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در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

مخالفت فرهنگ غرب
 با خویشتنداری جنسی 

فرهنگ رومی حاکم بر اروپای امروز با همه چیز کنار می آید اال 
دو ، سه چیز که یکی از آنها – و شاید مهم ترینش – حفظ حالت حفاظ 
منضبط میان دو جنس زن و مرد است؛ به عبارت دیگر خویشتنداری 
در مقابل چیزی است که در غرب به آن آزادی جنسی گفته می شود. 
آنها در مقابل این اصل به شــدت سرسختند ، لذا از نظر آنها کسی 
که روی این مسئله تکیه بکند مرتجع است. اگر در کشوری ، زنان با 
یک حدودی از مردان مجزا شدند ، این می شود خالف تمدن ! راست 
هم می گویند؛ تمــدن آنها که بر ویرانه های همان تمدن رومی بنا 
شــده ، چیزی جز این نیســت ، اما این از لحاظ ارزشی غلط است. 

عکسش درست است.)1(
 تاثیر فساد در انهدام جوامع 

جامعه ای که زن و مرد آن به عشــرت و زندگی مرفه و توام با 
فساد گرایش پیدا کنند ، بدانید که این جامعه قادر به دفاع از خود 
نیســت.چنین جامعه ای از مصالح و شرف و حیثیت خود نمی تواند 

دفاع کند.)2(
فساد زن ، عامل فساد اجتماع 

زن اگر فاسد شــد ، احتیاج نیست مرد ها را فاسد کنند ، مردها 
به خودی خود فاســد می شــوند. اگر زن یک نسل فاسد شد ، هیچ 
لزومی ندارد که با ســرمایه گذاری، مردهای آن نسل را فاسد کنند ، 
طولی نمی کشد که تمام مرد های آن نسل فاسد می شوند؛ زیرا زن 
تربیت کننده است. حال تربیت کننده انسان های با فضیلت و شجاع 
یا انســان های بی ارزش و بی ایــده آل. مادران یعنی زنان جامعه که 
مهم ترین حیثیت آنها مادری اســت ، باید اصالح شــوند تا تاریخ و 

آینده اصالح شود.)3(
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1. بیانات در دیدار با اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان؛ 4/ 70/10 
2. بیانات در دیدار با بسیجیان و روحانیون؛ 5/ 7/ 68 
3. بیانات در دیدار با گروهی از خواهران؛ 21/ 12/ 63

آثــار حضــرت نشــر  و  دفتــر حفــظ  اطالع رســانی  پایــگاه   * 
 آیت اهلل خامنه ای

سبقت در سالم
آنچه هیچ گاه از خاطر هیچ کدام از شاگردان امام، بلکه معاشرین 
با ایشان نخواهد رفت، تواضع بسیار و روحیه شاگرد پروری امام است. 
من، عالوه بر اینکه شاگردشان بودم، مجذوب شخصیت ایشان نیز 

بودم و به امام عالقه کامل داشتم.
در تمــام مدتی که در خدمت امام بودم به لحاظ اینکه همواره 
در گفتن سالم سبقت می جستند، نتوانستم یک بار در گفتن سالم 

بر ایشان سبقت بجویم.)1(
برخــورد امام با محصلین و طالب طوری بود که مثل دو طلبه 
مســاوی برخورد می کردند. نشــد که من ایشــان را زیارت کنم و 
ایشــان مقدم بر سالم نباشند. گاهی اوقات که فاصله من با ایشان 
ده پانزده متر بود و احتمال می دادم اگر سالم بکنم امام نمی شنوند 
تا می خواستم قدری فاصله کمتر بشود تا به ایشان سالم کنم امام 

قبل از اینکه عرض سالم کنم، سالم می کردند.)2(
ظرافت های رفتاری حضرت امام)ره(

حضرت امام راجع به اجرای دستورات پزشکی دقت خاص مبذول 
می داشتند و با تمام مشکالت سیاسی، اجتماعی، حضور روزانه یک 
یک افراد بیت خود را تحت نظر دقیق داشتند. جالب اینکه این جانب 
3-2 هفته ای به خاطر جراحی فک خودم، خدمت حضرت امام در 
روز کشیک موظف )یکشنبه به طور ثابت( نرسیدم، حضرت امام علت 
عدم حضور اینجانب را از برادران کشیک جویا شده بودند. هر وقت 
خدمت حضرت امام می رسیدم می فرمودند ما هم بنشینیم و دوست 
نداشتند که در حالی که ایشان نشسته اند ما ایستاده باشیم. روزی 
کشــیک 24 ساعته ام پایان یافته بود و از اتاق محل سکونت خارج 
شــدم، مالحظه کردم حضرت امام در صحن حیاط قدم می زنند، با 
آهستگی پشت سر ایشان راه خود را ادامه دادم. حضرت امام متوجه 
شدند و ایستادند و بعد از احوالپرسی اجازه ندادند بقیه راه تا درب 

خروجی را پشت سر ایشان راه بروم. )3(
ـــــــــــــــــــــــــــ

1- برداشت هایی از سیره امام خمینی)ره( آیت اهلل عزالدین زنجانی 
ص 240.

2- همان، حجت االسالم مرتضی صادقی تهرانی ص 242.
3- دکتر ســهراب پور؛ کتــاب طبیب دلها ص 246 و کتاب طبیب 

عشق ص 73

تقاص حقوق از دست رفته با استفاده از امکانات اداره
س( اینجانب گاهی از تلفن، خودکار و کاغذ اداره استفاده شخصی 

کرده ام و ضمناً حق اینجانب را هم همان زمان پایمال کرده اند.
1- آیا اآلن باید پول آنها را حساب کرده، بپردازم یا خیر؟

2- و اگر باید بپردازم آیا می توانم بابت حق پایمال شده ام حساب 
کنم؟

ج(
1- اســتفاده کارمندان از امکانات بیت المال در ساعات رسمی کار به مقدار 
متعارفی که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کاری بیانگر اذن به کارمندان در 
این مقدار از استفاده است،  اشکال ندارد و همچنین استفاده از امکانات بیت المال 
با اذن کســی که از نظر شــرعی و قانونی حق اذن دارد، بدون  اشکال است. در 
نتیجه اگر تصّرفات شخصی شما در بیت المال به یکی از دو صورت مذکور باشد، 
چیزی در این رابطه به عهده شــما نیست، ولی اگر از اموال بیت المال استفاده 
غیر متعارف کرده باشید و یا بدون اذن کسی که حق اذن دارد، بیشتر از مقدار 
متعارف استفاده  نمایید، ضامن آن هستید و باید عین آن را اگر موجود باشد، به 
بیت المال برگردانید و اگر تلف شــده باشد، باید عوض آن را بدهید و همچنین 
باید اجرت المثل اســتفاده از آن را هم در صورتی که اجرت داشــته باشــد، به 

بیت المال بپردازید.
2- نمی توانید و باید آن موارد را از راه قانونی پیگیری کنید.

استفاده از بن کتاب دیگران
س( اگر برای نمایشــگاه کتاب، بن کتاب دوستم را بگیرم و با آن 

کتاب بخرم، جایز است؟
ج. تابع قوانین و مقررات مربوطه است. 

تدریس از روی کتاب
س( تدریس از روی کتاب و گفتن عین کتاب، آیا شامل نشر و قانون 

حق مؤلف می شود، یا  اشکالی ندارد؟
ج( اشکال ندارد. 

 ضعیف ترین دشمنان
قال االمام  الحسن  العسکری)ع(: »اضعف االعداء کیداً 

من اظهر عداوته«
امام حسن عسکری)ع( فرمود: ناتوان ترین دشمنان از جهت 

مکر و حیله کسی است که دشمنی اش را آشکار سازد.)1(
__________________

1- بحاراالنوار، ج 75، ص 379

پاسخ نامه نوشته نشده 
با مرکب

از محمد بن عباس نقل شده که گفت: درباره معجزات امام 
حسن عسکری)ع( صحبت می کردیم که یک ناصبی از مخالفان 
امام گفت: اگر ایشــان به نامــه ای که من بدون دوات و مرکب 
می نویسم جواب داد معلوم می شود امام است، و حق با او است. 

ما نامه ای نوشتیم و چند مسئله را سؤال کردیم. 
آن مرد ناصبی هم مسائلی را بدون دوات و مرکب بر کاغذی 
نوشت که اثری از نوشته بر کاغذ نباشد، و آن را در پاکتی گذارد 
و جزء نامه های ما قرار داد. ما نامه ها را به محضر امام حســن 
عســکری)ع( فرستادیم. امام)ع( جواب مســائل ما را داد و در 
 نامه ای اسم او و پدر و مادرش را که پرسیده بود بر کاغذی نوشته 

بود.
مرد ناصبی تا چشــمش به پاســخ امام افتاد، شــگفت زده 
و مدهــوش شــد، و از حال رفت، وقتی به هــوش آمد و آگاه 
 شــد، به امامت و حقانیت امام حسن عسکری)ع( اعتقاد پیدا 

کرد.)1(
__________________

1- بحاراالنوار، ج 50، ص 288

چرایی 
انحراف جعفر کذاب

سوال:
آیا امام حسن عســکری)ع( برادری به اسم جعفر 
کذاب داشته است؟ اگر چنین است، پس چگونه او که 
 فرزند امام و تحت تربیت امــام نیز بود، دچار انحراف 

گردید؟
پاسخ:

در مورد اینکه امام هادی)ع( فرزندی به نام جعفر معروف به 
جعفر کذاب داشته اند، میان مورخین شیعی و حتی غیرشیعی 

اختالفی نیست.
اما در پاسخ این ســوال متذکر می شویم که ائمه اطهار)ع( 
به جهت آگاهی کامل شــان به تمام جوانب مســائل تربیتی و 
رعایت دقیق آن ها در مورد فرزندان خود، انسان های صالحی را 
تحویل جامعه اسالمی دادند که در طول تاریخ جوامع اسالمی 
بهره هــای فراوانــی از وجود این افراد بردند و هر کدام منشــأ 
خدمات زیــادی بودند و حتی امروزه نیز بارگاه و مرقدشــان 
محلی برای جذب قلوب به ســوی دین و معنویت اســت. اما 
نکته مهم این است که تربیت صحیح به معنای سلب اختیار و 
جبر نیست. یعنی حتی برای کسی که در نهایت تربیت صحیح 
قرار گرفته، هر لحظه ممکن است در اثر عدم مراقبت و رعایت 
 مســائل تربیتی و بروز عوامل انحراف، به ســوی فساد کشیده 

شود. 
پس هر چند ائمه اطهــار)ع( و انبیاء الهی فرزندان خود را 
تربیت صحیح نموده اند، ولی ممکن است بعضی از فرزندان در 
اثر حســادت یا حب جاه و مقام و یا همنشــینی با افراد ناباب، 
و یا تسلیم حق نشــدن دچار انحراف گردند. البته نباید نقش 
بعضی از مادران را از نظر دور داشت چون بر اساس قانون وراثت، 
انتقال بعضی از صفات مادر به فرزند، زمینه انحراف را در آن ها 
آماده تــر می کند که این مــورد اخیر در خصوص جعفر کذاب 
 صدق نمی کند چرا که او و امام حسن عسکری)ع( از یک مادر 

بودند.
در پایان تذکر این نکته الزم است که به همین دالیلی که 
بیان شد برخی از فرزندان انبیاء الهی نیز از مسیر حق منحرف 
شــدند و به راه تباهی رفتند، چنانکــه خداوند در مورد فرزند 
نــوح می فرماید: »قال ینوح انه لیــس من اهلک انه عمل غیر 
صالح فال تســئلن ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من 
الجهلین« فرمود: ای نوح! او از اهل تو نیست! او عمل غیرصالحی 
است] فرد ناشایسته ای است[! پس، آنچه را از آن آگاه نیستی، 
 از مــن مخواه! من به تو اندرز می دهم تا از جاهالن نباشــی!! 

)هود- 46(

مجرد بودن روح و نفس
)بدان ای ســالک راه خدا!( روح و نفس انسان مجرد است. 
البته نفس ذاتاً مجرد اســت نه فعاًل، مجرد بودن نفس هم به 
این معنا اســت که طول، عرض و عمق ندارد، و مادی نیست. 
اما از نظر فعل و عملکرد خارجی مادی است نه مجرد. معنای 
اینکه گفته می شود »نفس ذاتاً مجرد است نه فعاًل« این است 
کــه روح از نظر حقیقتش طول، عــرض و عمق ندارد و مادی 
نیســت، ولی از نظر عملکرد، عمل نفس در خارج طوری است 
که در رابطه با مادیت است. یعنی اگر روح بخواهد عملی را در 
خارج انجام بدهد، چاره ای جز این ندارد که از ابزار مادی از قبیل 
اعضا و جوارح بدن اســتفاده کند. برای مثال اگر نفس بخواهد 
مطلبی را بــه دیگری تفهیم کند، چاره ای جز این ندارد که از 
آالت و ابزار مادی از قبیل زبان، دســت و امثال اینها استفاده 
کند. خود روح جوهری ملکوتی است، اما از این نظر که بخواهد 
 کاری را در خــارج انجام بدهد، مــادی و در ارتباط با مادیت 

است.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــ

1- اخالق ربانی، آیت اهلل شیخ مجتبی تهرانی، ج 1، ص 121

سرپرســتی و مدیریت خانواده به دو دلیل به مرد واگذار شده است؛ برتری بدنی در کنار انفاق دو عامل 
اصلی »قوامیت« شوهر بر خانواده است. بر این اساس، مشروعیت مدیریت بستگی به تحقق مسئولیت 
از سوی مرد و شوهر دارد. عدالت اقتضا می کند که وقتی شوهر به مسئولیت خویش عمل کرد و تکلیف 
شرعی و قانونی خود را انجام داد، زن نیز به مسئولیت و تکلیف شرعی و قانونی خویش عمل کند و حقوق 

همسر را که شامل اطاعت از شوهر در امور از جمله اطاعت جنسی است، مراعات کند.

از آنجــا که هر اجتماعی نیازمند مدیری اســت، اجتماع کوچک 
همسران نیز نیازمند مدیری اســت که همان شوهر است؛ زیرا 
شوهر با توجه به مســئولیت ســنگین تامین مخارج زندگی، 
می بایست مسئولیت سرپرستی و مدیریت خانواده را نیز به عهده 
گیرد. اما مدیریت و سرپرســتی شوهران بر همسران به معنای 
آن نیســت که هر کاری که خواستند انجام دهند و دیکتاتوری و 

استبداد پیشه گیرند.

 مســئولیت اجتماعــی 
و  مخارج  تامین  سنگین 
هزینه کردها از مهم ترین 
دالیلی است که مسئولیت 
و مدیریت  سرپرســتی 
خانواده به مردان سپرده 

شده است.
برابری در روان و تفاوت در تن

یکــی از مهم ترین آموزه های قــرآن درباره 
همسران توجه و تاکید تساوی باطنی و تفاوت های 
ظاهری دو جنس مخالف است. درک این مضمون 
می تواند به تفاوت نقش های ظاهری و یکســانی 
باطنی و وجودی دو جنس مخالف کمک کند؛ زیرا 
گرایش های سیاسی- اجتماعی در جوامع غربی 
و ایجاد تضاد و درگیری میان دو جنس ریشه در 
عــدم درک حقیقت وجودی زن و مرد دارد. این 
در حالی است که از نظر آموزه های قرآن، انسان 
در اصل چیزی جز »نفس« نیســت که حقیقت 
اصیل او را تشــکیل می دهد. این نفس در زن و 
مرد یکسان است و هیچ گونه تفاوت ماهوی ندارد؛ 
زیرا نفس همانند »نور« یا »آب« حقیقتی است 
که با توجه به قالب هایی که در آن قرار می گیرد، 
از  اشــکال گوناگونی برخوردار می شود؛ اما این 
قالب ها و  اشــکال هیچ تاثیری در اصل »نفس« 
به جا نمی گذارد، هــر چند که در ظاهر و نحوه 
کارکردهــای ظاهری ممکن اســت تاثیراتی به 
جــا بگذارد که باز هیچ تاثیری در اصل »نفس« 

نخواهد داشت. 
از نظــر قرآن، حقیقتی به نــام »روح« که از 
مصادیق »امراهلل« است)اســراء، آیه 85(، وقتی 
در جســم قرار می گیرد، به حالتی تغییر می یابد 
که از آن به نام »نفس« یاد می شــود؛ زیرا روح 
در کارهایش نیازی به اسباب ندارد، اما نفس در 
کارهایش نیاز به اســباب دارد که جسم خاکی، 
جسم مثالی برزخی یا جسم اخروی می تواند به 

عنوان ابزار کارش مورد استفاده قرار گیرد.
این »نفس« برای اینکه بتواند در ساختار دنیا 
مسئولیتهایی از جمله »خالفت الهی« را به عهده 
گیرد، می بایست »زوج« و جفت داشته باشد؛ زیرا 
ســاختار بقایی و نیز بهره مندی از مواهب دیگر 
الهی از جمله آرامش یا آسایش و رفاه به شکلی 
در دنیا سامان داده شده که باید »زوج« برای آن 
باشد. این »زوجیت« در »نفس« نیست، بلکه در 
»جسم« اســت؛ یعنی نفس در جسم زن و مرد 
یکسان است و تفاوت تنها در شکل و قالب ظاهری 
آن دو است که برای مسئولیت های مکمل یکدیگر 
ساخته شده است. از همین رو خدا بارها در قرآن 

حقوقووظایفشوهردرقرآن
  ستار شیرزادی

بی گمان برترین کانون اجتماعی و هسته اصلی اجتماع و سالمت آن خانواده است که ترکیبی 
از دو جنس مخالف یعنی زن و مرد می باشد. زیرا این ترکیب الهی برترین، بهترین، کامل ترین 
و تاثیرگذارترین بلکه در بسیاری از موارد تنهاترین راه برای دستیابی به سعادت و مولفه ها و 
عناصر اصلی آن یعنی آرامش و آسایش در روان و تن است. بر پایه اهمیت و ارزش خانواده و 
همسران در بنای سعادت فردی و جمعی و نیز شخصی و اجتماعی بلکه دنیوی و اخروی، آیات 
قرآنی متعددی به این مهم پرداخته و به حقوق و وظایف متقابل همسران اشاره کرده است. 

نویسنده در مطلب پیش رو حقوق و وظایف شوهر در قبال همسرش را تبیین کرده است.

از یکسانی »نفس« زن و مرد سخن به میان آورده 
و گفته اســت: َخلََقُکْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدْهً ثَُمّ َجَعَل 
ِمْنَها َزْوَجَها؛ خدا شما را از نفس واحده خلق کرد 
و از همان نفس، جفت و زوجش را قرار داد.)نساء، 

آیه 1؛ اعراف، آیه 189؛ زمر، آیه 6( 
در آیات قرآن از »خلق نفس واحده« و »جعل 
زوجها« سخن به میان آمده است تا به این نکته 
توجه داده شود که این زوج بخشی، جزو قوانین 
و ســنت های الهی است. همچنین به کارگیری 
»زوج« بــه خوبی این معنــا را بیان می کند که 
زوجیت هیچ گونه تفاوتی را ایجاد نمی کند؛ زیرا 
در فرهنگ عربی، چیزی به نام »زوجه« نداریم؛ 
زیــرا آوردن »تاء« تانیث در کلمــه زوج غلط و 
غیرفصیح اســت. بنابراین، همان طوری که واژه 
جفت داللتی بر تذکیر و  تانیث ندارد، در »زوج« 
نیز چنین حالتی اســت؛ بنابراین، همسران در 
حقیقت »زوج و جفت« هم هســتند و هیچ یک 

بر دیگری برتری ندارد. 
مطابــق آیات، هــدف از زوج ســازی برای 
»نفس واحده« دو امر مهم و اساسی »سکونت و 
آرامش«: َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها لَِیْسُکَن إِلَْیَها)اعراف، 
آیه 189( و »بقای نسل بشر«: َوبََثّ ِمْنُهَما ِرَجااًل 
َکِثیًرا َونَِساًء)نساء، آیه 1( است. پس همسران در 
کنار هم به آرامش و ســکونت می رسند و امکان 
افزایش جمعیتی و تولید مرد و زن را دارا می شوند. 
بنابراین ، دو جنــس مخالف از نظر باطنی و 
حقیقت یکســان هستند؛ زیرا هر دو از »نفس« 
و روان یکســانی برخوردارند و تفاوت ها تنها در 
ظاهر و جســم و کالبدها است که تامین کننده 
مســئولیت ها و نقش های متفــاوت در زندگی 

دنیوی است.
مسئولیت سنگین تر مردان و شوهران

کالبدهای متفاوت مرد و زن برای آن اســت 
که هر یک بتوانند مسئولیت ها و نقش هایی را به 
عهده گیرنــد که تکمیل کننده یکدیگر و تحقق 
بخش اهداف زندگی است. کالبد مرد به گونه ای 

ساخته شده تا بتواند مسئولیت های سنگین بدنی 
را بــه عهده گیرد و کارهای شــاق و پر تکلف را 
انجام دهد. این برتری در کالبد مردان به معنای 
برتــری »نفس« آنان نیســت؛ زیرا نفس و روان 
زن و مرد یکســان اســت؛ بلکه این برتری برای 
مسئولیت و نقشــی است که خدا برای مردان و 
شوهران قرار داده است؛ خدا بصراحت در این باره 
َل  اُموَن َعلَی الِنَّســاءِ بَِما َفَضّ َجاُل َقَوّ می فرماید: الِرّ
اهلل بَْعَضُهْم َعلَی بَْعٍض َوبَِمــا أَنَْفُقوا ِمْن أَْمَوالِِهْم؛ 
مردان استوانه های استواری برای زنان هستند تا 
به آن تکیه کنند و این امر به سبب تفضیل الهی 
برخی بر برخی دیگر و نیز به اسباب انفاق مردان 

از اموالشان است.)نساء، آیه 34(
در حقیقت مسئولیت اجتماعی سنگین تامین 

مخارج و هزینه کردها از مهم ترین دالیلی است 
که مســئولیت سرپرستی و مدیریت خانواده به 
مردان سپرده شده است. مردان برای اینکه بتوانند 
تولید درآمد کنند باید بدنی قوی داشــته باشند 
و به کارهای بدنی ســنگین بپردازند؛ تا آن را در 

خانواده هزینه و انفاق کنند.)همان( 
جلوگیری از طالق و شقاق

از آنجا که هر اجتماعی نیازمند مدیری است، 
اجتماع کوچک همســران نیز نیازمند مدیری 
اســت که همان شوهر است؛ زیرا شوهر با توجه 
به مســئولیت ســنگین تامین مخارج زندگی، 
می بایست مسئولیت سرپرستی و مدیریت خانواده 

را نیز به عهده گیرد.
اما مدیریت و سرپرستی شوهران بر همسران 
به معنای آن نیســت که هر کاری که خواستند 
انجام دهند و دیکتاتوری و استبداد پیشه گیرند؛ 
بلکه هرگونه عملی می بایست در راستای تامین 
روح ازدواج و تشــکیل خانواده باشــد که همانا 
»آرامش ، آسایش و تناسل و بقای نسلی« است؛ 
زیرا چنانکه از آیات قرآن معلوم شــد تشــکیل 
خانواده در راســتای »سکونت، انفاق و تناسل« 

است. 
 مدیریت خانواده که به عهده شوهران گذاشته 
شده است، می بایست در راستای اهداف تشکیل 

خانواده باشد و هر گونه رفتاری بر خالف اهداف، 
مشروعیت مدیریت شوهر را زیر سؤال می برد و 
مخدوش می ســازد و بلکه حتی ممکن است از 
اعتبار خارج ســازد؛ زیرا مشروعیت مدیریت از 
نظر فلســفی یعنی عقلی و نیز نقلی یعنی وحی 
قرآنی تا زمانی باقی و برقرار است که تامین کننده 
اهداف تشــکیل خانواده باشد. از همین رو وقتی 
شــوهران کاری کنند که بر خالف اهداف باشد، 
حاکم شرع و حکمیت دخالت کرده و مدیریت را 
به شکلی از شوهر سلب می کند؛ زیرا دیگر هیچ 
عامل مشروعیت بخش عقلی و نقلی برای مدیریت 
چنین شــوهری باقی نیست، و به یک معنا اگر 
منعزل از مدیریت نباشــد، باید از سوی مراجع 

قانونی عزل شود.
البته خدا در قرآن هشــدار می دهد که همه 
اقدامات مرد حتی اقدامات تشــویقی یا تنبیهی 
می بایســت در راســتای حفظ بنیان خانواده و 
تامین اهداف تشــکیل آن باشد. بر همین اساس 

نباید کاری کند که موجب »شقاق« و طالق شود؛ 
و اگر شــوهر در شرایطی قرار گرفت که از عهده 
چنین مسئولیت و مدیریتی بر نیامد، دیگرانی از 
خویشان باید برای »حکمیت« وارد عرصه شوند 
و برای »اصالح« میان همســران به توفیق الهی 

تالش کنند.)نساء، آیات 34 و 35(
اصالح میان همسران و جلوگیری از شقاق و 
طالق در قرآن چنان اهمیت دارد که احکام دیگر 
برای ایجاد بسترهای بازگشت به فضای آشتی و 

اصالح و صلح بیان شده است. یکی از این احکام، 
حکم دوران عده طالق است تا در این مدت چند 
ماهه شــرایطی برای آشتی و صلح فراهم آید و 
جدایی و طالق به بازگشــت بــه کانون خانواده 

تغییر یابد.)بقره، آیه 228(
احسان ، فراتر از عدالت

 و مقابله به مثل
در قرآن از ســه گانه عدالت، احسان و اکرام 
سخن به میان آمده است. عدالت به معنای برابری 
به یک معنا چیزی جز مقابله به مثل نیست؛ زیرا 
عدیل دو کفه ترازو را می گویند که با شــاخص 
برابری ایجاد می شــود. به نظر می رسد که حتی 
نوعی از احسان نیز چیزی جز عدالت نیست؛ زیرا 
اگر گفته شــود: َهْل َجَزاُء اْلِْحَساِن إاَِلّ اْلِْحَساُن؛ 

پاداش احسان جز احسان نیست)رحمن، آیه 60( 
این نیز خود از مصادیق عدالت اســت؛ زیرا حکم 
عدالت اقتضا می کند تا در کفه ای که احسان قرار 
گرفته در کفه مقابل آن نیز احسان قرار گیرد تا 

مقابله به مثل یعنی عدالت تحقق یابد.
اما احســان واقعی دو طرفه نیست؛ یعنی اگر 
عدالت دو طرفه است، احسان یک طرفه است؛ زیرا 
وقتی به کسی بدی شد و آن فرد از بدکار گذشت 
و او را بخشید، چنین حالتی را احسان می گویند. 
برتر از احسان، اکرام است که شخصی که به 
او بدی شده است، نه تنها از بدکار می گذرد، بلکه 
خدمتی نیز در چارچوب ایثار به او می کند، چنانکه 
حضرت امام حسن مجتبی)ع( کریم اهل البیت)ع( 

نسبت به مرد شامی  مبذول داشت.
از نظر قرآن، روابط میان همسران می بایست 
در سطح احسان باشد و زمانی به عدالت مراجعه 
می شود که همسران قصد طالق دارند و هر یک 
خواهان حقوق خویــش در قالب مقابله به مثل 
هستند؛ خدا در قرآن در بیان تشکیل خانواده و 
بنیان های آن می فرماید: و از نشانه  های او اینکه 

از نوع خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها 
آرام گیرید و میانتان مودت و رحمت نهاد، آری 
در این نعمت برای مردمی که می اندیشند، قطعا 

نشانه  هایی است. )روم، آیه 21(
مودت به محبتی گفته می شــود که شخص 
منتظر مقابله به مثل نیســت، یعنی اگر احسانی 
می کند منتظر نیســت تا احسانی ببینند، بلکه 
دوست دارد تا به کسی مهر بورزد و محبت کند. 
در حقیقت خدا درباره روابط همسران به این نکته  
اشاره می کند که خدا پس از ایجاد کانون خانواده با 
ازدواج شرایط خانواده را به گونه ای رقم می زند که 
عنصر مودت و رحمت در میان همسران مهم ترین 

عنصر ایجاد همبستگی و انسجام خانواده باشد.
در این آیه بیان شده که زوج بخشی در میان 
انســان ها برای تحقق آرامش است؛ ولی همین 
که خانواده تشکیل شد خدا برای تحقق آرامش 
به گونه ای عمل می کند که رابطه میان همسران 
مبتنی بر دو عنصر »مودت و رحمت« باشــد که 

از مصادیق احسان و اکرام است. 

از همین رو خدا برای بقای همسران در یک 
محدوده زمانی در کنار هم، حتی در زمان طالق 
خواهان آن است که مرد و زن نگاهی احسانی و 
اکرامی  به یکدیگر داشته باشند و هنگام جدایی 
به گونه ای عمل نکنند که گویی دشــمن خونی 
یکدیگر هستند و حتی عدالت را زیر پا بگذارند، 
بلکه از همسران در هنگام طالق می خواهد که به 
حرمت زمان با هم بودن، با نگاه احسان با یکدیگر 
مواجه شــوند و از مسائلی از جمله مسائل مالی 
بگذرنــد و عفو کنند. خدا می فرماید: و اگر پیش 
از آنکه با آنان نزدیکی کنید طالقشان گفتید در 
حالی که برای آنــان مهری معین کرده اید پس 
نصف آنچه را تعیین نموده  اید به آنان بدهید، مگر 
اینکه آنان خود ببخشند یا کسی که پیوند نکاح 
به دست اوست ببخشد و گذشت کردن شما به 
تقوا نزدیکتر اســت و در میان یکدیگر بزرگواری 
را فرامــوش مکنید؛ زیــرا خداوند به آنچه انجام 

می  دهید بیناست. )بقره، آیه 237(
باید یادآور شــد که هدف از خلقت انســان، 
عبودیت و بندگی در برابر خدا در مقام تکوین و 
تشریع است)ذاریات، آیه 56( و هدف از عبودیت 
نیز کســب تقوای الهی اســت که تنها از طریق 
عمل مبتنی بر اسالم و صراط تبیین شده وحی 
خواهــد بود.)بقره، آیه 21( بنابراین، اگر کســی 
بخواهد تقوای الهی به دســت آورد می بایســت 
نزدیک ترین و کوتاه ترین راه را در پیش گیرد که 
از نظر قرآن شــامل دو راه اصلی عدالت )مائده، 
آیه 8( و عفو احســانی )بقره، آیه 237( اســت. 
بنابراین، همســران به عنوان کسانی که با ازدواج 
می خواســتند خود را در محیط تقوای الهی قرار 
دهند و از فحشاء  و منکر دور نگه دارند، بهتر است 
که این هدف متعالی را فراموش نکنند و هنگام 
طالق نیز با عفو)بقره، آیه 237( و احسان)بقره، 
آیه 229(  تقوای الهی را به دست آورند که این 

راه کوتاه ترین راه کسب تقوای الهی است.)بقره، 
آیه 237( از مصادیق احسان به همسر در هنگام 
طالق آن اســت که به او به توجه به توان مالی 
کمک های مالی و کاالیی داشته باشد تا شرایط 
برای همســر پس از طالق به گونه ای نباشد که 
گرفتار مشکالت مالی و مانند آن شود، بلکه بتواند 
با توجه به شأن و منزلت خویش زندگی مناسبی 

را داشته باشد.)بقره، آیه 236(
از نظــر قرآن، یکی از مهم ترین عوامل ایجاد 
اختالف میان همسران، بخل همسر و تنگ نظری 
وی در امور مالی است؛ بنابراین، برای جلوگیری 
از این امر می بایست همسران انفاق داشته باشند 
و مســئولیت اجتماعــی و خانوادگی خویش را 
بدرستی انجام دهند و در این راه کوتاهی نکنند 

تا عامل اختالف از میان برود.)نساء، آیه 128(
خدا تشویق به احسان و اکرام را در آیات دیگر 
نیز مــورد تأکید قرار می دهد و حتی برای بقای 
خانواده از همسران می خواهد تا به جای عدالت 
خواهــی و مقابله به مثل، در روابط خانوادگی به 
عناصر احسان  وتقوای الهی توجه داشته باشند و  
با گذشت از خطا و گناه همسر و احسان و اکرام 
و ایثار نسبت به او، به گونه ای عمل کنند تا صلح 
و آشتی در روابط همسران ایجاد شده و این گونه 

کانون خانواده حفظ شود.)نساء، آیه 128(
خدا به شــوهران فرمان می دهد تا در قبال 
همســران خویش ســخت گیری نکنند یا برای 
دســتیابی به امور مادی رفتاری خشونت آمیز و 

سختگیرانه نداشته باشند.)طالق، آیات 1 و 6(
مردان می بایســت به این نکته توجه داشته 
باشند که همسران خویش را در مقام اضطرار قرار 
ندهند که جز خدا پناهگاهی نداشته باشند؛ زیرا 
در این شــرایط آه مظلوم خانمانسوز خواهد بود. 
از همین رو هرگونه رفتاری که بیانگر اذیت و آزار 
و تمسخر زن باشد، مذموم و نشانی از بی اعتقادی 
شخص به قیامت و موجب خشم الهی خواهد بود.

)بقره، آیه 231(
عدالت در اطاعت شوهر در قبال انفاق

چنانکه گفته شــد، سرپرســتی و مدیریت 
خانواده به دو دلیل به مرد واگذار شــده اســت؛ 
برتــری بدنی در کنــار انفــاق دو عامل اصلی 
»قوامیت« شوهر بر خانواده است. بر این اساس، 
مشروعیت مدیریت بستگی به تحقق مسئولیت 
از سوی مرد و شوهر دارد. عدالت اقتضا می کند 
که وقتی شوهر به مسئولیت خویش عمل کرد و 
تکلیف شرعی و قانونی خود را انجام داد، زن نیز 
به مســئولیت و تکلیف شرعی و قانونی خویش 
عمل کند و حقوق همســر را که شامل اطاعت 
از شــوهر در امور از جمله اطاعت جنسی است، 

مراعات کند. )نساء، آیه 34(
در حقیقــت در برابر هر تکلیفی حقی ثابت 
اســت؛ چنانکه برای هر حقی تکلیفی اســت.  
انفاق موجب می شود تا حقی برای شوهر ثابت 
باشــد؛ همان طور که  ترک انفــاق این حق را 

ساقط می کند. 
البته چنانکه گفته شــد، همسران بهتر است 
کــه در چارچوب مودت  و رحمت عمل کنند و 
بر عدالت و مقابله به مثل تأکید نورزند؛ زیرا اگر 
روابط انسانی مبتنی بر احسان و اکرام شکل بگیرد 

قوی تر و منسجم تر است.
حفظ رازهای شوهر

از نظــر آموزه هــای قرآن، همســران لباس 
یکدیگر هســتند.)بقره، آیــه 187( با نگاهی به 
آیات قرآن می توان دریافت که لباس کارکردهای 
چندگانه ای دارد که از جمله آنها پوشش بدی ها و 
زشتی ها)اعراف، آیات 22 و 26؛ طه، آیه 121(، 
زینــت و آرایــه )اعراف، آیــه 26( حفظ بدن از 
عوامل اذیت و آزار از گرما و سرما و جنگ و مانند 

آنها)همان؛ انبیاء، آیه 80؛ نحل، آیه 81( است. 
همســران نیز می بایســت این گونه باشند و 
بتوانند بدی ها و زشتی های یکدیگر به ویژه مسائل 
جنســی و نیازهای آن را بپوشانند و رازها را نگه 
دارند و زینت و آرایه ای برای یکدیگر باشــند. از 
همین رو خدا به همســران به ویژه زنان هشدار 
می دهد تا به همســران خویش خیانت نکنند و 
رازهای خانه و خانواده را بیان نکرده و افشاگری 
و راززدایی نداشــته باشــند؛ چنانکه همسران 
پیامبر)تحریــم، آیه 3( و حضرت نوح و لوط این 
کار را کردند.)تحریــم، آیه 10؛ مجمع البیان، ج 

9- 10، ص 479(
همســران نمی بایست اســرار زناشویی را در 
اختیــار دیگــران بگذارند و حتی اگر شــخص 
ســومی به عنوان همسر دوم شــوهر وجود دارد 
نمی بایست نسبت به روابط زناشویی میان همسر 

اول آگاه شود.)تحریم، آیه 3(
عفت ورزی شوهر

هرچند که اســالم مجوز آن را صادر کرده تا 
مردان بیش از یک همسر اختیار کنند، ولی این 
جواز مشروط به اموری است که از مهم ترین آنها 
عدالت در همه امور از جمله انفاق و همخوابی و 
مانند آنها است. البته قلب در اختیار شخص نیست 
و نمی تواند محبت را به شکل عادالنه مراعات کند؛ 
اما رحمت و احســان می بایست به گونه ای باشد 
که هیچ یک از همسران احساس نکنند که مورد 

بی توجهی و بی محلی قرار گرفته اند.
همسران عامل عفت ورزی هستند؛ زیرا جلوی 
طغیان شهوت را می گیرند؛ اما شوهر می بایست 
بداند که حق ندارد برای ارضای شــهوت جنسی 
به غیرهمسر مراجعه کند؛ بلکه سعی کند خودش 
را از هرگونه ارتباط جنسی بیرون از دایره خانواده 
دور نگه دارد و عفت ورزد.)مومنون، آیات 5 و 6؛ 

معارج، آیات 29 و 30(


