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 زنان و فرزندآوری

 چکیده 

ها و زنان ایرانی در یک دهه اخیر، به داشتن فرزند کمتر تمایل پیدا گیری خانوادهجهت
ل بزرگی که در رفتار فرزندآوری زنان ایرانی که نمودی رسد تحوّکرده است. لیکن به نظر نمی

ایرانی است، صرفاً تبیین اقتصادی داشته باشد. هدف پژوهش از تغییر سبک زندگی خانواده 
حاضر آن است که نشان دهد کاهش تمایل زنان به فرزندآوری، از جنس تغییر فرهنگی بوده و 
نگرش زنان نسبت به مقوله فرزند، فرزندآوری و در نتیجه سبک زندگی تغییر کرده است. روش 

سل از زنان شهر زنجان است. از هر نسل تحقیق، پیمایشی و جمعیت آماری شامل پنج ن
گیری اند. روش نمونهصد نفر و در مجموع پانصد نفر حجم نمونه این تحقیق را تشکیل داده یک

های تحقیق نشان داد تفاوت میانگین نمره است. یافته PPSای به شیوه  ای دومرحله خوشه
ترین سطح  دار است؛ پایین یمورد مطالعه به لحاظ آماری معن هایارزش فرزند در بین نسل

سطح مربوط به نسل زنان و باالترین  78تا  70های د سالارزش فرزند متعلق به نسل زنان متولّ
در بین عوامل فرهنگی، تجربه جهانی شدن تأثیر منفی و است.  84های پیش از  د سالمتولّ

ان به سبک جدید زندگی، توجه زناند. دینداری تأثیر مثبت بر تمایل زنان به فرزندآوری داشته
ها، تمایل کمتر به فرزندآوری است. تغییرات مهمی در زندگی آنان به وجود آورده که یکی از آن

های آنان نسبت به مقوالتی چون  ی ایرانی، در رفتارها و باورداشتها تغییر سبک زندگی خانواده
رو کرده است.  ساسی روبهو خانواده را با چالش اازدواج و فرزندآوری تأثیر بسزایی داشته 

ویژه زنان مسلمان و بزرگی چون  آل ایرانی اسالمی، به نواده ایدهگونه تغییر رفتار، همسو با خا این
 نیست. ( )سالم اهلل علیهاهرا حضرت فاطمه ز

 
 واژگان کلیدی: 

 .فرزندآوری، تغییر فرهنگی، تغییر رفتار، سبک زندگی

 

                                                 
 زنجان.ارشد دانشگاه پیام نور  .کارشناس 0

sajjadojaghlo@yahoo.com 
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 مقدمه  

افراد با گسترش فرایندهای مدرنیته و نوگرایی در چند دهه  های زندگی بسیاری از جنبه

این میان الگوهای خانوادگی  های اساسی شده است. دراخیر در ایران، دچار تغییرات و دگرگونی

های های خانواده بیش از هر نهاد و ساختاری دچار تغییر و دگرگونی گشته است. ارزشو ارزش

ورزند، اما های اجتماعی و فرهنگی مقاومت میه و دگرگونیخانوادگی، هرچند در برابر مدرنیت

تازه به حاشیه رانده شده و کنار اند و به تدریج به نفع هنجارهایدر عین حال سست شده

ترها، ارج نهادن به نوازی، ادب، احترام به بزرگ هایی از قبیل مهمانشوند. ارزشگذاشته می

شوند، البته با نان به دیده احترام و ارزش نگریسته میمردان، اهمیت باروری و فرزندآوری همچ

 (. 030-7: 0148شدتی کمتر از گذشته)بهنام،

توان گفت خانواده ایرانی، برخی تغییرات جهانی خانواده را همراهی و تجربه بنابراین می

در  ها، تغییر ارزش فرزند و رفتار فرزندآوری است. هرچند که ارزش فرزندکرده که. یکی از آن

ها، رفتار فرزندآوری خود را به داشتن فرزندان خانواده ها تاحدی ضعیف شده است و خانواده

های ایرانی همچنان یک ارزش است. بنابراین تحت کمتر سوق داده اند، لیکن فرزند در خانواده

های  دهتأثیر عوامل مؤثر بیرونی و درونی، تمایل به فرزندآوری و داشتن فرزندان بیشتر نزد خانوا

باروری و فرزندآوری در ایران به زیر »ای کهای ضعیف شده به گونهایرانی به نحو قابل مالحظه

 (. 57: 0145سرایی، «)سطح جانشینی رسیده است

به لحاظ ساختاری و کارکردی   -پیرامونی و تأثیر پذیر به عنوان جامعه -ایراندر  خانواده

ناشی از تغییر نظام اجتماعی از اقتصاد کشاورزی  این تغییر، خود»دستخوش تغییر شده است. 

 «ای است گیری خانواده هستهبه اقتصاد صنعتی و به دنبال آن تضعیف خانواده گسترده و شکل

های جدیدی را نیز به همراه داشت که شکل جدید خانواده، ارزش. (85: 0146)اعزازی، 

وقوع انقالب اسالمی و پس از آن  های خانواده گسترده و سنتی بوده است.متفاوت از ارزش

های مختلف، تالش برای همراهی با تجربه جهانی شدن از جنگ، روند روبه توسعه در زمینه

های اطالعاتی و ارتباطی، های اجتماعی از جمله زنان، گسترش تکنولوژیسوی برخی گروه

به درآمدهای نفتی،  های طبقه متوسط شهری و حقوق بگیرها از جمله خانوادهوابستگی خانواده

های فرهنگی و خانوادگی های محلی، بومی، قومی و مقاومت در برابر ارزشاصرار بر ارزش

های خانواده از جمله ارزش فرزند و جهانی، از جمله عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار بر ارزش

های متفاوت زنان رفتار فرزندآوری، در ایران از جمله در جامعه شهری زنجان است. البته، نسل



 7زنان و فرزندآوری

 

ای های تاریخی، هریک به گونهدر ایران با توجه به تجربه مشترک زیسته و براساس تجربه

 فرزند و فرزندآوری را درک و معنا کرده اند. 

های اخیر، با توجه به روند های شهر زنجان در سالهای اجتماعی، خانوادهاشتغال و آزادی

های یش تمایل روزافزون زنان به آموزش، با تغییر ارزشروبه گسترش مدرنیته در شهر و افزا

است. این مقاله در پی آن است که نشان دهد تغییر ارزش فرزند و رفتار خانواده مواجه شده

متأثر از  های ایرانی است کهفرزندآوری زنان در ایران، الگویی از تغییر سبک زندگی خانواده

جی است. به یک معنا با تغییر سبک زندگی های فرهنگی داخلی و خارعوامل و مؤلفه

ت دگرگون های ایرانی در چند دهه اخیر، تغییر در فرزندآوری و نگرش به آن نیز به شدّ خانواده

 شده است.  

 مبانی و چارچوب نظری  -0

 های خانوادهسبک زندگی و ارزش 0-0

(. 0340تن )سوبل، متمایز و بنابراین قابل تشخیص زیس سبک زندگی عبارتست از هر شیوه

ها و ها، ارزشگیرد. نگرشمیعی، سرگرمی، مصرف و لباس را دربربنابراین الگوهای روابط اجتما

کند. دو نکته بسیار مهم درباره جهان بینی فرد و گروهی را که عضو آن است، منعکس می

و  سبک زندگی وجود دارد، اولی نو بودن آن و دومی تغییرات سریع آن تحت تأثیر روش

ل درتکنولوژی تولید درقرن هیجدهم یعنی انقالب صنعتی تحوّ»های جدید است. تکنولوژی

اول، تحول درتکنولوژی توزیع و ارتباطات در نیمه دوم قرن نوزدهم یعنی انقالب صنعتی دوم و 

پایان قرن بیستم، یعنی انقالب صنعتی  باالخره تحول درحوزه ارتباط، مصرف و اطالعات در

و انقالب سوم بیشترین تأثیر را برآن داشته است  یایی سبک زندگی مؤثر بوده استوپ سوم در

های خانواده ارتباط از سویی ارزششود. یاد می« انقالب سبک زندگی»که از آن تحت عنوان 

های تنگاتنگی با سبک زندگی دارد. در چند دهه اخیر به تدریج با تغییر سبک زندگی خانواده

های خانواده از جمله فرزند و فرزنداوری نیز تغییر کرده است. مطالعه ارزش هایایرانی، ارزش

اعتبار از جمله ارزش فرزند، بدون توجه به تغییرات چند دهه اخیر خانواده در ایران، بی 0خانواده

برای تجزیه و تحلیل وضعیت خانواده در ایران باید روند تحوالت اجتماعی، اثر است. و بی

با در نظر گرفتن  پنجاه سال اخیر در نظر داشته باشیم. صد و تا ایران را در صد فرهنگی جامعه

از انقالب)به عنوان های تشکیل دهنده جامعه ایران پس شرایط اجتماعی، فرهنگی و دیگر مؤلفه

                                                 
1. Family values   
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عوامل درونی( و  نیروها و عوامل جهانی)به عنوان عوامل بیرونی( به مطالعه ارزش فرزند و تغییر 

ها و تحقیقات انجام یافته پیشین در داخل و انواده پرداخته شده است. مروری بر تئوریآن در خ

های خانواده کار چندان قابل اعتنایی دهد که مشخصاً در خصوص ارزشخارج ایران نشان می

انجام نیافته است. بنابراین این مقاله با در نظر داشتن نقش عوامل بومی، محلی و مقاومتی که 

خواهد خانواده و تغییر ارزش فرزند در کنند، میمی 0محلی در برابر فشار جهانی شدننیروهای 

 جهانی بررسی و مطالعه کند.   های متفاوت از زنان را از منظر ایرانی ایران و در بین نسل

 های گذار جمعیتی دومنظریه -0-4

های  ات خانواده و ارزشکننده تغییرهای مهم تبیینگذار جمعیتی دوم، یکی از تئوریتئوری

های خانوادگی به ویژه است. این تئوری چارچوب نظری مناسبی برای تبیین تضعیف ارزش 4آن

گذار جمعیتی دوم برخالف عنوان آن که یک تئوری جمعیت دهد. تئوریارزش فرزند ارایه می

منظر جامعه  نماید، تغییرات خانواده در غرب و در برخی کشورهای غیر غربی را ازشناختی می

کند. برخی از این تغییرات، تحوالتی است که در زمینه نگرش نسبت به شناختی بررسی می

تشکیل خانواده و اهمیت نهاد خانواده، روابط اعضای خانوده با هم، ساختار قدرت در خانواده، 

صل نظریه گذار جمعیتی دوم در ا»استقالل زنان، دموکراسی عاطفی و... به وجود آمده است. 

نظریه ای برای تبیین باروری پایین در جوامع پیشرفته اواخر مدرن است. این نظریه، باروری 

های پایانی قرن پایین و دوام آن در جوامع مزبور را با توجه به تغییرات اساسی که در دهه

 «دهد بیستم در سطح جامعه و خانواده و در نحوه بچه آوری در آن جوامع پیش آمد توضیح می

 (.  004: 0147ایی، )سر

مفهوم گذار دوم جمعیتی را به عنوان چارچوبی برای  (70: 4664) 8و ون دکا 1اقهلسـت

غربی از ی توضیح تغییرات قابل مالحظه در شکل خانواده و تغییرات کاهش باروری که در اروپا

د که کندر این خصوص اظهار می (85: 0347) کاوون د. مشاهده شد، به کار بردند 0306دهه 

عنوان نیروی محرک ه ها، روابط شخصی، باروری و خانواده بتغییرات اساسی در هنجارها، نگرش

 .یان ظاهر شدیتغییرات دراماتیک در رفتار جمعیتی اروپا

نرخ طالق مخصوصاً در  ظاهر شد. 0356های گذار دوم جمعیتی در سال نشانه نخستین

شروع به کاهش  0306در نیمه دوم دهه باروری  آمریکا و کشورهای اسکاندیناوی افزایش یافت.

                                                 
1. Globalization  

2 . Second Demographic Transition   

3 .Lesthaeghe 

4 .Vandekaa 



 3زنان و فرزندآوری

 

 

های  یخانگ کرد و الگوی سن در هنگام ازدواج تغییر یافت، نسبت افراد مجرد و همچنین هم

 (.    Lestaeghe, 266003د)کراز ازدواج افزایش پیدا  پیش

ذار از ومیر را به موازات گ های موالید و مرگنظریه انتقال اول جمعیت که تغییرات در میزان

از مدرن، به یک جامعه مدرن صنعتی و شهری پیش  شرایط اقتصادی، اجتماعی و سنتی

از لحاظ پدیده شناسی، » انقالب جمعیتی نام گرفت. ،ه بعدهاکهمان چیزی  ،کندتوصیف می

گذار جمعیتی اول را باید نتیجه تحوالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دانست که در اثر 

شود و و باروری و در نتیجه اثرگذاری بر رشد طبیعی جمعیت منعکس می تغییرات مرگ و میر

از سوی دیگر خود منشأ آثار و نتایج اقتصادی و اجتماعی است. گذار جمعیتی اول پس از 

بررسی تغییرات جمعیتی در کشورهای توسعه یافته امروزی شکل گرفت. این نظریه شرحی بر 

: 0145ویکس، «)به میزان تولد و مرگ و میر کم است گذار از میزان تولد، مرگ و میر زیاد

آید که پس از عبور از دوران گذار، باروری، از نظریه گذار جمعیتی اول چنین بر می(. »004

کند: شود و در نهایت جمعیت به سوی ایستایی میل میمرگ و میر در سطح پایینی متعادل می

هایی که شود. با این وجود، در کشور ییعنی حجم جمعیت و ترکیب سنی جمعیت هم ایستا م

اند نه تنها چنین تعادل بادوامی بین باروری و اند و از آن خارج شدهدوران گذار را طی کرده

شود، بلکه باروری به جای آن که در سطح جانشینی متوقف شود به مرگ و میر مشاهده نمی

دیگر، با عبور از عدم تعادل دوران افتد و در این سطح باقی می ماند. به سخن زیر جانشینی می

جای تحقق تعادل مورد انتظار نظریه گذار جمعیتی )اول(، گذار و ورود به دوران پس از گذار، به

شود. عدم تعادل دوران گذار عدم تعادل نسبتاً بادوامی مغایر با عدم تعادل دوران گذار تجربه می

(. اما در گذار 003: 0147سرایی، «)استدر گذار جمعیتی اول، عدم تعادلی به نفع باروری 

تر از سطح جمعیتی دوم با توجه به تغییر نگرش نسبت به خانواده و ازدواج، سطح باروری پایین

مرگ و میر و زیر سطح جانشینی است. پس رشد جمعیت دراز مدت منفی و جمعیت بالقوه رو 

 رود. به کاهش می

اشویی و تشکیل خانواده اشاره دارد. این تغییرات گذار جمعیتی دوم به تغییرات زن»بنابراین،

شامل کاهش میل به تشکیل خانواده و ازدواج، افزایش تشکیل زندگی بدون ازدواج، کاهش 

وری عمومی در باروری، افزایش موالید خارج از ازدواج، افزایش طالق، تأخیر در ازدواج و فرزندآ

زمانی  ی جمعیتی از جمله فرزند، تأثیرات همبسیاری از متغیرها(. 1:4664هویم و دورا، «)است

زمان را از سه عامل سن)تأثیر ناشی از تعلق به گروه سنی خاص( دوره)تجارب تاریخی که هم
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های سنی دهد( و نسل)تأثیرپذیری متفاوت گروههای سنی را تحت تأثیر قرار میهمه گروه

  .(02660Yang 33-44)پذیرندمختلف از تجارب تاریخی( می

گذار جمعیتی دوم، تئوری تغییرات فرهنگی اینگلهارت، تضاد ساختی بوردیو الوه بر تئوریع

و تئوری جهان محلی شدن رابرتسون نیز در تبیین تغییرات ارزش فرزند قابل مالحظه و بررسی 

های جمعی توسعه اقتصادی و گسترش رسانه0طبق نظریه تغییرات فرهنگی اینگلهارت،است. 

ها به وجود آورده است. ایدهی وی ر تغییراتی را در اولویت ارزشی افراد و گروههای اخیدر سال

سازد که چگونه توسعه اقتصادی، رشد تکنولوژیک و ارضای نیازهای اساسی در جامعه روشن می

به ظهور نیازهای پسامادی مانند عزت نفس، خودشکوفایی و دستیابی به منزلت اجتماعی در 

داللت بر این دارند که  فرضیه کمیابی و اجتماعی شدن»ر شده است. بین جوانان و نسل حاض

 نسل جوانان،وجود آمد، در کشورهای غربی به 0385در نتیجه رونق اقتصادی که از سال 

تری که بسیار بیش از اهمیت کمتری بر امنیت اقتصادی و جانی قائل هستند تا گروه های مسن

اهمیت است که برخالف  دارایله نیز أه اند. این مسآنها طعم عدم امنیت اقتصادی را چشید

ها را به نیازهای غیرمادی مانند کیفیت جوان بیشتر تمایل دارند، اولویت نسلتر، افراد مسن

های کوتاه مدت و فرضیه اجتماعی زندگی دهند. از دید اینگلهارت، فرضیه کمیابی به دگرگونی

ای از پیش ین دو فرضیه با هم مجموعه به هم پیوستهشدن بر آثار بلند مدت نسلی اشاره دارد. ا

 (.  45: 0174 ،اینگلهارت و آبراهامسون«)آورندها را پدید میهای مربوط به دگرگونی ارزشبینی

های گوناگون تاریخی از حیث نوع ارزش گذاری بر فرزند نتیجه این وضعیت، تمایز نسل

جنگ، با توجه به تجارب تاریخی از جمله انقالب، است. برای نمونه نسل متولدان دوره انقالب و 

جنگ و تغییر ساختارهای اقتصادی، نوع نگاهشان به فرزند و اهمیت آن در زندگی، متفاوت از 

های پیش از انقالب، طور نسل متولدان سال ی بعد از جنگ و انقالب است. همینهانسل

های پس از انقالب است. ت از نسلشان نسبت به ارزش فرزند و رفتار فرزندآوری متفاو نگرش

های پس از انقالب و جنگ در ایران بیشتر طالب کیفیت زندگی و به نظر گریزان از برخی نسل

های اخیر نزدیک  های خانواده همچون فرزند و فرزندآوری هستند و هرچه به دورهارزش

تی و قدیمی خود شویم شدت تأثیر جهانی شدن بیشتر شده، فرزند و فرزندآوری معنای سن می

 کند. را از دست داده و معنای جدیدی در بین این نسل پیدا می

                                                 
1. Ingelhart  
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( در تحلیل تغییر ارزش فرزند و رفتار فرزندآوری در ایران از آن 11: 0340) 0دیدگاه بوردیو

ترین مکان انباشت و انتقال سرمایه عنوان مهمبوردیو خانواده را به رو مهم و جدّی است که

های خانواده و فرزند در ایران، ناشی  . با برداشت از دیدگاه بوردیو، تغییر ارزشندبیاجتماعی می

های مختلف اجتماعی است. بر این ها و عرصهاز رقابت بر سر دستیابی به انواع سرمایه در میدان

ها، منشأ اساس در جامعه ایران، شاید بتوان گفت که در یک دهه اخیر زنان بیشتر از سایر گروه

اند. اشتغال زنان، که به نوعی کسب سرمایه اجتماعی و های خانواده و فرزند بودهیر ارزشتغی

های ثابت سنتی شود، باعث دگرگونی نقش فرهنگی در میدان زندگی برای آنان محسوب می

اند که این هویت جدید شده و زنان هویت جدیدی کسب کرده« زن خانه دار»و « مرد نان آور»

های متفاوت و گیری ارزشمراتب قدرت در خانواده را برهم زده، بلکه باعث شکلنه تنها سلسله 

جدیدی شده است. در یک دهه اخیر، گرایش زنان به آموزش در سطوح عالی و به تبع آن 

های شغلی، باعث تغییر ارزشی و نگرشی آنان نسبت به مقوالتی چون فرزند تصاحب فرصت

ای باال رفته و این افزایش ن در اثر اشتغال و تحصیل تا اندازهشده است. سن ازدواج زنان در ایرا

سن ازدواج زنان همراه با برخی عوامل دیگر از جمله برهم خوردن تعادل جنسیتی، منجر به 

شده است. پیامد دیگر باال رفتن ازدواج زنان، فرصت محدود فرزندآوری « مضیقه ازدواج»مسأله 

ز دگرگونی فرهنگی ایران محصول تغییر نگرش بوده است. این را برای آنان در بردارد. بخشی ا

هایی که امکان حضور و تغییر نگرش در میان زنان و دختران بیشتر بوده و باعث شده در حوزه

مشارکت بیشتری دارند، فشار بیشتری وارد کنند و به خواسته خود جامه عمل بپوشانند)ایمان 

ها و اند با تغییر نگرش، ارزشها که زنان توانسته(. یکی از این حوزه506: 0134و سروش،

 گذاری به فرزند و رفتار فرزندآوری است.  های خود را به کرسی بنشانند، ارزشخواسته

گذار جمعیتی دوم، تمایل به فرزندآوری با نقش استحکام روابط خانوادگی بر اساس تئوری

ای که مثالً. قوانین طالق ه گونهای در سراسر جهان کاهش داشته بطور قابل مالحظهبه

وزش، دانشگاه و کار لیبرالیزه و آسانگیر شده است. نقش زنان و مردان با مشارکت زنان در آم

ها بیش از پیش به سمت تولد فرزند خارج از ازدواج رو به فزونی است، نگرش دگرگون شده و

با استفاده از وسایل ضد های جنسیتی برابری طلب در حرکت است، جنسیت و فرزندآوری  نقش

آبستنی، عقیم سازی و سقط جنین، در سطح وسیع و قابل دسترسی، تحول یافته و سطح 

کشورهایی مانند مالی، بورکینافاسو، عراق، زامبیا و... که در مراحل در  باروری پایین آمده است.

فرزند و سبت به نگرش ن ،ها زیادابتدایی گذار جمعیتی اول هستند خانواده گرایی در بین آن

                                                 
1.  Bourdieu 
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مانند سوئد، فنالند، فرانسه و... خانواده گرایی  ها مثبت است، اما در کشورهاییدر آن فرزندآوری

و نگرش نسبت به  فرزندمنفی است. روند تغییرات  فرزند و فرزندآوریپایین و نگرش نسبت به 

هد که نقش عوامل ددر کشورهایی مانند ایران، ترکیه، مصر، مالزی و... نشان میفرزندآوری 

است. بنابراین، روندگذار ]مهم[  فرزندآوریگرایی و  های اسالمی در خانوادهویژه آموزههب فرهنگی

احمدی، )جمعیتی دوم تک خطی نیست و بر حسب ساختار فرهنگی کشورها متفاوت است

0130 .) 

ز جمله ایران[ های خانواده از جمله ازدواج و فرزندآوری در جوامع غیر غربی ]اتغییر ارزش

های فرهنگی، قابل مالحظه و چشمگیر است. تغییر از خانواده گسترده به برخالف تفاوت

ای، تغییر از خانوده گرایی به فردگرایی، تغییر از کنترل خانواده به استقالل جوانان، تغییر  هسته

غییر از ازدواج های براساس عشق و انتخاب، تهای از پیش ترتیب داده شده به ازدواجاز ازدواج

در سنین جوانی به ازدواج در سن باال، از گستردگی ازدواج در سرایر جهان)عمومیت ازدواج( به 

 داشتن پتانسیل برای تجرد گسترده، تغییر از باروری طبیعی به فرزندآوری کنترل شده

(4664Tapies, Josep and Ward, John, تغییر از تعداد فرزندان بیشتر به فرزندان )

های فمینیستی با تأکید بر برابری جنسیتی، حقوق زنان و افزایش زوج تر، افزایش جنبشکم

(. به اعتقاد برخی 4664از عمده تغییرات ناشی از این گذار بوده است)یانت و راشاد:  0زیستی

هایی از ورود ایران به مرحله گذار جمعیتی دوم مشهود است، از جمله اینکه؛ در ایران نشانه

های اخیر پایین آمده و به سطح جانشینی و ری و باروری طبق آمار گزارش شده در سالفرزندآو

(. بنابراین تحت تأثیرگذار 0147زیر جانشینی رسیده است)عباسی شوازی و حسینی چاوشی: 

های خانواده در ایران دچار جمعیتی دوم و با در نظر گرفتن موقعیت جامعه ایران، برخی ارزش

ز آن جمله؛ نگرش به ازدواج و تشکیل خانواده تاحد زیادی تغییر کرده است، تغییراتی شدند ا

سن ازدواج باال رفته است و همین باال رفتن سن ازدواج نشانه تغییر در نگرش به ازدواج و 

 تشکیل خانواده است و ارزش فرزند و فرزندآوری به شدت تغییر یافته است. 

های جهانی وامع در سرتاسر جوامع، بر اساس تئوریخانواده همراه با دیگر اجزا و عناصر ج

شدن و جهان محلی شدن، تحت تأثیر جهانی شدن تغییر یافته و در واقع جهانی شدن، ساختار 

ای و کارکرد خانواده امروزی را دگرگون ساخته است. خانواده گسترده را به خانواده هسته

و الگوهای خانواده را به شدت دگرگون تبدیل کرده  1و حتی خانواده متکثر پست مدرن 4مدرن

                                                 
1. Cohabitation  
2. Complementary nuclear family  
3. Participatory nuclear family   
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(. از مفهوم جهان 0136ساخته. اشاعه این الگوهای خانوادگی متکثر را تسهیل کرده )برناردز:

توان آگاهی بودگی رابرتسون که به معنای آگاهی فزاینده از جهان به عنوان یک کل است، می

ما جهانی شدن روی دیگری نیز دارد، از تنوع و تکثر خانواده امروزی را در مردمان جهان دید. ا

و تأثیر پذیر از جمله  0یعنی جهان محلی گرایی یا جهان محلی شدن. کشورها و جوامع پیرامون

های شوند. فرهنگایران، در برابر فشار و سلطه کشورها و جوامع مرکز)کانون( تسلیم محض نمی

شدن در فرهنگ جهانی،  محلی و بومی از خود در برابر این فشار و همگون شدن و ذوب

دهند. این همان چیزی است که رابرتسون بدان سلطه، فشار از مرکز و مقاومت نشان می

(. خانواده در ایران به تأسی از الگوی 0145و  0141گوید)رابرتسون: مقاومت از پیرامون می

مردان های جنسیتی دگرگون شده است. اقتدار جوامع پیشرفته، تغییر شکل یافته است. نقش

در برابر اقتدار زنان کاهش یافته است. میل به ازدواج و تشکیل خانواده ضعیف شده است، سن 

ترین حد خود رسیده است. یکی ازدواج باال رفته است و میزان باروری و فرزندآوری به پایین

اده دیگر از عوامل مقاومت از پیرامون دینداری است. دینداری و باورهای دینی همواره با خانو

 توانسته و بوده دینی هایآموزه پذیرای همواره ایران در خانواده» های ایرانی عجین بوده است.

 و روابط خانگی تقسیم کار زن، جنسیت، درباره ذهنی هایبرساخت از بسیاری آن، به با تمسک

صادقی فسایی و عرفان منش، «)جایگزین کند را جدیدی ابعاد و زدوده را خانواده اعضای

0130 :88 .) 

 پیشینه موضوع تحقیق  -1

تداوم و تغییر: خانواده در »ای با عنوان( در مطالعه050: 4664) 4جورجینا بینستوک

های همراه با آن را در کشور آرژانتین بررسی کرده است. به تغییر خانواده و ارزش« آرژانتین

نوادگی مهمی از قبیل های خاهای اخیر تغییرات و دگرگونیاعتقاد وی، آرژانتین در دهه

های جمعی خانوادگی را تجربه کرده است. تغییراتی های خانوادگی، باروری و شکل بندی نقش

از قبیل؛ افزایش سن ازدواج، زوال زناشویی، تولدهای خارج از ازدواج)نامشروع(، جدایی و طالق 

. بسیاری از افراد خوابگی( از جمله تغییرات خانواده در آرژانتین بوده استو زوج زیستی)هم

ها، کنند. متأهل کنند این کار را در سنین باال میتمایل به ازدواج ندارند و آنهایی که ازدواج می

برند. بیشتر مردم زندگی تعداد فرزندان کمتری داشته و بیشترشان از ازدواج خود رنج می

از بحث خود نتیجه  کنند. آنهامشترک را با تجربه جنسی از طریق زوج زیستی را انتخاب می

                                                 
1. Peripheral 

2. Georgina Binstock 
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گیرند که مثل همه جوامع دیگر، تغییرات اخیر در رفتارهای خانواده در این کشور، با افزایش می

سکوالریزه شدن، فردی شدن، تسامح، تساهل)تلرانس(، خودمختاری و استقالل افراد ارتباط 

 دارد.

تغییر » عنوان (. در مطالعه خود با037و  077: 4664)0عباسی شوازی و پیتر مک دونالد

ها و تغییرات خانواده در ایران در قرن بیستم  پویایی« خانواده در ایران: مذهب، انقالب و دولت

چیزی گیرند؛ چه را با دو پرسش اساسی پی می 0373ویژه در پیش و پس از انقالب اسالمی به

ها چگونه بر و ایدهها در ایران بوده است؟ دوم اینکه باورها زمینه تغییر خانواده در این سال

افتند؟ آنها عوامل ساختاری و ذهنی را در تغییرات خانواده در ایران تغییر خانواده مؤثر واقع می

ها، تداوم و تغییر خانواده تأکید اند و بر نقش مذهب، انقالب و دولت در پویاییمطالعه کرده

اند، بدون تغییر باقی مانده هاداشته و عناصری از زندگی خانوادگی را که در سرتاسر این سال

های خانوادگی ثابت باقی مانده های زندگی و ارزشاند. به نظر آنها، برخی از جنبهتمرکز داشته

ترین تغییر فردی در ای تغییر کرده است. مهمهای آن به طور قابل مالحظهاند، اما برخی جنبه

ازدواج نیز به شکل صعودی)باال  ها است. سنهای اخیر، افزایش سطح آموزش در بین نسلدهه

ویژه برای دختران باال رفته، رفتار و نگرش زنان نسبت به باروری به طرز رفتن سن ازدواج( به

ای، تغییر کرده است. در درون خانواده تغییر به شدت در حال تغییر به سمت قابل مالحظه

های جنسی در ن تا نقشهای فردی است، این شامل تصمیم درباره داشتن تعداد فرزندازوج

شود. ازدواج با خویشاوندان هنوز معمول بوده و باقی مانده است اگرچه نگرش نسبت روابط می

ها در خانواده ایرانی، از گیرند که در برخی زمینهبدان تغییر یافته است. آنها در نهایت نتیجه می

ها تداوم  تاده است، در برخی زمینهای اتفاق افجمله باروری پایین و تأخیر ازدواج، تغییرات ریشه

ها از شود از جمله ازدواج با خویشاوندان و نرخ پایین طالق. اما در برخی زمینه مشاهده می

جمله ظهور و گسترش رفتارهای غربی از قبیل زوج زیستی خارج از ازدواج، تولد و فرزندآوری 

 ده است.های ایرانی، شواهدی یافت نشپیش از ازدواج در بین خانواده

نوسازی و فرایند تحول »( در مطالعه خود با عنوان 03: 0134زاهدی مازندرانی و خضرنژاد) 

های سنتی حوزه خانواده هنوز اند که ارزشبه این نتیجه دست یافته« ها در حوزه خانوادهارزش

ریج در حال های مدرن نیز آرام آرام و به تداند و ارزشتا اندازه زیادی به قوت خود باقی مانده

با مروری بر تحقیقات انجام یافته در (. 03:0134گیری هستند)زاهدی و خضر نژاد، شکل

های زیادی توان دریافت که شباهتهای آن در کشورهای پیرامون، میخصوص خانواده و ارزش

                                                 
1. Abbasi-Shavazi & McDonald 
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های خانواده در کشورهای پیرامون هایی چون خانواده و عوامل مؤثر بر تغییر ارزشدر حوزه

های خانواده دهد که برخی از ارزشد دارد. تحقیقات انجام یافته در این کشورها نشان میوجو

کلی در این کشورها حفظ، برخی تداوم یافته و در مواردی در حال تغییر هستند و برخی هم به

اند. در این کشورها از جمله ایران عواملی چون انقالب، دولت و نهادهای سیاسی، تغییر کرده

ای، عرفی شدن)سکوالریزاسیون( تضعیف دینداری، استقالل زاسیون و اقدامات توسعهمدرنی

ها، در تغییر افراد و فردگرایی و فرایندهای جهانی همچون تجربه جهانی شدن و رسانه

های سبک زندگی چون وبر، بیشتر تئوریهای خانواده در این کشورها مؤثّر بوده اند.  ارزش

ای از کنند و عدهتمایز در سبک زندگی را به تمایزات طبقاتی مرتبط میوبلن، رابرتز و بوردیو 

کنند و برخی چون مکندریک به آنها چون ویرث و زیمل آن را به زندگی شهری مرتبط می

های تبلیغاتی سرمایه داری جهت یافتن مشتریان توجه دارند و برخی چون گیدنز و ریتزر شیوه

دهند؛ اما در این میان ی مدرن و مدرنیته متأخر نسبت میتفاوت در سبک زندگی را به زندگ

یکی از نظریه پردازان که به خوبی توانسته است سبک زندگی را با توجه به تلفیق نظریات خرد 

است هرچند ایشان نیز در نهایت به عوامل ساختاری سهم « بوردیو»کالن تحلیل نماید  و

ه دو سرمایه اقتصادی و فرهنگی توجه خاصی کرده  که ایشان ببیشتری قائل است اما از آنجایی

های تغییر با تکیه بر تئوری ساخته است.متغیرهای بیشتری را در تبیین سبک زندگی وارد 

 خانواده و سبک زندگی مدل نظری مطابق شکل زیر ارائه گردیده است:

 

 

 

 

عنوان الگویی از تغییر سبک زندگی  وری بهدل نظری تبیین تغییر رفتار فرزندآ: م 0شکل

 خانواده ایرانی

 

و  ارزش فرزند

 رفتار فرزنداوری

 

تجربه جهانی 
 شدن

 

 فردگرایی

افزایش 
 آگاهی 

 

تغییر سطح 
انتظارات و 

 نیازها 

 

 دینداری

 

سبک 

 زندگی
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 های پژوهشفرضیه -1

که در  ایمتفاوت است، به گونههای مورد مطالعه، نسل درارزش فرزند و رفتار فرزندآوری 

نسل متولدان پیش از انقالب ارزش فرزند باالتر از نسل متولدان پس از انقالب است. اما در نسل 

 و جنگ با تغییر سبک زندگی، ارزش فرزندآوری ضعیف شده است.  زنان بعد از انقالب 

رابطه معکوس بین تجربه جهانی شدن، سبک زندگی و ارزش فرزند وجود دارد، به این 

اند، تغییر سبک زندگی هایی که بیشتر در معرض تجربه جهانی شدن بودهصورت که در نسل

 فرزندآوری در بین آنان ضعیف است. تر و بیشتر بوده و ارزش فرزند کمتر و رفتارسریع

بین فردگرایی و سبک زندگی و ارزش فرزند وجود دارد، به این صورت که رابطه معکوس 

شود و ارزش فرزند کمتر  و رفتار هرچه فردگرایی بیشتر باشد، در سبک زندگی تغییر ایجاد می

بطه مثبت و مستقیم بین دینداری و سبک زندگی و ارزش فرزند راشود. فرزنداوری ضعیف می

زند بیشتر و رفتار فرزندآوری های دیندارتر ارزش فروجود دارد، به این صورت که در نسل

 تر است.  قوی

 روش پژوهش-8

روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه، پیمایش است. از انواع پیمایش، از روش بررسی 

نامه محقق ساخته است. شبهره گرفته شده است. ابزار گردآوری اطالعات پرس 0مقطعی

، جمعیت زنان باالی هیجده سال شهر زنجان است. براساس مورد مطالعهجمعیت آماری 

گزارش مرکز آمار ایران جمعیت زنان باالی هیجده سال شهر زنجان بر مبنای آخرین 

نفر است. نمونه هر نسل یکصد نفر  017631، حدود 0136سرشماری نفوس و مسکن درسال 

گیری حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، پانصد نفر است. روش نمونه و در مجموع

ها( ها )بلوک است؛ به این صورت که در مرحله اول خوشه PPSای دو مرحله ای به شیوهخوشه

با احتمالی متناسب با حجم انتخاب و در مرحله دوم، به اقتضای حجم نمونه، تعداد مساوی از 

 انتخاب شده در مرحله اول، برگزیده شد. زنان از داخل هر بلوک 

دوره تاریخی مشترکی را تجربه  هم آغاز است که یگروهبه معنای  این پژوهش نسل در

 های ای، هم دوره)بیکر(جنگ بوده اند انندمقارن با یک رویداد تاریخی م ،اند) هیوز(کرده

رک در جریان اجتماعی و ، دارای محل مشت)گیدنز(اجتماعی که در طول زمان ترسیم شده اند

تاریخی، دارای سرنوشت و عالقه مشترک، آگاهی نسلی و هویت واحد بر اساس تجربه مشترک 

                                                 
1. Cross Sectional  
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یک برساخت اجتماعی و حاصل تضاد بر سر منابع اقتصادی و فرهنگی در  ،)مانهایم(اند بوده

0 .داخل یک میدان)بوردیو(
 

ها اشاره شد، پنج نسل قابل دانبراساس مبانی دوره بندی نسل های مورد مطالعه که ب 

 تمیز و شناسایی است: 

 ( 84از سال  یش از اصالحات ارضی )متولدان پیشنسل پ  .0

 ( 57تا  84نسل پیش از انقالب )متولدان سال  .4

 (07تا  54نسل انقالب و جنگ )متولدان سال های  .1

 (76تا  07های  نسل پس از انقالب و جنگ و در معرض مدرنیته )متولدان سال .8

 (78تا  70های سل شدیداً در معرض مدرنیته )متولدان سالن .5

 تعاریف و مفاهیم -5

 ارزش فرزند -5-0

های خانواده را چنین  ( ارزش0338در ایران است. کولین) های خانوادهفرزند، یکی از ارزش

کنند و پیوند همیشگی بین زن، هایی که هسته خانواده را تعریف میکیفیت»کند:تعریف می

های خانواده که اموری کنند. به سخن دیگر ارزشسایر اعضاء خانواده را تضمین می مرد و

ها عبارتند از: شوند. این متغیرها و ارزشبسیار مهم هستند، موجب استحکام بنیان خانواده می

ازدواج، محبت، تک همسری، وظیفه شناسی، پاکدامنی، پرهیزکاری، ایمان به خدا و سخت 

ر این مطالعه، ارزش فرزند مورد مطالعه است. برای سنجش ارزش فرزند، از د«. کوشی و فرزند

اجزا و عناصری چون؛ لذت از زندگی به جای فرزندآوری، نفی فرزندآوری به عنوان هدف 

ازدواج، دردسر داشتن فرزند، نفی فرزندآوری به خاطر موقعیت اجتماعی بهتر استفاده شده 

 است. 

هایی که مربوط به این موضوع بودند و فضای مفهومی آن را تبا اجرای تحلیل عاملی عبار

هایی که بار عاملی کمتری داشته و مفهوم ارزش فرزند را  دادند، حفظ و عبارتپوشش می

مشاهده  0نامه و تحلیل حذف گردیدند که نتیجه نهایی در جدول  کردند از پرسشداللت نمی

 شود.می

 

 

                                                 
 است. Cohortنیست بلکه  Generation. در این مطالعه، منظور از نسل  0
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 روایی بارعاملی شاخص ها/ عامل ها

 73/6 لذت از زندگی به جای فرزندآوری

76/6 

 75/6 نفی فرزندآوری به عنوان هدف ازدواج

 57/6 دردسر داشتن فرزند

نفی فرزندآوری به خاطر موقعیت اجتماعی 

 بهتر

06/6 

 ها و مقادیر اعتبار و روایی ارزش فرزند:  شاخص0جدول

 فردگرایی -5-4

ها و عالیق جمعی، جای اولویت دادن به خواسته د بمنظور از فردگرایی این است که افرا

های فردی خود اولویت دهند. در فردگرایی همه ها و خواستبه ارزش ،سنتی و خانوادگی

های فردی و...( قوانین و احکام جمعی بر حسب احکام فردی )انگیزه، قدرت، اعتقاد، قابلیت

با دو بعد خود محوری و آزادی انتخاب  (. در این تحقیق فردگرایی0140)لیتل: شوند توصیف می

هایی چون؛ تمایل به داشتن فرزند کمتر، کیفیت زندگی، انتخاب آزادانه همسر، و با شاخص

های خانواده، روابط جنسی آزاد، قدرت انتخاب طالق، مورد سنجش شرکت نداشتن در آیین

 قرار گرفته است. 

 داری  دین -5-1

 به نحوی که نگرش، گرایش و (.0147)واخ: م دینی استداری به معنای داشتن اهتما دین

در تعریف مفهومی دینداری از چهار بعد تجربی، »، گیردهای فرد تحت تأثیر آن قرار مینشکُ

  .«است اعتقادی، مناسکی و اخالقی استفاده شده

شوند این تجربی: ناظر بر تجربیات زندگی معنوی که برای اشخاصی که به آن نایل می

 شود که با خدا در ارتباط هستند. س ایجاد میاحسا

 اعتقادی: ناظر بر اعتقادات به واقعیت الوهیت و امور متعلق بدان است: خدا، شیطان و ... 

اخالقی)استنتاجی(: ناظر بر اجرای اصول و فرامین دینی در زندگی روزمره است: عفو، 

 (.0148)شجاعی زند:« درستکاری، راستگویی

شوند، عمالی که از تجربه دینی مایه گرفته یا با تجربه دینی مشخص میکلیه امناسکی: 

همه درحکم بیان عملی مناسک هستند. به بیان محدودتر مناسک عمل یا اعمال پرستش 

سنجش دینداری پاسخگویان با الهام از مدل کالک و استارک (. 0147)واخ: انسان دینداراست

 انجام یافته است.
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 شدنتجربه جهانی  -5-8

(. به 07: 0145، خاص و خاص شدن عام است)رابرتسون جهانی شدن به معنای عام شدن

اعتباری معنای سنتی مکان و زمان تعبیری، جهانی شدن در هم فشرده شدن زمان، مکان و بی

(. 746: 0148باشد)گیدنز، است و گسترش روابط اجتماعی و اقتصادی در سراسر جهان می

ط با دیگر مناطق جهان و آگاهی فزاینده درباره رویدادها و مسائل تجربه جهانی شدن ارتبا

جهان است. در این مطالعه یکی از عوامل مؤثر بر تغییر ارزش فرزند، جهانی شدن است که 

های هایی چون اینترنت، شبکههایی چون؛ استفاده از رسانهواسطه شاخصسنجش آن به

 ه است.  ای صورت گرفتهای ماهوارهاجتماعی و شبکه

 

 سبک زندگی - 5-5

هوم سازی متفاوت در ادبیات جامعه شناسی، از مفهوم سبک زندگی دوبرداشت و دوگونه مف 

 به عمل آمده است:

سبک زندگی، معرف ثروت و موقعیت اجتماعی افراد و غالباً به عنوان شاخصی برای  -الف

وچاپمن  0355نقل از: چاپین رود ) اباذری وچاوشیان به ی اجتماعی به کار میتعیین طبقه

0315.) 

سبک زندگی، شکل اجتماعی نوینی است که تنها در متن تغییرات فرهنگی مدرنیته و  - ب

، 0338و 0330یابد )همان به نقل از: گیدنز؛ رشد فرهنگ مصرف گرایی معنا می

(. در این معنا سبک 0347، لش و یوری 0330و  0347، فدرستون 0384بوردیو ؛

 ها و رفتارهای افراد.ها و نگرشست برای تعریف ارزشزندگی راهی ا

 

 ها یافته -0

ر ای از تغییهدف این مقاله تبیین فرهنگی تغییر رفتار فرزندآوری زنان به عنوان الگو و نمونه

براساس چارچوب و مدل نظری ارائه شده، تجربه جهانی  سبک زندگی خانواده ایرانی است.

ترین عوامل فرهنگی مؤثر بر این ته(، دینداری و فردگرایی مهم)تجربه نوگرایی و مدرنی شدن

که در نسل تغییرات هستند. درنسل های مورد مطالعه، ارزش فرزند متفاوت است، به طوری

متولدان پیش از انقالب ارزش فرزند باالتر از نسل متولدان پس از انقالب است. بین تجربه 

هایی که بیشتر جود دارد، به این صورت که در نسلجهانی شدن و ارزش فرزند رابطه معکوس و

 اند ارزش فرزند کمتر است.در معرض تجربه جهانی شدن بوده
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بین فردگرایی و ارزش فرزند رابطه معکوس وجود دارد، به این صورت که هرچه فردگرایی  

م وجود بیشتر باشد،  ارزش فرزند کمتر است. بین دینداری و ارزش فرزند رابطه مثبت و مستقی

های دیندارتر ارزش فرزند بیشتر است. حال با این پیش دارد، به این صورت که در نسل

 گردد:های تجربی تحقیق ارائه میهای نظری، در اینجا یافته فرض

 

 فرزند   میانگین نمره ارزش  نسل

تا  07های  نسل متولدان سال

76 
81 

تا  70های نسل متولدان  سال

78 
15.45 

تا  54های لدان  سالنسل متو

07 
87 

تا  84های نسل متولدان  سال

57 
85.45 

های قبل از نسل متولدان سال

84 
54.45 

 های مورد مطالعه نگین نمره ارزش فرزند در بین نسل: میا4جدول 

 

است. باالترین سطح  78تا  70های ترین سطح ارزش فرزند در بین نسل متولدان سالپایین

که گروه سنی باالی  84های پیش از تار فرزندآوری مربوط نسل متولدان سالارزش فرزند و رف

های مربوط به پیش از انقالب،  رود در نسلباشد. گمان میاند، میپنجاه سال را تشکیل داده

نگرش به فرزند و فرزندآوری در حد قوی و در نسل انقالب و جنگ، تاحدی متوسط و در 

 ضعیف است.های پس از انقالب و جنگ  نسل
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داری تفاوت میانگین متغیر ارزش فرزند در بین  . تحلیل واریانس و معنی1جدول 

 مورد مطالعه هاینسل

 

 

 

های همگن از لحاظ تفاوت میانگین متغیر ارزش فرزند . تفکیک گروه8دول شمارهج

  مورد مطالعه هایدر بین نسل

 ارزش فرزند 

 جمع مربعات 
درجه 

 آزادی

   میانگین 

 مربعات
F 

معنی 

 داری

 664/6 1.857 17.771 8 050.634 ها بین گروه

درون 

 ها گروه
5864.036 835 06.347   

    833 5553.744 جمع

 فرزند

های مورد  نسل

 مطالعه

تعداد 

 نمونه

زیر مجموعه آلفا =   

65/6 

گروه 

 اول همگن

گروه 

 دوم همگن

تا  70نسل متولدان 

78 

066 06.40  

 07نسل متولدان  

 76تا 

066 00.05 00.05 

 84نسل متولدان  

 57تا 

066 00.45 00.45 

 54نسل متولدان  

 07تا 

066 04.63 04.63 

نسل متولدان 

 84از  پیش

066  04.54 
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 های مورد مطالعه گین نمرات ارزش فرزند در بین نسل.  تفاوت میان4شکل 

 

فرزندآوری)نگرش به فرزندآوری( در  های ارزشگونه که توزیع درصدی پاسخ به عبارتهمان

های مورد مطالعه نشان داد، میانگین نمره میزان موافقت با ارزش فرزندآوری در بین بین نسل

ها، یکسان و برابر نبوده است. بیان کیفیت تفاوت بین میانگین نمره ارزش فرزندآوری در نسل

طه، میانگین هر گروه، به ترتیب نشان داده شده است. در جدول مربو (8در جدول)ها بین نسل

ها ترین به صورت صعودی نمایش داده شده است. با توجه به مقایسه میانگینترین به بیشاز کم

( و متولدان نسل 06.40فرزند ) ، کم ترین نمره ارزش07-76ها،  متولدان  نسل و ترتیب آن

به  (8جدول)باشند. طبق ( را دارا می04.54بیش ترین نمره ارزش فرزند ) 84از سال  پیش

های مورد مطالعه از نظر میانگین ارزش فرزندآوری، دو گروه های گروهلحاظ همگنی واریانس

 07، متولدان نسل  78تا  70( گروه همگن اول شامل زنان متولدان نسل 0استخراج شده است: 

شامل زنان  ( گروه همگن دوم4و  07تا  54و متولدان نسل  57تا  84، متولدان نسل 76تا 

از  و متولدان نسل پیش 07تا 54تولدان ، م57تا 84، متولدان نسل 76تا 07متولدان نسل 

 است.  84سال

های مورد های مورد مطالعه در دو گروه همگن باال بدان معنا است که نسلتوزیع نسل

ما از طرف ای ندارند. امطالعه در گروه اول از نظر ارزش فرزند با همدیگر تفاوت قابل مالحظه
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های مورد مطالعه در گروه همگن دوم ها با گروه همگن دوم تفاوت دارند. نسلدیگر، این نسل

 نیز با همدیگر از نظر میانگین ارزش فرزند تفاوتی نداشته، اما با گروه همگن اول تفاوت دارند. 

ی دارحاصل از آزمون فیشر) تحلیل واریانس( به منظور سنجش معنی(، 8)نتایج جدول

به  Fدهد که با توجه به مقدار های مورد مطالعه نشان می تفاوت میانگین نمره ارزش فرزند نسل

% و 0( در سطح خطای کمتر از  =sig 664/6دست آمده)  همقدار تفاوت ب (،1.857دست آمده)

های  دار است. به عبارتی تفاوت میانگین نمره ارزش فرزند در بین گروه% معنی33با اطمینان 

 لی مورد مطالعه به لحاظ آماری معنی دار است.نس

نتایج تحقیق نشان داد که تجربه مدرنیته تأثیر منفی، معکوس و دینداری تأثیر مثبت و 

ای مشاهده نگردید. بیان مستقیم بر ارزش ازدواج دارند و بین فردگرایی و ارزش ازدواج رابطه

 شود. شماره مشاهده میکیفیت رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته در جدول 

 

 

 همبستگی متغیر وابسته متغیر مستقل
سطح 

 داری معنی

تجربه 

 شدن جهانی
 . 404  -.06 ارزش فرزند

 6.666 6.005 ارزش فرزند دینداری

 6.666 -6.160 ارزش فرزند فردگرایی

 

های مستقل و بین متغیرداری محاسبه شده  :  ضریب همبستگی و سطح معنی5دول ج

 زندارزش فر

 

و سطح  r=-06/6و ضریب همبستگی محاسبه شده  (5)براساس نتایج حاصل از جدول 

توان گفت که بین تجربه جهانی شدن و ارزش فرزند ( میsig=404/6معناداری به دست آمده)

و سطح معناداری بدست  r=005/6رابطه وجود ندارد. طبق ضریب همبستگی محاسبه شده 

%، بین دینداری 0% و سطح خطای کمتر از 33که با اطمینان  توان گفت( میsig=666/6آمده)

و ارزش فرزند رابطه وجود دارد. از طرفی، تأثیر این رابطه به صورت مستقیم )مثبت( است. به 

عبارتی با تقویت دینداری، ارزش فرزند نیز تقویت شده است. افرادی که دیندارتر هستند، فرزند 
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. بین فردگرایی و ارزش فرزند، با توجه به ضریب همبستگی دانندرا دارای ارزش باالتری می

ی رابطه منفی و معکوسی دار ( رابطه معنیsig=666/6دست آمده) هداری ب/.(. سطح معنی160)

 که با افزایش فردگرایی ارزش فرزند ضعیف شده است.  ای گونه به وجود دارد

 نتیجه

تیم که مشخصه اصلی آن گیری نسلی هسپس از سپری شدن دوره جنگ، شاهد شکل

ت شود، به شدّرا شامل می 07از  پسهای سال انی شدن است. این نسل که متولدانتجربه جه

اند. در این دوره است که جهانی ها و ارتباطات جهانی قرار گرفتهدر معرض جهانی شدن، رسانه

ر استفاده کنندگان یابد و شماشود، استفاده از اینترنت در این نسل افزایش میشدن تقویت می

شود. این رویدادها و تجربیات تاریخی مشترک این ای هر روز بیشتر میهای ماهوارهاز شبکه

های دیگر به مقوالتی چون خانواده و فرزند دهد که متفاوت از نسلامکان را به نسل خود می

  بیاندیشد.

نوگرایی)مدرنیزاسیون(،  های زیادی شده است که ناشی ازت دچار دگرگونیایران در این مدّ

های معطوف به مدرنیته، نوگرایی و پیامدهای آنها در جامعه و نهادهای اجتماعی است و کوشش

نشانگر آن است که جامعه ایرانی تا حد زیادی در جهت تجدّد)نوگرایی( به جلو گام برداشته 

اردی جنبه شود این تغییرات در ظواهر نیست بلکه در مواست و برخالف آنچه گفته می

ساختاری داشته و برخی ساختارهای اساسی را در معرض تغییر قرار داده است از جمله این 

های آن است بخصوص در نیم قرن اخیر آرام ساختارهای دستخوش دگرگونی، خانواده و ارزش

(. در سراسر جهان، 34: 0134و کند اما مستمر و قاطع تغییر پذیرفته اند)زاهدی و خضرنژاد 

ها و تغییرات گسترده اجتماعی و تکنولوژیکی، تغییر کرده است. اده همراه با دیگر دگرگونیخانو

ای بوده است که برخی از صاحب نظران حوزه شدت و دامنه این تغییر در برخی جوامع به اندازه

(. 4665را اعالم کرده اند)پاپنو:« زوال خانواده»نظر کرده و  صرف« تغییر خانواده»خانواده از لفظ

شدت تغییر خانواده در برخی جوامع باال و در برخی جوامع این تغییر به آرامی شروع شده، اما 

های خانواده که بیش از سایر با سرعت باال در حال پیشرفت است. یکی از عناصر و ارزش

های خانواده در معرض دگرگونی و تغییر شکل بوده و هست، فرزند است. تغییرات اتفاق  ارزش

گذار  ان شهر زنجان را تا حدی با تئوریه در رفتار فرزندآوری و ارزش فرزند در بین زنافتاد

توان تحلیلی و تبیین کرد، هر چند  جمعیتی دوم و تئوری های سبک زندگی)بوردیو، گیدنز( می

مناسبت تئوری گذار جمعیتی دوم با وضعیت جامعه ایران با الزاماتی همراه است. نتایج این 
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ی از آن است برخی الگوهای و روابط خانوادگی در ایران از جمله فرزندآوری در مطالعه حاک

فته است)زاهدی و حال تغییر است، نکته ای که در تحقیقات پیشین داخلی مورد تأیید قرار گر

ه این تغییر در ارزش فرزند و رفتار ( البت4664ّعباسی شوازی و مک دونالد؛؛ 0134خضر نژاد،

گونه که نتایج تحقیقات پیشین خارجی هم نشان داد، امری جهانی است انفرزندآوری زنان هم

و در بیشتر کشورها این ارزش خانوادگی با شدت و ضعف تغییر کرده است)لستهاق و ون 

 (. 4664 ،؛ جورجینا بینستوک4664،ترز لوکو و مریام مووقا سو؛ 4664،دوکا

گیری انقالب اسالمی ایران، س از شکلپتغییر و دگرگونی در ساختارها و نهادهای اجتماعی 

های ناشی از ارتباط با همواره تابع دو عامل درونی و بیرونی بوده است. از یک سو عناصر و ارزش

های ارزشی را تحت غرب به مثابه نیروی بیرونی و تأثیرگذار، فرهنگ و عناصر فرهنگی و نظام

درونی و عناصر بومی و فرهنگی، جامعه ایران  است و از سویی با تکیه بر نیروهایتأثیر قرار داده

سعی در مقاومت در برابر فشارهای بیرونی از جمله غربی شدن داشته است. بنابراین تغییر 

ارزش فرزند در ایران پس از انقالب اسالمی را بر اساس دیالکتیک عوامل درونی و بیرونی 

های اجتماعی مجازی دیگر توانست بایست فهم و تفسیر کرد. استفاده از اینترنت و شبکه می

ها را با های زندگی در دیگر نقاط جهان مواجه کند. فردگرایی فزاینده، خانوادهافراد را با تجربه

تحول بزرگی روبه رو کرد و اشتغال زنان همراه با تحصیالت آنان یکی از عوامل مؤثر بر تغییر 

ایران به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و تغییر ارزش فرزند بوده است. با متحوّل شدن ساختار جامعه 

نظام هنجاری، حضور جامعه، نیروهای اجتماعی و سنتی در زندگی افراد محدود شده و نظارت 

های فردی، افزایش جامعه بر رفتار اعضایش تضعیف گردید. این تحوالت باعث گسترش آزادی

زندگی و به هم خوردن تقسیم  تساهل و تسامح در خانواده ها و جامعه، انعطاف پذیری در مسیر

ویژه زنان شهر زنجان، با عبور از کار جنسیتی گردید. تحت تأثیر این شرایط، زنان ایران به

های فردمحور معطوف به نیازهای های جامعه محور معطوف به نیازهای اولیه به ارزشارزش

های الت و سختیثانویه از قبیل تحقق خویشتن، آموزش، مدیریت بدن و دوری از تحمل مشک

های خانواده از جمله فرزند فرزندآوری، تحول جدیدی را در خانواده و روابط خانوادگی و ارزش

کنند. تحوالت و تغییرات خانواده ناشی از گذار جمعیتی دوم در و فرزندآوری تجربه کرده و می

گذاری بر  زشذار بوده است، برخی زنان در ارایران، تا حدودی بر سبک زندگی زنان تأثیرگ

دهند. نتیجه اینکه در عناصر زندگی، در مقایسه با اشتغال و آموزش، فرزند را کمتر ترجیح می

نسل زنان پیش از انقالب اسالمی، امکان تجربه مدرنیته و مدرنیزاسیون فراهم نبود، چرا که 

د، بنابراین ایران به عنوان یک کشور پیرامونی هنوز وارد فرایند مدرنیته و نوگرایی نشده بو
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ارزش فرزند و رفتار فرزندآوری در این دوره، متأثر از نوگرایی و مدرنیته نیست و بیشتر تحت 

های پس از انقالب اسالمی، جهانی شدن در ایران تقویت شده و  تأثیر دینداری است. اما در نسل

ن تحت تأثیر های مدرنیته توانست ارزش فرزند را در این نسل از زناگسترش نوگرایی و ارزش

  قرار دهد. 

این تغییر در ارزش فرزند و رفتار فرزندآوری زنان در ایران و در شهر زنجان را باید در 

یابی کرد. تجربه جهانی وجود آمده، جستجو و ریشهتغییری که در سبک زندگی زنان ایرانی به

ندگی خانواده را به شدن، افزایش آگاهی، افزایش سطح نیازها و انتظارات زنان ایرانی، سبک ز

دهد داشتن فرزندان کمتر سوق داده است. امروزه مصرف فرهنگی، سبک زندگی ما را شکل می

سبک زندگی است. یکی از  ی فرهنگی یکی از عوامل تعیین کنندهیا به عبارتی سرمایه

ف، های مختلهای مصرف فرهنگی استفاده از اینترنت و ماهواره است که تبلیغات و آگهی جلوه

گیری این  به قول مارکوزه )فیلسوف آلمانی( نیازهای کاذبی را به وجود آورده است و شکل

های بنیادی همچون ازدواج و فرزند و فرزندآوری گیری نیازها و ارزشنیازهای کاذب، مانع شکل

شده است. راه مواجهه با این نوع از سبک زندگی که بیشتر برگرفته از فرهنگ و تمدن مغرب 

های ایرانی است. ها و تناقضات سبک زندگی غربی برای خانوادهاست، نشان دادن آسیب زمین

های ایرانی باید از این موضوع آگاه شوند که این نوع سبک زندگی در بستر تاریخی و خانواده

اجتماعی و فرهنگی مغرب زمین شکل گرفته و مورد استفاده است. لزومی به اقتباس و استفاده 

ها باید از ظرفیت های فرهنگی ک زندگی در جامعه ما نیست. از سویی خانوادهاز چنین سب

داری،  های متفاوت؛ خانوادهاسالمی در زمینه-جامعه خود، از جمله سبک زندگی ایرانی

   الع کافی داشته باشند.فرزندپروری، ازدواج، خوراک و پوشاک اطّ
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 0رقیه احمدی مقدم 

 4نجف یزدانی 

 

 در نحوه اعتقاد به اصول دین فقها بررسی نظر

 آنقی بودن ـدی یا تحقیـیا تقلی

 
 چکیده

ار زیادِ اصول اعتقادات در زندگی در ه به نقش و اهمیت بسیفقهای مسلمان با توجّ     
اند؛ که شیوه بیان فقهای ها و احکام متفاوتی را بیان کردهرابطه با نحوه کسب آن، نظر

 معاصر با گذشته با توجه به آثارشان متفاوت است.
این صاحب نظران به سطوح  ر و بررسی است، توجه نکردن بیشترا آنچه که مورد نظامّ     
ن باشد؛ که ای خصوص امور نظری و عقیدتی می ف مردم در فهم و ادراک مسائل، بهمختل

موضوع باعث شده است بیشتر آنها، هر کدام به نحوی امکان تقلید در اصول دین را باطل 
های مختلف و رفع ابهام از بعضی ادله  یا ناکافی بدانند؛ بنابراین با طرح سؤاالتی از دیدگاه
پردازیم و فرض خود را با توجه به نحوه آنها؛ به بیان نظرات بعضی از علما در این زمینه می

 گیریم.گیری ابتدایی ایمان در عموم مردم، جواز تقلید در اصول عقاید میلشک

 

 واژگان کلیدی:

 ی بودن اصول دین.، تحقیقی بودن اصول دینتقلید ،اصول عقاید، اصول دین

 

 مقدمه 

بررسی امکان تقلید در اصول عقاید در حیطه علم کالم است و با توجه به دامنه گسترده 

باشند، وضوعات مختلف،که زیر شاخه های علوم بنیادینی چون فقه و کالم میواژه تقلید در م

                                                 
گرایش کالم،  شناسی ( و دانشجوی کارشناسی ارشد، شیعهآموخته سطح دو مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا)سالم اهلل علیها دانش . 0

 .ول()نویسنده مسؤ نشگاه آیت ااهلل حائری میبد یزد،دا

Elahe50344@yahoo.com           

 یزد. دانشگاه آیت ااهلل حائری میبدگروه فلسفه، تادیار . اس  4
najaf_yazdani@yahoo.com 
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این موضوع خاص از دیرباز مورد توجه اندیشمندان مسلمان قرار گرفته است. اما در عصر حاضر 

 های عملیه فقها خود را نشان داده است؛ که در ایناین موضوع به نحوی جدید در رساله

 های عملیه و تفاوت آن با آثار فقهای سابق موضوع در رسالهبررسی ابعاد این  پژوهش به

 پردازیم. می

مان، ه است، در مورد نظر بیشتر اندیشمندان مسلمان )شامل متکلّای که قابل توجّنکته

فقها و مفسران و..( بوده؛ و کارایی این گونه تقلید را فقط مختص فروع دین و احکام شرعی 

با توجه به فرضیه خود، که امکان تقلید در اصول دین  شودیدانسته؛ که در این جا سعی م

است، نظرهای بیشتر گروه فقها را به چالش کشیده و نظریه افراد اندکی از این گروه تبیین 

برای شروع بحث الزم است با یکی از تقسیم بندی های رایج درباره واژه تقلید؛ آشنا  شود.

تقلید جاهل از جاهل )که به آن  -0قسیم بندی کرد: توان در چهار نوع تشویم، تقلید را می

تقلید عالم از عالم )که منظور تقلید در یک موضوع مشترک  -4گویند( تقلید کورکورانه هم می

تقلید عالم از جاهل ) این تقلید نزد عقال زشت تر از دو  -1دانیم( فایده میاست و آن را بی

تقلید جاهل از  -8به تباهی و انحراف خواهد کشید(  مورد قبلی است به صورتی که فرد مقلد را

)موگهی، و بر اساس فطرت انسان بوده است(عالم )این کار نزد عقال کاری صحیح و منطقی 

 (.84تا  85: 0170

 جایگاه فقها 

فقیهان شیعی به عنوان گروهی از اندیشمندان اسالمی که با استدالل و تحقیق به تبیین و 

ت، اجماع و عقل( الیف دینی( افراد، از منابع چهارگانه )قرآن، سنّّکسب احکام عملی )تک

ه عموم مردم هستند. در رابطه پردازند، بیش از اندیشمندان اسالمی دیگر مورد رجوع و توجّ می

 )علیهم السالم(توان به احادیثی از معصومینبا اهمیت توجّه مردم به این گروه از علمای اسالمی می

)علیه السالم( ین افراد و دستور رجوع به آنها اشاره کرد. به عنوان نمونه حضرت امیردرباره جایگاه ا

ثالثَ مرّاتٍ( )اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائی »فرمایند: می( و آله و سلم )صلوات اهلل علیهبه نقل از پیامبر اسالم

، یَروُونَ حَدِیثی وَ سُنّتی قیل: یا رسول اللَّهِ، و مَن خلفاؤک؟ قالَ: الّذینَ یَأتُونَ مِنْ بَعْدی

( لیه السالم)عالمؤمنین امیر(. 50ق: 0860، علیه السالم) امام رضا «فَیُعلِّمُونَها الْنّاسَ مِنْ بَعْدی

و « خدایا، جانشینان مرا رحمت کن»د: فرمو (لوات اهلل علیه و آله و سلمص)فرماید که رسول اللَّه  می

سیده شد که ای پیغمبر خدا، جانشینانت چه کسانی این سخن را سه بار تکرار فرمود. پر

ند، و آن را پس از کنکسانی که بعد از من می آیند، حدیث و سنت مرا نقل می» د:هستند. فرمو

در آخرین توقیع خود به علی بن محمد  نیز( علیه السالم)امام زمان«. آموزند من به مردم می

أَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعوُا : »کنندن سفارش میسمری این چنین مردم را به این گروه از عالما



 10  در نحوه اعتقاد به اصول دین یا تقلیدی یا تحقیقی بودن اصول دین از منظر فقها فقها بررسی نظر

 

 

امّا (. 4/848:ق0135)صدوق،  «فیها إِلى رُواةِ حَدیثِنا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتی عَلَیْکُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللّهِ عَلَیْهِمْ

ند و من، شمای در رویدادهاى زمانه، به راویان حدیث ما )علما( رجوع کنید. آنان، حجت من بر

و در جایی دیگر در رابطه با اهمیت جایگاه فقها در جامعه اسالمی نقل شده  حجّت خدا بر آنانم

یا فقیه مؤمن( بمیرد، فرشتگان بر او )گاه مؤمن هر»فرمود:   )علیه السالم(امام صادقاست که 

ا اعمالش خاسته و درهاى آسمان که ب گریند و قطعات زمینى که بر آن به پرستش خدا برمى مى

رفته است و در )دژ( اسالم شکافى پدیدار خواهد شد که هیچ چیز آن را ترمیم  بدان فرا مى

و براى اسالم نقش حصار مدینه را براى مدینه  هستند  زیرا فقهاى مؤمن دژهاى اسالمکند،  نمى

 (.0/87: 0104)کلینی، 0«.دارند

 

 دیدگاه فقها

 و تبیین ابتدا آن و در ابتدا قلمرو است عملی احکام بیان فقه علم اصلی هدف گرچه

 تکلیف یا وظیفه که آن به توجه با اما شود،نمی شامل را عقاید اصول به معرفت میزان تعیین

 اسالمی فقهای دانست، فقها توجه مورد سؤاالت از یکی توانمی را عقاید اصول به نسبت انسان

 مقاله، این جهت در این از. اندپرداخته عقیده اصول به نسبت معرفت محدوده و دامنه به نیز

 .گیردمی قرار بررسی درباره نحوه اعتقاد به اصول دین مورد شده ذکر هاینظریه

که در حال حاضر تقریباً همه مراجع از این نحوه -های عملیه شیوه فقها در ارائه رساله

گردد، که چند تن از می به زمان مرحوم آیت اهلل العظمی بروجردی )ره( باز -کننداستفاده می

فضالی حوزه علمیه قم فتاوای ایشان را بر این شیوه جاری، جمع آوری کردند و البته گامی 

ارزشمند در جهت واضح ساختن احکام فقهی برای فهم عموم مردم بود)ر.ک: مکارم شیرازی، 

ستین مسأله با های عملیه، مقلد در نخ(. نکته در خور توجه این که در این رساله46و03: 0147

شود که اعتقاد فرد باید نحوه اعتقاد به اصول دین از زبان فقها مواجه شده و این حکم دیده می

از روی دلیل باشد و تقلید در اصول دین جایز نیست. بنابراین در بسیاری موارد فقها تا قبل از 

اند. به عنوان نمونه ردههای خود این موضوع را عنوان نکزمان آیت اهلل بروجردی، اصال در رساله

یجب علی »ای که در عروه الوثقی بیان شده است مربوط به اصول عقاید نیست: نخستین مسأله

 (.00: 0145یزدی، «)کل مکلف فی عباداته و معامالته ان یکون مجتهدا...

                                                 
 علیهما جعفر، بن موسى الْحسن أبا سمعت قال حمزةَ، أبی بن علىِّ عن محبوبٍ، ابنِ عن محمد، بن احمد عن یحیى، بن محمد» . 0

 وَ بِأعْمالِهِ؛ فیها یُصْعَدُ کانَ الَّتى السَّماء أبْوابُ و عَلَیْها، اللَّهَ یَعْبُدُ کانَ الَّتی األرْضِ بِقاعُ وَ الْملَائِکةُ عَلَیْهِ بَکَتْ الْمؤمِنُ، ماتَ إذا: یقول السالم،

 «.لَها الْمَدِینَةِ سُورِ کَحِصْنِ الْاسْالمِ حُصُونُ الْفُقَهاءَ الْمُؤمِنینَ ألَنَّ ءٌ، شَیْ یَسدُها ال ثُلْمَة الْاسالمِ فی ثُلِمَ
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ه برخی فقها نیز با توجه به اهمیت این موضوع، در سایر آثار خود ) اصولی، اعتقادی و...( ب

اند. در ادامه برای تبیین این مسأله )تقلیدی یا تحقیقی بودن اصول دین( نظرهای آن پرداخته

 گردد:های عملیه و کتب اصولی و اعتقادی آنها بررسی می برخی از فقها در دو قالب رساله

 های عملیه نظر فقها در رساله -0

ن نظر این گروه از علما را در تواهای عملیه آمده است، میه به آنچه که در رسالهبا توجّ

 سه بخش تقسیم کرد:

 نظریه بیشتر فقها )عدم جواز تقلید در اصول عقاید( -0-0

باشد که البته با توجه به آنچه که در آثار خود آورده این عقیده بیشتر فقهای شیعه می

 محل بحث است:

 آیت اهلل خویی )ره( -الف

تواند در اصول دین ل اعتقاد کند و نمیشخص مسلمان به اصول دین باید از روی دلی

 (.1: 0141ال از دلیل، گفته کسی را قبول کند)خویی، بدون سؤتقلید نماید، یعنی 

 آیت اهلل بهجت )ره( -ب

های همچنین اعمال و دستوراتی در زمینه ،حق ،دین اسالم بر اساس اعتقادات صحیح

همچنین در اعمال و دستورات غیر  گوناگون بنا شده است. در اعتقادات تقلید جایز نیست؛

 (.4: 0144اعتقادی که ضروری دین باشد تقلید در آن الزم نیست)بهجت، 

 آیت اهلل مکارم شیرازی )مدظله( -ج

به  -تواند در اصول دین تقلید نماید، بلکه باید آنها را از روی دلیلهیچ مسلمانی نمی

کام و دستورات عملی، اگر مجتهد باشد بداند؛ ولی در فروع دین یعنی اح -فراخور حال خویش

گونه که مردم کند و اگر مجتهد نباشد باید از مجتهدی تقلید کند، همانبه عقیده خود عمل می

از آنها پیروی  کنند ودر تمام اموری که تخصص و اطالع ندارند، به اهل اطالع مراجعه می

 (.46: 0147نمایند)مکارم شیرازی،  می

 نی )مدظله(آیت اهلل سیستا -د

تواند در اصول اش به اصول دین از روی بصیرت باشد و نمیشخص مسلمان باید عقیده

دین تقلید نماید، یعنی گفته کسی را که به آنها علم دارد به صرف اینکه او گفته است قبول 

هرچند  –ها را اظهار نمایدآن کند. ولی چنانچه شخص به عقاید حقه اسالم یقین داشته باشد و

همه احکام اسالم و ایمان بر او  آن شخص مسلمان و مؤمن است، و -ز روی بصیرت نباشدا

 (.0تا: مسألهشود)حسینی سیستانی، بیجاری می
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از نظر این دسته فقها و مراجع تقلید، داشتن یقین و بصیرت در اصول دین از ضروریات 

ه است. با توجه به این نظرات، اعتقادات بوده و عدم جواز تقلید در آنها، مورد تأکید واقع شد

گردد، آن است که این دلیل و بصیرتی که در اصول عقاید به  نخستین پرسشی که مطرح می

شود؟ نکته دیگر این که اگر اعتقادات بر مبنای ها اشاره شده است، به چه صورت حاصل میآن

دات برای همه عتقابایست این عدم تقلید در اصول اباشد، میتقلید به هیچ نحوی صحیح نمی

ها، بر عدم بدیهی بودن که خود فقها با نوشتن این مطلب در ابتدای رساله بدیهی باشد، حال آن

شود افراد زیادی با توجه به فطری بودن رجوع جاهل به که مشاهده میاند. چراآن صحه گذاشته

در ابتدا در  نمایند؛ به خصوص این امرعالم، اصول اعتقادی خود را به این نحو کسب می

کودکان و نوجوانان، بیشتر به این نحو بوده و سپس بعد از اعتقاد به اصول برای اثبات و آرامش 

آورند. حال اگر تقلید در اعتقادات جایز نباشد باید آنها را  بیشتر خود رو به براهین و ادله می

م مسلمان بدانیم تازمانی که اعتقادشان مدلل و برهانی نشده، مسلمان ندانست و یا اگر ه

ای)بر مبنای همان ه این دلیل پذیرفته شدهبرمبنای اسالم پدر و مادرشان قرار دهیم؛ که البتّ

 عقل استداللی مورد توافق( نیست.

 )ابهام در نحوه بیان(گروه دوم از فقها -0-4

 آیت اهلل صافی گلپایگانی )مدظله( -الف

تواند در اصول دین تقلید اشد و نمیعقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل ب

نماید، یعنی بدون دلیل گفته کسی را قبول کند، ولی اگر از گفته غیر به عقاید دینی یقین پیدا 

 (.0: مسأله0177)صافی گلپایگانی، حکم به مسلمان بودن او کافی استکند در 

 خراسانی )مدظله( وحیدیت اهلل آ -ب

 -غیر از پیروی یعنی– تقلید و باشد علم یهپا باید براعتقاد انسان به اصول دین اسالم  

 (.5تا: است)خراسانی، بی باطل دین اصول در -علم حصول بدون

اند؛ اما سپس حکم را مقید به هر دو فقیه در ابتدا تقلید در اصول دین را مردود دانسته

ی و وحید خراسانی از واژه رود. برداشت آیت اهلل صافاند، بنابراین گمان میای از تقلید کردهگونه

گونه تقلید، مذموم و مورد نکوهش آیات قرآن تقلید مربوط به تقلید کورکورانه است که این

باشد. اما آیا بر اساس نظر ایشان، پیروی فرد از کسی که مورد اعتماد و یقین کریم نیز می

 توان تقلید نامید؟اوست را نمی

گردن انداختن، کارى به عهده کسى انداختن، از  به معناى گردن بند به در لغت، تقلید

و  (4/704: 0178)عمید، روى کار دیگرى کارى انجام دادن، طناب به گردن انداختن و...است
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)حسینی قبول قول مجتهد و عمل طبق آن استدر اصطالح علم اصول فقه، به معنای 

 (.0/408: 0134فیروزآبادی، 

به معنای لغوی و اصطالحی واژه تقلید و اینکه در ه بنابراین شاید بتوان گفت؛ با توجّ

بایست بر اساس تحقیق و اطمینان صورت بگیرد، این شیوه رجوع و انتخاب مرجع تقلید نیز می

استثناء شده در بیان مسأله اعتقاد به اصول عقاید هم، جزو تقلید و صورتی دیگر از آن محسوب 

بهتر مخاطب، جمله باطل بودن تقلید در اصول  برای فهم ،شودشود؛ بنابراین پیشنهاد میمی

 عقاید را جایگزین یا حذف نمایید.

 )کسب یقین به هر نحوی(نظریه بعضی از فقها  -1 -0

این گروه از فقها کسب یقین در اعتقاد به اصول دین را اصل قرار داده و در نحوه کسب 

 اند. و چگونگی آن ساکت بوده اما نسبت به نحوه ؛انداین یقین، تقلید را نیز جایز دانسته

 آیت اهلل فاضل لنکرانی )ره( -الف

در اصول دین انسان باید یقین و اعتقاد جزمی داشته باشد و این یقین از هر دلیل و 

کند، چه به واسطه استدال و برهان باشد یا از گفته والدین و طریقی حاصل شود کفایت می

 (.5: 0144رانی، مبلغین، هرچند نتواند استدالل کند )لنک

 آیت اهلل شبیری زنجانی )مدظله( -ب

شخص مسلمان باید به اصول دین یقین داشته باشد، اگرچه از گفته دیگری برای او یقین 

 (.0: مسأله0140)شبیری زنجانی،  حاصل گردد

 امام خمینی )ره( -ج

ت امام حضر (.068: 0101.)خمینی، عقیده مسلمان به اصول دین باید از روى دلیل باشد

اند. را با عدم تقلید، قید نزده اند و آنفقط به کلمه، داشتن دلیل در اصول عقاید بسنده کرده

رجوع به استفتائات و سؤاالتی که از ایشان در این زمینه شده است به فهم بهتر این مفهوم 

 کند: کمک می

یا اینکه تقلید  پرسش: آیا واجب است که اعتقاد انسان به اصول دین از روی تحقیق باشد

 کند؟از اهل فن کفایت می

یقین است و اگر قول دیگری حاصل شود،  در اصول اعتقادیه، میزان علم و -باسمه تعالی

 (.33: 0170)موگهی، کندکفایت می

نفس روزه  –اصول دین از نظر امام خمینی )ره( با اصول اعتقادی )نفس نماز خواندن 

تحقیقی: عقیده مسلمانان به اصول دین  -0ن دو گونه است: )گرفتن و..( تفاوت دارد و اصول دی
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تواند به اصول دین باید از روی دلیل باشد، یعنی فرد مسلمان چه مجتهد یا محتاط یا مقلّد نمی

یقینی: عقیده مسلمانان به اصول دین باید از روی یقین  -4بدون دلیل اعتقاد داشته باشد. 

به دست نیامده باشد. مانند برخی از افراد عادی که گاهی  باشد. اگرچه یقین او از راه دلیل

حتی بیشتر و بهتر از دیگران به اصول دین یقین دارند و حال آنکه ممکن است این یقینشان از 

روی دلیل واستدالل نباشد، بلکه اضافه و عنایتی از جانب حق تعالی بوده، چنان که در دعا نیز 

 (.33و34فسک...( )همان، وارد شده است که: اللهم عرفنی ن

کم مالک اعتقاد به اصول دین را فقط داشتن یقین عنوان  این دسته از فقها، دست

کنند و شیوه و طریق خاصی را برای آن مطرح نکرده و بلکه برخالف سایر فقها، تقلیدی که  می

های به راهی حضرت امام )ره( دانند؛ و حتّمنجر به یقین در این زمینه بشود را نیز معتبر می

ه این مسیرکسب اعتقاد را اند. البتّ ا را نیز معتبر دانستهشهودی در این مسأله اشاره کرده و آنه

ها در دسترس های خود که بیش از سایر کتاببیشتر علما قبول دارند اما متأسفانه در رساله

اند(؛  ری اشاره نموده)حتی خود امام نیز به این مسأله در کتاب دیگ.اندای نکردهمردم است اشاره

توان گفت این است که؛ این مسأله و رسد در جمع بندی این قسمت میو آنچه که به نظر می

بایست سطوح نحوه بیان آن از طرف فقها و مراجع تقلید نیاز به بحث و بررسی بیشتر دارد و می

دم تبیین درست مختلف فهم مردم را نیز در نظر داشت، چراکه بارها مشاهده شده به واسطه ع

میزان و نحوه اعتقاد به اصول دین، افراد برای ایمان و یا دست کم همان اسالم موروثی و 

اند. از تقلیدی خود ارزش چندانی قائل نبوده و به راحتی از دایره اسالم و عمل به آن خارج شده

هایی در رساله ،شود توسط فقها و مراجع که مورد اعتماد عموم مردم هستندرو پیشنهاد میاین

 باب نحوه و میزان اعتقاد به اصول دین با رویکرد و نگارشی نوین ارائه دهند.
 

 هانظر فقها در سایر کتاب -4

 مقدس اردبیلی -الف

بیان شناخت خداوند تعالی و دانستن به یقین و اعتقادات جازم مطابق واقع کردن به آن 

ف، بودن خدای تعالی به نوعی ظاهر نزد مکلّ که خداوند تعالی موجود است و هست، یعنی: باید

باشد که اصالً احتمال نبودن نداشته باشد مثل بودن خودش و چیزهایی که شک در وجود 

)اردبیلی نجفی، صل شده باشد و خواه از غیر دلیلها ندارد؛ خواه این دانش، او را از دلیل حا آن

0173 :41.) 
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یین میزان معرفت به اصول دین، از جمله مقدس اردبیلی به عنوان فقیهی عارف در تب

که طریقه حصول آن )یا دلیل یا شهود یا  ود اعتقاد جازم مطابق با واقع راشناخت خدا، وج

مجمال بودن خدای تعالی ظاهر است و احتیاج به دلیل »کند: گونه تبیین میهردو( است را این

( 4/10ق: 0861)مجلسی، «بهمن عرف نفسه فقد عرف ر»توان گفت که یک معنایندارد و می

باشد؛ یعنی: هر آن مقدار عقل دارد که علم به وجود خود پیدا کند و داند که او هست به یقین، 

و معنای دیگر آن که  کند بی شکو شک در وجود خود نکند، علم به وجود خدای تعالی می

شود به این؛ چه وجود و هستی خود را، دلیل وجود و هستی خدای تعالی بسازد و از آن منقل 

چنین هر چیز که مثل او  هر گاه خود را موجود داند و محتاج، و به یقین داند که او هست و هم

ای داند که پیداکنندهشوند، یقین میباشد، در هستی خود محتاجند به غیر و به خود پیدا نمی

ی اختیار و شد که خود را شناخت، ب  و معنای دیگر آنکه هرگاه بنده آنها  هست غیر این

 (.41: 0173 نجفی، اردبیلی)«یابد که خدای تعالی هستآید و میسبب در خاطرش می بی

 آخوند خراسانی )ره( -ب

مردم  تقاد به اصول دین و یا سطوح متفاوتدر رابطه با نحوه اع بعضی علمای علم اصول

اند و به این مسأله ههای اصولی خود باز کردهایی را در کتابدر فهم و یقین به اعتقادات، باب

توان به شیخ ن و فالسفه نیز راه گشا بوده؛ از جمله آنها میی متکلّمای برااند که حتّپرداخته

آنچه که  .. اشاره کرد..انصاری در کتاب فرائد االصول و یا محقق قمی در کتاب قوانین االصول و

اهل یا ناتوان از فهم منطقی این است که افرادی که ج ،در قسمت پیشین به آن اشاره نشده بود

گیرند؟ چراکه ممکن است این افراد در یا شهودیِ ضروری به اصول دین هستند در کجا قرار می

ظاهر هیچ تفاوتی با بقیه نداشته و زندگی معمولی را بگذرانند و بلکه به بهترین نحو به مبانی و 

 کنند.دستورات اسالم نیز عمل می

 القاصر أَنَّ» نویسد:ه االصول در رابطه با این گروه از افراد میآخوند خراسانی، صاحب کفای

 لَا بمثابة فیها الْأَمْرِ وضوح لِعَدَمِ فیها، لِلِاجْتِهَادِ الِاسْتِعْدَادِ عَدَمِ أَوْ لِلْغَفْلَةِ، االعتقادیات فی یکون

: قیل رُبَّمَا مَا الی یصغی لَا وَ. قْلًاعَ مَعْذُوراً فیکون الیخفی، کما تقصیر، عَنْ إِلَّا بِهَا الْجَهْلِ یکون

 یعانده، یکن لَمْ اذا الْحَقِّ، مَعْرِفَتِهِ عَدَمِ علی مُعَاقَبُ غیر مَعْذُوراً یکون أَنَّما لکنه فیها، القاصر بِعَدَمِ

 (.808و801: 0140)آخوند خراسانی، « احْتَمَلَهُ أَوْ اجماله علی لَهُ ینقاد کان بَلْ

یا کسی  -4غافل ]از وجوب تحصیل امر اعتقادی[  -0عبارتند از:  اعتقاداتدر جاهل قاصر 

کودکان و ساده لوحان[؛ زیرا امر در اعتقادات،  ]مانند:جتهاد در اعتقادات استعداد نداردکه برای ا

روشن نیست، به طور کلی جهل در اعتقادات، تنها از روی تقصیر وکوتاهی باشد ]=به طوری که 
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. پس، عقالً معذور است[. که پوشیده نیست چنان ؛شودروی کوتاهی تلقی نمیجهلش به آن از 

همه جاهل مقصراند[، نهایت  در اعتقادیات جاهل قاصر وجود ندارد ]و»از این رو این سخن که 

امر به خاطر عدم معرفت حق، عقاب نشده و معذورند، مشروط بر آنکه در عدم معرفت حق، 

که به اجمال نسبت به دهد]که در واقع حق است[ را احتمال می عناد نداشته باشند، بلکه آن

 .)همان( قابل پذیرش نیست«آن منقاد باشد

تر است، امکان وجود جاهل قاصر بنابراین طبق نظر آخوند خراسانی که به واقعیت نزدیک

او در اعتقادات وجود دارد و اگر بگوییم به خاطر اعمال نیکشان که چون بر نیت حق و قرب به 

 ا هستند.کم از عذاب و عقاب الهی مبرّکنند؛ دستنبوده در آن دنیا پاداشی دریافت نمی

 محقق قمی )ره( -ج

محقق قمی در کتاب شریف قوانین االصول از این مسأله )جواز تقلید در اصول دین( به 

حمهم اهلل( )رای نسبتاً مبسوط بحث کرده است. ایشان که تقریباً با فتوای مشهور بین فقها گونه

آور است رواست. این مخالف است، بر این باورند که تقلید از کسی که سخن او حق و اطمینان

آور است حاصل ایمان گاهی با برهان عقلی و گاه با پیروی از کسانی که سخنانشان اطمینان

 (.4/500: 0144شود. )جوادی آملی، می

حرج،  فظیه، سایر ادله، همچون عسر ودر کنار استدالل به ادله ل»فرماید:محقق قمی می

مانند آن باید مورد توجه قرار بگیرد تا تکلیف حکم به وجوب ایمان به مبدا،  تکلیف ما الیطاق و

چون اقامه برهان عقلی بر وجود و وجوب  معاد، وحی و رسالت بر فرد فرد مکلفان، معلوم شود و

 (.507)همان، «چاره ای جز تقلید نیست برای آنهااصول مزبور، مقدور بسیاری از افراد نیست 

را که ایمان و معرفت به مبدا، معاد، )رحمه اهلل( چنین سخن عالمه مرحوم محقق قمی هم

فرماید: نه تقلید، را رد کرده و می وحی و رسالت، امامت و مانند آن باید براساس دلیل باشد،

به دلیل و برهان نبود سبب  چنین نیست که معرفت و اعتقاد به این اصول، چنانچه مستند»

 (.504)همان، «دین شود خروج انسان از ربقه

توان پاسخ کسانی دانست که معتقد به عدم جواز این شیوه استداللی محقق قمی را می

  0تقلید)تحقیقی( هستند.

 مردم سطوح متفاوت -1

ن فهم و مسائل مهمی در شناخت خدا و دیگر اصول اعتقادی وجود دارد که همه افراد توا

باشد که اگر این موارد درک آن را ندارند؛ بعضی از این مسائل جزء لوازم ضروری اصول دین می

                                                 
 رجوع شود. و تقلید اجتهاد باب االصول، قوانین کتاب به زمینه این در شبهات به پاسخ و بحث برای . 0
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را از آنها بگیریم تفاوتی بین اصول اعتقادی اسالم با دیگر ادیان وجود نخواهد داشت. پس اگر 

عاد و نبوت با اعتقاد به اصول دین عقلی محض باشد، باید تمام افراد توانایی رسیدن به توحید، م

.. با دلیل عقلی داشته .لوازم ضروری آن مثل واجب الوجود بودن خدا یا تفاوت معاد با تناسخ و

شود. عقل نه تنها عقل این را باشند؛ در صورتی که چنین چیزی در بین عموم مردم دیده نمی

(. 440)بقره:« وُسْعَها إِالَّ فْساًنَ اللَّهُ یُکَلِّفُ ال»داند بلکه شارع هم با توجه به آیه امکان پذیر نمی

ین موضوع را بارها یاد آوری نیز ا)علیهم السالم( خواهد و ائمه معصومینچنین چیزی را نمی

 باشد.اند که میزان، عقل و فهم مخاطب از مسائل می کرده

وَ ءَالِهِ وَ سَلَّمَ الْعِبَادَ  اللَهُ عَلَیْهِ  مَا کَلَّمَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّی»: )علیه السالم(قال جعفر بن محمد  

اللَهُ عَلَیْهِ وَ ءَالِهِ وَ سَلَّمَ: إنَّا مَعَاشِرَ االنْبِیَآءِ أُمِرْنَا أَنْ   بِکُنْهِ عَقْلِهِ قَطُّ. وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّی

 (.0/41: 0104)کلینی،  .«قَدْرِ عُقُولِهِمْ  نُکَلِّمَ النَّاسَ عَلَی

  با مردم  گاههیچ ( سلّم و  وآله  علیه  اهلل  صلّی)خدا   رسول»:  فرمودند که  (الساّلم  علیه)  ادقص  حضرت

و   علیه  اهلل  صلّی)خدا  اند. و رسول هکردن  خود تکلّم  ادراکات  و واقعیّت  خود و با حقیقت  عقل  با کُنه

ها و  عقل  میزان  به  با مردم  که  مأموریم  مبرانپیغ  ما جماعت  که درستیه: ب است  فرموده  (و سلّم  آله

  .» یمیگو  سخن  خودشان  ادراکات

 تفاوت نگرش به تقلید -8

یکی از مواردی که باعث تفاوت دیدگاهِ فقها در نحوه اعتقاد به اصول دین شده؛ برداشتی 

ه مذمتی که آیات رود بیشتر آنها باست که هر کدام از واژه تقلید و مفهوم آن دارند. گمان می

 اند.ه داشتهن اعتقادی دارد؛ توجّاقرآن از مقلد

 لَوْ أَوَ  ءَابَاءَنَا عَلَیْهِ وَجَدْنَا مَا حَسْبُنَا قَالُواْ الرَّسُولِ إِلىَ وَ اللَّهُ أَنزَلَ مَا  إِلىَ تَعَالَوْاْ مْلهَ قِیلَ إِذَا وَ»

 (.068)مائده:« تَدُونَیهْ لَا وَ اشَیً یَعْلَمُونَ لَا ءَابَاؤُهُمْ کاَنَ

 پیامبر سوى به و کرده، نازل خدا آنچه سوى به: »شود گفته آنها به که هنگامى و»

 چیزى آنها پدران اگر آیا!« است بس را ما ایم، یافته خود پدران از آنچه: »گویند مى ،!«بیایید

 «!؟(کنند مى پیروى آنها از باز) بودند نیافته هدایت و دانستند نمى

«  کَافِرُونَ بِهِ أُرْسِلْتُم بِمَا إِنَّا قَالُواْ مءَابَاءَک عَلَیْهِ  وَجَدتم مِمَّا  بِأَهْدَى جِئْتُکمُ لَوْ أَوَ لَقَا

 (.48)زخرف:

 یافتید آن بر را پدرانتان آنچه از تر بخش هدایت آیینى من اگر آیا: »گفت( پیامبرشان)»

 اید شده فرستاده آن به شما آنچه به ما ،(آرى: »)دگفتن!« ؟(کنید مى انکار هم باز) باشم آورده

 !«کافریم
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ه به معنای صریح آیات و قیودی که در ادامه مفهوم تقلید آمده، فقط تقلید با توجّ

؛ نه اینکه ای که بر اساس عناد و سرپیچی شکل گرفته مذموم و ناپسند شمرده شدهکورکورانه

ای دیگری نیز، با اطر سرپیچی از حق است.گویا عدهبگوییم هر گونه تقلیدی، کورکورانه و به خ

توجه به کنار هم قرار گرفتن واژه تبعیت و ظن در بعضی آیات؛ تقلید را مطلقا، عملی، ظنی 

 اند.دانسته و آن را از نظر عقلی و نقلی نامعتبر قلمداد کرده

 (.41)نجم:« دَىالهْ مُرَّبهِّ مِّن جَاءَهُم دْلَقَ وَ  الْأَنفُسُ تَهْوَى مَا وَ الظَّنَّ إِلَّا یَتَّبِعُونَ إِن»

 از هدایت که حالى در کنند مى پیروى نفس هواى و اساس بى هاىگمان از فقط آنان»

 «است. آمده آنها براى پروردگارشان سوى

 (.10:)یونس« اشَیْ الحْقِّ مِنَ یُغْنىِ لَا الظَّنَّ إِنَّ  ظَنًّا إِلَّا هُمْأَکْثرُ یَتَّبِعُ مَا وَ»

 گمان،( کهحالى در) کنند نمى پیروى ،(اساس بى پندارهاى و) گمان از جز آنها، بیشتر و»

 .«(رساند نمى حق به و) سازد نمى نیاز بى حق از را انسان هرگز

ای دیگر از تقلید که براساس ظن شکل گرفته است را مورد مذمت و این آیات نیز گونه

اقسام تقلید بر اساس گمان شکل گرفته باشد که اگر دهد نه اینکه تمام  نکوهش قرار می

نیز پذیرفته نخواهد بود؛ چرا که آنها نیز  )علیه السالم(گونه باشد عمل فرزندان حضرت یعقوب  این

 پرستند.به تقلید از پدرانشان خدای واحد را می

 إِلهَکَ نَعْبُدُ قالُوا بَعْدی مِنْ تَعْبُدُونَ ما لِبَنیهِ قالَ إِذْ الْمَوْتُ یَعْقُوبَ حَضَرَ إِذْ شُهَداءَ کُنْتُمْ أَمْ»

 (.011)بقره:« مُسْلِمُونَ لَهُ نَحْنُ وَ واحِداً إِلهاً إِسْحاقَ وَ إِسْماعیلَ وَ إِبْراهیمَ آبائِکَ إِلهَ وَ

 فرزندان به که هنگام آن در! بودید؟ حاضر شما رسید، فرا یعقوب مرگ که هنگامى آیا

 و ابراهیم پدرانت، خداى و تو، خداى: »گفتند «پرستید؟ مى را چیز چه ن،م از پس: »گفت خود

 .«هستیم تسلیم او برابر در ما و را یکتا خداوند اسحاق، و اسماعیل

توان گفت که بیشتر افراد در ابتدا بر ه به سطوح مختلف مردم و اقسام تقلید؛ میبا توجّ

ه مرور بر اساس دفع ضرر محتمل، عمل مبنای تقلید عقاید خود را به دست می آورند و ب

بایست از این جا اگر فردی توان و استعداد فهم براهین عقلی را داشته باشد می کنند. در این می

آنچه که در نزد شارع طریق به یقین برسد؛ اما این طریق خود الزام صد درصدی ندارد بلکه 

پس اگر فردی  است. استعداد داده شده بر مبنای فهم وباشد؛ رسیدن به حق آور می مهم و الزام

داشته باشد، مختار است از هر راهی به  .در زمینه تعقل، تعبد، شهود و.. استعدادهای متفاوت

های کسب یقین تأکید و حق برسد. اما ممکن است طریقی مثل تعقل نسبت به دیگر راه

 تر باشد. سفارش شده
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 تیجهن

آید اساس و محور ادیان ابراهیمی را تشکیل میگونه که از نامش براصول عقاید، همان

پیرامون آن از ضروریات علومی  شناخت، نحوه کسب و موضوعات گوناگون دهد، از این رومی

 چون فقه و کالم است.

موضوعی که باعث شده فقها و سایر علما بر کسب دلیل و برهان در شناخت عقاید تأکید 

سایر ابزار وصول، در بین افراد بشر است و اینکه  تر بودن نعمت عقل نسبت بهکنند؛ عمومی

امکان دارد بعضی از آنها در اقسام و مفهوم واقعی تقلید دچار اشتباه شده باشند یا مراد خود را 

به خوبی بیان نکرده باشند؛ بنابراین در میان فقهای عصر حاضر و گذشته، افرادی همچون امام 

ه و دقت نسبت به حال اند با توجّقمی و... سعی کرده خمینی، آیت اهلل فاضل لنکرانی، محقق

عموم مردم، چهره حقیقی این گونه مسائل را بهتر تبیین کنند و برای رشد و عمل در اختیار 

آنها قرار دهند. بنابراین تقلید در اصول عقاید بر اساس چارچوب و شرایط خاصی نه تنها قابل 

 اشد. تواند منتج به واقع هم بقبول؛ بلکه می
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 چکیده

 
گذار  اجبی است که قانوننشوز از مباحث فقهی و به معنای خروج زوجین از انجام تکالیف و

تمکین  ز آن بهبیشتر اوقات ا هرکدام از زن و مرد در رابطه با دیگری گذاشته که بر عهده

له تن زوجین به خصوص نسل جوان به مسأکه آگاهی نداش جایییاد شده است. از آننکردن 

شود؛ پرداختن به این موضوع اهمیت پیدا نشوز و احکام آن، موجب تزلزل بنای خانواده می

ارای نشوز د رودگمان میآید؛ دست می هه به آنچه که از آیات و روایات بکند. زیرا با توجّ می

کوشد با باشد. این نوشتار میاند، معنای محدودتری نسبت به آنچه که فقها از آن تبیین کرده

بررسی آیات مربوط به نشوز زوجین، تعاریفی که فقها از نشوز ارائه داده اند را به چالش کشیده 

 د.دست آورهشود را بتری از آنچه که منجر به نشوز میو خود مفهوم دقیق

رسد که می نیتجه تحلیلی نوشته شده است در پایان به این-له که با روش توصیفیاین مقا 

شود متمایز از آنچه که در اسالم که رعایت نکردن آن منجر به نشوز می تکالیف واجب همسری

زوجه در مسائل  نکردن تمکین که ای گونه باشد؛ بهبه عنوان حقوق زوجین مطرح شده است، می

ترین عوامل نشوز زوجین محسوب جزو مهم ،نفقه از سوی زوج نکردن پرداختویی و زناش

 شود. می
 

 :واژگان کلیدی

 . نفقه، تمکین، نشوز، تکالیف واجب زوجین

 

 مقدمه

نشوز در لغت به معنای باالبردن و به پاخواستن است و در اصطالح به معنای خروج زوجین 

هرکدام از آنها در رابطه با دیگری گذاشته  ار برعهدهگذاز انجام تکالیف واجبی است که قانون

                                                 
 .مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا)سالم اهلل علیها( دوآموخته سطح  . دانش 0
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است؛ بنابراین نشوز به زن اختصاص نداشته و مرد نیز ممکن است در برابر انجام تکالیف واجب 

توان در و ناشز محسوب گردد. در رابطه با مسأله نشوز می اش کوتاهی کندخود نسبت به زوجه

نشوز و... مطالب گسترده و متفاوتی را دید. خانوادگی و یا تفاسیر قرآن ذیل آیات  –آثار فقهی 

اما آنچه که باعث تمایز این مقاله با آثاری از این قبیل است در نحوه شناخت معنای واژه نشوز 

آن قرآن است چیست؟ و یا چه  باشد؛ که معنای حقیقی نشوز در فقه امامیه که سر منشاء می

 در تعریف مصادیق نشوز شده است؟ هاای در تعریف این واژه موجب تفاوت دیدگاه جمله

کنند با آنچه که از آنچه که از نشوز در بین عوام مطرح است و یا با آن معامله به نشوز می

آشنایی بسیاری دارد؛ که این ناشی از نا هایشود، تفاوتنشوز در قرآن و فقه امامیه بیان می

فاتی از قبیل وجود آمدن اختالتواند باعث بهزوجین نسبت به حقوق یکدیگر است که این می

نفقه و... شده که نهایتاً منجر به نشوز و مطرح شدن جدایی نکردن پرداخت  عدم تمکین و یا

شود. بنابراین برای تبیین صحیح معنا و کاربرد نشوز، ابتدا آن را در لغت، اصطالح، فقه  می

مکین و رابطه نشوز با آن و کنیم و سپس در موارد بحث برانگیز مثل تامامیه و قرآن بررسی می

داخت پر نکردن زوجه و یاتمکین  ه تبیین موارد نشوز آفرین مثلیا حقوق زوجین بر یکدیگر ب

 پردازیم:نفقه از سوی زوج مینکردن 

 مفهوم شناسی و نظر فقها -0

 معنای لغوی و اصطالحی نشوز -0-0

ه در ست ابتدا با آنچه ککه وارد بحث معنایی نشوز از منظر فقه امامیه شویم، الزم ا برای این

 اند آشنا شویم: کتب لغت در این باره  نوشته

جمع « نشوز»( و در زبان عربی 460: 0804نشوز در لغت به معنی ارتفاع است)اصفهانی، 

أَشْرَفَ علی »( در عبارت 807: 0865)ابن منظور،معنی مکان مرتفع و بلند شدن است به« نشَزَ»َ

فی »چنین در عبارت  به معنای مکان بلند و مرتفع در زمین است، همنشز « نَشَزَ مِنَ الْأَرْضِ

در « أنشزت الشیء»باشد و  ناشزه به معنای مرتفع یا بلند شده می «خَاتَمِ النبوة بُضْعِة الناشزه

 .(0703/ 1: 0808شود)فراهیدی،  جایی که چیزی را در جای خود بلند کنند گفته می

« فَانشُزُوا انشُزُواْ قِیلَ إِذَا وَ»استعمال شده در آیه در قرآن در چند مورد این واژه 

یعنی هرگاه گفته می شود برخیزید، « »اذا قیل انهضو فانهضو وَ قُومُوا»( به معنای 00)مجادله:

برخیزید به سوی امر پروردگار بروید، یا بنابر نظر برخی به معنای قیام کردن به نماز و قضاوت 
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(. بحث نشوز در قرآن به طور مفصّل پس از 807/ 5: 0865منظور، )ابن  .«حق یا شهادت است

 این خواهد آمد.

که خداوند بر آنان نشوز در اصطالح به معنی خروج هر یک از زن و شوهر از چیزی است 

 (.466/ 10: 0100)نجفی، واجب کرده است

در تعریف آن  نشوز بین زن و مرد همان کراهت داشتن هریک از دیگری می باشد، از این رو   

نشوز ( »151: 0803سعدی، «)النُّشُوزُ کراهیة کل مِنْهَا صَاحِبِهِ وَ سُوءِ عَشْرَتَهُ لَهُ»اند: چنین گفته

  .«دارد و با او معاشرت ناپسند کند آن است که هر یک از زن و مرد دیگری را ناخوش

شرعی و عقلی  زنی که از تن دادن به وظایف خاص زوجیت یعنی عمل زناشویی بدون عذر

امتناع ورزد اصطالحاً ناشزه و مردی که به وظایف خود در قبال همسر عمل نکند و اقدام به 

 (.000: 0146گردد)میرشمسی،  ایفای حقوق زن ننماید ناشز می

شود این عمل بین زن و شوهری که عقد نکاح به صورت ه به معنای نشوز، آشکار میبا توجّ

گیرد؛ چراکه این شرایط و تخلّی از وظایف در عقدی که به میصحیح و دائم رخ داده صورت 

 شود.چنین عقد موقت مطرح نمی صورت اشتباه بسته شده است و هم

 نشوز در دیدگاه برخی فقهای امامیه -0-0-0

نشوز یعنی؛ ندادن یکی از زن یا شوهر، دیگری را؛ از آن چه که بر »محقّق حلّی معتقد است: 

سازگاری از جانب مرد باشد، بر زن است که حقّ خود را از او و حال اگر نا« وی واجب است

تواند از او مطالبه نماید و اگر زن بعضی از آن چه که بر وی واجب است ترک نماید، مرد می

 (.481/ 0: 0180حلی، ر زن الزم است اطاعت کردن)محقق حقّ خود را مطالبه نماید و ب

بین زن و شوهر واجب شمرده شده است؛  در تعریف محقق حلی، انجام ندادن اموری که

قهای دیگری شود. البته این بیان به صورت کلی مطرح شده است؛ در مقابل فنشوز محسوب می

 اند.باشد؛ وارد جزئیات بیشتری شدهشاگردان خود محقق می نظیر عالمه حلی که جزو

هرچه موجب نفرت  بر زوجه واجب است تمکین کند و»باره نوشته است: علّامه حلّی در این

 (.551: 0101حلی،«)مرد است مانند بوی زشت، چرک، موی درشت و.... را از خود دور سازد

و اگر »نماید: پردازد و مرد ناشز را چنین تعریف میبه بیان نشوز مرد میدر ادامه  علّامه

گی به شوهر ناسازگار باشد، و حقوق زن را ادا ننماید و معاشرت به معروف نکند، یعنی زند

تواند ابتداء نزد او گله کند و خوشی ننماید و بدخوئی نماید و زن را بی سبب بیازارد، زن می
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زوج، نتوانست او را، رام سازد   موعظه  حقّ خویش نماید، اگر بدین وسیله و به واسطه مطالبه

 (.554 همان،«)تواند شکایت نزد حاکم بردمی

هرگاه شوهر از ادای حقوق زن که »فرماید: ، میشهید اوّل ضمن پرداختن به معنای نشوز

عبارت از نفقه، حق مضاجعه و مواقعه )همبستر شدن( است خودداری کند و حسن معاشرت 

نداشته باشد، ناشز خواهد شد و اگر زن از ادای حقوق مرد امتناع نماید و بدون داشتن عذری از 

 (.183/ 4: 0174)مکی عاملی، « وی تمکین ننماید ناشز خواهد شد

کند و در ادامه به بیان ایشان نشوز را، خارج شدن زن و یا شوهر از اطاعت دیگری بیان می

پردازد، اما آنچه که قابل توجه است در تفاوت وارد شدن این دو موردی هریک از این امور می

در فقیه )شهید اول و عالمه حلی( در جزئیات تمکین زوجه است. برداشتی که هر یک از فقها 

ه و بررسی است. که این موضوع شود قابل توجّرابطه با عدم تمکین که منجر به نشوز زوجه می

 گردد.میوجین و میزان حدود واجب شرعی بازبه شناخت دامنه حقوق ز

شهید ثانی نیز مانند شهید اول به تعریف نشوز پرداخته است؛ اما در مورد نشوز مرد، مرد 

نماید و نمی فردی است که حق و حقوق زن را اَدامرد ناشز »ند: نمایناشز را چنین تعریف می

 (.188: 0174)عاملی«خت نفقه را به او منع نموده استپردا

محقق سبزواری در تعریف نشوز در اصطالح شرعی آورده است: نشوز در اصطالح شرعی: 

نشوز فقط به خروج یکی از زوجین از اطاعت دیگری است در آنچه که بر او واجب شده است و »

محقق سبزواری، «)یابد.خروج یکی از زوجین از اطاعت و تمکین دیگری اختصاص می

تر و واژه تمکین را در معنای عام داند امور واجب می ندادن انجاموی نیز نشوز را  (.043 تا: بی

 کند.برای هریک از زوجین مطرح می

ی از زوجین از اطاعت دیگری است محقق خوانساری و بحرانی اعتقاد دارند، نشوز؛ خروج یک

در آنچه که بر او واجب شده است که در حق دیگری انجام دهند پس اگر زوج و زوجه در انجام 

وظایف و حقوقی که نسبت به دیگری بر ذمه دارند کوتاهی نمایند و انجام ندهند نشوز محقق 

اشاره کرده و زوج به صراحت  شده و خداوند نیز در قرآن به نشوز هریک از زوجه

 (.001/ 48: 0801بحرانی،  ؛811/ 8: 0155)خوانساری،است

آید که اسم نشوز لغتاً بر میگونه بر چه بسا از کتب لغت این»تقد است: صاحب جواهر مع

شود که نسبت به مرد گردد و نشوز زن عرفاً در موردی حمل میمعنای عرفی آن اطالق می
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و نشوز مرد موقعی است که زن را مورد ضرب و شتم و عصیان نماید و یا او را خشمگین سازد 

وَ هُوَ خِلَافُ مَا فی الشَّرْعِ مِنْ »فرمایند: (. سپس ایشان می460/ 10تا:نجفی، بی«)جفا قرار دهد...

این معنای عرفی از نشوز خالف تعریفی « کونه الِامْتِنَاعِ مِنْ خُصُوصِ الْحَقِّ الْوَاجِبِ علیه أَوْ علیها

 وی مرد یا زن، بنابراینباشد که آن امتناع از حقوق واجب الهی است از سه در شرع میاست ک

شود و  گردد اگر چه گناه محسوب میز نمیپروایی و بدزبانی زن شامل نشوطبق این تعریف بی

مستحق تأدیب است و یا امتناع از خدمت شوهر و بر آوردن نیازهای او در غیر امر زناشویی 

 جا(. همان«)وظایف الزامی زن نیست گونه امور جزو یرا برآورده ساختن ایننیست؛ ز نشوز

تا به اینجا به صورت حد مشترک به دست آمد این است که نشوز آنچه که از معنای نشوز 

خروج یکی از زوجین از اطاعت آنچه که شرعاً بر او واجب شده است نسبت به همسر خویش در 

است. اما در مصادیق و محدوده آنچه که بر زوجین واجب شده؛ عقد نکاح دائم به عهده بگیرد؛ 

برداشت فقها است که همه در  وجود دارد. ولی نکته مهم در منشأ هاییدر تعاریف فقها تفاوت

کنند؛ پس برای تبیین بهتر بحث در ادامه، بررسی معنایی این باره به دو آیه از قرآن اشاره می

 نشوز در آیات قرآن خواهد آمد:

 نشوز در قرآن-0-0-4

 معنای نشوزی که در ارتباط با زن و شوهر است، در دو آیه از قرآن تبیین شده است: 

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلىَ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ :» خداوند در مورد نشوز زن در قرآن آورده است

الِهِمْ  فَالصَّلِحَتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَ الَّاتىِ بَعْضٍ وَ بِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَ  بَعْضَهُمْ عَلىَ

لَیهِنَّ تخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فىِ الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ  فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَ

 (.18نساء: «)یًّا کَبِیرًاسَبِیالً  إِنَّ اللَّهَ کاَنَ عَلِ

هایى که خداوند )از نظر نظام اجتماع( خاطر برتریمردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به»

هایى که از اموالشان )در مورد خاطر انفاقه براى بعضى نسبت به بعضى دیگر قرار داده است، و ب

اب )همسر خود،( اسرار و کنند و زنان صالح، زنانى هستند که متواضعند، و در غی زنان( مى

کنند و )امّا( آن دسته از  حقوق او را، در مقابل حقوقى که خدا براى آنان قرار داده، حفظ مى

زنان را که از سرکشى و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید! )و اگر مؤثر واقع نشد( در 

ادار کردن آنها به انجام بستر از آنها دورى نمایید! و )اگر هیچ راهى جز شدت عمل، براى و

وظایفشان نبود،( آنها را تنبیه کنید! و اگر از شما پیروى کردند، راهى براى تعدّى بر آنها 

 «.هاست(نجویید! )بدانید( خداوند، بلند مرتبه و بزرگ است. )و قدرت او، باالترین قدرت
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تا: ده است)بلخی، بیزن از شوهر یا عصیان زن آمنشوز در این آیه به معنای نافرمانی کردن 

 :( که برای فهم بهتر آن، الزم است یک فهم کلی از آیه داشته باشیم400

قیام  مسؤولبه معناى آن کسى است که « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ: »در جملهکلمه )قیم( 

قیمومت  به امر شخصى دیگر است و کلمه )قوام( و نیز )قیام( مبالغه در همین قیام است، اما

مرد بر زنش به این نیست که سلب آزادى از اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است، 

سلب کند، بلکه را در حفظ حقوق فردى و اجتماعى و دفاع از منافعش  بکند، و یا استقالل زن

پردازد، تا از او استمتاع  که هزینه زندگى زن را از مال خودش مىمرد به خاطر این قیمومت

خوابگى مرد  نیز الزم است در تمامى آنچه مربوط به استمتاع و هم زنپس بر است. رد، بب

شود او را اطاعت کند، و نیز ناموس او را در غیاب او حفظ کند و نیز در اموالى که شوهرش  مى

ط بر آن ساخته در طرف ازدواج و اشتراک در زندگى خانوادگى به دست او سپرده و او را مسلّ

هایى است که خداى تعالى به آن زیادت« بَعْضٍ  بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى»جمله: . دخیانت نکن

  مهریه« بما انفقوا»مردان داده، به حسب طاقتى که بر اعمال دشوار و امثال آن دارند و مراد از: 

حافِظاتٌ لِلْغَیْبِ بِما  فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ»دهند. در عبارت:  و نفقه ای است که مردان به زنان مى

مراد از صالح همان معناى لغوى کلمه است، آن همان است که به لیاقت شخص نیز « حَفِظَ اللَّهُ

باشد و در این جمله دستور  ت( به معنای دوام طاعت و خضوع میشود و کلمه )قنو تعبیر مى

به شؤون زوجیت و  حکم مربوطآیه داده که زنان صالح باید چنین و چنان باشند در واقع 

 .(588 /8 :0101طباطبایی،ت معاشرت منزلى را بیان کرده است)کیفی

وَ اللَّاتِی تَخافُونَ »در عبارت « کلمه نشوز»که بیان شد،  هایی ه به نکتهبا توجّ بنابراین

نى که به شؤون ستکبار زن از اطاعت مرد، در هر شأبه معناى عصیان و ا« نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

  .باشد می شود زوجیت راجع مى

فَال  أَوْ إِعْرَاضًا وَ إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا»فرمایند: خداوند در مورد نشوز مرد نیز می

سِنُوا وَ تَتَّقُوا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَ إِنْ تُحْ

( و اگر زنى، از طغیان و سرکشى یا اعراضِ 044نساء :«)فَإِنَّ اللَّهَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبیراً

اى از حقوق خود،  شوهرش، بیم داشته باشد، مانعى ندارد با هم صلح کنند )و زن یا مرد، از پاره

ردم )طبق غریزه حبّ ذات، در این بخاطر صلح، صرف نظر نماید( و صلح، بهتر است؛ اگر چه م
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خاطر صلح، گذشت ورزند. اگر نیکى کنید و پرهیزگارى پیشه سازید )و به گونه موارد( بخل مى

 دهید، آگاه است )و پاداش شایسته به شما خواهد داد(.  نمایید(، خداوند به آنچه انجام مى

ه است. سیاق آیه نشان کردکه راه عالج آن را صلح معرفی نشوز مرد است موضوع این آیه، 

دهد که مراد از صلح و مصالحه این است که زن از بعضی حقوق زناشویی صرف نظر کند تا می

یله از طالق و جدایی جلوگیری انس، علقه، الفت و توافق شوهر را جلب نماید و به این وس

 .(004/ 5)همان، کند

یا ترک ( 400تا: )بلخی، بی ر خود،ن مرد، زن دیگری را ببه معنای برگزید در این آیه نشوز

( 440: 0106یا ناسازگاری کردن، )تفلیسی،  (504: 0844)الحیری النیسابوری،  مجامعت،

 باشد. می

آزار دادن زن و عدم پرداخت نفقه به او، عدم رعایت حق مضاجعه، فراش  منظور از نشوز مرد

( و منع حقوق 854: 0805، )زمخشری که بیش از یک زن داشته باشدورتی، در صت اوو قسم

رها کردن زن به  مراد از اعراض مردو  (0/185: 0800خاطر کراهتی که از او دارد)عاملی، هزن ب

)سید  شود و نه مطلقه همسر او محسوب میکه نه  ایگونه لقه و بال تکلیف است، بهصورت مع

که ممکن است مال افراط در حرص نسبت به چیزی است نیز  مراد از شُح .(703: 0801، قطب

 )طباطبایی، چنین به معنای بخل هم هست( و هم003 /4: 0106یا غیر مال باشد)طبرسی،  و

یک زن نسبت به حقوقی که در زوجیت دارد، یعنی در لباس، خوراک، بستر و عمل  .(004 /5

ر کند و یک مرد نیز دورزد، یعنی از تلف و غصب شدن آن جلوگیری میزناشویی بخل می

میل باشد از موافقت، محبت و اظهار عالقه نسبت به او  ی که به زندگی با همسرش بیصورت

ماید، ورزد، در چنین صورتی حرجی بر آن دو نیست در این که بین خود صلح برقرار نبخل می

اگر زن و مرد به این حقیقت . ای از حقوق خود چشم پوشی کند یعنی یکی از آن دو از پاره

شمه بسیارى از اختالفات بخل است و بخل یکى از صفات مذموم است، ه کنند که سرچتوجّ

سپس در اصالح خود بکوشند و گذشت پیشه کنند، نه تنها ریشه اختالفات خانوادگى از بین 

 /8تا:بی )مکارم شیرازی،گیردهاى اجتماعى نیز پایان میشرود، بلکه بسیارى از کشمک مى

054 ) 

و مرد دارد و آن عبارتند: از امتناع از وظایف و تکالیف  معنای نشوز یک حد مشترک در زن

واجب و الزامی، یعنی مرد حق ندارد که به منظور وادار ساختن زن به چشم پوشی از حقوق 

با . به عبارت دیگر (037تا:بی )نعمتی پیرعلی،از وظایف واجب خود امتناع ورزد خود،
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ی از حقوق خود صرف نظر کند تا شوهر از ناخوشایندی شوهر از زن، جایز است زن از پاره ا

توان آن را به وظایف طالق او چشم بپوشد. این امر اختصاص به حالت ناخوشایندی دارد، و نمی

بیان نکرده  چنین مطلبیالزم شوهر تعمیم داد که از برخی از حقوق خود چشم بپوشد. آیه 

چشم پوشی و گذشت زن از برخی  (.105تا: است و احادیث نیز برآن داللت ندارد)مهریزی، بی

 .(185 /7 :0865ابل چشم پوشی مرد از حق طالق است)فضل اهلل، حقوق خود در مق

صلح عبارت است از: گذشتن از برخی حقوق به خاطر ادامه یافتن »فرمایند: شیخ طوسی می

ت زندگی زناشویی که با طیب خاطر و با رضایت زن توأم باشد اگر زن به چنین گذشتی رضای

ندهد، مرد دو راه بیشتر ندارد، یا به زندگی ادامه داده و وظایف واجب خود را نظیر پرداخت 

 .(73 /0تا: بی)طبرسی، سازد و یا اینکه زن را طالق دهدنفقه و رعایت قسمت عملی 

نیز به همین حقیقت اشاره دارد که زن از روی رضا از قسمتی از حقوق « فال جُناحَ»تعبیر 

گذرد تا مرد را در حریم زندگی خود حفظ کند و از آنجا که اکراه یا اجباری در واجب خود می

 .(107تا: بی بکار رفته است)مهریزی،« ناحَال ج»این گذشت وجود ندارد تعبیر 

معنای مقابل آن این است که مرد به عمد و با هدف مجبور ساختن زن به گذشت از حقوق 

. در این صورت مرد براساس قانون شرع مرتکب معصیت خود، از عمل به وظایف خود دریغ کند

)نعمتی خود را از محکمه در خواست نماید تواند اعاده حقوق زناشوییشده است، زن می

 .(034تا: بی پیرعلی،

پیرامون نشوز مرد و خودداری از پرداخت نفقه به زن در قانون مدنی نیز سخن به میان آمده 

تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه می زن»قانون مدنی: 0000است. ماده

ر را به دادن آن محکوم خواهد رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوه

 .(464تا: )ناصرزاده، بی«کرد

که اسالم در این مرحله به آن است  آید دست می بهاز مجموع بحث نشوز مرد  ای که نتیجه

تر از مرد است برخواسته و حاکم شرع را در هر زمان  لحاظ قدرت بدنی ضعیفحمایت زن که از 

حامی زن قرار داده است تا در صورت ظلم و تعدی شوهر اقتدار حاکم مانع ظلم و ستم، بر زن 

تواند بخشش  شود. اما اگر زن به میل خویش از برخی از حقوق خویش صرفه نظر کرد شوهر می

ذشت زن از برخی حقوقش بر شوهر گناهی نیست که آن بخشش زن را بپذیرد و در صورت گ

 .(445تا: زندگی خود ادامه دهند) نیک، بی زن را بپذیرد و با صلح و گذشت به
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اگر زن به خاطر جلب نظر شوهر و طلب میل او از »فرمایند:  مذکور می  فقها نیز براساس آیه

د پس اگر شوهری قصد طالق دادن برخی حقوقش صرفه نظر کند شوهر می تواند آن را بپذیر

گذرد بر مرد گناهی نیست زن خود را داشت و زن با خواست خود از بعضی از حقوق خویش می

 (.0/463 :تابی )نجفی،که آن را بپذیرد و او را طالق ندهد و به اینگونه با هم مصالحه کنند

فقها و حتی بین عوام اما آنچه که از معنای لغوی و به خصوص اصطالح کاربردی نشوز بین  

شود در ارتباط مستقیم با واژه تمکین است؛ بنابراین برای فهم بهتر این معنا  مردم برداشت می

 پردازیم: ی به تعاریف این کلمه مینگاه

 معنای لغوی و اصطالحی تمکین-0-4

بهره  آید. تمکین از چیزی یعنی؛ قادر شدن و قدرت یافتن والتمکین از) مَکّنَ، یُمَکّنُ( می

(. التمکین به معنای )التثبیت( آمده، یعنی شخص 080: 0864برداری از آن چیز است)قلجعی، 

که زوجه شوهر خود را در اموراتی از قبیل را متمکن و توانا قرار دادن )التمکین الزوج( یعنی آن

 . (843: 0805)فتح اهلل، جماع و استمتاعات دیگر تمکین و اطاعت نماید

( و تن در دادن نیز 147/ 0تا: به معنی قدرت و سلطنت دادن)بستانی، بیتمکین در لغت 

و در اصطالح عرفی آن را به معنای اطاعت کردن و  (8/887: 0184)امامی،آمده است

 (.14تا:دانند)مسکنی، بیفرمانبرداری زن از شوهرش می

م انجام بعضی از با توجه به آنچه که از آیات قرآن به دست آمد؛ شارع به صورت مستقیم عد

کند؛ ولی در بعضی از اعمال دیگر که بعضی فقها هم وظایف توسط زوجین را نشوز معرفی می

به آن اشاره و یا به صورت کلی بیان کرده اند؛ جای بحث است. این نگرش کلی؛ برخی فقها و 

 اند:حقوق دانان نیز تمکین را به دو دسته عام و خاص تقسیم کرده

 متمکین عا-0-4-0

حسن معاشرت زن با شوهر خود و اطاعت از او در امور مربوط به زناشویی و حسن معاشرت 

نیز شامل اطاعت زن از شوهر و خوش رفتاری و خوش رویی زن نسبت به او، رعایت نظافت و 

گونه که مقتضای زمان، مکان و موقعیت خانوادگی آنان است و خارج آرایش خود برای شوهر آن

که شوهر معین کرده و یا زن آن را طبق حق مکان انتخاب کرده مگر در موارد  نشدن از منزلی

چه پدر و مادر و یا اوالد او باشند، معینی؛ بنابراین رفتن زن به منزل خویشاوندان خود، اگر

احتیاج به اجازه شوهر دارد، هم چنین مراوده کردن با اشخاص دیگر نیازمند چنین اجازه ای 

 است)همان(.
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ریاست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده او در »نیز تمکین عام را به معنای برخی 

 (.011: 0147دانند)کاتوزیان،می« تربیت فرزندان و اداره مالی و اخالقی خانواده است

گوید: من معتقدم اگر زوجه در فطرت تندخو و با تمام مردم حتی پدر محمد جواد مغنیه می

شود، اما اگر در طبیعت چنین نباشد و با همه ناشزه شمرده نمی و مادرش همین طور باشد

ناشزه است و مستحق نفقه هم مردم جز با شوهر خود حسن معاشرت دارد آن زن 

 (.447: 0101باشد)مغنیه،  نمی

ه به این موارد، نظر محققانی چون عالمه حلی در رابطه با نشوز زن همان تمکین عام باتوجّ

 تری در وظایف واجب زوجه است.زئیات گستردهباشد که دارای جمی

 تمکین خاص-0-4-4

مغنیه، «)های مشروع اوست ی جنسی زن و شوهر و پاسخ دادن به خواسته ناظر به رابطه»

تمکین خاص عبارت است از: نزدیکی جنسی با شوهر که زن باید همیشه »( و یا 447: 0101

گردد و یا مانع شرعی داشته یکی موجب زیان او برای آن آماده باشد مگرآن که بیمار بوده و نزد

 (.887تا: بی )امامی،«باشد

های جا نیز برای اینکه نشوز زن را در تمکین خاص، محدود بدانیم؛ نیاز به بررسی در این

 باشد.بیشتری دارد که خارج از حوزه این مقاله می

 رابطه تمکین و نشوز -0-4-1

تب خواهد شد که نکاحی به طور صحیح واقع شده باشد تمکین زمانی بر زوجین متر مسأَله

و نشوز هنگامی حادث خواهد شد که این تمکین به طور صحیح صورت نگیرد؛ پس این واژگان 

ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند: وقوع نکاح به طور صحیح= وجوب تمکین و قصور تمکین= 

 (.45: 0143ایجاد نشوز )مسکنی، 

ن در دادن به اموری که از سوی شارع یا عرف یا عقل الزم گشته، اگر تمکین به معنای ت

باشد و در صورتی که نشوز، به معنای عامش به هر گونه کراهت، انزجار و سرباز زدن از وظایف 

واجب یا غیر آن گفته شود، رابطه تمکین و نشوز، رابطه و نسبت ملکه و عدم ملکه خواهد بود، 

تن در دادن به وظایف زناشویی باشد، در مقابل آن نشوز خاص، در صورتی که مراد از تمکین، 

 (.84: 0136وظیفه قرار خواهد داشت)صادقی، به معنای سرباز زدن از این
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برای اینکه مراد شارع از نشوز را در رابطه با تمکین عام یا خاص بشناسیم، الزم است حقوق 

 و دامنه وجوب تکالیف، بررسی شوند:زوجین در میزان 

 حقوق زوجین-0-1

ی حقوق و  ای است مشروع بین دو انسان و طبعاً این رابطه پدید آورنده ازدواج ایجاد رابطه

هاست که زوجین باید بدانند هرکدام بر دیگری حقی دارد و باید با حقوق و وظایف  ولیتؤمس

شوز که نیکدیگر آشنا باشند چون اگر این حقوق رعایت نشود نشوز محقّق خواهد شد و زمانی

سازد.  کند و امکان دوام روابط خانوادگی را اندک می محقق شود زوجین را از یکدیگر دور می

یابدکه مهم است بدانیم؛ آیا این حقوقی مرد پس از ازدواج نسبت به زن، به حقوقی دست می

که به آنها اشاره می شود جزء وظایف الزامی زوجین است که ترک آن منجر به نشوز زوج یا 

شود و یا جزء وظایفی و اعمالی است که بقا و استحکام کانون خانواده را به دنبال دارد میزوجه 

های و در صورت ترک آن، فرد فقط در نزد شارع خطاکار است. در اینجا فقط به بارزترین حقوق

شود تا فقط مشخص شود حقوقی که در نشوز مطرح است مطرح بین زوجین، پرداخته می

 باشد.ت و یا نه عرفی و اجماعی میامنه خاصی اسموردی و دارای د

 حقوق مرد بر زن-0-1-0

 حق استمتاع -الف

زنان شما محل بذر (.»441بقره: «)شِئْتُمْ  نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَّکُمْ فَأْتُواْ حَرْثَکُمْ أَنىَ»فرماید:قرآن می

 «. نیدافشانی شما هستند پس هر زمان که بخواهید می توانید با آنها آمیزش ک

طبق این آیه از قرآن شوهر حق دارد هر زمان که بخواهد از همسر خویش بهره ببرد، مگر 

تری داشته باشد. که این مسائل زن مانع شرعی )حیض، احرام، اعتکاف، روزه و...( یا وظیفه مهم

 شود:توسط آیاتی این چنینی مقید می

فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِی الْمَحِیضِ وَ ال تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى  وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذىً»

از تو، در باره خون حیض سؤال ( »444بقره: «) یَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللَّه

گیرى  نان کنارهرو در حالت قاعدگى، از آاى است؛ از این چیز زیانبار و آلوده»کنند، بگو:  مى

کنید! و با آنها نزدیکى ننماید، تا پاک شوند! و هنگامى که پاک شدند، از طریقى که خدا به شما 

 « فرمان داده، با آنها آمیزش کنید!
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 حق اطاعت -ب

ی اگر از شما پیروی کردند، راه(. »48نساء: «)فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَیهِنَّ سَبِیال »طبق آیه: 

بهترین )صل اهلل علیه و آله و سلّم( در معرفی مبر اسالم سخن پیا«. برای تعدّی بر آنها مجویید

که از بهترین زنان شما...  به درستی»« اَلّتی تَسمَعُ قَولَهُ وَ تُطیعُ امرَهُ ... اِنَّ مِن خَیرِنِسائِکُم»:زن

 (.447: 0176)بابازاده، «زنی است که حرف همسرش را گوش کند و فرمان او را اطاعت کند

کند و کند و او را آزار و اذیت نمیزن بزرگ وخوشبخت زنی است که همسرش را اکرام می 

 .(451/ 061: 0861کند)مجلسی، در تمام حال از او اطاعت می

توان از این آیه و روایاتی این چنینی امر شارع به اطاعت زن از شوهر را برداشت نمود. اما می

بیان شد، حکم آیه مربوط به شؤون زوجیت و کیفیت  0ه در تفصیل این آیهطور ک همان

شود را در این معاشرت منزلی است؛ پس اگر وجوب اطاعتی که ترک آن منجر به نشوز زن می

لَا طَاعَة لِمَخْلُوقٍ »بایست محدوده بدانیم، باز این امر را به صورت کامالً مطلق نیست؛ چرا که می

-هیچ مخلوقی در فرمانی که به معصیت خدا می( »005)نهج البالغه:کلمه « الِقِفی معصیته الْخَ

 «.دهد، نباید اطاعت شود؛ را پیوسته در تمام شؤون زندگی حفظ کنیم

 اظهار زینت -ج

...«   لَّا لِبُعُولَتِهِنَزِینَتَهُنَّ إِ  وَ ال یُبْدِین وَ لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا..»... فرماید: قرآن می

 .(10)نور: 

( از جمله وظایف زن را، اظهار زینت برای همسر 00: 0136افراد زیادی در آثار خود )اکبری، 

کنند. کنند و حتی بعضی قید وجوب را برای آن بیان میمعرفی کرده و به این آیه استشهاد می

خورد در رابطه با حجاب و مقدار ه چشم میاما آنچه که در این آیه با توجه به صدر و ذیل آن ب

 توان نکاتی هم در این زمینه برداشت کرد.پوشش بانوان است که البته می

زینت »به معناى اظهار است و مراد از « ابداء» کلمه« وَ ال یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها»

بیل گوشواره و دست بند حرام نیست، پس ، مواضع زینت است، زیرا اظهار خود زینت از ق«زنان

... أَوْ بَنِی   وَ ال یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ. » مراد از اظهار زینت، اظهار محل آنها است

اى که قرآن از آنها نام برده  به معناى شوهران است. طوایف هفتگانه« بعولة»کلمه  -«أَخَواتِهِنَّ

هاى  بى هستند و اجداد شوهران حکمشان حکم پدران ایشان، نوههاى نسبى و سب محرم

                                                 
 اجعه شود.به قسمت نشوز در قرآن مر .0
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و زنان را اضافه کرد به « نسائهن»شوهران حکمشان حکم فرزندان ایشان است. و اینکه فرمود: 

زنان مؤمنین است که جایز نیست « نساء»ضمیر زنان، براى اشاره به این معنا بوده که مراد از 

 (.050/ 05: 0101برهنه کنند)طباطبایی، خود را در برابر زنان غیر مؤمن 

باشد، پس در اینجا موضوع اظهار زینت برای همسر موردی غیر از تکالیف واجب زوجه می

روایاتی که در این زمینه وجود دارد به اهمیت این موضوع در استحکام بنیان خانواده اشاره 

 کند و بیشتر جنبه تاکیدی دارند نه وجوبی!می

وَ علیها أَنْ تتطیّبُ بأطیب طیبها »می فرمایند: )صل اهلل علیه وآله وسلّم( سالم پیامبر گرامی ا

)حرعاملی، « وَ تَلْبَسَ أَحْسَنَ ثیابَها وَ تَزَیّنَ بِأَحْسَنِ زینَتَها وَ تَعْرِضَ نَفْسَهَا علیهِ غُدْوَةً وَ عَشِیَّةً

طرها خوشبو نمایید و به بهترین (. بر زن الزم است که خود را با خوشبوترین ع400/ 08تا:  بی

های خود را بپوشد و بامدادان و شامگاهان خود را برای شوهر  وجه آرایش کند و بهترین لباس

 آماده کند.

 مرد پاسداری از حقوق و اسرار -د

)نساء: «  فَالصَّلِحَتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ» فرماید: باره می قرآن کریم در این

و زنان صالح آنها هستند که متواضعند و در غیاب )همسر خود( اسرار و حقوق او را در ( »18

 «.کنندمقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده پاسداری می

این آیه که پیشتر توضیحات آن را دادیم، به ویژگی زنان صالح در مقابل زنان ناشزه اشاره 

باشد اما از ها حفظ اسرار و حقوق همسران توسط زنان مییژگیکند؛ که یکی از این ومی

 انجام ندادن که را داری باشد؛ این حفظ و امانتزوجیت می آنجایی که حکم مربوط به مسائل

توان فقط در این زمینه دانست؛ که البته برای گسترش آن به می شود،، منجر به نشوز میآن

لیل دیگری هستیم که آنها را جز تکالیف نشوزی قلمداد سایر وظایف هر چند واجب؛ نیازمند د

 کنیم.

 هداشتن عدّ نگه -ه

اگر ( »83)احزاب: « فَمَا لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونها»  ده است:خداوند در قرآن کریم آور

 «.ای برای شما بر آنها نیست هزن را پیش از همبستر شدن طالق دادید، عدّ

ه نگه داشتن زن پس از وفات شوهر یا شود که عدّاستفاده می« علیهنّ»و « کمل»از تعبیر 

شود. منشأ این حق آن است که امکان دارد زن باردار طالق نوعی حق برای مرد شمرده می

ه و ازدواج با مرد دیگر سبب شود وضع فرزند نامشخص شود. در نتیجه حق مرد باشد، ترک عدّ
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دهد که اگر نابخردانه از  ه، فرصتی به مرد و زن میه نگه داشتن عدّک پایمال شود گذشته از این

 (.086تا: بی زاده، ر و بازگشت وجود داشته باشد)حسیناند، مجالی برای تجدید نظهم جدا شده

حق آمادگی برای ازدواج با زن مطلقه را دارد، اما شوهر زن در زمان عده با اینکه ردی هر ف

دارد که به زن رجوع کند، اما با این شرط که قصد اصالح داشته مطلّقه احق است، اولویت 

باشند. پس اگر قصد اصالح نداشته باشد و یا قصد اضرار داشته باشند باید رجوع ساقط شود و 

 (.084/ 4: 0154 آید)طالقانی،ه زن به سریا حاکم دخالت کند و مانع رجوع مرد شود تا عدّ

حقوقی که منجر  ه دارند جزوه نگواجب شده است که عدّاما این حق و تکلیفی که بر زنان 

 در اینجا نشوز رخ داده که طالق صورت گرفته است. شود نیست؛ چرا که احتماالًبه نشوز می

 تکریم شوهر احترام و -و

هر زنی که شوهر خود را آزار دهد و او را اندوهگین »حضرت صادق )علیه السالم( فرمودند: 

دور است و هر زنی که به شوهر خود احترام گذارد و او را آزار ندهد و کند از رحمت خداوند 

 (.151/ 061: 0861فرمانبردارش باشد خوشبخت و رستگار است)مجلسی،

احترام و بزرگداشت همسر توسط زوجه یکی از مواردی بود که فقها در بحث نشوز به آن 

جود دارد، اما با توجه به محتوا و بیان اشاره کرده بودند. در این رابطه احادیثی این چنینی نیز و

توان گفت، عدم شود نیست، اما میمطلب، این مورد جزء تکالیفی که منجر به نشوز مستقیم می

احترام و محبت و اظهار عواطف زن نسبت به »رعایت این مورد زمینه ساز نشوز است. چرا که

وهر نسبت به همسر خویش شوهر یک نیاز روانی و روحی و عامل عالقه و محبت بیشتر ش

 (.001تا: )اکبری، بی« است

 حقوق زن بر مرد-0-1-4

زنان نیز همانند مردان در زندگی مشترک دارای حقوقی هستند که بعضی از این حقوق جزو 

 رو در گردد، از اینجر به نشوز آنها میوظایف واجبی است که رعایت نکردن آنها از سوی زوج من

 :شودترین حقوق زوجه بررسی میگونه تکالیف، مهمادامه برای شناخت این

 مهریه -الف

« نحلة»(، 8نساء: «) صِداق»کلمه )مَهریه( یا )مَهر( در قرآن کریم نیامده اما از کلماتی نظیر 

( استفاده شده است. مهریه از نظر کمی و 48 نساء:«)اجر»و  (417)بقره: « فریضة»)همان(، 

مهری که پیامبر  -« مهر السنة»د مستحب است که مقدار آن از زیادی محدودیتی ندارد، هرچن
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عاملی، افزون نباشد) -پانصد درهم-ر داد کابین زنان خود قراسلّم(  آله و )صل اهلل علیه واسالم 

 (.188/ 5تا: بی

مرد   هدهای واجب بر ع نجام عقد ازدواج، به عنوان وظیفهای است که به مجرد ا مهریه هدیه

شود این است که آیا عدم پرداخت مهریه در که در اینجا مطرح می د، اما پرسشیگیرقرار می

شود یا خیر؟ طبق آنچه که از رسائل عملیه و استفتائات  صورت مطالبه زن موجب نشوز مرد می

شود و فقط آید، پرداخت نکردن مهریه موجب ناشز شدن مرد نمیمراجع تقلید به دست می

تواند از تمکین البه مهریه کند و مرد امتناع ورزد، زوجه میزوجه اگر قبل از دخول مط

خودداری نماید. پس این مورد جزء تکالیف واجب زوج است، اما عدم انجام آن منجر به نشوز او 

 شود.نمی

 خوابگی و زناشویی حق هم -ب

ةِ أَشهُرٍ فَإِن فَاءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لِّلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِن نِّسَائهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَ»ده است: قرآن کریم آور 

 (.447و440)بقره:« رَّحِیم

کنند که با آنها، آمیزش جنسى  نمایند ]سوگند یاد مى مى« ایالء»کسانى که زنان خود را »

ننمایند،[ حق دارند چهار ماه انتظار بکشند. )و در ضمن این چهار ماه، وضع خود را با همسر 

( بازگشت کنند، )چیزى ، روشن سازند.( اگر )در این فرصتمه زندگى یا طالقخویش، از نظر ادا

 «.بر آنها نیست؛ زیرا( خداوند، آمرزنده و مهربان است

که زن خود را رها  ای اعتنایی کند به گونه ی بیخوابمرد نباید به همسر خویش از نظر هم

ماه، یک بار است، ولی اگر نیاز ثمر ببیند. حق آمیزش برای زن، دست کم هر چهار  شمرده و بی

ت چهارماه انتظار بیشتری داشت در کمتر از چهار ماه باید با او همبستر شود. در آیه ایالء مدّ

برای مردی که سوگند یاد کرده با زن خود آمیزش نکند، تعیین کرده که در ضمن این چهار 

زنش را طالق دهد یا به ماه باید مرد وضع خود را با همسرش روشن کند که آیا می خواهد 

زندگی ادامه دهد؟ تعیین این ضرب االجل از آن جهت است که آمیزش جنسی به صورت 

واجب شرعی در هر چهار ماه الزم است. در آیاتی از نگهداری زن و ادامه زندگی سخن به میان 

وال »(، 05)طالق: « فأمسکوهنَّ بمعروفٍ» ( یا 443بقره: «) فإمساکُ بمعروف»آمده است مانند ؛

 (.410)بقره:« تمسکوهنَّ ضراراً 

که به « معروف»ه به کلمه با توجّ به رجوع پس از طالق منوط است، امّاهرچند باال آیات     

ده اند، ی زندگی است فقیهان در مسائل زناشویی به این آیات استدالل کر شایسته  معنای ادامه



 57 از منظر فقه امامیه« نشوز»بررسی معنایی واژه 

 

 

( است؛ زن 188تا: بی )میرداماد،« عنّین»مرد که اگر ثابت شد از جمله شیخ طوسی اعتقاد دارد 

توان گفت برای حق فسخ نکاح را دارد و دلیل این مطلب را همین آیات قرار داده است، پس می

زن هم به نحوی تمکین از جانب مرد قرار داده شده است )که البته در زمان با هم تفاوت دارند( 

 اهم آوردن مقدمات طالق را در پی دارد.که رعایت نکردن آن از جانب مرد نشوز و یا فر

 نفقه  -ج

 امامیهفقهای اسالمی، شامل   ای است که مورد اجماع تماماصل وجوب نفقه مسأَله

که  ( قرار گرفته است، اما برای این473تا: بی ( و عامه )ابوزهره،001/ 4: 0868)طباطبایی، 

شود؛ بعضی از این ر به نشوز مرد میآن منج نکردن رعایتم این حق جزو تکالیفی است که بینی

 شود:مستندات در ادامه بررسی می

جا  همان( »0طالق: «)أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنتُم مِّن وُجْدِکُمْ وَ لَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُواْ عَلَیهِنّ»

ان مرسانید که سکونت دارید، به قدر استطاعت خویش آنان را جای دهید و به آنان آسیب و زی

 «. تا عرصه را بر آنان تنگ کنید

)بر وزن حکم( به معنى توانایى و تمکّن است، بعضى از مفسّران تفسیرهاى دیگرى « وجد»

گوید:  گردد، راغب نیز در مفردات مى اند که در نتیجه به همین معنى باز مى براى آن ذکر کرده

قدار توانایى و به اندازه غناى خود مسکن مفهومش این است که به م« مِنْ وُجْدِکُمْ»تعبیر به

 مناسب براى زنان مطلقه در نظر بگیرید.

عهده شوهر است بقیه نفقات نیز بر عهده او خواهد بود دنباله طبیعى است آنجا که مسکن بر

/ 48گوید نیز شاهد این مدعا است)مکارم شیرازی،  زنان باردار سخن مى« نفقه»آیه که درباره 

وَ عَلىَ المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتهُنَّ بِالمْعْرُوفِ لَا »توان استناد کرد به آیه: ن میچنی ( و هم447

عهده مرد است، آنها )مادران( به طور شایسته، بروخوراک و پوشاک « »تُکلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَ

 «.شود ف نمیش مکلّکس مگر به قدر وُسع هیچ

دهد که پدران در مورد لباس و غذاى مادر،  طور شایسته( نشان مى )به «معروف»توصیف به 

باید آنچه شایسته و متعارف و مناسب حال او است را در نظر بگیرند، نه سختگیرى کنند و نه 

ف نیست بیش از مقدار توانایى خود را هیچ کس موظّ» فرماید: اسراف. براى توضیح بیشتر مى

إِلَّا وُسْعَها(. بنا بر این هر پدرى به اندازه توانایى خود وظیفه دارد،  )ال تُکَلَّفُ نَفْسٌ« انجام دهد



 0135ـی(. سال اول. شماره دوم. بهار و تابستان نب ـاسهای علوم اسالمی)ی دوفصلنامه تخصّصی پژوهش 54

  

 

اند، بعضى به عنوان تفسیر حکم سابق،  بعضى این جمله را به منزله علت براى اصل حکم دانسته

 (.044/ 4) مکارم شیرازی است( )و هر دو در نتیجه یکى

تکالیف خاصی  ندادن انجام را در قبالِ نساء که نشوز مرد سوره سی و چهارمه به آیه با توجّ

شود و این دو آیه که از تکالیف اصلی مرد در مقابل همسر،  ر مینسبت به همسرش متذکّ

آید که عدم پرداخت نفقه بدون داشتن هیچ عذری میکند؛ چنین برخت نفقه را بیان میپردا

سی نیز به آن پرداخته ، قانون اساه به اهمیت موضوعشود. با توجّموجب ناشز شدن مرد می

 است.

نفقه عبارت است از:  »موضوع نفقه چنین تعیین شده است: قانون مدنی  0067طبق اصل 

مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در 

: 0144دنی،)م« صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء

باشد این است که نفقه با عقد دائم و تمکین  ه قابل ذکر می(. اما از جمله نکاتی که در نفق48

تواند نفقه خود را شود؛ اگر زنی ناشزه شود و یا تمکین ننماید نمی کردن زن، بر مرد واجب می

ن خودداری تواند از تمکین کردمطالبه کند؛ اما اگر پیش از دخول، مطالبه مهریه کند، می

 ورزد؛ اما در اینجا چون تمکین صورت نگرفته حق نفقه ندارد.

 

 

 نتیجه

اسالم برای استحکام بنیان ملکوتی خانواده، قوانینی مقرر کرده و زن و شوهر را به رعایت آن 

سفارش نموده است. عمل نکردن زوجین به وظایف زناشویی و زیر پاگذاشتن مقررات شرعی در 

 شود.  سازد و مایه ناسازگاری و اختالف می ان خانواده را متزلزل میزندگی مشترک، بنی

رود  شود درباره مرد یا زنی به کار می ناسازگاری که در اصطالح فقه از آن به )نشوز( تعبیر می

دارد و کنند. زیرا هریک از زن و مرد در قبال دیگری وظایفی  که حقوق زناشویی را مراعات نمی

ه داشته است، و از آنجایی که آیات قرآن به نشوز هر دو فرد توجّ ی داردهرکدام بر دیگری حق

شوز زن و مرد و توان نشوز را منحصر در وظایف زن دانست. اما آنچه که فقها در رابطه با ن نمی

ه به اهمیت موضوع نیازمند یک هایی باهم دارد که با توجّدارند؛ تفاوت تعریف آن بیان می

 هستیم.بررسی دقیق و مستند 
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ه به آنچه که از بررسی رابطه بین نشوز، تمکین و حقوق به دست آمد، تعریفی که باتوجّ

تر است؛ چرا که در بررسی آیات و روایات کند به واقعیت نزدیکصاحب جواهر از نشوز بیان می

به این رسیدیم که زوجین پس از عقد نکاح دائم وظایف و حقوقی را نسبت به هم به دست 

د که بعضی از آنها جزو سفارشات و تأکیدات دین اسالم برای داشتن زندگی موفق و آورن می

مستحکم است. اما بعضی دیگر به خاطر اهمیت بسیار باالی آنها جزو امور شرعی واجب قرار 

اموری که عدم انجام آن از  -0شوند: گیرند که این امور واجب خود به دو دسته تقسیم میمی

اموری که تخطی از آنها، گناه  -4شود. منجر به نشوز طرف مقابل میسوی یکی از زوجین 

 تواند زمینه ایجاد نشوز را فراهم کند.محسوب شده و می

های شوهر را که ارتباطی با کامجویی  گر زنی کارهای منزل را انجام ندهد و خواستهبنابراین ا

کردن منزل، خیاطی، آشپزی و... حتی  شود، مثل اینکه از جارو از او ندارد، بر نیاورد، ناشزه نمی

آب به دست شوهر دادن و رختخواب پهن کردن خودداری ورزد، مرد نیز حق ندارد زن را به 

که نشوز زن در رابطه با تمکین جنسی، امانت داری او گونه خدمات مجبور سازد. چراانجام این

: نفقه، همخوابی واجب و مانند در این رابطه است. اما نشوز مرد با نپرداختن حقوق واجبی مثل

آید. پس رعایت نکردن در پرداختن حقوقی مثل مهریه و یا حسن معاشرت با   آن به وجود می

زوجه و خانواده اش و از این قبیل موارد هرچند ممکن است گناه و عصیان باشد اما جزو اموری 

 که منجر به نشوز مرد می شود، نیست. 
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 1مليحه قايني

 
 مردان و زنان  های طالق بر آسیببررسی 

 

 چکیده
که همواره طوریه ب عصار و جوامع امری مقدس بوده استازدواج و نهاد خانواده در تمام ا

 نیز در تمام ادیان گرفت.قرار می بیشتری پیوند و انسجام خانواده در جامعه مورد حمایت
گرفته شده  تر رو ازدواج همواره راحت از این .داردکید قرار أمورد ت فرخندهری عنوان امه ازدواج ب
 ممکن بوده است. نا زوجین از یکدیگر بسیار سخت و گاهی که طالقدر حالی

های  های امروزی با چالشدهد که خانوادهمطالعه خانواده در جوامع امروزی نشان می       
-خشونت خانوادگی و طالق نمونه همسرآزاری، کودک آزاری، رو هستند؛ هبفراوانی در درون رو

شناسی همین مسائل است که آسیب های امروزی است.های خانوادههای متداولی از آسیب
ترین مسائل خانواده در طالق یکی از متداول و سازدخانواده را در عصر حاضر ضروری می

است اما با گسترده شدن زندگی  اگرچه طالق یک ناهنجاری اجتماعی ،جوامع امروزی است
در میان جوانان بیش  ویژه بهآن  تفاقااز طالق و مدیریت اتّ پسشهری لزوم پرداختن به مسائل 

عتقدند احساساتی نظیر شناسان اجتماعی م شناسان و روان شود. آسیب از پیش احساس می
 که است مشکالتی …س، افسردگی، کاهش اعتماد به نفس، اعتیاد، فساد اخالقی وأی ،ناامیدی
 .اند   هه زندگی مشترک خود را از دست دادهایی بیایید کزوج سراغ به طالق ازپس  است ممکن

ای خانه روش تحقیق در این مقاله، توصیفی است که با استفاده از مطالعات کتاب     
 دهد. های طالق را مورد بررسی قرار می آسیب

 
 

  :اژگان کلیدیو

 .امدهای طالق، بحران طالق، پیهای طالق طالق، زوجین، آسیب

 

 

 مقدمه

پیوند و انسجام جهت  دوران و ادیان گوناگون بهدر تمام  از دیربازازدواج معموالً امر مقدّس 

که گرفته شده در حالی تر رو همواره راحتاز این است بوده مورد حمایت ها در جامعه  وادهخان
                                                 

 .آموخته سطح دو مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( . دانش 0
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که هنوز طالق در ای گونه هب مکن بوده استمنای از یکدیگر بسیار سخت و گاه ی زوجینیجدا

 شد. های اخیر غیر قانونی محسوب میبرخی از جوامع تا سال

آن بر روی تمام افراد از قبیل)افسردگی، ناتوانی در  ه به معضل بزرگ طالق و اثرهایباتوجّ

فانه در های اجتماعی است که متأسانگیزترین پدیدهتحمل مشکالت و..( طالق در زمره غم

 کشور ما آمار طالق در حال افزایش است.

عواقب  ،دنشومی جداوسیله طالق از هم ه که ب هاییخانوادهگسستگی ایجاد شده در 

 اطرافیان و در نهایت جامعه به همراه دارد. فرزندان، نامناسبی برای زوجین و بخصوص زن،

در این تحقیق به بررسی علل  .دکید دارأبرآن تحاضر مقاله  است که ایلهأمس همین موضوع،

رود مردان پس از طالق از آسیب  گمان میشود.  های پس از آن اشاره می مؤثّر بر طالق و آسیب

 برند. بیشتری رنج می

شناسی اجتماعی خانواده و  جامعه نوشته جی گود ویلیام، آسیبهایی چون خانواده و  کتاب

واقعیت و عوامل طالق اثر باقر طالق نوشته محمدحسین فرجاد، پژوهشی در شناخت 

 اند.های طالق پرداخته امل و آسیبساروخانی و... به بررسی عو
   

 طالق و تعریف آن  -0

یعنی ، و در اصطالح( 864: 0145،آذرنوش) در لغت، به معنای رها کردن و آزاد کردن طالق

-اخالل در بنیانطالق نوعی جدایی و »توان گفت: می. گسستن پیوند ازدواج با لفظی مخصوص

 –هم راه لوازم آن  -که منجر به جدایی همیشگی  باشدمیاساسی خانواده  های

 .(173 :0147)محقق داماد،«شود می

شود که مطرح می  های اجتماعی آسیب  در جامعه امروز به عنوان یکی از پدیده طالق 

تر شدن دارد که با پیچیده …ر تغییر و تحوالت گوناگون فرهنگی، اجتماعی، زیستی وریشه د

ه به این که طالق در گذشته نزد مردم، به زندگی امروز، سطح آن نیز شدت یافته است با توجّ

وان نطالق به ع است. شده آور تلقی می ح و در عین حال وحشتعنوان یک امر مذموم و قبی

 حل رایج واغلب راه را طالقهای حیات انسانی است.  هترین پدیدمهم از له اجتماعی یکیأمس

اختالل  زناشویی و زندگی، قطع پیوند ساختار شوهر، فروریختن، زن ونداشتن سازش  ،قانونی

گاهى طالق تنها راه منطقى براى حل مشکل به نظر  اند.ارتباط والدین بافرزندان تعریف کرده

  .(48: 0171گواهی،)رسد مى

 

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=272
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 مبغوضیت طالق در اسالم -4

در اسالم، پیوند مقدسی است که برای آرامش روح و جسم بشر، الزم و پیوند زناشویی 

ضروری است. قرآن کریم در آیات بسیاری به ازدواج فرمان داده و پیامبر اسالم نیز بسیار بر آن 

حذر بر تن به ازدواج ندهند،تأکید کرده و مسلمانان را از این که به خاطر ترس از فقر و نداری، 

عز و جل، ان اهلل عز و جل یقول: -من ترک التزویج مخافة الفقر فقد اساء الظن باهلل» دارند.می

به لطف خداوند   هرکس از ترس فقر ازدواج نکند نسبت؛ «یکونوا فقراء یغنهم اهلل من فضلهان »

باشند خداوند از فضل و کرم خود فرماید: اگر آنان فقیر  بدگمان شده است. چرا که خداوند مى

 .(150 /1، 0801)محمدبن بابویه قمی شیخ صدوق، کند بى نیازشان مى

باشد و برای ثبات آن تأکید فراوان گونه که در اسالم، ازدواج امری مقدس و پسندیده می ن هما

 شده است، طالق امری ناپسند و نامقدس است که برای جلوگیری از آن از هر وسیله ممکن

ها و امری که خشم ترین حاللاستفاده شده و از آن در کلمات شارع مقدس، به عنوان مبغوض

ما من شی ء مما احلّه »خدا را به دنبال دارد، تعبیر شده است. امام صادق علیه السالم فرمودند:

 (.587: 0176محمدی ری شهری،«)جل ابغض الیه من الطالق...اهلل عزّو

متعال آن را حالل قرار داده است، نزد او منفورتر و ناپسندتر از  هیچ چیز از آنچه خداوند

در اسالم، هیچ »فرموده است: )صلی اهلل علیه و آله و سلم(حضرت رسول در سخنی  طالق نیست.

ای نیست که با جدایی و طالق خراب شود.  تر از خانه تر و نکوهیدهچیز نزد خداوند، مبغوض

رش دهد، عزار است و هنگامی که طالق رخ میآورند، بیوی میخداوند از کسانی که به طالق ر

 .«آیدمیخداوند به لرزه در

 (184: 0144)محمدی ری شهر،«ما أحَلَّ اللّه ُ شیئا أبغَضَ إلَیهِ مِن الطَّالقِ»

رتر از طالق باشد، خداوند چیزى را که نزد او منفو» :محمد( صلى اهلل علیه و آله)پیامبر خدا 

 .(4/407: 0805حرعاملی،«)تحالل نکرده اس

عنوان یک دین همه بعدی و مترقی، طالق را جایز شمرده است؛ اما آن را اسالم به

آید و آن این که اگر طالق تا شمرد. در اینجا یک سؤال مهم پیش میترین حالل می مبغوض

زه مبغوض است، که خداوند مرد طالق دهنده را دوست ندارد، پس چرا اسالم آن را این اندا

داد و تحریم نکرده است. به عبارت دیگر، آیا بهتر نبود که اسالم برای طالق شرایطی قرار می

داد؟ چون طالق مشروط بود، قهراً جنبه تنها در صورت وجود آن شرایط، به مرد اجازه طالق می

« ها نزد خدا طالق است.ترین حاللمبغوض»اساساً معنی این جمله که:  کرد.یقضایی پیدا م

اگر طالق حالل است، نباید مبغوض باشد، اگر مبغوض است، نباید حالل باشد.  چیست؟

http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/23011330


 05 های طالق بر مردان و زنان بررسی آسیب

 

 

های مبغوض بودن با حالل بودن ناسازگار است! اسالم از طرفی مرد طالق دهنده را زیر نگاه

خواهد زن را طالق و بیزاری دارد، از طرف دیگر وقتی که مرد میدهد و از اخشم آلود قرار می

 چرا؟ دهد،دهد، هیچ مانع قانونی در برابر او قرار نمی

جاست و همه رازها در همین نکته نهفته است. راز اصلی مطلب این این پرسش بسیار به

ن خاصی در است که زوجیت و زندگی زناشویی، یک علقه طبیعی است نه قراردادی، و قوانی

طبیعت برای او وضع شده است. پیمان ازدواج، بر خالف دیگر عقدهای اجتماعی، بر اساس یک 

 .(104و100: 0175)مرتضی مطهری،ش طبیعی از طرفین باید تنظیم شودخواه

ت و یگانگی است نه بر همکاری و رفاقت، قابل اجبار و الزام پیمانی که اساسش بر محبّ

دیگر همکاری کنند و توان دو نفر را ملزم ساخت که با یکانونی، مینیست. با زور و اجبار ق

پیمان همکاری خود را بر اساس عدالت محترم شمرده، سالیان دراز به همکاری خود ادامه 

دیگر را دوست داشته دهند؛ اما ممکن نیست، با زور و اجبار قانونی، دو نفر را وادار کرد که یک

اج، که اسالم قوانین خود را بر اساس آن وضع کرده است، این است مکانیزم طبیعی ازدو باشند.

که زن در منظومه خانوادگی محبوب و محترم باشد. بنابراین اگر به عللی زن از این مقام خود 

سقوط کرد و شعله محبت مرد، نسبت به او خاموش و مرد نسبت به او بی عالقه شد، پایه و 

؛ یعنی، یک اجتماع طبیعی، به حکم طبیعت از هم رکن اساسی خانوادگی خراب شده است

بیند اساس نگرد؛ ولی پس از آن که میپاشیده است. اسالم به چنین وضعی با نظر تأسف می

تواند از لحاظ قانونی، آن را یک امر باقی و زنده طبیعی این ازدواج متالشی شده است، نمی

برد که زندگی خانوادگی از ی به کار میها و تدابیر خاصبا این حال، اسالم کوشش فرض کند.

لحاظ طبیعی باقی بماند؛ یعنی، زن در مقام محبوبیت و مرد در مقام طلب و عالقه باقی بماند. 

های او را اشباع توصیه هایی مبنی بر این که زن حتماً باید خود را برای شوهر بیاراید و رغبت

کند، به او اظهار عشق و عالقه نماید، همه کند و از آن طرف مرد به زن خود محبت و مهربانی 

 پاشیدگی مصون و محفوظ بماند جتماعات خانوادگی از خطرات از همو همه برای این است که ا

 .(105 :0175)مطهری،

گویند: درست است که طالق آثار دانان میشناسان و حقوق با این حال، گروهی از جامعه

ای که صحنه زد و خورد و اختالف دائمی ، اما خانوادهنامطلوبی بر فرزندان و زن و شوهر دارد

بین زن و شوهر است، برای آن خانواده جهنمی بیش نیست و برای کودکان ایشان هم، محیط 

توانند با هم زندگی کنند و نامناسبی است. بنابراین اگر زن و مرد به این نتیجه رسیدند که نمی
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د از هم جدا شوند. این طرز فکر امروزه در بیشتر زندگی زناشویی آرامی را ادامه دهند، بای

 .(46: 0150 )عراقی،پذیرفته شده استکشورهای جهان 

 ای اجتماعی  طالق پدیده -1

ای های گوناگونی است: از یک جهت، پدیدهله طالق در حیات انسانی دارای جنبهأمس

شود و از جهت یبررسی م -به خصوص در بخش قانون مدنی  -حقوقی است که در علم حقوق 

را به عنوان یک واحد  (خانواده)تواند به این معنا که هم می ؛ای اقتصادی استدیگر، پدیده

و به  (مقدار درآمد خانواده)اقتصادی بر پای دارد و هم به این معنا که یک عامل اقتصادی مانند 

های اجتماعی هطالق از جمله پدید .شودموجب از هم گسیختگی خانواده می (فقر)طور کلی، 

ثیرات حتی ناگوارتری أبلکه ت ،ثیرات نامطلوبی به مطلقین وارد کردهأاست که وقوع آن نه تنها ت

 برای فرزندان، اطرافیان و حتی جامعه به همراه دارد.

 عوامل مؤثر  بر طالق  -1-0

ا که اند چرهای انجام شده عوامل متعدد و متفاوتی را برای ایجاد طالق بیان کردهبررسی 

تواند متفاوت باشد می ،افتدای که در آن اتفاق میعامل طالق با توجه به نوع جامعه و خانواده

با مطالعه طالق پی به پیچیدگی آن خواهد برد. بدین معنی که گاهی تنها یک عامل  هر فردی

ا دو توان دلیل بر طالق افراد دانست و گاهی نیز عوامل متعددی دست به دست هم داده ترا می

فرد پیوند زناشویی خود را با یکدیگر ادامه ندهند. در عین حال عوامل متعددی که باعث طالق 

شود اما به دالیلی زوجین به زندگی با ها مشاهده میشوند در بسیاری از خانوادهبین افراد می

 دهند. یکدیگر ادامه می

جوامع امروزی، اختالف  ساموئل کینگ ضمن بیان تحول خانواده و توضیح میزان طالق در

های مالی، اختالفات اخالقی،احساس نارضایی، های جنسی، کشمکشفرهنگی، ناسازگاری

عنوان عوامل مؤثر بر طالق بیان ه های داخلی را بها و ناسازگاریکشمکش ،تقصیر، ناراحتی

  .(000-003: 0181)ساموئل کینگ، کندمی

عد اجتماعی و فردی جای داد از عوامل در دو بُتوان از منظری میثر بر طالق را ؤعوامل م

اشتغال زنان،  ،ای، بیداریاجتماعی به توسعه شهرنشینی، صنعتی شدن، افزایش خانواده هسته

این عوامل مربوط به جامعه بوده  ،فقر اقتصادی اشاره کرد و انقالبات اجتماعی، بیکاری ،هابحران

امل فرد که به مشخصات فردی و روانی یکی از دو گذارد از عو و از بیرون بر افراد تأثیر می

توان سترونی و نداشتن اوالد ذکور، سن ازدواج،  می ،شودهمسر یا خانواده آنان مربوط می
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ه ه باید توجّالبتّ .(071: 0178تقوی،)تفاهم، خیانت و عشق ظاهری اشاره کرد نداشتناعتیاد، 

 دیگر متفاوت خواهد بود.ای به جامعه داشت که تأثیر این عوامل از جامعه

   پیامدهای طالق-1-4

 بوده و پیامدهای وخیمی برای افراد و جامعه بر« فاجعه»اند که طالق  بسیاری بر این عقیده

آید عمدتاً به عواقب که صحبت از طالق به میان می زمانی افرادجای خواهد گذاشت بیشتر 

ق زندگی زناشویی افراد از هم گسسته و که در نتیجه طالچرا نده دارناگوار و منفی طالق توجّ

شروع طالق از اختالف رود  گمان میرو خواهند شد.  های روباعضای خانواده با مشکالت عدیده

ت زمان زیادی له برای دو فردی که مدّأاین مس. بین زن و مرد و در نهایت جدایی بین آنها باشد

 شکالت زیادی را به همراه خواهد داشت.م .اندحتی صاحب فرزند شده اند وبا هم زندگی کرده

رو هستند احساس شکست و  هترین مشکلی که پدر و مادر پس از جدایی با آن روبمهم

این  .اندخود شده« بدبختی فرزندان»چون والدین بر این گمانند که ایشان مسبب  ؛ناکامی است

 ،اندر جدایی نداشتهاحساس گناه بدون استثنا در همه پدر و مادرها حتی آنان که سهمی د

 .(18: 0178ر،ب)تایشودمشاهده می

دهد که طالق عوارض روانی متعددی برای زوجین به همراه خواهد تحقیقات نشان می

علت اختالفات ه اند که بدرصد از زوجین اظهار داشته 76مثالً در یکی از این تحقیقات  ،داشت

اند که در اثر طالق بیمار و یز اظهار داشتهدرصد ن 03طالق خسته و کوفته شده اند.  ،خانوادگی

 04درصد از زوجین اعتقاد به شکست در زندگی در نتیجه طالق داشته،  75 اندرنجور شده

درصد فرار و  05اند. اند که پس از انجام طالق تعرض و ستیزه جوئی کردهدرصد اظهار نموده

  (.474: 0174فرجاد،)انددرصد دست به خودکشی زده 08ترک خانواده و 

هی نسبت به فرزندان، ناامیدی، توجّتوان موارد دیگری چون بیدر عین حال به این موارد می

 رود گمان میحال، با این حوصلگی و احساس شکست را اضافه کرد.اضطراب، دلتنگی، بی

و این  دار بودهخانه ،ی از زنان مطلقهیمرد متفاوت باشد چراکه درصد باالثیرات طالق بر زن و أت

آورد و این مشکالت معموالً با وجود میه امر مشکالت زیادی را از نظر اقتصادی برای آنها ب

چنین زنان مطلقه هم ،کنندکه فرزندان بعد از طالق والدین با مادرشان زندگی می ه به اینتوجّ

 نسبت به مردان از احتمال بسیار کمتری برای ازدواج مجدد برخوردار ایراندر جامعه 

    0.(04 :0144قطبی،)باشند می

                                                 
 .448،ص04فصلنامه رفاه اجتماعی. شماره  ، ر برآنثّؤق و برخی عوامل م وضعیت طال، دیگران و قطبی.مرجان  0
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کند مشکالت  را بر آنها دشوار می زنان زندگی ایران،در جامعه  پس از جدایی رثیأت  

و  ندبوددار ه زنانی است که بیشترشان خانهسرپناهی عمدتاً متوجّ درآمدی، اقتصادی و بی

ق والدین بیشتر با از طال پسله نگهداری از فرزندان که أدرآمدی نیز ندارند این مسائل و مس

اعتمادی،  س و ناامیدی، بیأمسائل دیگر روانی و اجتماعی)چون دلتنگی، ی .کندمادر زندگی می

آورد که تحملش را وجود میه ولیتی و انحرافات اخالقی( را برای زنان طالق گرفته بؤمسبی

چراکه  .جود داردثیرات نامطلوب کم و بیش برای مردان نیز وأکند. این تبرای آنها دشوار می

یابند. نمی از طالق رهایی پسروانی اجتماعی و حتی اقتصادی  نیز کامالً از مشکالت آنان

هایی طالق به ویژه ؛ای نامشخص و حتی ناگواری را پیش رو خواهند داشتهای طالق آینده هبچ

ردار بوده و ها بچه از سن کمی برخوازدواج صورت گرفته و در این سال بتداییهای ادر سال که

های طالق از مشکالت متعددی )چون باشند. بچههای بیشتری میاز این رو نیازمند مراقبت

س در زندگی و بزهکاری، ترک تحصیل، فرار أپرخاشگری، ناامیدی و ی گیری،سرخوردگی، گوشه

 .(37و30: 0170اعزاری، )برنداز خانه(رنج می

هایی سرپرست یا بچههای بیاران از خانوادهکدهد که بیشتر بزهنتایج تحقیقات نشان می

ها بعد دهد که بچهله نشان میأاند و این مساست که در اثر طالق والدین خود را از دست داده

چرا که برای آنها از دست دادن  ؛شونداز طالق با مشکالت روانی و اجتماعی زیادی مواجه می

توجهی والدین نسبت به بل درک نبوده و حتی بیپدر یا مادر و مسائل عدیده دیگر بعد از آن قا

از سوی دیگر، طالق یک پدیده روان  ؛(45 )همان،فرزندان این مسائل را تشدید خواهد کرد

در  گذارد.  ثیر میأت تشدّ انی فرزندان و بستگان خانواده بهکه بر تعادل روچرا ؛شناختی است

 پردازیم:های طالق می ادامه مبحث به بررسی آسیب

 های طالق در زوجین آسیب -8

آمیزد. ممکن است هم میسف، عشق و نفرت درأبه طور کلی در دوره پس از طالق، خشم، ت

ها تمام  باور است که دیگر فشارها و دخالتبعضی اوقات، مرد احساس راحتی کند؛ زیرا بر این 

برد. در این می ت را از بینای نامعلوم، این احساس راحتی موقّ شده است؛ اما ترس از آینده

ازهم گسیخته خود، دچار اختالل تمرکز  دوران، مردان با یادآوری مکرر گذشته و بررسی رابطه

تواند استرس متارکه می .توانند به هیچ چیزی به طور طبیعی فکر کنندشوند و نمیمی

طراب در کنار افسردگی حاصل از این اتفاق، مرد دچار اض مضاعفی را برای مردان ایجاد کند،

گیرد بسته به نوع شخصیت مردان باعث شود، اضطرابی که در مردان بعد از متارکه شکل میمی

های گوارشی، ریزش مو و یا سفید  های ریوی، ناراحتی عروقی، بیماریهای قلبی و بروز ناراحتی
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شوند،  از طالق دچار مشکالت بسیاری می پسمردان همانند زنان ، دشوشدن موی سر می

 ی جسمی و روحی مواجه کندهای جدّتواند آنها را با آسیبتوجهی به آن میی که بیمشکالت

  (.447: 0171نیا، )کی

ی شهری لزوم پرداختن اگرچه طالق یک ناهنجاری اجتماعی است اما با گسترده شدن زندگ

در میان جوانان بیش از پیش احساس  از طالق و مدیریت اتفاقات آن مخصوصاً پسبه مسائل 

س، أشناسان اجتماعی معتقدند احساساتی نظیر ناامیدی، ی شناسان و روان آسیب شود.یم

 پسشکالتی است که ممکن است م ...افسردگی، کاهش اعتماد به نفس، اعتیاد، فساد اخالقی و

براساس مطالعات  .اند زندگی مشترک خود را از دست داده هایی بیاید کهطالق به سراغ زوج از

طالق فرآیندی است که ابتدا دارد، اما انتهایی ندارد، به این معنا که طالق  جامعه شناختی،

پذیرد، اما مسائل عاطفی ه به شکل حقوقی پایان میألاین مس افتد و صرفاًصددرصد اتفاق نمی

خود را فردی ناتوان و  ،اندبسیاری از افرادی که متارکه کرده؛ ماندناخودآگاه در ذهن طرفین می

دانند. مردان و زنان از لحاظ واکنشی که در برابر طالق از کافی برای ازدواج مجدد می فاقد توان

دانند و زنان دارند. مردان طالق را یک حادثه ناگهانی می تفاوتدهند با یکدیگر خود نشان می

کنند. شاید به همین دلیل است که را به عنوان نقطه پایانی بر یک فرایند طوالنی قلمداد می آن

تر زااما این اتفاق برایشان تنش ؛های منفی را درباره طالقشان دارندها کمتر احساسزن

 (. 443 :0171نیا،کی)است

 تأثیر طالق بر مردان -8-0

از آنجا که بسیاری از مردان توانایی کمتری در کنار آمدن با مشکالت دارند و توانایی روانی 

هنگام متارکه،  ؛استروژن است ،نیز ترشحات هورمون علت آنکه گونه مسائل بیشتر زنان در این

مردان به دلیل وابستگی به همسر از نظر مسائل تربیتی و مسائل حاکم بر زندگی ضربه بیشتری 

 .بینندمی

دوگانگی عاطفی و تغییرات خلقی شدید و افسوس احساسی است که بیشتر مردان با آن 

بیشتر مردان دوگانگی عاطفی و تغییرات خلقی از جدایی، برای  پسبالفاصله  شونددرگیر می

متارکه کرده همیشه این تردید را دارد آیا  آید. تضاد از این نظر که مردشدید به وجود می

توانسته کار بهتری انجام دهد یا که آیا میپرسش همیشه با این  اش درست بوده یا نه وتصمیم

ثار طالق بر مردان بیش از زنان است. آسیب شناسان و روانشناسان اجتماعی آ .نه مواجه است

س، افسردگی، کاهش اعتماد به نفس، کاهش پذیرش أاحساساتی نظیر ناامیدی، ی ،معتقدند

های شخصی و فردی بعد از متارکه به شکل ها و تواناییشخصیت فردی، زیر سوال بردن زیبایی
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طالق به عنوان یک آسیب اجتماعی بر بنیان خانواده  .گیرد گسترده و پنهان در مردان شکل می

بینند. زنان بیش از مردان آسیب می ،کنند ر میاثرگذار است. در این میان بعضی اشخاص تصوّ

اما  ؛یا مسائل عاطفی آسیب ببینندممکن است زنان از نگاه فرهنگی و یا موضوع امرار معاش 

از طالق نه تنها  پساما مردان  ؛دهندتخلیه خود از نظر روانی را با گریه و یا درد دل انجام می

ها  ریزی ناراحتیبلکه به خاطر ساختار اجتماعی با درون ؛شوندهای روانی بیشتر میدچار آسیب

 .(www.beytoote.com)گیرندمیدر معرض سکته و مرگ زودرس قرار 

همزمان نسبت به او احساس مثبتی  پیشین خود، جدا شده،مرد در عین حال که از همسر  

های وجود او را که در گذشته دوست داشته است، هم دارد؛ چون ممکن است بعضی از جنبه

کند؛ چون فکر سف میأهنوز هم دوست داشته باشد. پس از جدایی گاهی اوقات، مرد احساس ت

آید؛ به این دلیل که توانسته است بهتر رفتار کند، یا احساس شرم در او به وجود میمی ،کندمی

 (.086: 0171نیا،کی)در ازدواج و تشکیل خانواده شکست خورده است
 

 های زنان در طالق  آسیب-8-4

 ترس از آینده-8-4-0

تصمیم با اهمیتی نیست، این  ه یک رابطه نزدیک، کار ساده و بیتصمیم به پایان دادن ب

احساس تأسف و سرزنش خود همراه است. ترس از تنهایی پس از طالق، احساسی است که 

کنند. این ترس بیشتر ناشی از این نگرانی است که آیا شریک زنان بیش از مردان ابراز می

زندگی دیگری خواهند داشت؟ ترس و یأس از اینکه نتوانند بدون یک مرد زندگی کنند و 

از نظر مالی خود و فرزندانشان را اداره  ،شغلی بیابند ،ا به تنهایی اداره کنندفرزندان خویش ر

واقعی ناشی از تردیدهای واقع بینانه درباره مسائل مالی، بازار کار، مشکالت  هایاین ترس. کنند

 (.74: 0177 کگی،)بزرگ کردن فرزندان به تنهایی و تغییر در زندگی فردی و اجتماعی است

فرد، به ویژه بینی شده برای همه اعضای خانواده، مسر به طور ناگهانی یا پیشجدایی از ه

دهد. احساس انسان با عقل شود. در این هنگام بحران عاطفی رخ مییک شوک محسوب می

در . شودهای فرد غیر ارادی است و در اکثر موارد دچار درماندگی می و واکنش منطبق نیست

داند باید واقعیت جدایی را بپذیرد یا نه؟ آیا تنها خواهد ماند؟  یین مرحله انسان هنوز نمنخست

 (.74 ،)همانآیا در آینده همسری مناسب پیدا خواهد کرد؟

 احساس گناه -8-4-4

گاهی زنان مطلقه با احساس گناه زیادی در مورد متالشی شدن خانواده دست به گریبان 

حساسی که پس از طالق در پدر و مادر ترین ا نظران مهمهستند. به اعتقاد برخی از صاحب
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آید، احساس گناه و خیانت نسبت به خوشبختی فرزندان است، به عالوه متارکه کننده پدید می

آورد و این های گوناگونی را در آنان پدید میای مبهم برای خود و فرزندان، واکنشبیم از آینده

 .(006: 0178،)تایبربخشد ت میوضعیت، احساس گناه را شدّ

 مشکالت روحی و جسمی -8-4-1

ز محیط امن خانواده کند، زیرا اگذرد، فرد احساس تنهایی میتی که از طالق میاز مدّپس 

تمام مسائل تنها کنند، جدا شده و باید با تمام مسائلشان در آن زندگی می با وجودکه دیگران 

ردان، پس از طالق احساس دهد زنان بیش از مرو شود. تحقیقات نشان میزیستن و طالق رودر

 (.جا )همانکنندتنهایی می

زنان پس از جدایی به  بیشترشود که همسر و تنهایی پس از طالق موجب می نداشتن

 پیشینیازهای عاطفی خود را در شوهر های روحی و جسمی دچار شوند و همچنان ن ناراحتی

شهر،  نشینی در کالنجو نمایند. کمبود معاشرت و تفریح به علت مسائل شهرو خود جست

ه مشکالت روحی پس از طالق به البتّ .(001: 0174)فرجاد، افزایدمشکالت عاطفی زن را می

عد عاطفی طالق برای زن و مرد بُعلی القاعده باشد. مراتب بیش از صدمات جسمانی آن می

زن احساس خسارت بیشتر توسط بنابراین رایط دیگری آن را تغییر دهد. مساوی است، مگر ش

گردد. زن میو اقتصادی زن و مرد در جامعه بازله طالق، به دوگانگی موقعیت اجتماعی أدر مس

و به خانواده پدر یا  نداردپایگاه اجتماعی معینی  ،استقالل اجتماعی نداشتنت مطلقه به علّ

 و تفاوت زن و مرد در ازدواج مجدد پس از طالق نیز به موقعیت اجتماعی. برادر وابسته است

یک تهدید اجتماعی ـ اقتصادی برای زن  ،گردد. در واقع طالق میا بازقتصادی متفاوت آنها

  .(08: 0100اورعی،)دشومحسوب می

با  )که به آن خواهیم پرداخت(زنان در ارتباط با فرزندان خود عالوه بر مشکل اقتصادی

کند. زن مطلقه شوند و نبود نقش پدر، فرزندان را دچار مشکل میدوگانگی نقش مواجه می

برای فرزندانش هم باید پدر باشد هم مادر و مرد نیز متعاقباً چنانچه کودک با او زندگی کند، 

  (.001: 0174فرجاد، )عهده بگیرددر و هم نقش پدر را برباید هم نقش ما

 مشکالت اقتصادی -8-4-8

کم سواد و  له اقتصادی است. این موضوع برای زنانأمس ،ترین مشکل زن پس از طالقمهم

کند. واکنش اعضای خانواده نسبت به طالق و جدایی مهارت به صورت حادتری جلوه میبی

مختلف است. در برخی موارد آنان نگرانند که فرد متارکه کننده از نظر اقتصادی و مالی به آنها 

ر قرار تواند موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی فرد مانند شغل او را تحت تأثیوابسته شود. طالق می
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زن یا مرد( پس از طالق شغل خود را از دست  شاملد. بسیاری از افراد مطلقه )ده

هیه مسکن و مکانی برای از دیگر مسائل و مشکالت زنان مطلقه، ت(. 051 )همان،دهند می

مشکالت  نیبنابرا .زن مطلقه اتاقی اجاره دهد کمتر کسی حاضر است به چراکه زندگی است

پس از طالق، بیشتر از مردان اجتماعی و اقتصادی که به آن اشاره شد، د بُعدر  ژهیو زنان به

 .باشد می

  انزوای اجتماعیو اختالل در هویت اجتماعی  -8-4-5

های گوناگون، طرد اجتماعی، اختالل وضعیت زن و شوهر پس از طالق روندی از محرومیت

 ارتباط یا یک دوره طوالنیدوره کوتاه و  در مناسبات اجتماعی دوران زندگی مشترک در یک

. همدل و همراز و نبودن محل زندگی مستقل برای طرفین است نبودِبا محیط بیرونی،  نداشتن

کند که منجر به از دست دادن حمایت اجتماعی خانواده از فرد طالق شرایطی را ایجاد می

اعی فرد های اجتمها و فرصت مطلقه، کاهش نفوذ اجتماعی وی و حتی گاه تضعیف موقعیت

کنند دیگر احساس میکه شود. در برخی مواقع رفتار جامعه با زنان مطلقه به گونه ای استمی

نه در مقام یک متأهل. جامعه  ،د استجایی در جامعه ندارند. فرد مطلقه نه در مقام یک مجرّ

وجود نسبت به فرد مطلقه گیرد و نگرش منفی تعریف و جایگاه مناسبی را برای وی در نظر نمی

های خود پیروی کرده و از برخورد با اند که از تمایالت و خواهشی آنان افرادی بودهیدارد، گو

در واقع  انداند و منافع خود را بر مصالح خانواده ترجیح دادهواقعیات زندگی خودداری کرده

اند، دهارزیابی بسیار منفی جامعه از طالق به ارزیابی منفی از شخصیت زن و شوهری که جدا ش

  .(47: 0178ادیب، )شودتعمیم داده می

های کنجکاوانه دوستان، اطرافیان و آشنایان در امان ها و نگاهزنان مطلقه از گزند طعنه

 .باشدثال بعضی معتقدند که وجود زن مطلقه در اتاق عقد خوش یمن نمیمنیستند، به طور 

منجر به تنگی روابط اجتماعی زن  مذموم بودن طالق در جامعه و مقصر شمردن زن در طالق،

های حاکم بر جامعه بیش از مشخصات فردی بر مشکالت شود و بدین ترتیب ارزشمطلقه می

ای است که شخصیت از سوی دیگر روحیه جامعه ایرانی به گونه .(جا )همانافزایدزنان مطلقه می

شخصیت و هویت خانوادگی با شکستن این کانون  بنابراین ؛بیندچارچوب خانواده می زن را در

 .(43،)همانشود زن دستخوش اختالل می

 های ازدواج  کاهش فرصت-8-4-0

از جمله ، دارنداند، کمتر ازدواج مجدد دهکرالً نسبت به مردانی که متارکه زنان مطلقه معمو

علل اجتماعی این وضعیت، وجود فرزندان، سن زن و عدم پذیرش مردان جهت ازدواج با زن 
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 نداشتن تمایل و پیشینج باشد. البته این امر به علل عاطفی مانند شکست در ازدوامطلقه می

ه برای ازدواج و نیز عدم اعتماد مردان به موفقیت زنان مطلقه در زندگی زناشویی و عدم روحی

 .(47: 0174فرجاد،)گرددمیمناسب جهت آغاز زندگی جدید باز

اعتبار کمتری برخوردارند و مردی که ازدواج  از برای ازدواجدر فرهنگ ایرانی زنان مطلقه 

اند یا موارد مردانی که زنان خود را از دست داده بیشتررود و در نکرده کمتر به سراغ آنها می

آیند، در این شرایط زن مطلقه دیگر اند، به خواستگاری آنها میهمسر خود را طالق داده

کند ل میتوقعات او از طرف متقابل، بسیار تنزّ تواند آزادانه حق انتخاب داشته باشد و سطح نمی

صورت برای همیشه تنها شود، زیرا در غیر اینو بسیاری از شرایط ناگوار را به اجبار پذیرا می

 (.408: 0177بیرجندی،)خواهد ماند

 ارتکاب به جرم و بزهکاری -8-4-7

بوده است  ی خانوادهیکی از کارکردها کهجنسی  یارضا نبودِ با با فروپاشی خانوادهفرد 

ع جنسی از طریق چنانچه فرصت ازدواج و تمتّ (.451: 0154)جیگود ویلیام، دشومواجه می

ر نشود و فرد چنین نیازی را به دلیل تجربه جنسی قبلی شدیدتر از گذشته مشروع میسّ

احتمال  د.شوگری( کشیده میاحساس نماید، به سوی انحرافات جنسی و فساد اخالقی )روسپی

زمانی که فرد با مشکالت اقتصادی و تأمین معاش دست به گریبان  ویژه بهن شرایط وقوع ای

 د.دهفرد مطلقه را به سوی مفاسد مالی و اخالقی سوق میممکن است یابد و ت میباشد، شدّ

 

 نتیجه 

ها به گاه و دعوا و دلخوری معنایی ندارد اما گاهی زوجهای گاه و بیندگی بدون اختالفز

از  پسرسند که با یک جرقه راه خود را از یکدیگر جدا می کنند. ای از زندگی مشترک میطهنق

کنند دوران زندگی مشترک آنها دوران پوچی شوند و احساس میسال جدا می بیست یاده زنپا

ها وجود دارد نگاهی است که افراد جامعه به زن زوج طالقاما نکته مهمی که در  بوده است.

کنند که بیشترین آسیب عاطفی و مطلقه و اطرافیان آنها احساس می زنان یشترمطلقه دارند و ب

ولی به دلیل نگاه  ،بینندمردان نیز به همان میزان آسیب میکه اند در حالی مالی را دیده

های وارده به آسیبهستند  زنانتر از که مردان به لحاظ عاطفی قویدیدگاه  مردساالری و این

هرچند که نوع برخورد و رفتار  گیرند، جّه قرار مییا کمتر مورد تو شود میهی نبه مردان توجّ

 ر آسیب به آنها در ذهن جاری نشود.شود تا تفکّآنها نیز باعث می

http://iscanews.ir/tag/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
http://iscanews.ir/tag/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
http://iscanews.ir/tag/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
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که کنند شنوند و برخوردهایی را در جامعه تحمل میمیهایی حرف طالقاز  پسزنان 

اقتصادی  در زمینهبیش از مردان  طالقاز  زنان. معموالً هرگز آنها را تجربه نخواهند کرد مردان

تفاوت چندانی  زناند، اما فرایندهای سازگاری روانی و اجتماعی برای مردان و بینن زیان می

 ندارد. 

از نظر و یا موضوع امرار معاش یا مسائل عاطفی آسیب ببینند اما از نگاه فرهنگی  اگر زنان

نه تنها دچار  ،طالقاز  پساما مردان  کنند میتخلیه  ، خود رابا گریه و یا درد دل روانی

ها در  ریزی ناراحتی خاطر ساختار اجتماعی با درون شوند بلکه به های روانی بیشتر می آسیب

های  گیرند و این موضوع مهمی است که در آسیب زودرس قرار می مرگنهایتاً معرض سکته و 

 شود. پس از طالق، کمتر به آن توجّه می
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4مکاسبارباح  تحلیل خمس"پاسخ به شبهه 
" 

 در فقه امامیه 

 

 چکیده 

ق حکم ترین موارد متعلّترین و عمومیجز مهم« هاسود کسب»به معنای « اَرباح مکاسب»

شود؛ حکم وجوب خمس در قرآن ثابت است، با این وجود خمس از نظر فقه امامیه محسوب می

را بر اساس « ق خمساستفاده از اموال متعلّ»ای از روایات، بعضی از ائمهبراساس دسته

در « تحلیل خمس»ن در همان زمان، حالل اعالم کرده اند؛ این مصالح مسلمانا مقتضیات و

برخی از مقاطع زمانی باعث ابهامات و شبهاتی درباره حکم وجوب خمس شده است. با توجه به 

است، اثبات تحلیل خمس از طرف این که در زمان حاضر، متولی اصلی خمس امام زمان

به معنای عدم وجوب پرداخت خمس در زمان حاضر است، اما با بررسی دقیق زمان ایشان، 

و توقیعات رسیده از ایشان و رجوع به نظرات و فتواهای فقهای  غیبت صغری امام زمان

توان نتیجه گرفت که تحلیل خمس از طرف امام کنون میااسالم از زمان غیبت کبری ت

  ح مکاسب بر همه شیعیان واجب است.ثابت نیست و پرداخت خمس اربازمان

 واژگان کلیدی: 

 .خمس، ارباح مکاسب، فقه امامیه

 

 مقدمه 

از ، خمس یکی از فروع دین اسالم است که مذاهب مختلف مسلمان کلیت آن را قبول دارند

اَرباح »یا همان« سودهای به دست آمده از کسب وکار»ترین موارد خمسعمومیرین و تمهم
                                                 

 اسالمی. و مبانی حقوقفقه  رشته ارشد و کارشناس آموخته سطح دو مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا  دانش.0
Momeni. 2615. 313@gmail. Com 
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شبهات  عوامل اجتماعی و بعضی از اثر حکم وجوب خمس در طول تاریخ بر. است« مکاسب

فکران دینی  نماها و برخی شِبه روشن گاهی از ناحیه مقدس و حتی دشمناناز ناحیه  انحرافی

ترین سواالت و شبهات درباره خمس  یکی از مهم. گیرد جم قرار گرفته و میاهتحمله و  مورد

 شبهه بر اثر عملکرد متفاوت بعضی از ائمه است که این «تحلیل خمس»مسئله 

خمس  با توجه به این که، وجود آمده استهب« خمس ارباح مکاسب "پرداخت"وجوب »درباره

با الزم و ضروری است ، باشدمیشیعیان عموم  یمورد ابتال ارباح مکاسب از مسائل مهم و

وب همه موارد خمس ابهامات درباره حکم وج له تحلیل خمس سؤاالت وأبررسی دقیق مس

، ایاین تحقیق با دیدگاه تازه. بخصوص ارباح مکاسب پاسخی محکم ومناسبی داده شود

به وسیله سیر  کتب فقهی و روایات و با استفاده از تحلیلی و موشکافانه با روش توصیفی و

بر اساس  که تحلیل خمس توسط بعضی از ائمه خواهد کردثابت ، تحلیل خمس در سنّت

مصالح مسلمین در همان زمان بوده و این تحلیل به معنای عدم وجوب پرداخت  و مقتضیات

و  له باعث ابهام در حکم وجوب خمس شودن مقطع زمانی است و نباید این مسأخمس در هما

 کند. ن حاضر ثابت میقاطع وجوب پرداخت خمس را در زما با دالیل محکم و

 ـ معنای لغوی خمس و ارباح مکاسب0

 مس ـ خ0ُـ 0

/ 4 : 0804، قرشىاست)پنج یک و یک پنجم لغت به معنای  در« نقعُ»بر وزن  «مْسخُ»

 . (841/ 0: 0108، سیاح؛ 160

احکام الهی است که خداوند متعال حکم  خُمس در شریعت اسالم یکی از فروع دین و

خُمس  وجوب آن را در کتاب خود بیان نموده است و در قرآن آیه چهل ویک سوره انفال به آیه

وَ   وَ الْیَتامى  ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ»: مشهوراست

 براى و خدا براى آن خمس، آورید دست به غنیمتى گونه هر بدانید... ؛ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ

  .«...است آنها[ راه]از در واماندگان و مسکینان و یتیمان و ربىالق ذى براى و پیامبر

، فایده است که به دست بیاید )طریحىهر ؛ المکتسبه الفائده: غنیمت در اصل به معنای

0800 : 0 /043) . 
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حکم خمس در آیه چهل و یک سوره انفال باید دایره وسیعی ، «غنیمت»بنابر معنای لغوی 

مصادیق و موارد ، ای داردگسترده و چون غنیمت چنین معنای عام و از اموال را شامل شود

 امامیّهبیشتر فقهای شیعه اصطالح  در. دقیق متعلق حکم خمس را باید از سنّت به دست آورد

از آن اموالی است که  بیست درصدپرداخت یک پنجم یا : «خمس»به صورت مختصر و مفید 

 . (567/ 0 : 0105، ىتفصیل وشرایط آن در شرع آمده است )نجف

 ـ اَرباح مکاسب 4ـ0 

ارباح مکاسب است که ، در آیه خمس« غنیمت »یکی از موارد ومصادیق ، رجوع به سنّتبا 

ثمّ یتجوّز به ، الزّیاده الحاصله فی المبایعه»: به معنای« الرِّبْح و الرَّبَح» است و« ربح»ارباح جمع 

ونما در تجارت وداد وستد است و سپس جایز است زیادی ، سود؛ فی کلّ ما یعود من ثمره عمل

 . («114/ 0: 8040، راغبآید به کاربرد)آن را در هر ثمره ونتیجه عمل که به دست می

« عایدات فروش و درآمد»: هر سه به معنای« کْسِبَهمو َ مَکْسِب، مَکْسَب»مکاسب جمع

ادات معیشت از هر چیزی که پس اَرباح مکاسب به معنای سودها و زی، (08: 0806، مهیاراست)

 . برای انسان به دست بیاید است

 ـ معنای تحلیل خمس 4

سر پرستی همه خمس را بر عهده جانشین خاص خود بر روی زمین  خداوند والیت و

اختیارات زیادی را درباره خمس به جانشین خود داده که یکی از ، گذارده و بر اساس این والیت

هر  و ائمه معصوم پیامبر اکرم است با این توضیح که« تحلیل خمس»این اختیارات 

هرگاه ، اخذ خمس را از مسلمانان دارند و در این مدت حق مطالبه و، کدام در مدت والیت خود

اجتماعی حاکم در  اقتصادی و، مطالبه و اخذ خمس از مسلمانان را به خاطر مقتضیات سیاسی

نند از جانب خداوند به ایشان اختیار داده شده مسلمین نبی به مصلحت اسالم و، جامعه اسالمی

ایشان را از  خمس را از عهده شیعیان خود یا افراد خاصی بردارند و "پرداخت"است که وجوب 

یا ائمه  و این رخصت به معنای آن است که پیامبر اکرم پرداخت خمس معاف کنند و

ود یا افراد خاصی در تصرف در اموالی که متعلق خمس است را برای شیعیان خ معصوم

و ائمه  له تحلیل از جانب پیامبر اکرمأدر مس. مدت زمان مشخصی حالل کرده است
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باید این موضوع را در نظر داشت که چون هر یک از ایشان در همان دوران والیت  معصوم

حق مطالبه واخذ خمس را دارند پس اگر تحلیلی در وجوب پرداخت خمس از جانب هر ، خود

دوباره دستور به پرداخت ، هرگاه در همان مدت زمان والیت خود، یشان صورت بگیردیک از ا

، اگر تا پایان زمان والیت خود رسد ومدت زمان تحلیل قبلی به اتمام می، خمس نمایند

مدت زمان تحلیل خمس ، دستوری مبنی بر پرداخت خمس از ایشان صادر نشود با وفات ایشان

اخذ  که امام بعدی این مدت را دوباره تمدید کند چراکه حق مطالبه ورسد مگر این به پایان می

 . خمس به امام بعدی منتقل شده است

مربوط به اختیاراتی است که « خمس"پرداخت"عدم وجوب»یا همان « تحلیل خمس»

نسبت به خمس دارند پس تحلیل خمس مربوط به مقام  و ائمه معصوم پیامبر اکرم

مربوط به مقام تشریع است که این « عدم وجوب حکم خمس»الی که والیت ایشان است در ح

تواند حکم وجوب را از خمس بردارد و مقام فقط به خداوند اختصاص دارد و فقط خداوند می

آنچه خود واجب کرده است را غیر واجب اعالن کند و خداوند خود در آیه خمس اعالن کرده 

 . )045/ 5 : 0804،قرشى؛ 040/ 0 : 0806،طیبکه حکم وجوب خمس دایمی و همیشگی است)

از طرف « عدم وجوب پرداخت خمس»یا همان « تحلیل خمس»: بنا بر آنچه بیان شد

در مقام تشریع نیست بلکه مربوط به « عدم وجوب حکم خمس»به معنای ، جانشین خداوند

م له تحلیل خمس با عدم وجوب حکشان بر خمس است پس نباید میان مسأمقام والیت ای

دیگر و در دو مقام قرار جدا از یک، چراکه این دو موضوع، اشتباهی صورت بگیرد خلط و، خمس

 . (43/ 8: 0804، ق دامادمحقّ(دارند

 

 تحلیل خمس ارباح مکاسب در سنّت ـ بررسی1

له تحلیل خمس مربوط به جایگاه والیتی جانشین خداوند أکه ثابت شد مس ه به اینبا توجّ

باید آن را در سنّت بررسی کرد که این ، امات پیش آمده در این مسئلهبرای رفع ابه، است

بخصوص در دوران غبیت امام  و برخی از ائمه معصوم له در دوران پیامبر اکرمأمس

 :گیردمورد بررسی قرار میزمان
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 : دوران پیامبر اکرم ـ0ـ 1

مانی بعد از غزوه بـدر حکم خمس از احکامی است که خداوند متعال آن را بنـا بر ضرورت ز

اما ، )484/ 0:  0807، آبی(نازل کرده است برای تعیین تکلیف غنایم جنگی بر پیامبر اکرم

باید این آیه ، بسیار معنای عامی را در بر داشت، در آیه خمس« غنمتم»با توجه به این که واژه 

 . شدان میاحکام آن بی موارد و، مصادیق ،تفسیر وتبیین به وسیله پیامبر اکرم

وجوب خمس در ارباح مکاسب را جداگانه به عنوان مصداقی  درباره این که پیامبر اکرم 

از  از امام کاظم»: شودبیان کرده باشد روایتی در دست است که به آن اشاره می« غنمتم»از

 به راستی:... سلمان و مقداد فرمودند، به ابوذر پدر ایشان نقل شده است که پیامبر اکرم

منی واجب است همراه اخراج خمس از هر آنچه ؤمرد م دوستی اهل بیت بر هر زن و مودت و

  0.)04035ح ، 551/ 3 : 0068، )حر عاملی. . .«شوندکه هریک از مردم مالک می

 حکم وجوب خمس در ارباح مکاسب را بیان کرده است پیامبر اکرم، طبق این روایت

حکم وجوب  هد دیگری هم بر این که پیامبر اکرمو شاید بتوان شوا )04035ح : همان(

اند به دست آورد البته به طور متیقن از شواهد به خمس در ارباح مکاسب را جداگانه بیان کرده

را ثابت  خمس ارباح مکاسب توسط پیامبر اکرم "مطالبه و دریافت"توان دست آمده نمی

به و دریافت خمس ارباح مکاسب توسط کرد و در تاریخ هم شاهد محکم و واضحی درباره مطال

مدعی شد که به احتمال  توانمی بارهشاید بتوان در این. به دست نرسیده است پیامبر اکرم

اند چراکه اگر پیامبر خمس ارباح مکاسب را از مسلمانان مطالبه نکرده زیاد پیامبر اکرم

-ن مطالبه و دریافت میالحرب و زکات را از مسلمانادارهمان طورکه خمس غنایم  اکرم

از  گاه خلفای پسهیچ، دندکرکردند خمس ارباح مکاسب را هم مطالبه و دریافت می

ه خزانه ک چنان هم، ندساختخزانه خود را از چنین سود سرشاری محروم نمی پیامبراکرم

ا ه جزیه و زکات محروم نکردند و فقط موارد مصرف آن، خراج، الحربخود را از خمس غنایم دار

تر است که دلیل مطالبه نکردن  براین به واقعیت این نزدیکبنا، را به نفع خود تغییر دادند

این باشد  تحلیل و بخشش عملی آن توسط پیامبر اکرم خمس ارباح مکاسب از مسلمانان و

                                                 
 وَ ؤْمِنٍمُ کُلِّ عَلَى وَاجِبَةٌ مَفْرُوضَةٌ بَیْتِهِ أَهْلِ مَوَدَّةَ الْمِقْدَادِ... أَنَّ وَ سَلْمَانَ وَ ذَرٍّ لِأَبِی قَالَ ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى».0

 .«النَّاسِ...  مِنَ أَحَدٌ یَمْلِکُهُ مَا کُلِّ مِنْ الْخُمُسِ إِخْرَاجِ مَعَ مُؤْمِنَةٍ
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شود و با دانستند که مسیر خالفت مسلمانان منحرف میکه ایشان بر اساس علم الهی می

گیرد بیت المال در دست خلیفه ظاهری مسلمانان قرار می، ز مسیر اصلی خودانحراف خالفت ا

از منابع مالی غنی و منظم برای پیشبرد وظایف والیتی و  و دست جانشینان بر حق پیامبر

مطالبه خمس ارباح  شود و بنا این اساس پیامبراکرماهداف اصلی دین اسالم کوتاه می

به عهده جانشینان بر حق خود « غنیمت در آیه خمس»یق مکاسب را به عنوان یکی از مصاد

از این منبع عظیم مالی به نفع شیعیان خود داشته  وقعیت زمانی بهتری برای استفادهکه م

 . اندنهاده، باشند

  : دوران صادقین ـ4 ـ1

مصادف با اواخر دوران حکومت بنی امیه بود و این باعث  دوران امام باقر و امام صادق

و این ؛ د موقعیت مناسبی برای تبلیغ دین اصیل اسالمی توسط این دو امام بزرگوار شدایجا

با « بنی عباس»چرا که ، فراهم بود بیشتر از همه ائمه معصوم موقعیت برای امام صادق

خود حکومت را در  نگون کند ورا سر« بنی امیه»توانست  عنوان حمایت از آل پیامبر اکرم

براساس . در دوران حکومت بنی عباس بود ده سال از امامت امام صادقدست بگیرند و شانز

دوران ایشان نقطه عطفی در  توان گفت کهاستناد به روایات رسیده از این دو امام بزرگوار می

ارباح »که ایشان به صراحت چرا، شودمطالبه و دریافت خمس ارباح مکاسب محسوب می، تبلیغ

معرفی کرده وحکم وجوب خمس را « غنمتم در آیه خمس»از را به عنوان مصداقی « مکاسب

هرگاه موقعیتی سیاسی واجتماعی  اند وبیان کرده« غنیمت»در آن همانند مصادیق دیگر 

مطالبه و دریافت ، خمس ارباح مکاسب را از شیعیان، جامعه و اقتصادی شیعیان مناسب بوده

حضرت به ] اى نامه در: ید گفتیز»: شودمینموده که به عنوان شاهد روایتی در این باره بیان 

و مقدارآن چقدر است که در  چیستفایده  به من یاد بدهید که، من فدایت شوم: ق[ نوشتمصاد

در حرام واقع نشوم و برای این که ؛ بر من منت گذاشتهو به بیان آن ، ستا آن خمس واجب

 که در ستا هر چیزی، فایده: نوشت]امام در جواب[ نماز و روزه من باطل و ضایع نگردد؟ 
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آن است و هم چنین جایزه  زراعت بعد از بیرون کردن هزینه تجارت از آن سود ببری و ]فایده[

0.)04545ح ، 561، همان(است
 

، پرداخت خمس ارباح مکاسب واجب است اما در برابر این گونه روایات، طبق این روایت

اند و مسلماً این تحلیل به یان تحلیل کردهاحادیث دیگری وجود دارد که ایشان خمس را برشیع

خاطر شرایط نامطلوب سیاسی یا اقتصادی واجتماعی حاکم بر جامعه بوده است که به عنوان 

: به امام گفتمکه  کند نقل مى حکیم ابن عیسى از امام صادق»: شودشاهد روایتی آورده می

، استروز به روز   فایده ن به خدا قسمآ: دن؟ فرموچیست "... اعلموا انما غنمتم"منظور از آیه 

ح ،580 ،)همان«تا پاکیزه شوند یت قرار دادمعاف در حل و شیعیان ما را از آن پدرممگر این که 

04044).4 

 : دوران امام رضا ـ1ـ 1

را خطری برای حکومت خود  امامکه وجود این  هارون الرشید خلیفه معاصر امام کاظم

دت رساند اما این کار موقعیت او را در میان شیعیان بدتر کرد و او به دانست ایشان را به شهامی

و شیعیان ایشان را در آزادی نسبی  امام رضا، خاطر قیام نکردن شیعیان علیه حکومتش

در  ه به این که تبلیغ حکم وجوب خمس ارباح مکاسبو با توجّ (804: 0170،پیشوایی(گذاشت

تری برای  موقعیت مناسب امام رضا، جام شده بودانمیان شیعیان توسط امامان پیشین 

، مطالبه خمس ارباح مکاسب پیدا کردند و ایشان ضمن تبلیغ این حکم الهی با صراحت تمام

عدم تحلیل این نوع خمس را بیان فرمودند تا تحلیل امامان قبل در این باره برای برخی این 

اح مکاسب با تحلیل آن توسط برخی خمس ارب "پرداخت"شبهه را ایجاد نکند که حکم وجوب 

محمد »: شودبرای همیشه برداشته شده است که روایتی در این باره ذکر می از ائمه معصوم

 اخل شدند و از آن حضرتد جمعى از اهل خراسان بر حضرت امام رضا: گفت بن زید

است این ى چه محال: فرمودند در جواب حضرت. حالل قرار دهد ها آنکه خمس را بر خواستند 

خداوند برای ما قرار داده و ما را بر آن مسط حقى را که  کنید و به زبان اظهار محبّت مى که

                                                 
 عَلَى مُقِیماً أَکُونَ لَا لِکَیْ لِکَذَ بِبَیَانِ عَلَیَّ تَمُنَّ أَنْ اللَّهُ أَبْقَاکَ رَأْیَکَ حَدُّهَا مَا وَ الْفَائِدَةُ مَا تُعَلِّمُنِی الْفِدَاءَ لَکَ جُعِلْتُ کَتَبْتُ قَالَ زِیدَ»َ .0

 .«جَائِزَةٌ أَوْ الْغَرَامِ بَعْدَ حَرْثٌ وَ رِبْحِهَا مِنْ تِجَارَةٍ فِی إِلَیْکَ یُفِیدُ مِمَّا الْفَائِدَةُ فَکَتَبَ صَوْمَ لَا وَ لِی صَلَاةَ لَا حَرَامٍ
 یَوْماً الْإِفَادَةُ اللَّهِ وَ هِیَ قَالَ -لِلرَّسُولِ وَ خُمُسَهُ لِلَّهِ فَأَنَّ ءٍ شَیْ مِنْ غَنِمْتُمْ أَنَّما اعْلَمُوا وَ لَهُ قُلْتُ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عِیسٍ بَنِی حُکَیْم» 4

 .«لِیَزْکُوا حِلٍّ فِی ذَلِکَ مِنْ شِیعَتَنَا جَعَلَ أَبِی أَنَّ إِلَّا بِیَوْمٍ
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قرار ، دهیمقرار نمی، دهیمقرار نمی حاللآن را  هیچ یک از شمابرای ؛ کنیدکرده است دریغ می

 0. )064/ 5 : 0808، اول مجلسى؛ 04000ح، 513: 0068، )حرّعاملى«دهیمنمی

 دوران امام زمان ـ8ـ1

، در موضوع تحلیل خمس بخصوص خمس ارباح مکاسببررسی دوران امامت امام زمان 

ایشان ، تاکنونچراکه از زمان امامت امام زمان ؛حایز اهمیت است برای شیعیان بسیار

مس یا حکم عدم بر این حکم وجوب پرداخت خبنا، شوندمتولی اصلی خمس محسوب می

حلیل خمس[ در حال حاضر به نظر ایشان بستگی تام دارد و اگر توجوب پرداخت خمس ]

، بتوان با دالیل محکم ثابت کرد که ایشان پرداخت خمس را از عهده شیعیان خود برداشته اند

براساس این که دوران . ثابت خواهد شد که در حال حاضر پرداخت خمس واجب نیست واال فال

، شوددوران غیبت کبری تقسیم می غیبت صغری و طور کلی به دورانبهزندگی امام زمان

 : شوددر این دو بخش جداگانه بررسی میله تحلیل خمس در دوران امام زمانأمس

 دوران غیبت صغری  ـ0ـ8ـ1

در دوران غیبت صغری یا غیبت کوتاه مدت خود به واسطه چهار نایب خاص امام زمان

 . (00: 0104، الهامی؛ 045: 0170، پیشوایی)با شیعیان در ارتباط بودند

عهده داشت را بر ت پنج یا هفت سال نیابت خاص امام زمانمدّ، عثمان بن سعید عمری

های دیگر وظیفه داشنتد که وجوه شرعی را به نایب خاص امام  و در آن زمان وکالی شهر

ستور تحویل دهند تا ایشان یا مستقیماً آن را به امام تحویل دهند یا در آنچه که امام د

از ایشان محمد بن عثمان عمری  پسو . )77و70 ،71: 0104، فرمایند مصرف کنند)الهامی می

ترین  نشیب ت پر فراز واین مدّ، عهده داشترا بر ت چهل سال نیابت خاص امام زمانمدّ

خلفای بنی  4«قرامطه»شود که در زمان ایشان به خاطر فتنه دوران غیبت صغری محسوب می

 . (31 ،رکوب شیعه امامیّه زدند)همانعباس دست به س

                                                 
 هَذَا أَمْحَلَ مَا فَقَالَ الْخُمُسِ مِنَ حِلٍّ فِی یَجْعَلَهُمْ أَنْ فَسَأَلُوهُ الرِّضَا الْحَسَنِ أَبِی عَلَى خُرَاسَانَ مِنْ وْمٌقَ قَدِمَ قَالَ زَیْدٍ بْنِ مُحَمَّدِ» .0

 .«حِل فِی مِنْکُمْ لِأَحَدٍ نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لَا لَهُ جَعَلَنَا وَ لَنَا اللَّهُ جَعَلَهُ حَقّاً عَنَّا تَزْوُونَ وَ بِأَلْسنّتکُمْ الْمَوَدَّةَ تُمْحِضُونَّا
است که که این فرقه بعد از امام موسی کاظم فرزند ایشان به نام اسماعیل را امام « اسماعیلیه » یکی از فرق مذهب تشیع  .4

 گفتند. هم می« قرامطه »دانند و به پیروان این فرقه در آن زمان  می
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علوی معتصبی بود را به وزارت  عبدهلل بن سلیمان که ضدّ، کوب فتنهخلفا به خاطر سر

 انجام داد و متفاوتهای  هنوهای ضد امامیّه خود را به گ الیتاو مدت ده سال فع، منصوب کردند

نست کشف کند که شیعیان چنان بازرسی دقیقی از محافل مخفی شیعیان به عمل آورد که توا

دارند و این کشف باعث شد تا خلفا  سازمانی مخفی به ریاست جانشین امام حسن عسکری

 نخستین  یکی از؛ های مختلفی را به کارببرند ها و حیله ترفند ، یابی به این جانشینبرای دست

که احتمال وکالت  ها این بود که جاسوسانی ناشناس با مقداری از پول نزد کسانی های آن ترفند

 از امام را داشتند بفرستند تا هرکسی که پول را قبول کرد به عنوان وکیل امام شناخته شده و

مجلسى (را پیدا کنند با شناسایی وکال بتوانند جانشین امام حسن عسکری دستگیر شود و

یب خاص به دست نا ای از امام زمان در چنین اوضاعی بود که نامه. )100/ 50: 0861، دوم

ایشان رسید که در آن دستور داده بودند که همه وکالی ایشان از اخذ هر وجهی حتی خمس 

 . )38: 0104، خودداری کنند)الهامی

ق( تا حدود 406شود که از اول دوران غیبت صغری)بر آنچه مطرح شد یقین پیدا میبنا

صوص خمس را وجوه شرعی شیعیان بخق( وکالی امام زمان444دو سال بعد) و بیست

مبنی بر خودداری دادند و این که از زمان دستور امام زمانجمع آوری و به امام تحویل می

از پذیرفتن وجوه ، ت وکالی امام به خاطر مقتضیات سیاسیتا چه مدّ، از گرفتن وجوه شرعی

ه به سیاست اتخاذ شده تاریخ دقیقی در دست نیست اما با توجّ، کردندشرعی خوداری می

از مدتی از  ین احتمال وجود دارد که حکومت پسا، سط وکال مبنی بر نگرفتن هیچ وجهیتو

یابی به امام ناامید شده باشد و از طرف دیگر با روی کار آمدن کارایی این ترفند خود برای دست

بنابراین امکان ندارد که نگرفتن ، ق( اوضاع به نفع شیعیان دگرگون شد435«)مقتدر عباسی»

 . ی بیشتر از این مدت طول کشیده باشدوجوه شرع

، تجربه کرده بودندتحلیل خمس را در زمان ائمه معصوم، ه به این که شیعیانبا توجّ

باعث شد که ، ت محدودیدر مدّخودداری از گرفتن وجوه شرعی توسط وکالی امام زمان

شده است و  تحلیلبرخی از شیعیان در آن زمان گمان کنند که خمس از طرف امام زمان

له تحلیل خمس دو توقیع مهم در عدم تحلیل خمس صادر کردند که به أبرای رد مسامام

محمد بن جعفر اسدی در آنچه وارد شد از ناحیه مقدسه »: شودها اشاره مییکی از این توقیع
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اما در جواب سوالی که شد : بر محمد بن عثمان عمری ـ نایب خاص دوم امام ـامام زمان

کند داند و در آن تصرف میآن را حالل می، مر کسی که آنچه در دستش است از اموال مادر ا

هر کسی این کار را انجام دهد او ملعون است و ؛ بدون اجازه ما، همانند تصرف در مال خودش

 0.(45/ 31: 0861، )مجلسى دوم...«از دشمنان ما در روز قیامت است

تی وجوب برای مدّ امام زمان، ان نایب دوماگرچه بر اساس مقتضیات سیاسی در زم

پرداخت خمس را از عهده شیعیان خود برداشته بودند ولی شواهد تاریخی بسیار و وجود این دو 

چنین در دوران دو کند که در همه دوران نایب دوم جز مدت محدودی و همتوقیع ثابت می

 . )507: 0865 ،صدوق(شده است ی خمس از شیعیان مطالبه و اخذ مینایب بعد

 بررسی تحلیل خمس ازطرف امام زمان -1-8-0-0

خمس ، برای شیعیان دوران غیبت صغری بنابر آنچه بیان شد امکان ندارد که امام زمان

بلکه همه شواهد نشان از آن دارند که خمس ارباح مکاسب توسط وکالی ؛ را تحلیل کرده باشند

نشده که خمس در دوران غیبت صغری تحلیل شده شده وکسی هم قایل امام مطالبه و اخذ می

وجوب پرداخت خمس را در دوران  اند که امام زماناست اما با وجود این برخی ادعا کرده

واین ادعا به خاطر ، غیبت کبری از عهده شیعیان برداشته وآن را بر ایشان تحلیل نموده اند

به دلیل اهمیت موضوع ، ستا وجود یک توقیع درباره تحلیل خمس از طرف امام زمان

 . تحلیل خمس در دوران غیبت کبری باید این توقیع بیان و بررسی می شود

در جواب سؤاالت اسحاق بن یعقوب به عمری ـ نایب خاص امام زمان»: ـ بیان توقیع

پس به تحقیق بر شیعه ما مباح شده است و ؛ اما درباره] سوال[ خمس و: دوم ـ چنین نوشتند

اند تا این که امر ما ظاهر شود برای این که فرزندانشان اره آن در حلیت قرار داده شدهایشان درب

  4«...آلوده نباشند و پاکیزه باشند و

 

 
                                                 

 فِی مَا یَسْتَحِلُّ مَنْ أَمْرِ مِنْ عَنْهُ سَأَلْتَ مَا أَمَّا عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ یَدِ عَلَى الْمُقَدَّسَةِ النَّاحِیَةِ مِنَ عَلَیْهِ وَرَدَ فِیمَا الْأَسَدِیُّ فَرٍجَعْ بْنُ مُحَمَّدُ» .0

 ..«..الْقِیَامَةِ یَوْمَ خُصَمَاؤُهُ نَحْنُ وَ مَلْعُونٌ فَهُوَ ذَلِکَ فَعَلَ فَمَنْ أَمْرِنَا غَیْرِ مِنْ مَالِهِ فِی تَصَرُّفَهُ فِیهِ یَتَصَرَّفُ وَ أَمْوَالِنَا مِنْ یَدِهِ
 ظُهُورِ وَقْتِ إِلَى حِلٍّ فِی مِنْهُ جُعِلُوا وَ لِشِیعَتِنَا أُبِیحَ فَقَدْ الْخُمُسُ أَمَّا وَ اللَّهُ رَحِمَهُ الْعَمْرِیِّ إِلَى یَعْقُوبَ بْنِ لِإِسْحَاقَ جَوَاباً ع کَتَبَهُ مِمَّا».4

 ..«..وَ تَخْبُثَ لَا وَ وِلَادَتُهُمْ لِتَطِیبَ أَمْرِنَا
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 بررسی توقیع -1-8-0-4

صادر شده ، شدهایی که از محضر ایشان می در جواب سؤال های امام زمانبیشتر توقیع 

های  سؤالاسحاق بن یعقوب از امام زمان است که درباره این توقیع هم باید گفت که

صادر ، این توقیع را برای عمری نایب خاص خود، های او متعددی کرد که امام در جواب سؤال

نه در خود توقیع امام  های اسحاق بن یعقوب به دست رسیده و ولی متأسفانه نه متن سؤال، کرد

جواب ناظر بر ، ر سؤالی مطرح شودها اشاره شده است و بنابراین که اگ به آن سؤال زمان

متن سؤال موجود نباشد و فقط جواب آن سوال به تنهایی وجود ، سؤال است پس اگر در جایی

توان به طور قطع درباره جواب آن سوال قضاوت کرد همان در بیشتر مواقع نمی، داشته باشد

رباره تحلیل خمس به توان به طور یقین درا نمی منظور امام زمان، طور که در این توقیع

، تحلیل همه موارد خمس، توان به طور قطع حکم کرد که در این توقیعپس نمی، دست آورد

همه موارد خمس از طرف امام تحلیل شده است پس این توقیع از این  منظور امام بوده است و

دلیل ، عکند و چون که بعد از تحلیل خمس در این توقیداللت بر عموم نمی نظر اجمال دارد و

سؤال درباره خمس کنیزان بوده ، آن را پاکیزه بودن فرزندان معرفی کرده است به احتمال زیاد

تحلیل وعدم وجوب پرداخت خمس را مطرح ، چنین سوالی، است و امام زمان هم در جواب

تحلیل »تواند ظهور در این تحلیل فقط می، اند و بنا بر تعلیل به کار رفته در تحلیل خمسکرده

؛ درباره تحلیل خمس در مناکح اتفاق نظر دارند، داشته باشد که همه علمای امامیّه0«مناکح

 . )143،46، 130/ 4 : 0800،مکارم(ربطی به ارباح مکاسب ندارد، واین گونه تحلیل

اخذ  شواهد زیادی است که خمس در زمان غیبت صغری توسط وکالی امام مطالبه و

تواند مربوط به پس تحلیل خمس در این توقیع نمی، )004/ 00 : 0105، نجفی(شده است می

دوران غیبت صغری باشد وکسی هم مدعی نیست که این توقیع مربوط به دوران غیبت صغری 

ادعای بدون دلیل وشاهد است ، است اما مقید کردن تحلیل این توقیع به دوران غیبت کبری

تواند عام نمی، ست پس این تحلیلا بخصوص که این توقیع مربوط به نایب دوم امام زمان

                                                 
 . دهدشود یا پولی که مهریه زن قرار میتحلیل مناکح: عدم وجوب پرداخت خمس پولی که به وسیله آن کنیز خریده می .0
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فقط اگر ظهور در تحلیل مناکح داشته باشد از این نظر اشکالی بر تحلیل وارد  باشد و

 . )867/ 4 : 0800،شود)مکارم نمی

اما ، ظهور در تحلیل مناکح دارد با آن که تحلیل خمس در توقیع رسیده از امام زمان

تحلیل همه موارد خمس یا تحلیل ، ل در این توقیعاگر کسی ادعا کند که امکان دارد که تحلی

تحلیل در آن را ، توان به خاطر ندانستن متن سؤالنمی: خمس ارباح مکاسب باشد و بگوید

 : توان گفتمی، در پاسخ چنین ادعایی؛ محدود به مناکح کرد

ست الف ـ این توقیع با دو توقیع دیگر امام که در تأکید وجوب پرداخت خمس صادر شده ا

توان ادعا کرد که دو توقیع در وجوب پرداخت خمس برای دوران در تعارض خواهد بود ونمی

غیبت صغری صادر شده و توقیع تحلیل خمس برای دوران غیبت کبری صادر شده است چرا 

که چنین ادعایی بی دلیل و مدرک خواهد بود و بنا بر این که وجوب پرداخت خمس با ادله 

ابق است پس مسلم دو توقیـعی که مربوط به وجوب پرداخت خمس کتاب خدا و سنّت مط

: 0805، انصاری؛ 404/ 5 : 0804، طباطبائىشود)است بر توقیع تحلیـل خمس ترجیح داده می

 . )003/ 06 : 0803، نراقی؛ 116

پرست همه مردم است وظایف والیتی مشخص بر عهده سر ب ـ امام بنا بر این که ولی و

مسلماً وظایف  خمس را برای انجام این وظایف برای امام مقرر کرده است ودارد که خداوند 

شود بلکه این وظایف به عهده وکالی داشته نمی، از عهده ایشان بروالیتی امام با غایب شدن

داده شود تا  پس بعد از غیبت هم باید خمس به وکالی امام زمان، شودایشان منتقل می

 و 130/ 4 : 0800،والیتی امام را به نحواحسن انجام دهند)مکارم وظایف، بتوانند به وسیله آن

 . و تشریع آن است جعل حکمت منافی و اباحه خمس تحلیل ولی توقیع. )801

برای فقرای ایشان خمس ، هاشم حرام است و بدل از آن صدقات بر همه بنی ج ـ زکات و

غیبت کبری شود یا باید مدعی اگر کسی قایل به تحلیل خمس در دوران ؛ قرار داده شده است

هاشم حالل است که این ادعا با  صدقات وزکات بر فقرای بنی، شود که در دوران غیبت کبری

هاشم از هیچ منبعی برای  نص صریح روایات مخالف است یا این که قایل شود که فقرای بنی

زگار است و امکان رفع حوایج خود نباید استفاده کنند که چنین ادعایی با عدالت خداوند ناسا

قایل  چنین حرمانی را برای اوالد پیامبر اکرم، با تحلیل خمسندارد که امام زمان
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: 0805، انصاری؛ 06/046 :0803، نراقی؛403/ 5 :0804، طباطبایى؛008/ 00 :0105، نجفی(شود

116( . 

د و اذن اند که در اموالشان تصرف شواذن داده د ـ تحلیل خمس یعنی این که امام زمان

توان چنین اذنی را هایی نمیشود که با چنین توقیعهای خارجی محسوب میامام از موضوع

/ 8  : 0804، محقق داماد؛ 08/ 00 : 0105، نجفی؛ 834/ 0 : 0806، ابن ادریس حلی(ثابت کرد

 . )867/ 4 : 0800، مکارم؛ 413

دارا بودن شرایط  شود و درست است که باخبر واحد محسوب می، توقیع تحلیل خمس

موضوع بسیار مهمی محسوب ، اما تحلیل خمس؛ تواند در بیان احکام اعتبار داشته باشد می

اشکال دارد و فقط اگر قراینی بر ، اعتماد به خبر واحد، شود که در چنین موضوع مهمی می

در حالی که قراین . )801،)همان، توان به آن اعتماد کردصحت آن وجود داشته باشد می

/ 8 : 0804، محقق داماد؛ 053/ 00 : 0105، نجفی(کندخالف چنین تحلیلی را تأیید می، زیادی

 : شودکه به چند شاهد در این باره اشاره می. )867/ 4 : 0800، مکارم؛ 413و481

تشریع در آن  وحکمت عقل و منافی حکم اجماع علما ـ عمل به تحلیل خمس منافی

 . )137 ،همان(است

محقق ؛ 460: 0174، طوسى(مس در دوران غیبت کبری ضد احتیاط استـ تصرف در خ

نقض کردن احتیاط در این ، و تحلیل خمس )183/ 1 : 0801، عالمه حلی؛ 858: 0804، حلّی

 . )008/ 00 : 0105، نجفی؛ 834/ 0 : 0806، شود)ابن ادریس حلیباره محسوب می

نظری ضعیف ( که همان(یّهامامشیعه  مذهب ـ قایل شدن به تحلیل خمس نقض اصول

 . )403/ 5 : 0804، طباطبایى؛ 150: 0804، شهید اولاست)

و اگر هم فتاوایی در این باره بوده است متروک شده  اندبه تحلیل خمس نداده اعلما فتو ـ

 . )474/ 0 : 0807، آبی(است

 شود می استقرار دارد و به آن عمل شده است و امامیّه ـ وجوب پرداخت خمس در مذهب

 . )85/ 00 : 0105، نجفی؛ 150: 0804، شهید اول(

عدم وجوب پرداخت خمس ، بنابر آنچه بیان شد قایل شدن به این که منظور از این تحلیل

گونه اشکالی در تحلیل خمس اگر هیچو  )116: 0805، انصاری(خواهدعظیمی می جرأت، است
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این توقیع درباره ، از آن اعراض کرده اندنباشد چون مشهور علما از ابتدای غیبت کبری تا کنون 

 . )100/ 50: 0861، مجلسى دوم(شودتحلیل خمس از اعتبار ساقط می

  دوران غیبت کبری  ـ4ـ 8ـ 1

علی بن محمد سمری فرمان دادند که برای ، به چهارمین نایب خاص خود امام زمان 

: 0861، مجلسى دوم(شودمیخود جانشینی انتخاب نکند چراکه غیبت کامل با وفات وی شروع 

شیعیان در تکلیف خود نسبت به پرداخت خمس دچار ، و با شروع غیبت کبری )100/ 50

ها در دوران غیبت صغری مطمئن بودند که با پرداخت  حیرت شدند چرا که آن سردرگمی و

 رسد یا در مواردی کهوجوه شرعی خود به وکالی امام آن جوهات یا مستقیم به دست امام می

دیگر ، اما با شروع غیبت کبری با توجه به توقیع آخر امام، شودامام اذن داده باشد مصرف می

این وجوه شرعی به دست امام که ، مطمئن بودند با دادن وجوه شرعی به وکالی سابق امام

رسد و مطمئن نبودند که در این دوران رضایت امام درباره صاحب اصلی خمس است نمی

از سوی دیگر شیعیان نسبت به ادعای هر کسی . ف خمس چه چیزی استپرداخت و یا مصر

طوری که آن دادند بهمبنی بر هر گونه وکالت از سوی امام بسیار از خود حساسیت نشان می

های  وکالی شهر، و با توجه به این حساسیتِ شیعیان )117 ،کردند)همانفرد را طرد و لعن می

لعن  که طرد ودادند به خاطر اینکیل خاص تحویل میبه و مختلف که خمس را جمع آوری و

های خود را تحت عنوان وکیل امام متوقف کردند و برای این که متهم نشوند  نشوند همه فعالیت

از پذیرش آن ، دادندها تحویل می حتی اگر کسانی از شیعیان به هر دلیلی وجوهاتی را به آن

برای  حقیقت سازمان وکالیی که امام صادق و در )050: 0104، الهامی(کردندامتناع می

رهبری شیعه تأسیس کرده بودند به این گونه در ابتدای غیبت کبری به کار خود پایان 

 . )117/ 50: 0861، مجلسى دوم(داد

اوضاع اجتماعی شیعیان ، بنا بر نبود نایب خاصی از طرف امام ومنحل شدن سازمان وکالت

همه خمس به وکالی امام تحویل داده ، ان غیبت صغریدچار نوعی ضعف شد وچون در دور

اما در این که در دوران ، شد شیعیان شکی در این که صاحب همه خمس امام است نداشتندمی

دچار ، خمس را باید به چه کسی تحویل دهند، غیبت کبری بعد از اخراج خمس از مالشان

ه واسطه روایت واحدی که در اختالف نظر شدیدی شدند و در همان زمان برخی از علما ب
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هر گاه اوضاع رسیده بود وبا توجه به این که ائمه معصوم تحلیل خمس از امام زمان

خمس ، بود که امکان دریافت خمس برای ایشان وجود نداشتاجتماعی به طوری می سیاسی و

خمس به گمان کردند در این زمان هم که امکان دریافت ؛ کردندرا بر شیعیان خود تحلیل می

خمس ، وجود ندارد پس خمس بر شیعیان حالل است و واجب نیست شیعیانوسیله امام

درباره این که چند تن از علما در همان اوایل غیبت کبری قایل . را از اموال خود خارج کنند

اند که پرداخت خمس بر شیعیان در دوران غیبت کبری واجب نیست اطالعات دقیقی در شده

فقط اشاره  ، ی شیخ مفید که همه آرای علما را در این باره بیان کرده استحت دست نیست و

این به خاطر آن ، )445ـ  447: 0806، مفید(دانندخمس را مباح می، کند که برخی از علمامی

 . است که این رأی در همان زمان هم متروک بوده وکسی از علمای بزرگ به آن فتوا نداده است

با آن که قطع به وجوب حکم خمس در ، ق( که قاضی حلب بود884)سلّار، در میان علما

، در دوران غیبت کبری از روی فضل وکرممعتقد شد که امام زمان، تمام موارد آن داشت

واین فتوا به خاطر آن بوده ، )013 ـ086: 0808، سالر(خمس را بر شیعیان حالل کرده است

کرده و درباره اعتماد و استدالل می، اخبار واحدبه ، که ایشان برای صدور آرای خود در احکام

حکم پرداخت خمس در دوران غیبت کبری با اعتماد به خبر واحد قایل به تحلیل خمس شده 

 0«شاذ»روایت تحلیل خمس را ، عالم بزرگ آن دوران، ابوصالح حلبی، است اما در مقابل ایشان

، اجماع امّت ثابت است نص قرآن و چون وجوب خمس به: باره معتقد استداند و در اینمی

 . )075: 0861،حلبى(رجوع از چنین حکمی به وسیله اخبار شاذ جایز نیست

فتوا به عدم ، هیچ یک از علمای بزرگ، اگر از نظر سالر بگذریم تا قرن دهم هجری قمری

اند تا این که دوران مقدس وجوب پرداخت خمس ]تحلیل خمس[ در دوران غیبت کبری نداده

 در حالی که تحلیلى، روش اجتهاد این عالم بزرگ شیعه امامیّه؛ شودق( شروع می331دبیلی)ار

پیشینیان خود  نظرها و فتاوای علمای و آرا به بوده اما شاخصه کار ایشان بی توجّهی تدقیقى و

 خواهانه باعث شد تا برخی از نظرها و فتاوای ایشان با آزادى بوده است وهمین روش متهوّرانه و

، که نمونه ای از آن )54: 0804،مدرسى طباطبایى(فتاوای علمای پیش از خود متفاوت شود

                                                 
 گویند. ا روایت شاذ میشهرت است ر بدون روایتی که تنها از یک عادل نقل شده است و .0
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پرداخت سهم سادات در دوران »: شود رأی و نظر ایشان درباره خمس است که به آن اشاره می

، مقدس اردبیلى(«است "واجب احتیاط"غیبت کبری واجب است اما درباره پرداخت سهم امام 

0861 : 8 /107( . 

روش مقدس اردبیلی را « جواهر الکالم»اگرچه برخی علمای بزرگ مانند صاحب 

؛ کردندتعبیر می «المقدّس اتباع»رو پیروان مکتب مقدس اردبیلی را به پسندیدند و از این نمی

پیشینیان باره  و افکار آراء به ایشان اعتنائى بى اما با این حال مکتب اجتهادی مقدس اردبیلی و

المقدّس  و اتباع )54: 0804،مدرسى طباطبایى(رفتگلید علمای همان دوران قرار تق پسند و

اند فتوا داده، متأثر از رأی ونظر مقدس اردبیلی، درباره احکام و هم چنین حکم خمس، اردبیلی

 : شودهای ایشان درباره خمس اشاره می که به نظر

خمس قطعی  حکم وجوب، باصحا اکثر در کالم»: (ق0663)عاملى موسوى على بن محمّد

صرف سهم امام در اصناف سه ، ولی در دوران غیبت کبری اشبه، (174/ 5 : 0806،لیامع(است

متضمن ، اگر چه اخبار، گانه سادات است واین قول خوبی است اگر اصل وجوب آن ثابت شود

: 0806، عاملی(«. نسبت به مالک پرداخت خمس است احتیاط طریق تحلیل خمس است ولی

 . )845 ـ 840/ 5 

چرا ، است مباحخمس ارباح مکاسب بر شیعیان »: (. ق0600)عاملى الدّین زین بن حسن

 «سادات است صنافاوبین  امام مشترک بین، ولی سایر موارد، که همه آن سهم امام است

 . )047/ 06: 0803، نراقی؛ 140/ 4          : 0800، مکارم(

اما احتیاط این است ، احه خمس خالی از قوت نیستقول به اب»: (. ق0636)محقق سبزوارى

، همان؛ 444/ 0 : تابی،األحکام کفایة، سبزواری مؤمن«)که همه خمس صرف اصناف موجود شود

 مشهور خودشان نامعاصرتعدادی از  بینو از نظر ایشان این قول ؛ )834/ 4 ، تابی :المعاد هذخیر

 . )145/ 4 : 0800، مکارم(است

روایات وجوب خمس مشهور است واجماع در این باره »: (. ق0636)انىکاش فیض محسن

اما سهم ، تحلیل که داللت بر تحلیل حق امام بر شیعیان دارد مگر اخبار، قبل از قدیمین است

ولی نصف خمس که سهم امام ، ) 445و448/ 0 : تابی ،فیض کاشانىها داد) سادات را باید به آن

چرا که امام در ، (185/ 06 : 0860،فیض کاشانی(ها ساقط است است بر شیعیان حالل و از آن
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احسن واحوط صرف آن در اصناف ، حال حاضر به آن احتیاجی ندارد ولی در این باره هم

نصف یا همه خمس برای ، پس در دوران غیبت کبری؛ )443/ 0 : تابی،فیض کاشانى(است

 . )010 :0804، فیض کاشانى(«شودگانه سادات صرف می اصناف سه

سهم سادات برای  ظاهر این است که، در دوران غیبت کبری»: ق(0485یوسف بحرانی)

اصحاب ما چنین نظری دارند و اما سهم امام بنابر ظاهرِ  که جمهورطورهمان، ایشان صرف شود

گانه تحلیل آن برای شیعه است ولی بنا احتیاط برای اصناف سهالزمان صاحب توقیع

 . «)887/ 04 : 0865، حرانیسادات صرف شود)ب

حاکی از این است که همه اتباع المقدس به وجوب پرداخت سهم سادات فتوا  نظرهای باال، 

احتیاط ، اند و در این موضوع مهماند و درباره سهم امام فتوا صریحی به تحلیل خمس ندادهداده

صورت الزمان رف صاحبباره خاطر نشان کرد که اگر تحلیلی از طاند ولی باید در اینکرده

یک از روایات مربوط به گرفته باشد مربوط به همه خمس حتی سهم سادات است و در هیچ

تحلیل خمس سهم سادات از سهم امام جدا نشده است ولی با این حال نظرهای این علمای 

بزرگ باعث شد تا موضوع تحلیل خمس میان علمای آن دوران شهرت پیدا کند اما این شهرت 

عث نشد تا این نظر ماندگار شود چرا که قایل شدن به تحلیل خمس بخصوص خمس ارباح با

تواند حتی ضررهای زیادی را می هیچ منفعتی برای مذهب شیعه امامیّه در پی ندارد و، مکاسب

همه علما بعد از گذران  از آن دوران متروک شد و پساین نظر  به اسالم ومسلمین وارد نماید و

، اند چراکه وجوب پرداخت خمس توسط قرآنوا به وجوب پرداخت خمس دادهآن دوران فت

سنّت و اجماع علما ثابت است و نپرداخت خمس بخصوص خمس ارباح مکاسب چنان آثار 

 . کندمنفی فراوانی در پی دارد بنابراین حکم عقل هم وجوب پرداخت خمس را تأیید می

 

 

 نتیجه 

ها واجب کرده و  خمس را بر همه افراد و در همه زمان با تأکیدات زیادی، در قرآنخداوند 

ده جانشین خود بر روی زمین واگذار کر والیت و سرپرستی همه موارد خمس را به حاکم و

اختیارات زیادی درباره خمس دارند که یکی از این ، ه به این والیتاست و ایشان با توجّ
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وجه به در نظر گرفتن مقتضیات خمس)تحلیل خمس( با ت «پرداخت»عدم وجوب ، اختیارات

با بررسی . حاکم بر جامعه در همان زمان والیت خود است. . . اقتصادی، اجتماعی، سیاسی

به  و برخی از ائمه معصوم توان مواردی از تحلیل خمس توسط پیامبر اکرمسنت می

دست آورد اما با توجه به این که والیت و سرپرستی خمس در حال حاضر حق امام 

و توقیعات رسیده از ایشان و  دقیق زمان غیبت صغری امام زمان است و با بررسیانزم

توان نتیجه نظرات و فتواهای فقهای اسالم از زمان غیبت کبری تاکنون می، رجوع به عملکرد

و علمایی که قایل به تحلیل شده اند  ثابت نیست گرفت که تحلیل خمس از طرف امام زمان

و در حال حاضر پرداخت خمس بخصوص خمس  باشدبه خبر واحد میبراساس عمل کردن 

، این حکم مهم الهی، به امید این که خمس؛ ارباح مکاسب بر شیعیان آن حضرت واجب است

آثار مثبت اجرای درست این حکم  جایگاه حقیقی و واقعی خود را پیدا کند و، در جامعه شیعی

 . الهی در جامعه شیعی ملموس شود
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  0فاطمه مؤیدی نژاد

 

 یننقش والد یت جنسی کودک وترب

 

 چکیده

  
نوجوانی و جوانی است. آمادگی   های رشد کودکی،ها در دوره تربیت انسان تربیت جنسی، 

ینی روانی برای ازدواج و داشتن یک زندگی سالم خانوادگی برای آنها، ضرورت توجه به احکام د
دکی بسیاری از انحرافات جنسی در بزرگ سالی از کو  ریشه که کند. از آن جایی را ایجاب می

یابد. در این میان  آغاز شده است، بنابراین ضرورت توجه به تربیت جنسی کودکان اهمیت می
ه قرار داده است؟ در این سؤال مطرح است که آیا اسالم، تربیت جنسی کودکان را مورد توجّ

های مستقیم تربیت اشاره شده و هم به راهکارهای غیر مستقیم. تحقیق این مقاله هم به شیوه
درصدد است اهداف تربیت جنسی، وظایف خانواده و جامعه در قبال این موضوع و  حاضر
 ورد بررسی قرار دهد.های تربیت جنسی کودکان را از منظر اسالم م شیوه
ای و با مطالعه و تحقیق در منابع اسالمی استخراج و تبیین  روش کتابخانه هاین مقاله ب 

ربیت، همان بهترین روش ت  پردازان غربی، ریههای پیاپی نظ ه به شکستشده است. با توجّ
که که کمترین آمار جرم و جنایت را به همراه داشته است به طوریتربیت اسالمی است چرا

 .وضع جوامع غربی و جوامع اسالمی نیز این مطلب را تأیید خواهد کرد
 
 

 : کلیدی گانواژ

 .سی کودک، تربیت جنکودکان، خانواده و جامعه والدین و تربیت جنسی،

 مقدمه 

 بنابراین ه دارد، جوانب زندگی انسان توجّ  به همهدر دستورات خود اسالم دینی است که 

تربیت جنسی نیز از نظر اسالم دور نمانده است و بزرگان ائمه و قرآن راهکارهایی برای تربیت 

داده و با  های دینی مسائل جنسی را مورد بررسی قرار سی کودکان ارائه کرده اند. آموزهجن

                                                 
 .آموخته سطح دو مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( .دانش 0
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پرورش استعدادهای افراد جامعه، کمک شایانی به ارتقای سطح سالمت و تحقق اهداف عالی 

. هدف اصلی از تربیت جنسی کرده استو از انحرافات جنسی جلوگیری  داشته تعلیم و تربیت

 تواند با خیالی آسوده به جنسی در امان باشد می  ست. فرد زمانی که از فشار غریزهقرب الهی ا

ر و عبادات بپردازد. تربیت جنسی کودکان در عصر حاضر یکی از دغدغه های اصلی تفکّ

ای از نظام تعلیم و تربیت است و در اسالم نیز این  هاست این نوع تربیت زیر مجموعه خانواده

ه قرار گرفته است. تربیت جنسی کودکان، آموزش مسائل جنسی در حد فهم و تربیت مورد توجّ

روابط با  آگاه شوندکه باعث انحراف جنسی آنها نشود. کودکان باید  ایبه گونه درک آنها است

همجنس و جنس مخالف چگونه است. در این آموزش باید از سخنان گهربار امامان معصوم و 

 رد. قرآن کریم نهایت استفاده را ب

ی جنسی ی به نیازهایگو ، منابع غیر صحیح برای پاسخایران  متأسفانه امروز در جامعه

ها باید کودکان خود را به طریق صحیح تربیت کودکان فراوان است به همین دلیل خانواده

نمایند تا به انحراف جنسی دچار نشوند. نقش دو نهاد تربیتی یعنی خانه و مدرسه در تربیت 

هایی  کودکان چیست؟ اهداف تربیت جنسی چیست؟ در تربیت جنسی کودکان از چه شیوه

د؟ در این مقاله درصدد یافتن پاسخی برای این سؤاالت هستیم. متأسفانه شو استفاده می

ها سبب شده است که در تحقیقات تربیتی نتوان به نتایج دلخواه  برخی خانواده نادرستفرهنگ 

سالی است  کنند که مسائل جنسی فقط مربوط به بزرگ ها فکر میدست یافت. برخی از خانواده

ف مانعی در راه تحقیق و تربیت زش و تحصیل علم بپردازند و با تأسّو کودکان فقط باید به آمو

 .شوند جنسی صحیح می

 و کلیات مفاهیم -0

ه قرار مهم زندگی، همواره مورد توجّ لهأدر دین مبین اسالم به عنوان یک مسجنسی  تربیت

ست. به همین گرفته است. تربیت افرادی با ایمان و خداجو در اسالم از اهمیت باالیی برخوردار ا

ها در همه ابعاد آن، حتی  ای باشد که تربیت انساندلیل، باید سیستم آموزش و پرورش به گونه

هایی با ایمان و سالم وارد جامعه اسالمی  تربیت جنسی به بهترین صورت انجام گیرد تا انسان

 .سخن به میان آمده است« تربیت»و « جنسیت»شوند. در این مقاله، از دو بخش 

به معنای زیادت گرفته شده است، با توجه به معنا و  «ربّو»تربیت: واژه تربیت از  -الف

 . کندهای آدمی داللت میمفهوم تربیت انسان، مفهوم و واژه تربیت بر پرورش استعداد
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 های انسان است.پرورش توانایی با توجه به این معنا، تربیت یعنی، (07: 0141)ابوطالبی،

های انسان، تا به نهایت کمال شکوفاسازی تدریجی استعداد برای ایینهیعنی فراهم شدن زم

 خود برسد.

( آورده 0664: 0106 در لغت به معنای مام،والده و زن فرزنددار)قریب، «مادر»واژه  -ب

(. اما در308: 0151شود)عمید،نیز اطالق می «ماما»،«مار»،«مادر»شده است که به آن الفاظ 

است که پرورش فرزندان را در دوران بارداری وپس از آن بر عهده دارد و در اصطالح مادر کسی 

 ست.انجام این وظیفه، بدون هیچ چشم داشت مادی یا معنوی کوشا

زیست شناختی متفاوت مرد وزن است.  هایویژگی، مراد از واژه جنس: مفهوم جنسیت -ج

-تفاوت این دو جنس با . اندهدموجودات از دو جنس مخالف تشکیل شتر  ها مانند بیشانسان

همین  .اندفیزیولوژیک وروان شناختی به وجود آمده های آشکار در سطح مسایل زیستی و

ها بدون دهد. بدون شک هر کدام از آنکه آن دو را مکمل یک دیگر قرارداده می ستاهتفاوت

دو   (.814: 0151، )عمید رو خواهد شددیگری در تداوم نسل و زندگی اجتماعی با شکست روبه

های بارزی  فیزیولوژیک و روان شناختی دارای تفاوت جنس زن و مرد در سطح مسائل زیستی، 

این واقعیت مسلم است که هر  ی یکدیگر باشند هستند که باعث شده است آن دو کامل کننده

م بخشد. تواند نسل و بقاء زندگی اجتماعی را تداو نمی کدام از زن و مرد بدون وجود دیگری، 

ها در  نی هستند. این تفاوتهای بنیادی زیست شناسان، معتقدند که این دو جنس، دارای تفاوت

های  های بدن زنان، با سلول آنها عقیده دارند که سلول«. محیطی»ست نه  «ارثی» اول،   وهله

های جنسیتی به دلیل وجود  این تفاوت .(08: 0144فقیهی،ند. )بدن مردان، متفاوت

دروژن در پسر و استروژن های جنسی متفاوتی است که در دختر و پسر وجود دارد)آن نهورمو

های جنسی، فعالیت مضاعفی  در زمان بلوغ افراد، این هورمون(. 481: 0177سیف،)در دختر(

شود. در مردان،  های جنسی ثانویه در مردان و زنان می دارند که باعث به وجود آمدن ویژگی

  ها و رشد قفسههای تناسلی، تغیر شکل بدن، پهن شدن شانه رشد اندام ترشح تستسترون باعث

سینه، تغییر در رویش مو در سر و بدن، رشد حنجره و تارهای صوتی و بم شدن صدا و افزایش 

های استروژن و  هورمون در زنان،  .(046: 0170حائری روحانی،میل جنسی و... است)

شود و  جنسی ثانوی، باعث آمادگی رحم برای بارداری میهای  پروژسترون عالوه بر ایجاد ویژگی

در زنان های جنسی ثانوی خاصی را  ها ویژگی کند. استروژن ماهانه جنسی را تنظیم می  دوره

چربی در نواحی مختلف بدن   ها و لگن و رحم و ذخیره شد سینهر ند از: کنند که عبارت ایجاد می

های جنسیتی، تأثیر  های مخ نیز در ایجاد تفاوته(. نیم کر080: 0170حائری روحانی،و...)
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های هیپوتاالموس در  های برخی از بخش علم زیست شناسی، ثابت کرده است که سلول .دارند

ها در مرد است و وضع ارتباط موزونی این بخش در زن  های همان بخش تر از سلول درشت  زن،

 .و مرد نیز متفاوت است

جنسی است. این  غریزه ر قوی در وجود هر انسانی، های بسیازهیکی از غری: جنسی  غریزه -د

به ابعاد دیگر زندگی  غریزه باید از راه صحیح ارضا گردد چون اگر از راه صحیح منحرف شود، 

جنسی   های مؤثر مرد و زن در غریزه ژگیانسان آسیب خواهد رساند. به همین دلیل، شناخت وی

بعد،   زم برای برقراری ارتباط جنسی صحیح در مرحلههای ال اول و کسب مهارت در مرحله

 (.00: 0144فقیهی،بسیار اهمیت دارد)

گونه اند اینتوان از تربیت جنسی ارائه کرده تعریف مناسبی که می: مفهوم تربیت جنسی -ه

ای پرورده شود و آموزش ببیند های رشد کودکی، نوجوانی و جوانی به گونهفرد در دوره: است

ها را بپذیرد؛ قدردان وجود خویش باشد و به آن افتخار  نسیت خود آشنا گردد و آنکه با ج

ر یا مؤنث بودن از لحاظ اجتماعی را یاد بگیرد؛  احکام و آداب دینی در ارتباط با کند: نقش مذکّ

مسائل جنسی مربوط به خود و روابط با همجنس و جنس مخالف را فرا گیرد؛ آمادگی روانی 

و تشکیل خانواده را پیدا کند: با مسائل مربوط به زندگی خانوادگی و روابط با برای ازدواج 

ای توانمند شود که عواطف و  گونه ی آن، به آرامش برسد به ایههمسر آشنا گردد و در س

 «های جنسی خویش را در جهت قرب الی اهلل و جلب خشنودی خداوند، به کار گیرد فعالیت

 .(46: 0144فقیهی،)

 

  تربیت جنسیاهداف  -4

ای از تعلیم و تربیت  ربیت جنسی نیز به عنوان زیر شاخهت و هر عملی دارای اهدافی است

باید هدفی را دنبال کند. هدف نهایی از تربیت جنسی قرب الی اهلل و رسیدن به کمال مطلق و 

ل باید تربیت جنسی در همین راستا دارای مبانی، اصو خشنودی خداوند است. به همین دلیل، 

ها و عملکردهایی باشد که خداوند متعال از یک انسان انتظار دارد. هر انسانی، با توجه به  و روش

ها و استعدادهایش ا به گونه ای تنظیم  فعالیت اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی،  شرایط محیطی، 

وان ت به این هدف می تر کند. اما برای رسیدن کند که خود را به این هدف عالی نزدیک می

 .ای دیگر نیز در نظر گرفت اهداف واسطه

یکی از اهداف مهم تربیت : شرایط مناسب برای رشد سالم جنسی به وجود آوردن -الف

بیعی و به دور از هرگونه جنسی این است که رشد جنسی کودکان، در شرایطی سالم و ط
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همواره در شرایطی ها، بلوغ زودرس و سایر انحرافات جنسی انجام گیرد. کودک باید  نارسائی

های جنسی مراحل رشد خود را سپری کند تا بتواند  آرام و بدون استرس و اضطراب و مشغولیت

در سنین نوجوانی رشدی مطلوب و طبیعی داشته باشد. اگر کودک در سنین خردسالی نتواند 

به ی نوجوانی و سپس  رشد جنسی قابل قبولی داشته باشد، انحرافات جنسی خود را به دوره

تواند نقش پدر و مادری خود را به  سالی نمی سالی خواهد رساند. او در بزرگ جوانی و بزرگ  دوره

 .ای نامطلوب خواهد داشتخوبی ایفا کند و مسلماً خانواده

باعث به وجود آمدن  تربیت صحیح جنسی، : شناخت و انتظار درست از هویت جنسی -ب

تواند  جنسی کودکان است. این آگاهی صحیح می آگاهی صحیح و داشتن توقعات بجا از هویت

کودکی و نوجوانی بر   شته باشد. این هدف باید در دورههای جنسی مطابقت کامل دا با توانایی

های خود را مناسب با جنسیتش انجام  لیتؤوسالی بتواند مس رد در سنین بزرگتا ف آورده شود، 

 .دهد

از اهداف مهم تربیت جنسی، این است که : ی جنسی ارضای صحیح و به هنجار غریزه -ج

های ناسالم ارضا کنند.  زنان و مردان بتوانند خود را به طور صحیح و بدون استفاده از روش

ارضای صحیح در دین اسالم، اهمیت فراوانی دارد و به این امر به عنوان امری مطلوب و 

یوند مقدس ازدواج صورت پسندیده توجه شده است. از این دیدگاه، ارضای صحیح از طریق پ

 .توانند نیازهای جنسی خود را برطرف کنند خواهد گرفت و مرد و زن با ازدواج می

هدف مهم دیگر : پیشگیری از انحرافات جنسی و ایجاد زمینه پاک دامنی در جامعه -د

های جنسی  جلوگیری از انحراف افراد جامعه و حفظ آنان از فساد و آلودگی  تربیت جنسی،

برای ما تداعی کند. « رمان استپیشگیری، بهتر از د»تواند جمله معروف  این هدف میاست. 

 های جنسی دچار شده اند بسیار مشکل و زمان بر و پرهزینه است. مان افرادی که به بیماریدر

  حرانی،بال)«مانند معجزه ست برگرداندن معتاد از عادتش، «  فرماید: م حسن عسکری میاما

 (.843ق: 0868

تربیت جنسی صحیح کودکان  :هر و پسر برای زندگی سالم خانوادآماده ساختن دخت -ه

سالی به درستی اداره شود و آنان در  جنسی آنان در سنین بزرگ  ه غریزهشد ک باعث می

ای  ای سالم و در نتیجه جامعه ح و پیوندی عمیق بتوانند خانوادهسالی با ازدواجی صحی بزرگ

اصول   رف دیگر، تربیت جنسی که بر پایهاخالقی داشته باشند. از ط سالم و به دور از فساد

شود که زوجین نیازهای جنسی یکدیگر را درک کنند و بتوانند با  صحیح استوار است باعث می

چه بیشتر خانواده و جلوگیری از تزلزل ود در این ارتباط، باعث تحکیم هرایفای صحیح نقش خ
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کنونی که شاهد پیشرفت سریع علم و فناوری و تبادل سریع  پیوند خانوادگی شدند. در دنیای

ای است که همواره مورد بحث و بررسی  م، تربیت مسألهاطالعات و ارتباطات جهانی هستی

لزوم تحقیق   باشد. با گسترش و تخصصی شدن علوم، شناسان و دانشمندان علوم تربیتی می روان

های تربیتی، های بیشتری دنبال شود یکی از زمینهها و زمینهدرباره تربیت نیز باید در شاخه

تربیت جنسی کودکان است. در دنیایی که از لحاظ علمی در حال پیشرفت و از لحاظ روحی و 

روانی در حال تحوالت بسیار زیادی است نباید از تربیت جنسی کودکان غفلت ورزید. برخی 

د که کودکان عالوه بر تحصیل به دانن فقط به فکر پیشرفت درسی کودکان خود هستند و نمی

رین نهادهای تربیتی تبنابراین خانواده به عنوان یکی از مهم. آموزش جنسی نیز نیاز دارند

مختصری از نقش  دامه بهفرزندان را به عهده گیرد. در ا لیت مهم تربیتؤوموظف است مس

 پردازیم: میخانواده در تربیت فرزندان 

 

 اهمیت تربیت جنسی -1

هدایت آن به موقع اقدام  و اگر برای مهار کهاست جنسی یکی از غرایز پر قدرت بشر هغریز

اختیار آدمی را به دست خواهد گرفت و چون طوفانی  اماز راه صحیح تعدیل نگردد زم نشود و

تولد در نهاد فرد  جنسی از لحظه غریزه تباهی خواهد کشاند. فساد و، سرکش او را به منجالب

نوجوان را به خود مشغول  جنسی بر اثرلذتی که به دنبال دارد کودک و ضای غریزهوجود دارد ار

 موم نیست بلکه بسیار نیکو وغریزه نه تنها مذ مناسب این تالش برای ارضای درست و ،داردمی

تربیت جنسی امری  هدایت شود. اما باید از طریق آموزش صحیح کنترل و، پسندیده نیز هست

نوجوانان صورت گیرد  کودکان و هایکه باید براساس ویژگی ی استامرحله تدریجی و

جهت کمال مطلق شکوفا   با حرکتی تدریجی در هایش وییاستعدادهای انسان براساس توانا

نگرش والدین  کند بلکه رفتار واطالعات کفایت نمی در تربیت جنسی صرف ارائه شود.می

: 0107د)خالقی،مدی آموزش اهمیت به سزایی دارکار آ اثر بخشی و  نسبت به امور جنسی در

410.) 

 کودک و نقش مادرضرورت تربیت  -8

آید. میدر روح انسان نخست شبیه خمیر است که آن را در هر قالبی بریزند به همان شکل

رو، علما به تربیت دوران کودکی شود. از اینانعطاف پذیریش کمتر می هرچه انسان رشد کند،

، از کسی که در دبستان کودکی که دوره بیش دبستانی است، دهند.اهمیت زیادی می

کم حاالت روحی کم با رشد فیزیکی، پذیری بیشتری دارد. تربیت دانشگاه است، دبیرستان و
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 (. بنای زندگی سالم و74: 0104 گردد)مطهری،شود و اصالح آن بسیار دشوار میتثبیت می

از بروز بسیاری از  مشکالت در آینده  ریزی کرد وان پیتومندانه را در دوران کودکی می سعادت

پدران  ،شدگذشته به اهمیت و نقش این دوران در سرنوشت انسان توجه نمی در جلوگیری کرد.

ند و تنبیه بدنی را بهترین کردمی آمیز با کودک رفتارهای خشونتروش هی وتوجّ مادران با بی و

های علمی در قرون اخیر نشان داد که دوران  لی بررسیدانستند، و وسیله برای تربیت وی می

های روانی و سامانیی زندگی، نقش زیربنایی دارد. بسیاری از نابههاکودکی نسبت به دیگر دوره

های اخالقی انسان ناشی از تربیت نادرست او در دوران کودکی است. اگر والدین با اصول و روش

را به کار بندد، در دوره نوجوانی با مشکالت کمتری صحیح تربیت کودک آشنا باشند و آن

های آشنا ساختن آنها با روش و هاتوان دریافت که آموزش خانوادهرو خواهند شد. پس می روبه

  (.01: 0174 سادات،)ر استصحیح تربیتی چقدر در تأمین سعادت فردی و اجتماعی افراد مؤثّ

 

 نقش خانواده در تربیت کودکان -5

ترین نهاد تربیتی خانواده است. در این نهاد ترین و در عین حال مهم و کوچکین نخست

های زندگی و سنت را  است که کودک آداب معاشرت، و قوانین زندگی اجتماعی، مهارت

آموزد. در این میان والدین به عنوان نخستین آموزگاران زندگی باید در آموزش مسائل  می

ها تصور خانوادهبیشتر کودکان دقت الزم را بنمایند.  تربیتی و از جمله مسائل جنسی به

آموزد  ای است که کودک به مرور زمان، خود میکنند که آموزش جنسی به کودکان مسأله می

ها باید در این زمینه مطالعات کافی را انجام دهند و با ولی این تصور غلطی است. خانواده

ی را باالتر برند. روابط بین اعضاعلومات خود مراجعه به مراکز مشاوره و نهادهای تربیتی م

تواند در اولین مرحله کمک  می رتر رابطه سالم و صحیح بین پدر و ماد خانواده و از همه مهم

امن و محیطی  ،شایانی به تربیت کودکان کند. پدر و مادر باید محیط خانه را به محیطی سالم

کدیگر تبدیل کنند تا کودکان نیز از آنان محبت، عشق و احترام متقابل به ی پر از دوستی، 

ه کنند که کودکان در آینده رفتارهای زندگی کردن را بیاموزند. والدین باید به این نکته توجّ

پدر و مادر خود را تقلید خواهند کرد بنابراین آنان مانند معلمی مهربان باید کودکان را برای 

به انجام رساندن   سالم و فعال بین والدین،زندگی پرورش دهند. به همین دلیل وجود رابطه 

های زندگی،  صحیح وظایف اجتماعی و آگاه بودن به شیوه های صحیح تربیتی و آموزش مهارت

توانند والدین را در تربیت صحیح کودکان کمک رسانند. والدین باید بتوانند در مسائل  می

تصمیمات شتاب  آگاهی والدین بهنا  تا کودکان در نتیجه  دهند، تربیتی به کودکان خود مشاوره
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قش آن در تربیت کودکان به نکاتی درباره خانواده و نادامه پژوهش در   زده دست نزنند،

 شود: پرداخته می

 تکمبود محبّ -5-0

کند، این است که کمبود محبت  ای که در این مبحث توجه انسان را به خود جلب میمسأله

. شاید بتوان علت آن را در این باور اشتباه یافت که والدین در مردان نسبت به زنان بیشتر است

کنند دختران فقط نیاز به محبت دارند و باید با پسران با جدیت برخورد کرد و تا  فکر می

بینند مادرشان فقط به  بتوانند در آینده در برابر مشکالت شانه خالی نکنند. پسرانی که می

کند ولی توجه خاصی به پسرشان  ترشان رسیدگی میکند و به وضع دخ ه میخواهرشان توجّ

کنند و در آینده نیز در برخورد با جنس مخالف از اعتماد به  ر میکند، در خود احساس تنفّ نمی

ممکن است به طرف رفتارهای انحرافی بروند و با  بنابراین نفس کافی برخوردار نخواهد بود؛

روند و ممکن  خی در تنهائی و انزوا فرو میاین کمبود را جبران کنند. بر نادرستهای  روش

است با خود ارضائی به فکر رفع این کمبود برآیند و گاهی نیز به مازوخیسم و سادیسم روی 

که فرزندان در آینده،  برای جلوگیری از پیامدهای ناگوار کمبود محبت و این  آورند. امام باقر،

فرماید:  العمل محیطی از خود نشان دهند می ی حقارت را از خود دور کنند و عکس بتواند عقده 

سازم. او را روی زانوی  شخصیت او را می من در ارتباط با بعضی از فرزندانم،   به خدا سوگند،»

دهم و او را به عنوان نعمت  کنم. زیاد به او محبت می نشانم و بسیار به او محبت می خود می

اما این  فرزند دیگر من است،   ام و محبت، شایستهاین همه احتر بینم. با آن که خداوند بزرگ می

ام از شرّ او مصون باشد و  د. جان فرزند شایستهکنم تا او به عوارضی مبتال نشو نوع کارها را می

  (.483:ق 0131)حر العاملی،«با او رفتاری را که برادران یوسف با وی نمودند، ننماید

ولیت ؤمس ید کودکان را ناز پرورده و بیاشایان ذکر است این است که نب مطلب مهمی که

توانند رفتارهای مردانه را فرا گیرند و بیش از اندازه به  تربیت کرد. زیرا د راین موارد پسران نمی

  آید و در مواجهه با مشکالت، شوند. او فردی مغرور و از خود راضی بار می مادرشان وابسته می

العمل نشان دهد. بنابراین احساس حقارت و  د عکستواند آن چنان که شایسته است از خو نمی

آورد. در این میان او به  روانی زیادی به او هجوم می -کند و مشکالت روحی  ناتوانی می

شود و ممکن است در حالتی نامتعادل دست به خودکشی  های روانی دچار می بیماری

روی در محبت کودکان،  قب زیادهی عوا درباره)علیه السالم(امام باقر (.154: 0144 )فقیهی،بزند

هایی هستند که در نیکی و محبت نسبت به فرزندان، از  ها، خانوادهفرماید: بدترین خانواده می 

 (.411: 0177فلسفی،روی بگرایند) حد تجاوز کنند و به زیاده
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 گری والدیناستبداد و سلطه  -5-4

تمایل دارند فرزندانشان را تمام وقت  ، شاهد والدینی هستیم که در جامعهامروزه نه شوربختا

رفت و آمدهای آنان را کنترل کنند. آنان به تصور اینکه فرزندانشان از   زیر نظر بگیرند و همه

توانند در جامعه، از عهده وظایف محوله خود به  درک و شعور باالیی برخوردار نیستند و نمی

ی هیچ گونه ابتکار عملی را به آنان  ه و اجازهدائماً مراقب رفتارهای آنان بود  نحو احسن برآیند،

به هیچ »فرماید:  نیز به این امر توجه کرده و می( لی اهلل علیه و آله و سلم)صدهند. پیامبراکرم  نمی

  .(5/5ق: 0130کلینی الرازی،)«وجه، فرزند خود را به نادانی و نفهمی متهم نکنید

گیرانه نسبت به کودکان  آمیز و سختهای تربیتی که مبتنی بر رفتارهای خشونت  روش

شود که ارتباط بین کودک و والدین کاهش یافته و در نتیجه فاصله ها افزایش  است باعث می

محیطی امن و همراه با صمیمیت  که محیط خانواده را،  اینجاست که کودک به جای  اینیابد. 

یع کردن او هستند. او در این بیند که والدین در آن فقط به فکر مط بیابد، شکنجه گاهی را می

آوردن نیازهای عاطفی خود دست یابد و به تدریج محیط خانه  تواند به بر محیط نامناسب نمی

یابد. از دیگر، عیوب روش تعلیم و تربیت استبدادی این است که  را مکانی خالی از محبت می

رو متنفر است. از اینزند که در درون خود از آنها  به اعمالی دست می  کودک در این روش،

ای های تربیتی تازههمواره در صدد این است که از محیط کناره جویی کند، که حتی اگر شیوه

تواند به ظهور  کند. عواقب این حالت، می نیز اعمال شود باز کودک در احساس آن را قبول نمی

تواند به  این نتایج میکناره جویی عاطفی بینجامد که در آینده نتایج ناگواری به همراه دارد. 

بد بینی و منفی نگری.   کالت روانی مانند هراس عاطفی،. مشصورت مشکالت روانی ظهور کند

گیرد که پیامدهای اختالالت عمومی رفتاری است و  این جاست که انحرافات روانی شکل می

 :0176 لفرد،)آهای روانی و انحرافات جنسی خواهد بودنارسائی نتایج این اختالالت بزهکاری، 

086.) 

 تحقیر -5-1

پسری که دائماً . شود که منجر به انحرافات جنسی میاست عواملی جمله از تحقیر فرزندان 

شود که لیاقت  شود و به او گفته می خوانده می کفایت بی  شنود، سرکوفت می از طرف والدین

در   نیز چنین فرزندانی، رشد او با اختالل همراه خواهد بود. در آینده مرد بودن را ندارند، 

رو خواهد شد. افرادی که در دوران  با مشکالت زیادی روبه  س مخالف،برقراری ارتباط با جن

اند، در ای شده اند و در خود احساس حقارت شدید کردهکودکی خود، دچار مشکالت پیچیده
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زندگی جنسی و  سالی افرادی مبتال به انحرافات جنسی خواهند بود. آنها درک صحیحی از بزرگ

ترین وظایف والدین، ایجاد شخصیت و  یکی از مهم .(031همان، )عاطفی خود نخواهد داشت

ریزی کنند تا  برنامه منظمی را برای کودکان طرحاعتماد به نفس در کودکان است. والدین باید 

این  شخصیت آنها به طور کامل شکل گیرد و از اضطراب و استرس در زندگی در امان باشند. در

تواند به ایجاد شخصیت در  توجه به نظرات او و خوش اخالقی با او می میان، احترام به کودک، 

0(.106: 0144 فقیهی،) کودک کمک قابل شایانی کند
 

 داشتن روابط زناشویی از سوی والدینپنهان  -5-8

هند که بسیار مهمی که باید از سوی والدین رعایت شود، این است که هرگز اجازه ند  نکته

حر فرماید) می )صلی اهلل علیه و آله و سلم(کودکان روابط زناشویی آنها را ببینند. پیامبر اسالم

سوگند به آن که جانم در دستان او است، اگر هنگام روابط زناشویی  (40/870 ق:0131العاملی،

آنها را احساس کودک بیدار باشد و آنان را بنگرد و سخنانشان را بشنود و نفس  والدین در خانه، 

شود، و چون دختر  کار میپسر باشد، زنا شد. اگر آن کودک، کند، آن کودک رستگار نخواهد 

ه ویژه کرده توجّ ،اسالم به این مهم (.5/566ق: 0130کلینی الرازی،دهد ) به زنا تن می  باشد،

روز کنترل  به اتاق آنها در ساعاتی از شبانهکند که ورود کودک  است و به والدین توصیه می

های  نیم روز که انسان تعدادی از جامهدر  کنند. این ساعات عبارت است از پیش از نماز بامداد، 

کند که بستر خواب  صیه میچنین تو هم (.54.53:)نورآورد و پس از شبانگاه خود را بیرون می

انحرافات ها )چه دختر و چه پسر(، باید در ده سالگی، از هم جدا شود. از دیگر عوامل  بچه

توان از عوامل اجتماعی و محیطی نام برد. جامعه نیز  عالوه بر خانواده، می جنسی در کودکان، 

باید در تربیت جنسی کودکان نقش خود را به خوبی ایفا کند. به طول کلی، نهادهای اجتماعی 

 :ند ازعبارت  شدن کودکان تأثیر دارند،و محیطی، که در به انحراف کشیده 

تواند محیطی برای آموزش و تربیت صحیح  طوری که میهمان : این مکان،همدرس -الف

های  تواند به محیطی ناسالم و مخرب برای کودکان تبدیل شود. اگر ارزش می  کودکان باشد،

های تعریف شده در مدرسه هماهنگی الزم را نداشته باشند  تعریف شده در خانه با ارزش

شود.  ی انحطاط اختالفی فراهم می شوند و زمینه ی میکودکان دچار سردرگمی و تضاد ارزش

تواند دانش آموزان خود را به  نمی کند،  مثالً معلمی که حجاب خود را به طور کامل حفظ نمی

کنند باید رفتار و  برداری میردان، از رفتارهای معلم خود الگوحجاب توصیه کند. چون شاگ

                                                 
به فرزندانتان احترام کنید و با آداب و  ؛أکِرمُو أَوالدَکُم و أَحسِنُوا آدَا بَهُم:»فرماید ه کرده و میپیامبر نیز در به این امر مهم توجّ. 0

 .«ت نماییدروش پسندیده، با آنها معاشر
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 )علیه السالم(امام علی .(105: 0144 فقیهی،)دیعت باشگفتار آنها نیز شایسته و مطابق با اصول شر

ناشی از   ها در بین مردم، زیادی نابهنجاری ؛کَثَرَهُ الْفُجُورِ مِنَ اْلعُلَماءُ: فرماید باره می در این

 .(1/854تا:  بی تمیمی آحدی،)معلمان و علمای ناشایسته است

 ،مشخصات دوست واقعی ازی آگاهنات کودکان به علّبیشتر  :همساالن و دوستان -ب

خطیر والدین است که کودکان را به سوی   گزینند. این وظیفه برای خود میدوستانی اتفاقی 

دوستان سالم راهنمائی کنند. کودکان از هفت سالگی، تحت تأثیر همساالن و دوستان خود 

این   شوند، تر می رود و به نوجوانی و جوانی نزدیک شوند. هر چه سن کودکان باالتر می واقع می

های  شود. از آن جا که، دوستی در دوران کودکی در سال بیشتر می تأثیر پذیری نیز به مراتب

یابد، والدین باید، دقت نمایند که کودکان خود را درچه  نوجوانی و جوانی نیز ادامه می

والدین با  کنند. گاهی اوقات کودکان به علت سهل انگاری هایی و با چه افرادی آشنا می محیط

زننده و اطالعات جنسی  ،های مستهجن کنند که آنها را با انواع عکس کودکانی ارتباط برقرار می

 :0144فقیهی،کند) کنند. این مسائل ذهن کودکان را به شدت مشوش و منحرف می آشنا می

این والدین باید به فرزندان خود کمک کنند تا آنها بتوانند عیوب و نواقص خود را در  .(100

نواقصی که در اطالعات و ارتباطات دوستانه به وجود آمده است. والدین باید   مورد برطرف کنند،

ای عمل کنند، که بتوانند احساسات فرزندان خود را کنترل کنند و به آنها کمک کنند به گونه

  .(015: 0140میخائیلو،تا دوست خوب پیدا کنند و به اصالح خویش بپردازند)

تواند به انحرافات جنسی کودکان دامن زند. ممکن  مدرسه نیز می باالتر آمد، که چنان هم

افرادی بی بند و بار  هایی آشنا شوند که از لحاظ اخالقی،  است کودکان در مدرسه با هم کالسی

های جنسی فکر کودکان را منحرف کرده و آنها را با اعمال  هستند. این افراد الابالی با صحبت

شوند که کودکان زودتر از زمان مقرر با این اعمال آشنا شوند.  کنند و باعث می جنسی آشنا می

لی اهلل علیه و آله )صپیامبر  .(100: 0144فقیهی،آید) در نتیجه انحرافات جنسی در کودکان پدید می

از   تحت تأثیر رفیق، آدمی، »فرماید:  با اشاره به تأثیر دوست در منش و رفتار فرد، می( و سلم

کند. از این رو، ببینید در انتخاب دوست، با چه کسی طرح رفاقت  ش و عملکرد او پیروی میرو

 ق(.504: 0808طوسی،ریزید) می

ای اند که جهان کنونی به دهکده باعث شده ،ها رسانه: این های ارتباط جمعیرسانه -ج

ط جهان مخابره کوچک تبدیل شود که اخبار و اطالعات در کمترین زمان ممکن به دورترین نقا

تباط با سایر نقاط جهان را و... ار شوند. وسایلی چون:تلویزیون، رادیو، ویدئو، ماهواره، اینترنت

اند. وسایلی چون ماهواره و اینترنت عالوه بر اطالعات و کاربردهای مفید، انحرافاتی آسان کرده
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های باعث گسترش شبکهرا نیز به همراه داشته اند، افزایش روز افزون کاربران اینترنتی، 

های مخرب اینترنتی باعث شده اند که  ای با محتویات فساد برانگیز شده است. دوستی رایانه

نوجوانان بتوانند بدون هیچ گونه مزاحمتی با یکدیگر در هر ساعت شبانه روز ارتباط برقرار کنند 

ایش تصاویر های مخرب مسلماً باعث انحرافات شدید جنسی خواهد شد. نم و این دوستی

بازی، آمیزش با حیوانات، گری، همجنسهرزه سکس،  هایی با مضامین  مستهجن، ایجاد شبکه

های سوء استفاده از کودکان و قاچاق انسان همگی در جهت انحرافات  آزارگری جنسی، سایت

 ها باید استفاده از ماهواره را اصولی و بهجنسی کودکان و نوجوانان مؤثر هستند. خانواده

های اخالقی محدود کنند. آنها نباید فراموش کنند که ماهواره دیر یا زود به عنوان  شبکه

شود، اما استفاده از این وسیله نیز فرهنگ خاص خود را  ای ارتباطی وارد منزلشان میوسیله

 .ای جلوگیری کننددارد، والدین باید با فرهنگ سازی صحیح از بروز مشکالت ماهواره

 (.103: 0144)فقیهی،

ه عواملی است که در جهان ها از جمل فیلممشاهده این : 0(های جنسی )پورنوگرافی فیلم -د

کند. این عامل مخرب که در ابتدا  ت تهدید می، بنیادهای اخالقی جوامع بشری را به شدّکنونی

 شود که در آن به هایی تبدیل می شود به مرور زمان به فیلم های ساده جنسی شروع می از فیلم

ها که باعث به وجود آمدن بسیاری از رفتارهای  پردازد. این فیلم آزار شدید قربانیان خود می

های جنسی را به دنبال  گردد که ساده ترین آنها، استمناست در نهایت قتل ناهنجار جنسی می

ها جوامع خودشان را نیز به انحراف کشیده است. نهضت  داد. جای تعجب است که این فیلم

ها را به نابودی  بنیادهای اخالقی آن  جوامع غربی در طول بیست سال همهنسی در آزادی ج

ای که در این کشید و اندیشمندان غربی متوجه شدند که باید این ساختار را عوض کنند. نکته

، به جای اینکه از کنونی  ت که متأسفانه در جامعهجا گفتن آن خالی از لطف نیست این اس

وپایی و آمریکائی درس عبرت بگیریم، همان مراحل را یکی پس از دیگری اشتباهات مجامع ار

کنیم. باید اعتراف کنیم که صدا و سیمای کشور ما نیز در مواردی به انحرافات جنسی  تجربه می

ها شاهد مسائلی چون: مجالس  زند. مثالً در برخی از سریال در کودکان و نوجوانان دامن می

کنند، ولی در هر صورت، ترویج اختالط  با حجاب در آن شرکت میعروسی مختلط )که هر چند 

کند(، ارتباط نزدیک زنان و  در عروسی است و کسی در عروسی مختلط، با حجاب شرکت نمی

های  های دختران و پسران در دانشگاه، نگاه مردانی که هیچ نسبتی با یکدیگر ندارند، دوستی

تواند از عواملی باشد که کودکان را با این فرهنگ  میهوسرانی زن و مرد به یکدیگر و... همگی 

                                                 
1  . pornographg 
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موجب انحرافات  نادرستت گیرد و در آینده همین روابط گونه روابط باید صور آشنا کند که این

 (.17 :0144 )فقیهی،شدید جنسی خواهد شد

روی یکدیگر تأثیرات  امر قطعی و مسلم است که دوستاناین یک  :نشینی با منحرفانهم -ه

تواند تأثیرات مثبتی به روی افراد بگذارد و اگر  گذارند. اگر دوست، سالم باشد می انی میفراو

گونه  رابطه با افرادی که بدون هیچ. دوستان ناباب باشند به مراتب تأثیرات آنها منفی خواهد بود

و  های اخالقی کنند حیا را از کودکان گرفته و ارزش محدودیتی مسائل جنسی را علناً مطرح می

کشاند. امام  کند و در نهایت آنان را به انحرافات جنسی می دینی را در نظر آنان سست می

نشینی با هواپرستان، ایمان را به دست فراموشی  هم» :فرماید در این باره می( لیه السالم)ععلی

 (.0/166: 0131)حرالعاملی، «.کشاند شیطان و اعمال شیطانی را به حضور می ،سپرد می

اختالط زن و مرد در بسیاری موارد باعث انحرافات شدید جنسی در : الط زن و مرداخت -و

شوند کودکان از  شود. نباید تصور کرد که کودکان مسائل جنسی را متوجه نمی کودکان می

کنند.  سنین پایین، حتی قبل از ورود به مدرسه این مسائل را کامالً در درون خود احساس می

ه طور صحیح به کودکان آموزش داد تا به انحرافات جنسی مبتال نشوند. باید مسائل جنسی را ب

کودکان نیز در همان سنین کودکی، به جنس مخالف میل و گرایش دارند، باید این امیال را با 

)حر نظارت صحیح در مسیرهای اخالقی به پیش برد تا به انحرافات جنسی مبتال نشوند

کند و  به این عامل اشاره می )صلی اهلل علیه و آله و سلم(مپیامبر اکر (.0/175 ق:0131:العاملی

تر از اختالط و ارتباط مردان با  های بعد، خطرناک هیچ چیزی را مربوط به زمان»فرماید:  می

 (.08/160 ق:0864النوری الطبرسی،بینم) زنان، نمی
 

 های تربیت جنسی کودکانشیوه -0

 یت جنسیآموزش جنسیت و نقش جنسی و پرورش هو -0-0

ه به توجّ ،زیستی، شناختی، عاطفی و اجتماعی دو جنس دختر و پسر هایویژگی     

دهی هویت فرزندان به عواملی شود. شکل های آن دو جنس، هویت جنسی نامیده می تفاوت

آنان و عوامل   های جامعه رد دختر و پسر، فرهنگبستگی دارد، مانند: نگرش والدین در مو

ه به نکاتی شایان ذکر است: یک: رفتار و طفی و اجتماعی. در این مورد توجّزیستی، روانی، عا

ای باشد که ثابت کند که هیچ جنسیتی، بر دیگری برتری ندارد و هر گفتار والدین باید به گونه

دوی آنها برای پدر و مادر ارزش دارند. آنها باید به فرزندان خود اعتماد دهند که هر جنسیتی 

های خود را دارد. والدین باید از تبعیض جنسیتی بین دختر و پسر پرهیز  ایستگیها و ش قابلیت

کنند و به آنها آموزش دهند که هر جنسیتی دارای ارزش خاص خود است پدر و مادر باید 
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هایی کامل و با  بتوانند هویت جنسی فرزندان را به آنها تعلیم دهند تا فرزندان در آینده، انسان

وری شد آایفا کنند. باید این نکته را یاداشند و نقش پدری و مادری را به خوبی اعتماد به نفس ب

ای که باید به ترتیب، کودکان را  گونه صلند، بهی زنجیر به هم متّها که مراحل رشد، مانند حلقه

فرماید: دخترها  می( لیه السالم)عامام صادق .(065: 0144 فقیهی،مرحله به محله تربیت کرد)

دهد و از ها پاداش می د و پسرها نعمت. پس به درستی که ]خداوند[ بر نیکینیکی هستن

دو: عالوه بر هویت جنسی، باید نقش  .(0/0ق:0130کلینی الرازی،«)کند ها سؤال می نعمت

جنسیتی دختران و پسران را به آنها تعلیم داد تا بتوانند هویت جنسی خود را بهتر بشناسند. 

شوند باید چگونه رفتاری را از خود به عنوان  وقتی که به جامعه وارد میفرزندان باید بدانند که 

ی پوشش و ... چگونه باید عمل کنند و از به  پسر یا دختر نشان دهند و از نظر گفتاری، نحوه

  .(067: 0144فقیهی،های جنس مخالف، پرهیز نمایند) کار بردن نقش

اند که الت جنسی به این نتیجه رسیدهشناس، در بررسی اختالروان ،امروزه، دانشمندان

اند، بدون استثنا، در کودکی خود، با آنها به دچار شده افرادی که به انحراف نارضایتی جنسیتی

اند، شکل جنس مخالف رفتار شده است؛ و با ظاهری مشابه با جنس مخالف، آراسته شده

 )صلی اهلل علیه و آله و سلم(برآموزش نقش جنسی دختران را باید مادران به عهده بگیرند. پیام

شخصی از امام  .(18/4تا:  بی )شیبانی،امور دختران را به مادران آنها واگذارید»فرماید: می

تا »تواند بشوید؟ امام جواب داد  سؤال کرد: مادر، پسرش را تا چند سالگی می (لیه السالم)عصادق

شریفه، مادران را به عنوان الگوی  ( در این احادیث1/006ق: 0130کلینی الرازی،) «یسه سالگ

جنسیتی برای دختران قرار داده و وظیفه آموزش نقش جنسی را به عهده آنان گذاشته است. 

که فرمودند: پسر تا سه سالگی با مادرش به حمام رود، به این )علیه السالم( در حدیث امام صادق

خود را از جنس مخالف باز نکته اشاره شده است که پسر در این سن، جنسیت و وجه تمایز 

کسب  های زنانه ز لحاظ روانی، ویژگیهای مادر در حمام ممکن است ا شناسد و در تماس می

کند. به همین دلیل، زمانی که مادران، بتوانند دختران را آموزش دهند و پدران، آموزش پسران 

ه مشاهده نسی موافق را در جامعتوان همانندسازی با والد ج می را به عهده گیرند،

 (.063 :0144)فقیهی،دکر

 های تحریک جنسی پیشگیری از زمینه -0-4

جنسی از زمان تولد، در نهاد هر انسانی نهفته است نباید تصور کرد که کودکان تا   غریزه

جنسی را در وجود خود   پذیرند، کودکان نیز غریزه زمان بلوغ، از رفتارهای جنسی، تأثیر نمی

شوند و حتی دانشمندان معتقدند، به  براین کودکان نیز تحریک میکنند. بنا احساس می
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آید و به لذت نیز  می ارگاسم، در کودکان نیز به وجود .رسند هم میت جنسی( رگاسم)اوج لذّاُ

اسمی شبیه دهد. کودکان نیز مکانیسم نعوظ و ارگ البته انزال در کودکان رخ نمی ؛شود ختم می

اما معموالً در این عمل مهارتی ندارند و  ز امکان نزدیکی دارندها نی ساالن دارند. بچه بزرگ

میل جنسی از زمان تولد در کودکان نهفته است، اما کودکان از  ماند. هایشان پایدار نمی نعوظ

شود. در ابتدا  مینند و تا زمان بلوغ نمایان و سازمان یافته هست هدف و مقصد آن بی اطالع

رشد و   جنسی یا لذت جنسی را به دنبال ندارد و باید مرحلهغریزه جنسی در کودکان، عمل 

تحول خود را طی کند تا در زمان بلوغ به رشد کامل خود برسد اما اگر این غریزه پیش از موعد 

گاه شود که کودک زودتر از وقت مناسب، نسبت به آن آگاه شود و آن تحریک شود، باعث می

کند که  له نیز توجه کرده است و تأکید میأن مسبسیار سخت است. اسالم به ای جبران آن

ه به عواقب ناگوار کودکان هم میل جنسی دارند، اما باید به تحریک آنها نپرداخت. با توجّ

های پیشگیری از  ه ی کامل از شیوجنسی در کودکان و بلوغ زودرس آنها، والدین باید با آگاه

 ها در ادامه خواهند آمد: این شیوهز برخی ای کنند. انحراف کودکان از بروز آن جلوگیر

  جلوگیری از انجام عمل جنسی در برابر فرزندان -الف 

توانند  والدین باید از انجام دادن عمل زناشویی در جایی که کودکان نیز حضور دارند و می

این خودداری باید از . آن را درک کنند جلوگیری کنند تا از تحریکات جنسی خودداری شود

فرماید:  پیامبر می (.001: 0144)فقیهی،زادی تا سنین نوجوانی و بعد از آن انجام شوددوران نو

قسم به آن که جانم دردست اوست. اگر مردی با همسرش هم آغوش شود و در خانه، کودکی »

شود. اگر پسر باشد  بیدار باشد و آنها را ببیند و صدا و نفس آنها را بشنود، هیچ گاه رستگار نمی

در »نیز فرمود:  (لیه السالم)عامام صادق .(5/566ق: 0130کلینی الرازی،شود) زناکار مییا دختر 

کلینی شود ) برابر دیدگان کودکان، با زنان خود نزدیکی نکنید که این کار موجب زنا کاری می

گونه که گفته شد، یکی از عوامل انحراف جنسی کودکان،  همان .(5/833ق:0130الرازی،

ر حال عمل زناشویی است. دلیل این امر، آن است که کودک با دیدن این مشاهده والدین د

انحراف   خواهد، با دوستش همین عمل را انجام دهد و زمینه رفتارها، تحریک شده و سپس می

آید. قبح این عمل )نزدیکی والدین در برابر فرزندان( و اثرات منفی آن بر  آن به وجود می

نیز دور نمانده است. کوچتکف، روان شناس مشهور کشور شوروی کودکان، از نظر روان شناسان 

دیدن بوسه و در آغوش کشیدن والدین از سوی کودک، در ابتدا »گوید:  سابق در این زمینه می

دهد و  العمل نشان می کند و پس از آن کودک نسبت به آن عکس توجه کودک را جلب می

ها به  جلوگیری کودک از دیدن این صحنه .«خواهد شخصاً در این باره اطالعاتی کسب کند می
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خوابیدن پدر  .تر است آن اندازه اهمیت دارد که از لحظات پنهانی خاص زندگی والدین نیز مهم

رس و تمایل شود که بلوغ جنسی پیش یک رخت خواب، باعث می و مادر با کودکان خود در

 شود حی بدان مربوط میالعاده فرزندان به وجود آید که تغییرات تکامل رو جنسی فوق

خواست با  هرگاه می (لیه السالم)ععلی»فرماید:  می )علیه السالم(امام رضا .(17و10: 0140میخائیلو،)

کاران را بیرون  انداخت و خدمت ها را می بست، پرده بستر شود، درها را می همسرش هم

 (.5/566ق: 0130)کلینی الرازی،کرد می

 ورود به اتاق والدیناجازه گرفتن فرزندان برای  –ب 

انحراف را در آنها   گونه زمینه گر و کنجکاوی دارند نباید هیچکه کودکان ذهن پرسشجااز آن

ودک تواند ذهن ک به وجود آورد. حتی لباس خواب و یا وضعیت خاص والدین در رختخواب می

ل اسالم به این د. به همین دلیساز انحراف جنسی در کودکان شو را به خود مشغول کند و زمینه

 فرماید: ه کرده است و خداوند در قرآن میله توجّأمس
یَا أَیُّهَا الَّذِینََ آمَنوُا لِیَستَئذِنکُمُ الَّذینَ مَلَکَت أَیمَانُکُم وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا 

نَ الحُلُمَ مِنکُم ثَالثَ مَرَّاتٍ مِن قَبلِ صالةِ الفَجرِ وَ حِینَ تَضَعونَ ثِیابَکُم مِ

و إِذَا َبلَغَ األَطفَالُ مِنکُمُ  …الظَّهِیرةِ و مِن بَعدِ صَالةِ العِشاءِ ثَالثُ عَوْراتِ لَکُم 

اید، باید بردگان  ای کسانی که ایمان آورده»(53و54)نور/«…الحُلُمَ فَلیَستَئذِنوُا

و کودکانتان که به حد بلوغ نرسیده اند، در سه وقت از شما اجازه بگیرند: قبل 

آورید و بعد های خود را بیرون می نماز صبح، در نیم روز، هنگامی که لباساز 

این سه هنگام، زمان خلوت کردن برای شماست. پس از آن، نه بر  از نماز عشاء

شما اشکالی وارد است، نه بر آنها که بر شما وارد شوند و آمد و شد کنند. 

اجازه بگیرند. خداوند،  هنگامی که کودکان شما بالغ شدند، باید همانند قبل،

کند و خداوند، دانا و حکیم  گونه آیات خود را برای شما آشکار بیان میاین

 .است

لبته بیان این سه وقت، به این معنا نیست که ورود این اوقات حرام است و اوقات دیگر جایز ا

است  است. بلکه منظور این است که در ساعاتی که والدین، به استراحت مشغولند و ممکن

های خود را بیرون آورده باشند یا لباس نازکی به تن دارند و ممکن است با یکدیگر خلوت  لباس

: 0176مکارم شیرازی،)دکرده باشند، از لحاظ تربیتی نباید کودکان آنها را در این شرایط ببینن

پدرش باید  آیا مرد برای ورود بر »که پرسید:در جواب مردی ( لیه السالم)عمام صادق (. ا08/5800

که مادرم گرفتم، درحالی بله، من هم برای ورود بر پدرم اجازه می:»اجازه بگیرد، جواب دادند

فوت کرده بود و پدرم همسری اختیار کرده بود و من نوجوان بودم، شاید آنها در خلوتشان 

ین رفتار رفتاری داشته باشند که دوست ندارند آنها را در آن حین، غافلگیر کنم و آنها هرگز ا
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ق: 0130 )کلینی الرازی،.«تمرا دوست ندارند. راه درست، اجازه گرفتن و سالم کردن اس

تأثیر مخرب دیدن عمل زناشویی توسط کودکان   شناس معروف فروید دربارهروان (.5/544

پایین توسط کودکان )که این اتفاق،  ساالن در سنین ی روابط جنسی بزرگ مشاهده»نویسد:  می

گونه درکی ندارند، به وجود اعتقاد والدین بر این باور که کودکان، از عمل جنسی هیچبه دلیل 

رساند که عمل جنسی نوعی سوء رفتار یا تجاوز است؛ کودک  آید(، آنها را به این نتیجه می می

کاوری، ثابت کرده است که به کند. مطالعات روان این عمل را نوعی رفتار سادیستی تعبیر می

سالی  ی در بزرگمن چنین نگرشی در کودکان، باعث به وجود آمدن رفتارهای سادیسوجود آمد

 شود.  می

 پرهیز از برهنه شدن در برابر کودکان یا برهنه کردن آنها -ج

تواند اثرات نامطلوبی بر آنها داشته باشد: از  برهنه شدن در حضور کودکان، از دو جهت می

شود و از دیگر سو، تمایالت جنسی آنها را تحریک  ییک سو، باعث از بین رفتن حیای آنها م

کند. برهنه کردن کودکان و نگاه به عورت آنها نیز همین اثر را در مورد فرزندان دارد. امام  می

که باعث پرده دری و آشکار بدترین جای خانه حمام است؛ چرا» فرماید: می( لیه السالم)عصادق

که آتش جهنم را به یاد انسان ی خوبی است؛ چرارف دیگر، حمام جاشدن عورت است؛ و از ط

کند که مرد، پسرش را با خود به حمام نبرد تا چشم فرزندش به عورت  آورد و ادب حکم می می

 (.0/005ق: 0106قمی،«)پدر نیفتد

 پرهیز از دست زدن به عورت کودک -د

تحریک جنسی  با اشاره به این که کودکان از شش سالگی به بعد،( لیه السالم)عامام علی

شود،  کنند و دستمال کردن عورت کودک، باعث انحراف جنسی او می بیشتری را تجربه می

دستمال کردن زن به آلت دخترش هنگامی که به شش سالگی برسد، نوعی »فرماید:  می

ک انجام شود و در نتیجه این عمل ممکن است در آینده توسط خود کود (.جا همان)«زناست

 .شود سالی می و در بزرگارضائی اباعث خود

 نفتن کودکان نامحرم، پس از سن معیپرهیز از بوسیدن و آغوش گر -هـ

با وجود این که اسالم به محبت کردن، نوازش کردن و بوسیدن کودکان توصیه کرده است، 

فرماید:  می( لیه السالم)عاما این رفتار، در سنین خاصی، از سوی نامحرمان منع شده است. امام علی

هنگامی که دختر به شش سالگی رسید، جایز نیست که او را مرد نامحرمی ببوسد و یا او را »

دختر بچه نامحرمی، »و درجای دیگری نقل شده است که شخصی از امام پرسید:0«فشار دهد

                                                 
  (. 5/44: 0147)شیخ حر عاملی،إذَا أَتَت عَلی الجَارِیةِ سِتَّ سِنین لَمْ یَجُز أَن یُقَبِّلَها رَجُلٌ لَیسَت هِی بِمُحَرَّمٍ لَهُ و ال یَضُمُّها إِلَیه .. 0
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امام پاسخ  «بوسم، حکمش چیست؟ کنم و می اندازد و من او را بلند می خود را در آغوش من می

آله و  و)صلی اهلل علیه از پیامبر اکرم .0«ننشانر، شش ساله شد، او را روی پای خود اگر دخت» داد:

وقتی دختر بچه ای به شش سالگی رسید، جایز نیست که پسر بچه او »نقل شده است که:  سلم(

که زن ]نامحرم[ او را  از سن هفت سالگی گذشت، جایز نیسترا ببوسد و هنگامی که پسر 

ک سال در این حدیث شریف، پیامبر اکرم، سن دختران را ی (.1/817ق: 0160قمی،)«ببوسد

بلوغ جنسی دختران زودتر از پسران  ، این به این علت است که سنّکمتر از پسران ذکر کرده

 .شوند است و دختران زودتر از پسران به این مسائل آگاه می

 جدا سازی بستر کودکان –و 

ی لزوم اجازه گرفتن فرزندان در هنگام ورود به  دربارهنور،   با توجه به دستوری که در سوره

باشد. از این  اتاق والدین آمده است، به طریق اولی خوابیدن کودکان، در بستر والدین جایز نمی

توانند برای ورود  رو، والدین باید به این امر، توجه داشته باشند که کودکان را از سنینی که می

باً از سن سه سالگی( از خوابیدن در بستر خود منع کنند و در به اتاق اجازه بگیرند، )تقری

بستری جداگانه بخوابانند. بستر کودکان دختر و پسر باید در سنین خاصی، از یکدیگر جدا 

 0144 فقیهی،داند ) روایاتی وجود دارد که سن جدا سازی را، شش، هفت و ده سالگی می .شود

هنگامی که » می فرمایند:)صَلَّی اهلل عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم(سول اکرمر از قبیل این روایات این است: (.044:

 4.«فرزندان شما هفت ساله شدند، بستر خوابشان را از هم جدا کنید

آلِهِ  )صَلَّی اهلل عَلَیْهِ وَ ه شده است رسول اکرمله توجّأتری به مسبا دید ظریف که در روایت دیگری

را به هنگام ده سالگی از  خواب پسر و پسر، دختر و دختر، دختر و پسر لّمح فرمایند: می وَ سَلَّم(

  1.هم جدا کنید

 کودکانهای مراقبت از بازی -ز

جوی در هر چیزی و ، به دلیل کنجکاوی برای شناخت دنیای اطراف خود، به جستنکودکا

ا اندام تناسلی جوهاست که بو خواهند بدن را کشف کنند. در این جستپردازند. از جمله میمی

گونه یا خواهند بدانند که آیا دیگر کودکان نیز همینسپس کنجکاوانه، می شوند وخود آشنا می

ها آورند که در این بازیمامان بازی روی می : دکتر بازی ویرهایی نظبه بازی بنابراین ؟رخی

روابط  انی که شاهددر کودک لهأهای یکدیگر آگاه شوند. این مسکنند از چگونگی اندام سعی می

                                                 
 جُوَیْرِیَةٍ لَیْسَ بَیْنِی وَ بَیْنَهَا مَحْرَمٌ تَغْشَانِی فَأَحْمِلُهَا فَأُقَبِّلُهَا فَقَالَ إِذَا أَتَى عَلَیْهَا سِتُّالْکَاهِلِیِّ وَ أَظُنُّنِی قَدْ حَضَرْتُهُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ  احمد .0

  (.0147،5/511،کلینیسِنِینَ فَلَا تَضَعْهَا عَلَى حَجْرِکَ )

 (.441: 0176)طبرسی،فَرّقُوابَینَ اَوالدَکُم فِی المَضَاجِعِ إِذا بَلَغُوا سَبْعَ سِنین .4

 (.40/806: 0147 )شیخ حر عاملی،الصَبیُّ و الصَّبیُ و الصَّبیُ و الصَبَّیةُ وَ الصَبَّیةُ وَ الصَبیَّةُ یُفَرِّقُ بَینَهُم فِی المَضاجِِع لِعَشْرِ سنِیِن .1
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شود؛ زیرا در این اند، بیشتر حساس مییا اندام تناسلی آنها را دیده اند وجنسی والدین بوده

های آنان را انجام دهد. در این ررفتا ساالن بپردازد وگموارد، کودک دوست دارد به تقلید از بزر

از  لی یکدیگر بپردازند وصورت، گاه ممکن است طرفین بازی، با رضایت، به بازی با آالت تناس

 .شودکم، زمینه برای انحراف جنسی آنان فراهم می، احساس لذت کنند وکمراهاین 

های جنسی کودکان وظیفه دارند و باید مراقب باشند تا شرایط در پیشگیری از بازی والدین

را مشاهده ها اگر احیاناً این صحنه ها برای کودکان فراهم نشود ومحیطی برای این نوع بازی

ها جلوگیری کنند. آنها نباید از کودکان بپرسند: چه کردند، باید به صورت معقول، از آن بازی

برای والدین، بسیار ناراحت کننده خواهد  کنند؟ زیرا هرگاه کودکان، عین حقیقت را بگویند،می

ه صورت دیگری نیز نباید حرکت آنها را ب شرمسار کرد و چنین نباید آنها را سرزنش وبود. هم

کنید با این هوای سرد، نباید ای یافت از قبیل این که: آیا فکر نمییا بهانه ساده حمل کرد و

به بازی دیگری  لُخت شد؛ بلکه باید به کودکان دستور دادکه لباس خود را مرتب کنند و

خت بودید. شما لُد؛ آوردیهای یکدیگر را در می. باید گفت: تو و دوستت داشتید لباسدبپردازن

زنی! این کار مجاز نیست! هرگاه سؤالی این حرکت را نباید انجام دهی! دیدم که به او دست می

 فرمهینی فراهانی،)ید، تا موضوع را برایتان شرح دهمبا من مطرح کن داشتید، از من بپرسید و

 (.045و048: 0140

 های جنسی کودکان پاسخ دادن به پرسش-7

ن خردسالی و حتی از ابتدای تولد با انسان همزاد است بنابراین مسائل جنسی از زما     

نوزادان و   کودکان همواره سؤاالتی درباره این مسائل در ذهن دارند. مسائلی مانند: مشاهده

کودکان  ه به آنها، توجه به مادران پس از زایمان، دیدن دوران بارداری مادران، هموارهجلب توجّ

کند که به مسائل جنسی مربوط  ؤاالتی ذهن کودکان را مشغول مید. سدار را به کنجکاوی وا می

شود ولی کودکان از این مسائل ناآگاه هستند. سؤاالتی از این قبیل، بچه از کجا آمده است؟  می

آید؟ ممکن است  چطور خداوند، این نوزاد را به ما داد؟ چگونه بچه از شکم مادر بیرون می

ای پاسخ آنان را ندهند و با سؤاالت را مناسب نبینند و به گونه برخی از پدران و مادران این

فهمی، بعداً برایت  شوی، خودت می بزرگ می !ها به تو نیامده تعابیری چون: این پرسش

گویم، بتوانند فعالً کودکان را ساکت کنند، اما کودکان خواهند فهمید که این سخنان،  می

رسد که باید به سؤاالت کودکان در سطح فهم آنان،  میتواند آنها را قانع کند. به نظر  نمی

های قانع کننده و صحیح داد. چون اگر کودکان با پاسخ صحیح رو به رو نشوند ممکن  پاسخ

است از طریق دوستان ناسالم و منابع ناصحیح به پاسخ سؤاالت خود برسند که البته انحرافات 
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ویلیام آلفسون، معتقد است، اگر  .(044: 0144فقیهی،جنسی نیز به همراه خواهد داشت)

از این آگاهی قانع  آنان از مسائل جنسی آگاه کنند،والدین، کودکان خود را تا حد امکان، 

دهند و  شوند و برای کسب اطالعات جنسی، تالش و کوشش زیاد از خود نشان نمی می

ن پایین، شود. کودکان در سنی شان در گرو غریزه جنسی به انحراف کشیده نمی زندگی

هایی دارد. اگر والدین  آید و بدن آنها چه ویژگی خواهند بدانند که کودک چگونه به دنیا می می

های منطقی و حساب شده بتوانند سؤاالت کودکان را پاسخ دهند، کودکان در هنگام  با پاسخ

منده خواهند فهمید که والدین چقدر حساب شده با آنها برخورد کردند والدین نیز شر بلوغ، 

 :از ندهی که در پاسخ گوئی باید مد نظر گرفت عبارتنخواهد شد. نکات قابل توجّ

شفافیت، تا حدی  های جنسی کودکان،  ی به پرسشیوگ ه داشت که در پاسخباید توجّ -الف

 .های ذهنی آنها را برطرف کند باشد که ابهام

 .دهای غیرمنطقی، میل جنسی کودکان را تحریک کر نباید با پاسخ -ب

جنسی کودکان باشد، باید او  هر کدام از والدین بتوانند بهتر پاسخگویی سؤاالت -ج

 .گوی فرزندان باشد پاسخ

 .شرمانه، حیا را در کودکان از بین برد های بی نباید با پاسخ -د

های نفرت انگیز از خود دور کرد. برخی از والدین به دلیل شرم و  نباید کودکان را با پاسخ -ه

کودک  شوند. این رفتارها،  روند یا عصبانی می فرهنگ خاص خود، از پاسخ دادن طفره می حیا یا

های منطقی کودکان را از  کند. زیرا او از چیزی منع شده است. باید با پاسخ را کنجکاوتر می

 .مسائل جنسی آگاه کرد

شان قانع کند عقل و درک کودکان باشد و کودکان را در حد خود  ها باید به اندازه جواب -و

این سؤال در   وان قانع کرد،و از توضیحات اضافی باید خودداری کرد. زیرا اگر کودک را نت

ای از ذهنشان باقی خواهد ماند و در وقت دیگری از افراد نامطمئن خواهد پرسید. ذکر  گوشه

در این ه است که پاسخ دادن به سؤاالت جنسی کودکان و تعلیم صحیح آنان این نکته قابل توجّ

ای را در حضور کودکان مطرح  ساالن، هرگونه سخن نسنجیده زرگزمینه نباید باعث شود که ب

اما اگر  .ش کنندوالدین نباید حس کنجکاوی کودکان را برانگیزند و ذهن کودکان را مشوّ. کنند

 سؤاالتی از آنها پرسیده شود باید حتماً جوابی منطقی به کودکان داد تا به انحراف کشیده

 (.016: 0144فقیهی،نشوند )
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 ارائه راهکارها و پیشنهادات -4

تربیت  های دیگری نیز برای تربیت کودک وجود دارد که به طور غیرمستقیم درراه    

 :کنیم موارد اشاره می از آن به برخیدامه پژوهش کودک مؤثر است، در ا

 آموزش اعمال دینی -4-0

مل دارد. آموزش مسائل دینی که آکنده است از اعمال دینی با فطرت انسان هماهنگی کا 

تواند کودکان را به  فضائل اخالقی، پاکی و صداقت، یاد کردن خداوند به مهربانی و بخشش، می

مسیر صحیح زندگی، هدایت کند و از عمل به رفتارهای ناصحیح جنسی دور سازد. پیامبر اکرم 

خود را با اعمال دینی آشنا سازد و به  فرمود که از شش سالگی فرزندان والدین را توصیه می

به کودکانی برخورد نمود که با  )صَلَّی اهلل عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم(نماز خواندن تشویق کنند. روزی پیامبر

ناراحت شدند و  )صَلَّی اهلل عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم(احکام و آداب دینی آشنایی نداشتند. پیامبر

یکی از اصحاب گفت: ای رسول خدا! از « رزندان آخرالزمان از دست پدرانشان!وای بر ف»فرمودند:

نه! بلکه از دست پدران مؤمنشان، »  :فرمود )صَلَّی اهلل عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم(پیامبر دست پدران مشرکشان؟ 

ان، آموزند و حتی ممکن است اگر کودک که هیچ چیز از فرائض و احکام الهی را به آنها نمی 

ی  مانع آنها شوند. این والدین به اندک کارهای دنیوی از ناحیه خودشان یاد بگیرند؛ ولی والدین، 

ها بیزارم  کنند. من از این شوند و هیچ توجیهی به اخالق و معنویت آنها نمی کودکان، راضی می

  (.05/080ق:0864نوری الطبرسی،«)و آنها از من بیزار

ما »جای دیگر در مورد عادت دادن کودکان به نماز فرمودند:  درهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم()صَلَّی اهلل عَلَیْپیامبر

خواهیم که نماز بخوانند، وقتی به پنج سالگی رسیدند. شما وقتی کودکانتان به  از کودکانمان می

دهیم که از  هفت سالگی رسیدن از آنها بخواهند که نماز بخوانند. ما به فرزندانمان دستور می

شود،  آورند، روزه بگیرند. گاهی تا نصف روز می ت سالگی تا هر وقت از روز که طاقت میهف

خورند تا بر روزه  آورد، می گاهی بیشتر یا کمتر. پس وقتی تشنگی و گرسنگی بر آنها فشار می 

گرفتن عادت کنند و طاقت بیاورند. اما شما کودکانتان را از نه سالگی به روزه گرفتن وادار کنند 

کلینی «)روزه باشند و اگر تشنگی به آنها فشار آورد، افطار کنند توانند،  تا هر وقت که می

 (.1/863ق: 0130الرازی،

 آموزش دعا به کودک -4-4

دارد و  های آنها در امان نگه میدعا کردن کودکان همواره آنها را از شر شیاطین و وسوسه 

مناسبی کسب کنند تا از انواع انحرافات )از جمله های  شود که از لحاظ روانی توانمندی باعث می

را به کودکان توصیه « معوذتین»آموزش  (، لیه السالمع)در امان بمانند. امام رضا  انحراف جنسی(
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فلق و ناس را هر کدام سه بار   هر شب، سوره فردی که از سنین کودکی، »فرماید:  کرده می

هر  – عزوجل –پنجاه بار بخواند، خداوند  ر نتوانست، بخواند و قل هو اهلل احد را صد بار یا اگ

کند تا وقتی  از او دور می ...ای مانند دل درد و شود یا بیماری ای که بر کودکان وارد می گرفتاری

شود. پس اگر خود را به آن عادت بدهد یا خانواده ای او را عادت دهند تا روزی که  که پیر می

 (.1/041ق: 0130)کلینی الرازی،کند میاو را حفظ   فوت کند، خداوند،

 پرورش فضایل اخالقی -3

آموزش فضایل اخالقی در کودکان باعث رشد شخصیت آنها و پرورش روح و روان     

به خوبی مقاومت  توان در برابر رذایل اخالقی،  شود. با آموزش فضایل اخالقی می کودکان می

 .:شو رخی از فضایل اخالقی اشاره میبه ب این مبحثادامه کرد و آنها را نابود ساخت. در 

  حیا -3-0

 )صَلَّی اهلل عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم(هم ردیف با دین معرفی شده است. پیامبر اکرم حیا در روایات، 

حالت روحانی   حیا، .(1/0158: 0143 )محمدی ری شهری،«تتمام دین اس حیا، :»فرماید می

است. روان شناسان، با تأکید بر تربیت جنسی کودکان در  است که از ترس و عفت ترکیب شده

خصلتی مهم در وجود  نویسد: حیا،  محیط خانواده، از طریق ایجاد حیا در دختران و پسران می

خودداری و تحمل  ،متواضعانه ،انسان و مهارت نگهداری خویشتن در اجتماع به صورت شایسته

ر گفتار و رفتار و کردار باعث بزرگ منشی و وقار حیاست. حیا د  است. اساس عفت و پاکدامنی،

خانواده باید دارای  است. این خصلت را باید خیلی زود در کودکان پرورش داد. برای این منظور، 

در  شود. اکنون شرایط مساعدی باشد. حیا، باعث احترام و عفت نسبت به جنس مخالف می

 :اندازیم می یاهای پرورش حبه شیوهنگاهی  نیمبه اختصار  ادامه

  دهی عملی والدینالگو –الف 

کنند  های اخالقی هستند. کودکان همواره سعی می معلمان فرزندان در تعلیم آموزه  والدین،

ه از حیا برخوردارند و والدینی ک. تر شوند که خود را به پدر و مادر شبیه کنند و به آنها نزدیک

رشد این صفت را در فرزندان خود نیز به   مینهدهند، ز وجود خود پرورش می را درویژگی این 

  آورند. والدین نباید اعمالی انجام دهند که حیا را در کودکان از بین ببرد. اعمالی چون، وجود می

های زننده در  ها و خنده ک یا نیمه عریان، شوخیهایی ناز ظاهر شدن در حضور کودکان با لباس

 .برابر نامحرمان
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  یاتبیین پیامدهای ح -ب 

عالوه بر اینکه خود باید الگویی عملی در مقید بودن به حیا باشند وظیفه دارند به  والدین، 

های موجود در این فضیلت در برابر کودکان اذعان  پیامدهای خوشایند این خصلت و حکمت

« رددا باز می حیا، انسان را از انجام دادن کارهای زشت، »فرماید: می)علیه السالم(کنند. امام علی

 (.160:ق 0808)طوسی،

 اظهار انزجار از عمل قبیح -ج 

ی  تواند شیوه در قبال کارهای ناشایست کودکان می  ر و ناراحتی از طرف والدین،اظهار تنفّ

رو، زمانی که کودکان به از این .خوبی برای جلوگیری از این کارهای ناشایست در آینده باشد

ها لبخند بزنند و یا حتی سکوت کنند بلکه باید از این نباید به آن زنند،  عمل قبیحی دست می

رفتارها اظهار ناراحتی نمایند تا کودکان متوجه زشتی عمل خود شوند. البته والدین نباید در 

 این عمل دچار افراط و تفریط شوند و کودکان را بیش از اندازه مورد آزار قرار دهند

 (.467: 0144)فقیهی،

 عفت -3-4

شود شهوات و هواهای نفسانی نتوانند بر  حالت نفسانی است که باعث می عفت)پاکدامنی(

ترک »یعنی خود نگهدار و با متانت. در روایات، عفت به معنای  انسان غلبه کنند و عفیف، 

خود کنترلی جنسی(، )عفت »فرماید:  می )علیه السالم(محرمات جنسی آمده است. امام علی

در )علیه السالم(امام صادق  .(0/4710: 0143 شهری،محمدی ری «)کند شهوت را ضعیف می

در برخورد با زنان مردم، »فرماید،  از والدین می فرزندان، « الگوگیری»حدیثی ضمن تأکید بر 

در  .(5/558ق: 0130کلینی الرازی،«)شوند عفیف باشید، زنان و دختران شما هم پاک دامن می

تر او نیز از او الگوبرداری شد، حتی زن و دخکه پدری که عفیف با است این حدیث تأکید شده

 .روند به دنبال گناه و معصیت نمی نند وک می

 نتیجه 

جوانب   اسالم دینی است که به همهکه گردد از مجموع آن چه بیان گردید استنباط می

کنار گذاشته است. همیشه   زندگی بشر پرداخته و شرم و حیا را در مسائلی چون مسائل جنسی،

ی مؤثرتر و عاقالنه تر رهای اسالمی تربیت جنسی کودکان در مقایسه با راهکارهای غربراهکا

غربیان با فاصله گرفتن از تعالیم دینی و پرداخت به اندیشه های افرادی که جز هوا  ت.بوده اس

در منجالبی گرفتار شدند که بیرون آمدن از آن بسیار سخت و   اندیشند، پرستی به چیزی نمی

جنسی و پرورش استعدادهای طبیعی همواره راه   ت. اسالم با هدایت صحیح غریزهسدشوار ا
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 سعادت بشر را هموار کرده است. ما باید با تعالیم روح بخش اسالم عزیز به جهت دهی و نظام

ارچوب قوانین اجتماعی، پاکدامنی، ایمان و اخالق را برای بخشی این غریزه و هدایت آن در چ

ای سالم داشته باشیم که در توانیم خانواده یاوریم. در این صورت است که میبشریت به ارمغان ب

اندیشمندان غربی  نادرستمناسب دست پیدا کنیم. تفاسیر  این خانواده به آرامش روحی  سایه

های جنسی،  ها، تجاوز به عنف، قتل مجرد بودن انسان  رانی،از غریزه جنسی، چیزی جز شهوت

 ان، پریشانی روحی و... دربرنداشته است.از کودکسوء استفاده 

آشفته پیاده کنیم و به های الهی اسالم را در جهان سراسر  است که آموزه رسیدهزمان آن  

درس  ، جامعهر مورد آزادی جنسی، نباید برای های ناموفق جهان غرب د تجربه  .برسیم شآرام

اند و نتایجی جز ها رفته ها پیش غربی نباید راهی را برود که قراسالمی   عبرتی باشد! چرا جامعه

رهنگ در ایران را با برترین ف کودکان پاک و معصوم ایدرا به دست نیاوردند؟ ب زیان و شکست

یه در سا، در امان نگه داریم. این مهم و آنها را از هرگونه انحرافی نیمطول تاریخ جهان آشنا ک

 .شود میتعالیم اسالم مقدور و میسر 

یتی بسیار محکم توانسته است است که با جهان بینی صحیح و نظام ترب اسالم دینی 

معنوی، اخالقی و اجتماعی بشر را در این عصر پر از هیجان و استرس به  های روحی،  جنبه

ای سالم و به توانیم جامعه خوبی بشناسد و به آن بهترین پاسخ را ارائه دهد. با تربیت صحیح می

 .های روانی داشته باشیم جنسی و بیماریدور از هرگونه انحرافات 
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 0سجاد اوجاقلو

 التَّناسل، التكا تُرفي النَّسل
 نأ یبدوا لکن و األخیر العقد فی النسل تحدید الی االیرانیات ساءالن و األسر تمایلت لقد    

 الحیاة نمط تغییر عن یعبر الذی اإلنجاب الی بالنسبة اإلیرانیات النساء تصرفات فی الکبیر التطور

 هو الدراسة هذه من الغرض و .فحسب االقتصادیة و المادیة باألمور الیرتبط االیرانیة األسرة فی

 نظرة تغییر و الثقافیة التغییرات ألجل تکون النساء لدی اإلنجاب فی الرغبة ة قل ن أ الی اإلشارة

 منهجها الدراسة. الحیاة نمط تغییر لذلک نتیجة و اإلنجاب و النسل تحدید قضیة فی النساء

 زنجان مدینة فی النساء من أجیال خمسة بین فیما السکانی اإلحصاء عملیة تمت لقد و مسحیة

 نسمة مئة خمس و جیل کل من نسمة مئة باختیار الدراسة لهذه العینة حجم تحدید تم و

 الدراسة نتائج کشفت . pps بطریقة مرحلتین ذات عنقودیة العینات أخذ طریقة و عام بشکل

 .األوالد أهمیة فی المدروسة األجیال عالمات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق هناک أن

 بین تتراوح سنوات فی المولودات النساء من بجیل یتعلق الوالدبا اإلهتمام مستوی أدنی و

 السنة قبل المولودات النساء من بجیل یتعلق ذلک مستوی أعلی ن أ کما0178 حتی 0170

 العولمة لتجربة نجد باإلنجاب، النساء رغبة مدی فی ر أث التی الثقافیة العوامل بین من . 0184

 الجدید الحیاة نمط علی السیدات إقبال .االمر هذا فی جابیای أثر بالدین إللتزام و سلبی أثر

 .اإلنجاب فی األقل المیل منها حیاتهن فی الهامة و األساسیة التغییرات أحدث

 تتعلق التی معتقداتها و األسرة تصرفات فی کبیرا أثرا ترک اإلِیرانیة األسر حیاة نمط تغییر    

 هکذا و األمر هذا فی الکبیر التحدی تواجه األسرة جعلت و اإلنجاب و کالزواج األمور ببضعة

 و المسلمات للنساء خاصة و اإلسالمیة اإلیرانیة المثالیة لألسرة مسایرا یکون ال التعامل فی تغییر

 علیها(. اهلل سالم(الزهراء فاطمة السیدة مثل العظیمات
 

  الدلیلیه: الکلمات

 .زنجان مدینة األسرة، لحیاة،ا نمط السلوک، تغییر الثقافی، التغییر إلنجاب،

                                                 
 .جامعه بیام نور زنجان.ماجستیر،  0
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 0رقیه احمدی مقدم

 

 الدین باصول االعتقاد کیفیة في الفقهاء آراء دراسة

 
 الفقهاء أبدی قد بها االعتقاد و العلم تحصیل من البد ام الدین اصول فی التقلید یجوز هل    

 نظرا علیها صولالح کیفیة و العقاید بأصول یتعلق فیما المختلفة االحکام و اآلراء المسلمون

 وفقا القدماء و المعاصرین الفقهاء بین التعبیر طریقة و األقوال فتختلف .البالغة اهمیتها و لدورها

 إلی الرأی اصحاب و الخبراء هوالء اکثر إلتفات عدم هو دراسته نقصد ما لکن .آلثارهم

 و لنظریةا االمور خاصة االمور إدراک و المسائل فهم فی للناس المختلفة المستویات

 .الدین اصول فی نقصانه أو التقلید جواز بعدم اإلعتقاد فی اکثرهم دفع قد حیث االیدیولوجیة

 إزالة و المختلفة النظر وجهات عن التساؤل مع المجال هذا فی العلماء بعض آراء نذکر نحن اذن

 رسیخت لطریقة نظرا العقائد اصول فی التقلید جواز نفترض و أدلتهم من عدد عن الغموض

 .الناس عموم فی البدائی االیمان
 

 : الدلیلیة الکلمات

 .الدین اصول العقائد، اصول العلم، تحصیل لتقلید،ا

                                                 
زهرا)سالم اهلل علیها(،طالبه ماجستیر، الدراسه الشیعیه، النَّزعه الکالم،  . بکالوریس طلبه فی المدرسه العلمیه، تابعین سیده 0

 جامعه آیت اهلل حائری میبد یزد.
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 0نرجس شکری

 

 دراسه معني الكلمه )نُشوز( في الفقه االمامیه العصیان
 

کلِّ )سَنِّ( )نَشوز( مِن المباحث الفقهیه و بمعنی تَمَرُّد الزوجین من االعمال الواجبه التی و     

المَشَرَّع إلی الزوجینِ فی عالمه األخری و یَذَّکَرُ بعدم التمکین.)و یُمسَّی بعدم التمکین( التی 

اهتماماً کبیراً علی هذا األمر؛ ألنّ عدم اطالع الزوجین إلی )نُشوز( و أحکامه سیّما جیل الشباب 

 تضَدَّع کیان العائله.

 ألحادیث أنّ معنی )نشوز( أضیقُ مِن قَد وصف الفقهاءیبدو مایحصل من اآلیات القرآنیه و ا

 سیمی هذا المقال تحدی التعریفات التی عرضت العلماء من )نشوز(؛ بالدراسه اآلیات المتعلقه به.

 و هناک فکره اکثر دقه لما یمکن تحقیقه، ممّا یؤدی الی العصیان)نشوز(.

، فی النّهایه اتضح أنّ واجبات الزوجه، الذی تمَّت کتابه هذه المقاله مع النهج الوصفی و التحلیلی

 الیحترم ذلک یؤدی العصیان)نشوز( و هذا مُختلِفاً عَن ما کان فی االسالم بِاسم حقوق األزواج.

ذلک أنّ عدم االمتثال فی الحقوق الزوجیّه و عدم دفع النفقه للزوجه، یُعَدُّ هذا من بین العوامل 

 اکثر أهمیه فی عصیان الزوجین.

 
 

 : الدلیلیة لکلماتا

 الواجبات األزواج، نفقه، امتثال، عصیان، کلمات

                                                 
 . بکالوریس طلبه فی المدرسه العلمیه، تابعین سیده زهرا)سالم اهلل علیها(. 0
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 0ملیحه قاینی

 

 الطالق بعد المرأة و للرجل النفسیة االوضاع دراسة

 
 کان المجتمع أن حیث المجتمعات و االعصار جمیع فی مقدسا امرا االسرة نظام و الزواج کان    

 فلهذا .مقدسا امرا بوصفه الزواج علی االدیان جمیع یؤکد و دائما ترابطها و االسرة تماسک یحمی

 صعبا امرا البعض بعضهما عن الزوجین انفصال و الطالق کان بینما دائما سهال امرا الزواج کان

 الی المجتمعات بعض فی الشرعی غیر یعتبر کان یزال ال الطالق أن کما احیانا مستحیال و للغایة

 تتعرض هذا زمننا فی األسر ن ا لنا تبین الراهن المجتمع فی االسرة دراسة .االخیرة السنوات

 .داخلها فی الکثیرة بالتحدیات

 ألضرار المتداولة االمثلة من الطالق و األسری العنف و الزوجیة االساءة و الطفل معاملة إساءة    

 عصرال فی األسریة المشاکل لدراسة یدفعنا القضایا و المسائل هذه و الیوم« رفع» العائالت

 و احکام بموجب النکاح قید « شیوعا العائلیة المسائل اکثر من یعتبر هو الذی الطالق. الحاضر

 من کثیر فی یرتفع الطالق معدل نری حیث حالیا عرفا و وقانونا شرعا محددة شروط

 .المجتمعات

 و همحیات ادارة علی المقدرة وعدم النفسی للضیق المطلقات و المطلقین من الکثیر یتعرض    

 معالجة ضرورة فیتطلب االجتماعیة الشذوذ من الطالق ان بما إرادتهم و و بأنفسهم الثقة افتقاد

 الحیاة لتوسیع نظرا الشباب بین خاصة فأکثر اکثر إدارتها و عنه الناجمة األحداث و القضایا

 .المدنیة

 و األمل بخیبة رالشعو ن با االمراض علم و اإلجتماعی النفس علم فی األخصائیون یعتقد    

 التی المشاکل من أمثاله و الفجور و الفسق و اإلدمان و بالنفس الثقة ضعف و اإلکتئاب و الیأس

  .الزوجیة الحیاة انهیار و الطالق بعد من الزوجان یواجهها ان یمکن

 

  : الدلیلیة الکلمات

 .اإلکتئاب الطالق، أزمة الطالق، نتائج و آثار الزوجین، الطالق،
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 0من عبدل آبادیا مؤزهر

 4نجف یزدانی

 

 الجواب علي الفرضیه)تحلیل خمس ارباح مكاسب( 

 في الفقه االمامیه
متعلق حکم أعم العناصر التی  واحدة من أهم و« عمالِاأل بحُر»یعنی « اَرباحُ المکاسبِ»

على  استنادمع ذلک،  و ثابتٌالخمس فی القرآن هو  حکمَ أنّاالمامیه. ناحیة فقه  الخمس

بعض األئمةاالحادیث،  مجموعة من

مصالح  على احتیاجات و بناءَحاللٌ، « االموال متعلق الخمس لَاستعما »قد أعلن أن 

شکوک  و غموضسبب  ی بعض الفتراتف« تحلیل الخمس»؛ هذا فی نفس الوقت المسلمین

  مهدیال إلمامُا فی الخمسِ الوصی الرئیسی بالنظر إلى أنّ وحکم الوجوب فی الخمس  حول

 الخمس دفعُعدمٌ وجوب  هذا یعنیه، جانب، اثبات التحلیل فی الخمس من فی الوقت الحاضر

و من توقیعات منه  الغیبة الصغرى لإلمام المهدمن  دقیقُ فحصُبا  لکن، فی الوقت الحاضر

 یمکن أن یکون، حتى اآلنکبری الغیبة الزمان  منذاالسالم  فتاوى فقهاء آراء وو رجوعُ 

فی ارباح  خمسال دفعُ لیست ثابتة و إلمام المهدیتحلیلَ الخمس من ا أنّ ستنتجی

 کل الشیعة. على هٌأنه واجبالمکاسب 

  

 : الکلمات الرئیسیة

 .فقه اإلمامیةالمکاسب،  الخمس، التحلیل، أرباح
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 0نژاد طمه مؤیدیاف

 الجنسیه للطفل هالتربی
 

 فالتحضیر .الشباب و المراهقة و الطفولة احلمر فی االنسان تربیة هی الجنسیة التربیة    

 بما و .الدین احکام الی اإللتفات ضرورة یتطلب السلیمة العائلیة البیئة تمهید و للزواج النفسی

 الجنسیة التربیة الی العنایة فتبدوا الطفولة من بدأت قد الکبر فی الجنسیة االنحرافات اکثر أن

 الجنسیة بالتربیة االسالم اهتم هل: التالی السؤال یطرح اءاالثن هذا فی .واجبة و ضروریة عنایة

 البحث هذا یهدف .مباشرة غیر او مباشرة سواء التربویة المناهج المقال هذا عالج قد لالطفال؟

 کذلک و الموضوع هذا ازاء المجتمع و العائلة واجبات و الجنسیة التربیة أغراض علی التعرف الی

 بطریقة المقالة لهذه المعلومات جمع م ت .االسالم نظرة فی اللالطف الجنسیة التربیة طرق

 .اإلسالمیة المراجع و المصادر الی الرجوع و المطالعة

 التربیة طریقة افضل تعتبر االسالمیة فالتربیة المتتالیة الغربیین المنظرین إلخفاقات نظرا    

 االسالمیة المجتمعات و لغربیةا المجتمعات أوضاع أن کما الجریمة حاالت أقل علی تشمل ألنها

 .االمر هذا علی تؤکد
 

 : الدلیلیة الکلمات

  األسر المناهج، االغراض، االطفال، الجنسیة، التربیة
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 Abstract 

 
Roqeyh Ahmadi

0
 

Najaf Yazdani
2

 

 
The Study of Jurists commented on how belief in the 

principles of religion  or imitation or researchable of religion 

from the perspective of Jurist 

 

    Muslim jurists have distinctive expression, comments and sentences 

regarding notice to role and the greater importance of dogmas in life; 

which the expression of contemporary jurists is different according to 

their works. But what we consider in this paper is that, these jurists not 

pay attention to distinct levels of people understanding on the issues, 

particularly those one is theoretical and ideological; which has caused 

most of them somehow to know a possibility to imitation in principles 

of religion false or insufficient; so by asking questions from a different 

perspective and demystify some of their arguments; we express the 

views of some scholars in this field, and our assumptions about the 

formation of the primitive faith in public, and get the license imitation 

in our dogma. 
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imitation, research, dogma, principles of religion. 
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Answer to doubt "Tahlil of Khoms of Arbah of Makasib" 

in Imamiyyah jurisprudence 

 

"Arbah of Makasib"(profits of jobs) are most important and most 

common part of the Khoms at view of the Imamiyyah jurisprudence. 

verdict of Khoms incumbency fixed on the Quran, nevertheless at some 

Hadiths)tradition( that some of the Imams said solvent "the use of 

property belonging the Khoms" because needs and interests Muslims at 

the same time. this "Tahlil of Khoms" Cause obscure in verdict of 

Khoms incumbency at the same time. as respects at present the Imam 

Mahdi is the main custodian of the Khoms, Proof of Tahlil of Khoms on 

his behalf means do not pay Khoms at the present time, but careful 

examination at the Imam Mahdi's minor absenteeism and His 

Tughyyat)tradition( and reference to comments and judgments of the 

Islamic jurisconsults since the great absenteeism until now can be 

concluded that not fixed Tahlil of Khoms on behalf of the Imam Mahdi 

is not fixed and paying Khoms of Profits of jobs is obligatory on all 

Shiites.  

 

Key Words:  
Khoms,Tahlil,Arbah of Mkasb, Imamiyyah jurisprudence. 
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Sexuality Education of children 

 

     The sexuality education is defined as a human training during 

growing up childhood, adolescence and youth. Mental preparation for 

marriage and having a healthy lifestyle for them, will require attention 

to religious orders. Since the root of many sex perversions in adulthood 

is started from childhood, therefore, necessity of attention according to 

the sex education of children is important. Among these, the question is 

whether Islam considered the sex education of children or not? The 

article referred to the training methods on both strategies: direct and 

indirect. And also, this research aim is to examine practices of Islam on 

sex education, family and community responsibilities regarding this 

issue and the sexual education of children. This paper is based on 

library research, and the studies of the Islamic sources are explained. 

Given the successive defeats of Western theorists, the best method of 

education is the Islamic education too, because it has the lowest crime 

statistics so that situation in Western and Muslim societies will also 

approve it.  
 

Keywords:  
sexuality education, children, goals, methods, family and community. 
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Women and Childbearing 
 

    An orientation of Persian families and women in the past decade has 

become less likely to have children. However, it does not seem that big 

change in Iranian women childbearing behavior, which is a sign of 

changes in their family's lifestyle, can be only explained by the 

economy. The aim of this study is to show that the tendency of women 

childbearing reduced, and the cause of this behavior is as a result of the 

change in culture, women's attitudes towards children, childbearing, and 

lifestyle. The research method is a survey, and statistical population 

consisted of five generations of women in Zanjan. For this study, one 

hundred women selected from each generation; consequently, the total 

sample size has formed five hundred. Two-stage cluster sampling is 

PPS method. The results showed the difference in the mean from the 

child value score between the generations' study, is statistically 

meaningful; The lowest level of the value belongs to the generation 

women was born between years of 0170 until 0178, and the highest level 

is for those women who are born before the years of 0184. Among 

cultural factors, globalization experience and religiousness have 

respectively negative and positive effect to the disposition of women to 

childbearing. One of the most important excuses of the women fewer 

tendencies to childbearing are the focus of them to the new lifestyle. 

Changing Iranian families, and their attitudes and beliefs than issues 

such as marriage and childbearing, have an important impact and the 

family has faced major challenges. Such changes in behavior are not 

consistent with the family of Iranian-Islamic ideal, especially Muslim 

women and the greatest ones Fatima (SA).  
 

Keywords: 

Childbearing, culture change, change behaviors, lifestyles, family, 

Zanjan. 
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The study of Semantic term "Nushuz" from the perspective of 

Ja'fari jurisprudence 

 

    The Nushuz is a legal issue and means of rebellion or disobedience 

couples from performed the obligatory duty that each man and woman in 

relation to others based on what a lawmaker has the responsibility to them, 

and often it is mentioned non-compliance. Since, lack of awareness, 

especially between young couples to Nushuz and its rulings, destabilizes 

family bonds; due to this reason, research into the matter is so important. 

Because according to those Ayat and hadiths, it seems: Nushuz has a 

narrower meaning than what scholars have described. In this paper, we 

study those Ayat in which related to couples Nushuz, and we challenged the 

other jurists' definition, and finally; we presented our more occurred concept 

of Nushuz.  This article is a descriptive - analytic method and eventually 

wife's obligatory duty, which violation of it became Nushuz is distinct from 

what is Islam as a couple's law has been proposed, so that non-compliance 

of them in matrimonial matters and failure to pay alimony to the wife 

obligatory duty, which violation of it became Nushuz is distinct 

from what is Islam as a couple's law has been proposed, so that 

non-compliance of them in matrimonial matters and failure to 

pay alimony to the wife is the most important factors the couple's 

Nushuz. 
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A Review of the status of spiritual men and women  

after divorce 

 

    A marriage and family are sacred in all ages and communities. As 

always, family ties and cohesion were protected in society. In all 

religions, the blessed of marriage is emphasized. Therefore, the 

marriage has always been comfortable while the couple's divorce was 

very hard and sometimes impossible, so that, the divorce is still illegal 

in some countries during recent years.  

    The study on family in modern societies shows that they are faced 

with many inside challenges today; Child abuse, Spouse abuse, 

Domestic violence and divorce. These are  common examples of today's 

families injury. Because of this stuff, family pathology is necessary 

now. Divorce defined as "the dissolution of the legal, religious and 

customary marriages under the special terms and conditions" that is one 

of the most common family problems in today's society, so that the 

divorce has shown a high rate in many countries. 

Most of those who have been divorced faced with mental-health 

problems and lose their  ability to manage your life and your self-

confidence and will power too.  

    Although divorce is a social anomaly, but the expansion of urban life 

needs to deal with management issues after the divorce, and its 

aftermath is felt more than ever, especially among young people. 

Pathologists and social psychologists believe that feelings such as 

hopelessness, despair, depression, the decline of confidence, drug 

addiction, immorality, and ... are problems that may happen after the 

divorce to the couples who have lost their lives. 

 

Keywords:  
divorce, couples, consequences of divorce, divorce crisis, depression.  
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 «یـنب های علوم اسالمی یاس صی پژوهشفصلنامه تخصّدو»راهنمای اشتراک 

 . ریال است 16666یال و بهای تک شماره ر 56666دو شماره نه ـ بهای اشتراک ساال0

واریز کرده و فیش بانکی را به همراه فرم اشتراک  6064815845660ـ وجه اشتراک را به حساب سیبا4

 . های مورد نظر برای شما ارسال گردد رس دفتر مجله پست نمایید تا مجلهتکمیل شده به آد

 . پستی بنویسیدو با ذکر کد خود را کامل و خواناـ نشانی 1

 . ـ کلیه مکاتبات خود را با ذکر شماره اشتراک انجام دهید8

 . های درخواستی را قید نمایید ک شماره لطفاً به طور دقیق شمارهـ در صورت نیاز به خرید ت5

 :فصلنامهدوبرگه درخواست اشتراک 

 شماره اشتراک پیشین: ام قبالً مشترک بوده

 : نام کتابخانه اشتراک کتابخانه

 : نام سازمان مؤسسه، سازمان، اشتراک شرکت

 : نام و نام خانوادگی اشتراک شخصی

 : شهرستان: نشانی دقیق استان

 : تلفنو  کدپستی
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