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* راهنمای تدوین و تنظیم مقاله *

الف :شیوهی بررسی و چاپ مقاله

 .1حجم مقاله نباید از  25صفحه 300کلمهای تایپ شده (7500کلمه) تجاوز کند (از ارسال
مقاالت دنبالهدار بپرهیزید)
 .2مقاالت به صورت تایپ شده در نرم افزار  Wordبا قلم  BLotusو سایز 14باشد.
 .3گواهی پذیرش بعد از تأیید هیأت تحریریه و سپس ارزیابان علمی فصلنامه ،صادر میشود
و مقاله در مرحلهی چاپ قرار میگیرد .برای مقاالتی گواهی پذیرش و چاپ صادر میشود
که همهی مراحل ،ارزیابی کیفی و کمی و یا اصالحات آن به پایان رسیده باشد.
 .4مقاالت و مطالب منتشر شده در فصلنامهی داخلی علمی -تخصصی«مطالعات تفسیری
آالءالرحمن» لزوماً بیانکنندهی دیدگاههای فصلنامه نیست و مسئولیت مطالب مندرج در هر
مقاله برعهدهی نویسنده است.
 .5هیأت تحریریه در قبول یا رد و نیز اصالح و ویرایش ساختاری و محتوایی مقاله آزاد
است(مقالهی ارسالی در صورت تأیید یا رد ،بازگردانده نخواهد شد)؛ و تقدم و تأخر چاپ
مقاالت با تصمیم هیأت تحریریه صورت میگیرد.
 .6نقل قول مطالب تنها با ذکر نام فصلنامه بالمانع است.


ب :شیوهی تدوین و تنظیم مقاله

از نویسندگان محترم تقاضا میشود در تدوین مقاله ،ضوابط زیر را به ترتیب رعایت کنند:
 .1عنوان مقاله .2 ،نام و نام خانوادگی نویسنده همراه با رتبهی علمی (مربی ،استادیار و یا
دانشیار) و سازمان وابسته و پست الکترونیکی .3 ،چکیده در 200کلمه (حاوی آیینهی
تمامنمای مقاله و فشرده بحث شامل :تبیین مسأله ،ضرورت ،سؤال اصلی ،اهداف ،روش،
نتایج و دستاوردها) ،از طرح فهرست مباحث یا مرور بر آنها ،ذکر ادله ،ارجاع به مأخذ و
بیان شعاری در چکیده خودداری گردد.

 .4کلیدواژه (حداکثر  7واژه) .5 ،مقدمه .6 ،بدنه اصلی مقاله (با جهتگیری،
تحلیلی ،انتقادی ،استنادی ،مقایسهای ،تطبیقی و استداللی) .7 ،نتیجهگیری (بیانگر
یافتههای تفصیلی تحقیق است که بهصورت گزارههای خبری موجز و مختصر بیان میگردد)،
 .8کتابشناسی .9 ،پینوشت (توضیحات ضروری و درج التین اسامی و اصطالحات خاص).


ج :شیوهی استناد به منابع و ارجاعها

 .1آدرسدهی باید به صورت «درون متنی» باشد( :نام خانوادگی نویسنده ،سال نشر ،جلد،
صفحه؛ مثال( :طباطبایی.)138/2 :1391 ،
 .2در پایان مقاله ترتیب و مشخصات کامل منابع و مراجع براساس نام خانوادگی و بهصورت
الفبایی بدینصورت تنظیم شود:
* کتاب :نام خانوادگی ،نام( ،سال نشر) :عنوان کتاب ،مترجم یا مصحح ،شماره چاپ ،شماره
جلد ،ناشر ،محل نشر.
* مقاله :نام خانوادگی ،نام( ،سال نشر) :موضوع مقاله ،فصل و ماه انتشار ،شماره فصلنامه یا
مجله.
 .3در صورتی که منبع بالفاصله تکرار شود ،بهنوشتن واژه «همان» اکتفا میشود و در صورتی که
منبع با فاصله تکرار شود« ،نام خانوادگی نویسنده ،پیشین» نوشته میشود .چنانچه جلد و صفحه
آن تغییر یافته باشد ،آنها نیز افزوده میشود.
 .4برای اعالم متوفی که در متن ذکر میشود ،ذکر تاریخ وفات در داخل پرانتز مطلوب است.
مثال :کلینی(م329.ق).

* فهرست مطالب *
۷
سخن سردبیر
۹
ارتباط کالمی همسران از منظر آیات ،روایات و روانشناسی
معصومه نخعی  /عباس آزاد
۳۷
بررسی مؤلفههای همسرداری زنان با تکیه بر آیات و روایات
فاطمه علیزاده علیآبادی
۶۳
جایگاه کرامت زنان در آموزههای دین اسالم با تأکید بر آیات قرآن
ثریا شاعیدی
۸۱
عوامل کرامت انسانی از دیدگاه قرآن و اعالمیه جهانی حقوق بشر
صغری نورافشان  /محمدمهدی باباپور
۱۰۹
نقش مسئولیتپذیری در اصول تربیت اسالمی از نگاه قرآن و حدیث
فاطمه همایون  /سیدعلی حسینیزاده
۱۲۷
ویژگیها و شاخصههای یاران امامزمان در قرآن کریم
الهام خاضعینیا  /اعظم وفایی

* سخن سردبیر *
به نام آنکه جان را فکرت آموخت

چراغ دل به نور جان برافروخت

ز فضلش هر دو عالم گشت روشن

ز فیضش خاک آدم گشت گلشن

اولین مقالهی شمارهی دوم فصلنامهی داخلی علمی -تخصصی «مطالعات تفسیری
آالءالرحمن» به موضوع «ارتباط کالمی همسران از منظر آیات ،روایات و روانشناسی»
پرداخته است؛ جوانههای ارتباط بین انسانها ،در حریم خانواده پدیدار میگردد و بهترین
خاستگاه روابط سالم و مطلوب ،خانه و خانواده است؛ رابطهی کالمی خوشایند و آرامبخش
زن و شوهر میتواند مناسبترین بستر رشد و شکوفایی و تعالی شخصیت آنها را فراهم
مینماید ،نویسنده در این مقاله با ارائهی راهکارهای عملی بر طبق رهنمودهای آیات ،روایات
امامان معصوم و علم روانشناسی ،زوجین را در جهت رسیدن به پایداری و صمیمیت
در روابط و بهخصوص روابط کالمی یاری میرساند.
در مقالهی دوم نویسنده درصدد است «مؤلفههای همسرداری زنان در آیات و روایات» با
هدف شناساندن کارکردها و تأثیرات اجتماعی همسرداری بر خانواده و جامعه را بررسی و
تحلیل نماید .از منظر دین مبین اسالم هدف از تحقق کارکردهای خانواده ،تربیت انسان الهی
و رسیدن به خانواده متعالی است .اگر اسالم ،نقش زن و مرد را در محیط خانه متفاوت
میداند ،هم به دنبال این است که جامعهی اسالمی از فساد و تباهی حفظ شود و هم
میخواهد انسانهای سالم و متعالی در محیط چنین خانوادهای پرورش یابند.
در مقالهی سوم ،با عنوان «جایگاه کرامت زنان در دین مبین اسالم» ،نگارنده در تالش برای
اثبات این فرضیه میباشد که جایگاه کرامت زن در دین اسالم تأمین و تضمین شده است.
مؤلف توانسته است با بهرهگیری از آیات و روایات به بررسی جایگاه کرامت زنان در عصر
دورهی جاهلیت و عصر طلوع اسالم ،بپردازد.

موضوع «عوامل کرامت انسانی از دیدگاه قرآن و اسناد جهانی حقوق بشر» عنوان مقاله
چهارم است که نویسنده در بخشی از آن به بیان اختالف دیدگاه قرآن و آنچه که در اعالمیهی

جهانی حقوق بشر آمده میپردازد؛ نگارنده مینویسد« :اموری چون تقوا و اخالص و شهادت
از دیدگاه اسالم ،برای انسان کرامتآفرین محسوب شده ،درحالیکه چنین مفاهیمی از دیدگاه
نویسندگان اعالمیهی جهانی حقوق بشر ،اموری توهمی و خرافی و سادهاندیشانه و چهبسا
عاملی مثل شهادت را نوعی باخت برای انسان میداند».
در پنجمین مقاله ،نگارنده کوشش میکند تا «نقش مسئولیتپذیری در اصول تربیت
اسالمی ،از نگاه قرآن و حدیث» را بررسی کند؛ با مسئولیتپذیرکردن فرد در زندگی ،او
میآموزد عالوه بر در نظرگرفتن خواستهها و احساسات خود به خواستهها و احساسات
دیگران نیز توجه کند و در نهایت تصمیم درست را بگیرد که هم سالمت جسمی و روحی
خود را برآورده کند و هم به تندرستی جسم و جان دیگران صدمه نزند.
«ویژگیها و شاخصههای یاران امامزمان در قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه تفسیری
عالمه طباطبایی» عنوان مقالهی ششم است؛ در این مقاله به این نکته تصریح شده است که
یاران امامزمان دارای ویژگیها و مشخصاتی همچون معرفت ،والیتپذیری و انتظار فرج
حضرتولیعصر میباشند .عالمه طباطبایی ارتباط آیات مهدویت با مشخصههای یاران
آن حضرت را از باب «جری» و «تطبیق» میداند .در این مقاله دیدگاه آلوسی(م1270.ق)
از مفسران اهلسنت و صاحب تفسیر «روح المعانی» ،نیز ذیل برخی آیات بررسی شده است.
فصلنامهی داخلی علمی -تخصصی «مطالعات تفسیری آالءالرحمن» امیدوار است بتواند
مقاالتی با رویکرد تحلیلی و انتقادی ،دیدگاههای برجسته و شبهات نوپدید در حوزهی تفسیر
و علوم قرآنی را مورد بررسی قرار دهد ،برای دستیابی به این هدف ،از همهی قرآنپژوهان
به ویژه از اساتید فرهیخته و دانشآموختگان در جامعةالزهراء ،جهت چاپ مقاالت در این
فصلنامه ،دعوت مینماید .از حسن مساعدت و بذل عنایت اساتید و پژوهشگران ،کمال
تشکر و امتنان را داریم.
وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَ َع الْهُدَى
سردبیر – محمدتقی سازندگی
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ارتباط کالمی همسران از منظر آیات ،روایات و روانشناسی

معصومه نخعی
عباس آزاد 2
1

چکیده
ارتباط کالمی مؤثر بین زوجین ،یکی از اصلیترین عوامل رضایت ،تداوم ازدواج،
تعالی همسران و رشد و شکوفایی استعداد فرزندان است؛ که نبود و یا ضعف آن،
از مهمترین عوامل اختالف و طالق قلمداد میشود .این مقاله با هدف بررسی نقش
ارتباط کالمی همسران در بهبود زندگی مشترک ،به بررسی آیات ،روایات و علم
روانشناسی پرداخته است؛ این تحقیق با روش توصیفی  -تحلیلی انجام شده و از
منابع تفسیری و حدیثی شیعه استفاده شده است.
براساس یافتههای این تحقیق ،تعریف و تمجید ،ابراز محبت ،قدردانی و
عذرخواهی ،از انواع راههای ارتباط کالمی همسران میباشد و شفاف و گزیدهگویی،
مالیمت ،در نظرگرفتن زمان و مکان مناسب ،از جمله راهکارهای ارتقای ارتباط
کالمی است که در این مقاله به آن پرداخته میشود.

کلیدواژه
ابراز محبت ،ارتباط کالمی ،روانشناسی ،قدردانی ،مالیمت ،همسران.

 .1دانشپژوه سطح ،3تفسیر و علوم قرآن ،جامعةالزهراء

Karimeh1363@Gmail.com

 .2کارشناسیارشد ،روانشناسی اسالمی ،موسسه آموزش عالی اخالق و تربیت

Karimeh1363@Gmail.com

* تاریخ دریافت1397/05/28 :

تاریخ تأیید1397/06/08 :

مقدمه
ارتباط کالمی در بروز مفاهیم ،نقش تعیین کنندهای ایفا میکند و سهم بسزایی در ایجاد
ارتباط میان همسران دارد؛ ارتباط کالمی موثر و سالم ،نیازمند آموزشهای شناختی و مهارتی
است .این مهم در منابع اسالمی ،در مورد ارتباطات کالمی و بهخصوص محتوای کالم،
توصیههای کارگشایی بیان شده است .در علم روانشناسی نیز یکی از عوامل پایداری
خانواده ،برقراری این نوع ارتباط میان همسران و اعضای خانواده معرفی شده است.
در میان روابط انسانی ،ازدواج اولین و پایدارترین رابطه است که پیشینهای بهگسترهی
زندگی انسان بر روی زمین دارد( .ساروخانی )17 :1375 ،ساختار فطری انسان در ابعاد مختلف
جسمانی و روانی نشان میدهد که رابطهی زن و مرد در فرایند ازدواج ،نهتنها نسل بشر را
استمرار میبخشد ،بلکه اساس زندگی سالم فردی و اجتماعی است .دین اسالم بیش از سایر
ادیان ،انسانها را به ازدواج توصیه کرده است و آن را مایهی آرامش زن و مرد ،زمینهی
مطالعات تفسیری آالءالرحمن | سال اول | شماره دوم | تابستان 1397

دوستی عمیق و حمایت آن دو از هم میداند (روم( )21)30ارتباط کارآمد میان زن و شوهر،
اساسیترین جنبه برای عملکرد مطلوب در خانواده بهشمار میآید( .ترکان و دیگران.)72-49 ،
این ارتباط ،فرایندی است که طی آن زن و شوهر بهصورت کالمی و غیرکالمی بهتبادل
احساسات و افکار میپردازند( .نوابینژاد )81 :1377،بررسیها نشان میدهد بسیاری از زوجها
ارتباطات ضعیفی با یکدیگر دارند و بیشترین شکایت زوجها مربوط به شکایت ارتباطی
است( .اپشتاین و باکوم ،2002 ،بهنقل از هنریان و یونسی )14 ،در این میان ،ارتباط کالمی ،سهم
بهسزایی در ایجاد ارتباط میان همسران دارد.
در زمینهی ارتباط کالمی همسران تحقیقات فراوانی نوشته شده است؛ مانند آئین
همسردارى (امینى ،)1389 ،نظام حقوق خانوده (انصاریان ،)1380 ،سازگارى همسران (حسین زاده،

 )1390و مجموعه هاى دیگرى که در ضمن مطالب خود به تعامالت خانواده و زن و شوهر
نیز پرداختهاند (جوادى آملى )1391 ،و نیز مقالهی «تعامل رفتارى همسران از نگاه اسالم و روان
شناسى» که در فصلنامهی معرفت شماره  192نوشتهی «جواد ترکاشوند» و «فرزانه جعفرزاده»
چاپ شده است و همچنین پایاننامهی «ارتباط کالمی همسران از دیدگاه سنت و روانشناسی»

10

توسط «وجیهه محمدی دوست» در حوزهی علمیهی خراسان دفاع شده است .اما بیشتر این
منابع به صورت پراکنده و بدون تفکیك عوامل و راهکارهای رفتارى ،مورد بررسی قرار

گرفتهاند و بدون تبیین ارتباط بین همسران از دیدگاه آیات ،روایات و روانشناسی ،سعی
کردهاند در قالب گزارههایی کلی ،به مسألهی تعامل همسران بپردازند .بدینرو با توجه به
اهمیت ارتباط کالمی همسران ،که جایگاه مهمی در حفظ و تداوم روابط بین همسران و
تحکیم کانون با ارزش خانواده دارد ،این پژوهش ،با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی به
بررسی و تبیین عوامل و راهکارهای موثر در ارتباط کالمی بین همسران ،از دیدگاه آیات و
روایات و علم روانشناسی میپردازد.
این مقاله شامل سهبخش میباشد که در بخش اول به ماهیت و اهمیت ارتباط ،به ویژه
ارتباط کالمی پرداخته و در بخش دوم انواع ارتباط کالمی بین همسران ،و در بخش سوم
پس از بررسی عوامل مؤثر در ایجاد ارتباط کالمی مؤثر ،به بررسی راهکارهای سودمند بهبود
و ارتقای ارتباط کالمی همسران ،طبق دین مبین اسالم و نیز علم روانشناسی پرداخته است.

 .۱مفهومشناسی و اهمیت ارتباط کالمی
 .۱-۱معنای لغوی ارتباط
گرفتهشده است که در فارسی دربردارنده این بُعد اشتراکی نیست و معموالً جنبه فنی و عملی
دارد( .محسنیانراد( ،)16 :1385 ،البته برخی مانند دکتر حمید موالنا ،این معادلسازی را
نمیپذیرند) پروفسور موالنا در مقدمه کتاب ارتباطشناسی ،معتقد است که ارتباط از دو
عنصر مشارکت و اعتماد تشکیل یافته است.
واژهی «ارتباط» مصدر عربی و بر وزن افتعال است .باب افتعال در معانی متفاوتی بهکار
میرود ،از جمله :بهمعنای مطاوعت یعنی قبولکردن فعل و عدم امتناع از آن و توافق و
موافقت آمده است( .ابنمنظور )302 /7 :1414 ،معنای دیگر وزن افتعال ،مشارکت بهمعنای
دوسویهبودن فعل است .بهنظر میرسد در مفهوم ارتباط این دو معنا  -مطاوعت و مشارکت
– لحاظشده است .از سویی ارتباط ،در خود ،معنای «قبول عمل ربط» را داراست؛ بدینمعنا
که طرف مقابل «ربط»« ،ربط داشتن» را قبول میکند ،از آن امتناع نمیورزد و با آن موافق
است .از سویی دیگر معنای مشارکت و دوسویهبودن نیز در واژهی ارتباط بهخوبی قابلرؤیت

ارتباط کالمی همسران از منظر آیات ،روایات و روانشناسی

واژهی ارتباط ) (communicationاز ریشهی التین ) (communisبهمعنای اشتراک
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است؛ بنابراین ارتباط واژهای مشارکتی ،دوسویه و طرفینی است که دو طرف ربط ،در فعل
ربط شرکت میجویند.

(میرشاه جعفری ،وهمکاران :1389 ،ش)3 /10

دکتر معین در فرهنگ فارسی خود ،ارتباط را یكبار بهصورت مصدر متعدی و بار دیگر
اسم مصدر معنی کرده است :مصدر متعدی :ربطدادن ،پیوند دادن ،بستن ،بربستن ،بستن
چیزی را با چیز دیگر (معین ) 189 /1 :1364،و اسم مصدر :بستگی ،پیوند ،پیوستگی ،رابطه
(همان)؛ همچنین ارتباط بهمعانی رساندن ،بخشیدن ،انتقالدادن ،آگاهساختن ،مکالمه،
مراودهداشتن و مواصلتکردن نیز آمده است.

(دهخدا /7 :1374 ،ذیل ربط و رباط)

 .۱-۲معنای اصطالحی ارتباط
هریك از دانشمندان تعریف خاصی از ارتباط ارائه دادهاند که به برخی از آنها اشاره
میشود .برخی ارتباط را فرآیندی میدانند که طی آن اطالعات ،معانی و احساسات از طریق
پیامهای کالمی و غیرکالمی با دیگران در میان گذاشته میشود

(هارجی اون ،کریستین ساندرز،
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دیوید دیکسون )21 :1393 ،و برخی ارتباط را هر عمل متقابلی میدانند که شامل انتقال پیام باشد.
(موتابی)46 :1390 ،

یکی از اشتراکات تعاریف ارتباط این است که همگی ارتباط را فرآیند ارسال و دریافت
پیام میدانند( .لواسانی؛ وهمکارن )10 :1390،واضح است که در هر ارتباطی وجود طرفین ارتباط
الزامی است که در زندگی زناشویی مرد در یك طرف ارتباط و زن در طرف دیگر ارتباط
قرار دارد .همین فرآیند بهظاهر ساده ،ممکن است تحقق نیابد .ممکن است مردی پیامی را
با نیت خاص مخابره کند و همسرش آن را بهشکلی جز آنچه منظور شوهر است برداشت
کند.
 .۱-۳ارتباط کالمی
مجموع روابطی که از طریق گفتن و گفتوگو و بهکار بردن کلمات و واژهها ایجاد
میگردد را ،ارتباط کالمی میگویند( .سادات )90 /1 :1377،گفتوگو عبارت است از انتقال یك
پیام (کالمی و غیرکالمی) از فردی (گوینده) به فرد دیگر (شنونده) که نقش گوینده و شنونده
در یك گفتوگو میتواند تغییر کند( .شیری )14 :1387 ،بهعبارت دیگر وقتى در جریان یك
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ارتباط ،پیامها بهصورت رمزهاى کالمى انتقال یابند ،آن ارتباط را کالمی گویند؛ در این نوع

ارتباط برای انتقال پیام از کلمات استفاده میشود .انتقال پیام میتواند بهصورت گفتاری یا
نوشتاری باشد .ارتباط کالمی بیشتر برای بیان ایدهها ،حقایق و نظرات بهکار میرود.
آنچه در مورد ارتباط کالمی واضح و مبرهن است ،این است که این نوع ارتباط با استفاده
از زبان امکانپذیر است و از طریق زبان ،معانی ،مفاهیم و مقصود گوینده انتقال مییابد و
این میرساند که در این نوع از ارتباط ،زبان عنصر کلیدی است.

 .۲اهمیت ارتباط کالمی در آیات و روایات

ْ ْ
َ َّ
َ َ
نخستین آیات قرآن ،با ارتباط کالمى اق َرأ ب ْاسم َر ِّبك ال ِذى خل َق( علق( )1)96آغاز مىشود
ِ ِ
َ ََْ َ َ َْ ُ ُ َ
ون( قلم( )1)68ادامه
و با قسم به قلم بهعنوان یکی از ابزارهاى ارتباطى ن والقَل وما يسطر
ِ
َّ ْ ُ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
اْلنسان
ق
ل
خ
آن
ر
ق
ال
َل
ع
ن
ْح
الر

خداوند
مىیابد .قرآن ،زبان انسان را یکى از مهمترین آفریدههاى
ِ
ْ
َّ
َعل َم ُه ال َب َي َان( الرحمن( )4-1)55میشمرد؛ قرآن  -چه مستقیم از جانب خداوند و چه غیر

مستقیم از جانب جبرئیل  -خود حاصل ارتباط کالمى میان خداوند و پیامبراکرم است.
ازاینرو ،تكتك آیات قرآن ،الگویى براى ارتباطات کالمى میان فردی بهشمار میرود.
بهعنوان برترین اسوههاى انسانى ،دوستان و دشمنان آنان آمده است ،که همگى درسآموز
است .آداب قرآنى سخنگفتن نیز نشان از این است که قرآن ،منبعی غنی و ژرف براى
افزایش سطح کمى و کیفى مهارتهاى ارتباطى و بهبود ارتباطات کالمى میان فردى در
راستاى ساماندهى ،بهسازى و پیشگیرى از آسیبها و ناهنجارهاى جامعه است.

(احمدزاده،

بیتا :ش )312 - 311 /47

 .۲-۱ارتباط کالمی منشأ بیان
قرآن کریم از سنخ کالم است و خود را بهعنوان «بیان» معرفى کرده است:

هذا بيان

للناس( آلعمران( )138)3و یکى از مهمترین نعمتهاى الهى بعد از نعمت آفرینش ،نعمت
َ َ

ْ

َّ

ْ

بیان است :خل َق اْلن َس َان َعل َم ُه ال َب َي َان( الرحمن( .)4-1)55گرچه بیان ،مفهومى گسترده است و
بر هر چیزى که مبین مقصود و مراد انسان باشد گفته میشود ،اما بیان گفتاری ،از اهمیت
واالئی برخوردار است؛ لذا قرآن به آداب سخن ،بیش از خط یا اشاره پرداخته است.
شیرازی99 /23 :1374 ،؛ و ر.ک :موسوى همدانى :1374،ش)158 /19 :

(مکارم
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همچنین ،در قرآن گزارشهاى متعددى دربارهی ارتباطات کالمى میان فردی بین پیامبران
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إ
ا
َ َ
امیرمؤمنان نیز در زمینهی اهمیت سخن چنین مىفرمایندَ « :ما ِاْل إن َس ُان ل إو َل ِالل َس ُان ِإَل
ٌ ٌَ
ٌ ٌََ
ُص َورة ُم َم اثلة ا إو َب ِه َيمة ُم إه َملة؛ اگر زبان نباشد ،انسان چیزى جز یك نقش مجسّم یا حیوان رها
شده نیست».

(آمدی)209 :1366 ،

شهید مطهری در اهمیت سخنگفتن میگوید:
«اینکه انسان با حیوانها متفاوت است ،بهموجب همان استعدادی است که در
او برای گفتن و نوشتن نهفته شده است .یعنی اگر همین یك استعداد را از انسان
بگیریم ،انسان با حیوانات فرقی نمیکند».

(مطهری)17 /6 :1381،

 .۲-۲تنها راه انتقال افکار و تأثیرگذاری
سخن ،بهترین ابزار انتقال افکار و حتى تأثیرگذاری است که در کالم پیامبر بهعنوان

إ

إ

ا َ
ان ِسحرا؛ همانا قسمتى از بیان سحر است» (مجلسی،
سِحر از آن یادشده و فرمودندِ « :إن ِمن ال َب َي ِ
بیتا)163 /74 :
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پس کالم ،تنها یك نشانه یا یك نماد مکتوب نیست ،کالم نیرو و اقتداری است که برای
بیان و انتقال عقاید بهکار میرود.

إ إ
امامعلی در زمینهی اثرگزاری زبان میفرمایندَ « :ما ِم إن َش إيءٍ َا إج َل ُب ِل َقل ِب ِاْل إن َس ِان ِم إن
ِل َسان؛ برای جلب دل انسان ،چیزی مؤثرتر از زبان نیست» (آمدی)213 :1366،
 .۲-۳وسیلهای برای سپاس از نعمتها
یکی از راههای سپاسگزاری و تشکر از نعمتهای الهی ،استفاده از کالم و بیان است.

برخی میپندارند همینکه فرد در دل خود از مُنعم سپاسگزاری کند ،کافی است و الزم
نیست تشکر زبانی انجام دهد .حال آنکه نیت باطنی نیازمند مترجمی است که آن را به زبانی
روشن بیان کند و منعم را از آن آگاه سازد( .حسینزاده )208 :1386 ،برهمیناساس،

إ َ

ا

امیرالمؤمنین شکر را مترجم نیت دانسته و میفرمایندُّ « :
الشك ُر ت إر ُج َم ُان ِالن اي ِة َو ِل َس ُان الط ِو اي ِة؛
سپاسگزاری ،بازگوکننده نیت و زبان درون است»

(آمدی)277 :1366 ،

 .۳انواع ارتباط کالمی همسران در آموزههای آیات و روایات
بخشی از آموزههای قرآنی و روایات امامان بهموضوع ارتباط انسانی از جمله انواع
ارتباط کالمی اختصاصیافته است؛ هدف از بررسی این نمونهها و بیان انواع ارتباط کالمی
بهدست آوردن نکاتی است که عشق و عالقه را در روابط همسران افزایش میدهد.
 .۳-۱سالم کردن
ارتباط کالمی که گام نخست روابط اجتماعی بهشمار میآید ،مانند هر رابطه اجتماعی
دیگر باید برای انسان احساس امنیت و آرامش فراهم سازد .قرآن در آیات متعددى

(ر.ک:

هود(69 )11؛ حجر(52 )15؛ مریم(47 )19؛ یونس(10 )10؛ ابراهیم(23 )14؛ واقعه(26 )56؛ انعام( )54 )6از
مؤمنان خواسته است که آغاز و پایان ارتباطات کالمی خود را با سالم زینت بخشند ،تا عالوه
بر فضاسازی برای ایجاد ارتباطی شاداب و اثرگذار میان یکدیگر ،فضای سالمتی را برای
یکدیگر فراهم سازند (احمدزاده ،بیتا :ش )312-311 /47-46بهعنوان نمونه ،هنگام واردشدن به
خانه ،سالم کردن بر اهل خانه را بهعنوان کلمهی آغازین ارتباط کالمى ،نخستین وظیفهی

و تحیتى از سوى خداوند ،سالمى پربرکت و پاکیزه! این گونه خداوند آیات را براى شما
روشن مىکند ،باشد که بیندیشید( نور(( )61)24ر.ک :مکارم شیرازی44 /4 :1374 ،؛ عروسى حویزى،
)627 /3 :1415

امامصادق نیز در این رابطه میفرمایندُ « :ي َس ِل ُم االر ُج ُل ِإ َذا َد َخ َل َع َلى َا إه ِل ِه َ -و ِإ َذا َد َخ َل
َ
َ
َ
ً إ
إ َا َ
َي إض ِر ُب ِب َن إعل إي ِه َو َي َت َن إح َن ُح َ -ي إص َن ُع ذ ِل َك َح اتى ُيؤ ِذ َن ُه إم ان ُه ق إد َج َاء َ -ح اتى َل َي َرى َش إيائ َيك َر ُهه؛ مرد هنگامیکه
بر خانوادهاش وارد شد سالم کند و در ورود کفش به زمین زند ،سرفه کند تا ورود خود را
به آنها اعالم کند که چیزى ناخوشایند در آنها نبیند»

(شعیرى)89 :1405 ،

همچنین سالم ،نوعی اظهار تمایل به ارتباط کالمی و اظهار عالقه است .رسول خدا

سالم کردن را وسیلهای برای دوستداشتن یکدیگر میدانند و میفرمایند« :و الذى نفسى بيده
َل تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا و َل تؤمنوا حتى تحابوا .اوَل ادلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا
السالم بينكم؛ سوگند به ذاتى که جانم در دست اوست ،به بهشت در نمیآیید مگر آنکه ایمان
آورید و ایمان نیاورید ،مگر آنکه همدیگر را دوست بدارید .آیا شما را بر چیزى رهنمون
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َ
َّ ُ َ َ َ ً َ ِّ َ ً َ َ َ
َ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ً َ َ ِّ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ
ك ُي َبي َّ ُ
تحي ًة ِّم ْ
اَّلل
اَّلل مَبكة طيبة كذال
ند
ع
ن
م
ك
س
أ
نف
ِ ِ ِ
مؤمنان برشمرده است :ف ِإذا دخلُت بيوتا فسلموا لَع ِ
ِ
ِ
َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ
َ ُ ُ ََ
ون؛ و هنگامى که داخل خانهاى شدید ،بر خویشتن سالم کنید ،سالم
ات لعلكم تع ِقل
لكم االي ِ
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شوم که چون آن را انجام دهید ،همدیگر را دوست بدارید؟ سالم را در میان خویش آشکارا
سازید»

(خرمشاهى)484 :1376 ،

کسی که سالم میکند ،با این کار ،دوستی و محبت را بین خود و همسرش ایجاد میکند
و باعث از بین رفتن کدورت و دشمنی میشود و خستگی روزانه را از تن همسرش بیرون
میکند.

(مصطفوی)31 :1390 ،

بنابراین همسرانی که نیاز به صفا و صمیمیت بیشتری دارند ،باید این توصیه عاطفی را
بیشتر مراعات کنند تا جایی که بر هم سبقت بگیرند .چراکه سالم نوعى بیان و ابراز ادب،
احترام ،دوستى و محبت در شروع گفتوگو و هنگام داخلشدن به منزل است.

(آذربایجانی،

دیگران)245 :1385 ،

 .۳-۲شوخی بهجا
شوخی و مزاح یکی از عوامل شادیبخش و سرورآفرین و یکی از بهترین سازوکارهای
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دفاعی است ،زیرا سبب انبساط خاطر و انرژی مثبت است که این دو در شادابی و نشاط
روانی افراد الزم و مفید هستند.

(پناهی)338 :1393 ،

برای تجدید قوا و پیدا کردن نشاط ،گاهی الزم است همسران از محیط جدی کمی فاصله
بگیرند و لطیفهگویی و شوخی در گفتار جایگزین آن شود تا سرور خاطر حاصل شده و
حرکتهای بعدی را جهش بخشد( .اسماعیلی )12 :1388 ،البته این نکتهی مهم را نباید فراموش
کرد که شوخطبعی ،زمانی برای دوری از تنش مفید است که شوخی بجا و بهحق و عاری از
طعن و تمسخر و غیبت ،تهمت ،نیشزدن باشد ،و آسیبهای جانبی بهدنبال نداشته باشد،
وگرنه میتواند عاملی برای سستکردن محبت و ایجاد شکاف و نزاع بین همسران شود.
از جمله روشهای پیامبر گرامی اسالم در محیط خانه ،شوخی با همسران بود،
بهطوری که در جمع اعضای خانواده مانند یك همسر معمولی ،ولی با شایستگیهای رفتاری

َ إ
ا
و اخالقی حاضر میشدند و در مقام توصیه به دیگران ،میفرمودُ ...« :ك ُّل ل إه ِو ال ُم إؤ ِم ِن َب ِاط ٌل ِإَل
َ
ََ
َْ
َ
ََ َ ا
إَ
ِفي ثال ٍث ِفي تا ِد ِيب ِه الف َر َس َو َر إم ِي ِه َع إن ق إو ِس ِه َو ُمال َع َب ِت ِه إام َرات ُه ف ِإن ُه ان َح ٌّق ...؛ همهی سرگرمیهای
مؤمن ،جز در سه مورد ،باطل است :در پرورش دادن اسب ،و تیراندازی با کمان و بازی
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کردن با همسرش»

(کلینی)50 /5 :1365 ،

 .۳-۳تعریف و تمجید
تعریف و تمجید از همسر در ابتدا ممکن است سادهلوحانه بهنظر برسد ،ولی میتواند
تأثیر قابلتوجهی بر روابط بگذارد ،چراکه باعث پیبردن به توانمندیها میگردد .بعضی
همسران اغلب اوقات تمایل دارند از آشنایان و دوستان خود بیشتر از همسرشان تعریف
کنند .روزی یكبار تمجید از همسر ،به زن و شوهر امکان تمرکز بر توانمندیهایشان را
میدهد و همچنین ویژگیهای مثبتی را که در ابتدا باعث کشش همسران به سمت یکدیگر
شده بود ،پر رنگتر میکند( .اولسون )68 :1391،و مانع عادیشدن رابطه و باعث افزایش
رضایت متقابل میشود؛ چراکه تمجید باعث ایجاد حس خوب هم نسبت به خود و هم
نسبت به شخص تمجید کننده میشود .خانم مارژوری هلمنر مینویسد:
«کمتر مردی وجود دارد که تعریف زن ،او را به وجد و شوق نیاورد .وقتی به
مردی گفته شود« :تو نظیر نداری! تو مردی ممتاز هستی!» ،همین تعریف و تمجید
مختصر روحیه او را تقویت میکند تا واقعاً همان شخصیت عالی و ممتاز را
داشته باشد»

(پناهی)312 :1390 ،

زن و تربیت فرزندان دارد و زمینه ترقی و رشد و شکوفایی استعدادهای همسر را فراهم
مینماید( .حسینزاده )180 :1386 ،یکی از موارد تمجید و تعریف از همسر ،در غیاب همسر و
در جمع است( .آیت اللّهى )60 :1389 ،در سیرهی رسولاکرم آمده است که ایشان در نبود
همسرشان حضرت خدیجه از ایشان تعریف و تمجید میکردند.

(اربلی507 /1 :1381 ،؛

الهامى)443 :1374،

این نکته نیز حائز اهمیت است که تعریف و تمجید باید متناسب با موفقیتی باشد که
همسر بهدست آورده است .اگر همسری موفقیت بسیار باالیی به دست آورده ،اما تعریف
معمولی باشد احساس ناکامی در فرد مقابل ایجاد میشود و اینگونه خواهد اندیشید که
همسرش به او اهمیت نمیدهد .همچنین اگر دلیل خوبی برای تمجید و تعریف کردن از
همسر وجود ندارد ،باید صبر کرد تا دلیل خوبی پیدا

ارتباط کالمی همسران از منظر آیات ،روایات و روانشناسی

البته تعریف و تمجید مرد از زن ،نیز تأثیر بسزایی در زن بهخصوص در اعتماد به نفس

شود( .لواسانی ،محمدپور)75 - 74 :1390،

چراکه معموالً افراد کسی را که از نخستین ساعات روز ،آنها را با تعریف و تمجید صادقانهای
شاد میکند ،بر کسی که با انتقاد غیرمنصفانه از همان ابتدای صبح او را ناراحت میکند،
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ترجیح میدهند؛ زیرا انسانها افرادی را دوست دارند که رفتارشان بیشترین پاداش و
کمترین هزینه را برای آنها داشته باشد .ازاینرو تعریف و تحسین طنزآمیز ،فریبکارانه،
غیر صادق ،ابلهانه یا بهطور غیرموجه مبالغهآمیز ،پاداشدهنده موجب دوستداشتن نیست.
برعکس ،انتقاد تکاملبخش و درست ،ممکن است اثر بیشتری در ایجاد عالقه داشته باشد.
(آذربایجانی و دیگران)239 :1385 ،

 .۳-4ابراز محبت
اساس دوستی در خانواده ،وجود عالقه و محبت میان زن و شوهر است؛ البته این عالقه
هنگامی تثبیت میشود و افزایش مییابد که آشکارا بهصورت کالمی و غیرکالمی ابراز گردد.
آنچه بیشتر به جنبهی معاشرتی مربوط میشود ،ابراز کردن و آشکار کردن محبت و عالقه به
دیگران است .با این عمل ،محبتها افزوده میشود و دوستیها تداوم و استمرار مییابد.
انسان عالقه دارد که مورد عالقه و محبت دیگران باشد .اگر آن دوستداران ،محبت خود را
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آشکار کنند ،محبوب هم به محبّان عالقهمند میشود و این محبت دو جانبه ،زندگیها را از
صفا و صمیمیت بیشتری برخوردار میسازد؛ بنابراین محبت ،نیاز فطری است.
امامسجاد در زیارت «امین اهلل» برآورده شدن این نیاز را از خداوند طلب کرده،

َ

ک َو َسما ِئ َ
حبوب ًه فی ا ِرض َ
اجعل َنفسیُ ...م ِح اب ًه ِل َص َفو َه اولیا ِئ َ
ک َم َ
اللهم ف َ
میفرمایدَ « :
ک؛ خداوندا! مرا
دوستدار اولیای برگزیدهات بنما ،در زمین و آسمان محبوبم گردان».

(ابنقولویه)40 :1377 ،

در روایات فراوانی به موضوع ارتباط محبتآمیز میان همسران تأکید شده است؛

پیامبراکرم میفرمایند« :للرجل علي المراة ان تلزم بيته وتودده وتحبه وتشفقه وتجتنب سخطه
وتتبع مرضاته وتوفي بعهده ووعده؛ حق مرد بر زن این است که [زن] مالزم خانه او باشد ،و به
شوهرش دوستی و محبت و دلسوزی کند ،و از خشم وی دوری گزیند ،و آنچه را مورد
رضایت اوست انجام دهد ،و به پیمان و وعده وی وفادار باشد».

(نوری)244 /14 :1408 ،

امامرضا نیز در معرفی زنان با ارزش و گرانبها میفرمایند« :اعلم ان النساء شتي فمنهن
الغنيمة والغرامة و هي المتحببة لزوجها والعاشقة له؛ بدان که زنان گوناگونند ،برخی از آنان
دستاوردی گرانبها و تاوان [رنج های آدمی] هستند و این زن کسی است که به شوهرش
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محبت میکند و عاشق اوست».

(نوری ،همان)161 :

از نظر علم روانشناسی نیز در روشهای ابراز عالقه و محبت ،به این مسأله توجه شده
است؛ جان گرى مىنویسد:
«اگر همسران در شبانهروز حداقل چهار بار همدیگر را در برگیرند و اظهار
محبت به همدیگر کنند و بهویژه این کار را در موقع ورود همسر به خانه انجام
دهند ،بسیار در روابط آنان مؤثر خواهد بود».

(گرى)170 :1380 ،

براساس تحقیقات نیز ثابتشده که تماس مکرر ،بهواکنش عاطفى مثبت مىانجامد و
باعث نزدیکى بیشتر مىگردد.

(آذربایجانی و دیگران)240 :1385 ،

 .۳-4-۱ابراز محبت مرد به زن

مهمترین عامل شادابی کانون خانواده ،حضور با نشاط زن در این کانون است ،اما نشاط
زن ،به احترام و محبت مرد و زن به یکدیگر بستگی دارد .زن به فرموده امامعلی« همچون
ریحانه است» (آمدی )409 :1366 ،یعنی مانند یك گل است و بهراستی طراوت و نشاط یك
گل ،مرهون مراقبت باغبانی مهربان است.
میفرمایند« :قول رجل للمراة انی احبکَ ،ل یذهب من قلبها ابدا؛ کسی که به همسرش بگوید :تو
را دوست دارم ،این جمله هرگز از دل او خارج نخواهد شد» (العاملی .)11-9 /14 :1409،این
مطلب کنایه از تأثیر عمیق اعالم محبت در بقای دوستی است ،زیرا صادقترین و عمیقترین
محبتها در خانواده و در میان همسران میروید.
با نگاهی بهسیرهی امامان معصوم و بزرگان دین ،ابراز محبت نسبت به همسر را
بهخوبی میتوان مشاهده نمود ،چراکه از اخالق پیامبران دوست داشتن همسر است .امام

حسین دربارهی همسرشان رباب میفرمایند« :لعمرك اننى َلحب دارا تكون بها سكينة و الرباب
احبهما و ابذل جل مالى و ليس لعاتب عند عتاب؛ من آن خانهاى را دوست دارم که همسرم رباب
در آن باشد؛ من ایشان را دوست دارم و بیشتر مال خود را براى آنان بذل و بخشش میکنم
و کسى نمىتواند مرا مورد عتاب قرار دهد»

(مجلسی ،بیتا)47 /45 ،

َ
اَّلل َما َا إغ َض إب ُت َها َو ََل َا إك َر إه ُت َها َع َلى َا إمر َح اتى َق َب َض َها ا ُ
اَّلل َع از َو
حضرتعلی نیز مىفرمایند« :ف َو ا ِ
ٍ
َج ال َو ََل َا إغ َض َب إتني َو ََل َع َص إت لي َا إم ًرا َو َل َق إد ُك إن ُت َا إن ُظ ُر إ َل إي َها َف َت إن َكش ُف َعني إال ُه ُم ُ إ َ
وم َو اَل إح َزان؛ به خداوند
ِ ِ
ِ
ِ
ِ

ارتباط کالمی همسران از منظر آیات ،روایات و روانشناسی

بهترین مسیر ابراز محبت ،آشکار نمودن عالقه قلبی است .ازهمینرو پیامبر
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سوگند من فاطمه را غضبناک و ناراحت ننمودم تا از دنیا رحلت نمود .فاطمه هم مرا
خشمناک نکرد و از من نافرمانى ننمود .هرگاه من محزون و اندوهناک مىشدم ،براى رفع
غم و اندوه خود به فاطمه نظر مىکردم».

(مجلسی ،بیتا)134 /43:

این حدیث از عشق و عالقه شدید متقابل دو همسر معصوم حکایت میکند که در
زندگی آنان نهتنها کوچكترین اختالفی پیش نیامد ،بلکه مشکالت خارجی و اجتماعی با
دیدار محبتآمیز مرتفع میشد.

(بابازاده)91 :1386 ،

 .۳-4-۲ابراز محبت زن به مرد

همانگونه که مرد باید به همسر خود ابراز محبت نماید ،زن نیز باید به شوهر خود عشق
ورزیده ،از اظهار محبت به او دریغ نکرده و عالقه خود را بهگونههاى مختلف بیان نماید؛
زیرا این ابراز عالقه ،عالوه بر جلب رضایت و عواطف شوهر ،باعث افزایش انگیزه وى
جهت تالش و تأمین آسایش خانواده مىگردد .امامرضا در این رابطه میفرمایند« :بعضی
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زنها برای شوهرشان بهترین غنیمت هستند ،زنانی که برای شوهرشان اظهار عشق و محبت
کنند».

(طبرسی)351 /2 :1383،

 .۳-۵صدا زدن به بهترین نام
خطاب زیبا در تقویت ارتباط ،نقش بسزایی دارد .صداکردن مخاطبان با نامی که دوست
دارند ارتباط را سالم و مستحکم میکند .خداوند در آیهی  11سورهی حجرات از خطابهای
زشت نهی کرده است و به مسلمانان یادآور میشود که همدیگر را با نام نیك صدا کنند و

َْ
َ َّ
َ
َ ْ
ْ
از بکار بردن کلمات اهانتآمیز بهشدت اجتناب کنندَ  :يأ هيا الذ َ
ين َء َام ُنواَ ...و ال َتلم ُزوا أ ُنف َس ُ
كم َو ال
ِ
ِ
ُ
ْ
ُ
ُْ
َ َ ُ ْ ْ َْ َ
َ َ َّ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ُ َّ ُ
ْ َ
اال ْس ُم الف ُسوق َب ْع َد اال َمي ِان و من ّل يتب فأولئك ُه الظ ِاِلون؛ ای کسانی که ایمان
تن َابزوا باْللق
اب ِبئس ِ
ِ
ِ

آورده اید ...و با القاب زشت و ناپسند یاد نکنید ،بسیار بد است که بر کسی بعد از ایمان نام
کفر بگذارید ،و آنها که توبه نکنند ظالم و ستمگرند( حجرات( )11 )49براساس این راهکار

قرآنی برای تقویت ارتباط باید از زیباترین القاب و اسامی استفاده کرد؛ بنابراین ،صداکردن
همسر با نامی که بیشتر دوست دارد ،این ارتباط را محکمتر میکند .رسولخدا در اینباره
یادآور میشوند که سهچیز دوستی و محبت را بین دو مسلمان تقویت میکند و صفا و

إ إ
إ
ََ ٌ ُ إ َ إ
ين ُو اد ال َم إرءِ ِ ََل ِخ ِيه ال ُم إس ِل ِم َيل َق ُاه ِبال ُب إش ِر ِإ َذا
صمیمیت را در میان آنان حاکم میسازد« :ثالث يص ِف

َ
َلق َي ُه َو ُي َوس ُع َل ُه في إال َم إجلس إ َذا َج َل َس إ َل إيه َو َي إد ُع ُوه ب َا َح إ َ
ب اَل إس َماءِ ِإل إيه؛ هنگام مالقات با خوشرویی
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
و چهرهای گشاده برخورد کند ،برای نشستن مسلمان دیگر جا باز کند و با بهترین نامی که
دوست دارد او را صدا بزند».

(کلینی)642 /2:1365 ،

دیل کارنگی میگوید:
«نام هرکس دلانگیزترین صدایی است که به گوش او میرسد ،استفاده از نام
افراد توجهشان را جلب میکند و سبب میشود که نسبت به ما و پیاممان احساس
مثبتتری به دست آورند»
شکل مخاطب قرار دادن همسر در پایداری و پرنشاطبودن زندگی حائز اهمیت است.
صدازدن ،آغاز ارتباط کالمی و زمینهساز یك ارتباط عاطفی سالم و سازنده یا ارتباطی سرد
و پرتنش است .نوع صدازدن ،هدف از تبادل یا تخاصم در ارتباط را میرساند .حضرت
علی میفرمایند« :اجملوا في الخطاب تسمعوا جميل الجواب؛ با مخاطب خویش پسندیده و
مؤدب سخن بگوئید ،تا او نیز با شما با

احترام جواب گوید( ».فلسفی)228 ،3 :1368 ،

در عین صمیمیت و با نهایت ادب و احترام یکدیگر را مخاطب قرار دهند( .افروز.)72 :1386 ،
امامعلی و حضرتزهرا – کاملترین اسوهها و الگوها در تاریخ حیات انسانها -
همیشه با نهایت مهر و محبت و تکریم شخصیت ،یکدیگر را صدا میزدند .در حدیث شریف
کساء آمده است که حضرتزهرا بعد از ورود حضرتعلی ایشان را اینگونه خطاب
قرار میدهند« :یا اباالحسن و یا امیرالمؤمنین»

(قمی ،مفاتیح الجنان)

 .۳-۶قدردانی و تشکر از همسر در روایات
امامان ،تشکر و سپاسگزاری را عامل دوام نعمت افزایش وفاداری و خشنودی مالک
بهترین همسر ،یکی از مالکهای همسر آینده بیان کردهاند .قدردانی و تشکر از زحمات
همسر ،عاملی قوی در راستای پیوند عاطفی بیشتر همسران و تعیینکننده در ایجاد دلبستگی
و عالقهمندی بین آنهاست .بنابر قانون تقویت در شرطیسازی کنشگر ،تشکر از همسر او
را در انجام کارهای خانه یا بیرون خانه بهطور شایستهتر دلگرم میسازد و احساس محبت
را در کام او شیرین میگرداند (آذربایجانی ،دیگران )282 :1385 ،و در مقابل بیتوجهی و عدم

ارتباط کالمی همسران از منظر آیات ،روایات و روانشناسی

همسران همیشه و در همهحال باید با تکریم شخصیت ،نام یکدیگر را به زبان بیاورند و
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قدردانی از کارهای همسر ،روحیه ناامیدى و دلسردى در او بهوجود میآورد و نشانه پستى

َ ُّ إ َ

َ ُ

َ

و خوارى است .حضرتعلى میفرمایند« :اللؤ ُم ا إن َل ت إشك َر ِالن إع َمة؛ پستى آن است که از
نعمت قدردانى و سپاسگزارى نکنى»

(مجلسی ،بیتا)106 /75 :

همچنین تشکر و قدردانى از زحمات دیگران به ویژه از زحمات اعضاء خانواده و همسر،
بخشى از ناراحتیهای خانوادگى و خشم و غضب همسران را برطرف میکند؛ چراکه
سپاسگزارى نقش مهمی در جذب افراد داشته ،مایه خشنودى و مهربانى است .در این زمینه

َ
زيد ُه ر ً
َإ َ َ ُ
َ َ
ضا َو َو ً ُ إ َ
ُإ َ
وج ُب ل َك
فاء ،شك ُرك ِللس ِاخ ِط َعل إيك ُي ِ
امیرمؤمنان میفرمایند« :شك ُرك ِللر ِاضى عنك ي ِ
ً َ ُّ ً
ِم إن ُه َصالحا َو ت َعطفا؛ تشکر تو از کسی که نسبت به تو راضی باشد ،خشنودى و وفادارى را
زیاد میکند و سپاسگزارىات نسبت به کسى که به تو خشمناک است ،موجب صالح و
مهربانى است».

(آمدی)280: 1366 ،

 .۳-۷روحیه دادن در مشکالت
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جادهی زندگی ،فراز و نشیبهای گوناگونی دارد که هر آن ممکن است برای زن و مرد،
مشکلی بهوجود آید .پس درگذر از این جادهی دشوار باید با روحیه دادن و با صبر
بالصَب) (عصر( )3)103و بردباری دشواریها را پشت سر گذاشت.

(بافکار)24 :1380،

صبر و تحمل امیرالمؤمنین و فاطمهی زهرا در برابر مشکالت و روحیهدادن به
یکدیگر در مشکالت و احترام فراوان حضرتفاطمه به همسر گرامیشان و رعایت حال
ایشان ،گذشت امیرمؤمنان درس بزرگی به همسران میدهد .وقتی نگاه کردن
حضرتعلی به چهرهی حضرتزهرا حزن و اندوه را از دل آن حضرت میبرد (اربلی،

 )373 /1 :1381بهطریق اولی سخن گفتن با آن بانوی کریمه تأثیر بیشتری در این زمینه داشته
است.
وقتی زن محیط خانه را از مهر و محبت آکنده سازد  -که درصد باالیی از آن با گفتار
نیك است  -خانه مأمنی برای مرد میشود و نشاط و امید به مرد میبخشد ،همچنین در
برخورد با مشکالت به قدرتمندی او افزوده میشود .هنر آرامشبخشی با کالم نیکو در
مشکالت از ویژگیهای زنان شایسته بهشمار میرود.
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(و وتاصوا

(رشیدپور)79 :1381 ،

 .۳-۸عذرخواهی کردن
در زندگی خانوادگی ،گاهی اشتباهها و لغزشها همانند لکههایی سیاه ،چهرهی حیات
زناشویی را زشت و نفرتانگیز و حتی در مواردی ارکان زندگی را متزلزل و سست میکند.
همسران گاهی بر اثر ندانم کاریها ،تربیت نادرست ،بیحوصلگیها و عقدهها ،همسرشان
را از خود میرنجانند .بهعنوان مثال ،با نیش زبان ،به رخ کشیدن فقر و نداری و اخمها و
افادهها ،دل همسر را به درد میآورند و تعادل روحی او را برهم میزنند .در اینجا آنچه
مُسَکن و دوای این دردهاست و میتواند کدورتها و ناراحتیها را از بین ببرد و جای خود
را به صفا و صمیمیت بدهد ،عذرخواهی هنگام خطا و اشتباه است.

(حسینی)41 :1387،

بنابراین با گفتن جملهی کوتاه «معذرت میخواهم» بخش زیادی از کدورتها از میان
میرود و حتی باعث سربلندی و سرافرازی شخص عذرخواه در نگاه همسرش میشود و
عذرخواهی هنگام خطا و اشتباه را به او میآموزد( .کاشفی )179 :1376 ،از سوی دیگر الزم
است همسر نیز به سرعت ،عذرخواهی طرف مقابل را قبول کرده و آن را گام مؤثری در

میکند ،نپذیرد  -چه شخص راستگو باشد یا دروغگو  -شفاعت من شاملش نمیشود».
(مجلسی ،بیتا)47 /74 :

 .4عوامل مؤثر در ایجاد روابط کالمی همسران
 .4-۱همسویى بینشها و باورهاى مذهبى
از مهمترین عوامل مؤثر در ایجاد روابط کالمی همسران و پیوند پایدار و ازدواج موفق
و زندگی آرام ،همسویى بینشها و باورهاى دینى و پابندى عملى زوجین به ارزشها و
فرایض شرعى است .ازهمینروست که خداوند متعال بهترین ازدواج را وصلت پاکان و
َّ

َّ

َّ

َّ

َ
ُ
َ
يبون للطيبات( نور( .)26)20یکى از شرایط
متقیان با یکدیگر میداند :الطيبات للطيبي و الط

ازدواج در اسالم «کفو» بودن است و اولین مرتبه از کفویت ،همسانى در مذهب و دین

ارتباط کالمی همسران از منظر آیات ،روایات و روانشناسی

َ
إ إ
اصالح روابط میان خود بهشمار آورد .پیامبراکرم میفرمایندَ « :يا َع ِل ُّي َم إن ل إم َي إق َب ِل ال ُعذ َر ِم إن
ُم َت َنصلَ -صاد ًقا َك َ َ َ ً َ إ َ
ان ا إو ك ِاذبا -ل إم َي َنل َشف َاع ِتي؛ اى على کسی که پوزش کسى که خودش را تبرئه
ِ ٍ ِ

میباشد و مسلمان نمیتواند با کافر ازدواج کند .اختالف در مذهب یکى از عوامل مهم
درگیرى و از هم پاشیدگی است .اینجاست که اسالم در آغاز ازدواج ،مسئله کفویت در
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مذهب و دین را مطرح کرده است تا عالوه بر جنبههای معنوى دیگر ،کانون خانواده از گرمى
و عاطفه مذهبى نیز برخوردار باشد .عالوه بر این کمتوجهی و یا بیتوجهی به این امر مهم
در روابط ،بهمعناى بناى ستونهای کانون زندگى بر زمینى سست و ناپایدار است.

(افروز،

 .)67 :1386عمل به باورهای دینی موجب مشارکت کالمی ،افزایش شادکامی ،کاهش چشمگیر
پرخاشگری کالمی و تعارضها و اختالفات زناشویی و در نهایت ،سبب فزونی رضایت
زناشویی میشود.

(حمید و دهقانی)28 :1391 ،

 .4-۲شناخت خواستهها و نیازهاى همسر
در روابط بین زن و شوهر ،بهدلیل اشتراک در بخشی از زمینهها ،خواستهها و نیازهاى
متقابلى وجود دارند که بخشى از آنها طبیعى و منطقى است و معموالً در بیشتر زندگیها
یکسان است .با این وصف ،این بستگى به نوع شخصیت افراد دارد که بتوانند خواستههای
طبیعى خود را ابراز کنند و حد و مرز آن را نیز حفظ نمایند .آگاهى به اینکه چه نوع و چه
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میزان انتظارات ،خواستهها و نیازهاى زن و شوهر از یکدیگر شکل طبیعى و منطقى دارند،
از نکات مهمى است که باید به آن توجه دقیق

داشت( .عسکری)266 :1390 ،

 .4-۳اعتماد آفرینی
اگر اعتماد و اطمینان در جامعه و باألخص در زندگی مشترک وجود نداشته باشد ،کار و
تالش در چنین جامعه و زندگی دشوار و در مواردی غیرممکن خواهد شد.

(رشیدپور:1381 ،

 )100از مهمترین عناصر اعتمادآفرین در روابط گفتاری ،میتوان به این موارد اشاره کرد:
الف :راستگویی
بهطوری که برای شنونده ،از روی قرائن یا شناخت قبلی ،کامال محسوس و ملموس
باشد .چه ،هیچگونه اعتمادی به دروغگو نیست .ازاینرو ،رسولاکرم پیش از رسالت ،به
صدق و راستی ،شهره بود( .ابنسعد ،بیتا ،)200 / 1 :و امامباقر به آموختن صدق پیش از
سخن ،فرمان داده است« :راستگویی را پیش از سخنگویی بیاموزید».

(کلینی)104 /2 :1365 ،

ب :خیرخواهی
انگارهی خیرخواه و دلسوزبودن گوینده در ذهن مخاطب ،موجب تحکیم اعتماد وی و
در نتیجه تأثیر فزونتر گفتار بر دل و جان او میگردد .ازاینرو ،پیامبران هنگام دعوت و

گفتوگو ،بر خیرخواهی و دلسوزی خود تأکید میورزیدند

(ر.ک :اعراف( 79 ،68 ،62)7و 93؛

مریم( 45)19و 47؛ شعراء(135)26؛ مؤمن( 30)40و  .)33نفی شائبههای خودخواهی و سودجویی از
سوی آنان نیز (ر.ک :هود(29)11؛ فرقان(57)25؛ شعراء( 164 ،145 ،127 ،109)26و 180؛ شوری(،)23)42
در همین راستا صورت میگرفت.
ج :پرهیز از خودمحوری
غرور و خودبرتربینی در گفتوگو (بقره( )206)2و بیتوجهی به دیدگاههای طرف مقابل
(هود( ،)28)11موجب سلب اعتماد وی میشود.

 .۵راهکارهای ارتقای ارتباط کالمی بین همسران
 .۵-۱ارتباط کالمی در زمان و مکان مناسب
توجه به زمان گفتوگو ،حاالت روحی خود و همسر ،شرایط فضای گفتوگو و حضور
یا عدم حضور دیگران ،میتواند در اثربخشی ارتباط ،نقش داشته باشد .ازاینرو ،گفتوگو با
همسر ،بهویژه در موضوعات اساسی و مهم ،بایستی زمان مناسبی را به خود اختصاص دهد؛
مانند آن ،فضای ذهنی دو طرف را به خود مشغول نکرده باشد .گفتوگو در برخی زمانها
و حاالت ،نهتنها اثر مطلوبی ندارد ،بلکه اوضاع را پیچیدهتر و مشکالت را افزونتر میسازد.
(ایروانی )71 – 70 :1390،از جمله:
 .۵-۱-۱پرهیز از گفت و گو هنگام ناراحتی و عصبانیت

هنگام بروز احساسات ناخوشایند ،حتی اگر نیت خیر هم وجود داشته باشد ،بحث و

گفتوگو معموالً به جدال و دعوا میانجامد ،چنانچه امیرالمؤمنین میفرمایندِ « :ش اد ُة
إال َغ َض ُ َ إ إ
ب تغ ِي ُر ال َمن ِط َق :خشم شدید ،سخن را دگرگون میسازد( ».مجلسی ،بیتا.)428/ 68 ،
ِ
 .۵-۱-۲پرهیز از گفت و گو هنگام بروز بحث و جدل

پافشاری بر نگرشها و خواستههای خود و سعی در تحمیل آن بر همسر ،موجب بروز

ارتباط کالمی همسران از منظر آیات ،روایات و روانشناسی

زمانی که انجام کارهای دیگر ،پریشانی خاطر ،بیحوصلگی (ناشی از خستگی ،گرسنگی) و

بحث و جدلهای بیحاصل میشود که از مخربترین عناصر در برقراری ارتباط مؤثر است.
(ر.ک :کلینی)301 /2 :1365 ،
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 .۵-۱-۳اختصار و گزیدهگویی

رعایت اختصار و گزیدهگویی در سخن ،مانع از بیان کلمات فتنهانگیز میان همسران
میشود ،چرا که قبل از سخنگفتن ،همسر ابتدا تفکر و تأمل میکند و تمام جوانب را در
نظر میگیرد تا موجب رنجش همسرش نگردد و یا سوءظنی ایجاد نکند( .فیاض )7 :1389 ،در
روایت است که« :سخنگفتن میانه دو خوى بد است که آنها پرگوئى است ،پس بسیارگوئى

إ َ
بیهودهگوئى است و کمگوئى عاجز بودن و درماندهشدن در گفتوگوست» «ال َكال ُم َب إي َن َخ ال َت إي
َس إوءٍ ُه َما إ ِاْل إك َث ُار َو إ ِاْل إق َال ُل َف إ ِاْل إك َث ُار َه إذ ٌر َو إ ِاْل إق َال ُل ِع ٌّي َو َح َص ٌر َو إال ُع ُق َوب ُة َو ِاَل إن ِت َق ُ
ام»( .آمدی)212 :1366 ،
 .۵-۱-4شفاف و قابلفهمبودن کالم

یکی دیگر از مهارتهای کالمی ،این است که زن و شوهر با عباراتی روشن و شفاف و
بهدور از هرگونه پیچیدگی و ابهام کالمشان را به یکدیگر برسانند ،چرا که هدف از
سخنگفتن با همسر ،رساندن خواسته است و این مهم وقتی تحقق میپذیرد که همسر بدون
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ابهام تکلم کند .پس از انتخاب کلمات روشن ،کامل ،کوتاه ،صحیح و مؤدبانه باید آن را
روشن بیان کرد تا بهطور کامل درک شود .شفاف و قابلفهمبودن کالم از بروز سوءتفاهم
جلوگیری میکند ،چهبسا اتفاق میافتد که گفتهها و شنیدهها همخوانی ندارد .آنچه گفته
میشود غیر از چیزی است که طرف مقابل از آن میفهمد .هم الفاظ را باید دقیق انتخاب
کرد تا مفهوم را بهدرستی انتقال دهند و هم از تعبیر و تفسیرهای دور و دراز و برداشتهای
منفی باید پرهیز کرد( .سادات )95 -94 :1377 ،برخی روانشناسان معتقدند ریشهی اصلی
مشکالت زناشویی این است که دو طرف بهدرستی به مقاصد حقیقی یکدیگر پی نمیبرند
و از ورای سوءتفاهمها با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند.

(آرونتى .بك)60 :1388 ،

همسری که قادر نباشد کالم خود را شفاف بیان کند ،بهطوری که برای همسرش قابلفهم
باشد ،ممکن است نهتنها به مقصود خود نمیرسد ،بلکه کالم او ناخواسته موجب کجفهمی
و دلخوری همسرش شود .هنگام سخنگفتن وقتی سخن ،قابلفهم باشد ،شنونده مشتاق به
گوش دادن است ،اما در صورتی که مطالب ناموزون و مبهم باشد برای شنونده ،خستهکننده
و غیرقابل درک بوده و تمایلی بهگوش دادن نخواهد داشت.
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(فیاض)6 :1389 ،

إ َ
امیرمؤمنان در لزوم داشتن چنین مهارتی میفرمایندَ « :ا إح َس ُن ال َكال ِم َما َز َان ُه ُح إس ُن ِالن َظ ِام
َ َ َ ُ إ َ ُّ إ
اص َو ال َع ُّام؛ نیکوترین گفتار ،کالمی است که منطق و نظم زیبایش کرده باشد و
و ف ِهمه الخ

برای همهی مردم ،از خواص و عوام قابل فهم باشد( ».آمدی )210 :1366 ،با توجه به این سخن
حضرت ،باید هنگام گفتوگو با همسر ،سخن دارای نظم باشد ،یعنی در استفاده از کلمات
دقت شود تا در کلمات سردرگم نشود و همسر منظور اصلی همسرش را دریابد و از
پراکندهگویی و استفاده از کلمات بیمورد پرهیز شود؛ همچنین برای همسر قابلفهم باشد،
یعنی به میزان درک همسر توجه شود.

(فیاض)12 :1389 ،

.۵-۱-۵گوشدادن فعال به سخنان همسر

یکی از راههای بهبود و ارتقاء ارتباط کالمی همسران ،گوشدادن فعال به سخنان یکدیگر
است .در آموزههای دینی به این مهم توجهشده و توصیههایی را بیان کرده است .بهعنوان
مثال قرآن کریم افرادی را که گفتار دیگران را بهخوبی میشنوند و مناسبترین آن را
َّ

َ

َْ

َ َ َّ

َ

َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ
ون أ ْح َسنن؛ بشارت ده به آن
برمیگزینند ،بشارت داده است :فبشر عباد الذين يست ِمعون القول فيتبع
ِ

بندگان من که به سخن گوش فرامىدهند و بهترین آن را پیروى مىکنند( زمر(.)18)39

است و بهره انسان در زبان ،سود رساندن به دیگران و در گوش ،بهرهبردن خویش است».
(آمدی)60 :1366 ،

 .۵-۱-۶استفاده از کالم و الفاظ مناسب

الفاظ خوب و مناسب میتواند فرد را به سمت پذیرش بکشاند و یك لفظ نامناسب
میتواند شخص را عصبی و فضا را آمادهی بحث و جنجال کند .خداوند نیز امر میکند بر
پایهی احسن با یکدیگر سخن بگویید و از آنجا که معیار حاکم بر زندگی پیامبران و اولیاء
ً

الهی کسب رضایت الهی است ،محور سخنگفتن آنها هم قولوا للناس حسنا

(بقره()83)2

است؛ هرچند که همسران بسیاری از آنها ،هیچ نقطهی اشتراکی با ایشان نداشتهاند ،اما باز
آنها این اصل را رعایت میکردند .با وجود این همسران در سخنگفتن بسیار مراعات
میکردند تا مطابق با حاالت و روحیات آنها جمالت را بر زبان آورند.

ارتباط کالمی همسران از منظر آیات ،روایات و روانشناسی

إ
إ إ
امامعلی میفرمایندَ « :م إن َا إح َس َن ِاَل إس ِت َم َاع َت َع اج َل ِاَل إن ِت َفاع؛ ال َح ُّظ ِل ِْل إن َس ِان ِفي ُاَل ُذ ِن ِل َن إف ِس ِه َو ِفي
ان لِغَیْرِه؛ کسی که از گوشدادن بهخوبی استفاده کند ،سودمندی خود را پیش انداخته
ِالل َس ِ
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 .۵-۱-۷نرمی و مالیمت در عین قاطعیت و شفافیت

یکی از راهکارهایی که در بهبود ارتباط کالمی زن و شوهر تأثیرگزار است ،نرمی و
مالیمت در گفتوگو است .هنگامیکه زن و شوهر نرم و مالیم صحبت میکنند ،طرف مقابل

َ

َ

را جذب خود میکنندَ « :م إن َل َن إت ك ِل َم ُت ُه َو َج َب إت َم َح اب ُته» (مجلسی ،بیتا )372 /68 :و بهراحتی

میتوانند بر روی او تأثیر بگذارند .انسانهای خشن و فریادزننده ،افراد مناسبی برای دوستی
و مصاحبت نیستند و همواره مورد بیاعتنایی و بیاحترامی دیگران واقع میشوند.
برهمیناساس رسول خدا از مردم میخواهند که با هم به مالیمت سخن بگویند و مدارا
کردن با مردم را یك نیمهی ایمان و خوشزیستن معرفی میکنند( .پاینده )720 :1382،در این

َ

َ

إ َ َ ُ َ ا
َ َ
اس؛ هرکس در کار
رابطه امامصادق نیز میفرمایند« :من كان َر ِفيقا ِفى ام ِر ِه نال ما ِيريد ِمن الن ِ
خویش ،نرم و مالیم باشد ،به هرچه از مردم بخواهد میرسد( ».کلینی )121 /2 :1365 ،زیرا
مالیمت او با مردم باعث میشود دلها بهسویش متمایل گردد ،دوستى میان او و دیگران
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برقرار شود و در نتیجه ،راه رسیدن به مقصود حاصل گردد.
 .۵-۱-۸مثبت نگری

در ارتباط میان فردی ،مفاهیم مختلفی از سوی شنونده ،آفریده یا دگرگون میشود ،چرا
که نمادهایی همچون کلمات ،به خودی خود ،بار معنایی الزم را نمیرساند ،بلکه نیازمند
تفسیرند و در فرایند تفسیری ،عواملی همچون بافت و شرایط سخن و نگرشها و فضای
ذهنی گوینده ،نقش دارد ،بنابراین ،دو طرف ارتباط ،همواره یکدیگر را تفسیر میکنند

(وود،

 )74 -73 :1379و میتوانند نگرشهای مثبت یا منفی و گاه حتی برخالف هم در خود ایجاد
کنند .ازاینروست که در آموزههای دینی ،با تأکید بر مثبتنگری ،خواسته شده است تا هنگام
برقراری ارتباط با برادران دینی خود ،بخصوص همسر ،همواره بهترین تفسیر از سخنان آنان،
برداشت شود( .ایروانی )14 :1390 ،در منابع اسالمی نیز ،گمان نیك نسبت به دیگران ،بسیار

ا
ستایششده و بر فواید و محاسن آن تأکید گردیده است .امامعلی میفرمایندُ « :ح إس ُن الظ ِن
إ َ
َ
ِم إن َا إف َض ِل ا
الس َج َايا َو ا إج َز ِل ال َعط َايا؛ گمان نیك از افزونترین خوییها و بزرگترین بخشیده
شدههاست» (آمدی253: 1366 ،؛ خوانسارى )388 :1366 ،همچنین حضرت در خصوص ارتباط
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کالمی میفرمایندَ« :ل تظنن بكلمة خرجت منه شرا و انت تجد لها في الخير محمال؛ هرگز نسبت به
سخن برادرت گمان بد مبر ،در حالیکه میتوانی توجیه نیکی برای آن بیابی».

(دیلمی/1412 ،

 .)21قرآن کریم ،با انتقاد از منفینگری و نهی از آن ،سیرهی پیامبران الهی را به تصویر میکشد

َ ُ ُْ ُ َ َ
َ ُ
ُ ُ
که با مثبتنگری ،نقاط قوت مردم خود را یادآور میشدندَ  :و َج َاءه ق ْومه ي َرعون إل ْي ِه َو ِم ْن ق ْبل
ِ
ُ
َ ََّ ُ
ََ َ ْ ُ
ُ َْ َ َ ُ
َ َ َ َ َ ُ َ ََ
َ
ٌ
ََّ َ َ ْ ُ
َ ُ َ ْ َ ُ َ ََّ َ
اَّلل َوال تخزون ِف ض ْي ِفي أل ْيس ِمنك ْم َر ُجل
ات قال يا ق ْوم َٰهؤال ِء َب ِاتي ه ََّن أطه ُر لك ْم فاتقوا
الس َّيئ
َكُنا يعملون
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َر ِش ٌيد؛ قوم او بسرعت به سراغ او آمدند گفت« :ای قوم من! اینها دختران من هستند؛ برای

شما پاکیزهترند! (با آنها ازدواج کنید؛ و از زشتکاری چشم بپوشید!) از خدا بترسید؛ و مرا در
مورد میهمانانم رسوا نسازید! آیا در میان شما یك مرد فهمیده و آگاه وجود ندارد

َّ َ َ ُ
َ َ َ َ ْ ْ ُ ُ ْ َّ َ َ َ ُ
َّ َ
َّ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ ُ ْ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ
َْ
اِليزان إِن أ َراُك بخْي َوإِن
و
ال
ي
ك
اِل
وا
ص
نق
ت
ال
و
ه
ْي
غ
ـه
ل
إ
ن
م
م
ك
(هود( )78)24و قال يا قوم اعبدوا اَّلل ما ل
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ ٍ ِِ
ِِ
ِ
َ َُّ
َ َ ُ َ َْ ُ
اب ْ
ك ْم َع َذ َ
ح
م
يط؛ و بر مدین برادرشان شعیب را فرستادیم گفت :ای قوم من،
م
َي
أخاف علي
ٍ ِ ٍ

خدای یکتا را ،بپرستید ،شما را هیچ خدایی جز او نیست و در پیمانه و ترازو نقصان مکنید
اینك شما را در نعمت می بینم و از روزی که عذابش شما را فروگیرد بیمناکم( هود()84)24

و از این شیوه ،برای نفوذ در آنان و برقراری ارتباطی مؤثر ،سود میجستند .منفینگری گاه
به بیماریای روانی تبدیل میگردد که آدمی نسبت به هر گفتار و هر گویندهای ،فقط نقاط

 .۵-۱-۹پذیرش عُذر همسر

یکی از شرایط موفقیت گفتوگو و ایجاد توافق بین زوجین آن است که در هریك از
مراحل فرایند حل تعارض که خطای فرد و نقش او در ایجاد مشکل مشخص شد ،اشتباه
خود را برعهده گرفته و از همسر عذرخواهی نماید .از سوی دیگر ،الزم است همسر نیز به
سرعت ،عذرخواهی طرف مقابل را قبول کرده و آن را گام بسیار مؤثری در اصالح روابط
میان خود بشمار آورد( .حسینخانی )69 :1394،زیرا پذیرش عذر همسر عشق و محبت همسران
را افزایش میدهد و اختالف و بگو مگو را پایان میبخشد .در مقابل ،نبود گذشت در روابط
خانوادگی ،موجب دنبالهدار شدن اختالفها و بگو مگوها میشود و به تیرگی روابط خواهد
انجامید.

(نوری)97 :1389 ،

در روایات معصومین به همسران سفارش شده است که از خطاهای یکدیگر بگذرند.

امامسجاد گذشت از خطای همسر را ،ادای یکی از حقوق وی میدانندَ « :و َا اما َح ُّق االز إو َج ِة
ا َ َ
َ ً ُإ ً َ َ َ
َف َا إن َت إع َل َم َا ان ا َ
اَّلل َع از َو َجل َج َعل َها ل َك َسكنا َو انسا َو ِإذا َج ِهل إت َعف إو َت َع إن َها؛ حق زن بر تو (شوهر)

ارتباط کالمی همسران از منظر آیات ،روایات و روانشناسی

منفی را مینگرد و حتی عناصر مثبت را نیز منفی تفسیر میکند.

(ایروانی)15 :1390 ،
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آن است که بدانی خداوند او را برای تو مایهی آرامش و انس قرارداد ،پس حق او بر تو آن
است که هنگامیکه از سر جهل و نادانی مرتکب خطایی شد ،او را عفو نمایی».

(صدوق،

)370 :1400

َ
امامسجاد به فرزند خویش میفرمایندَ « :ف ِإ إن َك َان َا إه َل ُه َف َق إد َا َص إب َت َم إو ِض َع ُهَ -و ِإ إن ل إم َي ُك إن
ُ َ َ َ
َ َ َإ إ إ
ٌ
َ ُ َإ َ َ
ِبا إه ٍل ك إن َت ان َت ا إهل ُهَ -و ِإ إن َش َت َم َك َر ُجل َع إن َي ِم ِين َك -ث ام ت َح اول ِإلى َي َس ِار َك َو إاع َتذ َر ِإل إي َك فاق َبل ُعذ َر ُه؛
اگر کسی در سمت راست تو بایستد و تو را دشنام دهد و آنگاه به سمت چپ تو آید و
عذرخواهی کند ،عذرش را بپذیر».

(خسروى)128 :1364 ،

 .۵-۱-۱۰بهرهگیری از نشانههای ارتباط غیرکالمی

در این میان آموزههای دینی ،بهروابط غیرکالمی همسران نیز اشاره میکند که رعایت
هریك از اینها باعث بهترشدن ارتباط کالمی زوجین است .چرا که ارتباط غیرکالمی مکمل
ارتباط کالمی است.
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براساس آموزههای دینی ،در روابط غیرکالمی تماس چشمی زن و شوهر موجب نشاط
زوجین (صدوق )389 /3:1404،و جلب رحمت الهی است؛ چراکه چشمها در واقع آیینه روحاند

َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ ََّ
َ ََّ ً َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ
نظ ُرون إل ْيك تد ُ
ور أع ُيهُن َكل ِذي
و نمایانگر خشم و مخالفت أ ِشحة عليكم فإذا جاءالخوف رأْيهم ي
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُْ َ َ َ
َ َْْ َ َ َ َ َ َْ ُ َ َ ُ ُ َْ َ
َ ش ََّح ً َ ا ْ َلخ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ََّ ُ ْ َ َ ُ
اَلم؛ْ
بالخ ْوف سلقوُك بأل ِسن ٍة ِحد ٍاد أ ِ ة لَع ْي أول ِئك ّل يؤ ِمنوا فأحبط اَّلل أعم
ت فإ ذا ذ ه
يغَش عل ْي ِه ِمن اِلو
ِ ِ
ِ
ِ

هر خیری را از شما دریغ می دارند ،و چون وحشت فراز آید بینی که به تو ،می نگرند و
چشمانشان در حدقه میگردد مثل کسی که از مرگ بیهوش شده باشد و چون وحشت از

میان برود ،از حرص غنایم با زبان تیز خود برنجانندتان اینان ایمان نیاوردهاند

َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ
ُُ
َ َ َ ََ
ٌ َُْ
َ ُْ َ ْ ُ َ ٌ ُ ْ َ
ْ َ
ت الذ َ
ك َم ٌة َو ُذ َ
ِك فيها القتال َ
(احزاب()19)33؛ إذا أنزلت سورة مح
ين ِف قلوهِب م َرض ينظ ُرون إل ْيك نظ َر
ي
أ
ر
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
َ
َ
ْْ
َ َْْ َ ْ َ َ ُ
ْ
اِلَغ ِش ِّي َعل ْي ِه ِمن اِلو ِت فأوَل َلم؛ هنگامی که سورهی محکمی نازل میگردد که در آن نامی از

جنگ است منافقان بیماردل را میبینی همچون کسی که در آستانهی مرگ قرار گرفته به تو
نگاه میکنند ،پس مرگ و نابودی برای آنها بهتر است( محمد( )20)47یا عشق و محبت.
(مجلسی ،بیتا)73 /71 :

یکی دیگر از مهمترین مسائل در این زمینه ،حاالت چهرهی زوجین است .در این رابطه
30

به زوجین توصیه شده است که همدیگر با چهره گشاده و روی باز دیدار کنند .گشادهرویی

إ
نشانه حسن خلق (کلینی )671 /2 :1365 ،و از حقوق زن بر شوهر « َما َح ُّق ال َم إ َرا ِة َع َلى َز إو ِج َها َق َال

َ

َ َ

َ

ً

َي ُس ُّد َج إو َع َت َها َو َي إس ُت ُر َع إو َرت َها َو َل ُيق ِب ُح ل َها َو إجها» (آشتیانی )294 /2 :1362 ،است .زیرا روی خوش و

إ
إ
إ
وف َو ُح إس ُن ال ِب إش ِر َي إك ِس َب ِان ال َم َح اب َة َو
چهرهی گشاده موجب کسب محبت شده « َص َنا ِئع ُ ال َم إع ُر ِ
ُي إد ِخ َال ِن إال َج ان َة» (مجلسی ،بیتا )172 /71 :و کینه را از دل میزدایدُ « .ح إس ُن إال ِب إش ِر َي إذ َه ُب ِب ا
الس ِخ َيمة»
(کلینی)103 /2 :1365 ،

جمعبندی و نتیجهگیری
خداوند انسان را موجودی اجتماعی آفریده است ،بههمین جهت موفقیت در زندگی،
نیازمند فراگیری مهارتهای ارتباطی است .براساس منابع دینی ،اساس عقل و رکن دینداری،
توانایی در برقراری ارتباط است.
در این پژوهش بیان شد که در روابط بین فردی ،روابط زوجین از اهمیت ویژهای
برخوردار است و همیشه مورد توجه پژوهشگران بوده است .همچنین روشن شد که داشتن
روابط سالم و سازنده ،حاصل برخورداری از مهارتهای ارتباط کالمی میباشد .داشتن
مهارت ارتباط کالمی مناسب ،تأثیر بسزایی در حفظ روابط همسران و استحکام خانواده دارد
جبرانناپذیری در پی خواهد داشت؛ زیرا مدتزمان و مقدار و عمق گفتوگوی همسران
بیش از سایر گفتوگوها در روابط انسانی است؛ و از آنجا که مهمترین ابزار ارتباطی انسان
و از جمله زوجین ،گفتوگو میباشد ،هرگونه ضعف در این جنبه ،به بدفهمی میانجامد و
با برنامهریزی درست و توجه به آداب اسالمی و روحیات هریك از زن ،مرد ،تأثیرات مطلوبی
را نتیجه میدهد .تأثیراتی چون عمقبخشی به محبت و اطاعت ،ایجاد تفاهم و نیز امید نسبت
به زندگی آینده ،اعتمادبخشی به اعضای خانواده ،آسانتر شدن اصالح و تربیت ،زمینهسازی
حقپذیری ،ایجاد بنای راستی و راستگویی و رشد فضایل از جمله تأثیرات مثبت داشتن
ارتباط کالمی مناسب است.
در این تحقیق سالمکردن ،ابراز محبت ،تشکرکردن ،عذرخواهی ،تعریف و تمجید،
شوخیکردن از انواع ارتباط کالمی همسران بهشمار آمد .همسویی بینشها و باورهای دینی،

ارتباط کالمی همسران از منظر آیات ،روایات و روانشناسی

که اگر به آن توجه نشود و در مسیر درست و طبق آداب اسالمی قرار نگیرد ،صدمات

شناخت خواستهها ،اعتماد آفرینی از عوامل موثر در ایجاد روابط کالمی موثر در بین همسران
میباشد .در ادامه به بیان راهکارهای ارتقای ارتباط کالمی همسران اشاره شده است .همسران
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برای داشتن ارتباط کالمی سالم باید در گفتوگوی خود این موارد را رعایت کنند :اختصار
و گزیدهگویی ،شفاف و قابلفهمبودن ،استفاده از کلمات و الفاظ مناسب ،فعاالنه گوشدادن
و استفاده از کالم و الفاظ مناسب ،مثبتنگری و بهرهگیری از نشانهها و تکنیكهای ارتباط
غیرکالمی ،مانند تماس چشمی ،زبان بدن و صحبت مالیم.
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 .30طباطبایی ،سیدمحمدحسین :)1374( ،المیزان ،ترجمه موسوی همدانی ،چ ،5دفتر انتشارات اسالمی ،قم.
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فصلنامه داخلی علمی -تخصصی
گروه تفسیر و علوم قرآن جامعۀ الزهراء

سال اول ،شماره دوم ،تابستان ۱۳۹۷

بررسی مؤلفههای همسرداری زنان
با تکیه بر آیات و روایات

فاطمه علیزاده علیآبادی

چکیده
در طول تاریخ ،زنان عالوه بر تربیت فرزند ،نقش برجسته و مهمی در آرامش و امنیت
خانواده داشتهاند .به همین دلیل بررسی مؤلفههای همسرداری آنها نسبت به دیگر عوامل
مؤثر بر تحکیم خانواده از اهمیت ویژهای برخوردار است که هدف اصلی این تحقیق است.
نویسنده درصدد است تا الگوی همسرداری موجود در آیات و روایات را با هدف آشنایی
زنان مسلمان نسبت بهنحوهی تأثیرات همسرداری آنان بر خانواده و جامعه بررسی و تحلیل
نماید
در این مقاله کارکردهای مثبت همسرداری زنان در محیط خانه و خانواده که بر جامعه نیز
تأثیرگذار خواهد بود بررسی شده است؛ برخی از این کارکردها عبارتند از :برآورده شدن
نیازهای عاطفی؛ جامعهپذیرشدن فرزندان نسبت به مسئولیتهای خانوادگی و اجتماعی؛
تربیت نسل سالم و باال رفتن حس اعتماد بهنفس در کودکان است.
با توجه به یافتهها ،این نتیجه به دست میآید که از دیدگاه آیات و روایات ،پایداری،
استحکام و دوام رابطهی همسران ،در گرو نقش همسرداری زنان با رعایت مؤلفههایی
همچون :آراستگی ،اقتدارپذیری ،خوش اخالقی و خوشرویی است؛ بدینرو زنان باید به
موقعیت و جایگاه خود و نقشهایی که میتوانند در حوزهی همسرداری ایفا کنند ،آگاهی
داشته باشند تا با علم به این موضوع بتوانند در جهت سامان دادن به خانواده و روابط با
همسران و روابط خانوادگی حاکم بر آن ،تأثیرگذار و سازنده باشند.

کلیدواژه
اقتدار ،آراستگی ،تمکین ،حفظ و تحفّظ ،عشقورزی ،همسرداری.

 .1مدرس جامعةالزهراء ،رشته مطالعات زنان و خانواده
* تاریخ دریافت1397/04/25 :

Myosefi2@yahoo.com
تاریخ تأیید1397/05/05 :

1

مقدمه
نهاد خانواده در راستای تأمین چندین نیاز اساسی اجتماعی شکلگرفته است .تنظیم
روابط خانوادگی بهمنظور پاسخگویی بهنیازهای عاطفی ،جسمی وغریزی از جمله آنهاست.
شکل خاصی از روابط موجود در خانواده ،روابط همسران با یکدیگر است که ساماندهی
روابط جنسی و در نتیجه تولید نسل از کارکردها و آثار اجتماعی روابط همسران با یکدیگر
است .الگوهایی ،روابط همسران را با یکدیگر شکل میدهد و بر آن تأثیر میگذارد و از
سوی دیگر این روابط بر سایر پدیدهها تأثیر میگذارد ،این تأثیرگذاری نیز اشکال و انواع
متعدد و متفاوتی دارد؛ برخی در راستای تقویت ساختار خانواده هستند و برخی باعث
تضعیف آنها میشود .چنانکه برخی سازمانهای اجتماعی را تقویت ،تضعیف و یا تغییر
میدهد .این نوشتار ،به مباحث همسرداری زنان با رویکرد کارکردی از منظر آیات و روایات
پرداخته و به مهمترین کارکردهای مثبت همسرداری زنان در راستای تربیت انسان الهی و
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حفظ جامعه میپردازد.
موضوع خانواده از مهمترین موضوعات و مباحث مطرح در برخی علوم همچون؛
روانشناسی و جامعهشناسی میباشد ،که هرکدام بهنوبهی خود در مورد خانواده و مباحث
مربوط به آن ،تحقیقاتی ارائه دادهاند که از ارزش و اهمیت خاصی برخوردارند .هرچند با

این عنوان بهشکل ویژه تحقیقاتی صورت نگرفته ،اما کتابهایی همچون اسالم و
جامعهشناسی خانواده ،نوشته حسین بستان وارد برخی مباحث تحلیلی و تطبیقی در اینباره
شدهاند و یا اینکه در برخی از کتب دیگر ایشان ،از جمله کتاب اسالم و تفاوتهای جنسیتی،
مباحث ارزشمندی مطابق با برخی مباحث جزئی این تحقیق ،آمده است .در میان تفاسیر نیز
بسیاری از مفسران ،رویکرد اجتماعی داشته و دارند و آیاتی از قرآن کریم را با رویکرد
اجتماعی تحلیل نمودهاند .از جمله آنها میتوان به تفسیر سیّد قطب؛ تفسیر المیزان؛ تفسیر

نمونه؛ تفسیر من وحی القرآن؛ تفسیر من هدی القرآن؛ تفسیر هدایت؛ تفسیر احسن الحدیث
نام برد و از آثار دیگری از جمله :ریاست خانواده ،نوشتهی محمدمهدی مقدادی؛ تمکین بانو
اثر غالمرضا صدیقاورعی؛ حسن معاشرت تألیف زهرا داور؛ جامعهشناسی خانواده از
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ساروخانی و جامعهشناسی خانواده نوشتهی شهال اعزازی ( )1376نیز میتوان در این راستا
نام برد.

 .۱الگوهای همسرداری در آیات و روایات
 .۱-۱الگوی اقتدارپذیری (اطاعت از شوهر)
از آنجا که اقتدار در نهادهای جامعهی اسالمی دارای سلسله مراتب و درجات مختلفی
است ،بر همیناساس نهاد خانواده که خمیرمایهی اولیهی جامعه است ،نیز تحت یك نحوه
از اقتدار اداره میشود ،که این الگوی اقتدار در خانواده ،جدای از الگوی کالن جامعهی
اسالمی نیست؛ چراکه در جامعهی اسالمی مقتدر اصلی خداست و خداوند تبارک و تعالی
این اقتدار را بهنحو طولی به پیامبراکرم واگذار کرده ،و ایشان خلیفهی خدا بر روی زمین
َ َ َ
نط ُق َعن ْاَل َوى؛ هرگز
است که تحت اقتدار خداوند میباشد و طبق فرمودهی قرآن کریم و ما ي ِ

به هوای نفس سخن نمیگوید ،سخن او غیر وحی خدا نیست

(نجم()4-3)53

ِ

پیامبر بر تمام خالیق والیت تام دارد؛ چرا که اقتدارش برگرفته از اقتدار خداوند است
و پس از ایشان به وصی و جانشینان ایشان واگذار شده است و در زمان غیبت بنا به سفارش

ُ
ُ
فارج ُ
رواة حدی ِثنا» که ناظر به وجود مقتدری
الحوادث
امامعصر« واما
عوا فیها الی ِ
الواقعه ِ

نیز نحوهای از اقتدار و ریاست وجود دارد ،که از آن مرد خانواده است که در دو شکل مطرح
میشود:
الف :قوامیت شوهر (ریاست شوهر بر زن) که در رابطهی زوجیت است.
ب :والیت پدر (ریاست پدر بر فرزند) که در رابطهی ابوّت و بنوّت است.
آنچه در اینجا درصدد پرداختن به آن هستیم ،مربوط به بخشی از ریاست شوهر بر زن
است که از آن با عنوان «قوامیت» تعبیر میشود و برگرفته از آیهی شریفهی
َ

ِّ

ُ َ ُ َ
ِّ 
الر َجال ق َّوامون

ساء( نساء( )34)4است .مفسران و صاحبنظران به بررسی مفهوم و محدودهی قوامیت
لَع الن ِ
پرداختهاند .از جملهی آن:
«در رأس خانوادهی اسالمی مرد قرار دارد و مورد بازخواست و تکلیف است ،چون او
غالباً برای اداره خانواده شایستهتر است و ریاست مرد ،ریاست راهنمائی و ارشاد ،نصیحت
و توصیه ،تکلیف و مسئولیتپذیری میباشد».
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تواناست که در بعضی مواقع حساس اقتدار تام بر امور مسلمین دارد .در خانوادهی اسالمی

(المیسر)26 :2001 ،
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نویسنده دیگری نیز «قوامیت» را برای مرد تنها در سطح خانواده و چارچوب عقد ازدواج
دانسته و آن را ریاست مسئولیتی تکلیفآفرین قلمداد میکند.

(رئوف)165 :1377 ،

در زمینهی دامنهی ریاست شوهر بر زن ،تفاسیر مختلف و متعددی ارائه شده از جمله
اینکه یکی از مفسران اینگونه تفسیر کرده است:
«قوامیت مرد بر همسرش بهگونهای نیست که اراده و تصرف زن را در ملك
خویش سلب کند و یا زن را از استقالل و حفظ حقوق اجتماعی و فردی خود
و دفاع از آن بازدارد ،بلکه معنی آن این است که مرد در مقابل تمتّع خود از زن
مالی را به او میپردازد ،زن نیز باید در آنچه مربوط به تمتّع مرد و کامجویی
است ،مطیع و در غیاب شوهر حافظ ناموس او باشد».

(طباطبایی)344 /4 :1403 ،

نویسندهی دیگری نیز در اینباره نوشته است:
«برخی در مصداق ریاست مرد بر زن توسعه میدهند تا شامل هر چیزی بشود،
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بهطوریکه مرد قائم به کارها و امور مختلف زن گردد و زن هیچ والیت و ریاستی
بر امور خویش نداشته باشد ،ولی ریاست به نظر ما شامل هر چیزی نمیشود،
بلکه مختص به دایرهی زوجیت و رابطه همسری است».
ُ َ

َ

(فضلاهلل)113 :1421 ،

ِّ

َّ ُ َ
ِّ َ
ساء میگوید:
زمخشری در توضیح آیهی الرجال قوامون لَع الن ِ

«منظور این است که مردان بر زنان سیطره دارند و آنان را امر و نهی میکنند».
(زمخشری)495 /1 :1415 ،

عالوه بر نظرات برخی مفسران مبنی بر اینکه ریاست شوهر تنها مربوط به شئون زوجیت
است؛ قانونگذار مدنی که در مادهی  1105چنین مقرر کرده است« :در روابط زوجین ریاست
خانواده از خصایص شوهر است» ،این ریاست را محدود به روابط زوجین کرده است؛ چرا
که دلیلی بر گسترش قلمرو ریاست شوهر بر زن نداریم.
مقدساردبیلی نیز مینویسد:
«مردان امور زنان را بر عهده دارند و بر آنان همانند والی بر رعیت تسلط دارند».
(اردبیلی)677 :1403 ،

«چنین باوری (تسلط تام مرد بر زن) با مبانی و موازین شریعت اسالمی ناسازگار است
َ

ْ ْ

َ

َّ
ُ
ال ُح
َّلل أ َم َر أال َت ْع ُب ُدوا ِإال ِإ َّي ُاه( یوسف( )40)12و اصل اولی
و حاکمیت از آن خداستِ  :إ ِن كم ِإال ِ

عدم سلطه ،حاکمیت و والیت انسانی بر انسان دیگر است ،بدون آنکه تفاوتی بین بیگانه و
زن و شوهر باشد ،مگر اینکه دلیل معتبری از جانب شرع مقدس بر این امر اقامه شود .ولی

از آنجا که این ریاست (مرد بر زن) در جهت رعایت خیر و صالح خانواده با پارهای اختیار
و نوعی اشراف و اقتدار همراه گشته است ،و مسئولیتی است در جهت حمایت و مراقبت و
رعایت مصالح زن و خانواده ،بنابراین اگر اقتدار و اختیاری هم برای او منظور شده ،هماهنگ
با این وظیفه و در جهت اجرای آن است».

(مقدادی115 :1385 ،و)118

ِّ َ ُ َ َّ ُ َ َ
ِّ
ساء که در مقابل قوامیت ،وظایف
بهنظر میرسد بر طبق آیهی قرآن الرجال قوامون لَع الن ِ

زنان را ذکر کرده ،در واقع تکالیف هریك از زن و شوهر را در مقابل یکدیگر ذکر کرده و
اگر مرد در مقابل زن از اقتدار برخوردار است ،اقتدارش را بهواسطهی انجام تکالیفش
(مهریهدادن و نفقهدادن به همسرش و آن حمایتهای عاطفی و جسمانی و نظارت بر کارها
شده که باید مطیع شوهر باشند ،یعنی در واقع اقتدارپذیری داشته باشند.
قرآنکریم ،خانواده را بهعنوان یکی از نعمتهای الهی معرفی میکند ،که اساس جامعهی
بشری برآن بنا شده و ادامهی حیات انسان نیز به آن بستگی دارد؛ هراجتماعی برای حفظ
بقاء و استحکامش نیاز به رعایت یکسری قوانین از سوی افرادش دارد و از آنجا که خانواده
یك اجتماع کوچك انسانی است و هدف از تشکیل آن ،بنا به فرمودهی خداوند متعال،
رسیدن به آرامش و ایجاد محیطی آرام و ضابطهمند میباشد ،واین محقق نمیشود مگر در
سایهی الطاف خداوند و عملکرد هریك از اعضاء خانواده ،خصوص ًا زن و شوهر که هرکدام
از آنها مسئولیتهای بسیار مهمی را در محیط خانه و خانواده عهدهدار هستند.
در محیط خانه ،مرد بهعنوان مدیر و زن بهعنوان معاونش ،باید تحت ضوابطی خاص
رفتار کرده و از مسئولیتهایی که به هرکدام از آنها محوّل شده ،تخطّی نکنند و برای اینکه
خانواده را به مسیری سوق دهند که مرضی خدا و رسولش باشد و به فرمودهی قرآن
َ

َّ

ُ

ُ

َ ُ

َ

َ

ْ َ ْ
َ َ
َ َ
ْ
يكم نارا( تحریم( )6)66مانع از عذاب جهنم برای
سكم و أه ِل
کریم :يأيا ال ِذين َءامنوا قوا أنف
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و امورات اعضای خانواده) بهدست آورده است و در نقطهی مقابل ،وظایف زنان را متذکر
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هریك از اعضای خانواده شوند .باید اطاعت از خداوند و رسولش را پیشه خود سازند و
کانال اطاعت از خداوند برای هریك از زن و شوهر در قرآن کریم مطرح شده که اطاعت
زن از شوهرش ،بستر زمینهی اطاعت از خداست ،کما اینکه احترام شوهر به همسرش
مقدمهی عبادت خداست.
خداوند در قرآن کریم آیهی  34سورهی مبارکهی نساء ،بعد از اینکه مسألهی قوامیت
مردها را بیان میفرماید ،خصوصیات زنان صالح را مطرح میکند؛ اولین خصلتی که برای
زنان صالحه بیان میکند ،اطاعت آنها از شوهرانشان میباشد .البته تا آنجا که فرمانها و
دستورهای مرد و اوامر و نواهی او با احکام الهی منافات نداشته باشد ،زن موظف به
فرمانبرداری است و مسلماً اگر مرد به امر حرامی فرمان دهد و یا به ترک واجبی امر کند،
قابل اطاعت نخواهد بود.
از این محدوده که بگذریم ،اطاعت همسر به حکم سیادت و ریاست بر مجموعهی
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خانواده ،امری الزامی است( .یثربی )183 /1 :1385 ،از رسولاکرم نقل شده است« :اذا صلت
المراه خمسها و صامت شهرها و حجت بیت ربها و اطاعت زوجها و عرفت حق علی ،فلتدخل من
ای ابواب الجنان شاءت؛ اگر زن در طول زندگی خود نمازهای واجبش را بهجای آورد ،روزهی
ماه رمضانش را بدون عذر ترک نکند و حج خانهی خدا را بهجای آورد و همسر خود را
اطاعت کرده و فرمانبردار باشد و والیت امیرمومنان را بشناسد ،از هردری که بخواهد
وارد بهشت خواهد شد».

(عاملی)159 /2 :2008 ،

عالمه طباطبائی نیز در تفسیرالمیزان ذیل آیهی شریفهی مورد بحث میفرماید:
«معنای آیه چنین میباشد که زنان مسلمان سزاوار است صفت صالح را پیشه
خود سازند ،که اگر چنین کنند قهراً قانتات خواهند بود؛ یعنی همواره و دائماً
شوهران خود را در هر چه که از ایشان بخواهند اطاعت خواهند کرد ،البته در
اموری که با تمتع شوهران ارتباط داشته باشد».

(طباطبایی)2 /4 :1403 ،

عالمه معنای صالح و کلمه قنوت دراین آیه را چنین فرمودهاند:
«مراد از صالح ،همان معنای لغوی کلمه است و آن همان است که به لیاقت
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شخص نیز تعبیر میشود و کلمهی قنوت ،عبارت است از دوام اطاعت و خضوع،

و در این جمله که با تعبیر زنان صالح ،چنین و چنانند دستور داده که آنان باید
باشند ،در واقع حکم مربوط به شئون زوجیت و کیفیت معاشرت منزلی را بیان
کرده و این حکم در عین حال حکمی است که در سعه و ضیقش تابع علتّش،
یعنی همان قیومیت مرد بر زن از نظر زوجیت است ،پس بر زن واجب است
شوهر را اطاعت کند و او را در هر شأنی که به شئون زوجیت راجع میشود
حفظ نماید و زمانی که ریاست برای مردان باشد ،پس بر زنان است که اطاعت
کنند ،پس زن شایسته زنی است که زیاد اطاعت خدا و همسرش میکند( ».همان)

با توجه به سخن عالمه طباطبایی وقتی که خداوند این اقتدار را برای مرد بیان فرموده،
پس اطاعت زن از شوهر ،کانال و راه رسیدن به خداست یعنی کانال اطاعت از خداست و
در واقع ،اطاعتش از شوهر ،جنبهی حقاللّهی دارد که باید زن از شوهرش اطاعت کند تا
اطاعت از خداوند محقق شود.
نظام حقوقی اسالم با نظام تکوین و آفرینش هماهنگ است و حق مدیریت مرد بهخاطر
خانوادهها ،مردساالری حاکم است ،یا اینکه در اسالم ،این حق را به مرد دادهاند که مجاز به
دادن هر دستوری به همسرش باشد ،بلکه با توجه به اینکه قرار است جامعهی ما یك
جامعهی قرآنی و اسالمی باشد و تمامی قوانین و حقوق آن ،میبایست برطبق ضوابط شرع
مقدس باشد و همواره فقیهانی بودهاند که با تأمل و تدّبر در آیات قرآن کریم و روایات
یکسری قوانین و ضوابطی را طبق موازین شرعی ،استخراج و آنها را در قالب فتاوا تدوین
و در اختیار آحاد مسلمین قرار دهند.
بسیاری از فقها ،مسألهی اطاعت زن از شوهر را ،یادآور شدهاند( ،رک :موسوی خمینی:1379 ،

305 /2؛ شهید ثانی361 /8 :1413 ،؛ گلپایگانی )367 /2 :1371 ،برخی از آنان تصریح کردهاند که
اطاعت واجب زن از شوهر به موارد ویژه همچون تمکین جنسی و کسب اجازه از شوهر
برای خروج از منزل اختصاص دارد و در سایر موارد مانند انجام کارهای خانگی ،اطاعت

بررسی مؤلفههای همسرداری زنان با تکیه بر آیات و روایات

ساختار جسمی و روحی اوست (قرائتی )284 /5 :1374 ،البته این بهمعنای آن نیست که در

زن از شوهر جنبهی الزامی ندارد .برخی از فقها (خوانساری )435 /4 :1405 ،نیز با استناد به
سیرهی متشرعه بهویژه سیرهی زنان دیندار که از صدر اسالم تاکنون هیچگاه خود را موظف
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به اطاعت از شوهران در اینگونه موارد نمیدانستهاند؛ عدم وجوب اطاعت را نتیجه گرفتهاند.
(بستان نجفی)69 :1388 ،

در باب اطاعت زن از شوهر ،روایات متعددی در متون دینی واردشده که بهطور مطلق
بر لزوم یا مطلوبیت آن داللت دارند ،بدون آنکه این اطاعت را بهموارد خاص محدود سازند؛
برای نمونه در روایتی معتبر اطاعت زن از شوهر و ترک نافرمانی او جزء حقوق شوهر
بهشمار آمده است که:

«عن ابیجعفر :قال« :جاءت امراه الی النبی فقالت« :یا رسولهللا ما حق الزوج علی
المراه؟» فقال لها« :ان تطیعه و َل تعصیه؛ زنی به پیامبر عرضه داشت :ای رسول خدا! حق
شوهر بر زنش چیست؟» حضرت فرمودند« :اینکه اطاعتش کند و نافرمانیش نکند».

(عاملی،

)112 /14 :2008

یا در روایاتی تعبیرهای بکار رفته که خالی از واژهی اطاعت میباشند؛ ولی بهگونهای
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رساتر بر این موضوع تأکید کردهاند؛ از جمله در روایتی از پیامبراکرم نقل شده است:
«اگر بنا بود به سجده انسانی برای انسان دیگر فرمان دهم ،همانا به زن امر میکردم که
برای شوهرش سجده کند».

و از شروط اطاعت زن از شوهر ،این است که اوامر شوهر با اوامر و نواهی الهی معارض
نباشد؛ زیرا برحسب قاعدهی مسلّم فقهی که برگرفته از روایات است ،اطاعت از هیچ
آفریدهای در فرض نافرمانی آفریدگار روا نیستَ« :ل طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»

(همان:

)154 /16

با اندک دقتی در آیات و روایات مربوط به حقوق زن و شوهر و با نگاهی به فقه اسالمی
و نظرات فقها به این نکته دست مییابیم که اگرچه هریك از زن و شوهر نسبت به یکدیگر
وظایفی برعهده دارند ،اما وظایف زن نسبت به شوهر و به عبارتی حق شوهر بر زن بزرگتر
است و بهفرمودهی امامخمینی« :لکل واحد من الزوجین حق علی صاحبه یجب علیه
القیام به و ان کان حق الزوج اعظم؛ برای هریك از زن و شوهر در مقابل یکدیگر حقی است
که هرکدام موظفند نسبت به ادای آن اقدام نمایند ،گرچه حق شوهر بزرگتر است.
خمینی ،همان)
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(همان)115 :

(موسوی

با توجه به آیات و روایات مطرحشده در این زمینه و آنچه که در کتب فقهی در باب
وظیفهی زن نسبت به شوهرش مطرح شده ،میتوان به این نتیجه دست یافت که اقتدارپذیری
زنان ،کارکردهای فراوانی را در محیط خانه و بالتبع در اجتماع خواهد داشت .از جمله:
الف :ارضاشدن نیازهای عاطفی و ایجاد آرامش برای مرد ،چراکه از لوازم حفظ اقتدار
مرد در خانه ،این است که احترامش از جانب هریك از افراد خانواده بهخصوص همسر
حفظ شود و در نتیجه ،مردی که از این لحاظ اشباع شده باشد ،با اعتماد به نفس و با
آرامشخاطر وارد اجتماع شده و در بین دوستان و در محیط کار محترم شمرده میشود.
ب :محترمشدن زن نزد شوهر و در نتیجه؛ جلوگیری از دخالتها و راهنماییهای بیجای
اطرافیان.
ج :تبدیلشدن به خانوادهی متعادل.
در کل ،انقیاد صحیح زن نسبت به رسالت خویش در خانواده ،عزت و بزرگی او را در
همهجا بهدنبال دارد.
الگوی حفظ حقوق ،اسرار و آبروی شوهر توسط همسرش ،یکی از مؤلفههای
همسرداری زنان میباشد که قرآنکریم در ادامهی بیان صفات زنان شایسته ،بعد از اینکه آنان
َْ

َ

ٌ
ظات للغ ْيب ِبا َحفظ َّ ُ
اَّلل( نساء( )34)4مردان
حاف
ِ ِ
را به صفت قنوت متصّف میکند ،میفرمایدِ  :
ِ
ِ

با تشکیل خانواده و با توجه به قوانین و مقررات حقوقی و زمینهی عاطفی منبعث از میثاق
غلیظ ،مکان و محیط خانواده را بهترین جایگاه ،برای حفاظت از مال و منال و عرض و
آبروی خود میبینند.
و از آنجا که بعد از قیومیت و مدیریت مرد نسبت به خانواده ،نوعی دیگر از مدیریت در
خانه توسط زن سامان میگیرد؛ لذا یکی از شئونات زن نسبت به شوهر ظهور مییابد که
َْ

ٌ
ظات ِللغ ْيب تعبیر میکند.
حاف
قرآن کریم از آن به ِ 
ِ

و مراد از حفظ در آیهی کریمه ،طبق نظر اکثر مفسران ،حفظ مال و منال و حفظ اسرار

بررسی مؤلفههای همسرداری زنان با تکیه بر آیات و روایات

 .۱-۲حفظ و تحفّظ در غیاب شوهر

شوهر در امور عرض و آبرو میباشد که مالزم به مدیریت زن در محیط داخلی خانه است.
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عالمه در المیزان ،ذیل آیهی

َ
ُ َ ُ َ َ
ِّ
ٌ ِّ ْ َ
َ
َ
َ َ ٌ َ
ِّ 
ساء ...فالصا ِلحات ق ِانتات ح ِافظات للغ ْيب ِبا
الر َجال ق َّوامون لَع الن
ِ
ِ ِ

َح ِفظ َّاَّلل ...این نکته را گوشزد میکند که «زن در غیبت شوهرش باید حافظ اسرار او در
امور عرض و آبرو و مال و منال باشد( ».طباطبایی )544 /4 :1403 ،البته برخی از تفاسیر مانند
عالمه فضلاهلل اینگونه نوشتهاند که:
«حافِظاتٌ لِلْغَ ْیبِ یحفظن أزواجهن فی غیبتهم فی ما یفرضه علیهن الزواج من
أمانة النفس و المال والس ّر والعرض ،و غیرها من األمور التی أراد اللَّه لها أنتحفظ
و تصان ».و معنای حفظ و تحفظ را فراتر از معنای قبل دانستهاند( .فضلاهلل:1421 ،
)239 /7

َْ

ٌ
ظات ِللغ ْيب
حاف
و محور این حفظ و تحفظ بما حفظ اهلل است ،یعنی محدودهی ِ 
ِ

برحسب قوانین الهی در حوزهی خانواده است که حفظ شئونات ناموسی از جملهی آن است
که افزون برحق الناس ،جنبهی حق اللهی هم دارد .گفتنی است در مورد «حفظ و تحفظ زن
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در غیاب شوهر» احادیث فراوانی وارد شده است که مناسب است برخی از آنها را در مورد
مصادیق حفظ و تحفّظ متذکر شویم:
 .۱-۲-۱حفظ اموال

ُ ٌَ
َ َ إَ ُ ٌ َ َ َ
ال َز إو ِج َها َو َم إسئولة َع إن ُه؛ زن نگهبان مال شوهر میباشد
عَنِ النَّبِیِّ قَالَ« :و المراة َر ِاع َية علي م ِ
و در این نگهبانی مسئول است».

(نوری)248 /4 :1408 ،

در آموزههای دینی به زن سفارش گردیده که حافظ و نگاهدار اموال شوهر باشد و در
هزینهکردن میانهروی را پیشهی خود سازد .امامصادق میفرماید« :بهترین زنان شما زنی
است که اگر هزینه کند بهصورت پسندیده خرج میکند و ولخرج نیست و اگر از هزینهکردن
خودداری ورزد بهصورت پسندیده دست نگه دارد و بخیل نمیباشد ،این زنان از کارگزاران
خداوند هستند و کارگزار خدا نومید نمیشود».
بنابراین اگر زنی در امور مالی سهلانگار باشند و تمایل به ولخرجی و هزینه کردنهای
بیمورد داشته باشند ،زمینهای مناسب برای بروز اختالف بین خود و همسرش را فراهم
میکند و این امر ضربهای بسیار شدید به کانون گرم خانواده خواهد زد.
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 .۱-۲-۲حفظ عرض و ناموس

إ َ
قَالَ رَسُولاللَّهَِ « :ما إاس َت َف َاد إام ُر ٌؤ ُم إس ِل ٌم َفا ِئ َد ًة َب إع َد ِاْل إسال ِم َا إف َض َل ِم إن َز إو َج ٍة ُم إس ِل َم ٍة َت ُس ُّر ُه ِإ َذا َن َظ َر
إ
ِإ َل إي َها َو ُت ِط ُيع ُه ِإ َذا َا َم َر َها و ََت إح َف ُظ ُه ِإ َذا َغ َ
اب َع إن َها ِفي َنف ِس َها َو َما ِل ِه؛ هیچ مرد مسلمانى پس از اسالم ،از
چیزى همانند زن شایسته استفاده نبرده است که هرگاه به او مىنگرد ،باعث شادى و سرورش
مىشود ،هرگاه از او چیزى درخواست کند فرمانبردارى مىنماید و در هنگام عدم حضور او
از خود و اموال شوهرش به خوبى مراقبت مىکند».

(ابنبابویه)389 /3 :1404 ،

پیامبر اکرم در جای دیگر فرمودهاند« :زنی که با غیر شوهرش رابطه نامشروع دارد
خدای متعال او را بعد از آنکه در قبر مورد عذاب قرارداد ،در روز قیامت با آتش جهنم

میسوزاند( ».عاملی )232 /2 :2008 ،در روایتی از امامرضا اینگونه نقل شده استَ « :ح ار َم ا ُ
اَّلل
إَ إَ َ إ
َت َع َالى الزَنا ل َما فيه م َن إال َف َساد ِم إن َق إتل ا إ ََل إن ُفس َو َذ َهاب إ َاَل إن َس َ
يث
اب َوت إر ِك االت إر ِب َي ِة ِلالطف ِال َو ف َس ِاد ال َم َو ِار ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
إ ِ ِ
َإ َ
َ
ُ
ُ
َ
وه الفس ِاد( ».ابنبابویه )565 /3 :1404 ،مضون این روایت این است که امام
و ََما اش َب َه ذ ِل َك ِمن وج ِ
علت حرمت زنا را بهسبب مفاسدی از جمله زوال نظام ارث و قطعشدن سلسله نسب
اشخاص میدانند.
جمله مهمترین رازهای موفقیت در زندگی ،گامبرداشتن در عالم اتحاد و هماهنگی جنسی
است( .قائمی )211 ،208 ،52 :1368 ،تعالیم اسالم در عین به رسمیتشناختن لذتهای جنسی،
برای آن حدودی معین کرده است .حدود لذتهای جنسی ،استفاده از همسر قانونی است و
خروج از این محدوده تعدی بهشمار میرود (ساالریفر )102 :1384 ،چنانکه در قرآن آمده

َ
َُ َ
َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ
َ َ
َ
ُُ
ََ
َ َّ َ ُ ْ
َ
ُه ل ُف ُروجه ْم َ
ظون إال َلَع أ ْز َوجه ْم أو فإُهن غ ُ
ومي ف َمن ْابتغى َو َر َاء ذلك فأولئك ُه
ل
م
ْي
است :و ال ِذين
ف
ح
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ ُ َ
ون( مؤمنون( )7-5)23مؤمنان دامان خود را از آلودهشدن به بیعفتی حفظ میکنند و تنها
العاد

در بهرهگیری از همسران مجازشان ،مالمت نمیشوند و هرکه غیر از این طلب کند ،تجاوزگر
است».
آنچه که از مضمون این روایات و آیات برداشت میشود این است ،یکی از کارکردها و
پیامدهای تشکیل خانواده ،هویت نسبی فرزندان و به اعتباری ،تأمین پدر شرعی برای فرزندان
میباشد و از جمله عوامل تغییر در این کارکرد ،رواج روابط نامشروع هریك از زن و مرد
بهویژه ،زن در خارج از چهارچوب خانه و خانواده میباشد و قرآن نیز به این امر تصریح

بررسی مؤلفههای همسرداری زنان با تکیه بر آیات و روایات

یکی از اهداف مهم ازدواج ،ارضای نیازهای جنسی زن و مرد بهطور مناسب میباشد .از
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دارد «حافظات للغیب» براساس این تعبیر ،از صفات زنان شایسته آن است که حافظ عرض
و ناموسشان باشند ،چه در حضور وچه در غیاب همسر .اینها حدود و مرزهای الهی است
و باید نسبت به همسرش وفادار باشد و در جامعه اسالمی اینگونه جرائم بواسطهی رعایت
حرمت خانواده و حفظ نسل و سالمت جامعه ،از جرائم عمومی محسوب میشوند و
بیتوجهی به آن نادیدهگرفتن حدود الهی است .لذا در اجرای حدود الهی ،رضایت شوهر
شرط نیست .زیرا بیتردید رعایت وفاداری نسبت به همسر و حفظ پاکدامنی ،عالوه بر
سالمت روحی و معنوی زوجین و پیوند عمیق رابطه و محبت آنان به یکدیگر ،باعث تحکیم
خانواده ،حفظ و پاکی نسلها و سالمت روح و روان جامعه و مانعی در جهت مفاسد اخالقی
و ناهنجاریهای اجتماعی خواهد بود.
 .۱-۲-۳حفظ اسرار و عقاید شوهر

رازداری در خانواده از پایههای اعتماد متقابل و بخش دیگری از مرزهای درون خانواده
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است( .ساالریفر )100 :1384 ،در تعالیم اسالم ،رازداری اهمیت بسیار دارد و از شروط و لوازم
ایمان بهشمار آمده و به افراد توصیه شده که این سنت خداوند را برای کمال ایمان ،در خود
ایجاد کنند .از مصادیق مهم رازداری ،حفظ اسرار و عقاید شوهر میباشد که در بخش فراوانی
از روایات به آن تصریح شده که زنی که راز شوهر خود را پنهان کرده و آن را افشا نمیسازد
به این وسیله ،آبروی شوهر خود را حفظ کند در درجات باالئی قراردارد.

(دیلمی/1 :1412 ،

 )332در واقع با حفظکردن اسرار شوهر ،موقعیت او را در جامعه حفظ خواهد کرد.
هنگام بیان الگوهای منفی ،قرآن به ذکر دو زن که از مصادیق بارز خیانت در اسرار و

َ ُ
َّ ُ َ َ ً ِّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ
ََ
َ ْ َ
َ
وط َكنتا
عقاید شوهرانشان بودهاند پرداخته است :ضرب اَّلل مثال لل ِذين كفروا امرات ُنح و امرأت ل ٍ
ٍ
َ
ً
َ ْ ُ
ْ َ َ
َ
َّ َ َ َ َّ
َ
ْ
َفخ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ َّ
تح َ ْ َ ْ
اَّلل ْ
ي؛ خدا برای
ار مع الد ِخ ِل
شيئا َو ِقيل ادخال الن
ن
م
ا
م
نه
ع
ا
ي
ن
غ
ي
َل
ف
ا
اُه
ت
ان
صلحي
ادنا
ِ
ت عبدي ِن ِمن ِعب ِ
ِ
ِ
ِ ِ

کافران ،زن نوح و زن لوط را مثال آورد ،که تحت فرمان دو بنده صالح ما بودند و به آنها

نفاق و خیانت کردند و آن دو شخص با وجود مقام نبوت نتوانستند آنهارا از قهر خدا برهانند
و به آنها حکم شد که با دوزخیان در آتش درآیید

(تحریم()10)66

خیانت همسران لوط و نوح این بود که اسرار خصوصی شوهرانشان را افشا میکردند
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و خداوند این رفتار آنها را انحراف اعالم کرد.

از ابنعباس نقل شده که میگوید:
«همسر نوح کافر بود و دربارهی حضرت نوح میگفت« :او مجنون و
دیوانه است ».و هنگامی که عدهای از مردم به حضرت نوح ایمان میآوردند،
همسر نوح ایمان این گروه را به دشمنان نوح خبر میداد و به آنها معرفی
مینمود و او علیه حضرت نوح نمّامی میکرد».

(طبرسی)479 /10 :1408 ،

در واقع این آیه هشداری است به دو همسر پیامبراسالم( عایشه و حفصه) که در
ماجرای افشای اسرار آن حضرت دخالت داشتند و در سورهی تحریم (تحریم( )2)66نیز بیان
شده که گمان نکنند همسریِ پیامبر بهتنهایی میتواند مانع کیفر آنها باشد؛ همانگونه که
رابطهی همسران نوح و لوط به خاطر خیانت ،از خاندان وحی و نبوت قطع شد و گرفتار
عذاب الهی شدند .همچنین هشداری است به همهی مومنان خصوصاً زنان پیامبر که
پیوندهای خود با اولیای الهی را در صورت گناه و عصیان ،مانع عذاب الهی نپندارند( ».مکارم،
)561 :1383

غیابش ،دغدغههای اضطرابآور او را زائل میکند؛ و در نتیجه وی میتواند در عرصهی
ساختارهای اجتماعی با موفقیت دوچندان به ایفای نقش اجتماعی خود بپردازد .زیرا شوهری
که نسبت به مال و منال و عرض و آبروی خود نگران باشد ،در عرصهی فعالیتهای اجتماعی
نیز مضطرب و افسرده و ناکارآمد خواهد بود .بنابراین یکی از مهمترین کارکردهای حکم
ذکر شده ،حفظ شدن هیبت و شخصیت مرد در محیط اجتماع میباشد.
 .۱-۳آراستگی زنان
از دیگر مؤلفههای همسرداری زنان آراستگی ظاهر و باطن است؛ اسالم دین زیبایی و
منادی بهداشت و آراستگی بوده و یك زن مسلمان موظف است بر اساس فطرت انسانی و
آموزه های دینی نسبت به آراستگی خود تالش الزم بعمل آورد .رعایت آراستگی ظاهر اعم
از زینتکردن ،عطرزدن ،لباس زیبا به تن کردن میباشد .گرچه روایات در این باب بسیارند

بررسی مؤلفههای همسرداری زنان با تکیه بر آیات و روایات

بهنظر میرسد در مورد فلسفهی حفظ اسرار همسر میتوان گفت ،حفظ اسرار همسر در

و حتی روایاتی داریم که امامان معصوم خودشان را برای همسرانشان آراسته و حتی
موهای خود را خضاب میکردند .اما دین مبین اسالم در این راستا به زن سفارشات بیشتری
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را فرموده و روایات فراوانی داریم که به زنان در این زمینه سفارش کردهاند بهگونهای که از
نظر شرع مقدس براساس آنچه که فقها ذکر کردهاند« ،ترک آرایش و نظافت در صورتی که
همسر خواستار آن است را از مصادیق نشوز دانستهاند( ».موسوی خمینی )273 /2 :1379 ،و در
صورت ناشزه شدن زن ،حق نفقه از سوی مرد را ندارد.
پیامبر پیرامون وظایف زن در برابر شوهر فرمودند« :بر زن الزم است با بهترین
عطریاتی که دارد خود را خوشبو سازد و بهترین لباسهایش را بر تن نماید و خود را در هر
صبح و شام بر شوهر عرضه بدارد( ».کلینی )508 /5 :1375 ،اشاره است به اینکه با دلبریهای
زنانه ،ظرافتهای خاص خویش ،دل شوهر را در گرو خویش قرار دهد و نظر او را معطوف
به جمال خود نماید.
آرایش و عطر زدن برای زنان آن چنان ارزشمند است که هم عبادت بهحساب میآید و
هم مایهی گرمی و شادابی زندگی زناشوئی است .پیامبراسالم به اینگونه ظرافتهای
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زندگی ،کامالً توجه داشت ،که به عماریاسر مأموریت داد برای شب عروسی حضرت
زهرا ،عطرهای خوشبو تهیه نماید؛ عمار میگوید« :عطر خوبی تهیه کرده به منزل فاطمه
بردم ».فرمود« :ای عمار! این این مادهی خوشبو چیست؟» گفتم« :پدرت رسولخدا مرا
امر کرد تا فراهم نمایم( ».دشتی )183 :1375 ،فاطمهی زهرا که باالترین الگوی رفتاری در
زندگی برای یك زن مسلمان است نیز برای این مهم اهمیت زیادی قائل بودند و حتی
نقلشده که در زمان وفاتشان وضو گرفتند و خطاب به اسماء فرمودند« :ای اسماء! عطر مرا
 -همان عطری که همیشه میزنم  -برایم بیاور».

(همان)182 :

این نشاندهنده اهمیت حضرت نسبت به این موضوع است و زنان عصر حاضر باید
ایشان را الگوی خویش قرارداده و برای گرم نگهداشتن کانون خانواده از فساد و روابط
نامطلوب اجتماعی بیش از پیش به آن وظایفی که خدا به آنان محولّ کرده ،عمل کنند.
 .۱-4زیباییهای رفتاری زنان
یکی از مؤلفههای همسرداری و فضیلتهای اخالقی به ویژه در کانون خانواده ،مربوط
به رفتار و کردار نیکو و زیبا است .در کانون خانواده ،زن میتواند با عشقورزی،
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خوشرفتاری ،و الگوهای رفتاری مناسب و مثبت ،جایگاهی واال در قلب همسر خود بیابد.

مرد نیز میتواند با این رفتار پسندیده ،شادمانی را به اعضای خانواده هدیه دهد .امامعلی

إ
در روایتی در مورد زیبایی اعمال ورفتار پسندیده فرمودندِ « :إ ان ا َ
اَّلل َج ِم ٌيل ُي ِح ُّب ال َج َم َال َو ُي ِح ُّب
َ
ََ
َ
ا إن َي َرى اث َر ِالن إع َم ِة َعلى َع إب ِد ِه؛ خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد و نمود این زیباییاش

را میخواهد در بندهاش ببیند» (کلینی )438 /6 :1375 ،بهویژه که نمودش در اعمال و رفتار فرد
ظاهر میشود و محیط خانه و خانواده اولین مکان نمود این زیباییهاست و از آنجاکه زن
مظهر مهر و عطوفت خداوند است؛ نمود زیباییهای رفتاری در او بیشتر از شوهرش میباشد
و به تبع ِنقشآفرینی زن در خانواده ،جامعه از انحراف و هرج و مرج حفظ میشود .در اینجا
به برخی از الگوهای رفتار و اعمال زیبا و پسندیده میپردازیم:
 .۱-4-۱عشقورزی

از آنجاکه خانواده ،مدرسهی عشق و عاطفه است و فقط یك نهاد اجتماعی نیست ،باید
دانست که این خانواده ،مدرسهای است که هم ذوق و عاطفه را پرورش میدهد و هم آئین
ایثار و فداکاری را؛ بلکه تشکیل خانواده در فرهنگ قرآنی فقط یك اضطرار حیوانی نیست،
ْ

َ ََْ

َ َّ

َ َّ

دوگونه [یعنى نر و ماده] آفریدیم ،امید که شما عبرت گیرید( ذاریات( )49)51یعنی بنای کل
عالم برعشق است و کشش الهی است بین زن و مرد که عاشق یکدیگر شوند و بههم عشق
بورزند و این عشق ،عشق الهی است( .رحیمپورازغدی :1388 ،سخنرانی در همایش خانواده) (نه
عشق رمانتیك که پابرجا نیست) و در جای دیگر ،خداوند محبت و عالقهای که بین زن
وشوهر وجود دارد را ،از نشانههای قدرت خویش شمرده است و این عشق دنیایی محدود،
در دنیا نمیماند و میتواند ابدیت داشته باشد و میتواند باعث نجات افراد خانواده از عذاب
اخروی گردد ،چنانچه در قرآن کریم میفرماید:
َ

ُ َّ

َْ َ

ُ

ُ ُ

َ

َ
َّ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ
َ جنت عدن يدخلوهنا َو من صل َح ِم ْن َء َاباهئ ْم َو
ِ
ٍ

َ َ
ْ
َّ
َ ْ
َ
ِّ
اب؛ انسانهایی که خوشعاقبتند و مالئکه برآنان
أز َوجه ْم َو ذ ِّرْيه ْم َو اِللئكة يدخلون علِهي من كل َب
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ

تبریك میفرستند اینان ،تنهایی به بهشت نمیروند ،بلکه با همسر و فرزندان و پدر و مادر

وارد بهشت

میشوند( رعد()23:)13

بررسی مؤلفههای همسرداری زنان با تکیه بر آیات و روایات

َ
َّ
ْ َ ُ َ
ون؛ و از هرچیزى
بلکه خداوند در قرآن میفرمایدَ  :و ِمن كل ش ٍء خلقنا ز ْو َجي ل َعلكم تذِك
ِ

اگرچه سفارش شده که زن و شوهر بههم عشق بورزند ،اما ابراز عشق و عالقه از طرف
زن نسبت به شوهرش طبق فرمودهی قرآن کریم قویتر است:

ُ َّ
ِّ َّ ْ
َ ََ ُ
هو ال ِذى خلقكم من نفس
ٍ
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َ

ُ

َ

َد َو َج َع َل ِم َنها َز ْو َج َها ِل َيسك َن ِإل َيها؛ اوست آن کس که شما را از نفس واحدى آفرید و جفت
َوح
ِ ٍ
وى را از آن پدید آورد تا بدان آرام گیرد( اعراف( )189)7روایات در این باب نیز بسیارند از

جمله آن :امامرضا میفرمایند« :زنانی که به شوهرانشان اظهار عشق و محبت میکنند،
بهترین غنیمت برای شوهرانشان هستند».

(نوری)161 /4 :1408 ،

 .۱-4-۲محترمانه صحبتکردن زن با شوهر

ابراز محبت با گفتار نسبت به یکدیگر به عمیقتر شدن روابط عاطفی کمك میکند .از
نمادهای عینی اوج ادب و احترام و عشقورزی رابطه بین حضرتزهرا با همسر
بزرگوارشان علی است ،که عشق حضرتزهرا به ایشان آنقدر زیاد بود که در بدترین
شرایط نیز ایشان با ابراز کلمات سراسر محبتآمیز ،عشق خود را نسبت به امیرمؤمنان
اثبات کردهاند .زمانی که مهاجمین دست از امام کشیدند و امام علی تنها و مظلوم از
مسجد مدینه بیرون آمده راه خانه را در پیش گرفت .حضرتزهرا به شوهر معصوم خود
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نگریسته فرمود« :روحی لروحک الفدا و نفسی نفسک الوقاء یا ابا الحسن! ان کنت فی خیر معک و
ان کنت فی شر ُ
کنت معک؛ علیجان! روح من فدای روح تو و جان من سپر بالهای جان تو،
یا اباالحسن! اگر تو در خیر و نیکی به سر میبری با تو خواهم زیست و اگر در سختی و
بالها گرفتار شدی باز هم با تو خواهم ماند».

چه محترمانه و چه زیبا با همسر بزرگوارش سخن میگوید و عشق خود را نسبت به او
ابراز میکند .این یعنی حسن التبعلٍ ،که زن و شوهر در خوشیها و ناخوشیها ،عفت کالم
را نگهدارند و به هم احترام بگذارند .حضرت میفرمایند« :همانا اجر و ثواب در گفتار با
زبان و در کردار با دست و پاهاست( ».نهج البالغه ،حکمت  )42زبان از نعمتهایی است که
خداوند در بدن ما انسانها قرارداده و هدف خداوند از خلقت ما انسانها ،هدایت ماست و
ما انسانها میتوانیم با هر یك از اعضا بدنمان خصوصاً زبان،که عضو بسیار مهمی حق این
عضو را بدانیم و از آن در راستای صالح و هدایتمان استفاده کنیم .امامسجاد دربارهی
حق زبان فرمودهاند« :و اما اللسان فاکرامه من الخنا؛ حق زبان آن است که با خود داری از گفتار
زشت ،حرمتش را نگه داری».
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(دشتی)159 :1375 ،

(یثربی)80 /1 :1385 ،

 .۱-4-۳با نام نیکو یکدیگر را خطاب کردن

از نشانههای احترام در گفتگو این است که زن و شوهر یکدیگر را به بهترین نامی که

هر یك دوست دارند خطاب کنند« :ثالث یصفین ود المرء َلخیه المسلم  ...و یدعوه باحب اَلسماء
الیه؛سه چیز است که دوستی مسلمانان را با مسلمانان دیگر صاف و خالص میکند» (کلینی،
 )643 /2 :1375گرچه این روایت ،مربوط به رابطهی دو دوست است ،ولی شامل رابطهی زن
و شوهر نیز میشود ،زیرا دوستی آنها معموالً صمیمیترین دوستیهاست.
 .۱-4-4قدردانی و سپاسگزاری از همسر با زبان و رفتار

امامسجاد دربارهی حق همسر میفرمایند« :و اما حق همسرت آن است که بدانی
خداوند متعال با آفرینش او ،وسیلهی آرامش ،رفاه و انس و نگهداری تو را فراهم نموده و
واجب است هر کدام از شما زن و شوهر ،بر نعمت وجود دیگری ،خدا را سپاس گوید و
بداند که این نعمت الهی است براو( ».یثربی )154 /1 :1385 ،اگر به تعبیرات امامسجاد خوب
توجه کنیم مییابیم که امام سعی دارند این منظر و دیدگاه را در زن و مرد ،به وجود
بیاورند که هر دو نگاهشان به یکدیگر ،نگاه نعمت باشد چیزی که بدان محتاج بودهاند و
راههای اثبات عشقورزی به شوهر قدردانی و سپاس از او میباشد چرا که در روانشناسی
هم ثابت شده که مردها دوست دارند مورد قدرشناسی قرار گیرند( .معین االسالم )88 :1390 ،و
در مقابل ،ناسپاسی زن در گفتار ،پیامدهای نامطلوبی در خانواده به ویژه برای خود او برجای
میگذارد .امامصادق فرمود« :زنی که به شوهرش بگوید من هرگز از تو خیری ندیدم
تمام عملش نابود میشود».

(ابنبابویه)44 /3 :1404 ،

 .۱-4-۵خوش اخالقی و خوش رویی

خوش اخالقی و خوشرویی زن در خانواده با همسرش باعث جذب دلهای دو طرف
و فزونی محبّت میشود قرآن کریم ،پیامبراکرم را اسوه و الگو برای همه قرارداد و فرمود:
َّ َ

َ ُ

ُ

ٌ

َ

ْ َ
َّ
اَّلل أ َ
سوة َحسنة( احزاب( )21)33همهی ما اعم از زن و مرد باید با تأسی
لقد َكن لك ْم ىف َر
سول ِ
ِ

به رسولخدا و با الگوگیری از ایشان در راه هر چه بیشتر و بهتر حفظ کردن نظام خانواده
کوشا باشیم .چرا که ایشان پیامبر رحمت بود:

َُ َ ُ
َْْ
َ ًّ َ
َف َ َ ْ َ ِّ َ َّ
اَّلل لنت َل ْم َو ل ْو كنت فظا غ ِليظ القلب
 مِب رْح ٍة من
ِ
ِ
ِ
ِ
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حال با به دست آوردن آن نیاز خود را برآورده میبیند پس باید قدر این نعمت را بدانند .از
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َ

النفضوا ِم ْن َح ْو ِلك؛ به برکت رحمت الهی در برابر آنان [مردم] نرم و مهربان شدی و اگر خشن

و سنگدل بودی از اطراف تو پراکنده میشدند

(آلعمران(( )159)3مکارم)71 :1383 ،

و این سخن گهربارِ اسوهی رحمت است که خطاب به زنان میفرماید« :ویل َلمراة اغضبت
زوجها و طوبی َلمراة رضی عنها زوجها؛ بدا به حال زنی که شوهرش را به خشم آورد و خوشا به
حال زنی که شوهرش از او راضی باشد( ».مجلسی )237 /35 :1983 ،چرا که مهمترین رکنی که
میتواند خانواده را بشّاش نگه دارد و حلقهای باشد برای پیوند و ارتباط و محبت بین خانواده
زن میباشد .خصوصاً در شوهرداری که با خوشاخالقی و خوشرویی خود میتواند مرد را
به آرامش برساند ،چرا که قرآن او را مایهی آرامش مرد دانسته است و این وظیفهای است

که خداوند برای او مقرر کرده است .و نیز فرمودهاند« :ما استفاد المومن بعد تقوی هللا خیرا له
من زوجه صالحه؛ مؤمن هیچ بهرهای بعد از تقوای الهی بهتر از زنی شایسته نبرده است».
(محمدیریشهری)236 :1380،
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 .۱-4-۶صبر برمشکالت و بداخالقی شوهر

صبر به عنوان یکی از بهترین فضایل و ارزشهای اخالقی ،همواره مورد تأکید دین مبین
اسالم و سایر ادیان الهی بوده است و لذا یکی از مهمترین ویژگیهای همسر مناسب ،صبور

َ َ اُ إ
اَّلل ال ِج َه َاد َع َلى ِالر َج ِال َو ِالن َساءِ َف ِج َه ُاد االر ُج ِل َا إن َي إب ُذ َل
بودن اوست .امام علی فرمودند« :ک تب
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ ُ َ َإ ُ َا ُإ َ َ
َ
َ
َ
َ
إ
اَّلل َو ِج َه ُاد إال َم إرا ِة ا إن ت إ
ص ِب َر َعلى َما ت َرى ِم إن اذى زو ِج َها َو غ إي َ ِرت ِه» (کلینی،
يل ا ِ
ماله و نف َسه حتى يقتل ِفي َس ِب ِ

 )9 /5 :1375در این روایت ،صبر زنان بر آزار و اذیّت همسر را هم ردیف جهاد در راه خدا
وند دانسته شده است.
َْ

خداوند کریم خطاب به همهی بندگان میفرماید:
َ

َ ُ

َّ

َ

ص ِّم َن اْل ْم َول َو اْل س َو الث َم َرت َو بشر الصَب َ
ين؛ قطعاً همهی شما را با چیزی از ترس ،گرسنگی
نف
نق
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ

ِ

و کاهش در مالها و جانها و میوهها آزمایش میکنیم( بقره( )155)2این آیه میفرماید:
خداوند بیشك انسانها را با سختیها و مصایب گوناگون امتحان باشد.
امیرمؤمنان نیز وقتی که صفات متقین را بر میشمرد ،یکی از صفات متقین را صبر
در ناگواریها برشمردهاند« :وفی المکاره صبور»
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ْ
َ َ َ ْ ُ َ َّ ُ
ُْ
ْ ِّ َ الخ ْ
ف َوا لجوع َو
و لنبلونكم ِبشى ٍء من و ِ

(فیضاالسالم)617 :1392 ،

 .۱-4-۷خدمتگزاری زن برای همسر

در احادیث متعددی از ارزش خدمتگزاری زن در برابر شوهرش سخن گفته شده تا
زن به ارزش خدمت خود در برابر شوهرش پی برده و هیچگاه نپندارد که زحمات و خدمات
او روز مره و تکراری و اموری بیهوده است بلکه خداوند متعال نیکوترین قدردان زحمات
بیدریغ او در جهت فراهم نمودن آسایش روحی و جسمی شوهر است.
 .۱-4-۷-۱آب دادن به شوهر

زن باید بداند حتی اگر یك لیوان آب یه شوهرش بنوشاند نزد خداوند مأجور است؛

پیامبراکرم فرمودند« :ما من امراة تسقی زوجها شربة ماءٍ اَل کان خی ًرا لها من سنة صیام نهارها و
قیام لیلها؛ زنی که شربت آبی به شوهرش بدهد این کار برای او از یك سال عبادت بهتر
است سالی که روزهایش را روزه و شبهایش را به شبزندهداری مشغول بوده است و
خدای متعال برای این زن بخاطر هر جرعهی آبی که به شوهرش مینوشاند ،شهری در
بهشت بنا میفرماید و خدای متعال شصت خطای او را میبخشد».

(دیلمی)333 /1 :1412 ،

برتن او می پوشاند که هر خلعتی از آن مانند گل شقایق است و خدای متعال در روز قیامت،
چهل تن از حورالعین را خدمتگزار این زن قرار میدهد».

(نوری)245 /4 :1408 ،

 .۱-4-۷-۳خانه داری

عدهای از زنان به نزد پیامبر آمده و به ایشان عرضه داشتند« :یا رسولاهلل! ذهب الرجال
بالفضل بالجهاد فی سبیل اهلل فما لنا عمل ندرک به عمل المجاهدین فی سبیل اهلل» قال
رسولاهلل« :مهنة إحداكن في بيتها تدرك عمل المجاهدين في سبيل هللا؛ مردان – با جهادی که
میکنند تمام ثوابها را برای خود کسب مینمایند ،آیا عملی هست که ما با انجام آن –
ثواب مجاهدین فی سبیلاهلل را کسب نمائیم؟» پیامبر فرمودند« :خانه داری هر یك از شما
 -به منزلة جهاد در راه خدا

است( ».فتالنیشابوری)263 /2 :1381 ،
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 .۱-4-۷-۲پوشاندن لباس به همسر

إ َ َ َ إ ُ َ إو َ َ ا َ َ َ ا ُ َ إ َ إ َ َ َ إ َ إ
ين ِخل َع ًة ِم َن
پیامبراکرم فرمودندَ « :ما ِم ِن امرا ٍة تكسو ز جها ِإَل كساها اَّلل يوم ال ِقيام ِة سب ِع
إال َج ان ِة ُك ُّل ِخ إل َع ٍة ِم إن َها ِم إث ُل َش َقا ِئق ُّالن إع َمان َو االر إي َحان َو ُت إع َطى َي إو َم إال ِق َي َام ِة َا إر َب ِع َ
ين َج ِار َي ًة َت إخ ُد ُم َها ِم َن
ِ
ِ
ِ
إُ إ
ور ال ِعين؛ زنی که شوهر خود را بپوشاند خدای متعال در روز قیامت هفتاد خلعت بهشتی
الح ِ
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 .۱-4-۷-4خدمت نمو دن به شوهر

زوجها َ
رسولخدا فرمود« :ا ُّیما امرا ٍة َخ َد َمت َ
سبعة ای ٍام غلق هللا عنها سبعة ابواب النار و َف َت َح
لها ثمانیة ابواب الجنة َت ُ
دخل ِمن اینما َ
شاءت؛ هر زنی که به مدت هفت روز به شوهر خود
خدمت نماید خدای متعال هفت درب از دربهای جهنم را بر او خواهد بست و هشت
درب از دربهای بهشت را بر او باز خواهد نمود تا از هر دری که خواست وارد بهشت
شود( ».محمدیریشهری )235 :1380 ،و در هر عصر و زمانی کم نبودند زنانی که برای خدا و
برای رضایت همسرانشان در هیچ لحظهای از کمك کردن و خدمت نمودن صادقانه به
همسرانشان غافل نبودند.
عالمه طباطبائی بسیاری از فعالیتهای خود را مدیون همکاری صادقانه همسرش
میداند؛ ایشان در فوت همسرشان بیتابی میکردند ،به ایشان گفته شد« :آقا شما که درس
صبر به ما دادید صبور باشید» ایشان میگفتند« :شما نمیدانید من چه رفیقی را در زندگی از
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دست دادم در طول مدتی که تفسیرالمیزان را مینوشتم ،ایشان هر ساعت یك چای کم رنگ
را بدون اینکه یك کلمه حرف بزند و مزاحم مطالعهی من شود برایم میآورد و میرفت».
 .۱-4-۷-۵کاهش بار اقتصادی شوهر

ً
درهما ً
واحدا .إَل ک تب هللا لها
پیامبراکرم فرمودند« :ما من إمراه خفت عن زوجها من کابته
ً
 بکل درهم واحد  -قصرا فی الجنه؛ هر زنی که موجب گردد هزینهی زندگی شوهر حتی بهاندازهی یك درهم کاهش یابد خدای متعال به چنین زنی در مقابل هر درهم قصری در
بهشت کرامت میفرماید».

(بحرانی)525 /1 :1413 ،

با دقت درمباحث و روایاتی که مطرح شد اهمیت و با ارزش بودن کار خانگی و خدمت
زن به همسرش در منزل به دست میآید و این مسئله ناشی از تقسیم کاری است که بین مرد
و زن صورت گرفته است .تقسیم کار جنسیتی در خانواده و جامعه ،موضوعی است که سهم
عمدهای از آثار مکتوب و کوششهای عملی فمینیستها را به خود اختصاص داده است.
جهتگیری رایج فمینیستی در اینباره آن است که این الگوی تقسیم کار را نماد آشکار
نابرابری جنسی قلمداد کرده و به نسخ آن و جایگزین شدن الگوی مساوات طلبانه رأی
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میدهند( .بستاننجفی )34 :1388 ،و در خصوص تقسیم کار جنسیتی در خانواده ،یکی از

جنبههای اصلی که مورد توجه اسالم قرار گرفته ،ارزش کارهایی است که زن در محیط خانه
برای خدمت به افراد خانه خصوصاً همسرش انجام میدهد.
اسالم الگوی تقسیم کارخانگی را بر اساس جنسیت با قطع نظر از حدود ،شرایط و درجه
مطلوبیت آن پذیرفته است و اینکه مویّدات فراوانی از سیره وروایات فراوانی که در این باب
از پیامبر و امامان معصوم وارد شده است .برای نمونه ،نقل شده:
«حضرت علی و فاطمه در مورد تقسیم وظایف خانه میان خود از رسول خدا
درخواست داوری کردند ،و ایشان وظایف داخل خانه را به فاطمه و وظایف خارج خانه
را به علی واگذار کردند( ».عاملی )172 /20 :2008 ،این تقسیم باعث خوشنودی فاطمه
شد.
همچنین در برخی روایات به این نکته که زنان در سازمان اجتماعی جامعهی اسالمی
دچار برخی محدودیتها در زمینهی کسب وکار در خارج منزل میشوند ،به عنوان یك
واقعیت اجتماعی اشاره شده است ،بدون آنکه موضعی منفی نسبت به آن ابراز شود.

(بستان،

همان )34 :و این ارزشگذاریهایی که اسالم در بعضی موقعیتها نسبت به مردان داده است
مقامات قرب به پروردگار ،زن و مرد یکسانند ودر نزد خداوند آنکس که از همه با تقویتر
َ

ْ

َْ َ

َّ
َ َّ
ََ
اَّلل أتقاكم( حجرات( )13)49و
باشد از ارزش واالیی برخوردار میباشد :ان أكرممك ِعند ِ

درمواردی که اسالم بین کارهای مردانه و زنانه به طور الزامی یا ترجیحی تمایز قائل شده،
ارزشگذاری متفاوتی در مورد آنها ندارد ،بلکه ارزش فعالیتهای خانگی زن را معادل
فعالیتهای اجتماعی مرد دانسته است.
بر طبق حدیثی که در کتب روایی اهلسنّت نقل شده ،زنی از پیامبر دربارهی پاداش
اخروی زنان در ازای کارهای خانگی و مقایسه آن با پاداشی که مردان در برابر عبادتهای
جمعی و جهاد به دست میآورند ،پرسش نمود .حضرت در پاسخ فرمود« :خوب شوهرداری
کردن زن وکوشش وی در جهت کسب خوشنودی شوهر و سازگاری با او از حیث پاداش
الهی با تمامی آن فضایل (که برای مردان مقرر گردیده) ،برابری میکند».
)152
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(رک :نساء 34،و بقره )228 ،ناظر به ارزشهای مادی و دنیایی هستند واالّ از نظر رسیدن به

(سیوطی/2 :1404 ،
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جمعبندی و نتیجهگیری
در این مقاله مؤلفههای مؤثر و مثبت همسرداری زنان با توجه به آیات و ورایات بررسی
شد؛ با توجه به بررسی و تحلیل دادهها به این نتیجه میرسیم دین اسالم تمام الگوهای بر
آمده از هر جامعهای را قبول ندارد بلکه تنها ،آن الگوهایی را که تضاد با مبانی ارزشی و
اخالقی اسالم ندارند و در جهت رسیدن به خانواده متعالی و در نتیجه؛ تشکیل جامعهی
متعالی است را قبول دارد و الگوی همسرداری زنان در خانواده ،از منظر دین اسالم الگویی
است متعالی ،که کارکردهای فراوانی در جهت تحقق بخشیدن به اهداف واالی اسالم را به
همراه دارد و همچنین به این نتیجه دست یافتیم که کارکردهایی همچون :برآورده کردن
نیازهای عاطفی؛ جامعهپذیرشدن فرزندان نسبت به مسئولیتهای خانوادگی و اجتماعی؛
تربیت نسل سالم و باال رفتن حس اعتماد بهنفس در کودکان ،میتواند به عنوان الگویی
مناسب برای همسرداری معرفی شود و همچنین با دقت در آیات و روایاتی که مطرح شد
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اهمیت و باارزش بودن کار خانگی و خدمت زن به همسرش در منزل به دست میآید؛
چراکه دامنهی تأثیرگذاری همسرداری زنان ،در کل خانواده است که با رعایت مؤلفههایی
مانند آراستگی ،اقتدارپذیری ،خوشاخالقی و خوشرویی ،در موفقیت و اعتالی خانواده و
استحکام روابط ،نقش سازنده و مهمی را ایفا کند ،بدینرو زنان باید به موقعیت و جایگاه
خود و نقشهایی که میتوانند در حوزهی همسرداری ایفا کنند ،آگاهی داشته باشند تا با علم
به این موضوع بتوانند در جهت سامان دادن به خانواده و روابط با همسران و روابط خانوادگی
حاکم بر آن ،تأثیرگذار و سازنده باشند.

راهکارها
برای داشتن یك خانواده متعالی و برای اینکه الگوها و ارزشهای اسالمی ،بیش از پیش
در خانوادههای مسلمان مد نظر قرار بگیرند یکسری راهبردها و راهکارها الزم است:
الف :آموزش نقشهای زن و شوهر و ارائهی الگوهای اسالمی به فرزندان توسط پدر و
مادر به طور مستقیم و غیرمستقیم.
ب :آگاه ساختن فرزندان نسبت به حقوق و تکالیف در زندگی زناشویی که از چند راه
میسرّ است:

• هدیه دادن کتابهای معتبر ،در مورد حقوق و تکالیف اصلی زن و مرد در خانواده به
فرزندانی که در شُرُف ازدواج هستند و مهیّا کردن زمینه مطالعهی آنان.
• برگزار کردن کالسهای آموزش مسائل و احکام خانواده به پسر و دخترانی که قصد
ازدواج با هم را دارند ،قبل از اینکه عقدشان منعقد شود؛ تا با بصیرت کافی نسبت به
حقوق و تکالیفشان وارد زندگی مشترک زناشویی شوند ،تا بتوانند در کمال آرامش با
هم زندگی کنند.
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 .10رحیمپور ازغدی ،حسن :)1388( ،سخنرانی در همایش خانواده قرآنی ،نمایشگاه بین المللی قرآن کریم،
تهران.
 .11رئوف ،هبه :)1377( ،مشارکت سیاسی زن دیدگاهی اسالمی ،ترجمه محسن آرمین ،چ ،1قطره ،تهران.
 .12زمخشری ،محمدبن عمر :)1415( ،الکشاف ،چ ،1دارالکتب العلمیه ،بیروت.
 .13ساالریفر ،محمدرضا :)1384( ،خانواده در نگرش اسالم و روانشناسی ،سمت ،تهران.
 .14سیوطی ،عبدالرحمن :)1404( ،الدرالمنثور ،مکتبه آیهاهللالعظمی المرعشی النجفی ،قم.
 .15شهیدثانی ،زینالدینبن علی :)1413( ،مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم ،مؤسسة المعارف
اإلسالمیة ،قم.
 .16طباطبائی ،سیدمحمدحسین :)1403( ،تفسیرالمیزان ،چ ،5موسسه اعلمی ،بیروت.
 .17طبرسی ،فضلبن حسن :)1408( ،مجمع البیان ،صحیح و تعلیق هاشم رسولى محالتى ،چ ،2دارالمعرفة،
بیروت.
 .18عروسی حویزی ،عبدالعلی :)1415( ،نورالثقلین ،مصحح هاشم رسولی ،اسماعیلیان ،قم.
 .19فضلاهلل ،سیدمحمدحسین :)1421( :)1419( ،تأمالت اسالمیه حول المرأه ،چ ،8دارالمالک ،بیروت.
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 .20فیضاالسالم ،سیدعلینقی :)1392( ،ترجمه و شرح نهج البالغه ،صحافی فیض ،تهران.
 .21قائمی ،علی :)1368( ،نظام حیات خانواده در اسالم ،انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسالمی ایران ،تهران.

 .22قرائتی ،محسن :)1374( ،تفسیرنور ،درراه حق ،قم.
 .23کلینی ،محمدبن یعقوب :)1375( ،اصولکافی ،دارالکتب االسالمیه ،تهران.
 .24گلپایگانی ،محمدرضا :)1371( ،هدایة العباد ،دارالقرآن الکریم ،قم.
 .25مجلسی ،محمدباقر :)1983( ،بحاراالنوار ،مؤسسه الوفاء ،بیروت.
 .26محمدیریشهری ،محمد :)1380( ،منتخب میزان الحکمه ،دارالحدیث ،قم.
 .27مقدادی ،محمدمهدی :)1385( ،ریاست خانواده ،روابط عمومی شورای فرهنگی -اجتماعی زنان ،قم.
 .28مکارم شیرازی ،ناصر و همکاران :)1383( ،ترجمه قرآن حکیم همراه با ترجمه و شرح آیات منتخب،
مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسالمی ایران ،قم.
 .29موسویخمینی ،سیدروحاهلل :)1379( ،تحریرالوسیله ،موسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی ،تهران.
 .30میسر ،محمدسید احمد :)2001( ،اخالق االسره المسلمه ،چ ،1دارالندی ،امارات.
 .31نوری ،حسین :)1408( ،مستدرك الوسائل و مستنبط الوسائل ،موسسه آلبیت ،بیروت.
 .32یثربی ،میرسید محمد :)1385( ،سیری در رساله امام سجاد ،فرهنگ آفتاب ،قم.

بررسی مؤلفههای همسرداری زنان با تکیه بر آیات و روایات
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فصلنامه داخلی علمی -تخصصی
گروه تفسیر و علوم قرآن جامعۀ الزهراء

سال اول ،شماره دوم ،تابستان ۱۳۹۷

جایگاه کرامت زنان در آموزههای دین اسالم
با تأکید بر آیات قرآن

ثریا شاعیدی

1

چکیده
بر اساس آموزههای دین اسالم ،مقام زن در جایگاهی رفیع قرار دارد و از دامن زن،
مرد به معراج میرود .در این نوشتار با توجه به آیات قرآن کریم جایگاه و مقام زن
در زمان جاهلیت و ظهور اسالم را بررسی میکنیم .با توجه به یافتههای تحقیق که
بر اساس روش توصیف و تحلیل و استفاده از منابع کتابخانهای به دستآمده
است ،زنان از ویژگیهای منحصر بهفردی برخوردارند که خداوند در آیات متعددی
به آنها اشاره نموده است.
این پژوهش کوششی است برای اثبات این فرضیه که جایگاه کرامت زن در دین
مبین اسالم تأمین و تضمین شده است .مؤلف در تالش است تا با بهرهگیری از دو
رهیافت آیات و روایات به بررسی دیدگاه اسالم دربارهی مکانت زن در جامعهی
عصر طلوع اسالم ،بپردازد.
یافتههایی همچون برخورداری از نفخهی رحمانی ،تساوی اعمال زن و مرد و در
نهایت مکمل بودن زن و مرد ،محورهای اصلی این نوشتار را تشکیل میدهند.
از مهمترین نتایج این تحقیق این است که در نظام فکری دین اسالم ،زن جایگاهی
رفیع و مسئولیتهای بزرگی دارد و از منظر اسالم در کرامت انسانی و کسب
ارزشهای معنوی بین زن و مرد تبعیض و تفاوت از نظر جنسیتی دیده نمیشود.

کلیدواژه
جایگاه زنان ،حقوق زنان ،دین اسالم ،کرامت انسانی ،مکملبودن ،تساوی..

 .1دانشپژوه سطح سه ،رشتهی تفسیر ،جامعةالزهراء
* تاریخ دریافت1397/05/15 :

M.Shaeidi@Gmail.com
تاریخ تأیید1397/05/25 :

مقدمه
جنس زن ،در تمـدنهــاى موجـود در روزهـای قبل از ظهور اسالم هیچگونـه ارزش
یادکردنى نداشت؛ زن ،تاریخ پرماجرا و دردآلودی را پشت سر گذارده و در برهههایی از
تاریخ ،به مثابهی کاالیی قابل معامله و یا در حد یك حیوان یا برده تنزل یافته است؛ و
کاوشهاى فلسفى در روم و یونان بر این محور استوار بود که زن یا از جنس حیوانات است
یا از جنسى میانه که بین حیوان و انسان واسطه مىشود و معاملهی با آنان ،معامله با شیء،
گاهی حیوان و یا پستتر از آن بود تا جایی که در اثر جهل به کرامت و فضیلت زن ،وجود
و حضور او را در عرصهی حیات ،ننگ و عار میدانستند.
با توجه به مهمبودن جایگاه اجتماعی و فرهنگی زنان ،سؤاالتی را فراروی اندیشهی دینی
در مقام زن در اسالم به وجود آورده است .در این مقاله با استفاده از روش توصیف و تحلیل،
و با استفاده از منابع کتابخانهای ،با استناد به آیات قرآن کریم ،بحث جایگاه کرامت زنان در
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آموزههای دین مبین اسالم را بررسی میکنیم .چگونگی احیاء جایگاه کرامت زنان در آیات،
سؤال اصلی این پژوهش است .در همین راستا درصدد اثبات این فرضیه میباشد که مقام و
حقوق و کرامت زنان در اسالم تأمین و تضمین شده است.
با وجود کتب و مقاالت ارزشمند در این زمینه ،ولی به طور مستقل و مبسوط در باب
إحیاء حقوق و کرامت زن در پرتو اسالم ،اثر جامع و کامل و قابل مالحظهای تألیف نشده
است .در راستای موضوع مقاله ،محققان پژوهشهای فراوانی انجام دادهاند ،از جمله این آثار

میتوان به کتاب «زن در اسالم» ،نوشتهی «فریبا عالسوند»( )1390و کتاب «شخصیت و حقوق
زن در اسالم» ،نوشتهی «مهدی مهریزی»( )1380اشاره نمود؛ افزون بر کتابهای یاد شده،

میتوان به مقاالتی همچون «کرامت و جایگاه زن در نظام حقوقی اسالم» اثر «جمال
فرزندوحی» در فصلنامه پژوهشنامهی معارف قرآنی ،شمارهی  ،16و مقالهی «هویت و
کرامت انسانی زن در قرآن» نوشتهی «امیر جودی» و «سارا هادوی» در مجلهی بینات در

شماره  53و مقالهی دیگر با عنوان «مؤلفههای حفظ کرامت زن و نقش تربیتی آن در سبك
زندگی اسالمی» تألیف «علینقی فقیهی» در فصلنامهی علمی -پژوهشی پژوهشنامهی
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اسالمی زنان و خانواده شمارهی  24و مقالهی «کرامت و جایگاه زن در نظام حقوقی اسالم»
نگاشته شده توسط «حمید زکی» نیز میتوان اشاره کرد.

در این پژوهش سعی شده است که با بهرهگیری از آیات قرآن اثبات کنیم ،اسالم نظریات
تحقیرآمیزی که در مورد زنان وجود داشته منسوخ کرده است و در کرامت انسانی و کسب
ارزشهای معنوی بین زن و مرد ،تبعیض و تفاوت از نظر جنسیتی قائل نمیباشد .بدینرو
در دوبخش جایگاه کرامت زنان در دورهی جاهلیت و دورهی ظهور اسالم را بررسی میکنیم.

 .۱جایگاه زنان در دورهی جاهلیت
در دورهی جاهلیت اعراب ،منتها درجهی مظلومیت زن مشاهده میشود ،زیرا زنان،
گرفتار ننگآورترین بدبختیها و دچار سختترین مصیبتها گردیده بودند .کرامت و
شخصیت زن به وحشتناکترین صورت لگدمال میشد تا آنجا که دختران نوزاد را زنده زنده
در زیر خروارها خاک دفن میکردند .عرب جاهلی به دنیا آمدن دختران را شوم و مایهی
ننگ میدانستند وآن را از دوستان مخفی میکردند؛ گویا خانواده دختر جرمی مرتکب شده
است( .صدر )35-34 :1319 ،فرهنگی که بر جامعهی عرب عصر ظهور اسالم حاکم بود ،فرهنگی
اجتماعی ارزشی برای او جز این که بازیچهی مرد باشد ،نمیدیدند.
عرب در دوران جاهلیت ،براى زن استقاللى در زندگى قائل نبود و حرمت و شرافتى،
جز حرمتى که براى خاندان او بودند ،قائل نمیشدند .زنان در میان عرب ارث نمىبردند ،و
مانند یهود تعدد زوجات را بدون محدودیت جائز میشمردند و همچنین طالق را بدون هیچ
قیدی تجویز میکردند .زنان از خود اختیاری نداشتند و دختران را زنده به گور مىکردند.
عرب جاهلی هر گاه دخترى برایش متولد مىشد به فال بد گرفته و داشتن چنین فرزندى را
َ
ننگ مىدانست (رک :طباطبایی )267 /1374:2 ،به طورى که قرآن در اینباره مىفرمایدَ  :وإذا
ِ
َ
َ
َ
ْ ُ َ ُ ِّ
َْ
َُ ْ ُ ُ َ َ ُ
ُ ِّ َ َ ُ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ َّ
ْ َ ُ ه ُ
مي َ َْي َو َ
ل َو ْج ُه ُه ُم ْس َو ًّدا َو ُه َو كظ ٌ
وء ما بش َر ب ِه أمي ِسكه لَع هون أم يدسه ِف
ارى ِم َن الق ْوم ِمن س
بشر أحدُه باْلْنى ظ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ ِ
ِ
َ َ َ َ َي ْح ُ ُ َ
هَ
اب أال ساء ما كمون؛ در حالی که هر گاه به یکی از آنها بشارت دهند دختری نصیب تو
الُّت
ِ

شده صورتش (از فرط ناراحتی) سیاه میشود ،و مملو از خشم میگردد؛ از قوم و قبیله خود
بخاطر بشارت بدی که به او داده شده متواری میگردد (و نمیداند) آیا او را با قبول ننگ
نگهدارد ،یا در خاک پنهانش کند؟ چه بد حکمی

جایگاه کرامت زنان در آموزههای دین اسالم با تأکید بر آیات قرآن

در نهایت منحط بود به ویژه زن ،چنان در میان آنان خوار وحقیر شمرده میشد که در زندگی

میکنند؟!(نحل(58)16و)59
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عالمه طباطبایی در ذیل آیهی شریفه مینویسد:
«مقصود از «اسوداد وجه» و سیاه شدن روى ،به طور کنایه خشمناک شدن است
و «کظیم» به کسى گویند که اندوه و خشم خود را فرو ببرد.

(طباطبایی/2 :1374 ،

)267

این چنین قرآن کریم پدرانی را که دارای فرزند دختر میشدند و وجودشان آتشین و
غضبآلود میشد ،را با این واژگان تصویرگری مینماید .تصویرگری دیگر از عرب جاهلی
را میتوان در سورهی تکویر جستجو کرد که از عجیبترین و غمبارترین آیات قرآن است.
َ

ْ

ُ

َ

َ

َ

ُ َ

خداوند حکیم پس از بیان نشانههای روز قیامت میفرمایدَ  :و ِإذا اِل َ ْو ُء َدة ُسئل ْت بأ ِى ذنب ق ِتل ْت؛
ِ

ٍ

و در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سؤال شود :به کدامین گناه کشته شدند؟!

(تکویر(8)81و)9

بیتردید ،آن وقتی که علم و عقل از وجود آدمی رخت بربندد تاریکی و جهل جای آن
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را گرفته و حاصل آن کج روی و انحراف از حقیقت خواهد بود .در فرهنگ جاهلی همان
طور که در تاریخ و روایات آمده ،زن شوهر مرده ،جزء ارث محسوب میشد و ورثه ،او را
نیز مانند اموال میت به ارث مىبردند و در اینکه کدام یك از ورثه ،همسر میت را به ارث
ببرد رسم چنین بود که هرکس مىخواست ،جامهاى بر سر او مىانداخت و زن از آن او
مىشد ،یا با او ازدواج مىکرد و در غیراین صورت از او استفادهی مادى می نمود به نحوی
که یا او را شوهر میداد و مهریهاش را از آن خود میکرد و یا اگر خواستگارى نداشت زن
را درخانه نگه میداشت تا به مجرد فوت وی اموالش را به ارث ببرد .زنان نیز حق هیچ گونه
اعتراضی را نداشتند و تسلیم ظلم ناخواستهی مردان میشدند .خداوند سبحان زشتی این
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وف فإن ِكهتموهن فعىس
ر
ت ْعضلوه َّن لتذه ُبوا ب َب ْعض ما آَتت ُموه َّن إ
ٍ
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ِ
ِ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ًَ ً
َ َ ْ َ ُ َ ْ ً َ َ ْيج َ َ َّ
ُ
فيه خْيا كثْيا؛ اى کسانى که ایمان آوردهاید! براى شما حالل نیست که
أن تَِكهوا شيئا و عل اَّلل ِ

از زنان ،از روى اکراه (و ایجاد ناراحتى براى آنها )،ارث ببرید! و آنان را تحت فشار قرار
ندهید که قسمتى از آنچه را به آنها دادهاید (از مهر) ،تملك کنید! مگر اینکه آنها عمل زشت
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آشکارى انجام دهند .و با آنان ،بطور شایسته رفتار کنید! و اگر از آنها( ،به جهتى) کراهت
داشتید( ،فوراً تصمیم به جدایى نگیرید!) چه بسا چیزى خوشایند شما نباشد و خداوند خیر

فراوانى در آن قرار مىدهد!( نساء( )19)4و در ادامه خداوند حکیم میفرماید:
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فيه خ ْْيا كثْيا؛ آنان(زنان) رامجبور نکنید که از
ِكهتموهن فعىس أن تكرهوا شيئا و عل اَّلل ِ
ِ

حقوقشان بگذرند هر چند ممکن است از آن ها کراهت داشته باشید؛ به خاطر آن که خداوند
در این احقاق حق برای شما خیر فراوان قرار داده

است( نساء()19)4

َ ْ َ َ ْ ُُ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َُْْ ْ َ ُ
ُت إحداه َّن
خداوند سبحان در آیهای دیگر میفرماید :وإن أردت اس ِتبدال زوج مكان زوج وآَت
ِ
ِ
ٍ
ٍ
َْ
ً ًْ
َ َ ْ ُ ُ
ً
ْ َ َ ْ ُ ُ َ
ِقنط ًارا فال َتأخذوا ِمن ُه ش ْي ًئا أ َتأخذون ُه ُ ُْب َتانا َو ِإْثا ُم ِبينا؛ و اگر تصمیم گرفتید که همسر دیگرى به جاى

همسر خود انتخاب کنید ،و مال فراوانى (به عنوان مهر) به او پرداختهاید ،چیزى از آن را
پس نگیرید! آیا براى بازپس گرفتن مهر آنان ،به تهمت و گناه آشکار متوسل مىشوید؟!
(نساء()20)4

واژه قنطار در لغت مال کثیر اطالق میشود( .ابنمنظور ،بیتا )119 /5 :خداوند متعال این
مال بخشیده شده به همسر را با هر عنوانی اعم از مهریه ،صداق ،شیربها ،کابین و غیره
تأکید میفرماید که ذرهای از آن را مرد از زن خود پس نگیرد.

(رک :طباطبایی-253 /4 :1374 ،

 )257در حقیقت ،حضرت حق در این دو آیه به رفتارهای غلط و منحرف اعراب جاهلی
اشاره میفرماید و جوامع بشری را از این کار ناپسند و نابخردانه برحذر میدارد.
با ظهور دین اسالم ،زندگی زن وارد مرحلهی جدیدی گردید و در اثر تعلیمات احکام
اسالم ،زن از کلیهی حقوق فردی و اجتماعی خود برخوردار شد و در نظام حقوقی اسالم
برای هر یك از مرد و زن مطابق وظایف طبیعیشان در اجتماع ،حقوقی تعیین گردید.

 .۲جایگاه کرامت زنان در آموزههای اسالم
با ظهور اسالم ،جایگاه زنان نسبت به دورهی جاهلیت تغییر کرد و زنان از حقوق ویژهای
برخوردار شدند .بیشك معتبرترین منبع جهت بررسی جایگاه واالی زنان در اسالم را باید
از آیات صریح قرآن و روایات استفاده نمود .در این بخش نمونههایی از جایگاه کرامت زنان
از منظر آیات را بررسی میکنیم.

جایگاه کرامت زنان در آموزههای دین اسالم با تأکید بر آیات قرآن

مختص خود زن میداند و از آن جایى که گرفتن مهریه بدون رضایت زن ،بغى و ظلم است؛
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 .۲-۱برخورداری از نفخهی االهی
با توجه به آیات ،زن همچون مرد ،وجودش آراسته به نفخهی االهی است که خداوند
متعال ،از روح خویش در وجود آدم دمیده است و مالئکه را مورد خطاب قرار میدهد و
َ َ

ْ

َ َْ

َ َ

َ

َ َّ ُ ُ َ نفخ ُ
ت فيه م ْن ُروحي فق ُعوا ل ُه َساجد َ
ين؛ هنگامى که کار آن را به پایان رساندم،
میفرماید :فإذا سوْيه و
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ

و در او از روح خود دمیدم ،همگى براى او سجده کنید

(حجر()29)15

از جمله مسائلى که در قرآن کریم بیان شده موضوع خلقت زن و مرد است .قرآن با
کمال صراحت در آیات متعددى مىفرماید که زنان را از جنس مردان و از سرشتى نظیر
سرشت مردان آفریدهایم؛ در برخی از این آیه ها تصریح میشود که زن و مرد از «نفس
واحده» آفریده شدهاند که به نمونههایی از آن اشاره میشود:
َّ ْ

الف :خداوند در اولین آیات سورهی نسا میفرماید:
َ

َ َ

ً َ

َّ

َّ ُ ْ ُ ُ َّ
َ ه َّ
َ ََ
ُ ِّ
َّ
الن ُ
كم من
ياأيا
اس اتقوا َربمك ال ِذى خلق

َد َو خل َق ِم َنها َز ْو َج َها َو َبث ِم ُنه َما ِر َجاال ك ِث ًْيا َو ِن َس ًاء؛ ای مردم! از (مخالفت) پروردگارتان
نفس َواح
ِ ٍ
ٍ
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بپرهیزید! که همه شما را از یك انسان آفرید؛ و همسر او را (نیز) از جنس او خلق کرد؛ و

از آن دو ،مردان و زنان فراوانی (در روی زمین) منتشر ساخت
ب :در آیهی دیگر میفرماید:

او خدائی است که شما را از نفس واحدی آفرید و همسرش را نیز از جنس او قرار داد تا
در کنار او بیاساید

(اعراف()189)7

ج :در سورهی زمر اینچنین آمده است:

َ ُ
ُ ِّ َّ ْ
َ ََ
َد َُّث َج َع َل ِم َنها َز ْو َج َها؛
اح
كم من نفس َو
خلق
ِ
ٍ
ٍ

شما را از نفس واحدی آفرید ،و همسرش را از (باقیمانده گل) او خلق کرد

او

(زمر()6)39

موضع استدالل در آیات یاد شده عبارت «نفس واحهد» است .منظور از «نفس» به نحوی
که از لغت بر مىآید عین هر چیز و نفس چیزى است که انسان بواسطه آن انسان است .افراد
انسان از حیث «حقیقت» و «جنس» یك واقعیتند ،و با همهی کثرتى که دارند ،همه از یك
ریشه منشعب شدهاند ،مخصوصا از جمله:

ً َ ً
َ َ َّ
ث م ْن ُهما رجاال كثْيا َو ن ً
ساء
و ب ِ
ِ
ِ
ِ

 ...این معنا به

روشنى استفاده می شود که منظور کل بشر است که یا بدون واسطه (مانند هابیل و قابیل و
غیره) و یا با واسطه از نسل او هستند.
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(نساء()1)4

ُ َ
ُ َّ
ِّ َّ ْ
َ َ
َ ََ ُ
َد َو َج َع َل ِم ْنها َز ْو َج َها ِل َي ْسك َن ِإل َيها؛
اح
ه َو ال ِذى خلقكم من نفس و
ِ
ٍ
ٍ

(طباطبائی)135 /4 :1417 ،

در بیشتر تفاسیر

(فخررازی478 /9 :1420،؛ زمخشری461 /1 :1407 ،؛ ابوالفتحرازی234 /5 :1408 ،؛

طبرسی5 /3 :1372 ،؛ طبری150 /4 :1412 ،؛ میبدی )405 /2 :1371 ،تصریح شده است که مراد از
نفسواحده همان آدم است و خداوند ،همسرش حوا را از جزء بدن آدم آفریده است .البته
برخی مفسران (رک :طباطبایی )136 /4 :1374،تأکید کردهاند که مراد از «نفسواحده» ذات و
واقعیت عینی است که همهی انسانها ،از جمله نخستین زن از همان ذات و گوهر عینی
آفریده شدهاند( .رک :جوادیآملی )44 :1366 ،بنابراین نظریه ،بازهم زن و مرد از یك اصل و
حقیقت آفریده شدهاند و نفس آدمی هر آن چه باشد میان او و همسرش واحد است.
در ادامهی استدالل ،تعیین منظور از واژهی «مِن» در جملهی «خلق منها» و «جعل منها»
میباشد .آنچه مورد اختالفنظر واقع شده این است که آیا زن از مایهاى پستتر از مایهی
مرد آفریده شده و جنبهی طفیلى و چپی دارد یا آن که از خود وجود مستقلی داشته است؟
در این خصوص به دو دسته از روایات بر میخوریم:

طور مسند در کتاب عللالشرایع (ابنبابویه )17 :1380 ،و به طور مرسل در کتاب منالیحضره
الفقیه (همان )379 ،نقل کرده است که:
زرارةبن اعین از امامصادق سؤال کرد« :نزد ما مردمی هستند که میگویند خداوند
حوا را از بخش نهایی ضلع چپ آدم آفرید»؛ امامصادق فرمود« :خداوند از چنین نسبت،
هم منزه است و هم برتر از آن است ...آیا خداوند توان آن را نداشت که همسر آدم را از غیر
دنده او خلق کند ،تا بهانه به دست شناعتکنندگان دهد که بگویند بعضی از اجزای آدم با
بعض دیگر نکاح نمود» سپس فرمود« :خداوند بعد از آفرینش آدم ،حوا را به طور نوظهور
پدید

آورد( ».بحرانی ،بیتا)6 /23 :

پس لفظ «مِن» در آیات فوق (در عبارت «خلق منها» و «جعل منها») در معنای بعضیت
به کار رفته است .شیخطبرسی در کتاب مجمعالبیان این نظریه را به بیشتر مفسران نسبت
داده است( .طبرسی )39 /8 :1372 ،این معنا با متن کتاب مقدس که مورد قبول مسیحیان و
یهودیان است ،انطباق دارد ،که در بخشی از تورات آمده است:
خداوند خوابی گران برآدم مستولی گردانید تا بخفت و یکی از دندههایش را
گرفت و گوشت در جایش پر کرد ،و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته

جایگاه کرامت زنان در آموزههای دین اسالم با تأکید بر آیات قرآن

دسته اول :روایاتی هستند که خلقت حوا را از دندهی چپ آدم میدانند؛ شیخصدوق به
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بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد .و آدم گفت :همانا این است استخوانی
از استخوانهایم و گوشتی از گوشتهایم؛ از این سبب نساء نامیده شد زیرا که
از انسان گرفته شد.

(تورات ،سفرپیدایش)22:2 ،

گفتنی است که عالمه طباطبایی پس از بیان روایتی از عمروبن ابیالمقدم از پدرش و او
از امام ابیجعفر در زمینهی خلقت حوا از دندههای چپ آدم میفرماید:
«این روایات از اتقان سندی برخوردار نیستند هرچند در تورات همین مطلب
بیان شده است؛ اما این نحوهی آفرینش حوا گرچه امر محالی نیست ،ولی آیات
قرآن داللتی بر این امر ندارند.

(رک :طباطبایی)147 /1 :1374 ،

همچنین موافقت این روایت با متن تورات نیز مؤیدی بر این احتمال به حساب نمیآید؛
چنان که برخی پژوهشگران معتقدند که آفرینش زن از دندهی چپ مرد از آن تورات نیست،
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بلکه از اساطیر سومریان به تورات راه یافته است.

(گریمال)157 :1376 ،

دستهی دوم :روایاتی هستند که مضمونشان چنین است :خداوند حوا را از زیادی گل
مربوط به دندهی چپ آدم آفرید ،نه آنکه از بدن مرد ،زن را خلق کرده باشد.

(مجلسی ،بیتا:

 )101 /11در روایتی ،شخصی از امامباقر از مادهی اولیهی آفرینش حوا پرسید ،امام
نظر مردم معاصر خود را از پرسشکننده جویا شد و او رأی غالب آن زمان را که آفرینش
حوا از دندهی آدم بود ،به امام عرضه کرد امام ضمن انکار و تخطئه آن نظر فرمود:
«خداوند آدم را از گل و از باقی ماندهی آن گل ،حوا را آفرید»

(عیاشی215 /1380:1 ،؛ مجلسی،

بیتا)114 /11 :

حاصل آن که اگر روایات دستهی اول از معصومین صادر شده باشد ،آنها نیز به همین
معنا نظر داشتهاند ،یعنی این که حوا از همان جنس آدم آفریده شده است.
آیتاهلل جوادی آملی نیز ضمیر « ِمنْ» را در فقرهی «خلق منها» نشویّه میداند نه تبعیضیّه
و میفرماید:
«بر پایهی

« َو َخ َل َق منها َز َ
وجها»
ِ

خدای سبحان همسر آدم را نیز از همان حقیقت

واحد آفرید و آن حقیقت واحد انسانیت است ،نه باقیماندی گل آدم یا از عضوی

از اعضا یا از استخوان دندهی چپ او ،پس طبق ظاهر آیه ،خلقت هر دو از یك
حقیقت است؛ و روایات مبدأ بدنی را معیّن کردهاند.

(جوادیآملی)108 /17 :1375 ،

با بررسی دستهی دوم روایات درمییابیم که این دسته از روایات یا آیاتی که ناظر به
آفرینش دیگر انسانها هستند ،سازگارتر است و از سوی دیگر ،روایاتی که نظریهی اول
مفسران را تأیید میکند ،مضمونی را بهبار آورده که در عهد عتیق (تورات) آمده و قرآنکریم
در اینباره صراحتی ندارد؛ اما سخن این است که آیات شریفه ،در پی وحدت و یگانگی آدم
و حوا در حقیقت نفس انسانی است و خداوند از آفرینش مرد و زن به منزلهی دو جنس از
یك طینت ،اهدافی حکیمانه داشته است.
خلقت جسمانی حوا پس از خلقت آدم و حتی به وجود آمدن حوا از دندهی چپ آدم،
جایگاه ارزشی آفرینش زن را نفی نمیکند و از سویی دلیلی بر کرامت زن نیز نمیباشد؛ بلکه
برخورداری زن از نفخهی رحمانی و االهی را اثبات میکند .این آیات به خوبی روشن
پاداشی یکسان بدون کمترین تفاوت قائل میشود؛ گرچه بعضی از افراد گمان میکنند که
کفهی سنگین شخصیت برای مردان است و زنان چندان جایگاهی ندارند! ولی بدون شك
هیچگونه فرقی از نظر جنبههای انسانی و مقامات معنوی بین آنها نیست ،و اگر تفاوتی هست
در نظام جسمی و روحی میباشد و این تفاوتها برای ادامهی نظام جامعهی انسانی ضروری
است و آثار و پیامدهایی در بعضی از قوانین حقوقی زن و مرد ایجاد میکند.

(مکارم شیرازی،

)392 /11 :1374

بنابراین میتوان اینگونه گفت که مقصود از نفس واحده ،طینت آدم باشد و نه خود
آدم چنانکه برخی روایات بر این مضمون داللت میکنند( .رک :مجلسی ،بیتا )101 /11 :یعنی
آنکه نخستین زن و مرد از یك گوهر و اصل آفریده شدهاند و از یك جنساند ،نه از دو
جنس.
 .۲-۲تساوی اعمال زن و مرد

جایگاه کرامت زنان در آموزههای دین اسالم با تأکید بر آیات قرآن

میکند ،زن و مرد در کنار یکدیگر ،همچون دو کفهی ترازو هستند و خداوند برای هر دو

در مکتب وحی ،بزرگترین فضیلتها و منزلتهای انسانی ،بعد از اطاعت از خداوند و
پیامبراکرم ،تالش برای انجام عمل صالح است .زن و مرد مؤمنی که بر اساس دستورات
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خداوند سبحان ،اعمال صالح انجام میدهند ،در اجر و پاداش با هم برابرند؛ قرآن ،اعمال
صالحهی زنان را در آیات متععدی یادآور میشود که به ذکر چند آیه بسنده میشود:
َُ َ

الف :خداوند در سورهی نساء میفرماید:
َ

ُ ُ

ْ َ َّ َ

َ

ْ َ

َ

َ َ َ ُ
َ ُ ُ ْ
َ َ َ ْ َ ْ َ َّ ل َح
ْنى َو ه َو مؤ ِم ٌن
ات ِمن ذِك أ ْو أ
و من يعمل ِمن الصا ِ ِ
ٍ

َ ْ
َ الج َ ُ ُ َ
ون ن ِق ًْيا؛ و کسى که چیزى از اعمال صالح را انجام دهد ،خواه مرد
فأ ْولئك يدخلون نة و ال يظلم

باشد یا زن ،در حالى که ایمان داشته باشد ،چنان کسانى داخل بهشت مىشوند؛ و کمترین
ستمى به آنها نخواهد شد
با آوردن جملهی:

(نساء()124)4

َ َ َ ُْ
« ِم ْن ذِك أ ْو أْنى»
ٍ

حکم را عمومیت داده تا شامل مردان و زنان هر دو

بشود و اختصاص به مردان نداشته باشد.
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خداوند درخواست آنها را پذیرفت؛ (و فرمود ):من عمل هیچ عملکنندهاى از شما را ،زن

باشد یا مرد ،ضایع نخواهم کرد؛ شما همنوعید ،و از جنس یکدیگر! آنها که در راه خدا
هجرت کردند ،و از خانههاى خود بیرون رانده شدند و در راه من آزار دیدند ،و جنگ کردند
و کشته شدند ،بیقین گناهانشان را مىبخشم؛ و آنها را در باغهاى بهشتى ،که از زیر درختانش
نهرها جارى است ،وارد مىکنم .این پاداشى است از طرف خداوند؛ و بهترین پاداشها نزد
پروردگار است

(آلعمران()195)3

عالمه جوادی آملی در ذیل این آیه شریفه می نویسد:
«قرآنکریم با نفی تأثیر جنسیت میفرماید :خداوند عمل هیچ عاملی را ،خواه مرد
یا زن ،ضایع نمیکند .این سلب تفاوت از قبیل سالبه به انتفای موضوع است،
زیرا حقیقت انسان روح اوست که مجرّد و از ذکورت و انوثت منزّه است ،چنان
که در کسب کمالهای حقیقی و اعمال صالح ،نه مذکّر بودن شرط است و نه
مؤنث بودن مانع؛ و زن و مرد یکساناند و معیار برتری ،کرامت انسانی و تعالی
روحی
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(طباطبایی)88 /5 :1374 ،

َ
ُ
َ ْس َتج َ َ ُ ه ُ ْ َ ِّ َ ُ ُ َ َ َ
اب َل ْم َرهِب أىن ال أ ِضيع ع َمل ع ِمل ِّمنكم
ب :همچنین در سورهی آلعمران آمده است :فا
ٍ
ْ ُ
َ َ ُ
َ ََ ُ ْ َ ُ ُ ْ
ْ
ْ
ُ
َ َّ َ َ َ ْ ُ ْ
َ
ُ ُ ِّ
ِّمن َذِك أ ْو أ َ
اج ُروا َو أخر ُجوا ِمن ِد ََيُه َو أوذوا ىف سبيلى و قتلوا و ق ِتلوا
ْنى َب ْعضكم من َب ْعض فال ِذين ه
ِِ
ٍ
ِ
ِ ِ ِ
ٍ
َ
َ ُ َ ِّ َ َّ َ ْ ْ َ َّ ْ َ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ َّ
َّ َ َّ ُ َ ُ ُ ْ ُ َّ
ْ
ْ
تح َ ْ ْ َ ُ َ َ ً ِّ
ْ
َ
تج
اَّلل و اَّلل ِعنهد حسن الثواب؛
ْلكفرن عهُن سي
ند ِ
اِهت و ْلد ِخلهُن جن ٍ
ات ِرى ِمن تها اْلهنر ثوابا من ِع ِ
ِ

است( .جوادی آملی)715 /16 :1375 ،

بنابراین در قرآنکریم هیچ فرقى بین زن و مرد نیست ،بر خالف پندار غلط افکار جاهلی
و دیگر امم گذشته مانند یونان و مصر و هند که میپنداشتند برای زنان اصال عملى نیست و
اعمال صالحهی آنان پاداش ندارد و نیز بر خالف آنچه از یهودیان و مسیحیان به ظهور رسیده
که گفتهاند :زنان نزد خدا خوار و بیارزشند ،چون خلقتشان ناقص است؛ هر چه حرمت و
کرامت هست از آن مردان است؛ اما اسالم جوهر وجودی زن و مرد را از یك نوع میداند و
شدت و ضعف را در بعضی از صفات انسانیت میداند.
با این بیان روشن مىشود که رسیدن به هر درجه از کمال که براى یك صنف میسر و
مقدور است براى صنف دیگر نیز امکانپذیر است و یکى از مصادیق آن ،کماالت معنوی
است که از راه ایمان به خدا ،اطاعت ،و تقوا حاصل مىشود؛ در بیان این معنا بهترین کالم
و جامعترین و در عینحال کوتاهترین کالم همین عبارت:
َ َ َ ُْ

ُ ُ

ُ
َ ِّ
ْ ُ
ُ َ َ
عامل ِمنك ْم ِم ْن
أِن ال أ ِضيع ع َمل
ِ
ٍ

ذِك أ ْو أْنى َب ْعضك ْم ِم ْن َب ْع ٍض( آلعمران( )195)3است که داللت بر افاضهی رحمت الهی دارد و
ٍ

نمىگرداند ،پس در پیشگاه خداوند فرقى نیست بین عملى و عمل دیگر ،و عاملى و عامل
دیگر و چنان که از معنای آیه بر میآید خداوند دستیابی به کمال معنوی را برای مرد و زن
یکسان دانسته است.
 .۲-۳وجود مکملی زن
تفاوتهای تکوینی زن و مرد ،آن دو را در موقعیت متفاوت اما مکمل هم قرار میدهد.
مکمل بودن در این نگاه ،تناسبی سازگارانه میان نواقص و یا برتریهای هریك از زن و مرد
میباشد ،بهگونهای که این تمایزات همزیستی میان آنها را نشاط بخش و زمینهساز کشش
متقابل آن دو میشود .با توجه به این رابطه ،مکملبودن ،تأثیر شگرفی در حوزهی عمل هم
در عرصهی زندگی و هم برنامهریزی اجتماعی دارد و زمینهی کارآمدی ،تعاون و مشارکت
هردو جنس را در پویایی خانواده و اجتماع فراهم میسازد.
کریستین دلفی ،فمینیست فرانسوی معتقد است نظریهی تکمیل کنندگی (زن و مرد در

جایگاه کرامت زنان در آموزههای دین اسالم با تأکید بر آیات قرآن

رحمت خود را عمومیت داده و بیان میفرماید :بطور کلى عمل هیچ عاملى از شما را ضایع

قبال یکدیگر) که عبارت دیگری از "مناسب همبودن" است ،بخشی از مجموعهی عقاید
73

کلیتر است؛ نظریهای که ذاتگرایی( ،طبیعتگروی و باور تفاوتهای زیستشناختی) ثبات
ارزشها و طبیعیبودن ساختارها (نظیر ساختار خانواده) سازگار است( .دلفی)179-178 :1385 ،

به عبارت روشنتر ،وجود تفاوتهای طبیعی هدفمند میان زنان و مردان ،آنان را نیازمند
و مکمل یکدیگر قرار میدهد و میتواند مبنای نظام اخالقی و حقوقی قرار گیرد.

ً َ ُُ
َ ْ َ َ َ َ ُ
َُْ ُ َ ْ
َ ْ
آيات ِه أن خلق لك ْم ِم ْن أنف ِسك ْم أزواجا لت ْسكنوا
خداوند حکیم در سورهی روم میفرماید :و ِمن ِ
ِ
َ
َ َ
َ َ َْ ُ
َ ْ َ َ َ َّ ُ َ
َ َّ ً ْ َ ً َّ
ون؛ و از نشانههای او اینکه همسرانی
يات لقوم ْيفكر
إل ْيها َو َج َعل َبنك ْم م َودة َو َرْحة إن ِف ذلك َل
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ

از جنس خود شما برای شما آفرید ،تا در کنار آنها آرامش یابید ،و در میانتان مودت و رحمت
قرار داد ،در این نشانههایی است برای گروهی که تفکر میکنند

(روم()21)30

به هر حال ،زوجیت رابطهای طرفینی است که میتواند آثار مشترکی چون سکونت و
آرامش را به هریك از دو زوج ببخشد .طبرسی به صراحت میفرمایند« :این انس طرفینی
است»

(طبرسی470 /8 :1372 ،؛ زمخشری473 /3 :1407 ،؛ مکارمشیرازی)391 /16 :1374 ،
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عالمه طباطبایی ،از جمله مفسرانی است که نظریهی مکمل بودن زن و مرد را مطرح
نموده است .گرچه برخی نویسندگان و پژوهشگران معاصر نیز این نظریه را تأیید کردهاند.
ایشان در ذیل آیهی شریفه و برای اثبات این رابطه ،یعنی مکملیت طرفینی مبتنی بر آثار
زوجیت نکته های مهمی مطرح نمودهاند و میفرمایند:
«هریك از زن و مرد با دستگاه تناسلی خود به گونهای تجهیز شدهاند که فقط با
عنصر مقارن خود تمام و کامل میگردد .و از مجموع خصوصیات آن دو جنس،
امر تولد و تناسل محقق خواهد شد .پس هریك از آندو ،فی نفسه و به تنهایی
ناقص و محتاج به دیگری است و از مجموع آن دو است که واحد تامی پدیدار
میشود که می تواند زاد و ولد کند و نسل پایدار نماید .به همین خاطر نقص و
افتقار موجود باعث میشود که هریك به سوی دیگری حرکت و کشش داشته
باشد و زمانی که به او رسید به آرامش میرسد».

(طباطبایی)166 /16 :1374 ،

از این عبارت فهمیده میشود که عالمه ،رسیدن به آرامش را نتیجهی پیوند کاملی بر
مبنای زوجیت میان زن ومرد میدانند که قرار و کمال هردو در ازدواج محقق خواهد شد.
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مرحوم مطهری نیز با استفاده از مسأله «ضرورت تولیدمثل» زن و مرد را مکمل یکدیگر
میداند .ایشان با صراحت ،نظریهی استخدام و تابعیت (نظریهی سنتی غربی) و نظریهی تضاد
و تخاصم را انکار کردند .از نظر ایشان ،دستگاه عظیم خلقت برای آنکه به هدف خود که
بقای نوع است برسد ،دوجنس را واداشته که به یکدیگر تعاون و همکاری برسانند .این
همکاری و تعاون ،همگویی ،وحدت و اتحادی بین دو جنس ایجاد میکند .این اتحاد نیز از
آنجا ناشی میشود که دوجنس در طرح آفرینش طالب همزیستی با یکدیگرند .ابزار خلقت
برای اتحاد و پیوستگی ،تفاوتهای جسمانی و روحی است که میان آنان وجود دارد و همین
تفاوتهاست که آنان را بیشتر به یکدیگر جذب میکند.

(مطهری)184 -182 /11 :1376 ،

روایاتی با این نصوص که «زنان مایهی آرامش همسرانشان معرفی شدهاند» ما را به فهم
بیشتر آیات کمك میکنند .از جمله آنها در رسالهی حقوق امامسجاد آمده است« :حق
همسرت بر تو این است که بدانی خداوند او را مایهی انس و آرامشت قرار داده است .بدان
باشی.

(ابنشعبه حرانی)262 :1382 ،

شدت نیاز غریزی مردان به زنان موجب شده است تا زنان بیش از مردان مایهی آرامش
و سالمت روان همسران خویش باشند ،تأثیر مهم شوهران را بر سالمت روان زنانشان رد
نمیکند .امامسجاد در ادامهی حدیث میفرماید« :برای زنان نیز بر عهدهی تو حق مهربانی
و مؤانست است».

(همان)

مفسران با استفاده از آیهی  21سورهی روم ،بیشتر در تبیین ماهیت مکملیت زن و مرد
کوشیدهاند .دو تعبیر «لکم» و «من انفسکم» موجود در آیه بر این نکته داللت دارد که «لکم»
برای انتفاع و سودجستن میباشد و «من انفسکم» مشاکلت و همنوعی را ثابت میکند .پس
رابطهی یاد شده در عرصهی خانواده ،رابطهی مفید و سودمند به حال هردو جنس است و
باید هم باشد؛ همانگونه که مشاکلت در نوع نیز میتواند زمینهی طبیعی همبستگی خانوادگی
را فراهم سازد.

(آلوسی)35 /11 :1415 ،

در بیشتر موارد ،مفسران ،همجنسی را دلیل اصلی برای آرامش و محبت میان دو زوج
قرار داده اند.

جایگاه کرامت زنان در آموزههای دین اسالم با تأکید بر آیات قرآن

که این نعمتی برای تو از سوی خداوند است .پس بکوش که او را اکرام کنی و با وی مهربان
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آیه دیگری که برای اثبات مکملیت زن و مرد میتوان به آن استناد کرد ،آیهی 187
َ ُ

َْ ُ

َ

ْم َو أن ْ
ُت ل ٌ
سورهی بقره است که میفرمایدُ  :ه َّن ل ٌ
باس َُل َّن؛ آنها لباس شما هستند و شما
باس لك
ِ
ِ

لباس آنها(هردو زینت یکدیگر هستید و باعث حفظ یکدیگر)

(بقره()187)2

برخی مفسران آوردهاند تعابیری نظیر «لباس» و «زینت یکدیگر» ،به این معنا هستند که
هریك از زوجین با انجام وظایف زناشویی خود در قبال یکدیگر میتواند همسر خود را از
فسق و فحشا دور نگهدارند.

(رک :طباطبایی)44 /2 :1374 ،

این تفسیر کنایی زیبای قرآن بیانگر ارضای نیازهای عاطفی و غریزی در محدودهی
رابطهی زوجیت میشود که خود سبب عفت هریك از زوجین میشود .بنابراین ،هم زن و
هم شوهر از این جهت مکمل یکدیگرند.
از روایت زیر نیز میتوان برای اثبات این اثرگذاری دوجانبه بهره جست :پیامبراکرم
فرمودند« :هرکس ازدواج کند ،نصف دین خود را حفظ کرده است»
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(کلینی329 /5 :1369 ،؛

مجلسی ،بیتا)219 /100 :

ازدواج و همنشینی زن و مرد با یکدیگر از این جهت که هردو برای یکدیگر مفید فایده
هستند ،نظریهی مکملیت را نیز تأیید میکند .بنابراین از مجموع آیات و روایات ناظر به مفاد
آنها میتوان دربارهی نسبت بین زن و مرد و اهمیت ازدواج برای هردو جنس را اثبات نمود.

َْ ُ ْ َ
ْ ُ
َ
َ
ك ْم َو َّ
الصا ِلحي
خداوند در ضرورت ازدواج در سورهی نور میفرماید :و أن ِكحوا اْلياىم ِمن
ُ
ُ ُ
ْ َ ُ
ُ
اَّلل م ْن َف ْضله َو َّ ُ
راء ُي ْغ ُ َّ ُ
وُنا ف َق َ
اَّلل واس ٌع َع ٌ
م ْن عباد ْ
لمي؛ مردان و زنان بیهمسر را
ُك َو إ
مائك ْم ِإن يك
هُن ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ

همسر دهید و همچنین غالمان و کنیزان صالح و درستکارتان را ،اگر فقیر و تنگدست باشند

خداوند آنان را از فضل خود بینیاز میسازد ،خداوند واسع و آگاه است

(نور()32)24

احکام متقابلی که بین آن دو وجود دارد معلوم میشود که هردو جنس در خدمت دیگری
برطرف کنندهی نیازمندیهای یکدیگر و در نهایت برای تکمیل هم آفریده شدهاند.

نتیجه گیری
از مطالعهی وضع اسفبار زنان در عصر عرب جاهلی درمییابیم که زن فاقد کرامت
انسانی و ناتوان از کسب جایگاه ارزشی و معنوی بوده است .در این میان آموزههای اسالم
و نظام حقوقی اسالم ،تنها راه نجات زنان شناخته میشود که در پرتو بازگشت به سوی نور
و خورشید شریعت تابناک حضرت رسول میتوانند از گرداب ذلت و خواری نجات
یابند و جایگاه طبیعی و انسانی را بیابند و کرامت از دست رفتهی خود را به دست آورند.
به گونهای که در کرامت انسانی و کسب ارزشهای معنوی بین زن و مرد تبعیض و تفاوت
از نظر جنسیتی دیده نمیشود.
بنابر آنچه گذشت به خوبی معلوم گردید که زنان در اسالم مورد ستایش قرار گرفتهاند
و به خاطر کماالت مستحق برخوردای از حیات طیبه و اجر و پاداش همسان با مردان
میباشند و در تمام عرصههای زندگی از نگاه فلسفی ،حقوقی ،فرهنگی ،اجتماعی و
با بررسی آیات و روایات مربوط به جایگاه کرامت زنان ،به این نتیجه میرسیم که در
نظام فکری دین مبین اسالم ،زنان از مقام و منزلت ویژهای نظیر دارابودن از نفخهی رحمانی،
تساوی اعمال و مکمل بودن برای مرد ،برخوردار هستند و با توجه به اهمیت تساوی و
یکسانی اعمال زن و مرد در آیات و روایات ذکر شده ،تبعیضی از نظر جنسیتی مشاهده
نمیشود.
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خانوادگی در جایگاه طبیعی و ارزشهای اصلی و فطری خویش قرار گرفتهاند.
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فصلنامه داخلی علمی -تخصصی
گروه تفسیر و علوم قرآن جامعۀ الزهراء
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عوامل کرامت انسانی از دیدگاه قرآن و اعالمیه جهانی حقوق بشر

صغری نورافشان
محمدمهدی باباپور
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چکیده
در قرآن کریم کرامت انسان به دو قسم ذاتی و اکتسابی تقسیمشده و برای کرامت ذاتی از
عواملی چون آزادی اراده و اختیار ،تعقل و تفکر و سپس نفخهی رحمانی در وجود آدمی
و برای کرامت اکتسابی نیز از عواملی همچون :علم و معرفت ،تقوی ،اخالص ،توبه ،شهادت
در راه خدا ،یاد شده است ،ولی طراحان اسناد جهانی حقوق بشر که فقط از بُعد مادی و
دنیوی و فردی به انسان نظر دارد ،کرامت انسان را منحصر در قسم ذاتی دانسته و از عواملی
چون آزادی ،اختیار و اراده و امنیت را برای آن ذکر میکنند و پرواضح است که چنین
دیدگاهی نهتنها کرامت ابدی و اخروی او را نادیده میگیرد ،بلکه کرامت دنیوی و مادی او
را نیز به طور کامل تأمین نمیکند ،چنانچه وضعیت جهان غرب امروز به عیان در برابر
دیدگان ما است.
این مقاله با روش توصیف و تحلیل و با استفاده از منابع کتابخانهای عوامل ذاتی و اکتسابی
کرامت انسان را از دو دیدگاه قرآن و اسناد جهانی حقوق بشر مورد بررسی قرار داده است.
بارزترین نتیجهی این تحقیق این است که از دیدگاه حاکم بر تدوینکنندگان اسناد جهانی
حقوق بشر ،فقط بُعد مادی و دنیوی و فردی انسان مدنظرقرار گرفته و کرامت انسان منحصر
در ذاتی است و ازاینرو هیچسخنی از کرامتهای اکتسابی ماندگار و ابدی بهمیان نیاوردهاند.

کلیدواژه
اختیار ،اسناد جهانی ،امنیت ،آزادی ،حقوق بشر ،کرامت اکتسابی ،کرامت ذاتی.

 .1دانشپژوه سطح ،3تفسیر و علوم قرآن ،جامعةالزهراء،
 .2دانشیار ،علوم سیاسی ،دانشگاه شهید بهشتی
* تاریخ دریافت1397/05/15 :

Noorafshan14@Gmail.com
M-babapour@sbu.ac.ir
تاریخ تأیید1397/05/28 :

مقدمه
خداوند کریم از ابتدای خلقت عمالً به تکریم و بزرگداشت مقام انسان ،که سنگ بنای
تمامی مباحث حقوق بشری است ،اهتمام داشته و در کلمات گوهربار وحیانی نیز مکرر به
این مهم پرداخته است ،لکن بشر غربی پس از تجربهکردن سالیان طوالنی بیراههرفت ،اکنون
در عصر حاضر به این نتیجه رسیده که باید به کرامت انسان پرداخته و برای نیل به این
مطلب ،به صدور اعالمیهی جهانی حقوق بشر اقدام کرده است ،هرچند دیدگاه جامع قرآن
با دیدگاه مادی تدوینکنندگان اسناد جهانی حقوق بشر نسبت به پدیدهی کرامت انسانی،
بسیار متفاوت است و این تفاوت نیز ناشی از نگرشهای متفاوت انسانشناسانه است ،این
نوشتار بهدنبال استخراج عوامل کرامت انسانی از دو دیدگاه قرآن و اسناد جهانی حقوق بشر
و سپس مقایسهی آن دو خواهد بود.

 .۱عوامل کرامت انسانی از دیدگاه قرآن
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با توجه به اینکه برای کرامت انسانی از منظر قرآن کریم اقسامی وجود دارد که مهمترین
آن تقسیمات عبارت است از :تقسیم کرامت انسانی به کرامت ذاتی و اکتسابی ،ازاینرو الزم
است که ریشهیابی و استخراج عوامل و اسباب هر قسمی از اقسام کرامت را بصورت مجزا
و مستقل دنبال کنیم.
 .۱-۱عوامل کرامت ذاتی
کرامتی را که قرآن کریم برای انسان قائلشده ،براساس یك امر قراردادی و اعتباری
نیست ،بلکه براساس یك امر هستیشناختی و اصیل است که منشأ برای خلقت بشری است
و در واقع تمام کرامتهای ذاتی انسان از این دیدگاه به ذات مقدّس خدای تعالی بازمیگردد.
بهعبارت دیگر همهی جلوههای کرامت ذاتی انسان ،خدادادی است که بهواسطهی اعطای
ُ

َ ُ

ُ
ْ
ون آنها را ایجاد فرموده
مواهبی به انسان ،او را تکریم کرده است و با خطاب كن ف َيك

است ،که ذیالً به برخی از آن مواهب اشاره میکنیم:
 .۱-۱-۱آزادی اراده و اختیار
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یکی از بنیانهای اساسی برای کرامت ذاتی انسان ،عبارت از آزادی اراده و اختیاری است
که خدای تعالی به بشر داده است ،چنانچه قرآن کریم تصریح میفرماید که:

َّ َ َ ْ َ ُ َّ َ
السبيل
إنا هديناه
ِ
ِ

َُ

َ

إ َّما شاك ًرا َوإ َّما كف ً
ورا؛ ما راه را به او نشان دادیم ،خواه شاکر باشد (و بپذیرد) یا ناسپاس
ِ
ِ
ِ

(انسان( )3)76خدای متعال در این آیهی شریفه به آزادی اراده و اختیار آدمی تصریح کرده و
فرموده که ما راه را ،از بیراهه به انسان نشان دادیم و او خود اراده دارد که کدامیك را
انتخاب و اختیار کند ،و یا در آیهی شریفهی دیگر میفرماید:
َْ ُ

َّ َّ َ
َ
إن َ
ْي َما بق ْوم َح ََّّت ُي َغ ِّ ُ
اَّلل ال ُي َغ ِّ ُ
ْيوا
ِ
ِ ٍ

َما بأنف ِس ِه ْم؛ خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملتى) را تغییر نمىدهد ،مگر آنکه آنان آنچه را در
ِ

خودشان است تغییر دهند

(رعد()11)13

خدای متعال علیرغم اینکه تمامی آنچه که الزم است برای سعادت انسان بیان کرده،
ولی در عین حال میفرماید سرنوشت انسانها را به خود آنها واگذار کردهایم تا چه چیزی
را اراده کرده و در زندگی دنیا دنبال کنند .و این همان عطیهی کمنظیر الهی به آدمی است که
بهوسیلهی آن ،انسان از بسیاری موجودات عالم ممتاز گردیده است و همین نعمت بزرگ
آزادی و اختیار که سبب امتیاز انسان شده ،از جملهی مهمترین عوامل تکریم انسان و کرامت
ذاتی او محسوب میگردد.
نهتنها خودش در خلقتش غایتی را دنبال میکند ،بلکه او خود غایت جهان هستی محسوب
میگردد ،او با آزادی ارادهای که دارد به کلّ خلقت و هستی مفهوم بخشیده است و ازهمینرو
است که خدای متعال پس از آفرینش انسان ،خود و فعل خود را چنین تحسین میکند:
َ
ار َك َّ ُ
ف َت َب َ
اَّلل

َ

َْ

ْ َ ُ الخ َ
ي؛ پس بزرگ است خدایى که بهترین آفرینندگان است
أحسن ال ِق
ِ

(مؤمنون( )14)23یعنی وقتی انسانی با این ویژگیها را آفریده ،خود را احسن الخالقین خواند.
بهترین تأیید برای این مدعا که آزادی اراده و اختیار انسان بهمنزلهی یکی از پایهها و عوامل
مهم کرامت انسانی است ،حدیثی است که ذیالً نقل میکنیم:
پیامبرخدا میفرمایند« :هیچ چیز نزد خدا گرامیتر از فرزند آدم نیست ».عرض شد:
«اى پیامبر خدا! حتّى فرشتگان؟!» فرمود« :فرشتگان ،بسان خورشید و ماه ،مجبورند».

(المتقی

الهندی)192 /1 :1419 ،

بنابراین با توجه به بیان ارزشمند رسولخدا انسان از فرشتگان نیز ارزشمندتر است،
بهدلیل ویژگی خاصی که خداوند در اختیار آنان نهاده است و آن اراده و اختیار است.
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همین عطیهی بزرگ الهی نشان میدهد که انسان موجودی هدفمند و غایتمند است و
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 .۱-۱-۲برخورداری از قدرت تعقّل و تفکّر

آدمی بهواسطهی نیروی ذاتی و خدادادی خویش قادر است بیندیشد و نیك را از بد و
شایست را از ناشایست تمییز داده و سپس در مقام عمل تصمیم بگیرد که کدامین رفتار را
انجام دهد؛ با این نیروی خدادادی ،انسان توانسته است که نهتنها به زندگی خویش به
شایستگی سامان ببخشد ،بلکه با وضع قوانین و مقرّراتی در حیطهی فهم و عقل خویش،
بسیاری از شایستهها و ارزشها را در جهان نهادینه کند.
قرآن از این عطیهی الهی بهعنوان اسبابی که انسان را از سایر جانداران و موجودات در
این عالم فضیلت و برتری بخشیده یاد میکند ،آنجا که میفرماید:
ْ

َْ

َْ ُْ

َّ

َ َّ ْ َ ُ ْ َ َ َ

ْ

َ ََْ َ ْ

ً

َ َ َ َ َْ ُْ
َ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ
ِكمنا َبي آدم َوْحلناُه
ولقد
ِ

َ ِّ َ لب ْح َ َ َ
َ
ِّ َ
ات َوفضلناُه لَع ك ِثْي ِ َِّمن خلقنا تف ِضيال؛ ما بنىآدم را گرامى داشتیم و
ِِف الَب وا ِر ورزقناُه ِمن الطيب ِ
ٍ

آنها را در خشکى و دریا (بر مرکبهاى راهوار) حمل کردیم ،و از انواع روزیهاى پاکیزه

به آنها روزى دادیم ،و بر بسیارى از خلق خود برترى بخشیدیم
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(اسراء()70)17

از ظاهر آیهی شریفه بهخوبی استفاده میشود که خداوند از بین تمامی اسباب و عواملی
که سبب تکریم آدمی شدهاند ،دست بر تفضیل انسان بر سایر مخلوقات گذاشته و این در
َّ

حالی است که بسیاری از مفسّران شیعی و اهل سنت فضلناُه در این آیهی شریفه را
همان قوهی تعقّل و تفکّر دانستهاند .چنانکه عالمه طباطبایی در المیزان مینویسد:
«انسان در میان سایر موجودات عالم ،خصوصیتى دارد که در دیگران نیست ،و
آن داشتن نعمت عقل است».

(طباطبایی)217 /13 :1374 ،

و نیز ابنعطیه اندلسی در تفسیر خود مینویسد:
«همانا تکریم و تفضیل انسانها بهواسطهی عقلی است که انسان بهوسیلهی آن
مالك حیوانات شده و بهوسیلهی آن خدای خویش را شناخته و کالم او را درک
میکند و به نعمتهای او دست پیدا میکند».

(اندلسی ،بیتا)473 /3 :

قرآن در آیهی فوق کرامت و فضیلت انسان را به بهرهمندبودن از قوهی تعقل و تفکر
میداند؛ همچنین قرآنکریم در بسیاری از مواضع مردم را به بهرهمندی و استفاده از ابزار عقل
و فکر ترغیب و کسانی را که از این عطیهی الهی استفاده نمیکنند ،مورد سرزنش و مذمت
ََ

ُ

َ َّ ُ

ُ

َ
َ
َ
َ
ون
قرار داده است .عباراتی چون أفال ت ْع ِقلون( بقره( ،)44)2ل َعلك ْم ت ْع ِقل

(بقره()247)2

شاهد بر این مدعا هستند .از همهی اینها شدیدتر اینکه قرآن انسانی را که از عنصر عقل و
خردورزی خویش بهره نگیرد ،از حیوانات پستتر و مستحق عذاب دوزخ دانسته و
ْ
َ َْ َ ُ َ َ َُ َ ْ ُ ٌ َ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ
ْ
َ ُ
َ َ َُ
میفرمایدَ  :ولقد ذ َرأنا لجه َ
ْيا م َن الج ِّن َواْل ْنس َُل ْم ُقل ٌ
َّن كث ً
وب ال يفقهون ُبا َوَل ْم أعي ال ُ ُْي ِص ُرون ُبا َوَل ْم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ٌ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ َْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ه ُ َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ
آذان ال يسمعون ُبا أول ِئك َكْلنعام بل ُه أضل أول ِئك ُه الغ ِافلونه؛ به یقین ،گروه بسیارى از جن و انس
ِ
ِ

را براى دوزخ آفریدیم؛ آنها دلها [عقلهایی] دارند که با آن (اندیشه نمىکنند ،و)

نمىفهمند؛ و چشمانى که با آن نمىبینند؛ و گوشهایى که با آن نمىشنوند؛ آنها همچون
چهارپایانند؛ بلکه گمراهتر! اینان همان غافالنند (چراکه با داشتن همهگونه امکانات هدایت،
باز هم گمراهاند

(اعراف()179)7

و در روایتی امیرالمؤمنین میفرمایند« :یك لحظه فکرکردن بهتر از شصت سال عبادت
است».

(جزائری)331 /2 :1417 ،

ثوابهای شگفتآوری که در روایات برای تعقل ذکرشده است ،بهخاطر آن است که
انسان میتواند با اندکی تفکر و تأمل ،سعادت دنیا و آخرت خویش را تأمین نماید ،چنانچه
عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان مینویسد:
«اگر کتاب الهی را بهگونهای کامل تفحص کرده و در آیاتش دقت شود ،بیش از
سیصد آیه وجود دارد که مردم را به تفکر و تذکر و تعقل دعوت کرده است».
(طباطبایی)255 /5 :1417 ،

با توجه به آنچه ذکر شد ،بهخوبی میتوان به این نتیجه دست یافت که آن همه تأکید و
سفارش بر بهرهگیری از قوهی تعقل و تفکر بهخاطر آن است که اساساً کرامت انسانی با این
عنصر تحققیافته و استمرار پیدا میکند.
 .۱-۱-۳برخورداری از نفخهی رحمانی

از دیدگاه قرآن ،کرامت ذاتی انسان فقط بهخاطر وجود عواملی چون آزادی اراده و اختیار
و یا قدرت تعقل و تفکر نیست؛ بلکه مهمترین عامل کرامت ذاتی انسان همانا نفخهی الهی

عوامل کرامت انسانی از دیدگاه قرآن و اعالمیه جهانی حقوق بشر

محرومیت از فضیلت تفکر نیز شقاوت انسان را در پی خواهد داشت.

و رحمانی است که خالق قادر ،از روح خودش ،در وجود آدمی دمیده است .آنجا که
َ َ

ْ

َ َْ

َ َ

َ

َ َّ ُ ُ َ نفخ ُ
ت فيه م ْن ُروحي فق ُعوا ل ُه َساجد َ
ين؛
فرشتگان را مخاطب قرار داده و میفرماید :فإذا سوْيه و
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
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هنگامى که کار آن را به پایان رساندم ،و در او از روح خود (یك روح شایسته و بزرگ)
دمیدم ،همگى براى او سجده کنید( حجر( )29)15و همان سبب شد تا فرشتگان بر انسان
سجده کنند و آدمی با این روح الهی که در او دمیده شده ،قابلیتهایی پیدا کرده تا اموری
چون امانتداری ،علم و معرفت ،و سرانجام مقام خلیفةاللهی ،به او سپرده شود ،که هریك
از این مقامات جلوهای از تکریم انسان هستند و او را از دیگر موجودات عالم ممتاز میکنند.
بنابراین مهمترین عوامل کرامت ذاتی که قرآن کریم به آنها اشاره کرده است ،ابتدا وجود
نفخهی رحمانی و سپس عنصر اراده و اختیار و در نهایت برخورداری انسان از قدرت تعقل
و تفکر است.
 .۱-۲عوامل کرامت اکتسابی از دیدگاه قرآن
کرامت اکتسابی ،کرامتی است که انسان در پرتو تالش و کوشش در مسیر تعالی و
عبودیت و بندگی میتواند به آن دست یافته و آن را کسب نماید؛ پس تنها عامل دستیابی
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به این قسم از کرامت ،تالش و کوششی است که انسان به مدد قوهی خدادادی تعقل و اراده
َ

َ

ْ ْ

َّ

و اختیار انجام میدهد ،همانطور که خداوند متعال میفرمایدَ  :وأ ْن ل ْي َس ِلْلن َس ِان ِإال َما َس َعى؛ و
ِ

اینکه براى انسان بهرهاى جز سعى و کوشش او نیست( نجم( )39)53اکنون الزم است جلوهها

و مصادیق تالش و کوشش را در راستای کسب کرامت ،بررسی نماییم.
 .۱-۲-۱علم و معرفت
با توجه به اینکه تمامی افعال و رفتارهای آدمی براساس معرفتی است که در آن زمینه
برایش حاصل گشته و اگر چنانچه انسان نسبت به موضوع یا مطلبی هیچگونه معرفتی نداشته
باشد ،کمترین فعالیتی را در راستای نیل به آن ،انجام نخواهد داد؛ پس عنصر معرفت ،زیربنای
تمامی فعالیتها و تالشهای انسانی است .لذا معرفت ،اساس کرامت و تقوی و عمل صالح
است ،چنانچه عالمه جوادیآملی مینویسد:
«اگر تقوا بهعنوان اصل و ریشهی کرامت شمرده شد ،ریشهی وسطی است ،نه
ریشهی نهایی ،زیرا در ریشهیابی مسائل به معرفت میرسیم و میبینیم که اصل
و ریشهی همهی این امور ،معرفت است ،چون عمل صالح را هم معرفت احیاء
میکند ،پس انسان تا عالم و آگاه نباشد ،نه بهدنبال عمل صالح میرود و نه کیفیت

عمل را به حدّ اخالص میرساند ،با تحلیل این آیات معلوم میگردد که مبدأ
اصیل کرامت انسان ،همانا معرفت صحیح و عمل صالح اوست و این نتیجه
بهعنوان اصل کلّی اعالم میشود».

(جوادیآملی)151 :1376 ،

ازاینرو اولین آیاتی که از قرآن کریم نازل گردید ،سخن از خواندن با نام پروردگار و
سخن از علم و معرفت به میان آورد ،تا اینکه سنگ بنای حرکت آدمی در مسیر رشد و کمال
َّ ْ ْ

َ

َ

و تعالی را بنا نهد .چنانچه فرمودَ  :ع ََل ِاْلن َس َان َما ّْل َي ْع َْل؛ آموخت به انسان آنچه نمیدانست
(علق( )5)96چنانچه فلسفهی بعثت پیامبران الهی را نیز تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت میداند:

ُ
ُ َّ
ُ َ ِّ ْ ُ ِّ ُ ْ
َ ْ َ ُ
َ َ ْ ْ
َ
ْ ِّ َ ُ ً ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ
َ َ ُ ُ
اب َوالحك َمة َوإن َكُنا ِم ْن
كت
ه َو ال ِذي َب َعث ِف اْلم ِّيي َرسوال ِمهُن ْيلو علِهي آي ِات ِه َويزك
ِهي ويعلمهم ال ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ
َ َ ُ
ي؛ او کسى است که در میان جمعیت درس نخوانده ،رسولى از خودشان
ق ْبل ل ِفي ضالل مب
ٍ ِ ٍ

برانگیخت که آیاتش را بر آنها مىخواند و آنها را تزکیه مىکند و به آنان کتاب (قرآن) و

حکمت مىآموزد ،هرچند پیش از آن در گمراهى آشکارى بودند

(جمعه()2)62

آنچه الزم است رسیدگی شود پاسخ به این پرسش است که معرفت به چه چیزی الزم است
تا باعث حرکت انسان بهسوی کرامتهای اکتسابی شود؟
در پاسخ باید گفت که برای تحصیل کرامتهای بیشتر ،معرفت بر سه امر اساسی،
انگیزهساز است :نخست :معرفت به نفس ،دوم :معرفت به ربّ ،سوم :معرفت به معاد و
زندهشدن دوباره در روز قیامت.
نخست :معرفت به نفس

آنچه از آیات قرآنی و روایات امامانمعصوم میتوان در خصوص معرفت نفس
برداشت کرد ،این است که مهمترین و بلندترین گامی که انسان در مسیر معرفت و سپس
نیل به کماالت و کرامت خویش میتواند بردارد ،همانا معرفت نفس است.
َّ

خداوند متعال در سورهی مبارکهی فصلت میفرماید:
َّ

َ َ َّ

ْ

َ َ

ْ

َ َ َّ َ َ ُ

َ

َ

ْ َ
َُْ
ْ َ َ
َ ُ
سُنِهي آي ِاتنا ِف اَلفاق َوِف أنف ِسه ْم
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ

َ ََ َ َ
حَّت يتب
ي َُل ْم أن ُهال َح هق أ َو ّْل َيك ِف ب َر ِّبك أن ُه لَع ك ِّل ش ْي ٍء ش ِه ٌيد؛ بهزودى نشانههاى خود را در اطراف
ِ

جهان و در درون جانشان به آنها نشان مىدهیم تا براى آنان آشکار گردد که او حق است؛
آیا کافى نیست که پروردگارت بر همه چیز شاهد و گواه است؟!

(فصلت()53)41

عوامل کرامت انسانی از دیدگاه قرآن و اعالمیه جهانی حقوق بشر

با این بیان ،اهمیت و جایگاه علم و معرفت و حکمت بهخوبی روشن میگردد ،لکن
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و نیز در سورهی مبارکهی ذاریات میفرماید:

ْ َ
َْ ُ ُ ََ َ
َ
َ ٌ ُْ
وق ِني َوِف أنف ِسك ْم أفال
َ وِف اْل ْر
ض آيات ِللم ِ
ِ
ِ
ِ

ُْ ُ َ
ون؛ و در زمین آیاتى براى جویندگان یقین است ،و در وجود خود شما (نیز آیاتى
تب ِصر

است)؛ آیا نمىبینید؟!

(ذاریات()21-20)51

در این آیات شریفه خداوند متعال دو راه اساسی را برای وصول به معرفت بیان کرده:
یکی سیر آفاقی و دیگری سیر انفسی.

بالنفس ا َنف ُع َ َ
همچنین امیرالمؤمنین میفرمایدَ « :الم َ
عرف ُة َ
المعرفتین»

(محمدیریشهری،

 /8 :1379ح  )12199یعنی از آن دو راهی که در آیات قرآنی ذکر شده ،سیر انفسی سودمندتر
از سیر آفاقی است.
اگر انسان به عوالم وجودی خویش توجه کند ،بهخوبی میتواند بفهمد که این همه نظم
در اجزاء بدن او نمیتواند زاییدهی طبیعت بیشعور و بیاراده باشد ،ازاینرو به وجود خالقی
عالم و قادر پی میبرد ،و از سوی دیگر به ضعف و زبونی خود و فقر خود نسبت به پروردگار
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َ

َّ

َْ ُ ُْ َ

َ

ِ

(همگى) نیازمند به خدائید؛ تنها خداوند است که بىنیاز و شایسته هرگونه حمد و ستایش
است( فاطر( )15)35اینجاست که انسان خود را موجودی مسئول در برابر پروردگار خویش
مییابد.
ب
دوم :معرفت به ر ّ

معرفت خدای متعال باالترین معارف است .چنانچه امیرالمؤمنین میفرماید« :هرکس
خدا را شناخت ،معرفتش کامل گشت( ».محمدیریشهری /8 :1379 ،ح  )12234و اساساً شناخت
خدای متعال که از طریق شناخت نفس ،برای انسان بهصورت علم حضوری قابل دسترسی
است ،باعث میشود تا انسان در خلوت و جلوت ،خدای خود را ناظر رفتارهای خود بداند
و هیچگاه خود را تنها و جدای از او نمیبیند ،تا به فکر ارتکاب زشتیها و سقوط به درههای
لئامت و پستی و فرومایگی بیفتد .حاصل اینکه ایمان بهوجود خدای متعال و معرفت به
اوصاف کمالیهی اوست که انسان را در مسیر تعالی و کسب فضایل و ترک رذایل میکشاند
و از این رهگذر میتواند به اکتساب کرامتهای بیشتر بپردازد.

88

َْ

ْ

َّ
َ هَ
اَّلل َو َّ ُ
ُ
ُ
َ ُ
اَّلل ُه َو الغ هِن ال َح ِم ُيد؛ اى مردم شما
خویش واقف میگردد که :يا أيا الناس أنُت الفقراء ِإَل ِ

سوم :معرفت به معاد و زندهشدن

بدون تردید اگر انسان از طریق خویشتنشناسی به خدای خود معرفت پیدا کرد ،ولی
خود را پاسخگوی رفتار و اعمال خود نداند ،باز هم ممکن است در مسیر کماالت و تعالی
یا کُند و سست و یا منحرف گردد؛ ولی وقتی اعتقاد و باور به زندهشدن بعد از مرگ و
حساب و کتاب دقیق الهی پیدا کرد و دانست که:
َ

َ

ْ َْ َ
َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ ْ ً َ ُ َ َ
ْيا ي َره َوم ْن ي ْع َمل ِمثقال
فمن يعمل ِمثقال ذر ٍة خ

ذ َّر ٍة ش ًّرا َي َر ُه؛ پس هرکس هموزن ذرهاى کار خیر انجام دهد آن را مىبیند و هرکس هموزن

ذرهاى کار بد کرده آن را مىبیند( زلزال( )8-7)99انگیزهای صدها برابر قویتر برای طی
مراتب کمال و رسیدن به کرامتهای باالتر را پیدا خواهد کرد.
حاصل سخن آنکه انسان به دور از هر معرفتی ،هیچگاه از حصار تن و جاذبههای نفسانی
نمیتواند خود را خالص کرده و پا در مسیر تعالی و کمال گذاشته ،تا کرامتهای اکتسابی
که نیازمند مجاهده و تالش و کوشش و ارادهای محکم هستند را بدست بیاورد.
 .۱-۲-۲تقواپیشهگی

کرامت اکتسابی از دیدگاه قرآن است ،چنانچه خداوند متعال در سورهی مبارکهی حجرات
ُ ُ ً َ ََ َ ََ ُ
َّ َ ْ
َ َ ه َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ
َ ُْ ْ َ
اك ْم شعوبا وقبائل لتع َ
ارفوا إن أك َرممك ِعند
میفرماید :يا أيا الناس إنا خلقناكم ِمن ذِك وأْنى وجعلن
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َّ َ ْ َ ُ
َ
اك ْم إ َّن َّ َ
ٌ
اَّلل َع ِل ٌمي خبْي؛ اى مردم! ما شما را از یك مرد و زن آفریدیم و شما را تیرهها و
اَّلل أتق
ِ
ِ
ِ

قبیلهها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ (اینها مالک امتیاز نیست )،گرامىترین شما نزد
خداوند با تقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است!( حجرات( )13)49این آیه تصریح
میکند که گرامیترین و با کرامتترین شما نزد خداوند متعال کسی است که از تقوای
بیشتری برخوردار باشد.
عالمه طباطبایی در ذیل آیهی شریفه میفرماید:
«این فطرت و جبلت در هر انسانی است که بهدنبال کمالی میگردد که با داشتن
آن از دیگران ممتاز شود ،در بین اقران خود دارای شرافت و کرامتی خاص گردد،
و از آن جایی که عامهی مردم دل بستگیشان به زندگی مادی دنیا است ،قهر ًا
این امتیاز و کرامت را در همان مزایای زندگی دنیا ،یعنی در مال و جمال و
حسب و نسب و امثال آن جستوجو میکنند و همهی تالش و توان خود را در

عوامل کرامت انسانی از دیدگاه قرآن و اعالمیه جهانی حقوق بشر

بعد از معرفت به نفس و رب وحصول ایمان به مبدأ و معاد ،اساسیترین عامل برای
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طلب و بهدست آوردن آن بهکار میگیرند ،تا با آن به دیگران فخر بفروشند و
بلندی و سروری کسب کنند .درحالیکه اینگونه مزایا ،مزیّتهای موهوم و خالی
از حقیقت است و ذرهای از شرف و کرامت به آنان نمیدهد ،و او را تا مرحلهی
شقاوت و هالکت ساقط میکند ،آن مزیتی که مزیت حقیقی است و آدمی را باال
میبرد و به سعادت حقیقیاش که همان زندگی طیّبه و ابدی در جوار رحمت
پروردگار است ،میرساند ،عبارت است از تقوا و پروای از خدا .آری تنها و تنها
وسیله برای رسیدن به سعادت آخرت ،همان تقواست که به طفیل سعادت
آخرت ،سعادت دنیا را هم تأمین میکند و لذا خدای تعالی فرموده:
ْ

ْ

َ

َ

َ

ْ

ُ ُ َ
تريدون

َ َ ُ
َ َ َ ه َ َّ ُ ُ ُ
َّ ْ َ َّ
الز ِاد َّالتقوى و وقتی
اَّلل يريد اَل ِخ َرة و نیز فرموده :تز َّودوا فإن خْي
عرض الدنيا و
ِ

یگانه مزیت ،تقوا باشد ،قهراً گرامیترین مردم نزد خدا باتقواترین ایشان است؛
همچنانکه در آیهی مورد بحث همین را فرموده ،تقوا یك مزیت واقعی و حقیقت
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است ،نه آن مزایایی که انسانها برای خود مایهی کرامت و شرف قرار دادهاند».
(طباطبایی.)488 /18 :1417 ،

یکی دیگر از ویژگیهای تقوا بهعنوان یك مزیت ،آن است که مزایای مادی و دنیوی
همیشه با نوعی تزاحم و جنگ و جدال برای انسان حاصل میشوند ،ولی تقوا در عینحالیکه
مزیت و افتخاری است ،لکن برای پیشیگرفتن از دیگران نهتنها نیازمند هیچگونه
خصومتورزی با دیگران نیست ،بلکه جز با دلسوزی برای خود و دیگران اصالً بهدست
نمیآید ،و انسان باید از اعماق جان خویش متقی باشد و اهل پارسایی باشد تا بهمرتبهی
َ ْ

ُْ ْ

َ َّ
ََ
اَّلل» دست پیدا کند ،و صرف لقلقهی زبان و ادعای آن مسلّم کافی نیست و
«أكرممك ِعند ِ
َ

شاید ازهمینرو است که آیهی شریفه با این جمله تمام میشود إ َّن َّ َ
اَّلل َع ٌ
لمي خ ٌ
بْي یعنی
ِ

خداوند متعال پرهیزکاران را بهخوبی میشناسد و از درجهی تقوا و خلوص نیت و پاکی و
صفای آنها آگاه است ،و آنها را بر طبق علم خود گرامی میدارد و پاداش میدهد ،مدعیان
دروغین را نیز میشناسد و کیفر میدهد.

عالمه جوادیآملی میفرماید:
«خداوند متعال در قرآن کریم ،تقوا را تنها محور کرامت برمیشمارد ،تقوا خود
محصول معرفت و عمل صالح است».

(جوادیآملی)46 :1376 ،

ازاینرو میتوان گفت که یگانه محور و عامل کرامت اکتسابی انسان عبارت از تقوا است
و تمامی عوامل دیگر یا سببی برای رسیدن به تقوا هستند ،نظیر معرفت و یا ثمرهی حاصل
از تقوا هستند ،نظیر توبه و شهادت و  ...که بعد این رسیدگی خواهد شد.
تقوا از «وقایه» بهمعنای کوشش در حفظ و نگهداری چیزی است و منظور از استعمال
این کلمه در آیات قرآنی نگهداری روح و جان از هرگونه آلودگی و متمرکز ساختن نیروها
در اموری است که رضای خدا در آن است.

در تفسیر نمونه آمده است:

«از مجموع این آیات به خوبی استفاده میشود که تقوا همان احساس مسئولیت
و تعهدی است که بهدنبال رسوخ ایمان در قلب بر وجود انسان حاکم میشود و
او را از فجور و گناه بازمیدارد ،به نیکی و پاکی و عدالت دعوت میکند ،اعمال
آدمی را خالص و فکر و نیت او را از آلودگیها میشوید».

(مکارمشیرازی:1374 ،

)204 /22

اساس و بنیان تقوا را سه امر تشکیل میدهد که آنها را نیز میتوان همچون تقوا از
عوامل و معیارهای کرامت ارزشی و اکتسابی برشمرد؛ در این بخش به سهمورد اخالص،
توبه و شهادت اشاره میشود:
 .۱-۲-۲-۱اخالص

انجام اعمال صالح ،یکی از ستونهایی است که تقوا بر آن استوار است ،لکن پرواضح
است که نفس انجام این اعمال با هر قصد و انگیزهای کافی نیست تا کرامت را برای ما
حاصل کند ،بلکه الزام ًا باید آن اعمال صالح با نیت و انگیزهای صالح انجام بگیرند ،یعنی

عوامل کرامت انسانی از دیدگاه قرآن و اعالمیه جهانی حقوق بشر

قرآن تقوا را نور الهی میداند که هرجا راسخ شود ،علم و دانش میآفریندَ  :و َّ ُ وا َّ َ
اَّلل َو
اتق
َ ُ َ َ ْ
ْ
ُ َ ِّ ُ ُ ُ َّ
اَّلل( بقره( )282)2و نیز نیکی و تقوا را قرین هم میشمرد ،ت َ
عاوُنا لَع ال َِّب َو َّالتقوى
يعلمكم
ِ
َ
ُ
ْ
ُ َ َ ُ َّ ْ
ْ
ب ِللتقوى( مائده()8)5
(مائده( )2)5و همچنین عدالت را قرین تقوا ذکر میکند اع ِدلوا هو أقر
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حتی نمازخواندن اگر برای غیر خدا باشد از ارزش ساقط میشود که نهتنها سبب عروج و
صعود انسان نمیشود ،بلکه سبب سقوط به درکات خواهد شد؛ ازاینرو باید بر قامت رفتارها
و اعمال ،لباس برازندهی اخالص را پوشانید.
معنای اخالص چنانکه مالاحمد نراقی فرموده عبارت است از:
خالصساختن قصد ،از غیر خدا و پرداختن نیّت از ماسوا اهلل و هر عبادتی که
قصد در آن به این حد نباشد ،از اخالص عاری است».
ُ َ

(نراقی ،بیتا)486 :

قرآنکریم در سورهی مبارکهی صافات در این خصوص میفرماید:
َ َ

ٌ

ُ

َ

ُْ

ْ

ْ
َّ
َ َّ ُ ْ َ
َ
َ
اَّلل المخل ِصي
ِ إال ِعباد ِ

ُْ ْ َ ْ ٌ َ ُ َ ُ َُ َ
ون؛ و جز آنچه انجام دادهاید کیفر نمیبینید مگر بندگان
أول ِئك َلم رزق معلوم فو ِاكه وُه مكرم
ِ

خالصشدهی خداوند متعال که از کیفر برکنارند ،آنان که بر ایشان رزق معلوم است انواع
میوهها و آنان مورد

احتراماند( .صافات()42-41-40)37

این آیه تصریح دارد به اینکه کسانی که اخالص در عمل داشتهاند برایشان رزق و روزی
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معلومی قرار داده و آنها از کیفر برکنارند ،و همانها در اثر همین اخالص در عمل جزو
گروه مکرمین (به کرامت رسیدهها) قرار میگیرند .پس اخالص در عمل نیز طبق فرمودهی
این آیات از قرآن ،از جملهی عوامل کرامت محسوب میگردد.
آنچه از روایات امامان معصوم بهدست میآید نیز دال بر همین مضمون است که
اخالص یکی از اسباب ارزشگذاری انسانها است و هرکس به هر اندازه که از این عنصر
بهرهمند باشد از کرامت بیشتر برخوردار خواهد شد .چنانچه پیامبراکرم میفرمایند:
«تفاوت و برتری درجات مؤمنان بر یکدیگر به اخالص است».

(محمدیریشهری/3 :1379 ،

ح)4745
 .۱-۲-۲-۲توبه

بدون تردید وجود رذایل اخالقی در انسان و همچنین ارتکاب اعمال ناشایست ،از
بزرگترین موانع بر سر راه کسب کرامت است و از طرفی پیامبر میفرمایند« :کسی که از
گناه توبه کند ،مانند کسی است که هیچ گناهی نکرده است( ».همان /2 :ح )2116
پس همینکه انسان تالش کند بهمرتبهی «الذنب له» برسد ،خود این از مهمترین علل و
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عواملی است که میتواند انسان را رستگار کرده و صاحب کرامت گرداند .چه اینکه خدای

ُ

َ

َ

ْ

ُ

َ َّ ُ

ُْ

َّ َ ً ه َ ُ ْ
َ ُ
ْ تفل ُح َ
َ َ
ون؛ همگى بسوى خدا
َجيعا أيه اِلؤ ِمنون لعلكم ِ
تعالی در قرآن کریم میفرماید :ووتبا ِإَل ِ
اَّلل ِ

بازگردید اى مؤمنان ،تا رستگار شوید!

(نور()31)24

مالاحمدنراقی در مورد توبه میفرمایند:
«بدان که ضد اصرار بر معاصی ،توبه و پشیمانی است و اصل توبه بهمعنای
بازگشت و رجوع است و مراد در اینجا بازگشت به خداست به خالیساختن دل
از معصیت و رجوع از دوری درگاه الهی به قرب و نزدیکی ،و حاصل آن ترک
معاصی است در حال ،و عزم بر ترک آنها در آینده ،و تالفی تقصیرات و حقیقت
توبه به سهچیز متحقق میگردد:
«اول :قوت ایمان و نور یقین؛ دوم :به پشیمانی و ندامت از کردهی خود؛ سوم:
ترک آنچه مرتکب آن است از معصیت در حال ،و عزم بر ترک در تتمهی عمر
خود و قصد تالفی تقصیری که از او صادر شده».

(نراقی ،بیتا)526 :

شهادت در راه خدا و بذل جان در مسیر اطاعت از دستورات الهی ،یکی از راههای میانبر
و اسباب و عوامل سریعالوصول به کرامت اکتسابی و ارزشی است؛ یعنی آنچه از کرامت که
باید با سپریکردن هشتاد سال عمر و تالش و زهد و مراقبه بهدست آورد را با یك عمل
(شهادت در راه خدا) میتوان بهدست آورد و ره صدساله را در یك شب پیمود و قرآن کریم
در سورهی مبارکهی یس از زبان حبیب نجّار ،بزرگمردی که به دفاع از حضرت عیسی
در شهر انطاکیه پرداخته و در ردیف مؤمن آلفرعون که به حمایت از حضرت موسی
برخاسته بود شمردهشده ،میفرماید:
ْ ْ

َ
ْ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ
ِّ
َ ْ ُ
ِ قيل ادخلالجنة قال يا ل ْيت ق ْو ِمي ي ْعل ُمون ِبا غف َر ِل َرِّب َو َج َعلِن
ِ
ِ
ِ
ِ

َ ُ َ َ
ي؛ (سرانجام او را شهید کردند و) به او گفته شد« :وارد بهشت شو!» گفت« :اى
ِمن اِلكر ِم

کاش قوم من مىدانستند که پروردگارم مرا آمرزیده و از گرامىداشتگان قرار داده است!
(یس()27-26)36

از این آیات شریفه بهروشنی و وضوح میتوان برداشت کرد که تالش برای هدایت مردم

عوامل کرامت انسانی از دیدگاه قرآن و اعالمیه جهانی حقوق بشر

 .۱-۲-۲-۳شهادت در راه خدا

و اعانت پیامبران الهی و سپس شهادت در این راه از عوامل قطعی کرامت اکتسابی و ارزشی
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محسوب میشوند؛ چنانچه پیامبراکرم میفرمایند« :باالی هر نیکی ،نیکی دیگری است تا
شهادت در راه خدا که هیچ نیکویی باالتر از آن

نیست( ».طوسی)122 /6 :1417 ،

همچنین امامسجاد زمانی که در بند اسارت عبیداهللبن زیاد بود فرمود« :کشتهشدن در
راه خدا عادت ماست و کرامت و بزرگواری ما بهوسیلهی شهادت در راه خدا رقم میخورد».
(مجلسی)111 /45 :1413 ،

روایات متعددی داللت بر این دارند که با ریختن اولین قطرهی خون شهید ،تمامی گناهان
او آمرزیده میشود و در نتیجه مشمول تکریم خاص الهی میشود ،بهطوری که جایگاه خود
را در بهشت میبینند و آرزو میکنند کاش بازماندگان ما میدانستند که خداوند متعال چگونه
ما را تکریم کرده است .نظیر این روایت زیبا از امامسجاد که به نقل از پیامبر خدا
فرمودند« :شهید از سوى خداوند داراى هفت خصلت است .1 :نخستین قطرهی خونش که
به زمین میریزد ،تمام گناهانش آمرزیده میشود .2 .سرش در دامان دو همسرش از حوریان
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قرار میگیرد ،و آن دو گرد و خاک از صورتش پاک میکنند و به او خوشآمد میگویند ،او
نیز به آنان خوشآمد میگوید .3 .از لباسهاى بهشتى به او میپوشانند .4 .زنان بهشت
هرکدام با هر بوى خوشى بهسوى او پیشدستى میکنند که او را با خود ببرند .5 .شهید
جایگاه خود را میبیند .6 .به روح او خطاب میشود که هر کجاى بهشت که میخواهى
گردش کن .7 .شهید به خدا نظر میکند و این نگاه مایهی آرامش هر پیامبر و شهیدى خواهد
بود».

(عاملی 9 /11 :1412 ،و )85 /13

در روایت دیگری آمده است ابنمسعود از پیامبراکرم نقل میکند:
«بعد از جنگ احد خداوند متعال به شهدای احد نظر فرموده و به آنها خطاب
کرد که« :چه آرزویی دارید؟» آنها گفتند« :ما چه آرزویی بهتر از آنچه که اکنون
در آن هستیم میتوانیم داشته باشیم؟ درحالیکه غرق نعمتهای الهی هستیم و
در سایهی عرش تو مسکن داریم؛ تنها تقاضای ما این است که ما را دوباره بهدنیا
برگردانی تا بار دیگر در راه تو کشته شویم» خداوند فرمود« :سنّت تخلّفناپذیر
من آن است که کسی را به دنیا باز نگردانم» آنها عرض کردند« :حاال که چنین
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است پس سالم ما را به پیامبر برسان و به بازماندگان ما وضع ما را گزارش بده
تا نگرانی نسبت به ما نداشته باشند» و در این هنگام این آیات بر رسول خدا

نازل گشت(« :اى پیامبر!) هرگز گمان مبر کسانى که در راه خدا کشته شدند،
مردگانند! بلکه آنان زندهاند ،و نزد پروردگارشان روزى داده مىشوند .آنها
بهخاطر نعمتهاى فراوانى که خداوند از فضل خود به ایشان بخشیده است،
خوشحالند؛ و بهخاطر کسانى که هنوز به آنها ملحق نشدهاند [مجاهدان و
شهیدان آینده] ،خوشوقتاند؛ (زیرا مقامات برجستهی آنها را در آن جهان
مىبینند؛ و مىدانند) که نه ترسى بر آنهاست ،و نه غمى خواهند داشت( ».مکارم
شیرازی)169 /3 :1374 ،

علیبن ابراهیم قمی نیز در تفسیر خود در ذیل آیهی فوق ،روایتی را از امام صادق
ذکر کرده که آن حضرت فرمودند:
«به خدا قسم آنها (گروهی که در این آیه از آنها سخن گفته شده است) شعیان
ما هستند هنگامی که به بهشت وارد میشوند و با کرامتی از جانب خداوند
روبهرو شده و بشارت میدهند به آن برادران مومنی که هنوز در دنیا هستند و به
)127

حاصل کالم آنکه ،شهداء مکرّمین درگاه الهی هستند و شهادت از مهمترین و مؤثرترین
و میانبرترین راههای تحصیل کرامت اکتسابی و ارزشی است.

 .۲عوامل کرامت از دیدگاه اعالمیهی جهانی حقوق بشر
اعالمیه حقوق بشر شامل یك دیباچه و  30ماده ،در تاریخ  10دسامبر  1948مطابق با
 19آذر  1327شمسی در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد .خالصهی بندهای اعالمیه
عبارتند از:
• مواد  1و  2پایهی اصلی مفاهیم کرامت ،آزادی ،برابری و برادری را بنا میکنند.

• مواد  3تا  11به حقوق فردی دیگر مانند حق زندگی و منع بردهداری میپردازند.
• مواد  6تا  11به اساسِ قانونیِ حقوق بشر با تمهیداتی برای دفاع در زمان نقض قوانین،
اشاره میکنند.

عوامل کرامت انسانی از دیدگاه قرآن و اعالمیه جهانی حقوق بشر

ایشان ملحق نشدهاند که هیچگونه خوف و حزنی نداشته باشند».

(قمی/1 :1363 ،
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• مواد  12تا  17به حقوق فردی در جامعه میپردازند (از جمله مواردی مانند حق آزادی
حرکت).
• مواد  18تا  21به آزادیهای سیاسی ،عمومی و روانی از جمله آزادی اندیشه ،نظر ،دین،
وجدان ،حرف و آزادی انجمن میپردازند.
• مواد  22تا  27بر حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی افراد از جمله حق سالمتی تأکید
میکنند.
• مواد  28تا  30نیز بر روش استفاده از قوانین اعالم شده و همچنین مواردی که قابل اجرا
نیستند ،میپردازند.
با مطالعه و دقت در مواد سیگانهی اعالمیهی جهانی حقوق بشر به این نتیجه میرسیم
که اگرچه در این اعالمیه بهطور صریح و خاص بهعوامل کرامت انسانی پرداخته نشده است،
ولکن نویسندگان این اعالمیه بر بعضی امور تأکید بیشتری کردهاند که گویا بهنظر آنها اگر
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چنانچه این مواد تأکید شده ،برای شخصی حاصل شوند ،آن شخص از کرامت انسانی بهرهمند
خواهد بود ،پس با این نگاه میتوان عوامل کرامت انسانی از منظر اعالمیهی جهانی حقوق
بشر را استخراج نموده و آنها را به دو قسم تقسیم کرد:
قسم اول:

اموری که در ذات انسان قرار داده شدهاند ،که با لحاظ دیدگاه حاکم بر نویسندگان این
اعالمیه( ،یعنی دیدگاه اومانیستی و طبیعتگرایی و غیبگریزی) از آنها بهعنوان حقوق
طبیعی انسان یاد کرد (یعنی حقوقی که بهطور طبیعی در انسان وجود دارد و اقتضای طبیعت
انسان است و یا طبیعت این حقوق را به انسان داده است ).نظیر حق آزادی و حق اختیار و
حق ازدواج و تشکیل خانواده.
قسم دوم:

اموری که در ذات انسان قرار داده نشدهاند ،بلکه در مقام مراودهی انسان با اجتماع ،باید
تشکیالت اجتماع بشری ،آنها را برای انسان تأمین نماید ،نظیر حق آموزش و پرورش و
حق آموزش فنی و حرفهای و حق امنیت و حق بهرسمیتشناختن شخصیت حقوقی و حق
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تابعیت و برخورداری از حقوق آن و حق مالکیت و بهرهمندشدن از منافع آن و حق داشتن

شغل مناسب و دریافت مزد منصفانه و رضایتمند و داشتن زمان استراحت و تفریح و
مرخصیهای ادواری با اخذ حقوق و بهرهمندی از خدمات اجتماعی نظیر سالمت و رفاه
خود و خانوادهاش.
اکنون الزم است برخی از این حقوق که از منظر نویسندگان اعالمیهی جهانی حقوق بشر
میتواند در کرامت آفرینی انسان نقش بیشتری داشته باشند را از دیدگاه مادی و اومانیستی
حاکم بر این اعالمیه ،بررسی و تحلیل کرد.
 .۲-۱آزادی
آزادی و مفاهیم مربوط به آن از جمله مؤلّفههای مهّم و قابل توجه در همهی مکاتب،
مذاهب ،آثار حکما و پیمانهای انسان در طول تاریخ بوده است .آزادی در اعالمیهی جهانی
حقوق بشر ،نقش محوری و اساسی دارد و در بیشتر بندهای آن به صورتهای مختلف
جایگاه دارد و شاید با توجه به دیگر مواد اعالمیه که به نحوی مربوط به آزادیها میشود،
بتوان گفت اعالمیهی جهانی حقوق بشر ،اعالمیهی حقوق و آزادیهای بشر است .در مادهی
مادهی اول :تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند .قالنیت
و وجدان به آنها ارزانی شده و الزم است تا با یکدیگر عادالنه و برادرانه رفتار کنند.
مادهی دوم :همه انسانها بیهیچ تمایزی از هر سان که باشند ،اعم از نژاد ،رنگ ،جنسیت،
زبان ،مذهب ،عقاید سیاسی یا هر عقیدهی دیگری ،خاستگاه اجتماعی و ملی[ ،وضعیت]
دارایی[ ،محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند ،سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح
در این اعالمیهاند .به عالوه ،میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی ،قلمرو قضایی و وضعیت
بینالمللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است ،فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل،
تحت قیمومت ،غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد ،هیچ
تمایزی وجود ندارد.
مادهی سوم :هر فردی سزاوار و محق به زندگی ،آزادی و امنیت فردی است.
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اول تا سوم اعالمیه حقوق بشر در مورد آزادی اینگونه آمده است:

با توجه بهاینکه آزادیهای فردی ،محور اصلی اعالمیهی جهانی حقوق بشر را تشکیل
میدهد و در هشت ماده از مواد سیگانه بهنوعی بدان پرداخته شده است ،لذا میتوان ادعا
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کرد که بحث از معنای آزادی نهتنها یکی از مباحث مهم حقوق بشری است ،بلکه از مباحث

مهم مطرحشده در تمامی علوم انسانی محسوب میگردد؛ که به تعبیر عالمه مصباح یزدی
مینویسد:
«دربارهی این واژه و معنای اصطالحی آن ،مطالعات و تحقیقات گستردهای
صورتپذیرفته و در تاریخ فرهنگ و معرفت بشری کتابهای بسیاری در این
زمینه تألیفشده است ،با وجود این ،هنوز در اینباره نکتههای ناگفته و مشکالت
ناگشوده و ابهامهایی وجود دارد».

(مصباح یزدی)135 :1392 ،

اساساً عالقهی انسانها به مبحث مهم آزادی و حریت ،ریشهی تکوینی دارد و منشأ آن
عبارت است از وجود اراده در ذات او ،چون انسان بهواسطهی قوهی دراکهی خویش اموری
را درک میکند و همین باعث میشود که آن امور را اراده نماید و اینجاست که انسان
عالقهمند میشود که هیچگونه مانعی بر سر راه ارادهاش نباشد و این همان طلب آزادی و
مطالعات تفسیری آالءالرحمن | سال اول | شماره دوم | تابستان 1397

حریت است؛ ولکن آنچه که به مفهوم آزادی از دیدگاه غرب خصوصیت میدهد آن است
که« :چون پایه و اساس کار از دیدگاه غرب و تمدن جدید برحداکثر تمتع و بهرهبرداری از
مادیات و لذائذ مادی قرار دارد ،لذا کلیهی افراد از قید معارف و عقاید دینی و همچنین
اصول اخالقی آزادند و هر عملی که میل داشته باشند بهشرط اینکه با قوانین موضوعه
مخالفت نداشته باشد ،مجازند انجام دهند .که بدون تردید چنین آزادی انسان را تا سرحد
حیوانات و توحش تنزل داده و جامعهای ولنگار و رها و به دور از هرگونه مسئولیت اجتماعی
را پدید خواهد آورد».

(عطایی اصفهانی)230 :1391 ،

پرواضح است که آزادی در غرب برخاسته از خواستهها و تمایالت نفسانی انسانهاست،
فلسفهی آزادی آنها اصالت انسان و خواستههای اوست و در این دیدگاه الحادی ،انسان
باید آزاد باشد و هرچه خواست انجام دهد ،در این نگرش ،آزادی منهای خدا و دین ،بتی
است مبتنی بر انسانپرستی و طلبکار بودن انسان از خدا و عالم خلقت ،لذا آزادی و خواست
انسان ،مقدم بر دین و ارزش آن فوق دین است ،دین بهعنوان یك امر سلیقهای ،وقتی ارزش
پیدا میکند که مزاحمتی با خواستههای فردی نداشته باشد ،در این دیدگاه ،حکومت و قانون
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نیز بر خواست مردم استوار است ،مردم هر قانون و حکومتی را خواستند انتخاب میکنند و

وظیفهی حکومت و قانونگذار نیز تأمین و حفظ هرچه بیشتر این نوع آزادی است .بنابراین
اگر کسی در اجتماع غربی تصمیم گرفت که بدون هیچ پوششی در معابر حضور پیدا کند،
هیچگونه ممانعتی از او نمیشود ،هرچند بهواسطهی اینگونه رفتارها سعادت و مصالح بسیاری
به خطر افتاده باشد .آنچه در باب آزادی از دیدگاه غرب بیان کردیم ،دقیقاً از تعاریفی که
برخی اندیشمندان آنها برای آزادی دارند برداشت میشود ،بهعنوان نمونه:
توماس هابز از آزادی بهمعنای «فقدان مخالف» یاد میکند.

(آنتونی آربالستر)84 :1367 ،

آیزایابرلین نیز معنای اصلی آزادی را «آزادی از بند و زندان ،از بردگی غیر» ،دانسته و در
جای دیگر آن را عبارت از «فقدان موانع در راه تحقق آرزوهای انسان» تلقی مینماید.
(آیزیابرلین 46 :1368 ،و)336

جان الک نیز آزادی را رهابودن از محدودیت و خشونت دیگران دانسته است.

(هابز و

الک)87 :1377 ،

جان استوارت میل میگوید« :تنها آزادی که شایستگی این نام را دارد این است که هرکس
نرساند».

(استوارت میل :1363 ،به نقل از نشریهی قبسات ،ش  5و)82 / 6

کارل پوپر که یکی از متفکران لیبرال است ،با اشاره بهدیدگاه جان استوارت میل میگوید:
«من اصل حرف استوارت را بهصورت ذیل میپذیرم :هرکس باید آزاد باشد
بهشیوهای که خود میخواهد دلشاد و یا نادلشاد باشد ،تا جایی که شخص ثالثی
را به خطر نیاندازد.

(همان)

عالمه جعفری ،آزادی را به دو درجه تقسیم کرده :یك آزادی طبیعی محض و دیگری
آزادی تصعید شده .نسبت به آزادی طبیعی محض میفرمایند:
«عبارت است از توانایی انتخاب یك هدف از میان هرآنچه که ممکن است
بهعنوان هدف منظور شوند ،و یا انتخاب یك وسیله از میان هرآنچه که ممکن
است بهعنوان وسیله تلقی شوند ،و سپس میفرمایند :این درجه از آزادی فراتر
و باالتر از رهایی است؛ و اما نسبت به آزادی درجه دو میفرمایند :عبارت است
از نظاره و سلطهی شخصیت بر دو قطب مثبت و منفی

کار( ».جعفری290 :1392 ،
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بهشیوهی خاص خویش مصلحت خویش را دنبال کند ،بهشرطی که به مصالح دیگران آسیب
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بنابراین هرچه نظاره یا سلطهی شخصیت بر کار ،بیشتر باشد ،آزادی انسان در آن کار
بیشتر خواهد بود ،در این مرحله انسان بهواسطهی نظاره و سلطهی مزبور از میان واقعیات
بیشمار ،هدفها و وسیلهها را انتخاب میکند تا بعد بتواند ارادهی خود را در تحققبخشیدن
به هدف یا وسیله ،به جریان بیاندازد .در این درجه از آزادی انسان از شخصیت خود در
اجرای توانایی بر دو قطب مثبت ومنفی انجام کار یا ترک کار ،بهرهبرداری میکند ،بخالف
رهایی و آزادی درجهی یك .در نهایت با اضافهکردن دو قید شایسته و هدفگیری خیر
بهمعنای آزادی درجهی دو ،بهمعنای اختیار دست پیدا میکند ،به این صورت که اختیار را
تعریف میکند به:
«اعمال نظاره و سلطهی شخصیت بر دو قطب مثبت و منفی انجام یا ترک کار
شایسته و با هدفگیری خیر».
آنگاه در پایان به بیان تفاوت بین آزادی و معنای اختیار میپردازد ،که به دو مورد از آنها
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اشاره میکنیم:
اول :دو قید شایسته و هدفگیری خیر ،آزادی را از اختیار تفکیك میکند ،زیرا
آزادی محض هیچکاری با این ندارد که آنچه آزادانه انجام میگیرد ،شایسته است
یا ناشایسته و آیا منظور از آن کار ،هدف خیر بوده یا نه؟ در صورتی که اختیار
با دو قید مزبور عبارت است از :توجیه آزادی و بهرهبرداری از آن کار شایسته با
هدفگیری خیر.
دوم :انسانی که میتواند کار شایسته یا خودداری شایسته از کاری را با هدف
خیر انجام بدهد ،اراده و تصمیم و اقدام چنین شخصی وارد در منطقهی
ارزشهای واالست ،در صورتی که اگر کسی با آزادی محض ،کاری انجام دهد،
یا از کاری خودداری کند ،یك امتیاز طبیعی برای حیات طبیعی خود را بهدست
آورده است ،ولی وارد در منطقهی ارزشهای واال نشده است.
298تا)300

(جعفری:1392 ،

آنچه میتوان در نهایت نتیجهگیری کرد این است که اراده و اختیار در واقع به کار بستن
و اعمال آزادی است برای نیل به یك هدف خیر ،هرچند تعریف هدف خیر برای افراد با
دیدگاههای مختلف ،حتماً متفاوت خواهد بود؛ پس اختیار و اراده چیزی غیر از آزادی است.
عالمه مصباحیزدی ضمن بیان معانی دهگانه برای آزادی ،نهمین معنایی را که ذکر میکند،
تحت عنوان آزادی در زندگی فردی ،که بهمعنای عدم مداخلهی قانون در احوال شخصیه
است .سپس مینویسد:
«طرفداران این نگرش در عینحال که حاکمیت قانون را در امور و ارتباطات
اجتماعی انسانها میپذیرند ،با دخالت آن در قلمرو زندگی فردی مخالفاند ،به
بیان دیگر اگرچه انسان در زندگی اجتماعی باید به قانون پایبند باشد و حق ندارد
که از التزام بدان سرباز زند ،اما در حیات فردی باید از قید و بند قانون آزاد و
رها باشد .انسانها در حیطهی زندگی اجتماعی وظیفه و مسئولیت دارند ،لکن
در حوزهی زندگی فردی آزادند و مسئولیتی ندارند ،آزادی به این معنا نیز در
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یکی از دانشوران خوشآوزه معاصر چنین مینویسد:
«آزادی لیبرالی در یك نگاه ،تقدم غریزه بر عقل ،لذتگرائی ،فردمحوری و
خودمختاری مطلقهی فرد ،شخصیبودن اخالق و نسبیبودن ارزشها،
مشخصههای آزادی لیبرالی هستند».

(مجموعه مقاالت)71 :1393 ،

در یك جمعبندی میتوان چنین گفت که :آزادی از دیدگاه غربیها و افکار لیبرالیستی
حاکم بر تدوینکنندگان اعالمیهی جهانی حقوق بشر ،مبتنی بر چند اساس نادرست است:
اوالً :در اعالمیهی جهانی حقوق بشر خدا و دین دیده نمیشود( .چون آزادیهای بی
حد و حصر شخصی با اعتقاد و باور نسبت به دین و خدا جمع نمیشوند ،زیرا شعار اصلی
سکوالریزم این است که هر کاری بدون خدا ()Everything without God

عوامل کرامت انسانی از دیدگاه قرآن و اعالمیه جهانی حقوق بشر

اعالمیهی جهانی حقوق بشر مورد تأکید واقع شده است».

(مصباح یزدی:1392 ،

101

دوماً :اعالمیهی جهانی حقوق بشر مبتنی بر تفکر فردگرائی و اومانیسم است که در آن
تفکر ،اصالت با انسان است و خواستههای انسان محوریت قرار گرفته و اساساً در این دیدگاه
حاکمیت امیال انسانی ،منشأ پویایی فعالیت او دانسته شده است.
سوماً :در اعالمیهی جهانی حقوق بشر ،قوانین را محدود به حدود اجتماع و حیطهی
رفتارهای اجتماعی میدانند و برای حیطهی شخصی او هیچ قانونی اعم از الهی یا بشری
قائل نیستند.
 .۲-۲اختیار و اراده
یکی دیگر از حقوقی که در مواد متعددی از اعالمیهی جهانی حقوق بشر بدان پرداخته
شده اختیار در انتخاب زندگی و اراده است.در قسمتی از اعالمیه در مورد اختیار و اراده
اینگونه آمده است:
هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یك شخص به رسمیت
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شناخته شود(.مادهی  )6هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی ،خانواده ،محل زندگی
یا مکاتبات شخصی ،تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد .به همین سیاق شرافت
و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد .هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی
و قانونی در برابر چنین مداخالت و تهاجماتی است( .مادهی  )12هر انسانی سزاوار و محق
به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطهای به نقطهای دیگر] و اقامت در [در هر نقطهای]
درون مرزهای مملکت است .هر انسانی محق به ترک هر کشوری ،از جمله کشور خود ،و
بازگشت به کشور خویش است( .مادهی )13
آنچه در ابتدای امر از این اصطالح فهمیده میشود ،عبارت است از قدرت انتخاب از
بین چند هدف و یا از بین چند وسیله و سبب .چنانچه در مواد مختلف این اعالمیه نیز حق
اختیار و اراده را در انتخاب محل اقامت و تغییر کشور خود و ازدواج و تشکیل خانواده و
دین و مذهب و بیان عقیده و افکار خود و شرکت در ادارهی امور کشور و انتخاب شغل
ذکر کرده است.

عالمهجعفری در نتیجه و تحقیقی که انجام دادند ،بین آزادی و اختیار تفاوتهای
سهگانهای را بیان میدارند ،ولکن ایشان ابتدا سه موضوع رهایی و آزادی و اختیار را رسیدگی
کرده و سپس به بیان تفاوتهای آزادی و اختیار میپردازند؛ در مورد رهایی میفرمایند:
«عبارت است از برداشتن قید یا زنجیر یا هر عاملی که موجب بستهشدن مسیر
جریان اراده در یك یا چند موضوع میشود ،مسألهی شخصی که محکوم به
اقامت اجباری در شهری شده است ،هنگامی که این مأموریت از او برداشته شود
این شخص رها میشود و با این حال ممکن است ممنوعیتهای دیگری ،آزادی
او را سلب کرده باشد ،پس رهایی نسبی است».

(جعفری)288 :1392 ،

 .۲-۳امنیت
یکی از عواملی که در اعالمیهی جهانی حقوق بشر کرامت انسانی را تأمین مینماید و
بر آن تأکید شده ،عنصر امنیت است؛ امنیت در لغت بهمعنای در امان بودن ،ایمنی و آرامش
و آسودگی آمده است ،و آن را ضد خوف دانستهاند( .عمید ،233 /1 :1387 ،ماده امن) ازاینرو
بودن از ترس و خوف ،آرامش و اطمینان خاطر احساس میشود ،و در مفهوم کلی ،امنیت
به برحذربودن از خطراتی اطالق میشود که منافع و ارزشهای انسان (نظیر حق حیات،
حیثیت ،حقوق مادی و معنوی ،تعلقات دنیوی و بهرهمندی از حقوق و آزادیهای اساسی)
را مورد تهدید قرار میدهد ،گویا امنیت نوعی ظرفیت است که در آن سایر حقوق انسانی
قابل استیفاء خواهند بود.
با مطالعهی اجمالی پیرامون این واژه ،به تقسیماتی دست پیدا میکنیم؛ نظیر امنیت
شخصی و فردی ،امنیت ملی و امنیت بینالمللی یا جهانی ،ولکن آنچه که مدنظر
تدوینکنندگان اعالمیهی جهانی حقوق بشر بوده و به آن تصریح میکنند ،این است که فقط
در حیطهی امنیت شخصی و فردی است و مینویسند:
«هرکس حق زندگی ،آزادی و امنیت شخصی دارد( ».مادهی سوم از اعالمیه جهانی حقوق بشر)

عوامل کرامت انسانی از دیدگاه قرآن و اعالمیه جهانی حقوق بشر

میتوان گفت که واژهی امنیت بهنوعی احساس روانی اطالق میگردد ،که در آن بهخاطر مبرا

و نیز تصریح میکنند که:
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«احدی نباید در زندگی خصوصی ،امور خانوادگی ،اقامتگاه یا مکاتبات خود،
مورد مداخلههای خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسم کسی نباید مورد
حمله قرار گیرد ،هرکس حق دارد در مقابل اینگونه مداخالت و حمالت ،از
حمایت قانون برخوردار شود».

(مادهی دوازدهم از اعالمیه جهانی حقوق بشر)

بسیار واضح است که با شنیدن کلمهی امنیت ،مفهوم ایمنی از تعرضات نظامی بهذهن
خطور کند ،که به این ترتیب معنای امنیت انسانی محدود خواهد شد ،ولکن در گزارشهای
برنامهی توسعهی ملل متحد تالششده تا محدودهی امنیت انسانی را از تعرضات نظامی
بهزمینههای هفتگانهای توسعه دهند که عبارتند از:
امنیت اقتصادی (رهایی از فقر) ،امنیت غذایی (دسترسی به غذا و رهایی از گرسنگی)،
امنیت بهداشتی (دسترسی به مراقبتهای بهداشتی و حمایت از بیماران) ،امنیت
زیستمحیطی (حمایت در برابر آلودگیها) ،امنیت شخصی (حمایت فیزیکی در مقابل
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شکنجه و جنگ و حمالت جنایی) ،امنیت اجتماعی (حفظ فرهنگهای سنتی) و امنیت
سیاسی (آزادیهای سیاسی).
در نهایت میتوان گفت که چنانچه مقصود تدوینکنندگان اعالمیهی جهانی حقوق بشر
از امنیت این مفهوم گستردهی آن باشد ،هرچند اشکاالت کمتری متوجه آنها میشود ،ولکن
بازهم جهات متعدد دیگری از سعهی وجودی انسان را نادیده گرفتهاند ،نظیر امنیت اعتقادی
و امنیت روانی و. ...

 .۳بررسی تطبیقی عوامل کرامت انسانی در قرآن و اعالمیه جهانی
حقوق بشر
با نگاهی اجمالی به فهرست عواملی که قرآن و اسالم برای کرامت انسانی بیان میدارد
و عواملی که از متن اسناد جهانی حقوق بشر میتوان استخراج کرد ،بهخوبی میتوان به
تفاوتهای آنها از حیث دیدگاه و مبانی پی برد ،چراکه اگر حقوق بشر بر اساس و بنیانهای
متافیزیکی الهی و توحیدی شکل گرفته و تنظیم گردد ،با حقوق بشری که بر بنیانهای
سکوالر و طبیعتگرایی شکلگرفته باشد ،بسیار متفاوت خواهند بود.

وقتی دیدگاه ما به انسان همان موجود مقدسی است که با دمیدهشدن روح الهی در او به
مقام خلیفةاللهی واصل گردیده و میتواند خود را از خاک به افالک رسانیده و در طول
حیات زندگانی خود را در حال سیر الی اهلل تعالی بداند تا به سعادت ابدی و اخروی خود
دست پیدا کند ،مسلم برای چنین موجودی اگر بخواهیم ،عواملی را در نظر بگیریم تا
بهواسطهی آنها به کرامت و شرافت و عزت دست پیدا کند ،بسیار متفاوتتر خواهد بود از
زمانی که دیدگاه ما به انسان ،دیدگاهی محصور در عالم ماده و دنیا و دیدگاهی اومانیستی و
سکوالر باشد ،که انسان را موجودی مستقل و متکی به خود و دارای موجودیتی از آن خود
میداند که از هیچ نیروی مافوق استمداد نمیجوید ،و مهمترین ویژگی عوامل یادشده در
اعالمیهی جهانی حقوق بشرآن است که فقط بهدنبال ارضاء نیازهای جسمی و مادی انسان
هستند و به هیچوجه به نیازهای معنوی و روحانی و اخروی انسان توجه و التفاتی نکردهاند؛
بهعنوان نمونه در بحث آزادی ،آنچه غرب و تدوینکنندگان اعالمیهی جهانی حقوق بشر
بهعنوان حقی برای انسان ذکر میکنند ،عبارتست از آزادی منهای خدا و دین ،حد آزادی از
معنوی مد نظر است ،بعالوه اینکه در مکتب لیبرالیسم غربی ،آزادی بهصورت مطلق تلقی
شده ،درحالیکه در اسالم آزادی مطلق مساوی با هرج و مرج دانسته شده است.
آزادی از نظر غرب که براساس خواستههای انسانها استوار است ،اوالً آزادی مقدّسی
نیست؛ چون هیچگونه مبنا و دلیل منطقی ندارد ،بنابراین هیچکس برای آن فداکاری و از
خودگذشتگی نمیکند؛ دوماً این آزادی هیچگونه حد و مرزی ندارد و قوانین جاری در
کشورهای غربی ،چون فقط ناظر به مسائل اجتماعی بوده یعنی بهدنبال تنظیم ادارهی جامعه
هستند تا انسانها در صحنهی اجتماع بتوانند بدون برخورد و مزاحمت ،به حداکثر
خواستههای خود دست پیدا کنند ،چنانچه کسی اسیر تمایالت و هوسرانیهای خود شد و
سعادت و مصالح دیگران را به خطر انداخت ،هیچگونه ممانعتی نمیشود ،چون قوانین نهتنها
برای محدودکردن این نوع از آزادی وضع نشده است ،بلکه اساساً قانونگذاری که براساس

عوامل کرامت انسانی از دیدگاه قرآن و اعالمیه جهانی حقوق بشر

دیدگاه آنان که اصالت را به انسان میدهند ،منافع مادی است درحالیکه در اسالم ارزشهای

خواست انسانها به این مسأله دست پیدا کرده ،چنین حقی ندارد تا آزادی انسانها را محدود
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کند .پس به این ترتیب میتوان ادعا کرد که مبانی اسالم با مبانی لیبرالیستی در باب آزادی
مخالفت جدی دارند که به هیچوجه با همدیگر قابلجمع نیستند.
عالمه مصباح یزدی مینویسد:
«اعالمیه (حقوق بشر) حد آزادی هرکس را آزادی دیگران میانگارد ،یعنی
میگوید هرکس مادام که به آزادی دیگران لطمه نزند آزاد است ،در صورتی که
از نظر اسالم حد آزادی هرکس مصالح مادی و معنوی جامعه است ،بنابراین اگر
گروهی همگی اتفاق بر امری پیدا کردند که با مصالح واقعی جامعه در تضاد
باشد مثل بیبندوباری جنسی در اینجا از دیدگاه اعالمیه آزادند ،درحالیکه از
دیدگاه اسالم و قرآن ممنوع است و با هدف آفرینش که استکمال معنوی بشر
است ،ناسازگار است».

(مصباح یزدی)156 :1392 ،

اساساً همین اختالف دیدگاه باعث شده که اموری چون تقوا و اخالص و شهادت از
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دیدگاه اسالم ،برای انسان کرامتآفرین محسوب شده ،درحالیکه چنین مفاهیمی از دیدگاه
مادی لیبرال حاکم بر اعالمیهی جهانی حقوق بشر ،اموری توهمی و خرافی و سادهاندیشانه
و چهبسا عاملی مثل شهادت را نوعی باخت برای انسان تلقی کنند؛ و پرواضح است که اگر
برای انسان حیات باقی را قائل نباشیم و او را محصور در ماده و تن و دنیا دیده باشیم در
این صورت شهادت نباید ارزش باشد.
بنابراین ،دیدگاه عمیق قرآن و اسالم به حقیقت انسان و لحاظ جوانب مادی و معنوی و
دنیوی و اخروی انسان باعث شده تا هم کرامت انسان در قالب کرامتهای اکتسابی بسیار
وسیعتر دیده شود و هم عوامل کرامت بسیار متفاوت باشند با آنچه که در اعالمیهی جهانی
حقوق بشر وجود دارد.
اساساً دیدگاه تدوینکنندگان این اعالمیه که انسان را موجودی مستقل و محصور در ماده
و طبیعت میبینند و بسیاری از نیازهای معنوی و روحانی او را نادیده میگیرند ،خود
بزرگترین ظلم و اجحاف در حق انسان است که او را تا حد موجودات طبیعی در این عالم
تنزل دادهاند.
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جمعبندی و نتیجهگیری
اختالف نگرش قرآن و غرب بهحقیقت انسان ،باعثشده تا هر یك کرامت انسان را
متفاوت دیده و عوامل پیدایش این را نیز متفاوت بیان کنند؛ قرآن از عوامل کرامت ذاتی به
آزادی اراده و اختیار ،برخورداری از قدرت تعقل ،تفکر و نفخهی رحمانی سخن میگوید و
در عوامل کرامت اکتسابی ،به علم و معرفت به نفس و رب و رستاخیز ،و پیشهکردن تقوای
االهی همراه با توبه و اخالص در عمل میپردازد.
اما دیدگاه حاکم بر تدوینکنندگان اسناد جهانی حقوق بشر که فقط از بُعد مادی و دنیوی
و فردی به انسان نظر دارند ،باعث شده که کرامت انسانی را منحصر در ذاتی دانسته و
ازاینرو هیچسخنی از کرامتهای اکتسابی ماندگار و ابدی بهمیان نیاوردهاند؛ چنین نگرشی
نهتنها کرامت ابدی و اخروی انسان را نادیده گرفته و انسان را نسبت به خدا و جامعه
بیمسئولیت میکند؛ بلکه کرامت دنیوی و مادی او را بهطور کامل تأمین نمیکند ،چنانچه
وضعیت جهان غرب امروز به عیان مقابل ما است .عالوه بر اینکه در مواردی نیز مبتال به
حقوق و آزادیهای مطرح در این اعالمیه برابر به حساب آورده ،ولی در عینحال سخن از
ممالك تحت قیمومیت و غیر خودمختار و یا دارای محدودیتهای دیگر در حق حاکمیت
بهمیان آورده و بهگونهای این محدودیتها را بهرسمیت شناخته است؛ که این خود تناقضی
آشکار است .چنانچه در مورد کسانی که بر ضد یك نظام قانونی و مبتنی بر خواست اکثریت،
اقدام به فعالیتهای سیاسی و اجتماعی میکنند ،نیز دچار تناقض شدهاند ،چون طبق مادهی
نوزده از اعالمیه جهانی حقوق بشر ،کسانی که قصد براندازی یك نظام مشروع و مورد
حمایت مردم را دارند باید آزاد باشند ،چون هرکسی حق آزادی عقیده و بیان را دارد و
میتواند در ادارهی امور کشور خود شرکت جوید.

عوامل کرامت انسانی از دیدگاه قرآن و اعالمیه جهانی حقوق بشر

تناقضگویی میشوند؛ بهعنوان نمونه در مادهی دوم این اعالمیه که همهی انسانها را در
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کتابنامه
* قرآن کریم ،ترجمه مکارم شیرازی.
 .1ابنشعبه حرانی ،حسنبن علی :)1382( ،تحف العقول ،ترجمه احمد جنتی ،مؤسسه امیرکبیر ،تهران.
 .2استوارت میل ،جان :)1363( ،رسالهای درباره آزادی ،ترجمه شیخ االسالمی ،نشریه قبسات ،ش 5و.6
 .3اندلسی ،ابنعطیه( ،بیتا) :المحررالوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ،بینا ،بیجا.
 .4آربالستر ،آنتونی :)1367( ،ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب ،ترجمه عباس مخبر ،چ ،1مرکز ،تهران.
 .5برلین ،آیزیا :)1368( ،چهار مقاله دربارهی آزادی ،ترجمه علی محمد موحد ،خوارزمی ،تهران.
 .6جزایری ،سیدنعمتاهلل :)1417( ،نورالبراهین ،چ ،1مؤسسه النشراالسالمی ،قم.
 .7جعفری ،محمدتقی :)1392( ،حقوق جهانی بشر و کاوشهای فقهی ،مؤسسه عالمه جعفری ،تهران.
 .8جوادی آملی ،عبداهلل :)1376( ،کرامت در قرآن ،چ ،5مرکز نشر فرهنگی رجا ،قم.
 .9حرّعاملی ،محمدبن حسن :)1412( ،وسایل الشیعه ،مؤسسه آلالبیت الحیاء التراث ،قم.
 .10دشتی ،محمد( ،بیتا) :ترجمه نهج البالغه ،لقمان ،قم.
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 .11طباطبایی ،سیدمحمدحسین :)1374( ،المیزان ،ترجمه موسوی همدانی ،چ ،5دفتر انتشارات اسالمی ،قم.
 .12طوسی ،محمد :)1417( ،تهذیب االحکام ،چ ،4دارالکتب االسالمیة ،تهران.
 .13عطائیاصفهانی ،محمدعباس :)1391( ،آزادی و حقوق بشر از دیدگاه اسالم ،چ ،3حضرت عباس ،قم.
 .14عمید ،حسن :)1387( ،فرهنگ فارسی ،چ ،29امیرکبیر ،تهران.
 .15قمی ،عباس( ،بیتا) :مفاتیح الجنان ،بینا ،بیجا.
 .16قمی ،علیبن ابراهیم :)1363( ،تفسیرالقمی ،چ ،3دارالکتاب ،قم.
 .17المتقی الهندی ،علیبن حسام الدین :)1419( ،کنزالعمال 16 ،جلدی ،مؤسسه الرساله ،بیروت.
 .18مجلسی ،محمدباقر :)1413( ،بحاراالنوار ،چ ،2داراحیاء التراث العربی ،بیروت.
 .19مجلسی ،محمدتقی :)1414( ،لوامع صاحبقرانی ،مشهور به شرح فقیه ،مؤسسه اسماعیلیان ،قم.
 .20محمدیریشهری ،محمد :)1379( ،میزان الحکمه ،چ ،2دارالحدیث ،قم.
 .21مصباحیزدی ،محمدتقی :)1392( ،نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسالم ،مؤسسه امام ،قم.
 .22مکارمشیرازی ،ناصر و همکاران :)1374( ،تفسیرنمونه ،دارالکتب االسالمیة ،تهران.
 .23نراقی ،احمد( ،بیتا) :معراج السعادة ،رشیدی ،تهران.
 .24والک ،هابز :)1377( ،نظریهی آزادی در فلسفهی سیاسی ،ترجمه علی محمودی ،پژوهشگاه علوم انسانی،
تهران.
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فصلنامه داخلی علمی -تخصصی
گروه تفسیر و علوم قرآن جامعۀ الزهراء

سال اول ،شماره دوم ،تابستان ۱۳۹۷

نقش مسئولیتپذیری در اصول تربیت اسالمی
از نگاه قرآن و حدیث

فاطمه همایون
سیدعلی حسینیزاده

1
2

چکیده
یکی از قواعد کلی و ضروری تربیت ،اصل «مسئولیت» است .از لوازم مسئولیتپذیری
اجتماعی میتوان به داشتن اختیار ،آگاهی ،اراده فردی و جمعی ،و انتخاب قبل از عمل
اشاره نمود .اینکه انسان بداند در برابر دیگران هم ،تکلیف دارد و باید نسبت به اعمال خود
پاسخگو باشد ،این حس مسئولیت را در او رشد میدهد که خداوند در قرآن نیز با توجه
دادن به نتایج و پیامد اعمال ،و ایجاد انگیزه درون فرد با صفت مؤمن بودن ،همچنین با ابتال
و آزمودن او در تمامی مراحل زندگی ،امر مسئول بودن و مسئولیتپذیری را در انسان
اجرایی کرده است.
هدف از این تحقیق ،بررسی نقش مسولیتپذیری از دیدگاه آیات و روایات است؛ در این
تحقیق با روش توصیف و تحلیل با استفاده از منابع کتابخانهای ،مسئولیتپذیری و انواع
پاسخگویی در آیات و روایات ،مورد بررسی قرار گرفته است.
براساس یافتههای تحقیق مسئولیتپذیری ،به نوعی مورد سؤال قرارگرفتن و پاسخگویی در
برابر آنچه به ما سپرده شده است ،میباشد؛ و دین ،تنها منجی است که میتواند وظایف و
تکالیف انسان را مشخص کند؛ چراکه دین برنامهی زندگی است ،ناگزیر نسبت به آنچه با
زندگی ارتباط دارد ،وظیفهای برای انسان تشخیص داده و انجامش را از وی میخواهد.

کلیدواژه
اصل مسئولیت ،تربیت اسالمی ،تکلیفپذیری ،پاسخگویی ،مسئولیتپذیری.

 .1دانشپژوه سطح ،4تفسیر تطبیقی ،جامعةالزهراء

A.fhomayoon@yahoo.com

 .2دانشیار ،علوم تربیتی ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

Ali_hosseini@rihu.ac.ir

* تاریخ دریافت1397/04/20 :

تاریخ تأیید1397/05/15 :

مقدمه
هر مکتب تربیتی دارای مبانی و اصولی است که بهواسطهی آن ،تربیت آغاز و به سرانجام
مناسبی منتهی میشود .ارتباط این مبانی و اصول در شناخت مناسب و همهجانبه در زندگی
فردی و اجتماعی انسان و تعیین اهداف او صورت میگیرد.
بر اساس آموزههای دینی ،انسان ،دارای اختیار و اراده است و توانایی اثرگذاری را دارد؛
این است که میبینم :خداوند ،در قالب آیات او را مورد بازخواست و حسابرسی قرار داده
است ،این شیوهی الهی میرساند که او توانایی پذیرش و انجام تکالیف را دارد و باید نسبت
به آنها پاسخگو باشد .انسان موجودی است که خداوند از میان موجودات دیگر او را برگزید
و به وی امانتی داد که دیگر موجودات فاقد آن بودند (احزاب( )72)33اوّلین و مهمترین
مسئولیت بشر در برابر خداوند متعال است و روز محشر از انجام تکالیف او سؤال خواهد
کرد .بنابراین اگر انسان در مقابل این نعمت ارزشمند که خداوند برای هدایتش به او ارزانی
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داشته ،احساس مسئولیّت نکند پرواضح است حیاتی پوچ و بیهدف خواهد داشت و هرگز
به مقام واالی انسانیّت نائل نمیشود و اینجا است که ضرورت مسئولیّتپذیری در برابر
خداوند متعال مشخّص میشود.
یکی از قواعد کلی و ضروری تربیت ،اصل «مسئولیت» است .این اصل ،باید در تمامی
دورههای تربیت مورد توجه قرار گیرد .اگرچه در نگاه برخی از گذشتگان این اصل بهطور
مستقل بیان نشده ،ولی در برخی نگاشتههای غیرمستقلّ ،مورد بررسی قرار گرفته است.
این تحقیق درصدد جواب به این سؤالها است که چه کسانی باید مسئولیتپذیر و
پاسخگو باشند!؟ و مسئولیتپذیری در اصول تربیت اسالمی ،چگونه است!؟ و اساس ًا
روشهای شناخت احساس مسئولیت در آیات و روایات کدامند!؟
یکی از اهداف این تحقیق ،تبیین معنای مسئولیت ،و بررسی نقش مسولیتپذیری از
دیدگاه آیات و روایات است؛ که با بهرهجستن از منابع تفسیری و روایی و با روش توصیف
و تحلیل ،مسئولیتپذیری و انواع پاسخگویی در آیات و روایات ،مورد بررسی قرار گرفته
است.
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در این نوشتار پس از بررسی تعاریف تربیت و دیدگاهها در مورد اصول تربیت ،به دالیل
قرآنی و روایی که میتوان این امر را بهعنوان یك اصل تربیتی پذیرفت ،اشاره میشود؛ و

پس از آن روشهای شناخت احساس مسئولیت بررسی میگردد و در ادامه توضیحاتی
پیرامون روشهای اجرایی این اصل و سن شروع مسئولیتپذیری سخن گفته میشود.

 .۱مفهومشناسی
 .۱-۱تربیت
تربیت از ماده (ر َبوَ) بهمعنای افزودن و رشد کردن (راغب اصفهانی )340 :1374 ،و علوّ
(جوهری )2350 /6 :1376 ،آمده ،که در فارسی معنای پرورانیدن و پروردن ،بر آن اطالق شده
است( .دهخدا )550 /13 ،این معنا متضمن آن است که :کسی که بالقوه دارای خصوصیت رشد
و کمال است و در حالحاضر فاقد آن است ،واجد آن شود( .کاردان )336 :1395 ،تربیت در
اصطالح ،دارای تعاریف مختلفی از سوی صاحبنظران ،میباشد که در متن به برخی از آنها
به تناسب محتوا اشاره خواهد شد .اما تعریفی که بهعنوان مبنا بر آن تکیه میشود ،بدینقرار
است :تربیت عبارت است از هرگونه فعالیتی که معلمان ،والدین یا هرشخص دیگر بهمنظور
انجام می دهد .اهداف و محتوای تربیت نسبت به هر فرد ،گروه یا مکتبی ،متفاوت است.
(حسینیزاده)10 :1391 ،

 .۱-۲اصول تربیت
اصل ،در لغت بهمعنای اساس و پایهی شیء (احمدبن فارس )109 /1 :1404 ،و بیخ و بُن
(ابنمنظور )16 /11 :1414 ،آمده است و اصول جمع اصل است و اصل هرچیز آن است که
وجود آن چیز به آن متکی است( .فیومی )16 /2 :و در اصطالح ،قواعد و قوانینی است که
هرعلم بر آن استوار میشود .اما این اصطالح در علوم مختلف ،بهمعانی گوناگون بهکار رفته
است.
اصول در علوم کاربردی ،متناسب با ویژگی این علوم ،معنای معینی خواهد داشت.
ویژگی بارز علوم کاربردی ،ایجاد تغییرات مطلوب در عرصههای مختلف است و
بدست آوردن قواعد کلی برای تعیین و هدایت این تغییرات ،موردنظر است .با این توضیح،
اصل در علوم کاربردی ،قاعدهی عامی است که میتوان آن را بهمنزلهی دستورالعمل کلی در
نظر گرفت و بهعنوان راهنمای عمل ،از آن استفاده کرد .این اصول ،بهصورت قضیهای بیان

نقش مسئولیتپذیری در اصول تربیت اسالمی از نگاه قرآن و حدیث

اثرگذاری بر شناخت ،نگرش ،اخالق و رفتار دیگری ،براساس اهداف از پیش تعیینشده،
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میشود که حاوی «باید» است که اینها در علوم تجربی و نظری بهشکل قضیهای که حاوی
«است» اظهار میشود ،یعنی اصول مورد بحث در علوم نظری مبانی اصول مورد نظر در علوم
کاربردی است .در نهایت ،وقتی از اصطالح اصول در تربیت ،بحث میشود باید بهدنبال
قواعدی بود که راهنمای عمل و تدابیر تعلیمی و تربیت باشد.

(باقری)64 :1382 ،

 .۱-۳مسئولیت
مسئولیت به معنای ضمانت و تعهد است .مسئولیت چیزی با کسی بودن ،یعنی به گردن
او ،در عهدهی او ،در ضمان و پایبندی او بودن است( .دهخدا )18465 /12 :1335 ،بنابراین هرگاه
انسان متعهد به انجام کاری میشود در حقیقت مسئولیت انجام آن کار را پذیرفته است .هر
فرد از جهات گوناگون ،در برابر تکالیفی مسئولیتی به عهدهی اوست چراکه انسان در رابطه
با سطوح مختلف ،نوع مسئولیتش نیز متفاوت خواهد بود .ابعاد مختلف مسئولیتپذیری
مانند مسئولیت انسان در برابر خالق ،در برابر خویش ،در برابر خانواده و جامعه و محیط
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زیست است؛ که این تحقیق نقش مسئولیتپذیری در اصول تربیت اسالمی ،از منظر آیات و
روایات را مورد بررسی قرار داده است.
 .۱-4اصول در تعلیم و تربیت
انسان برای رسیدن به جایگاهی که خدا در دنیا برای او مقدر کرده و هدف نهایی در
آخرت ،نیاز به تربیت و رشد صحیح دارد که او را به هدف واقعی خود برساند؛ به شهادت
آیات قرآن در صورت عدم تربیت صحیح ،نه تنها وی به مقام اصلی خویش نائل نشده که
ُْ

َّ َ ْ َ ْ

ُْ َ َ

ً

از جایگاه انسانیت نیز تنزل مییابدِ  :إ ْن ُه ِإال َكْلنعام َب ْل ُه أض هل َسبيال( فرقان( )44)25بههمین
ِ

ِ

منظور در مکتب اسالم ،برای تربیت انسان از زمان انعقاد نطفه و چهبسا پیش از آن ،دستوراتی
آمده تا انسان با فطرت پاک بتواند بهمراحل عالی دست یابد و استعدادهای واقعی خود را
در جهت خلیفةاللهی در دنیا و قرب الیاهلل در آخرت ،به ظهور برساند.
آنچه در ابتدای تعیین عناصر در تربیت قابل توجه است ،اینکه متربی یعنی انسان ،باید
بهطور کامل مورد شناخت قرار گیرد و حقایق و واقعیتهای موجود در او بررسی گردد و
براساس این شناخت ،مبانیای بهدست میآید که باتوجه به این مبانی ،قواعد کلی تربیت،
پایهگذاری میگردد .این اصول ،ناظر به ارزشها و بایستههای زندگی فردی و اجتماعی

انسان از جنبههای مختلف اعتقادی ،حقوقی ،سیاسی و با احکام ناظر به بایدها و نبایدها
سروکار دارد که رعایت همهجانبه آنها نهتنها اهمیت که گاه ضرورت مییابد( .رهنمایی:1387 ،

 )68با این بیان ،اصول همواره از مبانی سرمیزنند و تابعی از آن بهشمار میروند .بهعبارتی
دیگر «بایدها همواره نتیجهی منطقی و وضعی» هستهایند( .مطهری )76 /2 :1386 ،و جهت
اجراییکردن این اصول در تربیت ،نیاز است که به روش متناسب با آن اصل که
دستورالعملهای جزییترند ،متوسل شد.
صاحبنظران ،تعاریفی ازتعلیم و تربیت را متناسب با شناخت انسان ارائه کرده و در
ضمن آن اصول تربیت را متذکر شدهاند .در ادامه جهت پیشبرد هدف این نوشته یعنی تعیین
نقش مسئولیت در تربیت و بحث پیرامون این ،به چند نمونه از این اصول اشاره میشود.

 .۲اصول تربیت از نگاه صاحبنظران
تعریف فارابی ،از تعلیم و تربیت عبارت است از:
دستیابی بهسعادت و کمال او در دنیا و کمال نهایی در آخرت ».در این تعریف توجه به هر
دو جنبهی جسمانی و روحانی انسان شده است .و از مجموع مباحث او میتوان به این
اصول دست یافت :اجتماعیبودن آموزش و پرورش ،رعایت تفاوتهای فردی ،آمادهکردن
افراد برای حرفهها (فارابی :1382 ،فصل  )65و تأثیر محیط جغرافیایی و کیفیت ساختمانها.
(کاردان)272-262 :1395 ،

ماهیت تعلیم و تربیت از دیدگاه بوعلی سینا از این قرار است:
«برنامهریزی و فعالیت محاسبهشده در جهت رشد کودک ،سالمت خانواده و تدبیر شئون
اجتماعی ،برای وصول انسان بهکمال دنیوی وسعادت جاویدان الهی».
با این تعریف بوعلی از تربیت ،اصول از دیدگاه او :خودشناسی ،رعایت تفاوتهای
فردی ،تنظیم برنامه براساس مراحل( ،مراحل رشد کودک ونوجوان) ،آموزش گروهی و
انتخاب معلم و رفیق است.

(کاردان ،همان)284-280 :

نقش مسئولیتپذیری در اصول تربیت اسالمی از نگاه قرآن و حدیث

«هدایت فرد بهوسیلهی فیلسوف و حکیم برای عضویت در مدینهی فاضله بهمنظور
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در نظرات غزالی ،طوسی و ابنخلدون ،نیز به اصل مسئولیت بهطور صریح اشاره نشده
است (ر.ک :کاردان )1395 ،البته شاید بتوان این اصل را در ضمن برخی از اصول دیگر انند
اجتماعیبودن و یا آموزش گروهی در نظر گرفت ،اما تصریحی بر این اصل وجود ندارد.
در نظرات برخی از متأخرین (اعتمادی )24 :1376 ،نیز اصول اینطور تعریف شده« :مفاهیم
بنیادی که راه جو باید با مطالعه در زندگی فردی و اجتماعی و تعیین هدف نهایی تربیتی او،
آنها را بسازد و با توجه کامل به اصول بتواند وظیفه خود را به نحو مطلوب انجام دهد ».و
سپس عناوینی از این اصول را نام برده است مانند :تسلط ،آزادی ،فعالیت ،تفکر ،جامعیت،
تخصص اجتماع افراد ،التذاذ از زندگی و دوراندیشی است.
در تعریف برخی از محققان معاصر اصول ،به دو دسته اصول موضوعه و تجربی تقسیم
شده ،اصول موضوعه را بهدلیل آنکه پیش از ورود به قلمرو فلسفه تعلیم و تربیت در قلمرو
مبانی ،ارزشیابی شدهاند ،به این نام ،خوانده است و به آن دسته از اصول کلی که جنبهی
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سرشتی و تکوینی ،ماهوی و طبیعی ،و روانشناختی و جامعهشناختی دارند ،به عنوان «اصول
موضوعه» نام برده شده است.
دستهی دیگر را بدان جهت که در جریان کارکردها و تجربههای آموزشی و پرورشی،
اعتبار میگیرند و تعلیم و تربیت بدون آنها ناتمام است ،اصول تجربی نامیده است .از این
دسته به اصل سندیت ،شأنیت و اعتبار معلم ،تدریج ،مداومت و استقامت ،نظارت فراگیر از
آغاز تا پایان فرآیند آموزش و پرورش اشاره کرده است.

(رهنمایی)80 -79 :1387 ،

با بررسی تعاریف مختلف بهدست میآید که ،موضوع «مسئولیت» از نگاه برخی
نویسندگان و عالمان  ،مورد غفلت بوده است .اگرچه در برخی نوشتهها مسئولیت را نیز از
امور تأثیرگذار در تربیت انسان ،دانستهاند.

(ر.ک :امینی63 :1387،؛ عابدی :1382 ،مقاله اصول تربیتی

در اسالم)

این نوشته بهدنبال اثبات این مسأله است که مسئولیت یکی از اصول تربیت است ،یعنی
قاعدهای کلی که نمیتوان آن را در تربیت نادیده گرفت ،یا اینکه بهعنوان روش باید مدنظر
قرار گیرد ،به این معنی ،دستورالعمل جزئیتری است که برای ایجاد تغییرات مطلوب در
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تربیت بهکار برده میشود.

(باقری)65 :1386 ،

 .۳انسان مسئول در آیات و روایات
از جمله منابع موردتوجه برای استخراج مبانی و اصول و حتی روش تربیت ،کتاب
انسانساز «قرآنکریم» است .در قرآن ،آیات زیادی از مسئولبودن سخن گفته شده و هرزمان
صحبت از مسئولیت و حسابرسی باشد ،یعنی فرد ،توانایی و استعداد انجام اموری را داشته
و باید به انجام آنها اقدام نماید .از این آیات به صراحت مورد سؤال و بازخواستبودن
انسان در آخرت نسبت به تعهداتش در دنیا را یادآوری کرده است؛ که به آن اشاره میشود:
 .۳-۱مسئولیتپذیری انسان در نظام آفرینش
از دیدگاه اسالم ،خداوند در قبال هر نعمتی که به انسان عطا نموده است ،مسئولیتی را
بر عهدهی وی قرار داده و به میزان مسئولیت نیز از او بازخواست خواهد نمود

(شعیری ،بیتا:

َّ َ ْ َ
 )119قرآن ،مسئولیتپذیری انسان را بزرگترین افتخار بشر میداند و میفرماید :إنا ع َرضنا
ِ
ْ َ َ َ َ َ
ْ َ
ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ُ َّ ُ َ َ َ ُ ً ُ ً
َ ْلج َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ
َ
َّ َ َ
ي أ ْن ي ْح ِملن َها َوأشفق َن ِمنها َوْحلها ِاْلنسان ِإنه َكن ظلوما َجهوال؛ به
ات َواْل ْرض وا بال فأب
اْلمانة لَع السماو ِ
ِ ِ
ِ

از حمل این بار سنگین امتناع کردند واظهار ناتوانی نمودند واز این کار هراس داشتند ،اما
انسان آن را بر عهده گرفت

(احزاب()72)33

عالمه طباطبایی در المیزان میفرماید:
«منظور از عرضهکردن امانت برآسمانها و زمین و کوهها ،سنجیدن قابلیت آنها
برای حمل آن است ومنظور از خودداری کردن آسمانها وزمین و کوهها از حمل
آن ،قابلیت نداشتن آنها برای حمل این امانت است و مقصود از این که انسان آن
را حمل کرد ،این است که او توان و استعداد دریافت آن را داشته است» (طباطبایی،
بیتا)349 /16 :

 .۳-۲پاسخگویی همهی انسانها
ُ

ُ

قرآن همهی انسانها را نسبت به عملکردشان پاسخگو میداند:

َُْ َ ُ َ َْ ُ ُْ
ال يسئل ع َّما يف َعل َوُه

ْ َ َ
ون؛ در آنچه [خدا] انجام میدهد ،چون و چرا راه ندارد ،ولی آنان [انسانها] سؤال
يسئل

خواهند شد

نقش مسئولیتپذیری در اصول تربیت اسالمی از نگاه قرآن و حدیث

راستی ما امانت خود را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم ،ولی آنها سر باز زدند و

(انبیاء()23)21
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در آیهای دیگر دربارهی پرسشگری خداوند از کسانی که عملکردهای نامطلوب در
َ َّ ُ َ

َ ََ

َ

َ ُ

ُ

َ ْ َْ َ َ
َْ َ َ
ون؛ پس سوگند به
اجرای احکام دین داشتند ،آمده است :ف َو َر ِّبك لن ْسئلهُن أَج ِعي ع َّما َكُنا يعمل

پروردگارت که از همهی آنان از آنچه انجام دادهاند خواهیم پرسید

(حجر( 92)15و )93

 .۳-۳پاسخگویی اعضای بدن در تحصیل علم و عمل
ََ ْ ُ

َ

َ َ

ْ

ْ

ُْ

ُ

ُ

َ َ

ْ

َ والتقف َمال ْي َس لك ب ِه ِع ٌَل ِإ َن ال َّس ْم َع َوالف َؤ َاد ك ُل أ ْو ِلئك َك َن َعن ُه َم ْس ُؤول؛ و چیزی را که بدان علم
ِ

نداری دنبال مکن ،زیرا گوش و چشم و قلب ،همه مورد پرسش واقع خواهند شد
(اسراء()36)17

 .۳-4پاسخگویی دربارهی استفاده از نعمتهای الهی
در وجود انسان نعمتهایی است که باید در این جهان به ثمر و به بهرهوری برسد و در
راه صحیح که همان مسیر تکامل انسانی است ،استفاده شود .با یك نگرش عمیق و وسیع،
تمام امکانات مادی و معنوی در دنیا و استعدادهای نهفته انسان از نعمات الهی هستند که در
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ُ َ

ُ

َّ

قیامت از آنها سؤال میشودَُّ  :ث ل ُت ْس َئل َّن َ َْي َم ِئ ٍذ َعن الن ِعمي؛ سپس در همان روز است که از نعمت
[روی زمین] پرسیده خواهید شد

ِ

(تکاثر()8)102

ِ

 .۳-۵پاسخگویی در برابرخانواده
خانواده ،کوچکترین و اساسیترین واحد تربیت دینی را تشکیل میدهد .از منظر قرآن،
هریك از اعضای خانواده باید یکدیگر را در رشد و تکامل معنوی یاری کرده و از سقوط و
تباهی برهانند .با نگاهی به سیرهی انبیاء در قرآن ،درمییابیم که آنان توجه ویژهای به هدایت
همسر و فرزندان خود نموده و حتی پیش از والدت فرزندان خود ،از خداوند طلب هدایت
و پاکی آنان را نمودهاند .خداوند در سورهی تحریم میفرماید:
َ

ُ

َ ً ُ

َّ

ْ

َ

َ َ ه َ َّ َ َ ُ ُ َ ُ ُ
ين آمنوا قوا أنف َسك ْم
يا أيا ال ِذ

َ ُ
ْ
ود َها الن ُاس َوا ِلحج َارة؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید ،خودتان و کسانتان را از آتشی
َوأه ِليك ْم نارا وق

که سوخت آن ،مردم و سنگهااست حفظ

کنید( تحریم()6)66

 .۳-۶پاسخگویی امتها و پیامبران
نمایان ساختن گوهرهای کمال انسانی ،دمیدن روح توحید در کالبد فسرده کافران و
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مشرکان و برافراشتن پرچم هدایت برای نجات گمگشتگان وادی ضاللت ،از روشنترین
مصادیق رسالت انبیای الهی است .از اینرو ،خداوند هم از چگونگی عملکرد پیامبران خواهد

َ ََ

َ

َّ

ُ

َْ

ََ

َ

ْ

ْ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ
َ
پرسید و هم از امتهای هدایت شده :فلن ْس َئل َّن الذ َ
ي؛ به یقین( ،هم)
ين أ ْر ِسل إلِهي ولنسئلن اِلرس ِل
ِ
ِ
ِ

از کسانی که پیامبران به سوی آنها فرستاده شدند سؤال خواهیم کرد؛ (و هم) از پیامبران
سؤال

میکنیم(اعراف()6)7

 .۳-۷پاسخگویی مسلمانان در برابر جهان اسالم
مسلمانان یك امت واحدهاند پس باید شریك درد و رنج یکدیگر باشند ،با کمك هم،
مشکالت سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی یکدیگر را حل کنند و نسبت به حوادثی که در اقصی
نقاط کشورهای اسالمی پدید میآید ،حسّاسیت نشان دهند و همچنین در برابر هجوم دشمنان
اسالم به مرز و بوم فرهنگی و جغرافیایی جهان اسالم به دفاع برخیزند و همکیشان خود را
از چنگال دشمنان و عوامل وابسته به آنان نجات بخشند.

پیامبراکرم میفرمایدَ « :م إن َا إص َب َح ََلی إه َت ام ب ُا ُمور إال ُم إس ِل َ
مین َف َل إی َ
س ِب ُم إس ِل ٍم؛ کسی که صبح کند
ِ ِ

و به امور مسلمانان اهتمام نورزد ،مسلمان نیست( ».کلینی )163 /2 :1407 ،و در حدیثی دیگر

فرا میخواند بشنود و جواب نگوید ،مسلمان

نیست( ».همان)239 /3 :

در میان موجودات ،جمادات و نباتات ،چون علم و ادراک ندارند شایستهی تکلیف نبوده
و در برابر اعمالشان ،مسئولیت ندارند .حیوانات نیز با اینکه شعور و ادراک و احساسات
نسبت به اعمالشان دارند ،اما چون فاقد عقل بوده و نمیتوانند در عواقب کار خود بیندیشند
و غرایز و امیال خود را کنترل کنند ،بههمین خاطر ،استعداد پذیرش تکلیف را ندارند؛ و
اگرچه جنبهای از تربیت در اینها نیز صدق میکند ،اما یقیناً مسئولیت و تکلیف در رابطه با
اینها صدق نمیکند .مالئکه نیز لیاقت تکلیفپذیری ،امر و نهی و تشریع را ندارند .از آنجا
که آنها موجوداتی فاقد ماده و مادیات بوده و عقل محض هستند و نیروی شهوت و غضب
در آنها وجود ندارد و حرکت و کمال و تنزل در مورد آنها صدق نمیکند ،بههمین دلیل
مسئولیت آنها از آغاز خلقتشان ،روشن بوده و همان راه را طی میکنند و چون عصیان و

نقش مسئولیتپذیری در اصول تربیت اسالمی از نگاه قرآن و حدیث

دربارهی مسئولیت مسلمانان نسبت به پاسخگویی به استغاثه دیگران میفرمایدَ « :م إن َس ِم َع َر ُج ًال
نادی یا َل إل ُم إس ِل َ
مین َف َل إم ُی ِج إب ُه َف َل إی َ
س ِب ُم إس ِل ٍم؛ کسی که صدای مردی را که مسلمانان را به کمك
ُی ِ

تخلف در آنها تصور ندارد ،آنها هم نیازی به راهنمایی و تشریع قانون و تکلیف ندارند.
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انسان در میان موجودات ویژگی خاصی دارد از یكطرف موجودی است که از روح
نباتی و حیوانی برخوردار است و دارای خصائص تغذیه و تولید مثل و از طرفی خصائص
حیوانی مانند احساس ،شعور ،ادراک ،شهوت در وجودش قرار داده شده است .از جهت
دیگر روح مجرد و ملکوتی و عقل انسانی در اوست که میتواند بهوسیلهی آنها در عواقب
و آثار کارهای خود بیندیشد و خواستهها و امیال خود را کنترل کند و از روی علم و اراده
و اختیار راه سعادت و کمال خود را بیابد و دنبال کند.
َ ُ

ْ

ْ

ً

(امینی)63 :1387 ،

َ ْ َّ َ ْ َ َ
َكن َم ْس ُؤال با این تذکر خواسته انسان را از گناه
در آیهی  34اسراء َ و أ ْوفوا بالعه ِد إن العهد
ِ

بازدارد و یا در آیهی

ِ
َ ْ
ُْ َ َ ُ ه ُ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ً
َ َ َ ْ ُ َ َْ َ َ َ
ْ ٌ َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َّ
ول ِئك َكن عنه مسئوال
وال تقف ما ليس لك ب ِه ِعَل ۚ إن السمع والبصر والفؤاد كل أ
َٰ
ِ
ِ

(اسراء( )36)17خداوند با توجهدادن انسان بر مسئول بودنش ،زمینهی تقوا را در او بهوجود
آورده است( .قرائتی )57 /5 :1388 ،چراکه گوش و چشم و فؤاد ،نعمتهایی هستند که خداوند
به انسان ارزانی داشته تا حق را از باطل تشخیص داده و تقوا پیشه کند و به اعتقاد و عمل
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حق دست یابد و این امور همگی در گرو بهکارگیری صحیح این نعمتها آن هم در راستای
تربیت صحیح در انسان است.
در آیهی

ْ ْ
َ َ َ َْ َ ْ
َ َ
اق َرأ ِك َت َابك كَف َِبف ِسك ال َي ْو َم َعل ْيك َح ِس ًيبا( اسراء( )14)17یعنی
َٰ

کافی است که خودت

امروز حسابگر خویش باشی! یعنی آنقدر مسائل روشن و آشکار است و شواهد و مدارک
زنده که جای گفتگو نیست؛ و به این ترتیب چیزی نیست که بتوان آن را حاشا کرد .در
ُ

ُ ْ ََّ ُ ْ

ُ

َ
َ ُ
ون
قیامت ،انسان مسئول را جهت پاسخگویی نگه میدارند که در آیهی َ و ِقفوُه ۖ إُهن م ْسئول
ِ

(صافات( )24)37تصریح شده که اگرچه به صراط جحیم برده میشوند ،اما در بین راه آنها را
نگه داشته (قف :نگه دارید) و از آنها در مورد همانچه که در سورهی اسراء ،آمده:
ْ

ُْ

ُ

ُ َ َ َ

ً

ْ

َّ
إن
ِ

َ َ ه
َّ َ
ول ِئك َك َن َعن ُه َم ْس ُئوال مورد سؤال و بازخواست قرار میگیرد .چه زیبا
الس ْمع َوال َب َص َر َوالفؤاد كل أ
َٰ
َ

َ

ُ

َ

َ

ً

ً

َ َ
َ
ُ
َكن لَع َر ِّبك َو ْعدا َم ْس ُؤال( فرقان( )16)25بر این
و دقیق ،خداوند درآیه َل ْم ِفيها ما يشاؤن خال ِدين
ِ

نکته متذکر شده که خود مربی هم نسبت به آنچه از او مطالبه و درخواست میشود ،مسئول
بوده و باید آنچه را در توان دارد ،نسبت به دیگری انجام دهد .اگر وعده را در آیه با وصف
مسئوال( درخواست شده) آورده ،چون مؤمنان و متقین در دعاهایشان از خدا این مسألت
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را داشتهاند:

َ
َ
َ
ُ
ً
َ َ َّ َ َ
َ ر ََّبا إ َّننا ََس ْعنا ُمناديا ُينادي ل ْْلميان أ ْن ُ َ ِّ ْ َ َ َّ َ َّ َ ْ ْ ُ ُ َ َ ِّ ْ َ َّ َ ِّ
ئاتنا َو وتفنا مع
ِ
ِ
ِ
آمنوا ِبربمك فآمنا رَبا فاغ ِفر لنا ذُنَبا و كفر عنا سي ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ

ْ َ

َ

ُْ

َ

ْ

َّ َ

ُْ

ُ ْ

َ َ َْ
َ
َ تخ َ ْ َ
ُ ُ
َ
َ َّ َ
تخ
يعاد( آل عمران( )194 -193)3و
اِل
اْل ْب
رار ،رَبا و ِ
آتنا ما وعدتنا لَع رس ِلك و ال ِزنا َيم ال ِقيام ِة ِإنك ال ِلف ِ
ِ

فرشتهها نیز برای مؤمنان از خدای متعال درخواست کردهاند:
َ ُْ

َ َ

َّ َ
َ ْ َّ
َّ
ْ ُْ
ات عدن ال ِتي
َ رَبا َو أد ِخله ْم َجن
ِ
ٍ

َ ْ
َ
آباهئ ْم( غافر( )8)40بههمین علت است که در آیه ،خداوند نیز مورد سؤال
َوعدِهت َو م ْن صل َح ِم ْن
ِِ

بوده و بر حضرتش واجب است که بر وعدهی خود وفا کند( .طباطبایی ،بیتا )190 /15 :با این

بیان ،میتوان از آیه فهمید مربی در کنار متربّی بر مسئولیت و مسئولیتپذیری خویش ،متذکر
بوده و بر انجام آنها تالش کند.
با بررسی این آیات ،مسئول و مکلفبودن انسان ،امری مسلم است و پیامبران مبعوث
شدند تا این مسئولیت بزرگ را بر انسان عرضه بدارند و بر انجام آن یار و مددکار انسان
باشند.
در روایات متعددی نیز بر مسئولبودن انسان و برخی اموری که نسبت به آنها مسئولیت

مسئول حفاظت و نگاهدارى گوسفند است شما هم مسئولیت سنگینى بهعهده دارید نسبت
بهزیردستان ،و مرد مسئول راهبرى و راهنمائى و تربیت عیال و فرزندان خود میباشد ،و زن
مسئول نگاهدارى فرزندان و اهلبیت شوهر خود میباشد ،و خدمتکار و کلفت مسئول أموال
موال و آقاى خود میباشند ،آگاه باشید که هرکس مسئولیتى بر عهدهی او است و وظایف و
تکالیفى نسبت بهدیگران دارد».

(مسلمبن حجاج1459 /3 :1412 ،؛ ر.ک :دیلمی)384 /1 :1412،

با توجه به اینگونه روایات ،وظایف و مسئولیتهایی که برعهدهی انسان نهاده شده را
میتوان در چهار دسته نام برد:
 .1مسئولیت در برابر خدا؛
 .2مسئولیت در برابر خودش؛
 .3مسئولیت اجتماعی در برابر انسانهای دیگر؛
 .4مسئولیت در برابر موجودات طبیعی و محیط زیست.

نقش مسئولیتپذیری در اصول تربیت اسالمی از نگاه قرآن و حدیث

إ
َ
دارد ،بیاناتی وارد شده است؛ پیامبر میفرمایندَ « :اَل ُك ُّل ُك إم َر ٍاع َو ُك ُّل ُك إم َم إس ُئ ٌول َع إن َر ِع اي ِت ِهَ .ف َاَل ِم ُير
إ
ا
اس َر ٍاعَ ،و ُه َو َم إس ُئ ٌول َع إن َر ِع اي ِت ِهَ .و ا الر ُج ُل َر ٍاع َع َلى َا إه ِل َب إي ِت ِهَ ،و ُه َو َم إس ُئ ٌول َع إن ُه إمَ .و ال َم إ َرا ُة
ال ِذي َع َلى االن
ِ
إ
َ
َ
َ
َر ِاع َي ٌة َع َلى َب إي ِت َب إع ِل َها َو َول ِد ِهَ ،و ِه َي َم إس ُئول ٌة َع إن ُه إمَ .و ال َع إب ُد َر ٍاع َع َلى َم ِال َس ِي ِد ِهَ ،و ُه َو َم إس ُئ ٌول َع إن ُهَ .اَل
ُ ٌ
ُ ُّ ُ
َ ُ ُّ ُ
فكلك إم َر ٍاعَ .و كلك إم َم إسئول َع إن َر ِع اي ِت ِه؛ همهی شما مردم همانند چوپان هستید همچنان که او
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بررسی روایات در این زمینه و توضیح بیشتر پیرامون مسئولیتهای انسان ،باید در جای
خودش ،بهصورت مفصل و دقیق انجام شود؛ همانطور که برخی بزرگان نیز چنین اقدامی
را نسبت به آنها انجام دادهاند.

(ر.ک :امینی)69-68 :1387 ،

 .4روشهای ایجاد حس مسئولیتپذیری
انسان موجودی است دارای عقل و اراده و اختیار ،که این اختیار واردهی انسان نشان
میدهد ،انسان قابلیت ایستادگی در برابرموقعیتها و حتی تأثیرگذاری بر شرایط را داراست
و توانایی پاسخگوبودن در برابرکارها و عملکرد خود در موقعیتهای مختلف در او نهادینه
است .که این مبنا درمورد انسان امری پذیرفتهشده از سوی عقل و نقل میباشد و براساس
این مبناست که میتوان به اهمیت اصل مسئولیت در تربیت نیز پی برد .در مکتب اسالم
اگرچه انسان مکلف باید از یکسری الزامهای بیرونی تبعیت کند و تخطّی از آنها مجازات در
پی خواهد داشت؛ اما انسان بجای پیروی صرف از الزام بیرونی باید متصف به خصلتی شود
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که از درون او را به انجام تکالیف و امور ،ملزم کند که این همان احساس مسئولیت است.
فردی که در برابر انجام یا ترک عملی احساس مسئولیت میکند ،خود را تحت تأثیر بایدی
از درون میبیند که هم الزامآور است و هم برعکس الزام بیرونی که ممکن است انسان نسبت
به آن احساس بیگانگی داشته باشد ،احساس یگانگی و خودی دارد.

(باقری)105 :1382 ،

متصف شدن انسان به این اصل در تربیت هم در امور مربوط به دنیا و هم در آخرت او
را موفق خواهد نمود .در روشهای اجرایی کردن این اصل در سیر تربیت نیز میتوان از
قرآن الگو گرفت که چگونه در برنامهی تربیتی خویش برای رشد این اصل ،انسان را راهنمون
کرده است .در تربیت ،برای متوجهنمودن انسان به اینکه او نسبت به خدا ،خود و دیگران،
مسئول است میتوان از سه روش سخن گفت :توجه دادن به نتایج و پیامدهای اعمال ،ایجاد
انگیزه و ابتال و آزمون.
 .4-۱توجه دادن به نتایج و پیامداعمال
در این روش خداوند انسان را در برابر نتیجهی اعمالش ،نشانده تا با تفکر در آنها متوجه
شود که نتیجه ی اعمال او چه خواهد بود ،تا نسبت به آنچه سود خود اوست آن را انجام
دهد؛ چرا که وقتی شخصی پیامد عمل خود را بداند ،انگیزهی مناسب از درون برای انجام

یا ترک یك عمل را پیدا خواهد کرد .در این روش از نهی و امری استفاده نشده ،بلکه
براساس آنچه هر شخص ،از حبّ ذات در اوست ،او را متوجه این مسئولیت کرده است.
توجهدادن انسان به آنچه در پیش روی اوست از روشهای مسئولیتپذیرنمودن متربی است.
در قرآن مواجهه فرد با نتایج اعمالش به  2شیوه انجام شده است:
الف :دریافتن

ُ َْ ْ َ
ُ
َ َ
َ َْ
َ ْ َ َْ
صائ ُر ِم ْن َر ِّبمك ف َمن أ ْب َص َر ف ِلنف ِس ِه َو َم ْن َع ِم َي ف َعل ْيها؛
قد جاءُك ب ِ

دالیل روشن از طرف پروردگارتان

برای شما آمد؛ کسی که (به وسیله آن ،حقّ را) ببیند ،به سود خود اوست؛ و کسی که از دیدن
آن چشم بپوشد ،به زیان خودش میباشد؛ (انعام( )104)6در این رتبه ،فرد نسبت به پیامد
اعمالش آگاه میشود.
این خطابى است که پیغمبر به مردم کرده و سپس فرموده« :شما اى مشرکین! در کار
خود مختارید ،اگر خواستید با این احتجاجات بصیرت بیابید ،و اگر نخواستید نسبت به فهم
دربارهی جهالت و کورى فرمود :فعليها به آن دلیل ،بوده که بصیرتیافتن آنان به نفعشان
و جهالت و کوریشان به ضررشان است.

(طباطبایی ،بیتا)302 /7 :

ب :دیدن
در اینگونه آیات فرد با نتایج اعمالش روبهرو میشود و خداوند خواسته است که آثار
ناگوار انسان بر وی اصابت کند:
َْ

َ

َ َ َ
َ َ َ
َ َ َ ْ
ْ َ َ َ َ َ َّ
صابك ِم ْن س ِّيئ ٍة ف ِمن
اَّلل َو ما أ
ن
م
ف
ة
ن
س
ح
ن
م
ك
ما أصاب
ِ
ِ
ٍ ِ

نف ِسك(نسا( )79)4در این روش ،که چشاندن اعمال به عامل است موجب میگردد که متربی
امکان بازگشت از خطا را دریابد.

(باقری ،همان)107 :

 .4-۲ایجاد انگیزه در فرد
این روش مخصوص کسانی است که ایمان به دل آنان راهیافته باشد .به این تریتب روش
پیشین مقدمهی بر این روش است؛ زیرا در روش قبل با تکیه بر حب ذات ،شخص به ایمان،
دعوت میشود و با حصول ایمان ،میتوان او را به تکالیف دعوت نمود.
در آیاتی که خداوند ایمان آورندگان را با عبارتهای ان كنُت مؤ مني خطاب قرار داده
است ،از این شیوه استفاده کرده است .در این روش ،هدف بهوجود آوردن جنبشی در درون

نقش مسئولیتپذیری در اصول تربیت اسالمی از نگاه قرآن و حدیث

آن به همان کورى خود باقى بمانید و اینکه دربارهی بصیرت و بینایى فرمود :فلنفسه و
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فرد است که حاصل آن احساس تکلیف در انسان است .زیرا گاهی اوقات مکلف ،در ظاهر
کاری را انجام میدهد ،اما در باطن هنوز مقاومتی نسبت به آن عمل دارد ،در اینجاست که
خدا با تنگنا قراردادن مؤمنان به آنان میفهماند که یا از دین خود دست بردارند یا در نزاع
عقل و احساس  ،پیروز شوند؛ و اینچنین احساس تکلیف را در انسان ،بیدار میکند.

(همان)

 .4-۳ابتال و آزمودن
خداوند در مقام تربیت انسان او را به دوگونه دچار بال و امتحان میسازد :تنگدستی یا
غنا ،دشواری یا راحتی ،که در تنگدستی و دشواری به صبر و در غنا و راحتی به شکر آزموده
ُ

َْ

َ ُ ْ

َ ُ ُ

َّ

َْ

َ ً

َ

ه
ل نفس ذائقة اِل َ ْوت َو ن ْبل ْ
وُك بالش ِّر َو الخ ْْي ِف ْتنة َو ِإل ْينا ُت ْر َج ُعون؛ هر انسانی طعم مرگ را
میشود :ك
ِ
ٍ

ِ

ِ

ِ

میچشد! و شما را با بدیها و خوبیها آزمایش میکنیم؛ و سرانجام بسوی ما بازگردانده
میشوید!(انبیاء()35:)21

اثر مهم این روش تربیتی آن است که فرد را زبده میکند تا خود او پستیها و بلندیها
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را یاد بگیرد و با خوشیها و ناخوشیها کنار بیابد و در هریك توان معینی را در خودش
بهوجود بیاورد.

(باقری ،همان)

با این بیان ،یك مربی باید با الگوگیری از روشهایی که خداوند برای
مسئولیتپذیرنمودن انسان بهعنوان یك متربی استفاده کرده ،میتواند در مسیر تربیت انسان
او را همراهی کند و به ثمرهی بهتری دست یابد.

 .۵سن آموزش مسئولیتپذیری
کودک از نخستین سالهای زندگی باید قابلیت مسئولیتپذیری خود را افزایش دهد ،با
جمعکردن اسباببازیها ،کمك به والدین و کارهایی که تشویق والدین را بهدنبال خواهد
داشت و مناسب است که از پیش از سهسالگی عالقه الزم برای همکاریکردن در او بوجود
آید و پس از سهسالگی مسئولیت های محدود به او واگذار شود؛ البته باید به نکتهی مهمی
توجه داشت که در واگذاری مسئولیتها سن و تواناییهای کودک باید در نظر گرفته شود.
(ابراهیمی)14 :1394 ،

رسولخدا فرمودند« :خدا رحمت کند کسی را که در نیکی و نیکوکاری به فرزند
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خویش ،کمك کند ».از ایشان پرسیدند« :چگونه فرزند خود را در نیکیکردن یاری دهد؟»

حضرت پاسخ دادند« :آنچه را کودک در قوه و قدرت داشته و انجام داده است ،از او
بپذیرد و آنچه انجام آن برای کودک سنگین و طاقتفرساست از او نخواهد».
کمکم با سپریشدن و پایانیافتن دوران کودکی ،و آغاز سومین دورهی هفتساله که
عمدتاً دوران نوجوانی را تشکیل میدهد ،مسئولیت تربیتی پدران و مادران از نظر شکل و
ماهیت تغییر پیدا کرده و تدریجاً دوران مسئولیتپذیری و عهدهدارشدن تکالیف شرعی و
انسانی نوجوان آغاز میگردد (البته سن شروع تکالیف شرعی در دختران در طول هفتساله
دوم شکل میگیرد) و با افزایش سن مسئولیتهای بیشتری به او محوّل میگردد.
در سن نوجوانی حس استقاللطلبی در نوجوان بهوجود میآید و براساس فهم و درک
خود میخواهد در مسائل زندگی و انتخاب شغل و ...تصمیمگیری کند که باید با برخورد
صحیح اطرافیان این حس و روش صحیح و درست انتخاب و مسئولیتپذیری به او القا
شود ،البته در این سن بیشتر آنچه پدر و مادر ،در کودکی نشاندهاند ثمر میدهد ،اما همچنان
مسئولیتپذیرنمودن متربی آثار خوبی را در زندگی او بههمراه خواهد داشت؛ از جمله
اینکه:
• او برای پذیرش مسئولیتها آماده خواهد شد.

• از آنجا که خانوادهی مطلوب خانوادهای است که حدود و وظایف خود را میشناسد و
در انجام درست آن تالش میکنند ،مسئولیتپذیری عنصری ضروری برای تشکیل
خانواده خواهد بود.
• همانطور که مطرح شد انسان مؤمن میداند که مسئولیت همهی رفتارها و افکار خویش
را باید بردوش بگیرد و بر سرنوشت او مؤثرند ،پس مسئولیتپذیری یکی از پایههای
اصلی دینداری مطلوب خواهد بود.
• با مسئولیتپذیرکردن فرد در زندگی او میآموزد عالوه بر در نظرگرفتن خواستهها و
احساسات خود به خواستهها و احساسات دیگران نیز توجه کند و در نهایت تصمیم
درست را بگیرد که هم سالمت جسمی و روحی خود را برآورده کند و هم به احساسات
دیگران صدمه نزند.

(ابراهیمی ،همان)7 :
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متربی نیاز به راهنمایی برای ادامه مسیر خواهد داشت.

(اسماعیلی یزدی)328 -327 :1385 ،
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جمعبندی و نتیجهگیری
تربیت در معنای رشد و نمو زمانی نتیجهی درستی خواهد داشت و اهداف آن تأمین
خواهد شد که انسان در زندگی فردی و اجتماعی شناخته شود و مبانی و اصول درستی برای
فرآیند تربیت او معرفی گردد .از آنجا که انسان موجودی مختار و با اراده بوده و اینکه آیات
زیادی از قرآن او را بهعنوان مسئول در برابر اعمالش معرفی کرده و به او تذکر حسابرسی
در آخرت را داده است که نشانگر استعداد و توانایی انسان ،در پذیرش امور است.
مسئولبودن انسان و حسابرسی از او میرساند که او باید نسبت به اعمال خود احساس
مسئولیت را داشته باشد .یکی از اصوال مهم و اثرگذار در تربیت انسان آن است که از کودکی
او را با این احساس ،پرورش داد و به تعالی رساند.
اینکه انسان بداند در برابر دیگران هم تکلیف دارد و باید نسبت به اعمال خود پاسخگو
باشد ،این حس مسئولیت را در او رشد میدهد که خداوند در قرآن نیز با روشهایی همچون:
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«توجه دادن به نتایج و پیامدهای اعمالش» و «ایجاد انگیزه درون فرد با صفت مؤمن بودنش»،
همچنین با «ابتال و آزمودن او در تمامی مراحل زندگی» ،امر مسئول و مسئولیتپذیری را در
انسان اجرایی کرده است.
در روایات زیادی نیز ،مسئولیت انسان در برابر خدا ،خود و دیگران ،آمده است و این
امر نشاندهندهی آن است که هم تعالی دنیوی و هدف اخروی انسان در گرو آن است که
انسان در فرآیند تربیت به این اصل متذکر بوده وخود را متصف به این صفت واال بگرداند.
اگر فضای مناسب برای تصمیمگیری در انتخاب یا عدم انتخاب با اجبار و تهدیدی همراه
باشد فرد در موقعیت اجبار انجام عمل قرار گرفته و مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
ایجاد فضای توأم با اختیار و آگاهی زمینهی مناسب را برای تصمیمگیری انسان مسئول فراهم
میسازد .ایفای وظایف و یا نقشهایی که بر عهدهی انسان قرار داده میشود بهصورت مداوم
و همراه با رعایت نظم و انضباط باید باشد.
با توجه به یافتههای تحقیق به این نتیجه میرسیم که شناختن وظیفه و انجام آن در جهان
انسانیت ،یك وظیفهای است ثابت و مسلم و هرگزانسانی نمیتوان یافت که با فطرت انسانی
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خود ،منکر این حقیقت گردد .بنابراین «وظیفهشناسی» و «مسئولیت پذیری» مهمترین مسألهی
عملی است که انسان در زندگی خود با آن روبهرو است.

با توجه به آنچه گفته شد به خوبی آشکار میشود که انسان در هر محیطی و با هر روشی
زندگی نماید ،دینی ،یا غیردینی ،قانون یا استبدادی ،شهری یا روستایی ،برای خود یك رشته
تکالیف و وظایفی دارد و نیز کارهایی که انجام دادن آن در زندگی الزم است ،حس میکند
که به جاآوردن آنها  ،برای وی ،زندگی خوش و آسوده و سعادتمندانهای را فراهم میکند.
با بررسی آیات و روایات به این نتیجه نیز دست یافتیم که دین ،تنها منجی است که
میتواند وظایف و تکالیف انسان را مشخص کند .نخست به این دلیل که دین با توجه به
تمام ابعاد وجودی انسان اعم از نیازهای مادی و خواستههای معنوی ،وظایف انسان را تعیین
کرده است .دیگر این که دین افزون بر زندگی دنیایی بشر ،به زندگی آخرتی او نیز عنایت
داشته است .نظر به این که دین برنامهی زندگی است ناگزیر نسبت به آنچه با زندگی ارتباط
دارد وظیفهای برای انسان تشخیص داده و انجامش را از وی میخواهد.

نقش مسئولیتپذیری در اصول تربیت اسالمی از نگاه قرآن و حدیث
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سال اول ،شماره دوم ،تابستان ۱۳۹۷

ویژگیها و شاخصههای یاران امامزمان در قرآن کریم
با تأکید بر دیدگاه تفسیری عالمه طباطبایی

الهام خاضعینیا
اعظم وفایی

1
2

چکیده
ریـشـهکـنـی ستم و درهم کوبیده شدن پایههای کفر و استکبار و شرک و نفاق در صحنه عـالم و
تـحـقـّق آرمان حاکمیت توحید و عدالت در جهان ،افزون بر وجود رهبری شایسته و مـعـصـوم ،به
وجود یارانی زبده ،کاردان و الیق وابسته است ؛ یارانی که قابلیتهایی در حد مـطـلوب و ایـدهآل
داشـته باشند تا بتوانند منویّات رهبر و مقتدایشان را در گسترهی گیتی جامهی عمل بپوشند.
در این مقاله با روش توصیف و تحلیل به بررسی ویژگیها و شاخصههای یاران امامزمان باتوجه به
دیدگاه عالمه طباطبایی در دو مـحـور ویژگیهای نفسانی و معنوی و ویژگیهای عملی و رفتاری
پرداخته شده است.
عالمه طباطبایی با استناد به آیات مهدویت و روایات مربوطه ،برخی از ویژگیهای یاران امام مهدی
را ایمان بهخدا ،برخورداری از اعمال صالحه ،معرفت به امامزمان ،والیتپذیری و انتظار فرج
امامزمان دانسته است .وی در اکثر موارد ،ارتباط آیات مهدویت با مشخصههای یاران آن حضرت
را از باب «جری و تطبیق» خوانده است.
با بررسی دادهها ،به این نتیجه میرسیم که یـاران خـاص امام در همهی عرصهها ،الگو و نمونهاند
و قدرت اجرایی و ادارهی مملکت را دارند؛ که در روایات از آنان به حاکمان االهی ،رجال االهی ،امرا،
وزرا ،نقبا و پرچمداران یاد میشود که با این تعابیر ،ماهیت و شخصیت حقیقی آنان روشن میگردد.

کلیدواژه
امامزمان ،انتظارفرج ،عالمه طباطبایی ،والیتپذیری ،ویژگیها ،یاران امام.

 .1دانشپژوه سطح ،3تفسیر و علوم قرآن ،جامعةالزهراء
 .2عضو هیأت علمی دانشگاه قم ،مدرسی معارف
* تاریخ دریافت1397/05/02 :

Khazei353@Gmail.com
Dr.a.vafaeei@Gmail.com
تاریخ تأیید1397/05/28 :

مقدمه
برای پیروزی انقالب و شکست و نابودی حکومتهای جور و ستم ،نیاز بهعوامل بسیاری
است که در رأس آنها وجود یارانی است که رهبر آن قیام با تکیه بر آنان بتواند به هدف
نهایی خود برسد .هنگامی که زندگی و مراحل دعوت پیامبران مورد تجزیه و تحلیل قرار
میگیرد ،روشن میشود هرکجا آنها حامی و یاور داشتند و این حامیان و یاوران بهطور
آگاهانه و قاطع در صحنه بودند و با امید و توکّل به خدا پیش میرفتند ،پیامبرشان در اهدافش
به پیروزی میرسید و در غیراینصورت شکست ظاهری نصیبش میشد .بدینجهت
میگوییم امامزمان بهعنوان مصلح جهانی و امید محرومان و ستمدیدگان ،برای تشکیل
حکومت عدل و داد باید دارای یاران آگاه و مجاهدی باشد که در برابر فتنهها و حوادث
ظهور ،به یاری امام بشتابند و فرماندهان سپاه آن حضرت باشند .خداوند در اینباره میفرماید:
ََ

ُ

ُ

ُُ

ً

َ َ ُ

َ

َ

َّ
ي َ
َ
َّ َ
ُ
يء ق ِد ٌير؛ هرجا باشید ،خداوند همهی شما را (براى
أت بمك اَّلل َجيعا ِإن اَّلل لَع كل ش ٍ
أ مَن تكوُنا ي ِ
ِ

ِ
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پاداش و کیفر در برابر اعمال نیك و بد ،در روز رستاخیز) حاضر مىکند ،زیرا او ،بر هر
کارى تواناست

(بقره()148)2

ابوخالد از امامباقر چنین روایت میکند« :منظور از آیهی

ُ
َ ََ َ ُ
أيمَن تكوُنا

 ...اصحاب

حضرت قائم هستند که تعداد آنها بیشتر از سیصد و ده مرد است و امام راجع به آنان
فرمود که آنها هستند به خدا سوگند «امت معدوده» و آنها در یك ساعت گرد هم میآیند،
مانند پارههای ابر پاییز که کنار هم جمع میشوند».

(کلینی)313 :1364 ،

عالمهطباطبایی در تفسیر آیه مینویسد:
«در اخبار بسیارى از طرق شیعه آمده

(مجلسی219 /15 :1403،؛ بحرانی81 /2 :1416 ،؛

ُ ْ
ً
ُُ
َْ َ ُ
َ
مك َّ ُ
اَّلل َ َِجيعا دربارهی اصحاب
تب
فیضکاشانی )667 /1 :1415 ،که آیهی ايمَن تكوُنا يأ
ِ
ِ

قائم نازل شده و در بعضى از آنها آمده که این از باب جرى و تطبیق است».
(طباطبایی)501 /1 :1374 ،

 .۱ویژگیهای یاران امامزمان
در این مقاله ویژگیها و شاخصههای یاران امامزمان با تأکید بر دیدگاههای عالمه
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طباطبایی مورد بررسی قرار گرفته است .البته در ذیل برخی از آیات ،دیدگاههای آلوسی

(م1270.ق) مفسر سنی ونویسندهی تفسیر روحالمعانی ،نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
خداوند در آیاتی از قرآن بهویژگیهای یاران امامزمان اشاره مینماید که در اینجا به
نمونههایی از این آیات اشاره میشود:
 .۱-۱ایمان به خدا
یکی از آیاتی که به ویژگیهای یاران امامزمان اشاره دارد ،آیه  55سوره نور است.

کارهاى شایسته کردهاند وعده کرده که شما را در این سرزمین جانشین دیگران کند،
آنچنانکه اسالف و گذشتگان آنان را جانشین کرد ،و نیز دینشان را آن دینى که براى ایشان
پسندیده استقرار دهد و از پى ترسى که داشتند امنیت روزیشان فرماید تا مرا عبادت کنند و
چیزى را با من شریك نکنند و هرکس پس از این کافر شود آنان خود عصیانپیشگانند
(نور()55)24

امامسجاد در تفسیر این آیه فرمودهاند« :قسم به خدا ،آنها شیعیان ما اهلبیت
هستند که خدا این وعده را در مورد آنها به دست مردی از ما محقق میسازد و او مهدی
این امت است و اوست آنکه رسولخدا فرمود :اگر روزی از دنیا باقی نمانده باشد ،خدا
آن روز را تا آنجا طوالنی میکند که مردی از عترتم که نامش نام من است ،به والیت رسیده
و زمین را آنچنانکه از ظلم و جور پر شده باشد ،از عدل و قسط پر سازد».

(فیضکاشانی،

)443 /3 :1415

این آیه وعدهی زیبایی است برای آنانکه به خدا ایمان دارند .به آنان وعده میدهد که
بهزودی خدا ،جامعهی صالحی مخصوص بهخودشان برایشان درست میکند و زمین را در
اختیارشان میگذارد و دینشان را در زمین متمکن میسازد و امنیت را جایگزین ترسی که
داشتند میکند؛ امنیتی که دیگر از منافقین و کید آنان و از کفار و جلوگیریهایشان بیمی
نداشته باشند ،خدا را آزادانه عبادت کنند و چیزی را شریك او قرار ندهند .پس در جملهی
وعداَّلل الذين آمنوا  ...کلمهی «من» تبعیض خواهد بود ،نه بیانی و خطاب در آن ،به عموم
مسلمین است که در میان آنان هم منافق هست و هم مؤمن و مؤمنین آنان نیز دو طایفهاند؛

ویژگیها و شاخصههای یاران امامزمان  در قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه تفسیری عالمه طباطبایی
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ْ ْ َ َّ ُ ْ
ك ْم َو َعم ُلوا َّ
الصالح
ات ليستخ ِلفهُن ِف اْل ْرض
خداوند در این آیه میفرماید :وعد اَّلل الذين آمنوا ِمن
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ُ ُ َّ
َ ُ ْ َ َ َ ِّ َ َّ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ً ْ ُ ُ َ
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ارتضي َلم و ليبدلهُن ِمن بع ِد خو ِفهم أمنا يعبدونِن ال
يمكن َّن َل ْم ديهُن ال ِذي
كما ا لف الذين ِمن قب ِلهم و ل
ِ
ِ
َ َُ
َ ً َ َ ْ َ َ َ َْ َ
َ ُُ ْ ُ َ
ْ ُ َ
ولئك ُه الف ِاسقون؛ خدا بهکسانى از شما که ایمان آورده و
يشركون ِّب شيئا و من كفر بعد
ذلك فأ ِ
ِ
ِ
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یکی کسانی که عمل صالح میکنند و گروه دیگر آنان که عمل صالح ندارند ،ولی وعدهای
که در آن آمده مخصوص کسانی است که هم ایمان داشته باشند و هم اعمالشان صالح باشد.
عالمه طباطبایی در تفسیرالمیزان پس از بیان نکات تفسیری پیرامون این آیه شریفه ،چنین
نتیجه میگیرد:
«بهزودی جامعهای برایشان میسازد که بهتمام معنی ،جامعهی سالمی باشد و از
آلودگیهای شرک ،کفر ،نفاق و فسق پاک باشد و زمین را در اختیار آنان قرار
میدهد».
و سپس میگوید:
«این مجتمع (یاران امام) با صفاتی که از فضیلت و قداست دارند ،هرگز تاکنون
در دنیا منعقد نشدهاند».
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(طباطبایی)152 /15 :1374 ،

بنابراین آیه ،مربوط به یاران امامزمان در زمان ظهور ایشان است .طبق نظر عالمه،
منظور از عبارت وعداَّلل الذين امنوا ،مؤمنان به حضرت مهدی و جامعهی مؤمن عصر
آن حضرت هستند که تاکنون بهوجود نیامدهاند .این افراد دارای ویژگیهایی هستند که در
صدر آیه به آن اشاره شده است .عالمه برخالف بعضی از مفسرین معتقد است که مراد از
من قبلهم مؤمنین از امتهای انبیاء پیشین هستند،

نهفقط بنیاسرائیل(.طباطبایی ،همان)

آلوسی نیز در تفسیر این آیه معتقد است که مراد از الذين امنوا امت پیغمبر است
و مراد از

من قبلهم ،بنیاسرائیلاند(».آلوسی)206 :1415 ،

بنابراین طبق نظر عالمه ،آیه در مورد یاران اماممهدی نازل شده؛ اما آلوسی معتقد
است که آیه در مورد همهی امت پیامبر نازل شده است و هیچگونه اشارهای به یاران
حضرت مهدی نکرده است .شاید این اختالفنظر را بتوان با بحث جری و تطبیق،
برطرف کرد.
سخن آلوسی درمورد اینکه مراد از من قبلهم بنیاسرائیل است که خدا بعد از
هالککردن فرعون و لشگریانش سرزمین مصر و شام را به ایشان ارث داده و در آن مکنتشان
داد ،سخن صحیحی نیست؛ چراکه آیه از مردمی خبر میدهد که بعد از ارثبردن زمین،
اجتماع صالحی تشکیل دادند؛ درحالیکه قوم بنیاسرائیل بعد از نجاتشان از فرعون و

لشگرش ،مرکز کفر و نفاق و فسق خالص گشته و مصداق

الصالحات

الذين آمنوا منكم و عملوا

نشدند( .طباطبایی)210 /15 :1374 ،

بنابراین چنانچه آلوسی به روایات وارده در ذیل این آیه اشکال وارد ساخته است؛ میتوان
گفت این تفسیرها بهمعنی انحصار معنی آیه نیست ،بلکه بیان مصداق کامل است ،منتها چون
این مفسر به این نکته توجه نکرده است ،احادیث مربوزه را مردود شناخته است.

(مکارم

شیرازی)531 /14 :1374 ،

یکی دیگر از آیات قرآن که بهویژگیهای یاران امامزمان اشاره میکند ،آیه  105سوره
انبیاء است .در این آیه خداوند وارثان زمین را عباد صالح معرفی میکند:

ََ ََ
َّ
َ و لقد كتبنا ِف الزبر
ِ
ِ

ِّ

َ

ُ

َ َّ لح َ
َّ
َ َ
َ
ون؛ در زبور بعد از ذکر (تورات) نوشتیم« :بندگان
عد الذِك أن اْلرض يرُثا ِعبادي الصا
ِمن ب ِ
ِ
ِ

شایستهام وارث (حکومت) زمین خواهند شد!( انبیاء( )105)21در حدیثی از امامباقر

نقلشده که ایشان فرمودند« :مراد از بندگان صالح ،اصحاب حضرت مهدی هستند که در
آخرالزّمان میآیند».

(حرّعاملی)146 /5 :1435 ،

طبق این حدیث و با توجه به آیات ذکر شده ،یاران امام مهدی همان بندگان صالح
خدا هستند؛ بنابراین ویژگیهای آنان هم ویژگیهای عباد صالح است.
درمورد اینکه بندگان صالح چهکسانی هستند و چه ویژگیهایی دارند ،خود قرآن در

َ َ َ َ
َ َ
َ
يؤمنون باَّلل و َ
عروف و ينهون عن
اَلخر و يأمرون باِل
اليوم
آیات دیگری بهآن اشاره فرموده است :
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ِ
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ِ
ِ
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َ
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ُ
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وه و ُ
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الصالحي و ماي َ
عون ِفالخ
اَّلل علمي باِلت ِقي؛ به
فعلوا ِمن خْي فلن ُيكفر
ْيات و
اِلنكر و يسار
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ

خداوند و روز قیامت ایمان دارند و امر به معروف و نهی از منکر میکنند و در کارهای نیك
از دیگران پیشی میگیرند و در حقیقت آنان از صالحین هستند و هرکار نیکویی که انجام
میدهند ،هرگز دربارهی آن ناسپاسی نبینند و خداوند با

متقین است( آلعمران()116 -115:)3

بنابراین براساس آیهی شریفه ،ویژگی بندگان صالح خدا به شرح زیر است:
َ
َ
اَلخ ِر؛
اَّلل و اليوم ِ
 -1ایمان به خدا و روز قیامت دارند :يؤمنون ب ِ
ِ

ِ

َ

َ َ
َ َ َ
ون َعن اِلنك ِر؛
عروف و ينه
 -2امر به معروف و نهی از منکر میکنند :يأمرون باِل
ِ

 -3سبقتگیرنده در نیکیها هستند:
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لخ
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ْيات؛
يسارع
ِ
ِ
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ویژگیها و شاخصههای یاران امامزمان  در قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه تفسیری عالمه طباطبایی

 .۱-۲برخورداری از اعمال صالحه
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َ

ُ

َ َ

َ

 -4کار ایشان مورد تقدیر خداوند قرار میگیرد :و ماي َفعلوا ِمن خْي فلن ُيكف ُروه؛
ٌ َّ
 -5باتقوا و پرهیزگارند :و ُ
اِلت ِقي؛
اَّلل علمي ب

ٍ

ِ

عالمهطباطبایی ذیل این آیه و در بخش روایی آن بیان میکند:
«روایات در باب مهدى و ظهور او و پر کردنش زمین را از عدل بعد از پر
شدنش از ظلم و جور ،چه از طرق عامه و چه از طرق خاصه و چه از
رسولخدا و چه از ائمهی هدى آنقدر زیاد است که به حد تواتر رسیده
و اگر کسى بخواهد به آنها وقوف یابد ،باید به کتابهایى که مظنه این بحث
در آنها مىرود مراجعه کند و چنین کتابهایى در بین عامه و خاصه زیاد است».
(طباطبایی ،همان)337 /14 :

از روایات وارده در ذیل آیهی مورد بحث (نعمانی282 :1382 ،؛ ابنحیون )366 /3 :1405 ،چنین
بهدست میآید که آیه ،مربوط به یاران امامزمان و ویژگیهای آنان است؛ همانطور که
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عالمه نیز به این مطلب اشاره کرده است( .طباطبایی ،همان) البته طبق نظر عالمه ،بیشك یکی
از مصادیق آیه ،یاران حضرت میباشند و روایات از باب جری و تطبیق بر این مطلب داللت
میکنند؛ اما ظاهرا سکوت آلوسی در این زمینه دلیل بر رد این نوع تفسیر از دیدگاه او است.
 .۱-۳معرفت به امامزمان
یکی دیگر از ویژگیهای یاران امامزمان معرفت به آن بزرگوار است .البته این ویژگی
مخصوص یاران امامزمان نمیباشد ،بلکه شامل یاران همهی امامان معصوم میشود.
در مورد این ویژگی باید گفت که :این موضوع یکی از مباحثی است که قدمتی به اندازهی

ً

ً

تاریخ اسالم دارد .روایت مشهور «من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» را شیعه و
سنی در بسیاری از کتب حدیثی و غیرحدیثی خود نقل

کردهاند( .کلینی131 /2 :1364 ،؛ هاللى،

932 /2 :1405؛ ابنبابویه409 /2 :1395 ،؛ ابنحنبل88 /28 :1421 ،؛ ابوداوود)425 /3 :1419 ،

در این حدیث شریف ،پیامبرگرامی اسالم میفرمایند« :کسی که بمیرد و امامزمان
خویش را نشناسد ،به مرگ جاهلیت مرده است ».منظور از جاهلیت در این روایت ،ایام کفر
و ضاللت قبل از اسالم است؛ معنای حدیث چنین خواهد شد :اگر مسلمانی (کسی که توحید

132

و نبوت و قرآن و قیامت و دیگر مبانی دین را پذیرفته و به واجبات دین اهتمام نموده است)

بمیرد و امام معصوم زمان خویش را نشناخته باشد ،او نامسلمان مرده ،دین او همان کفر و
ضاللت کفار و مشرکین قبل از اسالم تلقی خواهد شد.
مسلمانان عالوه بر معرفت به اصل والیت و شناخت حق اهلبیت موظف به معرفت
و اطاعت و تسلیم در برابر امامزمان خود نیز هستند و معرفت به والیت دیگر
امامانمعصوم ،آنها را بینیاز از معرفت به آن حضرت نخواهد کرد .آیاتی از قرآن کریم
نیز به این ویژگی مسلمانان که یقینا در مورد یاران و اصحاب امامزمان نیز میباشد ،اشاره
ویژگی قلمداد شده است .در این قسمت از باب نمونه ،به ذکر آیهی  7سورهی حمد بسنده
میشود؛ خداوند در این آیه میفرماید:

َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ
َ َ ْ ْ َ َ َّ ِّ َ
ي؛ راه کسانى که آنان را مشمول نعمت
ْي اِلغضوب علِهي و ال الضال
ِ صراط ال ِذين أنعمت علِهي غ
ِ
ِ
ِ

خود ساختى ،نه کسانى که بر آنان غضب کردهاى و نه گمراهان

(حمد()7)1

این آیه راه مستقیم را راه کسانی معرفی میکند که مشمول نعمت الهی شدهاند و آنان
عبارتند از :انبیاء ،صدیقین ،شهدا و صالحین .همانگونه که در آیهی دیگری آمده

استَ :و

ُ
َ
َ
َ
َّ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ ْ ِّ َ َّ ِّ َ َ ِّ ِّ
ه
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َ
الشه َداء َو َّ
الصا ِ ِلحي َو ح ُس َن
الصد ِيقي َو
من ي ِطع اَّلل و الرسول فأولئك مع ال ِذين أنعم اَّلل علِهي من النبي و
ِ
ِ
ِ
ُ َ َ
ً
أ ْولئك َر ِفيقا؛ و کسى که خدا و پیامبر را اطاعت کند( ،در روز رستاخیز )،همنشین کسانى

خواهد بود که خدا ،نعمت خود را بر آنان تمام کرده از پیامبران و صدّیقان و شهدا و صالحان
و آنها رفیقهاى خوبى هستند!

(نساء()69)4

توجه به راه این بزرگواران و آرزوی پیمودن آن و تلقین این آرزو به خود ،ما را از خطر
کجروی و قرار گرفتن در خطوط انحرافی بازمیدارد .انسان مؤمن بعد از این درخواست ،از
خداوند تقاضا میکند که او را در مسیر غضبشدگان و گمراهان قرار ندهد؛ زیرا بنیاسرائیل
نیز به گفته قرآن ،مورد نعمت قرار گرفتند ولی در اثر ناسپاسی و لجاجت ،گرفتار غضب
شدند.
امامصادق در ضمن تفسیر این آیه فرمود« :الضالین الشاک و الذین َل یعرفون اَلمام؛
ضالین و گمراهان ،شکاکان و کسانی هستند که امامشان را

نمیشناسند( ».قمی)29 /1 :1367 ،

ویژگیها و شاخصههای یاران امامزمان  در قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه تفسیری عالمه طباطبایی

مینماید .در متن روایات ذیل این آیات ،از معرفت اماممعصوم به عنوان یکی از مهمترین
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عالمه طباطبایی در المیزان در مقام تفسیر این آیه به چند روایت اشاره مینماید و نظر
خود را در مورد لزوم معرفت به امامزمان بیان میدارد:
«در کتاب فقیه و در تفسیر عیاشى از امامصادق روایت شده که آن حضرت
فرمود« :صراط مستقیم ،امیرالمؤمنین است»

(ابنبابویه32 :1395 ،؛ عیاشی:1411 ،

 )24 /1و در کتاب معانى از امامصادق روایت آورده که فرمود« :صراط مستقیم،
طریق بهسوى معرفت خدا است و این ،دو صراط است ،یکى صراط در دنیا و
یکى در آخرت .اما صراط در دنیا عبارتست از امامى که اطاعتش بر خلق واجب
شده و اما صراط در آخرت ،پلى است که بر روى جهنم زده شده است .هرکس
در دنیا از صراط دنیا بهدرستى رد شود ،یعنى امام خود را بشناسد و او را اطاعت
کند ،در آخرت نیز از پل آخرت به آسانى مىگذرد و کسى که در دنیا امام خود
را نشناسد ،در آخرت هم قدمش بر پل آخرت مىلغزد و به درون جهنم سقوط
مطالعات تفسیری آالءالرحمن | سال اول | شماره دوم | تابستان 1397

مىکند».

(همان)

شیخصدوق در کتاب معانى االخبار از امامسجاد روایت کرد که آن حضرت فرمود:
«بین خدا و بین حجت خدا حجابى نیست و نه خدا از حجت خود در پرده و
حجاب است ،مائیم ابواب خدا و مائیم صراط مستقیم و مائیم مخزن علم او و
مائیم زبان و مترجمهاى وحى او و مائیم ارکان توحیدش و مائیم گنجینه
اسرارش».

(همان)35 ،

عالمه طباطبایی در ادامه مینویسد:
«در این راستا روایات دیگرى نیز هست ،و این روایات از باب جرى ،یعنى تطبیق
کلى بر مصداق بارز و روشن آن است ،مىخواهند بفرمایند که مصداق بارز
صراط مستقیم ،محبت آن حضرات است».

(طباطبایی ،همان)66 /1:

البته آلوسی ،در تفسیر این آیه هیچگونه اشارهای به ارتباط آن به بحث معرفت ائمه
نکرده است .بنابراین طبق نظر عالمه و به استناد روایات متعدد و متواتر ،منظور از صراط
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مستقیم ،معرفت امام است ،اگرچه یکی از مصادیق و البته مصداق بارز میباشد ،اما در این
زمینه آلوسی هیچگونه نظری نداده است.

 .۱-4والیتپذیری
یکی دیگر از آیات قرآن که بهنمونهای از ویژگیهای یاران امامزمان اشاره میکند،
آیهی  148سورهی بقره است .خداوند در این آیه میفرماید:
ْ

ُُ

ْ َْ
ُ ْ
َ
َْ َ َ ُ
ْ َ ُ الخ ْ َ
ات أي َن ما تكوُنا
فاست ِبقوا ْي ِ

َيأت بمك َّ ُ
اَّلل َ َِج ًيعا؛ پس به کارهای نیك سبقت و پیشی بگیرید ،هر کجا باشید خداوند همه شما
ِ
ِ

را خواهد آورد

(بقره()148)2

َ

ُ

ُ ْ ْ

ُُ

ِ

اصحاب قائم است که سیصد و (سیزده) نفرند ،به خدا سوگند امت معدوده ایشانند ...که
همچون ابرهای پاییزی در یك ساعت جمع خواهند شد و در خدمتش مهیّا میشوند و
همگی در مکه در محضر آن حضرت صبح میکنند».

(نعمانی)313 -312 :1397 ،

بنا به فرمودهی امامباقر خیراتی که خداوند در این آیه دستور به سبقت گرفتن در
انجام آن داده است ،فرموده« :مقصود از آن والیت است(».کلینی )313 /8 :1364 ،پس یکی از
متعلقین ضمیر خطابی «کم» ،کسانی هستند که به پیروی از والیت ،سبقت میگیرند؛ بر اساس
روایات ،این افراد ،پیروان و یاران حضرت قائم هستند .البته واضح است که این نوع
تفسیر بیان یك مصداق از مصادیق آیه است.
 .۱-۵انتظار
انتظار ظهور اماممهدی یا بهتعبیر دیگر انتظار فرج که از دیگر ویژگیهای یاران
امامزمان شمرده میشود ،در آموزههای دین اسالم از اهمیت بسزایی برخوردار است.
مکتب اسالم با هدف زنده نگهداشتن روحیهی تالش و پشتکار در فرد و جامعه اسالمی بر
امیدواری نسبت به آینده و انتظار فرارسیدن گشایش از سوی خدا ،سفارش بسیار کرده و
مؤمنان را از هرگونه یأس و ناامیدی برحذر داشته است.
انتظار فرج در اسالم و بهویژه در مذهب تشیع ،عبارت است از ایمان استوار به امامت و
والیت حضرت ولیعصر و امید به ظهور آن آخرین ذخیره الهی و آرزوی فرارسیدن
روزگار رهایی مستضعفان از چنگال مستکبران و تمامشدن دوران ظلم و ستم طاغوتیان و

ویژگیها و شاخصههای یاران امامزمان  در قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه تفسیری عالمه طباطبایی

ْ َ َ َ
وُنا َيأت بمك َّ ُ
اَّلل َ َِج ًيعا
امامباقر دربارهی این آیه چنین فرمودند« :و منظور از أين ما تك
ِ

پیروزی نهایی مؤمنان و آغاز حکومت صالحان ،تا پایان جهان است .این نوع انتظار یکی از
مهمترین ویژگی یاران امامزمان است.
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مطابق تعدادی از آیات قرآنکریم (هود(39:)11؛ اعراف( )71:)7و روایات فراوانی که از ائمهی
معصومین رسیده است ،بشر در طول دوران زندگی فردی و اجتماعی خود ،از نعمت
انتظار بهره برده است .اگر انسان از حالت انتظار خارج شود و امیدی به آینده نداشته باشد،
زندگی برایش مفهومی نخواهد داشت.
آیهی  93سورهی هود از جمله آیاتی است که به این موضوع اشاره دارد .این آیه به
سرگذشت حضرت شعیب با قوم خود اشاره دارد .آن قوم ،مردمی مشرک بودند و خداوند
نعمت زیادی به آنان داده بود؛ اما آنان کمفروشی میکردند .هنگامى که حضرتشعیب
دید آن قوم همچنان بر کفر خود اصرار مىورزند و تصمیم دارند که بر دین پدرانشان باشند
و موعظه آن حضرت در وجود آنان اثرى نگذاشت ،آنان را در مقابل تهدیدى که کرده بودند

ْ
َ
ُْ
َ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ ِّ َ ٌ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ
َ
َ َ ٌ يخ
يه َوم ْن
تهدید نمود و فرمود :ويا قو ِم اعملوا لَع مكان ِتكم ِإِن ع ِامل سوف تعلمون من ي ِأيت ِه عذاب ِز ِ
ُ َ
ٌ َ ْ َ ُ ِّ َ َ ُ ْ
مك َرق ٌ
يب؛ اىقوم! هر کارى از دستتان ساخته است ،انجام دهید ،من هم
ع
م
ِن
إ
وا
ب
ار
و
ب
ذ
َك
ه َو
ق
ت
ِ
ِ
ِ ِ
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کار خود را خواهم کرد و بزودى خواهید دانست چه کسى عذاب خوارکننده به سراغش
مىآید و چه کسى دروغگوست! شما انتظار بکشید ،من هم در انتظارم

حضرتشعیب به قوم خود فرمود که هر قدرت و سلطهاى دارید علیه من به کار
بگیرید و هر نقشهاى که مىتوانید علیه من بکشید .من هم آن عملى را که باید انجام دهم
مىدهم و آن این است که از خداى قهار مىخواهم تا کیفر افراد کافر و کمفروش را به ایشان
ِّ

بدهدِ  .إِن ع ِام ٌل اما چون خداى من براى اینکه حجت را بر شما تمام کند شما را مهلت

مىدهد ،لذا بهزودى خواهید دانست که چه کسى طعمه عذاب خوارکننده دنیوى و اخروى
خواهد شد.
عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه مینویسد:
«در تفسیر عیاشى از احمدبن محمدبن عیسى از بعضى اصحابش ،از
امامصادق روایت آورده که در تفسیر جملهی «إِنِّی أَراکُمْ بِخَیْرٍ» فرمود :مردم
مدین در فراوانى نعمت به سر مىبردند ،بهطورى که قیمت اجناس پایین بود و
احتیاجى به کمفروشى نداشتند».
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(هود()93)11

(طباطبایی ،همان)562 /10 :

ایشان در ادامهی تفسیر آیه و در بحث روایی آن مینویسد:
«در روایتی آمده است :وقتی که از امامرضا در مورد مسأله «انتظار فرج» سؤال
شد؛ آن حضرت با تعجب فرمود« :او لیس تعلم ان انتظار الفرج من الفرج» مگر
نمىدانى که انتظار فرج خود مرحلهاى از فرج است؟» آنگاه فرمود« :خداى
َ

ِّ

ُْ

ار ُبوا إِن َم َعمك َرق ٌ
تبارک و تعالى مىفرمایدَ  :و ْ
يب»
ِ
ت ِق ِ

ویژگیهای یاران امامزمان است ،معرفی میکند.
آلوسی نیز در ذیل این آیه به ترجمهی

َ ْ َ ُ ِّ َ َ ُ ْ
مك َرق ٌ
يب
 و ارت ِقبوا ِإِن مع ِ

پرداخته و با بیان چند

معنا برای رقيب ،معنای «منتظر» را مناسب دانسته است ،اما اشارهای به ارتباط آیهی شریفه
َ

ِّ

ُْ

ار ُبوا إِن َم َعمك َرق ٌ
با مهدویت و انتظار فرج نکرده است؛ او در ذیل « َو ْ
يب» مینویسد:
ِ
ت ِق ِ

«انتظار بکشید آنچه را از محقق شدن وعیدها و ظهور صدق آنها برای شما گفتم
که من هم با شما منتظر خواهم بود و گفته شده معنی این است که منتظر عذاب
باشید که من هم منتظر نصرت و رحمت هستم و این معنا از ابنعباس روایت
شده است و رقیب یا بهمعنای مرتقب است ،مثل رفیع بهمعنای مرتفع؛ یا بهمعنای
راقب است مانند صریم بهمعنای صارم؛ یا بهمعنای مراقب است مثل عشیر بهمعنا
معاشر و مناسبتر معنای اول است ،اگرچه فعیل بهمعنی اسم فاعل مزید کثیر
االستعمال نیست و «معکم» اظهارکمال اطمینان بهکار خود از ناحیه حضرت
شعیب است».

(آلوسی ،همان)321 /6 :

بنابراین با توجه بهمعنای رقيب در این آیه که بهمعنای منتظر است ،این آیه مربوط به
وظیفهی بارز یاران امام یعنی انتظار دانستهشده است؛ اگرچه الزم است به این نکته مهم
اشاره شود که این تفسیر شامل یکی از مصادیق میباشد و قطعاً مصادیق دیگری غیر از انتظار
فرج دارد .همچنین باید اذعان داشت که آلوسی نیز مانند عالمه ،معنای منتظر را برای رقیب
مناسب دانسته است؛ هرچند او اعتقادی به ارتباط آیه با موضوع مهدویت و ویژگی یاران
امام ندارد.

ویژگیها و شاخصههای یاران امامزمان  در قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه تفسیری عالمه طباطبایی

بدینترتیب عالمهطباطبایی این آیه را نمونهای از آیات مربوط به انتظار که یکی از
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جمعبندی و نتیجهگیری
آنچه از مطالب مطرح شده در این مقاله بهدست میآید این است که یاران امامزمان
دارای ویژگیهایی هستند که این ویژگیها آنان را از دیگر انسانها متمایز کرده است .این
ویژگیها و شاخصهها در محورهای نفسانی و معنوی و علمی و رفتاری بررسی شد؛
ویژگیهایی مانند« :ایمان به خدا و روز قیامت»« ،برخورداری از اعمال صالحه»« ،معرفت به
امامزمان« ،»والیتپذیری» و «انتظار فرج» حضرتولیعصر میباشند .این ویژگیها
باعثشده که این افراد ،شایستگی یاوری امامزمان را داشته باشند.
یاران امام از بهترین و زبدهترین افراد بشر هستند و قدرت اجرایی بسیار باالیی دارند و
هرکدام قدرت ادارهی مملکتی را دارا هستند .روایـات از آنـان به عنوان رجال الهی،
پرچمداران ،امرا ،وزرا ،نقبا ،خواص ،حاکمان الهی و مانند آن یاد کرده است و این تعبیرها
ماهیت حقیقی آنان را روشنتر میسازد.
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یـاران خـاص امام در همهی عرصهها الگو و نمونهاند .آنجا که به عنوان فرمانده
لشکر انجام وظیفه میکنند از تمام ویژگیهای الزم در یك فرمانده لشکر اسالم برخوردارند
و در قلوب مؤمنان عالم جای دارند .هنگامی که به عنوان سربازی فداکار و شجاع در رکاب
امامزمانشان هستند ،چون پروانهای بر محور شمع وجود رهبر و مقتدایشان میگردند ،دلداده
اویند ،در برابر او تسلیم محض هستند و والیتمداری را در عقیده و اخالق و عـمـل
عـیـنیت میبخشند.
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 .19مکارم شیرازی ،ناصر ،و همکاران :)1374( ،تفسیرنمونه ،چ ،1دارالکتب اإلسالمیة ،تهران.
 .20نعمانی ،محمدبن ابراهیم :)1379( ،غیبت ،مکتبه الصدوق ،تهران.
 .21هاللى ،سلیمبن قیس :)1405( ،کتاب سلیمبن قیس الهاللی ،ج ،2الهادی ،قم.

ویژگیها و شاخصههای یاران امامزمان  در قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه تفسیری عالمه طباطبایی

.4

آلوسی ،محمود :)1415(،روح المعانى ،چ ،1دارالکتب العلمیه ،بیروت.
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العالقة الکالمیّة بین األزواج من منظار القرآن ،والروایات ،وعلم النفس
 معصومه نخعی
2
عباس آزاد
1

ملخّص البحث
العالقة الکالمیّة المؤثرة بین الزوجین ،من أهم عوامل االرتیاح والرضا عن الحیاة الزوجیة ودیمومتها،
واالرتقاء بمستوى األزواج ،وازدهار طاقات األبناء ومواهبهم؛ فی حین یُعدّ ضعف هذه العالقة أو
انعدامها من أهم أسباب االختالف بینهما واقدامهما على الطالق .یترکّز االهتمام فی هذا البحث على
دراسة دور العالقة الکالمیة بین األزواج فی تحسین الحیاة المشترکة ،وذلك من خالل تسلیط الضوء
على ما جاء فی هذا الخصوص فی آیات القرآن الکریم ،والروایات الشریفة ،وعلم النفس؛ وقد أنجز

هذا البحث وفقاً للمنهج الوصفی والتحلیلی ،واعتماداً على المصادر الشیعیة فی التفسیر والحدیث.
فی ضوء ما توصل الیه هذا البحث من معطیات فإن الثناء والتقدیر ،والتعبیر عن المحبّة ،وذکر المحاسن
واالعتذار ،تعدّ من انواع طرائق الترابط الکالمی بین األزواج ،على أن تتسم هذه الطرائق بالشفافیة
والوضوح واالیجاز ،واللین ،وأن یؤخذ بنظر االعتبار الزمان والمکان المناسبین ،وهذا کله من السبل
الکفیلة بالرقی بمستوى العالقة الکالمیة ،التی یتناولها بحثنا هذا.

األلفاظ المفتاحیة
ابراز المحبّة ،العالقة الکالمیة ،علم النفس ،التقدیر ،اللین ،األزواج.

 .1طالبة فی المرحلة الثالثة فی قسم التفسیر وعلوم القرآن ،جامعة الزهراء
 .2ماجستیر فی علم النفس اإلسالمی ،مؤسسة التعلیم العالی لألخالق والتربیة.

دراسة لعناصر الحیاة الزوجیة للنساء
استناداً الى اآلیات والروایات
 فاطمه علیزاده علیآبادی

1

ملخّص البحث
على امتداد التاریخ ،کان للمرأة دور بارز ومهمّ فی استقرار االسرة وأمنها ،هذا طبعاً باالضافة الى ما
تضطلع به من تربیة األبناء .ولهذا السبب یتضح لدینا مدى أهمیة دراسة عناصر حیاتها الزوجیة بالمقارنة

مع العوامل االخرى المؤثرة فی توطید کیان االسرة .وهذا هو الهدف األساسی الذی یتناوله هذا البحث.
یتطلع الکاتب هنا الى دراسة وتحلیل نموذج الحیاة الزوجیة الذی جاء فی اآلیات والروایات بغیة أن

تتعرف المرأة المسلمة على طبیعة تأثیرات حیاتها الزوجیة على االسرة والمجتمع.
یستطلع هذا البحث المعطیات االیجابیة للحیاة الزوجیة للمرأة على نطاق االسرة ،التی لها تأثیرها فی
المجتمع .ومن هذه المعطیات تأمین الحاجات العاطفیة؛ والتنشئة االجتماعیة األبناء على تحمل

المسؤولیات االسریة واالجتماعیة؛ وتربیة جیل سالم ،واالرتقاء بمستوى الثقة بالنفس لدى األطفال.
وفی ضوء ما توصل الیه البحث فقد تبلورت لدینا هذه النتیجة وهی أن ما تفید به اآلیات والروایات
هو أن ثبات واستحکام ودیمومة العالقة الزوجیة تتوقف على دور الحیاة الزوجیة للمراة مع رعایة
عناصر مثل :الزینة ،والقوة ،وحسن األخالق ،والبشاشة؛ وانطالقاً من ذلك ینبغی أن تکون المرأة على
بینة ووعی بمکانتها واألدوار التی یمکن أن تؤدیها فی مجال الحیاة الزوجیة ،لکی یتسنى لها من خالل
المعرفة بهذه االمور مؤثرة وبنّاءة فی تنظیم امور االسرة وفی العالقة مع الزوج وما تسودها من عالقات
عائلیة.

األلفاظ المفتاحیة
القوة ،الزینة ،التمکین ،الحفظ والتحفّظ ،ابراز المحبة ،الحیاة الزوجیة.

 .1تدریسیة فی جامعة الزهراء  ،فرع دراسات المرأة واالسرة.

کرامة المرأة فی تعالیم الدین االسالمی
مع الترکیز على ما جاء فی آیات القرآن الکریم
 ثریا شاعیدی

1

ملخّص البحث
تحظى المرأة وفقاً لتعالیم الدین االسالمی بمکانة رفیعة؛ فمن حجر المرأة ینطلق الرجل الى المعراج.
فی هذا البحث نسلط الضوء ـ استناداً الى ما جاء فی آیات القرآن الکریم ـ على مکانة المرأة ومنزلتها
فی عصری الجاهلیة وظهور اإلسالم .وعند النظر الى المعطیات التی توصل الیها هذا التحقیق بمنهجیة
الوصف والتحلیل واالستناد الى المصادر المکتبیة ،یتضح أن للنساء خصائص ینفردن بها وقد أشار الیها

اهلل تعالى فی آیات متعددة من القرآن الکریم.
هذا البحث عبارة عن محاولة الثبات فرضیة أن کرامة المرأة فی الدین االسالمی مضمونة ومؤمّنة .وقد
حرص الکاتب على االستعانة بمقاربتی اآلیات والروایات الستکناه رأی االسالم حول مکانة المرأة فی

المجتمع الذی ظهر فیه االسالم.
وقد تبلورت العناصر األساسیة لهذا البحث فی معطیات مثل النفخة الرحمانیة ،وتساوی اعمال الرجل

والمرأة ،وأن الرجل والمرأة یکمل أحدهما اآلخر.
ومن أهم النتائج التی توصل الیها بحثنا هذا هو أن للمرأة فی المنظومة الفکریة للدین االسالمی ،مکانة
رفیعة ومسؤولیات کبرى ،وانه لیس هنالك فی رأی االسالم ،من تمایز أو فوارق من حیث الجنس بین
الرجل والمرأة فی الکرامة اإلنسانیة وفی کسب القیم المعنویة.

األلفاظ المفتاحیة
مکانة المرأة ،حقوق المرأة ،الدین اإلسالمی ،الکرامة اإلنسانیة ،المکمّلیة ،التساوی.

 .1طالبة فی المرحلة الثالثة ،قسم التفسیر ،جامعة الزهراء

عوامل الکرامة اإلنسانیة من منظار القرآن واإلعالن العالمی لحقوق اإلنسان
صغرى نورافشان
2
محمدمهدی باباپور
1

ملخّص البحث
فی القرآن الکریم تُقسم کرامة انسان الى نوعین :کرامة ذاتیة واخرى اکتسابیة .وأشیر فی ذلك الى أن
الکرامة الذاتیة تتألف من عوامل مثل حریّة اإلرادة ،واالختیار ،والتعقل ،والتفکر ،ثمّ النفخة الرحمانیة
فی وجود اإلنسان .وذُکرت للکرامة اإلکتسابیة مقوّمات أیضاً مثل :العلم والمعرفة ،والتقوى ،واالخالص،
والتوبة ،والشهادة فی سبیل اهلل .هذا بینما اقتصرت رؤیة واضعی الوثائق العالمیة لحقوق اإلنسان على
الجانب المادی والدنیوی والفردی لإلنسان ،فرأوا أن کرامة اإلنسان محصورة فی الکرامة الذاتیة فحسب،
وتغاضوا عن عوامل مثل الحریة ،واالختیار واالرادة ،واألمن .ومن الواضح طبعاً أن مثل هذه الرؤیة
تتجاهل ما لإلنسان من کرامة ابدیة واخرویة ،بل حتى أنها ال تشمل بالکامل کرامته الدنیویة والمادیة،

مثلما نالحظ الیوم وضع العالم الغربی امام أعیننا.
یعتمد هذا البحث المنهج الوصفی والتحلیلی ویستعین بالمصادر المکتبیة لتقصی العوامل الذاتیة

واالکتسابیة لکرامة اإلنسان من منظوری القرآن والوثائق العالمیة لحقوق اإلنسان.
وقد کانت أبرز نتیجة توصل الیها هذا البحث هی أن الرؤیة الوحیدة الغالبة على نظر مدوّنی الوثائق
العالمیة لحقوق اإلنسان ،تأخذ بنظر االعتبار الجانب المادی والدنیوی والفردی لإلنسان فقط ،وأن کرامة
اإلنسان تنحصر فی ما هو ذاتی .ولهذا السبب فهی ال تشیر أبداً الى الکرامات االکتسابیة والخالدة
واألبدیة.

األلفاظ المفتاحیة
االختیار ،الوثائق العالمیة ،األمن ،الحریة ،حقوق اإلنسان ،الکرامة االکتسابیة ،الکرامة الذاتیة.

 .1طالبة فی المرحلة الثالثة ،قسم التفسیر وعلوم القرآن ،جامعة الزهراء
 .2استاذ مشارک فی العلوم السیاسیة ،جامعة الشهید بهشتی.

أهمیة تحمّل المسؤولیة فی اصول التربیة اإلسالمیة
من منظار القرآن والحدیث
 فاطمه همایون
سیدعلی حسینیزاده

1
2

ملخّص البحث
من المبادئ العامة والضروریة فی التربیة ،مبدأ «المسؤولیة» .ومن متطلبات تحمل المسؤولیة االجتماعیة
یمکن اإلشارة الى ضرورة توفر االختیار ،والوعی ،واالرادة الفردیة والجمعیة ،واالختیار قبل االقدام على
الفعل .من الطبیعی أن االنسان اذا عرف اإلنسان أن علیه تکلیفاً أمام اآلخرین ،وینبغی أن یکون مسؤوالً
عن أفعاله ،فإن هذه المعرفة تنمّی لدیه حس المسؤولیة .وقد بیّن اهلل تعالى فی القرآن الکریم ضرورة
توجه اإلنسان الى نتائج وعواقب اعماله ،وایجاد دوافع ذاتیة لدى الفرد بصفته مؤمناً ،کما طبّق أمر

تحمل المسؤولیة عملیاً من خالل االبتالء والتعرض لالختبار فی جمیع مراحل الحیاة.
الهدف من هذا البحث التعرف على أهمیة تحمل المسؤولیة من منظار اآلیات والروایات؛ حیث تمّ هنا
فی هذا البحث تسلیط الضوء باسلوب الوصف والتحلیل وعن طریق االستعانة بالمصادر المکتبیة على

فضیة تحمل المسؤولیة وأنواع االستجابة لها فی اآلیات والروایات.
وفقاً للمعطیات التی توصل الیها هذا البحث فان تحمل المسؤولیة تمثّل نوعاً من المساءلة واالجابة
عما فُوّض الینا من االمور ،وأن الدین هو الوسیلة الوحیدة للنجاة حیث أنه یرسم وظائف اإلنسان
وتکالیفه؛ وذلك ألنّه منهج وبرنامج للحیاة ،وقد بیّن واجبات االنسان وتکالیفه فی ما له صلة بالحیاة،
ودعاه الى العمل بتلك الواجبات والتکالیف.

األلفاظ المفتاحیة
مبدأ المسؤولیة ،التربیة اإلسالمیة ،تحمل التکالیف ،االستجابة ،تحمل المسؤولیة.

 .1طالبة فی المرحلة الرابعة ،قسم التفسیر المقارن ،جامعة الزهراء
 .2استاذ مشارک فی فرع العلوم التربویة ،المعهد العالی للحوزة والجامعة.

خصائص أصحاب اإلمام المهدی فی القرآن الکریم
الرأی التفسیری للعالمة الطباطبائی أُنموذجاً
 الهام خاضعینیا
اعظم وفایی

1
2

ملخّص البحث
اجتثات الظلم وهدم رکائز الکفر واالستکبار والشرک والنفاق على وجه االرض وتـحـقیق اآلمال بحکم
التوحید والعدل فی العالم ،یتوقف على وجود قائد صالح ومـعـصـوم ،اضافة الى وجود خیرة من
األصحاب ،من ذوی األهلیة والصالح؛ وأن یتصف هؤالء األصحاب بما ینبغی من الخصائص والقابلیات

المثالیة بحیث یتسنى لهم تحقیق تطلعات امامهم ومقتداهم على صعید العالم.
فی هذا البحث الذی أنجز باسلوب الوصف والتحلیل ،نلقی نظرة على خصائص وأوصاف أصحاب
اإلمام المهدی علیه السالم ،فی ضوء ما طرحه العالمة الطباطبائی؛ فی سیاق مـحـوَرَی الخصائص

النفسیة والمعنویة من جهة ،والخصائص العملیة والسلوکیة من جهة اخرى.
فقد بیّن العالمة الطباطبائی من خالل االستناد الى آیات المهدویة والى الروایات المتعلقة بهذا الموضوع،
جانباً من خصائص أصحاب اإلمام المهدی وهی االیمان باهلل ،والعمل الصالح ،ومعرفتهم باإلمام
المهدی ،واالیمان بالوالیة ،وانتظار فرج اإلمام المهدی .وقد وصف فی أکثر الموارد ،ترابط آیات
المهدویة بخصائص أصحابه ،من باب «الجری والتطبیق.
نصل م ن دراسة المعطیات الى نتیجة مفادها أن خواص أصحاب قدوة ومثال فی جمیع المجاالت،
ویتصفون بمقدرة تنفیدیة وإداریة مع أهلیة تمکنهم من ادارة البالد؛ حیث أشارت الیهم الروایات
بأوصاف الحکّام اإللهیین ،والرجال اإللهیین ،واألُمراء ،والوزراء ،والنقباء ،وحملة اللواء .ومن خالل هذه
التعابیر ،تتوضح ماهیّتهم وشخصیتهم الحقیقیة.

األلفاظ المفتاحیة
اإلمام المهدی ،انتظار الفرج ،العالمة الطباطبائی ،االیمان بالوالیة ،الخصائص ،أصحاب اإلمام.

 .1طالبة فی المرحلة الثالثة ،قسم التفسیر وعلوم القرآن ،جامعة الزهراء
 .2عضوة الهیئة العلمیة فی جامعة قم ،تدریس المعارف اإلسالمیة.

FEATURES AND ATTRIBUTES OF IMAM MAHDI’S
AIDS IN THE HOLY QURAN ACCORDING TO
ALLAMEH TABATABAI'S INTERPRETATIVE VIEW
 Elham Khaze’niya
Azam Vafaee
Abstract

In addition to having a competent and immaculate leadership, eradicating
oppression and the collapsing the foundation of polytheism and hypocrisy
in the world, and the manifestation of monotheism and justice in the world
requires experienced, diligent and deserving helpers who have ideal and
desirable features so that they can make the desires of their leader come
true all across the globe.
Through a descriptive analytic method, the characteristics and features of
the helpers of Imam Mahdi are investigated according to the viewpoint of
Allameh Tabataba’i in terms of the spiritual, worldly, practical and
behavioral features.
By referring to the verses on Mahdism and related narrations, Allameh
Tabataba’i, believes that the aids of Imam Mahdi believe in God, know
Imam fully, act piously, and accept his authority and wait for his
reappearance. In most cases, believes that all comparative clues on
Mahdiism and the characteristics of his followers in the Quranic verses.
By investigating the data, we conclude that the special helpers of Imam are
great role models in all the areas and have the executive power to run the
country; they are mentioned in the narrations as divine rulers, divine man,
governors, ministers, and pioneers. Through these interpretations, their
true nature and characters are revealed.
Keywords

Imam Mahdi , waiting for the Savior’s reappearance, Allameh Tabataba’i,
accepting religious leadership, features, Imam’s aids.

THE EFFECT OF ACCOUNTABILITY IN THE
PRINCIPLES OF ISLAMIC EDUCATION
ACCORDING TO THE QUR'AN AND THE
NARRATIONS
 Fatemeh Homayoun
Sayyed Ali Hosseinizadeh
Abstract

One of the general and fundamental rules of education is the
principle of "responsibility". Among the requirements of social
accountability, tools are having free will, awareness, individual and
collective will, and the right of choice. If person knows that he has
some responsibilities towards others and has to be accountable for
his actions, this sense of responsibility develops in him. By
mentioning the results and consequences of one’s actions, and
motivating true believers and testing them in all the stages of life,
God has recommended human beings to remember their
responsibilities regarding the society and its members in the holy
Qur'an.
The purpose of this study is to investigate the impact of
accountability in Quranic verses and narrations; in this research,
through a descriptive analytic method and by using library
resources, accountability and various types of accountability in the
verses and narrations are investigated.
Based on the findings of the research, accountability can be defined
as being questioned and the act of answering to the responsibilities
that have been assigned to fulfill; and religion is the only savior that
can determine the duties and responsibilities of man, because
religion is a program of life, as a result, it assigns some
responsibilities related to everybody’s life and he must be held
accountable for such duties.
Keywords

principle of
responsibility,
responsibility.

responsibility,
answering

Islamic education, accepting
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THE FACTORS OF HUMAN DIGNITY FROM THE
PERSPECTIVE OF THE QUR'AN AND THE
UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
 Soghra Noorashan
Mohammad Mehdi Babapour
Abstract

In the Holy Quran, human dignity is divided into two inherent and acquired
qualities and factors such as freedom of will and discretion, reasoning and
thinking, and divine soul in human are pointed out for the inherent dignity and
for acquired dignity, factors such as: science and knowledge, piety, sincerity ,
repentance, martyrdom in the way of God are given, but the creators of
universal declaration of human rights, who only have taken into consideration
the material, worldly, and individual points of view, consider human dignity
solely as an intrinsic one, and factors such as freedom, free will and security
or pointed out and it is clear that such a view does not only ignore mankind’s
eternal dignity but also fails to satisfy his worldly dignity completely and which
can be clearly seen in the Western world.
This study, through a descriptive analytic method and by using library
resources, investigates the inherent and acquired factors of human dignity
according to the Qur'an and the Universal Declaration of Human Rights.
The most obvious finding of this study is that, in the viewpoints of the authors
of the Universal Declaration of Human Rights, only the material, the worldly
and individual dimensions are taken into account, and only the inherent
dimension has been mentioned without any words on everlasting acquired
human values.
Keywords

Authority, universal documents, security, freedom, human rights,
acquired dignity, inherent dignity.

THE PLACE OF WOMEN'S DIGNITY IN THE
TEACHINGS OF ISLAM ACCORDING TO
QURANIC VERSES
 Soraya Sha’eidi
Abstract

Based on the teachings of Islam, women are highly respected and through
a woman’s upbringing, a man can elevate. In this article, the status of
women is investigated in pre-Islamic period and the advent of Islam
according to the verses of the Holy Qur'an. According to the findings of the
research, which is based on a descriptive analytic method and using library
resources, women have unique characteristics to which God has referred
in various verses.
This study tries to prove the hypothesis that the status of women's dignity
in the religion of Islam is guaranteed and secured. The author tries to
investigate Islamic views on the place of women in the society of the dawn
of Islam by using the verses and narrations.
Based on the findings, women are blessed by God, they are equal to men
and complete them.
One of the most important findings of this research is that in the
intellectual system of Islam, women have a high status and responsibilities,
and from the point of view of Islam, regarding human dignity and the
acquisition of spiritual values, discrimination and gender differences do
not exist between men and women
Keywords

Women's status, women's rights, Islam, human dignity,
complementarity, equality.

INVESTIGATING THE COMPONENTS OF
WOMEN'S RESPONSIBILITIES TOWARDS THEIR
HUSBANDS ACCORDING TO QURANIC VERSUS
AND NARRATION
 Fatima Alizadeh Aliabadi
Abstract

Throughout history, in addition to child rearing, women have played a
significant role in the peace and security of the family. As a result, it is
important to study the components of the way they treat their husbands
compared to other factors affecting family consolidation, which is the main
objective of this research.
The author intends to investigate and analyze the model of how wives must
treat their husbands in the Quranic verses and narrations to familiarize
Muslim women with the effects of their behaviors toward their husbands
on the family and society.
In this article, the positive effects of women's behavior towards their
husbands in the home and family environment that have an impact on
society are examined; some of these functions are: satisfying emotional
needs; educating children about family and social responsibilities; raising a
healthy generation and improving self-confidence in children.
Based on the findings, it is concluded that from viewpoint of verses and
narrations, the stability, strength and durability of the relationship between
spouses depends on the way women treat their husbands through some
components such as: beautification, accepting authority, and being good
tempered; hence women must be aware of their impact and roles that they
can play in the way they treat their husbands, to be able to influence and
organize the family and their relationships with their spouses and family
relationships dominating them.
Keywords: Authority, beautification, obeying one’s husband, protecting and
being protected, lovemaking, fulfilling responsibility towards one’s spouse.

SPOUSES’ VERBAL COMMUNICATION IN QURANIC
VERSES, NARRATIONS AND PSYCHOLOGY

Masoumeh Nakhaee
Abbas Azad
Abstract

Effective verbal communication between couples is one most
significant factors of satisfaction, a lasting marriage, spousal personal
improvement and the development and thriving of the children's
talents; if such communication does not exist or if it is weak, it is
regarded as the most vital factor resulting in conflict and divorce. This
article aims to investigate the role of verbal communication between
spouses in improving married life through investigating Quranic
verses, narrations and psychology. This research has been conducted
in a descriptive-analytic method by using Shia interpretation and
hadith sources.
Based on the findings of this research, giving each other compliments,
expressing one’s love, appreciation and apologizing to one another
are a variety of ways for the spouses to communicate verbally. Using
transparent and delicate words, politeness, taking into account the
time and place are among the ways to improve verbal
communication.
Keywords
Expression one’s love, verbal
appreciation, gentleness, spouses.
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با عنایت و توفیقات الهی ،در راستای تعمیق و گسترش مطالعات قرآنی و توسعهی فرهنگ
قرآنپژوهی ،گروه تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهراء دومین شمارهی فصلنامهی داخلی
علمی -تخصصی «مطالعات تفسیری آالءالرحمن» را منتشر کرده است.
از کلیهی اساتید و پژوهشگران محترم ،بهویژه دانشپژوهان جامعةالزهراء دعوت مینماید،
مقاالت پژوهشی در عرصههای تفسیر و علوم قرآن و یا مباحث میانرشتهای علوم قرآنی با
سایر علوم را ،جهت بررسی و انتشار آنها در شمارههای بعدی ،به ایمیل فصلنامه ارسال
نمایند.

پست الکترونیکی فصلنامه
N.Qurani@jz.ac.ir
* مطالعات تفسیری آالءالرحمن *

فصلنامه داخلی علمی -تخصصی گروه تفسیر و علوم قرآن
معاونت آموزش
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