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11 مقدمه

مقدمه

گرامی تریــن بنیــان اجتماعــی  در مکتــب واالی اســالم، خانــواده محبوب تریــن و 

نــزد خداونــد متعــال اســت و خانــواده بیشــترین تأثیــر و مهم تریــن مســئولیت را در 

بــاب تربیــت بــر عهــده دارد. 

کــدام نقــش  کــه هــر  بنیــان خانــواده بــه وجــود مــرد و زنــی بنــا نهــاده شــده اســت 

بســیار مهــم و قابــل توجهــی در آن ایفــا می کننــد. ایفــای نقش هــا نیازمنــد مهــارت ، 

کــه بتــوان بــه وســیله ی آن، روابــط درون خانــواده را بهبــود  معرفــت و دانشــی اســت 

کــه مــردان دانــش  کمــال هدایــت نمــود. ایــن تلقــی  بخشــید و خانــواده را بــه ســوی 

یــا مهارت هــای خــود را ارتقــا دهنــد؛ ولــی زنــان هم چنــان بی بهــره بماننــد، تصــور 

نادرســت و اشــتباه بزرگــی اســت. همراهــی همســران در زندگــی زناشــویی، همــواره 

دانــش،  کــه  می گــردد  برقــرار  تــوازن  هنگامــی  و  اســت  اســتوار  متقابــل  درک  بــر 

معرفــت یــا مهارت هــای زندگــی مشــترک در هــر دو موجــود باشــد و بــه اصطــالح، 

زن و شــوهر از لحــاظ فکــری، همتــا بــوده و افــق فکری شــان بــه هــم نزدیــک باشــد. 

گــر مــرِد خانــه تنهــا بــه فکــر تقویــت و ارتقــای دانــش و مهارت هــای خــود باشــد و  ا

یــج  کنــد، بــه تدر یــاد  روز بــه روز فاصلــه ی دانشــی و مهارتــی خــود را از همســرش ز

و  اختالف هــا  کــه  این جاســت  و  می انجامــد  متقابــل  درک  عــدم  بــه  رابطه هــا 

ــواده نیــز الزم اســت  عــدم تفاهم هــا خــود را نشــان خواهــد داد. از ایــن رو، زن خان

هم زمــان، بــر دانــش و مهارت  هــای زندگــی خــود بیفزایــد و خــود را از لحــاظ معنــوی 
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کــه همســرداری و تربیــت  و اخالقــی بــاال بکشــد تــا بتوانــد در وظایــف اصلــی خــود 

فرزندانــی صالــح اســت، موفــق باشــد.

رفتاری در جامعه  و  الگوی اخالقی، معنوی  به عنوان  که  روحانیان  و  طالب 

نگریسته می شوند، افزون بر خود باید به همسران خود نیز توجه کرده و زمینه های 

که رشد و کمال معنوی همسر، موجب استحکام،  رشد آنان را فراهم سازند؛ چرا 

ک و صالح را در پی دارد. گشته و تربیت نسلی پا پویایی و تعالی خانواده 

از ســوی دیگــر، بهره گیــری از تــوان و ظرفیــت همســران بــرای تبلیــغ دیــن نیــز 

وابســته بــه آن اســت و البتــه بــر خــود همســران الزم اســت بــه نقــش الگویــی خــود 

ــا  در جامعــه توجــه داشــته و همــواره بکوشــند توانایی هایشــان را افزایــش دهنــد ت

ــر، فعــال و ســازنده باشــند. بتواننــد عضــوی مؤث

کتــاب »همســران همــراه« می کوشــد فضاهایــی از دانــش و مهارت هــا را در برابــر 

دیــدگان همســران طــالب و روحانیــان بــا اســتفاده از زندگــی همســران موفق علما و 

بــزرگان دیــن ترســیم  کنــد تا بدان وســیله بتوانند به اهمیت نقــش خود در خانواده، 

تربیت نسل و نیز در جامعه پی برده و برای رسیدن به جایگاه الگویی تالش کنند.

کردنــد،  کــه در تهیــه ی اثــر حاضــر مــا را یــاری  در پایــان، از پژوهش گــران بزرگــواری 

کاظــم  به ویــژه حجــج االســالم و المســلمین آقایــان مهــدی محمــدی  صیفــار و 

کتــاب را بــر عهــده داشــتند  کــه اصــالح، ویرایــش و تدویــن نهایــی  علی محمــدی 

کــه زحمــت نظــارت و  و نیــز حجــت االســالم و المســلمین هــادی حســین خانی 

کشــیدند، صمیمانــه تشــکر و قدردانــی می نماییــم. یابــی پژوهــش را  ارز

یزی تهذیبی                                                                                        مدیریت مطالعات و برنامه ر
                                                                                       معاونت تهذیب و تربیت حوزه های علمیه
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زش واالی ازدواج ار
در آییــن حیات بخــش اســالم بــر ازدواج و تشــکیل خانــواده، بســیار اهمیــت داده 

کید شــده هیچ بنایی، دوســت داشــتنی تر از ازدواج نزد خداوند متعال  شــده و تأ

کرم اســت.2  کــه ازدواج از ســنت پیامبــر ا نیســت.1 در روایــات متعــددی آمــده 

کــه توانایی  از ســوی دیگــر، مجــرد مانــدن ناپســند شــمرده شــده و حتــی بــه کســانی 

کننــد3 و بــر اســاس  کمــک  کــه بــه ازدواج جوانــان  مالــی دارنــد، ســفارش شــده 

روایــات یکــی از وظایــف پــدر، همســر دادن فرزنــد اســت.4 

کــه در زندگــی دنیــوی موجــب رشــد  ارزش ازدواج آن قــدر واال دانســته شــده 

فــرد منجــر می شــود. بــه ارتقــای درجــه ی بهشــتی  معنــوی5 و در آخــرت 

بانوی مجتهده نصرت امین6 در ضمن خاطره های خود می گوید: 

یج؛ در اسالم، هیچ بنایی ساخته  زو 1. پیامبر اکرم فرمودند: ما ُبِنی َبناٌء ِفی ااِلسالِم َاَحّبُ ِالی اهلِل تعالی ِمَن الّتَ
که نزد خدای بزرگ، محبوب تر از ]بنای[ ازدواج باشد. )شیخ صدوق، من الیحضره الفقیه، ج3، ص383( نشده 

تی النــکاح؛ هرکــه آییــن مــرا دوســت دارد،  تی، َو ِمــن ُســّنَ کــرم فرمودنــد: َمــن َاَحــّبَ ِفطَرتــی َفلَیســَتّنَ ِبُســّنَ 2. پیامبــر ا
کــردن اســت. )کلینــی، الکافــی، ج5، ص494( کنــد و از جملــه ســنت مــن، ازدواج  بایــد از ســنت مــن پیــروی 

گــر فقیــر و تنگدســت  کنیــزان صالــح را، ا 3. مــردان و زنــان بی همســر خــود را همســر دهیــد و هم چنیــن غالمــان و 
گاه اســت. )نــور، آیــه 32( گشــایش دهنــده و آ باشــند. خداونــد از فضــل خــود آنــان را بی نیــاز می ســازد؛ خداونــد 

ــَغ؛ از 
َ
ــُه ِاذا َبل َج ــَه َو ُیَزّوِ ــُه الِکتاَب َم ِ

ّ
ــن ِاســَمُه، َو ُیَعل ــٌه: ُیَحّسِ ــِدِه َثالَث ــِد َعلــی واِل

َ
ــّقِ الَول ــن َح ــد: ِم کــرم فرمودن 4. پیامبــر ا

کــه بالــغ شــد، او را  حقــوق فرزنــد بــر پــدرش، ایــن ســه چیــز اســت: نــام نیکــو بــر او بنهــد، بــه او ســواد بیامــوزد و هنگامــی 
همســر بدهــد. )طبرســی، مــکارم االخــالق، ج1، ص474(

کــه  ــَزُب؛ دو رکعــت نمــازی  ْع
َ
ــا أ یَه ِ

ّ
ــًة ُیَصل ــْن َســْبِعیَن َرْکَع ْفَضــلُ ِم

َ
ُج أ ــَزّوِ ُمَت

ْ
ــا ال یِهَم ِ

ّ
ــاِن ُیَصل 5. َعــن رســول اهلل: َرْکَعَت

ــی، ج5، ص 328( ــی، الکاف ــد. )کلین ــرد می خوان ــه مج ک ــت  ــی اس ــاد رکعت ــر از هفت ــد، برت ــل می خوان ــان متأه انس
گردهای مرحــوم آیــت اهلل ســیدمحّمد باقر ُدرچــه ای، آیــت اهلل  6. از بانــوان تحصیل کــرده حــوزوی و مجتهــده و از شــا

ــد. ــقایی بوده ان ــان قش ــرزا جهانگیرخ ــی و می کاش ــد  ــد محّم آخون
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کاشــی هدایایــی آورده  کاشــی  و بــرای مرحــوم  روزی آمــدم بــر ســر مــزار آقــای 
گفتــم: جنــاب  بــودم؛ یــک ختــم قــرآن و صــد مرتبــه قرائــت ســوره ی قــدر. بــه او 

کــه پــاداش خوبــی بــه مــن بدهــی. آخونــد! دوســت دارم 
آخونــد  مرحــوم  خــواب  شــب،  و  بازگشــتم  خانــه  بــه  یارتمــان  ز اتمــام  از  پــس 
کــه یــک بــاغ بســیار وســیع و بــزرگ در اختیــار  کاشــی را دیــدم. در خــواب دیــدم 
ــق بــه کیســت؟ ایشــان در پاســخ 

ّ
اوســت. پرســیدم این جــا کجاســت و ایــن بــاغ متعل

یبــا، قصرهــای باشــکوه و  کــه درخت هــای ز ــق بــه مــن اســت. دیــدم 
ّ
فرمــود: متعل

ــاغ  ــاغ، ب ــن ب ــر از ای ت ــه باال ک ــه شــدم  ــان متوّج گه ــا نا ــی دارد؛ اّم ــی فراوان مناظــر دیدن
یباتــر اســت. کــه بــه مراتــب، عالی تــر و ز دیگــری اســت 

ــق بــه کیســت؟ فرمــود: آن بــاغ بــرای آیــت اهلل 
ّ
از جنــاب آخوند پرســیدم: آن بــاغ متعل

کــه مــا  کــه جنــاب آقــای خانــی! ایــن بزرگــوار  خانی  اســت. بانــو امیــن پرســیده بودنــد 
ــا پــاداش بیشــتری برده انــد؟ مرحــوم  دیــده بودیــم، درسشــان خیلــی شــلوغ نبــود؛ اّم
آخونــد کاشــی در پاســخ فرمــوده بودنــد: آری، اّمــا او دو امتیــاز بــر من داشــت: نخســت 
ــه او از ســادات و  ک ــن  ــود و مــن ازدواج نکــردم و دیگــری ای ــرده ب ک ــه او ازدواج  این ک

کرم اســت و مــن نیســتم.1 یــه پیامبــر ا ذر

ازدواج بی پیرایه و آسان 
کــه  فراوانــی  و فرهنگــی  اقتصــادی، اجتماعــی  بــا وجــود مشــکالت  متأســفانه 

از  بســیاری  بــر  خانــواده  تشــکیل  و  ازدواج  امــر  شــده،  جامعــه  دامن گیــر  امــروزه 

گردیــده و ســبب بــاال رفتــن ســن ازدواج و بــروز ناهنجاری هــای  جوانــان دشــوار 

گذشــتگان مــا  گشــته اســت. ســیره ی پســندیده ی  علمــا و  مختلــف در بیــن آنــان 

کــه بــا تســهیل شــرایط و ســخت نگرفتــن بــر جوانــان، زمینــه ی  ازدواج  بــر ایــن بــوده 

آســان و به هنــگام آنــان را فراهــم می کردنــد. 

1 .»ازدواج، جهت یابی افکار انسان«، پایگاه اطالع رسانی مرتضی آقاتهرانی، شناسه: 10987، 1394/2/5.
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کــه دختــرش را بــه ســادگی بــه  عالمــه محمدتقــی مجلســی از افــرادی اســت 

کــه در نهایــت فقــر زندگــی می کــرد، درآورد و در ایــن  گردش مالصالــح  ازدواج شــا

ک قــرار داد. مســأله، تنهــا ایمــان و دیانــت او را مــال
کمــال،  گردان مــاّ محّمدتقــی مجلســی بود و در فضــل و  ماصالــح از شــا
یــادى  شایســتگی فــراوان داشــت. پیوســته در درس شــرکت می کــرد و بــه پیشــرفت ز
ــرد. اســتادش، از  ک ــدا  ــه ازدواج پی ــل ب ــه می ک ــن  ــا ای ــوا دســت یافــت، ت ــم و تق در عل
ــح  ــّا صال ــد؟ و م کن ــدا  ــل اســت برایــش همســرى شایســته پی ــا مای ــه آی ک او پرســید 

کــرد. قبــول 
کــه در علــم و فضیلــت   مــا محّمدتقــی وارد منــزل شــده و دختــرش آمنــه بیگــم - را 
و تقــوا بــه حــد کمــال رســیده بــود - خواســت و فرمــود: اى دختــر! بــراى تــو شــوهرى 
کفایــت و فضــل و صــاح در نظــر دارم، نظــر شــما چیســت؟ دختــر در  فقیــر، ولــی بــا 
گرفــت و دختــر  جــواب پــدر گفــت: فقــر عیــب مــرد نیســت. مرحــوم مجلســی مراســمی 

خــود را بــه عقــد مــاّ صالــح درآورد... .
   آمنــه بیگــم زنــی پرهیــزکار و مجتهــده بــوده اســت. او کتابــی در فقــه و احــکام دینــی 
کــرد. وى در جمــع آورى اخبــار بعضــی از مجلــدات بحاراالنــوار، بــه بــرادرش،  تألیــف 
کــرد. بعدهــا نیــز شــوهرش بــا همــه علــم و فضلــی  مــه محّمدباقــر مجلســی کمــك 

ّ
عا

کــره می نمــود.1 کــه داشــت، در حــل بعضــی از مســائل علمــی بــا وى مباحثــه و مذا

همواره  که  طوری  به  است؛  دین  بزرگ  علمای  سنت  ساده،  و  آسان  ازدواج 

کنند. می کوشیدند هم در ازدواج خود و هم در ازواج فرزندانشان، آن را مراعات 
کــه خواســتگار می آمــد، شــهید آیــت اهلل مدنی ســه تــا نکتــه را  بــرای دخترهــا 
کــه خســیس  دّقــت می کردنــد: یکــی تقــوای دامــاد، دیگــر اخــاق او و ســوم ایــن 
یــه ای انــدك،  نباشــد. تحقیــق می کردنــد و بــا خانــم مشــورت می  کردنــد و بعــد بــا مهر

گلشن ابرار، ج3، ص109-108.  1. جمعی از پژوهشگران، 
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کنــد. طلبــه پــس از ســال ها تحصیــل، یــا بایــد بــه پژوهــش و تفقــه در علــوم اســالمی 

اســالمی  اندیشــه  مرزهــای  از  شــده،  مجتهــد  و  دانشــمند  و  بپــردازد  انســانی  و 

ــکام و  ــا اح ــردم را ب ــود و م ــغول ش ــت مش ــغ و تربی کار تبلی ــه  ــا ب ــد؛ ی کن ــت  محافظ

معــارف اســالمی آشــنا ســازد و یــا در یکــی از ارگان هــا و نهادهــای حکومتــی بــه 

فعالیت هــای اجرایــی فرهنگــی بپــردازد.

که  می دهد  تشکیل  را  طلبگی  زندگی  از  مهمی  بخش  تحصیل  حال،  هر  در 

پس  یعنی  یک؛  سطح  طی  از  پس  غالبا  طالب  و  می کشد  طول  سال  چندین 

از شش هفت سال از آغاز تحصیل، اقدام به ازدواج می کنند. مهم ترین معیار 

ک های دیگر در مراتب  طلبه ها در انتخاب همسر، تدین و ایمان فرد است و مال

در  را  ذیل  موارد  می کوشد  می کند،  ازدواج  که  طلبه ای  می گیرند.  قرار  بعدی 

کند و برای به دست آوردن و ایجاد آنها سخت  زندگی خانوادگی خود مراعات 

گردد: به تالش می پردازد و انتظار دارد همسرش نیز در این راه هم گام 

1. مبنــای زندگــی طــالب، بــر اســاس اخــالق  و دین محــوری، تکلیف گرایــی و 

مســئولیت مداری اســت و البتــه خانواده هــای ایشــان بــه رعایــت ایــن مــوارد از 

همــه ســزاوارتر هســتند.

تمام  به  کامل  طور  به  طلبه ها  همه ی  که  نیست  آن  سخن  این  معنای  البته 

خواسته های دین در همه ی عرصه ها از جمله زندگی خانوادگی عمل می کنند، 

اقشار جامعه  و  افراد  و مثل همه ی  از جنس همین مردم هستند  نیز  آنها  بلکه 

فراخور  به  و  رفتار هستند  و  ایمان، اخالق  نقاط قوت و ضعف هایی در  دارای 

کسب معارف دینی و یادگیری علوم اسالمی و تربیت نفس خود  که در  زحمتی 
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میزان  و  هستند  رفتاری  و  ایمانی  مختلف  سطوح  و  مراتب  دارای  می کشند، 

پایبندی شان به دین و رفتار بر اساس آن، می تواند متفاوت باشد. 

بنابرایــن  طلبه هاســت.  کثــر  ا خواســته  تجمــالت،  بــدون  و  ســاده  زندگــی   .2

کــه بــا طلبــه ازدواج می کنــد، توقــع داشــتن زندگــی اشــرافی، خانــه ی  کســی  بــرای 

گران قیمــت و... نابجــا اســت. مجلــل، لباس هــای فاخــر و 

3. طالب عمدتا به خانواده، همسر و فرزندان اهمیت می دهند و به اصطالح، 

خانواده دوست هستند. خانواده از نظر آنان بر خویشان و دوستان اولویت دارد 

یارتی بروند، همسر و  و به همین منظور، هرگاه بخواهند به مسافرت تفریحی یا ز

گعده های دوستانه داشته اند،  گر پیش از ازدواج،  فرزندان را نیز با خود می برند. ا

گعده های خانوادگی تبدیل می کنند.  گعده های دوستانه را به  پس از ازدواج، 

4. نشاط و شادابی و تفریح سالم برای خانواده، موجب تمدد اعصاب، همبستگی 

اعضای خانواده، تولید خاطره های مشترک و استحکام خانواده می شود؛ البته 

طلبه ها برخالف بعضی از خانواده ها،  ضمن این که می کوشند شادابی و تفریح 

گناه آلود دور می سازند. کنند، آن ها را از تفریح های ناسالم و  را در خانواده ایجاد 

سالم  زندگی  یک  جسمی،  و  روحی  لحاظ  از  که  است  آن  طلبه ها  تالش   .5

از  را  فرزندان  و  همسر  می کوشند  این رو  از  سازند.  فراهم  خانواده  اعضای  برای 

گرفتار آسیب های اخالقی و اجتماعی نگردند.  محیط های ناسالم دور سازند تا 

به  خویشان  و  فرزندان  همسر،  با  سازنده  و  مؤثر  خوب،  رابطه  یک  برقراری   .6

یاد آن، از اولویت های زندگی طلبگی است. احترام، ادب،  سبب آثار و برکات ز

محبت و دوست داشتن متقابل نیز به شدت ارزشمند محسوب می شود.
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نتیجه سخن این که، ازدواج و زندگی با طلبه از جهاتی با سایر اقشار جامعه 

دین،  به  آنان  انتساب  از  ناشی  تفاوت  این  که  است  روشن  و  است  متفاوت 

که در جامعه دارند.  انتظارهای مردم و هم چنین به سبب جایگاهی است 

کــه مشــتاق ازواج بــا طلبــه و در پــی زندگــی ایمانــی هســتند،  کســانی  بنابرایــن، 

کننــد و تمــام جوانــب زندگــی  بایــد پیــش از ازدواج، ماننــد همــه ی مــردم، تحقیــق 

ــا چشــمی  ــا و محدودیت هــای آن، خــوب بســنجند و ب ــا طلبــه را از جهــت مزای ب

بــاز و ناظــر بــه واقعیت هــای زندگــی طلبگــی، تصمیــم بگیرنــد. 

   از مقام معظم رهبری نقل خاطره ای  در  آقای دکتر غالمعلی حداد عادل 

می گوید: 
از     آیت اهلل خامنه ای بزرگوار حضرت  از خواستگاری خانواده ی  روز پس  چند 
گر خدا  دختر بنده، خدمت مقام معظم رهبری رسیدم. ایشان فرمودند: آقای دکتر! ا
و  آقامجتبی  فرمودند:  چطور؟  کردم  عرض  یم.  می شو یشاوند  خو هم  با  بخواهد 
 یک دیگر را پسندیده اند و در گفت وگو به نتیجه رسیده اند. حاال 

ً
دخترخانم شما ظاهرا

نظر شما چیست؟ عرض کردم: آقا اختیار ما هم دست شماست! آقا فرمودند: شما و 
همسرتان استاد دانشگاه هستید و زندگی شما با زندگی ما متفاوت است. تمام زندگی 
کهنه است. خانه ما هم دو اتاق اندرونی دارد  کتاب هایم، یک وانت لوازم  ما غیر از 
ید  که مسئوالن می آیند و با من دیدار می کنند. من پولی برای خر و یک اتاق بیرونی 
که قرار است، در یک طبقه ی آن آقامصطفی و  کرده ایم  خانه ندارم. خانه ای اجاره 
یم و شما زندگی خوبی  در طبقه ی دیگر آقامجتبی زندگی کنند. ما زندگی معمولی دار
ید. مثل ما زندگی نکرده اید. آیا دختر شما حاضر است با این وجود زندگی کند؟!  دار

یبایی و دقت سخن رهبر معظم انقاب برای من بسیار جالب بود. موضوع را به  ز
دخترم گفتم و او با روی باز استقبال کرد.1

یستی مقام معظم رهبری«؛ خبرگزاری تسنیم، شناسه خبر: 390623، 1393/3/13. 1. »نگاهی به سلوک و ساده ز
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آشنایی با محدودیت های ازدواج با طلبه
که افراد مشهور در جامعه، دارای محدودیت هایی هستند و به سبب  همان طور 

نمی توانند  کاری  هر  بروند،  نمی توانند  جایی  هر  اجتماعی شان،  موقعیت های 

بکنند و هر حرفی را نمی توانند بزنند؛ طلبه ها و روحانیان و خانواده های ایشان 

نیز با توجه به موقعیت خاص اجتماعی شان و به اقتضای مسئولیت و رسالتی 

که  که بر دوش دارند، محدودیت هایی دارند. طلبه ها و روحانیان، از آن جهت 

دین  آموزه های  با  را  خود  زندگی  بیشتر  باید  هستند،  دین  نمایاننده  و  نماینده 

و  آنها  برای  را  محدودیت هایی  انتساب،  این  است  طبیعی  دهند.  تطبیق 

خانواده شان در جامعه تحمیل می کند.

     خداونــد متعــال همــه ی مــردم را بــه زندگــی دین مدارانــه دعــوت می کنــد و از 

کــه زندگــی خــود را بــا آموزه هــای دیــن وفــق دهنــد. ایــن انطبــاق  آنــان می خواهــد 

ــه طــور طبیعــی محدودیت هایــی را در پــی دارد؛  ــه دســتورهای دیــن، ب و عمــل ب

کــه شــدت انتسابشــان بــه دیــن بیشــتر اســت، بیشــتر  ولــی از طلبــه و روحانــی 

کــه بــه آموزه هــای دیــن تعهــد و التــزام داشــته باشــند. ایــن مســأله،  انتظــار مــی رود 

متعــال  خداونــد  کــه  روســت  ایــن  از  می شــود.  شــامل  نیــز  را  آنــان  خانــواده ی 

کــرم را مــورد خطــاب قــرار داده و می فرمایــد: همســران پیامبــر ا
ــد  ــر، مشــا مانن َســاِء...؛1 اى مهســران پیامب ــَن الّنِ ــٍد ِم َح

َ
َكأ ــُتنَّ  ْس

َ
ــِیِّ ل ــاَء الّنَ ــا ِنَس َی

ــان ]دیگــر[ نیســتید.   هیــچ یــك از زن

پیامبــر  زنــان  بــرای  را  محدودیت هایــی  دیگــر،  آیه هــای  و  آیــه  ایــن  در  ســپس 

گیرنــد و دنبــال  کننــد یــا از پیامبــر طــالق  کــه یــا بایــد آن هــا را مراعــات  برمی شــمارد 

1. احزاب، آیه 32.
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زندگــی دنیایــی خــود برونــد. همســران طــالب و روحانیــان بــه ســبب موقعیــت  

کــه موقعیــت  اجتماعی شــان، شــباهت هایی بــا زنــان پیامبــر دارنــد. همــان طــور 

اجتماعــی پیامبــر بــرای زنانــش محدودیــت ایجــاد می کنــد، موقعیــت روحانیــان 

ــت.1  ــت آور اس ــان محدودی ــرای همسرانش ــز ب نی

البته آن طرف قضیه هم همین طور است: 
ْعَتْدَنــا 

َ
َوأ  ِ َتــْین َمَرّ ْجَرَهــا 

َ
أ ــا  ُنْؤِتَ ــا   َصاِلً

ْ
َوَتْعَمــل َوَرُســوِلِه   ِ

ِلَّ ــَنّ 
ُ

َیْقُنــْت ِمْنك َوَمــْن 
کنــد و  کــس از مشــا بــرای خــدا و پیامبــرش خضــوع  مًیــا؛2 و هــر  َكِر ْزًقــا  ــا ِر َ لَ
ــام دهــد، پــاداش او را دو چنــدان خواهــم ســاخت، و روزی  عمــل صالــح انج

کــرده امی. پــرارزیش بــرای او آمــاده 

یعنــی نمــاز زن پیامبــر بــه  طــور معمولــی دو برابــر نمــاز دیگــران اجــر دارد و عبادتــش 

دو برابــر عبــادت دیگــران پــاداش دارد. 

مقام معظم رهبری  در ذیل این آیه ی شریفه می فرماید:
 ایــن، خطــاب بــه زن هــای پیغمبــر اســت. امــا زن هــای پیغمبــر خصوصیتــی ندارنــد؛ 
کــدام  خصوصیــت زن هــای پیغمبــر، انتصــاب بــه پیغمبــر اســت. مــن و شــما هــر 
انتصــاب بیشــتر و موقعیــت خطیــر و ممتــازی در جامعــه داشــته باشــیم، همیــن 
ــر - ایــن را ادعــا نمی کنــم -  یــم دو براب خصوصیــت در مــا هــم هســت. البتــه نمی گو
گــر مــا خطایــی انجــام دهیــم،  یــم و مــن از شــما بیشــتر. ا امــا بــا دیگــر مــردم فــرق دار
گــر مــا  خطــای مــا مثــل خطــای مــردِم عــادی نیســت؛ ســنگین تر و ســخت تر اســت. ا
خــدای نکــرده کســی را بــه وادی ضالــت و گمراهــی انداختیــم، بــا عمــل مشــابِه 

کــه در جامعــه دارای موقعیــت اجتماعــی هســتند، ملــزم بــه پذیرفتــن محدودیت هــا می باشــند  کســانی  1. البتــه تمــام 
شــغلش،  تناســب  بــه  کســی  هــر  نــدارد.  وجــود  فرقــی   ... و  پزشــک  نظامــی،  دانشــگاه،  اســتاد  روحانــی،  میــان  و 

یــادی از آن هــا وجــود دارد. بــوده و انتظارهــای ز محدودیت هایــی دارد؛ ولــی بعضــی از موقعیت هــا حســاس 
2. احزاب، آیه 31.
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دیگــری تفــاوت دارد.1

کــه در زندگــی بــا یــک طلبــه ممکــن اســت وجــود داشــته  بعضــی از محدودیت هــا 

باشــد، بــا اســتفاده از چنــد آیــه بــه صــورت مختصــر توضیــح داده می شــوند.

گرایــی پرهیــز می دهــد  گرایــی: خداونــد زنــان پیامبــر را از دنیا 1. پرهیــز از دنیا

ــر جــدا شــوید.  ینت هــای آن هســتید، از پیامب ــا و ز ــر خواهــان دنی گ ــد ا و می فرمای

ــرار  ــر و ق ــی پیامب ــت اجتماع ــدن از موقعی ــدا ش ــای ج ــه معن ــر، ب ــی از پیامب جدای

گرفتــن در موقعیــت اجتماعــی دیگــر اســت. چــون در موقعیــت دیگــر، انتســاب 

بــه پیامبــر از بیــن رفتــه، آن محدودیــت نیــز وجــود نــدارد.
ّنَ 

ُ
ْعك َمّتِ

ُ
ْینَ أ

َ
ا َفَتَعال یَنَتَ ْنَیا َوِز

ُ
َیاَة الّد َ ُكْنُتنَّ ُتِرْدَن الْ َواِجَك ِإْن  ْز

َ
 ِل

ْ
ِیُّ ُقل ا الّنَ َ ّیُ

َ
َیا أ

گر خواهان زندگى دنیا و  یال؛2 اى پیامبر به مهسرانت بگو ا ّنَ َسَراًحا َجِ
ُ

ْحك َسّرِ
ُ
َوأ

كمن.  ینت آنید، بیایید تا مهرتان را بدهم و ]خوش و[ خرم مشا را رها  ز

پیامبــر  همســران  مســلمانان،  وســیله ی  بــه  جنگــی  غنایــم  کســب  دنبــال  بــه 

کرم بــه توســعه ی زندگــی رو آوردنــد و از آن حضــرت، وســایل و امکانــات  ا

کــرد و بــه مــّدت  کردنــد. رســول خــدا بــا خواســته ی آنــان مخالفــت  رفاهــی طلــب 

گرفــت تــا آیــات مــورد بحــث نــازل شــد. یــک مــاه از آنــان فاصلــه 

کــه رهبــران جامعــه، حتــی در صــورت داشــتن امکانــات       ایــن آیــه بیــان مــی دارد 

کننــد و الگــوی تهی دســتان باشــند. همســر مقــام  رفاهــی، بایــد ســاده زندگــی 

معظــم رهبــری  می گویــد:
یبایــی خــوب  کــه مــا اشــیای تجماتــی را بــه خانه مــان راه نداده ایــم. ز سال هاســت 
خانه مــان  در  مــا  بکنیــم.  تجماتــی  زندگــی  درگیــر  را  نبایــد خودمــان  امــا  اســت؛ 

1. بیانات در دیدار جمعی از مداحان، 1384/05/05.
2. احزاب، آیه 28.
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دکوراســیون بــه معنــای متــداول آن، فرش هــا و پرده هــای قیمتــی، مبلمــان و غیــره 
آقــای  کرده ایــم. والدیــن  رهــا  ایــن چیزهــا  از  را  پیــش خودمــان  یــم. ســال ها  ندار
خامنــه ای در ایــن رابطــه سرمشــق مــا بوده انــد و مــادر ایشــان چنیــن تجماتــی را 
مــورد انتقــاد قــرار می دادنــد و مــن نیــز همیــن عقیــده را دارم. همیشــه بــه فرزندانمــان 
یــرا  کــه آن هــا هــم بایــد در رفتــار شخصی شــان این گونــه باشــند؛ ز توصیــه می کنــم 

اشــیای لوکــس، غیــر ضــروری می باشــد.1

2. پرهیــز از رفتارهــای نامتناســب بــا جایــگاه: مناســب اســت همســران طــالب و 

روحانیــان در ارتبــاط بــا نامحرمــان و در انظــار عمومــی، از صحبــت غیرضــروری، 

کــردن، پوشــیدن لباس هــای تنــگ و نامناســب و  ینت هــا، آرایــش  کــردن ز آشــکار 

کلــی از  بــر اســاس مــد روز و امثــال این هــا بیــش از ســایر زنــان بپرهیزنــد و بــه طــور 

کننــد. کــه خــالف شــأن روحانیــت اســت، دوری  رفتارهایــی 
َقــْوِل...؛ 2اى 

ْ
َضْعــَن ِبال نْ َ

 ت
َ

َقْیــُتنَّ َفــال
َ
َســاِء ِإِن اّت َحــٍد ِمــَن الّنِ

َ
َكأ ْســُتنَّ 

َ
ــِیِّ ل َیــا ِنَســاَء الّنَ

وا  گــر ســر پــر مهســران پیامبــر! مشــا ماننــد هیــچ یــك از زنــان ]دیگــر[ نیســتید. ا
ــاز ســخن مگوییــد. ــه ن ــد، پــس ب ی دار

بــه ســبب موقعیت هــای علمــی، شــغلی  از روحانیــان،  احتمــال دارد بعضــی 

آنهــا  همســران  و  باشــند  برخــوردار  خوبــی  رفاهــی  امکانــات  از  خانوادگــی،  و 

ــن  ــای دی ــل توصیه ه ــه دلی ــا ب کار آنه ــن  ــی ای ــد؛ ول کنن ــی  ــرافی زندگ ــد اش بخواهن

بــه زندگــی ســاده، ســیره ی معصومیــن ، رعایــت حــال عمــوم مــردم و به ویــژه 

اســت.  توجیه ناپذیــر  روحانیــت،  از  مــردم  انتظارهــای  و  تهی دســتان 

     زندگــی در خانه هــای مجلــل، تعویــض ســاالنه اثــاث و مبلمــان منــزل، خریــد 

محجوبــه  مجلــه  از  برگرفتــه  ص98؛   ،1382 مبلغــان،  مجلــه  دینــی«،  مبلغــان  وظایــف  و  »خانــواده  تبریــزی،   .1
.1372 کشــور(،  از  خــارج  بــرای  انگلیســی  زبــان  بــه  )نشــریه ای 

2. احزاب، آیه 32.
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گران قیمــت و مــد روز و تعویــض زودهنــگام  بیــش از انــدازه ی لباس هــای نــو، 

آنهــا، اهمیــت دادن بیــش از حــد بــه لــوازم دکــوری خانــه، خریــد ماشــین های 

بــه دور اســت و پیامدهــای منفــی  از زّی طلبگــی  گران قیمــت و ســایر مــوارد، 

دارد. جبران ناپذیــری 

3. اولویــت داشــتن در رعایــت آداب و اخــالق اســالمی: همســران روحانیــان 

نســبت بــه انجــام رفتارهــای اخالقــی و آداب اســالمی و مناســب شــأن روحانیــت 

اولویــت دارنــد. رعایــت احــکام اســالمی، اهمیــت دادن به نمــاز اول وقت، احترام 

بــه همســر، بزرگ ترهــا و خویشــان، رعایــت نظافــت و تمیــزی، خیرخواهــی و ... از 

جملــه ی ایــن رفتارهــا اســت. مــردم، نــه تنهــا از روحانیــان، بلکــه از خانــواده ی 

آنــان به ویــژه همسرانشــان انتظــار دارنــد الگــوی زنــان جامعــه باشــند. همــان طــور 

کــرد، یــا  کرم نخســت خانــواده و نزدیــکان خــود را بــه اســالم دعــوت  کــه پیامبــر ا

کنیــز بــه پدرشــان  دخترشــان حضــرت فاطمــه زهرا وقتــی بــرای درخواســت 

ــه آخــرت  ــه باشــد؛ ولــی پیامبــر توجــه او را ب کمــک حــال او در خان ــا  کــرد ت رجــوع 

جلــب نمــود؛ روحانیــان و همســران آنــان نیــز چنیــن وظیفــه ای دارنــد.

کثــر طلبه هــا و روحانیــان،       4. برخــالف دیــدگاه نادرســت بعضــی از مــردم، ا

زندگــی ســاده و زاهدانــه دارنــد و بــه علــت تحصیــل و به ویــژه در اوایــل زندگــی 

بــا  یــج  بــه تدر مشــترک از مشــکالت مالــی رنــج می برنــد؛ ولــی ایــن مشــکالت 

کمتــر می شــود. اجرایــی  و  تبلیغــی  فعالیت هــای علمــی،  انجــام دادن 

5. محدودیــت دیگــر، مربــوط بــه هجــرت تحصیلــی یــا تبلیغــی طلبه هــا اســت 

ــه  ــه دور از شــهر خــود ب ــر طلبــه ای ب گ ــج می دهــد. ا ــان را رن گاهــی همســران آن ــه  ک
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تحصیــل می پــردازد و پــس از ازدواج، همســرش را نیــز بــه آن شــهر می بــرد؛ ممکــن 

کنــد یــا  اســت غــم غربــت و دوری از پــدر و مــادر و بســتگان، همســر را اذیــت 

کوتــاه مــدت چنــد روزه تــا یکــی دو ماهــه بــه بعضــی از مناطــق  ســفرهای تبلیغــی 

گــردد. البتــه  ــواده و همســر  شــهری و روســتایی دوردســت، موجــب دوری از خان

کنــد، اجــر و  را در راه خــدا تحمــل  ایــن ســختی ها  گــر همســر طلبــه، همــه ی  ا

یــادی نــزد خداونــد خواهــد داشــت و در اجــر فعالیت هــای علمــی و  پــاداش ز

ــود.    ــد ب ــریک خواه ــرش ش ــی همس فرهنگ

کــه جزئــی از خانــواده ی بــزرگ  6. همســر طلبــه هماننــد خــود طلبــه، بایــد بپذیــرد 

بــر اثــر ســختی های زمانــه و تبلیغــات ســوء و  روحانیــت شــده و احتمــال دارد 

کنایه هــا، ناســزاها، نگاه هــای بدبینانــه و  نــاروای دشــمنان، در تیــررس نیــش و 

گیــرد. تحمــل ایــن ســختی ها در راه خــدا، پذیــرش  رفتارهــای زشــت دیگــران قــرار 

کــه هماننــد زنــان  کــرده و از او شــیرزنی خواهــد ســاخت  همســری طلبــه را آســان 

کننــد و  صــدر اســالم و انقــالب اســالمی، در راه اســالم و انقــالب جان فشــانی 

ــان باشــند. ــرای ســایر دختــران و زن روشــنگر راه ب
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کــه در طــول  انســان مجموعــه ای از توانایی هــا و اســتعدادهای فراوانــی اســت 

زندگــی بایــد بــه فعلیت و شــکوفایی برســند. خودســازی، فراهــم آوردن زمینه های 

پــرورش اســتعدادهای درونــی و بــه ظهــور و فعلیــت رســاندن امکانــات بالقــوه ای 

کــه خــدای متعــال در فطــرت انســان قــرار داده اســت تــا در نتیجــه ی آن، بــه  اســت 

گــردد.  کمــال حقیقــی نایــل و از لــذت ســعادت در دنیــا و آخــرت برخــوردار 
و  دادن  شــکل  یــش،  خو بــه  پرداختــن  کلــی  طــور  بــه  و  خودســازی  از  منظــور 
نظــر  در  انگیزه هــا،  یــت  تقو و  تصحیــح  و  حیاتــی  فعالیت هــای  بــه  جهت بخشــی 

اســت.1  خداونــد  بــه  قــرب  بــرای  فعالیت هــا  ســوگیری  و  نهایــی  مقصــد  گرفتــن 

کسب معارف و نیز تربیت معنوی خود  پرورش استعدادها از طریق علم آموزی و 

کسب  که با  کسی است  )با عبادت و پرستش( به دست می آید. وظیفه ی هر 

کند  معارف الهی و رشد معنوی خود، برای رسیدن به سعادت حقیقی تالش 

و ضرورت این امر برای همسران طلبه ها و روحانیان از هر قشر دیگری آشکارتر 

است. بنابراین آنان برای هم گامی با شوهرانشان، الزم است به ارتقای علمی و 

کنند. معرفتی، اخالقی و معنوی و مهارت های زندگی اقدام 

1. مصباح یزدی، به سوی خودسازی، ص21.
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الف( ارتقای علمی و معرفتی
 طلبه هــا پــس از ســال ها تحصیــل در حــوزه و بهره گیــری از اســاتید و از جملــه 

ــه  اســاتید اخــالق، خــود را از لحــاظ علمــی و معنــوی رشــد می دهنــد و ســپس ب

ازدواج اقــدام می کننــد. بــرای داشــتن زندگــی مشــترک موفــق، تناســب ســطح 

بــه هــم نزدیــک نباشــد،  آنهــا  افــق فکــری  تــا  فکــری زوجیــن ضــروری اســت و 

خانــواده از اســتحکام و پایــداری الزم برخــوردار نخواهــد شــد تــا چــه رســد بــه 

این کــه چنیــن خانــواده ای بتوانــد در ســطح جامعــه، بــرای دیگــران الگــو نیــز باشــد 

کــرده و بــه جامعــه تحویــل دهــد. یــا فرزندانــی صالــح و مؤمــن تربیــت 

گر همسر   ارتقای سطح فکری، مستلزم علم آموزی1 و کسب معرفت2 می باشد. ا

طلبه، چه پیش از ازدواج یا پس از آن نتواند خود را از لحاظ فکری ارتقا دهد، 

کرد و میان آن ها فاصله  عاطفی و آن گاه  یج زبان هم دیگر را درک نخواهند  به تدر

از لحاظ علمی و معرفتی  گر  ا بنابراین همسر طلبه  ایجاد خواهد شد.  جدایی 

در سطح پایینی قرار دارد، باید بکوشد از راه های ممکن، علم و معرفت خود را 

گردد یا این که خود طلبه، آموزش های دینی را  ارتقا داده و هم افق همسر خویش 

به همسر یاد دهد. همسر حضرت امام خمینیدر خاطرات خویش می گوید:
یــه رفتــم و کاس هفتــم  یــک ســال بعــد از گرفتــن تصدیــق ششــم، بــه دبیرســتان بدر
کــردم، بــرای فرانســه معلــم  را خوانــدم. دو مــاه بعــد از این کــه کاس هشــتم را شــروع 
کــه از قــم بــه تهــران آمدنــد، »جامــع المقدمــات«3 را مدتــی پیــش  گرفتــم. ... پــدرم 

گاهی ها و مهارت های مربوط به زندگی است. کسب آ 1. علم در این جا به معنای داشتن تحصیالت رسمی و 
یستی است. گاهی  و شعور و فهم الزم از طریق تجربه های ز 2. به معنای داشتن آ

کــه طــالب در ســال اول طلبگــی، شــروع  کتــاب دربــاره صــرف و نحــو عربــی اســت  3. جامع المقدمــات شــامل چنــد 
ــه خوانــدن آن می کننــد. ب
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ایشــان خوانــدم. بعــد از ازدواجــم، امــام بــه مــن تعلیــم می دادنــد. پــس از مدتــی 
کردنــد بــه  کــه چــون بــا اســتعدادم، احتیــاج بــه تعلیــم نــدارم و شــروع  گفتنــد  بــه مــن 
یــس جامــع المقدمــات. همــه درس هــای جامــع المقدمــات را خوانــدم. البتــه  تدر
ســال اول »هیئــت« خوانــدم و بعــد از آن، شــروع بــه خوانــدن جامــع المقدمــات 
ــردم و وقتــی ســیوطی تمــام شــد،  ک کــه »ســیوطی«1 را شــروع  ــردم. دو بچــه داشــتم  ک
چهــار بچــه داشــتم. وقتــی بچــه چهــارم ... بــه دنیــا آمــد، دیگــر وقــت مطالعــه و درس 

کردنــد.3  خوانــدن نداشــتم؛ ولــی ایشــان »شــرح لمعــه«2 را شــروع 

گاهــی و  کــه همســران طــالب بایــد بــه آن هــا اهتمــام بورزنــد و آ از امــور ضــروری 

بانــوان(  ویــژه  احــکام  )به ویــژه  احــکام  افزایــش دهنــد، عقایــد،  را  دانــش خــود 

و معــارف اســالمی اســت. امــروزه بــا وجــود اینترنــت، شــبکه های اجتماعــی، 

بهانــه ای  دیگــر،  گــون  گونا روش هــای  و  متعــدد  کتاب هــای  فشــرده،  لوح هــای 

گاهی هــای الزم، نخســت  کســب آ بــرای ندانســتن عقایــد و احــکام وجــود نــدارد. 

بــرای خــود همســران ســودمند اســت و در مرحلــه ی بعــد، ســایر بانــوان می تواننــد 

پرســش های خــود را از آنــان بپرســند. 

کتــاب  کتــاب »البهجــه المرضیــه فــی شــرح الفیــه بــن مالــک«، نوشــته عبدالرحمــن بــن ابوبکــر ســیوطی مشــهور بــه   .1
کتــاب در ســال دوم طلبگــی خوانــده می شــود. »ســیوطی«، دربــاره علــم نحــو بــه زبــان عربــی اســت. ایــن 

یــن الدیــن جبــل عاملــی )911-966 ق(  کتــاب فقهــی »الروضــه البهیــه فــی شــرح اللمعــه الدمشــقیه«، نوشــته ز  .2
ــت. ــوزه  اس ــی ح ــای درس کتاب ه ــی از  ــون یک کن ــم ا ــه ه ک ــی  ــهید ثان ــه ش ــروف ب مع

3. ستوده، پابه پای آفتاب، ج1، ص51.
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    شهید آیت اهلل قدوسی چنین دیدگاهی داشته است. همسر ایشان می گوید: 
را علی رغــم مخالفــت  توحیــد1  کــه مکتــب  بــود  کســی  شــهید قدوســی نخســتین 
کــرد و معتقــد بــود زنــان بــرای رشــد بهتــر آینــده ی  بســیاری از بــزرگان حــوزه راه انــدازی 

 نهج الباغــه اشــراف داشــته باشــند.2
ً
جامعــه، بایــد بــه مســائل دینــی خصوصــا

مقــام معظــم رهبــری   نیــز دربــاره ی اهمیــت توجــه بــه رشــد معرفتــی و اخالقــی 

بانــوان می فرماینــد:
اّوالً فکــر رشــد زنــان از لحــاظ معنــوی و اخاقــی، بایســتی یــک فکــر رایــج در میــان 
خــوِد زنــان باشــد. خــوِد بانــوان بایــد بیشــتر بــه ایــن مســأله بیندیشــند. خــوِد آنهــا بــه 
ــد. همــان  کنن ــی رو  ــه مســائل اساســی زندگ ــه و ب ــه مطالع ــات، ب ــه معلوم ــارف، ب مع
ــن کشــور،  ــه در دوران حکومــت طاغــوت در ای ک ــی موجــب شــد  تربیــت غلــط غرب
ینت هــای بی خــودی، تبــّرج و خودنمایــی تمایــل پیــدا  زنــان بــه آرایــش، تجّمــات، ز
کننــد؛ کــه ایــن هــم از نشــانه های مردســاالری اســت. یکــی از نشــانه های مردســاالرِى 
ــش  ــد زن آرای ین ــذا می گو ــد؛ ل ــرد می خواهن ــرای م ــه زن را ب ک ــن اســت  ــا همی غربی ه
ــن در  ــن آزادی زن نیســت؛ ای ــن مردســاالری اســت؛ ای ــرد! ای ــذاذ بب ــرد الت ــا م ــد، ت کن
حقیقــت آزادی مــرد اســت. می خواهنــد مــرد آزاد باشــد، حّتــی بــرای التــذاذ بصــری؛ 
یق می کننــد! البتــه  لــذا زن را بــه کشــف حجــاب و آرایــش و تبــّرج در مقابــل مــرد تشــو
ایــن خودخواهــی را بســیاری از مــردان در جوامعــی کــه از دیــن خــدا بهره منــد نبودنــد، 
از دوران هــای قدیــم هــم داشــتند، امــروز هــم دارنــد. غربی هــا هــم مظهــر اعــای ایــن 
گاهــی، کســب  بودنــد. پــس، ایــن مســأله کــه زن بــه ســمت معرفــت، علــم، مطالعــه، آ
ــه  گرفت ــی جــّدی  ــوان خیل ــان خــوِد بان ــد در می ــد، بای کن معلومــات و معــارف حرکــت 

1. از فعالیت هــای آیــت  اهلل قدوســی بــرای آشــنایی بانــوان بــا اعتقــادات و مبانــی فکــری اســالم، تأســیس »مکتــب 
توحیــد« در ســال 1352ش بــود. مکتــب توحیــد در طــول ســال های پیــش از انقــالب بــا آمــوزش اســالمی بــه زنــان 
کــه در بســیج زنــان بــرای تحقــق انقــالب نقــش داشــتند. بعــد از انقــالب ایــن مرکــز  کنــد  توانســت نیروهایــی را تربیــت 

ــرار، ج2، ص833( ــن اب ــد. )گلش ــران ش ــه خواه ــوزه علمی ــه ح ــل ب تبدی
2. خبرگزاری رسمی حوزه، شناسه خبر: 355816، 1394/05/15.



35 فصل دوم: خودسازی

شــود و بــه آن اهمیــت بدهنــد.
گــر کشــور بتوانــد جامعــه ی زنــان را بــا تکیــه بــر تعلیمــات اســامی، بــا همــان معارفــی  ا
ــی و  ــه پیشــرفت و ترّق ک ــدارم  کنــد، مــن تردیــدی ن ــه اســام خواســته اســت، آشــنا  ک
تعالــی کشــور مضاعــف و چنــد برابــر خواهــد شــد. در هــر میدانــی کــه بانــوان مســئوالنه 
وارد شــوند، پیشــرفت در آن میــدان چنــد برابــر خواهــد شــد. خصوصیــت حضــور 
کــه وقتــی زن خانــواده وارد میــدان  خانم هــا در میدان هــای مختلــف ایــن اســت 
می شــود، یعنــی همســر و فرزنــدان او هــم واردنــد. حضــور مــرد بــه ایــن معنــا نیســت، 
امــا حضــور زن بــه ایــن معناســت. در هــر میدانــی کــه زن وارد شــود - زنــی کــه خانــم و 
کدبانــوی یــک خانــه اســت - درحقیقــت همــه آن خانــه را در آن میــدان وارد می کنــد. 

حضــور زنــان در بخش هــای مختلــف بســیار مهــّم اســت.1 

تقویت مبانی اعتقادی

مبانــی  ســطح  ارتقــای  شــدن،  مؤمــن  و  دیــن داری  تقویــت  در  گام  نخســتین 

اعتقــادی اســت. منظــور از مبانــی اعتقــادی، همــان اصــول دیــن )توحیــد، عــدل، 

کــه هــر کســی بایــد بــا دلیــل آن هــا را بپذیــرد و ایمــان  نبــوت، امامــت و معــاد( اســت 

داشــته باشــد. توحیــد پایــه ی تمــام مســائل اعتقــادی اســت و تــا ایــن مشــکل حــل 

نشــود، رفتــار انســان ها مشــرکانه خواهــد بــود. 

گاهند و ساختار اعتقادی خود را بر  که از هویت فکری مستقل خویش آ زنانی 

یغ  کوششی در گاهی و تحقیق بنا نموده اند، در یافتن حقیقت از هیچ  پایه ی آ

را به آن می سپارند، به  از رسیدن به آن، بی درنگ قلب و دل  نمی ورزند و پس 

آسانی در برابر باورهای نادرست تسلیم نمی شوند و در دفاع از مبانی اعتقادی 

خویش، از خطرها استقبال می کنند و تا پای جان از آن دست بر نمی دارند. 

1. بیانات در دیدار با جمعی از زنان، 1376/07/30، به نقل از پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری.
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که وقتی فرعون از ایمان او  نمونه بارز این استقامت، آسیه همسر فرعون است 

کرده و اصرار داشت تا از آیین موسی دست بردارد  گاه شد، بارها او را نهی  آ

با اعتقادی راسخ، هرگز تسلیم خواسته ی  کند؛ ولی این زن  را رها  او  و خدای 

فرعون نشد تا سرانجام فرعون دستور داد در زیر آفتاب سوزان، دست و پای او را 

با میخ ها ببندند و سنگ عظیمی برسینه اش بیفکنند. اما این زن راست قامت 

که آخرین لحظه های عمر خود را می گذراند، دعایش این بود:  و مقاوم، هنگامی 

َقْوِم 
ْ
ال ِمَن  نی  َنّجِ َو  َعَمِلِه  َو  ِفْرَعْوَن  ِمْن  نی  َنّجِ َو  ِه  َجّنَ

ْ
ال ِفی  َبْیًتا  ِعْنَدَک  لی  اْبِن  »َرّبِ 

کن؛ و مرا از  الّظاِلمیَن؛1 پروردگارا! برای من خانه ای در بهشت در جوار خودت بنا 
کردار او نجات بده و از قوم ستمگر رهایی بخش.«2 فرعون و 

وقتــی انســان در عمــل، خــود را بــه خــدا ســپرد و هــر چیــزی را از او دانســت، 

کــه می دانــد همــه چیــز  آن گاه تحمــل ســختی ها بســیار آســان خواهــد شــد؛ چرا

نــزد اوســت و از بیــن نخواهــد رفــت.3 تســلیم محــض در برابــر خداونــد، همــان 

توحیــدی  بینــش  خدیجه چنیــن  حضــرت  و  اســت  شــدن  او  بنــده ی 

کــه ســال ها پــس از رحلــت  ــه طــوری  ــه ظهــور رســاند؛ ب داشــت و در عمــل آن را ب

کــه می خواســتند خبــر خواســتگاری علــی از  حضــرت خدیجــه ، زمانــی 

فاطمــه را بــه پیامبــر بدهنــد و یــادی از حضــرت خدیجــه شــد، چشــمان 

گریــه اش پرســید، فرمــود:  کــه ام ســلمه از علــت  حضــرت پــر از اشــک شــد و زمانــی 
َدتِن َعیل دیِن اِل  ّیَ

َ
ُبِن الّناس َو ا ِ

ّ
ذ

َ
َقتِن حینَ ُیك

َ
ة؟ َصّد  َخدیجَ

َ
یَن ِمثل

َ
ه َو ا َ َخدیج

1. تحریم، آیه 11.
یی زنان در قرآن، ص 35-34. 2. حسین خانی، تربیت الگو

ــاٍق...؛ آن چــه پیــش شــما ســت،  تمــام می شــود و آن چــه پیــش خداســت، پایــدار  ــا ِعنــَد اهلِل َب ــُد َوَم ــْم َینَف ــا ِعنَدُک 3. َم
اســت. )نحــل، آیــه 96(
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ِة ِمن  ّنَ َ ة ِبَبیٍت ِف الج َ َر َخدیج َبّشِ
ُ
ن ا

َ
ِن ا َمَر

َ
 ا

ّ
وَجل عاَنتِن َعلیِه ِباِلا ِاّن اَل َعّز

َ
َو ا

ه؟ زماین  ه و کجاست مثل خدیج د ال َصعَب ِفیه َو ال َنَصب؛1 خدیج ُمّرُ َقصِر الّزُ
کرد و با مالش  کرد. بر دین خدا یاری ام  کردند، مرا تصدیق  که مردم تکذیمب 
به کمکم شتافت. خدا به من فرمان داد تا او را به قصری زمردین در هبشت 

که سخیت و حمنیت در آن نیست، بشارت دهم.

کــرم بــه حضــرت خدیجــه را  و دلیــل ایــن همــه عشــق و محبــت پیامبــر ا

کــه  می گویــد:  ی بــه ازدواج بــا پیامبر می تــوان یافــت، آن جــا  در نــوع نگــرش و
ماَنِتَک َو ُحسِن 

َ
َو ا ِتَک ِف َقوِمَک 

َ
ِلَقراَبِتَک َو َسعل َیابَن َعّم ِاّن َرغبُت فیَک 

یشاوندی، شرافت تو  ُخلِقَک و ِصدِق َحدیِثَک؛2 ای پسر عمو! من به خاطر خو
در بین مردم، امانت داری، خوش خلیق و راست گویی ات به تو متایل پیدا کردم.

نگــرش توحیــدی،  چــه در زندگــی و چــه در از دســت دادن عزیــزان می توانــد خــود 

را نشــان دهــد. همســر شــهید قدوســی درباره ی شــهادت همســرش آیــت اهلل 

شــهید قدوســی و فرزنــد شــهیدش محمدحســن قدوســی چنیــن بیــان مــی دارد:
کســی ]شــهید قدوســی[، خاصــه پــس از 26 ســال زندگــی  تحمــل فقــدان چنیــن 
از خــدا صبــر و  ابتــدا  از همــان  مــن  لکــن  انســان دشــوار اســت.  بــرای  مشــترك، 
شــکیبایی خواســتم و خــدای بــزرگ نیــز در ایــن مــورد کمــك و لطــف خــود را از مــن 
کــه در  کــرد. مــن بــه راســتی احســاس می کنــم   صبــر بــه مــن عطــا 

ً
یــغ نکــرد و واقعــا در

کنــون نــه تنهــا از فقــدان ایــن دو  ایــن مــّدت، بــه خــدا بیــش از پیــش نزدیــك شــده ام. ا
یــن چیزهایــم را در راه خــدا داده ام،  ناراحــت و پشــیمان نیســتم، بلکــه از این کــه بهتر
گــر این هــا دوبــاره زنــده شــوند و بخواهنــد بــه ایــن راه برونــد و دوبــاره  خوشــحالم؛ و ا

ــود.3 ــی نخواهــد ب ــواری و ناراحت گ ــن نا ی ــم کوچك تر شــهید شــوند، برای

1. قمی، سفینه البحار، ج1، ص381.
یخ طبری، ج 1، ص 521. 2. ابن هشام، سیره نبوی، ج1، ص201 و طبری، تار

گفت وگو با نجمه السادات طباطبایی )همسر شهید آیت اهلل قدوسی(، نشریه شاهد یاران، ش38، ص76.  .3
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رضا و تسلیم در برابر خداوند

کــه بــه خداونــد ایمــان دارد و در برابــر اوامــر الهــی تســلیم اســت و اراده ی  کســی 

گــره زده و هــر آن چــه می خواهــد، بــه آن عمــل می کنــد، دارای  خــود را بــه اراده ی او 

کــه فــرد نســبت بــه پــروردگار  مقــام رضــا اســت. ایــن مقــام ناشــی از معرفتــی اســت 

خــود دارد و رضایــت الهــی را بــر رضایــت خــود ترجیــح می دهــد. 

یکــی از ویژگی هــای برجســته ی مــادر حضــرت موســی ، تســلیم محــض 

بــودن او در برابــر حــق و اطاعــت بی چــون و چــرا از دســتورهای الهــی اســت. او 

کــه بایــد موســی را در صندوقــی  یافــت  کــه بــا الهــام از ســوی خداونــد، در هنگامــی 

یــا افکنــد، بــا دلــی آرام و اعتمــادی کامــل بــه خــدا، دســت بــه ایــن  قــرار داده و بــه در

کســی او را از آب می گیــرد  کــه  گفتــه بــود  کــه خــدا بــه او  ک زد، بــا ایــن  کار خطرنــا

گــر  کــه حتــی ا کــه دشــمن خــدا و آن طفــل اســت و ایــن احتمــال بســیار قــوی بــود 

کــه هــزاران نــوزاد بی گنــاه  گرفتــار فرمانــروای ســتمگری شــود  یــا غــرق نشــود،  در در

را بــرای نابــود ســاختن او از بیــن بــرده اســت؛1 ولــی ایــن زن، مطمئــن بــه وعــده ی 

الهــی، بــدون هیچ گونــه اضطرابــی، بــه فرمــان خــدا عمــل نمــود و فرزنــد دلبنــدش 

یــا افکنــد و بــا دلــی سرشــار از ســکینه و آرامــش، منتظــر مانــد تــا وعــده ی  را بــه در

یــج تحقــق پذیــرد.2  الهــی بــه تدر

کردن  ذبح  در  الهی  فرمان  ابراهیم از  حضرت  اطاعت  شبیه  حالت،  این 

فرزندش اسماعیل است که با دلی مطمئن و ایمانی سرشار، اقدام به قربانی کردن 

1. بقره، آیه 49.
ُمْؤِمِنیــَن«؛ و دل مــادر 

ْ
ِبَهــا ِلَتُکــوَن ِمــَن ال

ْ
ــی َقل

َ
َبْطَنــا َعل ن ّرَ

َ
 أ

َ
ــْوال

َ
ــِه ل ُتْبــِدی ِب

َ
َکاَدْت ل ّمِ ُموَســی َفاِرًغــا ِإن 

ُ
ــَؤاُد أ ْصَبــَح ُف

َ
2. »َوأ

ــدگان باشــد،  رن ــا از ایمان آو ــم ت ــر قلبــش را اســتوار نســاخته بودی گ گشــت. ا ــد[ تهــی  ــز جــز از فکــر فرزن موســی ]از هــر چی
ــه 10( کنــد. )قصــص، آی کــه آن ]راز[ را افشــا  ــود  چیــزى نمانــده ب
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او نمود و در واقع، نفس خود را در برابر رضای الهی به قربانگاه عشق برد.1 

همسر شهید آیت اهلل محمدباقر صدر می گوید:
شــهید صــدر بــرای درس و نوشــتن و مباحثــه پشــتکار فراوانــی داشــت. یــک مــّدت، 
یی می رفــت. یکــی از شــب ها هــوا بســیار  هــر شــب شــهید بــه منــزل آیــت اهلل خو
کــه آن شــب  کــردم  یــض شــده بــود. مــن از ایشــان خواهــش  ســرد بــود و ســید نیــز مر
بــه مباحثــه نــرود و در خانــه اســتراحت کنــد تــا بهبــود یابــد؛ اّمــا در جــواب خواســته ی 
 

ْ
یفه ی »إذ کنــم. ]وقتــی اســتخاره گرفــت[ آیــه شــر مــن گفــت: قرآنــی بیــاور تــا اســتخاره 
ــى 

َ
ِجــُد َعل

َ
ْنَهــا ِبَقَبــٍس أْو أ ــم ّمِ

ُ
ــى َءاِتیك ِ

ّ
َعل

ْ
 ل

ً
ُثــوا إّنــى َءاَنْســُت َنــارا

ُ
ْهِلــِه اْمك

َ
 ل

َ
 َفَقــال

ً
َرَءا َنــارا

کــرد و گفــت: حــاال چــی بــروم یــا نــروم؟! مــن جــواب  ــاِر ُهــدًی«2 آمــد؛ رو بــه مــن  الّنَ
یــد، خــدا نگهدارتــان باشــد!3  دادم: برو

همسر شهید آیت اهلل سعیدی نیز می گوید:
یختنــد تــوی خانــه. مــن  ... یــك وقــت می دیــدی شــب، نصفــه شــب، مأمــوران می ر
کنیــد و خاصــه  ــم، شــما هــم یــك کمــی رعایــت  ی ــا بچــه دار کــه چندت ــردم  ک ــه  گای
ــردا  ــد. ف ــای ســعیدی هیچ چــی نگفتن ــد آق کن ــردم. خــدا رحمــت  ک حســابی درد دل 
کنــم، دیــدم آقــای ســعیدی دارنــد لبخنــد می زننــد.  صبــح آمــدم صبحانــه درســت 
کارهــا را  ــن  ییــد چــرا ای ــه می گو ک ــد: شــما  گفتن ــرار اســت؟  ــه از چــه ق پرســیدم: قضی
گفتنــد  می کنــی، دیشــب خــواب دیــدم مجلســی برگــزار شــده. اســم یــك آقایــی را هــم 
گفــت: ســعیدی! بیــا  کــه: ایــن آقــا  گفــت  کــه اآلن یــادم نمی آیــد. خاصــه ایشــان 
گفتنــد: ســعیدی! مــن  یشــان نشســتم و ایشــان  پهلــوی مــن بنشــین. مــن رفتــم پهلو
کــه بــه مــن فرمودنــد بــه ســعیدی  دیشــب حضــرت امــام حســین را در خــواب دیــدم 
گفتنــد:  کــه بــا مــا بــاش، مــا از تــو نگهــداری می کنیــم. آقــای ســعیدی  پیغــام بــده 

1. ابراهیم هالل، من بطوالت المرأة فی القرآن الکریم، ص 23.
کــه پــاره اى از آن  یــرا مــن آتشــی دیــدم. امیــد  کنیــد؛ ز گفــت درنــگ  کــه آتشــی دیــد، پــس بــه خانــواده خــود  2. هنگامــی 

رم یــا در پرتــو آتــش راه ]خــود را بــاز[ یابــم. )طــه، آیــه 10( بــراى شــما بیــاو
3. گفت وگو با سیده فاطمه صدر )همسر شهید آیت اهلل سید محمدباقر صدر(، شاهد یاران، ش18، 1386، ص35.
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ینــد از تــو نگــه داری می کنیــم و مــن  ببینیــد! امــام حســین به مــن بی لیاقــت بگو
ــد،  ــه صــاح می دانی ک ــم و هــر کاری را  ــم: دیگــر حرفــی نمی زن گفت کاری نکنــم؟ مــن 

ــم.1 ــد دیگــر هیچ چــی نگفت ــه بع ــد.« از آن روز ب بکنی

مجاهد نستوه سیدحسن نصراهلل در جریان شهادت فرزندش سیدهادی، می گوید: 
گفتــم: »ســید هــادی در عملیاتــی شــرکت  صبــح فــردای آن روز، مــن بــه مــادرش 
کــرده و تمــاس مــا بــا او قطــع اســت. ممکــن اســت بــه شــهادت رســیده باشــد یــا اســیر 
یــان باشــید. ایشــان هــم وقتــی ایــن  شــده باشــد؛ البتــه شــاید هــم برگــردد. شــما در جر
کــه یــا برگــردد، یــا شــهید شــود؛ ولــی  را شــنید، گفــت: بســیار خــب. مــن دعــا می کنــم 
ــرای دشــمن  ــی ب ــروزی بزرگ ــه اســارت او پی ک ــد؛ چــرا  ــه دســت صهیونیســت ها نیفت ب
یــب روحیــه ی حــزب اهلل و مجاهــدان  خواهــد بــود و ممکــن اســت از آن بــرای تخر
کننــد. البتــه مــن بــرای شــهادت فرزنــدم دعــا می کنــم. دو ســه ســاعت  ســوء اســتفاده 

بعــد، خبــر شــهادت ســید هــادی را بــه او دادم.2
مادر سید محمدهادی در پاسخ به این سؤال که آیا به هنگام تنهایی در خانه، برای 
یه نکرده ام و تظاهر به  گر کنون  ید: »تا یه می کند یا نه؟ می خندد و می گو گر فرزندش 
یه هم نمی کنم. صبر و شکیبایی نعمتی ارزش مند است که خداوند به من ارزانی  گر

یغ نکند.« داشته است. از خدا می خواهم که این نعمت را از من در

فاطمه یاسین، همسر سیدحسن نصراهلل با افتخار چنین بیان می کند: 
یــان  گمــان می کنــم در تربیــت فرزنــدم موفــق بــوده ام. بــا شــهادت او بهره منــد شــدم. ز
کــرد.  نکــرده ام و بی تردیــد روز قیامــت، نــزد اهــل بیــت  از مــن شــفاعت خواهــد 

کــرد.  گــذرگاه آخــرت اســت و هــادی راه را کوتــاه  ایــن دنیــا 

اّم هادی در برابر نگاه های خیره و پر استفهام دیگران می کوشد آنان را متقاعد کند 

که به احساسات و عواطف خود اجازه نمی دهد بر او چیره شوند. او چنین می گوید: 

گفت وشنود با خدیجه طباطبایی )همسر شهید آیت اهلل سعیدی(، شاهد یاران، ش32، ص62.  .1
2. روایت سید حسن نصراهلل از شهادت پسرش؛ خبرگزاری فارس، شناسه خبر: 797، 1393/06/24.
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کــه احساســات بــر مــن هجــوم می آورنــد، حضــرت فاطمــه زهــرا و  هنگامــی 
ینــب  ــاد مــی آورم. حضــرت ز کربــا را بــه ی ینــب در  صحنــه ی وداع حضــرت ز
بــا از دســت دادن بــرادران و اهــل بیتــش، اراده اش را از دســت نــداد. او در برابــر 
بــا صبــر و شــکیبایی نشــان داد. مــن فقــط یــک فرزنــدم را از دســت  کر فاجعــه ی 
یــم. یــزان الگــو بگیر داده ام و در مقابــل ایــن بــزرگان چیــزی نیســتم. بایــد از ایــن عز

صهیونیست  نظامیان  توسط  سیدهادی  فرزندش  پیکر  اسارت  به  کنش  وا در  ی  و

می گوید: 
ایــن پیکــر هــم ماننــد اجســاد ســایر شــهیدان مقاومــت اســت. تفاوتــی میــان آنــان 
کــه  نیســت. مــن نیــز مــادری چــون مــادر ســایر شــهیدان هســتم. در اخبــار شــنیده ام 
دشــمن پیشــنهاد مبادلــه پیکــر فرزنــدم بــا اجســاد نظامیــان صهیونیســت را کــرده کــه در 
یــه« در لبنــان مانده انــد. او کــور خوانــده اســت و بایــد  کام »انصار یــان عملیــات نــا جر
یــم و  کنــد. تنهــا یــک پیکــر را قبــول ندار پیکــر همــه شــهیدان را بدهــد و اســیران را آزاد 

یم.  تســلیم پیشــنهادات وقیحانــه اشــغالگران نمی شــو

راه شــهید ســیدهادی  ادامــه ی  بــرای  بــر تصمیــم خویــش  یاســین  بانــو فاطمــه 

ســیدمحمدجواد  خــود  دوم  پســر  پیوســتن  زمینــه ی  نمــودن  فراهــم  و  نصــراهلل 
دارد.1 کیــد  تأ مقاومــت  گروه هــای  بــه  نصــراهلل 

فاطمه دختر شهید عماد مغنیه در مورد مادرش می گوید: 
مــادر مــن یــک زن فوق العــاده اســت. خبــر شــهادت بابــا کــه رســید، رفــت و دو رکعــت 
کــرد. بــدون این کــه حرفــی مســتقیم بــه مــا  نمــاز خوانــد. همــه ی مــا را مامــان آرام 
بزنــد، وقتــی دیــد در مواجــه بــا پیکــر بابــا بی تــاب شــده ایم، خطــاب بــه بابــا گفــت: 
»الحمــدهلل کــه وقتــی شــهید شــدی، کســی خانــواده ات را بــه اســارت نگرفــت و بــه مــا 
کــه آرام شــدیم.  جســارت نمی کنــد!« همیــن یــک جملــه مــا را آن قــدر خجالــت داد 

1. نگاهی به منش فکری و عملی شهید سید هادی نصراهلل؛ خبرگزاری فارس، 1389/05/21.
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کــه  بعــد خــودش رفــت و وقتــی مراســم تشــییع برگــزار می شــد، یــک ســاعت در قبــری 
یــارت عاشــورا خوانــد. کــرده بودنــد، مانــد و قــرآن و ز بــرای بابــا آمــاده 

کــه شــنید، همیــن طــور. دلــم ســوخت وقتــی  خبــر شــهادت ]بــرادرم[ »جهــاد« را هــم 
دیدمــش؛ مثــل بابــا شــده بــود. خون هــا را شســته بودنــد، ولــی جــای زخم هــا و 
یــر شــهادت بابــا و »جهــاد«  کبــودی و خون مردگی هــا. تصاو پارگی هــا بــود؛ جــای 
بــا هــم یکــی شــده بودنــد و یــک لحظــه بــه نظــرم رســید مــن دیگــر نمی توانــم تحمــل 
کــرد. وقتــی صــورت جهــاد را  کنــم. بــاز مــادر غیــر مســتقیم مــن و مصطفــی را آرام 
بــا   ار

ً
بــا بوســید و گفــت: »ببیــن دشــمن چــه بایــی ســر جهــادم آورده. البتــه هنــوز بــه ار

ــرد.1 ک ــاز خجالــت آراممــان  نرســیده.« ب

ب( ارتقای اخالقی و معنوی
در زمینــه ی مســائل معنــوی، زنــان جــزو پیشــگامان حرکــت معنــوی انســان بــه 

ســوی پیشــرفت ها هســتند. در قــرآن وقتــی می خواهــد بــرای انســان های مؤمــن 

ذیــَن آَمُنــوا 
َّ
 ِلل

ً
مثــال بزنــد، از یــک زن مثــال می زنــد و می فرمایــد: »وَ َضــَرَب اهَّلُل َمَثــا

کــه بحــث ایمــان و اســالم و صبــر و صــدق و مجاهــدت  َة ِفرَعــوَن«.2 آن جایــی 
َ
امــَرأ

در راه بــه دســت آوردن ارزش هــای انســانی و اســالمی و معنــوی اســت، می فرمایــد: 

 الُمســِلمیَن َوالُمســِلماِت َوالُمؤِمنیــَن َوالُمؤِمنــاِت َوالقاِنتیَن َوالقاِنتــاِت َوالّصاِدقیَن 
َ

»ِإّن

ــای  ــرای ارزش ه ــوان ب ــه، ده عن ــن آی ــرات«.3 در ای ــَن َوالّصاِب ــاِت َوالّصاِبری َوالّصاِدق

کــه  معنــوی ذکــر می شــود: اســالم، ایمــان، قنــوت، صــدق، صبــر، خشــوع و ... 

زن و مــرد در ایــن میــدان، دوش بــه دوش هــم حرکــت می کننــد و پیــش می رونــد. 

1. پایگاه اطالع رسانی افسران، شناسه خبر: 1009832، 1394/4/27.
رده... . )تحریم، آیه 11( رده اند، خدا همسر فرعون را مثل آو که ایمان آو کسانی  2. و براى 

ــان راســتگو و مــردان و  ــا ایمــان و مــردان و زنــان عبادت پیشــه و مــردان و زن ــان ب 3. مــردان و زنــان مســلمان و مــردان و زن
زنــان شــکیبا... . )احــزاب، آیــه 35(
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حتــی  و  مــردان  به وســیله  ی  همیشــه  جاهلّیــت   در  کــه  را  مردگرایــی  بــِت  ایــن 

ــان پرســتیده می شــد، اســالم در ایــن آیــات می شــکند. در میــدان  به وســیله ی زن

ــده  ــأله ی زن ــک مس ــر الزم و ی ــک ام ــت زن را ی ــی، بیع ــی و اجتماع ــائل سیاس مس
معرفــی می کنــد.1

   زنــان در کســب ارزش هــای انســانی و اســالمی، هــم دوش مــردان هســتند و از ایــن 

ــر باشــد،  کــه از زن و مــرد، باتقوات ــان نیســت و هــر  جهــت، هیــچ تمایــزی میــان آن

کرامــت و ارزش بیشــتری دارد. بنابرایــن همســران طــالب نســبت بــه  نــزد خداونــد 

کســب  ــه  ــان دیگــر هســتند و الزم اســت در نســبت ب ــر از زن ــه، نزدیک ت خطــاب آی

کار برنــد.  کــرده و در زندگــی خــود بــه  ارزش هــای اخالقــی و معنــوی اقــدام 

کسب ارزش های اخالقی و معنوی، انجام دادن امور زیر پیشنهاد می شود: برای 

1. قرائت قرآن

کــه یــک مســلمان در زندگــی خــود، روزانــه بــا  ســبک زندگــی اســالمی اقتضــا دارد 

قــرآن مأنــوس شــود و درمــان دردهــای اخالقــی و معنــوی خــود را در آن بیابــد؛ چــرا 

کــه خــود قــرآن فرمــود:
ٌة  ُدوِر َوُهًدى َوَرْحَ ا ِف الّصُ َ ِ

ّ
ْم َوِشَفاء ل

ُ
ك ّبِ

ن ّرَ ْوِعَظٌة ّمِ م ّمَ
ُ

اُس َقْد َجاءْتك ا الّنَ َ ّیُ
َ
َیا أ

؛2 اى مردم به یقین براى مشا از جانب پروردگارتان اندرزى و درماین براى  ُمْؤِمِنینَ
ْ
ل ِ

ّ
ل

آن چه در سینه هاست و رهنمود و رمحیت براى گروندگان ]به خدا[ آمده است.

کــه بــزرگان دیــن، همــواره بــه آن اهتمــام داشــته اند  انــس بــا قــرآن مســأله ای اســت 

1. بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار جمعــی از بانــوان بــه مناســبت میــالد حضــرت زهــر، 1379/06/30؛ بــه 
یــت حقیقــی، ص60. یابــی هو نقــل از: زن و باز

2. یونس، آیه 57.
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کــه بــه طــور حتــم، روزانــه آیه هایــی از آن قرائــت شــود. امــروزه  و توصیــه می کردنــد 

یــادی صــرف  گیــر آن میــان مــردم، وقــت ز گوشــی های همــراه و شــیوع فرا بــا وجــود 

گشــت وگذار در اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی می شــود؛ ولــی بــا ایــن حــال، 

ــر اســت درطــول روز،  ــرآن فراهــم آمــده اســت و بهت ــدن ق ــرای خوان ــز ب ــی نی امکانات

زمانــی بــرای قرائــت قــرآن اختصــاص داده شــود. از امــام صادق روایــت شــده 

کــه فرمــود: اســت 
قــرآن، پیمــان خــدا بــا بندگانــش اســت؛ پــس بــرای انســان مســلمان ســزاوار اســت کــه 

در پیمانــش نظــر افکنــده و در هــر روز پنجــاه آیــه از آن بخوانــد.1

یــادی در زندگــی فــردی، خانوادگــی و  انــس بــا قــرآن و خوانــدن آن، تأثیرهــای ز

ــی  ــدان و در زندگ ــت فرزن ــرد، در تربی ــب و روح ف ــر در قل ــن تأثی ــی دارد. ای اجتماع

کفــاره  خانوادگــی ملمــوس و مشــهود می باشــد. بــر اســاس روایاتــی، خوانــدن قــرآن، 

گفت وگــو بــا خداونــد،4 نورانــی شــدن منــزل،5  گناهــان،2 بــارور شــدن ایمــان،3 

زدودن زنــگار از قلــب6 و... را در پــی دارد. 

   مقام معظم رهبری  درباره ی مادر مکرمه شان می فرمایند:
پــدر و مــادرم، پــدر و مــادر خیلــی خوبــی بودنــد. مــادرم یــک خانــم بســیار فهمیــده، 

کافی، ج4، ص590. کلینی، اصول   .1
2. همان، ص592.

ر شدن ایمان به خواندن قرآن است. )تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم،  3. امیرمؤمنان علی فرمودند: بارو
ص552، ح8193(

کنــز  یــد، قــرآن بخوانــد. )متقــی هنــدى،  کــه دوســت دارد بــا خدایــش ســخن بگو گرامــی اســالم فرمود: هــر  4. پیامبــر 
العمــال، ج21، ص510، ح2257(

کنید... . )مجلسی، بحاراالنوار، ج 89، ص 200( 5. پیامبراکرم فرمود: خانه هایتان را با تالوت  قرآن نورانی 
کــه آهــن زنــگ می زنــد. عــرض شــد:  6. پیامبراکرم فرمــود: بــدون شــك ایــن دل هــا زنــگار می گیرنــد، هم چنــان 

صیقــل آن بــه چیســت؟ فرمــود: قرائــت قــرآن. )راونــدى، الدعــوات، ص 237(
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البتــه   - حافظ شــناس  هنــری،  و  شــعری  ذوق  دارای  کتاب خــوان،  ســواد،  بــا 
یــم، نــه بــه معنــای علمــی و این هــا؛ بــه معنــای مأنــوس  کــه می گو حافظ شــناس 
 آشــنا بــود و صــدای خوشــی هــم داشــت. مــا 

ً
بــودن بــا دیــوان حافــظ - بــا قــرآن کامــا

وقتــی بچــه بودیــم، همــه می نشســتیم و مــادرم قــرآن می خوانــد. خیلــی هــم قــرآن را 
ین و قشــنگ می خوانــد. ماهــا دورش جمــع می شــدیم و بــرای مــا بــه مناســبت،  شــیر
ــار،  کــه در مــورد زندگــی پیامبــران هســت، می گفــت. مــن خــودم اولیــن ب آیه هایــی را 
زندگــی حضــرت موســی، زندگــی حضــرت ابراهیــم و بعضــی پیامبــران دیگــر را از مــادرم 
ــه شــرح دادن  ــرد ب ــا می ک ــه می رســید، بن ک ــه این جــا  ــد، ب ــه می خوان ک ــرآن  شــنیدم. ق
کــه اآلن هنــوز یــادم هســت - بعــد از ســنین نزدیــک  بعضــی از شــعرهای حافــظ 
کــه آن وقــت از مــادرم شــنیدم؛ از جملــه، ایــن  شــصت ســالگی - از شــعرهایی اســت 

یــک بیــت یــادم هســت:
م در کوه ساران زد

َ
سحر چون خسرو خاور َعل

به دست مرحمت یارم دِر امیدوارن زد

*******     
دوش دیدم که مائک در میخانه زدند

ِگل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند
بــان، خیلــی فهمیــده و فرزندانــش را هــم - البتــه  غــرض، خانمــی بــود خیلــی مهر

]مثــل[ همــه ی مــادران - دوســت می داشــت و رعایــت آن هــا را می کــرد... .1

2. اهتمام به نماز اول وقت

کــه بــه توصیــف درآیــد.  تأثیــر نمــاز در رشــد معنــوی انســان، بیــش از آن اســت 

ســیره ی علمــا و بــزرگان دیــن، عــالوه بــر اهتمــام بــه اصــل نمــاز، اقامــه ی آن در 

کننــد  ــا ســختی ها مبــارزه  ــرای آن کــه بتواننــد ب ــود. طلبــه و همســر او ب اول وقــت ب

1. محمدی صیفار، مشق عشق، ص138- 139.
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و تســلیم نامالیمــات  روزگار نشــوند، نیازمنــد عنایــت ویــژه ی خداونــد مهربــان 

هســتند. بــرای دســت یابی بــه عنایــت خــاص، بایــد بتواننــد بــه درگاه الهــی تقــرب 

جوینــد و هیــچ عملــی چــون نمــاز، آن هــم نمــاز اول وقــت آنهــا را محبــوب خداونــد 

صادق می فرمایــد:  امــام  نمی ســازد. 
هــر کــه نمازهــاى واجــب را در اول وقــت بخوانــد و درســت ادا کنــد، فرشــته آن را پــاک 
یــاد زنــد: خــدا تــو را حفــظ کنــد، چنان چــه  و درخشــان بــه آســمان رســاند و آن نمــاز فر
یــم ســپردى و  کر کــردی و تــو را بــه خــدا ســپارم، چنان چــه مــرا بــه فرشــته اى  حفظــم 
هــر کــه بــدون عــذر بعــد از وقتــش، آن را بــدون دقــت و ارتبــاط معنــوی الزم بخوانــد، 
ــد،  کن ــاد کشــد: خــدا ضایعــت  ی ــرد و آن نمــاز فر ــاال ب یــک ب فرشــته آن را ســیاه و تار

کــردى و رعایتــت نکنــد، چنان چــه رعایتــم نکــردی.1 چنان چــه ضایعــم 

همسر امام خمینیدرباره توصیه های امام در اوایل زندگی می گوید:
اوایــل زندگی مــان، یــادم نیســت هفتــه ی اول یــا مــاه اول، بــه مــن گفــت: مــن کاری 
کــه میــل داری، لبــاس بخــر و بپــوش؛ امــا آن چــه از  کار تــو نــدارم. بــه هــر صــورت  بــه 
ــرک بکنــی؛  کــه واجبــات را انجــام بدهــی و محّرمــات را ت ــو می خواهــم ایــن اســت  ت

گنــاه نکنــی.2 یعنــی 

کــه اهمیــت و شــأنی بســیار ارزشــمند میــان  نمــاز یکــی از واجبــات الهــی اســت 

ســایر واجبــات دارد. یکــی از نوه هــای امــام خمینیتعریــف می کنــد:
امامهمیشه می فرمودند: در مورد نمازتان اهمال نکنید.

کار را بکنــم، بعــد نمــاز  ییــد اول ایــن  کــه شــما می گو و بــه مــا می گفتنــد: همیــن 
ییــد ایــن حــرف را. بــه نمازتــان اهمیــت دهیــد.  بخوانــم، ایــن خــاف اســت. نگو

نمــاز.3 اول 

1. شیح حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج4، ص123- 124.
2. ستوده، پابه پای آفتاب، ج1، ص52-51.

3. رجایی، برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج3، ص70، به نقل از خانم فریده مصطفوی )دختر امام(.



47 فصل دوم: خودسازی

انتظــار«  بــا خانــم »جمیلــه فرشــباف  عاّلمــه جعفــرى در ســال 1326 شمســی 

کــرد. جمیلــه درس نخوانــده بــود؛ امــا قــدر درس و اهــل علــم و فضیلــت را  ازدواج 

کــرده  می دانســت. او مــدرك نداشــت؛ امــا ارزش هــاى متعالــی را بــه درســتی درك 

ــن،  کاظمی ــال،  کرب ــف،  ــتاد، در نج ــا اس ــِی ب ــار در زندگ ــباف انتظ ــم فرش ــود. خان ب

کشــید؛ امــا هیــچ گاه  تبریــز، قــم، مشــهد و تهــران، ســختی ها و مشــکالت بســیارى 

کــه اســتاد  کماالتــی داشــت؛ از جملــه آن  گلــه نکــرد. جمیلــه خانــم  از ایــن بابــت 

کــه: »از جمیلــه خانــم نمــاز اّول  کــرد  جعفــرى بــه فرزنــدان و اقوامــش توصیــه مــی 
وقــت را یــاد بگیریــد!«1

   مرحــوم شــیخ محمدتقــی ُبهلــول بــا بیــان خاطــره ای از شــّدت تقّیــد مــادر در 

رعایــت نمــاز اول وقــت و تأثیــر آن در جلــب عنایــات الهــی می گویــد: 
کاروان دار را  نابــاد« می رفتیــم. وقــت نمــاز شــد. مــادرم 

ُ
کاروان و کجــاوه بــه »گ مــا بــا 

کــرد و گفــت: کاروان را نگــه  دار، می خواهــم اول وقــت نمــاز بخوانــم. کاروان دار  صــدا 
گفــت: بی بــی! دو ســاعت دیگــر بــه فــان روســتا می رســیم، آن جــا نگــه مــی دارم تــا 
کاروان دار  کــه: نــه! می خواهــم اول وقــت نمــاز بخوانــم.  نمــاز بخوانیــد. مــادرم گفــت 
گــر پیــاده  گفــت: ا گفــت: نگــه دار. او  گفــت: نــه مــادر، اآلن نگــه نمــی دارم. مــادرم 
ــازم  ــرو! می خواهــم نم ــادرم گفــت: بگــذار و ب ــی روم. م ــذارم و م ید، شــما را می گ شــو
کاروان  کــرد. وقتــی  کاروان حرکــت  را اول وقــت بخوانــم. مــن و مــادرم پیــاده شــدیم. 
کــه چــه خواهــد شــد؟! مــن هســتم  دور شــد، ُرعــب و وحشــتی بــه دل مــن نشســت 
ــات  ــرا می رســد و ممکــن اســت حیوان ــی نیســت! شــب دارد ف کاروان و مــادرم! دیگــر 
گرفــت  کــه داشــت، وضــو  کــوزه ی آبــی  کننــد؛ ولــی مــادرم بــا خیــال راحــت، بــا  حملــه 
کــرد، رو بــه قبلــه ایســتاد و نمــازش را خوانــد. لحظــه بــه لحظــه  و نگاهــی بــه آســمان 
ُرعــب و وحشــت، در دِل مــِن شــش هفــت ســاله افــزون می شــد. در همیــن فکــر بــودم 

گلشن ابرار، ج3، ص522. 1. جمعی از پژوهشگران، 
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 پشــت ســرمان 
ّ

کــه صــدای ُســم اســبی را شــنیدم و دیــدم یــک ُدرشــکه خیلــی مجلــل
گنابــاد.  کنــار جــاده ایســتاد و گفــت: بی بــی! کجــا مــی روی؟ مــادرم گفــت:  می آیــد. 
ــم، بیــا ســوار شــو. یــک نفــس راحتــی کشــیدم.  ی ــاد می رو گناب ــه  او گفــت: مــا هــم ب
کــه یــک نفــر در قســمت مســافر  کــرد و دیــد  گفتــم: خدایــا شــکر! مــادرم نگاهــی 
ــوی مــرد نامحــرم  ــه ســورچی گفــت: مــن پهل ــه داده اســت. ب درشــکه نشســته و تکی
ــاال! مانــدن شــما  ــاد اســت، بیــا ب ناب

ُ
گ ــدار  ــم! فرمان نمی نشــینم. ســورچی گفــت: خان

ــرد  ــوی م ــادرم گفــت: مــن پهل ــرد. م ــه شــما را بب ک این جــا خطــر دارد! کســی نیســت 
یــم. خــدا برایمــان درشــکه  نامحــرم نمی نشــینم. در دلــم می گفتــم: مــادر بلنــد شــو برو
ــود و تســبیح می گفــت!  ــه نشســته ب ــه قبل ــادرم راحــت، رو ب ــی م فرســتاده اســت؛ ول
ــاال. این جــا دیگــر  ــا ب ــادر! بی ــار ســورچی نشســت، گفــت: م کن ــدار رفــت  ــای فرمان آق
کنــار او نشســتم و  کســی ننشســته اســت. مــادرم بــاالی درشــکه نشســت و مــن هــم 

ــاد رســیدیم!1 گناب ــه  ــر ب گرفتیــم و زودت کاروان ســبقت  رفتیــم. در بیــن راه از 

آیت اهلل مصباح یزدی فرمودند: 
آقــای  از مرحــوم  آقــای بهجــت  مرحــوم عامــه ]طباطبایــی[ و ]آیت اهلل العظمــی[ 
گــر کســی نمــاز واجبــش را اول وقــت  کــه ایشــان می  فرمودنــد: ا قاضــی نقــل می کردنــد 
ــا فرمودنــد: بــه صــورت مــن  کنــد )و ی عــن 

َ
بخوانــد و بــه مقامــات عالیــه نرســد، مــرا ل

ــف بینــدازد(!2 ُت

3. تقویت روحیه ی قناعت و توکل

ی  یــاده رو قناعــت مربــوط بــه اســتفاده ی بهینــه از امکانــات زندگــی و اجتنــاب از ز

ــدک  ــر چــه ان گ ــه نعمت هــای الهــی اســت، ا ــت ب در هزینه هــا و مصــارف و رضای

باشــد. قناعــت ُنمــود مناعــت طبــع و بزرگــواری و زهــد و تحمــل آدمــی اســت. 

تربیتــی مؤسســه  یــت  و اخالقــی«، شــماره 44، مدیر تربیتــی  گفتارهــای  نامحرمــان: سلســله  یــم  1. حســینی، »حر
ص11-10. خمینــی،  امــام  پژوهشــی  و  آموزشــی 

2. حسن زاده، اسوه عارفان، ص87.
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کــه بــه زوج هــای جــوان دارنــد، می فرمایند:  مقــام معظــم رهبــری  در توصیــه ای 
 کــه قناعــت کنیــد، از قناعــت خجالــت نکشــید. بعضی هــا خیــال می کننــد  قناعــت 
گــر آدم داشــت، دیگــر الزم نیســت قناعــت  مــاِل آدم هــای تهی دســت و فقیــر اســت و ا
کنــد.1 توقعــات  کنــد. نــه، قناعــت یعنــی در حــد الزم، در حــد کفایــت، انســان توقــف 
یــاد و بــاال، موجــب تنگــی معیشــت و موجــب ناراحتــی خــود انســان می شــود.  مــادی ز
گــر انســان توقــع خــودش را از زندگــی، توقــع کمــی قــرار دهــد، ایــن مایــه ی ســعادت  ا
کــه بــرای دنیــای انســان  خواهــد بــود. نــه فقــط بــرای آخــرت انســان خــوب اســت، 

هــم خــوب اســت.2

  َکرِخّی به حضور امام صادق که فردی به نام ابراهیم  در روایت آمده است 

که از دنیا رفت و اینك قصد ازدواج  کرد: »همسر موفقی داشتم  رسید و عرض 

دارم. حضرت فرمودند: ببین خود را کجا قرار می دهی... . زنان سه دسته اند: زن 

کار دنیا و آخرتش یاری می رساند و روزگار را بر  که شوهر خود را در  زایای مهربان 

که شوهرش را در امور خیر یاری  او سخت نمی کند. زن نازا و بی بهره از زیبایی 

کم  یاد را اندك می شمارد و  که ز نمی رساند و زن پر سروصدا، پا به در و عیب جو 
را نمی پذیرد.«3

کــم بــه  یــاد همســر را  کــه خدمــات ز فــراز آخــر روایــت اخیــر تصریــح می کنــد، زنــی 

کــم او را نپذیــرد، شایســته ی همســری نیســت. در روایتــی  شــمار آورد و خدمــات 

آمــده اســت:
یــك روز صبــح علی بــه فاطمــه فرمــود: آیــا غذایــی نــزد تــو هســت تــا از آن 
کــه پــدرم را بــه نبــّوت  کنیــم؟ حضــرت فاطمه گفتنــد: قســم بــه آن کســی  تنــاول 

1. بیانات در اجرای خطبه ی عقد زوج های جوان، 1376/1/1.
2. همان، 1379/12/21.

3. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج20، ص27.



همسران همراه / سیره خانوادگی همسران علما و بزرگان دین50

ــا آن را در  ــن نیســت ت ــزد م ــزی ن ــی داشــت، چی گرام ــت  ــت و خاف ــه وصای ــو را ب و ت
کــه آن چــه داشــته ایم، بــه رغــم نیــاز خــود و حســن  اختیــار تــو بگــذارم. دو روز اســت 
و حســینم، بــه دیگــران داده  ایــم. پــس علی فرمــود:  ای فاطمــه! چــرا مــرا از ایــن 
کنــم؟ حضــرت فاطمه گفــت:  ای  گاه نکــردی تــا غذایــی برایتــان تهیــه  قضّیــه آ
کــه بــر آن  کنــم  کــه تــو را بــر کاری تکلیــف  ابــا الحســن! مــن از خــدای خــود حیــا دارم 

قــادر نیســتی.1

کــه تأمیــن آن بــرای  کتمــان نیازهــا و بازگــو نکــردن آن نــزد همســر، بــه ویــژه هنگامــی 

او ممکــن نیســت و عــدم مقایســه ســطح زندگــی خــود بــا دیگــران از مصادیــق بــارز 

قناعــت و موجــب آرامــش هــر چــه بیشــتر زندگــی مشــترك خواهــد بــود.

همسر شهید مطهری درباره ی قناعت همسر عالمه طباطبایی می گوید: 
همســر عامــه، خانــم قمرالســادات مهــدوی بــا این کــه در خانــواده ی متمولــی بــزرگ 
ــود.  ــی ب ــم و قانع ــود، بســیار زن فهی ــز ب ی ــر یکــی از تجــار تبر ــرا دخت ــود و ظاه شــده ب
ــف  ی ــن تعر ــرای م ــد، ب ــه از بســتگان ایشــان هــم بودن ک ــه،  ــادم اســت همســر عام ی
ــه  ــم. ب ــی مصــرف می کردی ــن روغــن حیوان ــد َم ــز، ســالی چن ی ــا در تبر ــه م ک ــد  می کردن
یــادی هــم نداشــت.  کــه امکانــات ز کــه آمدیــم، در منــزل کوچکــی ســاکن شــدیم  قــم 
یــم. مــن دنبه هــای گوشــت را جــدا  کثــر می توانســتیم روزی پنــج ســیر گوشــت بخر حدا
کــرده بــودم، می انداختــم.  یــزان  کــه از ســقف آشــپزخانه آو می کــردم و داخــل ســبدی 
هــر چنــد روز یک بــار دنبه هــا را آب می کــردم و از آن بــه عنــوان روغــن اســتفاده 
کــه ایشــان ناراحــت  یــم  می کــردم. هیــچ وقــت هــم بــه عامــه نمی گفتــم مــا روغــن ندار

ــد. می خواســتم فکــرش آزاد باشــد.2 ــاز بمان کار و مطالعــه ب شــود و از 

1. مجلسی، بحاراالنوار، ج43، ص59.
2. سایت بنیاد علمی و فرهنگی شهید مرتضی مطهری، شناسه مطلب: 1309، 1392/08/24.
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کــه عالمــه بــرای تحصیــل در نجــف اشــرف، خــرج  هم چنیــن وقتــی می بیننــد 

ســفر را ندارنــد و ناراحــت هســتند، می گویــد: 
شما چرا این قدر ناراحت می کنید خودتان را؟ پول نمی دهند، خب ندهند. باالخره 

یم. این  ها را می  فروشیم، خرج سفرمان درمی  آید. یك مقدار اثاثیه دار
که  که بعد از فروش، حاال چند صد تومان پول داشتند  یه بود   اثاثیه، همان جهاز

کاروان و خورد و خوراك تا برسند به نجف.1 می توانستند بدهند خرج کجاوه و 

آیت اهلل بنابی در پاسخ به سؤالی درباره ی مشکالت معیشتی طالب می گویند:
کــردن بــه  کــه در فشــار مــادی و محرومّیــت بــه ســر می بــرد، بــا نــگاه  همســر طلبــه ای 
 
ً
کــه زندگــی اش یــك دوم زندگــی آنهــا نیســت؛ قهــرا دوســتان و آشــنایان خــود می بینــد 

ایــن مقایســه موجــب اختافــات خواهــد بــود.
یــد[ مــا نســبت بــه خودمــان  این جــا ایــن ســؤال پیــش می آیــد کــه ]شــاید طلبــه ای بگو
کنیــم، امــا تحّمــل بــه مشــقت افتــادن خانــواده  می توانیــم برخــی مشــکات را تحّمــل 

یــم، وظیفــه چیســت؟  و فرزنــدان را ندار
کــه بایســتی روح تــوکل و قناعــت را  کــه بــه نظــر می رســد، ایــن اســت  راه حلــی 
کــرد. ایــن هــم بــا چنــد راه ممکــن اســت: یکــی این کــه طلبــه  یــت  در خانــواده تقو
یــخ امامــان  بــان همســرش، ایــن آیــات2 را بخوانــد و معنــا کنــد. دوم، تار بنشــیند و بــا ز
ــا کشــیدند،  یاضت ه ــن که چــه ر ــخ عالمــان دی ی معصــوم، حــاالت اصحــاب و تار

ــد.3 کن ــان  ــد و را بی یدارن ــر جــان خر چــه ســختی ها ب

1. جعفریان، زندگی  نامه سید محمدحسین طباطبایی، ص 11 و 12.
ْمــِرِه 

َ
ــی اهلِل َفُهــَو َحْســُبُه ِإّنَ اهلَل باِلــُغ أ

َ
لْ َعل

َ
ــُه َمْخَرجــًا َو َیْرُزْقــُه ِمــْن َحْیــُث ال َیْحَتِســُب َو َمــْن َیَتــَوّک

َ
ــِق اهلَل َیْجَعــلْ ل 2. َو َمــْن َیّتَ

َقــْد َجَعــَل اهلُل ِلــُکّلِ َشــْی ٍء َقــْدرًا. )طــالق، آیــه 2 و 3( و احــزاب، آیــه 29-28.
3. دیدگاه هــای تربیتــی آیــت اهلل عبدالمجیــد باقــری بنابــی در مــورد امــور معیشــتی طــالب، بــه نقــل از ســایت مدیریــت 

مطالعــات معاونــت تهذیــب حوزه هــای علمیــه، شناســه متــن: 14956.
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ایشان در ادامه سخن شان می افزایند: 
یــان  یــز صحبــت می کــردم. آن جــا جر یــك وقــت بنــده بــرای همســران طــاب عز
یــان در ســوره ی مبارکــه ی احــزاب  ایــن جر کــردم.  همســران پیامبــر را عــرض 
کــه محبــوب اولــش بــوده،  کــرده  می باشــد. خداونــد ایــن آیــات را بــه شــخصی نــازل 
آن همــه مقــام در پیــش خــدا داشــته اســت. در ایــن آیــات بــه پیامبــرش چنیــن 

می دهــد: دســتور 

ــْینَ 
َ
َفَتعال یَنَتــا  ِز َو  ْنیــا 

ُ
الّد یــاه  َ الْ ُتــِرْدَن  ُكْنــُتنَّ  ِإْن  واِجــَك     لْز

ْ
ُقــل ــِیُّ  الّنَ ــا  َ أّیُ یــا 

ِخــَره 
ْ

اَر ال
َ

ُه َو الــّد
َ
ــِرْدَن اَل َو َرُســول ُكْنــُتنَّ ُت  َو ِإْن 

ً
یــال  َجِ

ً
ّنَ َســراحا

ُ
ْحك َســّرِ

ُ
ــّنَ َو أ

ُ
ْعك َمّتِ

ُ
أ

؛1
ً
 َعِظیمــا

ً
ــّنَ أْجــرا

ُ
ُمْحِســناِت ِمْنك

ْ
 ِلل

َ
َفــِإّنَ اَل أَعــّد

گــر شــما خیلــی طالــب دنیا هســتید، مــن نمی توانم  ای پیامبــر! بــه همســرانت بگــو کــه ا
کــه می خواهیــد، تأمیــن  خواســته های شــما را بــرآورده ســازم، معــاش شــما را آن گونــه 
یــد و آن گونــه  کنــم. بیاییــد بــه هــر یــك از شــما هدیــه ای بدهــم و شــما را رهــا کنــم تــا برو
گــر می خواهیــد بــا مــن بمانیــد، زندگــی مــن ایــن  کنیــد. ا کــه دلتــان می خواهــد زندگــی 
گــر نبــود،  یــم و ا کردیــم، می خور گــر چیــزی پیــدا  اســت و بهتــر از ایــن نخواهــد شــد. ا
 خــدا و 

ً
گــر آمدیــد و نظرتــان واقعــا گرســنه می مانیــم. زندگــی مــن این گونــه اســت. امــا ا

 گــر طالــب رضــای خداونــد هســتید، آن موقــع خــدا هــم در عــوض رســول او بــود، ا
پــاداش بزرگــی بــرای شــما آمــاده کــرده اســت. خداونــد ســعادت ابــدی را برایتــان مهیــا 

ســاخته اســت. 
و  موجــر  روزی  بــودم.  مســتأجر  خانــه  یــك  در  می گفــت:  معاصــر  مراجــع  از  یکــی 
این جــا  کنــی، نمی خواهــم  را تخلیــه  بایــد خانــه  کــه  گفــت  و  آمــد  صاحب خانــه 
کردیــم!  کردیــم و اثــاِث خانــه را روی یــك گاری ســوار  بمانــی. لــذا مــا هــم اثاث کشــی 
کنــد. اثــاث مــا آن قــدر  کــه یــك حمــال هــم می توانســت آن را حمــل  گاری کوچکــی 

ــود.2 ــی نب ــد و قیمت ــا هــم، وســایل ارزش من ــر آنه کث ــازه ا ــود. ت ب

1. احزاب، آیه 28- 29.
2. دیدگاه های تربیتی آیت اهلل بنابی در مورد امور معیشتی طالب، به نقل از: همان.
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ــل  ــه تحصی ــه دلیــل اشــتغال تمــام وقــت ب ــل زندگــی ب بســیاری از طــالب در اوای

کســب علــم و دانــش، مشــکالت مالــی دارنــد و اغلــب زندگــی را بــه ســختی  و 

و  قناعــت  بــا  و  متعــال  خداونــد  بــه  تــوکل  بــا  همسرانشــان  ولــی  می گذراننــد؛ 

کننــد و زندگــی دل نشــین و پــر از مهــر  یســتی می کوشــند بــر مشــکالت غلبــه  ساده ز

و صفــا بــرای خانــواده فراهــم نماینــد.

فنون دست یابی به قناعت در زندگی

بــرای دســت یابی بــه قناعــت، الزم اســت نیازهــای واقعــی خــود را از نیازهــای 

کنیــم. بایــد بــرای رســیدن بــه خواســته های حقیقــی، تــالش و  کاذب بازشناســی 

کنیــم. ایــن هــدف را می تــوان از طریــق فنــون  از درخواســت های نابجــا صرف نظــر 

زیــر تحقــق بخشــید:

الف( مقایسه های خوش بینانه و پرهیز از مقایسه های بدبینانه

مقایســه ی خوش بینانــه بــه معنــای قــدر دانســتن روابــط بــا دیگــران و متقاعــد 

ســاختن خویــش مبنــی بــر این کــه بــه مــرور زمــان، روابــط در زندگــی اجتماعــی بهتــر 

خواهــد شــد.

کــه موجــب می شــود تــا انســان ها از موقعّیــت اقتصــادی در  یکــی از عواملــی 

گونــه ای  کمبودهــای احتمالــی بــه  کننــد و بــا  زندگــی خــود احســاس رضایــت 

کســانی اســت  کنــار بیاینــد، مقایســه ی موقعیــت اقتصــادی خــود بــا  مطلــوب 

تی بــه مراتــب بیشــتر از مــا دســت و  کــه بــه لحــاظ ویژگی هــای مالــی بــا مشــکال

اقتصــادی  از موقعیــت  زمینــه ی رضایــت  ایــن مقایســه،  نــرم می کننــد.  پنجــه 

فعلــی و اجتنــاب از بلنــد پروازی هــا را فراهــم می کنــد. البتــه معنــای ایــن ســخن، 
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کوشــش بــرای تأمیــن نیاز هــا در زندگــی نیســت، بلکــه  دســت برداشــتن از تــالش و 

یاده طلبــی و تجمل گرایــی اســت. امــام صــادق  می فرماینــد: جلوگیــری از ز
ــَك؛1 از 

َ
ــَم اُل ل ــَك ِبــا َقّسَ

َ
قَنــُع ل

َ
نُظــر ِایل َمــن ُهــو دوَنــَك ِف اَلقــِدَرة... َفــِاّنَ ذِلــَك ا

ُ
ا

کــه ایــن امــر تــو را  کــه فروتــر از تــو اســت.... ؛ چــرا  نظــر امکانــات بــه کــی بنگــر 
بــه روزی مقــّدر از جانــب خداونــد قانع تــر می ســازد.

ب( امیدواری به آینده

کــه موجــب می شــود تــا فــرد بتوانــد بــا دشــواری های معیشــتی  یکــی از عواملــی 

ــه آینــده  کــه امیــد ب کنــد، ایــن اســت  ــر آنهــا غلبــه  ــد و ب ــار آی کن ــر زندگــی  کــم ب حا

کــه مشــکالت همیشــگی نیســت و  بهتــر را در خــود زنــده نگــه دارد. او بایــد بدانــد 

بــا مقاومــت می تــوان بــر آن هــا فایــق آمــد و دوران ســخت را پشــت ســر نهــاد. هیــچ 

کــه در طــول زندگــی هیــچ گاه بــا مشــکل مواجــه  کنــد  انســانی نمی توانــد ادعــا 

کــردن بــا  کــه آدمــی بــا دســت و پنجــه نــرم  نشــده؛ زیــرا رســم روزگار بــر ایــن اســت 

گشــته و در معرکــه امتحــان میــزان صبــر  ســختی ها مــس وجــودش تبدیــل بــه طــال 

خــود را بســنجد.

تی بــوده  گذشــته نیــز مشــکال کــه در  انســان همــواره بایــد در خاطــر داشــته باشــد 

کــه بــه امــر خــدا بــرای او ســهل و آســان شــده اســت و هیــچ ســختی ماندنــی 

می فرمایــد:  متعــال  خداونــد  نیســت. 
ُعْســِر ُیْســًرا2؛ پــس ]بــدان کــه[ بــا دشــوارى آســاین 

ْ
ُعْســِر ُیْســًرا ِإّنَ َمــَع ال

ْ
َفــِإّنَ َمــَع ال

اســت، آرى بــا دشــوارى آســاین اســت.

1. مجلسی، همان، ج75، ص242.
2. انشراح، آیه 5 و6.



55 فصل دوم: خودسازی

ج( برنامه ریزی برای دخل و خرج زندگی

نوشــتن هزینه هــای ضــروری زندگــی، حــذف مخــارج زایــد و برنامه ریــزی معقــول 

ــت در  ــون قناع ــر فن ــا از دیگ ــه از درآمده ــت و بهین ــتفاده درس ــرای اس ــی ب و منطق

زندگــی اســت. پیامبــر خــدا  فرمودنــد:  
مــا ِمــن َنَفقــٍة أَحــّبَ إیَل ال ِمــن َنَفقــِه َقصــٍد1؛ هیــچ خرجــی نــزد خــدا، حمبوب تــراز 

خرجــی نیســت کــه بــا میانــه روى مهــراه باشــد.

گرفتن از آنها د( توجه به الگوها و سرمشق 

و  موفق  انسان های  و  علما  بزرگان،  خانوادگی  سیره ی  و  زندگی  مرور  و  مطالعه 

گرفتن از سبک زندگی و روش های قناعت ورزی آنان، مهارت دیگری  سرمشق  

که روحیه قناعت را در افراد تقویت می کند و فرد را از ناشکیبایی در برابر  است 

وجود  با  کسانی  که  زندگی  در  اندیشه  به ویژه  می دارد.  باز  زندگی  دشواری های 

را  و معنوی  ارزش های اخالقی  به  نیل  از زندگی مرّفه،  برخورداری  برای  توانایی 

کردن مستمندان جامعه در  در اولویت قرار داده و توجه به نیازمندان و شریک 

زندگی خود را بر رفاه شخصی ترجیح دادند. در ادامه و در بخش های بعدی با 

نمونه های متعددی از سیره این الگوها آشنا خواهیم شد.

ح( هم خوان سازی خواسته ها و انتظارات با واقعیت ها

انتظارات  و  خواسته ها  رشد  می کند،  تهدید  را  خانواده ای  هر  که  آفت هایی  از 

آسیب  جنبه  این  از  اغلب  جوان  همسران  است،  یکدیگر  از  خانواده  اعضای 

مشخص  یکدیگر  از  انتظاراتشان  بودن  منطقی  غیر  و  منطقی  مرز  که  می بینند 

1. حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 11، ص 149.
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نیست و احساساتشان در این رهگذر جریحه دار می شود. نقطه بحران در زندگی 

انباشته  هم  ی  رو بر  نشده  تأمین  و  غیرمنطقی  انتظارات  که  می رسد  فرا  زمانی 

یج و به مرور زمان، شکیبایی و بردباری  شود. در این صورت ممکن است به تدر

کمتر شود و به قول معروف »کاسه صبرش به سرآید« و در زمانی  فرد در زندگی 

گردد. درک درست  غیرقابل پیش بینی، احساسات و هیجانات منفی شعله ور 

هم خوان سازی  و  دینی  ارزش های  بر  تکیه  طلبگی،  زندگی  واقعیت های  از 

انتظارات با واقعیت ها، راه را بر ورود هر عامل تفرقه و تزلزل در زندگی می بندد.1 

همسر شهید مطهری از همسر عالمه ی طباطبایی نقل می کند:
روزی مهمــان خانــم بــودم. لباس هایشــان خیلــی منــدرس و کهنــه شــده بــود و ایشــان 
کــه عامــه بیــرون می رفــت،  ــی  ــدوزد. زمان ــرای خــودش ب ــه لباســی ب ک ــاز داشــت  نی
یــد. عامــه  کــه بــر می گردیــد در راه بــرای مــن پارچــه بخر بــه ایشــان گفــت: از درس 
یــد. پارچــه را کــه دیــدم بــه نظــرم پارچــه خوبــی نیامــد  بــرای ایشــان ســه متــر پارچــه خر
ــن پارچــه  ــن ای ــه نظــر م ــه ب ک ــم  گفت ــم  ــه خان ــود. ب ــاس مناســب نب ــرای لب و اساســا ب
ــرای  ــن پارچــه، ب ــه ای ک ــد  ــم هــم فهمیدن مناســب پیراهــن نیســت و حتمــا خــود خان
کیــد خاصــی بــه مــن گفــت کــه  لبــاس مناســب نیســت. همســر عامه بــا لبخنــد و بــا تأ
یده انــد و آن چــه را کــه حــاج آقــا بخرنــد، حتمــا خــوب اســت.  »ایــن را "حــاج آقــا" خر
چــرا بــه درد پیراهــن نمی خــورد؟« همــان روز ایشــان لبــاس ســاده ای از آن پارچــه 
کاری برخــورد  کردنــد. ایــن قــدر ایشــان بــه عامــه بــا محبــت و فــدا دوختنــد و بــر تــن 

کــه بینشــان بــود، زندگــی خوبــی داشــتند.2 می کردنــد و بــه خاطــر محبتــی 

1. اقتباس از: حسین زاده، »نقش قناعت در بهره مندی از زندگی«، معرفت اخالقی، ش4، ص155- 135.
2. سایت بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری، شناسه متن: 1309، 1392/08/24.
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کاری 4. تقویت روحیه ی ایثار و فدا

ــر غــرض خویــش مقــدم داشــتن و منفعــت  ــه معنــای »غــرض دیگــران را ب ــار ب ایث

غیــر را بــر مصلحــت خــود مقــدم داشــتن«1 اســت و ایــن نهایــت درجــه ی ســخاوت 

کــه خــود را یــا مــال خویــش را در راه  کســی می گوینــد  کار نیــز بــه  می باشــد. فــدا
کنــد.2 دیگــری فــدا 

انســان ها   بــرای  اخالقــی  کرامــت  بهتریــن  را  کاری  فــدا و  علی ایثــار  امــام 

دانســته،می فرمایند: 
ین مكارم اخالق، ایثار است.3 یَثاُر؛ هبتر ِ

ْ
اِرِم ال

َ
ك َ َخْیُر الْ

مقــام معظــم رهبــری  در ضمــن ســخنانی ایــن روایــت را از زبــان امــام حســن 

کــه:  مجتبــی  نقــل می کننــد 
کــرد. »َحّتــى  شــبی، شــب جمعــه ای، مادرم بــه عبــادت ایســتاد و تــا صبــح عبــادت 
بــح«؛ تــا وقتــی کــه طلــوِع فجــر شــد. مــادر مــن از ســر شــب تــا صبــح  ِانَفَجــَرت َعمــوُد الّصُ
ید: شــنیدم کــه دائــم  مشــغول عبــادت بــود و دعــا و تضــّرع کــرد. امــام حســنمی گو
کــرد؛ بــرای مســائل عمومــی دنیــای  کــرد؛ مــردم را دعــا  مؤمنیــن و مؤمنــات را دعــا 
ّمــاه!«؛ مــادرم! »ِلــَم ال َتدعیــَن ِلَنفِســَک 

ُ
گفتــم: »یــا ا کــه شــد  کــرد. صبــح  اســام دعــا 

َكمــا َتدعیــَن ِلَغیــِرک«؛ یــک دعــا بــرای خــودت نکــردی! یــک شــب تــا صبــح دعــا، 
ــّدار«؛4 اّول دیگــران،  ــّمَ ال ــّى! الجــاّر ُث ــا ُبَن ــرای دیگــران؟! در جــواب فرمــود: »ی همــه ب
بعــد خــود مــا! ایــن، آن روحیــه واالســت«؛ روحیــه ای کــه نیــاز دیگــران را بــه نیــاز خــود 

مقــدم مــی دارد. 5

1. دهخدا، لغت نامه، ذیل واژه ی ایثار.
کار. کار؛ عمید، فرهنگ فارسی، ذیل واژه ی فدا 2. همان، ذیل واژه ی فدا

3. تمیمی آمدی، غررالحکم و درر الکلم، ص 354.
4. همان، ص81، ح3.

5. بیانات در دیدار جمعی از زنان، 1371/9/25. 
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دربــاره ی ثــروت حضــرت خدیجــه نوشــته اند: هشــتاد هــزار شــتر، امــوال 

تجــاری او را حمــل و نقــل می کردنــد. بارگاهــی از حریــر ســبز بــا ابریشــم بــر بــام 

کمــک  بــه فقــرا  کــه مــردم رفــت و آمــد می کردنــد و  خانــه اش برافراشــته بودنــد 

کنیــز امــور اقتصــادی و شــخصی او را اداره می کردنــد. 1  می شــد. چهارصــد غــالم و 

بــا ایــن همــه او بالفاصلــه بعــد از ازدواج، نــزد عمویــش ورقــة بــن نوفــل رفــت و امــوال 

گفــت: این هــا را نــزد محمد ببــر و بگــو ایــن امــوال هدیــه بــه  فراوانــی بــه او داد و 

کنیــز و ثــروت و  کــن و هــر چــه غــالم و  شماســت و هرگونــه بخواهــی در آنهــا تصــرف 

کنــار  ملــک دارم، همــه را بــه احتــرام حضــرت بــه او بخشــیدم. ورقــة بــن نوفــل نیــز 

گفــت: ای عــرب!  کعبــه آمــد و بیــن زمــزم و مقــام ابراهیــم ایســتاد و بــا صــدای بلنــد 

کــه خــود و همــه ی ثــروت خــود از  کــه خدیجــه شــما را شــاهد می گیــرد  بدانیــد 

ک، دام هــا، مهریــه و هدایایــش را بــه محمد بخشــیده  کنیــزان، امــال غالمــان، 

کار  کــه محمــد آن را پذیرفتــه اســت و ایــن  ــه ای اســت  اســت و همــه ی آنهــا هدی

خدیجــه بــه خاطــر عالقــه و محبــت او بــه محمد اســت. شــما در ایــن بــاره 
گواهــی دهیــد.2 گــواه باشــید و 

بلکــه  نیافــت،  ختــم  ازدواج  اولیــه  ســال های  بــه  مالــی  یــاری  ایــن  دامنــه ی 

هنــگام محاصــره ی اقتصــادی در شــعب ابی طالــب و حتــی بعــد از آن نیــز امــوال 

کّل  یــد مــن ثمانیــن ألــف جمــل متفّرقــة فــی  کّل ناحیــة عبیــد و مواشــی حتــی قیــل إن لهــا أز کان لخدیجــة فــی  1. ... و 
کان لخدیجــة دار واســعة تســع أهــل مکــة جمیعــا و قــد جعلــت أعالهــا قبــة مــن الحریــر األزرق و قــد رقمــت  مــکان ... و 
کان لــکل واحــد  فــی جوانبهــا صفــة الشــمس و القمــر و النجــوم و قــد ربطتــه مــن حبــال اإلبریســم و أوتــاد مــن الفــوالد ... و 

منهمــا أربعمائــة عبــد و أمــة... . )مجلســی، بحاراألنــوار، ج16، ص22(
یژگی های رفتاری اولین بانوی مسلمان نسبت به پیامبر«، نشریه مبلغان، آذر 1380، ش 23، ص 39-  2. »نگاهی به و

49، به نقل از: همان، ص75 - 77.
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کــرد تــا  خدیجــه، نقــش اساســی در نجــات اســالم و مســلمانان از نابــودی ایفــا 

کــه پیامبــر در ماجــرای شــعب فرمــود: »هیــچ ثروتــی، هرگــز مثــل ثــروت  آن جــا 

خدیجــه بــه مــن ســود نرســاند.«

طبــق بعضــی از روایــات، در ماجــرای محاصــره، از امــوال خدیجــه چیــزی نمانــد 

کــه  باقــی نمانــد  از حضــرت خدیجه »چیــزی جــز دو پوســت  نقــل  بــه  و 

هنــگام اســتراحت، یکــی را زیرانــداز و دیگــری را روانــداز قــرار می دهیــم«. در ایــن 

مــدت ابوالعــاص بــن ربیــع، دامــاد حضــرت خدیجــه، شــترها را بــا گنــدم و خرمــا با 

شــگردهای مختلــف بــه آنهــا می رســاند و در طــول ســه ســال محاصــره، مصــارف 
آنــان از امــوال خدیجــه تأمیــن می شــد.1

کــه خــود را   کــه کســی   ایــن مطلــب عــالوه بــر روحیــه ی ایثارگــری، بیانگــر آن اســت 

فقیــر محــض و عبــِد خــدا و او را بــر طــرف کننده ی همه ی نیازهای خــود بداند، در 

کســالتی در خــود احســاس  مســیر عبــادت و بندگــی حــق، هیچ گونــه خســتگی و 

کمالــی جــز  نمی کنــد؛ زیــرا او در آفرینــش، هدفــی جــز عبــادت نمی شناســد و 

  قــرِب بــه حــق ســراغ نــدارد. در ماجــرای نــذر امیرالمؤمنیــن و حضــرت زهــرا

کــرم ، زهــرای اطهــر را  ا کــه پیامبــر  آمــده   بــرای بهبــودی حســنین

پــس از ســه روز روزه ی پیاپــی و بــدون افطــاری در محــراب عبــادت یافــت، در 

گرســنگی بــه دنده هــای پشــتش  گــود افتــاده و شــکمش از  کــه چشــمانش  حالــی 

کمــال  کــی از معرفــت و عشــق سرشــار آنــان بــه  چســبیده بود.2همــه ایــن مــوارد حا

یاحین الشریعه، ج2، ص211. 1. همان؛ به نقل از: ر
2. رازی، التفسیر الکبیر، ج8 ، ص40.
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مطلــق اســت، نــه ِصــرف یــک عمــل صــوری خشــک و بــی محتــوا.1

ــی  گــر چــه عملــی بســیار ســتوده اســت؛ ول ــه محرومــان  کمــک ب ــی و     انفــاق مال

کامــل بــه آن مــال صــورت  کــه در شــرایط تنگ دســتی و ســختی و نیــاز  آن گاه 

پذیــرد، از ارزشــی بســیار باالتــر برخــوردار شــده و تحــت عنــوان »ایثــار«، در زمــره ی 
یکــی از واالتریــن افعــال اخالقــی قــرار می گیــرد.2

کــه از آرزوهــا و خواســته های شــخصی و زندگــی راحــت خــود  همســر طلبــه ای 

بــه خاطــر اهــداف و آرمان هــای بلنــد و مقــدس شــوهرش می گــذرد، از ایــن ویژگــی 

بــه خوبــی برخــوردار اســت. همســر محتــرم حضــرت امــام خمینــی نمونــه ای از 

کار اســت. نــوه ی ایشــان نقــل می کنــد: ایــن بانــوان فــدا
کــه خانــم ]امــام[، قــم را دوســت نداشــتند؛ ولــی هرگــز ایــن مســأله  ... مثــل ایــن 
ــه می پرســیدیم چــه  ک ــا  ــام همیشــه در پاســخ م ــد! ام ــار نکــرده بودن ــام اظه ــزد ام را ن
ــر  گ ــد: »ا ــد باشــند؟ ایشــان میگفتن ــن همــه عاقه من ــا ای ــه م ــه شــوهرانمان ب ک ــم  کنی
کنیــد، همســرانتان تــا آخــر، همیــن قــدر بــه شــما عاقه منــد  کاری  شــما این قــدر فــدا

خواهنــد بــود.«3

که: هم چنین نقل شده 
 امامبــه همسرشــان عاقــه وافــری داشــتند؛ به طــوری کــه از نظــر امــام، همسرشــان 
در یــك طــرف قــرار داشــت و بچه هایشــان در طــرف دیگــر و ایــن دوســت داشــتن بــا 
کــه خانــم مســافرت رفتــه بودنــد، آقــا  احتــرام خاصــی تــوأم بــود. یــادم هســت یك بــار 
ــر  گ ــم: ا ــه شــوخی می گفتی ــا ب ــد، م ــا اخــم می کردن ــی آق ــد. وقت ــی دلتنگــی می کردن خیل
خانــم باشــند، آقــا می خندنــد و وقتــی خانــم نباشــند، آقــا ناراحتنــد و اخــم می کننــد. 

یی زنان در قرآن، ص46. 1. حسین خانی، تربیت الگو
2. همان، ص154.

3. محمدی صیفار، مشق عشق، ص45.
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گفتــم:  خاصــه، مــا هــر چــه سربه ســر آقــا گذاشــتیم، اخــم آقــا بــاز نشــد. باالخــره مــن 
گفتنــد:   یــد. ایشــان  کــه شــما این قــدر دوســتش دار خوشــا بــه حــال خانــم، 

ــی  ــم در زندگ ــه خان ک کاری ای  ــدا ــن همســری دارم. ف ــه چنی ک ــن  ــه حــال م خــوش ب
گــر مثــل خانــم باشــید، همســرتان شــما  کرده انــد،  هیچ کــس نکــرده اســت. شــما هــم ا

را این قــدر دوســت خواهــد داشــت.1

یکی از فرزندان استاد شهید مطهری می گوید: 
نقــِش مــادر در توفیقــات اســتاد یــک نقــش عــادی نبــود. بــه همیــن نمونــه ی صبــر و 
ــه اســتاد در انتظــار  ک ــی  ــه در روزهای ک ــم  ــا می کن کتف کاری شــگفت انگیز ایشــان ا ــدا ف
تولــد یکــی از فرزنــدان خــود بودنــد، از ظهــر تــا غــروب در منــزل مشــغول مطالعــه 
بودنــد. پــس از بازگشــت از ســخنرانی در مســجد، می بیننــد فرزندشــان بــه دنیــا آمــده 
کــه چگونــه تــا غــروب هیــچ خبــری نبــود. متوجــه می شــوند  اســت. تعجــب می کننــد 
 مــادر از حــدود ظهــر درد شــدید داشــته اند؛ امــا بــه خاطــر این کــه تمرکــز 

ً
کــه اتفاقــا

ــرود و بــه ســخنرانی ایشــان لطمــه ای نخــورد، درد  اســتاد هنــگام مطالعــه از دســت ن
کــرده بودنــد.2  زایمــان خــود را از ایشــان پنهــان 

هم چنین خود همسر شهید مطهری می گوید: 
کــه بــه دنیــا آمــد،  ایشــان ]شــهید مطهــری[  مــن هفــت بچــه داشــتم. یــک دختــر مــن 
بایجانی هــا ســخنرانی داشــتند. بــا آن کــه مــن در آن شــب، ســخت  در مســجد آذر
کــه مبــادا ســخنرانی ایشــان بــر هــم بخــورد و ایشــان  ناراحــت بــودم، چیــزی نمی گفتــم 

کارشــان بــاز بماننــد. 3 از 

1. همان، ص15.
2. »شعر همسر شهید مطهری درباره امام رضا «، خبرگزاری فارس، شناسه خبر: 1149، 1394/06/02.

3. »شــهید مطهــری در نــگاه همســر«، پایــگاه جامــع اســتاد شــهید مطهــری، شناســه متــن: 78747، 1389/07/25؛ 
بــه نقــل از: ســتوده و ســیدناصری، پــاره ای از خورشــید، ص 97.
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5. خویشتن داری در تغییرات

زندگــی همــواره بــا تغییــرات تــوأم بــوده اســت؛ ولــی ایــن تغییــر و تحــوالت بــا توجــه 

گاهــی از فرهنگ هــای دیگــر، ســرعت  گســترده شــدن روزافــزون ارتباطــات و آ بــه 

گرفتــه اســت. زندگــی خانوادگــی نیــز از ایــن تحــوالت بــه دور  فزاینــده و برق آســایی 

گردیــده اســت. امــا آن چــه خانــواده را  نبــوده و تحــت تأثیــر آن، دســت خوش تغییــر 

پاشــاننده نگــه مــی دارد، همراهــی و همدلــی اعضــای خانواده  از دگرگونی هــای فرو

و بــه ویــژه زوجیــن اســت. همراهــی همســران بســیاری از بــزرگان و علمــای دیــن و 

گــواه بــر ایــن  کشــیده اند،  کــه آنــان در راه اعتــالی اســالم  ســختی های بســیاری 

مطلــب اســت.

عالمــه طباطبایی بعــد از مدتــی اقامــت در تبریــز، تصمیــم می گیــرد بــه قــم 

ــی  ــال 1325)هـــ .ش( عمل ــود را در س ــم خ ــن تصمی ــره ای ــد و باألخ ــت نمای عزیم

می کنــد. فرزنــد عالمــه طباطبایــی در ایــن مــورد می گویــد: 
هم زمــان بــا آغــاز ســال 1325هـــ .ش وارد شــهر قــم شــدیم... . در ابتــدا بــه منــزل یکــی 
ــی  ــود، وارد شــدیم؛ ول ــوم دینــی ب ــه ســاکن قــم و مشــغول تحصیــل عل ک از بســتگان 
کــه هنــوز هــم در  بــه زودی در کوچــه ی یخچــال قاضــی در منــزل یکــی از روحانیــان 
کــه بــا نصــب پــرده قابــل تفکیــک بــود، اجــاره  قیــد حیــات اســت، اتــاق دو قســمتی 

بــع بــود.  یــب بیســت متــر مر کردیــم. ایــن دو اتــاق قر

در این باره آمده است: 
کــه قمرســادات ]همســر عامــه[  کردنــد  در قــم یــک اتــاق دراز بیســت متــری اجــاره 
کــرد. صاحب خانــه هــم همان جــا  کــه بشــود یــک طــرف آشــپزی  وســطش را پــرده زد 
زندگــی می کــرد؛ ســاختمان آن طــرف حیــاط. یکــی دو مــاه اول خیلــی ســخت گذشــت. 
آب قــم شــور بــود، میــوه کــم و گــران و درخت هــا از آن هــم کم تــر و همــه خــاک گرفتــه. 
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یــز و بپــاش آن خانــه َدَرنَدشــت آمــده  یــز و بر کــه از بــاغ و ســبزه ی تبر بــرای آن هــا 
کننــد.1 بودنــد، کمــی طــول می کشــید بــه ایــن چیزهــا عــادت 

کــه در صــورت لــزوم، بایســتی  یــر ایــن اطاق هــا انبــار آب شــرب منــزل بــود  طبقــه ی ز
ــه فاقــد  کنیــم. چــون خان ــر  ــه داخــل خــم شــده و ظــرف آب شــرب را پ از درب آن ب
کــه مــادر  پــز هــم در داخــل اطــاق انجــام می گرفــت؛ در حالــی  آشــپزخانه بــود، پخت و
کــه  کــرده بــود  مــا بــه دو مطبــخ )آشــپزخانه( 24 متــر مربعــی و 35 متــر مربعــی عــادت 

ــرد.«2 ــه راحتــی اســتفاده می ک ــزرگ از آن هــا ب در میهمانی هــای ب

نجمه ســادات طباطبایی]دختــر عالمــه[ بــا اشــاره بــه مهاجــرت عالمــه طباطبایی 

از تبریــز بــه قــم اظهــار داشــت: 
کــه بــه قــم آمدیــم و مــادرم بــا تــاش فــراوان، زندگــی مرّفــه  مــن شش ســاله بــودم 
کنــار گذاشــت و بــه زندگــی ســاده  در قــم رضایــت داد و هرگــز نگذاشــت پــدرم  یــز را  تبر
کــرده بودیــم در طرفــی،  کرایــه  کــه  از شــرایط ســخت زندگــی چیــزی بدانــد. در اتاقــی 
یــس می کــرد و مــا در پشــت پــرده زندگــی می کردیــم؛ ولــی  پــدرم بــرای طــاب تدر
بــا تمــام ایــن مشــکات، زندگــی بســیار شــادی داشــتیم و تمامــی این هــا مرهــون 

ــود. 3 ــادرم ب کاری م ــدا ف

حجت االسالم و المسلمین راشد یزدی نقل می کند: 
آقــا )مقــام معظــم رهبــری( خودشــان فرمودنــد: هنگامــی کــه مــن زنــدان بــودم، همســرم 

بــاره ی زندگــی و مشــکات آن ســخنی نگفــت!4 یــک کلمــه در

1. »مهر افروخته: روایتی تازه از زندگی و شخصیت عالمه طباطبایی« نشریه معارف، شماره 72، دی ماه 1388.
2. جام نیوز، شناسه خبر: 253554، 1392/08/25.

3. خبرگزاری حوزه، 1394/5/15.
گفتارهــای  کانــون مهــر و محّبــت؛ سلســله  یــت تربیتــی موسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی، خانــه  4. مدیر

تربیتــی و اخالقــی، شــماره 45، ص11.
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 6. توسل به اهل بیت

ــه  ــرای وصــول ب ــا شــخصی اســت ب ــرار دادن شــی ء ی ــه معنــای »واســطه ق توســل ب

مطلــوب بــا اســتفاده از همــه اســباب و و ســایل عــادی و غیــر عادی«؛1 چنان چــه 

ــد:  ــم می فرمای کری ــرآن  ــد در ق خداون
ــان  ــه امی ك ــان  كس َة...؛2 ای 

َ
ــیل َوِس

ْ
ــِه ال ی

َ
 ِإل

ْ
ــوا  اَل َواْبَتُغ

ْ
ــوا ُق

َ
 اّت

ْ
ــوا ــَن آَمُن ِذی

َّ
ــا ال َ ّیُ

َ
ــا أ َی

وییــد.  یــد و وســیله ای بــرای تقــرب بــه او بج آورده ایــد از خــدا بپرهیز

ــه  کمــاالت مــادی و معنــوی، ب ــه بســیاری از  ــرای دســت یابی ب ــد انســان ب بی تردی

خــارج از محــدوده وجــودی خویــش نیازمنــد اســت. عالــم هســتی بــر اســاس نظــام 

اســباب و مســببات اســتوار شــده و تمســک بــه ســبب ها و وســایل بــرای رســیدن 

کمــاالت مــادی و معنــوی، الزمــه ی ایــن نظــام اســت. بــه 

مقــّدس  انــوار  بــه  عالقــه  و  عشــق  ابــراز  از  سرشــار  راســتین،  عالمــان  زندگــی 

معصومــان و توّجــه و توّســل بــه آنهاســت و خــود نیــز اذعــان داشــته و دارنــد 

ــوی،  ــی و معن ــدارج علم ــه م ــیدن ب ــان در رس ــق ایش ــباب توفی ــن اس ــه از مهم تری ک

توّســل بــه اهــل بیــت و عنایت هــای ایشــان بــوده اســت.

بــرای تأثیرپذیــری هرچــه بیشــتر خــود و فرزنــدان از توســل، هــم بایــد در منــزل 

خویــش مجلــس روضــه و توســل برپــا نمــود و هــم بــه مجالــس دیگــر رفــت. صــرف 

حضــور و شــرکت در مراســم مربــوط بــه ائمــه ، اثربخــش و انسان ســاز اســت. 

حضرت آیت اهلل بهجت می فرمایند: 

1. طاهری خرم آبادی، پاسخ به شبهات وهابیت، ج2، ص112.
2. مائده، آیه 35.
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امام عیــن اهلل ناظــره اســت. ...امــام زنــده اســت، ناظــر اســت، قــادر و مقتــدر اســت. 
یــارت  ائمــه حاضرنــد، می  بیننــد، جــواب می دهنــد، ... التفــات مــا کــم اســت... . ز
گــر حــال داشــتید بــه حــرم  شــما قلبــی باشــد. در موقــع ورود اذن دخــول بخواهیــد. ا
یــد. ســه  کار مســتجی دیگــری بپرداز گــر حالتــان مســاعد نیســت، بــه  یــد... . ا برو
ــاره از حضــرت اجــازه ورود  ــد و دوب ی ــه حــرم برو ــد و ب کنی ــد و غســل  ی روز روزه بگیر
کبیــره را  یــارت جامعــه  یارت نامه هــا مــورد تأییــد هســتند. ز بخواهیــد... . همــه ز
بــان قلــب بخوانیــد.1 یــارت امیــن اهلل مّهــم اســت. قلــب شــما بخوانــد، بــا ز بخوانیــد. ز

همسر شهید آیت اهلل محمدباقر صدر  می گوید:
مــن پــس از ازدواج از ایــران بــه عــراق منتقــل شــدم. دوری و فــراق از خانــواده و 
کــه بیــن آن جــا و ایــران بــود، مــرا رنــج مــی داد. یــک روز بــه حــرم  یــادی  تفــاوت ز
امیرالمؤمنیــن  مشــرف شــدم و درخواســت نمــودم تــا خداونــد بــه مــن قــدرت و 
یــارت، احســاس عجیبــی بــه مــن  تحمــل شــرایط ســخت زندگــی را بدهــد. پــس از ز
گفتــم: مــن بــا یــک شــخص عــادی زندگــی نمی کنــم، بلکــه بــا  دســت داد. بــا خــود 
ــارت،  ی ــا و ز ــس از آن دع ــردم. پ ک ــری دانشــمند ازدواج  ــای خــدا و رهب یکــی از اولی
کــردم  آرامشــی خــاص و ظرفیتــی بــزرگ در برابــر همــه ی ســختی ها در خــود احســاس 

ــودم.2 ــا کمــال رضایــت و خوشــحالی حاضــر ب ــر ایشــان، ب ــه تمــام اوام و ب

عاّلمه طباطبایی درباره ی همسر خود چنین می فرمود: 
عیــال مــا زن بســیار مؤمــن و بزرگــواری بــود. مــا در معّیــت ایشــان بــرای تحصیــل بــه 
یــارت بــه کربــا می آمدیــم و پــس  نجــف اشــرف مشــّرف شــدیم و اّیــام عاشــورا بــرای ز
کردیــم، روز عاشــورایی ایشــان در  یــز مراجعــت  از پایــان ایــن مــدت، چــون بــه تبر

یــد:  یــارت عاشــورا بــود؛ می گو منــزل نشســته و مشــغول خوانــدن ز
کنــار مرقــد مطهــر حضــرت  گفتــم: ده ســال در  گهــان شکســت و بــا خــود  »دلــم نا
اباعبــداهلل  الحســین بودیم و امــروز از ایــن فیــض محــروم شــده ایم. یک مرتبــه 

1. فریادگر توحید، ص 213.
گفت وگو با سیده فاطمه صدر )همسر شهید آیت اهلل سیدمحمد باقر صدر(، شاهد یاران، ش18، ص35.  .2
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یــه حــرم، بیــن باالســر و روبــه رو ایســتاده ام و رو بــه  ــر، در زاو کــه در حــرم مطّه دیــدم 
یــارت هســتم و حــرم مطهــر و خصوصیــات آن بــه طــور  قبــر مطهــر، مشــغول خوانــدن ز
ســابق بــود؛ ولــی چــون روز عاشــورا بــود و مــردم غالبــا بــرای تماشــای ســینه زنان 
می رونــد، فقــط در پاییــن پــای مبــارک، مقابــل قبــر ســایر شــهدا، چنــد نفــری ایســتاده 
یــارت خوانــدن هســتند و چــون بــه خــود  و بعضــی از خــدام بــرای آنهــا مشــغول ز
آمــدم، دیــدم در خانــه ی خــود نشســته و در همــان محــل مشــغول خوانــدن بقیــه ی 

ــارت هســتم.«1 ی ز

کــه همــواره  مقــام معظــم رهبــری  در خاطــرات خــود از مادرشــان نقــل می کننــد 

در منــزل روضه داشــتند:
هــر وقــت از مدرســه می آمدیــم، روضــه بــود یــا میهمــان بــود، ... بایــد گوشــه ای تــوی 
راهــرو و پله هــا، جایــی، خودمــان را ســرگرم می کردیــم تــا ایــن روضــه و میهمانــی تمــام 

شــود.2

یکی از فرزندان استاد شهید مطهری درباره ی مادر می گوید: 
کــه در ســال 1375 بــه مشــهد داشــتیم، در ســاعت آخــر مــادر اصــرار  در ســفری 
 بــه حــرم امــام علی بن موسی الرضا مشــرف شــوند. فرصــت 

ً
کــه مجــددا داشــتند 

بــرای پــارک خــودرو در جــای مناســب نبــود. بــه ناچــار ایشــان را جلــوی حــرم پیــاده 
کــرده و در خیابــان منتظــر مانــدم. مــادر پــس از بازگشــت از حــرم، حــال خوشــی 

داشــتند و ایــن ابیــات را زمزمــه می کردنــد.
یدم  بار تو ای شاه رسیدم           بشکسته دل افسرده به سوی تودو من دوش به در
یم که چه دیدم  یی مظهر الطاف الهی                 ای آیت حق با تو چه گو در طوس تو
یمت                           از همهمه عرش نای تو شنیدم کنده مائک به حر بودند پرا
گوی تو حوران بهشتی                   یک حظه به خود آمدم و هیچ ندیدم بودند ثنا

1. حسینی طهرانی، مهر تابان، ص 42-41.
2. بهبودی، شرح اسم، ص23.
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با دست تهی بار گنه آمده ام                          من عمری به فنا لذت معنا نچشیدم
یدم هر  که ز بامت نپر کرمی کن                  من مرغ ضعیفم  ای جوهر سیال والیت 
یدم لحظه خیالم به والی تو مصفاست                          جز بارگهت جای دگر برنگز
تو باب جوادی پسر موسی جعفر                            ای کان کرم سد منما راه امیدم
تو ضامن آهو و ملقب به رضایی                          من مهر شما طایفه ارزان نخردیم
ای شافع زوار بیا شافع من شو                           من کهنه گدایم ز درت پا نکشیدم1

7. پرهیز از اسراف و تبذیر

ــالل را  ــال ح ــراف، م ــد. اس کار می رون ــه  ــم ب ــر باه ــراف و تبذی ــای اس ــب واژه ه اغل

پاش کردن  یخت و بیــش از حــد نیــاز و متعــارف مصــرف کردن و تبذیر به معنــای ر

گــر بــرای مجلســی چهــل ُپــرس غــذا ســفارش بدهیــم و  و از بیــن بــردن مــال اســت. ا

یختــن غذاهــای اضافــی،  در خاتمــه ده ُپــرس آن اضافــه بمانــد؛ در صــورت دور ر

کــه افــراد در خــوردن  گــر همــه ی غذاهــا مصــرف شــود، بــه طــوری  کرده ایــم و ا تبذیــر 

کرده ایــم.2 امیرمؤمنــان علی می فرماینــد: کــرده باشــند، اســراف  ی  یــاده رو ز
شــش نابه جــای مــال، تبذیــر  ــِه َتبذیــٌر و ِاســراٌف؛3 بن ِإّنَ ِاعطــاِء املــاِل ِف َغیــِر َحّقِ

و اســراف اســت.

نیز می فرمایند: 
وی و تدبیر درســت،  یــاده ر دبیــِر؛4 دوری از ز بذیــِر َو ُحســُن الّتَ اِنَبــُة الّتَ ِمــَن الَعقــِل ُمج

از نشــانه های عقــل اســت.در خاطــرات  همســر شــهید مطهــری آمــده اســت:
بــه »َدَرکــه« می رفتیــم و یــک  ســال مرحــوم عامــه  گاهــی ســه مــاه تابســتان مــا 

1. »شعر همسر شهید مطهری درباره امام رضا«، خبرگزاری حوزه، شناسه خبر: 356764، 1394/06/02.
گوارا در پرتو اقتصاد اسالمی، ص251. 2. ر.ک: بانکی پور فرد، عیش و معاش: زندگی 

3. نوری، مستدرک الوسائل، ج12، ص351.
4. تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ح1001.
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]طباطبایــی[ و همسرشــان هــم آن جــا بودنــد و در ایــن ســه مــاه، منــزل مــا نزدیــک هــم 
بــود. خیلــی از اوقــات خانــم بــه منــزل مــا می آمــد و گاهــی وقت هــا هــم مــا بــه منــزل 

آنهــا می رفتیــم.
ــه  ک ــودم  ــار گذاشــته ب کن ــرغ  ــا تخــم  م ــار ت ــد، چه ــا آمــده بودن ــزل م ــه من ک    یــک روز 
ــد مــن در  ــد و دیدن ــه آشــپزخانه آمدن ــم ب کنــم. خان ــو درســت  کوک ــا آن  می خواســتم ب
گفــت: ایــن همــه تخــم مــرغ را بــرای چنــد نفــر  حــال شکســتن تخــم مــرغ هســتم. 
گفتنــد: خانم جــان! دو تــا تخــم  گفتــم: بــرای خودمــان.  کنــی؟  می خواهــی درســت 
ــا تخــم مــرغ  ــا و دو پســرمان، ســه ت ــرای خــودم، حاج آق ــاد اســت! مــن ب ی مــرغ هــم ز
کــه مــن بــا ایشــان آشــنایی  می زنــم، دو تــا از تخــم مرغ هــا را نگــه دار. در مدتــی 

داشــتم، همیشــه بــه مــن درس زندگــی مــی داد . 1

8. هّمِت بلند

افــراد  بــه  عالی همــت،  و  بــوده  عــزم  و  خواهــش  آرزو،  اراده،  معنــای  بــه  همــت 

مــی شــود.2  گفتــه  بلنــد  و داراى طبــع  بلندنظــر 

مرحــوم حجت االســالم و المســلمین فلســفی بــه همســرش بســیار احتــرام می کــرد 

ی بــه همســرش بیش تــر  کــه از عمــر شــریفش می گذشــت، عالقــه ی و و هــر روز 

می شــد. او در ایــن بــاره می گفــت: 
هرچــه از عمــرم بیش تــر می گــذرد، ارزش معنــوی، روحانــی، تقــوا و فضیلــت همســرم 

بیش تــر در نظــرم جلــوه می کنــد. 

ی هم چنین درباره ی اوصاف همسرش می گوید:  و
یکی از صفات بسیار عالی که ایشان داشتند، علّو همت و بلندنظری بود.3 

1. سایت بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری، شناسه متن: 1309، 1392/08/24.
2. دهخدا، لغت نامه، ذیل واژه.

بــزرگان؛ مرحــوم محمدتقــی فلســفی«، مجلــه معــارف اســالمی، ش45،  بــه زندگــی  گــذرا  3. حســینی، »نگاهــی 
رســانی حــوزه. اطــالع  پایــگاه  از   نقــل  بــه  س1379، ص136؛ 
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حضــرت آیــت اهلل نــوری همدانــی در دیــدار جمعــی از همســران طــالب در قــم، بــا 

اشــاره بــه نقــش همســران طــالب در پیشــرفت آنــان اظهــار داشــت: 
یژگــی مهــم اســت کــه همســران طــاب بایــد بــه آن توجــه  اخــاص و همــت بلنــد دو و
یــخ از میــان زنــان مســلمان، افــراد پرتــاش  کــه در طــول تار یــژه داشــته باشــند؛ چــرا  و

بــا همــت خــود بــه مقامــات عالــی علمــی دســت یافتنــد.1

آیت اهلل خزعلی  در بیان ویژگی های همسرشان می فرماید:
کرم. گرچــه آن چــه  مــن از نحــوه زندگــی ام راضــی ام و از ایــن بابــت خــدا را بســیار شــا
یــم  در ایــن مــورد دیــده ام، همــه از لطــف پــروردگار بــوده اســت، مــن بــه صراحــت می گو
کــه رفتــار همســرم از مــن بهتــر اســت و مــن در خلــق و رفتــار از ایشــان سرمشــق 

می گیــرم.
کــه مــن مدت هــا پیــش  همســرم هــوش بســیار خوبــی دارد و بســیاری از مطالبــی را 
کاری اســت و در تدبیــر  کــرده ام بــه یــادم مــی آورد. ایشــان همســر بســیار فــدا فرامــوش 
ــه  ــق داشــته ام، بیشــتر ب ــه در درس و تحقی ک ــر اســت. پیشــرفت هایی  ــز ماه ــزل نی من
دلیــل زحماتــی اســت کــه ایشــان در تکفــل فرزنــدان و امــور خانــه از خــود نشــان داده 

اســت. هــر موقــع عصبانــی می شــوم، ایشــان مــرا تســکین می دهــد.2

9. توجه به الگوهای اخالقی و سبک زندگی اسالمی

ســبک زندگــی اســالمی، مبتنــی بــر اعتقــاد راســخ بــه خــدا، اخــالق نیــک، ایمــان، 

گذشــت، همــکاری و تفاهــم اســت و در ایــن راســتا، الگوهــای  ــر و تحمــل،  صب

کــرد. ایــن الگوهــا تنهــا در  بســیاری را می تــوان بــرای زوج هــای مســلمان معرفــی 

ــادی در طــول  ی معصومیــن  خالصــه نمی شــود، بلکــه زوج هــای مســلمان ز

1. خبرگزاری حوزه، شناسه خبر: 242293، 1389/8/27.
2. خاطرات ابوالقاسم خزعلی، ص37-38، پایگاه    خبری  فرهنگ، شناسه خبر: 117587.
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و  می دهــد  افزایــش  را  فــرد  روحــی  و  اجتماعــی  توانایــی  زندگــی،  مهارت هــای 

ــا مشــکالت و دشــواری های زندگــی  ــر ب ــد بهتــر و مؤثرت ــا او بتوان موجــب می شــود ت

کــه بخشــی در  کردنــی اســت  کســب  مواجــه شــود. ایــن مهارت هــا آموختنــی و 

کــردن بــه  گذشــت زمــان به وســیله ی مشــاهده، شــنیدن و زندگــی  طــول عمــر و بــا 

دســت می آیــد، ولــی برخــی دیگــر را بایــد بــا مطالعــه، آمــوزش، مشــاوره، تمریــن و 

کار بســت.  تکــرار آموخــت و در زندگــی بــه 

مطــرح  را  یــادی  ز مهارت هــای  تربیتــی،  امــور  کارشناســان  و  روان شناســان 

آنهــا اشــاره می شــود. از  بــه برخــی  بــه آموزه هــای دینــی،  بــا توجــه  کــه  کرده انــد 

1. یادگیری روش های درست آداب معاشرت 

روش هــای درســت آداب معاشــرت، به ویــژه روش هــای تعامــل بهتــر بــا همســر و 

کــه آموختــن آن بــرای همســران  اعضــای خانــواده، از جملــه مهارت هایــی اســت 

کــه پایــداری، پویایــی و نشــاط خانــواده، بــر پایــه ی تعامل هــا و  الزامــی اســت؛ چــرا 

ارتباط هــای درســت و منطقــی یــا همــان معاشــرت درســت اســتوار اســت و تــا ایــن 

ــا چالــش مواجــه خواهــد شــد. مقــام معظــم  ــد، رابطه هــا همــواره ب امــر تحقــق نیاب

رهبــری  در این بــاره می فرماینــد:
کاِر داخل خانه،  از جمله ی چیزهای بسیار مهم دیگر، آموختن روش های صحیح 
که خیلی  یعنی برخورد با همسر و برخورد با فرزندان، به زنان است. زنانی هستند 
گذشت و اخاق خوبند؛ اما روش های برخورد  هم خوبند؛ دارای حلم و صبر و 
با همسر یا با فرزندانشان را درست نمی دانند. این روش ها علمی است؛ چیزهایی 
رسیده  خوبی  مراحل  به  و  کرده  پیشرفت  به روز  روز بشری  تجربه ی  با  که  است 
که  کنید  که تجربه های خوبی دارند. باید روش هایی پیدا  کسانی هستند  است. 
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کنند.1 افرادی که می توانند، خانم ها را به این مسائل راهنمایی 

روش هــای معاشــرت و برقــراری ارتبــاط مؤثــر را می تــوان بــا مطالعــه، مشــاهده ی 

ــه  ــرای همیــن مقــام معظــم رهبــری  ب رفتــار دیگــران، مشــاوره و... آموخــت. ب

کتــاب بخواننــد: کــه همــواره  ــان توصیــه می کننــد  زن
از جملــه ی کارهــای بســیار اساســی، باســواد کــردن زنــان اســت. از جملــه ی کارهــای 
کنیــد،  کــردن زنــان اســت. یــک شــیوه های ابتــکاری پیــدا  بســیار مهــم، کتاب خــوان 
کنیــد. متأســفانه زنــان مــا بــا  بــرای این کــه خانم هــای داخــل خانــه را کتاب خــوان 
کتــاب در بــازار می آیــد و مــی رود، امــا  کتاب خوانــی خیلــی انســی ندارنــد. هــزاران 
ــرای  ــه ذهن هــا را ب ک ــن کتاب هــا معــارف بشــری اســت  ــع نمی شــوند. ای این هــا مطل
ــری  ــر و صحیح ت ــردن و در موضــع بهت ک ــکار  ــر ابت ــر اندیشــیدن، بهت ــدن، بهت ــر فهمی بهت

ــد.2 گرفتــن، آمــاده می کن ــرار  ق

 تعارض
ّ

2. یادگیری روش های حل

گرفتاری هــا در زندگــی، ســنت الهــی اســت و مهــم در این جــا،  وجــود مشــکالت و 

چگونگــی مواجهــه بــا ایــن مشــکالت اســت. آیــا بایــد در برابــر مشــکالت تســلیم و 

کــه هیــچ انســانی  کوشــید؟ بایــد دانســت  ناامیــد شــد یــا بایــد بــرای حــل و رفــع آنهــا 

بــدون مشــکل زندگــی نکــرده اســت و وجــود اختــالف و تعــارض در زندگــی و در 

روابــط میــان همســران به ویــژه در ســال های اول زندگــی، امــری اســت طبیعــی. 

آیــت اهلل بهجــت در ایــن بــاره می فرماینــد: 
هماهنگــی و موافقــت اخاقــی بیــن مــرد و زن در محیــط خانــواده از هــر لحــاظ و بــه 
گــر بخواهیــم محیــط  صــورت صددرصــد بــرای غیــر انبیــا و اولیــا غیرممکــن اســت. ا
گــرم و باصفــا و صمیمــی باشــد، فقــط بایــد، صبــر و اســتقامت و گذشــت و  خانــه، 

1. بیانات در دیدار با اعضای شورای فرهنگی، اجتماعی زنان، 1370/10/04.
2. همان.
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گــرم و نورانــی باشــد.1  کنیــم تــا محیــط خانــه  چشم پوشــی و رأفــت را پیشــه خــود 

کــه  گــر پیرامــون خــود، زوج هــا و خانواده هایــی را مشــاهده می کنیــم  بنابرایــن ا

بــا صمیمیــت و عشــق زندگــی می کننــد، نشــان  بــدون اختــالف و تعــارض و 

کــه آنهــا توانســته اند بــا صبــر و حوصلــه و یادگیــری و بــه کار بســتن  از ایــن دارد 

کننــد و تنــش و تلخــی  مهارت هــای حــل تعــارض از مشــکالت و اختالفــات عبــور 

را از زندگــی خــود بیــرون براننــد. 

آیت اهلل بهجت  می فرمایند: 
گر  یــم. ا در مشــکات، بایــد بنشــینیم و بــا هــم تفاهــم کنیــم و نتیجــه ی صحیــح را بگیر
می خواهیــم در زندگــی بــه تفاهــم برســیم، بایــد بنشــینیم بــا هــم تفاهــم کنیــم و هرکــس 
عقــل و فهــم و شــعور بیشــتر دارد، بایــد جــور نــادان را بکشــد و او را بــه راه صحیــح 
کــردن  گرفتــن، بــه فکــِر بــر طــرف  کــه بــه جــای ایــراد  کنــد. بهتــر ایــن اســت  راهنمایــی 
گــر بــه آن نرســیم، زندگی هــا بــر  کــرد. ا عیــوب یك دیگــر باشــیم. بایــد راه توافــق را پیــدا 

بــاد خواهــد رفــت. توافــق هــم در پشــت پــرده ی یــك گذشــت مخفــی اســت.2

ــه خدمــت مرحــوم آیــت اهلل آقــا مجتبــی  ــرای اجــرای خطبــه ی عقــد ب کــه ب فــردی 

تهرانــی رســیده بــود، می گویــد: 
بــا خانواده هایمــان رفتیــم بــه دفتــر حــاج آقــا کــه ایشــان خطبــه ی عقدمــان را بخواننــد. 
ــا  ــد، مــن ب ــاد بمانی ــد: عــروس و دام ــد، فرمودن ــه را خواندن ــه خطب ک ــن  ... بعــد از ای
کمــی اســترس داشــتم  کار دارم...! خیلــی خوشــحال بــودم، در عیــن حــال  شــما 
کاری بــا مــا دارد؟ ]فرمودنــد[ ... هیــچ وقــت جلــوی جمــع از  کــه حــاج آقــا چــه 
یــد؛ ... ولــی بــه هــر حــال چــون هــدف خودســازی اســت، بایــد  هــم اشــکال نگیر
ــه  ــه  طــور خصوصــی و صمیمان ــه هــم ب ــاری و اخاقــی یک دیگــر را ب اشــکاالت رفت

1. همان. 
2. رخشاد، در محضر بهجت، ج3، ص186.
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کنیــد. همیــن خصوصــی بــودن هــم بایــد بــا روی خــوش و صمیمیــت همــراه  گوشــزد 
کنیــد در جمــع خطاپوشــی  باشــد تــا دل گیــری بــه همــراه نداشــته باشــد. پــس ســعی 

ــر دهیــد.1 ــه هــم تذک کنیــد و در نهــان خطاهــا را ب

حجت  االسالم و المسلمین مرتضی آقا تهرانی نیز می گوید: 
وقتــی عقــد کردیــم و می خواســتیم زندگــی کنیــم، بلــد نبودیــم چــه جــوری بایــد زندگــی 
کلــی حــرف  کــه نمی داننــد ادعــا می کننــد،  کــرد. بعضی هــا هســتند یــک چیزهایــی را 
گــر کســی بفهمــد، متوجــه اش  می زننــد؛ ولــی نمی فهمنــد. ایــن روحیــه ی بــدی اســت. ا
می کنــد. در زندگــی خــودم، روز اول آمدیــم، دیدیــم بلــد نیســتیم چه طــور برخــورد 
کنــم. بــه خانــواده گفتــم مــن قــم کار دارم و بایــد بــروم خدمــت یکــی از اســاتید. آمــدم 
کــه خیلــی عالــی  کــرد؟ چنــد تــا اصــل را یــادم دادنــد  کار بایــد  قــم و پرســیدم چــه 
کــه در روایــات اهــل بیــت هســت و روان شناســان هــم قبــول  بــود. یکــی همیــن 
 َنْفَســَك 

ْ
دارنــد. همــه ی اهــل بیــت فرموده انــد: وقتــی بــا دیگــری هســتی، »ِاْجَعــل

 ِفیَمــا َبْیَنــَك َو َبْیــَن َغْیــِرَك«؛2 خــودت را میــزان قــرار بــده. هــر چــه بــرای خــودت 
ً
ِمیَزانــا

می خواهــی، بــرای او هــم بخــواه. یکــی دیگــر این کــه آدم در زندگــی غضــب نکنــد؛ 
کــه اختــاف ســلیقه بــا خانــم  کــرد، تصمیــم نگیــرد. ســوم این کــه در جاهایــی  غضــب 
کــن بــه آدم  پیــدا می کنــی، خیــال نکــن نظــرت وحــی ُمنــَزل اســت. حتمــا مراجعــه 
 کــه حضــرت ولی عصــر عاقل تــری و مشــورت بگیــر. زندگــی را جــوری قــرار بدهیــد 

بــه خودشــان اجــازه بدهنــد، بیاینــد در زندگــی شــما.3

1. شورای سردبیری، حاج آقا مجتبی، ص125-124.
2. نهج  البالغه، نامه 31.

ــان، پیــش  ــه خوب ــا تســبیح، ذکــر دوســتت دارم را بگــو«، مجلــه خان 3. مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی، »ب
شــماره 2، ص 25.
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شناسایی زمینه های بروز تعارض

از  باشند؛  همسران  میان  تنش  و  تعارض  زمینه ساز  می توانند  گونی  گونا مسائل 

جمله می توان به این موارد اشاره نمود: ضعف باورها و رفتارهای دینی، اختالف 

در  ضعف  منزل،  کارهای  تقسیم  چگونگی  و  زندگی  اصلی  تکالیف  در  نظر 

ارتباطی،  مهارت های  با  آشنایی  عدم  هم دیگر،  به  احساسات  و  عواطف  ابراز 

از رسانه ها  ی در استفاده  یاده رو ز اختالف در چگونگی هزینه کردهای زندگی، 

بیرونی  مشکالت  خویشاوندان،  با  ارتباط  در  مشکل  اجتماعی،  شبکه های  و 

مثل از دست دادن شغل، نداشتن روحیه مشورت، جابه جایی ها و مهاجرت، 

عیب جویی،  نامحرمان،  با  ارتباط  در  بی مباالتی  گذشته،  نشده  حل  مسائل 

بدخلقی، بد دهانی و... .1 

کافــی نیســت، بلکــه بایــد راه حل هــا هــم شناســایی  البتــه صــرف شناســایی 

گیرنــد. شــوند و مــورد اســتفاده قــرار 

گاهی بیشتر، ر.ک: حسین خانی، الگوهای خانواده اخالقی، ص86-57 .  1. برای آ
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کــه از دو جنــس  همســرداری فصــل مشــترک میــان زن و مــرد اســت؛ زن و مــردی 

را  خــود  نواقــص  تــا  گرفته انــد  قــرار  یک دیگــر  کنــار  کنــون  ا و  هســتند  متفــاوت 

ــی  کانون ــر تجربه هایشــان بیفزاینــد و  ــد، ب ــاد بگیرن ــاد بدهنــد و ی برطــرف ســازند، ی

ــه  کــرده و ســاخته اند، ب ــه  ــا بســازند و آن چــه آموختــه، تجرب گــرم، مســتحکم و پوی

فرزنــدان بســپارند.

در بیانات مقام معظم رهبری  آمده است:
کننــد. وظیفــه ی یکــی از آنهــا  کننــد ایــن پیونــد را پاســداری  دختــر و پســر بایــد ســعی 
ییــم هــر کاری یکــی کــرد، دیگــری تحمــل کنــد. نــه، بایــد هــر دو بــه  هــم نیســت کــه بگو

گیــرد.1  کار صــورت  کننــد تــا ایــن  هــم کمــک 
ییــم شــوهر ســهم بیشــتری دارد یــا زن ســهم بیشــتری دارد. نــه، هــر دو  نمی شــود بگو
یــاد  یــج ز کــه بعدهــا بــه تدر در حفــظ ایــن بنیــان و در حفــظ ایــن اجتمــاع دو نفــره، 

ــد.2 می شــود، نقــش دارن

بــا  را دارنــد.  نقــش  بنیــان خانــواده، خــود زن و شــوهر بیشــترین  در اســتحکام 

گذشــت خودشــان، بــا همــکاری خــود، بــا مهربانــی و محبــت و اخــالق خــوب 

کــه از همــه مهم تــر هــم محبــت اســت، می تواننــد ایــن بنــا را مانــدگار و  خودشــان، 
ایــن ســازگاری را همیشــگی بکننــد.3

. 1. بیانات در مراسم خطبه  عقد، 1376/7/30؛ به نقل از: پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری
2. همان، 1376/5/16.

3. همان، 1379/11/17.
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مراقــب باشــید همســرتان خطــای دینــی نکنــد. ایــن مواظبــت هــم بــه معنــای پاســبانی 
و دیده بانــی نیســت. ایــن مراقبــت، مراقبــت اخاقــی اســت، مراقبــت مهربانانــه و 

مراقبــت پرســتارانه اســت.1

کــه بانــوی خانــه بــا رعایــت  در ایــن فصــل، بــه نقش هــای مهمــی پرداختــه می شــود 

کنــد و همســری همــراه و موفــق باشــد. آنهــا، می توانــد رونــق زندگــی  را دو چنــدان 

ل یت منز الف( مدیر
َســاء؛  ــی الّنِ

َ
اُمــوَن َعل  َقّوَ

ُ
َجــال کــه می فرمایــد »الّرِ بــر اســاس آیــه ی 34 ســوره ی نســاء 

مــردان سرپرســت زناننــد«، مــرد سرپرســتی، اداره و صیانــت از همســر را برعهــده 

دارد. ایــن سرپرســتی بــه معنــای ســلطه، مردســاالری و زورگویــی نیســت. مــرد بــر 

اعضــای  از  برنامه ریزی هــا  و  تصمیم گیری هــا  در  می توانــد  مدیریــت،  حســب 

کــه مدیریــت  کنــد؛ چرا خانــواده، به ویــژه همســر یــاری طلبیــده، بــا او مشــورت 

کــردن، احتــرام متقابــل و  نوعــی تدبیــر اســت و اقتضــای تدبیــر درســت، مشــورت 

ــواده، وظیفــه ی ســنگینی اســت  رعایــت حقــوق دیگــران اســت. مســئولیت خان

ــز بازخواســت می شــود. گذاشــته شــده و طبــق آن نی کــه برعهــده ی او 

کار 1.تقسیم 

کــس  کــه هــر  کار اســت. بدیــن معنــا  ــواده، تقســیم  یکــی از اصــول مدیریــت خان

در خانــواده متناســب بــا تــوان، جایــگاه و نقــش خــود مســئولیتی را می  پذیــرد. 

ایــن مســئولیت پذیری، روحیــه ی تعــاون و همــکاری را میــان اعضــای خانــواده 

افزایــش می دهــد. امــام باقرفرمــود:
 َفاِطَمــَة 

َ
ْدَمــِة َفَقــَى َعــیل نِ

ْ
َتَقــاَض َعــیِلٌّ َو َفاِطَمــُةِإیَل َرُســوِل اِل ِف ال

1. همان، 1379/8/3.
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َ

ــال ــُة َف ــْت َفاِطَم
َ
 َفَقال

َ
ــال ــُه َق َف

ْ
ــا َخل ــیِلٍّ ِبَ  َع

َ
ــیل ــَى َع ــاِب َو َق َب

ْ
ــا ُدوَن ال ــِة َم ْدَم ِبحنِ

ِرَقــاِب   
َ

ــل ّمُ َ َ
ت ص  اِل   

ُ
َرُســول ْكَفــاِئ  ِبِإ اُل   

َّ
ِإال وِر  ــُر الّسُ ِمــَن  ــِن 

َ
َداَخل َمــا  ــُم 

َ
َیْعل

کارهــای  تقســم  بــاره ی  در داوری  فاطمه بــرای  عــی و  َجــاِل؛1  الّرِ
کارهــای  کــه  کــرد  خــود، نــزد پیامبــر خدا رفتنــد. پیامبــر این گونــه قضــاوت 
کارهــای بیــرون از خانــه را عــی. فاطمــه  ــام دهــد و  داخــل خانــه را فاطمــه انج
گرفــ�ن مســئولیت های مــردان  فرمــود: از این کــه پیامبــر خــدا مــرا از برعهــده 

کــه چه قــدر خوشــحال شــدم.    معــاف ســاخت، فقــط خــدا می دانــد 

برای  را  اتاق  کردن  جارو  و  نان  پخت وپز  خانه،  کار   فاطمه پس،  آن  از 

کارهای بیرون از خانه، مانند حمل هیزم و آوردن  کرد و علی،  علی تضمین 

گرفت.2 از این رو منزل، بهترین قرارگاه برای زنان  کی را برای او برعهده  مواد خورا

کنند.  است3 و آنان می توانند مسائل مربوط به داخل خانه را اداره 

معظم  مقام  است.  زنانه  ویژگی های  و  روحیه  با  مناسب  کار،  تقسیم  این 

رهبری  در دیدار اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان با ایشان می فرماید:
ــواده، مســائل بســیار  ــه و خان مســأله ی مــادری، مســأله ی همســری، مســأله ی خان
یــم، بایســتی »خانــواده«  کــه مــا دار اساســی و حیاتــی اســت. در همــه ی طرح هایــی 
ــا هــر رشــته ی دیگــری  یــن متخصــص پزشــکی ی ــر بزرگ تر گ ــا باشــد. یعنــی شــما ا مبن
ید، چنان چــه زن خانــه نباشــید، ایــن بــرای شــما یــک نقــص اســت. کدبانــوی  بشــو
گــر بخواهیــم تشــبیه ناقصــی  خانــه شــما بایــد باشــید؛ اصــاً محــور ایــن اســت. ا

کنیــم.4 بکنیــم، بایــد بــه ملکــه ی زنبــور عســل تشــبیه 

1. مجلسی، بحاراألنوار، ج43، ص81.
2. همان، ص31، ح38.

گیرید.« ؛ و در خانه هایتان قرار  که در آیه ی 33 سوره ی احزاب فرمود: »و َقرَن ِفی ُبُیوِتُکّنَ 3. همان طور 
4. بیانات در دیدار اعضای شورای فرهنگی، اجتماعی زنان، 1370/10/2.
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2.تدبیر و درایت

را  مــرد  موفقیــت  زمینــه ی  می توانــد  منــزل  امــور  عاقالنــه ی  و  مدّبرانــه  اداره ی 

فراهــم ســازد. مــردان بــزرگ، بیشــتر موفقیت هــای خــود را مدیــون همسرانشــان 

کامــل حضــرت فاطمــه در خانــواده، الگــوی تمــام عیــار  می داننــد. درایــت 

باشــد: بانــوان مســلمان می توانــد 
کوچک و  که پیامبر در مدینه بود، حدود نه سال، جنگ های  در طول ده سالی 
کرده اند )حدود شصت جنگ اتفاق افتاده(. در اغلب آنها امیرالمؤمنین  بزرگی ذکر 
که در خانه نشسته و شوهرش  هم بوده است. حاال شما ببینید، او خانمی است 
گر در جبهه نباشد، جبهه لنگ می ماند. ...از لحاظ زندگی  مرتب در جبهه است و ا
که دختر رهبر است، دختر پیامبر است،  هم وضع رو به راهی ندارند... ؛ در حالی 
باید  قوی ای  روحیه  چه  انسان  ببینید  می کند.  هم  مسئولیت  احساس  نوع  یک 
از وسوسه اهل و عیال و  را  او  کند، دل  را تجهیز  بتواند این شوهر  تا  داشته باشد 
تربیت  به آن خوبی  را  گرمی بدهد، بچه ها  او  به  کند،  گرفتاری های زندگی خالی 
کردند و این  یی  کدبانو گونه خانه داری، شوهرداری و  کند. ... فاطمه زهرااین 

گرفتند.1 یخ قرار  طور محور زندگی فامیل ماندگار در تار

مقــام معظــم رهبــری  در اهمیــت عقالنیــت و هوشــمندی زن در زندگــی و 

می فرماینــد: همســرداری 
کــه عاقانــه بایــد آن وظایــف را تشــخیص دهــد. زن هــا  زن یــک وظایفــی دارد 
کــرد.  گــر زنــی، عقــل و هوشــمندی بــه خــرج دهــد، مــرد را اداره خواهــد  کــه ا بداننــد 
ــا خــدای متعــال طبیعــت  ــر اســت؛ اّم کــه مــرد از لحــاظ هیــکل قوی ت درســت اســت 
گــر زن و مــرد، طبیعــی و ســالم باشــند و زن عاقــل باشــد،  کــه ا یــده  زن را طــوری آفر
کــه البتــه بــا زرنگــی بــه خــرج دادن  کــه در دیگــری بیشــتر نفــوذ دارد، زن اســت  کســی 

1. بیانات در دیدار با جوانان، 1377/02/07.
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یــی نمی تــوان بــه آن رســید، بلکــه بــا مایمــت،  کــردن و تحّکــم و زورگو و ِرنــدی 
یــی، یــک مقــدار تحمــل کــردن - البتــه اندکــی؛ خیلــی هــم  اســتقباِل خــوب، خوش رو
ــرار  ــن تحمــل را ق ــه خــدای متعــال در طبیعــت زن، ای ک ــد -  کن ــل  الزم نیســت تحّم

ــد1.  کن ــن طــور برخــورد  ــا شــوهر خــود ای ــد ب داده اســت ... زن بای
گر مرِد خانه، فعالّیتی چه علمی و چه جهادی و سازندگی و چه برای کسب روزی  ا
کارهای عمومی دارد، زن سعی کند فضای خانه را برای او مساعد کند  و چه برای 

کار برود و با شوق به خانه برگردد.2 که او بتواند با روحیه ی خوب سر 

ایفــا  منــزل  در  را  خــود  نقــش  گونــه ای  بــه  طباطبایــی  عالمــه ی  مرحــوم  همســر 

می کنــد:  نقــل  دخترشــان  کــه  می کردنــد 
کارهای درس  پدرم صاحب اختیار خانه و امور آن را مادرم می دانستند. مادرم به 
کنترل می کرد و به قدری با  ما و رفت و آمدهایمان رسیدگی می کرد و همه مسائل را 
درایت عمل می کرد که پدرم با فراغت خاطر تمام، به امور علمی خود می پرداختند.3 

کدبانو در منزل می فرمایند:  آیت اهلل خامنه ای  در تبیین اهمّیت مدیریت 
کمتــر از وظایــف بیرونــی اســت و نــه  وظایــف داخــل خانــه ی زنــان، نــه اهمیتــش 
این کــه زحمتــش کمتــر اســت. شــاید زحمتــش بیشــتر هــم باشــد. او هــم بــرای این کــه 
ــر داخــل  ــاج دارد. چــون مدی ــاش و کوشــش احتی ــه ت ــد، ب کن ــط را اداره  ــن محی ای
یفــی اســت. فقــط  خانــه زنــان هســتند ... خیلــی کار پــر زحمتــی اســت. خیلــی کار ظر
ــدارد  ــچ مــردی امــکان ن ــد. هی کار برمی آی ــن  ــه از عهــده ی انجــام ای هــم ظرافــت زنان

کنــد.4  بتوانــد ایــن ظرافت هــا را رعایــت 

1. بیانات در مراسم خطبه ی عقد، 1372/03/19.
2. همان، 1373/9/2.

3. محمدی صیفار، مشق عشق، ص28.
4. بیانات در اجرای خطبه ی عقد، 1381/06/06.
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زن می تواند با انجام بعضی از رفتارها، نقش آرامش بخشی را در خانواده ایفا کند.

1. سنگ صبور بودن

و  آالم  از  کاســتن  و  همراهــی  کــردن،  گــوش  معنــای  بــه  بــودن  صبــور  ســنگ 

ــی  ــند؛ ول ــم باش ــور ه ــنگ صب ــد س ــران می توانن ــت. همس ــر اس ــای همس نگرانی ه

نقــش زن چشــم گیرتر اســت؛ زیــرا او بهتــر از دیگــران می توانــد بــا لطافــت و ظرافــت 

خــود، روحیــه ی خســته و ناامیــد شــوهر را در برابــر مشــکالت فــراوان بیــرون از خانــه 

تغییــر دهــد. 
کــه هــرگاه وارد ]خانــه[ می شــوم، بــه  مــردی نــزد پیامبــر خــدا آمــد و گفــت: زنــی دارم 
ــرا  ــرگاه م ــد و ه ــه ام می کن ــه[ خــارج می شــوم، بدرق ــرگاه ]از خان ــد و ه اســتقبالم می آی
ــر غــم روزی ات را می خــوری،  گ ــی؟ ا ــد: چــرا اندوهگین ی ــد، می گو ــن می بین اندوهگی
گــر غــم آخرتــت را داری، پــس  غیــر تــو )خداونــد( آن را برایــت ضمانــت کــرده اســت و ا

خداونــد بــر اندوهــت بیفزایــد. 
کارگــران اوســت.  کارگرانــی دارد و ایــن زن، یکــی از  پیامبــر خــدا فرمــود: خداونــد 

گرفتــه شــده اســت.1 بــرای او نصــف پــاداش شــهید در نظــر 

در خاطرات آیت اهلل حائری شیرازی آمده است: 
که در خانه بسیار بزرگ پدری زندگی می کرد، آمد  ...همین خانم ]همسر ایشان[ 
که روی سقفش چوب برنج  گالی پوش  همراه من به تبعیدگاهم در فومن در یک 
می اندازند. منزل خواهر مرحوم آیت اهلل العظمی بهجت بود. خواهر ایشان و صبیه شان 
در نصف این اتاق بودند، من و اهل بیت مان و یک بچه هم در آن طرف، وسطش 
2 این جا!  آوردی  آن جا  از  را  من  نگفت  من  به  هم  بار  یک  خانم  این  بود.  تیغه 

ْت 
َ
ْتِنی َمْهُمومًا َقال

َ
َعْتِنی َو ِإَذا َرأ ْتِنی َو ِإَذا َخَرْجُت َشّیَ

َ
ّق

َ
ُت َتل

ْ
: ِإّنَ ِلی َزْوَجًة ِإَذا َدَخل

َ
ی َرُسوِل اهلِل  َفَقال

َ
1. َو َجاَء َرُجلٌ ِإل

 
ُ

 َرُسول
َ

ْمِر آِخَرِتَك َفَزاَدَك اهلُل َهّمًا، َفَقال
َ
ُکْنَت َتْهَتّمُ ِبأ َك ِبِه َغْیُرَك َو ِإْن 

َ
َل ل

َ
ُکْنَت َتْهَتّمُ ِلِرْزِقَك َفَقْد َتَکّف َك ِإْن  ِلی َما ُیِهّمُ

ِهیِد. )حر عاملی، وسائل الشیعة، ج20، ص32(
َ

ْجِر الّش
َ
َها ِنْصُف أ

َ
اِلِه ل  َو َهِذِه ِمْن ُعّمَ

ً
اال اهلِل: ِإّنَ هلِلَِّ ُعّمَ

2. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، مجله خانه خوبان، شماره 21.
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2. شادی آفرینی و ایجاِد نشاط در خانه

آن  در  شــادی  و  نشــاط  وجــود  پایــدار،  و  موفــق  خانــواده ی  نشــانه های  از  یکــی 

می فرماینــد: روایتــی  کاظــم در  امــام  اســت.  خانــواده 
ِخَرِة؛1 از تنْگ دىل 

ْ
ْنَیا َو ال

ُ
َك ِمَن الّد

َ
َنَعاِن  َحّظ َما مَیْ ُ   َفِإّنَ

َ
َسل

َ
ك

ْ
َجَر َو ال

َ
اَك َو الّض َو ِإّیَ

یرا هر دو، تو را از هبره مندی دنیا وآخرت باز می دارد. و کسالت بپرهیز؛ ز

همســر بی نشــاط و بی انــرژی، هرگــز نمی  توانــد نقــش شــوهرداری و خانــه داری 

کنــد. چنان کــه نمی توانــد مــادر موفقــی در تربیــت فرزنــدان  خــود را بــه خوبــی ایفــا 

ســالم و بــا نشــاط باشــد. از ایــن رو، زن در ایجــاد نشــاط و شــادابی در خانــواده 

ــواده را  ــادابی خان ــد ش ــر می توان ــکات زی ــت ن ــا رعای ــده دارد و ب کنن ــن  ــش تعیی نق

کنــد.  دوچنــدان 

1-2. مثبت نگری 

کــردن نــکات قــوت و مثبــت زندگــی و اعضــای خانــواده  مثبت نگــری، برجســته  

یــادی بــه طــرز  کــه آرامــش خاطــر و خوشــی در زندگــی، تــا حــدود ز اســت؛ چــرا 

تفکــر و نــگاه بــه قضایــا بســتگی دارد. مثبت نگــری باعــث می شــود انســان بــر 

کنــد و انتظــاری بیــش از آن  اســاس توانایی هــا و داشــته های طــرف مقابــل رفتــار 

کســی می کوشــد از دل  کنــد. چنیــن  کمبودهــای زندگــی صبــر  نداشــته باشــد و بــر 

کــه نشــاط و انــرژی را بــه خانــواده  ســختی ها و تلخی هــای زندگــی راه هایــی بیابــد 

ــد.  ــر خــود آســان نمای کنــد و تحمــل ایــن دشــواری ها را ب ــه  و همســرش هدی

کنــی بــا بیــان خاطراتــی از ســختی هایی زندگــی و در  ی  همســر آیــت اهلل مهــدو

عیــن حــال شــیرینی آن چنیــن می گویــد: 

1. مجلسی، بحاراالنوار، ج 75، ص 321. 
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کــه در آنهــا خیلــی بــه مــا خــوش می گذشــت.  مســافرت های خیلــی خوبــی داشــتیم 
ــا پلــه می خــورد و  کــه هفــت هشــت ده ت یرزمیــن  کــه رفتــه بودیــم، در یــک ز یه  ســور
گرفتیــم و کمــی  کردیــم و یــک چــراغ کوچــک خوراک پــزی  پاییــن می رفــت، اقامــت 

کردیــم و غــذا پختیــم. برنــج و گوجــه تهیــه 
کنم که چقدر به ما خوش گذشت و از همان  با این همه نمی توانم برایتان توصیف 
که هیچ کدام از خانواده های فقیر نبودیم. هم پدر  زندگی لّذت می بردیم، در حالی 
ایشان در »کن« وضعیت مالی خوبی داشتند و در محدوده خودشان معروف بودند 
که باید روی پای  و هم پدر من وضع مالی بسیار خوبی داشتند، اما آموخته بودیم 
جاهای  و   ] صادق ]امام  دانشگاه  برنامه   در  که  همان طور  بایستیم؛  خودمان 
کردیم و همیشه این زجرها و  یه ادامه داشت. همیشه از صفر شروع  دیگر همین رو
یارت  یه به ز ینی داشت. مثاً از این که موفق شدیم در سور ناراحتی ها، برایم شیر
کنیم. همیشه به مقصد  یم و یا این که موفق شدیم در این جا دانشگاه احداث  برو
و  می دیدم  ین  شیر را  زندگی مان  برنامه های  همه ی  داشت.  ینی  شیر برایم  رسیدن 

حال آن که همه ی آنها با سختی توأم بود.1

2-2. ایجاد فضای امن و شاد

گــرم آن پیونــد دارنــد، مهــر و  کــودکان و والدیــن بــا فضــای  کــه  خانــه جایــی اســت 

ــدان در  ــرورش فرزن ــواده و پ ــی خان ــود، بالندگ ــکوفا می ش ــا در آن ش ــت زوج ه محب

آن شــکل می گیــرد و پناهــگاه روح و جســم انســان اســت و از همیــن رو می گوینــد 

»هیــچ جــا خانــه ی آدم نمی شــود«. افــراد آن گاه در خانــه احســاس خــوب، امــن و 

ــر  کنــد. راه هــای زی ــه ایجــاد  ــد فضایــی آرام در خان کــه همســر بتوان ــد  شــادی دارن

کنــد. کمــک  می توانــد بــه ایــن امــر 

کنی«، خبرگزاری فارس، شناسه خبر: 916، 1394/7/21. 1. »گفت وگوی خواندنی فارس با همسر آیت اهلل مهدوی 
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1-2-2. ابراز محبت و خوش  اخاقی

گفت وگــوی تــوأم بــا احتــرام و رفتــار  ابــراز محبــت اعضــای خانــواده بــه یک دیگــر، 

کــه در افــراد، امنیــت روانی به وجــود آورده و رضایت خاطر  نیــک از عواملــی اســت 

را فراهــم می ســازد. تفــاوت خانــه بــا دیگــر مکان هــا بیشــتر بــه ســبب آســایش و 

کــه درون خانــه ایجــاد شــده اســت. مقــام معظــم رهبــری در دیــدار  آرامشــی اســت 

بــا همســر امــام خمینیمی فرماینــد:
 ایــن جــوری 

ً
کــه زن در آن نباشــد[ مثــل مســافرخانه اســت؛ حقیقتــا بلــه، ]خانــه ای 

ــا مثــاً یــک مســافرت های  ــوده ی ــاری بیمارســتان ب ــد ب ــم چن ــه خان ک گاهــی  اســت. 
کــه مــی روم خانــه، می بینــم  کوتاهــی - دو روز، ســه روز- بــه مشــهد ]دارنــد[، مــن 
این کــه آدم وارد  اّمــا مثــل  همیــن خانــه ی خودمــان اســت، جاهــا معّیــن اســت؛ 
مســافرخانه شــده! در مســافرخانه هــم اتــاق آدم معّیــن اســت، جایــش معّیــن اســت، 
کــه این جــا خانــه ی خــودش نیســت.  همــه چیــز ]ســر جایــش اســت[؛ امــا می فهمــد 

ــم وقتــی ایشــان نیســت.1  مــن احســاِس مســافرخانه ای پیــدا می کن
ً
ــه، واقعــا بل

 2-2-2. زدودن تنش ها

آیت اهلل بهجت  در مورد ضرورت بردباری و پرهیز از جر و بحث می فرمایند:  
هماهنگــی و موافقــت اخاقــی بیــن مــرد و زن در محیــط خانــواده از هــر لحــاظ 
گــر بخواهیــم  و به صــورت صددرصــد بــرای غیــر انبیــا و اولیــا غیرممکــن اســت. ا
محیــط خانــه، گــرم و باصفــا و صمیمــی باشــد، فقــط بایــد صبــر، اســتقامت، گذشــت، 
گر  چشم پوشــی و رأفــت را پیشــه ی خــود کنیــم تــا محیــط خانــه گــرم و نورانــی باشــد.1ا
اختافــات  همــه ی  و  آمــد  خواهــد  پیــش  برخــورد  و  اصطــکاک  نباشــد،  این هــا 

خانوادگــی از همین جــا ناشــی می شــود.2 

1. یاد و یادگار: خاطراتی از دیدار حضرت آیت اهلل خامنه ای با همسر حضرت امام )1386/12/26(، ص49.
2. رخشاد، در محضر آیت اهلل بهجت، ج1، ص300.
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کید بر پرهیز همسران از جر و بحث می فرمایند:  هم چنین ایشان با تأ
کنــار گذاشــته شــود؛ چــرا  کلــی  یــی بایــد بــه صــورت  در روابــط خانوادگــی، جواب گو
گــر  کــه هیــچ ثمره ایــی نــدارد. طبیعــت هــر حیوانــی برخــورد کــردن را اقتضــا می کنــد کــه ا
کــه  آن، یــک شــاخ زد، ایــن هــم دو تــا شــاخ بزنــد. انســانیت از آن جــا شــروع می شــود 
نزنــد. ظرفیــت اداره ی خانــواده بــه ایــن اســت کــه انســان تحّمــل داشــته باشــد. شــرح 
کنــد و  گــذار  صــدر داشــته باشــد. ایــن حرف هــا و نزاع هــا را جــدی نگیــرد. بــه خــدا وا

کنــد و ببینــد اآلن وظیفــه اش چیســت؟  یــا این کــه بــه دفتــر شــرع مراجعــه 
کــرد  کردنــد، طــرف مقابــل هــم بــه همیــن شــکل رفتــار خواهــد  گــر بــه ایــن نحــو رفتــار  ا
یــد و بــا یک دیگــر مقابلــه  یــد و ایــن هــم بگو گــر آن بگو و قضیــه حــل می شــود؛ ولــی ا

کننــد، دیگــر حــد پایانــی وجــود نخواهــد داشــت.1

مقام معظم رهبری  در بیان خاطره ای از حضرت اماممی فرمایند:
 بنــاى کار ازدواج، بــر ســازش دختــر و پســر اســت؛ بایــد بــا هــم بســازند. ایــن »بــا هــم 
بســازند«، معنــاى خیلــی عمیقــی دارد. مــن یک وقــت خدمــت امــام رفتــم. ایشــان 
گفتنــد: شــما بیــا طــرف  می خواســتند خطبــه ى عقــدى را بخواننــد؛ تــا مــن را دیدنــد، 
ــم  ــم و حــرف می زنی ــل می دهی ــه طــول و تفصی ک ــا -  ــد بشــو. ایشــان برخــاف م عق
ــد. مــن  ــاه صحبــت می کردن کوت ــه ى  ــد، بعــد دو، ســه جمل - عقــد را اول می خواندن
کردنــد و  یشــان را بــه دختــر و پســر  دیــدم ایشــان پــس از این کــه عقــد را خواندنــد، رو
ید. مــن فکــر کــردم، دیــدم کــه مــا ایــن همــه حــرف می زنیــم،  یــد بــا هــم بســاز گفتنــد: برو
ید«، خاصــه می شــود!  یــد بــا هــم بســاز امــا کام امــام در همیــن یــک جملــه ى »برو
ید.  ــا هــم بســاز ــد ب ی ــران و پســران، برو ــه شــما دخت ک ــم  ــا هــم عــرض می کنی حــاال م
کــه بــا ســاختن عــروس و دامــاد، دختــر و پســر،  ســازش، اصــل اســت. هــر چیــزى 
زن و شــوهر منافــات دارد، بایســتی بیگانــه تلقــی بشــود. ایــن را اصــل قــرار بدهیــد.2

1. همان.
2. بیانات در مراسم خطبه  عقد، 1370/04/20.
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3-2-2. فضاسازی مناسب

وسایل،  ی  رو ک  گردوخا وجود  نبودن،  تمیز  خانه،  وسایل  بودن  یخته  ر هم  به 

و  بی حوصلگی  شلختگی،  از  نشان  همه  اتاق ها،  در  لباس ها  بودن  نامرتب 

نشاط  خود  اعضای  به  نمی تواند  هیچ گاه  خانه ای  چنین  است.  همسر  تنبلی 

در خانواده، فضاسازی است.  ایجاد شادمانی  موارد مهم  از  این رو  از  ببخشد؛ 

گردگیری، پوشیدن لباس  تمیز و شاد، استقبال  تمیز و مرتب نگه داشتن خانه، 

اعطا  خانواده  اعضای  به  صمیمی  و  آرامش بخش  لحظه های  بالبخند،  و  گرم 

کنند. که همه با یک دیگر احساس شادی و نشاط  می کند و باعث می شود 
ــا  ــه یــک لحظــه ی آرامشــی دارد ت مــرد در کشــاکش زندگــی مردانــه خــود، احتیــاج ب
بتوانــد راه را ادامــه بدهــد. آن لحظــه ی آرامــش ِکــی اســت؟ همــان وقتــی اســت کــه او 
در محیــط سرشــار از محبــت و عطوفــت خانوادگــی خــودش قــرار می گیــرد. بــا همســر 
کنــار اوســت و بــا او احســاس  کــه بــه او عشــق مــی ورزد، بــا اوســت، در  خــودش 
یگانگــی می کنــد. وقتــی بــا همســر خــود مواجــه می شــود، ایــن همــان لحظــه آســایش 

و آرامــش اســت.1

کردن 4-2-2. شوخی 

کردن، مزاح و خندیدن با یک دیگر، به نشاط خانواده می افزاید. روایت  شوخی 

شده که روزى علی با همسرش حضرت زهرا به صحرا رفته و به هنگام 

اى  علی فرمود:  کردند.  مزاح  یك دیگر  با  کلماتی  گفتن  با  خرما،  خوردن 

فاطمه! رسول خدا مرا بیشتر از تو دوست می دارد. حضرت زهرا گفت: از تو 

عجیب است! آیا می شود رسول خدا تو را بیش از من دوست داشته باشد؛ 

1. همان، 1381/06/06.
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از شاخسارش  از پیکرش و شاخه اى  او و عضوى  که من میوه ی دل  در حالی 

گر سخن مرا  می باشم و غیر از من فرزندى ندارد؟! علی فرمود: اى فاطمه! ا

یم. سپس آن دو با هم نزد  قبول ندارى، بیا تا نزد پدرت حضرت رسول  برو

کدام  گفت: اى رسول خدا!  کرده و  پیامبر رفتند. حضرت فاطمه پیش دستی 

یك از ما دو نفر نزد تو محبوب تریم، من یا علی؟ رسول خدا فرمود: تو به من 
محبوب ترى و علی از تو براى من عزیزتر است.1

3. آزرده نساختن همسر

و  توقعــات  کــردن،  بدرفتــاری  گفتــن،  ناســزا  کنایــه زدن،  و  نیــش  کــردن،  اخــم 

انتظــارات بی جــا داشــتن، ناسپاســی نمــودن و وظایــف خــود را بــه خوبــی انجــام 

کــه منجــر بــه نارضایتــی همســر و اختــالف در زندگــی  نــدادن از مــواردی اســت 

می توانــد  چگونــه  بیــازارد،  را  خــود  شــوهر  مــدام  کــه  زنــی  می شــود.  زناشــویی 

ــند.  ــایش برس ــه آس ــش او، ب ــو آرام ــران در پرت ــا دیگ ــد ت ــش باش ــری آرامش بخ همس

کــرم در ایــن زمینــه می فرماینــد: پیامبــر ا
بــان بــد آزار دهــد، خداونــد هیــچ احســان و نیکــی و  ــا ز کــه شــوهر خــود را ب هــر زنــی 
ــر  گ ــد. ا ــا شــوهرش را از خــود راضــی نمای ــد، ت ــول نمی کن ــش قب حســنه ای را از عمل
یــادی آزاد نمــوده و اســبان  چــه روزهــا را روزه و شــب ها را عبــادت نمایــد و بــردگان ز
تیــزرو در راه خــدا بــه جهــاد فرســتد و چنیــن زنــی اول کســی خواهــد بــود کــه وارد آتــش 

کنــد. 2 کــه بــه زن خــود ظلــم  می شــود و هم چنیــن اســت مــردی 

1. ابن شاذان، الفضائل، ص 80 و نیز ر.ک: مجلسی، بحاراالنوار، ج 43، ص 38.
ــی ُتْرِضَیــُه َو ِإْن َصاَمــْت   َحَســَنًة ِمــْن َعَمِلَهــا َحّتَ

َ
 َو ال

ً
 َعــْدال

َ
ــْم َیْقَبــِل اهلُل ِمْنَهــا َصْرفــًا َو ال

َ
ٍة آَذْت َزْوَجَهــا ِبِلَســاِنَها ل

َ
َمــا اْمــَرأ ّیُ

َ
2. أ

ــاَر َو   َمــْن َیــِرُد الّنَ
َ

ل ّوَ
َ
َخْیــِل ِفــی َســِبیِل اهلِل َفَکاَنــْت أ

ْ
ــی ِجَیــاِد ال

َ
ــْت َعل

َ
َقــاَب َو َحَمل ْعَتَقــِت الّرِ

َ
َهــا َو أ

َ
ْیل

َ
َنَهاَرَهــا َو َقاَمــْت ل

َهــا َظاِلمــًا. )طبرســی، مــکارم االخــالق، ص 214(
َ
َکاَن ل  ِإَذا 

ُ
ُجــل ــَك الّرَ ِل

َ
َکذ
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ــد؛  ــدارد، وادار نمای ــدرت ن ــر آن چــه ق ــد و او را ب ــدارا نکن ــا شــوهرش م ــه ب ک ــی  ــر زن ه
کــه  کــرد  خداونــد از او هیــچ حســنه اى نپذیــرد، خــدا را در حالتــی ماقــات خواهــد 

بــر وى خشــمگین باشــد. 1

امام صادق نیز در این باره چنین می فرمایند:
که شوهر خود را  از رحمت خدا به دور است، از رحمت خدا به دور است آن زنی 
که شوهر  می آزارد و غمگینش می کند و خوشبخت است، خوشبخت است آن زنی 

گرامی می دارد و آزارش نمی دهد و در همه حال از او فرمان می برد. 2 یش را  خو

زی ور ج( مهر
مهــرورزی، ابــراز عالقــه، محبت و دوســتی به همســر اســت. خداونــد متعال ایجاد 

مــوّدت بیــن همســران را از جملــه ی نشــانه های خویــش بــه شــمار آورده اســت.3 

کــه در مقــام عمــل ظاهــر باشــد.4 بــر ایــن  مــوّدت تقریبــًا بــه معنــای محّبتــی اســت 

ــراز محبــت قلبــی، یکــی از مهم تریــن  کارگیــری عباراتــی بــه منظــور اب اســاس، بــه 

نمونه هــای مــوّدت بــه همســر محســوب شــده و در تقویــت روابــِط همســران بســیار 

مؤثــر اســت. بــا آن کــه زنــان بیشــتر بــه ابــراز محبــت از طــرف شــوهر نیــاز دارنــد؛ ولــی 

کــه خــارج از محیــط خانــه بــا مشــکالت و  مهــرورزی نیــاز هــر دو طــرف اســت و مــرد 

یافــت محبــت، عالقــه و عشــق از طــرف  ســختی ها مواجــه اســت، می توانــد بــا در

ــَو  َقــی اهلَل َو ُه
ْ
 ِمْنَهــا َحَســَنٌة َو َتل

ْ
ــْم ُتْقَبــل

َ
 ُیِطیــُق ل

َ
ــا ال ــِه َو َم ْی

َ
ــِدُر َعل  َیْق

َ
ــا ال ــی َم

َ
ــُه َعل ْت

َ
ــا َو َحَمل ــْق ِبَزْوِجَه ــْم َتْرُف

َ
ٍة ل

َ
ــَرأ َمــا اْم ّیُ

َ
1. أ

ــاُن. )همــان( ــا َغْضَب ْیَه
َ
َعل

ُتؤُذیــه َو ُتطیُعــُه ِفــی َجمیــَع  ــُه و َســعیَدُه َســیعَدُه ِامــَرَاٌه ُتکــِرُم َزوَجَهــا َو ال 2. َملُعوَنــٌه َملُعوَنــٌه ِامــَرَاٌه ُتــؤِذی َزوَجهــا و َتُغّمُ
َاحوَالــه. )حــر عاملــی، وســائل الشــیعه، ج 16، ص 280(

ــاٍت  ی
َ

ــَك ل ــی  ذِل ــًة ِإّنَ ف ًة َو َرْحَم ــَوّدَ ــْم َم ــلَ َبْیَنُک ْیهــا َو َجَع
َ
ــُکُنوا ِإل ْزواجــًا ِلَتْس

َ
ــُکْم أ ْنُفِس

َ
ــْن أ ــْم ِم ُک

َ
ــَق ل

َ
ْن َخل

َ
ــِه أ ــْن آیاِت 3. َو ِم

کنــار آنــان آرامــش یابیــد و  یــد تــا در  ــُرون ؛ از نشــانه هاى او این کــه همســرانی از جنــس خودتــان بــراى شــما آفر
َ

ِلَقــْوٍم َیَتَفّک
کــه تفّکــر می کننــد! ) روم، آیــه ی 21( گروهــی  ــراى  در میانتــان مــوّدت و رحمــت قــرار داد. در ایــن نشــانه هایی اســت ب

4. طباطبایی، المیزان، ج16، ص250.
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کارش  ــه  ی بیشــتری ب ــا نیــرو ــا مشــکالت را داشــته و ب ــوان مواجهــه ب همســرش، ت

ادامــه دهــد. در بیانــات مقــام معظــم رهبــری  آمــده اســت:
ــه شــما  کار خــدای متعــال ایــن را ب کــه در اّول  یــدن، یــک امــری اســت  محّبــت ورز
کــه در اّول ازدواج، خــدا بــه دختــر و پســر هدیــه می کنــد.  می دهــد؛ ســرمایه ای اســت 
بــه یک دیگــر محّبــت پیــدا می کننــد. ایــن را بایــد نگــه داشــت. محّبــِت همســِر شــما 
گــر بخواهیــد همســرتان بــه شــما آن محّبتــش  بــه شــما، وابســته بــه عمــل شماســت. ا
کنیــد. حــاال معلــوم اســت  محفــوظ بمانــد، بایــد رفتــار خودتــان را محّبــت برانگیــز 
ــد،  کنی ــاداری  ــوم شــود. بایســتی وف ــا محّبتــش معل ــد ت ــد بکن کار بای ــه انســان چــه  ک
یــد،  امانــت نشــان بدهیــد، صفــا نشــان بدهیــد. توّقعــات خــود را خیلــی بــاال نبر
کنیــد، اینهــا محّبــت ایجــاد می کنــد. هــر دو  کنیــد، بایــد اظهــار محّبــت  بایــد همــکاری 
نســبت بــه هــم ایــن وظیفــه را دارنــد. محّبــت در زندگــی بایــد باشــد. همــکاری باشــد، 

یاده طلبــی نباشــد.1 ایرادگیــری و ز

کــرد یــا  چگونــه می شــود پــس از ســال ها زندگــی، مهــر و محبــت را هم چنــان حفــظ 

آن را افزایــش داد. در ایــن راســتا، فرمایش هــای مقــام معظــم رهبــری راهگشاســت.
گــر در زندگــی محبــت وجــود داشــت، ســختی های بیــرون خانــه آســان خواهــد شــد.  ا
بــرای زن هــم ســختی های داخــل خانــه آســان خواهــد شــد.2 در ازدواج، اصــل قضیــه 
کــه خــدا در دل  محبــت اســت. دخترهــا و پســرها ایــن را بداننــد. ایــن محبتــی را 
کــه بــود، وفــاداری هــم هســت. بی  وفایــی  کنیــد.3 محبــت  شــما قــرار داده، حفــظ 
ــود، فضــا،  ــه ب ک ــود. محبــت  ــه یک دیگــر، دیگــر نخواهــد ب و بی صفایــی و خیانــت ب
ین ایجــاد  نــس می  شــود. فضــای قابــل تحمــل و مــورد اســتفاده و شــیر

ُ
ا فضــای 

گــر زن بخواهــد شــوهرش بــه او محبــت بــورزد، بایــد حرکــت و تــاش  می  گــردد.4 ا

1. بیانات در مراسم خطبه ی عقد، 1376/12/19.
2. همان، 1377/8/11.

3. همان، 1374/10/17.  
4. همان، 1376/9/24.
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گــر مــرد بخواهــد زنــش او را دوســت داشــته باشــد، بایــد یــک تاشــی انجــام  کنــد. ا
ــکار اســت.1  ــاش و ابت ــاج ت ــت، محت بدهــد. محب

را  تأثــر قلبــی  فــوت همسرشــان، علــت آن همــه  از  عالمــه طباطبایی پــس 

می فرماینــد:  بیــان  چنیــن 
یــه  گر یــه نمی کنــم.  گر یــم. مــن بــرای مــرگ همســرم  مــرگ حــق اســت. همــه بایــد بمیر
مــن بــرای صفــا و کدبانوگــری و محبت هــای خانــم اســت. مــا زندگــِی پرفــراز و نشــیبی 
از حوایــج  بــا ســختی هایی مواجــه می شــدیم، مــن  داشــته ایم. در نجــف اشــرف 
زندگــی و چگونگــی اداره آن بی اطــاع بــودم. اداره زندگــی بــه عهــده خانــم بــود. در 
طــول مــدت زندگــی مــا، هیــچ گاه نشــد کــه خانــم کاری بکنــد کــه مــن حداقــل در دلــم 
ــم کاش ایــن  ی کــه مــن بگو کنــد  ــرک  ــا کاری را ت ــرد، ی کار را نمی ک ــم کاش ایــن  ی بگو
ــن نگفــت چــرا  ــه م ــچ گاه ب ــا، هی ــی م ــود. در تمــام دوران زندگ عمــل را انجــام داده ب

کــردی؟2 فــان عمــل را انجــام دادی؟ یــا چــرا تــرک 

د( پرهیز از منت گذاشتن
هر چند از دیدگاه اسالم، تأمین نیازهای مالی خانواده بر عهده ی مرد است؛ اما 

به  را  زندگی  بار هزینه های  از  نیز در صورت تمّکن مالی می توانند بخشی  زنان 

دوش کشند. با وجود این، آن چه از اهمیت ویژه برخوردار است، آن است که این 

کشیده شود. همیاری نباید موجب منت گذاری بر همسر شده و روزی به رخ او 

گرامی اسالم فرمودند:  پیامبر 
که بر پدر،  که بر فقرا منت بگذارد، در دنیا و آخرت ملعون است و شخصی  کسی 
دور  به  مائکه  و  خداوند  رحمت  از  بگذارد،  منت  مسلمانش  برادران  و  برادر 
می باشد؛ به آتش جهنم نزدیک است؛ دعایش مستجاب نمی شود؛ خواسته اش 

1. همان، 1377/1/19.
2. حسینی طهرانی، مهر تابان، ص25.
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برآورده نمی گردد و خداوند در دنیا و آخرت به سوی او نگاه نمی کند.1

نیز فرمودند:
گــر همــه ی طــا و نقره هــای زمیــن را زن بــه خانــه ی شــوهرش ببــرد، ســپس روزی از  ا
یــد تــو کیســتی؟ ایــن دارایــی مــال مــن اســت! اعمالــش بــر  روزهــا بــر ســر او بزنــد و بگو
بــه کنــد و از ســخنش  یــن مردمــان باشــد؛ مگــر آن کــه تو گــر چــه از عابد تر بــاد مــی رود، ا

برگــردد و از شــوهرش پــوزش بخواهــد.2
از  کرم هیچ گاه  ا پیامبر  با  مشترکش  زندگی  طول  خدیجه در  حضرت 
سرمایه و اموالی که در اختیار همسرش قرار داده بود، نامی به میان نیاورد و مّنتی 
و  که موجب فخرفروشی  را  کالمی  گرامی نیز  پیامبر  بر همسرش نگذاشت. 
و  ایثار  از  همیشه  بلکه  نکرد،  جاری  زبان  بر  باشد،  خدیجه  رنجش  باعث 
خودگذشتگی هم دیگر صحبت می کردند. نه پیامبر ُحسن جمال و ُحسن 
 خدیجه نه  و  خدیجه می کشاند  حضرت  رخ  به  را  نبوتش  و  اخالق 
از  بعد  آنان  پیامبر می کشاند.  رخ  به  را  اجتماعی اش  موقعیت  و  سرمایه 
ازدواج، تمام فخرفروشی های بی اساس و ظاهری را کنار گذاشته و با صمیمیت 

و وفاداری به هم دیگر، به فکر پیشبرد هدف مشترکشان بودند.3

َخَواِتــِه َبِعیــٌد ِمــَن 
َ
ْیــِه َو ِإْخَوِتــِه َو أ َبَو

َ
ــی أ

َ
ــاُن َعل َمّنَ

ْ
ِخــَرِة َو ال

ْ
ْنَیــا َو ال

ُ
ُعــوٌن ِفــی الّد

ْ
ُفَقــَراِء َمل

ْ
ــی ال

َ
ــاُن َعل َمّنَ

ْ
1. َعــْن َرُســوِل اهلِل : ال

ْنَیــا 
ُ

ْیــِه ِفــی الّد
َ
 َیْنُظــُر اهلُل ِإل

َ
ــُه َحاَجــٌة َو ال

َ
 ُیْقَضــی ل

َ
ــُه َدْعــَوٌة َو ال

َ
 ُیْســَتَجاُب ل

َ
ــاِر ال یــٌب ِمــَن الّنَ َماَلِئَکــِة َقِر

ْ
ْحَمــِة َو َبِعیــٌد ِمــَن ال الّرَ

ِخــَرِة. )دیلمی، إرشــاد القلــوب، ج 1، ص194(
ْ

َو ال
ِس  

ْ
ــی  َرأ

َ
ــْت  َعل ــَم  َضَرَب ــی َبْیــِت َزْوِجَهــا ُث

َ
ُة ِإل

َ
َمــْرأ

ْ
ْتــُه ال

َ
ــٍة َحَمل

َ
ْرِض ِمــْن َذَهــٍب َو ِفّض

َ ْ
ّنَ َجِمیــَع َمــا ِفــی األ

َ
ــْو أ

َ
 : ل

َ
2. َو َقــال

ْن َتُتــوَب َو َتْرِجــَع 
َ
 أ

َّ
ــاِس ِإال ْعَبــِد الّنَ

َ
َکاَنــْت ِمــْن أ ــْو 

َ
َهــا َو ل

ُ
 َماِلــی َحِبــَط َعَمل

ُ
َمــال

ْ
َمــا ال ْنــَت ِإّنَ

َ
 َمــْن أ

ُ
ــاِم َتُقــول ّیَ

َ ْ
َزْوِجَهــا َیْومــًا ِمــَن األ

ــی َزْوِجَهــا. )طبرســی، مــکارم االخــالق، ج1، ص441، ح1516(
َ
َو َتْعَتــِذَر ِإل

3. مجلسی، بحاراألنوار، ج16، ص 78.
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  در ادامــه حدیــث، پیامبــر خدا برخــی از مصادیــق اطاعــت را بیــان می کننــد: 

کــه  گفــت: و حــق او بــر مــن چیســت؟ فرمــود: حــق او بــر تــو ایــن اســت  »... خولــه 

ــا اجــازه ی او روزه مســتحبی  ی1 و جــز ب ــرو ــرون ن ــا اجــازه ی او بی ــه اش جــز ب از خان

ــر  گــر ]حتــی[ ب ــا اجــازه ی او صدقــه ندهــی و ا ــه اش جــز ب نگیــری و از ]امــوال[ خان
کنــی.«2 پــا[ ســوار بــودی و تــو را خواســت، اجابتــش  پشــت پــاالن ]چهار

بداند  که  زنی  هر  و  زنانم  فرستاده ی  من  گفت:  و  آمد   خدا رسول  نزد  زنی 

که من نزد شما آمده ام، از این عمل خشنود است. خداوند، پروردگار  یا نداند 

مردان و زنان است و شما پیامبر آنان. خداوند جهاد را بر مردان واجب ساخته 

گر به شهادت رسند، نزد خدا روزی دارند. در قبال  که مردان از آن ثواب َبَرند و ا

این چه چیزی به زنان داده شده؟ فرمود: شناخت حقوق شوهر و فرمانبرداری از 
کنند.3 آنان جهاد است؛ ولی اندکی از زنان چنین 

گــر بدانــد شــوهرش  کــه بــرای هــر بــار بیــرون رفتــن، از شــوهر اجــازه بگیــرد، بلکــه ا 1. البتــه ســخن بــاال بدیــن معنــا نیســت 
یــات زندگــی، اجــازه  ر گفته انــد در واجبــات و ضرو کافــی اســت. بعضــی از مراجــع نیــز  بــا بیــرون رفتــن او مشــکل نــدارد، 
گلپایگانــی،  صافــی  س1625؛  ج1،  جامع المســائل،  فاضل لنکرانــی،  ر.ک:  بیشــتر،  توضیــح  )بــرای  نیســت.  الزم 
توضیح المســائل، م 2421؛ امام خمینــی، اســتفتائات، ج3، حقــوق زوجیــت، س16؛ بهجــت، توضیح المســائل، 
ى همدانــی، توضیح المســائل، م2408؛ سیســتانی،  متفرقــه، م18؛ وحیدخراســانی، توضیــح المســائل، م2476؛ نور
منهاج الصالحیــن، ج2، م337؛ تبریــزى، توضیح المســائل، م2421؛ مــکارم شــیرازی، اســتفتائات، ج2، س 963(
ــِه َو   ِبِإْذِن

َّ
ِقــی ِمــْن َبْیِتــِه ِإال

َ
 َتَتَصّد

َ
ــِه َو ال  ِبِإْذِن

َّ
عــًا ِإال  َتُصوِمــی َتَطّوُ

َ
ــِه  َو ال  ِبِإْذِن

َّ
 َتْخُرِجــی  ِمــْن  َبْیِتــِه  ِإال

َ
ْن  ال

َ
ْیــِك  أ

َ
ــُه  َعل

َ
 َحّق

َ
2. َقــال

ــی َظْهــِر َقَتــٍب ُتِجیِبیــِه. )طبرســی، مــکارم االخــالق، ج1، ص469، ح1605(
َ
ِإْن َدَعــاِك َعل

3. و جائتــه رســول اهلل امــرأة فقالــت: انــی رســولة النســاء الیــک و اهلل مــا منهــن امــرأة علمــت او لــم تعلــم اال و هــی 
تهــوی مخرجــی الیــک. اهلل رب الرجــال و النســاء و الــه هــن، و انــت رســول اهلل الــی الرجــال و النســاء، کتــب اهلل الجهــاد 
ــال:  ــون فمــا یعــدل ذلــک مــن النســاء ق بهــم یرزق ــوا احیــاء عنــد ر کان ــوا اجــروا و ان استشــهدوا  ــان اصاب علــی الرجــال ف

طاعتهــن الزواجهــن و المعرفــة بحقوقهــم و قلیــل منکــن یفعلــه. )الهندی،کنزالعمــال، ج5، ص862(
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2-1. تمکین

کنــد  تمکیــن، یعنــی زن بــه وظایــف زناشــویی خــود در برابــر شــوهر خــود عمــل 

بــرآورده ســازد و ممانعــت ننمایــد.1 حــق  را  او  و خواســته هاى جنســی مشــروع 

ــا صرف نظــر  ــر زن اســت و ب بهره گیــری جنســی از همســر، مهم تریــن حــق شــوهر ب

زن،  بــرای  جنســی  ارتبــاط  داشــتن  ضــرر  مــوارد  ویــژه  بــه  اســتثناها،  برخــی  از 

ــه همیــن دلیــل، در  گرفتــه نشــده اســت.2 ب ــرای آن در نظــر  محدودیــت خاصــی ب

ی از شــهوت جنســی نیــز ویژگــی همســر  کنــار عفیــف بــودن زن، برخــورداری و
مطلــوب بــه شــمار آمــده اســت.3

پیامبر خدا می فرماید: 
کــه بخوابــد، مگــر این کــه ]پیــش از آن[ خــودش را بــه  ــراى هیــچ زنــی، روا نیســت  ب
کنــد. جامه هایــش را در آوَرد، در بســتر او در آیــد و پوســت خــود را  شــوهرش عرضــه 

کــرده اســت.4  کنــد، پــس خــود را عرضــه  گــر چنیــن  بــر پوســت او بچســباند. ا

که تنها تمکین خشک و بی روح، تأمین کننده ی نیاز  این روایت نشان می دهد 

نیست و همسر باید با اشتیاق به شوهر خود نزدیک شود. البته وظیفه ی تأمین 

نیاز غریزی، متوجه شوهر نیز هست. در روایات از این که مرد نیاز خود را برطرف 

گیرد، نهی شده است. ی فاصله  سازد و بدون برآورده ساختن نیاز همسر، از و

یی، صراط النجاة، ج3، ص249 ، سؤال738. 1. خو
2. بستان، اسالم و تفاوت های جنسیتی، ص26.

ــی َزْوِجَهــا؛ بهتریــن زنــان شــما زنــی 
َ
َغِلَمــُة َعل

ْ
ــا ال ــُة ِفــی َفْرِجَه َعِفیَف

ْ
3. عــن النبــی : َخیــُر ِنســاِئُکم الَعفیفــُة الَغِلمــة ال

ــدی، النــوادر، ص13( ــرای همســرش برخــوردار از شــهوت باشــد. )الراون کــه عفیــف و ب اســت 
 َمَعــُه ِفــی ِلَحاِفــِه 

َ
ــَع ِثَیاَبَهــا َو َتْدُخــل

َ
ــی َزْوِجَهــا َتْخل

َ
ــی َتْعــِرَض َنْفَســَها َعل ْن َتَنــاَم َحّتَ

َ
ٍة أ

َ
 اِلْمــَرأ

ُّ
 َیِحــل

َ
: ال

َ
 َقــال ِبــّیِ 4. َعــِن الّنَ

ــْت َذِلــَك َفَقــْد َعَرَضــْت .)حرعاملــی، وســایل الشــیعه، ج 20، ص 176(
َ
ــِدِه َفــِإَذا َفَعل

ْ
َدَهــا ِبِجل

ْ
ــِزَق ِجل

ْ
َفُتل
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3-1. رعایت عفاف و حیا در معاشرت با نامحرم

ــخن  ــز از س ــرام و پرهی ــودداری از ح ــای »خ ــّف« به معن ــه »ع یش ــاف از ر واژه ی عف

نیــز  حیــا  اســت.  شــده  معنــا  پرهیــزکاری«2  و  »پارســایی  و  ناپســند«1  عمــل  یــا 

ــی و  ــرعی و عقل ــات ش ــکاب محرم ــس در ارت ــادن نف ــا افت ــت و در تنگن »محدودی

عرفــی، از تــرس نکوهــش و ســرزنش اســت و آن اعــم از تقواســت؛ زیرا تقــوا اجتناب 

گناهــان شــرعی اســت، و حیــا اعــم اســت از ایــن و اجتنــاب از آن چــه عقــل و  از 
ــت.«3 ــس اس ــریف نف ــات ش ــن از صف ــد و ای ــند می دانن ــت و ناپس ــز زش ــرف نی ع

امام صادق می فرمایند: 
ــوازم( امیــان و امیــان )یعــی  ــاء از )ل ــِة؛4 حی ّنَ َ ج

ْ
ــاُن ِف ال مَی ِ

ْ
ــاِن َو ال مَی ِ

ْ
ــَن ال ــاُء ِم َی َ الْ

ــا امیــان در آخــرت( در هبشــت اســت. شــخص ب

نیز می فرمایند:
یــن زنــان شــما کســی اســت کــه چــون بــا همســرش خلــوت کنــد، جامــه ی حیــا از  بهتر

خــود برکنــد و چــون بپوشــد و همــراه او شــود، زره حیــا را بــر تــن کنــد.5

کــه  کــه چنــان بــا وقــار و ســنگین راه بــرود  کســی می دانــد  حضــرت بهتریــن زن را 

تیرهــای نظــر جوانــان هــرزه، اجــازه ورود بــه شــخصیت او را نداشــته باشــد؛ ولــی در 

ــه تنهــا  ــرای زن ن ــازی و عشــوه گری ب ــه ظرافــت کاری، طّن ــا شــوهر، هرگون خلــوت ب

. )ابن منظور، لسان العرب، ج 9، ص253(.
ُ

 و َیْجُمل
ّ

 عما ال َیِحل
ُ

1. الِعّفة: الَکّف
2. دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج 10، ص 14081.

3. الحیــاء و هــو انحصــار النفــس و انفعالهــا مــن ارتــکاب المحرمــات الشــرعیة و العقلیــة و العادیــة حــذرا مــن الــذم و 
اللــوم، و هــو أعــم مــن التقــوی، إذ التقــوی اجتنــاب المعاصــی الشــرعیة، و الحیــاء یعــم ذلــک و اجتنــاب مــا یقبحــه 

العقــل و العــرف أیضــا، فهــو مــن شــرائف الصفــات النفســیة. )نراقــی، جامــع الســعادات، ج3، ص 47(
کلینی، الکافی، ج 2، ص 106.  .4

ِبَســْت 
َ
ِبَســْت ل

َ
َحَیــاِء َو ِإَذا ل

ْ
ــُه  ِدْرَع  ال

َ
َعــْت  ل

َ
ــْت َمــَع َزْوِجَهــا َخل

َ
ِتــی ِإَذا َخل

َّ
ــُر ِنَســاِئُکُم ال : َخْی

َ
ِبــی َعْبــِد اهلِل َقــال

َ
5. َعــْن أ

َحَیــاِء. )حــر عاملــی، وســائل الشــیعه، ج20، ص29(
ْ
َمَعــُه ِدْرَع ال
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بود  گفتار آن دو دختر فهمیده  از  را می کنیم.1 موسی که  کار  این رو، ما این 

گوسفندان، هم به دلیل نوعی ُحْجب و حیا  کناره گیری آنان از آب دادن به  که 

آنها  برای  و  آن دو است، پیش رفت  به  به خاطر ستِم مردم  و هم  آنان  و عفت 

که دختران بازگشته و  کرد.2 هنگامی  گوسفندان ایشان را سیراب  کشید و  آب 

کردند، او یکی از آنان را به دنبال موسی  فرستاد  ماجرا را برای پدرشان نقل 

که با نهایت حیا  کشیدن از چاه را به او بدهد. یکی از آن دو دختر  تا مزد آب 

دارد،  شرم  بیگانه  جوان  یک  با  گفتن  سخن  از  که  بود  پیدا  و  برمی داشت  گام 

از  که  را  آبی  پاداش  تا  می کند  دعوت  تو  از  پدرم  گفت:  او  به  و  رفته  او  سراغ  به 

گام برداشتن  کشیدی به تو بدهد.3 در این جا، نحوه ی  گوسفندان ما  چاه برای 

که خداوند نحوه ی راه رفتن او را در قرآن  دختر شعیب، آن چنان با حیا توأم بود 

کرد،  کلمه ی »استحیاء« را نکره و بدون الف و الم ذکر  که  متذکر شد4 و از آن جا 

ماجرای  این  بیان  با  کریم  قرآن  گذاشت.  نمایش  به  نیز  را  حالت  آن  عظمت 

کوتاه، صحنه های بزرگی از حیای دختران شعیب در روبه رو شدن با نامحرمان 

که در فرهنگ قرآن، »حیا« مفهوم  کشیده است. اما جالب آن است  را به تصویر 

که به اشتباه، بعضی آن را حیا  خاص خود را دارد و با خجالت و شرم بی مورد 

که در  آن است  که حیای زن در  برخی می پندارند  نامیده اند، متفاوت است. 

تــا 
َ
 مــا َخْطُبُکمــا قال

َ
وداِن قــال

ُ
َتْیــِن َتــذ

َ
ــاِس َیْســُقوَن َو َوَجــَد ِمــْن ُدوِنِهــُم اْمَرأ ــًة ِمــَن الّنَ ّمَ

ُ
ْیــِه أ

َ
َرَد مــاَء َمْدَیــَن َوَجــَد َعل ــا َو ّمَ

َ
1. َو ل

َکبیــٌر. )قصــص، آیــه23( ُبونــا َشــْیٌخ 
َ
عــاُء َو أ ــی ُیْصــِدَر الّرِ ال َنْســقی  َحّتَ

2. طباطبایی، المیزان، ج16، ص34.
ــا جــاَءُه َو َقــّصَ  ّمَ

َ
نــا َفل

َ
ْجــَر مــا َســَقْیَت ل

َ
َیــَك أ بــی  َیْدُعــوَك ِلَیْجِز

َ
ــْت ِإّنَ أ

َ
ــی اْســِتْحیاٍء قال

َ
ــُه ِإْحداُهمــا َتْمشــی  َعل 3. َفجاَءْت

اِلمیــَن. )قصــص، آیــه 25(
َ

َقــْوِم الّظ
ْ
 ال َتَخــْف َنَجــْوَت ِمــَن ال

َ
َقَصــَص قــال

ْ
ْیــِه ال

َ
َعل

4. طباطبایی، همان، ص35.
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کنج خانه پنهان شده، هرگز سخنی با مردان بیگانه نگوید، راه علم و دانش را 

نپوید و تنها به انجام وظایف خانه داری بپردازد؛ حال آن که شیوه ی زندگی زنانی 

رشد  انبیا  آموزه های  با  که  زنی  بلکه  نبوده؛  چنین  این  ستوده،  را  آنان  قرآن  که 

کرده،  که بنای نظراتش را با ساختار مستحکم فکری بنا  نموده، موجودی است 

راه علم و دانش را در پیش گرفته، بر مبنای علم عمل نموده و آن چه را که درست 

می داند، آزادانه بیان می کند. 

همین داستان دختران شعیب، به خوبی مرز میان حیای بجا و حیای نابجا را 

مشخص می سازد. دختران شعیب با حفظ عفاف کامل خود، وارد صحنه های 

ندارد،  کار  انجام  قدرت  پدرشان  که  جایی  در  و  شده  اقتصادی  و  اجتماعی 

آن گاه  و  می شوند  عهده دار  را  خانواده  اقتصادی  اداره ی  سنگین  مسئولّیت 

کمال  با  می کند،  سؤال  گوسفندان  به  ندادن  آب  ت 
ّ
عل مورد  موسی در  که 

که قرار شد شعیب مزد  متانت و وقار به او جواب می دهند و حتی، آن گاه 

آب دادن موسی را بدهد، یکی از آنان به تنهایی به دنبال موسی روانه شد و 

گفت و او را تا منزل پدر راهنمایی  کمال حیا و صالبت، مطلب را به موسی  با 

به ُعزلت  که حیا و نجابت یک زن  این موارد، نشان گر آن است  نمود. همه ی 

که در عین  آن مفهوم است  به  بلکه  از اجتماع نیست،  بریدن  و  گوشه گیری  و 

حضور در صحنه های اجتماعی، پای بند به دستورهای دینی در مورد نحوه ی 

معاشرت باشد.5 

یی زنان در قرآن، ص83- 86. 5. حسین خانی، تربیت الگو
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4-1. امانت داری و حفظ اموال شوهر

زنــان صالــح نــه تنهــا در حضــور شــوهر، بلکــه در غیــاب او نیــز از هــر جهــت، 

قــرآن می فرمایــد: امانــت دار عفــت خــود و اســرار و امــوال خانوادگــی هســتند. 
ــان شایســته،  ــس زن ــَظ اُل؛1 پ ــا َحِف ــِب ِبَ َغْی

ْ
ل ِ

ّ
ــاٌت ل ــاٌت َحاِفَظ ــاُت َقاِنَت اِلَ َفالّصَ

کــه در غیــاب مهســر، اســرار و  برابــر نظــام خانواده[انــد  زنــاین خاضــع ]در 
کــه خــدا بــرای او قــرار داده، حفــظ می کننــد. حقــوق او را 

کرم نیز در این رابطه می فرمایند: پیامبر ا
پــس از اســام، هیــچ نعمتــی بــرای مــرد بهتــر از زن مســلمانی نیســت کــه هــر گاه بــه او 
گاه بــه او فرمــان دهــد، اطاعتــش نمایــد و در غیــاب او  کنــد و هــر  بنگــرد، مســرورش 

حافــظ نامــوس و مالــش باشــد.2

2. پاسداشت اخالق

عــالوه بــر لــزوم رعایــت حقــوق زن و شــوهری، بهتر اســت نســبت به رعایت مســائل 

اخالقــی در خانــواده بیشــتر از حقــوق توجــه شــود؛ زیــرا زندگــی اخالق مدارانــه 

کــرده، مهــر و محبــت را  بــه یک دیگــر نزدیــک  کــه دل هــای همســران را  اســت 

افزایــش داده و زمینه هــای ســازگاری را فراهــم می ســازد. برخــی از نــکات اخالقــی 

کنــد، عبارتنــد از: کــه شایســته اســت زن نســبت بــه شــوهر خــود مراعــات 

1. نساء، آیه34.
2.شیخ صدوق،  من الیحضره الفقیه، ج3، ص389 ، ح4368.
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1-2. احترام متقابل

در سفارش مقام معظم رهبری  به زوج های جوان آمده است:
یفاتی،  ــرام ظاهــری و تشــر ــه احت ــد، ن ــرام بگذارن ــه یک دیگــر احت ــد ب زن و شــوهر بای

بلکــه احترامــی واقعــی.1
احتــرام بــه ایــن معنــا نیســت کــه مثــاً هم دیگــر را بــا القــاب و آداب صــدا کننــد، بلکــه 
 مــرد نســبت بــه زن خــود و زن نســبت بــه مــرد خــود، احســاس احتــرام داشــته 

ً
قلبــا

یــد؛ بــرای هــم حرمــت قایــل باشــید؛ ایــن  باشــند. احتــرام را در قلــب خــود نگهدار
در اداره ی زندگــی مهــّم اســت. بیــن زن و شــوهر، اهانــت و تحقیــر و تذلیــل نباشــد.2

کــه  حضــرت خدیجــه بــه رغــم امــوال فــراوان و موقعیــت اجتماعــی ویــژه ای 

کرم همــواره حرمــت او را پــاس می داشــت و  داشــت، در برخــورد بــا رســول ا

کــه نشــانی از اظهــار برتــری دهــد، از خــود بــروز نمــی داد.  کوچک تریــن رفتــاری 

گرفــت.  جلــوه ای عالــی از ایــن رفتــار را می تــوان در ماجــرای عروســی آن دو ســراغ 

ــه  ــه خان ــود و پیامبــر می خواســت ب ــان یافتــه ب کــه مراســم عقــد و جشــن پای آن گاه 

کــه اینــک همســر او شــده  عمویــش ابوطالــب برگــردد، ملکــه بطحــا و بانــوی قریــش 

َنــا 
َ
أ َو  َبْیُتــَك   َفَبْیِتــی   َبْیِتــَك،   ــی  

َ
قــرار می دهــد: »ِإل بــود، این گونــه او را مخاطــب 

َیُتــك ؛3 بــه خانــه ی خودتــان وارد شــوید، خانــه ی مــن، خانــه ی شماســت و  َجاِر

کنیــز شــما هســتم«. البتــه ایــن همــه احتــرام و پاس داشــت بــه خاطــر عقیــده  مــن 
و ایمــان او بــه توحیــد بــود و بــس.4

     حجت االسالم و المسلمین فرحزاد از یکی از اساتیدشان چنین نقل می کند: 

1. بیانات در مراسم خطبه ی عقد، 1380/1/2.
2. همان، 1371/9/19.

3. مجلسی، بحاراألنوار، ج16، ص4.
یژگی های رفتاری اولین بانوی مسلمان نسبت به پیامبر«، مجله مبلغان، ش23، آذر 1380. 4. »نگاهی به و
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 ــواده اهــل بیــت کــه شــما تشــکیل می دهیــد، آن را شــعبه ای از خان ــواده ای را  خان
بدانیــد. خانــم بــه همســرش بــه قصــد احتــرام بــه امیرالمؤمنیــن علــی و آقــا بــه قصــد 
کنــد. چــون شــیعیان از اهــل  احتــرام بــه حضــرت فاطمه  همســرش را خدمــت 
گــر کســی  ینــد: ا کــه می گو یــم  بیــت هســتند. روایــات فراوانــی بــه ایــن مضمــون دار

کنــد.1 بــه مــا دسترســی نــدارد، بــه دوســتان مــا محبــت 

استاد سّید صدرالّدین حائری شیرازی می گوید:
مــه طباطبایــی[ می گفــت: »هنــوز هــم میــان مــن و ایشــان 

ّ
روزی همســر اســتادم ]عا

کنــون بــا تعبیــر ســبکی نــام مــرا نبــرده و هرگــز  مــه تا
ّ

تعارفــات مرســوم وجــود دارد و عا
مــه در مــرگ چنیــن همســر 

ّ
کــه عا اســم مــرا بــه تنهایــی نمی بــرد.« بی جهــت نیســت 

یــد:  یــزد، نالــه ســر می دهــد و بعــد از فــوت او می گو کار و همدلــی اشــک می ر فــدا
یــر و رو شــد.«2 »وقتــی ایــن بانــو از دنیــا رفــت، زندگــی مــن ز

2-2. ابراز عملی محبت 

بــا  محبت آمیزشــان  رفتارهــای  دربــاره ی  ی کنــی  مهدو آیــت اهلل  مرحــوم  همســر 

می کنــد: تعریــف  چنیــن  یک دیگــر 
بچه هــا هــم پدرشــان و هــم مــرا قبــول داشــتند. هیچ وقــت جلــوی بچه هــا بحــث 
و برخــوردی نداشــتیم. البتــه پشــت ســر هــم همین طــور بــود. همیشــه بــه تفاهــم 
کــه خیلــی جاهــا هــم تفــاوت داشــتیم. ...در تمــام ســختی ها،  می رســیدیم؛ در حالــی 
کــه همــه  کنارشــان بــودم. بیمــاری اخیــر را  مشــکات و بیماری هــای ایشــان، در 
کــه مثــًا در سی ســی یو پنــج شــب و پنــج روز غیــر  دیدنــد، ولــی قبــًا پیــش می آمــد 
کــه ایشــان  کنــار ایشــان می نشســتم  از وقــت نمــاز، تمــام مــدت روی صندلــی در 
کنارشــان هســتم.  ــاز می کننــد، ببیننــد تنهــا نیســتند و مــن در  ــار چشمشــان را ب هــر ب
خیلــی  مردهــا  این کــه  وجــود  بــا  می آمــد،  پیــش  مشــکلی  وقتــی  مســافرت ها  در 

1. معاونت تربیتی - فرهنگی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، مجله خانه خوبان، ش19، ص8.
2. نظری، آن مرد آسمانی، ص56.
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ییــد بیایــد.  ابــراز نمی کننــد، ولــی همــه می دانســتند و می گفتنــد: خانمشــان را بگو
ــازه مرحــوم شــیخ  ــرای تشــییع جن ــری ب ــه از طــرف رهب ک ــان،  ــل در لبن ــد ســال قب چن
محمدمهــدی شــمس الدین رفتــه بودنــد و در اثــر دیــدن "زنــدان خیــام" و شــکنجه ها، 
گفتنــد: دنبــال خانمشــان بفرســتید!   

ً
ــود، فــورا مشــکلی قلبــی برایشــان پیــش آمــده ب

کــردم و انــگار قلبــم ایســتاد! چــون  کــردم دیگــر تمــام  وقتــی خبــر را شــنیدم، حــس 
کــردم ایشــان در آن جــا از دســت رفته انــد! یــا مثــًا ســال ها قبــل از آن و در  فکــر 
یــم گذشــته کــه در زنــدان بودنــد، ایشــان در آن طــرف دیوارهــای زنــدان رنــج  دوران رژ
ــم  ــرای مــن و فرزندان می کشــیدند و مــن ایــن طــرف و دل همــه ســربازها و مأمورهــا ب

 پــر و بــال می زدیــم تــا شــاید بتوانیــم ایشــان را ببینیــم.1
ً
می ســوخت! چــون واقعــا

همسر شهید مطهری می گوید: 
بعد از چندین سال زندگی، همان مهر و محبت روزهای اول ازدواج بین ما برقرار بود.2 

دختر شهید مطهری در خاطره ای می گوید:
کــه در ذهنــم نقــش بســته، رفتــار متقابــل  یــن رفتــاری  یــم محترمانه تر گــر بگو شــاید ا
کــرده و نیــز  پــدر و مــادرم بــوده، اغــراق نکــرده ام. مــادرم زنــی فهیــم، کوشــا، تحصیــل 
اهــل علــم و معرفــت و شــعر بودنــد. بــا تمــام وجــود، موقعیــت پــدرم را درك می کردنــد و 

متقابــاً پــدرم نیــز رفتــاری بســیار محبت آمیــز و صمیمــی بــا ایشــان داشــتند.3

3-2. آراستگی

حفــظ آراســتگی ظاهــری و رســیدگی بــه وضعیــت جســمی، از جملــه امــوری 

ــه ای  گون ــه  ــد زن را ب ــواده می انجامــد. خداون ــه ســالمت اخالقــی خان کــه ب اســت 

کــه خریــدار  گونــه ای آفریــده  کــه در پــی ابــراز  زیبایــی اســت و مــرد را نیــز بــه  آفریــده 

کنی«، خبرگزاری فارس، 1394/7/21. 1. »گفت وگوی خواندنی فارس باهمسر آیت اهلل مهدوی 
یژه، به روایت جمعی از یاران، ج2، ص109. 2. سرگذشت های و

3. محمدی صیفار، مشق عشق، ص48؛ به نقل از خانم سعیده مطهری )دختر شهید مطهری(.
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ایــن زیبایــی اســت و ایــن امــر، یکــی از عوامــل مهــم در تحکیــم روابــط زناشــویی 

ســفارش های  شــوهرش،  بــرای  زن  آرایــش  بــه  دینــی  آموزه هــای  در  می باشــد. 

یــادی شــده و در حدیثــی از پیامبــر خدا آمــده اســت: ز
گر زن خود را برای شــوهرش نمی ســاخت، بی گمان در دل او جا نمی گرفت. 1 ا

کرم فرمود: البته آرایش زن برای غیر شوهر جایز نیست، چنان که پیامبر ا
یــور خــود را بــرای غیــر شــوهرت نمایــان مســاز. ای حــوالء! بــرای هیــچ  ای حــوالء! ز
یــش را بــرای مــردی جــز شــوهرش آشــکار  کــه مــچ و پــای خو زنــی حــال نیســت 
ــرد و  ــرار می گی کنــد، پیوســته مــورد لعنــت و ناخشــنودی خــدا ق ســازد. هــرگاه چنیــن 
ــی  ــش عذاب ــد و برای ــرد و فرشــتگان خــدا لعنتــش می کنن ــر او خشــم می گی ــد ب خداون

دردنــاک آمــاده می ســازد.2

که:  خانم زهرا مصطفوی، دختر امام خمینی، نقل می کند 
ــو جــوری  ــد: »ت گفتن ــه او  ــاد ب ــر خواهــرم در غیــاب دام ]امــام خمینــی[ در عقــد دخت
کــه  کــه شــوهرت وقتــی یــادش می آیــد  کــن و در منــزل مهیــا بــاش  منــزل را آمــاده 
کــراه بیایــد.«3 کــه بــا ا می خواهــد بیایــد منــزل، بــا شــوق و ذوق بیایــد؛ طــوری نباشــد 

کــه زن در ایــن مــورد خــود را بــه زحمــت و ســختی انــدازد  البتــه منظــور ایــن نیســت 

کافــی اســت در حــد معقــول و  کار نمایــد، بلکــه  یــادی را صــرف ایــن  یــا وقــت ز

متعــارف بــه آراســتگی خــود اهمیــت بدهــد و بــه تنــوع در ایــن امــر اهتمــام بــورزد؛ 

ــه مســائل را  ــه طــور معمــول زن هــا در دوران عقــد و اوایــل ازدواج، این گون گرچــه ب

رعایــت می کننــد؛ ولــی اغلــب بعــد از ازدواج و بــا گذشــت زمــان، ایــن امــر فرامــوش 

َفــت ِعنــَده. )محمدی ری شــهری، تحکیــم خانــواده از نــگاه قــرآن و حدیــث، 
َ
َصل

َ
ــُع ِلَزوِجَهــا ل ــوال َاّنَ الَمــرَاَة َتَصّنَ

َ
1. ل

)387 ص 
2. محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج14، ح16604، ص242.

3.سبزیان، زندگی به سبک روح اهلل، ص92.
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کــه می توانــد بــه زندگــی صفــا  می شــود و مــورد بی توجهــی قــرار می گیــرد؛ امــری 

کنــد و موجــب پای بنــدی بیشــتر مــرد بــه همســر خود شــود.  بدهــد، جلــب محبــت 

ــرای همســران خــود  ــوان ب ــه برخــی از مصادیــق خودآرایــی بان ــع اســالمی ب در مناب

کــردن خــود بــرای  گردن بنــد،1 خوشــبو  اشــاره شــده اســت. اســتفاده خانم هــا از 

ــرای تزییــن دســت ها،3 بلنــد نگه داشــتن ناخن هــا،4  همســر،2 به کارگیــری رنــگ ب

کــه بــه آراســتگی و زیبایــی زن در  رســیدگی بــه موهــا و بــه طــور خالصــه هــر آن چــه 

گرفتــه اســت.5  برابــر همســر می افزایــد، مــورد ســفارش اولیــای دیــن قــرار 

     بانوی مجتهده »نصرت امین« درباره ی وظایف بانوان نسبت به شوهرانشان 

می گوید:
کیــزه  کــه در غیــاب شــوهر، منــزل خــود را پا چقــدر ثــواب و فضیلــت اســت بــرای زنــی 
گردانــد و خــود  نمایــد و مایحتــاج زندگانــی از قبیــل تغذیــه و لــوازم آســایش را مرتــب 
کنــد و هنــگام ورود شــوهر، بــا صــورت بشــاش او را اســتقبال نمایــد ...  ینــت  را ز
ــزل آســایش داشــته  ــد شــوهر در من ــه ســعی نمای ک ــن اســت  ــه زن ای خاصــه، وظیف
باشــد و کمتــر عملــی بــرای زن بــه قــدر وظیفه شناســی و مراعــات حــق شــوهر فضیلــت 

دارد.6

1. همان.
2. مجلسی، همان، ج10، ص100.

3. شیخ صدوق، امالی، ص396.
4. همان، من ال یحضره الفقیه، ج1، ص128

5. مجلسی، همان، ج73، ص105.
6. همایونی، زندگانی بانوی ایرانی، ص239-238.
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یــد. یــک روز ظهــر مــرا دعــوت  خانــه مــن و بگــذار خانــم مــا هــر چــه می خواهــد بگو
بــاره  کــه می خواســتی در گفــت: خانــم، بگــو آن چــه  کــرد و  کــرد و خانمــش را صــدا 
کــه منتظــر اعــدام  یــی. خــودش هــم مثــل یــک محکومــی  مــن بــه اســتاد حســینی بگو
کــرد محاســن ایــن آقــا  اســت نشســت. ایــن خانــم خیلــی زن فهمیــده ای بــود. شــروع 
کــرد. هــرگاه ســخنش اوج می گرفــت ســر و ســینه ی آقــا  یــف  گفتــن. خیلــی از او تعر را 
کمــی بــه حالــت عــادی برمی گشــت. در نهایــت خانــم گفــت: مــن فقــط می خواســتم 
در ایــن جلســه از ایشــان تشــکر کنــم. پــس از مدتــی ایــن آقــا گفــت: خانــِم مــن طرحــی 

کــه هــر چــه بــدی در وجــود مــن بــود، خامــوش شــد. 1 یخــت  ر

5-2. قدرشناسی و پرهیز از مقایسه ی شوهر با دیگران

ی،  و برابر  در  آنان  قوت  نقاط  کشیدن  ُرخ  به  و  دیگران  با  همسر  کردن  مقایسه 

بین همسران آسیب می زند. در  روابِط  به صمیمّیت  که  اموری است  از جمله 

این گونه موارد، فرد دیده ی خود را از مشاهده ی نقاط قوت همسر فرو بسته و در 

اتفاق  مقایسه  در  آن چه  واقع  در  می شود.  متوجه  دیگران  قوت  نقاط  به  عوض 

می افتد، مقایسه نقاط ضعف همسر با نقاط قوت دیگران هست و نتیجه چنین 

مقایسه ای همیشه احساس دلسردی و نارضایتی از همسر خواهد بود و از سوی 

ی گمان کند  دیگر موجب سرخوردگی و اذیت شوهر گشته و باعث می شود که و

جایگاه ارزشمندی در نزد شریک زندگی اش ندارد.

یــارت بــه مشــهد برونــد. امــا  بــرای مثــال، خانــم دوســت دارد چنــد روزی بــرای ز

همســرش تمایلــی بــرای مســافرت نشــان نمی دهــد. در ایــن هنــگام زن ناراحــت 

شــده و می گویــد: از شــوهر فالنــی یــاد بگیــر، ســالی چنــد بــار خانــواده اش را بــه 

یــت تربیتــی مؤسســه آموزشــی و  گفتارهــای اخالقــی و تربیتــی«، شــماره 37، مدیر 1. »مــدارا در خانــواده: سلســله 
امــام خمینــی، ص20-19. پژوهشــی 
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ــر دوش  ــزم ب ــد پشــته  ای هی ــه دیدن ک ــد  ــش رفتن ــه دنبال ــا ب ــه اســت«. آنه ــگل رفت جن
گرفتــه و بــرای فــروش آن بــه بــازار مــی  رود. هیزم  هــا را فروخــت و بــا پــول آن مقــداری 
کــرد. حضــرت داوود جلــو رفــت و بعــد از ســام، خــود را معرفــی  یــداری  گنــدم خر
کــه از دیــدن داوود نبــی در پوســت خــود نمی  گنجیــد، بــا اشــتیاق بــه روی  نمــود. مــرد 
کــه افتخــار هــم صحبتــی بــا پیامبــر بــزرگ  یســت و از ایــن   مبــارک پیامبــر الهــی می  نگر

ــار خشــنودی می  نمــود. الهــی شــامل حالــش شــده، اظه
ــه  ــا خوشــحالی آنهــا را ب کــه مهمــان مــرد شــود و مــرد هــم ب حضــرت داوود خواســت 
خانــه  اش دعــوت نمــود و بــا یک دیگــر بــه ســمت خانــه  ی مــرد بــه راه افتادنــد. مــرد 
کــرد و بعــد از تهیــه ی خمیــر، چنــد قــرص نــان پخــت نمــود. ســفره  ای  گندم هــا را آرد 
ــا یک دیگــر مشــغول  ــداری آب بــود. ب ــان و مق کــرد. درون ســفره ســه قــرص ن پهــن 
ــر می  داشــت، »بســم اهلل« می گفــت و وقتــی  صــرف غــذا شــدند. مــرد، هــر لقمــه  ای ب
ــی غــذا تمــام شــد  ــان جــاری می  نمــود. وقت ب ــر ز لقمه  هــا را می  خــورد، »الحمــدهلل« ب
دســت بــه ســوی آب بــرد و آب را هــم بدیــن منــوال میــل نمــود. آن  گاه دســت بــه 
کــرد و چنیــن گفــت: خدایــا! بــه چــه کســی هماننــد مــن نعمــت دادی!  آســمان بلنــد 
چشــم و گــوش و بــدن ســالم بــه مــن دادی. درخت  هــای جنــگل را روزی مــن کــردی 
کــه کاری بــرای آنهــا انجــام نــداده بــودم. وقتــی هیزم  هــا را بــه بــازار بــردم، بــر  در حالــی 
ــر چنیــن نمی  کــردی، هفته  هــا  گ ــا هیزم هــا را از مــن بخــرد و ا دل شــخصی انداختــی ت
کــه دیگــری  یــدم  یــد. بــا پــول آن گندمــی خر هــم می نشســتم کســی از مــن نمی خر
آن را کاشــته بــود و کاری بــرای آن انجــام نــداده بــودم. تــو آتــش را بــراى مــن مســّخر 
کــه بــا میــل و رغبــت آن  یــده اى  کنــم و مــرا طــورى آفر کــرده اى، تــا بــا آن غــذا را طبــخ 
غــذا را بخــورم، تــا تــوان بندگــی تــو را داشــته باشــم؛ پــس ســپاس تــو را. مــرد آن  قــدر 

گفــت تــا اشــک بــر چشــمانش حلقــه زد. 
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حضــرت داوود کــه بــه راز تقــّرب او بــه درگاه الهــی پــی بــرده بــود، بــه فرزنــدش ســلیمان 
کــه مــن در تمــام عمــرم بنــده  ای بــه ایــن شــگرگزاری  یــم  فرمــود: »پســرم بلنــد شــو برو

ندیــده ام!«.1 

6-2. صداقت و پرهیز از دروغ گویی

صداقــت میــان زن و شــوهر، مهم تریــن عامــل تحکیــم خانــواده بــه شــمار مــی رود؛ 

کــه راســتی، انســان را نجــات می دهــد و دروغ او را بــه ســقوط  زیــرا همان طــور 

می کشــاند، راســتی میــان زن و شــوهر، پایه هــای خانــواده را اســتحکام می بخشــد 

بــردن اعتمــاد  بــا از بیــن  قــرار می دهــد.2 دروغ  و دروغ، آن را در پرتــگاه ســقوط 

َذَن اهلَل 
ْ
ُبــو ُیوُنــَس َفاْســَتأ

َ
ــی أ ّنَ َذِلــَك َمّتَ

َ
ْیــِه أ

َ
ْوَحــی اهلُل ِإل

َ
ــِة ِفــی َقْصــِری َفأ َجّنَ

ْ
یِنــی ِفــی ال ْخِبْرِنــی ِبَقِر

َ
 َیــا َرّبِ أ

َ
1. ِإّنَ َداُوَد َقــال

 َعْنــُه َفِقیــَل 
َ

ال
َ
َتَیــا َمْوِضَعــُه َفــِإَذا ُهــَو ِبَبْیــٍت ِمــْن َســَعٍف َفَســأ

َ
ــی أ ْیَماَن َحّتَ

َ
ــِدِه ُســل

َ
 ِبَیــِد َول

َ
َخــذ

َ
ــُه َفأ

َ
ِذَن ل

َ
َیاَرِتــِه َفــأ ــی ِفــی ِز

َ
َتَعال

َقاَهــا َعْنــُه ُثــّمَ 
ْ
ل

َ
ِســِه ُحْزَمــٌة ِمــْن َحَطــٍب َفأ

ْ
ــی َرأ

َ
ْقَبــَل َو َعل

َ
َســا َیْنَتِظَراِنــِه ِإْذ أ

َ
َحَطــَب َو َیِبیُعــُه َفَجل

ْ
اِبیــَن َیْقَطــُع ال َحّطَ

ْ
ــُه ِفــی ال ِإّنَ

 اْنَطِلَقــا ِبَنــا 
َ

ْیــِه َفَقــال
َ
َما َعل

َّ
ــٍب َفَســاَوَمُه َواِحــٌد َو اْشــَتَراُه آَخــُر َفَدَنَیــا ِمْنــُه َو َســل بــًا ِبَطّیِ ــی َطّیِ  َمــْن َیْشــَتِری ِمّنِ

َ
َحِمــَد اهلَل َو َقــال

ــُه 
َ
ِلــَك َو َطَحَنــُه ُثــّمَ َعَجَنــُه ِفــی َنِقیــٍر ل

َ
ُهَمــا ِلذ

َ
َعّد

َ
ْیــِن َقــْد أ َمْنــِزِل َو اْبَتــاَع ِبَمــا َکاَن َمَعــُه ِمــْن َطَعــاٍم ُثــّمَ َوَضَعــُه َبْیــَن َحَجَر

ْ
ــی ال

َ
ِإل

ُث َمَعُهــْم ُهَنْیَهــًة ُثــّمَ َنَهــَض َو َقــْد َنِضَجــْت 
َ

ــَس َیَتَحــّد
َ
ْیَهــا ُثــّمَ َجل

َ
َعِجیــَن َعل

ْ
َحَطــِب ُثــّمَ َوَضــَع ال

ْ
ْوَقَدَهــا ِبال

َ
ــَج َنــارًا َو أ ّجَ

َ
ُثــّمَ أ

ــی ُرْکَبَتْیــِه َو 
َ
ــَس َعل

َ
ــی َجاِنِبــِه ِمْطَهــَرًة ِفیَهــا َمــاٌء َو َجل

َ
حــًا َو َوَضــَع ِإل

ْ
ْیَهــا ِمل

َ
َقَهــا َو َوَضــَع َعل

َ
ِقیــِر َو َفل ُخُبَزُتــُه َفَوَضَعَهــا ِفــی الّنَ

ِمیــَن* 
َ
عال

ْ
َحْمــُد هلِلَِّ َرّبِ ال

ْ
 ال

َ
ــا اْزَدَرَدَهــا َقــال ّمَ

َ
ِحیــِم* َفل ْحمــِن الّرَ  ِبْســِم اهلِل الّرَ

َ
َکَســَرَها َو َوَضَعَهــا ِفــی ِفیــِه َو َقــال ْقَمــًة َو 

ُ
 ل

َ
َخــذ

َ
أ

ــِذی 
َّ
ــا َرّبِ َمــْن َذا ال َحْمــُد َی

ْ
ــَك ال

َ
 ل

َ
ــی َو َقــال

َ
ــُه َو َحِمــَد اهلَل َتَعال َمــاَء َفَشــِرَب ِمْن

ْ
 ال

َ
َخــذ

َ
ــّمَ أ ْخــَرى ُث

ُ
ْخــَرى َفأ

ُ
ــَك ِبأ ــّمَ َفَعــَل َذِل ُث

ــی 
َ
ــی َذَهْبــُت ِإل ْیَتِنــی َحّتَ ْحــَت َبَدِنــی َو َســْمِعی َو َبَصــِری َو َجَواِرِحــی َو َقّوَ ْیَتِنــی ِإْذ َصّحَ

َ
ْول

َ
ْیَتــُه ِمْثــلَ َمــا أ

َ
ْول

َ
ْیــِه َو أ

َ
ْنَعْمــَت َعل

َ
أ

ــی َقْطِعــِه َو َحْمِلــِه َو ُســْقَت 
َ
َعْنَتِنــی َعل

َ
ْزقــًا َو أ َتــُه ِلــی ِر

ْ
ْهَتــّمَ ِبِحْفِظــِه َفَجَعل

َ
ــْم أ

َ
ِتــی َو ل َرْعُتــُه ِبُقّوَ  َز

َ
ْغِرْســُه ِبَیــِدی َو ال

َ
ــْم أ

َ
َشــَجٍر ل

ْنَضْجُتــُه 
َ
ْرَت ِلــی َحَجــرًا َطَحْنُتــُه َو َنــارًا أ

َ
ْتَعــْب ِفیــِه َو َســّخ

َ
ــْم أ

َ
َرْعــُه َو ل ْز

َ
ــْم أ

َ
ْیُت ِبَثَمِنــِه َطَعامــًا ل ــی َو اْشــَتَر ــّیَ َمــِن اْشــَتَراُه ِمّنِ

َ
ِإل

ــی َتْرَضــی َو َبْعــَد  َحْمــُد َحّتَ
ْ
ــَك ال

َ
ــی َطاَعِتــَك َفل

َ
ِلــَك َعل

َ
ْقــَوى ِبذ

َ
ــُه ِبَشــْهَوٍة َو أ

ُ
ُکل ِلــَك َفِصــْرُت آ

َ
ــًة ِلذ

َ
ــَت ِلــی َشــْهَوًة َقاِبل

ْ
َو َجَعل

ــِة 
َ
َمْنَزل

ْ
ْن َیُکــوَن َصاِحــَب ال

َ
ِکِر أ ــا

َ
َعْبــِد الّش

ْ
ا ال

َ
ْیَماَن َیــا ُبَنــّیَ َیِحــّقُ ِلِمْثــِل َهــذ

َ
 َداُوُد اِلْبِنــِه ُســل

َ
َضــا ُثــّمَ َبَکــی ُبــَکاًء َعاِلیــًا َفَقــال الّرِ

رام، ص43-  یرایــش بــه نقــل از: مجموعــه و ا. )متــن فارســی بــا اندکــی و
َ

ْشــَکَر ِمــْن َهــذ
َ
َر َعْبــدًا أ

َ
ــْم أ

َ
ــِة َفل َجّنَ

ْ
ُکْبــَرى ِفــی ال

ْ
ال

45 و متــن عربــی بــه نقــل از: دیلمــی، إرشــاد القلــوب، ج 1، ص 120-119(
یَماِن  ِ

ْ
اإل ُمَجاِنُب  َکِذَب 

ْ
ال َفِإّنَ  َکِذَب 

ْ
ال َجاِنُبوا  َو  اِدِقیَن  الّصَ َمَع  اهلَل  َفِإّنَ  َفاْصُدُقوا   

َ
ال

َ
أ  : ُمْؤِمِنیَن

ْ
ال ِمیِر 

َ
أ َعْن   .2

با  که خداوند  َکٍة؛ راست بگوئید 
َ
َهل َو  َمْخَزاٍة  َشَفا  ی 

َ
َعل َکاِذَب 

ْ
ال ِإّنَ  َو   

َ
ال

َ
أ َکَراَمٍة  َو  َمْنَجاٍة  َشَفا  ی 

َ
َعل اِدَق  الّصَ ِإّنَ  َو   

َ
ال

َ
أ

از لغزش نجات می دهد  با ایمان مغایرت دارد. راستی آدمی را  که دروغ  کنید  ى  ر از دروغ دو یان می باشد.  راستگو
گرامیش می دارد، ولی دروغ انسانی را به سقوط می کشاند و هالك می کند. )مجلسی، بحاراالنوار، ج69، ص260(  و 
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دو طــرف، محبــت میــان آنــان را از بیــن می بــرد و همیــن امــر، بنیــان خانــواده را 

کامل تریــن شــکل در  کــه ایــن ویژگــی بــه  فرومی پاشــد. بــه همیــن جهــت اســت 

گویــد:  معصومــان  وجــود داشــته اســت. عایشــه 
پس از رسول خدا، هرگز کسی را راستگوتر از فاطمه ندیدم.1 

مقام معظم رهبری  می فرماید: 
کــرد کــه زنــش  یــد یــا مــرد احســاس  کــرد شــوهرش بــه او دروغ می گو گــر زن احســاس  ا
کردنــد دیگــری در اظهــار محّبــت صــادق  کــدام احســاس  یــد و هــر  بــه او دروغ می گو

نیســت، ایــن دیگــر پایه هــای محّبــت را سســت خواهــد نمــود.2

آیت اهلل مکارم شیرازی دامت برکاته درباره ی پرهیز از دروغ  در زندگی می فرماید: 
ــه هــم  ــد صداقــت داشــته باشــند، ب ــا زن، بلکــه هــر دو بای ــرد ی ــا م ــه تنه ــی ن در زندگ
ــا همیشــه روح  ــد ت ــه شــدت بپرهیزن ــه یک دیگــر ب گفتــن ب ینــد و از دروغ  راســت بگو

ــم باشــد.3  ک ــواده حا ــر فضــای خان ــان ب اعتمــاد و اطمین

7-2. خوش خلقی و معاشرت پسندیده 

با  به ویژه  دیگران  با  رفتار  و  ارتباط  در  نیک  خوی های  داشتن  اخالقی،  خوش 

و  شده  اشاره  اخالق  خوش   فرد  مصادیق  از  بعضی  به  روایات  در  است.  شوهر 

کوچه و بازار  که دشنام نمی دهد، بدزبانی نمی کند، اهل هیاهو در  آمده است 

گذشت است.4  نیست، بدی را با بدی پاسخ نمی دهد و اهل بخشش و 

کرده است: امام صادق بهترین زنان را چنین معرفی 

ِبیَهــا. )ابــن شــهر 
َ
ْصــَدَق ِمــْن َفاِطَمــَة َغْیــَر أ

َ
َحــدًا َقــّطُ أ

َ
ْیــُت أ

َ
ــْت َعاِئَشــُة: َمــا َرأ

َ
ــی، َقال

َ
ِبــی َیْعل

َ
ِبــی ُنَعْیــٍم َو ُمْســَنِد أ

َ
َیــِة أ

ْ
1. ِحل

ــب، ج 3، ص 341( ــوب، المناق آش
2. بیانات در خطبه ی عقد، 1381/6/6.

3. وافی، نسیم هدایت، ص493.
4. ر.ک: محمدی ری شهری، تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، ص204.
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ْوِجَهــا  ــْت ِلَز
َ
ْغَضَبــْت َقال

َ
ْو أ

َ
ِتــى ِإْن َغِضَبــْت أ

َّ
ُم ال

ُ
: َخْیــُر ِنَســاِئك

َ
ِبــی َعْبــِد اِل َقــال

َ
َعــن أ

یــن زنــان شــما زنــی اســت  ــى؛1 بهتر ــى َتْرَضــى َعّنِ  ِبُغْمــٍض َحّتَ
ُ

ْكَتِحــل
َ
 أ

َ
َیــِدی ِفــى َیــِدَك ال

یــد:  گــر عصبانــی شــد یــا شــوهر از دســت او عصبانــی شــد، بــه شــوهرش بگو کــه ا
ــه از مــن راضــی شــوى! ــد مگــر این ک ــو، نخواهــم خوابی دســتم در دســت ت

     امام خمینی در ابتدای عقد به دختران و پسران سفارش می کردند: 
گــر مــرد هســتی، در بیــرون از خانــه مســأله داری؛  کنیــد بــا هــم رفیــق باشــید. ا ســعی 
ــا لطــف  ــن ب ک ــت را پشــت در بگــذار و ســعی  ــی، ناراحتی های ــه می آی ــه خان ــی ب وقت
ــو  ــد: ت ــه عــروس خانم هــا می فرمودن ــه شــوی. امــام خطــاب ب و مهربانــی داخــل خان
ــد خســتگی  ــی نبای ــرده و خســته باشــی؛ ول ک کار  ــه خیلــی  هــم ممکــن اســت در خان
گرمــی را بــرای  کنــی. بــه اســتقبالش بــرو و زندگــی  خــودت را بــه شــوهرت منتقــل 

ــد.2 کنی ــان درســت  خودت

دختر حضرت امام نیز در خاطره ای نقل می کند: 
در ابتــدای ازدواج، خدمــت حضــرت آقــا رســیدم کــه توصیــه ای بفرماینــد. ایشــان بــه 
گــر شــوهرتان ناراحتــی داشــت، بــه هــر دلیــل بــه شــما چیــزی گفــت و  بنــده فرمودنــد: »ا
یــد  یــی؛ گرچــه حــق بــا شــما باشــد. بگذار بدســلوکی کــرد، شــما همــان وقــت هیــچ نگو
آن حالــت عصبانیــت کــه فروکــش کــرد، حــرف خــود را بزنیــد.« عیــن همیــن توصیــه را 
کــرد. بنــده وقتــی ایــن حــرف را شــنیدم، در ابتــدا خیلــی بــه آن اهمّیــت  بــه شــوهرم نیــز 
یشــه بســیاری از اختافــات خانوادگــی   ر

ً
کــردم دیــدم انصافــا کــه فکــر  نــدادم؛ بعدهــا 

بــاره  بــه همیــن جــا برمی گــردد و لــذا از آن بــه بعــد، هــر وقــت کســی از مــن توصیــه ای در
مســایل خانوادگــی خواســته اســت، همیــن ســفارش حضــرت امــام را گفتــه ام.3

1. شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج3، ص389.
2. ستوده، پابه پای آفتاب، ج1، ص107.

3. مجله حوزه، ش55، ص58، به نقل از آیت اهلل سیدحسن مرتضوی لنگرودی.
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آیت اهلل مظاهری دامت برکاته نیز چنین می فرماید: 
یــن کتاب هــای اخاقــی،  یــن مکتب هــا، بهتر خانــه بایــد بــرای مــا مکتــب باشــد. بهتر
 بــرای خانم هــا، خانــه اســت. 

ً
یــن معلم هــای اخــاق بــرای زن و مــرد، مخصوصــا بهتر

ــد. تقاضــا دارم  کن ــار نرفــت، عذرخواهــی  ــر ب ی ــرد و ز ک ــدی  ــا ب ــرده آق ک ــر خــدای نا گ ا
کنیــد؛ قهــر نکنیــد؛ فخــر نداشــته باشــید؛ اخــم نکنیــد؛   عذرخواهــی 

ً
از خانم هــا فــورا

یــی  بی نشــاط نباشــید. قهــر از جهنمی هاســت، نــه بهشــتی ها. بی نشــاطی و ترش رو
گــر می خواهــی بهشــتی باشــی، خانــه ات  کــردن از اهــل جهنــم اســت. و ا و اخــم 
یــر بــار نرفــت و عذرخواهــی نکــرد، تــو  گــر یکــی از زن و شــوهر ز بایــد بانشــاط باشــد. ا
کــن. نگــو تقصیــر تــو اســت، بگــو تقصیــر مــن  گــردن بگیــر و عذرخواهــی  تقصیــر را بــه 
کوتــاه بیایــد،  گــر یــک طــرف  کــه ا اســت. باالخــره در نزاع هــا هــم همیــن طــور اســت 
ــاه  کوت کــه  ــرای ایــن اســت  ــزاع تمــام نمی شــود، ب گــر می بینــی ن ــزاع تمــام می شــود. ا ن
گــر نشــاط و آن  گــر بهشــت می خواهــی کوتــاه بیــا. ا نمی آییــم؛ یــا هــر دو یــا یــک نفــر؛ و ا
تخت هــای زبرجــد و در مقابــل یک دیگــر نشســتن و باالخــره آن نعمت هــای عجیــب 
کــن.   ایــن اختــاف را رفــع 

ً
گــر اختافــی آمــد، فــورا کوتــاه بیــا. ا بهشــتی را می خواهــی 

مواظــب بــاش ایــن اختــاف در خانــه نمانــد. حتــی یــک ســاعت در خانــه نمانــد. 
یــد: زن وقتــی  مــرد بایــد مردانگــی داشــته باشــد. زن بایــد خانــم باشــد. و قــرآن می گو
یــد  خانــم اســت کــه در مقابــل شــوهر ولــو شــوهر تقصیــرکار، متواضــع باشــد. قــرآن می گو
َغْیــِب ِبَمــا َحِفــَظ اُل1«.2

ْ
ل ِ

ّ
اِلَحاُت َقاِنَتــاٌت َحاِفَظــاٌت ل زن شایســته ایــن اســت: »َفالّصَ

8-2. وفاداری

اعــالم وفــاداری بــه همســر در ســخت ترین شــرایط، تأثیــری بســیار شــگرف در 

تقویــت محّبــت میــان همســران خواهــد داشــت. نمونــه  ایــن ابــراز وفــا را در زندگــی 

کــرده، اســرار ]شــوهران خــود[ را حفــظ  1. پــس زنــان درســتکار فرمانبردارنــد ]و[ بــه پــاس آنچــه خــدا ]بــراى آنــان[ حفــظ 
ــه 34( ــاء، آی ــد. )نس می کنن

2. معاونت تربیتی فرهنگی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، مجله خانه خوبان، ش7، ص4.
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کوچک خــان جنگلــی می بینیــم: میــرزا 

بــه دیــدار همســرش رفــت و  بــار  بــرای آخریــن  میــرزا ]کوچک خــان جنگلــی[ 

گفــت: بــه همســرش چنیــن  هنــگام وداع 
اوضاعمــان از همــه ی جهــات مغشــوش و نامعلــوم اســت؛ خطــر از هــر ســو احاطه مــان 
کفایــت  گرفته ایــم. جزئیــات آینــده بــه قــدر  نمــوده و در معــرض طوفــان حــوادث قــرار 
گناهــی  یك تــر شــود و تــو  کــه بــاز تار یــك بــه نظــر می رســد و امــکان هســت  مبهــم و تار
پرســت و باتکلیــف  کــه همســر مــن هســتی و ســزاوار نیســت بی سر نــدارى، جــز ایــن 
بمانــی و زندگیــت ســیاه و تبــاه شــود، یــا خــداى نکــرده در معــرض خطــر قــرار بگیــرد. 
ل همــه ی ایــن مشــکات اســت و تــو بعــد از طــاق بــه حکــم شــرع و 

ّ
... طــاق حــا

یــزى. ینــی را بــراى زندگــی آینــده ات بر عــرف مجــاز خواهــی بــود، شــالوده نو
یــرا مایــل نیســتم بــه پیمان شــکنی  همســرش گفــت: مــن ایــن پیشــنهاد را نمی پذیــرم؛ ز
گــر ایــن پیشــنهاد را بپذیــرم، مــردم بــه مــن چــه  و بی وفایــی متهــم شــوم... . مــن ا
ینــد هنــگام خوشــی و اقبــاِل روزگار بــا شــوهرش انبــاز  گفــت؟ آیــا نمی گو خواهنــد 
بــود، امــا زمــان بــروِز مصیبــت ناســاز گشــته اســت؟! نــه، نــه، تســلیم بــه چنیــن امــرى 
گاهــم، از آن چــه بــر مــن  کــه بــه مراتــب فرزانگــی ات آ گــوارا نیســت. ... مــن  بــه مــن 
یــرا بــه  گذشــته اســت، تأســفی نــدارم و بــه آن چــه بــه مــن وارد خواهــد شــد راضیــم؛ ز
گــر زنــده بمانــی، خــداى بــزرگ را سپاســگزار  خــداى عــادل رئــوف تــوّکل دارم ... تــو ا
ــه  ک ــی  ــاى درآی ــر از پ گ ــده اســت و ا ــازه دمی ــدم روح ت کالب ــه  ــه ب ــود از این ک خواهــم ب
طــاق خدایــی خــود بــه خــود جــارى شــده اســت. بــا ایــن همــه محــال اســت کــه بــه 
ینــم و مطمئــن خواهــی  ــه همســرى برگز ــم و شــخص دیگــرى را ب ــد دیگــرى درآی پیون
گــور ادامــه خواهــم داد. ایــن بگفــت و هــاى هــاى  کــه عهــد خــود را تــا لــب  بــود 
یســت و اشــک از دیدگانــش جــارى شــد. میــرزا از ایــن حالــت همســرش ســخت  گر
ــد و شــخصیت و نجابتــش را ســتود... .1 ــوزش طلبی ــد و از او پ گردی ــر  منقلــب و متأث

کرمانشاهانی، مجمع ملکوتیان، ص17-16.  .1
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و( همدلی و همراهی
طلبه و روحانی نمی تواند در تحصیل، پژوهش و تبلیغ موفق باشد، مگر این که 

همسرش با او همراه باشد. بخش بزرگی از موفقیت های یک روحانی را همسرش 

گر او نبود، شاید دست یابی به قله های موفقیت ممکن  که ا فراهم می کند؛ چرا 

امر  این  به  نهاده اند،  گام  موفقیت  قله های  بر  که  بزرگی  علمای  نمی نمود. 

کرده اند. گون به آن اذعان  گونا معترف اند و در موقعیت های 
ــه درآمــد، عامــه ی طباطبایی همســرش را صــدا  ک ــزان«  ــد »تفســیر المی اولیــن جل
گفــت: »جلــد اول تفســیر اســت.« او  گذاشــت زمیــن و  کتــاب ســبزرنگ را  کــرد. 
کتــاب؛ بعــد بــه  کمــی آمــد جلــو و دســت کشــید بــه  کــه نشســته بــود،  همان طــور 
عامــه نــگاه کــرد و گفــت: »آن همــه زحمــات شــما باألخــره نتیجــه داد.« و عامــه ی 

طباطبایــی در جــواب فرمــود: »و آن همــه زحمــات شــما.«1

که:  نجمه ســادات طباطبایی، دختر عالمه   نیز چنین نقل می کند 
یک مــن  ــه این جــا رســاند. او شــر ــرا ب ــه م ک ــود  ــن زن ب ــدرم پیوســته می فرمــود: »ای پ

کتــاب نوشــته ام، نصفــش مــال ایــن خانــم اســت.«2 ــوده اســت و هرچــه  ب

کــه در ادامــه بــه آن اشــاره شــده، صفــت همدلی و همراهی را در همســران  مــواردی 

تســهیل می کنــد.

1. درک و پذیرش شرایط همسر

کنــد، نیازمنــد آشــنایی  همســر طلبــه بــرای این کــه بتوانــد شــرایط شــوهرش را درک 

تــالش  آن هــا  بــه  دســت یابی  بــرای  طلبــه  کــه  اســت  اهدافــی  و  رســالت ها  بــا 

1. جعفریان، زندگی  نامه سید محمدحسین طباطبایی، ص25.
گلشن ابرار، ج2، ص872؛ به نقل از نجمه سادات طباطبایی. 2. جمعی از پژوهشگران، 
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از  می کنــد. توضیــح آن کــه عالمــان، وارثــان و جانشــینان پیامبــران هســتند1 و 

ــن  ــه ای ــه ب ــوره ی توب ــه ی 122 س ــد. آی ــده دارن ــر عه ــان را ب ــئولیت های آن ــن رو مس ای

ســه تکلیــف اشــاره می کنــد.
 
ْ
ُهوا

َ
َیَتَفّق ِ

ّ
ل َطآِئَفٌة  ْم  ْنُ ّمِ ِفْرَقٍة   ِ

ّ
ُكل ِمن  َنَفَر  ْواَل 

َ
َفل ًة 

َ
َكآّف  

ْ
وا ِلَینِفُر ْؤِمُنوَن  ُ الْ َكاَن  َوَما 

وَن؛ و شایسته نیست  ُر
َ

ُهْم َیْحذ
َّ
َعل

َ
ْم ل ْیِ

َ
ِإل  

ْ
ا َرَجُعوا

َ
 َقْوَمُهْم ِإذ

ْ
وا یِن َوِلُینِذُر ِف الّدِ

مؤمنان مهگی ]براى جهاد[ کوچ کنند. پس چرا از هر فرقه اى از آنان دسته اى 
کنند و قوم خود را  گاهی پیدا  کوچ منی کنند تا ]دسته اى مبانند و[ در دین آ
وقیت به سوى آنان بازگشتند، بم دهنده باشد که آنان ]از کیفر اهلی[ بترسند.

گــروه معینــی از مؤمنــان از حکــم  کــه پــس از آیــات جهــاد نــازل شــده ،  در ایــن آیــه 

ــا ایــن ســه  ــه ســوی جبهــه ی جنــگ اســتثنا شــده اند ت وجــوب جهــاد و حرکــت ب

کننــد: هــدف را دنبــال 

ُهوا/تفقه(؛ 
َ

یافت پیام وحی از منابع دینی )ِلَیَتَفّق 1. فهم عمیق دین و در

2. بازگشت به میان مردم، انذار و هشدار آنها و ابالغ پیام دین )ِلُینِذرُوا/تبلیغ(؛

امیــد  و  تبلیــغ  بــودن  )هدف منــد  دینــی  آرمان هــای  تحقــق  بــرای  تــالش   .3

دیــن(. رُون/اجــرای 
َ

َیحذ ُهــم 
َّ
َعل

َ
ل دارد؛  وظیفــه  ایــن  بــه  اشــاره  آن  اثرگــذاری 

ســه وظیفــه ی تفقــه، تبلیــغ و اجــرای دین از وظایف انبیا و امامان  اســت که 

گذاشــته شــده اســت. بنابرایــن روحانیــت،  پــس از آنهــا، بــر عهــده ی علمــای دیــن 

کســب  کــه در ســایه ی آن روحانیــان امتیازهــای مــادی  ِســَمت و مقامــی نیســت 

کــه نظیــر حرفه هــای دیگــر، یــک دســته آن را پیشــه و وســیله ی  کننــد یــا حرفــه ای 

ــه  ــودن ب ــه معنــای آراســته ب ــرار دهنــد. روحانیــت در اســالم ب امــرار معــاش خــود ق

نِبیاء. )کلینی، الکافی، ج1، ص34(
َ
َرَثُه اال ماء َو

َ
1. ِاّنَ الُعل
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فضیلــت علــم و تقــوا و مجهــز بــودن بــرای انجــام یــک سلســله وظایــف اجتماعــی 
گــردد.2 کفایــی اســت؛1 بــی آن کــه علــم و تقــوا ســرمایه دنیاطلبــی  دینــی و واجبــات 

بپردازد،  باید چند سال به تحصیل علوم دینی  برای انجام این وظایف، طلبه 

جهت تبلیغ دین خدا، به مناطق مختلف برود یا برای اجرای احکام و رسالت 

که عمده ی  کشور ارائه خدمت دهد. برخالف دیگر مردم  دینی، در ارگان های 

زمان و توان خود را در برنامه های دیگر می گذرانند، طلبه سرمایه  ی توان و زمان 

خود را عمدتا به ارتباط با منابع دینی و تالش برای فهم و تبلیغ آن یا دفاع از آن 

گسترش زندگی دینی در سطح جامعه صرف می کند.3  یا 

توجه  با  دهد.  وفق  وضعیت  این  با  را  خود  طلبه  همسر  است  الزم  بنابراین 

زندگی  یک  انتظار  نمی تواند  او  همسر  طلبه،  یک  اجتماعی  و  فردی  شرایط  به 

کند،  برود و در هر مجلسی شرکت  تشریفاتی داشته باشد، هر جایی خواست 

که او در نقش همسر فردی است که دارای  مثل سایر مردم لباس بپوشد و... ؛ چرا

موقعیت اجتماعی خاصی )نماینده ی دین( است و به عنوان الگوی رفتاری 

در جامعه شناخته می شود. 

دختر عالمه می گوید: 
مــادرم مشــکات را از پــدرم پنهــان می کــرد و معتقــد بــود حتــی یــک ســاعت اشــتغال 
ــی  ــاه محســوب خواهــد شــد و تمام گن ــادر  ــرای م ــی، ب ــه مســائل زندگ ــدرم ب ذهــن پ
مشــکات زندگــی را از پــدر پنهــان می کردنــد تــا ایشــان بــا خیــاِل آســوده بــه تحصیــل 

1. بهشتی، والیت، رهبری، روحانیت، ص139. 
گاهی بیشتر، ر.ک: عالم زاده نوری، راه و رسم طلبگی، ص43-40. 2. برای آ

3. ر.ک: همان، ص45.
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یــس بپردازنــد.1 و تدر

کشــید؛ ولــی هیــچ وقــت  کــه در خانــه ی  ایشــان خیلــی ســختی  همســر عالمــه 

می گفــت:  نجمه ســادات  دختــرش  بــه  همیشــه  نداشــت،  گالیــه ای 
که مرد فکرش  کند  گر زن، زندگی را یک جوری اداره  کم است. ا مردها تحملشان 
آزاد باشد، آن وقت می تواند پیشرفت کند، کارش را بهتر انجام بدهد. اآلن نورالدین 
لباس  بچه ها  تمام شده؛  اجاق  برای  هیزمشان  کرده؛  نافش چرک  یض است؛  مر
را نمی داند. مادر نمی گذارد بفهمد.  اما آقاجون هیچ کداِم این ها  زمستانی ندارند؛ 

یزد.2 ید: حاج آقا روحش لطیف است، با تلنگری به هم می ر می گو

همسر شهید قدوسی نیز می گوید: 
در اوایــل ازدواجمــان بســیار فّعــال و درس خــوان بــود. از ســاعت 6 صبــح تــا 12 
ــد. 6 ســاعت صبــح و 4 ســاعت بعــد از ظهــر و پــس  شــب یک ســره درس می خوان
از نمــاز مغــرب نیــز تــا ســاعت 12 شــب، بــدون این کــه خســتگی بشناســد، مشــغول 
کار می کــرد و بلکــه کارش بیشــتر هــم  درس خوانــدن بــود. حتــی روزهــای تعطیــل نیــز 
بــود؛ چــون در روزهــای جمعــه، جلســاتی بــرای مســائل سیاســی داشــت. حــدود 10 
ســال بــا همیــن جدّیــت درس خوانــد. مــا نیــز بــه ایــن وضــع عــادت کــرده بودیــم و مــن 

کنــم.  ــه او کمــک  ــردم در ایــن زمینه هــا ب ســعی می ک
کارهــای سیاســی و فرهنگــی  بــه بعــد، درس هــای ایشــان ســُبك و  از خــرداد 42 
یــن آن شــد. مدرســه ی حقانــی و مکتــب توحیــد را نیــز در همیــن ســال ها  جای گز
ــاد  ی ــم کارش بســیار ز ک ــدارس، ترا ــن م ــا تأســیس ای ــرد. ب ک ــر  ــه کمــك دوســتان دای ب
کــه بیــش از 3 یــا 4 ســاعت در شــبانه روز اســتراحت نمی کــرد. مــن  شــد تــا آن جــا 
کــه همســری این گونــه فعــال و پرتــاش  در ایــن میــان بــه راســتی خوشــحال بــودم 
کــردن او در  دارم و کوشــش می کــردم محیــط خانــه، محیطــی مســاعد بــرای آمــاده 

1. »فداکاری مثال زدنی همسر عالمه طباطبایی«، خبرگزاری حوزه، شناسه خبر: 355816، 1394/05/15.
2. جعفریان، زندگی  سید محمدحسین طباطبایی، ص25 و محمدی صیفار، مشق عشق، ص32.
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باشــد.1 منــزل  از  بیــرون  فعالیت هــای 

کل  دادســتان  ســمت  خمینیبــه  امــام  فرمــان  بــه  انقــالب،  از  پــس  ایشــان 

می گویــد:  شــهید  همســر  شــد.  برگزیــده  اســالمی  انقــالب 
گرفــت، بســیار متواضع تــر هــم شــد.  کــه بــه تهــران آمدیــم و ایشــان منصبــی  هنگامــی 
ــن  ــا معــذرت می خواســت و می گفــت: م ــود و مکــرر از م ــاد ب ی ــم کارش بســیار ز ک ترا
کــرده ام، امــا اینهــا همــه گذراســت و  شــما را در ایــن خانــه چــون زندانیــان محبــوس 
ــان اســت  ــوط می شــود. در عــوض اجــر اخــروی بســیار در انتظارت ــا مرب ــور دنی ــه ام ب
ــه ام، بســیار خوشــحال  ــًا پذیرفت کام ــن مســائل را  ــن ای ــرد م ــی احســاس می ک و وقت

می شــد.2

امام علی بن  یارت  ز برای    تابستان 1331 شمسی، وقتی استاد مطهری در 

از  رفتند،  مقدس  مشهد  به  خویشاوندان،  و  والدین  با  دیدار  موسی الرضا و 

به همین دلیل پس  ایشان پیشنهاد تشکیل خانواده می شود.  به  والدین  سوی 

از  به خواستگاری دختر یکی  گرفتند  بررسی های الزم، تصمیم  و  از مشورت ها 

مطهری،  استاد  خانواده  بروند.  روحانی  آیت اهلل  نام  به  خراسان  وارسته  علمای 

که ایشان، پیش از این  گذاشتند. از آن جا  موضوع را با آیت اهلل  روحانی در میان 

مطهری  استاد  حجره ی  در  مهمان،  عنوان  به  مدتی  قم،  فیضّیه ی  مدرسه  در 

و  فکری  خصوصیات  و  روحی  ویژه گی های  و  اخالق  با  کاماًل  و  داشته  اقامت 

کردند. به دنبال آن،  ی آشنا بودند، با این وصلت خجسته موافقت  اعتقادی و

مراسم بسیار مختصر و ساده ای برگزار شد و چند روز پس از آن، استاد مطهری، 

کوچک استیجاری،  همراه همسرش عازم قم شدند و با تهیه ی یک خانه بسیار 

1. همان.
2. همان، ص75.
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کردند.1  زندگی مشترک سرشار از صفا و صمیمّیت شان را آغاز 

همسر شهید مطهری  در خاطراتش تعریف می کند: 
ــرده  ک ــا را طــوری تربیــت  ــن بچه ه ــد انجــام بدهــد. م ــد چــه کاری بای ــد بدان زن بای
کــه بــرای پدرشــان ایجــاد مزاحمــت نکننــد. تــا وقتــی اســتاد مشــغول نوشــتن و  بــودم 
مطالعــه بــود، بــا ســر و صــدای آنهــا آرامش شــان بــه هــم نخــورد. بــه بچه هــا دائــم تذکــر 
مــی دادم: آقاجــان درس دارنــد، مبــادا داد و قــال کنیــد. بــه یــاد دارم که یــک روز آقای 
 بــه 

ً
یــاد اســت. حتمــا گفتنــد: چقــدر نوشــته های شــما ز فلســفی خطــاب بــه همســرم 

یــاد اســت؟ آقــا پاســخ داد: مــن پنــج  یــد و فرصتتــان ز ایــن دلیــل اســت کــه فرزنــد ندار
کــم ســن و ســال! آقــای فلســفی بــا تعجــب گفــت: پــس چــرا  بچــه دارم و همگــی هــم 

هــر وقــت بــه منزلتــان می آیــم، صدایــی از آنهــا نمی شــنوم؟!2

ی می گوید: حجت االسالم و المسلمین احمد مرو
کــه: مــن بــرای این کــه  ایــن را هــم خودشــان ]مقــام معظــم رهبــری [ فرمودنــد 
کنــار بچه هــا باشــم- چــون قبــل از انقــاب  بیشــتر در داخــل خانــه حضــور داشــته و 
ــی  ــه بچه هــا خیل ــم  ک ــا نبودی ــود و م ــد و این هــا ب ــدان و تبعی ــارزه و زن ــه همــه اش مب ک
کــه یــک مبــل دو  گفتــم  خــاِء نبــوِد پــدر را احســاس نکننــد- فرمودنــد مــن بــه دفتــر 
ــی  ــه و زندگ ــی داخــل خان ــه وقت ک ــد  کنن ــه  ــا تهی ــرای م یس  - ب ــه یــک ســرو ــره -  ن نف
 
ً
شــخصی مــی روم، روی مبــل باشــم کــه کمــر و پایــم درد می گیــرد، راحــت باشــم؛ ضمنــا

ــم. در  کن گزارش هــا را مطالعــه  کارهــا هــم برســم؛ نامه هــا و  ــه  ــم در آن فرصــت ب بتوان
ضمــن، در خانــه حضــور داشــته باشــم تــا بچه هــا وجــود پــدر را احســاس کننــد. بعــد 
کــه آورده انــد، خانــواده  مــا آن را بیــرون  فرمودنــد: یــک روز آمــدم دیــدم ایــن مبــل را 
کــه آقــا! تــا  گفتنــد  کــه چــرا بیــرون گذاشــتید؟ خانــواده  گفتــم  گذاشــته اند. بــه ایشــان 
ــل در  ــوده؛ اآلن هــم مب ــا طلبگــی ب ــی  م ــا اآلن زندگ ــوده؛ ت ــل نب ــا مب ــه  م حــاال در خان

گلبرگ، اردیبهشت 1383، ش50، ص87  یژه شهادت استاد  مطهری«، مجله  1.حکمت مطهر؛ و
2. مجله خانه خوبان، ش7، ص39.
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کردنــد،  گفتــم ایــن را از پــول شــخصی ام تهیــه  یــد. حضــرت آقــا فرمودنــد:  خانــه نیاور
گــر  کــه حضــورم در خانــه بیشــتر باشــد. گفتنــد: خیلــی خــوب؛ حــاال ا نــه از پــول دفتــر 
ــدر را  ــه بیشــتر باشــد؛ بچه هــا بیشــتر پ ــان در خان ایــن باعــث می شــود شــما حضورت

احســاس بکننــد، مــا ایــن مبــل دو نفــره را تحمــل می کنیــم. 
گفتنــد: ایــن یــک مبــل دســت دومــی بــود.  کــردم،  بعــد مــن ســؤالی از دوســتان دفتــر 
کردنــد، پارچــه ای روی آن کشــیدند و بــرای آقــا  کردیــم، دادیــم تعمیــرش  ایــن را تهیــه 

کردنــد.1 یــف  کــه خــود آقــا تعر آوردیــم. ایــن خاطــره ای بــود 

کننــده  کمــک  بــرای درک و پذیــرش شــرایط همســر، توجــه بــه امــور زیــر بســیار 

خواهــد بــود:

1-1. درک متقابل، عامل محّبت
پایــی اســت،  کننــد و بفهمنــد. ایــن یــک تعبیــر ارو زن و شــوهر بایــد یک دیگــر را درک 
ــل را  ــی هــر کســی درد و خواســته های طــرف مقاب ولــی تعبیــر خوبــی اســت... ؛ یعن
کــردن؛ یعنــی بــه قــول معــروف، در  ینــد درک  بفهمــد و بــا او راه بیایــد. بــه ایــن می گو

ــاد می کنــد.2 ی ــت را ز زندگــی تفاهــم و درک متقابــل باشــد. این هــا محّب

تحصیــل  مشــغول  نجــف  در  کــه  مّدتــی  در   ]طباطبایــی[ عالمــه  مرحــوم 

ــان  ــک زراعی ش ــه از مل ک ری3  ــّرَ ــیدن ُمَق ــت و نرس ــی معیش ــت تنگ ــه عل ــد، ب بودن

ــران می شــود و مــدت ده  ــه ای ــه مراجعــت ب ــور ب ــه دســت می آمــد، مجب ــز ب در تبری

کشــاورزی مشــغول می شــود؛ امــا  ســال در قریــه »شــادآباد« تبریــز بــه زراعــت و 

ــرش  ــه همس ــت ب کاش می توانس ــد.  کن ــت  ــم عزیم ــه ق ــرد ب ــم می گی ــاره تصمی دوب

کــه دیگــر بی طاقــت شــده و دوســت دارد قــم بــرود یــا هــر جــای دیگــری  بگویــد 

یستی مقام معظم رهبری«، خبرگزاری تسنیم، 1393/3/13، شناسه خبر:  390623. 1. »نگاهی به سلوک و ساده ز
2. بیانات در مراسم خطبه عقد، 1371/6/31.

3. ماهیانه، حقوق، دست مزد.
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کــرد و نوشــت. هــر بــار  کــه بشــود بیشــتر از این هــا درس خوانــد، درس داد، بحــث 

کــه پــس از ســال ها ســختی و نــداری زندگــی در  کــه صــورت همســرش را می دیــد 

ــد، سســت می شــد  ــرق می زن ــه آســایش نســبی رســیده و چشــم هایش ب نجــف، ب

ــی  ــی و بیرون ــود. اندرون ــزرگ ب ــان ب ــد. خانه ش ــزی بگوی ــد چی ــش نمی آم ــر دل و دیگ

داشــت... . فرزنــد ایشــان ســید عبدالباقــی طباطبایــی می گویــد: 
وقت  که  عید  شب  گفتم:  مادرم  به  کنیم،  یمت  عز قم  به  خواستیم  که  هنگامی 
یم؟! مادرم نگاهی به من  مسافرت نیست. در این هواِی سرد، کجا می خواهیم برو

کرد و در حالی که اشِک چشمانش را پاک می کرد، این شعر را خواند:

رشته ای بر گردنم افکنده دوست                      می کشد هرجا که خاطرخواه اوست
رشته بر گردن نه از بی مهری است                رشته عشق است و بر گردن نکوست1

همســر شــهید آیــت اهلل مهــدی شــاه آبادی  در رابطــه بــا درک و پذیــرش شــرایط 

خــاص همســرش چنیــن نقــل می کنــد: 
کــه از او مراقبــت می کنــم. البتــه بــرادر و خواهــر  ایشــان گفتنــد: مــن مــادر ناتوانــی دارم 
هــم دارم، امــا دوســت دارم خــودم مســتخدم مــادرم باشــم و بــه ایشــان خدمــت کنــم. 
مــادرم داغ دیــده هســتند و خیلــی نیــاز بــه مراقبــت دارنــد. مــن هــم بــه خاطــر عاقــه و 
احتــرام خاصــی کــه نســبت بــه مــادرم دارم، دوســت دارم ایشــان پیــش خــودم باشــند. 

مــن هــم قبــول کــردم.2

2-1. پذیرش لباس روحانیت

کارشــناس دیــن اســت  لبــاس روحانیــت، نمــاد دیــن، معنویــت، اخــالق، علــم و 

کــه بــا طلبــه ازدواج می کنــد، بــا توجــه بــه ایــن نــوع پوشــش، وارد زندگــی  کســی  و 

1. پایگاه اینترنتی راسخون، صفحه مشاهیر، شناسه مطلب: 602215.
2. »گفت وگو با همسر شهید حجت االسالم مهدی شاه آبادی«، نشریه شاهد یاران، ش62، ص88.
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آن ســال ها وضــع معیشــتی طــاّلب آشــفته بــود و بیش تــر آنــان از خانواده هــاى 

کــه محّبــت آن مــادر و رفــع بخشــی از نیازهــاى آنــان در دل گرمــی  کم درآمــد بودنــد 

طــاّلب فوق  العــاده مؤثــر بــود. بــه همیــن دلیــل، حــاج شــیخ محّمــد شــاهرودى 

یاســت  کمــك بــه ر کوهســتان و  کارهــاى حــوزه ی  بهشــهرى می گویــد: نیمــی از 

ــود.1  ــر دوش همســرش ب دینــی آیــت اهلل ب

شهید هاشمی نژاد نیز در این باره می گوید: 
کارشــان موّفــق باشــند و چنیــن  گــر ننه جــان نبــود، آقــا نمی توانســت این طــور در  ا

کننــد.2  حــوزه بــا عظمتــی را اداره 

کوهستانی می گوید:  فرزند آیت اهلل 
کارگــران مشــغول ســاختن  کــه  کــه: در یکــی از روزهــا  کــرد  مــادرم بــرای مــن نقــل 
بنــای مدرســه بودنــد، یکــی از فرزندانــم ســخت بیمــار و در حــال احتضــار بــود. مــن 
ــم و  ــه نمای ــرای مهمان هــا غــذا تهی ــی و ب ــران را پذیرای کارگ می بایســت از یــک طــرف 
ــا او را از مــرگ  کنــم ت ــر  ــا آب ت ــا پنبــه، لبــان خشــکیده ی فرزنــدم را ب از طــرف دیگــر ب
یــزم بــا آن بیمــاری از دســت رفــت؛ امــا این گونــه خــود  گــر چــه فرزنــد عز نجــات دهــم. 
یــزی  را تســلی مــی دادم کــه ادای وظیفــه کــردم و خوشــحال بــودم کــه مــن نیــز در پایه ر

ــزرگ و مقــدس ســهمی دارم.3  و اســاس ایــن هــدف ب

2. یاری و همراهی

پس از آن که همسر طلبه، شناخت نسبی از راه و روش طلبگی پیدا کرد و دانست که 

همراهی او با شوهرش در مسیر تحصیل و تبلیغ بسیار تأثیرگذار است، چه بهتر که در 

این مسیر مقدس، تصمیم خود را بگیرد و گام در جهادی مقدس بگذارد و آن همان، 

1. همان، ص77.

2. همان، ص76.
3. همان، ص75.
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کردن و یاری شوهر در تحصیل، تبلیغ یا وظایف دیگر است. این  خوب شوهرداری 

مسیر، پر  پیچ و خم است و کسانی در آن موفق می شوند که به هدف و آرمان الهی خود 

ایمان داشته باشند. این یاری و همراهی به شکل های مختلف امکان پذیر است:

1-2. داشتن انتظارات متناسب با موقعیت

کــردن بــا همســر بــه معنــای تنظیــم انتظــارات و خواســته های  گاهــی همراهــی 

خــود بــا تــوان مالــی اوســت. مطالعــه ی زندگــی خانوادگــی بســیاری از علمــای 

دیــن بیانگــر ایــن امــر اســت. نجمــه ســادات، دختــر عالمــه طباطبایــی  در 

ایــن بــاره چنیــن نقــل می کنــد:
مــادرم مشــکات را از پــدرم پنهــان می کــرد و معتقــد بــود حتــی یــک ســاعت اشــتغال 
ــی  ــاه محســوب خواهــد شــد و تمام گن ــادر  ــرای م ــی، ب ــه مســائل زندگ ــدرم ب ذهــن پ
مشــکات زندگــی را از پــدر پنهــان می کردنــد تــا ایشــان بــا خیــال آســوده بــه تحصیــل 

یــس بپردازنــد.1 و تدر

در خاطرات همسر شهید آیت اهلل اشرفی اصفهانی نیز آمده است: 
دلیــل  بــه  بــود،  رفتــه  قــم  بــه  اصفهانــی[  اشــرفی  آیــت اهلل  ]شــهید  کــه  هنگامــی 
ــا  ــز ب ــرد. همســرش نی ــه همــراه بب ــا خــود ب ــود همســرش را ب ــی نتوانســته ب ــی مال ناتوان
یــی، زندگــی را بــا ســختی و تنهایــی در شــهر اصفهــان می گذرانــد، تــا او  صرفه جو

قــم درس بخوانــد.2 بتوانــد در 

2-2. همکاری روحی و معنوی

درباره ی یارى رساندن زن به همسر خود در زندگی، رسول مکرم اسالم می فرمایند: 
کــه شــوهرش را هفــت  یــک زن صالــح بهتــر از هــزار مــرد غیرصالــح اســت و هــر زنــی 

1 خبرگزاری رسمی حوزه، شناسه خبر: 355816، 1394/05/15.
2. مجله شاهد یاران، ش44، سال 1388، ص37.
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روز یــارى دهــد، خداونــد، هفــت دِر دوزخ را بــه روى او می بنــدد و هفــت دِر بهشــت 
کــه می خواهــد، وارد شــود.1 ــا از هــر درى  یــش می گشــاید ت ــه رو را ب

مقام معظم رهبری  می فرماید: 
کار یک دیگــر بشــوند، نــه؛  کــه وارد حجــم  گاهــی بــه ایــن نیســت  همــکاری و کمــک 
کننــد. مردهــا معمــوالً بــا مســائل مشــکل تری در   تــدارک 

ً
بلکــه یک دیگــر را روحــا

جامعــه برخــورد دارنــد. زن هــا می تواننــد بــه آنهــا روحّیــه بدهنــد؛ می تواننــد خســتگِی 
کننــد و بــه آنهــا دل خوشــی دهنــد.2  کننــد؛ بــه آنهــا تبّســم  آنهــا را از تنشــان بیــرون 

مــراد از همــکاری، همــکارِی روحــی اســت. این کــه زن ضرورت هــای مــرد را درک 
کنــد؛ فشــار اخاقــی روی او وارد نیــاورد؛ کاری نکنــد کــه او در امــر زندگــی مســتأصل 
شــود و خــدای نکــرده بــه راه هــای نادرســت متوّســل بشــود. او را بــه ایســتادگی و 

ــد.3  یــص نمای ــد و تحر کن یق  ــی تشــو مقاومــت در میدان هــای زندگ

ــاور  ــز ی ــی، همســران می تواننــد در مســائل معنــوی نی ــاری روحــی و روان ــر ی عــالوه ب

کمــک شــایانی بــه حــل  هم دیگــر باشــند. ســیر مــوازی آنــان در افــق معنویــات، 

مشــکالت احتمالــی خواهــد داشــت.
کــرد: خــوب  کــرم از علی پرســیدند: همســرت را چگونــه یافتــی؟ عــرض  پیامبــر ا

یــاوری اســت در طاعــت و بندگــی خــدا. 4

مقام معظم رهبری  در جلسه عقدی می فرماید:
گــر می بینیــد طــرف شــما، شــوهر یــا زن   در امــر دیــن. ا

ً
کنیــد، خصوصــا بــه هــم کمــک 

کــم اهمیــت  یی  کــم اهمّیــت می دهــد؛ بــه راســت گو شــما کاهــل نمــاز اســت؛ بــه نمــاز 
کــم اهمیــت می دهــد؛  کــم اهمیــت می دهــد؛ بــه شــغل دولتــی  می دهــد؛ بــه مــال مــردم 

ــْبَعَة  ــا َس ــَق اهلُل َعْنَه
َ
ــاٍم َغل ّیَ

َ
ــْبَعَة أ ــا َس ــْت َزْوَجَه ٍة َخَدَم

َ
ــَرأ ــا اْم َم ّیُ

َ
ــٍح َو أ ــِر َصاِل ــٍل َغْی ــِف َرُج

ْ
ل

َ
ــْن أ ــٌر ِم ــُة َخْی اِلَح ُة الّصَ

َ
ــْرأ َم

ْ
1. ال

ــوب، ج1، ص 175(  ــاد القل ــی، ارش ــاَءْت. )دیلم ــا َش ْیَنَم
َ
ــْن أ ــلُ ِم ــِة َتْدُخ َجّنَ

ْ
ــَواِب ال ْب

َ
ــَة أ ــا َثَماِنَی َه

َ
ــَح ل ــاِر َو َفَت ــَواِب الّنَ ْب

َ
أ

2. بیانات در مراسم خطبه ی عقد، 1378/1/15.
3. همان، 1375/2/10.

ی َطاَعِة اهلل. )مجلسی، بحاراألنوار، ج43، ص117(
َ
َعْوُن َعل

ْ
: ِنْعَم ال

َ
َك؟ َقال

َ
ْهل

َ
َکْیَف َوَجْدَت أ  :َعِلّیًا 

َ
ل

َ
4. َفَسأ
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کــه خــودش را  کنیــد  کمــک  ییــد؛ بــه او بفهمانیــد و  کنیــد؛ بــه او بگو او را بیــدار 
کــی و نجســی، در  کــه در امــر محــرم و نامحــرم، در امــر پا گــر می بینیــد  کنــد یــا ا اصــاح 
گاه  تــی اســت؛ بــه او توجــه بدهیــد؛ او را آ امــر حــال و حــرام، آدم بی اعتنــا و بی مباال
ــم  ــه او تفهی ــن اســت، ب ــه خــوب شــود. دروغ گوســت، غیبت ک ک ــد  کنی ــد؛ کمــک  کنی
کنیــد؛ نــه این کــه مثــل یــک  کنیــد؛ نــه این کــه اوقــات تلخــی  کنیــد. نــه این کــه دعــوا 

کنــاری، هــی نــق بزنیــد!1 منتقــد بداخــاق بنشــینید یــک 
کننــد.  زن و شــوهر بایــد هم دیگــر را در راه صحیــح و صــراط مســتقیم الهــی حمایــت 
کار شایســته ای از  کــدام از این هــا مشــاهده می  کننــد یــک عمــل خیــر و یــک  گــر هــر  ا
کــه  کردنــد  ــر عکــس، احســاس  ــر ب گ کننــد و ا یق  همسرشــان ســر می زنــد، آن را تشــو
خطایــی، یــک انحرافــی - خــدای نخواســته - وجــود دارد، ســعی در اصــاح آن 

ــد.2 کنن یق  ــد. یک دیگــر را در راه خــدا کمــک و تشــو بکنن
وجــه مشــترک زوجیــن در زندگــی، بایــد عبــارت باشــد از توجــه بــه خــدا و اطاعــت 
دســتورات الهــی و عمــل بــه فرامیــن خــدا. زن و شــوهر بایــد هم دیگــر را در ایــن جهــت 
کــه شــوهر او بی اعتنــا بــه مســائل دینــی اســت، او را بــا  گــر زن می بینــد  کننــد. ا حفــظ 
یرکــی زنانــه، وادار بــه آمــدن در راه خــدا کنــد.  حکمــت و اخــاق خــوش و ظرافــت و ز
گــر می بینــد زنــش بی اعتناســت، او هــم بایــد همیــن تکلیــف را انجــام دهــد.  مــرد هــم ا

ایــن از کارهــای اساســی زندگــی اســت.3

همسر شهید نواب صفوی  می گوید:
ــه  ک ــرض نشــدم  ــار معت ــک ب ــواب، مــن ی ــا ن ــی پرماجــرا ب ــن هشــت ســال زندگ در ای
آقــای نــواب! مــن تــا کــی بایــد مخفــی بمانــم، اســتقال نداشــته باشــم، بلکــه همیشــه 
گــر زندگــی بــرای رضــای خــدا باشــد، راحت تــر می گــذرد. مــردم بیگانــه  مطیــع بــودم. ا
آن قــدر بــه مــن عاقــه داشــتند و مثــل یــک خواهــر و مــادر بــه مــن لطــف داشــتند و 

1. همان، 1374/6/13.
2. همان، 1379/6/4.  
3. همان، 1372/2/13.
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یــد تــا  کنــد، حواســتان جمــع باشــد، اســرار هــم را محکــم نگــه دار همســرش را بازگــو 
ین و مســتحکم شــود.1 زندگــی ان شــاء اهلل شــیر

5-2. صبر و تحمل در مشکات مادی

گفتــه شــد، ســطح زندگــی عمــوم طــالب نســبت بــه ســایر  کــه پیش تــر نیــز  چنــان 

ــتی  ــکالت معیش ــا مش ــترک ب ــی مش ــل زندگ ــت و در اوای ــن اس ــب پایی ــردم، اغل م

کــه بیشــتر وقتشــان را مشــغول درس و بحــث می باشــند.  مواجــه هســتند؛ چــرا 

بــا ایــن همــه، وضعیــت معــاش طــالب در زمــان حاضــر، بســیار بهتــر از روزگار 

روزگار می کشــیدند،  آن  و علمــای  کــه طــالب  و ســختی هایی  اســت  گذشــته 

قابــل مقایســه بــا اآلن نیســت. 

مقام معظم رهبری  در خاطراتش نقل می کند:
کــه در منــزل شــام نداشــتیم و مــادر  کودکــی بــه یــاد مــی آورم  مــن شــب هایی را از 
ــرادران و  ــا یکــی از ب ــه مــن ی ــم ب بزرگ ــه بعضــی از وقت هــا مــادِر پدر ک ــول خــردی  ــا پ ب

یــم.2  یــد تــا بــا نــان بخور خواهــرم مــی داد، قــدری کشــمش یــا شــیر می خر
پلــو،  ایــن  و  می کردنــد؛  دم  برنــج  شــب های جمعــه  می شــد،  عــادی  کــه  اوضــاع 
موضــوع مهــم و جالبــی در جــدول غذایــی ایــن خانــواده بــود و بــاز در ایــن اوضــاع، 
کــه بــا پنــج ســیر گوشــت عمــل می آمــد، قــوِت غالــب بــه شــمار می رفــت.  آب گوشــت 
ســهمی از ایــن غــذای کهــن در کاســه ای چینــی جــا می گرفــت و در طبقــه بــاال جلــو 
کــه  پــدر گذاشــته می شــد و خیلــی زود بــا رفــت و آمــد هفــت دســت، هفــت نفــری 
کــودکان  دور آن نشســته بودنــد، خالــی می شــد. مــادر و خواهــران بــزرگ ماحظــه 
ــری دو لقمــه ... می رســید  ــه نف ک ــاد  ــاق می افت ــن حال»گاهــی اتف ــا ای ــد. ب را می کردن
... باقــی را بایــد بــا نــان و پنیــری، چیــزی، خودمــان را ســیر می کردیــم ... مــادرم زن 

1. بیانات در اجرای خطبه ی عقد زوج های جوان، 1378/1/24.
2. مؤسسه فرهنگی قدر والیت، خاطرات و حکایت ها، ص30؛ بهبودی، شرح اسم، ص46.
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کم توقــع و بی اعتنایــی بــه خــوراک ]بــود[... برایــش مهــم نبــود یــک لقمــه هــم غــذا 
ــه بچه هایــش... ســیر ]شــوند.[«1  ک ــی جــوش مــی زد  ــرای ماهــا خیل ــا ب بخــورد؛ ام

همسر آیت اهلل الهی  نقل می کند:
ــوی  ــردم می  گذاشــتم ت ــزی داشــتم، شــب می  ب ــر ایشــان نداشــت و مــن خــودم چی گ ا
کــه  بعــد  نــدارم.  یــا  دارم  کــه  نشــوند  ناراحــت  بچه  هــا  پیــش  کــه  ایشــان  جیــب 
کــه پــول در جیــب  گفتنــد: تــو این  قــدر نســبت بــه مــن دل  واپــس هســتی  فهمیدنــد، 
کــه  گفتــم: بلــه، نمی  خواهــم پیــش بچه  هــا ناراحــت شــوی. اول  مــن می  گــذاری؟ 
تشــکر کردنــد و بعــد دعــا کردنــد کــه خــدا یــک تومــان تــو را هــزار تومــان کنــد. الحمــدهلل 
یــارت همــه  شــده. ایشــان نیســتند؛ امــا همــه کارهــای مــن درســت شــده. مکــه رفتــم، ز
معصومین:رفتــم. هشــت ســال بــود فقــط بــه خاطــر ایشــان مکــه نمی  رفتــم. پاســپورتم 
یــض  کــه خانــم بیــا بــرو مکــه؛ مــن نمی  رفتــم؛ چــون ایشــان مر را می  آوردنــد در خانــه 
ــر ایشــان ناراحــت  گ ــد. ا ــد برون ــه نمی  توانن ک ــد  ــم غصــه می  خوردن ــر می  رفت گ ــد. ا بودن

می  شــدند، مکــه و حــج مــن چــه می  شــد؟ مــن خــودم چــه می  شــدم؟2

6-2. مهاجرت

ــادی  ی ــه آن ســفارش ز ــات ب کــه در روای گیــری دانــش دیــن از چیزهایــی اســت  فرا

کــه در ایــن راه قــدم بــردارد و بــه ســبب آن از خانــه و وطــن و  کســی  شــده اســت و 

کنــد، پــاداش بزرگــی در  خانــواده ی خــود جــدا بیفتــد و ســختی غربــت را تحمــل 

کســانی هســتند  انتظــار اوســت. همســران طــالب و روحانیــان نیــز از جملــه ی آن 

کشــور  گاه از  کــه بــه ســبب دانش انــدوزی شوهرانشــان، اغلــب از خانــه، شــهر و 

گــر نیتشــان الهــی باشــد، بــه طــور قطــع نــزد خداونــد  خــود هجــرت می کننــد و ا

ــراوان هســتند.  ــواب ف دارای اجــر و ث

1. بهبودی، شرح اسم، ص47-46.
2. مؤسسه شمس الشموس، الهیه، ص66. 
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همســر شــهید آیــت اهلل ســیدمحمدباقر صدر دربــاره ی مهاجــرت بــه عــراق و 

دوری از خانــواده خویــش می گویــد: 
مــن پــس از ازدواج، از ایــران بــه عــراق منتقــل شــدم. دوری و فــراق از خانــواده و 
کــه بیــن آن جــا و ایــران بــود، مــرا رنــج مــی داد. یــک روز بــه حــرم  یــادی  تفــاوت ز
امیرالمؤمنیــن  شــدم و درخواســت نمــودم تــا خداونــد بــه مــن قدرت و تحمل شــرایط 
ــا  یــارت احســاس عجیبــی بــه مــن دســت داد. ب ســخت زندگــی را بدهــد. پــس از ز
گفتــم: مــن بــا یــک شــخصی عــادی زندگــی نمی کنــم، بلکــه بــا یکــی از اولیــای  خــود 
یــارت، آرامشــی خــاص و  کــردم. پــس از آن دعــا و ز خــدا و رهبــری دانشــمند ازدواج 
ــه تمــام اوامــر  کــردم و ب ــر همــه ی ســختی ها در خــود احســاس  ــزرگ در براب ظرفیتــی ب

ایشــان، بــا کمــال رضایــت و خوشــحالی حاضــر بــودم.1

مــورد  آمــاده می کردنــد. در  را  از همســران، خــود مقدمــات ســفر  حتــی بعضــی 

اســت: نقــل    طباطبایــی عالمــه  همســر 
کــه شــوهرش مثــل روزهــای اول نیســت. خوشــحال نیســت.  قمرســادات می دیــد 
ــاز هــم محمدحســین خوشــحال  ــا آمــد، ب حتــی چنــد مــاه بعــد، وقتــی پسرشــان دنی
کــه خــوش و خــوب اســت، امــا او می  فهمیــد  نبــود. یعنــی این طــور نشــان مــی داد 
را  راه  خــرج  امــا  نجــف،  بــرود  می خواســت  دلــش  اســت.  متأثــر  محمدحســین 
خودتــان  می کنیــد  ناراحــت  قــدر  ایــن  چــرا  »شــما  گفــت:   قمرســادات  نداشــتند. 
یــم. این  هــا را  اثاثیــه دار یــك مقــدار  پــول نمی دهنــد، خــب ندهنــد. باالخــره  را؟ 
بــود:  قمرســادات  جهــاز  همــان  اثاثیــه،  درمی  آیــد.«  ســفرمان  خــرج  می  فروشــیم، 
یــز و درشــت بیســت و چهــار عیــار  چینی هــای خوشــگل لب طایــی، طاهــای ر
کــه می توانســتند بدهنــد خــرج کجــاوه و  و... . حــاال چنــد صــد تومــان پــول داشــتند 

کاروان و خــورد و خــوراك تــا برســند بــه نجــف.2

گفت وگو با سیده فاطمه صدر )همسر شهید صدر(، شاهد یاران، ش18، 1386، ص35.  .1
2. جعفریان، زندگی  نامه سید محمدحسین طباطبایی، ص 11 و 12.
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7-2. مجاهدت و دفاع

کــه  کســی  ــا هواهــای نفســانی اســت.  ــارزه ب مجاهــدت، جنــگ در راه خــدا و مب

آســایش و راحتــی زندگــی را رهــا  کنــد و بــرای اعتــالی دیــن خــدا، بــه تــالش علمــی 

ی  آورد، مجاهــد اســت و همراهــی بــا ایــن  یــا مبــارزه بــا دشــمن و پشــتیبانی از آن رو

کنــار همســر بــه ســه شــکل قابــل  مجاهــدان، پــاداش جهــاد دارد.  مجاهــدت در 

تصــور اســت:

1-7-2. همراهی در مجاهدت علمی

کنــار آمــدن بــا شــرایط ســخت زندگی، چشم پوشــی از برخی خواســته ها،  تحمــل و 

ــم و...،  ــل عل ــرای تحصی ــب ب ــرایط مناس ــودن ش ــم  نم ــزل، فراه ــت من ــر درس تدبی

ــرای رشــد علمــی و معنــوی طلبــه  کــه زمینــه را ب بخشــی از فعالیت هایــی اســت 

کــرده و در مواقــع مناســب،  فراهــم می ســازد. بســیاری از علمــا بــه ایــن امــر اذعــان 

کرده انــد. از تالش هــای همســران خــود تقدیــر و تجلیــل 

     یکی از فرزندان امام خمینیمی گوید: 
که در تهران و در خانواده ای بزرگ شده بودند  ]همسر امام خمینی[ دختری بودند 
 خوبی برخوردار بودند و بعد آمده بودند تا در قم 

ً
 از وسایل رفاهی نسبتا

ً
یبا که تقر

زندگی کنند. تا کسی قم شصت- هفتاد سال پیش را ندیده باشد، نمی تواند تصور 
که به  که چطور بود. در عین حال، خانم تحّمل می کردند. به خاطر محبتی  کند 
یبی و  که آقا نسبت به ایشان اعمال می کردند، خانم هم غر آقا داشتند و محبتی 
که در بچه داری، خانه داری،  زندگی در غربت را تحمل می کردند. من یادم است 
یند و حرفی  کامی بگو که خانم  نبود   این طور 

ً
ابدا کارهای دیگر،  مهمان داری و 

کرده شماتتی باشد.1  بزنند که سردی بیاورد یا خدانا

1. ستوده، پابه پای آفتاب، ج1، ص135-134.
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کــه پیــش از اذان صبــح  برنامــه ی معمــول اســتاد ]عالمــه جعفــری [ ایــن بــود 

و  کتابخانــه می رفــت  بــه  مناجــات،  و  نمــاز  از  پــس  و  برمی خاســت  از خــواب 

و  می پرداخــت  اســتراحت  و  نمــاز  بــه  ظهــر  هنــگام  بــود.  کار  مشــغول  ظهــر  تــا 

ــه  ــان ب گردان و محّقق ــا ــا ش ــب، ب ــی از ش ــا پاس ــت و ت ــه می رف کتابخان ــه  ــّددًا ب مج

یــس و مباحثــه و تحقیــق می پرداخــت. رفــت و آمــد افــراد بــه منــزل اســتاد،  تدر

بــا پذیرایی هایــی همــراه بــود و مدیرّیــت همــه ی آن را جمیلــه خانــم بــر عهــده 

می گرفــت. بســیارى از اوقــات، در هــر هفتــه دو ســه بــار جمعّیتــی در حــدود 100 تــا 

200 نفــر بــراى اســتفاده از محضــر اســتاد بــه حضــورش می رســیدند و همســر صبــور 

ایشــان همــه را پذیرایــی می کــرد و خــم بــه ابــرو نمــی آورد !1 

عالمــه جعفــری  پــس از دفــن پیکــر همسرشــان، در جمــع ارادت منــدان بــه 

گفــت؛ از جملــه:  کار  پــا خاســت و مطالبــی دربــاره آن بانــوی فــدا
حــدود 40 ســال ایــن بانــوی از دســت رفتــه در زندگــی مــا بــود. مشــکات کارهــای مــا 
کــه مــن  کنــار گذاشــت... . حقیقــت ایــن اســت  کــرد و مقتضیــات نفــس را  را تحمــل 
جــز ایــن کــه از ایشــان تشــکر کنــم و از ایشــان طلــب عفــو کنــم، امشــب هیــچ چــاره ای 
کــرد... . خدایــا! پــروردگارا! ایــن  غیــر از ایــن نمی بینــم؛ چــون خیلــی خیلــی گذشــت 

بانــو را بــا فاطمــه زهــرا  محشــور بفرمــا.2

مباحثــه ای  هــم  و  بــود  محــروم  آموزشــی  فضــای  از   ] تربتــی[ مالعبــاس 

ی بــرای جبــران محرومیــت از فضــای آموزشــی، از همســر مهربانــش  نداشــت. و

ی را در ایــن راه یــاری رســاند؛ زیــرا بحــث  کــه بــه عنــوان هم مباحثــه، و کــرد  تقاضــا 

گــرم خانــواده، تأثیــر شــایانی در رشــد و  و تمریــن آموخته هــا، آن هــم در محیــط 

گلشن ابرار، ج3، ص523-522. 1. جمعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم، 
2. جوادی، فیلسوف شرق، ص196 و 197 )در احواالت عالمه محمدتقی جعفری(.
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ی، دختــر آخونــد  کــه همســر مکرمــه ی و تعالــی آن خواهــد داشــت. از آن جایــی 

کبــر مزگــردی، در خوانــدن قــرآن و ادعیــه نیــز موفــق بــود، بــه ایــن پیشــنهاد  مــال علی ا

بــرای فرزنــدش  گرامــی، خاطــرات آن روزهــا را  جــواب مثبــت داد. ایــن بانــوی 

کــرده اســت: ــو  چنیــن بازگ
پــدرت مــرا بــا خــودش بــه مزرعــه می بــرد و کتــاب را بــه دســت مــن مــی داد کــه از روی 
بــر می خوانــد، گــوش بکنــم. و او متــن بعضــی از کتاب هــا را هم چنــان  آن، آن چــه را از
ــی را  ــی دادم. گاهــی مطلب ــوش م گ ــاب  کت ــن از روی  ــد و م ــی زد، می خوان ــل م ــه بی ک
یــر می کــرد تــا در یــاد خــودش  یــر می کنــد، برایــم تقر کــه بــرای هم مباحثــه ای تقر چنــان 
ــا  ــار از اول ت ــک را یک ب ــن مال ــه اب ــرد و اشــعار الفی ــد... روزی یونجــه درو می ک بمان
بــه آخــر و بــار دیگــر از بیــت آخــر وارونــه تــا بــه اول خوانــد و مــن از روی کتــاب گــوش 

دادم و هیــچ اشــتباه نکــرد.1

2-7-2. همراهی در تبلیغ

نقــش همســران مبلغــان در تبلیــغ، هماننــد پشــتیبانی جبهــه را دارد و بســیار 

گــر خیــال یــک مبلــغ از اداره ی خانواده توســط همســرش  کــه ا برجســته اســت؛ چــرا 

کنــد و  گــر همســرش مــدام بی تابــی  ــا ا ــرود ی ــه تبلیــغ ب ــد ب راحــت نباشــد، نمی توان

کار تبلیغــی اش موفــق نخواهــد بــود. بــه اصطــالح ِنــق بزنــد، مبلــغ در 

     بنابراین همسر مبلغ می تواند با زمینه سازی، یعنی ایجاد انگیزه ی تبلیغ، صبر 

و تحمل، حفظ نشاط خانواده و تدبیر درست، شوهرش را برای تبلیغ دین خدا، 

درس  در  شیرازی  حائری  آیت اهلل  کند.  فرهنگی  و  تبلیغی  عرصه های  روانه ی 

اخالق خود می گوید:

گلشن ابرار، ج4، ص366. 1. جمعی از پژوهشگران، 
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ــات پوشــانده خواهــد  کرام ــا خلعت هــاى  ــر آنه ــرده باشــند، ب ک ــاش  ــدگان خــدا ت بن
کــه بــر برخــی از آنهــا هــزار هــزار خلعــت نــور بپوشــانند. 1 شــد، تــا آن جــا 

که: نیز در روایت دیگری امام عسکری نقل می کنند 
کافــر مشــاجره ای بــر ســر دیــن پیــش آمــد.  روزی بیــن یــک زن مؤمــن و یــک زن 
ل  ایــن موضــوع خدمــت حضــرت فاطمه  مطــرح شــد. آن حضــرت اســتدال
یع نمــود. در نتیجــه او بــر رقیــب خــود پیــروز شــد و از  زن مؤمــن را تأییــد و تشــر
کــه  ایــن پیــروزی شــادمان گشــت. حضــرت زهرا بــه آن زن مؤمــن فرمــود: بــدان 
شــادی فرشــتگان بــه واســطه پیــروزی تــو بــر او بیــش از خوشــحالی توســت. خداونــد 
بــه فرشــتگان فرمــود: بــه جهــت پشــتیبانی فاطمــه از آن زن، هــزار هــزار درجــه در 
یــد و  ــرای ایــن زن تعییــن شــده، برایــش منظــور دار یــن بیــش از آن چــه ب بهشــت بر
کــه هــر کــس بــه کمــک یــاران حــق بشــتابد و راه پیــروزی  کــی قــرار دهیــد  ایــن را ما

ــه او عطــا شــود.2 ــاداش مقــرر ب ــان را همــوار ســازد، هــزار هــزار مرتبــه بیــش از پ آن

نیســت،  فراهــم  و دانش هــا  یادگیــری مهارت هــا  زمینه هــای  بــرای همســر،  گــر  ا

ــک و  ــار نی ــار و رفت گفت ــا  ــغ، ب ــل تبلی ــور در مح ــورت حض ــد در ص ــل می توان حداق

ْمــِر َصاَلِتَهــا 
َ
ْیَهــا ِفــی أ

َ
ِبــَس َعل

ُ
ــْت ِإّنَ ِلــی َواِلــَدًة َضِعیَفــًة َو َقــْد ل

َ
ْهــَراِء  َفَقال یَقــِة َفاِطَمــَة الّزَ ّدِ ٌة ِعْنــَد الّصِ

َ
1. َحَضــَرِت اْمــَرأ

ــَرْت  ْن َعّشَ
َ
ــی أ

َ
َثــْت ِإل

َّ
َجاَبــْت ُثــّمَ َثل

َ
ــْت َفأ َجاَبْتَهــا َفاِطَمــُة  َعــْن َذِلــَك َفَثّنَ

َ
ِك َفأ

ُ
ل

َ
ْســأ

َ
ْیــِك أ

َ
َشــْی ٌء َو َقــْد َبَعَثْتِنــی ِإل

ــِك 
َ
ــا َبــَدا ل ــْت َفاِطَمــُة: َهاِتــی َو َســِلی َعّمَ

َ
ْیــِك َیــا اْبَنــَة َرُســوِل اهلِل َقال

َ
ُشــّقُ َعل

َ
 أ

َ
ــْت ال

َ
َکْثــَرِة َفَقال

ْ
ــْت ِمــَن ال

َ
َجاَبــْت ُثــّمَ َخِجل

َ
َفأ

یــُت  ْکُتِر ــْت: ا
َ
 َفَقال

َ
ــْت ال

َ
ْیــِه َفَقال

َ
ــِف ِدیَنــاٍر َیْثُقــلُ َعل

ْ
ل

َ
ِکــَراُه ِماَئــُة أ ــی َســْطٍح ِبِحْمــٍل َثِقیــٍل َو 

َ
ْکُتــِرَی َیْومــًا َیْصَعــُد ِإل ْیــِت َمــِن ا

َ
َرأ

َ
أ

: ِإّنَ 
ُ

ِبــی َیُقــول
َ
ــّیَ َســِمْعُت أ

َ
 َیْثُقــَل َعل

َ
ْن ال

َ
ْحــَرى أ

َ
ــؤًا َفأ

ُ
ْؤل

ُ
َعــْرِش ل

ْ
ــی ال

َ
ــَرى ِإل ْکَثــَر ِمــْن ِمــْل ِء َمــا َبْیــَن الّثَ

َ
ٍة ِبأ

َ
ل

َ
َنــا ِلــُکّلِ َمْســأ

َ
أ

ِهــْم ِفــی ِإْرَشــاِد ِعَبــاِد اهلِل  وِمِهــْم َو ِجّدِ
ُ
َکْثــَرِة ُعل ــی َقــْدِر 

َ
َکَراَمــاِت َعل

ْ
ــِع ال

َ
ْیِهــْم ِمــْن ِخل

َ
ــُع َعل

َ
َمــاَء ِشــیَعِتَنا ُیْحَشــُروَن َفُیْخل

َ
ُعل

ــٍة ِمــْن ُنــور.. )مجلســی، بحاراالنــوار، ج2، ص3(
َّ
ــِف ُحل

ْ
ل

َ
ــُف أ

ْ
ل

َ
َواِحــِد ِمْنُهــْم أ

ْ
ــی ال

َ
ــُع َعل

َ
ــی ُیْخل َحّتَ

َتــاِن َفَتَناَزَعَتــا ِفــی َشــْی ٍء 
َ
ْیَهــا اْمَرأ

َ
ــْت َفاِطَمــُة  َو َقــِد اْخَتَصــَم ِإل

َ
: َقال

َ
ــٍد  َقــال ِبــی ُمَحّمَ

َ
ْســَناِد َعــْن أ ِ

ْ
2. اإلحتجــاج ِباإل

ُمَعاِنــَدِة َفَفِرَحْت 
ْ
ــی ال

َ
َتَها َفاْســَتْظَهَرْت َعل ُمْؤِمَنــِة ُحّجَ

ْ
ــی ال

َ
ْخــَرى ُمْؤِمَنــٌة َفَفَتَحــْت َعل

ُ ْ
یــِن ِإْحَداُهَمــا ُمَعاِنــَدٌة َو األ ْمــِر الّدِ

َ
ِمــْن أ

ــْیَطاِن َو َمَرَدِتــِه   ِمــْن َفَرِحــِك َو ِإّنَ ُحــْزَن الّشَ
ُ

َشــّد
َ
ْیَهــا أ

َ
َماَلِئَکــِة ِباْســِتْظَهاِرِك َعل

ْ
ــْت َفاِطَمــُة ِإّنَ َفــَرَح ال

َ
َفَرحــًا َشــِدیدًا َفَقال

ِســیَرِة ِمــَن 
َ ْ
ِمْســِکیَنِة األ

ْ
ــی َهــِذِه ال

َ
ْوِجُبــوا ِلَفاِطَمــَة ِبَمــا َفَتَحــْت َعل

َ
 ِلَماَلِئَکِتــِه أ

َ
ــی َقــال

َ
 ِمــْن ُحْزِنَهــا َو ِإّنَ اهلَل َتَعال

ُ
َشــّد

َ
ِبُحْزِنَهــا أ

ِســیٍر ِمْســِکیٍن َفَیْغِلــُب 
َ
ــی أ

َ
ِ َمــْن َیْفَتــُح َعل

ّ
ًة ِفــی ُکل ــوا َهــِذِه ُســّنَ

ُ
َهــا َو اْجَعل

َ
ْعــَدْدُت ل

َ
ُکْنــُت أ ــا  ــِف ِضْعــٍف ِمّمَ

ْ
ل

َ
ــَف أ

ْ
ل

َ
ِجَنــاِن أ

ْ
ال

ِجَنــاِن. )همــان، ص8(
ْ
ــُه ِمــَن ال

َ
َکاَن ُمَعــّدًا ل ــِف َمــا 

ْ
ل

َ
ــِف أ

ْ
ل

َ
 أ

َ
ُمَعاِنــدًا ِمْثــل
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اخالقــی خــود، بانــوان را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. به ویــژه دلســوزی و یــاری آنــان در 

ــم دارد  ــختی هایی ه ــه س ــدگاری دارد. البت ــق  و مان ــر عمی ــف، تأثی ــائل مختل مس

گاهــی تنهــا  کــه نیازمنــد حوصلــه، صبــر و تحمــل اســت؛ یعنــی احتمــال دارد 

باشــند، بــا آداب و رســوم ســخت گیرانه  بســازند و ســختی های زندگــی در یــک 

کننــد. کم امکانــات را تحمــل  مــکان ناآشــنا و 

3-7-2. همراهی در مبارزه

مقام معظم رهبری  در سومین نشست اندیشه های راهبردی می فرماید: 
مــا در دوران مبــارزه و بعــد از دوران مبــارزه، دوران پیــروزی انقــاب، آزمایــش کردیــم؛ 
مردانــی کــه همســران همــراه داشــتند، هــم در مبــارزه توانســتند پایــدار بماننــد، هــم بعــد 
ــود. مــن  ــد. البتــه عکســش هــم ب از انقــاب توانســتند خــط درســت را ادامــه بدهن
گاهــی بــه ایــن دخترهــا و پســرهایی کــه می آمدنــد خطبــه ی عقدشــان را می خوانــدم - 
کــه توفیــق نــدارم - می گفتــم خیلــی از خانم هــا  کــه می خوانــدم؛ حــاال  آن وقت هایــی 
کــه  کــه شوهرهاشــان را اهــل بهشــت می کننــد؛ خیلــی خانم هــا هــم هســتند  هســتند 
شوهرانشــان را اهــل جهنــم می کننــد؛ دســت آنهاســت. بنابرایــن نقــش همســری، 

یــک نقــش بســیار مهمــی اســت.1

ایشان درباره ی همسر حضرت امام خمینی اظهار می دارند: 
کــه توانســتند ایــن همــه ســال، پــا  خانم;خیلــی قوی انــد. در قــّوت خانــم همیــن بــس 
کار آســانی نبــود؛ زن هــا معمــوالً بــه فغــان می آینــد.2 ... خانــم  بــه پــای امــام بیاینــد. 
را، مــن یــک زنــی دیــدم بــا یــک شــخصیت مســتحکم و قــوی. خیلــی بــرای مــن ایــن 
؛ وقتــی قــم بودیــم. آن جــا بــا رفقــا صحبــت بــود.  مهــم بــود. البتــه شــنیده بــودم قبــاً
ــه  ک ــا مصطفــی و شــلوغ کاری  کارهــای مرحــوم حــاج آق ــه مناســبت  ــد ب نقــل می کردن

1. بیانات در سومین نشست اندیشه های راهبردی، 1390/10/14.
2. یاد و یادگار )خاطراتی از دیدار حضرت آیت اهلل خامنه ای با همسر مکّرمه حضرت امام(، ص9.
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می کــرد )در دوره نوجوانــی(؛ می گفتنــد خانــم خیلــی مســتحکم اســت. ... دیــدم 
ایــن را در قضایــای مختلــف؛ نجــف رفتنــد، ســال ها بودنــد؛ امــام را آن گونــه دســتگیر 
کردنــد؛ مرحــوم آقــا مصطفــی در نجــف از دنیــا رفــت، بعــد هــم حــاج احمدآقــا؛ ایــن 
گــر ایــن شــخصیت  خانــم قــرص و محکــم. خیلــی شــخصیت محکمــی داشــت. ... ا
کنــد و آن عاقــه ای هــم  را ایشــان نداشــت، بــا امــام هــم مشــکل بــود بتوانــد زندگــی 
کــه امــام داشــتند بــه خانــم، خیلــی عاقــه داشــتند، پیداســت.1 مــن همیشــه می گفتــم 
ــه  ک ــود  ــم ب ــن خان ــام، وجــود ای ــه ام ــال ب  یکــی از نعمت هــای خــدای متع

ً
ــا ــه واقع ک

این جــور بــا اســتقامت و قــرص و محکــم، مشــکات زندگــی امــام را تحّمــل بکنــد؛ در 
همــه ی دوران هــا؛ طلبگــی یک جــور، دوران مبــارزه یک جــور دیگــر، بعــد از پیــروزی 

یک جــور دیگــر... .2 

هم چنین می فرمایند: 
هســتند  امــا  نمی آورنــد؛  را  مردشــان  زندگــی  ســختی های  تــاب  زن هــا  از  بعضــی 
ــه  ــد. ب ــی هــم می دهن ــی دل گرم ــد، بلکــه حّت ــا شــکوه نمی کنن ــه تنه ــه ن ک ــی  خانم های
ینــد: ناراحــت نبــاش، چیــزی نیســت؛ صبــر می کنیــم؛ می گــذرد. چنیــن  مــرد می گو
 قیمــت دارنــد. ...الحمــدهلل از ایــن جهــت خــدای متعــال بــه مــن هــم 

ً
زن هایــی واقعــا

لطــف کــرده اســت. عیــال مــن چنیــن خانمــی اســت. وقتــی در زنــدان بــودم، بــه دیــدن 
 ناراحتــی 

ً
ــدا ــه می آمــد، از اوضــاع و احــوال می پرســیدم، می گفــت: اصــًا و اب ک مــن 

کــه مــن از  کوچــک هــم داشــتیم. بعدهــا  و مشــکلی نــدارم؛ بــا این کــه مــا بچــه ی 
یــض بــوده؛ بی پــول  کــه چــه مشــکاتی داشــته. مر زنــدان بیــرون آمــدم، فهمیــدم 
 یــک ذره اش هــم در زنــدان بــه مــن 

ً
بــوده؛ ســختی فــراوان کشــیده؛ اّمــا اصــاً و ابــدا

منتقــل نمی شــد.
کــه بــرای ایشــان پیــش آمــده بــود، مــن بعــد  خــدا می دانــد بعضــی از ایــن حوادثــی 
ــه مناســبتی پیــش آمــد  از انقــاب فهمیــدم؛ یعنــی همین طــور در خــال صحبــت ب

1. همان، ص27.

2. همان، ص70.
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 طاقــت نمــی آورم. می گفتــم: 
ً
گفتنــد. وقتــی هــم می گفتنــد، مــن دیــدم واقعــا کــه ایشــان 

ــم مــن می گفــت  ــه خان ــادرم ب ــه مــن نگفتــی؟! مرحــوم م ــع ب چطــور این هــا را آن موق
کــن! چــون شــما همــه اش احســاس  کتی؟ چیــزی بگــو، آه و نالــه  کــه شــما چــرا ســا
ــه هــر حــال،  کارهــا مــی رود! ب راحتــی می کنــی، او هــم دل گــرم می شــود و دنبــال ایــن 

ایشــان نعمــت بزرگــی اســت؛ خــدا را شــکر می کنــم.1

کــه بــرای  شــهید ســیدعلی اندرزگــو از مبــارزان و انقالبیــون پیــش از انقــالب اســت 

یــم، حکــم اعــدام او را بــه  کــه رژ کوشــید تــا جایــی  یــم پهلــوی، بســیار  ســرنگونی رژ

ی بــرای مخفــی مانــدن و فــرار از دســت مأمــوران  کــرد. و صــورت غیابــی صــادر 

کشــورها می رفــت و  یــم پهلــوی، مخفیانــه از شــهری بــه شــهری یــا بــه بعضــی از  رژ

گاهــی بــرای در امــان مانــدن خانــواده اش، آن هــا را بــا خــود همــراه می کــرد.

کــه  ــان مقــاوم و مبــارزی اســت  ــه زن ــو، از جمل      همســر شــهید ســیدعلی اندرزگ

ی می گویــد: خاطــرات همراهــی او بــا آن شــهید بزرگــوار شــنیدنی اســت. و
ســال 1349، یــک مــاه مانــده بــود بــه تولــد حضــرت زهرا  کــه عقــد کردیــم. یــک 
کــرده مانــدم و روز تولــد حضــرت زهــرا بــه خانــه ی بخــت رفتــم. ایشــان  مــاه عقــد 
گرفتــه بــود. مســتأجر بودیــم بــا دو اتــاق. ...  خانــه  ای در ]محلــه[ چیــذر ]تهــران[ 
ــار  کن ــد  ــرده بودن ک ــه ای رهــن  ــم. خان ــه رفتی ــن خان ــه از ای ک ــود  مهــدی چهــار ماهــه ب
کــه یــک روز ایشــان آمدنــد  خانــه ی آقــای صــدری. حــدود چهــار مــاه آن جــا بودیــم 
ــا مــن  ــر شــما مایــل هســتید ب گ کنیــم. ا ــرار  ــد ف گفتنــد: مــن تحــت نظــر هســتم و بای و 
بیاییــد. مقــداری از اســباب ها را زود جمــع کردیــم و آمدیــم بــه قــم. ... چندماهــی در 
کردیــم؛ ولــی بــه خاطــر  کــه آن روزهــا در اطــراف شــهر قــم بــود، زندگــی  همیــن کوچــه 
ــم تهــران. البتــه دیگــر اســباب و اثاثیــه  کردی ــرار  ــاره ف ــود، دوب ــه ب ــو رفت ــه ل این کــه خان

ــم. یــک ســاک برداشــتم و مهــدی را. نیاوردی

1. همان، ص10- 11.
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گرفتــن یــک اتومبیــل پیــکان  ... وقتــی رســیدیم تهــران، ســه روز ماندیــم... بــا قــرض 
از دوســتی بــه طــرف مشــهد رفتیــم. ده روزی مشــهد ماندیــم و دوبــاره مجبــور بــه فــرار 
یــم  یــم افغانســتان و گذرنامــه ای درســت کنیــم و برو شــدیم. رفتیــم زابــل تــا از آن جــا برو

یم. عــراق و در ایــن کشــور مانــدگار شــو
کــه تعــداد آنهــا از یــادم رفتــه  کردیــم  ... در آن چنــد ســال، آن قــدر خانــه عــوض 
کــه امیــد اســتقرار در یــک خانــه را ولــو بــه مــدت  اســت. آن قــدر جابه جــا شــدیم 
یــک ســال نداشــتیم. البتــه در خانــه ی آخــری کــه فرزنــد ســوممان بــه دنیــا آمــد، یــک 
ســالی بــود کــه نشســته بودیــم. ســه فرزنــد مــن در مشــهد بــه دنیــا آمدنــد. چــون کســی 
کارهــا را خــودم می کــردم و بعــد از چنــد  را نداشــتیم، موقــع وضــع حمــل، همــه ی 
کارهایــم می رســیدم. حــاال خــدا چــه قوتــی بــه مــن داده  روز بلنــد می شــدم و بــه 
بــود، فقــط خــودش می دانــد. البتــه هفتــه اول را خــود شــهید اندرزگــو از خانــه بیــرون 

کارهایــم می رســید. نمی رفــت و بــه 
ــدان  ــه زن ــد و ب ــدان کوچکشــان دســتگیر می کن ــا فرزن ... ]ســاواک همســر شــهید را ب
یــی از مــن حــدود دو مــاه طــول کشــید. ... یــادم هســت کــه  می بــرد. در زنــدان[ بازجو
کــه همــه اش پــر از شــپش بــود! بچــه ام  برایــم جانمــاز آوردنــد. دو، ســه تــا پتــو آوردنــد 
ــود. یــک شــب ســربازی آمــد دم ســلول و گفــت: چــرا  ــرد. گرســنه ب ــه می ک ی گر ــم  دای
یــک اســت؛  گفتــم: گرســنه اســت؛ ســلول هــم تار یــه می کنــد؟  گر ایــن بچــه این قــدر 
ایــن پتوهــا هــم پــر از شــپش اســت؛ آدم بــزرگ بــا ایــن شــرایط نمی توانــد بخوابــد؛ 
ایــن طفــل شــیرخوار چطــور بخوابــد؟ ســرباز ســرش را پاییــن انداخــت و رفــت یــک 
یزه کوچــک آورد. اول یــک تکــه نــان آورد کــه پــس دادم و گفتــم،  شیشــه شــیر پاســتور
گفتــم: ایــن بچــه،  کــه نمی توانــد نــان بخــورد. رفــت و شــیر آورد. بــه ســرباز  ایــن بچــه 
گفــت: مــی روم کمــی نبــات مــی آورم و  گــر شــیر را بخــورد، دل درد می گیــرد. ســرباز  ا
ــرای  ــم ب ــت آوردم. دل ــا را برای ــه این ه ک ــی  ی ــه کســی نگو ــن هــم گفــت: ب ــه م آورد. ب

ــن بچــه می ســوزد.1 ای

کبری سیل سه پور، شاهد یاران، ش24، ص56-52. گفت وگو با  1. »شهید اندرزگو در قامت یک همسر«، در 
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همسر استاد شهید مطهری نیز می گوید: 
یــم دنبــال آقــای مطهــری  در 15 خــراداد ســال 42 کــه امــام دســتگیر شــدند، عوامــل رژ
بــه  و  بودنــد  کــرده  ایشــان ســخنرانی عجیبــی  کــه  بــود  آمدنــد. شــب عاشــورایی 
ــه  ــوع حادث ــل همــه ن ییــد و در مقاب ــد واقعیــت را بگو ــه: بای ک ــد  ــه بودن گفت منبری هــا 
کــه نیــم ســاعت بعــد از نیمــه شــب،  گرفتــاری بایســتید. بعــد از آن ســخنرانی بــود  و 
کوچــه ]دردار[ بــود.  ایشــان بــه منــزل آمدنــد. منــزل مــا یــک حیــاط 100 متــری در 
کــره  آن روز بچــه ای دوماهــه نیــز داشــتم. ایشــان طبــق معمــول یــک ذره پنیــر و یــا 
کردنــد و مــن رفتــم شــام بیــاورم. در  می خوردنــد. همــان شــام مختصــر را از مــن طلــب 
زدنــد و اســتاد بــرای بازکــردن در بــه حیــاط رفتنــد. آنهــا دائــم مطهــری را می کشــیدند 
کننــد؛ ولــی اجــازه نمی دادنــد. مــن آمــدم جلــو.  و ایشــان می خواســتند لبــاس عــوض 
گفتنــد: ]لباس هــای مــرا بیــاور[. در جیــب قبــای ایشــان پــر بــود از  ایشــان بــه مــن 
ــرای ایشــان آوردم.   رفتــم و قبــای دیگــری ب

ً
ــورا ــر تلفــن و مــدارک. مــن ف اعامیــه و دفت

کردنــد و نزدیــک بــه دو مــاه زندانــی بودنــد. وقتــی آزاد  آن شــب ایشــان را دســتگیر 
کار تــو نبــود و آن قبــا را  گــر  گفتنــد: ا شــدند، در اولیــن دیــدار بــا مــن، خندیدنــد و 

کــردی.1 عــوض نکــرده بــودی، رازهــای مــا کشــف شــده بــود! تــو خیلــی زرنگــی 

ــر  ــان همس ــوی، از زب ــواب صف ــهید ن ــدف ش ــاع از راه و ه ــی و دف ــجاعت انقالب ش

ی شــنیدنی اســت: و
من  گفت:   بزرگ  مرد  آن  باران  تیر  به  کنش  وا پیرامون  صفوی  نواب  شهید  همسر 
نظامی  کامیون  رفتم. 28  بودند،  کرده  را دفن  نواب  آقای  که  به مسگرآباد محلی 
بار صف به صف آنجا ایستاده بودند. عده ای از مردم هم  آن جا بود، سربازهای در
یه می کردم  گر یاد شلوغ بود. من داشتم به شدت  کل فضا ز حضور داشتند و در 
گفت: بلند شو اتفاقی نیفتاده  تا این که یکی از سربازهای شاه با پوتین به من زد و 
است! من بلند شدم و گفتم: شما هم کسانی هستید که آل محمد را مانند بنی امیه 

1. شیرودی، »تبیین مبارزات انقالبی شهید مطهری در عرصه خاطره ها«، مجله رواق اندیشه، ش4.
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معراج  به  زن  دامن  از  »مرد  فرمود:  که   امام حضرت  حکیمانه  سخن  این 

موفقیت های  از  بسیاری  که  دارد  مردآفرینی  و  بزرگوار  بانوان  به  اشاره  می رود«1، 

آنان است. در  کاری های  یخ، مرهون زحمت ها و فدا گذار تار اثر  مردان بزرگ و 

رأس ایشان، سرور زنان دو عالم حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا  قرار 

به  و  می باشند  بشریت  یخ  تار همیشه  برای  یدان  جاو و  کامل  الگویی  که  دارد 

و  زن  روز   امام خمینی از سوی  روز میالدش،  گرامی،  بانوی  آن  پاس داشت 

گرفت. روز مادر نام 
 مبــارک، روز والدت زهــرای مرضیــه )روز زن( 

ّ
روز بــزرگ و اجتمــاع عظیــم و محــل

ــم. زن نقــش بزرگــی در اجتمــاع دارد 
َ
اســت؛ روز پیــروزی زن و روز نمونــه ی زن در عال

و مظهــر تحّقــق آمــال بشــر می باشــد. زن پــرورش ِده زنــان و مــردان ارجمنــد اســت. مــرد 
ــردان  ــان و بزرگ م  تربیــت بزرگ زن

ّ
ــن زن، محــل ــی رود. دام ــراج م ــه مع ــن زن ب از دام

یــرا زنــی بــه دنیــا آمــد کــه مقابــل همــه مــردان اســت؛ زنــی بــه  اســت. روز بزرگی ســت، ز
ّیــت انســانی در  کــه تمــام هو کــه نمونــه ی انســان اســت و زنــی بــه دنیــا آمــد  دنیــا آمــد 

او جلوه گــر اســت. پــس روز، روز بزرگی ســت؛ روز شــما زنــان اســت!2

گرفتــن از آن بانــوی نمونــه و بی همتــای  یــخ، زنــان بســیاری بــا الگــو  در طــول تار

اســالم، بــه روشــنی درخشــیدند و فرزندانــی را بــه جامعــه اســالمی تحویــل دادنــد 

1. صحیفه  امام، ج7، ص341.
2. همان.
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گذشــت قرن هــا، مثــل خورشــید فــروزان، هنــوز می درخشــد و  کــه نامشــان پــس از 

بــه جان هــا روشــنی می بخشــد.

ــمندان  ــزرگان و اندش ــه ب ــا هم ــه ت گرفت   ــارت ــت و طه ــت عصم ــل بی از اه

ــگاه حســاس و واالی مــادر در  ــر اهمیــت و جای مســلمان و حتــی غیــر مســلمان ب

کیــد دارنــد. امــام خمینــی در اهمیــت نقــش مــادر می فرمایــد: تربیــت فرزنــد تأ
کــودک، دامــن مــادر اســت. مــادِر خــوب، بچــه ی خــوب تربیــت  اّول مدرســه ی 
گــر مــادر منحــرف باشــد، بچــه از همــان دامــن مــادر،  می کنــد؛ و خــدای نخواســته، ا
ــچ  ــه هی ــد، ب ــادر دارن ــه م ــه ب ک ــی  ــد؛ چــون بچه هــا آن عاقه ی ــرون می آی منحــرف بی
ــز  ــد، خاصــه می شــود در مــادر و همــه چی کــه دارن ــد، و تمــام آرزوهایــی  کــس ندارن
ــر دارد.  ــادر، در بچه هــا اث ــادر، و عمــل م ــق م ــادر، ُخل ــد. حــرف م ــادر می بینن را در م
کــه اّول کاس اســت، رشــد می کنــد. ایــن دامــن  المحالــه یــک بچــه در دامــن مــادر، 
کــه دارد رشــد می کنــد،  کیــزه و مهــّذب باشــد، بچــه از همیــن اّول  گــر دامنــی طاهــر، پا ا
بــا آن اخــاق صحیــح و بــا آن تهذیــب نفــس و بــا آن عمــل خــوب رشــد می نمایــد. 
بچــه وقتــی در دامــن مــادرش هســت، می بینــد مــادر اخــاِق خــوش، اعمــال صحیــح 
و گفتــار خــوش دارد. از ایــن رو از همان جــا، اعمــال و گفتــارش بــه تقلیــد از مــادر کــه 
یق هــا مؤّثرتــر اســت،  کــه از همــه تزر یــق مــادر  تــر اســت و بــه تزر از همــه تقلیدهــا باال

تربیــت می شــود.1

نیز خطاب به مادران چنین می فرماید: 
ــا آنهــا هــم رو راســت باشــند. الگــوی بچــه، پــدر و مــادر  ــا بچــه رو راســت باشــید ت ب
کنیــد، بچه هــا درســت بــار می آینــد. هــر حرفــی  گــر بــا بچه هــا درســت رفتــار  هســتند. ا

کنیــد.2  کــه بــه بچه هــا زدیــد، بــه آن عمــل  را 
کــه »انســان« از آن بایــد درســت بشــود. یعنــی اول  دامــن مادرهــا دامنــی اســت 

1. صحیفه امام، ج7، ص283.
2. رجایی، برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج1، ص31.
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مرتبــه ی تربیــت، تربیــت بچــه اســت در دامــن مــادر؛ و بــرای این کــه عاقــه بچــه 
تــر از عاقــه مــادری و  بــه مــادر، بیشــتر از همــه عایــق هســت و هیــچ عاقــه ای باال
فرزنــدی نیســت. بچه هــا از مــادر بهتــر ]مســائل[ را اخــذ می کننــد. آن قــدری کــه تحــت 
تأثیــر مــادر هســتند، تحــت تأثیــر پــدر نیســتند، تحــت تأثیــر معلــم نیســتند، تحــت تأثیــر 

اســتاد نیســتند.1

از ایــن رو، در ایــن بخــش بــه بیــان نکاتــی ارزشــمند و کاربردی از ســیره ی همســران 

علمــا و بــزرگان در زمینــه فرزندپــروری پرداخته شــده اســت.

بیت 1. استمداد از خداوند در تر
کــه شــیطان بــرای انســان دشــمنی قســم خــورده اســت و بــا از دســت دادن  از آن جــا 

ــدارد،  ــرای از دســت دادن ن ثمــره ی عبــادت چندیــن هــزار ســاله خــود، چیــزی ب

کشــاندن انســان اســت. انســان در شــرایط  پیوســته به دنبال وسوســه و به انحراف 

یارویــی بــا فریب هــای شــیطان را نــدارد و الزم اســت بــا یــاری  طبیعــی، قــدرت رو

ــَک  کــه مافــوق قــدرت اوســت، بــه دفــع حمــالت او بپــردازد: »َو ِإّمــا َیْنَزَغّنَ از قدرتــی 

گــر از  َعلیــُم«؛2 بــه طــور یقیــن، ا
ْ
ــمیُع ال ــُه ُهــَو الّسَ

َ
ــاهلِل ِإّن  ِب

ْ
ــْزٌغ َفاْســَتِعذ ــْیطاِن َن

َ
ِمــَن الّش

شــیطان بــه خــدای متعــال پنــاه ببریــم، از ســوی او تهدیــدی متوجــه مــا نخواهــد 

ــام  ــا آورد و ن ــه دنی ــدش را ب ــه فرزن ک ــن  ــران همی ــر عم ــل، همس ــن دلی ــه همی ــود؛ ب ب

کــه  »مریــم« بــر او نهــاد، او را بــرای همیشــه از شــیطان بــه خــدا پنــاه داد و نشــان داد 

انســان پیــش از هــر چیــز بایــد بــه فکــر ســالمتی فرزنــد از شــر شــیطان باشــد.3 خدای 

1. صحیفه امام، ج8، ص90.
کــه او شــنوا و داناســت. )فصلــت، آیــه  گــردی، بــه خــدا پنــاه ببــر  گــر از جانــب شــیطان دســت خوش وسوســه ای  2. و ا

)36
3. قرائتی، تفسیر نور، ج2، ص56.
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کــرده، خــود تربیــت او را برعهــده  ســبحان نیــز ایــن خواســته مــادر مریــم را اجابــت 

گــر  کــه ا کــرد  ی قــرار داد و ثابــت  گرفــت و پیامبــرش زکریــا را نیــز سرپرســت امــور و

کســی بــه تربیــت معنــوی فرزنــد خــود اهتمــام ورزد و ایــن بخــش مهــم از تربیــت را 

گــذار نمایــد، خــدا نیــز ایــن وکالــت را پذیرفتــه و بــه نحــو شایســته ای بــه  بــه خــدا وا

َتــا ِمــَن  ّیَ ّر
ُ

هــا ِبــَک َو ذ
ُ

عیذ
ُ
ُت ِعْمــراَن... و ِإّن أ

َ
ــِت اْمــَرأ

َ
 قال

ْ
انجــام می رســاند. »ِإذ

ّیــا.«1 هــا َزَكِر
َ
ل

َ
َكّف ْنَبَتــا َنباًتــا و 

َ
ــا ِبَقُبــوٍل َحَســٍن َو أ هّبُ هــا َر

َ
ل جــِم َفَتَقّبَ ــْیطاِن الّرَ

َ
الّش

ین عبادت مادر زند، بهتر بیت فر 2. تر
در خاطرات یکی از نوه های حضرت امام خمینی آمده است:

یــن عبــادت بــرای مــادر، نگــه داری  کــه بهتر امــام همیشــه بــه مــادرم توصیــه می کردنــد 
از فرزنــدان و تربیــت آنــان اســت. چنــان کــه مــادرم، در اوایــل انقــاب خواســته بودنــد 
کننــد؛ ولــی، بــه دلیــل کوچــك بــودن بچه هــا، امــام  کارهــای اجتماعــی شــرکت  کــه در 

از ایشــان خواســتند کــه بــه تربیــت فرزنــدان خــود بپردازنــد.2

در فرمایش های رهبری  نسبت به اهمیت نقش زن در خانواده آمده است: 
ــواده اهمیــت می دهــد،  ــه نقــش زن در داخــل خان ــه اســام ایــن قــدر ب علــت این ک
ــه تربیــت  ــواده پای بنــد شــد، عاقــه نشــان داد، ب ــه خان ــر ب گ کــه زن ا همیــن اســت 
فرزنــد اهمیــت داد، بــه بچه هــای خــود رســید، آنهــا را شــیر داد، آنهــا را در آغــوش 
کــرد، بــرای آنهــا آذوقه هــای فرهنگــی - قصــص، احــکام، حکایت هــای  خــود بــزرگ 
کــرد و در هــر فرصتــی بــه فرزنــدان خــود مثــل  قرآنــی، ماجراهــای آموزنــده - فراهــم 
غــذای جســمانی چشــانید، نســل ها در آن جامعــه، بالنــده و رشــید خواهنــد شــد. 

ردگارش آن  رم. پــس پــرو گفــت: ... او و فرزندانــش را از شــیطان رجیــم در پنــاه تــو مــی آو کــه زن عمــران  1. هنگامــی 
گماشــت. )آل عمــران،  ــه سرپرســتی او  ــا را ب ی رش داد و زکر ــه وجهــی پســندیده پــرو ــه نیکــی از او پذیرفــت و ب دختــر را ب

آیــه 37-35(
2. ستوده، پابه پای آفتاب، ج1، ص330.
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ــردن و  ک کار  ــن و  گفت ــدن و درس  ــا درس خوان ــی هــم ب ــر زن اســت و منافات ــن، هن ای
ورود در سیاســت و امثــال این هــا نــدارد.1

بیت انسان های واال 3. نقش مادر در تر
عالمه حسن زاده آملی در خاطراتش می گوید:

کاســب بــود و مــادرم خانــه دار. در خردســالی مــادرم را از دســت دادم، ولــی  پــدرم 
ــوده اســت. مــادر  ــدرم ب آن چــه برکــت زندگــی مــن اســت، از مــادرم و روزی حــال پ
کتــاب قانــوِن  بــان زد بــود. در  کــی، نجابــت و تقــوا ز مــن بــه قداســت، طهــارت، پا
کــه نّیــات و حــاالت پــدر و مــادر در شــرایط  شــیخ الرئیس ابوعلــی ســینا هــم هســت 
کــودک اثــر می گــذارد؛ خلــق  و  کــردار والدیــن بــر  کــودک اثــر دارد؛ رفتــار و  نطفــه بــر 
کــودک اثــر می گــذارد. مــادر هــر چــه پاک تــر، شایســته تر،  خــوی و رحــم مــادر در 

نجیب تــر و باتقواتــر باشــد، فرزنــدش هــم ارزنده تــر خواهــد شــد.
کودکــی ده ســاله بــودم، در کاس دوم ابتدایــی کــه مــادر جوانــم مخاطــب بــه خطــاب 
ــًة«2 گشــته، بــه رحمــت  ــِك راِضَیــًة َمرِضّیَ ّبِ ــُة * ارِجعــى ِإلــى َر ُمْطَمِئّنَ

ْ
ْفــُس ال ُتهــا الّنَ ّیَ

َ
»َیــا أ

کــه دارم،  گفتــه ام: خیــر و برکتــی  بــی  الهــی رفــت. در همــه ی آثــارم بــه فارســی و عر
کــی رشــد  کــه در دامــان پا از مــادرم دارم. مــن خیلــی مفتخــرم و بــه خــود می بالــم 

کــرده ام.3

مرحــوم خانــم میردامــادی )مــادر مقــام معظــم رهبــری ( نیــز در اهمیــت نقــش 

مــادر چنیــن می گویــد: 
تــا بچه هایتــان ظالــم نشــوند؛ بــه بچه هایتــان رحــم  بــه بچه هایتــان ظلــم نکنیــد 
ــان  ــا بچه هایت ــد ت یی ــان دروغ نگو ــه بچه هایت ــان رحــم دل شــوند؛ ب ــا بچه هایت ــد ت کنی
بچه هایتــان  بــه  ناپــاک  شــیر  ندهیــد؛  بچه هایتــان  بــه  حــرام  مــال  ینــد؛  نگو دروغ 

1. بیانات در اجتماع بانوان خوزستان، 1375/12/20.
2. فجر، آیه 28-27.

3. واحد پژوهش انتشارات هنارس، شیخ خرابات، ص20-19.
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کــه اآلن  گــرم بــود. آن ســال هایی  یــر آســمان باشــد. هــوا  کــه ز چــون مســتحب اســت 
 بلنــد بــود. در آن 

ً
در ذهنــم مانــده یــا تابســتان بــود، یــا شــاید پاییــز بــود، روزهــا نســبتا

ــم.  ــه را انجــام می دادی ســایه می نشســتیم و ســاعت های متمــادی، اعمــال روز عرف
ــرادر و  ــن و بعضــی از ب ــد، م ــادرم می خوان ــاز. م ــر و هــم نم هــم دعــا داشــت، هــم ذک
خواهرهــا هــم بودنــد، می خواندیــم. دوره ی جوانــی و نوجوانــی مــن این گونــه بــود؛ 

یــات و بــا دعــا و نیایــش.1  نــس بــا معنو
ُ
دوره ی ا

5. دقت در لقمه ی حالل
کردند، فرمود:  از مادر مقدس اردبیلی  سبب مقام ارجمند فرزندش را سؤال 
مــن هرگــز لقمــه ی شــبهه ناک نخــوردم و قبــل از شــیر دادن بــه او، وضــو می گرفتــم؛ 
گرفتــن،  کــودک بعــد از شــیر بــاز   چشــم بــه نامحــرم نینداختــم و در تربیــت 

ً
و ابــدا

کوشــیدم؛ و نظافــت و طهــارت او را مراعــات داشــتم؛ و بــا بچه هــای خــوب، او را 
می نشــاندم.2 

شهید بزرگوار حاج شیخ فضل اهلل نوری، چون مشروطه را در جهت اسالم نمی دید، 

که  کردند. شیخ پسری داشت  گرفتند و زندانی  کرد. عاقبت او را  با آن مخالفت 

به  گفته بود  بزرگان  از  کنند! یکی  را اعدام  این پسر بسیار اصرار داشت پدرش 

از پسران شما  که چرا یکی  بود  از شیخ فضل اهلل پرسیده  را  رفته و علت  زندان 

ت« به این اندازه شرور شده است؟ مرحوم شیخ  از باب »ُیخِرُج الَحّیَ ِمَن الَمّیِ

کار  از  چنین  پسرم  داشتم.  را  انتظارش  هم  من  خود  که  داشت  ابراز  فضل اهلل 

که من از او دیده ام و می بینم، شما ندیده اید و بعدًا  درآید و فرمود: »آن چیزهایی 

که در پای دار  کسی است  خواهید دید. این فرزند همانا قاتل من خواهد بود و 

گفت وشنود صمیمانه رهبر انقالب با جمعی از جوانان و نوجوانان، 1376/11/14.  .1
2. حســینی یــزدی، »داســتان هایی از زندگــی فقیــه محقــق مقــدس اردبیلــی«، مجلــه پیــام حــوزه، ش10و11، تابســتان 

و پاییــز 1375.
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کند و تبریک بگوید!« کف زنان، شادی  من 

کــه  کــرد: »شــیری       چــون شــیخ شــهید، اثــر تعجــب را در مخاطــب دیــد، اضافــه 

کــه او را تربیــت نمــوده، نجــس  خــورده، نجــس و خبیــث بــوده و زن شــیردهی 

کــه در ســامرا در  کــه: »آن زمانــی  کــرد  و پلیــد بــوده اســت.« و ماجرایــش را بیــان 

بــه  محضــر اســتاد بــزرگ میــرزای شــیرازی مشــّرف بــودم، خداونــد ایــن پســر را 

مــن داد. مــادرش بیمــار بــود و شــیر نداشــت، لــذا بــرای شــیر دادن بــه او ناچــار 

کــرده و بــه  گرفتــن دایــه شــدیم. بــدون تحقیــق زنــی را بــرای دایگــی او اجیــر  بــه 

تربیــت او گماشــتیم تــا حــدود دو ســال او را شــیر داد. بعــد معلــوم گردیــد که آن زن 

ناصبــی و از خــوارج و از دشــمنان امیــر المؤمنین بــوده اســت و دو ســال شــیر 

ک بــه او داده اســت. نجــس و حــرام مجهــول هــم تأثیــر خــود را می گــذارد.« ناپــا

کــه رئیــس  آن پســر فاســد، پســری دیگــر تحویــل جامعــه داد بــه نــام »کیانــوری« 

حــزب تــوده شــد.1 

عالمــه محمدباقــر مجلســی فرزند عالمــه محمدتقــی مجلســی ، وقتــی 

کــه هفــت ســاله بــود، هــر روز بــا پــدر خــود بــه مســجد می  رفــت. یــك شــبی در 

صحــن مســجد بــازی می  کــرد. ســقایی مشــك آبــی داشــت. مشــك آب خــود را در 

گذاشــت و بــه نمــاز رفــت. ایــن بچــه هفــت ســاله، یــك ســوزن در  صحــن مســجد 

کــودك هــم لــذت می  بــرد و  مشــك آب آن ســقا زد و آب از مشــك فــوران  کــرد. ایــن 

کــه مشــك ســوراخ شــده و آبــی در مشــك نیســت، گفــت:  کــه ســقا آمــد، دیــد  وقتــی 

گفتنــد: پســر عالمــه مجلســی.  کــرده؟  کار را  کســی ایــن  چــه 

1. حسینی، مردان علم در میدان عمل، ج1، ص41.
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   ایــن قضیــه بــه گــوش عالمــه مجلســی اول رســید. خیلــی از ایــن قضیــه ناراحت 

کــه مــن آن  چــه بایــد قبــل از  گفــت  شــد. آمــد خانــه پیــش خانمــش؛ بــه خانمــش 

کــردم؛ آن  چــه در وقــت انعقــاد نطفــه دســتور  کنــم، مراعــات  انعقــاد نطفــه مراعــات 

کــرده اســت،  کــه بچــه  کاری  کــردم و از نظــر غــذا مواظــب بــودم و ایــن  بــود، عمــل 

کــردی؟ اتفاقــًا زن بــه یــادش آمــد،  کاری  کــن ببیــن چــه  تقصیــر تــو بایــد باشــد. فکــر 

کــه بــاردار بــودم بــه خانــه ی همســایه  کــه بلــه تقصیــر مــن اســت. مــن وقتــی  گفــت 

رفتــم. در موقــع بازگشــت در داالن خانــه ی همســایه، یــك درخــت انــار بــود و مــن 

کــه ایــن انــار تــرش اســت و چــون بــاردار بــودم، تمایــل بــه ترشــی پیــدا  کــردم  خیــال 

گلویــم در آوردم و بــه انــار زدم و انــار را  کــردم؛ لــذا بــرای همیــن ســوزنم را از زیــر 

کــردم و بــه صاحــب منــزل نگفتــم.  مکیــدم و دیــدم انــار شــیرین اســت و انــار را رهــا 

ی بچــه و بچــه در ســن هفــت ســالگی ســوزن  گذاشــت رو آن آب انــار غصبــی، اثــر 
کــرد در مشــك ســقا!1 را فــرو 

بانوی مجتهده مرحوم نصرت امین در این باره می گوید:
ــا لهــو و لعــب و فســاد اخــاق و الــکل و مشــروبات  کــه عمــر خــو را ب پــدر و مــادری 
دیگــر می گذراننــد و پروایــی از غــذای حــال و حــرام ندارنــد، اخــاق آنهــا در طفــل 
کــه روحیــه ی طفــل بســیار مناســب روحیــه ی پــدر و مــادر اســت.2 یــرا  کلــی دارد؛ ز تأثیــر 

6. آموزش احکام اسالمی 
کــرده  تربیــت دینــی از وظایــف مهــم والدیــن اســت و بایــد نســبت بــه آن توجــه 

از همســر شــهید  یــاد بدهنــد.  فرزنــدان خــود  بــه  را  اســالمی  آداب  و  آموزه هــا  و 

1. محمدی صیفار، مشق عشق، ص67.
2. همایونی، زندگانی بانوی ایرانی، ص243.
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اســت:  شــده  مطهری نقــل 
کوچــه ی دردار  کــه بــه تهــران آمــده بودیــم، خانــه ای در خیابــان ری،  مــا اوایلــی 
داشــتیم و چــون در داخــل منــزل حمــام نبــود، ایشــان )شــهید مطهــری( روز جمعــه بــه 
مــن می گفتنــد: خانــم! مــن امــروز غــذا درســت می کنــم و شــما ایــن دختــر خانم هــا را 
یــد و بــه ایشــان غســل جمعــه را یــاد بدهیــد. این هــا بایــد روش غســل و  بــه حمــام ببر
یــا احــکام مبتابه شــان را بداننــد. در آینــده ممکــن اســت مــا نباشــیم و نتواننــد ســؤال 

کننــد و دچــار مشــکل شــوند.1

کــه  کــودکان بایــد توجــه داشــت، آن اســت  کــه در تربیــت دینــی و مذهبــی  نکتــه ای 

کــرد. امــام صادق می فرمایــد: در تربیــت از افــراط و تفریــط بایــد پرهیــز 
جــوان بــودم و در عبــادت کوشــش بســیار می کــردم. پــدرم بــه مــن فرمــود: کمتــر از 
یــرا خداونــد وقتــی بنــده ای را  کــه از تــو می بینــم، بــه جــای آور؛ ز ایــن مقــدار عبــادت 

ــم از او راضــی می شــود.2 ک ــادت  ــا عب دوســت دارد، ب

زند بی شایسته برای فر ینش مر 7. دقت در گز
وظیفه ی تربیِت فرزند در سال های نخستین زندگی بر عهده ی مادر است؛ ولی 

پس از طی مراحل نخستین رشد، نیاز به مربی، به ویژه در زمینه ی پرورش عمیِق 

مادر  چون  نیز  مربی  ویژگی های  که  آن جا  از  می شود.  احساس  معنوی  و  الهی 

کودک مؤثر است، الزم است والدین به ویژه مادر در  در شکل دهی شخصیِت 

تعیین مربی فرزند خود، دقت و حساسّیت الزم را داشته باشند. 

همان گونه که مادر مریم او را تحت حمایت الهی قرار داد، خداوند نیز به نیکویی 
مریم را پرورش داد و آن گاه زکریا را به عنوان مربی و سرپرست او معرفی نمود.3

1. محمدی صیفار، مشق عشق، ص89.
2. مجلسی، بحاراالنوار، ج47، ح95، ص55.

یی زنان در قرآن، ص117. 3. حسین خانی، تربیت الگو
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کــه هــر دو از دانشــمندان بــزرگ شــیعه  فاطمــه، مــادر ســید رضــی و ســید مرتضــی 

ــت و در  ــرم را روزه می گرف گ ــای  ــه روزه ک ــود  ــد ب ــن و زاه ک دام ــی پا ــتند، بانوی هس

یکــی شــب ها بــه عبــادت خداونــد می پرداخــت.  تار

مرحــوم شــیخ مفید کــه از بزرگ تریــن علمــای شــیعه اســت و تمــام متأخریــن 

کــه حضرت فاطمه  دســت  یــا دیــد  از او اســتفاده کرده انــد، شــبی در عالــم رؤ

گرفتــه، وارد مســجد شــدند و بــه شــیخ مفیــد  امــام حســن و امــام حســین را 

فرمودنــد: فرزندانــم را بپذیــر و بــه آن هــا فقــه بیامــوز!

کــه  ــا خــود فکــر می کنــد       شــیخ مفیــد از خــواب بیــدار می شــود و شــگفت زده ب

موضــوع چیســت؟! هنگامــه ی درس فــرا می رســد و شــیخ مثــل هــر روز بــه محــل 

وارد مســجد  فرزنــدش  بــه همــراه دو  آغــاز درس، خانمــی  در  مــی رود.  یــس  تدر

می شــوند و بــه نزدیــک شــیخ مفیــد می رونــد. مــادر بــه اســتاد می گویــد: فرزندانــم را 

کــه راز خوابــش را فهمیــده بــود، مشــغول  بپذیــر و بــه آن هــا فقــه بیامــوز! شــیخ مفیــد 

کســی جــز ســید رضــی و ســید مرتضــی نبودنــد، شــد و ســرانجام  کــه  تعلیــم آن دو 

کــه هــر دو، آثــار بــزرگ علمــی، فقهــی  آن دو بزرگــوار، از علمــای بــزرگ شــیعه شــدند 

گذاشــته اند. و تفســیری مفیــدی از خــود بــه یــادگار 

کــی مادرشــان فاطمــه بــود.  همــه ایــن ارزش هــا، مرهــون ایمــان، اخــالص و پا

کــی  گــر همــه مــادران، بــه خوبــی، پا ســید رضــی، خــود دربــاره مــادرش می گویــد: »ا
و وظیفه شناســی او بودنــد، فرزندانشــان بــه پــدر نیــازی نداشــتند.«1

کوهســتانی بهشــهری ]و مــادر  کوهســتانی، همســر حــاج شــیخ مهــدی       فاطمــه 

1. امین، اعیان الشیعه، ج43، ص253.
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ک دامــن  کوهســتانی[، بانویــی بــا ایمــان و پا مرحــوم آیــت اهلل حــاج شــیخ محمــد 

کیاســت  یســتی همــراه بــا  ــود. قناعــت و ساده ز کفایــت ب و مــادری خردمنــد و با

و تدبیــر از صفــات ایــن بانــوی صالــح بــه شــمار می آمــد. از جهــت معیشــتی، 

وضعیــت مناســبی نداشــت امــا بســیار ســخاوت مند بــود و بــه فقــرا و مســتمندان 

رســیدگی می کــرد و در بــرآوردن حوایــج آنــان می کوشــید. بــه خانــدان عصمــت 

وافــر داشــت و هفتگــی در منــزل،  به ویــژه سیدالشــهدا عالقه ی  و طهــارت 

ی زنــی الیــق و مسئولیت شــناس  کــه و مراســم روضــه و عــزا برپــا می کــرد. از آن جــا 

بــود، بــا از دســت دادن همســر دانشــمند خــود، ضعــف و سســتی بــه خــود راه 

نــداد، بلکــه بــه خوبــی از عهــده ی مســئولیت خطیــر تربیــت تنهــا یــادگارش برآمــد 

یــد. مــادر، پــس از اتمــام دوره  و در رشــد فکــری و تعالــی روحــی او اهتمــام ورز

مکتب خانــه ی محمــد، فرزنــدش را جهــت تحصیــل علــوم دینــی بــه حوزه فرســتاد 

کــرد. اســباب و مقدمــات تحصیــل فرزندش  و بــه ادامــه دادن راه پــدرش تشــویقش 

را خــود مهیــا می ســاخت و زحمــات و دشــواری ها را بــر خــود همــوار می کــرد تــا 

طلبــه نوجوانــش فقــدان پــدر را احســاس نکنــد و بــا خیالــی آســوده، راه پیشــرفت 

کربــاس بــر تــن می نمــود و  و ترقــی را بپیمایــد. خــود، ســاده زندگــی می کــرد و لبــاس 

کــه چــرا از لبــاس بهتــری اســتفاده  ی اعتــراض می کردنــد  کــه بــه و در پاســخ آنــان 

تحصیــل  مشــغول  فرزنــدم  می گفــت:  نمی رســی،  خــود  بــه  بیشــتر  و  نمی کنــی 

کنــم.  کــه بتوانــم مخــارج تحصیــل او را فراهــم  کنــم  اســت، بایــد طــوری زندگــی 

کار، آن قــدر در جهــت تحصیــل و رشــد علمــی فرزنــدش اهتمــام  آن مــادر فــدا

کــه یک بــار ناچــار شــد مقــداری از زمین هــای مزروعــی خــود را بفروشــد و  یــد  ورز
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کــه دیگــران مخــارج  کنــد. هیــچ گاه حاضــر نمی شــد  هزینــه ی زندگــی اش را تأمیــن 

مخــارج  و  هزینــه  معمــواًل  بگیرنــد.  عهــده  بــه  را  فرزنــدش  تحصیــل  و  زندگــی 

کشــاورزی از طریــق هنــر دســتی،  ــر داشــتن مقــداری زمیــن  زندگــی اش را عــالوه ب

کاله بافــی و غیــره اداره می کــرد.  مثــل 

کــه نشــان دهنــده ی علــّو همــت و روح بلنــد آن زن شایســته  از جملــه قضایایــی 

اســت.  آن کــه وقتــی بــه او خبــر دادنــد یکــی از تجــار خیرخــواه، عــده ای از مؤمنیــن 

کننــد و  کــه بــرای مخــارج زندگــی پســرش اعانــه ای جمــع آوری  را تشــویق نمــود 

برایــش بــه نجــف بفرســتند، از ایــن خبــر برآشــفت و بــه آن تاجــر پیغــام فرســتاد 

کنیــد! پســرم احتیــاج بــه  کــه: »شــیخ محمــِد مقّنــی نیســت تــا بــرای او جیــره جمــع 

ایــن پول هــا نــدارد، خــودم هزینــه اش را تأمیــن می کنــم.« وقتــی ایــن ســخن بــه پــدر 

گفــت:  مرحــوم آیــت اهلل برهانــی رســید، از همــت بلنــد آن مــادر شــگفت زده شــد و 
کــه او زنــی بلنــد همــت و مردآفریــن اســت.«1 »بــه راســتی 

زندان وحیه ی انقالبی و جهادی فر 8. تقویت ر
زنــان مردآفریــن، هــم خــود روحیــه ی انقالبــی و مبــارزه دارنــد و هــم فرزنــدان خــود 

یــخ انقــالب )چــه پیــش از آن و چــه پــس از آن(،  را چنیــن تربیــت می کننــد. تار

کــه هــم دوش شوهرانشــان در مبــارزه حضــور داشــتند.  سرشــار از شــیرزنانی اســت 

درباره ی زندگی مادر مقام معظم رهبری  آمده است:
بانــو خدیجــه، زنــی شــجاع بــود و ایــن خصلــت در همــه ی امــور زندگــی او نمــود 
یژگــی در زمــان مبــارزه ی پســرانش بــا حکومــت پهلــوی، بارهــا، چــه در  داشــت. ایــن و

کوهستانی، بر قله پارسایی، ص 15- 16.  .1
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امــام  زندگــی  از  گفته هــا  نا و  )گفته هــا  آفتــاب  پابه پــای  امیررضــا؛  44.ســتوده، 

 .1391 پنجــره،  نشــر  تهــران(:  خمینــی؛ 

ی  کر برخــوردار، فریــد؛ آداب الطــاب )سلســله مباحــث اخالقــی و حــوزو 45.شــا

آیــت اهلل مجتهــدی تهرانــی(؛ تهــران: انتشــارات الهــوت، ج1، 1385.

فرهنگــی  پژوهشــی  تهــران: مؤسســه  آقــا مجتبــی؛  حــاج  46.شــورای ســردبیری؛ 

.1392 الهــدی،  مصابیــح 

47.شــورای نظــارت بــر نشــر آثــار اســتاد مطهــری؛ اســتاد مطهــری از نــگاه خانــواده؛ 
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تهــران: صــدرا، 1391.

ســازمان  تهــران:  همســران(؛  )بــرای  تعــارض  حــل  مهــارت  زهــره؛  48.شــیری، 

.1387 عمومــی،  روابــط  کل  اداره  کشــور،  بهزیســتی 

دفتــر  قــم:  وهابیــت؛  شــبهات  بــه  پاســخ  سیدحســن؛  49.طاهری خرم آبــادی، 

 .1386 تابســتان  اســالمی،  انتشــارات 

50.طباطبایــی، محمدحســین؛ المیــزان فــی تفســیر القــرآن ؛ ترجمــه محمدباقــر 

موســوی همدانــی؛ قــم: دفتــر انتشــارات اســالمی وابســته بــه جامعــه مدرســین 

حــوزه علمیــه قــم، 1374. 

51.طبرسی، فضل بن حسن؛ مکارم االخاق؛ قم: شریف رضی،1370.

.1383 خسرو،  ناصر  تهران:  القرآن؛  تفیسر  فی  البیان  مجمع  ؛  .52

53.طبــری، محمــد بــن جریــر؛ تاریــخ االمــم و الملــوک؛ ترجمــه ابوالقاســم پاینــده؛ 

تهــران: اســاطیر، 1383.

ــی؛  ــین برونس ــهید عبدالحس ــم )2(؛ ش ــک اعظ کنان ُمل ــا ــعید؛ س ــف، س ک 54.عا

ــم، 1387. ــک اعظ ــران: مل ته

55.عالم زاده نوری، محمد؛ راه و رسم طلبگی؛ قم: والء منتظر، 1387.

56. ؛ لبــاس روحانیــت؛ چراهــا و بایدهــا؛ قــم: مؤسســه آموزشــی و 

پژوهشــی امــام خمینــی، 1389.

57.عبــدوس، محمدتقــی و محمــد محمــدی اشــتهاردی؛ آموزه هــای اخاقــی - 

کتــاب، 1390-1388. رفتــاری امامــان شــیعه؛ قــم: بوســتان 

58.عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید؛ تهران: امیرکبیر، 1387. 
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59.قرائتی، محسن؛ تفسیر نور؛ تهران: مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن، 1388.

60.قمی، شیخ عباس؛ سفینة البحار؛ تهران: دار االسوه، 1416ق.

61. ؛ منتهی اآلمال؛ تحقیق علی نظری منفرد؛ قم: جلوه کمال، 1421ق.

62.کرمانشاهی، احسان و محمد علی گو؛ مجمع ملکوتیان )گزیده ای از خاطرات 

چهل شهید شاخص روحانیت در یک صد سال اخیر(؛ قم: دارالهدی، 1390.

63.کلینی، شیخ یعقوب؛ الکافی؛ تهران: دار الکتب االسالمیه، 1365.

64.کوهســتانی، عبدالکریــم؛ بــر قلــه پارســایی )شــرح حــال آیــت اهلل شــیخ محمــد 

کوهســتانی(، تهــران: انتشــارات ُادبــاء، چــاپ 7، 1392.

65.گلی زواره، غالم رضا؛ سرای اهل صفا؛ تهران: مکتب القرآن، 1380.

کنز العمال؛ بیروت: مؤسسة الرساله، 1405ق. 66.متقی هندى، عالء الدین؛ 

67.مجلسی، محمدباقر؛ بحاراألنوار؛ بیروت: مؤسسه الوفاء، 1403ق.

حدیــث؛  و  قــرآن  نــگاه  از  خانــواده  تحکیــم  محمــد؛  68.محمدی ری شــهری، 

.1387 دارالحدیــث،  قــم:  شــیخی؛  حمیدرضــا  ترجمــه  

69.محمدی صیفار، مهدی؛ مشق عشق )151 خاطره از سیره خانوادگی بزرگان 

دین(؛ قم: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، 1393.

70.مصباح یــزدی، محمدتقــی؛ بــه ســوی خودســازی؛ قــم: مؤسســه آموزشــی و 

پژوهشــی امــام خمینــی، 1380.

امــام خمینــی؛  و پژوهشــی  آموزشــی  تربیتــی - فرهنگــی مؤسســه  71.معاونــت 

خانــواده پویــا؛ قــم: مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی، 1387.

72.مقدســیان، محمــد و محمدمهــدی محمــدی؛ آداب معاشــرت؛ قــم: زمــزم 
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.1388 هدایــت، 

73.موســوی خمینی، ســید روح اهلل؛ صحیفــه  امــام؛ تهــران: مؤسســه تنظیــم و نشــر 

آثــار امــام خمینــی، 1389.

مــدارك  ســازمان  تهــران:  نــور؛  صحیفــه  روح اهلل؛  ســید  74.موســوی خمینی، 

.1369 اســالمی،  انقــالب  فرهنگــی 

ســید  آیــت اهلل  مرحــوم  )زندگی نامــه  بندگــی  اســوه  ابوالحســن؛  ی،  75.مهــدو

.1392 رحمــت،  نســیم  اصفهــان:  ی(؛  مهــدو بهاءالدیــن 

76.مؤسســه پژوهشــی فرهنگــی انقــالب اســالمی؛ یــاد و یــادگار )خاطراتــی از دیدار 

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا همســر مکرّمــه حضــرت امــام(؛ تهــران: انتشــارات 

انقــالب اســالمی، 1394.

کامــل حضرت  77.مؤسســه تحقیقاتــی اهــل بیــت ؛ فریادگــر توحیــد )عــارف 

آیــت اهلل بهجــت(؛ قم: انتشــارات انصــاری، چ15، 1388.

مؤسســه  تهــران:  حکایت هــا؛  و  خاطــرات  والیــت؛  قــدر  فرهنگــی  78.مؤسســه 

1381ش. والیــت،  قــدر  فرهنگــی 

79.مؤسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس؛ الهیه؛ تهران: شمس الشموس، 1384.

80.نراقی، محمدمهدی؛ جامع السعادات؛ بیروت: اعلمی، بی تا، چاپ چهارم.

81.نظــری، مرتضــی؛ آن مــرد آســمانی )خاطره هایــی از زندگــی فیلســوف بــزرگ 

قــرن آیــت اهلل عالمــه طباطبایــی(؛ تهــران : دفتــر نشــر فرهنــگ اســالمی، 1380.

82.نوری، حسین بن محمدتقی؛ مستدرك الوسائل؛ طهران المکتبه االسالمیه، 

مکتبه العلمیه، 1382ق.
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83.واحـد انتشـارات هنـارس؛ شـیخ خرابات )حضرت آیت اهلل عالمه حسـن زاده 

آملی(؛ قـم: هنارس، 1390.

84.وافــی، علــی؛ نســیم هدایــت )رهنمودهــای بــزرگان بــه طــالب جــوان(؛ قــم: 

انتشــارات شــفق، 1388.

85.وجدانــی، مصطفــی؛ سرگذشــت های ویــژه از زندگــی حضــرت امــام خمینــی؛ 

تهــران: پیــام آزادی، 1367.

گل بهار، 1382. 86.همایونی، علویه؛ زندگانی بانوی ایرانی؛ اصفهان: 

ب.مقاالتوسایتها

89.»کاوشــی در نقــش مــادری و همســری حضــرت فاطمــه«؛ مجلــه اشــارات ایــام، 

شــماره 150، بهــار 1392.

روز، شــماره  ــه ی زن 
ّ
بــا خانــم نجمــه ســادات طباطبایــی«؛ مجل 90.»گفت وگــو 

.1361 آبــان   ،892

91.»مهــر افروختــه؛ روایتــی تــازه از زندگــی و شــخصیت عامــه طباطبایــی«؛ معــارف 

؛ شــماره 72، دی 1388.

کودکــی و زندگــی خانوادگــی شــهیدآیت  کرانــه عشــق دوران  92.»نســیم بهشــت از 

اهَّلل قدوســی«؛ مجلــه پیــام زن، شــماره 126، شــهریور 1381.

93.»نکته  هایــی از زندگــی حضــرت آیــت اهَّلل مدنــی«؛ ماهنامــه امتــداد، شــماره 

36، ســال 1387.

94.»نگاهی به سلوک و ساده زیستی مقام معظم رهبری«؛ خبرگزاری تسنیم، 1393/3/13.
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 95.اخوی، ابراهیم؛ »امان از من«؛ مجله آشنا، شماره 194، سال 1395.

یــاران؛  شــاهد  ماهنامــه  صــدر«؛  محمدباقــر  ســید  آیــت اهَّلل  شــهید  96.»یادمــان 

.1386  ،18 شــماره  شــاهد،  انتشــارات 

ــاران؛ انتشــارات  ــان شــهید آیــت اهَّلل علــی قدوســی«؛ ماهنامــه شــاهد ی 97. »یادم

شــاهد، شــماره 38، دی 1387.

یــاران؛  شــاهد  ماهنامــه  ســعیدی«؛  محمدرضــا  آیــت اهَّلل  شــهید  98.»یادمــان 

.1387 تیــر   ،32 شــماره  شــاهد،  انتشــارات 

انتشــارات  یــاران؛  شــاهد  ماهنامــه  اندرزگــو«؛  علــی  ســید  شــهید  99.»یادمــان 

.1386 آبــان   ،24 شــماره  شــاهد، 

100.»یادمــان شــهید مهــدی شــاه آبادی«؛ ماهنامــه شــاهد یــاران؛ انتشــارات شــاهد، 

شماره 62، دی  1389.

ــاهد،  ــارات ش ــاران؛ انتش ــاهد ی ــه ش ــوی«؛ ماهنام ــواب صف ــهید ن ــان ش 101. »یادم

شــماره 2، دی 1384. 

102. »یادمان هفتم تیر سالروز شهادت آیت اهَّلل بهشتی و یارانش«؛ ماهنامه شاهد 

یاران؛ انتشارات شاهد، شماره 8، تیر 1385.

103. »خانــواده و وظایــف مبلغــان دینــی«  عبدالکریــم تبریــزی؛ مجلــه مبلغــان، 

شــماره 50، بهمــن و اســفند 1382.

104. »نقــش قناعــت در بهره منــدی از زندگــی« علــی حســین زاده؛ مجلــه معرفــت 

اخالقــی؛ شــماره 4، ســال 1، 1379.

105.  »نقــش عفــت و حیــا در رضایتمنــدی زن و شــوهر«؛ مجلــه معرفــت اخالقــی، 
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شــماره 2، ســال 1، بهــار 1389.

 106. »داســتان هایی از زندگــی فقیــه محقــق مقــدس اردبیلــی«؛ ســید محمدعلــی 

حســینی یزدی ؛ مجلــه پیــام حــوزه، شــماره 10 و 11، 1375. 

107. »نگاهی گذرا به زندگی بزرگان؛ مرحوم محمدتقی فلسفی«؛ سیدمحمدرضا 

حسینی؛ مجله معارف اسالمی، شماره 45، سال 1379.

کبــر  کامــی در ارتبــاط همســران«؛ ســید علی ا 108. »نقــش الگوهــای نمادیــن و غیــر 

ــی  ــت تربیت ــماره110، مدیری ــی، ش ــی و اخالق ــای تربیت گفتاره ــله  ــینی ؛ سلس حس

موسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی.

 ،44 شماره  اخالقی،  و  تربیتی  گفتارهای  سلسله  نامحرمان«؛  109.»حریم 

مدیریت تربیتی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

بــا خانــواده همســر«؛ عبــاس رمضانی فرانــی؛  110.»بازشناســی مرزهــای ارتباطــی 

.1391/2/12 خراســان،  روزنامــه 

مرتضــی  خاطره هــا«؛  عرصــه  در  مطهــری  شــهید  انقابــی  مبــارزات  111.»تبییــن 

.1384 فروردیــن   ،40 شــماره  اندیشــه،  رواق  مجلــه  شــیرودی؛ 

ــت  ــایت مدیری ــدی؛ س ــم علی محم کاظ ــواره«؛  ــانه )3(: ماه ــواده و رس 112. »خان

مطالعــات تربیتــی و فرهنگــی معاونــت تهذیــب حوزه هــای علمیــه.

گفتارهــای تربیتــی و اخاقــی(« معاونــت تربیتــی  113. »حریــم نامحرمــان )سلســله 

- فرهنگــی مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی؛ ؛ قــم: آموزشــی و پژوهشــی 

امــام خمینــی، شــماره 44.

قم:  اخاقی(«؛  و  تربیتی  گفتارهای  )سلسله  محبت  و  مهر  کانون  114.»خانه، 
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آموزشی و پژوهشی امام خمینی، شماره 45.

و  تربیتــی  گفتارهــای  )سلســله  همســران  میــان  محبــت  تقویــت  115.»عوامــل 
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