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  مقدمه: 

. دهـدمـی تـوجـه برتر هاینمونه و هاآل ایده الگوها، به را هاانـسان خـود، تـربـیـتـی روش در اسـالم،

 واحـد تـریـنکـوچـک خـانـواده،. نیست شیدهپو برکسی اجتماع و فرد شدن ساخته در الگوهـا تاثیر

 . دهـنـدمـی تـشـکـیـل شـوهـر و زن را آن اولیـه سـلول کـه اسـت اجـتـمـاعـی

 گـذاری پـایـه مخالف جنس دو از انسان دو زناشویی پیوند سایه در که مقدس است کـانـونـی ، خـانـواده

 . شود می تر لکام فـرزنـدان تـولیـد و پـیـدایـش بـا و شـده

 دهنده تـشکیل ارکان هرقدر.  است شده معرفی استانداردهایی ، خـانـواده تـشـکیل بـرای اسالم در

 در. بـود خـواهـنـد بـرخـوردار برتری و شایستگی از مقدار همان به باشند منطبق استانداردها آن با خانواده

 نیز(  ع) معصومین سیره در و است شده بیان ردانم و زنان ترین شایسته برای فراوان هایویژگی ، روایات

 رو، ایـن از.  شـنـاخـت را شـایـسـتـه و بـرتـر هـای خـانـواده آنها از توانمی که دارد وجود ارشاداتی

 بـا منطبق و شایسته آن ارکان که است آن ، اسالم نظر از برتر خانواده گفت توان مـی اجـمـال طـور بـه

 بـاشـد، حـاکـم آنها بر دینی های آموزه با منطبق روابطی و مناسبات باشد، اسـالمـی اسـتـانـداردهـای

 وامـا. بـاشـد اسـالمـی آل ایده جامعه شدن سـاخـته در ومـوثـر شـایـسـتـه انـسـانـهـایـی آن خـروجـی

 نَحن  : ))بگوید و الدبب آنها به کسی که نیست آن مانند و ثروت و مـال ، اسـالم نـظـر از ، بـرتـری مـالک

 فَال)) شوید زده شگفت نباید دتییاف برخوردار را ای خانواده اگر رو، این از(. ۳۵: سباء(( )وَاَوالدا اَمواالً اَکثر 

 ارزیابی در کسی که نیست برتری معیار نیز مادی قوت و زور( ۵۵:  توبه(( ) اَوالد ه م وَال اَموال هم تـ عـجِب کَ

 ، عشیره و قبیله و قوم از برخورداری چنانکه( ۹: توبه(( )ق وّةً مِنک م اَشَدَّ کانوا : ))بگوید ها خانواده در افراد

  . ستین برتری مالک نیز وشهرت مقام و جاه
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  : خانواده متعادل 

 اعضای. آیند می بر خود های نقش و وظایف عهده از آن اعضای که است ای خانواده متعادل خانواده

-می مطلوب محیطی را خانواده محیط و دارند رضایتمندی و امنیت آرامش، احساس آن وندر در خانواده

 فراهم اعضاء تمامی برای امکان حد در ها توانایی بروز و استعدادها شکوفایی پویایی، برای شرایط. دانند

 متعادل ادهخانو خصوصیات زیر در دارند مؤثر و سازنده رفتاری اجتماعی و محیطی تغییرات با و باشد می

 :گیرد می قرار توجه مورد فرزندان و همسر با ارتباط زمینه دو در

 در دخالت و امورخانه در نظر اظهار به خویش، امکانات و شرایط موقعیت، تناسب به خانواده افراد همه

 .پردازند می آن اداره

. هستند هم به خود های رنج و غم محبت، بیان به قادر و نموده را یکدیگر رعایت و مالحظه خانواده افراد

 برای رفتار و برخورد اخالق، نظر از مادر و پدر و دارند دوست را یکدیگر شوهر و زن خانواده این در

 گیردمی صورت کار تقسیم امکانات، و موقعیت تناسب به خانواده اعضاء بین. هستند مناسبی الگوی فرزندان

 .کند می لیتمسئو احساس دارد که کاری مقابل در فرد هر و

 جهت در ریزی برنامه و سالم تجربیات از استفاده خانواده، اقتصاد باهم اعضاء روابط و خانواده اداره اساس

 اعضاء کوشش و است ارزشمندی های هدف دارای خانواده. است متکی منطقی روش یک بر فراغت اوقات

 .گیرد می صورت اهداف این راستای در معموالً و

 خانواده در. گیرد می صورت آگاهی با افراد دورن از که انضباطی. دارد وجود الزم اطانضب خانواده در

 و بگذارند احترام هم حقوق به کنند می سعی و هستند هم به نسبت تکالیف و حقوق دارای اعضاء متعادل

 و ردم از زن و زن از مرد اختصاصی حقوق و هم به نسبت شوهر و زن مشترک مانندحق نمایند ادا را آن

 و دهند می اهمیت ریزی برنامه به خانواده این در فرزندان بر والدین حقوق و والدین به نسبت فرزندان حق
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 و خواب معاشرت، عبادت، کار، به زندگی اوقات اختصاص و یکدیگر همکاری با ها برنامه اجرای

 در سعی و هستند آگاه هم های نیازی از شوهر و زن متعادل های خانواده در. است توجه مورد استراحت

 مرد توسط زن روحیه متعادل های خانواده در. دارند یکدیگر های خواسته به دادن پاسخ و نیازها این ارضاء

. شود می تقویت اثربخش و گرم کلمات از گیری بهره و دلجویی همدلی، طریق از زن توسط مرد روحیه و

 این در بالندگی و صداقت صمیمیت، از آکنده فضای و خانواده سایراعضاء و شوهر و زن بین حسنه ارتباط

 . اند مکتبی شدگان تربیت از کاملی نمونه برتر خانواده فرزندان. شود می دیده خانواده

 کودکی اول از ای خانواده چنین در فرزندان. گرفت سراغ توان می برتر خانواده در را تربیتی شیوه بهترین

 آیند می بار عزتمند و شخصیت با. آموزند می را زیستن خوب رسم و راه. شوند می اخالقی و دینی تربیت

 تربیت. شوند می فراوان برکات و آثار منشأ و گذارند می اجتماع عرصه به قدم و شوند می صالح انسانی و

 رکن دو هر از برتر خانواده در شوهر و زن و آگاهی؛ و علم دیگری و عاطفه و عشق نخست: دارد رکن دو

 از و هستند ثروتمند او سرنوشت به مندی عالقه و فرزند به محبت و عشق جهت از ها د،آنبرخوردارن

 دارد هایی خواسته چه روانی نظر از کودک که دانند می.برخوردارند اطالعات باالترین از دانش و علم لحاظ

 باید مقدار چه و دکر محبت ابراز کودک به باید چگونه دانند می. داد پاسخ هایش خواسته به باید چگونه و

 .نیاید بار لوس که شود محبت او به

 منطقی، صورت به او سؤالت به. آید می بار شخصیت با و گیرد می قرار تکریم مورد برتر خانواده در کودک

 چرا آید، می بار شجاع ای خانواده چنین در او. شود می داده پاسخ او فهم و درک میزان با متناسب و مستدل

 .ترسانند نمی موهومات از را کودکشان هرگز شوهر و زن که
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 زندگی شیوه : 

 ای خـانـواده چنین در شوهر و زن.  است دیگران از ممتاز ای شیوه و سبک دارای زندگی در برتر خانواده

 های گیری جهت تمام ولی ورزند، نمی دریغ کوششی هیچ از دنیا آبادانی برای و اند تالش و کـار اهـل

 قدر به دنیا از و دارند فـقیرانه زاهـدانـه روشی ؛ است زیستی ساده و زهد سوی و سمت هب آنان زندگی

  .شود نمی دیده پاش و ریخت و اسراف زا اثری آنها زندگی در. کنند می برداشت نیاز و کفاف

 کـتـاب و حـسـاب بی را الهی نعمتهای دارند،می نگه را اندازه و حد خود زندگی شیوه در بـرتر خـانـواده

 آنها. ندارد وجود تشریفات و تجمالت از اثری آنها زندگی در. سازند نمی ضایع را آنها و کنندنمی مـصرف

 اینکه نه. شوند دنیا تـجمالت و بـرق و زرق اسـیـر که دانند می آن از ارزشمندتر را خود انسانی کرامت

 . ندارد آنها زندگی شیوه در تغییری هیچ ناداری و دارایی بکله باشند، برخوردار دنیوی امکانات از نتوانند

 پدر دیدار به که دید خرما لیف از پروصله و پاره چادری بـا را(  ع)زهـرا فاطمه روزی فارسی سلمان

 در قیصر و کسرا دختران: کرد عرض و گریست ناراحتی شدت از و کرد تـعـجب ، رفـت مـی بزرگوارش

 !دارد؟ سر بر وصله دوازده با پشمینه و ساده چادری(  ص)خدا رسول دختر و حریرند

 ص)خـدا رسـول. کـرد مـطـرح را سـلمـان شـگـفـتـی رسـیـد، پـدر خـدمـت بـه(  ع) فـاطـمـه وقـتـی

 از. کند نمی راضـی را شـوهـر و زن خدا جز چیزی برتر خانواده در ابنَتی اِنَّ! سلمان  یا: فرمود سلمان به( 

 در زاهدانه شیوه گزینش و است خـداوند رضـایـت جلب برای آنها زندگی یریهایگ جهت تمام رو، این

 .است منظور همین به نیز زندگی
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  قرآن در برتر خانواده ●

 حضرت خاندان.  است کرده معرفی جهانیان به برتر خانواده شناسایی برای را الگوها بهترین کریم قرآن

 . است جمله آن از(  ع) ابراهیم

 بـشارت او بـه را اسحاق حضرت تولد و آمدند(  ع) ابراهیم حضرت نزد الهی های فرشته کـه مـیهـنـگـا

 جریان این بر ناظر و داشت لب بر تبسمی بود، ایستاده و حاضر آنجا در نیز(  ساره)  اولش همسر دادند

  : است چنین هود سوره ۷۳ـ۷۱ آیه ترجمه بود؛

 هـمـسـر. ) دادیم مژده یعقوب به اسحاق پی از و اسحاق به را وی پس. خندید. بود ایستاده او زن و

 این واقعا ؟ است پیرمرد شوهرم این و پیرزنم من آنکه با آورم فرزند آیا ، برمن وای ای:  گفت(  ابـراهـیم

 رسالت) خاندان شما بر او برکات و خدا رحمت ؟ کنی می تعجب خدا کار از آیا: گفتند.  است عجیبی چیز

  . است بزرگوار ای ستوده او ، گمان بی ،باد( 

 نیز را حضرت آن همسران معنوی و اخالقی برجستگیهای(  ع) ابراهیم حضرت معرفی بر افزون آیات این

  .کنند می تبیین

 : خوانیم می کریم قرآن از ای آیه در

 . مـیـنالعـالَ عـَلَی عـِمـرانَ آلَ و ابـراهـیـمَ آلَ وَ ادَمَ اصـطـَفـی اهللَ اِنَّ

 را(  ع) مـریـم حـضـرت خـانـواده:  جمله از است شده معرفی برتر خانواده از هایی نمونه کریم قرآن در

 حضرت یعنی بانو دو برتر خانواده این در. شود می یاد «عـمـران آل» بـه آن از و شده دانـسـتـه بـرتـر

 آن با مریم حضرت. اند شده مـعـرفـی ـانجـهـانـی بـه الهـی برگزیده و صفوه عنوان به مادرش و مریم
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 را او که است نمونه مادری پرورده دست کرده، ذکـر را آن از هـایـی گـوشـه کریم قرآن که کماالتی همه

 .داد پناهندگی او به هم خـدا سـپـرد، خدا پناه به

  : است کرده ترسیم چنین ۳۷ـ۳۵ آیات عمران آل سوره در را داستانش کریم قرآن

 مـشـاغـل از) شده تاآزاد کردم تو نذر دارم خود شکم در آنچه پروردگارا،:  گـفـت عـمـران زن نچـو

 بـزاد، را فـرزنـدش چـون پس.  دانایی شنوای خود تو که بپذیر من از پس باشد،( تو پـرستشگر و دنـیـا

 دخـتـر چـون پـسـر و ـ بـود دانـاتـر زاییده او آنچه به خدا و ـ ام زاده دختر من پـروردگـارا،:  گـفـت

.  دهـم مـی پـنـاه تـو بـه شـده رانـده شـیـطـان از را فرزندانش و او و نهادم مریم را نامش من و نـیـست

 مادری نیز(  ع) مریم حضرت خود را او و شـد پـذیـرا قـبـول حسن با را(  مریم) وی پـروردگـارش پـس

 . کرد تربیت را(  ع) یعـیـسـ حـضـرت چون فرزندی و نمونه است

 غـذاهـای او نزد که حالی در یافت می عبادتش محراب در را او آمد، می مریم نزد زکریا حضرت وقـتـی

 و( ۳۷:  عمران آل...(()رَزقا عـِنـدَهـا وَجـَدَ الِمـحـرابَ زَکـَرّیـا عـَلَیـهـا دَخـَلَ فـَلَمـّا: ))بـود بـهـشـتـی

  . است مریم حضرت آن از کرامتها و کماالت این همه

 صـالح فـرزنـدی از ای نمونه او.  است(  ع) یحیی حضرت خانواده قرآن، در برتر خانواده دیـگر نـمـونـه

 هـمـسـر کـه چـنـان.  اسـت جمله این از نیز(  ع) موسی حضرت خانواده.  است شایسته ای خـانواده در

 و نجابت کریم قرآن که است فراوانی معنوی و یاخالق صالحیتهای دارای(  ع) شعیب حضرت دختر او

 ...(استحیاء عَلَی تَمشی اِحداه ما فَجاءَته ) است ستوده را او حیای
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  اسالم در خانواده برترین ●

 معرفی برتر خـانواده از کـامـل ای نـمـونـه عـنـوان بـه را(  ص) اکـرم پـیـغـمـبـر بـیـت اهـل ، اسـالم

 هرگونه از را خانواده ایـن سـبـحـان خـداونـد.  است کرده امضا جهانیان برای را آن الگویی صالحیت و

 ی طَهّرک م وَ اهلَالبیتِ الرّجسَ عَنک م لِیـ ذهبَ اهلل   یـ ریـد  اِنَّمـا)) شریفه آیه.  است دانسته مبرا پلیدی و رجس

  . است خانواده همین به خطاب ،(۲۳:  احزاب(( )تَطهیرا

 و معنوی مقامات عظمت و شده وارد خانواده این اعـضای بـاره در( ۶۱: عـمـران آل) ـلهمـبـاه آیـه

 جای جای خالصه و است ستوده را آنان فضیلتهای انسان سوره.  است گذاشته  نمایش به را آنان عرفانی

  . است گفته سخن آنان ویژگیهای و فضایل از قرآن

(  ع)اطهر فـاطـمه و(  ع) عـلی حـضـرت نـازنـیـن وجـود مـلکـوتـی پـیـونـد از خـانـواده ایـن

(  ع) فاطمه و(  ع) علی. هستند آل ایـده و کـامـل انـسـان اتـم مـصـداق دو آن و اسـت شـده تـشـکـیـل

 نـبـود(  ع) فـاطـمـه اگـر و نـداشـت هـمـتـایـی عالم در(  ع) فاطمه نبود(  ع) علی اگر یکدیگرند؛ کفو

 جـمـع در و شـد بـرقـرار عـرشـیـان نـزد و آسـمـانـهـا در دو آن پیوند. نبود کفوی(  ع) علی برای

 . یـافـت عـیـنـی تـحـقـق زمـیـنـیـان

 و خواند خویش امت الگوی و اسوه را آنان ، عرشی وجود دو آن ازدواج جـریـان در(  ص)خـدا رسـول 

 :فرمود

 و خـانـه در او مدیریت ،( ع) علی داری همسر.  لگوستا سراسر(  ع) فـاطمه و(  ع) عـلی زنـدگـی

 برای قیامت تا و ندارد نظیر عالم در او فرزند تربیت و داری خانه ،( ع) فاطمه شـوهرداری ، خـانـواده

  .کند می نورافشانی جهانیان
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 باید شـونـد، می شمرده خانواده برترین اسالم نظر از( ص) پیامبراکرم بیت اهل اینکه به تـوجـه بـا حال

 دسـتـیـابـی و خـود تـعـالی و رشـد برای اسالمی هایخانواده و گیرند قرار الگو همگان برای خانواده این

 سازند هماهنگ آن با را خود گیریهای جهت و سکنات و حرکات تمام مـکـتـبـی و آل ایـده زنـدگـی بـه

 :فرماید می خوانده، فرا آنان از الگوگیری و بیت اهل به را خود پیروان( ع) علی امام

 قـدمشان جـای به قدم و نشوید منحرف دارند برمی گام آنها که سمت آن از بنگرید، پیامبر بیت اهل به

 اگر. گردانند نـمی بـاز هـالکـت و پستی به و برند نمی بیرون هدایت جاده از را شما هرگز آنها بگذارید،

 از برخی توضیح این با که نگیرید پیشی آنها از کنید، قیام دکردن قیام اگر و کنید سکوکت کنند سکوت

 :شود می ذکر اسالم دیدگاه از را برتر خانواده ویژگیهای

 

 خانوادگی اصالت : 

 اصالب.  است پاکیزه نسب و اصل و خـانـوادگـی اصـالت ، اسـالم در بـرتـر خـانـواده ویـژگـی اولیـن

 در که چنان اند، نشده آلوده پـلیـدی گـونـه هیچ به که مادران پاک و مطهر دامنهای و پدران ارزشمند

 الْم طَهَّرَةِ  الْأَرْحَامِ وَ الشَّامِخَةِ الْأَصاْلبِ فِی ن ورا ک نْتَ أَنَّکَ أَشْهَد :  خوانیم می(  ع) حسین امام زیارتنامه

.  مطهری ارحام از و پاک گوهرهای از تو که دهم می تشهاد»  بِأَنْجَاسِهَا الْجَاهِلِیَّة  ت نَجِّسْکَ لَمْ[ الطَّاهِرَةِ]

 «.نپوشاند شما براندام را خود ناپاک لباسهای و نساخت آلوده را شما ناپاکیهایش به جاهلیت

 ویژگی بر اسالم لشکر فرماندهان گزینش برای که فرماید می توصیه اشـتـر مـالک بـه هم(  ع) عـلی امـام

 .بنماید توجه شرافت و اصالت
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 ایمان و دین : 

 برخوردار ناب اعتقادات و ایمان و دین ویژگی از آن ارکان از کدام هـر کـه اسـت بـرتـر ای خـانـواده

 : است چنین بقره سوره ۲۲۱ آیه ترجمه. باشد

 .اسـت مشرک زن آزاد از بهتر مومن کنیز و مگیرید زنی به اند،نیاورده ایـمان تـا را مـشـرک زنـان

 برده و ندهید مومن زن اند نیاورده ایمان تا مشرک مردان به و آورد شگفت به را شما او ـباییزی هـرچـنـد

 .آورد شگفت به را شما چند هر ، است مشرک آزادمرد از بهتر مومن

 سـرپـرسـتـی تـحـت کـه کـنـد می یاد لوط حضرت و نوح حضرت همسر از کریم قرآن دیگر، جایی در

 ایمان خویش پیامبر به و کردند خیانت فرهنگی و مکتبی نظر از و بودند ایمان از عاری ولی. بـودند آنـان

 :فرماید می ، کرده معرفی بد مردم الگوی را زن دو این قرآن. نیاوردند

 ... فَخَانَتَاه مَا صَالِحَیْنِ بَادِنَاعِ مِنْ عَبْدَیْنِ تَحْتَ کَانَتَا ل وطٍ وَامْرَاءَةَ ن وحٍ امْرَاءَةَ کَفَر وا لِلَّذِینَ مـَثَالً اللَّه  ضـَرَبَ

 

 دانش و علم : 

 خـانـواده، این در. هستند ثروتمند و دارا آگاهی و علم لحاظ از برتر خـانـواده دهـنـده تـشـکـیـل ارکـان

 از خانه، کـدبـانوی و مدیر مادر، همسر، عـنوان بـه مـذهـبـی آگـاهـیـهـای و اطـالعـات بـر افـزون زن

 به و داند می خوبی به را داری خانه و شوهرداری رسم و راه.  است برخوردار نیز زندگی الزم یهایآگاه

 ای درجـه بـه فـکـری و عـقـلی رشـد لحـاظ از و است واقف ، نهاده او بردوش مقدس شرع که وظایفی

 :فرماید می(  ص) خدا رسول. ندارد نهی و امر به نـیازی کـه اسـت رسـیـده
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 او ونهی امر به شما و برخوردارند ادب و عقل از کـه انـد کـسـانـی(  ازدواج بـرای) دخـتـران یـنبـهـتـر

 . یابی نمی نیازی

 از پدر و شوهر خانواده، سرپرست و مدیر عنوان به دینی، اطالعات بر افزون نیز ایخانواده چنین مرد

 . آشناست خوبی به نهاده، اش هعهد بر اسالم که وظایفی به و است برخوردار الزم آگاهیهای

 

 معنویت : 

 اهـل.  خـداسـت یاد و ذکر صحنه آنان زندگی. اند مـعنویت از سـرشـار بـرتـر خـانـواده در وشـوهـر زن

 .هستند آن مانند و اسـتـغـفار و توبه ونیاز، راز مناجات، و دعا قرآن، تالوت داری، زنده شـب و تـهـجـد

.  باشند می( س) فاطمه حضرت و( ع) علی حضرت بود حاکم زندگیشان بر معنویت که همسرانی نمونه

 کردند می فکر همه که ای گونه به شدند می مدهوش خشوع و تضرع فرط از نماز هنگام در المومنین امیر

 :فرمایند می( س) زهرا حضرت عبادت مورد در( ص) پیامبر و اند سپرده جان

 و درخشد می آسمان مالئکه برای ای ستاره همچون گیرد، می ارقر عبادت محراب در فاطمه دخترم وقتی

 من مقابل در او بـنـگـریـد، فاطمه من بنده بهترین به!  من مالئکه ای: گوید می آنان به بزرگ خداوند

 .کند می عبادت خویش قلب حضور تمامی با و لرزد می وجودش تمامی من خوف از و ایستاده
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 تقوا : 

-می ترگرامی دارند بیشتری پروای خدا از که را کسانی و کرده معرفی برتری معیار را واتق ، کـریم قـرآن

 «اَتْقیک مْ عِندَاللّهِ اَکْرَمَک مْ اِنَّ». شمارد

 الگـویی، لحاظ از باشد پیشتازتر الهـی تـقـوای رعـایـت در کـه ای خـانـواده هـر اسـاس هـمـیـن بـر

 مراعات را الهی ومرزهای حد. هستند خداترس و متقی شوهر و زن برتر خانواده در. شود می شمرده برتر

 .کنند می

 کـه دانـد می همسری شایسته را مردی و است کرده تاکید ویژگی این بر خانواده تـشـکـیل در اسـالم

 رشدخت ازدواج درباره شخصی. کند دوری علنی گناهان و شرابخواری زنا، مانند گناهانی از و باشد پـارسـا

 :فرمود حضرت کرد مشورت(  ع) مجتبی حسن امام با

 و گذارد می احترامش بدارد، دوست را دخترت اگر او که چرا درآور؛ باتقوا مردی ازدواج به را دخـتـرت

 .کرد نخواهد ستم او به باشد نداشته عالقه او به اگر

 

 شکر و صبر : 

 آنها. کنندنـمی تابیبی و جزع زندگی هایسختی برابر در شوهر و زن از کدام هیچ برتر خانواده در

 هنگام و گویند می سپاس را خدا دارایی وقت در شمارند،می خویش بر خدا هایهدیه را زندگی نامالیمات

 .کنند می صبوری فقر و نداری
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 دسـتـی بـا نشسته، زمین روی که دید را او آمد،( ع) فاطمه دخترش منزل بـه( ص)خـدا رسـول روزی

 اشک کند، می آرد دستی آسیاب با را گندمها دیگر دستی با و دهد می شیر گرفته، آغوش در را دشفـرزنـ

 :فرمود و زد حلقه چشمانش در

 !ساز گوارا برخود بهشت سعادت و شیرینی یاد به را دنیا مشکالت و تـلخـیـهـا!  دخـتـرم

 

 یکدیگر حقوق رعایت : 

 ای خانواده چنین در دارند کامل توجه یکدیگر حقوق به متقابل ماحترا رعایت با مرد و زن برتر خانواده در

 .است پایبند آن انجام به و آشنا خود وظیفه به اعضا از یک هر

 

 آل : ایده مدیریت 

 و خـانـه ، اخالق و مهارت ، دانش ویژگى سه از برخوردارى جهت به برتر خانواده در شوهر و زن

 ، کـاردان و الیـق مدیرى مرد ، اى خانواده چنین در. کنند مى اداره ممکن شکل بـهترین بـه را خـانـواده

. کـنـد مـى تـامـیـن حـالل طریق از را زندگى هـزیـنـه او.  اسـت درکـار جـدى و قـاطـع ، پـرتـالش

 در و است خانواده حامى.  نیست زورگویى و تحکم مبناى بر او مدیریت.  است آل ایده او همسردارى

 و مـعـنـویـات سـوى بـه را آنـان و گذارد مى تمام سنگ خانواده اعضاى حمایت و دایته و ارشاد

 :فرماید مى الوعد صادق اسماعیل درباره کریم قرآن که چنان. دهد مى سـوق سـعـادتـشـان

 (۹0:  نحل...) الزَّکوة وَ بِالصّلوةِ اَهْلَه  یَاءم ر  وَکانَ
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 سه هر در او.  است اسوه « مادرى نقش» و «دارى خانه» ،« دارى رشوه» اصلى وظیفه سه ایفاى در نیز زن

 . است برخوردار اخالق و مهارت ، دانش از شویش همچون حوزه

 مـدیریت قدرت شوهر و زن که است این ها خانواده از بسیارى در جدى آسیبهاى جمله از تـردید بـى

 و نـزاع احـتـمـال و است سست هایى خانواده نینچ بنیان. عاجزند خانواده و خانه مدیریت در یا و ندارند

 یا و دارد قرار مرد مدیریت سوء قربانى زن یا ها خانواده این در.  است فراوان آن در تزلزل و کـشمکش

 و زن مدیریت سوء قربانى فرزندان یا و بیند مى جدى آسیب خانه در زن مدیریت سوء ناحیه از مرد

 .شوهراند

 

 سالمى :ا روابط در مناسبات 

 و زن رفتارى ویژگیهاى از برخى. دارد وجود روابط و مـنـاسـبات نـوع بـهـتـریـن بـرتـر خـانـواده در

 :از است عبارت برتر خانواده در شوهر

 ایـن در دارند، مى گرامى را یکدیگر شخصیت شوهر و زن برتر خانواده در:  متقابل احـتـرام.  یـک

 از دیگر رکن عنوان به نیز مرد و شود مى نثارش احترام باالترین خانواده از ىرکن عنوان به زن به خـانـواده

 . است برخوردار شخصیتى جایگاه برترین

 او و بـدارد اش گرامى باید گیرد مى همسرى به را زنى هرکس ؛ است شده سفارش اسالمى هاى آموزه در

 باید او. نـسـازد ضـایـع را او انسانى کرامت و شخصیت و نکند خرد ستمگریهایش و آزار و اذیت با را

 از هرحال در و دهد نـمـى قـرار آن مـانـنـد و زبانى آزار و اذیت مایه و کند دلبرى خانه در و باشد محترم

 . است شده شمرده سعادتمند بسیار کند مى اطاعت او
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 یـکـدیـگر به را قىاخال خوش مراتب بهترین شـوهـر و زن بـرتـر خـانـواده در:  اخـالقـى خـوش. دو

 را یکدیگر خندان لبى و گشاده بارویى.  است باز یکدیگر براى آنها محبت گرم آغوش. کنند مى نثار

 .دهند نمى قرار واهانت زبانى و آزار مورد را یکدیگر هرگز و گویند مى سخن پاکیزه. کنند مى مالقات

 چـنـانـکـه. شود مى شمرده همسر به نسبت اخالقى خوش و لطف و محبت ابراز در مردان بهترین از مرد،

 همسایگان ، خـویـشـان و اقوام که است الهى اخالق به متخلق آنچنان بـرتر خـانـواده(  ص)خـدا رسـول

 و شوند مى مند بهره آنان صفاى و لطف و اخالقى خوش از ایمانى هاى مجموعه و آشنایان و دوستان ،

 .دهند مى قرار الگو را آنها

 در همسرش از و گشاید مى شکایت به زبان مرد نه برتر خانواده در: یکدیگر حـقـوق رعـایـت.  سـه

 . زن نه و کند مى گله او نکردن وظیفه انجام و خویش حقوق کردن پایمال
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 : آله و علیه اهلل صلى اکرم رسول( ۱) حدیث

 لَئیمٌ؛ إالّ أَهانَه نَّ ال َو کَریمٌ إالّ النِّساءَ رَمَأَک ما ألَهلى خَیر ک م أَنَا َو ألَهلِهِ خَیر ک م خَیر ک م

 را زنان بهترم، ام خانواده براى شما همه از من و باشد، بهتر اش خانواده براى که است کسى شما بهترین

 .مقدار بى و پَست شخص مگر کند نمى اهانت آنان به و بزرگوار انسان مگر دارد، نمى گرامى

 ۱۵۲0 ح 4۷۲ص الفصاحه نهج

 

 : آله و علیه اهلل صلى اکرم رسول( ۲) حدیث

 عَنْه م مَسْئ ولَةٌ هِیَ وَ  و لْدِهِ وَ بَعْلِهَا بَیْتِ أَهْلِ عَلَى رَاعِیَةٌ فَالْمَرْأَة  عَنْه مْ مَسْئ ولٌ ه وَ وَ بَیْتِهِ أَهْلِ عَلَى رَاعٍ الرَّج ل 

 فرزندان و شوهرش خانه سرپرست زن، و شود مى سئوال او از آنان درباره و است خانواده سرپرست مرد،

 .شود مى سئوال وى از آنان درباره و اوست

 ۶ص ، ۱ج ورام مجموعه

 

 : آله و علیه اهلل صلى اکرم رسول( ۳) حدیث

 یَظلِم ونَه م؛ ال َو عَلَیهِم یَحِنُّونَ َو أَهلیهِم عَلى یَتَطاوَل ونَ ال الَّذینَ ا مَّتىَ مِن الرِّجالِ خَیر 

 دلسوزشان و نکنند اهانت و نباشند خشن خود خانواده به نسبت که هستند کسانى من امّت مردان بهترین

 .نکنند ظلم آنان به و باشند

 ۲۱۶ ص األخالق مکارم

 

 

 



16 
 

 منابع : 

 ۵4ص/۶ج/ کافی اصول .۱

 ۳۵ /سباء .۲

 ۹/ توبه .۳

 ۳۳/  عمران آل .4

 ۲۵/ قصص .۵

 ۲۳/  احزاب .۶

 اربعین زیارت .۷

 ۱0/  تحریم .8

     ۱۳/ حجرات .۹

 


