نقش زن در موفقیت شوهر
سیدهطاهره موسوی

*

مقدمه

چنانچه نقشآفرينی زن در عرصههای مختلف زندگی همسر ،سالم ،سازنده،
اصولی و منطبق با فرهنگ و مذهب ايرانی ـ اسالمی باشد ،زمینههای حمايتی
برای موفقیت و پیشرفت مرد فراهم خواهد شد؛ اما اگر زنان با الگوبرداریهای
نادرست ،ناسازگاری ،بیمحبتی ،مصرفگرايی و ...را در پیش گیرند ،عاملی
برای شکست مرد در زندگی خواهند شد .در واقع موفقیت يا شکست مرد ،در
گرو رفتار همسر اوست؛ بنابراين زنان كه پشتیبانی محکم برای شوهران خويش
هستند ،بايد نقشی مثبت و سازنده در پیشبرد اهداف خانواده داشته باشند.
حضرت علی  ،چه دلنشین فرمود:

َ
َ
اد ال َمرأ ِّة ُحس ُ ّن الت َب ّ ّعل؛ 3جهاد زن ،شوهرداري خوب است».
« ِج َه ُ ّ

زيرا زن ،اين همراه همیشگی مرد ،با همسرداری نیکو و نمونهاش ،موجب
موفقیت خود و همسرش خواهد شد.
* پژوهشگر.
 . 4كلینی ،اصول كافی ،ج  ،1ص .122
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رهتوشه راهيان نور محرم (9314ويژة خواهران)

اين مقاله ،ضمن بررسی نقش زن در موفقیت همسر چند عامل اثرگذار را در
حمايت از مرد ،برای وصول به موفقیت بیان میكند:
 .1انتظارات منطقى

میزان انتظارات و توقعات زن ،از جمله عواملی است كه نقشی اساسی در
موفقیت يا شکست مرد دارد .چنانچه اين توقعات بجا ،معقول و متناسب با
توانايیهای مرد باشد ،وی بدون دغدغه و با فراغت خاطر ،مسیر رسیدن به
موفقیت را طی خواهد كرد؛ اما اگر اين توقعات ،براساس عواملی چون:
چشموهمچشمی و حسادت ،با شرايط اقتصادی ،فرهنگی و خانوادگی شوهر
نامتناسب و غیرمنطقی باشد ،مرد نمیتواند قلههای موفقیت را فتح كند.
پیامبر اكرم

دربارۀ زنانی كه به دلیل پرتوقعی ،شوهرشان را به برآورده

كردن خواستههايی فراتر از حد توانشان مجبور میكنند ،فرموده است:

« َأ ّيما ا َم َرأ ّة َلم َترفقّ ب َزوجها َ ّو َح َم َل ُ
ته َعلي ما َ
ليه و ما
قد ُ ّر َع ِّ
الي
ّ
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
ُ ُ َ
َ
ُ 3
َ
َ
ُ
ضبان؛
الله َ ّو ُهو عليها غ ّ
الله ِمّنها َحسّنةّ َ ّو تلقيَ ّ
طيق لم َي َقب ِ ّل ّ
الي ّ

هر زنى كه با شوهرش مدارا نكند و او را بر چيزهايى كه فوق
توانايى اوست وادار كند ،هيچ عمل و حسنهاى از او قبول
نخواهد شد و روز قيامت در حالى خداوند را مالقات مىكند كه
بر او خشمگين است».

زيرا اين زنان به جای ياریرساندن برای شکوفاشدن استعدادها و عملیشدن
اهداف شوهرشان ،با ناسازگاری و خواستههای غیرمنطقی ،باعث ايجاد
مشکالت اقتصادی و تنشهای فکری و روحی برای همسر و نیز بروز اختالف و
بحرانهای عاطفی برای خانواده میشوند.
 .4مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،21ص .212
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حال اگر بانوان در بیان تقاضاهايشان ـ با توجه به سبک زندگی ايرانی و
اسالمی ـ از زندگانی ائمۀ اطهار

الگوبرداری كنند ،دچار اختالف نخواهند

شد؛ زيرا آنها همواره براساس اصول و منطق خاصی ،همچون درک وضعیت
زندگی ،میزان توانايی مرد و ...خواستههای خود را بیان میكردند .برای نمونه
حضرت زهرا

در طول زندگی ،هیچگاه چیزی از حضرت علی

نخواست

كه برآوردن آن از عهدهاش خارج باشد 3.ايشان پیوسته به همسر بزرگوارش
َ ُ ِ

َ

َ َ
َ
َ َ
يه؛ 2من از خدا شرم
فك ما التق ِد ُ ّر َعل ِّ
میفرمود« :انى ال َءستحيى ِمنّ َربى أنّ أکل ّ

میكنم ،مبادا از شما چیزی بخواهم و بر شما تکلیفی كنم كه توان برآوردن و
انجام آن را نداشته باشید».
 .2خالقيت

خالقیت زن ،يکی ديگر از مهمترين عواملی است كه در موفقیت مردان تأثیر
فراوانی دارد؛ زيرا زنان خالق با مهارتهايشان ،میتوانند با چالشها ،مسائل و
مشکالت موجود مواجه شده و با ارائۀ ايدههايی جديد ،آنها را حل كنند .يکی از
عوامل مؤثر در بروز خالقیت در زنان ،زمینهسازی و بسترسازی محیط خانه ـ
توسط خودشان ـ برای پرورش انديشههای نوين است .بديهی است كه زنان
خالق در چنین محیطی ،با توانايیهای ذهنی و اعمال تغییرات ،میتوانند
سببساز توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی ،عاطفی ،معنوی ،حمايتی و ارتباطی
خانواده شوند و با اين اقدامات ،معضالت همسرشان را مرتفع و او را در انجام
برخی وظايف ياری كنند و نیز رضايت خداوند متعال را كسب نمايند.
 .4سید علیاصغر موسوی ،فاطمه مادر تمام خوبیها ،ص .32 - 522
 .0مرتضی حسینی فیروزآبادی ،فضائل الخمسة من الصحاح السته و غیرها من الکتب المعتبـرة عنـد
اهل السنة و الجماعة ،ج  ،0ص 522؛ موسی حائری اسکوئی ،احقاق الحق ،ج  ،52ص .202

24



رهتوشه راهيان نور محرم (9314ويژة خواهران)

امام سجاد

در اين باره میفرمايند:
«رضايتمندترين شما نزد خداوند ،كسانى هستند كه براى
3
خانوادۀ خود توسعه و گشايش ايجاد مىكنند».

خالقیت زنان در زندگی را میتوان در اقدامات داخل (خانهداری و بهبود
امکانات) و خارج از خانه (جامعه) و چگونگی رفتار خالصه كرد.
در اينجا به چند نمونه از آنها اشاره میشود:
الف) خانهداری و ايدههايى نوين

خانهداری مجموعهای از كارهای مهم ،بنیادی و بستری برای فرهنگسازی،
اصالح ،بهبود امکانات و رشد خانواده است .زنان در كنار كار در خانه ،با
هنرهايی چون خیاطی ،قالیبافی و گلدوزی ،از يک سو میتوانند در شرايط
بحرانی به اقتصاد خانواده ياری رسانند 2و از سوی ديگر با ظرافت فکری ،حس

زيبادوستی و دقت خود ،از ابزارها و لوازم موجود استفادۀ بهینه كرده و كمبودهای
زندگی را برطرف كنند.
پیامبر اكرم

در اين باره میفرمايند:

َ
َ
َ َ
َ
إمر َأ ُّة َخ َد َمت َز َ
« ّأيما َ
ار َ ّو
بواب الّن ِّ
ام أغل َ ّق َعّنها َس َبع ّة ا ٍ ّ
وجها َس َبع ّة أي ٍ ّ
َ ََ َ َ ََ
َََ َ ُ
دخ ُ ّل – مّنها – ّأيها َ
شاعت؛ 1زنى كه
أبواب الجّن ّة ت
ِّ
ماني ّة
ح لها ث
فـت ّ
ِ
چيزى را در منزل شوهرش جابجا مىكند و قصد او از اين كار

اصالح و بهتر شدن است ،خداى متعال نگاه رحمتش را بر او
 .4كلینی ،اصول كافی ،ج  ،2ص .55
 .0شکیباسادات جوهری ،معماران تربیت (منزلت زن از ديدگاه اسالم و رهبران انقالب اسالمی)،
ص .12
 . 9ديلمی ،ارشاد القلوب ،ج  ،5ص .222
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مىافكند و خداى متعال ،شخصى را كه نگاه رحمتش را بر او
مىافكند ،عذاب نمىكند».

نمونهای از اين زنان ،خانم «خديجه ثقفی» ،همسر امام خمینی است كه
در كنار خانهداری و انجام وظايفش ،برای بهبود وضعیت زندگی ،خالقیت خود
را به كار گرفته است .ايشان در اين باره میگويند« :امام  ،سالی بیش از يکبار
برای فرزندان لباس نمیخريد؛ اما وسط سال لباس آقامصطفی كهنه میشد و
اگر به امام میگفتیم ،ايشان اجازۀ تهیۀ لباس نمیداد .من هم با هنر خیاطی،
قبای كهنۀ امام را پشت و رو میكردم و از آن ،يک دست كت و شلوار شیک
3
برای آقامصطفی میدوختم».
چنین خالقیتهايی ،بیانگر بروز ايدهها و نگاهی دگرگونه به امکانات موجود
است كه عالوه بر كمكردن بار فکری مرد ،موجب تمركز بیشتر در مسائل مهم و
اهداف پیش روی او میشود.
ب) خالقيت در حل مشكالت مادی

بروز معضالتی مانند ورشکستگی ،نداشتن كسب و كار خوب ،بیماری و...
موجب ناراحتی و نامهربانیهای برخی از زنان میشود .زن اگر به جای
نامهربانیها ،خالقیت خود را بهكار گرفته ،كمر همت ببندد و با ايدههای جديد،
شوهر را ياری كند ،هم موجب سامان بخشیدن به زندگی خانواده و فرزندان خود
و هم در پیشگاه خداوند روسفید خواهد شد.
پیامبر اكرم

در اين باره فرمودهاند:

َ ََ َ ُ َ َ
َ َ ََ َ َ
َ َ
ُ
الله لها ث َ ّ
واب
ب ّ
إال کت ّ
يالهاّ ،
ؤمن إمر ٍّ
والدها أو ع ِ
أة غزلت ِلتشترى ِأل ِ
«م ِ
َ
م َ ّن َ
ألف ُعريان؛ 2هر زنى كه بافندگى
جائع َ ّو أکسى ّ
أطعم ِ ّ
ألف ِ
ِ
1. http://tnews.ir/news/EA4C39914179.html

 .0بحرانی ،عوالم العلوم والمعارف ،ج  ،5ص .102
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كند و با درآمد آن ،چيزى براى فرزندان و خانوادهاش خريدارى
كند ،خداى متعال ثواب اطعام هزاران گرسنه را به او عنايت
مىفرمايد و نيز ثواب پوشاندن هزاران برهنه را به او عطا
مىفرمايد».

از اين رو در بحرانهای مالی ،زن نقش خاصی در ادارۀ زندگی خواهد
داشت؛ زيرا با برعهده گرفتن برخی مسئولیتهای مادی ،باعث بهترشدن اوضاع
شده و مرد میتواند با فراغت ذهنی ،تدابیری برای پیگیری و پیشبرد اهدافش
اتخاذ كند؛ وگرنه مرد چنان در مشکالت اقتصادی متوقف میشود كه درنهايت،
از ادامۀ حركت بازمیايستد .ماجرايی دربارۀ كمک زن در مشکالت مادی ،در
زمان پیامبر اكرم

نقل شده است« :يکی از ياران مخلص ايشان به نام عبدالله

بن مسعود ،همسری به نام زينب و چند فرزند داشت و از نظر مالی در مضیقه
بود .زينب تصمیم گرفت همسرش را كمک كند .او ضمن اينکه وظايف و
عبادات دينی خود را به خوبی انجام میداد ،با انجام كارهای صنعتی ،مبالغی
پول به دست میآورد و عالوه بر تأمین زندگی خانواده ،به مستمندان هم كمک
میكرد».

3

ج) تعامالت اجتماعى

مردان موفق و بزرگ ،برای گسترش اهداف خود ،بايد با مردم اجتماع ارتباط و
تعامل داشته باشند .در واقع مردان از اين طريق ،سريعتر به موفقیت مورد
نظرشان میرسند .زنان با هنر مهمانداری ،نقش مهمی در برقراری ارتباط با
ديگران دارند؛ به بیان ديگر زنان با مناعت طبع ،برنامهريزی و هنر خانهداری
خود ،میتوانند باعث گسترش نیکی ،پیشرفت روابط اجتماعی ،ارتقای سطح
 .4محمدمهدی اشتهاردی ،زنان مردآفرين ،ج  ،0ص  022و .022
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خانوادگی و تعالی همسر خود شوند .در تاريخ نمونههای بسیاری از اين زنها
وجود دارد كه ساره همسر حضرت ابراهیم

يکی از ايشان است« .عامل و

نشانۀ شخصیت و كمال ساره ،كار خانه و پذيرايی از مهمانان حضرت
ابراهیم

بود .خداوند در قرآن ،از اين ويژگی نیکوی ساره چنین ياد میكند« :و

امرأ ُت ُه قا ِئمة» 3از اين آيه درمیيابیم ساره ،همواره سرپا و آمادۀ پذيرايی از
حضرت بود .وی همچنین در پذيرايی از مهمانان همسرش چنان مهارت داشت
كه حتی وقتی مهمان ناخواندهای به منزل آنان میآمد ،طولی نمیكشید كه به
بهترين شکل از وی پذيرايی میشد؛ چنانکه در قرآن میخوانیم« :فما ل ِبث أن

جاء ِب ِعجل حنيذ؛ 2و ديری نپايید كه گوسالهای بريان آورد».

1

 .3محبت

محبت از ديگر عواملی است كه مرد را به اهداف موفقیتآمیز مـیرسـاند« .اگـر
زن ،همیشه به شوهر محبت كند و شاد و خرم باشد ،شوهرش هـم بـه كسـب و
كار و زندگی دلگرم و عالقهمند میشود و در همۀ كارها موفق خواهد شد .مـردی

كه كمبود محبت داشته باشد ،به زندگی و كسب و كار بیعالقه میشـود 4».و از

موفقیت و پیشرفت روی میگرداند؛ بنابراين زن همواره بايد به شـوهرش محبـت
كند و او را برای رسیدن به اهداف مطلوبش تا حد توان ياری كند؛ زيرا حمايـت،
محبت و روابط عاطفی ،عالوه بـر القـای بـاور قلبـی موفقیـت ،موجـب هضـم
 .4هود :آيه .25
 .0هود :آيه .13
 .9شکیباسادات جـوهری ،معمااران تربیات (منزلـت زن از ديـدگاه اسـالم و رهبـران انقـالب
اسالمی) ،ص .00
 .1ابراهیم امینی ،آيین همسرداری ،ص .52
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بسیاری از مشکالت زندگی و افزايش كوشش مرد میشود .يک نمونـۀ عینـی در
ايــن بــاره ،حضــرت خديجــه
محبتهای حضرت خديجه
پیامبر

اســت؛ چنانچــه «لبخنــدها ،مهربانیهــا و
بود كه در دورۀ رسالت ،غبار انـدوه را از چهـرۀ

میزدود .او بود كه خاک و خاكستری را كه جاهالن روزگار بـر سـرش

میپاشیدند ،پاک میكرد و به پیامبر قوت قلب میداد 3».خديجـه

عـالوه بـر

فداكاری دربـارۀ صـرف مـال و امـوالش در راه هـدف متعـالی پیـامبر و اسـالم،
فداكاریهای ديگری از جمله حمايت جانی از پیامبر و اهـداف او كـرده اسـت.
شريک غمهای پیـامبر

خديجه

و نوازشـگری مهربـان بـرای آن حضـرت

بود 2».مهربانی او وقتی بیشتر آشکار شد كه مسلمانان به شعب ابیطالب رانـده

شدند .ثروت و دارايی او بود كـه مسـلمانان را از خطـر نیسـتی نجـات بخشـید؛
چنانکه «زهری» مینويسد« :خديجه
میكرد».

1

برای رسول خدا

چهلهزار ،انفـاق

 .4صبر

همانگونه كه امام صادق

فرمودهاند ،مکارم اخالق ده مورد است كه يکی از

آنها صبر و استقامت در هنگام سختیهاست 4.از ديگر عرصههای موفقیت در
زندگی مردان بزرگ ،عرصۀ تحمل شرايط سخت است .چگونگی اين شرايط،
با توجه به جايگاه و شغل مردان متفاوت است و مردان برای تحمل آن ،به وجود
همسرشان نیاز دارند؛ زيرا به يمن حضور وی ،به قوت قلب و آرامش میرسند و
 .4رهتوشۀ ماه مبارک رمضان« ،همسرداری و همکاری با خانواده» ،ش  ،522ص .15
 .0محمدمهدی اشتهاردی ،زنان مردآفرين ،ص .12
 .9ابنجوزی ،تذكرة الخواص ،ص .252
 .1كلینی ،كافی ،ج  ،0ص  11و.11
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میتوانند با انرژی ،پشتکار و اعتماد به نفس باال ،مشکالت را حل كنند؛ بنابراين
زنان بايد همواره در اين شرايط كنار همسر خود باشند.
پیامبر اكرم

میفرمايند:

َ
َ َ َ َ َ
َ ُ ََ َ َ
رئ ّة أن َت ّ َ َ َ َ
صب َرّ
وجها َعلى الض ِّر والّن ّ
«ي ِج ّ
ب على الم ِ
صب ّر على ز ِ
فع ّو ت ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ َ 3
خاء کما َص َب َرت َّز َ
َع َلى الش َد ّة َ ّو َ
وب المبتلى؛ بر زن الزم
وجتا أي ِ ّ
الر ِّ
ِ

است كه در هر حال كنار شوهرش بوده و در مقابل سختىها و
تنگناها صبور و بردبار باشد؛ مانند همسر حضرت ايوب

»...

بسیاری از زنان ،ماند همسران جانباران بهصورت داوطلبانه همراهی در
شرايط سخت را انتخاب میكنند و با اين كار خود ،در واقع جهاد میكنند؛ زيرا
امام باقر

میفرمايند« :بهراستی كه خداوند ـ عز و جل ـ بر زنان و مردان جهاد

را واجب كرده است؛ اما جهاد مردان آن است كه (برای حفظ دين و مملکت)
مال و خون خود را بذل كنند تا در راه خدا كشته شوند و جهاد زنان آن است كه
در مقابل دشواریهای زندگی همسر صبر كنند».

2

بنابراين زنان در شرايط سخت رسالت بس سنگینی دارند و بايد همواره در
تمام سختیها شريک همسرشان باشند؛ نمونهای از اين زنان« ،خانم
«عزتالشريعه مدرس مطلق» ،همسر دكتر شهید بهشتی است كه در تمام
شادیها و غمها ،شريک زندگی او بود و نقش مؤثری در تبلیغ و اشاعۀ فرهنگ
اسالمی داشت.
شهید بهشتی میفرمايد:
«ثمرۀ ازدواجمان تا امروز 92 ،سال زندگى مشترک با سختىها،
 .4میرزاحسین نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،52ص .020
 .0حسن بن فضل طبرسی ،مكارم االخالق ،ص .051
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آسايشها ،تلخىها و شادىها بود؛ چون همسر من همهجا ،چه
3
در خارج و چه در اينجا ،همراه من بود».

نیز ،در تمام شرايط سخت با شکیبايی و استقامت

همسر حضرت امام

خود ،همواره ايشان را ياری میكرد .وی پانزده سال ،آب و هوای گرم نجف را با
مشکالت تحمل كرد و همهجا همراه امام بود؛ درحالی كه در خانوادۀ پدریشان
در رفاه به سر میبرد و دخترخانم پانزدهسالهای بیش نبود كه به خانۀ امام وارد
شد .مثل اينکه در آن موقع قم را دوست نداشت؛ ولی هرگز اين مسئله را نزد امام
اظهار نکرد و اين خود ،نشاندهندۀ صبر ايشان است .گفتنی است يکی از داليل
عالقۀ بسیار حضرت امام به ايشان نیز ،همین صبر بود .امام خمیني همیشه
میگفتند« :خانم بینظیر است! زجری كه اين خانم كشیده ،هیچكسی
نکشیده 2».البته خانم ثقفی نیز ،بر سختیها و صبری كه داشتهاند ،همواره

افتخار میكنند.

1

از ديگر زنان ،همسر «میرزاكوچکخان» است كه تا آخرين لحظات سخت
زندگی شوهر ،كنار او بود و دوشادوش وی به مبارزه پرداخت .میرزا در اين باره به
او گفته است« :تو برايم بانويی بودی كه در تمام شرايط سخت ،همچون كوه
ايستادگی كردی! در عین حال ،ذرهای از محبتت به من كم نشد و هرگز شکايت
نکردی؛ معنی شريک زندگی و همسر بودن همین است .از تو متشکرم و از خدا
برايت بهترين را آرزومندم!»

4

 .4واحد فرهنگی بنیاد شهید ،او به تنهایی یک ملت بود ،ص .21
 .0غالمعلی رجايی ،برداشتهايی از سیرۀ امام خمینی  ،ج  ،5ص .22

 .9مصباحی« ،يادمان زندگی و خدمات همسر امام » ،ص .052
 .1ابراهیم فخرايی ،سردار جنگل ،ص .212
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 .5مديريت خانواده

در زندگی مردان بزرگ و موفق ،زنان وظايف بیشتری در مديريت خانه دارند؛ زيرا
مردها بنا بر وظايف و مسئولیتهای خود ،به فکر اداره و مديريت وظايف بیرون
از خانه و نیز برنامهريزی ،تدبیرانديشی و تالش برای رسیدن به اهدافشان
هستند .تربیت فرزندان ،نظم و انضباط ،مرتبكردن خانه ،توجه به درس و
موفقیت فرزندان و ...برعهدۀ زنان مردان موفق است و آنها بايد بهگونهای عمل
كنند كه همسرشان بیدغدغه و مشغلۀ ذهنی ،آسودهخاطر در مسیر موفقیت و
تعالی اهداف خويش گامبردارند .بديهی است ،مسئلۀ مهم در زندگی بیشتر
مردان ،بهويژه مردان موفق ،چگونگی ادارۀ زندگی و خرج خانه است .بیشتر زنان
برای اين مسائل تدابیر خوبی دارند و با توجه به وضعیت اقتصادی ،درآمد
خانواده و خواستههای شوهر و فرزندان ،اولويتبندی و برنامهريزی میكنند.
امام صادق

دربارۀ اين زنان میفرمايند:

ُ َ َُ
َ ََ َ ََ
َ ُ َ ُ
َ ُ
الر ُيح ،الط ِي َب ّة الط ِبيخ ،التي إذا أنفقتّ أنفقتّ
«خي ّر ِن ِ
سائكم ،الط ِيب ّة ِ
َ
َ َ
َ
َ َ
ال الل ِّه َ ّو
عاملّ ِمنّ ُعم ِ ّ
وف َ ّو إنّ ام َسكتّ أم َسكتّ ِب َمع ُر ٍ ّ
ِب َمع ُر ٍ ّ
وف .ف ِتل ّك ِ
يب َ ّو َ
عام ُ ّل َالل ّه َ
اليّن َد ُّم؛ 3بهترين زنان ،زنى است كه داراى
الي ِخ ُ ّ
ِ
ِ
بويى خوش و دستپختى خوب باشد .وقتى خرج (انفاق)

مىكند ،بجا خرج كند و هنگامى كه خرج نمىكند ،بجا از
خرجكردن خوددارى ورزد .چنين زنى ،كارگزارى از كارگزاران
خداست و كارگزار خدا نه نااميد مىشود و نه پشيمان!»

يکی از نمونههای اين زنان ،خانم «قمرالسادات مهدوی طباطبايی» ،همسر
عالمهطباطبايی است كه بهخوبی زندگی را اداره و مديريت میكرد .فرزندشان
ّ .4
حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج  ،52ص .51
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دربارۀ نحوۀ مديريت مادرش گفته است:
«پدرم ...صاحباختيار خانه و امور آن را مادرم مىدانستند.
مادرم به كارهاى درس ما و رفت و آمدهايمان رسيدگى مىكرد و
همۀ مسائل را كنترل مىكرد؛ بهقدرى با هدايت عمل مىكرد
3
كه پدرم با فراغت خاطر تمام به امور علمى خود مىپرداختند».

همچنین عالمهطباطبايی دربارۀ چگونگی ادارۀ منزل بهدست همسرشان
میفرمايد:
«من زندگى پرفراز و نشيبى داشتهام .در نجف اشراف با
سختىهايى مواجه مىشديم .من از حوائج زندگى و چگونگى
ادارۀ آن كمتر اطالع داشتم .مديريت خانه برعهدۀ خانم بود .در
طول مدت زندگى ما ،هيچگاه نشد خانم كارى بكند كه من
حداقل در دلم بگويم« :كاش اين كار را نمىكرد!» يا كارى را
2
ترک كند كه من بگويم« :كاش اين عمل را انجام داده بود!»

 .6قناعت

مردان زمانی به موفقیت میرسند كه ذهن و وقت آنها درگیر مسائل پوچ و
سطحی نشود .اين زنان هستند كه با انتخاب نوع زندگی ،میتوانند چنین
مشغلههايی را از مردها دور كنند .يکی از اين مشغلههای ذهنی ،تالش برای
مصرفكنندگی است .میتوان گفت در قرن حاضر ،بسیاری از مردم در
هیپنوتیزم مصرفگرايی غرق شدهاند و بعضی از زنان بهگونهای تحت تأثیر
تبلیغات رسانهها قرار گرفتهاند كه تعويض هرسالۀ لوازم و اثاثیه را از ملزومات
 .4مجلۀ زن روز« ،مصاحبه با خانم نجمالسادات طباطبايی» ،ش  ،130آبان  ،5215ص.12
 .0علیاكبر حسنی ،مجله درسهايی از مکتب اسالم« ،ويژگیهای اخالقـی عالمـهطباطبـايی»،
ص .21
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زندگی خود میدانند .اين نگرش ،منجر به بروز چالشهای بسیاری در
خانوادهها ـ بهويژه خانوادههای كمدرآمد ـ شده است؛ زيرا زنان بهجای تشويق
مرد برای پیشرفت و تعالی ،پیوسته شوهر خود را به كسب ثروت ترغیب میكنند
و اين مسئله ،نه تنها موجب انحراف مرد از اهداف و برنامههای آتی زندگیاش
میشود ،بلکه از او ماشین چاپ پول با تفکر مصرفگرايی میسازد .در حالی
كه مردها بهجای هدردادن سرمايۀ مالی و عقلی خود برای مصرفزدگی،
میتوانند از آن در ديگر عرصههای مهم زندگی بهره گیرند و سريعتر به موفقیت
مدنظر خود برسند.
برخی از زنان ،مثل همسر شهید رجايی ،هیچگونه توجهی به مصرفگرايی
ندارند و با قناعتگرايی ،سبک زندگی ساده و معقولی را از همان ابتدای شروع
زندگی مشترک انتخاب میكنند .ايشان دربارۀ خريد دوران نامزدیاش میگويد:
«شهید رجايی موارد ضروری را میخريد و دربارۀ طال و جواهر میگفت ،اينها
باشد بعد برويم با فرصت و وقت مناسب و با سلیقۀ يکديگر بخريم .من هم كه
میفهمیدم ،دلم به حال او میسوخت و از طرفی هم خوشم میآمد كه چنین
عزتنفس و مناعتطبعی دارد ».اما نوعروسان امروز ،به جای آنکه با
برنامهريزیهای دقیق از سرمايههای مالی شوهرشان برای موفقیت وی بهره
گیرند و تنها به داشتن امکانات ضروری قانع باشند ،برای رسیدن به خواستههای
مصرفزدگی خود ،شوهر را به قرض و بدهکاری ناچار میكنند .همسر شهید
رجايی همچون خود شهید ،همواره در زندگی قناعت را پیشه میكردند و با توجه
به اينکه تدبیر شهید ،فراهمكردن وسايل رفاهی در حد ممکن بود ،خانم «عاتقه
صديقی (پوران رجايی)» هیچگاه اعتراض نمیكردند و همواره سادهزيست
بودند .حال آنکه ايشان با توجه به مقام و موقعیت همسرشان ،میتوانستند
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توقعات مصرفی فراوانی داشته باشند؛ اما پیوسته با قناعت و رضايت زندگی
كردند .امام صادق

در حديثی دربارۀ زن قناعتپیشه میفرمايد« :بهترين زنان

شما ،زنی است كه اگر چیزی به او داده شد ،شکر و سپاس گويد و اگر از چیزی
محروم شد ،راضی و قانع باشد».

3

 .7برقراری آرامش

يکی ديگر از عوامل سببساز موفقیت مرد ،وجود حس آرامش در خانه است؛
بهويژه برای مردانی كه در خانه كار يا پژوهش میكنند .محیط خانۀ چنین
مردانی ،بايد بیش از ديگران سرشار از آرامش و تفاهم ،خوشرويی و احترام،
محبت و گذشت و عاری از تنش ،مشاجره ،ناراحتی و ...باشد تا آنها بتوانند
عالوه بر آسودهخاطر بودن و استراحت جسمی و فکری ،به تعالی انديشه
بپردازند .فراهمكردن اين محیط برعهدۀ زن است؛ «زيرا خداوند در قرآن كريم،
اصالت در ايجاد آرامش را به زن داده ،او را در اين امر روانی اصل دانسته و مايۀ
ّ
2
مودت و رحمت ياد كرده است».
در قرآن مجید آمده است:

ُ
ُ ُ
ُ
آیات ِه أن خلق لكم ِمن أنف ِسكم أزو ااجا ِلتسك ُنوا ِإليها و جعل
«و ِمن ِ
ُ
ا
ا
بينكم مو ّّدة و رحمة...؛ 1و از نشانههاى او ،اين است كه از

خودتان همسرانى براي شما آفريد تا با آنها آرام گيريد و ميانتان
مهر و رحمت نهاد».
 .4محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،522ص .003

 .0میترا اژدری« ،افکارمان را بشويیم» ،مجله پیام زن ،ش  ،021ص .01
 .9روم :آيه .05
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تاريخ نمونههای بسیاری را از اينگونه زنان به خود ديده است؛ اما اسوۀ تمام
زنان جهان ،حضرت فاطمۀ زهرا  ،برای برقراری آرامش ،بهگونهای رفتار
میكرد كه حضرت علي

میفرمود:

ُ ُ ُ
ََ َ
ُ
ََ َ
موم واألحزان؛
اله َّ
ف َع ِّني ُ ّ
ّنت أنظر إليها فتّنك ََ ِش ّ
« َ ّو ّل ّقد ِإ ّليها ّک ّ
هرگاه به خانه مىآمدم و به فاطمه مىنگريستم ،همۀ اندوهم

برطرف مىشد».

 .4كلینی ،اصول كافی ،ج  ،1ص .122

3

