
 

 های همسرداری همسران علماشیوه

 *االسالم والمسلمین عباس آزادحجت

 اشاره

زمینه رشد و تعالی انسـان فـراهم  ،کانون عشق و محبتی است که در آن ،اانواده
ترین بنا در ناد اداونـد متعـال از منظر اسالم محبوب ،این نهاد مقدس .شودمی

 2،اـانواده در اسالم بهترین بسـتر بـرای تـأمین امنیـت و آرامـش روانـی 9.است
در رحمـت  5نیکوشـدن ااـالق، 0،بقای نس  3،سااتن نیازهای عاطفی برآورده

گـام در  8،ت پیـامبر اسـالمپیـروی از سـنّ  7،شدن دینکام  6،آسمانی بودن
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   3.ی اداوندعفت و دوری از گناه و یار 2،توسعه معیشت 9،مسیر پاکی نهادن
نقـش زن  ،بـینباشند و دراینرکن پایداری و نیرومندی این پیوند می ،زن و شوهر

دربـاره نقـش زن اـوب و زن  امام صادق .است ای براورداراز جایگاه ویژه
بنگـر کـه چـه  ،است؛ پس بندگردنهمانند همانا زن، : فرمایدبد، در تشبیهی می

ـا  َلمَس »؛ افکنیبه گردن می بندیگردن مَّ
َ
ِهنَّ أ َِ ِهنَّ َواَل ِلََّـاِلَح َِ اِلَح َْ ِة َخٌََّر اَل ِل

َ
ِلْلَمْرأ

ـَة َبـْل ِهـى َهَب َواْلِفضَّ َِّ ُهنَّ َفَلمَس َخََُّرَها الـ َُ ـا  َصاِلَح مَّ
َ
ـِة َوأ َهِب َواْلِفضَّ َِّ َخمـٌر ِمـَن الـ

ـَراُب َخمـٌر ِمْنَهـا  َ َراُب َخَََّرَها َبِل ال  َ ُهنَّ َفَلمَس ال َُ بـرای زن، ارزش و بهـایی  0؛َطاِلَح
نه برای اوب آنها و نه برای بدشان؛ زیرا زن اوب، ارزشش  ؛توان تعیین کردنمی

بلکه از طال و نقره هم ارزشمندتر و بهتر اسـت و  ؛شودبا طال و نقره سنجیده نمی
 «بلکه ااک هم از او ارزشمندتر است. ؛زن بد، ارزشش ااک هم نیست

و  6و مایه سعادت مرد برشمرده 5بهترین سرمایه دنیازن شایسته را  پیامبر ادا
در  7ای را بـرای مـرد، بهتـر از آن ندانسـته اسـت.پس از تقوای الهی، هـیچ بهـره

 ترین کس برای مـرد باایمـانی یـادمقاب ، از زن ناشایست به بدترین چیا و دشمن
ینیم که بدر تاریخ، زنانی را می 1شود.که موجب پیری زودرس او می 8کرده است

شایستگی توانستند تحـولی در جامعـه و در میـان با ایفای نقش همسری اود، به
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مردهـا در دامـن » :درباره نقش مهم زنان فرمود مردان ایجاد کنند. امام امینی
کننده مردها هستید. قدر اودتان را بدانیـد. اسـالم شما بارگ شدند. شما تربیت

   9«داند.قدر شمارا می

 داریهای شوهر شیوه

شود کـه موفقیـت این مسئله پیش از هر عاملی نمایان می ،مطالعه زندگی علما با
 و 2های همسرانشـان بـوده اسـتها و همراهیمرهون مجاهدت ،بسیاری از آنان

ِة » هسـتند: علی ،بخش این کالم نورانی امیر مؤمنانحق تجلیبه
َ
ُِ اْلَمـْرأ ِجَهـا

ل  َ َب ََّ    3«.ُحْسُن ال
 تواند الگوی مناسب برای همگان باشد که درمی ،نانزیکو همسرادری نبنابراین، 

 شود:پنج گام به آن اشاره میادامه، طّی 

 شناسی شوهرموقعیت .1

یکی از عوام  ایجاد سازگاری بین همسران و تقویت بنیان اانواده، درک و توجـه 
                                                           

 .956ص  ،8، ج صحیفه امامالله امینی، . روح9
این زن بود که مـرا بـه اینجـا رسـانید؛ او »گوید: . عالمه طباطبایی درباره همسر اود چنین می2

اللـه آیت« ام، نصـفش مـال ایـن اـانم اسـت.شریک من در کارهای علمی است و هرچه نوشته
اصوص کمک بارگی برای من بود؛ به ،وجود ایشان»گوید: مهدوی کنی در مورد همسر اود می

، ص اللقه مهقدوی کنقیخاطرات آیت« )داد.ها از اود نشان میهت استقامتی که در سختیاز ج
 نیوز، نشانی:( به نق  از پایگاه ابری فرهنگ05ـ  ۴6

http://www.farhangnews.ir/content/117587 
این زن، یکی »گفت: الله اراکی نیا از همسر اویش بسیار راضی بود. ایشان بارها میمرحوم آیت

اللـه العظمـی آیت»زواره، )غالمرضـا گلـی« های اداوند بـود کـه بـه مـن اعطـا شـد.ز نعمتا
 ، به نق  از: پایگاه اینترنتی پژوهش، نشانی:«محمدعلی اراکی شیخ فقها و اسوه علم و تقوا

http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/1761 
 .۴3۴، ص نهج البالغه .3
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واالیـی الهـی از جایگـاه ویـژه و  یاست. رهبران دینی و علما موقعیت همسربه 
مذیّن ُأوُتموا اْلِعْلمّم یّ »فرمایـد: براوردارند. قرآن می ذیّن آّمُنوا ِمْنکْم ّو ال  ُه ال  ْرّفِع الل 

ُه ِبما ّتْعّمُلوَّّ ّخبیٌر  انـد و کسـانی اداوند کسانی را که ایمان آورده 9؛درجات ّو الل 
نچـه انجـام بخشد و اداوند به آشده، درجات عظیمی می را که علم به آنان داده

 «دهید، آگاه است.می
ی انجـام بسـیارای داشـتند و تـالش همسران علما به موقعیت همسر توجه ویـژه

های علمی بپردازند و به فعالیت ،ند تا آنان با آسودگی و بدون مشغله ذهنیددامی
را درباره این سـالکان حـق تحقـق بخشـند کـه فرمـوده  سفارش رسول ادا

لَ »ت: اس َُ کِرُموا اْل
َ
کـَرَ  اللـَه َو َرُسـوَلهُ أ

َ
ْنِبماء َفَمْن َاکَرَمُهْ  َفَقـْد أ ُهْ  َوَرَثُة َااْلَ  2؛ماَء َفِانَّ

اند و هرکه آنان را گرامی بدارد، ادا علما را گرامی بدارید؛ زیرا آنان وارث پیامبران
 «و رسولش را گرامی داشته است.

در طرفی، پـدرم  ،رده بودیمدر اتاقی که کرایه ک»گوید: داتر عالمه طباطبایی می
کردیم؛ ولی با تمام این کرد و ما در پشت پرده زندگی میبرای طالب تدریس می

کـرد مادرم مشکالت را از پدرم پنهان می مشکالت، زندگی بسیار شادی داشتیم.
و معتقد بود حتی یک ساعت اشتغال ذهن پدرم به مسائ  زندگی، برای مادر گناه 

کردنـد تـا مامی مشـکالت زنـدگی را از پـدر پنهـان میمحسوب اواهد شد و ت
 3«ایشان با ایال آسوده به تحصی  و تدریس بپردازند.

مـن پـس از »گویـد: می رهالله سید محمدباقر صدر در ایـن بـاهمسر شهید آیت
ازدواج، از ایران به عراق منتق  شدم. دوری و فراق از اانواده و تفاوت زیادی کـه 

                                                           
 .44. سوره مجادله، آیه 9
 .60و  6۴، ص نهج الفصاحهابوالقاسم پاینده،  .2
 سادات طباطبایی، به نق  از: پایگاه اینترنتی بال ، نشانی:. سرکار اانم نجمه3

http://www.balagh.ir/content/3829 
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مشـرف  داد. یک روز بـه حـرم امیرالمـؤمنینود، مرا رنج میبین آنجا و ایران ب
شدم و دراواست نمودم تا اداوند به من قدرت و تحم  شرایط سخت زنـدگی 
را بدهد. پس از زیارت، احساس عجیبی به من دست داد. با اود گفـتم: مـن بـا 

رهبری دانشمند  و بلکه با یکی از اولیای ادا ؛کنمیک شخی عادی زندگی نمی
آن دعا و زیارت، آرامشی اـاص و ظرفیتـی بـارگ در برابـر  از دواج کردم. پسزا

کمـال رضـایت و  ایشان، بـا ها در اود احساس کردم و به تمام اوامرهمه سختی
 9«اوشحالی حاضر بودم.

 هاهمراهی در سختی .2

چه در مراحـ   ؛در سرتاسر زندگی علما فراز و فرودهای بسیاری را شاهد هستیم 
و تدریس و چه در مراح  تبلیغ و راهنمایی مردم. بودن همسرانی همـراه  تحصی 

ترین عوام  موفقیت این مردان ادا در تحقق اهـداف آنـان و موافق، یکی از مهم
نظیـر همسـران علمـا اشـاره هایی از این حضـور کـمبه نمونه در ادامه، باشد.می
 شود.می

 هامادر طلبهـ 

زحمـت بسـیاری را « حـوزه علمیـه کوهسـتان»یکی از کسـانی کـه در تشـکی  
الله کوهستانی که الله محمد کوهستانی بود. وی به آیتمتحم  شد، همسر آیت

ها مادری کنی و با تربیـت آنهـا نـاد پرسید: آیا حاضری در کنار من، در حق طلبه
اداوند متعال روسفید شوی، پاسخ مثبت داد. آن زن باایمـان، عاقـ ، فـداکار و 

ر روز برای کارگرانی که مشغول ساات مدرسـه بودنـد، غـذا درسـت باهوش، ه
کـه امیـد بـه ایگونـهبـه ؛شدت بیمـار شـدیکی از فرزندانش به ی،کرد. روزمی

اینکه عواطف مادری روح او را رنجـور کـرده بـود، ولـی  رفت. بااو نمی یبهبود
                                                           

 .89، ص الگوی خانواده اخالقیاانی، . هادی حسین 9
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کم کرد ای وارد نشود، از مراقبت فرزندش برای آنکه به شخصیت شوهرش لطمه
 گوید: اودش در این باره می .و به دنبال تهیه غذا برای مهمانان رفت

الله و پیشبرد کار روزانـه بنـای مـدارس را از وظـایف اهمیت حفو حیثیت آیت»
دانستم و مانند ِدینی، در ادای آن شتاب داشـتم. درهرحـال، انسانی و اسالمی می

ار رحمـت الهـی پیوسـت. مـن نیـا آفرین تسلیم کرد و به جوبه جان فرزندم جان
از  ،ام در لحظـات واپسـین عمـردادم کـه گرچـه بچـهگونه تسلی مـیاود را این

کرد، اما مسرور ام سنگینی میعاطفه مادری محروم گردید و داغی بود که بر سینه
اللـه بودم که به وظیفه الهی و شرعی اویش عمـ  کـرده و از اـدمت بـه آیـت

   «.بنیان نهاده بود، شانه االی نکرده بودمای که کوهستانی و حوزه
اگـر همکـاری همسـر »گویـد: شهید هاشمی نژاد نیا دربـاره آن زن باایمـان می

 9«.الله نبود، اداره حوزه برایش امکان نداشتآیت

 خودم را وقف ایشان کرده بودمـ 

اللـه شـیخ اـانم عـات ممقـانی، داتـر آیـت الله سید محمدباقر حکیم بـاآیت
از بسـیاری امکانـات » :گویـددین ممقانی ازدواج کرد. بـانو ممقـانی میالمحی

رفاهی محروم بودیم و شهید پولی نداشت که منال و امکانات آن را توسعه دهـد. 
هـای اودم را وقف ایشان کرده بودم و سعی داشتم بسـتر مطلـوبی بـرای فعالیت

ها بارگوار، دشـواری ولی بودن در کنار آن ؛ایشان فراهم آورم. مشکالت زیاد بود
یم. وقتـی نمـودکرد. چندین بار ایشان را زنـدانی کردنـد و مـا تحمـ  را آسان می

اینکه مرا آزاد گذاردند که همراهشان بروم یـا  مصمم گردید از عراق بیرون رود، با
                                                           

، به نقـ  از: فاطمـه 930و  93۴، ص 9، ج گلشن ابرار. جمعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم، 9
 ، پایگاه اینترنتی پژوهش، نشانی:«سیره ااالقی علما»عسگری، 

http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/1413 
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های کوچـک، وی را در عراق باشم، ترجیح دادم در کنار ایشـان باشـم و بـا بچـه
به ایران آمدیم کـه حـدود  ،سپس و ر ماه در سوریه ماندیمهمراهی کردیم. ما چها

 9«سال طول کشید. 69

 کنار امام درـ 

در طول زندگی مشترک با ایشـان، بـا درک عمیـق از  ،حضرت امام همسر مکرمه
 همتایهمسری شایسته و  نقش و جایگاه زن و وظایف آن در برابر شوهر، حقیقتاً 

اـانم نسـبت بـه امـام : »فته اسـتین باره گامام بود. اانم فریده مصطفوی در ا
هـا، در آن مبارزات، ناراحتی مثالً  ایلی احترام قائ  بودند و ایلی صبور بودند...

در ایام بعد از پیروزی انقـالب اسـالمی  همیشه اانم مشوق بودند. تبعیدها و...
. همیشـه بـرای در ایام جنـگ اظهـار ضـعف بکننـد؛ ابـداً  مثالً  ؛هم همین طور

شرط  ،ترسیدند و این اودش در زندگی یک مردفیان قوت قلب بودند و نمیاطرا
 ]مسـائ   روی باز از تمـام ایـن ایلی مهمی است که اانم او از هیچ نترسد و با

 2«استقبال کند.

 زیستیقناعت و ساده .3

از مواردی که رعایت آن در بهبود زندگی بسیار مـؤثر اسـت، رعایـت اقتصـاد در 
از ویژگی یک اـانواده نمونـه را  ی روزانه است. رسول اکرمهای مصرفهاینه

   :شماردچنین برمی
                                                           

، به نقـ  از: غالمرضـا 6۴8، ش 60/8/4969، نشریه پرتو، «وگو با همسر شهید حکیمگفت. »9
، پایگـاه اینترنتـی پـژوهش، «شهید سید محمدباقر حکـیم اللهزندگی و مبارزات آیت»زواره، گلی

 نشانی: 
http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/1543 
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ِه » َِ ه  َوالَقْـَد فـى َنَفقـا َِ مَشـ َِ فَق ِفـى َم ْهِل َبمت  َخمرًا... َرَ َقُهُ  الرِّ
َ
َِ اللُه ِبأ را

َ
 9؛إذا أ

رفــق و مــدارا در معیشــت و  ای را بخواهــد،...هرگــاه اداونــد اــوبی اــانواده
 «.کندشان میروی را روزیها و میانههاینه جویی درصرفه

 2هـای همسـر مطلـوب، قناعـت آنـان اسـت.از ویژگی ،نامؤمن از منظر امیر
در  کید پیشـوایان اسـالم قـرار دارد کـه امـام صـادقأقناعت تا آن حد مورد ت

کنـد کـه بندی زنان به سه گروه، از جمله بدترین آنان افرادی را معرفـی میتقسیم
   3شمرند.پذیرند و بسیار را ناچیا میا نمیاندک ر

گویـد: همسر شهید مطهری در بیان ااطرات اود از همسر عالمه طباطبایی می
 .بسیار زن فهیم و قانعی بـود ،اینکه داتر یکی از تجار تبریا بود همسر عالمه با»

ن روغـن حیـوانی کرد که ما در تبریـا سـالی چنـد َمـایشان برای من تعریف می
در منال کوچکی ساکن شـدیم کـه امکانـات  ،کردیم. به قم که آمدیممی مصرف

توانستیم روزی پـنج سـیر گوشـت بخـریم. مـن زیادی هم نداشت. حداکثر می
کردم و داا  سبدی کـه از سـقف آشـپااانه آویـاان های گوشت را جدا میدنبه

از آن بـه  کـردم وها را آب میدنبـه ،اندااتم. هـر چنـد روز یکبـارکرده بودم، می
 0«کردم.عنوان روغن استفاده می

تـوان در همسـرداری همسـر نمونه دیگری از این قناعـت و سـاده زیسـتی را می
هنگامی کـه ایشـان بـه  .جو کردوآیت الله سید محمود شاهرودی جست مکرمه

، زبـاناد همـه شـانتـدریج پرهیاکـاری و دانـش بسیارنجف مهاجرت کردند، به
                                                           

 .464، ص نهج الفصاحه. ابوالقاسم پاینده، 9
 .668، ص 455، ج بحار األنوارمجلسی،  . محمدباقر2
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دسـتی، سـید محمـود را همـه ایـن اوصـاف، فقـر و تهی دانشوران نجف شد. با
اش پدیـد به این امید که گشایشی در زنـدگی ؛کندمصمم به بازگشت به وطن می

ولـی همسـر فـداکار سـید  ؛دستی نجات دهـدتنگاش را از رنج و آید و اانواده
ما بـا نـان اشـک روزگـار »گوید: دارد و میمحمود، او را از سفر به ایران باز می

 9«.شما دانش را به ااطر بهبودی زندگی ما رها نکنید ؛گذرانیممی

 مدیریت خانه .4

 ،مدیر داا  اانه»فرماید: در تبیین اهمیت مدیریت زن می ،رهبر معظم انقالب
ایلی کـار ظریفـی اسـت. فقـط هـم  ،ایلی کار بازحمتی است زنان هستند...

ترین مهم» فرمود: و در جای دیگر .«آیدانجام این کار برمی ظرافت زنانه از عهده
 2«این است که زندگی را سر پا نگه دارد. ،کار زن

این رسالت همسـرانه را  ،الله مفتحهمسر شهید آیت ،بانو فاطمه جابری انصاری
با توجـه بـه مشـغله فراوانـی کـه » :گویداو می .به بهترین شک  انجام داده است

گی به امور منـال بـر عهـده مـن بـود و ها و رسیدداری از بچهایشان داشت، نگه
هـای کردم ایشان با آرامش ااطر، به مسائ  اجتمـاعی، فعالیتهمواره سعی می

هایی کـه در طـول سیاسی و مبارزه علیه رژیم شاه بپـردازد. بـا توجـه بـه سـختی
های ایشان نبودم، بلکه آمد، من نه تنها مخالف فعالیتمبارزات سیاسی پیش می

کردم. شـهید مفـتح هـم در منـال از ]هـیچ  مه را برای او فراهم میهای الززمینه
گونه همکاری دریغ نداشت و به تمـام مسـائ  ریـا زنـدگی، تربیـت و تحصـی  

 3«کرد.فرزندان رسیدگی کام  می
                                                           

 .104و  105، ص 6، ج گلشن ابرار. جمعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم، 9
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 فد اکاری همسر .5

دلیـ  عالقـه بسـیار حضـرت امـام بـه »کنـد: اانم زهرا اشراقی چنین نقـ  می
 ،اـانم»گفـت: همیشـه می ن بـود. امـام امینـیهمسرشان، فـداکاری ایشـا

وهـوای گـرم نجـف مشـکالت را همسر امام پاناده سـال در آب« .نظیر استبی
شان در رفاه بـه که در اانواده پدریدرحالی ؛تحم  کرد و همه جا همراه امام بود

ای بیش نبود که به اانه امـام وارد شـد. برد. ایشان داتر اانم پاناده سالهسر می
ولـی هرگـا ایـن مسـئله را نـاد امـام  ؛اینکه در آن موق  قم را دوست نداشت مث 

پرسـیدیم کـه چـه کنـیم اظهار نکرد. امام همواره در پاسـخ مـا کـه از ایشـان می
اگـر شـما هـم ایـن قـدر »فرمود: مند باشند، میشوهرانمان به ما این همه عالقه

 9«.مند اواهند شدما عالقهفداکاری کنید، همسرانتان تا آار، همین قدر به ش
جمله زنانی که فداکاری را در زندگی مشترک بـه معنـای واقعـی کلمـه تجلـی  از

االسالم شهید سـید عبـاس موسـوی )دبیـر کـ  همسر حجت ،اّم یاسر ،بخشید
تدریج به زیستی او گرفته بود و بهبا قناعت و ساده ،اّم یاسر الله لبنان( بود.حاب
مند شد و از آنهـا ی شهیده سیده بنت الهدی صدر عالقههای علمی و فکرجلسه

 ءبهره برد. او وقتی همراه همسرش به لبنان بازگشت، در شهر بعلبک، حوزه الاهرا
های الزم را بدهد و آنـان را را با یاری برای بانوان مؤمن بنا نهاد تا به زنان آموزش

 .آماده سازدهای تبلیغی برای تربیت نسلی باایمان و شجاع و فعالیت
های به ایـن تـالش بسـنده نکـرد و مـوقعی کـه سـید عبـاس مسـئولیت ،اّم یاسر

های گوناگونی داشت، در اط مقّدم مبارزه با اشغالگران قدس قرار گرفت، هسـته
به یاری  ،هامقاومت تشکی  داد، حاب الله لبنان را به وجود آورد و با این فعالیت

هـای این مجموعه، رسیدگی بـه اانواده همسرش شتافت. تشکی  هیئت زنان در
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شهدای حاب الله و تالش برای تربیت فرزندان شهیدان، برای از ادمات او در 
 این راستاست. او در این مسیر چندین بار به استقبال اطرها رفت.

هـای افـراد و بـرآوردن هـا و غمای بـود کـه بـرای رفـ  ناگواریاین بانو بـه گونـه
داشـت. آن دو های اسـتواری برمیوشادوش شوهرش گامها، فداکارانه دحاجت

ولی برای کمک به دیگران و اطعام کودکـان  ؛گاه به رفاه شخصی فکر نکردندهیچ
 ،همواره مصمم بودند و تحمـ  ایـن همـه مشـقت ،های شهدا و مبارزاناانواده

 برای کسب رضای حق بود. تقدیر الهی چنان صورت گرفت که او و همسرش بـا
 9هادت برسند.هم به ش
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