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بحر طویل اندر حکایت کسی که با همسرش 
اندکی بد اخالق بود!

کاظمی مقدم ابراهیم 

بهشت؟ زرشک!
احکام را با لبخند بیاموزیم

سیده ام الهدی سجادی
حقوق همسر

1.اطاعت زن از شوهر درامر بیرون رفتن از خانه... 

الــف(الزم نیســت؛ مگــر قــرار اســت بــا هــر بــار بیــرون رفتــن، گــزارش کار بــه او تحویــل 
بدهیــد؟

ب( جزِء محاالت است؛ مگر زن باید از کسی اجازه بگیرد.
ج(واجب است

2.اطاعت زن از شوهر درچه اموری واجب است؟

الف( در اموری که بعدش قرار باشد شوهر برای او یک سرویس جدید بخرد.

ب( در امــوری کــه شــوهر قبــل از آن امــور در برابــر خانــواده ی خــودش طرفــداری 

همســرش را گرفتــه، بعــد از آن هرچــه شــوهر گفــت ارزشــش را دارد گــوش بدهــی در 

همیــن حــد کافیســت ونیــازی بــه عمــل بــه آن نیســت.

ج(فقط در امر استمتاعات و خروج از منزل واجب است.

3. زن می تواند در قبال کاری که در خانه میکند...

الف(کلی غر به جان همسر خود بزند.

ب( از همسرش جان بخواهد )حاال کی هست که بدهد!(

جرت کند.
ُ
ج( از او طلب ا

4.آیــا ایــن جملــه صحیــح مــی باشــد؟ »حقــوق و امــوال زن متعلــق بــه خــود اوســت و 

ــدارد« ــوال زن را ن ــرف در ام ــق تص ــوهر ح ش

الــف( کلمــه ی شــوهر چنــدان صحیــح نیســت چــون احســاس نــدارد. بایــد بجــای آن از 

کلمــه همســر، همنفــس، هــم درد، هــم ســو و همهمه اســتفاده نمود.

ب(آقــا هقــوق را هــم کــه اشــتباه نوشــته اید! ایــن دیگــر چــه جملــه ی اشــتباهی اســت 
کــه نوشــته اید! 

ج(کامال صحیح می باشد.

5.نفقه زن شامل...

الف(خریــد ماشــین آلبالویــی می شــود؛ البتــه ایــن ماشــین بــارش هــم آلبالــو باشــد 

کفایــت می کنــد و حکــم ماشــین آلبالویــی را می گیــرد.

ج زیفنگ در شهر نانجینگ چین، می شود. ب( پرداخت هزینه های سفر به بر

ج( مایحتــاج اصلــی همســر ماننــد غــذا ، لبــاس، مســکن، لــوازم ضــروری خانــه، هزینــه 

هــای درمانــی و بهداشــتی در حــد عــرف و شــأن خانوادگــی او می شــود.

دعای زنان موقع رفتن به خرید

محمد حسین علیان

مناجات خریدیه

َرشـــی، َســـعِد معـــاِذ َمَدنـــی بود صحابـــِی بزرگـــی؛ نه به 
ُ

بهشـــت او ُتِک پا را! ســـمرقند و بخارا. )ربط نداشـــت، قافیه که داشـــت(شـــهادت نشـــود کل ســـعادت و بـــد اخالقی او تا نشـــود حل، نگـــذارد به مشـــکل بخـــورد. چـــون بـــه زن و اهـــل و عیالـــش ننمودســـت محبت و روضـــه جنـــات!  کـــه پیغمبـــرِ مـــا داد جوابـــش، که در آخـــرت این مـــرد به چـــون کـــه چنیـــن رفت بـــر او، گفـــت بـــه او، مـــادر او : بر تـــو گوارا بـــود این ردایـــش و بفرمـــود بگوینـــد ثنایـــش و دعـــا کـــرد برایش!مقامـــش کـــه نشســـتند مالیـــک بـــه عزایـــش و نبـــی آمـــده بی کفـــش  و هیـــکل! کـــه به ایمـــان و شـــجاعت و ســـر انجام شـــهادت! و چنیـــن بود در عصـــرِ رســـول ق
)شیخ طوسي، األمالي، ص427(

پـــس در هـــر مـــاه دو خرید موجود اســـت و بر هـــر خریدی، خریـــدی دیگر اســـت و اضافه کاری اش موجـــِب خرید دیگر. منـــت خـــدای را عّزوجل بابـــت خلقِت شـــوهر، که حقوقـــش باعِث خرید 
نمی توانیـــم گفتیـــم از ایـــن حرفهـــا نداریـــم. اگـــر دزدی کرده به مـــا چه؟ ما نمی دانیـــم. فقـــط به شـــوهر فشـــار آوردیم کـــه می خواهیم. هـــر چه گفت الهـــی! مگوی بعد از خریـــد چطوریم که خندانیم.  مپرس بـــا کدام پول که اســـت؟ یک لبـــاِس َخَفن بخـــرد که راحت جان اســـت.خیلـــی ارزان اســـت، از کیفم نگویم که در حد رایگان اســـت. آخر کجا گران دارم کـــه فقـــط یـــک ملیـــون تومان اســـت و یک کفـــش پانصد هـــزاری که الهـــی! شـــوهر مرا حالی بفرمـــا که این لباســـهایم ویران اســـت، یک مانتو چنان چشـــمی که از چشـــمانش بزنـــد بیرون. زبـــان، اوامـــرِ شـــوهر را پاس داریـــم. چون گویـــد دیگر نخر گوییم چشـــم؛ الهـــی! در ســـر افکار بـــاکالس داریم  و در دل عشـــق لباس داریـــم ولی در بخـــرم لباس از چشـــمم افتاده و می باید لباســـی دیگر خرید.چون لباســـی بخرم، کفشـــی می باید خرید که با آن ِســـت کنـــم. و تا کفش از بس بخرم ِچَشت درآیداز دست و زبان که بر آیدواجب. 

الهی! از خریِد تجمالتِی من، شـــوهرم به تنگ آمده اســـت؛ گشـــادش کن کـــه تحملش میکنم ســـنگ تمام گذاشـــتم.الهـــی! اگـــر از جیب شـــوهر پولـــی بی اجازه برداشـــتم که برداشـــتم. همین فقط پول خواســـتیم.
مشـــترک انتخاب خواهیم کرد تا در آن خرید کنیم. الهـــی! ما را در دو راهی خرید و زندگی مشـــترک قـــرار مده که البته ما زندگی تا خرید مـــرا تنگ نکند.
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فرمانده توران و سربازان

نرجس سادات یزدگردی
ی محله اطالعات رّس

هنـــوز کله پاچه فروشـــی ســـرخیابان کرکـــره را باال نداده بود، که ســـربازان ســـّری 

بخـــش اطالعـــات محلـــه، چادرهـــا را دور کمـــر بســـته و دمپایـــی به پا کـــرده، به 

خط نشســـته بودنـــد.  همه منتظـــر فرمـــاِن آتِش فرمانـــده بودند تـــا اطالعات 

طبقه بنـــدی شـــده ی روز گذشـــته محلـــه، از عروس افـــاده ای مهیـــن خانم اینا 
گرفتـــه تا پســـر چلمن ماســـت بندی ســـر کوچـــه را رد و بـــدل کنند.

فرمانـــده، لـــخ لخ کنان و عصا زنـــان همراه با پنج کیلو ســـبزی در زنبیـــل، از انتهای 

کوچه نمایان شـــد. امروز نوبت توران خانم بود که چاشـــنی عملیـــات را آماده کند 
و میزبان جلسه ی ســـّرِی محله باشد. 

فرمانـــده همانطور که چاشـــنی را برای شـــروع عملیات تقســـیم می کرد، متوجه 

جـــاِی خالـــی کبـــری خانـــم شـــد. یکی گفـــت: »بیـــن خودمـــون بمونه ولـــی بنده 

خداهـــا بعـــد پخش شـــدِن اون ماجـــرا توي محـــل، دیگـــه از این اینجـــا رفتن.« 

فرمانـــده همانطور که ســـرش را تکان میـــداد گفت: »خدا نصیب گـــرگ بیابون 

نکنه. دندون مصنوعی روي زمین افتاده رو میشـــه دوباره گذاشـــت سرجاش 
ولـــی آبروی ریخته رو نمی شـــه جمـــع کرد.«

همانطـــور کـــه همه مشـــغول نچ نـــچ گفتن بودنـــد فرمانده تـــوران با رمـــز »خدا 

 شـــروع عملیـــات رو اعالم کرد. ســـربازان 
ً
باعـــث و بانیـــش رو لعنت کنه« رســـما

مشـــغول پاک کـــردن ســـبزی و رد و بدل اطالعات شـــدند.
کتابی در نقد خرافات رایج درمیان زنانکلثوم ننه، 

محمد حسین علیان

طزن دیین در آثار علماء
جمـــال در معرفـــی ایـــن کتـــاب بـــه فرمایـــش مقـــام معظـــم  آقـــا  »مرحـــوم  میکنیـــم:  بســـنده  کرده ایـــم؛ نـــه، شـــأن روحانـــی این اســـت.«* مقاومـــت کردیـــم، بـــر خـــالف شـــئون روحانـــی عمل عقیـــده  مردم اســـت و ُخرافـــی و خالف واقع اســـت، مـــا خیـــال می کنیـــم اگـــر بـــا یـــک مطلبـــی کـــه مـــورد می کنـــد. یعنی عالم دینـــی به این چیزهـــا می پردازد. و در بـــاب انـــواع و اقســـام چیزهـــا، مطالبـــی را نقـــل در باب َمحـــرم و نامحرم، در باب طهارت و نجاســـت پنـــج فقیـــه بزرگ دارنـــد! آن وقـــت از قـــول اینها مثال به زبان فتـــواى فقهاى زنـــان درآورده و می گوید زنان زبـــان طنـــز، معروف تریـــن خرافـــات زمان خـــودش را کلثـــوم ننـــه را نوشـــت، کـــه االن هســـت. ایشـــان با بـــراى اینکـــه خرافـــات را برمـــال کنـــد، کتابـــی بـــه نـــام خوانســـارى، عالـــم معـــروف، ســـیصد ســـال پیـــش رهبـــری 

دوم بـــاب دوم: در بیـــان اوقاتـــی کـــه نمـــاز ســـاقط و ترک بخشهایی از متن کتاب:  عروســـی.  شـــبهای  در  اول  اســـت:  واجـــب  تـــرّدد دارد و گفتـــه که ترک نماز مســـتحب اســـت نه کـــه ُخرد و ضایع شـــود، در این صـــورت خاله جان آقا پنجـــم روزی که جامه ی نو پوشـــیده باشـــد و ترســـد چهـــارم روزی کـــه بـــه موعظـــه شـــنیدن رفته باشـــد. ترک نماز کند و حاالت شـــوهر را به خویشـــان گوید. خویشـــان خـــود را در مجلســـی ببیند الزم اســـت که در حضـــور ســـاززن و نقـــاره چـــی، ســـوم وقتـــی که زن آن 

چـــون ســـندش ضعیف بـــود و اختالف داشـــت ایراد جـــای دیگـــر هم وجـــوب تـــرک نمـــاز را نوشـــته اند که واجـــب و ایـــن قول خالـــی از قـــوه نیســـت. و در چند 
 . نشد

کنـــد و زن باید که هرچـــه بتواند افترا به خواهرشـــوهر و مـــادر شـــوهر همیشـــه ِشـــکوه ی عروس را به پســـر بایـــد هر چـــه مادر شـــوهر گویـــد برخالف رفتـــار نماید واجبـــات اســـت و بی بی شـــاه زینـــب گفته کـــه عروس باشـــند در ظاهـــر باهـــم دشـــمنی بکنند کـــه از جمله گوینـــد، دشـــمنی نمایـــد و اگـــر در دل بـــا هم دوســـت شـــوهر و خواهـــر شـــوهر و زن برادر شـــوهر کـــه جاری بـــاب نهـــم: اجماعـــی علماســـت کـــه عـــروس بایـــد بـــا 
 . ببند

نامحـــرم:  و  محـــرم  اقســـام  بیـــان  در  دوازدهـــم  عوض کـــن، طبیـــب، رّمال، دعانویـــس و... یراق فـــروش، ســـبزي فروش، زردک فروش، بـــزاز، پنبه حج رفته باشـــند. اما آنان که محرمند شـــامل یهودي مســـاجد و روضه خوان و واعظ و تاجر و کســـاني که به نامحـــرم اســـت و دیگر، علمـــا و پیش نمـــازان و خدام ولي عمامـــه هرچه بزرگ تر باشـــد صاحـــب آن بیش تر کوچـــک باشـــد و کمتـــر از پانزده ســـال داشـــته باشـــد کســـاني کـــه نامحرمنـــد: اول »عمامـــه به ســـر« اگرچه بـــاب 
*دیدار با روحانیون استان سمنان. 17 آبان سال 85


