
 در برابر همسران [رفتارشناسی اهل بیت

  *عذرا انصاری
 **رضا انصاری

 اشاره

بعالی بودو و والیت او، بهر همهه هسهتی گسهتردو اسهت. ایهن       جهان، بجلی جمال حق 

والیت و مدیریت، بر اساس موبت و دوستی و انس و رفاقت اسهت؛ یعنهی پروردگهار    

 ،هها همهه  همه موجودا، را زیر چتر رحمت و لطف خویش قرار دادو و گهویی انسهان  

است که صعود و برین هسته مرکزی جامعه خانوادو، اصلی 1باشند.خانوادو و عیال او می

سقوط یا سعاد، و شقاو، افراد به من وابسته است و سالمت و خوشبختی اعاای من 

اند فرزندانی که مایه رشد اخالقهی  خورد. منان در بالشنیز با بربیت پدر و مادر رقم می

  2د، به جامعه ارائه دهند.نشان باشو روشنایی چشم

                                                           
 .نويسند ُوُپژوهشگ ُ*

 دانشجو ُدكت  ُفقهُوُمبننيُحقوق.ُ**

 .120ق،ُص1413ُ،ُچنپُاوّل،ُ[.ُحمي  ،ُعبداهللُجعف ،ُق بُاألسنند،ُقم:ُمؤسسةُآلُالبيت1

ُ.74.ُف قن ،ُآيه2ُ
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وَمِنُْآيَنتِهُِ» :و، مرامش و امنیت خاطر استبرین عوامل رشد و بکامل خانوادیکی از مهم

های او این است که همسهرانی  از نشانه 1؛...لِتَسرك ن واُإِلَيرَْنُنًك مرُمِنُْأَنف سِك مرُأَزروَاجأَ ُْخَلَقَُلَ

اگر میان اعاهای خهانوادو،   « ها مرامش یابید.از ]جنس[ خودبان برای شما مفرید با بدان

ههای شایسهته و صهالح،    پیوند مستوکم نباشد، پرورش انسهان خروص زن و شوهر، به

  2پذیر نیست.امکان

ُكنَ َُقَدرلَ»ُها، برای ما بهترین الگو و اسوو هستند:که در بمام زمینه [پیشوایان معروم

بوانند بهتهرین  در مورد چگونگی رفتار با همسر نیز می ،3«حَسَنَةٌُأ سروَةٌُاللَّهُِرَسُولُِفىُِلَك مر

خواهند کهه  گر باشند. منان با رفتار و سخنان خویش، از پیروان خود میهنما و هدایترا

فرمایهد:  مهی  ,که پیامبر خهدا برین رفتار را با همسران خود داشته باشند؛ چنانشایسته

بهترین شما کسانی هستند که بهترین رفتار را نسبت به همسران خهود داشهته باشهند و    »

  4«[ نسبت به همسرانم هستم.من بهترین شما ]در رفتار

شان بپردازیم. نسبت به همسران [بیتدر این نوشتار، برمنیم به بازشناسی رفتار اهل 

به جهت طبیعت موضهوع   بدیهی است، چون رفتار با همسر، موضوعی خانوادگی است و نیز

 ثبت شدو است و منههه  در باریو [و شرایط اجتماعی، موارد مودودی از رفتار معرومان

 }زههرا  و حاهر،  {و علی ,شود، مربوط به پیامبر خدادر این بارو بیشتر یافت می

 شود.مطال  کمتری دیدو می [است و از سایر معرومان

 در مواجهه با همسران [رفتار معصومان

نسبت به زنان خویش قابهل   [برین اصول مشترکی که در رفتارشناسی اهل بیتمهم

 اند از:مشاهدو است، عبار،

                                                           
ُ.21.ُروم،ُآيه1ُ

ُاالسالمية،2ُ ُالكتب ُتفسي ُنمونه،ُتْ ا :ُدار  .393ه392،ُص16ُش،ُج1369ُچنپُهفتم،ُ.ُر.ک:ُمكنرمُشي از ،ُننص ،

 .21.ُاحزاب،ُآيه3ُ

ُ.445،ُص3ُق،ُج1413ُ.ُشيخُصدوق،ُمحمدُبنُعلي،ُمنُاليحض  ُالفقيه،ُقم:ُدفت ُانتشنراتُاسالمي،ُچنپُدوم،4ُ
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 فظ ياد و خاطره همسر. ح1

نمودنهد، حفهظ یهاد و    نسبت به همسران خود رعایهت مهی   [بیتین اصلی که اهل اوّل

ین همسهر  اوّله کهه   }به حار، خدیجهه  ,پیامبر خدا خاطرو منان است. از این رو،

با من کهه حهدود پهانزدو سهال از پیهامبر       }شد، عالقه داشت. خدیجهایشان بود، به

به دلیل فداکاری و نقش مهمی کهه در پیشهرفت اسهالم داشهت،      1بر بود،بزرد ,خدا

 کرد.هموارو به یاد او بود و از وی ستایش می

نسبت به او )خدیجه( در شگفت بهودم؛   ,گوید: من از عشق و عالقه پیامبرعایشه می

کشت، سراغ دوسهتان خدیجهه   کرد. اگر گوسفندی میبسیار از او یاد می ,چون پیامبر

کهرد، از  فرستاد. روزی در حالی که خانه را بر  میسهمی برای منان می گرفت ورا می

یاد کرد و از او بعریف نمود؛ کار به جایی رسید که من نتوانستم بومل کنم و « خدیجه»

از  ,به ایشان گفتم: او پیرزنی بیش نبود؛ خدا بهتر از من را نرهی  شهما کهرد. پیهامبر    

هرگز چنهین نیسهت... بهتهر از او نرهی  مهن      »سخن من بسیار خشمگین شد و فرمود: 

بردنهد و امهوال   نشد. او زمانی به من ایمان مورد که بمام مردم در کفر و شر  به سر می

برین شرایط در اختیارم گذاشت. خدا از او فرزندانی بهه مهن   و دارایی خود را در سخت

   2داد که به دیگر همسرانم نداد.

 }کرد و بعد از درگذشت خدیجهه عظمت یاد میهموارو از او به  ,همهنین پیامبر

 3داد.شد، از او یاد کردو و وی را مورد ستایش قهرار مهی  هر زمانی که از خانه خارج می

گویها در  »گفهت:  می ,شد که به پیامبرعایشه گاهی از این وضع به قدری ناراحت می

 ,ی پیهامبر گوید: هر زمهانی کهه بهرا   انس می 4«دنیا به جز خدیجه فرد دیگری نیست.

 5«ست خدیجه است.وبه فالن زن بدهید؛ چون او، د»فرمود: موردند، میای میهدیه

                                                           
سنلُداشتُوُخديجهُچْلُسنلهُبود.ُ)محمدُبنُسعد،25ُُ،ُ}درُزمن ُازدواجُبنُحض تُخديجهُ,.ُپينمب ُخدا1

ُ(105،ُص1ُق،ُج1410ُب  ،ُبي وت:ُدارُالكتبُالعلمية،ُچنپُاوّل،ُالطبقنتُالك

 .16صُُ،8ق،ُج1404ُُچنپُپنجم،ُال سنلة،ُةسسؤمُ:بي وت،ُنواراألُبحنر.ُمجلسي،ُمحمدبنق ،2ُ

ُاوّلُ،3 ُالجيل،ُچنپ ُبي وت:ُدار ُاالصحنب، االستيعنبُفيُمع فة ُبنُعبداهللُ، ُابوعم ُيوسف ُابنُعبدالب ، ج1412ُ. ُ.1824،ُص4ُقُ،

ُپنجم،ُُةسسؤمُ:عالمُالنسنءُفيُعنلميُالع بُواالسالم،ُبي وتأُ،محمدرضن.ُكحنلة،4ُ  .330،ُص1ُ،ُجُق1404ال سنلة،ُچنپ

سبلُالْد ُوال شندُفيُسي ةُخي ُالعبند،ُبي وت:ُدارُالكتبُالعلمية،ُچنپُاوّل،ُُمحمدُبنُيوسف،صنلحيُالشنمي،ُُ.5
 .159،ُص11ُق،ُج1414ُ
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 . بردباري2

، بردبهاری و بومهل   ,ویههو پیهامبر خهدا   ، بهه [های مهم اهل بیهت یکی از ویهگی

ممد. فردی از عایشه دربارو اخهالق  ها و مشکالبی بود که در خانوادو به وجود میسختی

وَإِنَّهكَُلَعَلهىُُُ»فرماید: ای که میوگوید: مگر قرمن نخواندکند، وی میسؤال می ,پیامبر

با جمعهی از اصهوا     ,کند که پیامبر خداسپس عایشه داستانی نقل می 1.«خ ل قٍُعَظِيمٍ

 ,حاور داشت. من برای حار، غذایی درست کردم. حفره، همسهر دیگهر پیهامبر   

 ,یشی گرفت و غهذا را خهدمت پیهامبر   هم غذایی درست کرد. او در بهیه من، از من پ

مورد. من به کنیزم گفتم: برو و ظرف غذای حفره را واژگون کن. هنگامی کهه حفرهه   

خم شد با ظرف غذا را خدمت پیامبر بگذارد، کنیز مهن من را واژگهون کهرد. غهذا روی     

زمین ریخته شد و ظرف هم شکسته شد. غذای من کهه ممهادو شهد، خهدمت حاهر،      

این ظهرف را بهه جهای من    »من را برای حفره فرستاد و فرمود:  ,ر خدافرستادم. پیامب

  2«ظرف بردارید و از غذای من بخورید.

مههری و خهالف اخالقهی کهه نسهبت بهه حاهر، رخ داد، من حاهر،         در این جریان و بی

برین اعتراضی به عایشه و کنیز او نکهرد؛ بنهها غهذای عایشهه و ظهرف من را در مقابهل       کوچک

 برای او فرستاد.ظرف حفره، 

 . تدبیر حكیمانه3

به جهت موقعیت حساسهی کهه داشهت، بهرای بقویهت و ببلیهغ        ,پیامبر گرامی اسالم

های مهم و بأثیرگهذار،  اسالم و ایستادگی در برابر مخالفان از راو ازدواج با زنانی از قبیله

عهدد  همسران متعددی داشت. روشن است که در مویط خانه، کنترل و مدیریت زنان مت

با بهدبیر حکیمانهه  سهعی     ,با سالیق و افکار متفاو،، بسیار مشکل است. پیامبر خدا

خوبی مدیریت و کنترل نماید. در این بهارو  های به وجود ممدو را بهکرد که کشمکشمی

 شود:مورد اشارو می یکبه 

                                                           
ُ.4.ُقلم،ُآيه1ُ
ُ.150،ُص11ُصنلحيُالشنمي،ُسبلُالْد ،ُپيشين،ُجُُ.2
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کنهد،  نزد صفیه رفت. وقتی مشاهدو کرد کهه او گریهه مهی    ,در روایت است که پیامبر

عایشهه و حفرهه مهرا مهورد نکهوهش قهرار دادو،       »گفهت:  « کنی؟چرا گریه می»فرمود: 

« و همسهران او هسهتیم.   ,گویند: ما از بو بربر هستیم؛ ما دختران عموی پیامبر خدامی

باشهید، در حهالی کهه    چرا به منان نگفتی که چگونه شما بهتر از من می»حار، فرمود: 

   1«باشم.می ,و من، همسر حار، مومد {هارون و حار، موسی ،مناجداد 

همسهران خهود را حهل     اخهتالف  و خردمندانه، موفق شد با این روش صویح ,پیامبر

 کند.

 . الزام همسر به پذيرش هديه4

برین چیزی مزردو شود. از این انسان، موجودی حساس است که ممکن است به کوچک

های اخالقی اسالم به صوربی بنظیم شدو که از مزردو شدن دیگران جلوگیری رو، برنامه

ها حفظ شود. از جمله امور اخالقی، دادن هدیه به دیگهران اسهت   نمودو و کرامت انسان

پهذیرفتن بوفهه   »فرمایهد:  مهی  ,و شایسته است دیگران نیز من را بپذیرند. رسول خدا

   2«داشت او است.بکریم و گرامی)هدیه( برادر مسلمان، نشانه 

داد. پذیرفتنهد، حاهر، بهه منهان بهذکر مهی      بر این اساس، اگر همسران او هدیه را نمی

ای به من بدهد. بهه علهت   خواست هدیهکند: زن فقیری نزد من ممد و میعایشه نقل می

چهرا  »فرمهود:   ,فقیر بودنش و دلسوزی نسبت به وی، از او قبول نکردم. پیهامبر خهدا  

هدیه او را نپذیرفتی که بعد جبران کنی؟ بو با این کار، او را بوقیهر کهردی. ای عایشهه!    

جویههان را دشههمن متواضههع بههاش. همانهها خداونههد فروبنههان را دوسههت دارد و  بربههری

 3«دارد.می

                                                           
ُ.109؛ُالخينمي،ُزوجنتُالنبيُوُأوالد ،ُپيشين،ُص1872ُ،ُص4ُ.ُابنُعبدالب ،ُاالستيعنب،ُپيشين،ُج1ُ

2ُ ُت حفَته.». ُيقبلَ ُاَ ْ ُالمسلم ُال جلُالخيهِ ُمكتبُ)محمد ُر ُ«مِنُتك مة ُقم: ُالحكمة، ُميزا  ُمحمد، األعالمُشْ  ،

 (342،ُص10ُجُُاإلسالمي،

؛14482ُحُُق،1424.ُمتقيُهند ،ُعالءالدينُعلي،ُكنزُالعمنلُفيُسننُاألقوالُواألفعنل،ُبي وت:ُدارُالكتبُالعلمية،3ُ

 .160الخينمي،ُزوجنتُالنبيُوُأوالد ،ُپيشين،ُصُ
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 دستیبه نماز در تنگ اهمیت دادن. 5

کهه وقتهی اههل    به نماز در هر حال اسهت؛ چنهان   سفارشمهم دین،  هاییکی از دستور

فرمهود: برخیزیهد و   گرفتنهد، مهی  دستی و سختی قرار میمن حار، در بنگ [بیت

...ُ»کهه فرمهودو:   جها  نماز به پا دارید که پروردگارم مرا به این کار فرمان دادو اسهت؛ من 

ُبِنلصَّلَنةُِوَاصرطَبِ ُْعَلَيرَْنُلَنُنَسرأَ اهل بیهت   1؛ل كَُرِزرقًنُنَحرن ُنَ ْزُق كَُوَالْعَنقِبَة ُلِلتَّقْوَىوَأْمُ ُْأَهرلَكَ

خود را به نماز فرمان دو و بر این امر صبور باش. مها از بهو روزی طله  نکنهیم؛ بلکهه      

 2«رسانیم و بدان که سرانجام نیک، با پرهیزکاری است.روزی بو را نیز می

 . انجام كار شخصی و كمك به همسر در خانه6

ام کارهای درون خانه بوسط مرد، یهک نهوع بکهریم زن و سهب  دلگهرم شهدن وی       انج

کند همسرش در امهور خانهه   نسبت به زندگی مشتر  است. هنگامی که زن مشاهدو می

نمایهد و  کند، احساس نشاط و شادی نمودو و سختی کار را فراموش مهی به او کمک می

 شمارد. این امر را نشانه احترام خود برمی

کارهای شخری نیز، نوعی کمک بهه همسهر اسهت؛ زیهرا ایهن مهنش، بخشهی از         انجام

 ,دهد. بر ایهن اسهاس، پیهامبر خهدا    کارهای همسر همهون لباس شستن را کاهش می

مشغول انجام کارهای مختلف بود. در این بارو، به چند روایهت   ،هموارو در مویط خانه

 شود:اشارو می

کرد؟ او پاسهو داد: بلهی، او   در خانه کار می ,ر خدامردی از عایشه پرسید: میا پیامب .1

  3داد.دوخت و همانند فردی از شما، کارهای خانه را انجام میکفش و لباس خود را می

کهه گوسهفند   انسانی مانند دیگران بود؛ چنهان  ,. در روایت دیگر ممدو که پیامبر خدا2

 4داد.دوشید و کارهای شخری خویش را انجام میخود را می

                                                           
ُ.132.ُطه،ُآيه1ُ

ُ.208ُق،ُص1419.ُطبنطبنيي،ُسيدُمحمدحسين،ُسننُالنبي،ُقم:ُانتشنراتُجنمعهُمدرسين،2ُ

 .36،ُص7ُ.ُصنلحيُالشنمي،ُسبلُالْد ،ُپيشين،ُج3ُ

ُ.37ُ.ُهمن ،ُص4ُ
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دَمةُِاَهرلِهِ(ُفَنِذَاُحَضَه َتُِالصَهلَنة ُُُيَك و  ُفِيُمِْرنَةُِاَهرلِهُِ)خِ»خوانیم: . همهنین در حدیث می3

شد، از منهزل بیهرون   من حار، در خدمت اهل خانه بود و چون وقت نماز می 1؛خَ َجَ

 «رفت.می

لَُالْبَيهتُِوُاَكْثَه  ُمَهنُيَعرمَهلُُُُُكَن َُرَسُول ُاهللُِيَعرمَل ُعَمَ: »استروایتی دیگر چنین ممدو در . 4

 «داد و بیشترین کارش خیاطی بود.من حار،، کارهای خانه را انجام می 2؛لِلْخِينطَةِ

شود که حار، هموارو کارههای  خوبی استفادو می، به«...يعملُكن ُرسولُاهلل»از عبار، 

مهنهین، سهایر اههل    بار یا چنهد بهار چنهین کنهد. ه    داد؛ نه این که یک خانه را انجام می

شهان  دادند و به همسراننیز معموالً کارهای شخری خویش را خود انجام می [بیت

 کردند.در بقیه کارها نیز کمک می

نشهاط خهانوادو بهأثیر بهه     و طور که اشارو شد، از مسائل مهمی که در خوشبختیهمان 

م کارهای خانه اسهت.  سزایی دارد، انجام کارهای مربوط به زندگی و بأمین نیازها و انجا

درسهتی انجهام   این مسأله، اگر به صور، صویح حل شود و هر کدام وظیفه خود را بهه 

 گردد.فرما میدهند، از بیشتر مشکال، میندو جلوگیری شدو و صفا در مویط خانه حکم

 ,کهه رسهول خهدا   در خانه اسهت. بها من   {نمونه بارز دیگر این کار، رفتار امام علی

سهپردو   {و وظایف بیرون خانه را به علهی  }زل را به فاطمه زهراکارهای درون من

کهرد. امهام   در کارههای منهزل نیهز بهه همسهرش کمهک مهی        {امیر مؤمنهان بودند، اما 

مورد، م  مهورد نیهاز خانهه را بهأمین     همهوارو هیهزم مهی    {فرماید: علیمی {صادق

کهرد و خمیهر   نیز مرد درسهت مهی   }کرد. حار، زهرانمود و خانه را جارو میمی

در کارههای   {شود که حار، علیاز روایا، استفادو می 3پخت.ممادو نمودو، نان می

رفهت؛  مهی  }مانند بهیه مرد نیز به کمک حار، زهرا }مربوط به حار، زهرا

                                                           
ُ.ُهمن .1

ُ.275،ُص1ُ.ُابنُسعد،ُالطبقنتُالكب  ،ُپيشين،ُج2ُ

؛ُصدوق،1ُ،ُح86ُ،ُص5ُق،ُج1407ُاالسالمية،ُچنپُچْنرم،ُ.ُكليني،ُمحمدُبنُيعقوب،ُالكنفي،ُتْ ا :ُدارُالكتب3ُ

ُ ُج ُپيشين، ُالفقيه، ُيحض   ُال ُص3ُمن ُبنب169ُ، ،2ُ ُح ُقم:3640ُ، ُاألمنلي، ُحسن، ُبن ُمحمد ُابوجعف  ُطوسي، ؛

ُ.151،ُص43ُ؛ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،ُج274ُ،ُص2ُق،ُج1414ُدارالثقنفة،ُ
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و  {وارد شهد و دیهد علهی    {به خانه علی ,از جمله نقل شدو: روزی رسول خدا

فرمهود: کهدام یهک     ,باشهند. پیهامبر  غول بهیه مرد مهی با مسیا  دستی مش }فاطمه

فرمهود: دختهرم    ,بر است. پیامبر، خسته}عر  کرد: فاطمه {برید؟ علیخسته

در مرد کهردن،   {برخاست و پیامبر به جای او نشست و بهه علهی   }برخیز! فاطمه

  1کمک نمود.

درسهت  فرماید: در خانه مشغول پا  کردن عدس بهودم و فاطمهه در حهال    می {علی

وارد شد و فرمهود: یها ابالوسهن! عهر  کهردم: بلهی.        ,کردن غذا بود که پیامبر اکرم

گویم، مگر از جان  پروردگار: هر مردی کهه  فرمود: این سخن از من بشنو و این را نمی

در کار خانه به همسرش کمک کند، برای او به بعداد هر مهویی کهه در بهدن دارد، یهک     

ههایش مشهغول   چنان عبادبی که روزهایش روزو و شه  شود؛ منسال عباد، منظور می

بهه   ]نماز و راز و نیاز باشد و خداوند پاداش صابرانی چون: داود، یعقو  و عیسی

 وی خواهد داد.

ُوَُالهدْنْيَُنُخَير َُبِهُِاللَّهُُيُ ِيدُُرَجُلٌُأَورُشَِْيد ُأَورُصَدِّيقٌُإِلَّنُالْعِيَنلَُيَخْدُمُُلَنُعَلِيُْيَن»سپس فرمهود:  

جز صدیق یا شهید یا مردی که خداوند در دنیا و مخر، خیرش را ارادو کهردو   2؛الْآخِ َةِ

 «کند.است، در خانه به همسر خدمت نمی

 . رعايت عدالت در میان همسران7

از اموری که اسالم روی من بأکید فراوان دارد، رعایت مساوا، و عدالت بهین همسهران   

وممد و در کنار منان بهودن، فهردی   مرد الزم است که نسبت به رفتاست. از این رو، بر 

به ایهن امهر بوجهه کامهل داشهت و حتهی در        ,را بر دیگری بربری ندهد. پیامبر خدا

 کرد.مسافر، و دوران بیماری نیز، این موضوع را رعایت می

                                                           
ُ.50،ُص43ُ.ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،ُج1ُ

ُ.1ُ،ُح132ُ،ُص104ُ.ُهمن ،ُج2ُ
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ن کهه  الوداع که همسرانش با او بودند، با ای حجةکند که حار، در ام سلمه روایت می

برد با به این وسیله، بهین  روز نزد یکی از منان به سر میدر حالِ احرام بود، در هر شبانه

 1منان عدالت را رعایت نماید.

ُبَهيرنَُُيَقْسِهمُُُكَهن َُ»د: نمهو ش نیز عدالت را رعایت میاهمهنین حار،، در زمان بیماری

 فرمود که او را به منزل زنی که نوبتش بود، ببرند.و می 2«بَيرنَُْنُبِهُِفَيُطَنفُُمَ َضِهُِفِيُنِسَنئِهِ

ای به عدالت و بقسیم اوقا، بین همسران خهود عنایهت داشهت    به اندازو ,پیامبر خدا

که زمانی که با ام سلمه ازدواج کرد، سه روز نزد او ماند؛ زیرا ام سهلمه دوسهت داشهت    

که حار، بیشتر با او باشد. حار، فرمود: اگر دوست داشته باشی، هفت روز نهزد،  

روز بمهانم. پهس، ام سهلمه بهه سهه روز      مانم؛ ولی نزد سایر همسرانم نیز باید هفت می

 3رضایت داد.

کهه  افزون بر این، برای دلجویی و اظهار موبت و دوستی نسبت به همسران خود و ایهن 

ناراحت نشوند، هر روز بعد از خواندن نماز صبح، بهه سهراغ فردفهرد     ,از فراق پیامبر

بنگی منان بیشتر و دلو نیز در موارد حساس و اوقابی که امکان ناراحتی  4رفت.منان می

کهرد. در روایهت   جهویی مهی  رفت و نسبت به ایشان مهربانی و دلبود، به سراغ منان می

است که پس از پایان مراسم ضیافتی که به مناسبت عروسی زین ، دختر جوش برگزار 

شدو بود، حار، به خانه همسران خود رفت و به منان سالم کرد. منان نیز پاسو سهالم  

5ُدند.حار، را دا

 بخشیآرامشجويی و . دل8

سهازد.  شود کهه او را نگهران و متهأثر مهی    رو میانسان در دوران زندگی، با مسائلی روبه

کند به او ستم شدو، اگر بهرای دفهاع از ظلمهی کهه بهه وی شهدو،       فردی که احساس می

                                                           
 .1038،ُح475ُطوسي،ُاألمنلي،ُپيشين،ُص1ُُ.

ُ.1850،ُص2ُش،ُج1372ُطب سي،ُفضلُبنُحسن،ُمجمعُالبين ُفيُتفسي ُالق آ ،ُتْ ا :ُانتشنراتُننص خس و،ُ.2ُ

 .89،ُص8ُ.ُابنُسعد،ُالطبقنتُالكب  ،ُپيشين،ُج3ُ

 .472،ُص10ُ.ُطب سي،ُمجمعُالبين ،ُپيشين،ُج4ُ

ُ.107،ُص8ُ.ُابنُسعد،ُالطبقنتُالكب  ،ُپيشين،ُج5ُ
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یها   بالش نماید و نتواند به حق خود برسد، دچار ناراحتی خواهد شد. حال، اگر بهرای زن 

ای پیش مید و او اظهار گالیه و شکوو نماید و با همسهر خهود درد دل   چنین مسأله ،شوهر

جویی کند و از او انتظار داشته باشد که کمکش کند، همسر باید سعی کند با مهربانی و دل

   و احترام نسبت به طرف مقابل، من چنان رفتار نماید که از اندوو و ناراحتی او بکاهد.

بعد از پدر بزرگوارش وقتی احسهاس کهرد کهه فهد  را بهه نهاحق        }حار، زهرا

ههای  اند، برای دفاع از حق خویش نزد خلیفه وقهت رفهت و بها وجهود اسهتدالل     گرفته

حاهر،  امها   ...منطقی موفق نشد، حق خهود را بسهتاند و بها نهاراحتی وارد منهزل شهد      

مرامهش   برخورد نمود کهه ایشهان   }سردی با حار، زهراچنان با خونمن {علی

  1«پیدا کرد.

بسیار شهدو   ,که بعد از پیامبر خدا }هموارو مواظ  بود که از اندوو زهرا {علی

بهه خهدا   »فرمایهد:  خود در بارو چگونگی برخورد با همسرش می {علی 2بود، بکاهد.

خشمگین شود و او را به هیچ کاری مجبهور   }سوگند! هرگز کاری نکردم که فاطمه

   3«مرا خشمگین نکرد و بر خالف میل باطنی من قدمی برنداشت.ننمودم... او نیز هرگز 

 هاي همسرعمل به سفارش .9

بیماری شد و زمان رحلتش نزدیک گشت، در خروص  }هنگامی که حار، زهرا

ههایی بهه شهوهرش،    بشییع بدن مطهر و مول دفنش و چگونگی غسل خویش، سفارش

دار مراسهم  به شهوهرش سهفارش کهرد کهه او عههدو      }کند. من حار،می {علی

بجهیز و دفن او شود. شبانه او را دفهن نمایهد و موهل دفهنش را نیهز پنههان نگهه دارد.        

، او را شبانه دفن کهرد و قبهر او را پنههان    }بر اساس سفارش حار، زهرا {علی

  4نمود.

                                                           
ُاحمدُبنُعليُبنُابي1ُ. ُابومنصور ُاإلحتجنج،ُمنشوراتُدارُالنعمن ُللطبنعةُوالنش ،ُجُطب سي، ُ.282ه281،ُص1ُطنلب،

ُ.157،ُص43ُ.ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،ُج2ُ

الغمةُُكشفُعليُبنُعيسي،ُ)اربلي،ُُ«.منُاغضبتْنُوُالُاك هتْنُعليُام ...ُوُالُاغضبتنيُوُالُعصتُليُأم اًُفواللّه».3ُ

ُ(363،ُص1ُ،ُجُق1381هنشمي،ُمكتبةُبنيُ:،ُتب يزةفيُمع فةُاالئم

ُ.171.ُهمن ،ُص4ُ
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 . توجه به خواست همسر10

زنان بوجه به خواست  باید شود کهو میاستفاد [از سخنان و رفتار پیشوایان معروم

و شادابی بر مویط  گردندگرم د که نسبت به زندگی دلکرها رفتار چنان با منمن نمود و

، به خواسته و حس {امام حسین از جمله [. از این رو، معروماندشو خانه حاکم

 دوستی همسرش، بوجه خاصی داشت.  زیبایی

هها و پشهتی  وارد شدند. ناگاو فهرش  {امام حسین ای برکند: عدونقل می {امام باقر

های فاخر و زیبا را در منزل حار، مشاهدو نمودند. عر  کردنهد: ای فرزنهد رسهول    

کنهیم کهه ناخوشهایند مها اسهت.      خدا! ما در منزل شما وسایل و چیزهایی مشهاهدو مهی  

ها هر چه کنیم و منما بعد از ازدواج، مهریه همسر خود را پرداخت می»حار، فرمود: 

کنند و هیچ یک از وسایلی که مشاهدو نمودید، از دوست دارند برای خود خریداری می

   1«من ما نیست.

بهه مسهأله خواسهت همسهر در زنهدگی شخرهی بوجهه وافهری          [رهبران معروم

ممهد، خواسهت زن را   اند؛ به طوری که هرگاو در این بارو اختالف نظری پیش مهی نمودو

خواهنهد  وان نمونه، چنانهه زن و شوهر در بعیین غهذایی کهه مهی   داشتند؛ به عنمقدم می

انهد کهه جانه  زن    دسهتور دادو  [بخورند، اختالف سلیقه پیدا کنند، رهبران معروم

رعایت شود و مردی که چنین کند، مؤمن است و بر عکس، مردی که غذای مطابق میل 

از پیهامبر   {صهادق شهود. امهام   خود را بر زن بومیل نمایهد، دچهار نهوعی نفهاق مهی     

خهورد و  اش، غهذا مهی  مؤمن، مطابق خواست و میل خانوادو»نقل کردو است:  ,اسالم

  2«کند که طبق میل او غذا بخورد.اش را وادار میمنافق، خانوادو

 ها. گذشت در برابر لغزش11

کننهد و در امهور بسهیاری منهافع واحهدی      ها با یکدیگر زندگی میبرای افرادی که مد،

، سر زدن لغزش و اشتباو، امری عادی است. بنابراین، الزم است با عفو و گذشهت،  دارند

ها را به رخ طرف مقابل نکشهند.  پوشی نمایند و مناز خطاها و اشتباها، یکدیگر چشم

                                                           
ُ.476ُ،ُص6ُ.ُكليني،ُمحمدُبنُيعقوب،ُالكنفي،ُپيشين،ُج1ُ

ُ.250ُ،ُص15ُالبيت)ع(،ُجُالشيعة،ُقم:ُمؤسسةُآلُ.ُح ُّعنملي،ُوسنئل2ُ



 

 

 

 
168    1393توشه راهيان نور رمضان ره 

زن و شوهر در برابر کلما، بند و خشنی که برای هر کدام ممکن است پیش مید، بایهد  

ممیهز، در خهارج   و شوند و با گفتن چند کلمهه موبهت  ربا متانت و سعه صدر با من روبه

 نمودن طرف مقابل از حالت ناراحتی بکوشند.  

که اشتباو و خطها از جانه    خوانیم در مواردی با وجود اینمی [در سیرو معرومین

گرفته ، گذشت کردو و من را نادیدو می{زن بودو و او مایه مزار بودو، ولی امام معروم

عر  کردم: حق زن بر مرد چیست که  {ار گوید: به امام صادقعم است. اسواق بن

فرمود: وسایل خهورا  و پوشها     {ها انسان، نیکوکار موسو  شود؟ امامبا انجام من

او را فراهم نماید و اگر خطایی از او سهر زد، از او بگهذرد. سهپس فرمهود: پهدرم، امهام       

و را مهورد عفهو و بخشهش    د؛ ولی پهدرم ا کریماذیت  را ، همسری داشت که او{باقر

 1داد.قرار می

 . آراستن براي همسر12

اسالم، دین فطر، است و چنین دینی باید به احساسا، و عواطف افراد جامعهه بوجهه   

نماید. سفارش شدو که زن و شوهر خود را برای یکهدیگر بیاراینهد و ظهاهر خهویش را     

ترام بهه خواسهت دیگهری    که احداشتنی نمایند. این عمل، عالوو بر اینجذا  و دوست

 است، عفت و پاکدامنی را نیز در پی دارد.

شهان  را بهرای همسهران   یشهتن خو و نیز به این مطل  بوجه خاصهی داشهتند   [ائمه

. زدنهد پوشیدند و موهای خود را رنهگ مهی  نمودند، لباس مناس  میمراسته و مرب  می

ای زیبا و مراسهته بهر   ر خانهگوید: دعتبه می به نام حکم بن {یکی از دوستان امام باقر

حار، وارد شدم. لباس زیبا و رنگینی پوشهیدو بهود کهه مثهار رنهگ لبهاس بهر دوش        

کهردم، گهاهی بهه    زدو شدم. گاهی به خانه نگهاو مهی  شد. خیلی شگفتحار، دیدو می

فرمود: این حالت چطور است؟ عر  کردم: چهه بگهویم    {وضع لباس حار،. امام

اید؟ این لباس، مربوط به افهراد نوجهوان اسهت. فرمهود: ای     از این لباسی که به بن کردو

ای را کهه خداونهد بهرای بنهدگانش مفریهدو      ها و چیزهای پاکیزوچه کسی زینت»حکم! 

                                                           
ُ.441ُ،ُص3ُ؛ُشيخُصدوق،ُمنُالُيحض  ُالفقيه،ُپيشين،ُج121ُ،ُص14ُ؛ُهمن ،ُج510ُ،ُص5ُ.ُهمن ،ُج1ُ
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انش مفریدو است؛ امها  ها از چیزهایی است که خداوند برای بندگاین« است، حرام کردو؟

   1ام.کنی، مربوط به همسر من است و من بازو ازدواج کردواین خانه که مشاهدو می

رسهیدیم. او را   {کند: با یکی از دوستانم خدمت امام بهاقر برری نقل میحسن زیا، 

ای زیبا با لباس قشنگ، در حالی که سرمه به چشم کشیدو بهود، دیهدیم. سهؤال   در خانه

ار، نمودیم. چون من حار، متوجه شد کهه مها از وضهع لبهاس و خانهه      هایی از ح

زدو شدیم، فرمود: فردا با دوستت نزد مهن بیها. همهان طهور کهه حاهر،       ایشان شگفت

جها بشهریف داشهت، خهدمت حاهر،      فرمودو بود، روز بعد، در منزلی که معمهوالً من 

بهاس زبهر و   رسیدیم. مشاهدو کردیم که در خانه جز حریر چیزی نیسهت و حاهر، ل  

خشن به بن دارد. حار، به دوستم فرمود: دیروز شما پیش من ممدیهد، در حهالی کهه    

باشد و من وسایل موجود در خانهه، متعلهق   ای بودم که مربوط به همسرم میمن در خانه

به او است. او خود را مرایش کردو بود که من هم خود را برای او مراسته و مزین نمایم. 

ای در ذهنت ایجاد نشود. عر  کهرد: بهه خهدا سهوگند بهرایم      شبهه سپس به او فرمود:

ای ایجاد شد؛ ولی اآلن متوجه شدم حقیقت من است که شما فرمودیهد و خداونهد   شبهه

  2شبهه را از قلبم بیرون نمود.

گوید: من حاهر، را دیهدم   می {جعفر جهم، از دوستان حار، موسی بن حسن بن

کنید؟ ست. گفتم: فدایت شوم، میا شما هم خاا  میکه موهای خود را خاا  کردو ا

افزایهد. زنهانی بودنهد کهه     فرمود: مری، اصال  و مرب  بودن وضع، بر عفهت زنهان مهی   

شان اصال  و مرب  بودن خهود را رهها   پاکدامنی را رها کردند؛ از من جهت که شوهران

که خهود را  کردند. سپس فرمود: دوست داری همسر، را در حالی همانند حال خود، 

گهاو فرمهود: نظافهت و    ای، ببینی؟ گفتم: نه. فرمود: او نیز، چنین اسهت. من مراسته ننمودو

 3استعمال بوی خوش و اصال  مو، از اخالق پیامبران است.
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درس گرفته، نسبت  [امید است، مردان مسلمان از روش و سخنان پیشوایان معروم

دههد و همسهر را بهه    و عقهل فرمهان مهی    چنان رفتار کنند که اسالمبه همسران خود، من

عنوان شریکی عزیز و دوستی ارجمند، بلکه بخشهی از جسهم و جهان خهود بهه شهمار       

رفتهار نماینهد کهه     گونهه شایستگی پاس بدارند و بها او من مورند. مقام و جایگاو او را به

 دوست دارند با منان رفتار شود.


