
 آي�ا زن�ان ش�اغل موظ�ف هس�تند 
درآمدش�ان را خ�رج هزينه هاي خانه 

كنند؟
همواره مخ��ارج خانواده برعه��ده و وظيفه 
مرد بوده است، مگر اينكه زن با رضايت خود مقداري از 
حقوق خود را براي كمك به هزينه هاي زندگي مشترك 
به همسرش اختصاص دهد، ولي اجباري براي زن نيست 
و مرد نمي تواند با اين توجيه كه مدير خانواده است و زن 
بايد از او اطاعت كند از همسرش بخواهد كه درآمد خود 
را تمام و كمال در اختيار او بگ��ذارد. زن مي تواند درآمد 
خود را در اختيار داشته باشد و در صورتي كه همسرش 
به اجبار اين درآمد را از وي سلب كرد مي تواند عليه وي 

شكايت كند. 
اين مس��ئله كه خانمي نخواهد درآمدش را صرف خرج 
كردن در منزل كند كاماًل درس��ت اس��ت اما اين عمل 
در عين حال ممكن اس��ت موجب جدايي عاطفي شود. 
در زندگي زناش��ويي، زن و مرد يكي هس��تند و »من« 
و »تو« وجود ندارد. زن و مرد براي س��عادت و موفقيت 
همديگر تشكيل خانواده مي دهند. درست است كه مرد 
وظيفه دارد خرجي بدهد ولي بايد در زندگي زناش��ويي 
تعامل وجود داشته باش��د و عدم تعامل موجب مي شود 
كه از ش��روع زندگي بناي جدايي پايه ري��زي و پيوندها 

بريده شود. 
سنت و عرف جامعه درباره اشتغال و 

درآمد زنان چه مي گويد؟
از نظر سنت، ش��رع و عرف خرجي دادن 
زن در خانه مرسوم نيس��ت اما مشاهده 
شده است كه در طول تاريخ زنان همراه مردان در كارهاي 
دامداري مثل دوش��يدن و خوراك دادن ب��ه دام ها يا در 
كش��اورزي مثل جمع آوري علوفه و كاش��ت و برداشت 
محصول يا پختن نان كمك حال خان��واده بوده  و درآمد 
حاصله را براي خودش��ان نگه نمي داشتند؛ همانطور كه 
امروزه نيز اغلب زنان ش��اغل حقوق خ��ود را براي خانه 
و فرزندان خ��رج مي كنند و به ندرت ديده مي ش��ود كه 
درآمدشان را در جاي ديگري غير از خانه خرج كنند. اما 
اين سنت و عرف نبايد دليلي شود كه از زنان توقع كار در 
خارج از منزل را داشته باش��يم تا ضعف مردان را پوشش 
دهند و در كنار آن ب��ه كارهاي خان��ه و تربيت فرزندان 
هم بپردازند و از عهده تمامي مس��ئوليت هاي زندگي بر 
بيايند.  غالمرضا عليزاده جامعه شناس و استاد دانشگاه 
مي گويد: اگر مرد توقع كار در بي��رون و داخل منزل را از 
زن داشته باشد؛ شرايطي پيش مي آيد كه زن هاي شاغل 
استثمار مضاعف مي شوند و دچار استرس شده و به دليل 
برخوردهاي نامناس��ب افراد در بيرون از خانه يا استرس 
در محيط هاي كاري كه هميش��ه تحت كنترل مديران و 

كارفرمايان هستند، دچار نوعي فشار روحي مي شوند. 
به اين ترتيب انصاف نيست كه به رغم داشتن استرس در 
محيط كار، مردان از زنان شاغل انتظار داشته باشند كه به 
كارهاي خانه نيز مثل يك زن خانه دار بپردازند و الزم است 

كه مردان در اين زمينه انعطاف بيشتري به خرج دهند. 
از طرفي ديگر حتي اگر زن شاغل تمام وظايف و كارهاي 
منزل را نيز مث��ل يك زن خانه دار انج��ام دهد؛ اما بازهم 
از حقي كه براي همس��رش و براي آس��ايش و آرامش او 
بايد خرج كند خواسته يا ناخواس��ته كم مي گذارد. زنان 
شاغلي كه به داليل ذكر ش��ده دچار فشار روحي حاصل 
از كار بيرون هستند؛ مسلماً انرژي و حس نشاط كمتري 
مي توانند براي همس��ر خود بگذارند. در واقع از وقتي كه 
بايد براي رس��يدگي به امور خانه و خان��واده صرف كند 
كس��ب درآمد مي كند پس بايد با كمك به خرج خانواده 

بخشي از اين قصور را جبران كند. 

 زوجي�ن در همه مراح�ل زندگي 
همگام و همراه باشند

در كل اگر قصد زندگي ك��ردن توأم با 
آس��ايش و آرامش در كنار همسرمان 
داش��ته باش��يم؛ بايد هردو همگام و همراه ه��م در تمامي 
عرصه هاي زندگي به معناي واقعي حضور داشته باشيم. اگر 
مرد لزومي به تحصيل كردن مي بيند؛ شرايط ادامه تحصيل 
را براي خانم نيز هموار كند. اگر مرد مجبور به س��خت كار 
كردن براي سپري كردن زندگي است زن نيز بايد توقعات 
خود را پايين بياورد يا به درآمدزايي خانواده كمك كند. اگر 
زن كارهاي منزل را انجام مي دهد مرد نيز بايد در امور خانه 
كمك حال باشد. اگر محبت از سوي مرد است از سوي زن 
نيز بايد باشد و بلعكس. زندگي مشترك سختي هاي زيادي 
دارد زيرا همان طور كه در اسم آن آمده يعني كار اشتراكي 
انجام دادن، ولي ما كار مشترك انجام دادن را بلد نيستيم و 

بايد آن را آموزش ببينيم. 
هرگاه به اين درك رسيديم كه بعد از ازدواج كردن و تشكيل 
زندگي مش��ترك »من« و »تو« نكنيم و همه مس��ائل را به 
شكل واحد براي خودمان بدانيم، آن وقت است كه مفهوم 
»ما« ش��كل مي گيرد و براي تمام مشكالت و سختي هاي 
زندگي راه حل مناسب پيدا مي شود و شيريني زندگي به كام 

هردو نفر خواهد شد. 
 درك ش�رايط زندگي و س�ازگاري با 

مشكالت
زندگي در حال حاضر به گونه اي است كه 
اصلي ترين صفتي ك��ه از يك زن مي تواند 
بروز كند؛ درك شرايط همسر و سازگاري با او است. پيامبر 

اكرم )ص( فرمودند: »هر زني كه در امور نفقه بر ش��وهرش 
فشار بياورد و خارج از توانش بر او تحميل كند؛ خداوند از او نه 
توبه اي را مي پذيرد و نه فديه اي؛ مگر آنكه توبه كند و برگردد 

و در حد توان شوهر از او چيزي بخواهد.«
البته اگر نگاهمان را وسعت دهيم خواهيم ديد موضوعات 
ديگري بر بحث مالي ارجحيت دارد كه در احاديث نيز از آنها 
ياد شده است. مثالً اصلي ترين سرمايه براي زندگي مشترك، 
ايمان، اخالق، صداقت، اس��تقالل و مناعت طبع است. امام 
رضا)ع( مي فرمايند: »اگر مردي نزد تو به خواستگاري آمد و 
دين و اخالق او را پسنديدي به وي زن بده و فقر و ناداري اش 
مانع تو از اين كار نشود. « امام صادق)ع( نيز فرمود: »با روزه 
و نماز مردم فريب نخوريد، زيرا انسان به نماز و روزه شيفته 
مي شود تا جايي كه اگر آنها را ترك كند به هراس افتد، بلكه 

آنها را با راستگويي و امانت داري بيازماييد.«
 مديري�ت اقتص�ادي در زندگ�ي 

مشترك 
در ابتداي ازدواج بايد موض��وع اقتصاد و 
شاغل بودن همسر از چند جهت بين زن و 
شوهر مورد بررسي قرار بگيرد و بر اين نكته تمركز كنند كه با 
همان ميزان درآمدي كه دارند بر سر هزينه ها و پس اندازها و 

نوع رفتار اقتصاديشان به توافق برسند. 
روناك عشقي مش��اور خانواده معتقد است كه زوجين بايد 
بدون درنظر گرفتن ميزان درآمدشان، بر سر عادات هزينه 
كردن و منش اقتصادي صحبت كنند كه اگر در اين رابطه به 
توافق برسند مي توانند زندگي خيلي بهتري را براي خودشان 
و فرزندانشان رقم بزنند. زيرا هريك از زوجين در يك خانواده 
متفاوت از يكديگر با سيس��تم تربيتي و ش��رايط اقتصادي 

و عقايد متفاوت بزرگ ش��ده اند كه اگر آن حداقل خرج يا 
حداقل پس انداز را در زندگي جديد خود نداشته باشند حس 
ضعيف ش��دن و عدم امنيت به او دست مي دهد و به همين 
دليل است كه يكي از شرايط ازدواج را برابري خانواده ها از نظر 

سطح اقتصادي بيان مي كنند. 
وي مي گويد: هر چق��در زوجين از لح��اظ اولويت بندي و 
ارزش گذاري هزينه هاي زندگي بيش��تر ش��بيه هم بوده و 
نقطه آسايش مشابهي داشته باشند مي توانند در پس انداز 
كردن و مس��ائل اقتصادي زندگي مش��ترك ني��ز توافقات 
بيشتري داشته باش��ند. اين دكتراي مشاوره و زوج درماني 
معتقد است همسران بايد با يكديگر گفت وگوي مالي كنند 
و از گاليه كردن، كنايه زدن و مقايسه همسر خود با ديگران 

پرهيز كنند. اين بسيار مهم است بر اساس الگوي قدرت كه 
در زندگي زوجين اس��ت مديريت مالي ه��م مثل همان به 
يكي از اعضاي خانواده سپرده شود. وي در توصيه به زوجين 
خاطرنشان مي كند: بايد همسران در امور مالي از الگوي برابر 
كه هركدام از زوجين به شكل مشترك قدرت دارند و در همه 
چيز با هم تصميم گيري و توافق مي كنند استفاده كنند و با 
هم تصميم گرفته و براي هزينه هاي زندگي شان مشاركت 
و توافق كنند و همين مشورت و همفكري همسران باعث 
احساس رضايت آنها مي شود. وي تصريح كرد: پژوهش هاي 
كيفي نشان مي دهد وقتي كه زوج از درآمد همسرش خبر 
دارد قناعت و درك بهت��ري هم در زندگي پي��دا مي كند. 
بنابراين مهم اس��ت كه زوج ها با توجه به توزيع قدرتي كه 
دارند همسرشان را در مس��ائل مالي دخيل كنند تا بتوانند 

رضايتمنديشان را در بعد مالي افزايش دهند. 
 زنان ش�اغل چگونه درآمد خود را در 

منزل خرج كنند؟
دكتر عليرضا شيري روانشناس مي گويد: 
مسائل اقتصادي نقطه حساسيت خيلي از 
آدم هاست. اينكه وضعيت اقتصادي مملكت ما ناپايدار است 
نيز يك نوسان عظيم اقتصادي به وجود مي آورد كه از پولدار 
تا بي پول همه را شامل مي شود. حال در يك خانواده ايراني 
اگر زن هزينه هايي را از حقوق خود بدهد لطف اوست و نبايد 
به وظيفه تبديل شود. اگر جنس كار از لطف كردن به وظيفه 
تبديل شود و مرد هم اهل حمايت كردن و فهم اين موضوع 

نباشد ابتداي مشكالت است.
 اگر مرد بداند تأمين وسايل خانه يا اجاره خانه به عهده زن 
اس��ت آن وقت است كه زن نسبت به ش��وهرش كمي سرد 
مي ش��ود زيرا زن حس مي كند همه چيز به او سپرده شده 
است و احساس سوء استفاده گري به او دست مي دهد. عزت 
نفس مرد بايد به نحوي باشد كه براي حفظ موقعيت مالي 
خود بجنگد و آن را حفظ كند. مي توانيم خانمي را مثال بزنيم 
كه شغلش را به دليل بي ثباتي مرد از دست مي دهد. هرچند 
زن از شغل خوبي برخوردار است اما هنگامي كه شوهرش 
كمك مالي او را وظيفه اش مي داند و خود براي خرج كردن 
كم كم به حاشيه مي رود زن ناچار است از آن شغل مناسب 

چشم پوشي كند. 
 تعادل را جايگزين خساست و اسراف 

كنيم
اعتدال چ��ه در زندگي ف��ردي و چه در 
زندگي مش��ترك پايه زندگي اس��ت؛ اما 
در زندگي مشترك نقش مهم تري را ايفا مي كند. اعتدال در 
مسائل اقتصادي بايد به گونه اي باشد كه نه خسيس باشيم 
كه آبروي مان برود و به ذلت بيفتيم و آرامش از زندگي مان 
رخت ببندد و نه ولخرج باشيم كه در آستانه فقر قرار بگيريم. 
همان طور كه امام علي)ع( فرموده اند: »بخش��نده باش؛ اما 
ولخرجي نكن. صرفه جو باش؛ اما خس��يس و س��خت گير 
نباش. « )نهج البالغه قصار ۳۳. ( اعتدال در مسائل اقتصادي 
مايه بركت بوده و در مقابل آن، اسراف بركت را از خانه بيرون 
مي برد. بايد به گونه اي اقتصاد خان��ه را مديريت كرد آنچه 
موجود است براي اداره خانه كافي باشد. چنين مديريتي از 
نشانه هاي ايمان بوده كه الزمه آن قناعت است. امام رضا)ع( 
مي فرمايد: »براي انسان بخيل آسايشي نيست.« و جدشان 
اميرالمومنين نيز فرموده اند: »اس��راف مال زياد را هم نابود 
مي كند و قناعت مالي است كه تمام نمي شود.«. بايد پذيرفت 
بسياري از كساني كه در حال حاضر از زندگي اقتصادي خوبي 
برخوردارند در ابتداي زندگي با كم ساخته اند و با قناعت و 
همت و صبر توانسته اند زندگي خوبي را براي خود و خانواده 
فراهم كنند. در كل اقتصاد خانواده را دو كار زش��ت »تنگ 
گرفتن« و »اس��راف كردن« تهديد مي كند پس بايد ميانه 

و تعادل را يافت. 
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سبك اشتغال

  صديقه انصاري
اگر چ�ه دين مبين اس�الم نق�ش زنان 
را خان�ه داري و تربي�ت و سرپرس�تي 
فرزن�دان مي داند و بر اي�ن امر تصريح 
مي كند اما عوامل اجتماعي، اقتصادي 
و فرهنگي جامعه امروز ش�رايطي را به 
وجود آورده اس�ت كه زنان نيز به شغل 

خارج از خانه روي مي آورند. 
حال پرس�ش اينجاس�ت كه آي�ا زنان 
بدون رضايت همس�ر مي توانند شاغل 
باشند و س�ؤال ديگر اينكه آيا درآمد 
حاصله از اش�تغال زنان متعلق به خود 
آنان اس�ت. در ادامه به داليل اشتغال 
زنان و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده 

مي پردازيم. 
       

ني�از اقتص�ادي در ح�د اداره حداقلي 
زندگي: عاملي كه در شهرهاي بزرگ وجود 
دارد اين اس��ت كه بين هزينه ه��اي خانوار 
و حق��وق دريافتي، رابطه اي وج��ود ندارد و 
براي گذران زندگي در عصر حاضر با مخارج 
و تورم س��نگين، يك حقوق جوابگو نيست 
و در اين شرايط اس��ت كه زن و مرد مجبور 
مي ش��وند براي تأمين حداق��ل هزينه هاي 

زندگي، هر دو شاغل باشند. 
نياز اقتصادي براي ايجاد زندگي مرفه: 
برخي زنان با اينكه ضروريات زندگي از سوي 
مرد خانه تأمين مي ش��ود اما براي تشكيل 
يك زندگي بهت��ر از نظر اقتصادي؛ حاضرند 

شغلي خارج از منزل داشته باشند. 
احس�اس نياز به اس�تقالل اقتصادي: 
برخ��ي دختران به دليل ش��اغل ب��ودن در 
خانه پدري؛ احساس اس��تقالل مي كنند و 
ديگر نمي توانند براي هزينه هاي ش��خصي 
در زندگي مش��ترك دست ش��ان در مقابل 
همسرش��ان دراز باش��د. زيرا حس مستقل 
ب��ودن و حس اعتم��اد به نفس را از دس��ت 
مي دهند؛ پ��س ترجيح مي دهن��د كه براي 
تعلق اقتصادي به همسر نداشتن؛ همچنان 
شاغل باشند و درآمد مجزا و استقالل مالي  
خ��ود را حفظ كنن��د. البته ك��ه بعضي نيز 
معتقدند اگر زندگي مشترك شان به بن بست 
رسيد؛ درآمدي براي پس از طالق نيز داشته 
باش��ند كه در آن هنگام ديگر نمي توانند به 

كسي اتكا كنند. 
 احس�اس حضور در جامعه و پرس�تيژ 
اجتماعي: برخي از زنان نمي توانند حضور 
دايمي در خان��ه را تحمل كنند و دوس��ت 
دارن��د هم پاي م��ردان در اجتم��اع حضور 
داش��ته باش��ند. يا برخي زنان ك��ه فقط به 
واسطه چشم و هم چشمي با دوستان دوران 
تحصيل ي��ا افراد فاميل؛ به ش��غلي خارج از 

منزل روي مي آورند. 
 پاسخگويي به نياز جامعه: از سوي ديگر 
دختران نس��ل جديد ب��ا نس��ل قبلي خود 
تفاوت ه��اي زيادي در س��طح تحصيالت و 
اشتغال و درآمدزايي و مستقل بودن دارند. 
در دهه هاي قبل دختران در دانش��گاه ها به 
ندرت ديده مي شدند اما امروزه درصد بيشتر 
قبولي هاي كنكور و دانش��گاه ها را دختران 

تشكيل مي دهند. 
به طوري كه س��طح تحصيالت دختران نيز 
باالتر از پسران جامعه شده است. با تغيير در 
جهان و رشد تكنولوژي تقريباً تمام نسل ها 
عوض شده اند و دختران و زنان به لحاظ بلوغ 

اجتماعي و فكري، حسابي قد كشيده اند.
 در نتيج��ه جامعه به زن��ان متخصص براي 
توس��عه نياز دارد زيرا يك نيروي كارشناس 
مي تواند حدوداً دو نيروي غيركارش��ناس و 
اپراتور را نيز با خود به سركار ببرد. همچنين 
نمي توان اين مس��ئله را نادي��ده گرفت كه 
برخي از كارها بايد به عهده زنان باشد. مثل 
معلمي براي دختران، پزشك زنان و زايمان 
و... نقط��ه ايده آل آن اس��ت كه ش��غل هاي 
زنانه را زن ها به عهده بگيرن��د و اين به نفع 

جامعه است. 
بنابراين با توج��ه به وضعي��ت هزينه ها در 
شهرهاي بزرگ و حجم جامعه آماري زنان 
تحصيلكرده و همچنين نوع تربيت در خانه 
پدري، طبيعي است كه امروزه زنان كمتر در 
خانه مي مانند و بي��رون از محيط خانواده، 
از رشته و تخصص شان اس��تفاده مي كنند 
و به اين داليل ذكر شده اس��ت كه يك زن 
شاغل مي ش��ود.  اما از ميان اين داليل فقط 
نياز اقتصادي در ح��د اداره حداقلي زندگي 
و پاس��خگويي به نياز جامعه مي تواند دليل 
خوبي براي كار ك��ردن زن باش��د. البته به 
اين نكته نيز بايد توجه داشت كه اگر حضور 
زن در محي��ط بي��رون از خانه ب��ه گونه اي 
شد كه نتوانس��ت به وظايف خود در محيط 
خانه عمل كند رفاه اقتصادي براي خانواده 
آرامشي را به ارمغان نخواهد آورد. حتي اگر 
از زنان بپرس��يم بين يك خان��واده خوب و 
همسر و فرزند داشتن يا يك شغل و سرمايه 
داشتن كدام را انتخاب مي كنيد؟ قطعاً ۹۰ 
درصد زنان تشكيل خانواده و داشتن همسر 
را انتخاب مي كنند. زيرا در ذات وجودي زن 

مهر و محبت و عشق ورزي نهفته است. 
مادر ركن اصلي صميميت در خانواده است. 
او براي اينكه بتوان��د مديريت عاطفي خانه 
را به عهده بگي��رد نياز به آرام��ش و فراغت 
خاطر دارد. به فرموده حضرت امام خميني: 
»اين مادر كه بچه در دامن او بزرگ مي شود 
بزرگ ترين مسئوليت را دارد و شريف ترين 
شغل در عالم بزرگ كردن يك بچه و تحويل 

دادن يك انسان به جامعه است.«
از س��ويي در جامعه امروزه پدران بسياري 
از تأمين نيازهاي اقتص��ادي خانواده عاجز 
هستند. زيرا بسياري از زنان كه بي ضرورت 
و براي رفاه بيشتر به سركار مي روند فرصت 
اشتغال و كس��ب درآمد مرداني را گرفته اند 
كه وظيفه اصلي آنها تأمين مايحتاج زندگي 
اس��ت. چه بس��يار زناني كه كارش��ان زنانه 
نيس��ت و آن كار از عهده مرده��ا به بهترين 

شكل ممكن بر مي آيد. 
با بر عهده گرفتن اين كارها توسط مردان به 
جاي زنان؛ چرخه اقتص��ادي جامعه نه تنها 
دچار مشكل نمي شود بلكه به صالح جامعه 
نيز هس��ت و زن و مرد در جايگاه خودشان 

قرار مي گيرند. 
در تمام مطالب ذكر شده در باره اشتغال زنان 
در عين حال بر خانه داري و ايفاي نقش مادر 
بودن و ايجاد مهر و محب��ت در منزل براي 
فرزندان تأكي��د كرديم، ام��ا در هر صورتي 
در ابتداي مسير مش��ترك؛ زن و شوهر بايد 
به توافقات اوليه برس��ند و حت��ي در مورد 
اينكه چه ش��غلي را زن به عه��ده بگيرد نيز 
بايد صحبت كنند. زي��را برابر با ماده ۱۱۱۷ 
قانون مدني، ش��وهر مي تواند زن را از حرفه 
يا صنعتي ك��ه منافي مصال��ح خانوادگي يا 

حيثيت خود يا زن باشد، منع كند. 
زوجين پس از آنكه به اشتراك نظر در مورد 
شاغل يا خانه دار شدن زن رسيدند )كه اگر 
در ابتداي مسير زندگي مشترك هستند چه 
بهتر كه در عقدنامه ني��ز ثبت كنند كه مرد 
اجازه كار به همس��ر را مي دهد يا خير( بايد 
در مورد نح��وه خرج كردن حق��وق زن نيز 
به توافق برس��ند. زيرا زن مي تواند هرگونه 
تصرفي در ام��وال خود انجام ده��د و اجازه 
شوهر الزم نيست. شوهر نمي تواند به حقوق 
زن چشمداشتي داش��ته باشد چون متعلق 
به زن است و مرد خودش به او اذن كار داده 

است. 
در هر صورت فراموش نكنيم زنان در زندگي 
مشترك اول يه همس��ر هستند، دوم مادر و 
همكاري و ياوري در تأمين مالي و معيشتي، 

در اولويت آخر است. 

داليلي كه زنان را به كاركردن راغب مي كند

اول همسر، دوم مادر، سوم ياور

7 نكته درباره مديريت اقتصادي در زندگي مشترك

وقتي زن و مرد هر دو نان آور خانه مي شوند

سبك برنامه ريزي

   ساجده براتي
در زندگي مشترك مس�ائل بس�ياري از قبيل عقايد و باورها، عشق و 
عالقه، مسائل زناش�ويي، فرزندآوري و مسائل اقتصادي را بايد در نظر 
گرفت تا چرخه زندگي بدون مشكل و همراه با لذت سپري شود. يكي 
از اين مسائل؛ بحث اقتصادي و مديريت آن بين زن و شوهر است. اگر 
در موارد مالي هماهنگي و نظر مش�ترك بين همس�ران وجود نداشته 
باش�د يا اينكه ندانند چگونه چرخ اقتصادي زندگي شان را بچرخانند 

و به اصطالح دخل و خرجشان با هم نخواند؛ زندگي با مشكالت فراوان 
روبه رو مي شود كه از حل اين مشكل گاه ناتوان مي مانند. پس چه بهتر 
كه مثل س�اير موارد كه پيش�گيري را بهتر از درمان مي دانند؛ در اين 
موضوع نيز قبل از ازدواج يا قبل از هرتصميمي زوجين به توافق بر سر 
مسائل مالي برس�ند كه رضايت زندگي زناش�ويي آنها را در پي داشته 

باشد. 
اسالم ديني كامل اس�ت و براي هر حكم صادر شده داليل مستحكمي 

دارد؛ هر چند ما تمام آنها را ندانيم اما يكي از داليلي كه نان آوري و تأمين 
معاش را از عهده  زنان برداشته و مردان را موظف به تأمين نفقه  همسر و 
فرزندان ساخته است نقش حساس و تأثيرگذار زنان در خانواده است. 
طبيعي اس�ت زن هنگامي مي تواند با آرامش و با ف�راغ خاطر به ايفاي 
نقش خود در خانواده بپردازد كه اوالً دغدغه  تأمين هزينه هاي زندگي 
را نداشته باشد، ثانيًا انرژي و زمان او در خارج از خانه به  گونه  اي صرف 

نشود كه توان الزم و كافي با فرزندان بودن، براي او باقي نماند. 

اگر قص�د زندگي كردن توأم با آس�ايش و 
آرامش در كنار همس�رمان داشته باشيم؛ 
بايد هردو هم�گام و همراه ه�م در تمامي 
عرصه هاي زندگي به معناي واقعي حضور 
داشته باش�يم. اگر مرد لزومي به تحصيل 
كردن مي بيند؛ ش�رايط ادام�ه تحصيل را 
براي خانم نيز هموار كن�د. اگر مرد مجبور 
به س�خت كار ك�ردن براي س�پري كردن 
زندگي اس�ت زن نيز بايد توقعات خود را 
پايين بي�اورد يا ب�ه درآمدزاي�ي خانواده 
كم�ك كن�د. اگ�ر زن كاره�اي من�زل را 
انجام مي ده�د مرد نيز باي�د در امور خانه 
كمك ح�ال باش�د. اگ�ر محبت از س�وي 
م�رد اس�ت از س�وي زن ني�ز بايد باش�د

اعتدال چ�ه در زندگ�ي ف�ردي و چه در 
زندگي مش�ترك پايه زندگي اس�ت؛ اما 
در زندگي مشترك نقش مهم تري را ايفا 
مي كند. اعتدال در مسائل اقتصادي بايد 
به گونه اي باش�د كه نه خسيس باشيم كه 
آبروي مان برود و به ذلت بيفتيم و آرامش 
از زندگي مان رخ�ت ببندد و ن�ه ولخرج 
باش�يم كه در آس�تانه فقر ق�رار بگيريم

م�ادر رك�ن اصل�ي صميمي�ت 
در خانواده اس�ت. او ب�راي اينكه 
بتواند مديري�ت عاطف�ي خانه را 
به عهده بگي�رد نياز ب�ه آرامش و 
فراغ�ت خاط�ر دارد. ب�ه فرموده 
حضرت ام�ام خمين�ي: »اين مادر 
كه بچه در دامن او بزرگ مي ش�ود 
بزرگ تري�ن مس�ئوليت را دارد و 
عال�م  در  ش�غل  ش�ريف ترين 
بزرگ ك�ردن يك بچ�ه و تحويل 
دادن يك انس�ان به جامعه اس�ت


