

*** 

بر زن روا نیست که شوهرش را بیش از  : رسول خدا

و یا از او نزد احدی از آفریدگان خداوند  توانش تکلیف کند

 .خودی باشد یا بیگانه خواهو شکایت کند،  ( گِلهعزوجل)
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 . سه پله تا عشق۲۲

 سه پله تا عشق. 22

 سیــــباکمروّت نباشد بدی 

 1کز او نیکویی دیده باشی بسی

ق نوعی تشوی چراکه ت قدردانی از همسر را داشته باشیمشجاع

روحیه سپاسگزاری و توانایی قدردانی از عواملی  و ترغیب است.

 هاخانوادهاست که شعله گرمی محبت و چراغ امید را در بین 

بین  روابط هایویژگیسایر  کنندهتقویتو نیز  داردمیروشن نگه 

 .همسران است

پی  ا. برفتاری ،زبانی قدردانی از همسر پلکانی است. قلبی،

 .ب همسرمان شویمعشق فاتح قل یپلهسه  این نمودن

ی تا قلب بزرگ همیشه به خاطر داشته باشیم قدردانی قلبی:

زبانی معنی پیدا  هاینداشته باشیم کارهای عملی و حرف

 ،خوردمیهر کس نان قلب خودش را  گویندمی کهاین. کندمین

 اهناخودآگعمل و زبان هم  گویداست. اگر قلب دروغ ب یک حقیقت 

                                              
 اول. بخش اول، باب . بوستان،1



 

 1۴ 

 قلبتم همسرممیخ 

 .شودگو میدروغ ومنافق 

 میو یکدست کن صاف عزیزمان سرهم بارا  خویش پس قلب

ا ب خودمان است را و بلندترین قله دنیا رو که تنها منحصر به 

 دتو پرچم مالکیت خو مکمترین زمان و کمترین سختی فتح کنی

او را از صمیم قلب دوست  پس .مرا بر فراز آن به اهتزاز دربیاوری

 .موفقیتش دعا کنیمو برای سالمتی و  یمداشته باش

 دتواننمیکه  کارهاچهل الجرم قدردانی زبانی: این جسم قلی

زدن، جلوی قشنگ  های. دعا کردن، تشکر کردن، حرفبکند

خوب  هایلقببا تعریف کردن،  خانواده خود و همسر از او

 خانه! ینابغه ) خانم دکتر! آقا مهندس!صدازدن

 ن پله انجام داد.در ای شودمیکه  دکارهایی هستن ازجمله

قشنگ خریدن، وقت  هایهدیه: لبخند زدن، قدردانی رفتاری

ر، همس هایخواستهاحوالپرسی کردن،، توجه به عالیق و  وقتبیو 

کارهای  ازجمله ...گرفتن، چشمک زدن  لمس کردن و در آغوش

 است. سوم یپله

گی است. زدن مثل آتشی بر خرمن زند کنایه و طعنه هشدار!
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 . سه پله تا عشق۲۲

 هایشخوبیبه یاد  بینیممیان خطایی هم از همسرمپس اگر 

 .را ببخشاییم خطایشو  باشیم

همسر نعمتی است که  که یمهمیشه هوشیار و هشیار باشو 

، قدر روازاینخدای مهربان برای آرامش ما آن را خلق کرده است 

 :اندگفتهچه خوش  و ا بدانیم که دچار سلب نعمت نشویمر او

 ن کندشکر نعمت نعمتت افزو

 کفر نعمت از کفت بیرون کنـد

ه برکات یعنی اینک« نعمتت افزون کند»البته اینکه شاعر گفته 

نه اینکه همسری دیگر  شودمی چندانسه همسر  هاینیکیو 

 افزون شود.

*** 

 گزاریسپاسزنی که از شوهرش  به خداوند، رسول خدا

 .کندمینیست، نگاه ن نیازبیهرش از شو آنکه با، کندمین



 

 1۶ 

 قلبتم همسرممیخ 

 . مُهر بدبختی2۹

 1با ماه نشینی ماه شوی، با دیگ نشینی سیاه شوی.

 چراکهان م خوشا به حالماهل خوبی و نیکی هستی چنانچه

دود و اهل  و چنانچه کنیممیسبز بخت و خوشبخت   را خانواده

 .کنیممیرا سیاه و ننگین  خانواده مهستی دَم

انگشت اشاره  گذارندقدم که  هرجاییدر  شما وخانواده من 

همسر یا فرزند  این  گویندمیو   چرخدمی  هاآنبه سمت آدمیان 

رفتار و گفتار  ایگونه است. ...است که خیلی زادی فالن آدمی 

 ببالید و بنازد   به ما همسرمان رویممیداشته باشیم که هر جا 

 ! یا همسر رستم دستانم!. امطائیبگوید: من همسر حاتم  مثالً

باشند  گفتارخوشو  رفتارخوش، روخوش همسران اگر

 احترام مورد و ؛شوندمیموفق شناخته  و خانواده محبوب عنوانبه

نیز  نانفرزندان آ و ؛گیرندمیو مقبولیت بیشتری در جامعه قرار 

 ر نشیب.رباال و سَنه سَ شوندمی سرفراز وسربلند 

                                              
 .۲۱۶ فارسی، ص المثلضرب. دوازده هزار 1
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 ی. ُمهر بدبخت۲۳

به  مستقیموقت همسران عاشق  از صراط  امیدواریم هیچ

 روند.ن صراط کج

*** 

 نیتربدبختب تو، به سب اتخانوادهمبادا  :امام علی 

 مردمان باشند.
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 قلبتم همسرممیخ 

 . خادم افتخاری خانه2۴

 کسی مرد تمام است از تمامی

 1یـکُنَد با خواجگی کار غالم

فت مُ فتچنگال مُ لباس و قاشق و چندتکهستن بهشت را با شُ

 ما گناهانتا خدای مهربان از  م. اگر دوست داریبه دست آوریم

ا به و ی بهشتی  هریه حورالعینیا به دنبال مَ و ؛کند پوشیچشم

ا ب و آسوده  راحتدنبال نوشیدن شربت شهادت هستیم. بسیار 

 .را به دست آوریم  هاآنمان یاری به همسر کمک و

توانیم مقداری می! حداقل نداریمحال! ایمخستهخیلی  

. بگویم مانبه همسر« ا قوتخد» و یکحرکت دهیم  را انزبانم

 شانآینده شان و همسرردبه ما انحداقل برای اینکه فرزندانم

 .باشیمخادم افتخاری خانه و  یمدست به جارو شو خدمت کنند،

و زحمات  خانه هستند آورنان آقایان محترم  بله درست است که

فالن یا  ،دنبزنم که چاه نفت یولی نگفت دکننمیبسیاری را تحمل 

                                              
 .1۲11ص  ،1ج  دهخدا، وحکمامثال . شبستری،1
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 خانه ی. خادم افتخار۲۴

قاب دو تا بش نیم متر سفره را، جمع کنند،. فقط ندقاره را فتح کن

 .ندبشور را سالم

*** 

ر دنکند  و تکبرای علی! کسی که روگردانی  رسول خدا

 .شودمیحساب وارد بهشت  بدون به همسرش، خدمت

و ای علی! خدمت به همسر، کفاره گناهان کبیره است 

روردگار جبار و صِداق ازدواج با آتش خشم پ کنندهخاموش

 لو درجات است.و عُ هایخوبحورالعین و این خدمت موجب زیادی 

، وگراست، مگر انسان کندمیای علی! به خانواده خود خدمت ن

 ر دنیا و آخرت را برای او بخواهد.یا شهید، یا مردی که خداوند، خی



 

 ۶۱ 

 قلبتم همسرممیخ 

 حصار ادب. 2۵

 ی خوبان ادب استباادب باش که سرمایه

 تـو  حیوان ادب اس آدمبنی بین مافرق 

 تـراحت روح زنان زینت مردان ادب اس

 1تــسوره قرآن ادب اس جاهمهآیه آیه 

محدود به دوران نامزدی نیست. بلکه شیر مردان  ادب و احترام

 گذارندمیدر تمامی دوران زندگی به همسرشان احترام  گوراست

 مراقبت دارند. هاآن ازو همانند دیده چشم 

مردم  در بیرون از خانه در جلوی چشمان درشت را نباید ادب

ر خانه و د چهاردیواریدر  بلکه و به خاطر حفظ آبروی آبکی باشد.

و زیباتر است. وی را با القاب نیک  ترواجبان از همه حضور خودم

گُل من! بهار من!   ناز . آقای من! بانوی من!ا کنیمو پسندیده ند

 !عشقم نفسم!

  .خارج شدیم «صبر و حوصله»میدان  ی روزگاری ازاگر روز 

                                              
 یم شمال.نس .1



 

 ۶1 

 . حصار ادب۲۵

و  مبرانی «آرامش»به سمت بلوار  ترک کنیم  و آن میدان را سریعاً

آرام و قرار  حال و هوای خانه عوض شود و سپس با بگذاریم

ت را مشکال« میم»بیشتری به حل مسائل بپردازیم تا بتوانیم 

ها آروارهو در مورد آن تا جای که  حذف کنیم و به   شکالت برسیم

اه ر و را باز هاگرهصحبت کردن  چراکه .صحبت کنیم توان دارند

ا و نه بو خونسردی البته با آرامش . دهدمیفرار از مسئله را نشان 

 است. ربلندت و رساترصدایشان  هاخانمباشد فریاد که اگر با فریاد 

*** 

باید او را گرامی  یار کرد،همسری اخت یهرکس :رسول خدا

 بدارد.



 

 ۶۲ 

 قلبتم همسرممیخ 

 . اتاق خلوت2۶

نیازهای زوجین، آرامش جنسی است. هر  نیترمهمیکی از 

 هاآنچیزی آدابی دارد و آداب جنسی بسیار مهم است. رعایت 

 روح و روان دارد. جسم، کمک عجیبی در سالمت

از  .را افزایش دهیم خود جنسی یهامهارت و هایدانستن 

لحظات زندگی  یهمهشریک  همسران ؛یکدیگر خجالت نکشیم

 شرم و حیا معنی ندارد. جاها جورنیا. پس در هستند

را  گریکدیم و عاشقانه بزنی یهاحرف یکدیگر با میتوانیمتا 

وت در اتاق خل .ویمغافل نشو خوشمزگی و از شوخی  تحریک کنیم

ژه وی دیگر رفتار و گفتار داشته باشیم و یاگونهسرمان هم با

یم رویم. زمانی که با همسرمان به اتاق خلوت همسرمان باشیم

سعی کنیم با بهترین و زیباترین لباس و عطری که همسرمان 

 یهاییبایزچشم همسرمان را از  کاسه ظاهر شویم تا  پسنددیم

ود شخودمان لبریز کنیم. با این کار مهر و دوستی  سه چندان می

 گردد.هوو نمیو دیگر هیچ چشمی به دنبال 

را همانند زره و در خارج از اتاق خلوت، لباس عفت و حیا 



 

 ۶1 

 . اتاق خلوت۲۶

 ؛دیگران در امان بمانیم یو خارهااز نیش  تا آهنین به تن بپوشیم

 اخالقی نَفَسِ راحتی بکشد. یهابیآسنیز از گزند  جامعه و

*** 

سرش هم بابهترین زنان کسی است که چون : امام صادق

و چون بپوشد و همراه او  درکندخلوت کند، جامه حیا از تن به 

 کن. بر تنشود، زره حیا را 



 

 ۶۴ 

 قلبتم همسرممیخ 

 . اعتصاب غذا2۷

 بینی، تحمل بیار رخاشچو پَ

 1ارزارـکه سهلی ببندد درِ ک

اموری  بر اساس یک سری  زاد آدمی گاهی  طبیعی است که

 ودشیمو تند خُویی هستند دچار خشم  بشریبنکه مخالف میل 

روانه اطرافیان  مانند اژدهاییه و آتش خشم خود را و از کوره خارج

. شاید گاهی اوقات نشود جلوی خشم را گرفت و آن را کندیم

 کرد. یعذرخواهعزم جدی گرفت و  توانیم یول مهار کرد.

. همانند یک ۲را ببخشامن  .امکردهاعتراف به اینکه من اشتباه  

 یعذرخواهدر خشم است.  رحمیبلیوان آب تگری سرد بر آتش 

 رضایت  تاو سَمج  دندهکیو  باشیم و شجاعت شهامت اهلکردن 

  خویش را به دست آوریم. همسرو خُشنودی  

 ،زنیمن زیچچیه، لب به اعتصاب غذا کنیمعاشق:  بهلول به قول

                                              
 . سعدی.1
 . ببخشا؛ یعنی من را عفو کن. ببخشید؛ یعنی به من چیزی بده. از این رو جمله ۲

 صحیح است.« خدایا من را ببخشا »
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 . اعتصاب غذا۲۷

ینی هم که هست بدتر شود. تا همسرمان ما از همم هیکل یبگذار

صاب شکستن اعت  .شیفته و شیدای  او هستیمبفهمد که ما عاشق، 

 = رضایت همسرم

*** 

بهترین زنان شما زنی است که اگر غصب کرد  :امام صادق

شد، به شوهرش بگوید: خواب به چشمان  غضبناکیا شوهر از وی 

 تو از من راضی شوی. کهنیامگر  دیآینممن 



 

 ۶۶ 

 قلبتم همسرممیخ 

 ترازو یکفه. 2۸

هر  .رودمیباالتر به خدا  مانیا باترازوی همسر دوستی  یکفه

حبت هر و مَمِ به همسر خویش ناًیقیایمان باالتری دارد  کس

 ندکمی. با باال رفتن درجات ایمان شخص درک ورزدیم بیشتری

 .برسد به بهشت تواندیم همسر و یاری ویمحبت به که با 

ی و کارهاداشته باشد  بر و قیامت زمانی که همسر، ایمان به ق

چنین همسری از وظایف  ناًیقیانجام دهد  یخوببهرا  عبادی

خود  ،است و برای رضایت خدای مهربان آگاهیش خو داریهمسر

 پوشیچشمآن  و از داندمی هافهیوظرا موظف به انجام آن 

که عبادت خدای مهربان را به دیده چشم  گونههمان. کندمین

 گذاردیماحترام به حقوق همسر را نیز به دیده چشم  ،گذاردیم

 به آن پای بند است. و

یک  باشند همین ه آقایان اشتباه نکنند که اگر شایستهالبت

سراغ  وقتکیکافی است. و نیک  بختی  برای سعادت همسر 

را  نشاندام سرشان هم و مادرزن ینالهو  که آه نروند اشیدوم

 مین دوکه به قول مثل معروف شلوارشان  وقتآن ؛ وردیگیفرام



 

 ۶1 

 ترازو ی. کفه۲۸

 نیز به دو قسمت مساوی تقسیم خودشان ،که هیچ شودمی

 شوند.می

*** 

د، محبتش بنده ایمانش زیاد شو کههنگامی: رسول خدا

 .گرددمیبه زنان افزون 
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 قلبتم همسرممیخ 

 . شفاعت همسر2۱

این دنیا در حال نفس کشیدن  تا زمانی که دربانوان محترم 

 برگه و امضای هستند لطف کنند و از فرصت استفاده الزم را ببرند

پروردگار عالم در روز  چراکه. بقاپند یدودستان را شفاعت همسرش

و آن را در  اندازدیمان نگاهی به رضایت شوهرش وکتابحساب

 الًاوشوهر  نامهتیرضابرای گرفتن  .آوردمی حساب به  یبندجمع

به قلب شجاع و مهربان شوهر  وارد  یخدشهباید مراقب باشند تا 

چقدر  م عزیزم، توفدات بشعشوه،  ، ناز ویزبانبلبل با  اًیثان نشود.

  دل او را برباید.شجاعی، تو چقدر آقایی...

با  و رضایت شوهر را بگیرند ترعیسرسعی کنند   گرامی بانوان

 باشند که مطمئن ؛ ووندخاطری راحت راهی عالمی دیگری ش

و  ر!به امید دیدا همیشه و هم جا به یاد آنان هستند. آقایان وفادار

 !دارتاننگهخدا 

 هارفحتر از این  کلفتپوست هاخانم که این را بدانند  نیز آقایان 

خورند ننپزند و را  ایشنکنند و حلو ودفنکفنرا  شوهرشان هستند و تا

 قُرص باد. دلتان .شوندینمخودشان راهی عالم دیگر 
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 سر. شفاعت هم۲9

*** 

 رکارسازتش برای زن، هیچ شفیعی نزد پروردگار:  امام باقر

 از رضایت شوهرش نیست.
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 قلبتم همسرممیخ 

 نیم مَن باش!. ۹۱

رق ش دانشمند سلطان خانه، فاتح بزرگ اسکندر خان،آقایان 

نیست  1گریز و گزیری دنغرب ارسطاطالیوس، ولی هر چه هست و

از اسب حق و  خود را و ندیکوتاه بیا باید رسندمیبه اینجا که 

 ؛داردوی نس با . چراکه زن حق مهربانی و اُپایین اندازند حکومت

 .رساندمیآسایش  به آرامش و را که همسراوست  و

به یاز ن بشربنیفطرت  که یمگوش خود آویزان کن یحلقهبه  

ه ب رسیدن در راآقا  تواندمیکه  استلی این خانم گُ و دارد آرامش

و   همیشه .یمپس مهربان و مهرورز باش .این آرامش یاری دهد

که باغبان از طراوت  گونههمان. یمبا او چون یک باغبان باش همواره

رسیدگی  هاآنبه  و شودمی خُرسند و حالوشخُ هایشگل

یز وی ن   داشته باشندبه همسرشان توجه هم  اگر آقایان .کندمی

و از وجودش منفعت  و خود آقایان شودمیو  شاداب طراوت  با

 . خواهد بود خوشنود شمارد و او هم از د بُنخواهسود 

                                              
 . گریز؛ راه فرار. گزیر؛ چاره. 1
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 َمن باش! یم. ن۳۰

 چیزهایی منشینیمی ترهابزرگ هایحرفی پا کهوقتی

 که باید با طال نوشت. گویندمی

ن است تو نیم مَ 1ناگر اون یک مَ»دارند که  ایبامزه لِثَمَ

قهر و دعوا کردید تو کوتاه بیا و بگذار  هم بایعنی اگر  ؛«باش

لطان م ستوانیمیبا یک گذشت ساده  و ؛داستان ختم به خیر شود

 .مشوی قلب همسرو فرمانروای 

*** 

فق پیشه کن و رِ یرفتارخوشدر معاشرت با او : امام سجاد

تو بر او  و مکروهمحبوب  تیو رعا ترسختحق تو بر زن  اگرچه

نس بر تو دارد و جایگاه آرامش اُ الزم است ولی زن حق مهربانی و

ق ح نیو اآن نیست  از انجاماست که گریزی  یو آسایش، غریزهای

 .بزرگی است

                                              
 کیلو است. 1یری؛ معادل گاندازه. مَن: واحد 1



 

 1۲ 

 قلبتم همسرممیخ 

 اتوکشیده. همسر ۹1

 جان است ای دوست! یجامهتنِ تو، 

 1تـپاکیزه است نیکوس کهیوقتولی 

ان خودم یآبرو .باشیم و صیقلی و پاکیزه  دهیاتوکشکمی  لطفاً

همسرمان اهل نظافت و  یدامنپاکحداقل برای عفت و  ،که هیچ

به سمت  آقایان یهاچشم یحدقهکه  گونههمان. نظم باشیم

نیز به  بانوان  یهاچشم ش دارد و خواهان آن است.یزیبایی گرا

 .گرددمیالب ل و گُدنبال مردی تمیز و گُ

فاکتور گرفت.  هاآدماز رابطه  شودمین جذابیت ظاهری را 

 عنوان بهاین جذابیت بین دو همسر  وقتی قرار است خصوصبه

 قهیو سلذوق  محبت عمل کند. و جذب جلب در مهم یک عامل

و لباس  جویا شویم و تا جایی که  همسران را در انتخاب نوع عطر

 خُوش تیپیممکن است آن را به دیده  چشم بگذاریم. چراکه 

عالوه بر اینکه نشان از سلیقه و شخصیت خودمان است. به آرامش 

                                              
 .11۲ص  ،1ج  دهخدا، مکَحِ و امثال . پوریای ولی،1
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 یده. همسر اتوکش۳۱

  هامخانالبته صد هزار  مرتبه شکر  که . کندیمهمسر نیز کمک 

نیازی به تشویق به آن ندارند.   ؛ وش تیپی هستنددنبال خُو ذاتاً

  دندیکشینمبیشتر خطاب به آقایان محترم است که اگر خجالت 

چهارخانه، پای بدون جوراب و تنی پُر از عرق  یرشلواریزبا همین 

 . کردندیمجای جهان را فتح  یهمه

ه ب یزبانوشخُو  یپیتوشخُبا دو بال   عاشق: بهلول به  قول

 .بگُوییم آمدوشخُوشبختی خُ ویرُ

*** 

که شوهران دوست دارند زن خود را  طورهمان: امام باقر

، زنان نیز دوست دارند شوهر خود را آراسته شده ببینند زینت

 بینند.ب



 

 1۴ 

 قلبتم همسرممیخ 

 بودن یبهانه به .۹2

 خوب است رسدیمهر چه از دوست 

 1گر همه سنگ و گر همه چوب است

 و پُرتالش همسرش هررمِپُبه دستان  چشم همسرگاهی 

 را دارد. ی غافلگیرانهاهیهدانتظار  ؛ ودوخته است

و از شُل شدن  زندگی را محکم  یهرهاو مُبرای اینکه پیچ  

 .)فراموش( نکنیمفرا گربههدیه دادن را کنیم  پیشگیری  هاآن

بهترین است و  هانهیکو  هاکدورتهدیه دادن بهترین درمان 

برخی گمان دارند . دهان را شیرین کند تواندیمکه است حلوایی 

هدیه  آورد. ناز حدقه بیروباشد و چشم را  رکنپُ دهانهدیه باید 

 با دستان توانیممی باید خالقانه و غافلگیرانه و بدون مناسبت باشد.

را آویز  و آن نقاشی از خودمان و همسرمان بکشیم خویش هنرمند

با سفر کوتاه رفتن ی حت .اش بگذاریم و یا در کیف یخچال کنیم

و  ییرووشخُیک هدیه باشد. البته اگر با  تواندمیهم  همسر

                                              
 .18۴ص  فارسی، المثلضربهزار  دوازده .1



 

 11 

 بودن ی. به بهانه۳۲

 عاشقانه باشد.

هشتمان گِرو نه است.  ؛ وسوراخ است بمانیج و چنانچه

کلمات  چنانآناز نعمت خُوش زبانی بهره ببریم و  میتوانیم

شیرین بر زبان کوچکمان در توصیف همسر بیان کنیم که به 

 صدها هدیه  بچربد و بدرخشد.

*** 

زمانی که یکی از شما به سفر رفت هنگام : رسول خدا 

 هدیه و سوغات بیاورد و به اشخانوادهبازگشت، برای 

 یک سنگ پیشکش دهد. اگرچه )خانواده(اهلش،



 

 1۶ 

 قلبتم همسرممیخ 

 یا نازک؟ لفتکُپوست. ۹۹

 ی درمـــــــو بخور تا توانببخش 

 1که جز این دگر جمله درد است و غم

 غم و. باشیم آزاداز عالم و آدم باید  شویممیوقتی وارد خانه   

همسرداری  صمیمیرا از تن بیرون آوریم و لباس گرم و  هاغصه

هم با  و شودمیسیر  چلوکباببا  زاد هم یآدم را به تن کنیم.

 و وعدههیچ  زگاری که نباشد جایش رامحبت و سااما  ونمکنان

 .کندمیر نپُ یدهایوع

 خُوش هاآنسازگاری مرغ و خروس تا به هنگامی است که بین 

 ازهمسرمان  ما بارابطه  کهاین. برای باشد ییورُوشخُو  خُلقی 

ک خالق و رفتار نیاباید  باشدری بهتر برخوردار اری و جوشکاسازگ

، همانند خروس که نوکِ بخشش، دارد و نکنیم فرا گربهرا 

!  نیز برکف جانآقایان  .دهدمیخود را به مرغ جان  یهیسهم

 ترزیعزد و برای رفاه و آسایش همسر دستِ بخشش داشته باشن

                                              
 . فردوسی.1
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لفت . پوست۳۳
ُ
 نازک؟ یاک

خرج  رسدمیبه لقمه حالل  تا جایی که دست مبارک ناز جا

 به محیط فیزیکی و معنوی خانه گرمی و صفا  ببخشند. ؛ وکنند

 یهایسختهستند و با  کلفتپوستبرخی مردها  اگرچه

 را جدا کرد و هاخانمحساب  باید کنیول کنندمیروزگار نرمش 

 .نان افزودو به آسایش آ گاهی نیز از سهم خود گذشت

عاشق: گاهی همسر نیاز به بخشش مادی و  بهلول و به قول

ندارد بلکه نیاز به شیفتگی و شیدایی، نیاز به همدوش و  لهوپَپول

 ، نیاز به اخالق شیرین و نمکین  دارد.صحبتهم

*** 

 ازینیبسرش از سه چیز هم باشوهر در روابط  :امام صادق

 نیست:

 و عالقه و محبت سازش تا در پرتو آن موافقت؛ . سازگاری1

آراستن ظاهر و  . با1با او  یرفتارخوش. ۲آورد. به دستزن را 

 آورد. به دستعه در زندگی دلِ او را توس
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 قلبتم همسرممیخ 

 کبوتر سفید. ۹۴

در  و کرنگیکبوتر سفید  همسر مانند ابیغ و حضوردر  لطفاً

عشق رنگارنگ  یهامرغاز همسر مانند  ابراز عشق و ینوازدل

 . باشیم

 و کارها را از روی صداقت و راستی انجام دادن،  بودن کرنگی

 یهاراهعالقه  در ابراز عشق و  .دیافزایم به اعتماد و محبت همسر 

هر  و قلبی و عملی. دکتر جراح باشیمتا  از زبانی زیادی را برویم

 و آن را موشکافی کنیم عاًیسر آیدمیکینه و کدورتی که پیش 

گر لن در روح و جسم زندگی  نگذاریم ؛ وبرطرف کنیمعوامل آن را 

 بیندازد.

 داشته باشند یراستو باید همانند آیینه صداقت  وهرو شزن 

درس  ۲۲از آیینه  میتوانیم برخی از اندیش ورزان و به قول

 آموخت:

وید گگوید. با وضوح تمام میمو میگوید. موبهآینه عیب را می

د و بینغرض میگوید. عیب را بیصدا مینه با کنایه و ابهام. بی

 گوید.می
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 ید. کبوتر سف۳۴

آنچه را )گوید محسوسات را می گویدخوب و بد را باهم می 

نمایی آینه از روی خیرخواهی است نه به گوید( عیبدیده می

  هدف تنقیص و ضربه زدن.

کشد. عیب را که دید در حافظه نگه در گفتن خجالت نمی

  تا مگر دوباره ببیند. کندنداشته فراموش می

 گویدنزدیک شوی بهتر میبیشتر  گوید. هربه همه یکسان می

برای ) بیندآینده. آشکار و واضح می گوید نه گذشته یاحال را می

 کند(دیدن من کنجکاوی نمی

گوید. همه را وقت میهمه شرط دیدنش صافی صداقت است. 

 از نشان گویدچیزها را می ترینبیند دوست و دشمن. یقین می

  شود.دادن خسته نمی

گر ا کند.کمک به اصالح می شود.ه نمیکس از آیینه آزردهیچ

 1دهد.می شکسته شد بازنشان

*** 

                                              
 . به نقل از مرحوم حسن عرفان.1



 

 8۱ 

 قلبتم همسرممیخ 

 بر وابط خود با شوهرِ سازگارش ناگزیرزن در ر: امام صادق

حال  در همهتا همیشه و  یکرنگی. 1رعایت سه چیز است: 

تا اگر  اشیزندگ و. مراقبت از او ۲خاطرش را به خود آسوده سازد 

او مهربان  و بادلسوزی کند  اشدرباره سر زداز او  ییخطاگاهی 

 وضع و و سر یو دلبر یزبانخوش. اظهار عشق به او، با 1باشد 

 مناسب و خوشایند در نظر او.
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 سخن. بلبل خوش۳۵

 سخنخوش. بلبل ۹۵

 یوشو خُطف و لُ یزباننیریشبه 

 1شیـتوانی که پیلی، به مویی ک

کافی است  ن همسر  هستیمدجادو کرسِحر  و اگر دنبال 

. با کلمات عاشقانه و عزیزم و خُوش لهجه باشیم سخنوشخُ

 خوش بنوازیم و خوش بخوانیم و آوازخوان انند یک بلبلم !عزیزم

 همسرمانبه زندگی خود شادی و طراوت بدهیم. اگر 

مالت مثبت و با جبلکه  ما نیست غصه نخوریم فرمانبهگوش

  .حبت آوریمهر و مَمِ بند در او را زایانرژ

 شیرین شود هاتلخاز محبت 

 زرین شود هامساز محبت 

 ردها صافی شوداز محبت دُ

 ردها شافی شوداز محبت دَ

 کننداز محبت مرده زنده می

 دـکنناز محبت شاه بنده می

                                              
 .۲1 یتحکا قناعت، باب . گلستان،1



 

 8۲ 

 قلبتم همسرممیخ 

 شودیمصحت   1مقاز محبت سُ

 شودمیحمت محبت قهر ر از

 شودمیاز محبت خارها گل 

 شودیممُل  هاسرکهاز محبت 

 شودمین گُلشَ 2سِجن محبت از

 ۴نـــــگُلخَ ۹روضه محبتیب

 ودــشمینوری  ۵نار محبت از

 ودـشمیدیو حوری  محبت زو

 شودمیاز محبت سنگ روغن 

 ودــشمیموم آهن  محبتیب

 شودمیاز محبت نیش نوشی 

 شودمیشیر موشی  محبت زو

                                              
 . بیماری.1

 . زندان.۲

 .باغ .1

 ی انداختن زباله.جا .۴

 .آتش .1
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 سخن. بلبل خوش۳۵

 شودمیمنفی مثبت  محبت از

 یکسان شود هاقلب محبت وز

 ریتأثو هم  خواهدیمهندوانه زیر بغل گذاشتن هم هنر 

همسرمان شعر و غزل  فیدر توصشگفتی در اطرافیان دارد. 

 گاهچیه. و تازه او را صدا زنیم با لقبی نیک هرروز بسراییم

 ،یسما هردنبال  به توانیممیتا  با او صحبت نکنیم یوخالخشک

یگرم، ج بانوی خوشگلم، آقای  صفتی زیبا بیاوریم. همسر دلنوازم،

. فدای ی قشنگتهاچشمقربان زیبای من،  نَفَسم،  بلبل .قند عسلم

تن کار بس و بهدایره لغات کلمات مثبت را با تکرار مویت... یتارها

 .یم تا مزه صفا و صمیمیت را بچشیمافزایش ده هاآن

*** 

صفا  اتیتازندگباش  سخنوشخُخود  با همسر :امام علی 

 یابد.



 

 8۴ 

 قلبتم همسرممیخ 

 !نباش یجاروبرق. ۹۶

تا طعم  .یمبگذار کوچک به دهان همسر هرچندغذا  یالقمه

 یهادنداندر زیر  همسرغذا همراه با دستان پُر مهر و صفای  لذیذ

ی خستگ تا رود نییپاآسیایش قرار گیرد و از حلقوم نازنینش 

 یاقمهلاین به یاد داشته باشیم که  پختن غذا از تنش بیرون رود.

از صبح تا حاال  مام همسر دلسوز ببلعی را اشهمه میخواهیمکه 

  شده. و خُوش طعم مزه وشخُ گونهنیکه ا دورش گشته

. یمخورب زیزریر. یم، لبخند بزننمیبنش عاشق: بهلول به قول

ه سر سفرکه  لحظاتی را آن مدانیمیمگر ن یم. کن چهچهو  بهبه

 یالقمه  هم . حاال این وسطسندینوینمعمر  حساببهم نشستی

 بهشتی خودمان  یخانه یآجرها مبگذاری به دهان مبارک کدبانو

 .میاکرده ترمحکمرا 

ذا غ باهمبر این است که  باتجربه یهامادربزرگتوصیه اکید 

 بخورید ولی در یک ظرف نخورید.

 خیلی عشقوالنه (دوران نامزدی )زندگی لیاوا زوجین شیفته،

 خجالتی، یهاخانم و اغلب خورندیمدر یک ظرف غذا  هم با



 

 81 

 نباش! ی. جاروبرق۳۶

از سفره غذا  یناچارشکمی غار غار کنان و از روی  و باگرسنه 

را  هسفر مردان همانند تراکتور برخی شیر چراکه کشندیمدست 

 یسازپاک شخم و سپس در کمتر از چند صدم ثانیه آن را

 بیشتری همان لقمه گذاشتن هم لذت و محبت روازاین. کنندمی

 .دنکشینمدارد و هم اینکه دیگر با شکم خالی از سفره دست 

*** 

زنش  دردهانکه  ایلقمهمرد در برابر : رسول خدا

 .بردگذارد پاداش میمی



 

 8۶ 

 قلبتم همسرممیخ 

 زن ارزشمند .۹۷

 ،یشوهردارخانم محترمی که سه ضلع مثلث زندگی)

ؤولیتی به او به عهده دارد. چه عنوان مس ( را یداربچه ،یدارخانه

بانوی نمونه با  ؟ پادشاه؟جمهورسیرئاست؟ وزیر؟  بدهیم خوب

 چراکه .ارزش هزار مرد را دارد واقعاًمهم و ظریف  تیمسئولسه 

دارد و شب و روز در این راه  زوایای این مثلت مدیریت یتمامبه

 رآقایان محترم اگ برخی .کندمیمراقبت  هاآنو از  داردیبرمگام 

، یا غذایی را آماده کنند، بشورند لباس بچه را  قوارهیک  بخواهند

 را به نیرزمیززمان و  ،زمین دارندنگهیا چند صدم ثانیه بچه را 

  .رسانندیمو عرش را به فرش  دوزندیمهم 

 از هزار مرد ناشایست ارزشمندتراما یک خانم شایسته بهتر و 

 منشوشخُ، رووشخُسرش هم باست که است. خانمی شایسته ا

شایسته هستند که  یهازندستاز همین  ؛ وباشد گفتاروشخُو 

سرفرازی خود،  هیما ؛ وشوندمیفرزندانی نیکو و صالح تربیت 

که  هستندشایسته  یهازن دستاز همین  ؛ واندجامعهخانواده و 

   .رسانندیمموفقیت و پیروزی  یهاقلهمردان را  به 
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 . زن ارزشمند۳۷

و آفرین بر چنین شایسته  هزاران درود عاشق: بهلول قول به

 زنان باد.

*** 

ه بهتر از هزار مرد ناشایست یک زن شایست: رسول خدا 

 است.
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 قلبتم همسرممیخ 

 و همین لباس زیباست نشان آدمیت .۹۸

 خانم آن نیست که جانانه و دلبر باشد

 1خانم آن است که باب دل شوهر باشد

نیکوست در  انتخاب همسر دو چشم دیگر قرض گرفت و با 

 به وی نگریست. نه با چشم کله. دل وچشم عقل 

جا  صدوبیستطال از  ایقطعهکه برای خریدن  گونههمان

نیاید. در انتخاب همدم و همراز  که تو زرد از کار در کنیممی سؤال

ا زیر ؛نگاه کنیم و وسواس به خرج دهیم بینیذرهزندگی نیز 

انتخاب همسر عالوه بر اینکه نشان سلیقه است نشان شخصیت 

ی چهر ه بودنش اخالقش را بر پَر ترجیحاً و ؛انسان نیز هست

 چراکهبچربانیم. البته زیاد هم نباید مته به خشاش گذاشت 

 هاییکاستیو  هاعیب و ؛نیستیم ایزردهخودمان نیز تخم دو 

ر را انتخاب کردیم و آب همس کههنگامیچه خوب است  و ؛داریم

از آسیاب گذشت  چشم عقل را  از حدقه بیرون آوریم و با چشم 

                                              
 . ملک الشعراء بهار.1
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نشان  یباستلباس ز ین. و هم۳۸
 یتآدم

 عاطفه و محبت به وی بنگریم.

 ی راآدم تواندمیشایسته  همسر خوب وبه باید داشته باشیم: 

و آرامشی که انتظار  به آسایش و با کمک او به قله قاف پرواز دهد

زندگی را در عمق دره همسر ناشایست خیمه  و برسیم میدار

که  زندیم خاشاک خوار ومنفی و  یفکرهادر بین هزاران  هالک

 .کندمیبر انسان چاره را ناچار 

*** 

همانا زن گردن بند است؛ پس بنگر که چه : امام صادق

 وانتینم. برای زن ارزش و بهایی یافکنیمگردنبندی به گردن 

خوب،  زن و نه برای بدشان. هاآنبرای خوب  نه تعیین کرد،

 مندترارزشهم بهتر و  و نقرهارزشش طال و نقره نیست، بلکه از طال 

 ارزشمندترخاک از او  بلکه ،است و زن بد، ارزشش خاک نیست

 است.
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 قلبتم همسرممیخ 

 . هزار صفر بدون عدد۹۱

 ویوشخُل خوری از دست خُنظَاگر حَ

 1رویـــبه از شیرینی از دست تُرُش

است که سیر آن اضافه بر مازاد  یهمانندترش، بداخالقهمسر 

است و چنان بوی ناخوشی از آن به فضا پخش است که همسرش 

هم جرات نزدیک شدن به او را  ماالریا یهاپشهکه هیچ، حتی 

از وی خسته شده  خانواده که اخالق خوبی ندارد. یهمسر .ندارند

 و هیچ احساس خوشی نسبت به او ندارند.

 ست.ا ام شیرین چاره کار در دستان توانا و زبانِ ! کهیمدارباشیب

. قدردانی و عادت دهیم یپرانرژان را به جمالت مثبت و زبانم

 زایانرژ یهابمب نیتریعالو  هاواژه نیترکوچکسالم کردن 

و  زباننیریشما  رش روی است در عوضان تُاگر همسرم هستند.

 یهاییواناتو تمجید از  فیتعر و با زیبا سخن گفتن، نمک باشیمپُر

رش شدن کردن از تُ و نوازشآغوش گرفتن  در دادن، هیهد او،

                                              
 .1یت حکا سوم، باب ،گلستان ابوجهل، گیاهی بسیار تلخ. هندوانه. حنظل: 1
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 . هزار صفر بدون عدد۳9

ر پُ از وسایل  اگر خانه . بیشتر آن جیگر گوشه جلوگیری کنیم

 باشد بیوغربیعجاز اطعمه و اشربه  ر پُ و اگر یخچال رقرق و بَزَ

 ؛مرا از مچ تا کتف غرق طال کنی دست همسر اگرو 

 م تمام وجودمان نباشی زبانخوشو  اخالقخوش اگر و لکن 

 عددکه تا  هزاران صفری است حکایت همان .ارزدینمرِ کاهی به پَ

لی دلی برای تُرش بودن اگر .کندینمکنارش نباشد ارزش پیدا 

 یقبداخال میکنیم اگر گمان ؛ ویمباش حلراهچاره و  به فکر مداری

و پسته  بداخالق وستان توی محیط کار و با د خوب است پس

 ؟نندکمی یامعاملهچه  با ما دیگران یم تا ببینیمباش بستهدهن

*** 

 از او خسته اشخانوادهاست،  بداخالقکسی که : امام علی

 .شوندیمبیزار  و
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 قلبتم همسرممیخ 

 بهشت یسوبهپلی  .۴۱

 قشنگ هایکفشاز خانه و ماشین گرفته تا قابلمه نسوز و 

از  ماروح عزیز  کهاینپس از  ینخواهیخواه چه هانیاهمگی 

. ماندیمتنها  آدمی ؛ وشودمیشد از آن دیگری  مایه رها گرانجان

 با باال بردن سطح دانش  ، متحد و زیرکفکرخوشولی همسران 

 قبر؛ بهشت طرفآناین جاده عشق و محبت را به  و ادب و اخالق

 .کنندمییگر را رها نیکدو حتی در بهشت نیز  کنندمیوصل 

ادب و فرهنگ خانواده  باال بردنآنان که دائم به فکر خوشا  

 لباس و کفش چند دستهستند. همسر مهربانی که برای عشقش 

سرش نه با هم بابهشت  راگر بخواهد د داندیم کندمیتهیه 

 و خانوادهحورالعین دیگری باشد باید به سطح ادب و دانش خود 

اید و ما نیز بیفزمفید است که به ادب  ما  به حال یدانش بیفزاید.

  کند. ترمحکم رابین اعضای خانواده  یرابطه و مهرهپیچ 

 .چسبدینم یکتاب به دل آدم ورق زدن اندازهبه زیچچیه و

و هم  میابستهرا  انمخودعلمی  بار هم اشیمب باز کتابوقتی 

وقتی فکرش مشغول  ی زادآدم و  شوندیم خوانکتاب مانیهابچه
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 بهشت یسوبه ی. پل۴۰

 و ردیگیمفاصله  هاغصهو  هایتلخمطالعه باشد از مشکالت و 

کُوفت و و آلزایمر و هزاران  فرسودگی روحی کمتر در معرض

 .ردیگیمدیگر قرار  زهرمار

*** 

دانش و  اشخانواده، پیوسته برای مؤمنبنده : امام صادق

 .را وارد بهشت کند هاآنهمه  کهاینتا  نهدیمتربیت نیکو به ارث 

*** 

 رسید عنوانبهشکر که این نامه 

 1یدــپیشتر از عمر به پایان رس

                                              
 .نظامی.خمسه، مخزن االسرار. 1
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 قلبتم همسرممیخ 

 منبع احادیث

 [ َعن  َو ََل َيُغضَّ ]ََل يتقاض َيَتَغاَفل   َلم   َمن   امام علی . ۱
َصت  ِعيَشُتُه. ُموِر َتَنغَّ

ُ  1َكِثيٍر ِمَن اْل 
ُجِل  . رسول خدا۲ ُل الرَّ ِك، ََل يَ َقو  ِحبُّ

ُ
ي أ ِة: ِإنِّ

َ
أ َمر  َهُب ِلل   ذ 

َبدًا. ِمن  
َ
ِبَها أ  2َقل 

ِزِلِه َو ِعَياِلِه ِإَلی  . امام صادق۳ َتاُج ِفي َمن  َء َيح  َمر  ِإنَّ ال 
ِعِه َذِلَك ُمَعاَشَرٌة  ُفَها َو ِإن  َلم  َيُكن  ِفي َطب  َثََلِث ِخََلٍل َيَتَكلَّ

ٍن َجِميَلٌة َو َسَعٌة  َرٌة ِبَتَحصُّ ِديٍر َو َغي   3.ِبَتق 
ِل  علی  امام .۴ َبعُّ ُن التَّ ِة ُحس 

َ
أ َمر   4.ِجَهاُد ال 

َن  . رسول خدا ۵
َ
ِض  َما ِفي َجِميَع  َلو  أ ر 

َ ِمن  َذَهٍب َو  اْل 
ِس 

 
ِجَها ُثمَّ َضَرَبت  َعَلی َرأ ِت َزو  ُة ِإَلی َبي 

َ
أ َمر  ُه ال  ٍة َحَمَلت  ِفضَّ

                                              
 .1۱111ح  ،درر الکلمیف غررالحکم و تصن .1

 .1۶1ص  ،1ج  . الکاقی،۲

 .1۲۲ص  . تُحَفُ العُقُول،1

 .1ص  ،1ج  . الکافی،۴
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ِجَها يَ  َماُل َماِلي َحِبَط َزو  َما ال  َت ِإنَّ ن 
َ
اِم َتُقوُل َمن  أ يَّ

َ مًا ِمَن اْل  و 
ِجَع  ن  َتُتوَب َو َتر 

َ
اِس ِإَلَّ أ َبِد النَّ ع 

َ
تَ  َعَمُلَها َو َلو  َكاَنت  ِمن  أ ِذَر َو َتع 

ِجَها.  1ِإَلی َزو 
َل  . امام كاظم ۶ وَّ

َ َحَسِن اْل  َبا ال 
َ
ُت أ ل 

َ
َفَق  َعِن  َسأ  ِة َعَلیالنَّ

ِعَياِل  َتارِ  ال  ق  ِ
َراِف َو اْل  س  ِ

ِن اْل  ُروَهي  َمك  َن ال   2.َفَقاَل َما َبي 
ِه  . امام صادق۷ ِد اللَّ َبا َعب 

َ
ُت أ ل 

َ
ِه  َسأ ِل اللَّ َعن  َقو 

ِحجاَرةُ »َتَعاَلی اُس َو ال  ِليُكم  نارًا َوُقوُدَها النَّ ه 
َ
ُفَسُكم  َو أ ن 

َ
 3«ُقوا أ
ُت َهِذهِ  ِسي َفُقل  َمَر  َنف 

َ
ُمُرُهم  ِبَما أ

 
ِلي َفَقاَل َتأ ه 

َ
ِقي أ

َ
َف أ ِقيَها َفَكي 

َ
أ

َتُهم   َت َقد  َوَقي  َطاُعوَك ُكن 
َ
ُه َفِإن  أ ُه َعن  ا َنَهاُهُم اللَّ َهاُهم  َعمَّ ُه ِبِه َو َتن  اللَّ

َت قَ  َك ُكن  َك َو ِإن  َعَصو  َت َما َكاَن َعَلي   4.د  َقَضي 

                                              
 .۲۱۲ص  . مکارم االخالق،1

 .11ص  ،۴ج  . الکافی،۲

 .۶یم، آیه تحر مبارکه، سوره .1

 .11ص  ،الزهد .۴
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  . امام علی ۸
َ
َيُب أ ِش  ط  َعي  َقَناَعةُ  ال   1.ال 

ََل  امام كاظم . ۹ َع َعَلی ِعَياِلِه َكي  ن  ُيَوسِّ
َ
ُجِل أ َبِغي ِللرَّ َين 

َتُه َو َتََل َهِذِه اْل َيَة  ا َمو  و  عاَم َعلی»َيَتَمنَّ ِعُموَن الطَّ ِه  َو ُيط  ُحبِّ
ِسيراً 

َ
ِكينًا َو َيِتيمًا َو أ ِسيُر ِعَياُل  2«ِمس 

َ ُجِل  َقاَل اْل  ُجِل  الرَّ َبِغي ِللرَّ  َين 
. ِهم  َعِة َعَلي  َسَراَءُه ِفي السَّ

ُ
ن  َيِزيَد أ

َ
َمِة أ ع   3ِإَذا ِزيَد ِفي النِّ

َد ِعَياِلهِ  ُجُلوُس  . رسول خدا۱۱ ِء ِعن  َمر  ِه  ال  َحبُّ ِإَلی اللَّ
َ
أ

ِجِدي َهَذا ِتَكاٍف ِفي َمس   4.َتَعاَلی ِمِن اع 
ُت َقطُّ ِمن   . امام صادق۱۱ ي 

َ
ِجَها َما َرأ ٍة َقاَلت  ِلَزو 

َ
َرأ َما ام  يُّ

َ
أ

ِهَك  رًا َفَقد  َحِبَط َعَمُلَهاَوج   5.َخي 
َحُدُكم   ِإَذا َدَخَل  . امام علی ۱۲

َ
ِزَلهُ  أ م   َمن  ُيَسلِّ ِلِه  َفل  ه 

َ
َعَلی أ

                                              
 .818۲ح  ،ملِالکَ رُرَدُوَ  کمالحِرُرَغُ .1

 .8یه آ مبارکه انسان، سوره .۲

 .1ح  ،11ص  ،۴ج  . الکافی،1

 .1۲۲ص  ،۲ج  ورام،. مجموعه ۴

 .۴1۲۴ح  ،۴۴۱ ، ص1ج  کتاب مَن ال یَحضره الفقیه، 1



 

 11 

 یثمنبع احاد

ُكم   ََلُم َعَلي   1.َيُقوُل السَّ
َراِج َو  َحقُّ  . رسول خدا۱۳ ِة ِإَناَرُة السِّ

َ
أ َمر  ُجِل َعَلی ال  الرَّ

ن  
َ
َعاِم َو أ ََلُح الطَّ َب ِبِه. ِإص  ِتَها َفُتَرحِّ َد َباِب َبي  ِبَلُه ِعن  َتق   2َتس 

َحاَنٌة َو لَ  َفِإنَّ  ...علی  امام ۱۴ َة َري 
َ
أ َمر  َست  ال  َرَماَنةٍ  ي   3...ِبَقه 

ِش َسََلَمُة  . امام علی ۱۵ َعي  ُمَداَراِة؛ ال   4.ِفي ال 
هُ  َحُسَن  َمن   صادق امام .۱۶ ِل  ِبرُّ ه 

َ
ِتِه ُمدَّ َلُه ِفي ُعُمِرِه.بَ  ِبأ  5ي 

ُتَها َعَلی . امام علی ۱۷ َره  ك 
َ
ُتَها َو ََل أ َضب  غ 

َ
ِه َما أ ٍر  َفَو اللَّ م 

َ
أ

غ  
َ
ِه َو ََل أ ُه َعزَّ َو َجلَّ ِإَلي  ی َقَبَضَها اللَّ ِني َو ََل َعَصت  ِليَحتَّ  َضَبت 
َكِشُف َع  َها َفَتن  ُظُر ِإَلي  ن 

َ
ُت أ رًا َو َلَقد  ُكن  م 

َ
َزانأ ح 

َ ُهُموُم َو اْل  ي ال   6.نِّ

                                              
 چهارصدگانه. صفات . الخصال،1
 .1۶۶11ح  ،1۴ ، جالوسائل مستدرک .۲

 .11۱ص  ،1ج  ی،الکاف .1
 .1۱181ح  ،ملِالکَ رُرَدُ. تصنیف غُرَرُالحِکَم وَ ۴

 .1۱1ص  ،۲ج  . الکافی،1

 .11۴ص  ،۴1ج  ،حاراالنواربِ .۶
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ِت   ِلَعِليٍ َضِمَنت   ِإنَّ َفاِطَمَة  امام باقر .۱۸ َبي  َعَمَل ال 
ِت َو َضِمَن َلَها َع  َبي  َز َو َقمَّ ال  ُخب  َعِجيَن َو ال  َما َكاَن  ِليٌّ َو ال 

َحَطِب  َل ال  َباِب َنق  َف ال  ن  َيِجي َخل 
َ
َعاِم.َو أ  1َء ِبالطَّ

ََلِق  ِمن   . امام صادق ۱۹ خ 
َ
ی اللَّ  أ ِبَياِء َصلَّ ن 

َ ِهم  اْل  ُه َعَلي 
َساِء.  2ُحبُّ النِّ

ِلِه َنَفَقًة، َو ُهَو  . رسول خدا۲۱ ه 
َ
ِلُم َعَلی أ ُمس  َفَق ال  ن 

َ
ِإَذا أ

َتِس   3.َلُه َصَدَقةً  ُبَها، َكاَنت  َيح 
ن   ََل َيِحُل  . رسول خدا۲۱

َ
ِة أ
َ
أ َمر  َف  ِلل  َق  ُتَكلِّ َجَها َفو  َزو 

ِه َعزَّ َو َجلَّ ََل َقِريٍب َو  ِق اللَّ َحٍد ِمن  َخل 
َ
ُكَوُه ِإَلی أ َطاَقِتِه َو ََل َتش 

 4.ََل َبِعيد
 و هااٍه َل َتشُكُر ِلَزوِج َل َينُظُر اللُه إلی إمَر  . رسول خدا۲۲
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 11 

 یثمنبع احاد

 1.ِهَی َل َتسَتغنی َعنهُ 
ُلَك  ََل َيُكن   . امام علی ۲۳ ه 

َ
َقی أ ش 

َ
ِق ِبَك. أ َخل   2ال 

ِعَياِل  . رسول خدا۲۴ َمِة ال  َنف  ِمن  ِخد 
 
َيا َعِليُّ َمن  َلم  َيأ

ِر ِحَساٍب؛ َة ِبَغي  َجنَّ  َدَخَل ال 
ِعَياِل َكفَّ  َمُة ال  بِّ َو َيا َعِليُّ ِخد  ِفُئ َغَضَب الرَّ َكَباِئِر َو ُيط  اَرٌة ِلل 

َرَجاِت؛ َحَسَناِت َو الدَّ ِعيِن َو َيِزيُد ِفي ال   ُمُهوُر ُحوِر ال 
ُدُم  َيا َعِليُ ِعَياَل  ََل َيخ  و  َرُجٌل ُيِريُد  ال 

َ
و  َشِهيٌد أ

َ
يٌق أ ِإَلَّ ِصدِّ

ُه ِبِه َخ  َيا َو اْل ِخَرِة.اللَّ ن  َر الدُّ  3ي 
َها.اتَّ  َمِن   . رسول خدا۵۲ ِرم  ُيك  َجًة َفل   4َخَذ َزو 
ِتي صادق امام .۲۶ ُر ِنَساِئُكُم الَّ ِجَها  َمَع  ِإَذا َخَلت   َخي  َزو 

                                              
 .۶18ح  ،۴۴۱ص  . تحکیم خانواده،1
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 1۱۱ 

 قلبتم همسرممیخ 

َحَياِء َو ِإَذا َلِبَست  َلبِ  َع ال  َحَياِء.َخَلَعت  َلُه ِدر  َع ال   1َست  َمَعُه ِدر 
ُر ِنَساِئُكُم  . امام صادق۲۷ ِتي َخي  َضَبت   ِإن   الَّ غ 

َ
و  أ
َ
 َغِضَبت  أ

َتِحُل  ك 
َ
ِجَها َيِدي ِفي َيِدَك ََل أ َضی  َقاَلت  ِلَزو  ی َتر  ٍض َحتَّ ِبُغم 

ي  2.َعنِّ
ُد ِإيَما . رسول خدا۲۸ َعب  َداَد ال  َما از  َداَد ُحّبًا ُكلَّ نًا از 
َساءِ   3.ِللنِّ
َجُح  باقر امام .۲۹ ن 

َ
ِة أ
َ
أ َمر  َد  ََل َشِفيَع ِلل  َها ِمن  ِرَضا ِعن  َربِّ

ِجَها.  4َزو 
َها  . امام سجاد۳۱ َك َعَلي  َفَق ِبَها َو ِإن  َكاَن َحقُّ ِرَمَها َو َير  ُيك 

َت َما َلم  َتُكن   َت َو َكِره  َبب  ح 
َ
َزَم ِفيَما أ ل 

َ
َلَظ َو َطاَعُتَك ِبَها أ غ 

َ
أ

ُمَؤانَ  َمِة َو ال  ح  ِصَيًة َفِإنَّ َلَها َحقَّ الرَّ َها َمع  ُكوِن ِإَلي  ِضُع السُّ َسِة َو َمو 
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 1۱1 

 یثمنبع احاد

َة ِإَلَّ  ِتي ََل ُبدَّ ِمن  َقَضاِئَها َو َذِلَك َعِظيٌم َو َل ُقوَّ ِة الَّ ذَّ َقَضاُء اللَّ
هِ   1.ِباللَّ

َجاَل ِفي . امام باقر۳۱ َن الرِّ ن  َيَري 
َ
َن أ ِبب  َساُء ُيح  ِل  النِّ َما  ِمث 

َجاُل  ُيِحُب  ن   الرِّ
َ
ا[ ِفي]يَ  يرى أ يَنِة.َرو  َساَء ِمَن الزِّ  2ِه النِّ

َحُدُكم   ِإَذا َخَرَج  . رسول خدا ۳۲
َ
َسَفٍر ُثمَّ َقِدَم َعَلی  ِإَلی أ

ِدِهم  َو ل   ُيه  ِلِه َفل  ه 
َ
ُهم  َو َلو  ِحَجاَرًة.أ ِرف   3ُيط 

ِج  ََل ِغَنی . امام صادق۳۳ و  نَ  َعن   ِبالزَّ َياَء ِفيَما َبي  ش 
َ
ُه َثََلَثِة أ

َتَها َو  َتِلَب ِبَها ُمَواَفَقَتَها َو َمَحبَّ ُمَواَفَقُة ِلَيج  َجِتِه َو ِهَي ال  َن َزو  َو َبي 
َئِة  َهي  ِبَها ِبال  ِتَماَلَة َقل  َماُلُه اس  ِتع  ُن ُخُلِقِه َمَعَها َو اس  َهَواَها َو ُحس 

َحَسَنِة ِفي َعي   َها.ال  ِسَعُتُه َعَلي   4ِنَها َو َتو 
ِجَها  صادق. امام ۳۴ َن َزو  َنَها َو َبي  َجِة ِفيَما َبي  و  ََل ِغَنی ِبالزَّ
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 1۱۲ 

 قلبتم همسرممیخ 

ِسَها َعن  ُكلِّ َدَنٍس  ُمَواِفِق َلَها َعن  َثََلِث ِخَصاٍل َو ُهنَّ ِصَياَنُة َنف  ال 
ُروِه  َمك  ُبوِب َو ال  َمح  َقِة ِبَها ِفي َحاِل ال  ُبُه ِإَلی الثِّ َمِئنَّ َقل  ی َيط  َحتَّ

َهاُر  َو ِحَياَطُتهُ  َها َو ِإظ  ٍة َتُكوُن ِمن  َد َزلَّ َها ِعن  ِلَيُكوَن َذِلَك َعاِطفًا َعَلي 
ِخََلَبةِ  ِق َلُه ِبال  ِعش   1.؛ال 

ِسِن  . امام علی ۳۵ ح 
َ
ح   أ ُشَك.الصُّ ُفَو َعي   2َبَة َلَها ِلَيص 

ُجَل َلُيؤَجُر فی َرفِع  . رسول خدا۳۶ قَمِه إلی ِفی  إنَّ الرَّ اللُّ
 3إمَرأِتِه.
ٌر ِمن   . رسول خدا ۳۷ اِلَحُة َخي  ُة الصَّ

َ
أ َمر  ِر  ال  ِف َرُجٍل َغي  ل 

َ
أ

 4.َصاِلٍح 
ُد َو  َيُقوُل  . امام صادق ۳۸ ُظر  َما َتَتَقلَّ ُة ِقََلَدٌة َفان 

َ
أ َمر  َما ال  ِإنَّ
ٍة َخَطٌر ََل ِلَصاِلَحِتِهنَّ َو ََل لِ 

َ
َرأ َس َِلم  ا َصاِلَحُتُهنَّ َلي  مَّ

َ
َطاِلَحِتِهنَّ َو أ
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 1۱1 

 یثمنبع احاد

َة ِهيَ ِفضَّ َهَب َو ال  َس َخَطُرَها الذَّ ٌر ِمَن  َفَلي  َهِب  َخي  ِة َو  الذَّ ِفضَّ َو ال 
َر  َس َخَطُرَها التُّ ا َطاِلَحُتُهنَّ َفَلي  مَّ

َ
َهاأ ٌر ِمن  َراُب َخي   1.اَب التُّ

ُه  ُخُلُقهُ  اَق َض  َمن   . امام علی۳۹ ُلُه.َملَّ ه 
َ
 2أ

ِمُن  ََل َيَزاُل  . امام صادق۴۱ ُمؤ  ُد ال  َعب  ِتِه  ُيوِرُث  ال  َل َبي  ه 
َ
أ

ی يُ  اِلَح َحتَّ َدَب الصَّ
َ َم َو اْل  ِعل  َة َجِميعًا.ال  َجنَّ ِخَلُهُم ال   4. 3د 
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