
 همسر با علما رفتارشناسی :دهمنزشا مجلس

 *فیروزمهر محمدمهدی والمسلمین االسالمحجت

 اشاره
 و زن از نیـز خـانواده نهـاد و شـودمی سـاخته خـانواده نهـاد از انسانی جامعه دینی، متون نگاه از

 خـانواده، درسـت کـارکرد گیرد.می شک  اساسی کانون این اعضای تریناصلی عنوان به شوهر،
 همسـرش بـرای بایـد مـرد یـک دینـی، نگاه در است. شوهر و زن رفتارهای و نگاه نوع به وابسته
يُرُكم» فرمود: خدا رسول باشد. بدی بی و بهترین يُرُكم َّ  نا ِلِنساِئِهِّ َّ 

 
أ يُرُكم و   بهترین 1؛ِلِنسائ  َّ 

 و بهتـر «هسـتم. امخانواده برای شما بهترین من و باشد بهتر اشخانواده برای که است کسی شما
 راهنمـای راه، نقشه عنوان به که است عملی الگوی نیازمند همسرانشان، برای مردان بودنبدی بی

 معصومان بیان و قرآن در خانوادگی، درست رواب  برای الگو بهترین باشد. خانوادگی زندگی
 آن مبنـای بر را خویش خانوادگی زندگی نیستند، معصوم هرچند ربانی، عالمان و است شده ارائه
 علمـا رفتارهای برخی حاضر، نوشتار اند.شده مؤمنانه زندگی عینی ی اسوه خود و کرده ریزیپی

 کند.می تبیین را همسر با

  شناسیحق
 ریشـه دینـی هایآموزه در عالمان، رفتار این است. شناسیحق همسر، به علما رویکرد ترینمهم
ا» فرمود: سجاد امام دارد. ِّ أم  ق  و ح  ِّ جِة،الی  ن 

 
أ ِّ ف  ع  ِّت  م  ِّ ل  ن 

 
ِّ الله ِّ أ ایَّ ِّ ع  الَّ ج  هاا و  ل  ع  ِّ ج  اك  ا ل  ، نا ِّك ِّس  نساا 

ُ
أ  و 

ِّ م  عل  ت  ِّ ف  نَّ
 
ِّ أ ةٌِّ ذلك  ِّ ِنعم  ِّ اللِهِّ ِمن  یَّ ِّ ع  لَّ ج  ، و  يك  ل  ها ع  ُتكِرم  ت ِّ ف  ِّفُِّر ِّو   توجـه که است این همسر حّق  اما 2؛ِبها ق 
 برای خدا سوی از نعمتی او که بدانی و داد قرار تو ُانس و آرامش مایه را او خداوند که باشی داشته

                                                           

 علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.عضو هینت  *
 .334، ص 4، ج الفقیه الیحضره من کتابصدوق،  شیخ .1
 . 344، ص األمالی. همو، 2
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 «کنی. مدارا وی با و بداری گرامی را او که باید پس، توست.
 نکـات به که است این زن، به مربوط واجب   حقوق رعایت بر عالوه همسر، از شناسیحق معنای

 باشیم: داشته توجه هم ذی 
 ،سـجاد حضـرت خنسـ ایـن اسـا، بـر دارد. نقشـی چه زندگی در همسر که شود توجه .9

 نمـود   خـویش همسر با علما رفتار در حضرت، کالم این است. شوهر ُانس و آرامش مایه همسر
 نظـر از کـهطوریبه داشـت؛ وافـری عالقه همسرش به امام حضرت مثال، برای دارد؛ خاصی
 گوید:می امام نوه دیگر. طر  در هایشبچه و داشت قرار طر  یک در همسرشان ایشان،

 گفتیم:مـی شوخیبه ما کرد.می تنگیدل خیلی آقا و بود رفته مسافرت خانم که هست میاد 
 1«کنند.می اخم و اندناراحت آقا نباشند، خانم وقتی و خندندمی آقا باشند، خانم اگر»

   گوید:می الهی میمدحسن سید اللهآیت همسر
 ]بـه دارم پنجـره از مـن دیدندمی اگر و کردندمی نگاه شدند،می وارد خانه در   از که همین»

 از و شـویمی بلنـد تـو کـه همین گفتند:می و آمدندمی خوشیالی با کنم،می نگاه ایشان[
م مانـدمی هاغصه و غم تمام رود؛می یادم چیز همه کنی،می نگاه پنجره  خانـه داخـ  در. د 

 3«نداشتیم. هم با 2لّما و اما یک حتی ما بودند؛ خوب خیلی هم
 مورد در گلپایگانی صافی العظمی اللهآیت است. الهی نعمت آفرینی،آرامش ویژگی با مسره .6 

   گوید:می همسرش
 همسـر عنایـت بـه ام،نوشـته کـه هاییکتاب تألیف در حقیر توفیق مهم اسباب از یکی »...

 بـر عـالوه ایشـان اسـت. بـوده سـیادت و فقاهت بیت از کریمه، و میترمه علویه معظمه،
 داشـته، تـوان در آنچه دارم، که آثاری همه نوشتن در داری،خانه و پرستاری زحمات تیم 

 لطـف بـه امیـدم لـذا اسـت. نمـوده ترغیـب و تشـویق کارم به و کرده کمک و یاری من به
 آثار هایثواب در که ـ ایشان عم  نامه در را نوشته این ثواب که... است این متعال خداوند

 4«فرماید. ثبت ـ است یکشر نثراا  و نظماا  حقیر،
                                                           

  .، به نق  از: زهرا اشراقی، نوه امام خمینی494، ص 9، ج آفتاب پایپابهستوده،  .1
 . چون و چرا، بگو مگو.2
 .61، ص 90، ش 9480ماه ، دی69، مجله مکتب اسالم، سال «مشق مهر». مهدی میمدی صیفار، 3
 . 493ـ  494، ص عرفات در نیایش. صافی گلپایگانی، 4
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   فرمود:می همسرش مورد در پیوسته طباطبایی عالمه
 ام،نوشـته کتـاب هرچـه و اسـت بـوده مـن شـریک او رسـاند. اینجا به مرا که بود زن این»

 1«است. خانم این مال نصفش
 نیربـا عالمـان زندگی در خصوصیات، این نماید. مدارا او با و کند احترام و اکرام را همسرش .4

   اند:نوشته خمینی امام مورد در است. بوده برجسته بسیار
 و کردنـدمی پهن را سفره اگر یعنی خوردند؛نمی غذا تنها بود، منزل در خانم وقتی گاههیچ»

 خانم تا زدندنمی غذا به دست امام بودند، رفته بیرون اتاق از خانم و بود آماده سفره در غذا
 2«بخورند. غذا یکدیگر با و بنشینند و بیاورند تشریف

   اند:نوشته طباطبایی عالمه درباره همچنین،
 او بـه روزیشـبانه طور به و کرد رها را اشزندگی و کار تمام روز61 و شد بیمار همسرش»

 کنـار رفـتمی روز هـر سـال، چهـار تـا و بـود وفادار عشقش به او، مرگ از بعد رسید.می
 هفتـه در روز دو مرتـب طور به داشت، کمتری فرصت هک هم سال چهار آن از بعد مزارش.

 تـرک را برنامه این نداشت امکان و رفتمی همسرش مزار سر شنبه(پنج و دوشنبه )روزهای
 هایشـب در هفتـه هـر سـال یک تا و بدهد کسی به تا بود داده پولی هم شاگردش به کند.

 بخوانـد. نامـهرتزیا مرحـومش همسـر از نیابـت بـه معصومه حضرت حرم در جمعه
 هم را خدا حّق  کند، ادا را مردم حّق  نتواند آدم اگر باشد. شنا،حق باید خدا بنده گفت:می

  3«کند. ادا تواندنمی

 محبت ابراز

 کـریم قـرآن اسـت. خویش همسر خصوصبه خانواده، به میبت ابراز عام ، عالمان دیگر سیره
ْ َوْ» فرماید:می ْ آیاِتهِْ ِمن  ْ ُكم ْلَْ َخَلَقْ َأن  ُفِسُكم ْ ِمن  واجاْا َأن  ـُكُنوا َأز  ُـا ِلَتس  ـَنُكم ْ َجَعـَلْ َوْ ِإَلی  ةْا َبی   َوْ َمـَود 

َمةْا ْ َرح  ْ ذِلَ ْ ِفي ِإن  ْ ْلَیات  ُروَنْ ِلَقو     بـرای خودتان جنس از همسرانی هکنیا او هاینشانه از و 4؛َیَتَفك 
 ییهـانشـانه ن،یا در داد. قرار رحمت و مودت انتانیم در و دیابی آرامش آنان نارک در تا دیآفر شما

                                                           
 . 816، ص 6، ج ابرار گلشنه علمیه قم، . جمعی از پژوهشگران حوز1
 . ، به نق  از: یکی از یاران امام خمینی903، ص 4، ج آفتاب پایپابه. ستوده، 2
 .68، ص 90، ش 9480ماه ، دی69، مجله مکتب اسالم، سال «مشق مهر». مهدی میمدی صیفار، 3
 . 69. سوره روم، آیه 4
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   «نند.کمی رکتف هک گروهی برای است
 از زوجـین، میـان مهربانی و عشق پیدایش و است الهی اینشانه همسر، وجود آیه، این اسا، بر

 از پـس بودنـد، ندیـده را همـدیگر هرگـز ازدواج از پیش که زوجینی است. خداوند برکات دیگر
 دل عمـق در را خود خواهدمی زن که آنجا از و آیدمی پدید ناپذیریفوص عشق میانشان ازدواج،

 داشـت. خواهـد او روان بـر بـدیلیبی و ژر  تـأثیر شـوهر، سوی از عشق این ابراز ببیند، شوهر
ُ ِّ» فرمود: خدا پیامبر و  ُجِلِّ ق  ةِِّ الرَّ

 
أ ر  م  ِكِّ ِإن   ِلل  ِحب 

ُ
ِّ أ ُبِّ ال  ه  ذ  ِّ ی  ا ِمن  ِبه  ل  ادا ِّ ق  ب 

 
 بـه مـرد سـخن ایـن 1؛أ

  «شود.نمی میو او دل از هرگز دارم، دوست را تو که همسرش
 امـا داننـد؛می خـود شأن از دور را آن اظهار و همسر به عشق دلیلی، هر به متدینان، برخی گاهی
ما» فرموده: اکرم رسول بُدِّ ِاْداد ِّ ُكلَّ ا ِّ ِاْداد ِّ ِایمانا ِّ الع  سئِءِّ ُحب   باشـد، باالتر ایمان درجه هرچه 2؛ِللن 
 «بود. خواهد بیشتر هم )همسر( زن به عشق

 او یگـانگی و خـدا هاینشانه از همسران میان میبت یادشده، آیه مبنای بر وقتی که است طبیعی
 بیشـتر اسـت، الهـی آیـات از که همسر به عشقش باشد، بیشتر خداوند به ایمانش هرکس باشد،

ِّمِِّ» :صادق امام بیان به رو،ازاین بود. خواهد ِ ِّ ن  ال   َّ
 
اِءِّ أ ِبي  ن  لَّی األ  هُِّص  ِّ اللَّ ِهم  ي  ل  ِّ ع  ااِءِّ ُحب  س   از 3؛الن 

 در «ورزیدنـد.می عشق )همسرانشان( زنان به که بود این بودند، ایمان اوج در که پیامبران ویژگی
 چشـمگیری نمـود   همسـر بـه عشق هم ربانی عالمان یعنی پیامبران، وارثان سیره در راستا، همین
 شـوم؛ تصدقت» نوشت: همسرش به خطاب اینامه در بود، بیروت در وقتی خمینی امام دارد.
 گردیـدم، قلـبم قوت و عزیز چشم نور آن از جدایی به مبتالی که مدت این در بروم. قربانت الهی

 4«است. منقوش قلبم آیینه در زیبایت صورت و هستم شما متذکر
 همسـر به عشق نیز بیتاه  دوستی دهد،می شافزای را همسر به عشق ایمان، افزایش تنها نه
ِّكُِّ» فرمود: صادق امام بخشد.می فزونی را ِّاشات ِّ ِنِّم ِّ ل  اُحِّ ناال ِّ دَّ ِّشات ِّاِِّ ا ِّب  اُحِّ سااِءِّلن ِّلِِّ د   سکهـر 5؛ا ِّب 
 «د.نکیم یدوست شتریب زین )همسرش( هازن به باشد، عصمت( )خاندان ما دوستدار شتریب

                                                           
 . 481، ص 4، ج الکافی. کلینی، 1
 . 916، ص 6، ج االسالم دعالمنعمان مغربی، . قاضی 2
 . 460، ص 4، ج الکافی. کلینی، 3
 . 48، ص 4، ج نور صحیفه، . امام خمینی4
 . 848، ص السرالر مستطرفاتادریس حلی، . ابن5
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   گوید:می مطهری شهید همسر
 مـن با آرامش و تواض  حالت یک با همیشه کردم، زندگی ایشان با که سالی 68 مدت در»

 خاصی عشق و ارادت یک با من کهطوریبه خندان؛ چهره و متین صدای با کردند،می رفتار
 کارهـای انجـام در مرا کردند،می که هاییمیبت و من به ایشان شدید عالقه و کردممی کار

 1«خشید.بمی عجیبی شوق و رغبت منزل
 و صـفا ایـن و سـازدمی لبریز صمیمت و صفا از را خانوادگی زندگی میی  میبت، ابراز مهارت

 مطهـری شـهید فرزندان از یکی نماید. سرایت نیز فرزندان به تواندمی والدین، سوی از صمیمت
 پدر  متقاب رفتار است، بسته نقش ذهنم در که رفتاری ترینمیترمانه بگویم اگر شاید» گوید:می

 شعر و معرفت و علم اه  نیز و کردهتیصی  کوشا، فهیم، زنی مادرم ام.نکرده اغراق بوده، مادر و
 و آمیزمیبت بسیار رفتاری نیز پدرم متقابالا  و کردندمی درک را پدر موقعیت وجود، تمام با بودند.

 2«داشتند. ایشان با صمیمی

 همکاری

 مـرد شـأن در خانـه، در کـار و اسـت خـانم وظیفه خانه، کارهای تمام کنندمی فکر مردها برخی
 کارهـا برخی در مرد چنانچه و است صمیمیت و صفا میّ   خانه، است. اشتباه نگاه، این نیست.

 فرمایـد:می بـاره ایـن در پیـامبراکرم یابد.می افزایش صیمیت و صفا کند، کمک همسرش به
ا» ِل   ی  ِّ ع  ُدُمِّ ال  خ  ِّ ی  ا   ِعي  ِّ ال  یٌقِِّصِّ ِإالَّ ِّ د  و 

 
ِهيٌدِّ أ ِّ ش  و 

 
ُجاٌلِّ أ یاُدِّ ر  اهُِّ ُیِر ِّ ِباِهِّ اللَّ ار  ي  ا َّ  ي  ن  ِّ الاد  ِّ و   !علـی یا 3؛ةاآلَِّار 

 ریـخ خواهـدمی خدا هک یمرد ای باشد دیشه ای قیصد که کسی مگر ،ندکینم همسر به خدمت
 «کند. عنایت او به را آخرت و ایدن

 اللهآیت ربانی، عالم همسر دارد. یدنید جلوه ربانی عالمان زندگی در همسر، با همکاری ویژگی
   گوید:می مرعشی

 رفیـق یـک ماننـد مـن بـرای بود، داشتنیدوست و مهربان خوب، همسری او اینکه از غیر»
 از بسـیاری کـرد.می کمـک مـن به منزل کارهای در و بود نیز غمخوار همکاری و صمیمی

                                                           
 .68، ص90، ش 9480ماه ، دی69، مجله مکتب اسالم، سال «مشق مهر». مهدی میمدی صیفار، 1
   از: سعیده مطهری، دختر شهید مطهری.، به نق49. همان، ص 2
 .946، ص 909، ج األنوار بحار. مجلسی، 3
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 و میـوه شسـتن و سـبزی کردنکپا غذا، کردندرست قبی : از آشپزخانه، کارهای در اوقات
  1«کرد.می کمک من به آشپزخانه، وسای 

اا» فرمـود: همسـر، به کمک پاداش و ارزش برشمردن ضمن خدا پیامبر راستا، این در ِلا   ی   ع 
ِّ ن  ِّ م  م  ِّ ل  ن ف 

 
أ ِّ ی  ةِِّ ِمن  م  اِ ِّ َِّد  ِعي  ِّ ال  ل   َّ ة ِّ د  نَّ ج  ِرِّ ال  ي  ِّ ِبغ  اب   را خـود هخانواد به خدمت هرکس !علی یا 2؛ِحس 

 «شود.می بهشت وارد حساب بدون ،نداند ننگ
   گوید:می خویش همسر با امام همکاری درباره ،خمینی امام عرو، طباطبایی، خانم

 را شـب امـام ماندنـد،می بیـدار صب  تا و کردندمی گریه خیلی هاشب هایشانبچه چون»
 خـانم و کردنـدمی دارینگهـ بچـه از خودشـان سـاعت دو مـثالا  یعنی بودند؛ کرده تقسیم

  3«کرد.می نگهداری را هابچه خانم و خوابیدندمی خود ساعت دو و خوابیدندمی
   گوید:می الهی میمدحسن سید اللهآیت همسر

 هاخانم اتوبو، در بود. خوب خیلی هم مسافرت در اخالقشان رفتیم... مشهد زیاد آقا با»
 همـان گفتم:مـی ای؟آورده خودت با بچه تا دو که است خوبش اخالق از گفتند:می من به

 4«کنند.می مراقبت هم ایشان کنم،می مواظبت هابچه از من که قدر

 مدارا

 و رمـز جملـه از اسـت. آفریـده مـرد از متفاوت روحی، و جسمی توانایی لیا  به را زن خداوند
 از رو،ازاین است. زن شآفرین ویژگی به توجه خانوادگی، زندگی در ربانی عالمان موفقیت رازهای
 فرمـود: علـی امـام کردنـد.می پرهیز خانوادگی میی  در نزاع و قهر خشونت، گیری،سخت

«ِّ ِإنَّ ة ِّ ف 
 
رأ ةٌِّ الم  یحان  ِّ ر  يس   و  مانة ِّ ل  هر  داِرها ِبق  لی ف  ِّ ع  ، ُكل  حِسن حا  

 
أ اا الُصاحبة ِّ و  ه  ِّ ل  ِّ ِليصاُفو  يُشاك   5؛ع 

 همراهـی خوبیبـه وی بـا و کن مدارا او با حال همه در ،پس .پیشکار نه است؛ گ  زن، راستیبه
 «شود. باصفا تو زندگی تا نما
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   9۷9  همسر با علما رفتارشناسی شانزدهم: مجلس

   گوید:می بهجت اللهآیت فرزند
 صبوری قدرآن ایشان بود. اشتباه که گفتمی پدر به سخنانی مادر که افتادمی اتفاق بسیار»

 اشـتباه مـورد ایـن در الا مـث شـما گفـتم: مادر به بار یک شدیم.می ناراحت ما که کردندمی
 نبایـد کـه فرمودنـد ایشـان رسـیدم، آقـا خـدمت وقتـی کـردم. ذکـر را آن دالی  و ایدکرده

 گـاه شود. ایجاد خانوادگی رواب  در اصطکاکی ترینکوچک نبودند حاضر یعنی گفتید؛می
 کـه کردندمی سفارش هابچه به دادند.می هدیه عنوان به و گرفتندمی را وسایلی ایشان برای

 1«داد. را پاسخشان باتندی وجههیچ به نباید و کرد مدارا باید مادر با همواره
 حتـی ؛کـردمی اذیـت را ایشان خیلی که داشت همسری خوانساری احمد سید العظمی اللهآیت
 کـار خوانسـاری العظمـی اللـهآیت با گفتند:می و آمدندمی خوانساری یآقا خانه در   به مردم اگر

 بـا را آقـا گـاهی ؛کـردمی فیاشـی آقـا بـه و !«بروید الله؟آیت کدام» گفت:می همسرش ،داریم
 ،ایـن بـود: گفتـه نزدیکشـان یـاران به است. شکسته آقا سر که دیدند مرتبه یک !زدمی اندازخاک

 است! خانم مرحمتی

 صـبوری طـور ایـن چرا شما آقا! بود: گفته ایشان به آقایان از یکی کرد:می تعریف فلسفی مرحوم
 ؛برود ندارد را جایی بیچاره کنم، رهایش کجا» بود: گفته پاسخ در برود. بدهید طالقش کنید؟می
 2.«کنممی صبر من
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