
  با همسر فتارشناسی امام خمینیر

 *زاده عیسی عیسیاالسالم والمسلمین  حجت

 اشاره

ــویی، از ــؤثرترین روش  روش الگ ــرین و م ــی از    بهت ــت. یک ــانی اس ــت انس ــای تربی ه

توانـد الگـوی ارزشـمندی     در ابعاد گوناگون زندگی میهای عصر ما که سیره او  شخصیت

گیـری از سـیره آن عزیـز    همـان گونـه کـه بهـره     .استبرای همگان باشد، امام خمینی

 های فردی و سیاسی، آثار و برکات فراوانی را به همراه دارد، الگو قرارسفرکرده در عرصه

 آفرین باشد.  بخش و کمالالهام هاتواند برای خانوادهدادن سیره خانوادگی ایشان نیز می

در برخورد با  کوشیم تا خوانندگان محترم را با سیره و رفتار امامدر این نوشتار می

شان آشنا سازیم. احترام و محبت به همسر، توجه به سالمتی او، خوب همسر گرامی

 سخن گفتن با همسر و مراعات حال او و نیز توصیه به فرزندان در رعایت احترام

در مواجهه با همسر خویش  همسر، از جمله رفتارهای اخالقی و معنوی امام خمینی

 ای سالم، شایسته توجه است.به خانواده یابی دستاست که برای 

 ـ احترام و محبت به همسر الف

احترام و محبت در روابط خانوادگی، نقش بسیار مهمی در سالمت خانواده دارد. هرچه 

تری برخوردار باشد، زندگی خانوادگی از آرامش و لذت افزون احترام و محبت بیشتر

های خداوند خواهد بود. حفظ حرمت زنان و رعایت آداب معاشرت با آنان، از توصیه

  1بر مردان است.

شادابی کانون خانواده، بستگی به حضور بانشاط زن در این کانون دارد؛ اما نشاط زن، 

همچون ،علی  یگر وابسته است. زن به فرمودهبه احترام و محبت مرد و زن به یکد

                                                
 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. *

 «زنان به طور پسندیده معاشرت کنید. ؛ باوعاشِروهُنَ باِلْمَعْرُوفِ: »19سوره نساء، آیه . 1
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راستی طراوت یک گل، مرهون مراقبت یعنی همانند یک گُل است و به 1ریحانه است؛

 باغبانی مهربان است. 

استاد مطهری لزوم عشق، احترام و ابراز محبت نسبت به زن را با تشبیه زیبایی این  

و زن به منزله چشمه و فرزندان، گلها و مرد، مانند کوهسار است »اند: گونه بیان کرده

گیاهان. چشمه باید باران کوهسار را دریافت و جذب کند تا بتواند آن را به صورت 

ها را شاداب و خرم کند. پس همان گونه که آب صاف و زالل بیرون دهد و گل و سبزه

رکن حیات دشت، باران کوهستانی است، رکن حیات خانوادگی نیز احساسات و 

باشد که در پرتو آن، هم زن، هم زندگی و هم فرزندان، طف مرد نسبت به زن میعوا

 2«گیرد.صفا و جال و خرمی می

به سبب این نیروی عظیم و اثربخشی فوق العاده آن است که در دین مقدس اسالم، از 

های بسیاری در زمینه محبت و اظهار عالقه سفارشو ائمه اطهارجانب پیامبر

ْهِلُكْمُ»فرموده: سر بیان شده است؛ چنانکه رسول خدانسبت به هم ُِلَ َخْيُرُكْمَُخْيُرُكْم
َُلئيٌمُ ُِاّل َُولَاهاَنُهنَّ يٌم ُِاّلَكر ساَء ُالِنّ َُاْكَرَم ُما ْهلى؛ ُِلَ َُخْيُرُكْم تان با بهترین شما، بهترین 3؛وَانا

زنان را تکریم نکنند خانواده است و من، بهترین شما با خانواده هستم. جز اهل کرامت، 

 هر گاه»در سخن دیگر، حضرت فرمود: « های پست، زنان را تحقیر ننمایند.و جز انسان

  4«شود.ای زیاد شود، محبتش نسبت به همسر زیاد میایمان بنده

من گمان ندارم که بر ایمان مردی، خیری »نیز در این باره فرموده: امام صادق

و در جایی دیگر  5«عالقة او به همسرش زیادتر شود.اضافه شود، مگر آنکه محبت و 

ساِءُ»فرمود:  ُالنِّ ْنبياُُحبُّ  «دوست داشتن همسر )زن(، از اخالق انبیا است. 6؛ِمْنَُاْخَلِقُاْلَ

 ده است: روموالی رومی در باره اثر محبت، این گونه س

 ها زرین شودوز محبت مس ها شیرین شوداز محبت تلخ

                                                
 «اَلْمَرئَةُ رَیْحانََةٌ لَيْسَتْ بِقَهَْرَمانَةٍ.: »31. نهج البالغه، نامه 1

 . 287ش، ص 1369مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسالم، تهران: انتشارات صدرا، . 2
 . 50، ص 43ق، ج 1413، مؤسسه الرسالةحسام الدین، کنز العمال، بیروت: المتقی الهندی، عالء الدین، علی بن . 3

 . 157، ص 14ق، ج 1405نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، قم: مؤسسه آل البیت، . 4
 . 157، ص 14ق، ج 1409حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت، . 5
 . 157، ص 14سائل، پیشین، ج نوری، میرزا حسین، مستدرک الو. 6
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 افی شودـردها شوز محبت دَ صافی شودردها از محبت دُ

 شودل میها مُوز محبت سرکه شوداز محبت خارها گل می

های قرآن کریم و ائمه هایی که توانسته است با عمل کردن به توصیهیکی از شخصیت

در برخورد با همسر خویش، الگوی ارزشمندی برای همه همسران باشد، هدی

های دیگر زندگی نیز، یکی از بهترین ه در عرصهاست؛ همان گونه ک امام خمینی

 باشد. میالگوها بعد از معصومین

هایی را از خود به یادگار گذاشتند شان، نمونهایشان در برخورد و رفتار با همسر مکرمه 

تواند فضای خانه را معطر سازد و صفا و صمیمیت را به جمع گیری از آنها میکه الگو

 خانواده هدیه نماید. 

 شود: به همسرشان اشاره می در اینجا به چند نمونه از احترام و محبت امام

 . نقش فداکاری همسر در احترام به وی1

ودند، یک بار که همسر امام به مسافرت رفته ب»نقل کرده است:  زهرا اشراقی، نوه امام

گفتیم: شوخی میکردند، ما بهکردند. وقتی ایشان اخم میتنگی میامام خمینی خیلی دل

کنند. خالصه  خندند. وقتی نباشند، آقا ناراحت هستند و اخم میاگر خانم باشند، آقا می

سر آقا گذاشتیم، اخم ایشان باز نشد. باألخره من گفتم: خوش به حال  ما هرچه سربه

شان دارید و امام گفتند: خوش به حال من که چنین قدر دوستین خانم که شما ا

 1«همسری دارم. فداکاریی که خانم در زندگی کردند، هیچ کس نکرده است.

 . احترام به همسر هنگام غذا خوردن2

نشستند، امام مادر اگر سر سفره نمی»نقل کرده است:  صدیقه مصطفوی، دختر امام

ماندند؛ ولو اینکه همه سر سفره حاضر باشند. وقتی که خوردند، منتظر میغذا نمی

کردند. احترام امام به خانم، آنچنان بود که آمد، آقا شروع به خوردن غذا میمان میوالده

شان توی سفره نرفت، سال زندگی، امام زودتر از خانم دست 60اگر بگویم که در طول 

 2 «ام.دروغ نگفته

                                                
 . 226ش، ص 1389میر شکاری، اصغر، هم نفس بهار، تهران: عروج، . 1

 . 70، تهران: انتشارات عروج، ص هایی از سیره امام خمینیرجایی، غالمعلی، برداشت. 2
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 تربيت فرزندان . احترام به تصميم همسر در3

شان سفارش و اسالم، مکتب تربیت است و والدین را به تربیت نیکوی خود و فرزندان

ُُقواُ»: تشویق نموده است. خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است ُآَمنوا ُاَلذيَن ها َُايُّ يا
را از آتش نگاه تان اید! خود و خانوادهای کسانی که ایمان آورده 1؛َاْنُفَسُكْمُوَاهليُكْمُناراُ 

 «دارید.

َُيْغِفْرَلُكْمُ»فرماید: نیز در این مورد می پیامبر اکرم ُوَاْحِسُنواآداِبُكْم َُاولَدُكْم  2؛َاْكِرُموا

 «فرزندان خود را گرامی بدارید و آنان را خوب تربیت کنید.

های ترین عنصر تعامالت خانوادگی، وقتی به آموزهپدر و مادر در جایگاه محوری

ای توانند الگوی قابل قبول و ارزندهقی در روابط همسری توجه و التزام داشتند، میاخال

های دینی به فرزندان خود باشند. بر این اساس، احترام به برای انتقال مفاهیم و آموزه

 تواند نقش مهمی در تربیت فرزندان داشته باشد. همسر می

آید  یادم می»گوید: کته مهم تربیتی، میدر توجه ایشان به ن فریده مصطفوی، دختر امام

کردیم. توپ را زدیم و شیشه را شکستیم. آقا که بچه بودم و با توپ توی اتاق بازی می

)امام( خیلی ناراحت، آمدند که ما را تأدیب کنند که چرا این کار را کردیم، من گفتم: 

را گفتم، ایشان هیچ نگفتند خانم به ما گفتند: در اتاق بازی کنید، عیبی ندارد. تا من این 

 3«و سرشان را پایین انداختند و از اتاق بیرون رفتند و ما را تنبیه نکردند.

 . احترام به مهمانان همسر4

گذاشتند شان را در خانه به شکلی آزاد میامام، خانم»چی نقل کرده است: مرضیه حدیده

آمدند از خصوصی داشتند، میکردند که مثالً روزی که خانم مهمان و به او احترام می

توانم به این قسمت بیایم و غذا بخورم پرسیدند: امروز می گرفتند و میایشان اجازه می

 4«توانم بیایم و داخل حیاط قدم بزنم؟یا می

                                                
 . 6سوره تحریم، آیه . 1
 . 103، ص 2ش، ج 1379شهری، محمد، میزان الحکمه، قم: دار الحدیث، محمدی ری. 2
 . 133، ص 3ش، ج 1381پای آفتاب، تهران: انتشارات پنجره، رضا، پابهستوده، امیر. 3

 . 76و  75، پیشین، ص هایی از سیره امام خمینیرجایی، غالمعلی، برداشت. 4
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 . احترام به همسر هنگام عصبانيت5

امام، به من »با ایشان گفته است:  همسر امام، خانم خدیجه ثقفی، در باره برخورد امام

دادند؛ یعنی یک حرف بد یا زشت به من گذاشتند و خیلی اهمیت میخیلی احترام می

کردند. همیشه در احترامی و اسائه ادب نمیزدند. ایشان در اوج عصبانیت، هرگز بینمی

خوردن آمدم، سر سفره کردند و همیشه تا من نمیاتاق جای خوب را به من تعارف می

 1«گفتند: صبر کنید تا خانم بیایند.ها هم میکردند. به بچهغذا را شروع نمی

 . احترام به همسر هنگام سفر6

خواستند مسافرت بروند،  همسر امام وقتی می»گفته است:  مسیح بروجردی، نوه امام

در هر ساعتی از روز که بود، حتی اگر ساعت دو بعد از ظهر که وقت استراحت امام 

بود، ایشان با همه نظمی که در برنامه روزانه زندگی خود داشتند، به احترام خانم تا در 

کردند و موقعی که همسر امام از آوردند و خانم را بدرقه میحیاط منزل تشریف می

دادند که یک چیز خنک گشتند، اگر فصل گرما بود، امام دستور میمسافرت بر می

فرمودند اتاق را گرم ه کنند، یا اگر فصل سرما بود، میای آماددرست کنند و هندوانه

 2«کنند.

 . نقش وفاداری در احترام همسر7

یک بار از امام پرسیدم: شما چرا این قدر به خانم »کند: نقل می زهرا اشراقی، نوه امام

عالقه دارید؟ گفتند: برای اینکه خیلی وفادار بوده، خیلی فداکار بوده، زجری که خانم 

گفتند: از من راضی باش؛ من خیلی در ده، هیچ کس نکشیده. همیشه به خانم میکشی

 3«ام.حقت بدی کرده

 ب ـ توجه به سالمتي همسر

تواند سبب تحکیم خانواده و باعث دلگرمی همسر در زندگی یکی از عواملی که می

به  های عشق واقعیشود، توجه شوهر به سالمتی همسر است؛ زیرا این توجه از نشانه

                                                
 . 78و  77همان، ص . 1
 . 81همان، ص . 2
 . 69همان، ص . 3
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همسر است و ابراز نگرانی از هر گونه ناراحتی و بیماری همسر، سبب زیاد شدن عالقه 

در اهمیت دادن به سالمتی همسر خویش،  بین زوجین خواهد شد. توجه امام خمینی

 تواند الگوی ارزشمندی برای همگان باشد. می

ناراحتی معده پیدا کرد که یک بار خانم امام، : »بنا بر اظهارات یکی از خدمتکاران امام

برداری شوند. امام به من فرمودند: لحظه به  قرار شد به بیمارستان منتقل شوند و نمونه

توجه و  گر نشان [این امر،]لحظه وضعیت خانم را تلفنی بپرس و به من اطالع بده؛ که 

مام اهتمام خاص امام به وضع مزاجی خانم بود و من هم لحظه به لحظه وضعیت را به ا

کردند، امام زمان با اینکه همسر امام را آماده عمل در بیمارستان میکردم. همگزارش می

به من پنجاه هزار تومان پول دادند تا در میان مردم مستضعف جنوب شهر تقسیم کنم. 

بخش بودن عمل جراحی را به امام دادم، بیست هزار تومان دیگر به بعد که خبر رضایت

  1«خرج خانواده خودت باشد.»ند: من دادند و فرمود

یک زمانی، هم امام بیمار بودند و هم »گوید: می در همین باره یکی از دختران امام 

گفتند: من ماند، فوراً میخانم. ما معموالً دو سه نفر بودیم. اگر یکی از ما نزد امام می

کردند اتاق بیرون می خواهم، بروید پیش مادرتان. و با اوقات تلخی ما را ازکسی را نمی

  2«که خانم تنها نماند.

های عمر امام که در در آخرین لحظه»نیز در این باره گفته است:  دختر دیگر امام

کردند، اگر قادر به صحبت بودند، بردند، هر وقت چشم باز میشرایط سختی به سر می

گفتند: پیش شما؟ می اند، بگوییم بیایندگفتیم: خانم خوبگفتند: خانم چطورند؟ میمی

کند، بگذارید استراحت کنند. چون خانم یک هفته قبل از نه، خانم کمرشان درد می 

عمل آقا، به مناسبتی کمرشان یک مقدار ناراحتی پیدا کرده بود که دکتر گفته بود: باید 

  3«مدتی استراحت کنند.

 ج ـ نيکو سخن گفتن

 ادب است آدم نیستزاد اگر بیآدمی     فرق بین آدم و حیوان ادب است             

                                                
 . 72همان، ص. 1
 . 174، ص 1پیشین، ج ، آفتابپای ستوده، امیررضا، پابه. 2

 . 80، پیشین، ص هایی از سیره امام خمینیرجایی، غالمعلی، برداشت. 3
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یکی از مواردی که تأثیر بسیاری در سالمت خانواده دارد و بارزترین مصداق تکریم و 

باشد، شیوه برقراری ارتباط کالمی زن و شوهر و رعایت ادب احترام به همسر می

نسبت به یکدیگر است؛ به سخن دیگر، بسیاری از دعواهای خانوادگی از رعایت 

نکردن ادب و عدم توانایی زوجین در رساندن مقصود به یکدیگر است. کلمات، بار 

 توانند بر مخاطب، اثر مثبت یا منفی بگذارند. عاطفی دارند و می

پرسد: چرا غذا به عنوان مثال، اگر شوهر در جواب به سؤال همسرش که می

آورد، م را به اشتها میبا اینکه بوی غذایت آد»ای؟ بگوید: خوری؟ مگر غذا خورده نمی

، این گونه سخن گفتن، بسیار ارزشمندتر و اثرگذارتر است «دانم چرا میل ندارم!اما نمی

 « خیال شدی!آید یا کجا غذا خوردم، باز کجاز این غذا خوشم نمی»از اینکه بگوید: 

ُ»در باره تأثیر سخن نیکوی شوهر بر همسر فرمودند: پیامبر گرامی ُجِلَُقْوُل الرَّ
َُاَبداُ  َُقْلِبها ُِمْن ُلَيذَهُب َک ُُاِحُبّ ى ُِانِّ َِ سخن مرد به همسرخود که دوستت دارم،  1؛ِلْلَمْرَئِة

 « رود.هرگز از قلب زن بیرون نمی

نیز در برخورد کالمی با همسر مکرمه خویش سیره ارزشمندی به یادگار  امام خمینی

 شود. ه میگذاشتند که در اینجا به بعضی از آنها اشار

-امام به من خیلی احترام می»گوید: با وی می در شیوه سخن گفتن امام همسر امام

زدند. ایشان حتی دادند؛ یعنی یک حرف بد یا زشت نمیگذاشتند و خیلی اهمیّت می

 2«کردند.احترامی و اسائه ادب نمیدر اوج عصبانیّت، هرگز بی

گفتار، نهایت ادب را حتی در نگارش نامه به عالوه بر رعایت ادب در امام خمینی

 شود:ها اشاره میکرد که در اینجا به یکی از آن نامههمسرش نیز رعایت می

تصدقت شوم، الهی به قربانت بروم. این مدت که مبتالی به جدایی از آن نورچشم »

ش عزیز و قوّت قلبم گردیدم، متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آیینه قلبم منقو

است. عزیزم، امید دارم خداوند شما را به سالمت و خوش در پناه خودش حفظ کند. 

گذرد؛ ولی بحمداهلل تاکنون هر چه پیش آمد، خوش باشد، میمن با هر شدتی  [حالِ]

بوده و اآلن در شهر زیبای بیروت هستم. حقیقتاً جای شما خالی است. فقط برای 
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دارد. صد حیف که محبوب عزیزم همراه  تماشای شهر و دریا خیلی منظره خوشی

نیست که این منظره عالی به دل بچسبد... من از قِبَل همه نائب الزیاره هستم. به خانم 

شمس آفاق سالم برسانید و به آقای دکتر سالم برسانید. به خاورسلطان و ربابه سلطان 

 1«سالم برسانید. ایام عمر و عزت مستدام. تصدقت، قربانت، روح اهلل.

 دـ همياری و همکاری در کارهای خانه

 است. رسول اکرممند  همکاری مرد در کارهای خانه، از دیدگاه اسالم بسیار ارزش

ها است، هم خودش در کارهای منزل مثل دوشیدن که بهترین الگو برای همه انسان

کرد و هم دیگران را به گوسفند و شتر، جارو کردن و وصله کردن جامه، همکاری می

 نمود. این کار سفارش می

ُوَاناُ»فرموده است:  امیر مؤمنان، علی ُالَقَدِر ُِعْنَد ُجاِلَسٌة ُوُفاِطَمُة ُاللُه َُرُسوُل َُعَلْينا َدَخَل
َُاَمَرُ ُِاّلُما ىُوُماَُاُقوُل ُِاْسَمْعُِمنِّ ُقال: ْيَکُياَُرُسوَلُاللِه َُلبَّ ُُقْلُت: ِىُالَعَدَسُقال:ُياَُاَباْلَحَسِن ُُاَنقِّ

بُِّ َُشْعَرٍةَُعلىَُبَدِنِهُِعباَدَةُِسَنٍةُِصياَمُِنهارَُِر هاُى.ُماُِمْنُُرُجٍلُُيِعيُنُِاْمَرَاَتهُفىَُبْيِتهاُِاّلُكاَنَُلُهُِبُكِلّ
ُالّصاِبريَن... َُاعطاُه ُما ُِمْثَل ُالّثواِب ُِمَن َُتعالى ُاللُه َُاْعطاُه ُو َُلْيِلها روزی رسول  2؛وقياَم

بر سر دیگ غذا بود و من عدس پاک ی که فاطمهبر ما وارد شد، در حال خدا

کردم. حضرت فرمود: ای ابوالحسن! گفتم: بله، ای رسول خدا! فرمود: از من بشنو و می

گویم؛ هیچ مردی به همسرش من جز آنچه پروردگارم مرا بدان فرمان داده است، نمی

سال باشد که کند، مگر اینکه در ازای هر موی بدنش، برایش عبادت یک کمک نمی

هایش به نماز شب بگذرد وخدای متعال ثواب صابران را به  روزهایش به روزه و شب

 .« او بخشد... 

وارد شد. او و  به خانه علیدر روایت دیگر آمده است که روزی رسول خدا

کنند. حضرت فرمود: را دید که با کمک هم با آسیاب دستی، گندم آرد می فاطمه

به فاطمه فرمود: تراست. پیامبرفرمود: فاطمه، خسته علیترید؟ کدام خسته

                                                

هایی مند، رسول، درس؛ سعادت3و  2، ص 1، ج شر آثار امام خمینیصحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و ن. 1
 . 177ش، ص 1390از امام، قم: تسنیم، 
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دخترم برخیز! فاطمه برخاست و حضرت به جای او نشست و علی را در آرد کردن 

  1«گندم کمک کرد.

َيْكِنُسُكاَنَُاميُرالمؤمنين»نیز در این باره فرمود: امام صادق َيْحَتِطُبُوَيْسَتْسِقىُو
کشید و کرد و آب میهیزم جمع میامیر مؤمنان 2؛وُتْعِجُنُوَتْخِبُزُُوكاَنْتُفاِطَمُةَُتْطُحُنُ

 « پخت.کرد و نان میکرد و خمیر درست میآرد تهیه میکرد و فاطمهجارو می

توجه مند  نیز با پیروی از اجداد طاهرین خود به انجام این عمل ارزش امام خمینی

ها خیلی گریه شان شبهای ن بچهچو»گوید: داشت. عروس ایشان در این باره می

کردند؛ یعنی مثالً دو ساعت ماندند، امام شب را تقسیم میکردند و تا صبح بیدار می می

خوابیدند خوابیدند و دو ساعت خود میکردند و خانم میداری میخودشان از بچه نگه

ساعتی را به کرد. روزها بعد از تمام شدن درس، امام داری میها را نگهو خانم بچه

  3«ها باشند.دادند تا کمک خانم در تربیت بچهها اختصاص میبازی با بچه

یک روز، مادرم مهمان داشتند. مهمان »در همین باره گفته است:  یکی از دختران امام

حاال یا سرزده آمده بود و یا باألخره کارها درست و آماده نبودند. یادم هست، خانم با 

نه، شما بروید پیش »ای جور کنند. آقا گفتند: ستند شیرینی و میوهخواپاچگی میدست

و خودشان به طرف سماور رفتند. آن موقع سماور ذغالی بود و خیلی هم « ها!مهمان

قدر سماور را تکان دادند تا بگیرد و چایی جور کردند و  گرفت. آقا اینسخت می

بگذارند و بیایند اتاق دیگر کار  ها را تنهاتشریفات چیدند و نگذاشتند خانم مهمان

 4«کنند.

آمدند و در خانمی در پاریس که گاهی به منزل امام می»گوید: زاده میمصطفی کفاش

گاهی اوقات وقتی که نماز صبح و دعای صبح »گفت: کردند، میامور منزل کمک می

 5«شست.ها را میآمد و ظرف شد، امام به آشپزخانه میامام تمام می
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روزی بر حسب اتفاق، تعداد مهمانان منزل »گوید: چی در این مورد میحدیده مرضیه

امام زیاد شده بود. پس از صرف غذا و جمع کردن ظروف، دیدم امام به آشپزخانه 

شان نبود، پرسیدم: چرا امام به آشپزخانه آمدند؟ امام آمدند. چون وقت وضو گرفتن

 1«تان کنم.کمک فرمودند: چون امروز ظروف زیاد است، آمدم

 هـ مراعات حال همسر

درک شرایط متقابل و مراعات حال همدیگر از سوی زوجین، نقش بسیار مهمی در 

در این  بخشی فضای خانواده و تربیت صحیح فرزندان دارد. سیره امام خمینیآرامش

نده تواند الگوی اثربخشی برای خانواده باشد که در اینجا به ذکر چند نمونه بسمورد می

 کنیم: می

یا ماه اوّل مان، هفته اوایل زندگی»گوید: می در باره این ویژگی امام همسر امام

اول، یادم نیست، به من گفتند من به تو کاری ندارم؛ به هر صورت که میل داری، لباس 

خواهم، این است که واجبات را انجام بدهی و محرمات بخر و بپوش؛ اما آنچه از تو می

کنی؛ یعنی گناه نکن، به مستحبات خیلی کاری نداشته باش. به کارهای من را ترک 

آمد با دوستانم وکردم. به رفتکاری نداشتند. هر طوری که دوست داشتم، زندگی می

کاری نداشتند و اینکه چه وقت بروم، چه وقت برگردم. ایشان به درس و تحصیل 

 2«مشغول بودند و من هم سرم به کار خودم بود.

بنده تا یاد دارم و در طول زندگی مشترک با ایشان هر »ایشان در جایی دیگر فرمودند: 

ها نباشند. ایستادند و سعی داشتند که مزاحم من یا بچهشب )همیشه( به نماز شب می

حتی یک شب هم ما به خاطر نماز شب آقا بیدار نشدیم؛ مگر اینکه مثالً خودمان بیدار 

شدند، طوری حرکت رفتیم، آقا برای نماز شب که بیدار میبودیم. مسافرت هم که می

 3«گرفتند که مزاحم دیگران نشوند.رفتند و وضو میکردند و آهسته راه میمی
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 وـ پرهيز از برخورد آمرانه

تواند سبب تحکیم خانواده و جلوگیری از هر گونه ایجاد یکی از عواملی که می

باشد؛ از دستوری برخورد کردن با همسر میناراحتی در فضای خانواده شود، پرهیز 

 ویژه در باره کارهایی که انجام آن بر همسر واجب نیست.  به

شان در رعایت این مسأله آنچنان دقت داشتند که یکی از دختران حضرت امام

شان بگویند: در را ببندید. بارها و من ندیدم در طول زندگی، امام به خانم»گوید:  می

شدند نشستند؛ ولی امام خودشان بلند میآمدند و کنار آقا میم که خانم میدیدبارها می

گفتند که در را ببندم. یک روز شدند، به من هم نمیبستند و حتی وقتی پا میو در را می

آیند، همان موقع به ایشان بگویید در را من به آقا گفتم: خانم که داخل اتاق می [وقتی]

دارم به ایشان امر کنم؛ حتی به صورت خواهش هم چیزی از ببندند، گفتند: من حق ن

 1«خواستند.ایشان نمی

های طوالنی زندگی مشترک، امام در طی این سال»گوید: در این باره همسر امام می

هرگز از من نخواستند یک فنجان چای به ایشان بدهم. آقا چای را خودشان آماده 

 2«.شستندرا میکردند و به محض نوشیدن چای، فنجان  می

 زـ توصيه به حفظ منزلت همسر بعد از مرگ

های وفاداری مرد به همسر، توجه به حفظ منزلت او بعد از مرگ خودش یکی از نشانه

باشد؛ با این توضیح که سفارش الزم را در باره احترام او به فرزندان بکند و امکانات می

 الزم را برای معاش وی مهیا سازد. 

تواند الگوی نکات ارزشمندی در این باره وجود دارد که می خمینی در سیره امام

 شود.  خوبی باشد. در اینجا به برخی از این نکات اشاره می

ای مانند بیماری هر وقت برای امام حادثه»فرمودند:  مرحوم احمد آقا، فرزند امام

کردند. از ن را میخواندند و سفارش مادرماافتاد، ایشان نزدیکان را فرا میاتفاق می

فرمودند: باید کردند و میها و مشقاتی که مادرمان کشیده است، صحبت میسختی

رضایت مادرتان را جلب کنید. روزهای آخر عمر، ایشان مرا خواستند و باز سفارش 
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مادرم را کردند و فرمودند: مادرت، به جز خدا کسی را ندارد؛ مبادا بر خالف میلش 

 1«کاری انجام دهی.

خانم را مواظب باشید که »به احمد آقا فرمود:  در همین خصوص، در جایی دیگر امام

 2«بعد از من به ایشان بد نگذرد.

 نتيجه

توان بدان شان میدر برخورد با همسر مکرمه ترین نکاتی که از سیره امام خمینیمهم

 اند از: اشاره کرد، عبارت

 به اهداف خویش دارد.  یابی شوهر. همسر، نقش فراوانی در دست1

کننده زمینه فداکاری او در . احترام به شخصیت همسر و ابراز محبت به وی، فراهم2

 نامالیمات زندگی است. 

ویژه در حضور فرزندان، سبب موفقیت بیشتر همسر در . حفظ حرمت همسر، به3

 شود. تربیت فرزندان می

بب دلگرمی و اعتماد بیشتر وی . توجه شوهر به سالمت همسر و مراعات حال وی، س4

 به شوهرش خواهد بود. 

توقعی شوهر از همسر در انجام امور غیر واجب و پرهیز از هر گونه دستوری . بی5

 شود. برخورد کردن با او، سبب حاکم شدن روح صفا و صمیمیت در خانواده می

. رعایت ادب توسط شوهر هنگام سخن گفتن با همسر، موجب رعایت آن از سوی 6

 فرزندان خواهد شد. 

پذیری فرزندان از دستورات همسر، سبب استحکام . توجه نمودن شوهر به اطاعت7

 گردد. پیوند زناشویی و دلگرمی همسر می

یابی به ستهای اسالم از سوی همسران نسبت به یکدیگر، سبب د. رعایت توصیه8

 مند خواهد شد.زندگی موفق، سالم و سعادت
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