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)مؤسس و عضو هیأت امنای
 انجمن احیاء ارزش ها و توان یاب(

اشاره
 انجمن احیاء در سال 1378 با هدف 
اصالح  برای  و  مددکاری  خدمات  ارائه 
بهنگام و اصالح ناهنجاری های جامعه به 
آسیب  یاری  و  دهی  برای خدمات  ویژه 
دیدگان ایدز، ایتام و مادران آنان و هم 
توان  و جوانان  ازکودکان  چنین حمایت 
یاب به منظور پیشگیری از معلولیت های 
جسمی - حرکتی به کودکان )غیر ذهنی( 
تاسیس  سالگی   16 تا  تولد  بدو  از 
گردیدد است. کاردرمانی، گفتار درمانی، 
و  مشاوره  درمانی،  هنر  فیزیوتراپی، 
در  از جمله خدماتی است که  مددکاری 
انجمن  این  ارائه می شود.  این موسسه 
و  غیرانتفاعی  غیردولتی،  است  نهادی 
به  دستیابی  منظور  به  که  المنفعه،  عام 
مداخله  و  پیشگیری  نوین  روش های 
آسیب های  ومهار  ها  بحران  در  بهنگام 
اجتماعی با همت خیّرین بر پا شده است. 
مشاوره  به  ها  زمینه  این  در  مرکز  این 
همسرآزاری،  طالق،  ازدواج،  می پردازد: 
مشکالت  خانوادگی،  مشکالت  هپاتیت، 
رفتارهای  خودکشی،  اعتیاد،  ارتباطی، 
افسردگی.  منزل،  از  فرار  ایدز،  پرخطر، 
و گو  آن چه در پی می آید حاصل گفت 
و  مؤسس  منصوریان  خسرو  آقای  با 
عضو هیأت امنای انجمن احیاء ارزش ها 
و توان یاب می باشد که طی سفری به 
قم در دفتر نشریه انجام شد که ضمن 
و  ایشان  برای  موفقیت  آرزوی  و  تشکر 
در  که  احیاء"  "انجمن  در  همکارانشان 
نوع خود کم نظیر است، نظر خوانندگان 
را به مشروح این مصاحبه که در موضوع 
ایدز به عنوان یک معضل اجتماعی روبه 

رشد است، جلب می نماییم.
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  بحث ما در رابطه با بالی قرن بیستم 
امر تشّکر  بدو  ! در   HIV و بیست و یکم است، ویروس: 
می کنم از این که وقت شریف خود را در اختیار مجلّه ما قرار 
دادید. می خواستیم این سؤال را مطرح کنم که این بیماری 
در عالَم وجود داشته، اّما از چه زمانی به این عنوان شناخته 
این  و کشف  ماهیت  در خصوص  تاریخچه ای  شده است؟ 

ویروس برای ما ارائه بفرمایید.
 این ویروس در حقیقت بیماری نقص اکتسابی ایمنی بدن است، 
بیماری ایدز حدود کمتر از 40 سال پیش در دنیا مطرح و اّولین مرتبه 
در آمریکا مشاهده شد، نزد همجنس گرایانی که در آن جا بودند. جامعه 
پزشکی آمریکا متوّجه شد که این ها به نقص سیستم ایمنی بدن دچار 
هستند، بیماری های عفونی فرصت طلب را می گیرند و این بیماری ها آنان 
را از پای درمی آورد. طبیعتاً سیستم ایمنی بدن به گلبول های سفید موجود 
در بدن انسان مربوط می شود و این ویروس در حقیقت این گلبول ها را 
تحت تأثیر خود قرار می دهد و نابود می کند. بین ویروس HIV و بیماری 
ایدز تفاوت وجود دارد. HIV ویروس است، ایدز بیماری است. فرد به 
هر طریقی که بخواهد به این بیماری مبتال شده باشد، بین 10 تا 15 
سال ممکن است طول بکشد و از ویروس HIV به مرحله ی ایدز نرسیده 
باشد. عوامل عدیده ای در نرسیدن به این مرحله دخالت دارند که یکی 
از آن ها این است که بیمار یا فرد آلوده به ویروس HIV تغذیه  درستی 
داشته باشد، استرس آن گونه که بخواهد او را از پای دربیاورد نداشته باشد، 
ورزش کند و به خصوص داروهای رترو ویرال را - داروهایی که سیستم 
دفاعی بدن او را باال نگه می دارد - مصرف کند. هنگامی که CD4 یک 
بیاید وضعّیت خطرناک و نگران کننده ای  بیمار از حدود 300 پایین تر 
را برای او به وجود می آورد. این که خطرناک و نگران کننده می گویم 
ما که نشسته ایم  این جمع  اگر در  بزنم.  برای شما  بگذارید یک مثال 
یک سرماخورده وجود داشته باشد و طبیعتاً این سرماخوردگی خود را به 

هر نوعی با عطسه کردن، دست دادن یا روبوسی یا به 
هر شکل دیگر به افراد این جمعی که 
طول  در  کند.  منتقل  نشسته ایم  این جا 
یک هفته سیستم دفاعی بدن شما در 
و  دفع می کند  را  ویروس  این  حقیقت 
نمی گذارد که شما از پای دربیایید. ولی 
من که دچار نقص سیستم ایمنی بدن 
هستم سه ماه طول می کشد تا خوب 
بگیرید،  را شما در نظر  شوم. همین 
اگر ویروس سل وارد بدن من شود، 
همین انواع سرطان ها باشد، ماالریا 
خیلی  باشد،  دیگر  چیزهای  باشد، 
خطرناک تر است و این بیماری های 
پا  از  را   Case که  است  جانبی 
درمی آورد. اگر شما مالحظه بفرمایید 
بسیاری از این بیماران هستند که در 

تغذیه،  با  با مصرف دارو،  اثر زندگی سالم، همان طور که عرض کردم 
استرس نداشتن، با ورزش کردن، CD4 آن ها از 700 باالتر می رود. حّتی 
پزشکان توصیه می کنند دیگر نمی خواهد دارو مصرف کند، چرا؟ برای 
این که بدن او نقص ایمنی ندارد و سیستم دفاعی بدن او به گونه ای است 

که خود به خود جبران می کند.
 طبیعتاً وقتی که فرد مبتال می شود غدد لنفاوی متوّرم می شود، حالت 
ولیکن  برطرف می شوند،  این ها کم کم  اسهال.  سرما خوردگی، حالت 
همان طور که عرض کردم بستگی دارد به نوع درمان دارویی که رعایت 
از نکات بسیار حّساس و دقیق کار ما است.  این یکی  یا نکنند.  کنند 
ما  که  می کنند  اعالم  درمان  و  بهداشت  وزیر  آقای  اآلن  این که  یعنی 
حدود 31، 32 هزار نفر فرد Label دار، در فایل وزارت بهداشت داریم 
که می شناسیم آن ها مبتال هستند، و لیکن بیش از 100 هزار نفر هستند 
که مبتال هستند و ما از وجود 70 هزار نفر آن ها بی خبر هستیم. این که 
بی خبر هستیم نه تنها نظام سالمت کشور بی خبر است، خود آن افراد هم 
از بیماری خود بی خبر هستند. چرا؟ برای این که تست نداده اند. تا زمانی 
که افراد تست ندهد طبیعتاً مبتال بودن مشّخص نمی شود. از این 30 هزار 
و خرده ای- طبق آمار رسمی - یک سوم آن ها دارو مصرف می کنند و دو 
سوم دیگر دارو مصرف نمی کنند. دارو مصرف نکردن به چه معنا است؟ 
به معنای افت سیستم دفاعی بدن و آمادگی بدن برای مبتال شدن به 

بیماری های عفونی فرصت طلب است.
در  آقای منصوریان! فرمودید:   جناب 
این ویروس در وجود یک شخص النه  10، 15 سالی که 
می کند، به مرور زمان سیستم دفاعی بدن را تضعیف می کند 
و هنوز واکنش های ظاهری آن مشّخص نشده است، آیا در 
همین فرآیندی که به این سمت می رود اگر فرد متوجه ابتال 

به ویروس گردد، باز هم قابل درمان نیست؟
خیر! این ها صد درصد نیستند. افرادی هستند که اصطالحاً به آن 
یک  به  می خواهد  پرستار  یک  مثاًل  می گویند.  Needle Stick شدن 

یک  یا  می رود،  او  خود  دست  در  سوزن  این  کند،  تزریق   HIV بیمار 
دندان پزشک است می خواهد دندان یک 
فرد مبتال به این بیماری را درمان کند، 
آن پَنس که نوک تیزی هم دارد 
می رود.  فرو  او  خود  دست  به 
شدن   Needle Stick این  به 
می گویند. او می تواند یک مّدت 
تحت درمان باالی دارویی قرار 
این که  از  قبل  و طبیعتاً  بگیرد 
بخواهد مبتال شود این آلودگی 
او پاک می شود. طبیعتًا  از تن 
این نیست که با وارد شدن 
نوک سوزن به بدن ایشان 
ویروس  همیشه  برای 
شده  او  بدن  وارد   HIV
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باشد. بله، اگر درمان نکند می تواند...
قابل  اّول  از  بنابراین،    

درمان است.
فرد  می توان  اول  وهله  در  جنسی  رابطه   در  حّتی  بله. 

مبتال را درمان کرد.
می خواهیم  که  بحثی    
بیشتردر این جا به آن بپردازیم این است که این 
بیماری عالوه بر این که یک معضل بهداشتی و 
معضل  یک  است،  انسان  جسم  برای  پزشکی 
حتّی  و  اقتصادی  حتّی  فرهنگی،  اجتماعی، 
به  می شود.  محسوب  نیز  جامعه  برای  سیاسی 
نظر شما چگونه می توانیم این واقعیت را تبیین 
کنیم؟ که هر کدام از این بخش ها می تواند یک 
بیشتر در  را  برای فرد - فرد  باشد، هم  معضل 
قالب خانواده می گوییم- و در بحث اجتماعی. به 
بیان دیگر چطور می توانیم بگوییم ایدز جامعه را 
ممکن است دچار معضل فرهنگی یا معضل اجتماعی یا حتّی 

اقتصادی و سیاسی کند؟
به نظر من این یکی از کلیدی ترین و بهترین سؤاالت مصاحبه های 
از  باشد و هر رسانه ای که  تلویزیونی می تواند  رادیویی و  مطبوعاتی و 
آن که یک  از  بیش  ایدز  است  این  پاسخ شما  کند.  بخواهد پرسش  ما 
بیماری و یک معضل بهداشتی باشد یک معضل اجتماعی است. چرا یک 
معضل اجتماعی است؟ به جهت این که یک معضل اقتصادی است. چرا 
اجتماعی است؟ به جهت این که یک معضل سیاسی است. بالطبع یک 
معضل بهداشتی و درمانی هم هست، یک معضل روانی هم هست. اگر 
کلیه شما از کار بیفتد یا دچار دیابت می شوید یا حّتی بیماری مثل انواع 
هپاتیت را می گیرید، اما خیلی نگران نیستید آن چنان که به بیماری ایدز 

مبتال شده باشید. درست است؟
بله درست است.

از نظر روان شناسی فرد مبتال به ایدز به شّدت نامتعادل و ناموزون 
زندگی  و  حیات  ادامه  نگران  موهومی  طور  به  لحظه  هر  اّواًل  است. 
خود است چون که می گوید: این بیماری قابل عالج و درمان نیست. 
خوشبختانه امروز حّتی انواع سرطان ها قابل درمان است، دیگر بیماری ها 
من  قلب  رگ های  از  تا  چند  وقتی  قلبی،  بیماری  در  همین طور.  هم 
نارسایی داشته باشد Stent می گذارم و با دارو می توانم زندگی کنم. این 
نیست که من ناامید باشم و بگویم من حتماً از بیماری قلبی می میرم، 
یک بیمار قلبی اگر خوب و سالمت زندگی کند و داروهای خود را مصرف 
کند، مراعات های الزم بهداشتی و درمانی را داشته باشد،- سیگار نکشد، 
ورزش کند، چربی نخورد و غیره - می تواند عمر طبیعی مثل افراد طبیعی 
داشته باشد. و لیکن در مورد بیمار مبتال به HIV، ایدز این طور نیست. 
بیمار می گوید این درمان ندارد، این راه حل ندارد. من ماالریا که بگیرم، 
ایدز   ،HIV مورد  در  ولیکن  دارد،  درمان  این  بگیرم می گویم  که  سل 
می گویم درمان ندارد. لذا من به لحاظ روانی به شّدت مضطرب و نگران 

هستم. از طرف دیگر همان طور که عرض کردم بیماری های عفونی و 
فرصت طلب دیگر است که من را از پا درمی آورد نه بیماری ایدز. بنابراین، 
از نظر روانی من ناراحت هستم. به لحاظ اقتصادی، بسیاری از کشورها، 
به خصوص سطح اقتصاد و روند توسعه اقتصادی کشورهای آفریقایی به 
شّدت کاهش پیدا کرده است، چرا؟ برای این که کارگران به دلیل ابتالی 
به این بیماری می میرند و کارگری نیست که کار کند و چرخ صنعت 
را بچرخاند. از نظر فرهنگی شما نگاه کنید، امروز یک استاد دانشگاه، 
یک هنرمند، یک پزشک، اگر به شما بگویند این استاد دانشگاه یا این 
هنر پیشه ی تئاتر و سینما به سرطان دچار شده است، نگاه جامعه به 
او یک نگاه دلسوزانه، نگاه صمیمانه، نگاه انسانی است. ولی به مجّرد 
این که می گویند این شخص به بیماری ایدز مبتال شده، یک نگاه منفی 
همجنس گرایانه، یک برچسب و Label غیر اخالقی به پیشانی او خورده 
می شود. به خصوص در کشورهایی مثل کشور ما که با دو معضل روبرو 
بودیم، اّول، به دلیل این که ما فقط مردم را از این بیماری ترساندیم، از آن 
یک هیوال ساخته ایم. یک عکس جمجمه را برداشتیم، دو استخوان مرده 
هم زیر آن گذاشتیم زیر آن نوشته ایم: طاعون قرن! این ترساندن، مانع 
از این نیست که کسی رفتارهای پر خطر نداشته باشد به جهت این که 
این طاعون قرن است و عکس جمجمه را گذاشته ایم. بلکه اّولین واکنش 
او این است اگر خود را نکشد، حداقل این است که پنهان می کند. وقتی 
پنهان می کند طبیعتاً دارو مصرف نمی کند و فکر درمان آن نیست. وقتی 
که پنهان کند به فکر رفتار جنسی محافظت شده نخواهد بود، یعنی در 
رابطه ی جنسی خود کاندوم مصرف نمی کند. چرا؟ چون مردم می فهمند 
و به قول معروف برایش بد می شود. این ها مثل حلقه های یک زنجیر به 
هم مرتبط است. به مجّرد این که در یک کارخانه بفهمند یک نفر مبتال 
در  اخراج می کنند.  کارخانه  از  را  او  و  برنمی تابند  است، عموماً  ایدز  به 
بسیاری از محیط های کارگری این چنین است ولی اگر بگویند این کارگر 
سرطان دارد او را اخراج نمی کنند. و بلکه به او برای درمانش کمک هم 
می کنند. همین طور است. اگر کلیه او از کار افتاده باشد به او کمک هم 
می کنند، ممکن است برای دیالیز الزم باشد کسی کلیه به او بدهد، فردی 
داوطلب پیدا می شود که به او کلیه بدهد. ولی این بیماری ایدز به لحاظ 
فرهنگی طوری است که افراد سعی می کنند از آن فاصله بگیرند. به غلط 
فکر می کنند اگر در استخر یک نفر مبتال به HIV، ایدز باشد و شنا کند 
فرد سالمی که آن جا شنا کند، مبتال می شود، در صورتی که اصاًل این طور 
نیست. اگر از این لیوانی که مِن مبتال به ایدز خورده ام، تا نصفه لیوان را 
خورده ام بقّیه را شما میل کنید -مگر این که شما هپاتیت داشته باشید، این 
داستان دیگری است- از نیم خورده غذا یا از قاشق من استفاده کنید، از 
چنگال من استفاده کنید، از لباس من استفاده کنید، از حوله من استفاده 

کنید، از استخر، حّمام و غیره، به هیچ وجه مبتال نمی شوید.
فکر  همین طور  مردم  همه  آیا  ولی   

می کنند؟
 می بینیم که نه! پس بنابراین ایدز به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگی و بهداشتی و . .. یک معضل بزرگ است. 
و  رشد  بیشترین  ایدز   HIV گویا   
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ایدز بیش از آن که یک 
بیماری و یک معضل 
بهداشتی باشد یک معضل 
اجتماعی است. چرا یک 
معضل اجتماعی است؟ 
به جهت این که یک معضل 
اقتصادی است. چرا اجتماعی 
است؟ به جهت این که یک 
معضل سیاسی است. بالطبع 
یک معضل بهداشتی و 
درمانی هم هست، یک معضل 
روانی هم هست.
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آفریقایی  کشور های  از  برخی  در  را  تلفات 
دارد؟ 

درست است از باب نمونه؛ سّن متوّسط 
 17 به  بعضاً  آفریقایی  کشورهای  در  عمر 
سال تنّزل پیدا کرده است. امید به زندگی در 
کشور ما 70 سالگی است اما آن جا 17 سالگی 
است، چرا؟ به جهت ابتال به HIV. در یک 
کشوری مثل تانزانیا چنان رشدی پیدا کرده 
که بّچه دانش آموز در کوچه عاطل و باطل 
می گردد چون که معلّم ندارد که سر کالس 
برود، چون که معلّم ها به دلیل HIV، ایدز 
مرده اند! یعنی تا معلّم کالس دوم می میرد و 
به آموزش و پرورش خبر می دهند تا از یک 
معلّم  بفرستند،  دیگر  معلّم  دیگر یک  شهر 
به  ابتال  به دلیل  اتوبوس  و  راه  اعزامی، در 
ویروس، می میرد! پس بنابراین شاگرد هیچ 
وقت معلّم ندارد. شما معلّم را قیاس بگیرید 
ندارند،  پزشک  مشاغل،  و  ِحَرف  دیگرا  به 

کارگر ندارد، راننده ندارد و الی آخر.
 سؤالی پیش آمده که 
اینکه،  آن  و  هست  هم  مشهور  مقدار  یک 
گروه هایی که مبتال به این ویروس هستند 
متفاوتند که نوعا ناخواسته از طریق دیگرانی 
آلوده  بوده اند  مطلع  خویش  ابتالی  از  که 
رعایت  را  بهداشتی  موارد  یعنی  می شوند. 
کرده اند اّما فرد دیگری آن ها را مبتال کرده 
شده  مبتال  Sex worker های  مثال  است. 
بطور ناخواسته. در این دسته از افراد گویا 
می گویند  و  دارد  وجود  کینه  و  عقده  حالت 
هم  ما  آمده ایم،  جرگه  این  در  ما  که  حاال 
را  دیگر  نفر  و چند  آمده  بر  انتقام  در صدد 
به  توّجه  با  چیزی  چنین  آیا  می کنیم!  آلوده 

اّطالعاتی که شما دارید درست است؟
به  است.  درست  چیزی  چنین  بله، 
خود  مؤّسسه  در  ما  که  است  خاطر  همین 

از  زناشویی  رابطه  در  خانمی  گاه  هر  دادیم،  انجام  علمی  تحقیق  یک 
شوهر خود به بیماری ایدز مبتال شده باشد، بّچه او با ایدز به دنیا آمده 
باشد و شوهر در اثر ایدز مرده باشد. ما این ها را به مؤّسسه می آوریم و 
این کلمه دّقت  به آن ها »مادران حامی سالمت« می گوییم. خوب به 
کنید، نگاه مثبت، »حامی سالمت«، این را داشته باشید. چهارشنبه ها در 
مؤّسسه جلسه داریم، کار روان شناسی روی آن ها انجام می دهیم، دروس 
تغذیه به آن ها می دهیم و طبیعتاً دروس دیگری که این ها را از سوگ و 
افسردگی که دچار هستند بیرون بیاورد. به خصوص امید به زندگی را در 

 Group آن ها زنده می کند. کارهای
Therapy، Group درمانی برای 

شما  به  هم  را  این  داریم.  آن ها 
به  این ها  که  اّولی  روزهای  بگویم، 
مؤّسسه ما می آیند عموماً به پهنای 
صورت اشک می ریزند! بعضاً تجربه 
خودکشی  تنها  نه  دارند.  خودکشی 
اند  کرده  تالش  بلکه  خود،  برای 
فرزند خود را بکشند برای این که به 
این بیماری مبتال است! برای این که 
این پرسش برایش مطرح است که 
این بچه اصاًل چه کاری می خواهد 
آینده ای می خواهد  چه  دهد؟  انجام 
از  پس  آن ها  ولی  باشد؟  داشته 
تحت  ما  مؤّسسه  در  مّدتی  این که 
می گیرند  قرار  الزم  آموزش های 
امید به زندگی پیدا می کنند، اعتماد 
به نفس پیدا می کنند و نگاه و برخورد 

آن ها با جامعه عوض می شود.
 

و با طی شدن این فرایند 
و  کینه  اندیشی،  مثبت 
ِحقد و حس انتقام جویی 

از میان می رود.
همین را می خواهم بگویم. بعد 
انجام  را  تحقیق  این  ما  این که  از 
تن  Sex worker ها،  با  دادیم 
سؤال  همین  فاحشه ها،  فروش ها، 
شما  گفتیم:  کردیم.  مطرح  را  شما 
بگیرید  انتقام  دارید  دوست  چقدر 
به  کنید؟  مبتال  را  دیگری  و کس 
جهت این که او اّدعا دارد و می گوید 
من برای نان تن فروشی کردم، من 
چه گناهی داشتم؟ یا مثاًل دایی من 
به من تجاوز کرد و  بود  که مبتال 
من را مبتال کرد، او مبتال بود. حاال می خواهد انتقام بگیرد. یا یک شریک 
جنسی دارد و می گوید او من را مبتال کرده است، او می خواهد شرکای 
Sex worker جنسی دیگران را هم مبتال کند و انتقام بگیرد. پس در نزد

ها کاماًل این که شما می گویید وجود دارد.
ولی در نزد »مادران حامی سالمت« نه تنها این انگیزه نبود، بلکه 
برعکس آن بود. چگونه برعکس آن وجود دارد؟ این گونه برعکس است 
که ما وقتی از آن ها می خواهیم به صورت یک Peer Educator یعنی 
به صورت یک آموزشگر همسان، بیایند و در تلویزیون در مقابل دوربین 
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خود  بیماری  به  راجع  و  بگیرند  قرار  تلویزیون  فیلمبرداری 
فرزند  در مدرسه  را می شناسند،  او  در محلّه  کنند.  صحبت 
را  آن ها  کارفرما  کار می  کنند  اگر  احیاناً  و  را می شناسند  او 
مِن  از  این قدر  می شود،  ایثارگر  این قدر  او  ولی  می شناسند. 
خودش بیرون می آید و این قدر اعتماد به نفس پیدا می کند 
که بر این آیه شریفه ایمان می آورد: »َو َمْن أَْحیاها َفَکَأنَّما أَْحَیا 
النَّاَس َجمیعاً« ) مائده، آیه 32(. پیش خود می گوید اگر من 
مبتال شدم چرا دیگران مبتال شوند؟ بگذار من بگویم چطور 
مبتال شدم. به دانشکده صنعتی شریف می آید، به دانشکده 
پزشکی دانشگاه شهید بهشتی می آید و برای دانشجوها از 
این بیماری می گوید. مثاًل به کارخانه سایپا یا کارخانه مگا 
موتور ایران خودرو می آید و می گوید من چطور مبتال شدم. 

در صورتی که آن هایی که نشسته اند و به حرف های او 
در بین آن ها افرادی پیدا  گوش می دهند ممکن است بعداً 
شوند که او را می شناسند به او انگ بزنند اما ببینید که او از 
نظر انسانی چقدر رشد کرده و به یک آموزشگر همسان بدل 
شده است، از خودگذشتگی نشان می دهد و در حقیقت حیثّیت 

و آبروی خود را فدای سالمت جامعه می کند.
 نکته ای که شما هم اشاره فرمودید 
بیماری  این  از  اخالقی  غیر  برداشت  یک  که  است  این 

که  آنها  بویژه  سوم  جهان  جوامع  در  خصوص  به  می شود 
مردمش صبغه دینی هم دارند. در واقع ما معضلی که داریم 
همین برداشت غیر اخالقی از ناحیه افراد جامعه دینی و در 
دینی  صبغه  که  است  حاکمیّتی  و  دولت ها  آن  کالن  سطح 
دارد. به همین دلیل اگر این قضیّه بخواهد آشکار شود، آمار 
مشخص از مبتالیان به ایدز و عامل اصلی آن داده شود و 
روی آن تحقیقات صورت گیرد، این را یک نوع سیاه نمایی 

حساب می کنند. نظر شما چیست؟
اّواًل این را به عرض شما برسانم این بیماری از چهار طریق منتقل 
می شود. یکی از طریق فرآورده های خونی. اّولین مرتبه تقریباً 30 سال 
فرانسه  از   HIV ویروس  به  آلوده  نشده  غربالگری  خون های  پیش 

خریداری شد و به Case های هموفیلی تزریق شد. اّولین مرتبه آثار آن 
در یک کودک شش ساله دیده شد و بعد کم کم در دیگر موارد. بعد از 
آن روی زندانیان معتاد به ماده مخّدر که با سرنگ مشترک در زندان ها 
تزریق کرده بودند. حدود 80 درصد موارد ابتالی ما کسانی بودند که در 
زندان ها مبتال شده بودند. این کسانی که در زندان مبتال شده بودند، در 
زندان به آن ها مالقات شرعی با خانمشان داده شد و یا بعضاً آزاد شدند 
یا به مرخصی آمدند. وقتی در مقطعی از زمان مالقات شرعی به زندانی 
می دهیم، آن شب پپسی کوال و چلوکباب هم وجود دارد، ولی در این 
مالقات شرعی کاندوم وجود نداشت. من Case دارم که دختر 14 ساله 
عروس می شود، شوهر او فردای عروسی به دلیل ارتباط با مواد مخّدر 
به زندان می رود. بعد از یک مّدتی به او زنگ زدند، گفتند نمی خواهی با 
شوهر خود مالقات شرعی داشته باشی؟ اصاًل دختر 14 ساله نمی فهمد 
مالقات شرعی چیست. به مالقات می رود، می گویند که می توانی یک 
شب تا صبح در یک اتاقی با همسر خود باشی. پس از اتمام این مالقات، 
این خانم در حقیقت مبتال به ویروس شده، فرزند او هم با ایدز به دنیا 
می آید. یا شوهر به دلیل ابتال به بیماری سل در زندان از بین رفته است. 
این دختر جوان و نوزادش چه گناهی دارند؟ جامعه چه کسی را در این 
بین مقّصر می داند؟ اگر در آن جا کاندوم وجود داشت آیا باز هم این اتّفاق 

می افتاد؟
یک  سرنگ  و  شده  حل  بعضاً  مسائل  این  حاال  خوشبختانه  ولی 
بار مصرف یا کاندوم در اختیار زندانی ها قرار می گیرد، ولی در مقاطعی 
متأّسفانه بیشتر سلیقه ای بوده است. گاهی اوقات با اعمال سلیقه های 
متفاوت، این اتّفاق باال پایین می شود و ما را دچار مشکل می کند. از این 
رو ما می باید آگاهی جامعه را باال ببریم تا هم آن زندانی بداند، هم این 
خانم بداند، هم زندان بان بداند، و آن وقت است که تمهیدات الزم برای 

این کار به کار گرفته می شود.
 پاسخ را گرفتیم، و می خواهیم این را 
این مسئله  با  رابطه  ما در  کنیم که یک معضلی که  عرض 
داریم که معضل بزرگ تری است بحث کتمان می باشد. ما از 
افشا شدن و شفافیت آمار و مسائلی که مرتبط با این قضیّه 
است، به خصوص عواملی که این بیماری را ایجاد می کند، 

فراری هستیم و خود این یک معضل است.
من از شما سؤال می کنم، نمی دانم آیا شما دیدید، برخورد کرده اید یا 
نه که یک آقا یا خانمی که دست او فلج است،اگر نگاه کنید عموماً این 
دست فلج را داخل جیب خود می کند. اگر می خواهد دست بدهد با دست 
راست خود که فلج است دست نمی دهد، با دست چپ دست می دهد. در 
صورتی که اتّفاقاً دست می تواند بدهد، لکن انگشت های او مچاله است. 
چرا این کار را می کند؟ چرا این دست را در پیراهن خود پنهان می کند؟! 
برای این که او تصّور می کند معلولیت یک عیب است، در صورتی که 

معلولیت یک تفاوت است نه عیب.
فرد مبتال به ویروس هم همین طور، این فرد هم به جهت این که 
متأّسفانه در جامعه ما کار فرهنگی درست و صحیح آن گونه که باید و 
افراد  این  پیشانی  از  تا برچسب  تابوشکنی شود،  تا  انجام نگرفته  شاید 
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در یک کشوری مثل تانزانیا 
چنان رشدی پیدا کرده که 
بّچه دانش آموز در کوچه 
عاطل و باطل می گردد چون 
که معّلم ندارد که سر کالس 
برود، چون که معّلم ها به 
دلیل HIV، ایدز مرده اند! 
یعنی تا معّلم کالس دوم 
می میرد و به آموزش و 
پرورش خبر می دهند تا از 
یک شهر دیگر یک معّلم دیگر 
بفرستند، معّلم اعزامی، در 
راه و اتوبوس به دلیل ابتال 
به ویروس، می میرد! 
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برداشته شود که همه این ها الزاماً در یک رابطه جنسی پر خطر و نامشروع 
مبتال نشده اند، بنابراین ما برای چه این ها را انگشت نما می کنیم؟! برای 
چه بّچه ای را که مبتال به HIV، ایدز است، مادر او می خواهد به مدرسه 
ببرد ثبت نام نمی کنیم؟! اما ما به آن ها می گوییم وقتی به مدرسه رفتید 
به مدیر بگویید که بّچه من با ایدز زندگی می  کند، چرا؟ برای این که این 
بّچه مصون باشد؟ نه! برای این که بّچه های دیگر مصون باشند و بّچه ها 
که زخمی شدند و خونریزی داشتند مدیر و معلّم بدانند خون این بّچه به 
دلیل ابتال به ویروس HIV، ایدز نباید با خون بّچه های دیگر مخلوط 
شود. اما با کمال تأسف، معلّم پرونده این بّچه را زیر بغل او می گذارد 
و می گوید برو، جا نداریم! عین همین در یک دندان پزشکی است، ما 
می  گوییم شما به دندان پزشک بگویید که من مبتال هستم، روی پیشانی 
او که نوشته نشده است. من از شما سؤال می کنم، شما اگر به دندان 
پزشکی بروید و دندان پزشک از شما بپرسد که شما ایدز دارید یا نه؟ 
شما که مبتال نیستید اما اگر من مبتال باشم، از ظاهر من می فهمید که 
من مبتال هستم؟ نه! ولی ما برای این که خود پزشک مبتال نشود، - نه 
برای این که بیماران بعدی مبتال نشوند. این ها موّظف هستند وسایل یک 
بار مصرف استفاده کنند، از یک بیمار به بیمار بعدی وسایل کار خود را 
عوض کنند. این استاندارد است، این قانون است. اصل را باید بر هپاتیت 
داشتن بیمار بگذارند - بنابراین ما می گوییم تو بگو، نه برای این که برای 
این خانم یا آقای مبتال به HIV، ایدز خطر و ضرری دارد، برای این که 
ما خود دندان پزشک را محافظت کنیم، پیشگیری کنیم. تا به حال یک 
مورد هم گزارش نشده کسی از دندان پزشکی ایدز بگیرد، در صورتی که 
شایعه غلطی است که خیلی افراد فکر می کنند یکی از طرق شیوع ابتال 
به بیماری ایدز دندان پزشکی است. تا به حال یک مورد هم گزارش 
نشده است. ما مورد داشتیم که دندان پزشکی که مبتال بوده مریض خود 
را مبتال کرده، ولی موردی نداشتیم مریض مبتالیی به دندان پزشکی 
برود، دندان پزشک یا بیماران دیگر را مبتال کند. این ها غلط های شایع 
و مرسوم در جامعه است. چطور رفع می شود؟ با اّطالع رسانی صحیح و 

درست و به جا.
در خود کانون خانواده اگر بخواهیم وارد شویم، چگونه یک خانواده 
بیانات  بین  تزلزل شود؟ در  و  بیماری دچار آسیب  این  با  ممکن است 

خویش فرمودید، اّما جمع بندی بفرمایید.
کامل تر عرض می کنم. به طور کلّی خانواده، ذی صالح ترین مجمع 
و جمعی است که می بایستی این گونه اّطالعات را به اّطالع اعضای خود 
از مهد  آموزش ها  این گونه  پیشرفته صنعتی  ویژه در جهان  به  برساند. 
کودک و کودکستان شروع می شود و از همان سن او می داند که این 
ویروس چیست. در مدارس خود ما در دولت قبلی کتاب هایی که در آن 
راجع به ایدز نوشته شده بود، رئیس دولت نهم و دهم فرستاد خمیر کردند 

که حّتی اسم آن هم در کتاب ها و جامعه مطرح نشود!
میان ماه من با ماه گردون

تفاوت از زمین تا آسمان است
این ها واقعّیت ها را می پوشانند. اگر جلوی چشم خود را در مقابل 

خورشید گرفتید که خورشید را نبینید، نور را نبینید، بخواهید در تاریکی 
باشید، آیا نور از بین می رود؟ یا شما جلوی چشم خود را گرفته اید؟ مشکل 
ما این جاست. بنابراین در درون خانواده، خانواده، ذی صالح ترین پایگاهی 
است که فرزندان خانواده را بدون نگرانی و ترس از این که ترویج فساد و 
فحشا می  کند، آگاه نماید. تحقیقات علمی صورت گرفته نشان می دهد، 
بّچه هایی که این را می دانستند با بّچه هایی که نمی دانستند به عنوان دو 
گروه مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند و بّچه هایی که در خأل اّطالعاتی 

به سر بردند نسبت به دسته دیگر بیشتر به این بالیا دچار شدند.
دلیل آن هم خیلی واضح است، کنجکاوی های بّچه آن چنان است 
که او را وادار می کند از دوستان و همکالسی های خود بپرسد و آن ها به 
او می گویند. در حالی که بهتر است از شمای پدر یا از مادر خود بشنود که 
کنترل شده و آگاهانه، علمی، و تجربی است، تا یک بّچه  همکالسی خود. 
خیلی ساده برای شما مثال می زنم، شما به من بفرمایید، شما بهتر بلد 
هستید با تبلت و اینترنت کار کنید یا بّچه پنج تا ده ساله شما؟ قطعا بّچه 
شما بیشتر می داند. او از هوش و استعداد و فراستی از جانب خداوند متعال 
بهره مند است که با کنجکاوی هایی که دارد می تواند آن چنان روی بطون 
تبلت کار کند و بیرون بکشد که بسیاری از سؤاالت را ما باید از او بپرسیم.  
اما ما او را می خواهیم اسیر نادانی های خود کنیم، ببینید چقدر جای اشکال 
وجود دارد. من همین جا، سؤالی می کنم که به احتمال زیاد شما جواب آن 
را نمی دانید! آیا یک زن و شوهری که مبتال به ایدز باشند و رابطه جنسی 

با هم داشته باشند، رابطه زناشویی 
داشته باشند، فرزند آن ها با ایدز به 

دنیا می آید یا نمی آید؟
با اّطالعاتی 
منتقل  جنین  راه  از  داریم  ما  که 

می شود.
منتقل  که  دارد  وجود  راهی 

نشود؟
ظاهراً راهی 
ما  که  این  یا  باشد  نداشته  وجود 

اطالع نداریم!
اگر این مادر در طول دوران 
کند  مصرف  دارو  خود  بارداری 
طبیعی  زایمان  شود،  سزارین  و 
نداشته باشد ان شااهلل بّچه سالم 
به دنیا می آید و دچار ایدز نخواهد 

شد.
 به شرط این که مادر پس 

از زایمان به او از پستانش شیر ندهد.
شیر  سالم  بّچه  این  به  اگر  مبتال  مادر  این 
بدهد بّچه را مبتال می کند، نباید به او شیر بدهد 
و باید از شیر خشک استفاده کند. شما ببینید چند 
درصد از مادرهای ما این مهم را می دانند. حّتی در 
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برخی جاها نوشته می شود آن هایی که مبتال به این بیماری 
عنوان یک  به  نشوند! شما  بّچه دار  یا  نکنند  ازدواج  هستند 
انسان بالغ و عاقل و ممّیز، خود را به جای آن خانمی بگذارید 
که شوهرش از او بّچه می خواهد و اصاًل ازدواج می کند برای 
بّچه  این می گوید من نمی خواهم  باشد.  بّچه داشته  این که 
داشته باشم، چرا نمی خواهی داشته باشی؟ می گوید: ایدز دارم. 
شوهر او را طالق می دهد و می گوید از زندگی من برون برو! 

من با کسی ازدواج می کنم که ایدز نداشته باشد.
در صورتی که امروز به راحتی این را در عالم پزشکی 
حل کرده اند، او می تواند بّچه داشته باشد و بّچه  سالم داشته 
به  نادانی،  و  بگویم جهل  بیاورد. می خواهم  دنیا  به  و  باشد 
خصوص مخفی کاری و پنهانی کار کردن، کار ما را بسیار 

پیچیده و معضل را دو چندان می کند.
 در میان گفت و گو برخی 
جمع بندی  فرمودید.  را  پیشگیری  راه های  از 

راه های پیشگیری را بفرمایید.
برای پیشگیری چه باید کرد؟ یکی این که از تماس های 
زن  من  اگر  یعنی  کنیم.  خودداری  خانواده  چهارچوب  از  خارج  جنسی 
دارم، با زن دیگری بیرون حریم خانواده تماس نداشته باشم، چون معلوم 
احیانًا  اگر  من  که  است  این  بعدی  مطلب  نه.  یا  باشد  مبتال  او  نیست 
خواستم ارتباطات دیگری به هر دلیل داشته باشم از کاندوم استفاده کنم. 
از به کار بردن هرگونه سرنگ و شیء تیز و بّرنده ای به صورت مشترک 
خودداری کنم، مثاًل سرنگ مشترک، همان طور که در زندان ها وجود 
دارد. یا استفاده از قمه مشترک در قمه زنی مثاًل اگر انجام دادیم که 
البته نباید طبق بعضی فتاوا انجام دهیم. مثالی را در این شهر مقّدس قم 
می توانم مطرح کنم. من اگر قّمه زدم تو حق نداری قّمه  من را بگیری 
و بزنی. اآلن در اربعین حسینی که دو میلیون نفر به کربال می روند، مگر 
نیستند کسانی که قّمه می زنند و قّمه آن ها را دیگران می گیرند و می زنند؟ 

از کجا می دانند کسی که قّمه زده مبتال به HIV، ایدز نبوده است؟
ما این Case را اصاًل داریم، ما در بین بّچه ها، بّچه ای که پدر او قّمه 
زده و با قّمه  او عموهای او زده اند و آن ها هم مبتال شده اند، بعد در رابطه  
زناشویی بّچه های خود را مبتال کرده اند، زن خود را مبتال کرده اند، بّچه 
آن ها با ایدز به دنیا آمده، این ها را داریم. بروید از آقای موسوی اردبیلی 
اردبیلی)ره(  این گفت و گو در زمان حیات آیت اهلل موسوی  بپرسید،] 
صورت گرفت[ بروید از دیگر مراجع بپرسید، من این بّچه را پیش آقایان 
مراجع آورده ام نشان دادم که او قربانی قّمه زنی با قّمه  مشترک است. یا 
به کار بردن و استفاده از سوزن. مثاًل یک خانم می خواهد ابروی خود را 
تاتو کند، نباید از سوزن مشترک استفاده کند، یک نفر می خواهد خالکوبی 
کند نباید از سوزن مشترک استفاده کند. یا مثاًل از وسایل صورت تراشی 
و امثالهم. در حریم خانواده حرکت کند و از رفتارهای پر خطر جنسی 
ایدز الزم  از ویروس  این ها در حقیقت برای پیشگیری  خودداری کند. 
است. از همه مهم تر، اّطالع رسانی کنیم، نترسیم. بعضی وقت ها می ترسند 
راجع به آن بخوانند، می ترسند بشنوند. من در یک دانشکده ای رفته بودم، 

به دانشجوهای دانشکده  گفتم بیایید ما راجع به ایدز صحبت می کنیم، 
کسانی که مبتال هستند این جا هستند می خواهند بگویند از چه طریق 
مبتال شده اند، می گفتند آن ها هوای آن جا را استنشاق کرده اند ما هم مبتال 
می شویم! این توّهم ها و این مسائل به گونه ای است که با شّفافیت و با 

اّطالع رسانی درست می شود.
جایی  که  این  جالب  شما  تأیید  در   
نوشته بود که یکی از کاربران زیر یک مقاله با موضوع ایدز، 
کامنت گذاشته بود که آیا از طریق اشک چشِم کسی که مبتال 
به بیماری ایدز است، بیماری به من منتقل می شود یا نه؟ 
مثالً یک کسی ایدز دارد، اشک روی گونه های او آمده، من 
با او روبوسی کنم یا دست بزنم ویروس سرایت نمی کند؟ 
پرسش بعدی ما این که مجلّه ما مجلّه ای است که از طرف 
طیف روحانیون نواندیش دینی منتشر می شود و متعلّق به 
بیت مرجعیّت هم هست. شما چه انتظاری از حوزه های علمیّه 
و علما، خطبا، منبری ها دارید؟ چه انتظاری از این ها دارید که 

مردم را نسبت به این قضیّه آگاه کنند؟
یکی از کلیدی ترین سؤاالت را مطرح کردید. در مورد مسئله  قّمه زنی 
آقایان تبلیغ و توجیه  از  که حکم را می دانید. مسئله قّمه زنی را برخی 
می کنند، اخیراً هم وجود دارد. من نمی گویم بگویند قّمه زنی حرام است 
یا حالل است، این استنباط فقهی هر فقیه از منابع است، این داستان 
دیگری است. ولی این که امروز این بیماری وجود دارد توصیه اکید باید 

باشد که نباید انجام شود. ما این انتظار را داریم.
اعالم  درمان(  و  بهداشت  )وزیر  آقای دکتر هاشمی  قبل  ماه  چند 
کردند که هم اکنون در کشورمان حدود یکصدهزار نفر با ایدز زندگی 
می کنند و به اچ آی وی مبتال هستند. لیکن متأسفانه حدود یک سوم 
به  می رود  انتظار  که  اند  شده  شناسایی  نفرشان   33000 تقریباً  ها  آن 
کلینیک های بیماری های رفتاری و برخی بیمارستان های ذیربط مراجعه 
آنان )حدود  کنند و داروی رایگان دریافت کنند. لیکن فقط یک سوم 
10 هزار نفر از مبتالیان( دارو دریافت می کنند و بقیه به دالیل مختلف 
مصرف  و  دریافت  را  الزم  داروهای  و  ندارند  خود  درمان  به  توجهی 
نمی کنند. ثانیاً 70 هزار نفر از یکصدهزار نفر مبتال نه خودشان از بیماری 
خود آگاه هستند و نه سیستم بهداشت و درمان کشور از کم و کیف آنان 
اطالع دارد. به عبارت دیگر اینان همچون بیماران بالقوه و سیاری هستند 
که نه تنها خودشان در معرض ابتالء به انواع بیماری های عفونی فرصت 
طلب هستند که در صورت هرگونه رفتار پرخطر)استفاده از سرنگ در 
تزریق مواد، مصرف ابزارهای خالکوبی آلوده، قمه زنی با قمه مشترک، 
هرگونه تماس جنسی محافظت نشده با شخص مبتال به اچ آی وی / 

ایدز( می توانند دیگران را مبتال کنند. 
ما در انجمن احیاء ارزش ها به منظور دستیابی به همه روش های 
اجتماعی،  آسیب های  مهار  و  بحران  در  بهنگام  مداخله  و  پیشگیری 
آگاهی رسانی به اقشار مختلف خصوصاً حساس سازی جامعه و جلب 
مشارکت مسئولین جهت برجسته نمودن نقش ارکان مختلف اجتماعی 
در هنجارسازی و بهبود روش های اتخاذ شده با احترام به کرامت انسانی 

شایعه غلطی است که 
خیلی افراد فکر می کنند 
یکی از طرق شیوع ابتال 
به بیماری ایدز دندان 
پزشکی است. تا به حال 
یک مورد هم گزارش 
نشده است. ما مورد 
داشتیم که دندان پزشکی 
که مبتال بوده مریض 
خود را مبتال کرده، ولی 
موردی نداشتیم مریض 
مبتالیی به دندان پزشکی 
برود، دندان پزشک یا 
بیماران دیگر را مبتال کند. 
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درحیطه خصوصی افراد با تشرف به محضر علماء اعالم و فقهای بزرگوار 
برخی مسائل فوق را به صورت استفتاء مطرح نمودیم و آنان نیز پاسخ 
هایی را مرقوم داشتند که بسیار کارساز و قابل طرح در مجامع مختلف 

بوده است.
یک روحانی و مجتهد نواندیش این چنینی خیلی می تواند کمک کند. 
طبق آمار WHO هر فرد در طول زندگی خود 10 نفر را مبتال می  کند. 

عرض کردم »َو َمْن أَْحیاها َفَکَأنَّما أَْحَیا النَّاَس َجمیعاً«
ما می توانیم با این اّطالع رسانی و با به کار بردن کاندوم تا حد زیادی 
مشکل را حل کنیم. شما در برخی از کشورهای خارجی که می روید در 
دستشویی، همان طور که یک آب سردکن وجود دارد همان جا قسمتی 
اما  برمی دارید.  بخواهید  تعدادی  هر  شما  دارد،  وجود  کاندوم  که  است 
باید خجالت  بگیرد، چقدر  کاندوم  داروخانه  از  فرد می خواهد  این جا  در 
بکشد؟! این کار چه کسی است که خجالت را از چهره آن شخص پاک 
کند؟ کار شما روحانیون است. این کار شما است که بگویید: اّوال داشتن 
روابط جنسی پرخطر قبل از ازدواج را ممنوع کنیم، و ثانیا بعد از ازدواج 
هم روابط جنسی تنها در حریم خانواده باشد و اگر شرایط اضطراری بود 
از کاندوم استفاده کنیم و حتماً برویم تست بدهیم. این تست نمی تواند 
اجباری باشد، ولی آگاهانه و داوطلبانه می تواند باشد. مراکز بیماری های 
رفتاری اآلن این کار را دارند انجام می دهند، داوطلبانه هم هست، اسم 

کسی را هم نمی پرسند.
یک  محتمل  ضرر  دفع  ما  فقه  در   
عنوانی است که مصادیقی از این دست می تواند از آن زایش 
یابد. شنیده ایم حضرتعالی قصد دارید در قم هم فّعالیّت خود 
را کلید بزنید. اگر طاّلب و روحانیون و محّققین، فقهی را در 
این خصوص پایه گذاری کنند، قالب های مختلفی در متون 
اصلی و استنباطی وجود دارد که ما می توانیم بر اساس آن 
تحقیق جامعی انجام دهیم. آیا در این زمینه از نظر فقهی 

تحقیقی انجام شده است؟
اگر شده آن چنان نیست که در اختیار توده مردم و عام قرار داشته 
باشد. مردم عموماً، به خصوص در جامعه  ما نمی روند به صورت کارهای 
در  بدهند.  انجام  علمی  جستجوی  تحقیقات،  و  کتابخانه ای  آکادمیک 
کتابخانه ها مواردی از تحقیایات وجود دارد اما این باید در متن توده مردم 
بیاید، باید به رادیو تلویزیون بیاید و باید روی منبر برود تا باورهای غلط 
را از جامعه بزداید. شما نقش روحانیت و مراجع دینی را در این زمینه در 
نظر بگیرید، خیلی می تواند کارساز باشد.  این را شما بدانید، مثاًل فرقه ای 
در هند هستند که بر این باور غلط قرار دارند اگر کسی مبتال به ویروس 
HIV، ایدز باشد با دختر باکره تماس جنسی برقرار کند و هر چه بیشتر 

برقرار کند بیماری او خوب می شود! در حالی که اّول، خود او باید بداند که 
چنین نیست، دوم باید بداند که چون پول دارد آن طفل و دختر معصوم 
را یک عمر مبتال می کند، و هیچ نتیجه ای هم ندارد. در بین برادران 
و خواهران اهل تسّنن، می دانید طبیعتاً خیلی سفت و سخت گوش به 
فرمان مرجع دینی خود هستند. اگر این چنین باشد از وجود آن ها می توان 
در آگاهی بخشی به مردم استفاده کرد. ما اآلن نمی توانیم در جاهایی از 

کشور که برادران و خواهران اهل تسّنن اکثرّیت قومی را دارند کار کنیم 
و محدودیت داریم، چرا؟ برای این که ما شیعه هستیم. این معضل به این 
مهمی، شیعه و سّنی ندارد. من آمادگی دارم علمای اهل سّنت یک جا 
جمع شوند من همین حرف ها را برای آن ها بگویم، به عقل خود، به قرآن 
مراجعه کنند، ببینند آیا این حرف ها با قرآن سنخّیت دارد یا سنخّیت ندارد، 

آیا با استنباط حکم از قرآن سنخّیت دارد یا ندارد.
 اگر نکته خاص دیگری هست بفرمایید.

یکی از معضالت ما مسئله سربازی است. بّچه هایی که برای انجام 
سربازی به یک شهرستان دیگر می روند، شب جمعه مرخصی ساعتی 
صیغه  و  می برند،   Sex workerهم یک با  آن ها  نفر  چند  می گیرند، 
می کنند، بعدی صیغه می کند! و فکر می کنند با صیغه کردن مشکل حل 
 ،HIV می شود. این کار شما علماست که بگویید صیغه جلوی ابتال به
ایدز را نمی گیرد. از هر زاویه ای که شما بخواهید نگاه کنید این کار کار 
درست و شرعی نیست، ولو این که شما آن جا بروید و صیغه کنید. این 
اصاًل شرایط صیغه را ندارد. وانگهی آیا اطمینان خاطر دارند که او مبتال 

به ویروس نیست؟
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)عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان (
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مقدمه
یکی از اهداف پیامبر اسالم)ص( برای توسعه جامعه مسلمانان، 
تعالی انسان ها و کاهش نابرابری ها و به خصوص تغییر وضعیت 
زنان از طریق اصالحات فرهنگی، اجتماعی، ساختار حقوقی و تغییر 
تدریجی باورها و ارزش ها بود که این مهم را از رهیافت امور دینی 
فراهم می آورد. در این میان، رویکرد توانمندسازی به عنوان روشی 
نوین در مسیر توسعه اسالم، اهمیت ویژه ای داشت. در رسالت 
پیامبر اسالم )ص( رسـیدن بـه جامعه توانمند نیاز به یک حرکت 
فرهنگي  اصـالحات  شـامل  آن  از  بخشی  که  داشته  جانبه  همه 
اجتماعي، و تغییر تدریجي باورها و ارزش ها در خصوص زنان بوده 

است و این هدف در بعثت پیامبر اسالم )ص( نمودی روشن دارد. 
هدف پیامبر اسالم)ص( انسان سازی مبتنی بر تقویت روح و 
اتمام مکارم اخالق در جامعه ای بود که مشکالت اصلی آن جهل، 
بی هدفی، غفلت، عقب ماندگی، فرودستی و بی اعتنایی به نقش 
انسان در جهان آفرینش و جامعه بشری بود و این مهم با آگاهی 
بخشی و مشارکت در اصالح فردی و اجتماعی اعراب صدر اسالم 
آغاز گردید و انسان هایی واال نسبت به تعهد، ظرفیّت و کارآمدی 
شان پرورش داد. الغاء خشونت علیه زنان، بکارگیری ایشان در امور 
فکری، دینی و اجتماعی، از جمله مکانیزم های توانمندسازی زنان در 
جامعه نوبنیاد رسول خدا )ص( بوده است. روند این توانمندسازی، 
از ابتدای رسالت آغاز گردید و در ادامه با هجرت عملی شد و در 
طی دوران حضور پیامبر اسالم )ص( در مدینه استحکام یافت. آیات 
بسیاری در تایید این روند نازل گردید و فصل نوینی در معادالت 

اجتماعی اسالم رقم خورد. 
ما در این مقاله به نحوه عملکرد پیامبر )ص( با سنت های جاهلی 
و نسخ و طرد بسیاری از خشونت ها علیه زنان و روند توانمندسازی 
ایشان پرداخته و برخی از زوایای آن را مورد تحلیل و بازخوانی قرار 

می دهیم. 

وضعیت اجتماعی زنان قبل از اسالم
تولد دختر رنج آورترین خبر در گوش اعراب قبل از اسالم بوده است. 
مادران دختردار برای مردانی که داشتن پسر را افتخار خود می دانستند، خوار 
می شدند،  و اگر مرد دختِر به دنیا آمده را زنده به گور می کرد، مادر حق 
اعتراض نداشت.)2(  عقل و منطق زنان را پست و عمل کردن به خواست 
آنان را حماقت می دانستند و عمل بر خالف نظر زنان،)3(  از سرفصل های 

اندیشه ایشان بود.
 داشتن همسران متعدد که حتی پیش از بلوغ با آنان تزویج می کردند،)4(  
ازدواج با دوخواهر یا زن پدر )نکاح ضیزن(،  رد و بدل کردن دختران و خواهران 
خویش با یکدیگر )نکاح شغار(، و حتی ردوبدل کردن زنان خویش به یکدیگر 
)نکاح بدل(، ارتباطهای ناروای آشکارا با زنان )نکاح سفاح(، ارتباط های پنهانی 
با زنان شوهردار )نکاح ِخدن(، ازدواجهای دسته جمعی با یک زن )نکاح ضماء(، 
درخواست از زنان یا دختران خویش برای همبستر شدن با مردان تنومند و 
جنگاور برای یافتن فرزندی شجاع یا به بردگی گرفتن کودکان متولد شده و 
فروختن ایشان به بهایی گران )نکاح استبضاع()5(  و توسعه روابط جنسی بیشتر 

که نشانه قدرت و مردانگی بود )7( از جایگاه خفیف زنان در عرب قبل 
ازاسالم گواهی می دهد. 

مهریه این زنان عمدتاً به مردان می رسید و به دارایی پدران 
می افزود به ویژه اگر پیش از بلوغ آنان را تزویج می کردند.)8(  اگر زنی 
شوهر خود را ترک می کرد و یا در حیات شوهر می مرد، مهریه او را از 

نزدیکان وی مطالبه می کردند.)9( 
برای مفارقت و جدایی نیز انواع روش های خشونت آمیز اعمال 
می شد. گاه با پدید آمدن خشم، مستی یا شوخی مرد به زن می گفت 
تو از این پس برای من چون مادر یا دخترم هستی و او را در حکم 
محارم خویش قرار می داد، )طالق ظهار()10(  یا به دلیل خشم یا 
آزار دادن زن قسم می خورد که برای مدتی حتی تا دو سال و بیشتر 
از زن خود کناره گیری کند )طالق ایالء(،)11(  در این صورت، زن 
بال تکلیف مي ماند زیرا نه مطلقه و نه شوهردار بود، و گاه با عبارات: 
»حبلک علی قاربک«، یا »سرحتک«، »فارقتک«، »انت خلیة«، 
»انت بریة« که در قرآن بدان اشاره شده)12(  زنان را از خانه های 

خویش بیرون می راندند. 
اندیشه رایج مردان نسبت به زنان در کج بودن در اصل آفرینش،)13(  
آتش  و کیدشیطانی،)15(  الیق  نمونه حیوان موذی،)14( سراسر شرارت 
تولید  به  فعالیت های مربوط  زنان فقط در  تعیین کارکرد  و...  جهنم،)16(  
از  اطاعت  مردان،)19(   منافع  از  نگهداری  و  مثل،)17(  شوهرداری)18(  
همسر)20(  و حصر ایشان در خانه ها،)21(  که از جمله یادمانهای فکری 
اعراب قبل از اسالم بوده است، در طول تاریخ اعراب مانند شعار، سرلوحه 
افکار بسیاری از مردان بود که می اندیشیدند: زنان مکارند.)22(  به آنان راه 
ندهیم)23( و با آنان مشورت نکنیم،)24(  اطاعت از ایشان موجب هالکت 
است.)25(  برخالف آنچه گفتند عمل کنیم تا به زندگیمان برکت بخشد.)26(  
اگر کار به دست آنان افتد روی رستگاری نخواهیم دید،)27(  و مردن برایمان 
بهتر از زندگی است.)28(  و با القاء نقصان عقل زنان،)29(  عدم اهلّیت آنان در 
امور اجتماعی،)30(  بی کفایتی و کمبودهای شخصّیتِی)31(  نمونه ای از افکار 
زن ستیزانه اعراب قبل از اسالم است که به عنوان قوانین قطعی حتی در دوران 

بعد از اسالم شنیده می شد. 
این اندیشه ها و سنت های رایج در اعراب قبل از اسالم، رنج مضاعف 
زندگی زنان را نمایان می کند. حاکمیت مطلق مردان بر زنان و سرنوشت 
ایشان، عدم برخورداری از امکانات برابر، عدم قوانین بازدانده از ستم بر زنان 
فقر،  تبعیض،  آسیب پذیرترین گروه  به  را  آنان  انسانی،  ارزشهای  و سقوط 
بی سوادی و انحطاط تبدیل کرده و کارکرد ایشان را تا خشونت بارترین سطح 
زندگی تنزل داده بود. بدین روی گام های اصالحی پیامبر )ص( در زمینه 
عدالت های جنسیتی بیش از پیش می توانست زنان را تا سطح معمول انسانیت 

ارتقاء داده و کاهش هویت انسانی شان را جبران نماید. 
بسیاری از سنت های مورد انکار خداوند به مردان و زنان از طریق قرآن 
سفارش شد. آیه »محصنات غیر مسافحات و المتخذات اخدان«)32(  و 
آیه »المتخذی اخدان«،)33(  صراحتاً روابط اصالح فیمابین زنان و مردان 
را طرح نمود. و آیات »اذا طلقتم النساء«  و کلمات قدرت بخش » عاشروهن 
بالمعروف«)35(  و »لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لو حرصتم«)36(  و 

/  بهمن و اسفند 1395

هدف پیامبر اسالم)ص( 
انسان سازی مبتنی 

بر تقویت روح و 
اتمام مکارم اخالق 

در جامعه ای بود که 
مشکالت اصلی آن جهل، 

بی هدفی، غفلت، عقب 
ماندگی، فرودستی و 

بی اعتنایی به نقش 
انسان در جهان آفرینش 

و جامعه بشری بود.



تقبیح واداشتن کنیزان به زنا برای کسب درآمد با آیه » والتکرهوا 
الحیاة  عرض  لتبتغوا  تحصناً  ان  اردن  ان  البغاء  علی  فتیاتکم 
الدنیا«)37(  و اعتراض به نحوه مفارقت از زنان با عبارت« قول زور« 
و جاهالنه و ظالمانه خواندن این گونه سنت ها و رسم طالق با آیات 
»اذا طلقتم النساء«)38(  در مدینة النبی در خصوص توانمندسازی 
زنان مورد اجرا قرار گرفت. اما در کنار تمام جانبداری های قرآن 
کریم، آموزه های پیامبر )ص( در برخورد با زنان شرایط توانمندسازی 
ایشان را به طور روشنی پی ریزی نمود و از حضور حداکثری ایشان در 
روابط اجتماعی دوران مدینه بهره برداری نمود. از جمله این اقدامات، 
حضور برابر زنان و مردان در مساجد برای اقامه نماز و بیعت های 
سیاسی پیامبر )ص( در مراحل رشد و تکوین حکومت اسالمی به 

یکسان با زنان و مردان بود.
مسجد در زمان رسول خدا )ص( نماد پایگاه مشترک اجتماعی 
زنان و مردان بوده است.  کارکردهای مسجد در زمان پیامبر عالوه 
بر جنبه های عبادی دارای جنبه های تبلیغی، سیاسی، اجتماعی، 
جهادی و رسانه ای نیز بوده است. اما جنبه عبادی آن ماالمال از 
فرهنگ سازی در جامعه ای بود که بنیادهای تبعیض را به رسمیت 
می شناخت و در این پایگاه نه تنها فرودستان و بردگان را در کنار 
بزرگان و صاحب منصبان می نشاند بلکه زنان را در کنار مردان قرار 
می داد و از ظرفیت های ایمانی هر دو گروه بهره می گرفت و این 
نحوه عمل را در ساختار معنوی جامعه تزریق می فرمود. »اقامه نماز« 
و سنت »بیعت« از جمله توانمندسازی های پیامبر در خصوص زنان بوده است 

که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

نماز اولین گام برابری و عدالت جنسیتی اسالم
پیامبر )ص( در اولین گام های دعوت آسمانی خویش، در کنار کعبه همراه 
خدیجه )س( و علی )ع( به نماز می ایستاد)39(  و همگامی و همراهی خدیجه 
را به عنوان یک زن و برابری در ایمان او و علی)ع( را به رخ مشرکان می کشید. 
حکم نماز از اّولین احکام عبادی مشترک زنان و مردان است که طی آیات 
فراوانی از قرآن کریم به آن اشاره شده است،)40(  و همواره نماز با جماعت 
مورد تأکید و از سنت های هدایت گر الهی بوده است.)41(  پیامبر )ص( از اولین 
احکام آسمانی خداوند برای ارتقای سطح اندیشه مردان به نفع زنان بهره برده 
و همگامی و برابری زنان را در ایمان و عمل صالح با حضور خدیجه )س( 

عملی نمود. 
با ورود پیامبر اسالم)ص( به مدینه نیز، مسجد به  عنوان نیایشگاه و محل 
گردهمایی مسلمانان و نیز مرکزی برای حکومت و مظهر یکپارچگی امت و 
تمّسک جمعی زنان و مردان به حبل اهلل، رسمیت یافت و سمبل قداست، پاکی، 
تقوی و وحدت جامعه اسالمی پیامبر )ص( گردید. این جایگاه در اسالم بر تقوا 
پایه گذاری شده است.)42(  اصلی که صراحتا زنان و مردان را خطاب قرار داده 
و می فرماید:  یا أُیَّها الّناُس إِنَّا َخلَقناُکم َمن َذَکٍر َو أُنَثی َو َجَعَناُکم ُشُعوباً وَقَبائَِل 

لَِتعاَرُفوا إَِنّ أَکَرَمُکم ِعنَداهللِ أَتَقاُکم إَِنّ اهللَ َعلیم خبیر.)43( 
  همچنین احکام مترتب بر نماز مانند فضیلت رفتن به مساجد و شرکت 
در جماعات و عبادت خالصانه خداوند نیز از احکام مشترک زنان و مردان 
است.)44(  گرچه در آغاز ورود پیامبر به مدینه دو مسجد قبا و مدینه الّنبی بنا 

گردید،)45(  اما به زودی با گسترش اسالم، مساجد گسترش یافت و هر یک 
از قبایل برای خود مسجدی ساختند و در آن همه مردم از زن و مرد نمازهای 
جماعات را برپا می کردند، و پیامبر نیز گاه در برخی از این مساجد حاضر شده و 

ادای فریضه می نمود.)46(  
حضور همه مؤمنان در مساجد برای انجام فرائض دینی، مصداق تعظیم 
و بزرگداشت مساجد است و محروم کردن آنان از این فیض، ظلمی بزرگ و 
سعی در خراب کردن مساجد تلقی می شود. خداوند در قرآن کریم بزرگداشت 
شعائر الهی را از جمله تقوای قلوب برشمرده است.)47(  و جلوگیری از یاد 
خداوند در مساجد را ظلم دانسته و فرموده است: »چه کسی ظالم تر از کسی 
است که از بردن نام خدا در مسجد جلوگیری کند و در خراب کردن آن 
کوشش نماید«،)48( و بدین روی حضور زنان در مساجد در زمان رسول خدا 

)ص( تثبیت گردید.
و  کرد  تعیین  قوانینی  مساجد  حرمت  حفظ  برای  اسالم)ص(  پیامبر 
مسلمانان را نسبت به حریم مساجد ملزم  ساخت. ابن شبه در کتاب تاریخ 
المدینه، تمامی منهّیات پیامبر)ص( را در بزرگداشت مساجد آورده است.)49(  
اما هیچ یک از این نهی ها اختصاصی به جنـسّیت افراد نداشته و شامل همه 
زنان و مردان می گردید، مگر آنکه اختصاصاً زنان در شرایط فراغت از ادای 

نماز باشند.)50(  
خروج  زنان از خانه و رفتن به مساجد برای انجام نماز در زمان رسول خدا 
امری عادی و عمومی شده بود. روایات زیادی مبنی براین امر نقل شده که 
حتی نحوه نماز خواندن و شرایط مسجد رسول اهلل )ص(را با حضور زنان ترسیم 
می کند. أم سلمه به این حضور برابر اشاره نموده و می گوید: »زنان در عهد رسول 
خدا وقتی سالم پایان نماز را می دادند به خانه می رفتند؛ ولی مردان می ماندند 
تا وقتی که رسول خدا بلند شود و برود.«)51(  در روایات بسیاری عایشه حتی 
به تاریکی صبحگاهی اشاره کرده و می گوید: »زنان حتی هنگام صبح نمازهای 
خود را با پیامبر)ص( بجا می آوردند و وقتی که با لباس های پیچیده به خودشان 

از مسجد بیرون می رفتند در تاریکی آن هنگام گم می شدند.«)52( 
حضور زنان با کودکان نیز در مساجد گزارش شده است. ابی قتاده از پدرش 
نقل می کند که »رسول خدا فرمود من وقتی نماز را شروع می کنم و می خواهم 
که آن را طوالنی کنم صدای کودکی را می شنوم، پس نمازم را کوتاه می کنم 

مبادا مادر آن کودک به مشقت افتد.«)53( 
بعد از رسول خدا نیز مسجد محل عبادت دائمی زنان بوده است و از رفتن 
زنان به آن جا جلوگیری به عمل نمی آمده است. همسر عمر از جمله کسانی 
است که تمامی  نمازهایش را در مسجد می خوانده است و وقتی به او گفته 
می شد که عمر از این کار او خشنود نیست عمر خود پاسخ می داد نمی تواند 
مانع او شود چون دستور رسول خداست که زنان  را از رفتن به مساجد منع 

نکنید.)54(  
در منابع روایی اهل  سّنت از عبداهلل بن عمر احادیثی آمده است که مردان 
 را از مخالفت با خروج زنان برای رفتن به مساجد منع نموده است. از نمونه های 
این روایات، حدیث »التمنعوا إماءاهلل مساجداهلل« است که می گوید: »کنیزان 
خدا را از رفتن به مساجد خدا منع نکنید.« این روایت به طرق مختلف در کتب 

روایی آمده است. 
- مالک)55(  و شافعی)56(  و بخاری،)57(  روایت خود را از »عبداهلل بن 

14 سال دوم/ شماره دوازدهم/

بعد از رسول خدا نیز 
مسجد محل عبادت 
دائمی زنان بوده است 
و از رفتن زنان به 
آن جا جلوگیری به عمل 
نمی آمده است. همسر 
عمر از جمله کسانی است 
که تمامی  نمازهایش را 
در مسجد می خوانده است 
و وقتی به او گفته می شد 
که عمر از این کار او 
خشنود نیست عمر خود 
پاسخ می داد نمی تواند 
مانع او شود چون 
دستور رسول خداست 
که زنان  را از رفتن به 
مساجد منع نکنید.  
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عمر« نقل می کنند. ابی داود،)58( ابن خزیمه،)59( طبرانی)60(  و ابن عبدالبر،)61(  
مسلم،)64(  احمد،)63(  ابن ابی شیبه،)62(   کرده اند.  نقل  »نافع«  از  را  آن 
از  ابن عساکر،)69(   و  حاکم،)67( خطیب)68(  ابن حبان،)66(  ابی یعلی،)65( 
طریق »عبید اهلل بن عمر« نقل کرده اند. بیهقی)70(  نیز روایت را از طریق 

شافعی از »سالم« از »عبداهلل بن عمر« نقل است. 
  هم پای روایت التمنعوا )با همان مضمون و همان گستردگی اسناد( 
حدیث دیگری مبنی بر اجازه خروج زنان برای رفتن به مساجد وجود دارد، که 

در آن واژه استأذن به طور ثابتی تکرار می شود. 
ابن ابی شیبه )م:235( اّولین راوی این حدیث می گوید: سالم از پدرش 
از رسول خدا )ص( نقل می کند: »اذا استأذنکم نسائکم الی المساجد فأذنوا 
لهّن.«)71(  هر گاه زنانتان از شما برای رفتن به مساجد اجازه خواستند به 
ایشان اجازه دهید. این روایت در 9 منبع معتبر روایی آمده است)72( که به نظر 
می رسد مضمون روایت )با گستردگی طرق نقل آن در قرن دوم به بعد( سخنی 
عمومی بوده که پیامبر)ص( در یک جمع گسترده برای اصحاب و یاران خویش 

گفته باشد. 

جواز امامت زنان در جماعات 
یکی دیگر از طرق توانمندسازی زنان در مدینه جواز امامت زنان است که 
هم أمهات المؤمنین و هم افراد عادی متکفل آن بوده اند. در روایات بسیاری از 
امامت أم سلمه و عایشه در جماعات نام برده شده که نمازهای واجب و مستحب 
را در ماه رمضان برپا می نموده اند.)73(  همچنین از امامت زنی به نام »أم ورقه« 
نام برده شده که صراحتاً اعالم می کند پیامبر)ص( به او فرمود نماز جماعت 
را برای اهل خانه اش برپا دارد.)74(  او که شهرت شهیده یافته و از جامعان 
قرآن شمرده شده است،)75(  از مصادیق قطعی امامت زنان در جماعات است. 
عالوه بر اینها از زنان دیگر همچون سعده دختر قمامة که پیامبر)ص( را درک 
کرده است،)76(  و نیز کنیز عبداهلل بن عمر)77(،  و کنیز علی بن حسین،)78(  

به عنوان پیش نماز زنان در زمان های بعد نام برده شده است. 
جواز امامت زنان در جماعات نیز از گسترده ترین روایات فقهی زنان است. 
در این راستا شیعه،)79( شافعیه،)80(  حنابله،)81( اوزاعیه و ظاهریه،)82(  قائل 
به جواز امامت زنان اند. البته در این میان زیدیه،)83(  نیز قائل به این جواز 
می باشند و آن را مستحب دانسته اند. ابن منذر از عایشه، أم سلمه، عطا، ثوری، 
اوزاعی، احمد، اسحاق، و ابی ثور این جواز را نقل کرده است.)84(  ایشان 
همگی این جواز را از روایات ابن عباس، ابن عمر، عطا، مجاهد، حسن از صحابه 
و تابعان متقّدم، و از نخعی، شعبی، اوزاعی، سفیان، احمد بن حنبل، اسحاق  بن 
راهویه و ابوثور از طبقات بعدی به دست آورده اند.)85( که این نشانه ای بر حضور 

عادی زنان در امامت نماز تا زمان ایشان بوده است. 
ابن حزم معتقد است امامت نماز زن قطعی است زیرا حکم آن داخل در 
قول رسول خداست که فرمود: »إّن صالة الجماعة تفضل صالة الفّذ بسبع و 
عشرین درجة.«)86(  برخی دیگر از علما نیز همانند ابن حزم در استدالل به 
امامت عام زنان به روایت أم ورقه تمسک جسته می گویند: »اینکه پیامبر)ص( 
به أم ورقه اجازه داد برای اهل خانه اش امامت نماز کند به آن معنی است که 
اهل خانه اعم از زن و مرد بوده و او برای امامت همه ایشان چنین مجوزی 

یافته است.«)87(  
ابی داود،)88(  ،  ابن اثیر،)89( دارقطنی،)90(  احمد،)91(  طبرانی،)92(  و 

بیهقی با دو طریق،)93(  و بخاری که روایت را در تاریخ الصغیر)94(  آورده است 
و ابن جوزی نیز ذیل حوادث دوران خالفت عمر بن خطاب آن را در مبحث 
تاریخی کتاب المنتظم فی تاریخ االمم و الملوک)95(  گنجانیده است همگی 

بر این امامت هم داستانند.
احمد بن حنبل در مورد ام ورقه به عنوان یک زن عادی در حاشیه مدینه 

آورده است: »أم ورقه قرآن  را جمع آوری نمود و 
پیامبر)ص( به او دستور داده بود که برای اهل 
خانه اش امامت کند. او مؤّذنی داشت و برای 
اهل خانه اش امامت نماز می کرد.«)96( طبرانی 
رسول  »وکان  می نویسد:  خصوص  این  در 
لها  کان  و  دارها  أهل  تؤّم  أن  اهلل)ص(أمرها 

مؤّذن و کانت تؤّم أهل دارها.«
ابن خزیمه،)97(  حاکم نیشابوری)98(  و 
بیهقی از طریق راویان حاکم،)99(  و صاحب 
کنز العمال)100( همگی روایت ام ورقة را ذکر 
کرده اند. و البانی از عالمان معاصر با بررسی های 
خود در اسناد روایت، این حدیث را حسن دانسته  

است.)101(  
در اینکه این نماز برای اهل خانه بوده 
قید »فی  به  برخی  اما  یکسانند،  متون  همه 
الفرائض«  در آن نیز توجه بیشتری کرده اند.

)102(  و توانمندی او به عنوان  جامع قرآن مورد 
استقبال تفاسیر و عالمان علوم قرآنی نیز قرار 

گرفته است.)103(  
نیز حکم حضور زنان در  در زمان خلفا 
حتی  و  است.  بوده  جاری  همچنان  مساجد 
گفته شده زنان مستقاًل به امامت سلیمان بن 
نماز جماعت  در مسجد  انصاري  حیثمه  ابي 

مي خواندند.)104( 
نیز مردان و  بن عفان  زمان عثمان  در 
زنان در یک مسجد نماز جماعت مي خواندند 
و در زمان امیرالمؤمنین علی )ع( آنان به امامت 
اقامه   نماز جماعت  نام عرفجه   به  شخصي 
می کرده اند.)105(  این سنت در میان تابعان 
و اتباع آنان نیز جاری بوده است. چنانکه آمده 
است انس بن مالک که از شاگردان امام صادق 

)ع( بود در عقیق در دو فرسخي مدینه گاهي با خانواده و غالمان و کارگرانش 
نماز جمعه و جماعت مي خواند.)106( 

اهتمام ائمه طاهرین )ع( به نماز جماعت و عدم منع حضور زنان از سوي 
آنان در مساجد، نشانگر حضور زنان در مساجد در زمان ایشان نیز بوده است 
چنانکه امام باقر )ع( فرموده اند: نماز جمعه بر کسي که بتواند پس از نماز صبح 
به محل نماز جمعه برسد واجب است.)107(  و آن را از احکام اختصاصی مردان 

ذکر نکرده است.
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مسجد در زمان رسول خدا )ص( 
نماد پایگاه مشترک اجتماعی
 زنان و مردان بوده است.  

کارکردهای مسجد در زمان پیامبر 
عالوه بر جنبه های عبادی دارای 

جنبه های تبلیغی، سیاسی، اجتماعی، 
جهادی و رسانه ای نیز بوده است.

 اما جنبه عبادی آن ماالمال از 
فرهنگ سازی در جامعه ای بود 

که بنیادهای تبعیض را به
رسمیت می شناخت و در این پایگاه

 نه تنها فرودستان و بردگان را در کنار 
بزرگان و صاحب منصبان می نشاند 

بلکه زنان را در کنار مردان قرار می داد 
و از ظرفیت های ایمانی 

هر دو گروه بهره می گرفت و
 این نحوه عمل را در ساختار

 معنوی جامعه 
تزریق می فرمود.



بیعت پیامبر اسالم )ص( با مردان و زنان دومین گام برابری و 
عدالت جنسیتی اسالم

دومین حرکت بنیادی رسول خدا )ص( در توانمندسازی زنان مشارکت 
اجتماعی ایشان در مسائل سیاسی اسالم بوده است که با بیعت یکسان با زنان 

و مردان تحقق یافته است. 
پیامبر خدا )ص( پس از اعالم رسمی رسالت، در اّیام حج در سال یازدهم 
بعثت، با شش تن از قبیله خزرج دیدار و آنها را به اسالم دعوت نمود. آنها پس 
از پذیرفتن اسالم و بازگشت 
اسالم  تبلیغ  به  مدینه،  به 
پرداختند. تبلیغات پیگیر آنها 
سبب شد که گروهی از مردم 
مدینه اسالم را پذیرفتند و در 
دوازده  بعثت،  دوازدهم  سال 
مّکه  به  مدینه  اهل  از  نفر 
آمدند و در َعَقبه با پیامبر)ص( 
ایشان  با  و  کردند  مالقات 
چنین،  این  و  نمودند  بیعت 
سیاسی  حرکت  نخستین 
حکومت  تشکیل  برای 

اسالمی آغاز گردید.
عبادة بن صامت، ماجرای 
این بیعت را چنین گزارش می 
کند:  من هم با کسانی که در 
بیعت اّول عقبه حضور داشتند، 
بودم. ما دوازده مرد بودیم و با 
پیامبر خدا)ص( به بیعت زنان، 
بیعت کردیم.)108( و این در 
آن زمانی بود که هنوز جنگ 
این  با  بود،  نگردیده  واجب 
شروط که »چیزی را شریک 
خدا قرار ندهیم، دزدی نکنیم، 
زنا نکنیم، فرزندانمان را نکشیم، بّچه های نامشروعمان را به دیگری نسبت 
ندهیم، و در کار نیک از پیامبر)ص( نافرمانی نکنیم. و پیامبر)ص( فرمود: اگر 
به این شرط ها عمل کردید، بهشت برای شما خواهد بود، و اگر چیزی از این 
کارها را مرتکب شدید، سر و کارتان با خداست .  اگر خواست، عذابتان می کند 
و اگر خواست شما را می بخشد.)109(  این بیعت، در اصطالح سیره نویسان، 
»بیعة النساء« نیز نامیده شده است ؛ زیرا پیامبر)ص( در فتح مّکه نیز با زنان با 

همین شروط، بیعت نمود.
آنان در سال بعد، یعنی سال سیزدهم بعثت، 73 مرد و دو زن)110( را در 
اّیام حج به مّکه فرستادند و پیامبر )ص( در عقبه منی، مجّددا با ایشان بیعت 
کرد؛ اّما این بار، محتوای پیمان آنان، آغاز یک حرکت سیاسی و نظامی بود. به 
گزارش جابر، پیامبر)ص( به یکسان از زن و مرد آنان خواست که با شرایطی 
با وی بیعت کنند و فرمود: »با من بیعت می کنید بر این که در نیرومندی و 

سستی، از من حرف شنوی و فرمان برداری کنید، و در تنگ دستی و گشایش، 
انفاق نمایید، و امر به معروف و نهی از منکر کنید، و از بهر خدا بگویید و از 
سرزنش هیچ سرزنش گری بیم مدارید، و چون به میان شما آمدم، مرا حمایت 
کنید، آن چنان که از خودتان حمایت می کنید. در این صورت، بهشت برای شما 
خواهد بود. جابر می گوید پس از سخنان پیامبر)ص(، همه ما از جا برخاستیم و با 
ایشان بیعت کردیم.«)111(  این بیعت که در آن زنان نیز حضور داشته اند، زمینه 
ساز هجرت پیامبر)ص( به مدینه گردید. آیه هفتم سوره مائده و آیه پانزدهم 
سوره احزاب، بر اساس گفته شماری از مفّسران، به این بیعت اشاره دارد. نکته 
قطعی این بیعت هم پیمانی پیامبر اسالم )ص( با مردان و زنان به یک گونه 

است و شروط نامبرده با همه آنان یکسان است. 
بیعت های فردی و جمعی دیگری  پیامبر اسالم )ص(  اینها  بر  عالو 
نیز انجام می دادند که در آنها بدون توجه به جنسیت افراد بوده است.  بیعت 
مهاجرت به داراالسالم و بیعت در اولین جنگ رویاروی مسلمانان در بدر از این 
جمله اند. امام صادق )ع( متن یکی از بیعت ها را چنین اشاره آورده است: »لَّما 
)ص( إلَی الَمدیَنةِ . .. َو َحَضَر ُخروُجُه إلی بَدرٍ َدَعا الّناَس إلَی الَبیَعِة  هاَجَر النَّبِیُّ

مِع َو الّطاَعةِ.«)112(   َفباَیَع ُکلَُّهم َعلَی السَّ
بیعت رضوان در سال ششم هجری که در حدیبیه  انجام گرفت و از زن و 
مرد در این سفر پر جمعیت بدون لحاظ جنسیت ایشان بیعت گرفته شد.)113(  
و بیعت از مردان و زنان پس از فتح مّکه در سال هشتم هجری نیز از جمله 
یکسان سازی مردان و زنان در جنبش اجتماعی اسالم است که مفاد آن در آیه 
12 سوره ممتحنه آمده است: »دوری از شرک«، »پرهیز از دزدی و فحشا« و 
»مخالفت نکردن با پیامبر در کارهای نیک«. گرچه در غدیر نیز  بیعت با زنان 

و مردان بدون لحاظ جنسیت گزارش شده است. )114( 

بازگشت به جاهلیت و ناتوان سازی زنان
متاسفانه بعد از رسول خدا هر دو مکانیزم توانمندسازی زنان مورد نهی 
قرار گرفت و زنان را از بیعت در مسائل سیاسی و از خروج از خانه برای اقامه 

نماز در مساجد منع نمود. 
در کتب تاریخی در بیعت با زنان در ماجرای سقیفه بنی ساعده هیچ 
وفات  روزهای  اولین  در  مردان  رأی  به  بازگشت  و  است  نیامده  گزارشی 
پیامبر)ص( علنی گردید.)115(  عالوه بر آن در مقیاس گسترده ای منهّیاتی 
رایج گردید که اساساً جنس مؤنث را مخاطب قرار داده و ورودشان به مساجد 
را ابتداءاً محدود و سرانجام ممنوع ساخت و برای خروج زنان از خانه و رفتن به 
مساجد شروطی قرار داده شد. مثل اینکه این خروج زنان در شب باشد.)116(  
نباید عطر زده از خانه به قصد مسجد خارج گردند.)117(  باید با ظاهری بدبو 
و آشفته از خانه بیرون روند،)118(  و بعد از آن پیشنهاد خواندن نماز در خانه ها 
از راه رسیده است و این که خانه هایشان برایشان بهتر است.)119(  و بعد از 
آن، این که انتهای خانه ها )قعر بیوت( برای ایشان نیکوتراست.)120(  و سپس 
جریانی رشد کرد که به طور کامل زنان  را در حصار خانه می پسندید.)121(  
به گونه ای که اگر زنی از خانه به قصد مسجد بیرون آمده و بوی عطر از او به 

مشام می رسید متعرض او شده و وی را به خانه بر می گرداندند.)122(  
روایاتی از سخت گیری صحابه در این خصوص نیز گزارش شده است از 
جمله این که: ابن مسعود با آنکه خود مرد عبادت بود و بیش از روزه به نماز 
مشغول بوده است،)123(  زنان  را از مسجد کوفه بیرون می کرد،)124(  و به 
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سوی آنان سنگ پرتاب می کرد)125(  و در خطبه های جمعه به آنان می گفت: 
اینجا مجلس شما نیست به خانه هایتان بروید.)126( و عبداهلل بن عمر نیز چنین 

رفتاری با نمارگزاران زن داشت.)127(  
و بدین ترتیب هر دو یادمان توانمندسازی زنان به فراموشی سپرده شد و 
به تدریج در سالیان بعد عدم خروج زنان از خانه و رفتن به مساجد حکم شرعی 
پیدا کرد و متدّینان سرشناس هم خروج زنان  را به قصد مسجد و هر جای 

دیگری ممنوع نمودند. 
عبدالرزاق می گوید: »ابراهیم، یکی از تابعان سه زن داشت که حتی یک 
نفرشان هم در مسجد نماز نمی خواند.«)128(  آنها می گفتند »روایات اطالق 
خروج زنان  را با روایات مقّید به شب حمل کرده و اذن مذکور در روایات را فقط 
در شب می دانیم.«)129(  و این بدان دلیل است که آنها با لباس های کوتاه 
که ایجاد فتنه می کند به مسجد وارد می شوند و در ورودی درها مزاحم مردان 
می شوند.)130( این منهّیات همگی در قالب روایت آمده و به پیامبر و صحابه 
منسوب شده است. اما همه این بدگویی ها حاصل تغییرات فکری، فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی جامعه ی بعد از پیامبر)ص( بوده است که ضربات مهلکی را 
بر حضور اجتماعی زنان وارد کرده است. گرچه گسترش بی رویه ثغور مسلمانان 
در خأل مبانی عملکرد زنان و بدون آمادگی های فکری و فرهنگی برای تازه 
مسلمانان، پیامدهایی چون داستان پردازی قّصاص و تئوری سازی زاهدان و 
عابدان و تفسیر های عرب جاهلی و عوام اندیشی متشرعان در کنار فتوای 
فقهی عالمان که بسیاری در پناه دربارهای حکومتی ارتزاق می کردند، مجموعه 
سترگی از دستورالعمل های عملکرد زنان  را رقم زد که هرچه از آبشخور وحی 
دور می گردید بر محدودیت ها و ممنوعیت ها و تبعیضات زنان می افزود  و 
منظومه فکری و جهان بینی ای را در مورد زنان القاء می کرد که مجال برون 
رفت از آن هرگز به طور کامل میسر نگردیده و تا زمان معاصر نیز استمرار 

داشته است.
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طرح مسئله
به عقیدۀ ما خانواده در گذار تاریخ انقالب اسالمي، مثل خیلي از مسائل 
دیگر، فرازها و فرودهایي داشته است. صرف نظر از افزایش و ارتقاي محدود 
و سطحي در برخي از جنبه هاي مثبت و غیر قابل انکار، معتقدیم خانواده در 
برهۀ معاصر و در بحبوحۀ کنوني، در جنبه هاي منفي، دور از انتظار علیرغم 
هزینه هایي که از انقالب و در انقالب اسالمي براي آن شده، در ابعاد مختلف، 
به طور گسترده و عمیق دچار آسیب هاي جّدي، تلخ و گزنده اي شده است 

که به عقیدۀ ما این نیز غیر قابل انکار است.
کافي است واقع نگر بوده، اهل تخصص و تحلیل باشیم و با مطالعات 
تاریخي و اجتماعي و روان شناسِي اجتماعي در این مسئله ورود کرده، دور از 

تعّصبات باطل بیندیشیم و منصفانه نظر بدهیم.
یا از مسیر درک و فهم متن، به گزارش ها و پرونده هاي مستندي که در 
این زمینه در بخش حوادث روزنامه ها یا سایت هاي خبري معتبر و دادگاهها، 

درج و ثبت شده و مي شود، نگاهي بیفکنیم.
و یا از روزنۀ حواس ظاهري با درک و فهم دیداري و شنیداري، به دور و 
بر خودمان، به متن واقع، به اختالفات و منازعات تلخ خانواده ها در دادگاههاي 
خودمان نگاهي بیندازیم »رنگ رخساره خبر مي دهد از سّر ضمیر.« )1( 
همچنین به خبرهاي تلخ و ناراحت کننده اي که دربارۀ خانواده، واقعیت دارد 

گوش بدهیم.
به نظر ما حتي براي فهم و اقرار و اعتراف به وجود آسیب در خانواده، 
تخصص و ورود از راههاي فوق الذکر، الزم نیست، بلکه تجّسم، کافي است 
تا احتمال وجود آسیب  در خانواده را تصدیق کنیم و همواره براي مقابله با آن، 

عاقالنه آماده باشیم و عالمانه و درست، اقدامي بکنیم.
ما در این مختصر، آگاهانه و خیرخواهانه بر آنیم تا پاي عناوین اصلي و 
ریزعناوین مربوطه به شرح ذیل، به ابعاد آسیب در خانواده پرداخته، هشداري 

داده باشیم:
1. انکار واقعیت؛

2. واقعیت؛
2-1. قصور و تقصیر خانواده؛

2-2. قصور و تقصیر دستگاههاي حاکمیتي؛
2-3. قصور و تقصیر حوزه و روحانیت؛

3- حرف هاي آخر.

در همین ابتدا قابل ذکر اینکه: این یادداشت ها بیش تر ناظر به مطالعات 
میداني و ابعاد و عوامل عیني آسیب در خانواده ها نوشته شده و هدف از 
آن فقط آسیب شناسي است، ما این یادداشت ها را به خاطر خوشی بعضي 
از اشخاص و یا گروهها ننوشته ایم، چنانکه به آناني که دوست داشتند و 
دارند این حرف ها گفته نشود و این یادداشت ها انتشار پیدا نکند نیز اعتنایي 
نکرده ایم. »هرکه مي خواهد بگوید، هرچه مي خواهد، تلخ یا شیرین.« )2(  

»إِْن أُرِیُد إاِلَّ اْلِْصالحَ .«)3( 
من این حروف نوشتم چنانکه غیر ندانست

تو هم ز روي کرامت، چنان بخوان که تو داني)4( 
1. انکار واقعیت

متأسفانه در روزگار ما عده اي هستند که وجود آسیب در خانواده و جامعه 
و کشور عزیزمان را انکار مي کنند و بازشناسي اصل این آسیب ها و پرداختن 
شفاف به ابعاد و علل و عوامل آن را در همه جا، حّتي در مساجد و مجالس 
مردم ْنهاد، بر نمي تابند و معتقدند که این دست مسائل را نباید مطرح کرد؛ 
انگار براي خط دهي به ائمۀ جماعات و کارشناسان فن، از طرف بیگانه، 
مأموریت پیدا کرده اند! و معمواًل به اسم هاي مختلف و با بهانه هاي واهي، 
حتي در اصل و کّمیت و کیفیت طرح مباحث عقیدتي، معرفتي و تربیتي در 
مساجد و مجالس و محافل علمي و عمومي، با شیوه هاي سوخته و شناخته 
شده دخالت کرده، طرح بعضي از حقایق را برنمي تابند و با ریشخند و تحمیل 
فهم سطحِي خودشان، براي بزرگترهاي علم و عمل، تعیین تکلیف مي کنند 
و یکطرفه صالح مي دانند که فالن مسئله مطرح شود و یا یکطرفه صالح 

نمي دانند که فالن مسئله به اطالع جامعه برسد! 
صائب به پاي خویش زند تیشه بي خبر

 آن بي ادب که خنده به استاد مي زند)5( 
به نظر نویسنده، عالقه مندي این سطح از افراد و گروهها به خانواده 
و جامعه و کشورمان، و مخالفت هاي آنان با طرح آسیب هاي موجود، شبیه 
حکایت فردي است که مولوي در مثنوي معنوي خود، آن را به نظم کشیده 

است:
این حکایت بشنو از صاحب بیان

 در طریق و عادت قزوینیان 
بر تن و دست و َکتِفها بی گزند

از سر سوزن کبودیها زنند
سوی دالکی بشد قزوینیی
که کبودم زن بکن شیرینیی 

گفت چه صورت زنم ای پهلوان
 گفت برزن صورت شیر ژیان 

طالعم شیر است، نقش شیر، زن
 جهد کن رنگ کبودی سیر زن 

گفت بر چه موضعت صورت زنم؟
گفت بر شانه گهم زن آن رقم 

چون که او سوزن فرو بردن گرفت
درد آن در شانگه مسکن گرفت 

پهلوان در ناله آمد کای سنی
 مر مرا ُکشتی چه صورت می زنی ؟

گفت آخر شیر فرمودی مرا!
گفت از چه عضو کردی ابتدا؟

گفت از ُدمگاه آغازیده ام
 گفت ُدم بگذار ای دو دیده ام 

از ُدم و ُدمگاِه شیرم َدم گرفت
 ُدمگه او َدْمگهْم محکم گرفت 

شیر بی ُدم باش گو ای شیر ساز
که دلم سستی گرفت از زخم گاز

جانب دیگر گرفت آن شخْص زخم
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 بی محابا بی مواسا بی  ز رحم 
بانگ کرد او، کاین چه اندام است از او؟

گفت این گوش است ای مرد نکو
گفت تا گوشش نباشد ای حکیم 
گوش را بگذار و کوته کن گلیم 

جانب دیگر َخلِش آغاز کرد
باز قزوینی فغان را ساز کرد

کاین ِسُوم جانب چه اندام است نیز؟
گفت این است اشکم شیر ای عزیز

گفت تا اشکم نباشد شیر را
چه شکم باید نگار سیر را

خیره شد دالك و بس حیران بماند
تا به دیر، انگشت در دندان بماند
بر زمین زد سوزن از خشْم اوستاد
گفت در عالَم کسی را این فتاد؟!
شیر بی دّم و سر و اشکم که دید؟

این چنین شیری خدا 
خود نافرید)6( 

که  شده  دیده  گه گاه 
یاري گري  و  شلوغ بازي  با 
باني  و  مسئله  عالم  علیه 
غیر  و  مستقیم  جلسه، 
ناموفق  هرچند  مستقیم، 
بر  از آن  در صدد ممانعت 
دربارۀ  بخصوص  مي آیند. 
آسیب هاي  عوامل  و  علل 
انقالب و خانواده و جامعه، 
بر این باورند که به بعضي 
از چیزها اصاًل نباید اشاره اي 
شود یا جز از طریق محدود، 
مطرح  نباید  نظریه اي 
انسان  اوقات  گاهي  گردد. 
نتیجه مي رسد که  این  به 
اینها با نگاه خودخواهانه و 
ارتقاي  خود،  انحصاري 
آگاهي خانواده ها و 
تحقق جامعۀ 
لِم  سا
قي  خال ا
از  را 

طرف غیر خودشان بر نمي تابند و آن را بر ضرر خود و گروهشان گمان 
مي کنند و مي ترسند که نتیجه به نام دیگران تمام شود!

»الهي! اگر »حسن« جهّنمي است، جهّنمي عاقلي را رفیق او گردان.« 
 )7(

به خیال خام شان که حّتي پرداختن دلسوزانه و مخلصانه به این دست 
از مسائل در جاي خودش هم، براي انقالب و جمهوري اسالمي و عملکرد 
مقامات دستگاههاي حاکمیتي و باالدست، تهدید به شمار مي آید و به آنها و 
جایگاهشان آسیب وارد مي کند و باعث تقویت دشمن مي شود! ولي همانطور 
که نوشتیم: دردشان، درد فهم و جهل و حسادت و خودخواهي و انحصارطلبي 
است! و به حق که باید خود همین عدۀ چاپلوس جاهل و سطحي نگر و حسود 
را مانع و تهدید و آسیب جّدي در آگاهي بخشي و ارتقاي خانواده و جامعه، از 
جمله در حوزه هاي: سالمت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي که از انواع 
چهارگانۀ سالمت به شمار مي آیند برشمرد. بلکه نه فقط مانع که باید در ردۀ 
عوامل پیدایش و توسعۀ خانوادۀ ناسالم و جامعۀ معیوب، عامل مؤثر و دخیل 
در تخریب آرمان های انقالب و جمهوري اسالمي به حساب آورد. و باز بلکه 
باید آن را یکي از علل مهم آسیب در همدلي و وحدت و امنیت ملي جامعه 
برشمرد و جزو فتنه هاي مغفول و فراموش 

شده یا داراي حاشیۀ امن دانست.
گفتند لب ببند ز اسرار ما مگو

گفتم که خیر، نعرۀ تکبیرم آرزوست
از روزگار خویش ندارم جز این قدر
خوابم زیاد رفته و تعبیرم آرزوست 

که  آسیب شناسي هایي  آیا  هرحال  به 
آسیب شناسي  مثل  است،  ضروري  و  الزم 
 انقالب اسالمي و یا بررسي ابعاد آسیب هاي 
خانواده و...، به اینها لطمه مي زند؟ و اصاًل 
به حفظ و سالمت آنها و طول عمر همه، 
چیز  داستان،  که  البته  نمي کند؟  کمکي 
دیگري است که در این فرافکني سعي دارد 
تا از نظر خانواده ها، مخفي بماند، اما اشخاص 
بیدار و اهل هوش و دقت و نظر مي دانند که 
شیوۀ این دست و سطح از افکار، کم از کبک 
نیست که  خود را علني زیر برگ و برف، 

پنهان مي کند!
که  زحمت هایي  علیرغم  متأسفانه 

مردم  و  نظام  و  جامعه  و براي 
خانواده ها  کشیده مي شود 
برهان و  و  با حجت  و 
دالیل روشن، بعضي ها 
به آسمان فهم و آگاهي 

متأسفانه 
در روزگار ما 

عده اي هستند که
 وجود آسیب در خانواده

 و جامعه و کشور عزیزمان
 را انکار مي کنند 
و بازشناسي اصل

 این آسیب ها و پرداختن شفاف
 به ابعاد و علل و عوامل آن را

 در همه جا، حّتي در
 مساجد و مجالس مردم ْنهاد،

 بر نمي تابند و معتقدند
 که این دست مسائل
 را نباید مطرح کرد.
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برده مي شوند، باز از بي قابلیتي، خودشان را پرت مي کنند و بر زمین جهل و 
دست و پاي قرائت و تهمت و تکفیرشان پایین مي آیند و با پافشاري بر آن، 

موجب آزار همه مي شوند!
شاید انکار و مخالفت و واکنش این دست و سطح از افراد و گروهها، به 
خاطر منافعي است که در این شرایط دارند و یا بیش تر به این خاطر است که 
همیشه دور از واقعیت و وضعیت موجود، در جزیرۀ بستۀ خودساختۀ ذهني، 

سیر مي کنند!
به نظر این سطح از افراد، وقتي زبان کسي همچنان کار مي کند، باید 
از عمل جراحي مغز یا قلب او که مریض شده، صرف نظر کرد! شگفتا که 
بعضي ها هرگز فکر هم نمي کنند که اگر این دست مسائل)آسیب شناسي( 
این آسیب هاي موجود به  عالمانه و مخلصانه، مطرح نشود و نسبت به 
خانواده ها و جامعه، هشدار داده نشود و آنها آگاهي پیدا نکنند و از این خطرات، 
دور نشوند، با زیر خط فهم ها و حسادت ها و خودخواهي ها و انحصارطلبي ها 
و تفسیق و تلعین و تکفیرهاي زیانبار، بر سر خانوادۀ بیچاره چه خواهد آمد؟ 
و فرجام سالمت جامعه چه خواهد شد؟ به عالوه که واقعیت با این قبیل 

مخالفت ها و ممانعت ها، هیچ تغییري نمي کند و قابل انکار نخواهد شد. 
گر باده نهان کنیم، بو را چه کنیم؟

وین حال خمار و رنگ و رو را چه کنیم؟)9( 
بلکه ممکن است اوضاع را بدتر از این کرده و در گیرودار هواجس 

نفساني با لرزه اي کم ریشتر، بر سر همه، بسیار تلخ، آوار شود!
و باز البته ما در این مسئله با همه جور افراد و گروهي با شمارش زیر 

مواجهیم: 
- بي خبر و ساکت؛ 

- بااطالع و بي تفاوت؛ 
- آگاه و داراي منافع؛

- باخبر و منکر؛
- مّطلع و توجیه گر؛
- با اطالع و مبتال؛ 

- باخبر و بزدل؛ 
- مّطلع و مضطرب؛ 

- آگاه و مستأصل؛
- همچنین با اشخاص دانا و دلسوز و مخلصي مواجهیم که از واقعیت 
و وضعیت نگران کنندۀ خانواده و جامعه، به درستي اطالع دارند و به کژیها و 
آسیب هاي موجود در آنها معترضند، ولي علیرغم تالش در آگاهي بخشي، در 
فتنۀ َطنَطنه و ُطمطراق و تظاهرات و هوچیگري و جانبدارِي ویرانگِر جاهالنه 
و مقّدس مآبانه، با فرافکني و توهین و تکفیر و بي ادبیها، کالم و نظرشان 
آن گونه که باید تأثیر نمي گذارد و صدایشان به جایي که باید نمي رسد! در 
نتیجه، همیشه مّتهم و دل نگران، در مصیبتي دردناک، شکننده و غم انگیزي 
که دامن جمع خانواده و جامعۀ دیني و مذهبي ماها را گرفته است زندگي را 

تلخ مي گذرانند.
هرگز وجود حاضر غایب شنیده اي

من در میان جمع و دلم جاي دیگر است)10( 
به نظر نویسنده، حال اشخاص آگاه و متعهد و دلسوز و مخلص، در 

مواجهه و حشر و نشر جبري با این دست و سطح از افراد و گروهها، همان 
حالي است که براي مرحوم شهید استاد مطهري)ره( پیش آمده و از آن گفته 

است:
»برای من پیش آمده است که با اشخاصی در افق پایین، مجبور بوده ام 
ساعتی زندگی کنم، در عذاب الیم بوده ام. می دیده ام یک کلمه حرف ندارم با 

آنها بزنم! گویی همۀ معلوماتم را فراموش کرده ام!« )11( 
چو تیر از آن ِچلّه، که َرسته مي مانم
سپنِد در آتش، که َجسته مي مانم
به کوزه اي در هم شکسته مي مانم
چو رشته اي از هم گسسته مي مانم

به روي آن کس در که بسته مي مانم
کسي نمي داند، ولي تو مي داني

هواي دل از غم، گرفته چون ابرم
ببارم از دیده اگرچه در صبرم
گواه من با من، فشار بر صدرم

َقَسم که من زنده، نمرده در قبرم
دروِن تاریکي، چرا َو این قدرم؟

کسي نمي داند، ولي تو مي داني)12( 
2. واقعیت :

با مطالعات میداني دربارۀ آسیب هاي خانواده و تطبیق آنها با گزاره هاي 
دیني، عالوه بر شناخت و تأیید و اعتراف به وجود آسیب در خانواده، مي توان 
زمینه و موطن و جنس و نوع این آسیب ها را نیز تا اندازه اي شناخت و به 
تحلیل آنها پرداخت و قدم مفیدي را براي شروع آسیب زدایي جّدي در خانواده 

برداشت.
من آنچه شرط بالغ است با تو مي گویم

تو خواه از سخنم پند گیر و خواه مالل)13( 
به طور کلي مي توان آسیب هاي خانواده را در دو ردۀ کلي دسته بندي 

کرد:
الف( نگرشي؛

ب(  گروشي / گرایشي.
به نظر ما با بررسي زمینه ها و علل و عوامل دورن ْکشوري، قصور 
و تقصیر در دو مورد فوق را هم باید به گردن خانواده گذاشت و هم به 
گردن دستگاههاي حاکمیتي بخصوص بعضي از اشخاص حقیقي که در 
آن ورود دارند؛ به دیگر بیان: صرف نظر از تأثیر منفي زمینه ها و علل و 
عوامل برونْ کشوري و جهاني در نگرش و گروش نامطلوب خانواده، - که تا 
پشت سنگر خانواده آمده، در جاي خود قابل توجه و بررسي است، - بعضي 
از زمینه ها و علل و عوامل درون ْکشوري را باید »قصور و تقصیر خانواده« 
تقصیر دستگاههاي حاکمیتي«، همچنین  و  را »قصور  برخي  و  دانست 

دسته اي را هم مشترک بین هر دو بررسي کرد.
2-1. »قصور و تقصیر خانواده«

در این قسمت، اندازۀ مجال، مختصر فقط ذیل دو عنوان: »عدم درک 
درست از تشکیل و نیازها و وظایف خانواده« و »ضعف اعتقادي و نداشتن 

جهان بیني توحیدي« به قصور و تقصیر خانواده اشاره مي کنیم:
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الف( عدم درک درست از تشکیل و نیازها و وظایف خانواده
بدون سوءظن و خرده گیري، متأسفانه غالب زوج ها با ضعف فکري و 
عدم رشد الزم عقالني، درک درستي از اصل و چرایي تشکیل خانواده ندارند! 
دغدغه هاي اصلي آنها تأمین سطحي نیازهاي مادي و ظاهري و ابتدایِي 
تولید مثل، خوراک، پوشاک،  نیازهاي جنسي،  تأمین  صرف است؛ مثل: 
مسکن، وسیلۀ نقلیه، بازارگردي، تلفن همراه، گوشیهاي جدید، شبکه هاي 
مجازي، تلویزیون، فیلم، گشت و گذار و معاشرت هاي بي حساب و بدون 

حّد و مرز!
متأسفانه غالب والدین درک درستي نسبت به اینکه خانه و خانواده،  
اولین و مهم ترین محیط تربیتي است ندارند! دغدغه هاي اصلي آنها در تربیت 
فرزندان، همین تأمین نیازهاي مادي و ظاهري و ابتدایي است که یاد کردیم! 
آنها طرح و نقشه و اولویتي براي تربیت فرزند در طول و عرض و عمق 
همین نیازهاي الزم، در دل خانه و خانواده ندارند! بخصوص خانواده هاي 
و  به گوشي  آنها  افراطي  وابستگي  و  تعلق  و  اشتغال  که  جدیدالتشکیل 
شبکه هاي مجازي، آنان را از دور و بر و خانه و خانواده و بچه ها غافل تر 

کرده است!
با سوگ و أسف، غالب زن و مرد به عنوان جنس مکّمل، نمي دانند 
که خیر و بهترین شدن هرکس، از خانه و خانواده شروع مي شود و باز باید 
این خیر و بهترین بودن در یک دور منطقي و معقول در جامعه، به خانه و 
خانواده بر گردد؛ آنها باید از جمله با این نگاه، زندگي مشترک را جّدي بگیرند. 
بدیهي است که بدون این نگرش اگر بچه ها در خانه و خانواده، در مسیر خیر 
و بهترین شدن، بار نیایند و تربیت نشوند، جامعه، فاقد خیر و بهترین مي شود، 
یا آن را در این مسیر، کم تر مي توان دید و یا خدا که نخواسته بیش تر در مسیر 
شّر و بدترین، دیده مي شوند و باز این فقد و فقر با آثار شوم، به خود خانه و 
خانواده باز خواهد گشت و دود فتنۀ آن به چشم خود خانواده خواهد رفت، که 

متأسفانه رفته است و با بي خیالي  خیلي ها هنوز هم ادامه دارد!
پدر یا مادر و یا هردو غالباً خیال مي کنند، بچه ها باید در محیط مدرسه 
تربیت بشوند نه در خانه و خانواده! یا بیش تر در آنجا! یعني این مسائل فقط 
به عهدۀ مدرسه و آموزش و پرورش و دانشگاه و وزارت علوم و حوزه و 
حکومت است. براي تصدیق این نظر، کافي است صداي غرزدن هاي - بجا 

و نابجاي- انها را در این زمینه بشنویم.
اگر مدرسه و دانشگاه و حوزۀ معهود، به خاطر ابتالئات و بعضي از 
آدم هاي گرفتاري که دارد نتواند این توقع والدین را حتي بجا برآورده سازد، 
والدین در صورتي که فرزندشان دختر باشد مي گویند: شوهرش بدهیم تا 
خوب شود، یا اگر پسر باشد مي گویند: برایش زن بگیریم تا خوب بشود. معلوم 
مي شود که این نگاه و نگرش اصاًل درک درستي از پدر و مادر شدن خودش 
نداشته! و درست وقت تربیت فرزند، خواب بوده! یا به کار دیگري سرگرم 

بوده! و نگرش و دغدغه هاي دیگري داشته! و متأسفانه هنوز هم!
زیاد دیده شده و مي شود که بار خودشان را روي دوش مدرسه و دانشگاه 

و حوزه و جامعه و یا با ازدواج، روي دوش دختر و پسر مردم مي  گذارند!
در صورتي که بچه ها میوه هاي درخت خانواده اند. این میوه ها باید روي 
درخت یعني در دل و دامن خانواده برسند نه باري بر دوش و دامن تربیت 
دیگران و نه در انبار و سوله ها و یخچال هاي صنعتِي بیرون خانه و خانواده! 

بچه ها به محضي که روي درخت خانواده رسیدند باید چیده شوند و در مزرعۀ 
خانوادۀ جدید، پرورش یافته، حیات و تربیت خودشان را توسعه یافته، ادامه 
بدهند. طبیعتاً فرزندي که مانند میوۀ کال و سوله اي و یخچالي، با اخالق 
و تربیت یخي و مجازي به جامعه عرضه شود و یا با دختر و پسر تربیت 
شده اي پیوند زده شود، صد البته ناسازگار با طبایع طبیعت طلب، بي نتیجه، اثر 
معکوس و تحمیالت تلخي را به دنبال خواهد داشت! براي همین است که 
وقتي والدین، خشت اول تربیت را در کانون خانواده، نارج، کج مي گذارند، البته 

که با خشت هاي  دیگر روي آن، تا ثریا مي رود دیوار کج!
چون گذارد خشت اول بر زمین معمار کج
گر رساند بر فلک، باشد همان دیوار کج

راست شو صائب، نخواهي کج اگر آثار خویش
سایه افتد بر زمین، کج، چون بود دیوار کج)14( 

متأسفانه با این همه امکانات و مراکز و مؤسسات و رسانه هاي فرهنگي 
و آموزشي در کشور، باز با زنان و مردان و دختران و پسراني مواجهیم که با 
اینکه به تغییرات ظاهري جامعه و خانواده ها توجه دارند و این تغییرات را درک 
کرده و خودشان را با آن تطبیق مي دهند و عدم تطبیق با این دست مسائل را 
نشانۀ عقب ماندگي مي دانند، - مثل تأثیر مفرط از ُمد و مدل پوشش! گرایش 
افراطي به داشتن گوشیهاي هوشمند! داشتن خودروي شخصي! هجوم زنان 
و دختران براي گرفتن گواهینامۀ رانندگي! و شخصیت دانستن این امور!!! - 
اما نسبت به معناي زندگي و تشخصات واقعي و حقیقي، تغییر و تحول و 
ارتقاي فکري و معنوي، درک و تمایل کم تري از خود نشان مي دهند! بلکه در 
مقابل آن جبهه مي گیرند و با فرافکني مثاًل همۀ روحانیون یا همۀ مسؤولین 
را اهل عمل نمي دانند و با مقصر خواندن آنها، رویکردهاي دیني و مذهبي را 
برنمي تابند! تو گویي در مرتبه اي از نگرش و گروش، تصمیم خود را گرفته، 
جا خشک کرده  و با رضایت کامل به آن چسبیده اند! و چنانکه مي بینیم 
علیرغم تشکیل خانواده در سال هاي دور یا نزدیک، هنوز درک درستي نسبت 
به اصل و چرایي تشکیل و تشخصات حقیقي گروه خانواده ندارند! کماالت 
فردي را نمي شناسند! چه رسد به کماالت گروهي! بخصوص گروه خانواده! 
همچنین دربارۀ لّذات مربوطۀ طبیعي و مرتبط، درک و تلّقي درستي ندارند! 
و حتي تعریف صحیحي و نظر قابل قبولي مثاًل از سالمت جسمي، رواني، 
اجتماعي و معنوي در حّد خودشان هم نمي توانند ارائه کنند! به عنوان مثال: 
اگر صدا و سیما به میان آنها برود و دربارۀ شاخصه هاي سالمت و موفقیت 
و مقاومت و استحکام گروه خانواده، از آنها بپرسد غالب جواب ها تقلیدي و 

کلیشه اي و بسیار سطحي و گاه پوچ خواهد بود!
عجیب است که علیرغم توجه به ظاهر زندگي، باز غالباً نسبت به 
هشدارهاي عیني در جامعه که براي دیگر خانواده ها پیش آمده و آنها را نیز 
درگیر ساخته، مثل اعتیاد بي توجه هستند! با اینکه زندگي همۀ شهروندان، 
و  تبلیغ  و  بنرهاي هشدار  خانواده ها،  و  مردم  احاد  ادراک  و  مقابل چشم 
دعوت به حساب مي آیند، ولي بسیاري از خانواده ها بخصوص از کنار همین 

هشدارها، خیلي بي توجه و سرسري مي گذرند!
»َو لََقْد أََضلَّ ِمْنُکْم ِجباِلًّ َکثیراً أَ َفلَْم تَُکونُوا تَْعِقُلوَن.« )15( 

)شیطان گروه بسیاري از شما را گمراه کرده است، آیا اندیشه نمي کردید؟(
تاوان این بي توجهي، ابتالي نقد و یا نه چندان دور همۀ خانوادها شده 
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و باز هم خواهد شد. با اینکه با نگاه لقماني به آسیب هاي موجود مي توانستیم 
غیر مستقیم، آموزش رایگان را دریافت کنیم و تهدید ابتال و بي ادبي را براي 
خودمان به فرصت سالمت و ادب، تبدیل سازیم و بر اساس آن، نقشه اي 
عکس وضعیت موجود براي مبتال نشدن خودمان و خانواده هایمان طرح ریزي 
و مهندسي کنیم و با التزام عملي به آن، حّتي براي اصالح آسیب هاي موجود 
در جامعه و کمک به ادب و سالمت دیگر شهروندان و گروهها و خانواده ها 

نیز مفید باشیم.
باور کنیم که ما پس از پیروزي انقالب اسالمي، علیرغم نعمت هایي 
که خداوند متعال به ما ارزاني داشته، دربارۀ خانواده، دیر کرده ایم که گیر 

کرده ایم!
ُیَغیُِّروا ما  َقْوٍم َحتَّی  أَنَْعَمها َعلی   نِْعَمًۀ  ُمَغیِّراً  لَْم َیُک   َ بِأَنَّ اهللَّ »ذلَِک 

َ َسمیٌع َعلیٌم.« )16(  بِأَنُْفِسِهْم َو أَنَّ اهللَّ
(این ]کیفرها[ بدان سبب است که خدا، هیچ نعمتی را که به گروهی 
داده، تغییر نمی دهد، تا اینکه آنچه را در خودشان است تغییر دهند؛ و اینکه 

خدا، شنوای داناست.(
ب ( ضعف اعتقادي و نداشتن جهان بیني توحیدي

ضعف اعتقادي و نداشتن جهان بیني توحیدي و پیدایش تغییرات نرم 
در تمایالت عقیدتي، اخالقي، گرایش هاي بي اساس در سبک زندگي و 
رفتارهاي فردي و گروهي و اجتماعي را باید از جمله قصور و تقصیر خانواده ها 
برشمرد. آنها هم یاد گرفته اند که زیر تظاهرات کاذب، خودشان را پنهان کنند! 
ولي به قول حکما: »القسر الیدوم«)17(  این حالت و طبیعت شان، دوام ندارد 
و در جایي حقیقت، درز پیدا کرده و رازشان برمال مي شود. متأسفانه تغییرات 
معهود و مشهود در نگرش و تلقي بعضي از افراد و گروهها و خانواه ها از 
زندگي، تصویر دائره و میداني شده است که خالي از خداست و در آن، همه 
چیز مباح است! آنها با همین نگرش، گروش و گرایش دارند و زندگي را 

منهاي خدا مي گذرانند!
به عقیدۀ ما افول و سقوط و هبوط خانواده ها از جهان بیني توحیدي، راه 
نفوذ اسیب هاي جدي را براي آنها و همه، پدید آورده است! مانند بي اعتنایي 
به تعالیم دیني! بي مباالتي در عمل نسبت به احکام شرعي! مثاًل: بي مباالتي 
نسبت به احکام دیداري: نشستن پاي شبکه هاي کذایي ماهواره و اعتیاد به 
آن! دیدن تصاویر مبتذل، مستهجن در شبکه هاي مجازي و اعتیاد به آنها! 
شکسته شدن قبح دیدن این دست تصاویر و تعریف و ترویج و ارسال آن 
براي دیگران بدون ذّره اي شرم و حیا! بي مباالتي نسبت به احکام شنیداري 
و شنیدن موسیقي ها و ترانه هاي واقعاً مبتذل! همچنین گرفتار شدن در مراکز 
فساد و معاشرت هاي بي حّد و حصر و غیر منضبط خانوادگي را باید نتیجۀ 

همین تنّزِل و قصور و تقصیر خانواده در جهان بیني توحیدي دانست.
به عقیدۀ ما: ضعف اعتقادي و نداشتن جهان بیني توحیدي و افول و 
هبوط و سقوط  در این زمینه، از بعضي ها به یک آدم و گروه بي هدف، 
پوچگرا، بي تفاوت نسبت به ارزش ها، دم غنیمت شمار، اپیکور و آني گذري 
ساخته و در ظاهر و سبک زندگي شان نیز بروز یافته و آنها را غیر قابل 
قبول، تغییر داده است! روابط نامشروع و طالق هاي غیر رسمي و عاطفي را 
که در روابط خانوادگي النه کرده، و نیز طالق هاي رسمي را که به کمین 
نشسته و هر لحظه خانواده اي را در دام خود، شکار مي گیرد، باید از آثار منفي 

همین تنّزل جهان بیني توحیدي و نفوذ نگرش هاي آسیب دیده و گرایش هاي 
ویرانگر دانست.

خداوندا!
پناهم ده از آنچه مي هراسم

که با دنیا همیشه در تماسم)18( 
خانواده  تقصیر  و  قصور  باید جزو  که  دارد  وجود  دیگري هم  موارد 

برشمرد؛ مثل:  
- عدم معرفت درست نسبت به لوازمات و آسیب هاي زمان و قرائت هاي 

نادرست از تقابل سنت و مدرنیته!
- تغییر مالکات و مصالح در خانواده. معیارها و مالکات و مصالح 
در خانواده ها با القاي مستقیم و غیر مستقیم اشخاص حقیقي و حقوقي، 

بخصوص با آمدن وسایل و وسایط نوآمد، نادرست تغییر کرده است!
- غالباً نسبت به نگرش ها و گروش ها، آگاهي ندارند!

گرایش، دست کم  و  در گروش  را  نگرش  تأثیر  وقت ها  بیش تر   -
مي گیرند!

- قرائت هاي سطحي و نادرست و خرافي از دین و مذهب دارند، زیاد، 
خیلي زیاد!

- بسنده کردن به آموزش دیني بدون اینکه به آن اعتقادي وجود داشته 
باشد!

- ارتباط عادت گونه و ارثي با دین و مذهب و آموزه هاي دیني و مذهبي!
ما را رها کنید در این رنج بي حساب

با قلب پاره پاره و با سینه اي کباب)19( 
2-2. قصور و تقصیر دستگاههاي حاکمیتي

در این قسمت، قصور و تقصیر دستگاههاي حاکمیتي بخصوص برخي 
از اشخاص حقیقي که در آن ورود دارند را دربارۀ خانواده، مختصر فقط ذیل 
دو عنوان »ضعف مدیریت اقتصادي در معیشت خانواده« و »فقر مربیان و 

فقدان مربّي حقیقي فرهنگي« یاد مي کنیم:
الف( ضعف مدیریت اقتصادي در معیشت خانواده

1. مسئلۀ معیشت،  بیکاري، رکود اقتصاد خانواده، نبود نقدینگي در 
خانواده، غالب خانواده ها را مستأصل و نسبت به خیلي چیزها بي اعتماد، و 
متأسفانه به دالیلي که پوشیده نیست نسبت به دین و احکام آن بي اعتنا 

کرده است!
2. دغدغۀ معیشت خانواده ها، والدین را تا دیروقت دور از خانه و خانواده 
برده است. طبیعي است که وقت کم تري را براي بودن در کنار هم و حشر و 
نشر با فرزندان داشته باشند! آنها فکر مي کردند با تالش مضاعف اقتصادي 
و تأمین نیازهاي بچه ها، آنها قدرشناس و خوب و درست بار مي آیند. در 
صورتي که خأل والدین در کنار فرزندان، فرصت مفتي را براي فرهنگ هاي 
فرصت طلب به بار آورده، تا اندازه اي که به اعتراف خیلي از خانواده ها بعضي از 
بچه ها بر خالف انتظار آنها، جور دیگر بار آمده اند! مانند بوته یا گلي ناخواسته 
که در گوشۀ باغچۀ حیاط خلوت، نه با پرورش و نگهداري، بلکه گویا خودرو با 
نشانه هایي از بی نزاکتی، بی ادبی و بی تربیتی در گفتار و رفتار، رشد کرده  باشد!

3. دخالت مدیریت هاي شبه دولتي، نابلد، ضعیف با نظرهاي ناپختۀ 
اقتصادي در تولید و صادرات و واردات، در روند مدیریت هاي علمي، قوي، 
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مجرب، با نظرهاي پخته، و حّتي در مجاري صادرات و واردات قانوني،  تأثیر 
منفي گذاشته است! همچنین در معیشت و اقتصاد خانواده، آثار بدي داشته و 
آسیب هایي را در آن از خود به جا گذاشته است. این مسئله، از جمله مسائل 
مهمي است که همه فهم است و در اینجا چندان به شرح و بسط نیاز ندارد. 

»سخن ها مي توانم گفت،
غم نان اگر بُگذارد.« )20( 

به عالوه که زیاد به آن پرداخته شده و حتي دستاویز برخي ها براي 
توجیه و تجویز ارتکاب ها و انحراف هایشان نیز شده است! و البته قصور و 
تقصیر دستگاههاي حاکمیتي بخصوص عده اي از اشخاص حقیقي که در آن 
ورود دارند، دخالت سازمان هاي شبه دولتي و افراد ناالیق با دکتراي جّدي ولي 

غیر جّدي در این خصوص، بسیار قابل تأمل بوده و هست.
من از مفصل این نکته، مجملي گفتم

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل)21( 
3. به نظر نویسنده، البته اگر در شرایط و وضیعت موجود، آرزوي صرف و 
آرماني به حساب نیاید و زمینۀ تحقق داشته و موانعي هم نداشته باشد، خوب 
است که خانواده ها نیز در برابر ضعف مدیریت اقتصادي و کشمکش هاي 

و  سیاسي  و  جناحي 
دولتي ها،  شبه  دخالت هاي 
براي  طرحي  تدبیر،  با 
اقتصاد مقاومتي و کاهش 
خودشان  وابستگي  میزان 
سوء  از  تا  باشند  داشته 
و  اقتصادي  مدیریت هاي 
دعواهاي جناحي و تغییرات 
دخالت هاي  و  سیاسي 
قلدرمآبانه، آسیبي به گروه 
»ان  آنها  و  نرسد  خانواده 
همۀ  از  تعالي«  اهلل  شاء 
آسیب هاي احتمالي در امان 

بمانند. 
من از بازوي خود دارم 

بسي شکر
که زور مردم آزاري 

ندارم
سري دارم چو حافظ 

مست لیکن
به لطف آن سري 

امیدوارم)22( 
و  مربیان  فقر  ب ( 
حقیقِي  مربّي  فقدان 

فرهنگي؛ 
و  مدارس  در 
حّتي  و  دانشگاهها 

و  رسالتي  مقام  عنوان  به  تعلیم،  مقام  به  کمتر کسي  علمیه،  حوزه هاي 
نظریه سازي و تربیت صاحب نظر، نگاه مي کند! شاید به این خاطر است که 
متأسفانه بیش ترشان این کاره نیستند و شاید از جمله بیش تر به خاطر همان 
»ضعف مدیریت اقتصادي در معیشت خانواده« که همه را درگیر کرده، اینجا 
نیز باعث شده تا عهده داران مقام تعلیم و تربیت، به این مقام مثل شغل هاي 

دیگر با دید تجارت و کاسبي و منبع درآمد، نگاه کنند!
ما در سال هاي پیش، اواخر دهۀ 60 و اوایل دهۀ 70، گرفتار افراد تنبل 
و حقه بازي شده بودیم که با ترفندهاي مختلف، باواسطه و بي واسطه به 
دروغ براي خودشان، سابقۀ حضور در جبهه هاي جنگ تحمیلي و درصدهاي 
جانبازي، جعل کرده بودند!  و یا در ادامۀ همان سال ها مدرک هاي جعلي 
تحصیلي را براي خودشان یا فرزندان و بستگان شان خریداري کرده بودند! و 
متأسفانه در سال هاي اخیر، در حوزه و دانشگاه و مؤسسات علمي - آموزشي، 
گرفتار دغل بازهایي شده  ایم که به طور علني با پایان نویسي هاي نیابتي، 
مدرک کارشناسي ارشد یا دکترا و معادل، دریافت کرده و مي کنند! بعضي 
از آنها معتقدند اگر به فالن پست برسند چندین برابر هزینه هایي که کرده اند 

به آنها بر خواهد گشت!
با اینکه اینها:

1. برخالف قانون وزارت علوم است!
2. بر خالف قانون استخدام به شمار 

مي آید!
دیگري  حق  تصاحب  و  غصب   .3

محسوب مي شود!
آن حرام  اساس  بر  دریافت حقوق   .4

است؛
5. انصراف و توبه دارد؛

6. و از اساس، تقلب و فریب و دروغ 
فعلي است و شرعاً حرام است.

نکتۀ قابل تأمل اینکه: برخی مردم بویژه 
این جماعت، دروغ را بخصوص دورغ فعلي را 
دروغ و موجب فسق و مخالف طاعت و نشانۀ 
نافرماني از احکام خداي متعال نمي دانند! با 
اینکه دانشمندان اسالمي دروغ فعلي را هم 

دروغ شمرده اند: 
من  بغیره  أو  باللسان  کان  »...سواء 
الجوارح، کالید و غیره، لتصور الکذب الفعلي 

أیضا.« )23( 
»الصدق و الکذب أصلهما في القول ... و 
یستعمالن في أعمال الجوارح، فیقال: صدق 
في القتال إذا وفي حقه، و فعل علی ما یجب 
و کما یجب، و کذب في القتال إذا کان علی 
خالف ذلک، قال اهلل تعالی:« رِجاٌل َصَدُقوا ما 
عاَهُدوا اهللَّ َعلَْیِه« أي حققوا العهد بما أظهروه 

من أفعالهم.« )24( 

عجیب است که
 علیرغم توجه به 

ظاهر زندگي، 
باز غالباً نسبت به

 هشدارهاي عیني در جامعه
 که براي دیگر خانواده ها 

پیش آمده و آنها را نیز درگیر ساخته،
 مثل اعتیاد بي توجه هستند!

 با اینکه زندگي همۀ شهروندان،
 مقابل چشم و ادراک احاد مردم

 و خانواده ها، بنرهاي هشدار و تبلیغ
 و دعوت به حساب مي آیند، 
ولي بسیاري از خانواده ها

 بخصوص از کنار همین هشدارها،
 خیلي بي توجه و سرسري 

مي گذرند!

24 سال دوم/ شماره دوازدهم/
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 ُ مرحوم طبرسي ذیل آیۀ 10 سورۀ بقره: »ِفي ُقُلوبِِهْم َمَرٌض َفزاَدُهُم اهللَّ
َمَرضاً َو لَُهْم َعذاٌب أَلِیٌم بِما کانُوا َیْکِذبُوَن« نوشته است:

»و الکذب ضد الصدق و هو الخبار عن الشي ء ال علی ما هو به و 
الکذب ضرب من القول و هو نطق فإذا جاز في القول أن یتسع فیه فیجعل 
غیر نطق ... جاز أیضا في الکذب أن یجعل غیر نطق... فیکون في ذلک انتفاء 
لها کما أنه إذا أخبر عن الشي ء بخالف ما هو به کان فیه انتفاء للصدق أي 

کذب.« )25( 
و نیز فقهاء به استفتائات در این خصوص پاسخ داده  و حکم شرعي آن 

را بیان کرده اند. )26( 
متأسفانه از جمله همین  جور آدم هاي نااهل در مناصب مدیریتي و مراکز 
علمي و فرهنگي و ... نفوذ پیدا کرده، جایگاههاي مدیریتي و آموزشي و... را 
اشغال کرده اند! چیزي که قلب رزمندگان واقعي و جانبازان حقیقي و تحصیل 

کرده هاي جّدي را به درد مي آورد!
اینها معمواًل چند هدف را دنبال مي کنند که از جمله مهم ترین آنها 

عبارت اند از:
- اثبات و فروش ُپز و مقام به اطرافیان که ما سطوح عالي ارشد و دکترا 

را گذرانده ایم!
یا فالن  دانشگاه  )کاذب( در هیأت عملي فالن  - عضویت علمي 

پژوهشگاه و یا فالن حوزه!
- رسیدن به پست هاي مدیریتي با تفاخرات تصنعي و آلوده!

- دریافت حقوق بیش تر، با دوز و کلک!
- طبقه سازي در جامعه و هم کیسه و هم کاسه شدن با افراد و گروههایي 
که در نگرش و گروش سیاسي و اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي شبیه آنها 

هستند.
»تَشابََهتْ  ُقُلوبُُهْم َقْد بَیَّنَّا اآْلیاِت لَِقْوٍم ُیوِقُنوَن.« )27( 

)دل ها - افکار- شان شبیه هم است، ما آیات و نشانه ها را براي مردمي 
که یقین دارند بیان کردیم.(

»لََعْمُرَک إِنَُّهْم لَفي  َسْکَرتِِهمْ  َیْعَمُهوَن.« )28( 
)به جان تو قسم، آنها در مستي خودشان فرو رفته سرگردانند.(

این مسئله، ُمسري، مشابه مسئلۀ هرمي و عنکبوتي، کم و زیاد در همۀ 
رده، علناً جلوي چشم همۀ مردم جامعه و بخصوص در درون خانواده، خود 
را مخفي کرده است. به عقیدۀ ما این همان »اختالس نرم« با مدرک جعلي 
است که البته ظاهراً قانوني با صدور فیش هاي حقوقي در هر ماه به طور 
رسمي دریافت مي شود! متأسفانه با اینکه مسئلۀ انقالبي بودن دوباره احیا شده 
گویا یک انقالبي هم پیدا نمي شود که دربارۀ تأثیر این لقمه ها که بر اعتقاد و 
اخالق و رفتار کل جامعه بخصوص خانوادۀ  بیچاره، اثر بد گذاشته و قیامتي 
برپاکرده است چیزي بگوید و کاري بکند! و جلوي ورود و نفوذ و دخالت 
این دست و سطح از افراد نااهل را در مراکز علمي حوزوي و غیر حوزوي و 
دستگاههاي فرهنگي و برنامه ریز و تأثیرگذار، بگیرد؟! انگار نه انگار که قرار 
بود به فرمان آن سفرکرده به معراج: امام راحل)ره(، نگذاریم انقالب به دست 

نااهالن و نامحرمان بیفتد. )29( 
بازدارنده  قانون  اجراي  و  تصویب  از ضرورت  نظر  اي کاش صرف 
از سوي دستگاههاي مربوطه در این خصوص، یکبار مسئولین مربوطه 

بخصوص آنهایي که خودشان مبتال نشده اند بیایند از باال تا پایین در کل 
دستگاههاي حاکمیتي، بخصوص بعضي از اشخاص حقیقي که در آن ورود 
دارند و ادعاي دفاعشان از انقالب اسالمي عزیز، گوش فلک را کر کرده 
است، پیگیر باشند و جستجو کنند که چنین افرادي که گاه حتي نمي توانند 
انشاي یک نامۀ اداري را با امالي درست بنویسند،  چگونه توانسته اند در 
راستاي تولید اندیشه و علم، و به منظور توسعۀ انقالب اسالمي در زمینه هاي 
مختلف و ... با اجیرکردن دیگري و پرداخت پول، پایان نامه بنویسند؟! و البته 
باید از همۀ داوران و اساتید راهنما و مشاور معرفت گرا هم که در این خصوص 
دریافتي داشته اند بدون استثنا پرس و جو شود که چگونه این جماعت فریبکار 
توانسته اند در طول نگارش و در جلسۀ دفاعیه لو نروند و به راحتي از فیلتر نقد 
و دّقت علمي آنها که شاید فرهیختگان جامعۀ علمي ما به شمار مي آیند عبور 
کنند؟! و مدرک علمي سطح عالي را به دروغ به نام خودشان رسماً دریافت 
کنند؟! و بنر و تابلوي مدرک گرایي صرف را جاي معرفت گرایي، جلوي چشم 
همه، فرهنْگ معرفي نمایند و طلبه ها و دانشجویان را غیر رسمي به این مدل 

پایان نامه نویسي، دعوت کنند؟!
آیا اینها در عداد عدم التزام به انقالب و اسالم نیست و رّد صالحیت 
ندارد؟! یقیناً با بر مال شدن ماجرا و قطع دریافتیهاي غیر قانوني و عزل 
از اشخاص  برخي  ناالیق در همۀ رده هاي حاکمیتي بخصوص  مدیران 
حقیقي که در آن ورود دارند،  میزان انقالبي بودن همه، معلوم مي شود. به 
اعتقاد نویسنده، استفاده از این دست و این سطح از افراد که تعدادشان هم 
متأسفانه کم نیست حتي براي الي جرز انقالب اسالمي عزیز، بخصوص و 
بخصوص دربارۀ مسائل فرهنگي کشور و بویژه براي خانوادۀ بیچاره، به هیچ 
وجه من الوجوه، صالح نیست و ضرر و خطر جبران ناپذیري دارد که البته تا 

کنون نیز داشته است!
در حضرت شیخ ار نفسي سرد بر آمد

معذور بدارید که دل در خفقان است)30( 
ج( تضاد و تناقضات گفتاري و عملي در درستگاهها و سازمان هاي 

حکومتي؛ 
کتمان حقایق و تناقض گویي و دروغ هاي بدون قبح و ترس، جلوي 
چشم و درک و فهم همه بخصوص خانواده ها، همیشه توهین به شعور آنها 
به شمار مي آمده و آسیب هاي ویرانگري را بر ظاهر و روح و روان آنها و جامعه 

به دنبال داشته است؛ مانند: 
- صدور جواز و بي  عیب بودن تناقض گویي و دروغگویي براي همه 
بخصوص براي اعضاي گروه خانواده ها! چون هر عمل اجتماعي، القاي جواز 
را با خود همراه دارد و به محض بروز در جامعه، همه را براي ارتکاب، به 

عمل مشابه دعوت مي کند!
- مهجوریت تعالیم ناب دیني!

- به سخره گرفته شدن تمام زحمت هاي علماي دین و اخالق!
- بي اعتمادي خانواده ها نسبت به خیلي چیزها!

- واکنش و بي اعتنایي خانواده ها نسبت به عقاید و اخالق و قانون و 
سبک درست زندگي!

- ترویج و رواج بي گذشتي در روابط اجتماعي!
- پایین آمدن کالس خانواده و رواج خرافه گرایي در میان آنها!
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خانواده هاي آگاه و فهیم و دقیق و ریزبین و داراي کرامت، همواره 
تناقضات عریان و توجیهات و جانبداریهاي بي اساس و حاشاکردن و  با 
انکارهاي بي مورد واقعیت ها، خیلي صدمه دیده اند، بویژه نسل جوان - که 
از نسل هاي قبلي با هوش تر خوانده شده - از همه بیش تر آسیب دیده و 
درست و نادرست، در خلوت و جلوت به صورت هاي مختلف، واکنش نشان 

داده و مي دهد.
بي توجهي به درک و شعور و خواسته هاي معقول و منطقي و عدم 
تحقق وعده هاي مسؤولین، خانواده ها را به خیلي چیزها بي اعتماد و بي اعتنا 
کرده و به واکنش هایي وا داشته که نظام را دچار چالش و همه را درگیر 
کرده است! و متأسفانه باز همین هایي که قصور و تقصیر دارند، بي اعتمادي و 

بي اعتنایي و واکنش هاي خانواده ها را دین گریزي آنها مي دانند!
دیده نشدن و شنیده نشدن خانواده و نرسیدن به خواسته هاي معقول 
و منطقي از یک طرف، ترس از اعتراض، از طرف دیگر، واکنش عصبي 
خانواده ها را به سمت بي اعتنایي به عقاید و اخالق و قانون و سبک درست 
زندگي، کشانده و خودش را در شکل هاي مختلف، نشان داده و مي دهد! تازه 
اگر در جایي و جمعي و مجلسي، فرصتي برایشان پیش بیاید اعتراض شان 
از همه  روحانیتي مي کنند که  از  آن دست  متوجه  ناراحتي  با  معمواًل  را 

بي تقصیرترند! و شاید از اول هدف همین بوده!
شهریار از هرکس و ناکس جفایي مي برد

 اي فلک تا چند مي خواهي عزیزان خوار داشت)31( 
این اعمال غلط و توهین آمیز با آثار شومي که دارد، کار و وظیفۀ روحانیت 
فهیم و دلسوز و مردمي را در تبیین مسائل دیني و مذهبي و حتي در دفاع از 

بعضي از چیزهاي اجتماعي،  تلخ و سخت تر کرده است!
براي نمونه، به طور مختصر به رسانۀ جمعي صدا و سیماي کشور 

عزیزمان اشاره مي کنیم:
ظاهراً یکي از اسقف هاي ُرم، تلویزیون جمهوري اسالمي را از لحاظ 
طهارت صحنه و بصري، پاک ترین تلویزیون ها دانسته است. شاید با اغماض، 
نظر نسبي حوزۀ علمیۀ قم نیز همین باشد، اما قصور و تقصیرهاي غیر قابل 
انکاري از لحاظ طهارت نظري و تأثیرگذاري فرهنگي و فکردهي، عقیدتي 
و سبک سازي زندگي دارد - آن هم قصور و تقصیرهایي به نام دین و بر 
خالف تعالیم اصیل دیني!- که بي شک از این منظر، پاک ترین تلویزیون هاي 

جهان نخواهد بود. 
سیماي رسانۀ ملي ما از لحاظ فّني، گویي نّجاري است که براي مردم 
و خانواده ها، پنجره مي سازد، ولي متأسفانه از لحاظ نوع نگاه، گاه اصرار 
دارد این پنجره را در هرجاي خانۀ خودتان تعبیه مي کنید رو به نگاه من و 
تهیه کننده هاي من باشد. از لحاظ محتوایي و فرهنگ و اندیشه، مستقیم و 
غیر مستقیم به بیننده ها اصرار دارد به منظره و صفحه و صحنه اي که من با 
تهیه کننده هایم برایتان مي سازم و با القائات مستقیم و غیر مستقیم، نشان تان 
مي دهم نگاه کنید! به مسائل و حقایق اجتماعي که من مي گویم هست یا 
نیست از دریچۀ نگاه من و عوامل من، نگاه کنید،  نه با نگاه و فهم و درک و 
شعور و دقتي که شما به مسائل واقع در اجتماعي دارید! و نه با نظر و تحلیل 

خودتان!
متأسفانه رسانۀ ملي ما بعضاً عالوه بر بي اعتنایي به درک و شعور 

اعضاي خانواده ها، انگار خبر از وجود این همه ابزار رسانه اي نوآمد ندارد! و 
گویي نمي داند که مردم و خانواده ها  برخی اوقات زودتر از او باخبر مي شوند 
و تحلیل دارند و نظر داده اند! او بعضاً با اشتباهات و تناقضات و توجیهات و 
جانبداریهاي نادرست جناحي، چشم و درک و شعور این همه را دست کم 
گرفته و به همین خاطر آسیب هاي جّدي و تمایالت جدید و تغییرات نرمي 
را در واکنش و تربیت نادرست خانواده ها و جامعه، حتي نسبت به خودش و 

خیلي از اشخاص حقیقي و حقوقي، باعث شده است!
کافي است یک وقتي پاي درد و دل هاي برنامه سازان مؤمن و متدین و 
متعهد و قوي و اهل ایده و نظر همین مرکز به اصطالح تأثیرگذار بنشینیم. 
وقتي جمع قابل توجهي از برنامه سازان همین رسانۀ ملي با نگاه صرف 
اقتصادي، کاسبانه، با حق و ناحق کردن ها، برنامه مي سازند و در عقیده 
به دین و مذهب، و حّتي مباني نظام، ضعیف هستند و یا متأسفانه به خاطر 
انحراف هایي که برایشان پیش آمده، به محتواي دیني و اخالقي برنامه اي که 
خودشان هم مي سازند اعتقادي ندارند و حتي به تلویزیون و برنامۀ خودشان 
جز با نگاه هنري صرف، نگاه هم نمي کنند، یا اولویت اول آنها در محل وظیفه 
و خدمت، ربطي به نیازهاي خانواده و جامعه ندارد و متأسفانه در همان رسانۀ 
ملي، دغدغۀ آنها گوشي و تلگرام و مانند اینهاست، البته که تا ثرّیا دیوار، کج 

و کج تر پیش مي رود. 
شما خودتان قضاوت کنید: وقتي شبکه اي کوچک ماهواره اي با عنوان 
»من و تو« در خارج از کشور، با تعداد اندکي از برنامه سازان و کارکناني که 
دارد در ایران در میان خانواده ها درصد باالیي بیننده دارد، اما رسانۀ ملي 
مرکزي ما با این همه تعداد مدیران و برنامه سازان و کارکنان، به اضافۀ 
تعداد نیروهاي رسانه هاي استاني، و با این همه امکانات ملی، حتي به اندازۀ 
آنها )با حساب درصدي( هم بیننده ندارد!!! آیا این قصور و تقصیر نیست که 
نمي توانند یا نمي خواهند مردم و خانواده  ها را از نشستن پاي شبکه هاي کذایي 
ماهواره  اي و صفحه هاي مجازي، جذب کنند؟! آیا اولویتهایشان چیزهاي 

دیگري نیست؟
اعتنا به حقوق و شعور همه، در مدیریت فضاي آشفته و رسیدگي به 
مشکالت و سامان دهي خرابیها، بسیار مؤثر است، اما قصور و تقصیر دربارۀ 
حقوق خانواده ها و بي اعتنایي به شعور و مطالبات بحق آنان، رفاه و سالمت 
نشاط آنها را - که استحقاقش را هم داشته و دارند - به خطر انداخته و 
راه برآوردن کردن مطالبات و رفاه و نشاط شان را به کجي کشانده و براي 
اجانب فرصت طلب و شکارچي، فرصت فراهم آورده و غیر قابل قبول، باعث 

تغییرات ظاهري و باطني خانواده ها شده است!
این روزها چنگي براین، دل نمي زند!
چنگي به جز بر رخ عاقل نمي زند!
روزم چنان شب شده از تیِر تیرگي
نور از َمهي، داخل این ظل نمي زند!
شورم، نشاطم، همه را برده مدعي
شوري دگر بر دلم از دل نمي زند!

من در عجب، محتسِب اْستاده گوشه اي
بانگي َسِر سارق منزل نمي زند؟!

آن شیخ کو ساده، به ظاهر بََرد نظر
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حکمي بر این جرم مقابل نمي زند!
پُر شد حسد، غیبت و نیرنگ در میان
چوبي کسي پشت رذائل نمي زند!
واعظ  که او خود بَلَِد راه، براي چه

بر دوش این دستۀ غافل نمي زند؟!
اخالق را سر ببریدند از قفا

قاضي ولي گردن قاتل نمي زند! )32( 
متأسفانه حتي براي تهیۀ طنزهاي مناسبتي و فصلي)چهار طنز قوي، 
هرکدام براي یک فصل از فصول سال( جهت شادي و نشاط سالم و جذب 
مردم و خانواده ها، کاري نکرده اند! و تا کنون براي تهیه و ساخت برنامه هاي 
مفّرح و درخور، شخصیت هاي طّناز کشور و اشخاص این کاره را جهت 
تشکیل گروه طّناز قوي، به سود مردم و خانواده ها، دور هم نیاورده اند و 

برایشان انگیزه نساخته اند!
تکرار مي کنم: شما تعداد مدیران و برنامه سازان و کارکنان رسانۀ ملي 
مرکزي کشور عزیزمان را به اضافۀ تعداد مدیران و برنامه سازان و کارکنان 
رسانه هاي استاني حساب کنید، ببینید چرا نمي توانند با این همه امکانات ملی، 
حتي به اندازۀ یک شبکۀ کوچک ماهواره اي خارج کشور، از داخل ایران )با 

حساب نسبت و درصد( هم بیننده داشته باشند؟! 
- آیا نمي خواهند مردم و خانواده  ها از نشستن پاي شبکه هاي کذایي 
ماهواره  اي و صفحه هاي مجازي، منصرف شده به طرف برنامه هاي راست و 

درست و فاخر رسانۀ ملي جذب شوند؟!
آیا قصور و تقصیر در رسانۀ ملي ما، تمایالت و انتخابات و سلیقه هاي 
مردم و خانواده ها را به نشستن پاي ماهواره، دامن نزده و  گرایش احاد مردم 

و اعضاي خانواده و تغي
القائات  به  نسبت  را  آنها  ظاهري  و  نهاني  و  نهادي  تمایالت  و  یر 

برنامه هاي ماهواره و شبکه هاي مجازي، نهادینه و بنیادي نکرده است؟!
- آیا این مسئله به خانواده آسیب وارد نکرده است؟

- آیا این آسیب، جنبۀ کلي و عمومي پیدا نکرده و به صورت فرهنگ در 
نیامده و از آن جانبداري و دربارۀ ابتالئات ان، توجیه نمي شود؟

- آیا از عیب و انحراف در این مسائل، دفاع و به آن دعوت نمي شود؟ 
- آیا بیش تر ماها به خاطر ابتالئاتي که پیدا کرده ایم براي مقابله با این 

آسیب، بي تفاوت و ناتوان نشده ایم؟
- آیا قدرت بیرون خانه و خانواده از والدین بیش تر نشده است؟

- آیا خانواده، بي پناه نشده است؟
- تغییر خانواده ها در انتخاب ها و سلیقه ها.

اي کاش دستور داشتند دربارۀ خانواده، مثل بعضي از چیزها زیاد ورود و 
تبلیغ کنند و برنامه هاي دقیق و عمیق و تأثیرگذاري بسازند!

اي کاش در این میان، فرصت هاي جبران، با ادامۀ تناقض گویي و 
توجیهات و اتهامات و تفسیق و تلعین و تکفیر، با صرف امکانات کشور و 

نظام همچنان از دست نرود!
و البته طبیعي است که در تاریکي جهل مقدس و در فضاي انکار 
واقعیت، دزدهایي فرصت را غنیمت بشمارند و با چراغ آگاهي و دانایي، از 
دیوار کوتاه ایمان و اعتقاد و اخالق و سبک زندگي مردم و خانواده ها باال 

بیایند و گزیده تر ببرند کاال، چنانکه متأسفانه برده اند و همچنان مي برند! و ما 
چون از جهات مختلف دیر کرده ایم، گیر کرده ایم!

با سوگ و اسف، رسانۀ ملي ما علیرغم پاک بودن در صحنه هاي 
بصري، از لحاظ دیگر، با قصور و تقصیرهایي، در ذهن و عقیده و اخالق 
و منش و سبک زندگي مردم و خانواده ها و میزان پایبندي آنها به شریعت، 
تأثیرات منفی را گذاشته و تغییرات و تمایالتي را در نهاد و نهان مردم و 
خانواده ها، نهادینه و بنیادي و عمومي کرده و به صورت ارزش درآورده و 
از این منظر آنها را به رسانه هاي بیگانه سوق داده و فرصت مفتي را براي 
دشمنان اسالم و ایران، جهت شبیخون فرهنگي پدیدآورده و جواز استعمار و 
بیگاري از خانواده ها را براي اجانب و افراد و گروههاي سودجو فراهم ساخته 
است! و متأسفانه چه بسیار خانواده ها را که در تور خود شکار نگرفته است و 

همچنان هم شکار نمي گیرد!
نیازي به آمارگیري نیست، کافي است خانواده ها به حرف بیایند؛ به 
نظر مي رسد خیلي از خانواده ها در شرایط سخت و تلخي که دارند علیرغم 
استیصال و بیچارگي، - عاقالنه و براي حفظ ابرو - مجبورند جلوي چشم 
همه، ژست و نقاب آرامش به صورت بگیرند و خودشان را طوري نشان 
بدهند که گویا هیچ مشکلي ندارند تا در دل سکوت و دعاها و اي کاش هایي 
که دارند اندکي بتوانند شرایط به بار آمدۀ  تحمیلي را مدیریت کرده، سامان 

ببخشند!
خوشا به حال افرادي که نمي دانند و از این دست مسائل، هیچ خبر 
ندارند، که اگر مي دانستند و خبر داشتند خیلي اذیت مي شدند! و خوشا به حال 
اشخاصي که مي دانند و مي توانند کاري بکنند، که اگر مي دانستند ولي به هر 
دلیلي نمي توانستند کاري بکنند، جاي همه آزار مي دیدند! و بدا به حال آناني 

که مي دانند و مي توانند، ولي غمي ندارند و هیچ کاري هم نمي کنند.
بي غماني را که جز تن پروري کاري نبود

بنگر اندر دست شان از تن غباري هست نیست
آنکه را آگه شد از تقصیر خود در کار حق

جز دل بیمار و چشم اشکباري هست نیست
»فیض« در دنیا براي آخرت کاري نکرد

مثل او در روز محشر، شرمساري هست نیست)33( 

منابع و پانوشت ها در دفتر نشریه موجود است.

    ادامه مقاله 
در شماره بعد   
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نهاد خانواده مثل بسیاری از نهادها در جامعه ایران وضع و حال 
خوبی ندارد. سالهاست با شتاب گرفتن شیب طالق از یک سو و کاهش 
این  به  ها  واکنش  اما  اند ،   درآمده  به صدا  ها  زنگ  ازدواج   سرعت 
هشدارهای مکرر آنچنان منفعالنه بوده که گویا جامعه ایرانی در برابر 
شرایط محتومی قرار گرفته و به ناچار دست روی دست گذاشته تا تقدیر 
تکلیف بقا و موجودیت آن را تعیین کند. برخی از مهمترین مسایل خانواده 

در ایران را به اختصار مورد اشاره قرار می دهیم.

سن ازدواج
میانگین سنی زنان به هنگام اولین ازدواج در ایران نیز مثل سایر 
نقاط دنیا روند رو به افزایش داشته است و در فاصله سال 1355 تا 1390 
در کل کشور از 19/7 سال به 23/4 سال رسیده است. نکته حائز اهمیت 
در این زمینه کاهش شکاف  میانگین سن در اولین ازدواج زنان و مردان 
در شهرها و روستاهای ایران است. در سال 1335 تفاوت میانگین سن 
مردان و زنان در اولین ازدواج در شهرها 4/9 سال و در روستاها 3/6 سال 
گزارش شده است، در سال 1390 این تفاوت در شهرها به 3/5 سال و 
در روستاها به 2/8 سال رسیده است. نکته حائز اهمیت آنکه گرایش 
دختران به ازدواج دیرهنگام تر، قوی تر از گرایش پسران بوده است. 
واقعیت پشت این وضعیت بسیار مهم است. همواره خانواده ها تمایل 
داشته اند دختران زودتر از پسران راهی خانه همسر خود شوند. دختران 
نیز اغلب بیش از پسران تمایل داشته اند برای ورود به دنیای نو و تازه 
ای بیرون از چاردیواری خانه پدری به خانه بخت روند .  اما گویا همه 
منطق و انگیزه های این گرایشات رنگ باخته است. در مورد اینکه تمایل 
والدین در  اولویت دختران به پسران برای ازدواج تغییر کرده شواهد مورد 
اطمینانی وجود ندارد اما در این مورد که خانواده ها مثل گذشته نمی توانند 
ازدواج را به دختران تحمیل کنند کمتر شکی وجود دارد. اما از این مهمتر 
و موثرتر تغییر ذائقه دختران برای تسریع در ازدواج است. چرا دختران 
کمتر از گذشته اصرار بر ازدواج دارند؟ چند فرضیه برای توضیح  این 

وضعیت وجود دارد:
دختران ادامه تحصیل را بر ازدواج مقدم میشمارند.  -

دختران تاهل را سرنوشت محتوم خود نمی دانند و زندگی در   -
تجرد را نیز به عنوان الگویی از زندگی پذیرفته اند.

الگوی زندگی مطلوب نزد دختران تغییر کرده و آنها زندگی در   -
تجرد را نیز به عنوان سبک مشروع و مقبولی از زندگی پذیرفته اند.

بی تردید نمی توان ادعا کرد که همه دختران این گزاره ها را پذیرفته 
اند اما اگر حتی بپذیریم که تنها بخش قابل توجهی از آنان با چنین ایده 
هایی زندگی می کنند باید انتظار داشته باشیم که نسل بعد از آنها گرایش 
بیشتری به این سبک از زندگی داشته باشند.در چنین شرایطی چه الگو یا 

اشکالی از خانواده در انتظار جامعه ایرانی است؟

ازدواج و طالق
طی کمتر از سه دهه گذشته به تدریج از رشد موارد ازدواج ثبت 
شده کاسته شده است. مطابق انتظار در اغلب موارد ازدواج ثبت شده، 
سن مردان بیشتر از زنان بوده است. به عبارت دیگر در 77 درصد موارد 

سن آقایان بیشتر از زنان، در 12/2 درصد موارد سن زوج و زوجه برابر و 
در 10/8 درصد موارد نیز سن زوجه بیشتر از زوج بوده است. در همین 
دوره  شاخص های طالق روند نامطلوبی داشته اند. در سال 1365 تعداد 
موارد وقوع طالق در 1000 نفر جمعیت 10 سال و باالتر در کل کشور 
1/9 مورد گزارش شده است که در سال 1390 به 3/7 طالق رسیده 
است. بررسی رشد سالیانه طالق نسبت به ازدواج  در فاصله زمانی از سال 
1365 تا 1390 نیز حاکی از شتاب بیشتر رشد طالق می باشد. شاخص 
نسبت طالق به 100 ازدواج نیز در فاصله سالهای 1365 تا 1390 روند 
رو به افزایشی داشته و از 10/3 طالق به ازای هر 100 ازدواج به 7/9 
طالق در سال 1375، 12/1 طالق در سال 1385 و باالخره به 16/3 

طالق در سال 1390 رسیده است. 

خانوارهای تک سرپرست
سال 1390 به طور کلی در ایران 1471868 خانوار تک سرپرست 
با فرزند یا فرزندان خانوار زندگی می کردند و مسئولیت تربیت و تامین 
نیازهای کودکان فقط برعهده پدر یا مادر بوده است. اکثریت قریب به 
اتفاق ) 85/5 درصد ( این خانواده ها، زن سرپرست هستند و مادر مسولیت 
و مدیریت خانواده را عهده دار می باشد. 73/5 درصد از خانوارهای مورد 

اشاره در شهرها و تنها 26/4 درصد آنها در روستا ساکن هستند.
از تغییرات مهم دیگر در ساختار خانوارهای ایرانی، افزایش تعداد 
تعداد کل  نفری زنان است. در سال 1390  و نسبت خانوارهای تک 
خانوارهای تک نفری برابر 1511911 مورد بود که 68/7 درصد آنان 
معادل 1038569 خانوار، یک زن، تنها عضو خانواده بوده است. اکثریت 
زنان در خانوارهای مورد اشاره ) 71/14 درصد ( 60 سال به باال بوده و 
سالمند محسوب می شوند. به عالوه 0/5 درصد آنان معادل 5252 زن 

تک خانوار ،  کمتر از 20 سال داشته اند.

خانوارهای زن سرپرست
طی سالهای اخیر بر تعداد و نسبت خانوارهای زن سرپرست افزوده 
شده است و از 7/1 درصد خانوارها در سال 1364 به حدود 12/1 درصد 
در سال 1390 رسیده است. در سال 1390 از مجموع 2548072 خانوار 
زن سرپرست، 35/.  کمتر از 20 سال داشته اند و به عالوه 47/6 درصد 
از 60 سال قرار  بیشتر  بوده و در گروه سنی  نیز در سنین سالمندی 
داشته اند. بیشترین نسبت زنان در گروه سنی 50 تا 59 سال بوده که 

21/5 درصد را به خود اختصاص داده است.

خانوارهای کودك سرپرست
هنوز ازدواج در سنین کمتر از 18 سال شیوع قابل توجهی دارد. 
مطابق سرشماری سال 1390 در این سال 14071 مرد متاهل 10 تا 14 
ساله و 72952 مرد متاهل 15 تا 19 سال وجود داشته است. همچنین 
در سال 1390 تعداد 48519 زن 10 تا 14 ساله که یک بار ازدواج کرده 
بودند و 697120 زن 15 تا 19 سال با وضعیت مشابه زندگی می کرده اند. 
در سال 1390 تعداد 544 کودک پسر 10 تا 14 ساله بیوه و 699 
کودک مطلقه در همین گروه سنی وجود داشته اند. عالوه بر این در 
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گروه سنی 15 تا 19 سال پسر نیز 886 کودک بیوه و 1452 کودک مطلقه 
سرشماری شده اند. جمعیت دختران بیوه و مطلقه در هر دو گروه سنی بیش 
از دو برابر پسران است. بی تردید عالوه برآنکه پذیرش مسوولیت پدری 
و مادری برای کودکان عواقب دشوار و سختی دارد، قرارگرفتن عده ای از 
آنها در ردیف بیوه و مطلقه شرایط بسیار وخیم تری را برای آنها به دنبال 

خواهد داشت.

کوچک شدن خانوارها
طی نزدیک به چهار دهه گذشته تعداد جمعیت خانوارهای ایرانی 
پس از یک دوره افزایش، روند کاهش را آغاز کرده است. در 
سال 1335 میانگین تعداد اعضای خانوارها 4/75 بود که 
پس از آن نیز با تدریج بر تعداد جمعیت خانواده 
 1370 سال  در  و  شده  افزوده  ها 
به 5/17 نفر رسیده است. 
توجه  با  مقطع  این  از 
اجتماعی  تغییرت  به 
شرایط  همچنین  و 
اجتماعی  و  اقتصادی 
خانواده های  جمعیت  از 
نحوی  به  کاسته شده  ایرانی 
که در سال 1390 میانگین تعداد 
اعضای خانواده ها در کل کشور به 3/6 نفر 
رسیده است. به عالوه شتاب کاهش میانگین تعداد 
خانوارها در روستاها بیشتر از شهر ها بوده است.  در 
فاصله سالهای 1375 تا 1390 از میانگین تعداد جمعیت 
خانواده شهری 1/1 نفر و از میانگین تعداد جمعیت خانواده 

روستایی 1/6 نفر کاسته شده است.

فقر خانوار
فقر زنان سرپرست خانوار در مناطق روستایی نه تنها همواره از 
نسبت فقر زنان شهری باالتر بوده است بلکه قدر مطلق آن نیز اختالف 
زیادی با نسبت فقر در مناطق شهری دارد. براساس همین مطالعه فقر زنان 
سرپرست خانوار در سال 1370 به حداکثر خود رسیده و پس از آن تا سال 
1384 به آرامی کاهش یافته، اما در فاصله سالهای 1384 تا 1388 مجددا 
افزایش یافته است. در مطالعات مشابه نیز نشان داده شده مشکل اصلی 

زنان سرپرست خانوار فقر و کمبود درآمد است. 

خشونت خانگی
در ایران شیوع خشونت شوهر نسبت به همسرش شامل هر سه نوع 
خشونت جسمی، روانی و جنسی می شود، که از 17/5 درصد در زنان باردار 
سبزوار تا 93/6 درصد گزارش شده است. دامنه خشونت خانگی گزارش 
شده  در شهر تهران محدودتر بوده و در حد فاصل 35/7 درصد تا 81/7 
درصد گزارش شده است. در تنها مطالعه کشوری در مراکز 28 استان شیوع 
حداقل یک بار تجربه خشونت در طول عمر 66 درصدخانوارها گزارش 

شده است. در مطالعات اعمال انواع خشونت به ویژه روانی تایید شده است .  
همچنین شیوع آزار جنسی زنان باردار از 13/8 درصد در شهرکرد تا 44/6 
درصد در مریوان  و آزار جسمی از 8/5 درصد در سنندج تا 34/5 درصد در 

شهرکرد برآورد شده است . 
مطالعات درباره خشونت علیه زنان در خانواده نشان می دهد سن زنان 
از عوامل مهم مرتبط است. در واقع با افزایش سن زنان بر شیوع خشونت 
خانگی  است که خشونت  آن  بیانگر  که  افزوده می شود  آنان  به  نسبت 
طوالنی و تکرار شونده است. همچنین با افزایش تحصیالت زن در مقایسه 
با مرد تا سطح تحصیالت دانشگاهی، از شیوع خشونت خانگی علیه زنان 
کاسته می شود. زنان خانه دار بیشتر از زنان شاغل  در معرض خشونت قرار 
دارند، به عالوه بیکاری مردان از عوامل مهم زمینه ساز خشونت علیه زنان 
است. در دیگر پژوهشها نقش وضعیت اقتصادی خانواده و اعتیاد به عنوان 

عوامل مهم و زمینه ساز خشونت خانگی تایید شده است . 
نکته حائز اهمیت عدم تمایل به ارجاع پرونده های خشونت خانوادگی  
به مراجع قانونی از یک سو و خصوصی قلمداد کردن این نوع درگیری در 
محیط خانه است، به ترتیبی که عالوه بر مردان، زنان نیز کمتر مایل اند 
موضوع در محاکم قضایی مطرح یا توسط مراجع ذیربط بررسی و برای 
کنترل و کاهش آن مداخله صورت گیرد. از این گذشته برخی مواد قانونی 
نیز گاهی اعمال خشونت از سوی شوهران را مشروع دانسته و بخشی از 
قدرت اختیاری می دانند که قانون به وی داده است ) مواد 1105 و 1120 

قانون مدنی(.

قتل
در ایران قتل زنان به ویژه قتل های خانوادگی سابقه دیرینه دارد. به 
طور متوسط نسبت قاتلین مرد به زن 3 تا 5 برابر بوده و میانگین سن 
زنان مقتول حدود 30 سال گزارش شده است .  مطالعات نشان می دهند 
در مواردی که مقتولین مرد هستند، نزاع زمینه و انگیزه قتل شده، اما در 
مقتولین زن اختالفات خانوادگی و پس از آن هدف تجاوز جنسی قرار 
گرفتن زنان نقش مهم و اصلی در وقوع قتل داشته است. بررسی قتل های 
صورت گرفته نشان می دهد در قتل های حاصل از  اختالفات خانوادگی 

مقتولین اکثرا زن بوده اند.
با توجه به وجود اقوام و فرهنگ های مختلف در ایران گاه از نظر 
فرهنگی و مطابق با سنن و آداب و رسوم محلی، اجازه خشونت نسبت 
به زنان و در نتیجه همسرکشی به شوهران، پدر، برادران و سایر نزدیکان 
داده می شود .  از این رو موارد قابل توجهی از قتل های ناموسی نیز هر 
ساله گزارش می شود. طی سالهای 1376 تا 1380 بیش از 7000 قتل در 
ایران به وقوع پیوسته که 400 مورد آن قتل ناموسی بوده است .  در برخی 
استانهای کشور از جمله خوزستان، کرمانشاه، کردستان و لرستان آداب 
ورسوم محلی، اجازه خشونت نسبت به زنان و در نتیجه همسرکشی به 
شوهران داده می شود. مطابق نتایج به دست آمده این جوامع گرایش دارند 
به جای مراجعه به دستگاه قضایی و قانون رسمی، خودشان کسانی را که از 
قواعد اخالقی و عرفی اجتماع قبیله ای تخطی و سرپیچی می نمایند مورد 
تنبیه و مجازت قرار دهند. در واقع واکنش شدید احساسی در قبال تخطی از 
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اصول اخالقی در درون وجدان جمعی و اعتقادات و ارزش ها و احساسات 
مشترک گنجانده شده است و سرکوبگری در کانون این وجدان قرار دارد.

پدیده نسبتا جدید در پدیده قتل در ایران افزایش سهم زنان در جمعیت 
افراد متهم به قتل است. فشارهای اجتماعی و قوانین نابرابر برای زنان در 
روی آوردن آنان به بهره گیری از ابراز خشونت از جمله قتل تاثیر گذار بوده 
است .  پژوهش ها درباره زنان قاتل نشان داده عواملی همچون بی عالقگی 
به همسر، ازدواج های تحمیلی و زودرس و اختالف سنی زیاد، ناآشنایی با 
مسایل قانونی، ناتوانی در امر طالق، مقاومت خانواده ها در برابر خواست 
زنان برای طالق، صرف زمان و هزینه زیاد در امر دادرسی، ناآشنایی با 
مراکز حمایتی دولتی و ترس از بی آبرویی از عوامل مهم در پدیده شوهر 
کشی هستند . ازدواج های اجباری یا سنتی و بی تفاوت بودن فرد نسبت به 
انتخاب همسر خود در اغلب مطالعات زمینه مشترک مجرمین برای گرایش 

به جرم بوده است . 
به طور کلی انگیزه های مهم قتل شوهر توسط زنان قاتل را می توان 

در موارد زیر خالصه کرد :
خالصی از آزار و اذیت های همسر و احساس ناچاری و اجبار  -

اعمال خالف همسر که زنان شاهد آن بوده اند و در پی آن ایجاد   -
کینه و فوت شده

-  عدم موافقت همسران با طالق زنان

جمع بندی
وضعیت موجود و بحران در نهاد خانواده ایرانی را باید از دو منظر 
متفاوت مورد بررسی قرار داد. از یک منظر بخشی از این روند محصول 
تغییرات اجتماعی و تمایل و خواست زنان برای تغییر و رفع تبعیضات ناروای 
جنسیتی است  و از منظری دیگر این وضعیت حاصل ناکار آمدی نهادها و 
عدم تناسب قوانین و مقررات جاری با حقایق و واقعیت های جاری در  جامعه 
ایرانی است. در هر دو منظر نقش سیاست های اجتماعی و برنامه ریزی از 
اهمیت بسیار برخوردار است. در صورتی که نیازها و ضرورت های روزآمد 
جامعه شناخته نشوند یا نادیده گرفته شوند هرگز امکانی برای مواجهه برنامه 
ریزی شده و قابل پیش بینی با تغییرات پرشتاب دنیای امروز حاصل نخواهد 
شد. قوانین و مقررات جاری به ویژه قانون مدنی ما نتوانسته در روند فروپاشی 
خانوار ایرانی که شواهد آن پیش از این ارائه شد مانعی ایجاد کند. بر عکس 
در موارد قابل توجهی این قانون و مقررات جاری مشوق و تسهیل کننده 
این روند بوده اند و با پاشیدن نمک بر زخم زنان و دختران ایرانی وضعیت به 
مراتب نامساعد تری و شکننده تری را در برابر خانواده ها قرار داده اند. قانون 
مدنی ایران به انحای مختلف تسلط مردان بر زنان را در روابط خانوادگی 
مورد تایید قرار داده است، پدیده ای که اغلب کلیشه های جنسیتی نیز آن را 
تایید کرده و با سنت های جاری نیز به میزان زیادی همسویی دارد. مطابق 
ماده 1105 قانون مدنی " در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر 
است." محدودیت شغلی ) ماده 630 قانون مدنی(، تعیین محل سکونت 
زن از سوی مرد ) ماده 1224 قانون مدنی ( و بسیاری محدودیت های دیگر 
که می توانند از سوی شوهر بر همسرشان تحمیل شوند، همه به سلطه 
مردان بر زنان کمک می کنند. عالوه بر این برخی قوانین خشونت مردان 

تشویق  را  زنان  علیه 
می کنند.  تسهیل  و 

برای مثال مطابق ماده 635 
قانون مجازات اسالمی ) مصوب 

" هرگاه مردی همسر   )  1370/5/8
با مرد اجنبی مشاهده  خود را در حل زنا 

کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند 
در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی 

که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. 
حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل 
محاکم  در  بارها  قانونی  ماده  است."همین 
مستمسک ظن و بدگمانی نابجای مردان شده 
و بر خشونت علیه زنان مهر تایید زده است. از 
سوی دیگر مطابق ماده 1130 قانون مدنی " 
در صورتی که دوام زوجیت موجب عصر و حرج 
زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و 
تقاضای طالق کند..." ظاهرا در این ماده حکم 
به حمایت از زنان و قایل شدن به حق طالق 
در  درخواستی  چنین  طرح  اما  دارد،  آنها  برای 
همین ماده موکول به عسر و حرج شده است. 
از سوی  به نظر اغلب فقها تنها سرد رفتاری  
زوج می تواند مجوز برای مراجعه زوجه به مراجع 
قضایی یا حاکم شرع را در پی داشته باشد. بند 2 
ماده 1130 ) مصوب 1314 ( نیز اشعار می دارد، 
سوء معاشرت شوهر باید به حدی باشد که ادامه 

زندگی زن را با او غیر قابل تحمل سازد.
شواهد نشان می دهند روابط حاکم بر زندگی 
خانواده های ایرانی  تا حد زیادی مبتنی بر سلطه 
مرد ساالرانه است. برای مثال در مطالعه ای نشان 
داده شده در تهران در11 درصد خانواده ها روابط 
همسران دموکراتیک، 20 درصد قیم مابانه و 65 
درصد بینابین بوده است. . با چنین مختصاتی ادامه 

روند موجود محتمل بوده و چشم انداز خانوار ایرانی تیره و تار است زیرا 
زنان و دختران تحصیل کرده ترجیح می دهند به جای آنکه در یک پیوند 
خانوادگی تسلیم نظام مردساالر شوند و ناچار شوند تا پایان عمر تبعیض 
و خشونت را تحمل کنند ،  راه دیگری را برای زندگی برگزینند و در تله 
خانواده نیافتند. اصالح نظامات کنونی خانوادگی هم از طریق بازبینی قوانین 
و مقررات و هم  آموزش های رسمی و غیر رسمی می تواند به پایداری نهاد 

خانواده در ایران کمک کند.
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قانون مدنی ایران
 به انحای مختلف

 تسلط
 مردان بر زنان را 

در روابط خانوادگی 
مورد تایید

 قرار داده است،
 پدیده ای که اغلب 

کلیشه های جنسیتی نیز 
آن را تایید کرده
 و با سنت های

 جاری نیز
 به میزان زیادی 

همسویی دارد. 
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)محقق و نویسنده(
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اشاره:
بحث مواد مخدر در اینجا تقریباً ترجمۀ کاملي از صفحۀ 217 
تا صفحۀ 243 جلد هفتم کتاب ماوراء الفقه است، و توضیحات هم  
در پاورقي ها آمده است. دلیل این تفاوت روش در این فصل نسبت 
به کل کتاب  هم این است که بحث مواد مخّدر هنوز بحث جوان و 
نویي در فقه است، و از طرفي در این بحث مسایل ابتکاري بسیاري 
از طرف شهید صدر وجود دارد که کم تر مورد توّجه فقها قرار گرفته 
است. نکتۀ اصلی فتوای این شهید این است که در آن اعتراضی 
است به رژیم صدام که مواد مخّدر را جرم سنگین دانسته و حتی 
اعدام را برای آن پیش بینی نموده است. پر واضح است که چنین 
حکمی در درجۀ نخست به خانوادۀ مجرم آسیب رسانده و آنان 
را در محرومیت یتیمی قرار می دهد، یعنی خانواده را به سرنوشت 

نامعلوم، اگر نگوییم، شوم و بدبختی، رهنمون می سازد.  

مواد مخّدر چیست؟
ممکن است این پرسش از دو زوایه مطرح شود:

براي حالت  ویژگي اي که  آن  با  مواد مخّدر  به  نگاه  در  اول:  زوایۀ 
جسمي، رواني و عقلي به وجود مي آید، و آنچه ممکن ما آن را تخدیر بنامیم. 
این نگاه با چشم پوشي از تفاصیلي است ممکن است نگاۀ دوم به ما بدهد..

زوایۀ دوم: در نگاه به مواد مخّدر، مانند: مواد گیاهي یا غیر آن ها که 
تخدیر به وجود مي آورند، هست. در این هنگام، الزم است که به تفصیل 
دربارۀ شماري از آن ها، مانند: مرفین، تریاک، حشیش، نیکوتین و غیر آن ها 

سخن بگوییم.
 به ناچار باید سخني کوتاه دربارۀ این دو زوایه داشته باشیم:

امر  دو  از  سخن  به  حقیقت،  در  پس  نخست،  زوایۀ  از  سخن  اما 
برمي گردد. یکي تعریف مواد مخّدر است، و دیگري سخن از اثري است 
که در فرد مي گذارد، منظور آن اثري است که از یک بار به کار بردن آن به 
وجود مي آید، با چشم پوشي از موادي که اثر آن ها را دوچندان مي کند، و از 

آن ها سخن به عمل خواهد آمد.  

تعریف مخّدرات
  در برخي از مصادرگفته شده: »با رجوع  و جستجو در همۀ منابع 
قانوني و غیر قانوني، تعریف عام و جامعي که معناي مواد مخّدر را توضیح 
بدهد، نیافتیم، و آنچه یافتیم قادر نیست که این مواد محدود را کند؛ هر مادۀ 
جدیدي که امکان اکتشاف یا آماده کردن آن براي تخدیر وجود دارد، به این 

مواد اضافه مي شود« )ظاهرۀ تعاطي الحشیشه: ص37(.
را مطرح نموده است: »مادۀ  از آن   تعریفي  از یک صفحه،  بعد  و 
مخّدر هر مادۀ خام طبیعي یا مصنوعي است که شامل مواد تحریک کننده 
یا مسّکني است که این ویژگي را دارند، اگر در غیر اهداف پزشکي یا 
صنعتي اي براي آن ساخته شده اند، به کار روند، انسان را به حالت اعتیاد به 
آن مي کشاند، حالتي که به فرد و جامعه از نظر جسمي، رواني و اجتماعي 

ضرر مي رساند.
العربیۀ المیسرۀ، مادۀ خدر( آن را چنین  در منبع دیگري)الموسوعۀ 

تعریف کرده است: ماده اي که در انسان و حیوان هشیاري را در درجات 
مختلف مي گیرد، و گاهي هم به پنهان شدن این هشیاري مي ا نجامد که 
به دنبال آن مرگ است، هر چند که این مواد مخّدرگاهي در طب به کار 
مي رود، براي از بین بردن درد، به عنوان مسّکن، و براي ایجاد خواب، مانند: 
خواب آورها، و با این که همگي موادي که براي بي هوشي به کار مي رود، 
مي توانیم آن ها را از مواد مخّدر بشمریم. پس همین این اصطالح، امروزه 
به موادي معّیني اختصاص یافته که دستگاۀ عصب مرکزي بدن را از کار 

مي اندازد. 
در منابع، جز این دو تعریف نیافتیم، پس بنابراین به ناچار باید نخست 
آن ها را نقد کنیم و سپس از تعریف جدیدي که مي تواند جانشین آن ها شود، 

سخن بگوییم.
نقد به شکل اساسي از زوایه جداسازي بین مواد مخّدر و بین مواد 
مست کننده آغاز مي شود. پس روشن است که شماري از از اوصافي که در 
این دو تعریف گفته شده، همان طور که شامل مواد مخّدر است، شامل مواد 
مست کننده مي باشد. این یعني ناتواني این دو تعریف از به به دست دادن 
تعریفي که تعریف مواد مخّدر را در خود این مواد محدود کند، و همین طور 
ناتواني این دو تعریف را از وصف حالتي که این مواد جدا از مواد  مست کننده 

به وجود مي آورند، نشان مي دهد.
درک این نکته زماني ممکن است که در این دو تعریف نکاتي را در 

نظر بگیریم:
اول این که همان طور که گاهي مواد مخّدر به اعتیاد مي انجامد، مواد 

مست کننده هم چنین است.
اهداف پزشکي و  این که همان طور که مواد مخّدر گاهي در  دوم 

صنعتي به کار مي رود، مواد مست کننده هم چنین است.
سوم این که همان طور که مواد مخّدري گاهي در درجات مختلف، 

هشیاري انسان را از بین مي برد، مواد مست آور هم چنین مي کنند.
چهارم این که همان طور که گاهي مصرف مواد مخّدر به پنهان شدن 
هشیاري که به دنبال خود مرگ را به دنبال دارد، مي انجامد، در مصرف مواد 

مست کننده هم چنین است. 
پنجم این که همان طور که مادۀ مخّدر بر دستگاۀ اعصاب مرکزي بدن 

تأثیر مي گذارد، مواد مست آور هم چنین هستند.
ششم: همان طور که مواد مخّدر به فرد و جامعه از نظر رواني، بهداشتي 

و اجتماعي آسیب مي زند، مواد مست کننده هم چنین است.
هفتم این که همان طور که مواد مخّدر مانند یک محّرک عمومي براي 

جسم عمل مي کند، همین طور مواد مستي آور چنین هستند. 
هشتم هم این که همان طور بخشي از مادۀ مخّدر مادۀ خام طبیعي 
است و بخشي از آن هم مصنوعي مي باشد، مادۀ مستي آور هم چنین هست. 
شاید ما هم این تأثیرات را هر چند مشترک است، درک مي کنیم، جز 
این که برخي از این تأثیراتي که در مصرف مواد مخّدر به وجود مي آیند، 
به شکلي متفاوت از آنچه در مستي آور رخ مي دهد، رخ مي دهند؛ چنان که 
در شکل هاي گوناگون مواد  مخّدر یا شکل هاي مواد مستي آور این اختالف 

تأثیر وجود دارد. 

/ بهمن و اسفند 3395



34 سال دوم / شماره دوازدهم  /

و اّما آثاري از آثاري که در دو تعریف ذکر شده است و مواد 
مخّدر و مواد مستي آور در آن مختلف هستند، این امور هستند:

چه  و  طبیعي  چه  الکل ها،  یا  مستي آور  مواد  که  این  اول 
از این که  مصنوعي آن ها، از مواّد سّمي به شمار مي روند، غیر 
مستي آور مصنوعي از آن دیگري سّمي تر است، و مواد مخّدر چنین 

نیستند.
اّما این که بر اثر مصرف زیاد مرگ روي مي دهد، پس 
این اثر از مصرف زیاد که تأثیرات چندین برابر می کند، روي 
مي دهد و اثر سّمي مستقیم آن نیست، و این مرگ از مصرف 

زیاد هم در مواد مخّدر و هم در مواد مستي آور رخ مي دهد.
مواد  از  برخي  کردن  حّل  براي  الکل ها  که  این  دوم 
دیگر به کار می روند، و در میان مواد مخّدر چنین ویژگي  

را نمي بینیم.
یا  میکروب زدایي،  مانند  یراي  اکل ها  که  این  سوم 
پاک کنندگي، یا تنظیف به کار گرفته مي شوند، و در مواد 

مخّدر چنین کارکردهایي را مشاهده نمي کنیم. 
چهارم این که مواد مخّدر، مانند: خواب آورها، براي حالت هاي 

بي خوابي به کار گرفته مي شوند، ولي مواد مستي آور چنین نیستند.
در  عمومي،  بیهوشي  داروي  مانند  مخّدر  مواد  که  این  پنجم 
چنین  مستي آور  مواّد  و  مي شود،  گرفته  کار  به  جراحي  عمل هاي 

کاربرد ي ندارند. 
ششم این که مواد مخّدر، مانند داروي بي هوشي موضعي، براي 
عمل  هاي جراحي کوچکي، مثل: دندان کشیدن به کار مي رود، و مواد 

مستي آور چنین نیستند . 
هفتم این که مواد مخّدر، مانند ُمْسّکن براي دردها به کار مي رود، 
برخالف مواد مستي آور. این مواد چنین تأثیري ندارند، مگر به اعتبار  

تأثیر آن برهمۀ اعصاب.
هشتم این که مصرف کنندۀ مواد مخّدر به طور مستقیم تنها به 

خودش آسیب مي زند، بر خالف مواد مستي آور. 
فرد  در  را  سستي  مخّدر  مواد  که  است  این  امر  این  علت    
مصرف کننده به وجود مي آورد، و مواد مستي آور هیجان و بدخویي را 
که به دیگران آسیب مي زند، به طور مستقیم در فرد مصرف کننده به 
وجود مي آورد.، اّما آسیب هاي غیر مستقیم بین این دو نوع، مشترک 

مي باشند.
 پس این ها از مهم ترین فرق هایي است که ما توانستیم بر آن ها 

اطالع یابیم. ما نیز مي فهمیم  که برخي از این فرق ها در مراتبي مشترک 
از  هستند، جز این که ماده اي که در آن به کار مي رود، به طور غالب، 
نظر تأثیر، سریع تر، و یا کم ضررتر، و مانند این ها است، معناي این سخن 
این است که تا امروز بین الکل ها و مواد مخّدر فرق گذاشته نشده که با 
تعریف کاملي، هر یک را از دیگري جداسازي کرد. از این هم بگذریم و به 
عناویني چون: مسّکن، محّرک، نشاط آور، شادي بخش و خواب آور عالوه 
بر مستي آور و مخّدر بپردازیم، بین آن ها در تطبیق و مصداقیت به شکلي 

که نظر را به خود جلب مي کند، تداخلي مي یابیم که ال محاله گسترشش به 
اجمال در مفهوم منجر مي شود، و لکن با این حال، ممکن است وجدان را 

در کنار تجارب علمي براي رسیدن به نتایج مشخص به کار بردن ببریم. 
  بنابر این مادۀ مخّدر، این است که عضو زندۀ حّساسي به عضوي غیر 
حّساس تبدیل شود. به طور مثال، حال آن شبیۀ حال اسنفج مصنوعي است 
که آن را بسایي، و یا سوزن را در آن فرو ببري، یا سنگیني بر روي آن 

بگذاري، و مانند این ها آن را  احساس نمي کند و صاحبش آن را نمي فهمد، 
هنگامي که از ناحیۀ دیگري به آن التفاتي نداشته باشد، و به اصطالح 
پزشکان، این عضو به محّرک هاي خارجي جواب نمي دهد و به مغز جنبشي 
را گزارش نمي دهد، و این حالت، گاهي به شکلي قوي، و گاهي به شکل 
ضعیف نمودار مي شود؛ چنان که گاهي به شکل موضعي، و گاهي در تمام 
بدن، نمودار مي شود، به گونه اي که همۀ جسم انسان  چنین حالتي را 
مي یابد. مادۀ مخّدر مسّبب چیزي شبیۀ به این حالت است، و کم ترین آن، 
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مواد مستي آور
 یا الکل ها، 
چه طبیعي 
و چه مصنوعي آن ها، 
از مواّد سّمي
 به شمار مي روند، 
غیر از این که 
مستي آور مصنوعي 
از آن دیگري
 سّمي تر است.
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تنبلي و سستي اي است که فرد در خود مي یابد.
از این جا مي توانیم بشناسیم که آن تأثیري که براي مواد مخّدر بر 
عصب مرکزي گفته اند، همیشگي نیست؛ بلکه تنها در جایي است که این 
مواد بخواهند بر کّل بدن تأثیر بگذارند، و اّما در جایي که مواد مخّدر بخواهند 
به صورت موضعي به کار رود، چنین نیست، و تنها زماني بر همۀ بدن اثر 
مي گذارد که آن مواد مخّدر، مانند داروي بیهوشي، قوي باشند، یا مصرف آن 

از راه دهان انجام گیرد، هر نوع مواد مخّدري که مي خواهد باشد.
و اّما مادۀ مستي آور پس به طور مستقیم به عصب مرکزي ارتباط دارد، 
و براي همین نمي تواند به صورت موضعي باشد، چه مصرف آن از راه دهان، 
و چه از راه تزریق در پوست، و چه غیر آن  باشد، و اثر اولیۀ آن، افزایش 
احساس با تقویت روحي و جسمي و میل به نشاط است، و لکن به مجرد 
این افزایش، مادۀ مست آور به تدریج سبب جدایي فرد از واقعیت خارجي 
مي شود، به گونه اي که نسبت به  برخي از کارهاي مهم  اهمال مي کند، و 
یا به طور مطلق آن  را احساس نمي نماید، و از جملۀ این امور مهم، سخت 
شدن راه رفتن در حال مستي، یا تلوتلو خوردن در آن است، و مشکل شدن 
فکر کردن بر فرد مست است، و سخن گفتن با کالمي نامناسب هم در معنا 
و هم در شکل گفتن است، هم چنین مفاهیم اخالقي، چه از نظر جنسي، 
و چه از نظر نزاکت و ادب، و چه از دیگر جوانب زندگي، پیش او سقوط 
مي کند، به گونه اي که به شکل دیوانه  واري مي  خندد و مانعي را هم در برابر 

این کار خود نمي بیند.
 و از آن جمله، این است که مواد مستي آور با افزایش مصرف، سبب 
مي شود که فرد اشباحي ببیند، و صداهایي بشنود، و حیوانات مهاجمي چون 
مارها و موش هایي را خیال کند. همۀ این اتفاق ها، براي این است که فرد از 
واقعیت به طور نسبي و موّقت جدا مي شود و  جهان واقعي اي دیگري براي 
خود در نظر مي گیرد که با تصّورات و عقالنیتي که در حال مستي مي یابد، 
مناسب است، و او آن جهان ساختگي را از خیاالت و اوهاهمش مي گیرد، 
بعد از این که این مستي واقعیتي را که فرد در آن به سر مي برد را از اهمیت 
مي اندازد، و یا این که اصاًل آن را احساس نمي کند)یعني برخي از امور مادي 
و معنوي را  احساس نمي کند، نه هر چیزي را؛ چون چنین چیزي تنها به 

هنگام به ُکما رفتن و یا وفات فرد  است(.
 و  همۀ این ها چیزي است که مادۀ مخّدر آن را به وجود نمي آورد و 

تنها فرد را هنگام خواب فعاًل و در ُکما از واقعیت جدا مي کند . 
و أما منّبه)محّرک()1( را ،  پس به این تعریف نموده اند که عاملي 
مي باشد که به صورت عمومي اَعمال جسم زنده را افزایش مي دهد، یا 
وظیفۀ عضوي معّین را به اندازه اي خاص افزایش مي دهد. منّبه)محّرک( 
تغییري طبیعي یا شیمیایي در داخل جسم، یا در خارج آن، است. بسیاري ار 
داروها از راه تحریک عضوي کم ارزش، یا جلوگیري از عضوي که بیش تر 
از آنچه شایسته است، عمل مي کند، در جسم اثرگذار هستند؛ به طور مثال 
قهوه و چاي، مغر را تحریک مي کنند در حالي که نوشابه هاي الکلي آن را 

از حرکت باز  مي دارد.
به طور کلي، محّرک ها بر انرژي اي که جسم آن را مصرف مي کند، 
مي افزایند، براي همین در هر دوره اي از تحریک ها، دوره اي وجود دارد، 

عمل عضو تحریک شده  در آن کم است، تا آنچه را از دست داده، دوباره 
به دست آورد.

تنها حاشیۀ ما بر این سخن آن است که بازداري ممکن است از گروۀ 
تحریک باشد؛ بلکه در تضاد با آن است، و ممکن نیست که ضّد چیزي را از 
اقسام آن قرار داد. بنابراین، تحریک افزایش در فعالیت هاي حیاتي است، نه 
بازداري از آن. از همین جا نویسندۀ کتاب الموسوعۀ العربیۀ المیسرۀ گفت: به 
سبب این که محّرک ها مصرف انرژي را افزایش می دهند، از موادي هستند 
که سستي موّقتي را بعد از از بین رفتن اثرشان به وجود مي آورند، و این 

حالت، به طور طبیعي شأن یک مادۀ بازدارنده نیست.
ظاهر این است که محّرک یا برخي از محّرک ها، مانند: چاي و قهوه، 
مي توانند اعتیاد به وجود آورند، هر چند که احتمال قوي وجود دارد که این 
اعتیاد آوري به اعتبار محتوایي باشد که آن ها دربردارند، نه براي محّرک 

بودن شان.
اما مادۀ نشاط آور پس به طبیعت حال مادۀ محّرکي است، جز این 
که محّرکي است که داراي دو ویژگي است. ویژگي اول آن این است که 
تحّرک آن بر کّل بدن اثر مي گذارد و به عضو معیّني اختصاص ندارد، و 

ویژگي  دوم آن هم این است که این ماده در بسیاري از 
اوقات، نشا ط آور جنبۀ معنوي فرد است، مانند نشاط آوري 
براي قوۀ حافظه و قوۀ تخّیل و لو با واسطه شدن خود مغز. 
ن، پس ماده اي است که درد را دفع مي کند،  اّما ُمسکِّ
یا آن را از بین مي برد، به گونه اي که فرد آن را به خوبي 
احساس نمي کند، با چشم پوشي از این که سبب این درد، 

کار خودش را مي کند، یا نه.
 اّما مادۀ خواب آور، پس مادۀ مخّدري است که مسّبب 
خواب یا مقّدمات آن، مانند چرت، یا آنچه  سنگین شدن 
سر و مانند آن نامیده شده، مي باشد. هر گاه که مصرف 
این ماده، بیش تر شود، تأثیر آن هم بیش تر مي شود. به هر 
حال، این مادۀ مخّدر بدون شک گونه اي از مواد مخّدري 

است که در کّل بدن تأثیر می گذارد. از این جا است که مادۀ مخّدر مي تواند 
خواب آور باشد. مادۀ مستي آور نیز چنین است، جز این که الزم است مادۀ 
مستي آور در کمیتي بیش تر مصرف شود، به گونه اي که نشاط به سستي 
متحّول گردد. اّما مادۀ مخّدر خواب آور پس خواب آوري از طبیعت حال آن 
نشأت مي گیرد، چه کم باشد و چه زیاد؛ بلکه خواب آور ها عموماً از نوعي 

مواد مخّدر هستند.
از فهرستي که براي مواد مخّدر گفته شد، تنها مادۀ شادي آور ماند، 
و آن را به اعتبار این که حالت هایي شبیه به مستي آور بودن دارد،  به 
مواد مخّدر گفته شده ملحق کردیم. طرب)شادي آوري( حالت شادي قوي 
است که هر فردي را بر حرکات غیر مأنوسي بر حسب مزاج و عقالنیتش، 
برمي انگیزاند، و این حالت با این مقدار گفته شده در تعریف بدون شک در 
برخي مراحلش از مادۀ مستي آور به وجود مي آید؛ چنان که گاهي از اوقات از 
مادۀ مخّدر هم به وجود مي آید، جز این که در اصطالح عرفي "طرب" به 
موردي اختصاص دارد که این حالت از شنیدن آوازها رخ دهد، و براي همین 
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آواز خوان ها ُمْطربان نامیده اند.
در این میان شایسته نیست که دو امر فراموش کنیم:

اّول این که این حالت درجات گوناگوني دارد. گاهي شنونده را بر 
حرکات کم یا زیاد برمي انگیزاند، و گاهي هم به اعتبار ضعیف بودن و جدید 
بودن خود این حالت، بر حرکتي برنمي انگیزاند، و این امر منافات ندارد با این 
که همین حالت اگر قوي شود، چنین انگیزشي را در فرد به وجود مي آورد.

دوم آن که طربي که از آواز ها به وجود مي آید، بدون شک با مدلول 
لغوي خود تأثیر گذار است؛ یعني با مضمون شعر و یا سرده اي که گفته و یا 
سروده مي شود، پس گاهي مضمون آن گاهي جنسي است، و گاهي هم 
اندوهناک، و گاهي هم خشم را تحریک مي کند، و آن شعر یا سرود حماسي 
است، و همین سایر مضامین. به صورت طبیعي، پس آن حرکاتي را که 
شنونده یا خوِد فرد آوازخوان انجام مي دهد، در موازات با مضمون است، 

اگر تعبیر صحیح باشد 
آنچه گفته شد همۀ سخن در تعریف مواد مخّدر بود.

مهم ترین اقسام  مواد مخّدر
داروي  مانند:  شیمیایي،  محصوالت  قسم  قسم،  دو  به  مخّدر  مواد 
بیهوشي و غیر آن، و قسم موجودات طبیعي که به عمل شیمیایي پیچده اي 
نیاز ندارند، تقسیم مي شوند. قسم دوم بین افرادي که به این مواد رغبت 
دارند، متداول است، و در این جا برخي از اقسام مهم این قسم را ذکر 

مي کنیم.

افیون
از این اقسام، افیون است که گاهي نیز تریاک نامیده مي شود که در 
اصل تریاق بوده است. معناي افسانه اي تریاک این است که تریاک، داروي 

هر دردي است. 
تریاک را چنین تعریف نموده اند که عصاره جا به جا شوندۀ خشکي 
است که بر نوار میوه هاي نرسیده گیاۀ خشخاش سیالن پیدا مي کند، و 
به شکل توده اي سفت و داراي اشکال و اندازه هاي گوناگوِن قرمز رنگ و 
یا سیاه قیرگون یافت مي شوند، براي آن بوي تند مست کننده و مزۀ تلخي 

است.)3( 
افیون محتوي مواد قلیایي بسیاري است که مهم ترین آن ها، مورفین 
morphine، کودئین codeine، پاپاورینpapaverine، چنا ن که محتوي 

مواد دیگري، مثل: اسید مکونیک، اسیدسولفوریک و اسیدهاي اساسي دیگر 
است، و این اسیدها معمواًل با مواد قلیایي پیدا مي شوند. بیش ترین ِجرم 

افیون از مادۀ راتیانج  و شیره است.
  مورفین)4(: دربارۀ آن گفته اند که مرفین یکي از مواد قلیایي تریاک 
است که داراي اهمیت زیادي در پزشکي و جراحي است؛ براي این که این 
مادۀ مخّدر دردها را آرام مي کند؛ چنان که به عنوان خواب آور به کار مي رود؛ 
هم چنین براي برطرف کردن سرفه، و رفع گرفتگي رگ ها که از ترس ناشي 

شده باشد، استفاده مي شود.
مصرف مورفین با افزایش تدریجي در نوشیدن به جسم این امکان را 
مي دهد مقداري از آن را تحّمل کند که اگر در حاالت عادي به فرد داده 
شود، آن مقدار مورفین خطرناک و کشنده است، و اعتیاد به آن، حالت خطر 

جدي به وجود مي آورد که درمان یا اصالح آن ممکن نیست، مگر با توّجه 
پزشکي ویژه.

هرویین)5(: یکي از مشتقات مورفین است. چون اعتیاد به هرویین به 
آساني اتفاق مي افتد، استفاده از آن کم شده و به ندرت آن را در پزشکي به 
کار مي برند. فراتر این که در بسیاري از کشور از تهیۀ آن منع شده است و 

شبه اجماعي بر حذف آن از دستورات دارویي وجود دارد.
حشیش)6(: این لفظ، در شرق، بر مادۀ مخّدري اطالق مي شود که از 
گیاهي به نام شاهدانه به دست مي آید، براي ساخت مواد مخّدر گوناگوني که 
به نام هاي گوناگوني نامیده مي شوند، مانند: بنگ، گراس، علف، ماری جوانا، 
و اما لفظ حشیش، پس کاربرد آن در برخي اوقات منحصر مي شود به فشردۀ 
برگ هاي شاهدانه؛ چنان که در برخي از اوقات لفظ حشیش براي داللت بر 

قسمت هاي فوقاني گل و تخمک هاي شکفته شده بوتۀ)7( .  
همۀ این فروارده هایي که از بوتۀ شاهدانه به دست مي آید، یا با جویدن، 
یا با دود کردن استفاده مي شود و یا آن که به صورت مایع، به مریض 

خورانده مي گردد، و تأثیر آن از وجود مواد راتیانه  اي معّیني مي باشد.  
کافئین: مادۀ بلوري بدون رنگ قلیایي است که در قهوه، چاي، کوال 
و به مقدار کم پیدا مي شود؛ همان طور که مي شود آن را با عملیات شمیایي 

از اسید فنیک به دست آورد.
ادرار آور هم  انسان است، چنان که  کافئین، محّرک سیستم عصبي 
است. برگ ها ي چاي نسبت به حبه هاي قهوه، کافئین بیش تري دارند، و 
لکن در چاي و قهوه نوشیدني هر دو به یک نسبت حاوي کافئین مي باشند؛ 
زیرا مقدار حبه هاي قهوه اي که درست کردن آن به کار مي روند، بیش تر از 

برگ هاي چایي که براي درست کردن آن به کار مي روند.  
نیکوتین: مایع روعني غلیظي است که بي رنگ و داراي بوي تند و مزۀ 
گزنده اي است که در برگ هاي توتون وجود دارد. این روغن سّمي بوده و 

براي از بین بردن حشرات به کار مي رود..
تنباکو: گیاهي از گروۀ بادنجان هاست که برگ هاي آن در صنایع تنباکو 
به کار مي رود. تأثیر تخدیري که براي دود تنباکو است به مادۀ نیکوتیني 
که از پرده  هاي نازک مخاطِي راه هاي تنّفسي به داخل بدن نفوذ مي کند، 
نسبت داده مي  شود؛ هم چنین این بوي ویژه، به روعن هاي فّرار و ناپایدار و 
مواد عطري دیگري نسبت داده مي شود که در زمان عملیات خشک کردن 
و تخمیري که قبل از عملیات ساخت انجام مي گیرد، در برگ هاي تنباکو 

به وجود مي آید. 
تنباکو أصاًل از گیاهان مناطق استوایي است، و لکن اکنون بیش ترین 

مزارع کشت تنباکو، در اقلیم مناطق شبه استوایي و معتدل قرار دارد.
کوکایین)8(: یکي از آلکالوئید  هاي )Alkaloids( برگ کوکا است که 
در طب به عنوان بیهوشي موضعي استفاده مي شود. برخي از مردم آن را به 
روش هاي غیر قانوني  استفاده مي کنند.  چند جرعه از کوکایین بیدار کننده 
بوده و نشاط جسماني را افزایش مي دهد، و لکن کوکایین از موادي است که 
به طور معمول اعتیاد آور است، و استفادۀ مستمر از آن، تنیلي اي در سیستم 
اعصاب به وجود مي آورد که در نهایت مصرف کننده را به جنون مي کشاند. 

کوکایین از مواد مخّدري است که بر آن، قوانین ویژه اي حکمفرما است.
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کوکا)9(: بوته اي است از جنس ارتسیرو کسیلوم و به ویژه ارتسیرو 
کسیلوم کوکا)Ergthroxglom Coca( .  از آن، و به ویژه برگ هاي آن، 

کوکایین به دست مي آید.
کوال)10( : درختي استوایي است که اسم علمي آن، کوال اکیومیناتا 
که در افریقا مي روید و در مزراعي کشت مي شود که حرارت الزم را براي 
این  باشند.  داشته  دانه هاي گلوله مانند کوال معروفند،  به   بذر هایش که 
دانه  ها، محتوي کافیین، روغن  کوالنین است. در سرزمین هایي که کوال 
مي روید، مردم این دانه ها مي جوند، و آن ها براي استفاده در نوشیدني ها و 
در پزشکي صادر مي کنند. از این دو اسم آخر، به وضوح روشن مي شود که 
اسم "کوکاکوال")11( مرّکب از اسامي دو درخت مخّدر است. از این جا هم 
روشن مي شئد که نوشیدني که به این اسم نامیده شده، در آن مادۀ مخّدر 
است، و  این که این نوشیدني، محتوي مقداري از کوکایین یا کافیین است، 
و این دو، موادي هستند که از این دو درخت به دست مي آیند.. از این جا این 
امکان به وجود مي آید که نسبت به نوشیدني دیگري که به پیبسي کوال)12( 
معروف است، یادآوري کنیم "پیبسین" مهم ترین آنزیم ها در ترّشحات 
معده است و سبب هضم پروتیین گردیده و آن را به پروتیوزفیبتون تبدیل 
مي کند، لکن تا این که این غذاي هضم شده به  اسید هاي آمینه تبدیل 
نشود، عمل هضم انجام نمي گردد، و"پیبسین" عمل نمي کند، جز آن که 
در وسط اسید کننده  قرار گیرد؛ چنان که در شیرۀ معدي هم که به نسبت 

زیاد، محتوي اسید قوي کلردیک مي باشد هم چنین است.
مادۀ "پیبسین" از غشاي مخاطي که در گوسفندان و چهارپایان است، 
به دست مي آید، و از آن براي درمان برخي از حاالت سوء هاضمه به کار 
مي رود، و براي درمان سودمند نخواهد بود، جز این که سوءهضم ناشي از 
ترّشح معده باشد. بنا بر این، پیبسي کوال مرّکب از یک مادۀ هضم کننده و 
یک مادۀ محّرک یا مخّدر است که عبارتند از: "پیبسین" و "کافیین"، 
و اّما کوکاکوال، پس مرّکب از یک مادۀ مخّدر، و یک مادۀ محّرک است 
که عبارتند از: "کوکایین" و "کافیین" ،  و  مزۀ گوناگون آن ها، به این 

ترکیب هاي مختلف نسبت داده شده است.

إضرار مخّدرات
  گفته اند: از دیدگاۀ قانوني، مخّدر به این شناخته مي شود که: آن 
ماده اي است ضرر علیۀ صحت فرد و اجتماع به وجود مي آورد، براي همین، 
همۀ مواد مخّدر تحت عنواني که دربارۀ آن ها اصطالح شده: »دارو هاي 
خطرناک« قرار دارند. هر چند که مواد مخّدر، داراي فواید ارزشمندي در 
طب هستند، ولي با به کار گیري روش هاي غیر قانوني، استفادۀ نادرست 
از این مواد، به تجارتي جهاني کشیده شده اند)الموسوعه العربیه المیسره(.  

ما بر این کالم چند حاشیه داریم:
اول این که این تعریف قانوني براي مخّدر، شامل مواد مستي آور هم 
می شود؛ زیرا  شراب هم،  بر فرد و جامعه ضرر وارد مي کند، نهایت این 
که قانون رسمي چیزی را منع مي کند که در افکار عمومي رغبت به آن 
کم است)13(، و اّما آنچه نسبت به آن رغبت وجود دارد، رو است، هر چند 
که ُمضر باشد، مانند: انواع مشروبات مستي آور و غیر آن ها.  اگر این قانون 
رسمي نسبت به بهداشت عمومي دلسوز و مهربان بود، الزم بود که هم از 

مواد مخّدر و هم از مواد مستي آور منع مي کرد. به عالوه، این تعریف،  شامل 
هر مادۀ مضري، مانند: سموم و غیر آن هاست، جز این که تمایل عمومي به 

مخّدرات چیزی است که مخّدرات را سبب ضرر اجتماعي قرار داده است.
دوم این که: فواید مواد مخّدرات، از نظر پزشکي بیش تر از الکل هاست، 
و الکل ها  تنها برخي فواید به طور نسبي در برخي صنایع ساده دارند. این نکته 
مصداق این سخن خداوند متعال: »َو إِثُْمُهما أَْکَبُر ِمْن نَْفِعِهما«)بقره:219( 

در قرآن کریم است.
مي گویم: به رغم این که فواید مواد مخّدر بیش تر از مواد مستي آور 
است و آسیب رساني آن ها هم از مواد مخّدر بیش تر است، آن ها از مواد مخّدر 
منع کردند و مستي آورها را روا دانستند، و  این رفتار دگرگوني و انحراف 

است در نگاه نمودن به هستي و زندگي.

دو آسیب عمدۀ مواد مخّدر
مخّدرات داراي دو آسیب رساني عمده هستند که یکي از آن ها به 
هنگام مصرف رخ مي دهد، و یکي هم براي عدم مصرف آن براي فرد 
معتاد. آسیب نخست، به  ضرر مستقیم و به ضرري که تحت تأثیر آن است 
و ضرري غیر مستقیم است، تقسیم مي شود، و آن،  اثر و یا بیماري است که 
این مصرف در جسم مي گذارد، هر چند تأثیر مستقیم آن از بین رفته باشد.

شایسته است از این دو شکل ضرر سخن بگوییم:

اّما آسیب مستقیم
  پس گزارش هیأت افیون و مواد مخّدر خطرناک دربارۀ آن چنین 
است: این جا برخي از آثار فیزلوژیکي است که به دنبال مسموم شدن و یا 
تخدیر با حشیش که اثر آن بعد از گذشت تقریبي یک ساعت از آغاز تخدیر، 
ظاهر مي شود، براي بیش تر مصرف کنندگان رخ مي دهد، و  خالصۀ آن 

چنین است:
ارتعاشات عضله اي،  افزایش ضربان قلب، سرعت نبض، احساس گرما 
در سر، سرگیجه،  سرما در دستان و پاها،  احساس فشار و تنگي در سینه، 
گشوده شدن چشم ها، جمع شدن عضالت و استفراغ در برخي از حاالت. 

گاهي این واکنش هاي بدني افزایش  یافته و به خواب منتهي مي شود.
 در آنچه مي آید، خالصۀ نتایجي است که آن هیأت دربارۀ آثار مستقیم 

مصرف حشیش از راه دود کردن آن به صورت کامل رسیده است:  
خشکي دهان و سقف حلق، غلیظ شدن لعاب دهان، التهابي در حلق 
که سرفه را به وجود مي آورد، عطسۀ شدید، قرمز شدن چشم ها، پایین آمدن 
فشار خون، برودت در چشمان و جمع شدگي  هاي عضالت و روده ها)ظاهرۀ 

تعاطي الحشیشه: ص231(.
اما آثار فیزلوژیکي که از خوردن حشیش به وجود مي آید، پس ما 

خالصه اي از  بحث هاي کامل آن هیأت را به قرار زیر بیان مي کنیم:
فشار بر شقیقه، تعریق فراوان، سرعت و افزایش در نبض، برودت در 
چشمان، عدم توازن و هماهنگي حرکتي در نشستن و راه رفتن، گشودگي و 
قرمز شدن چشمان، تهّوع و گاهي هم استفراغ، احساس سوزش هاي سرد 
و یا گرم در صورت، إحساس ربایش سر)سرگیجه، احساسات گول زننده 
و اشتباۀ جسمي)مثل: احساس دراز شدن چشمان(، بیماري در گوش ها، 

جمع شدگي هاي روده اي و عضالني. 
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آثار آن بر سیستم هاي بدن
  در آنچه خواهد آمد، به نتایجي خواهیم پرداخت، که در 
آن ها  بر  پرداخته اند،  موضوع   این  به  که  مطالعاتي  مهم ترین 
اتفاق نظر وجود دارد، با مالحظۀ  آنچه محّققان مي گویند که این 
نتایج براي طوالني شدن مدت مصرف و زیادروي در مصرف به 

بار آمده است.
  چشمان: از حاالت کهنه  اي که به روشني عنوان مي شود، 
التهاب چسبیدگي چشمان است. این حالت درجات مختلفي از توّرم 
سادۀ چشم تا احتقان شدید، دارد که حتي بعد دست کشیدن از 
مصرف، ادامه مي یابد این احتقان، قیافۀ غمناکي را به فرد معتاد 
مي دهد. این عالمت از  عالیم روشن و برجسته اي است که با 

آن حاالت اعتیاد به حشیش را مشخص مي کند)ظاهرۀ تعاطي الحشیشه، 
ص243(.

پوست:  زرد مي شود و خشک مي گردد. بسیار هم مي شود که با پوست 
دیگري پوشیده مي گردد)ظاهرۀ تعاطي الحشیشه، ص243(.

دندان ها: دندان ها افتاده شده و از بین مي روند)ظاهرۀ تعاطي الحشیشه، 
ص243(.

مو:  خشک شده و درخشش خود را از دست مي دهد)ظاهرۀ تعاطي 
الحشیشه، ص243(.

دارند  اتفاق  نظر  موضوع  این  در  محّققان  بیش تر  تنفسي:  راه هاي 
بیماري ها  و  اضطراب ها  ایجاد  به  در طوالني مدت  مصرف حشیش  که 
در دستگاۀ تنّفسي و راه هاي تنّفسي بدن مي انجامد که مهم ترین آن ها 
آسم)نفس تنگي( و برنشیت است. تفسیر این سخن این است که دود کردن 
حشیش براي مدتي طوالني، این کار را مي کند که مواد کربني و غیر آن  ها 
از مواد مهّیجي که رسوب نموده و به  راه هاي هوا مي چسبد، و به التهاب 
موضعي پرده هاي مخاطي راه هاي هوا مي انجامد و در پي خود به افزایش 

ترّشحات منجر مي شود که به حالت معروِف آسم مزمن براي دود کنندگان 
منتهي مي گردد؛ چنان که محّققان یافته اند که نسبت ابتال به بیماري سل 
بیماري در  باال است. سبب آن همان سبب گذشته در  این معتادان  در 
ریه ها است که به فقر مصرف کنندگان حشیش و وضعیت بد اقتصادي، 
سوء تغذیه و مسکن نامناسب این معتادان باز مي گردد که اکثر آنان از فقرا 

هستند)ظاهرۀ تعاطي الحشیشه، ص243(.
دستگاۀ گوارش: این اضطراب ها در عوارض بي اشتهایي، سوء هاضمه، 
گاز ها و احساس رو دل شدن خالصه مي شود، تا چه رسد به حاالت دیگري، 
مثل: اسهال  و یبوست که نتیجۀ ترّشحات مزمن پرده هاي مخاطي روده ها 
تعاطي  مي انجامد)ظاهرۀ  بدن  عمومي  الغري  به  این ها  همۀ  و  است، 

الحشیشه، ص244(.
فشار خون: نزد معتاداني که حشیش دود مي کنند، با مصرف طوالني 
آن، به تدریج فشار خون افزایش مي یابد، پس فشار خون آن ها از  20مم 
به30  مم افزایش مي یابد، و وقتي چنین اتفاقي براي معتادان روي مي  دهد، 
در نزد مصرف کنندگان غیر معتاد، عکس آن اتفاق مي افتد؛ چون فشار خون 
آن  ها بعد از ظهور عوارض مواد مخّدر، به سرعت پایین مي آید و نسبت به 
آنان این کاهش  فشار براي مدتي طوالني ادامه خواهد یافت)ظاهرۀ تعاطي 

الحشیشه، ص244(.
جنسي: نزدیک است که همۀ بررسي ها به اتفاق نظر برسند که حشیش 
ارتباطي با وضعیت جنسي مصرف کنندۀ آن ندارد، بلکه حشیش به عکس 
آنچه شایع است،  عمل مي کند چون که منجر شدن آن به کاهش انگیزۀ 
جنسي ،  رغبت جنسي و قدرت و سرشت حیواني فرد، بیش از برانگیختن 
سرشت حیواني و مردانگي جنسي است، به ویژه نسبت به حاالت افراد  
متعادي که پیوسته حشیش مصرف مي کنند. افزون به این که بررسي ها 
بدین گرایش یافته که مصرف حشیش به مدتي طوالني به حالت عنین 
شدن جزیي و سپس به عنین شدن کلي مي انجامد)ظاهرۀ تعاطي الحشیشه، 

ص250(..
حالت رواني: از مصرف این پدیده هاي رواني زیر به وجود مي آید:

کاهش توانایي عقلي، اضطراب، گمان مرگ کردن، احساس موّقت 
عدم  نفس،  بر  تسلّط  قدرت  فقدان  نمودن،  ازدواج  احساس  عظمت، 
هماهنگي عضالني، مالیخولیاهاي بصري و سمعي؛ چنان که این پدیده ها 
هم ممکن است روي دهد: غفلت، ضعیف شدن حافظه و کم شدن دقت و 

توّجه)ظاهرۀ تعاطي الحشیشه، ص236(.
بروتو ذکر مي کند که او به وضوح دربارۀ حاالتي که بررسي نموده، 
و  شخصیت  شدن  بخش  بخش  و  افکار  پیوستگي  عدم  عارضه هاي 
در  ویژه  به  کرده،  مالحظه  عقلي  جداسازي  دربارۀ  دیگري  عارضه هاي 

حاالت جنون حشیش
اخطاري  اثناي  را در  به طور کامل وضعیت مصرف کننده  چنان که 
چنین توصیف مي کند: وضعیت مصرف کنندۀ حشیش تا جایي مي رسد که  

وجودي خیالي و غیر مرتبط تا اندازه اي بعید مي شود.
علت آن هم این است که اراده تحت تأثیر مادۀ مخّدر، توانایي خود 
را در راهنمایي کردن فکر به آنچه مي خواهد و با کیفیت سالم، از دست 

مخّدرات 
داراي دو 
آسیب رساني 
عمده هستند که یکي 
از آن ها به هنگام 
مصرف رخ مي دهد، 
و یکي هم براي عدم 
مصرف آن براي
 فرد معتاد.
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مي دهد، و عدم ربط و پیوستگي بین افکار به طور کامل به تدافع  موجود 
در کلمات و بسیار بودن افکاري که در ذهن مصرف کنندۀ حشیش وارد 
مي  گردند، نسبت داده مي شود. این افزون به رغبت این فرد در تعبیر از 
این افکار بسیاري است که بر او  سرازیر مي گردد)ظاهرۀ تعاطي الحشیشه، 

ص306(.

دو آسیب دیگر
  نزد ما دو آسیب دیگر ماند.

یکي از این دو آسیب، آسیب به وجود آمده در شخصیت مصرف کننده، 
هر چند که حاال مصرف کننده نیست..

دومي هم آسیبي که نزد فرد به وجود مي آید، آن هنگامي نمي خواهد 
حشیش را مصرف کند، یا مي خواهد مصرف آن را براي برخي از موانعي که 
عارض مي شوند، چه موانع قانوني و چه موانع اقتصادي، و یا موقعیت هاي 

دیگر، به تأخیر بیندازد. 
این دو نوع آسیب، المحاله براي هر معتادي موجود است، چه معتاد به 
مواد مخّدر باشد، و چه معتاد به مواد مستي آور باشد، بنا بر این که اعتیاد به 
طور نسبي شدید باشد و مقدار مصرف به طور نسبي زیاد و بزرگ باشد؛ زیرا 
بدیهي است که با مصرف مواد،  هیچ کدام از این دو آسیب رخ نمي دهند، 
مگر به مقدار کم و یا این که اصاًل رخ نمي دهند، اول، به تبعیت از سطح 
رواني، عقلي و اجتماعي فرد مصرف کننده، و دوم، براي سطح مادۀ مخّدري 

که مصرف کننده به مصرف آن اعتیاد پیدا کرده است.
و از این جا مي بینیم معتاد به مصرف چاي، یا قهوه، و یا سیگار، و یا به 
استفاده از قرص هایي مثل آسپرین، آسیب حقیقي از این دو آسیب، برایش 

به وجود نمي آید.
البته، بعید نیست که افراط در قهوه و سیگار آسیب از نوع سابق را 
دربرداشته باشد، و آن، آسیب بهداشتي غیر مستقیم به خود است، مانند: 
آسیب به کبد، ریه ها، قلب و مثل آن ها که در نتیجه، به کوتاه شدن عمر 
و مرگ زودرس منجر مي شود، و آن چیزي است که از نظر ُعرف به سّم 
تدریجي نامیده مي شود،  به همین معنایي که گفته شد، و چه بسا تأ ثیر آن 

هم در گاهي اوقات کم باشد.
اکنون توّجه خود را به آن دو آسیبي که در آخر ذکر کردیم، معطوف 

مي کنیم.
اّما نوع اول، و آن به وجود آمدن تغییر در شخصیت فرد مصرف کننده 
از غیر خود  است، از مواردي که منابع متعّرض آن شده اند، مانند: ضعف 
عمومي در حافظه، ضعف عمومي در جسم، ُمْهَمل گذاشتن اموري که 
مربوط به عملش است، پیچیدگي ادراک این فرد نسبت به آینده و عدم 
تفّکرش دربارۀ آن و یا تصّورش. عالوه بر این موارد، گذراندن بیش تر وقت 
خود براي دست یابي به مادۀ مخّدراست؛ چون براي او مادۀ مخّدر، مطلوب 
است، و یا دست یافتن به بهاي آن، پس او در طول حیات خود و وقتش 
براي آن کار مي کند،  هر چند به صورت غیرمستقیم، و با این روش زندگي 

کردن، او فایدۀ خود را براي خودش و براي جامعه اش کم مي کند.
و اما نوع دوم آسیب، پس آنچه است که منابع فراوان آن را ُمْهَمل 
گذاشته اند، جز این که این آسیب، شناخته شده و مشهور است. پس این 

آسیب شامل: ضعیف شدن حافظه، ضعیف شدن توانایي بر تفّکر، سردرد، 
سرگیجه، ضعف عمومي در جسم، سخت شدن راه رفتن، مشکل شدن 
تمرکز، دشوار شدن سخن گفتن دربارۀ تفاصیل ُمّهم، هر چه که باشد، و 

گاهي امر به رفتن در کما مي انجامد.
و همۀ این امور و غیر از این امور، به هنگام تاخیر در مصرف مواد 
ممکن است روي دهد، امري که همت فرد را براي مصرف سوق مي دهد 
و  او آن را  مانند دارویي براي بیماري خود مي بیند، یا آن را دارویي مي بیند 
که با آن به فرد و جامعه سود مي رسد، به اعتبار این که او را در حال نشاط 
و توانایي قرار مي دهد که او  با استفاده از آن  مي تواند فایده اي را که براي 

خود و یا دیگري خواسته، هر فایده اي که باشد، ادا کند.
غیر از این که منابع بسیار زماني که مي خواستند از اعتیاد صورت 
کاملي را ارایه دهند، به طبیعت حال، این امکان را نداشتند که با این لهجه 

سخن بگویند.
به هر حال، این آسیب باید به 
اعتیاد نسبت داده شود، و یا به موادي 
داده  نسبت  هستند،  آن  مسّبب  که 
شود، هر چند که این آسیب از نبود 
این مواد، ناشي شده است، براي این 
که روشن است که اگر اعتیاد نبود، 
این آسیب به وجود نمي آمد؛ چون فرد 
معتاد با ترک اعتیاد  هي0چ عارضۀ 
بهداشتي و یا رواني اي برایش پیش 

نمي آید.
و از این جا ممکن است که این 
آسیب را  از دوبرابر شده هاي عمومي 
اعتیاد به شمار آورد، و این آسیب براي 

خصوص مواد مخّدر هم نیست؛ چون که اعتیاد به مثال، براي طمع به لّذت 
شروع مي شود، سپس این طمع، طمع به صحت مي  گردد.

مواد مخّدر از نظر فقهي 
  ما آن گونه که حملۀ متمرکز و مؤّکدي را در قرآن کریم و سنت 
شریف دربارۀ تحریم مسکرات)مستي آورها( مي یابیم، مانند چنین حمله اي را 
نسبت به مواد مخّدر نمي یابیم؛ بلکه نص واحدي را نسبت به آن ها، چه به 
عنوان تحریم آن ها، و چه به عنوان تحلیل آن ها، و چه به عنوان هر حکمي 

دیگري نمي یابیم.
شاید سّر آن این باشد که که مصرف این مواد در نخستین جامعۀ 
اسالمي شناخته شده نبود، و سنت شریف پرسش هاي را پاسخ مي داد که 
مردم به نزد معصومان سالم اهلل علیهم مي بردند، و اّما سخن از امور فراتر 
از ذهنیت  و افکار این جامعه و همین طور برانگیختن مشکالتي که از 
نظر عملي مورد نزاع در جامعه نبود، سیرۀ معصومان  سالم اهلل علیهم  
بر ان نبوده است؛ بلکه آن ها با این سخن خود که باید با مردم به اندازۀ 

عقل هاي شان سخن گفت)14(.
در این صورت، ما زماني که مي خواهیم از دلیل محتملي براي حرام 
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بودن مواد مخّدر سخن بگوییم ،  الزم است که به جستجو دربارۀ برخي از 
ادله و قواعد عمومي  بپردازیم که شامل این مواد مي باشند و این امکان 
براي ما وجود ندارد که به دنبال دلیلي باشیم که به صورت مشّخص دربارۀ 

این مواد سخن گفته باشد.
ادله اي که احتمال دارد در صدد بیان این مسأله باشند، دالیل زیر است: 

ادله اي بر حرمت استفاده از مواد مخّدر و رّد آن
دلیل اول: قیاس مواد مخّدر بر  ُمْسکرات 

  بنابراین، پس همان طوري که ُمْسکرات حرامند، پس مواد مخّدر هم 
چنین هستند.

  تقریب این استدالل به شکلي که متفاوت با معناي قیاس باشد، 
امکان جدا کردن ادله حرمت حرمت ُمْسکرات از خصوصیت است. 

  و آن چنین است که گفته شود: ما از ادلۀ تحریم ُمْسکرات مي فهمیم 
که ُمْسکرات با این عنوان، تنها حرام نیستند؛ بلکه این تحریم به واسطۀ 
آثاري است که برآن مترتّب مي شود از: نبود و یا ضعف حافظه و فکر و 
ناتواني از اطاعت خداوند و فقدان یاد او، و همین آثار بر مواد مخّدر هم 

مترتب است، پس حرام هستند.  
خصوصیت  از  را  ُمْسکرات  ما  که  است  این  تقریب  این  معناي 
اسکار)مستي آوري( جدا کرده  و بر مجّرد مثال بودن براي هر ماده اي که 
که آن نتایج را به بار آورد، حمل کرده ایم، پس نتیجه حرام بودن مواد مخّدر 

است.
این استدالل چندین جواب دارد که مهم ترین آن ها عبارت است از:

اول این که : دلیلي بر این نداریم که حرام بودن ُمْسکرات براي این 
اسباب باشد، و داللت دلیل معتبري  بر آن تمام نیست، و مقتضاي تمّسک 
به عنوان ُمْسکرات این است که به معناي لفظي ُمْسکرات اکتفا کنیم، 
مادامي که دلیلي که با آن امکان تعّدي از این معنا وجود دارد، بر آن رهنمون 
نباشد، و چنین دلیلي وجود ندارد. بنا بر این پس هنگامي که ما دانستیم که 

طبیعت مواد مخّدر غیر از ُمْسکرات است، مشمول احکام آن نخواهد بود.
دوم این که:  دلیل بر حرام بودن ُمْسکر به پا شده، براي که ُمْسکر 
است، و یا به تعبیر دیگر، حرام بودن شراب براي این است که ُمْسکر است، 
و مقتضاي این تعلیل، اکتفا نمودن به مسکر است، و این که جز با دلیل به 

غیر آن تعّدي ننماییم، و چنین دلیلي وجود ندارد.
دلیل دوم سیرۀ عقالیي بر اجتناب از مواد مخّدر

  دلیل دوم این است که سیرۀ عقالیي بر اجتناب از مواد مخّدر است، 
و این که نظر به آن و به مصرف کننده اش، نظر بي ارزشي و خواري است، 
و چنین سیره اي از آن، با دلیل شرعي نهي نشده، پس حجت است، و 

مقتضاي شرعي این سیره، حرام بودن مواد مخّدر است. 
و در این دلیل، سستي اسلوب فقهي وجود دارد، و اگر نبود این که این 
استدالل  در برخي از اذهان  مي گذرد، ما آن را ذکر نمي کردیم، براي شماري 

از دالیل که مهم ترین آن ها این است:
  اول این که چنین سیره اي وجود ندارد؛ بلکه سیرۀ موجود تا صدها 
سال، مصرف برخي از انواع مواد مخّدر بوده و بازدارندۀ عقلي دربارۀ این 

مصرف نبوده است.

بر حکمي شرعي  داشت،  اگر چنین سیره اي وجود  این که  دوم    
رهنمون نبود، براي این که سیره در احکام حجت نیست، و سیره، تنها در 
آنچه به عرف ارتباط دارد، مثل: ظواهر الفاظ و شیوه هاي معامالت، حجیت 

دارد، و نمي تواتد چیزي را حرام، و یا حالل کند.
سوم این که اگر این سیره موجود بود، در گذشته تا زمان معصومان 
سالم اهلل علیهم امتداد نداشت؛ بلکه این سیره، سیره اي متأّخر از آن ها بود. 
پس توّقع نهي آنان از این سیره درست نخواهد بود، هر جند که مصرف 
مواد مخّدر مورد رضایت شان نبود، و مؤّید آن این است آنچه ما شناختیم که  
اسم مواد مخّدر را در اخبار وجود ندارد، امري که  نتیجۀ عدم وجود آن به 
طور کلي در جامعۀ اسالمي آن روز است، پس چگونه کسي مي تواند ادعاي 

وجود سیره بر حرام بودن و یا حرام بودن آن  کند.

دلیل سوم: أدلۀ تحریم ضرر
  و آن تنها دلیلي در این زمینه است که به طور نسبي داراي وجاهت 
فقهي مي باشد، و یکي از فقهاي ما)16( در حال حاضر در حرام بودن مواد 
مخّدر به آن اعتماد کرده است. جز این که تمّسک به این دلیل قابل مناقشه 
است؛ به این دلیل که اضرار بر دو قسم است. یکي اضرار شدیدي است 
که با این ویژگي حرام است و مصداق "تهلکه" نهي شده از آن در آیۀ 
کریمه صد و نود و پنج سورۀ بقره: »َو ال ُتلُْقوا بِأَْیدیُکْم إِلَی التَّْهُلَکِۀ « است. 
نوع دوم ضرر، ضرر خفیف و سبکي است که دلیلي بر حرام بودن مطلق 

آن وجود ندارد..
 قاعدۀ "ال ضرر و ال ضرار"  هم بر تحریم این نوع از ضرر داللت 
ندارد، و تنها منظور از آن، این است که شارع مقّدس با شریعت و احکامش، 
ضرر وارد نمي کند، یا این که بر فرد حرام است که به دیگري ضرر برساند، 
اّما ضرر رساندن فرد به خود آن هم به به مقدار سبک یا کم، پس رهنموني 

بر حرمت آن نیست.  
به ذهن نگذرد که اضرار سبک و خفیف در شرع مقّدس واجب بودن 
روزه و وضو را برمي دارد، بنابراین ممکن است که سبب تحریم مواد مخّدر 

گردد.  
چنین پرسشي بر کم بودن تفّقه نزد پرسشگر رهنمون است، براي این 
که در این دو مورد، روزه و وضو، در کافي بودن ترس از ضرر در تبدیل 
شدن وظیفۀ مکلّف در این دو مورد دلیل خاص وجود دارد، و اما احکام دیگر،  
پس دلیلي در آن ها بر این تأثیر گذاري وجود ندارد، و مقتضای إطالق ادلۀ 
آن ها، وجوب این احکام حتي در  حال ضرر است، مادامي که از نظر عرف 
این ضرر ضرر معتد به نباشد که در این صورت این ضرر با قاعدۀ گفته شده 

نفي مي گردد.
عالوه این که  هر چند به سقوط وجوب با وجود ضرر گفته شده است، 
ولي ما ثبوت تحریم را براي ضرر نمي پذیریم؛  چون اباحه اي که جانشین 
حکم حرمت مي شود، تسبیبي از سوي شارع مقّدس براي انداختن در ضرر 
نیست، بر خالف وجوب؛ چنان که براي کسي که در این باره بیاندیشد، این 

مطلب روشن است.
گاهي در ذهن مي گذرد که مخّدرات؛ چنان که در آن، اضرار خفیف و 
سبکي است، همین طور گاهي در آن  اضرار بزرگي است، پس حرام است، 
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و این نکته اي است که در بحث از دلیل بعدي، از آن بحث خواهیم کرد. 
دلیل چهارم: دلیل حرمت انداختن خود در تهلکه است

  و آن اشاره به این سخن خداوند متعال است که گفت: »َو ال ُتلُْقوا 
ْهُلَکِة«. بِأَْیِدیُکْم إِلَی التَّ

این استدالل نیازمند پیوست فکري است که قایل است مخّدر ها منتج 
به هالکت مي شوند، تا این که این مواد مخّدر مصداق تحریم ذکر شده در 

آیۀ یاد شده شوند.
شایسته است که بدانیم که "تهلکه"  نهي شده از آن همان هالکت 
به معناي مرگ و فنا است، و از نظر عرف، بدان دو امر ملحق مي شود: یکي 
از آن ها سبب هالک است، هر چند که مظنون و یا راجح باشد، مانند: داخل 
شدن بدون سالح در سرزمیني که حیوانات درنده دارد، و دومي هم خطراتي 
است که در رتبۀ پایین تر از آن قرار دارند، هر چند که منتج به مرگ نیست، 

مثل: ایجاد جراحت عمیق و مانند آن.
و اّما اضراري که پایین تر از این موارد و اسبابي است که به هالکت 
فرد مصرف کننده مي انجامد، پس نه نظر عقل، و نه از نظر عرف، از تهلکه 
نیست. بنا بر این ممکن نیست مشمول آیه کریمه اي که به آن استدالل شده 

است، باشد.
و هر گاه  دربارۀ مواد مخّدر بررسي مي کنیم، چنین مي یابیم که در همۀ  
آن ها، بیش ترین ضرر موجود، از نوع اضرار خفیفي است که نمي توان با آیه 
حکم  به حرمت آن داد، و به عبارتي، در عنوان "تهلکه" مندرج نیست، و 
عالوه بر این که احتمال دارد، مستند وجود بیش تر آسیب هایي که در گذشته 
از آن ها یاد شد،  تنها به مادۀ مخّدر نیاشد، بلکه مستند به مجموع اموري 
باشد که  مخّدر یکي از آن ها است، و یا این این که استناد به آن، به اندازۀ 
استناد به فقر اقتصادي فرد، و یا ضعف جسماني او ،  و یا به دیگر مستندات 

آن، داراي اهمیت نباشد.
چنین احتمالي در مواد مستي آور نمي آید؛ براي این که این مواد به 
تنهایي، و با عنوان مستقل خود، حرمت دارند حتي اگر فرض شود آن ها 
براي فردي مضر نیستند؛ البته، چنین فرضي واقعیت ندارد و مواد مستي آور، 
داراي ضرر هاي بسیار متنوعي مي باشند و هیچ گاه براي هیچ فردي از این 

ضررها خالي نیستند.
  گاهي اضرار در مواد مخّدر جنبۀ معکوسي پیدا مي کند، مثل این که 
معتاد  بداند  کند اگر در مصرف مواد تأخیر کند، دچار ضرر مي شود. بنابراین 
این که بخواهد به مصرف نکردن خود ادامه دهد، ممکن است به اعتبار 
قاعدۀ ضرر ،  و یا قاعدۀ تهلکه، این تأخیر در مصرف مواد حرام باشد، و از 
این جا مي شود گفت، گاهي دفع این ضرر، نه تنها حرام نیست؛ بلکه این 

دفع واجب بوده و  ترک آن جایز نیست.)17( 
البته، اگر از نظر فقهي بگوییم که اساس مخّدر ها بر حرمت است، 
وجود چنین حالتي نمي تواند مصرف این مواد مباح کند، مگر هنگام ضرر 
عظیمي که جز با مصرف مواد بر طرف نمي شود، همان طور که در ُمْسکر ها 
چنین است؛ بلکه در این هنگام در بارۀ ُمْسکر ها و مواد مخّدر گفته مي شود: 
در هیچ حالي جایز نیستند، به اعتبار قاعده اي که مي گوید، آنچه در اختیار 
فرد قرار ندارد، به آنچه در اختیار فرد قرار دارد، برمي گردد، بنابراین فرد بر 

مصرف آن مجازات مي شود، به اعتبار این که فرد معتاد همان 
سبب  اعتیاد خود است)پس مجبور شدن او به مصرف مواد مخّدر، 
براي درنیافتدن در ضرر مهلکي که از ترک این مواد ممکن است 
براي او روي دهد، این مصرف ضروري را براي او حالل نمي کند، 
پس او هم باید آن مصرف ادامه دهد، براي صیانت خود از هالک 
شدن، و هم با این مصرف، مرنکب حرام شده، براي بقاي حرمت 

نسبت به او(.

بررسي چند استدالل فقهي ضعیف 
  گاهي در ذهن خطور مي کند که امر در مواد مخّدر به " 
سم تدریجي" باز مي گردد، به اعتبار این که استمرار در مصرف 
این مواد در مدتي طوالني، گاهي به مرگ، و یا ضرر بزرِگ حرام 
مي انجامد؛ به تعبیر دیگر، مصرف هر سمي چه به صورت دفعي 
باشد، و چه  به صورت تدریجي، حرام است. در نتیجه، مصرف مواد 

مخّدر با نگاه به سمي بودن آن ها حرام است.
البته، این نوع از استدالل، تنها توّهم ضعیف فقهي است؛ براي 
این که سمي که به تدریج مصرف شود، از نظر فقهي مصرف آن 
حرام نیست؛ زیرا هر مصرفي که  داراي ضرر حرام نباشد، حرام 

نیست، و  پس اگر هر کدام از مصارفي به تدریج که در طول روزها و سال ها 
انجام گرفته، حالل باشد، همۀ آن ها حالل خواهد بود. به طور مثال: استمرار 
در تنباکو که ایجاد مسمومیت تدریجي مي کند، و هم چنین استمرار زیاد 
خوردن هم ایجاد مسمومیت تدریجي مي کند، و همین طور در قرار گرفتن 
در سرماي شدید یا گرماي شدید هم چنین مي  کند، پس آیا ما به قایل به 
حرمت همۀ آن ها هستیم؟ هرگز و هرگز  چنین نبوده.. فقیه اي به آن فتوا 
نمي دهد، و آن دلیلي است بر این این که آنچه به نام سم تدریجي نامیده 

مي شود، حرام نیست..
  البته، اگر کار به  مسموم شدن و دردرسرهاي جدي برسد، چه در 
بهداشت و چه در غیر آن، این مصرف حرام خواهد شد. در واقع، حرام همان 
مصرف هاي اخیري است که چنین نتیجه اي را به بار آورده، و به عبارتي، 

جزء علت اخیر در آن شده است، نه مصرف هاي پیش از آن.
  البته، سزاوار است به این نکته توّجه شود که اگر فقیه به حرمت 
مواد مخّدر قایل شود، بر او الزم مي اید که به حرمت مادۀ  بیهوش کننده، 
شربت ها، قهوه، چاي، کوکاکوال، پیبسي کوال و غیر آن ها از انواع موادي که 
از مادۀ مخّدر خالي نیستد، قایل شود، و این از نظر فقهي ممکن نیست؛ 

چون مقتضاي اصالت برائت جواز مصرف همۀ آن هاست.
  گاه به ذهن مي رسد که ممکن است کسي بگویید مخّدر حالل است، 
جز آن که مخّدرات)مخّدرها( حرام هستند. اّما سخن بیهوده اي است؛ براي 

این که "مخّدرات" ،  شکل جمع مفرد همان "مخّدر" است.
همان طور که ممکن است به ذهن برسد که مواد مخّدري که اعتیاد آور 

هستند حرام است، و آن هایي  اعتیاد اور نیستند، حرام است.
  چنین ذهنیتي از چند جهت صحیح نیست که مهم ترین آن ها عبارت 

است از:
اول این که  اعتیاد به عنوان اعتیاد، تا زماني که به ضرر بزرگي منجر 

  گاهي در ذهن خطور 
مي کند که امر در مواد 

مخّدر به » سم تدریجي« 
باز مي گردد، به اعتبار 

این که استمرار در 
مصرف این مواد در 

مدتي طوالني، گاهي به 
مرگ، و یا ضرر بزرِگ 

حرام مي انجامد؛ به 
تعبیر دیگر، مصرف هر 

سمي چه به صورت 
دفعي باشد، و چه  به 

صورت تدریجي،
 حرام است.
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این  براي  نیست؛  حرام  نشود، 
به معناي عام، منحصر  اعتیاد  که 
به مواد مخّدر و یا مواد مستي آور نیست؛ 
بلکه شامل غیر آن ها هم است، مانند اعتیاد به 
برخي از خوردني ها و نوشیدني ها، از خوردني ها و نوشیدني هایي که 

ممکن نیست به حرمت آن ها قایل شد.
دوم این که در مواد مخّدر ماده اي نمي یابیم که سبب اعتیاد نگردد؛ 
بلکه همگي آن ها اعتیاد آورند، حتي آن مواد مخّدري که حلیت مسلّمي 

دارند، مانند: قهوه و چاي.
  چنان که گاهي به ذهن مي رسد که همۀ مخّدرات حرام نیستند؛ 
بلکه تنها برخي از آن ها حرام هستند، مانند: افیون، مورفین، کوکایین و  

مثل آن ها.
این ادعا چند جواب دارد که مهم ترین آن ها عبارت است:

اول این که همان طور که در ادلۀ معتبر، نهي از خود مخّدرها پیدا 
نمي شود،  همین طور هم به نهي از انواع مواد مخّدر، با اسامي که دارند، نه 

به دلیل قوي، و نه به دلیل ضعیف، دست نمي یابیم..
دوم این که ما اگر به حرمت مواد مخّدر قایل شویم، پس ما را از این 
تحریم باز خواهد داشت، منع شدن از فواید پزشکي و صنعتي بزرگي که 
براي این مواد ذکر کرده اند؛ براي همین، اهمیت و گستردگي کاربرد این 
مواد چنان است که با نوشیدن، و یا با تزریق، و یا غیر آن ها  این مواد  در 
جسم انسان داخل مي شوند، پس آیا کساني که به چنین استداللي استدالل 

مي کنند، راضي به این وضعیت مي شوند؟
شایسته است به این نکته توّجه شود  که هر گاه مواد مخّدر حرام 
باشد، مواد مستي آور حرمت بیش تري خواهند داشت؛ براي این که 
آن ها از ضرر بیش تري برخودارند، و براي آن کافي خواهد 
بود که در ضرر رساني بین این دو مقایسه شود، پس روشن 
شود هر گاه آن موادي که ضرر کم تري دارند، ممنوع و یا حرام 
شوند، آن موادي که ضرر بیش تري دارند، نسبت به تحریم اولویت 

خواهند داشت، با این که روند جهاني بر خالف آن است.
  هم چنان که شایسته است به این نکته هم توّجه شود، وقتي 
یک مسلمان با وجدان و انصاف علمي بین حال مواد مستي آور و مواد 
مخّدر در شریعت مقایسه کند،  با چشم پوشي از تأکیداتي دنیوي که مانع از 
مواد مخّدر و مباح کنندۀ مواد مستي آور است، چنین خواهد یافت که امر در 
شریعت بر عکس است،  و این که وضعیت منع از مواد مخّدر به طور جدي 
خیلي ضعیف تر است از وضعیت مواد مستي آور، از آن جا که در شریعت در 
بارۀ آن ها هم حرمت است، هم لعنت، و هم هم تمرکز، و  هیچ یک از فقها 
هم  قایل به تحریم آن نشده، جز یکي از فقهاي متأّخر، و اجماع فقها با 
او در این حکم مخالف است، اجماعي که در آن قدما و  متاّخران حضور 
دارند، عالوه بر این  بر گروهي از مواد مستي آور، حکم نجاست وجود دارد، 

بر خالف مواد مخّدر، پس هیچ کدام آن ها نجس نیست.
  البته، پیش تر گفتیم، اگر کار مصرف مواد مخّدر به ضرري که از نظر 
صفات و ویژگي هاي آن، ضرر معتنابه اي عرفاً باشد، بیانجامد، به جوري که 

این مصرف به تهلکه محلق گردد، این مصرف حرام خواهد بود. این امري 
است که در سایر امور جاري مي  باشد و در مواد مخّدر، داراي ویژگي نیست..

  چنان که هنگامي که به سبب اعتیاد یا غیر آن کار مصرف مواد مخّدر 
به جایي رسید که با ترک ضرر به وجود آید، ضرري که معتنا به باشد، پس 
دور نیست  به رجحان مصرف آن قایل شد، اگر به وجوب مصرف آن در 

این وضعیت قایل نمي شویم.
  چنان که اتالف این مواد به اعتبار این که حرام است، اسرافي است 
که از نظر شرعي حرام است، بعد از این دانستیم داراي ازرش مالي مهمي 
مي باشد و  ممکن است به شیوه  هایي  دیگري آن را به کار گرفت، مانند: 

استفاده هاي بسیار پزشکي و صنعت.
آیا در صورت امکان،  از بین بردن حالت اعتیاد با دارو و غیر آن، از نظر 
شرعي واجب است یا نه؟  این که اعتیاد نسبت به فرد ضرر عظیمي دارد 
و واجب فرد از آن دوري کند،  و این امر از فردي نسبت به فرد دیگري، 
مختلف است؛ چنان که از جامعه اي  نسبت به  جامعه اي دیگر  چنین است، 
پس اگر وضعیت فرد و یا جامعه، به مرحلۀ اعتیاد به مواد مخّدر رسید، بعید 

نیست قول به رجحان ترک  اعتیاد، و یا وجوب آن. 

پانوشت ها :
1. محرک ها Stimulate: دسته ای از مواد اعتیادآور محّرک ها هستند که هم ریشۀ طبیعی 
دارند و هم ریشۀ صنعتی ـ شیمیایی. این گروه از داروها به عنوان محّرک، ایجاد کنندۀ هیجان و 
انرژی اند و موجب تحریک فعالیت سلسلۀ اعصاب مرکزی می گردند و تضعیف کنندۀ سیستم اعصاب 
مرکزی اند. افزایش انرژی، هوشیاری ذهنی و فـعالـیـت جـسـمــانی، کاهش خستگی، سرکوب 
گرسنگی، افزایش ضربان قلب، افزایش فشار خون از جملۀ اثرات محّرک ها بر بدن است و معمواًل برای 
افزایش هشیاری، ایجاد تحّمل زیاد برای بیدار ماندن به مدت طوالنی، کاهش اشتهاء و ایجاد احساس 
نشاط به کار می روند و سبب وابستگی شدید روانی می شوند. مشهورترین مواد و ترکیبات اعتیاد آور این 
 ،)Cocaine( گروه، آمفتامین ها و فرآورده های کوکا است. کوکا و مشتقات آن، شامل: کوکائین برف
برگ کوکا، کراک)Crack(.)که از پختن کوکائین همراه با جوش شیرین حاصل می گــردد و  به آن 
 Caffeine(برگ و ساقه برخی درختان مانند: خات، کراتم و ناس، کافئین .،)مخّدر اشراف می گویند
 ،)Benzedrine(مانند: بنزدرین،)Amphetamines(آمفتامین ها،)Necotine( نیکوتین ،)
دکسدرین)Dexedrine(، دکستر آمفتامین و متدرین )Methedrine(،  متیل آمفتامین، آمفتامین 
سولفات، متیل فنیدیت )ریتالین(، مت آمفتامین که اکستاسی جزء این هاست، شیشه)Speed ()که 
بـرای آن که آمفیتامین قابل دود کردن گردد آن را کریستالیزه می کنند و در این صورت به آن یخ یا 
شیشه می گویند( از جملۀ این مواد هستند.. برخی از داروها، مانند: آمفتامین، کوکائین، نیکوتین و کافئین، 
به دلیل شباهتی که از لحاظ شکل سه بعدی با انتقال دهنده های عصبی دارند، موجب افزایش ترّشح 
انتقال دهنده های عصبی در سیناپس و یا تحریک مستقیم گیرنده های دندریتی و در نهایت تحریک 

کلی دستگاه عصبی می شوند. 

2. سرکوبگرها Depressan و خواب آورها Hypnotica :  سرکوبگرها و خواب آورها 
مخّدرهایی هستند که درد را تسکین، و آگاهی از مسایل را کاهش می دهند.. کاهـش انــرژی، افزایش 
ضـربـان قـلـب، سرعت تنّفس، کاهش سرعت عکس العمل، خواب آور بودن و القاي حالت رؤیا، از 
جمله اثرات سرکوبگرها بر بدن افراد مصرف کننده است. مشهورترین مواد و ترکیبات اعتیاد آور این 
گروه، الکل)خمر آورها یا مست کننده ها Inebrianta ( و مورفین است .  مورفین جزء مواد مخّدر و 
ن درد هستند و جزء دسته سرکوبگرها   افیونی است، اما از آن مشتقاتی تهیه می شود که سستی زا و ُمْسکِّ

به حساب می آیند.. 

3. تریاک به شکل ماده قهوه  اي تیره رنگ به گونه دلمه شده، مانند پالستیک وجود دارد. 
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تریاک شیرۀ الکالویید داري است که از تیغ زدن گرز خشخاش و لخته شدن شیره خشخاش نارس به 
دست می آید.

تخمدان حاوي دانه هاي خشخاش، بیضي شکل است که گلبرگ هاي صورتي رنگ دارد. وقتي 
این گلبرگ ها رو به پژمردگي می رود، با تیغ زدن تخمدان نارس، عصاره شیري رنگي شروع به تراوش 
می کند که در مجاورت هوا به صورت )دلمه( شده و پس از گذشت یک شبانه روز به رنگ قهوه اي 
و گاهي سیاه در مي آید و به حالت صمغي چسبیده بر جدار خارجي تخمدان باقي مي ماند که آن را 
تراشیده و جمع آوري مي کنند. این گیاه را در انگلیسي ))Papaver Somniferom(( و خشخاش 
را ))Poppy(( و در فارسي کوکنار و دانه هاي خشخاش را به انگلیسي ))Poppy Seeds(( و 
صمغ جمع آوري شده را تریاک که از تریاکا )Theriaca( یوناني گرفته شده و در عربي افیون، 
ابیون، تریاق، دریاق و در انگلیسي ))Opium(( می نامند، ابیون یا افیون نیز از ریشه یوناني اپیون 

))Opion(( اقتباس شده است.
هم چنین دربارۀ تریاک گفته اند: تریاک از گرزه خشخاش تهیه می شود و در آب وهوای مختلف 
کشت و با وافور به طرز خاص و یا به صورت حبه مصرف می شود .  تریاک معمواًل به رنگ قهوه ای 
سیر و دارای شکل خمیری است و بویی شبیه به ادرار مانده دارد و هنگام سوختن بوی چسب دوقلو را 
می دهد . تریاک بر روی قشر مغز اثر کرده؛ قوۀ فهم و ادراک را کم نموده و حالت سستی و رخوت به 

وجود می آورد .  مشتقات تریاک عبارت است از: مرفین و هرویین
4. مرفین : پودری است سفید رنگ یا به رنگ کرم، و یا گاهی قرمز آجری .  تلخ مزه و بی بوست .  
این ماده در حالت خالص ،  نرم و ورقه ای است ،  شکل تزریقی هم دارد .  بعد از استعمال در فاصله 15 تا 
130 دقیقه اثرات تخدیری خود را به سیستم عصبی به جا می گذارد. معتادین به مرفین، نسبت به زندگی 

بی تفاوت شده و حالت خواب  آلودگی دارند
5.هروئین یک داروی خطرناک و غیرقانونی است که پتانسیل باالی اعتیاد دارد.هروئین به 
خانواده داروهای شبه افیونی )اوپیوئیدها( تعلّق دارد. این خانواده دارویی، شامل: داروهای، مانند مرفین و 
کدئین است که مشّتقات طبیعی تریاک محسوب می  شوند؛ و نیز شبه افیونی های »صناعی« از جمله، 
شامل: دمرول و متادون که به طور شیمیایی ساخته می شوند. هروئین یک شبه افیونی »نیمه  صناعی« 
است؛ هروئین با پردازش شیمیایی از مرفین ساخته می شود و دارای اثر قدرتمندتر و فوری تری از 
آن است. هروئین، در مغز به مرفین تبدیل می شود.هنگامی که هروئین برای اولین بار در انتهای 
ن و مهارکنندۀ سرفه تبلیغ می شد. در اوائل قرن بیستم،  قرن نوزدهم عرضه شد، به عنوان یک ُمْسکِّ
خطرات هروئین شناسایی شد. قوانینی در اروپا و آمریکا برای محدود کردن تولید، توزیع و استفاده از 
آن تدوین شد. برای مثال، در انگلیس دکترها می توانند در مواردی هروئین را برای درد شدید تجویز 
کنند. این درمان، تنها برای بیمارانی که دچار بیماری العالج هستند، قابل تجویز است. در انگلیس، 
هلند و سوئیس شمار اندکی از معتادان به هروئین که به درمان های دیگر پاسخ نمی دهند، در برنامه های 

نگهدارنده به دقت تحت نظارت هروئین را با نسخۀ دریافت می کنند. 
هروئین، در شکل خالص، به صورتی پودر بلوری سفید و تلخ مزه ای است که در آب حل می شود. 
هنگامی که هروئین در خیابان فروخته می شود، بسته به فرآیند تولید و این که چه موادی به آن اضافه 
شده باشد، رنگ و قوام متفاوتی پیدا می کند. هروئین خیابانی ممکن است به شکل پودری سفید، یک 
ماده قهوهای دانه دانه یا یک صمغ تیره چسبنده قهوه ای تیره باشد. خلوص هروئین خیابانی از بسته ای 

به بسته ای دیگر متفاوت است، و ممکن است از دو تا 98 درصد متفاوت باشد.
استفاده مداوم از هروئین چه به صورت تزریقی، استنشاقی یا دود کردن، می تواند در طول دو 
تا سه هفته به وابستگی جسّمی و روانی منتهی شود. البته، همۀ افرادی که هروئین را تجربه می کنند، 
وابسته نمی شوند. برخی افراد تنها به طور گاه گاهی، مثال در آخرهفته ها مصرف می کنند، بدون این که 
دوز مصرفی شان افزایش یابد. با مصرف مداوم هروئین، تحّمل نسبت به اثرات دارو به وجود می آید، و 
هروئین بیش تر و بیش تری برای رسیدن به اثر مطلوب الزم است. مصرف مداوم مقادیر فزایندۀ هروئین، 
نهایتاَ به وابستگی ختم می شود. هنگامی که وابستگی به هروئین تثبیت شد، متوّقف کردن مصرف آن 
ممکن است بسیار مشکل باشد. افرادی که برای مدت طوالنی از هروئین استفاده کرده اند، ممکن است 
اظهار کنند که دیگر از از این دارو لذتی نمی برند. آ ن ها تنها برای اجتنناب از عالیم ترک و کنترل تمّنای 
شدید برای دارو به مصرف هروئین ادامه می دهند. تمّنا برای هروئین ممکن است تا مدت ها پس از قطع 
مصرف آن باقی بماند، عود کند، یا به مصرف دوباره هروئین مْنجر شود، و اجتناب از دارو را مشکل کند.

وابستگی به هروئین، و عوارض پزشکی، اجتماعی و قانونی که از مصرف هروئین ناشی می شود، 
ممکن است برای زندگی افراد مصرف کننده آن، مصیبت بار باشد.

پژوهش ها با استفاده از اسکن های مغزی نشان داده است که مصرف درازمدت و مداوم هروئین، 
به تغییراتی در نحوۀ عمل مغز می انجامد. در حالی که اثر این تغییرات، به درستی درک نشده است، این 
پژوهش نشان داده است که ممکن است ماه ها یا سال ها، پس از قطع مصرف هروئین، به طول بینجامد 

تا مغز به کارکرد طبیعی اش بازگردد.

درمان نگهدارندۀ متادون، که از بروز عالیم ترک هروئین جلوگیری می کند و تمّنا برای آن را 
کاهش می دهد یا برطرف می کند، موثرترین درمان در دسترس در حال حاضر برای درمان وابستگی به 

هروئین است. منبع:  سایت آفتاب
6.حشیش ماده ای ست که از ترّشحات چسبندۀ ُگل، برگ و ساقه گیاۀ شاهدانه مؤنث به صورت 
َصْمغ به دست می آ ید، رنگ آن، سبز تیره، و گاهی قهوه ای مایل به سبز و تقریباً شبیۀ حنا است. 
شاهدانه در حالت گیاهی، ماری جوانا، و در حالت َصْمغی، حشیش یا گراس نامیده می شود. در اصل، 
حشیش شکل خالص تری از ماری جوانا است. روغنی که از َصْمِغ شاهدانه تهیه می شود، خالص ترین 
حالت ماده توهم زای مصرفی است که از شاهدانه به دست می آید. تأثیر حشیش، ناشی از ماده ایست به 
نام T.H.C )تترا هیدرو کانا بینول( که یک مادۀ توهم زای طبیعی به شمار می  رود. حشیش به عنوان 
ن و مادۀ رفع بی خوابی که ایجاد آرامش می کند، و THC و دیگر مشّتقات برای درمان برخی از  ُمْسکِّ
بیماری ها از جمله آسم و صرع می تواند مورد استفاده قرار گیرد، ولی در حال حاضر، فقط در درمان حالت 

تهّوع و استفراغ ناشی از شیمی تراپی در درمان سرطان، استفاده می شود.
از نظر طبقه بندی فارماکولوژی، تضعیف کننده یا محّرک سیستم اعصاب مرکزی است.  

اصطالحات عامیانه )به جای حشیش(: بنگ، گراس، علف، ماری جوانا )فرم گیاهی(، سیگاری، 
جوینت، دوپ و... 

بنگ: به سرشاخه های گل دار یا به میوه نشسته و خشک شده بوتۀ شاهدانه هم می گویند. 
از  شده  آماده  رزین  از  که  حشیشی  چرس: 
سرشاخه های ُگل دار و به  میوه  نشسته گیاۀ بالغ شاهدانه 
تهیه می شود و از انواع دیگر آن، مرغوب تر است. اثرات 
مصرف حشیش، عبارتند از: توّهم ذهنی، تغییر در درک 
اشتها، سرخی چشم ها، گیجی و  افزایش  رنگ و صدا، 
بی توّجهی به اطراف، ُتند شدن ضربان قلب و افزایش 
اضطراب، احساس تشنگی، خشک شدن و کف کردن 
بزاق دهان ،  آسیب حافظه- بلند مدت و حافظه -کوتاه 

مدت. 
اثرات کوتاه مدت: باید دانست که اثرات حشیش با 
توّجه به مقدار و نوع استفاده )کشیدن یا خوردن( متفاوت 
وزن،  جمله:  از  فرد،  سالمت  و  جسّمی  وضعیت  است. 
اندازه، خلق و خوی فرد، درجۀ تحّمل و... فرق می کند. 
از  پس  دقیقه،  چند  عرض  در  حشیش،  کشیدن  اثرات 
مصرف ظاهر می شود و 2 تا 4 ساعت باقی می ماند. در 
به طور بطی و کند صورت  آن  صورت خوردن، هضم 
می گیرد. لذا اثر آن به تدریج و طوالنی تر می گردد، معمواًل 

فرد پس از مصرف حشیش، احساس آرامش و راحتی می کند، قوۀ درک و احساس او افزایش می یابد، 
رنگ ها به نظرش، شفاف تر و روشن تر می آیند، صداها، به نظر از فاصلۀ دورتر به گوش می رسد. به هر 
حال، در ادراکات حسی، به خصوص بینایی و شنوایی تحریف به وجود می آید، اشتها افزایش می یابد، 
مخصوصاً در مورد غذاهای شیرین. از اثرات کوتاه مدت دیگر مصرف حشیش، عبارتند از: خواب آلودگی، 
قرمز شدن چشم ها، افزایش ضربان قلب، خشکی دهان و گلو، گشادگی مردمک چشم، مختّل شدن قوۀ 
حافظه و تمرکز فکری به طور موّقت، اختالل درک زمان و مکان، اضطراب، افسردگی، هیجان، تحّرک 
زیاد، تحریک پذیری، تند مزاجی، بی قراری، پر حرفی، خنده های بی دلیل، احساس طرد شدگی، ترس و 
وحشت، دگرگونی و تغییر شکل فضا و زمان – اختالل در هماهنگی و تعادل در راه رفتن، احتمااًل اوهام 
که اغلب توام با حالت پارانویایی به خصوص در مصرف مقدار زیاد آن، همراه است. دوز معمولی آن، 
مهارت های کاربردهای ماشینی را لطمه می زند، از این رو، به خصوص رانندگی در حین مصرف حشیش، 
بسیار خطرناک است، ماده T. H. C. که ترکیب فّعال حشیش است در بدن افرادی که تصادفات 

شدید رانندگی داشته اند و منجر به جراحات سختی گردیده، دیده شده است.
اثرات عمده بلند مدت: تحقیقات نشان می دهد که اثرات سوء مصرف حشیش، به خصوص 
در بین جوانان و بزرگساالن حتمی است، از جمله: از دست دادن انگیزه و عالیق، آسیب به حافظه و 
تمرکز فکر، عدم قابلیت رانندگی، کاهش قوای دفاعی بدن در برابر عفونت ها و بیماری ها، گیجی و 
سردرگمی، فقدان انرژی و... در اثر استفاده مرتّب و مداوم حشیش پیش می آید..هم چنین خطر ابتال به 
برونشیت مزمن، سرطان ریه و بیماری  های دستگاۀ تنّفسی در مصرف کنندگان منّظم حشیش بیش از 
دیگر گروه هاست. کشیدن سیگار ماری جوانا و حشیش، آسیب شدیدی به دستگاۀ تنّفسی می زند؛ زیرا 
تار موجود در آن، دو برابر قوی تر از تار موجود در سیگار معمولی است. هم جنین عوامل ایجاد کنندۀ 

سرطان، در تار موجود در حشیش، خیلی بیش از سیگارهای معمولی است.
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مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که رشد طبیعی بک نوزاد به وسیلۀ مصرف مرتّب حشیش 
یا ماری جوانا به وسیلۀ مادر، در دوران بارداری، می تواند به طور جدی آسیب ببیند. آزمایشات بر روی 
حیوانات نشان داد که نوزادان حیوانات آزمایشگاهی که در دوران بارداری تحت مصرف این ماده قرار 
گرفته بودند، دارای برخی از ناهنجاری ها و رفتار غیر عادی بودند، در اثر مصرف مداوم وابستگی روانی 
و تحّمل ایجاد می شود، نشانه های ترک، شامل اضطراب، عصبانیت، از دست دادن اشتها و بی خوابی و 

بد خوابی است. از دانشنامۀ ویکي پیدیا

و  گل  برگ ها،  فوقاني  قسمت هاي  از  بیش تر  ماري جوانا  مي گویند.  ماري جوانا  آن  به  7.که 
تخمک هاي شکفته شده بوتۀ شاهدانه از جنس ماده که بریده و خنک شده، تهیه مي شود. عنصر 
روان گردان موجود در گیاۀ شاهدانه دلتا ـ تتراهیدروکانابینول )THC(  است که در رزین این گیاه 
متمرکز است. غلظت این ماده، در فراوده هاي مختلف این گیاه فرق مي کند )این غلظت از 5/0 تا 
11درصد در نوسان است(. در حقیقت ماري جوانا فراوردۀ برگ ها و غنچه هاست و در رنگ هاي سبز 

متمایل به خاکستري و قهوه اي وجود دارد. 
گیاه شاهدانه به عنوان یک ُسکرآور در حدود 6000 سال قبل در چین مصرف مي شده است. 
در قرن نوزدهم، پزشکان اروپایي گیاۀ شاهدانه را به  عنوان تحریک اشتها و داروي ضد تشّنج و درمان 

بیماري هایي چون میگرن، آسم و قاعدگي دردناک سودمند مي دانستند. 
ماري جوانا داراي بوي بسیار تندي است، و عموماً براي کشیدن در پیپ یا سیگارهاي دست پنج 
استفاده مي شود. چون ماري جوانا بسیار زبر است، براي پیچیدن آن از چندین دور کاغذهاي سفید یا 
قهوه اي رنگ استفاده مي کنند که آن را ریفر مي نامند. این سیگار معمواًل به کندي مي سوزد و خیلي 
زود خاموش مي شود، به همین دلیل معتادان با پک هاي سریع و مداوم، مانع خاموش شدن آن شده، و 
براي استفاده کامل، از آن در اماکن سربسته مصرف مي کنند. برخي از افراد ماري جوانا را از طریق دهان 

مصرف مي کنند. به این منظور آن را در شیریني جات یا کیک هاي شکالتي مي پزند و میل مي کنند. 
در صورت کشیدن ماري جوانا، آثار روان گردان این دارو بعد از چند دقیقه آغاز مي شود و پس از 
سي دقیقه به اوج خود مي رسد. اگر ماري جوانا از راه دهان مصرف شود، به دلیل کند بودن جذب معدي 
ـ روده اي 2 تا 3 ساعت آثار آن احساس نخواهد شد. اثر ماري جوانا به صورت کشیدني، 2 تا 4 ساعت، و 
در موارد خوردني، 5 تا 12 ساعت به طول مي انجامد. THC موجود در ماري جوانا در چربي بدن حل 
شده و در آن ذخیره مي شود. به همین دلیل THC حتي تا یک ماه پس از مصرف نیز در بدن باقي 
مي ماند. ماري جوانا، در عین حال که موجب سرخوشي مي شود، هوشیاري و خودآگاهي فرد را برهم 
زده و او را دچار تحریف ادراک، عدم هماهنگي و توازن، افزایش ضربان قلب و تنفس و گیجي مي کند. 
معمواًل زماني که ماري جوانا در معاشرت با دیگران مصرف مي شود، افراد تمایل به پرحرفي و خنده هاي 
 ،THC بیش از حد دارند، و این آثار، تا چندین ساعت پایدار مي ماند. بعد از مصرف مقادیر بسیار زیاد
توّهمات و احساسات پارانویا نیز در فرد ظاهر مي شود معمواًل در مصرف کنندگان مزمن و طوالني مدت 
ماري جوانا، عوارض بسیاري پدید مي آید که مي توان به تحریف ادراک حسي، اختالل درک زمان و 
مکان، افزایش حساسیت به صدا، افزایش تلقین پذیري، احساس دارا شدن یک درک عمیق تر از معاني 
اشیاء، احساس قدرت بیش از حد، شوریدگي یا اغتشاش فکري اشاره کرد. سرگرداني و توّهمات، از 
اثرات و خطرات عمدۀ مصرف این ماده است. معمواًل میزان اختالالت عصبي و شخصیتي در افرادي 

که مصرف ماري جوانا در آن ها بسیار باالست، بیش از افرادي عادي است. 
در مصرف کنندگان مزمن ماري جوانا نسبت به برخي از آثار ماري جوانا تحّمل ایجاد مي شود. 
این تحّمل معمواًل نسبت به آثار ماري جوانا بر ضربان قلب، آثار ذهني و آثار مخرب آن بر عملکردهاي 
شناختي و حرکتي، ایجاد مي شود. احتمال ایجاد وابستگي جسمي به ماري جوانا بسیار ضعیف است. 
حتي کشیدن یک سیگار ماري جوانا هر روز براي مدت بیست و هشت روز موجب نشانه هاي ترک 
چون  ترک  نشانه هاي   ،THC مزمن  مصرف  ناگهاني  توّقف  از  پس  حال  این  با  نمي شود.  دارو 
تحریک پذیري، بي قراري، کاهش وزن، بي خوابي، رعشه و افزایش حرارت بدن اتفاق مي افتد. برخي 
از محّققان معتقدند که مصرف اجباري و بي اختیار ماري جوانا به مراتب کم تر از کوکائین، الکل و دیگر 

افیون ها است. 
چند نکته پیرامون ماري جوانا:

ـ برخي از اسامي خیاباني رایج ماري جوانا، گراس، علف و وید است.
ـ ماري جوانا را دروازۀ ورود به مواد اعتیادآور قوي مي دانند.

ـ ماري جوانا عالوه بر یک مادۀ اعتیادآور سبک، یک مادۀ توّهم زا نیز به حساب مي آید.
ـ  فرد جواني که کشیدن ماري جوانا را به طور منّظم شروع مي کند، تغییرات چشم گیري در سبک 

زندگي، شخصیت و اهداف او ایجاد مي شود.
ـ توّقف مصرف ماري جوانا ظرف چند هفته یا چند ماه به بهبودي تدریجي مي انجامد.

 Ergthroxglom( 8.کوکایین، آلکالوئید اصلي برگ کوکا است که از برگ هاي بوته اي به نام

Coca( به دست مي آید که مرکز اصلي رویش آن آمریکاي جنوبي است. کوکایین به عنوان ماده 

1856 م. از برگ کوکا  مجّزا و استحصال شد. کراک را نیز از کوکایین تهیه و در  موثر در سال هاي 60ـ 
اواخر تابستان و اوایل پاییز سال 1985 م. به بازار شهر نیویورک عرضه کردند. کراک خطرناک ترین مادۀ 
اعتیادآوري است که تا کنون به بازار آمده و  به حدي وابستگي آور است که یک بار مصرف آن،، فرد 
را معتاد مي کند. از نظر طبقه بندي فارماکولوژي، محّرک سیستم اعصاب مرکزي است. کوکایین، پودر 
سفید نرم شفاف کریستالي با طعمي تلخ است که اغلب با پودر تالک، یا ملین ها یا شکر مخلوط مي شود 
و معمواًل به صورت استنشاق، تزریقي، خوراکي یا دود کردن و گاهي هم به طریق پاشیدن روي دستگاه 
تناسلي مصرف مي کنند. دود معمولي آن براي انفیه و استنشاق 30 تا 100 میلي گرم است و 10 تا  2 
میلي گرم آن براي تزریق استفاده مي گردد. کوکایین بي حس کنندۀ موضعي است و به ندرت براي برخي 
 Cocaine(،( مخّفف کلمۀ کوکایین Coke از اعمال جراحي استفاده مي شود. نام هاي خیاباني آن
 Dust خوشحال، خوشبخت( و( Happy  ، )برف( Snow ، )بیني( Nose  ، )شیریني( Candy

)مواد گردي، گرد و خاک( است.. استعمال کوکا قرن ها است در کشورهاي هند، پرو و بولیوي معمول 
بوده، برگ  هاي رنگ کوکا را براي لّذت و خوش بودن مي جوند، مردم این کشورها براي قادر شدن به 
انجام کارهاي سخت و جدي و راه رفتن و تحّمل گرسنگي و تشنگي از جویدن کوکا یاري مي گیرند. 
تا آن جا که به تاریخچۀ کوکا مربوط مي شود، این عادت در میان ساکنان کوه هاي آند رایج بوده است. 
در تابوت هاي )Huacas( باستاني پرو، مجسمه هاي در حال استعمال کوکا کشف شده اند. روشن ترین 
عالمتي که بر چهرۀ معتادان کوکا دیده مي شود، فرو رفتگي گونه هاست که در اثر مکیدن برگ کوکا 

به وجود مي آید.
9. نامي است اسپانیولي که از زبان بومیان آرژانتیني گرفته شده است .  درختچه اي است از گیاهان 
بومي پرو که از آن کوکائین تهیه کنند. مدخل استخراج شده از برگ این گیاه را هم نامند. )از الروس (. 
درختچه اي است به ارتفاع بین یک تا سه متر از تیره کتانیان ،  داراي ریشه هاي منشعب و ساقه صاف 
و به رنگ مایل به سفید و شاخه هاي راست و متعّدد. برگ هاي آن، متناوب و ساده و کامل و بیضوي و 
نوک تیز به درازي 4 تا  8 سانتي متر و به رنگ سبز شفاف در سطح فوقاني پهنک است .  برگ هاي این 
گیاه داراي بوي چاي و طعم تلخ و قابض است. . گل هاي آن کوچک و منّظم و به رنگ زرد مایل به 
سفید مي باشد و شامل  5 کاسبرگ و  5 گلبرگ آزاد و 10پرچم متصل به هم در قاعده است. در برگ 
کوکا، یک تانن به نام اسیدکوکاتانیک و سه آلکالویید به نام کوکایین و تروکزیلین و سینامیل کوکایین 
وجود دارد.)فرهنگ فارسي معین (. کوکا، برگ خشک شده درخت کوچکي است به نام ارتسیرو کسیلوم 
کوکا. این درخت بومي کشورهاي پرو و بولیوي است، ولي از پنجاه سال قبل، در ممالک آمریکاي 
جنوبي و جزایر سیالن و جاوه زراعت مي شود و امروزه چهل درصد صادرات این محصول از جاوه 
است. هندوهاي ممالک بولیوي و پرو و مکزیک و نواحي آمریکاي جنوبي از قدیم االیام برگ هاي این 
نبات را براي تخفیف گرسنگي و تحریک قوا مي جویدند و به استعمال آن اعتیاد داشتند. هندوها پس 
از جویدن این برگ ها، براي تحّمل کارهاي سخت، طاقت مخصوص پیدا مي کنند. اروپاییان پس از 
کشف قارۀ آمریکا کوکا را شناختند و لیکن تا نیمه دوم قرن گذشته آن را استعمال نمي کردند. ازسال 
1859 م .  تحقیقات و مطالعات دربارۀ این درخت شروع شد و به خواص و موارد استعمال آن معرفت 
حاصل گردید. برگ کوکا محتوي آلکالوییدهاي متعّددي است که مهم ترین آن ها کوکایین است .  )از 
درمانشناسي تالیف محمدعلي غربي: ج 1،  ص 105(. رجوع به مدخل بعد، کارآموزي داروسازي، ص 

190 و درمانشناسي: تالیف عطائي، ج 2، ص 803 شود. لغتنامۀ دهخدا
10. درخت کوال بومي غرب آفریقا، جامائیکا، برزیل و هند است. دانه هاي آن حاوي کافئین 
مي باشند و از عصارۀ آن به عنوان نوعي طعم دهنده در تولید کارامل، شکالت، بستني، دسرهاي منجمد ،  
محصوالت نانوایي و نوشابه ها استفاده مي شود. در ایام گذشته از عصارۀ دانۀ کوال براي درمان صرع 
استفاده مي شده است. این دانه ها، عالوه بر کافئین، حاوي کوالنین Kolanin ) نوعي محّرک قلب( 
نیز هستند و در مناطقي که این گیاه مي روید، مردم دانه هاي آن را براي رفع خستگي و گرسنگي 
مي جوند. در سایت منتدی الحمیۀ للجمیع هم آورده که این درخت درخت مرتفعي است که داراي 

شاخه هاي ایستاده است. 
11. اولین نوشیدنی با طعم کوال در سال1881 ساخته شد، ولی واژه کوال به دنبال اختراع 
کوکاکوال در 8 می1886 توّسط دکتر جانز پمبرتون وارد لغات روزمره شد. در ساخت نوشابه از مواد 
مختلفی استفاده می شود که خوردن آن ها به صورت جداگانه کمی  وحشتناک به نظر می رسد! از جمله 

مّهم  ترین مواد تشکیل دهندۀ نوشابه به موارد زیر می توان اشاره کرد:
 ـ دی اکسید کربن: احتمااًل نام آب گازدار را روی بطری های نوشابه دیده اید. این گازی که از 
آن نام برده می شود، اغلب دی اکسید کربن)همان گاز کربنیک خودمان( است که با فشار وارد بطری 

می شود و وقتی در بطری را باز می کنید، فشار برداشته می شود و به صورت حباب خارج می شود.
ـ اسید: معروف ترین اسیدهای به کار رفته در نوشابه اسید سیتریک و اسید فسفریک هستند. مزۀ 

تیزی که به دنبال نوشیدن کوال احساس می کنید، ناشی از همین اسیدها است.
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 ـ کافئین: این ماده که در بسیاری از نوشابه ها وجود دارد، به عنوان یک عامل محّرک روی 
قلب و سیستم اعصاب مرکزی اثر می گذارد و باعث افزایش تمرکز و هوشیاری می شود. کافئین، به 
طور موّقت، فشار خون را باال می برد، ولی در مورد اثرات درازمدت آن روی فشار خون هنوز یافتۀ قابل 
استنادی وجود ندارد. اضطراب، احساس ناراحتی در شکم، اختالل خواب و...از سایر عوارض کافئین 

هستند.
 از دیگر عوارض مّهم کافئین، ایجاد وابستگی است، به طوری که بیش از 50 درصد کسانی که 
به طور مرتّب کافئین مصرف می کنند، در صورت عدم مصرف آن، دچار سردرد می شوند. سایر عوارضی 
که در اثر محرومیت از کافئین ناشی می شوند، عبارتند از: احساس خستگی، کاهش انرژی، کاهش 
تمرکز و هوشیاری، تغییرات خلق و... با توّجه به موارد فوق، پزشکان اصرار دارند که افراد دچار پر فشاری 
خون، خانم های باردار و کودکان تا حّد امکان، مصرف کافئین را کاهش دهند. به هر حال، کافئین خود 

مقولۀ مفّصلی است که باید جداگانه به آن پرداخته شود. 
در کنار این مواد اصلی، از مواد رنگی، مانند: رنگ کارامل، طعم دهنده ها و نیز نگه دارنده ها هم 
در تولید نوشابه استفاده می شود. البته، بگذریم از این که بعضی از انواع نوشابه ها، حاوی مواد غیرمجاز 
سرطان زایی، نظیر: بنزن هستند که چون وجود این مواد، غیر مجاز است، حتماً مسئولین امر به آن توّجه 
کافی دارند. بهتر است این را هم بدانید که نوشابه ها دارای مقادیر جزیی و یا فاقد ویتامین ها، مواد معدنی، 

فیبر، پروتئین و سایر مواد ُمغّذی ضروری هستند. 
تحقیقات اخیر ثابت می کند که مصرف کوال، خطر ابتال به پوکی استخوان را افزایش می دهد. 
بر پایۀ تحقیقاتی که نتیجۀ آن در شماره اکتبر 2009 نشریۀ انجمن تغذیه بالینی آمریکا به چاپ 
رسیده است، بین میزان مصرف نوشابه، و کاهش تراکم استخوان )یعنی همان پوکی استخوان( ارتباط 

مستقیمی وجود دارد. 
در این پژوهش، محّققان تراکم استخوان را در نواحی مختلفی از استخوان های لگن و ستون 
فقرات 2500 خانم مورد ارزیابی قرار دادند و متوّجه شدند که صرف نظر از مسایلی همچون سن، 
یایسگی، میزان مصرف کلسیم و ویتامینD، مصرف سیگار و... مصرف کوال، به تنهایی، تراکم استخوان 
در خانم ها را4 درصد کاهش می دهد. در این مطالعه هم تفاوتی بین نوشابه های رژیمی و غیررژیمی  دیده 
نشد، ولی معلوم شد که نوشابه های فاقد کافئین، خطر کم تری دارند. با توّجه به این یافته ها، دانشمندان، 
دو عامل را در ایجاد پوکی استخوان در مصرف کنندگان نوشابه دخیل می دانند: یکی کافئین، و دیگری 
اسید فسفریک. به گفتۀ دانشمندان، کافئین باعث تداخل در جذب کلسیم توّسط بدن می شود و اسید 
فسفریک )یا فسفات( که می توانید نام آن  را روی بسیاری از بطری های نوشابه ببینید، وقتی وارد بدن 

می شود، باعث خروج کلسیم از استخوان و در نتیجه، پوکی استخوان می شود. 
اسید  ویژه  )به  اسید  و  فراوانی کربوهیدرات  مقادیر  دارای  نوشابه ها،  اتفاق  به  اکثریت قریب 

فسفریک( هستند که هر دو، از دشمنان شناخته شدۀ دندان ها به شمار می روند. 
برای بررسی تاثیر مصرف نوشابه بر پوسیدگی دندان، پژوهشگران دانشگاه آیوا آمریکا در یک 
مطالعه جالب، 5 بطری از انواع مختلف نوشابه را در نظر گرفتند و در هر بطری4 دندان را به مدت 25 

ساعت قرار دادند. 
این پژوهش که نتایج آن در کنگرۀ ساالنۀ انجمن پژوهشگران دندان آمریکا ارایه شد، نشان داد 
که قرار دادن دندان به مدت  25 ساعت در یک بطری کوکاکوال، باعث می شود مینای دندان تا عمق 
92 میکرومتر )یعنی 92 هزارم متر( تخریب شود. این میزان، برای کوکاکوالی رژیمی  61 میکرومتر بود. 
البته، این پژوهش اعتراض شرکت های نوشابه سازی را به دنبال داشته که معتقدند: نوشیدن نوشابه با 

قرار دادن دندان در نوشابه خیلی فرق دارد! 
به هرحال، با توّجه به این که کم تر کسی حاضر است برای حفظ دندان هایش از مصرف نوشابه 
صرف نظر کند، دندان پزشکان به این توصیه ها قناعت کرده اند: برای کاهش تاثیر مصرف نوشابه روی 
دندان ها، نوشابه را همراه با غذا میل کنید؛ ترجیحاً از نی استفاده کنید؛ نوشابه را در دهان تان نگه ندارید، 
و الاقل، شب ها از خیر مصرف نوشابه بگذرید. در ضمن، بهتر است بدانید که مصرف نوشابه، برای 
دندان های کودکان آثار سوء بسیار بیش تری دارد و اگر کودک شما به خوردن نوشابه عادت کرده، تنها 
و تنها خود شما مقّصر هستید که این عادت را در او ایجاد کرده اید. منبع : دکتر محمدعلي شهاب الدین، 

سایت تبیان.
12. در رّد این شایعه که نوشابۀ پیبسي و نوشابه هاي مشابۀ آن، به هضم غذا کمک مي کنند، 

دکتر محمد نبیه عبدالرحیم  چنین نوشته است:
بي کربنات مادۀ قلیایي است که سدیم در ترکیب آن وجود دارد، پس وقتي که در معده داخل 
مي شود و با اسید هایي که در معده وجود دارند، یکي مي شود، از این واکنش شیمیایي، نمک و گاز به 
دست مي آید. نمک همان کلریدسدیم همان نمک معروف غذا بوده، و گاز هم گسترش یافته  و با چیره 
شدن دریچه  هاي معده را باز مي کند و غذا را قبل از تمام شدن هضم آن  در معده، با فشار به روده ها 
مي برد، پس از انسان حّس پر شدن معده را  مي گیرد و او گمان مي کند که هضم غذا تمام شده است، در 

حالي که نمي داند او نسبت به خود و سیستم گوارشش  بدي برزگي  کرده است؛ براي این که بي کربنات 
موجب مي شود که معده، اسید هاي خود را از دست بدهد، و این گونه، معده، فاقد عنصر فعالش گردد، و 
معروف است که مواد پروتیني، مانند: گوشت ها، جز در میان اسید کننده  هاي معده هضم نخواهد شد، و 
هنگامي که شخص در سنین باال این نوشیدني ها مصرف مي کند، به طور کلي توان معده براي هضم 
غذا از بین مي برد؛ چون ترّشحات اسیدي معده با گذشت زمان کم مي گردد و این امر کار معده را در 
هضم غذا دشوار مي کند، جوري که چنین افردي بعد از مصرف هر غذا، نفخ موجود در معده را  و ثقل 
را در شکم احساس مي نمایند، و بنابراین، او قاشقي بي کربنات مصرف مي کند، به گمان این که  درمان 
گمشدۀ خود را یافته است، و نتیجه این خواهد بود که بي کربنات با اسید هاي کم  مانده معده، متحده 
شده و نمک تشکیل مي دهد و این افراد عنصر فّعال در هضم معده را به طور کلي از دست مي دهند. 
گزیده اي از مقالۀ دکتر محمد نبیه عبدالرحیم  مجلۀ  »القافلة األسبوعیة« که به تاریخ 15 محرم  1424 

هجري منتشر شده است.
13. این سخن شهید صدر، ناظر به زمان حکومت بعثي ها در عراق است.

14.  اشاره به این روایت: »َقاَل َرُسوُل اهللِ صلّي اهلل علیه و آله و سلّم: إِنَّا َمَعاِشَر اْلَنْبَِیاِء أُِمْرنَا أَْن 
نَُکلَِّم النَّاَس َعلَی َقْدِر ُعُقولِِهْم«)کافي، ج1، ص،24  حدیث15(.

16. متن کتاب: »وسیلة النجاة«  چنین است: هر گاه به طور مثال، مصرف مادۀ خوراکي یکبار 
و دوبار ُمضر نبود، و لکن اعتیاد به آن و زیاد تکرار کردن، ُمضر بود، تنها تکرار کردِنِِِِِِِِِِِِِ  ُمضر آن، حرام  
خواهد بود، از آن خوراکي ها، مصرف تریاک است، با بلعیدنش، و یا  با کشیدنش؛ چون مصرف آن براي 
یکبار یا دو بار، مضر نیست، و لکن مداومت بر آن و عادت نمودن به آن، چنا ن که امروزه در برخي از 
سرزمین هاي ما متداول شده، به ویژه با برخي از فرآورده هایش که نزد اهلش معروف است، در نهایِت 
اضرار قرار دارد و در آن فساد است و چه فسادي ! بلکه آن بال است و چه بالیي! آن،  بیماري یزرگ، 
بالیي تناور، خطري  مخاطره انگیز و فسادي پردامنه است. خداوند مسلمین را از ضرر و خطر در پناه خود 
محفوظ نگه دارد، پس کسي براي رسیدن به هدفي از اهداف، خواست آن را مصرف کند، پس باید این 
توّجه داشته باشد که مصرفش زیاد نباشد و آن را تکرار نکند تا حدي که به آن معتاد گردد، و به این 
بال دچار شود، و هر کس هم که به آن معتاد شده، بر او، کوشش در ترکش،  کّف نفس از آن وعالج 
نمودن خود به گونه اي که از او، این اعتیاد رخت بر کند، الزم است. وسیلة النجاة )مع حواشي المام 
الخمیني(، ص 622. امام قّدس اهلل سره و  آیت اهلل گلپایگاني قّدس اهلل سره  در حاشیه هاي  خود لزوم 
کوشش در ترک آن را  مشروط کرده اند  به این که در ترک آن، ضرر بزرگ تري نباشد. آیت اهلل سید 
االعلی سبزواري قّدس اهلل سره پس تأیید این فتوا ،  هرویین و سایر مواد مخّدر  را به تریاک افزوده 
است) مهذب الحکام: ج 23، ص 157(.  آیت اهلل سیستاني سخن وسیله و حاشیه هاي آن را پذیرفته 
است، و لکن صراحت بیش تري در پیش گرفته  و گفته است که: مصرف تریاک ،  مشتقاتش و سایر 
انواع مواد مخّدر، اگر ضرر عمیقي به شخص وارد کند، چه از نظر زیاد بودن مقدارمصرف،  و چه از نظر 
اعتیاد به آن،  حرام است؛ بلکه احتیاط واجب، اجتناب مطلق از آن است، جز در حال ضرورت، به مقداري 

که ضرورت خواهان آن است ) منهاج الصالحین: ج 3، ص 302(.
17.  البته، عوارض خطرناک ترک مواد مخّدر ،  جدا از این که این عوارض نسبت به نوع مواد 
مخّدر مصرفي متفاوت  است، مربوط به ترک دفعي مواد مخّدر و به اصطالح به روش سقوط آزاد است؛ 
چنان که گفته شده: سقوط آزاد، یا ترک در منزل به صورت کامال غیرعلمي و بدون نظارت پزشک ، 
یکي از روش هاي بسیار خطرناک درمان و ترک اعتیاد است که عوارض روحي و جسمي شدیدي براي 
معتاد به همراه دارد؛ قطع دفعه اي مصرف مواد مخّدر، فعالیت آدرنرژیک دستگاۀ عصبي مرکزي مغز را 
به شدت افزایش مي دهد و درصد باالیي از مرگ و میرها در حوزۀ اعتیاد، مربوط به معتاداني است که از 

طریق سقوط آزاد اقدام به ترک اعتیاد مي کنند.
البته، باید متذّکر شد که با این نوع ترک،  امکان بازگشت اعتیاد وجود دارد؛ چنان که گفته شده: 
47.2 درصد معتادان با روش سقوط آزاد، اقدام به ترک و درمان اعتیاد مي کنند که این روش 
درماني بدون شک باعث عود اعتیاد مي شود. حدود 70 درصد معتاداني که با سقوط آزاد اقدام به ترک 
مي کنند، حداکثر 6 ماه پاک مي مانند. با توّجه به این که در این روش از هیچ دارویي از جمله: داروهاي 
نگهدارنده یا ُمَسّکن استفاده نمي شود، خطر عود اعتیاد بسیار باالست، به طوري که مي توان اعالم کرد: 
این روش از نظر قطع وابستگي به مواد مخّدر اصاًل موفق نیست) مصاحبۀ مدیرکل درمان و بازپروري 

ستاد مبارزه با مواد مخّدر، روزنامۀ الکترونیکي پیام همدان:05/12/1386(.
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خانواده 
اولین واحد اجتماعی است 

که با پیوند زن و مرد 
تشکیل می شود و با تولد 
فرزندان بر تعداد اعضای 
آن افزوده می گردد. این 
واحد اجتماعی به طور 
طبیعی دارای غایت و 

هدف است و سرمایه و 
توان انسانی اعضای آن 
برای رسیدن به هدف 
صرف می گردد. هدف 
خانواده ایجاد محیط 
انس، لذت، آرامش و 

صمیمیت برای همسران 
است تا کاستی های 

یکدیگر را رفع کنند و 
نیازهای طبیعی یکدیگر 

را برآورده سازند؛ 

زهرا افروغ
)دانش آموخته جامعۀ الزهرا(
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ضرورت وجود مدیر
خانواده اولین واحد اجتماعی است که با پیوند زن و مرد تشکیل 
می شود و با تولد فرزندان بر تعداد اعضای آن افزوده می گردد. این واحد 
توان  به طور طبیعی دارای غایت و هدف است و سرمایه و  اجتماعی 
انسانی اعضای آن برای رسیدن به هدف صرف می گردد. هدف خانواده 
تا  است  همسران  برای  صمیمیت  و  آرامش  لذت،  انس،  محیط  ایجاد 
کاستی های یکدیگر را رفع کنند و نیازهای طبیعی یکدیگر را برآورده 
سازند؛ نیز زمینه رشد و تعالی مادی و معنوی برای دو طرف ایجاد گردد 

و بتوانند نسلی پاک تولید و تربیت کنند.
هر مجموعه ای اگر دارای نظام، سازماندهی و مدیریت باشد، بهتر 
می تواند به اهداف خود برسد و با صرف هزینه کمتر، نتایج بهتری به 
دست آَوَرد. با به کارگیری مدیریت، از هرج و مرج و هدر رفتن نیروها و 
سرمایه های هر مجموعه جلوگیری خواهد شد. مدیر در هر مجموعه با 
هماهنگ کردن اجزا، برنامه ریزی، هدایت و کارکرد صحیح مجموعه را 
تضمین می کند اما نبودن مدیر به هرز رفتن، ناهمگونی و هرج و مرج 

می انجامد و در نهایت ازهم پاشیدگی مجموعه را در پی دارد.
همه  در  شده  پذیرفته  و  عقالیی  اصل  یک  مدیریت  اعمال 
وجود  تردیدی  آن  در ضرورت  و  است  بزرگ  و  مجموعه های کوچک 
ندارد. مجموعه هایی که مدیریت و اصول آن را پذیرفته و بدان گردن 
نهاده اند، موفق بوده و کارنامه ای درخشان ارائه داده اند. در روایتی از رسول 
خدا)ص( دستور داده شده که اگر در یک مسافرت سه نفر همراه شدند، 
یکی از آنها باید مسئولیت و مدیریت جمع را عهده دار گردد.)کنزالعمال، 

ج 6، ص 177، حدیث 17550(
هر  مدیریت  ضرورت  از  جزئی  هم  خانواده  در  مدیریت  ضرورت 
مجموعه هدفدار می باشد که باید اعضای خانواده بدان پای بند باشند تا در 

سلوک و پیشرفت مادی و معنوی موفق تر گردند.
اداره امور آن برابر  اگر خانواده مدیر نداشته باشد و زن و مرد در 
باشند، ناچار باید برای حل اختالف خود در هر مورد به دادگاه مراجعه 
کنند، یعنی ریاست فردی خارج از مجموعه را بپذیرند که به آسانی در 

دسترس نیست. این وضع سبب ُکند شدن حل امور خانواده می گردد.

مدیریت مرد اصل و قاعده عقالیی 
اصل عقالیی در تعیین مدیر، گماردن اصلح و فرد شایسته تر بدین 
مسئولیت می باشد. در هر جمعی باید توانمندترین، صالح ترین و عالم ترین 
آنان مسئولیت اداره جمع را به عهده بگیرد. با وجود فرد اصلح، گماردن 
دیگری بدین مسئولیت صحیح نیست. در جمع خانواده که در ابتدا از زن 
باید آن که برای به عهده گرفتن مدیریت  و مرد تشکیل می شود نیز 
شایستگی بیشتری دارد، معّین شود. از آنجا که در بیشتر موارد امتیاز و 
توانمندی مرد برای به عهده گرفتن مسئولیت خانواده بیشتر است، به طور 

کلی مردان به عنوان سرپرست خانواده، معرفی شده اند.
قرآن در یک اصل کلی می فرماید:

و  بالمعروف  یأمرون  بعض  اولیاء  بعضهم  المؤمنات  و  »المؤمنون 
ینهون عن المنکر؛

مردان و زنان مؤمن، بعضی از آنان ولّی برخی دیگرند که به معروف 
امر و از منکر نهی می کنند.« )توبه، آیه 71(

این آیه ناظر به ارتباط اجتماعی افراد مؤمن می باشد که زن و مرد 
مؤمن نسبت به یکدیگر وظیفه و تعهد دارند و باید همدیگر را امر به 
آیه  این  از منکر کنند و بی اعتنایی را کنار بگذارند. در  معروف و نهی 
مردان ولّی زنان یا بالعکس شمرده نشده بلکه تعهد و مسئولیت متقابل 
برای همه افراد مؤمن )زن و مرد( تعیین شده است اما در خانواده با اینکه 
این رابطه والیی بین زن و مرد به عنوان دو مؤمن وجود دارد و هر کدام 
از آنان در برابر دیگری وظیفه و مسئولیت دارد، با این وجود تعیین یک 
مدیر و سرپرست و اداره کننده از بین آن دو الزم است. قرآن و اسالم مرد 

را برای این مسئولیت معین کرده اند:
»الرجال قّوامون علی النساء بما فّضل اهلل بعضهم علی بعض و بما 
انفقوا من اموالهم؛)نساء، آیه 34( مردان سرپرست زنان هستند به خاطر 
مزیت هایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است 

و به خاطر آنکه از اموال شان برای آنان هزینه می نمایند.«
در آیه باال برای سرپرست قرار دادن مردان دو دلیل ذکر شده است:

نیز  خانواده،  برای  اجتماعی  و  اقتصادی  تدبیر  از جهت  مردان   .1
قدرت دفاع و برنامه ریزی، اغلب بر زنان برتری دارند. البته این برتری 
دلیل فضیلت ذاتی نیست، زیرا ذات زن و مرد در انسانیت شریکند و در 
جهت تقرب به خدا هم آنچه مالک می باشد، تقوا و بندگی است که بسته 

به عمل، عقیده و اخالق افراد است و جنسیت در آن دخیل نیست.
زنان  بر  دفاع  در  و  اجتماعی  و  اقتصادی  تدبیر  در  مردان  چه  گر 
برتری دارند، زنان هم در جهاتی دیگر بر مردان برتری دارند، از این رو در 
آیه فوق نفرمود: به خاطر آنکه مردان بر زنان برتری دارند، بلکه فرمود: 
»بعضی بر برخی دیگر برتری دارند« و این بیان توانمندی هایی است که 
گاه در مرد بیشتر است و برخی وقت ها در زن، که تفاضل )برتری( متقابل 

می باشد، نه فاضل و مفضولی مطلق. 
در مورد بحث که مدیریت خانواده است، توانایی اقتصادی و اجتماعی 

و دفاعی مؤثر است و در این زمینه غالبا مردان بر زنان برتری دارند. 
2. جهت دومی که آیه برای تعیین مرد در سمت مدیریت بیان کرده، 
تعهدات مالی وی نسبت به همسرش می باشد. چون مرد وظیفه تأمین 
هزینه زندگی را دارد، تدبیر کلی امر خانواده به او سپرده شده است. شهید 

مطهری در این زمینه می گوید:
»ازدواج یک شرکت سهامی است که مرد در آن بیشتر سرمایه گذاری 
کرده است )و در شرکت سهامی اگر کسی سهم بیشتر دارد، مدیریت 
با اوست(. درست است که زن و مرد هر دو در سرمایه گذاری جسمی 
هم  مالی  نظر  از  مرد  ولی  هستند،  سهیم  متساوی  طور  به  روحی  و 
سرمایه گذاری کرده است، عالوه که مرد از نظر ویژگی های جسمی برای 
مدیریت مناسب تر است و با فطرت و طبیعت او سازگارتر است.«) مجله 

زن روز، اسفند 1366، شماره 1158(
عالوه بر این مدیریت با مشغولیت ذهنی، خستگی روحی و گرفتاری 
اجتماعی همراه است، چنان که تالش فراوان می طلبد و سبب فرسودگی 
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زودرس می گردد و در نظام خانوادگی اسالم، مصلحت 
زن و مرد بر این است که بانوان تا حد ممکن از چنین 
وظایف  آسوده خاطر  بتوانند  تا  باشند  دور  صحنه هایی 
سرزندگی،  و  کنند  ادا  خوبی  به  را  مادری  و  همسری 

شادابی و بالندگی کانون خانواده حفظ گردد.
روحیات طبیعی زن و مرد هم اقتضای همین حکم 
را دارد، زیرا روحیات آن دو را این گونه توصیف کرده اند:

زنان دارای لطافت جسمی، حس انقیاد و تسلیم و 
عالقه بیشتر به خانه هستند.)شخصیت و حقوق زن در 
اسالم، مهدی مهریزی، ص 205، به نقل از: »المرأة فی 
الفکر االسالمی«( مردان خشن تر، عضالنی و قوی ترند. 
زن  احساسات  است.  جنگی  و  مبارزانه  مرد  احساسات 
او  در  کودکی  دوران  از  احساسات  این  و  است  مادرانه 
نمودار می شود. عالقه زن به خانواده و توجه ناآگاهانه 
از مرد است. مرد  بیش  اهمیت کانون خانوادگی  به  او 
می خواهد شخص زن را تصاحب کند و در اختیار بگیرد 
و زن می خواهد دل مرد را مسّخر کند و از راه دل بر او 
مسلط شود. مرد می خواهد از باالی سر زن بر او مسلط 
شود و زن می خواهد از درون قلِب مرد بر او نفوذ کند. 
مرد می خواهد زن را بگیرد و زن می خواهد او را بگیرند. 
زن  از  مرد  و  می خواهد  دلیری  و  مرد شجاعت  از  زن 
دلربایی و زیبایی. زن حمایت مرد را گرانبهاترین چیزها 
برای خود می شمارد.)همان، به نقل از نظام حقوق زن در 

اسالم، ص 207 - 205(
قدرت خالقیت و ابتکار مردان بیش از زنان است 
پنج  به  نُه  زن،  به  مردان  در  مدیریت  قدرت  )نسبت 
است( و مردان بهتر از عهده کارهای صنعتی، تجاری، 
کشاورزی، سیاسی و جنگی برمی آیند.)همان، به نقل از 
الحجاب فی االسالم، قوام الدین وشنوی، ص 40 - 37(

با توجه به مجموعه روحیات برشمرده - خواه آنها 
طبیعی  و  فطری  یا  بدانیم  اجتماعی  اوضاع  نتیجه  را 
بشماریم- مرد برای تصدی مدیریت خانواده مناسب تر 
است و اسالم مرد را عهده دار امور خانواده شمرده است.

ِقوامت نه قیمومت یا سلطنت 
»قّیم«  زیرا  نیست،  معنا  یک  به  »َقّیم«  با  قّوام 
در باره یتیم و محجور)کسی که از دخل و تصرف در 
دارایی اش ممنوع و بازنگه داشته شده است( مطرح است. 
قّیم کسی است که امور یتیِم صغیر یا سفیه و محجور را 
بر عهده دارد، زیرا آنها از لحاظ عقلی توانایی اداره خود را 
ندارند و واگذاردن امور به آنها صحیح نیست، پس افراد 
دارای شرایط اداره امور زندگی آنان را عهده دار می شوند. 
در اصطالح فقهی این عهده داران را »قّیم« گویند اما 

زن، صغیر و سفیه و محجور نیست که نتواند امور خود 
را عهده دار گردد. او از همه حقوق انسانی همچون مرد 
برخوردار است. آنچه مطرح است مدیریت خانواده است 
که  گونه  همان  گرفته،  مرد شکل  و  زن  ازدواج  با  که 
اجتماع، سرپرست و مدیر می خواهد )که ارشاد، مدیریت، 
در  بگیرد(  عهده  به  را  امور  سازماندهی  و  برنامه ریزی 
بلکه مدیریت، سرپرستی،  قّیم نیست،  نیز مرد  خانواده 

سازماندهی و برنامه ریزی را به عهده دارد.
خدمتگزاری  معنای  به  دینی  نگاه  در  »ریاست« 

است نه ریاست.
اسالمی  جمهوری  مدنی  قانون   1105 ماده  در 
است.  شده  معین  خانواده  رئیس  عنوان  به  مرد  ایران، 
یک حقوقدان و مدرس دانشگاه در تبیین و تفسیر کلمه 

ریاست در این ماده می گوید:
جداگانه  تفسیر  دو  ریاست  برای  امر  بادی  در   «
می توان در نظر گرفت: یکی ریاست را به معنای مطلقه 
دانستن، یعنی دستورات زوج بدون هیچ شرطی، از طرف 
زن باید به مورد اجرا گذاشته شود. در این صورت اطاعت 
زن از فرمان شوهر واجب است و در صورت سرپیچی از 
فرمان شوهر در هر مورد، مثل آن است که زن معصیتی 
بر مجازات حقوقی و عرفی  داده است و عالوه  انجام 
)که مثاًل می تواند عدم استحقاق زوج به نفقه باشد که 
ضمانت اجرای مادی و دنیوی محسوب می شود( از نظر 
دیگر  معنی  است.  مؤاخذه  قابل  نیز  اخروی  و  شرعی 
ریاست، ریاست اداری و مدیریت خانه است به این معنا 

که مرد سرپرست و مدیر خانواده است.
اینکه در ماده فوق گفته شده »ریاست از خصایص 
شوهر است«، در واقع با ذکر این کلمه تکلیف اداره و 
سرپرستی منزل و تأمین معیشت به او واگذار شده و این 
مسئله حق حاکمیت نسبت به زن و خانواده را به شوهر 

نمی دهد.
این ماده حاوی بار تکلیفی برای شوهر است و جنبه 
ریاستی و حاکمیتی ندارد، به این دلیل واضح که قاعده 
مباش،  کسی  »بنده  مضمون  این  با  مهمی)1(  فقهی 
اگر  آفریده است« وجود دارد که  آزاد  را  تو  که خداوند 
برای مرد جایگاهی به عنوان رئیس به معنای عام کلمه 
فقهی  قاعده  با  از یک طرف  امر  این  بگیریم،  نظر  در 
فوق الذکر منافات پیدا می کند و از طرف دیگر مخالف 
هم طراز بودن زن و شوهر در رابطه زناشویی می گردد.

با ذکر این کلمه به رابطه حاکم و  رابطه زن و شوهر 
محکوم یا رئیس و مرئوس تبدیل نمی شود، بلکه این 
را به عهده  تأمین مخارج  اداره زندگی و  کلمه تکلیف 

ریاست به معنای 
دنیوی، نوعی قدرت 
و سلطه بر دیگران 

داشتن است که مطیع 
و فرمانبر باشند. 

دستیابی بر ریاست 
جز برای افراد دارای 
شرایط، در محدوده 

شرعی و برای 
برپایی قسط و عدل 
و خدمت به دیگران، 

نکوهیده می باشد.
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مرد قرار می دهد.« )شخصیت و حقوق زن در 
اسالم، مهدی مهریزی، ص 230(

ریاست به معنای دنیوی، نوعی قدرت و 
سلطه بر دیگران داشتن است که مطیع و فرمانبر 

دارای  افراد  برای  جز  ریاست  بر  دستیابی  باشند. 
قسط  برپایی  برای  و  محدوده شرعی  در  شرایط، 

و عدل و خدمت به دیگران، نکوهیده می باشد. 
در روایت آمده است: »ملعون من ترأّس؛کسی 

که ]به ناحق [ریاست طلبی کند ]و خواهان تسلط 
خواسته های  به  رسیدن  برای  دیگران  بر  چیرگی  و 

نفسانی اش باشد[ مورد لعن و نفرین خداوند است.« )بحاراالنوار، ج 73، 
ص 151(

بیشتری  امتیازات  و  ویژگی ها  از  رئیس  دنیاگرایانه،  بینش  بر  بنا 
برخوردار است، اما در بینش دینی چنین نیست.

مردساالری، زن ساالری یا دین ساالری؟ 
در گذشته و حال سه نوع مدیریت خانواده تصور شده یا وجود پیدا 

کرده:

الف( نشانه های مردساالری
1- به کارگیری انواع خشونت توسط مرد بر ضد زن و دیگر افراد 

خانواده.
2- محصور کردن زن در خانه و جلوگیری از بیرون رفتن منطقی 

و مشروع او.
3- جهت دهی اجبارگونه نوع خوراک و رفتار و منش زن و فرزندان 

مطابق میل و خواست مرد گرچه غیر منطقی یا حتی غیر مشروع باشد.
بر زن و وظیفه دانستن  4- تحمیل کارهای دشوار و طاقت فرسا 
رسیدگی بی عیب و نقص و بی کم و کاست به امور مختلف منزل برای 

زن.
5- جلوگیری غیر معقوالنه و مستبدانه از اشتغال سالم و مورد نیاز و 

مشروع زن در بیرون از خانه.
6- بی توجهی به حقوق مالی زن و قائل نشدن حق حاکمیت برای 
او و خودداری از پرداختن حقوق او حتی مهریه اش به رغم درخواست 
سیدمهدی  خانواده«،  در  »عدالت ساالری  مقاله  زن،  پیام  وی.)مجله 

کاشمری، شماره 123، ص 40(
عکس  بر  که  است  فرآیندهایی  و  آموزه ها  از  پر  اسالمی  تعالیم 
به  یقین  طور  به  توجه  کمی  با  است.  باال  در  برشمرده  مشخصه های 
نکوهیده و ناروا بودن این شیوه مدیریت در اسالم حکم می شود. در آیات 
و روایات هیچ گاه به مرد اجازه تنبیه بدنی زن و توسل به قهر و زور برای 
وا داشتن او به اطاعت داده نشده است. تنها در مورد نشوز و سرپیچی زن 
از ادای وظایف زناشویی )آن هم بعد از بی اثر بودن اندرز و قهر، به فتوای 
مشهور فقیهان با استناد به آیه 34 سوره بقره( اجازه تنبیه بدنی داده شده 

که با محدودیت و قیدهای فراوانی همراه است.
اطاعت زن از شوهر گرچه الزم و پسندیده است، ولی فقط در حوزه 

امور شرعی و مباحات است و هیچ گاه به زن اجازه داده نشده و موظف 
نگردیده دستور خالف شرع شوهر را اطاعت کند. سرپیچی زن از انجام 
دستورها و خواسته های غیرشرعی، نکوهیده نیست. این اصل کلی در 

همه اطاعت هاست که:
»ال طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق؛ اطاعت از مخلوق اگر معصیت 

آفریدگار باشد، جایز نیست.« )بحاراالنوار، ج 10، ص 227(
در روایات به زنان توصیه شده که برای بیرون رفتن از خانه جهت 
کارهای مباح و مشروع از شوهر خود اجازه بگیرند، البته مردها تنها در دو 

مورد حق دارند به زن اجازه بیرون رفتن از منزل را ندهند:
1- اگر بیرون رفتن زن با حق استمتاع مرد منافات داشته باشد، مثاًل 
در ساعاتی که مرد آسوده از کار است و برای استراحت به منزل می آید و 
می خواهد کنار همسرش باشد، اگر زن تقاضای بیرون رفتن در آن ساعت 

را داشته باشد، شوهر حق منع کردن دارد.)2(
2- اگر خارج شدن زن سبب فتنه و انحراف خودش یا دیگران گردد 

و به کرامت و شخصیت همسرش خدشه وارد کند.
در روایتی زنان بد این گونه معرفی شده اند:

»و امرأة واّلجة و هی المتبرجة التی ال تستر عن الرجال و ال تلزم 
زنانی  بیتها متی ما طلبها زوجها کانت خارجة؛ زن های »واّلج« یعنی 
پای بند  و  نمی پوشانند  را  خود  نامحرم  مردان  از  که  خودنما  و  متظاهر 
خانه نیستند، به گونه ای که هر گاه شوهر آنان را بخواهد، بیرون از منزل 

می باشند.« )ینابیع الفقهیه، ج 18، ص 12(
در غیر این دو صورت گرچه زن باید از شوهر اجازه بگیرد، ولی شوهر 
حق منع او را ندارد و نباید بدون دلیل معقول و مشروع از اجازه دادن 
خودداری ورزد.  در این موارد اجازه گرفتن زن از دو جهت برای استحکام 

نظام خانوادگی مفید و مؤثر است:
اّول اینکه حرمت و کرامت مرد )که عنوان ریاست و مدیریت خانواده 

را دارد( محفوظ می ماند؛ 
دوم اینکه مرد این امکان را پیدا می کند که زن را از خارج شدن در 
موارد مشکوک منع نماید و از پیش آمدن اختالف و خطر جلوگیری کند.

)حقوق الزوجیه، محمدمهدی شمس الدین، ص 91( 
با خویشاوندان، صله رحم،  از دیدار  را  ندارد زن  بنابراین مرد حق 
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رفتن به زیارت های مستحبی و . .. در صورتی که مصداق دو مورد باال 
نباشد، منع کند.

همان گونه که پیشتر یادآوری شد، اسالم به رعایت »خودمیزانی« 
از جمله همسر دستور داده است. کسی که به  با دیگران  در معاشرت 
همسرش دستوری می دهد یا او را از کاری منع می کند، باید خود را جای 
همسرش بگذارد و ببیند اگر چنین دستوری به او داده می شد یا این گونه 

از کاری منع می گردید، اطاعت می کرد. به یک نمونه توجه کنید:
- من در سال 76 در رشته زبان انگلیسی دانشگاه آزاد قبول شدم . 
.. قبول شدنم همزمان بود با نامزد شدن من و آقای . .. و چون او با رفتن 
من به دانشگاه مخالف بود، با وجود عالقه بسیاری که به ادامه تحصیل 

داشتم، از یکی از بزرگ ترین آرزوهایم چشم پوشی کردم.
- علت مخالفت ایشان چه بود؟

- دقیقاً نمی دانم. حتماً برای خودش دالیل قانع کننده ای داشته که 
در باره آن با من صحبت نکرد. تنها چیزی که گفت این بود که دوست 

ندارد من به دانشگاه بروم.
- شما هم قبول کردید؟

- با نظر او مخالفتی نکردم تا روزهای نخستین زندگی مشترک مان 
با کشمکش همراه نشود.

در مورد باال گرچه همسر پیروی و اطاعت کرده و برای استواری 
نظام خانواده، از خواسته و عالقه قلبی خود چشم پوشیده، ولی آیا این 
شرط انصاف است؟ اگر مرد به جای همسرش بود، از چنین دستوری 
راضی بود؟ آیا انتظار نداشت دست کم یک توجیه منطقی برای این نهی 
ارائه گردد؟ آیا این که زن همیشه در دل خود نسبت به این رفتار شوهر 

مسأله داشته و تا آخر عمر مسأله دار بماند، به مصلحت خانواده است؟
در نمونه ای دیگر خانمی اظهار می کند: شوهرم به مدت پنج سال 
مرا از مالقات با خانواده ام محروم کرد و حق مالقات با آنها را به من نداد. 
ده سال در منزل شوهرم، بیست و هفت تخته فرش بافتم، با تنی خسته 

و مریض، ولی از این زحمات ریالی نصیبم نشد!
مرد باید مدیر خانواده باشد )و خواسته هایش توسط افراد خانواده به 

ویژه همسرش اطاعت گردد، چنان که در روایات به اطاعت زن از شوهر 
بسیار توصیه شده( ولی روشن است که دستورهای مرد هم باید از روی 
عقل، دین و مصلحت سنجی عاقالنه باشد. زورگویی مرد در خانه نسبت 
به همسر و فرزندانش، مردی و توان نیست، بلکه نشانه ضعف اراده در 

برابر شیطان است. قرآن می فرماید:
»و اصبر علی ما أصابک إّن ذلک ِمْن عزم ااُلُمور؛)لقمان، آیه 17(

بر سختی ها و خالف خواست ها تحمل کن که این از کارهایی است 
که عزم قوی الزم دارد.«

رسول خدا)ص( فرمود: »شجاع و قوی کسی است که در مقابل 
خشم و غضب یا هوا و هوس خود، ایستادگی و مقاومت کند و از جاده 

عدل و انصاف بیرون نرود.«)بحاراالنوار، ج 77، ص 156(
وقتی آیه »قوا انفسکم و اهلیکم ناراً؛ خود و خانواده تان را از آتش 
جهنم نگه دارید.« نازل شد، جمعی خدمت رسول خدا رسیدند و عرض 
کردند: چگونه اهل و عیال خود را حفظ کنیم؟ حضرت فرمود: »آنان را امر 
و نهی کنید. هر گاه آنان را ]به واجبات و وظایف [امر کنید و ]از محرمات 
داده اید.«)وسائل الشیعه،  انجام  را  خود  وظیفه  نمایید،  [نهی  ناپسندها  و 

ج 20، ص 177(
حتی دستور داده شده مرد خانه در خوراک، مطابق میل اهل خانه 
عیاله؛ وسائل  بشهوة  یأکل  نه مطابق میل خودش.)المؤمن  رفتار کند، 

الشیعه، ج21، ص542(
با توجه به روایات فراوان، مردساالری با مشخصه های پیش گفته، 

کاماًل ناپسند و مردود است.

ب( نشانه های زن ساالری
1- نادیده گرفتن حقوق و مدیریت کلی مرد.

2- وا داشتن مرد به کار اضافی و اشتغال طاقت فرسا و گاهی غیر 
قانونی و جرم آلود برای کسب درآمد بیشتر و رفاه افزون تر.

3- وادار شدن مرد به خرید و تهیه اسباب و لوازم زندگی که چندان 
به مصلحت یا ضرورت یا در توان مالی او نیست، به صرف اینکه خانم 

دستور تهیه آن را داده است!
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4- تأثیرگذاری شدید در روابط اجتماعی حتی قطع رابطه با کسانی 
که زن بدان رضایت نمی دهد، گرچه از خویشاوندان نزدیک شوهر باشد.

)پیام زن، شماره 123، ص 40(
روایات معصومین )علیهم السالم( رّدکننده زن ساالری نیز می باشد. 
رسول خدا)ص( فرمود: »هر زنی که با همسرش همراهی نکند و او را 
بر بیش از توان وا دارد، خداوند حسنات او را نمی پذیرد و در حالی خدا را 

مالقات می کند که بر او خشمناک است.«)بحاراالنوار، ج 73، ص 335( 
در وصف زنان صالح و ارزشمند آمده است:

»زنی که فرزند بیاورد، دوستدار شوهر باشد و همسرش را در برابر 
روزگار ]و سختی های آن [ یاور باشد، نه اینکه با روزگار بر ضد شوهرش 
همدست شود!«)همان، ج 100، ص 232( چون هزینه زندگی و مدیریت 
خانواده به عهده مرد است، بنابراین زمانه به اندازه کافی برای او مشکل 

به بار می آورد و درست نیست زن نیز بر مشکالت بیفزاید!

پ( نشانه های دین ساالری
1- تنظیم برخوردها، روابط و مناسبات عمومی و خصوصِی هر یک 
از زوجین با یکدیگر بر اساس آموزه ها و تعالیم و حقوق تعیین شده دینی 

بر مقتضای عدالت.
2- رجوع به داوری َحَکم مقبول دینی برای رفع اختالفات و رضایت 
عملی و قلبی طرفین به نتیجه و رأی آن و تالش در بهبود روابط بر 

پایه آن.
اعضای  اخالقی  و  دینی  تربیت  برای  مناسب  فضایی  ایجاد   -3

خانواده.)مجله پیام زن، ش 123، ص 40(
گرچه مدیریت خانواده به عهده مرد است، ولی نباید هیچ کدام از 
ویژگی های منفی مردساالری در آن دیده شود، بلکه باید مطابق اصول 
دین ساالری باشد. دستور کلی دین به مردان در مورد رفتار با همسر این 

گونه است:
کنید.«  معاشرت  آنان  با  پسندیده  و  نیکو  بمعروٍف؛  عاِشرُوُهّن  »و 

)نساء، آیه 19(
رفتار  همسرش  با  اسالمی   - انسانی  موازین  مبنای  بر  باید  مرد 

پسندیده و شایسته داشته باشد یا پسندیده و شایسته او را طالق دهد:
شایسته  رفتار  و  بمعروف.«  فارقوهن  أو  بمعروف  »فامسکوهن 
یا  مردساالری  نه  است  سازگار  دین ساالری  ویژگی های  با  پسندیده  و 

زن ساالری. )طالق، آیه 2(

مدیریت استبدادی ممنوع 
مدیریت مرد در خانه اگر بر مبانی صحیح، رعایت اصل مشورت، 
تبادل نظر، تصمیم گیری جمعی و ارزش دادن به اعضای خانواده باشد، 
نه تنها مورد اعتراض قرار نمی گیرد، بلکه به طور جّدی و قاطعانه توسط 
همسر و فرزندان پشتیبانی می شود. آنچه مدیریت را نپذیرفتنی کرده و 
اعتراضات را برمی انگیزاند، خودکامگی، خودرأیی و تحمیل است که از 
نگاه اسالم به شدت منع شده است. وقتی پیامبر عظیم الشأن اسالم با آن 
مقام و جایگاه و عقل و تدبیر و پشتیبانی َوْحیانی در مدیریت بر جامعه، 
موظف به مشورت و نظرخواهی شده، تصمیم گیری او به پس از مشورت 

موکول می گردد،)آل عمران، آیه 159 »و شاورهم فی االمر فإذا عزمَت 
فتوّکْل علی اهلل«( تکلیف دیگران کاماًل روشن است.

امام رضا)ع( می فرماید:
پدرم امام کاظم)ع( به رغم ِخَردی که داشت )که با عقل دیگران 
قابل قیاس نبود( با غالمان سیاه خود مشورت می کرد و در جواب اعتراض 
دیگران می فرمود: چه بسا خدای متعال فتح و گشایش را در زبان این 

شخص قرار داده باشد!)مکارم االخالق، ص 319(
امام علی)ع( خطاب به مالک می فرماید:

فرمان  و  فرمانروایم  و  فرمانده  من  بگویی  خود  با  که  مباد  هرگز 
می دهم و باید اطاعت شود که این فکر، سیاه کننده دل، ویران کننده دین 

و عامل نزدیکی به دگرگونی ها و انفجارهاست.)نهج البالغه، نامه 53(

جلسات مشاوره و درد دل با همسر و اهل خانه 
با توجه به این مطلب که مردها مدیران خانواده هستند، توصیه اکید 
می شود با همسر و اهل خانه به مشورت بنشینند و به آنها اجازه اظهار 
نظر، مخالفت و درد دل بدهند. جلسات گفت و شنود اثرات مثبت فراوان 

دارد از جمله:
و  خواسته ها  و  کردن  دل  درد  مرد؛  و  زن  همسویی  و  تفاهم   -1
نیازهای خود را به شنونده انتقال دادن و حرف های او را شنیدن، اقدامی 
جهت از بین بردن مقدمات اختالف است. در ضمن جلسات درد دل و 
گفت و شنود است که طرفین همدیگر را به خوبی خواهند شناخت و از 
زیر و بم روحیات یکدیگر آگاه می شوند و متوجه می گردند چه اقداماتی 
همسرشان را شاد یا ناراحت، دلگرم یا دلسرد و امیدوار یا ناامید می گرداند 

و بهتر می توانند راه تفاهم را بیابند و بپویند.
تفرقه، جدایی و دوری از هم صحبتی مقدمه اختالف است. قرآن در 

سوره آل عمران، آیه 105 می فرماید:
قوا و اختلفوا و . ..« »و ال تکونوا کالّذین تََفرَّ

عالمه طباطبایی ذیل این آیه می فرماید: علت اینکه ابتدا تفرقه و 
بعد اختالف ذکر شده این است که تفرقه و جدایی بدن ها مقدمه پیدا 

شدن اختالف در فکر و عقیده و برداشت است. اگر یک 
قوم یا افراد یک جمع به هم نزدیک و همدل باشند، 

عقایدشان به یکدیگر نزدیک می گردد و در آخر 
از راه تماس و تأثیر دوسویه متحد می شوند و 

اختالف عقیدتی در بین شان رخنه نمی کند، 
ولی وقتی افراد جدا و بریده از هم باشند، 
اختالف و جدایی بدن ها باعث اختالف راه 
ج 3،  المیزان،  می گردد.)ترجمه  مسلک  و 

ص 579(
و  ارتباط  نبودن  و  جدایی  وقتی 
و  قوم  یک  افراد  بین  همنیشنی صمیمی 
ملت سبب اختالف فکری و عقیدتی گردد، 
معلوم است که این پیامد ناگوار هنگام نبود 
ارتباط صمیمی و پیوسته بین افراد خانواده 
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هم رخ می نماید، ولی چنانچه زن و مرد با هم ساعاتی را به درد دل، 
مشورت و انتقاد از یکدیگر بگذرانند، نتیجه آن تفاهم و نزدیکی فکری 
از  و روحی خواهد بود. در این درد دل های دوستانه است که بسیاری 
برداشت های غلط، ناآگاهی ها و بدگمانی ها تصحیح می گردد و عشق و 

عالقه ها شکوفا می شود.
2- افراد خانواده احساس شخصیت، احترام و ارزش می کنند و خود 
تصمیم های  و  می یابند  خانواده  سرپرست  همراه  و  همفکر  شریک،  را 
زندگی را برآیند تدبیر جمعی می شمارند و در موفقیت ها و شکست ها خود 
را سهیم می شمرند. اگر ناکامی حاصل گردد، مرد را سرزنش نمی کنند و 

اگر موفقیت نصیب گردد، خود را سهیم می دانند و شاد می شوند.
3- حرف های گفته نشده ای نیست که به عقده تبدیل گردد و به 
یکباره منفجر شود و بنای خانواده را ویران کند. نبودن جلسات مشورت و 
درد دل سبب می شود زن یا مرد )که از همسرش رنجشی پیدا کرده( آن 
را مدت ها در دل نگه دارد و در یک زمان حساس آشکار سازد. کدورت 
جای گرفته در دل مانند َخس و خاشاکی است که کنار آب جاری جای 
گرفته و تدریجاً خس های دیگر را جذب می کند و بزرگ می شود و راه 
آب را می بندد، که به ناگاه از جا کنده شده و آب جمع شده در پس آن، 
سیل وار به حرکت در آمده و ویران می سازد. نباید اجازه داد رنجش های 
جزئی به وضع وخیم برسد، بلکه در همان وهله اول باید آن را دوستانه 
مطرح کرد و به طرف مقابل اجازه داد دلیل و توجیه خود را بگوید و زخم 

را مداوا نماید.)نقش دین در خانواده، ص 172(
متأسفانه بعضی از زن و مردها درونگرا هستند و به سختی و به 
ندرت درد دل می کنند و ناراحتی های درونی خود را کمتر فاش می سازند، 
که حالت روحی خطرناکی است، زیرا سبب انباشته شدن عقده ها و انفجار 

ویرانگر آنها می گردد.
در مقابل این عده، بعضی از زن و مردها بسیار برونگرا هستند و 
درد دل ها و ناراحتی های خود را نه برای همسر بلکه برای دیگران اعم 
از افراد دور و نزدیک مطرح می سازند! این افراد نیز در اشتباه اند و خود و 
خانواده شان را در معرض خطر قرار می دهند. زن و مرد فقط باید در دو 

جا درد دل کنند:
توجه  ُیمن  به  تا  مطلق  قادر  و  رب العالمین  با  مناجات ها  در  اّول، 
حضرت حق، نابسامانی ها برطرف گردد. اظهار شکایت و مطرح ساختن 
دردها و مصیبت ها و رنج ها در محضر حق تعالی و تقاضای رفع و دفع آنها 
نه تنها پسندیده، بلکه الزم و ضروری است و بهترین نمود عبودیت و 
َعرض حاجت می باشد، چه اینکه او تنها قادر مطلقی است که بر رفع هر 

نابسامانی توانا می باشد. یعقوب پیامبر)ع( می فرماید:
تعلمون؛  ما ال  اهلل  ِمن  أعلم  و  اهلل  إلی  ُحْزنی  و  بَّثی  أشکو  »إنّما 
شکایِت درد و غم را فقط به پیشگاه خدا می برم و از ]عنایات او [می دانم 

آنچه را شما نمی دانید.«)یوسف، آیه 86(
دوم، نزد همدیگر و با هم برای رفع نابسامانی ها، چه اینکه زن و مرد 
مؤمن به حساب ایمان شان، ولّی و یاور یکدیگرند و باید همدیگر را به 
نیکی و خوبی، امر کنند و از بدی باز دارند: »المؤمنون و المؤمنات بعضهم 

اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.«)توبه، آیه 71(
غیر از این دو جا، شکایت و درد دل نه تنها پسندیده نیست، بلکه 
در بیشتر اوقات، پیامدهای ناگواری می آورد. اگر افراد دیگر درد دل ها را 
بشنوند، به ویژه افراد فتنه گر، سخن چین و آتش افروز، نه تنها نتیجه مثبتی 
نخواهد داشت بلکه مشکالت فراوان به بار خواهد آورد. صحبت رویاروی، 
اما مهم تر آن  صمیمی، بی واسطه و دوستانه خیلی سرنوشت ساز است 
است که پای بیگانگان حتی اقوام نزدیک که اغلب کاری از آنها ساخته 
نیست، بلکه به خاطر عواطف تند مشکل زا هم هستند، به میان کشیده 
نشود. پخش درد دل، خطر رسوایی، بی آبرویی و عمیق تر شدن فاصله 

را در پی دارد.
اگر جلسات درد دل و مشورت و گفت و شنود در رفع اختالف و 
باید فرد  نبود و کار به وخامت گرایید، زن و شوهر  ایجاد تفاهم مفید 
سومی را )که صالحیت های الزم را داشته و مورد اعتماد طرفین باشد( 
به حکمیت بپذیرند و درد دل خود را پیش او مطرح کنند و به قضاوت 

او تن دهند.

نکته مهم دیگر
زن و شوهر باید به هنگام درد دل و انتقاد از طرف دیگر به او بباورانند 
که درد دل فقط در راستای اصالح امور و ایجاد همدلی و صمیمیت و 
استحکام زندگی زناشویی است و به هیچ وجه قصد تخریب، تحقیر و 
می خواهند  بلکه  بپاشند،  نمک  زخم  بر  نمی خواهند  و  ندارند  سرزنش 
مرهمی بگذارند تا تسالبخش و بهبوددهنده باشد. در این صورت است 
که جلسات درد دل و گفتگو، حاّلل مشکالت و رفع کننده کدورت ها و 

ایجادکننده صلح و سازش و صفا خواهد بود.
به زنان توصیه می شود به صورت فعال در جلسات و نشست های 
مشورتی و درد دل با همسر خود شرکت کنند و خواسته هایشان را روشن 
مطرح کنند و دالیل خود را ابراز نمایند، نیز به توجیه ها یا علل مخالفت 
گردند.  تسلیم  بودن،  معقول  و  منطقی  صورت  در  کرده،  توجه  همسر 
مبادا زنان خود را به تسلیم در برابر خواست و اراده همسر بدون توجیه 
منطقی و عقالنی وادار ساخته، فکر و اراده خود را سرکوب کنند و خود را 
»کم ارزش تر از ابراز وجود و اظهار نظر« بدانند که این نوعی بیماری است 
و پیامدهای وخیمی دارد. یکی از کارشناسان در مورد زنان خودکم بین که 

آنان را بیمار می داند، می گوید:
این بیماران خواسته هایشان را صریح بیان نمی کنند، با این وجود 
و  دچار خشم  نمی کند،  درک  را  آنان  خواسته های  شوهرشان  اینکه  از 
و  خواست ها  عقاید،  سرکوب  همین  می شوند.  خودخوری  و  عصبانیت 
اراده ها و تسلیم شدن در برابر اراده شوهر، کم کم روح آنان را مضطرب 
اّول، مقاله خانم  و پریشان می کند.)مجله جامعه سالم، شماره 1، سال 

»الکساندرا سیموندز«، عضو هیئت علمی مؤسسه روانکاوی آمریکا(

وعده دادن به همسر
نکته قابل توجه این که در جلسات گفتگو و درد دل طرفینی، هر 
کدام باید به حرف دیگری، خوب گوش دهد و با »بله گفتن« او را به 
ادامه درد دل و تخلیه روانی و روحی تشویق کند. این جلسات و درد دل ها 
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حتی اگر اقدام عملی در پی نداشته باشد به ویژه برای خانم ها، بسیاری از 
مشکالت را حل می کند و عقده ها را باز کرده و گره های روحی و روانی 
را حل می نماید، زیرا زنان با درد دل و تخلیه روحی آرام می شوند و غالبًا 
این  در  باید  مردها  این رو  از  می گردند.  منصرف  بعدی  پیگیری های  از 
جلسات با توجه به مسئولیت و مدیریتی که دارند، از زنان شان درخواست 
کنند درد دل خود را مطرح سازند و آنان را در انتقاد کردن تشویق کنند، 
نیز با پذیرش انتقادها و وعده اصالح، زمینه حل عقده ها و از بین رفتن 
کدورت ها را فراهم سازند. همراهی با زن در جلسات و گوش دادن به 
درد دل او و پذیرفتن آنها حتی برای کوتاه مدت و مقطعی اثرات بسیار 

مثبتی دارد.
در بعضی روایات وارد شده که وعده دادن، گرچه اطمینانی به عملی 
باعث  از جمله به همسر، زیرا  نباشد در چند جا جایز است،  کردن آن 
آرامش و دلگرمی و اصالح می گردد.)بحاراالنوار، ج 68، ص 8 و ج 69، 

ص 244(
پذیرفتن  و  درد دل همسر  به  دادن  راستای گوش  در  روایت  این 
خواست او در جلسات خانوادگی و مانند آن می باشد. توضیحی در این 

مورد راهگشا است:
وعده دروغ، کار خوب و پسندیده ای نیست و در هیچ جا نمی توان 
را  آن  انجام  و  ندارد  را  کاری  انجام  کرد. کسی که قصد  توصیه  بدان 
صحیح یا مشروع یا در توان خود نمی بیند، نباید به دروغ وعده انجام آن 
را بدهد، در حالی که انجام آن را صحیح یا ممکن ندانسته و اصاًل در 
ذهنش در صدد انجام آن نمی باشد؛ ولی یک نوع وعده دادن است که 
نه راست می باشد و نه دروغ و زشتی هم ندارد، بلکه برای تداوم زندگی، 
رفع کدورت و پیدایش عالقه به زندگی مؤثر است. معمواًل افراد خانواده 
و بخصوص همسر تقاضاهای فراوانی دارد که بیشتر آنها مشروع و به 
جا می باشند. گاه خواسته ای به ذهنش خطور می کند و برآورده شدن آن 
را می طلبد و از اینکه همسرش بدان بی توجه است، ناراحت می گردد. 
هنگام اظهار درخواست، چند نوع برخورد از طرف شوهر ممکن است 

صورت پذیرد:
1. وعده قطعی انجام آن را بدهد، در حالی که اصاًل تصمیمی بر 

انجام آن ندارد.
2. وعده انجام آن را بدهد، مثاًل بگوید به خواست خدا این کار را 
خواهم کرد، در حالی که واقعاً و صد در صد مصمم بر انجام آن نیست، 

بلکه حتی انجام آن را به مصلحت نمی داند.
3. اصاًل به تقاضای همسرش توجه نکند و با سکوت از آن بگذرد.

4. با قاطعیت انجام خواسته همسرش را نفی کند.
همسر  آزرده خاطری  و  ناراحتی  سبب  قطعاً  چهارم  نوع  برخورد 
می گردد مگر اینکه خواسته وی خالف شرع روشن یا خواسته غیر ممکنی 

باشد و شوهر بتواند او را به صحیح نبودن خواسته اش قانع کند.
قطعًا  ولی  نباشد،  نوع چهارم  ناپسندی  به  شاید  نوع سوم  برخورد 
ناپسند است، زیرا به معنای بی توجهی به همسر و تقاضاهای اوست که 

آزردگی خاطر وی را در پی خواهد داشت.

برخورد نوع اّول، تعهد قطعی در پی می آورد و با عمل نکردن به آن، 
مرد گرفتار ُخلف وعده می شود که هم اخالقاً ناپسند است و هم اثرات 

بدی بر روح و روان اعضای خانواده و زن می گذارد.
اما برخورد نوع دوم راه صحیح و عاقالنه ای است. مرد در آن لحظه 
پس از شنیدن تقاضای همسر، وقتی آن را ناهمگون با عقل و شرع ندید، 
وعده انجام آن را می دهد و مثاًل می گوید: »به خواست خداوند اگر شد 
آن را انجام خواهم داد.« با این وعده همسرش را شاد می گرداند و پس 
از گذشت مدتی هر چند کم و آرامش یافتن و فروکش کردن هیجانات 
روحی همسر، چه بسا خود او از تقاضایش برگردد و آن را بی جا بشمرد و 
یا با کمی توضیح قانع گردد که تقاضایش حداقل اکنون صحیح نیست 
یا اینکه با وجود صحیح و به جا بودن تقاضا، همسرش توان انجام آن 

را ندارد.
بنابراین به مردها توصیه می شود به درد دل خانم هایشان به خوبی 
توجه کنند و از مخالفت فوری با تقاضاهای همسرشان خودداری ورزند، 
بلکه سربسته و با وعده دادن با آنها موافقت نمایند، تا هیجان های روحی 
همسر فروکش کند، آنگاه با توضیح او را از پی گیری خواسته اش منصرف 
سازند. چنین موافقتی در لحظات ابتدایی، مصداق وعده دادن به همسر 

است، که بسیار پسندیده و کارساز می باشد.

مدیریت مطلوب 
باید در پی شناخت شیوه های مدیریت  مرد به عنوان مدیر منزل 
شیوه  چهار  مدیریت  برای  معمواًل  باشد.  شیوه  بهترین  برگزیدن  و 
ثنائی،  باقر  برشمرده اند)روان درمانی خانواده، ِجی هی لی، مترجم دکتر 

ص 180 به بعد، چ امیرکبیر، تهران، 1365( که به شرح زیر می باشد:
1- آموزش مدار؛ بنا بر این شیوه انسان ها فطرتاً حق خواه، حق جو و 
حق شناس هستند و اگر در جهت بیدار کردن و شکوفا ساختن فطرت آنان 
سرمایه گذاری گردد و راههای درست و نادرست و پیامدهای آن برایشان 
روشن شود، به سوی حق و راه صحیح متمایل شده و از باطل و انحراف 

دوری خواهند کرد. ویکتور هوگو می گوید:
یک مدرسه باز کنید، دِر یک زندان بسته می شود.

2- کنترل مدار؛ بنا بر این دیدگاه عرصه زندگی ُپر از وسوسه، نیرنگ 
و فریب است و زمینه و شرایط برای رفتارهای نابهنجار آماده می باشد و 
برای پیشگیری و مدیریت صحیح باید با نظارت های رسمی و غیر رسمی، 
بیرونی و درونی، مستقیم و غیر مستقیم افراد را کنترل کرد و هر چه مدیر 

در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشد، موفق تر خواهد بود.
3- عاطفی مدار؛ این نظریه مبتنی بر نیاز عاطفی انسان است و نیاز 
انسان به مهر، محبت، و عالقه دیگران را اصل قرار داده، رابطه مدیر 
با زیرمجموعه را پیرامون این اصل سامان می دهد. مطابق این نظریه 
چنانچه مدیر به افراد زیرمجموعه محبت کافی کند، آنان را مطیع و پیرو 
خود ساخته و اهدافش را به آسانی پیاده می کند اما اگر افراد زیرمجموعه 
مثاًل زن از شوهر، محبت کافی دریافت نکند، ممکن است برای جبران، 
در صدد انتقام برآید و کارشکنی کند و اعمال خالف هنجار و خواست 

مدیر بروز دهد.
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4- قدرت مدار؛ در شیوه قبلی پیام های کالمی 
شیوه  در  ولی  بود،  عاطفی  جنبه های  دارای  مدیر 
قدرت مدار شیوه اعمال مدیریت، بر دستور و قدرت 
و  استدالل  و  توجیه  دنبال  به  مدیر  و  است  مبتنی 
بلکه  نمی باشد،  برنامه هایش  اجرای  برای  تشویق 
اراده  اجرایی  عامل  تنبیه،  و  وحشت  ترس،  ایجاد 
او می گردد. یکی از دانشمندان آلمانی طرفدار این 

نظریه می گوید:
انقیاد با قدرت حاصل می شود و قدرت باید به 
اندازه کافی وجود داشته باشد و مکرر ظاهر شود تا 
قبل از اینکه در فرد زیرمجموعه نشانه های نافرمانی 
ظاهر شود، موفقیت کامل حاصل گردد.)همان به نقل 

از گریگورا. آ.ل(
تلفیقی  شیوه ای  باید  خانه  در  مرد  مدیریت 
آنها  تلفیق  و  ترتیب  باشد که  راههای چهارگانه  از 
بر  اصل  باید  مرد  مدیریِت  در  دارد.  اهمیت  بسیار 
فطرت  اسالم  نگاه  از  زیرا  باشد،  آموزش مداری 
حق خواه، حق جو و حق شناس انسان ها این زمینه را 
در آنان ایجاد کرده که با آموزش و شناخت حق بدان 
متمایل گردند و از انحراف و بدی گریزان باشند. به 
کارگیری عنصر عاطفه در مدیریت هم باید پررنگ 
از طرف  و  است«  احسان  بنده  »انسان  زیرا  باشد، 
دیگرهر فردی سعی می کند همرنگ محبوبش باشد 
و رضایت او را جلب کند، بنابراین اگر مرد با احسان، 
عاطفه و محبت، موفق گردد خود را  محبوب زن و 
فرزند کند، آنها هم به طور طبیعی مطیع و پیرو او 
بوده، در جلب توجه و اطاعت از او، جدیت تمام به 

خرج خواهند داد.
به  نسبت  مدیر  که  مسئولیتی  خاطر  به  اما 
البته  است،  الزم  نیز  کنترل  دارد،  زیرمجموعه 
که  گونه ای  به  کمرنگ  خیلی  و  حد  کمترین  در 
یعنی  بدگمانی  از  دوری  نباشد.  حساسیت برانگیز 
قدرت مداری  اما  حد؛  کمترین  در  کنترل مداری 
مرد  مدیریت  در  باید  که  است  مؤلفه ای  آخرین 
بخصوص نسبت به همسر عمل شود. مردود بودن 
است  آن  بیانگر  اسالم  نگاه  از  استبدادی  مدیریت 
که قدرت مداری جز در موارد بسیار محدود، ناپسند 

می باشد.

رهنمودهایی به مدیران خانواده 
خدمتگزاری  شأن  حقیقت  در  ریاست  اّول: 
اداره  و  برنامه ریزی  برای  مرد  دوش  بر  تکلیفی  و 
صحیح خانواده است. اگر »مردها« در اولین وهله 

و شأنی جز خدمتگزاری  کنند  باور  را  موضوع  این 
فرمانبری بی چون  انتظار  و  نباشند  قائل  برای خود 
افراد  دیگر  و  همسر  از  محض  اطاعت  و  چرا  و 
خانواده نداشته باشند، نیز مدیریت خود را بر اساس 
و  مشکل  با  تنها  نه  دهند،  سامان  مشورت مداری 
موفقیت  شاهد  بلکه  شد،  نخواهند  روبه رو  دردسر 
فراوان در اداره خانواده و صمیمیت اعضا نسبت به 

خود خواهند بود.
دوم: از اصول مدیریت اسالمی، حضور پیشروانه 
مدیر در فعالیت ها است. مدیر نباید فقط خود را طراح، 
برنامه ریز و دستوردهنده دانسته، دیگران را مجری 
و  پیشقدم  باید همیشه  بلکه  کند،  اراده خود تصور 
پیشرو باشد، در این صورت اعضای خانواده با عشق 

و عالقه و با تمام توان همراه و یاور او خواهند شد.
مدیریت  الگوی  عنوان  به  خدا)ص(  رسول 
کارها  انجام  در  جامعه همیشه  و  منزل  در  صحیح 
پیشقدم بود. َخلَف صالح آن حضرت، سیدالشهدا)ع( 
نیز هنگام دعوت به هجرت و قیام خطاب به شیعیان 

فرمود:
» هر کس حاضر است خون خود را در راه ما 
بریزد و آماده مالقات پروردگار است، با ما کوچ کند 
حسین  )سخنان  کرد.«  خواهم  کوچ  فردا  من  که 
تا کربال، محمدصادق نجمی،  از مدینه  بن علی)ع( 

ص 80، بوستان کتاب قم، چ اول(
مدیر  فداکاری  و  خیرخواهی  دلسوزی،  سوم: 
مجموعه باید برای افراد زیرمجموعه، روشن و ثابت 
و قطعی باشد تا آنان با تمام توان همراه او باشند. اگر 
زن و فرزندان به دلسوزی و خیرخواهی و فداکاری 
شوهر و پدر، باور و اعتماد نداشته باشند، بلکه او را 
خودخواه و منفعت طلب بدانند و در اطاعت و همراهی 
با او خیر و مصلحت خود را نبینند، پیرو او نخواهند 

شد و ساز اختالف کوک خواهند کرد. 
چهارم: مدیر باید از خطاها و لغزش های افراد 
کند،  بخصوص همسرش چشم پوشی  زیرمجموعه 
باالتر از آن خود را به تغافل و متوجه نشدن بزند. 
روایت های زیر ارزش چشم پوشی و نادیده انگاشتن 

لغزش زیردستان را گوشزد می کند:
»من اشرف اعمال الکریم غفلته عّما یعلم؛خود 
بهترین  از  دادن،  نشان  غافل  می داند  آنچه  از  را 
ج 3،  )میزان الحکمه،  است.«  کریم  شخص  اعمال 

ص 2287(
بزرگ  انسان های  قط؛  کریم  استقصی  »ما 
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هیچ گاه لغزش های دیگران را شمارش نمی کنند.« )شرح نهج البالغه، 
ابن ابی الحدید، ج 20، ص 264، حکمت 86(

»من استقصی فقد اساء؛ هر کس لغزش های دیگران را شماره کند، 
بدی کرده است.« )تفسیر برهان، ج 2، ص 289؛ کافی، ج 5، ص 100(

»ثالث ال یزید اهلل بهن المرَء المسلم ااّل عّزاً: الصفح عمن ظلمه . ..؛ 
سه چیز جز بر عزت شخص مؤمن نمی افزاید: چشم پوشی از ظلم کسی 

که به او ستم کرده است و . .. . « )میزان الحکمه، ج 6، ص 293(
راوی از امام صادق)ع( پرسید: کدام حق زن بر مرد است که اگر مرد 
آن را انجام دهد، جزو نیکوکاران به حساب می آید؟ امام فرمود: »زن را 
سیر کند و بپوشاند ]هزینه خوراک و پوشاک او را به خوبی تأمین کند[ و 

اگر نادانی کرد، او را ببخشد.«)من ال یحضره الفقیه، ج 3، ص 440(
در روایتی رسول خدا)ص( مسلمانان را به رفتار اهل کتاب با همسران 
خود توجه می دهد که به ازدواج و همسری پای بند می باشند و وقتی با 
زنی ازدواج می کنند حتی اگر زن پیشتر نخ و سوزن به دست نگرفته باشد، 
یعنی خیاطی و دیگر کارهای خانه را انجام نداده و یاد نگرفته باشد، با این 
وجود او را با احترام نگه می دارند و طالق رخ نمی دهد.)زناشویی، حسن 
التعریف،  البیان و  مصطفوی، ص 82، تهران، انتشارات گلی، به نقل از 

ج 1، ص 193(
پنجم: گشاده دستی برای اهل و عیال از مهم ترین مؤلفه های پیدا 
شدن صفا و صمیمیت بین اهل خانه بخصوص زن و شوهر می باشد. با 
توجه به اینکه تأمین هزینه زندگی به عهده شوهر و مدیر خانه است، 
چنانچه مرد با کوشش بیشتر و با دست دهنده تر هزینه خانواده را بپردازد، 
عالقه اهل خانه به خود را جلب کرده و استحکام نظام و رشته خانواده را 

افزایش داده است. رسول خدا)ص( فرمود:
»خداوند از کسی راضی تر است که بر عیال خود بیشترین آسایش و 
راحتی را بدهد.«)مجموعه وّرام، ج 2، ص 47؛ وسائل الشیعه، ج 5، ص 132(

»کسی که توان مالی داشته باشد، ولی در روزی بر اهل خانواده اش 
تنگ بگیرد، از ما نیست.«)مستدرک الوسائل، ج 2، ص 643(

یکی از بدترین صفات مردان این است که با بخل ورزیدن و تأمین 
نکردن هزینه خانواده ]با اینکه توان دارند[ آنان را به تقاضا از دیگران 

مجبور سازند.)تهذیب، ج 2، ص 226(
گاهی  است.  مختلف  نفسانی  و  روحی  دارای حاالت  مدیر  ششم: 
خشمگین و گاهی شاداب می باشد. از توصیه های مهم به همه انسان ها 
بخصوص مدیران این است که از تصمیم گیری هنگام خشم و عصبانیت 
خودداری ورزند، زیرا انسان در هنگام خشم نمی تواند تصمیمی حکیمانه و 
عاقالنه بگیرد، بلکه در آن لحظات وجودش را خشم و غضب فرا گرفته 
این حالت، تصمیمی  از قوای شیطانی می باشد و تصمیم در  است که 
صحیح  است،  خشمگین  که  زمانی  در  نصیحت  حتی  است.  شیطانی 
نیست، چون قطعاً انگیزه اصالحی نداشته، بلکه برای تحقیر و سرکوب 
می باشد. بهترین عمل در هنگام خشم، سکوت و نشستن است تا خشم 

فروکش کند، آنگاه با تدبیر و تعقل تصمیم بگیرد و انجام دهد.
هفتم: رعایت حوزه اختصاصی و مدیریتی افراد زیرمجموعه از اصول 

مهم مدیریتی است. مدیر موفق کسی است که مسئولیت و وظیفه افراد 
زیرمجموعه اش را بر دوش آنان بگذارد و از دخالت در حوزه آنها و به 
عهده گرفتن همه مسائل ریز و درشت خودداری ورزد. مرد، مدیر اّول 
خانواده است که باید تصمیم های کلی و اصولی را بگیرد؛ زن »ربّ البیت« 
و »صاحبخانه« و مسئول امور داخلی است. در این حوزه مرد باید فقط 

نظارت و هدایت داشته باشد، نه دخالت و اجرا.
اگر زن، خود را در حوزه امور داخلی منزل مسئول و مدیر یافت، 
دلبستگی  زندگی  به  و  می کند  وظیفه  و  مسئولیت  و  ارزش  احساس 
پیدا می نماید، ولی چنانچه مرد در تمام مسائل دخالت داشته باشد، زن 
احساس پوچی، بی ارزشی، آلت دست شدن و . .. می نماید و به زندگی امید 
و دلبستگی پیدا نمی کند! روایات بیانگر آن است که اهل بیت)ع( همسران 
خود را »ربّ البیت« و صاحبخانه می دانستند و انتخاب نوع و رنگ وسایل 
و چیدمان آنها را به همسران شان واگذار کرده بودند. حتی به منزل که 
وارد می شدند، مطابق خواست و سلیقه آنان لباس می پوشیدند. بسیاری 
از اوقات افرادی به محضر امامان می رسیدند و مشاهده می کردند امام 
لباس های های رنگی و شیک پوشیده، در منزل تکیه های رنگی و پشتی 
آنان تعجب آور می نمود،  این اوضاع برای  و فرش وجود دارد. مشاهده 
امامان در توجیه و برای رفع تعجب می فرمودند که منزل همسرشان است 
و اثاثیه متعلق به او و مطابق سلیقه او است و این نوع لباس پوشیدن 
و آرایش را دوست دارد.)وسائل الشیعه، ج 5، ص 309 و 336؛ کافی، ج 6، 

ص 448 - 446؛ بحاراالنوار، ج 46، ص 102(

پانوشت ها :
1 .  در فقه چنین قاعده ای نداریم که مورد استناد فقها باشد. آنچه هست این روایت 

فقد جعلک  غیرک،  عبد  تکن  که »ال  است  شریف 
را  تو  نباش، چرا که خداوند  بنده دیگری  حّراً؛  اهلل 

آزاد آفریده و قرار داده است.« اینکه از این جمله، 
یک قاعده فقهی استخراج شود نیاز به بحث و 

بررسی دارد.
 2 .  البته مشهور فقهاء اجازه گرفتن زن 
را تکلیف وی و حقی مطلق برای مرد 

انجام  برای  خروج  لزوم  البته  می دانند. 
شوهر  اذن  به  مشروط  شرعاً  حج  مثل  واجبات 

نیست. به یک نگاه تکلیف به اجازه بدون داشتن حق 
منع به صورت مطلق بی معنا است ولی این نگاه تحقیقی 
نبوده و برای این اجازه هم فایده های عقالیی وجود دارد.
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خانـواده نخسـتین و کوچکترین نهاد اجتماعی اسـت که با گسـترش 
آن جامعـه بـه وجـود می آید. جامعه عشـایری، جامعه روسـتایی و شـهری 
کـه در نهایـت سـبب ایجـاد تمـدن بـزرگ بشـری می شـود .  کارآمدترین 
نهـاد در میـان نهادهـای جامعـه نهاد خانـواده اسـت. خانواده کانـون اصلی 
هوّیـت اخالقـی سیاسـی و اقتصـادی جامعه اسـت زیـرا در فضـای خانه و 
خانـواده اسـت کـه شـخصیت و هوّیـت افـراد از کودکی شـکل می گیرد و 
فرزنـدان بـا روحیـه لطیـف و اخالق نیکـو یا با روحیه خشـن و پرخاشـگر 
بـه وجود می آینـد. روحیاتی کـه زمینـه ناهنجاری های اجتماعی می شـود. 
همـان طـوری که فرزنـدان در قیافـه و صفات ذاتـی در پرتو قانـون علّیت 
وارث پـدر و مادر هسـتند بخش اعظم صفات عرضی نیـز در خانه و خانواده 

به آنهـا القاء می شـود.  
خانـواده در پرتـو ازدواج متحقق می شـود. قبـل از ازدواج، زن و مرد دو 
انسـان مسـتقل وآزاد و هر کدام دارای حقوق خاص انسـانی می باشند، ولی 
در پرتـو ازدواج و تشـکیل خانواده، حقوق خانواده، حقـوق زن و مرد و حقوق 
فرزنـدان و والدیـن و مسـائلی چون اخـالق و تربیت و سـایر اهدافی که در 

پرتـو ازدواج تعریف می شـود پیـش می آید.
 همچنیـن طـالق ،  آثـار و احـکام آن از فروعات و زیـر مجموعه های  
ازدواج هسـتند و اگـر ازدواج و تولیـد نسـل نبود، » لَـْم َیُکْن َشـْیئاً َمْذُکوراً« 

]انسان/1[
بـر ایـن اسـاس خانـواده را ایـن گونه تعریـف می کنیم: » بـه گروهی 
از افـراد کـه در پرتو ازدواج و ارتباط سـببی و نسـبی با هـم زندگی می کنند 
یـا بـا هـم مرتبط هسـتند خانـواده گفته می شـود.« تمـام حقـوق و احکام 
بـر اسـاس همیـن ارتبـاط اسـت. لـذا بـه افـرادی که بـدون ارتباط سـببی 
یـا نسـبی در مکانـی جمـع شـوند یـا با هـم مرتبـط باشـند خانـواده گفته 
نمی شـود، هـر چند ممکن اسـت بعضـی از نهادها مثل نهاد سرشـماری و 
یـا در فرهنـگ خاصـی به این گـروه خانـواده اطالق کنند. ولـی هیچ کدام 
از احـکام و حقـوق خـاّص خانـواده را ندارنـد و بـه همیـن جهت اسـت که 
فرزندخوانـده اگر چه عرفاً جزو خانواده محسـوب می شـود ولی چون ارتباط 
او در خانواده سـببی و نسـبی نیسـت ذاتاً از افراد خانواده محسوب نمی شود، 
بلکـه بالعـرض و بالتبـع جـزو افراد خانـواده به حسـاب می آید. لـذا احکام و 
حقـوق او با افراد نسـبی و سـببی خانواده متفاوت اسـت. لـذا خداوند متعال 
در قـرآن بـه این حقیقت اشـاره کـرده و می فرمایـد: » َو ما َجَعـَل أَْدِعیاَءُکْم 
ـبیَل «  أَبْناَءُکـْم ذلُِکـْم َقْولُُکـْم بِأَْفواِهُکـْم َو اهللُ َیُقوُل الَْحقَّ َو ُهَو َیْهِدي السَّ
]احزاب/4[؛ و پسـر خواندگان شـما را پسـران واقعی شـما قرار نداده اسـت 
ایـن گفتـار شـما بـه زبان شـما اسـت ولـی خداونـد حقیقـت را می گوید و 

اوسـت که بـه راه راسـت هدایـت می کند .  
بنابرایـن چون ازدواج پایه و اسـاس خانواده اسـت، قصـد داریم در این 
مقالـه نگاهـی اجمالـی بـه زوجّیـت و اهـداف آن و همچنین فلسـفه جعل 

بعضـی از احـکام و حقـوق آن از نظر قرآن داشـته باشـیم.  

تعریف ازدواج
ازدواج یـک پیونـد و قرارداد حقوقی اسـت که بین زن و مرد بر اسـاس 
مقـررات قانونـی، دینـی یا عرفی یا قبیله ای بسـته می شـود و آثـاری را هم 

در پی دارد. سـبک ازدواج در اقوام و ملل و ادیان متفاوت اسـت، اما روح آن 
و علّـت غایـی در تمـام اقوام حتـی در انسـان های اولیه و اقـوام بدوی یک 
چیـز بیـش نیسـت. ازدواج از ادراکات بدیهی و اولیه انسـان ها با سـبک ها و 
مسـلک های متفـاوت اسـت اما هدف و اسـاس یکی اسـت. همـان هدف 
و علّتـی کـه انسـان های اولیـه و جنگل نشـین را در میلیون هـا سـال پیش 
وادار بـه ایـن پیونـد می کـرده همان علّت هـم اکنـون انسـان ها را وادار به 
ایـن پیونـد می کنـد. لذا عقـاًل نکاح هـر قومی و ملتی بـرای دیگـر اقوام و 
ملـل قابل قبول و احترام اسـت؛ اسـالم نیـز نکاح اقوام مختلـف را پذیرفته 

» لکّل قـوم نکاح«.

هدف از ازدواج چیست؟
هـر حرکـت و فعلـی که انجام می شـود - غیـر از علّت فاعلی و سـایر 
علـل- علّـت غایی و هدفی را در پی دارد.  حال سـؤال این اسـت که هدف 
و علّت غایی از ازدواج چیسـت؟ اندیشـمندان در اقوام مختلف بنابر ذهنیت و 
پیش فرض هایـی کـه داشـته اند هر کـدام هدف یـا اهدافی را ترسـیم کرده 
و بـر اسـاس همان اهـداف، قوانینی را جعـل نموده اند تا مبنـای این ارتباط 
و پیوند باشـد. معمـواًل این قوانین بعضا مدون و بعضاً نانوشـته به خصوص 
در اقوام گذشـته نیز به صورت عادات و رسـوم مختلف به چشـم می خورد. 
بنابراین هدف گذاری و تعریف ازدواج بسـیار مهم اسـت زیـرا  قوانین مقرّره 
بـر اسـاس همین اهداف اسـت؛ لذا می تـوان از این قوانین یا آداب و رسـوم 
اقـوام و ملـل بـه اهـداف و زیربنای فکـری و میزان ارزشـی که بـرای این 
پیونـد قائل انـد پی بـرد، همچنین میـزان ارزش زن و شـخصّیت و حقوقی 
کـه بـرای زن قائل انـد از همیـن راه معلوم می شـود. به طور کلّـی می توان 
گفـت: قوانیـن وضع شـده و آداب و رسـوم مبتنی بر تلّقی و نوع برداشـت از 
پدیـده ازدواج و شـخصّیت و ارزش زن نـزد قانون گذار و یا اقوام اسـت.)1(  

پـس جـا دارد نظـرات مختلف در این خصوص بیان و بررسـی شـوند 
کـه آیـا هدف از ازدواج  دفع شـهوات، لذت و ارضای غریزه جنسـی اسـت؟ 
آیـا ازدواج بـرای جلوگیری از بی بندوباری اسـت؟ آیا برای آرامش و سـکون 
و انـس اسـت؟ آیـا ناشـی از حـّس اختصـاص و تصاحب اسـت؟ آیـا نوعی 
اسـتخدام اسـت؟ آیـا به جهت مشـارکت داشـتن در حیات مـادی و معنوی 
اسـت؟ آیـا بـرای تولیـد و بقای نسـل اسـت؟ آیا برای عشـق ورزی اسـت؟ 
آیـا بـرای تربیـت نسـل و فرزنـدان و نیز جبران کمبودها اسـت؟ آیـا در پی 

احسـاس ضعف و نقص اسـت ؟
اینها مواردی اسـت که در میان کلمات و نوشـته ها به چشـم می خورد. 
و نیـز مـواردی دیگر کـه در البه الی کلمات محّققان و اندیشـمندان یافت 
می شـود. کـه بعضـی بـه شـهوت اصالـت داده انـد. بعضی عشـق و بعضی 

اقتصـاد و بعضـی تولید نسـل و بعضی انس و دیگـر موارد.
سـخن مـا در چارچوب قـرارداد ازدواج و پیوند اسـت که بنیـان خانواده 
اسـت نـه صرف ارتباط جنسـی خـارج از این پیونـد، چرا که ارتباط جنسـی 
و خامـوش شـدن آتـش شـهوت ممکـن اسـت از راه هـای دیگـری مثـل 
روسـپی گری، ارتبـاط بـا همجنـس مثـل قوم لـوط، خـود ارضایـی، ارتباط 
بـا حیوانـات یا احتـالم در خـواب و غیره صورت بگیـرد. ازدواج تـن دادن و 
تعهـد بـه آداب و رسـوم و قوانیـن مـدون و آثـاری کـه در پی دارد می باشـد.
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هدف ازدواج در زبان قرآن
خداونـد متعال مسـئله زوجّیت را به طور عام در تمـام موجودات جاری 
می دانـد و اسـاس تکثـر و بقای نـوع را در پرتـو زوجّیت می داند. با بررسـی 
آیاتـی کـه در رابطه با زوجّیت اسـت سـّر زوج خلق کردن انسـان و هدف از 

ازدواج از زبان قرآن روشـن خواهد شـد.

زوجیّت عام در قرآن
ـا ُتْنبُِت اْلَْرُض َوِمْن أَنُْفِسـِهْم  ِذي َخلَـَق اْلَْزَواَج ُکلََّها ِممَّ » ُسـْبَحاَن الَـّ
ـا اَل َیْعلَُمـوَن « ]یس/36[ ؛ منزه اسـت خدایی که همـه زوج ها را آفرید  َوِممَّ
زوج هایـی کـه از زمیـن می روینـد و آن زوج هایـی کـه از خـود شماسـت و 
آن زوج هایـی کـه شـما نمی دانیـد. پـس زوجّیـت اختصـاص بـه انسـان 
و حیـوان نـدارد کـه مشـهود اسـت. بلکه آنچـه از زمیـن می رویـد و آنچه 
شـما نمی دانیـد، مخلوقاتـی که هنوز شـما از وجـود آنها یـا کیفّیت تکثیر و 
پیدایـش آنهـا خبـر ندارید همه زوج انـد. در این آیه کریمه حیـوان را به طور 
خـاص ذکـر نکـرد، شـاید آنچه از زمیـن می روید شـامل حیوان هم بشـود 
چنانچـه خداونـد در قـرآن می فرمایـد: » َواهللُ أَنَْبَتُکـْم ِمـَن اْلَْرِض نََباًتـا « 
]نـوح/17[؛ پـس خداوند موجودات این عالِم مشـهود را از راه زوجّیت تنظیم 
و تکثیر نموده اسـت. البته در این عالم دو نیروی مثبت و منفی،  دو موجود 
فاعـل و منفعـل متجلّی اسـت که در انسـان و حیـوان به ایـن زوج مذکر و 
مؤنـث،) نـر و مـاده( گفتـه می شـود و در دیگـر علوم مختلـف اصطالحات 

خاص خـودش را دارد.
فُ بَْیَنُه ُثمَّ َیْجَعُلـُه ُرَکاًما َفَتَری  ابًا ُثمَّ ُیَؤلِـّ » أَلَـْم تَـَر أَنَّ اهللَ ُیْزِجي َسـحَ
ـَماءِ « ]نـور/43[؛ آیا نمی بینی که  الْـَوْدَق َیْخـُرُج ِمـْن ِخاَللِـِه َوُیَنزُِّل ِمَن السَّ
خداونـد ابـری را بـه حرکـت در مـی آورد پس بیـن آنها پیوسـتگی می دهد 
سـپس آنهـا را متراکـم می کنـد سـپس دانه هـای بـاران را می بینـی که از 
ابرهـا خـارج می شـوند. منظـور از تألیـف کـه باعث خـروج باران می شـود 
همـان بـار الکتریسـته مثبت و منفی اسـت که نقش مهمی در بارور شـدن 
ابـر و نـزول بـاران دارد. چنانچـه امـروزه ابرهـا را بطور مصنوعی نیـز بارور 

. می کنند
ـَماءِ َماًء َفأَْسـَقْیَناُکُموُه َوَما أَنُْتْم  َیـاَح لََواِقـَح َفأَنَْزلَْنا ِمَن السَّ » َوأَْرَسـلَْنا الرِّ
لَـُه بَِخازِنِیـَن « ]حجـر/22[؛ بادها را فرسـتادیم تا باردار کنند. سـپس آب را 
از آسـمان فرسـتادیم که شـما را با آن سیراب کنیم و شـما ذخیره کننده آن 
نیسـتید. پس کار لقاح و بارور کردن ابرها به دسـت باد اسـت که دو نیروی 

مثبـت و منفـی را به هم می رسـاند.
ُروَن « ]الذاریـات/49[؛ و  » َوِمـْن ُکلِّ َشـْيءٍ َخلَْقَنـا َزْوَجْیِن لََعلَُّکـْم تََذکَّ
هـر چیـزی را جفـت آفریدیـم باشـد کـه متذکر شـوید. ایـن زوجّیـت عام 
اسـت کـه در ایـن آیات اشـاره شـده و در آیه 36 سـوره یـس می فرماید: » 
ـا اَل َیْعلَُمـوَن « ، اکنـون بیـن ذراتـی که گرد هسـته اتم چرخـش دارند  َوِممَّ
دو بـار مثبـت و منفی را کشـف کرده کـه باعث این حرکت و زایش اسـت. 
کّل عالـم چنیـن اسـت کّل هم در حکم جزء اسـت. پـس در کوچک ترین 
موجـودات عالـم کـه بـه اتم نـام نهاده شـده زوجّیـت و جفت بـودن وجود 
دارد تـا برسـد بـه انـواع نبـات و حیوان و انسـان. لـذا در همه جـا زوجّیت و 
دو نیـروی مثبـت و منفـی جریـان دارد کـه البته جای بحـث و تحقیق این 

مسـئله در این مقاله نیسـت.

آیات زوجیّت نباتات
» أََولَـْم َیـَرْوا إِلَـی اْلَْرِض َکـْم أَنَْبْتَنـا ِفیَهـا ِمـْن ُکلِّ َزْوٍج َکِریـٍم « 
]شـعراء/7[؛ آیـا بـه زمین توجـه نمی کنند چقـدر رویاندیـم در آن از هر زوج 

کریمی.
ـَماءِ َماًء َفأَنَْبْتَنا ِفیَها ِمْن ُکلِّ َزْوٍج َکِریٍم « ]لقمان/10[؛  » َوأَنَْزلَْنا ِمَن السَّ
و از آسـمان آبی فرسـتادیم و از هر نوع گیاهی زوجی نیکو و با ارزش خلق 

کردیم.
ْت َوَربَـْت َوأَنَْبَتْت ِمـْن ُکلِّ َزْوٍج بَِهیٍج «  » َفـإَِذا أَنَْزلَْنـا َعلَْیَها الَْمـاَء اْهَتزَّ
]حـّج/5[؛ چـون آب بـر آن فـرود آوریم به جنبـش درمی آیـد و نمو می کند 

و از هـر نوع ]رسـتنیهای [ نیکـو می رویاند.
» َجَعـَل ِفیَهـا َزْوَجْیـِن اثَْنْیـِن « ]رعـد/3[؛ در زمیـن از هـر چیـزی دو 

جفـت قـرار دادیم.

آیات زوجیّت انسان
ا َخلَْقَناُکْم ِمْن َذَکٍر  » َوَخلَْقَناُکـْم أَْزَواًجـا « ]نبـأ/ 8[؛  » َیـا أَیَُّها النَّاُس إِنَـّ
َوأُنَْثـی َوَجَعلَْناُکْم ُشـُعوبًا َوَقَبائَِل « ]حجـرات/13[؛ » َواهللُ َخلََقُکـْم ِمْن ُتَراٍب 
َکَر  ْوَجْیِن الذَّ ُثـمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ َجَعلَُکـْم أَْزَواًجا « ]فاطر/11[؛ » َفَجَعَل ِمْنـُه الزَّ
َکـَر َواْلُنَْثی « ]نجم/45[ ْوَجْیِن الذَّ َواْلُنَْثـی « ]قیامـت/39[؛ » َوأَنَُّه َخلََق الزَّ

آیاتی که هدف از زوجّیت انسان را بیان می کند
ـَماَواِت َواْلَْرِض َجَعَل لَُکْم ِمْن أَنُْفِسـُکْم أَْزَواًجا َوِمَن اْلَنَْعاِم  » َفاِطُر السَّ
ـِمیُع الَْبِصیُر « ]شـوری/11[؛  أَْزَواًجا َیْذَرُؤُکْم ِفیِه لَْیَس َکِمْثلِِه َشـْيٌء َوُهَو السَّ
آفریننـده زمیـن و آسـمان از جنس خودتان برای شـما جفت هایی قـرار داد 
و از چارپایـان هـم ازواجـی قـرار داد تا با این تدبیر شـما را زیـاد کند چیزی 
ماننـد او نیسـت و او شـنوا و بیناسـت. در ایـن آیه علّـت زوجّیـت را ازدیاد و 

تکثیر نسـل معرفـی می کند.
» َواهللُ َجَعـلَ لَُکـْم ِمْن أَنُْفِسـُکْم أَْزَواًجا َوَجَعَل لَُکْم ِمـْن أَْزَواِجُکْم بَنِیَن 
َوَحَفـَدًۀ « ]نحـل/72[؛ خداونـد برای شـما از جنس خودتان ازواجـی را قرار 
داد و از ازدواج شـما فرزنـدان و نـوادگان قرار داد. در این آیه نیز ازدیاد نسـل 

بـه عنوان هدف ذکر شـده اسـت. 
» َوِمـْن آَیاتِـِه أَْن َخلَـَق لَُکْم ِمْن أَنُْفِسـُکْم أَْزَواًجا لَِتْسـُکُنوا إِلَْیَها َوَجَعَل 
ـُروَن « ]روم/21[؛ از  ًۀ َوَرْحَمـًة إِنَّ ِفـي َذلِـَک آَلَیاٍت لَِقـْوٍم َیَتَفکَّ بَْیَنُکـْم َمـَودَّ
آیـات خداونـد این اسـت کـه از جنـس خودتان برای شـما ازواجـی را خلق 

کـرد تـا محل آرامش شـما باشـد و بین شـما مـودت و رحمت قـرار داد.
در ایـن آیـه سـه مطلـب را در کنـار زوجّیـت ذکـر می  کنـد تسـکین، 

مـوّدت و رحمـت.
» ُهـَو الَِّذي َخلََقُکْم ِمـْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها لَِیْسـُکَن إِلَْیَها 
ا أَثَْقلَْت َدَعـَوا اهللَ َربَُّهَما لَئِْن  ْت بِِه َفلَمَّ ـاَها َحَملَْت َحْماًل َخِفیًفا َفَمـرَّ ـا تََغشَّ َفلَمَّ
ـاِکِریَن« ]اعراف/189[؛ در این آیه نیز تسـکین  آتَْیَتَنا َصالًِحا لََنُکونَنَّ ِمَن الشَّ
و حمل و صاحب فرزند شـدن ذکر شـده، همچنین انتقال نطفه. تغّشـاها در 

برگرفتـن و کنایه از انتقال نطفه به رحم زن اسـت.
ِذي َخلََقُکْم ِمْن نَْفـٍس َواِحـَدٍة َوَخلََق  » َیـا أَیَُّهـا النَّـاُس اتَُّقـوا َربَُّکـُم الَـّ
ِمْنَهـا َزْوَجَهـا َوبَـثَّ ِمْنُهَمـا رَِجااًل َکثِیـًرا َونَِسـاًء « ]نسـاء/1[؛ در این آیه نیز 
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تکثیـر نسـل و بقاء نـوع مد نظر اسـت.
» َخلََقُکـْم ِمـْن نَْفـٍس َواِحـَدٍة ُثـمَّ َجَعَل ِمْنَهـا َزْوَجَهـا َوأَنْـَزَل لَُکْم ِمَن 
َهاتُِکْم َخلًْقا ِمْن بَْعـِد َخلٍْق ِفي  اْلَنَْعـاِم ثََماِنَیـَة أَْزَواٍج َیْخُلُقُکـْم ِفـي بُُطـوِن أُمَّ
ی ُتْصَرُفوَن«  ُظُلَمـاٍت ثَـاَلٍث َذلُِکـُم اهللُ َربُُّکـْم لَُه الُْملْـُک اَل إِلَـَه إاِلَّ ُهَو َفأَنَـّ
]زمـر/6[؛ در ایـن آیـه نیـز تکثیـر نسـل مورد اشـاره اسـت کـه در بطون و 

َهاتُِکْم. شـکم مادران حاصـل می شـود: َیْخُلُقُکْم ِفـي بُُطـوِن أُمَّ
لَْنا  » َوُهـَو الَِّذي أَنَْشـأَُکْم ِمـْن نَْفٍس َواِحَدٍةٍ َفُمْسـَتَقرٌّ َوُمْسـَتْوَدٌع َقْد َفصَّ
اآْلَیـاِت لَِقـْوٍم َیْفَقُهوَن « ]انعام/98[؛ در این آیه تکثیر و انشـاء انسـان از یک 
نفـس ذکـر شـده  که بعضـی در رحم ها مسـتقر و بعضـی از رحم هـا خارج 

شده اند.
» ُقلَْنـا اْحِمـْل ِفیَهـا ِمـْن ُکلٍّ َزْوَجْیـِن اثَْنْیـِن« ]هـود/40[؛ به حضرت 
نـوح گفتیـم از هـر زوجـی دو نفـر )نر و مـاده( در کشـتی قرار بده تا نسـل 

اینها منقرض نشـود.
ِذي َخلَـَق ِمـَن الَْماءِ بََشـًرا َفَجَعلَُه نََسـًبا َوِصْهـًرا َوَکاَن َربَُّک  » َوُهـَو الَـّ
َقِدیـًرا« ]فرقـان/54[؛ ابتـدای خلقـت انسـان آب اسـت و تکثیـر و ازدیاد از 
طریـق ازدواج اسـت، یعنی نسـبت نسـبی پیدا می کنند مانند پـدر و فرزند و 

بعضـی هـم دامـاد از طریـق ازدواج خانواده می شـود.
الِِحیَن ِمْن ِعَباِدُکـْم َوإَِمائُِکْم إِْن َیُکونُوا  » َوأَنِْکُحـوا اْلََیاَمـی ِمْنُکْم َوالصَّ
ُفَقـَراَء ُیْغنِِهُم اهللُ ِمْن َفْضلِِه َواهللُ َواِسـٌع َعلِیٌم« ]نـور/32[؛ در این آیه ترغیب 
بـه ازدواج می شـود و می گویـد فقـر نبایـد مانـع ازدواج باشـد چـرا کـه خدا 

فقیران را غنـی می کند.
« ]بقـره/232[؛ نباید زنان را از  » َفـاَل تَْعُضُلوُهـنَّ أَْن َیْنِکْحـَن أَْزَواَجُهنَّ

ازدواج )دوبـاره( با همسـران خـود منع کرد.
ُموا ِلَنُْفِسـُکْم«  » نَِسـاُؤُکْم َحـْرٌث لَُکـْم َفأُْتـوا َحْرثَُکـْم أَنَّی ِشـْئُتْم َوَقدِّ
]بقـره/223[؛  زنـان را حـرث و مزرعه ای  برای تکثیر نسـل می داند. عبارت 

ُموا ِلَنُْفِسـُکْم« تشـویق به ازدیاد اوالد اسـت. » َوَقدِّ
» َوإَِذا النُُّفوُس ُزوَِّجْت« ]تکویر/7[؛ قسـم به نفوس اسـت آن هنگامی 
کـه در قیامـت نفـوس مؤمن با حورالعیـن تزویج می کنند، چنانچـه:  و لهم 
فیهـا ازواج مطهـرة. روایـات فراوانـی هـم داریم که هـم ترغیب بـه ازدواج 

می کنـد و هـم هـدف ازدواج که ازدیاد نسـل اسـت را ذکـر می کند.
قـال رسـول اهلل )ص(: » النـکاح سـّنتی فمـن رغـب فقـد رغـب عن  
سـّنتی فلیس مّنی«)2(  َو َقاَل )ص(:  » تََناَکُحوا تََناَسـُلوا تَْکُثُروا َفإِنِّي أُبَاِهي 
ـْقِط« .  )3(  َقاَل َرُسـوُل اهللِ )ص(:  » َمْن  بُِکـُم اْلَُمـَم َیـْوَم الِْقَیاَمِة َو لَـْو بِالسِّ
( إِنَّ اهللَ )َعزَّ َو  تَـَرَک  التَّْزِویـجَ  َمَخاَفـَة الَْعْیَلـةِ َفَقْد أََسـاَء َظنَُّه بِاهللِ )َعـزَّ َو َجـلَّ
( َیُقـوُل- إِْن َیُکونُـوا ُفَقـراَء ُیْغنِِهـُم اهللُ ِمْن َفْضلِه «. کسـی که از ترس  َجـلَّ
فقـر ازدواج نکنـد بـه خداوند بدبین اسـت خداونـد فرموده: اگر فقیر باشـند 
خداونـد از فضـل خـودش آنهـا را بی نیـاز می کند. )4( َ یـا » مْن تَـَزوََّج َفَقْد 

أَْحـَرَز نِْصـَف ِدینِِه َفلَْیتَّـِق اهللَ ِفي النِّْصـفِ الَْباِقي «.)5(  
همچنین بعضی از روایاتی که در مورد زن ولود است:

ائِِم الَْقائِِم الَْعَزبِ .  َو َقـاَل )ص(:  » الُْمَتَزوُِّج النَّائِـُم أَْفَضُل ِعْنَد اهللِ ِمَن الصَّ
«  )6(َ َقـاَل رسـول اهلل: » إِنَّ َخْیـَر نَِسـائُِکمُ  الَْولُوُد، الَْوُدوُد، الَْعِفیَفـُة.« )7(  َقاَل 
علـی )ع(: » َو ُرِويَ  أَنَّ َمـْن َمـاَت بِـاَل َخلَـٍف َفـَکأَْن لَـْم َیُکْن ِفـي النَّاِس َو 

ُه لَْم َیُمت. « )8( و َقـاَل )ص(: » أَیَُّما اْمـَرأَةٍ َماَت  َمـنْ  َمـاتَ  َو لَـهُ  َخلٌَف َفَکأَنَـّ
لََهـا ثاََلَثـٌة ِمَن الَْولَـِد َکانُوا لََها ِحَجاباً ِمـنَ  النَّارِ«)9(  

از ایـن آیـات و روایـات چنیـن برداشـت می شـود کـه در تکویـن و 
نفس االمـر هـدف از زوجّیـت چـه زوجّیـت عـام و چه زوجّیـت خاص مثل 
زوجّیـت حیوان و انسـان چیزی نیسـت مگر تکثیـر و بقای نـوع. اما الزمه 
دو جنـس بـودن یـک نـوع )مثل نر و مـاده بودن انسـان( از نظـر تکوین و 
طبیعـت، صفات و نیازهایی اسـت که این نیازها و کاسـتی ها در همراهی و 
در کنـار جنس مخالف برآورده شـود. برآورده شـدن این نیازها و کاسـتی ها 
را نبایـد بـه عنـوان هـدف اصلـی بلکه به عنـوان الزمـه آن هـدف اصلی 
قلمـداد می کنیـم. مثـاًل تسـکین و آرامـش یا عشـق و محبت و یـا لذت و 
دفـع شـهوت و ارضای غریزه جنسـی و یـا تأمین نیازهای مـادی و معنوی 
فرزنـدان اینهـا همه الزمـه زوجّیت اسـت که تأمین می شـود. خالق حکیم 
از بعضـی از ایـن امـور به عنوان ابزار رسـیدن به آن هـدف اصلی که تکثیر 

و بقـای نوع اسـت اسـتفاده کرده اسـت. بعضـی خیال 
کرده انـد کـه آن چیزی که زوجیـن را به یکدیگر پیوند 
می دهـد منحصـراً طمع و شـهوت یا حّس اسـتخدام و 
بهـره  وری اسـت. اینهـا گمـان کرده اند کـه زن و مرد 
همیشـه بـه چشـم شـهوت و لذت بـه همدیگـر نگاه 
می کننـد در حالی کـه قرآن مودت و رحمت و سـکون 
و آرامـش را از آیـات خود در خلقت زوج می داند: » َوِمْن 
آَیاتِـِه أَْن َخلَـَق لَُکْم ِمْن أَنُْفِسـُکْم أَْزَواًجا لَِتْسـُکُنوا إِلَْیَها 
ةً َوَرْحَمـًة « ]روم/21[؛ چطور اسـت  َوَجَعـَل بَْیَنُکْم َمـَودَّ
وقتـی که شـهوت نباشـد و یا یکـی از همسـران دچار 
بیمـاری و گرفتـاری می شـود دیگـری هـر آنچـه دارد 
فـدای او می کنـد. اگر شـهوت و بهـره وری مالک بود 
بایـد او را رها کند. کسـانی کـه مسـئله ازدواج را از این 
زاویـه یعنی هدف گذاری بررسـی کرده انـد - بعضاً یک 
هـدف و بعضاً چند هدف را موضوع قـرار داده اند- اینها 
از آن هـدف اصلـی و حقیقـت امر غافـل مانده اند. مثاًل 
عشـق را اصـل و هدف اصلی قـرار داده اند و گفته اند در 
پرتو عشـق شـهوت دفع می شـود یا سـکون و آرامش 
حاصـل می شـود و نسـل تکثیـر می شـود. یا هـدف را 
هم عشـق، هـم تکثیر نسـل و هم سـکونت و آرامش 
و ارضـای غریزه جنسـی دانسـته اند؛ یعنی هر کـدام از 
اینهـا را مسـتقاًل جـزو اغـراض و اهداف دانسـته اند در 

حالـی کـه ایـن اغـراض در مرحله بعدی قـرار دارنـد. همان طور که اشـاره 
شـد در واقـع و نفس االمـر در زوجّیـت و ازدواج یک هدف دنبال می شـود و 
آن تکثیـر و بقـای نوع اسـت و مابقی صفـات و نیازها الزمـه تکثیر و بقای 
نسـل اسـت و چـون بـرای رسـیدن به این هدف تشـریع و ارشـاد کارسـاز 
نیسـت خداونـد حکیم سـاختار وجـودی و تکوین نبـات، حیوان و انسـان را 
بـه گونـه ای ترسـیم کـرده تا تکثیـر و بقای نـوع به طور طبیعـی و غریزی 
حاصل شـود. در حیوان برای بقاء و سـالمت نسـل غریزه را حاکم کرد و در 

خداوند 
موجودات این عالِم 

مشهود را از
 راه زوجّیت تنظیم و 

تکثیر نموده است. البته 
در این عالم

 دو نیروی مثبت
 و منفی،  دو موجود 

فاعل و منفعل
 متجّلی است که در 

انسان و حیوان به این
 زوج مذکر و مؤنث،

) نر و ماده( گفته 
می شود و در 

دیگر علوم مختلف 
اصطالحات خاص 

خودش را دارد.
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انسـان که عقل و اختیار وجود دارد تشـریع و تشـویق را در کنار عقل و میل 
جنسـی قـرار داد. غریـزه جنسـی در طالب و مطلـوب یکـی از این صفاتی 
اسـت کـه بـه عنـوان ابـزار در تأمین آن هـدف اصلی از آن اسـتفاده شـده 
اسـت. )10(  چنـان چـه اشـاره کردیم اسـاس حرکت و تکثیـر در ریزترین 
جـزو مـاده که اتم باشـد تا حرکات و کنـش و واکنش همه کائنـات در گرو 
دو نیـروی مثبـت و منفـی اسـت: » َوِمْن ُکلِّ َشـْيءٍ َخلَْقَنـا َزْوَجْیـِن لََعلَُّکْم 
ـُروَن« ]ذاریـات/49[؛ پـس زوج بـودن جـزو قوانین و ضوابـط دائمی و  تََذکَّ
اساسـی ایـن نظام مادی اسـت. ایـن دو نیروی مثبت و منفـی در موجودات 
زنـده مثـل حیـوان و انسـان بـه صـورت دو جنـس مخالف مذکـر و مؤنث 
متجلّـی شـده اسـت. خداوند ابتـدا یک فـرد از نوعـی را مثل انسـان ایجاد 
کـرد و حیـات بخشـید و مـوت را نیـز بـر او مسـلط کـرد. حکمـت اقتضـا 
می کنـد بـرای بقـاء و تکثیر این نوع چاره ای اندیشـیده شـود و تنها زوجّیت 
و توالـد اسـت که ایـن هـدف را تأمین می کنـد. لذا 
ِذي َخلََقُکْم  فرمـود: » َیـا أَیَُّها النَّـاُس اتَُّقـوا َربَُّکُم الَـّ
ِمـْن نَْفـٍس َواِحَدةٍ َوَخلَـَق ِمْنَهـا َزْوَجَها َوبَـثَّ ِمْنُهَما 
رَِجـااًل َکثِیـًرا َونَِسـاًء« ]نسـاء/1[. بـر همین اسـاس 
اسـت کـه گفتیم هـدف و علّـت غایـی از زوجّیت و 
ازدواج در واقـع و نفس االمـر فقط تکثیر و بقای نوع 
اسـت و دیگر گزینه ها مثل شـهوت، عشـق، مودت، 
تسـکین و غیـره همـه ابزاری اسـت برای رسـیدن 
بـه همیـن هدف و تقـدس ازدواج در اسـالم ناشـی 
از همیـن هدف اسـت. امـا در ظاهر، مـالک احکام 
چیزی دیگر اسـت. البته اینکه گفتیـم هدف و علّت 
غایـی در واقع و نفس االمر از زوجّیت و ازدواج، تولید 
و بقـای نسـل اسـت باعث این برداشـت نشـود که 
راقـم این سـطور فقط با این دیـد و زاویه بـه ازدواج 
نـگاه می کنـد و نسـبت به این مسـئله یـک دیدگاه 
تـک بعـدی دارد، مثـل بعضـی که فقط شـهوت یا 
عشـق یـا اقتصـاد را هدف قـرار داده اند. بله درسـت 
اسـت کـه تولید و بقـای نسـل علّت غایی اسـت و 
شـهوت، تسـکین، مودت، عشـق وسـیله اسـت اما 
ایـن هدف گـذاری در اصـل خلقـت و تکامـل و در  
پـس پـرده ایـن تکوین اسـت ولـی در ظاهـر آنچه 
سـبب کنش و واکنش می شـود شـهوت اسـت که 
عشـق، مودت، تسـکین و... از فروعات آن است. لذا 
در ظاهـر، غریزه جنسـی محـور قـرارداد ازدواج قرار 
گرفتـه اسـت. به همین جهت اسـت کـه در قرآن و 
احادیث این عناوین نفی و یا نادیده گرفته نشـده اسـت، بلکه در تشـریع ـ 
چـه در احـکام و چـه در اخـالق این عناوین مـورد توجه بـوده و در مواردی 
هـم تأکید شـده اسـت. وجـود این صفـات شـیرینی و کمال ثانـوی حیات 
اسـت مثـاًل در بعضـی از آیـات بـه عناوینی مثل عشـق و محبـت، مودت، 
رحمـت یـا سـکون و آرامـش به عنـوان یکـی از نیازهایی که در کنـار زوج 

تأمین می شـود اشـاره شـده اسـت که قباًل اشـاره شـد. 
امام سـجاد )ع( در ضمن  دعا و بیان فلسـفه خلقت شـب و روز چنین 
می فرمایـد: » فخلـق لهـم اللیـل لیسـکنوا من حـرکات التعـب و نهضات 
النصب و حیله لباسـاً لیلبسـوا من راحته و منامه فیکون ذلک لهم جماعا و 
قـوة و لینالـوا به لـذة الشـهوة«؛ )11( خداوند شـب را برای مـردم خلق کرد 
تـا در شـب از تعـب و سـختی های روز بـه آرامش برسـند و شـب را لباس 
قـرار داد تـا از لبـاس راحتـی و آرامـش و خـواب آن را به خود بپوشـانند تا با 
ایـن اسـتراحت قـوای آن ها به نشـاط و راحتی برسـد تـا بتوانند بـه لذت و 

برسند. شهوت 
و لـذا اگـر بـه قـرارداد عقـد نـکاح والزامـات آن بـرای طرفیـن نـگاه 
کنیـم لـّذت و جمـاع و دفـع شـهوت از حقوق اصلی مـرد به حسـاب آمده 
اسـت و همیـن حـّق را مفـاد و مـالک قـرار داده اسـت و هـر شـرطی که 
خـالف ایـن حق باشـد باطل اسـت. حتـی کثیـری از روایـات اخالقی که 
شـامل توصیه هایـی اخالقی بـرای زنان اسـت به رعایت همیـن جهت باز 
می گـردد: َقـاَل َرُسـوُل اهللِ )ص (: » َخْیُر نَِسـائُِکمُ  الَْعِفیَفُة الَْغِلَمـة«)12( ؛ قال 
ُه َقـاَل: َخْیُر نَِسـائُِکمُ  الَْعِفیَفـُة الَْغِلَمـُة َعِفیَفٌة ِفي نَْفِسـَها َو  الصـادق )ع(: » أَنَـّ
َفْرِجَهـا َغِلَمـٌة َعلَی َزْوِجَهـا«)13( ؛  َعِن النَّبِـيِّ )ص( َقاَل: » اَل َیِحـلُّ اِلْمَرأَةٍ 
أَْن تََنـاَم َحتَّـی تَْعـِرَض نَْفَسـَها َعلَی َزْوِجَها- تَْخلَـَع ثَِیابََها َو تَْدُخـَل َمَعُه ِفي 

لَِحاِفـِه- َفُتلْـِزَق ِجلَْدَهـا بِِجلِْدِه َفـإَِذا َفَعلَْت َذلِـَک َفَقْد َعَرَضـْت.« )14( 
در تمـام احـکام، تشـریع بـر اسـاس تکوین اسـت و بـه همین جهت 
اسـت کـه در قوانیـن و احکام و مقرراتـی که برای ازدواج ارائه شـده اسـت 
ایـن جنبـه یعنـی شـهوت، نقـش اصلـی را دارد. لـذا در قـرارداد ازدواج هر 
عملـی کـه بـا این حّق در تضاد باشـد منوط به اجازه شـوهر اسـت و زن در 
کلّیـه افعالـی که با این حق مرد اصطکاک داشـته باشـد باید از شـوهرخود 
اذن بگیـرد. فقـط چنـد مـورد واجب الهی اسـت که حـّق خداونـد مقدم بر 
ایـن حق شـوهر اسـت مثـل نمـاز، روزه و حـج واجـب. حتـی زن می تواند 
شـرط کنـد کـه مـن بچـه دار نشـوم ولـی نمی تواند عـدم التـذاذ و یـا عدم 
مجامعـت را شـرط کند چون چنین شـرطی با مفـاد قـرارداد ازدواج مخالف 
اسـت. زن نبایـد بـدون اجازه مـرد کارهایی که متضـاد با این حّق اسـت را 
انجـام دهـد. تنها موردی که در شـریعت اسـالمی به عنوان وظیفـه زن در 
قبال همسـر قید شـده اسـت کـه با امضـای قـراداد ازدواج متعهد می شـود 
همیـن حّق اسـت و زن در قبال کارهای خانه و فرزنـدداری وظیفه ای ندارد 
و می توانـد طلـب مـزد کند؛ تنهـا این مورد اسـت که اگر تمکیـن نکند آثار 
و تبعاتی برای زن به همراه دارد. البته اشـتباه نشـود و چنین برداشـت نگردد 
کـه پـس اسـالم بـه زن تنها به عنـوان موجـودی که بـرای دفع شـهوت 
مـرد اسـت نـگاه می کند. زیـرا همین مطلـب را در رابطه با فلسـفه زوجّیت  
کـه تکثیر و بقای نسـل اسـت گوشـزد کـردم که این معنـا از مفاد قـرارداد 
ازدواج اسـت کـه در مقابل ایـن کار، تمام نیازهای مادی و معنوی زن تامین 
می گـردد. زن می توانـد چنین قراردادی را قبول نکند و اصـاًل ازدواج ننماید. 
از مطالبـی کـه اجمـاال بیان شـد پاسـخ سـؤالی که ممکن اسـت بـه ذهن 
بعضـی خطـور کنـد داده می شـود. ولی به جهـت اهمیت این اشـکال و به 

جهت تشـحیذ و توجـه دادن اذهان، اشـکال را بیـان می کنم.

مرحوم عالمه 
طباطبایی فلسفه 
اصلی زوجّیت و 
نکاح را تکثیر و 
بقای نسل دانسته و 
می فرماید: اصال  اگر 
به کیفیت خلقت زن و 
مرد و جهاز آنها  نگاه 
کنی می فهمی که این 
جهاز فقط برای تولید 
و ازدیاد نسل است و 
خداوند برای تأمین 
این هدف، شهوت را 
در دو طرف مسلط 
نمود تا به طور 
طبیعی این هدف 
تأمین شود.
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 اگـر کسـی اشـکال کنـد کـه شـما گفتیـد از آیـات چنین به دسـت 
می آیـد کـه هـدف و غایـت زوجّیـت و ازدواج در نفس االمـر تولیـد و بقای 
نـوع اسـت ولـی وقتی ما  احـکام و قوانیـن مقـرره در قـرارداد ازدواج و باب 
نـکاح و تعریـف نـکاح و ازدواج را مالحظـه می کنیـم خـالف آن برداشـت 
اسـت، گویـی کـه محور اصلی شـهوت اسـت، و ایـن نوعی تناقض اسـت 
در حالـی کـه علـی القاعـده باید محور تمـام احـکام، تولید مثـل و پرورش 
فرزنـدان باشـد نـه غریزه جنسـی. درصورتی که نظر خاصی داشـته باشـید 

از آن اسـتقبال می کنیـم.
بـرای تاییـد اصل مطلب ) هـدف نهایی از ازدواج، بقای نسـل اسـت( 
دیـدگاه تنـی چنـد از بـزرگان را بیـان می کنیم. مرحـوم فیض کاشـانی در 
کتـاب محجـة البیضاء فـی تهذیب االحیاء، هـدف اصلـی از  ازدواج را تولید 
مثـل شـمرده : » الفائـدة الولـی الولـد و هـو الصـل و لـه وضـع النکاح و 
المقصود بقاء النسـل و أن ال یخلو العالم عن جنس النسـان و إنّما الشـهوة 
خلقـت باعثـة مسـتحّثة کالمـوّکل بالفحل فـي إخـراج البـذر و باالنثی في 
التمکیـن مـن الحـرث تلّطفا بهمـا في السـیاقة إلـی اقتناص الولد بسـبب 

الوقاع «.)15( 
فایـده اول از ازدواج، فرزنـد اسـت کـه پایه و اصل اسـت و ازدواج برای 
آن تشـریع شـده و هـدف نهایـی از ازدواج، بقـای نسـل اسـت و اینکه این 
عالم خالی از جنس بشـر نشـود و شـهوت از آن رو آفریده شده که محرکی 

برای بقای نسـل باشد... 
مولـف، خطبـه ایـن فصل از کتـاب را به نحـوی زیبا در قالـب براعت 
اسـتهالل)16( تنظیـم نمـوده که هـدف از ازدواج از آن فهمیده می شـود به 
جهـت زیبایـی ایـن خطبـه قسـمتی از آن را ذکر می کنیـم: » و مـن بدائع 
ألطافـه أن خلـق مـن الماء بشـرا فجعله نسـبا و صهرا، و سـلّط علی الخلق 
شـهوة اضطّرهم بها إلی الحراثة جبرا، و اسـتبقی بها نسـلهم إقهارا و قسـرا، 
ثـّم عّظـم أمر النسـاب و جعل لهـا قدرا، فحّرم بسـببه السـفاح  و بالغ في 
تقبیحـه ردعا و زجرا، و جعل اقتحامه جریمة فاحشـة و أمـرا إمرا، و ندب إلی 
النـکاح و حّث علیه اسـتحبابا و أمرا، فسـبحان من کتب المـوت علی العباد 
فأذلّهـم بـه هدما و کسـرا، ثّم بـّث بذور النطف فـي أراضي الرحام و أنشـأ 
منهـا خلقا و جعله لکسـر الموت جبـرا، تنبیها علی أّن بحـار المقادیر فّیاضة 
علی العالمین نفعا و ضّرا، و خیرا و شـّرا، و عسـرا و یسـر ا، و طّیا و نشـرا.« 
)17( ؛  از جملـه الطـاف زیبایـش آن اسـت که از آب بشـری را آفریـد و او را 
وابسـته خویشـاوند قـرار داد و بر مخلوقات شـهوت را مسـلط کـرد تا بدان 
وسـیله ناخواسـته وادار بـه تولید مثل شـوند و از این راه بـه حکم جبر بدون 
اختیار نسل شـان باقی بماند وانگهی مسـأله انسـاب را مهم شـمرده و به آن 
ارج نهـاده اسـت و بـه همیـن جهت زنـا را حرام شـمرده و بـه جهت منع و 
جلوگیری از آن این عمل را سـخت زشـت شـمرده و ارتکاب آن را هرزگی 
و کار زشـت دانسـته اسـت و مـردم را بـه ازدواج دعـوت کـرده و به صورت 
امـری مسـتحب و فرمـان الهـی بـر آن تشـویق کرده اسـت. پـاک و منزه 
اسـت خداونـدی که مـرگ را بر بنـدگان مقرر فرمـوده و بدان وسـیله آنان 
را محکـوم بـه مـرگ و در هم شکسـتگی کـرده و از طرفی بـذر نطفه ها را 
در زمیـن رحم ها پراکنده سـاخته و افـراد جدید از آن به وجـود آورده و آن را 

وسـیله جبـران مرگ قرار داده اسـت تا آنـان را آگاه کند کـه دریای مقدرات 
او از لحـاظ سـود و زیـان، خیر و شـر دشـوار و آسـان پیچیده و گسـترده بر 

جهانیان فیض بخش اسـت«.
مرحـوم عالمـه طباطبایـی فلسـفه اصلی زوجّیـت و نـکاح را تکثیر و 
بقـای نسـل دانسـته و می فرماید: اصـال  اگر به کیفیت خلقـت زن و مرد و 
جهـاز آنهـا  نـگاه کنی می فهمـی که ایـن جهاز فقط بـرای تولیـد و ازدیاد 
نسـل اسـت و خداوند برای تأمین این هدف، شـهوت را در دو طرف مسـلط 
نمـود تـا بـه طور طبیعی ایـن هدف تأمیـن شـود: » و من الحوائـج االولیة 
االنسـانیة حاجة کّل من صنفیة الذکور و االناث الی االخر بالنکاح و المباشـرة 
و ال ریـب ان المطلـوب بالنظـر الـی الصنع و االیجـاد بذلک بقاء النسـل و 
قـد جّهز االنسـان بغریزة شـهوة النکاح للتوسـل به الی ذلـک... فلم یضمن 
بقـاء الغسـل اال االزدواج«)18( ؛  یکـی از حوائج اولیه انسـان احتیاج هر یک 
از دو جنـس نـر و مـاده بـه جنـس مخالف اسـت که بـا او درآمیـزد و عمل 
جنسـی انجام دهد و شـکی نیسـت که مطلـوب از این صنـع و ایجاد جهاز 
بقای نسـل اسـت لذا خداوند انسـان را مجهز کرد به غریزه شـهوت تا این 
مطلـوب حاصـل شـود و بقای نسـل را هیچ چیـزی غیـر از ازدواج تضمین 

نمی کند.
همچنیـن: » عمل النکاح من اصول االعمال االجتماعیه و البشـر منذ 
اول تکونـه و تکثـره حتی الیوم لم یخل هذا العمـل االجتماعی و قد عرفت 
ان هـذه االعمـال البـد لهـا من اصل طبیعـی ترجع الیـه ابتدائـا او باالخره 
و قـد وضـع االسـالم هـذا العمل عنـد تقنینه علی اسـاس خلقـة الفحوله و 
االنـاس اذ مـن البین ان هذا التجحیز المتقابل الموجود فـی الرجل و المرئة 
و هـو تجحیـز دقیق یسـتوعب جمیع بدن الذکـور و االناث لـم یوضع هبائًا 
باطـاًل و مـن البین عند کّل من اجـاد التامل ان الطبعۀ االنسـان الذکور فی 
تجحیزهـا ال تریـد اال االناث و کذاالعکـس و ان هذا التجحیز ال غایۀ له اال 
تولیـد المثـل و ابقـاء النـوع بذلک فعمل النـکاح یبنی علی هـذه الحقیقۀ و 
جمیـع االحـکام المتعلقۀ به تـدور مدارها و لذلک وضع التشـریع علی ذلک 
ای علـی البضـع و وضـع علیـه احکام الفقـه و المواقعه و اختصـاص الزوجۀ 

بالـزوج و احـکام الطالق و العـده و االوالد و االرث و نحـو ذلک.« )19( 
عمـل نـکاح یکـی از اصـول اعمـال اجتماعـی بشـر اسـت و بشـر از 
همـان آغـاز پیدایـش و ازدیاد خود تا بـه امروز دسـت از این عمل اجتماعی 
نکشـیده و قبـاًل هـم گفته بودیـم که این اعمـال باید ریشـه ای در طبیعت 
داشـته باشـد تا با آغاز و انجامش به آن ریشـه برگشـت کند. اسـالم وقتی 
می خواهـد ایـن عمل جنسـی را بـا قانون خود نظام بخشـد اسـاس تقنین 
خـود را بـر اسـاس خلقت دو آلت تناسـلی نـری و مادگی نهاده اسـت چون 
دو جهـاز تناسـلی متقابـل کـه در مـرد و زن اسـت هـر دو در کمـال دقت 
سـاخته شـده و همـه بـدن آنهـا را شـامل می شـود و بیهـوده و عبث خلق 
نشـده اسـت و هـر متفکـری کـه در این بـاره خـوب دقت کند به روشـنی 
خواهـد دیـد کـه طبیعـت مـرد در مجهز شـدن بـه جهـاز نری چیـزی به 
جـز جهـاز طرف مقابـل را نمی طلبد همچنین طبیعـت زن در تجهیزش در 
آالت مادگـی چیـزی جز جهـاز طرف مقابل را نمی جوید و ایـن دو جذبه در 
کشـش طرفینـی خـود هدفی به جـز تولید مثل و بقـای نوع بشـر را دنبال 
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نمی کننـد پـس عمـل نکاح اساسـش بـر همین حقیقـت طبیعی اسـت و 
تمـام احکامـی کـه از اسـالم در رابطـه بـا ایـن عمل اسـت همـه پیرامون 
همیـن حقیقـت یعنـی تولیـد مثـل دور می زنـد و می خواهـد ایـن عمل به 
صـورت بازیچـه انجام شـود. و خالصه همـه احکام مربـوط به حفظ عفت 
و چگونگـی انجـام عمـل همخوابگـی و اینکه هـر زن مختص به شـوهر 
خویـش اسـت و نیـز احـکام طـالق و عـّده و اوالد و ارث و امثـال آن همه 
بـرای همیـن اسـت کـه ایـن دو جهـاز در راهی بـه کار بیفتد که بـرای آن 

خلـق شـده اند یعنـی بقاء نوع بشـر.
شـهید مطهـری نیز به این مسـئله توجه داشـته و دربـاره تفاوت های 
مرد و زن تحت عنوان شـاهکار خلقت می نویسـد: » این مسـئله از عجیب 
ترین شـاهکارهای خلقت اسـت. درس توحید و خداشناسـی اسـت، آیت و 
نشـانه ای اسـت از نظـام حکیمانـه و مدبرانـه جهـان، نمونه بارزی اسـت از 
اینکـه جریـان خلقـت تصادفی نیسـت، طبیعت جریانـات خـود را کورمال 
کورمـال طـی نمی کنـد دلیـل روشـنی اسـت از اینکه بـدون دخالـت دادن 
اصـل »علّـت غایـی« نمی تـوان پدیده های جهان را تفسـیر کرد. دسـتگاه 
عظیـم خلقـت بـرای اینکـه به هدف خود برسـد و نـوع را حفـظ کند جهاز 
عظیـم تولید نسـل را به وجود آورده اسـت... برای اینکـه این دو را به کمک 
یکدیگـر در ایـن کار وا دارد طرح وحدت و اتحاد آن ها را ریخته اسـت کاری 
کرده اسـت کـه خودخواهی و منفعت طلبـی که الزمه هر ذی حیاتی اسـت 
تبدیـل بـه خدمـت و گذشـت و ایثـار گـردد آن هـا را طالـب هم زیسـتی با 
یکدیگـر قـرار داده اسـت و بـرای اینکه طرح کاماًل عملی شـود و جسـم و 
جـان آن هـا بـه هم بپیونـدد تفاوت های عجیب جسـمی و روحـی در میان 
آن ها قرار داده اسـت و همین تفاوت هاسـت که آن ها را بیشـتر به یکدیگر 
جـذب می کند عاشـق و خواهـان یکدیگر قرار می دهد اگر زن دارای جسـم 
و جـان و خلـق و خـوی مردانه بـود محال بود کـه بتواند مـرد را به خدمت 
خـود وادارد و مـرد را شـیفته وصـال خـود کنـد. و اگـر مـرد همـان صفات 
جسـمی  روانی زن را می داشـت ممکـن نبود زن او را قهرمـان زندگی خود 
حسـاب کنـد و عالی تریـن هنـر خود را صید و شـکار و تسـخیر قلـب او به 

حسـاب آورد، مـرد جهانگیر و زن مردگیر آفریده شـده اسـت.« )20(  
خالصـه اینکـه زن و مـرد نقص هایـی دارنـد که بـا در کنار هـم قرار 
گرفتـن ایـن نقص هـا مرتفع می شـود اصـاًل به جهـت همیـن کمبودها و 
نقص هـا اسـت کـه هر کـدام به دیگـری میـل دارد و هر کدام کمـال خود 
را در دیگـری می یابـد.  اّولیـن و اصلی تریـن نیـاز آن هـا کـه در پـس پرده 
پنهان اسـت و ممکن اسـت ابتدائاً به آن توجهی هم نداشـته باشـند بقای 
نسـل و اسـتمرار وجودشـان هسـت کـه در بـه دسـت آوردن فرزند حاصل 
می شـود. ایـن کشـش و اتحـاد در طـول تاریـخ بشـریت در اقـوام و ملـل 
مختلف )چنانچه در تعریف ازدواج اشـاره شـد( به سـبک های مختلفی اجرا 
شـده اسـت. )2–1(  بنابرایـن هـر قوم و ملتـی بنابر نـگاه و زیربنای فکری 
خودشـان سـنت و قوانینـی را تنظیـم و اجـرا می کننـد. آنچـه را خداوند در 
ارتبـاط بـا این اتحـاد و ازدواج جعل و پیشـنهاد کرده اصول و کلّیاتی اسـت 
کـه با اجـرای صحیـح آن عدالت و حقـوق طرفین کاماًل رعایت می شـود. 
در همـه احـکام و حقـوق تشـریع بـر اسـاس تکوین اسـت. لـذا  تقنین بر 

حسـب آن هـدف اصلـی و بـا توجه به آثـار و تبعات کـه ازدواج بـرای زن و 
مـرد در پی دارد می باشـد.

آثار و تبعات ازدواج
آثـار و تبعاتـی کـه ازدواج بـرای هـر کـدام از زوجین دارد بسـیار مهم 
اسـت، چـون همیـن آثار و تبعات اسـت کـه مبنا و مالک حقـوق طرفین و 
مبنـای جعـل احـکام و قوانین در مرحله عمل قرار می گیرد. اشـاره شـد که 
در اسـالم تشـریع و قانونگـذاری بر اسـاس تکوین اسـت. احـکام و قوانین 
پیشـنهاد شـده در قـرآن و سـنت صحیح بر اسـاس آثار و تبعاتـی که پیوند 
ازدواج بـر هـر کـدام از زوجیـن بـه دنبـال دارد می باشـد. بنـا بـر ایـن، این 
آثـار و تبعـات یـا فیزیکـی و ارگانیکی اسـت یـا تعهـدی. ازدواج بـرای مرد 
تبعـات فیزیکـی و ارگانیکـی نـدارد فرض این اسـت که مرد قبـل از ازدواج 
شـهوت ،  نعـوظ ،  نطفـه و خـروج منـی را دارد. در اینگونـه امور بـا ازدواج و 
همبسـتر شـدن هیچگونـه تغییـری در او حاصـل نمی شـود و چیـزی را از 
دسـت نمی دهـد. ولـی با امضـا و تعهد کردن عقـد ازدواج ملزم بـه احکام و 
قوانینـی می شـود که ناشـی از ازدواج اسـت یعنی تأمین تمـام نیازهای زن. 
امـا ازدواج بـرای زنـان هـم تبعـات فیزیکـی و ارگانیکـی دارد و هم تبعات 
تعهـدی. تبعـات تعهـدی زن مانند مرد اسـت تعهد نسـبت به مفـاد قوانین 
و احـکام و آداب و رسـوم و اخـالق اسـت کـه هـر قـوم و قبیلـه و هر دین 
و آیینـی بـه نحـو خـاص بـرای این پیونـد در نظر گرفته اسـت. امـا تبعات 
فیزیکـی و ارگانیکـی ازدواج برای زن بسـیار زیاد اسـت زن با اولین خلوت و 
تمـاس جنسـی و بـا در اختیار مـرد قرار دادن مهبـل خود، بکارت خـود را از 
دسـت می دهد. مرحله بعدی آبسـتن شـدن اسـت از مرحله اول که انتقال 
نطفـه داخـل رحم اسـت تا وضع حمـل و بعد از آن مراحـل متعددی که هر 
کـدام از ایـن مراحـل یک حالـت فیزیکی و ارگانیکـی خاصی را بـرای زن 
بـه دنبـال دارد کـه بعضـی از این آثـار تا آخر عمر بـرای زن باقـی می ماند. 
خداونـد همـه این حاالتی کـه برای زنان پیـش می آید را مالحظـه کرده و 
طبـق ایـن حاالت احکام خاصی  و برنامه حقوقی خاصی را ارائه داده اسـت 
تـا عدالـت در بیـن زوجیـن جـاری شـده باشـد. )22( از نظر قرآن و سـنت 
صحیـح اسـالمی زن و مرد همان طـوری که قبـل از ازدواج از نظر حقیقی 
و حقوقـی کامـاًل برابـر و آزادند بعـد از ازدواج نیـز کاماًل آزادند. هـر دو بالغ، 
عاقـل و مختارنـد و می توانند این پیوند و قـرارداد را امضا کنند و به مفاد آن 
متعهـد شـوند و یـا می توانند بطـور کلّـی ازدواج نکنند و تا آخـر عمر مجرد 
بماننـد و چنین قـراردادی را امضا نکنند همچنین در انتخاب همسـر کاماًل 
آزاد و بـا هر کسـی که بخواهنـد می توانند ازدواج کنند حتی پـدر و مادر هم 
نمی تواننـد آن هـا را وادار بـه انتخاب شـخص خاصی بکنند. اما اگـر قرارداد 
ازدواج را امضـا کردنـد و بـه ازدواج متعهـد شـدند )مانند تمـام قراردادها( تا 
آخـر بایـد متعهد باشـند مگر اینکـه قرارداد ازدواج را فسـخ کنند و در فسـخ 
قـرارداد نیـز هـر کـدام از زوجیـن کامـاًل آزاد و مختارند. ممکن اسـت این 
اشـکال بـه ذهـن شـما خطـور کنـد کـه پـس چـرا طالق بـه دسـت مرد 
اسـت. ایـن مطلـب را در جـای خودش بحث شـده اسـت. از اقسـام طالق 
یـک قسـم آن به دسـت مرد اسـت کـه می تواند بـه طالق رضایـت ندهد 
و آن طالقـی اسـت کـه هزینـه آن را مـرد بایـد پرداخـت کند ولی اقسـام 
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دیگـر طـالق که هزینـه آن را زن پرداخـت می کند در اختیار زن اسـت. اما 
فسـخ قـرارداد ازدواج و اجرای طالق آثـار و هزینه هایی دارد و باعث متضرر 
شـدن هـر کـدام از زوجیـن یا فرزندان اسـت لذا هر کسـی اقـدام به طالق 
کـرد هزینـه آن را بایـد پرداخت کند. اما اینکه چرا مرد بایـد طالق را جاری 
کنـد چـون در عقـد ایجـاب به دسـت زن اسـت و مـرد قبول می کنـد و در 
طـالق مـرد باید آنچه را قبـول کرده را رد کند. حضـرت آیت اهلل صانعی در 
خصـوص ایـن طالق می فرمایـد: اگر زن هزینـه را پرداخت، بـر مرد واجب 
اسـت طـالق بدهـد و اگـر طالق نـداد حاکـم شـرع آن را مجبـور می کند 
طـالق بدهد .  ایشـان چنیـن می فرماید :  الطالق بید من اخذ بالسـاق یک 
روایـت نبـوی عامی اسـت که می گوید مـرد اختیـار دارد زن را طالق بدهد 
قبـول هـم داریم کـه او اختیـار دارد زن را طـالق بدهد فرض کنیـد زن در 
مشـکالتی قـرار گیرد کـه نمی تواند با این مـرد زندگی کند اگـر زن به مرد 
بگویـد کـه مرا طالق بـده مهریه ام را هـم پرداخت کن این ظلم به شـوهر  
اسـت نمی توانیم کـه بگوییم زن حـق دارد بگوید چون من اذیت می شـوم 
مـرد بایـد هـم طالق بدهـد و هم مهریه را بدهـد . .. این ظلم به مرد اسـت 
قطعـا چنیـن اجـازه ای بـه زن داده نمی شـود .  اگر مشـکل دارد بایـد آن را 
جـوری دیگـری رفع کنـد. اما اگر بگوید مهـری را که از تو گرفتـه ام ،  پس 
می دهـم مـن را طـالق بـده . .. در این صـورت اگر بگوییم کـه زن این حق 
نـدارد و الطـالق بیـد مـن اخـذ بالسـاق _ را داریم و مـرد حـق دارد که به 
او بگویـد کـه چندیـن میلیـون هم بـه آن اضافه کـن و به من بده تـا تو را 
طـالق بدهـم .  آیا این کار ظلم اسـت یا ظلم نیسـت آیـا می توانیم بگوییم 
کـه ایـن طـالق تا به اینجـا هم ادامـه می یابد و یـا آیه ) و مـا ربک بظالم 
للعبید ( فصلت 46 و آیه ) و عاشـروهن بالمعروف ( نسـاء 19 .  و آیات دیگر 
جلـوی آن را می گیـرد .  و لـذا بنـده در موافقـت بـا قدمای اصحـاب گفته ام 
کـه اگـر زن طـالق خلـع می خواهد و زندگی با شـوهر بـرای او خوش آیند 
نیسـت و حاضـر اسـت که مهریـه اش را بدهـد و طالق بگیرد مـرد باید او 
را طالق بدهد  فقهایی مانند شـیخ طوسـی و دیگران شـاید هزار یا نهصد 
سـال قبـل فتـوا داده اند که در این صـورت مرد باید او را طـالق بدهد .  بنده 
می گویـم کـه موظف اسـت آن را طالق بدهـد  و اگر طـالق نداد محکمه  
او را بـه طـالق دادن مجبـور می کنـد .  بـرای اینکـه الطـالق بیـد من اخذ 

بالسـاق دیگـر این موارد را شـامل نمی شـود. )23(  
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بنیانی بر اساس عشق
ازدواج و تشکیل زندگی مشترک، برای فرد تکالیف و مسئولیت های 
با  پیداست،  نامش  از  ایجاد می کند. »تکلیف« هم، چنان که  متعددی 
و  »ُکلفت  بدان  تا  بیابیم  راهی  باید  ما  است.  همراه  ُکلفت  و  سختی 
سختی« انجام وظایف خانوادگی را بزداییم و تنها چیزی که »سختی و 
کلفت«ها را به »شیرینی و لذت« بدل می کند، »کیمیای محبت« است. 
اگر بین زن و مرد محبت وجود داشته باشد و هر کدام از صمیم قلب 
دیگری را بخواهد، انجام تکالیفی که در قبال او به عهده دارد، نه تنها 

برایش مشکل و سخت نخواهد بود، بلکه لذیذ و شیرین است.
معمواًل همه ما شنیده ایم که محبت کیمیا است و مس های سختی 
را به طالی خوشبختی بدل می کند ولی به نظر می رسد هنوز راجع به آثار 

این کیمیای مهم دقت نکرده ایم و از آن استفاده ننموده ایم. 
اگر زن و مرد همدیگر را پسندیده و اختیار کرده و به هم عالقه 
داشته باشند، دیگر انجام وظایف همسری، وقت گذاشتن، سرمایه  نهادن 
و هزینه کردن برای اداره صحیح زندگی خانوادگی نه تنها تکلیف نیست 

و مشقت نداشته بلکه لذیذ و شیرین خواهد شد. 
یکی از محققان امر خانواده می گوید: زن و شوهرهایی که همدیگر 
را دوست دارند، اصاًل این سؤال را ندارند که در خانه، رئیس کیست؟ 
اگر در خانواده ای این سؤال مطرح باشد که رئیس کیست؟ آن خانواده 
خودبه خود محکوم به شکست است. در خانواده ای که محبت، محور و 
ریسمان الفت است، مرد می گوید: من چه کار کنم که شما خسته نشوید 
]و همچنین زن[.) دکتر میرمحمدولی مجدتیموری، مجله حقوق زنان، 

شماره اول، سال اول، فروردین 77، ص 10(
دکتر باقر ساروخانی در تبیین ازدواج های خالی از عشق آگاهانه و 

بنیان نهاده شده بر هوس و لذت طلبی فردی می نویسد:
آنی،  تمّتع  لذت طلبی،  اساس  بر  اساسی  ارزش های  »وقتی 
مصلحت گرایی فردی، سودگرایی، ماده گرایی و ابزارگرایی استوار می شود، 
انسان ها صرفاً به مصالح خود می اندیشند و همه چیز در چارچوب امور 
مادی، ملموس و حتی جسمانی خالصه می شود. روابط انسانی از جمله 
روابط زوجیت از بُعد معنوی تهی می شود و صرفاً در راه التذاذ آنی قرار 
می گیرد. در این شرایط روابط زوجیت نیز تحت تأثیر قرار می گیرد و آمار 
طالق روز به روز افزایش می یابد.«) پیام زن، شماره 146، ص 9، به نقل 

از کتاب »پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن«(
زوج جوان باید قبل از ازدواج با مطالعه و آگاهی و رعایت مالک های 
و هر کدام عالقه  اختیار کنند  و  بپسندند  و  بیابند  را  صحیح، همدیگر 
و  دهند  مثبت  جواب  هم  به  آنگاه  و  بیابد  خود  در  را  مقابل  طرف  به 
او  به  که  کنند  ازدواج  کسی  با  که  باشد  این  بر  بنایشان  کنند.  ازدواج 
عالقه و محبت آگاهانه داشته و او را صاحب کماالت اعتقادی، اخالقی، 
شخصیتی، خانوادگی و . .. یافته باشند و از ازدواج با کسی که او را نشناخته 
یا  نزده، پرهیز کنند و خود  او در وجودشان جوانه  به  آگاهانه  و عالقه 
حاصل  محبت  ازدواج  از  بعد  که  نباشند  امید  این  به  فقط  خانواده شان 
می شود زیرا گرچه این مطلب ممکن است، ولی صحیح نیست در اقدام 

مهمی چون ازدواج چنین ریسکی کرد و بر امید محتمل، بنیانی را نهاد 
که هر آن در معرض ریزش باشد.

آنچه ازدواج ها را از لذت طلبی، مصلحت گرایی فردی، سودگرایی و 
ابزارگرایی نجات می دهد و ایثار و کمال جویی و فداکاری و دیگرخواهی 

را جایگزین آن می گرداند، فقط مالط عشق و محبت است.
گرچه بدیهی است ولی تذکر آن مفید به نظر می رسد که »محبت 
یک سویه« در ازدواج کارساز نیست. منظور از ازدواج و تشکیل خانواده، 
ایجاد چاردیواری و فضای مادی خانه نیست بلکه منظور، ایجاد فضای 
احساسی و عاطفی است و فرق است بین این دو؛ اولی همان ساختن 
خانه و مسکن یا House و دومی مأوا، پناهگاه یا Home است که فرد 
با پناه بردن به آن از رنج ها و سختی ها، خود را رها می سازد و ساختن 
مأوا فقط با عشق دوسویه ممکن است و بدون آن حداکثر خانه ساخته 

می شود نه مأوا.
 اگر جوانی دلداده دختری است ولی آن دختر نسبت به این جوان 
عالقه ای ندارد، این جوان باید با این عالقه مبارزه کند و تا زمانی که 
آن دختر را با معرفی خود و وجوه مثبت شخصیتی اش به خود عالقه مند 
نساخته، به دنبال ازدواج با او نباشد زیرا این ازدواج اگر هم واقع شود، 
چون عالقه مند شدن طرف مقابل معلوم نیست، هر لحظه در معرض 
زوال و فروریختن است و بنیان با اهمیت ازدواج را نباید بر زمینه سست 
نهاد. چنین دلدادگان یک سویه ای باید به این ضرب المثل مشهور، خود 

را تذکر دهند که:
برای کسی بمیر که برای تو غش کند
و به این شعر باباطاهر توجه کنند که:

چه خوش بی مهربانی از دو سر بی
که یک سر مهربانی، دردسر بی 

هوس شعله ور و غریزه سرکش جنسی 
هر کدام از ما دارای غریزه ها و خواهش های نفسانی و غریزی قوی 
هستیم که بعد از بلوغ با قوت و شدت زیاد ظهور می کند. دیدن اندام 
جنس مخالف، لباس او، استشمام بوی خوش او، لمس حرارت بدن او، 
خواندن نامه او، گره خوردن نگاهمان در نگاه او، شنیدن صدای او حتی 
از طریق تلفن، گرفتن پیام الکترونیکی و اینترنتی از او برای هر کدام از 
ما بخصوص برای آنان که در سن جوانی هستند و تازه به بلوغ جنسی 
رسیده اند، چنان شورانگیز و طوفان زاست که اگر کنترل نشود، مشکالت 

فراوان به بار می آورد.
دو  ارتباط  برای  فراوانی  و ضوابط  قواعد  دینی  دستورهای  در  اگر 
جنس مخالف وضع شده، همه و همه به جهت جلوگیری از طغیان و 
شعله ور شدن غرایز است. وقتی نشستن بر جای زنی که تازه از روی 
صندلی برخاسته و هنوز حرارت بدن او در صندلی موجود است، مکروه 
شمرده می شود، از آن روست که حتی همین گرمای بدن او که در صندلی 
مانده برای جنس مخالف چه بسا طوفان زاست و با قیاس به این مورد، 
طوفان زایِی نگاههای حریصانه، گفت و شنودهای شهوت آمیز و با ناز و 
غمزه، نامه های عاشقانه و پیام های ارادتمندانه به وضوح آشکار می گردد.
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از دیدن  همین که طوفان غرایز و شهوت ها هیجان کند، چشم، 
به  خیال  و  توّهم  و  می گردد  کور  و  کر  حقیقت،  شنیدن  از  گوش،  و 
ذهن صاحب  در  را  مقابل  طرف  و  برمی خیزد  شهوت  و  غریزه  کمک 
خیال به یوسف و سلیمان یا زلیخا و فرخ لقا تبدیل می کند. با دوام یافتن 
ذهنی،  فرهمند  این شخصیت  روز  به  روز  آشنایی های هوس آلود،  این 
فرهمندتر می گردد، به طوری که دیگر به هیچ وجه نمی توان جوان را به 

اشتباهش توجه داد و قانع کرد.
چنین جوانانی اسیر دام غریزه ها و کشمکش های سرکش، واله، شیدا 
و مجنون می گردند و ادعای عشق آنان گوش فلک را کر می کند و حال 
آنکه این، نه عشق پاک و بالنده و تعالی بخش، بلکه غریزه شعله ور و 

هوس برافروخته است.
شهید  قول  به  است.   شدیدتر  بسیار  دختران  در  خیال پروری  این 

مطهری:
»مرد بنده شهوت است و زن اسیر محبت و آن چیزی که زن را از 
پای در می آورد و اسیر می کند، این است که نغمه محبت و صفا و وفا 
دختران  بخصوص  زنان،  خوش باوری  بشنود.  مردی  دهان  از  عشق  و 
جوان و بدون تجربه، در همین جاست. زن مادامی که دوشیزه است و 
هنوز صابون مردان به جامه اش نخورده، زمزمه های محبت مردان را به 
سهولت باور می کند.«) شهید مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسالم، 

ص 94، انتشارات صدرا، چهاردهم، 69(
جوان،  زنان  در  »خوش باوری«  و  محبت«  به  »نیاز  عامل  دو  به 
اوج  نوجوانی،  کرد.  اضافه  باید  هم  را  »قهرمان پروری«  سوم:  عامل 
قهرمان پروری است و این قهرمان پروری در دخترانی که در خانواده های 
تنش دار زندگی می کنند و پدر توجه چندانی به دختر ندارد، شدت بیشتر 
دارد. این دختران با مشاهده رفتار ناخوشایند پدر، شروع به ساختن مردی 
مطابق آرمان ها و الگوهای خود می کنند و به زودی همه آنها را در جوانی 
یقین  و  بود - متجلی می بینند  او - شوهر خوبی خواهد  در ذهن  که 
دارند که پایان همه شب ها، سپید سپید است. به همین جهت است که 
اغلب دختران بخصوص در خانواده هایی که پدر محبت کافی ندارد، میلی 
مهارناپذیر به شوهر کردن دارند و متأسفانه با پایان یافتن این مرحله و 
رویارویی با واقعیت های گریزناپذیر زندگی، پرده های پر نقش و نگار کنار 

می رود و چهره های ناکامل آدم ها آشکار می گردد.
مرد جوانی که خواستگار نامیده می شود، یا باید شبیه مرد رؤیاهای 
دخترانه باشد]که غالبا نیست[ و یا دختر جوان طی فرآیندی ناخودآگاه، 
او را در ذهن خود به موجود خیالی آرمان هایش بدل می کند. این تبدیل 
و تبّدل ذهنی، راز اکثر ازدواج های ناموفق پیش از بلوغ فکری دختران 
محبت،  به  نیاز  همان  جهت  به  جوان  دختر  ناکامل  شخصیت  است. 
خوش باوری و قهرمان پروری، قادر نیست واقعیت را از رؤیا، خیال، توّهم 
و صحنه سازی دروغین، و عشق را از ابراز ارادت صادقانه تشخیص دهد 

و زمانی به آن پی می برد که گذشته و دیر شده است.
آرمان های  با  را  نوجوانانه  دست نیافتنی  آرزوهای  است  خوب  چه 
واقعی هماهنگ کنیم، واقعیتی که اگر با آن آشتی نکنیم، سرسخت ترین 

دشمن رؤیاهای قشنگ ما خواهد بود.

نشانه های عشق ناب و هوس شعله ور
هر کدام از عشق ناب و هوس شعله ور را نشانه هایی است از جمله:

1- عشق، برآیند آگاهی است و هوس برآمده وهم و خیال؛
آن کس که فردی را به صفات کمال و جمال شناخته و کماالت 
وجودی وی برایش محرز شده و کاستی ها و نقص هایش را می داند و با 
توجه به رجحان نسبی یا فوق العاده نقاط مثبت او بر نقاط منفی اش به او 
دل بسته، عاشق واقعی است. این عشق و عالقه و وابستگی بعد از آگاهی 
نسبتاً کامل به شخصیت، ویژگی ها، کماالت و نقایص فردی، خانوادگی، 
جسمی و روحی او حاصل شده و مبتنی بر واقعیات است. او وجوه مثبت و 
منفی فرد مورد نظرش را با هم جمع کرده و مقایسه نموده و در مجموع 
نمره مثبت متوسط یا باالیی در او دیده لذا به او عالقه مند گشته و شور 
عشق وی قلبش را به تپش انداخته است. این محبت و عالقه، عشق 

است نه هوس شعله ور. 
بر عکس کسی که مثال فقط با تلفن صدای دختری را شنیده و به او 
اظهار عالقه کرده و حاال بعد از چند بار صحبت تلفنی و شنیدن حرف ها 
و ایده ها و اوصاف آن دختر از زبان خودش یا دیگران، دلبسته او شده و 
در خیال خود از او فرد گمشده اش را ساخته است، دلبستگی وی را نباید و 
نمی توان عشق نامید زیرا بر تخیالت و اوهام استوار است و بنیانی که بر 
آگاهی استوار نباشد، بسیار سست و بی دوام است و به زودی فرو می ریزد.

پیام  ایمیل،  نامه،  دریافت  یا  تلفنی  از صحبت  بعد  افرادی  چنین 
الکترونیکی یا شفاهی از طرف مقابل در ذهن و خیال خود از او یک 
ایده آل می سازند و به محبوب ساخته ذهن خود عشق می ورزند و این 
از  را  آنان  می شود،  هم  شدیدتر  روز  به  روز  که  مفرط  عالقه  و  عشق 
درک، فهم، دیدن و شنیدن حقایق باز می دارد. آنچه خودش می خواهد 
در محبوبش می بیند و آنچه را نمی پسندد، در او انکار می کند. اینکه امام 

علی)ع( می فرماید:
»آرزوها چشم دل را نابینا می کند.«) نهج البالغه، حکمت ها، شماره 

)275
»هر کس به چیزی به شدت عشق ورزد، آن محبت و عشق شدید، 
بینایی اش را معیوب و قلبش را مریض می کند. از این رو با چشم معیوب 

می نگرد و با گوش ناشنوا استماع می کند.«) همان، خطبه 109(
چنین عشق و عالقه ای اگر مبنای تشکیل خانواده و ازدواج گردد، 
نه  است  است، سراب  و خیالی  توهمی  و محبتی  چون هوس شعله ور 
حقیقت، لذا به زودی سستی آن آشکار می شود و بنیان مبتنی بر آن فرو 
می ریزد و به همین جهت است که بسیاری از ازدواج های بنا نهاده شده 
بر عشق های تخیلی تلفنی، نامه ای، پارکی، ایمیلی و امثال آن به طالق 
منجر می گردد و چنین عاشقانی آرزو می کنند »کاش برای همیشه در 
همان مرحله عشق و دوست داشتن و آرزوی وصال می ماندند« و آب 
سرد وصال بر آتش گرم عشق شان نمی ریخت و کاخ شیشه ای و زیبای 

تخیل شان با تلنگر واقعیت در هم نمی شکست. 
آنان تا با عشق خیالی سرخوش و مشغولند و آرزوی وصال محبوِب 
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ایده آِل توهمی را دارند، زندگی شان سراسر شور و شوق است ولی همین 
که به وصال رسیدند و شعله هوس شان فروکش کرد و خیال و وهم رخت 
بربست، با واقعیت نازیبایی آشنا می شوند که تا آن موقع در ذهن شان 
خطور نداشت. روز به روز زوایای بیشتری از زشتی های محبوب خیالی 
بدل  نفرت  تلخی  به  را  دوست داشتن  شیرینی  و  می شود  آشکار  دیروز 
می کند به حدی که بعد از گذشت مدتی کم، جز طالق و جدایی چاره ای 

نمی یابند.
دکتر وودی آلن از کارشناسان خبره خانواده می نویسد:

دور نیست از دیدار چهره ای زیبا به دمی دل ببازیم و به ستایش 
جمالش بپردازیم و یا از ادراک صفات معنوی موجودی، متأثر شویم و 
به آفرینی لب بگشاییم و یا حتی نسبت به کسی در ضمیر خود کشش 
کهربایی دریابیم اما اینها هیچ یک عشق نیست. عشق درخور این نام 
باید بنایی باشد که بر پایه هایی از بصیرت و معرفت حقیقی عاشق و 

معشوق به صفات یکدیگر، استوار شود. پس 
نخست معرفت و شناخت است و از آن پس 
محبت و اگر این احساس قوت گیرد، به عشق 
و  جنسی  کشش  اوقات  بیشتر  می شود.  بدل 
جذبه قوی موجود میان زن و مرد را به جای 
عشق می گیرند. این درست نیست زیرا عشق 
را  یکدیگر  مرد  و  زن  که  می آید  پدید  وقتی 
و  این گونه جذبه ها  دریابند.  و  بشناسند  نیکو 
کشش ها اغلب موهوم و ناپایاست. عشق باید 
به تفاهم فکری، توافق اخالقی و جذبه جسمی 
به  حقیقی  عاشق  باشد.  آمیخته  در  سه [  ]هر 
دنبال شخصیت حقیقی معشوق است نه فقط 
بداند،  باید  دختر  هر  او.)آنچه  جسمانی  لذت 
وودی آلن، ترجمه نصرت اهلل قاسمی، انتشارات 

گویش، ص 174 - 181 - 178(

محک تشخیص 
چگونه بفهمیم که عاشق مدعی از رهروان عشق آگاهانه است یا 
هوس بازی لذت جو و خوش خیال که بر اساس توهم و تخّیل پیش آمده 

است؟
مزایای  و  زیبایی ها  بر  عالوه  باشد،  آگاهانه  عاشق  مّدعی،  اگر 
محبوب، از معایب و نقایص او هم اطالع دارد. وقتی از او بخواهیم علت 
دلبستگی و عشقش را بیان کند و ویژگی های مثبت و منفی محبوب را 
بشمارد، از تعریف و بیان او می توانیم حقیقی یا تخیلی بودن عشقش را 

تشخیص دهیم. اگر: 
الف، علت هایی که ارائه می دهد منحصر در مزایای جسمی و جنسی 

نبود 
ب، عالوه بر آن به معنویات هم توجه داشت 

ج، و توانست در جنب مزایا و محاسن، معایب چندی هم از محبوب 
بشمارد

د، و در شمارش و تبیین محاسن نیز اغراق نکرد، معلوم می شود که 
عشق او آگاهانه است. 

وقتی مدعی با علم به واقعیت و حدود محاسن و آگاهی از معایب و 
نقایص فردی، به او عالقه مند گشته باشد، بعد از وصال در یافته هایش 
تخلفی نمی بیند و نمی یابد که پشیمان گردد. او در محبوب خود محاسنی 
بیش از آنچه داشت تصور نکرده بود و از معایب او نیز بی خبر نبود تا 
پس از ازدواج خالف آن را بیابد و ایده آل خیالی اش را با واقعیت مطابق 
از  واالتر  و  زیباتر  را  او  شود،  مواجه  واقع  با  وقتی  بسا  چه  بلکه  نبیند 
آنچه می دانست، بیابد و معایب و نقایصش را کمتر ببیند و عالقه اش 

مستحکم تر شود.
اگر محبوب از مدعی عشق توصیف و تصویر خود را بخواهد و آن 
را همه جانبه و مطابق با واقع ببیند، می تواند به صداقت و واقع بینی او 

اطمینان یافته و به دوام زندگی با او مطمئن شود.

مطلب دیگر اینکه مدعی عشق چنانچه فقط به جنبه های جسمی 
و زیبایی های جنسی توجه داشته باشد، این هم عشق نیست بلکه هوس 
به  عالقه  و  عشق  زیرا  باشد  زندگی  مبنای  نمی تواند  و  است  شعله ور 
جسمانیات کم دوام است چون خوِد زیبایی های جسمی کم دوامند و بعد 
از چند سال کمرنگ می شوند و از بین می روند و عشق مبتنی بر آنها 
هم به همین منوال. عاشقی می تواند مدعی عشق پاک باشد که در جنب 
از آنها به ویژگی روحی،  با آنها یا بیشتر  ویژگی های جسمی و مادی، 
دائم  ویژگی ها  این  زیرا  باشد  داشته  توجه  اعتقادی محبوب  و  اخالقی 
هستند و عشق مبتنی بر آنها نیز دوام می یابد. کسی که فقط به چشم و 
ابروی دختری یا قد و باالی جوانی دلبسته باشد، چه بسا با دیدن چشم 
و ابروی زیباتر و قد و باالی رساتر بدو دل می بندد و از اولی دل می َکند؛ 
ولی دلبسته به روحیات و معنویات، اگر با معنویت باالتر مواجه شود، از 
معنویت قبلی دل نمی کند بلکه سعی می کند او را به این حد ارتقا دهد و 

اگر محبوب از مدعی 
عشق توصیف و 
تصویر خود را 
بخواهد و آن را 

همه جانبه و مطابق 
با واقع ببیند، 

می تواند به صداقت 
و واقع بینی او 

اطمینان یافته و به 
دوام زندگی با او 

مطمئن شود.
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از خداوند تعالی محبوبش را طلب می کند.
عالوه بر آن، دلبسته به جسم محبوب، اگر اهل ارزش های دینی و 
اخالقی نباشد، بعد از مدتی وصال، شعله هوسش فروکش می کند و دیگر 

جاذبه و علتی برای تداوم زندگی نمی یابد.
اگر تصویری که مّدعی عشق ارائه می کند، خیالی، موهوم، نامطابق 
با واقع و تک بُعدی بود، این عشق موهوم و خیالی است و اگر فقط به 
ابعاد جسمی و مادی توجه شده بود، این هوس شعله ور است و این مدعی 
را نه عاشق بلکه هوس بازی دلداده توهمات و تخیالت باید دانست و 

دست رد به سینه او زد.
البته باز هم تکرار می کنیم که جسم و زیبایی های جسمی محبوب 
به جای خود مهم است و نادیده گرفتن آن مشکل زا، اما سخن این است 
که زیبایی های جسمی باید در کنار و حداکثر هم اندازه زیبایی های روحی، 
عامل عشق باشد و چنانچه عامل شیدایی فقط ویژگی ها و زیبایی های 
آن  عالمت  باشد،  جسمی 
است که عشق نیست بلکه 
هوس برافروخته می باشد و 
مانند آتش هیزم های ترد و 
شکننده، شعله ور و کم دوام 
عشق  عکس  به  است؛ 
آگاه  واقعیت ها،  بر  مبتنی 
گرفته  نشأت  و  نقایص  از 
روحی،  جسمی،  مزایای  از 
اخالقی و ایمانی که مالیم، 
بادوام، سازنده و مفید است.

و  موهوم  عشق  در 
به  مدعی  شعله ور،  هوس 
اقتضای کور و کرکنندگی 
عشق هوسی، چشمش به 
زیبایی های خیالی و جسمی محبوب است و از دیدن معایب و زشتی های 
وی غافل و بعد از وصال، کم کم حجاب های غفلت از جلوی چشم کنار 

می رود و واقعیات را می بیند. 
عاشقی بعد از مدت کمی از وصال، به محبوب گفت: این اثر خراش 
بر گونه تو از کی افتاده است؟! محبوب وی در جواب گفت: از آن وقت 
که دلبستگی و محبت تو را نقصان حاصل شده، آشکار گشته است! یعنی 
این اثر از قبل در صورت من بود و چشم تو بدان می افتاد ولی چنان شیدا 
و دلبسته به تخّیالت و زیبایی های جسمی و موهوم من بودی که از 
دیدن آن غافل گشتی و حاال که شیدایی ات نقصان یافته، توجهت فزون 
گشته و این عیب را دیده ای و به مرور که از آن شور سابق کاسته گردد، 

بر بینایی ات افزوده شود و نقایص و معایب بیشتری متوجه خواهی شد.

2- عفت زایی عشق و آلوده دامنی هوس؛
و  عفیف  باحیا،  خود  هم  صادق  عاشق  عفت زاست.  پاک  عشق 
پاکدامن است و هم حیا، عفت و پاکدامنی محبوب را می طلبد، بر عکس 

هوس شعله ور که پرده در، گستاخ، فحشاطلب و آلوده دامن بار می آورد. 
قرآن داستان عشق هایی را بیان می کند که بعضی ناب و پاک اند و بعضی 

هوس شعله ور تا راهنمای  طلبان معرفت عشق از هوس باشد.

دختر شعیب)ع( و موسی)ع(، عاشقان پاکدامن 
و  قوی  پاکدامن،  باحیا،  بلندقامت،  رعنا،  است  جوانی  موسی)ع( 
نیرومند که با یک ضربه مشت، ظالمی را از صفحه روزگار محو کرده 
است. این جوان رعنا که مطلوب هر دختر جوانی است، از سرزمین ظلم 
و ستم فرعونی فرار کرده و به سرزمین شعیب)ع( وارد شده و کنار چاه 
آب زیر سایه درختی آرمیده است که می بیند مردانی چوپان برای آب 
دادن گوسفندان خود به سوی چاه هجوم آورده و با پر کردن آبشخورها، 
گوسفندان شان را سیراب می کنند و آن طرف تر دو دختر جوان، باحیا، 
عفیف و رعنا در کناری جلوی گوسفندان خود را گرفته اند و نمی گذارند 
حیا  و  عفت  همه  این  از  موسی)ع(  آورند.  هجوم  آبشخورها  سوی  به 
و پاکدامنی در کنار آن رعنایی به تعجب می افتد و نزد آنان می آید و 
احوال شان را جویا می شود. آنان با لحن عفیفانه و معصومانه خود، وی را 
آگاه می کنند که پدرشان شعیب پیامبر، پیر و از کار افتاده است و برادر 
یا مرد دیگری در خانواده شان نیست که چراندن و چوپانی گوسفندان را 
عهده دار شود. از این رو خود مجبورند این وظیفه را عهده دار شوند و چون 
نمی خواهند از حریم عفاف و پاکی خارج شوند و به همنشینی و اختالط 
گناه آمیز با مردان تن دهند، در چرانیدن و آب دادن گوسفندان همیشه از 
چوپانان مرد کناره می گیرند و به هنگام آب دادن صبر می کنند تا آنان 
دور شوند آنگاه بر آبشخور وارد می شوند. موسای جوان به این همه حیا، 
عفاف، پاکدامنی و احساس مسئولیت عشق می ورزد و فتّوت، جوانمردی 

و ظالم ستیزی اش او را به دفاع از این دختران مظلوم وا می دارد.
دختران شعیب هم این جوان رعنا، قوی، بلندباال، چهارشانه، باحیا، 
اطراف خود می بینند و مشاهده  با مردان  متفاوت  را  پاکدامن  و  مؤمن 
می کنند که چگونه به دفاع از آنان همه چوپانان را از آبشخور کنار می زند 
و دلو سنگینی را به تنهایی از چاه باال می کشد و گوسفندان را سیراب 

می کند.
ارزشمند عالقه مند  دختران  این  به  جوان  موسای  طبیعی  به طور 
را  و جوانمردی  قدرتمند  رعنا،  نیز چنین جوان  آن دختران  و  می گردد 
همان مرد ایده آل رؤیاهای خود می یابند ولی هیچ کدام از دو طرف عجله 
نمی کند و حریم عفت و حیا را لکه دار نمی نماید و عالقه مکنون قلبی 
خود را آشکار نمی سازد اما رسیدن به آرزوی قلبی خود را از خدا می طلبند 
و خداوند هم آن چنان که وعده داده، دعای بندگان مؤمن خود را اجابت 

کرده و نیازهای طبیعی آنان را به بهترین وجه برآورده می سازد.
که  است  دختران  کردن  روانه  از  بعد  جوان  موسای  سخن  این 

متضرعانه به درگاه خدا عرض حاجت می برد:
»َربِّ اِنی لَِما اَنَزلَْت إِلَیَّ ِمْن خیٍر فقیٌر؛

پروردگارم، من به خیری که از جانب تو باشد نیازمندم.« )قصص، 
)24

در این کالم نیز او حاجت خود را اجمااًل ذکر می کند. دختران شعیب 
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نیز آن روز زودتر از همیشه و شاداب و مسرور به خانه باز می گردند و 
پدر پیر، چرایِی این زود آمدن را می پرسد و از واقعه مطلع می گردد. او 
نیز انتظار جوانی شایسته را می کشد تا او را به فرزندی و دامادی بپذیرد 
و زمام امور خانواده اش را به وی بسپرد و با شنیدن اوصاف موسی از 
دخترش، به دیدار او عالقه مند و بی تاب شده، دختر را برای دعوت وی 

روانه می گرداند.
حیا، عفت، پاکدامنی و عرض نیاز موسی)ع( و دختر شعیب ثمر داده 
و مقدمات وصلت، ناخودآگاه دارد آماده می شود. دختر که جوانه عالقه 
به موسی)ع( در قلبش رشد کرده و ریشه زده است، با حیا و عفت قدم 
برمی دارد و به محضر موسای جوان می رساند و با لحن محکم بدون 
اینکه ذره ای غمزه، ناز و کرشمه در سخن یا کالم او آشکار گردد، از 
موسی)ع( می خواهد که دعوت پدرش را اجابت کند و موسی)ع( به راه 
می افتد و برای آنکه نگاهش به اندام دختر جوان نیفتد، از دختر می خواهد 

که پشت سر او حرکت کرده و او را راهنمایی کند.
موسی)ع( به محضر شعیب)ع( می رسد و دختر جواِن شعیب به رمز 
به اطالع پدر  را  با وی  ازدواج  به موسی و  راز، عالقه مندی خودش  و 
جوان  این  است  مناسب  چه  که  می دهد  پیشنهاد  پدر  به  او  می رساند. 
برومند و پاک و توانمند برای انجام چوپانی اجیر گردد و اعالم می کند که:

»إِنَّ َخْیَر َمِن استأجرت الَقِویُّ االمین؛ این جوان بهترین کسی است 
که می توانی اجیر کنی چه اینکه او جوانی قدرتمند و پاکدامن است.« 

)قصص، 26(
پدر با شنیدن این اوصاف از عالقه مندی دختر به ازدواج و وصلت با 
موسی)ع( مطلع می شود و به موسی)ع( پیشنهاد ازدواج با دخترش و به 
عهده گرفتن وظیفه چوپانی را می دهد و موسای جوان نیز شاکر درگاه 
خداوند که آرزوها و خواسته های وی را اجابت کرده، به شعیب جواب 
مثبت می دهد و این گونه عشقی پاک، زمینه وصلتی نیکو می گردد و این 
همسر و شوهر عاشق تا پایان عمر به پای هم می مانند و با وجود همه 
سختی های زندگی پیامبر عظیمی چون موسی)ع(، در درون خانه آن دو، 

آرامش و آسایش و عشق و صفا موج می زند.
عشق خدیجه و پیامبر)ص( نیز این گونه عشقی است. خدیجه آن 
بانوی بزرگ و پاکدامن با وجود همه خواستگاران نام و عنوان دار، به دنبال 
جوانی است برازنده، پاک، عفیف و خداباور و در مناجات هایش از خداوند 
چنین همسری را طلب می کند. اوصاف جوان برومند هاشمی، در مکه 
دهان به دهان واگو می شود. خدیجه برآورده شدن آمال و آرزوهایش را 
در کنار محمد)ص( می جوید چه اینکه همه آنچه طالب است از ایمان، 
جوانمردی، فتوت و دلبری در او شنیده است. مدتی طالب دیدار اوست تا 
اینکه روزی به دیدار نایل می گردد و واقعاً محمد)ص( را شایسته همسری 
بلکه سروری می یابد ولی بانویی چون خدیجه، کسی نیست که به یک 
نظر دل ببازد و زمام اختیار از کف بدهد. او باز هم در پی کسب آگاهی 
بیشتر از خصوصیات و اخالق و رفتار نواده عبدالمطلب است و از این رو 
به او پیشنهاد شرکت در تجارت می دهد و در سفر تجاری، امین ترین 
تا در  و زیرک ترین غالم خودش - میسره - را همراه وی می فرستد 

گزارش  به وی  بازگشت،  هنگام  به  و  داشته  نظر  زیر  را  او  طول سفر 
دهد. به هنگام بازگشت کاروان، میسره گزارش های شوق آفرین فراوانی 
ازدواج  بر  قطعی  تصمیم  را  خدیجه  که  طوری  به  می دهد  خدیجه  به 
و  امین  باایمان،  برومند،  وقتی جوان  او  پیامبر)ص( حاصل می شود.  با 
توانمندی چون نواده عبدالمطلب را می یابد و با گزارش های گوناگون از 
شایستگی های ویژه و منحصر به فرد او مطلع می گردد، به پیامبر پیشنهاد 

ازدواج می دهد و خودش و همه اموالش را به او می بخشد.
آن  متقابل  عالقه  و  خدا)ص(  رسول  به  خدیجه  صادقانه  عشق 
حضرت به خدیجه مثال زدنی است. خدیجه به مدت بیست و پنج سال 
نه همسر پیامبر که کنیز او می گردد و پیامبر نیز نه تنها در طول عمر 
وی بلکه تا آخر عمر خود و سال ها بعد از وفات خدیجه، هر گاه او را به 
یاد می آورد، در حسرت روزهای خوش با وی، غم و اندوه وجودش را فرا 
می گیرد. این عشق آگاهانه است که جز عفت، پاکدامنی، گذشت، ایثار و 

همکاری در طریق بندگی ثمری ندارد.

مثال هوس شعله ور
و  دیده  را  نونهالی  برده فروشان  بازار  در  همسرش  و  مصر  عزیز 
خریده اند به امید آنکه غالمی ارزشمند گردد یا شاید او را به فرزندی 
بپذیرند. با رشد یوسف و پا نهادن وی در سنین جوانی، متأسفانه همسر 
عزیز مصر از دایره عفت و پاکدامنی تجاوز می کند و به هوا و هوس خود 
اجازه شعله ور شدن می دهد. او که همسر دارد و باید قلب و عشق خود 
را به همسرش اختصاص دهد، در پی هوس خود، به یوسف دل می بندد 
و این هوس شعله ور، زمام اختیار از کف او می رباید. در اینجا برعکس 
عشق ناب و پاک، فسادزایی و گستاخی و پرده دری رخ می دهد. بعد از 
را  نهایی اش  نقشه  ناکام می شود،  زلیخا در جذب و جلب یوسف  آنکه 
طرح می کند و یوسف را به خلوتگاه مطمئنی می کشاند و او را به خویش 

می خواند. یوسف)ع( به سنت همیشگی خداوند تصریح می کند:
»اِنَُّه ال ُیْفلُِح الظالمین.« )یوسف، 23(

سنت خداوند بر آن است که کسانی که از حدود او تجاوز کنند و به 
ظلم و گناه آلوده گردند، به فالح و پیروزی نرسند. عشق ورزیدن به زنی 
که همسر دارد و اجابت دعوت او، ظلم است و ظلم عاقبت ندارد. و بعد، 

از صحنه گناه فرار می کند. 
متأسفانه هوس شعله ور چنان وجود زلیخا را فراگرفته که جز وصال 
جسمی محبوب را نمی خواهد و حتی رسوا شدن نزد خاص و عام او را از 

پیگیری خواسته نامشروعش باز نمی دارد. 

3. جواز وصال جویی در عشق ناب و وجوب عفت ورزیدن 
در هوس شعله ور

عشق پاک و ناب، عشقی است که کوشش در راه وصال آن پسندیده 
و ارزشمند است و سزاوار که بنده از خداوند رسیدن به وصال را بطلبد و 
سعی و کوشش برای وصال، عبادت به حساب آید اما از هوس شعله ور 
آن،  برابر  در  مقاومت  و  آن، ظلم عظیم  اجابت  و  برد  پناه  به خدا  باید 

مجاهده بی نظیر است. 
حدیث زیر ناظر به هوس شعله ور است:
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»مجاهِد شهید در راه خدا، اجرش از کسی که امکان اجابت هوس 
برایش مهیا باشد ولی عفت ورزد، بیشتر نیست. چنین انسان عفیف و 
آید.«)نهج البالغه،  حساب  به  مالئکه  زمره  از  است  نزدیک  پاکدامنی 

حکمت 474(
و  گستاخی  پرده دری،  اوج  حق تعالی  زلیخا،  و  یوسف  داستان  در 

بی حیایی اجابت کننده هوس شعله ور را نشان می دهد.
پاکدامنی  و  عفت  طالب  تنها  نه  مدعی عشق  شعله ور،  در هوس 

محبوب نیست بلکه او را بی حریم می خواهد.
یکی از قربانیان هوس شعله ور می گوید:

»همیشه با خود می گفتم: چرا او دوست ندارد من وقار و سنگینی 
خود را حفظ کنم و اصرار دارد که با دوستی خارج از ضابطه با او، شخصیت 

و ارزشم را پایین آورم.«)فریب خوردگان، ص 22(
عاشق حقیقی نه خودش برای رسیدن به وصال به ظلم و گناه آلوده 
می گردد و نه محبوب را به سوی ظلم و گناه سوق می دهد. مدعیانی 
نیز  را  نمی کنند و محبوب  را رعایت  الهی  که در عشق ورزیدن، حدود 
بی پروا می خواهند، عاشق نیستند بلکه هرزگانی هستند در پی کامجویی 

و برآوردن هوس های شعله ورشان.
افتاده،  مدعیان عشق  این  از  یکی  دام  به  مدتی  که  جوانی  دختر 

می گوید:
»هفده ساله بودم که نامه ای به دستم داد. او را قباًل دیده بودم ولی 
احساس خاصی نسبت به او نداشتم اما در نامه اش به من اظهار عشق 
شدید کرده و وعده های زیادی داده بود که به من عالقه فراوان دارد و 
در آرزوی ازدواج با من است. نامه های بعد را روزهای بعد، از او دریافت 
کردم ]و باالخره به او عالقه مند شدم و باب رابطه بین ما باز شد [تا اینکه 
فهمیدم او جوان هرزه ای است که . .. .  وقتی به واقعیت پی بردم، او را از 
انصراف خود آگاه کردم ولی او به پخش شایعه علیه من پرداخت و . .. و 

حاال تهدید می کند که اگر بخواهی با کسی دیگر ازدواج کنی، نامه ها و 
عکس تو را که دارم به او نشان می دهم و . ..«)مجله خانواده، شماره دوم، 

سال اول، آذر 70، ص 36(
مدعیانی که دم از عشق می زنند ولی با محبوب خود دور از چشم 
به  را  و محبوب خود  برقرار می کنند  رابطه غلط  او  و  مادر خود  و  پدر 
مجالس مختلط می برند و با دیگران آشنا می کنند و . ..، این گونه افراد 
با  باشد،  آنها  در  ناب  عشق  اگر  هوس بازند.  هرزه های  بلکه  عاشق  نه 
رعایت حرمت و شخصیت طرف مقابل، در اولین قدم با پدر و خانواده او 
مسئله را مطرح می کند و به کسب آگاهی عمیق تر از یکدیگر می پردازند 
از  بعد  و  می کنند  صحبت  هم  با  حضوری  و  خانوادگی  جلسه  چند  و 
بررسی همه جوانب، چنانچه همدیگر را مناسب تشخیص دادند، ازدواج 
می کنند. دعوت کنندگان به رفاقت های نامشروع و آمد و رفت های غلط 
و تهدیدکنندگان و . .. هوس بازان شیطان صفتند نه عاشقان فرشته صفت.

کسانی که از انسانیت، شرافت و کرامت بویی برده اند، گرچه دنبال 
لذت هم هستند ولی آنها را با حفظ حرمت و کرامت و شرافت انسانی 
خود می طلبند و حاضر نیستند برای رسیدن به لذت های خود، شرافت و 
حرمت و انسانیت خود را لکه دار کنند. این گروه، تحمل گرسنگی جنسی 
را بر لذت بردن از خوان پهن شده در مزبله ترجیح می دهند و به هیچ وجه 

حاضر نیستند برای لحظه ای کنار چنان سفره ای بنشینند.

4- ایثارگری عشق و سلطه جویی هوس؛
و  آسایش  طالب سعادت،  و  معشوق  محّب  را  عاشق  پاک،  عشق 
آرزوی اوست ولی  بار می آورد و گرچه وصال محبوب غایت  او  کمال 
حاضر است برای رضای محبوب حتی از این وصال چشم بپوشد و هر 
چه دارد در راه محبوب ایثار کند و فقط به تمنای وصال بسنده نماید. او 
محبوب را نه برای خواهش دل خودش، بلکه برای کماالتی که در او 
هست، می طلبد و می خواهد در کنار وی و به کمک او راه بندگی را بپوید 
و با انس و آرامش حاصل از همسری او، در بندگی کوشاتر باشد؛ ولی 
هوس بازاِن مدعی عشق، در پی جستن رضای دل و کام خویش هستند 

نه کام دادن به محبوب.
»جوهر عشق، رنج بردن برای چیزی و پروردن آن است. عاشق 
است  ایثارگری  آماده  و  می کند  مسئولیت  احساس  معشوق  به  نسبت 
ولی مدعی عشق به جای احساس مسئولیت نسبت به معشوق، در پی 
سلطه جویی و تملک اوست. در آنجا که احترام است، استثمار نیست.«)هنر 

عشق ورزیدن، اریک فروم، ترجمه پوری سلطانی، ص 41(
چه زیبا گفته است شاعر:

ای کاش که معشوق زعاشق طلب جان می کرد 
 تا که هر بی سر و پایی نشود یار کسی 

از  صادقانه  محبت  شناسایی  برای  معیاری  می تواند  زیر  داستان 
خواهش نفسانی باشد.

ارادت  ثروتمند  و  مؤمن  مردی  به  مؤمن  و  فقیر  مردی  گفته اند 
داشت زیرا او را در ایمان صادق می دانست. روزی به حاجت نزد دوست 
ثروتمندش رفت و دوست ثروتمند که بارها از وی ابراز ارادت دیده بود، 
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در مقام امتحان وی برآمد و با اینکه می توانست خواسته وی را برآورد، 
ولی اجابت نیازش را رد کرد. مدتی گذشت و در ارادت مرد فقیر نسبت 
به خود خللی ندید. دو بار دیگر نیز تقاضا و عرض حاجت دوست فقیرش 
را به عمد رد کرد ولی در دوستِی وی خللی مشاهده نکرد. بعد از بار سوم 
روزی به او گفت: ای دوست، سه بار به من عرض حاجت کردی و هر 
سه بار تو را جواب رد دادم با اینکه می توانستم خواسته ات را برآورده سازم 
و خودت هم بر توانایی من عالم بودی ولی در این مدت و با وجود این 
سه بار نامهربانی من، در دوستی تو نسبت به خود خلل و نقصانی نیافتم. 

علت چه بود؟
برای صفات  بلکه  خودم  برای  نه  را  تو  من  داد:  جواب  فقیر  مرد 
تو  نکردن  اجابت  لذا  و  می داشتم  دوست  می شناختم،  که  متعالی ات 
خواسته های مرا، در آن محبت خللی ایجاد نمی کرد. اگر تو همین گونه 
بارها هم مرا رد کنی باز هم تو را به خاطر کماالت وجودی ات دوست 

خواهم داشت.
اگر عشق، ناب و پاک و ناشی از شناخت و مبتنی بر کماالت نفسانی 
باشد، به هیچ وجه نه از بین می رود و نه نقصان می یابد هر چند که از 
محبوب نامهربانی ها ببیند و چنین عاشقی ایثار و فداکاری و جلب رضایت 

محبوب را بسیار بیشتر از وصال وی دوست می دارد.

5- عشق ناب، طریق عشق حقیقی است؛
عشق به کمال مطلق و یگانه بی نظیر و جمال جمیل وی در نهاد 
از آن عشق مطلق است.  انسان ها هست و عشق ناب، مظهری  همه 
عاشق در عشق ناب و پاک، در محبوب خود رنگ و بوی محبوب مطلق 
را می یابد و بدو عشق می ورزد و عشق به او برایش رشدآور است. به 
او روح تازه می دمد و قوت و قدرت او را چندین برابر می کند. تنبلی و 
سستی را از او دور می سازد و نشاط و شادابی و کوشش را جایگزین آن 
می گرداند. بینش او را نسبت به جهان تغییر می دهد و زیبایی مطلق را در 

چهره زیبای محبوب می بیند.
چنین عاشقی با عشق ورزیدن، خود را وسعت می بخشد و توانمندتر 
می سازد. این عاشق برای رسیدن به معشوق صبوری می کند و همچون 
فرهاد سال ها تیشه به کوه می زند. عشق ناب اگر شوریدگی می دهد، توان 
صبوری هم می دهد. اگر هیجان زندگی می دهد، توان تحمل فراق برای 

وصال نهایی را هم می دهد.
و  تحمل  تاب  که  هیجان زده اید  دلدادگی  این  خاطر  به  چنان  اگر 

طاقت صبوری را ندارید، این دلدادگی عشق نیست.
ای برادر و خواهر مدعی عشق، در خود بنگر، آیا از آن دم که خود 
را عاشق یافته ای، به خداوند، معنویات، خدمت به خلق، کار و کوشش و 
تالش، احترام گذاشتن به اطرافیان، رقت قلب و صفای نفس نزدیک تر 

شده ای؟!
این جمله امام سجاد، داستان عشق واقعی را به ما نشان می دهد:

»اللهم ارزقنی ُحبَّک و حبَّ من ُیِحبَُّک و حبَّ کلَّ عمِل ُیوصلنی الی 
قربک« )مناجات محّبان(

حّب خدا، حب محبوب خدا)مؤمنان و بندگان غیر ظالم خدا( و حب 

هر عمل صالحی که انسان را به خدا می رساند. این سه با هم و در یک 
راستایند. اگر محبتی در این راستا نیست، عشق ناب نیست بلکه هوس 

شعله ور می باشد.
بسیار شنیده اید که جوان تنبل، کسل، بداخالق، فراری از مسئولیت 
و وظیفه و . .. عاشق شده و به ناگاه همه آن اخالقیات و روحیات ناپسند از 
او رخت بربسته و به عکس آنها متخلّق شده است. او صبح زود از خواب 
برمی خیزد، بعد از انجام عبادت صبحگاهی با نشاط و عالقه دنبال کار و 
کسب می رود. حرمت پدر و مادر و اطرافیان را نگه می دارد و به دیگران 
عشق می ورزد و . .. اینها همه نشانه عشق پاک اوست و این عشق پاک 
آثار مثبت فراوان دیگری در پی خواهد داشت؛ پس مناسب است که هر 
جوانی در خلوت خود با خدا از او عشق بخواهد، عشق به بندگانی که 
شایسته محبوب واقع شدن هستند و محبوبی که شایسته عشق ورزیدن 
باشد. تقاضای محبوب رعنا، باکماالت، مؤمن، جوانمرد، پاکدامن، عفیف 
خدا  از  نماز  قنوت  در  است  شایسته  که  است  ارزشمندی  آرزوی   ،.. و . 
خواسته شود و در روایات از معصومین رسیده که یکی از مصداق های 
 ».. حسنًة و فی االخرة حسنةً .  الدنیا  آتنا فی  دنیا در دعای »ربنا  حسنه 
همسر شایسته است. پس ای جوانان عزیز، ای عزیزانی که هنوز سامان 
نیافته اید، در قنوت نمازتان با تضرع و التماس از خداوند معشوقی بخواهید 
که تا آخر عمر شایسته عشق ورزیدن باشد و مونسی که در تمام لحظات 

زندگی از مصاحبت با او لذت ببرید.
بنابراین عشق ناب بجویید و اگر یافتید، قدر آن را بدانید که عشق 
در هر حال سازنده و رشددهنده است و معشوق تعالی دهنده، عشق ناب، 
هم آمدنش و هم رفتنش کمال زاست؛ آمدنش »مولوی« خلق می کند و 

از دست دادنش »شهریار«. )مجله پیام زن، شماره 126، ص 57(
و در آخر آنکه، عشق ناب زیرمجموعه عشق به کمال مطلق است و 

هیچ گاه بر عشق به کمال مطلق غلبه نمی کند.
قرآن می فرماید:

»آنان که مؤمن هستند، عشق شان به خدا شدیدتر از همه عشق های 
دیگرشان است.« )بقره، 165(

به حدی است  این دلبستگی شما  و  به محبوبی دل بسته اید  اگر 
که برای وصال حاضرید بندگی خدا را کنار نهید، این عشق ناب نیست 
بلکه هوس شیطانی است. عشق ناب در راستای عشق به کمال مطلق 

و زیرمجموعه آن است.
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 م- امیدوار
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اشاره: 
سخنان  از  آن  در  می توان  که  جاهایی  جذابترین  از  یکی 
گوناگون سراغ گرفت متون ادبی و کالم شاعران و نویسندگان 
است. هر موضوع را به شکلهای گوناگون می توان بیان کرد اما در 

لباِس سخن ادبی حالوت و گیرایی بیشتری دارد.
طبعاً در متون ادبی بویژه متنهای گذشته و سنتی ما نمی توان 
موضوع خانواده را به شکلی یکجا و منسجم دید اما به شکل جداگانه 
ارکان مختلف خانواده مورد توجه و توصیف شاعران و نویسندگان 
قرارگرفته است. پدر، مادر و فرزند سه رکن خانواده هستند که 
برخی از ادیبان ما با نگاه و دیدگاه خویش به آن پرداخته اند. از 
آنجایی که در جامعۀ سنتی و گذشتۀ ما با حفظ شأن و احترام به 
دیگر ارکان خانواده، پدر یا به عبارتی مرد مهمترین رکن و مدیر 
خانواده است توجه بیشتر به مرد و پدر بیشتر است و اندرزها و 
توصیه ها به مرد نسبت به دیگران بیشتر به چشم می خورد اما این 
اندرزها و توجهات برای دانستن آن است که مرد چگونه خانه و 

خانواده را اداره کند و زن و فرزند خویش را پاس بدارد.

زن
زن غیر از شخصیت و هویت نوعی و انسانی خود، در زندگی مشترک 
دو شخصیت دارد: همسر بودن و مادر بودن.  در ادبیات ما آنجا که به نقش 
مادری پرداخته می شود عموماً با ستایش و نکوداشت مادر مواجهیم و حریم 
و حرمت مادر آنچنان واالست که همه، زبان به تکریم او گشوده اند؛ اما 
در پرداختن به نقش همسری  نگاه به زن تفاوتهایی دارد. نگاه شاعرانی 
که به توصیف زن پرداخته اند هم واقع گراست و هم آرمانگرا. آنجا که به 
واقعیت نگریسته اند هم خوبیها را گفته اند و هم با توجه به نگاه گذشتگان 
و موقعیت زن در جامعۀ قدیم ضعفها را ذکر کرده اند. در نگاه آرمانگرا زنی 
را وصف و ستایش کرده اند که موجودی متعالی، مهربان، مربی و مردمدار 
است. ما در اینجا مهمترین صفات و نیکیهای زن را از زبان برخی شاعران 

بیان می کنیم.
چنین  را  زن  صفات  از  برخی  هفتم  قرن  حکیم  سخنور  سعدی 
برمی شمارد: فرمانبری از شوهر، پارسایی، موافقت و سازگاری، غمگساری، 

دوستی با همسر، مستوری و زیبایی، صفا و یکدلی:  
 زن خوب فرمانبر پارسا
کند مرد درویش را پادشا
برو پنج نوبت بزن بر درت
چو یاری موافق بود در برت

همه روز اگر غم خوری غم مدار
چو شب غمگسارت بود در کنار
ِکرا خانه آباد و همخوابه دوست

خدا را به رحمت نظر سوی اوست
چو مستور باشد زن و خوبروی

به دیدار او در بهشت است شوی
کسی بر گرفت از جهان کام دل

 که یکدل بَود با وی آرام دل
انسان طبعاً زیبایی را دوست دارد و در نگاه نخست شاید بیش از هر 
عاملی دیگر زیبایی زن، مرد را به سوی خود بکشاند اما صفات و عوامل 
کارساز دیگری هستند که پایداری و آرامش زندگی را سبب می شوند؛ زیرا 
زیبایی نسبی است و کسانی دیگر هم هستند که از کسی که ما او را زیبا 
می دانیم زیباتر باشند. در چنین حالتی آن صفات نیک زن است که باعث 

قوام و دوام زندگی و خانواده می شود: 
اگر پارسا باشد و خوش سُخن

نگه در نکویی و زشتی مکن
زن خوش منش دل نشان تر که خوب

که آمیزگاری بپوشد عیوب
ببُرد از پری چهرۀ زشت خوی

زن دیو سیمای خوش طبع، گوی
چو حلوا خورد سرکه از دست شوی

نه حلوا خورد سرکه اندوده روی
بر آن بنده حق نیکویی خواسته است
که با او دل و دست زن راست است

واقعیت زندگی آن است که همۀ مردم یکسان نیستند و نمی توان توقع 
داشت که همه خوب باشند. این خوبی یا بدی در هر دو نوع زن و مرد وجود 
دارد. در کنار صفات خوب، کسانی نیز برخی صفات منفی و ناسازگار دارند. 
این صفات یا ذاتاً در وجود کسی هست یا براثر نبود شناخت کافی زن و مرد 
از یکدیگر و هم ُکفو نبودن به تدریج در زندگی بروز می کند و اسباب تلخی 

و ناآرامی محیط خانواده را فراهم می سازد: 
دالرام باشد زن نیک خواه
ولیکن زن بد، خدایا پناه!

چو طوطی کالغش بود هم نفس
غنیمت شمارد خالص از قفس

سر اندر جهان نِه به آوارگی
وگرنه بنِه دل به بیچارگی

تهی پای رفتن به از کفش تنگ
بالی سفر به که در خانه جنگ

به زندان قاضی گرفتار به
که در خانه دیدن بر ابرو گره

دِر خرمی بر سرایی ببند
که بانگ زن از وی برآید بلند 

معمول زندگی بویژه در جامعۀ ما آن است که مرد در ازدواج پیش قدم 
می شود و به خواستگاری می رود؛ به همین سبب در مرحلۀ نخست بیشتر 
توصیه ها برای انتخاب همسر خطاب به مرد است که چگونه زنی را انتخاب 
کند. البته که اختیار و پذیرش از جانب زن است و در عرف زندگی نیز دیده 
می شود که گاهی جوانی پس از چندین بار رفتن به خواستگاری موفق به 
ازدواج می شود؛ زیرا زن با اختیار خود خواستگاران را نپذیرفته است. زندگی 
گذشته و تجربۀ کهن ساالن نشان می دهد که سازگاری و مدارا در زندگی 
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گذشتگان بسیار بیش از زندگی امروز بوده و کمتر زندگی ای به جدایی و 
طالق می کشیده است. در کنار عوامل متعدد به نظر می رسد که پذیرش 
توصیه و سفارش بزرگان و کاردیدگان در امر انتخاب همسر، اهمیت دادن 
بیشتر به زندگی، داشتن حرمت و قداست خانواده، مستوری و حیا بنیان 
خانواده های قدیم را بسیار محکمتر و پایدارتر کرده بود و لذت زندگی دوام 
بیشتری داشت. به هر حال توصیه هایی از نگاه سخنوران در انتخاب همسر 
و رفتار با او پس از ازدواج مورد توجه بوده است؛ چنانکه اوحدی مراغه ای در 

مثنوی جام جم خود سروده است:
زن دوشیزه خواه و نیک نژاد
تا تو را بیند و شود به تو شاد

چونکه پیوند شد، به نازش دار
بر سِرخانه سرفرازش دار

تو در آیی ز در، سالمش کن
او درآید، تو احترامش کن

صاحب رخت و چیز دار او را
پیش مردم عزیز دار او را

از همین اشعار برمی آید که زنان در جامعۀ سنتی قدیم کمتر باسواد 
بودند و بنا به دیدگاه و رفتار مردم آن زمان شاید حقی در این باره نداشتند 
و آنچه را الزم بود بیاموزند یا در خانۀ پدر می آموختند یا پس از رفتن به 

خانۀ شوهر:
از سخنهای خوب و گفتن خوش

به نماز و به طاعتش درکش 
اوحدی مراغه ای در ادامه ابیاتی را می آورد که طبق آنها نکته های 
دقیق رفتاری و روان شناسانه ای را مرد باید در زندگی و رفتار با همسرش 
رعایت کند تا کانون خانواده گرم و آرام بماند؛ نکته هایی مانند پرهیز از 
نصیحت بیجا، خوش رفتاری با بستگان و خویشان زن، یک کیسه بودن 
با او و نداشتن طمع به اموال اختصاصی او، تقوا و پرهیز از چشم داشتن 

به دیگران :
میُکن ار بینی از خرد نورش

به نصیحت ز بام و در دورش 
دل خویشان او مدار ُدَژم

هر یکی را به قدر می خور غم 
تا ز لطف تو شرمسار شود
 به مراد تو سازگار شود 

با زن خویشتن دو کیسه مباش
وانچه دارد به سوی خود متراش 

زن چو داری، مرو پی زِن غیر
چون روی در زنت نمانَد خیر 

این نه عدلست و این نه داد، ای مرد
خانۀ خود مده به باد، ای مرد 

هر که غیرت نداشت دینش نیست
 آن ندارد کسی که اینش نیست  

مادر
همانطور که در آغاز گفته شد نگاه و بیان نسبت به مادر همیشه مثبت 
است و حق هم چنین است اما در رفتار آدمیان در سنین مختلف بویژه در 
نوجوانی یا جوانی گاهی رفتاری سر می زند که باغث دل شکستن و نگرانی 
و غم مادر می شود. سعدی در گلستان، علت یکی از این رفتارها و پاسخ 

مادر را چنین بیان می کند:
»وقتی به جهل جوانی، بانگ بر مادر زدم. دل آزرده به کنجی نشست و 

گریان همی گفت: مگر ُخردی فراموش کردی که درشتی می کنی؟  
چه خوش گفت زالی به فرزند خویش

چو دیدش پلنگ افکن و پیلتن   
گر از عهد ُخردیت یاد آمدی

که بیچاره بودی در آغوش من
 نکردی در این روز بر من جفا

که تو شیرمردی و من پیرزن« 
حکایات فراوانی از رفتار بسیار مؤدبانه و خداپسندانۀ بزرگان و نامداران 
در قبال مادر شنیده یا خوانده ایم. رفتارهایی که هم درس آموز بوده و هستند 
اثرگذار بوده اند. عطار نیشابوری در کتاب تذکره االولیاء که دربارۀ  و هم 
زندگی و احوال گروهی از بزرگان دین و عرفان است دربارۀ بایزید بسطامی 
صوفی نامدار قرن سوم هجری آورده است: »نقل است که چون مادرش به 
دبیرستان)= محل تعلیم، مکتب خانه( فرستاد، چون به سورۀ لقمان رسید، 
و به این آیت رسید »اَن اشُکرلی َو لِوالَِدیک« خدای می گوید مرا خدمت 
کن و شکر گوی، و مادر و پدر را خدمت کن و شکر گوی. استاد معنی این 
آیت می گفت. بایزید که آن بشنید بر دل او کار کرد. لوح بنهاد و گفت: 
استاد مرا دستوری)= اجازه( ده تا به خانه روم و سخنی با مادر بگویم. استاد 
دستوری داد. بایزید به خانه آمد. مادر گفت: یا طیفور به چه آمدی؟ مگر 
هدیه ای آورده اند، یا عذری افتاده ست؟ گفت: نه که به آیتی رسیدم که حق 
می فرماید، ما را به خدمت خویش و خدمت تو. من در دو خانه کدخدایی)= 
خدمت( نتوانم کرد. این آیت بر جان من آمده است. یا از خدایم در خواه 
تا همه آِن تو باشم، و یا در کار خدایم کن تا همه با وی باشم. مادر گفت: 
ای پسر تو را در کار خدای کردم و حق خویشتن به تو بخشیدم؛ برو و خدا 

را باش«. 
دعا و رضایت مادر چراغ راه فرزند و سبب توفیق او در زندگی است. 
اینکه از در کالم شریف نبوی بهشت را در زیر گام مادران می داند نشان از 
اهمیت بسیار و تأثیرگذاری بی همانند رضا و خشنودی و دعای مادر است. 
در ادامۀ سخن عطار در مورد بایزید بسطامی به همین مورد و چشم به 
راهی مادر و اثرگذاری توجه او برمی خوریم که می نویسد: »پس چون برفت 
و مدینه زیارت کرد امرش آمد به خدمت مادر بازگشتن. با جماعتی روی به 
بسطام نهاد. خبر در شهر اوفتاد؛ اهل بسطام به دور جایی به استقبال شدند. 
بایزید را مراعات ایشان مشغول خواست کرد، و از حق بازمی ماند. چون 
نزدیک او رسیدند، شیخ قرصی از آستین بگرفت و رمضان بود. به خوردن 
ایستاد. جمله آن بدیدند، از وی برگشتند. شیخ اصحاب را گفت: ندیدند. 
مساله ای از شریعت کار بستم همه خلق مرا رد کردند. پس صبر کرد تا شب 
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درآمد. نیم شب به بسطام رفت؛ فرادِر خانۀ مادر آمد؛ گوش داشت. بانگ 
شنید که مادرش طهارت می کرد و می گفت: بار خدایا! غریب مرا نیکو دار و 
دل مشایخ را با وی خوش گردان و احوال نیکو او را کرامت کن. بایزید آن 
می شنود. گریه بر وی افتاد. پس در بزد. مادر گفت: کیست؟ گفت: غریب 
توست. مادر گریان آمد و در بگشاد، و چشمش خلل کرده بود و گفت: یا 
طیفور. دانی به چه چشم خلل کرد؟ از بس که در فراق تو می گریستم و 

پشتم دو تا شد از بس که غم تو خوردم«. 
خدمت به والدین بویژه مادر بر هر کاری مقدم است. یکی از بارزترین 
اسوه ها در این باره جناب اویس َقرنی است که در زمان پیامبر اکرم )ص( در 
یمن بود و به سبب پرستاری و خدمتکاری به مادرش تنوانست حضوری به 

خدمت آن حضرت برسد ولی از شیفتگان و مؤمنان به پیامبر بود. با تأثیر از 
چنان الگوهایی کسانی چون بایزید نیز همین نکته را در زندگی خود به کار 
بسته اند. چنانکه در ادامۀ شرح حال او آمده است: »نقل است که شیخ گفت: 
آن کار که بازپسیِن کارها می دانستم، پیشیِن همه بود، و آن رضای والده بود.  
و گفت: آنچه در جمله ریاضت و مجاهده و غربت و خدمت می ُجستم، در آن 
یافتم که یک شب والده از من آب خواست. برفتم تا آب آورم، در کوزه آب 
نبود و بر سبو رفتم نبود، در جوی رفتم آب آوردم. چون بازآمدم در خواب 
شده بود. شبی سرد بود. کوزه بر دست می داشتم. چون از خواب درآمد آگاه 
شد. آب خورد، و مرا دعا کرد که دید کوزه بر دست من فسرده بود. گفت: 
چرا از دست ننهادی؟ گفتم: ترسیدم که تو بیدار شوی و من حاضر نباشم.  
پس گفت: آن در  فرانیمه کن.  من تا نزدیک روز می بودم تا نیمه راست بَود 

یا نه؟ و فرمان او را خالف نکرده باشم«.  

فرزند

کانون زندگی انسان با فرزند همیشه گرم و تازه است. فرزند نعمتی 
است که خداوند کریم با اهدای آن به پدر و مادر، باعث دلخوشی، استمرار 
و نشاط و تحرک آنان می شود. این نعمت نیز برای ثمردهی بهتر و بیشتر 
نیاز به مراقبت و تربیت و رعایت آدابی دارد. پدر و مادر آرزومند سعادت و 
خوشبختی و ترقی و شخصیت فرزند خود هستند و بنابراین معمواًل همراه 
با تأمین نیازهای زندگی او در مراحل مختلف زندگی با زبان نصیحت او را 
به پیمودن راه درست و رعایت آیین زندگی فرا می خوانند. در زندگی سنتی 
و باصفای گذشته پذیرش نصیحت و خیرخواهی نیز از جانب فرزندان بسیار 

بیشتر از امروز بوده است.
نظامی گنجوی شاعر داستان پرداز پنج گنج، در مثنوی هفت پیکر 

فرزند خود را چنین اندرز می دهد و از او می خواهد که با نیکنامی زندگی 
کند، همنشین و دوست خوب برگزیند و از نشست با کسانی که اهل زشت 

کاری هستند پرهیز کند:
ای پسر هان و هان تو را گفتم
که تو بیدار شو که من خفتم
سّکه بر نقش نیکنامی بند

 کز بلندی رسی به چرخ بلند
همنشینی که نافه بوی بود
خوبتر زانکه یافه گوی بود

عیب یک همنشست باشد و بس
کافکند نام زشت بر صد کس

او سپس می گوید که راه زندگی هموار نیست و باید با چشمانی باز و با 
شناخت راه، در آن قدم گذاشت، به اندازۀ توان و تحمل بار زندگی را برداشت 
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»وقتی
 به جهل جوانی، 

بانگ بر مادر زدم. 
دل آزرده به 

کنجی نشست 
و گریان همی گفت:

 مگر ُخردی 
فراموش کردی که
 درشتی می کنی؟ 

)سعدی(
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و از سختی ها نباید ترسید و صبور باید بود:
رقص مرکب مبین که رهوارست

راه بین تا چگونه دشوارست
گر بر این ره پری چو باز سپید
دیده بر راه دار چون خورشید

خاصه کاین راه راه نخچیر است
آسمان با کمان و با تیر است
بار چندان بر این ستور آویز
که نماند بر این گریوۀ تیز

چون رسد تنگیئی ز دور دو رنگ
راه بر دل فراخ دار نه تنگ

بس گره کو کلید پنهانی است
 پس درشتی که در وی آسانی است

ای بسا خواب کو بود دلگیر
واصل آن دل خوشیست در تعبیر
گرچه پیکان غم جگر دوزست
ِدرع صبر از برای این روزست
عهد خود با خدای محکم دار
دل ز دیگر عالقه بی غم دار

چون تو عهد خدای نشکستی
عهده بر من کز این و آن رستی

تا جوانی و تندرستی هست
آید اسباب هر مراد به دست
تو که سرسبزی جهان داری
ره کنون رو که پای آن داری
در ره دین چو نی کمر بربند
تا سرآمد شوی چو سرو بلند

نانی از خوان خود دهی به کسان
 به که حلوا خوری ز خوان خسان 

جامی از نامداران قرن نهم و صاحب هفت اورنگ دیگر شاعری است 
که پدرانه و مشفقانه فرزند خود - و در حقیقت هر فرزندی- را بسیار متین و 
آرام و با در نظر گرفتن آداب نصیحت گفتن و نصیحت شنیدن اندرز می دهد 
و از او می خواهد که با شنیدن پند و اندرز و کسب دانش آنها را به کار بندد: 

بیا اي جگر گوشه فرزند من
 بنه گوش بر گوهر پند من

صدف وار بنشین دمي لب خموش
چو گوهر فشانم به من دار گوش
شنو پند و دانش به آن یار کن
چو دانستي آنگه به آن کار کن

ز گوش ار نیفتد به دل نور هوش
چه سوراخ موش و چه سوراخ گوش
به دانش که با آن کنش یار نیست

به جز ناخردمند را کار نیست
جامی با وجود آنکه خود فردی دانا، باتجربه و آگاه به تربیت بوده باز 
با نقل از دیگران می کوشد ضمن تواضع تأثیر سخن خود را بیشتر کند و 
سفارش خود را مستند به سخن بزرگان در حوزۀ تعلیم و تربیت دین می کند 
و از فرزند می خواهد تا با صداقت و دلی صاف و اتکا به خداوند با بندگان 

خدا به انصاف و همراه با روشندلی و مهربانی رفتار کند:
بزرگان که تعلیم دین کرده اند

به ُخردان وصیت چنین کرده اند
که اي همچو خورشید روشن ضمیر

چو صبح از صفا شیوۀ صدق گیر
به هر کار دل با خدا راست دار
که از راستکاري شوي رستگار

به طاعت چه حاصل که پشتت دوتاست
چو روي دلت نیست با قبله راست
همي باش روشندل و صاف راي

به انصاف با بندگان خداي
دم صبحگاهان چو گردان سپهر
بر آفاق مگشاي جز چشم مهر

از آن چرخ را برتري حاصل است
که هر ذره را مهر او شامل است

در طبیعت زندگی است که جوان با جوان نشست و برخاست دارد اما 
حرمت پیران و احترام به بزرگتران از آداب تربیت و نشانۀ ادب و رفتار درست 
جوان است؛ همچنان که به کوچکتران نیز باید به چشم احترام نگریست 
زیرا به ظاهر کوچک یا کم سن و سال بودن دلیلی بر کم ارزش بودن یا 

کمتر دانستن نیست:
چو باید بزرگیت پیرانه سر

به چشم بزرگي به پیران نگر
به ُخردان به چشم حقارت مبین

بسا ُخرد، صدِر بزرگي نشین
بود قیمت گوهر از آب و رنگ

چه غم زانکه خرد است نسبت به سنگ
به خصم دروني که آن نفس توست

ز تو بردباري نباشد درست
به درویش محتاج بخشش نماي

فرو بسته کارش به بخشش گشاي
بود او چو لب تشنه کشت و تو میغ

 چرا داري از کشت باران دریغ
تواضع کن آن را که دانشور است
به دانش ز تو قدر او برتر است

بود دانش آب و زمین بلند
ز آب روان کي شود بهره مند

چه خوش گفت دانا که در خانه کس
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چو باشد ز گوینده یک حرف بس 
نگاه به تعلیم و تربیت فرزندان در نزد سخنوران و ادیبان ما تا دورۀ 
معاصر نگاهی نسبتاً یکسو است اما با توجه به مصادیق و نمودهای جدید 
زندگی یا تفاوت در نوع درس خواندن و به مدرسه رفتن تفاوتهایی دارد. 
شاعران و سخنوران ما معمواًل به درس خواندن و گوش سپردن به سخن 
معلم و استاد و دانستن قدر وقت و . .. سفارش می کنند. البته با توجه به نظام 
آموزشی جدید و مشغلۀ جوانان و محصالن امروز و ابزارهای پیشرفته و نوع 
ارتباطات اجتماعی در زندگی امروز به نظر می رسد توجه جوانان به اندرزها 
و سفارشهای بزرگان و دلسوزان تعلیم و تربیت - متاسفانه- کم شده است. 
نمونه هایی از تفاوت سفارش و توصیه را در این ابیات می توان دید که از 

حبیب یغمایی شاعر سنتی دورۀ معاصر)متوفای 1363 شمسی( است:
خرم آن دانش پژوهی کز نخستین روز درس

گوش دل با گفتۀ استاد دانشور کنـد
وقت درس و وقت بازی را نه آمیـزد به هم

در کالس درس، باری، شیطنت کمتـر کنــد
نکته ای گر درنیابد بازپرسد ز اوستاد

حفظ اگر دشوارش اوفتد ثبت در دفتر کند
نثرهای  نغِز با معنی به خاطـر بسپرد

شعـرهای اوستـادان کهـن از بـر کنـد
وقت را قیمـت شناسد، در نبـازد رایگـان
وقت را زر گفتـه اند ،  این گفتـه را باورکند

کامیابی خواهد اندر امتحان خرداد ماه
کامرانی را وداع از ماه شهریور کند

بگذراند از فراز مهر و مه اندیشه اش
گر ز حکمت بال گیرد ور ز دانش پَر ُکند

شخص دانا هیچ با نادان نباشـد  هم طراز
پیش چشم این آیت از قـرآن پیغمبر کند.

پدر
فرزند، کوه  و  گاه زن  تکیه  و  زندگی، سایۀ رحمت  پدر رکن مهم 
بردباری و تحمل سختیها و رود جاری زندگی است. کمتر انسانی است که 
در جایگاه بلند و حق پدر در زندگی تردیدی داشته باشد. اما پدر و پدران 
معمواًل کمتر از خود سخن می گویند. در کالم سخنوران نیز به نسبت کمتر 
به این موضوع پرداخته شده و ایثارگری پدران کمتر به وصف کشیده شده 
است. شواهد و تجربۀ زندگی نیز نشان می دهد که قدر پدر را بیشتر زمانی 
می دانیم که او را از دست داده باشیم. در پایان این گفتار شعری از بانوی ادب 
فارسی شادروان پروین اعتصامی را برای نمونه ذکر می کنیم که می تواند 
زبان حال بسیاری از کودکان و جوانان و فرزندان باشد. امید که قدر این 
گوهر بی بدیل را همیشه بدانیم. پروین در سوگ پدرش یوسف اعتصام 

الملک سروده است:
 پدر! آن تیشه که بر خاك تو زد دست اجل

تیشه ای بود که شد باعث ویرانی من
یوسفت نام نهادند و به گرگت دادند

مرگ، گرگ تو شد، ای یوسف کنعانی من
از ندانستن من، دزد قضا آگه بود

چو تو را برد، بخندید به نادانی من
آن که در زیر زمین، داد سر و سامانت
کاش می خورد غم بی سر و سامانی من
به سر خاك تو رفتم، خط پاکش خواندم
  آه از این خط که نوشتند به پیشانی من

رفتی و روز مرا تیره تر از شب کردی
بی تو در ظلمتم، ای دیدۀ نورانی من

بی تو اشک و غم و حسرت همه مهمان منند
قدمی رنجه کن از مهر، به مهمانی من

صفحۀ روی ز انظار، نهان می دارم

تا نخوانند بر این صفحه، پریشانی من
دهر، بسیار چو من سربه گریبان دیده است

  چه تفاوت کندش، سر به گریبانی من
عضو جمعیت حق گشتی و دیگر نخوری

غم تنهایی و مهجوری و حیرانی من
گل و ریحان کدامین چمنت بنمودند

که شکستی قفس، ای مرغ گلستانی من
من که قدر گهر پاك تو می دانستم

ز چه مفقود شدی، ای گهر کانی من
من یکی مرغ غزلخوان تو بودم، چه فتاد

که دگر گوش نداری به نوا خوانی من
گنج خود خواندی ام و رفتی و بگذاشتی ام

ای عجب، بعد تو با کیست نگهبانی من!  
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به فراموشی سپردن زنانگی زنان،

 نقصان نهضت حقوق بشر غربی
در دنیای غرب، از قرن هفدهم به بعد، پابه پای نهضتهای علمی و 
فلسفی، نهضتی در زمینه مسائل اجتماعی و به نام »حقوق بشر« صورت 
گرفت. نویسندگان و متفکران قرن هفدهم و هجدهم افکار خویش را در 
باره حقوق طبیعی و فطری و غیرقابل سلب بشر با پشتکار قابل تحسینی 
در میان مردم پخش کردند. ژان ژاک روسو و ولتر و منتسکیو از این گروه 

نویسندگان و متفکرانند. این گروه حق عظیمی بر جامعه بشریت دارند. 
اصل اساسی مورد توجه این گروه این نکته بود که انسان بالفطره و به 
فرمان خلقت و طبیعت، واجد یک سلسله حقوق و آزادیهاست. این حقوق 
و آزادیها را هیچ فرد یا گروه به هیچ عنوان و با هیچ نام نمی توانند از فرد 
یا قومی سلب کنند؛ حتی خود صاحب حق نیز نمی تواند به میل و اراده 
خود، آنها را به غیر منتقل نماید و خود را از اینها عریان و منسلخ سازد؛ و 
همه مردم اعم از حاکم و محکوم، سفید و سیاه، ثروتمند و مستمند در این 

حقوق و آزادیها با یکدیگر »متساوی« و برابرند.
تا اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، آنچه در باره حقوق انسانها 
گفتگو شده و یا عماًل اقدامی صورت گرفته، مربوط است به حقوق ملتها 
در برابر دولتها و یا حقوق طبقه کارگر و زحمتکش در برابر طبقه کارفرما و 
ارباب. در قرن بیستم مسأله »حقوق زن« در برابر »حقوق مرد« مطرح شد 
و برای اولین بار در اعالمیه جهانی حقوق بشر- منتشره در سال 1948 

میالدی- تساوی حقوق زن و مرد صریحاً اعالم شد.
در همه نهضتهای اجتماعی غرب از قرن هفدهم تا قرن حاضر، محور 
اصلی دو چیز بود: »آزادی« و »تساوی«، و نظر به اینکه نهضت حقوق 
زن در غرب دنباله سایر نهضتها بود و بعالوه تاریخ حقوق زن در اروپا از 
نظر آزادیها و برابریها فوق العاده مرارتبار بود، در این نهضت نیز جز در باره 

»آزادی« و »تساوی« سخن نرفت.
پیشگامان این نهضت، آزادی زن و تساوی حقوق او را با مرد مکمل 
و متمم نهضت حقوق بشر دانستند و مدعی شدند که بدون تأمین آزادی 
زن و تساوی حقوق او با مرد سخن از آزادی و حقوق بشر بی معنی است، 
و بعالوه همه مشکالت خانوادگی ناشی از عدم آزادی زن و عدم تساوی 
حقوق او با مرد است و با تأمین این جهت، مشکالت خانوادگی یکجا حل 

می شود.
حقوق  نظام  در  اساسی  »مسأله  را  آن  ما  آنچه  نهضت،  این  در 
خانوادگی« خواندیم، یعنی اینکه آیا این نظام بالطبع نظام مستقلی است و 
منطق و معیاری دارد جدا از منطق و معیار سایر مؤسسات اجتماعی یا نه، 

به فراموشی سپرده شد.
در  مرد  با  زن  زد که  دور  این یک مطلب  اطراف  در  همه سخنها 
انسانیت شریک است و یک انسان تمام عیار است، پس باید از حقوق 
فطری و غیر قابل سلب بشر مانند مرد و برابر با او برخوردار باشد حال آن 
که در پرتو اکتشافات و پیشرفتهای علمی زیستی و روانی، تفاوتهای دو 
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جنس روشنتر و مستدلتر گشت. با همه اینها مسأله اساسی به فراموشی 
سپرده شد و این مایه شگفتی است.

نهضت حقوق زن غربی در عین اینکه یک سلسله بدبختیها را از زن 
گرفت، بدبختیها و بیچارگیهای دیگری برای او و برای جامعه بشریت به 
ارمغان آورد. زن غربی تا اوایل قرن بیستم از ساده ترین و پیش پاافتاده 
ترین حقوق محروم بود و تنها در اوایل قرن بیستم بود که مردم مغرب 
زمین به فکر جبران مافات افتادند و چون این نهضت دنباله نهضتهای 

دیگر در زمینه »تساوی« و »آزادی« بود همه معجزه ها را از معنی 
این دو کلمه خواستند غافل از اینکه تساوی و آزادی مربوط است 
به رابطه بشرها با یکدیگر از آن جهت که بشرند و به قول طالب 
»تساوی و آزادی حق انسان بما هو انسان است«؛ زن از آن جهت 
از  و  است  آفریده شده  آزاد  دیگر  انسان  مانند هر  است  انسان  که 
حقوقی مساوی بهره مند است، ولی زن انسانی است با چگونگیهای 
در  مرد  و  زن  دیگر.  چگونگیهای  با  است  انسانی  مرد  و  خاص 
انسانیت »برابرند« ولی دوگونه انسانند با دوگونه خصلتها و دوگونه 
روانشناسی، و این اختالف ناشی از عوامل جغرافیایی و یا تاریخی و 
اجتماعی نیست بلکه طرح آن در متن آفرینش ریخته شده. طبیعت 
از این دوگونگی ها هدف داشته است و هرگونه عملی بر ضد طبیعت 

و فطرت عوارض نامطلوبی به بار می آورد. 
شدن  دوجنسی  آیا  که  هست  طرح  قابل  الاقل  مسأله  این 
انسان]و دیگر حیوانات[ یک امر تصادفی و اتفاقی است یا جزء طرح 

خلقت است؟ 
تفاوت سطحی ساده عضوی  یک  تفاوت دو جنس صرفاً  آیا 
است و یا به قول آلکسیس کارل در هر سلول از سلولهای انسان 

نشانی از جنسیت او هست؟ 
آیا در منطق و زبان فطرت، هر یک از زن و مرد رسالتی مخصوص 

به خود دارند یا نه؟ آیا حقوق یک جنسی است یا دوجنسی؟
آیا اخالق و تربیت دوجنسی است یا یک جنسی؟ مجازاتها چطور؟ و 

همچنین مسؤولیتها و رسالتها؟.
در نهضت حقوق زن غربی عمداً یا سهواً »تساوی« به جای »تشابه« 
به کار رفت و »برابری« با »همانندی« یکی شمرده شد، »کیفیت« تحت 
الشعاع »کمیت« قرار گرفت، »انسان« بودن زن موجب فراموشی »زن« 

بودن وی گردید.
این بی توجهی را نمی توان تنها به حساب یک غفلت فلسفی ناشی از 
شتابزدگی گذاشت؛ عوامل دیگری نیز در کار بود که می خواست از عنوان 

»آزادی« و »تساوی« زن استفاده کند.
یکی از آن عوامل این بود که مطامع سرمایه داران در این جریان 
بی دخالت نبود. کارخانه داران برای اینکه زن را از خانه به کارخانه بکشند 
و از نیروی اقتصادی او بهره کشی کنند، حقوق زن، استقالل اقتصادی 
زن، آزادی زن، تساوی حقوق زن با مرد را عنوان کردند و آنها بودند که 

توانستند به این خواسته ها رسمیت قانونی بدهند. 
ویل دورانت در فصل نهم از کتاب لذات فلسفه می گوید: »تا حدود 

سال 1900 زن به سختی دارای حقی بود که مرد ناگزیر باشد از روی 
قانون آن را محترم بدارد«. آنگاه در باره علل تغییر وضع زن در قرن بیستم 
بحث می کند، می گوید: »آزادی زن از عوارض انقالب صنعتی است«. 

سپس به سخن خود چنین ادامه می دهد:
بر مردان  را  آنان  بودند و کارفرمایان  ارزانتری   »... زنان کارگران 
سرکش سنگین قیمت ترجیح می دادند. یک قرن پیش در انگلستان کار 
پیدا کردن بر مردان دشوار گشت اما اعالنها از آنان می خواست که زنان 

آزادی  برای  قدم  نخستین   .. بفرستند .  کارخانه ها  به  را  خود  کودکان  و 
مادران بزرگ ما قانون 1882 بود. به موجب این قانون، زنان بریتانیای 
کبیر از امتیاز بی سابقه ای برخوردار می شدند و آن اینکه پولی را که به 
دست می آوردند حق داشتند که برای خود نگه دارند. این قانون اخالقی 
عالی مسیحی را کارخانه داران مجلس عوام وضع کردند تا بتوانند زنان 
امسال سودجویی  به  تا  از آن سال  بکشانند.  به کارخانه ها  را  انگلستان 
مقاومت ناپذیری آنان را از بندگی و جان کندن در خانه رهانیده، گرفتار 
جان کندن در مغازه و کارخانه کرده است . ..« »لذات فلسفه، ص 155- 

»159
سلسله  یک  غربی[  زن  حقوق  نهضت  ما]و  قرن  که  نیست  شک 
بدبختیها از زن گرفت، ولی سخن در این است که یک سلسله بدبختیهای 
دیگر برای او ارمغان آورد، چرا؟ آیا زن محکوم است به یکی از این دو 
هم  که  ندارد  مانعی  هیچ  یا  کند؟  انتخاب  را  یکی  باید  جبراً  و  سختی 

بدبختیهای قدیم خود را طرد کند و هم بدبختیهای جدید را؟.
بدبختیهای قدیم غالباً معلول این جهت بود که انسان بودن زن به 
فراموشی سپرده شده  بود و بدبختیهای جدید از آن است که عمداً یا سهواً 
زن بودن زن و موقع طبیعی و فطری اش، رسالتش، مدارش، تقاضاهای 
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شده  سپرده  فراموشی  به  ویژه اش  استعدادهای  غریزی اش، 
است.

بیشتر موجب  به وضع طبیعی و فطری زن  عدم توجه 
پایمال شدن حقوق او می گردد. اگر مرد در برابر زن جبهه ببندد 
و بگوید تو یکی و من یکی، کارها، مسؤولیتها، بهره ها، پاداشها، 
کیفرها همه باید متشابه و همشکل باشد، در کارهای سخت و 
سنگین باید با من شریک باشی، به فراخور نیروی کارت مزد 
بگیری، توقع احترام و حمایت از من نداشته باشی، تمام هزینه 
زندگی ات را خودت بر عهده بگیری، در هزینه فرزندان با من 
شرکت کنی، در مقابل خطرها خودت از خودت دفاع کنی، به 
همان اندازه که من برای تو خرج می کنم تو باید برای من خرج 
کنی و . ..، در این وقت است که کاله زن سخت پس معرکه 
است زیرا زن بالطبع نیروی کار و تولیدش از مرد کمتر است 
و استهالک ثروتش بیشتر. بعالوه بیماری ماهانه، ناراحتی ایام 
بارداری، سختیهای وضع حمل و حضانت کودک شیرخوار، زن 
را در وضعی قرار می دهد که به حمایت مرد و تعهداتی کمتر و 

حقوقی بیشتر نیازمند است
و  از زن  و فطری هریک  گرفتن وضع طبیعی  نظر  در 
مرد با توجه به تساوی آنها در انسان بودن و حقوق مشترک 
نه  که  می دهد  قرار  مناسبی  بسیار  وضع  در  را  زن  انسانها، 

شخصش کوبیده شود و نه شخصیتش.
برای اینکه اندکی آگاهی بیابیم که به فراموشی سپردن 
موقعیت فطری و طبیعی هر یک از زن و مرد و تنها تکیه 
بر آزادی و تساوی کردن به کجا منتهی می شود، بهتر است 
ببینیم آنان که پیش از ما در این راه افتاده اند و به پایان راه 

رسیده اند، چه می گویند و چه می نویسند.
در مجله خواندنیها شماره 79 از سال 34 مورخه 4 تیرماه 
53 مقاله ای از مهنامه شهربانی تحت عنوان »سرگذشتهایی 
از زنان کارگر در جامعه امریکا« نقل کرده است. این مقاله 

ترجمه ای است از مجله کورونت.
این مقاله مفصل و خواندنی است. ابتدا درد دل خانمی را 
نقل می کند که چگونه به عنوان تساوی زن و مرد، رعایتهایی 
که سابقاً از زنان کارگر می شد که مثاًل وزنه های بیش از 25 
پوندی را بلند نکنند، در حالی که برای مردان چنین محدودیتی 
وجود نداشت، دیگر امروز وجود ندارد. او می گوید: حاال شرایط 
کار در کارخانه جنرال موتورز ایالت اوهایو یا به عبارت بهتر 
همان جایی که قریب 2500 زن در حال زجر کشیدن هستند 
تغییر یافته است . .. خانم مذکور همچنین خود را در حال نگه 
داشتن یک ماشین بخار بسیار قوی یا پاک کردن یک تنور 
آن  هیکلی  قوی  مرد  قبل  لحظه  چند  که  پوندی  فلزی 25 
را برجای گذاشته می بیند و با خود می گوید: سرتاپا کوفته و 
مجروح شدم. او می گوید: در هر دقیقه باید یک دسته 25 تا 

50 اینچی را که بالغ بر 35 پوند وزن دارد به قالبها آویزان 
کنم، همیشه دستهایم متورم و دردآلود است.

اضطرابهای  و  تشویش  و  دل ها  درد  سپس  مقاله  این 
خانم دیگری را بازگو می کند که شوهرش یک ملوان نیروی 
تعدادی  است  دریاساالر تصمیم گرفته  اخیراً  و  است  دریایی 
زن را در کشتی مردان به کار بگمارد. می نویسد: در این میان 
نیروی دریایی یک کشتی را با 40 زن و 480 ملوان مرد به 
مأموریت فرستاد. اما وقتی این کشتی پس از اولین سفر دریایی 
و وحشت همسران  ترس  بازگشت،  بندر  به  خود  »مختلط« 
معلوم شد که  زودی  به  زیرا  قرار گرفت،  تأیید  مورد  ملوانها 
نه تنها داستانهای عشقی زیادی در کشتی اتفاق افتاده، بلکه 
اغلب زنان به جای یک نفر با چند نفر آمیزش جنسی داشته اند.

می نویسد: در ایالت فلوریدا، نگرانی بعد از آزادی گریبانگیر 
زنان »بیوه« گردیده است زیرا یکی از قضات این ایالت به نام 
»توماس تستا« اخیراً قانونی را که برای زنان بیوه تا 500 دالر 
بخشودگی مالیاتی در نظر گرفته بود غیر قانونی اعالم کرده 
است و اظهار می دارد که این قانون تبعیضی علیه مردان به 

شمار می رود.
دستهایش  در  دانیل  مک  خانم  می کند:  اضافه  آنگاه 
احساس سوزش می کند، خانم استون )آن که شوهرش ملوان 
بود( دچار تشویش و اضطراب گردیده است، زنان بیوه ایالت 
فلوریدا جریمه نقدی شده اند و سایرین هم هر یک به سهم 
این سؤال  برای خیلی ها  را خواهند چشید.  آزادی  خود طعم 
پیش آمده است که آیا خانمها بیش از این چیزی که کسب 
کرده اند، از دست نداده اند؟ حاال دیگر بحث بی فایده است زیرا 
این بازی شروع شده و تماشاچیان، تازه موفق به پیدا کردن 
امسال قرار است بیست و هفتمین  صندلیهای خود شده اند. 
ماده اصالحی قانون اساسی کشور امریکا تصویب شود و به 
موجب آن کلیه برتریهای ناشی از جنسیت غیرقانونی اعالم 
گردد . .. و بدین ترتیب اظهارات رسکو باوند استاد دانشکده 
مقام  تأسف آور  نتایج  مبدأ  را  زنان  آزادی  که  هاروارد  حقوق 
قانونی زن در کشور امریکا می خواند، تحقق خواهد پذیرفت . ..

... یکی از سناتورهای ایالت کارولینای شمالی به نام »جی 
اروین« بعد از مطالعه جامعه امریکایی زنان و مردان متساوی 
الحقوق پیشنهاد می کند: قوانین خانوادگی همه باید تغییر کند، 
دیگر مردان نباید مسؤول قانونی تأمین مخارج خانواده باشند . 

..
این مجله می نویسد: خانم مک دانیل می گوید: یکی از 
زنان به علت برداشتن وزنه های سنگین دچار خونریزی داخلی 
دلمان  برگردیم،  سابق  وضع  به  می خواهیم  ما  است.  شده 
می خواهد مردان با ما مثل زن رفتار کنند نه مثل یک کارگر. 
برای طرفداران آزادی زنان این موضوع خیلی ساده است که 

در نظر گرفتن وضع 
طبیعی و فطری هریک 
از زن و مرد با توجه 
به تساوی آنها در 
انسان بودن و حقوق 
مشترک انسانها، زن 
را در وضع بسیار 
مناسبی قرار می دهد 
که نه شخصش 
کوبیده شود
 و نه شخصیتش.
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در اتاقهای مجلل خود بنشینند و بگویند زنان و مردان با هم برابرند، زیرا 
تاکنون گذارشان به کارخانه ها نیفتاده است.

آنها خبر ندارند که بیشتر زنان مزدبگیر این کشور باید مثل من در 
کارخانه ها کار کنند و جان بکنند. من این برابری را نمی خواهم، زیرا انجام 
کارهای مخصوص مردان از عهده ام برنمی آید. مردان از نظر جسمی از ما 
قویترند و اگر قرار باشد که ما با آنها رقابت شغلی داشته باشیم و کارمان 
نسبت به کار آنها سنجیده شود، من به سهم خود ترجیح می دهم که از 

از دست  اهایو  ایالت  کارگر  زنان  که  را  امتیازاتی  برکنار شوم.  کار 
داده اند به مراتب بیش از آن مزایایی است که توسط قانون حمایت 
کارگران کسب کرده اند. ما شخصیت زن بودن را از دست داده ایم. 
من نمی توانم بفهمم از آن وقتی که آزاد شده ایم چه چیزی عایدمان 
شده است، البته امکان دارد عده معدودی از زنان وضعشان بهتر شده 

باشد ولی مسلماً ما جزء آنها نیستیم.
این بود خالصه ای از آن مقاله که از محتوایش پیداست که این 
بانوان از ناراحتیهایی که به نام »آزادی« و »برابری« بر آنها تحمیل 
شده است آنچنان به ستوه آمده اند که دشمن این دو کلمه شده اند. 

مخالفان الاقل این اندازه اعتراف دارند که قرآن در عصر نزولش 
گامهای بلندی به سود زن و حقوق انسانی او برداشت. ولی قرآن 
هرگز به نام احیای زن به عنوان »انسان« و شریک مرد در انسانیت 
و حقوق انسانی، زن بودن زن و مرد بودن مرد را به فراموشی نسپرد. 
به عبارت دیگر، قرآن زن را همان گونه دید که در طبیعت هست. 
از این رو هماهنگی کامل میان فرمانهای قرآن و فرمانهای طبیعت 
برقرار است؛ زن در قرآن همان زن در طبیعت است. این دو کتاب 

بزرگ الهی )یکی تکوینی و دیگری تدوینی( با یکدیگر منطبقند. 

زن و مرد مظهر ناز و نیاز
اینکه از قدیم االیام مردان به عنوان خواستگاری نزد زن می رفته اند 
و از آنها تقاضای همسری می کرده اند، از بزرگترین عوامل حفظ حیثیت و 
احترام زن بوده است. طبیعت، مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفریده 
است و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن. طبیعت، زن را گل 
و مرد را بلبل، زن را شمع و مرد را پروانه قرار داده است. این یکی از 
تدابیر حکیمانه و شاهکارهای خلقت است که در غریزه مرد نیاز و طلب 
و در غریزه زن ناز و جلوه قرار داده است. ضعف جسمانی زن را در مقابل  

نیرومندی جسمانی مرد، با این وسیله جبران کرده است.
خالف حیثیت و احترام زن است که به دنبال مرد بدود. برای مرد قابل 
تحمل است که از زنی خواستگاری کند و جواب رد بشنود و آنگاه از زن 
دیگری خواستگاری کند و جواب رد بشنود تا بالخره زنی رضایت خود را 
به همسری با او اعالم کند، اما برای زن که می خواهد محبوب و معشوق و 
مورد پرستش باشد و از قلب مرد سر در آورد تا بر سراسر وجود او حکومت 
کند، قابل تحمل و موافق غریزه نیست که مردی را به همسری خود دعوت 

کند و احیاناً جواب رد بشنود و سراغ مرد دیگری برود.
به عقیده ویلیام جیمز فیلسوف معروف امریکایی، حیا و خودداری 
ظریفانه زن غریزه نیست بلکه دختران حوا در طول تاریخ دریافتند که 

عزت و احترامشان به این است که به دنبال مردان نروند، خود را مبتذل 
نکنند و از دسترس مرد خود را دور نگه دارند؛ زنان این درسها را در طول 

تاریخ دریافتند و به دختران خود یاد دادند.
طورند؛  همین  نیز  دیگر  حیوانات  ندارد،  بشر  جنس  به  اختصاص 
همواره این مأموریت به جنس نر داده شده است که خود را دلباخته و 
نیازمند به جنس ماده نشان بدهد. مأموریتی که به جنس ماده داده شده 
این است که با پرداختن به زیبایی و لطف و با خودداری و استغناء ظریفانه، 

دل جنس خشن را هرچه بیشتر شکار کند و او را از مجرای حساس قلب 
خودش و به اراده و اختیار خودش در خدمت خود بگمارد.

منتهای هنر زن این بوده است که توانسته مرد را در هر مقامی و هر 
وضعی بوده است به آستان خود بکشاند.

گفتیم اینکه در قانون خلقت، مرد مظهر نیاز و طلب و خواستاری 
بهترین ضامن  آفریده شده است،  پاسخگویی  و زن مظهر مطلوبیت و 
حیثیت و احترام زن و جبران کننده ضعف جسمانی او در مقابل نیرومندی 
زندگی  توازن  و  تعادل  حفظ  عامل  بهترین  هم  و  است  مرد  جسمانی 
مشترک آنهاست. این نوعی امتیاز طبیعی است که به زن داده شده و 

نوعی تکلیف طبیعی است که به دوش مرد گذاشته شده است.
زنان  نزد  را  احترام شوهران  و  دختران  نزد  را  پدران  احترام  اسالم 
به شوهرداری  را  زنان  نکرد،  متزلزل  را  خانواده ها  اساس  نبرد،  میان  از 
و مادری و تربیت فرزندان بدبین نکرد، برای مردان مجرد و شکارچی 
از  را  زنان  نکرد،  دنبال شکار مفت می گردند وسیله درست  اجتماع که 
آغوش پاک شوهران و دختران را از دامن پرمهر پدران و مادران تحویل 

صاحبان پست اداری و پولداران نداد.
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ةَ أَْعُیٍن َو اْجَعلْنا  َو الَّذیَن َیُقولُوَن َربَّنا َهْب لَنا ِمْن أَْزواِجنا َو ُذرِّیَّاتِنا ُقرَّ
و  زنان  را  ما  پروردگارا،  آنان که می گویند:  و  )فرقان،74(  إِماماً  لِلُْمتَّقیَن 
فرزندانی مرحمت فرما که مایه چشم روشنی ما باشند، و ما را )سر خیل 

پاکان و( پیشوای اهل تقوا قرار ده. 
در روایات متعددی می خوانیم که این آیه درباره علی ع و ائمه اهل 
امام صادق ع می خوانیم  از  یا در روایت دیگری  نازل  شده، و  بیت ع 
که:" منظور از این آیه مائیم" بدون تردید ائمه اهل بیت ع از روشنترین 
مصداقهای آیه می باشند.و نسل نوراني امامت و اسوه استوانه انسانیت  از 

پاکترین دامن تاریخ یعني زهراي اطهرزاده گشته است.
 ترا دانش و دین رهاند درست 

در رستگاري ببایدت جست
به گفتار پیغمبرت راه جوي

دل از تیرگیها بدین آب شوي 
اگر چشم داري به دیگر سراي 

 به نزد نبي و علي گیر جاي
محمد بدو اندرون با علي

همان اهل بیت نبي و ولي)فردوسي(
در سال روز والدت دخت پیامبر صلی اهلل علیه و آله حضرت فاطمه 
زهراء سالم اهلل علیها نمی خواهم از تاریخ والدت آن بزرگ بانوی اسالم 
مطلبی بر قلم آورم ووقت عزیزان را در این باره بگیرم . زیرا تاریخ دقیق 
نیست .  همانطور که  به طور دقیق روشن  تاریخ  بزرگان  والدت غالب 
نمی توان روز والدت پیامبر بزر گ اسالم را بدون هیچ اختالفی روشن 
ساخت،دوازدهم ربیع االول ؟ هفدهم ربیع االول ؟ یا در ماهی دیگر ؟ اگر 
ماه آن روشن است ،  در کدام سال ؟ عام الفیل ؟ عام الفیل چه سالی است 
؟ سال تولد فاطمه)ع( نیز چنین است ؛ آیا پنج سال قبل از بعثت بوده یا 
پنج سال بعد از آن ؟ و یا سال بعثت پیامبر؟ چون یعقوبی وفات فاطمه را 
درسن 23 سالگی اعالم کرده وطبری در سن 29 سالگی . در هر صورت 
هیچکدام به طور دقیق آشکار نیست و قلم فرسایی بر سر این مطلب 
چندان گرهی از کار فرو بسته امروز ما نمی گشاید . مهم این است که 
ما مسلمانان در این روزگار افسردگي وچند پارگي  مسلمین، چه در سي 
براي رهایي از فالکتي که بر دنیاي اسالم میرود ،  می توانیم بیاموزیم. الگو 

بودن بانوي نمونه عالم یعني سرمشقي براي زندگي همه بشریت .  واین 
که تفاوت نگاه به زن در جاهلیت و پیش از اسالم  و پس از اسالم در چه 

چیزي نهفته است ؟
سلیمان کتانی نویسنده معروف مسیحی در کتاب» فاطمه زهی در 

نیام «سخن ز یبایی دارد :
آنچه که اینک درباره فاطمه زهرا خواهم نوشت تا آنجا که ممکن 
است در آن از کلمه "نقل از " و از گزارش گونه ای تاریخی پرهیز می کنم 
چه قلمی که در دست من است بیش از آنکه در پی تحلیل نسبت آهن 
و گوگر د موجود در ساقه گل باشد می باید در مقام آن باشد که از رنگ 
آن  علیها سالم  فاطمه  این  بیافریند . چه  نقشی  آن گل  بوی دالویز  و 
بزرگواری است که جزیرة العرب را و در پی آن نیمی از جهان متمدن روز 
گار خود را با شعار توحید و رهایی از این طاغوت ،  به راهی دیگر برد .  و او 
همسر مردی است که جر جرداق مسیحی آرزو می کند که ای کاش دنیا 
تمام استعدادهایش را در قالبی می ریخت و انسانی چون علی را تحویل 
تاریخ این روزگار می داد .  و نیز مادر فرزندی است که در زیر تیغ نا اهالن 
فریب خورده جهل و جور در سرزمین کربال گفت : اگر دین ندارید و از 
معاد نمی ترسید در این جهان آزاده باشید .  فاطمه از سوی پدر ،  شوهر و 
فرزندان به کهکشانی سر بر آورده که اقطار و اعماق آن دیر شناختی و یا 

ناشناختی است. 
این  مداحان ،   و  مبلغان  اصطالح  به  برخی  گفت  باید  ناکانه  درد 
کهکشان بی کران هستی را با عینکهای تار و شکسته خود چنان در چشم 
تماشاگران تاریخ ،  تار و تیره گون به نمایش گذاشته اند که جز مظلومیتی 
مضاعف نمی توان نام  دیگری  بر آن نهاد .  فریادهای اعتراضی فاطمه 
را تنها در باغ محدود فدک مصور ساخته و تنها به درد پهلو و استخوان 
شکسته خالصه کرده اند و گسترده طاق و رواق گفته های او را ،  که برای 
همه بشریت بود ،  به معدود مخاطبین در مسجد النبی کوتاه کرده اند و 
این مصیبتی است بزرگتر که به دست و دهان به اصطالح بعضی پیروانش 

بر او رفته و می رود . 
ما درست نمی دانیم در آن روزی که این بانوی جوان پدر را از دست 
داد ه در ایوان مسجد النبی در برابر انحراف در دستگاه رهبری اسالم چه 
سالی از دوران عمر خود را می گذراند؟ اما این از مسلمات تاریخ است که 

)محقق و نویسنده(
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سال پایانی عمر او بود. او خوب می دانست نظام رهبری اسالم پس از 
مرگ پیامبر ،  به گونه ای ترسیم گشته که شاید کمتر از نیم قرن نظام نژاد 
پرستی قریش که از آثار دوران جاهلیت بود ،  به نام اسالم باز می گردد ؛ 

لهذا در صدر سخنان خود چنین هشدار داد :
 فانی حرتم بعد البیان و اسررتم بعد االعالن ،  چرا در امر پیشوایی 
جامعه سر گردان گشته و پس از اعالن و اظهار حق به پنهان گویی گیر 
وگرفتارافتاده اید. این اندوهی است جانکاه که سراسر وجود فاطمه را فرا 
گرفته به گونه ای که ستون و  دیوار های مسجد از فریاد این زن می خواهد 

برخود بلرزد و بشکافد.
بیان و زبان اخطار او چنین است : 

لدعائه  کم  فوجه  لکم  صارخا  مغرزه  من  راسه  الشیطان  اطلع 
مستجیبین ،  شیطان از کمینگاه خویش سر بر آورده و شما را به خود 
دعوت کرد و دید که چه زود سخنش را شنیدید و سبک در پی او دویدید 
دو روز از مرگ پیامبر نگذشته که قریشیان برای دفع فتنه دست به کاری 
زدند که خود و جامعه را به ورطه فتنه وفنا کشاندند .  »زعمتم خوف الفتنه .  
اال فی الفتنة سقطوا « و تاریخ شاهد باز گشت روزگاری شد که پیامبر 
بیست و سه سال برای محو آن ، مصائب بزرگی را تحمل کرده بود و حاال 
: فاطمه تمام این مصیبتها را دو باره در برابر چشمان خود تازه می بیند .  
او شاهد بود که در مکه چگونه ابوجهل فضوالت شتر را بر دوش پدرش 
ریخت و این دختر با دست کوچک خود آنها را پاک می کرد. او در جنگ 
احد شاهد آسیبهایي  بود که به دست قریشیان بر چهره پیامبر نشست.

وانان جگر عمویش را با کینه مکیدند. 
و از سویی شاهد کودتا ی خزنده یی است که بنی سفیان و آل قریش 
در برابر میراث پیامبر کرده اند. پیداست اگر رهبری یک جامعه نو پا به 
دست کسانی قرار گیرد که سزاواري وشایستگي  آن را ندارند ،  جامعه به 
چه روزگاری خواهد افتاد .  در همان روز های نخست پس از مرگ پیامبر 
ص قبایلی به عنوان »اهل رده « علیه نظام نوپا برخواستند که در نگاه  
آنان حاکمیت قریش مکه بر انصار مدینه بود و خالد بن ولید به عنوان 
مامور خلیفه تمامی آنانرا از دم تیغ گذراند و این نخستین جنگ داخلی و 
سرکوب شورش هایی بود که سر از بیعت با خلیفه پیچیدند . دینی  که 
پیامش دعوت به دار السالم بود } و اهلل یدعوا الی دار السالم { و همه 

را به ورود در سلم  وسالمتي دعوت می کرد } ادخلوا فی 
السلم کافة{، االن می خواهند با شمشیر آخته خالد بن 

ولید سرا پا بمانند . 
ایام والدت و یا وفات آن حضرت به جای باز  در 
خوانی تاریخ و خطبه آتشین او ،  و احساس خطری که این 

بانوی مظلوم تاریخ نسبت به آینده  اسالم و قران  داشت ،  چراباید با ذکر 
مجعوالت و مصائب نادرست شخصی ،  چهره حقیقی فاطمه را در الیه 
هایی از اخبار بی پایه گم نماییم . واز تعالیم انسان سازش بي بهره بمانیم .  
همانطور که نسبت به آموزه های امامان چنین کردیم . تربیتی که 
پیامبر بر دخترش اعمال کر د ،  نشان دهنده هویت واقعی زن در عصر 
تحقیر هویت زن بود. تربیت فاطمه به گونه ای رقم خورد که هیچ زنی 
در آن روزگا ر واجد چنین هویتی نگشته بود . او نخستین  زنی است که 
آزادانه در مسجددر برابر چشم همه تاریخ می ایستد و باب انتقاد ازوضع 
موجود  رامی گشاید و این درسی است به همه زنان تاریخ که باید آزادانه 
سخن گفت ،  انتقاد کرد و از هیچ رعب و حشتی نهراسید . او نشان داد 
که در برابر حاکمان  ،  هم ، نباید مرعوب بود و هم، نباید مجذوب گشت . 
سلیمان کتانی که شخصیت فاطمه را از اعماق ورق پاره های تاریخ 
در آورده ،  می گوید : در قضیه ای ،  از پیامبر سوال شد ،  حضرت فرمود : 
نخست باید بدانم رای فاطمه چیست بدین گونه فاطمه در نتیجه تربیتی 
صحیح دارای رای و نظر یه شخصی گردید . .. و علی در وجود فاطمه 
تکمیل وجود خود را یافت و  در روزهای آخر عمر شبانگاهان به در خانه 
انصار می رفت در حالی که حسن و حسین را با خود همراه می داشت از 
انصار می خواست که د ر برابر جاهلیت عرب بایستند .  اما میان برخی 
اصحاب و سران قدرت چنان همگرایی به وجود آمده بود که پاک فاطمه 
را مایوس می نمود .  تا 25 سال پس از آن ، شوهرش علی فرمود : روز ما 

به روز گار جاهلیت باز گشته است . 
 خدایا به حق بنی فاطمه

که بر قول ایمان کنم خاتمه
اگر دعوتم رد کنی ور قبول 

من و دست و دامان آل رسول  )سعدي(
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در اندیشه اسالمی شادی با ایمان به خدا و عمل صالح سنخیت دارد و اندوه باکفر و شرک و نفاق و اعمال ناشایست. منبع شادی بی پایان در قران کریم 
و روایات اسالمی، بهشت است. بنابر این کسی که در بهشت زندگی می کند در شادی مطلق و بی نهایت واقع می شود و بر عکس کسی که در جهنم است، 

در اندوه ها وغصه های بی پایان. 
اما بهشت و جهنم بر خالف تصور عوام مردم بعدا خلق نمی شود و بهشت جایی نیست که پس از مرگ افراد وارد آن شوند، بلکه مطابق آیات کریمه قرآن 

بهشت وجهنم هم اکنون خلق شده است.
»ان جهنم لمحیطه بالکافرین«

هماناجهنم برکافرین احاطه دارد.
وهمین طوراست بهشت که برمومنین محیط است.

بهشت وجهنم عین ماست وخارج از وجود مانیست فقط مرگ به آن ظهور وصورت می دهد. »و ازلفت الجنه للمتقین« »وبرزت الجحیم للغاوین«)1(  
نزدیک شده بهشت برای اهل تقوی وظاهرشده دورخ برای گمراهان.

مطابق آیات صریح قرآن، آنان که ایمان به خدا و قیامت دارند و اهل نیکی و کارهای خیر هستند ، دل و روحشان تبدیل به بهشت شده است. بنابر این در 
منطق قرآن مومنین شاد ترین افراد روزگار خود هستند چون تمام اوصاف بهشت از جمله باغ های سر سبز، نهر های زالل آب و ، خوردن از بهترین طعامها ، 
نوشیدن بهترین شرابها که آنان راسرمست می کنددردرون آنها اتفاق می افتد.  البته وقتی مرگ آنان در می رسد و از دنیا رحلت می کنند ، فقط پرده هاکنارمیرود 

و درون آنان به صورت بهشت مجسم می شود و متقابال کافران پس از مرگ به صورت جهنم در می آیند. 
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علی تاج الدینی
)پژوهشگر دینی(
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بهشت و جهنم در قرآن کریم
از آن جا که فهم رابطه اسالم با شادی بدون فهم درست بهشت و 
جهنم امکان پذیر نیست، به صورت اجمال نظر قرآن را در این باره آورده ایم :

1. خداوند به بهشت یعنی شاد بودن دعوت می کند و مشرکان و کافران 
به جهنم.  یعنی آتش سوزان و آب داغ و خوراکی که پر از چرک و کثافات 

است.
  )2( المغفره«  و  الجنه  الی  یدعو اهلل  النار و اهلل  الی  »اولئک یدعون 
مشرکان به آتش دعوت می کنند و خداوند به بهشت و آتش. با این منطق 
عالم الهی همان عالم شادی است و عالم کفر و نفاق عالم غم و غصه. عالم 
شادی همان عالم نجات است. نجات از غصه ها نجات از زندگی تنگ و خانه 
اندوه.  در قرآن انبیا دعوت به نجات از غصه ها و دعوت به آزادی کرده اند.  
یا قوم مالی ادعوکم الی النجاه و تدعوننی الی النار  )3( ای قوم من چه سبب 
شده که من شما را دعوت می کنم به سوی نجات و شما مرا دعوت می کنید 

به سوی آتش.
»تدعوننی الکفر باهلل و اشرک به ما لیس لی به علم و انا ادعوکم الی 
العزیز الغفار«)4(  شما مرا دعوت می کنید که کافر شوم به خدا و شرک بیاورم 
به او و من دعوت می کنم شما را به سوی خداوندی که عزیز است و بسیار 

آمرزنده
2. چه کسانی در دنیا خوشحالند و چه کسانی بد حال؟ پاسخ قرآن در 
آیات متعدد آن است که ایمان و عمل صالح در ما تولید شادی می کند و 
کفر و اعمال بد تولید غم واندوه.  »الذین آمنو و عملو الصالحات اولئک 
اصحاب الجنت هم فیها خالدون بلی من کسب سیئه و احاطت به خطیئته 
فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون)5(  بلی کسانی که بدی کسب کنند و 
گناهانشان آنان را فروگیرد پس اینان یاران آتش و در آن جاویدانند ، و کسانی 
که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دهند ، اینان یاران بهشت و در آن 

جاویدانند. 
بهشت وجهنم نه درک می شود نه قابل توصیف است.

آنچه خداوند درباره خوبی بهشت و بدی جهنم در قرآن آورده ، برای 
تقریب به ذهن است ، مانند آن که وقتی بخواهند برای کودکی لذت آمیزش 
جنسی را توصیف کنند ، به او می گویند مثل عسل شیرین است.  کودک تا 
خود بزرگ نشود و رابطه جنسی را تجربه نکند ، هر چه بخواهیم تالش کنیم 

به او بفهمانیم امکان ندارد.
قرآن کریم می فرماید لذائذ بهشتی فوق تصور آدمی است. فال تعلم نفس 
ما اخفی لهم من قره اعین )6(  هیچ عقل و نفسی نمی داند که چه لذائذ 

محبوبی برایشان پنهان داشته شده است.
در قرآن هم وقتی خداوند بهشت را توصیف می کند با لفظ مثل از آن یاد 

کرده است.  مثل به معنی تشبیه است. 
»مثل الجنه التی وعدالمتقون تجری من تحتها االنهار اکلها دائم و 
ظلها«؛  مثل بهشتی که وعده داده شده به اهل تقوی جاری می شود از زیر 

آنها نهرهایی و خوراک آن بهشت دوام دارد.
لذا برای تقریب به ذهن به آنچه در دنیا مشاهده شده مثل زد. اگر کسی 
در دنیا باغستانی بسیار وسیع داشته باشد و تمام مشجرباشد که سایه انداخته 
باشد تمام صفحه آن را و نهرها در خالل آن جاری باشد، در تمام فصول پر از 

میوه ها باشد آن بهشتی است که »التی وعد المتقون«  )7(.
» ادخلو الجنه انتم و از واجکم تحبرون«  )8( داخل بهشت شوید شما 

و همسرانتان درحالی که متنعم و محترم هستید و بازمی فرماید: »فا ما الذین 
آمنوا و عملو الصالحات فهم فی روضه یحبرون« )9( 

» یطاف علیهم بصحاف من ذهب و اکواب و فیها ماالتشتهیه االنفس 
و انتم خالدون «

دور شمامی چرخندساقیانی با کاسه هایی از طال و جامهایی هایی 
و در بهشت برای شما آنچه راکه شما مایل باشد فراهم شده است. آنچه 
نفوس شمابدان مایل است و چشمهای شماازدیدنش لذت می بردمهیااست 

وشمادرآن لذتهادائماغرقید. 
اال  و  بشراست  فهم  اندازه  به  قران ذکرمیکند  اوصاف که  این  تمام 
اوصاف بهشت ال یدرک و ال یوصف است و تعبیر به میراث که دربرخی 
ایات درباره بهشت آمده شاید اشاره باشد به این که این نعمتها از راه تفضل 
است نه استحقاق چون میراث نه به ازائ زحمت است و نه عوض فقط 
قابلیت می خواهد. اما درباره جهنمی ها می فرماید: »وماظلمناها«  )10( زاید 

بر استحقاق عذاب نمی فرماید که یکی از اصول مذهب عدل است که فعل 
قبیح و لغو و ظلم از او صادر نمی شود. 

» ان اصحاب الجنه هم فی شغل فاکهون«  )11( محققا اصحاب بهشت 
در آن روز شادندو خوشگذرانی می کنند. قرآن کریم در اوصاف بهشتی ها 
می فرماید ، وقتی که مومنین را می خواهند وارد بهشت کنند آن کینه ها 
و حسادت های پنهانی که خود آنان هم از آن خبر ندارند از دل ایشان در 
می آورند تا کامال با صفا و صمیمیت در بهشت با هم رفت و آمد کنند »و نزعنا 
ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم اال نهار«  )12( و ما خارج می کنیم 
از قلوب مومنین در بهشت کینه و عداوت و حسد را و جاری می شود از زیر 
درخت های بهشت نهرهایی از آب و شیر و عسل و شراب. عالمه طباطبایی 
درباره واژه غل میفرمایند: غل از بزرگترین نامالیماتی است که آدمی را مکدر 
می سازد چون هیچ کسی نیست که از آمیزش و دوستی با دیگران بی نیاز 
باشد و دوستی با اشخاص تا زمانی قابل دوام است که از یکدیگر حرکاتی 
که موافق طبع نیست نبینند ، چون اگر حرکات و توقعات طرف مطابق میل 
نباشد الفت به خشم مبدل شده و همین خشم عیش را ناگوار می سازد. روی 
این حساب اگر خدای تعالی انسان را طوری کند که هر چه هم از دیگران 
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حرکات نامالیم ببیندسینه اش تنگی نکند در حقیقت بزرگترین نعمت را به 
انسان ارزانی داشته است. 

بهشتی ها از بیماری های اخالقی پاک شده اند و به مقام سالم و 
سالمت واقعی رسیده اند

» و قال خزنتها سالم علیکم« )13(  فرشتگان بشارت سالمتی از کل 
بلیات و آفات می دهند ؟ پاک و پاکیزه شده و هیچ گونه آلودگی و کثافت و 
پلیدی ندارند. در دنیا هم مومنین حقیقی دارای رذائل اخالقی نیستند و کسی 
که در وجودش جز خیر وخوبی نباشد ، غم ها و غصه ها که ریشه در خلق بد 

دارد را از ریشه کنده است. 
باغهای  به  شوید  داخل    )14( الخلود«  یوم  ذلک  ها سالم  »ادخلو 
خداونددرحالی که سالم هستید..  این روزروزی است که برای همیشه ازغمها 

وغصه هارهایی می یابید.
چهره های خندان

چهره های مومنین در قیامت، خندان و شاد است و چهره کفار و منافقین 
سیا ه و غبار آلود.  کسانی که کارنیک می کنند بر صورت های آنها گردی 

نمی نشیند و ذلت و خواری در آن نیست.  )15(  گردی و غباری بر صورت 
آنها نمی رسد کنایه از این است که همی و غمی ندارند.  ودر وصف کفار و 

منافقین آنها را عبوس و با چهره های سیاه توصیف می کند. 
در روایات هم در وصف مومن آمده است که خوشروست.  پیامبر )ص( 
می فرماید : خداوند کسی را که در مقابل برادران خود عبوس باشد دشمن 

می دارد. )16( 
بهشت و جهنم چیزی جز اعمال ما نیست

قرآن کریم دراین باره می فرماید: »و نادی اصحاب الجنه اصحاب النار 
ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا« )17(  و ندا می کنند 
اصحاب بهشت اصحاب آتش را که ما یافتیم آنچه را که پروردگار ما به ما 
وعده داده بود حق است و محقق بود وعده او آیا شما هم یافتید آنجه را که 

پروردگارتان به شما وعده داده بود ، گفتند اهل آتش بلی ما هم یافتیم.
در منطق قرآن بهشت وجهنم جزای عمل ماست و خدا به کسی ظلم 

نمی کند.

»من عمل سیئته فال یجزی اال مثلها و من عمل صالحا من ذکر او انثی 
و هو مومن فاولئک یدخلون الجنه یرزقون منها بغیر حساب«)18(  کسی که 
عمل زشتی بجا آورده جزا داده نمی شود ، مگر بمثل آن و کسی که عمل 
صالح بجا آورد درحالی که مومن باشد پس اینها داخل بهشت می شوندوروزی 

بدون حساب خواهند داشت
درمنطق قرآن بهشت و جهنم عین عمل آدمی است که در قیامت به 

مشاهده مومن و کافر در می آید. 
»علمت نفس ما احضرت« )19(  یعنی مشاهده می کند آنچه را عمل 

کرده که نزداوحاضراست. »و وجدو ما عملو حاضرا« )20( 
مرگ در نزد مومن

خداوند در آیات متعددی تاکید دارد که مومنین نه ترس دارند و نه 
اندوهگین هستند ، روشن است که غصه ها یا ناشی ازترسهای ماست که 
آنچه داریم از دست بدهیم یا ناشی ازحزن است که بر گذشته از دست رفته 
تاسف می خوریم. یکی از ترس های بشر در طول تاریخ ترس از مرگ و فانی 
شدن است.  مرگ واقعیتی است که هیچ کس نمی تواند آن را انکار کند.  هر 
روزه شاهد مرگ دهها نفر در اطراف خود هستیم.  آدمی همواره 
به مرگ می اندیشیده است.  و لذا کمتر فیلسوفی است که به مرگ 
و حیات پس از مرگ نیندیشیده باشد.  در اندیشه اسالمی مرگ 
برای اهل ایمان ، انتقال از جای تنگ و تاریک به فضای وسیع و 
با صفا و روشن است.  مرگ برای مومن نظیر پوشیدن لباسی نو و 
شیک به جای لباس مندرس است.  بنابر این مرگ نه تنها برای 
مومن ترسی ندارد بلکه ورودبه قصر و بارگاه خداست.  عاشق جز 
وصال معشوقی طلبی ندارد و با مرگ عاشقان به وصال معشوق 
ازلی و ابدی می رسند.  در روایات اسالمی از مرگ به گلی خوشبو 

که مومن آن را بو می کند و جان می دهد تعبیر شده است. 
روضته من ریاض الجنه مالئکه رحمت وقتی مومن از دنیا 
رحلت می کند با هدایا و تحفه های گران قیمت به نزدش می آیند 
و به او می گویند : نم نومه العروس.  بخواب مانند خوابیدن عروس 
بهترین  آنان در  اهل بهشت می فرماید  قرآن کریم در وصف 
استراحتگاه قرار می گیرند. »اصحاب الجنه یومئذ مستقرا واحسن 
مقیال« )21(  اقاله به معنی استراحت است یعنی به کمال راحتی 
و خوشی به سر می برند.  اصحاب بهشت در روز قیامت بهترین مکان ها و 

منزل هارا دارند و نیکوترین استراحت ها را.
دستوراسالم به شادبودن درزندگی

همان طور که گفته شد ایمان به خداوند و آراسته شدن به فظائل اخالقی 
، دل آدمی را روشن و با طراوت می گرداند. بهشتی که در آخرت به ظهور 
می رسد در زندگی دنیا همان دل مومن است.  در عین حال دهها دستور و 
توصیه از سوی بزرگان دین وجود دارد که به شادی اصالت می دهد و از غصه 

خوردن نهی می کند. 
1. مومن اهل مزاح وشوخی است.  در اندیشه دینی ، مومن عبوس و 
خشک و تند خونیست بلکه خوش اخالق و خوش برخورد و اهل طنز و شوخی 
است.  بزرگان دین از ما خواسته اند که در جمع بذله گو و خوش معاشرت 
باشیم.  »مومن ، شوخ و زنده دل است و منافق ، سخت و غضبناک« )22( . 
»همانا من شوخی می کنم و اهل مزاح هستم ، اما حرف باطل و بیهوده 
نمی گویم« )23( .  و یا در سیره آن حضرت است : روزی به گونه ای 
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خندیدند که دندانهای ایشان نمایان شد و روز دیگر که یک نفر 
اعرابی - بیابان گرد - خدمت پیامبر آمد ، هدیه ای تقدیم کرد 
، اما هنگام رفتن رو به آن حضرت کرد و گفت : پول هدیه مرا 
بده ! رسول خدا خندید و از آن روز هر گاه اندوهگین می شدند 
، می فرمودند: کجاست آن اعرابی ؟ ای کاش االن نزد ما بود و 

ما را می خندانید  )24(
افزون بر سیره و سخنان این چنین ، گاه رسول اهلل )ص( با 
اصحاب و اطرافیان مزاح کرده تا نشست و برخاستها و گکفتگوها 
از حالت یکنواختی خارج شده ، عالوه بر راحتی اصحاب در برابر 
پیامبر هنگام ارائه پرسش و دریافت پاسخ ، نوعی سرور و شادی 
در قلوب آنان وارد شده و صمیمیت و مهربانی بیشتری احساس 
شود. از این رو چون پیرزنی خدمت آن حضرت آمده ، عرض 
کرد : یا رسول اهلل ! دعا کنید من وارد بهشت شوم.  پیامبر )ص( 
فرمودند : پیر زنان وارد بهشت نمی شوند! او به شدت اندوهگین 
شد ، اما حضرت رو به وی کرده فرمود : تو آن روز عجوز و 
فرتوت و پیر نخواهی بود ، بلکه با اراده الهی بار دیگر جوان و به 
صورت دوشیزه خواهی شد )25(.  امام صادق)ع( رو به یونس 
شیبانی، از اصحاب خود کرده ، فرمود: شوخی شما اصحاب با 
یکدیگر چقدر است ؟ او گفت : اندک.  امام فرمود: »این گونه 
نباشید.  به درستی که مزاح بودن وشوخ طبعی از حسن خلق 
است.  همانا بدین وسیله شادی و سرور در قلب برادر خود داخل 
می کنید.  همان گونه که رسول خدا )ص( اهل شوخی و مزاح 
بود ، تا سرور و شادی در قلب اصحاب وارد کند« )26( .  عالوه بر 

گفتار و رفتار شیرین و دلنشین این اسوه های آسمانی ، سخنان ارزشمندی در 
این مرحله از معصومان )ع( به چشم می خورد که چون با دیدگاههای نخست 
مقایسه شود ، شکفتی و تعجب آدمی را دو چندان می کند.  به طور مثال 
»خرسند سازی صالحان« یا »ادخال سرور در قلوب مومنان« ، محبوب ترین 
اعمال نزد خداوند دانسته شده است ! )27( .  در صحیفه ای دیگر از مجموعه 
سخنان معصومان )ع( مزاح و شوخی دین باوران و خدا جویان »عبادت « و 
خنده آنان »تسبیح الهی« بیان گردیده و برای کسی که مسلمانی را شادمان 

سازد ، پاداشی چشمگیر عنوان شده است )28( . 
اهمیت تفریح در روایات اسالمی زندگی مسلمانان گاهی به سه بخش 
و گاهی به چهار بخش تقسیم شده است و یک بخش آن ، تفریح و اوقات 

فراغت است.  اوقات فراغت و تفریح پشتوانه آن سه 
بخش دیگر زندگی دانسته شده است.  چنانکه در کالمی 
گهر بار از امام کاظم )ع ( آمده است : »کوشش کنید 
اوقات شما در روز چهار بخش باشد : قسمتی برای عبادت 
و خلوت خدا ، بخشی برای تامین معاش ، مقداری برای 
معاشرت با برادران مورد اعتماد و کسانی که شما را به 
عیبهایتان آگاه ساخته و در باطن به شما خلوص و صفا 
دارند و ساعاتی نیز به تفریح و لذتهای خود اختصاص 
دهید و با مسرت وشادی آن ، نیروی انجام وظایف اوقات 

دیگر را تامین کنید« )29( .  [
مسافرت و شادی

رسول اکرم ) ص ( فرموده است : »مسافرت کنید 
تا سالم بمانید« )30(  و در سخنی دیگر اهداف سفر 
های انسان دانا و عاقل را »تجارت و درآمد« ، »تحصیل 
کماالت« و »تفریح ، تفرج و لذتهای شایسته« بیان کرده 
اند.  همان گونه که امام علی )ع( با اشاره بدان فرمود : 
برای دستیابی به تکامل و ترقی از وطنهای خود دور شوید 
و مسافرت کنید که در سفر پنج فایده نهفته است : تفریح 
و انبساط روحی ، تحصیل درآمد زندگی ، آموختن دانش 
و تجربه ، یادگیری آداب زندگی و آشنایی با بزرگان و 

صاحبان فضیلت )31( 
کار و شادی

به راستی کار و تالش »سرمایه جاودانی« برای خود 
، خانواده و جامعه خواهد بود؛  زیرا سستی ، تنبلی ، بیکاری و بی حالی بنیان 
بسیاری از بالها و بدبختیها بوده ، زمینه ساز حضور اهریمن فساد و تباهی 
در جامعه خواهد بود.  امام علی )ع( در جمله ای کوتاه برکات کار و تالش را 

چنین ترسیم فرمود : »بزرگترین تفریح کار است« )32( . 
ورزش و شادی

رسول اکرم )ص( فرمود : »ورزش و بازی کنید و تفریح داشته باشید ، 
هما نا من ناراحتم که در دین شما خستگی و بی نشاطی دیده شود«  )33(. 

و در سخنی دیگر می فرماید : »خوب است پسر در خرد سالی و نو جوانی 
بازیگوش و پر جنب و جوش باشد ، تا در بزرگی خویشتن دار ، صبور و مقاوم 

گردد« )34( . 

به راستی 
کار و تالش

 )سرمایه جاودانی ( 
برای خود ،  

خانواده و جامعه 
خواهد بود ؛ 

 زیرا سستی ، 
 تنبلی ،  بیکاری

 و بی حالی
 بنیان بسیاری از 
بالها و بدبختیها

 بوده ،  زمینه ساز 
حضور اهریمن
 فساد و تباهی

 در جامعه 
خواهد بود . 
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امیر مومنان علی )ع ( - که پیشوای تمامی پهلوانان و قهرمانان 
خدا جوی تاریخ است - در راز و نیاز خود با خداوند چنین آرزویی را 
مطرح می کند : »پروردگارا ! اندام مرا در راه خدمت به خودت قوی 

گردان و دلم را برای عزیمت به سویت محکم ساز«  )35(.
خوشرویی وشادی

چهره باز ، اخالق خوب و گفتار شایسته ، صفات خجسته 
ای است که همه ما انتظار چنین برخورد هایی را از دیگران داریم. 
گیاهان  برای  آفتاب  نور  انسان چونان  برای  گیها  ویژ  این 
است؛  همان گونه که خورشید جان تازه به گیاه می دهد ، روی 
گشاده، خوی شیرین و گفتار فرح بخش، نوعی سر خوشی ، نشاط 
و سالمت به همراه داشته ، افراد را جوان ، زنده دل و سر حال نگه 
می دارد.  پروردگار بزرگ ، ویژگی رسو ل خود ، حضرت محمد 
)ص( را »نرمی و مهربانی« دانسته و »سنگدلی و خشن بودن« را 
مایه پراکندگی اطرافیان می داند )36(  و در سخنی دیگر دین باوران 
را به گفتار نیک و پسندیده دعوت می کند )37( .  امام علی )ع( تند 
خویی و عصبانیت را نوعی جنون و دیوانگی دانسته )38(  و دوستان 
مومن و خالص خود را به اخالق خوش و سخنانی صمیمی در 
نشست و برخاستها دعوت می کند او خود اهل گفتگوهای شیرین 
و شوخی و مزاح با اصحاب بود و این روش را در جذب افراد بهتر 

می پسندید. 
از این رو امام صادق ) ع( »تبسم و لبخند انسان به چهره 
برادر دینی اش« را حسنه دانسته )39(  و در پاسخ به سوال یکی 
از اصحاب درباره حسن خلق می فرماید : »فروتنی کن ، خوش 
سخن باش و با برادرت با خوش رویی برخورد نما«.  بوی خوش 
، لباس روشن و شادی آراستگی ظاهری ، رایحه روح پرور عطر و 
لباس روشن و متنا سب در رنگ ، هر یک نشانگر لطافت روحی ، 
آرایه های فکری ، نشاط درونی و شادی روانی است.  آموزه های 
مذهبی بر جلوه های زیبا و دل آرای دین باوران و خدا جویان تاکید 
فراوانی کرده ، بنیان مکتب را بر طراوت و پاکیزگی دانسته ، خداوند 
مهربان را زیبا و خواستار زیبایی معرفی کرده است و او را بیزار از 

بوی آزار دهنده می داند. 
از این رو برای روی کردن مسلمانان به زینت و آراستگی 
فرمان داده است : »باید برای برادر مسلمان ، خود را زینت دهید و 

آراسته کنید. . .«  )40(. 
در سخنی درس آموز ، پیامبر اسالم ) ص( - که خود الگوی 
گران قدری در آراستگی ظاهری ، استفاده از بوی خوش و توجه 
به تناسب و زیبایی نوع پوشش و موهای خویش بود - فرموده 
است : »لباسهای خود را پاکیزه کنید ، موهای خود را کم نمایید ، 
مسواک بزنید و آراسته و پاکیزه باشید که بنی اسرائیل چنین نکردند 

و زنانشان زناکار شدند«  )41(. 
بی شک تعادل در خود آرایی و استفاده از بوی فرح بخش و 
لباس روشن ، روابط انسانها را با یکدیگر صمیمی تر ساخته ، نوعی 
طراوت روحی و شادی و نشاط به یکایک افراد می بخشد.  گویی 
با استشمام بوی خوش ، آدمی رایحه بهشت را احساس می کند و 
با آن سوی جلوه های ظاهری طبیعت پیوند می خورد ، از این رو 

رسول گرامی اسالم ) ص ( همواره بیش از آنچه برای خوراک خود 
خرج می نمود ، نسبت به بوی خوش همت می گمارد و می فرمود 
: »جامه سفید بپوشید که آن نیکوترین و پاکیزه ترین رنگهاست« 

 . )42(
آن حضرت خود ، بیشتر از رنگ سفید و بعد از آن زرد روشن 
و سپس سبز استفاده می کرد.  در دستور های فقهی نیز مستحب 
است که نمازگزار لباس سفید بر تن کند و استفاده از رنگ سیاه 

مکروه دانسته شده است. 
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 بی شک
 تعادل در خود آرایی 
و استفاده از
 بوی فرح بخش و 
لباس روشن ،  
روابط انسانها را با 
یکدیگر 
صمیمی تر ساخته ،  
نوعی طراوت روحی 
و شادی و نشاط
 به یکایک افراد 
می بخشد .  گویی با 
استشمام
 بوی خوش ،  
آدمی رایحه بهشت را 
احساس می کند و با 
آن سوی  جلوه های 
ظاهری طبیعت 
پیوند می خورد ، 
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همان گونـه کـه حضـرت عالـی مسـتحضرید دوره  پرتنشـي بیـن ایـران و آمریـکا بـه وجود آمده اسـت، 
مي خواسـتم دیـدگاه حضـرت عالـی را در ایـن مـورد و علـت و راه بـرون رفـت از آن را بدانـم؟

اعوذبـاهلل مـن الشـیطان الرجیـم، بسـم اهلل الرحمن الرحیم. ریشـه پرتنش بـودن رابطه بیـن ایران و آمریکا بـه تدبیرها 
و سیاسـت هایي اسـت کـه بیـن این دو کشـور وجـود دارد، منتها هرکدام مي گویند تدبیر دیگري، منشـاء تنش شـده اسـت. 
قضـاوت حقیقـي وقتـي درسـت اسـت که در سـخنان و در حرف هـای دو طرف حیله اي نباشـد و شـفاف و روشـن صحبت 
کننـد تـا مـردم و یـا امثـال بنـده و دیگـران بتوانیـم قضاوت صحیح داشـته باشـیم، ولـي وقتي که سـخنان سیاسـتمداران 
و صاحبـان قـدرت اختـالف پیـدا مي کنـد، امـروز یـک حرفـي مي زننـد و فـردا یک سـخن دیگر و یـا امروز یـک حادثه اي 
در دنیـا بـه وجـود مي آیـد و فـردا یـک حادثـه دیگـر و هـر کدام یک نـوع موضـع گیـری می کننـد و قدرت هـاي تبلیغاتي 
هـم نیسـت کـه مسـئله را بـاز کنـد، قضاوت مشـکل اسـت، و لـذا در موضـوع درگیری بیـن اسـرائیل و لبنان هم سـخنان 
مختلـف بـود و هـم اینکـه، ایـن قضایـا بـه نفـع چـه کسـي تمام شـد. در قضیـه درگیـری اسـرائیل و لبنـان حق ایـن بود 
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کـه اواًل از همـان روزهـاي اّول آتـش بـس اعـالم مي شـد و 
ثانیـًا مي گفتنـد طرف هـاي جنگ با هـم بجنگند و مـردم غیر 
نظامـی لبنـان و خانـه و زندگی شـان صدمه نبیند، مـردم لبنان 
در جنـگ نبودنـد و ارتش لبنـان در جنگ نبود، چـرا خانه هاي 
مـردم لبنـان بایـد تخریب بشـود؟! بله، کسـاني کـه در میدان 
جنـگ هسـتند و مي جنگنـد بایـد تـاوان جنـگ را هـم بدهند، 
چـه اسـرائیل و چـه جنـوب لبنـان. مـا امـروز شـاهد خـراب 
شـدن بخـش وسـیعی از مناطـق غیـر نظامی و شـهری لبنان 
هسـتیم، و بـا همـه فقـر و فالکتـی کـه در بعضـی از ممالـک 
آفریقـا وجـود دارد، و بـا همـه ی نیازهـاي مالـي کـه مـا براي 
سـالمتي انسـان ها احتیـاج داریـم، مسـیر امـروز بـراي کمک 
بـه بازسـازی لبنـان قـرار گرفتـه، و ایـن بودجه هایـي را کـه 
بـراي لبنـان مي خواهند بدهند، اگـر از روز اّول برای جلوگیری 
از حملـه بـه لبنـان هزینه شـده بود، ایـن بودجه هـا را به مردم 
نیازمنـد دنیـا کمـک مي کردند و به پیشـرفت علـم، خیلي بهتر 
بـود، بلکـه الزم بـود. به نظـر بنده سیاسـت هاي دنیـاي امروز 
اشـتباه دارد و بـه آن نحـوي کـه اسـالم فکـر مي کند نیسـت. 
امـروز دولت هـا جمـع مي شـوند بـراي تعییـن بودجـه بـراي کمک به 
لبنـان. کوفـي عنـان وقتي بـه ایـران مي آید-اولین شـخص سیاسـي 
دنیا-خوشـحال مي شـود کـه ایـران حاضر شـده، به لبنـان کمک کند، 
خوشـحالي بایـد در ایـن مي بـود کـه نمي گذاشـتند ایـن اتفاقـات در 

لبنـان و بر سـر مـردم آن بیفتد.
فکر مي کنید که اسرائیل اشتباه کرده است؟

مـن نمي گویـم چـه کسـي اشـتباه کـرده، بـه نظـر بنـده حملـه 
بـه لبنـان و مراکـز غیرنظامـی خالف بـوده، بـراي اینکه مـردم لبنان 
دخالتـی نداشـتند، و تنهـا بایـد طرف هـای نظامـی بـا یکدیگـر جنگ 

می کردنـد.
دو سـرباز اسـرائیل را گرفتنـد بـه نظر شـما اشـتباه 

بوده؟
ببینیـد! نقل می شـود، خودشـان اعتـراف کرده اند که اشـتباه بوده 
اسـت، نقـل مي شـود مـن نمي دانـم. ولـي طرفـداران حقـوق بشـري 
کـه از مـردم باشـند باید بنشـینند و اگر هـر دو طرف صدمـه دیده اند، 
ضـرر و زیـان را هـر دو طرف جبران کننـد، اگر یکي ضـرر زده همان 
جبـران کنـد کسـي که ضـرر زده، و سـاختمان ها را تخریـب کرده چه 
بـه صورت مباشـرت و چـه به صورت تحریـک، باید ضـرر را بپردازند، 
نـه اینکـه مـا بیاییم بنشـینیم، البتـه اآلن چـاره ای غیر از این نیسـت، 
ولـي ایـن سیاسـت از ابتـدا غلط بـوده، بایـد از وقوع جنـگ جلوگیري 
مي کردنـد، یـا قوانینـی تصویـب کننـد کـه هرکسـي که ضـرر مي زند 
خـودش جبـران کنـد. ]در چنـد سـال قبـل بـود کـه در شـمال ایران 
سـیل آمـد و جاهایـي را خـراب کرد، و گفتند منشـاء آن قطـع درختان 
جنگل هـا بـوده اسـت و دولـت بودجـه اي را تعییـن کرد بـراي جبران 
خسـارت، همـان وقـت بنده عـرض کـردم جبـران خسـارت ها را باید 
از کسـاني گرفـت کـه درختان جنـگل را قطـع کرده اند نـه از خزانه ی 

ملـت و حقـوق مـردم[، خالصـه عرض من این اسـت کـه 1. دنیا باید 
بـه سـمت پیشـگیري از جنـگ و نابسـاماني ها بـرود نه اینکه بنشـیند 
و بعـد از جنـگ فکـر کنـد؛ 2. در جنگ هـا همیشـه بایـد طرف هـاي 
جنـگ بـا هـم درگیر شـوند، مـردم بي پنـاه و غیرنظامی کـه در میدان 
جنـگ نیسـتند، ضـرر نبیننـد و این که در جنگ اسـرائیل بـا لبنان چه 
کسـي مقصـر بـوده، هـر دو طـرف درگیـر در جنـگ مقّصر بودنـد، یا 
یکـي از آن هـا، مجامـع طرفـدار حقـوق بشـر و افـراد بـی طـرف باید 

بنشـینند و قضـاوت کنند.
حضـرت عالـی بـه طرفداري از حقوق بشـر شـهرت 
داریـد، مـن مي خواسـتم سـؤال کنـم آیـا بـه نظـر شـما 
مـردم ایـران نبایسـتي حقـوق مدنـی بیشـتري داشـته 
باشـند و اینکـه خوفـي از ابـراز عقایـد نداشـته باشـند و 
روزنامه هـاي ایـران در بیـان عقایدشـان آزادتـر باشـند؟

بایـد بـه مردم ایـران مراجعه کـرد که آیـا آزادي دارند یـا ندارند؟ 
ولي اصل مسـلّم آن اسـت که همۀ انسـان ها باید در بیان سخنانشـان، 
آزاد باشـند همچنـان کـه در زمـان امـام امـت )س( تمـام گروه هـای 
سیاسـی تـا هنگامـی که به مبارزه ی مسـلحانه روی نیاوردنـد، در بیان 
عقایـد آزاد بودنـد و اسـاس اسـالم و قانـون اساسـی نظـام جمهـوری 
اسـالمی بـر ایـن اسـت که تـا گروهی دسـت بـه اسـلحه نبـرده، آزاد 
اسـت کـه عقایـد و نظراتـش را مطـرح کنـد. گروهک ها وقتي دسـت 
امـام  در خیابان هـا کشـتند،  را  بي گنـاه  و مـردم  بردنـد  اسـلحه  بـه 
خمینـي )س( تصمیـم گرفـت که ریشـه آن هـا را از بین ببـرد و امروز 
تروریسـت در دنیـا محکـوم اسـت و بـا آن هـا برخـورد مي شـود. البته 
ایـن کامـل نیسـت و صاحبان قدرت  و رسـانه های جمعی بایـد با زبان 
و عمل تروریسـم و خشـونت را محکـوم کنند، تا تروریسـت ها منزوي 
شـده و دسـت از اعمالشـان بردارنـد. اینکـه بعضي ها گاهـي مي گویند 
منشـاء بـه وجود آمـدن گروه هـای تروریسـتی ظلم قدرتمندان اسـت، 
ایـن صحیـح نیسـت چون اگـر قدرتمنـدان ظلم کننـد، مـردم بي گناه 
چـه تقصیـري دارنـد کـه تـرور مي شـوند. در دنیـاي امـروز مخصوصًا 
همـه مسـائل با روشـنگری و فرهنگ سـازي بایـد اصالح بشـود نه با 
ترور و مبارزه ی مسـلحانه. امام خمیني )س( در حدود بیسـت سـال با 
رژیـم شـاه مبـارزه کرد یـک بار اجـازه مبارزه مسـلحانه را نـداد، حتي 
حسـنعلی منصـور نخسـت وزیـر وقت که ترور شـد اجازه ی تـرور او را 

امـام نـداد، امـام در طـول مبارزات خـود فقط بـر مردم تکیه داشـت.
مـن بـا نقـل قول هایـي کـه مي بینیـم حضـرت عالی 
بـه امـام خمینـی خیلـي نزدیـک بودیـد. مـن مي خواهـم 
چـه  بودنـد،  زنـده  امـروز  ایشـان  اگـر  کـه  بپرسـم 
نـژاد؟ احمـدي  آقـاي  بـه  مثـاًل  مي کردنـد  توصیه هایـي 

در مـورد ایشـان شـناخت کافـی نداریـم. ولـی اگـر امـام زنـده 
بودنـد، رئیـس جمهـور بـا چهل میلیـون رأی انتخـاب می شـد نه این 
کـه بـا مشـکالت زیـاد بتوانـد یـک رأی در حـّد قانونی بدسـت آورد. 
هـم چنیـن شـاید بسـیاری از گروه هـای با مـرام تروریسـتی و طرفدار 
خشـونت در کشـورهای اسـالمی به وجـود نمی آمد، که به نام اسـالم 

هر چند در نظام 
جمهوری نیز 
استبداد اکثریت 
مطرح است-که 
در اندیشه نوین 
حکومت دموکراسی 
در دنیای کنونی 
امری متعارف 
و پذیرفته شده 
است- ولی ما باید 
به روزی برسیم 
که حتی استبداد 
اکثریت هم نباشد.
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و مسـلمانان آبـروی اسـالم را ببرنـد و بیـن جهـان غـرب و اسـالم 
تضـاد و جنـگ بـه وجـود آورنـد. امـام در مسـائل سیاسـی بـه تمـام 
ابعـاد آن در سـطح جهـان توجـه داشـت، وقتی شـهید رجایـی )رئیس 
جمهـور وقـت( بنا بـود به نیویورک بـرود و در مجمع عمومی سـازمان 
ملـل متحـد صحبـت کنـد، امـام نـکات مهمـی را به ایشـان گوشـزد 
کردنـد کـه تمـام مقـررات دیپلماسـی را بایـد در حیـن ایـن مأموریت 
سیاسـی رعایـت کنیـد، چرا که تو باالترین شـخصیت سیاسـی کشـور 
هسـتی کـه در ایـن مجمـع شـرکت می کنـی، بنابرایـن در سـخنان 
شـما نبایسـتی هیـچ گونه بـی احترامـی و خالف ادب و یـا موضوعات 
تحریـک آمیـز و اختـالف آفریـن مطـرح شـود. در جریان صـدور نامه 
مهـم و تاریخـی در سـال 1367 خطاب به میخاییـل گورباچف )رئیس 
جمهور وقت شـوروی سـابق( وقتی هیئتی متشـکل از افراد سیاسـی-

مذهبـی را مأمـور ارسـال ایـن پیـام تاریخـی کرد، ایشـان بـه اعضای 
هیئـت مذکـور نـکات مهمـی را گوشـزد کردند کـه در ایـن مأموریت 

بـه همه ی مقـررات دیپلماسـی توجـه کنند.
مشـکل آمریـکا ایـن بـود کـه بـا امـام بـه دشـمنی برخاسـت و 
ایـن احتمـال وجـود دارد کـه دیگـران بر سـر آمریـکا کاله گذاشـتند 
کـه بـه دشـمنی برخیـزد و ایـن آمریـکا بـود کـه روابـط خـود را بـا 
ایـران قطـع کـرد و خود را منـزوی نمـود، وااّل هیچ سیاسـتمداری که 
می خواهـد بـه نفع مملکتـش کار کند با امـام در نمی افتد ]شـخصیتی 
کـه بـه دنبـال پسـت و مقـام نبـود، نـه پـول می خواسـت نه قـدرت؛ 
بلکـه صـالح همـه ی ملت ها را می خواسـت[ شـاه هـم این اشـتباه را 
مرتکـب شـد که منشـاء آن نیـز تحریک دولـت آمریکا بود، زیـرا امام 
در آن اوایـل بـه شـاه نصیحـت می کـرد که نصایـح علمـا و روحانیت 
را در امـور کشـور بـکار گیـرد، زیـرا آنـان صـالح ملـت و مملکـت را 
می خواهنـد. بـه هـر حـال مخالفـت با انقـالب سـفید شـاه و تصویب 
الیحه کاپیتوالسـیون در سـال 43 سـبب شـد که رژیم شـاه با هدایت 
آمریـکا امـام را ابتـدا بـا ترکیـه تبعیـد کـرد و سـپس بـرای ایـن کـه 
موقعیـت ایشـان را تنـزل دهـد محـل تبعیـد را به نجـف تغییـر دادند.

اشـتباهات  اینکـه  بـراي  عالـی  حضـرت  نظـر  بـه 
گذشـته- ایـن کـه در زمـان امـام از موقعیـت اسـتفاده 
نشـد-جبران شـود، به طور مشـخص از هـر دو طرف چه 

بگیـرد. صـورت  مي توانـد  اقداماتـی 
دسـت مـا و ایشـان نیسـت کـه بگوییـم چـه اقداماتـي صـورت 
گیـرد، اگـر مـن در موقعیت تصمیم گیـری بودم مي دانسـتم چه کاري 
بایـد انجـام دهـم، بـه صرف گفتـن فایده نـدارد، ولی باید سـعی کنیم 
مسـائل را بـه شـکل مسـالمت آمیـز حـل کنیـم و تـا حـد امـکان از 
سـخنان تنـد و تحریـک آمیـز خـودداری شـود، ولـی متأسـفانه امروز 

نیسـت. چنین 
یـک سـؤالي در رابطـۀ بـا مسـائل دینـي مي خواهم 
بپرسـم. در بسـیاري از ادیـان ایـن اعتقاد وجـود دارد که 
خداونـد بـه شـکل انسـان بـراي نجـات بشـر بـه زمین 
نجـات  بـه  مسـیح  مي گوینـد  مسـیحیان  آمـد،  خواهـد 

بشـر مي آیـد و در اسـالم هـم مهـدي موعـود آن طور که 
مي دانم. بسـیاري اعتقـاد دارند در دورۀ زندگي خودشـان، 
امـام مهدی بـراي نجات بشـریت بـه زمین خواهـد آمد. 

دیـدگاه شـما را مي خواسـتم در ایـن بـاره بدانم.
نسـبت بـه مطلـب دوم کـه امـام زمان)عـج( یـا مصلـح حقیقـي 
چـه وقـت مي آیـد ایـن از آن امـوری اسـت که فقـط خداونـد مي داند 
و بـس و اگـر کسـي گفـت کـه در زمان مـن ظهـور مي کند یـا زمان  
مـا، اگـر قدرتمنـد اسـت فریبکار اسـت، اگر غیـر قدرتمند اسـت ناآگاه 
اسـت، و اّمـا اصـل آمدن یـک مصلح، امروز مـا براي اثبـات آن نیازي 
نداریـم بـه سـراغ کتاب هـاي دیني برویـم، تاریخ خـود ما گواه اسـت 
کـه ایـن مصلـح خواهـد آمد. چـون بشـریت به طـرف عدالـت و حق 
حرکـت مي کنـد و از ظلـم، خشـونت و جنـگ بیزار اسـت یـک روزي 
بشـر جنـگ و پیـروزی و فتـح یـک کشـور را افتخار مي دانسـت، ولی 
امـروز منفورتریـن موضـوع جنـگ اسـت، همـۀ انسـان ها از جنـگ 
گریزاننـد، یـک روزي مـردم آزاري و خشـونت افتخـار بـود، امـروز 
بدترین شـیوه، خشـونت اسـت. یک روزي انسـان ها به صورت طایفه 
و قبیلـه زندگـی می کردنـد، ولـی امروز سـاختار زندگی شهرنشـینی به 
وجـود آمـده اسـت. امـروز بعـد از جنـگ جهانـي دوم ما سـازمان ملل 
داریـم، منشـور حقـوق بشـر داریـم کـه دولت هـا آن منشـور را قبـول 
کـرده و امضـا کرده انـد، امروز مـا دادگاه هـاي بین المللـی جنایت هاي 
یـا  یعنـي کسـاني کـه نسل کشـي مي کننـد  علیـه بشـریت داریـم، 
اقوامـی را از بیـن مي برنـد در دادگاه هـاي جنایـت بین الملـل محاکمه 
ارتبـاط انسـان ها خیلـي نزدیک تـر شـده اسـت،  مي شـوند و امـروز 
امـروزه انسـان ها عالقه مند هسـتند بنشـینند و برای زندگی مسـالمت 
آمیـز در جهـان بـا یکدیگـر گفتگـو کننـد و از اختالفـات موجـود بین 
انسـان ها و یـا کشـورها بکاهنـد تـا جلـوی تعـّدی بـه حقوق افـراد و 
ظلـم و سـتم گرفتـه شـود، بنابرایـن، ایـن شـیوه نگـرش باعث شـده 
بشـر بـه سـوی عدالـت و برابـری و صلـح و دوسـتی پیـش بـرود و 
دولت هـا نیـز ناچارنـد از ایـن خواسـته ی ملت هـا تبعیت نماینـد. همۀ 
این هـا نشـانگر آن اسـت کـه بشـر سـرانجام بـه ایـن نتیجـه خواهـد 
رسـید کـه مصلـح مي آیـد و همـه بـه دنبـال او مي رونـد و زمانـش 
وقتـي اسـت کـه عقـول و اندیشـه های مردم کامل شـده باشـد. امروز 
اغلـب مـردم جهـان از حکومت های اسـتبدادی مطلقه گـذر کرده و به 
نظام هـای دموکراسـی و جمهـوری دسـت یافته انـد؛ هر چنـد در نظام 
جمهـوری نیـز اسـتبداد اکثریـت مطـرح اسـت-که در اندیشـه نویـن 
حکومـت دموکراسـی در دنیـای کنونی امـری متعارف و پذیرفته شـده 
اسـت- ولـی مـا باید بـه روزی برسـیم که حتـی اسـتبداد اکثریت هم 
نباشـد. امـروز یکـی از بهتریـن راه های رسـیدن بـه عدالـت اجتماعی 
برگـزاری انتخابـات و پذیـرش رأی اکثریـت اسـت، ولـی در همیـن 
شـیوه بـه نوعـی اسـتبداد وجـود دارد. یکـی آن کـه نظـر اکثریـت بر 
نظـر اقلیـت مقـدم می شـود و اشـکال دیگـر آن اسـت کـه بـه طـور 
متعـارف در دنیـا نصـف بعالوه یـک رأی دهنـدگان، نتیجـه انتخابات 
را مشـخص می کننـد، یعنـی یـک دهـم اکثریـت، سرنوشـت کلـی را 
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تعییـن می کنـد؛ ولـی بـه نظـر بنـده اکثریـت بایـد باالتریـن 
میـزان رأی نسـبت بـه کل آرا را کسـب کند، یعنی اگـر فرضًا 
پنجـاه میلیـون نفـر حـق رأی داشـته باشـند، حداقـل چهل و 
پنـج میلیـون نفـر شـرکت کننـد و بـه نحوی باشـد کـه چهل 
میلیـون شـرکت کننـده به یـک نفـر رأی بدهند تا از اسـتبداد 
اکثریـت بر اقلیت کاسـته شـود. نمونه ی چنیـن انتخاباتی را ما 
در دومیـن دوره ی انتخابات ریاسـت جمهـوری تجربه کردیم و 
آقـای رجایـی تقریبـًا کل آرا را به دسـت آورد، در جریان اولین 
انتخابـات مجلـس خبـرگان رهبـری در تهـران آقای هاشـمی 
دو میلیـون و دویسـت هـزار رأی و بنـده بیـش از دو میلیـون 
رأی آوردم و بعـد از آقـای هاشـمی بـودم و ظاهراً کل کسـانی 
کـه حـق رأی داشـتند دو میلیـون و سـیصد هزار نفـر یا کمی 
بیشـتر بوده اسـت. موضوع شـرکت در انتخابات و شـرایط آن 
در قانون اساسـی نظام جمهوری اسـالمی آمده اسـت و چنین 
پیش بینی شـده کـه اکثریت مـردم در انتخابات شـرکت کنند 
و هـر جـا زمینه به گونه ای باشـد کـه مـردم در انتخابات کمتر 
شـرکت کننـد، معنایش این اسـت که مـردم در آن جا احتمال 
اسـتبداد می دهنـد و علـت عـدم شـرکت آنـان نیـز ایـن اسـت که در 
اسـتبداد شـریک نباشـند. امـروزه همه ی ملـل به دنبال حـق و عدالت 
هسـتند و بـه نوعـی بـه آمـدن یـک مصلـح حقیقـي فکـر می کننـد، 
امـروز مـا با یک صد سـال قبـل بسـیار متفاوت اسـت. امـروز همه جا 
سـخن از حقـوق بشـر اسـت و بنـده بارها گفتـه ام راه ترویج اسـالم و 
بشـریت ایـن اسـت کـه مـا حقوق بشـر اسـالمي را بـه مـردم معرفي 
کنیـم و اگـر مـا مي توانسـتیم تاریـخ زندگـي امـام را براي مـردم دنیا 
بیـان کنیـم خیلـي بـرای بشـریت نفع داشـت، متأسـفانه امثـال ما که 
قـدرت و تـوان تبلیـغ نداریم، افرادي هـم که قدرت تبلیغي و سیاسـی 
دارنـد کـه بعضـي از آن هـا سـوء اسـتفاده مي کننـد. مـن مایلـم یـک 
داسـتان دیگـري از زندگـي امـام براي شـما بگویم و شـما در ذهنتان 
و نوشـته هاي خـود ثبـت کنیـد تـا بـراي بشـریت بمانـد. بنـده زمـان 
امـام دادسـتان کل کشـور بـودم. اواًل دادسـتان کل در آن روز از یـک 
موقعیـت باالیـي برخـوردار بـود، و ثانیـًا چـون از طرف امـام منصوب 
بـودم بـر موقعیـت مـن افـزوده بـود، و چـون بعـد از انقالب بـود و ما 
را انقالبـي مي دیدنـد ایـن هـم بـر موقعیـت مـن افـزوده بـود و امـام 
طبـق قانـون اساسـي آن روز بنـده را بـه ایـن سـمت منصـوب کـرده 
بـود. در طـول بیـش از دو سـال کـه در سـمت دادسـتاني کل فعالیت 
می کـردم حتـی بـرای یک بار، یـک توصیه و سـفارش، یـا چیزي که 
احسـاس توصیه و سـفارش باشـد از امام و وابسـتگان به ایشـان-ولو 
بـا واسـطه-به بنـده نشـد. یـک بـار سـفارش نکـرد کسـي که بـا ده 
واسـطه بـه بیت مي رسـد که شـما ایـن کار را انجـام دهید یـا ندهید، 
چـون سـفارش و توصیـه خـالف عدالت بود. بـا همه قـدرت امام یک 
بـار سـخني بـه عنـوان توصیه و سـفارش گفته نشـد، نـه از خودش و 
نـه از کسـاني که بـا او ارتباط داشـتند تنها یـک مرتبه بنده در جلسـۀ 

شـورای عالـی قضایـی بودم، پس از پایان جلسـه شـورا وقتـی به دفتر 
کارم آمـدم بـه مـن اطـالع دادنـد که امـروز دختـر بزرگ امـام تماس 
گرفتنـد و بـا شـما کار داشـتند، تعجـب کردم کـه دختر بـزرگ امام و 
همسـر مرحـوم آیـت اهلل اشـراقي چـه مي خواسـتند بگوینـد و تصـور 
بنـده ایـن بود شـاید بـرای کار شـخصی مربوط بـه خانـواده ی مرحوم 
اشـراقی در ارتبـاط با مسـائل قضایـی کاری را از بنـده می خواهند، اما 
وقتـی مجـدداً ایشـان تمـاس گرفتنـد بـا بنده صحبـت کردند ایشـان 
گفتنـد : »مـن امـروز خدمـت پـدر )امـام( بـودم راجـع به یک مسـئله 
عبـادت شـخص خـودم سـؤال کـردم در تهـران و شـمیرانات نمـاز را 
بایـد کامـل بخوانم یا شکسـته-چون ایشـان مسـافر بود وطن ایشـان 
قـم بـود و آمـده بودنـد تهـران. امـام بـه مـن جـواب داد ولـي من از 
جـواب امـام خـوب مطلـب را نگرفتـم، بعـد به امـام عرض کـردم که 
آقـا، آقـاي صانعـي فرمایشـات شـما را روشـن تر بیـان مي کنـد، اجازه 
مي دهید من از ایشـان بپرسـم و پاسـخ خودم را از ایشـان بگیرم، امام 
لبخنـدي زد کـه مـن از لبخنـد امـام فهمیدم که ایشـان راضي اسـت، 

حـاال سـؤال دینـي را مطـرح مي کنم، شـما جـواب دهید«.
اگـر ایـن امـکان وجـود داشـت کـه شـخصیت امـام از ابعـاد و 
جنبه هـای مختلـف اجتماعـی، سیاسـی، اخالقـی، تربیتـی و . .. بـرای 
مـردم دنیـا و خصوصـًا نسـل جـوان معرفـی می شـد، شـاید تفکـرات 
تروریسـتی و خشـونت طلبـی و اختالفـات و نزاع هـا کمتـر مجالـی 
بـرای رشـد می یافت. مـا توانایـی کافی بـرای معرفی شـخصیت امام 
را نداریـم، اّما شـما هـر چقدر می توانیـد زندگی امام را بررسـی کنید و 
بـه نسـل امـروز معرفـی کنید تـا بتوانند از ایـن مقاالت و یادداشـت ها 

اسـتفاده کننـد و بهره منـد شـوند.
مـن بـه اینجا آمدم چـون شـنیده بودم کـه آیت اهلل 
صانعـي دیدگاه هـاي بشردوسـتانه و عمیق انسـاني دارند 
و اآلن بیشـتر متوجـه شـدم کـه چـرا و هیـچ چیـز مـرا 
خوشـحال تر نمي کنـد که یـک روزي ان شـاءاهلل جنابعالي 
تشـریف بیاوریـد بـه واشـنگتن و مـن شـما را بـه تمـام 
گـروه هیئـت تحریریـه معرفي کنـم و از نظـرات حضرت 

عالـی اسـتفاده کنیم.
ایـن از لطـف شماسـت. ما یک مثـل عربي داریم کـه می گوید:" 
تسـمع بالمعیـدي خیـٌر مـن ان تراه"وصـف معیدی)نام یک شـخص 
کـه قیافـه مناسـبی نداشـته( را بشـنوي بهتـر از آن اسـت کـه او را 
ببینـي! ولـي در هـر صورت لطـف دارید کـه گفتید وقتی دیـدم ارادتم 

بیشـتر شد.

گفتگوی خبرنگار نشریه واشنگتن پست
 با حضرت آیت اهلل العظمي صانعي )مدظله العالي(
 در تاریخ 1385/6/13

امام خمیني )س( در 
حدود بیست سال 
با رژیم شاه مبارزه 
کرد یک بار اجازه 
مبارزه مسلحانه را 
نداد، حتي حسنعلی 
منصور نخست 
وزیر وقت که ترور 
شد اجازه ی ترور او 
را امام نداد، امام در 
طول مبارزات خود 
فقط بر مردم
 تکیه داشت.
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آمار جالب وزیر اطالعات از تعداد کانال های تلگرامی

حجت االسالم  انتخاب،  گزارش  به 
سیدمحمود علوی در دیدار با آیت اهلل حاج شیخ 
مصطفی اشرفی شاهرودی از علما و اساتید حوزه 
علمیه خراسان افزود: وزارت اطالعات طی دولت 
یازدهم عملکرد خوبی داشته و دارد. وی افزود: 
امروز کشور مرکز و هدف گروه های تروریستی 
بسیار و دشمنان متعدد است اما تالش همه آنان 
توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( به دام افتاده 

و خنثی شده اند. در سایه این تالشها و خدمات خالصانه امروز بر اساس نظر 
سنجی های خبرگزاری جمهوری اسالمی محبوبیت این وزارتخانه از رتبه هفتم در 
بهار سال 93 به رتبه سوم در مهر ماه امسال ارتقا یافته است. این در شرایطی است 
که بسیاری از زحمات، خدمات و تالش های نیروهای این وزارت قابل بیان و طرح 
عمومی نیست و از هر 10 مورد خدمات انجام شده یک مورد بیان می شود تا مردم 
نسبت به حضور و تالشهای گسترده این نیروهای خدوم مطلع باشند. مردم ما نیز 
از درک باالیی برخوردار بوده و بسیار بزرگوار و قدردان خدمات فرزندان خودشان 

در این وزارت خانه هستند 
علوی در ادامه با بیان اینکه امروز در بسیاری منابع و تریبون ها کمتر به آیات 
الهی، احادیث و بیانات ائمه اطهار)ع( و رسول مکرم اسالم)ص( که خود عامل 
انسجام مملکت است کمتر پرداخته می شود. گفت: اگرتمسک به اهل بیت)ع( و 
قرآن آسیب ببیند دچار مشکل می شویم. ما در کنار اقیانوسی ایستاده ایم که باید از 
آن بهره بگیریم و تا زمانی که علما، سخنرانان، مبلغان و ائمه جمعه به سراغ گنج 

عظیم اهل بیت و قرآن نروند ،  نمی توان از این ظرفیت عظیم بهره گرفت. 
وی در موضوع شبهاتی که در موضوع استفاده مردم از شبکه های اجتماعی 
و دغدغه علما در این زمینه نیز گفت: باید در برخورد با این پدیده ها به سمت 

شیوه های درست و کنترل شده با استفاده از این تکنولوژی ها رفت. 
امروز ما به تمام صفحات اینترنت اشراف داریم ضمن آنکه مزاحمتی برای 
مردم ایجاد نمی کنیم مگر مواردی که به نظام ضربه می زند. امروز از شبکه های 
اجتماعی که در کشور مخاطلب زیادی دارد، تلگرام، اینستاگرام و توئیتر است. هم 
اکنون در تلگرام 180 هزار کانال فعال است که 90 درصد آنان بر اساس رصد 
انجام شده ، اجتماعی و مربوط به ارتباطات فامیلی خانوادگی و دوستان است. از 10 
درصد باقی مانده دیگر ، هفت درصد سیاسی و سه درصد دیگر کانال های منحرفی 
است که 2.5 درصد آن فاسد و غیر اخالقی و نیم درصد ضد دین هستند. طی 
این مدت بسیاری از مدیران کانالهای ضد دین شناسایی و دستگیر شده اند و نیم 
درصد کانالهای غیراخالقی نیز با اعالم به مدیریت مرکزی تلگرام در آلمان مصدود 
می شود. اعضای برخی از این کانال ها به 10 تا 15 هزار نفر هم نمی رسد و بازدید از 
مطالب ضد دینی منتشر شده در این کانال ها دو تا سه هزار نفر می باشد اما مطالب 
ضد اخالقی گاه تا 15 هزار نفر هم بازدید کننده دارد. کانالهای ضد دینی بازدید 
کننده کمی دارد اما فقط یک دعای فرج در یک کانال تا 14 میلیون نفر بازدید 
کننده دارد واین بیانگر آن است که جوانان ما ضد دین و به دنبال فساد نیستند. 
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وزیر اطالعات اظهار کرد: باید به سمت شیوه های درست و مناسب از این شبکه ها 
حرکت کنیم و طراحی های مناسبی در این حوزه در داخل انجام شود . 

مکاتبه حضرت آیت اهلل صافی گلپایگانی
 و آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در مورد وضعیت بقیع

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حضرت حجت االسالم و المسلمین آقای هاشمی رفسنجانی )دامت افاضاته(

با عرض سالم و تجدید سوابق و اخالص
امید است سفر عمره مفرده و زیارت حرمین شریفین و مشاهد مشرفه ائمه 
علیهم السالم و نیز مذاکرات، پربار و مقرون به توفیقات مهّمه، و مساعی جمیله 
جنابعالی برای تحّقق اهداف اسالمی در آن مرکز وحی، نافع و مفید باشد. موضوعی 
را که الزم دانستم تذّکر بدهم- اگر چه جنابعالی شخصاً هم به آن توّجه دارید، و 
هر اقدام مناسبی را مبذول می فرمایید- وضع بسیار اسف بار و توهین آمیز مشاهد 
مشّرفه بقیع و سخت گیری های متعّصبانه، جاهالنه و فزاینده است. اگر جنابعالی 
بتوانید در این موضوع، به هر اندازه، وسیله تغییر و وضع و حفظ شئون آن مشاهد 
مقّدسه گردید، کار بزرگ و خدمت مهّمی را انجام داده اید که در تاریخ زندگی شما، 
صفحه زّرینی بی نظیر و کاری بزرگ در مسیر احیای دین و مذهب، خواهد بود. 
آنچه استفاده می شود آقای ملک عبداهلل در حّدی جنابعالی را درک کرده و تفّکر او 
نسبت به امور، روشن تر و واقع بینانه تر از دیگران است. مطلب با ایشان به این گونه 
عنوان می شود که: »حرمین شریفین، تاریخ عینی، خارجی و غیر قابل انکار اسالم، 
حضرت رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم، و تمام عصر رسالت بود؛ با این 
وضعیتی که اینان به وجود آوردند، اسالم را از پشتوانه تاریخی، محروم نمودند؛ در 
این مسئله ما نظر به هیچ یک از مذاهب و جنبه جواز و عدم جواز برخی مراسم و 
برنامه ها نداریم؛ ما از این نگرانیم که با این تخریب ها و اهتمامی که در محو آثار و 
حتی ناشناخته شدن آنهاست تاریخ اسالم، بی پشتوانه گردید. اسالم، دین جاودان 
و خاتم ادیان است، تا قیام قیامت، دین بشریت است، ممکن است تا هزاران سال 
دیگر، قیامت قائم نگردد، تاریخ این دین نباید منحصر به تواریخ کتبی باشد که به 
مرور زمان، معرض تردید و افترا و شبهه ها قرار می گیرد؛ حفظ این آثار خارجی، حفظ 
تاریخ است، و پیش از این اعمال مخّرب، هر کس وارد حرمین می شد، تاریخ اسالم 
را به چشم می دید و لمس می کرد که: محمد بن عبداهلل، شخصیتی بوده است، 
این مرقد شریف اوست، پدرش عبداهلل بوده، قبرش آنجاست؛ جّدش عبدالمطلب، 
قبرش در مکه باقی است؛ همسر فداکاری به نام خدیجه داشته که قبر او نیز در مکه 
است، و محّل والدتش در فالن مکان است؛ جّدی به نام هاشم داشته که قبرش 
در غزه است؛ از نوادگان او، حسن علیه السالم بوده که او نیز مانند بعضی دیگر از 
عظمای اهل بیت در بقیع، مدفون است؛ عموی او حمزه بوده است و قبرش در 
اُحد، باقی است؛ و خالصه، همه مشاهد و مقاماتی که یادآور افتخارات اسالم است. 
تاریخ، چنین شخصیت با این همه آثار عینی را فراموش نمی کند و در آینده، وجود 
او قابل انکار، نخواهد شد، آیا آنان که این همه آثار را تخریب کردند دانستند چه 
خسارت بزرگی به اسالم و تاریخ وارد کردند؟ اکنون نیز برای جبران این خسارت، 

دیر نشده و همه این مشاهد می تواند با وضعی ماندگار برای هزاران سال، باقی بماند 
تا آیندگان نیز این مواقف را بشناسند. چه نادانند آنان که مولد نبی را به مکتبه مکه 
اسم گذاری می کنند و چه فاقد درکند آنها که در معّرفی ائمه بقیع، تجاهل می کنند و 
اهلل اعلم می گویند. شما با این تاریخ عزیز اسالم و این همه صدماتی که وارد کرده 
و می کنید و آثاری که از بین می برید، چه پاسخی در مقابل بشریت آگاه و نسل های 

آینده، خواهید داشت؟«
در هر حال، مناسبت است که در صورت امکان، از این طریق، آنان را قانع 
کرد تا آثار را مشخص نمایند، و نام و شخصیت رجال اسالم را در مکان های مربوط 
به آنها بنویسند و مواضع و مساجد تاریخی را حفظ نمایند. در خاتمه، مزید توفیقات 

جنابعالی را از خداوند متعال، مسئلت نموده و التماس دعا دارم.
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پاسخ آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
 به نامه آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی:

بسمه تعالی
حضرت آیت اهلل جناب آقای صافی گلپایگانی دامت برکاته

با سالم و تحّیات؛
نامه خوب جناب عالی را در موقعیت مناسبی در مکه معظمه دریافت کردم و از 
آن بهره خوبی به دست آمد. مذاکرات همه جانبه ای با سران کشور عربستان درباره 
آثار اسالمی و منجمله بقیع آغاز کرده بودم که نظر و خواست یک مرجع دینی 
معتبر به مدد رسید. در مورد بقیع از جهتی توفیق به دست آمد و از جهاتی دیگر باید 
پیگیری شود. در مورد آثار اسالمی به طور اصولی شرکت در جهت اصالح روند 
آغاز شد، و گفتند حدود شش هزار اثر ارزنده دینی در کشور دارند که بخشی از آن 

مربوط به قبل از اسالم است.
و در مدینه منّوره با آقای امیر مدینه برادر کوچک ملک که فردی آگاه و 
جدی است بحث را ادامه دادم. ایشان گفت یک هزار از آن شش هزار اثر در مدینه 
است و قرار شد برای احیای آنها برنامه ریزی شود، و خود اینجانب در مّدت اقامت 
در مدینه از بعضی از این آثار در قریه عریص و آبار علی در کنار مسجد الشجره 
و منطقه بدر و نیز منطقه ینبع نخل بازدید کردم که باعث جلب توّجه عمومی به 
محتوای این مناطق شد، و بخصوص در ینبع که مردم محّل و شخص معاون 
استاندار که از اهالی آن محل است نقاطی را نشان دادند که به نام چشمه علی و 
بئر علی که بئر امام حسن و یا به نام امام حسین، به نام جابر و … می شناسند. در 
مجموع می شود به شروع دوره جدیدی از آن بابت امیدوار بود، و بنده هم در حدود 
امکان پیگیری می کنم، و انتظار دارم که جنابعالی و سایر مراجع هم با شیوه مناسب 

پیگیری فرمایید.
اکبر هاشمی رفسنجانی - رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

)شفقنا(
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گزیده ای از اظهارات علي جنتي وزیر سابق ارشاد

 در باره حوزه فرهنگ

به  آنها  از  گروه  سه  با  اول.  روزهاي  *در 
را  صورت جداگانه جلسه گذاشتم و مسائل شان 
بررسي کردم و مشکالت شان را شنیدم. یا برخي از 
موسیقیدانان و پیشکسوتان موسیقي همان روزها در 
موزه موسیقي مالقات کردم. بسیار نگران وضعیت 
خودشان بودند. شرایط به گونه اي بود که برخي از 
آنها ابراز مي کردند که چهار یا هشت سال است 
که پاي شان را به وزارت ارشاد نگذاشته و با این 
وزارتخانه قطع رابطه کرده اند. در حوزه کتاب و نشر، 

بخش قابل توجهي از کتاب هایي که براي چاپ عرضه شده بود توقیف بود. حتي در 
نمایشگاه کتاب بسیاري از ناشران را راه نمي دادند. همان ایام من نامه اي را دریافت 
کردم که در آن حراست، اسامي 50 ناشر را داده بود که این ناشران حق نداشتند در 

نمایشگاه کتاب شرکت کنند.
*اگر فرض کنیم که در حال حاضر حدود هفت هزار نشریه و رسانه در کشور 
فعال هستند حدود چهار هزار مورد آن اعم از سایت هاي خبري و نشریات مکتوب 
در این دوره سه ساله اجازه انتشار یافته اند. سعي ما این بود که نشریات کمتر توقیف 
شوند و مواردي هم که توقیف شده بسیار نادر بوده است که توسط هیات نظارت و 

گاهي هم توسط دستگاه قضایي توقیف شده است.
*در سال 95 بودجه فرهنگي کشور 7100 میلیارد تومان است که تنها هزار 
میلیارد تومان آن سهم وزارت ارشاد است آن هم اگر صد در صد تخصیص بدهند 
که کمتر اتفاق مي افتد. سال 94 این مبلغ حتي کمتر از هزار میلیارد تومان هم بود. 
خب بخشي از این 7100 میلیارد تومان هم به صداوسیما تعلق مي گیرد. بخشي 
براي سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات که نهادهاي رسمي هستند و بقیه در اختیار 
بسیاري از بنیادها، موسسات و مراکزمختلف پژوهشي قرار مي گیرد. که اسامي شان 

هم تنها در ردیف هاي اعتباري الیحه بودجه دیده مي شود.
*من شخصا مخالف این نیستم که این بودجه ها به پروژه ها و موسسات 
تحقیقاتي و فرهنگي تعلق بگیرد و معتقدم همه افرادي که کار فرهنگي مي کنند 
مي توانند از این اعتبارات استفاده کنند. منتها مشکل عمده این است که هیچ 
هماهنگي بین آنها وجود ندارد و الزم است از یکجا این هدایت صورت بگیرد. 
نمي شود که ده ها موسسه و بنیاد از بودجه دولتي استفاده کنند اما هیچ نظارتي روي 
آن نباشد. سازمان برنامه و بودجه که عمال هیچ نظارتي ندارد و اگر هم نظارتي باشد، 
نظارت شکلي و مالي است که این پول صرف کتاب یا نشریه شده است یا خیر؟ اما 

از نظر محتوایي هیچ دستگاهي نظارت نمي کند.
*بسیاري از افراد هر مشکل فرهنگي که در جامعه پیدا مي شود بالفاصله 
انگشت اتهام را به سمت وزارت ارشاد حواله مي کنند و وزارت ارشاد را مسوول 
مي دانند. مثال در مورد گسترش بدحجابي، وزارت ارشاد را مسوول مي دانند. در 
حالي که وزارت ارشاد یکي از دستگاه هایي است که کار فرهنگي انجام مي دهد. ما 
نهادها و شخصیت هاي فرهنگي متعددي در کشور داریم که آنها هم در این زمینه 

مسوولیت دارند. آنها چه کرده اند؟ االن بیش از 800 امام جمعه در کشور داریم که 
هر جمعه در نمازهاي جمعه خطبه ایراد مي کنند و وظیفه هدایت مردم را به عهده 
دارند. باید امر به معروف و نهي از منکر کنند و معارف دیني را نشر دهند. پس اینها 
چه کار مي کنند؟ چرا در وضعیت جامعه تغییري حاصل نمي شود ؟ ما در کشور 75 
هزار مسجد داریم که بسیاري از آنها امام جماعت دارند و حداقل دو نوبت در شبانه 
روز نماز جماعت مي خوانند و مردم پشت سرشان جمع مي شوند مگر اینها در 
این قسمت وظیفه اي ندارند؟ صداوسیما هم در این قسمت داراي مسوولیت است. 
نهادهاي دیگري هم مانند سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات مسوولیت دارند. همین 
موسسات فرهنگي هم که پول مي گیرند و کتاب چاپ مي کنند مي توانند در این 
زمینه موثر باشند. اما گاهي دیده مي شود این اظهارنظرها مشوب به مسائل سیاسي 

مي شود و همه مسوولیت را به گردن وزارت ارشاد مي گذارند.
* در حوزه فرهنگ هم شرایط همین طور است. به عنوان مثال در حوزه 
کتاب چندین اتاق فکر داریم که آنچه در کشور منتشر مي شود را رصد مي کنند 
تا ببینند کجا نکته اي هست که مي توانند آن را دستاویز قرار دهند یا مطرح کنند. 
شما مالحظه کنید که اگر در میان 80 هزار عنوان کتابي که سال گذشته منتشر 
شد پنجاه عنوان کتاب هم اشکالي داشته باشد، این مساله طبیعي است. به هر حال 
این همه اساتید دانشگاه و محققاني که کتاب ها را بررسي مي کنند شاید موردي هم 
باشد که بدان توجه نکرده باشند اما نباید این موضوع دستاویزي براي حمله به دولت 
شود. مثال در حوزه تئاتر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اینقدر نیرو ندارد که هر 
شب بر همه این 100 تئاتر نظارت کند اما اعضاي این اتاق هاي فکر مي رسند که 
هر شب بروند و تئاترها را ببینند. بله. نیروهاي شان را مي فرستند. گاهي ممکن است 
در حین اجراي برنامه روسري خانمي کنار برود یا بیفتد. فورا عکس مي گیرند و خط 
تخریبي را شروع مي کنند. یا اینکه احیانا ممکن است بازیگري جمله اي را في البداهه 
و خارج از نمایشنامه مصوب بر زبان جاري کند، فورا همین را دستاویز قرار مي دهند 
یا اینکه ممکن است نمایشنامه اي باشد که در آن ضعفي وجود داشته باشد. همه 
این موارد را بهانه تخریب قرار مي دهند. در حوزه فیلم هاي سینمایي هم دیده اید که 
مرتبا فیلم هاي سینمایي را بررسي مي کنند تا ایرادي پیدا کنند. حتي فیلمي را که 
هنوز مجوز نگرفته است، مورد حمله قرار مي دهند. هدف اصلي هم تخریب است.

* برگزاري کنسرت ها در شهرستان ها هم مساله دیگري است. ما احساس 
مي کردیم که فضاي جامعه نیاز به نشاط دارد. وزارت بهداشت و درمان و روانشناسان 
مرتبا اعالم مي کنند که 30 درصد جامعه ما دچار افسردگي است. مشکالت مختلفي 
براي مردم ما وجود دارد. جوانان ما با مشکل بیکاري و فقدان رفاه دست و پنجه نرم 
مي کنند. زنان بي سرپرستي داریم که با مشکالت عدیده اي در زندگي شان مواجه 
هستند. بسیاري از مردم نیاز به سرگرمي و فضاي با نشاط دارند. یکي از مواردي 
که مي تواند این نشاط را ایجاد کند برگزاري همین کنسرت ها است. همه تالش 
ما این بود که کنسرت ها منطبق با موازین شرعي اجرا شود اما مي بینید در جاهایي 
به صورت کلي با برگزاري هرگونه برنامه موسیقي مخالف هستند. کاري ندارند 
که موسیقي مورد نظر قانوني و شرعي است یا نه. در شهرهاي مختلف دیدید که 
چگونه با این مساله برخورد کردند و مانع از این شدند که کنسرت ها برگزار شود. 

اینها اشکاالتي است که در کار مي بینیم و عمدتا هم انگیزه هاي سیاسي دارد. 
* در گذشته و در دولت هاي نهم و دهم آلبوم هایي وجود داشته است که کامال 
در آنها تک خواني زنان بوده است و االن هم موجود است. شما به یاد نمي آورید که 
در آن دوره کسي معترض شده باشد که چرا به تک خواني زنان مجوز داده اند؟ اما 
دراین دولت ما یک مجوز تک خواني هم ندادیم و به یک آلبومي هم که در آن تک 
خواني خانم ها باشد مجوز داده نشده ولي مي بینیم در فضاي مجازي کلیپ هایي 
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را پیدا مي کنند که در آنها خانمي در خارج از کشور قطعه اي را خوانده است یا در 
داخل کشور زیرزمیني خوانده و در یوتیوب منتشر کرده است آن را علم مي کنند و 
به پاي وزارت ارشاد مي گذارند و انتقاد مي کنند که پس وزارت ارشاد چه مي کند؟ اما 
نمي بینند که فضا باز است و هر کسي مي تواند فایل صوتي یا ویدیویي را در خانه 
خودش ضبط و منتشر کند. کامال مشخص است که این مسائل با اهداف سیاسي 

دنبال مي شود.
* در مشهد حدود ده سال است که اجازه برگزاري کنسرت نمي دهند. امام 
جمعه محترم مشهد هم رسما مي گوید هرکس موسیقي مي خواهد از مشهد بیرون 
برود و تکلیف مردم را هم روشن مي کند! در قم یک برنامه همخواني اجرا مي شود 
که از نظر مجریانش هیچ مشکلي وجود نداشته است اما افرادي با انگیزه هاي 
سیاسي به میان تماشاچیان رفتند و هرجا که حجاب خانمي را نامناسب یافتند، 
عکس گرفتند و در اختیار مراجع و علما گذاشتند و فریاد »وااسالما« سر دادند در 
حالي که در همین شهرستان زنان بدحجاب در محیط اطراف حرم مطهر نیز دیده 
مي شوند و کسي اعتراض نمي کند. در لرستان تئاتري اجرا شده که هیچ مشکلي 
نداشته است ولي افرادي با ارایه گزارش هاي مغرضانه ائمه محترم جمعه استان را 
تحریک کردند و همه یک صدا در نماز جمعه علیه وزارت ارشاد صحبت کردند. 
در ایالم نیز وضعیت مشابهي بود. انتظار این بود که در برابر این حاشیه سازي ها از 
سیاست وزارت ارشاد که همان سیاست هاي دولت بود حمایت مي شد اما عمال 

حمایتي صورت نمي گرفت.
* برخي مراجع محترم تقلید که نشان دادن تصویر حضرت اباالفضل را 
جایز نمي دانستند، به تهیه کننده و کارگردان فیلم رستاخیز اعالم شد که مشکل 
را بااستفاده از هاله نور یا به شکل دیگري حل کنند. اما بي جهت سرسختي نشان 
دادند و این امر موجب شد اکران آن عقب بیفتد وگرنه مشکل دیگري وجود نداشت. 
حتي در مورد اکران این فیلم در خارج مجوز الزم صادرشد و در برخي کشورها هم 

اکران شده است.
* من هم شخصا با مراجع تقلید، ارتباط داشتم و گاه و بیگاه به قم و دیدار 
امور روحانیت داشتم که  از آغاز کار یک مشاور  آقایان مراجع مي رفتم و هم 
وظیفه اش ارتباط با آقایان مراجع و ائمه جمعه بود تا فعالیت هاي وزارتخانه را براي 
آنها توضیح دهد و شبهات را رفع کند. نشریه اي هم به نام »فرهنگ و روحانیت« به 
صورت هفتگي منتشر مي شد که برخي فعالیت هاي مثبت وزارت ارشاد به خصوص 
در حوزه هاي دیني را تشریح مي کرد. ولي به هر صورت عناصر دیگري هم که به 
دنبال تخریب بودند با جدیت کار مي کردند. باالخره بولتن سازي وگزارش هاي منفي 
آن هم به صورت منظم ذهن آقایان را مغشوش مي کند. البته عملکرد ما خالي از 
اشکال نبوده است و ما همواره انتقاد را مي پذیرفتیم اما اینکه فقط نقاط ضعف را با 
هدف تخریب عرضه کنند و از بیان نکات مثبت چشم پوشي کنند منصفانه نیست. 
باالخره افکار و سلیقه ها در کشور متفاوت است و افراد نیز تابع اطالعاتي هستند 
که به آنها مي رسد. ما در حد خودمان اطالع رساني مي کردیم، اما دیگران فقط 
نقاط ضعف را منعکس و ایجاد بدبیني مي کردند. البته مراجع معظم تقلید در این 
دوره بیشترین حمایت و همراهي را با دولت یازدهم داشته اند و هر زمان که یکي 
از اعضاي دولت خدمت مراجع رفته اند از برنامه ها و کارهاي دولت حمایت کرده اند. 
اما در حوزه فرهنگ که مساله اصلي همه اصحاب فکر و اندیشه است ممکن است 

برخي از القائات موثر واقع شود.
* من یک خاطره اي از مرحوم آیت اهلل شهید بهشتي دارم. من سالیان دراز 
با ایشان محشور بودم. درسال هاي 58 که ایشان عضو شوراي انقالب بودند مورد 
اتهامات زیادي قرار مي گرفتند. حتي برخي از دوستان ناآگاه و نادان ایشان را مورد 

حمله قرار مي دادند. ایشان اما در برابر همه این اتهامات سکوت مي کرد. خیلي از 
دوستان به ایشان اعتراض مي کردند که چرا از خودتان دفاع نمي کنید. ایشان در 
پاسخ به این آیه شریفه استناد مي کرد که »ان اهلل یدافع عن الذین آمنوا« یعني 
خداوند وعده داده که از مومنان دفاع کند. بنابراین خدا خودش دفاع مي کند. وشما 
مالحظه کنید وقتي ایشان شهید شد، چگونه مظلومیت ایشان بر همه روشن شد 
و بدخواهانش به چه سرنوشتي مبتال شدند. امروزشما کسي را نمي یابید که به 
شخصیت واالي شهید بهشتي ایرادي بگیرد. همه چیز آشکار شده و احساس 
مي شود که واقعا خداوند از ایشان دفاع کرد. همان زمان شهید بهشتي به آیت اهلل 
هاشمي رفسنجاني هم گفته بودند که آسیاب به نوبت ! نوبت آقاي هاشمي هم شد.

* اصال فکر اینکه انقالب به این زودي به ثمر برسد را در ذهن نداشتم. 
فکر مي کردم که مبارزات به نتیجه مي رسد اما نمي دانستیم که در دوره امام به 
نتیجه مي رسد یا بعد از امام؟ و اینکه مي شود حکومتي را به عنوان جمهوري 
اسالمي پایه گذاري کنیم یا نه؟ البته این را هم پیش بیني نمي کردم به این حد از 
سقوط اخالقي برسیم. این خطر بسیار بزرگي است که جمهوري اسالمي را تهدید 
مي کند. ممکن است جامعه اي دچار فقر باشد ولي اگر دچار فقر فرهنگي شد و در 
سطوح باالي جامعه دچار سقوط اخالقي شد دیگر نمي توان جلوي آن را گرفت 
چراکه الناس علي دین ملوکهم. مردم تابع سران شان هستند و اگر ببینند برخي از 

پیشقراوالن دچار انحراف شده اند آنها هم راه دیگري را پیش مي گیرند.
)اعتماد(

 
پاپ فرانسیس و پذیرش نظریۀ تکامل و مه بانگ

پاپ فرانسیس اظهار داشته است که نظریۀ تکامل و مه بانگ واقعیت دارند 
و خداوند به منزلۀ جادوگری نیست که با یک 

چوب دستی سحرآمیز جهان را خلق کرده باشد.
پاپ در سخنرانی خود در سال 2014 در 
»آکادمی علوم پاپی« حرف هایی زد که به گفتۀ 
متخّصصان، به نظریه های غلِط »خلقت گرایی« 
و »طراحی هوشمند« که عّده ای معتقدند پاپ 
بندیکت شانزدهم مسّبب شکل گیری آنها شد، 

خاتمه بخشید..
فرانسیس توضیح داد که دو نظریۀ تکامل و 

مه بانگ با اعتقاد به وجود خالق در تضاد نیستند، بلکه بالعکس پذیرش این نظریه ها 
مستلزم باور به وجود خالق است. فرانسیس بیان داشت: وقتی در »سفر پیدایش« 
دربارۀ خلقت می خوانیم، در معرض این خطر قرار داریم که خدا را به مثابۀ جادوگری 
تصّور کنیم که چوب دستی سحرآمیزی به دست دارد و قادر به انجام هر کاری است. 
اما این گونه نیست. نظریۀ مه بانگ که امروز آن را منشأ شکل گیری جهان می دانیم 
با مداخلۀ خالق تناقضی ندارد، بلکه بالعکس مستلزم وجود خداوند است. تکامل در 
جهان طبیعت با مفهوم خلقت منافاتی ندارد، زیرا تکامل مستلزم خلِق موجوداتی 

است که رو به تکامل حرکت می کنند."
کلیسای کاتولیک از دیرباز به علم ستیزی شهرت داشته است، معروف ترین 
مورد زمانی بود که گالیله مورد تفتیش عقاید قرار گرفت و او را مجبور کردند که 
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نظریۀ بدعت آمیز خود را مبنی بر این که زمین دور خورشید می چرخد، پس بگیرد.
اما سخنان پاپ فرانسیس بیشتر با اقدامات ترّقی خواهانۀ پاپ پیوس دوازدهم 
هم راستا بود. پاپ پیوس دوازدهم کسی بود که باب اندیشۀ تکامل را گشود و با 

جّدیت از نظریۀ مه بانگ استقبال کرد.
در سال 1996 ژان پل دوم از این هم گام فراتر نهاد و اظهار داشت که تکامل 

"فراتر از یک فرضیه است و صّحِت آن در عمل به اثبات رسیده است."
با این حال، به نظر می رسد که اخیراً بندیکت شانزدهم و مشاورین نزدیک 
او از این تفّکر که »طراحی هوشمند« مؤیِد نظریۀ تکامل است پشتیبانی کرده اند 
و معتقدند که »گزینش طبیعی« به تنهایی قادر به توجیه پیچیدگی های موجود در 
جهان نیست. در سال 2005 کاردینال شونبورن همکار نزدیک بندیکت در مقاله ای 
نوشت که "شاید تکامل به معنای وجود یک تبار مشترک صّحت داشته باشد، اما 
تکامل به معنای نئو-داروینی که یک فرایند هدایت ناشده و فاقد برنامه ریزی است 

واقعیت ندارد".
جیووانی بیگنامی استاد دانشگاه و رئیس »مؤسسۀ ملّی فیزیک نجومی« ایتالیا 
در پاسخ به آژانس خبری ایتالیا »آدنکرونوس« عنوان داشت: "این سخن پاپ 
حائز اهّمیت است. ما نسِل بالواسطۀ مه بانگ هستیم که موجب آفرینش عالم شد. 

تکامل حاصل خلقت است."
جیلیو جیورلو استاد فلسفۀ علم در دانشگاه میالن در پاسخ به گزارشگران اظهار 
داشت که به اعتقاد وی، فرانسیس تالش دارد حّس جدال یا جدال های احتمالی را 

که میان علم و دین وجود دارد کاهش دهد.
فرانسیس با وجود شکاف عظیمی که بین مواضع کالمی وی و پاپ پیش 
از او وجود دارد، در موقع پرده برداری از تندیس نیم تنۀ بندیکت در ستاد آکادمی در 
»باغ های واتیکان« به تعریف و تمجید از وی پرداخت. طبق ترجمۀ »سرویس 
خبری کاتولیک«، فرانسیس گفته است: "هیچ کس نمی تواند دربارۀ بندیکت بگوید 
که علم و مطالعه باعث شده است عشق او به خداوند و همسایگانش کمرنگ شود. 
بلکه بالعکس دانش، خرد و عبادت موجب بزرگ شدن قلب و روح او شده است. خدا 
را به خاطر نعمتی که با وجود پاپ بندیکت به کلیسا و جهان ارزانی داشت شاکریم.
)دین آنالین(

 
ارتباط میزان دیانت افراد با تمایل به مالکیت اسلحه

براساس مطالعاتی که به تازگی توسط دیوید یامانه، یکی از جامعه شناسان 
دانشگاه »ویک فارست« صورت گرفته، امریکایی هایی که بیشتر در جمع های 

مذهبی شرکت می کنند، تمایل کمتری به مالکیت سالح دارند.
به گزارش دین آنالین به نقل از ساینس دیلی، یامانه معتقد است: "معمواًل 
تبعیت از یک دین سازمان یافته موجب کاهش تمایل افراد به مالکیت سالح 
می شود. شاید به آن دلیل که افراد دارای روابط مستحکم تر با گروه های مذهبی، از 
اعتماد و اطمینان بیشتری نسبت به نهادها و جوامع  خود برخوردارند." این دستاورد 
می تواند برای خیل کسانی که معتقدند اعتقادات دینی ارتباط مستقیمی با تمایل به 
مالکیت سالح دارد جای تعّجب داشته باشد. یامانه با استفاده از داده های حاصل از 
نظرسنجی اجتماعی صورت گرفته بین سال های 2006 تا 2014، موّفق شده است 
ارتباط درهم تنیدۀ بین دین و مالکیت سالح را موشکافی کند و از نحوۀ ارتباط ابعاد 

مختلف دیانت با مالکیت سالح تصویر روشن تری ارائه دهد. البته در این مطالعه 
درصد مسلمانان، هندوها و بودیست ها کمتر از آنی بود که بتوان آنها را با پیروان 

ادیانی که در امریکا رایج تر هستند مقایسه کرد.
یامانه می گوید مسلّماً دین با مالکیت سالح مرتبط است، اما این ارتباط ارتباط 
ساده ای نیست. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباط بین مالکیت سالح 
و سطح دیانت افراد )بسته به این که منظور از دیانت رفتار دینی، اعتقاد دینی 
یا وابستگی دینی است( می تواند متفاوت باشد. برای مثال کسانی که بیشتر در 
جمع های مذهبی شرکت می کنند، تمایل کمتری به مالکیت سالح دارند، اما کسانی 
که دارای اعتقادات مذهبی محافظه کارانه هستند، احتمال این که سالح داشته باشند 

بیشتر است.
)دین انالین(

 
حقایقی جالب از زندگی روسای جمهور و خانواده 

در کاخ سفید

در  زندگی  ایران  عصر 
می گذرد  چگونه  سفید  کاخ 
و  آمریکا  جمهور  روسای  و 
خانواده هایشان در این مکان 
چگونه روزگار می گذرانند؟ در 
زیر به برخی از حقایق جالب 
شده  شنیده  کمتر  شاید  یا  و 
درباره زندگانی روسای جمهور 

و خانواده هایشان در کاخ سفید اشاره می شود:
1- هر رییس جمهوری مجاز است تا سقف 96 کارمند تمام وقت و 250 

کارمند نیمه وقت در کاخ سفید استخدام کند.
2- هزینه اثاث کشی رییس جمهور منتخب به کاخ سفید از بودجه شخصی 
خود او پرداخت می شود در حالی که هزینه اثاث کشی رییس جمهوری که کاخ 

سفید را ترک می کند با بودجه دولتی است
3- هر رییس جمهور می تواند به سلیقه خود کاخ سفید را مبلمان کند و 
تغییراتی در تابلوها و آثار هنری و حتی در توسعه اتاق ها و ایجاد امکانات جدید برای 
این مکان درخواست کند. برای مثال فرانکلین روزولت در دوران ریاست جمهوری 
خود دستور ساخت یک استخر آب گرم سرپوشیده را در زیر زمین کاخ سفید داد 
ولی ریچارد نیکسون سال ها بعد این مکان را تبدیل به یک سالن بولینگ کرد. 
نیکسون حتی در یکی از شب ها از " فرانکی بلر" یکی از کارکنان بخش خدماتی 
کاخ سفید خواست تا با او در زیر زمین بولینگ بازی کند. بازی تا ساعت 2 نیمه 
شب به طول انجامید و مستخدم بیچاره که دیر وقت شده بود به نیکسون گفته بود: 
"همسرم باور نخواهد کرد که تا این موقع شب با رییس جمهور مشغول بازی بودم 
" نیکسون خندیده و یاداشتی برای همسر بلر نوشته بود تا او باور کند شوهرش تا 

آن وقت شب در حال بازی با رییس جمهور بوده است.
4- از روسای جمهور آمریکا بابت اقامت در کاخ سفید هزینه ای کسر نمی شود 
اما سایر هزینه ها از جمله خورد و خوراک و خدماتی همچون خشکشویی و.. پولی 
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است و از حقوق ساالنه رییس جمهور کسر می گردد. " جکی کندی" بانوی اول 
اسبق آمریکا به دلیل هزینه های باالی این خدمات در کاخ سفید مستخدمان را 
مجبور می کرده تا این خدمات را از مغازه ها و فروشگاه های ارزان تر اطراف کاخ 
سفید تهیه کنند. او جمله معروفی داشت که می گفت : "به چرندیاتی که در روزنامه 

ها درباره ثروت کندی نوشته می شود باور نکنید ما باید صرفه جویی کنیم."
5- اثاث کشی در کاخ سفید در روز تحلیف و استقرار رییس جمهور جدید 
وقت ضیقی دارد. همه کارکنان رییس جمهور قبلی و خانواده او تنها چند ساعت 
وقت دارند که کاخ سفید را ضرف مدت 5 ساعت تخلیه کرده و تمیز کاری های 

الزم را به منظور استقرار رییس جدید و خانواده اش فراهم کنند.
6- روسای جمهوری سابق آمریکا تا پایان عمر از بخشی از خدمات مجانی 
فدرال استفاده می کنن. برای هر رییس جمهوری که کاخ سفید را ترک می کند  
مستمری مادام العمر 200 هزار دالر در سال برقرار می شود؛ همچنین هزینه ساالنه 
دفتر آنها بر عهده دولت فدرال است و نیز آنها تا پایان عمر تحت پوشش بیمه 
درمانی کامل هستند و سرویس مخفی ) تیم محافظ ( نیز همچنان به آنها خدمت 
رسانی کرده و در سفرهایشان تحت پوشش سرویس مخفی بوده و هزینه ای بابت 
مسافرت هایشان پرداخت نمی کنند. برای مثال جورج بوش پدر برای دفتر خود در 
شهر هوستون تگزاس ساالنه 175 هزار دالر و بیل کلینتون بابت دفتر شخصی 

خود در نیویورک 516 هزار دالر کمک هزینه دولتی دریافت می کنند. 
7 – روسای جمهور آمریکا 24 ساعته باید در دسترس باشند. آنها باید در مواقع 
اضطراری در هر ساعتی و هر کجای کاخ سفید که باشند تصمیم هایی بگیرند و به 
همین خاطر گروهی از نزدیک ترین مشاوران و کارکنان دفتر آنها 24 ساعته در کاخ 

سفید به صورت شیفتی کار می کنند. 
در سال 1981 دو بار در طول یک روز واقعه ای مهم پیش آمده بود که نیاز بود 
رونالد ریگان در لحظه باخبر شده و تصمیم بگیرد. به همین خاطر یکی از کارکنان 
دفتر گزارشی فوری را در حالی که ریگان به صورت برهنه در وان حمام خانه اش 
بود به او رساند و ریگان را شوکه کرد. در همان شب و در حالی که ریگان به همراه 
همسرش نانسی در تخت خواب آرمیده بود بار دیگر در نیمه های شب همان فرد 
درب اتاق خواب ریگان را به منظور دادن گزارشی مهم و فوری به صدادرآورد. 
ریگان که سراسیمه شده بود با یک زیر پوش می خواست در را بازکند اما همسرش 
گفته بود این حالت بدی است و لباس بپوش؛ ریگان اما در پاسخ گفته بود :دیگر 
نیازی نیست او امروز من را بدتر از این حالت در حمام دیده است! اما رییس جمهور 
و همسرش هر زمانی که بخواهند می توانند به منظور مالقات و دیدار با یکدیگر از 

کارکنان بخواهند که فضای خصوصی برای آنها فراهم کنند.
)عصر ایران(

 
سکوالریسم و فرهنگ اسالمی در چالش دولت ها

 بر سر حجاب

از نظر زنان مسلمان، حجاب انتخاب شخصی است، اما در بعضی کشورها، 
دولت ها این موضوع را به چالش کشیده اند. گزارش پیش روی، نمونه ای از این 

دولت ها را که با وضع قوانین، محدودیت هایی را به وجود آورده اند برمی شمارد.
انتخاب  آستانه  فرانسه در  اکونومیست،  از  نقل  به  به گزارش دین آنالین 

این  در  اما  است،  جدید  رئیس جمهوری 
که  دارد  وجود  اتّفاق نظر  همچنان  کشور 
محدودیت ها دربارۀ پوشش مذهبی به قّوت 
خود حفظ شود. در فرانسه این محدودیت ها 
در  روسری  از  استفاده  ممنوعیت  شامل 
مدارس دولتی، برقع در اماکن عمومی و 
است.  کشور  مناطق  بعضی  در  بورکینی 
بعضی از مردان سیاست در فرانسه حجاب 
را مصداق دیکتاتوری اسالمی می دانند. در 
هلند نیز مجلس سنا در حال بررسی قانونی 

است که ضمن آن استفاده از نقاب و برقع در بسیاری از فضاهای عمومی ممنوع 
خواهد شد. »حزب فوق ملّی گراِی آزادی« نیز خواستار سرکوب دین اسالم در این 

کشور است.
اما عجیب ترین محدودیت ها در حوزۀ حجاب را می توان در مراکش مشاهده 
کرد. اوایل این ماه مقامات محلّی فروشندگان را از تولید، واردات و فروش برقع منع 
کردند و آنها را ملزم به امضای سندی مبنی بر پذیرش این تعّهد ساختند. زنان 
برقع پوش مراکشی نیز )که تعداد آنها انگشت شمار است( بالفاصله تصاویری از خود 
در رسانه های اجتماعی منتشر کردند و بعضی از آنها این سؤال را مطرح ساختند 
که »چرا دولت، زنان روسپی یا کسانی را که دامن کوتاه به تن می کنند محدود 

نمی سازد؟!«
نگرانی ها نسبت به پوشش اسالمی رو به افزایش است و این امر تا حّدی 
به خاطر افزایش شمار پناهندگان مسلمان است. حمالت تروریستی اسالم گرایان 
نیز موجب شّدت گرفتن ترس از مهاجرین شده است. همه جا شاهد اعتراضات 
پوپولیست های بیگانه هراس هستیم. دلیل اختالف نظرها در رابطه با حجاب، تناقض 

میان عقاید سکوالری و فرهنگ اسالمی است.
خاستگاه سکوالریسم سیاسی در فرانسه به انقالب 1789 و به مبارزات 
روحانی ستیزی در اوایل قرن بیستم بازمی گردد. سیاستمدار فرانسوی، »مانوئل 
والس« بورکینی را تجّسم بردگی زنان می داند که هدف از آن پوشاندن جسم زن 
به منظور انقیاِد هرچه بهتِر او است. اکثر مردم فرانسه نیز با این اندیشه ها هم عقیده 

هستند.
در جاهایی که نفوذ فرانسه در آنها قوی است، حجاب موضوعی بحث برانگیز 
است. یکی از این مناطق کشور ترکیه و دیگری شهر کبک در کانادا است. در 
این شهر هرگونه اظهار اعتقادات دینی و پوشاندن چهره قدغن است.اما زنان 
محّجبۀ فرانسه، ترکیه و کبک نسبت به این محدودیت ها معترضند و تالش دارند 
سیاستمداران را برای بازنگری قوانین حجاب مجاب سازند. امروز فرانسه به شّدت 

احتیاج دارد که سکوالریسم و آزادی را با هم آشتی بخشد.
)دین انالین(

 
در فضیلت دروغ!

دکتر عقیل دغاقله - چرا دروغ در یک جامعه رواج می یابد؟ و چگونه 
می شود که افراد نه تنها دیگر به دروغ حساسیتی نشان نمی دهند، بلکه بخشی 
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از زندگی روزمره آنها می شود. 
پدیده  هر  همانند  بالطبع 
اجتماعی دیگر، »دروغ« نیز از 
عوامل مختلفی تغذیه می شود 
سعی  یادداشت  این  در  و 
می کنم به برخی از از اسباب 

آن اشاره کنم.
مدعای اصلی این یادداشت این است که گاهی دروغ مقتضای زندگی کردن 
در برخی جوامع می شود و این امر می تواند ناشی از تضاد میان نظام ایدئولوژیک 
حاکم بر جامعه و تمایالت فردی باشد. هنگامی که نظام ایدئولویک عاجز می شود 
تا انسان مورد نظر خود را بازتولید کند در این عجز و در تعارض فرد و سیستم 
است که دروغ نه تنها ممکن بلکه به امری ایجابی مبدل می شود. در چنین 
فضائی، فرد احساس می کند نمی تواند در جامعه»خودش« باشد. در بسیاری از 
ساحت ها او مجبور می شود که آرزوها، امیال، تحلیل ها و زندگی اش در عرصه 
عمومی را به گونه ای نمایش دهد که خود نیز به آن باور ندارد. مشکل در نمایشی 
بودن این نوع زندگی نیست. از منظر جامعه شناسی، همه در عرصه اجتماعی در 
حال ایفا کردن نقش و در حال بازی کردن هستیم. مشکل صداقت و باور ما به 
این نمایش است. اینکه ما می دانیم در بسیاری از جاها در نقشی که ایفا می کنیم 
صادق نیستیم. به حرف هایی که در عرصه عمومی می زنیم باور نداریم و در 
حال ایفای یک نقش دروغین هستیم. این دروغ بودن و پذیرش ما به اینکه 
»در حال دروغ گفتن هستیم« است که موضوع را پیچیده وجالب می سازد. اما 
در اینجا می خواهم بگویم از قضا دروغ، همچنانکه تصور می کنیم شاید بد نباشد 
و ضرورتی اجتماعی آن را ممکن و ضروری ساخته است. این دروغ است که 
به جامعه پویایی داده و تحقق آن را ممکن ساخته است. به فرد کمک می کند 
تا تحت فشار هنجارهای سیاسی و اجتماعی، زندگی روزمره اش را با کمترین 
هزینه ای به پیش ببرد، در عین حالی که به ذات خویش کمتر خیانت کند. باورها 

و هویت خودش را حفظ کند و خویشتن خویش را سالم نگه دارد.
در برابر سیستمی که می خواهد همه وجود و ذات و خویشتن این انسان را 
دگرگون سازد و به شکلی که می خواهد در آورد، سه راه برای واکنش یک فرد 
وجود دارد. اول آنکه تن به این تغییر بدهد و هویت خود را به مقتضای انتظار 
اجتماعی یا سیاسی دگرگون کند )دگردیسی(. واکنش محتمل دوم مقاومت علنی 
در برابر فشارهای یک سیستم است. این روش هزینه های فراوانی بر زندگی 
شخص دارد و در بسیاری از حالت ها به انزوا، حذف، زندان و یا مهاجرت منجر 
می شود )مقاومت آشکار(. حالت سوم نیز مسیری است که بسیاری در جامعه اتخاذ 
می کنند و آن کشیدن یک مرز بین دو نوع خویشتن است. خویشتن و هویتی که 
به آن باور دارند و خویشتن و هویتی که در زندگی اجتماعی از خود بروز می دهند: 
دروغ و شاید نفاق )که به جای آن بهتر است از کلمه نقاب استفاده کنیم( نیز، 
راهی است برای در امان بودن از فشارهای جامعه تمامیت خواه و همزمان حفظ 
اعتقادات، باورها، و هویت درونی که به آن مقاومت پنهان می گوییم. تجربه نشان 
داده است که تعداد اندکی حاضرند مقاومت آشکار را برگزینند و بسیاری در برابر 

فشار هنجارها راه دیگری را بر می گزینند.
اجازه دهید دروغ و نقاب را با پدیده ها و تکنیک مشابهی مقایسه کنم. زنانی 
که برقع به صورت می زنند می توانند دالیل متفاوتی برای آن داشته باشند. برقع 
برای آنها ممکن است رمزی برای تقوی و پرهیزکاری باشد. در زمینه های دیگر 
می تواند معنائی متفاوت پیدا کند. برای مثال، در برخی جوامع زن نمی تواند وارد 

عرصه عمومی شود، مگر آنکه برقع بر صورت اندازد. در چنین جوامعی برقع به 
یک ابزار رهایی بخش برای زن مبدل می شود و زنان با استفاده از برقع فرصتی 
برای حضور خود در جامعه فراهم می کنند. برقع برای این زنان آزادی بخش 
است. آنان را از قفس خانه رها می سازد و این زنان تصور می کنند که با هزینه 
ای اندک از شر تمامیت خواهی مردانی که می خواهند آنان را در چارچوب چهار 
دیواری خانه محصور کنند، نجات پیدا می کنند. آنها هم محیط اطرافشان را قانع 
می سازند که با برقع از شر نامحرم در امانند و هم آنکه زیر آن نقاب، خویشتن 
خود را حفظ می کنند و می توانند وارد عرصه عمومی شوند. دروغ نیز گاهی همین 

کاربرد را پیدا می کند.
دلیل دیگر پدیده دروغ در بی اعتمادی است. پژوهش هایی که در سال های 
اخیر در ایران انجام شده است نشان می دهند که مردم کمترین اعتماد را به 
همدیگر دارند و به نهادهای اجتماعی نیز اعتماد چندانی ندارند. این بی اعتمادی 
باعث می شود تا فرد مکانیسم های دفاعی برای خود مهیا کند. یکی از این 
مکانیسم ها می تواند دروغ باشد. یک مثال کالسیک این موضوع در ایران این 
است که اگر ازسوی یک نهاد دولتی برای سرشماری یا نظرسنجی به فردی 
مراجعه شود، فرد اعتمادی به طرف مقابل خود ندارد. مطمئن نیست که این 
اطالعات برای چه جمع آوری می شود و چه پیامدهایی برای او دارد. راه سهل 
آن است که دروغ بگوید و باب میل محقق پاسخ دهد. مثال دیگر آن است که 
ممکن است فرد به دلیل تبعیض محتمل، هویت خود را پنهان کند و به شکل 
دیگری ظاهر می شود. یادم می آید که یکی از دوستان تعریف می کرد که بعد از 
سالها متوجه شده بود که همکارش که با او در یک دفتر کار می کرد از اقلیت 
دینی صابئی است. او می گفت که بسیار شوکه شده بودم که چگونه این فرد برای 
این همه مدت این موضوع را از من پنهان می کرد و گاهی حتی در نماز جماعت 
ها نیز شرکت می کرد. هنگامی که از این فرد صابئی خواسته بود که دلیل این 
پنهان کاری را توضیح دهد پاسخ این بود که »نمی شود اعتماد کرد. من االن به 
شما به عنوان یک دوست ایمان پیدا کردم و می توانم به راحتی به شما بگوئیم که 
صابئی هستم. اما به بقیه نه. بارها اعتماد کرده ام و ضربه خورده ام و کار و زندگی ام 

با مشکل مواجه شده است.«
نکته جالب این است که در بسیاری از مواقع افراد »دروغ گفتن« را به 
»راست گفتن« ترجیح می دهند. برای بسیاری اینکه حتی به دروغ »احترام« 
آنها نگه داشته شود و ارزشها و هنجاری به شکل صوری حفظ شوند، اهمیت 
فراوان دارد. اهمیتی فراتر از گفتن حقیقت و راستگویی. به عنوان مثال ممکن 
است فرزند بخواهد با دوستان خود به تفریح برود، اما از آنجا که می داند پدر و 
مادرش مخالفت خواهند کرد به دروغ می گوید که برای کالس اضافه مجبور 
است مدرسه بماند یا به خانه دوستش می رود. در بسیاری از موارد نیز پدر و مادر 
می دانند که فرزند دروغ گفته است. اما آنها این دروغ را به اینکه با فرزند درگیر 
شوند، یا آنکه فرزندشان به شکل علنی »قانون شکنی « و »تخلف« کند ترجیح 
می دهند. مثال دیگر این است که گاهی زن که می داند مرد مخالف بیرون رفتن 
او از خانه است، به دروغ می گوید که به دیدن مادرش می رود. مرد نیز از این دروغ 
آگاه است، اما آن را به درگیری و یا تخلف آشکار از »فرمانش« ترجیح می دهد. 
کمی کالن تر اگر نگاه کنید، دولت می داند که مثال »قانون« و »فرمانش« در 
مورد ماهواره ها رعایت نمی شود، اما نه می خواهد که قانون را عوض کند و نه 
آنکه می خواهد وارد فاز درگیری شود. همین را در مورد »قاچاق« می بینیم که 
از سویی دولت قاچاق را ممنوع اعالم می کند، اما از سوی دیگر قاچاق انجام 
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می شود.
زیربنای همه این پدیده ها نوعی درماندگی است. درماندگی از اینکه می دانیم 
که »قانون« یا »فرمانی« که به آن باور داریم کارائی ندارد، جایگزینی نداریم. 
در چنین فضائی دروغ به عنوان یک راه حل مطرح می شود. به خانواده کمک 
می کند که قانون را به شکل ظاهری حفظ کنند و چشم بر تخلف فرزندشان 
ببندند. به مردی که هم ناتوان از تغییر رویکرد مردساالرانه خود است و هم ناتوان 
از تحمیل آن اجازه می دهد که این تناقض را بدون چالش جدی حل کند. و به 
دولت نیز اجازه می دهد که ظاهر ایدئولوژیک و قانونی را حفظ کند و در عین حال 
اجازه دهد چرخه اجتماعی بچرخد. قاچاق به عنوان مثال یکی از راه هایی است 
که چه بسا اجازه می دهد چرخه اقتصاد بچرخد. دولت اما نه می تواند آن را قانونی 
اعالم کند، نه راهی برای تغییر و جایگزین کردن آن دارد. در همه این وضعیت 
ها در اوج درماندگی، »دروغ« راه حلی بهینه به نظر می رسد. اجازه می دهد که 
فکر کنیم هنوز »قوانین« و»فرمان« های ما حاکم هستند، درگیر پروسه صعب 
العالج تغییر این »قوانین« و »فرمان« ها نشویم و ظاهر موضوع که فرزند، همسر 

و شهروند »قوانین«و »فرمان« ها را رعایت می کنند حفظ شود.
در چنین فضایی است که »دروغ« به روغنی تبدیل می شود که اجازه 
می دهد چرخ دنده های جامعه ای ناهمگون علیرغم اصطکاک فراوان به حرکت 

در آید و متوقف نشود و تحقق جامعه ممکن شود.
www.fa.shafaqna.com :منبع

 
بیعت شکنی سرکردگان داعش با البغدادی

 )Entekhab.ir( : یک منبع امنیتی در استان نینوا در عراق اعالم 
کرد که برخی از نیروها و سرکردگان 
داعش بیعت خود با ابوبکر البغدادی را 
شکسته و مخالفت خود را با اجرای 
این  دادند.  نشان  انتحاری  عملیات 
منبع خاطرنشان کرد، در پی انتشار 
اخباری از کشته شدن ابوبکر بغدادی، 
سرکرده اصلی داعش، برخی اعضا و 

رهبران داعش بیعت با البغدادی را شکستند و دودستگی میان اعضای داعش 
افزایش یافته است. وی گفت که یکی از سرکردگان سوری داعش با نام ابو 
عبداهلل الشامی که در کنار گروهی از عامالن انتحاری در موصل می جنگید، 
اعالم کرده بیعت بغدادی را نقض کرده و گفته است "بیعت با یک شخص 
نامعلوم باطل به شمار می آید به این دلیل که بغدادی قدرت و توانایی در اختیار 
ندارد." این منبع که نخواست نامش فاش شود، اظهار کرد، افراد جدا شده از 
ابوبکر بغدادی روایت هایی از بخاری و ابن تیمیه ذکر کرده اند که در آنها اعالم 
شده اطاعت از شخصی که وجود ندارد و فردی گمنام و کسی که قدرت بر هیچ 
چیزی ندارد، جایز نیست. الشامی این سوال را مطرح کرد: چگونه با بغدادی به 
عنوان خلیفه خود بیعت کنیم در حالی که وی فاقد توانایی است و نمی تواند از 
اراضی که ما تحت کنترل درآورده ایم، حفاظت کند پس دیگر او خلیفه ما نیست.

 
بازی با رگ احساسات، 

مد عجیب این روزهای دختران دبیرستانی!

»وقتی عصبانی هستم و 
نمی تونم کاری کنم، روی خودم 
خالی می کنم. در آن لحظه اصال 
به فکر نیستم و نمی دونم دارم 
16 سال  مه رو  می کنم«  چیکار 
دارد، دو  سال پیش با نخستین 

دعوای  بعد،  اما  انداخته  خود  دست  روی  خط  چهار  سه،  عشقی اش  شکست 
پدرومادرش خط های بعدی را به قبلی ها اضافه کرده و خط انداختن برایش عادتی 

شده تا به هر بهانه ای رد خونی روی دست هایش یادگاری بگذارد. 
به گزارش شهروند، کاری که از دوستش سارا آموخته و او نیز از صفحات 
اینستاگرام. »دخترای زیادی بعد از شکست عشقی یا هر مشکل دیگه ای روی 
بدنشون خط می اندازن و  عکس شو می ذارن تو اینستاگرام. »د. ج« بعد از پخش 

عکس خودکشی اش کلی فالوئرهای پیجش زیاد شد.« 
اما فریبا تنها برای مشهورشدن بازی با خون را شروع کرده است. »دنبال افاده 
بودم و می خواستم همه بگویند عجب دختر با دل و جرأتی. بعد از رد انداختن کلی 

تو مدرسه شهره شدم و همه ازم حساب می بردن.« 
ساعدهای خط خورده با تیغ  و ردهای خون دلمه بسته مد این روزهای دختران 
دبیرستانی است؛ دختران دبیرستانی ای که حاال می خواهند مرد شوند و برای همین 
دیگر نه داد می زنند، نه گریه می کنند و نه فریاد به حال شان افاقه می کند، چون 
یاد گرفته اند خشم شان را مشت کنند و به دیوار  بکوبند اما وقتی حال شان خراب تر 
است دست، پا، ران یا حتی سرشان را به کام »کاتر« یا »تیغ« می دهند تا آرام شوند. 
تمام حرف شان این است که می خواهیم به آرامش برسیم و درد کشیدن 
کمک می کند مشکالت کمتر آزارمان بدهد. دختران خط خطی چون با گریه و 
فریاد آرام نشده اند، روش خشن بازی با خون را انتخاب کرده اند؛ بازی ای که قانون 
عجیبی دارد چون در میان دختران نوجوان هر کسی بتواند آزار بیشتری به دست 
خود برساند، بازی را برده است؛ البته این بازی مختص دختران نیست چون پسران 
که از قافله خون بازی دختران عقب مانده اند، عکس ها و فیلم هایی از این بازی 
منتشر می کنند که خون بازی را عمیق تر و با خشونت بیشتری به نمایش می گذارد، 
البته هدف پسرها از خط خطی کردن بدنشان »پرکردن التی« است، اصطالحی که 
میان خودشان متداول است و زخم های بیشتر یعنی قلدری بیشتر. درواقع هم پسران 
و هم دختران با خون بازی می خواهند خشم  و نارضایتی خود را از شرایط خانوادگی 
و محیط و حتی کم کردن خشم شان نشان بدهند؛ البته هستند دختران و پسرانی که 
برای جلب توجه این روش را انتخاب می کنند؛ نوجوانانی که در خأل راه های امن 
برای رسیدن به آرامش مسیرهایی از این دست را انتخاب می کنند، نوجوانانی که از 
فرصت ابراز وجود محروم هستند و برای مطرح کردن خود به این راه پناه می برند، 
اگرچه برخی از آنها در میان راه پشیمان می شوند اما دیگر کار از کار گذشته و ردی 

از خون روی ساعد یا پایشان برای همیشه جاخوش کرده است. 
به گزارش ایلنا، رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران معتقد است که 
فشارهای اجتماعی روی دختران بیش از پسران است و این موضوع می تواند آنها 
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را به سمت اضطراب و افسردگی سوق دهد. مجید صفاری نیا درباره خون بازی 
معتقد است، یکی از علل این پدیده می تواند بروز اختالل شخصیت مرزی در فرد 
باشد که افراد مبتال به این اختالل رفتارهایی تحت عنوان خودزنی انجام می دهند. 
افراد دارای اختالل شخصیت مرزی یک روی بسیار دوست داشتنی و جذاب در 
شخصیت خود دارند که افراد را فریب می دهد و در روی دیگر سکه بسیار عصبی و 
پرخاشگر هستند که ممکن است دست به خودزنی نیز بزنند. چنین اتفاقاتی ممکن 
است عامل دیگری داشته باشد که در طبقه بندی بیماری های روانی گنجانده نشده 
است که این عامل را تحت عنوان »رفتار آسیب رسان به خود بدون قصد خودکشی« 
شناسایی می کنند که معموال این رفتار در مدارس شایع است، البته این رفتار نیز 
همانند مسائل بی شمار ریشه در خانواده دارد. ما به فرزندان مان شیوه های درست 
بیان هیجانات را نیاموخته ایم. هیجاناتی مثل خشم و اندوه که به اشتباه به آنها 
گفته ایم باید بلعیده شوند؛ هیجاناتی که با بلعیده شدن از بین نمی روند بلکه ذهن 
نوجوان را دچار آشوب می کنند و آستانه تحمل شان را پایین می آورند. رو آوردن 
نوجوانان به خون بازی نوعی اعتراض به قوانین مدرسه، خانواده و جامعه است برای 
همین خانواده ها می توانند با ایجاد تفریح های مناسب و مورد عالقه نوجوانان زمینه 

بروز چنین رفتارهایی را کمرنگ کنند.
)فرارو(

 
سی ویژگی افرادی که با زیبایی ها زندگی می کنند.

محمود سریع القلم
1-به قلب خود مرتب َسر می زند؛

2-برای فردی که وقت شناس است، هدیه می خرد؛
3-از چیده شدن مرتب میوه ها در مغازه، لذت می برد؛

4-از حیله کردن پرهیز می کند چون به سهم خود در طبیعت اعتماد دارد؛
5-مخالفین خود را با احترام خطاب می کند؛

6-از فردی که با همۀ مرام ها سازگار است، فاصله می گیرد؛
7-چندین حلقه دوست دارد: از نزدیک ترین تا نوروز به نوروز؛

8-هیچوقت و درهیچ شرایطی، فریاد بر نمی آورد؛

ادبیات  و  علم  هنر،  در  9-به کسانی که 
خالقیت دارند، بسیارتوجه می کند؛

10-با رفتارهای ریز و درشت سعی می کند 
اعتماد دیگران را جلب کند؛

11-هر چند وقت یکبار به تماشای غروب 
می رود؛

را  خلقت  شد،  تمام  او  ورزش  12-وقتی 
سپاس می گوید؛

13-اشتباهات دیگران را در جمع مطرح نمی کند؛
14-ساعت ها به رفت و آمد مورچه ها در انتقال آذوقه، نگاه می کند؛

15-با گل ها، صحبت می کند؛
16-بدون آنکه شبنم از هم بشکافد، آن را برمی دارد؛

17-آنقدر وظیفه شناس است، به ندرت شخصی به او تذکر می دهد؛
18-اصرار نمی کند؛

19-از کسانی که عمر خود را صرف حفظ سمت کرده اند؛ فاصله می گیرد؛
20-تمام زندگی خود را صرف پول درآوردن نمی کند؛
21-با راه رفتن در جنگل، غرق صدای خزان می شود؛

22-هر وقت می خواهد غیبت فردی را شروع کند به خود می گوید: کره زمین 
یک نقطه از کل کهکشان هاست؛

23-با سکوت کالمی و رفتاری کوشش می کند تا ناسزاگویان را متوجه عمل 
خود کند؛

24-مبهوت نقوش و رنگ آمیزی ابرها نزدیک به غروب است؛
25-چون به خود احترام می گذارد همه جا یک شخصیت دارد؛

26-انواع روش های غیر واکنشی را برای تحمل جهل به کار می گیرد؛
27-برای شنیدن صدای آب رودخانه، وقت می گذارد؛

28-اطرافیان عموماً می دانند او چه کارهایی انجام نمی دهد؛
29-دو برابر مقداری که حرف می زند، کتاب می خواند و یک دهم آن، فکر 

می کند؛
30-مبهوت راه رفتن آرام حشرۀ بسیار کوچک روی دست خود است.

)نیلوفر(

صاحب نظران و انديشمندان گـرامي
» صفیر حیات« رسالت خود مي داند که در هر شماره، موضوعي نظري را در حوزه اندیشه دیني و اجتماعی  با 
مشارکت صاحب نظران و اندیشمندان به بحث بگذارد و از این طریق به غنا و عمق معارف دیني یاري رساند. 

صاحبان نظر و اندیشه مي توانند براي بحث در باب موضوعات ارائه شده، مقاالت خود را به آدرس: 
قم / خیابان شهداء / کوچه 37 / کوچه پنجم / پالک162  /    کدپستی: 47664 - 37137   دفتر نشریه صفیر حیات 

و یا به آدرس الکترونیکی  نشریه:  ) safir . hayat @ yahoo . com ( ارسال نمایند.

موضوع ويژه شماره بعد: 

خانواده ، اصالت ها و آسیب ها )2(
سامانه پیام کوتاه نشریه » صفیر حیات« آماده دریافت نظرات و 

پیشنهادات شما عالقه مندان و خوانندگان گرامی می باشد.
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