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 یادآوری

استفراه مادر، پدر سه وظیفه دارد  وظیفه یوظایف مقدماتی پدری،در در ین موضوع را بررسی کردیم که ا  
 استفراه عاطفی

 استفراه مادی 

 استفراه معنوی 

این وظایف کاری از پیش نمی برد.ستن اجرایی کنیم و فقط داندری را باید در عمل  پوظایف   

 رشد دوطرفه است. ریمس یزندگ ریمس

 . مادر خانواده است یدارد رشد فرد عهدهپدر بر کی که  یروان ی فهیوظ نیاول

 : می را در سه دسته مدنظر دار یفرد رشد

 ئقالع رشد

 جسم رشد

روح  رشد  



 

 

ذرد نمی  دیگر متوجه اموری که در خانه میگون باشد رت بیرپحواسش وقتی انسان *

 شود.

خانواده با خبر باشد و الویت او خانه و خانواده  پدر خانواده باید از اخبار خانه و *

ویش باشد .خ  

از این نفقه ها نفقه  یکی توسط شوهر همسر استفراه یعنی ادای نفقه ی چهارگانه *

در نفقه معنوی قرار دارد رشد فردی است که به و یکی از مواردی که  ی معنوی است

.  وعقلی بانو است  ز این بخش ها رشد روحسه بخش تقسیم می شود و یکی ا  

 

 

 

سط شوهر  رشد روحی و عقلی همسر تو  

.گیرد  جان تازه ای می ایشاند مادر بودن شیده باوقتی یک خانم عقیله و رش  

یکی از دیم دان دادن که در جلسه ی قبل در مورد آن صحبت کرمی

. ی است که باعث رشد عقلی می شود موارد   

 نفقه معنوی  رشد فردی 

ئقالعرشد   

شد جسمر  

شد روح ر  



 

کمک به باال رفتن تجربه مادر شده و به   میدان، مدیریت  ،اعتمادسه گانه با شوهر 

 رشد عقلی او کمک می کند . 

ه همسرش دهد و اصال باگر شوهر همواره سعی کند همه ی کارهارا خودش انجام 

همسرش  سال ها  بعد از گذشت زیرامی شود  خودش دچار ضرر درآینده میدان ندهد

دائم مانع تجربه کسب زیرا است  دچار کاستیلحاظ تجربه  از اما با سن باالفردی 

.  شان شدهکردن ای  

 رسیدگی های خانوادگی 

و عدم  به شمار می آید فراهم کردن بستریکی از چیزهایی که جز وظایف مرد 

برای خانم است  اندادن کارهایی که در توبرای وقت گذراندن و انجام  مخالفت

،مادر،خواهر و ...است . مثل پدرخانواده ی خویش   

می  مادریبرای  او راژی انررد در خانم شده و مخالفت با این موضوع باعث وجدان د

 کاهد .

ارتباطات دوستانه   

  وستاناز ددارای مصلحت  و مطلوب ،یک دایره ی معقولباید  خانوادهپدر  * 

.رسمیت بشناسد  را به همسرش  



 

و نه حتی اصرار   کند نه استبداد شوهر  مشخص می ا عقل و دین و عرف این دایره ر 

.  خانم   

این که همسر بتواند   ختن به معنی مدیریت و فراهم کردن بستر برایبه رسمیت شنا

ش  این امر باعث تازه سازی روح و افزای وقتی برای این موضوع هم داشته باشد است

 انرژی مادر می شود.

ژی او را تخریب  و افزایش انردر ارتباطات دوستانه همسر میزان لذت ی مداخله گر

 می کند . 

ده  وو تمام رفتار های ما باید در راستای حفظ نظام خان*تمام ارتباطات تمام گفتگوها 

   باشد . 

  جز وظایف شوهر است . همسر ی مالش *آرام 

شود .استفراه رعایت ئل مالی برخورد طوری باشد که مساباید در   

برخورد  ،ربطی ندارد بلکه به رفتار  میزان ثروتبه کمیتی نیست و این موضوع اصال 

حتی نوع گفتار مربوط است .تکریمانه و   

 

 

 


