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صفحه 6
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹6 

۲6 محرم ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۷۴۸

 منشأ بروز کراهت عاطفی تنها مربوط به 
امور زناشویی نمی شود بلکه عوامل دیگری 
نیز در پیدایش طالق عاطفی دخیل است 
که عمدتا ناشی از نحوه رفتارهای طرفین 
نسبت به هم و کاهش عواطف و احساسات 
یک طرف نسبت به طرف دیگر و عدم ابراز 
آن می شود. در این پدیده شوم خانوادگی  
زن و شــوهر چه بســا از لحاظ مادی و 
نیازهــای زندگی هیچ کمبودی نداشــته 
 باشند اما تنها گمشــده آنها وجود عاطفه 
 و محبــت و صمیمیــت و عالقــه قلبی

 به همدیگر است.

 طالق عاطفی یا همان کراهت و ناخوشی 
همســران از یکدیگــر یک امــر طبیعی 
روان شناختی با آثار اجتماعی است که باید از 
ابعاد گوناگون بررسی و تحلیل و توصیه های 
مثبت و سازنده ای ارائه شود و این موضوع 
دینی  کارشناسان  توسط  به طور گسترده 
و خانواده و روانشناســان و صاحب نظران 
دخیل در موضوع بررسی و واکاوی شود و 

رسانه ها  برای حل این معضل فراگیر 
کمر همت بربندند.

باید توجه داشــت که طالق نباید به سادگی انجام شود، بلکه باید علل و عوامل اضطراب و آشوب و 
فقدان آرامش و آسایش در خانه و در میان زن و شوهر شناخته و تحلیل شود و برای درمان آن تالش 

کرد و در صورتی که جز طالق رهایی نباشد،  آن هنگام اقدام کرد.

اعتراف  باید  ســوگمندانه 
کرد که در زمان حاضر که 
روزگار توسعه و تکنولوژی 
و  اســت  پیشــرفت  و 
آمدن  پدید  بــا  بخصوص 
فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی، روابط عاطفی زن 
کمرنگ  بشدت  شوهرها  و 
 شــده و می رود تا به قهقرا

 کشیده شود.
در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

یاد مرگ
 عالج فریفتگی به دنیا

الموت  ِذکَر  أَکِثر  الباِقِر)علیه السالم(  َعِن  الکاِفی  ِفی 
نیا)1( ،َفِإنَُّه لَم یُکِثر ِذکَرُه إِنساٌن إَِلّ َزِهَد ِفی الُدّ

امام باقر)ع( فرمود: یاد مرگ را در ذهن خودت افزایش بده؛ 
زیاد به فکر مردن باش، زیرا هیچ انسانی نیست که یاد مرگ در 

او زیاد باشد مگر اینکه نسبت به دنیا بی رغبت می شود.
مشکالت عمده  ماها به  خاطر رغبت در دنیا است؛ این مظاهر 
زندگی دنیا از مال و ثروت و تجمل و زیبایی ها و قدرت و زور و 
اعتبار و مانند اینها که همه اش دنیاست، رغبت به این دنیا ، به 
این مظاهر دنیوی است که ماها را می لغزاند. البته این جور نیست 
که این مظاهر دنیا بد باشــند؛ نه، »أَلَماُل َوالَبُنوَن ِزیَنُة الَْحَیاِة 
نَیا«)2( هیچ توبیخ نشده کسی برای داشتن مال یا برای داشتن  الُدّ
فرزندان و خانواده و از این قبیل]تالش کند]؛ آن چیزی که ]به 
ما] ضرر می زند، میل افراطی و شــدید به این مظاهر است که 
انسان را در سر دوراهی ها به یک سمت غلط می کشاند؛ آنجایی 
که انسان باید فداکاری کند نمی کند؛ آنجایی که باید انفاق کند 
نمی کند.  اشکال عمده  ما انسان های ضعیف در زندگی دنیا همین 
است، رغبت زیادی به دنیا، عشق به دنیا، فریفتگی به دنیا. عالج 
این فریفتگی چیست؟ ِذکُر الموت، أَکِثر ِذکَر الموت، إِکثار ذکر 

موت؛ ]اینکه] زیاد انسان به یاد مرگ بیفتد.
---------------

۱( الشافی، ص ۸۷۶
2( بخشی از آیه  ۴۶ سوره  کهف

الَِحاُت َخْیٌر  نَْیا َوالَْباقَِیاُت الَصّ أَلَْماُل َوالَْبُنوَن ِزیَنــُة الَْحَیاةِ الُدّ
ِعنــَد َربَِّک ثََوابًا َوَخْیٌر أََماًل،مال و فرزندان زینت زندگی دنیایند 
و ماندگارهای نیکو )مانند اعتقادات حّقه و فضائل نفســانی و 
عمل  های نیک( در نزد پروردگار تو از نظر پاداش بهتر و از نظر 

امید )به بازتاب دنیوی و اخروی آن( نیکوتر است.
 * شرح حدیث در ابتدای درس خارج ، 9۴/2/۱۶

* پایگاه اطالع رســانی دفتر حفظ و نشــر آثار رهبر معظم 
انقالب

پرهیز از القاب
وقتی »تحریر الوسیله« حضرت امام در نجف اشرف چاپ شد، 
مطابق رسوم نجف، پشت جلد لقبهایی از قبیل آیت اهلل العظمی 
زعیم الحوزات العلمیه و... نوشته شده بود. این کار تازه ای نبود و 
کسی هم در این کار تقصیری نداشت. متصدیان کار و چاپخانه 
همان طور که برای دیگر مراجع تقلید عمل می کردند، در مورد 

این کتاب نیز انجام داده بودند.
وقتی حضــرت امام )ره( متوجه شــدند که پشــت جلد 
تحریرالوســیله این لقبها ذکر شده است، با کمال قاطعیت از 
توزیع کتاب جلوگیری کردند و دستور دادند که لقبها برداشته 
شود. باالخره دست اندرکاران مجبور شدند که چیزی از چاپخانه 
تهیه کننــد و روی این لقبها بزنند به طوری که هیچ کدام از 
آنها قابل خواندن نباشد، االن تحریرالوسیله های چاپ اول این 
چنین اســت و از پشت جلد آن معلوم است که چیزی نوشته 

شده و خط خورده است.
* آیت اهلل محمد حســین قدیری، ستاره ای که درخشید، 

مرتضی نظری، دفتر اول، چاپ دهم، سال ۱3۸0، ص 2۸.

خرید و فروش
 ماهی های  حرام گوشت

س: خریــد و فروش ماهی های بدون فلس در بازار جهت 
خوردن انسان یا جهت خوراک دام و طیور جایز است؟

ج: خرید و فروش ماهی های بدون فلس برای خوردن جایز نیست 
ولی اگر منافع عقالیی حالل مثل خوراک دام و طیور داشــته باشد 

خرید و فروش آن به قصد مزبور مانع ندارد.

تصویرسازی قیامت در قرآن

پاداش احسان خالصانه به برادر دینی
قال المام الحسین)ع(: »من اراد اهلل تبارک و تعالی بالصنیعه الی اخیه 

کافأه بها فی وقت حاجته، و صرف عنه من بالء الدنیا ما هو اکثر منه«
امام حسین)ع( فرمود: هرکس به قصد رضایت و خشنودی خداوند 
تبــارک و تعالی به برادر دینی خود احســان و نیکی نماید و خیری 
برســاند، خداوند پاداش آن را هنگام نیازمندیش عطا می فرماید، و از 

گرفتاری های دنیای او بیشتر از اندازه احسانش برطرف می سازد. )۱(
___________________
۱- بحاراالنوار، ج ۷5، ص ۱22

عاقبت بخیری »حربن یزید ریاحی«
در آخرین روزهای ماه ذی الحجه ســپاه هزارنفری »حربن یزید 
ریاحی« به قافله امام حسین)ع( رسید. امام حسین)ع( از او پرسیدند: 
»با مایی یا ضد ما؟!« حر پاســخ داد: بر ضد شما آمده ام تا شما را به 
کوفه نزد »ابن زیاد« ببرم. امام حســین)ع( فرمودند: به کوفه نمی آیم 
و برمی گردم. ولی »حر« با بازگشــت امام حسین)ع( مخالفت کرد و 
گفت: تا رسیدن دســتور جدید، حق بازگشت ندارید! حر نامه ای به 
ابن زیاد نوشت و کسب تکلیف کرد. ذخیره آب سپاه »حر« تمام شده 
بود و امام حسین)ع( دستور دادند به سپاه دشمن آب بدهند و حتی 

اسب های سپاهیان را نیز سیراب کنند!!
»طرماح بن عدی« به امام حسین)ع( گفت! بهتر است قبل از اینکه 
سپاه کامل دشــمن برسد، همین جا با سپاه هزار نفری حر بجنگید! 
امام حسین)ع( قبول نکردند و فرمودند: ما با حر قراری گذاشتیم که 

از آن تخلف نخواهیم کرد.
»ابن زیاد« پاســخ نامه حر را داد: حسین بن علی را در جایی که 
آب و آبادی نباشد نگه دار تا سپاه عمر سعد برسد. حر به دستور عمل 
کرد و امام حسین)ع( روز دوم محرم، به کربال رسید. امام حسین)ع( 
می خواســت که در قریه نینوا توقف کند، اما حــر اجازه نداد و امام 

حسین)ع( مجبور به توقف در کربال شد.
زهیربن قین به امام حســین)ع( گفت: تا جمعیت دشمن اندک 
است، بیایید با آنها بجنگیم! امام حسین)ع( پاسخ دادند: تا آنها جنگ 
را آغاز نکنند، من شروع کننده جنگ نخواهم بود. با رسیدن عمرسعد، 
ماموریت حر به پایان رسید.حر توانسته بود از بازگشت امام حسین)ع( 
جلوگیری کند و او را در منطقه ای بی آب و علف متوقف نماید. صبح روز 
عاشورا حر نزد امام حسین)ع( آمد و عرض کرد: من همان کسی هستم 
که آن کارها را کردم! آیا راه توبه برای من باز است؟! امام حسین)ع( 
بدون یادآوری گذشته فرمودند: بله! توبه ات قبول است. بشارت می دهم 

تو را به اینکه هم در این دنیا و هم در آخرت حر و آزاده هستی.)۱(
___________________
۱- تاریخ طبری، ج 5، ص ۴0۱

چرایی نقض عهد کوفیان
پرسش:

چرا کوفیانی که با آن همه شور و شوق به امام حسین)ع( 
نامه نوشــتند و برای بیعت و تشکیل حکومت اعالم آمادگی 
کردند، به قول خود وفادار نماندند و نقض عهد کردند و علیه 

امام جنگیدند؟
پاسخ:

در دو بخش قبلی پاســخ به این ســئوال ضمن طرح دو سئوال 
مقدماتی شامل: ۱- علت نامه نگاری کوفیان و دعوت از امام حسین)ع( 
2- بکارگیری ســازوکارهای سرکوب قیام توسط عبیداهلل بن زیاد به 
سئوال اول پاسخ داده شد.  اینک در ادامه دنباله مطلب را پی می گیریم. 
اما در ارتباط با اینکه عبیداهلل بن زیاد از چه ابزارها و سازوکارهایی 
برای سرکوب قیام کوفه بهره گرفت ابعاد روانی، اجتماعی و اقتصادی 

را به شرح زیر مطرح می کنیم:
1- سیاست های روانی

ابن زیاد این سیاســت را که عمدتا حول محور تهدید و تشــویق 
می چرخیــد، از همان آغــاز ورود خود به کوفه در پیش گرفت. او در 
اولین سخنرانی اش در مسجد جامع کوفه، خود را برای فرمانبرداران 
همانند پدری مهربان معرفی کرد و نســبت به نافرمانان، شمشیر و 

تازیانه اش را به رخ کشید.
به رخ کشیدن سپاه شام و خبر از حرکت این سپاه از شام به 
کوفه، برای سرکوبی عاصیان نیز یکی دیگر از حربه هایی بود که از 
سوی او به کار گرفته شد و در خاموش کردن شورش کوفیانـ  به 
ویژه پس از آنکه به همراه مســلم قصر داراالماره را محاصره کرده 
بودند ـ بسیار مؤثر افتاد. کوفیان پس از صلح امام حسن)ع( ـ که 
آخرین رویارویی آنها با ســپاه شام بودـ  ابّهت فراوانی از آن سپاه 
یکپارچه در ذهن خود ترســیم کرده و به هیچ وجه در خود توان 
مقابلــه با آن را نمی دیدند! همین تبلیغات بود که به میان جامعه 
پرده پوش زنان نیز سرایت کرد؛ به گونه ای که آنها به سوی خویشان 
خود )همچون برادر یا شــوهر که در سپاه مسلم بودند( آمده و او 

را از سپاه جدا می کردند.
باالخــره همین تبلیغات بود که مســلم راـ  کــه در میانه روز با 
چهارهزار نفر قصر را محاصره کرد و عبیداهللّ  را در آستانه سقوط قرار 
داده بودـ  در اوایل شب یکه و تنها در کوچه های کوفه سرگردان کرد.

2- سیاست های اجتماعی
از آنجا که انســجام و نظام قبیلگی هنوز پایداری خود را داشت،  
اشــراف و رؤســای قبایل، مهم ترین نیروی تأثیرگــذار اجتماعی در 
رخدادهای سیاسی بودند، و همان طور که گفته شد، تعداد زیادی از 
آنها )همچون شــبث بن ربعی، عمرو بن حجاج و حجار بن ابجر( در 
نهضت نامه نگاری شــرکت فعال داشتند و طبعا به دنبال ورود مسلم 

به کوفه به او پیوستند.
اما اینان که بیشتر به دنبال حفظ موقعیت و مقام خود بودند، با 
ورود عبیداهللّ  به کوفه و مواجه شدن با تهدیدهای او؛ دست کشیدن 
از مسلم و پیوستن به سپاه عبیداهللّ  را مناسب با دنیای خود دیدند و 
به سرعت از نهضت روی گردان شدند؛ زیرا عبیداهللّ  به خوبی می دانست 
که چگونه آنها را به دور خود جمع کند. او با در پیش گرفتن سیاست 
تهدید و نیز تطمیع با رشوه های کالن، توانست نیروی اشراف و رؤسای 
قبایل را به سمت خود کشاند؛ چنان که مجتمع بن عبداهللّ  عائذیـ  که 
به خوبی اوضاع کوفه را می شناخت و به تازگی از کوفه بیرون آمده و 
به سپاه امام حسین)ع( پیوسته بودـ  درباره وضعیت آنان، این چنین 

به امام)ع( گزارش می دهد:
»به اشراف کوفه رشوه های کالن پرداخت شده و جوال های آنها را پر 
]از جو و گندم] کرده اند، دوستی آنان تصاحب شده و خیرخواهی شان 

را برای خود برداشته اند و آنها یکپارچه علیه تو گشته اند...«.
ادامه دارد

تعدد و تنوع گرایی مردان
انسان از نظر روان شناسی پیچیده ترین آفریده الهی است؛ زیرا ساختاری 
دارد که همه اســمای متضاد و بلکه متناقض الهی را در خود جمع کرده 

است. )بقره، آیه 3۱(
در آیات قرآن، برای آدمی صفاتی چون جهول، ظلوم، عجول از یک سو 

و صفاتی چون خلیفه اهلل، عبداهلل و مانند آن بیان شده است.
انسان ها به سبب حالت اعتدال ذاتی از یک سو و داشتن عنصر اراده و 
اختیار از سوی دیگر می توانند گرایش به حق و باطل یافته و یا در یک زمان 
به هر دو گرایش داشته باشند یا در فرآیندی غلبه با یکی از دو گرایش باشد.
همچنین انسان ها در ذات خویش گرایش هایی فطری یا متاثر از محیط 
دنیــا دارند که نمی توان آنها را نادیــده گرفت و در تحلیل رفتارهای آنان 
بی شــناخت و توجه به این موارد سخنی بر زبان جاری کرد و تحلیل و یا 
توصیه ای ارائه داد. به عنوان نمونه خداوند در قرآن، از محبت و عالقه انسان 
به متعلقاتی سخن گفته و فرموده است: زین للناس حب الشهوات من النساء 
والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب و الفضه و الخیل المسومه و االنعام و 
الحرث ذلک متاع الحیاه الدنیا واهلل عنده حسن المآب؛ محبت خواستنی های 
گوناگون از زنان و پسران و اموال فراوان از زر و سیم و اسب های نشاندار و 
دامها و کشتزارها برای مردم آراسته شده لیکن این همه، مایه تمتع زندگی 

دنیاست و حال آنکه فرجام نیکو نزد خداست. )آل عمران، آیه ۱۴(
بنابراین از نظر قرآن، ساختار انسان ها به گونه ای است که عالقه و محبت 
آنها به این امور در ذات آنان نهادینه شده است. این عالقه هرچند در گام 
نخســت و پیش از هرچیز به جنس زن اســت، اما در نهایت ممکن است 
جابجایی در آنها انجام شــود. از نظر قرآن گرایش و عالقه مردان حتی به 
جنس زن می تواند به گونه ای باشد که از زنی به زنی دیگر جابه جا شود. از 
این رو واژه »النساء« در آیه به کار رفته تا افزون بر بیان گرایش مردان به 

جنس زن، به گرایش مردان به تعدد زوجات نیز توجه داده شود.
خداوند در قرآن نه تنها از این گرایش مردان به تعدد زوجات به عنوان 
یک ویژگی مردانه ســخن به میان آورده، بلکه به عنوان حکم شــرعی که 
مطابق با فطرت مردان است، جواز تعدد زوجات را تا چهار زن جایز دانسته 
و فرموده اســت: فانکحوا ما طاب لکم من النســاء مثنی و ثالث و رباع؛ هر 
چه از زنان دیگر که شــما را پســند افتاد دو یا سه یا چهار همسر به زنی 

گیرید. )نساء، آیه 3(
بنابراین، در تحلیل رفتارهای انســان ها نمی توان به دور از این واقعیت 
سخن گفت و توصیه هایی که در قالب قوانین و مقررات ارائه می شود نباید 
به دور از این حقیقت و واقعیت ها باشد؛ زیرا نادیده گرفتن این واقعیت ها 
و حقایق می تواند به قضاوت نادرســت منجر شود و توصیه ها و راهکارهای 

برون رفت از مشکل یا معضلی، بی فایده و حتی زیانبار باشد.
قرآن هشدار می دهد که نادیده گرفتن ساختارهای انسانی و واقعیت های 
آن می تواند بســیار خطرناک و پرضرر باشد. به عنوان نمونه بیان می کند 
کســانی که واقعیت گرایش انسان به جنس مخالف را نادیده می گیرند و 
به وضع قوانینی چون رهبانیت اقدام می کنند تا بی همسر باقی بمانند، در 
نهایت گرایش به فسق و فجور و هم جنس گرایی می یابند؛ چنانکه رهبانان 
مسیحی و کشیشان آن مبتال شده اند؛ چرا که نمی توان غریزه طبیعی جنسی 

را سرکوب کرد و آن را نادیده گرفت. )حدید، آیه 2۷(
خداوند با توجه به مســئله گرایش شــدید مردان به مســئله شهوت 
جنســی، حتی محدودیت زناشویی در شب های ماه رمضان را برمی دارد تا 
زمینه خیانت به احکام الهی فراهم نشود و مردان با زناشویی در این شب ها 
و مخالفت با احکام الهی گرفتار خشــم خداوند نشــوند. قرآن در این باره 
می فرماید: در شب های روزه همخوابگی با زنانتان بر شما حالل شده است، 
آنان برای شما لباس هستند و شما برای آنان لباس هستید، خدا می دانست 
که شــما با خودتان ناراستی می کردید، پس توبه شما را پذیرفت و از شما 
درگذشــت پس اکنون در شبهای ماه رمضان می توانید با آنان همخوابگی 

کنید و آنچه را خدا برای شما مقرر داشته طلب کنید. )بقره، آیه ۱۸۷(
علت اینکــه خداوند به این امور فطری و غریزی توجه می کند، همان 
احتمال خیانتی اســت که از سوی انســان ها می رود، زیرا انسان ها به طور 

طالقعاطفیوراهکارهایدرمانآن
 موسی شریف زاده

یکی از معضالت اجتماعی، همسرانی هستند که از نظر عاطفی گرفتار جدایی هستند هرچند که از ابعاد دیگر هیچ اختالف و جدایی از هم 
ندارند. این افراد همانند دو فرد منطقی به دور از هر گونه ارتباط عاطفی با هم زندگی می کنند؛ اگر ارتباط عاطفی میان آنان باشد تنها در حد ارتباط 
میان دوستان و افراد هم اتاقی در یک خوابگاه است بدون هیچ گرایش جنسی و عاطفی در مدار و محور همسران یا دو جنس مخالف. ممکن است 
این همسران به علل و عوامل درونی یا بیرونی تا مدت های طوالنی در کنار هم باقی بمانند، بی آنکه هیچ رابطه زناشویی و جنسی را تجربه کنند. 
طالق عاطفی یک رفتار با علل روان شناسی و بازتاب های اجتماعی است، از این رو در روان شناسی اجتماعی مورد تحلیل قرار می گیرد. نویسنده 

در این مطلب به بررسی این معضل فراگیر کنونی در جامعه پرداخته و برخی راهکارها برای درمان آن را بیان کرده است.

طبیعی نمی توانند با خواســته های نفسانی و غریزی خود مخالفت کرده و 
آن را سرکوب کنند و تسلیم آن می شوند.

از آنجا که شــریعت اسالم مطابق با فطرت انسانی است )روم، آیه 30( 
بر آن است تا احکام را به گونه ای بیان کند که قابل اجرا برای همگان باشد 
و هر کسی به میزان طاقت عمومی بشری خود بتواند از عهده آن برآید. از 
این رو قوانین و احکام براســاس الگوهای عمومی رفتار آدمی شکل گرفته 
است نه گروه های خاص و ویژه. بنابراین، آنچه مدنظر در تشریع احکام قرار 
گرفته است، ساختارهای طبیعی و فطری بشر )روم، آیه 30( و توانایی انجام 

آن است. )بقره، آیات 233 و 2۸۶؛ انعام، آیه ۱52(
پس همه احکام اســالمی براساس این مبانی و اصول مهم وضع شده 
اســت و نادیده گرفتن اینها می تواند همان بالیی را بر ســر جامعه انسانی 
بیاورد که دیروز در غرب مســیحی عدم جواز طالق با خیانت همسران و 
امروز با عدم توجه به مسئله تعدد زوجات با خیانت همسران به شکل دیگر 

به وجود آورده است.
طالق؛ راهی برای رهایی

طالق در لغت به معنای رهایی از بند اســت. این واژه به طور استعاره 
برای رهایی زن از بند نکاح به کار رفته است. )مفردات الفاظ قرآن کریم، 
ص 523،  »طلــق«.( در اصطالح و فرهنگ قرآنی طالق به معنای ایقاعی 
است که با آن شوهر، عقد نکاح را از بین می برد. به سخن دیگر، اگر ازدواج، 
عقد نیازمند دو طرف اســت، طالق از ایقاعات است که نیازمند دو طرف 
نیســت، بلکه با عمل یک طرف تحقق می یابد. در ایقاع طالق این شوهر 
است که اختیار ابطال عقد را دارا است و می تواند همسرش را طالق دهد. 
البته در فرهنگ قرآنی غیر از واژه طالق و مشتقات آن و از واژه »سراح « 
به معنای رها کردن و مشــتقات آن و نیز »فرق« و افتراق و مشــتقات آن 

استفاده شده است.
طالق از قوانین شــرعی و احکام الهی است. )بقره، آیات 229 و 230؛ 
طالق، آیه۱( بنابراین، طالق  به عنوان یک فعل شــرعی دارای مشروعیت 
است و بر همه کسانی که ارتباطی با طالق دارند واجب است تا احکام آن 

را مراعات کنند و از آن تعدی نکنند. )همان(
اصوال انسان ها به دالیلی همچون دارا بودن  اراده و اختیار، موجوداتی 
شگفت هستند . تضاد اراده ها یکی از مهم ترین مسائل در روابط اجتماعی 
میان انســان ها است. بنابراین، نمی توان امید داشت که هر ارتباطی بدون 
تضاد  بلکه تناقص اراده ها به شکل دائمی باقی و برقرار باشد؛ زیرا دگرگونی 
در احواالت آدمی و خواســته ها و آرزوها یک امر طبیعی در آدمی اســت. 
پس همان طوری که دوران های کودکی، نوجوانی، جوانی،  میانسالی و پیری 
اقتضائاتی دارد  که شــامل لعب، لهو، تفاخر، تکاثر در اموال و اوالد اســت 
)حدید، آیه 20( همچنین خواسته ها و آرزوهای افراد می تواند از عالقه به 
زنان، به عالقه در مال یا مقام یا برعکس تبدیل شود. و نیز عالقه به کسی 

ممکن است جایگزین عالقه به کسی دیگر شود.
مردان به دالیلی مسئولیت خانوار را به عهده دارند. از مهم ترین دالیلی 
که این نقش به عهده آنان گذاشــته شده، ســاختار طبیعی بدن و کالبد 
جسمانی آنان است که نوعی برتری و فضیلت به آنان بخشیده است. دیگر 
آنکه فعالیت های تولیدی که بر پایه فیزیک بدن است، از عهده آنان برمی آید. 
همچنین مســئولیت انفاق و برآوردن نیازهای مالی خانواده برعهده آنان 

اســت. به این دالیل است که مردان به عنوان قوام خانواده مطرح هستند 
همان طوری که مال و ثروت، مایه قوام اجتماع و ســتون اصلی آن اســت. 

)نساء آیات 5 و 3۴(
از نظر قرآن در شرایطی که همسران نتوانستند باهم کنار بیایند و مردان 
و زنان گرفتار مساله نشوز شده و جدایی و تفرقه بویژه در حوزه رفتار جنسی 
پدید آمد، می توانند از حق طالق استفاده کنند تا آرامش و آسایش به خانه 
بازگردد؛ زیرا هدف از ازدواج تامین عناصر سعادت و خوشبختی است که 
با آرامش و آسایشی تامین می شود. )روم، آیه2۱( بنابراین، وقتی آرامشی 
در خانه نباشــد، به طور طبیعی آسایشــی نخواهد بود. از همین  رو تغییر 
این سازه و ایجاد سازه دیگر با همسری دیگر، بهتر از بقای خانه در آشوب 

و اضطرابی است که پیامدهای آن دیگران و جامعه را نیز دربرمی گیرد.
البتــه در برخــی از روایات اهل ســنت از پیامبــر )ص(، از طالق به 
مبغوض ترین حالل یاد شده است: ابغض الحالل الی اهلل الطالق؛ منفورترین 
چیزهای حالل در پیش خدا طالق است. ) سنن ابی داود، کتاب الطالق، 
ح ۱۸۶3( اما به نظر می رســد در این باره  باید اما و اگر داشت؛ زیرا حالل 
با بغض جمع نمی شــود؛ چرا که در برابر حب و نقیض آن است. پس اگر 

بغض باشد حبی در کار نیست و معنا ندارد که چیزی حالل باشد و محبت 
الهی به آن تعلق نگرفته باشد؛ بلکه خداوند از روی محبت به انسان است 
که چیزی را حالل کرده اســت. وقتی چیزی حالل می شــود به این معنا 
اســت که آن چیز برای کلیت جریان کمالی انسان مفید و سازنده است و 
مصلحت قوی یا اقوی در میان است و هرجا که بغض و عدم محبت باشد 
مانند تعدی، فرح، استکبار، اختیال و فخور، اسراف و تبذیر ) مائده، آیه ۸۷؛ 
قصص، آیه ۷۶؛ لقمان، آیه ۱۸؛ اسراء، آیه 2۷؛( در این موارد مصلحتی در 

کار نیست بلکه مفسده ای وجود دارد.
باید توجه داشت که طالق نباید به سادگی انجام شود، بلکه باید علل و 
عوامل اضطراب و آشوب و فقدان آرامش و آسایش در خانه و در میان زن 
و شــوهر شناخته و تحلیل شود و برای درمان آن تالش کرد و در صورتی 

که جز طالق رهایی نباشد،  آن هنگام اقدام کرد.
طالق عاطفی یا کراهت نسبت به یکدیگر

در آیات قرآن درباره انشــقاق یا طالق عاطفی سخن به میان آمده اما 
این عبارت نادرســت یعنی طالق به کار نرفته است؛ زیرا طالق به معنای 
رهایی اســت؛ در حالی که مشــکل  معضل موجود میان زن و مرد طالق 
نیســت،  بلکه نوعی کراهت و ناخشــنودی نسبت به یکدیگر و عدم وجود 

عواطف و محبت است.
خداوند می فرماید: و عاشــروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعسی ان 
تکرهوا شــیئا و یجعل اهلل فیه خیرا کثیرا؛ با زنان به شایســتگی و عرف 
پســندیده معاشــرت و رفتار کنید و اگر از  آنان خوشتان نیامد و کراهت 
داشتید؛ پس چه بسا چیزی را خوش نمی دارید و خدا در آن، خیر فراوان 

قرار می دهد. )نساء آیه ۱9(
در این آیه خداوند از کراهت زن و شوهر نسبت به یکدیگر سخن گفته 
است. اصوال انســان ها ممکن است به سبب رفتاری نسبت به هم کراهت 
یابند؛ هرچند که در آغاز به هم عالقمند باشند. محبت و عالقه،  امری عاطفی 
و قلبی اســت و می تواند با دگرگونی احوال تغییر کند و قلب چون بسیار 
متغیر است ممکن است هر از گاهی به حالی در آید. این تغییر احوال در 

بسیاری از موارد به نوع رفتار و کردار طرفین بستگی دارد.
البتــه خداوند به این نکته توجه می دهد که مردان به ســادگی بر اثر 
دیدن، ممکن اســت نسبت به زنی گرایش و دلبستگی پیدا کنند. خداوند 
به پیامبر)ص( می فرماید: ال یحل لک النساء من بعد وال ان تبدل بهن من 
ازواج ولو اعجبک حســنهن اال ما ملکت یمینک و کان اهلل علی کل شیء 
رقیبا؛  از این پس دیگر گرفتن زنان و نیز اینکه به جای آنان زنان دیگری 
بگیری بر تو حالل نیست هرچند زیبایی آنها برای تو مورد پسند افتد و تو 
را به شگفتی و تعجب افکند،  به استثنای کنیزان؛ و خداوند همواره بر هر 
چیزی مراقب است. )احزاب، آیه 52( همچنین سخن ظریف زنان و صدای 
زیورآالت زنانه می تواند مردان را تحریک کند و گرایش جنسی را سبب و 

تعرضاتی را موجب شود. )احزاب آیه 32(
بنابراین با توجه به گرایش مردان به تعدد زوجات و گرایش های آنان به 
تنوع طلبی و تاثیرپذیری از حرکات و تحرکات زنان، زمینه کراهت نسبت به 

همسران ممکن است در آنها پیدا شود. از سوی دیگر، زنان تا زمانی که اعتماد 
به مردی پیدا نکنند رابطه زناشویی نخواهند داشت و لذتی هم نمی برند.   
رضایت زنان از زناشویی نیازمند هنر و رفتارهای ظریف و لطیف از سوی 
مردان است. اگر مردی بدون رعایت برخی نکات اقدام به زناشویی کند، در 
فرآیندی کراهت عاطفی و عدم میل و گرایش به زناشــویی در زن تقویت 
می شود. همچنین زنان در دوران حیض و نفاس و حاملگی و یائسگی گرایش 
کمتر به زناشویی داشته یا از آن اجتناب می کنند. همین امور موجب نوعی 
کراهت عاطفی میان همســران شــده که گاه از آن به نشوز مردان یا عدم 

تمکین یاد می شود.)نساء، آیات ۱2۸ و 3۴(
البته منشأ بروز کراهت عاطفی تنها مربوط به امور زناشویی نمی شود 
بلکه عوامل دیگری نیز در پیدایش طالق عاطفی دخیل اســت که عمدتا 
ناشی از نحوه رفتارهای طرفین نسبت به هم و کاهش عواطف و احساسات 
یک طرف نسبت به طرف دیگر و عدم ابراز آن می شود. در این پدیده شوم 
خانوادگی هما ن طور که از نامش پیداست زن و شوهر چه بسا از لحاظ مادی 
و نیازهای زندگی هیچ کمبودی نداشته باشند اما تنها گمشده آنها وجود 

عاطفه و محبت و صمیمیت و عالقه قلبی به همدیگر است. 
بــه عبارت دیگر در چنیــن حالتی آن مودت و رحمتی که خداوند در 
آیه 2۱ سوره دوم به وجود آن در میان زن و شوهر تصریح کرده: »و جعل 
بینکم مودهًْ و رحمهًْ« با رفتارهای نسنجیده و بی مسئوالنه و سهل انگارانه 
یک  طرف یا دو طرف، مورد خدشــه قرار می گیرد و کمرنگ می شــود. در 

چنین وضعیتی می گویند کراهت عاطفی یا طالق عاطفی رخ داده است.
ســوگمندانه باید اعتراف کرد که در زمان حاضر که روزگار توســعه و 
تکنولوژی و پیشــرفت اســت و بخصوص با پدید آمدن فضای مجازی و 
شــبکه های اجتماعی، روابط عاطفی زن و شوهرها بشدت کمرنگ شده و 

می رود تا به قهقرا کشیده شود.
پدیده طالق عاطفی متاســفانه همه گیر شده و کمتر زن و شوهری را 
می توان یافت که روابط گرم و محبت آمیز میانشان حاکم باشد. این معضل، 
ظاهرا به درد بی درمانی بدل شده و فراگیری آن روز به روز بیشتر می شود.

برخی راهکارهای  زدودن کراهت یا طالق عاطفی
قرآن برای رفع کراهت عاطفی یا به قول امروزی ها طالق عاطفی چند 

راهکار بیان کرده که ما در اینجا به دو مورد آن اشاره می کنیم:
الف( حفظ خانواده با وجود کراهت و ناخوشــی: از نظر قرآن اگر 
خانواده ای شــکل گرفت باید باقی و برقرار بماند. اصوال نفس انسانی تحت 
تاثیر شهوات بویژه شهوت جنسی گرایش به زیاده روی و اسراف دارد. از این 
رو اسرافی به نام همجنس گرایی در کسانی که گرایش شدید جنسی دارند 

به وجود می آید؛ زیرا آنان دیگر توسط جنس مخالف ارضا نمی شوند و برای 
ارضای شــهوت دنبال جایگزین از جنس موافق و حتی حیوانات می روند.

)اعراف، آیه ۸۱( امروز در غرب به سبب اینکه کودکان از خردسالی با مسائل 
جنسی آشنا هستند و رفتار جنسی دارند، پس از مدتی از جنس مخالف زده 
شده و دنبال جنس موافق و سپس سگ و گربه می روند. خداوند می فرماید: 
و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میال عظیما؛ )خدا می خواهد شما 
را ببخشد اما آنها که پیرو شهوتند می خواهند شما به کلی منحرف شوید(

)نساء، آیه 2۷( خداوند خواهان مهار و مدیریت خواهش های نفسانی بویژه 
شــهوت و آن هم از نوع شــهوت جنسی می شود؛ زیرا با مهار این غریزه و 
اشــباع به حد نیاز و ضرورت، زمینه رشد عقل و دیگر قوای معنوی فراهم 

می آید و انسان از بدبختی و مشکالت حاکمیت غرایز رها می شود.
از نظر قرآن، حفظ همســر با همه کراهت به عنوان خیر کثیر مطرح 
است)نســاء، آیه ۱9(؛ خیر هر نعمتی است که مناسب برای انسان است و 
انســان را به کمال می رساند. بسیاری از پیامبران از جمله حضرت لوط و 
حضرت نوح)تحریم، آیات ۱0 و ۱۱( و نیز خود پیامبر مکرم)ص(، گرفتار 
زنانی بودند که به سبب رفتار ناروا و نادرست نوعی کراهت را در آنان ایجاد 
کــرده بودند. و حضرت محمد)ص( با آنکه مجوز طالق را داشــت آنان را 
نگه داشت.)تحریم، آیه 5( در داستان های علمای اعالم نیز آمده است که 
برخی از آنان زنانی داشتند که با همه اذیت و آزار از سوی همسران با آنان 
را نگه داشــتند و حاضر به طالق نشــدند که از آن جمله می توان به آیات 

عظام آیت اهلل حجت و آیت اهلل خوانساری اشاره کرد.
درباره تحمل آیت اهلل خوانســاری نســبت به تحقیرها و هتاکی های 
همســرش نقل است: همسر مرحوم »آیت اهلل ســیداحمد خوانساری« به 
کالس درس ایشان که مرجع تقلید بودند، می آمد وجلوی چشم طلبه ها با 

کفش به سر ایشان می کوبید که چرا فالن کار را کردی؟
یکی از علمــا نقل می کرد که در اندرونی خانه »آیت اهلل ســیداحمد 
خوانســاری« مشغول صحبت کردن بودیم که همسرشان وارد اتاق شد و 
به خاطر اینکه بلند صحبت کرده ایم، دو دستی چنان محکم بر سر آقا کوبید 
که عمامه شان افتاد. »آیت اهلل خوانساری« عمامه را برداشتند و مرتب کردند 

و چیزی نگفتند. خانم بیرون رفت و آقا بحث را ادامه دادند.
عده ای به ایشان می گفتند: این زن بداخالق را طالق بدهید. ولی آیت اهلل 
خوانساری می گفتند: همه به من می گویند مرجع تقلید جهان اسالم، ولی 

باالخره باید یکی باشه که به سر من بزند.
این گونه افراد از این اتفاقات در زندگی خود به عنوان فرصت اســتفاده 
می کردنــد. با این ادله که اگر من در خانه تحقیر می شــوم، از این تهدید 
برای فرصت سازی باید اســتفاده کنم. چراکه خدا این همسر را برای من 
خلق کرده تا غرور بیرونی پیدا نکنم. من که عزت بیرونی دارم، باید ذلت 
درونی داشته باشم. همسر لوط و نوح)ع(، همسر  آسیه همان ذلت درونی 

بودند. )از حوزه نیوز(
ب( جدایی موقت: یکی از راهکارهای حل معضل و مشــکل کراهت 
عاطفی میان همسران، هجرت و جدایی موقت و نه طالق است. این جدایی 

می تواند با پشت کردن به یکدیگر شروع شود و با هجرت از اتاق و سفر کوتاه 
و مانند آن افزایش می یابد تا حالت کراهت از میان برود )نســاء، آیه3۴(؛ 
چراکه ترک زناشــوئی برای مدتی، می تواند شعله شهوت را زیاد کند. در 
روایات است که در این مدت زنان بهترین پوشش را بر تن کرده و به خود 
عطر زنند و بیارایند و عشــوه و کرشمه کنند تا مردان را جذب کنند. اگر 
زن گرفتار کراهت عاطفی است با ترک هم خوابگی در مدتی می تواند دوباره 
به حالت عادی بازگردد و مردان در این زمان باید خریدار ناز او باشند و به 
خوبی با او رفتار کنند که این تاکید در روایات بسیاری آمده است. سفرهای 

طوالنی نیز می تواند کارساز باشد.
عالوه بر دو راهکار فوق در آیات قرآن برای حل این مسئله به احسان به 
عنوان رفتاری فراتر از حالت  عادی توجه داده شده تا کراهت زنان نسبت 

به مردان کاهش یابد یا ازمیان برود. )نساء، آیه ۱2۸(
 همچنین در این زمان درد دل کردن با خدا و تضرع و مناجات با او می تواند 
خشم و کراهت را کاهش دهد. انسان بهترین سنگ صبور مطمئنی که می تواند 
پیدا کند همان خدا اســت؛ )اعراف، آیه 205( زیرا گفتن به دیگران نه تنها 
مشــکالت را حل نمی کند بلکه آن را گســترش داده و دامن می زند. چنانکه 
در تاریخ آمده علی)ع( بر اثر کثرت اندوه و مشکالتش با چاه درددل می کرد.

بــه هرحال، طالق عاطفی یا همان کراهت و ناخوشــی همســران از 
یکدیگر یک امر طبیعی روان شناختی با آثار اجتماعی است که باید از ابعاد 
گوناگون بررسی و تحلیل و توصیه های مثبت و سازنده ای ارائه شود و این 
موضوع به طور گسترده توسط کارشناسان دینی و خانواده و روانشناسان و 
صاحب نظران دخیل در موضوع بررسی و واکاوی شود و رسانه ها برای حل 
این معضل فراگیر کمر همت بربندند. آنچه در اینجا بیان شد تنها بخشی 

از حقایق این موضوع و راهکارهای اسالمی بود.

✍

یکی از کارهای بزرگ تربیتی قرآن ، تصویرســازی قیامت است. 
قرآن قاب تصویر عظیمی از صورت قیامت است.

 این قاب تصویر درست مثل یک مدرسه است که باید در مدارس 
و مراکز تربیتی تدریس شود.

 این تصویر اجزایی دارد از جمله آن، نوع صورت انســانها در آن 
روز است.

 صورت انسانها در آن روز تماشایی است. خداوند در قرآن بالصراحه 
می فرماید که جهنم را برمی داریم و به محشر می آوریم » و جیء یومئذ 

بجهنم« و لذا جهنم را همه می بینند »و برزت الجحیم لمن یری«.
حاال مالحظه می شود کسی که پرونده اش سیاه است وقتی چشمش 
بــه جهنم می افتد چه حالــی و قیافه ای پیدا می کند ؛ این قیافه را ما 

نمی توانیم تصویر کنیم ولی خداوند تصویر کرده است. 
در سوره آل عمران آیه ۱0۶ فرموده آن روز روزی است که بعضی 
صورت ها ســفید و بعضی سیاه است و در سوره زمر آیه ۶0 به رسول 
خدا فرمود در آن روز کسانی را که آیات ما را زیر پا گذاشتند می بینی 
در حالی که صورتشان سیاه شده است، و در سوره ملک فرمود کفار 
می گویند این قیامتی که شــما از آن خبر می دهید کی رخ می دهد؟ 
بگو علم آن پیش خداســت و من جز انذار آشکار وظیفه ای ندارم اما 
همیــن قدر می گویم که وقتی کفار آن روز را می بینند صورت آنها از 
شدت غم ،سیاه سیاه می شود و گفته می شود این همان روزی است 
که شما آن را انکار می کردید ؛ و بیان تکمیلی در سوره یوسف است که 
می فرماید قانون این عالم این است که اگر نیکویی و کار زیبا کردید به 
همان اندازه و بلکه بیش از آن به نیکویی می رسید و صورت نیکوکاران 
سیاهی و غبار و ذلت نمی بیند، جزای انسانهای نیکوکار، بهشت دائمی 
اســت و کسانی که دنبال سیئات رفتند به طور حتمی سیئه و ذلت، 
آنها را احاطه خواهد کرد و از طرف خداوند هیچ عنایتی به آنها نخواهد 
شد و هر کس صورت آنها را نگاه کند خیال می کند قطعه ای از شب 
تاریک، صورت آنها را در برگرفته است؛ جزای چنین اشخاصی بی تردید 

آتش دائمی خواهد بود. 
کانال رسمی آیت اهلل سید حسن عاملی
https://telegram.me/seyed_hasan_ameli


