
 

 

 

 

دوره وظایف پدری جلسه ششم    

29 /09/1401  

آوری یاد  

. ستا هنوز در وظایف مقدماتیگفتگوی ما   

پدری  که بین پدر و فرزندان انجام می شود که به آن ها وظایف مستقیمما در وظایف پدری یک سری وظایف داریم به طور مستقیم 

گوییم. می  

گوییم. مقدماتی میبه این وظایف یک سری وظایف داریم که به طور مستقیم با فرزندان انجام نمی شود   

 بحث ما در جلسات قبل و این جلسه درمورد استفراه مادر فرزندان است .

پدر سه وظیفه دارد . ،در بحث استفراه مادراین موضوع را بررسی کردیم که   

 استفراه عاطفی •

 استفراه مادی  •

 معنوی استفراه  •

نیم. ککتاب و سنت بررسی میدر این جلسات ما وظایف پدری را از نگاه   

 



 

: نویه معاستفرا  

منظور ما دین و دینداری نیست . وقتی می گوییم استفراه معنوی    

.   که به روح و روان مادر فرزندان ارتباط دارد   تمام موضوعاتی  یعنی   در این جا معنویت    

بخش مهمی از حیات انسان است .   روح و روان انسان  

.   روح و روان    داریم،یک جسد و یکما به عنوان انسان یک جسم    

توانیم جسم و جسد را در یک فضا هم معنی بدانیم .می  

مسائل معنوی اوست .   ،مجموعه مسائل به روح و روان انسان  

گیرد.وقتی حال روح و روان ما خوب نباشد حال جسمی ماهم تحت تاثیر قرار می  

. دارگذیافراد اثر م  ی جسم و توانمند یو رو  کنند یگاها حوادث ؛روح و روان را مختل م  

.گذاردی اثر مثبت م  ییجسم و توانا  ی رو  یو در مقابل گاها اثرات مثبت روان  

. و حساس دارد  قیو دق  فیظر  ف یکه وظا  م یبه نام مادر مواجه هست  ی شخص   کیبا    

 اریو بس  قیحساس و دق فیاون وظا   تواند  ی نم   گریباشد د  یو روان  ی که دچار مشکالت روح  یمادر

. دکن  اجرا  احسن  نحو  به    خودش  فیظر  

 

 



 

این وظایف سهم فرزندان انجام  پدر سه وظیفه در مقابل مادر فرزندان دارد که ثمر  در امور معنوی  

 است .

روانی که یک پدر بر یفه ی  ظاست.اولین و:مسیر زندگی مسیر رشد دوطرفه  فردی   رشد-1

.عهده دارد رشد فردی مادر خانواده است    

را در سه دسته مدنظر داریم :   رشد فردی   

 رشد عالئق 

  رشد جسم 

 رشد روح 

 

  .در خدمت مصلحت خانه باشد  ی خانم در خانه ادامه داشته باشد ول قیعال  دیبا:    عالئقرشد  

 ی برخ  و   باشد؛  زانیدر همان م   دیبا  ی رشد کند ؛ برخ دیبا  از عالیق  یبرخ  ست؟ یمصلحت خانه چ

 دهیخدمت به خانواده سنج  ر یدر مس  نهایانجام بشود و همه ا  گر یبه صورت د  ای  و    متوقف شود  دیبا

.شود  یم  

.دنکن  ی او حساب باز م  ی رو  شتریتر باشد ، بچه ها ب  یهر چه مادر توانا تر و قو   

 ه یر و توصدستو  مثال.   بشود  جادیکه با کالم همسر ا  ست ین  ی دستور   و  یموضوع سفارش   کیعالقه  

.ستیدر عالقه خانم ن  زمانی که .  و..  یاطیبه خ  



 

.  بردیو لذت م  شود  ی از انجام آن کار خسته نم   یعالقه آن است که آدم  یژگیو  

. ریخ  ایاوست   قیجزو عال یمادر ایعالقه خانم هست؟ آ  یچه قدر مادر  _سوال مهم    

 رشد جسم 

. دارد  یو روان  ی امور معنو  ی رو  میاست اثر مستق  یمربوط به جسم که رشد جسم   امور  

فرسوده است روح و روانش به هم   ی منزل من حس بکند در امور جسم   یاگر بانو   دیگوی م  میمرد فه

. وا  یرشد جسم   یبرا  م شوقدم    ش یخودم پ  باید  ؛ پس من   زدیریم  

.مسر محترمشون هسته  یو جسم  یپرداختن به امور ظاهر   میمرد فه  فهیوظ  

 ی چه روح  ی همسرم موثر است چه جسم  یرشد فرد  ی برا   یچه کار   میتفکر کن  یدما با  نکته مهم : 

.قیچه عال  

 رشد روح 

.همسر  یو عقل  یدر رشد روح  ی قوام بودن حت  یعنیالنساء    یالرجال قوامون عل   میگفت  

مثبت  یتوسط مرد خانه اثر بخش  تواندیاست که م  ی؛ رشد اکتساب یرشد عقل  یاز جنبه ها   یاریبس

د.یاب  



 

 بر ما اگر در پاسخ به سوال نعمت همسر   یوااز ما سوال پرسیده می شود و    این وظیفه درباره ی  

. باشد  دهیرس گاهیجا نیما به ا  یکه از اثرات منف   م یو ناتوان داشته باش  ف یو ضع  ریهمسر حق  کی  

.برسد... و  یبه امور معنو  می تواندن  گریدباشد  توقعات ما    دنه کربرآورد  ری اگر همسر ما هر روز درگ  

می فرمایند:  امیر المؤمنین على بن ابیطالب علیه السّالم   

 الَ تَجْتَِمعُ اَلْفِطْنَةُ وَ اَلْبِطْنَة 

. جمع نمى شود  رکى یپرخورى با ز  

خواسته ها   نیاست که که ا  ییمشکل از جا  یول   ه یهم عال  ی لیکردن خ  ل یو مرتب م  زیخوب و تم 

.را خدشه دار کند  یاصول اصل  

 را   منزل همه امور  دینبا  ، بدهم    دانی خانه م  یبه بانو  دیبا   افتد  یعمل اتفاق م  دانیم  ه یرشد در سا

. کنم  ی همسرم برون سپار  ی سو   امور را به   یبرخ    بهتر است.    بدهم  انجام  فقط   من  پدر  عنوان  به  

به   یاداره زندگ  ی. برا  شود  یگسترده تر م   یزندگ  یایو زوا  ابدیی  م   شیهر چه سن مرد خانه افزا

.میتر هست  ازمندیو مدبر ن  ریمد  یبانو  کی  



 

گسترده شود و در سن   ی که زندگ  شود  یمشخص م   یزمان   در خانه   تیمسئول  یتک محور  مشکل

 ن یبار سنگ  میتوان  ی شده و ما نم   رید  گریکه د  تنجاسیمرد خانه رخ بدهد . ا  یبرا  ی مشکل  کیباال  

.میدوش همسر بگذار  

 

 

 


