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اشاره

بىتردید ،شوهردارى ،هنر است و اگر زنان به این هنر آشنا باشند ،مىتوانندد بدا
انجام وظایف خود ،خانه را به صورت «بهشت» درآورند و از شوهر و فرزنددان
خویش ،افرادى الی بسازند ازایدنرو ،از نظدر اسدالم شدوهردارى از اهمیدت
واالیى برخوردار است

رسول خدا 9فرمودَ « :ل ّْو َأ َم ْر ُِ َأ َل ُد ًا َأّنْ ی ْس َُ ُدَ ِْلَ َل ٍ ُد َْلَ َم ْر ُِ

ا ْلا َم ْر َأ َة َأّنْ ت َْس َُ ُدَ لِز َْو ِج َها؛ 1اگر سجده براى غیرخدا جایز بود ،هر آینه به زن دسدتور
ان
مىدادم كه بر شوهرش سجده كند » علدى ۷نیدز فرمدودِ « :ج َهاا ُْ ا ْلاا َم ْر َأة ُل ْس ُ

ال َنَت َب ُع ِل؛ 2جهاد زن ،خوبشوهردارى است »

این نوشتار كه در محورهاى زیر سامان یافته ،مى كوشد چگونگى رفتدار زن
در برابر شوهر را بیان نماید
 .5شناخت شوهر

خانواده ،جامعه كوچکى اسدت كده اصدول و سداختار خداص خدود را دارد در
 0كلینى ،الکافی ،ج  ،۵ص ۵1
 2همان ،ص ۵1۴

81

ره توشۀ راهیان نور رمضان  ،4991ويژۀ خواهران

اسالم ،خانواده به «بنا» تعبیر شده است 1كه بر اسداس معمدارى و مهندسدى و
قوانین ویژهاى شکل مىگیرد اگر زن و شوهر این قوانین را رعایت نکنند ،نظدام
خانواده فرو مىریزد یکى از قواعد ،آن است كده زن و شدوهر در آغداز زنددگى
همدیگر را بشناسند و با تفکر ،اخدالق ،خواسدتهها و تمدایالت یکددیگر آشدنا
شوند؛ امبته شناخت باید به منظور تحکیم بنیاد زناشو یى و دستیابى بده راههداى
تنظیم زندگى و تعدیل خواستهها باشد؛ نه به قاد عیدبجو یى و كشدف نقداو
شناخت هم برآیند ،چنانچده
ضعف شخص مقابل اگر با چنین دیدى در صدد
ی
نقطه ضعفى از همدیگر یافتند ،هرگز به بزرگنمایى آن مبادرت نمىورزند؛ بلکه
2
سعى مىكنند وضع موجود را بهنیکویى اصالح نمایند
برخى مشکالت خانوادگى ،ناشى از عدم شناخت زن و شدوهر از یکددیگر
مىباشد؛ زن همان انتطار را از شوهر دارد كه شوهر از همسدر خدویش دارد؛ و
حال اینکه زن و مرد وظایف متفاوتى نسبت به هم دارند
 .2آراستگی

انسان ،بهمقتضاى فطرت ،زیباگرا و جویاى آراستگى است و از رومیدگى نفرت
دارد به همین دمیل ،اسالم به پیروانش دسدتور مىدهدد كده همدواره نمودهداى
زشتى را از خود دور سازند و با ظاهرى آراسته و زیبدا ظداهر شدوند آراسدتگى،
یکى از مسوومیتهاى اخالقى زن در برابر شوهر است؛ زیرا رعایدت ایدن امدر،
باع ایجاد روابط عاشقانه و رضایت شوهر مىگردد چه بسا زن بدا ایدن كدار،
نقش مهمى در حفظ عفت شوهر و سالمت جامعه ایفا مىكندد از طرفدى ،بدا
آرایش خود براى همسرش ،توجه او را جلب نموده ،خواستههاى او را از طرید
ْ ْ ف ف ف ُ ف
َ
املده م ف
ف ن ف ٌ
ّ
دن
 1حر عاملى ،وسائل الشیعه ،ج  ،2۴ص « :062ما ب ینى یبنداء یفدى یاِسدال یم أحدب یىمدى ی ی
َ
امت ْز یو یج »
ی
 .2ابراهیم امینى ،همسرداری ،ص0۴
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مشروع تأمین مىكند و این امر سبب مىشود كه شوهرش از نامحرمدان چشدم
ّب بِ َأ ْطیا ِ
ّب
بپوشد و تنها به او عش ورزد رسول خدا 9مىفرمایدَ « :و َع َّلی َها َأّنْ َت َطیا َ
ِ
ِ
اِبا َو َت َزی َن بِ َأ ْل َس ِن ِزیّنَنَتِ َها َو َت ْع ِر َض َن ْف َس َها َع َّلیا ِ ُغا ُدْ َو ًة َو َع ِشایة؛ 1بدر زن
طیبِ َها َو َت ّْل َب َس َأ ْل َس َن ثی ِ َ
الزم است كه خود را با بهترین عطرها خوشبو نماید و بهنیکوترین وجده آرایدش
كند و بهترین مباسهاى خود را بپوشدد و بامددادان و شدامگاهان خدود را بدراى
شوهر آماده كند »
امام باقر ۷مىفرمایدَ « :ال یّنْ َب ِغی لِ ّْل َم ْر َأ ِة َأّنْ ُت َع ّط َل َن ْف َس َها َو َل ّْو ُت َع ّّل ُّق فِی ُعّن ُِق َها قِ َاوا َْ ًة َو َال
اب و َلّو َتَ سا َها مسا ًا بِ ْ ِ
یّنْب ِغی َأّنْ تَ ُدَ ع ی ُدَ ها ِمن ْ ِ
الّن َِاء َوإِّنْ کان َْت ُم ِسّنَ ًة؛ 2سدزاوار نیسدت
َ َ َ
َ
اْل َّض ِ َ ْ ْ َ ُ َ ْ
كه زن ،اگرچه پیر باشدد ،خدود را بىزیدور بگدذارد؛ هرچندد بدا آویخدتن یدک
گردنبند و شایسته نیست كه دستش را بدون خضاب بگذارد؛ هرچند با مامیدن
كمى حنا »
اما متأسفانه ،كوشش برخى خانمها بر این است كده وقتدى مىخواهندد بده
گردش بروند یا در مجلس جشن ،شبنشینى و مهمانى شدركت كنندد ،آرایدش
مىكنند ،بهترین مباسهاى خود را مىپوشند و به بهتدرین وجهدى كده برایشدان
مقدور اسدت ،از مندزل خدارج مىشدوند؛ ومدى بدهمحض بازگشدت بده خانده،
مباسهاى خوب و زیبدا را از تدن خدارج سداخته ،مباسهداى معمدومى خدود را
مىپوشند و یا در داخدل خانده ،نظافدت را رعایدت نمىكنندد ،آرایدش و زیندت
نمىنمایند و با موهاى رومیدده و مباسهداى سداده در مندزل ظداهر مىگردندد؛
درحامىكه باید برعکس باشد زن باید در خانه براى شوهرش آرایدش و دمبدرى
كند تا دمبران كوچه و خیابان نتوانند در دمش جا باز كنند
شخاى مىگفت :خانم بندده در خانده ،بدا خددمتکارمان قابدل تشدخیص
 0كلینى ،الکافی ،ج  ،۵ص ۵1۴
 2همان ،ج  ،00ص ۵1۳
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نیست به خدا برخى وقتها با خود مىگو یم :اى كاش خدانمم ،یکدى از ایدن
مباسهاى قشند و زیبایى را كه براى محیط كار و مهمانىاش دوخته ،در خانده
مىپوشید و از این بلوزهاى كهنه دست برمىداشت چند بار به او گفتم :عز یزم!
دستكم روزهاى جمعه و تعطیل ،یکى از آن مباسهاى قشند را بپوش؛ ومى او
با ترشرو یى پاسخ مىداد :من در مقابل تو یا بچهام مقید نیستم؛ امدا اگدر یدک
1
روز سر و وضعم نامرتب باشد ،جلوى همکارانم خجامت مىكشم
زنان نباید به بهانه آراستگى بدراى شدوهر ،آراسدتگى خدویش را در معدر
تماشاى دیگران قرار داده و با مباسهاى نامناسب از منزل خارج شوند اینگونه
ِ
ین
حركات ،موجب بىمهرى شوهر و رواج فساد در جامعده مدىگدرددَ « :وال ُی ْبا ُد َ
ِزیّنَنَت َُه َن إِالَ ما َظ َه َر ِمّنْها؛ 2زنان ،زینتهاى خود را جدز آن مقددار كده آشدکار اسدت
ن
(قرص صورت و دستها تا م ) ،براى دیگران آشکار نکنند » خداوند خطداب
اْل ِ
9
َار َج َْ
اهّلِیا ِة ْاْلُ َ
وىل؛ 3همانندد زمدان
َار ْج َن ت َ ُ
به زندان پیدامبر مدىفرمایددَ « :و َال ت َ َ
جاهلیت پیش از اسالم ،در بین مردم آشکار نشوند »
 . 5تأمین نیاز جنسی

بدیهى است كه رابطه جنسى میان زن و شوهر ،یکى از عوامل نشاو و استحکام
خانواده است آمارهدا نشدان مدىدهدد كده بیشدترین عامدل افدزایش طدالق در
خانوادهها ،رعایتنکردن این امر مىباشد زن در خلوت خود با همسرش ،باید
با ظرافتهاى خاص ،آمادگى جنسى خو یش را نشان دهد ازاینرو ،در اسدالم
پیشقدمى زن در مسائل جنسى ،امرى مستحب شمرده شده اسدت بده همدین
دمیل ،زن و شوهر براى ادامه زندگى مشترک ،باید نیازهداى جنسدى همددیگر را
 1ابراهیم امینى ،همسرداری ،ص 02۳
 2نور ،آیه 0۱
 ۱احزاب ،آیه ۱۱
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تأمین كنند رضایتمندى از روابط جنسى ،یکدى از عوامدل پایددارى خدانواده و
ِ
السعا َْة؛ 1قشنگى و
سعادت زن و شوهر است على ۷فرمودُ « :ل ُ
سن الصّورة َاو َُ َ
زیبایى چهره ،نخستین پایه سعادت است »
بر اساس نظر بسیارى از روانشناسان خانواده ،اگر زوجدین روابدط جنسدى
خوبى با هم نداشته باشند ،آمادگى دارند هر موضوع كوچکى را به بحرانى بزرگ
تبدیل كنند و حتى كار به جدایى و طدالق بینجامدد بندابراین ،زن موفد  ،زندى
است كه از خواستههاى جنسى شوهر غفلت ننمایدد قدرآن كدریم ،زندان را بده
كشتزار تشبیه مىكند كه صاحبش در چهارچوب شرعى بههرنوعى مدىتواندد از
آن بهرهمند شود  2پیامبر اسالم 9مىفرماید :زن خوب ،زنى است كه نسبت به
بیگانه عفیف و پاكدامن و شوهردوست باشد  3حضرت در بیانى دیگر فرمدوده:
ّ
زن وظیفه دارد كه با بدن و مباس معطر و پاكیزه ،توأم با آرایش و آراسدتگى كندار
شوهر باشد و با ظرافت خاص ،آمدادگى خدویش را در تمدام سداعات مناسدب
شبانهروز به شوهرش اعالن نماید  4حضرت از این موضوع به عنوان یدک كدار
عبادى یاد كرده و براى آمیزش همسران ،ثوابهاى فراوان برشمرده اسدت  5نیدز
خطاب به زنان مىفرمود« :بهترین عطرهایتان را بزنید ،زیباترین مباسهایتدان را
بپوشید و خود را به بهترین زیورهایتان بیارایید و هر صبح و شام ،خویشتن را بده
شوهرتان عرضه كنید » 6حضرت توصدیه مىكدرد كده «اگدر شدوهرتان از شدما
تقاضاى آمیزش كرد ،به او جواب رد ندهید؛ هرچند سوار شتر باشید » 7نیز «با
0
2
3
4
5
6
7

آقاجمال خوانسارى ،شرح غرر امحکم ودرر امکلم ،ج  ،۱ص ۱۴2
ن
ٌ َ ن ف ْن ْ ف ن فَ
بقره ،آیه  « :22۱ین فس نآؤك ْم فح ْرث مک ْم فأتوا فح ْرثک ْم أنى یش ْو نت ْم »
ف
ن ْ ف ن ْف
كلینى ،الکافی ،ج  ،۵ص « :22۷خ نیر ین فس یائک نم ام فع یفیفة امغ یل فمة »
همان ،ص ۵1۴
همان ،ص ۷۳۵
همان ،ص ۵1۴
همان
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طولدادن نماز ،خواسته شوهرتان را به تأخیر نیندازید» 1كه اگر «زندى از پاسدخ
مثبت به شوهرش خوددارى كند تا شوهرش به خواب رود ،تا زمدانى كده بیددار
2
شود ،فرشتگان او را معنت مىكنند »
 .9محبت

همه انسانها تشنه محبت هستند و دوست دارند كه محبوب دیگران باشدند دل
آدمى به محبت زنده است و كسى كه بداندد محبدوب دیگدران نیسدت ،خدود را
بىكس مىشمارد و همواره پژمرده و افسدرده اسدت مدرد خدانواده هدم از ایدن
احساس به دور نیست و تشنه محبت است او پدیش از ازدواج ،از محبتهداى
بىشایبه پددر و مدادر برخدوردار بدوده؛ امدا پدس از ازدواج ،خدود را در اختیدار
همسرش قرار داده و انتظار دارد كه محبتهاى آنان را از سوى زن مشاهده كند
ازاینرو ،زن باید شوهر خویش را از صمیم قلب دوست داشته باشد تدا شدوهر
نیز به او عالقهمند شود؛ زیرا محبت ،پیوندى دوسویه است كه به استوارى بنیان
زناشو یى مىانجامد امبته باید توجه داشت كه صرف محبت قلبى كافى نیست؛
بلکه باید آن را به زبان آورد چه اشکامى دارد كه گاهى زن به شوهرش بگویدد:
ً
عز یزم! واقعا تو را دوسدت دارمم شکسدپیر مىگو یدد« :آنچده در زن ،قلدب مدرا
مهربانى اوست؛ نه روى زیبایش من زنى را بیشتر دوست دارم
تسخیر مىكند 3 ،ی
كه مهربانتر باشد » خداوند بزرگ در قرآن به محبتى كه بین زن و شوهر وجود
دارد ،اشاره نموده« :خدا براى شما از جنس خودتان همسرانى آفرید تا بدا آندان
انس بگیرید و میان شما دوستى و مهربانى نهداد » 4امدام رضدا ۷مىفرمایدد:
1
2
3
4

همان
همان ،ص ۵1۳
ابراهیم امینى ،همسرداری ،ص ۱2
ِ
ِِ
ِ
ِ
َ
َ
اجا ِلت َْس ُكنُوا إ َل َیهاا َو َج ََا َ َییانَ ُكم
روم ،آیه َ « :20وم ْن آیاته َأ ْن َخ َل َق َل ُكم ِم ْن أن ُفس ُك ْم أزْ َو ً
ْح ًة »
َم َو َّد ًة َو َر ْ َ
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«بعضى زنها براى شوهرشان بهترین غنیمت هستند؛ زنانى كده بده شوهرشدان
اظهار عش و محبت مى كنند » 1امام صادق  ۷نیز مىفرماید« :وقتى كسى را
2
دوست دارى ،به او خبر بده »
 .1احترام

یکى از نیازهاى مهم انسدانها حفدظ حرمدت آنهاسدت آدمهدا دوسدت دارندد
دیگران به آنان احترام بگذارند در عرصه خانواد نیز رعایدت ایدن امدر ضدرورى
است؛ یعنى زن و شوهر باید حرمدت همددیگر را حفدظ كنندد احتدرام زن بده
شوهر ،به او توانایى مىدهد و براى تالش بهتر و بیشدتر آمدادهاش مدىگرداندد
سالم به او ،به احترامش ایستادن ،با ادب حرفزدن ،گوشدادن به سخنان او ،از
جمله این امور است زن سعى نماید هنگام ورود مرد به خانه ،در را باز كند و با
مب خندان و چهره باز به استقبامش بدرود و هنگدام رفدتن از مندزل ،او را بدرقده
نماید همین عمل كوچک ،تأثیر شایسدتهاى در روح شدوهر بدر جداى خواهدد

ِ ِ ِ
ِ
ِ
گذاشت امام صادق ۷مىفرمایدَ « :سعی ُدَ ة َسعی ُدَ ة ْام َر َأة ُتک ِر ُم ز َْو َج َها َو َال تُؤْ َی َوتُطی ُعا ُ
فِی ََجِی ِع َأ ْل َّوالِ ؛ 3خوشا به سعادت زنى كه شوهرش را بدزرگ شدمارد و بده او آزار

نرساند و مطیع همسرش باشد »
مردى خدمت رسول خدا 9آمد و عر كرد :همسرى دارم كه هرگداه وارد
خانه مىشوم ،به استقبامم مىآید و چون از خانه بیرون مىروم ،بدرقهام مىكند
زمانى كه مرا اندوهگین مىبیند ،مدىگو یدد :اگدر بدراى رزق و روزى (مخدارج
زندگى) غاه مىخورى ،بدان كه خداوند آن را به عهده گرفته است و اگر بدراى
آخرت خود غاه مىخورى ،خدا اندوهت را زیاد كند (بیشتر بده فکدر آخدرت
 1حسین نورى ،مستدرک الوسائل ،ج  ،2ص ۵۱2
 2محمدباقر مجلسى ،بحار األنوار ،ج  ،۴۷ص 0۴0
 3همان ،ج  ،۴2ص ۱۵۷
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باشى) پیغمبر فرمود« :براى خدا كارگزارانى است و این زن ،یکى از كدارگزاران
ِِِ
ان
خداست كه پاداش او ،برابر با نیمى از پاداش شهید اسدت؛ إِّنَ َّللَِ ُع َاَم ًال َو َهاّذه م ْ
1
ُع ََملِ ِ ََلا ن ِ ْص ُ
ف َأ ْج ِر َ
الش ِهی ُد »
 .9مدیریتپذیری

یکى از چامشهایى كه بین زن و شوهر به وجود مىآید ،پذیرش مددیریت مدرد
است زن تاور مىكند كه چرا باید مرد مددیر خدانواده باشددم حقیقدت ،ایدن
است كه واگذارى مدیریت به مرد ،با توجده بده مسدوومیتهاى او مانندد تدأمین
مخارج زنددگى و سرپرسدتى فرزنددان ،امدرى مشدروع و منطقدى اسدت قدرآن
الر َجا ُ
ااَ َق َّو ُامااّوّنَ َعا َاَل الّن َّساااء ..؛ 2مددردان،
آن مددرد مىداندددّ « :
مدددیریت خاندده را از ی
سرپرست و نگهبان زناناند » بندابراین ،وظیفده قدانونى زن ،پدذیرش مددیریت
شوهر است نپر واضح است كده مددیریت ،بده معنداى «اسدتبداد ،خدودرایى و
خودمحدورى» نیسددت؛ بلکده بدده معنداى «تدددبیر صدحیح در مجموعدده تحددت
الر َج ُ
ااَ َق َّو ُاماّوّنَ َع َاَل الّن َّسااء» ،در
مدیریت» است ازاینرو ،اگر خداوند فرمودهّ « :
3
ِ
كنددارش توصددیههدداى مطیفددى چددون «کّو ُنااّو ْا َقااّو ِام َ ِ
وه َن
ااْش ُ
َ
نی بِا ْلق ْسا » و یددا « َو َعا ُ
بِا َْ ْع ُروف» 4را نیز مطرح مىنماید مدیریت مرد ،یعنى هدایتسدازى و رهبدرى
كشتى خانواده به سوى جزیره سالمت و آرامش ،و این مسوومیت سنگین ،تنها از
عهده مرد برمىآید
زنى خدمت پیامبر 9آمد و پرسیدَ « :ما َل ُّق الز َْوجِ َع ََل ا َْ ْر َأ ِة َف َق َاَ ََلاا َأّنْ تُطِی َعا ُ َو َال
َت ْع ِصی ؛ 5ح مرد بر زن چیستم حضرت در پاسخ فرمود :از او اطاعدت كدرده،
ّ 1
حر عاملى ،وسائل الشیعه ،ج  ،21ص ۱2
 . 2نساء ،آیه ۱۷
 ۱نساء ،آیه « :0۱۵اى كسانى كه ایمان آوردهاید! برپا كنندگان عدل و داد باشید »
 ۷نساء ،آیه « :0۳و با آنها خوشرفتارى كنید »
 5كلینى ،الکافی ،ج  ،۵ص ۵1۴
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نافرمانى نکند » بدیهى است كده یکدى از مادادی اطاعدت ،مدیریتپدذیرى
شوهر است
گفتنى است كه در اسالم ،همده اطاعتهدا از غیرخداوندد ،مشدروو بده آن
است كه معایت امهى در آن نباشد بنابراین ،اگر شوهر فرمان به معایت داد،
ً
مثال به همسرش گفت :در ماه رمضان ،روزه واجدب خدود را نگیدر ،نبایدد از او
اطاعت كند پیامبر فرمودَ « :ال ِْی َن َ ِ ْن َْاّنَ َ َِْ ُّل ٍ
ّوق فِی َم ْع ِصی ِة َْاْلاالِ ِّق؛ 1دیدن نددارد،
آنكسكه آنجا كه معایت خام است ،از مخلوقى پیروى كند »
 .1ارتباط کالمی

یکى از نیازهاى مهم خانواده ،ارتباو كالمى است؛ یعندى اعضداى خدانواده بدا
همدیگر صحبت نمایند و گفتمان داشته باشند این امدر ،در حدل مشدکالت و
ایجاد صمیمیت بین اعضاى خانواده بسیار مؤثر است؛ در مقابل ،عدم رعایدت
این امر ،پیامدهاى منفى دارد به اعتقاد كارشناسان ،اعضاى خدانواده در شدبانه
روز باید  2تا  ۱ساعت با یکددیگر ارتبداو كالمدى و گفدتوگو داشدته باشدند؛
درحامىكه هماكنون این میزان ،بسیار كاهش پیدا كرده است:
«كاهش گفتوگو و ارتباطات كالمى میان اعضاى خانواده ،به مرز هشددار
رسیده و سالمت خانوادهها را تهدید مىكند نتایج یک پژوهش ،نشان مىدهدد
كه میزان همكالمى وامدین شاغل با فرزندان در روز ،فقط  ۷۳دقیقه است! آنهدا
به دالیلى همچدون :گرفتارىهداى شدغلى ،مشدکالت رفتوآمدد یدا تماشداى
تلویزیون ،فقط حدود  ۷۳دقیقه در روز را بدا فرزنددان خدود سدپرى مىكنندد و
2
همكالم مىشوند »
توصیه اسالم این است كه هنگام سخنگفتن با یکدیگر ،جمالتى كه از همه
 1شیخ صدوق ،عیون اخبار الرضا ،۷ج  ،2ص ۷۱
 2ر ک :پایگاه اینترنتى آفتابwww.aftabir.com :
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زیباتر و ّ
مؤدبانهتر است ،انتخاب گردد تا پاسخى زیبا شنیده شود گاهى آمرانده
سخنگفتن زن ،حساسیت مرد را برانگیختده ،زمینده برخدورد مفظدى و تدنش را
فراهم مىنماید گاهى ممکن است ،هنگدام صدحبت ،زن یدا شدوهر كلمده یدا
جملهاى بگو ید كه اثر بد آن تا سالها در ذهن طرف مقابدل بداقى بماندد امدام
على ۷مىفرمایدَ « :و َأ ْل ِسّنُّوا ََُل َن ا ْلا َم َق َاَ َل َع َّل ُه َن َْی ِس َن ا ْل ِف َع َاَ؛ 1با زنان ،خوشگفتدار
و نیکوسخن باشید تا ایشدان هدم خدوشكردار و نیکورفتدار شدوند » همچندین
حضرت فرمود« :أَجِ ُّلّوا فِی ْ ِ
اْل َط ِ
اب ت َْس َم ُعّوا ََجِی َل َْاْل َاّواب؛ 2زیبدا سدخن بگو ییدد تدا
ْ
پاسخ زیبا بشنو ید »
 .5عذرپذیری

حقیقت این است كه انسان در عرصدههاى مختلدف فدردى و اجتمداعى دچدار
مغزش مىشود در خانواده نیز این امر اتفاق مىافتد گاهى زن اشتباه مىكندد و
زندگى خدانوادگى،
زندگى اجتماعىاى به اندازه
گاهى مرد؛ دراینصورت ،هی
ی
ی

نیازمند گذشدت نیسدت اگدر اعضداى خدانواده بخواهندد نسدبت بده یکددیگر
سختگیرى كنند و مغزشهاى هم را دنبال كنند ،زندگى آنها از هم مىپاشد و یا
بدترین زندگى را تجربه خواهند نمود رسول خدا 9مىفرماید« :زن بد ،عدذر

3
۷
ْش
شوهرش را نمىپذیرد و خطاهایش را نمىبخشد » امام علدى فرمدودُ َ « :
الّن ِ
ّذر َوالیقبل َ
الّذنّب؛ 4بدترین مردم ،كسى اسدت كده عدذرخواهى
اس َمن الیقبل ال ُع َ

دیگران را نپذیرد و از خطاى آنها نگذرد »
زنى به رئیس دادگاه حمایت از خانواده گفت :شوهرم پیش از ازدواج به مدن
1

۱
3
4

شیخ صدوق ،األمالی ،ص 216
عبدامواحد تمیمى آمدى ،غرر الحکم ودرر الکلم ،ص 0۵۴
محمدباقر مجلسى ،بحار األنوار ،ج  ،01۱ص 2۱۵
عبدامواحد تمیمى آمدى ،غرر الحکم ودرر الکلم ،ج  ،۷ص 06۵
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نگفت كه خدمت سربازى را انجام نداده و این موضدوع را از مدن مخفدى كدرده
بود چند روز پیش متوجه شدم كه به همین زودى باید به خدمت سربازى برود
1
من نمىتوانم با مردى كه به من درو گفته ،زندگى كنم
بدیهى است كه عدم گذشت در چندین مدواردى ،نتدایج گرانبدارى را بدراى
زندگى رقم مىزند
 .4روحیهدادن به شوهر

ً
معموال مشکالت بیرون از خانه ،بیشتر از مشکالت درون بوده و سبب مىشود
كه درگیرى ذهنى مرد بیشتر باشد در این میان ،زن بایدد در رویدارویى مدرد بدا
مشکالت و رفع آن ،پناهگاه شوهرش باشدد بدا سدخنانش ،روحیده مدرد را در
برخورد بهتر با مشکالت تقو یت كند و از طرف دیگر ،زمینه را براى سخنگفتن
2
شوهر از مشکالت دیگرش فراهم نماید
در این خاوص ،مىتوان از زندگانى ائمده اطهدار :و بزرگدان دیدن بهدره
گرفت همسران آنان در میان انبوهى از مشکالت ،به ایشان روحیده مىدادندد؛
براى مثال ،نگاه حضرت على ۷به چهره فاطمه زهرا ،۳حزن و اندوه را از دل
حضرت مىبرد  3وقتى نگاه چنین اثرى دارد ،بدهیقین ،حدرفزدن بدا آن بدانوى
كریمه ،تأثیر بیشترى داشته است هنگامى كه زن ،محیط خانه را با گفتار نیک،
از مهر و محبت آ كنده سازد ،حریم منزل به صورت مأمنى بدراى مدرد درآمدده،
نشاو و امید به او مىبخشد و به قدرتمندى وى افزوده مىشود شاید بدر ایدن
اساس است كه هنر آرامشبخشى با كالم نیکو ،از و یژگىهاى زنان شایسدته بده
4
شمار مىرود
1
2
3
4

روزنامه اطالعات 01 ،آبان 0۱۵۷
فر امله قلىزاده ،ازدواج پیوندی مقدس ،ص 66
محق اربلى ،كشف الغمة فی معرفة االئمه ،ج  ،0ص ۱۴۱
مجید رشیدپور ،مراحل ازدواج در اسالم ،ص ۴۳
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 .51سامانبخشی در امور خانه

یکى از مسائل مهم در زندگى مشترک ،نظامبخشى به امور خانه است؛ یعنى زن
وضع خانه را به گونهاى سامان دهد كه همه چیز سر جاى خود قرار گرفته باشد
این ،همان امرى است كه اهل بیت :به آن بسیار اهمیت دادهاند؛ تا آنجدا كده
على ۷در وصیتنامه امهى خویش همگان را بدان سدفارش نمدوده و فرمدوده:
« َو َم ْن َب َّل َغ ُ کنَتَابِی بِ َنَت ْق َّوى اَّللَِ َو َن ْظ ِم َأ ْم ِرکم؛ 1به هر كده وصدیتم بددو برسدد ،توصدیه بده
تقواى امهى و نظم در امور مىكنم »
ت ِمان بیا ِ
ٍ
ت ز َْو ِج َهاا
امام صادق ۷از پیامبر اكرم 9نقل مىكندَ « :أی ََم ْام َر َأة َر َف َع ْ ْ َ
َشیئ ًا ِم ْن َم ّْو ِا ٍع إِ َىل َم ّْو ِا ٍع ت ُِری ُدُ بِ ِ َص َوال ًا َن َظ َر اَّللَُ َع َز َو َج َل إِ َلی َها َو َم ْن َن َظ َر اَّللَُ إِ َلی ِ َْ ْ ی َع ّّذ ْب ُ ؛ 2هر
زنى كه در خانه همسرش چیزى را جابهجا كند تدا امدور خانده را سدامان دهدد،
خداوند به او نظر مطف خواهد داشت و آنكسكه مدورد مطدف و عنایدت خددا
باشد ،عذاب نخواهد شد »
 .55کسب اجازه برای تصرف در اموال شوهر

بر اساس آموزههاى دینى ،هرگونه تارف در امدوال شدوهر ،مندوو بده اجدازه او
مىباشد گاهى تاور مىشود كه زن مىتواند بدون اطالع شوهر ،امدوال وى را
خرج نماید؛ درحامىكه چنین تاورى ،صحیح نیست رسول اعظم 9فرمدود:
« َو َال ت ََص ُدَ َق ِم ْن َبینَتِ ِ إِ َال بِإِ َْنِ ؛ 3زن در خانه شوهر صدقه ندهد؛ مگدر بده اجدازه او »
طب برخى روایات ،زن اگر بخواهد در خانه همسر از مال خودش هم نذر كند،
ِ ِ
اع ز َْو ِج َهاا فِای
باید با اجازه شوهرش باشد امام صادق ۷فرمودَ « :لی َس ل ّْل َم ْر َأة َأ ْمر َم َ

ی و َال ِهب ٍة و َال ن َّْذ ٍر فِی م َ ِ
ٍ
ِ
اَلا إِ َال بِإِ َْ ِّن ز َْو ِج َها إِ َال فِای َزکا ٍاة َأ ْو بِ ّار َوالِا ُدَ َیا َأ ْو
عنَت ٍّْق َو َال َص ُدَ َقة َو َال تَ ُدْ بِ ٍ َ َ َ
َ
 1شریف رضى ،نهج البالغه ،ص ۷22
 2شیخ صدوق ،األمالی ،ص ۷02؛ ّ
حر عاملى ،وسائل الشیعه ،ج  ،20ص ۷۵0
 3كلینى ،الکافی ،ج  ،۵ص ۵1۴
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ِص َّل ِة َق َرا َبنَتِ َها؛ 1زن ح ندارد برده آزاد كند ،صدقه بدهد یا تدبیر كند (بگو ید :ایدن
برده ،بعد از من آزاد است) یا بخششى در مال خود نماید و یا نذرى كند؛ مگدر
با اجازه شوهرش جز در پرداخت زكات مال یدا اینکده بده وامددین یدا پیوندد بدا
خو یشان » امبته از نظر فقها ،فقط نذر زن بایدد بدا اجدازه شدوهر باشدد و سدایر
تارفات وى در اموال خودش ،اشکال ندارد
 .12سپاسگزار ی

یکى از وظایف مرد در برابر همسرش ،تأمین مسکن ،خوراک و پوشاک اسدت؛
ومى سزاوار است زن بداندد كده شدوهرش حاصدل دسدترنج خدود را بدراى او و
فرزندانش به خانه مىآورد و دوست دارد كده از وى سپاسدگزارى شدود؛ چراكده
ن
مانند همه انسانهاى دیگر ،دوستدار شدکر و قددردانى اسدت امدام صدادق۷

ساءکُم ا َلنَتِی اِّنْ ُاع ِ
مىفرمایدَ « :خی ن ِ ِ
ات َر ِاا َی ْت؛ 2بهتدرین زندان
طیات َشاک ََر ِْ َواِّنْ ُمّن ِ َع ْ
ْ
ْ
ُْ

شما ،آن است كه چون به او چیدزى داده شدود ،سپاسدگزارى كندد و اگدر بده او
چیزى داده نشود ،راضى باشد »
 .55قناعت

برنامهریزى اقتاادى ،از جمله عوامل پایدارى بنیان خدانواده اسدت قناعدت و
كمخرجبودن ،از و یژگىهاى زن مسلمان مىباشد در مقابل ،توقع باال موجدب
آزار و رنجش همسر ،و گاهى موجب انحراف او مىشود اگدر زندان ،مددیریت
امور خانه را بر محور قناعت و پرهیز از خرجهاى غیدرالزم و تشدریفاتى تنظدیم
كنند و از شوهران خود ،توقعات بیجا و خارج از توان مامى آنان نداشته باشدند،
از بروز تنشهاى بسیارى جلوگیرى خواهند كدرد سسدتشددن پایدههاى نهداد
 1همان ،ص ۵0۷
 2آقاحسین بروجردى ،جامع أحادیث الشیعه ،ج  ،2۵ص 0۷1
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ره توشۀ راهیان نور رمضان  ،4991ويژۀ خواهران

كوچک مادى و اقتاادى است و چه بسدا
خانواده ،گاهى در اثر مسائل بهظاهر
ی
امور جزئى ،سر از بحرانهاى بزرگ درآورد
از متون دینى استفاده مىشود كه زن نبایدد شدوهر را بده سدختى و زحمدت
ِ
ان َمؤ َنا ًة؛ 1از همدده زنددان
ام الّنساااء َب َرکا ًة أق َّل ُها َ
بیندددازد نبددى اكددرم  9فرمددود« :أ ْع َظا ُ
نپربركتتر ،آنانند كه خرجشان كمتر باشد » در روایتى دیگر از حضدرت آمدده:
« َال َیِ ُل لِ ّْل َم ْر َأ ِة َأّنْ ُتک ّّل َ
ف ز َْو َج َها َف ّْو َق َطا َقنَتِ ؛ 2براى زن جایز نیست كه شدوهرش را بده
بیش از توانایىاش مجبور كند » در زندگانى حضرت زهدرا ۳مدىخدوانیم كده
هی گاه در خانه از شوهر خود تقاضایى نکرد و همواره در سختىهدا ،بردبدارى
پیشه نمود و هرگز شکایتى نکرد؛ حتدى گداهى غدذایى بدراى خدوردن در خانده
على ۷یافت نمىشد؛ اما ایشان چیزى مطامبه نمىنمود مبادا سبب شدرمندگى
همسرش شود
 .59اخالقمداری

كسى كه خوشاخالق باشد ،با مدردم خوشرفتدارى كندد ،بدا چهدرهاى خنددان
سخن بگو ید و در برابر مشکالت بردبار باشد ،همواره عز یدز و محتدرم اسدت و
هرگز به بیمارىهاى روانى مبتال نمىشود؛ امدا كسدى كده بدداخالق باشدد ،بدا
صورت درهمكشیده با مردم مالقات كند و یا تندخو و بدزبان باشد ،زندگى تلخ
و ناگوارى خواهد داشت خوشاخالقى ،براى همه الزم است؛ بهو یژه براى زن
و شوهر؛ زیرا این دو ،همیشه با هم هستند و سالها زنددگى مشدتركى را تجربده
مىكنند
اگر زن مىخواهد خودش ،همسر و بچههایش طعدم زنددگى سدعادتمند را
بچشند ،باید اخالقش را اصالح كند ،همیشه شاد و خندان باشد ،اوقداتتلخى
 1ابوامقاسم پاینده ،نهج الفصاحه ،ص 222
 2حسین نورى ،مستدرك الوسائل ،ج  ،0۷ص 2۷2
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و دعوا نکند و خوشبرخورد و شیرینزبان باشد با اخالق خوش مىتوان خانده
را به صورت بهشت درآورد آیا حیف نیست كه این محیط امن را با بدداخالقى،
به جهنمى سوزان تبدیل كندیم! بیشدتر طالقهدا در اثدر بددرفتارى زن و شدوهر
صورت مىگیرد
گویند :زنى به شوراى داورى شکایت كرد كه شوهرم همیشه ناهار و شدام را
ً
بیرون از خانه مىخورد شوهر جواب داد :علت این است كه زنم اصال بدا مدن
سازگارى ندارد و بدداخالقترین زن دنیاسدت زن ناگهدان خیدز برداشدت و در
1
حضور اعضاى داورى ،شوهرش را كتک زد
پیامبر اسالم 9مىفرماید« :هدر زندى كده شدوهرش را بدا زبدانش بیدازارد،
خداوند هی كار واجب و مستحبى را از او نمىپذیرد و هی كار ندیکش را قبدول
نمىكند تا وقتى كه شوهرش را راضى كند؛ هرچند روزها روزه بگیرد و شبهدا
2
به عبادت مشغول شود »

 1ابراهیم امینى ،همسرداری ،ص  ۵۷د ۵۵
 .2محمدباقر مجلسى ،بحار األنوار ،ج  ،01۱ص 2۷۷

