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بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ))   یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا ُقوا أَنُْفَسُکْم َو أَْهلِیُکْم نَاراً َوُقوُدَها النَّاُس َو الِْحَجاَرُة  ((     
)سوره تحریم، آیه6(

بخش دوم موضوع ویژه ی این شماره صفیر حیات، خانواده، اصالت ها و آسیب هاست. خانواده 
از جهت بنیاد و ریشه ی ساختار جامعه انسانی، و جهت  دیگر آفت ها و آسیب هایی که در 

مقطع کنونی متوجه این کانون اصیل و ُپر اهمیت است.

اصالت خانواده از نگاه جامعه
خانواده بنیادی ترین نهاد در اجتماعات بشری است. ساختار اولیه جامعه، با فرهنگ، آداب و 
رسوم اعضای خانواده شکل می یابد و اعضای آن هر آنچه از درون کانون خانواده آموخته  
باشند به جمع اجتماعات انسانی وارد می کنند و َگرد اخالق، رفتار و عادات خود را در بین 
زوال  برای  که  بس  همین  خانواده  جایگاه  و  اصالت  اهمیت  در  می افشانند.  جامعه  افراد 
فرهنگی و اخالقی یک ملّت، بنیاد خانواده متزلزل و معیارهای تربیت، اخالق و آموزش در 
آن تباه گردد. نمی شود به استحکام و هویت اصیل در خانواده امید بست و از هّمت و تالش 
در باروری هویت انسانی و اسالمی در خانواده غفلت ورزید. چندان به دور نیست روزی را 
که خدای نخواسته بیاید و انسان نسبت به خانواده و آنچه را که باعث تعالی آن است از 
دست بدهد و بجای فضایل و کماالت اصیل، بذر جهل، خرافه، خشونت و نفرت را در نهاد 
خانواده بکارد و بر وارونگی فضیلت و ارزش های هویتی خانواده همت گمارد. چنانکه امروزه 
بخش اعظمی از پیکره ی جهان اسالم به درد آموزش تکفیر و خشونت در بین خانواده و 

تشکیل هویت جدید خانواده کذایی گرفتار آمده است.
دل خوش کردن به تشکیل خانواده و داشتن فرزند یا فرزندان و توّهم خوشبختی با وجود 
آنان و در عین حال نداشتن برنامه تنظیم و ترتیب آداب، اخالق و تربیت در خانواده ، سرابی 
است که عالوه بر تباه شدن کانون خانواده ، هویت آن ملت نیز دچار تباهی و اضمحالل 

خواهد شد و صلح و امنیت و آرامش و اخالق از آن جامعه رخت برخواهد بست.
بنابراین جوامعی که افراد آن از کانون گرم خانواده اصیل  بر نخواسته و دست محبت پدر 
و آغوش مهر مادر را درک نکرده باشند و تحت تربیت و آموزش صحیح انسانی و اسالمی 
قرار نگرفته باشند، آثار گسیختگی و بی هویتی فرهنگی و اخالقی به همان نسبت در آن 

جامعه آشکار خواهد بود.

اصالت خانواده از نگاه اسالم
خانواده نخستین کانون رشد، تعالی و سکون و آرامش است. قرآن کریم به تشکیل خانواده 

برای رسیدن به آرامش اشاره دارد و می فرماید :
 ))َو ِمْن آیَاتِِه أَْن َخلََق لَُکْم ِمْن أَنُْفِسُکْم أَْزَواجاً لِتَْسُکنُوا إِلَیَْها((

 )سوره روم، آیه21(
همچنین قرآن کریم و روایات ائمه معصومین )علیهم السالم( برای کانون خانواده اهمیت 

ویژه ای قائل شده اند و برای رشد و بالندگی آن، احکام و آداب فراوانی را بیان نموده اند.
به عنوان نمونه، حضرت امام رضا )علیه السالم( مردی را که در طلب رزق حالل و تأمین 
اقتصاد خود و خانواده تالش نماید و آنرا در بین خانواده هزینه نماید، همانند مجاهد در راه 

خدا می داند. )1( 
تالش اقتصادی و ایجاد رفاه برای خانواده از نگاه هشتمین اختر آسمانی، بهترین فضیلت و 
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نیکی به خانواده شمرده شده ؛ چرا که تأمین رفاه و برآوردن نیازهای مادی خانواده مقدمه 
آرامش و رشد و نشاط معنوی است.

در بُعد تربیتی خانواده نیز، قرآن مجید کالم نورانی و ویژه ای دارد که در مطلع این مقال 
آمده است:

  ))یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا ُقوا أَنُْفَسُکْم َو أَْهلِیُکْم نَاراً ...(( ؛
 ای کسانیکه ایمان آورده اید، خود و خانواده خویش را از آتشی که هیزم آن

 انسانها و سنگ هاست، نگه دارید.
نهاد  و  خانواده  و شقاوت سرپرست  به سعادت  ناظر  پیداست  که  آنچنان  نورانی  بیان  این 
وابسته به آن است. این کالم نشان می دهد که خداوند متعال اهمیت زیادی برای تربیت 
و معنویت خانواه قائل است و کوتاهی در امر آن، نتیجه ای جز بدبختی و شقاوت اخروی 
نخواهد داشت. البته اهمیت این موضوع تنها در حدود و حصار خانواده مطرح نیست بلکه 
ساختار موّفق یک خانواده، آغازی برای ساختن و تعالی جامعه و اجتماعات بشری است و 
خداوند این نهاد را بخاطر تأثیر ژرف آن در تکامل جامعه، این چنین مورد توّجه و عنایت 

خویش قرار داده است و بر غفلت در معنویت گرایی آن، وعده عذاب سخت داده است.
در دعای حضرت خلیل الرحمان ابراهیم )علیه و علی آله علیه السالم( وقتی که به فرمان 

خدا همسر و فرزند خود را به مکه آورد، چنین آمده است:
اَلَة َفاْجَعْل  ِم َربَّنَا لِیُِقیُموا الصَّ یَّتِي بَِواٍد َغیِْر ِذي َزْرٍع ِعنَْد بَیْتَِک الُْمَحرَّ  )) َربَّنَا إِنِّي أَْسَکنُْت ِمْن ُذرِّ

أَْفئَِدًة ِمَن النَّاِس تَْهِوي إِلَیِْهْم َو اْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت لََعلَُّهْم یَْشُکُروَن(( ؛
 )سوره ابراهیم، آیه 37(

 پروردگارا! من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بی کشت و زرع، در کنار خانه ای  که حرم 
توست، سکونت دادم؛ پروردگارا! تا نماز را برپا دارند، پس دل های گروهی از مردم را بسوی 
آنان متوّجه ساز و آنان از میوه ها و محصوالت روزی ده، باشد که شکر و سپاسگزاری تو 

را بجا آورند.
وادی ای که زندگی در آن  دشوار است و حضرت ابراهیم سکونت خانواده اش را در آنجا 
از بقّیه مکان ها  ترجیح می دهد، برای اقامه نماز و عبودیت و بندگی خداست. نمازی که 
بهترین وسیله و نماد رشد و تعالی ُخلق و خوی انسانی و اسالمی است . با اقدام و اقامه نماز، 
تمام خوبی ها و تربیت ها در فرد و خانواده متبلور می شود و نهاد چنین خانواده ای با بندگی 
در سایه نماز، مسیر موّفق حضور خود را در جامعه به نیکوترین وضع طی می کند و بسا خود 

واحدی همانند امت می نماید.
بدان امید که اصالت اصیل که به طور خالصه از آن سخن به میان آمد ، در بین خانواده ها 
قوام و دوام یابد تا کانون خانواده از گزند آفات و آسیب های زمانه در امان باشند. ان شاهلل.

نکته :
نشریه صفیر حیات با اعتقاد به ضرورت مسئولیت پذیری جوانان در عرصه های مختلف 
اجتماعی، بر خود الزم میداند که به اشتیاق آنان درنگارش مقاالت و ارسال آن به این نشریه 
احترام بگذاردتا این عرصه هم، گامی برای حضور و نقش آفرینی آنان در جمع اهالی قلم 

باشد. لذا برخی از مقاالت چاپ شده در این نشریه در همین راستا قرار دارد. 
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  1. »من طلب هذا الرزق من حلّه لیعود به علی نفسه و عیاله کان کالمجاهد فی سبیل اهلل 
عّزوجّل«. )کافی، ج5، ص93(
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حال  اجتماعی  معضالت  از   یکی   
جدیدی  نسبتاً  پدیده  آن  که گستردگی  ما  جامعه  در  حاضر 
هم میباشد، بحث طالق است. به نظر میرسد زشتی و قبح 
این مسأله  دیگر به پررنگی گذشته نیست.با این توجه، علل 
و عوامل رشد طالق چیست؟ و آیا میتوان جلوی این رشد 

سریع را گرفت؟  
سزاوار است بحث طالق مثل هر پدیده اجتماعی دیگر، از ابعاد مختلف 
مورد بررسی قرار گیرد، اما اگر مجله سرافراز صفیر حیات می خواهد در 
حوزه ی فرهنگی کاری بکند، بحث پیشگیری صفر، اولیه، ثانویه و ثالث 

اولویت دارد. در ابتدا و به عنوان مقدمه به ابعاد مسئله اشاره می شود:
الف( طالق در سطح جهان؛

ب( طالق از منظر سیاسی- اجتماعی؛
ج( طالق در ارتباط با خانواده و تغییر و تحوالت آن؛

د( طالق از نظر فردی و روان شناختی.
در سطح جهانی تحصیل و ادامه تحصیل خانم ها و به تبع آن رسیدن به 
شغل و استفاده از تخصص در تحصیالت تکمیلی با باال رفتن سن ازدواج، 
افزایش طالق و...رابطه دارند؛ بالفاصله باید گوشزد نمود که معنی این 
سخن، چنین نیست که اگر خانم ها ادامه تحصیل ندهند و به جز خانه داری به 
شغل دیگری نپردازند، طالق کاهش پیدا می کند. بلکه بین تحصیل و شغل 
خانم ها و طالق رابطه مثبت به دست آمده است. از نظر آماری رابطه داشتن با 

علت و معلول بودن متغیرها متفاوت هستند.
در داخل کشور اخیراً در راستای برنامه ی ششم توسعه، شورای اجتماعی 
وزارت کشور از سوی مجلس شورای اسالمی موظف شده است از معضالت 
فساد  و  کار  کودکان  حاشیه نشینی،  اعتیاد، طالق،  نماید:  پیشگیری  زیر 
اخالقی. در مورد طالق اگر شما پیشینه تحقیقات را مالحظه بفرمایید با 
همین حاشیه نشینی رابطه دارد. با کودکان کار رابطه دارد، با اعتیاد رابطه دارد. 
اینجا است که ما به نظریه ی راهنما نیاز پیدا می کنیم تا بتوانیم بین پدیده های 
اجتماعی به ظاهر پراکنده ارتباط برقرار کنیم. در فلسفه کهن و در نزد افراد 
رمال و در تبلیغات انتخاباتی برخی کاندیداهای ریاست جمهوری و مجلس 
و... و در برخی سخنرانی ها و همایش ها شما مالحظه می فرمایید سخنران یا 
نویسنده محترمی با قیاسی که به طور ذهنی تشکیل می دهد، پدیده اجتماعی 
چون طالق را به مسائل فردی فرو می کاهد و بعد نتیجه می گیرد که با 
نصیحت می توان جوان ها را به ادامه زندگی امیدوار کرد و آمار طالق بین 
آنها را کاهش داد. اگر صورت این قیاس به صورت اقترانی هم تشکیل شده 
باشد، اما ماده قیاس مستند به تحقیقات نباشد، منتج به نتیجه نخواهد شد. با 
مشاهده و تجربه شخصی نیز نمی توان عمق فاجعه را متوجه شد و احتماال 
از شناسایی فیل عظیم طالق به جزئی از آن بسنده نموده و نسخه ای برای 
مقابله با آن پیچید که خود درد مضاعفی خواهد بود. البته چه بسا با یک نظریه 
تنها نیز نتوان پدیده طالق را تبیین نمود و ازاین رو به چند نظریه و چند مدل 

در تبیین وضع موجود و پیش بینی آینده نیازمند باشیم.
یک نظریه  راهنما، اقتصاد سرمایه داری یا کاپیتالیستی است که با فقر، 

فاصله طبقاتی، اعتیاد، فساد، فحشاء، طالق و... مالزم است. وقتی در جامعه ای 
سرمایه داری رواج پیدا کند و در بدترین حالت آن در لفافه خصوصی سازی، 
اختصاصی سازی رواج علنی پیدا کند و نهادهایی صدها شرکت و کارخانه 
را در اختیار بگیرند و مالیات ندهند و شفاف و پاسخگو نباشند، بانک های 
خصوصی هر روز چون قارچی سر درآورند و با رباخواری به جنگ خدا بروند، 
هژبر یزدانی های دوران ستم شاهی، دوباره کاخ های خود را در پیش روی 
کوخ نشینان بنا خواهند کرد. روش سنتی این است که به یک رباخوار شما 
نصیحت کنی به فقرا کمک کند و البته او حاضر است با دادن صدقه و با نذر 
و قربانی و اطعام و...دین را هم به استخدام خود درآورد و اینجاست که باید 
به هم داستانی زر و زور و تزویر دقت نماییم که فقر و تبعات آن را تقدیر الهی 

می خوانند و اجازه اعتراض و تغییر وضع موجود را نمی دهند.
 چرا با وجود آنکه جامعه ما تقریباً یک 
جامعه مذهبی است و مذهب حضور قدرتمندی در ساختارهای 
مبغوضترین حاللها  اسالم  در  طرفی طالق  از  و  دارد،  آن 
با این وجود این مذهب نتوانسته است  معرفی شده است؛ 

جلوی رشد این پدیده را در جامعه ما بگیرد؟ 
اّما چرا مذهب نمی تواند جلوی این طالق را بگیرد؟ وقتی ما مذهب را 
به عنوان یک پدیده ی عام گرا وارد بحث های اجتماعی می کنیم، به بن بست 
می خوریم. طالق و تبعات اقتصاد سرمایه داری توسط علم و آشنایی با اقتصاد 
خرد و کالن و بانکداری و بیمه و... قابل حل وفصل است. مذهب برای تربیت 
بشر آمده و در پیشگیری و درمان حتما مؤثر است، اما کشورداری نیازمند 
بینش و روش علمی است. اآلن چون حاکمیت اسالمی است، طوری مسائل 
را مطرح می کنیم که انگار دین کلید حل همه ی مسائل اجتماعی است، این 

ظلم به خود دین است. بحث این است که ما مکتبی شده و بر اساس 
مکتب خود عمل کنیم. به شرطی که مکتب از سرچشمه ی وحی 

آمده و قابل اتّکا و عقالنی باشد. وقتی بعضی از برداشتها 
عقالنی نبوده و باعث ظلم به زن یا مرد یا فرزندان بشود، 
به تبع جامعه آن را نمی پذیرد، آن را تحّمل نکرده و رها 

می کند. مقایسه عملکرد دو دولت جبهه پایداری- اصولگرا 
و اعتدالی- اصالح طلب درزمینهازدواج و طالق گویای تأثیر 

مسائل سیاسی اقتصادی در این زمینه است که نشان می دهد، 
به گفته مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت رفاه روند 

صعودی طالق در دولت تدبیر مهارشده است:
 ،)1392-1384( اصولگرا  و  پایداری  جبهه  دوران  در 

نسبت طالق به ازدواج در 8  سال متوالی روندی صعودی 
معادل 11  میزانی  از  به طوری که  است،  کرده  را طی 
مورد طالق در هر 1٠٠ ازدواج  سال 1384 با رشدی 

88  درصدی به 2٠ مورد طالق در هر 1٠٠ ازدواج در  
سال 1392 افزایش یافته است. درحالی که رشد نسبت 

طالق به ازدواج در  سال 92 نسبت به  سال 91، یازده 
 درصد بوده است، با کاهش معنادار میزان رشد در 
 سال 94 نسبت به  سال 93، شاهد رشد ٥  درصدی 

این شاخص بوده ایم که بیانگر کنترل میزان این شاخص 
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در کشور است. طالق توافقی نیز در کشور 
کاهش یافته است. میزان رشد 
طالق در 18 استان کشور 
نسبت  و  کنترل شده 
در  ازدواج  به  طالق 
استان  چندین 
کاهش یافته  نیز 
است؛ برای مثال 
فارس  استان  در 
درصد   7 از  بیش 

کاهش یافت.
   آیا فقر و فاصله طبقاتی عامل اصلی 
در طالق است؟ یا عوامل دیگری نیز در آن نقش مهمی دارند؟ 

البته فقر تنها عامل تأثیرگذار در طالق نیست، پیشینه نشان می دهد که 
21 درصد پدیده طالق در ایران توسط متغیرهای روان شناختی و 23، 24 
درصد توسط متغیرهای اقتصادی و ٥٥، ٥6 درصد آن به وسیله متغیرهای 
اجتماعی- فرهنگی تبیین می شوند. ازاین رو به جز فقر، ثروت و رفاه بی اندازه 

نیز یکی از عوامل طالق می باشد.
از نظر فرهنگی نیز موج دوم فمینیست ها و نوشته های امثال خانم 
سیمون دوبوار -که از ٥٠ سال پیش تا حاال نوشته هایش ترجمه می شود- 
یکی از عوامل اصلی طالق در ایران می باشند. این ها فردگرایی افراطی را 
تبلیغ می کنند. اصاًل اجازه ی پیوند را نمی دهند و مادری و همسری را تقبیح 
می کنند. از چهار نقشی که خانم ها دارند. می گویند مگر شما گربه هستید که 
بچه به دنیا بیاورید؛ این چه معنی دارد که مورد استثمار مرد واقع بشوید، مرد 
وقتی شما را می آورد و مادر می کند، می خواهد وارد بازار کار نشده و از نظر 
اقتصادی استقالل نداشته باشید و آن موقع می شوید جنس دوم؛ نامبرده 
می گوید: ازدواج ظلم به زن است، به همین خاطر اسم کتاب خود را: »زن، 
جنس دوم« گذاشته است. یا می گویند وقتی مرد وارد خانه شده و اقتدار داشته 
باشد، این پایه ی استبداد در جامعه است؛ اگر می خواهید این استبداد از بین 
رفته و دموکراسی حاکم بشود، بروید در خانه اقتدار را از مرد بگیرید. این شما 
زن ها هستید که صالحیت اداره ی یک خانواده و یک جامعه را دارید. چرا؟ 
چون شما با داشتن هورمون های زنانه ذاتاً صلح طلب هستید؛ آن تستوسترون 
و هورمون های مردانه است که باعث می شود مرد پرخاشگر بشود. البته در 
حالت طبیعی الزم است از خود و خانواده و کیان میهن دفاع بکند، اما از آن 
دارد سوءاستفاده می کند؛ بنابراین ما برای مدیریت و تربیت مناسب تر هستیم 

و این مردها هستند که جنگ به راه می اندازند.
حفر تعاملی از موج دوم فمنیستها نام ببرید. فمینیست ها سه موج در 
سطح جهان ایجاد کرده اند. در موج اّول مردها هم باید با آن ها در جهت رفع 
ظلم همراه می شدند، چون به دنبال احقاق حقوق زن ها بودند. در موج دوم 
متأسفانه راه افراط پیموده و اعالم کردند ما از نظر بیولوژیک هم برتری داریم 
و بین جنس و جنسیت )sex & Gender(؛ متأسفانه خلط کردند. خلط 
مفهومی پیش آمد. وقتی می گوییم: »جنس« یعنی از نظر بیولوژیک و وقتی 

می گوییم: »جنسیت« یعنی از نظر فرهنگی زن و مرد باهم تفاوت دارند. 
این ها تفاوت بیولوژیک را هم منکر شدند. خوب خداوند رحم را برای چه قرار 
داده است؟ آیا این را مردان ایجاد کرده اند؟ شیر دادن را که زن آمادگی آن را 
دارد و در وجود او است، مردها تحمیل کرده اند؟ این را خلقت به او داده است 
و این کارکردی دارد و از طریق آن انتظار می رود نسل بشر ادامه پیدا کند. بعد 
در موج سوم پست مدرن ها آمده و اشتباهات آنها را تصحیح کردند و گفتند: 
اتّفاقاً این که شما می آیید و خود را جنس دوم تلّقی می کنید و معتقد هستید 
که ما هم باید برویم و هورمون مردانه برای خود تزریق بکنیم تا بتوانیم با 
صداوسیمای مردانه حاکمیت پیدا بکنیم، این تحقیر زن است، یعنی پذیرفتید 
که شما جنس دوم هستید! روح آن موج دوم اآلن در کشور ما سرگردان 
است و یکی از موانع ازدواج به شمار می آید. این روح در برخی کارگردان های 
صداوسیما، در روان شناسان و جامعه شناسان و معماران و... رسوخ کرده و 

حّتی مردهایی این را قبول کرده و ترویج می کنند.
  آیا به راستی ظهور اندیشههای مدرن 
و عصر مدرن؛ باعث رشد شگفت انگیز این پدیده در جامعه ما 
شده است؟ در حالی که مورد شهر قم مثال جالبی است: در 
همین قم که شهر مذهبی است سطح طالق بسیار باالتر از 

شهرهای دیگر است.
ببینید اآلن در سده ی اخیر چه افکاری آمده و جهان را راهبری کرده 
است؟ کدام یک از ادیان و مذاهب توانسته اند، به اندازه نیچه، مارکس، فروید 
و...در هنر، روان شناسی، جامعه شناسی، معماری دنیا بروز و ظهور  داشته و 
حوزه و دانشگاه را راهبری کنند؟ یعنی کدام یک از افکار مذهبی به پارادایم، 
ارتقاءیافته و مورد اتّفاق دانشمندان رشته ی خاصی در یک عصر و یک 
مصری شده که بخش قابل توجهی از دانشگاه های دنیا آن را بپذیرند و 
ترویج و تبلیغ کنند؟ کدام بحث در مورد اخالق خانواده، ازدواج، طالق و 
حقوق زوجین و...توانسته در یک واحد درسی دانشگاهی در سطح جهان به 

زبان های مختلف ترجمه شده و تدریس شوند.
برخی هم به شوخی گفته اند یکی از عوامل طالق ازدواج است! اواًل 
ازدواج واجب نیست، یک مستحب مؤّکدی است؛ طالق هم یک ضرورت 
اضطراری است؛ اّما این که بیایند، کمپین درست کرده و افتخار بکنند و برای 
طالق جشن بگیرند، این ناموجه است. اگر زن ها و مردهای جامعه با طالق 
در پی احقاق حق هستند، فراموش کرده اند که قبل از ازدواج باید مسئله 
را حقوقی می دیدند و چشمان خود را باز می کردند. اینک مسئله اخالقی 
است و بر بسیاری از نامالیمات باید چشم ها را بست. تغییر و تحوالت 
اجتماعی موجب شده ارزش های متعالی چون ساده زیستی فراموش شده و 
خود خانواده های مذهبی قبل از اخالق و ایمان همسر، به زیبایی و اقتصاد 
خانواده مقابل چشم دارند. ازاین رو در شهرهای مذهبی چون قم نیز نرخ 
طالق بسیار باالست. باید توجه داشت، وقتی می گوییم شهر مذهبی، نباید 
تصّور کرد که مذهب در شهر حاکم شده است. صحبت از مسلمانی ماست و 
نه اسالم! برای مثال تفاوتهای بسیاری از نظر آداب و رسوم وجود دارد. قم 
استانی مهاجرخیز است، خود مهاجرت باعث اختالف فرهنگی شده و اختالف 
فرهنگی باعث خیلی از معضالت ازجمله طالق می شود. هنوز افکار نادرست 

در خانواده های مسلمان بروز و ظهور داشته و نیاز به اصالح و تربیت دارد.
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بخشی از عوامل طالق به فرد و خانواده برمی گردد و تبیین آن نیازمند 
روان شناسی و روان شناسی اجتماعی است. »استرنبرگ« با نظریه مثلث 
عشق می تواند وضعیت ازدواج و عشق و هوس های قبل از آن را توضیح 
بدهد. مثلث عشق او شامل صمیمیت، شور جنسی و تعّهد می باشد. اگر 
این سه توأمان وجود داشته باشند، به آن عشق کامل می گوید. اگر این ها 
کامل نباشند، چه اتّفاقی می افتد؟ عشق های ناقصی به وجود می آید که 
برای هرکدام از این ها اسمی گذاشته است. مثاًل اگر شور جنسی و تعّهد 
باشد - مثل زمان قبل از انقالب در ایران- و صمیمیت در آن نباشد، به 
این »عشق احمقانه« می گوید. خاطره ای مربوط به دهه چهل می تواند این 
نوع ازدواج های ظالمانه را معرفی نماید: پدرم به طویله رفت و یک گوسفند 
چاق وچله انتخاب کرده و با مادرم راهی روستای بغلی شدند. من هم فهمیدم 
که می خواهند بروند، یک گوسفند بگذارند، یک دختر با خود بیاورند. من هم 
چون چنین چیزی را دوست نداشتم، رفتم و لباس چوپانی پوشیدم که دختر 
در بدو ورود مرا نپسندد؛ پدر و مادر که سر رسیدند، من با گله ی گوسفند خود 
سر جاده، با لباس ژنده و سرووضع نامرتب جلو رفتم، پدرم دست من را خواند، 
گفت: پسر برو دنبال کار خود. من را چوپان معرفی کرد که حّتی در روز روشن 
این دختر اصاًل من را ندید. شب رفتیم و کار تمام شد. صبح به زنم گفتم که 
من همان چوپان هستم. گفت: مگر می شود؟ گفتم: بله چرا نمی شود؟ کسی 
که با گوسفند عوض می شود خوب معلوم است خر است و نمی  فهمد و دعوا 
و کشمکش ما شروع شد. به این عشق احمقانه می گوید. چون شور جنسی 
هست، تعّهد محضری هم هست، اّما صمیمیت در آن وجود ندارد. حاال با 
»عشق رمانتیک« از این طرف بام افتاده ایم که در آن شور جنسی هست، 
صمیمیت هم هست؛ اما در آن تعّهد نیست. که یکی از مظاهر آن می تواند 

ازدواج سفید باشد.
یک عشق هم هست که به آن عشق مشفقانه می گویند که این را هم 
شما در جوان های امروز می بینید؛ به آن عشق پاک می گویند؛ یعنی با هم 
رابطه ی جنسی ندارند، اما بین آنها صمیمیت هست، حاضر هستند تعّهد هم 
بدهند؛ ولی رابطه ی جنسی ندارند و بعضاً از این عمل متنّفر هستند. همین 
خانم سیمون دوبوار می گوید: اصاًل زن ها از رابطه ی جنسی متنّفر هستند 
و احتمااًل فرافکنی می کند. ژان پل سارتر هم تا آخر عمر ازدواج نکرد و 
می گفت: ازدواج یک سّنت بورژوازی است. فراموش نکنیم که یکی از علل 
زیستی طالق ناتوانی جنسی و انحرافات و اختالالت روانی- جنسی است 

که نیازمند بحث مستقلی است.
نرخ  برعکس  و  کاهش  ازدواج  نرخ  ناقص،  عشق های  این  باوجود 
طالق افزایش خواهد یافت. کاش دینداران بیایند با حقوق بشر آشتی کرده 
و پیامی جهان شمول، عقالنی و عادالنه بدهند تا زن ها و مردهای جهان آن 
را بپذیرند. بدون این که بر حقوق زن، یا مرد یا کودک به تنهایی تأکید شود. 
در آن صورت است که خشونت زبانی و خشونت فیزیکی در خانواده ها رخت 
خواهد بست. خشونت زبانی معمواًل از سوی خانم ها شروع می شود. زن ها سه 
برابر مردها صحبت می کنند و از سالست کالمی باالتری برخوردار هستند، 
چون از دونیم کره مغز برای گفتن مطالب خود استفاده می کنند، بنابراین 
کمتر تپق می زنند، سریع تر و بیشتر صحبت می کنند؛ و اگر این توانایی با 

شود،  همراه  مردها  به  توهین 
به خشونت  وادار  را  مردها  متأسفانه 

فیزیکی می کند؛ مسأله دیگر طالق 
عاطفی است؛ به این معناکه نیاز 

خانم ها به حمایت و نیاز مردها 
و  نشده  ارضاء  آرامش  به 

صورت  عاطفی  طالق 
میتواند  که  میگیرد 

زمینه ساز طالق رسمی 
پایان  در  باشد.  و محضری 

تجربه  است  سزاوار  بخش  این 
مشاهدات شخصی در بحث طالق جهت 

آگاهی عموم آورده شوند. گاهی قبل 
کامل  به طور  تحقیق  ازدواج  از 
صورت نمی گیرد و فرصت آشنایی 
داده  پسرها  و  دخترها  به  کافی 
که  این  تصور  گاهی  نمی شود. 

پدر و مادر خوب، دختر و پسر خوبی 
اعتماد  به  منجر  می آورند؛  دنیا  به 

استفاده  گاهی  می شود.  نابجا 
می تواند  مذهبی  نمادهای  از 
مورد  حقه باز  افراد  توسط 
در  گیرد.  قرار  سوءاستفاده 
مواردی قبل از آماده شدن 
شرایط ازدواج و توجه به: 
یقدر«  واهلل  یدبر  »العبد 

به  اقدام  افراد  مبنا،  بی  توکل  و 
با  درنتیجه  که  میکنند  زودرس  ازدواج 

تنها  گاهی  خواهند شد.  مواجه  زودرس  طالق 
به خصوصیات زیستی، روانی، اجتماعی یا معنوی 
نامزد خود بسنده کرده و از بررسی و شناخت ابعاد 
محروم  را  خود  آگاهان  با  مشورت  و  چهارگانه 
وسواسی،  افسرده،  افراد  مثال  برای  مینمایند. 
و  ندارند  را  ازدواج  شرایط  عصبانی  و  مضطرب 
شایسته است قبل از ازدواج خود را درمان کنند تا 
در زندگی مشترک مودت و رحمت را با تمام وجود 
احساس نموده و از مبغوض ترین حالل الهی فاصله 

بگیرند:
َو ِمْن آیاتِِه أَْن َخلََق لَُکْم ِمْن أَنُْفِسُکْم أَْزواجًا 
ًة َو َرْحَمًة إَِنّ ِفي  لَِتْسُکُنوا إِلَْیها َو َجَعَل بَْیَنُکم َمَوَدّ

ُروَن )روم:21(. ذلَِک آَلیاٍت لَِقْوٍم َیَتَفَکّ
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محقق و نویسنده
محمد حسین ارجمندنیا
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چکیده 
خانـواده همـزاد آدمی اسـت. هیچ برهه ه ای از تاریخ بشـر نیسـت 
کـه ردپـای خانواده در آن یافت نشـود. خانواده همانند انسـان، سـاخته، 
تولیـد و پویا می  شـود. در آغاز این نوشـتار بـه تعریف خانـواده و خانواده 
پویـا می پردازیـم، سـپس اهمیـت و ضـرورت تشـکیل خانـوداه را بیان 
می کنیـم و در پایـان مبانـی پویایـی خانـواده و پیامدهـای آن را یـادآور 
می شـویم و نتیجـه میگریـم خانـواده پویـا، خانواده ای اسـت با نشـاط و 
دارای مراتـب کـه باالتریـن مرتبـه آن نشـاط عقالنـی اسـت و در این 

مرتبـه اسـت کـه قابلیـت پایایی پیـدا می کند. 

کلید واژه  ها :
خانـواده، خانـواده پویا، حـق مداری، عقـل مداری، گفتگـو مداری، 

نظارت مـداری، آرامـش، اعتماد، امید، گذشـت.

مقدمه:
هـر پدیـده انسـانی، پیوندی ناگسسـتنی بـا انسـان دارد و می توان 
آن را از جهـات گوناکـون مـورد بررسـی قـرار داد. خانـواده، یـک پدیده 
انسـانی اسـت و هماننـد انسـان می توانـد ازجهـات هسـتی شـناختی، 
معرفـت شـناختی، جامعـه شـناختی، روان شـناختی، اخالقـی و... مورد 

بررسـی و تحلیـل قـرار بگیرد. 
بـه هـر حـال انسـان موجود اسـت چه آنکـه افکنده شـده باشـد 1 
و یـا اینکـه حاصـل یـک رونـد تکاملی باشـد2 دیگـران در شـکل دهی 
و شـکوهایی اسـتعدادهای او سـهم بسـیار زیادی دارند، دیگران از پدر، 
مـادر، همسـر و فرزنـدان با عنوان خانواده در سـطح خرد آغاز می شـود و 
بـا شـعاعی بـه پهنای جامعه و در سـطح کالن تـا بی نهایـت ادامه پیدا 

می کنـد تا اینکه د ر سـطح توسـعه بـه تاریـخ بپیونـدد و آن را پایاکند.
پایایـی خانـواده نیازمند پویایی اسـت یعنـی خانواده باید پویا باشـد 

تـا بتواند پایا بشـود. 
خانـواده پویـا سـاختنی اسـت یعنـی بایـد شـاخصه هایی بـرای آن 
تعریـف شـود و خانواده با آن شـاخصه ها سـاخته شـود که پویـا گردد تا 

اینکـه بتواند پایا شـود.

تعریف خانواده :
خانـواده از جملـه مفاهیـم و واژه  هایی اسـت که بی نیـاز از تعریف 
اسـت و بـا کمتریـن توجهـی قابـل فهـم و درک اسـت، بـا وجـود این، 
تعریفـی3 از آن مطـرح می شـود کـه در فهـم آن، سـوء تفاهمـی پیـش 

ید.  نیا
خانـواده از دیـدگاه هـای مختلـف قابـل تعریف اسـت ولـی برایند 
بیشـتر تعاریـف بـر ایـن نکتـه تاکیـد دارنـد کـه خانـواده یـک واحـد 
اجتماعـی اسـت و بـه عبارتـی، کوجگتریـن واحـد اجتماعـی اسـت که 
متشـکل از یـک زن و مـرد کـه فرزنـدان مکمـل ایـن دو هسـتند و به 
تعبیـر دیگـر »گروهـی از افـراد کـه بـا یکدگیـر پیونـدی بر پایـه همه 
 )Adoption( و یا فرزنـد پذیـری )خونـی )نسـبی( یـا ازدواج )سـببی
دارنـد«4 البتـه عوامـل و علـل فراوانـی در شـناخت آن دخالـت دارنـد 

»سـاخت خانـواده، هـرم قـدرت در درون آن، کار کردهـای 
خانـواده، حجـم خانواده، و دگردیسـی خانـواده و کارکرد های 
آن، نظـر بـه اهمیـت ایـن واحـد مهـم اجتماعـی و گسـتره 
حیطـه عمـل آن یکسـان نیسـت«٥ بنابـر ایـن منظـور از 
خانـواده عبارتسـت از مجموعـه افـراد دارای پیوند سـببی یا 

نسـبی کـه در زیریـک سـقف زندگـی می کنـد.6

اهمیت خانواده :
خانـواده حلقـه پیونـد فرد بـا جامعـه اسـت و مهمترین 
عامـل اجتماعـی شـدن آدمـی اسـت »اجتماعی شـدن فرد 
از خانـواده شـروع می شـود، چـون کـه نهـاد خانـواده ممکن 
اسـت بوسـیله یـک فرهنـگ معیـن تعریـف گـردد، فـرد در 
دورانیکـه حسـاس ترین سـال هـای خـود را می گذارند دائما 

تحـت سـلطه و تاثیـر خانواده قـرار می گیـرد«.7
امـروز مهمتریـن دگرگونی هـای اجتماعـی مربـوط بـه 
نهـاد خانواده اسـت مدرنیته لجام گسـیخته بصـورت افراطی 
بـا تمـام تـوان به این نهـاد مقدس یـورش برده بـا انگیزه بر 

هـم زدن تعـادل و فـرو پاشـی خانـواده، البته هـر پدیده تـازه ای همواره 
بـد نیسـت بلکه بایـد آن را به فـال نیک گرفـت، بدلیل اینکه دسـتاورد 
اندیشـه های بشـر اسـت. وجود این اندیشـه ها به ذاته خوب اسـت ولی 
بایـد تعدیـل شـود و در فضـای خـود به بحث گـذارده شـود و در جهت 

صحیـح از آنهـا بهره بـرداری نمود کـه خیر االمور اوسـاطها.8
بنابـر این بایسـیت خانواده ای همسـو با فرهنگ انسـانی اسـالمی، 
تعریـف کنیـم و بسـازیم کـه بتوانـد همانند شـناگری قهـار در اقیانوس 
شـنا کنـد کـه در عیـن پویایی، پایا باشـد و قابلیت اسـطوره شـدن را در 

درون خون داشـته باشـد. 

ضرورت تشکیل خانواده : 
خواسـته  هـای برخاسـته از نیـاز آدمی، همـواره مقدم بر اسـتدالل 
آن اسـت. بـه عنـوان نمونـه آدمـی وقتـی گرسـنه می شـود بـه سـراغ 
غـذا مـی رود و تنـاول می کنـد نـه اینکـه اول ببینـد چرا گرسـنه شـده 
و چگونگـی گرسـنه شـدن را بدانـد و سـپس دسـت بـه غـذا ببـرد. 
خواسـته های آدمـی از طرفـی مبتنـی بـر نیازهـای جنسـی و در سـطح 
پاییـن تـر، عالقـه به فرزند، نـوه و نتیجـه و پایایی خانـدان خویش و از 
طرفـی، اطـالع از گذشـته و خانـدان خود، نیز از این دسـت نیازهاسـت 
کـه همگـی از یـک میـل و نیـاز درونی بـر می خیـزد فـارغ از اینکه چه 
اسـتداللی بـر آن داشـته باشـیم و یـا مکانیـزم آن را بدانیم یـا خیرمن، 
روان شناسـی را نمی شناسـم کـه بـا دقـت علمی خاسـتگاه ایـن نیازها 
و مکانیـزم آن را تبییـن کـرده باشـد. همـه آحاد بشـر، ابتـدا در صدد بر 
آوردن این نیازها هسـتند و سـپس به دنبال دلیل آن، حتی کسـانی که 

قائـل بـه پـوچ گرایـی اخالقـی9. و یا شـک گرایـی اخالقی1٠
هسـتند همسـو بـا ایـن نیاز عمـل می کننـد و گویـا پیرواسـباب و 
مسـببات هسـتند بنابر این به نظر می رسـد کـه انسـان اینگونه طراحی 
شـده اسـت و این نیازها را دارد و نیازهای او باید بر آورده شـود و الزمه 
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پاسخ به این نیازها، تشکیل خانواده است. 

خانواه پویا :
پویایـی در خانـواده یـک کنـش، و دارای معنایـی شـناور اسـت، 
بنابرایـن نمیتـوان تعریـف واحـدی بـرای آن ارائـه نمـود ولـی می تـوان 
یـک عنـوان کلـی مطرح کـرد که هسـته پویایـی را تشـکیل می دهد و 
آن کشـش دورنـی خانواده اسـت، هرقدر کشـش دورنی خانواده بیشـتر 

باشـد، خانـواده پویاتر اسـت.
کشـش بایسـتی روز افزون باشـد و تا بدانجا پیش رود که نخستین 

گزینـه انتخابی اعضای خانواده، حضور در محفل خانواده باشـد.
 کشـش خانـواده عمـاًل ممکن نیسـت مگـر آنکه فاصلـه اعضای 
خانـواده، بـه ویژه هسـته آن که همسـران هسـتند بـه حداقل برسـد و به 
عبـارت دیگـر فاصلـه همسـران میـل به صفر داشـته باشـد کـه بتوان 
یـک گـزراه دو شـرطی بیـن آنان برقـرار نمود و بـه این شـکل من  تو 

سـپس تـو    مـن و در نهایـت تبدیـل بـه من من شـود.

پویایی خانواده :
پویایـی در خانـواده همانند شـاکله11 در انسـان اسـت، همانطور که 
آدمـی شـاکله اش را بـا پنـدار، گفتـار، رفتار و کـردار خویش می سـازد و 
براسـاس آن زندکـی می کنـد، پویایـی در خانـواده نیـز با پنـدار، رفتار و 
کـردار خانـواده سـاخته می شـود و اعضـای خانواده بـا آن زندکـی می کنند. 

1. عقل مداری :
هسـته خانـواده، انسـان اسـت و هسـته انسـان، عقل اسـت، آنچه 
انسـان را از دیگـر موجـودات متمایـز می کنـد، عقل اسـت البتـه منظور 
از عقـل، همـان قـوه ای اسـت که تـوان درک همـه حقایـق و کلیات را 
دارد و نـه عقـل ابـزاری و تجربـی که حـوادث جزیـی را درک می کند و 
قـادر بـه فهـم و درک مـا وراء نیسـت. عقل بنابـر آنچه در روایـات آمده 
اسـت، حجـت باطنـی و هادی انسـان به حقایق عالم اسـت. امـام کاظم 
)علیـه السـالم( می فرمائیـد : »یـا هشـام ان هلل علـی النـاس حجتیـن، 
حجـه ظاهـره و حجـه باطنـه فامـا الظاهـره فالرسـل واالنبیـاء واالئمه 
ومـا الباطلـه فالعقـول...« ای هشـام، خدا بر مـردم دو حجـت دارد، یکی 
حجـت ظاهـری و یکی حجـت باطنی، حجت ظاهری، رسـوالن و انبیاء 

وامامـان هسـتند و حجـت باطنی، عقول هسـتند.12
حاکمیـت عقـل در خانواده موجب اسـتواری و تحکیم آن می شـود، 
هـر قـدر عقالنیت بیشـتری در خانـواده حاکم باشـد، خانـواده از هدایت 
بیشـتر بر خوردار اسـت و ضریب خطـای آن کمتر خواهد بـود، بنابر این 

خانـواده بـا حاکمیت عقل و عقالنیت پویایی بیشـتری خواهد داشـت.

2 . حق مداری :
در خانـواده پویـا بایـد عقـل مـداری، ابـزار حـق باشـد زیـرا الزمه 
عقـل مداری، حـق مداری نیسـت، ممکن اسـت خانواده ـای عقل مدار 
باشـد ولـی حـق مـدار نباشـد و حـق را فـدای مصالـح خانوادگـی کند، 
ولـی خانـواده پویـا باید عـالوه بر اینکـه عقل مداراسـت، حق مـدار نیز 
باشـد، زیـرا خانـواده پویـا باید قابلیت تبدیل شـدن بـه جامعه را داشـته 

باشـد و آن گاه کـه حقـوق خانواده های مختلف با همدیگـر تعارض پیدا 
کردنـد، تنهـا حـق مـداری اسـت که مشـکل گشاسـت، بنابـر این تک 
تـک اعضـای خانواده باید حق مدار باشـند و مشـکالت درونـی خانواده 
را بـا محوریـت حق حل کننـد و همینطور معیارشـان در منازعات قومی 
و قبیله ـای و خانوادگـی، حـق مداری باشـد. بـروز و ظهور حـق مداری 

در دو جهت اسـت. 

الف. حق گویی 
اعضـای خانـواده پویـا باید بنا را بـد حق گویی بگذارنـد ولو این که 
به ضررشـان باشـد، حق گویی، در حاالت خشـم و غصب، بیشـتر مورد 
غفلـت قـرار می گیـرد ولـی انسـان حـق مـدار در ایـن حـاالت نیز حق 
گوسـت، حوق گویی یکی از محور های اساسـی فرهنگ اسـالمی اسـت 
همـان طـور کـه امام کاظم علیـه السـالم می فرماید : » قـل الحق وان 
کان فیـه هـالکک فان فیه نجاتک و دع الباطـل و ان کان فیه نجاتک، 
فـان فیـه هـالکک « حق را بگـو هر چند کـه هالکت تو در آن باشـد، 
چـرا کـه حقیقتـا نجـات تو در آن اسـت و باطـل را رها کن هـر چند که 

نجـات تـو در آن باشـد، چرا که حقیقتـا نابودی تو در آن اسـت.13

ب. حق پذیری :
بنـای خانـواده پویـا بـر حـق پذیری اسـت، یعنـی عالوه بـر اینکه 

حـق گـو هسـتند، حق پذیـر نیز هسـتند. 
حـق پذیـری در حقیقـت عالمت حاکمیـت عقل نیز هسـت گرچه 
در زمـان محـدودی ممکـن اسـت با مغالطـات و طفره رفتن بتـوان دگر 
اعضـای خانـواده را بـه سـکوت و اداشـت ولـی در دراز مـدت، پویایی و 
نشـاط از خانـواده گرفته می شـود. به همین دلیل اسـت که امـا م کاظم 
)علیـه السـالم( می فرمایـد : »ان لقمان علیه السـالم قـال البنه، تواضع 

للحـق تکـن اعقـل النـاس و ان الکیس لدی الحق یسـیر «14
لقمـان به پسـرش گفـت دربرابـر حق فروتن باشـد تا عاقـل ترین 
مـردم باشـی. آدم زیـرک و بـا هـوش در برابر حق تسـلیم و آرام اسـت. 
بنابـر ایـن مقاومـت نکـردن در برابر حـق و پذیرفتن آن فضای سـالمی 
را فـرا روی خانـواده بـاز می کند و موجب روحیه شـهامت و شـجاعت در 

افـراد و پویایـی خانـواده می گردد. 

3- گفتگو مداری :
بزرگترین موهبت الهی به بشـر نعمت بیان اسـت کـه در پرگیرنده، 

استدالل، اندیشـه، خواندن و نوشتن است.
توانایـی بیـان یکـی از مهمتریـن ویژیکهـای اسـت کـه پـس از 
خلقـت انسـان، خداونـد بـه انسـان، عنایـت فرمـوده اسـت )الرحمـن 
علـم القـرآن، خلـق االنسـان، علمه البیـان (1٥ رحمـان )خداونـد(، قرآن 
را آموخـت، انسـان را آفریـد، او را بیـان و گفتـن آموخـت. گفتگـو، تنها 
روشـی در خانـواده اسـت که همه اعضا احسـاس می کنند حضـور دارند 
در خانـواده حتـی اگـر چیـز مهمـی در آن عنـوان نشـود و صرفـاً وقـت 
گذرانـی باشـد، نفـس گفتگو صمیمیـت ایجـاد می کند، با گفتگو اسـت 
کـه مافـی الضمیـر و آنچـه در درون افـراد و اعضـای خانـواده اسـت، 
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عقایدهـا  و  باورهـا  از  همـه  و  می شـود  ظاهـر 
همدیگـر آگاه می شـوند، می فهمنـد کـه مواضـع 
حـدی و موقعیت هـای مـرزی هـر کدام چیسـت 
چـه چیزهایـی بـرای مـن و دیگری ارزش اسـت، 
خطـوط قرمـز هـر کـدام چیسـت، نقـاط ضعف و 
بیـان  بـا  ناتوانـی همدیگـر را  قـوت، توانایـی و 
آنـان، بـه راحتـی می تـوان دریافـت و درک نمود، 
اختـالف نظرهـا، در اینجـا خود را نشـان می دهد، 
گفتگـو، روح افراد را تلطیف می کند، سـوءتفاهم-

هـا هـم از بیـن مـی رود و زمینه های خشـنونت و 
فریبـکاری را می خشـکاند. 

گتفگـو، خـود بهتریـن جهـاد اسـت، اگـر بـا 
شـیوه و آدابـش صـورت بپذیـرد کـه مهمتریـن 
جهـاد طبـق آیـه شـریفه )فـال تطـع الکافریـن و 
جاهدهـم بـه جهـادا کبیـراً ( )کافـران را اطاعـت 
نکـن و بـا قـرآن بـا ایشـان بـه جهـادی بـزرگ 

گفتگوسـت. بپـردازد( 
در ایـن جـا ابـزار جهـاد خـود قـرآن کریـم 
اسـت و گفتگـو، جهـاد بزرگ قلمداد شـده اسـت 
باالتـر از جهـاد بـا اسـلحه کـه جهاد اصغر اسـت 
یعنـی پایین تریـن نـوع جهـاد و جهـاد مسـلحانه، 

پاییـن تریـن ربتـه را دارد.
در گفتگو، انگیزه اولی روشـنگری اسـت، اگر 
گفتگو نباشـد خانه بـه خوابگاهی تبدیل می شـود 
کـه اعضـای آن تنهـا بـرای اسـتراحت، در آنجـا 
می آینـد و هـر کسـی سـاز خـود می نـوازد و هیچ 

مشـترکاتی با هـم ندارند. 
بنابـر ایـن خانواده پویـا، خانواده اسـت که در 
آن همـواره گفتگـو جریـان دارد و همـه اطـراف، 
احسـاس بـرد دارنـد و هـر کـدام خـود را پیـروز 
بـه همدیگـر مشـورت می دهنـد و در  می دانـد، 
عیـن حـال بـه حریـم خصـوص همدیگـر ورود 
نمی کننـد و بهترین هـا را بـرای خـود و خانواده بر 
می گزیننـد و همـواره خانـواده ای پویـا و شـادمان 

داشـت.  خواهند 

نظارت مداری:
و  خانـواده  پویایـِی  پایایـِی  و  حفـظ  بـرای 
بازداشـتن آن را از انحرافـات در مسـیر پویایـی، 
نظـارت و کنتـرل خانـواده، الزم بلکـه ضـروری 

اسـت.
آدمـی به طور معمـول نظارت را نمی پسـندد 
ومهمتـر اینکـه خانـواده هماننـد جامعـه و دولـت 

نیسـت کـه برای پیش گیـری از انحرافـات آن در 
جهـت قـدرت، قوانین سیاسـی و همینطـور برای 
بیـش گیـری از انحرافـات آن در جهـت ثـروت، 
بنابراینکـه  شـود،  وضـع  و...  اقتصـادی  قوانیـن 
کنتـرل و نظـارت بـر خانـواده باید بگونـه ای دگر 
کـه تضمیـن کننـده نظـارت و کنتـرل در خانواده 
باشـد، انجـام گیـرد، لختـی توضیـح الزم اسـت 
کـه ایـن مهـم مبرهـن شـود »آدمی بـه گونه ای 
خلـق شـده اسـت کـه بـدون آمـوزش و تجربه و 
بـه صـورت ذاتـی بـه چیـزی گرایـش دارد، مانند 
درک خوبی هـا و بدهی هـا، چنین جاذبه و کشـش 
ذاتـی امری مـادی و قابـل اندازه گیری نیسـت و 
بـا محاسـبات مادی هـم قابل سـنجش و ارزیابی 

نیسـت «16.
بـه طـور معمـول قوانیـن تشـریعی مالئـم و 
منطبـق بـر قوانین تکوینی طراحی شـده اسـت و 
نیـاز بـه ترزیق از بیرون نیسـت و همیـن بهترین 
دلیـل بـر مانایـی و پایایـی ایـن قوانین اسـت که 
ایـن مهـم در ابیاتـی منتسـب بـه امیر بیـان علی 

ابـن ابـی طالـب )علیه السـالم( آمده اسـت :
دوائک فیک وال تشعر و دائک منک و التنظر

و تحسب انک جرم صغیر وفیک انطوی العالم االکبر
وانت الکتاب المبین الذی با حرفه یظهر المضمر
فال حاجة لک فی خارج یخبر عنک بما سطر 71

 دوای تـو در وجـودت نهفتـه اسـت و درک 
نمیکنـی، دردهـم از خـودت سـر چشـمه گرفته و 

دقـت نمی کنـی.
فکـر می کنـی موجـود ضعیفـی هسـتی، در 
صورتیکـه جهـان بـزرگ در وجـود تـو پیچیـده 
اسـت تو آن کتاب درخشـانی هسـتی که با حرف 

آن، پنهان هـا آشـکار می گـردد.
بنابـر ایـن نیـاز نـداری کـه بـه تـو بگوینـد 
وجـودت بـا چـه حروفـی نوشـته شـده اسـت 18

بهرحـال همـه چیـز بـرای خـوب زیسـتن 
آدمـی، مهیاسـت و تنهـا نیازمنـد شـناخت اسـت 
همینکـه بدانـد، چیسـت و یـا بهتـر آنکـه بدانـد 
کیسـت، همـه راههـا بـه روی او بـاز می گـردد و 
می توانـد  درسـت  انتخاب هـای  بـا  کـه  اینجاسـت 
بهتریـن را بـرای خود، خانـواده خـود، جامعه خود 

و تاریـخ خـود رقـم بزنـد.
 نگارنـده بـر این باور اسـت که خاسـتگاه امر 
بـه معـروف و نهـی از منکـر، درون آدمـی اسـت. 
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امـر در لغـت بمعنـای خواسـتن اسـت »االمر بمعنـی الطلب، 
جمعـه االوامـر «19 و عـرف هـم مویـد ایـن برداشـت اسـت. 
معـروف نیـز هـرکار مـورد پسـند عقـل و شـرع را گوینـد و 

»المعـروف اسـم لـکل فعـل یعـرف بالعقـل و الشـرع«
نهـی در لغت بمعنای نخواسـتن اسـت »نهیه عن الشـی 

و انهـاه... نهی اهلل تعالـی ای حَرم«2٠
منکـر  و  می دانـد  نخواسـتن،  را  نهـی  هـم  عـرف  و 
آن چیـزی اسـت کـه عقـول صحیحـه آن را قبیـح و زشـت 
بقبحـه«21  الصحیحـه  العقـول  تحکـم  »المنکـر  می داننـد. 
بنابرایـن امـر بـه معـروف یعنـی خواسـتن هـر کار مورد 
پسـند عقل و شـرح و نهی از منکر یعنی نخواسـتن هر کاری 

کـه عقـل سـالم آن را نمی خواهد.
واکاوی امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر بـه معنـای 
خواسـتن و نخواسـتن کـه برخاسـته از درون آدمـی اسـت، 
نشـان می دهـد کـه می توان تعریـف جدیـدی از انسـان ارائه 

داد و آن اینکـه انسـان یعنـی طلـب و خواسـتن.
آدمـی بنابر اصـل خودخواهی، همه خوبیها را بـرای خود می خواهد 

و در مقابـل هیچ بدی را بـرای خود نمی خواهد.
حـال بـا توجه به اصـل »تعمیـم خودخواهی بـه دگـر خواهی« در 
جایـی کـه فاصلـه خـود و دیگـران در خانـوده میـل به صفـر می کند. و 
اصـل »آنچـه بـر خـود می پسـندی بـرای دیگـران بپسـند و آنچـه بـر 
خـود نمی پسـندی بر دیگران مسـپند«.22 همـه خوبی هـا را در باالترین 
سـطح آن بـا وسـواس شـدید به دیگـران که کمتریـن فاصلـه را با آنها 
دارد منتقـل می کنـد و همیـن طـور هیـچ بـدی را در هیچ حـدی برای 
آنـان نمی خواهـد و با بیشـترین حساسـیت و بـا صمیمیت تمـام بر خود 
و آنـان نظـارت می کنـد و کوچکترین ضعـف و نقصـان را در حِد واکس 

زدن کفـش و اتـو کـردن پیراهـن و... را بـرای آنان یادآور می شـود.
بنابرایـن نظـارت مداری بـه عنوان یکی از مهمتریـن مبانی پویایی 
در خانـواده اسـت کـه اسـاس آن انتقـاد از خـود و دیگران نیز به شـمار 
مـی رود و بـا شـیبی مالیـم از امـر و نهـی درونـی بـه خویشـتن، آغـاز 
می گـردد و بـه امـر و نهـی بیرونی، به دیگـران که کمتریـن فاصله را با 
همدیگـر دارنـد منتقـل می شـود که این همـان نظات مداری اسـت که 

ضامـن پویایـی خانـواده خواهد بود.

پیامدهای پویایی در خانواده

آرامش 
آرامـش بـه معنـای فراغـت، راحتـی و ایمنـی، مهمتریـن پیامـد 
خانـواده پویاسـت کـه در آیه شـریفه به عنـوان مهمترین هـدف ازدواج 
َِّتْسـُکُنوا  مطـرح اسـت » َوِمْن آَیاتِـِه أَْن َخلَـَق لَُکم ِمْن أَنُفِسـُکْم أَْزَواجاً ل
إِلَْیَهـا«23 یکـی از آیـات الهی این اسـت که برای شـما از جنس خودتان 

همسـری را آفریـد تـا بـا او انـس گیریـد و آرامش پیـدا کنید.
وقتـی خانـوده پویـا شـد یعنـی خانـواده بـه محوریت عقـل، حق، 
گفتگـو و نظارت سـاخته شـد و همه این شـاخصه ها را در خـود نهادینه 

کـرد و هـر چیـزی در جای خود قـرار گرفت، آنگاه آرامـش از درون زاده 
می شـود و خانـواده ای آرام بـه دور از تنش ایجاد می شـود.

اعتماد 
اعتمـاد متقابـل همـه اعضـای خانـواده بویـژه همسـران از اموری 
اسـت کـه بـا شـاخصه های خانـواده پویـا برقـرار می شـود. زیـرا عوامل 
دسـتیابی بـه اعتمـاد عبارتنـد از صداقـت، امانـت داری، وفـای به عهد 
و... بـا حـق گرایـی که از شـاخصه های پویایی در خانواده اسـت. محقق 
خواهد شـد و همینطور عوامل سـلب اعتماد همانند دروغ، پنهان کاری، 
پیـش داوری بـه ویژه پیش داوری های اشـتباه و... بـا گفتگو، نظارت به 

عنـوان شـاخصه مهـم پویایی در خانـواده مرتفع خواهد شـد.
بدیـن ترتیب اعتماد نیـز یکی از پیامدهای مهـم پویایی در خانواده 

به شـمار می رود.

امید
امیـد یعنی اینکه باور داشـته باشـیم برای هر مشـکلی راهی وجود 
دارد و می توانیـم بـه آن دسـت بیابیـم و چالش ها و موانع را پشـت سـر 

بگذاریم و بر مشـکالت پیروز شـویم.
انسـان بـا امیـد زنده اسـت، انسـان هسـته خانـواده اسـت بنابراین 
خانـواده هـم بـا امید زنده اسـت، امید از ویژگی های ذاتی انسـان اسـت 
چنانچـه می ببینیـم مـادر بـه فرزندش شـیر می دهد کـه جوانـی برومند 
شـود ایـن جوان به امیـد آینده ای نیکـو، ازدواج می کنـد واز خانواده اش 
جـدا می شـود و خانـواده ای جدیـد تشـکیل می دهـد بـه امیـد آرامش و 

تولید نسـلی پـاک و پاکیزه.
امیـد در خانـواده دارای مراتبی اسـت اول اینکه باور داشـته باشـیم 
راهـی بـرای حل مشـکل وجـود دارد. دوم هـداف گذاری کنیـم و تمام 
موانـع را یکـی پـس از دیگـری از پیـش رو برداریم و سـوم اینکه اقدام 
عملـی بـرای رسـیدن به هدف داشـته باشـیم و البتـه همه ایـن مراتب 
بـا داشـتن خانـواده پویا بنابـر عقالنیت در خانواده قابل دسـتیابی اسـت.

گذشت
گذشـت با وجـود عقالنیت به عنـوان یکی از شـاخصه های پویایی 
در خانـواده تحقـق پیدا می کند. خانواده متشـکل از افراد انسـانی اسـت 
و هـر فـردی در ایـن عالـم داری ضریـب خطـای مخصـوص بـه خود 
اسـت. که سـهم تأثیـر دیگران بـرای رفع و دفـع این خطاها بـا نظارت 

به همدیگر بسـیار زیاد اسـت.
بـا وجود شـاخصه نظـارت و آغاِز انتقـاِد از خود به همـراه عقالنیت 
در مدیریـت ایـن خطاهـا، گذشـت بـه دسـت می آیـد و آنـگاه خانـواده 
در جهـت پویایـی بیشـتر، قـدم بـر مـی دارد که اگر گذشـت نباشـد ضد 
آن یعنـی لجاجـت حاصـل می شـود کـه بزرگتریـن آفت پویایی اسـت 

واساسـاً موجـب اضمحـالل خانواده خواهد شـد.
از  مراتبـی  دارای  کـدام  هـر  پویـا  خانـواده  اعضـای  بنابرایـن 
شـاخصه های پویایی هسـتند هـر کس از رتبـه باالتری برخوردار باشـد 
دارای گذشـت بیشـتری اسـت و از عقالنیـت بیشـتری برخـوردار اسـت.
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البتـه پویایـی در خانـواده دارای پیامدهـای فراوان دیگـری همانند 
محبـت، مهربانـی، صداقـت، وفـای بـه عهـد، هسـت کـه اطالـه کالم 

نمی کنیـم و بـه همیـن انـدازه بسـنده می کنیـم.

نتیجه
پویایـی در خانـواده در جریـان یـک رونـد کلـی، تولیـد و سـاخته 
می شـود، هماننـد شـاکله ای کـه آدمـی برای خـود می سـازد.24 خروجی 
پویایـی، نشـاط2٥ و شـادمانی فـرد، خانـواده، جامعه و سـر انجـام تاریخ 
اسـت پویایـی در خانـواده یک سـفر اسـت نه مقصـد، هیـچ زمانی بهتر 
از این لحظه برای شـاد بودن نیسـت. گذشـته، گذشـته و بـاز نمی گردد 
و آینـده هـم هنـوز نیامده و ممکن اسـت نیایـد بنابراین بایـد در لحظه 
زندگـی کـرد و در لحظـه بانشـاط بـود البته با نشـاط بودن کـه خروجی 
خانـواده پویاسـت دارای مراتبی می باشـد و باالترین مرتبه آن شـادی و 
نشـاط عقالنـی اسـت که بـا عاقبت اندیشـی عجین شـده اسـت و این 

همـان خانـواده پویایی اسـت کـه پایا هم می شـود.

پانوشت ها :
)fixism( 1  - نباید تئوری فیکسیسم

)transformism ( 2  - بناید تئوری ترانسفور میسم
3  - منظور از تعریف، شرح اصطالح و واژه است نه تعریف حقیقی و منطقی.

4  - مسـاروخانی، باقـر، درآمـدی بردایـره المعـارف علـوم اجتماعـی، چـاپ اول، 
موسسـه کیهـان، 137٠ ص 2٥4.

٥  -همان، ص 2٥٥.
6  - فرهنگ فارسی، معین. 

7  - آلفـرد مـک کالنـک لـی و همـکاران، مبانـی جامعه شناسـی، ترجمه محمد 
حسـین فرجـاد و همابهـروش، چاپ دوم مهر، 1372 انشـارات قثنـوس ص 32٥.

8  - مجلسی، محمد باقر، بحاراالنوار جلد 74، ص 384.
moral skepticism or moral secpticism -  9

Moral Nihilism . 1٠
11  - قـل کل یعمـل علـی شـاکلته، بکو هر کسـی بر اسـاس شـاکله اش عمل 

می کنـد، آیه 84 سـوره اسـراء.
12  - الکلینـی، محمـد بـن یعقـوب، الکافی جلـد 1 کتاب العقـل والجهل حدیث 

22 – ص 17.
13  - مجلسـی، محمـد باقـر، بحـار االنـوار، جلـد 2 » ص 79، بیـروت، دار احیاء 

التراث العربـی، 14٠3 ق.
14  - الکلینـی، محمـد بـن یعقوب، الکافـی، جلد 1 کتاب العقـل والجهل، حدیث 

12، ص 16.
1٥  - سوره الرحمن، آیه 1 – 4.

16  - منتظـری، حسـینعلی، اسـالم دیـن فطرت، تهران، نشـر سـایه، چـاپ دوم 
138٥، ص 34.

17  - میبـدی، حسـین ابـن معین الدیـن، دیوان امـام علـی)ع(، ترجمه مصطفی 
زمانـی، نصایح، قـم، 1374، ص 179.

18  - همان، ص 179.
19  - احمـد بـن محمـد بن علـی المقری الفیومـی، المصباح المنیـر، الجز االول، 

موسسـه دار الهجـره، 1414 قمری ص 21.

2٠  - الراغـب االصفهانـی، معجـم المفردات الفاظ القرآن، محقق ندیم مرعشـلی 
)بـی تـا( نبه المرتضویه الحیاء االثـار الجعفریه ص 343. 

21  - معجم المفردات الفاظ القرآن، ص٥27
22 . جـاء اعرابـی الـی النبـی فقال رسـول اهلل علمنی علمـاً ادخـل به الجنه فقال 
مـا احببـت الـی یاتیه الناس الیـک فانه الیهم و مـا کرهت ان یاتیه النـاس الیک فالتاته 
الیهـم )وسـائل الشـیعه، ج ص 338 ( بادیـه نشـینی از حضرت می پرسـتد یا رسـول اهلل 
بـه مـن کاری یـاد بـده که با آن وارد بهشـت شـوم و پیامبـر فرمود آنچه دوسـت داری 
کـه دیگـران برای تـو انجام بدهند بـرای آنها انجام بده و آنچه دوسـت نـداری دیگران 

بـرای تو انجـام بدهند بـرای آنها نده.
23 . روم /21

24  - ُقْل ُکلٌّ َیْعَمُل َعلَی َشاِکلَتِِه )اسراء، 84(
2٥ ـ  نشـاط، لزومـاً بمعنـای لبخند و خندیدن و خوشـحالی ظاهری نیسـت، بلکه 
رضایتمنـدی و بهره بـرداری هرچـه بیشـتر از مواهـب ایـن عالـم اسـت کـه امامان ما 

علیهـم السـالم باالترین رضایـت مندی را داشـته اند.
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اشـاره: یکـی از اشـکاالتی کـه در بـاره  حقوق 
زنـان ایـراد شـده پیرامـون امـور اقتصادی زنان اسـت. 
گفته شـده اسـالم با بعضـی از احکامی که بـرای زنان 
قـرار داده اسـتقالل اقتصـادی زنـان را از آنـان سـلب 
کـرده اسـت و این تبعیـض منشـاء واماندگی زنـان در 

بسـیاری از امور شـده اسـت.
 بـا اینکـه لـزوم اسـتقالل اقتصـادی زنـان امـر 
بدیهـی و مفـروغ عنهـا اسـت - چـون صریـح و نص 
آیات شـریف قرآن اسـت وسنت و سـیره نبوی است - 
در عیـن حال بحث از اسـتقالل اقتصـادی زنان از چند 

جهت اهمیـت دارد: 
اول؛ بـه جهـت دفـع اشـکاالت کـه از ایـن حیث 
به اسـالم وارد شـده است.دوم؛ اگر اسـتقالل اقتصادی 
زنـان شـرعاً ثابت شـود می تـوان آن را به عنـوان اصل 
اولیـه مـالک احکام بعـدی قرار داد و هرگونه برداشـت 
و فتوائـی کـه خالف آن باشـد را مردود شـمرد؛ و احیانًا  
اگـر ظاهـر روایتی چنین داللتی داشـته باشـد می توان 
آن را بـر اسـتحباب یا کراهت و یـا توصیه های اخالقی 

بـرای گرم ماندن کانـون خانـواده حمل نمود.

استقالل اقتصادی زنان 
 در دو بخش قبل و بعد از ازدواج

بخش اول: 
استقالل اقتصادی زنان قبل از ازدواج

اسـتقالل زنـان در امـور اقتصـادی و تصرفـات 

مالـی قبـل از ازدواج امـری اسـت واضـح و روشـن و 
هیـچ منعـی از نظر اسـالم وجـود نـدارد. تمـام ادله ای 
کـه اصـل مالکیـت انسـان را تثبیت می کند عام اسـت 
و شـامل زن و مرد به طور یکسـان و مسـاوی می شود 
همچنیـن اسـت نظـرات علمـا در فتواهایشـان کـه به 
طـور خالصـه همـه را مـورد بحـث قـرار می دهیـم. 
البتـه ایـن بحـث یکـی از فروعـات این مسـئله اسـت 
کـه معلـوم شـود اوال در مقـام ثبـوت و نفـس االمـر و 
ثانیـاً در مقـام اثبـات و ادلـه، از نظر اسـالم بیـن زن و 
مرد تفاوتی نیسـت و هر دو انسـان و از حقوق مسـاوی 
برخوردارنـد.  ما چون در دیگر مقـاالت در مورد برابری 
حقیقـی و حقوقـی زن و مرد مفصل بحـث کرده ایم در 

ایـن مقالـه وارد آن مباحـث نمی شـویم.
در آن مقـاالِت یـاد شـده بـه طور کلـی جنس زن 
در مقابـل مـرد جـدای از مقولـه ازدواج بررسـی شـد و 
ثبوتـاً و اثباتـاً روشـن شـد کـه خداونـد زن و مـرد را از 

یـک حقیقـت و نفس واحد خلـق کـرده و در تمام امور 
و مسـائل از حقوق مسـاوی برخوردارند و آیات بسیاری 
بـر ایـن امـر داللـت دارد مثـل: آیات: نسـاء آیـه 1، آل 
عمـران آیـه 19٥، نسـاء آیه 124، نحل آیـه 97، مومن 

آیـه4٠،  احـزاب آیـه  3٥، نحـل آیه 1،34

بخش دوم: 
استقالل اقتصادی زنان بعد از ازدواج

امضـا و تعهـد بـه ازدواج و مفاد قانونـی آن، مانند 
تمـام قراردادهـا و تعهدهائـی کـه الزم االجـرا اسـت 
محدودیت هایـی را از جهاتـی هـم بـرای مـرد و هـم 
بـرای زن و از جهاتـی بـرای طرفیـن قـرارداد در پـی دارد. 
الزم اسـت بررسـی شـود کـه آیـا امضـا و تعهـد 
بـه ازدواج محدودیت هـای اقتصـادی هـم بـرای زنان 
بـه همـراه دارد؟ آیـا اگـر زن ازدواج کـرد اسـتقالل 
اقتصـادی خـود را از دسـت می دهـد و مفـاد و احـکام 
اولیـه قـرارداد ازدواج چنین محدودیتـی را برای زنان به 
همـراه نـدارد؟ لـّب کالم در ایـن بخش این اسـت که 
ازدواج خـارج از تعهداتـی کـه زن در قبال آنچه دریافت 
می کنـد هیـچ گونه محدودیت اقتصادی بـرای او ایجاد 
نمـی کنـد و همان آزادی اقتصـادی که قبـل از ازدواج 
داشـت می توانـد بعـد از ازدواج هـم داشـته باشـد مگر 

اینکـه شـرطی را بپذیرد.
شـیخ حـّر عاملـی در وسـائل الشـیعه ج 21 ابواب 
المهـور در 6٠ بـاب 24٥ روایاتـی را نقـل می کنـد کـه 
همـه حاکـی از مالکیت و اسـتقالل اقتصـادی زن پس 

از ازدواج اسـت. 
 بـه طـور خالصـه و جمع بنـدی  در هر دو بخش 

می تـوان گفت:
1ـ از نظـر قـرآن و سـنت، زن و مرد ذاتـاً و از نظر 
حقوقـی چه قبـل از ازدواج چه بعـد از ازدواج کاماًل آزاد 

برابرند.  و 
2ـ زن هماننـد مـرد در انتخـاب همسـر و ادامه یا 
فسـخ عقـد کامـاًل آزاد اسـت و هیچ کس حتـی پدر و 

مـادر نمی تواننـد او را مجبـور کنند.
3ـ زن و مـرد می تواننـد مفـاد قـرارداد ازدواج را 
بـه اختیـار خـود انتخـاب و شـرایطی را کم و یـا اضافه 
کننـد؛ مگـر شـرایطی را کـه با اصـل و هدف قـرارداد 

باشـد. متضاد 
4-  زن هماننـد مـرد چـه قبـل از ازدواج و چه بعد 

ازدواج اسـتقالل اقتصادی دارد. 
در قـرآن هیـچ آیـه ای وجـود نـدارد کـه داللـت 
بـر نقـص عقـل و تفـاوت ذاتـی بیـن زن و مرد باشـد 

درقرآن
هیچآیهایوجود
نداردکهداللت

برنقص
عقلوتفاوتذاتی

بینزنومردباشدتا
دراموراقتصادینیاز

بهقّیم
داشتهباشد،
بلکهبرعکس،

آیاتفراوانیداریم
کهبهصراحتونص

برتساویذاتی
زنومرد
داللتدارد.
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تـا در امـور اقتصـادی نیـاز بـه قّیم داشـته باشـد، بلکـه برعکـس، آیات 
فراوانـی داریـم کـه بـه صراحـت و نـص بـر تسـاوی ذاتـی زن و مـرد 
داللـت دارد. لـذا زن هماننـد مـرد در تمـام کارهائی که از تـوان او خارج 
نباشـد می تواند ورود داشـته باشـد مثل مقـام افتاء و مرجعیت و مناسـب 
حکومتـی و از جملـه موضـوع مـورد بحـث ما یعنـی اسـتقالل اقتصادی.

زن می توانـد هماننـد مـرد مالک باشـد، تجارت کند، بخشـش کند، 
نـذر داشـته باشـد، قـرض بدهد یـا قـرض بگیرد، قسـم بخـورد، صدقه 

بدهـد و در ایـن امـور هیـچ منعی وجـود ندارد.
شـیخ مفیـد در کتاب شـریف احـکام النسـاء، باب أحکام النسـاء في 
النـکاح می نویسـد: »و المـرأة إذا کانـت كاملة العقل سـدیدة الرأي کانت 
أولـی بنفسـها فـي العقد علی نفسـها و في البیـع و االبتیـاع و التملیک و 
الهبـات و الوقـوف و الصدقـات و غیر ذلک من وجـوه التصرفات غیر أنها 
إذا کانـت بکـراً و لهـا أب أو جـد ألب فمن السـنة أن یتولـی العقد علیها 
أبوهـا أو جدهـا ألبیهـا إن لـم یکن لهـا أب بعـد أن یسـتأذنها في ذلک 

فتأذن فیـه و ترضی.« 2 
زن وقتـی کـه عقـل کامـل و رأی اسـتوار داشـته باشـد در ازدواج 
و معامـالت از قبیـل بیـع و شـراء تملیـک، هبه، قـرض، صدقه و سـایر 
تصرفـات خـود اولویـت دارد. و نیازی به قّیـم ندارد. بلی، اگر باکره باشـد 

بهتـر اسـت کـه پدر یا جـد پـدری عهـده دار عقـد او گردند. 
ایـن فتـوای شـیخ مفیـد مطابـق آیـات و سـنت و عقـل و عدالـت 
اسـت و قاعـده »النـاس مسـلطون علی اموالهـم«3 و »الیحل مـال امرأ 

اال بطیـب نفـس منـه« و مـورد قبـول همه فقها اسـت. 
و امـا جملـه »اذا کانت كاملة العقل و سـدید الرأی« این شـرط اولیه 
تکلیف اسـت که زن و مرد در آن مشـترک هسـتند قرآن در مورد یتیمان 
کـه اموال آنها در دسـت قّیم اسـت می گویـد َفإِْن آنَْسـُتْم ِمْنُهْم ُرْشـداً 

 4 َفاْدَفُعـوا إِلَْیِهْم أَْمَوالَُهْم
پـس می تـوان ادعـا کرد اسـتقالل اقتصـادی زن و تصرفـات مالی 
او قبـل از ازدواج مـورد اتفـاق اسـت و نظـر مخالفـی نداریم؛ ولـی بعد از 
ازدواج را بعضـی از فقهـا در بعضـی از تصرفـات کـه جنبه عبـادی دارد و 
نیـاز بـه قصـد تقـرب دارد مثل نـذر، صدقه و قسـم مقید به اذن شـوهر 
کـرده انـد کـه به نظر می رسـد ایـن نظر دلیـل قطعی نـدارد و ناشـی از 

شـدت احتیاط مجتهد اسـت. 
در عیـن حـال الزم اسـت ادلـه این موضـوع در هـر دو بخش )قبل 
از ازدواج و بعـد از ازدواج( بررسـی و تحقیـق شـود تا جائی برای شـک و 
شـبهه باقـی نماند و کسـی از این جهت با تمسـک به بعضـی از روایات 
ضعیـف و جعلـی و اسـتنباط های غیـر متقـن بـه قرآن و اسـالم ایـراد و 

اشـکال وارد نکند.
 آیاتی که استقالل زن را تبیین می کند

آیـات قـرآن در رابطـه با به رسـمیت شـناختن مالکیت و اسـتقالل 
اقتصـادی زن را می تـوان به سـه دسـته تقسـیم کرد:

1ـ آیاتی که به طور عام مالکیت انسان را امضا و تبیین می کند.
2ـ آیاتـی کـه مالکیـت و آزادی اقتصادی زن را بـه طور خاص قبل 

از ازدواج امضـا و تبییـن می کند.
3ـ آیاتـی کـه مالکیـت و آزادی اقتصادی زن را بعـد از ازدواج تبیین 

 ٥ می کند.

آیاتی که به طور عام مالکیت انسان را امضا و تبیین می کند
قبـل از اینکـه ایـن آیـات را نقـل کنیـم الزم اسـت نکتـه ای را که 
در فهـم و درک ایـن آیـات و فلسـفه آن دخالـت دارد را بیـان کنیـم. به 
تبعیـت از اصـول عقایـد، ما معتقدیم مالـک حقیقی خداوند متعال اسـت 
و مالکیـت انسـان امری اعتبـاری و در طول مالکیت خداونـد متعال قرار 

دارد.
ـَماَواِت َو اأْلَْرِض َو َمـا ِفیِهـنَّ َو ُهـَو َعلَی ُکلِّ َشـيْ ٍء  ِ ُملْـکُ السَّ  هلِلَّ
َقِدیـر6 سـوره توبه 116، بروج 9، حدود ٥ـ2، اعـراف ٥٥، آل عمران 26، 

آل عمـران: 26 و بسـیاری دیگـر از آیـات کـه ناطق به این امر اسـت.
بـه جهـت اینکـه مالکیت انسـان امـر اعتبـاری و اعطائـی از طرف 
خداونـد متعال اسـت. فقها در فقـه و احکام عملی به دنبـال اثبات میزان 
و حـدود آن هسـتند مخصوصـا کـه بـا کثرت جمعیـت و محـدود بودن 
زمیـن و منابـع آن تضـاد و اختالف پیـش می آید و عده ای ممکن اسـت 
از قـدرت و امکانـات بیشـتری برخودار باشـند و همه امکانـات طبیعت را 

در اختیـار خـود بگیرنـد و باعث فقر و اسـتعمار دیگران شـوند.
در همیـن ارتبـاط در اصـول الفقه دو اصل اباحه و حظر مطرح شـده 
کـه آیـا اصـل اولیه در اشـیاء بر اباحه و تصرف اسـت یا حظر  اسـت؟ آیا 
خداونـد همـه چیـز را در اختیار انسـان قـرار داده و انسـان آزاد در تصرف 
اسـت مگـر اینکـه از چیزی نهی شـده باشـد یا همه چیز ممنوع اسـت و 

بایـد برای اباحه هر چیزی دلیل داشـته باشـیم؟
نتیجـه ایـن بحث و مبنا در انفـال، بیابان و جنگل، فضـا و زیرزمین 
و معـادن، آب و هـوا، فضاهای شـهری و جاهای مشـترک سـرمایه های 
عمومـی ظاهـر می شـود. قانونگـذار بـه خـود اجـازه می دهـد از طـرف 
خداونـد محدودیت هائـی را بـر اسـاس ادلـه احـکام ایجاد کنـد و میزان 
مالکیـت و تصرفـات هـر انسـان را در ایـن امور تعیین کند و کسـانی که 
مخالفـت کننـد را مجـازات کنـد و بـه جهت مخالفـت با امـر خداوند نیز 

مسـتوجب عقاب خواهنـد بود.
نکتـه دیگـری را کـه بایـد توجـه داشـت اینکـه تشـریع صحیح بر 
اسـاس نظـام تکوین اسـت. مالکیت اعتباری نمـودی از مالکیت تکوینی 
اسـت؛ چنانچـه مالکیـت حـق تعالـی حقیقـی و عیـن تکویـن اسـت و 
مالکیـت انسـان اعتباری اسـت، امـا مالکیت انسـان بر خـودش هر چند 
نسـبت بـه خداونـد اعتباری اسـت ولی نسـبت خـودش تکوینی اسـت. 
لـذا هـر انسـانی تکوینـا مالـک فکـر و قـوا و قـدرت و اندیشـه و تالش 
خـودش می باشـد و بـه تبـع آن مالـک کار و آثـار کار و تـالش و فکـر 
خـود می باشـد و هیـچ کـس نمـی توانـد بـدون اجـازه از حاصـل کار او 
بهـره بـرداری کنـد. حـق تالیـف و اختراعـات و سـایر حقوق معنـوی از 

همیـن قبیل اسـت.
بـر این اسـاس ملک دو قسـم اسـت یـا حاصل تالش خـود مالک 
اسـت یـا حاصـل طبیعـت و از مواهب الهی اسـت کـه هر کـدام از اینها 
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/  فروردین و اردیبهشت 1996

نیز احکام و آثار خاص خودش را دارد

آثار مالکیت
مالکیـت بیـن دو رکـن اساسـی یکـی مالـک و 
دیگـری ملـک قـرار دارد کـه اینها هـر کـدام احکام و 
شـرایطی خـاص دارنـد. مالکیت امر سـومی اسـت که 
از ارتباطـی کـه بیـن مالـک و ملـک وجـود دارد اخذ و 

اعتبـار می شـود.
بـا توجـه بـه شـرایطی کـه بـرای مالـک و ملک 
هسـت اگـر چنانچه مانعـی مثل جنـون وجود نداشـته 
و انسـان مالـک چیزی باشـد و مالکیت بـرای او اعتبار 
شـود ایـن مالکیـت آثار و لوازمـی دارد.  لـذا مالک حق 
هرگونـه تصـرف مثـل تغییـر در کاربری ملـک، نقل و 
انتقـال، معـدوم کـردن، اسـراف و تبذیـر در ملک خود 
را دارد؛7 مگـر از طـرف شـارع و یـا قانونگذار منع شـده 

باشـد مثل محجـور و حرمـت اسـراف و تبذیر.  
اگـر ملـک بـه هـر نحـوی از انحـاء انتقـال بـه 
شـخص دیگری منتقل شـد قهرا مالکیـت و آثاری که 

تابـع آن اسـت بـه مالـک جدیـد منتقل می شـود.
بـا بیـان ایـن مقدمـات بـه اصـل موضـوع بحث 
بـاز می گردیـم یعنی اسـتقالل اقتصادی زنـان، اگر زن 
و مـرد هـر دو انسـان و از حقـوق مسـاوی برخوردارنـد 
همانطـوری کـه مـرد مالـک فکـر و قـوا و قـدرت و 
اندیشـه و تـالش خـود می باشـد، زن هـم از تمـام این 
حقـوق برخـوردار اسـت و اگـر چیـزی را مالـک شـود 
تمـام آثـاری کـه بـرای مالکیت مـرد وجـود دارد برای 
زن هـم بـه همـراه خواهـد داشـت، مگـر دلیـل خاص 

مـوردی را تخصیـص بزند.
از جملـه آیاتـی که بـه طور عام مالکیت انسـان را 

امضا و تبییـن می کند:
نَّاُکـْم ِفـي اأْلَْرِض َو َجَعلَْنـا لَُکـْم ِفیَها  َو لََقـْد َمکَّ
َمَعایِـَش َقلِیـاًل َما تَْشـُکُروَن 8  همانا شـما را در زمین 
تمّکن و اقتدار بخشـیدیم و روزی شـما را در زمین قرار 

دادیم لکن شـکرگذاران بسـیار اندک هسـتند.
نَـاِم 9 و زمیـن را بـرای  َو اأْلَْرَض َوَضَعَهـا لِْلَ

نهاد مـردم 
ـَماَواِت َو َمـا ِفي اأْلَْرِض  َر لَُکْم َما ِفي السَّ َو َسـخَّ

 1٠ُروَن َجِمیعـاً ِمْنُه إِنَّ ِفـي ذلَِک آَلَیاٍت لَِقـْوٍم َیَتَفکَّ
خداونـد متعـال هر آنچه در آسـمان و زمین اسـت 
همه را مسـّخر شما سـاخت، در این تسخیر که خداوند 
همه چیز را در اختیار انسـان قرار داد نشـانه هائی اسـت 

برای کسـانی کـه اهل فکرند.
 آیات تسـخیر زیاد اسـت همه داللـت دارد بر اذن 

تکوین و تشـریعی خداوند به انسـان 
کـه اجـازه تصـرف و اسـتفاده از هر 
آنچه در زمین و آسـمان است را دارد 
هـر چنـد بـه طور خـاص داللـت بر 
ملکیـت نـدارد، ولی از جهت تشـریع 
داللـت بـر اذن عـام در همـه چیز و 
بـه همـه انسـانها را دارد، و همچنین 
خبـر اسـت از تکویـن کـه انسـان 

تکوینـاً چنیـن خلق شـده که همه چیز مسـخر اوسـت 
حـال انسـان تا کجا و چقـدر بتواند از این اسـتعداد خود 

اسـتفاده کند.
 11...ًُهَو الَِّذي َخلََق لَُکْم َما ِفي اأْلَْرِض َجِمیعا

او خدایـی اسـت که همـه آنچه در زمین اسـت را 
بر شـما خلـق کرد.

آیاتـی کـه خلـق لکـم  یـا جعـل لکـم دارد مانند 
آیـات تسـخیر داللت بر اذن عام برای انسـان اسـت و 
در ضمـن اینکـه خداوند اول ملکیـت حقیقی و تکوینی 
خـود را بیـان می کند و بعـد برای انسـان از آن حقیقت 
اعتبـار می کنـد در ضمـن اینکـه ایـن آیات خطـاب به 

انسـان اسـت و بیـن زن و مـرد هیچ تفاوتی نیسـت.
کلمـه اموال و اموالکم و اموالهم در آیات بسـیاری 
بـه کار بـرده شـده12 از ایـن آیـات هـم مالکیـت و هم 
آثـار آن امضـا و تاییـد شـده و تفاوتـی بیـن زن و مـرد 

هم نگذاشـته اسـت. 
مـا از هر گـروه آیات به یکی دو آیـه اکتفا کردیم. 

حکم کلی معلوم اسـت.
آزادی  و  مالکیـت  کـه  آیاتـی  جملـه  از 
اقتصـادی زن را به طور خـاص قبل از ازدواج 

امضـا و تبییـن می کنـد:
َل اهلُل بِـِه بَْعَضُکْم َعلَی بَْعٍض  َو اَل تََتَمنَّـْوا َمـا َفضَّ
ـا  ـا اْکَتَسـُبوا َو لِلنَِّسـاِء نَِصیـٌب ِممَّ َجـاِل نَِصیـٌب ِممَّ لِلرِّ
اْکَتَسـْبَن َو اْسـَألُوا اهللَ ِمْن َفْضلِِه إِنَّ اهلَل َکاَن بُِکلِّ َشيْ ٍء 
َعلِیمـاً 13 »آرزو و توقـع بیجـا بر آنچـه خداوند بعضی 
را بـر بعضـی برتری داده نداشـته باشـید، بـرای مردان 
اسـت آنچـه را کسـب کـرده انـد، و بـرای زنان اسـت 
آنچه را کسـب کرده اند. هرکسـی از تالش و کوشـش 
خـود بهره منـد می شـود به همدیگـر حسـادت نکنید و 
هـر آنچـه می خواهید از خداونـد بخواهید کـه او بر هر 
الَِحـاِت ِمْن  چیـزی دانـا اسـت« َو َمْن َیْعَمـْل ِمَن الصَّ
َة َو اَل  َذَکـٍر أَْو أُنَْثـی َو ُهـَو ُمْؤِمٌن َفُأولئَِک َیْدُخُلـوَن الَْجنَّ
ُیْظلَُمـوَن نَِقیراً 14  »هرکس از زن و مرد کار شایسـته 
کنـد بـا ایمان به خدا آن کس اهل بهشـت اسـت و به 
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اندازه سر سوزنی به کسی ظلم نمی شود«. 
 عمـل صالـح اعـم اسـت از مالـی و غیرمالـی، خیـرات مالـی مثل 
صدقـات را شـامل می شـود. خداوند عنایت داشـت زن و مـرد را جدا ذکر 
کنـد، پـس هیچ تفاوتی نیسـت و سـر سـوزن به کسـی ظلم نمی شـود. 
ایـن قبیـل آیات فراوان اسـت، بـه عنوان نمونه یـک آیه را ذکـر کردیم 
هـر چنـد آیـه صراحـت در موضـوع مـورد بحـث نـدارد ولـی تا کسـی 
مالـک نباشـد و آزادی نداشـته باشـد نمـی تواند عمل صالـح انجام دهد؛ 
مخصوصـا اعمـال صالحـی کـه نیاز به مال داشـته باشـد مثـل صدقات

ـا تَـَرَک الَْوالِـَداِن َو اأْلَْقَربُوَن َو لِلنَِّسـاِء نَِصیٌب  َجـاِل نَِصیـٌب ِممَّ  لِلرِّ
1٥ ًا َقـلَّ ِمْنـُه أَْو َکُثَر نَِصیبـاً َمْفُروضا ـا تَـَرَک الَْوالِـَداِن َو اأْلَْقَربُـوَن ِممَّ ِممَّ

بـرای اوالد ذکـور سـهمی از ترکـه ابوین و خویشـان اسـت و برای 
فرزنـدان انـاث نیـز سـهمی از ترکه هسـت؛ چه مال کم باشـد چـه زیاد، 

بـرای هـر کسـی در کتاب نصیبی معلوم شـده اسـت.
همانطـور کـه مـردان ارث بـرده و مالـک می شـوند زنـان نیـز ارث 
بـرده و مالـک می شـوند. اینکـه زنـان را جدا ذکـر کرد بـرای جلوگیری 
از ظلمـی اسـت کـه بـه زنان می شـد که آنهـا را از قسـمتی از ارث پدر و 
مـادر محـروم می کردنـد، چنانچه هنوز این رسـم در خیلـی از جاها حتی 
بیـن مسـلمانان مرسـوم اسـت مثـل اینکـه دختـران را از زمیـن محروم 

می کننـد و از زمیـن بـه آنهـا ارث نمـی دهند.

آیاتی که مالکیت و آزادی اقتصادی زن 
را به طور خاص بعد از ازدواج تبیین می کند

 َو آُتـوا النَِّسـاَء َصُدَقاتِِهـنَّ ِنْحَلـًة َفـإِْن ِطْبـَن لَُکـْم َعْن َشـيْ ٍء ِمْنُه 
نَْفسـاً َفُکُلـوُه َهنِیئـاً َمِریئـاً  16 »و مهر زنان را در کمـال رضایت و طیب 
خاطـر بـه آنهـا بپردازیـد و اگـر چیـزی از مهـر خـود را از روی رضـا و 
خوشـنودی بـه شـما بخشـیدند مصـرف کنید که حـالل و گواراسـت«.

 آنچـه در قـرارداد ازدواج بـه عنـوان مهـر قـرار داده می شـود بایـد 
کامـل بـه آنهـا پرداخـت شـود و مرد حـق هیچ گونـه تصرفـی در اموال 
زن را نـدارد؛ مگـر اینکـه زن بـا طیـب خاطـر بـدون اینکـه او را اکراه و 
تهدیـد کنـد چیـزی از مهـر خـود را به شـوهر ببخشـد. این آیـه کریمه 
هـم ملکیـت زنـان بعـد از ازدواج و هم آثـار آن را تأیید می کنـد و مردان 
را تهدیـد می کنـد کـه از دسـت بُرد بـه امـوال زنـان خـودداری کنند )که 

اگـر خواسـتند می تواننـد آن را به شـوهر ببخشـند.(
 َو إِْن أََرْدُتـُم اْسـتِْبَداَل َزْوٍج َمـَکاَن َزْوٍج َو آتَْیُتـْم إِْحَداُهـنَّ ِقْنَطـاراً 
َفـاَل تَْأُخـُذوا ِمْنـُه َشـْیئاً أَ تَْأُخُذونَـُه بُْهَتاناً َو إِثْمـاً ُمبِیناً * َو َکْیـَف تَْأُخُذونَُه 
َو َقـْد أَْفَضـی بَْعُضُکـْم إِلَی بَْعـٍض َو أََخـْذَن ِمْنُکْم ِمیَثاقاً َغلِیظـاً 17 »اگر 
خواسـتید زن را طـالق دهیـد و زن دیگـر بـه جـای آن اختیـار کنیـد و 
مـال فراوانـی را مهـر او کـرده ایـد، البته حق نداریـد چیزی از مهـر او را 
بازگیریـد. آیـا بـه وسـیله تهمـت زدن می خواهیـد مهـر زن را بازگیرید؟ 
ایـن گناهـی آشـکار اسـت. چگونـه بـه چنیـن کاری دسـت می زنید در 
صورتـی کـه هـر کس به حـق خود رسـیده اسـت، درحالی کـه زن مهر 

را در مقابـل عقـد و عهـد محکـم ازدواج گرفته اسـت؟« 
قنطـار مـال بسـیار زیاد اسـت. معلوم می شـود مهـر زن محدودیت 

نـدارد و مالکیـت او هم محدودیت ندارد. حقـوق زن در طالق باید کامال 
رعایـت شـود و امـوال و لـو قنطار هم باشـد بـه او پرداخت شـود. در این 
آیـات اشـاره بـه حیلـه ای که برخـی مـردان بـرای تصاحب امـوال زنان 
بـه کار می گیرنـد شـده اسـت و از ایـن کار زشـت آنها را نهـی می کند.  

ـوُهنَّ َو َقـْد َفَرْضُتـْم لَُهـنَّ   َو إِْن َطلَّْقُتُموُهـنَّ ِمـنْ َقْبـِل أَْن تََمسُّ
ِذي بَِیـِدِه ُعْقـَدُة  َفِریَضـًة َفنِْصـُف َمـا َفَرْضُتـْم إاِلَّ أَْن َیْعُفـوَن أَْو َیْعُفـَو الَـّ
النِّـَکاِح َو أَْن تَْعُفـوا أَْقـَرُب لِلتَّْقـَوی َو اَل تَْنَسـُوا الَْفْضَل بَْیَنُکـْم إِنَّ اهللَ بَِما 
تَْعَمُلـوَن بَِصیـٌر18 »اگـر قبل از مباشـرت با زنان آنها را طـالق دهید در 
صورتـی کـه مهری مقرر کرده باشـید بایـد نصف مهر را بـه آنها بدهید؛ 
مگـر اینکـه آنـان خود یا کسـانی کـه امر نکاح در دسـت آنها بـوده مثل 

پـدر یـا جد به شـما ببخشـند«. 
پـس مالکیـت زن بـر مهر قطعی اسـت کـه در صـورت طالق قبل 
از دخـول، نصـف آن را بایـد به زن پرداخت.همچنین اسـت آیات سـوره 

نسـاء12 و 24 و176.
ایـن آیـات مربوط بـه ارث زوجین اسـت ارث بـرای زن همانند مرد 
تعییـن شـده و هـر کسـی از زوجیـن مالـک سـهم االرث خود می شـود 
حتـی زن بـه جهت اینکه نسـبت به اموال خـود اختیار تـام دارد می تواند 
وصیت داشـته باشـد یا قرض داشـته باشـد. پـس از ادای وصیـت و دین 

او هـر کـدام از ورثه سـهم خـود را می برد.
ایـن آیاتی که ذکر کردیم بخشـی مالکیت انسـان اعـم از زن و مرد 
را تبییـن و امضـا می کند و بخشـی نـص در مالکیـت و آزادی اقتصادی 
زنـان قبـل از ازدواج و بخشـی نـص در مالکیت و آزادی اقتصـادی زنان 
بعـد از ازدواج دارد، و اگـر مالکیت برای کسـی ثابت شـد آثار مالکیت هم 
قهـرا ثابت اسـت؛ یعنی در هر گونـه تصرفی آزاد اسـت مگر منع خاصی 

وارد شـده باشـد مثل محجور.

استقالل اقتصادی زن در روایات
آنچـه از سـنت بـر ایـن امر داللـت دارد بسـیار اسـت. مـا در اینجا 
بـه چنـد روایـت مربـوط بـه فعالیـت اقتصـادی زنـان دارد اکتفـا می کنیم:

مهد کودک و معلمی
»ُقلْـُت أِلَبِـي َعْبِد اهللِ ع اْمـَرأٌَة بِالَْمِديَنةِ، َکاَن النَّـاُس َیَضُعوَن ِعْنَدَها 
ْزِق.  الَْجـَواِرَي َفَیْصُلْحـَن، َو ُقلَْنـا َمـا َرأَْیَنـا ِمْثـَل َمـا ُصـبَّ َعلَْیَها ِمَن الـرِّ
ْزَق. َقاَل  ِت اأْلََماَنـَة، َو َذلَِک َیْجلُِب الـرِّ َفَقـاَل إِنََّهـا َصَدَقـِت الَْحِدیـَث َو أَدَّ
َصْفـَواُن َو َسـِمْعُتُه ِمـْن َحْفـٍص بَْعـَد َذلِـَک«19 »حفص می گویـد به امام 
صـادق )ع( گفتـم: زنـی در مدینه اسـت که مـردم دختران خـود را نزد او 
می آورنـد تـا او آنهـا را پـرورش دهـد و گفتـم ندیدم کسـی را  که چنین 
درآمـد زیـادی داشـته باشـد. امـام فرمـود: آن زن راسـت گفتار اسـت و 
امانـت داری می کنـد و این سـبب شـده مـردم بـه او اعتماد کننـد و این 

باعـث می شـود درآمد زیادی داشـته باشـد«.
 ایـن روایـت در مـورد زنـی اسـت کـه بـه قـول امروزی هـا مهـد 
کـودک داشـته، در حقیقت شـغل معلمی داشـته اسـت. حفـص از درآمد 
زیـاد آن زن تعجـب می کند و امـام )ع( از کار و میزان درآمد او نهی نمی 
کنـد؛ بلکـه از او تعریـف کرده و سـبب اسـتقبال مـردم را بیـان می نماید 
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که امانت داری و راسـت گویی اسـت. دو صفتی که هر کاسـب مخصوصا 
کسـی که شغل شـریف معلمی دارد باید داشته باشد. 

فقهـا فقـط در بـاب وجـوب امانـت داری بـه ایـن روایت اسـتدالل 
کـرده انـد در حالـی کـه احـکام بسـیاری را می تـوان از ایـن روایـت 
اسـتخراج کـرد. پـس طبـق تأییـد امـام صـادق )ع( زن می توانـد معلم، 

مدیـر، صاحـب مدرسـه و مؤسسـه باشـد.
آرایشگری

»َعـْن أَبِـي َعْبـِد اهللِ ع َقـاَل: َدَخلَـْت َماِشـَطٌة َعلَی َرُسـوِل اهللِ ص 
َفَقـاَل لََهـا، َهـْل تََرْکـِت َعَملَـِک أَْو أََقْمـِت َعلَْیـِه؟ َفَقالَـْت َیا َرُسـوَل اهللِ 
أَنَـا أَْعَمُلـُه، إاِلَّ أَْن تَْنَهانِـي َعْنـُه َفَأنَْتِهـَي َعْنُه. َفَقـاَل اْفَعلِي َفإَِذا َمَشـْطِت، 
ـْعَر  َفـاَل تَْجلِـي  الَْوْجـَه بِالِْخـَرِق؛ َفإِنَّهُ   َیْذَهُب بَِمـاِء الَْوْجِه، َو اَل تَِصلِي الشَّ
ٍد  َو َکَذا الَِّذي َقْبلَُه«٠2  ـْیُخ بِإِْسـَناِدِه َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ ـْعِر. َو َرَواُه الشَّ بِالشَّ
»امـام صـادق )ع( فرمـود: زن آرایشـگری بر رسـول اهلل )ص( وارد شـد، 
حضـرت پرسـید: آیـا شـغل خـود را رهـا کـردی یـا ادامه می دهـی؟ زن 
گفـت: ای رسـول خـدا ادامـه می دهـم اگر شـما نهـی کنی آن شـغل را 
رهـا می کنـم. حضرت فرمود: به شـغل خـود ادامه بده؛ امـا وقتی صورت 
را جـال می دهـی بـا پارچـه ایـن کار را نکن؛ چون سـابیدن بـا پارچه آب 
صـورت را می بـرد و صـورت خشـک می شـود، همچنیـن مـو را بـه مو 
متصـل نکـن«. اتصـال مو به مـو معموال بـرای تدلیس انجام می شـده، 

لـذا مـورد نهی واقع شـده اسـت.
روایـات آرایشـگری زنان زیاد اسـت که هم داللت بر جـواز این کار 
دارد؛ یعنـی درآمـد از ایـن کار هیـچ کراهتی نـدارد و زنان نیـز می توانند 
آرایشـگری را محـل کسـب و درآمـد خـود قـرار دهنـد، پـس زنـان هم 
می تواننـد شـغل داشـته باشـد و هـم مالک درآمد شـغلی خود می باشـند

عطاری و تجارت با عطر
ـاَرةُ الَْحـْواَلُء إِلَی  »َعـْن أَبِـي َعْبـِد اهللِ )ع( َقـاَل: َجـاَءْت َزْیَنـُب الَْعطَّ
نَِسـاِء النَّبِـيِّ ص َو بََناتِـِه َو َکانَـْت تَبِیـُع ِمْنُهـنَّ الِْعْطـَر. َفَجاَء النَّبِـيُّ ص َو 
، َفَقاَل إَِذا أَتَْیتَِنـا َطابَْت بُُیوُتَنا، َفَقالَْت بُُیوُتـَک بِِریِحَک أَْطَیُب  ِهـَي ِعْنَدُهـنَّ
ُه أَْتَقـی َو أَبَْقـی  ـي؛ َفإِنَـّ َیـا َرُسـوَل اهللِ، َقـاَل إَِذا بِْعـِت َفأَْحِسـنِي َو اَل تَُغشِّ
لِلَْماِل...«12»امـام صـادق فرمـود زینـب عطـر فـروش آمـده بـود در خانه 
پیامبـر نزد همسـران ایشـان. پیامبـر )ص( وارد شـد در حالی کـه آن زن 
نـزد همسـران آن حضـرت بـود. حضرت فرمـود: هنگامی که تـو می آیی 
خانه هـای مـا خوش بـو می شـود. زینب گفت: یا رسـول اهلل خانه شـما به 
عطـر وجود شـما خوشـبو می شـود. پس رسـول خدا بـه او فرمـود: هرگاه 
معاملـه ای کـردی و عطـری فروختـی فروشـنده ی خوبی بـاش و نیرنگ 
نکـن کـه ایـن کار با خداترسـی سـازگارتر و مـال را ماندگارتر می سـازد«. 
از روایـات عطـر بـه همیـن روایت اکتفـا می کنیم احکام بسـیاری را 
از ایـن روایـت می تـوان اسـتفاده کـرد؛ ولـی در موضوع خـاص بحث ما 
شـغل داشـتن و تجارت زنان و سـخن گفتن با مشـتری هر دو اشـکالی 

ندارد.

پرستاری و قابلگی
از شـغلهائی اسـت کـه زنـان  پرسـتاری و قابلگـی زنـان یکـی 
داشـته اند و مـورد تاییـد معصومیـن بـوده اسـت و روایات زیـادی هم در 

ایـن خصـوص دارد.
عـن ابـی جعفر )ع( انه قال و َو أَْطِعُموا الَْقاِبَلَة ِمَن الَْعِقيَقِة 22   سـهمی 
ْجُل َمَع  از عقیقـه را بـه قابله بدهید. قال الصـادق )ع( َو ُیْعَطـی الَْقاِبَلـَة الرِّ

الْـَوِرِک. 23 یک پا و دسـت عقیقه را بـه قابله بدهید.
روایاتی که این دو شـغل را برای زنان تجویز می کند بسـیار اسـت، 

این دسـته از روایات نیز اسـتقالل اقتصادی زنـان را تایید می کند.

شیردهی
یکـی از کسـب های مرسـوم و حـالل بـرای زنـان نگهـداری و 
شـیردهی بـه کـودکان اسـت. در این خصـوص روایـات بسـیاری داریم 
و داسـتانهای فـراوان از جمله داسـتان کودکی حضرت رسـول )ص( که 
بـرای او دایـه ای تعییـن شـد. از این قسـم هم بـه یکی دو روایـت اکتفا 

می کنیـم:
َقـاَل لِـي أَبُـو َجْعَفـٍر ع اْسـَتْرِضْع لَِولَـِدَک بِلََبـِن الِْحَسـاِن َو إِیَّـاَک َو 

الِْقَبـاَح َفـإِنَّ اللََّبـَن َقْد ُیْعـِدي.24 
محمـد مـروان می گویـد امـام باقر به مـن فرمود: شـیر زنـاِن نیکو 
صـورت را بـرای فرزنـدت انتخاب کن و از زشـت رویان بپرهیـز؛ چرا که 

شـیر تاثیر می گـذارد.
َعـْن َعْبـِد اهللِ بْـِن ِهاَلٍل َقـاَل َقاَل أَبُـو َعْبـِد اهللِ )ع( إَِذا أَْرَضْعنَ  لَُکْم 

َفاْمَنُعوُهنَّ ِمْن ُشـْرِب الَْخْمِر. 
امـام صـادق )ع( فرمـود: زمانـی که زنـان اهل کتاب فرزندان شـما 

را شـیر می دهنـد آنان را از نوشـیدن شـراب بازدارید.
ایـن روایـات هـم بـر آزادی زنـان بـرای کسـب و کار داللـت دارد، 
حتـی زنـان اهـل کتـاب هـم می تواننـد از ایـن راه در جامعه مسـلمانان 

کسـب درآمد داشـته باشـند.

ثروت حضرت خدیجه )س( و حضرت زهراء )س(
دو نمونه از زندگی دو زن نمونه اسـالم به این قسـمت اضافه کنیم 
و بـرای اولیـن بـار بـه ایـن دو داسـتان از این دیـد نگاه کنیـم. حضرت 
خدیجـه و حضـرت فاطمه زهرا در اسـالم مخصوصا در مذهب شـیعه از 
بهتریـن زنهای عالم هسـتند و ایشـان همواره مورد احتـرام خاص پیامبر 

اکـرم )ص( بودند.
حضـرت خدیجـه همسـر گرامـی پیامبر اکـرم )ص( یکـی از زنانی 
اسـت کـه دارای ثـروت عظیمـی بـود و عوامل بسـیاری را داشـت که با 
امـوال او یـا بـه عنوان کارگـزار یا به عنـوان مضارب تجـارت می کردند. 
خـود پیامبـر)ص( قبـل از ازدواج با حضـرت خدیجه به عنـوان کارگزار یا 
مضـارب 2٥ بـرای حضرت خدیجه یک سـفر تجاری به شـام داشـت که 
سـود زیـادی هـم از آن سـفر تجـاری به دسـت خدیجه رسـید و همین 
ثـروت خدیجـه )ع( بود  که بعد از اسـالم باعث رونق اسـالم شـد. بعد از 
رحلـت حضـرت خدیجـه )س( پیامبـر همـواره از او به نیکی یـاد می کردند 
معلـوم می شـود قبل از اسـالم زنان در آن محیـط و فرهنگ حداقل 
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در بعضـی از قبایـل از اسـتقالل اقتصـادی برخـوردار بوده انـد. عالوه بر 
حضـرت خدیجـه مقـام و موقعیت حضرت زهرا )س( بر کسـی پوشـیده 
نیسـت. یکـی از مسـایل قطعی تاریخ اسـالم واگذاری فـدک به حضرت 
فاطمـه )س( اسـت و بـاز پـس گیـری آن توسـط خلیفـه اول و دوم که 
باعـث ناراحتـی و غضـب فاطمـه شـد و باعث شـد کـه آن حضـرت در 

مسـجد چنـد خطبه بخوانـد و اموال خـود را طلـب نماید. 
حضـرت زهرا در اسـتدالل ها و خطبه های خود هـم از آن به عنوان 
هبـه یـاد کرده و هـم ارث مثل:  »ان ابی اعطانیهـا«، »و اعطاها فدک«،  

»و أنتـم  اآلن  تزعمـون  أن  ال إرث  لنا أ فحکم الجاهلیة تبغون« . 
در هـر صـورت فـدک چه هبه باشـد چـه ارث داللت بـر مالکیت و 
اسـتقالل اقتصـادی آن حضـرت دارد. معموال کسـانی کـه از حضرت در 
ایـن خصـوص دفاع می کنند فدک را ملک شـخصی حضـرت زهرا)س( 
می داننـد، ولـی در فقـه بـه لـوازم ایـن عمـل پیامبـر)ص( و مالکیـت و 
اسـتقالل اقتصـادی زنان پای بند نیسـتند. اولیـن الزمه ای کـه این فعل 
پیامبـر به همراه دارد به رسـمیت شـناختن اسـتقالل اقتصـادی حضرت 

زهرا)س( اسـت. 

روایاتی چند که به طور خاص داللت بر 
استقالل اقتصادی زنان بعد از ازدواج دارد:

روایاتـی کـه نقل شـد داللـت بر اسـتقالل اقتصـادی زنان داشـت 
بـه طـور عـام؛ چه قبـل از ازدواج چـه بعـد از ازدواج. در اینجا الزم اسـت 
اشـاره ای هـم بـه بعضی از روایاتی داشـته باشـیم که حاکی از اسـتقالل 

اقتصـادی زنان اسـت بعد از ازدواج اسـت.
قـرارداد ازدواج کـه بیـن دو نفـر یعنی زوجین تنظیم می شـود دارای 
دو رکـن و شـرط اساسـی اسـت کـه ایـن قـرارداد بـر اسـاس همین دو 
شـرط تنظیـم می شـود. لـذا گفتـه شـده هرگونـه شـرطی که خـالف و 
متضـاد بـا مفـاد آن دو رکن باشـد باطل اسـت یکـی آنچـه در تعهد مرد 
اسـت کـه باید بـه زن پرداخـت کنـد و در مقابل تمکین زن با شـرایطی 
کـه در قـرارداد لحـاظ شـده اسـت اگـر قرار بـر این بـود کـه زن پس از 
ازدواج اسـتقالل اقتصـادی نداشـته باشـد و نتواند در اموال خـود از جمله 
مهریـه خـود تصرف کنـد صـداق و مهریه قـراردادن امر بیهـوده ای بود، 
پـس همیـن کـه مهـر قـرار داده می شـود؛ یعنـی صـرف وجـود مهریه 

داللـت بر اسـتقالل اقتصـادی زن دارد.
چنانچـه اشـاره کردیـم شـیخ حر عاملـی در کتاب وسـائل الشـیعه 
ج21 ص 239 ابـواب مهـور 24٥ روایـت در 6٠ بـاب در مسـائل مختلف 
مهـر ذکـر می کنـد کـه تمام ایـن روایـات حاکـی از مالکیت زن نسـبت 
بـه مهـر دارد؛ یعنـی مهریه فـرع بر مالکیت و اسـتقالل اقتصـادی زنان 
اسـت و اال جعـل مهـر بـرای زن لغـو بـود. عـالوه بـر روایات بـاب مهر 
روایـات دیگـر در ابـواب مختلـف نـکاح یـا در بـاب قضـا در جایـی کـه 
زوجین اختالف داشـته باشـند همه از فروع این حق اسـت، شـوهر و پدر 
هیچ کـدام حـق تصـرف در مهریه یـا امـوال زن را ندارند. ما بـرای نمونه 

بـه دو روایـت از ایـن ابـواب اکتفـا می کنیم.
ُج الَْمـْرأَةَ، َو اَل َیْجَعـُل ِفي  ُجـِل َیَتـَزوَّ »َعـْن أَبِـي َعْبـِد اهللِ ع ِفـي الرَّ

نَْفِسـِه أَْن ُیْعِطَیَهـا َمْهَرَهـا َفُهَو ِزنًـا«، امام صادق )ع( در مـورد مردی که 
بـا زنـی ازدواج کـرده و قصـد کـرده مهـری به او ندهـد فرمـوده این زنا 

است«.
َکاِة َو ُمْسـَتِحلُّ ُمُهوِر  اُق ثاََلَثـةٌ َمانُِع الـزَّ ـرَّ »َقـاَل أَبُـو َعْبِد اهللِ ع السُّ
النَِّسـاِء َو َکَذلِـَک َمـِن اْسـَتَداَن َدْینـاً َو لَـْم َیْنـِو َقَضـاَءُه«.26،  امـام صادق 
فرمـود: دزدان سـه دسـته انـد: اول مانـع زکات، دوم کسـانی که تصرف 
عدوانـی در مهـر زنـان را حـالل می داننـد، و سـوم کسـی کـه پولـی را 

قـرض بگیـرد و قصـد پرداخت آن را نداشـته باشـد«. 
َقـْت َعلَـی َزْوِجَهـا بَِمْهِرَهـا، َقْبَل  »َقـاَل النَّبِـيُّ ص أَیَُّمـا اْمـَرأٍَة تََصدَّ
أَْن َیْدُخـَل بَِهـا، إاِلَّ َکَتـَب اهلُل لََهـا بِـُکلِّ ِدیَنـاٍر ِعْتـَق َرَقَبـٍة، ِقیـَل َیـا 
ةِ َو  ُخـوِل، َقـاَل إِنََّمـا َذلِـَک ِمَن الَْمـَودَّ َرُسـوَل اهللِ َفَکْیـفَ ِبالِْهَبـِة بَْعـَد الدُّ
الُْألَْفِة«27»پیامبـر)ص( فرمـود: هـر زنی کـه مهر خود را قبـل از زفاف به 
شـوهر ببخشـد خداوند بـرای هر دینـاری ثـواب آزاد کردن یـک بنده را 
می دهـد. بـه حضـرت گفتـه شـد: اگر این بخشـش بعـد از زفاف باشـد؟ 
حضـرت فرمـود: ایـن کار سـبب مـودت و الفـت و مهربانـی می شـود«. 
ایـن روایت از روایاتی اسـت کـه در جمله توصیه هـای اخالق جای 

دارد؛ امـا داللـت بر مالکیت زن بر مهریـه خود دارد.

بیان ادله ای که منشأ اشکال به استقالل اقتصادی
 زنان شده است:

بـا وجـود آن آیـات کـه همـه نـص در موضـوع بحـث بـود و آنچه 
از سـنت بـه عنـوان نمونـه و تأییـد ذکر کردیـم همچنین حکـم عقل و 
اصـل عدالـت و قواعـد دیگر جائی برای شـک و شـبهه باقـی نمی ماند 
و اگـر روایـت یـا فتوائـی متضـاد بـا ایـن نصـوص و اصل قطعـی وجود 
داشـته باشـد که مالکیت زنان را محدود کند و اذن شـوهر را شـرط بداند 
و از نظر سـند هم اشـکالی نداشـته باشـد و حتی بعضی به آن فتوا داده 
باشـند بـاز مـردود و قابل اعتماد نیسـت بلکـه باید گفت: فهـو زخرف یا 

فاضربوه علـی الجدار. 
تـا اینجـا بـا آنچـه از ادله ذکر شـد به نظر ما مسـئله روشـن و تمام 
شـده اسـت، ولی به جهـت اینکه برخی از اشـکاالت ناشـی از برداشـِت 
غلـط از بعضـی آیـات و روایـات ناشـی شـده، الزم اسـت برخـی از این 

آیـات و روایـات را مـورد بحث و بررسـی قـرار دهیم:

آیاتی که علیه استقالل اقتصادی زنان
 مورد استفاده قرار گرفته است:

همانطـوری کـه قبـال بیـان کردیـم در قرآن آیـه ای کـه داللت بر 
عـدم اسـتقالل اقتصـادی زنان داشـته باشـد نداریـم؛ اما آیاتی بـا اینکه 
از متشـابهات هم نیسـت ولی با برداشـت های نادرسـت مورد استشـهاد 
زن سـتینران قـرار گرفته اسـت. ایـن آیات هر کـدام در موضـوع خاصی 
اسـت کـه در همـان موضوع هـم داللت بر نقص و کاسـتی زنـان ندارد. 
بعضـی از ایـن آیـات را مورد بررسـی قـرار می دهیم تا هیچ شـبهه ای را 

فروگذار نکرده باشـیم. 
ـلَ اهلُل بَْعَضُهـْم َعلَی بَْعٍض  اُمـوَن َعلَی النَِّسـاِء بَِما َفضَّ َجـاُل َقوَّ الرِّ
الَِحـاُت َقانَِتـاٌت َحاِفَظـاٌت لِلَْغْیـِب بَِمـا  َو بَِمـا أَنَْفُقـوا ِمـْن أَْمَوالِِهـْم َفالصَّ
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تِـي تََخاُفـوَن نُُشـوَزُهنَّ َفِعُظوُهـنَّ َو اْهُجُروُهـنَّ ِفـي  َحِفـَظ اهلُل َو الالَّ
الَْمَضاِجـِع َو اْضِربُوُهـنَّ َفـإِْن أََطْعَنُکـْم َفاَل تَْبُغـوا َعلَْیِهنَّ َسـبِیاًل إِنَّ اهلَل 

28 ًَکاَن َعلِّیـًا َکبِیـرا
مـردان از آن جهـت کـه خدا بعضی را بر بعضی برتـری داده و از آن 
جهـت کـه از مال خـود نفقه می دهند سرپرسـتی زنان را به عهـده دارند 
و مدیریـت خانـواده بـه عهـده مـردان اسـت. گفته انـد ایـن آیـه برتری 
مـردان بـر زنـان را بیـان می کنـد و ایـن برتـری را معلّـل بـه دو علـت 
کرده انـد: موهبتـی و کسـبی. موهبتـی آن اسـت  کـه خداوند بـه مردان 

داده اسـت و کسـبی اینکه مـردان از اموالشـان انفـاق می کنند. 
جملـه »بما فضل اهلل« را بعضی از مفسـرین از جهت عقل و ادراک 
دانسـته اند؛ یعنـی خداونـد مـردان را بـه جهـت عقـل و ادراک بـر زنـان 
فضیلـت داد، پس زنان نسـبت به مـردان ناقص العقل هسـتند؛ و بعضی 
از مفسـران حمـل بـر ناتوانـی جسـمانی کرده انـد و بعضا عاطفـی بودن 
زنـان را مـالک برتـری مـردان دانسـته اند در هر صورت بـه ضمیمه آیه 
 ـُأ ِفـي الِْحْلَيِة َو ُهـَو ِفي الِْخَصاِم َغْیـُر ُمبِیٍن 18 زخـرف  أَ َو َمـْن ُیَنشَّ
اسـتفاده کرده انـد که مردان مسـلط بر زنان هسـتند مخصوصـاً که نفقه 
آنهـا نیـز در دسـت مـردان اسـت و اجـازه خـروج از خانـه هم در دسـت 
مـردان اسـت از ایـن محدودیت هایـی کـه بـرای زنـان قـرار داده شـده 
معلوم می شـود زن نمی تواند اسـتقالل اقتصادی داشـته باشـد و در تمام 

مراحـل نیاز به قّیـم دارد.
 مرحـوم عالمـه طباطبایـی در ذیل این آیه می نویسـد:  قوله تعالی: 
اُمـوَن َعلَـی « 29 کلمـه )قّیم( به معنای آن کسـی اسـت که  »الرِّجـاُل َقوَّ
مسـئول قیـام بـه امر شـخصی دیگر اسـت، و کلمه )قـوام( و نیـز )قیام( 
ـَل اهلُل بَْعَضُهـْم  مبالغـه در همیـن قیـام اسـت، و مـراد از جمله:»بِمـا َفضَّ
َعلـی  بَْعـٍض« آن زیادتهایـی اسـت کـه خدای تعالـی به مـردان داده، به 
حسـب طاقتی کـه بر اعمال دشـوار و امثال آن دارند، چـون زندگی زنان 
یـک زندگـی احساسـی و عاطفی اسـت، که اسـاس و سـرمایه اش رقت 
و لطافـت اسـت، و مـراد از جمله:»بمـا انفقوا« مهریه ای اسـت که مردان 
بـه زنـان می دهنـد، و نفقـه ای اسـت که همـواره بـه آنـان می پردازند. و 
از عمومیـت علـت بـه دسـت می آیـد که حکمی کـه مبتنی بـر آن علت 
اسـت؛ یعنـی قّیـم بـودن مـردان بر زنـان نیـز عمومیـت دارد و منحصر 
به شـوهر نسـبت به همسـر نیسـت، و چنان نیسـت کـه مـردان تنها بر 
همسـر خـود قیمومت داشـته باشـند، بلکه حکمـی که جعل شـده برای 
نـوع مـردان و بر نـوع زنان اسـت، البته در جهـات عمومی کـه ارتباط با 

زندگـی هر دو طایفـه دارد. 
بنابـر این آن جهـات عمومی که عامه مـردان در آن جهات بر عامه 
زنـان قیمومـت دارنـد، عبـارت اسـت از مثـل حکومت و قضـا )مثال( که 
حیـات جامعـه بسـتگی بـه آنهـا دارد، و قوام ایـن دو مسـئولیت و یا بگو 
دو مقـام بـر نیـروی تعقل اسـت، کـه در مـردان بالطبع بیشـتر و قوی تر 
اسـت، تـا در زنـان؛ همچنیـن دفـاع از سـرزمین با اسـلحه که قـوام آن 
داشـتن نیـروی بدنـی و هـم نیـروی عقلی اسـت، کـه هـر دوی آنها در 
مـردان بیشـتر اسـت تـا در زنـان.  بنابـر ایـن، این کـه فرمـود: »الرِّجاُل 

اُمـوَن َعلَـی النِّسـاِء«، اطالقی تام و تمـام دارد«. َقوَّ
اینکـه کالم مرحـوم عالمـه را کامـل ذکـر کـردم به جهـت اینکه 
ایشـان در ایـن تفسـیر و بیانـی کـه بـرای آیـه فرمـوده زنـان را ناقـص 
العقـل دانسـته و قوامیـت و برتـری مـردان را در عقـل، تـوان جسـمی، 
مهریـه و نفقـه ای کـه می دهنـد دانسـته اسـت. مثالهایی کـه می زند به 
همیـن امـور بـاز می گـردد. در حکومـت و قضـا چـون مـردان بالطبع در 
عقـل و نیـروی بدنی قویترنـد و در دفاع و جنگ باز چـون عقل و نیروی 
بدنـی می خواهـد و مـردان بالطبع در عقـل و نیروی بدنـی قویترند، پس 

الرجـال قوامون علی النسـاء هسـتند. 
مطلـب دومـی کـه ذکر می کنـد عمومیت آیه اسـت کـه می فرماید 
آیـه اختصـاص بـه مـردان در مقابـل همسـران خود نـدارد، بلکـه عموم 

مردان نسـبت بـه زنـان قوامیت دارند لـذا مـردان مقّدمند.
ایـن  پاسـخ  در  اسـت.  خـالف  و  خطـا  برداشـت  و  بیـان  ایـن 
برداشـت های غلـط از آیـه شـریفه باید به مطالبـی چند توجه کـرد البته 
در ایـن آیـه شـریفه موضوعـات مختلفـی مطرح اسـت که هر کـدام به 
مناسـبت در جـای خـودش بحث می شـود و در اینجا از جهت اسـتقالل 

اقتصـادی زنـان مـورد بحث اسـت. 
اول : ایـن آیـه ناظـر بـه خانـواده و بعـد از ازدواج اسـت نـه این که 
جنـس زن در مقابـل مـرد. ایـن حاالت و نـوع رابطه مربوط بـه مردان و 
زنانـی اسـت کـه پیمـان ازدواج را امضا کرده انـد. انفـاق در مقابل چیزی 
اسـت کـه زن بـه مـرد واگـذار می کنـد و اال مـردان باید ناقـص العقل و 
جنون داشـته باشـند که چنین هزینه سـنگینی را تحمل کنند و اال زنان 
و مردانـی کـه ارتبـاط زوجیت با هـم ندارند نه بیـن آنها انفاق اسـت و نه 
قوامیـن، پـس آنچـه موضـوع بحث اسـت زوجیت اسـت که بر حسـب 
ایـن پیمـان احکام و حقـوق بر هر کدام از زوجین قرار داده شـده اسـت؛ 
مثـال مـرد در غالـب این قـرارداد باید تمـام مخارج و هزینه هـای زندگی 
زن را پرداخـت کنـد و زن نیـاز جنسـی مـرد را تامین نماید. بعـد از اینکه 
پیمـان ازدواج بسـته شـد و خانـواده تشـکیل گردیـد قهـرا ایـن خانواده 
مدیـر الزم دارد، خداونـد متعـال بـه جهاتی این مدیریـت را به عهده مرد 
گذاشـته اسـت ایـن قانـون عـام و به لحـاظ اکثریت اسـت ولـی ممکن 

اسـت در مـواردی مدیریت خانواده در دسـت زن قـرار گیرد.
پـس قوامیـت و مدیریـت مـرد در دایـره زوجیـت و خانـواده اسـت 
ازدواج و زوجیـت چنیـن اقتضایـی دارد فرمانبـرداری زن و مدیریـت مرد 
چنانچـه در امـور عـادی همـه عقـالی عالـم چنیـن عمـل می کنند هر 
گروهـی و جمعـی بـرای نظم ناچار از مدیر و رئیسـی اسـت کـه جمع را 

هدایـت کنـد یکـی فرمانده و بقیـه فرمانبر باشـند.
مرحـوم آیـة اهلل منتظـری در کتـاب دراسـات فـی والیتالفقیـه در 
خصـوص اینکـه مرحـوم عالمه آیـه را عام دانسـته و فرمـوده عمومیت 
آیـه باعـث عمومیـت حکـم می شـود، لـذا همـه مـردان بـر همـه زنان 
قیومیـت دارنـد و آیـه اختصـاص بـه زوجین نـدارد. پس از اینکه اسـتناد 

بـه ایـن آیـه توسـط عالمـه را مـورد اشـکال دانسـته می فرماید:
»امـا بـه نظر من آیه چیزی بیشـتر از سـلطه مرد بر همسـر خویش 
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اسـتفاده نمـی شـود. یکـی بـه جهت شـأن  نـزول آیه کـه در ارتبـاط با 
مسـائل خانوادگـی اسـت و یکی به جهت سـیاق آیه؛ یعنـی جمله )و بما 
انفقـوا؛ مهریـه و نفقـة همسـران خویـش را می پردازنـد(. ایـن دو جهت  
شـاهد بـر این اسـت کـه قیمومت مـردان  اختصـاص به خانه و همسـر 
خودشـان دارد؛ زیـرا نمی توان ملتزم شـد که چون مـرد دارای عقل ذاتی 
اسـت و نفقـه عیـال خویش را می پـردازد بر همه زنان حتـی زنان اجنبی 
سـلطه و قیمومیـت داشـته باشـد و اگر شـک هم داشـته باشـیم صرف 
احتمـال و شـک، بـرای عـدم جواز اسـتدالل به عمـوم آیه کافی اسـت. 
اگـر گفتـه شـود عموم علـت، آن گونه که از تفسـیر المیـزان نقل گردید 
موجـب تعمیم حکم اسـت، پس بایـد عموم را گرفت مگـر اینکه خالف 
آن ثابـت گـردد. در پاسـخ باید گفـت: انفاق عمومیتی نـدارد؛ چرا که مرد 
فقـط به همسـر خودش انفـاق می کند و ارتباطی به سـایر زنـان ندارد، و 
همچنیـن تخصیـص اکثـر الزم می آیـد؛ چرا کـه هیچ مردی را بر سـایر 

زنـان، مگر در مـوارد حکومت و یـا قضاوت قیمومیتی نـدارد«.3٠
دوم : آنچـه باعـث خطـا در تفسـیر و برداشـت از آیه شـریفه شـده 
کلمـه قوامـون و فضـل اهلل اسـت. قوامـون را بـه معنـای برتـری گرفته 
انـد و ایـن برتـری را بـه موجـب کلمـه بما فضل اهلل نسـبت بـه خداوند 
می دهنـد و نتیجـه گرفتـه می شـود پس مردهـا ذاتا در خلقت نسـبت به 
زنـان برتـری دارند بما فضل اهلل؛ یعنی در  خلقـت و ذات آنها این برتری 
وجـود دارد. لـذا بعضـی این برتـری را به عقل تفسـیر کرده انـد در حالی 
کـه چنیـن نیسـت، بلکه مـراد از قّیـم چنانچـه قاموس قرآن می نویسـد 
القائـم به امر اسـت؛ یعنی سرپرسـت بعضی هم به سـتون خیمه تشـبیه 

کـرده اند.
پـس قوامـون؛ یعنـی مدیـر و سرپرسـت سـتون خیمـه خانـواده و 
پشـتیبان، امـا اگر مرد سرپرسـت و قّیم بر زن باشـد مالـک رقبه او نمی 
شـود کـه زن هیـچ گونـه اختیـاری از خـود و اموال خود نداشـته باشـد؛ 
چنانچـه مدیـر و یـا کارفرما مالک رقبه زیردسـتان نیسـت با اینکـه قّوام 
آنها اسـت مفهوم قّوام و سرپرسـتی تحکم و مالکیت نیسـت تا زن عبد 

و برده باشـد.
سـوم: اگـر قبـول کردیـم کـه احکامـی کـه از ایـن آیـه به دسـت 
می آیـد مربـوط به زوجیـن و در دایـره ازدواج اسـت زوج در مقابل زوجه، 
نـه مـردان در مقابل زنان. باید مفـاد و الزامات قـرارداد ازدواج را مالحظه 
کـرد کـه آیا الزامـات قـرارداد ازدواج می تواند سـبب محدودیت اقتصادی 
زن باشـد؟ بـه طـور قطـع چنیـن نیسـت هیـچ کـدام از الزامات قـرارداد 
ازدواج چنیـن محدودیتـی را بـرای زن بـه دنبـال نـدارد اال اینکـه زن 
خـودش شـروطی اضافـه بـر اصـل قـرارداد را بپذیـرد. بـه مفاد قـرارداد 

ازدواج هـم خواهیـم پرداخت.
ـُأ ِفـي الِْحْلَيـِة َو ُهـَو ِفي الِْخَصـاِم َغْیُر ُمبِیـٍن  31 آیا   أََو َمـْن ُیَنشَّ
آنـان کـه در زر و زیـور و آرایـش پـرورش یافتـه انـد و در هنـگام جدال 

بیانـی غیـر روشـن و ناتوان اسـت را سـهم خـدا قـرار می دهید؟
اولیـن اسـتفاده ای کـه از ایـن آیه شـده نقص عقـل زنـان و بعد به 
ضمیمـه بعضـی از آیات و روایات بعضـی از محرومیتهایـی را برای زنان 

اثبـات کـرده انـد کـه از جملـه آن عدم اسـتقالل زنـان مثل قضـاوت و 
ریاسـت و شـهادت است. 

در ایـن آیـه خداونـد در مقام بیـان افکار و پندارهای غلط مشـرکین 
اسـت و آنـان را بـه جهـت این افـکار توبیخ می کنـد، ولی جـای تعجب 
و تأسـف اسـت چنیـن توّهمـات و افـکاری کـه خداونـد مشـرکین را به 
خاطـر آن توبیـخ می کنـد و در صدد اصالح آن اسـت. بعضـی در اثر کم 

توجهـی همین افـکار را بـه خداوند نسـبت می دهند. 
یکـی از نکات برجسـته قرآن دفاع از حقوق زنـان و بازگرداندن آنها 
بـه جایگاهـی اسـت کـه باید داشـته باشـند، اما بعضـی با برداشـت های 
غلـط همیـن نقطه قـوت را تبدیل بـه نقطه ضعف کـرده اند. ایـن آیه را 
بایـد بـا آیات قبل و بعدی که در یک سـیاق اسـت بررسـی کـرد. در این 

آیـات خداونـد مسـائلی را مطرح و اعـراب را مورد توبیخ قـرار می دهد.
عـالوه بـر ایـن آیـات،  آیـات دیگـری مانند آیـات 282 بقـره و23 
احـزاب نیـز از سـوی کسـانی کـه قائـل بـه عـدم اسـتقالل مالـی زنان 
هسـتند مـورد اسـتناد قـرار گرفته اسـت که به دلیـل اختصـار از ذکر آن 

می گذریـم.

بررسی روایاتی که از آنها عدم استقالل 
اقتصادی زنان برداشت شده است:

روایاتی که علیه زنان به آنها استشـهاد می شـود بسـیار اسـت. آیت 
اهلل صانعـی می فرمایـد: »انصافا قـرآن جنس زن را نه تنهـا مورد مذّمت 
قـرار نـداده، بلکه در بسـیاری موارد تکریـم هم نموده اسـت، اما از منظر 
روایـات کـم نداریـم احادیثـی کـه سراسـر در نکوهـش زن ها اسـت که 
بعضـی را شـیخ حـّر عاملـی در باب دو وسـائل ج 2٠ نقل فرموده اسـت: 
یکـی بـاب 94 از ابـواب مقدمـات نـکاح تحـت عنـوان بـاب اسـتحباب 
معصیـة النسـاء و ترک طاعتهن ص 178 و لو در معـروف و دیگری باب 
96 از مقدمـات نـکاح تحت عنوان باب کراهة استشـارة النسـاء اال بقصد 

المخالفـة. کـه همـه این روایـات جعلی و مخدوش اسـت «. 32
ایـن روایـات در ابواب مختلف بسـیار اسـت ولی چـون موضوع این 
مقالـه اسـتقالل اقتصادی زنان اسـت مـا بعضی از روایاتی کـه در فقه در 

این موضوع استشـهاد قـرار گرفته را بررسـی می کنیم. 
الزم بـه ذکر اسـت که اگـر روایتی با نصـوص فراوانی کـه از قرآن 
بیـان شـد متضـاد بـود نمی تـوان پذیرفت و لو سـند آن صحیح باشـد و 
یـا بعضـی به آن اعتمـاد و فتوا داده باشـند. اما روایاتی که متضاد نباشـد 
و قابلیـت حمـل را داشـته باشـد آنهـا را بـر محاملـی که می شـود حمل 
می کنیـم، هـرگاه متشـابه و محکم در مقابـل هم قرار گرفت متشـابه را 
بـه وسـیله محکم تفسـیر می کنیـم و اگـر ظاهـر و اظهـر در مقابل هم 

قـرار گرفـت ظاهـر را به وسـیله اظهر تفسـیر می کنیم.

توصیه های اخالقی در باب ازدواج 
قبـل از اینکـه ایـن اخبار را بررسـی کنیـم توجه به یـک نکته مهم 
و کلیـدی خصوصـا در بـاب ازدواج و خانـواده الزم و ضـروری اسـت. در 
بـاب ازدواج و خانـواده بـه جهت بعضـی از مالحظات و اینکـه نمی توان 
کانـون خانـه و خانـواده را تنهـا بـا لحـاظ ملزمـات قانون واجـب و حرام 
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حفـظ کـرد. در کنـار این ملزمـات قانون خشـک نیاز به 
توصیه هـای اخالقـی و عاطفـی اسـت تـا تنـور خانـه و 
خانـواده بـا گرمـی عشـق و محبـت و مـودت داغ شـود 
چنانچـه قـرآن نیـز به ایـن مهـم اشـاره کـرده  َو ِمْن 
آَیاتِـِه أَْن َخلَـَق لَُکْم ِمْن أَنُْفِسـُکْم أَْزَواجاً لَِتْسـُکُنوا إِلَْیَها َو 
ةً َو َرْحَمـًة إِنَّ ِفـي ذٰلَِک آَلَیـاٍت لَِقْوٍم  َجَعـَل بَْیَنُکـْم َمـَودَّ

  33ُروَن َیَتَفکَّ
اخبـاری کـه حامـل توصیه هـای اخالقـی اسـت 
در ایـن بـاب بسـیار اسـت لـذا باید ایـن روایـات در باب 
اخـالق و توصیه هـای اخالقـی بـرای زوجیـن مطـرح 
شـود نـه مقـام افتـاء و در بـاب فقـه و حقـوق؛ مثـال در 
خصـوص مسـائل اقتصادی که موضوع بحـث این مقاله 
اسـت روایاتـی وارد شـده اسـت کـه زنـان را از تصـرف 
در اموالشـان بـدون اذن شـوهر منـع و محـروم می کند، 
یـا روایاتـی در مـورد حجـاب و یـا حصـر زنـان در خانه 
وجـود دارد؛ مثـال »الیجـوز للمـرأة رکـوب السـرج«34و 
مثـل روایتـی کـه از پیامبـر )ص( ذکـر کردیـم کـه اگر 
زن قبـل از زفـاف مهریـه خـود را به شـوهرش ببخشـد 
چقـدر ثـواب دارد. و روایاتـی کـه در مورد خـروج از خانه 
اسـت و روایاتی که زنان را از تصرف در اموال خودشـان 
بدون اذن شـوهر منـع می کند. اگر ایـن روایات از جهت 
سـند مخـدوش باشـد که قابلیـت نـدارد و اگـر از جهت 
سـند اشکال نداشـته باشـد حمل بر توصیه های اخالقی 

می شـود.
شـهید مطهـری در مباحـث حجـاب بـه ایـن نکته 
مهـم توجه داشـته و روایاتـی که به موجـب آن احکامی 
خـالف اصـول قطعی و خالف عقـل و عدالت اسـتنباط 

می شـود را حمـل بـر توصیه هـای اخالقـی نمـوده3٥
1ـ »لَْیـَس لِلَْمـْرأَِة َمـَع َزْوِجَهـا أَْمـٌر ِفـي ِعْتـٍق َو اَل 
َصَدَقـٍة، َو اَل تَْدبِیـٍر َو اَل ِهَبـٍة َو اَل نَـْذٍر ِفـي َمالَِهـا إاِلَّ 
بِـإِْذِن َزْوِجَهـا، إاِلَّ ِفـي َحـجٍّ أَْو َزَکاةٍ أَْو بِرِّ َوالَِدْیَهـا أَْو ِصَلِة 
َرِحِمَها«63،  امام صادق )ع( فرمود: زن با داشـتن همسـر 
اختیـاری در آزاد کردن برده، صدقـه دادن و تدبیر )نوعی 
از عتـق( و هبـه و نـذر در مـال خـودش را نـدارد مگر از 
شـوهر اجـازه بگیـرد بـه جـز در رفتن بـه حـج واجب یا 

زکات واجـب و نیکـی بـه پـدر و مادر و صلـه رحم.
ایـن روایـت در ابـواب مختلف فقـه مورد اسـتناد و 
گفت و گـو قـرار گرفتـه اسـت. صاحـب وسـائل در ج 21 
ص ٥16 بابـی را تنظیـم کـرده بـه عنوان »بـاب کراهة 
تصـرف المـرأة فـی مالها و انفاقهـا منه بغیـر اذن زوجها 
اال فـی الواجـب« و در ایـن بـاب دو روایـت نقل می کند 
یکـی همین روایـت و روایت دومی کـه در این باب نقل 

می کنـد عبـارت اسـت از: »َعـْن َجِمیـِل بْـِن َدرَّاٍج َعـْن 
بَْعـِض أَْصَحابَِنـا ِفـي الَْمـْرأَِة تََهـُب ِمـْن َمالَِها َشـْیئاً بَِغْیِر 

إِْذِن َزْوِجَهـا َقـاَل اَل«. 37
منظـور اینکـه صاحـب وسـائل ایـن دو روایـت را 
حمـل بـر کراهـت نمـوده اسـت. کراهـت دارد زن اقدام 
بـه پرداخت صدقـه کند مگر آن که از شـوهر اذن بگیرد 
و نیـز کراهـت دارد بـدون اذن شـوهر بـرده آزاد کنـد یا 
وقـف کنـد و یـا نـذری را منعقد نمایـد مگـر در واجبات 

مثل حـج و زکات.
2ـ ».َو اَل َیُجـوُز لِلَْمـْرأَةِ ِفـي َمالَِهـا ِعْتـٌق َو اَل بِـرٌّ 
إاِلَّ بِـِإْذِن َزْوِجَهـا«،83 امـام باقر )ع( فرمود: جایز نیسـت 
بـرای زن از مـال خـود بـرده ای را آزاد کنـد مگـر به اذن 

خود. زوج 
3ـ » َقـاَل َقاَل َرُسـوُل اهللِ )ص(: أَیَُّمـا اْمَرأَةٍ َخَرَجْت 

ِمـْن بَْیتَِهـا بَِغْیـِر إِْذِن َزْوِجَها َفاَل َنَفَقَة لََهـا َحتَّی تَْرِجَع«39
4ـ » َعـْن أَبِـي َعْبـِد اهللِ علیـه السـالم، َقـاَل: َقاَل: 
اَل َیْصُلـحُ  لِلَْمـْرأَةِ أَْن تَُصـوَم تََطوُّعـاً إاِلَّ بِـإِْذِن َزْوِجَهـا« 4٠

٥- »قـال النبـی لیس لِلَْمـْرأَةِ أَْن تَُصـوَم تََطوُّعاً إاِلَّ 
بِـإِْذِن َزْوِجَها.« 41 

6ـ عـن ابـی جعفـر )ع( قال قـال رسـول اهلل... َو اَل 
لِلَْمـْرأَِة َمـَع َزْوِجَها.42 

در ایـن روایـات کـه بـه عنـوان نمونـه ذکـر شـد 
موضوعاتـی چنـد مـورد نهـی واقـع شـده کـه مسـتقیم 
یـا غیر مسـتقیم مانـع اسـتقالل اقتصادی زن می شـود: 
مسـتقیم مثل اینکـه زن بدون اجازه شـوهر نمی تواند از 
امـوال خـود بـرده ای را آزاد کنـد یا کار خیـری مثل نذر، 
صدقـه، وقـف... انجـام دهـد. غیر مسـتقیم مثـل خروج 
از خانـه کـه بـدون اذن شـوهر نمـی تواند از خانـه خارج 

شـود، لـذا از فعالیت هـای اقتصـادی محروم اسـت.
از مطالبـی که تاکنون بیان شـد پاسـخ این اشـکال 
و برداشـت ها داده شـده، ولـی بـه طـور خالصـه بـه 

پاسـخ هایی کـه داده شـده اشـاره می کنیـم:
ایـن روایـات از جهـت سـندی مشـکل دارد بـه جز 
یـک روایـت عبـداهلل بـن سـنان از امـام صـادق )ع( که 
صحیحه اسـت ولی از جهت متن اشـکال دارد و کسـی 

بدان فتـوا نداده اسـت.
اوال در فـرض اینکـه ایـن روایـات از جهت سـندی 
هیچ مشـکلی نداشـته باشـد در مقابل آیات و روایاتی که 
نـص در اسـتقالل اقتصادی زنـان )قبل و بعـد از ازدواج( 
بـود هیـچ مقاومتی نـدارد.  و ثانیـا چنانچه بیـان کردیم 
اگـر مخالـف و متضـاد بـا آن نصـوص باشـد »فاضربوه 
علـی الجـدار« شـامل آنهـا می شـود، ولـی ایـن روایات 
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چـون قابلیت حمل بر اسـتحباب و یـا کراهت را دارد حمل بر اسـتحباب 
و کراهـت می کنیـم و جـزء توصیه های اخالقـی قرار می گیـرد که برای 

تفاهـم و صلـح و صفا در خانواده اسـت.
و ثالثـا چنانچـه قبـال اشـاره کردیـم اسـتقالل اقتصـادی زنـان در 
بیـن علمـا یـک امر قطعـی و مفـروغ عنها اسـت و مخالفی نـدارد، مگر 
در مـوردی کـه بـا حـق زوج منافـات داشـته باشـد. لذا بـه ایـن روایات 
عمـل نشـده و بـه اصطالح معرض عنها اسـت شـیخ مفید فرمـوده: زن 
وقتـی کـه عقـل کامل و رأی اسـتوار داشـته باشـد در ازدواج و معامالت 
از قبیـل بیـع و شـراء و تملـک، هبـه، قـرض، صدقـه و سـایر تصرفـات 
خـود اولویـت دارد43. و ایـن روایـات را حمل بـر کراهت نموده اسـت لذا 
فرمـوده: »فصـل و یکره للمـرأة  أن تتبرع بشـي ء من الصدقـة إال بإذن 

زوجها«.44
بـرای زن کراهـت دارد صدقـه پرداخـت کنـد، مگر به اذن شـوهر؛ 
چنانچـه قبـال بیان شـد. و نیـز کراهت دارد بدون اذن شـوهر بـرده ای را 
آزاد کنـد یـا وقـف و یا نـذر نماید، اگـر این کارهـا را بدون شـوهر انجام 
داد گنـاه کـرده، ولـی عملش صحیح اسـت و زوج نمی توانـد آن را رد یا 
فسـخ نمایـد. پـس اگر این اعمـال را بـدون اذن شـوهر انجـام داد مثال 
مـال خـودش را وقـف کـرد یا نـذر کرد یـا بـرده ای را آزاد کـرد یا صدقه 

داد تمـام این هـا صحیـح اسـت و شـوهر حق دخالـت ندارد.
مقـدس اردبیلـی در مجمـع الفائـده می فرمایـد: »و آنچـه در بعضی 
از روایـات صحیـح وارد شـده که عتـق و صدقه زن صحیح نیسـت مگر 
بـه اذن شـوهر، ایـن روایات حمل بر اسـتحباب اسـتیذان می شـود و این 

افعـال کراهـت دارند مگر بـه اذن زوج«. 4٥
آیـت اهلل صانعـی در ذیـل این روایت عبداهلل سـنان: »لیـس للمرأة 
مـع زوجهـا امـر فـی عتـق و الصدقـه« می فرماید: »بـه ایـن روایت که 
صحیحـه هـم هسـت اسـتدالل شـده، لکن چند اشـکال شـده کـه این 
اشـکاالت بـر می گردد بـه اینکه این حدیث معمولٌ به نیسـت )کسـی به 
آن فتـوا نـداده ( نـه به صدرش و نه بـه ذیل آن، اما صـدر آن که »لیس 
للمـرأة مـع زوجهـا امـر فی عتـق و ال صدقـة و التدبیـر«، ایـن را هیچ 
کـس فتوا نـداده اسـت زن می تواند از امـوال خودش صدقـه بدهد، بنده 
آزاد کنـد.... اینطـور نیسـت که زن چنین اختیاری نداشـته باشـد؛ اما ذیل 
آن »اال فـی حـّج او زکاة او بّر والدیه« این اسـتثنایی نیسـت که اصحاب 
بـه آن عمـل کـرده باشـند. اصحاب نفرمـوده انـد مثال نذرش مشـروط  
بـه اجـازه زوج اسـت اال در ایـن موارد، به این اسـتثناء هم فتوا نـداده اند. 
بنابرایـن روایـت حجت نیسـت؛ چون صـدر و ذیل آن معمولٌ به نیسـت. 
لـذا می تـوان روایـت را بـه قرینه دیگـر روایات مثـل روایـت ابن عباس 
»... ثـم قـال مـا حق الـزوج علی زوجته قـال ان ال تعطی شـیئا من بیته 
اال باذنـه« حمـل کـرد بـر اینکه این امـور را از مـال و خانه شـوهر نمی 
توانـد انجـام دهـد چـون مال مـال غیر اسـت«.46 بر این اسـاس ایشـان 
در حاشـیه فتوایـی خود بر تحریر الوسـیله مرحوم امـام در ذیل »ال یصّح 
نـذر الزوجـه مع منـع الزوج« چنیـن می فرمایـد:  »بل یصـّح مطلقاً علی 

االقـوی، اال فیمـا یکون منافیـاً لحّق اسـتمتاع الزوج« 47

بعضـی از مراجـع و فقها در مـواردی که جنبه عبـادی دارد مثل نذر 
و قسـم جانـب احتیـاط را گرفتـه و نهی شـوهر را موجب بطـالن نذر یا 
قسـم دانسـته اند گویا خواسـته اند بین فقرات حدیث عبداهلل بن سـنان 
کـه سـندش را صحیـح می داننـد تفکیـک قائل شـوند و در نذر و قسـم 
بـه آن عمـل کننـد و در دیگر موارد عمـل نکنند. مثل صاحـب جواهر48 
در عیـن حالـی کـه می گویـد زن می توانـد در اموالـش تصـرف کنـد در 
نـذر اذن شـوهر را شـرط می داند و اذعـان دارد به اینکـه متقدمین چنین 
فتوائـی ندارنـد، بلکه بعضـی از متاخرین چنیـن فتوا داده انـد. چنانچه به 
کالم شـیخ مفید اشـاره کردیم ایشـان فرمود: زن می توانـد از اموال خود 
نـذر کنـد. دیگـران از قدمـا یـا این مسـئله را مطـرح نکرده انـد یا طبق 

نظـر شـیخ مفید فتـوا داده اند.
از معاصریـن مثـل مرحوم امام یـا آیة اهلل گلپایگانـی و بعضی دیگر 
در نـذر چنیـن فتوائـی دارنـد. امـام می فرمایـد: نذر کـردن زن بـی اجازه 
شـوهرش باطـل اسـت. آیـة اهلل گلپایگانـی می فرماید: اگر شـوهر از نذر 
کـردن زن جلوگیـری نمایـد و یـا زن بدون اجازه شـوهر نذر کنـد، نذر او 
باطـل اسـت.  ولـی بعضـی فقهاء قیـدی را اضافه کـرده اند کـه این قید 
بـا توجـه بـه قـرارداد ازدواج اسـت و صحیح هم همین اسـت گفتـه اند: 

اگـر با حقوق شـوهر مزاحم باشـد باطل اسـت.
آیـت اهلل صانعـی در پاسـخ سـوالی کـه میخواهـد بداند آیـا در عقد 
موقـت یـا دائـم نـذر زن منـوط بـه اجازه شـوهر اسـت یـا خیـر؟ جواب 
داده ااسـت: نـذر زن در مـواردی کـه مانـع از حقـوق واجبه شـوهر مانند 
حـق اسـتمتاع به طـور متعارف باشـد منوط به اجـازه اسـت و فرقی بین 
عقـد دائم و موقـت نیسـت.49همچنین مرحوم آیة اهلل تبریـزی هم چنی 

پاسـخی داده است.٥٠ 
امـا مسـئله خـروج از خانـه کـه اشـکال شـده بـود اینکـه بعضـی 
گفتـه انـد: خـروج زن از خانـه بدون اجازه شـوهر حرام اسـت بـرای زن 
محدودیـت اقتصـادی بـه همـراه دارد، مـا قبـال در ذیـل آیـه »و قـرن 
بیوتکـن« مطالبـی را بیـان کردیـم از جملـه اینکـه جـواز و عـدم جـواز 
خـروج از خانـه بـدون اذن شـوهر)در صورتـی کـه اسـتقالل زن ثابت و 
قطعـی باشـد( منافاتـی بـا اسـتقالل اقتصـادی زن نـدارد و زن می تواند 
در خانـه فعالیت اقتصادی داشـته باشـد، حتی تجـارت؛ مخصوصا امروزه 
کـه نـوع فعالیت هـای اقتصـادی دگرگـون شـده و تجـارت الکترونیکی 

باب شـده اسـت.
و امـا اصـل موضـوع خـروج از خانـه بـدون اذن شـوهر چه حکمی 
دارد آیـا جایـز اسـت یـا حـرام؟ و آیـا مـرد می توانـد زن را محـدود کند؟ 

مسـئله ای اسـت کـه باید مفصل بررسـی شـود.
خـروج از خانه فی نفسـه موضوعیـت نـدارد و زن آزادی کامل دارد، 
مخصوصـا کـه می توانـد در قـرارداد ازدواج شـرط کنـد. جـواز و حرمـت 
خـروج از خانه از فروع حق اسـتمتاع مرد اسـت کـه در چهارچوب قرارداد 
ازدواج تنظیـم شـده و زن در مقابـل آنچـه گرفتـه به مـرد تفویض کرده 
اسـت. لـذا بعضـی از فقهـا قید مگـر اینکه با حقـوق زوج منافات داشـته 

باشـد را اضافه کـرده اند.
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آنچـه بیـان شـد نمایی اسـت از دیدگاه اسـالم در بخش اسـتقالل 
اقتصـادی زنـان کـه در هـزار و چهارصد سـال قبـل تبیین شـده، اما در 
طـول ایـن تاریـخ در دورانهـای مختلـف مسـلمانان تـا چـه حد بـه این 
دیـدگاه و پیشـنهاد خداونـد متعـال عمل کـرده انـد و این حـق در مورد 
زنـان رعایـت شـده یا نـه بحـث دیگری اسـت. ممکن اسـت مـردم در 

مقـام عمـل کاماًل خـالف نظـر قانون گـذار عمـل کنند.
 مـا در بعضـی از مقـاالت به ایـن مطلب تحت عنـوان )مراحلی که 
یـک قانـون طی می کند( اشـاره کرده ایـم و در ضمن بیـان تفاوت مقام 
تقنیـن و مقـام اجـرا و عمل. از این جهت نیز مقایسـه ای هم بین اسـالم 
و دیگـر نظام هـا داشـته ایـم.در ایـن مقایسـه نسـبت بـه قرون گذشـته 
می تـوان ادعـا کـرد کـه زنـان مسـلمان وضـع بهتری نسـبت بـه زنان 
در دیگـر نظام هـا داشـته اند، امـا در دنیـای امـروز که نظام هـا و تمدن ها 
رنـگ عـوض کـرده بعضـاً به طـور کلی دگرگون شـده انـد، آیا بـاز هم 
در مقـام اجـرا و عمـل می تـوان همـان مقایسـه را کـرد و همان سـخن 
را گفـت؟ بـه هـر حال اگـر امروزه جهـان متحـول شـده و در نظام های 
مختلـف بعضـی از حقـوق زنان به رسـمیت شـناخته شـده و بـا آنچه در 
هـزار و چهارصـد سـال قبل به پیامبـر )ص( وحی شـده مطابقت یافته یا 
حداقـل نزدیکتـر شـده بایـد از این تحول اسـتقبال کنیـم، و نواقصی که 

خـود در برداشـت ها و اجـرا داشـته ایم را مرتفـع نماییم.

پانوشت ها:
  .1َیا أَیَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّکُم الَِّذي َخلََقُکْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َو َخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َو بَثَّ ِمْنُهَما 
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َة ُیْرَزُقوَن ِفیَها بَِغْیِر ِحَساٍب   إِنَّ  َصالِحاً ِمْن َذَکٍر أَْو أُنَْثی َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفُأولئَِک َیْدُخُلوَن الَْجنَّ
اِدَقاِت  اِدِقیَن َو الصَّ الُْمْسلِِمیَن َو الُْمْسلَِماِت َو الُْمْؤِمنِیَن َو الُْمْؤِمَناِت َو الَْقانِتِیَن َو الَْقانَِتاِت َو الصَّ
ائِِمیَن َو  َقاِت َو الصَّ ِقیَن َو الُْمَتَصدِّ ابَِراِت َو الَْخاِشِعیَن َو الَْخاِشَعاِت َو الُْمَتَصدِّ ابِِریَن َو الصَّ َو الصَّ
اِکَراِت أََعدَّ اهلُل لَُهْم  اِکِریَن اهللَ َکثِیراً َو الذَّ ائَِماِت َو الَْحاِفِظیَن ُفُروَجُهْم َو الَْحاِفَظاِت َو الذَّ الصَّ
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دانشــجو فــردی اســت کــه از دوران نوجوانــی 
ــت  ــته اس ــی گذاش ــه جوان ــه عرص ــا ب ــرده و پ ــذر ک گ
ــت  ــه در جمعی ــکلی ک ــت از مش ــارت اس ــاله عب و مس
ــوردار  ــدت برخ ــدت و ح ــته؛ از ش ــود داش ــری وج کثی
بــوده و دوره زمانــی معتنابهــی از آغــاز آن گذشــته باشــد. 
ــان دانشــجو و  ــن جوان ــن اســت کــه بی حــال ســوال ای
ــش را  ــه آرام ــود دارد ک ــایلی وج ــه مس ــا چ ــاء آنه اولی
ــواده  ــن رو خان ــرده و از ای ــلب ک ــی س ــواده ایران از خان
کارکــرد و نقــش موثــر خــود را نمــی توانــد بــازی کنــد و 
همــگان بــا طــی ایــن رونــد نگــران فروپاشــی خانــواده 
در جامعــه ایرانــی می باشــند. برخــی از مســایل بــه قبــل 
ــردد. از  ــاز می گ ــی ب ــی و نوجوان ــد و دوران کودک از تول
جملــه ایــن کــه پــدر و مــادر زوج هــم کفــو و مکملــی 
ــت  ــدان خــود و تربی ــرای فرزن ــی ب ــط امن ــوده و محی نب
آنهــا فراهــم نکــرده انــد و یــا خــود دانشــجویان هنــوز 
از بحــران هویــت دوران نوجوانــی رهــا نشــده و تصــور 

بدنــی مثبتــی از خــود نداشــته؛ جنــس و جنســیت خــود را نپذیرفتــه؛ 
قضــاوت دیگــران مهمتــر از تصمیــم خــود آنهاســت و... و همــه ایــن 
ــان  ــن و جوان ــن والدی ــالم بی ــه ای ناس ــه رابط ــر ب ــتی ها منج کاس

ــد. ــه بررســی دارن ــاز ب خواهــد شــد کــه در جــای خــود نی
امــا مســاله عمــده و بحــران آفریــن و منشــا بســیاری از 
ــن و  ــر والدی ــه و تاث ــق در جامع ــی عمی ــه طبقان ــکالت؛ فاصل مش
ــواده مســتضعف )کــه  دانشــجویان از آن می باشــد. از یــک ســو خان
ــر  ــور و تقصی ــا قص ــود ت ــه ش ــیبپذیر گفت ــا آس ــه آنه ــد ب ــا ش بن
ــگاه  ــه کســانی کــه آنهــا را ضعیــف ن متوجــه خــود آنهــا باشــد و ن
ــد خــود را  ــا تغذیــهای ناکافــی و تربیتــی منفعــل؛ فرزن داشــتهاند(  ب
جهــت تربیــت بــه مــدارس عــادی و شــلوغ ســپرده و فرزنــدان آنهــا 
بــه ســختی وارد دانشــگاه شــده و تضــاد طبقاتــی را بیــش از گذشــته 
تجربــه خواهنــد کــرد و خانــواده اقشــار متوســط کــه بــا داشــتن رفــاه 
و آســایش نســبی بــا تغذیــه نســبتا کافــی و تربیتــی آگاهانــه فرزنــد 
خــود را در مــدارس مخصــوص گذاشــته و او را آمــاده ادامــه تحصیــل 
در دانشــگاه کردهانــد کــه ایــن قشــر نیــز بــا ترفندهــای هشــت ســاله 
بــه زیــر خــط فقــر رفتــه و از حمایــت فرزنــدان خــود در دانشــگاه و 
حفــظ حرمــت آنهــا عاجــز ماندهانــد و باالخــره خانــواده افــراد مرفــه 
کــه ثــروت و قــدرت و اطالعــات کشــور را در اختیــار داشــته و قــادر 
ــدان خــود را در بهتریــن دانشــگاه های داخــل و خــارج  هســتند فرزن
وارد کــرده و حاکمیــت ســرمایه بــر علــم را محقــق ســازند. در آینــده 

نیــز نبــض اقتصــاد کشــور و مناصــب و مقام هــای ثــروت آفریــن در 
اختیــار همیــن قشــر نااهــل و نامحــرم خواهــد بــود و بقیــه نهادهــا 
و ســازمان ها نیــز بــه ناچــار بــا آنهــا مماشــات خواهنــد کــرد و ایــن 
نگرانــی بــزرگ دانشــجویان متعهــد؛ دردشــناس و متخصــص جامعــه 
ــاآگاه چــه بســا منشــا مشــکالت خــود را  ــا دانشــجویان ن اســت؛ ام
پــدر و مــادر ببیننــد و ایــن کــه چــرا والدیــن نمــی تواننــد و یــا نمــی 
خواهنــد نیازهــای اولیــه آنهــا را بــرآورده کننــد و از ایــن رو حرمــت 
والدیــن خــود را نــگاه نخواهنــد داشــت و متقابــال والدیــن نیــز کــه 
انتظــار چنیــن ناسپاســی را از فرزنــد خــود ندارنــد؛ عصبانــی شــده و 
ــا  ــا آنه ــود ب ــی خ ــه جوان ــا مقایس ــود و احیان ــد خ ــر فرزن ــه تحقی ب
ــن دو نســل  ــایع بی ــای ش ــن یکــی از خطاه ــد پرداخــت و ای خواهن
اســت کــه منجــر بــه شــکاف نســلی خواهــد شــد. پــدر در نســل های 
گذشــته عمومــا کارگــر و کشــاورز بودنــد و فرزنــد خــود را بــه همــان 
کارهــای کشــاورزی و دامــداری و باغبانــی وامــی داشــتند؛ امــا اینــک 
ــد دانشــجوی خــود شــغلی متناســب  ــرای فرزن ــادر نیســت ب ــدر ق پ
بــا تخصــص او ایجــاد کنــد و معضــل بیــکاریاش را حــل و فصــل 
ــته  ــا گذاش ــده حکومت ه ــر عه ــد ب ــات جدی ــن را نظام ــد و ای نمای
ــناختی را  ــه ش ــاله جامع ــن مس ــد ای ــای ناکارآم ــا حکومت ه ــد. ام ان
بــه مســاله ای روان شــناختی تنــزل داده و منشــا آن را تنبلــی و تــن 
پــروری تبلیــغ می کننــد تــا مــردم را مقصــر معرفــی کــرده و از خــود 
ســلب مســئولیت نماینــد. حــال اگــر والدیــن نیــز تحــت تاثیــر چنیــن 
تبلیغــات گمــراه کننــده ای قــرار بگیرنــد و آن را بــاور کننــد از جــوان 
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ــی؛  ــرده فروش ــی؛ خ ــه مسافرکش ــه ب ــت ک ــد خواس ــود خواهن ــص خ متخص
داللــی؛ کارگــری و... تــن داده و کار را عیــب ندانــد؛ طبیعــی اســت بــا چنیــن 
دورنمایــی فرزنــدان بعــدی تــرک تحصیــل را ترجیــح داده تــا از همــان ابتــدا 
بــه همــان کار و شــغل مقــدر تــن بدهنــد و بــه قــول حکیــم فروســی 
بــاور کننــد کــه فرزنــد کفشــگر؛ در حکومــت ساســانیان جز کفشــگر 

نخواهــد شــد. 
ــول  ــن نابســامانی در اجتمــاع کــه معل ــات بعــدی چنی تبع
ــی و  ــم جهان ــول کاپیتالیس ــز معل ــی و آن نی ــه طبقات فاصل
ــرط  ــی مف ــل فردگرای ــه دلی ــز از ازدواج ب ــی اســت پرهی وطن
بــرای عــده ای؛ بــاال رفتــن ســن ازدواج و ازدواج ســفید بــرای 
برخــی دیگــر اســت کــه پیونــد و یگانگــی را ســخت کــرده و 
منجــر بــه افزایــش نــرخ طــالق خواهــد شــد. ایــن در حالــی 
اســت کــه دانشــجو در دو واحــد درس اجبــاری -دانــش خانواده 
و جمعیــت- تشــویق بــه ازدواج ســاده و فرزنــدآوری می شــود. 
البتــه یکــی از موانــع ازدواج آســان خــود والدیــن هســتند کــه 
ــظ  ــر گذشــته را حف ــه ب ــد ســنتهای هزین ــز می خواهن ــوز نی هن
کننــد و قبیلــه در روســتای خــود را کــه اینــک در شــهرها پراکنــده 
شــده انــد بازســازی کننــد و ایــن همــه بــا قــرض و وام امــکان پذیــر 
ــا مشــقت و ســختی تــوام  اســت و زندگــی مشــترک را از همــان ابتــدا ب
خواهــد کــرد. چالــش بعــدی نداشــتن ســرپناه و زندگــی مســتقل در ابتــدای 
ــد و وابســتگی و یگانگــی را در زوج جــوان دشــوار و  زندگــی اســت کــه پیون
ســخت و احیانــا ناممکــن خواهــد کــرد. در چنیــن موقعیت هایــی والدیــن بــه 
ــن دوران  ــذر از ای ــود در گ ــدان خ ــه فرزن ــک ب ــهیل ازدواج و کم ــای تس ج
گــذار؛ خــود مشــکل آفریــن شــده و بــا چشــم و همچشــمی و انتظــارات نابجــا 
ــرای زوج  ــدان؛ کار را ب ــور خصوصــی فرزن ــل در ام ــدون تام ــای ب و دخالت ه
جــوان ســخت خواهنــد کــرد. جوانــان دانشــجو از ســویی بــا فرهنــگ ایرانــی 
ــوی  ــا از س ــتند ام ــود هس ــادر خ ــدر و م ــت پ ــت حرم ــی رعای ــالمی درپ اس
دیگــر همیــن پــدر و مادرهــا حرمــت خانــواده مقابــل را نــگاه نداشــته و مرتــب 
ــن  ــرد و ای ــز ک ــا پرهی ــد از آنه ــه بای ــد ک ــاد می کنن ــی ی ــون رقیب ــا چ از آنه
دوگانگــی چیــزی جــز نابــود کــردن یکــی از ارکان ازدواج یعنــی صمیمیــت را 
ــدان خــو کــرده اســت.  درپــی نخواهــد داشــت. چیــزی کــه نســل گذشــته ب
ــا  ــی ب ــل را مثلث ــه خــود عشــق کام ــه -اســترنبرگ- در نظری ــح آن ک توضی
ــد و سســت شــدن و  ــت؛ تعهــد و شــور جنســی« می دان ــع »صمیمی ســه ضل
حــذف هریــک از ایــن ســه پایــه منجــر بــه عشــق های ناقــص خواهــد شــد. 
ــه تعبیــر می شــود  ــه عشــق احمقان ــه ترکیــب تعهــد و شــور جنســی ب از جمل
ــل  ــد و در مقاب ــرده ان ــه ک ــی آن را تجرب ــه خوب ــته ب ــل های گذش ــه نس ک
ــد کــه  ــه می کن ــا ازدواج ســفید تجرب ــا عشــق رمانتیــک را ب ــی ی نســل کنون
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عبــارت اســت از صمیمیــت و شــور جنســی بــدون تعهــد و یــا بــه عشــق مشــفقانه بســنده کــرده کــه 
عبــارت اســت از صمیمیــت و تعهــد بــدون شــور جنســی کــه از ایــن طریــق نیازهــای عاطفــی خــود 
ــرای والدیــن قابــل فهــم و قابــل پذیــرش  ــرآورده می کنــد و هیــچ یــک از عشــق های اخیــر ب را ب
ــن عشــق های خــالف  ــد برای ــس می کنن ــود را تقدی ــه خ ــه عشــق احمقان ــی ک ــه میزان نیســت و ب
ــا احــزاب و  ــا رســانه های خارجــی و ی ــط را ی ــه رواب ــن گون ــن می فرســتند و مســبب ای شــرع نفری
ــوان در  ــجویان ج ــا دانش ــن ب ــی والدی ــبک زندگ ــن رو س ــد. از ای ــرب زده می پندارن ــازمانهای غ س
ــدل  ــه شــکاف بیــن دو نســل ب ــوده و تفــاوت دو نســل را ب تحصیــل؛ شــغل و ازدواج ناهمخــوان ب
نمــوده و اگــر رونــد اجتمــاع همچنــان بدیــن منــوال ادامــه پیــدا کنــد کار بــه انقطــاع بیــن دو نســل 
نیــز منجــر خواهــد شــد و آنــگاه تشــکیل خانــواده در جامعــه ایرانــی بــا بحــران مواجــه شــده و نســل 
جــوان و تحصیــل کــرده در آینــده یــا فرزنــد نخواهنــد داشــت و یــا بــه داشــتن یکــی دو فرزنــد اکتفــا 
خواهنــد کــرد و بنابرایــن از حیــث ســبک فرزنــدآوری و فرزندپــروری نیــز بیــن والدیــن و فرزنــدان 

دانشــجوی آنهــا شــاهد اختــالف خواهیــم بــود.
بــا ایــن وصــف ســزاوار اســت در ســطح کالن والدیــن و فرزنــدان آگاه آنهــا در شــناخت عصــر 
ــه الســالم  ــر صــادق علی ــام جعف ــرا ام ــد؛ زی ــتباه کنن ــر اش ــا کمت ــود بیشــتر بکوشــند ت و روزگار خ
فرمــوده انــد:- العالـِـُم بــه زمانــه ال تَهُجــُم َعلَیــِه اللَّوابـِـس- )کلینــی؛ الکافــی، ج 1، ص26 (؛ الزمــه 
ایــن بینــش و بصیــرت در ایــن اســت کــه در هرگونــه انتخابــات؛ همچــون قبــل از انقــالب بــه افــراد 
انقالبــی؛ ســاده زیســت؛ مخالــف سرســخت کاپیتالیســم؛ عدالــت محــور؛ آزادی خــواه و معنویــت جــو 
رای دهنــد تــا کشــور را از دســت نااهــالن و نامحرمــان بــه در آورده و از تالشــی خانــواده مقــدس 

ایرانــی اســالمی جلوگیــری کننــد.
و در ســطح روابــط فــی مابیــن والدیــن فرزنــدان خــود را بــرای ایــن عصــر تربیــت کننــد. قبــل 
از همــه مطالعــه کننــد کــه فرزندانشــان بــرای چــه نــوع شــغلی آفریــده شــده؛ آنــگاه او را در همــان 
مســیر هدایــت کننــد. یعنــی اگــر نیــازی بــه تحصیــالت دانشــگاهی نــدارد او را در کســب مهارتهــای 
شــغل مــورد نظــر یــاری کننــد و اگــر الزمــه شــغل مناســب او ادامــه تحصیــل در دانشــگاه اســت 
بــه کمــک یکدیگــر جهــت هریــک از انتخاب هــای بــزرگ زندگــی یعنــی شــغل؛ تحصیــل و ازدواج 
برنامــه داشــته باشــند. والدیــن شایســته اســت فرزندانــی تربیــت کننــد کــه در خوابــگاه دانشــجویی 
یــا در پــادگان دوران ســربازی یــا در خانــواده همســر؛ فــردی مســتقل باشــد و بتوانــد بــا مشــکالت 
زندگــی دســت و پنجــه نــرم کــرده و در هــر محیــط ضمــن احقــاق حــق؛ بــه مســئولیت های خــود 

نیــز عمــل نمایــد.
ــلط  ــا تس ــود را ب ــن خ ــی والدی ــش و آگاه ــه دان ــی رود ک ــار م ــجویان انتظ ــن از دانش همچنی
بیشــتری کــه بــر تکنولــوزی دارنــد جبــران کــرده و آنهــا را نیــز بــه روز نــگاه دارنــد و ایــن همــکاری 
ــوع  ــتقالل در هرن ــظ اس ــن حف ــن ضم ــد. همچنی ــام دهن ــت انج ــدون من ــت و ب ــظ حرم ــا حف را ب
ــورت  ــده و در ص ــد ش ــره من ــا به ــد آنه ــه و نق ــد و از تجرب ــان بگذارن ــن را در جری ــی والدی انتخاب
ــد. ــود نرنجانن ــا را از خ ــاخته و آنه ــن س ــود مطمئ ــم خ ــتی تصمی ــن را از درس ــدگاه؛ والدی ــالف دی اخت
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طرح مسئله
بـه عقیـدة مـا خانـواده در گذار تاریـخ انقالب اسـالمي، مثل خیلي از مسـائل دیگـر، فرازها و 
فرودهایـي داشـته اسـت. صرف نظـر از افزایش و ارتقاي محدود و سـطحي در برخـي از جنبه هاي 
مثبـت و غیرقابل انـکار، معتقدیـم خانـواده در برهـة معاصـر و در بحبوحـة کنونـي، در جنبه هـاي 
منفـي، دور از انتظـار علیرغـم هزینه هایـي کـه از انقـالب و در انقالب اسـالمي براي آن شـده، در 
ابعـاد مختلـف، به طـور گسـترده و عمیـق دچار آسـیب هاي جـّدي، تلخ و گزنده ای شـده اسـت که 

بـه عقیـدة ما ایـن نیـز غیرقابل انکار اسـت.
کافـي اسـت واقع نگـر بـوده، اهل تخصص و تحلیل باشـیم و بـا مطالعات تاریخـي و اجتماعي 
و روان شناسـِي اجتماعـي در ایـن مسـئله ورود کـرده، دور از تعّصبـات باطـل بیندیشـیم و منصفانه 

نظـر بدهیم.
یـا از مسـیر درک و فهـم متـن، بـه گزارش هـا و پرونده هـاي مسـتندي کـه در ایـن زمینـه در 
بخـش حـوادث روزنامه هـا یـا سـایت هاي خبـري معتبـر و دادگاه هـا، درج و ثبت شـده و مي شـود، 

بیفکنیم. نگاهـي 
و یـا از روزنـة حـواس ظاهري با درک و فهم دیداري و شـنیداري، بـه دور و بر خودمان، به متن 

واقـع، بـه اختالفـات و منازعـات تلـخ خانواده هـا در دادگاه هـای خودمـان نگاهـي بیندازیم »رنگ 
رخسـاره خبـر مي دهـد از سـّر ضمیـر.«)1(  همچنین بـه خبرهاي تلـخ و ناراحت کننـده ای که 

دربارة خانـواده، واقعیـت دارد گوش بدهیم.
بـه نظـر مـا حتـي بـراي فهـم و اقـرار و اعتـراف به وجـود آسـیب در خانـواده، 

تخصـص و ورود از راه هـای فوق الذکـر، الزم نیسـت، بلکه تجّسـم، کافي اسـت تا 
احتمـال وجـود آسـیب  در خانـواده را تصدیـق کنیم و همـواره براي مقابلـه با آن، 

عاقالنـه آماده باشـیم و عالمانـه و درسـت، اقدامـي بکنیم.
در این جا به ادامه بحث می پردازیم:

2-3.قصور و تقصیر حوزه و روحانیت:
حـوزه و روحانیـت نیـز چنانکـه پوشـیده نیسـت بـا اینکـه تکیـه گاه و امیـد 

و مرجـع جامعـه و تـودة مـردم، بـه شـمار مي آیـد و بـر آنهـا مقـام پـدري دارد، 
متأسـفانه دربـارة خانـواده دچـار قصـور و تقصیرهـاي غیرقابل انـکاري شـده اسـت! 

یکـي از آسـیب هاي اساسـي حـوزه و روحانیـت همیـن قصـور و تقصیر اوسـت که دامنـش را گرفته 
و در جامعـه خـودش را نشـان داده و تأثیـر بـد گذاشـته اسـت! آسـیب هاي بـزرگ و سـنگیني کـه 

در روزگار مـا دیگـر پنهان کردنـي نیسـت و مثـل خـود مطالبـات به حـق خانواده هـا از حـوزه و 
روحانیـت، غیرقابل انـکار اسـت. و البتـه ایـن آسـیب ها بایـد در جـاي خـودش توسـط خـود 

حـوزه و روحانیـت فهیـم و آزاداندیـش پیش تـر و بیش تر، شناسـایي و درسـت، مرتفع شـود. 
همچنیـن بـا شـبه روحانیت و روحانیـت شبیه سـازي شـده کـه گاه در کالس درس و 

مجالـس دینـي - مذهبـي، بـراي بزرگ ترهـای علـم و عمـل، تعیین تکلیـف مي کنند 
و یک طرفـه صـالح مي داننـد کـه فـالن مسـئله مطـرح شـود و یـا یک طرفـه صـالح 

نمي داننـد کـه فـالن مسـئله بـه اطـالع جامعـة علمـي و عمومي برسـد! یـا با طومارنویسـي ها، سـطح 
حـوزه و روحانیـت را بـه زیـر مي کشـانند برخورد جّدي شـود. همچنین دربـارة دخالت و عملکـرد و تأثیر 
منفـي برخـي از مؤسسـات حـوزوي بر اعتمـاد و حقوق و واکنش هـاي مردم و خانواده ها، بررسـي بسـیار 

الزم و ضـروري را از یـاد نبـرد. مـا در ایـن مختصـر ذیـل عنـوان فـوق بـه مهماتـي در ایـن خصوص به 
ترتیـب زیـر اشـاره مي کنیم:

الف( »عکس العمل حوزه و روحانیت در مقابل قصور و تقصیرها دربارة خانواده«؛
ب( »علـل و عوامـل عـدم واکنـش صریـح و شـفاف حـوزه و روحانیـت دربارة قصـور و تقصیـر دربارة 

خانواده«.
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و  قصـور  مقابـل  در  روحانیـت  و  حـوزه  »عکس العمـل  الـف( 
خانـواده«؛ دربـارة  تقصیرهـا 

حـوزه و روحانیـت در شناسـایي علـل و عوامـل و زمینه هـاي 
آسـیب در خانـواده، کنـش و واکنش هایـي داشـته و دارد؛ و نیـز در 
مقابـل قصـور و تقصیرهایـي که دربارة ایـن گروه مقدس وجـود دارد، 
عکس العمل هـاي متفاوتـي از او مشـاهده  شـده و مي شـود؛ مهم ترین 

آنهـا عبارت انـد از:
1.برخـي از آنهـا در ظاهر و پنهان از اسـاس، اهـل تکلیف و تذکر 
و ورود در این دسـت از مسـائل نیسـتند! اینها تخصصـًا از جرگة حوزه 

و روحانیت خارج هسـتند.
2.گروهـي از آنهـا تکلیـف و تقـوا را محـدود بـه بعضـي از چیزها 
مي داننـد و اهـل تذکـر نیسـتند. اینهـا معمـواًل بـر ایـن باورنـد که ما 
چـه کار بـه  کار آسـیب هاي خانواده هـا و جامعـه داریـم! وظیفـة مـا 
درس خوانـدن و درس دادن اسـت! و متأسـفانه عـده اي را بـا همیـن 

نـگاه، بي تفـاوت و خنثـي تربیـت مي کننـد! 
برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق فام را 
 بر باد قالشي دهیم، این شرک تقوا نام را)2( 

3.دسـته  اي هـم در اشـتباهات علنـي فقـط اهـل تکلیـف و تذکر 
پنهانـي  هسـتند. بـا اینکه معمـواًل اشـتباهات علني، تذکـرات علني، و 
اشـتباهات پنهانـي، تذکـرات پنهانـي را مي طلبـد؛ یعني: اگر اشـتباهي 
علني باشـد و سـاختار و بافتار حیات جمعي و اجتماعي را دچار مشـکل 
ـْر  و آسـیب سـازد، البتـه کـه بایـد شـجاعانه علنـي تذکـر داد؛ »َفَذکِّ

ـٌر.«)3(  )پـس تذکـر بـده، تـو فقـط تذکـر دهنـده اي.(  إِنَّمـا أَنْـَت ُمَذکِّ
زیـرا حیـات خانـواده و جامعـه ازجملـه مثـل قصـاص در ایـن گونـه 
واکنش هـاي درسـت دینـي و اجتماعـي نهفتـه اسـت و بـراي جامعـة  
ْکـری  تَْنَفـعُ  الُْمْؤِمنیـَن.« )4( ( و  ـْر َفـإِنَّ الذِّ ایمانـي، منفعـت دارد. »َو َذکِّ
تذکـر بـده؛ زیـرا تذکـر، مؤمنـان ]و جامعـة ایمانـي[ را نفع مي رسـاند. 
)امـا اگر حـوزه و روحانیت در مقابل اشـتباهات علني، بـه تذکر پنهاني 
دل خـوش کنـد، البته که راسـت و درسـت بـه تکلیف و تقـوا و نیز به 
سـود خانـواده و جامعـة ایمانـي، عمـل نکـرده اسـت. چون ایـن مدل 
تذکـر، بیـش از آنکـه به نفـع خانواده هـا و جامعة دیني باشـد در ظاهر 
بـه سـود خـود تذکر دهنـده و بـاب میـل اهل قصـور و تقصیر اسـت.

بـرگـو بـه آن شیـخ نظـر، دیـن را بگـو طور دگـر
وانگـه بِنِـه بـا مـا ز سـر، »ایـن شـرک تقـوا نـام را)5( « )6( 

4. بعضي هـا هـم اهـل تکلیـف و تذکـر هسـتند، ولـي همیشـه 
مي کننـد! احتیـاط 

نََمم در این یَم مردم، َکمم در این ُگهر قم
ـــذارد)7(  عبــا اگـر بُگـــذارد، قبــا اگــر بُگُ

٥. عـده اي هـم اهـل تکلیـف و تذکر هسـتند، ولي روش شـان به 
گل آرایـي و کارهـاي هنـري بیش تـر شـبیه اسـت. انـگار نه انـگار که 
بایـد گاه بـا روش جراحـي علمـي، دمل و تومـوري را از کالبـد خانواده 
و پیکـر جامعـه بیـرون بکشـند؛ هرچنـد مریـض مبتال خوشـش نیاید 
و از آن بترسـد و برایـش آثـار و هزینه هایـي سـنگیني داشـته باشـد و 
اطرافیـان و افـراد وابسـته، ناراحـت بشـوند و بـه گریـه بیفتنـد! ایـن 
عـده بـا ایـن شـیوه و بـا توقـف در آن، همـة اهـل قصـور و تقصیر را 
نازک نارنجـي و برایشـان فرصـت فرافکنـي و هوچیگـري را فراهـم 
 آوردنـد! معمـواًل اهـل قصـور و تقصیـر در ایـن گونـه مواقـع، بـا سـر 
و صـدا و اظهـار ناراحتـي، خودشـان و کارشـان را پشـت اسـم حریـم 

خصوصـي و آبـرو، پنهـان مي سـازند.
6. اشـخاصي نیـز در ظاهـر و پنهـان، اهـل تکلیـف و تقـوا و 
تذکرهـاي بجـا هسـتند و دینـداري همـه، دغدغـة آنها اسـت و درس 
خوانـدن و درس دادن را بهانـه نمي کننـد؛ بي تفـاوت نیسـتند، و بـا 
شـناخت دقیـق از دیـن و دینـداري و اشـتباهات و آسـیب هاي علنـي 
و مخفـي در جامعـه، عالمانـه و مؤمنانـه، صریـح، باتقـوا و اخالقمدار، 
بـدون توقـف در جنبه هـاي هنـري، بـا انتخاب درسـت، علیرغـم آثار 
و هزینه هایـي کـه دارد، دور از احتیاط هـاي آلـوده، از خودگذشـته، در 
مقابـل آنهـا بـه تکلیف شـان عمل مي کننـد و در حفـظ سـیر عبودیـت 
و حیـات طیبـة خانـواده و جامعـه، از هیـچ کوشـش و تذکـر علنـي و 

مخفیانـه، دریـغ ندارنـد! »آِه آِه َشـْوقًا إِلَـی ُرْؤَیتِِهـم .«)8( 
روي شـان ِسّر ِسـرور است نظـربازان را 
بـــا عیـار و َزِر نابنــد، ولي بعضي ها...

فکـرشان صاْف همــه، اهل وفـا، آسیمــه
پـاِي دل، پـا بـه رکابند، ولي بعضي ها...

بس عجب پاْک دل و ساده و بي غش گویـي
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مثـل یــک چشمـــۀ آبنـــد، ولي بعضي ها...
بـر ســـِر مــزرعــــۀ دل، تپـش احساسند

بـارش لطــف و سحابند، ولي بعضي ها...
در دِل سیـِل َخَسک هاي بـه ِگـْل آلــــوده 

جلوه ه اي غیـر حبابنـد، ولي بعضي ها...
روضۀ روح نوازند، پُر از شاخـــۀ ُگل

خوشـتر از عطر و گالبند، ولي بعضي ها...
ــِم ساقــي به بُـرون ریختـه اند باده اي از ُخُ

فرصـت بــزم شــرابنـد، ولي بعضي ها...
نـازک آواي وجـــودند، در آغـوش خدا
بَربط و چنـگ و َربابند، ولي بعضي ها...
من فداي لـِب یاراِن مسیحادِم خـــود

صـاحب سرِّ کتـابند، ولي بعضي ها...
آه که همواره به دیـِد ُرخشـــان مشتاقـم

آفتــابنـد و بتــابند، ولي بعضي ها...
یادشان بــر دِل دیـواِر دلم تــا آخر

مثل یک منظره قابنــد، ولي بعضي ها... )9( 
ب( »علـل و عوامـل عـدم واکنـش صریـح و شـفاف حـوزه و 

روحانیـت دربـارة قصـور و تقصیـر دربـارة خانـواده.«
متأسـفانه حـوزه و روحانیت، در این دسـت مسـائل بـه خاطر علل 
و عوامـل ظاهـراً نامعلـوم، آن گونـه کـه بایـد ورود پیـدا نمي کنـد و 
چنانکـه شایسـته اسـت عکس العمـل نشـان نمي دهـد. مهم ترین این 

علـل و عوامـل عبارت انـد از:
1. ظاهراً بي دلیل، مثل گروه اول.

2. بي تفاوت؛ 
نظریـة  نداشـتن  قبـول  بهانـة  بـه  عـده اي   .3
والیت فقیـه و مبانـي و مختصـات جمهوري اسـالمي 
کـه مـورد قبـول اکثریـت بوده، همیشـه سـاز مخالف 
مي زننـد و هـرکاري برایشـان بکنیـد بـاز معتـرض و 
ناراحـت هسـتند و همة مشـکالت جامعـه را به گردن 
از خودشـان سـلب  و  مي اندازنـد  حاکمیـت  و  نظـام 

مي کننـد! مسـؤولیت 
4. بعضي هـا مخالفـت را کالس مي دانند چنانکه 

عـده اي موافقت را اخالص گمـان مي کنند.
٥. وابسـتگي مالـي و سـازماني حـوزه و روحانیت 

بـه دسـتگاه های حاکمیتي؛
6. دغدغه هاي مادي / فردي؛

7. دغدغه هاي باطني و معنوي؛
8. احساس تکلیف نکردن؛

9. بهانه جویـي؛ امـا حقیقت چیز دیگري اسـت و 
آنهـا حقیقت را زیـر بهانه هایي - مثـل درس خواندن 
سیاسـي،  مسـائل  از  بي اطالعـي  و  دادن،  درس  و 

اجتماعـي، اقتصـادي، فرهنگـي، و نابلـدي و نداشـتن تخصص در این 
مسـائل، - پنهـان مي کننـد!

1٠.  قـدر و جاللـت؛ بعضي ها گرفتارحّب القاب و عناوین هسـتند، 
حّتـي در حـّد و شـأن و کالس و سـطح وقـار خودشـان نمي داننـد که 
در ایـن بـاره ورود کنند. منتظرند تا مسـئله به محضرشـان شـرف یاب 
شـود و ااّل ازنظـر خودشـان هیـچ تکلیفـي ندارنـد! انـگار نه انـگار که 
بایـد پـا جا پـاي »طبیـب دّوار«)1٠(  بگذراند! متأسـفانه اینها بـا اداهاي 
تصّنعـي، خودشـان را برخـالف تعلیم و تربیـت دیني، از دیگـران بهتر 
و باالتـر و باسـوادتر و باشـخصت تر و باهوش تـر مي داننـد! فقـط آنهـا 

هسـتند کـه به همـه جزئیات دقـت دارند!
11.  احتمـال ضـرر و احتیـاط؛ این افـراد با کوچک تریـن احتمال 
ضـرر، ورود پیـدا نمي کننـد و هیـچ عکس العملـي نشـان نمي دهنـد؛ 
یعنـي: شـاید در مجالـس خصوصـي، یواشـکي حرف و نظري داشـته، 
اهـل تحلیـل و توصیه باشـند، امـا در مجالـس عمومـي، در جایگاهي 
کـه هسـتند به صـورت علني، اصال و ابـدا دربارة قصـور و تقصیرهایي 
کـه دربـارة خانواده شـده، حـرف و نظـر و تحلیل و توصیـه اي ندارند! 
قابـل توجـه اینکـه: این آقایـان احتمال ضررشـان اصاًل دربارة مسـئلة 
شـرعي و یـا خانواده هـا و جامعـه نیسـت. بلکـه احتمـال ضررشـان 
اسـت!  و غیـرة خودشـان  و جایـگاه  دربـارة حـال و شـأن  بیش تـر 
ظاهـراً برخـورد بعضـي از دسـتگاه های حاکمیتـي برایشـان غیرقابـل 
پیش بینـي اسـت! یعنـي: نمي داننـد کـه آنهـا در قبـال ایـن خدمـت 
مقـّدس، چـه واکنشـي نشـان مي دهند، خوششـان مي آید یـا برعکس 
بدشـان مي آیـد! در نتیجـه: بـه همیـن خاطـر اهـل ریسـک نیسـتند 
و احتیـاط کـرده از اسـاس ورود 

پیـدا نمي کننـد!
از  تـرس  و  وهـم    .12
اینکـه  بـا  هزینـه؛  پرداخـت 
مي دانـد هـر انتخابـي هزینـه اي 
هزینـة   بایـد  هرکـس  و  دارد 
خـودش  را  خـودش  انتخـاب 
بدهـد، چنانکـه همـة حضـرات 
بودنـد  چنیـن  معصـوم)ع( 
حتـي  نیسـت  حاضـر  هـم  بـاز 
هزینه هـاي عدم ورود و نداشـتن 
عکس العمـل را هم کـه انتخاب 
اوسـت خـودش پرداخـت کنـد!

13.  فضیلت گرایـي فـردي؛ 
فـردي  فضیلـت  اهـل  عـده اي 
فضایـل  بـه  کاري  هسـتند. 
اجتماعـي ندارند! اصاًل خودشـان 
را خرج تحقق و ارتقاي سـالمت 
اجتماعـي نمي کننـد!  و فضایـل 
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فضیلتگرایيفردي؛
عدهاياهلفضیلتفرديهستند.
کاريبهفضایلاجتماعيندارند!

اصاًلخودشانراخرجتحققوارتقاي
سالمتوفضایلاجتماعينميکنند!

خیليمراقبندکهکسياز
دستشانناراحتنشود؛

دوستدارندهمۀمردمهمیشهازآنهاذکر
خیرداشتهباشند

وبگویندفالنيآدمخوبياست.
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خیلـي مراقبنـد کـه کسـي از دست شـان ناراحت نشـود؛ دوسـت دارند 
همـة مـردم همیشـه از آنهـا ذکـر خیر داشـته باشـند و بگوینـد فالني 
آدم خوبـي اسـت یـا آدم خوبـي بـود. متأسـفانه ایـن عـده، بـه همین 
خاطـر همة فضایـل اجتماعي را فـداي فضیلت گرایي فردي خودشـان 
مي کننـد! بـا اینکـه مخالفت مـردم جاهـل بـا پیامبـران)ع( ازجمله به 
خاطـر فضیلت گرایـي اجتماعـي آنهـا بـوده نـه فضیلت گرایـي فردي! 
بـه خاطـر مقابلـة پیامبـران)ع( بـا رذیلت هـاي اجتماعـي و بـه خاطـر 
بـوده اسـت. عجیـب  از رذیلت هـا  بـا دفـاع بعضي هـا  آنهـا  مبـارزة 
اسـت کـه علیرغـم داشـتن لبـاس فـرم روحانیت بـه عنـوان مرزبانان 
و سـربازان خـدا، در فضیلـت فـردي توقـف دارنـد! با اینکـه این لباس 
اصـاًل بـراي حفـظ فضیلت هاي فردي پوشـیده نمي شـود و بـراي این 

حـّد و سـطح، بـه آن ابـداً نیـازي نبـوده و نیسـت.
14.  داشـتن مانـع؛ مثـل اشـتغال و حضـور و عضویـت در مراکز 

علمـي و پژوهشـي و اجرایي!
1٥.  قطـع رابطـه بـا تـودة مـردم و خانواده هـا؛ عـدم حضـور در 
میـان آنهـا بـه خاطر اشـتغال و حضـور و عضویـت در مراکـز علمي و 

اجرایي! و  پژوهشـي 
16.  امـا در میـان حـوزه و روحانیت، شـخصیت هایي نیز هسـتند 
کـه عالـم و آگاه و تکلیـف محورنـد و جـز عمـل بـه کتاب و سـنت و 
کسـب رضـاي خـدا و قـرب به سـاحت ملکوتـي حضـرات معصوم)ع( 
و درسـت شـدن اوضـاع خانواده هـا و جامعـه، و تکامـل آنهـا، هدفـي 
را دنبـال نمي کننـد و هیـچ کـدام از مـوارد فوق الذکـر باعـث قصـور و 

تقصیـر آنهـا و مانـع ورود آنان در مسـائل 
خانـواده و جامعه نشـده و نمي شـود. عالم، 
از  نتـرس،  شـجاع،  نّقـاد،  مّتقـي،  آگاه، 
خودگذشـته، دیگرگـرا و.... ایـن اشـخاص 
مخلصانـه  خدمـات  علیرغـم  متأسـفانه 
و  لطفـي  کـم  دچـار  گاه  مؤثرشـان،  و 

مي شـوند!!! تکفیـر  و  بي مهـري 

بزرگوارخدایا بهحق مرداني
که عارفان جمیالند و عاشقان جمال
مبارزان طریقت که نفس بشکستند
به زور بازوي تقوا و لِلُْحروِب ِرجال

ُسوَن لَُه بِالَْخِفيِّ َو اإْلِْعالن ُیَقدِّ
ُیَسبُِّحوَن لَُه بِالُْغُدوِّ َو اآْلصال

مراد نفس ندادند از این سراي غرور
که صبر پیش گرفتند تا به وقت مجال
قفا خورند و مالمت برند و خوش باشند

شب فراق به امید بامداد وصال
به سّر سینۀ این دوستان َعلَي التَّْفضیل

که دست گیري و رحمت کني َعلَي اإْلِْجمال
رهي نمیبرم و چارهاي نمیدانم

به جز محبت مردان مستقیم احوال)11( 

3. حرف هاي آخر:
3-1. تورنـادو )Tornado( گردبـاد و سـیاه بادي اسـت کـه در 
مقیـاس خـود شـدیدترین و ویرانگرتریـن آشـفتگي جـّوي بـه شـمار 
مي آیـد، اما بـا این حال روي نقشـه هاي اسـتاندارد هواشناسـي، کم تر 
مي تـوان آن را شناسـایي کـرد. )12(  شـروع تشـکیل تورنـادو هرچنـد 
بـاالي سـر همة خانه هـا و سـاختمان ها و تأسیسـات و موجودات روي 
زمیـن اسـت، امـا با سـرعت و قدرتـي کـه دارد هم زمان از بیـخ و بن، 
خانه هـا و بناهـا و همـة تأسیسـات و موجوداتـي کـه سـر راه او قـرار 
مي گیرنـد را جابجـا کـرده، از زمیـن مي کنـد و آنها را درهم شکسـته، 

در هـوا پـرت کـرده، خرد مي سـازد.
بـه نظر مـا در دورة معاصر، گرفتـار »تورنادوي خانواده« هسـتیم 
و ظاهـراً کم تـر کسـي آن را حـس مي کنـد و خطـر آن را مي دانـد! 
شـروع تشـکیل تورنـادوي خانواده، هرچند باالي سـر همـة خانواده ها 
اسـت، امـا هم زمـان از بیخ و بـن، عقیـده و اخالق و تمایـالت و ادب 
و سـبک زندگـي خانواده هـا و تلّقـي آنها از کمـاالت و لـّذات را جابجا 
کـرده، و در حـال از جـا   کندن و پـرت و خرد کـردن و بي اعتبار و پوچ 

سـاختن آن در حـال و هواي غفلت ماهاسـت!
غفلت از حادثۀ دهر بالست

در ره سیـل، غنـودیـم عبث)13( 
هـم  تقصیـر  و  قصـور  ایـن   .2-3
و  نظـام  عیـب  هـم  و  خانواده هـا  عیـب 
دسـتگاه های حاکمیتـي و هـم عیـب حوزه 

اسـت.  روحانیـت  و 
3-3. مـردم و خانواده هـا ایـن چیزهـا 
را مي بیننـد و مي فهمنـد، و متأسـفانه عـدم 
ورود مدعیـان را هـم مي بیننـد و مي فهمند 
و از آن رنـج مي برنـد! اینهاسـت کـه آنها را 
به آسـیب کشـانده اسـت! بـه قـول مرحوم 
محمدحسـن معیـري، متخلص بـه »رهي« 
کـه در »عشـق ایـران« و بـا همیـن عنوان 

سـروده است:
بــه بیچاره مردم نکــویـي کنیـــم
ستمـدیـده را چـاره جـویـي کنیــم
ز دانش چراغي است ما را به دست
فضیلـت شنـاسیم و دانش پـرسـت

بـه نیکـي کـه پیـرایۀ گنـج مـاسـت
غـم و رنج مـردم، غم و رنج ماست)14( 
و  هـا  بـازاري  بـه  کـي  تـا   .4-3
ُخرده فروش هـاي بیچـاره، بجـا گیـر بدهیم 
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متأسفانهقدرتابزارنوآمدونیز
قدرتبیرونازخانه،علیهخانهو
خانوادهخیليزیادشدهاست.
توگویيپدرومادررابهطور
کاملخلعسالحومنفعلو

مستأصلکردهاست.
قاطبۀنسلامروزي،مسحورابزار
نوپدیدوجدیدندوبارویکردهاي
مفرطصنعتيوخودشیفتگي
وباورهايکاذب،چندانبدشان

نميآیدخودشانرا
بزرگترازهمهخیالکنند!
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و بگوییـم: اگـر در معامـالت وزني، یـک ذّره، ترازوي شـما این طرف 
و آن طـرف بشـود، و درآمـد حـرام از آن را خـرج لقمـة خانواده هایتان 
بکنیـد، چنیـن مي شـود و چنان خواهد شـد، امـا در بارة ایـن اختالس 
رسـمي و نـرم و بـاکالس ماهانـه، کـه حیـات و سـالمت جسـمي، 
روانـي، اجتماعـي و معنـوي خانواده هـا و نسـل جـوان و کل جامعه را 
بـه نشـتي کشـانده و به ضـرر و خطـر انداختـه، و در اعتمـاد و اخالق 
و رفتـار عمـوم، اثـر بـد و بدتـر گذاشـته و قیامتـي برمـال کـرده، هیچ 
کـس بخصـوص حوزه هاي علمیـه هیچ نمي گوینـد؟! و متأسـفانه گاه 
بـر عکـس، اعتراضات بجـا و مخلصانـه و مفید را نابجـا و کفر و ُمضر 

مي داننـد!!
دل به تو دادیم و شکستي، برو
سینـۀ مــا را چـو بخستي، برو

داد دل از پیش تـو مي خـواستـم
»چون که خـدا را نـ«پرستـي، برو)15( 

3-٥.بـه نظـر نویسـنده: انقالبي سـاکت در این قضیـه و انقالبي 
مبتـال، هـر دو را باید مقصر دانسـت. 

3-6.اي کاش پـس از پیـروزي انقـالب اسـالمي، 
اقدامـات  همـة  و  می گرفتیـم  جـّدي  را  خانـواده  گـروه 
و اهتمام هـاي خـود را بـا محوریـت توجـه بـه خانـواده، 
و  خانـواده  خـود  تـا  مي کردیـم!  پیگیـري  و  پي ریـزي 

جامعـه ایـن همـه آسـیب نبینـد کـه دیـده اسـت!!
3-7.اي کاش همانجـوري کـه انقـالب اسـالمي با 
قـدرت آگاهي و منطق شـجاعت شـروع کـرد و به قدرت 
و پیـروزي رسـید بـا قـدرت و شـجاعتي کـه در آگاهي و 
منطـق اسـت بخصـوص دربارة اعضـاي همـة خانواده ها 
ادامـه مـي داد! شـاید همه بلـد باشـیم کـه: بي اعتنایي به 
حرف هـاي مفـت، قـدرت و تدبیر اسـت، چنانکـه اعتناي 
بـه حرف هـاي حسـابي هـم قـدرت و تدبیـر بجـا بـه 
شـمار مي آیـد و کالس همـه، بخصـوص خانواده هـا را 
بـاال مي بـرد و بالعکـس، عکـس، تـا بـوده همیـن بـوده 
کـه: سـوء ظـن بـه خودیهـا مثل حسـن ظـن بـه بیگانه 
خطاسـت و همه را از درون فشـل مي سـازد و کالسـي را 
کـه جامعـة دیني اسـتحقاق آن را دارد به زیر مي کشـاند.

3-8.متأسـفانه قدرت ابزار نوآمـد و نیز قدرت بیرون 
از خانـه، علیـه خانـه و خانواده خیلي زیاد شـده اسـت. تو 
گویـي پـدر و مـادر را به طور کامـل خلع سـالح و منفعل 
و مسـتأصل کـرده اسـت. قاطبة نسـل امروزي، مسـحور 
ابـزار نوپدیـد و جدیدند و با رویکردهـاي مفرط صنعتي و 
خودشـیفتگي و باورهـاي کاذب، چنـدان بدشـان نمي آید 
خودشـان را بزرگ تـر از همه خیـال کنند! حتـي بزرگ تر 
از پـدر و مادرشـان که بایـد در مقابل آنها بـه تمام معني، 
»خفـض جنـاح«)16(  و تواضع داشـته باشـند. اي کاش 

در روزگار مـا بچه هـا در کنـار والدیـن دیـده مي شـدند نـه بیـرون از 
خانـه و خانـواده، فریفتـه، مقابل و علیـه خانه و خانـواده و والدین!!!

3-9.بـه اعتقـاد بعضي هـا پیچیدگـي سیاسـت خارجه و دشـمني 
پرالیـة دشـمنان خارجـي و ضـرورت توجـه تـاّم و تمـام بـه بازیهاي 
جهانـي و نحـوة چینـش ُمهره ها،  باعث شـده دسـتگاه های حاکمیتي، 
ناخواسـته از مسـائل درون و خانواده هـا غفلـت کننـد، شـاید. چون در 
هـر صـورت، وضعیت خانواده در داخل کشـور، به نفع دشـمنان شـده! 

و بـاز به سـود کشـور و خانـواده نبوده و نیسـت!
حاکمیتـي  دسـتگاه های  تقصیـر  و  قصـور  تردیـد  3-1٠.بـدون 
بخصـوص بعضـي از اشـخاص حقیقـي کـه در آن ورود دارنـد و نیـز 
روحانیـت، دمینویـي اسـت کـه همـه را به قصـور و تقصیر مي کشـاند 
و همـة زحمت هـا را جلـوي چشـم همـه، آوار مي سـازد. از ایـن رو،  
روحانیـت و دسـتگاه های حاکمیتـي بـا دلسـوزیهاي بجایي کـه دارند 
بایـد بـا کمـک خـود خانواده هـا روزنه هـاي نفـوذ آسـیب در خانـواده 
را خیلـي خیلـي جـّدي بگیرنـد و بـراي تقـواي همـه قدمـي بردارنـد 
و آسـیب زدایي از گـروه خانـواده را 
بـدون نـگاه کاسـبي، از مهم تریـن 
وظایـف اولیـة خودشـان بداننـد و 
دربـارة آن بـدون معطلـي، گروهي 
مشـکل  کـه:  چـه  کننـد.  اقـدام 
جمـع، فقـط بـه دسـت جمـع حل 

مي شـود.
3-11.روحانیت آگاه و دلسـوز 
باید مثل همیشـه سـرباز خدا باشد 
و بـا علـم و عمـل و تعهـد و مـدد 
غیب)عـج(،  پرده نشـین  از  جویـي 
چیزهـا،  از  خیلـي  بـه  بي اعتنـا 
بـه  را  خانـواده  حقـوق  و  مسـائل 
راسـتي و درسـتي بیـان کنـد و در 
حفـظ و صیانـت از بـاور توحیـدي 
و معارفـي خانـواده و نیـز حفـظ و 
صیانـت از خـط سـیر عبودیـت در 
خانـواده، مطابـق با قرآن و سـنت، 
بسـیار بکوشـد تـا خانـوادة آگاه و 
بـاکالس متدیـن و مذهبـي، به راه 
بازگـردد و پایـدار بـه بـار بنشـیند.

3-12.بـه نظـر نویسـنده، این 
افزایـش  بـه  تقصیرهـا  و  قصـور 
قـدرت بیـرون از خانـه و خانـواده، 
علیـه خانه و خانـواده، کمک کرده 
اسـت! و متأسـفانه در مقابل آن نیز 
به سـود خانـه و خانواده، درسـت و 
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همهآسیبنبیند
کهدیدهاست!!
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درخـور، کاري نشـده و پشـت والیـت در خانـواده کـه امـري اصیل و 
بـه عمـر آدم، سـابقه دار اسـت و از نصـوص وحیانـي و دیني، پشـتوانه 
دارد خالـي گذاشـته شـده! به عنـوان نمونه: نسـل جوان و تـودة مردم 
و بیش تـر خانواده هـا بـا گذشـت نزدیـک بـه چهـار دهـه از انقـالب 
اسـالمي، هنـوز اطـالع درسـت و درخـوري از اصل و کیفیـت والیت 
و شـخص ولـّي در کانـون خانـواده و ضـرورت التـزام عملـي اعضاي 
خانـواده بـه آن ندارنـد! بـا اینکـه دسـتگاه های حاکمیتـي و اشـخاص 
مرتبـط بـا آنهـا مي توانسـتند در کنار مسـئلة مشـابه، به طور شـفاف و 
برجسـته در بـارة ایـن اصـل دینـي و مذهبـي نیـز آمـوزش و تبلیغات 
گسـترده و جـّدي  داشـته باشـد! البتـه نـه به طـور افراطـي کـه به آن 

آسـیب وارد کرده باشـند.
برفـت عمــر و نرفتیـم راه شـرط و ادب

به راستي که به بازي برفت چندین سال)17( 
هرچـه  بـه  هرکـس  الهـي  قامـوس  در  معتقدیـم:  3-13.مـا 
دل مشـغول و سـرگرم اسـت بـه همـان چیـز واگـذار مي شـود. اگر به 
دنیـا، بـه دنیـا! اگـر بـه آخـرت، بـه آخـرت!  و اگـر به خـدا، به خـدا، و 

خداونـد امـورات او را عهـده دار مي شـود.
یـک رباعـي اسـت که بـا انـدک تفاوتي به سـه شـاعر: باباافضل 
کاشـي و شـمس مغربـي و ابوسـعید ابوالخیر، منسـوب اسـت و با این 

نظـر و بیان ما بسـیار تناسـب دارد:
تا در طلب گـوهـر کاني، کاني
تا در پي عمـر جاوداني، جاني

من فاش کنـم حقیقت مطلـق را
هرچیز که در جستن آني، اني

وقتـي متولیـان فرهنـگ دینـي، بـا همـة کـّر و فـّري کـه پیـدا 
کردنـد، یـا خـود خانواده هـا، بـه قـرآن و سـّنت )= اساسـنامة زندگي( 
توجهـي ندارنـد و حکـم خدا را در شـرایط کنونـي با تقصیـر نمي دانند 
و یـا بـه هـر دلیلـي، حکـم الهـي را نادیـده مي گیرنـد و یـا برایشـان 
اولویتـي نـدارد البتـه کـه بایـد بـه همـان چیـزي کـه در آننـد واگذار 
شـده باشـند! و البتـه کـه اوضـاع ایـن مي شـود کـه شـده اسـت و ما 
ایـن مي شـویم کـه شـده ایم! و بـا هزینه هایـي کـه مي شـود، انـگار 
هیـچ چیز، درسـت نمي شـود و بـا اینکـه مي چرخیم، زندگـي و تکوین 

بـا مـا قهـر کـرده، بـه سـود مـا نمي چرخد!
»َظَهَر الَْفسـاُد ِفـي الَْبرِّ َو الَْبْحِر بِما َکَسـَبْت أَْیِدي النَّـاِس لُِیذیَقُهْم 

بَْعـَض الَّذي َعِمُلوا لََعلَُّهـْم َیْرِجُعوَن.« )18(  
)فسـاد و خرابـي بـا دسـت هاي کسـب خود مـردم، در خشـکی و 
دریـا پدیـدار شـد، تا )تـاوان( برخـي از کارهایي کـه انجام دادنـد را به 

آنها بچشـاند! شـاید کـه بازگردند.(
حکم خداي متعال دربارة خانواده این است:

»یـا أَیَُّهـا الَّذیَن آَمُنـوا ُقوا أَنُْفَسـُکْم َو أَْهلیُکـْم ناراً َوُقوُدَهـا النَّاُس 
َو الِْحجـاَرُة َعلَْیهـا َمالِئَكـٌة ِغـالٌظ ِشـداٌد ال َیْعُصـوَن اهلَل مـا أََمَرُهـْم َو 

َیْفَعُلـوَن ما ُیْؤَمـُروَن.« )19( 
)ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد خـود و خانـواده خویـش را از 
آتشـی کـه هیـزم آن انسـان ها و سنگهاسـت نگـه داریـد؛ آتشـی که 
فرشـتگانی بـر آن گمـارده شـده کـه خشـن و سـختگیرند و هرگـز 
فرمـان خـدا را مخالفـت نمی کننـد و آنچـه را فرمـان داده شـده اند 

می نماینـد!( اجـرا  کامـل(  )به طـور 
وقتـي وجـود و حضـور و وصـي و وصیت هاي حضرت موسـي)ع( 
از طـرف بني اسـرائیل نادیـده گرفتـه شـد، البتـه کـه استحقاق شـان 
»سـامري« و »گوسـالة سـامري« مي شـود. وقتـي ده فرمـان را رهـا 
کردنـد، البتـه کـه بایـد مجـذوب و مبهـوت و مسـحور بـادي کـه از 
واگـذار  بـاد  همـان  بـه  و  مي شـدند  مي شـد  خـارج  آهنـي  گوسـالة 

مي گشـتند.
هرکـس بـه وجـود و صایـاي انسـان هاي کامـل و معصومـي که 
بـه منزلـت موسـي)ع( و هـارون)ع( هسـتند، بي اعتنایـي کنـد البته که 
جـزاي او سـرگرم شـدن بـه هواهـاي نفسـاني و گوسـاله هاي نویـن 

سـامري خواهـد بود!
آزرده خاطرم ز خدایان نوپدید

تجدید ال اله و ایمانم آرزوست)20( 
وقتـي در دسـتگاه های حاکمیتي عـده اي از اشـخاص حقیقي که 
در آن ورود دارنـد و نیـز خانواده هایـي، نسـبت بـه دسـتورات قرآنـي 
بي اعتنـا باشـیم و سـر و دلمـان به جاهـا و چیزهاي دیگر، گرم باشـد، 
البتـه کـه بـه همـان چیزهـا واگـذار مي شـویم و بـا همة آسـیب هایي 
کـه دارد بـه گردن مان آویخته مي شـود. بلکـه اآلن نقداً آویخته شـده 
نَْیا آِخـَرة.« )21(  )با  اسـت کـه به فرمودة رسـول خـدا)ص(: »إِنَّ َمـعَ  الدُّ
دنیـا آخرتـي،  معیـت دارد.( و چنانکـه در قـرآن کریم آمده اسـت: »أاَل 
الِمیـنَ  فـي  َعـذاٍب ُمقیٍم.« )22(  )آگاه باشـید که ستم پیشـگان در  إِنَّ الظَّ
عـذاب پایـدار هسـتند.( و یقینـًا نقـداً در ان اقامـت دارنـد و البتـه کـه 
ایـن همـه بار سـنگین، حرکت به سـامان همـه، بخصـوص خانواده ها 
را سـنگین تر سـاخته اسـت، بـه انـدازه اي کـه در این هوا، تـا دو نفس 
بـه طـرف آموزه هـاي ناب دینـي مي آییـم، قلـب قبول مان به شـماره 
مي افتـد و رنـگ تغییـر و تحول مـان، مثـل مّیـت، بي رنـگ مي شـود!
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مهدیا!
تـو یـادگـار خـدایـي، خــدا کنـد که نیایي

تو خیر هر دو سرایي، خدا کند که نیایي
ببیـن غبـار هـوس را، دل بریده نفس را

در این چنیـن هوایـي، خدا کند که نیایي)23( 

پانوشت ها: 
1. سـراینده اش را نیافتـم. آنچـه از سـعدي بـه مـا رسـیده ایـن بیـت اسـت: »رنـگ 
رخسـاره خبـر می دهـد از حـال نهانـم«. رک. دیـوان سـعدي، غزلیـات، غـزل 417، 

.1 بیت
2. کلیات سعدي، غزلیات، غزل شمارة 1٥، ص416.

3. غاشیه/21.
4. ذاریات/٥٥.
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عوامل اختالف زا
در زندگی خانوادگی ابتدا باید زمینه های اختالف زایی را شناخت و از پیدا 
شدن آنها جلوگیری کرد تا اختالف حاصل نشود و اگر در اثر جهالت یا رفتار 
غلط اختالف حاصل شد، باید با تدبیر به حل آن اقدام کرد. در این نوشته ابتدا 
به معرفی عوامل اختالف  زا می پردازیم و در مرحله بعد چگونگی مدیریت 

اختالفات را مرور می کنیم.
متأسفانه بسیاری از افراد رفتارهای ناپسند و مشکل زایی دارند، ولی خطا 
بین نیستند و عیب خود را نمی بینند و غفلت، آنان را از اصالح باز می دارد. ابتدا 
به نمونه هایی از سلوک نامناسب و اختالف زای زناشویی توجه می دهیم، بدان 
امید که غافالن خطاکار و مرتکب را به خود آورد و آنان را بر درست کردن 

رفتار ناپسند خود مصمم گرداند.

1- انتخاب ناهمسان
بسیاری از نابسامانی های زندگی به »انتخاب ناهمسان« باز می گردد. اگر 
زن و مرد پیش از ازدواج در انتخاب خود، معیار »همسان گزینی« را در گونه های 
مختلفش رعایت می کردند و سعی می کردند همسری برای خود برگزینند که از 
جهات مختلف )سنی،ظاهری، خانوادگی، علمی، مادی، معنوی، روحی و...( هم 
افق با خودشان بود، در زندگی راحت می توانستند به همگرایی برسند و همای 

سعادت را شاهد باشند. به موارد زیر توجه کنید:
خانمی که برای طالق گرفتن از همسرش به دادگاه طالق مراجعه کرده 
بود، اظهار داشت: در وضع روحی بدی بودم که این مرد با وجود 22 سال تفاوت 
سنی از من خواستگاری کرد. فکر کردم سن و سال و تجربه او موجب می شود 
قدر زندگی با من را بداند. از این رو جواب مثبت دادم، ولی هر چه از زندگی 
مشترک مان می گذشت، بیشتر متوجه ناهمگونی با او شدم )یکی درونگرای پیر 
و دیگری بیرون گرای جوان(. او می خواهد من نیز مانند او گوشه خانه اسیر 

رختخواب باشم و غرولندهای او را بشنوم.)1( 
مِن جوان، پرشور، با نشاط و فعال را به پیرمردی شوهر دادند که صورت و 
سیرتی ناپسند داشت و اخالق، رفتار و گفتارش مخالف انتظار، روحیات و آرزوی 
من بود. می خواستم گردش و تفریح کنم، به باغ و صحرا بروم، بدوم، بجهم 
و...، او می خواست یک جا بنشیند، یا بخوابد، از سرما و گرما ناراحت بود، نه شعر 

می فهمید و نه از گفتار ادبی خوشش می آمد.)2( 
یکی از پژوهشگران با شماری از زناِن شوهردار گفتگو کرده و پرسیده:

»اگر مرد بودید، چگونه همسری انتخاب می کردید؟« جواب بیشتر خانم ها 
مؤید آن است که انتخاب ناهمسان در زندگی آنان احساس می شود و در دل 

خود نبودن آن را خواهان می باشند. به جواب ها توجه کنید:
»فردی را انتخاب می کردم همشأن خانواده خود، با ظاهری نسبتاً زیبا و از 

لحاظ تحصیالت همردیف خودم«؛
»فردی که از لحاظ مادی و معنوی همشأن خودم باشد.«؛

»همسری انتخاب می کردم که با خانواده ام همسان باشد و از لحاظ 
تحصیالت تقریباً مساوی خودم باشد و خانواده ام او را بپذیرند، زیرا زن در بین 

خواستگارانش بهترین را انتخاب می کند، نه فرد ایده آلش را.«؛
»همسری انتخاب می کردم که از نظر منزلت و مقام همشأن و همرتبه 

خودم باشد تا همفکر، همراه، همدل، همراز و همسفرم باشد.«

جواب ها همه تأکیدی بر »همسان گزینی« است. البته تأمل و دقت در 
جواب های دیگر نیز جالب و آموزنده است:

»همسری انتخاب می کردم که متکبر و شلخته نباشد.«؛
»اگر مرد بودم، از اینکه همسرم فعالیت اجتماعی دارد و در آن موفق است، 
خوشحال می شدم، نه اینکه به او بگویم »یا من یا کار!«؛  »ابتدا دختر مورد 
عالقه ام را دورادور زیر نظر می گرفتم تا با شیوه رفتاری وی با دیگران آشنا شوم 
و تنها به پرسیدن چند سؤال، آن هم در مراسم خواستگاری بسنده نمی کردم.«؛ 
»همسری انتخاب می کردم که در درجه اّول معتقد، درستکار، باگذشت و 
مثبت اندیش باشد و در درجه دوم مفهوم محبت کردن را بداند.«؛ »همسری 

انتخاب می کردم که با خانواده همسرش مثل خانواده خودش مهربان باشد.«
جواب های فوق حاکی است که قدم اول برای استحکام خانواده باید زمان 
تشکیل آن برداشته شود و با انتخاب صحیح، آگاهانه و همسان، زمینه های 
همگرایی بعد از ازدواج فراهم گردد و با تدبیر و مدیریت این زمینه ها، زندگی 

خانوادگی مستحکم و پرعطوفتی تدارک دیده شود.

2- انتظارات فراوان، چشمه جوشان نارضایتی 
انسان ها از اطرافیان خود خواسته هایی دارند که می تواند کم یا زیاد باشد. 
در تربیت دینی بنا بر آن است که انسان ها را به مبارزه با توقعات وادارند، زیرا 
انتظار و چشم داشتن به دیگران به طور طبیعی با ناکامی کم و زیاد روبه رو 
می گردد. ناکامی ها عقده هایی در روح و روان فرد می شوند و زندگی اش را با 
مشکل مواجه می سازند. مؤمن باید انتظارش را فقط متوجه خداوند کند و چشم 
امید از غیر خدا ببندد. جمالت زیر از امامان معصوم آموزنده این فضیلت است:

»خدایا، مرا از بندگانت بی نیاز کن.«)3(
»خدایا، با بخشش بیکران خود مرا از بندگانت بی نیاز کن.«)4(

مانند این آموزه ها در دعاها فراوان است، ولی این ویژگی، مرتبه ای بلند 
است که همگان بدان نمی رسند اما می توان با »توقع و انتظار زیاد« مبارزه 
کرد و به کاهش توقعات همت نمود. خواسته و انتظارِ فراوان، چشمه جوشان 

نارضایتی است. به مواردی توجه کنید:
بیشتر  نق های من  روز  و هر  بودم  نق زنی  انسان  ازدواج،  ابتدای  »از 
می شد. همیشه وقتی شوهرم به منزل می آمد، از کارهای فراوان منزل شکایت 
می کردم و اظهار خستگی می نمودم و کار شوهرم در اداره را آسان می شمردم 
و با کار خودم در منزل اصاًل قابل مقایسه نمی دانستم. حقوق او را کم حساب 
می کردم و انتظارات فراوان حاصل نشده از او را شماره می کردم. سال ها شوهرم 
نق زدن های فراوان مرا تحمل کرد با اینکه اصاًل در خانه آسایش و آرامش 
نداشت تا اینکه ناچار شد به کانون دیگری برای یافتن آرامش اقدام کند. وقتی 
از اقدام او برای تجدید فراش خبردار شدم، تازه از خواب بیدار گشتم. شوهرم 
در برابر اعتراض شدید من گفت: تو زندگی را برای من کوفت کردی. هیچ 
گاه فکر نمی کردی که من روزی دو جا - صبح تا ساعت دو در اداره و تا شب 
در شرکت - کار می کنم تا چرخ زندگی مان بچرخد اما شب که خسته و ُخرد 
به منزل برمی گشتم، تازه با تقاضاها و شکایت های بی حد و حساب تو روبه رو 
می شدم؛ باالخره از زندگی با تو و از خانه تو بیزار گشتم و چون بچه دار بودی 
و نمی خواستم با طالق دادنت، بچه هایم بی مادر شوند، به دنبال یافتن آسایش 
در جای دیگر برآمدم. اقدام همسرم به تجدید فراش و یافتن کانون دیگر برای 
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آرامش، مرا به خود آورد و تالش کردم با تغییر رفتار، شوهرم را 
دوباره به خانه بازگردانده و به زندگی عالقه مند سازم. باالخره پس 
از شش ماه موفق شدم و این درس را گرفتم: همسرم بیرون از 
خانه به اندازه کافی خسته می شود، نباید در خانه با نق زدن و 

شکایت و زیاده طلبی او را خسته تر کنم.«)٥( 
»زندگی خوشی داشتیم؛ تا اینکه اولین فرزندم به دنیا آمد و 
پدر و مادرم سیسمونی مختصری به ما دادند. از آن به بعد همسرم 
با خسیس خواندن آنها مرتب نزد من به آنان بی احترامی می کند 

و مرا مضطرب و ناراحت کرده است.«)6( 
این که فرد باال پدر و مادر همسرش را خسیس می  شمارد، 
سرکوفت می زند، زندگی را برای همسرش و بالمآل خودش جهنم 
کرده، ناشی از زیاده طلبی اوست. او اگر به همان سیسمونی کم 
پدر و مادر همسرش قانع بود، به جای سرکوفت زدن، تشکر 
میکرد و همسرش را شاد و عاشق خود و زندگیاش می ساخت.

3- رفتارهای گمان برانگیز و ویرانگر
اگر زن و شوهر به یکدیگر اعتماد داشته و هر کدام دیگری 
را از آِن خود بداند و مطمئن باشد که مورد خیانت وی واقع 
نمی شود، اطمینان و اعتماد به استحکام پیوند آنان می انجامد 
و سختی های زندگی را قابل تحمل بلکه لذت بخش می سازد. 
مشکل آنجا بروز می کند که اعتماد خدشه دار شود. رفتارهای 
نادرست و گمان برانگیز هر یک از زن و شوهر در بی اعتمادی 

دیگری نقش اساسی دارد. توجه کنید:
»زنی پس از سی و دو سال زندگی مشترک، سرانجام برای 
گرفتن طالق به دادگاه مراجعه کرد و در بیان علت تقاضای 
طالقش گفت: شوهرم عادت کرده با هر زنی که می بیند، شوخی 
کند.«)7( ؛ »شوهرم به دوستانم اظهار عالقه می کند، اظهار عالقه 
آنقدر آشکار است که آنان از ترس، دعوت من را نمی پذیرند و از 
آمدن به منزل ما خودداری می ورزند و می گویند: »شوهرت نسبت 
به ما نظر دارد!« این مسئله مرا به شدت پریشان و پیش دوستانم 

سرشکسته ساخته است.«)8( 
رعایت نکردن حریم، در آمد و شد با نامحرمان و برقراری 
دوستی های صمیمی با جنس مخالف به طور طبیعی بخصوص 
برای همسر فرد )زن یا شوهر(، سوءظن برانگیز است. افراد باید 
در ارتباطهای خانوادگی یا محیط کار با نامحرمان، حریم های 
خصوصی را مراعات کنند؛ نه اجازه دهند کسی در حریم آنان وارد 
شود و نه خود به حریم دیگران سرک بکشند. رفتار در محیط کار 
و اجتماع با جنس مخالف باید به حدی سالم و صحیح باشد که 
به هیچ وجه بدگمانی و سوءظنی پیش نیاورد. البته ممکن است 
بعضی سوء ظن ها بجا نباشد، ولی در همان موارد هم ممکن است 

بتوان به نوعی جلوی آنها را گرفت. به یک مورد توجه کنید:
»دکتر دندانپزشکی از گمان های فراوان و بی جای همسرش 
به دادگاه شکایت برد و با مطرح کردن شکایتش معلوم شد چون 

دندانپزشک موّقر و خوش تیپی است، مریض های زن بخصوص 
زن های جوان به او مراجعه می کنند. روزی خانمش برای دیدن 
او به مطب مراجعه کرده و بدون اینکه به منشی اطالع دهد، در 
اتاق انتظار نشسته و با زن جوانی از مراجعه کنندگان سِر صحبت 
را باز کرده است. زن جوان گفته: چون آقای دکتر مرد موقر و 
خوش تیپی است، به او مراجعه کرده است. شنیدن این جمله زن را 
بدگمان و مضطرب کرده و به اختالف با شوهر کشانده است.« )9( 
ممکن است این خانم را برای گمان بی جا محکوم کنیم، ولی 
الحق و االنصاف باید به او حق داد که نگران شود و باید شوهر 
خوش تیپ، موقر و متین این خانم از پذیرفتن زن های جوان و 
خوش تیپ خودداری ورزد تا هم زمینه بدگمانی برای همسرش 
فراهم نشود و هم خودش از افتادن در باتالقهای هالک کننده در 
امان باشد. اگر در ارتباط های کاری دقت نشود و آداب آن رعایت 
نگردد، به جاهای باریک ختم می شود و پیامدهای ناگواری دارد. 

به یک نمونه عبرت انگیز و ناراحت کننده توجه کنید:
»با همسر اّولم زندگی خوب و آرامی داشتم تا اینکه سال 
٥9 صاحب پسری شدم و بر شادی ما افزوده گشت. در دوران 
جنگ زنم ماهها دوری مرا تحمل کرد و زندگی را اداره نمود تا 
من در جبهه دفاع از حق و وطن حاضر گردم. بعد از جنگ با 
خانواده ای از آوارگان جنگی آشنا شدیم و آمد و شد و صمیمیت 
بین ما حاکم شد، به طوری که با هم به مسافرت های بین شهری 
به  دوستم،  خانِم  و  من  بین  صمیمی  برخوردهای  می رفتیم. 
عالقه مندی متقابل ما و بی عالقه شدن او به همسرش منجر 
شد و رابطه زناشویی آنان رو به سردی و اختالف گذارد. در یکی 
از مسافرت ها حس کردم همسر دوستم توجه خاصی به من دارد 
و نگاهش بسیار گرم و پرحرارت است؛ تا اینکه روزی پنهانی و 
بی مقدمه عالقه مندی اش را مطرح کرد و گفت که قصد دارد از 
همسرش جدا شود تا بتواند با من ازدواج کند و من هم به او قول 
مساعد دادم. مدتی بعد از دوستم جدا شد و شوهر و پسرش به 
خوزستان بازگشتند و خودش بعد از تمام شدن عّده اش، به عقد 
من در آمد. در این فاصله همسرم از جریان آگاه نبود و رابطه های 
خانوادگی قطع شده بود و او مرتب از من جویای احوال دوستم و 
خانواده اش بود. با ازدواج او با من، همسر و فرزندش او را بی وفا 
و خائن خواندند و پسرش او را از خود راند. همین وضع سبب شد 
در عذاب وجدان گرفتار شود. باالخره چهار ماه بعد از ازدواج مان 
روزی گریان به خانه ما آمد و جریان را به اطالع همسرم رساند. 
همسر و پسر من نیز با شنیدن این اتفاق مرا خائن و بی غیرت 
و... نامیدند و از خود راندند. حتی پسرم حاضر نشد مرا از جریان 
ازدواجش مطلع کند و در آن شرکت دهد. همسر دومم نیز پس 
از گذشت چند سال شروع به بهانه گیری کرد و وادارم نمود برای 
جلب رضایت وی خانه و اموالم را به نام او کنم. در نهایت هم مرا 
از خانه بیرون انداخت. حاال من مانده ام و دو فرزند از همسر دومم 
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بدون شغل، آبرو، خانه و زندگی!« )1٠( 
اگر این دو خانواده بخصوص این مرد و آن زن در روابط دوستانه خانوادگی 
حریم ها را رعایت می کردند و صمیمیت بی جا به خرج نمی دادند، عالقه ای 
ایجاد نمی شد و به عاقبت بد منجر نمی گشت. نمونه ای دیگر از رفتار غلط 

را ببینیم:
»چند سال است به عقد فردی در آمده ام، ولی مرا به خانه اش نمی برد و 
طالقم هم نمی دهد، زیرا یک روز به خاطر بدی هوا و برفی بودن، از منزل 
همکالسی ام با اتومبیل دایی جوانش به منزل می آمدم که نامزدم مرا در ماشین 
او دید و خواست جلوی ما را بگیرد و بپرسد که او کیست و چرا سوار ماشین او 
شده ام؟ من که ترسیده بودم، راننده را به فرار تشویق کردم و خودم هم بودن 
در اتومبیل را انکار کردم. این کار، سوء ظن نامزدم را بیشتر کرد و به اقدام 

انتقامی وا داشت.« )11( 
زن و مرد نباید رفتاری مرتکب شوند که سوء ظن برانگیز باشد. اگر هم 
چنین رفتاری در اثر نادانی، کم توجهی یا ناچاری از آنان سر زد، باید با صداقت 
به همسر خود اطالع دهند و عذرخواهی کرده و اعتماد خدشه دار شده او را 

ترمیم کنند.

4- ازدواج مجدد نابسامان 
بوده،  مشکل ساز  مرد  دوم  ازدواج  ما  زمان  در  بخصوص  و  همیشه 
کانون های گرم خانوادگی را به صحنه درگیری و اختالف کشانده و در نهایت 
نابود کرده است؛ به ویژه که بیشتر ازدواج های دوم بدون نیاز و به صورت 
غلط صورت می گیرد و تداوم می یابد. داستان عبرت آمیز پیشین نمونه ای از 
ازدواج دوم غلط بود و عاقبت نابسامان آن را شنیدیم. با اینکه بیشتر خوانندگان 

نمونه های فراوانی دیده یا شنیده اند، برای یادآوری به دو مورد توجه می دهیم:
»زنی هستم با چهار دختر و یک پسر که بزرگ ترین آنها سیزده سال 
و کوچک ترین شان سه سال دارد. زمانی که فرزند پنجم را در شکم داشتم، 
شوهرم زن دوم گرفت. ابتدا ماهیانه دو هزار تومان به ما نفقه می داد و در جواب 
اعتراض من مشت و لگد نثارم می کرد. با شکایتم، دادگاه او را به پرداخت 
ماهیانه هفت هزار تومان موظف کرد. از زمانی که ازدواج کرده حتی یک شب 
در ماه هم به ما سر نمی زند. آیا من و فرزندانم حق نداریم برای رفع احتیاجات 
و کمبودهایمان دست به خالف بزنیم؟!« )12(؛ »شش ماه قبل متوجه شدم که 
شوهرم پنج سال پیش زن دیگری را عقد کرده است. از وقتی مطلع شده ام، 
مدعی است او را طالق داده و ارتباطش را قطع کرده است. متأسفانه از آن 
وقت که آگاه شده ام، همیشه پیش از خواب به ارتباطی که شوهرم با او داشته، 
فکر می کنم و نمی توانم احساس بدی را که به من دست می دهد، مهار کنم. 
مدام از خودم می پرسم: چگونه می توانم دوباره به شوهرم اعتماد کنم؟ گرچه او 
مکرر پیش من با گریه و التماس عذر خواسته و ابراز ندامت کرده و قول داده 
که دیگر چنین اقدامی نکند، ولی اضطراب روحی من به آرامش بدل نگشته و 

اعتمادم باز نمی گردد.« )13(

5- دوستی خاله خرسه !
بسیاری از زن و شوهرهای جوان با هم تفاهم دارند و به هم عالقه مند 
هستند، ولی متأسفانه توسط اطرافیان بخصوص مادرهای کم توجه به سختی 
و مشکل می افتند. مادرزن یا مادرشوهر به جای اینکه مصلحت و خوشبختی 

فرزند خود را در نظر گرفته، جهت محکم شدن صفا و صمیمیت حرکت کنند، با 
اقدامات اختالف برانگیز خود، صفا و صمیمیت را از بین می برند، چنان که با ایراد 
گرفتن های بجا و بی جای خود از عروس یا دامادشان، محبت او را در دل پسر 
یا دخترشان خدشه دار می سازند! چون اقدام های آنها از سِر دلسوزی نسبت به 
فرزندشان صورت می گیرد، سزاوار است این دلسوزی های نادرست را »دوستی 

خاله خرسه!« نامید توجه کنید:
»زن سی ساله ای اظهار می داشت: از بس که مادرم از شوهرم نزد من 
بدگویی کرد، عالقه من هم به او خدشه دار شد و با او اختالف پیدا کردم تا اینکه 

از او بیزار شدم و طالق گرفتم.«)14( ؛ 
»مادرزنم مدام از من و فامیلم بد می گوید. وقتی برای زنم چیزی می خرم، 

فوراً ایراد می گیرد و از رنگ، شکل و قیمت آن انتقاد می کند و مدلش 
را نمی پسندد و با هزار و یک دلیل سعی دارد آن را بی ارزش جلوه 

دهد.« )1٥( 

6- اسراری که نباید فاش شود!
توسط  ازدواج،  از  پیش  جوانی  مرد  و  زن  هر 

دیگران خواستگاری شده یا به خواستگاری دیگران 
رفته اند، حتی ممکن است به افرادی دل بسته بوده 
و آرزوی ازدواج با آنها را داشته اما موفق نشده 
و دنبال دیگری رفته اند. به هر روی، عالقه ها 
به  و  تمام شده  انتظارها  و  و خواستگاری ها 
تاریخ پیوسته است. یادآوری عالقه مندی ها و 
خواستگاری ها می تواند مشکل زا باشد که باید 

از آن دوری کرد. به مورد زیر توجه کنید:
با  مشترک  زندگی  سال  دو  از  »پس 

شوهرم، روزی با هم به گفتگو نشسته بودیم 
که او در ضمن صحبت هایش گفت: 

تو دختر  با  ازدواج  از  »پیش 
دیگری را دوست داشتم، 

به  مادرش  و  پدر  ولی 
رضایت  ما  ازدواج 
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ندادند.« از عشق فوق العاده اش به آن دختر سخن گفت. با شنیدن این حرف ها 
احساس سرخوردگی و شکست کردم و برای سوزاندن دل او به تراشیدن 
عشاق سینه چاک برای خود پرداختم. شوهرم با شنیدن حرف های من در خود 
فرو رفت و از آن روز به بعد رفتارش عوض شد تا حاال که در صدد گرفتن 

طالق برآمده ام.« )16(

7- بی توجهی به نیازهای روحی و مادی همسر
خودآرایی زنان از عوامل مهم استحکام بخش روابط زناشویی است، عالوه 
بر اینکه خودآرایی از نیازهای روحی همسر است. شوهر نیز باید به این نیاز 
روحی توجه داشته باشد. زن در پی شکار قلب شوهرش می باشد و خودآرایی او 
وسیله ای برای رسیدن به این هدف است. اگر از رسیدن به این هدف مطمئن 
شود، دغدغه هایش از بین رفته و برای کانون خانوادگی اش ارزش بسیار قایل 
خواهد شد. به موارد زیر توجه کنید که درد دل بعضی خانم هاست و شکایت 
آنها از شوهراِن بی توجهی که آنها را به ستوه آورده و خوشی زندگی را از کام 

آنها برده اند:
»آنچه با شوهرم جر و بحث و گفتگو کردم که برای لباس و آرایشم 
مقرری مختصری بپردازد، نتیجه ای به دست نیامد. آخرین جوابش این بود که 
اگر برای من می خواهی سر و وضعت را بیارایی، من تو را ساده و بی پیرایه بیشتر 
دوست دارم. گفتم: مگر خوِد من به حساب نمی آیم؟ آدم نیستم؟ دل ندارم؟« 
)17(؛ »شوهرم نمی داند که زن چه رنج ها و شکنجه هایی را تحمل می کند تا 

زیبا جلوه کند و در دل همسرش رسوخ نماید یا چطور یک جمله محبت آمیز 
و توصیف و تعریف مختصر از زیبایی اش او را رام و راضی می گرداند! خودم را 
به بهترین وجه می آراستم، شاید بتوانم نظرش را جلب کنم، ولی او هوش و 
حواسش متوجه کار خودش بود و کوچک ترین توجهی به من نشان نمی داد. 
هر قدر انتظار می کشیدم که یک نگاه مهرآمیز از او ببینم و هر چه کوشش 
می کردم که یک سخن تحسین آمیز از او بشنوم، سعی من باطل و انتظارم 
بیهوده و بی ثمر بود. او تمام اوقات به فکر کار، مطالعه، زمین، ساختمان، خرید، 
فروش، مالقات با این و پذیرایی از آن بود.« )18(؛ »من زن و انسان هستم. 
شی ء، بی جان و بی حس نیستم که مانند مبل و صندلی هر جا می خواهد، مرا 
بگذارد و هر کار می خواهد، با من بکند. من هم آدمی هستم که حس دارم، 
دل دارم، چشم، گوش، عقل و هوش دارم. از شوهر محبت، صفا، صمیمیت و 
صداقت می خواهم. توقع دارم که پیش مردم خوار و خفیفم نکند و حرمت و 
آبرویم را نگه دارد. همان طور که انتظار دارد به او خیانت نکنم، توقع دارم که 

به من خیانت نکند و چیزی را از من پنهان ننماید.« )19(

8- نقصان ناز و نیاز 
مرد می خواهد همسرش مختص وی باشد و دست بیگانه از او کوتاه 
بوده و همه ناز همسرش در راستای برآوردن نیاز شوهر باشد. اگر ناز و نیاز دو 
همسر برای هم ظهور نداشته یا اظهار ناز و نیاز از چارچوب زناشویی فراتر رود، 
زن و شوهر گرفتار فساد و انحراف می شوند و بنیان خانواده سست گردیده و 
به فروپاشی می انجامد. این درد دل مردانی است که از جانب همسران خود 

با ناکامی روبه رو شده و در نهایت، کانون زندگی شان متالشی گردیده است:
»آری، من زن دارم، ولی زنی که به دلخواه من توجه ندارد. زنی که 
نمی داند جز مهمانی رفتن و شب نشینی و خیاطی و آرایش و تئاتر و سینما، 

وظایف دیگری هم دارد و شوهر خسته و ناراحتش که با هزار جور گرفتاری و 
غم و غصه به خانه می آید و به او رو می آورد، چه می خواهد؟ آیا محتاج محبت 
و نوازش است و باید دلداری اش داد و از او دلجویی کرد یا با حسادت های بی جا 
و بی مورد، روزگارش را تیره و تار ساخت.« )2٠(؛ »زن نیمی از وجود مرد است 
و باید قلبش با دل شوهر هماهنگ باشد. نباید به جای اینکه بار غم شوهر را 
سبک تر کند، بار دیگری از غصه روی دلش بگذارد و تمام توجهش آن باشد 
که شوهرش دیر به خانه نیاید یا زن دیگری او را نفریبد. به تنها چیزی که 
نیندیشد، خواسته ها و دل شوهرش باشد اما اگر به دلخواه شوهرش عمل کند، 
باعث می شود جای خالی در دل شوهرش باقی نماند تا زن دیگری در آن 
رسوخ کند.« )21( ؛ »تمام اوقاِت زنم صرف خانه و زندگی می شود ]خانه داری [ 
و جز بچه هایش به فکر کسی نیست. نمی داند که شوهر دارد و شوهرش هم 
دل یا میلی دارد و مانند فرزندان باید به او هم توجه کند و دلش را به دست 
آورد. صد دست لباس دارد، ولی مدام یک لباس می پوشد و دستی به سر و 
رویش نمی کشد. دیگر میل ندارم به خانه روم، آخر من هم صبح تا شام زحمت 
می کشم و جان می کنم برای اینکه ساعتی خوش باشم و به دلخواهم رفتار 
شود. آدم زنده، محبت و عشق هم می خواهد و به همزبان و همدل احتیاج 
دارد.« )22( ؛ »هر کس دوست دارد آرایش صورت و موی همسرش مطابق 
سلیقه اش انجام شود یا رنگ و طرح لباس خانمش مطابق میلش انتخاب 
گردد. اگر آرزوها و خواست هایش در خانه برنیاید، به جای دیگر رو می کند 
و چه بسا به خیانت یا متارکه با همسرش منجر می گردد.« )23( ؛ »زن من 
مانند آبگوشتی است که هر روز و شب به حلقم فرو می کنند؛ در شکل، فرم، 
رنگ و بویش کمترین تغییری پیدا نمی شود که حس تنوع خواهی من را ارضا 
کند و به امیال دیگرم هم توجه ندارد.« )24( ؛ »همسر من به من عالقه ای 
نشان نمی دهد. اگر عالقه هم داشته باشد، در دلش پنهان است و کلمه ای 
بر زبانش جاری نمی گردد. مرد یا زن محبت آشکار از همسرش می خواهد که 
هر روز با عبارتی دلنشین اظهار و هر بار به نحو شیرینی تکرار گردد. عالقه 
باید در گفتار و رفتار منعکس شود. زن نباید فکر کند که با اظهار عالقه به 
شوهر، جلف و سبک معرفی می گردد، زیرا ابراز عالقه، محبت را بیشتر می کند. 
احتیاج به محبت است که مردم را به ازدواج ترغیب می کند و کانون خانواده 
را گرم می نماید و گرنه در مهمانخانه و پانسیون هم می توان زندگی کرد. 
زن من مثل ماشین ]بدون عاطفه و احساس [، وظایف خانه داری، زناشویی و 
مادری اش را انجام می دهد.« )2٥( ؛ »همسرم به کسی که نمی اندیشد، منم و به 
چیزی که توجه نمی کند، خواسته های من است. مدام به دید و بازدید و عیادت 
و عروسی و عزاست و با خویشاوندانش خوش است. به او می گویم: من از 
اینها منع نمی کنم، بلکه می گویم کمی هم به همسرت توجه کن.« )26(؛ »زنم 
سال هاست در سفر است. از کربال می آید، به مشهد می رود، از مشهد می آید، 
به قم و از آنجا به کربال و نجف. آنقدر به خدا و ائمه اطهار ]به خیال خودش [ 

پیوسته که دیگر یاد من و بچه ها و خانه و زندگی اش نمی افتد.« )27(
موارد گذشته به سان آیینه ای در اختیار زنان و مردان است تا خود را در آن 
بنگرند و عیب خویش را بیابند و پیش از آنکه به وضع خطرناک و تهدیدکننده 
برسد، خود را اصالح کنند تا کانون زندگی زناشویی برای آنان کانون عشق، 

دلدادگی، کامجویی و کامیابی باشد. 
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مدیریت اختالفات]اختالف زدایی[
وجود اختالف های جزئی و کلی در زندگی زناشویی تا حدود زیادی طبیعی 
است. دو انسان که صد در صد همفکر، همدل و هم سلیقه باشند، اگر نگوییم 
قطعاً، تقریباً محال است وجود داشته باشند. بین زن و شوهر تفاوت فکر، روش، 
سلیقه و نظر وجود دارد. مهم این است که زن و شوهر تصمیم داشته باشند 
اختالف ها را به حداقل کاهش داده و از ایجاد تنش و اضطراب در زندگی 
جلوگیری کنند. در ادامه عواملی یادآوری می شود که اگر در زندگی و به هنگام 
رویارویی با اختالفات مدنظر باشند، ما را در حل دوگانگی یاری خواهند داد و 
صفا و صمیمیت را جایگزین تنش و درگیری خواهند نمود. از جمله اصول 

حل کننده اختالفات به شرح زیرند:

1- احتساب؛
احتساب یعنی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی و در برخورد با 
دیگران غیر از در نظر داشتن خود و طرف مقابل، خدا را هم دیدن و به حساب 
آوردن و کارها را به حساب پروردگار گذاردن؛ یعنی زندگی دنیا را در راستای 

آخرت دیدن و آن را مقدمه رسیدن به قرب خدا قرار دادن.
اگر در زندگی برای رضای خدا و کسب خوشبختی آخرت، حساب باز شد، 
بسیاری از سختی ها را می توان به امید آینده روشن و برای جلب رضایت حق 
تعالی تحمل کرد و بسیاری از مسئولیت ها را بر دوش گرفت. با وارد شدن مؤلفه 
»احتساب«، تحمل سختی ها و نامالیمات و کارهای بر خالف میل ، آسان بلکه 
شیرین خواهد شد. از طرف دیگر عنایت خداوند هم شامل حال آدمی خواهد 
گشت و عشق و عالقه از جایی که گمان نمی رود، پیدا خواهد شد و تلخی ها 
به شیرینی بدل خواهد شد. به دو روایت در مورد پاداش عظیم احتساب توجه 

کنید. رسول خدا)ص( فرمود:
»هر کس بر بدُخلقی های زنش صبر کند و آن را به حساب خدا بگذارد، 

خداوند به او ثواب شاکران را عطا خواهد کرد.«)28( 
در روایت دیگری فرمود:

»هر کس بر بداخالقی های زنش صبر کند، خداوند مانند پاداش حضرت 
داوود را در تحمل بالیی که بر او وارد شده به او خواهد داد  و هر زنی بر 
بداخالقی های شوهرش صبر کند، مانند ثواب آسیه  را از خداوند خواهد 

گرفت.« )29(
زنان و مردانی که در زندگی زناشویی و در ارتباط با همسر خود با سختی ها 
و نامالیماتی روبه رو هستند، باید برای رضای خدا صبر و تحمل ورزند و به 
اولیای بزرگ از جمله سید و سرور پیامبران، رسول اسالم اقتدا کنند. فرستاده 
خدا)ص( از همسران خود نامالیمات فراوان دید اما به خاطر خدا صبر کرد و 
تحمل نمود. نامالیمات به حدی بود که گاهی حضرت را به ترک و دوری 
گزیدن از همسران سوق می داد. بر خالف رسم خانواده های امروزی که به 
هنگام روبه رو شدن با نامالیمات، زنان قهر می کنند و خانه زناشویی را ترک 
می نمایند، رسول خدا)ص( قهر می کرد و منزل را ترک می نمود.« )3٠( بعضی 
از همسران آن بزرگوار چنان ایشان را آزردند و در آزار ایشان همدست شدند 
که خداوند برای دفاع از پیامبرش وارد میدان شد و آنان را تهدید کرد. بعضی از 

آیاتی که در این زمینه است به شرح زیر می باشد:
»ای پیامبر، به همسرانت بگو: اگر زندگی دنیا و زینت های آن را خواهانید، 

بیایید تا شما را بهره مند ساخته و به نیکویی رها کنم...«. )31( 
این آیه بیانگر تقاضاهای دنیوی آنان از رسول خداست که خارج از شأن 

ایشان بوده ولی آنان بر تقاضای خود پافشاری داشته اند.
در مورد دیگری خطاب به دو نفر از همسران حضرت می فرماید:

»اگر شما بر ضد رسول خدا متحد شوید، بدانید که خدا، جبرئیل و صالح 
مؤمنان ولّی او هستند و مالئکه پشتیبان وی می باشند و امید است اگر او شما 
را طالق دهد، پروردگارش به جای شما زنانی بهتر از شما به او عطا فرماید؛ 
زنانی مسلمان، مؤمن، مطیع، توبه کننده، عبادتگر و روزه گیر که باکره یا بیوه 

باشند.« )32( 
بسیاری از اوقات همسران رسول خدا او را می آزردند و آن بزرگوار از 
آنان کناره می گرفت. پدران همسران وی )ابوبکر و عمر( که از جریان خبردار 
می شدند، از حضرت می خواستند آنان را تنبیه کند، ولی حضرت بر خالف 
تقاضای آنان، صبر و تحمل می کرد. رفتار رسول خدا)ص( با همسرانش و 
شکیبایی و بردباری حضرت در مقابل ناگواری های زندگی بهترین الگو و اسوه 

مؤمنان می باشد.
حضرت یونس)ع( از پیامبرانی بود که در زندگی زناشویی با نامالیمات 
فراوان روبه رو بود. نقل شده عده ای به میهمانی حضرت رفتند و دیدند هر 
زمان حضرت به اندرون می رفت تا کاری انجام دهد، مورد آزار، اذیت و شماتت 
همسرش قرار می گرفت. ایشان معطل می شده و خواسته اش اجابت نمی گردید 
یا در برآوردن خواسته اش به عمد تأخیر می شد، ولی آن بزرگوار تحمل می نمود 
و تندی نمی کرد. میهمانان شگفت زده شدند، حضرت با مشاهده تعجب آنان 

فرمود:
تعجب نکنید، من از خداوند خواستم که آنچه از عذاب برایم قرار داده، به 
دنیا منتقل کند و خداوند فرمود: عقوبت تو دختر فالن شخص است، با او ازدواج 
کن. من هم او را به همسری اختیار کردم و بر نامالیماتی که از او می بینم، صبر 

می کنم و تحمل می نمایم« )33( 
در زندگینامه شیخ ابوالحسن خرقانی از عرفای بزرگ آورده اند که روزی 
ابوعلی سینا را گذر بر خرقان افتاد. برای دیدار شیخ به درِ منزل وی رفت. همسر 
شیخ به او گفت که شیخ برای جمع کردن هیزم به صحرا رفته و در ضمن 
شیخ را دشنام ها داد و.... بوعلی متعجب از رفتار بی ادبانه همسر شیخ، به سوی 
صحرا رهسپار شد و دید شیخ پشته ای هیزم بر دوش شیری نهاده و خود هم 
بر آن سوار شده، به سوی شهر می آید. وقتی شیخ به نزدیکی بوعلی رسید، 

بدون مقدمه گفت:
اگر بار آن چنان گرگی نکشیدمی، این چنین شیری بارم نکشیدی. )34( 

داستان زیر نیز نمونه زیبایی از احتساب در زندگی زناشویی است. »زنی 
بود در مالحت بی نظیر و در لطافت دلپذیر و شوهری داشت برعکس خود؛ 
سیاه منظر، آن چنان که دیو از وی می گریخت و عفریت با وی نمی آمیخت. 
با این همه زن موافق او بود و فرمانش را به جان می پذیرفت. روزی مرد آیینه 
برداشت و صورت خود را در آیینه دید و از هیئت خود ترسید. نزد زن آمد و گفت: 
من از زشتی صورتم آگاه نبودم و امروز از وضع خود آگاه شدم. من الیق آن 
نیستم که چون تویی با من زندگی کند. سزاوار نیست که فرشته ای همنشین 
اهریمن گردد. اینک کابین ]= مهریه [ خود بگیر و از من جدایی اختیار کن. زن 
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از شنیدن این سخنان به گریه افتاد. مرد گفت: چرا گریه می کنی؟ زن گفت: 
بر اینکه تا امروز امیدوار بودم و با خود می گفتم که من و تو در بهشت خواهیم 
بود، اگر تو از نعمت وصال من شاکر و من در محنت جمال تو صابر باشم، چرا 
که بهشت جایگاه صابران و شاکران است. حاال که تو در نعمت طاقت نیاوردی 

و مرا از فضیلت صبوری محروم کردی، بر این حرمان گریه می کنم.« )3٥( .

2- عفو و گذشت؛
همسر شما یا وابستگان او در حق شما ظلمی و یا بی حرمتی کرده اند؛ 
در اینجا شما بزرگوارانه با گذشت و چشم پوشی و نادیده انگاری از ستم شان 
می گذرید و رویه نیکوی خود با آنان را ادامه می دهید یا به تالفی و تقاص اقدام 
می کنید. تالفی کردن گرچه حق شماست، ولی نشانه بزرگواری و بزرگ منشی 
نمی باشد. انسان کریم و بزرگوار کسی است که عفو و گذشت سیره او باشد، 
بخصوص که خودش را انسان خطاکاری می داند که دانسته یا ندانسته در ادای 
وظیفه بندگی در برابر پروردگار خویش و یا نسبت به بندگان خدا خطا و تقصیر 
فراوان دارد و انتظار خطاپوشی از ایزد منان بر قلب او سایه انداخته است، بدین 
جهت خطاپوشی را سیره خود می سازد تا با گذشت و بخشش خداوند روبه رو 

شود. قرآن می فرماید:
»َولَْیْعُفوا َولَْیْصَفُحوا أاَل ُتِحبُّوَن أَن َیْغِفَر اهللُ لَُکم؛ )36( باید سیره عفو و نادیده 
انگاشتن و چشم پوشی را پیش گیرید، آیا دوست ندارید خداوند شما را بیامرزد ]و 

گناهان تان را نادیده بگیرد.[؟!«
مرحله باالتر از عفو و چشم پوشی، واکنش نیکو با بدی و جفای دیگران 
است. این مرحله بسیار ارزنده و ارزشمند است و مانند کیمیایی است که مس 
تیره دشمنی را به طالی ناب دوستی بدل می کند. خداوند می فرماید: »نیکی 
و بدی یکسان نیستند. مقابله با نیکوتر کن ]بدی را با خوبی جواب بده [ که 
آنگاه ببینی آنکه دشمن تو بود، گویا دوستی صمیمی می باشد و این کاری 
سخت است که جز صابران و بهره مندان از سهِم عظیِم ایمان را بر آن توانایی 

نیست.« )37( 

خداوند  از  مکارم االخالق  دعای شریف  از  قسمتی  در  امام سجاد)ع( 
می خواهد:

»خداوندا، یاری ام ده تا با کسی که با من رفتار فریبکارانه دارد، با خلوص 
و صفا رفتار کنم و با کسی که مرا ترک کرده، با نیکی رویارویی کنم و کسی 
که مرا محروم کرده است، با پاداش تالفی کنم و کسی را که از من بریده، 
با وصلت و پیوند مکافات دهم و با یاد نیک از کسی که مرا غیبت کرده، با 
او مخالفت نمایم و اینکه قدردان خوبی دیگران و چشم پوش از بدی هایشان 

باشم.« )38( .
اگر زن و شوهر در معاشرت با هم و با خویشاوندان شان این سفارش 
اخالقی را مد نظر داشته باشند، کدورت ها در گستردگی این دریای بزرگواری، 
برطرف خواهد شد و زاللی، صفا و آرامش دریاگونه بر زندگی آنها سایه خواهد 

گستراند.

3- چشم نعمت بین داشتن؛
متأسفانه بیشتر انسان ها به اخالق واال آراسته نیستند و به جای اینکه 
چشم خطاپوش و نعمت بین و زیبایی نگر داشته باشند، برعکس نداشته ها 
و خطاها را خوب می بینند اما از دیدن زیبایی ها و نعمت ها ناتوانند! حضرت 
عیسی)ع( و جمعی از یارانش را بر چهارپای مرده ای گذر افتاد که بدن آن 
کرم زده و بدبوشده بود. هر کس با یادآوری یکی از پلشتی های آن مردار 
مراتب نفرت و ناخوشایندی خود را بیان کرد اما حضرت همه را به زیبایی، 
نظم و سفیدی دندان های آن الشه توجه داد تا یاد بگیرند در همین موجود 
هم می توان زیبایی دید و لذت برد. امام سجاد)ع( در دعای مکارم االخالق از 

خداوند، اخالق باتقوایان و پارسایان را می طلبد:
»خدایا، مرا به زیور صالحان بیارای و لباس باتقوایان بپوشان... با فاش 

کردن خوبی ها و پوشاندن بدی ها.«
بیشتر زن و شوهرها بخصوص هنگام ناراحتی، تمام خوبی های طرف 
مقابل را فراموش و سراپای او و زندگی اش را شر و بدی معرفی می کنند اما اگر 
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انصاف و مروت به خرج دهند و چشم حق بین خود را باز کنند، در زندگی و در 
وجود همان همسر چه زیبایی ها، نعمت ها و خوبی ها وجود دارد که می توان آنها 

را به یاد آورد و پرورش داد.
هر یک از ما اگر بخواهیم نعمت های خداوند را در زندگی خود بشماریم، 
زود به آخر می رسیم و سوسوی چشم ما چیزی برای دیدن و شمردن نمی یابد، 
هم  واقعاً  و  دارید!  نعمت های بی شمار  اعالم می کند  در حالی که خداوند 
نعمت های بی شمار داریم، ولی چشِم دیدن آنها را نداریم؛ فقط زمانی که آنها 
را از دست بدهیم، متوجه می شویم که چه داشته ایم! امام سجاد در دعای 
جوشن صغیر، نعمت دیدن و شماره کردن داشته ها را به ما یاد می دهد. حضرت 
در این دعا بعضی از نعمت ها و عافیت هایی را که از آن بهره مند شده، یادآوری 

می کند و در آخر هر قسمت می فرماید:
»خداوندا، مرا یادآور داده هایت و شکرگزار نعمت هایت قرار ده!«

به زنان و شوهرانی که از زندگی خود راضی نیستند و صفا و صمیمیت 
چندانی در زندگی آنان به چشم نمی خورد، توصیه می کنیم روزی با خود خلوت 
کنند و زیبایی ها، خوبی ها و ارزش های همسر خود و زندگی مشترک شان را 
در ورقی یادداشت کنند. در خلوت که جز خدا کسی با آنان نیست، به حق 
بنگرند و خوبی و زیبایی هایی را که در همسر و زندگی مشترک می یابند، بر 
کاغذ بنویسند، آنگاه ببینند آیا قدردان همان مقدار بوده و از خدا و همسر خود 

سپاسگزاری کرده و در مقام شکر نعمت و تالفی به خیر برآمده اند!

4- مو از ماست کشیدن!؛
زندگی میدان بده بستان و داد و ستد است. زن و شوهر هم در زنجیره بده 
بستان ها و داد و ستدها با هم حساب و کتاب دارند. اگر در داد و ستدها بنا بر »مو 
از ماست کشیدن« و »تا ِقران آخر حساب کردن« باشد، معامله سخت می گردد 
و درگیری و مشاجره جایگزین صفا و صمیمیت می شود. راه حل آن است که 

گذشت و چشم پوشی مالط و قاطی محاسبه گردد و سختگیری کنار نهاده 
شود. با یادآوری حدیثی از امام صادق)ع( این درس زندگی را مرور می کنیم:

»یکی از اصحاب امام از دیگری نزد ایشان شکایت و گله کرد. امام وقتی 
آن فرد را دید فرمود: برادر دینی ات از تو گله داشت. چرا؟ عرض کرد: آیا به 
خاطر اینکه می خواهم حقم را تا ِقران آخر بگیرم، شاکی است؟! امام با شنیدن 
جواب، ناراحت بر کنده زانو نشست و فرمود: گویا گمان می کنی »تا ِقران آخر را 
خواستن« ]و مو را از ماست کشیدن [ در حساب، بدی نیست؟ آیا گمان می کنی 
اینکه خداوند در باره مؤمنان می فرماید: »از -حساب بد- خداوند هراسناکند«، 
بدین معناست که می ترسند خداوند در حساب بر آنان ستم ورزد؟ نه، به خدا 
قسم! آنان فقط می ترسند که خداوند در حساب بر آنان سخت بگیرد ]و بخواهد 
تا ِقران آخر را بازستاند[. خداوند این گونه حساب کردن را »بد حساب کردن« 
نامیده است. بدان، کسی که در حساب تا ِقران آخر را محاسبه کند و مو را از 

ماست کشد، بد کرده است« )39(.  
در مقابل »بد حساب کردن«، »آسان گیری در حساب« داریم که بنا بر 
چشم پوشی گذاشتن و ریزه کاری ها را نادیده گرفتن و به آسانی قبول کردن 

است. خداوند مؤمنان را به چنین محاسبه و حسابی مژده داده است:
»آنان که نامه اعمال شان به دست راست شان داده شده، به زودی آسان 
محاسبه گردند.« )4٠(  . در روایت آمده که منظور از »حساب آسان« این است 
که عمل را قبول می کنند و از ایرادها و کاستی های آن چشم پوشی می شود. )41(

خانواده هایی که تنش پیدا کرده اند، بیایند یک بار مسائل را با مبنای 
»حساب آسان« از نو محاسبه کنند، آنگاه خواهند دید که تنش و درگیری 

نتیجه سخت گیری بوده و راه فرار وجود دارد.

5- اصل »خودمیزانی«؛
زن و مرد از هم و از اطرافیان شان انتظاراتی دارند که برآورده نشدن آن 
باعث دلخوری، رنجش و اختالف می گردد. بسیاری از انتظارات بجاست و 
بسیاری نابجا اما فرد متوجه نابجایی توقع و خواسته خود نمی باشد! عکس 
آن هم وجود دارد، یعنی فرد انتظار طرف مقابل را برآورده نکرده و آن را نابجا 
شمرده، در حالی که منصفانه بوده است و او در برآورده نکردن توقع و خواسته 
دیگران مقصر می باشد. برای اینکه فرد بداند کدام انتظار خود یا همسر و یا 
وابستگانش نابجاست و کدام یک حق و روا، باید خود را به جای آنها قرار دهد 
و ببیند اگر آنان از او همین انتظار را داشتند، به حق می شمرد یا نه؟ هر حکمی 

کرد، آن را در مورد خود به کار گیرد.
»اصل خودمیزانی« اگر در روابط زناشویی و اجتماعی لحاظ گردد، بسیاری 
از گره ها باز می شود و اختالفات حل می گردد. یادآوری قسمتی از نامه امام 

علی)ع( به فرزندش راهگشا می باشد. امام می فرماید:
»پسر عزیزم، در روابطت با دیگران، خویشتن را میزان قرار بده. هر آنچه 
را که برای خود می پسندی، برای دیگران نیز بپسند و آنچه را که بر خویش 
نمی پسندی، بر دیگران مپسند. چنان که دوست نداری ستم ببینی، بر دیگران 
ستم مکن و همان گونه که از دیگران نیکی را انتظار داری، خود در حق آنان 
نیکی کن. هر کاری را که از دیگران زشت می شماری، ارتکابش توسط خود را 
نیز زشت بدان. برای دیگران همان وظیفه ای را نسبت به خودت قرار بده که 
بر عهده خود نسبت به آنان می پسندی و آنچه را نمی پسندی به تو بگویند، به 

انسانها
ازاطرافیانخود

خواستههاییدارندکه
میتواندکمیازیادباشد.

درتربیتدینیبنابرآناست
کهانسانهارابه
مبارزهباتوقعات

وادارند.
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دیگران مگو« )42( .

6. اقتدا به استثناها؛
هنگام انتخاب همسرتوصیه می شود به استثناها اقتدا نکنید و همسانی را 
اصل قرار داده و با »همسان گزینی« احتمال به وجود آمدن اختالف و مشکل 
را کمتر کنید مثال گر چه ممکن است مواردی یافت شود که دو همسر فاصله 
سنی زیادی دارند و موفقند، ولی نباید به آنان اقتدا کرد بلکه باید همسانی را 
مالک قرار داد زیرا اصوال همسانی به موفقیت نزدیک تر می باشد؛ اما بعد از 
ازدواج توصیه برعکس است. وقتی زن و مردی با هم پیمان ازدواج بستند، باید 
سعی کنند پیوند را استوار سازند و صفا و صمیمیت را چیره گردانند. طبیعی است 
در گذر زمان مشکالتی ظهور می کند و یا اشتباهات عملی خود می نماید که 
دوام پیوند، ایثار و گذشت و فداکاری می طلبد. در اینجا باید »همسانی« را کنار 
نهاد و با گذشت و فداکاری زمینه تداوم پیوند صمیمانه زناشویی را تضمین کرد.

انسان نباید فقط ستایشگر عمل ارزشمند »الگو ها و شایسته ها« باشد 
و مثال از ایمان فوق العاده »جویبر« اشرافی در پذیرفتن وصلت با »ذلفا«ی 
سیاه فقیر ستایش کند. او نباید فقط ستایشگر اقدام مردان و زنانی باشد که 
بر بداخالقی های همسر خود شکیبایی ورزیده و با چشم پوشی و برخورد نیکو، 
تداوم پیوند زناشویی را تضمین کرده اند، بلکه باید با اقتدا کردن عملی به 
آنان، خود را شایسته ستایش و تعریف دیگران ساخته و برای آیندگان الگوی 

بردباری، گذشت، ازخودگذشتگی، سازش و محبت ورزیدن گردد.

7- تصمیم، توکل و نیایش؛
هر گاه در محیط زناشویی مشکلی بروز کرد، زن و مرد باید تصمیم 
قاطعانه بر حل آن بگیرند و با توکل بر خدا اقدام کنند و در ضمن اقدام، نیایش 
و زاری به درگاه خداوند و طلب یاری از پروردگار برای حل شدن اختالف و پیدا 
شدن صفا و صمیمیت را پیش گیرند. اگر زن و مرد برای حل مشکل اقدام کنند 
و همزمان توکل و تضّرع داشته باشند، عنایت خداوند شامل حال شان می شود و 

اختالف حل می گردد. خداوند می فرماید:

»إْن یریدا إصالحاً یوفق اهلل بینهما؛ )43( ، اگر اراده اصالح داشته باشند، 
خداوند بین آن دو توفیق و همدلی ایجاد خواهد کرد.«

شرط تصمیم این است که به »خواستن توانستن است« اطمینان داشته 
باشند. با »تصمیم بر حل مشکل« است که پذیرش سختی ها و از سر راه 
برداشتن مشکالت آسان می گردد. بردباری و تحمل پذیری در زندگی از صفاتی 

است که حاّلل بسیاری از مشکالت می باشد. در روایت آمده:
»اگر حلیم و بردبار نیستی، با تالش خود را به تحلّم و حلیم بودن وادار 

کن، زیرا کسانی که به دسته ای خود را شبیه کنند، از آنان می گردند.« )44( 

8- رویارویی با سخن چینان و اختالف افکنان؛
اقدامات نادرست سخن چینان در پیدایش و گسترش اختالف زناشویی 
بسیار مؤثر است. افراد خانواده بخصوص زن و شوهر باید بدانند کسی که 
حکایتگر سخن یا رفتار ناخوشایند دیگری نسبت به آنها می باشد، بی گمان 
کار بدی می کند. خودش هم می داند با سخن چینی، رابطه دو نفر را خدشه دار 
می سازد اما با وجود آگاهی به این پیامد و عاقبت بد، باز سخن چینی می کند! 
پس چنین فردی حتماً بیماردل و فاسد است و اطمینان به فرد فاسد و راست 

شمردن نقل قول او، نادرست می باشد. خداوند می فرماید:
»هر گاه فاسقی برای شما خبری آورد ]و سخنی از دیگری نقل کرد[، 
حتماً در باره صحت خبر پرس و جو کنید ]آنگاه بپذیرید[، مبادا از روی نادانی به 

مردمی آسیب برسانید، آنگاه از کرده خود پشیمان شوید« )4٥(
نپذیرفتن گفته سخن چینان از اقداماتی است که سبب می شود دامنه 

اختالفات گسترده نشده و زمینه از بین رفتن فتنه و آشوب فراهم آید.

9- توجه به وضعیت پس از طالق؛
اصرار بر اختالفات و تنش های خانوادگی، در نهایت به طالق و جدایی 
می انجامد. زن و شوهر بر این گمان که طالق، نقطه پایانی مشکل آنان خواهد 
بود، جدایی را چاره ساز می بینند اما بیشتر آنان پس از طالق با مشکالتی به 
مراتب سخت تر روبه رو می شوند و آرزوی زندگی پیش از طالق را می کشند، 

اگردرزندگی
برایرضایخداوکسبخوشبختیآخرت

حساببازشد،بسیاریازسختیهارامیتوانبه
امیدآیندهروشنوبرایجلبرضایتحقتعالیتحملکرد

وبسیاریازمسئولیتهارابردوشگرفت.
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ولی بیشتر اوقات این آرزو امکان عملی شدن ندارد!
به زنان و مردانی که در زندگی مشکل دارند و به گمان خود طالق را 
پایان بخش مشکالت می بینند، توصیه می کنیم پیش از طالق تالش کنید 
برای مدتی خود را در اوضاع پس از جدایی قرار دهید؛ مدتی جدا زندگی کردن 
تا حدودی می تواند زن و شوهر را به وضع پذیرفتنی و نعمت هایی که در کنار 

هم داشتند، توجه دهد.
انسان ها وقتی در مخمصه و مشکلی گرفتار می شوند، گمان نمی کنند 
مشکل تر از آن وجود داشته باشد اما وقتی با گذشت زمان در تنگنا و مشکل 
بزرگ تری گرفتار شوند، متوجه می گردند مرحله پیشین، هم قابل پذیرش بود 
و هم حل شدنی؛ بنابراین پیش از اینکه مرحله بعدی پیش آید، باید سعی کرد 
خود را برای امتحان، در آن مرحله قرار داد و به نوعی پیشگیری قبل از درمان 
کرد. زندگی زناشویی حتی در زمان مشکل و بحران داشتن، آنقدر خوبی و 
زیبایی های پنهان دارد که زوجین پس از طالق متوجه نبوِد آنها می شوند و 
آرزوی آنها را می کشند اما تا زمانی که زندگی ادامه دارد، بدان توجه ندارند؛ مانند 
ماهی که متوجه وجود آب نیست و با بیرون افتادن از برکه متوجه می شود در 

مایع حیات آور غوطه ور بوده اما توجه نداشته است!
اگر خداوند به مردان دستور می دهد برای تنبیه )آگاه شدن( زنان ناشزه، 
مدتی در بستر از آنها قهر کنید ]و اگر مفید نشد با اقتدا به پیامبر مدتی از خانه 
قهر نمایید[، برای آن است که همسران را به اوضاع نبوِد شوهر توجه دهد، 

شاید قدردان وجود او گردند.

10- توسل به داور و َحَکم صالح؛
خوب است زن و شوهری که اختالف دارند و خود نتوانسته اند اختالف 
را حل کنند، پیش از رو آوردن به دادگاه، هر کدام از اطرافیان خود، فردی 
باانصاف، عاقل، باتجربه، بی غرض، رازدار و مورد اعتمادی را برای حکمیت و 
داوری بپذیرند؛ )4٥( )نساء، آیه3٥( بعد دو طرف درد دل های خود را نزد او بیان 

کنند و چون از سالمت، رازداری و انصاف او مطمئن اند، به داوری وی گردن 
نهند و رهنمودهایش را به جان خریدار باشند. چنین داورانی که مورد پذیرش 
و اعتماد دو طرف باشند، می توانند آنان را به برطرف کردن دلخوری ها و ایجاد 

دوباره صفا و صمیمیت سوق دهند.
امید است زوج هایی که زندگی سرشار از صفایی دارند، با توجه به عوامل 
اختالف زا، از تحقق آنها در خانواده جلوگیری کنند و چنانچه به هر دلیل در 
خانواده با اختالفی دست به گریبانند با توجه به راه حل های اختالف زدایی، به 

برطرف کردن آن همت ورزند. 
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چکیده
آسیب هاي خانواده از مسائل مهم اجتماعي کشور است که نیازمند 
علت شناسي است. هدف این بررسي آن است که با تکیه بر منابع 
اسالمي، علت آسیب هاي خانواده را معرفي نماید تا براي پیشگیري و 
درمان آن چاره اندیشي شود. نتیجة بررسي ها نشان می دهد که ریشة 
آسیب هاي خانواده در »سبک ازدواج کردن« و »سبک زندگی کردن« 
می باشد. ازدواج بد و زندگی بد، عامل اساسي ناکامي و ناپایداري خانواده 
است که می تواند منجر به همسر آزاري، طالق عاطفي، طالق حقوقي، 
و حتي آسیب هایي، مانند گرایش به اعتیاد، مشروبات الکلي، خودکشي 
روابط نامشروع و مانند آن گردد . این به جز آسیب هایي است که متوجه 
فرزندان می شود. تبیین آن نیز به این است که اساس پایداري و کامیابي 
خانواده بر نظریة »مودت و رحمت« است که تحقق آن، در خانواده متوقف 
بر درست عمل کردن انسان، به اضافة جعل الهي است. درست عمل 
کردن انسان نیز به آن است که در مرحلة ازدواج، همسر خود را درست 
برگزیند و در مرحلة زندگي نیز درست با همسر خود تعامل نماید . در سبک 
مثبت همسرگزیني، معیار ایمان و الگوي تصمیم گیري مشارکتي )والد 
- فرزندي(، و در سبک مثبت همسرداري، الگوي تعامل اخالقي وجود 
دارد که می تواند زندگي خوب را تضمین نماید . الگوي ازدواج اجباري 
و همچنین، ازدواج استقاللي با محور عشق، و همچنین، افول ارزش 
هاي اخالقي در میان همسراِن جوان از علل افزایش آسیب هاي خانواده 
و طالق می باشد. چارة این مشکل نیز در بازگشت به الگوي اسالمي 
همسرگزیني و همسرداري است که نیازمند تالشي علمي و عملیاتي از 

سوي مجموعة نظام اسالمي است.

واژه هاي کلیدي
همسرگزیني،  خانواده،  هاي  آسیب  خانواده،  پایداري  ازدواج، 

همسرداری

مقدمه
هاي  آسیب  دچار  که  است  زندگي  مهم  موضوعات  از  خانواده 

گوناگوني می گردد و در نتیجه، خانواده را دچار »ناپایداری« 
کرده و با »ناکامی« مواجه می سازد. این نهاد مهم اجتماع، 
از  برخي  فرزندان.  : همسران و  دارد  اساسي  دو بخش 
آسیب ها به همسران مربوط می شود و برخي به فرزندان 
و آنچه در این مقاله بررسی می گردد، آسیب های مربوط 
به همسران می باشد. آسیب هاي مربوط به همسران، گاه 

شکل خانوادگي دارند، مانند همسرآزاري، خیانت زناشویي، طالق عاطفي 
و طالق حقوقي. وگاه، شکل خانوادگي ندارند، اما مشکالت خانوادگي، 
زمینه ساز آنها می گردند، مانند اعتیاد و خودکشي. این آسیب ها موجب 
در  مهم  بسیار  مسائل  از  می گردد.  خانواده  »ناپایداری«  و  »ناکامی« 
پیشگیري و درمان، علت شناسي آسیب هاست. تا علت آسیب ها شناخته 
نشوند، پیشگیري و درمان امکان ندارد. هدف این بررسي، آن است که 
با تکیه بر منابع اسالمي به علت شناسي این آسیب ها بپردازد و از درون 

آنها، راه حل پیشگیري را روشن سازد.

نظریۀ پایداري خانواده
در متون دیني )قرآن و حدیث( ، آموزه هاي متعددي دربارة پایداري 
و کامیابي خانواده بیان شده است و معمواًل، همة آن ها در کنار یکدیگر 
فهرست می شوند. از پرسش هاي اساسي این است که آیا همة این امور 
در عرض یکدیگر قرار دارند؟ مطالعة دقیق نشان می دهد که برخي از 
این امور، بنیان و اساس پایداري و رضایت زناشویي را تشکیل می دهند 
و دیگر موارد، عواملي براي تحّقق این امر می باشند. 1براساس این بررسي 
»مودت و رحمت« اساس پایداري خانواده است. خداوند متعال، در قرآن 
کریم می فرماید : »َو ِمْن آیاتِِه أَْن َخلََق لَُکْم ِمْن أَنُْفِسُکْم أَْزواجاً لَِتْسُکُنوا 
إِلَْیها َو َجَعَل بَْیَنُکْم َمَودًَّة َو َرْحَمة« 2 توضیح این پایة نظري، متوقف بر 
توجه به ماهیت خانواده است. خانواده، هر چند با خواندن صیغة عقد و به 
وجود آمدن محرمیت، آغاز می شود، اما ماهیت اصلي آن، بودن دو بدن 
در زیر یک سقف نیست. خانواده پیوند و ار تباط میان روح ها و جان 
هاست . هرچند با ازدواج، بدن ها نیز با یکدیگر محرم می شوند، اما ماهیت 
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زندگيزناشویي،
ترکیبياززنومرد
استولذادر
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»تعاملورابطۀبین
همسري«شکل
میگیرد.آنجاکه
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مرتبطباشدو
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داشتهباشد،به
وجودمیآید.

اساسي خانواده، پیوند و ارتباط روحي است. از این رو، عامل بنیادین 
پایداري و رضامندي عواطف است، نه چیزهاي دیگر. اگر میان دو 
روح و جان، عواطف مثبت و خوشایند وجود داشته باشد، پایداري و 

رضامندي رابطه تضمین می گردد.
در آیة مودت و رحمت، نکتة مهمي وجود دارد و آن اینکه از 
مودت و رحمت بین همسران، به عنوان »جعل الهی« یاد شده است 
؛ یعني خداوند متعال آن را میان همسران برقرار می سازد. مودت و 
رحمت پیوند قلب هاست و این، جز از خداوند متعال برنمي آید. البته 
این به معناي نقش نداشتن همسران در این زمینه نیست . آنان به 
اندازة خود و در طول خواست الهي، وظیفه اي دارند که باید انجام 

دهند تا چرخة صمیمیت تکمیل گردد. 3

گزاره اول : ازدواج، علت ناکامي و ناپایداري
مراد از ازدواج در این گزاره، سبک همسرگزیني است . معمواًل 
عوامل موفقیت و رضایت زناشویي، عوامل پسیني دانسته شده اند، 
اما بر اساس روایات، پایداري خانواده و رضایت زناشویي، از پیش 
از ازدواج، آغاز و سبک ازدواج کردن را نیز شامل می شود. 4بررسي 
منابع اسالمي نشان می دهد اشتباه در همسرگزیني، از اشتباهات 
راهبردي در ازدواج می باشد که اثر منفي و ویرانگر خود را بر تمام 
زندگي زناشویي خواهد گذاشت ؛ اثري که جبران ناپذیر خواهد بود. 
از این رو، انتخاب شایسته نقشي مهم در پایداري دارد. در اسالم، 
موضوع همسرگزیني به جد مورد توجه قرار گرفته و دلیل آن، محدودیت 
آوري ازدواج دانسته شده است. انسان تا پیش از ازدواج آزاد است، اما به 
محض ازدواج، محدود می شود. این محدودیت، هم مربوط به زن می باشد٥  

و هم مرد. 6
در سبک همسرگزیني، دو مسئلة اساسي وجود دارد : یکي معیارهاي 
انتخاب و دیگري، الگوي تصمیم گیري. از این رو، در ادامه به بررسي این دو 
مسئله پرداخته و نقش آن ها را در نظریة خانواده مشخص ساخته و روشن 
خواهیم کرد که اشتباه در این دو مسئله، چه تبعاتي را می تواند به دنبال داشته 

باشد.

معیارهاي انتخاب
یک زندگي خوب و پایدار، مبتني بر وجود ویژگي هایي در هر یک از 
همسران می باشد. از این رو، فلسفة »معیار« در موضوع انتخاب، در نظر گرفتن 
ویژگي هایي است که بتواند یک زندگي موفق و مستحکم را پایه گذاري کند 
و رضایت همسران را تضمین نماید ، اما این که چه ویژگي هایي می تواند 
یک زندگي خوب را تضمین کند، از مسائل و گلوگاه هاي اساسي در موضوع 
پایداري، کامیابي و رضامندي خانواده است. پرسش مهم این است که معیار 

پایدارکننده و کامیاب کنندة خانواده چیست؟
در متون اسالمي، از اموري به عنوان معیارهاي همسرگزیني یاد شده که 
مهم ترین آن ها دین داري7 است. ایمان به عنوان یک معیار، سه رقیب دارد 
که عبارت اند از مال، جمال و شهرت..8 آن چه به این بحث مربوط می شود 
و اساس کار بر آن استوار است، این که اگر کسي به خاطر هر کدام از سه 
عنوان یاد شده با کسي ازدواج کند، خداوند متعال آن ها را به همان عوامل 

وامي گذارد! و این یعني دخالت نکردن خداوند در ایجاد مودت و رحمت و بر 
عکس، اگر کسي به خاطر دین و ایمان با کسي ازدواج نماید، اواًل خداوند 
متعال خود عهده دار این امر خواهد شد و ثانیا،ً آن چه هدف نهایي از مال و 
جمال و شهرت است را نیز به آنان خواهد داد، بدون اینکه در ظاهر خود آن 
عناصر را داشته باشند! در روایات اسالمي تصریح شده است که اگر کسي به 
خاطر ثروت و فخر فروشي ازدواج کند، موجب افزایش خواري و پستي9 و 
فقر و نیازمندي فرد می گردد.1٠ و چه بسا وي را با طغیان و سرکشي همسر 
دارا مواجه می سازد. 11و اگر به خاطر جمال و زیبایي با کسي ازدواج نماید، به 
خواستة خود از زیبایي نمي رسد.12 و آن چه را ناخوش دارد، در او می بیند و 
چه بسا، با فساد و انحراف همسر مواجه می شود.13 و زمینة خیانت زناشویي را 
فراهم می آورد و اگر کسي به خاطر شهرت با کسي ازدواج نماید، موجب دنائت 
و پستي فرد می شود.14 از همة این ها یک چیز روشن است و آن اینکه، در این 
سبک از همسرگزیني، فرد به انتظارات و خواسته هاي خود از مال، جمال و 
شهرت نمي رسد و برعکس ، با احساس فقر و نیازمندي، ارضا نشدن جنسي، 
و ذلت و خواري مواجه می شود؛ و این یعني ناکامي در زندگي زناشویي ! و 
بدیهي است در چنین شرایطي نمي توان زندگي توأم با مودت و رحمت داشت 
و به پایداري و کامیابي آن امیدوار بود. در روایات اسالمي تصریح شده که در 
این سبک همسرگزیني، خداوند دخالت نکرده و آنان را به همان عوامل وامي 
گذارد.1٥ و برعکس، اگر کسي به خاطر خدا و با معیار دین و ایمان با کسي 
ازدواج نماید، خداوند متعال مطلوِب مال )یعني احساس غني و بي نیازي(، 
مطلوِب جمال )یعني دلپذیر بودن و لذت بردن ( و مطلوِب شهرت )یعني عزت 
و سربلندي ( را نیز به آنان خواهد داد16 و هر کدام را براي دیگري مایة برکت 

و خرسندي قرار خواهد داد. 17

الگوي تصمیم گیري
از مسائل مهم ازدواج، الگوي تصمیم گیري و همسرگزیني است که 
در آن، نقش هر یک از والدین و فرزندان مشخص می شود. این مرحله نیز 
از مسائل پیشیني ازدواج است که نقش مهمي در پایداري یا ناپایداري خانواده 
دارد. الگوي انتخاب نیز باید در راستاي نظریة خانواده و واقعیت هاي حاکم بر 
دختر و پسر باشد. اگر تصمیم و انتخاب براساس الگویي مثبت شکل گیرد، 
موجب افزایش رضایت زناشویي و احساس کامیابي گشته و پایداري خانواده 
را تضمین می نماید. برعکس، اگر از الگوي نادرست استفاده شود، منجر به 

ناکامي و ناپایداري خانواده خواهد شد.
الگوي تصمیم گیري باید دو مسئلة اساسي را در نظر گیرد : یکي 
مصلحت زندگي زناشویي، و دیگري خواست و عالقة طرفین. مصلحت بدون 
در نظر گرفتن عالقة طرفین، ایجاد مودت و رحمت را دچار مشکل می سازد 
و عالقه بدون رعایت مصلحت، آیندة زندگي را تخریب و تداوم عالقه را با 
مشکل روبه رو می سازد. با این نگاه، دربارة انتخاب و تصمیم، سه الگو وجود 

دارد که در ادامه به آن می پردازیم :

الف: الگوي استبدادی
الگوي استبدادي مبتني بر انتخاب و تصمیم والدین یا بزرگ ترها مؤثر 
می باشد. در این الگو، نقشي براي دختر و پسر دیده نمي شود. در بهترین 
وضعیت، این الگو می تواند تأمین کنندة عنصر مصلحت باشد، اما خواست 
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و عالقة طرفین را تأمین نمي کند؛ حتي مصلحت بدون محبت، نمي تواند 
زندگي خوب و رضایت بخشي را به ارمغان آورد. این مسئله، اختصاص به 
جنس خاصي نداشته و براساس منطقي که دارد، دختر و پسر را شامل می شود، 
ولي به جهت مسائل فرهنگي و قومي، بیشتر در مورد دختران صدق می کند. 
به همین جهت، یکي از مسائل مهم در ازدواج، نظرخواهي از دختر و پسر 
در امر ازدواج است که در ادبیات دین با نام »استئمار المرأة« از آن یاد شده 
است.18 در این گروه از روایات، تصریح شده که باید از دختر نظرخواهي کرد19 
و بدون رضایت دختر، نمي توان وي را به ازدواج کسي درآورد.2٠ این بدان 
جهت است که بدون رضایت دختر، امکان ایجاد مودت و رحمت وجود ندارد و 
بر همین پایه، در روایات از شوهر دادن دختران خردسال )تزویج الصغار( نهي 

شده است. 21
ب: الگوي استقاللي

در برابر الگوي استبدادي، الگوي استقاللي قرار دارد که در آن، تنها 
فرزندان حق تصمیم دارند و هیچ نقشي براي والدین یا دیگراِن مهم، دیده 
نشده است. این الگو همان چیزي است که از آن به ازدواج هاي عاشقانه یاد 
می شود و اکنون رو به گسترش بوده و از آن به عنوان یک الگوي موفق یاد 
می شود. بر پایة آنچه گفتیم، معلوم می شود که دین الگوي نخست را تأیید 
نمي کند. با این حال، اثبات استقالل فرزندان از روایاِت نفي استقالل والدین 
مشکل است ؛ زیرا در برخي دیگر از روایات، به مسئولیت والدین نیز اشاره 
شده است. در برخي از این روایات، تأکید شده که اگر خواستگار، فالن شرط 
یا شرایط را دارد، دختر خود را به ازدواج او درآورید. 22در مقابل، در برخي دیگر 
تأکید شده است که فرزندان خود را به ازدواج کساني که فالن ویژگي را دارند، 

درنیاورید. 23
در منابع اسالمي، هر چند مسئولیت همسرگزیني براي پسران و مردان، 
بیشتر برعهدة خود آنان است ؛ چراکه در بیشتر روایات، خود مرد مورد خطاب 
و توصیه قرار گرفته و مالک هاي انتخاب به او تذکر داده شده، اما به ویژه 
دربارة ازدواج دختر، تمام آموزه ها در خطاب به اولیاي آنان بیان شده و تقریبًا 
در هیچ یک، خود دختر به صورت مستقیم مورد سفارش قرار نگرفته است.24 
البته پسران نیز والدین مسئولیت دارند، اما شاید نه به اندازه دخترها. این الگو، 
در بهترین وضعیت، ممکن است بتواند عنصر خواست و عالقة طرفین را 
تأمین کند، اما نمي تواند عنصر مصلحت را تأمین نماید. این بدان جهت است 
که اواًل، وقتي عالقة طرفین درگیر شد، قدرت تشخیص کاهش می یابد. این 
یک قاعده است که عشق، انسان را کر و کور می کند. 2٥ ثانیاً، سطح دانش 
و آگاهي دختر و پسر جوان در چنین موضوعاتي، پایین و تجربة آنان در این 
گونه موضوعات، اندک است. به همین جهت، استقالل آنان در انتخاب، ممکن 
است عنصر مصلحت را تأمین نکند و بدین سان آیندة زندگي زناشویي را به 
مخاطره اندازد. زندگي، فقط یک آغاز عاشقانه نیست، بلکه یک تداوم سازگارانه 

و مهربانانه است.
همچنین، این گونه ازدواج ها معمواًل با رابطه با جنس مخالف همراه 
است. داشتن روابط ناسالم و خارج از قاعده با جنس مخالف، از جمله زمینه 
هاي پیشیني خیانت است. کسي که اهل این نوع ارتباط است، به آن عادت 
می کند و معمواًل، روابط گوناگوني نیز دارد. چنین فردي، در بهترین فرض، 

ممکن است با یکي از آنان ازدواج کند، اما ارتباط با دیگران همچنان می تواند 
باقي باشد . وانگهي، حتي اگر با هیچ کدام از آنان ازدواج نکند و یا هیچ گاه 
آنان را نبیند، عادت ارتباط با دیگران، زمینة خیانت را فراهم می آورد. افزایش 
انواع ارتباط حقیقي و مجازي در زمان ما زنگ خطري جدي براي نهاد خانواده 
است. 26با این بیان روشن می شود که یکي از عوامل ناپایداري خانواده و ناکامي 

زندگي زناشویي، ازدواج عاشقانه براساس الگوي استقاللي است.

ج: الگوي مشارکتي
الگوي مشارکتي مبتني بر ایفاي نقش »والد- فرزند« در انتخاب است. 
در این الگو، به گونه اي خاص هر دو گروه، نقش دارند. رعایت مصلحت و 
سنجیدن خیر و شر مسئله بیشتر با والدین و دیگراِن مهم و البته در تعامل با 
فرزندان است و رعایت خواست و عالقة طرفین نیز بیشتر با فرزندان می باشد 
که البته می تواند کمک والدین و دیگران نیز در این زمینه مؤثر باشد. در این 
الگو، هر دو عنصر مصلحت و محبت تأمین می شوند. مجموع دو گروه از 
روایاِت پیش گفته، یعني روایاتي که بر خواست فرزندان و روایاتي که بر نقش 
والدین تأکید دارند، الگوي سوم را تأیید می کند که ترکیبي از نظر والدین و 
فرزندان است و بخشي از هر دو الگو را دربر می گیرد ؛ البته چگونگي ترکیب و 
تعامل این دو با یکدیگر نیز مهم است. بدیهي است که تصمیم گیرندة نهایي 
باید فرزندان باشند، نه والدین . اما والدین مقدمات تصمیم گیري و اطالعات 
الزم براي آن را فراهم و فضا را براي فرزندان روشن می سازند تا آنان خود 
به تصمیم برسند و انتخاب کنند. براساس این الگو، هم مصلحت ها توسط 
والدین در نظر گرفته می شود و فرزندان از تصمیمات شتاب زده و احساسي 
خودداري می کنند، و هم خواست و عالقة فرزندان در نظر گرفته می شود و 
از تحمیل نظر والدین جلوگیري می شود.27 با توجه به آنچه گذشت، مشخص 
می شود که تغییر سبک ازدواج و همسرگزیني در زمان ما، از عوامل مهم در 
ناپایداري و ناکامي خانواده هاست. ازدواج هاي اجباري و استبدادي که هر چند 
به نظر می رسد تعداد آن زیاد نیست، اما در برخي مناطق سنتي ایران بیشتر به 
چشم می خورد، و ازدواج هاي استقاللي و عاشقانه که تعداد آن رو به افزایش 
است و در شهرهاي بزرگ و مجامع دانشگاهي بیشتر به چشم می خورد، 
موجب می شود که عناصر اصلي کامیابي و رضامندي خانواده تحقق نیابد 
و بدین سان، خانواده ناپایدار گشته و آیندة آن مبهم گردد و به آسیب هاي 

گوناگون دچار شود.

گزارة دوم : زندگي، عامل ناکامي و ناپایداري
یک سري امور است که همسران باید پس از ازدواج و تشکیل خانواده 
رعایت کنند تا مودت و رحمت توسط خداوند متعال قرار داده شود و در نتیجه، 
موفقیت خانواده و رضایت زناشویي تضمین گردد . در این باره باید گفت 
عاطفه، خاستگاه عشق و نفرت است که به دو شکل ممکن است بروز کند ؛ 
مثبت یا منفي. عواطف مثبت و خوشایند میان دو نفر، محبت و صمیمیت را بر 

می انگیزد و عاطفة منفي، نفرت و خصومت را.
زندگي زناشویي، ترکیبي از زن و مرد است و لذا در اینجا مسئلة »تعامل 
و رابطة بین همسري« شکل می گیرد. آنجا که انسان تنها زندگي می کند، 
تعامل بین فردي معنا پیدا نمي کند. تعامل بین فردي در جایي که انسان با 
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دیگران مرتبط باشد و زندگي مشترک داشته باشد، به وجود می آید. بنابراین 
اگر بنا باشد که میان همسران مودت به وجود آید، باید تعاملي را میان آنان 
طراحي کرد که عواطف مثبت آنان را نسبت به یکدیگر برانگیزد. همة مسائل 
همسران در چارچوب تعامل معنا می یابد و همة راه هاي مودت به عواطف 
مثبت برمي گردد. پس باید رابطه و تعاملي را طراحي نمود تا عواطف مثبت 
را برانگیزد و مودت و صمیمیت میان همسران را به وجود آورد. اینجاست 
که مسئله »سبک همسرداری« رخ می نماید. چگونگي تعامل همسران با 
یکدیگر نقش مهمي در تحقق مودت و رحمت و در نتیجه، در موفقیت زندگي 
و رضایت زناشویي دارد. از این رو، در متون اسالمي به طور کلي از »حسن 
معاشرت«  یاد شده است . قرآن کریم در ترسیم این اصل بنیادین در تعامل 
همسران خطاب به مردان می فرماید : »و با آنان به نیکی رفتار کنید«. 28 امام 
صادق )ع( از سه چیز به عنوان نیاز اخالقي مرد در تعامل با همسر یاد کرده 
که یکي از آنها »معاشرة جمیله«، یعنی تعامل زیباست. 29در پاره اي از روایات، 
تأکیدات پي در پي نسبت به احسان به همسر وارد شده است. رسول خدا )ص( 
بهترین مردم را کسي می داند که به خانوادة خود احسان کند3٠و بهترین رفتار 
را با آنان داشته باشد31 و کاري نکند که آنان به دیگري پناه برند32همچنین، 
در سفارشات دیگر معصومان نیز توصیه شده که مرد باید بهترین بّر و نیکي 

را در حق آنان روا دارد. 33
از سوي دیگر، به زنان »حسن التبعل ؛ خوب شوهرداری« توصیه شده 
است. همه این موارد، نشان دهندة تأکید عمیق و حساسیت زیاد دین نسبت 
به تعامل مثبت و سازنده میان همسران است . برترین نمونة آن را می توان در 
خانوادة نمونه، یعني زندگي حضرت علي و حضرت زهرا )س( مشاهده کرد . 
امام علی )ع( در توصیف رفتارش با فاطمه )س( می فرماید : »به خدا سوگند 
که تا زنده بود، نه او را عصبانی نمودم و نه به کاری مجبورش کردم ! او نیز، نه 
مرا عصبانی نمود و نه در کاری، از من نافرمانی کرد. هنگامی که به او نگاه می 
کردم، غم ها و اندوه ها از من برطرف می شدند«. 34 امام باقر )ع( نیز در این 
باره می فرماید : » برای زن، هیچ شفیعی نزد پروردگارش کارسازتر از رضایت 
شوهرش نیست. زمانی که فاطمه )س( درگذشت، امیرمؤمنان )ع( بر بالین او 
ایستاد و فرمود : بار خدایا ! من از دختر پیامبرت راضی هستم. بار خدایا ! او تنها 
شد؛ پس همدم او باش. بار خدایا ! او مهجور شد؛ پس تو، به او بپیوند. بار خدایا 

! به او ستم شد؛ پس تو داورش باش که تو، بهترین داورانی« 3٥
خالصة سخن اینکه تعامل مثبت و سازندة عامل بنیادین در تأمین مو 
دت و رحمت بوده و از توانمندي هاي اساسي به شمار می رود. خانواده اي 
موفق است که همسران از توان برقراري یک تعامل مثبت و سازنده برخوردار 
باشند، اما سؤال اساسي این است که مؤلفه هاي این تعامل مثبت و سازنده 
کدام اند؟ در متون دیني موارد متعدبددي در این باره وارد شده که به اختصار 
عبارت اند از : خوش اخالقي که خود شامل اموري، مانند نرم خویي و انعطاف 
پذیري، خوش گویي، خوش رویي36، شوخ طبعي37، در وسعت قرار دادن 

خانواده 38 ، خشم نگرفتن 39و مانند آن.
بحث و نتیجه گیري

براساس آنچه گذشت، روشن شد که اساس پایداري و کامیابي خانواده 
بر مودت و رحمت است که هر چند توسط خداوند متعال میان همسران 

قرار داده می شود، اما چگونگي رفتار همسران در دو مرحلة حساس، یعني 
همسرگزیني و همسرداري، نقش تعیین کننده در آن دارد. سبک همسرگزیني 
و سبک همسرداري می تواند منجر به پایداري و کامیابي خانواده، و یا ناپایداري 
و ناکامي آن گردد . از این رو بود که ، با نگاهي آسیب شناختي گفتیم که 
»ازدواج بد« و »زندگی بد« از عوامل مؤثر در ناپایداري و ناکامي خانواده است.

ازدواج بد
ازدواج بد دو مسئله اساسي دارد : یکي معیار بد و دیگري الگوي بد 
تصمیم گیري. معیار بد شامل اموري همچون مال، جمال و شهرت می شود. 
کساني که این گونه امور را معیار انتخاب قرار می دهند، از سویي، به خواستة 
خود از آنها دست نمي یابند )ناکامي( و از سوي دیگر، ممکن است ماِل همسر 
ثروتمند وي را به غرور )طغیان گري(، و زیبایِي همسر بي ایمان، وي را به 
فساد و روابط خارج از خانواده )خیانت( سوق دهد ، اما از همه مهم تر اینکه 
خداوند از ایجاد مودت و رحمت دست می کشد )فقدان مودت و رحمت( و 
بدیهي است اگر خداوند متعال مودت و رحمت را ایجاد نکند، هیچ قدرت 
دیگري توان چنین کاري را ندارد . این حقیقتي است که متأسفانه کمتر مورد 
توجه قرار گرفته است. از مجموع آنچه گذشت به دست می آید که یکي از 
عوامل اساسي در ناپایداري و ناکامي خانواده، سبک نادرست انتخاب و داشتن 
معیارهاي نادرست می باشد. منطق این امر آن است که موفقیت خانواده به 
ویژگي هاي همسران بستگي دارد و خاستگاه بخشي از این ویژگي ها، پیش 

از ازدواج است. از این رو، انتخاب شایسته نقشي مهم در پایداري دارد. ٠4
فقدان این امر، موجب آسیب هاي خانوادگي می گردد. وقتي مودت و 
رحمت وجود نداشت و فرد احساس ناکامي نمود، زمینة ناسازگاري فراهم 
می شود و به همسرآزاري، خشونت و طالق عاطفي منجر می شود و در نهایت، 
موجب جدایي می گردد. همچنین، فشار رواني ناشي از این امر، می تواند زمینة 
گرایش به اعتیاد و خودکشي را فراهم سازد. این ها، غیر از آسیب هایي 
است که ممکن است متوجه فرزندان شود. همچنین، در الگوي بد تصمیم 
گیري، یا خواست طرفین در نظر گرفته نمي شود و یا فقط خواست و عالقة 
طرفین محور تصمیم قرار می گیرد. آنچه اکنون بیشتر با آن مواجه هستیم، 
الگوي استقاللي تصمیم گیري است که بر پایة عشق و عالقة دختر و پسر 
قرار دارد و البته، پیوندي تنگاتنگ با معیارهاي بد دارد! بدیهي است که این 
سبک همسرگزیني، نمي تواند تضمین کنندة یک زندگي موفق باشد. گذشته 
از مطالعات اسالمي، مطالعات تجربي نیز همین مسئله را اثبات کرده است. در 
جوامع غربي، شاهد رواج ازدواج عاشقانه یا رمانتیک هستیم. در این سبک، که 
جنبه هاي احساسي بر عقالني غلبه دارد، نهاد خانواده در غرب را با معضل بي 
سابقه اي روبه رو کرده است ؛ زیرا اگر عشق تنها اساس خانواده باشد، زماني 
که رو به افول می رود، باید در انتظار بي ثباتي خانواده بود. به همین دلیل برخي 
محققان غربي بر این باورند که باال رفتن میزان طالق، یک پدیدة کوتاه مدت 

نیست، بلکه کفارة مفهوم جدید ازدواج است.41 
از بررسي مطالعات انجام شده چنین نتیجه گیري می کنند که اواًل، این 
اقدام امکان کسب تجربه را به افراد نمي دهد  و زوج ها فرصت سازگاري به 
دست نمي آورند. ثانیاً، شادماني و رضایت کمتري نسبت به دیگران دارند . 
ثالثاً، صمیمیت و ارتباط نزدیک میان آنها کمتر است. رابعاً، اعتماد کمتري به 
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یکدیگر دارند . خامساً، از آزادي کمتري در زندگي زناشویي برخوردارند. سادساً، 
خشونت میان آنها بیشتر است و سابعاً، پایداري خانواده در این نوع ازدواج ها 

کمتر است42
در ایران، مظاهري و همکاران ) 1388 (، در دو بررسي تجربي، رابطة 
میان سبک همسرگزیني را با دو موضوع اساسي، یعني سازگاري زناشویي 
و پایداري خانواده سنجیده اند. در بررسي نخست، پنج سبک همسرگزیني 

مشخص شده اند، که عبارتند از :
خواستگاري با رضایت خود و خانواده

خواستگاري و ازدواج اجباري
آشنایي و ازدواج با رضایت خانواده

شیفتگي و ازدواج با مخا لفت خانواده
آشنایي و ازدواج اجباري

سپس رابطة آنها با سازگاري زناشویي بررسي شده است. مقایسة داده ها 
در این بررسي نشان داده که سطح سازگاري زناشویي زنان در سبک هاي 
مختلف همسرگزیني، متفاوت می باشد ؛ بدین شکل که سبک هاي »آشنایی 
و ازدواج با رضایت خود و خانواده« و » خواستگاري و ازدواج با رضایت خود و 
خانواده« سطح باالتري از سازگاري زناشویي را در مقایسه با دیگر سبک ها 
نشان داده اند. جالب اینکه در سبک » شیفتگي و ازدواج با مخالفت خانواده« 
به مرور زمان نه تنها نمرة سازگاري زناشویي کاهش داشته، بلکه با گذشت 
زمان ، روند رو به نزول خود را حفظ کرده است و این روند نزولي، پس از 
گذشت چندین سال از ازدواج، همچنان ادامه یافته و کاهش می یابد ! این یافتة 
تجربي، همان چیزي است که در مطالعات اسالمي مشخص گشت که خداوند 
متعال در چنین مواردي همسران را به خود واگذاشته و از ایجاد مودت و رحمت 
خودداري می کند. نکتة قابل توجه و تأمل در بررسي نخست این است که نمرة 
سازگاري زناني که سبک همسرگزیني خود را »شیفتگی و ازدواج با مخالفت 
خانواده« گزارش کرده بودند، با گذشت زمان ، نسبت به سایر سبک پایین و 
پایین تر آمده است؛ به طوري که در این نوع سبک، صرفا شاهد کاهش نسبتًا 
تند سطح سازگاري زناشویي در طول زمان هستیم ! جالب تر اینکه هرچند 
این گروه در آغاز، سطح سازگاري باالیي را در حد سبک »آشنایي و ازدواج با 
رضایت خانواده« گزارش کرده بودند، اما با گذشت چند سال از ازدواج، سطحي 
از سازگاري را گزارش کرده اند که هم سطح با زنان ناسازگار ، یعني دو سبک 
ازدواج اجباري )»خواستگاری و ازدواج اجباری« و »آشنایي قبلي و ازدواج 

اجباري« ( است.43 
زندگی بد

زندگي بد مبتني بر فقدان اخالق در تعامل میان همسران است . گفتیم 
که زندگي، سراسر تعامل میان همسران است و این تعامل، اگر به شکل مثبت 
و سازنده شکل گیرد، موجب حفظ و تقویت مودت و رحمت می شود. زندگي 
زناشویي واقعیت ها و موقعیت هایي دارد که واکنش انسان را مطالبه می کند 
و هر کدام از آنها، به توانمندي خاصي نیاز دارند تا بهترین واکنش صورت 
پذیرد . براساس مطالعات اسالمي، براي هرکدام از این موقعیت ها، یک یا 
چند عنصر اخالقي وجود دارد که فرد را در مواجهه با آنها توانمند می سازد. 
این توانمندي هاي اخالقي، موجب کاهش مشکالت خانوادگي و افزایش 

رضامندي زناشویي گشته و سطح احساس کامیابي را باال می برد و 
در نتیجه، خانواده را پایدار و مستحکم می سازد. چنین زندگي اخالقي 
است که شایستگي جعل مودت و رحمت از جانب خداوند متعال را 

دارد.
این در حالي است که این عناصر اخالقي، در میان افراد، رو 
به افول گذاشته است. فلسفة زندگي بر »لذت و بهره مندي بیشتر« 
نهاده شده است و لذا، معیار انتخاب ثروت، شهرت و زیبایي قرار 
می گیرد و عامل اصلي پایداري، یعني ایمان نادیده گرفته می شود. 
تحمل سختي و دشواري زندگي، یعني صبر، رخت برمي بندد و 
جاي آن را به بي تابي و بي حوصلگي می دهد و رضایت به روزي 
مقدر ، یعني قناعت، جاي خود را به حرص و زیاده خواهي می دهد و 
گذشت، جاي خود را به مطالبة حق می دهد و وفاداري، جاي خود را 
به ارتباط ناسالم با دیگران می دهد و ایثار جاي خود را به خودخواهي 
می دهد و ... طبیعي است با چنین شرایطي، نمي توان حاکمیت 
مودت و رحمت و زندگي پایدار و همراه با کامیابي و رضامندي را 
انتظار داشت. آنچه مهم است اینکه تغییر ارزش هاي زندگي، موجب 
ناتواني افراد در مواجهه با واقعیت هاي سخت و جدي زندگي شده 
است. همسران بر اهمیت و کارآمدي این توانمندي هاي اخالقي 
واقف نیستند و خانواده ها در تربیت فرزندان براي زندگي فردا، به 
این امور نمي پردازند. همة اینها دست به دست هم داده و همسراني 
ناتوان براي زندگي به وجود آورده است. به همین جهت، ناسازگاري 
ها و اختالفات زناشویي افزایش یافته و همسرآزاري رواج پیدا کرده و 
در نتیجه، زمینه هاي طالق ر و به گسترش است. همچنین، این امور 

می تواند زمینه ساز گرایش به اعتیاد، خیانت و حتي خودکشي شوند ! بررسي 
هاي اخیر با رویکردي دیني- روان شناختي نشان داده اند فقدان توانمندي 
هاي اخالقي پیش گفته در خانواده، عامل اصلي همسرآزاري، خشونت و 
طالق است.44 همچنین، فقدان توانمندي هاي اخالقي مانند صبر، شکر، زهد، 
قناعت، حلم، عفت، خویشتن داري، امید، آرزوهاي تعدیل شده و اموري از این 
دست، عامل اساسي گرایش به اعتیاد ،4٥ خودکشي ،46 روابط نامشروع47 و حتي 
فرار از خانه48مي باشد. افراد نابردبار به محض ورود مشکل، پرخاشگر شده و 
اقدام به آزار می کنند و براي کاهش فشار رواني خود، ممکن است به مشروبات 
الکلي و مواد مخدر و روان گردان روي آورند و یا ناامید شده، اقدام به خودکشي 
نمایند. افراد ناسپاس، خوبي ها و زیبایي هاي زندگي را نمي بینند و همه جا 
را تیره و تار می پندارند و لذا رضا مندي خود را از دست داده، دچار فشار رواني 
گشته و براي مهار آن ممکن است همان روند پیش گفته را طي کنند. افراد 
حریص و دلبستة دنیا، فقط به برخوردارِي بیشتر می اندیشند و همواره از وضع 
موجود ناراضي اند و فشار رواني سختي را تحمل می کنند.49 و هنگام مواجهه 
با سختي ها، که به عنوان اجتناب ناپذیر زندگي اند، بي تاب گشته و براي مهار 
آن باز ممکن است همان روند پیش گفته تکرار شود. داشتن آرزوهاي دور و 
دراز انسان را دچار انتظارات غیر واقعي در زندگي می کند که نتیجة آن ناکامي 
و نارضایتي و افزایش فشارهاي رواني است. ٥٠و باز ممکن است براي مهار آن 
روندپیش گفته تکرار شود. افراد ناخویشتن دار و فاقد تقوا، در مواجهه با مسائل 
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فریبنده و اشتباه زندگي، توان مقاومت در برابر خواهش هاي آسیب زاي 
نفس را ندارند و ممکن است فرد را به پرخاشگرِي هنگام خشم و یا بي 
عفتِي هنگام شهوت٥1 و دیگر ناهنجاري ها و آسیب هاي خانواده سوق 
دهد و البته، براساس بررسي هاي انجام شده، از دیدگاه اسالم ریشة همة 
این ها در فقدان عقل است. عقل و خرد، در فرهنگ اسالم، منشأ همة 

توانمندي هاي اخالقي است.٥2 
نتیجه گیری

از مجموع آنچه گذشت، به دست می آید که براي پیشگیري از آسیب 
هاي خانواده، باید بر سبک ازدواج کردن و سبک زندگي کردن متمرکز 
شد. جامعه نیازمند آموزش زندگي خانوادگي )F.L.E(٥3 است که مبتني بر 
معارف اصیل اسالمي باشد. الزم است براساس منابع اسالمي، برنامه اي 
بدین منظور آموزش داده شود. این برنامه، باید متمرکز بر اصالح سبک 
همسرگزیني و اصالح سبک همسرداري گردد. باید الگوي اسالمي 
همسرگزیني و الگوي اسالمي همسرداري طراحي و آموزش داده شود. 
این کار بدون هماهنگي حوزه و دانشگاه در بخش نرم افزاري و بدون 
کمک مجموعة حاکمیت در بخش اجرایي امکان پذیر نیست. الزم است 
مشکالت، معضالت و بحران هاي خانواده به درستي شناسایي شوند و 
منابع اسالمي براي پاسخ به آن ها مورد بررسي دقیق و عالمانه قرار گیرند 
و سپس مجموعة حاکمیت در راستاي آن به تقنین قوانین و اجراي آن 
بپردازد. در چنین فضایي، می توان به کنترل آسیب هاي خانواده و ارتقاي 
خانواده امیدوار بود. در غیر این صورت، باید منتظر بحران خانواده در آینده 
اي نه چندان دور بود. گسترش روابط پیش از ازدواج، موجب عادت کردن 
جوانان به روابط خارج از قاعده شده و اعتماد را از بین می برد. ازدواج بر 
مبناي عشق موجب تصمیم نادرست گشته و زندگي را با ناسازگاري، 
خشونت، طالق و حتي اعتیاد و خودکشي می شود و همه اینها تربیت 
فرزند را تحت تأثیر منفي خود قرار می دهد. در چنین خانواده هایي، چه 

نسلي براي آینده تربیت می شوند؟
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٥2. صدوق، محمدبن علي بن حسین ) 8٠41 ق( ، علل الشرائع. بیروت، دار إحیاء التراث
62. صدوق، محمدبن علي بن حسین ) 4141 ق( ، الخصال. قم، مؤسسة انتشارات اسالمي

72. صدوق، محمدبن علي بن حسین )بي تا(. ثواب األعمال و عقاب األعمال ، تحقیق عل ی اکبر 
غفاری. تهران، مکتبْه الصدوق

82. صدوق، محمدبن علي بن حسین )بي تا(. من ال یحضره الفقیه . تحقیق علی اکبر غّفاری، قم، 
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مؤسسة انتشارات اسالمي
92. کلیني، محمد بن یعقوب ) 1٠41 ق( ، الکافی. تحقیق علی اکبر غّفاری، بیروت، دار صعب و 

دارالتعارف
٠3. کیومرثي، محمدرضا ) ٠931 ش( ، درآمدي بر پیشگیري از گرایش به اعتیاد در منابع اسالمي. 

تهران، سازمان بهزیستي کشور
13. منذری، عبدالعظیم بن عبدالقوی ) 8٠41 ق ( ، الترغیب و الترهیب من الحدیث الشریف . تحقیق 

مصطفی محمد عماره، بیروت، دارالفکر
23. مهدي، ابراهیم پور، قاسم، حسیني جبلي، میرصالح ) ٠931 ش( ، درآمدي بر پیشگیري از 

همسرآزاري و طالق در منابع اسالمي، تهران، سازمان بهزیستي کشور
33. نورعلیزاده، مسعود ؛ زاهدي پور، حسینعلي ) ٠931 ش( ، درآمدي بر پیشگیري از پدیدة دختران و 

زنان آسیب دیده و در معرض آسیب در منابع اسالمي. تهران، سازمان بهزیستي کشور

پانوشت ها: 
1  .  پسندیده، 1389.

2  .  روم : 21.
3  .  پسندیده، 1389.

4  .  پسندیده، 1389. 
٥  .  شیخ طوسي، 1414 ق، ص ٥19.

6  .  کلینی، 14٠1، ج٥، ص323-322 ؛ صدوق، بی تا، ج3، ص386، ح43٥8.
7  .  کلیني، 14٠1 ق، ج ٥، ص 332 ، ح 1 ؛ شیخ طوسي، 14٠1 ق، ج 7، ص 4٠1، ح 16٠٠.

8  .  شعیري، 1414 ق، ص 79 ؛ ر.ک : ري شهري و همکار، 1387 ، ص 74.
9  .  حرعاملي، 14٠9 ق، ج 2٠ ، ص ٥3 .
1٠  .  سیوطي، 1414 ق، ج 1، ص 2٥7 .
11  .  ابن ماجه، 139٥ ق، ج 1، ص ٥97.

12  .  شیخ طوسي،14٠1 ق، ج 7، ص 4٠٠ ، ح 1٥92 .
13  .  ابن ماجه، 139٥ ق، ج 1، ص ٥97 .
14  .  سیوطي، 1414 ق، ج 1، ص 2٥7.

1٥  .  شیخ طوسي، 14٠1 ق، ج 7، ص 399 ، ح 1٥92 ؛ کلیني، 14٠1 ق، ج ٥، ص 333 ، ح 3.
16  .  کلیني، 14٠1 ق، ج ٥، ص 333 ، ح 3.

17  .  سیوطي، 1414 ق، ج 1، ص 2٥7.
18  .  شیخ طوسي، 14٠1 ق، ج 7، ص 38٠ ، ح 1٥3٥ ؛ ابن اثیر، 141٥ ق، ج ٥، ص 413 ، ح ٥4٥6.
19  .  ابن حنبل، 1414 ق، ج 2، ص 414 ، ح ٥724 ؛ کلیني، 14٠1 ق، ج ٥، ص 393 ، ح 4- ٥.

2٠  .  صدوق، بي تا، ج 3، ص 397 ، ح 4396.
21  .  کلیني، 14٠1 ق، ج ٥، ص 398.

22  .  شیخ طوسي، 1414 ق، ص ٥19 ، ح 114٥.
23  .  کلیني، 14٠1 ق، ج ٥، ص ٥٠63 ؛ صدوق، بي تا، ج3، ص4٠9 

، ح 4428.
24  .  ضیایي، 139٠.

2٥  .  کلیني، 14٠1 ق، ج 2، ص ، 136 ح 23 ؛ صدوق، بي تا، ج 4، 
ص38٠ ، ح ٥814 .

26  .  پسندیده، 139٠.

27  .  پسندیده، 139٠.
28  .  نساء : 19.

29  .  ابن شعبه، 14٠4 ق، ص 262.
3٠  .  حمیري، 1413 ق، ص 12٠ ، ح 421 .

31  .  حمیري، 1413 ق، ص 92 ، ح 3٠6 ؛ ابن عساکر،141٥ ، ج ٥2 ، ص 234 ، ح 6176 .
32  .  کلیني، 14٠1 ق، ج 2، ص ٥7 ، ح 7 ؛ شیخ طوسي، 14٠1 ق، ج 7، ص 4٠٠ ، ح 1٥97.

33  .  کلیني، 14٠1 ق، ج 2، ص 1٠٥ ، ح 11 ؛ شیخ طوسي، 1414 ق، ص 24٥ ، ح 42٥ ؛ ابن 
شعبه، 14٠4 ق، ص 388.

34  .  اربلي، 14٠4 ق، ج 1، ص 363 ؛ خوارزمي، 1414 ق، ص 3٥3 ، ح 364.
3٥  .  صدوق، 1414 ق، ص ٥88 ، ح 12.

36  .  صدوق، بي تا، ج 4، ص 412 ، ح ٥897 ، صدوق، 1361 ش، ص 2٥3 ، ح1.
37  .  کلیني، 14٠1 ق، ج 2، ص 663 .
38  .  حلواني، 14٠8 ق، ج 1 ص 9٠ .

39  .  حلواني، 14٠8 ق، ج 1 ص 89 ؛ منذري، 14٠8 ق، ج 3، ص 4٠٥ ، ح 14 .
4٠  .  پسندیده ، 139٠.

41  .  میشل، 13٥4، ص176، به نقل از بستان، 1383.
42  .  جعفري نژاد و اردشیرزاده، 1383.

43  .  مظاهری و همکاران، 1387.
44  .  عباسي و ابراهیم پور و حسیني، 139٠.

4٥  .  کیومرثي، 139٠.
46  .  خطیب، 139٠.

47  .  نورعلیزاده و زاهدي پور، 139٠.
48  .  پسندیده و مهکام، 139٠.

49  .  پسندیده، 1386.
٥٠  .  ري شهري و همکار، 138٥ ؛ پسندیده، 1386.

٥1  .  پسندیده، 1388.
٥2  .  پسندیده، 1388 ؛ ري شهري، 1378.

family life education  ٥3
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محمد منصورنژاد
نویسنده و پژوهشگر دینی اجتماعی
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کلید واژه:
 زنان، خانواده، نظام اداري، راهکار، اسالم، قوانین، کار

نوشتار حاضر تحت عناوین زیر سامان یافته است:

الف( مقدمه
ب( امتیازات و آفات حضور زنان در هر یک از دو نظام
ج( ادله دینی حضور بانوان در دو نظام خانواده و اداری

د( نتیجه گیری راهبردی

الف( مقدمه
یـک: طـرح مسـئله: در بحـث از بانـوان در نظـام خانـواده و نظام 

اداری، می تـوان  سـه مـدل متفـاوت را بـه کار گرفـت: 
مـدل اول: بـه بهانـه دفاع از اسـتحکام خانـواده از حضـور بانوان در 

نظـام اداری جلوگیـری نمود.
مـدل دوم: بـه بهانـه دفـاع از حقـوق و آزادی های بانـوان، از حضور 
مطلـق زنـان در نظـام اداری طـرح بحـث نمـود، گـر چـه به اسـتحکام 

خانـواده آسـیب وارد شـود. )شـیوه حضـور زنان در غـرب ()1(
مـدل سـوم: دفـاع از حضـور متعادالنـه و معقـول بانـوان در نظـام 
خانـواده و نظـام اداری. در »مقـام ثبـوت«، طـرح مـدل سـوم منطقی و 
مناسـب می نمایـد، امـا در »مقـام اثبـات«، دفـاع از ایـن نگـرش و اراده 
بـرای تحقـق آن در جامعـه ما مسـائل عدیـده ای را با خـود دارد. ازجمله 

ایـن مشـکالت به قـرار زیرند:
یـک: با شـبهه افکنی مدافعـان مـدل اول مواجه می شـویم که گاه 

بـرای بـه انزوا کشـاندن بانـوان از منابـع دینی نیز بهـره می جویند.
دو: بـا شـواهدی )هرچند محدود( از عدم توفیق زنان و یا مفاسـدی 
در نظـام اداری  بـا حضـور ایـن صنـف، مواجهیـم که دفاع از مدل سـوم 

را با مشـکل مواجـه می کند.
سـه: بـا سـاختار مسـلط مردسـاالرانه ای در نظـام خانـواده و نظـام 
اداری مواجهیـم کـه در نظـام اداری به صـورت ناگفتـه و نانوشـته  یـا 
در یـک تبعیـض جنسـیتی از به کارگیـری بانـوان خـودداری می کننـد و 
یـا راه پیشـرفت آنـان را در محیـط کار سـد نمـوده و آنـان را بـه تـرک 

وادار می سـازد. فعالیت هـای شـغلی 
چهـار: بـا فقـر بلکـه فقـدان نظریه پردازی هـای متقن دینـی درباره 
حضـور همزمـان زنان در نظـام خانواده و نظـام اداری دسـت به گریبانیم. 
دو:تأملـی در مفاهیـم: 1. نظام اداری: مفهوم کلیـدی این اصطالح، 
»اداره« »Administration«  اسـت کـه از آن تعاریـف بسـیار 

متنوعـی در گفتمان هـای مختلف گردیده اسـت
در یکـی از معانـی اداره کـه بـا اصطـالح مـورد بحـث مـا مرتبـط 
اسـت: اداره بـه  معنـای مجموعه دسـتگاه اداری، و مـراد از آن مجموعه 
سـازمان ها و مقامات و اشـخاصی اسـت که قوانین کشـور و سیاسـت ها 
و برنامه هـا و خط مشـی های عمومـی حکومـت را به موقـع بـه اجـرا 
می گذارنـد. بـه ایـن اعتبـار، امـور سیاسـی و قضایـی و تقنینی خـارج از 
صالحیـت این مجموعه اسـت،  ولـی اموری که جنبه اجـرای یکنواخت 

و جزئـی و تکـراری قوانیـن را دارد، بـه ایـن مجموعـه مربـوط می گردد. 
ایـن مجموعـه واحـد را »نظـام اداری«، گویند.1 

1. نظـام خانـواده : از خانـواده در معنـای اصطالحـی تعاریـف 
متعـدد ارائه شـده کـه به عنوان شـاهد بـه یک مـورد آن اشـاره می گردد: 
خانـواده  یک گروه خویشـاوند اسـت کـه در اجتماعی کـردن فرزندان و 
بـرآوردن برخـی از نیازهـای بنیادی دیگـر جامعه، مسـئولیت اصلی را به 
عهـده دارد. خانـواده از گروهی از آدم ها ترکیب می شـود کـه از راه خون، 
زناشـویی و یـا فرزنـد پذیـری بـا یکدیگـر ارتبـاط می یابنـد و طـی یک 

دوره ی زمانی نامشـخص.2 
2. الگـوی نظـری بحث: در فرهنگ اسـالمی، دربـاره مباحث 
و مسـائل زنـان حداقـل سـه نگـرش و رهیافـت وجـود دارد. در معرفـی 

اجمالـی ایـن سـه برداشـت می تـوان گفت: 
اول: آنـان کـه هـم در »مبنـا«ي انسان شناسـي مخالـف برابـري 
هویت انسـاني زن و مرد مي باشـند و هم در »بنا«ي حقوقي و سیاسـي.3

دوم: آنـان کـه در »مبانـي« انسان شـناختي، از نفـي هرگونـه امتیاز 
مـرد از زن دفـاع مي کننـد، ولـي در »بنـا«ي حقوقـي و اجتماعـي بـر 

تبعیـض حکـم می نماینـد؛ 4
سـوم: آنـان کـه در »مبنا«ي انسان شـناختي نیز از هویـت برابر زن 
و مـرد دفـاع نمـوده و در »بنـا«ي حقوقـي، سیاسـي و اجتماعـي نیـز از 

برابـري حقوقـي انسـاني و بشـري دفـاع مي نمایند. ٥
مباحـث نوشـتار حاضـر بـر مبناي سـوم یادشـده شـکل گرفته و بر 
ایـن اسـاس بـه حضور متعادالنـه و معقول بانـوان در دو نظـام خانواده و 

نظـام اداری می رسـد. 

ب( امتیازات و آفات حضور زنان در هر یک از دو نظام
واضـح اسـت زنانـی کـه در اسـتخدام نظـام اداری انـد و خصوصـًا 
بانوانـی کـه نقـش مدیریتـی در ایـن سیسـتم دارنـد نمی تواننـد به اندازه 
زنـان خانـه دار، کارکـرد متنـوع و سـودمند بـرای نظـام خانـواده داشـته 
باشـند. بررسـی تمـام ابعـاد موضوع یادشـده  و ریشـه یابی همـه عوامل 
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بهتعبیر
استادمطهری:
چهلزومیداردکه
زنانفعالیتهای
اجتماعی)وبهتعبیر
ایننوشتاراداری(
خودرابهاصطالح
»دوشبهدوش«
مردانانجامدهند.
آیااگردردوصف
جداگانهانجامدهند،
نقصیدرفعالیتو
راندمانکارآنانرخ
میدهد؟

مؤثـر و آثـار وارده نیـاز بـه مکتوبی مسـتقل دارد. 
بر اسـاس مشـاهدات، تجربیـات و بدیهیات، در 
حـد »فرضیـه« ای برخـی از امتیـازات و آسـیب های 
حضـور زنـان در دو نظـام خانـواده و نظـام اداری 
به صـورت جداگانـه را در قالـب جـدول زیـر می توان 

بـه تصویر کشـاند: 

نظام  دو  در  بانوان  حضور  دینی  ادله  ج( 
خانواده و اداری

از حضـور  دفـاع  1. پیش فـرض بحـث: 
زنـان هم در خانـواده و هم در نظام اداری بر اسـاس 
مبانـی دینـی، مبتنـی بـر »پیش فرضـی« اسـت که 
برخـی ایـن پیش فـرض را بـه چالـش کشـانده اند. 
مفـروض مـورد بحـث آن اسـت کـه اسـالم بـرای 
ابعاد جمعی )سیاسـی و اجتماعی( بشـر و مسـلمانان 
پیام داشـته و دینی نیسـت که در ابعـاد فردی صرف 
خالصه شـده و تنهـا بـه حیطه هـای ارتباطـی فرد با 

خداونـد محـدود گردد. 
2. نظـام اداری پدیـده ای مدرن: گر چه 
نظام های سیاسـی حـدود 2٥ قرن، در اندیشـه آدمی 
و نیـز در تجربه هـای بشـری ریشـه دارد، امـا نظـام 
اداری و سیسـتم بوروکراسـی پدیـده ای جدیـد و در 
بسـتر گفتمان جدید غرب  بر اسـاس نیـازی معقول 

جوشـیده است.6 
بـر این اسـاس نبایـد در تعریـف و تحدید نظام 
داشـت  توقـع  اسـالمی،  مبانـی  اسـاس  بـر  اداری 
کـه نـص صریحـی نسـبت بـه مسـائل و مباحـث 
نظـام اداری یافـت و یـا در سـنت و سـیره نبـوی و 
علـوی بـدان ارجـاع داد. ازایـن رو از سـوی یکـی از 
کارشناسـان دینـی به درسـتی گفته شـده اسـت کـه 
در قـرآن کریم آیـات بخصوصی درزمینـهٔ کار اداری 
و شـرایط تصـدی آن و صفـات متصدیان امـر اداره، 
نرسـیده و بـا توجـه بـه وضع متغیـر جامعه انسـانی، 
ایـن از مـوارد آزادی اسـت کـه قانـون بخصوصـی 

دربـاره آن نرسـیده اسـت.7
 بـا ایـن وصـف، مباحـث ایـن قسـمت نبایـد 
درصـدد بیـان مطابقت کتاب و سـنت بـا نقش زنان 
در هـر دوی نظـام اداری و نظـام خانـواده به صـورت 
متعادالنـه باشـد، بلکـه اگـر مدعـای مـورد بحث با 
کتـاب، سـنت و سـیره تعارضـی نداشـته، معقـول و 
مـورد نیـاز جامعـه اسـالمی باشـد کفایـت می نماید 

تـا مبنـای عمـل قـرار گیرد. 
3. ادلـه قرآنـی بحث : بـرای مدلل نمودن 

آنکـه حضور بانوان در نظام خانـواده و در نظام اداری  
بـا فرهنـگ قرآنـی مخالفتـی نـدارد، توجـه بـه چند 

نکته مقدماتی الزم اسـت:
یـک: حضـور زنـان در نظـام خانـواده از جهـت 
دینـی تـا آن حد بدیهی اسـت که نیاز بـه اقامه دلیل 
قرآنـی ندارد و »گلوگاه« بحث آن اسـت که آیا زنان 
فراتر از خانه و خانواده می توانند حضورداشـته باشـند 
یـا خیـر؟  درعین حـال شـاهدی قرآنـی از حضور زن 
بـا ذکـر مشـخصات آیـه ای، بی مناسـبت نمی نماید. 
برابـر نـص صریح قرآنی در سـوره روم، آیـه 21، زن 
محـور خانـواده و پآیـه ای محکـم معرفی شـده کـه 

سـبب آرامـش و قرار مرد اسـت. 
دو: آیـات دیگر این قسـمت از بحـث بر حضور 
فراتـر از خانـه زنـان داللـت دارد. ذکـر شـواهدی از 
فعالیـت و اشـتغال زنـان فراتـر از منـزل، »بـا القـاء 
خصوصیـت« می توانـد دلیلـی بـر عـدم مخالفـت 
فرهنـگ قرآنـی بـر حضور زنـان در فعالیت هـای در 

نظام اداری داشـته باشـد.
سـه: در این بعـد نیز هم می توانـد به مصادیقی 
از زنان در قرآن مجید اسـتناد جسـت و هم از حضور 
جمعـی بانـوان گزارش نمود. بسـط مطلب متناسـب 
بـا حجـم ایـن مقالـه نیسـت و ازایـن رو تنهـا بـه 

اشـاراتی بسـنده می شود.
چهـار: در ذکـر نـام زنانـی کـه فراتـر از خانه به 
فعالیـت اشـتغال داشـته و در قـرآن یـادی از آن هـا 
آمـده می توان بـه آیاتی کـه مربوط به  هاجر، آسـیه، 
دختران شـعیب و حضرت مریم  و... استشـهاد نمود. 
در اینجـا به عنـوان شـاهد تنهـا بـه داسـتان مواجهه 
حضرت موسـی بـا دختـران شـعیب اشـاره می گردد.

در قـرآن مجید، سـوره قصص، آیـه 27-23 در 
داسـتان مربـوط بـه حضرت موسـی پـس از فـرار از 
مصـر، بحـث حضـور دختـران در فعالیـت اقتصادی 
آمـده اسـت. داسـتانی کـه نتیجـه نهایـی تأسـیس 
خانـواده ای از ترکیـب زوجیـن: موسـی و یکـی از 

دختـران شـعیب بود. 
از این آیات، نکات فراوانی قابل اسـتنباط اسـت. 
ولـی آنچـه که به عنـوان دلیلی بـر حضور بانـوان در 
فعالیت هـای فراتر از منزل و  اشـتغال در نظام اداری 

بـا رعایت مالحظاتـی دارد به  قرار زیر اسـت:
در  دختـران  و  زنـان  1.حضـور 
فعالیت هـای اقتصـادی: نه تنهـا نهـی نشـده، 
بلکـه از آن بـرای بیـان نـکات تربیتـی و فرهنگـی 
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جدول امتیازات و آفات حضور

آفات امتیازات متغیر
1( شکوفا نشدن استعداد اجتماعی زنان

2( ضعف و وابستگی اقتصادی زنان 
3( ضعف اطالعات برای پرورش فرزند

1( حفظ حیا و عفاف
2( انجام وظایف همسرداری، بچه داری و خانه داری

 زن
در نظام خانواده

1( آسیب به فرزند داری 
2( آفات محتمل درزمینه شوهرداری و خانه داری
3( آسیب محتمل به هویت زنانه) عفاف، حیا و...(

1( پخته تر شدن شخصیتی
2( کارکرد اقتصادی برای زنان ) استقالل اقتصادی و....(

3 ( فعال شدن حدود نیمی از نیروی انسانی جامعه  در عرصه های جمعی

 زن
در نظام اداری
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بهره هـا جسـته شـده اسـت کـه برخـی از پیام هـا در ادامـه آمـده اسـت. 
2.  ارتبـاط معقـول زن - مرد و دختر -پسـر: چون وقتي 
موسـي از وضعیـت دختران پرسـید، به راحتی مسـئله را بـراي او توضیح 
دادنـد و او هـم براي حل مشـکل اقدام کـرد، با اینکه نه موسـي از آن ها 
شـناخت قبلـي داشـت و نـه آن هـا از موسـي. نـوع ارتبـاط اداری زنان و 

مـردان از مسـائل مهمی اسـت کـه این گونه آیات رهگشـایند.
3. راه رفتـن از روي حیـاء بـراي  زنـان و دختـران: زیرا 
آیـه در وصـف دختر شـعیب کـه به دنبال موسـي آمده بـود، تعبیر لطیف 
»تمشـي علـي االسـتحیاء«، را دارد. گفته شـده که نکره آمدن اسـتحیاء،  

داللـت بر تفخیـم دارد، یعني عفـت کامل.8 
4.  عـدم جـواز اختـالط دختـران و زنـان بـا مـردان: 
دختـران شـعیب براي حفظ حریـم، گوسفندانشـان را در مرحلـة بعد آب 
می دادنـد و فاصلـه را حفـظ می کردنـد. بـه تعبیـر اسـتاد مطهـری: چـه 
لزومـی دارد کـه زنـان فعالیت هـای اجتماعـی )و بـه تعبیـر این نوشـتار 
اداری( خـود را به اصطـالح »دوش بـه دوش« مـردان انجام دهنـد. آیا اگر 
در دو صـف جداگانـه انجـام دهند، نقصـی در فعالیت و راندمـان کار آنان 

رخ می دهـد؟ 9
پنـج: و امـا در زمینـه ادله قرآنـی که داللت بر حضـور جمعی بانوان 
در فراتـر از منـزل و در فعالیت هـای سیاسـی در صـدر اسـالم دارد نیز به 
ذکـر یـک آیه بسـنده می گـردد. یکـی از فعالیت هایی کـه هزینه بر بوده 
و عمدتـاً بـه خـروج از منزل و مسـافرت به دیـار غربت پیونـد می خورد، 
موضـوع و پدیـده ای بـه نام »هجرت« اسـت. که به عنوان ارائه شـاهدی 

در سـوره ممتحنه، آیه 1٠ بدان اشـاره  شـده اسـت. 
از آیه مورد بحث حداقل می توان استفاده نمود که:

الـف. نظـام خانوادگـی در فرهنگ اسـالمی تا آن حد تقـدس ندارد 
تـا زنـان موظف باشـند در هر شـرایطی در آن چارچـوب مقید و محصور 
بماننـد. مثـاًل ایمـان و کفـر در یکجـا جمع نمی شـوند و ازایـن رو پیمان 
ازدواج بـا همـه تقدسـش نمی توانـد رابطـه میـان مؤمـن و کافـر برقرار 

سـازد، چراکـه اینهـا در دو خـط متضاد قـرار دارند.٠1 
ب. از آنجـا کـه ایـن حرکت یـک اقدام سیاسـی و حرکتی در جهت 
تقویـت اسـالم اسـت، در صـورت مهاجرت چنیـن زنانـی همان گونه که 

در تفاسـیر معتبر شـیعی )مثل المیزان ذیل آیه مورد بحث ( آمده اسـت، 
مهریـه ای که شـوهران کافر به آن ها داده اند از سـوی حکومت اسـالمی 

به مـردان پرداخت می شـود.
ج. ایـن آیـه از حـق انتخاب زنـان در »شـیوه زندگی« نیـز حکایت 
دارد. ازجملـه نـکات مسـئله برانگیز آن اسـت که آیا زنان بـا اینکه قالب 
نظـام خانوادگـی را پذیرفته انـد، می تواننـد و حـق دارنـد در فضـای فراتر 
از خانـواده نیز حضورداشـته باشـند. پاسـخ این پرسـش گر چه در گفتمان 
غالـب فقهی منفی اسـت، ولـی اواًل برای این حکـم و نهی، نص صریح 
قرآنـی نداریـم، و ثانیـاً برخـی فقهـا )مثـاًل عالمـه سـید محمدحسـین 
فضـل اهلل ( در ذیـل بحـث »زن و آزادی کار« بـر ایـن باورنـد که: مانعی 
نیسـت در این کـه زن بـی اذن شـوهرش از منـزل بیـرون رود، به شـرط 
آنکـه حـق شـوهر در روابـط جنسـی، ضایـع نشـود. زنی کـه می خواهد 
پـس از ازدواج هـم چنـان بـه کار اداری اش ادامـه دهـد می توانـد بـرای 
رعایـت احتیـاط، در متن عقدنامه شـرط کند کـه پـس از ازدواج نیز حق 
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ادامـه فعالیت و کار را داشـته باشـد.11 
و بـا اسـتناد بـه دیدگاه هـای حضـرت امام خمینـي اگـر کار کردن 
بـراي زنـان از حقـوق باشـد، جلوگیـري از ایـن حـق، جایز نیسـت و به 
سـتم بـر آن هـا منتج می شـود. ایشـان بر ایـن بـاور بودند کـه:  در نظام 
اسـالمي، زن همـان حقوقـي را دارد کـه مـرد دارد. حـق تحصیـل، حق 

کار، حـق مالکیـت و.... 21
4. ادلـه روایی و سـیره ای: در این قسـمت نیز ذکـر نکاتی در 

مدخل بحث الزم اسـت:
1. در زندگـی زنـان صـدر اسـالم می تـوان در ابعـاد مختلـف بـه 
فعالیت هایـی ارجـاع داد کـه جوهـره سیاسـی و اجتماعـی دارد. از حضور 
بانـوان در جنگ هـا گرفتـه تا سـایر فعالیت ها. از اسـتناد به سـیره فردی 
زندگـی  زنـان  شـاخص و الگـوی اسـالمی )مثـل حضـرت خدیجـه، 
حضـرت زهـرا و حضـرت زینـب و....( گرفته تـا  ارجاع بـه حضور جمعی 

زنـان در عرصه هـای مدنـی و سیاسـی. 
2. استشـهاد بـه حضـور زنان در جنگ در سـیره حضـرت امیر)س( 
دو پیـام مهـم را در خـود دارد: یکـی آنکـه بنا بـه برخی از اقـوال موجود 
در نهج البالغـه، ممکـن ایـن نتیجـه گرفتـه شـود کـه حضـرت امیـر با 
مشـارکت زنـان در عرصه هـای جمعـی موافـق نبودنـد. اما شـواهد زیر، 
ابطال گـر ایـن فرضیـه اسـت. دیگر آنکـه اگر زنـان در جنگ هـای نظام 
اسـالمی در عصـر حضـرت رسـول و حضـرت علـی با آن همـه خطرات 

حضـور، نقـش و سـهم داشـتند، چـرا در فعالیت هـای کم خطرتـر مثـل 
حضـور در نظـام اداری از حضـور آن هـا ممانعـت بـه عمـل آیـد و چرا از 

این همـه اسـتعداد خـداداد بهـره نگرفت؟ 
در کتـاب »دانشـنامه امام علي« )جلد پنجم( دربـاره نقش بانوان در 

جنگ هـای عصر امیر المومنین آمده اسـت:
- درنبـرد جمـل،«ام فضـل«، دختر حارث، حرکت عایشـه، طلحه و 

زبیـر را به سـوی بصـره به امیـر المومنین گـزارش می دهد.
- در نبـرد صفیـن، »ام بـراء«، بـا سـروده هایش سـپاه علـي را بـه 

نبـرد وا می داشـت.
»-ام خیر«، به هنگام شـهادت عمار یاسـر، سـخناني بسـیار مهیج 

بر زبـان راند.
»-ام سنان«، علي را به ظفر،  پیروزي و جانشیني پیامبر ستود.

- »بـکاره هاللیـه« در هنـگام نبرد به تمجید یـاران علي و تنقیص 
بني امیـه پرداخت.

- »زرقـاء«، دختـر عـدي بـا قبیلـه اش در صفیـن حضـور یافـت و 
سـخناني هیجان انگیـز در تشـجیع سـپاه علـي بـر زبـان رانـد.

- سـروده های »سـوده«، در صفیـن و »عکرشـه« در تاریـخ آمـده 
31 است. 

3. سـیره حضـرت زینـب: اهمیت جایـگاه حضـرت زینب در 
فرهنـگ شـیعی  به عنوان الگوی زنان اسـالمی و بلکه همه زنـان آزاده، 
جـای توضیـح و تذکر نـدارد. از نـکات عجیب زندگی حضـرت زینب آن 
اسـت کـه هـم مـادری موفق انـد و هـم در عرصه هـای فراتـر از خانواده 

الگـو و ممتازند.
همسـر حضـرت زینب»عبـداهلل جعفر« پسـر جعفـر طیـار،  بود که 
خـود از شـخصیت های برجسـته اسـالمی، از صحابـه رسـول اکـرم و از 
یـاران نزدیـک حضـرت امیـر خصوصـاً در زمـان حکمرانی شـان بـود. با 
این حـال حضـرت زینب در حیـن ازدواج، شـرط ضمن عقدشـان، خروج 

از فضـای خانوادگـی همـراه بـرادر بود.41 
 آنچـه کـه در ایـن مطالعـه اهمیـت دارد، حضـرت زینـب)س(، در 
رفتارشـان نه تنهـا جمـع بیـن نظـام خانـواده و حضـور در عرصه هـای 
سیاسـی و مبارزاتـی نمود، بلکه در مقطعی فعالیت بیـرون از خانواده را بر 
توقـف در نهـاد خانواده مقـدم نمودند. کمترین پیام این اقـدام نوه پیامبر، 
فرزنـد علـی و فاطمـه و خواهـر امام حسـن و امام حسـین آن اسـت که 
همیشـه و در همه شـرایط مسـائل خانواده )همسـرداری، خانه داری و....( 
بـرای بانـوان حـرف اول را نمی زنـد. این اقـدام راه را برای اسـتنباط این 
مدعـا همـوار می سـازد کـه در صـورت ضـرورت و نیـاز زن می توانـد در 
فراتـر از خانـواده و ازجملـه نظـام اداری حضور تعیین کننده داشـته باشـد.

د. نتیجه گیـری راهبردی: بر اسـاس طرح مسـائل ایـن مکتوب و با 
توجـه بـه بیان امتیـازات و آسـیب های یادشـده می توان بـه راهکارهاي 

رسید: زیر 

راهکارهای تعادل
تعدیل و تأمل در نظام خانواده تعدیل و تأمل در نظام اداری
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1( مشارکت شوهران در تدبیر امور منزل 
2( واگذاری بخشی از کار منزل به خدمتکاران
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چکیده
خانواده از جمله نهادهاي مؤثر و مهم در زندگي انسانها است 
و می توان آن را یک نمونه از عقالنیت انساني دانست. حکماي 
این  بر  می دانند،  بالطبع  مدني  موجودي  را  انسان  که  اسالمي، 
خانواده  است  عبارت  خانواده  مفهوم  اند.  داشته  بسیار  تأکید  امر 
از گروهی از افراد )دو یا بیشتر( که میان آن ها روابط خویشاوندي 
برقرار است و در مکان واحدي زیست می کنند. راه صحیح تشکیل 
خانواده، ازدواج است که پیوند بین دو جنس مخالف را برپایه ی 
روابط پایاي جنسي، موجب می شود. ازدواج یک قرارداد اجتماعی 
و ضامن بقای نسل انسان است و آرامش و امنیت در یک جامعه، 
نتیجه ی ازدواج سالم و محیط آرا م بخش خانواده است. در اسالم، 
بوده  مرتبه  بزرگ  خداي  نزد  بنا  ترین  محبوب  خانواده  تشکیل 
هرکس بدون عذر موجه از این سنت روی گردان باشد؛ از دایرة 
این دین خارج است. خانواده، سنگ بناي اول ساختماِن اجتماع 
است که هر چه از استحکام بیشتري برخوردار باشد به استحکام و 
امنیت بیشتر جامعه می انجامد. همسران، رکن اساسي خانواده اند 
که تعامل مطلوب آن دو به نحوي به امنیت جامعه منجر می شود. 
بر این اساس با التفات به نکات فوق، هدف اساسي این مقاله، 
بررسي نقش و اثربخشي ُحسن انجام وظایف همسران در نظم و 

امنیت رواني و اجتماعي خانواده از منظر آموزه های اسالم است.

کلمات کلیدی : سبک زندگی، وظایف همسران، نظم و 
امنیت، خانواده در اسالم، معاشرت

 مقدمه
تعامل مطلوب همسران، به معني رفتار دوجانبة زوجین بر 
اساس آموزه هاي فرهنگ اسالمي است به گونه اي که هر دو 
جامعه  ببرند.  لذت  زندگي مشترک  از  بوده  آن خرسند  از  طرف 
بزرگ انساني از واحدهاي کوچک تري شکل می گیرد که قدیمي 
بشر  زندگي  آغاز  از  که  است  خانواده  آن  ترین  طبیعي  و  ترین 
وجود داشته است. خانواده هسته مرکزي اجتماع است که کانون 
حفظ سنن ملي و مرکز رشد عواطف و احساسات است. این واحد 
از  چه  هر  که  است  اجتماع  ساختماِن  اول  بناي  سنگ  همانند 
استحکام بیش تري برخوردار باشد به استحکام و امنیت بیشتر 
جامعه منجر خواهد شد.1 به عبارت دیگر، تعامل مطلوب زوجین به 
طور غیرمستقیم بر ابعاد توسعة جامعه تأثیر دارد. پیامبر اکرم )ص( 
تشکیل خانواده را محبوب ترین بنا نزد خداي عزوجل دانسته آن 
را جزء سنت و روش خود معرفي می کنند و هرکس بدون عذر 
موّجه از این سنت روي گردان باشد؛ از دایره اسالم خارج است.2  
به گونه ای که در منابع اسالمی ازدواج، احراز  نصف دین قلمداد 
شده و ارزش دو رکعت نماز متأهل برتر از هفتاد رکعت نماز فرد 
عزب )مجرد( است.3  همچنین امام باقر )ع( تاکید دارند که خود 

داری از ازدواج با افراد واجد شرایط، باعث فتنه و فساد بزرگ در 
جامعه می شود.4

همسران، رکن اساسي خانواده اند که تعامل مطلوب آن دو به 
نحوي به تعامل سازنده و امنیت جامعه منجر می شود.

از سویی دیگر» امنیت«، در متون اسالمي بسیار ارزشمند 
ناشناخته«، »گواراترین  »نعمت  نظیر  اصطالحاتي  با  تلقي شده 
نعمت«.٥  از آن یاد می گردد، به گونه ای که قرآن کریم  که بین 

حس  انجام وظایف و امنیت همبستگي ایجاد میکند.6
رابطه ی حسنه بین زوجین به دو محور اساسي وابسته است، 
یکي توجه به پیش نیازهاي ازدواج و دیگری حسن انجام وظایف، 
توسط آن دو. لذا در این مقاله که به روش مروري )کتابخانه ای( 

به منظور تبیین  نقش حسن انجام وظایف همسران در 
امنیت از دیدگاه اسالم انجام شده است؛ به سؤال هاي 

زیر پاسخ داده ایم :
وظایف خاص همسران کدامند؟

وظایف مشترک همسران کدامند؟
انجام این وظایف چه نقشی در امنیت جامعه دارد؟

 وظایف خاص همسران
زن و مرد حسن انجام وظایف همسران در امنیت 
زیر  هاي  سؤال  به  است؛  انجام شده  اسالم  دیدگاه  از 
پاسخ داده ایم آسیب هاي جدی در پي دارد. بسیاری 
از مشکالت خانواده ها، ناشی از عدم شناخت حقوق و 
وظایف متقابل و راه هاي برقراری ارتباط بین همسران 
است.7 در این بخش، برخي وظایف ، حقوقي و اخالقی- 

انساني زوجین را به اختصار بیان می کنیم.

الف( وظایف مرد
زن  به  نسبت  مرد  اختصاصی  وظایف  از  برخی 

عبارت است از : 

1. سرپرستی و مدیریت خانواده 
مردان به دلیل دارا بودن بعضی از خصوصیات ها 

توانایی بیشتر در امر مدیریت و نیز تفاوت هایي که خداوند ازنظر 
آفرینش بر اساس مصلحت نوع بشر میان مردان و زنان قرار داده، 
برای سرپرستی خانواده مناسب تر هستند. قرآن کریم، تصریح 
می کند که مقام سرپرستی و مدیریت در خانواده باید به مرد داده 
شود. 8طبق فرمایش امام صادق )ع( سرپرستی خانواده، از سعادت 
مرد است9. مدیریت و سرپرستی مرد در خانواده منحصر به امور 
بلکه مسئولیت  نیست؛  خانوادگی  انضباط خاص  و  نظم  و  مالی 
نظارت و هدایت همسر و فرزندان در مسائل اخالقی و معنوی و 
جلوگیري از فساد و تباهی آنان نیز به عهده مرد است. 1٠رسول 
اکرم )ص( تصریح دارند: » مرد عهده دار امور خانواده اش بوده و 

هر سرپرستی، مسئول کارهای زیر دستان است«.11
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2. تامین مخارج خانه
مقصود از نفقه، هزینه هاي موردنیاز زن برای غذا، لباس، مسکن و 
سفر است که شوهر موظف است تامین کند.12 امام صادق )ع( این عمل 

را در ردیف مجاهدان راه خدا قرار داده است.13

3. توسعه بر خانواده
روي  میانه  و  اقتصاد  اساس  بر  رفتار  معنای  به  خانواده  بر  توسعه 
است، نه اسراف و تبذیر. امام رضا )ع( می فرمایند:» شایسته است که مرد 
بر خانواده اش توسعه دهد تا آنان آرزوی مرگ او را نکنند.«14. توسعه 
امکانات زندگی باید متناسب با استطاعت و درآمد مالی مرد باشد، نه آنکه 
همسر و دیگر اعضای خانواده، چنان پر توّقع باشند که مرد به رنج و 

زحمت بیفتد و گرفتار مشکل مالی گردد.1٥

4. مدارا و محبت
سهم  آن،  دادن  سروسامان  و  زندگی  ادارة  در  زن 
بسزایی دارد که انجام این  وظیفة سنگین، حمایت بي دریغ 
شوهر را می طلبد.16 امیر مومنان )ع( می فرمایند:» زن دسته 
مدارا  او  با  در در هرصورت  د  قهرمان، پس  نه  است  گل 
کن و با وی معاشرت نیکو داشته باش که زندگي ات صفا 
داشتن  )ع( دوست  امام صادق  پیدا می کند.17  و صمیمت 
زن را از اخالق پیامبران دانسته و فرمود ه اند:» هر کس 
بیشتر دوست خواهد  را  زنانش  بدارد،  بیشتر دوست  را  ما 

داشت«. 18

 

ب( وظایف زن
زن نیز وظایف خاص خود را دارد که باید آن ها را به کار بندد و اگر 
از آن تخّطی و تخلف کند، مرتکب گناه خواهد شد .در اینجا برخی از 

تکالیف زن نسبت به شوهر بیان می گردد.

1. اطاعت از شوهر )تمکین(
مقصود از اطاعت از شوهر، فرمان برداري در امور حقوقی و اخالقي 
این  رعایت  باشد.  دینی  اموری که مخالف دستورات  نه  است،  خانواده 
وظیفه و سایر حقوقی که شوهر بر زن دارد تا آنجا اهمیت دارد که رسول 
خدا )ص( فرمودند:» زن تا حق شوهر را نپردازد، حق خدای متعال را 
ادا نکرده است19، ایشان، زنی را که به شوهرش احترام گذارد؛ او را آزار 
ندهد؛ سعادتمند معرفي می کند.«2٠ امام صادق )ع(  فرمودند :»شومی زن 

را نافرمانی از شوهرش می داند.«21 

2.  تامین در آرامش خانواده
همسر شایسته به محیط خانواده آرامش می دهد و با عوامل اضطراب 
و نگرانی که ممکن است زندگی زناشویی او را به مخاطره اندازد مبارزه 
می کند .او سختي هاي زندگی را در گفتار و عمل، آسان جلوه می دهد و 

به دلجویی از شوهرش می پردازد.22

3.  کمک به شوهر در امور دنیوی و اخروی
یک بانوی فهمیده کسی است که عالوه بر انجام مسئولیت خانه و 
امور تربیتی فرزندان و وظایف دینی خود، به شوهر خویش درراه انجام 
کارهای نیک و پسندیده کمک کند. زن می تواند بهترین تشویق کننده 
مرد در انجام واجبات و ترک محرمات و باالتر از آن، انجام مستحبات و 
ترک مکروهات باشد.23 امام صادق )ع( فرمودند:» سه چیز برای مومن 
راحتی است؛ ازجمله :زن شایسته اي که کمک کار او در دنیا و آخرت 

باشد.24 

4. امانت داری
یکي دیگر از وظایف زن نگهداري از اموال و اسرار خانوادگي است 
.اسرار خانوادگی همانند کمبودهای اقتصادی، روحی و اخالقی یا نواقص 
رضا  امام  نگهداری شود.2٥  امانت  مثل یک  باید  و همه  جسمی، همه 
)ع( در فرازي از فرمایشاتش، همسر صالح و امانت داري او را یکي از 
اند: »براي بنده  عوامل مؤثر بر تعامل مطلوب همسران معرفي نموده 
را  او  باشد که هرگاه  داراي همسري  نیست که  این  از  بهتر  اي  فایده 
می بیند مسرورش سازد و در غیاب او از خود و مال همسرش حفاظت 

کند.«62
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5. مدیریت در خانه داری
حفظ و اداره خانه، تکلیفی الزام آور برای زن نیست و عدم رعایت آن عقوبتی 
برای او ندارد؛ ولی شایسته است که زن بر اساس سّنت اسالمی و وظیفه اخالقی 
به تدبیر امور خانه بپردازد و برخی از کارهای داخل خانه را انجام دهد تا شوهرش 
بیرون از خانه در تأمین هزینه هاي زندگی آسوده خاطر باشد. پیامبر اکرم )ص( 
می فرمایند:» حق مرد بر زن این است که زن، چراغ خانه را روشن کند، به تهیه 
غذا و آشپزی بپردازد، هنگام ورود شوهر از او استقبال کند، به او خوشامد بگوید و 
آب و حوله حاضر کند«.27 امام صادق )ع( فرمودند: رسول خدا )ص(  انجام کارهای  
بیرون خانه را به عهدة علی )ع( و انجام کارهای داخل خانه را به عهدة فاطمه 

)س( گذاشت28

 ج( وظایف مشترک همسران
زندگی خانوادگی بر اساس مسئولیت مشترک همسران بنا نهاده شده است 
از عوامل مهم سعادت خانوادگی محسوب  و مسئولیت پذیري متقابل همسران 
می شود. زن و شوهر در برابر نیازهاي مشکالت یکدیگر مسئول هستند. دامنه این 
مسئولیت ها به وظایف حقوقي همسران محدود نمي شود؛ بلکه ابعاد و جنبه هاي 

اخالقی را نیز دربرمي گیرد.29 برخی از این وظایف عبارت اند از :

1. تبادل و مهر ورزی
است  و عشق  بودن  مند  داشتن، عالقه  دوست  معني  به  لغت  در،   محبت 
)فرهنگ عمید(. و در اصطالح، به احساسي عمیق، عالقه اي لطیف و یا جاذبه اي 
شدید گفته می شود که بین موجودات زنده ازجمله در میان انسانها دیده می شود 
اساس روابط آن ها را در زندگي اجتماعي تشکیل می دهد. یکي از نیازهاي اساسي 
انسان در زندگي، محبت است که روانشناسان نیز بر آن تأکیددارند. در طبقه بندی 
مازلو از نیازهاي اساسي انسان، نیاز به داشتن روابط محبت آمیز با دیگران، در پله 
سوم، قرار دارد. ٠3محبت، آتش افزاري است که بر گرماي کانون خانواده افزوده 
اعضاي آن را ازنظر عاطفي و قلبي به هم پیوند می دهد. اهمیت مهرورزي، ازاین 
جهت است که محبت اطاعت آور است و سبب همراهي می شود.  پیامبر اسالم  
)ص( فرموده است:» انسان باکسي همراه و دمسازاست که او را دوست می دارد«13 
از دیدگاه اسالم، ابراز عشق و محبت، از ارزشمندترین کارکردهاي خانواده و مایه 
آرامش زوجین بوده نقش به سزایي در تربیت فرزندان دارد، نهادینه شدن آن در 
خانواده و نهادهاي تربیتي، به دلیل موفقیت در انتقال ارزش هاي الهي و انساني، 
سالمت فرد، خانواده و درنهایت اجتماع را به دنبال دارد. قرآن کریم، مودت و 

رحمت را مهم ترین عامل براي تعامل سازنده همسران معرفي می نماید.23 به 
استناد آیات قرآن33  و روایات34 محبت باید به صورت دوطرفه در جریان بوده 

و ابراز گردد.

2. احترام گذاری
احترام متقابل، یکی دیگر از وظایف مشترک همسران است. در 

روایات اسالمی سفارش شده است که مرد و زن، باید به یکدیگر 
احترام بگذارند. امام باقر )ع( هر کس زن گرفت باید او را گرامی 

بدارد.٥3 زن نیز باید نهایت احترام را نسبت به شوهر خود رو 
دارد و با او خوش رفتار باشد تا خوشبختی خود و همسر و 

فرزندانش را تضمین کند63  احترام متقابل میان زن و شوهر 
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گونه هاي مختلفي دارد که نمونه هایي از آن ها به شرح ذیل است :

الف: سالم کردن به یکدیگر
سالم نوعي اعالم محبت، دوستي و مهر در آغاز گفت وگو و هنگام 
به منزل است. سالم همچنین نوعي اظهار ادب و نوعي  داخل شدن 
تکریم و احترام است. حضرت علي )ع( دربارة جایگاه سالم در تعامالت 
اجتماعي و بین فردي می فرماید :» زبانت را به نرمي و لطیفه گویي و 
سالم کرد عادت بده تا دوست دارانت زیاد و دشمنانت اندک گردند37 
پیامبر گرامی اسالم )ص(  نیز سالم کردن را عامل ایجاد محبت بین دو 

نفر معرفي می نموده اند.38

ب. رعایت ادب در برخورد با همسر
ادب به معناي به کارگیري الفاظ مناسب، غیر رکیک و رعایت کردن 
از مصادیق احترام است. حضرت  عفت کالم، یکي دیگر 
علی )ع( می فرماید:»ادب نیکو، بهترین کمک کار و برترین 

همراه است.39

ج. استقبال در برخورد با همسر
استقبال از همسر هنگام وارد شدن او به منزل یا بدرقة او 
هنگام بیرون رفتن، نشانة عالقه مندي و صمیمیت میان آنان 
است. این عمل در احادیث 4٠ به عهده زن نهاده شده ولي با 
توجه به شرایط کنوني و اشتغال زنان در خارج از منزل، در حد 

امکان، مردان نیز باید بدان عمل نمایند.

د. قدر دانی و سپاسگزاری از همسر
قدرداني و سپاسگزاري از همسر از آموزه هاي اخالقي 
دوجانبه است؛ یعني هم زن و هم مرد باید در مقابل کارهایي 
که انجام می گیرد، از همدیگر قدرداني کنند. سپاسگزاري، 
بازتاب عاطفي محبت و خوش اخالقي در روان آدمي است.41 
قرآن کریم42 و احادیث به این امر بسیار سفارش می کند. امام 
صادق )ع( می فرمایند:» بهترین زنان شما آن بانویي است که 
اگر به او چیزي دهند )و یا خدمتی( سپاس گزاري می کند و 

چنانچه از او بازگیرند، راضي و خشنود می شود.«43

هـ . آراستگی
آراستگی ظاهر، نظافت و استعمال بوی خوش، نقش مهمي در حفظ 
پاک دامني همسر دارد .هر کس بر اساس فطرت خویش از آراستگی و 
زیبایی لّذت می برد و از زشتی، ژولیدگی و مراعات نکردن نظافت، متنّفر 
است؛ ازاین رو، در احادیث اسالمی به مردان متاهل سفارش شده است 
که با آراستگی خود موجبات پاک دامني زنان خویش را فراهم آورند44 امام 
رضا )ع( فرموده است:» آراستگي مرد به پاکی و عفت زن، کمک زیادی 
می کند4٥ به زنان نیز سفارش شده است که خود را برای همسرانشان  

بیارایند و آن ها را در حفظ پا کدامني یاری رسانند46 

و. عذر خواهی هنگام اشتباه
در زندگي خانوادگي، گاهي اشتباه ها و لغزش ها همانند لکه هایي 

انگیز و حّتي در مواردي،  سیاه،چهرة زیباي زناشویي را زشت و نفرت 
ارکان آن را متزلزل می کند .آنچه می تواند کدورت ها را از میان بردارد 
و صفا و صمیمیت را در روابط خانوادگي برقرار کند، عذرخواهي هنگام 
خطا و اشتباه است. پیامبر اکرم )ص( فرمود:» آیا می خواهید بهترین زنان 
بهشتی را به شما معّرقي کنم؟ زنی که  ولود زایا و مهربان باشد و هرگاه 
شوهر را بیازارد یا شوهر به او آزاری رساند به پوزش و عذرخواهی نزد 
شوهر آید، دست او را بگیرد و بگوید: به خدا تا تو راضی نشوی، خواب به 

چشم من نخواهد رفت.47 

ز.  کم توقعی
هر مرد و زني ازنظر جسمي و روحي داراي قوت و قدرتي مخصوص 
به خود است، درک این قدرت و قوت، بستگي به مدتي معاشرت و برخورد 
طبیعي و اخالقي دارد. آیات قرآن48 به این حقیقت اشاره کرده که هیچ 
کس را جز به اندازه توان او تکلیف نمي کنیم. با استناد به آیات قران 
زن و شوهر، باید در مسئله  در  خواست ها و توقعاتشان از یکدیگر، این 
اخالق کریمانه حضرت حق را الگوي خود قرار دهند؛ اواًل چه در امور 
مادي و چه در امور معنوي خارج از توان، از یکدیگر چیزي نخواهند؛ زیرا 
پرتوقعي گاهي همان ارائه تکلیف بیش ازحد طاقت است، بدون شک 
وقتي خواسته پرتوقع از طرف همسر تحقق پیدا نکند، موجب کدورت در 
دل، کینه و نفرت و درنتیجه تلخ شدن زندگي و خراب شدن ساختمان 

صمیمیت، عشق و محبت است.

3.  عفو و گذشته
گذشت و عفو، از دیگر عوامل مؤثر در تعامل سازنده همسران است 
که در قرآن49 و روایات٥٠ به آن سفارش شده و از مکارم اخالقي به شمار 
عوامِل  از  و  پیامبران  ویژگي  از  یکي  را  گذشت  )ع(  رضا  امام  می رود. 
تکمیل کننده ی ایمان مؤمنان دانسته است٥1 پیامبر اسالم )ص( سفارش 
دارند که عفو، به انسان عزت و بزرگي بخشیده از بهترین ویژگي هاي 

اخالقي به حساب می آید2٥ 

4. تغافل
تغافل یعني خود را به فراموشي زدن. » دیدن و یا فهمیدن خطا ولي 
به رخ نکشیدن آن«  دیدن خطا و تقصیر، مشاهده عیب و نقص و خود 
را به فراموشي زدن، به شکلي که طرف مقابل یقین کند، انسان از مسئله 
به هیچ عنوان مطلع و آگاه نشده، از عالي ترین حاالت روحي و پرقیمت 
ترین صفات انساني است. این نهایت کرامت و بزرگواري شخصیت فرد 
اشتباهي  خود  از شوهر  زن  یا  ببیند  خود خطایي  زن  از  مرد  که  است 
مالحظه کند و خود را در کمال جوانمردي و کرامت، عمداً به فراموشي 
بزند و آن را در تمام پیش آمدهاي آینده حفظ کند. امیر المومنین )ع( 
فرمودند:» نیمي از وجود خردمند صبر و بردباري است و نیم دیگرش خود 
را به فراموشي زدن است٥3 امام صادق )ع( : یک سوم مصلحت زندگي و 

معاشرت با مردم در تغافل است٥4 

5. راز داری
رازداری، یکي دیگر از وظایف مشترک همسران است اگر زن یا مرد 
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نتوانند زبان خود را کنترل کنند و نسبت به آبروی خود و همسر یا خانواده 
امام صادق )ع( فاش  باشند؛ زندگی موفقی نخواهد داشت.٥٥  اعتنا  بي 
سازي اسرار را باعث سقوط دانسته 6٥می فرماید: هر زنی راز شوهرش را 
پنهان نماید، به طوري که هیچ کس بر آن آگاه نشود، در ردیف حورالعین 
خواهد بود، مگر اینکه آن راز، معصیت و در غیر اطاعت پروردگار باشد 
بانوان حالل نیست.٥7 حفظ اسرار و عیوب و  که پنهان کردنش براي 
رازهاي دیگران از فضیلت هاي اخالقي شمرده شده است .ازنظر اخالقي، 
کسي حق ندارد اسرار دیگران را فاش کند. قرآن کریم در تعبیري زیبا 
می فرماید:» زن و مرد لباس یکدیگر هستند.٥8 خاصیت لباس این است 
که عالوه بر ایجاد گرمي و زینت بودن، عیب هاي جسماني فرد را م 
یپوشاند زن و مرد نیز همانند لباس که حافظ تن و حجابي بر روي عیب 
هاي بدن است، باید عیب ها و فرد را می پوشاند. زن و مرد نیز همانند 
لباس که حافظ تن و حجابي بر روي عیب هاي بدن است، باید عیب ها 
و اسرار نهاني همدیگر را بپوشانند. رازداري همسران به ویژه زن، افزون 
بر اینکه موجب کسب اجر معنوي می گردد؛ موجب ارتقاي منزلت انساني 
نیز می شود؛٥9 بنابراین در آموزه های دینی توصیه شده است با همسر راز 

دار و مطمئن ازدواج کنید.6٠

6- معاشرت و پسندیده و نیکو
َقرآن کریم با جملة »عاشُروهنَّ بِالْمعُروف«61 به معاشرت نیکو با 
همسر فراخوانده است. این نوع معاشرت مراتب مختلفي دارد که برخي 
از آ نها واجب شرعي بوده، همسران موظف هستند آن را رعایت کنند؛ 
اما مراد از معاشرت نیکو در این بحث، برخوردي نیکوتر و مناسب تر از 
مقدار واجب است. به عبارت دیگر، مقداري که شرعاً و قانونان واجب 
نیست، ولي لزوم اخالقي دارد و در تکمیل ایمان و همچنین بهبود روابط 

همسری بسیار موثر است.62 

7- خوش خلقی 
خوش خلقي و مهرباني با همسر یکي از نمودهاي برجستة معاشرت 
پسندیده است .این ویژگي اخالقي دوجانبه است و هر یک از همسران 
باید به آن آراسته باشند .کسي که در برخورد با همسر با چهره اي بّشاش 
اداي کلمات زیبا، بدون داد و فریاد، منطقي متواضعانه و دلسوزانه ظاهر 
با حضور  این شخص  می گردد.  تلقي  اخالق  می شود، شخصي خوش 
خود در جمع خانواده، افزون بر ایجاد صفا و آرامش در خانواده، از اجر 
معنوي نیز برخوردار می شود و همچنین مورد لطف اعضاي خانواده قرار 
خوش  جایگاه  و  ارزش  درباره   )ص(  اسالم  گرامی  پیامبر  می گیرد.63 
اخالقي می فرماید:» شایسته ترین مردم ازنظر ایماني، خوش اخالق ترین 
آ ن ها و مهربا نترین آن ها با خانواده اش است و من مهربان ترین شما 
نسبت به خانواده ام هستم«. 64 ترش رویي، اخم، داد و فریاد، ُغر زدن و 
بي حوصلگي با همسر، نه تنها زندگي را به جهنمي سوزان تبدیل می کند، 
بلکه هیچ منفعتي ندارد و فقط کارهاي خوب انسان را نابود می سازد و 
می اندازد.  خانواده  اعضاي  از چشم  و  می کند  دور  معنویت  از  را  انسان 
امام رضا )ع( تاکید دارند، با کسی که اخالقش بد است وصلت نکنید6٥ 
ایشان می فرماید:» از بدخلقي بپرهیزید؛ زیرا بدخلقي شمارا را جهنمی 

می کند«.66 پیامبر اکرم )ص( فرمودند:» بداخالقي اعمال و حسنات انسان 
را نابود می کند، همان طوري که سرکه عسل را نابود می نماید.«67

8- پرهیز از آزار همسر
رعایت حدود و حقوق همسر و آزار نرساندن به او )اعم از آزار جسمي 
و یا زباني(، از وظایف اخالقي دوطرفه است و همسران باید آن را رعایت 
کرده، بدان ملتزم باشند. امام باقر)ع( می فرمایند:»وای به حال زنی که 
شوهرش را عصباني کند و خوشا به حال زني که شوهرش از او راضي 
باشد«.68 پیامبر گرامي اسالم دربارة آثار تنبیه زن می فرماید:» هر کس 
به زنش سیلی بزند، خداوند به مالک جهنم دستور می دهد تا هفتاد سیلي 
به صورت او بزنند.69 همچنین در جای دیگر فرمودند:» کسي که همسر 
خود را بدون دلیل بزند، در روز قیامت، من دشمن او خواهم بود. زنانتان 
را عصیان  بزند، خدا و رسولش  بدون دلیل  را  نزنید،کسي که زنش  را 

کرده است٠7 

9- توجه به نیاز های ویژه
هریک از زوجین نیازهاي منحصربه فردي دارند که در قالب یک 
گفتگوي صمیمي، مشخص می گردد، عالوه بر آن بهتر است، زن و مرد، 
بامطالعة کتب روانشناسي خانواده، خودش، نیازهاي خاص همسرش را 
تشخیص داده آن را ارضاء نماید. مثاًل زنان دوست دارند شوهرانشان به 
حرف ها و درد دلهاي آن ها فقط گوش کنند بدون این که راهکاري 
محبت  و  عاشقانه  شنیدن جمالت  به  زنان  نیاز  همچنین  بدهند.  ارائه 
نیاز  ارائه بدهند. همچنین  آمیز، بیشتر از کنند بدون این که راهکاري 
زنان به شنیدن جمالت عاشقانه و محبت آمیز، بیشتر از مردان است. 
و  می دهند  اهمیت  خیلي  زنان  آراستگي  و  آرایش  به  مردان  همچنین 
دوست دارند زنانشان استعدادها و توانمندي هاي آنان را تأیید و تمجید 
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که  است  مشترک  اساسي  هاي  نیاز  از  غریزةجنسي  همچنین  نمایند. 
ارضاي صحیح آن نقش بسیار مؤثر در تعامل سازنده همسران دارد.71

 امنیت
»امنیت«، در متون اسالمي بسیار ارزشمند تلقي شده با اصطالحاتي 
نظیر» نعمت ناشناخته« و » گوارترین نعمت« آز آن یاد می گردد. این 
مقوله با انجام وظایف همسران پیوند دارد که به چند آیه و حدیث بسنده 

می گردد.

در قرآن کریم آمده است : » الَّذیَن آَمُنوا َو لَْم َیلْبُِسوا إیمانَُهْم بُِظلٍْم 
أُولئَِک لَُهُم اأْلَْمُن َو ُهْم ُمْهَتُدون «  ؛ )آری( کسانی که ایمان آورده اند 
و ایمان خود را به شرک نمی آالیند، ایمنی از آن ایشان است و ایشان 

هدایت یافتگانند. 72
لََیْسَتْخلَِفنَُّهْم ِفي  الِحاِت  َعِمُلوا الصَّ َو  ِمْنُکْم  آَمُنوا  الَّذیَن   ُ َوَعَد اهللَّ  «
َننَّ لَُهْم دیَنُهُم الَِّذي اْرتَضی   اأْلَْرِض َکَما اْسَتْخلََف الَّذیَن ِمْن َقْبلِِهْم َو لَُیَمکِّ
لَنَُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوِفِهْم أَْمناً « ؛ خدا به کسانی از شما که ایمان  لَُهْم َو لَُیَبدِّ
آورده اند و کارهای شایسته کرده اند وعده داد که در روی زمین جانشین 
دیگرانشان کند،  هم چنان که مردمی را که پیش از آنها بودند جانشین 
دیگران کرد. و دینشان را- که خود برایشان پسندیده است- استوار سازد. 

و وحشتشان را به ایمنی بدل کند. 73
از قبیل  انجام وظایف عمومي مسلمین  به مصادیق  آیات  این  در 
ایمان به خدا و انجام کار هاي شایسته، پرهیز از ظلم و شرک ، و ارتباط 
این امور با امنیت اشاره می شود، بسیاري از وظایف متقابل زوجین نیز 
از مصادیق این آیات به شمار می رود. از سوي دیگر بسیاري از جرم و 
جنایت ها که در حوزه خانواده و به تبع آن در اجتماع رخ می دهد، ناشي 
از عدم حسن انجام وظایف توسط زوجین است. بنا براین حسن انجام 
وظایف همسران در برقراري امنیت خانوادگي و اجتماعي نقش مهمي 

دارد.

َمجُهلََتاِن  »نِعَمَتاِن  آمده است:  پیامبر )ص(  از  در حدیثی 
االمُن َو العاَفیُِه؛ دو نعمت،  نا شناخته اند: امنیت و عافیت74 

حضرت علی )ع( می فرمایند: »ال نعمه اهنا من اال من«؛ 
نعمتی گواراتر از امنیت نیست. 7٥

نتیجه گیری
  زن و مرد در خانواده، حقوق ویژه و مشترکي نسبت به همدیگر 
دارند. بسیاري از جرم و جنایت ها که در حوزه خانواده و به تبع آن در 
زوجین  توسط  وظایف  انجام  عدم حسن  از  ناشي  می دهد؛  رخ  اجتماع 
است. بنا براین حسن انجام وظایف همسران در برقراري امنیت خانوادگي 
و اجتماعي نقش مهمي دارد. زیرا حسن انجام وظایف توسط همسران 
باعث می گردد که نیاز هاي مادي و معنوي همسران تامین شده در نتیجه 

تعامل مطلوبي را در کنار هم تجربه کنند و از زندگي لذت ببرند.
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زندگـی هـم زندگی هـای قدیـم؛ زندگـی زمـان مـا. آن زمـان کـه این جـوری نبـود؛ 
مـردم می دانسـتند زندگـی یعنـی چـه؛ قـدر زندگـی را می دانسـتند؛ زن و مـرد بـا هـم 
سـازگار بودند. معمواًل بیشـتر جوانان در 17- 18 سـالگی آسـتین باال می زدند و تشـکیل 
زندگـی می دادنـد. همـه سِرشـون تـو کاِر زندگیشـون بـود؛ تو کاِر رسـیدن بـه زن و بچه. 
ایـن چـه وضعشـه امـروز؟! بااین همـه وسـایل و این همه راحتی دریـغ از یـک زندگی آرام 
و بی غـم و غّصـه! زمـان مـا نـه این همـه ماشـین و وسـایل امـروزی بـود؛ نـه موبایـل و 
چـه می دونـم اینترنـت بـود؛ نـه این همـه ازهـم پاشـیدن زندگی هـا و دوری فامیل هـا از 
همدیگـه. این همـه ناراحتـی و نگرانـی و دوندگـی و غـم و غصه نبـود که. کجـا این همه 
طـالق بـود؟! طـالق تو چشـم مـردم خیلی سـنگین بود؛ خیلی سـخت بـود؛ اصـاًل آن را 

می دانسـتند. بد 
پدربـزرِگ حمیـد درحالی که روی مبل نشسـته و عصایش در دسـتش بود با افسـوس 
و ناراحتـی خاصـی ایـن حرف هـا را بیـان می کـرد. حمیـد در خانـه نبـود؛ پـدرش هم که 
از صبـح زود رفتـه بـود سـر کار. آن طرف تـر مادربـزرگ حمید در گوشـة سـالن روی یک 
صندلـی نشسـته بـود و تسـبیح می انداخت. سـاکت بـود و فقط گـوش مـی داد؛ هرازگاهی 

سـرفة مالیمـی می کـرد؛ غمی بـزرگ همـراه با بغض سـینه اش را می فشـرد.
مـادر حمیـد - زنی حدود 4٥ سـاله - در آشـپزخانه بود؛ سـینی چـای را آماده می کرد 
کـه بـرای پدربـزرگ و مادربـزرگ بیـاورد. همین طـور کـه مشـغول کار بـود می گفـت: 
بلـه آقابـزرگ! همین طـوره؛ حتـی زمـان ازدواج مـا هـم مثـل حـاال نبـود چـه برسـه بـه 
زمـان شـما! مـا زیاد تـو گوش ایـن بچه هـا خوانده ایـم؛ زیاد باهاشـون صحبـت کرده ایم؛ 
نصیحـت و راهنماییشـون کرده ایـم؛... امـا جوانند؛ مغـرور و خودرأیند؛ انگار خودشـان بهتر 
از بزرگتـرا می فهمنـد؛ احساسـی عمـل می کننـد. البته همـه اش تقصیر حمید هم نیسـت؛ 
زنـش خیلـی پرمدعاسـت؛ دختـر خودخـواه و ُپرتوقعـی اسـت. به هـر دوتایشـان گفته ایم 
باباجـان! مادرجـان! نکنیـد این جـور؛ نسـازید این جـور. زندگـی کـه بـا ادعـا و منـم منـم 
درسـت نمی شـه. باید باگذشـت باشـید، اهل مدارا باشـید؛ اصاًل درست وحسـابی بنشـینید 
و بـا همدیگـه حـرف بزنـی، ببنید مشـکل چیه؟ اصـاًل راه و چاهش چیه؟ با اولین مشـکل 
کـه تـو سـر و کلّـة همدیگـه نبایـد زد. حوصلـه کنیـد؛ بـا آرامـش و مهربانی بـا همدیگه 
صحبـت کنیـد؛ در برابـر خشـم و عصبانیـت همدیگـه کمـی سـکوت کنید. این نشـد که 
هرکـدام از شـما بخواهیـد حـرف خودتان را به کرسـی بنشـانید. مگه جنگـه؟ مگه مناظره 
و مسـابقه اسـت؟ بـه سـارا هـم گفتـه ام مادرجـان! تـازه اول زندگیتـون هسـت؛ درسـت 
می شـه؛ همه چیـز زندگیتـون جـور می شـه؛ صبـر داشـته باشـید. اگـر یک وقـت حمیـد 
عصبانـی شـد تو سـاکت بـاش؛ جوابش نـده؛ او پسـر مهربانی اسـت؛ ُخوب گاهـی هم از 

کـوره درمـی ره، جـوش می کنـه؛ بعضـی آدم هـا این جوری انـد دیگه.
مادربـزرگ تـا ایـن لحظـه هنـوز سـاکت بـود. مـادر حمیـد چـای را اول بـرای او 
آورد؛ همین کـه مادربـزرگ می خواسـت اسـتکان چـای را بـردارد دسـتش کمـی لرزیـد و 
اسـتکان افتـاد روی پایـش و چـای بـر فرش ریخت. چـای داغ و تـازه دم بود. مـادر حمید 
دسـت پاچه شـد که مبـادا چای پـای مادربزرگ را بسـوزاند اما همین دسـت پاچگی سـبب 
شـد که سـینی در دسـتش بلرزد و دو اسـتکان دیگر هـم روی فرش بریزد. امـا مادربزرگ 
انـگار نـه انـگار. با خونسـردی تمـام گفت: طوری نیسـت مـادر؛ یـک اتفاق طبیعیـه. آدم 
نبایـد بـرای ایـن اتفاقـات کوچـک خـودش را ببازد و دسـت پاچه شـود. نگـران نباش من 
طوریـم نشـد؛ کمـی پایم سـوخت تحمـل می کنم. برو مـادر؛ برو دوبـاره بریـز و این دفعه 

کمـی بااحتیـاط بیا.
پـس ازآن مادربـزرگ نفـس عمیقی کشـید و گفت: هـی!... یادش بخیـر! چقدر خوب 
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بـود قدیما. دختر و پسـر بـرای زندگـی کـردن ازدواج می کردند؛ کمتر 
درس خوانـده بودنـد اما بیشـتر می فهمیدند. دخترها مطیع باباهاشـون 
بودنـد؛ مادرهـا هم با پدرها یـک کالم بودند. مادرهـا تالش می کردند 
دخترهاشـون کدبانـو و خانـم بـار بیاینـد؛ دخترها باسـلیقه و شـوهردار 
باشـند. خانواده هـا فرزندانشـان را جـوری تربیـت می کردنـد کـه برای 
زندگـی ساخته شـده باشـند. بابـای خـدا بیامرز مـن همیشـه می گفت: 
خونـة شـوهر رفتـی، همیشـه احتـرام او را نگـه دار، بـه پـدر و مادرش 
احتـرام بگـذار؛ آنهـا عـروس می گیرنـد کـه دوسـتش داشـته باشـند؛ 
بـا پسرشـون خوشـبخت باشـه. مـادر خـدا بیامرز هـم همین طـور. تو 
خونـه مـا را کدبانـو بار مـی آُورد؛ آشـپزی بهمـون یاد مـی داد؛ دوخت 
و دوز و چـه می دونـم شـوهرداری، یاد مـی داد. بچـه داری، مهمانداری 
یادمـون می دادنـد. نـه اینکـه همـة دخترهـا یـا خانواده هـا این جوری 
بودنـد، نـه؛ بلکـه روال عمومـی زندگـی مـردم این گونه بـود. باباها به 
دخترهـا می گفتنـد بـا چادر سـفید مـی ری خونة شـوهر با کفن سـفید 
برمی گـردی؛ منظـور ایـن بود که بـه خانة شـوهر که رفتـی باید بری 
و سـازگار باشـی؛ شـوهر دوسـت باشـی، دلت برای زندگی ات بسـوزه. 
خـوب بیشـتر مـردم هـم این طور بودنـد. طـالق و جدایی هم بـود اما 

بود. کـم  خیلی 
کم کـم اشـک از گوشـة چشـم مادربـزرگ بـه روی گونه هایـش 
کـه  نمـی داد  اجـازه  و  بـود  گرفتـه  را  گلویـش  بغـض  می دویـد؛ 
حرف هایـش را ادامـه بدهـد. چـای دومـی کـه مـادر حمیـد آورده بود 
سـرد شـده بـود. امـا مادربـزرگ آن را خـورد. او از نسـل قدیم بـود؛ با 
هـر شـرایطی سـازگار و در برابـر هر نامالیمـی پرتحمل و صبـور بود. 

همـان چایـی را خـورد و ادامـه داد:

زمـان مـا مثـل االن نبـود کـه بعضـی از زن هـا بـه دختراشـون 
بگوینـد کـه دختـرم! تـو از شـوهرت یـک سـر و گـردن باالتری هـا! 
مواظـب بـاش بـه چشـم ُکلَفـت بهـت نـگاه نکنه؛ بـه پـدر و مادرش 
در حـد معمـول احتـرام بگـذار؛ نگذاری یک وقـت تو زندگیـت دخالت 

کنند هـا!
ُکلَفتـی کدومـه؟! مگـه زن و شـوهر چـه کارة هـم هسـتند؟ دوتا 
دوسـت، دوتـا همـدل؛ دوتـا کـه آمده انـد بـا هـم باشـند نـه هرکـدام 

خود. بـرای 
 خـوب همیـن حرف هـا خودبه خود دختـر را سـرکش و مدعی بار 
مـی آورد. پسـرها هـم همین طـور. برخـی از پسـرها هم فکـر می کنند 
مهربانـی و سـازگاری و احتـرام بـه زنشـون نشـان دهندة ذلّـت مـرد 
اسـت؛ ایـن چـه حرفی اسـت؟! اگر پسـری در کاِر خانه بـه زنش کمی 
کمـک کنـه ذلیل شـده؟ مگـه برای کـی کار کرده؟ مگـه زنش همدم 
و یـار او نیسـت؟ ُمـد شـده مردم امـروز می گوینـد زن ذلیـل. زن ذلیلی 
کـه این نیسـت. زن ذلیل کسـی اسـت که زنـش فرمانش را تو دسـت 

بگیـره و از خانـواده و پـدر و مـادر و فامیلش بگیـره و دور کنه.
مـادر حمیـد در آشـپزخانه و در راهـرو در رفت وآمـد بـود. گویـا 
نمی توانسـت بـا خیـال راحـت درجایـی بنشـینه؛ بی قـرار بـود. طبیعی 
اسـت؛ هـر مـادر و پـدری نگـران فرزنـد خـود هسـتند. چـه کسـی 
دوسـت داره هنـوز چنـد ماه از ازدواج فرزندشـان نگذشـته آنها سـخن 
از جدایـی بگوینـد بـا اولیـن مشـکالت و سـختی ها و تفـاوت نظرهـا 
بگوینـد نمی توانیـم، تفاهـم نداریـم، مـا بـه درد همدیگـه نمی خوریم. 
آخـر چـرا؟ مگـه پیـش از ازدواج فکـر اینهـا را نکـرده بودیـد؟ مگـه 
نمی دانسـتید کـه زندگـی سـرباالیی هـم داره؛ سـختی و مشـکل و 
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نـداری و بیـکاری و هـزار جـور گرفتـاری دیگه هـم داره؟ مگـه نباید 
بدانیـم کـه دو نفـر بـا هـم ازدواج می کننـد کـه با شـور و مشـورت و 
همدلـی از ایـن مشـکالت بگذرنـد و به شـیرینی زندگی برسـند؟ مگه 
ازدواج گوشـی موبایلـه کـه بشـه تنـد تنـد عوضـش کـرد؟! االن در 
نـگاه و عمـل برخـی از جوان هـا گویـی اینجوریـه. طـرف دو سـه ماه 
از ازدواجـش گذشـته می گـه اشـتباه کـردم؛ ایـن اونی نیسـت که من 
می خواسـتم. خـوب باباجـان! بایـد با درنـگ و تأمل و شـناخت ازدواج 
کـرد. اینکـه اسـالم می گه هم کفو باشـید بـرای همینه. بایـد نگاه کرد 
بـه خـودش، خانـواده اش؛ فرهنگ و رفتـار و توقعاتش. همـة اینها باید 
سـازگار باشـه. درسـته، طـالق هم یک حّقـه؛ گناه که نیسـت؛ آن هم 
یـک راهـه امـا راه آخـر. متأسـفانه امـروز جوان هـا آسـان ترین راه را 

همیـن راه گرفته انـد: جدایـی. امـان از جدایـی!
آن روز حـال و هـوای خانـة پـدر حمیـد بسـیار گرفتـه و غمگین 
بـود. حمیـد یـک بـرادر و دو خواهـر کوچک تـر از خود داشـت. آنها به 
مدرسـه رفتـه بودند. حمید کارشناسـی خوانده بود؛ با سـارا، همسـرش 
در دانشـگاه آشـنا شـده بود. خانوادة سـارا در شهرسـتانی دیگر زندگی 
می کردنـد. در دانشـگاه تـا حـدودی می تـوان از هم شـناخت پیدا کرد 
ولی نکات مبهم و ناشـناخته ای هم می ماند. احسـاس و ظاهرپسـندی 
و زیبایـی و بی تجربگـی همـه باعـث می شـه دو جوانی که نگاهشـان 
بـه هـم می افتـه فکـر کننـد همین خودشـه؛ فـرد مـورد نظـرم را پیدا 
کـردم. البتـه انصافًا حمید و سـارا پسـر و دختر خوبی بودنـد؛ اما جوانی 
و زندگـی امـروز و ارتباطـات گسـترده و تربیت های نه چنـدان مطلوب 
آفتـی اسـت کـه زندگی هـر جوانـی را تهدیـد می کنـد. ایـن دو نیز با 

نخسـتین مشـکالت سـاز جدایی را سـر داده بودند. حیف!...
حاضـران در خانـه گویـی همـة حرف هـای خـود را زده بودنـد و 
چیـزی بـرای گفتـن نمانـده بود. مـادر حمید به سـراغ تلویزیـون آمد؛ 
آن را روشـن کـرد. در ایـن حـال پدربـزرگ باکمـی اوقات تلخی گفت: 
ول کـن ایـن مزخـرف را؛ خیلـی از تقصیـرات گـردن همین هاسـت؛ 
اینهـا جوان هـا را خـراب کرده انـد؛ مـردم را بی حیـا کرده انـد؛ نـگاه 

کنیـد تـو فیلم هـا و سریال هاشـون، چـی یـاد مردم 
می دهنـد؟ چـی یـاد می دهنـد بـه جوان هـا؟ 

حیـف وقـت! حیـف چشـم و گـوش که 
پـای ایـن تلویزیـون می گذاریـد. جـز 
چیـزی  بگیروببنـد  و  دعـوا  و  ناسـزا 
نشـان  کـه  جوان هایـی  دارنـد؟ 
می دهنـد یـا دزدنـد یـا معتادنـد یـا 

ولگردنـد یـا یک مشـکلی دارنـد. خوب 
کـی مقصـّره؟ کـی زندگـی مـردم را بـه ایـن 

روز انداختـه؟ تـا کـی بایـد این جـور باشـه و بدتر 
کی...؟ بشـه؟ 

اون  مـا  مـادر! مگـه  آره  مادربـزرگ گفـت: 
زمان هـا اهـل دیـدن تلویزیـون و بـازی بـا 

ایـن گوشـی ها بودیـم. اینهـا نبود. مگـه مـا را تلویزیون تربیـت کرد؟ 
چـرا ایـن تلویزیـون نمی گـه کـه سـن ازدواج جوان هـا این قـدر بـاال 
رفتـه؟ چـرا خیلـی از جوان هـا بـه نمـاز و روزه پـای بند نیسـتند؟ چرا 
حـرف موعظه گـران دیگـه تـو گـوش جوان هـا نمـی ره؟ یـک جـوان 
بایـد بتوانـد در جوانـی و زمـان طـراوت و شـادابی اش ازدواج کند. چرا 
مـردم این قـدر گرفتـار باشـند کـه نتواننـد جوان هایشـان را درسـت 
تربیـت کننـد. بچـه بایـد در خانـه درسـت تربیـت بشـه. خـوب کـو؟ 
این قـدر مـردم گرفتـار و سـرگرمند کـه اصـاًل فرصـت رسـیدن بـه 
تربیـت خانوادگـی بچه هـا رو ندارنـد. بچه هـا هـم این قـدر تـو ایـن 
دوره و زمونـه چشـم و گوششـون بازشـده که گوش به حـرف بزرگترا 
نیسـتند؛ موعظـه تـو گوششـون نمـی ره. االن همیـن حمید و سـارای 
خودمـون. چـرا بایـد بـه ایـن زودی بگویند که مـا می خواهیـم از هم 
جـدا بشـویم؟ مگه همة مـا همین حرف هـا رو بهشـون نگفتیم؟ اصاًل 

تـو گوششـون رفـت؟ مادربـزرگ همین طـور داشـت ادامـه مـی داد.
مـادر حمیـد گفـت: درسـت؛ آقابـزرگ، بی بیجـان! امـا چـه کار 
باشـه.  روشـن  خانـه  تـو  جعبـه  ایـن  کـه  کرده ایـم  عـادت  کنـم؟ 
بی انصافـی نکنـم بعضـی از برنامه هـا بـد نیسـت. در آن برنامه هایـی 
کـه گاهـی کارشناسـان و آدم هـای درس خوانـده و فهمیـده و سـرد و 
گـرم کشـیده هسـتند و صحبـت می کننـد یـک چیزهـای خوبـی هم 
می گوینـد. حـاال بگذارید مـن ببینم کدام شـبکه برنامة خوبـی دار؟....

چنـد لحظـه بعد صـدای زنِگ در آمـد. مادر حمید گوشـی آیفن را 
برداشـت: سـالم! بازکـن مریم خانـم! منم مادِر سـارا..... مـادر حمید با 
خوشـحالی و البته همراه با تعجب بسـیار از شـنیدن صدای مادر سـارا 
کلیـد را زد و بـرای اسـتقبال به دِم در رفت. پدر سـارا نیـز بود؛... کمی 
آن طرف تـر حمیـد و سـارا بـا جعبـه ای شـیرینی در دسـت و بـا لبخند 

جلـو آمدنـد، سـروصورت مادر حمید را بوسـیدند و وارد خانه شـدند.
بلـه! آنهـا تأمـل کـرده بودنـد، فکر کـرده بودنـد، سـخنان پدر و 
مادرهـا و پدربـزرگ و مادربزرگ را بـا جان ودل پذیرفتـه بودند. آنها تا 

در دادگاه رفتـه بودنـد اما....
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ازدواج پیمانی است که اساسش بر محبت و یگانگی است نه بر 
اجبار  با زور و  الزام نیست.  اجبار و  این رو قابل  از  همکاری و رفاقت، 
قانونی می توان دو نفر را ملزم ساخت که با یکدیگر همکاری کنند و 
پیمان همکاری خود را بر اساس عدالت محترم بشمارند و سالیان دراز به 
همکاری خود ادامه دهند، اما ممکن نیست با زور و اجبار قانونی دو نفر 
را وادار کرد که یکدیگر را دوست داشته باشند، نسبت به هم صمیمیت 
سعادت  آنها  از  کدام  هر  و  کنند  فداکاری  یکدیگر  برای  باشند،  داشته 

دیگری را سعادت خود بداند.
خانوادگی  منظومه  در  زن  که  است  این  ازدواج  طبیعی  مکانیسم 
محبوب و محترم باشد. اگر به عللی زن از این مقام خود سقوط کرد و 
شعله محبت مرد نسبت به او خاموش و مرد نسبت به او بی عالقه شد، 
پایه و رکن اساس خانوادگی خراب شده و اجتماع طبیعی خانواده به حکم 

طبیعت از هم پاشیده است .
بیاراید،  برای شوهر  را  خود  حتماً  زن  اینکه  بر  اسالم  توصیه های 
هنرهای خود را در جلوه های تازه برای شوهر به ظهور برساند، رغبتهای 
جنسی او را اشباع کند و با پاسخ منفی دادن به تقاضاهای او، در او ایجاد 
عقده و ناراحتی روحی نکند، و توصیه ها به مرد که به زن خود محبت 
و مهربانی کند، به او اظهار عشق و عالقه نماید، محبت خود را کتمان 
نکند، و همچنین تدابیر اسالم مبنی بر اینکه التذاذات جنسی محدود به 
محیط خانوادگی باشد، اجتماع بزرگ محیط کار و فعالیت  باشد نه کانون 

التذاذات جنسی، همه و همه برای این است که اجتماعات خانوادگی از 
خطرات ازهم پاشیدگی مصون و محفوظ بمانند.

از نظر اسالم منتهای اهانت و تحقیر برای یک زن این است که 
مرد بگوید من تو را دوست ندارم، از تو تنفر دارم، و آنگاه قانون بخواهد 
به زور و اجبار آن زن را در خانه آن مرد نگه دارد. قانون می تواند اجباراً 
زن را در خانه مرد نگه دارد ولی قادر نیست زن را در مقام طبیعی خود 
در محیط زناشویی یعنی مقام محبوبیت و مرکزیت نگهداری کند. قانون 
قادر است مرد را مجبور به نگهداری از زن و پرداخت نفقه و غیره بکند 
اما قادر نیست مرد را در مقام و مرتبه یک فداکار و به صورت یک نقطه 
»گردان« در گرد یک نقطه مرکزی نگه دارد. هر زمان که شعله محبت و 

عالقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است.
حیات  آیا  چطور؟  بشود  خاموش  زن  ناحیه  از  محبت  شعله  اگر 
خانوادگی با از میان رفتن عالقه زن به مرد باقی است یا از میان می رود؟ 
مرد  است که سلب عالقه  مرد  و  زن  میان  فرقی  است، چه  باقی  اگر 
موجب پایان حیات خانوادگی می شود و سلب عالقه زن موجب پایان 

این حیات نمی شود؟ 
جواب این است که حیات خانوادگی وابسته است به عالقه طرفین 
نه یک طرف. تنها چیزی که هست، روانشناسی زن و مرد در این جهت 
متفاوت است. طبیعت، عالیق زوجین را به این صورت قرار داده است که 

زن پاسخ دهنده به مرد باشد.
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عالقه و محبت اصیل و پایدار زن همان است که به صورت عکس العمل به عالقه و احترام 
یک مرد نسبت به او به وجود می آید. عالقه زن به مرد معلول عالقه مرد به زن و وابسته به 
اوست. طبیعت، کلید محبت طرفین را در اختیار مرد قرار داده است؛ مرد است که اگر زن را دوست 
بدارد و نسبت به او وفادار بماند، زن نیز او را دوست می دارد و نسبت به او وفادار می ماند. به طور 

قطع زن طبعاً از مرد وفادارتر است و بی وفایی زن عکس العمل بی وفایی مرد است.
طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است؛ یعنی این مرد است که با 
بی عالقگی و بی وفایی خود نسبت به زن، او را نیز سرد و بی عالقه می کند، برخالف زن که 
بی عالقگی اگر از او شروع شود، تأثیری در عالقه مرد ندارد بلکه احیاناً آن را تیزتر می کند. از 
به  منجر  بی عالقگی زن  ولی  بی عالقگی طرفین می شود،  به  منجر  مرد  بی عالقگی  رو  این 
بی عالقگی طرفین نمی شود. سردی و خاموشی عالقه مرد مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی 
است اما سردی و خاموشی عالقه زن به مرد، آن را به صورت مریضی نیمه جان در می آورد که 

امید بهبود و شفا دارد. 
تفاوت زن و مرد در این است که مرد به شخص زن نیازمند است و زن به قلب مرد. حمایت 
و مهربانی قلبی مرد آنقدر برای زن ارزش دارد که ازدواج بدون آن برای زن قابل تحمل نیست.

اجتماع طبیعی یک  این  برای  و  اجتماع طبیعی می داند  را یک  خانوادگی  زندگی  اسالم 
مکانیسم مخصوص تشخیص داده است و رعایت آن مکانیسم را الزم و غیرقابل تخلف دانسته 

است.
بزرگترین اعجاز اسالم، در تشخیص این مکانیسم است. علت اینکه دنیای غرب نتوانسته 
است بر مشکالت خانوادگی فائق آید و هر روز مشکلی بر مشکالت آن افزوده است، عدم توجه 
به همین جهت است اما خوشبختانه تحقیقات علمی تدریجاً آن را روشن می کند. من مانند این 
آفتاب عالمتاب روشن می بینم که دنیای غرب در پرتو علم، تدریجاً اصول اسالمی را در مقررات 

خانوادگی خواهد پذیرفت.
رکن اساسی زندگی خانوادگی احساسات و عواطف است و آن کس که باید احساسات و 
عواطف زناشویی را دریافت و جذب کند تا بتواند به نوبه خود به فرزندان خود مهر و محبت بپاشد، 
زن است. بی مهری شوهر و خاموش شدن شعله احساسات شوهری او نسبت به زن، محیط 
خانوادگی را سرد و تاریک می کند زیرا حتی احساسات مادرانه یک زن نسبت به فرزندان بستگی 
زیادی دارد به احساسات شوهر در باره او. به قول خانم بئاتریس ماریو- روانشناس و روانکاو 
مخصوص بیمارستانهای پاریس - احساسات مادری غریزه نیست، به این معنی که چنین نیست 
که به هر حال مادر مقادیری احساسات ثابت و غیر قابل کاهش و افزایش نسبت به فرزندان خود 
داشته باشد، و برخورداری او از عواطف شوهر تأثیر فراوانی در احساسات مادری او دارد. وجود زن 
باید از وجود مرد عواطف و احساسات بگیرد تا بتواند فرزندان را از سرچشمه فیاض عواطف خود 

سیراب کند. مرد مانند کوهسار است و زن به منزله چشمه و فرزندان به منزله گلها و گیاهها.
چشمه باید باران کوهساران را دریافت و جذب کند تا بتواند آن را به صورت آب صاف و 
زالل بیرون دهد و گلها و گیاهها و سبزه ها را شاداب و خرم نماید. اگر باران به کوهساران نبارد یا 
وضع کوهسار طوری باشد که چیزی جذب زمین نشود، چشمه خشک و گلها و گیاهها می میرند.

پس همان طوری که رکن حیات دشت و صحرا، باران و باألخص باران کوهستانی است، 
رکن حیات خانوادگی احساسات و عواطف مرد نسبت به زن است. از این عواطف است که هم 

زندگی زن و هم زندگی فرزندان صفا و جال و خرمی می گیرد.
)تلخیص از مجموعه  آثاراستاد شهید مرتضی مطهری، ج 19، ص261- 27٠(
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رضا احمدی
پژوهشگر دینی
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مقدمه :
ورود به دانشگاه و تحصیل در رشته های اسم و رسم دار، نان آور، آرزوی هرجوان 
ایرانی است، اما تحصیالت عالیه فقط یک سوی قضیه است و فاجعه از زمانی آغاز 
می شود که روزهای خوش دانشجویی با تمام دغدغه ها و خاطراتش به پایان می رسد،  
و با خوش باوری به خدمت سربازی رفته و با حس ادای وظیفه به پایان می رساند. 
پس از سربازی و بازگشت، دوره پر اضطراب یافتن کار آغاز می شود. بازار آشفته کار، 
کال ف در سردرگم و پیچیده ای که ابتدا و انتهای آن ناپیداست. روزهای تکراری آغاز 
می شود  تا ظهر خوابیدن، بر باد رفتن همه آرزوها، نگاههای نگران پدر و مادر از آینده 
فرزند با استعدادش، چون کوهی بر پشت جوانان این مرز بوم  سنگینی می کند. پدران 
که همیشه بر درس خواند فرزندشان تاکید داشتند،  دیگر به چشمان فرزندان معصوم 
خود زل نمیزنند. آنها  قربانی، شرایط تحمیلی بر یک ملت شده اند که از فقدان تدبیر 

و ناکارآمدی کارگزاران، به این شرایط گرفتار آمده اند.
حمید فوق لیسانس رشته برق دارد. او از دوران دبیرستان در خانه و بین  فامیل به 
مهندس شهرت یافته بود، وقتی فوق لیسانس گرفت، عنوان دهان پر کن مهندس را 
یدک می کشید، پس از پایان تحصیل و خدمت به سراغ کار رفت، اما  با درهای بسته 
روبرو شد. زیرا بیپارتی، نان فطیر است. پس از مدتی به این فکر افتاد برای بیکار 
نماندن یکی دو کار غیرتخصصی را امتحان کند تا کمی اوضاع بهتر بشود، اما نشد . 
در یکی دو جایی که مشغول کار شد، رضایت خاطرش جلب نشد و باالخره هم بعد 
از کلی، این در و آن در زدن، تصمیم گرفت از خیر کار تخصصی  بگذرد، به  پدرش 
که نانوایی داشت، متوسل شود، چند ماهی در نانوایی خمیر گیر شد. او خمیر را آماده 
کرده و چانه  می زد. بعضی روزها شاطر دیر می آمد، حمید  کار او را  انجام می داد، بعد 
از مدتی پدر پیشنهاد کرد که خود حمید شاطر نانوایی شود.  او چند  سال است که 

شاطر نانوایی پدرش شده است. اما هنوز عشق مهندسی برق را دارد.
حمید میگفت: واقعا نمی دانم شش سال از عمرم را صرف تحصیل در رشته ای 
و  تلخ  احساس  مواقع  بعضی  برم،  نمی  آن  از  استفاده ای  کمترین  حاال  که  کردم 
اندوهباری به سراغم می آید و آزارم می دهد ! آنقدر سرخورده شده ام که دیگر ذوق و 
شوق ابتکارهایی که در سر داشتم را هم از دست داده ام ! همیشه کار در کارگاه و ابتکار 
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را در خواب میبینم. از کار تکراری، شاطری، خمیر و چانه خسته شدهام.

بزرگترین معضل جامعه 
همه انسان  ها برای گذراندن زندگی خود نیاز به تالش و فعالیت دارند. نیازهای امروز و آینده افراد 
در گرو کار و تالش است. جامعه نیز برای به حرکت به سوی رشد و توسعه و به حرکت در آوردن چرخ 
تولید کاال و ثروت نیاز به کار دارد. کار، افراد نیز برای رفع ما یحتاج خود نیازمند کارند. منشاء تولید ثروت، 
آسایش، سعادت و آینده روشن برای هر جامعه است. در مقابل، بیکاری تعادل جامعه را به هم می ریزد و 
موجب بحران  های متعدد در عرصه  های اجتماعی، اقتصادی، روانی و سیاسی برای کشور می شود. بیکاری 
ریشه اصلی بسیاری معضالت و ناهنجاری  های  اجتماعی است. حل این بحران در واقع حاّلل آسیبها و 

مشکالت اجتماعی، روانی، اقتصادی جامعه می باشد.
 برو کار می کن، مگو چیست کار 

که سرمایه  جاودانی است کار

اسالم و کار
تاکید اسالم به کار و تالش و تولید  نشان از اهمیت مقوله تولید و تاثیرات آن در جامعه است. تالش 

و کوشش برای امرار معاش خود و پیشرفت جامعه، امري پسندیده می باشد.
امام صادق)ع( می فرماید:  » اَلکاُدّ لِعیالِه َکالُمجاِهِد فی َسبیِل اهللِ«)1(  مردی که برای زن و بچه اش 

به دنبال مال حالل است، مانند رزمنده در جبهه است.
امام رضا )ع( می فرماید: »إّن الذی َیطُلُب ِمن َفضٍل یکّف بِه ِعیَاله أَعظُم أَجراً ِمَن الُمجاهِد فی َسبیِل 
اهللِ«)2(  آن مردی که دنبال مال حالل است که زن و بچه اش را اداره کند، پیش خدا از رزمنده در جبهه 
ثوابش بیشتر است. همانگونه که اسالم بر کار و تالش تاکید می کند از بیکار و سستی بیزاری می جوید. 
به نقل از پیامبر اسالم آمده است: »َملُْعوٌن َملُْعوٌن َمْن اَلْقي َکلَُّه َعلَي الّناِس، َملُْعوٌن َملُْعوٌن َمْن َضیََّع َمْن 
َیُعوُل«)3(  از رحمت خدا دور است، از رحمت خدا دور است کسي که بار زندگي خود را به گردن مردم 

بیندازد. ملعون است، ملعون است کسي که اعضاي خانواده  اش را )در اثر ندادن روزی( تباه کند.

عدم تناسب شغل و رشته تحصیلی 
در سالهای اخیر  مهمترین دغدغه جامعه بیکاری فرزندان تحصیل کرده است و در ادامّه نگرانی 
محسوب  بیکاری  نوعی  خود  که  آنهاست  تحصیلی  رشته   غیر  در  فرزندان  اشتغال  ایرانی،  خانوادههای 

می سود.
جوانان با عشق و آرزویهای  بلند، همراه با  مشکالت فراوان به تحصیل  می پردازند. آنها وظیفه خود 
را انجام دادهاند و حال نوبت جامعه و سکانداران آن است که اشتغال مناسب برای آنها فراهم آورند. پس از  
فارغ التحصیلی،  اشتغال مهمترین مشغله او می شود.  در پیچ و خم اقتصاد بیمار دولتی، نفتی، رانتی موجود 
و در روابط ناسالم اداری،  جوان تحصیل کرده آرمانگرا را، گرفتارتر میکند. اگر شانس با او یار باشد، موفق 
به  دست آوردن شغلی غیر مرتبط گردد، کالهش  را به  هفت آسمان پرتاب خواهد کرد. همانگونه که 
حمید تحصیل کرده رشته برق از ناچاری به شاطری در نانوایی رو می آورد. این مسئله از آسیب های جدید 

جامعه ما در دههای اخیر است.
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چرا این چنین شد
وضعیت پیشروی جامعه تحصیل کرده معلول عوامل چند است که موجب شده جوان تحصیل کرده 

در غیر رشته مرتبط آن هم  با هزار منت به کاری مشغول شوند:  

1- گسترش نامتوازن آموزش عالی
پس از پیروزی انقالب اسالمی،  تربیت نیروی متخصص در برنامه قرار گرفت. دانشگاه های دولتی 
گسترش یافت. دانشگاه آزاد، پیام نور،  علمی کاربردی، مجازی و..... راهاندازی شد. هزاران دانشجو سر 
از پانشناخته جذب شدند، بی آنکه بدانند چه وضعیتی در انتظار آنهاست،  بدون  توجه به نیازها، فارغ 

التحصیل روانه بازار شد.

2-نظام مدرک گرایی
 مدرک گرایی با اشکال مختلف ظهور و بروز یافته است. در نظام آموزشی  چند الگوی تحصیلی  
وجود دارد،  اول، الگوی ناپلئونی؛  در این الگو، وظیفه دانشگاه تربیت لشکر اداری و نیروهای پشت 
میزنشین و تزریق آن به بدنه فربه نظام دیوانساالری است، در این الگو بازار کار کامال دولتی است. 
این بازار کار صرفا مدارک دانشگاهی را به رسمیت می شناسد و وقتی هم اشباع شد، پدیده بیکاری 
فارغ التحصیالن شکل می گیرد. در این  الگوی تحصیلی،  مدرک گرایی  نبض نظام  آموزشی است. 
در این وضعیت، مدرک حرف اول را می زند و مهارت و تخصص در پس آن پنهان است.  الگوی دوم، 
تقاضای اقتصادی است که در آن نیاز بنگاه های اقتصادی  مبنی آموزش و توسعه آن است  و مهارت 
حرفه ای در کنار دانش و توانایی علمی مهم است. ارزشیابی مدارک بر اساس توان اجرایی داوطلبان 
استخدام توسط بنگاه ها انجام می شود الگوی سوم، تقاضای کسب منزلت اجتماعی جوان ها به خاطر 
کسب منزلت اجتماعی دنبال تحصیالت عالی می روند، چون مدرک برای آنها شأن می آورد. در این الگو 
هم داشتن مدرک معنا و مفهوم دارد و تا حدودی به پدیده مدرک گرایی دامن زده می شود. پس در دو 

الگوی ناپلئونی و تقاضای اجتماعی و منزلت، با رشد پدیده مدرک گرایی روبرو هستیم.
را جایگزین  اقتصادی، مدرک  و  اجتماعی  نظام  کنار  در  آن  عالی  آموزش  نظام  در جامعه ای که 
از  برگرفته  که  درسی  واحد  چند  گذراندن  ازای  به  و  بهراحتی  دانشگاه  و  می کند  تخصص  و  مهارت 
حفظیات دانشجو و منابع ذهنی استاد است به ارائه مدرک می پردازد و پست های مدیریتی توسط افراد 
فاقد تخصص به ازای ارائه مدارک دانشگاهی میشود.  این وضعیت در روابط اجتماعی ما حاکم است. 
افرادی به راحتی مدرک فوق لیسانس و دکتری می گیرند تا شاید جایگاهشان در مراتب مدیریتی تثبیت 

شده و ارتقاء یابد.

3- اقتصاد نفتی، دولتی  و رانتی
اقتصاد ایران در دوره قاجار، کشاورزی و دامداری بود. با کشف نفت در ایران، روند اقتصادی تغییر 
کرد. در اواسط دهه 4٠ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با هدف بهربرداری از درآمدهای نفتی 
با »توسعه  ایجاد شد،  را  بزرگ  داد،  بخش دولتی  انجام  با سرمایه گذاری هایی که دولت  آمد،  بوجود 
آمرانه« اقتصاد دولتی  شکل دادند. بعد از انقالب این جریان تشدید شد و سازمان گسترش و نوسازی، 
در کنار دیگر نهادهای دولتی گسترش یافت. در مجموع  اندیشه  اقتصاد دولتی در ایران هیچ گاه کنار 

گذاشته نشد که بزرگترین عامل توسعه نیافتگی ما است.
وابستگی بودجه دولتها به نفت، و مالکیت دولتها بر درآمدها نفتی موجب شکلگیری دولتهای 
غیرپاسخگو، رانتی شده است. در حالیکه نفت می توانست عامل مثبتی برای توسعه ما باشد ولی عماًل 
یا شبه  اقتصاد کشور دولتی و  افزود. درنتیجه 8٥ درصد  بیماری آن  بر  اقتصاد،  به دلیل دولتی بودن 

دولتی و نظامی است.
ما به جای اینکه درآمدهای نفتی را خارج از بودجه  بگذاریم و در کارهای عمرانی و زیربنایی صرف 
کنیم، به درون  بودجه قراردادیم. سال های ٥2 و ٥3  که قیمت نفت شدیداً افزایش یافت، دولت با تزریق 
این درآمدها به اقتصاد ملی، باعث تورم و نارضایتی شدید مردم  شد. اعتیاد دولت ها در ایران به پول 
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نفت، موجب شده است که  اجازه ندهند، اقتصاد آزاد رشد کند. نظام 
بانکی در دنیا حامی تولید و  اقتصاد است در حالیکه نظام بانکی ظالمانه 
ما در  اقتصاد رانتی  چرخه تولید را  به  نابودی کشانده و داللیگری را  
گسترش داده است. دولتی و غیرقابل نظارت بودن بخش عمده اقتصاد 

موجب گسترش رانت برای یقه سفیدها، شده است.
در  139٠ طرح  هدفمندسازی یارانه ها به عنوان بزرگترین طرح 
امور  وزارت  آمار رسمی  بنابر  برده می شود.  نام  ایران  اقتصادی  تاریخ 
اقتصاد و دارایی، فاز اول این طرح با شکست روبرو شد و موجب ورود 

خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر شد.

4- تاثیر پذیری از سیاست
اقتصاد در کشور ما زیر سایهی سنگین مدیریت دولتی  و تنش های 
سیاسی قرار دارد و از این رو، ساز و کارهای اقتصادی چندان اثری بر 
اقتصاد بحران زده ندارد.  اقتصاد در کشور ما در حال، روز خوبی دارد.  
نمی توان از تأثیرات سیاستهای غلط اقتصادی دولتها بر اقتصاد در 

سالهای گذشته چشم پوشید. 
فشارهای سیاسی و بین اللملی 
بر اقتصاد معلول رفتارهای سیاسی 
ناعادالنه بینالمللی است.  و نظام  
در  امریکا  سفارت  ااشغال  از  پس  
تحریمهای  اولین   13٥9 سال 
سخت بر اقتصاد ایران  اعمال  شد. 
قوع جنگ تحمیلی  و خسارت های 
سنگین  بسیار  آن  انسانی  و  مالی 
بشری،  حقوق  تحریم های  بود. 
هسته ای  و  تروریست  از  حمایت 
ثروت  و  پولی  ارزش  شد،  موجب 
شهروندان ایرانی یک سوم  تقلیل 

یابد.
 به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، محمد قانعی، رئیس اتحادیه 
هتل داران مشهد گفته است پیش از قطع روابط میان تهران و ریاض 
و تیره شدن فضای سیاسی میان ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس، 
از  گردشگر  هزار   ٥٠٠ و  میلیون  یک  حدود  میزبان  سال  هر  مشهد 
کشورهای عربی بوده و شرکت های بحرینی و عربستانی بیش از 1٠ 
هتل 4 و ٥ ستاره را به صورت سالیانه در مشهد اجاره میکرده اند. وی 
افزوده است: -از طرف دیگر مدت اقامت این مسافران همگی بیش 
در شهر  نقدینگی  باالی  امر سبب گردش  و همین  بود  از یک هفته 
می شد. حمله به کنسولگری عربستان در مشهد و سفارت این کشور در 
تهران سبب شد که به فعالیت گردشگری و اقتصادی در مشهد شوک 
وارد شود. - به گفته آقای قانعی عالوه بر کاهش 8٠ درصدی زائران 
خارجی، در ماه های گذشته تعداد زائران ایرانی هم 2٠ درصد کاهش 
داشته است و در پی این رکود، اشتغال در مشهد به میزان ٥٠ درصد 

کاهش یافته است.

در پی حمله و آتش زدن سفارت و کنسولگری عربستان که به 
قطع روابط دیپلماتیک میان تهران و ریاض انجامید، چند کشور دیگر 
حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا هم در حمایت از عربستان، سفرای 

خود را از تهران فراخواندند.

پیامدها:
تاثیر  تحت  را  زندگی  اجتماعی  و  فردی  ابعاد  تمامی  بیکاری 
قرار می  دهد. به همین علت، کارشناس ارشد برق، سر از شاطری در 
می آورد، یا طلبه پس از سال ها تحصیل به نگهبانی مجتمع مسکونی 
مشغول میشود. دکترای شیمی مسئول آزمایشگاه مدرسه می گردد و... 

این مسئله پیامدهای خاص به خود را به همراه دارد.

1-  احساس خسارت  
کسانی که از روی ناگزیری در رشته  غیر مرتبط خود مشغول به 
کار دیگر می شوند، احساس می کنند، همه تالش های گذشته در زمینه 
تحصیل بیهوده بوده است و عمر، استعداد، سرمایه مالی و... در  راه 

بیهوده اتالف شده و فرد  احساس بی ارزشی می  کند. 
هنگام  به  و  را میّکشد،  شادابی  و  نشاط  احساس  ناکامیها  این 
کار، شور و شوق و انگیزه ندارند و در زندگی  احساس مفید بودن و 

سازندگی نمی کنند.

2-  اختالت روانی 
باشد،  نداشته  رضایت مندی  احساس   زندگی  از  انسان  که  آنگاه 
تشدید  را  افسردگی  جمله  از  روانی  و  روحی  اختالالت  بروز  زمینه 
می کند. و حتی برای اینکه از اینکه نسبت به مسایل اطراف بی خیال 
مورد  جایگاه  نتواسته  که  آورد. شخصی  رومی  اعتیاد   دامن  به  شود، 
انتظار خود را بدست آورد، تحرک اجتماعی او   کاهش می یابد. چون به 
منزلت مورد انتظار خود دست نیافته، در این صورت در جامعه منزوی 
به  اجتماعی  عرصه  های  در  را  خود  توانایی  های  نمی  تواند  و  می شود 

اثبات رساند و  منزلت اجتماعی خود را ارتقا دهد.
وجود  به  خانوادگی،  اختالفات  افزایش  روانی،  اختالالت  افزایش 
آمدن مشکالت مالی عدیده، کاهش رضایت مندی از زندگی مشترک، 
احتمال وجود اختالف نظر برای اداره زندگی، تنش در روابط زناشویی، 
بروز  احتمال  و  نفس  عزت  کاهش  استرس،  و  اضطراب  افزایش 
و  به جرایم و مشاغل کاذب  ارتکاب  احتمال  رفتارهای پرخاش گرانه، 
احساس  و  غیرقانونی  کارهای  انجام  به  گرایش  احتمال  واسطه  گری، 

حقارت از جمله تبعات منفی بیکاری در خانواده  های افغانستانی است.
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3- آسیب علمی 
از  نتواند  سالها  از  پس  فرد!  و  نباشد،  گذار  تاثیر  جامعه  افراد  سرنوشت  در  تحصیل  که  آنگاه 
او خلجان مییابد که درس خواندن و نخواندن فرقی  این حس در  استفاده کند،  توانمندی های خود 
نمیکند! زیرا فالن کس  پس از این همه تالش، شاطر نانوایی شده است و اگر این تالشها را هم 

نمی-کردم می توانست شاطر شود. این نگرش سرانجام  برای علم و تالش در جامعه زیانبار است.

4- اتالف سرمایه ملی
تربیت نیرو انسانی، از کارهای هزینه برمیباشد و در این فرآیند هزینههای هنگفتی بر کشور و 
خانوادهها  تحمیل میشود. هزینه هایی که از سوی خانوادهها و دولت صرف میگردد، سرمایه ملی کشور 

محسوب میگردد. اتالف هزینههای ملی آسیب  و خسارت جبران ناپذیر  بر منافع ملی است. 
برای  پستچی،  همچون  مشاغلی  گفت:  قم  علمیه  حوزه  دانش آموختگان  و  طالب  امور  معاون 
روحانیون ممنوعه است. با توجه به هزینه های تربیت طالب نباید یک روحانی وارد مشاغل ممنوعه 

شود.)4(  
اقتصاد 2٠1٥« و  تربیت کننده مهندس است.)٥(  در مجمع جهانی  بزرگ  ایران سومین کشور 
»یونسکو« ذکر شد. روسیه با 4٥4436 فارغ التحصیل در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن ایاالت متحده 

آمریکا با 237826 فارغ التحصیل قرار دارد و سپس ایران با 23369٥ نفر در رتبه سوم است. 
مدیریت  و  برنامه  فقدان  علت  به  ولی  انسانی می شود،  نیروی  تربیت  در  زیادی  هزینه  ایران  در 
صحیح، زمینه بهربرداری از این استعدادهای عظیم بوجود نمیآید و بلکه بسیاری از آنها  به هدر میرود.

5- فرار مغزها
براساس آمارهای ارائه شده ظاهرا هر سال بیش از 1٥٠ هزار تحصیل کرده از ایران خارج میشوند. 
برخی برای ادامه تحصیل و بعضی هم به دنبال شغل و  تامین آینده خود جالی وطن می کنند. گروهی 

از آنهایی هم که برای ادامه تحصیل می روند، نیز باز نمی گردند.)6( 
وقتی که شغل متناسب با رشته تحصیلی برای جوانان، در جامعه وجود نداشته باشد، آنها  سرخورده 
شده و به هر دری می زنند تا خود را نجات دهند و بدین خاطر است اکثر دانشجویان تحصیل کرده در 

آرزوی خروج از کشور  هستند تا بتوانند از استعدادهای خود استفاده کنند.
رشته  از  نفر،  میلیون  نیم  حدود  گذاشتند،  سر  پشت  را   94 سال  کنکور  که،  نفری  هزار   88٠ از 
علوم تجربی بودند. اگر بدین منوال باشد، 1٠ سال دیگر آمار جهانی بیشترین پزشک و پرستار و کال 
تحصیل کرده های حوزه علوم پزشکی را از ایران منتشر میکنند، تا ایران باز هم یکی از کشورهای اول 
دنیا باشد که بیکارانش تحصیل کردهاند و مجبورند از ایران مهاجرت نمایند. هرچند که همین حاال آمار 

مهاجرت کادر درمانی به ویژه پرستاران باالست. 

جمع بندی:
 مهمترین مسئله تمامی خانواده ها، - حداقل درصد قابل توجهی از آنها - به نوعی مساله اشتغال 
فرزندان تحصیل کرده  آنهاست  و مشکل فارغ التحصیالن گذشته از یافتن کار، فعالیت و اشتغال در غیر 
از رشته مرتبط با تحصیالت،  مسئله بغرنجی برای بسیاری از خانوادههای ایرانی تبدیل شده است. این 

وضعیت موجب آسیب های جبران  ناپذیری بر منافع ملی کشور شده است.

کسانیکه
ازرویناگزیری
دررشتهغیر

مرتبطخودمشغول
بهکاردیگر
میشوند،

احساسمیکنند،
همهتالشهای
گذشتهدرزمینه
تحصیلبیهوده

بودهاست
وعمر،استعداد،
سرمایهمالیو...
درراهبیهوده
اتالفشدهو

فرد
احساسبیارزشی

میکند.



84 سال دوم / شماره سیزدهم    /

گفت و گوی خبرنگار -ال کامر چیو- از کشور پرو در تاریخ 1385/9/9

نقش رهبران مذهبي در دولت آقاي احمدي نژاد چیست؟
أعوذباهلل من الشیطان الرجیم، بسم اهلل الرحمن الرحیم

رهبـران مذهبـي بیشـتر بـا امـور دینـي و مذهبي سـروکار دارنـد و مسـائل دینـي را در حوزه هـاي علمیه 
مـورد بحـث و بررسـي قـرار مي دهنـد،  لـذا در دولتها نقشـي ندارنـد، البتـه برخي از ایـن افـراد هدایت فکري 
مي دهنـد و روشهـا و عملکردهـا را نقـد یـا تأییـد مي کنند، ولي عمـده تأثیرگـذاري در دولت از ناحیه شـخص 

رهبـري صـورت مي گیرد.
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دولتها  در  مذهبي  رهبران  که  فرمودید   شما 
نصیحت مي کنند؟

خیـر، عـرض کـردم بعضـي از این آقایـان هدایـت فکري 
مي کننـد، وگرنـه بقیـه آنـان کاري بـا ایـن امـور ندارند.

مسـائلي  چـه  بـه  راجـع  مذهبـي  رهبـران 
مي کننـد؟ نصیحـت 

راجـع بـه همیـن موضوعـي کـه اخیـراً  مطـرح کردنـد که 
خانمهـا نیـز مي تواننـد بـراي تماشـاي مسـابقات ورزشـي بـه 
ورزشـگاه برونـد کـه آقایان نسـبت به ایـن نظر دولـت اعتراض 
کردنـد،  راجـع به موضوع انرژي اتمي و مسـائلي که به سیاسـت 
خارجـي مربـوط مي شـود،  برخـي از آقایـان اظهـار نظـر کرده اند.

آیا رهبران مذهبي در مسـائل سیاسـي نقشي 
دارند؟

بـه طـور کلـي در زمان حیات امـام خمیني اعضـاي هیئت 
دولـت بـا رهبـران مذهبـي در قـم همفکـري و هم اندیشـي 
داشـتند و تعامـل خوبـي بیـن آنـان وجود داشـت اما پـس از آن 
در دوران آقـاي هاشـمي و خاتمـي تـا یک حدي وجود داشـت، 
ولـي در حـال حاضـر به کلي کم رنگ شـده اسـت و در حقیقت 

دولـت اصاًل بـا رهبـران مذهبي در قـم ارتباطـي ندارد.
آیـا در گذشـته نحـوه تأثیـر گـذاري و نقـش 
رهبـران مذهبـي در دولـت بـا امـروز فرق داشـته 

؟ ست ا
و  تعامـل  بهتریـن  اشـاره کـردم  آري،  همـان طـور کـه 
همفکـري بیـن علمـا و مراجـع دیني بـا دولت مربوط بـه زمان 
حیـات امام خمیني)س( اسـت،  پـس از آن تا حـدودي در دوران 
آقـاي هاشـمي و خاتمـي نیـز اسـتمرار یافـت،  ولـي در حـال 
حاضـر ایـن دولـت نیـازي به همفکـري و هم اندیشـي بـا علما 
و مراجـع نمي بینـد، بـه همیـن دلیـل اسـت کـه بنـده معتقـدم 
رهبـران مذهبـي  در حـال حاضر هیـچ تأثیر و نقشـي در اعمال 

سیاسـتهاي دولـت فعلـي ندارند. 
بـه نظـر جنابعالـي دولـت هـاي قبلـي کـه با 
رهبـران مذهبـي همفکري داشـتند از آن مشـورت 
هـا بهـره مي بردنـد و ایـن دولـت از ایـن جهـت 

اسـت؟ محروم 
دولـت هـاي قبلـي بـه رأي اکثریـت مـردم جامعـه نیـاز 
داشـتند تـا بتواننـد بـا حمایت آنـان امـور جامعه را حـل و فصل 
کننـد و بـه وظیفـه دینـي و اخالقـي خودشـان در قبـال جامعه 
عمـل کننـد،  ولي از عملکـرد و روش این دولـت چنین برمي آید 
کـه ایشـان از نظـر اخالقي خـودش را باالتر از ایـن مي داند که 
بخواهـد بـا عالمان دیني و مراجع مشـورت کنـد و نقطه نظرات 

آنـان را در پیشـرفت امـور جامعه لحـاظ کند.
در ایـن صـورت نقـش رهبـران مذهبـي در 
ایـران بـه چـه صـورت اسـت؟ آیـا بـه مـردم در 

زمینـه مسـائل اقتصـادي یـا نحـوه زندگـي کردن 
کننـد؟ راهنمایـي  و  نصحیـت  مي تواننـد 

رهبـران مذهبـي بیشـتر در مـورد مسـائل دینـي، قوانین و 
احـکام الهـي کار مي کننـد، در حقیقـت اگـر کسـي بخواهـد در 
زمینـه مسـائل اقتصـادي و بازرگانـي فعالیت کند بایـد با اصول 
کلـي علـم اقتصـاد و بازرگاني آشـنایي داشـته باشـد،  یا کسـي 
کـه مي خواهـد در زمینـه صنعتـي فعالیـت کند باید با یکسـري 
از علـوم و فنـون شـاخه صنعـت آشـنایي داشـته باشـد،  عالمان 
دیني مسـائل دیني و اعتقادي و یکسـري از اصول کلي مربوط 
بـه قوانیـن تجـارت،  بازرگانـي و داد و سـتد را بیـان مي کننـد یـا 
چگونگـي عمـل کـردن به عقـود و معاهـدات را بیـان مي کنند. 
مسـائل تخصصـي مربوط به اقتصـاد یا صنعـت و بازرگاني جزو 
علـوم دانشـگاهي اسـت و کارشناسـان ایـن رشـته ها مي توانند 
نظـر بدهنـد و نمایندگان مجلـس مي توانند در تصویـب قوانین 

این امـور را لحـاظ کنند.
اینکـه ایـن دولت بـا عالمـان دیني مشـورت 
نمي کنـد ممکـن اسـت جامعـه را دچـار تفرقـه کند؟

خیـر،  جامعـه دچـار تفرقـه نمي شـود. او بـر طبـق افـکار و 
نظریـات خـودش امـور را پیـش مي بـرد.

آیـا ممکـن اسـت جامعـه تدریجـاً  به سـوي 
غیـر مذهبـي پیش بـرود؟

خیـر، نمي گذارنـد بـه سـمت غیـر مذهبـي بـرود. اگـر بـه 
سـمت جامعـة به شـدت مذهبـي صرف نـرود،  الاقل به سـوي 

غیـر مذهبـي نخواهـد رفت.
بـا توجـه بـه مسـأله جهانـي شـدن و بحـث 
مدرنیتـه در کشـورهاي مختلـف، نظرتـان در مورد 
کنتـرل جمعیـت کشـور از دیـدگاه مذهبـي و راهي 

کـه بایـد در پیـش بگیرید چیسـت؟
همیـن راهـي کـه از ابتـدا در پیـش گرفته ایـم و احـکام و 
قوانیـن اسـالمي را بیـان مي کنیـم و در جهـت هدایـت فکري 
جامعـه تـالش مي کنیـم. در حقیقـت مـا بـه کار فرهنگـي و 

فرهنـگ سـازي در جامعـه مي پردازیـم.
آیـا ایـن راهنمایـي و هدایـت فکـري مـردم 
جامعـه نسـبت بـه گذشـته سـخت تر نشـده اسـت؟

بـه نظـر بنـده چندان سـخت نیسـت،  حتي بـه نوعي طرح 
مسـائل و ارائـه آن بـه مـردم جامعـه راحت تـر نیز شـده اسـت، 
امـروزه بـا بهره گیـري از وسـایل ارتبـاط جمعـي ماننـد اینترنت 
مي توانیـم مسـائل را بـه مردم عرضه کنیم و احساسـات مذهبي 
آن قـدر قوي اسـت کـه هیچ قدرتـي نمي تواند مانع از رشـد آن 
شـود. حتـي اتحـاد جماهیر شـوروي سـابق نیز نتوانسـت براي 

همیشـه مانع از رشـد دین و مذهب در کشـورش بشـود.
چطور به روسیه اشاره کردید؟

بعد از تشـکیل حکومت کمونیسـتي در شـوروي سابق تنها 

عالماندینيمسائل
دینيواعتقاديو

یکسريازاصولکلي
مربوطبهقوانین
تجارت،بازرگاني
ودادوستدرابیان
ميکنندیاچگونگي
عملکردنبهعقود
ومعاهداترابیان

ميکنند.مسائل
تخصصيمربوطبه
اقتصادیاصنعتو
بازرگانيجزوعلوم

دانشگاهياست
وکارشناساناین

رشتههاميتوانندنظر
بدهندونمایندگان
مجلسميتواننددر
تصویبقوانیناین
اموررالحاظکنند.
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اندیشـه مارکسیسـتی وجـود داشـت که ضد مذهـب بود و مانع از رشـد 
مذهب مي شـد. براي آنان فرقي نداشـت نه مسـیحیت را قبول داشـتند 
نـه اسـالم را. ولـي همـان گونـه که مالحظـه کردیـد بعد از فروپاشـي 
نظام کمونیسـتي شـوروي سـابق،  جمهوري هاي مسـتقل تشکیل شدند 
و مـردم را در انتخـاب دیـن آزاد گذاشـتند. در ترکیـه هـم کـه آتاتورک 
اسـاس حکومـت جدیـد در این کشـور را بر نظام الئیک قـرار داد ولي با 
ایـن حـال امروز بیشـتر مردم ترکیه مسـلمان هسـتند و تعـدادي اقلیت 

مسـیحي نیز دارد.
من از سخنان جنابعالي چنین نتیجه گیري مي کنم که 
رژیمها و حکومتها به ترتیب مي آیند و کنار مي روند ولي 

ادیان و مذاهب باقي مي مانند؟
آري،  همیـن طور اسـت،  احساسـات مذهبي در نهاد بشـر قرار دارد 

و ایـن امري فطري اسـت. 
اخیـراً پـاپ رهبـر مسـیحیان جهـان از یـک کشـور 
اروپایـي مسـلمان )ترکیـه( دیـدار کرده اسـت. نظر شـما 

راجـع بـه این مسـأله چیسـت؟
در حقیقـت دیـدار پـاپ از کشـور مسـلمان ترکیه بـراي آن بود که 
یـک مقدار از مشـکالت خـودش را برطرف کند ولي اینکه آیا توانسـت 
بـا ایـن عمـل خـود وحـدت و همدلـي در بین مسـلمانان و مسـیحیان 
ایجـاد کنـد یـا نـه نیـاز بـه گذشـت زمـان هسـت. به هـر حـال اینکه 

ایشـان بـه اسـالم و مسـلمانان بـي احترامـي کردنـد جبـران ایـن کار 
چنـدان آسـان نیسـت. آري، مـا معتقد هسـتیم همه انسـانها مخصوصاً  
پیـروان ادیـان الهـي مي تواننـد با وحـدت و همدلي در کنـار یکدیگر در 

صلـح،  امنیـت و آرامش همزیسـتي مسـالمت آمیز داشـته باشـند. 
بـا توجـه بـه اینکه ایشـان بـه آییـن اسـالم توهین 
کردنـد، فکـر مي کنید رهبـران مذهبـي نباید بـه اعتقادات 

مذهبـي سـایر پیـروان ادیـان الهي توهیـن کنند؟
بنـده در اطالعیـه اي کـه دادم بـا احترام گفتم ایشـان باید نسـبت 
بـه حرفهایـي کـه مي زند توجـه کنـد. نبایـد در مقابل حـرف دیگران 
ایسـتاد. بایـد رهنمود داد و بـا حفظ احترام و رعایت حقوق سـایر پیروان 

ادیـان الهي، اشـتباه آنان را متذکر شـد. 
ایـن موضع گیـري ایشـان در مورد آیین اسـالم آیا از 

روي ناآگاهـي بوده یـا تعمداً این مطالـب را گفتند؟
بـراي پـاپ کـه رهبـر مسـیحیان جهـان اسـت پسـندیده نیسـت 
بگوییـم از روي ناآگاهـي ایـن مطالب را گفته باشـد،  ایـن احتمال وجود 
دارد قدرتمنـدان سیاسـي بـراي ایجـاد اختـالف و دشـمني بیـن ادیـان 
الهـي و بهره بـرداري سیاسـي از آن از ایشـان خواسـته اند ایـن حرفهـا 
را بزنـد، وقتـي عکس العمـل آن را مالحظـه کرده انـد در صـدد جبـران 

هسـتند. مافات 
بـه نظـر جنابعالـي آیـا گفته هـاي پـاپ از نظـر مسـلمانان قابـل 
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بخشـش اسـت و مي توانند حرفهاي گذشـته ایشـان را نادیـده بگیرند 
و کنـار بگذارند؟

بـه هـر حال وقتـي ایشـان خطاب بـه مسـلمانان مي گوید اشـتباه 
کـرده اسـت و اظهـار ندامـت و پشـیماني مي کند بایـد پذیرفت.

بنـده از شـما به عنوان یـک رهبر مذهبـي مي پذیرم و 
مي دانـم که بـا خالقیت ذهنـي کـه دارید ایـن عذرخواهي 
آیـا مـردم  اشـتباه کرده  انـد.  ایشـان  را مي پذیریـد کـه 

مسـلمان نیـز ایـن عذرخواهـي را مي پذیرند؟
مـردم را نیـز بایـد هدایـت کننـد. رهبـران مذهبـي، قدرتمنـدان 
سیاسـي و دولتمـردان بایـد با فرهنگ سـازي بـه مردم رهنمـود بدهند 
کـه وقتي شـخصي اشـتباه کـرده و اظهار پشـیماني و ندامـت مي کند و 
عذرخواهـي مي کنـد بایـد از او بپذیریـم. آري،  اگـر همچنان بـر ادعاي 
خـودش ایسـتادگي مي کـرد،  عکس العمـل مسـلمانان به نحـو دیگري 

بود. 
این واکنش چقدر مي توانست متفاوت باشد؟

اگـر پـاپ بـر سـر ادعایـش و موضـع گیـري که کـرده مي ایسـتاد 
معنـاي آن ایـن بـود کـه به مقدسـات یـک میلیـارد جمعیت مسـلمان 
توهین نموده اسـت و واضح اسـت که مسـلمانان واکنش و عکس العمل 
نشـان مي دادنـد و از نظـر افـکار عمومـي مـردم جهـان نیز قابـل قبول 
نیسـت کـه یک شـخصي کـه خـود را رهبر بـزرگ مذهبي مسـیحیان 
مي دانـد نسـبت به آیین بـزرگ اسـالم بخواهد این گونـه موضع گیري 
باطـل و نادرسـتي داشـته باشـد،  در حقیقت وقتي ایشـان بـدون اطالع 
نسـبت بـه اسـالم ایـن گونـه صحبت مي کند نسـبت بـه پیـروان آیین 
مسـیحیت نیـز بي احترامـي مي شـود،  چـون شـاید برخـي چنیـن تلقي 
کننـد کـه مسـیحیان نیـز این گونـه فکـر مي کنند. بنـده معتقـدم حال 
کـه خود ایشـان متوجه شـده ادعـاي باطل و نادرسـتي را مطـرح کرده 
و فهمیـده اشـتباه نمـوده ما بایـد اظهار ندامـت و عذرخواهي ایشـان را 

بپذیریـم و ایـن موضوع را رهـا کنیم.
در مـورد سـفر پاپ به ترکیـه و عذرخواهي ایشـان از 
مسـلمانان و روشـي که در پیـش گرفتند، آیـا فکر مي کنید 
ایـن گونه حرکتها مي توانـد به هماهنگي و نزدیکي بیشـتر 

ادیان بـه یکدیگر کمـک کند؟
آري،  ایـن حرکـت عذرخواهـي پـاپ فـي نفسـه مي توانـد بـه این 
موضـوع کمـک کنـد. بـه نظـر بنـده تمام ادیـان الهـي بـراي وحدت و 
همدلـي بیـن انسـانها و حرکت آنان به سـوي خداوند تـالش مي کنند 
و چنانچـه رهبـران مذهبـي بـا تکیـه بـر اصـل تفاهـم و همزیسـتي 
مسـالمت آمیـز مـردم را هدایت کنند همبسـتگي جهاني بوجـود خواهد 
آمـد و همـه انسـانها فـارغ از اعتقـادات دینـي و مذهبـي مي توانند در 

صلـح،  امنیـت و عدالـت در کنـار یکدیگر زندگـي کنند.
بـا توجـه بـه نقـش روز افـزون خانمهـا در سـایر 
کشـورها،  بـه نظـر شـما خانمها در کشـور اسـالمي ایران 

چـه نقشـي میتوانند داشـته باشـند؟
بنـده معتقـدم تمـام افـراد جامعـه اعـم از زن و مـرد، مسـلمان و 

غیرمسـلمان در حقـوق اجتماعـي با هم برابر و مسـاوي هسـتند و تمام 
پسـتها و مناصـب دولتـي و حکومتـي کـه آقایـان مي تواننـد آنهـا را 
احـراز کننـد خانمهـا نیـز مي تواننـد عهـده دار شـوند و بایسـتي تالش 
کننـد تا به این حقوق شـرعي خودشـان دسـت یابند. بنابرایـن از دیدگاه 
اسـالم هیـچ گونـه تبعیـض بیـن زنـان و مـردان وجـود نـدارد و از این 

جهـت بـه آنان ظلمي نشـده اسـت. 
بعضي از خانمها ایراني در خارج از کشور براي احقاق 
حقوق اجتماعي بیشتر زنان تالش مي کنند. نظر جنابعالي در 

مورد فعالیت آنان چیست؟
اگـر اقدامـات آنان موجب تضعیـف ملت ایران و یـا نظام جمهوري 

اسالمي ایران نباشـد، کار پسندیده اي است.
یکـي از اقدامات آنان در این مورد اسـت که در سـایر 
کشـورهاي اسـالمي خانمهـا حق دارنـد بدون پوشـش و 
حجـاب بیـرون برونـد،  ولي در ایـران این کار امـکان پذیر 

نیسـت. نظر شـما راجـع به ایـن اعتراض آنان چیسـت؟
اصـل پوشـش و حجاب بـراي بانوان طبق شـرع و قانـون مصّوب 
نماینـدگان محتـرم مجلـس شـوراي اسـالمي اسـت و ایـن مطابـق با 

موازین دموکراسـي اسـت. 
در آمریـکاي التیـن و کشـور پـرو کـه مـن زندگـي 
مي کنـم مـردم شـناختي نسـبت بـه آییـن اسـالم ندارند. 
شـما بـراي مـردم مسـیحي سـاکن در آنجـا چـه پیامـي 

رید؟ دا
بـه نظـر بنـده اسـالم دیـن حقـوق بشـر اسـت. در دیـن تمـام 
حقـوق شـرعي و قانونـي افـراد رعایت مي شـود و قرآن کتاب آسـماني 
مسـلمانان بـه همـه انسـانها ارزش مي دهـد. آییـن اسـالم بـر اصـل 
تفاهـم و همزیسـتي مسـالمت آمیـز تأکیـد دارد و بر این مبنا انسـانها 
فـارغ از اعتقـادات دینـي و مذهبـي مي توانند در صلح، امنیت و آسـایش 
در کنـار یکدیگـر بـا عدالـت زندگـي کنند و از حقـوق اجتماعـي برابر و 
مسـاوي بهره منـد گردند. آیین اسـالم طرفـدار دوسـتي،  محبت و صلح 
اسـت و هیـچ گاه بـر دشـمني و جنگ تکیه نکرده اسـت، لذا مـا با ترور، 
علمیـات انتحـاري، اعمال خشـونت و تضییـع حقوق انسـانها مخالفیم 
و ایـن حـرکات و برخوردهـا ربطي به اسـالم نـدارد و با تعالیم اسـالمي 
مغایـرت دارد. امیدواریـم رهبـران بـزرگ مذهبـی در تمـام ادیـان بـا 
فرهنـگ سـازي در بیـن مردم زمینه وحـدت و همدلي جامعه بشـري را 
فراهـم کننـد تا همه انسـانها بتواننـد در محیطـي آرام در کنار یکدیگر 

در صلـح و صفـا زندگـي کنند.  
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آیت اهلل العظمی شبیری زنجانی: 

جامعه باید طلبه را به معنویتش بشناسد.

تشـکیالت روحانیـت بایـد ادامـه پیـدا کنـد و ادامـه ایـن امـر 
بـا معنویـت مـا ممکن اسـت. اگـر معنویت ما سسـت شـود رفتنی 
هسـتیم. جامعـه بایـد طلبـه را بـه معنویتش بشناسـد. گویـا برخی 
طلبه هـا اصـال در ایـن فکـر نیسـتند و فقط بـه دنبال امـور دیگری 
هسـتند. نهـاد حـوزه باید مانـدگار باشـد و این امـر تنها بـا افزایش 

معنویـت طلبه هـا ممکن اسـت.
آیـت اهلل العظمـی شـبیری زنجانـی؛ بیـان خاطـره ای از نمـاز 

بـاران آیـت اهلل خوانسـاری فرمودنـد: خشکسـالی شـده بـود. آسـید محمدتقی خوانسـاری 
در همیـن خاکفـرج بـا عمـوم مردم نمـاز بـاران خواندند اما بـاران نیامـد. قاعده نمـاز باران 
ایـن اسـت کـه اول عمـوم مـردم می رونـد و اگر بـاران نیامـد صالحین مجـددا نمـاز باران 
می خواننـد. در آن سـال تعـدادی از طلبه هـا کـه بنـده هم جزء آن هـا بودم، به همـراه آقای 
خوانسـاری بـرای خوانـدن نمـاز بـاران رفتیـم و همـان شـب بـاران آمـد. مردم وقتـی این 
موضوع را مشـاهده کردند به شـدت نسـبت به طلبه ها ارادت پیدا کردند و احسـاس کردند 

کـه ایـن قشـر مذهبـی و روحانی اند.
ایـن مرجـع تقلیـد شـیعیان تاکید کردند: طلبه باید نسـبت بـه افکارش دقـت کند. هر 
حرفـی را نزنـد. قسـمتی مهـم از اعتقـادات مردم وابسـته به رفتار ماسـت. اگـر طلبه متقی 
باشـد در جامعـه تأثیـر کامـل دارد و عکـس ایـن هـم صادق اسـت. طلبه وقتی معمم شـد 
دیگـر طلبـه رسـمی اسـت و نمی توانـد هـرکاری خواسـت انجـام دهـد و یـا حرفـی را که 
خواسـت بزنـد. کسـانی کـه معمـم شـده انـد باید ایـن اصـل را بپذیرنـد که مسئولیتشـان 

سـنگین اسـت و البتـه اجر آن ها هم سـنگین اسـت.
)شفقنا(

دریافت پول برای پایان نامه نویسی

آیـت اهلل العظمـی سیسـتانی به پرسشـی دربـاره پایـان نامه 
نویسـی پاسـخ گفته اسـت. به گزارش شـفقنا متن پرسش مطرح 

شـده وپاسـخ این مرجع تقلید شـیعیان بدین شـرح اسـت:
پرسـش: بـرای خیلـی از دانشـجویان پایان نامه می نویسـم 
وبابـت آن پـول دریافـت می کنـم آیـا ایـن کار جایـز اسـت و 

حقوقـش حـالل اسـت؟
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پاسـخ: اگـر بر خالف مقررات دانشـگاه باشـد اصل عمـل و پول آن 
محل اشـکال است .

رابطه دین و سیاست، آسیب ها

سـید علـی میـر موسـوی :  موضـوع 
ارتبـاط بین دیـن و سیاسـت از موضوع های 
چنـد الیـه ای اسـت کـه دسـت کم در سـه 

سـطح بـه آن می تـوان پرداخـت. 
سـطح نخسـت رابطه آموزه ها و تعالیم 
دیـن بـا سیاسـت بـه مثابـه عرصـه ای از 
فعالیـت هـای اجتماعی انسـان اسـت. از این 

دیـدگاه دیـن بـه عنـوان مجموعـه ای از تعالیـم و آمـوزه هایـی در نظر 
گرفتـه می شـود کـه بینش و آیینی بـرای زندگی انسـان ارائـه می کند و 
از یـک منبـع وحیانی سرچشـمه می گیرد و سیاسـت به معنـای فعالیتی 
اسـت کـه از طریـق آن قواعـد کلی مربوط بـه زندگی تعییـن، اصالح یا 
تغییـر پیـدا می کنـد. پرسـش اصلی در این سـطح از بحث این اسـت که 
دین تا چه حد پاسـخ گوی مسـائل زندگی سیاسـی اسـت؟ در پاسـخ به 
این پرسـش دسـت کم چهـار دیدگاه را می تـوان از یک دیگـر جدا کرد: 

حداکثـری، میانـی، حداقلـی و سـلبی)نفی ارتباط بین دین و سیاسـت(
سـطح دوم رابطـه نهـاد دیـن و دولـت اسـت: در ایـن سـطح مـراد 
از دیـن نهـاد و سـازمان یـا دسـتگاهی اسـت کـه وظیفه تبیین، تفسـیر 
و دفـاع از دیـن ، تربیـت و تعلیـم کارشناسـان دینـی و اجـرای مراسـم 
و برنامـه هـای دینـی را عهـده دار اسـت. تجلـی ایـن نهـاد در روحانیت 
اسـت. مراد از سیاسـت نیز دولت به عنوان سـازمان یا دسـتگاه حکومت 
کـردن در گسـترده تریـن معنـای آن اسـت کـه از نهادهـای گوناگـون 
اداری، ارتـش، پلیـس، دادگاه هـا، مجلـس نمایندگان و قانـون گذاری و 
مانند آن تشـکیل شـده اسـت. در این سـطح پرسـش اصلی این اسـت 
کـه رابطـه نهـاد دیـن و روحانیـت بـا دولت چیسـت؟ در پاسـخ بـه این 
پرسـش نیـز دسـت کم چهار دیـدگاه را می تـوان از یک دیگر جـدا کرد: 
ادغـام یـا اتحـاد با برتری نهـاد دین، اتحاد بـا برتری نهـاد دولت، جدایی 

کامـل، اسـتقالل و همکاری.
سـومین سـطح کـه با بحـث حاضر مرتبط اسـت و از جهاتی شـاید 
بـا دو سـطح قبل همپوشـی نیز داشـته باشـد، بحـث در مـورد کارکردها 
و خدمـات دیـن نسـبت بـه سیاسـت اسـت. البتـه در این جـا خدمت به 
معنای بی طرفانه یعنی کارکرد یا فونکسـیون اسـت. پرسـش این اسـت 
کـه دیـن به مثابه یکی از نهادهای زندگی انسـان چـه کارکرد و خدماتی 
برای سیاسـت دارد؟ در پاسـخ به این پرسـش نیز چند دیدگاه قابل طرح 
اسـت: منفـی؛ یعنی اساسـا هیـچ گونه نقـش مثبتی برای سیاسـت ندارد 

و مثبـت؛ کـه سیاسـت را نیازمنـد دیـن می دانـد و کارکردهایـی مثبـت 
بـرای دیـن در زندگـی سیاسـی نظر می گیـرد. دیدگاه اخیـر؛ یعنی مثبت 
را بـه دو دیـدگاه فرعـی تر می توان تقسـیم کـرد که عبارتنـد از ابزاری و 
هدایـت گـری. رابطـه ابـزاری یعنی دیـن به ابـزاری برای توجیـه قدرت 
سیاسـی، مصالح سیاسـی خـاص، توجیه قـدرت و بدسـت گرفتن قدرت 
توسـط یک قشـر یا یـک صنف خاص تبدیل شـود؛ یعنی اینکـه از دین 
اسـتفاده ابزاری شـود تا قدرت یـک گروه خاص بر دیگران توجیه شـود، 
یـا ایـن کـه دین به مثابـه ابزاری بـرای تحقق اهـداف سیاسـی و منافع 
عمومـی قلمـداد شـود. در حالی کـه رابطه هدایت گری به این معناسـت 
کـه دیـن به عنوان یـک منبع الهـام بخش برای زندگی سیاسـی باشـد 
و ارزش هـای اخالقـی کـه در دین هسـت را در عرصه زندگی سیاسـی 
خـود مـورد توجـه قـرار دهیم. نمونه روشـن رابطـه هدایت گـری همان 
اسـت که در سـیره یا رفتـار پیامبر)ص( و امیرالمومنیـن )ع( بود و در نامه 

مالک اشـتر متجلی شـده است.
به نظر می رسـد بحث آسـیب شناسـی بیشـتر به سـطح اخیر  بحث 
و دیـدگاه ابـزاری بازمی گردد. رابطـه ابزاری همواره آسـیب پذیر و خطر 
آفریـن و زیـان بـار بوده و از آفاتی اسـت کـه در آیات زیـادی از قرآن نیز 
به آن اشـاره شـده اسـت. مثاًل در سـوره بقره،  آیه 79 در سـرزنش اهل 
کتـاب بـه ایـن آفت اشـاره می کند کـه »َفَوْیـٌل لِلَّذیـَن َیْکُتُبـوَن الِْکتاَب 
بَِأْیدیِهـْم ُثـَمّ َیُقولُـوَن هذا ِمْن ِعْنِد اهلَلِّ لَِیْشـَتُروا بِِه ثََمناً َقلیـاًل «،»وای بر 
کسـانی که با دسـت خودشـان کتابی می نگارند و سـپس می گویند این 
از سـوی خـدا آمده اسـت تـا آن را به یک بهـای اندکی بفروشـند.«یا در 
ْهبـاِن لََیْأُکُلوَن  سـوره توبه آیه 34 آمده اسـت »اّن َکثیـراً ِمَن اأْلَْحباِر َو الُرّ
وَن َعْن َسـبیِل اهلَلِّ «، »بسـیاری از احبار و  أَْمـواَل الَنّـاِس بِالْباِطـِل َو َیُصُدّ
رهبـان کـه همـان روحانیت یهودی و مسـیحی هسـتند اموال مـردم را 
بـه باطـل می خورنـد و از راه خـدا جلوگیـری می کننـد«. یا در سـوره آل 
ُهْم ِفی ِدینِِهْم َما َکانُوا َیْفَتـُروَن«، » آن افترایی  عمـران می فرمایـد » َوَغَرّ
کـه بـه خـدا می بسـتند  آنهـا را مغرورکـرد«. یـا در سـوره توبـه آیـه3٠ 
می گویـد » روحانیت خودشـان یعنـی احبار و رهبانانشـان را به جای خدا 
اربـاب می گرفتنـد.« ایـن آیـه ها همه به اسـتفاده ابـزاری از دین اشـاره 
دارد. حضـرت علـی)ع( در نامه مالک اشـتر در نهج البالغـه تعبیری دارد 
یَن َقْد َکاَن أَِسـیراً ِفـی أَْیِدی اأْلَْشـَراِر ُیْعَمُل  کـه می فرمایـد »اَنّ َهـَذا الِدّ
نَْیا« یعنی این دین در دسـت بدکاران اسـت  فیـِه بِالَْهـَوی َو ُتْطلَـُب بِِه الُدّ
و آنهـا در دیـن بـر اسـاس هـوای نفـس خودشـان عمـل می کننـد و به 
دنبـال دنیـای خودشـان هسـتند. که این هـم همان اسـتفاده ابـزاری از 

دین اسـت.
حکیـم واالی توس فردوسـی بزرگ نیز در اشـاره به این آسـیب به 

زیبایی چنین سـروده است :
زیان کسان از پی سود خویش
بجویند و دین اندر آرند پیش

سـودجویی از دیـن و زیـان رسـاندن به دیگران در پوشـش دین که 
فردوسـی بـه زیبایـی آن را بیـان کرده اسـت، به شـیوه هـای گوناگونی 
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امکان پذیر اسـت که یکی از آن بهره برداری ابزاری از دین در راسـتای 
توجیـه قـدرت و منافع سیاسـی گروه و یا طبقه ای خاص اسـت. بنابراین 
آن چیزی که در معرض خطر هسـت و آفت و آسـیب آن در آموزه های 

دینی هم یادآوری شـده همین اسـتفاده ابزاری از دین اسـت.
 امـا اگـر دین به عنـوان یک منبعی الهام بخش در زندگی سیاسـی 
بـرای ترویـج و پایبنـدی بـه ارزش های اخالقی مـورد توجه قـرار گیرد 
آسـیبی ندارد، آسـیب هـا هنگامی اتفـاق می افتد که اسـتفاده ابـزاری از 

دیـن بـه همان معنایی کـه در آغاز بیان شـد صـورت بگیرد.
بـه نظر می رسـد اسـتفاده ابـزاری از دین در عرصه زندگی سیاسـی 
دو دسـته آسـیب دارد، زیـرا ایـن نوع نگـرش به دین، هم بـه خود دین و 
هم به سیاسـت آسـیب می رسـاند.1. آسـیب هایـی که به دین می رسـد 

را در چنـد مـورد می تـوان بیان کرد:
 نخسـت ایـن که بـه علت پیونـد بین دیـن و سیاسـت، منافع یک 
قشـر و گـروه خاص شـکل می گیرد، ناکامی های سیاسـی بـه پای دین 
نوشـته می شـود و در نهایـت تضعیـف اعتقادات دینـی را در پـی دارد. در 
ایـن وضعیـت دین تابع مصالـح زودگذر سیاسـی می شـود و ارزش های 
جهـان شـمول دیـن تحت الشـعاع ایـن مصالـح زودگـذر سیاسـی قرار 

می گیـرد.
آسـیب دوم ایـن اسـت کـه روحانیـت به عنـوان نهادی کـه وظیفه 
تفسـیر و تبیین دین را دارد بی اعتبار می شـود، بی اعتمادی به روحانیت 
گسـترش پیـدا می کند و تصور می شـود که مشـکالت جامعه وابسـته و 
برخاسـته از روحانیـت اسـت. به همین دلیـل یکی از نویسـندگان غربی 
قـرن هجدهـم در پیشـنهاد راهی بـرای نجـات جامعه گفته بـود: جامعه 
مـا وقتـی بـه نجـات و خوشـبختی می رسـد که سـر آخریـن پادشـاه با 
روده آخریـن روحانی و کشـیش به دار آویخته شـود. یعنـی هم روحانیت 
بایسـتی حذف شـود هم  پادشـاهان مسـتبد، ایـن در واقـع نتیجه همان 
اسـتفاده ابـزاری از دیـن اسـت که تصور می شـود خودکامگی و اسـتبداد 

در پیونـد بـا دین و روحانیت اسـت.
2. اما دسـته دوم؛  یعنی آسـیب هایی از بابت این پیوند به سیاسـت 
وارد می شـود نیـز می تـوان به مواردی اشـاره کرد. نخسـتین و مهمترین 
آسـیبی کـه در اثر اسـتفاده ابـزاری از دین گریبانگیر سیاسـت می شـود، 
پیدایـش اسـتبداد دینـی و رشـد و پـرورش خودکامگی در پوشـش دین 
اسـت. ایـن همـان خطـری اسـت کـه در عصـر مشـروطه، روحانیـون 
مشـروطه خواه مثل آخوند خراسـانی و مرحوم نائینی آن را یادآور شـدند 
و اسـتبداد دینـی را نتیجـه اسـتفاده ابـزاری از دیـن دانسـتند و بـر نتایج 
زیـان بـار آن تاکیـد کردنـد. نتیجـه مسـتقیم اسـتبداد دینی، سـرکوب، 
خفقـان، محـدود شـدن آزادی سیاسـی و جلوگیـری از توسـعه سیاسـی 
اسـت و در نتیجه فسـاد در پوشـش دین گسـترش پیدا می کند؛ یعنی به 
راحتی انتقاد سـرکوب می شـود و فساد سیاسـی و رانت خواری اقتصادی 
در پوشـش دیـن توجیـه می شـود. ایـن هـا در واقـع آثـار سـویی اسـت 
کـه اسـتفاده ابـزاری در زندگـی سیاسـی دارد. بـه همیـن دلیـل گروهی 
از نواندیشـان دینـی در دوره معاصـر بـا نـگاه تردید و احتیـاط آمیزی به 

واژه حکومت دینی نگریسـتند. مرحوم آخوند خراسـانی و همفکران خود 
بـه همیـن دلیـل از کاربـرد واژه حکومت مشـروعه پرهیـز می کردند. در 
ادبیـات ایشـان حکومت مشـروعه بـه معنای حکومـت دینـی در ادبیات 
کنونـی بـه کار می رفتـه اسـت. در دوران معاصـر نیـز افـرادی ماننـد 
بـازرگان بـا ایـن تعبیـر و برخـی از علمـای سـنتی حـوزه بـا ایـن تعبیر 
مخالـف بـوده اند. در برداشـت ایشـان واژه حکومت دینی اگـر به معنای 
حکومـت یـک قشـر یـا یک گـروه خـاص به نـام دیـن صـورت بگیرد 
آن وقـت بـه معنای اسـتفاده ابـزاری از دین اسـت و در نتیجـه هم دین 

آسـیب می بینـد و هم سیاسـت.
)پایگاه اطالع رسانی بین المللی شیعه(

روحانیت و انتخابات در گفت و شنود با
حجت االسالم والمسلمین سید ابوالفضل موسویان

ورود روحانیـون بـه انتخابات بهتر اسـت صنفی باشـد 
یـا فردی؟

مسـلما اگـر بنـا بر این باشـد که روحانیـت به طور یک صنـف وارد 
جریـان نشـود، افـراد بنـا بـر موقعیت و شـخصیتی کـه دارنـد، می توانند 
نسـبت به فـردی یـا جریانـی نظری داشـته 
باشـند و اعـالم کننـد و مانـع آن نبایـد شـد 
امـا به صـورت صنفـی نباید ورود پیـدا کنند.

 یعنـی حوزویـان بـا توجـه بـه نفـوذ و 
معروفیـت و مقبولیتـی که نـزد مـردم دارند، 
می تواننـد از شـخص یـا گروهـی حمایـت 

؟ کنند
همانگونـه کـه گفته شـد روحانیـون می تواننـد به صورت فـردی از 
گـروه یـا شـخصی حمایـت کنند اما بـه طور کلی حـوزه به عنـوان یک 

صنـف نبایـد وارد دفـاع و حمایـت از جریان خاصی شـود.
مـا تجربـه فعالیـت حزبـی روحانیـت را در انقـالب 
اسـالمی و در ادوار مختلـف انتخابـات داشـته ایـم ماننـد 
جامعـه روحانیـت مبـارز و مجمـع روحانیـون، آیـا اینهـا 

تجربـه موفقـی بـرای نظـام مـا و حـوزه بـوده اسـت؟
کاری کـه اینهـا انجـام می دهنـد ارتباطی به حـوزه نـدارد و مربوط 
بـه تشـکل سیاسـی می شـود کـه عـده ای از روحانیـون گردهـم آمده و 
تشـکلی را بـرای اسـتفاده در جریـان سیاسـی کشـور به وجـود می آورند 
ولـی ایـن همـان اسـتفاده ای اسـت کـه نه بـه عنـوان صنـف و جریان 
بلکـه بـه عنـوان اشـخاص حقیقی، خـود گـروه و حزبی را تشـکیل داده 
و کار خاصـی را انجـام می دهنـد کمـا اینکـه شهیدبهشـتی بـا برخـی از 
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بـزرگان، حـزب جمهوری اسـالمی را ایجاد کرد که هـم روحانیون و هم 
غیرروحانیـون در آن عضویـت داشـتند و بـه عنـوان یک حزب شـناخته 
می شـد و ایـن ایرادی ندارد که عـده ای از روحانیون دورهم جمع شـوند 
و تشـکلی را بـه وجـود بیاورند اما نکته مهم اینجاسـت کـه این کار نباید 
بـه عنـوان حوزه صـورت بگیرد بلکه جریـان حوزه از لحاظ سیاسـی باید 

بـه صورت مسـتقل و بی طرف باشـد.
در ادوار گذشـته شـاهد بودیـم کـه برخـی افـراد از تریبون مسـاجد 
بـرای حمایـت از کاندیـدای خـاص اسـتفاده کردنـد که این مسـاله خود 
بـه نوعی سـبب شـد اعتماد مـردم به روحانیـت و عالمان دین کم شـود، 
بـرای جلوگیـری از ایـن آسـیب اجتماعـی کـه می تواند حتـی بدبینی به 

دیـن و دیـن زدگـی را بـه دنبـال خود بیـاورد چه بایـد کرد؟
زمانـی مـن به عنوان یک شـخص نظر خـود را اعـالم می کنم که 
ایـرادی نـدارد امـا مشـکلی کـه داریم این اسـت کـه برخـی می خواهند 
از وجهـه دیـن بـرای تبلیـغ افراد اسـتفاده کنند حـال یا اسـتناد به خواب 
می کننـد کـه مثـال »امام زمـان فرمـوده به فـالن شـخص رای دهید« 
یـا می گوینـد »کاری انجـام دهیـد که امام رضا پسـندانه باشـد« و امثال 
اینهـا. یعنـی یـک وجهـه دینـی بـه مسـاله می خواهنـد بدهند کـه این 
سـبب می شـود مردم نسـبت به این جریان حسـاس شـده و مشکل پیدا 
کننـد بـه خصوص بعـد از اینکه عملکرد فرد منفی شـد و مشـکل پیش 
آمـد می گوینـد ایـن افـراد که مـورد تائید امـام زمـان بودند، چطور شـد 
کـه چنیـن عملکرد و تخلفاتی داشـتند؛ این مسـایل سـبب می شـود که 
مـردم نسـبت بـه دیـن و روحانیت بدبیـن شـوند. اگر روحانیـت صاحب 
نظـر در مسـائل سیاسـی صرفـا بـه بیـان نظـر و دیـدگاه خـود بپردازند، 
کسـانی کـه ایـن افـراد را قبـول دارنـد بـه نظـر آنهـا عمـل کـرده و به 
شـخص مورد تائیـد آنها رای می دهنـد، اما اگر بخواهیم از دین اسـتفاده 
کنیـم اینجاسـت کـه هم بـه روحانیـت و هم به دیـن لطمه زدیـم و آثار 
منفـی آن را در جامعـه می بینیـم. در تلگرام و فضاهای مجازی مشـاهده 
می کنیـد که برخی از مسـایلی به مسـخره گرفته می شـود که شـخصی 
کـه مـورد تائیـد دین یا فرضا گفته شـده مـورد تائید امام زمـان بوده چه 
مشـکالت و مسـائلی پیـدا کرده اسـت و آن وقـت می گویند امـام زمان 
چطـور ایـن را ندیـده بـوده و آن فـرد را تائید کـرده بودند؟ چطـور تبعات 
بعـد از آن را ندیـده بودنـد؟ و سـواالتی از ایـن قبیل. و باالخـره یک نوع 
بی تفاوتـی بـه دین ایجاد می شـود و اگر جـای دیگـری بخواهند مطلب 
درسـت و بـه حقی از دین گفته شـود، ممکن اسـت که مـردم بدبینانه به 
آن نـگاه کننـد بنابرایـن نبایـد از دین مایـه بگذاریم بلکه تنهـا باید نظر 
شـخصی خـود را بگوییـم و اگر کسـی آن را قبول کرد، ایـرادی ندارد اما 
نبایـد آن را بـه پـای دین گذاشـت و بگوییم من عین دیـن رفتار می کنم 

و بقیـه خـالف دین حرکـت می کنند.
بـه چـه طریق می تـوان این بینـش را به مـردم داد که 
طرفـی که صحبـت می کنـد از دریچـه دیـن صحبت نمی 

کنـد و نبایـد سـخنان او را به پای دین گذاشـت؟
ایـن وظیفـه ما و شـما به عنوان رسـانه اسـت که به مـردم بگوییم 

اگـر کسـی از دیـن سـوء اسـتفاده کـرده و مطلبـی را به نام دیـن مطرح 
می کنـد را رد کنیـم؛ اینکـه ائمـه معصومیـن)ع( فرمودند: »کسـی نباید 
وقـت بـرای ظهـور مشـخص کند« بـرای این اسـت که عـده ای نیایند 
اخبـار غیبـی را به اسـم دین بگوینـد. در مورد برداشـت هـای دینی اوال 
تقلیـدی نیسـت و اگـر گاهی نسـبت به دیـن می دهنـد حتی اولیـات را 
مالحظـه نمـی کنند مثال وقتی می گویند از کسـی که شایسـته نیسـت 
نبایـد حمایـت کـرد و مـردم بـه او رای ندهند، پـس آیا شـورای نگهبان 
یـک چنیـن شـخصی را تائید کـرده که طاغوت اسـت و نبایـد به حرف 
او گـوش کـرد؟ این نسـبت هـا و اینکه از دیـن بخواهیم مایـه بگذاریم، 

هـم مخالـف قوانیـن و هم مخالـف منطق عقالنی اسـت.

جحت االسالم و المسلمین کامالن: 

گاهی اخالق و دین تابعی از مسایل سیاسی و حزبی می شوند.

در انتخابـات ریاسـت جمهـوری آمریـکا 
حتـی  و  بودیـم  بد اخالقی هـا  ایـن  شـاهد 
ایـن موضـوع از طـرف بـزرگان مـا مـورد نقد 
و انتقـاد نیـز قـرار گرفـت امـا متأسـفانه در 
جامعـه ای که ادعای پیشـرو بودن، اسـالمیت 
و دینی بـودن دارد، همـان اتهامات، تهمت ها، 
دروغ هـا و سـیاه نمایی ها کـه در آمریـکا بـود، 
کامـاًل و گاهـی بـه نـوع بدتـرش را مشـاهده کردیـم. ایـن مسـایل، نه 
تنهـا بـه نفـع جامعـه نیسـت بلکه بـه ضـرر آن اسـت... تهمـت و دروغ 
و تخریـب رقبـا روش درسـتی نیسـت. نتیجـه بـه کار بردن ایـن روش، 
توسـعه ایـن بی اخالقـی به جامعه اسـت و مـردم با خـود می گویند وقتی 
رؤسـا و بـزرگان مـا این گونه هسـتند و این طـور دروغ می گوینـد، چرا ما 
نگوییـم؟ چـرا ما تهمت نزنیـم و... - الناس علی دیـن ملوکهم.- واقعیت 
ایـن اسـت کـه این گونـه افـراد کـه بایـد الگوهایی بـرای مردم باشـند، 
متأسـفانه برعکـس، تبدیل به الگـوی بداخالقی مردم شـده اند. در حالی 
کـه آمده انـد تـا برنامه هـای خـود را بیـان کننـد و مـردم بـه برنامه های 
ایشـان رأی بدهنـد، امـا به تخریب دیگـران و ادعاهای آنچنانی داشـتن 
می پردازنـد، بـدون اینکـه منابـع و برنامـه ی خـود را بـرای تحقـق ایـن 
ادعاهـا مشـخص کننـد. بـر فـرض کسـی می گویـد کـه چـرا هواپیمـا 
نسـاخته ایم؟ می توانسـتند بسـازند و نسـاختند؟ یعنی وزارت دفاع، وزارت 
صنایـع، هلی کوپتر سـازی، نیـروی هوایی ارتـش و نیروی هوایی سـپاه 
و همـه این هـا خائن شـدند و می توانسـتند هواپیما بسـازند اما نسـاختند 
و خریدنـد؟ وقتـی فـردی کالمـی را مطـرح می کنـد، بایـد بفهمـد کـه 
تبعات آن چیسـت. ... در حالتی که اسـاس دین و اسـاس اسـالم، اخالق 
اسـت. مـن بارهـا ایـن را گفتـه ام کـه بسـیاری از آیـات قـرآن، مباحثی 
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دربـاره اعتقادات، اخالق، داسـتان های امت های گذشـته و اسـتفاده های 
اخالقـی کـردن از آن هـا اسـت. بـا اینکـه پیغمبـر)ص( می فرمایـد کـه 
»مـن فقط مبعوث شـدم بـرای اینکه مـکارم اخـالق را در جامعه تکامل 
ببخشـم« آن وقـت برخـی آقایـان اسـاس دین را کنـار گذاشـته اند و در 
حالـی کـه بـه نـام همیـن دیـن و اسـالم بـر مـردم حکومـت می کنند، 

برخـالف آن عمـل می کنند.
دقیقـاً قبـول دارم کـه در بعضی اوقات اخالق و حتـی دین و احکام، 
تابعـی از مسـایل سیاسـی و حزبی می شـوند و اگر مصالح حـزب و گروه 
اقتضـا کنـد، همـه چیـز در پیـش گاه حزب و مصالـح حزبـی و گروهی و 
جناحـی ذبـح می شـود. در طـول ایـن مـدت کامـاًل شـاهد ایـن مطلب 
هسـتیم. جامعـه، دیـن و اخـالق خـود را از بـزرگان و الگوهـای خویش 
می گیـرد. وقتـی افـرادی ادعـای الگو بـودن دارنـد و به این صـورت نیز 
برخـورد می کننـد، مـردم با خـود تصور می کننـد پس این گونـه اقدامات، 
مبـاح اسـت و اگـر آن هـا ایـن کارهـا را انجام می دهنـد، چرا مـا نکنیم.

فرزانـگان و نخبـگان جامعـه و اسـاتید حـوزه و دانشـگاه و مراجـع 
هسـتند کـه می تواننـد وارد صحنـه شـوند و ایـن بداخالقی هـا را تذکـر 
دهنـد و اعـالم کننـد. ایـن گروه هـا بایـد بـه مـردم بگوینـد بـه کسـی 
رأی دهنـد کـه بیشـترین اخـالق را حفظ کرده اسـت، بیشـترین قدرت 
و توانایـی را بـرای اداره جامعـه دارد و از مسـایل فنـی و غیرفنـی جامعه 
آگاهـی دارد. حـال نمی دانیـم چـه جـوی حاکـم شـده اسـت کـه همـه 
بـه ایـن وضعیت دچـار شـده اند؛ نه اسـتاد دانشـگاه در دانشـگاه مطلبی 
می گویـد و نـه اسـتاد حـوزه در درس خـود از ایـن مسـایل می گویـد و 

همیـن طـور ناظـر بر همـه ایـن جریانات هسـتیم.

اصول و مبانی اخالق سیاسی در جامعه

مسـعود فراسـتخواه:  بـه نظـرم مـا یـک رشـته اصـول و مبانـی 
اخالقـی داریـم که حاصـل یادگیـری تاریخی 
سیاسـی  اخـالق  می توانیـم  و  هسـت  بشـر 

جوامـع را بـا آنهـا توضیـح دهیـم.
از ایـن اصـول »مشـارکت بـا  1. یکـی 
وقتـی  یعنـی  اسـت.  برابـر«  هـای  فرصـت 
می توانیـم بگوییـم جامعـه بـه لحـاظ اخـالق 
سیاسـی بـه بلـوغ رسـیده اسـت کـه در آن 

امـکان مشـارکت بـا فرصت هـای برابر وجود داشـته باشـد. یعنـی اجازه 
دهیـم دیگـران هم هرچند عقیده سیاسـی و مذهبی مـا را ندارند مثل ما 
فرصت مشـارکت داشـته باشـند . یعنی جامعـه به یک بلوغی برسـد که 
هرکـس یـک رأی و همـه بخـت مشـارکت سیاسـی واقعـا داشـته باشـند. 
2. اصـل دوم حس مسـؤولیت عمومی اسـت یعنـی اینکه بخواهیم 

نسـبت بـه مسـائل عمومـی و نسـبت بـه تقلیـل مـرارت های انسـانی 
مسـؤولیت احسـاس کنیـم. مشـارکت سیاسـی بـرای تقلیل مـرارت ها، 

محنـت هـا و رنج هـای انسـانی باشـد. 
3. اصـل سـوم رعایـت حقـوق برابـر اجتماعـی اسـت. بـرای بشـر 
صـرف نظـر از هر قیدی حـق برابر سیاسـی وبرای هرکس حقـوق برابر 

قایل شـویم. 
4. اصـل چهـارم رعایـت حقـوق مخالفان بویـژه مخالفـان فعال در 
سیاسـت اسـت. یعنی من زندگی کنـم و بگذارم که دیگـران هم زندگی 
کننـد، می اندیشـم و اجازه دیگران نیـز هرچند غیر از عقیـده وایدئولوژی 
مـرا دارنـد بیاندیشـند، اینکـه مـا اجـازه دهیم همه کسـانی کـه توانایی 
دارند بتوانند کاندیدای ریاسـت جمهوری شـوند و کسـی که می تواند به 
صحنـه بیایـد و رقابـت کنند، به دالیـل ایدئولوژیک و سیاسـی و جناحی 

رد صالحیت نشـوند ...
٥. اصـل پنجـم صـدق اسـت. راسـتگویی و صداقت یکـی از مبانی 
مهم اخالق سیاسـی و فضیلت ذهنی اسـت.خانم زاک زبسـکی فیلسوف 
اخـالق اسـت، ایشـان کتابـی بـه نـام فضیلـت هـای ذهنـی دارد. او در 
ایـن کتـاب می گویـد ذهـن می تواند اخالقی یـا غیراخالقی باشـد. ذهن 
غیراخالقـی ایـن اسـت که چیـزی می گوییم از سـر جهالت بلکـه برای 
فریـب رأی دهندگان. خانم زاک زبسـکی می گوید چنین کسـی فضیلت 
ذهنـی را از دسـت داده اسـت و ذهـن او آلوده رذیلت شـده اسـت. اینکه 
کاندیداهایـی محتـرم در مبـارزات انتخاباتی چیزهایـی می گویند که هم 
خـارج از صالحیـت هـای دانشـی وتجربـی آنها اسـت و هـم اصال نمی 
خواهنـد آنهـا را عملیاتـی کنند. این نشـاندهنده مشـکل در بلـوغ اخالق 

سیاسـی است. 
6. اصـل ششـم و مهـم در اخالق سیاسـی، احترام اسـت. احترام به 

انسـان و احترام بـه دیگران.
7.  اصـل هفتـم در اخـالق انتخابـات ، انتخـاب عقالنـی اسـت. 
مردمـی بـه بلوغ اخالقی در سیاسـت رسـیده انـد که  واقعاً رأیشـان رأی 
ایجابـی باشـد نـه سـلبی. یعنی بـه کسـی رأی داده شـود که تـا جلوی 
انتخاب شـدن مخالف او را گرفته شـود. این اصول اخالقی جهانشـمول 
هسـتند. مثـاًل بـه ماکـرون در فرانسـه رأی دهیـم بـه دلیـل مخالفت با 
لوپـن، ایـن کار چـه در فرانسـه و چـه در ایـران نشـان دهنـده یک نوع 

عـدم بلوغ اخالق سیاسـی اسـت. 
پـس مـا یـک رشـته اصولـی داریـم کـه بـا آن می توانیـم اخـالق 
سیاسـی یـک جامعـه را توضیـح دهیـم، اگر در یـک جامعه حقـوق برابر 
باشـد ایـن جامعـه اخالقـی اسـت، اگر امـکان و بخـت های مشـارکِت 
برابـر بـرای همـه وجـود داشـته باشـد ، ایـن جامعـه اخالقی اسـت، اگر 
حقـوق مـردم رعایـت شـود این جامعـه اخالقی اسـت، اگر صدق باشـد 
ایـن جامعـه اخالقی اسـت. اگر امکان نقد قدرت وجود داشـته باشـد این 
نشـان اخالقـی بودن اسـت بـه نظر مـن، ما با بلـوغ اخالقـی ومدنی در 

سیاسـت هنوز فاصلـه داریم.
ضعـف اخـالق سیاسـی در کشـور مـا، بـه نظـر مـن علـت هـای 
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مختلفـی دارد امـا یکـی از علت ها این هسـت که دولـت نماینده اخالق 
شـده اسـت! وقتی دولـت نماینـده حقیقت شـود مصیبت اخالق شـروع 
می شـود. دولـت نماینـده ارزش های خاص ایدئولوژیـک آن هم در لوای 
دیـن شـده اسـت، در حالی که دولـت نباید نماینده حقیقـت و ارزش های 
خاصـی شـود، بلکـه دولـت بایـد قواعد کنـش را اجـرا کند، دولـت برای 
ایـن هسـت کـه قواعـد کنش را اجـرا کنـد. اگر دولـت بخواهـد تکلیف 
محتـوای حقیقـت واخـالق ودیـن را تعیین کنـد تمام مصیبت ها شـروع 
می شـود. دولـت قواعـد کنـش را اجـرا می کنـد، قواعد را عـرف عقالیی 
تعییـن می کند، یـا همان عقل سـلیم. قواعد کنش را معـدل خرد جمعی 
تعییـن می کند، قواعـد کنش را قراردادهـای اجتماعی ، قوانیـن عادالنه، 
تجربه هـای جهانـی و سـنت های اصیـل فرهنگـی یـک جامعـه تعیین 

می کنـد. دولـت بایـد این قواعـد کنش را اجـرا کند. 

)شفقنا(

چرا آیت اهلل میالنی در اواخر عمرش از 
برخی انقالبی ها فاصله گرفت؟

رسـول جعفریـان- ... بـا آرام شـدن اوضـاع سیاسـی، و بـه دالیلی 
چنـد، فعالیـت سیاسـی آیـت اهلل میالنـی 
کاهـش یافـت. آقـای فاکـر کـه از نزدیـک 
بـا آیـت اهلل میالنـی ارتبـاط داشـت، اظهار 
کرد: »کسـانی با کشـاندن آیـت اهلل میالنی 
بـه سـمت بحـث والیـت اهـل بیـت، بـه 
تدریـج ایشـان را از سیاسـت جـدا کردنـد. 
همین مسـأله بود که سـبب شـد ایشـان در 
سـالهای آخر عمـر، تحّرک سیاسـی خود را 
از دسـت بدهـد«. شـیخ علـی تهرانـی که بـه گفته خـود، در کار پاسـخ 
گویـی بـه اسـتفتاءات، دسـتیار آیـت اهلل میالنـی بـوده، می گویـد، پس 
از آن کـه شـاه دو پزشـک را در عمـل جراحـی آپاندیـس آقـای میالنی 
فرسـتاد، در سـفر شـاه بـه مشـهد، آقـای میالنی حاضـر به دیدار نشـد، 
امـا پسـرش محمدعلـی را بـرای قدردانی فرسـتاد. به همیـن دلیل، من 
دیگر به سـراغ ایشـان نرفتم. علت را پرسـیدند، گفتم چرا با آن سـفت و 
سـختی با شـاه مخالفت کردید اما بعـد فرزندتان را برای اظهـار قدردانی 
بدیدنش فرسـتادید؟ تهرانی با اشـاره به این که شـاید دلیل آن این بوده 
کـه ایشـان دیـده اسـت که مبـارزات به چـپ گرایی کشـیده می شـود، 
مـی گویـد، پـس از یـازده سـال ارتبـاط من بـا ایشـان قطع شـد. عّزت 
اهلل سـحابی مـی گویـد که وقتی در سـال 49 به مشـهد رفته و خواسـته 
اسـت بـا آیـت اهلل میالنـی دیـدار کنـد، طاهر احمـدزاده گفت اسـت که 

ابتـدا بـا آقـای خامنـه ای مشـورت کننـد و ایشـان موافـق دیـدار آنـان 
نبوده اسـت. سـحابی می نویسـد: آقـای میالنی آن زمان مـورد اعتراض 
مبارزیـن قـرار داشـت، زیرا تحت نفوذ پسـرش از مبارزیـن فاصله گرفته 
بـود. در واقـع بایـد گفت یکی از جریـان های مخالف حرکـت روحانیون 
انقالبـی، جریانـی بـود که به والیتی ها شـهرت داشـته و در قم، مشـهد 
و اصفهـان نفـوذ داشـت. ایـن در حالی بود کـه آقای میالنـی در جریان 
حـوادث سـالهای 41ـ  44 میـان مراجـع، پـس از امام خمینـی و در کنار 

آیـت اهلل قمـی، تندتریـن مواضـع را بـر ضد رژیم داشـت.
از اواخـر دهـه چهـل به تدریج تغییـری در مواضع آیـت اهلل میالنی 
نسـبت بـه مسـائل انقـالب پیش آمـد. دو مسـأله مهـم اتفاق افتـاد که 
تردیـدی را ایجـاد کـرد. نخسـت کتـاب شـهید جاویـد بـود و سـپس 
بحث هـای مربـوط بـه دکتـر شـریعتی و حسـینیه ارشـاد. هـر دو ماجرا 
یـک وجه مشـترک داشـت و آن این بـود که انقالبی ها، والیتی نیسـتند 
و در والیـت آنـان تردید وجود دارد. شـهید جاوید منکر علم امام حسـین 
)ع( نسـبت بـه شـهادتش شـده بود چنـان که نسـبت به دکتر شـریعتی 
نیـز ایـن اتهامات باال گرفـت. در این زمینه، فشـار روی آیت اهلل میالنی 
زیـاد شـد و کـم کـم ایشـان بـا انقالبیـون فاصله گرفـت. ایـن در حالی 
بـود کـه زمانـی آیت اهلل میالنی با پـدر مرحوم شـریعتی رفاقت صمیمی 

داشـت، چنـان کـه در دوره ای از حسـینیه ارشـاد هم دفاع کـرده بود.
آیـت اهلل میالنـی مناسـبات بسـیار خوبـی بـا محمد تقی شـریعتی 
داشـت و رفـت و آمـد او بـه بیـت آقای میالنـی در حدی بـود که مرتب 
در بیرونی ایشـان نشسـته و در ارتباط با وی بودند. اما داسـتان حسـینیه 
ارشـاد کـه بـاال گرفت، بـه تدریج آیـت اهلل میالنی، زیر فشـار انتقادهای 
برخـی از روحانیـون تهـران بـه حسـینیه ارشـاد، از آن فاصلـه گرفت. به 
عبـارت دیگـر و تحت شـرایطی که در جـای دیگری مرتب اشـاره کرده 
ایـم، نـگاه آیـت اهلل میالنـی به جریـان انقالبی بـا ادعای دور شـدن آن 
از والیـت، منفـی شـده بـود. ایـن شـرایطی بود کـه گفته می شـد عامل 
اصلـی آن سـید مرتضـی جزائـری از نزدیـکان آیـت اهلل میالنـی و برادر 
همسـر فرزنـد ایشـان یعنی سـید محمـد علی میالنـی ایجاد کـرده بود. 
آیـت اهلل میالنی در پاسـخ پرسـش شـخصی با نـام قاسـم دماوندی که 
از وی سـؤال کـرده بـود کـه رفتـن بـه حسـینیه چـه حکمـی دارد، این 

چنین جـواب داد:
مرقـوم مـورخ ٥1/٥/2٠ جنابعالـی واصـل گردیـد. بلـی الزم اسـت 
از رفتـن بـه آن محـل و خوانـدن کتـاب هـای مزبـور خـودداری نمایید 

)همـان: 248(.
یکبـار همیـن آقـای جزائـری بـه عبدخدایی گفتـه بود: دیـدی این 

علـی شـریعتی وهابـی چـه غوغایی به پـا کرد؟
)دین انالین(
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افزایش نرخ مهاجرت یهودیان اروپا به مقصد اسرائیل

بنـا به گـزارش »مؤسسـة پژوهشـی سیاسـت های یهودی«، شـمار 
فزاینده ای از یهودیان در حال ترک کشـورهای اروپایی به مقصد اسـرائیل 
هسـتند. البتـه این آمـار و ارقام قابل مقایسـه با شـماری که در گذشـته به 
خاطـر آزار و اذیت هـا یا آشـوب های سیاسـی از اسـرائیل مهاجـرت کردند 
)exodus( نیسـت. تصویـر مهاجـرت گسـترده یهودیـان به اسـرائیل را 
بـا مهاجـرت قـوم بنی اسـرائیل در هنـگام گریـز از فرعون همانندسـازی 

 . می کند
 Jonathan(بـه گزارش دین آنالین به نقل از گاردین، جاناتان بوید
Boyd(، مدیر عامل مؤسسـة پژوهشـی سیاسـت های یهودی می گوید: 
هیچ گونـه شـواهدی وجـود نـدارد کـه بتوانیم بگوییـم دوباره شـاهد یک 
مهاجـرت عظیـم )exodus( در میـان یهودیـان هسـتیم، البتـه تعـداد 
یهودیانی که ظرف چند سـال گذشـته بعضی از کشـورها )به ویژه فرانسـه( 
را بـه مقصـد اسـرائیل ترک کرده اند بی سـابقه بوده اسـت... روشـن اسـت 
کـه در بعضـی نقـاط اروپـا یهودیان واقعـاً نگـران آیندة خود هسـتند و به 
احتمـال زیـاد دلیل ایـن نگرانی یهودی سـتیزی اسـت. اما ایـن نگرانی ها 
به هیچ وجـه قابل مقایسـه با دهه هـای 193٠ و 194٠ که مملو از اسـترس 

و اضطراب بود نیسـت.
در پژوهـش شـش کشـور اروپایـی مورد بررسـی قرار گرفته اسـت و 
می تـوان گفـت تقریبـاً هفتـاد درصد یهودیـان اروپا در این شـش کشـور 
زندگـی می کننـد؛ فرانسـه، بلژیـک، آلمان، ایتالیـا، سـوئد و بریتانیا. نتیجة 
بررسـی آن بود که شـمار یهودیانی که از این کشـورها )به ویژه از فرانسـه، 
بلژیـک و ایتالیـا( بـه مقصد اسـرائیل مهاجـرت کرده اند افزایش یافته اسـت.

اروپا دسـتخوش یک تحّول چشـمگیِر جمعیتی شـده است؛ مهاجران 
از خاورمیانـه، آفریقای شـمالی و جنوب آسـیا رهسـپار اروپا شـده اند و این 
موضـوع پیامدهـای خاّصـی بـرای فرهنـگ و سیاسـت اروپا دربـردارد. به 
خاطـر همیـن تحّول جمعیتی و سیاسـی اسـت کـه جوامع یهودی سـعی 
دارنـد تکلیـف خـود را در ایـن میـان روشـن سـازند. بـرای اکثـر یهودیان 
پذیـرش تحّوالت کار دشـواری اسـت. هنـوز هم خاطرة تلخ هولوکاسـت 
از یـاد یهودیـان نرفته اسـت. این رویداد بـه یهودیان و دیگران یـاد داد که 
وقتـی پـای یـک اقلیـت کوچک و آسـیب پذیر به یـک تعـارض نظامی با 
انگیـزة ایدئولوژیکـی کشـانده می شـود، همـواره احتمال بـروز یک فاجعه 

وجود خواهد داشـت.
دو سـال پیـش پیرو حمالت تروریسـتی پاریس و کپنهـاگ، بنیامین 
نتانیاهـو از یهودیـان اروپا خواسـت تا همگـی به اسـرائیل مهاجرت کنند. 
امـا سیاسـتمداران اروپایی از یهودیان خواسـته اند تا در اروپـا بمانند، چراکه 

تروریسـم دلیـل خوبی برای مهاجرت نیسـت.
)دین انالین(

بازگشت یا 72 حوری بهشتی؛ 
گزینه های سرکرده داعش برای تررویست های خارجی

یـک منبـع محلـی در اسـتان نینـوا اعـالم کـرد: ابوبکـر بغـدادی 
سـرکرده گروه تررویسـتی داعش، دسـتور پلمپ دفتر موسـوم به »دیوان 

مهاجریـن«  و  سـربازگیری 
عناصـر  و  کـرده  صـادر  را 
مسـلح خارجی این گـروه را 
مخیـر کـرده اسـت تـا میان 
بازگشـت بـه کشورشـان از 
یـک طـرف و انفجـار خود و 
دریافـت 72 حوری بهشـتی 

از طـرف دیگـر، یکـی را برگزیننـد.
بـه گـزارش سـرویس ترجمـه شـفقنا، ایـن منبع بـه سـومریه نیوز 
گفـت: بغـدادی دسـتور بسـتن دفتـر سـربازگیری و مهاجریـن وابسـته 
بـه گـروه تروریسـتی داعـش را صـادر کـرده و آنهـا را بیـن بازگشـت به 
کشـورهای خـود و انجام انفجار انتحـاری در نبردهای موصل مخیر کرده 

است.
منبـع یاد شـده افـزود: سـرکرده داعش بـه عناصر خود ابـالغ کرده 
کـه هرکـدام از آنهـا در صـورت اجـرای عملیـات انتحـاری، 72 حـوری 
بهشـتی نصیبشـان می شـود. بغدادی روز گذشـته نیز به دلیل فروپاشـی 
ایـن گـروه تروریسـتی در مقابل پیشـروی هـای نیروهای امنیتـی عراق، 

لقـب امیـر را از سـرکردگان ایـن گـروه در سـاحل چپ موصـل گرفت.

گزارش »رابین رایت« از مردگان و زندگان موصل
همه می خواهند زنده بمانند اما مرگ برای داعش موفقیت به 

حساب می آید.

»رابین رایت« در گزارشی در وبسایت نشریه »نیویورکر« نوشت:
اواسـط مـاه مـارس، سـوار بر یک وانـت نیسـان درب و داغـان وارد 
موصـل شـدم. ایـن دومیـن شـهر بـزرگ عـراق، کـه زمانی یـک مرکز 
تولیـدی و تجـاری پـر رونق بود، حـاال ویرانـه ای از کارخانه هـا، مغازه ها، 
و خانه هـا اسـت. حفره هـای بزرگـی که بر اثر سـقوط بمب هـای ائتالف 
آمریکایـی ایجـاد شـده بـود مسـیر چهارراه هـای اصلـی را مسـدود کرده 
بـود. ایـن گودال هـا، که هـدف از ایجادش کاسـتن از سـرعت راننده های 
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انتحـاری داعـش و حفاظـت از ارتش عراق در مقابل آنها بـود، از آن زمان 
لبریـز از آب پـر گل و الی و راکـد شـده اسـت؛ چاله ها، چنـان گول زننده 
بودنـد کـه اجتنـاب از آنهـا دشـوار بـود. جاده هـا پوشـیده از آوارهایی بود 
کـه پنـج مـاه جنـگ بـر جـای گذاشـته بـود؛ تکه هـای بتـن، تیرهـای 
کـج و معـوج چـراغ بـرق و سـیم های بـر زمیـن ریختـه، خرده ریزه های 
شیشـه  های پنجـره. تقریبـا هر بخشـی از شـرق موصل را کـه می دیدید 
پـر از خودروهـای سـوخته بود. داعـش این خودروها را از سـاکنان موصل 
بـه زور گرفتـه بـود، و آنها را به آتش کشـیده بود تا دود سـیاه سـاطع کند 
و جابجایی هـای خـود را از دیـد هواپیماهـای جنگـی ائتالف پنهان سـازد.

هنـوز جسـدهای بسـیاری در سـطح خیابان هـا به چشـم می خورد، 
حتـی بـا این وجـود که داعش را چندین هفته پیش از شـهر بیـرون رانده 
بودنـد. من یـک بعد از ظهر را در »حی التمیم« یا »محله ی ملی سـازی« 
بـه سـر بـردم، منطقه ای کـه داعش در آن یـک کارخانه ی سـاخت بمب 
بـه راه انداخـت و خانه هـا را برای سـکوت رهبـران و رزمندگان ارشـدش 
تصاحـب کـرد. عالمت هایـی کـه به رنگ سـیاه بـر خانه ها دیده می شـد 

آنهـا را بـه عنوان »ملـک داعش« مشـخص می کرد.
»احمـد صبحـی« کـه در همـان خیابـان کارخانـه ی بمب سـازی 
زندگـی می کـرد بـه مـن گفـت: »اینجا تعـداد زیادی از سـربازان روسـی 
داعـش سـکونت داشـتند.« هـزاران تـن از آنهـا از جمهـوری روسـی 
»چچـن« گـروه گروه به داعش پیوسـتند، اما »صبحـی« هیچگاه جرات 
نکـرده بـود زادگاهشـان را از آنها بپرسـد. سـربازان داعش هـر چند وقت 
یکبـار اسـلحه ای را روی سـرش قرار می دادند تـا او را مجبور به همکاری 
کننـد؛ یـک بـار، تفنگـی را روی سـر »عامر« پسـر شـش سـاله اش قرار 
دادنـد، کـه از زیـر زبانـش بیـرون بکشـند آیا پدرش سـیگار می کشـد یا 
نـه. صبحـی می گفت کودکانش را از مدرسـه بیرون کشـیده و به همسـر 
و دختـرش اجـازه نمـی داده اسـت علنـا بیـرون برونـد چون می ترسـیده 

داعـش آنهـا را بزدد.
صبحـی بـه خاطر مـی آورد که »یـک روز، یکـی از همیـن روس ها 
انتهـای خیابـان ایسـتاد و فریاد زد: همه تـان پنج دقیقه فرصـت دارید که 
از اینجا بروید. بعد هواپیمایی به سـمت او شـلیک کرد، و او هم مسـتقیم 

بـه درک واصل شـد!« صبحـی آرام می خندد.
جسـد یک سـرباز داعشـی دیگر - که هنوز جلیقه ی انفجاری اش را 
بـر تن داشـت - در محوطه ی روبـروی کارخانه ی بمب سـازی افتاده بود. 
ایـن کارخانـه قبل از جنگ خانه ی یکی از اعضای شـورای شـهر موصل 
بـود. بقایای جسـد آن سـرباز را با یـک برزنت لیمویی رنگ پوشـانده بود، 
و دور برزنـت را بـا پسـماند خرابی هـا سـنگین کـرده بودنـد که بـا وزش 
بـاد حرکـت نکند؛ یا بـرای اینکه جلوی انفجـار جلیقه را بگیرنـد. انتهای 
خیابـان، روبـروی خانـه ای که هدف اصابت موشـک قـرار گرفته بود یک 
لنگـه پوتیـن دیدم. چند قـدم جلوتر، لنگـه پوتین دیگری دیـدم. در حین 
قـدم زدن در اطـراف ویرانـه ای کـه انسـان را میخکـوب می کـرد، یـک 
جنـازه ی کبـود شـده دیدم. دهان سـرباز گشـوده بـود؛ دندان هایش هنوز 

به طرز عجیبی سـفید بود.

تخمیـن می زننـد کـه از زمـان شـروع حملـه ی  عـراق بـرای بازپـس 
گیـری موصـل در 17 اکتبـر، داعـش نزدیـک بـه 4 هـزار رزمنـده از دسـت 
داده اسـت. سـپهبد »اسـتفن تاون سـند« فرمانده »عملیات راه حل اساسی« 
)Operation Inherent Resolve( ایـن هفته در تله کنفرانسـی از 
بغـداد گفـت: »از جنـگ جهانـی دوم تاکنـون این مهم ترین جنگ شـهری 
اسـت کـه رخ می دهد. این جنگ خشـن و بی رحمانه اسـت. جنـگ خانه به 
خانـه و بلـوک به بلـوک، که فاصله هـای نزدیک درگیـری در آن هـر آدمی 
را بـه تـرس می اندازد«. سـرتیپ »هالگـورد حکمت« به من گفـت در اولین 
مرحلـه از جنـگ موصل کـه راه را برای ارتـش عراق باز کرد، بیـش از 17٠٠ 
نیـروی پیش مـرگ کـرد جان باختنـد. سـتاد فرماندهی مرکـزی آمریکا این 
هفتـه اعـالم کـرد نزدیـک بـه 8٠٠ نیـروی ارتش عـراق در موصل کشـته 

شـده اند.
از سـال 2٠14 کـه داعـش یـک سـوم عـراق )و یک سـوم سـوریه( را 
تصـرف کـرد تا خالفـت کذایی خـود را بـه راه انـدازد، جنـگ بازپس گیری 
موصـل شـبیه هیـچ کـدام از دیگر جنگ هـای ایـن دوران نبـوده اسـت. در 
شـهرهایی شـبیه فلوجه و رمادی، با آغـاز حمله ی ارتش عـراق برای بازپس 
گیـری منطقـه اکثریـت قاطع غیر نظامیان فـرار می کردنـد. با این حـال، در 
موصـل دولـت عراق بـه بیش از یک میلیون سـکنه ای که در پاییز گذشـته 
هنـوز تحـت حکومـت داعـش زندگـی می کردنـد التمـاس می کـرد محل 
سـکونت خـود را تـرک نکننـد، و یـک دلیلش ایـن بود کـه مراقبـت از این 
همـه آدم بی خان ومـان دشـوار بـود. پیش از جنـگ موصل هم عـراق برای 
رسـیدگی بـه حدود سـه میلیـون آواره ی جنـگ، و 2٥٠ هزار نفـر پناهجو از 
کشـورهای همسـایه، در حال تقال بود. برای حل مشـکالت منابع هم، عراق 

حـاال بـا محدودیـت بـرق، آب، و دیگر خدمات روبروسـت.
در »حـی التمیـم« اعالمیـه ای روی زمیـن پیدا کـردم که به سـربازان 
داعـش یاد می داد چگونه تسـلیم شـوند. روی این اعالمیه با حروف درشـت 
قرمـز رنگ و به کمک چهار تصویر نوشـته بود: »جان خـود را نجات دهید«. 
»]داعـش[ هـر روز ضعیف تر می شـود و هیچ شانسـی برای پیـروزی در این 
جنگ ندارد. شـما برای رهبرانی می جنگید که برایشـان مهم نیسـت چه بر 
سـر شـما می آید؛ شـما فقط سـپر بالیی هسـتید که فرار را برای آنها ممکن 

می سـازید. شـما زندگی تان را بدهکار آن بزد ل ها نیسـتید«.
مسـئوالن عراقـی و آمریکایـی تاییـد می کننـد کـه احتمال تاثیـر این 
اعالمیه هـا چنـدان زیاد نیسـت. در دوران مدرن هیچ نیـروی نظامی تاکنون 
اینقـدر مشـتاق به مرگ بـرای آرمـان خود نبوده اسـت. »ذکری موسـی« از 
مشـاوران ارشـد »مسـعود بارزانی« رییس جمهور کرد به من گفت: »]ماهیت 
داعـش[ بـر خالف تمـام قوانین منطقی جنگ اسـت. سـربازان در هر ارتش 
دیگـری که باشـند دوسـت دارنـد زنده بماننـد. اما مـرگ بـرای داعش یک 
موفقیت به حسـاب می آید. همین اسـت کـه پیروزی در این جنـگ را اینقدر 

دشـوار می کند«.
The New Yorker / Robin Wright :منبع
ترجمه: شفقنا
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مدرسه ای در نیویورک:
 کشف حجاب از دانش آموز، واخراج معلّم مدرسه!

مسـئوالن آمـوزش و پـرورش شـهر نیویـورک یـک معلّـم را کـه 
حجـاب را از سـر دانش آمـوز هشـت سـاله ای برداشـته بود اخـراج کردند. 

ایـن اتّفـاق در روز دوم مـاه مـه در محلـة برونکـس نیویـورک رخ داد.
بـه گـزارش دین آنالیـن بـه نقـل از هافینگتـن پسـت، بـه گفتـة 
سـخنگوی پلیـس نیویـورک، آقـای اوگنتـگا ادا، معلّم 31 سـالة مدرسـة 
بنینگتـون در روز دوم مـاه مـه بـه قصـد تنبیِه یـک دانش آمـوز محّجبه، 
روسـری را از سـر او کشـید و بـا ایـن کار باعث شـد به او آسـیب برسـد. 
دانش آمـوز را جهـت انجـام معاینـه بـه یـک مرکـز پزشـکی بردنـد و 
خوشـبختانه معاینـات نشـان داد که آسـیب جـّدی ای به او وارد نشـده اسـت.

پـس از این اتّفـاق، »نیویورک دیلی نیوز« با دختربچـه و خانواده اش 
گفتگویـی ترتیـب داد. پـدر دانش آمـوز، آقـای محمـد الذکـری گفـت: 
-اصـاًل انتظـار نداشـتم یـک معلّـم چنیـن کاری را بـا یـک بّچـه انجام 
دهـد... االن حـال دختـرم خـوب اسـت، اما بچه هـا به خاطر ایـن برخورد 

شـده اند- عصبی 
براسـاس بررسـی ای که »نیویـورک دیلی نیـوز« دربارة ایـن مرافعه 
انجـام داده، آقـای ادا بـه خاطـر ایـن سـوءرفتار خـود بازداشـت نشـده 
اسـت. سـخنگوی شـعبة آموزش و پـرورش شـهر نیویورک در پاسـخ به 
هافینگتون پسـت اظهار داشـت که این معلّم از مدرسـه و از شـغل معلّمی 

برکنار شـده اسـت.
ایـن اتّفـاق جدیدتریـن سـانحة مرتبـط بـا اسالم هراسـی در آمریکا 
بـوده اسـت. در ماه هـای اخیر شـاهد افزایش موج خشـونت ها نسـبت به 
مسـلمانان آمریـکا بوده ایـم. »شـورای روابـط اسـالم و آمریکا« در سـال 
2٠16 بالـغ بـر دو هـزار سـانحة مرتبط با اسالم هراسـی به ثبت رسـانده 
اسـت کـه این رقـم به نسـبت سـال 2٠1٥، ٥7% افزایش داشـته اسـت.

عـالوه بر ایـن، بنا به گزارش »مرکز حقوقی مبـارزه با فقر در جنوب 
آمریـکا«، دانش آموزان مسـلمان بیـش از پیش در معـرض زورگویی ها و 
آزار و اذیت هـای دیگـران واقـع می شـوند. در بعضی از مـوارد نیز معلّمان 

نسـبت به دانش آموزان مسـلمان تبعیض قائل می شـوند.

)دین انالین به نقل از هافینگتن پست(

درگذشت بنیان گذار »جنبش اسالمی اسرائیل«
شـیخ عبداهلل نمـر درویش، بنیان گذار »جنبش اسـالمی اسـرائیل« 
در 69 سـالگی در بیمارسـتان هاشارون در شـهر پتخ تیکوا چشم از جهان 

فروبست.
بـه گـزارش دین آنالیـن بـه نقـل از تایمـز آو اسـرائیل، درویـش 
»جنبـش اسـالمی اسـرائیل« را در سـال 1971 در زادگاه خـود، شـهر 
»کفرقاسـم« و بـر پایـة ایدئولـوژی اخوان المسـلمین پایه گـذاری کـرد 
و خواسـتار شـکل گیری یـک دولـت عربی-اسـالمی در کشـور تاریخِی 
فلسـطین شـد. وی ابتـدا طرفـدار توّسـل بـه خشـونت بـود، امـا مّدتـی 
بعـد سـبک رهبـری خـود را عملگرایانه تر سـاخت و بـرای اشـاعة تفّکر 
اسـالمی، از روش هـای عـاری از خشـونت و دمکراتیـک حمایـت کـرد.

طبق گزارشـی که مؤّسسـة پژوهشـِی »بروکینگز« دربارة »جنبش 
اسـالمی« ارائـه کـرده، درویـش در ابتـدای امر، پیـش از آن که از سـال 
1968 تـا 1971 اقـدام بـه مطالعـة اسـالم کنـد، یـک فّعال کمونیسـت 
بـود. او در سـال 1979 بـه راه انـدازی گـروه تروریسـتِی »اسـرة الجهاد« 
)خانواده هـای جهـادی( کمـک کرد. هدف »اسـرة الجهاد« آن بـود که از 
طریـق اعمال خشـونت بـه اهداف جنبـش اسـالمی جامة عمل بپوشـانند.

ایـن گـروه تروریسـتی دسـت بـه چندیـن حملـه زد )که بیشـترین 
خسـاراتی کـه وارد آورد، خسـارت های مالـی بـود(، امـا هرگـز حملـة 
تروریسـتی مرگبـاری انجام نـداد. البته این گروه یکی از اشـخاصی را که 
ظاهـراً بـا نیروهـای امنیتـی اسـرائیل »همدسـتی« داشـت به قتل رسـاند.

در سـال 1981 درویـش بـه خاطر عضویت در این گروه تروریسـتی 
دسـتگیر و در سـال 1983 آزاد شـد. او در زندان به این نتیجه رسـید که 
بایـد در دولـت اسـرائیل، بـا رعایت ارزش های اسـالمی و بـدون این که 

قانـون را زیرپـا بگذارد، به فعالیـت بپردازد.
در دهـة 198٠ جنبـش درویش آوازه و محبوبیت بیشـتری پیدا کرد. 
در سـال 1989 »جنبش اسـالمی اسـرائیل« دارای پنج شـهرداری و 4٥ 
کرسـی در یازده شـورای شـهری و محلّـی بود. امروز این گـروه خدماتی 
ارائـه می دهـد کـه معمـواًل جـای خالـی آنهـا در جوامـع عرِب اسـرائیل 
دیـده می شـود؛ مثل سـاخت مهدکـودک، دانشـگاه، درمانگاه، مسـاجد و 

حّتـی لیگ های ورزشـی.
یکـی از افراد برجسـتة این جنبش در دهـة 198٠ رائد صالح )یکی 
از شـاگردان قدیمـی درویش( بود که در انتخابات پیروز و شـهردار شـهر 

»ام الفحم« )دومین شـهر بزرگ عرب نشـین اسـرائیل( شد.
امـروز در پارلمـان اسـرائیل )کنسـت(، انشـعاب جنوبـی بـه عنوان 
یکـی از احزاب »فراکسـیون فهرسـت مشـترک« شـناخته شـده اسـت. 
سـه تـن از سـیزده اعضـای کنونـِی »حزب فهرسـت مشـترک«، عضو 

»جنبش اسـالمی اسـرائیل« هسـتند.
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چرا در جامعۀ مدرن دین پایدارتر از چیزی است که فکر 
می کردیم؟

تـام جلتـن: -هرچـه جوامـع امروزی تـر می شـوند، دیـن در آنهـا 
از بعضـی قسـمت های زندگـی  را  ضعیف تـر می شـود و مـردم دیـن 
خـود بیـرون می راننـد.- شـاید از نظـر بسـیاری از مـردم، ایـن جملـه 
حقیقتـی بدیهـی بـه نظـر برسـد. جامعه شناسـان ایـن تفّکـر را »نظریة 
سکوالریزاسـیون« می خواننـد. امـا پژوهش هـا حاکـی از آن اسـت کـه 

ماجـرا پیچیده تـر از اینهـا اسـت.
در سـال 1822، تومـاس جفرسـون پیش بینـی کرد کـه -به زودی 

یکتاپرسـتی دیـن اکثریت مـردم زمین خواهد شـد.-
داده هـای موجـود بـر ایـن پیش گویی مهـر تأیید می زند؛ بـا این که 
تعـداد کسـانی کـه بـه کلیسـا می روند و کسـانی که اصـاًل خـود را پیرو 
یـک دیـن می داننـد کاهش یافتـه اسـت، دیـن پایدارتر از چیزی اسـت 
کـه پیشـتر گمـان می کردیم. امـروز سکوالریزاسـیون در آمریـکا بروز و 
ظهـور کمتـری دارد و بیـش از 7٠% مـردم آمریـکا همچنـان خـود را 

می دانند. مسـیحی 
مدرنیزاسـیون  کـه  معتقدنـد  جمعیت شناسـان  و  جامعه شناسـان 
و سکوالریزاسـیون بـا هـم در ارتبـاط هسـتند، امـا ایـن پیونـد پیونـدی 

پیچیـده اسـت.
افزایـش شـمار آمریکایی هایـی کـه پیـرو هیـچ دینـی نیسـتند، 
می توانـد دلیلـی غیر از سکوالریزاسـیون داشـته باشـد. شـاید همان طور 
که فیلیپ شـوادل اسـتاد دانشـگاه نبراسـکا می گویـد، دلیل ایـن امر آن 
باشـد کـه پنجاه سـال پیش بـه انـدازة امـروز قابل قبول نبود که کسـی 

بگویـد پیـرو هیچ دینی نیسـت.
شـوادل و دیگـران همچنین می گوینـد فرایند سکوالریزاسـیون در 
آمریـکا و اروپـا تفاوت های قابل توّجهـی دارد. در اروپا دیِن سـازمان یافته 
وابسـته بـه دولـت اسـت، امـا در آمریـکا ایـن ارتبـاط کمرنگ تر اسـت. 
در نتیجـه در اروپـا ایـن احتمـال بیشـتر اسـت که معترض بودن نسـبت 
دولت به خصومت نسـبت به کلیسـا بیانجامد. در بسـیاری از کشـورهای 
حـوزة غـرب اروپـا حمایت دولـت از دیـن می تواند باعث تضعیِف نشـاط 

و سـرزندگِی جماعت های کلیسـا شـده باشد.
شـوادل می گویـد وقتی کشـوری با یـک دین پیوند برقـرار می کند، 
رهبـران مذهبـی، دیگـر آن انگیـزة سـابق را بـرای تبلیـغ کـردن و بـه 
هیجـان آوردن مـردم نخواهنـد داشـت. آنهـا از دولـت پـول می گیرند و 
دیگـر نیـازی بـه جمع آوری پـول از مردم ندارنـد... اما در آمریـکا رهبران 
مذهبـی بایـد بیشـتر خـود را بـه آب و آتـش بزننـد و شـاید بـه همیـن 
خاطـر اسـت کـه آمریکایی ها در مقایسـه با اروپایی ها بیشـتر نسـبت به 

کلیسـاها احسـاس تعّهـد می کنند.
ایـن تصـّور کـه اعتقـاد و عملکـرِد مذهبی پابه پـای مدرنیزاسـیون 
تکامـل یافتـه، تصّوری قابل قبول اسـت. با افزایش سـطح علم و سـواد، 
دیگـر توجیهـات ماوراءطبیعـی بـرای اتفاقات جهـان طبیعـت از اهمیت 
سـابق برخـوردار نیسـت. امـا دین همچنـان پابرجـا مانده اسـت؛ چراکه 
دیـن نقش های بسـیار گوناگونـی در زندگی انسـان ها ایفـا می کند؛ دین 
کـه باشـد، جماعت هـا و دوسـتان نیز هسـتند. دین زمینة حمایـت روانی 
و اقتصـادِی انسـان ها را فراهـم مـی آورد. دین گذشـته از ترسـیم جایگاه 

انسـان در دنیـا و آخـرت، کارکردهای دیگری نیـز دارد.
)دین انالین به نقل از ان پی آر(

مکالمه راستگو با دروغگو
راستگو: دوست عزیز، چطور شما اینقدر دروغ می گویید؟

دروغگو: منظور از دروغ چیه؟
کـه  حرف هایـی  راسـتگو: 
غلـط.  آمـار  ندارنـد.  صحـت 
تحلیل هـای  نادرسـت.  نسـبت های 
دقیـق.  غیـر  جمـالت  ناصحیـح. 
غلـط. و  درسـت  کـردن  مخلـوط 

دروغگـو: مگـر چیزهایـی کـه 
مـن میگـم اینطـوری اسـت؟

راستگو: روزی سیصد، چهارصد نمونه هست.
دروغگو: من روزی سیصد، چهارصد حرف غلط می زنم؟

راسـتگو: اصـاًل بایـد بگردیـم ببینیـم کـدام جملـه شـما صحیح و 
اسـت. دقیق 

دروغگو: تو روزی سیصد چهارصد جمله نمی گی؟
راسـتگو: مـن خیلـی کـم حـرف می زنـم. مطمئن نباشـم بـه زبان 
نمـی آورم. هـر چـه که شـنیدم ضرورتاً درسـت نیسـت. وقتـی اطمینان 

نـدارم سـؤال می کنم.
دروغگو: اینطوری که کار پیش نمی ره.

راسـتگو: سـؤالی از حضورتان داشـتم. شـما وقتـی دروغ می گویید 
آگاهانـه اینـکار را می کنیـد یـا ناآگاهانه؟

دروغگو: نمی فهمم چی می گی؟
راسـتگو: منظـورم ایـن اسـت شـما فکر می کنـی، سـؤال می کنی، 
مطالعـه می کنی، بررسـی می کنـی، با دقت مسـائل را بررسـی می کنی 

یـا اینکـه مطلب همینطـور بر زبان شـما جاری می شـود؟
دروغگو: کی وقت داره این کارها را بکند، مگر من دانشمندم!

راسـتگو: حـرف و سـخن صحیـح زدن کـه اینقدر سـخت نیسـت. 
اگـر مطمئـن نیسـتید نگویید.

دروغگو: کی حوصله داره که دقت کنه.
راستگو: شما در قبال آنچه می گویید مسئولیت دارید.
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دروغگو: چی دارم؟
راستگو: مسئولیت.

دروغگو: نمی فهمم چی می گی.
راسـتگو: یـک سـؤال دیگـه از حضورتان دارم: شـما احیانـاً از روی 
عصبانیـت، ناراحتـی، خشـم، عقـده، خـدای نکـرده بخـل و حسـادت 

نیسـت کـه اینقـدر حرف هـای ناصحیـح می گوییـد؟
دروغگو: آدم عصبانی می شه دیگه.

راسـتگو: بلـه ولـی انسـان بایـد خـودش را کنتـرل و مدیریت کند 
چـون انسـانیت بـه صـادق بـودن اسـت و انسـان صـادق، راسـتگو هم 

. هست
دروغگو: حال اینطور نباشد چی میشه؟

راستگو: کل جهان و خلقت بر اساس صدق بنا شده است.
دروغگو: حاال چرا رفتی اون باالها.

راسـتگو: باال نرفتم. خواسـتم مطرح کنم که عصبانیت و انسـانیت 
با هم سـازگار نیسـتند. شـما اگر فرد مدنی باشـید، مسـئولیت دارید که 
راسـتگو باشـید. اگـر فـرد مذهبـی باشـید که در اصـول کافی، خشـم و 
دروغ را درسـت در مقابـل ایمـان قـرار داده اسـت. از هر کانالی شـما به 

انسـانیت وارد شـوید، دروغ گویی کاری اسـت که نهی شـده اسـت.
دروغگو: مگه تو حرف های منو شمردی؟

راسـتگو: من در آرزوی چند جمله دقیق، صحیح، مطمئن و تسـت 
شـده از طرف شما هستم.

دروغگو: من هر چی می گم درسته.
راستگو: اینطور نیست.

دروغگو: هست.
راسـتگو: مـن توصیـه می کنـم اولیـن کاری کـه شـما بایـد انجام 
دهیـد اینسـت کـه هـر وقـت در مـورد موضوعـی، بحثـی، شـخصی و 
مـوردی خواسـتید اظهارنظـر کنیـد، عصبانـی نباشـید. شـما همینکـه 

عصبانـی شـدید، هـم فکـر تعطیـل می شـود و هـم انصـاف.
دروغگو: من که عصبانی نیستم.

راسـتگو: صـدا، لحـن، واژه هـا، جمله بندی هـای ناتمـام و ناقـص 
و بعضـی وقت هـا توهیـن و اهانـت همـه نشـان دهنده بی توجهـی و 

عصبانیـت شماسـت.
دروغگو: از کجا می دونی؟

راسـتگو: خـوب مـن سـخنان شـما را گـوش می دهـم. می خوانم. 
چشـم و صـورت شـما حامل پیام اسـت.

دروغگو: با این حرف ها، منو دیونه کردی بابا.
راسـتگو: درسـت برعکـس. من می خواهم دوسـت شـما باشـم. با 

تعامـل کنیم. هم 
دروغگو: چی چی؟

راستگو: تعامل.
دروغگو: یعنی چی؟

راسـتگو: یعنـی مثـل دو انسـان بـا هـم حـرف بزنیم، بهـم گوش 
کنیـم، حرف هـای دقیـق بزنیـم.

دروغگو: می گی من انسان نیستم!
راسـتگو: اگـر اینقـدر دروغ نگویید. غلط و درسـت را با هم مخلوط 
کنیـد. آمـار غلـط بدهیـد. نسـبت های نادرسـت بدهیـد. تهمـت بزنید. 
نسـنجیده حـرف بزنیـد. مطمئن باشـید در دایـره یک انسـان صادق که 
کل طبیعـت از آن اوسـت، نخواهیـد بـود. شـما بایـد بـه حـدی آگاهی، 

خودآگاهـی و انسـانیت برسـید که از راسـتگویی، لـذت ببرید.
دروغگو: ولی خودمونیم خیلی صفا داره.

راستگو: چی صفا داره دوست عزیز؟
دروغگـو: راسـت و غلـط و بد و درسـت همه رو باهم بـدی بیرون، 

طرف گیج میشـه.
راستگو: یعنی شما آگاهانه این حرف های ناصحیح را می زنید؟

دروغگو: ببین شازده، ما می خواهیم خوب زندگی کنیم.
راستگو: با دروغ؟

دروغگو: ببین تو می گی دروغ.
راستگو: شما چه می گویید؟

دروغگو: وقتی یکی رو خراب می کنم دلم ُخنک می شه.
راستگو: بنظرم این یک نوع بیماری  باشه.

دروغگو: مگه سرما خوردم.
راستگو: بیماری جسمی خیر، بیماری روحی و نفسانی.

دروغگو: می خواهی بگی من مشکل دارم.
راسـتگو: اگـر از آزار دیگـران شـما لـذت ببرید، حتماً بیمار هسـتید 

. بله
دروغگو: حال ما کارمونو پیش می بریم.

راستگو: ولی این نوع زندگی، ناسالم است.
دروغگو: ناسالم چیه آقا، ما همه چی داریم.

راستگو: چی دارید؟
دروغگو: هر چی بگید ما داریم.

راسـتگو: ولـی با دروغ و حیله و سـخنان نادرسـت بدسـت آوردید؟ 
ندارید؟ حس بـدی 

دروغگو: حس بد یعنی چی؟
راستگو: یعنی قلب شما راضی است؟

دروغگو: مفصل
راستگو: چون قلب سیاه شده دیگه سفیدی رو تشخیص نمی ده.

دروغگو: خیلی اذیت می کنی.
راستگو: دعوت به راستگویی اذیت محسوب می شود؟

دروغگو: کی درست میگه که من درست بگم.
راسـتگو: پـس حـاال معلوم شـد شـما آگاهـی دارید. با این حسـاب 
کار شـما سـخت تر می شـود. شـما توجیه می کنید دروغ گفتـن را. دروغ 

و حیله گـری بـا هم فامیل هسـتند.
دروغگو: به هیچ جا نمی رسی راست بگی.
راستگو: یعنی به پول و سمت نمی رسی؟

دروغگو: زندگی یعنی این دوتا دیگه.
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راسـتگو: چقـدر عالـی. تعریف شـما از زندگـی را هم متوجه شـدم. 
سـؤال سـوم بپرسـم: شـما اصاًل اصول داریـد در زندگی؟

دروغگو: اصول چیه؟
راسـتگو: شـما هـم می دانیـد: اصـول چیسـت. صداقـت چیسـت. 
تعامل چیسـت. همه را می دانید. شـما سـیاه شـدید. دروغ فراوان و دروغ 
فـراوان بـا آگاهـی آهسـته تبدیل بـه عـادت می شـود و صندوقچه های 
قلـب، صـدق، وجـدان، انصـاف، و عقـل و اسـتدالل و برهـان و منطق 
همه بسـته می شـوند. شـما نیـاز دارید که یکبـار دیگر انسـان را تعریف 
کنیـد. آیـا مـا زندگـی می کنیم کـه ایـن همـه دروغ بگوییـم. این همه 
سـخن ناصحیـح چـاپ کنیـم. نقـل قول هایی کنیـم که اصـاًل صحت 

ندارند.
دروغگو: بذار بابا صفا کنیم. داریم راحت زندگی می کنیم.

راسـتگو: شـما فکـر می کنید راحـت زندگـی می کنید؟ شـما وقتی 
سـخن تان، نقـل قولتـان، آمارتـان و نسـبت هایی کـه می دهیـد دروغ 
اسـت، سـیرت شـما هم دروغ اسـت. صورت شـما هم دروغ اسـت. اگر 
شـما بـا شـخصی تفاوت فکـری داریـد، بـه او دروغ نبندیـد. زندگی هر 
فـردی، نوع انتخابی اسـت کـه انجـام داده و زندگی هر جامعـه ای، نوع 
انتخابـی اسـت کـه انجـام داده. شـما وقتـی دروغ می گوییـد رابطـه بـا 
طبیعـت و جهـان را از دسـت می دهید. شـما آگاهید کـه دروغ می گویید 
ولـی بـه ذات و انسـانیت خـود ناآگاهیـد. قـوای منفی شـما همـه فعال 

هسـتند و ایـن هـم برای خـود نوعی سـبک زندگی اسـت.
دروغگو: آقا من رفتم. حوصله این حرف ها ندارم.

راسـتگو: البته که شـما حوصله نداریـد. ادامه دهیـد راه خود را ولی 
در انتظار بهبود و پیشـرفت و سـعادت و آرامش نباشـید. آرامش کشـور 

و مـردم زالندنـو را ببینیـد که رتبة اول راسـتگویی را کسـب کرده اند.
دروغگو: آقا من رفتم.

راسـتگو: گفتـم برویـد. مـرا کاری بـا شـما نیسـت. شـما اصـالح 
نمی شـوید. قلـب شـما که سـیاه شـد، حـرف حسـاب اثـر نـدارد. قلبی 
کـه فقـط دنبال پول باشـد. با راسـتگویی چـه کار. قلبی که شـیفته میز 
باشـد نمی تواند سـفید باشـد. اما شـما کـه داریـد می روید، یادتان باشـد 
کـه طبیعـت بطـور خـارق العاده ایـی بـه راسـتگویی، انسـانیت، مدنیت 
پـاداش می دهـد. حیله گـری پوشـیده نمی ماند. سـتون اصلـی جهان بر 
دوش صداقـت ایسـتاده اسـت. بی دلیل نیسـت آرامش مـردم هلند، بی 
منطق نیسـت آرامش کشـور سـوئیس، بی برهان نیسـت عـزت ماندال 
و منزلـت گانـدی. مهم تریـن وجه مشـترک مصلحان تاریخ راسـتگویی 
اسـت. راه پیشـرفت، راسـتگویی اسـت. حفـظ یـک دوسـت، با راسـت 

گویـی اسـت. حفظ یـک جامعه و کشـور با راسـتگویی اسـت.
دروغگو: من اصاًل امروز با تو حرف نزدم. یادت باشه.

راسـتگو: مـن گفتـم بـه اصـالح شـما امیـدی نـدارم. دروغگـو 
پنهـان کار هم هسـت. 1٠ درصـد را مخلوط می گویـد، 9٠ درصد را هم 
پنهـان می کنـد. بـدی دروغگـو بـودن اینسـت کـه وقتی حرف راسـت 
هـم بزنـد دیگـران بـاور نمی کننـد. تربیـت راسـتگو، اقتصـاد شـفاف و 

رسـانه های شـفاف می طلبـد. دروغگویـی معلـول اسـت.
)وب سایت دکتر محمود سریع القلم(

چرا با هم همکاری نمی کنیم؟
دکترمحمود سـریع القلم :  شـاید سـوال دقیق تر این باشـد که: اصاًل 

بـرای چـه بایـد همـکاری کنیم؟ 
چنـد سـال پیـش وقتـی مهمـان 
یـک دانشـگاه نـروژی بـودم. یک 
اسـتاد ایرانـی االصل آن دانشـگاه 
بازدیـدی از دانشـگاه را بـه مـن 
پیشـنهاد کـرد. طـی سـه سـاعت 

بازدیـد پیـاده، او همچنـان با شـوق و اشـتیاق و عالقمندی و وابسـتگی و 
دلبسـتگی به دانشـگاه، طرح های آن، کتابخانه آن، اهداف آن، ساختمان ها 
و نماهـای آن و همـکاران و بخش هـای اداری و مدیرتی دانشـگاه سـخن 
می گفـت کـه مـرا بیـش از اهمیـت خـود دانشـگاه تحت تأثیـر قـرار داد.

در انتهـای بازدیـد کـه بـه ناهار ختم شـد از او علل شـوق و اشـتیاق 
را جویا شـدم. گفت: محیـط، خدمه، مدیریت و فضای آموزشی-پژوهشـی 
ایـن دانشـگاه بـه من آرامـش می دهد؛ همـه به مـن احتـرام می گذارند؛ با 
آنکـه ایرانی  االصل هسـتم، دانشـکده و دانشـگاه مرا در سـه کمیته عضو 
کرده انـد تا مشـارکت کنم؛ دانشـجو و اسـتاد عمومـاً می خواهنـد بیاموزند؛ 
اغـراق نکـرده باشـم اینجا خانه اصلی من اسـت. محبـت می کنم، محبت 
می  بینـم. راسـت می گویـم، راسـت می گویند. بـدی فـردی را نمی خواهم، 
بـدی مـرا نمی خواهنـد. از دیگـران انتظـار نامعقـول نـدارم، از مـن انتظار 
نامعقـول ندارنـد. وظایفـم را انجام می دهم، وظایفشـان را انجـام می دهند. 
مشـورت می کنـم، مشـورت می کنند. خیانـت نمی کنم، خیانـت نمی کنند. 
منظم هسـتم، منظم هسـتند. بدگویی نمی کنم، بدگویـی نمی کنند. حذف 

نمی کنـم، حـذف نمی کنند. همـکاری می کنـم، همـکاری می کنند.
تلقـی و حسـی کـه از ایـن گفت وگـو پیـدا کـردم ایـن بـود: چقـدر 
ایـن انسـان حالـت نرمـال دارد. فرد نرمـال، خوبـی ببیند، خوبـی می کند. 
امـا اگـر همیـن فـرد نرمال حذف شـود، بعـد احتیـاط می کند. وقتـی به او 
خیانـت شـد، فاصلـه می گیـرد. وقتـی دروغ گفتنـد، بدبین می شـود. وقتی 
فحاشـی کردنـد، خـود را منزوی می کنـد. وقتی از او سـوء اسـتفاده کردند، 
در محبـت کـردن تردیـد می کنـد. اگـر شـخصی در قبال محبـت کردن، 
احترام گذاشـتن، خوبی کردن، وظیفه شـناس بودن، راستگو بودن، منصف 
بـودن، واکنش هـای منفـی و مخرب ببیند، چـه روحیه ای بـرای همکاری 

خواهد داشـت؟
وقتی از این سـفر علمی به تهران برمی گشـتم، عناویـن روزنامه های 
فارسـی را در هواپیمـا مطالعـه می کـردم. در یـک عنـوان گفتـه شـده بود: 
ایرانی هـا را تهدیـد نکنیـد. چند سـتون آن طرف تر، چندین تهدید نسـبت 
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بـه کشـورهای مختلـف در اقصـی نقـاط جهـان مطـرح شـده بـود. هـر 
کنشـی واکنشـی دارد، هـر حرف ناپسـندی پی آمـدی دارد. در جهان فعلی 
عموماً سـخن و عمل ناشایسـتی، بدون پاسـخ نمی ماند. در چه شـرایطی، 
شـهروندان یـک جامعه بـا هم همکاری می کننـد؟ وقتی همـکاری آن ها، 
جبـران شـود. همـکاری و یا عدم همـکاری هـر دو نرمال هسـتند زیرا در 

مقـام عکس العمـل به رفتـار دیگـران انجـام می پذیرد.
بخاطـر فطرتـی کـه دارد، انسـان نرمـال تمایـل بـه خوبـی دارد ولی 
وقتـی در سـاختاری قـرار می گیرد کـه واکنش ها عموماً با احتـرام، محبت، 
خویشـتنداری و قانـون آمیختـه نشـده اند، حداقـل اینسـت کـه فاصلـه 
می گیـرد، محتـاط می شـود و در یـک دایـرة محـدودی، خـود را تعریـف 

می کنـد.
تابحـال تجربـه کرده اید که وقتـی در ترافیکی سـنگین آرام رانندگی 
می کنیـد، ناگهـان اتومبیلی در شـانة خاکی جاده سـعی می کنـد از دیگران 
سـبقت بگیـرد ضمن اینکـه فضا را آلـوده می کنـد. در ذهن انسـان نرمال 
ایـن اندیشـه شـکل می گیرد که چرا مـن باید سـاعت ها در ترافیک، قانون 
را رعایـت کنیـم و دیگـری ایـن کار را نمی کنـد؟ بحران هـا در یک جامعه 
انباشـته می شـود زمانی که عـده ای از حاشـیة خاکی جـاده حرکت کنند و 

قانـون و مراتـب و حقوق دیگـران را رعایت نکنند.
زمانـی از یـک پیرمـرد ایرانی که انبوهی از علم و تجربه بود پرسـیدم: 
مهم ترین مشـکل ما در توسـعه کشـور چیسـت؟ اول باید کدام مسـئله را 
حـل کنیـم تـا بقیه تسلسـلی حل شـوند؟ کانـون کجاسـت؟ او در پاسـخ 
گفـت: عمومـاً ماهـا غـرق در خـود، خواسـته ها، منافـع و آرزوهـای خـود 
هسـتیم. )Self-Absorption( ایـن خصلـت خودشـیفتگی اجـازه 
نمی دهد، سیسـتم درسـت کنیم، سـاختار درسـت کنیم، تقسـیم کار کنیم، 
از هـم بیاموزیـم و همـکاری کنیـم. سـخن این فرد مـرا یاد سـئوال اوریانا 
فاالچـی، روزنامـه نـگار ایتالیایـی در اوایل 13٥٠ از شـاه انداخت: بسـیاری 
کشـورها شـاه دارند، شـما چرا خود را شاه شـاهان خطاب می کنید؟ شاه در 

پاسـخ گفـت: اینجـا همه شـاه هسـتند، من شـاه همة آن ها هسـتم.
افـراد نرمـال وقتی همکاری می کننـد که از جانب دیگـران همکاری 

ببیننـد. این محتاج یک سیسـتم اسـت. این سیسـتم به نوبة خـود نیازمند 
قانون گرایـی و شایسـته سـاالری اسـت کـه هر شـهروندی بنا بـه دانش، 
تجربـه، و اهتمـام خود در جایگاه شایسـته، قرار می گیـرد. در چارچوبی که 
شایسـته سـاالری نباشـد، دروغ گفتن بدون مجازات بماند و غرور فرد برتر 
از مصلحـت عـام باشـد، افـراد نرمـال همـکاری نمی کننـد. در ایـن قالب، 
شـهروندان بـه تدریـج مدارهـای اعتماد خـود را محـدود کـرده و در جزایر 
خودسـاخته زندگی می کنند که جامعه شناسـان به آن، ذره ای شـدن جامعه 

)Atomization of Society( .می گوینـد
همـکاری کـردن نیاز به پاداش معنوی، کالمی و عملـی دارد. افراد در 
برابـر کارهـای بدی که انجام می دهند نباید مصونیت داشـته باشـند. برای 
انجـام هر کار مثبتی باید سیسـتم درسـت کـرد: کار خوب را پـاداش و کار 
بـد را مجـازات. عالمت پارکینگـی در آلمان اینگونه بـود: این پارکینگ به 

هموطنان مسـن مـا اختصاص دارد. متخلف: حداقـل 1٥٠ یورو.
حکمرانی خوب یعنی سیسـتم درسـت کردن: از نحوة پارک کردن تا 
امنیـت آب های ایران در خلیج فارس. این روش نیاز به سـخنرانی و جلسـه 
را بـه یـک صـدم می رسـاند. بـدون سیسـتم و قاعده منـدی، هیـچ امـری 
اصـالح نمی شود.اسـتاد ایرانی االصـل دانشـگاه نروژی، همـکاری می کند 
چـون در یـک سیسـتم قابـل پیش بینـی کار می کنـد. دروغ، ابهـام، حذف 
و تبعیـض در آن تعطیـل اسـت. طـی نیم روزی کـه با او بودم بـه گونه ای 
رفتـار نکـرد که تصور کنم او مرکز ثقل جهان اسـت، ادعایی نداشـت، دائم 
سـئوال می کـرد و نظر می پرسـید. او جزئیـات بازدیـد نیـم روزه را از دو ماه 
قبـل بـا مـن هماهنگ کرده بـود. طبـق توافق عمل کـرد. نـه پیچاند، نه 
حـذف کـرد، نه حـرف خود را تغییـر داد، نـه بدگویی کرد، نـه بدقولی کرد. 
در صـورت و سـیرتش، صدق و انسـانیت موج مـی زد. او می گفـت: در این 
جامعـه، بـه ندرت افـراد دروغ می گویند چون به دوسـتی و مسـائل زندگی، 

دراز مـدت نـگاه می کنند. همـکاری خود را بـا او ادامـه خواهم داد.
)  وب سایت دکتر محمود سریع القلم(
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