
رفتار با همسر در سیره پیامبر)ص( و علی)ع(

منازهمهشماباخانوادهامخوشرفتارترم
سیره و رفتار پیشوایان ما نمونه ای ش�اخص و الگویی کامل از تعامل درست 
با همسر است. حکایات زندگی زناشویی حضرت رسول اکرم)ص( و حضرت 
علی)ع( به تنهایی مجموعه ای جامع و کامل از رفتار با همس�ر را فراروی مان 

قرار می دهد.
     

پیامبر اکرم)ص(، که سرچشمه کماالت بش��ری و در واقع، معلم واقعی بشریت است، 
با سفارش ها و کلمات نورانی خود، همواره بر این نکته تأکید داشته است که با رفتار و 
عملکرد خوب و مناسب در کانون خانواده و ایجاد روابط حسنه بین زن و شوهر، می توان 
محیطی با صفا و پر از مه��ر و صمیمیت به وجود آورد، تا در پرتو آن بتوان به س��عادت 

دنیوی و اخروی نایل گردید.
آن حضرت درباره رعایت حقوق زن و شوهر می فرماید: »برادرم جبرئیل همواره به من 
درباره حقوق زنان سفارش می کرد، تا آنجا که گمان کردم جایز نیست مرد به زن حتی 
اف بگوید. )فرمود:(  ای محّمد! درباره زنان، تقوای الهی پیشه کن، با آنان مهربان باش و 

رضایت خاطر آنان را فراهم کن تا در کنار شما باشند.«
رسول اکرم)ص( بزرگ ترین و ش��ریف  ترین انسان ها را کس��انی می داند که نسبت به 
خانواده خویش خوش رفتار باشد و در مدح اهمیت خلق نیکو در میان زوجین می فرماید: 

بهترین شما کسی است که با خانواده اش خوش رفتار باشد و من از همه شما با خانواده ام 
خوش رفتارترم.

از دیدگاه ایش��ان هرگونه خدمت و دلس��وزی زوجین نس��بت به همدیگر و توجه به 
نیازهای یکدیگر در محیط خانه و اجتماع و همدلی و همراهی، موجد عش��ق و محبت 
وصف ناش��دنی در میان زن و ش��وهر می گردد و کانون زندگی را پ��ر از صفا و معنویت 
می س��ازد زیرا آن دو احس��اس می کنند واقعاً به یکدیگر انس و عالقه دارند و در قول و 

رفتار، این محبت را اظهار می نمایند.
روایت است که روزی رس��ول خدا)ص( به منزل آنان وارد ش��د و مشاهده کرد که این 
زن و ش��وهِر نمونه، گندم ها را با آسیاب دس��تی آرد می کنند. پیامبر فرمود: کدام یک 
خسته ترید؟ علی)ع( فرمود: فاطمه، خسته تر است. پیامبر به او فرمود: دخترم برخیز! 
من کار تو را انجام دهم. فاطمه برخاس��ت و پیامبر)ص( خود، علی )ع( را در آرد کردن 

گندم، یاری نمود.
علی)ع( همیشه در کارهای خانه شرکت می جس��ت. آن گرامی با عالقه ای که به زهرا 
داش��ت، به او یاری می رس��اند؛ مثاًل در پاک کردن عدس ، جارو کردن خانه و دستاس 
کردن، همس��رش را یاری می کرد. امام ص��ادق)ع( می فرماید:  »عل��ی)ع( هیزم و آب 
می آورد و خانه را جارو می کرد. حضرت زهرا نیز گندم ه��ا را آرد می کرد، خمیر آماده 

می کرد و نان می پخت.«
زندگی مشترک حضرت فاطمه و علی)ع( برای ما و تمامی خانواده های مسلمان، بهترین 
الگو است. آنان چنان با عش��ق، صفا، محبت و صداقت با همدیگر زندگی می کردند که 

مطالعه زندگانی آن دو بزرگوار، برای همه درس آموز است.
منابع:

- همسرداری را از علی و فاطمه علیهماالسالم بیاموزیم/ پایگاه اطالع رسانی حوزه
- پیامبر اعظم)ص( و همسرداری مطلوب؛ راه کار ها و آسیب ها/ غالمرضا صالحی/ پرتال 

جامع علوم انسانی 

   ابتال به سندروم سیندرال!
ازدواج کردن مانند فرشته داس��تان های وال دیزنی نیست که 
دخترک بیچاره و غمگین را با گردش چوبی به ش��اهزاده خانم 
رؤیا ها تبدیل کند. آن قدر از کودکی کارتون های سیندرال و سفید 
برفی و اینها را نشان مان دادند که بیمار شده ایم. مبتال شده ایم 
به سندرومی به نام سندروم سیندرال که دختر ها فکر می کنند 
برای خوشبخت شدن به یک شاهزاده رؤیایی نیاز دارند و پسر ها 
فکر می کنند دختر ها وابس��ته و نیازمند آنها هستند. بس است. 
بس است این همه اشتباهات تربیتی. همین اشتباهات تربیتی 
هس��تند که در ناخودآگاه و گوش��ت و خون آدم ها فرومی رود و 
در آینده موجب ناکامی ازدواج ها می ش��ود. بهتر اس��ت والدین 
س��رزمینم به دخترهای خود یاد دهند تو قدرتمندی و موظف 
هستی خودت را خوشبخت کنی تا بتوانی بعد ها مایه آرامش و 

آسایش همسرت شوی.
   تفاهم یعنی فهمیدن تفاهم ها

همسر بودن تنها هم بالین بودن و س��ر بر یک بالشت گذاشتن 
نیست. بانو تو باید هم فکر و هم پای مرد خودت باشی. بهتر است 
والدین سرزمینم به پسرهای خود یاد دهند مرد آن کسی است 
که گل لبخند بر روی لب های همسرش بکارد و با نور احترام این 
گل زیبا را روز به روز پربارتر کند. م��رد نباید گریه کند، زن هم 
باید بتواند به شانه های همسر خود اعتماد کند و سر غم های خود 
را روی آن محکم  ترین ش��انه های جهان بگذارد. کاش دختر ها 
و پسر ها متوجه ش��وند که قرار نیس��ت خواننده و رنگ و غذا و 
فیلم های مورد عالقه آنها شبیه هم باشد تا بگویند با هم تفاهم 
داریم. بلکه تفاهم در زیبا ترین شکل خود یعنی فهمیدن تفاهم ها 
و پیدا کردن راهی برای همسو شدن. هیچ وقت دو رنگ مشابه 
کنار هم زیبایی و جذابیتی ندارند بلکه رنگ هایی متضاد هستند 
که به دیگری جلوه می بخشند. تصور کنید وقتی دو جهان رنگی 
با یکدیگر ترکیب شوند، چه بهشتی شکل می گیرد. اما نمی دانم 
چرا انسان ها فکر می کنند می توانند کسی شبیه خود را پیدا کنند 

و یا او را به زور تغییر دهند تا شبیه آنها شود اما نمی شود.

   زناشویی یا داستان های عاشقانه وال دیزنی؟
محض رضای خدا برای دقایقی فکر کنیم. مگر ممکن اس��ت در 
این جهان پر از تنوع، دو انسان به طور کامل شبیه یکدیگر باشند؟ 
انسان ها باید متفاوت باشند تا یکدیگر را تکمیل کنند. انسان ها 
باید بپذیرند که با فه��م و درک تفاوت های دیگ��ری می توانند 
معنای رش��د و تفاهم را پیدا کنند. زندگی زناش��ویی هرگز به 
راحتی داستان های عاشقانه والت دیزنی نیست. زندگی مشترک 
هزاران هزار باال و پایین دارد. اگر هر طرف بخواهد س��از خود را 
بزند که نمی شود. هر دو سوار یک قایق هستید. اگر یکی پارو بزند 
و دیگری فقط نگاه کند که نمی شود. اگر یکی سطل سطل آب 
داخل قایق بریزد و قایق را به آب ببندد که نمی شود. باید از همان 
ابتدا و پیش از شروع شدن هر چیزی، سنگ ها را از هم وا کند و 
مشخص کرد که به کدام سو می خواهید بروید. عشق این نیست 
که در چش��م های هم خیره ش��وید و حرف های قشنگ قشنگ 
بزنید. بلکه عش��ق یعنی در طوفان بتوانید با هم به یک سو نگاه 
کنید و به دنبال راه حل باشید و یکدیگر را دلداری بدهید وگرنه 

همه در زمان آرامش خوب می توانند حرف های خوب بزنند.

   خوب حرف بزنیم یا حرِف خوب بزنیم؟
در زندگی مش��ترک حرِف خ��وب زدن کافی نیس��ت بلکه باید 
خوب هم حرف زد. اگر احترام و ادب نباشد هیچ مرز و حدودی 
باقی نخواهد مان��د. زوجین فکر می کنن��د ازدواج یعنی بی مرز 
ش��دن و ش��وخی های بی حد و مرز و رفتارهای ب��ی حد و مرز. 
بلکه صمیمیت هیچ ارتباطی با بددهنی و بی ادبی ندارد. هر چه 
ارتباط صمیمی تر می ش��ود باید احترام هم بیشتر رعایت شود. 
این به معنای ادبی حرف زدن و لفظ به قلم ش��دن نیس��ت. این 
قانون یعنی بدانیم چه می گوییم تا دل دیگری را با جس��ارت و 

تحقیر نشکنیم.
   »خود روبه رویی « را بشناسیم

مس��ئله دیگری که پی��ش از ازدواج بای��د به آن توجه ش��ود را 
می توان »خود روبه رویی« نامید. خ��ود روبه رویی یعنی ابتدا با 
تمام ابعاد ش��خصیتی خود آشنا باش��یم و بدانیم از زندگی چه 
چیزی می خواهیم. ما تا زمانی که خودمان را نشناس��یم چگونه 
انتظار داریم دیگری را درک کنیم و بشناس��یم. همین است که 
آدم ها ش��روع می کنند به کنترل کردن رفتار دیگری تا بتوانند 
آن چیزی که از او انتظار دارند را ببینند. هیچ وقت نباید از طرف 
مقابل بت و نمادی رؤیایی بس��ازیم و فکر کنیم که او غنی  ترین 
فرد روی کره زمین است و تمام کمبودهای ما را برطرف می کند. 
باید بپذیریم که او فرشته نیس��ت و فقط یک انسان است با یک 
عالم نقص و همانند ما دارد مسیر رشد خود را طی می کند. نباید 
او را کنترل کنیم تا چیزی باشد که ما می خواهیم. هرچه طنابی 
که انداخته ایم دور گردن او را بخواهیم سفت تر بکشیم، او دالیل 
بیشتری برای فرار کردن از ش��ما پیدا می کند. پس ابتدا خود را 
بشناسید. اگر ش��کاک هستید، اگر وسواسی هس��تید، اگر فکر 
می کنید تمام دنیا باید در خدمت شما باشد، لطفاً ابتدا به مشاور 
مراجعه کنید. چون دیگران محکوم به زجر کش��یدن به خاطر 

شک و بدبینی و خودشیفتگی شما نیستند.
   زناشویی، یوغ بردگی نیست

مس��ئله دیگر وابس��تگی افراطی است که س��المت یک رابطه 

مشترک را تهدید می کند. انسان ها فکر می کنند به محض ازدواج 
دیگر به طور دربست در اختیار یکدیگر باید باشند و زمانی برای 
گذراندن با خود نباید داشته باش��ند. فکر می کنند دیگر ارتباط 
با دوستان هیچ معنایی ندارد. در صورتی که ازدواج یوغ بردگی 
نیست. فرد باید زمان هایی را با خود بگذراند. زمان هایی را داشته 
باشد تا دوس��تان خود را ببیند و ارتباط های کاری خود را حفظ 
کند. انس��انی که محدود ش��ود، هزار راه برای فرار از زندان پیدا 
خواهد کرد و هزاران بار شما را خواهد پیچاند. پس کنترل گری 

را در این زمینه نیز کنترل کنید.
   همسر، بانک و عابر بانک نیست

جان کالم اینک��ه یاد بگیرید با ازدواج بای��د دایره ارتباطات و 
دوستان و آشنایان شما گسترده تر شود و رشد کنید نه اینکه 
بدتر تنها و تنهاتر شوید و دیگری را در این تنهایی خود زندانی 
کنید. ش��ما با این کنترل گ��ری و محدود ش��دن حتی دیگر 
خودتان را هم فراموش کرده اید و انسانی که خودش را فراموش 
کند، برای ش��ادی خودش وقت نگذارد و خود را شگفت زده 
نکند، هرگز نمی تواند موجب شادی و خوشبختی دیگری شود. 
در نهایت اگر می خواهید ازدواج شما ختم به خوشبختی شود، 
باید ابتدا خود را ببینید، خود را بشناس��ید، خود را بخواهید، 
خود را دوست داشته باشید، خود را خوشبخت کنید تا دیگری 
هم در کنار شما احساس خوش��بختی و نیکبختی کند. لطفاً 
اگر نمی دانید از زندگی مش��ترک چه انتظ��اری دارید و چه 
چیزی می خواهید، هرگز دیگری را درگیر خواسته های مبهم 
و نامش��خص خود نکنید. اگر یاد نگرفته اید مستقل باشید و 
درآمد داشته باشید، لطفاً دیگری را بانک و دستگاه خودپرداز 
و عابربانک خود ندانید. خود را بشناسید و یاد بگیرید هیچ کس 
کامل و بی نقص نیس��ت. نقص های خود را بپذیرید و تظاهر 
نکنید. اگر دنب��ال یک فرد ایده آل هس��تید، ببینید خودتان 
چقدر ایده آل هستید. خوب شوید، خوب باشید و خوبی کنید 
تا خوبی قس��مت تان ش��ود. فراموش نکنیم زندگی زناشویی 

فرصتی برای کاهلی و شوخی نیست.

88498471سبك زندگي
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آیا برای ازدواج کردن خودت را شناخته ای؟

خوب باش تا همسر خوبی داشته باشی

دختر ها و پسر ها بدانند که قرار نیست خواننده 
و رنگ و غذا و فیلم های مورد عالقه آنها شبیه 
هم باش�د تا بگویند با هم تفاهم داریم. بلکه 
تفاهم در زیبا ترین شکل خود یعنی فهمیدن 
تفاهم ها و پیدا کردن راهی برای همسو شدن. 
هیچ وقت دو رنگ مش�ابه کنار ه�م زیبایی 
و جذابیت�ی ندارند بلک�ه رنگ هایی متضاد 
هس�تند که به دیگ�ری جلوه می بخش�ند

ازدواج یوغ بردگی نیست. فرد باید زمان هایی 
را با خود بگذراند. زمان هایی را داش�ته باشد 
تا دوس�تان خود را ببیند و ارتباط های کاری 
خود را حفظ کند. انس�انی که محدود شود، 
هزار راه برای فرار از زن�دان پیدا خواهد کرد 
و ه�زاران ب�ار ش�ما را خواه�د پیچاند. پس 
کنترل گ�ری را در این زمین�ه کنترل کنید 

سبک فرزندآوری

تصمیم دارید چند بچه داشته باشید؟

بچهدارشدنامریطبیعی
یاانتخابیاخالقی؟!

  تلخیص: سلما سلطانی
اگ�ر روزگاری تنها نیروه�ای فراتر از اختیار م�ا تعیین می کردند 
که بچه ای داشته باش�یم یا نه، امروزه متخصصان وعده می دهند 
که در آینده ای نه چن�دان  دور می توانیم جنس�یت و خصوصیات 
ژنتیکی بچه های م�ان را ه�م تعیین کنی�م. اما همی�ن توانایی و 
اختیار س�ؤاالت جدیدی پیِش روی مان گذاشته است: آیا بچه دار 
شدن کار خوبی اس�ت؟ آیا بچه  ها خوش�حال مان می کنند؟ و اگر 
جواب مثبت اس�ت، آوردِن چن�د بچه ضروری یا اخالقی اس�ت؟

   
ناباروری و مش��کالتی از این دس��ت را که کنار بگذاریم زوج های امروزی 
می توانند خودش��ان تعیین کنند که چه تعداد بچه داش��ته باشند: پنج، 
چهار، س��ه، دو، یکی یا هیچ. این اواخر چندین کتاب از نظرات مختلف به 
این تصمیم گیری نگاهی انداخته اند و ب��ه نتایجی غافلگیرکننده- و حتی 

گاهی هشداردهنده- هم رسیده اند.
کریس��تین اِورال، در کتاب » چرا بچه دار ش��ویم؟ : یک مناظره اخالقی«، 
تالش کرده تا این تصمیم را به طور جدی از  نظ��ر اخالقی تجزیه و تحلیل 
کند. اِورال این نحوه استدالل کردن را رد می کند که بچه دارشدن موضوعی 
»طبیعی« اس��ت، پس نیازی به توجیه کردن ندارد. او می گوید »تمایالت 
زیادی هستند که ظاهراً از طبیعِت زیست شناختِی ما سرچشمه می گیرند 

اما وظیفه خود می دانیم که انتخاب کنیم که بر اساس آنها عمل نکنیم.«
البته مردم برای بچه دارش��دن دالیلی را ذکر می کنند که اِورال یک به یک 
آنها را از نظر می گذراند. این ادعا را در نظر بگیرید که می گوید بچه دار شدن 
به نفع خود بچه است. این استدالل ممکن است بدیهی به نظر برسد، چون 
بچه ای که از طریق یکی از روش های نولتون از نعمِت وجود محروم ش��ده 
همه چیز را از دست داده اس��ت. چنین بچه ای هرگز نمی تواند هیچ یک از 

لذت  هایی که دنیا پیِش رویش قرار می دهد را تجربه کند.
برایان کاپالن استاد دانشگاه جورج میسون هم از یک رشته دانشگاهی- در 
این مورد، رشته اقتصاد- کمک گرفته است که نتیجه اش شد کتاب » دالیلی 
خودخواهانه برای فرزندآوری بیشتر: چرا والدینی عالی بودن بیش از آنچه 

فکرش را می کنید تفریح است تا کار.«
به گفته او، زن و شوهرها، به جای اینکه تنها به این فکر کنند که االن چندتا 
بچه می خواهند، باید ببینند وقتی سن شان باال رفت و تنها شدند آن موقع 
دل شان می خواهد چندتا بچه دوروبرشان باشد. توصیه کاپالن این است 
که از چیزی استفاده کنید که او نامش را قانون »میانگین گرفتن « گذاشته 
است: فرض کنید االن 30  س��اله اید. خودخواهی تان را می گذارید وسط و 
نتیجه می گیرید که خوش��ایند ترین حالت برای یک آدم 30  ساله داشتن 
فقط یک بچه است. 40  ساله که ش��دید، عدِد بهینه برای تعداد بچه  ها به 
2 افزایش پیدا می کند: چون بچه  ها از مستقل ش��دن استقبال می کنند و 
شما هم وقت آزادتان بیشتر می ش��ود. وقتی به دهه 50  سالگی رسیدید، 
همه بچه  ها دیگر رفته اند پی کار و زندگی خودش��ان. آی��ا، در آن برهه از 
زمان، جذاب نخواهد بود اگر چهار بچه می داش��تید که نوبتی به  خانه تان 
سر می زدند؟ دستِ آخر وقتی دهه 60 س��الگی را رد کردید و آماده شدید 
برای بازنشستگی، کلی وقت آزاد خواهید داشت برای سروکله زدن با نوه ها. 
پس داش��تن پنج بچه محکم کارِی خوبی خواهد بود برای پیش��گیری از 

خطر بی نِوگی.
کاپالن دست  به محاسبات  ریاضیاتی می زند و محاسبه می کند که در این 
مورد »بهترین تعداِد بچه برابر است با س��ه«. به گفته کاپالن، هرچند این 
عدد ممکن اس��ت از خانواده ای به خانواده دیگر متفاوت باشد ولی روش 
محاسبه برای همه یکسان است. بچه تا وقتی که کوچک است بالی جان 
پدر و مادر اس��ت. بچه های کوچک به مقدار زیادی مراقبت نیاز دارند، آن 
هم درس��ت زمانی که والدین شان احتماالً س��خت درگیر این هستند که 
جای پای شان را در مسیر شغلی شان محکم کنند. در نتیجه، بیشتر افراد 
دست از تولید بچه می کشند تا وقتی که، بعد از گذشت مدت   زمانی طوالنی، 
درآمدشان به عددی برسد که منفعت شخصی شان را به حداکثر برساند. 
کاپالن می نویسد »احساساِت نوعِی والدین وقتی با آینده نگرِی زیاد همراه 
می شود، نس��بت به زمانی که با آینده نگرِی متوسط همراه است، منجر به 

تعداد بیشتری بچه خواهد شد.«
کاپالن اذعان می کند که هس��تند کس��انی که وقت��ی می بینند در حال 
حاضر وقت و مناب��ع کافی ندارند، از آوردن بچه های بیش��تر )یا از آوردن 
همان اولی( احساس عذاب وجدان می کنند. آیا بهتر نیست یک یا دو بچه 
داشته باشیم با تربیتی تَر و تمیز تا س��ه یا چهار تا داشته باشیم با تربیتی 
َکر و کثیف؟ طبق گفته های کاپالن، خبر خوبی برای تان دارم: خیال تان 
راحت، اصاًل به این چیز ها نیس��ت. او به گس��تره ای از مطالعات مربوط به 
دوقلو ها و فرزندخواندگی استناد می کند و نشان مان می دهد که در تعیین 
صفات ش��خصیتی مختلف کودک، از س��المت و هوش گرفته تا احتمال 
زندان رفتنش، ژنتیک به والدگری می چربد. نیازی نیس��ت سیب زمینی 
س��رخ کرده  هایی را که بچه می خورد، بش��مارید یا تا دِم کالس موسیقی 
برس��انیدش یا یادش دهید که نباید پایش به خالف باز شود. مادامی که 
»در گنجه حبس��ش نکنید«، بچه ُدرس��تی خواهد بود، ی��ا نخواهد بود؛ 

بسته به مورد.
تصمیم درباره بچه دار شدن یا آوردن یک بچه دیگر یا باز هم یکی دیگر، به 
نظر، یک تصمیم شخصی می آید: انتخاِب اینکه االن حاضرید در کوتاه مدت 
چه تعداد پوشک عوض کنید تا درعوض در آینده امیدوار باشید چه تعداد 
کارت تبریک روز مادر گیرتان بیاید. اما اینکه بچه  آوردن را فقط در همین 
چیز ها ببینیم خودخواهانه اس��ت. وقتی درباره تعداد اعضای خانواده مان 
تصمیم گیری می کنیم، درواقع هرکدام از ما در حد بضاعت خودمان داریم 
تعیین می کنیم که دنیای آینده قرار است چطور جایی باشد و یادمان نرود 
که این کار را فقط برای خودمان یا بچه های خودمان انجام نمی دهیم؛ این 

کارمان روی همه بچه های همه انسان  ها تأثیر خواهد گذاشت.
* نقل و تلخیص از: وب سایت ترجمان/ نوشته: الیزابت کولبرت
/ ترجمه: بابک حافظی/ مرجع: نیویورکر 

   نگین خلج سرشکی
برخی از ما جوان ها آن قدر از تنها بودن با خودمان بیزار شده ایم که هر چیزی را راهی برای فرار می دانیم. فکر می کنیم 
اگر س�ریع نه آگاهانه ازدواج کنیم دیگر درهای خوش�بختی و ش�ادی به روی ما باز شده اس�ت. در حالی که وقتی ما 
نمی توانیم خودمان را خوش�حال و خوش�بخت کنیم، پس چگونه می خواهیم مایه خوش�بختی دیگری شویم؟ گاهی 
ازدواج را ابزاری برای گول زدن دیگری کرده ایم تا راضی شود وسیله ای برای تنها نبودن ما باشد. البته ناگفته نماند همه 

ازدواج ها این گونه نیست اما اگر فقط یک بار به دادگاه های حل اختالف و دفترهای طالق بروید متوجه خواهید شد که 
برخی آدم ها چطور با بی فکری زندگی خود و دیگری را نابود می کنند. انسان هایی که نتوانسته اند هنگام تنهایی با خود 
واقعی شان روبه رو شوند و از دیگری انتظار دارند آنها را بشناسد و درک کند. انسان هایی که فکر کردند ازدواج عجوالنه 
همه راه های نرفته را برای آنها هموار می کند و آنها را به همه نرسیدن های ش�ان می رس�اند. در صورتی که طرف مقابل 
بانک و چوب سحر  آمیز و چراغ جادو نیست که فقط موظف باشد خواسته های ما را تأمین کند و گوش به فرمان ما باشد!

راهنما


