زن و حفظ اسرار خانواده
حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم پاکنیا تبریزی

*

مقدمه

از صفات زيبای خداوند متعال ،آشکار كردن زيبايیها و پوشاندن صفات زشت
است؛ چنانكه در «حديث كنزالعرش» میخوانیم:
َ
َ
َ َ
َ
3
بيح َيا َمنّ َلمّ ُي َؤاخذّ بال َجر َير ّة َ ّو لمّ َيهت ّك ِ
الستر؛
ميل َ ّو َست َ ّر الق َ ّ
« َيا َمنّ أظ َه َ ّر ال َج ّ
ِ ِ ِ ِ
ِِ
ای خداوندی كه خوبی را ظاهر میكنی ،بدی را میپوشانی ،بر خطاها سرزنش
نمیكنی و پردهها را نمیدری!»
پروردگار مهربان بسیاری از زشتیهای رفتار ما را آشکار نمیسازد؛ بلکه
نیکیها و زيبايیها را نمايان میكند كه بندهاش را در نظر ديگران خوشسیرت
نشان دهد .اگر چشمپوشی خداوند نبود ،انسان خود را رسوا میساخت و
انگشتنمای عام و خاص میشد .بنابراين ،خدا رازدار است و رازداران را دوست
میدارد.
امیرالمؤمنین

در دعای كمیل میفرمايد:

َ ُ َ َ َ َ
ََ
َ
ت أهالّ ل ُّه َنشرت ُّه؛ (خدايا!) و چقدر از
اء َج ِم ٍيلّ لس ّ
« َ ّو کمّ ِمنّ ثّن ٍّ

* پژوهشگر و استاد سطح عالی حوزه علمیه.
 .4شیخ صدوق ،التوحید ،ص .005
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صفات زيبايى كه من اليقش نبودم ،در ميان مردم منتشر
كردهاى!»
خداوند متعال دربارۀ رازداری خويش فرموده است« :ع ِال ُم الغي ِب فَل ُیظ ِه ُر
ا
على غي ِب ِه أحدا؛ 3دانای نهان است و كسی را بر غیب خود آگاه نمیكند ».او ،بر

همۀ اسرار مطلع است و از تمام اتفاقات ،آگاه؛ اما با اين حال ،هیچكس از اسرار
غیب او آگاه نیست .خداوند متعال خود ،رازهای بندگانش را میپوشاند و برای
همین بر رازداری تأكید دارد.
انسان مؤمن هم ممکن است ،اسرار پنهانی و رازهای سربهمهر ديگران را
بداند؛ اما هرگز آن را فاش نمیكند و آبروی كسی را نمیبرد .او اسرار خود ،اسرار
خانواده و دوستان و حتی اطالعات پنهانی مملکت را حفظ میكند و رازدار
است؛ چراكه حفظ اسرار و آبروداری ،از صفات الهی است؛ پس كتمان ّ
سر،
يکی از ويژگیهای بارز اهل ايمان است كه از صفات الهی نشأت گرفته و انسان
مؤمن همواره به اخالق الهی متخلق است.

2

قرآن بر اهمیت رازداری در ماجرای اصحاب كهف هم تأكید كرده است كه

ّ
آنان به فرستادۀ خود برای خريد آذوقه از شهر ،توصیه كردند« :و ليتلّطف و
ا
ُ
ُ
لیّش ِعر ّن ِبكم أحدا؛ 1فرستاده بايد با لطافت عمل كند و هیچكس را بر (راز) شما

متوجه نسازد».

همچنین در سورههای قصص :آيۀ  ،42آل عمران :آيۀ  440و توبه :آيۀ  ،31به
 .4جن :آيه .01
 .0قانون مجازات اسالمی ،افرادی را كه به موجب قانون محرم اسرار مردم هستند (مانند وكالی
دادگستری ،كارگزاران بورس اوراق بهادار ،مركز آمار ،رسانههای عمومی و پزشکان ،جراحـان و
داروفروشان) ،در صورت افشای اسرار مستحق مجازات میداند.
 .9كهف :آيه .53
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اهمیت رازداری و خطر افشای آن پرداخته شده است.
در اين میان حفظ اسرار شخصی و خانوادگی خود و ديگران ،يکی از
فضیلتهای اخالقی بسیار مهم است .وجود اين صفت در هر انسانی ،نشانهی
كمال ايمان ،عقالنیت ،آزادگی ،امانتداری ،آيندهنگری و ثبات شخصیت
است.
ُ ُ ُ
وقّ ِس ِره؛ 3سینۀ عاقل ،صندوق
حضرت علی فرمودَ « :صد ُ ّر ال َع ِاق ِلّ صّند
ّ
سر اوست ».انسان عاقل هرگز گنجینهی اسرار خود را در معرض عموم قرار
نمیدهد.
در فرهنگ اسالمی ،انسان مسلمان نه تنها مؤظف بـه حفـظ اسـرار خـويش
است ،بلکه اسرار ديگران را هم پیش خـود نگـهمیدارد و هرگـز آن را بـدون
رضايت صاحبانشان افشا نمیكند؛ چراكـه افشـای آن ،گـاهی منشـأ حسـد،
كینهتوزی و رقابتهای ناسالم میشود ،افراد تنـگنظر و كینـهتوز بـر انسـان
هجوم میآورند و مصالح صاحبان راز به خطر میافتد؛ چنانكه قرآن شريف

در داستان حضرت يوسف

دربارۀ اهمیت پوشاندن راز فرمود:

«قال یا ُبن ّى لتق ُصص ُرؤ یاک على ِإخو ِتک في ِك ُيدوا لک كي ادا ِإ ّن
ّ
ُ
الّشيّطان ِل ِإلنس ِان عد ّو ُم ِبين؛[ 2يعقوب] گفت :ای پسرک من!
خوابت را بر برادرانت حکايت مکن كه برای تو نیرنگی میانديشند؛ زيرا
شیطان برای آدمی دشمنی آشکار است».

رازداری و تحكيم بنيان خانواده

ّ
مسلما هر كسی در زندگی خويش اسراری دارد كه جايگاه اجتماعی و اعتالی
 .4فتال نیشابوری ،روضة الواعظین ،ج  ،5ص .2
 .0يوسف :آيه .1
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شخصیت وی در گرو حفظ آن است .اين مهم ،زمانی بیشتر جلوه میكند كه
اسرار پنهانی مربوط به روابط زوجین و زندگی خصوصی آنان باشد .در اين
صورت ،حفظ اسرار خانواده از لوازم يک زندگی موفق ،آرام و بیدغدغه است.
در موفقیت خانواده يکی از قوانین الزم ،حفظ اسرار خود و ديگر اعضاست.
اين خصلت آثار و بركات فراوانی دارد كه مهمترين آن ،پايدارتر شدن زندگی،
استحکام آن و جلب اعتماد بیشتر همسران است.
برای همین ،خداوند متعال دو ركن اساسی خانواده ،يعنی زن و شوهر را
بهمنزلۀ لباسی قلمداد میكند كه بايد پیوستگی شديدی در تمام ابعاد زندگی با
هم داشته باشند.

3

يکی از ويژگیهای لباس ،عیبپوشی و محافظت از حريم خصوصی انسان
است و قرآن شريف اين پیام را میرساند كه اگر زن و مرد از افشای رازها و
اختالفات خود پرهیز كنند و عیبهای همديگر را بپوشانند ،يکی از مهمترين
وظايف خود را در تحکیم پیوند زناشويی انجام دادهاند .اين تعبیر ،نهايت ارتباط
معنوی مرد و زن و نزديکی آنها را به يکديگر و نیز مساواتشان را در اين زمینه
روشن میسازد.

از منظر پیشوای ششم ،امام جعفر صادق  ،اسرار هر شخصی فقط در
وجود او قرار میگیرد و مانند خون در رگ او جاری میشود؛ نه رگهای ديگران.
آن گرامی فرموده است« :س ّر َكّ منّ َدم َكّ َف َال َيجر َي َ ّن منّ َغي ّر َأو َداج َ ّك؛ّ 2
سر تو،
ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

همچون خون توست كه فقط بايد در رگهای تو جاری باشد».

ِ

آری رازهای میان زن و شوهر ،مانند خون در شريان حیاتی خانواده و جامعه
َ
َ ُ َ
 .4بقره :آيه ُ « :512ه ّن لباس لکم و ا ُنتم لباس ل ُه ّن».

 .0محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،20ص .25

زن و حفظ اسرار خانواده



79

است .پاسداری از آن هم ،بر عهدۀ زن و مرد است .همانطور كه خون ،عامل
بقای انسان است و اگر از بدن خارج شود ،جان هم پر میكشد ،اسرار خانواده
هم همینطور است .اگر رازهای پنهانی میان زن و شوهر افشا شود ،روح و روان
آن خانواده افسرده و پژمرده میشود؛ در حقیقت همسر به معنای هم ّ
سر است.
رازهای آنان به هم گره خورده و با افشای يکی ،ديگری هم لطمه خواهد خورد.
سعدی میگويد:
خامشی بـه كـه ضـمیر دل خـويش
ای ســـلیم! آب ز سرچشـــمه ببنـــد

با كسی گفـتن و گفـتن كـه مگـوی
كه چو پر شد ،نتـوان بسـتن جـوی

3

افشای رازهای خصوصی ،میتواند بهصورت بیان راز همسر برای ديگران،
بیان راز خود برای ديگران ،بیان راز ديگران برای همسر يا بیان رازهايی از زندگی
مشترک برای ديگران باشد .اين موارد ،هر كدام آثار سوئی بر روابط زن و شوهر
دارد؛ البته در مواردی استثنايی هم ،آثاری مثبت دارد كه اشاره خواهد شد.
نقش زن در حفظ اسرار

در اين میان ،نقش زن در حفظ اسرار شوهر چنان مهم است كه قرآن كريم،
بانوان شايسته را با آن ويژگی توصیف میفرمايد:

ّ
ُ
ّ
يب ِبما ح ِفظ الل ُه؛ 2همسران
«فالص ِالحات قا ِنتات ِ
حافظات ِللغ ِ
شايسته ،آنهايى هستند كه متواضعاند و در غياب همسر خود،
اسرار او را در مقابل حقوقى كه خدا براى آنان قرار داده حفظ
مىكنند».

در مقابــل ،همســران حضــرت لــوط و نــوح
 .4سعدی ،گلستان ،باب هشتم ،آداب صحبت.
 .0نساء :آيه .22

را بــه دلیــل افشــای راز
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همسرانشان نکوهش میكند و میفرمايد:

ُ
ا ّ
ّ
ُ
«ضرب الل ُه مثَل ِللذین كف ُروا امرأت نوح و امرأت لوط كانتا تحت
ُ
صالحي ِن فخانتاﻫما؛ 3خداوند برای كسانی كه
عبدی ِن ِمن ِع ِ
باّدنا ِ
َ
كافر شدهاند ،به همسر نوح و همسر لوط مثل زده است .آن دو تحت
سرپرستی دو بنده از بندگان صالح ما بودند كه به آنها خیانت كردند
(رازشان را فاش نمودند)».

عالمه طبرسی ،مفسر عالیمقام شیعه مینويسد« :زنان حضرت نوح و
ً
لوط كه در اين آيه خائن معرفی شدهاند ،قطعا خیانت جنسی نکردهاند؛ زيرا
تمام زنان پیامبران عفیف بودهاند؛ بلکه مراد افشای راز شوهرانشان بوده است؛
برای مثال ،زن حضرت نوح  ،كسانی را كه به وی ايمان میآوردند ،به حاكم

وقت و دشمنان آن حضرت گزارش میداد»2.
رازداری حضرت فاطمه

شیخ صدوق ،در كتاب شريف «امالی» ،از عايشه روايت میكند كه روزی
حضرت فاطمه

به محضر رسول خدا

آمد و بهصورت پنهانی با ايشان

گفتوگو كرد .وقتی دربارۀ مضمون گفتوگويش با پیامبر از او پرسیدم ،فرمود:
ُ

َ

ُ
ول الله؛ 1من ،راز رسول خدا را افشا نخواهم كرد».
ت ِألف ِشيَ ِس َ ّر َر ُس ِ ّ
« َما کّن ُ ّ

حديث دوست نگويم مگر به حضـرت دوسـت

كــــه آشــــنا ســــخن آشــــنا نگــــهدارد
 .4تحريم :آيه .52
 .0فضل بن حسن طبرسی ،مجمع البیان في تفسیر القرآن  ،ج ،52ص .223
 .9شیخ صدوق ،أمالی ،ص .131
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پىآمدهای افشای راز

فاشكردن اسرار خانواده از سوی زنان ،عواقب ناخوشآيندی دارد كه در بیشتر
مواقع ،دامنگیر خود فرد فاشكننده هم میشود .افشای اسرار ،سبب دوری از
موفقیت و حتی شکست فرد در راه تصمیمهايش میشود.
امام صادق

فرمود:

ُ
فشاء ِ
الس ِ ّر ُسقوطّ؛ 3برمال كردن راز( ،مايۀ) سقوط است».
« ِا ُّ

ما در اينجا به برخی از عواقب آزاردهندۀ افشای راز میپردازيم:
الف) غضب خدا

خداوند هرگز افشای رازها و عیوب را دوست ندارد و با ندای رسا فرموده است:

ُ ُ ُّ
ُ
وء ِمن القو ِل؛ 2خداوند ،افشاى بدىهاى
«لی ِحب الله الجهر ِبالس ِ

ديگران را دوست ندارد».

عالمه در تفسیر «المیزان» مینويسد« :اينکه قرآن فرمود ،خداوند سخن زشت
به جهر گفتن را دوست نمیدارد ،كنايه است از اينکه در شريعتی كه تشريع
1
فرموده ،اين عمل را نکوهیده شمرده و ممکن است به حد حرمت برسد».
ً
زنی كه راز همسرش را بیجهت و بهخاطر تمايالت نفسانی فاش كند ،قطعا
از رديف زنان نیکوكار و دوستان خدا خارج شده و گناهی انجام داده كه خسارت
جبرانناپذير آن به خود و خانوادهاش برمیگردد.
امام صادق

فرمود:

ََ َ
َ
ََ َ
ات َنف ِسه؛ 4كسى كه پردۀ
« َمنّ کشفّ ِح َج َابّ غي ِر ِّه انكشفتّ َعو َر ُ ّ

 .4ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .251
 .0نساء :آيه .521
 .9سید محمدحسین طباطبايی ،المیزان ،ج  ،2ص .025
 .1اربلی ،كشف الغمة ،ج  ،0ص .511
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اسرار ديگرى را بردارد ،عيوب اسرار خودش نيز برمال خواهد
شد».
ب) شيوع سريع اسرار

هر زن و شوهری میدانند كه اگر اسرار خصوصی از حريم خانواده بیرون رفت،
بهسرعت گسترش میيابد و هرگز قابل بازگشت نیست؛ بهويژه در عصر ما كه در
عرض چند لحظه ،در فضای مجازی به گوش همه میرسد .انسان با نشر اسرار
خود نزد ديگران ،بستر تحقیر خودش را فراهم میكند.
امام علی

میفرمايد:

َ َ َ ُ َ ََ َ ُ َ َ ُُ ُ َ
ّ َ ُ ُ ُ َ
ك؛ 3سر تو مايۀ
ور ّ
ان ثب
ن أذعت ّه ک ّ
وركّ ِإنّ کتمت ّه ف ِإ ّ
« ِسركّ سر
خوشحالى توست ،به شرطى كه آن را كتمان كنى .اگر افشا
كنى( ،اى بسا) مايۀ هالك تو مىشود».

ً
اگر زن دوست دارد كه شوهرش با او كامال يکرنگ باشد و چیزی را پنهان
نسازد ،بايد بهقدری رازنگهدار و بااحتیاط باشد كه بدون اجازۀ شوهر ،برای
هیچكس و در هیچ حال چیزی را بازگو نکند؛ حتی برای خويشان و دوستان
صمیمیاش .در رازداری ،صحیح نیست راز شوهر را به ديگری بگويید و بعد،
ً
سفارش كنید كه او به كسی نگويد؛ زيرا او هم حتما دوستانی دارد ،و ممکن
است اسرار شما را در اختیار آنان قرار دهد و بعد ،سفارش كند كه به كسی
نگويند و پس از مدتی اندک ،انسان متوجه میشود كه اسرارش فاش شده است.
2
كـــل س ّ
ـــر جـــاوز االثنـــین شـــاع
گفت لیکن فـاش گـردد از سـماع
بنابراين ،شخص عاقل ،اسرارش را به هیچكس نمیگويد.
 .4لیثی واسطی ،عیون الحکم والمواعظ ،ص .011
« .0هر رازی كه از دو نفر فراتر رفت ،پخش خواهد شد».
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ج) سلب اعتماد ديگران

ً
اگر بانويی نتواند راز نگهدار باشد ،قطعا اعتماد ديگران از او سلب خواهد شد.
زنی كه رازدار شوهرش نباشد ،جايگاهش را در خانواده و نزد شوهر از دست
خواهد داد .افشاكننده راز ،حتی از منظر اهل بیت

هم در معرض نکوهش

است.
امام سجاد

میفرمايد:

َ
ِ
ََ
ََ ُ َ ََ
َ َِ
ض لح ِ ّم
ت خصلتي ِ ّن ِفي الش َيع ِّة لّنا ِب َبع ِ ّ
ت َوالل ِّه أني افتدي ّ
« َو ِدد ُ ّ
ََ َ ََ
ان؛ 3به خدا سوگند! دوست دارم برای جبران
ق َ ّو ِقل ّة ال ِكت َم ِ ّ
َس ِاع ِدي الّنز ّ
دو خصلت شیعیان ،مقداري از گوشت بازويم را فديه دهم؛

شتابزدگي و رازدار نبودن».
د) خيانت در امانت

كسی كه بتواند اسرار خود و ديگران را حفظ كند ،بهيقین فردی امین قلمداد
میشود .او در حقیقت ،امانتداری شايسته است .امام صادق

مهمترين درجۀ

امانتداری را حفظ اسرار  -كه به نوعی امانت است  -شمرد.
او میفرمايد:

َ َ ُ ُ َ ُ َ
َ َ ُ َ َ َ ََ ََ َ َ ُ َ ِ َ َ ََ َ
األم َ
ال َ ّو
ـو ِ ّ
ين أ ِميّناّ حتي يؤتم ّن علي ثالث ٍّة فيؤديها علي
ون األ ِم ّ
«اليك ّ
َ
َ
ََ
2
األس َر ّ َ ُ ُ
وج َ ّو إنّ َحف َ ّ َ َ َ َ َ َ
ين؛
س ِبـأ ِم ٍ ّ
اح َدةّ فلـي َ ّ
ار ّو الفر ِ ّ ِ ِ
ظ اثّني ِ ّن ّو ضي ّع و ِ
ِ

كسی را نمیتوان امین دانست ،مگر اينکه در سه چیز امانت داده

شود و آن را ادا كند :اموال ،اسرار و نوامیس كه اگر در دو مـورد از
عهده برآيد و در يکی خیانت كند ،امین نخواهد بود».
 .4كلینی ،كافی ،ج  ،0ص  ،005ح .5
 .0میرزاحسین نوری ،مستدرك الوسائل ،ج  ،52ص .21

76



رهتوشه راهيان نور محرم (9314ويژة خواهران)

ناگفته نماند طبق اين حديث ،اهمیت حفظ اسرار ،مهمتر از حفظ اموال
است و امانتداری در اموال آسانتر از اسرار است.
اگر خدای ناكرده ،زن يا شوهر بخواهد در زندگی مشترک از اعتماد همسر
سوءاستفاده كرده و راز همسرش را فاش كند ،به آرمان خانواده خیانت كرده و
زندگی خود ،همسر و فرزندانش را در معرض نابودی و فروپاشی قرار داده است
و سرانجام از خیانت خود هم بهرهای نخواهد برد؛ چراكه عاقبت خیانت،
بیچارگی ،سرگردانی و بینتیجه بودن تالشهای فرد خائن است.
قرآن میفرمايد:

ّ ّ
ائنين؛ 3قطعا خداوند ،نيرنگ خائنان را
«أن الله لی ِ
هدى كيد الخ ِ
به جايى نمىرساند».

خیانت زن به مرد ،میتواند در شکلهای مختلفی بروز داشته باشد:
خیانت مالی؛ يعنی زن در غیاب و بیاذن مرد ،در اموال او تصرف كند و در
جايی كه رضايت ندارد ،مصرف كند و به مرد نگويد.
خیانت عرضی (آبرويي)؛ يعنی زن اسرار مرد را فاش و او را نزد ديگران
بیآبرو كند.

2

گذشته از آن ،از منظر قرآن كريم خدعه (نیرنگ و فريبکاری) از صفات كفار
و منافقان است.

1

زن و شوهر بايد راز هم را حفظ كنند .زن نبايد راز شوهرش را پیش كسی باز
 .4يوسف :آيه .10
 .0خیانت مرد به زن هم انواعی دارد كه از جملۀ آنهـا ،میتـوان بـه آزار همسـر ،چشـمچرانی
بیرون منزل كه خیانت با چشم است ،روابط نامشروع يا خودداری از پرداخت حقـوق زن و يـا
دادن نسبتهای ناروا به او اشاره كرد.
 .9مائده :آيه  52و انفال :آيه .11

زن و حفظ اسرار خانواده
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گويد .مرد هم نبايد در جمع دوستان يا مهمانی ،راز همسرش را فاش كند .آنان
بايد اسرار هم را پوشیده نگهدارند تا زندگی شیرين و مستحکمی داشته باشند.
امام علي

در سخنی حکیمانه فرمود:

َ َ َ َ َ ُ
َ
اطباّ ِس َرك؛ 3امور و اسرار خودت را
ظ أمر ّ
«احف ّ
ك ّو التّن ِكحّ خ ِ
نگهدار و دختر رازت را عروس هر خواستگاري نكن».

به شمشیرم زد و بـا كـس نگفـتم

كه راز دوسـت از دشـمن نهـان بـه

هـ) تحقير در جامعه

اگر زن يا مردی نتواند اين وظیفۀ مهم خانوادگی را رعايت كند ،بايد منتظر
عواقب اسفبار و دردناک آن باشد.
امام علی

میفرمايد:

َ
َ
َ َ
يره؛ 2كسى كه نتواند
ظ ِس ِر ِّه لم َيق َ ّو ِل ِس ِّر غ ِّ
ف َعنّ ِحف ِ ّ
« َمن ض ُع ّ

رازدار اسرار خود باشد ،نمىتواند اسرار ديگران را نيز حفظ
كند».

زنی كه در حفظ اسرارش ،ناتوان يا بر آن بیاعتناست ،نمیتواند رازدار
خانواده و همسرش باشد و نبايد توقع داشته باشد كه همسرش هم ّ
سر او را
پوشیده نگهدارد .در نتیجه ،اسرار پنهانی آنان فاش شده ،آبرويشان میان مردم
خواهد ريخت و جايگاه اجتماعی خود را نیز از دست خواهند داد.
و) تزلزل بنيان خانواده

حفظ اسرار خانواده ،از مهمترين علل استحکام بنیان آن است؛ چنانكه افشای
 .4تمیمی آمدی ،تصنیف غررالحکم ،ص .202
 .0همان ،ص .123
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رازهای خصوصی بین زن و شوهر ،عامل فروپاشی بنیان خانوادههاست.

قرآن در آيات سورۀ تحريم 3،اين امر مهم را يادآور شده ،يکی از علل تزلزل

روابط زوجین را افشای راز میداند و میفرمايد:

ا
ّ ّ
بى ِإلى بع ِض أزو ِاج ِه ح ِدیثا فل ّما ن ّبأت ِب ِه و أظهر ُه
«و ِإذ أسر الن ِ
ّ
الل ُه علي ِه ع ّرف بعّض ُه و أعرض عن بعض فل ّما ن ّبأﻫا ِب ِه قالت من
أنبأك ﻫذا قال ن ّبأ ِنى الع ِل ُيم الخ ِب ُير؛ هنگامی كه پیامبر اكرم ،

رازی را با يکی از همسرانش 2در میان نهاد ،او آن را فاش كرد.

وقتی پیامبر

به همسرش خطای او را گوشزد كرد ،او پرسید

چه كسی تو را از اين راز نهانی آگاه ساخت؟ فرمود خداوند دانا
و آگاه ،آن را به من اطالع داد!»
در ادامۀ آيه ،خداوند متعال آن همسر خطاكار را توبیخ كرده و يادآور میشود
كه اين عمل ناپسند ،ممکن است موجب جدايی آنان از همسرشان شود و
میفرمايد:

ّ
ّ
ُُ ُ ُ
وبكما و ِإن تظاﻫرا علي ِه ف ِإ ّن الله
« ِإن ت ُتوبا ِإلى الل ِه فقد صغت قل
ُ
ُ
ُﻫو مول ُه و ِج ِبر یل و ص ِال ُح ال ُمؤ ِم ِنين و المَل ِئكة بعد ذ ِالك ظ ِهير
ا ا ُ
ّ ُ
* عسى ر ُب ُه ِإن طلقك ّن أن ُیب ِدل ُه أزواجا خيرا ّمنك ّن ُمس ِلمات
ا
ُمؤ ِمنات قا ِنتات تائبات ع ِابدات سائحات ث ّيبات و أبكارا؛ اگر
شما توبه كنيد به نفع شماست كه دلهايتان از حق منحرف شده
است .اگر همينطور با افشاى اسرار خانوادگى عليه همسر
بزرگوارتان اقدام كنيد ،كارى از پيش نخواهيد برد؛ زيرا خداوند

 .4تحريم :آيات  2 ،2و .1
 .0فیض كاشانی ،تفسیر الصافی ،ج  ،1ص .532
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ياور اوست و همچنين جبرئيل و مؤمنان صالح و فرشتگان
پشتيبان اويند .اميد است اگر او شما را طالق دهد ،پروردگارش
به جاى شما همسرانى بهتر براى او قرار دهد؛ همسرانى
مسلمان ،مؤمن ،متواضع ،توبهكار ،عبادتكننده ،مهاجر،
غيرباكره و باكره».

3

ز) ورود اغيار در حريم خصوصى

زنانی كه رازهای خانوادگی را بیرون از خانه بازمیگويند ،در حقیقت نامحرمان
را به حريم خصوصی خود دعوت كرده و آنان را بر خود مسلط نمودهاند.
نامحرمان با اطالع از وضعیت داخلی و اخبار شخصی خانواده ،قادر خواهند
بود همواره ديگر مسائل آنان را نیز رصد كنند.
امام علی

فرمود:

َ َ
ّ َ َ
َ َ َ َ َ
ت ّأ ِس َير ُّه؛2راز تو اسير توست؛ اگر
ک أ ِس ُير َکّ ف ِإذا أفشيت ُّه ِصر ّ
« ِسر ّ

آشكارش ساختى ،تو اسير آن شدهاى».

مرز افشاگری خوب و بد

ً
اين را هم بدانید كه مخفیكاری نابجا با حفظ اسرار كامال متفاوت است .زمانی
كه زن و شوهری يا دوستان آنان واقعیتهای انکارناپذيری را با دروغپردازی
مخفی میكنند ،نه تنها كمکی به خانواده نمیكنند ،بلکه موجبات تزلزل اركان
خانواده را در درازمدت فراهم میسازند.
 .4اين آيات دربارۀ افشای رازی خانوادگی ،از سوی يکی از همسران رسولخدا
است.
 .0لیثی واسطی ،عیون الحکم والمواعظ ،ص .011

نـازل شـده
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رسول خدا

در اين زمینه فرمود:

َ
ََ َ َ َ َ ُ ُ َ َ
ام ال َج ِائ ُ ّر َ ّو
ب َهوى ُمبت ِدعّ َ ّو ِاْل َم ُّ
اح ُ ّ
«ثالثةّ ليسّ لهمّ حرمةّ ص ِ
َ
اس ُ ّق ّال ُمع ِل ُ ّن ِبال ِفس ِ ّق؛ 3براي سه كس حرمتي در نگهداشتن رازشان
الف ِ

نیست :شخص بدعتگذار و هواپرست ،پیشواي ظالم و فاسقي كه
فسقش را آشکار ميكند».

پنهانكردن اعتیاد ،دروغگويی ،صفات زشت اخالقی ،انحرافات عقیدتی،
ً
خیانت به كشور و مواردی از اين قبیل كه پنهانكاری نابجاست ،كامال با رازداری
صادقانه متفاوت است.
عوامل و زمينههای افشای راز

ضعف نفس و ايمان  ،سستی عقل ،خودخواهی ،عصبانیت ،هیجان احساسات،
تسلط بر شوهر ،كینهتوزی ،آسان بودن ارتباطات ،ابتال به بیماریهای روحی و
اخالقی و نقدپذير نبودن شوهران ،میتواند از انگیزههای افشای راز در خانمها
باشد.

همچنین ُپرحرفی ،عقدۀ حقارت و دوستیهای صمیمانه از عوامل افشای

راز هستند؛ برای مثال خانمهای پرحرف ،برای اشباع میل سخنگويی ،از هر
دری سخن به میان میآورند و يافتههای خويش را به ديگران انتقال میدهند.
چنین كاری سبب پرده برداشتن از اسرار آدمی میشود.
عصبانيت از عوامل افشای راز

ً
زنها زودتر از مردها تحت تأثیر عواطف و احساسات قرار میگیرند .معموال
احساسات آنها بر تعقالتشان غلبه دارد .وقتی عصبانی میشوند ،خويشتنداری
ّ .4
حر عاملی ،تفصیل وسائل الشیعة ،ج  ،50ص .013
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برایشان دشوار است .در آن لحظه امکان دارد از اسراری كه در اختیار دارند
سوءاستفاده كنند و اسباب گرفتاری مرد را فراهم سازند .شايد خوانندگان محترم،
به اين نوع حوادث ،آگاهی داشته باشند! ولی برای نمونه توجه شما را به داستان
زير جلب میكنیم:
زنی به نام  ...با فاش كردن راز شوهرش باعث شد كه او به يک سال زندان
محکوم شود .او میگويد« :من شوهرم را از جان و دل دوست داشتم؛ ولی
چندیست كه به من كممحبت شده است .اين كار را كردم تا از اين پس بیشتر
دوستم بدارد.
اين خانم گردنبند گرانقیمت خواسته بود؛ ولی شوهرش زير بار نرفت .او
هم تقلب در ازدواجشان را فاش كرد تا وی به زندان بیفتد.

3

راههای درمان

توسعۀ صداقت و رفاقت ،توجه به عواقب دنیوی و اخروی ،خشکاندن ريشهها،
افزايش سعۀ صدر ،تمرين كتمان ّ
سر ،آگاهی از بركات رازداری ،درددل با محرم
اسرار ،انتقادپذيری شوهران و عادت به كمحرفی و سکوت ،از روشهای درمان
اين رذيلۀ اخالقی در خانمهاست.

2

اگر بانويی نتواند رازش را پنهان كند ،بهتر است با محرم اسرار حقیقی درددل
كند و روح و جانش را با نجوا و ارتباط با حضرت حق سبک نمايد كه با
پشتیبانی او دلگرم و آرام میشود؛ البته بهترين رازدار بندگان ،خالق ستار و
 .4ابراهیم امینی ،همسرداری ،ص .512
 .0البته برای شرح ريشهها و عوامـل افشـای راز ،راههـای درمـان و همچنـین بركـات رازداری
مقالهای مستقل نیاز است.
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پردهپوش مهربان است .قرآن درددل همسر فرعون را با خداوند متعال چنین نقل
میكند:

 .4تحريم :آيه .55

ا
« ِإذ قالت ر ّب اب ِن لي ِعندك بيتا ِفي الج ّن ِة و ن ّجني ِمن ِفرعون و
ّ
عم ِل ِه و ن ّجني ِمن القو ِم الظ ِالمين؛ 3وقتی گفت پروردگارا! خانهای
برای من نزد خودت در بهشت بساز و مرا از فرعون و كار او نجات ده و
مرا از گروه ستمگران رهايی بخش!»

