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قاÑÏ به نشر مجلۀ فقه Çسالمی Ñ æساله هاì تحقیقی æ کتب نمی بوÒÇ . ãÏ برÑÏÇ گرÇمی 
جناÈ محترã سلیم یوسفی æجناÇÏ Èکتر محبوÇ Èحمد مجدæ ìÏ جناÈ محترã محمد 
 ناصر جاä مجدæ ìÏمحترã  فضل محموÏ جاä مجدìÏ که ÑÏ طبع Çین تحقیق متوÇضع
کمک نموÏند تشکر می نمائیم ÒÇ æ خدæÇند سبحانه æ تعالی برìÇ شاæ ä خانوÏÇۀ 

 گرÇمی شاÇ äجر ÑÇÏین ÇÑ میخوÇهم.
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م Çمریکا (Âمو) Ç æنجمن هاÇ ìسالمی Çفغانها ÑÏ سویدä ¡ سویس ¡ کاناÇÏ ¡ مقی
ìæÑنا ¡ ßÑنماÏ ¡ سید  جرمنی ãمحتر æ Êسیر ÑلستاÇکتر عبدÇÏ Ñفیسوæپر Èجنا æ

ÊÇÏنشر  . صمیمانه تشکر می نمائیم عزیز سا ÑÏ که ÇÑ äÇÑÏÇبر æ äÇهرÇند شما خوæÇخد
 ÑÇÏین نصیب کند. فرهنگ æ ثقافت Çسالمی Òحمت می کشید Çجر
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 مقدمه 

Çلحمدهللا حمدðÇ کثیرðÇ طیباð مباÑکاæ  ð نصلی æ نسلم علی عبدÑ æ ßسولک æ صفوتک 
من خلقک ¡ Ã æمینک علی æحیک¡ محمد بن عبدÇهللا ¡ ÇلذÑÃ ìسلته Ñحمة للعالمین .  

 æ بعد:

میشوÏ قانوä عمال ÑÏ جامعۀ Çسالمی تطبیق æ ثابت Ò یگانه قانوÇ äسالمی که تا هنو
قانوä « باصطالÇ  Íسالã¡ عربی æ غیر عربی¡ یحقوقکه ÑÏ فرهنگ خانوÇ åÏÇست 

 . می شوÏیاÇ « ÏحوáÇ شخصیه 

ÏÇ ÑÏ   æبیاÊ ندæ ÏÑÇمتأسفانه Çکثر قوÇنین Çسالمی ÑÏ جهاÇ äسالã تطبیق عملی 
ÍصطالÇ  نینÇجملۀ قو ÑÏ ینکهÇ با Ïطوالنی تطبیق نشو Êمد ìÇهر قانونیکه بر äقانو

نین Çست که تعدیل æ حذÑÏ Ý فرÇنسه قوÇ بناã قانوä مرåÏ حساÈ میشوÇ.Ïست Çما 
 åتطبنشد Ýمدتها باین طر ÒÇ ماÇÑÏ æ ÏÑÇیق عملی ند  ÍصطالÇنین وقی حقÇقو Úین نوÇ

که Ç ÑÏست قوÇنین . ÑÏ بین قوÇنین Çسالمی می شوÏبناã قوÇنین مرåÏ یاÑÏ Ï فرÇنسه 
Ç  ÒÇما äÂ æ معتقد Çند گرÏÏ با Çینکه مسلماناä بهنمی عمالð تطبیق  جوÇمع Çسالمی

لذÇ میتوÇ äÇین نوÚ قوÇنین ÑÏ ÇÑ جملۀ قوÇنین مرåÏ شمرæ Ï  تطبیق Ç äÂباÁ می ÒÑæند
ه Ç äÂعتقاÏ بمسلماناä قوÇنین Çسالمی ÇÑ همانطوÑیکه  تاÒماäÂ ä برسد ÇستÇمید

 .نمایند تطبیق عملی Òندگی  Ç ÑÏحیاÑÇÏæ Áند 

 åÏÇنین خانوÇشخصیه  قو áÇحوÇ یا äجها ÑÏãسالÇ ب åین شدæمذهب حنفی تد ÓساÇ ه 

 ¡ Íگی مانند نکاÏÇمسائل خانو ÑÏ مذهبی ìتهاæسالمی با تفاÇ کثر محاکمÇ ÑÏ æ
همین مذهب حکم می انوÏÇگی باساÓ طالÞ ¡ میرËÇ ¡ نفقه ¡ نسب æ غیرå مسائل خ

. Ïشو  äÇæپیر ìÇبر äفغانستاÇ جمله äÂ ÒÇ سالمیÇ ìها Ñبعض کشو ÑÏ خرÇæÇ ینÇ ÑÏ
Ç هبÇشدغیر مذ åÏÇÏ åÒجاÇ جماعت æ هل سنت åشخصیه مطابق مذهب  تا áÇحوÇ ÑÏ

خوÏ عمل نمایند Ç ÑÏ æفغانستاä قانوÇ äحوáÇ شخصیه Çهل تشیع به فرماÑ äئیس 
Ç ÑÏین تحقیق ÒÇ موÇ äÂ ÏÇستفاæ  åÏ مشکالتی که  که دجمهوÑ حامد کرìÒ تدæین ش

 .می شوÑÏ ÏÑÇÏÏ موäÂ ÏÑ بحث 
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æ  علماæ Á فقهاÑ  .  Á قوÇنین خانوÏÇگی تجدید نظر صوÊÑ گرفت قرä بیستم ÒÇ Ï نیمه
äقانو  äناÇÏسیدن معاصرÑ دباین نتیجه  Êبه حل مشکال ÑÏکه یک مذهب به تنهائی قا

مذÇهب Çسالمی بصوÇ ÊÑما æ  نیست خانوåÏÇشکالÊ مخصوصاæ ð مسلماناä معاصر
د æ باساÇ Óین ند مشکالÊ جامعۀ Çسالمی ÇÑ حل æفصل نماینمیتوÇن æ جمعکل 

نظریه علماÇ ìسالæ ã قانوÇÏ äناÑÏ ä جوÇمع Çسالمی ÏعوÊ به تجدید قوÇنین 
ÇضافاÊ نموÏند æ  تجدید نظر äÂ ÑÏ æ نموÏند ÑÏ æ موÏÇ قوÇنین خانوåÏÇخانوÏÇگی 

. قابل قابل تطبیق ساختند ÑÏ عصر حاضرد ÇÑæ تجدی Çنین خانوåÏÇقو ترتیب  باین 
Ï مانع ãسالÇ فرهنگ حقوقی ÑÏ نین فرعیÇین قوæتد ÑÏ ست کهÇ تذکر æ تجدید Ñ

 äÂ ÏÇمو ÑÏ ÊضافاÇجدید  جهت Êمعاصرحل مشکال æ یطÇگر شرÇ åیندÂ ÑÏ æ نیست
ت Òندگی مرãÏ پیش Âید فقهاæ Á قانوÇÏ äناä حق ÇضافاÒ Êماæ ä مکاæ ä تغییر ÑÏ حال

Ïما قابل یاÇ ندÑÇÏ äقانو ÑÏ ÇÑ یا Ïست که  فرÇ ìÑæÂ ساحۀ ÑÏ غیر متخصص ÏÇفرÇ 
äحق  قانو áیا جهت غیر مسئو æتا ÏÑÇصالحیت ند æ  äقانو Ïۀ خوÏÇÑÇ æ هشÇبه خو ÇÑ

 هاÇ äسالæ ã غیر Çسالãتدæین æ مرÇÑ ãÏ به Çطاعت äÂ مجبوÑ ساÒند Ç æین ÑÏ ÔæÑ ج
 áستنی قابل قبو. 

æ کل Ñسالمی بطوÇ معÇفغانی  جوÇ جامعۀ Õخا ÊÑبصو ÑÏ Ýباین طر äیک قر ÒÇ
کرÒ ÔæÑ ÑÏ æ åÏندگی مسلماناä غیرت Çجتماعی æ سیاسی æ حتی مذهبی Çکثرمسائل

. مهاجرÊ مسلماناä به غرÇ æ Èشغاá بعض ÇستیرÊÇ فوÇ ÞلعاåÏ پیش Âمدå یتغ
Ç ìها Ñکشو Èسالمی توسط غر Èمفکرین غر Êتبلیغا æ نیæلکترÇ ìمیدیا æ سبب

 بوجوÂ Ïید. ÔæÑ æ فکر مسلماناä معاصر رÊÇ مهم ÑÏ ساحۀ قوÇنینیشد تا تغی
ÒÇ نینÇین قوæتد ÑÏ äنسه مسلماناÇپا خصوصا فرæÑÇ äین  قانوÇ æ ندÏنمو åÏستفاÇ

نیز تأثیر  خانوåÏÇ قوÇنینا یک حد ÑÏ موÏÇ ت بصوÊÑ کل ÑÏ ÔæÑ  æ تدæین قوÇنین
 ÏÑÇæÏ1. کر 

ÏجتهاÇ گیÏÇخانو Êحل مشکال ìÇسالمی برÇ معاصر Áعلما  ÊÇÏجتهاÇ æ ندÏنمو
. Ç ÑÏجتهاÊÇÏ جدید علماÁ با شاä فقه خانوÒÇ ÇÑ åÏÇ حالت جموæ Ï خموÏ بیرäæ ساخت 

گذشته شرÇیط عصر ÇÑ نیز مدÇ ÑÇعتباÇì  ÑستفاÒÇ åÏ نصوÕ ثابت æ نظریاÊ فقها

                                                      
1  åعطو áلعاÇعبد . » ìÒæمرÇ تقنین ÑÏ سالمیÇ فقه » فقه ÊÇنشر ÒÇ . Êسیر ÑلستاÇعبد ÑکتوÏ ترجمه

 Ç2016سالمی Ç ÑÏمریکا 
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æ برÇÏ ÒÇ  ìÇئرå مذهب حنفی بیرæ äæ میرËÇ گی æ طالÞشیرخوÑÏ æ åÑ مسائل ÇÏنستند 
ÑÏ æ حل مشکالÊ خانوÏÇگی به مذÇهب چهاÑگانه Ãهل سنت æ جماعت ÑجوÚ کرÏند

æ خصوصا قانوÇÏ äÇناä   . علماÇ ÁفغانستاäطالæÏ Þ شاهد ÒÇ ÇÑ مذهب جعفرì گرفتند
انونین æ åÏ تعدیالÊ مهم ÑÏ ÇÑ قÑÏ تدæین قوÇنین خانوÏÇگی ÔæÑ ÒÇ معاصر Çستفا

åÏÇخانو Ïبوجو .Ïمی شو åÏستفاÇ äÂ ÒÇ ین بحثÇ ÑÏ ند کهÏÑæÂ 

 ÇÑ بناã خوÏ بحث نمائیم æ کتاÈ چانس یافتم تا ÑÏ مسائل خانوåÏÇ چند ساá قبل
»ÑÏ åÏÇخانو ãسالÇ « ÑÏ á2002سا ¡ ìÏفغانیمیالÇ کثر  تقدیم جامعۀÇ æ ãÏنمو

ÇÏ æ تحقیقمحققین äÇند. نشمندÏنقد کر ÇنرÂ عدۀ æپذیرفتند ÇÑ åجدید  åÏÇخانو Èکتا
 ÔæÑ به ãسالÇ ÑÏقاضی  جدید Èجنا æ Ïمعاصر ترتیب یافته بو ÊبیاÏÇ æ äبزبا æ

åÏ ساá شانزن کتاÈ تقریبا صاحب بهاÇلدین بهاÂ ÁنرÇ مرÇجعه æ تصحیح کرåÏ بوÇ ÒÇ .Ïی
æÑ Ñشنی جدید ÏضرÇ ÊÑæحساÓ می شوÏ تا تحقیق گذشت æ ÑÏ æقت حاضر

Ïگیر ÊÑجامعه صو ÊÇتغییر æ معاصر ìÏجتهاÇ Êنظریا  Êحل مشکال ìÇکه بر
åÏÇتربی خانو æه åسیدÑ به طبع ÏالæÇ  مطالعهæ  äمعاصر به خدمت هموطنا ìÑÏ äبزبا
ر فتوÇ نظر به یæ تغیمعاصرشرÇیط Çجتماعی  . Ç ÑÏین تحقیق شکش شوÏعزیز پی

Çین تحقیق متوÇضع ÇÏ ÇÑنشمندäÇ  تÇسÇ æمیدرÇ ÊÇجتماعی مد نظر میباشد یتغی
Âیندå قبوá  برæ ìÇ جامع Çفغانی بصفت یک مقدمه مفید برìÇ یک بحث مفصل

 فرمایند.   

 ÌÇæÏÒÇ مسائل ÑÏ میÇگر äهموطنا ÒÇ عدۀ äفغانستاÇ ÑÏ ستکهÇ ینÇ بحث ÑÏ نقطۀ مهم
 æ فقهمسائل ÒÇ گی åÏÇفقه  خانو ÒÇ عدۀ æ میکحنفی åÏستفاÇ ìبینجعفر æ نند  æÏ ینÇ

Çین  ÇشتنبرÏ برìÇ  بهترین ææ ÔæÑ æ åÇÑجوÏÑÇÏ Ï  تفاæتها مدÑسۀ فقهی بعض
 ÏÇÒÂ åÏÇبه فقه خانو Øمسائل مربو ÑÏ ÇÑ یکدیگر ãÇستکه هر کدÇ äÂ فقهی ÊختالفاÇ

Çما Çگر ÌÇæÏÒÇ بین پسر Ï æختر ææ  æÏ ÒÇ مانع ÑÏ تطبیق قوÇنین فقهی نشوندبگذÑÇند 
æ بحث صوÊÑ می گیرÇ ÑÏ Ïین حالت مسأله قدìÑ تفاÊæ میکند متفاÊæ مذهب

 .ÇشاåÑ می شوÑÏÏ حل Çین مشکل نیز بیشتر ÇÑ میخوÇهدکه Ç ÑÏین بحث 

  äفغانستاÇ äگ مسلماناÑمشکل بز ÑÏ مذهب æÏ هر äÇæستکه پیرÇ ینÇ » æ حنفی
 ìسالم» جعفرÇ هبÇمذ ÒÇ نندÇÏ صحیح نمی ÊÑبصو ÇÑ Ïینکه مذهب خوÇ ی نه تنها

ãعمو Ñمعرفت به مذهب بطو ãند . عدÇ معرفت به  بی خبر ãعد æ Ïمیشو ìæکه پیر
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مذÇهب Çسالمی  ÑÏ مشکالÇ Êجتماعی مسلماناÇ äفغانستاÇ äفزÇ åÏæست . عصر 
حاضر ÒÇ تماã پیرäÇæ مذÇهب میخوÇهد تا مطالعاÇ ÊبتدÇئی ÒÇ مذÇهب Çسالمی 

المی با عدã تعصب حل æ جاì شک نیست که معرفت به مذÇهب Çس ÇÏشته باشند
  2. میباشدبسیاÒÇ ìÑ مشکالÇ Êجتماعی جامعه 

 äقانو ÏÇمو æ Ïتر بحث شوÏیاÒ مسائل قانونی ÑÏ تا åمدÂ ین تحقیق کوشش بعملÇ ÑÏ
ÏÏمفصلتر معرفی گر ÊÑبصو åÏÇخانو  ¡ ìÏجتهاÇ مسائل æ ÑموÇ ÑÏ äهمچنا æ

äÂ  تر میباشد æ عموماÇجتهاæ ÊÇÏ فیصله هایی مرÇکز علمی معاصر موÏÑ توجه بیش
ÊÇÏجتهاÇ ÑÇقر åÏستفاÇ ÏÑمو Ïفق  که می گیرÇجماعت تو æ هل سنتÃ هبÇبا مذ ÏÑÇÏ. 

ÑÏ جریاä مطالعاæ Ê برÑسی Ç ÑÏموÇ Ñجتماعی ÑÏ æ ساحۀ نظاã خانوæ åÏÇ مطالعۀ 
مشکالÊ خانوæ åÏÇ عدÑ ãسیدä به حل مناÒعاÊ خانوåÏÇ گی که ÑÏ بسا æÇقاÊ به 

æ میرسد Þمر طال Êمشکال Úموضو ÑÏ äفغانستاÇ ÌÑخا ÑÏ فغانیÇ مساجد æ کزÇ
. عدã ندÇختیاÑ می کن ÇÑ یåÇÑ هایی حل Çست بیطرف æ طالÞ که یکی ÒÇخانوåÏÇ گی 

Ç ìفغانی ÇÑ بیشتر ساخته ها مشکالÊ  خانوÇ  åÏÇسباÈ مشاÑکت مرÇکز Çسالمی 
. Çکثر مشکالÊ خانوåÏÇ گی Â æنچه به مسایل جنسی ÑÇتباÑÏ ÏÑÇÏ Ø نتیجۀ عدÇ ãست 

ثقافت جنسی æ صحت جنسی بصوÊÑ  عدã توجه به æهموطناä  فهم ßÇÑÏÇ æ علمی 
 Þحقو ÊعاÇمر ãعد æ نفسانی æ نیÇæÑ Êحاال äهمچنا æ تعلیمی ìبرنامه ها ÑÏ علمی

 Êمشکال ÏیاÏÒÇ ÑÏ جایبæ æ  شوهر æ äÒ فزبینÇ .ستÇ åÏæ 

مرäÇÏ با ÇقاæÏ æ ÈÑستاä لطیف æ خوÇ Ôخالæ Þ بر عدۀ  ÇکثرðÇ مالحظه میشوÏ که 
ÑÇلطف معامله ند æ ها با محبت ÏالæÇ æ کهنعکس با همسر åشد åیدÏ äهمچنا æبعض د 

علت Çصلی  æ ندÇست اä شäÇ محبت تر نسبت به شوهر با شاä با æÏستاÇ æ äقاÈÑ  اÒäن
 مشترß ح Ò ÒÇندگی مشترæ ß عدÇ ãحترãÇ حقوææ ÞجایبÇین معضله عدã فهم صحی

جوÇناä به ÇموÑ خانوæ åÏÇ مسائل جنسی  هÇست åÇÑ æ حل Çین مشکل تعلیم æ تربی
میخوÇهد تا ÒÇ ما æصحت جنسی æ حقوææ Þجایب بین طرفین میباشد æ عصر حاضر 

 . نمائیمÇÏÇÒÂنه Ç ÑÏین موÏÑÇ بحث 

                                                      
2  ìÏفضل غنی مجد . »Êæتفا æ فقÇتو ÜÜ ìجعفر æ فقه حنفی ìفقه » مطالعۀ تمهد ÊÇنشر ÒÇ ¡ ãطبع سو ÜÜ

 م.Ç2015سالمی ¡ Çمریکا 
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 ÊعاÇین تحقیق مرÇ ÑÏ ÏÑیتغیمهمترین مو ÊÇر ÑÏ  æ جتماعیÇ æ ناحیۀ سیاسی
ìÏقتصاÇ  شرقی ìها Ñنیز مانند باقی کشو äفغانستاÇ æ åÏÇÏ ÎÑ سالمیÇ جامعه ÑÏ که

. میباشد نماندÇ åست ÇماÑÏ äثیرÊÇ خاÑجی æ فرهنگ Çجتماعی غرÇ æ Èسالمی ÒÇ تأ
وÏÇ تغییرÇ ÊÇجتماعی ÒÇ محقق میخوÇهد تا ÑÏ موÏÇ قوÇنین تجدید نظر کند . بعض م

قانوÑÏ ä گذشته قابل تطبیق بوÑÏ Ï حالیکه ÇمرÒæ قابل تطبیق عملی نیست مثال حق 
Ç ضایتÑ äæبد ÔخترÏ Íعقد نکا ÑÏ Ñتاپد æ  äاققبل چند قر æ Ïمنطقی بو æ áبل قبو

æ شتندÇند ندÑÇÏ ÒæمرÇ هایی که ìÏÇÒÂ äÇخترÏ äنزماÂ ÑÏ äبین  چانس معرفت  همچنا 
لذÇ ÇنتخاÈ شریک Òندگی برÏ ìÇختر ÒÇ حق پدÑ بوÏ æ Ïلیل  بوÏجوÇناä مانند ÇمرÒæ ن

Çین بوÏ که پدÇ Ñنساä مناسب ÇÑ برÏ ìÇختر خوÇ ÏنتخاÈ می کند æ پدÑ به مصلحت هم 
Çست Çما ÇمرÇ Òæین فکر قابل تطبیق æ قبوá تر ÏخترÔ نسبت به هر کس Ïیگر ÇÏنا 

 ÑÇÏند . äÇمانند مرÏ نیست Ï æخترÇ ÑÏ ÇÑ ìÏÇÒÂ äÇنتخاÈ شریک Òندگی

اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و اثر آن در تدوین قوانین  اترات در ساحیتغی

 معاصر:
äÂ عدã صالحیت قوÇنین گذشته بعض موÏÇ قوÇنین Çجتماعی معنی  æ تبدیل ریتغی

نیست . قوÇنین که ÑÏ گذشته æضع شدå بوÏ برÒ ìÇماæ ä شرÇیط Çجتماعی Âنوقت 
طبیق بوæÏ نقد قوÇنین گذشته به عقلیت æ فهم معاصر ÒÇ مناسب æ قابل قبوæ á ت

 äÇÑÇگذ äلت نیست . قانوÇعدÑÏ äقت شاæ ÊÇÏجتهاÇ æ Õنصو ÒÇ åÏستفاÇ سابق با
 Ïجوæ یتÇæÑ æ Õنصو äشا äماÒ ÑÏ æندÏضع کرæ ÇÑ نینÇقو ãÏمر Êحل مشکال ìÇبر

ðÇبعد æ شته می شدÇشت که ضعیف پندÇÏ الئلÏ ÏسناÇ æ  بدست ÏیاÒمدÂهک  æ Õنصو
Êقو ÇÑ یت ضعیفÇæÑ بخشید  æÇÑ äÂ . ساخت åÏستفاÇ قابل 

 ÑÏáمثا Ñنین بطوÇین قوÇ بین  Íعقد نکا ìÇبر æÇ ضایتÑ äæختر بدÏ لیæ æ Ñحق پد
ìÇندگی برÒ شریک ÈنتخاÇ حق äÏÇÏ .Ïختر توسط بوÏ Ñپد  äیک قانو ÔÇ äماÒ ÑÏ

áقابل قبو æ åپسندید æ مناسب ìÇحالیک بر ÑÏ Ïغیر قابل تطبیقجامعه بو ÒæمرÇ ه  æ
áست قبوÇ .  

ÑÏ نصوÕ قدیم æ نزÇ ÏماÇ ãبو حنیفه Ñحمه Çهللا ÇنتخاÈ شریک Òندگی حق خاÏ Õختر 
 ãماÇ æ شافعی æ مالک ãماÇ Ïحالیکه نز ÑÏ Ïبو åسلب شد Ñپد ÒÇ ین حقÇ æ Ïبو äÇجو

ق Ïختر حنبل æلی Ïختر Çین حق ÇÏ ÇÑشت . فقهاÁ مذهب حنفی برÇ ìÇثباÊ قوá خوæ Ï ح
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 ßÑین حدیث مباÇ ÔÇ Íبه عقد نکا ÇÑ æÇ حق äهمچنا æ ندگیÒ شریک ÈنتخاÇ ìÇبر ÇÑ
 ÇÑ می ÑæÂند:

Ïختر جوæ äÇ غیر ÌÇæÏÒÇ شدÑÏ å عقد نکاÇ äÅ « ÔÇ Íلبکر تستأÐÅ æ äÐنها صمتها « 
باید ÇجاÔÇ åÒ گرفته شوæ Ï خاموشی ÔÇ معنی Ñضایت Ç æÇست. ÑÏ عصر حاضر 

ÑÏ . نیست ÒیرÏ Çختر میتوÇند بصرÇحت نظر خوÇ ÇÑ ÏبرÒÇ نمایدخاموشی تنها کافی 
 äعصر حاضر قانوÑÇگذ  ÏعتماÇ Õنصو äÂ نین بهÇین قوæتد ÑÏ شته باشد که میÇÏ

 3قابل تطبیق عملی باشد æ مشکالÇÑ Ê حل نماید. 
مسائل مهم که ÑÏ مقدمه Ð äÂ ÒÇکر شد مهمترین موضوعاÇ Êست که Ç ÑÏین تحقیق 
äÂ ìæÑ بحث میشوæ Ï مشکالÊ معاصر æÑ ÑÏشنی حقایق معاصر بحث åÇÑ æ هاì حل 

 .æ خاتمه Çست  شامل تمهید åÏ æ فصل قانونی äÂ پیشنهاÏ می گرÏÏ . تحقیق 
Ê که  äÂ ÑÏ نظر به شرÇیط مرÇحل ÇحوáÇ شخصیه ÇÑ بحث تاÑیخی æ تغییرÇتمهید 

محیط æ جامعه æ عصر پیش شدå  توضیح می Ïهد تا خوÇنندå قبل Â ÒÇغاÒ به مطالعۀ 
 فصوá کتاÈ معلوماÇ ÊبتدÇئی ÑÏ موÇ ÏÑحوáÇ شخصیه ÇÏشته باشد.

 åÏÇخانو áæÇ فصل  ÇÑ فرهنگ ÑÏ åÏÇبین خانو Êæتفا æ سالمی تعریفÇ نظر فرهنگ ÒÇ
æ همچناÃ äهمیت æ ضرÊÑæ تشکیل  ÇÑ به بحث می گیرÇ  Ïسالæ ã فرهنگ غیر Çسالمی

ÏÇخانو ÇÑ  ãسالÇ نظر فرهنگ ÒÇتحقیق می کند æ سیÑبر . äهمچناÑÏ ینÇ   فصل
åÏÇکه خانو ìمریضی ها æ معاصر Êسالمی  مشکالÇ معاصر   åشد Áمبتال äÂ به بحث به

 .گرفته شدÇ åست 

بحث می شوÏ . معرفت مزìÏ قبل ÒÇ ناÑÏ فصل ãæÏ قوÇنین  ÇنتخاÈ شریک Òندگی 
 æ ÏÑÇÏ کلی Êæگذشته تفا ìها äعصر حاضر نسبت به قر ÑÏ äÇپسر æ äÇخترÏ بین

æÏ ÊÇÑÇÏÇ æلتی æ مؤسساÏ  Êخترæ äÇ پسرäÇ با ìÏÇÒÂ کامل ÑÏ مکاتب æ پوهنتونها
یکدیگر ÇÑ می بینند æ مالقاÊ می کنند Ç ÒÇ æخالÔæÑ æ Þ سیاسی æ  غیر æÏلتی

باشند  می ÇÏشتهرæ ì سویه ÇقتصاìÏ یکدیگر معلوماÊ کافی Çجتماعی æ شکل ظاه
مسأله æکیل æ æلی Ç ÑÏنتخاÈ شریک پیش ÂمدÑÏ å جامعه که  یرÊÇ یæÑ ÑÏ æشنی تغ

 Òندگی ÑÏ æ عقد نکاÍ تفاÊæ نموÑÏ æ åÏ عصر حاضر Ïختر ضرÊÑæ  ندÏÑÇ که æÇلی
ÔمرÇ  بحث Ïشو Ïنامز æÇ هد باÇکه میخو ìپسر ÏÑمو ÑÏتصمیم ی æÏبه ک جانبه بگیر

                                                      
3  ìæلقرضاÇ یوسف ÑکتوÏ .»النتقائیÇ ÏالجتهاÇ «ìæلقرضاÇ 11/4/2012سایت 
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نامزÏ می شوند با Ï æÇلیل Çینکه ÏخترäÇ نسبت به æÇلیاÇ ÁموÑÏ Ñ موÏÑ شخصی که 
 äند تا قانوÑÇÏ کوشش ìÏسعو äمملکت عربستا ÑÏ äناÒ .ندÑÇÏ بیشتر Êمعلوما

باالÇÑ äÒ  ì لغو ساÒند Ç ÑÏ æین ÇÑستا فعالیت ÑÇÏند. ÑÏ عریضۀ که چهاåÏÑ  ت مرæ Ïالی
 äÒ ìباال Ïالیت مرæ äلغو قانو äهاÇند خوÏتقدیم کر ìÏسعو åشاÏنی پاÇعنو äÒ ÑÇهز
بعد ÒÇ سن بیست æ یک شدند. Çین ÑÏخوÇست ÒÇæÑÏۀ مناقشه æ بحث ÇکاÏمی æ علمی 

 4ندäÇ چه نوÚ نظریاÇÑ Ê می ÑæÂند.ÇÑ باÒ خوÇهد کرÏ æ Ïیدå شوÏ که ÇÏنشم

  æ Íنکا ÑÏ لیæ ÏÑمو ÑÏ مد نظر میباشد ìÑÇضطرÇ حالت æ ÁستثناÇ äهر قانو ÑÏ
 äÇجو ÒÇ Êجمع معلوما æ به مطالعه ÑÏختر قاÏ مناطقی که ÑÏ ندگیÒ شریک ÈنتخاÇ

Ç ÑÏ نباشند Ïپیش می شو æÇ ìÏنامز ìÇیک ترین شخصکه برÏنز æ ین حالت بهترین 
برÑÏÇ میباشد æ جاì شک نیست که هر  پدæ Ñ یا وÇند برÏ ìÇختر تصمیم گیرÏکه میت

 .سبت به ÏیگرäÇ بهتر می ÇÏندپدæ Ñ هر برÑÏÇ مصلحت Ïختر æ خوÇهر ÇÑ ن

 æ äÇنشمندÇÏ . ستÇ Êæندگی معاصر نسبت به گذشته کامال متفاÒ ìقعیت هاÇæ
ه Çæقعی ÇÑ تدæین فقهاÁ معاصر عموما æ عالمه ÏکتوÑ یوسف Çلقرضاìæ خصوصا فق

 æ قوÇنین جدید مسائل خانوåÏÇ گی ÑÏ فقه Çæقعیææ تأسیس نموÏند . فقه موÒÇنه 
مد نظر  æ فقه مصلحت Ç ÑÏ æین بحث فقه Çæقعی æ فقه موÒÇنهممد Çæقع شد   Çجتماعی

  5میباشد.

عقد æ ÌÇæÏÒÇ موÇفقۀ Ïختر æ پسر برÌÇæÏÒÇ ìÇ   برìÇفصل سوã موÇنع شرعی æ طبی 
 ÑÏ که Ïیا áقبو æ ÈیجاÇ ãبنا ÌÇæÏÒÇ فقهÏین فصلبحث می نماید . می شوÇ ÑÏ 

 áقبو æ ÌÇæÏÒÇ ìÇپسر بر æ خترÏ یطÇشر ¡ äخصوصا خو ìÑÇالبرتو æ طبی Êمعاینا
ÌÇæÏÒÇ مؤقت که ÑÏ بعض æ مناقشه ÏÇÒÂ برÂ ìÇیندæÒ åجیت æ طرفین به مقدÑÇمهر 

 .شوÇÏست  بحث می مذÇهب شیعه 

عقد نکاÇÑ Í به بحث می گیرÑÏ æÏ موÃ ÏÑهلیت  گی æÒجیت ÂæغاÒ Òند ãچهاÑفصل 
æ ÌÇæÏÒÇ صالحیت پدÑÏ Ñ عقد نکاÏ Íخترæ Ô تعیین مهر معلوماÊ فقهی æ حقوقی 

.Ïتقدیم می شو 

                                                      
 2016سپتمبر  26بی بی سی ¡  .4
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 ÑÏ æ äÒ ìشوهر باال Þحقو æ شوهر ìباال äÒ Þحقو æ جیتæÒ ندگیÒ ÒغاÂ فصل پنجم
.Ïبحث می شو ßحق مشتر 

æ ÊÏسعا Úموضو ÑÏ ین فصل معنی  فصل ششمÇ ÑÏ ستÇ جیتæÒ ندگیÒ ÑÏ Êæشقا
 Êعالما äهمچنا æ ÊÏسعا ÏیجاÇ ÑÏ ستیæÏ æ بطۀ عاشقانهÇÑ æ Êæشقا æ ÊÏسعا
 ÑÏ شوهر æ äÒ نقش æ ندگی جنسی معلولینÒ æ صحت جنسی æ ÊÏسعا ìÇخطر بر
 äقانو ÑÏ صلح æ äÂ حل åÇÑ æ åÏÇخانو Êمشکال äهمچنا æÏبحث می شو ÊÏسعا ÏیجاÇ

ÏÇشامل می باشد.خانو ÇÑ å 

 äÒ ین فصل حقÇ ÑÏ . ستÇ Þطال ãقساÇ æ تعریفæ جیتæÒ áنحالÇ ÏÑمو ÑÏ فصل هفتم
åÇÑ æ بحث غرÈ موجوÇ Ïست بین Çفغانهاì مهاجرÑÏÑÏ طالæ Þ مشکالÊ طالÞ که 

 äÂ جستجوحل Ïگرفته با می شو ÊÑها صو åÏÇکه با خانو ìین فصل تجربه هاÇ ÑÏ .
شوæÏ مشکل بحث طالÑÏ Þ جامعه Ç ìÇفغانی برìÇ محقق ÏیگرäÇ شریک ساخته می 

Çین Çستکه خانوåÏÇ هاÇ ìفغانی ÇجاåÒ نشر æ بحث مشکالÊ طالÇÑ Þ بصوÊÑ علنی 
 نمی Ïهند.

فصل هشتم ÑÏ موÏÑ ثقافت جنسی Ç æهدÝÇ مسائل جنسی Ç ÑÏسالæ ã تربیت جنسی 
 æنقش مؤسساÊ تربیوÑÏ ì تربیه جنسی Çست.

م æ تحدید نسل میباشد Ç ÑÏین فصل Ïیدگاå فقهاÇÏ æنشمندäÇ فصل نهم ÑÏ موÏÑ تنظی
.Ïسی می شوÑتحدید نسل بر æ تنظیم نسل ÏÑمو ÑÏ ãسالÇ معاصر 

 ãنظا ÑÏ äÂ ÝÇهدÇ æ ین فصل تربیهÇ ÑÏ .Ïبه بحث می گیر ÇÑ تربیه áصوÇ همÏ فصل
 æÏسی می شوÑعصر حاضر برæ گذشته ÑÏ تربیه ÔæÑ بین Êæتفا æ سالمیÇ

ì تربیه Çسالمی شرÍ مفصل می شوÏ.همچناä تربیه ÇیماÇ æ äخالقی æ خصوصیت ها
تربیه عملی ÑÇکاÇ äسالÇ æ ãصالÍ فرهنگ æ ثقافت نا معقوá میرÇثی به بحث گرفته 

 می شوÏ. تحقیق به نتیجه گیرì خاتمه می یابد.

Ïمی شو åیدÏ ãÒال áæÇ به فصل ÒغاÂ ÒÇ عزیز قبل äناÇتا جهت معرفت بیشتر جو 
 ÍصطالÇ Ñکشو äÇتا محققین جو ÏÇÏ مختصر Íشر ÇÑ  شخصیه áÇحوÇ حقوقی æ قانونی

 بیشتر بدÇنند.حقوæ Þ قانوä علم ÇصطالÇ ÍحوáÇ شخصیه ÒÇ ÇÑ نظر 
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 تمهید

 احوال شخصیه:
 ìبه معنا ìیگرÏ æ سالها ìیکی به معنا : ÏæÑ می Ñمعنی به کا æÏ لغت به ÑÏ áÇحوÇ
 æ نیست åÏستفاÇ قابل áæÇ معنی Þحقو æ äقانو ÊبیاÏÇ ÑÏ æ عصر حاضر ÑÏ . حالها

 ãæÏ معنی æمیباشد åÏستفاÇ غیر قابل æ ßæمتر»áست . »حاÇ åÏستفاÇ قابل 

تعریف Çæضح Ç « æحوáÇ شخصیه« برخی صاحب نظرÇÏ æ äÇنشمندäÇ معتقدند که 
æÑشن ندÇ ¡ ÏÑÇما حقوÇÏ Þناä کوشیدÇ åند با Ðکر مصاÏیق æ نمونه هایی ÂنرÇ تعریف 

: ÇحوáÇ  نمایند ¡ تعریفی که Ç ÒÇحوáÇ شخصیه ÇÑÇئه Ç åÏÇÏند عباÇ ÊÑست Ç ÒÇین که
شخصیه یا ÇحوáÇ شخصی Ç ÑÏصطالÍ حقوقی به معناæÇ ìضاæ Ú خصوصیاتی Çست 

æ ضعæ تک که æ حقوقی æ جامعه معین میکند.هویت شخصی æ åÏÇخانو ÑÏ ÇÑ Ïلیف فر 

ÇحوáÇ شخصیه یا  عالمه محمد Çبو Ç åÑÐحوáÇ شخصیه Ç ÇÑینطوÑ تعریف می کند:
 æ ضعæ خصوصیاتی که æ ÝصاæÇ Úحقوقی به معنی مجمو ÍصطالÇ ¡ شخصی áÇحوÇ

  6می کند. هویت شخص æ حقوæ Þ تکالیف ÑÏ ÇÑ æÇ خانوÇ æ åÏÇجتماÚ معین

Çین تعریف موÏÑ قبوá حقوÇÏ Þناä بسیاÒÇ ìÑ کشوÑ ها می باشد Ï æیوäÇ عالی مصر    
 ÇÑ شخصیه áÇحوÇستÇ åÏین گونه تعریف نموÇ: 

ÇحوáÇ شخصیه مجموعه ÒÇ ìÇ صفاÊ طبیعی یا خانوÏÇگی Çست که موجب تمییز « 
شخص مرÇ Ïست یا شخص ÒÇ غیرÔ شدæ å قانوä بر äÂ ترتیب Çثر می Ïهد¡مثل Çین که 

 ¡ Úæست یا نا مشرÇ Úæلد مشرæ ین کهÇ ست یا متأهل یامطلق ¡ یا مثلÇ Ïمجر¡ äÒ
 Ç. «7هلیت ÏÑÇÏ یا به Ïلیل صغر¡جنوæ äسفه فاقدÇهلیت مطلق Çست 

همچنین گفته Çند که ÇحوáÇ شخصیه مجموÚ صفاÇ Êنساä که به ÇعتباäÂ Ñ ها یک 
 Þحقو äÂ æ åشد Þحقو ìÇÑÇÏ جامعه ÑÏ نماید. بعضی نیز گفته شخص ÇجرÇ ÇÑندÇ که

                                                      
 م.Ç1369/1950لقاهرÇ « ÉألحوÇ áÇلشخصیة«. Çبو åÑÐ محمد  6
7 ÈÇلتوÇعبد Öلشخصیة جلد« . معوÇ áÇألحوÇ 1موسوعةÕ ¡26 « www.neelwafurat.com  
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 ÒÇ äنساÇ ÊÇممیز ÒÇ ست کهÇ گیÏÇطبیعی یا خانو Êشخصیه مجموعه صفا áÇحوÇ
.Ïمی شو åÏÑæÂ هویت ÞÇÑæÇ æ سجلی ÏسناÇ ÑÏ می باشد که معموال Ô8غیر 

: Ãهلیت  ÇفغانستاÑÏ ä موÃ ÏÑهلیت ÂمدÑÏ å ماåÏ نهم قانوÇ äحوáÇ شخصیه Ãهل تشیع
ÒÇ ستÇ ÊÑنها که با  عباÂ ìÇجرÇ æ تکلیف æ حق äشد ÇÑÇÏ ìÇبر äنساÇ تیÇÐ صالحیت

.Ïمی پذیر äپایا æÇ با مرگ æ ÒغاÂ æÇ 9تولد 

Ç ÑÏحوáÇ شخصیه نکته مسلم Çست که æیژگیهاÇ ìحوáÇ شخصیه یکی Çین Çست که 
قابل تقویم æ مباÏله با پوá نمی باشد Çæ æبستگی به æضعیت شغل æ کاæ Ñ موقعیت 

رÏ ندÏ ÒÇ . ÏÑÇیگاå تحلیل حقوقی ÇصطالÇ ÍحوáÇ شخصیه æÏ ÑÏ معنا به Çجتماعی ف
کاÑ Ñفته Çست: یکی به معناÇ ìعم Ï æیگرì به معناÇ ìخص æ ÒÇ ضعیت Ç æهلیت یعنی 

.ÏÏهلیت نمی گرÇ ضعیت شاملæ فقط 

:Ïسی می شوÑبیشتر بر ìÑهلیت  قدÇ æ ضعیتæ توضیح بیشتر مطلب ìÇبر 

فیتی که ÇشخاÒÇ Õ نظر قوÇنین جاìÑ یک کشوÑ می æضعیت : عباÇ ÊÑست ÒÇ کی
¡ طالÞ ¡ سن ¡ حجر جموæÇ ÚصاÝ حقوقی Çنساä مثل نکاÍباشد ¡ به عباÏ ÊÑیگر م

 .... æ غیرå میباشد. 

 ÑثاÂ ها äÂ بر äکه قانو Ïشامل می شو ÇÑ ìÑموÇ æ ستÇ تکالیف æ Þضعیت منشأ حقوæ
هر حق به æجوÏ می æ ÏÑæÂ هم حقوÞ باÑ می کند¡ مثل عقد نکاÍ که برæ äÒ ìÇ شو

.ÇÑ تکلیف 

تعبیر میشوÑÏ æÏ علم حقوÇ Þهلیت : به Òباä فاÑسی Çهلیت به سزæ ìÑÇæÇ شایستگی 
عباÇ ÊÑست ÒÇ صالحیت قانونی برÇÑÇÏ ìÇ بوäÏ حق (Çهلیت ÇستحقاÞ ) Ç æعماá حق 

Ç هلیتÇ) .حجر می گویند ÇÑ هلیتÇ äÇفقد æ ستÇ (حق áعماÇستیفا 

ÞستحقاÇ هلیتÇ ÒÇ ستÇ ÊÑحق ¡ مثال شخص حقیقی می  عبا äشد ÇÑÇÏ صالحیت
.ÏÑÇند ÇنرÂ هلیتÇ ما شخص حقوقیÇ شته باشدÇÏ Íند حق نکاÇتو 

                                                      
8  ¡ Þحقو æ فقه ÑÏ شخصیه áÇحوÇ .rasekloon.net  
9  .original.pdf-law-www.hazara.net/downoalds/shia 
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 æÏ äÂ معنی نیست که äÂ ین بهÇ لیæ ¡ÏÑÇÏ Ïجوæ یکÏبطه نزÇÑ ضعیتæ æ هلیتÇ بین
یت هیچ تفاæتی با هم ندÑÇند æ به عنوäÇ مثاá سن که ÒÇ مصاÏیق æضعیت Çست Ç ÑÏهل

 ÏÑÇÏ حالت صغر äصغیر چو ÇیرÒ ستÇ ضعیتæ تابع ìهلیت تا حدÇ æ ÏÑÇثر می گذÇ نیز
¡ مثال برìÇ دفاقد Çهلیت Çست ÒÇ طرÏ Ýیگر گاهی Çهلیت æ ÑÏضعیت تأثیر می کن

بعضی Ç ÒÇموÑ نکاæ ÍجوÇ Ïهلیت الÇ ãÒست لذæ Çضعیت طفل تابع Çهلیت æÇست. 
ÇنساÏÑÇÏ ä سلب äÂ به منزله سلب Òندگی Çهلیت ÇستحقاÞ چوä مالÒمه با شخصیت 

 äنساÇ طبیعت ÑÏ ندæÇست که خدÇ ìمزÑ : ند کهÇ åباین عقید äÇنشمندÇÏ ÒÇ عدۀ æ ستÇ
.Ïمی شو Ïبا مرگش نابو æ ستÇ åÏÑÇیعت گذÏæ 10به  

 æ äÒ áÇموÇ ضعæ ¡ ÌÇæÏÒÇ : ÒÇ تندÑشخصیه عبا áÇحوÇ Êمهمترین موضوعا
¡ ÇبوÊ ¡ نسب ¡ فرÒند خوÇندگی ¡ Çهلیت ¡ شوهر¡طالÇ¡ ÞفترÞÇ ¡ جهیز ¡ مهر 

. åغیر æ صیت ¡ ترکه ¡ حجرæ ¡ ËÇقیمومت ¡ میر 

شخصیت نیز مصدÑ جعلی ÒÇ (شخص) Çست æ شخص عضو Çجتماعی Çست که بتوÇند 
 äشد ÇÑÇÏ ìÇشخصیت نیز شایستگی شخص بر æ Ïتکلیف شو æ جامعه صاحب حق ÑÏ

ه مکلف تعبییر می شوÇ ÒÇ ÏحوáÇ حق æ تکلیف ÇطالÞ می گرÑÏ .ÏÏ فقه ÒÇ شخص ب
.Ïبه شخص حقیقی بحث می شو Ø11مربو 

 Ñکشو Þحقو ÒÇ خیرÇ äæقر ÑÏ æ ÏÑÇسالمی سابقه ندÇ فقه ÑÏ شخصیه áÇحوÇ ÍصطالÇ
Çست . با Ç ÏæÑæین ÇصطالÍ به حوåÒ  ههاì غربی ÑÏ حقوÞ کشوÑ هاÇ ìسالمی åÇÑ یافت

وØ به Ç ÑÏ ¡ äÂین موضوÚ به حقوÞ کشوÑ هاÇ ìسالمی æ ضرÊÑæ تدæین قوÇنین مرب
Ç .گرفت ÑÇسالمی قرÇ äناÇحقوقد æ Áبحث فقها ÏÑمستقل مو Ñین معنی طوÇ ین به

 ÑÇسالمی قرÇ äناÇÏ Þحقو æ Áبحث فقها ÏÑشخصیه مو áÇحوÇ Êنیست که موضوعا
ندÇشت ¡ بلکه موضوعاتی چوä نکاæ Í طالæ Þ حجر Ç æهلیت Ï æیگر ÇموÑ مربوØ به 

 م موضوعاÊ فقه Çسالمی Çست . ÇحوáÇ شخصیه Ç ÒÇه

 ÒÇ شخصیه áÇحوÇ :شخصیه می نویسد áÇحوÇ صلÇ ÑÏ åÑÐ بوÇ عالمه محمد
 äقانو äست که نویسندگاÇ نسهÇفر Þحقو ÒÇ åشد ÓقتباÇ æ معاصر Þحقو ÊصطالحاÇ

                                                      
¡ » ÇحوáÇ شخصیه ÑÏ فقه æ حقوÞ «. عبدÇهللا شفایی 10

www.rasekhoon.net/articls/show/186306(i) 
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یا مجموعه قوÇنین فرÇنسه با æضع äÂ تحولی ÑÏ حقوÞ فرÇنسه æ سایر کشوÑ ها به 
 æ12جوÏÑæÂ Ïند.

 تدوین احوال شخصیه در کشور های اسالمی : یاریختسوابق 
بر می گرÇ ÑÏ .ÏÏین ساÏ áفتر م 1836بقه تدæین قوÇنین Ç ÑÏمپرÇطوìÑ عثمانی به سا

 ÑÏ äÂ ÒÇ بعد æ گ گشایش یافتÑم1836مفتی بز  áسا ÑÏ . قضا تشکیل شد  ìÇÑشو
1840  æ1850 م æ ین شدæتد ÊÑتجا æ ÁÇجز äقانو»äخط همایو « ÚتباÇ همه ìبرÇکه بر

 áسا ÑÏ ¡Ïپیش بینی می کر ÇÑ ìÑطوÇمپرÇ1856م  ÑÏ ÊÑنین تجاÇقو æ یافت ÑنتشاÇ
1861  æ1863ã .سیدÑ به تصویب  ìفاصله سالها ÑÏ1869  æ1876ã  مجموعه

باÑ خوÇÑ Ï تا ساá قوÇنین تاìÇ åÒ به ناã مجله ÑÏ شانزåÏ جلد تدæین گشت که Çعت
) 1898-1822حفظ کرÇ æ Ïین مجموعه قوÇنین که Çحمد جوÊÏ باشا ( م1926

 ¡ Ïبو åÏکر Ôتال äÂ ینæتد ÑÏ یگرÏ هر کس ÒÇ عثمانی بیش äÇÏ Þحقو æ یخ نویسÑتا
بر Çحکاã فقه حنفی ÇستوÑÇ بوÏ¡ لیکن Çین قانوæ ä قوÇنین سابق بر ÒÇ äÂ نظر پرÇÏختن 

ã نخستین قانوä 1917ه ناقص بوÏ. به همین Ïلیل ÑÏ ساá به مسائل ÇحوáÇ شخصی
Çگر چه موضوعاÇ ÊحوáÇ شخصی ÇÑ  ¡خانوÑÏ åÏÇ حکومت عثمانی به تصویب Ñسید 

 äین قانوÇ .ÏÇÏ کاهش می ÇÑ مجله Áخال æ نقص ìÏæلی تا حدæ ¡ بر نمی گرفت ÑÏ
شد مخصوÕ مسلماناä نبوÏ¡ بلکه شامل طوÇیف مختلف مسیحی æ یهوìÏ نیز می 

 ÒÇ بلکه ¡ Ïنبو ÑÇستوÇ فقه حنفی ÓساÇ نیز تنها بر äبه مسلمانا Øقسمت مربو ÑÏ æ
Ïیگر مذÇهب Çهل سنت نیز بهرå برåÏ بوÒÇ æ Ï همین تاÑیخ نظریاÊ فقهی غیر مذهب 
 æ äناÇÏ äقانو æ خل شدÇÏÏکه تابع خالفت عثمانی بو ìمین هاÒنین سرÇقو ÑÏ حنفی

اصر ÂنزماÇ äحساÓ نموÏند که تنها فقه حنفی فقهاÁ نظر به مشکالÊ جدید æ مع
 Ñکشو ÑÏ شخصیه عثمانی áÇحوÇ نینÇند . قوÇنمی تو åÏجامعه بو Êمشکال ìبگوÇجو

.Ïبو ÁÇجرÇ مدید قابل Êشدند تا مد Çخالفت عثمانی جد ÒÇ که ì13ها   

 Ñæبه مر ÊضافاÇ æ Êشخصیه تعدیال áÇحوÇ äقانو ÑÏ جدید Êمشکال Ëæحد æ äماÒ
بتوÇند مشکالÊ معاصر ÑÏ ÇÑ شئوä خانوåÏÇ حل æ فصل نماید. قانوä پیش شد تا 

ÇÏناä مصرÑÏ ì تعدیل Ç æضافاÊ موÏÇ قانوÇ äحوáÇ شخصیه نسبت به ÏیگرäÇ نقش 

                                                      
 .Ç1385/1965لقاهرÉ » موسوعة Çلفقه Çإلسالمی «. Çبو åÑÐ محمد  12
13  ìÏفق« . فضل غنی مجدÇتو æ Êæتفا ¡ ìجعفر æ فقه حنفی ìنین .» مطالعۀ تمهیدÇفصل قو 
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مهم ÇÏ ÇÑشتندæ سائر کشوÑ هایی Çسالمی Ç æفغانستاÒÇ ä قانوÇ äحوáÇ شخصیه که 
 ÇستفاÇ åÏعظمی کرÏند. å بوÑÏÏ مصر تدæین شد

 ÑÏ1915  بعهÑÇ هبÇمذ ìعلما ÒÇ هیæگر ã  Õین خصوÇ ÑÏ نینیÇین قوæست به تدÏ
ÏÒند¡ Çما ÇعترÇضاÊ فرÒÇ äÇæÇ یک طرæ Ý شرÚæ جنگ جهانی ÒÇ áæÇ طرÏ Ýیگر ¡ 

 ÑÏ .ÏÑÇعقیم گذ ÇÑ Ôین تالÇ1930ã  ÑÏ 13قانونی  ÓساÇ سید که برÑ به تصویب åÏما
ه مالکی ÇÏخل قانوÇ äحوáÇ شخصیه فقه مالکی ÇستوÑÇ بوÇ æ Ïین æÇلین باÑ بوÏ که فق

ã گرæهی ÒÇ علماì مصر که ÑÏ میاÂ äناä شاگرÇ äÇÏماã محمد 1926شد. Ç ÑÏکتوبر
äشتند¡ قانوÇÏ Ñنیز حضو åبرخی  عبد äÂ ÑÏ ند کهÏین کرæتد Þطال æ ÌÇæÏÒÇ جع بهÇÑ

 äین قانوÇ .Ïبو åپیش بینی شد ãæÏ ÌÇæÏÒÇ ÒÇ ìÑÇÏ Ïخو Øشر äضمن عقد ¡ چو Øæشر
ÇماÇ ãبن تیمیه Ç æماÇ ãبن قیم بنا شدÇ  å هاÇìساÓ فقه مذÇهب ÑÇبعه æ برخی فتاæبر 

 ÑÏ شت ¡ لیکنÇÏ بر ÑÏ نیز ÇÑ åفقهی محمد عبد ÊÇضمن ¡ نظر ÑÏ که Ï1929بو  ã
 åÒید. تاÏگر ÍصالÇ بعهÑÇ هبÇمذ ìفقها ÁÇÑÂ ìتنها بر مبنا äÂ ãحکاÇ æ تی یافتÇتغییر

äقانو ÑÏ åÏمهمترین ما æ ترین  Þطال ÑÏ äÒ حق æ ãæÏ ÌÇæÏÒÇ ساختن Ïæجدید محد
 ÑÏ .Ïبط 1936بوÇæÑ حکامی ناظر برÇ äÂ ÑÏ سید کهÑ به تصویب ìیگرÏ äقانو ã

 áسا ÑÏ .Ïبو åپیش بینی شد äناÂ مالی ÑموÇ تنظیم æ åÏÇخانو ìعضاÇ1946 – 1952 ã
 ËÇجع به میرÇÑ نینÇقو ÑÏ ینکهÇ ید¡ تاÏضع گرæ صیتæ æ1956 ãع ÊÇتغییر ìÇ åمد

.ÏÇÏ ÎÑ شخصیه áÇحوÇ به Øمربو ÊÇÑجمله مقر ÒÇ مصر Þحقو ÑÏ14 

 äقانو æ Áفقها äماÒ هر ÑÏ æ مه یافتÇÏÇ شخصیه áÇحوÇ نینÇسیر قو áÇبه همین منو
 ÁÇجرÇ قابل æ حفظ ÇÑ شخصیه áÇحوÇ äقانو æ ندÏنمو ÊضافاÇ äÂ ÏÇمو ÑÏ äناÇÏ
ساختند Ç ÑÏ æین ÇæÇخر ÒÇ قوÇنین غربی خصوصا قانوä فرÇنسه نیز ÇستفاåÏ شدÇ åست. 

 åÏستفاÇ با äفغانستاÇ äناÇÏ äقانو Áشخصیه توسط علما áÇحوÇ äقانو ÑÏ Êتعدیال ÒÇ
 áÇحوÇ äقانو æندÏÑæÂ شخصیه áÇحوÇ äقانو ÑÏ ÇÑ ÏیاÒ Êتعدیال ìمصر äÇنشمندÇÏ æ
 ÑÏ äفغانستاÇ äناÇÏ äقانو æ äÇنشمندÇÏ æ ندÏکر äیط معاصر یکساÇبا شر ÇÑ شخصیه

                                                      
¡ بیرÊæ ¡ 5-4صفحاÊ ¡ 1جلد » Çلفقه ÇلمقاäÑ لألحوÇ áÇلشخصیة « . بدäÇÑ ¡ بدÇ äÇÑبوÇلعینین  14

¡ بیرÕ20  Êæ ¡ 1جلد » ÇحکاÇ ãألسرÉ فی Çإلسالæ » ã شلبی محمد مصطفی  ÇÑÇÏلنهضة Çلعربیة
1397/1977 ¡ ãwww.read.com/book/show/9134711  www.neelwafurat.comT 

http://www.neelwafurat.comt/
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ÇستفاåÏ تدæین قانوÇ äحوáÇ شخصیه ÒÇ فقه مالکی Ç æجتهاÊÇÏ ¡ مجتهدین معاصر 
 بیشتر نموÏند .

 Êمشکال Òتا هنو åÏÇخانو äقانو ÑÏ ìÑæÂ نو æ Êتعدیال ãبا تما Áخال æ ینÇ ÑÏ قانونی
 äÂ ÑÏ ستکهÇ ینÇ ãسالÇ Êصفا ÒÇ ست . یکیÇ Ïسالمی موجوÇ ìÇ جامعۀ ÑÏ ساحه
 ÊÇÏشاÑÇ پرتو ÑÏ äمسلمانا æ میباشد åپسندید ÔæÑ æ åشد áمر قبوÇ تجدید یک

ÑÏ مسائل قانونی نظر به شرÇیط محیط Ò æماä تجدید نظر Ç æجتهاÇ  Ïسالã میتوÇنند
 نمایند .

 æ ìمصر äناÇÏ äقانو ÒÇ عدۀ ìÑقا با همکاÑلزÇ حمدÃ فقیه معاصر عالمه مصطفی
 ãبنا ÇÑ åÏÇخانو äۀ قانوÏمسو ìÑلموحد« سوÇ لشخصیةÇ áÇألحوÇ äقانو Úæبه » مشر

 . Ïسالمی تقدیم کرÇ ìÇ تدجامعه æ ترتیب ÑÏ : مثل äگ قانوÑبز ìعلما äین قانوÇ ینæ
 Ïمحمو ÐستاÇ æ ¡ÌÇلحمید فرÇلحکیم عبدÇعبد ÑکتوÏ æ مفتی مصر äشیخ حسن مأمو
عبدÇلقاÑÏ عضو کمیتۀ قانوÊÑÇÒæ ä عدلیه مصر بریاست عالمه ÇلزÑقا بوÏند . 

 áسا ÑÏ åÏÇخانو äقانو åÏ1996مسو  ¡ ìÏین  1416میالÇ ÑÏ æ سیدÑ به طبع ìهجر
 ÒÇ موÇ äÂ ÏÇستفاÇ åÏعظمی شدÇ åست .تحقیق 

عالمه ÏکتوÑ یوسف Çلقرضاìæ که ÒÇ مجتهدین قرä بیست æ یکم ÑÏ جامعه Çسالمی 
 äÂ ÏÇمو ÑÏ ÇÑ ìÑæÂ نو æ تجدید æ åÏÇنین خانوÇقو ÍصالÇ به ÊعوÏ ستÇ åشناخته شد

عنوäÇ  نظر به شرÇیط جدید یک Çمر حتمی æ قبوá شدå می ÇÏند . ÑÏ æÇ برنامۀ ÇلجزیرÉ به
» ãإلسالÇ فی ÉألسرÇ ãمفهمو «åÏÇنین خانوÇقو ÍصالÇ æ به تجدید ÇÑ äناÇÏ äقانو ÊعوÏ 

 میکند æ می گوید:

ضرÇ Ñæست تا ÑÏ موÏÑ قوÇنین خانوåÏÇ تجدید نظر کرæ Ï برìÇ تجدید äÂ بهترین « 
Çست که æ äÂ ÑÏسعت نظر باشد ÒÇ فقه Çسالمی  تفاÒÇ åÏ بهترین Çحکاã شریعتÇ ÔæÑس

. ÑÏ مصر قوÇنین خانوåÏÇ به Ïلیل Çینکه مصر Òیر ÑÇÏÇۀ  قید به یک مذهب نباشدæ م
خالفت عثمانی بوæ Ï عثمانی ها قوÇنین ÒÇ ÇÑ مذهب حنفی ÇستنباØ می کرÏند ¡ 

ðÇما بعدÇÏبو åین شدæین مذهب تدÇ ÓساÇ نیز به åÏÇنین خانوÇقو åÏÇنین خانوÇقو ÑÏ 
انوä خانوÒÇ åÏÇ مذÇهب Çسالمی بصوÊÑ کل تغییرæ ÏÇÏ ÎÑ ÊÇ فقهاÁ برìÇ تنظیم ق

ÇستفاåÏ کرÏندÑÏ æ بین نظریاÊ فقهی Âسانترین ÂنرÇ ÇنتخاÈ نموÏند . Çین ÇÏÇ ÔæÑمه 
کرÏ تا Çینکه شیخ جامع ÇالÒهر عالمه ÇلمرÇغی Ç ÒÇجتهاÇ ÊÇÏماÇ ãبن تیمیه ÑÏ قوÇنین 
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ÇÑ بهتر æ مناسب تر  خانوÇ åÏÇستفاåÏ کرÑÏ æ Ï قوÇنین جدید æ ÁÇÑÂ نظریاÇ Êبن تیمیه
 Þلغو قسم به طال æ Þبه طال äÏکر Ïقسم یا æ Þطال Úموضو ÑÏ نست خصوصاÇÏ ðمثال ¡

   Ç. «15گر شخصی به طالÞ قسم یاÏ کند معنی طالÇÑ Þ نمی Ïهد

Çین Ç ÑÏ ÔæÑفغانستاä نیز تعقیب شد æ قانوÇÏ äناÇ äفغانستاä نیز ÑÏ قوÇنین 
برìÇ حل مشکالÊ  تاخانوÒÇ åÏÇ مذهب حنفی تا یک ÇندåÒÇ خاÌÑ شدند æ قبوá کرÏند 

نیز ÇستفاåÏ نمایند بطوÑ مثاÑÏ á موÏÑ  غیر مذهب حنفی خانوÒÇ åÏÇ مذÇهب Ãهل سنت
باساÓ مذهب حنفی بوæ Ï مدäÂ Ê فوÇ Þلعاä  åÏمفقوÏ شدäÒ ä که ÑÏ قانوÇ äفغانستا

 ÒÇ ÏÑین موÇ ÑÏ æ ندÏکر ÚجوÑ مالک ãماÇ میشد به مذهب ãتما äÒ Ñبه ضر æ Ïبو ÏیاÒ
  16مذهب مالکی ÇستفاåÏ کرÏند.

 Þحقو ÒÇ فعینÇمد æ حقوقی ìنجمن هاÇ خرÇæÇ ینÇ ÑÏ  ìها ìÏÇÒÂ æ شخصی تعدیل
می کنندÏ æعوÊ به Çلغاì قوÇنین شرعی Ç ÒÇکثر موÏÇ قانوÇ äحوáÇ شخصیه ÇÑ مطالبه 

 ÏÑÇÏ ìÏفر ìها ìÏÇÒÂ نین غربی که مطابقت بهÇبه قو äÂ تبدیل æ شخصیه áÇحوÇ äقانو
 ìنجمن هاÇ حمایت ÒÇ شخصیه áÇحوÇ äقانو ÒÇ شریعت ìلغاÇ به ÊعوÏ .می نمایند

 ÑÏ مثلÑست . بطوÇ ÑÇÏÑبرخو Èغر ÑÏ äنساÇ Þفع حقوÇمد æ حقوقی ì2018جوال 
Çنجمن ÏفاìÏÇÒÂ ÒÇ Ú هاì فرÑÏ ìÏ تونس پیشنهاÏ تعدیل موÏÇ قانوÇ äحوáÇ یالìÏ م

شخصیه ÇÑ به Ñئیس جمهوÑ تونس ÂقاÇ ìلسبسی نموÏند æ پیشنهاÊÇÏ شاä شامل 
 فقرå هاÐ ìیل میباشد.

Çنجمن ÏفاÒÇ Ú حقوÞ مدنی تونس ÏÇعا ÏÑÇÏ که جهاä تغییر کرæ åÏ قوÇنین بین Çلمللی 
دä مرãÏ به ìÏÇÒÂ هاì مدنی تدæین شدå برìÇ مسلماناä بهتر ÒÇ که ÑÏ نتیجۀ Ñسی

. ÑÏ مسأله قانوä قوÇنین شرعی Çست æ مسلماناä باید تغییرÊÇ جدید ÇÑ بپذیرند
 åیندÂ ÑÏ باشد تا Íنکا ÑÏ ìÑختیاÇ که مهر یک مسأله åشد Ïشخصیه پیشنها áÇحوÇ

خانوåÏÇ بین مرÇ  äÒ æ Ïلغا شوÏ . مفهوæ ãالیت مرÏ باالäÒ ì ملغی گرÑ æ ÏÏیاست
 ÑÏ ÇÑ ÑÏشته باشند تا لقب ماÇÏ شد حقÑ سن ÒÇ بعد áطفاÇ . Ïشناخته شو ìæمسا
 ìÇبر æ Ïشناخته شو ìæمسا Ïمر æ äÒ بین ËÇند.میرÏÑæÂ بدست Ñلقب پد ìپهلو

.Ïشو åÏÇÏ مطابق شریعت تقسیم کند حق ÇنرÂ Ïندگی خوÒ ÑÏ هدÇکسیکه بخو 

                                                      
15 . www.aljazeera.net/13/1/2005 
16 Êصفحا¡ ãسالÇ ÑÏ åÏÇخانو ¡ ìÏ156-155-154. فضل غنی مجد. 
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 شوÏ به Ïلیل Çینکه مخالف ìÏÇÒÂ هاì شخصی Çست .  قانوä عقوبت جزÇ ÁÇلبغاÁ لغو

Çلبغا ÑÏ فرهنگ Çسالمی ÑÏ æ قرäÂ کریم به معنی خدماÊ جنسی Âمدå به عباÏ ÊÑیگر 
خدمت جنسی ÑÏ مقابل پوá یا تجاÊÑ جنس . Çسالã تجاÊÑ جنس ÇÑ منع ÒÇ æ جملۀ 

 17محرماÊ می ÇÏند æ برäÂ ìÇ عقوباÊ تعیین کرÇ åÏست . 

ر قوÇنین ÇحوáÇ شخصیه ÑÏ تونس می گویند که Çین موÏÇ ¡ موÏÇ قانونی مخالفین تغیی
 æ ÏÏلغو گر ÁلبغاÇ ممکن نیست عقوبت æ Ïشو åÏÑæÂ äÂ ÑÏ تغییر æ نیست که تبدیل

.Ïگرفته شو åکریم ناید äÂ18نص قر  

 ÑÏ خرÇæÇ ینÇ ÑÏ شخصیه áÇحوÇ äبه تغییر قانو ÊعوÏ سالمی بیشتر همهÇ ìها Ñکشو
 æ ستÇ åشد Êمؤسسا ÒÇ نسائی با حمایت ìنجمن هاÇ ðخصوصا æ مدنی ìنجمن هاÇ

 ìÇند. برÑæبیآ ÇÑ ÊÇشخصیه تغییر áÇحوÇ äقانو ÏÇمو ÑÏ ند تاÑÇÏ لمللی کوششÇ بین
Çست تا فقهاì معاصر æ حقوÇÏ Þناä مسلماä قانوÇ äحوæ  áÇ مناسب حل æسط بهتر

æ مانع نیست که ÑÏ بعض شخصیه æÑ ÑÏ ÇÑشنی تغییرÊÇ جامعه Çسالمی بحث نمایند 
موäÂ ÏÇ تغییر ÏÑÇæ شوÏ خصوصاð موÏÇیکه ÑÇتباØ به ÇجتهاäÂ ÑÏ æ ÏÑÇÏ Ï نص ثابت 
 æ مدنی ìنجمن هاÇ نشوند ìتجدید ÔæÑ  حاضر به äمسلما äÇنشمندÇÏ گرÇ æ نیست

æ هدÝ نسائی با حمایت  قوìÇ خاÑجی تغییرÑÏ ÇÑ ÊÇ قانوÇ äحوáÇ شخصیه می ÑæÂند 
ی کشوÑ هاÇ ìسالمی تغییر قوÇنین Çسالمی به قوÇنین غربی æ به Ç ÒÇشغاá نظام

عباÏ ÊÑیگر جدÇ ساختن مسلماناÒÇ ä قانوÇ äسالÇ  ãست . متأسفانه ضعف æ ناتوÇنی 
  Èغر ãبسته به نظاÇæ یت سلطۀ سیاسیÏموجو æ ãسالÇ ìجتماعی نا علماÇ ÔæÑ æ

ماعی خصوصاÑÏ ð حق طبقۀ مناسب Ç ÒÇ ÑæÏ æسالã بناÇ ãسالæ ã بی عدÇلتی æ ظلم Çجت
 ¡ äÇست.نسوÇ åÏکر åÏماÂ ÇÑ ÊÇضمینه تغییر  æ Êند با تعدیالÇین تحقیق میتوÇ

 Êمشکال æباشد åÏÇنین خانوÇقو ÑÏ مثبت ÊÇتغییر ÓساÇ äÂ äمضمو ÑÏ ÊصالحاÇ
 .معاصر مسلماناÇÑ ä تا یک حد حل æ فصل کند

نوÏÇگی تا هنوÒ بجا با æجوÏ قانوÇ äحوáÇ شخصیه ÑÏ جوÇمع Çسالمی مشکالÊ خا
 äفغانستاÇ ÑÏ شوهر æ äÒ بین Êمشکال æ گیÏÇخانو Êخر مشکالÇæÇ ینÇ ÑÏ æ ستÇ

                                                      
17   / ÉÑعاÏ .www.ar.wikipedia.org/wiki 
18  .www.alaraby.oc.uk/opinion/2018/7/5/1 
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 æ åسیدÑ نی به قتلÒ که Ïمی شو åشنید ÒæÑ هر æ ستÇ åنسبت به گذشته بیشتر شد
 . Ïمی شو ìسپر Þبه مسأله طال äشا ÊقاæÇ ترÏیاÒ محاکم 

Çنین به تنهائی ÑÏ هیچ Òماæ ä مکاÇæ äقعاÒæÑ Êمرå به ÇثباÊ میرساند که تدæین قو
ضامن سعاÇÑÂ æ ÊÏمش ÑÏ جامعه نمی توÇند باشد . تربیه Çیمانی æ بلند Ñفتن فرهنگ 
æ ثقافت Çسالمی ÑÏ پهلوì قوÇنین جامعه ÇÑ با سعاÊÏ می ساÇÏ . ÏÒنشمندäÇ معاصر 

Ï نین میÇقو ÁÇجرÇ æ ینæتد ÒÇ مقدمتر ÇÑ خالقیÇ æ یمانیÇ سالمی تربیتÇ نند . فکرÇ
 åعقید æ یمانیÇ ÞخالÇ ÓساÇ نی که بهÒ æ شته باشدÇÏ ãسالÇ به ìکه پابند ìشوهر

ðباشد مشترکا åسالمی تربیت شدÇ  æ ندÒبسا ÇÑ ÊÏبا سعا æ Ôندگی خوÒ نندÇمیتو
 Çگر Ò ÑÏندگی موفق æ کامیاÈ نباشند با تماÇ ãحترÒÇ ãÇ یکدیگر جدÇ می شوند .

æ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ Êحضر ÞخالÇ æ ìÑÇیندÏ ندگیÒ شریک ÈنتخاÇ ÑÏ سلم
د که Çگر جوÇنی به خوÇستگاìÑ ندæ می فرماینÇÑ مقدمتر ÒÇ همه ÇموÏ Ñیگر میدÇن

 Ïبو ÑÇیندÏ æ ÞخالÇ ìÇÑÇÏ æ مدÂ äختر تاÏ ÇÑ Ñین کاÇ گرÇ æ یش بدهیدÇبر ÇÑ äختر تاÏ
د که شوهر ÏیندÑÇ نکنید فتنه æ فساÒ ÑÏ Ïمین بیشتر میشوÑÏ . Ï جاÏ ìیگر می فرماین

.ÏÑÇمی گذ ãÇحترÇ یشÇشته باشد برÇست هم ندæÏ ÇÑ Ïخو äÒ گرÇ 

 åÏلعاÇ Þهمیت فوÃ جامعه ÏÇفرÇ ÞخالÇ ÍصالÇ گیÏÇنین خانوÇتطبیق عملی قو ìÇبر
Ç æمنیت قابل تطبیق æ ÏÑÇÏ  æ قوÇنین باالì جامعه به Çæسطه فشاæ Ñ قوìÇ پولیس

لماناÇ äصالÍ نشوæ Ï فرهنگ æ ثقافت ÇجرÁÇ نیست . تا Òمانیکه ÔæÑ فکرì مس
می تبدیل نشوÏ مشکالÊ میرÇثی که Ç ÒÇصل Çسالã فاصله ÏÑÇÏ به فرهنگ Çصیل Çسال

 åÏÇهد شد. خانوÇفصل نخو æ حل ãسالÇ äجها ÑÏ19 

Ç ÒÇ ین تحقیق بعدÇ ستÇ میدæ طبع ÍصالÇ  نقد æ ÑÏ که äفغانستاÇ عزیز äناÇجو ìÇبر
 Ñشخصیه کا áÇحوÇ äساحۀ قانو.Ïقع شوÇæ ممد æ میکنند مفید 

   

   

 

                                                      
19  ìÏسالمی « . فضل غنی مجدÇ فکر معاصر ÔæÑ «. ثقافت æ فصل فرهنگ 
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 فصل اول

 ضرورت تشکیل خانواده

 ÔæÑ) لهیÇ سنن ÒÇ ìندهاæÇخد (äÏجتماعی بوÇ äنساÇ خلقت ÑÏ ستÇ.   ندæÇخد
 ìپهلو ÑÏ ãÏÂ تا Ïخلق کر ÇÑ ÁÇحو äÂ ÑÇجو ÑÏ Ïخلق نمو ÇÑ ãÏÂ مانیکهÒ تعالی æ سبحانه

شاä جامعه Çنسانی تشکیل  نسلÒÇ æ وÒ ãÏÂ ÑÇندگی مشترÇÏ ßشته حوæ ÁÇ حوÑÏ ÁÇ ج
 .Ïشو 

 ÑÏ ÔæÑ یا سنت ها¡ منهج Áجز äنساÇ که Êکائنا ÑÏ لهیÇ ì تغی ÏÒمی سا ÇÑ äÂی æ ر
قرäÂ کریم  یر Çست.یتبدیل نیست ÔæÑ æ هاì خدæÇند ÑÏ خلقت ثابت æ غیر قابل تغ

« یر æ تبدیل åÇÑ ندÔæÑ æ ÏÑÇ خدæÇند ثابت Çست. یمی گویدکه ÔæÑ ÑÏ خدæÇند تغ
مسأله Çجتماعی بوÇ äÏنساä » . فلن تجد لسنت Çهللا تبدیال æلن تجد لسنت Çهللا تحویال

که تأسیس æ تشکیل خانوÇ åÏÇساÇ äÂ áæÇ Óست ÒÇ جمله سنت هاÇ ìلهی Çست که تا 
æ ÌÇæÏÒ تشکیل Ç æ ر نمی کند Ç æنساä مکلف به تشکیل خانوåÏÇ میباشدیقیامت تغی

 20خانوåÏÇ معنی ÇÏÇ äÂمه æ بقاÁ نسل بشر æ ساختاÇ Ñجتماعی جامعه Çست.

äÒ ÒÇ ÊÑعدۀ عبا ÇÑ åÏÇیک خانوÏنز ÈÑقاÇ æ شوهر æ  Èفرهنگ غرÑÏ .نندÇÏ می
ماä نیز به همین تعریف خانوåÏÇ همین تعریف æ ÏÑÇÏ ÇÑ متأسفانه نسل جوäÇ مسل

 ÏÑÇÏ م .قناعت æ غربی معنی Êسالمی تعریفاÇ معÇجو ÑÏ ÇÑ åÏÇخانو ãیر یتغ نیزفهو
 ÑÏ .ستÇ åشد äÇنسل جو ÒÇ عدۀ ÔموÇفر åÏÇخانو ÒÇ سالمیÇ ãمفهو æ ستÇ åÏÇÏ

ÑÏ æ می ساÏÒ ه Òیر بناì جامعه ÇÑ فرهنگ Çسالã خانوåÏÇ گرæ  åæ جماعتی هستد ک
ÇÏئرå کوچک خالصه نمی شوÏ. مفهوã لغوæ ì شرعی خانوåÏÇ شامل معنی حمایت ¡ 

می نژÏÇ ¡ خوä ¡ نسبی¡ سببی تفاهم æ همکاìÑ مبنی برÇساæ Ó نصرæ æ ÊجوÇæÑ Ïبط 
  21باشد.

                                                      
 99صفحاÊ،  2016.  فضل غنی مجدÔæÑ ¡ ìÏ فکر معاصر Çسالمی¡ جلد áæÇ ¡ طبع Ç ¡ áæÇمریکا  20
-100. 
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خانوåÏÇ عباÒÇ ÊÑ مؤسسه Ç ìÇجتماعی Çست که ÇÑ ÒÇبطۀ æÒجیت یعنی ÌÇæÏÒÇ مرÏ با 
 åÏÇمؤسسۀ خانو ÑÏ بطهÇÑ ینÇ ÓساÇ .جامعه میباشد áæÇ ÈÇتهد æ Ïساخته می شو äÒ

ßمشتر ìÑمحبت ¡ عشق ¡ همکا  æ بطهÇÑ ¡ مشÇÑÂ æ äسکو ¡ ÊÏمو ¡ ìÑکا Çفد ¡
عالقه æÑ ìÇحی æ معنوÑÇ æ ìتباØ جسدÇ  ìست Ç æین ÇæÑبط با هم پیوسته æ غیر قابل 
جدÇئی میباشد Ç æگر یکی Ç ÒÇین ÇÑبطه ها ÑÏ مؤسسه نباشد ¡ خانوÒ åÏÇندگی با 

 سعاÊÏ نخوÇهد ÇÏشت .

æ حوÁÇ با ÇÑبطه ìÇ  حضرãÏÂ Êفته æ تاÑیخ بشرÂ ÒÇ ìغاÒ خلقت بشکل مؤسسه بناÁ یا
ÒÇ طریق ÇæÑ ÌÇæÏÒÇبط فامیلی بوجوÏ بوÏند.بنیاÏ گذäÇÑÇ مؤسسه خانوæÒ  åÏÇجیت 

Çلذì خلق من ÇلماÁ بشرÇ فجعله « می Âید æ قرäÂ کریم Çین ÇÑبطه Ç ÇÑینطوÑ بیاä می کند : 
Çصهر æ نسبا ) « :äلفرقاÇ54.(  پس ÇÑ میÏÂ ÈÂ ÒÇ فریدÂ نکهÂ ستæÇ æ ÇÑ äÂ ساخت

 خویشاæند æ نسب .

 Êبین مؤسسا ÑÏ قدیمترین مؤسسه æ لینæÇ åÏÇندکه خانوÇ باین نظر ÚجتماÇ ìعلما
 Êمه حیاÇÏÇ æ ìحفاظت  نسل بشر æ گی سبب حمایتÏÇمؤسسه خانو æ ستÇ نسانیÇ
ÑÏ کرÒ åمین میباشد . مؤسسۀ خانوÂ ÒÇ åÏÇغاÒ تأسیس äÂ تا ÇمرÒæ معهد تربیت æ تعلیم 

ر کرۀ Òمین میباشد Ñ æسالت Ç áæÇین مؤسسه ÇÑ قرäÂ کریم تعمیر Òمین ÇÏÇ æمه æ تعمی
 نسل بشر معرفی می کند .

Çیجاæ Ï با  ÑÏ فرهنگ æ ثقافت æ منهج Çسالã خانوÇ ÑÏ åÏÇبتدæ äÒ ÒÇ ÁÇ شوهر تشکیل 
بزÑگتر æ با مسئولیت تر ÇæÑ æبط قرÇبت æ نسبی بوجوÇæÑ Ïبط بین Çقاæ äÒ ÈÑ شوهر 

Ç æسالã حمایت æ تقویت Çین ÇÑبطه ÇÑ به صلۀ Ñحم تعبیر می کند æ قاطع صلۀ  می Âید
 ÇسالÑãحم Ñ ÒÇ ÇÑحمت æ بخشش خدæÇند ÑÏ قیامت محرãæ می ساÏÒ به عباÏ ÊÑیگر 

ÑÏæ تقویت æ حمایت ÇÑ  äÂبطه بین Çعضاì مؤسسه خانوÇÑ ÇÑ åÏÇبطه مقدÓ می ÇÏند
 ÇنساÇ ÇÑ äمر æ توصیه می نماید. 

فقهاÇÏ æ ÁنشمندÇ äÇسالمی  هتماÒ ãیاÏ به مؤسسۀ خانوÏÑÇÏ åÏÇ .المی Çفرهنگ Çس
نظریاÊ مفید æ با ÇÑ ÔÒÑÇ به جامعه Çسالمی پیشکش کرÏند بطوÑ مثاá عالمه 

 ãبنا Ýæمعر Èلسرخسی صاحب کتاÇ » ØلمبسوÇ «ÑÏ  می åÏÇمؤسسۀ خانو ÏÑمو
سی نیست بلکه نویسد: هدæ Ý مقصد ÒÇ تشکیل خانوÑ ÌÇæÏÒÇ æ åÏÇفع شهوÊ جن
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 ÒÇ جنسی نیز یکی Êفع شهوÑ æ ستÇ جتماعیÇ مصلحت ÌÇæÏÒÇ ÒÇ مقصد æ Ýهد
 مصلحت هاÇ ìجتماعی میباشد.

 ÒÇ که بعد åÏÇتشکیل مؤسسۀ خانو æ Ïبین جها ãلهماÇ بنÇ گ مذهب حنفیÑعالمه بز
خانوæ åÏÇ تأسیس تشکیل دمقاÑنه میکند æ می گوی عقد شرعی بوجوÏ می Âید

ÏÇینکه عقد گی  مؤسسۀ خانوÇ لیلÏ به ÏÑÇÏ Ïنسبت به جها ÇÑ منزلت باالتر æ ãمقا
ÌÇæÏÒÇ باعث ÏÒÇیاÏ نسل می شوæ Ï بدÇÏÇ äæمۀ نسل بشرì جهاÇÏÇ Ïمه نمی ÇÏشته 
 æ جتماعیÇ بطÇæÑ تقویت ÌÇæÏÒÇ جتماعیÇ Ýضافه میکند که هدÇ æÇ .باشد

 22.مؤسساÊ خانوåÏÇ گی Çست 

æ ÊبیاÏÇ ÑÏ äÂ ãقساÇ æ åÏÇسالمی خانوÇ فرهنگ æ ÊبیاÏÇ بین äهمچنا æ äباÒ فرهنگ 
æ ستÇ Êæمتفا  åÒÇندÇ غربی تا یک æ شرقی æ  سالمی حتیÇ Þشر äÇنشمندÇÏ نیز

Ç ÑÏین قسمت الÏ ãÒیدå می شوÏ تا مؤسسۀ  تفاÊæ می کنند.خانوÇÑ åÏÇ تعریفاÊ م
 ÇنرÂ ãقساÇ æ تعریف ÇÑ åÏÇمی معلوخانوÇگر äنندگاÇسی نمائیم تا خوÑئبرÇبتدÇ Êی ما

بهتر Ç  ßÑÏحوáÇ شخصیه æÑ ÑÏشنی äÂ قوÇنین  ÒÇ تعریف خانوÇÏ åÏÇشته باشند تا
.Ïشو 

 تعریف خانواده و اقسام آن:
äباÒ æ äÇنشمندÇÏ æ Áعلما ÒÇ äشناسا  Êتعریفا åÏÇخانو Êæعلت تفا æ ندÑÇÏ Êæمتفا

Çست æ هر  بین تعریفاæ Ê نظریاÇÏ ÊنشمندäÇ ¡ تفاæتهاì فرهنگی Ï æینی æ تاÑیخی
 خوÏ خانوÇÑ åÏÇ تعریف میکند. æ معتقدÏ ÊÇینی ÇÏنشمند ÇÏ ÑÏئرÇÏ ìÇ åنش فرهنگی 

 Ïمتعد æ Êæمتفا Êشناسی تعریفا äباÒ فرهنگ ÑÏ äهمچنا æ äباÒ ÊبیاÏÇ یخÑتا ÑÏ
 æ یمÑÇÏ åÏÇخانو ìÇبر ÇÑ Ñتها کاæین تفاÇ محقق ÇÑ ÏÒتامشکل می سا  Êبین تعریفا ÒÇ

Ñ حدÇæ تعریف Ïجتماعی متعدÇ نقش æ ظایفæ ÏÑمو ÑÏ کند . به همین ترتیب ÈنتخاÇ Ç
æ مفاهیم Çجتماعی æ قوÇنین مربوæ Ø قوÇنین مربوØ به خانوåÏÇ تعریفاÊ متعدÇ Ïست 

 æ ìمنطقو æ جتماعیÇ ìجهاÇæÑ æ سمÑ æ فرهنگی æ ینیÏ ìتهاæنظر به تفا åÏÇبه خانو
áمثا Ñبطو ÏÑÇÏ Êæلمللی تفاÇ نین بینÇتعریف خا قو åÏÇبیننو  åÏÇخانو ãنظا æ نینÇقو

                                                      
æ همچناÇ : äحمد بن عبدÇلحلیم بن عبدÇلسالã بن  Ç .Library.islamweb.netلمکتبة Çإلسالمیة ¡  22

Þ بدست Çین تحقیق ÇÑ نیز ÓÑÏÂ ÒÇ فو 1988تیمیه ÇلحرÇنی Ãبو ÇلعباÓ تقی Çلدین ¡ Ç ÑÇÏلکتب Çلعلمیة 
 åÏÑæÂ میتوÇنید .
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 æ Èنین غرÇقو ÑÏ عمومی Ñبطو æ یونسکو æ لمللی مثل ملل متحدÇ بین Êمؤسسا ÑÏ
فرهنگ æ ثقافت Ïینی شرÇ Þسالمی متفاÇ Êæست ÒÇ æ طرÏ Ýیگر مفهوæ ã بین 

م æ حتی قرä بیستم مقاÑنۀ قرä هژæ åÏ نزÏه اتعریف خانوÑÏ åÏÇ قرä بیست æ یکم ب
 Êæین تغیی  ند.می کتفاÇåنیآمد Ïبوجو Èغر ÑÏ تنها ÊÇین  رÇ سالمی نیزÇ Þبلکه شر

تغییرæ ßÑÏ ÇÑ ÊÇ تا حد ÒیاÏ قبوá نموÇ åÏست ÇÏ æنشمندæ äÇ مفکرین Çسالمی نیز 
ÑÏ معانی æ مفاهیم خانوåÏÇ نظریاÊ جدید æ معاصر ÇÑÇ ÇÑئه  می کنند æ نظریاÊ جدید 

æ ستÇ Êæقدیم متفا Êۀ با نظریاÒÇندÇ تا  ìÏقتصاÇ æ جتماعیÇ ÊÇتغییر Êæلیل تفاÏ
 æ سیاسی æ فرهنگی ÑÏ شرÇ Þسالمی میباشد.

شدäÒ ä برìÇ ر Òندگانی ÇÑÒ ÔæÑ ÒÇعتی به صناعتی æ خاÌÑ یتکنالوجی جدید æ تغی
تا مسلماناÑÏ ä تعریف æ æظیفه خانوåÏÇ تجدید نظر کنند æ به کاÒÇ Ñ خانه سبب شد 

Çæقعیت هاì جدید Òندگی Çعترæ ÝÇ مشکالÊ جدید ÇÑ برÑسی æÑ ÑÏ æشنی Çæقعیت 
 . کنندهاì معاصر خانوæ åÏÇ مسئولیتهاÂ ìنرÇ تعریف 

 ãبنا åÏÇسالمی خانوÇ فرهنگ ÑÏ »ÉألسرÇ  «Ïمی شو Ïیا æ  ÑÏ äمشکل محققین مسلما
خانوÒÇ åÏÇ همین کلمه شرÚæ می شوæ Ï عدۀ باین عقیدæ å باÇ Ñæند که کلمۀ  تعریف

ÇألسرÉ که معنی äÂ خانوÇ åÏÇست ÑÏ قرäÂ کریم æ سنت نبوì بصوÊÑ مستقل Ðکر نیافته 
 æ ستÇ äکلمۀ همچنا Ïخو ìنوشته ها ÑÏ سالمیÇ áæÇ ìها äقر äناÇÏ äقانو æ Áفقها

 Ð ÇÑکر نکرÇ åÏند . ÇÉالسر

ÑÏ قرäÂ کریم æ سنت نبوì صلی Çهللا علیه æسلم æ عدÇ ãستفاÇ « åÏألسرÉ « لمۀ عدÐ ãکر ک
ìÇ فقهاæ Á قانوÇÏ äناÇ ÒÇ äین کلمه معنی äÂ عدÇ ãهتماÇ ãسالã به خانوåÏÇ نیست æ بر 
عکس قرäÂ کریم æ سنت نبوì موضوعاÊ مربوØ به خانوÇÑ åÏÇ با تفصیل بیشتر Ðکر 

 Éکه ÑÏ فرهنگ Çسالمی Âمدå مرÝÏÇ به کلمۀ Çالسر» عائله Ãæهل « Ç æصطالÍ کرÇ åÏند 
 ÑÇتکر æ فقه به تفصیل æ äکتب قانو æ ìسنت نبو æ کریم äÂقر ÑÏ عائله æ هلÃ . ستÇ

æ قوá » فلما قضی موسی Çألجل æ ساÑ بأهله « Ðکر یافته . ÑÏ قرäÂ کریم می خوÇنیم : 
 ».Ã äخی Ç æجعل لی ÒæیرÇ من Ãهلی هاæÑ«خدæÇند سبحانه æ تعالی : 

قرäÂ کریم æ äÒ ÒÇ شوهر Ï æخترæ äÇ پسرæ äÇ نوÇسه ها که  خانوÒÇ åÏÇ جمع شاä تشکیل 
Ç æهللا جعل لکم من Ãنفسکم ÇæÒÇجاæ ð « می شوÏ یاÏ میکند ÑÏ æ قرäÂ کریم میخوÇنیم : 

 ÊلطیباÇ قکم منÒÑ æ Éحفد æ جکم بنینÇæÒÃ جعل لکم من « . äÂقر ÑÏ ÉألسرÇ یا åÏÇخانو
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æ من Âیاته äÃ خلق لکم من Ãنفسکم « پیماä یا میثاÞ غلیظ æ محکم Âمدå .  کریم به
äæیتفکر ãلقو Êلک لآیاÐ فی äÅ حمةÑ æ ÉÏجعل بینکم مو æ لیهاÅ Çلتسکنو ðجاÇæÒÃ.« 

 áطفاÇ æ شوهر æ äÒ شامل æ ستÇ åÏÇبه خانو ÝÏÇعائله که مر æ هلÃ کلمۀ ÒÇ åÏستفاÇ با
 Çسالمی خانوÇ æ.ÏÑæÂ ÇÑ åÏÇقاÈÑ می شوÏ میتوÇنیم تعریف 

 :در ادبیات زبان خانواده  ، معنی األسرة
 ÒÇ åشد ÞشتقاÇ ÉألسرÇ یا åÏÇباین نتیجه میرسیم که خانو äباÒ فرهنگ ÒÇ åÏستفاÇ با

 یعنی قید Ç æسیر æ باصطال Ï Íیگر به ÇساÂ ÊÑمدÇ æ äسیر شدÇ « . äألسر« Çصل 

همزÇ » åبن فاÓÑ می گوید: » . دÏنا Ãسرهمنحن خلقناهم æ ش« ÑÏ قرäÂ کریم می خوÇنیم : 
 ÁÇÑ æ سین æ « äباÒ فرهنگ ÑÏ åÏÇست.  خانوÇ äÇندÒ æ حبس äÂ معنی æ ستÇ حدÇæ صلÇ

Ç ÒÇ Úمیباشد عربی نو ìÑختیاÇ ÊÑساÇ ÚÇنو æ ÌÇæÏÒÇ نتیجۀ ÑÏ äنساÇ باین معنی که
کند Ç  æمنیت حفاظت میتشکیل مؤسسۀ خانوåÏÇ گی خوÑÏ ÇÑ Ï قلعۀ مستحکم æ با 

عت ÔÇ تأمین می گرÇ æÏÏنساä می ÇÏند که منافع æ مصلحت هایش به مصلحت æ منف
سد که Çæبسته æ تنهائی تحقق نمی یابد Ò æمانی Çنساä به ÇهدÝÇ عالی Ç æمنیت میر

 .Çسیر خانوåÏÇ باشد

ÑÏ عرÇ æ ÝصطالÍ مرãÏ خانوåÏÇ به معنی جماعت یا گرÇ åæست که بین ÇفرÇÑ äÂ ÏÇبطۀ 
 ستحکم میباشد Ç æصطالÍ خانوåÏÇ به Çنجمن ها مثل Çنجمن تعلیم æ تربیت ¡ قوæ ì م

.Ïمی شو ÞطالÇ نیز ÁباÏÇ æ äÇهنرمند 

 æÇ عایتÑ شخص یعنی کسانیکه تحت áست . عیاÇ åÏÇبه کلمۀ خانو ÝÏÇ( عائله) مر
 ¡ áمثل منز äندگی شاÒ äشئو ãتما ÒÇ æÇ æ هستند Ìما یحتا åغیر æ Çغذ ¡ Óلبا 

 ÏÑÇÏ. مسئولیت

Èبا ÒÇ åÏÇتعریف خانو ÒÇ  ست کهÇ قلعۀ مستحکم åÏÇباین نتیجه میرسیم که خانو äباÒ
 ÁÇعتدÇ æ تهاجم Úهر نو ÒÇ ÇÑ äنساÇ جیÑحفظ می کندخاæ  ÍصطالÇ تعریف ÒÇ äهمچنا

 ÏتحاÇ ÒÇ ست کهÇ جتماعیÇ حدÇæ ÒÇ ÊÑعبا åÏÇسیم که خانوÑ باین معنی می åÏÇخانو
æ مجموÇ ÒÇ Úحکاæ ã قوÇنین ¡ حقوæ æ Þجایب ÂنرÇ تنظیم  می شوæ äÒÏ شوهر تشکیل 

æÇالÏ ها بصفت قانونی به äÂ  که یا مجموÚ قانونی Çست می کندæ خانوåÏÇ یک Çæحد 
Ïضافه می گرÇجتماعی خالصه نمی نÇ حدÇæ تنها به åÏÇسالمی خانوÇ فرهنگ ÑÏ .د
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ÏÏمعهد تربیگر æ جتماعیÇ ÔæÑ æ ÞخالÇ ìÇ سهÑمد åÏÇبلکه خانو åیندÂ ìت نسل ها
میباشد Ç æین تعریف مسئولیت æ æظیفه خانوÏÒÇ ÑÏ ÇÑ åÏÇیاÏ نسل æ بقاäÂ ì خالصه 

.ÏÒجتماعی می ساÇ ÑموÇ æ تعلیم æ بلکه شامل تربیت åÏنکر 

ÇستاÏ عبدÇلعزیز ÑÏ موÏÑ خانوåÏÇ می نویسد: خانوÒÇ åÏÇ نظر ÇسالÇæ ãحد Çجتماعی 
می شوÇ æ Ïصل تکوین بشرì که شامل عاطفه  Çست که æ äÒ ÒÇشوهر æÇ æالÏها تشکیل

ÇÑ æبطه جنسی قانونی Çست äÂ ÑÏ مرÇعاÊ می شوÏ. به مقاÑنه با تعریفاÊ غیر Çسالمی 
 ÏÏها خالصه نمی گرÏالæÇ æ شوهر æ äÒ به ãسالÇ فرهنگ ÑÏ åÏÇخانو ¡ åÏÇخانو ÒÇ

 Ñکه شامل پد ÏÑÇÏ سعت بیشترæ äÂ åئرÇÏæ ها äکاککال æ ها äکال ÑÏما æ ماما ها æ ا ها
 æ äشا ìهاÏالæÇ æ عمه ها æ خاله ها æ äبا هم همچنا ÌÇæÏÒÇ که بوسیله ìها åÏÇخانو

 یکجا میشوند Çست.

åÏÇتعریف خانو ÑÏ åهرÒ بوÇ شیخ محمد ãماÇ  ãمفهو ÑÏ åÏÇسالمی می نویسد: خانوÇ
با  Çæسالمی شامل æ äÒ شوهر æÇ æالÏها که ÑÏ نتیجۀ ÌÇæÏÒÇ قانونی تولد می شوند 

 æ äÇهرÇخو æ äÇÑÏÇنسل بر æ ÏÇجدÇ گی هستند که شامل åÏÇخانو åشجر ÑÏ شخاصیکهÇ
 کاکا ها æ عمه ها æ ماما ها æ خاله ها می شوند Çست . 

ÒÇ ÇÑ åÏÇمحمد عقلة خانو ÑکتوÏ  ÔæÑ  ì فکرæ  تعریف ÑینطوÇ سالمیÇ ãمفهو æ معنی
æ äÒ جتماعی بینÇ ìÇ بطهÇÑ ÏیجاÇ ÒÇ åÏÇمی کند: خانو  äگاÑبز Ñپد æ هاÏالæÇ æ شوهر

 æ ماÑÏ کالä ها Ç æقاÈÑ که با هم Òندگی مشترÑÇÏ ßند تشکیل می شوÏ. محمد عقلة
 åÏÇخانو ÒÇ Ïتعریف خو ÑÏ باین معنی که ÏÑæÂ یر یک سقف میÒ ÑÏ ÇÑ ßندگی مشترÒ

   23خانوÑÏ åÏÇ مصاÒ ÝÑندگی æ مسئولیت هاÇ ìجتماعی با هم مشترÇ ßند.

که خانوåÏÇ یفاÊ علماÇ ìسالمی ÑÏ موÏÑ خانوåÏÇ باین نتیجه میرسیم ÒÇ مطالعۀ تعر 
:ðست مثالÇ Õخا ìخصوصیت ها ìÇÑÇÏ سالمیÇ ìÇ 

1.  åÏÇخانو ¡ÏÇفرÇ یا Ïست که فرÇ جتماعیÇ مرکز æ حدÇæ  عطوفت æ ترحم æ مهربانی
 می ÂموÒند.ÇÏ ÑÏ ÇÑ äÂخل 

2.  ãنجاÇ به طریقه قانونی ÇÑ نیÇشهو åغریز Ïمر æ äÒ.میدهند 

3.  ÇÑ ßشوهر مسئولیت مشتر æ äÒ.شته باشندÇÏ ها می ÏالæÇ تربیت æ åÑÇÏÇ ÑÏ 

                                                      
23  / ÍالصطالÇ æ للغةÇ بین ÉألسرÇ .ar-76995-artical-www.oujdacity.net/national 
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 خانه æ خانوåÏÇ قلعۀ Çمنیت ÇÑ æحت معنوæÑ æ ìحی برÇ ìÇفرÇ äÂ ÏÇست .  .4

 ÇفرÏÇ خانوåÏÇ مسئولیت مشترÑÏ ÇÑ ß پیشبرÇ ÏموÑ خانه æ حمایت جامعه ÑÇÏند. .5

 خانوÇÑ åÏÇ باین معانی می خوÇنیم :تعریف  امه خانوæ ÑÏ¡ åÏÇیکی پدیا ¡ ÇÏنشن

 ÒÇ äکه با یکدیگر شا Ïمی شو ÞطالÇ ÏÇفرÇ ÒÇ هیæبه گر åÏÇنسانی ¡ خانوÇ معÇجو ÑÏ
. خانوÑÏ åÏÇ طریق هم خونی ¡ تمایل نسبی  ¡ یا مکاÒ äندگی مشترÇæ ßبستگی ÑÇÏند

)  1994بیشتر جوÇمع ¡ نهاÇ Ïصلی جامعه پذیرì کوÏگاÇ äست . ساÒماä ملل متحد(
 ی خوÏ ¡ خانوÇÑ åÏÇ چنین تعریف میکند: نیز Â ÑÏماÑ جمعیت

خانوåÏÇ یا خانوÑÇ به گرæÏ åæ یا چند نفرÇ ìÇ åطالÞ می شوÏ که با هم Òندگی می کنند¡ « 
Çغذ ìÇبر ßمد مشترÂ ÑÏ  ندÒفر ¡ äطریق خو ÒÇ æندÑÇÏ ندگیÒ ÊیاÑæیگر ضرÏ æ

وåÏÇ ممکن Çست یک یا خوÇندگی یا ÌÇæÏÒÇ ¡ باهم نسبت ÑÇÏند¡ ÑÏ یک خان
 24چندخانوÒ åÏÇندگی کنند¡ تماã خانوÑÇ ها هم خانوåÏÇ نیستند.

 Çنساä شناساä به طوÑ کلی نهاÏ خانوÇ ÇÑ åÏÇینطوÑ طبقه بندì می کنند:

ماæ ÑÏ فرÒندÒ ¡æÇ äÇنا شویی ¡ æ äÒ شوهر ¡ که خانوåÏÇ هسته ìÇ نیز خوÇندå می « 
) با هم خونی که äÂ ÑÏ پدæ Ñ ماæ ¡guinal Consam æ ÑÏ خانوåÏÇ گسترåÏ (» شوند

همچناÑÏ ä » . فرÒندäÇ با ÏیگرäÇ مثال خویشاæندÑÏ äÇ مکاä مشترÒ ßندگی می کنند.
جوÇمع مفاهیم ÏیگرÒÇ ì خانوæ åÏÇجوÏÑÇÏ Ï که ÇæÑبط سنتی خانوÇÑ åÏÇ کناÑ برخی 

معه شناسی گذÇشته Çند. خانوåÏÇ به عنوäÇ یک Çæحد Çجتماعی جامعه پذیرÑÏ ¡ ì جا
 ìها äماÏæÏ ست کهÇ ìÇ شتهÑ شناسی Ñتبا .Ïمی گیر ÑÇسی قرÑبر ÏÑمو åÏÇخانو
 ÏقتصاÇ علم ÑÏ åÏÇخانو ÏقتصاÇ یخ مطالعه می کند. همچنینÑتا ÑÏ ÇÑ گیÏÇخانو
 äÂ äمی کند که بانیا ÈیجاÇ äÂ تأسیس ìقتضاÇæ åÏÇخانو ÝÇهدÇ .سی می شوندÑبر

Ç ìÑÇین بناÁ نهایت سعی خوÇÑ Ï بکنند æ با هماä یعنی æ äÒ شوهر ¡ ÑÏ تحکیم æ پاید
Çنگیزå که بر تشکیل Ç äÂقدãÇ کرÏند¡بر Ç äÂ ãÇæÏصرÒÑæ ÑÇند تا æحدæ Ê پویابی Çین 

.Ïحفظ شو äتا پایا Óمقد Ïنها  ãÇکه هر کد ÏÑÇÏ Ïجوæ مختلفی ìنقش ها åÏÇخانو ÑÏ
Ç åÏÇخانو ìعضاÇ ÒÇ توسط یک یا چند نفر äیژگیشاæ می شوند. به با توجه به ãنجا

عنوäÇ مثاæ áظیفه ÇمرÇ معاÔ خانوåÏÇ بر عهدå پدÑ خانوåÏÇ می باشد . یکی æ ÒÇظایف 

                                                      
24  .https//fa.wikipedia.org/wiki/ 
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بسیاÑ مهم ÑÏ خانوåÏÇ تربیت فرÒند Çست که به عهدå پدæ Ñ ماÑÏ می باشدæلی به خاطر 
ÒÇ ند تأثیر بیشترÒبه فر ÑÏبیشتر ما ØتباÑÇ.Ïمی پذیر ÊÑند صوÒبر فر ÑÏما Ý25طر  

 انواده :اقسام خ
 کند: یتقسیم مÏکتوæ Ñهبة Òحیلی خانوÇÑ åÏÇ به سه قسم 

áæÇ .Ïمی شو Ïæمحد äÇندÒفر æ شوهر æ äۀ کوچک که بزÏÇخانو : 

ãæÏ  ÑÏگ ¡ ماÑبز Ñپد¡ÑÏما ¡Ñمانند: پد äÇندæخویشا æ ãÇقوÇ ۀ متوسط: شاملÏÇخانو :
شوÏکه Ç ÑÏصطالÍ بزÑگ ¡ برÑÏÇ¡ خوÇهر º عمو ¡ عمه ¡ ماما ¡ خاله Ï æیگرäÇ می 

 ãحم « فقهی بناÑ صلۀ « æÇ ند باæÇقطع کند خد Ïحم خوÑ هر کس با صلۀ æمی شوند Ïیا
 قطع میکند.

ãگ سوÑۀ بزÏÇسالمی که شامل : خانوÇ جامعه ÒÇ ÊÑعبا :  æ äستاæÏ äهمسایگا :
 Ç26ست.» ÇخوÏ »ÊیگرäÇ می شوÏ که Ç ÑÏصطالÇ Íسالمی

م چهاÇÑ ãÑ نیز Çضافه کرÇ äÂ æÏینکه تماã میتوÑÏ äÇ تقسیماÊ سه گانه فوÞ تقسی
 æ äباÒ æ نگÑ ìتهاæنسانها با تفاÇ æندÒمی سا ÇÑ حدÇæ ۀÏÇنسانها بایکدیگر خانوÇ
 ÁÇحوæ ãÏÂ åÏالæÇ ÒÇ نسانهاÇ همه æ ندÇ ßنسانی با هم مشترÇ صلÇ ÑÏ ینÏ æ مذهب

رäÂ کریم ÇÑ تشکیل می Ïهند. ÑÏ ق خانوìÇ åÏÇ بزÑگ ÑÏ مجموÚ دÇ æنسانها میباشن
یاÃیها ÇلناÅ Óنا خلقناکم من Ðکر Ç æنثی æ « : ه خانوåÏÇ بزÑگ Çنسانی می خوÇنیمÇÑجع ب

ÇفوÑقبائل لتعا æ جعلناکم شعوبا ) « :ÊÇلحجرÇ13  . ( 

» ÇÑ ما شما !ãÏمر ìÇ ÑÏ åعشیر æ قبیله ÊÑبه صو ÇÑ شما æ یمÇ åفریدÂ نیÒ æ Ïمر ÒÇ
æ ) بشناسید ÇÑ یم ¡ تا همدیگرÇ åÏÑæÂ .(باشید ØتباÑÇ ÑÏ با هم 

 ÑÏ æ Ïها تشکیل می شو ÏالæÇ æ شوهر æ äÒ ÒÇ åÏÇین خانوÇ : لیæÇ æ کوچک åÏÇخانو
مجموÚ هستۀ áæÇ جامعه ÇÑ می ساÇ æ ÏÒین نوÚ خانوÇ ÑÏ åÏÇکثر کشوÑ هاì صناعتی 

ìقو Ñبط بسیاÇæÑ äÂ ÏÇفرÇ کوچک بین ìÇ åÏÇخانو ÑÏ . ÏÑÇÏ Ïجوæ Èغر ÑÏ Ïموجو 
ن نوÚ خانوÇ ÑÏ åÏÇموÒ Ñندگی Çستقالá بیشتر æ ÏÑÇÏ خانوåÏÇ کوچک بصفت Çست Ç æی

                                                      
25  äÇÑæÏ ÑÏ åÏÇخانو ÏکرÑکا æ Ñبا تأکید بر نقش ¡ ساختا ¡ åÏÇشهال ¡ جامعه شناسی خانو¡ìÒÇعزÇ .

 .1385گرæ äÇ مطالعاÒ Êناä معاصر ¡ تهرÇ : äÇنتشاæÑ ÊÇÑشن
26 Êحیلی ¡ نفس مرجع ¡ صفحاÒ هبةæ ÑکتوÏ  .29-30-31. 
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 ÏالæÇ لدینÇæ Êفاæ ÒÇ مؤقت میباشد که بعد æ قت معینæ یک ìÇجتماعی برÇ حدÇæ
 ها ÒÇ حالت ÇنفرìÏÇ جدÇÏ æ Çخل Òندگی ÑÏ جامعه می شوند.

Ç æفرäÂ ÏÇ با   Çین نوÚ خانوÇ ÒÇ åÏÇتحاÏ چند Çæحد خانوÏÇگی تشکیل خانوÏÇۀ ممتد :
هم Òندگی مشترß میدÇشته باشندکه قرÇبت خوÇ äیشانرÇ با هم یکجا می ساÇ .ÏÒین 

ðگذشته خصوصا ÑÏ åÏÇخانو Úع نوÇÑÒ مناطق æ ÊهاÏ æ Êقریه جا ÑÏ æ Ïتی بیشتر بو
ÈنقالÇ ما به سببÇ  ضعیف æ هم متالشی ÒÇ هستهÂ هستهÂ تأسیس شهر ها æ صناعتی

 فرÏ خانوåÏÇ لقب خاæ Õ جدÇگانه برìÇ خوÇ ÏنتخاÈ کرÏ.شد ÑÏ æ مرÒ Ñæماä هر 

 : ßۀ مشترÏÇخانو åÏÇخانو Úین نوÇ ÑÏ تشکیل میدهد ÇÑ گترÑحد بزÇæ åÏÇخانو Úین نوÇ
 ÑÏ æ ندÑÇÏ ßندگی مشترÒ áمنز æ یک محل ÑÏ äÇÑÏÇبر æ äÇهرÇخو ¡ ÑÏما ¡ Ñپد

 ßهمه سهم مشتر ìÏقتصاÇ æ گیÏÇخانو æ جتماعیÇ ìشته باشند.مکلفیت هاÇمید 

 ÒÇ ÊÑیک عائله : عباÑÏ ند. عائلهÒمی سا ÇÑ عائله Úمجمو ÑÏ ندکهÇ Ïمتعد ìحد هاÇæ
 æ äبطۀ خوÇÑ åÏÇین خانوÇ ÏÇفرÇ بطه بینÇÑ ÓساÇ æ ندÑÇÏ ندگیÒ ßمحله بشکل مشتر

 Ïید æ باÏÒید ÑÇÏند. هممصلحت مشترÇ ßست Ç æفرÑÏ äÂ ÏÇ مرÇسم æ مناسبت ها با

Ç ÔæÑ ÑÏ åÏÇخانو:Ïتقسیم می شو Úنو æÏ ندگی بهÒ æ جتماعی 

1. ðعموما åÏÇخانو Úین نوÇ : سیÇیموکرÏ ۀ معتقد بهÏÇمع صناعتی  خانوÇجو ÑÏ
 ÑÇÏÑبرخو Þحقو ÒÇ ìæمسا ÊÑبصو äÂ ÏÇفرÇ æ ستÇ äپیشرفته جها æ

ðعموما æ میباشند  æندÑÇÏ ìæندگی حق متساÒ äشئو ãتما ÑÏ شوهر æ äÒ
 تسلط مرÏ باالäÒ ì نیست.

خانوåÏÇ پدÑ تسلط کامل æÇ æ ÏÑÇÏالÏها äÒ æ  وÏÇۀ مستبد: Ç ÑÏین نوÚخان .2
ìÇÑÇÏ شخصیت مستقل نمی باشند æ تصمیم گیرÒÇ ì حق بزÑگ خانه که 

 ðست می باشد. عموماÇ Ñپد 
Çسالã بین Çین æÏ نوÚ خانوåÏÇ جمع نموæ Ï خانوÏÇۀ ÇÑ تأسیس کرÏ که ÇفرÒ äÂ ÏÇندگی 

شند Ç æصطالÍ تسلط ÇÑ به مسئولیت تبدیل کرÑÏ . Ï مشترß با ÇحترÇÏ ìÃÑ ãÇشته با
 Çین بحث مقصد ÒÇ خانوåÏÇ ¡ خانوÏÇۀ Çست که ÇسالÂ ãنرÇ می خوÇهد.

ÒÇ مطالعۀ معنی Ç æصطالÍ خانوæ åÏÇ سیر تاÑیخی خانوåÏÇ باین نتیجه میرسیم که 
ته . ÑÏ قرä هاì گذش به مرÇحل متعدÑÇ ÏتقاÁ نموÏ خانوÑÏ åÏÇ جریاä تاÑیخ Çنسانی

 ðعموما æ Ïگ بوÑبز Ñبسیا åÏÇخانو  æ شتندÇÏ ندگیÒ áیک منز ÑÏ åÏÇیک خانو ÏÇفرÇ
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ÏÑ  ندگیÒ محله æ یک کوچه ÑÏ کوشش می شد تا åجایگا äضیق شد æ ÊمکانیاÇ ãعد
 ÇÑ حلÇهمین مر ãÑÇÏ ÇÑ ÈنتساÇ Ýشر äÂ که من به ìÇ åÏÇخانو æ شته باشندÇÏ

ÒÇ åÏÇ شوÑباÑÇÒ به نقاØ مختلف شهر کابل گذشتاندÇ åست æ با بزÑگ شدÇ äفرÏÇ خانو
Çنتقاá یافتند Ñ æشته ìÇ قوæ ì مستحکم که بین ÇفرÏÇ خانوåÏÇ بوÏ نظر به شرÇیط 
 åÏÇخانو ÏÇفرÇ همه åÏÇئیس خانوÑ بصفت åÏÇگ خانوÑگذشته بز ÑÏ . جدید ضعیفتر شد

انوåÏÇ بوÑÏ æ Ï مرÇسم Ñسمی بناã خمی ÇÑ کنترáæ می کرæÏ صاحب ÇمتیاÊÇÒ بیشتر 
 .Ïبو æÇ ÒÇ خرÂ Ýحر Êحل مشکال åÇÑ ÑÏ æ Ïمیز Ýحر 

 أهمیت خانواده:
ضامن ÇÏÇمۀ نسل بشرì میباشد.  æ همچناä  تربیت نسلبرìÇ  خانوåÏÇ مدÑسه æÇلیه 

خانوåÏÇ مدÑسه áæÇ تربیت جسمی æÑ æحی æ فکرì برìÇ نسلهاÂ ìیندÇ åست æ طفل که 
ÊÑ حمل مسئولیت هاÇ ìخالقی ÇÏ ÑÏ æمن خانوåÏÇ بزÑگ æ تربیت می شوÏ قد

 که ÇÏ ÑÏمن خانوåÏÇ بزÑگ نشوÏ دÇشته باشد æ تجربه ثابت ساخته طفلÇجتماعی ÇÑ می
مریضی هاÇæÑ ìنی æ مشکالÊ فکرæ ì تعصباÇ Êجتماعی می ÇÏشته باشد. ÑÏ سایۀ 

æ ÏÒموÂ می ÇÑ خالقیÇ æ ینیÏ æ جتماعیÇ ìها ÔÒÑÇ æ طفل مسئولیت åÏÇخانو  ÑÏ
ÑÏ جامعه بزÑگ تطبیق عملی می نی فضیلت Ò æندگی حقیقی ÇÑ معا یمرحلۀ جوÇن

 نماید.

خانوÏÇۀ مسلماä با خانوåÏÇ هاì غیر مسلماä تفاæتهاÒ ìیاÇ æ ÏÑÇÏ Ïین تفاæتها 
 ðحس مسئولیت ها عموما æ جتماعیÇ æ خالقیÇ æ تی åمسائل عقید ÑÏì Ïفر æ ì

قوÇنین Çلهی بوæ åÏ برìÇ خیر æ منافع . ÇفرÏÇخانوìÇ åÏÇ مسلماä پابند  Çست Çجتماعی
می Â æباÒ ìÏمین دæ هدÒÇ Ý خلقت ÇÑ خدمت جهاæ  ä جهانیاä نجامعه کوشش می کن

 . دنÇÏن

 Èخو æ سالم ÇÑ ãÏمر æ Ïندگی خوÒ سعی می کند تا æ کوشش äمسلما ìÇ åÏÇخانو
 äÏعملی نمو ÑÏ æشته باشدÇÏ áسهم فعا äجهانیا ÊÏسعاæ ترقی ÑÏ æ ÏÒبسا
 ÏÇفرÇ بین ÑÏ بطهÇÑ .نباشد åکنند Ôتما æ Ýخالقی بیطرÇ æ ینیÏ ìمسئولیت ها

 åÏÇخانو äمسلما ìÇ ÔÒÑÇ æ نسانیÇ ÊÇÑعتباÇ ÓساÇ بر ÑÇستوÇ خالقیÇ æ ینیÏ ìها
ðخصوصا åÏÇخانو ÏÇفرÇ æ ستÇ  ÑÏ ندÒمی سا ÇÑ åÏÇخانو ÊÇفقر äشوهر که ستو æ äÒ

 æشته باشندÇمید ìÑتبعیض همکا äæبد æ مساعی ßÇشترÇ æ åÑندگی با مشوÒ مسائل
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 äÒ بین ÊæتفاåÑÇÏÇ ÑموÇ ÑÏ شوهر æ  ßبط مشترÇæÑ Ñمعیا æ نیست åÏÇخانو æ خانه
Ïینی Ç Ê  æدÇ æحترãÇ متقابل æ معرفت æ حل مشکالÇ æ ÊحترãÇ معتقباساÓ عدÇلت 

 ãسالÇ جتماعیÇ فرهنگ ÑÏ åÏÇخانو ÏÇفرÇ æ شوهر æ äÒ بطه بینÇÑ .سیاسی میباشد
ÇÑبطه با مرÇعاÇ Êصوá ثابت æ متغیرÇست باین معنی که ÔÒÑÇ هاì قاطع æ ثابت 

æضر ãنچه بناÂ æ ãسالÇÑمعرف ãسالÇ Êهم ییا åشد áقبو æتعصب æ تبعیض äæبد äه بآ 
 ÊیاÑæضر ÒÇ æ غیر ثابت ÑموÇ ÒÇ نچهÂ ÑÏ æشته باشندÇمید ãÇحترÇ  ãÇین نیست هر کدÏ

Ñ Ïخو Õشته باشنظر خاÇمید Ç حفظ áæÇ Øمتقابل شر ãÇحترÇ æ حمایت د æ åÏÇخانو
 Çست. 

æÇلیه æ ثابت ÇسالÇÑ ã با فرæعاÊ تفاÊæ کرÊ  åÏمتأسفانه بعض خانوåÏÇ ها Çساسا
ÇسباæÇ Èلیه æ ثوÇبت Ïین æ فرæعاäÂ Ê  ی توÇنند æ عدã معرفت به ÇساساÊنم

مشکالÊ خانوÏÇگی ÇÑ باÑ می æ ÏÑæÂ جنجاá عاÑÏ ìÏ مرÇ Ñæیاã به مشکالÊ عمیق 
تبدیل می گرÇ ÑÏ æ ÏÏثر æ نتیجه äÂ فضاì محبت خانوåÏÇ به عدÏ æ ÊæÇشمنی تبدیل 

.ÏÏمی گر 

æ ìÏما Ñشامل ساختا åÏÇخانو Ñساختا  ìخصوصیت ها ÒÇ یکی æ ستÇ ìمعنو
 åÏÇخانوäÂ ÏÇفرÇ ستکهÇ ینÇ äمسلما ìÇ  ìÏما æ ìمش معنوÇÑÂ æ منیتÇ فضائی ÑÏ

å  æیگامی شوÏجا یاÏ» مسکن«دæ منزá که Ò ÑÏباä عربی بناã نÇÏشته باشمی Òندگی 
ÑÏ  میباشد. ÑÏ خانوÏÇۀ کهÇÑÂمش æÑحی ÇæÑ æنی æ خانوÏÇۀ  محل محل سکونت یعنی

جدÇÑÂ äÂ äÇÑمش معنوÇæÑ æ ìنی æ ماìÏ نباشد نمی توÂ äÇنرÇ خانوÏÇۀ Çسالمی ÇÏخل 
 .ÏÑæبیا äبه جهانیا ÇÑ ìمعنو æ نیÇæÑ مشÇÑÂ æ مد تا صلحÂ ãسالÇ ینکهÇ لیلÏ گفت به

 æ ستÇ ÑÇÏ Áفاæ æ مینÇ æ ÞÏصا åÏÇخانو ¡ äمسلما åÏÇخانو ìÏÇنژ æ بانیÒ Êبا تعصبا
ÓساÇ ìتقو æ ÏÑÇند Ñقومی کا æ  .ÏÒمی سا äمسلما åÏÇخانو ÑÏ ÇÑ ìبرترÏÇفرÇ åÏÇخانو

 åÑمشو æ می کنند åÑۀ خانه با هم مشوÑÇÏÇ æ ìÏقتصاÇ æ جتماعیÇ مسائل ÑÏ äمسلما
 ÏÑÇند Ïجوæ حاکم æ äسلطا åÏÇمؤسسۀ خانو ÑÏ .نندÇÏ می ãسالÇ لیهæÇ áصوÇ ÒÇ صلÇ ÇÑ

æ ìÏما ÊÑقد æ سن ìÇ åÒÇباند åÏÇخانو ÏÇفرÇ ÒÇ Ïهر فر æ  æ ستÇ áمسئو Ïخو ìفکر
 مسئولیت ìÇ åÑÇÏÇ ÑÏ خانه مشترß میباشد.
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حیاæ Á شرÒ æ ãباä نیکو æ قلب سلیم Ç ÒÇموÇ ìÑست که باید خانوåÏÇ مسلماÇÏ äشته 
¡ Ñæکبر ¡ غر äمسلما åÏÇخانو ÑÏ .غیب باشد ÊÇمنکر æ Êفحشا ¡ ÊÏت ¡ نمیمه ¡ حسا

 .نه حاکمیت مطلق ÑÏÏÑÇÏ خاåÇÑ ندæ ÏÑÇ فضیلت هاÇ ìخالقی ÔæÑ æ نیکو

   åÏÇخانو æ هر خانه ÑÏ æمیباشد äÂ åÇنیز همر Êست بعض مشکالÇ äنساÇ هر جا که
نوعی Ç ÒÇنوÚÇ مشکالÊ نیز همرÇ åÇست. عدۀ Ç ÒÇین مشکالÊ قابل حل Çست æ عدۀ 
 ÑÏ äمسلما ìها åÏÇخانو Êمشکال .ÏÑÇÏ äÇیگرÏ خلهÇبه مد ÌحتیاÇ æ ÊÑæیگر ضرÏ

. فرهنگ ÇÏÑÇæتی æ ثقافت غیر عصر هاì گذشته متفاÇ Êæستسبت به عصر حاضر ن
ñیا مستقیما æ توسط میدیا ãسالÇ äجها ÑÏ سالمی کهÇ  Èشغالگر غرÇ ìÇتوسط قو

 ÍصالÇ ÑÏ قدیم ÔæÑ æ ستÇ ساخته Ñمتضر ÇÑ åÏÇخانو ÊساساÇ æ ÈÇنشر یافته تهد
Ò äناä خاÌÑ ¡ کاÑ کرÏمشکالÊ معاصر بسیاÑ بسندæ å مفید نیست. ÇنقالÈ صناعتی 

 ÊفاÇنحرÇ غربی که سبب ìسی هاÇیموکرÏ ãنظا æ تربیت معاصر æ تعلیم ¡ áمنز ÒÇ
 æ Ðنفو æ ستÇ یکدیگر ساخته ÒÇ مستقل ÇÑ åÏÇخانو ÏÇفرÇ Úمجمو ÑÏ åخالقی شدÇ

Ç ÑÏینجا الÏ ãÒیدå می شوÏ تا   سلطۀ پدÑ بحیث Ñئیس خانوåÏÇ متضرÑ شدÇ åست .
åÇÑ æ حل  وÏبحث æ برÑسی علمی ش اصر خانوåÏÇ بصوÊÑ بسیاÑ فشرåÏ مشکالÊ مع

 Ïنیز پیشنها ÊمشکالÏÏسی گرÑبر æ. 

 مهمترین وظیفۀ خانواده :
åÏÇظایف خانوæ لیه  معاصرæÇ همیتÇ گذشته ÑÏ نچهÂ æ åÏنسبت به گذشته تغییر نمو

ÇÏشت ÇمرÒæ شاید ندÇشته باشد Â æنچه ÏیرÑÏ Òæ مقدمه æظایف نبوÏ ممکن Çست 
مه æظایف قرÇÏ ÑÇشته باشد æ برìÇ فهم ßÇÑÏÇ æ تغییرÊÇ محیطی Ç æمرÑÏ Òæ مقد

 åÏÇتنظیم خانو ÑموÇ ÑÏ ست تا قائمینÇ ãÒجی الÑخا ÊÇتأثیرæ جتماعیÇ ìها ÔÒÑÇ
ÇشترßÇ نمایند تا ÒÇ تجربه  ها کوÓÑ هاì تعلیمی گرفته ÑÏ æ سمیناÑ ها æ کنفرÇنس

. Ç ÑÏین نشوÏاÏ ÊیگرäÇ  تکرÏ ÑÇیگرÇ äÇستفاÇ æ åÏشبتاهæ مثبت æ منفی  هاì علمی 
 ÑÏ ÏالæÇ فصل تربیت ÑÏ æ شتÇÏ هیمÇبحث مفصل خو åÏÇظایف خانوæ ÏÑمو ÑÏ تحقیق

 بیشتر میدÇشته باشیم .موäÂ ÏÑ بحث 

 مهمترین وظیفه خانواده عبارت است از:
1.  åÏماÂ æ áطفاÇ ìÇعایت صحی ¡ جسمی برÑ äÏنمو åÏماÂ : ظیفۀ بیولوجیکیæ

 سالم نماید. ìجسم طفل نمو ساختن غذÁÇ صحی تا
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æظیفۀ ÇقتصاÑÏ : ìÏگذشته Çکثر خانوåÏÇ ها به Âنچه ضرÇÏ ÊÑæشتند ÇÏ ÑÏخل  .2
 æ حتمی åÏÇخانو ÏÇفرÇ ßمشتر ìÑهمکا äÂ äÏکر åÏماÂ ÑÏ æ ندÏمی کر åÏماÂ خانه
 æ ÏÑÇÏ ÌÇæÑ ۀÒÇندÇ عتی تاÇÑÒ مناطق ÑÏ عصر حاضر ÑÏ ÔæÑ ینÇ .Ïبو ìÑæضر

ا Çین ÇÑÒعتی نظر به مهاجرÊ جوÇناÒÇ ä قریه به شهر ه حتی Ï ÑÏهاæ Ê مناطق
تفاÊæ کرÇ åÏست لذæ Çظیفۀ ÇقتصاìÏ خانوåÏÇ معاصر نسبت به نیز Ò ÔæÑندگی 

 گذشته کامال متفاÇ Êæست . 

æظیفۀ Çجتماعی æ فرهنگی : کاÑ کرäÏ برìÇ بلند برäÏ سویۀ علمی æ فرهنگی  .3
Ñضا کاÑ ìها Ñکا ìÇتشویق بر æ åÏÇخانو ÏÇفرÇجامعه ÑÏ مجانی Êخدما æ نهÇ 

 . معاصر مهمترین æظیفۀ Çجتماعی خانوåÏÇ به حساÈ می Âید
فضائی ÇÑحت ÑÏ خانه æ عدã مجاÏله  Çیجاæ Ïظیفۀ ÇæÑنی æÑ æحی æ نفسانی: .4

 Ïتا هر فر åÏÇخانو ÏÇفرÇ صلح بین æ نشر محبت æ áطفاÇ Ñحضو ÑÏ مناقشهæ
 ÌÑخا ÒÇ بهتر ÇÑ خانه ÑÏ äÏبو æ خانه نماید ìها ÑÇیوÏ خلÇÏ ÑÏ ÇÑ مشÇÑÂ ÓحساÇ

 خانه بدÇند.

5. Çمر æ خانه ÑÏ ãسالÇ äکاÑÇ äÏعملی کر æ ینÏ ینی : نشر عقاید صحیحÏ ظیفۀæ Êعا
 äÏتکلم کر æ äنوشید æ äÏÑخو ÑÏ ãÇحر æ áحال ìÇبر Èسیلۀ خوæ سالمیÇ ÈÇÏÂ به

 تربیت نسل جوÇ äÇست .

به سیاست هاÂ æ  ìشنائیÇطفاá به مطالعاæ Ê تعلیم  æظیفۀ سیاسی : تشویق .6
 ìبه سیاست ها åÏÇخانو ÏÇفرÇ توجه æ عی سیاسیæ نشر æ سالمیÇ áمعتد

ا نظامهاÇ ìستبدæ ìÏÇ تحت حمایت خاÑجی ÇستعماìÑ معاصر æ عدã همکاìÑ ب
æ مقاطعه ÇنتخاÇ Èگر به ضرÑ کشوæ Ñ ملت باشد æ حمایت ÑÇ ÒÇگانهاì سیاسی 
 Ñکشو æ ãÏسیاسی که به نفع مر ìنجمن هاÇ æ ÈÇحزÇ با ìÑهمکا æ Èخو æ áمعتد

 27باشد.

 :معاصرخانواده مشکالت 
ÇفرÏÇ خانوåÏÇ. ممکن مشکالÊ خانوåÏÇ یعنی æجوÇæÑ Ïبط غیر سلیم æ محکم بین 

 ÊÑصو  åشوهر مشاجر æ äÒ یا بین æ باشد Ïیک فر ßسلو æ ÔæÑ ست مشکل نتیجۀÇ

                                                      
 . ÇلحیاÇ Éألسریة ¡ منتدیاÊ : ستاÑ تایمز ¡ ÑÇشیف. 27
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 æ مشÇÑÂ ãسبب عد Êهر حالت مشکال ÑÏ ¡Ïقع شوÇæ هاÏالæÇ æ لدینÇæ یا بین æ Ïگیر
 Ï ÒÇ ÇÑست میدهد.  خوÇ Ïستحکاã خانوåÏÇ شدæ å خانوÇ åÏÇحترæ ãÇ مقاã عالی

مشکالÇÑ Ê ندÇشته باشد æ ممکن Çست  ÇنوÚÇ نوعی ÒÇهیچ خانوåÏÇ نیست که 
مشکالÊ بین æ äÒ شوهر æ بین Çæلدین Ç æطفاá پیش شوæ Ï سبب Çساسی äÂ عدã فهم 

 äÒ æ Ïبطه بین مرÇÑ طبیعت ÒÇ ندگی صحیحÒ ÊهشاÇخو æ ìفکر ÔæÑ ÑÏ ÝختالÇ æ
Çشتن به موضوعی که برÇÏ ÑÇصرÇ æÏÑÇÏ همیت بیشترÇ ãÇهر کد ì28.باشد 

شبهاÑÏ  Ê بسا موÏÑÇ با مشکالÊ که ÑÏ گذشته بوìÏ معاصر نوåÏÇ ها خا الÊمشک
یرÊÇ یبا تغمشکالÊ معاصر ÑÏ معانی ÔÇ نسبت به گذشته تفاÊæ میکند.  Ç ÏÑÇÏما

æÇ ÑÏضاÚ کنونی نظاã خانوåÏÇ با پاÒÇ ìÇ åÑ مشکالæ Ê ناهنجاÑیها æÑ به æÑست که 
æ گاهی هم Çین مشکالÊ به خاطر æÇضاÚ گاهی Ï ÇÑ äÂچاÑ لرæ ÔÒ فرæپاشی می نماید 

æ محیط Çجتماعی یا جهانی æ گاهی عامل Âنها به ساختاÑ شخصیتی مرÏ یا æ äÒ یا 
 گرæ  . ÏÏندäÇ یا æÏستاæ ä همسایگاä بر میÏخالتهاì ناìÇæÑ خویشا

گاهی فقر ÇقتصاìÏ خانوÒ åÏÇمینۀ Çنحرæ äÒ ÝÇ گاهی هم ثرæ Êæ تمکن مالی موجب 
Ñفتن مرÏ می گرæ ÏÏ نسبت به خانه ¡ äÒ ¡ فرÒندÇنش بی توجهی می نماید . به بیرÇهه 

عامل محوÇ æ ìÑساسی همۀ äÂ مشکالæ Ê ناهنجاÑیهاÏ ìیگر به عدÂ ãشنایی یکی 
 ìمسئولیتها æ Þبه حقو Øسالمی مربوÇ ãحکاÇ æ نینÇقو ¡ ÈÇÏÂ ÒÇ æÏ یا هر äناÂ ÒÇ

.ÏÏبر می گر åÏÇخانو ìعضاÇ29  

 Êبعض مشکال ÑÏها åÏÇخانو ðخصوصا åÏÇخانو ìعضاÇ یا æ قابل حل نمی باشد  æ äÒ
 ÑÏ äÇیگرÏ یا æ نندÇÏ نمی Èخو ÇÑ Êیشۀ مشکالÑ æ ندÑÇند ÇنرÂ حل ÊÑشوهر قد

ÑÏ مجموÚ سبب لرÏÒÇ ÑÏæ æ ÔÒیاÏ مشکالÊ کوشش می کنند  به حل مکعوÖ ک
Òمی سا åÏماÂ ÇÑ åÏÇپاشی خانوæد.نفر 

                                                      
28  Õ ¡ ÉلقاهرÇ ¡ هقةÃلمرÇ æ لطفولةÇ لنفسیة فیÇ ÊباÇالضطرÇ ¡ لمعطیÇ13. حسن مصطفی عبد  .

ÇلمشکالÇ Êألسریة Ã æثرها علی تنشئة Çلطفل ¡ جامعة حسیبة همچناÏ äیدå شوÏ :ÏکتوÑ یخلف Ñفیقة ¡ 
 بن بو علی .

29 . Êلعزیز سلیمی ¡ صفحاÇترجمه عبد ¡ åÏÇحیلی ¡فقه خانوÒ هبةæ ÑکتوÏ32-33. 
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ÇæÑبط قوÑÏ ì یک خانوÑ åÏÇفتن فرæپاشی ÒÇ æ بین عوÇمل متعدæ Ï گوناگوä سبب 
 :Çمل عباÑتند ÇÒÇین عو مهمترین  æمی باشد

æ فشاÑ  تأثیر بزÑگ æ محیط Òیست جامعه :  اعی æ تأثیرÊÇ محیطیáæÇ : عامل Çجتم
 ìقو ÔæÑ ìندگی باالÒ ìÇ åÏÇتکوین خانو ÑÏ صالح æ Èجامعه خو .ÏÑÇÏ åÏÇخانو

ÑÏ  .معۀ فاسدخانوÇÑ åÏÇ فاسد می ساÏÒمقابل جامیکندÑÏ æ  خوæ È صالح کمک
  Ò æشت خوæÈ مفهوã ف Ïینی موضوÚ حالæ á حرãÇ منحرÇ Ýخالقی æ ضع ìÇ جامعه

æ فتهÑ بینÒÇ ãÏشته باشند. مرÇÏ نمی ìپابند ÞخالÇ ìÏبه مبا 

 Ïقع می شوÇæ بسرعت åÏÇساحۀ خانو ÒÇ ÌÑخا ÑÏ جتماعیÇ ÊÇها به تغییرÏالæÇ æ
 ÊÇتغییر æ لدینÇæ ÑفکاÇ æ ìÏغیر مبا  ìÏمبا æ ÑفکاÇ æندÏجتماعی متأثر می گرÇ

 Ïتضا ÑÏ åÏÇثی خانوÇمیر æ قدیم ÑفکاÇ جدید با ÑفکاÇ ðحتما æ ندÒموÂ می ÇÑ äکساالÑبز
 ÊقاæÇ بسا ÑÏ åÏÇخانو äگاÑبز æیدÂ می Ïبوجو Êینجا مشکالÇ ÒÇ æ ÏÏقع می گرÇæ

 ÇÑ بپذیرند.حاضر نمی باشند تغییرÊÇ معاصر æ جدید 

Ñکا äÒ ìÏقتصاÇ áستقالÇ æ ÏالæÇ توجه به تربیت ãعد æ áمنز ÒÇ ÌÑخا ÑÏ لدینÇæ äÏکر
ÏالæÇ æ شوهر ÒÇتأثیر  ها åÏÇتربیت خانو ìست که باالÇ جتماعیÇ لدین عامل مهمÇæ ÒÇ

ðخصوصا åÏÇخانو ìمنفی جامعه باال Ñمی نماید. فشا ÏÑÇæ بین  منفی Êæتفا æ äناÇجو
 انوæ åÏÇ نظاã خاÒÇ ÌÑ خانه باندÒÇۀ قوÇ ìست که ÇطفاÑÏ á بین ÔæÑ æÏنظاÇÏ ãخلی خ

Êæصا متفاÇمی کنند ÔموÇفر ÇÑ لت ÑÏ .ìپهلو  æ منفی جامعه ¡ میدیا ÊÇتأثیر
ìÏÇÒÂ هاì جنسی æ æسائل Çجتماعی ناقص æ تبلیغاÊ غیر Çخالقی میدیاì خاÑجی 

ÏÇخانو Êمشکال ÏیاÏÒÇ ÈسباÇ معاصر ìها å . ستÇ 

 Ñثقافت غیر سلیم فشا æ ثیÇفرهنگ میر æ کهنه æ نا مناسب ìجهاæÑ æ سمÑ Ýیکطر ÒÇ
عدã برنامه هاì تعلیمی مناسب برìÇ جامعۀ ÔæÑ ææ معاصر غرÑÏ È جوÇمع Çسالمی 

شرÇ Þسالمی æ ناتوÇنی مدæ ÓÑÇ مساجد ÑÏ تربیه معاصر نسل جوäÇ تأثیرÊÇ نا 
 ÑÏ ÇÑ منفی æ مناسب ãشتنظاÇها بجا گذ åÏÇست. خانوÇ ه   

ÑÏ عالم مهاجرÊ خانوåÏÇ هاì مسلماÇ æ äفغاä مشکالÒ ÊیاÏتر ÇÑ موÇجه Çند. 
 äÇفهم صحیح نسل جو ãعد æ áطفاÇ æ äناÇجو æ äگاÑفاصله بین بز æ محیطی ìتهاæتفا
 äمکا æ äماÒ تغیر ßÑÏ ãعد æ محیط جدید ÒÇ äگاÑفهم بز ãعد æ لدینÇæ äباÒ به
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یگر ÌÇæÏÒÇ æ هاì نا مناسب مهمترین مشکالÇæÑæ Êبط نا مشرÚæ جوÇناä با یکد
 خانوåÏÇ ها به حساÈ می Âید.

:ìÏقتصاÇ عامل :ãæÏ  ندگیÒ ìمنفی باال ÊÇتأثیر äجها æ منطقه ìÏقتصاÇ ضعیتæ
 æ åÏÇخانو ìÏقتصاÇ Êجی سبب مشکالÑخا æ خلیÇÏ عامل æ ÏÑÇÏ åÏÇخانو ìÏقتصاÇ

.ÏÏجامعه می گر 

مشکالÇ Êجتماعی خانوåÏÇ ها میباشد. فقر ناتوÇنی æ ضعف ÇقتصاìÏ عامل مهم 
Ç .Ïسالã با فقر مباåÒÑ ساÒ می محیاÇ æ ÁقتصاÒ ìÏمینۀ ÇنحرÇ ÝÇخالقی ÇÑ کمک

 Êند. حضرÇÏ می ÊÇمنکر æ ینیÏ عامل بی ÇÑ فقر æ هللا عنه می میکندÇ ضیÑ عمر
æ Ê نشر فحشاæ Ê . حقد æ حساÇ ãÏگر فقر Çنساä می بوÇ ÇÑ æÇ ÏعدãÇ می کرÏ د:گوی

Ñشوæ Ê خیانت که همه ÒÇ مریضی هاÇ ìخالقی ÑÏ فرهنگ Çسالã به حساÈ می 
فقر ÇقتصاÇ ìÏست.  بعض æÇقاÊ سرمایه æ ثرÊæ بی حد Ç æندåÒÇ موجب Â  äÂیدنتیجۀ 

æ حرãÇ باشد  áبیرÇهه Ñفتن مرãÏ می گرÏÏ. پدìÑ که فقط بفکر جمع سرمایه åÇÑ ÒÇ حال
 æ قت مناسبæ کافی æÇÑ Çخانو ìÇشته باشدبرÇند Ïۀ خوÏ  æ نشÇندÒفر æ äÒ نسبت به

قاÑÏ به تربیه سلیم برæÇ ìÇالÏ خوÏ بوåÏ نمی توÇند æ همچناä یک Çلگو باشد بی توجه 
. ثرæ Êæ سرمایه ÒÇ نعمت هاÒ ìندگی Çست æ مثاá برÒندÑÏ å بین خانوåÏÇ نمی باشد

 æ مناسب åÇÑ به æ یدÂ بدست áحال æ صحیح ÊÑگر بصوÇ Ýبه مصر áبرسدحال .
ئج بسیاÑ منفی متأسفانه ÑÏ کشوÑما æ کشوÑ هاì ثرæتمند Çسالمی سرمایه حرãÇ نتا

. جوÇناä مشغوá لهو æ لعب شدÇ åند ÒÇ æ جاåÏ صوÈÇ بیرÇÑ æ äæ بجا گذÇشته Çست
 ÇخالقیاÇÑ Ê فرÇموÔ کرÇ åÏند æ تا حد Ï ÒÇین فاصله گرفته Çند. 

ÑÏ خصوصا äفغانستاÇ ÒÇ ÌÑخا ÑÏ  ها åÏÇخانو ìÏقتصاÇ ضعف Êمهاجر áæÇ ìسالها
 Êمشکال ÒغاÂ ÑÏ äفغاÇ ید. مهاجرینÏجتماعی گرÇ æ گیÏÇخانو Êسبب مشکال
ÇقتصاÒ ìÏیاÇÏ Ïشتندæ مشکالÇ ÊقتصاìÏ سبب شد که عدۀ ÒÇ خانوåÏÇ برìÇ بدست 

Òندگی ÑÏ مناطق فقیر نشین äÏÑæÂ  ÑÏ æ کمک به مؤسساæÏ Êلتی مرÇجعه نمایند.
ÑÏ  عموماð  گذÇشت æبجا اæÏ ìلتی تأثیرÊÇ منفی ÇÑ باالì فرÒندÇ äÇفغانستاä خانه ه

Ò Êمع غربی مناطق فقیر نشین مشکالÇجو æ مریکاÇ Ïیا ÏÇمو äÂ که مهمترین ÏÑÇÏ
مناطق بزÑگ شدÇ åند. مهاجرین مخدÇ åÑست Ç æکثر جوÇناä که ÒندÇنی هستند ÑÏ همین 
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æÇشتنÇجامعه جدید ند ÒÇ کافی Êمعلوما á äشا ìÇبر ìÏقتصاÇ یگر فقرÏ جانب ÒÇ æ د
  ÇجاåÒ نمی ÏÇÏ تا ÇÏÇÒÂنه جاì که مناسب Çست برÒ ìÇندگی ÇنتخاÈ نمایند.

ìها Ñکشو ÑÏ  Èفرهنگ غر ÑÏ æ غربی ¡Êæثر æ سرمایه ðلدین خصوصاÇæ قیمت  Ñپد
Ãهمیت خوØ  ÑÏ ÇÑ Ï به ÇقتصاÇ Ïست æ پدÑ فقیرمربوæ قیمت خانوÇÑ  åÏÇ تعیین میکند

با کاæ  Ñمی شوند انوÏ ÒÇ åÏÇست می Ïهد ÒÇ æ جانب Ïیگر Òناä مجبوÑ به کاÑ کرäÏ خ
äناÒ  áمنز ÒÇ ÌÑخا äÏسالمی  کرÇ فرهنگ æ عدۀ که ثقافت æ یافتند ìÏقتصاÇ áستقالÇ

ÇÏشتند با شوهرäÇ خوÏکمک کرÏند Ò æندگی خانوÇÑ åÏÇ بصوÊÑ خوÈ پیش برÏند 
ÑÏ æ  گرÏیدتا ÇندÒÇۀ که منجر به جدÇئی مشکالÇÑ Ê خلق نموÏند Ïیگر Çما عدۀ 

.ÏÑبرهم خو åÏÇخانو ãئی نظاÇضعیت جدæ 

 Çفغانستاä خصوصاì  ðمهاجرÑÏ ÊکشوÑ هاì همسایه با فقر همرåÇ بوæ Ï همسایه ها
ÇندÇختندÇ æین  مهاجرین Çفغاä به بی حرمتی نظربه  Çیرæ äÇ عدۀ ÒÇ کشوÑ هاÇ ìسالمی

ÏÑæÂ Ïبوجو äفغانستاÇ áطفاÇ ìقلب ها ÑÏ ÇÑ ÊÏحسا æ نا مناسب حقد ÔæÑ  æ
 äگشته گاÒبا  äکنندگا ÊÏین بوطن بیا عوÇ æ ندÏبو åÇهمر ÊÏحسا æ ÊæÇعد ÚÇنوÇ ا

 . بجا گذÇشتنتائج نا مناسب ÇÑ باالì نظاã خانوåÏÇ ها  æضعیت 

: ìمعنو æ نیÇæÑ Êمشکال :ãنی سوÇæÑ تشکیل  مسائل ÑÏ ÇÑ منفی ÊÇتأثیر ìمعنو æ
با ÇمرÇæÑ ÖÇنی æ معنوì بزÑگ همرÇ   åÇعضاæ äÂ ì بناÁ خانوæ ÏÑÇÏ åÏÇ خانوÏÇۀ که

Ç æفرÏÇ خانوåÏÇ محبت Ç æلفت ÇÑ فی ما بین  باشنددقاÑÏ به حمل مسئولیت  نمی نشو
.Ïمی گیر ÇÑ لفتÇ æ محبت ìشتی جاÒ æ خشونت æ نندÇÏ نمی Ïنی خوÇæÑ Êمشکال 

سبب عصبانی شدä فوìÑ می شوÇ æ ÏنساÑÏ ä حالت عصبانیت æ مریضی هاÇæÑ ìنی 
 Êæگی بی تفا åÏÇخانو æ جتماعیÇ بطÇæÑ ÑÏ æ میکند ãقیا Ïیست خوÒ علیه محیط

.Ïمی شو  ÑÏ ÇÑ äنساÇ نی میدهندÇæÑ Êمشکال æ Èمش عصاÇÑÂ ìÇبر äÇکترÇÏ که ÁÇæÏ
ÒÇ  ها ت ÇÑ نسبت به æÇالæ åÏ نوÇسهمسائل Òندگی Çجتماعی بی تفاÊæ می ساæ ÏÒمحب

.ÏÑÇÏ بین بر می 

جنگ Ç æشغاÇ æ áستبدÏÇ سیاسی æ فساÇ ìÑÇÏÇ ÏمرÇæÑ ÖÇنی æ معنوÇÑ ì سبب می 
ÇÑ قشر تعلیم یافته تشکیل میدÇ ÏÇفغاä شوÑÏ .Ï کشوÑ هاì غربی که Çکثر مهاجرین 

Ñ به پائین ترین æ قبل Ç ÒÇشغاá شوæ ìÑظائف مناسب Ç æکاÏمی ÑÏ کشوÇÏ Ñشتند یکبا
ãجتماعی مقاÇ  سیاسیæ جتماعیÇ عالی ãمقا æ مناسب Ñکا äÏÇÏ ستÏ ÒÇ .سیدندÑ
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بدäæ شک Çثر منفی ÑÏ ÇÑ نظاÒ ãندگی Çجتماعی جامعه مهاجر Çفغانستاä بجا 
 . گذÇشت

سبب ضعف  ا Çمید شدند æ ضعف ÇæÑنی نته ÇÏ æنشمند Çفغاä به Âیندå طبقۀ تعلیم یاف
ÑبطÇæ خا ÏÇفرÇ بینåÏÇکثر خانوÇ ÒæمرÇ .شد åÏÇعلت  ها نو æ ندÑÇبط نیک ندÇæÑ با هم

عمدۀ äÂ مشکالÇæÑ Êنی Çست Ç æفرÏÇ یک خانوÇ ÒÇ åÏÇندß ترین مسأله که قابل حل 
قطع ÇÑبطه بین ÇفرÏÇ خانوÏÇۀ  هم Çست به غضب Âمدæ å با یکدیگر قطع ÇÑبطه می کنند.
شهر Ç ÔæÑجتماعی عدۀ Çæ ÒÇحد æ قبوá نکرÒ äÏندگی حتی ÑÏ یک محل æ یک 

Ç æکثرðÇ شنیدå می شوÏ که بعض خانوåÏÇ باین عقیدæ å باÇ Ñæند  می ساÇÑ ÏÒ خانوåÏÇ ها
 ÔæÑ ÑÏ ین  تغییرÇ نباشد åÏÇخانو æ äفغاÇ نجاÂ ÑÏ ندگی کنند کهÒ ìشهر ÑÏ تا

 Çجتماعی قابل تشویش æ نگرÇنی Çست .

ومی æ نژæ ìÏÇ مذهبی ÑÏ جامعه چهاãÑ: مسائل قومی æ نژæ ìÏÇ مذهبی :  مشکالÊ ق
 åÏÇخانو æ نمی شد ÓحساÇ ãÇ Ïبو äفغانستاÇ ÑÏ ìÑشو áشغاÇ یعنی áæÇ áشغاÇ ÒÇ قبل

ÑÏ جریاðÇ  äها ÑÏ فضاì صلح ÇÑÂ æمش Òندگی ÇÏشتند Çما ÑÏ جریاÇ äشغاá شوæ ìÑ بعد
ناتو مسائل قومی æ نژæ ìÏÇ مذهبی بیشتر Çشغاá توسط Çمریکا Ç æشغاãæÏ á یعنی 

مشکالÊ مذهبی æ نژæ ìÏÇ قومی ÇساساÊ متین خانوÇÑ åÏÇ برهم ÑÏ æ ÏÒ بسا  د.ش
موÏÑÇ سبب خشونت فزیکی شد æ به طالÞ خاتمه یافت . جوÇناÏ äست به خشونت ÏÒند. 
متأسفانه جرÇئد æ مجالæ Ê تلویزیونهاÇ ìفغانی مشکالÊ قومی æ نژæ ìÏÇ مذهبی 

æ عدæ ÊæÇ کینه جاì محبت æ فاصله گرفتندهم æ  ÒÇ خانوåÏÇ ها ÇÑ بیشتر ساختند
 . ت ÇÑ گرفت Çلف

æ  ها جهل به خصوصیت هاì مرÇحل سن æ عمر : هر مرحله ÒÇ عمر خصوصیت
خوÇهشاÊ خاÕ بخوÏÑÇÏ Ï که باید مطابق äÂ معامله æ برخوÏÑ شوÏ. عدã فهم ÇÏ æنش 

Ñ Êمشکال äÂ به ÏÑبرخو æ شکل معامله æ عمر æ سن ìخصوصیت ها ÒÇ خلق صحیح Ç
می کند Ç æختالفاæ Ê مشکالÊ باالæ ÔæÑ ì سلوکیاÇ ÊفرÏÇ خانوåÏÇ تأثیر ÏÑÇæ می 

 کند .

 äشد áمعلو æ Ìغیر قابل عال ÖÇمرÇ æ مزمن ìصحی : مثل مریضی ها Êمشکال
سبب مشکالÊ خانوåÏÇ می گرæ ÏÏ خانوåÏÇ هاÒ ìیاæ ÏجوÑÇÏ Ïند که قاÑÏ به حل Çین 

یکنند Ñ ÒÇعایت فرÇ ÒÇ ÏفرÏÇ خانوåÏÇ که به æ کوشش منمی باشند ÊنوÚ مشکال
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 æ میÇÑÂ نا ÈسباÇ خالقیÇ ìمسئولیت ها ÒÇ ÑÇفر æ کنند ÑÇفر åشد ÑچاÏ مریضی
.ÏÑæÂ می Ïبوجو ÇÑ ÊæÇعد æ ئیÇجد 

ÇختالÝ فکرæ ì عاطفی : Òندگی بین æ äÒ مرÏ بعد ÌÇæÏÒÇ ÒÇ شکل Ïیگر ÇÑ بخوÏ می 
æ عشق æ سعاÊÏ معانی Ïیگر ÇÑ بخوÏ می گیرÑÏ .Ï  گیرæ Ï ماå عسل خاتمه می یابد

æ فرهنگی ظاهر  فکرæ ì عاطفیتفاæتهاì  توجه به Òندگی جدید نشوÇÏین حالت Çگر 
 Êمشکال æیدÂ می Ïبوجو åÏÇخانو ÏÇفرÇ æ شوهر æ äÒ مسافه بین æ Ïظاهر می  می شو

. Ïشو  æ ÏالæÇ تربیه ìباال ÇÑ منفی ÊÇتأثیر Êمعامله بینخلق مشکال  åÏÇخانو ÏÇفرÇ
.ÏÑÇ30بجا می گذ  æ Ïهیم کرÇبحث خو ÇÑ Êین مشکالÇ حل ìها åÇÑ ìبعد Êصفحا ÑÏ

.Ïمی شو åÏستفاÇ متخصصین Êنظریا æ عملی ìتجربه ها ÒÇ Êحل مشکال ÑÏ 

 : نظام خانواده  باالیو اثر آن  مریضی های اخالقی
Þنفا :  Þتعریف می کنند: نفا ÑینطوÇ ÇÑ Þنفا äÇنشمندÇÏ بایعنی æ سرظاهر æ طن  æ

اشدæ قوæ á عمل منافق ÒÇ هم تفاÊæ میکندæ به عالنیت Çنساä با هم متفاÊæ ب
äباÒ چند ìÇÑÇÏ یگرÏ ÍصطالÇ  ìæÑ æÏ æ  .میباشدåیک مشکل عقید Þتی نفا  æ ستÇ

 æ åÏÇخانو ìÇگترین خطر برÑبز Þنفا .Ïمنافق می شو äنساÇ ìÑÇیماندÇ نتیجۀ ضعف ÑÏ
ÒÇ  فانه ÑÏ جوÇمع Çسالمی Ç æفغانی مرÖ نفاÞ هر ÒæÑ بیشترجامعه میباشدæ متأس

می شوÏ. نفاæ Þ موجوÏیت منافقین خانوåÏÇ هاÇ ìفغانی ÇÑ صدمه ÒیاåÏÇÏ Ï  گذشته
منافقین نظاã خانوæ åÏÇ جامعه ÇÑ فاسد می ساÒندæ مرÖ نفاÞ یکی Ç ÒÇمرÇ  ÖÇست .

 بسیاÑ خطرناæ ß مضر Çست.

Ç äÅلمنافقین یخاÏعوÇ äهللا ÏÑ» æ منافقین می خوÇنیم : ÑÏ مو ÑÏ142 سوÑۀ ÇلنساÂ Áیۀ 
هو خاÏعهم ÇÐÅ æ قاموÅ Çلی ÇلصالÉ قاموÇ کسالی یرÇ äæÁÇلناæ Ó الیذکرÇ äæهللا Åال 

 .» قلیال

( همانا منافقاä با خدÑÏ ÒÇ Ç مکر æ فریب پیش Âیند{ بزعم باطل شاä فکر میکنند 
Òنما ìÇبر {äمنافقا }{فریب میدهند ÇÑ ندæÇمی  خد åÏیستاÇ بی میل æ بر خیزند سست

شوندæبا مرÑ ãÏیا{خوÏ نمائی خالÇæ Ýقع} میکنند æ خدÇÑ Ç یاÏ نمی نمایندمگر 
). Â ÑÏیۀ مباÑکه مکر æ فریب عالمۀ ÒÇ منافقین Çست æ فریب ظوÑ Ñیا}Çندکی {äÂ هم بمن

                                                      
.  äÏÑÇ ¡157-158 ¡ صفحاÇ2001  Êألسریة ¡ طبع Ï . áæÇکتوÑ عبدÇلکریم بکاÏ ¡Ñلیل Çلتربیة  30

: äهمچناmawdoo3.com   : äهمچنا æhttps://www.almrsal.com 
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می ì وæ åÏÇ جامعه ÇÑ به نابوخانمنافق æ مکر Çسلحۀ منافق میباشد æ باین Çسلحه 
 . می ساÏÒشیرåÒÇ خانوÏÇگی ÇÑ ضعیف  æ دکشان

ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æ سلم Çصوá نفاÔæÑ æ Þ منافق ÇÑ برÇ ìÇمت معرفی نموÏند 
ÛæÑÏ یا کذÑÏ È گفتاÑ¡ خیانت Ç ÑÏمانت ¡ غدÑÏ Ñ عهد æ پیماä ¡ تخلف æ فرموÏند: 

Ïشمنی میدÇشته به عباÏ ÊÑیگر منافق با کسانیکه æ ÑÏعدæ å خیانت ÑÏ خصومت 
  31.باشد ÒÇ حق به باطل ÑجوÚ می کند

نفاÞ تا حدì برìÇ جامعه æ خانوåÏÇ مضر Çست که ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æ سلم 
Çللهم Åنی ÃعوÐبک من ÇلشقاÇ æ Þلنفاæ Þ سوÏ ÑÏ» Áعاì خوÏ می فرموÏند: 

 ÞألخالÇ «لصالÇ ÑÏ ÏæÇÏبوÇ åÏیت کرÇæÑ) Ü É1571 الستÇ لنسائی فیÇ ¡ Ü ÜÜ ÉÐعا
5471.ÜÜ.( 

 ãکرÇ áسوÑ .ÞخالÇ Áسو æ Þنفا æ ئیÇیعنی جد Þشقا ÒÇ ãمی بر åند به تو پناæÇخد
 Ïین خوÇ ند کهÑæÂ می ÇÑ جمع Þنفا æ بد ÞخالÇ æ Þسلم بین شقا æ هللا علیهÇ صلی

  نفاÇ Þست. Ï ÒÇلیل مهم برìÇ مذمت

 æ ستÇ åشد Ñسالمی بسیاÇ جامعه ÑÏ Þید نفاÏتر æ شک äæمنافقین جامعه بد
æ ندÇ åسانیدÑ به بدبختی ÇÑ سالمیÇ  åÏÇها خانو Ñبطو æ ندÇ شمن ساختهÏ با هم ÇÑ

 عموã نفاÞ سبب مشکالÊ فرæ Ï خانوæ åÏÇ جامعه Çسالمی Çست.

: نمیمه عامل بدبختی خانوæ åÏÇ جامعه Çست. ÑÏ فرهنگ نمیمه یعنی سخن چینی .1
د تا جاì که ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا Ïینی ما نمیمه Òشت ترین Çعماá به حساÈ می Âی

یعنی سخن   »نماÇæÑ ÑÏ æ »ãیت Ïیگر» ال یدخل Çلجنة قتاÊ« علیه æ سلم فرموÏند:
که می شنوÏ فوÇÏ ÇÑ ÇÑخل جنت نمی گرÏÏ. نماã کسی Çست که قصه Ç æخباÑ  چین

Ýبطر áنتقاÇ بط یا میرساند مقابل به نیت تخریبÇæÑ تخریب ãنما ÒÇ Ýهد æ
Çبر æ گیÏÇنهاخانو ÑÏ æ ìÑÏجتماعیÇ ãست. یت تخریب نظاÇ 

2.  Áظن یعنی بد گمانی سو Áکسیکه سو æ ستÇ äÇیگرÏ بستن تهمت بحق äÂ نتیجه
æ لیلÏ äæکوشش میکند تا تهمت بد ÏÑÇÏ ظن  äæبسته  بد äÇیگرÏ به ÇÑ سبب

                                                      
31  ìæلقرضاÇ به : سایت عالمه یوسف Þپنچگانه نفا áصوÇ ÒÇ فهم بیشتر ÑÏ  . ¡ Êمقاال äÇیر عنوÒ ¡

  مرÇجعه فرماید. 2014ماÑچ 16هجرì مطابق  1435جماÇ ìÏالáæ  16تاÑیخ 
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د. نکن می کندتا ÑÏجۀ که باالÒ ìناä پاکدÇمن æ مرäÇÏ پاکدÇمن تهمت Òنا بسته
یاÃیها Çلذین Âمنو ÇجتنبوÇ « نه æ تعالی ÑÏ موÏÑ سوÁ ظن می فرماید: خدæÇند سبحا

کسانیکه ÇیماÇ åÏÑæÂ äید Ç)12( . ìÇلحجرÊÇ : » کثیرÇ من Çلظن äÅ بعض Çلظن Åثم
با  ÒÇ بسیاÑ بد گمانی ÇجتناÈ یا ìÑæÏ کنید که بعض بدگمانی ها گناÇ åست. 

Ò æشتی æ  نا Ïیدå گرفتن بی æ حسناÊ مرÇÑ ãÏعینک سیاå به ÏیگرÏ äÇیدæ ä خو
 ìها ìبد äÏÇÏ äگ نشاÑبز ÇÑ ãÏست. کوچک مرÇ ظن Áسو Êعالما ÒÇ 

 Ïخو æÏتغذیه می شو äÏحقیر شمر ÇÑ äÇیگرÏ æ Ïبخو Èعجا æ Ñæغر ÒÇ ظن Áسو
. ÑسوÇ áکرÇ ãست گناهی قلبی که بخشش ندÏÑÇپرستی æ عجاÈ به نفس سبب 

Å æیاکم « صلی Çهللا علیه æسلم مسلماناÒÇ ÇÑ ä گماä بد هشدÑÇ میدهد æ می فرماید:
متفق علیه). متوجه باشیدìÑæÏ æ کنید Ç æ ) « ÒÇلظن¡ فإÇ äلظن ÃکذÇ Èلحدیث 

سوÁ ظن ¡ سوÁ ظن کذÈ ترین حدیث یاسخن Çست. سوÁ ظن یکی ÒÇ مهمترین 
 Êعامل خلق مشکال æ ها åÏÇخانو ìÇجتماعیبرÇ ندگیÒ ست. تخریبÇ 

تجسس  که  شخصی æ جستجو ÒÇ عیوÈ مرæ ãÏ حاسد یعنی بحث  ¡تجسس .3
áÇæÒ نعمت Ï ÒÇ ÇÑیگرäÇ میخوÇهد. Çین صفاÒ Êشت æ غیر Çسالمی  æ میکند

 ÒæÑ جامعه هر ÑÏ متأسفانهåبیشتر شد ÏæÑ می   äÂ نتیجۀ æ äیماÇ ضعف äÂ علت æ
 عه میباشد. خلق مشکالÑÏ Ê بین خانوåÏÇ ها æ جام

: تفرقه Ç æختالÒÇ Ý جمله مریضی هاÇ ìست که خانوåÏÇ ها Ç æمت  Ç æختالÝتفرقه  .4
æ متأسفانه تفرقه Ç æختالÝ بین خانوåÏÇ ها æ  دنÇسالمی Ñ äÂ ÒÇنج می بر

 ÑÇمقابل یکدیگر قر ÑÏ ها åÏÇخانو æ äکه مسلمانا åسیدÑ ۀÒÇباند äمسلمانا
Çمت Ñیختند æ گرåæ با Ïشمناæ äطن Ï æین æ گرفتند æ خونهاì یکدیگر ÇÑ برÒمین 

 متحد شدند.علیه برÑÏÇ مسلماä خوÇ Ïسالمی 

ÑÇ میدهد æ برìÇ پند æ قرäÂ کریم مسلماناÒÇ ÇÑ ä مرÖ تفرقه Ç æختالÝ هوشد
ال تکونوÇ » Çمت هاì گذشته ÇÑ می ÑÏ .ÏÑæÂ قرäÂ کریم می خوÇنیم :  ÓÑÏ قصه

لهم عذÈÇ عظیم یوã اÁهم ÇلبیناæÃ æ Êلئک کالذین تفرقوÇ æ ÇختلفوÇ من بعد ما ج
 åجوæ تبیض ..... åجوæ Ïتسو æ ). «äÇعمر áÂ :105 . ( 

 ) ÒÇ یدند بعدÒÑæ ÝختالÇ æ شدند Þهمدیگر متفر äمانند کسانی نشوید که میاæ
Âنکه نشانه هاæÑ ìشنی ( ÒÇ جانب خدæÇند) به ÂناÑ äسید Ç æیشانرÇ Çست عذÇبی 
 æ میدهد ÑÇهوشد ÇÑ äسلم مسلمانا æ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ Êگ). حضرÑبز
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ÇختالÝ نکنید ¡ » Ç فهلکوÇالتختلفوÇ ¡ فإä من کاä قبلکم Çختلفو«می فرماید:
 åÏیت کرÇæÑ ) .سیدندÑ به هالکت æ äÏکر ÝختالÇ ندÏشما بو ÒÇ کسانیکه قبل

 ìÑلبخاÇ ÜÜ ÊلخصوماÇ ÑÏ2410.(Ïبن مسعوÇ ÒÇ ÜÜ  متÇ æ ها åÏÇخانو Êمشکال
 åÏÇÏ ÑÇسلم هوشد æ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ چنانکه ãعمو Ñسالمی بطوÇ

 ÝختالÇ æ ندبه سبب تفرقهÏیه بوÑسو æ ÞÇعر æ ÏخوÑکشو ÑÏ ÇنرÂ ما نمونۀ æ ستÇ
 .ئیم به چشم مشاهدå می نما

تفرقه Ç æختالÝ معانی برìÑÏÇ ¡ محبت ¡ همکاìÑ ¡ عفو ¡ ÇتحاÒÇ ÇÑ Ï بین 
.ÏÑæÂ جامعه  می ÑÏ ÇÑ ìÑهمکا ãعد æ شمنیÏ مقابل ÑÏ æ شتهÇÏبر 

مت Çسالمی به Ç äÂست که خانوåÏÇ ها Ç æ ها تخریب : تخریب یکی Ïیگر ÒÇ مریضی .5
مبتالÁ میباشد. مخرÈ کوشش ÏÑÇÏ تا جامعه ÇÑ تخریب کند æ هر عمل که به نفع 
مرæ ãÏ جامعه Çسالمی æ غیر Çسالمی Çنجاã شوÂ ÏنرÇ با æسائل متعدÏ تخریب 

ÑÏ مقابل هر تا æبطوÑ عموÇ ãنسانی که فکر تخریبی ÏÑÇÏ کوشش ÏÑÇÏ میکند
مختلف ÇÑ æÇ بد ناã ساÏÒ تا مرÇ  æÇ ÒÇ ãÏیستاÏگی نماید æ به æسائل ÇÏنشمند

 Ç ìÑæÏختیاÑ نمایند.

غیبت یکی ÒÇ مهمترین æسیله Ç æسلحه برìÇ تخریب خانوæ åÏÇ جامعه بدست 
 Ïند: یاÏتعریف کر ÑینطوÇ سلم æ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ ÇÑ ست. غیبتÇ Èمخر

.ÏÑÇÏ هیتÇکر äÂ به æ ندÇشت میدÒ ÇنرÂ æÇ نچهÂ به ÊÑÏÇبر äÏکر  ÇÑ غیبت ãسالÇ
 . می کندحرãÇ ساخته æ قرäÂ کریم غیبت ÇÑ به خوäÏÑ گوشت برÑÏÇ مرåÏ تشبیه 

خیانت : خیانت ضد Çمانت Çست . ÑÏ فرهنگ Çسالã خیانت Ñبع نفاÇ Þست æ خیانت  .6
 äیماÇ خصوصیت ÒÇ مانتÇ یکهÑمیباشد. همانطو Þنفا äکاÑÇ ÒÇ یکی ÛæÑÏ مثل

 æ Þنفا ìخصوصیت ها ÒÇ ست خیانتÇ.ستÇ ملت æ ها åÏÇپاشی خانوæعامل فر 

Ç äÅهللا یأمرکم äÃ توÇ ÇæÏالماناÊ «قرäÂ کریم Çمانت ÇÑ به صیغۀ جمع می ÏÑæÂ مثال: 
áبالعد Çتحکمو äÃ ÓلناÇ حکمتم بین ÇÐÅ æ هلهاÃ لیÅ «:ÁلنساÇ)58 .( به تحقیق )

Çمر میفرماید که Çمانت ها ÇÑ به Ãهل äÂ بسپاÑید¡ æ هنگامیکه  خدæÇند¡ بشما
 äÂلت حکم کنید). قرÇبه عد {شتیدÇÏ ÑÇحاکم قر ãمقا ÑÏ}یدÏحکم نمو ãÏمر äمیا
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کریم هر Òمانیکه یک Çمر مهم Ð ÇÑکر میکند ÂنرÇ به صیغۀ جمع میآÏÑæمانند عقل 
.åغیر æ تفکر æ32 

نت ÒÇ ÇÑ عالماÊ قیامت میدÇنند  Ñ ÑÏ æسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æ سلم نشر خیا
Çگر Çمانت ضایع شوÇÐÅ . « Ï ضیعت Çألمانة فانتظر Çلساعة«Çین موÏÑ می فرمایند: 

 Ç33نتظاÑ قیامت ÇÏ ÇÑشته باشید.

جامعه æ خانوÇÏ ÒÇ ÇÑ åÏÇخل تخریب  رÈæ بزÑگ æ کشندÑÏ å جامعه Çست æخائن مک
خیانت ÑÏ ماá ¡خیانت  :شدåمیکندæ خیانت ÑÏ فرهنگ Çسالã به ÇنوÚÇ مختلف معرفی 

 ÑÏ مسئولیت¡ خیانت æ ظیفهæ æ منصب ÑÏخیانت ¡ Êتحقیقا æ علم ìÇبر  åÏÇخانو
å مانند خیانت برÇ æ äÒ ìÇطفاæ á برìÇ شوهر Çæ æلدین æ خوÇهرæ äÇ برæ äÇÑÏÇ بالآخر

 خیانت بوطن æ ملت . 

 æ .Ïæبین میر ÒÇ مانتÇ یدÂ Ïجامعه بوجو æ åÏÇخانو ÑÏ گر خیانتÇ مانتÇ قومی که
د مرãÏ فاسد æ غدÇÑ ÑÇ به Òعامت خوÇ ÏنتخاÈ میکنند ÑÏ æ نتیجۀ äÂ ندÇشته باش

حکومت هاæ ìحدÊ فساìæÑ Ï کاÂ Ñمدå نظاÇ ãساسی خانوæ åÏÇ جامعه برهم می 
.ÏÑخو 

انوÇÑ åÏÇ بجا می ÏÑæÂ معرفی مترین عوÇمل که ÇسباÈ مشکالÊ خصفحاÊ فوÞ مه
مشکالÇÑ Ê بحث æ برÑسی عالÇ Ìین  åÇÑ هاì حل æصفحاÂ ÊیندäÅ å شاÇ Áهللا  æ می کند
. Çگر خانوåÏÇ کوچک Â ÑÏغاÒ باساÓ قوÇنین Çسالمی æ تعلیماÇ Êسالæ ã  میکند

 æ Ïسلم تشکیل شوæ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ ìتوصیاتها ÒÇ عزیز ما قبل äناÇجو
 Èگی خوÏÇمسائل خانو ÑÏ ÇÑ شریعت ÊÇÑمقر æ نینÇندگی قوÒ شریک ÈنتخاÇ

æ همه  بدÇنند æÇ æلیاÇ ÁموÑ با æÇالÏهاì شاä همکاìÑ مشترæ ß مخلصانه نمایند
الÇ  Êصال بوجوÏ نمی ÇفرÏÇ جامعه حدÏæ شریعت ÇÑ حفظ کنند یقین Çست که مشک

 åÏسا Êگر بعض مشکالÇ æ یدÂ حتی æ  نیت æ سخÇÑ ãبا عز Ïپیش شو åÏÇخانو ÑÏ گÑبز
.Ïفصل می شوæ حل ÞÏصا 

                                                      
32  ìÏسالمی « .  فضل غنی مجدÇ فکر معاصر ÔæÑ «¡ عقل æ فکر ìÏÇÒÂ مریکا  فصلÇ ¡ áæÇ طبع

 م.2016
 ã . 9/11/2013هجرì مطابق  1435شنبه ششم محرã . سایت Çلقرضاìæ ¡ موضوÇ Úلخیانة ¡  33
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 فصل دوم

 انتخاب شریک زندگی

 : انتخاب شریک زندگی
Ýهد æ کریم مقصد äÂقر Ñ ÇÑ ÌÇæÏÒÇندÇجسمی مید æ نیÇæÑ æ ìمعنو æ حیæÑ حتÇ .

لتسکنوÅ Çلیها  æ من Âیاته äÃ خلق لکم من Ãنفسکم ÇæÒÃجاÑÏ »ð سوÑۀ Çلرãæ می خوÇنیم : 
 äæیتفکر ãلقو Êلک لآیاÐ فی äÅ حمةÑ æ ÉÏجعل بینکم مو æ ) «: ãæلرÇ21  .( 

 äتاÏجنس خو ÒÇ ست کهÇ ینÇ ندæÇخد ( حکمت æ بر عظمت áÇÏ ) ìنشانه ها ÒÇ
 æ مهر äیشاÇ æ شما äمیا ÑÏ æ میدÇÑبیا äناÂ Ñکنا ÑÏ فرید¡ تاÂ äیتاÇبر ÇÑ نیÇهمسر

Ç ÑÏین (ÇموÑ) نشانه ها Ï æالئلی Çست برìÇ کسانی که می محبت قرÏÇÏ ÑÇ. بدäæ شک 
 Çندیشند.

 äÂقرÝکریم مهمترین هد ÑÂ æ äسکو ÇÑ ÌÇæÏÒÇ¡معرفی میکند äنساÇ ندگیÒ ÑÏ مشÇ 
äÒ æ Ïند مرÑæÂ بدست می ÇÑ مشÇÑÂ ینÇ مانیÒ  ìپهلو ÑÏ æنمایند ÌÇæÏÒÇ که با هم

 یکدیگر لذÊ هاÏ ìنیا Ç ÇÑحساÓ کنند.  

äÇنشمندÇÏ  چند äسکو æ مشÇÑÂ ìپهلو ÑÏ سالمیÇ Õنصو ÒÇ åÏستفاÇ با Áفقها æ
 : Ï Ýیگر ÇÑ نیز عالåæ می کنندهد

• .ÈÇثو æ جرÇ جنسی به نیت ÚستماÇ æ ینÏ تکمیل æ عفت نفس 

 .جدید به هدÇÏÇ Ýمۀ Òندگی Ò ÑÏمینæ تربیت نسل  ÇÏÇمۀ نسل بشر •
مباåÒÑ با Çمنیت æ اìÑ مشترß بین æ äÒ شوهر جهت تحقق بحشیدä همک •

 مشکالÒ Êندگی .

æ با  خوÈ  بلوÛ کماÇ áنسانی Ç æیجاÏ تعاæ äæ همکاìÑ برÇÏÇ ìÇمۀ Òندگی •
ÊÏسعا  . 

 æ قتÏ ندگیÒ شریک ÈنتخاÇ ÑÏ äنساÇ ید کهÂ می Ïمانی بوجوÒ مشÇÑÂ æ äسکو
ðخصوصا ÌÇæÏÒÇ هر æ باشد åÏقیق کرÏ مطالعۀ  æ مطالعه äæعصر حاضر که بد ÑÏ
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تیجه äÂ خوÈ نخوÇهد بوÇÑÂ æ Ïمش که هدÇ ÌÇæÏÒÇ ÒÇ Ýست تحقیق صوÊÑ گیرÏ ن
ماæ ìÏ معنوæ ì هم ÑÏ تماÇ ãموÒ Ñندگی ¡ Òمانی تحقق می یابد که مرäÒ æ Ï با 

ÇÏنشمندäÇ فکر Çسالمی می گویند هر ÌÇæÏÒÇ که  توÇفق کلی ÇÏشته باشند.فرهنگی 
 ÌÇæÏÒÇ ست .Ïیدä باشد ÂخرÔ پشیمانی Ç بدææ äæ تحقیق صحیح    بدäæ مطالعه

ا معاهدå بین پسر Ï æختر بوجوÏ می Âید. ÑÏ که بعد ÒÇ عقد یتأسیس مؤسسۀ Çست 
äÂ به äسیدÑ سیلهæ æ ÝÇهدÇ گر بهÇ مشخص  تأسیس مؤسسه æکت بین نÑمشا äÏبو

 ح فکر نشوÏ یقین Çست که مؤسسۀمؤسساæ ä تعاæ äæ همکاæ ìÑ مدیرÊ سالم صحی
 ÒÇæÑÏۀ äÂ بسته می شوÏ. خوÇهد بوæ Ï بزÑæ ìÏæشکست شدåنموفق 

قانوÇÏ äناÇÏ æ äنشمندæ äÇ جامعه شناساä مسلماä مرحلۀ نامزÇÑ ìÏ بناã مرحلۀ 
برÏ ìÇختر æ پسر میدÇنند تا  می شناسند Ç æین مرحله ÇÑ فرصت خوÈشناسائی 

ند که ÑÏ موæÇ å äÂ ÏÑ برÇ ìÇین مرحله قوÇنین شرعی æ ÇÑضع کرÏیکدیگر ÇÑ بشناسند
 æ مکاä قابل تجدید Çست æقوÇنین نظر به شرÇیط Òماä  یم ÇÏشت .بیشتر بحث خوÇه

قوÇنین خانوÑÏ åÏÇ طوá تاÑیخ چندین باÑ تجدید æ باÒ نویسی شدÇ åست ÑÏ æ مسیر 
تجدید نظرشوæ Ï مقصد æ هدÒÇ Ý باÑÒسی ÑÏ موäÂ ÏÇ تاÑیخ ممکن چندین باÏ Ñیگر 

æ تجدید æ باÑÒسی  Çست قوÇنین مرÇعاÒ ÊماÑ æ äسم æÑ æجهاì محیط æعرÝ جامعه 
میباشد æ  یÇسالم احۀ قانوä گذìÑÇمهمترین صفت ÑÏ تدæین قوÇنین Çجتماعی ÑÏ س

 .ÏÒقابل تطبیق می سا ÇÑ äست که قانوÇ تجدید 

برÑسی æ مطالعه برÇ ìÇنتخاÈ شریک Òندگی æÇلین مرحله æ نیت برÇ ÌÇæÏÒÇ ìÇست .  
æ به Âیندå متوجه هستیم æ با کماá  به عقب بر نمی گرÏیم æ به عصرì که Òندگی ÑÇÏیم

 æ ãسالÇ äجها ÑÏ فرهنگی æ جتماعیÇ æ ساحۀ سیاسی ÑÏ که ÊÇتغییر ãÇحترÇ
åÏÇÏ ÎÑ äفغانستاÇ  äÂ مختلف  به ÊساحاÑÏ ÊÇشنی تغییرæÑ ÑÏ æ یمÑÇمی گذ ãÇحترÇ

 می نمائیم. æ تغییرÇتی که الãÒ باشد پیشنهاÏ  قوÇنین ÇÑ مطالعه 

æ ãسالÇ áæÇ Ñصد ÑÏ  ìÇیخ عصر طالئی برÑتا ÊÏسالمی که به شهاÇ áæÇ äقر Ñچها
Ïبو äمسلمانا ¡ Ïبو äساÂ æ åÏسا Ñندگی بسیاÒ شریک ÈنتخاÇ شریک ÈنتخاÇ ÑÏ æ

 ÇÑ نه یکدیگرÇÏÇÒÂ پسر æ خترÏ æ شتندÇند ÇÑ åندÒÇنقش بر Ñبسیا ÑموÇ ìلیاæÇ ندگیÒ
عقب گرÇئی æ تسلط مرæ äÇÏلی متأسفانه بعد ÑÏ äÂ ÒÇ نتیجۀ فکر ÇنتخاÈ می کرÏند ¡

 Áعلما Êسکو æ  سیاسی ÏÇستبدÇ æ جامعه ÑÏ سالمیÇ معÇجو ÑÏ فتنه æ Ïنشر فسا æ
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چانس æ فرصت ÇنتخاÏÇÒÂ È برÏ ìÇخترæ äÇ پسرäÇ خصوصاÏ ðخترäÇ جوäÇ محدÏæ شد 
Ç ÑÏ æسالÇ ãست به پدÏ  Ñختر æ پسرæ ثابت Ç æنتخاÈ شریک Òندگی که حق مسلم 

æ حق ÇنتخاÒÇ ÏÇÒÂ È جوÇناä سلب Ñضایت Ïختر æ پسر  تقاá یافت æبزÑگاä خانوÇ åÏÇن
 æ بدین ترتیب Çصالت Çسالمی ناÏیدå گرفته شد. شد

جوäÇ عدã حضوÒ ÑناäÇ  ÑÏ äعلت Çصلی سلب Ç æ åÏÇÑÇنتخاÈ شریک Òندگی Ï ÒÇختر
Ò æندگی ÑÏ äÒ جامعه ÒÇ قدیم  سیرحرکت نسوäÇ جامعه Çسالمی Çست . Çگر بتاÑیخ 

Òت äنماÒ باین نتیجه میرسیم که Ïقت شوÏ ا عصر حاضرäا  äÇÏبه نظریه مر ãمحکو
Ïندبو  æ شتÇند ßÇشترÇ ظایف عمومیæ æ سالمیÇ ÊعوÏ æ جتماعیÇ Êحیا ÑÏ äÒ æ

Çما تا  نگی ÑÏ جوÇمع Çسالمی ÒیاÏÇÏ ÎÑ Ïبا Çینکه تغییرÇ ÊÇجتماعی æ سیاسی æ فره
Ïین مرÇ ÒهنوäÇ برنامه می هستند äناÒ ìÇکه بر  ìÇندکه برÇ äÇÏین مرÇ æ ندÒسا

 .خوÇهرÏ æ äÇخترäÇ شاä شریک Òندگی Ç ÇÑنتخاÈ می کنند

 ìÒبا äÇÏمر ìپهلو ÑÏ ÇÑ نقش مهم äناÒ سالمیÇ áæÇ ìقرنها æ سالتÑ عصر ÑÏ
حرÝ  با هم Òیر یک سقف نماÒ می خوÇندند ÑÏ æ یک مجلس æäÇ مرÏ اäمیکرÏند Ò æن

ÇÏ می æÏ هر äÇÏمر æ äناÒ . ندÏکریم نقش میز äÂنستند که قر ìمسئولیت ها æ ÑÏ Çشانر
ÇلمؤمنوÇ æ äلمؤمناÊ بعضهم « Ò æناä معنی Âیۀ کریمه  تقسیم نموåÏ جامعه مساæیانه

æ به ÇÑ  ßÑÏ خوæÃ «ÈلیاÁ بعض یأمرäæ بالمعرæ Ýæ ینهوä عن Çلمنکر æ یؤمنوä باهللا 
یت ÏعوÇ æ Êمر به که ÑÏ پهلوì مرäÇÏ مسئول. Òناä میدÇنستندäÂ عمل می نموÏند

 ÑÏ Ïمانند مر äÒ مانی تحقق می یابد کهÒ ظیفهæ ینÇ æ ندÑÇÏ ÇÑ شتیÒ ÒÇ نهی æ خوبی
 جامعه حضوÇÏ Ñشته باشد.

صلی عقب ÑسوÇ áکرÑÏ ã عصر Ñسالت ÒناìÏÇÒÂ ä بیشتر نسبت به ÇمرÇÏ Òæشتند æ به 
Ïبا مر ÓæÑÏ ÑÏ æ ندÏمی کر ÁÇÏÇ Òنما äÇÏمر Ñسلم با حضوæ هللا علیهÇ می Ñحضو äÇ

 Ñکا äÇÏمر ÔæÏ با ÔæÏ جتماعیÇ ìها Ñکا æ ساحۀ نظامی ¡سیاسی ÑÏ äناÒ  .شتندÇÏ
 Ñحضو ìهنر æ بیÏÇ æ ینیÏ سمÇمرÑÏ æ ندÏشتندمی می کرÇÏ æ  äناÒ ìÇبر Ñین حضوÇ

æ مرäÇÏ فرصت خوÈ برÇ ìÇنتخاÈ شریک Òندگی بوÑ .ÏسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه 
 ÑÏ æ Ïنمو Áبنا ÞخالÇ ÓساÇ با ÇÑ جامعه æ نساخت Çهم جد ÒÇ ÇÑ äÇÏمر æ äناÒ سلمæ
جامعۀ که ÇخالÞ حاکم باشدیکجا بوæ äÒ äÏ مرÏ با Ç ÈÏÇسالمی مشکل ÇیجاÏ نمی 

ی Çهللا علیه æسلم می ÇÏنست که ÑÏ بین مسلماناä کسانی ند . ÑسوÇ áکرã صلک
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 ÒÇ  هستندکه بطرÒ Ýناä نظر می ÇندÒÇند با Âنهم ÒناÒÇ ÇÑ ä حضوÑÏ Ñ مسجدæ تجلیل
 د که æ ÑÏقت مریضی Òنانه حتماÒæÑÑÏ ð هاì عید منع نفرموÏند æ برÒ ìÇناÇ äمر کرÏن

ÒæÑìها ÒÇ عید تجلیل æÏáطفاÇ æ äÇÏشته ب با مرÇÏ Ñ34اشند.حضو 

 áسوÑ ÒÇ æ می یافتند Ñسلم حضو æ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ مجلس ÑÏ äÇÏبا مر äناÒ
Çکرã صلی Çهللا علیه æ سلم سؤáÇ می کرÏندæ مشکل خوÇÑ Ï بیاä می نموÏند. مسلم بن 
عبید می گوید: ÇسماÁ بنت یزید ÇنصاìÑ به حضوÑ ÑسوÇ áکرÂ ãمد ÑÏ æ جمع ÒÇ صحابه 

یا ÑسوÇ áهللا من به نمایندگی ÒناÂ äمدãÇ å ¡ خدæÇند شما ÇÑ برìÇ برìÇ نبی Çهللا گفت : 
Òناæ ä مرäÇÏ مبعوË کرåÏ ¡ ما به شما æ کتاÈ شما æ خدìÇ شما ÇیماÏÑæÂ äیم æ ما 
 ÇÑ شما ìهاÏالæÇ æ یمÒمی سا ãÇÑÂ ÇÑ شما Êشهو æ شما هستم ìخانه ها ÓساÇ äناÒ

خیر با شما شرکت ندÇشته باشیم¿ ÑسوÇ áهللا  مسائل ئیم .......  تا Âخر ¡ Âیا ÑÏحمل می نما
Ò نچهÂ ند شندیدÏفرمو æ یدندÏ صحابه Ýسلم بطرæ هللا علیهÇ صلی æ Ïمسأله خو ÒÇ ä

بصوÊÑ پسندیدå گفت ¡ گفتند : یا ÑسوÇ áهللا ما خیاæ á تصوÑ نمی کرÏیم  Ç ÑÏموÏ Ñین
رÒ ßÇناÇÑ ä با æÏ مثاá فوìÏÇÒÂ Þ بیاÇ æ äشت  35که یک äÒ باین هدÇیت Ñسیدå باشد.

ÑÏ æجریاä بحث مثاá هاì مرÑÏ äÇÏ عصر ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم نشاä میدهد
ÑÏ جامعۀ که ÑÏ ìÏÇÒÂ چوکاÊ  .که ÏÇعاì ما ÇÑ به ÇثباÊ می Ñساند ÒیاìÏ خوÇهم ÇÏشت

 äناÇجو ìÇبر æ سانترÂ ندگیÒ شریک ÈنتخاÇ سالمی باشدÇ تربیت æ ÞخالÇ æ äیماÇ
 36می باشد. فرصت بیشتر محیا

 æ مختلف Êساحا ÑÏ äمسلمانا äعقب ماند ÒغاÂ ÒÇ فرصت بعد æ ین چانسÇ متأسفانه
Ï ÒÇخترæ äÇ پسرäÇ گرفته  یتسلط فکر عقب گرÇئی æ ضعف Çخالقی æ فرهنگی æ ثقافت

ÑÏ عصر حاضر جامعه بسوìÏÇÒÂ ì هاÇ ìجتماعی ÑÏ حرکت Çست Ï æخترæ äÇ  شد .
خوÇنند ÑÏ æ یک Ïفتر کاÑ میکنند æ فرصت æ پسرäÇ یکجا ÑÏ پوهنتوÓÑÏ ä می 

 ìÇبر ÇÑ چانس بیشترìÏÇÒÂ ندگی باÒ شریک ÈنتخاÇ  ین حقیقتÇ نیمÇند . نمی توÑÇÏ

                                                      
. برìÇ تحقیق بیشتر ÒÇ نقش ÒناÑÏ ä عصر Ñسالت به æیپ سایت : Çلمجلس ÇالÑæبی لألفتاÁ مرÇجعه  34

  .European Council For Fatwa and Research, www.e-cfr.org فرماید.
35 Áلغابة جزÇ سدÇ¡ بن کثیرÇ . 5  Õ398  ÉلدعوÇ فی ÉÃلمرÇ ÑæÏ ¡ لبلیلیÇ ìطاهر مهد ÑلدکتوÇ: äهمچنا æ

 Ã æصالÇ Íلمجتمع. 
. برìÇ معلوماÊ بیشتر ÒÇ عصرÑسالت مرÇجعه فرماید به : فضل غنی مجدìÏ ¡ مطالعۀ تمهیدì عصر  36

 .Ñ2016سالت æ خالفت ÇÑشدå ¡ طبع Çمریکا ¡
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 ÑÏ ها ìÏÇÒÂ ìجامعه بسو æ ÏÑÇÏ کلی Êæنمائیم که عصر حاضر با گذشته تفا ÑنکاÇ ÇÑ
 äناÒ æ ستÇ حرکت ÇÑ سالمی نقش مهمÇ معÇجو ÑÏ به مناصب عال æ ندÑÇÏ لتæÏ ÑÏ ی

 æک ðمشترکا äÇÏبا مر æ ندÇ åسیدÑ علمی ìها ãنظر گرفتن مقا ÑÏ می کنند . با Ñا 
ÊÇتغییر Êساحا ÑÏ ÑÏ سالمی  مختلفÇ ìÇ جدیجامعه äÇستم عنوÇخوäقانو ÑÏ ÇÑ د 

åÏÇخانو  ãندگی «بناÒ شریک ÈنتخاÇìÏنامز ÒÇ کنم  »قبل Ïبحث  تاپیشنها äÂ ÏÑمو ÑÏ
 Ïشوæ  ÊÇسرحد æ Ïæنند حدÇعزیز ما بد äناÇجو ÇنرÂ äمسلما äÇجو äÇخترÏ ðخصوصا æ

 Ïباشند تا نشو Ïندگی خوÒ ÒÇ ین مرحلهÇ لمثمتوجهÇ Èست « ل ضرÇ Ñچشم عاشق کو «
ÑÏ حیاÊ جوÇناä عزیز ما خصوصاÏ ðخترäÇ جوäÇ تکرÑÇ شوÒ ÑÏ . Ïیر Çین عنوäÇ مطالعه 

شرÇÑ ì مرÇعاÊ نموÇ æ åÏنساä می نمائیم که Çسالã عزیز تا چه ÇندåÒÇ خصوصیت هاì ب
Ç ÇÑنساä میدÇند æ مسأله æÏستی æ عاطفه æ شعوÇ Ñنسانی که ÑÏ قلب هر ÇنساÇ äست 

 æ نگرفته åیدÏنا ÇنرÂìÇ åئرÇÏ ÑÏ ÇÑ پسر æ خترÏ بطه بینÇÑ  سالمی تنظیم میÇ ÞخالÇ
 کند.

 قبل از نامزدی :انتخاب 
ÈنتخاÇ ìÇبر Ç äÇپسر جو æ خترÏ ندگی حق هرÒ ین حق شریکÇ سالمیÇ شریعت æ ست

ÇÑ برÏ ìÇختر æ پسر تثبیت æ سلطۀ سیاسی æ خانوÒÇ ÇÑ åÏÇ مدÇخله Ç ÑÏین Çمر مهم 
Ç áæÇنتخاÈ شریک  حیاتی منع می کند . ÑÏ قانوÇ ÌÇæÏÒÇ äسالمی نامزìÏ مرحلۀ

انس Ç æ æحترãÇ حالæ á حرãÇ چقانوä  مرحله Ïختر æ پسر ÇÏ ÑÏئرۀÇست Ç ÑÏ æین Òندگی 
æ به عباÊÑ  ندÑÇÏ ÇÑÏÑÇند Ç æلغاì نامزìÏ مسئولیت قانونی  شناخت æ مطالعهفرصت 

پسر حق ÏÑÇÏ نامزÇÑ ìÏ فسخ نماید æ طالæ Þ قضاæ Á محکمه Ç ÑÏین Çمر  Ïیگر Ïختر یا
 نیست .

 Õخا ÊÑفغانی بصوÇ جامعۀ æ ãعمو ÊÑسالمی بصوÇ بیستم جامعه äسط قرÇæÇ ÒÇ
 ÍفتتاÇ ¡ äناÒ ìÏÇÒÂ . Ïتغیر نمو ÓÑÇمد äÇخترÏ Êمحصال æ محصلین äÏیکجا بو æ

 æ مؤسسه æ فترÏ یک ÑÏ äÇÏبا مر äناÒ äÏکر Ñکا æ ها ÊنستیوÇ æ پوهنتونها ÑÏ
Ï æخترÑÇÒæ   æ äÇتخانه فضائی معرفت Â æشنائی ÇÑ بین Ïخترæ äÇ پسرÂ äÇماåÏ ساخت

. ÇæÇ ÑÏخر سالهاì شست ÇæÇ æئل æÏ æست æ همکاÑ شدندپسرäÇ با یکدیگر Âشنا 
 ãÏکابل بو äکه من محصل پوهنتو ìÏمیال Ïبعض هفتا ìÏیک مرحلۀ ها نامز ÒÇ بعد

 æ می شدند Ïبا یکدیگر نامز äهمصنفا æ می گرفت ÊÑصو äساحۀ پوهنتو ÑÏ شنائیÂ
 ðحتما äÇÑنستند که طلبگاÇÏ هامی åÏÇختر با پسر خانوÏ ØتباÑÇ ÒÇ.ندÑÇÏ ÚطالÇ  
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ایل ل قرä بیست æ یکم ساحۀ معرفت Â æشنائی ÒÇ ساحۀ کاÓÑÏ æ Ñ به æسÇæÇ ÑÏئ
ر Ç æیمیل æ تیلفوæ ä غیرÑ åسید ¡ فیسبوæ ß تویتÇلکترæنی æ æسائل Ïستجعمی 

 ìسیله هاæ عدۀ æ شد äÇپسر æ äÇخترÏ معرفت بین ìÇشت برÒ æ Èخو ÊÑبصو áفعا
æ تباå کنندÂ åنرÑÏ Ç جامعه Ç ÒÇین æسایل ÇستفاåÏ هایی سوÁ کرÏند æ ما نتائج Òشت 

Ç ÑÏفغانستاæ ä سائر کشوÑ هاÇ ìسالمی عدۀ Ç  ÒÇسالمی Ç æفغانی مشاهدå می کنیم.
اì هجوÇناÒÇ ä مطبوعاæ æ ÏÇÒÂ Êسائل ÇطالÑ Úسانی Ïستجمعی نظر به  عدã تجربه 

 äÇجو äÇخترÏ ÒÇ ÏیاÒ میدهد که عدۀ äنشا Êتحقیقا æ ندÏنکر Èخو åÏستفاÇ کافی
  æ37سائل Ïستجعمی شدند.تخاÈ ناÑÏست ÒÇ طریق ربانی Çنق

Çست Ç ÑÏ æین موÏÑ بوäÏ پسر موضوÚ محرã  همترین موضوÑÏ Ú یکجا بوÏ äÏختر بام
که مخالف یکجا بوÏ äÏختر  یÇند. گرæه Ç ÑÏشتباå » خلوÒÇ » Ê مسلماناÇ ÑÏ äصل عدۀ 

Ïلیل خوÏ ندÇ ãبا پسر نا محر äÇجو ÇÑ ßÑین حدیث مباÇ ننÇÏ ممیÇ .هللا دÇ ضیÑ جابر ãا
 æ یؤمن باهللا äند: من کاÏسلم فرموæ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ یت میکند کهÇæÑ عنه

 äلشیطاÇ ثالثهما äفإ ãمحر æÐ لیس معها ÉÇبأمر äلآخر فال یخلوÇ ãلیوÇ « . هر کس
ÇÑست می گوید که به خدæÇند Ï æنیاì پس ÒÇ مرگ ÇیماÏÑÇÏ ä¡ با هیچ Òنی که محرمی 

 38. یست ¡ خلوÊ نکند ¡ ÒیرÇ سومین Âنهاشیطاä خوÇهد بوÏهمرæÇ åÇ ن

äÏیکجا بو ÒÇ ین حدیث شریف که منعÇ  ست صحیحÇ ãغیر محر Ïبا مر äÒ  صحت ÑÏ æ
æ پسر  Ç äÂختالÝ نظر نیست Çما مشکل ÑÏ فهم صحیح ÒÇ خلوÇ Êست . Âیا بوÏ äÏختر

ها Ç æمکاä عمومی تریا æ باÑÇÒ خلوÇ Êست ¿ Â æیا Ç ÑÏین جا ÑÏ پوهنتوæ åÑÇÏÇ æ ä کاف
ÑÏÇبر äÇختر جوÏ ند حاضر باشند ¿ باید باÇ æÇ ãکه محر ÔÑیا پد æ  یرÒæ نی کهÒ یا باÂ

 ÑÏ یا خانمی کهÂ ¿باشد Ïموجو ÔÑÏÇشوهر یا بر ðحتما ÔÑفتر کاÏ ÑÏ ستÇ ئیسÑ æ
شوهرÔ نیز با æÇ باشد ¿ تفکر به پوهنتوä مرÓÑÏ ÇÑ äÇÏ میدهد æ همه نا محرÇ ãند 

 æ عمومی äمکاÇ بین Êæتفا æ ÏÒیک می ساÏنز Êصل خلوÇ به ÇÑ äنساÇ Þفو ÊالÇسؤ
.ÏÏمی گر ßÑÏ بیشتر Êخلو 

ÑÏ موÏÑ خلوÑÏ Ê کتب فقه Çسالمی ÑÏ باÈ حق äÒ برÑÏ ìÇیافت مهر بعد ÒÇ عقد 
 Â ÌÇæÏÒÇمدÇ åست : 

                                                      
37  Êسالمی ¡ صفحاÇ فکر معاصر ÔæÑ ¡ ìÏ353-348. فضل غنی مجد. 
38  Êæبیر ¡ ãطبع سو ¡ ãإلسالÇ فی ÏالæالÇ تربیة ¡ äÇهللا ناصح علوÇ1980. عبد . 
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 äÒ ست کهÇ äÂ صحیح Êلصحیة : خلوÇ ÉلخلوÇ ìیک جا ÑÏ عقد صحیح ÒÇ شوهر بعد æ
 ÑÏ کهäمکا æ نا شوئی کنندÒ نندÇنجا بتوÂ ین عمل باشدÇ ìÇمن برÇ محل یا  با äÂ ÑÏ æ
äمکا (یگرÏ یک شخص Ïجوæ ) 39..... . نباشد مانع طبیعی 

 ÞطاÇ یک ÑÏ ðمثال Õیک محل خا ÑÏ پسر به تنهائی æ خترÏ ست کهÇ äÂ صحیح Êخلو
áمنز ÑÏ یا æ هوتل ÑÏ Â ÑÏ یگرÏ ÕشخاÇ ینکهÇ äæشته بدÇÏ Ñباشند نجا حضوåÒÇæÑÏ æ 

 ðست خصوصاÇ مطلق ãÇحر ðین عمل شرعاÇ . شته باشندÇÏ تنها صحبت æ بسته  ìÇبر
 ÈÇÏÂ Ýسالمی یک عمل خالÇ äقانو ÑÏ æ شوهر نباشند æ äÒ یا æ ãپسر که محر æ خترÏ

می شوÇ æ Ïما Çگر Ïختر Ç æخالÇ Þسالمی Çست æ حدÏæ شریعت Ç ÑÏین موÇ ÏÑحترãÇ ن
 ÏیاÒ ÕشخاÇ فترکهÏ یک ÑÏ یا æ کافتریاæ یا کتابخانه æ سیÑÏ یک صنف ÑÏ پسر æ

æ موضوÚ به حرæ ãÇ حالá  خلوÊ گفته نمیشوÏ یکجا باشندحضوÑ میدÇشته باشند
جوÇ äÇخالæäÇ  Þ پسر ÏäÇخترتا Çمکاä عمومی الÇ ãÒست  ÑÏهمچناæ  ä نمی Ñسد

æ ãÇحترÇ ÇÑ سالمیÇ æحدÇÑ شریعت Ï .نمایند ÊعاÇمر 

 روش انتخاب شریک زندگی :
توجه به Òندگی æÒجیت ÑÏ لحظۀ تفکر به Ç ÌÇæÏÒÇنساÇÑ ä به تحقیق ¡ مطالعه æ نتیجه 
 ÏیاÒ خطأ ها تا حد æ ÊشتباهاÇ ÒÇ æ مناسب کمک میکند ÈنتخاÇ ìÇبر ìگیر
جلوگیرì میشوÏ. مهمترین سبب ÑÏ عدã موفقیت ÇÏÇ æمۀ Òندگی æÒجیت Ñ æسیدä به 

Ï ìبسرعت تصمیم گیر æ تفکر صحیح ãعد Þطال æ ستÇ ندگیÒ شریک ÈنتخاÇ Ñ
ممکن Çست سرعت Ç ÑÏنتخاÒÇ È جانب Ïختر باشد æ یا ÒÇ طرÝ پسر æ یا ÒÇ جانب هر 
 æ Ñیر شعوÒ هنمائی می کند که نبایدÑ ÇÑ äناÇجو ßندگی مشترÒ مهÇÏÇ ìÇبر ãسالÇ .æÏ

 گیرند.æ شکل ظاهرì فوðÇÑ تصمیم عاطفه 

تصمیم بعد ÒÇ مطالعه æ تدقیق Ò ÑÏندگی ÇنساæÇ äلین قدã موفقیت Çست Çما ÑÏ هر 
 ÑÏ äÇنمی تو æ ستÇ Ïتها موجوæتفا ÈنتخاÇ æ گرفتن تصمیم ìÇندگی برÒ ÑموÇ ÒÇ مرÇ
تماÇ ãموÒ Ñندگی یک نوÚ تصمیم ÇÑگرفت . گرفتن تصمیم برìÇ عملی نموäÏ یک Çمر 

æ به ÊÑæضر æ ÌحتیاÇ ندگیÒ ÑموÇ ÒÇ ÏÑÇÏ åÑمشو æ مطالعه æ قت کافی æ تصمیم æ
: áمثا Ñبطو ÏÑÇÏ Êæمتفا ìنتیجه ها æ Êæحل متفاÇندگی مرÒ ÑÏ ÈنتخاÇ 

                                                      
 .Õ103  2006طبع . æهبة Çلزحیلی ¡ Çلوجیز فی Çلفقه Çإلسالمی ¡ جزÁ سوã ¡ تاÑیخ  39
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•  ìÑفو æ عاجل ÈنتخاÇ æ تصمیم ÁÇغذ Ýصر ìÇنت برÇÑستوÑ ãÇمثال به کد ¡
Ñفت æ یا کدãÇ لباÇ ÇÑ ÓمرÒæ پوشیدæ به Ïیدä کی Ñفت æ غیرÇ åموÑ عاجل . 

نوÚ تصامیم Ç æنتخاÈ  بسیاÑ سنگین تماã نمی شوæ Ï  پشیماä شدÇ ÒÇ äین
 ÈنتخاÇ äÇمیتو ÇÑ عاجل æ ìÑفو ÈنتخاÇ æ ست  .  تصامیمÇ äساÂ äÂ ÍصالÇ

 قصیر ÇلمدÊ ناã گذÇشت .

تصمیم Ç æنتخاÈ متوسط ÇلمدÇ ¡ Êین نوÚ تصمیم Ç æنتخاÈ مطالعۀ بیشتر  •
رÇیه Ç æنتخاÈ شهر Ï æقت ÒیاÏتر ÇÑ می خوÇهد مثال ÇنتخاÇ ÈپاÑتماä برìÇ ک

 ÈنتخاÇ æ تصامیم Úین نوÇ ÑÏ گرÇ . ندگیÒ ìÇمحل بر æÇ äÂ Ìباشد عال åشتبا
 ممکن Çست æ قابل ÇصالÍ میباشد Çلبته با تحمل خساÑۀ مالی æ æقت .

مؤقت  برìÇ یک æقت تصمیم Ç æنتخاÈ طویل ÇلمدÒ ÑÏ ÌÇæÏÒÇ ¡ Êندگی •
لذÇ ÑÏ ÇنتخاÈ  نیست Ç æنتخاÈ شریک Òندگی برÇÏÇ ìÇمه Òندگی Çست

بیشتر ضرÇ ÊÑæست ì  æشریک Òندگی مطالعه Ï æقت æ برÑسی æ مشوåÑ ها
Ïمی شو ãمر مهم حیاتی سنگین تماÇ ینÇ ÑÏ ÈنتخاÇ سرعت åÑبا  . مشو

خانوæÏ æ åÏÇستاä با تجربه با همکاÏ ÑÏ äÇÑفتر ÑÏ æ صوÊÑ لزãæ مشوåÑ با 
 ÑÏ سرعت æ قتÏ ãعد ÇیرÒ گیÏÇخانو äشئو ÑÏ متخصصین ÐتخاÇ Úین نوÇ

 .Çستتصمیم گیرì بسیاÑ قیمت æ گرäÇ تماã می شوæ Ï عالäÂ Ì مشکل 
 

 ÑÏ عزیز که äناÇجو æ باشد ÌÇæÏÒÇ ÝÇهدÇ æ شنیæÑ ÑÏ ندگی بایدÒ شریک ÈنتخاÇ
فکر ÇنتخاÈ شریک برÒ ìÇندگی خوÏ می باشند ÇهدÇÑ ÌÇæÏÒÇ ÝÇ که ÑÏ مقدمه 

Ç äÂنساÇÑ ä متوجه  æ ÌÇæÏÒÇ مقاصد ÇÏنستن ÇهدÒ ÝÇیرÇمعرفی شد نا Ïیدå نگیرند
 Óنه باسا Ïندیشه تصمیم می گیرÇ æ تفکر æ عقل ÒÇ åÏستفاÇ با äنساÇ æبیشتر می کند

 عاطفه æ محبت æ عشق.

اÑ می نماید Ç æصوæÇ áلیه ÇنتخاÇ ÇÑ Èسالã جوÇناÇÑ ä متوجه حسن ÇنتخاÇ æ Èختی
ÑÏ هد تاÇتربیت می خو æ تعلیم ÊÑÇÏÇ ÒÇ æ معرفی میکند  ðخصوصا ÝÑمعا ìبرنامه ها 

 ÑÏ æ یس نمایندÑتد ÇنرÂ ÊصفاÇمو æ ندگیÒ شریک ÈنتخاÇ äمضمو äمرحله پوهنتو
ÒÇ نظر فرهنگ Çسالمی ÇنتخاÈ شریک Òندگی با Çینکه حق مسلم مرÇ äÒ æ Ïست هنر 

اÇ äین æ فرهنگ نیز Çست Ñ æسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم ÑÇ ÑÏشاæ ÊÇÏ تعلیماÊ ش
Çفر ÇÑ ÚموضوÏنکر Ôند. موÏیس کرÑتد ÇÑ ÈنتخاÇ هنر æ فرهنگ ÇÑ متÇ æ ند  
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Ã æنکحوÇ « قرäÂ کریم Ç ÑÏنتخاÈ شریک Òندگی مسلماناÇ ÇÑ äینطوÑ Ñهنمائی میکند:
 ).Ç)32لنوÇ «:Ñألیامی منکم Ç æلصالحین من عباÏکم 

Âیۀ کریمه Ç ÑÏنتخاÈ شریک Òندگی صالÍ یعنی ÇخالÏ æ Þین æ عفت ÇÑ مقایس می 
æندÇÏ .هدÏ نمی ÔÒÑÇ ÇÑ åÏÇخانو ãنا æ نسب æ áجال æ åجا 

« ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم برÇ ìÇنتخاÈ شریک Òندگی ÇینطوÑ می فرمایند : 
اظفر بذÇ ÊÇلدین تنکح ÇلمرÉÃ ألÑبع : لمالها ¡ æ لحسبها ¡ æ لدینها ¡ æ لجمالها ¡ ف

 ßÇتربت ید . « ÈنتخاÇ ìÇسلم بر æ هللا علیهÇ پبامبر صلی Ñندگی چهاÒ عنصر  شریک
 ÑÏ æ یبائیÒ یعنی áجما æ ینÏ ¡ هد: سرمایه ¡ حسبÏ همیت میÇ ÇÑ Êبین همه صفا 

 ÏیندÇ ÇÑ ìÑÇهمیت بیشتر میدهند.

Òیبائی æ جماá ظاهرæ ì باطنی Ç ÑÏنتخاÈ بسیاÑ مهم Çست Ñ æسوÇ áکرã صلی Çهللا 
æ Ïبو äنساÇ ÇیرÒ نستÇمید ÇÑ نسانیÇ ین خصوصیتÇ سلم æ نی که می  علیهÇجو ìÇبر

 æ äÏنظر کر ÇیرÒ ÏÒÇندÇ نظر Èختر خوÏ Ýتا بطر ÏÇÏ åÑکند مشو ÌÇæÏÒÇ ستÇخو
 äÏکر ÈنتخاÇ äیدÏ ÒÇ جیت کمک میکند.  بعدæÒ Êمۀ حیاÇÏÇ ÑÏ  Þعناصر فو ðقعاÇæ

Çلذکر Ç ÑÏنتخاÈ شریک Òندگی کمک میکند خصوصاÏ ðیندÒ ìÑÇیرÇ ممکن Çست 
شوÇ Ïما Ïین Ï æیندÑÏ ìÑÇهمه  تلف ÒÇ بین æ ÏæÑ یا تلفمایه به Ïالئل مخÒیبائی æ سر

حاالÊ باقی می ماند æ مرÏ ÏیندÇ ÑÇگر همسر خوæÏ ÇÑ Ïست هم ندÇشته باشد باالیش 
Ýشر æ áمتدینه ما äÒ æ ÏÑæÂ بجا می ÇÑ مشÇحترÇ æ ظلم نمی کند  ÑÏ ÇÑ شوهر Êعز æ

æÇ Èغیا æ Ñحفظ می نماید. حضو 

æ جماá فرهنگ æ عقل سلیم  افت ¡ق¡ ثعفت ¡ن ¡ ÇخالÏ ¡ ÞیمرÏ باید Ç ÑÏنسانیت 
 äÇیک جو Ïجوæ ÑÏ ختر نیز به عناصر مهمÏ به همین ترتیب æ شته باشدÇÏ ختر توجهÏ
 ÊÇÒمتیاÇ æ فکر طبقاتی äÂ نسب معنی æ سی حسبÑبر æ شته باشد.  مطالعهÇÏ توجه

æ  ¡ ثرæ¡ Êæظیفهتعلیم  ماìÏ نیست æ بهتر Çست Ïختر æ پسر قبل ÒÇ تفکر به ÑÏجۀ 
ه  Çنساä موÏÑ به منزلی ک Âنها Ò ÑÏندگی Çهمیت فوÇ ÞلعاÏÑÇÏ  åÏ¡ سویه علمی که همه

توجه ÇÏشته باشد æ حسب æ نسب معنی äÂ تربیت æ شرÝ یک  عالقه ÔÇ تربیت یافته
ÇختیاÇ æ ÑنتخاÈ سالم بعد ÒÇ مطالعه Ï æیدæ ä صحبت کرæ äÏ بحث   40 خانوÇ åÏÇست .

                                                      
  .  73-72جها ¡ صفحاÏ . ÊکتوÑمحمد Ðکی شافعی ¡ ÇألÒماÇ Êلزæجیة æ عال 40
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 ÞخالÇ ÒÇ æ Ïعاشقی سبب شو æ نباید عشق æ علمی باشد ìÇ سویه æ جتماعیÇ ÔæÑ
. Ïگرفته شو åیدÏختر ناÏ æ یک پسر ÊصفاÇمو ã41که تما 

نوجوÇناä عزیز که  الب فوæ Þ تقدیم معلوماÊ بیشتر برìÇبرìÇ توضیح بیشتر ÒÇ مط
 ÈنتخاÇ ÑÏ صل مهم کهÇ ند چندÑÇÏ ÌÇæÏÒÇقصد ÇÑ نهاÂ ندگیÒ کمک می کند شریک

 عرفی می شوÏ:م

ÇلناÑ » ÓسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم می فرمایند:  Ç : áæÇصالت æ معدä شخص :
Çفقهو ÇÐÅ ãإلسالÇ هم فیÑلجاهلیة خیاÇ هم فیÑلفضة ¡ خیاÇ æ لذهبÇ äکمعد äÏمعا .«

äنساÇ ندÇ äÏها معا  æ طال äمانندمعدåنقر  ÑÏ äجاهلیت بهترین شا ÑÏ äبهترین شا ¡
  Ç ÑÏموÏ Ñین ÇÏنش ÇÏشته باشند.Çگر  ¡ÇسالÇ ãند

Çگر به ÇطرÝÇ خوÏ بدقت نظر ÇندÒÇیم Çنسانها ÇÑ مختلف می بینیم æ کمتر ÇتفاÞ می 
 äباشند. با هما ìæبیولوژیکی با هم مسا æ فزیکی Êصفا ãتما ÑÏ شخص æÏ فتد کهÇ
ÇندåÒÇ که ÇختالÑÏ Ý شکل ظاهرÇ ìست به هماÇ äندÔæÑ ÑÏ åÒÇ فکرæ ì صفاÊ باطنی 

ÑÏ رÇÑ ì میتوäÇ بسرعت تشخیص ÏÇÏ شکل ظاه تفاæتها æجوÏÑÇÏ Ï. نیز خاÇ Õش
به  یعنی معدä شخص معرفت یافتن به ÇÏنش ÔæÑ æ فکرæ ì صفاÊ باطنیحالیکه 

مطالعه Ï æقت بیشتر ÇحتیاÏÑÇÏ Ì . مطالعه باید Â ÑÏغاÑÏ Ò صفاÇ Êنسانی باشد باین 
Ç ÇÑهمیت بیشتر بدهد æ معیاÑ  معنی که Ïختر Çنسانیت مرæ Ï مرÇ Ïنسانیت Ïختر

ÑÏ معدä یعنی Çنسانیت با هم مساìæ  یÇ æگر گرæهÇنسانیت مقاÇÏ ÇÑ áæÇ ãشته باشد
باشند ÒÇ بین شاä چنانکه ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم ÇشاåÑ فرموÏند 

Ïشو ÈنتخاÇ äنشمندترین شاÇÏ. 

ت . Ïین ÇنساÇÑ ä با Ï : ãæÏیندÏ : ìÑÇین Ç ÔæÑلهی Ñ æبانی به هدÇ Ýنساä ساÇ ìÒس
 ÊÏسعا æ نسانیتÇ عالی ÊجاÑÏ به Úمجمو ÑÏ æ مینÇ ¡ ÞÏبا عفت ¡ صا ¡ ÞخالÇ

Ç æگر Ïین با معدÇ æ äنسانیت یکجا شوÇ Ïنساä به کماá عالی ÑÇ  ÒÇتقاÁ میدهد
 ßÑÏ Çلذ åبیشتر شد Þعصر حاضر نفا ÑÏ .Ïمالئکه  بلند تر می شو ÒÇ æ åسیدÑ نسانیتÇ

Â Ñساä نیست æ بایدتجربه هاÒ ìیاÏ صوÊÑ گیرÏ تا حقیقت ÇیماندìÑÇ شخص کا
ÏیندÑÏ ìÑÇ شخص ظاهر شوæ Ï نباید Ïخترæ äÇ پسرäÇ جوÑÏ äÇ ظاهر ÏیندìÑÇ توجه 
ÇÏشته باشند æ کوشش نمایندتا حقیقت Ïیندæ ÑÏ ÇÑ ìÑÇجوÏ شخص تجربتاð کشف 

                                                      
41 Õ ¡ ÖلریاÇ ¡ ÓæلعرÇ الستانبولی ¡ تحفةÇ ìمهد Ï46. محمو. 
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تجربتاð باین معنی که Ïختر ÑÏ پوهنتوÊÇÑÇÏÇ æ ä کاÑ متوجه باشد که شخص  نمایند.
 ÑÏ æ ÏÑÇÏ حسن خلق ãÏمعامله با مر ÑÏ æ ندÇمی خو Òنما ¡ Òقت نماæ ÑÏ Ôنظر ÏÑمو

یا صحبت لهو æ لعب نمی گوید æ با همکاÑÏ äÇÑ بد گویی æ غیبت شریک Çست یا نه . 
رÑ ãÏشوÊ می خوÇهد¿ Âیا مرÇÑ ãÏ به حمایت Çنساä موÏÑ نظرÔ برÇ ìÇنجاã کاÑ هاì م

Çین همه صفاÏ ÊیندÇ ìÑÇست که می کند¿ Ï æعوæÏ Êلت فاسد Ç æشغاá تشویق 
 ÏÑختر موÏ ندÇبهمین ترتیب پسر می تو æ Ïنتیجۀ تجربه حاصل شو ÑÏ ستÇ ممکن

م Çست Çما نظرÇ ÑÏ ÇÑ ÔموÏ ÑیندìÑÇ مطالعه کند . حجاÈ برäÒ ìÇ مسلماä بسیاÑ مه
 Ïباید به مر æ سر Èحجا ÇیرÒ شته باشدÇÏ ختر بیشتر توجهÏ باطنی æ خالقیÇ Èحجا

 ìست که ظاهرÇ متین æ ÑÇمانی پایدÒقلبی با äیماÇ æ خلیÇÏ Èباشد .یکجا  حجا 

ÇسالÏ ãخترæÇ æ äÇلیاÇ ÁموÇÑ Ñ متوجه ÏیندÇ æ ìÑÇخالÞ می نماید Ç æجاåÒ نمی Ïهد 
 Çختر شانرÏ åÏÇگ خانوÑیا بز æ Ñکه پد Íست به عقد نکاÇ فاسق æ ÏÑÇین ندÏ که äنساÇ به

من ÌæÒ کریمته من « ÑæÂ ÑÏند. حضرÑ ÊسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم می فرمایند: 
کسیکه Ïختر خوÇÑ Ï به فاسق به ÌÇæÏÒÇ می Ïهد Ñحم ÇÑ æÇ  .»فاسق فقد قطع Ñحمها 

ÏÑÇÏ نباید برÇیش قطع میکند.  ÇماÇ ãبن تیمیه می گوید: کسیکه ÇصرÑÇ به ÇÏÇمۀ فسق 
Ïختر åÏÇÏ شوÇ.Ïماã حسن بن علی ÑÏ جوÈÇ سؤáÇ مرìÏ که Ïختر خوÇÑ Ï میخوÇست به 
عقد ÏÑæÂ ÑÏ گفت : ÇÑ æÇ به کسی به ÑæÂ ÑÏ ÌÇæÏÒÇ که با تقوì باشد¡ Çگر Ïختر æÏ ÇÑست 
 ÇæÑ شته باشد باالیش ظلمÇست ندæÏ گرÇ æ شته باشدÇÏ می ãÇحترÇ æÇ شته باشد بهÇÏ

ÑÇÏ نمی.Ï42  

ÑÏ حدیث صحیح ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم ÑÏ موÏÑ جماá سوã : جماÒ æ áیبائی : 
خدæÇند جمیل Çست æ جماæÏ ÇÑ áست Ç äÅ «¡ ÏÑÇÏهللا جمیل یحب Çلجماá « می فرمایند: 

Ç ÑÏ æنتخاÈ شریک Òندگی ممکن نیست Çین Çصل ¡ Òیبائی æ جماá نعمت Çلهی Çست 
ائی ÒÇ جمله صفاتی Çست که Ïختر æ پسر Ç ÑÏنتخاÈ به ÇÑ äÂ ناÏیدå گرفت . جماÒæ áیب

Çهمیت فوÇ ÞلعاåÏ میدهند æ با Çینکه Òیبائی ÑÏ جملۀ صفاÊ ظاهرì به حساÈ می Âید 
 .ÏÑÇÏ åÏلعاÇ Þهمیت فوÇ ماÇسلم æ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ  می نمایند äیدÏ مر بهÇ

ÒÇ Ýهد æ مقصدæ  هر æ ستÇ ìظاهر áجما æ یبائیÒ äیدÏ ÈنتخاÇ که به نیت äیدÏ
ÇÑ به » جویرÉ بنت ÇلحاÑ» ËÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم  باشدشرعاð ممنوÚ نیست .

                                                      
42  Õ¡ ãæÏ لسنة جلدÇ لسیدسابق ¡ فقهÇ .18. 
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ÇنتخاÈ کرæ Ï با ÌÇæÏÒÇ æÇ نموÇ . Ïما Òیبائی æ جماá  ئی که ÇÏشت برìÇ خوÏخاطر Òیبا
æ صفاÒ ÌÇæÏÒÇ ÒÇ  Êندگی حقیقی شرÚæ یگانه Ïلیل برÇ ìÇنتخاÈ نباشد ÒیرÇ بعد 

رÇ ìست که Òیبائی یک Çمر طبیعی æ ظاه 43ر نسبت به Òیبائی مقدمتر می گرÏ.ÏÏیگ
æ همیت میباشدÇ یبائی  قابلÒ جملۀ ÑÏ نیز ÇÑ قتÇمانت ¡ صدÇ ¡ ìÑÇیندÏ ãسالÇ می ها

.ÏÑæÂ 

ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æ سلم ÑÏ موäÒ ÏÑ صالحه جماÒ æ áیبائی ÇÑ نیز Ðکر می کنند 
تا Âخر حدیث . بهترین ÒناÇ « äلنساÁ من ÇÐÅ نظرÅ Êلیها سرتک .... خیر « æ می فرمایند: 

.ÏÒسا Ñæمسر Çتر ìÒÇندÇ نظر ÔÇ Ýگر بطرÇ ستکهÇ äÒ äÂ44 

 : ãÑچها æ نیÇæÑ بعد äÇسیله میتوæ æ طریق ãÇکد ÒÇ : نیÇæÑ æ معرفت بعد نفسانی
ÔæÑ ÒÇ نیÇæÑ æ معرفت نفسانی .Ïمطالعه نمو ÇÑ نفسانی ÑفتاÑ æ ÑÇÏکر æ  خالقیÇ

شخص فهمیدå میشوÏ. صحبت کرäÏ با شخص æ سؤáÇ کرÒÇ äÏ تصرفاÒÇ æÇ Ê طریق 
æÏستاÇ æ äقاæ ÈÑ همصنفاæ ä همکاÇ  äÇÑنساÇÑ ä کمک میکند . بعد نفسانی æÑ æحی 

اید ÑÏ موäÂ ÏÑ بحث æ تحقیق شوÇæÑ æ ÑÏ .Ïنی Ò ÑÏندگی æÒجیت قابل Ç ÔÒÑÇست æ ب
انی باید خاطر نشاä کرÏ که Çنساä به طبیعت بشرì مطالعه æ تحقیق بعد ÇæÑنی æ نفس

 45که ÏÑÇÏ کامل نیست Ç æین ÇموÑ باید نسبی باشد.

عشق æ محبت : عدۀ ÒÇ جوÇناä به عشق æ عاشقی نسبت به همه صفاÏ Êیگر پنجم : 
 æ ست . عشقÇ ندگیÒ شریک ÈنتخاÇ کلید äشا ìÇعشق بر æ همیت بیشتر میدهندÇ

لوÛ معنی Ïیگر æ ÏÑÇÏ عموما با ÇشباÚ غریزå جنسی یکجا عاشقی ÑÏ مرحلۀ جوÇنی æ ب
می باشدæ بزìÏæ به áÇæÒ میرسد.عشق حقیقی عموماð بعد æ ÌÇæÏÒÇ ÒÇ معاشرÊ به 
کماá میرسد ÑÏ æ ساحۀ Òندگی æÒجیت نمو می کند. عشق æ عاشقی مانند نهالی Çست 

فع مشترß که بعد ÌÇæÏÒÇ ÒÇ به ثمر می Ñسد æ عقالنی æ باساÓ مصلحت æ منا
 میباشد.

                                                      
43 ÉلحیاÇ شریک Ñفصل : کیف تختا ¡ ãإلسالÇ فی ظل ÌæلزÇ . 

¡htts://islamhouse.com/ar/books/387359. 
44  Õ¡ ãæÏ لسنة ¡ جلدÇ 17. سید سابق ¡ فقه. 
 Ç .forum.z.com/f98.htmlلحیاÇ Éلزæجیة ¡  45
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 äنساÇ قلب ÑÏ äÂ Ïجوæ ÒÇ نباید æ ستÇ قلبی ÑموÇ جمله ÒÇ محبت æ عاطفه æ عشق
 .ÏÑÇند Ïقلب خو ìباال ÇÑ حاکمیت æ تسلط ÏÑÇÏ که ìبه طبیعت بشر äنساÇ æ Ïکر ÑنکاÇ
 ìÇ ند می گفتندÏلهی بوÇ Êسلم که بهترین مخلوقا æ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ

Øنچه مربوÂ ندæÇخد ÑÇ نچهÂ æ میدهم ãنجاÇ ÇنرÂ ستÇ به منÏÑÇÏ به قلب Øتبا  ìمن باال
. ãÑÇتسلط ند Ïقلب خو  æ عقل æ åÏÇÏ یتÇÑÏ æ عقل ÇÑ äنساÇ قلب ìپهلو ÑÏ ندæÇخد

ÇÑÏیت قلب ÇنساÑ ÇÑ äهنمائی می کند Ç æنساä عاقل ÒÇ تجربه هاì خوÏ æ ÏیگرäÇ می 
ی کند. عالمه ÏکتوÑ یوسف ÇلقرضاÂ ìæموæ ÏÒ تجربه هاì ناکاÏ ãیگرÇÑ äÇ تکرÑÇ نم

ÑÏ موÏÑ نقش عشق æ عاشقی Ç ÑÏنتخاÈ شریک Òندگی جوÇناÇ ÇÑ äینطوÑ Ñهنمائی 
 می کند:

 ìفلمها æ قصه ها æ مه هاÇÑÏ .  ستÇ åشد ÏیاÒ هاÒæÑ ینÇ ÑÏ عاطفه æ مسألۀ عشق
Ñ عاشقانه تأثیرÊÇ خوÇÑ Ï باالì نسل جوäÇ بجاگذÇشته Çست Ï æخترäÇ به Çین Çمو

äÇخترÏ که ãÑÇÏ Óمن تر æندÇ åÏکر Çمحبت  توجه بیشتر پیدæ یر تأثیر عشقÒ äÇجو
خوÑند æ جوÇناÒÇ ä عاطفه æ قلب پاæ ß خالی ÏخترÇ äÇستفاìÇ åÏ ناÑÏست فریب 

کنندæ با سخناä شرین æ عاشقانه ÇÏخل قلب پاæ ß خالی ÏخترäÇ شوند. متأسفانه 
 äÏبر Êلذ ìÇهستند که بر äÇپسر ÒÇ ÏÇبطه می گیرند تعدÇÑ äÇخترÏ ۀ عشق باÒÇæÑÏ ÒÇ

صحبت می ÑÏ æ مجلس هاì خصوصی خوÇ ÒÇ Ïینکه تا حاá با چند Ïختر ÑÇتباÑÇÏ Øند 
 کنند .

نصحیتم برÏ ìÇخترÇ äÇین Çستکه به کلماÊ عاشقانه ÒیاÏ توجه ندÇشته باشند æ به 
به مجرÏ  ت Ñ æهنمائی پدæ äÇÑ خانوåÏÇ هاì خوÏ توجه بیشتر ÇÏشته باشندæیحنص

 åÒÇندÇ æ äÇعقل میز äÇبه میز ÇÑ ÑموÇ æجیت نشوندæÒ ندگیÒ خلÇÏ عاطفه æ عشق
   46نمایند

 äناÇجو ÒÇ ÏÇند که تعدÇ Ñæبا æ åندگی می کنند باین عقیدÒ شریک ÈنتخاÇ به ãÇقدÇ که
ÏÒÇ æ ستÇ تصمیم شخصی æ یک عمل ÌÇæ  ìÇبر ÌÇæÏÒÇ äقانوäنساÇ هر  ÇÑ ین حقÇ

 ìÏفر æ ندگی یک عمل شخصیÒ شریک ÈنتخاÇ ست کهÇ صحیح æ ستÑÏ . ستÇ åÏÇÏ
Çست Ç æین Ïختر æ پسر هستند که بعد Ç ÒÇنتخاÌÇæÏÒÇ È میکنند æ باهم Òندگی ÇÑ می 
 ÑÏ ÇÑ خلهÇمد æ حق منع ÑموÇ ÁلیاæÇ ست کهÇ صحیح æ ستÑÏ ینÇ äهمچنا æ ندÒسا

                                                      
 . Ï2011ãیسمبر  Ç10لقرضاìæ ¡ شنبه . ÇلزÇ æ ÌÇæلحب ¡ æیپ سایت عالمه ÏکتوÑ یوسف  46
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Çند Ïخو äÇپسر æ äÇخترÏ ÈنتخاÇ ÈنتخاÇ گرÇ ماÇ ندÑ مانسیتنهاæÑ نتیجۀ عشق ÑÏ 
 æ شوهر æ äÒ ìÇبر Èخو äÂ ست نهایتÇ حاکمیت عقل نباشد ممکن Óباسا æ باشد

 åÏÇجانب خانو æÏ مر شخصی هرÇ یک ÌÇæÏÒÇ æ ÈنتخاÇ ین حالتÇ ÑÏ پس Ïنشو ãتما
 ÌÇæÏÒÇ ðÇبعد æ ندگیÒ شریک ÈنتخاÇ ینکهÇ لیلÏ نیست به ìÇجامعه بر Ñست ساختاÇ

Ïشو Áمانتیک بناæÑ æ عشق Óگر جامعه باساÇ æ  ìÏæبز æ ثابت نمی باشد äÂ ìپایه ها
 .یک Òلزله æ توفاä سقوØ می کند ÑÏ نتیجۀ

 ìها Øشر ÒÇ یکی æ ستÇ ندگیÒ ÑÏ عنصر مهم ìÏسرمایه ما æ Êæثر : Êæششم : ثر
 æ ستطاعت میباشدÇ ÊÑندگی بقدÒ ìمسئولیت ها ÁÇÏÇ ÑÏ شوهر ÊÑقد ÌÇæÏÒÇ ÑÏ

قانوÌÇæÏÒÇ ä نفقه æ به Âنچه یک æ äÒ خانوåÏÇ ضرÑÇÏ ÊÑæند æ ÒÇظایف æ مسئولیت 
هاì مالی مرÇ Ïست. Çما شرÇیط عصر حاضر Çین مفاهیم ÇÑ تغییر ÑÏ æ åÏÇÏ حالت 

 ÚضاæÇم ìÏقتصاÇعاصر  äÇبا شوهر äناÒ گرÇ äشا  ÝÑمصا ÑÏ  ندگیÒ کمک نکنند
.Ïæندگی به مشکل پیش میرÒ 

æ Êæ سرمایه ÑÏ عصر حاضر مفهوÏ ãیگر ÇÑ بخوÏ گرفته Ç æکثر مرÑÏ ãÏ متأسفانه ثر
 ÑÏ سرمایه æ Êæشتن به ثرÇÏ هند. توجهÏ همیت میÇ äÂ ندگی بهÒ شریک ÈنتخاÇ
ÇنتخاÈ شریک Òندگی عیب نیست Çما باید بصوÊÑ منطقی æ عاÏالنه باشدÏ æختر 

ÒیرÇ ممکن Çست شخص مسلماä نباید تماã توجه Ç æهتماÔÇ ã ثرæ Êæ سرمایه باشد
. Ïین ÇسالÏ ãین æسط æ موÏÑ نظرÔ سرمایه æ ثرåÇÑ ÒÇ ÇÑ Êæ حرãÇ جمع کرåÏ باشد

ÇعتدÇ áÇست ÑÏ æ موÏÑ ثرæ Êæ سرمایه نیز جوÇناä ما به Çعتدæ æ áÇسط بوäÏ توجه 
  ÇÏشته باشند.

 ÒÇ برخی æ Ïشو Ïسرکشی مر æ خالقیÇ ÝÇنحرÇ سرمایه سبب æ Êæست ثرÇ ممکن
اÏ æ äخترäÇ خانوåÏÇ هاì مشهوæ Ñ ثرæتمند ÇÑ بر می گزینند¡ که Çین هم مرÒ äÇÏن

 äÏنا موفق بو ìÇبر ìÇ منیهÒ همچنین æ هی همسرÇخو Ïخو æ ست سبب تکبرÇ ممکن
.Ïشو ÌÇæÏÒÇ47  فضل ÒÇ مؤمنه äÒ æ مؤمن Ïسرمایه بدست مر æ Êæثر áما به هر حاÇ

 ÏÑین موÇ ÑÏ ندÑÇÏ حق äÇجو äÇخترÏ æ نقص نیست æ عیب ìتمندæثر æ ستÇ ندæÇخد
 æ سرمایه بی پسر فکر کنند æ Êæختر تفکر کند ¡ ثرÏ Êæبه ثر ÏÑÇÏ همچنین حق äÇجو

 ÌÇæÏÒÇ ÒÇ هللا عنها بعدÇ ضیÑ بی خدیجه áسوÑ با ÔÇ  سلم æ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ

                                                      
47  Õ ¡ لعزیز سلیمیÇمعاصر ¡ ترجمه : عبد äجها ÑÏ åÏÇحیلی ¡ فقه خانوÒ هبةæ کترÏ .79. 
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åمهمترین حمایت کنند  ìÇهللا علیه می  برÇ صلی ãکرÇ áسوÑ æ شد ãسالÇ ÊعوÏ
  فرموÏند که سرمایه æ ثرÊæ خدیجه برÏ ìÇعوÊ من مفید تماã شد.

æقت تحقیق æ مطالعه æ مشوÑÏ åÑ موÇ ÏÑنسانی که موÏÑ توجه Çæقع شدå باشد ÑÏ یک 
Ò æبه مشو ÊÑæضر äماÇسؤ æ åÑ äÇیگرÏ ÒÇ äÏکر á نیز ÇÑÏÑÇÏ  جامعۀ ÑÏ متأسفانه æ

 ÊباÇجو ÑÏ æ هندÏ قیق نسبت به شخص معین نمیÏ æ صحیح Êفغانی عدۀ معلوماÇ
به سؤÇالÇ ÒÇ Êفرæ ØÇ تفریط کاÑ می گیرند.پرæ Ó پاæ á سؤáÇ کرÑÏ äÏ موÏÑ یک 

الی Ç æنساä باید Ç ÒÇشخاÇ Õمین باشد æ کسانیکه پابند Ïین Ç ìÇÑÇÏ æخالÞ ع
سؤáÇ شوÇ . ÏماÇ ãلغزÇلی Â ÒÇنها ÑÏ موÏÑ شخص موÏÑ نظر ÇمانتدìÑÇ نیستند نباید 

می گویدکه Ç ÒÇخالæ Þ جماÏ áختر ÒÇ مرãÏ صاÞÏ که به ظاهر Çمر æ باطن äÂ علم ÑÇÏند 
.Ïشو åنمی گیرند پرسید Ñتفریط کا æ ØÇفرÇ ÒÇ Ïخو ÊباÇجو ÑÏ æ 

 دیدن : حدود
äÏ به نیت ÇختیاÇ æ ÑنتخاÈ شریک Òندگی نظریاÑÏ Ê موÏ ÏÑیدæ ä مالقاÊ کر

متعدæ Ï متفاÑÏ Êæ جامعۀ Çفغانی æجوÏÑÇÏ Ï ¡ عدۀ باین نظریه Çند که Ïختر æ پسر 
 ÇÑ äÏÒ Ýحر æ äیدÏ حق äÇین عمل با هم جوÇ æ ندÑÇند äنظر شا ÒÇ ستÇ غیر شرعی æ

ðعموما æ ندÑÇند Ïنظریه خو ìÇلیل برÏ هیچ åæین گرÇ یر تأثیر فرÒ.ندÇ ثیÇهنگ میر 

 به نیت ÇنتخاÈ شریک Òندگی ÑÏ فقه Ï ÌÇæÏÒÇیدæ ä مالقاÊ کرäÏ بین Ïختر æ پسر
 ÇÑ یبائی یکدیگرÒ æ áتا جما ÏÑÇÏ پسر حق æ خترÏ æ ستÇ åشد áفعل قبو æ یک عمل

 ÈنتخاÇ Öبه غر æ نی نباشدÇما بشرطیکه به نیت شهوÇببینند ÌÇæÏÒÇ ìÇبر ÑÏ .باشد
 äیدÏ سالمیÇ فرهنگ äÏÒ Ýحر æ äÏکر Êمالقا æ . شرعی Ïæحد ÑÏ ماÇ ستÇ Òمجا

ãسالÇ ìعلما æ äÇنشمندÇÏ  شرعی Ïæحد ÑÏ äیدÏ ÝختالÇ صل نظر  با همÇ ÑÏ ند نهÑÇÏ
. äÏکر Êمالقا æ äیدÏ 

Ïمعرفی کر ÇÑ Õمخصو ÔæÑ سلم æ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ Êحضر äیدÏ ìÇندبر 
æ جوÇناä مسلماä باید äÂ ÒÇ پیرìæ کنند. حضرÊ عبدÇهللا بن جابر Ñضی Çهللا عنه ÇæÑیت 

ÇÐÅ خطب Ãحدکم ÇلمرÉÃ ¡ فإÇ äستطاÚ « میکند که ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه فرموÏند: 
هر گاå به خوÇستگاìÑ خانمی Ñفتید  » .äÃ ینظر منها Åلی ما یدعو Åلی نکاحها فلیفعل 

ÇندÇ نستید بهÇتو æÒ Ñین کاÇ ¡ ببیند ÇÑ æÇ ¡ Ïبشو æÇ با ÌÇæÏÒÇ که سبب تصمیم به ìÇ å
æÇ جابر Ñضی Çهللا عنه میگویدبا Ïخترì که نیت ÇÏ ÌÇæÏÒÇشتم ÑÏ حالی  Ç ÇÑنجاÏ ãهد .
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 ÇÑیدÏ که ã  Ïسید سابمتوجه نبو ãماÇ .åجابر تبصر äسخنا ÏÑمو ÑÏ ق  åÏمی کر æ
ÇطالÚ ندÇشت Ç æین Ïیدä بدÇ äæجاåÒ قبلی جابر ÑÏ حالتی Ïختر Ï ÇÑید که æÇ  : نویسد

ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم جوÇنی که ÇÏ åÏÇÑÇشت با  .ه بوÏÏختر صوÊÑ گرفت
ÒÇ ìخترÏ  ãÏمرÑنصاÇ »åÑمدینه منو ãÏیش گفت :  »مرÇکند بر ÌÇæÏÒÇ» äلیها فإÅ نظرÇ

 ðشیئا ÑألنصاÇ عینÃ فی «Ç ÝبطرÑنصاÇ چشم ÑÏ ÇیرÒ ÒÇندÇ نظر Ô Ç ì48ست .چیز 

 äÇخترÏ äچشما ÇیرÒ ختر ساختÏ äمتوجه چشما ÇÑ äÇسلم جو æ هللا علیهÇ پیامبر صلی
حق  اÇäنصاÑ تنگ بوÇ ÒÇ Ïین ÇæÑیت ÇستنباØ می شوÏ که ÑÏ عصر Ñسالت جوÇن

 .ند می ÏÇÏبرìÇ شاæ  ä حق ÇÇÑین ÇجاÏ äÇ  åÒخترÇÑ ببیند äÇ æ تا چشماÏ äختر  ندÇÏشت

که : Ñسوá خدÇ صلی Çهللا علیه  کرÇ ÒÇåÏبو حمید ÇæÑیت  ÒÇ موسی بن عبدÇهللا æÇ æ هم
هر گاå خوÇستید ÒÇ خانمی خوÇستگاìÑ نمایید ¡ مانعی ندæ » ÏÑÇسلم فرموÇ åÏست : 

که ÇÑ æÇ ببیند æ به æÇ نگاå کنید¡ به شرطی که قصد ÌÇæÏÒÇ با ÇÏ ÇÑ æÇشته باشید ¡ هر 
 49».چند خوæÇ Ï متوجه موضوÚ نباشد

ÇنتخاÈ شریک Òندگی Çست æ همه Ïلیل Ò ÊیاÑÏ Ï موÏ ÏÑیدæ ä مطالعه برÇæÑ ìÇیا  
 ìمطالعه خصوصیت ها æ äیدÏ ÌÇæÏÒÇ ÒÇ ست که قبلÇ ندگی برینÒ مۀÇÏÇ ìÇطرفین بر

 Çست .  مفیدحتمی æ ضرæ ìÑæ با سعاæÒ ÊÏجیت 

 ìتصمیم گیر æ مطالعه ìÇبر ÇÑ چانس بیشتر æ فرصت äÇپسر æ äÇخترÏ عصر حاضر ÑÏ
چانس Ç ÒÇین فرصت ÑÇÏ æند æ بایدنسبت به گذشته برÇ ìÇنتخاÈ شریک Òندگی 

Ï .Ïخترæ äÇ پسرäÇ مرحلۀ مطالعه æتحقیق ÇÑ نباید مرحلۀ  ÇستفاÑÏ åÏ حدÏæ قانوä شو
خوشگزÇÑنی æ شهوÇÑ Êنی بدÇنند بلکه با کماæ ÈÏÇ á حیاæ Á صرÇحت لهجه مطالعه 

äیماÇ ما باید äناÇجو æمناقشه نمایند æ  åشریعت گنا Ïæحد ÒÇ شته باشندکه تخطیÇÏ
بزÑگ Çست æ نبایدÇسرÑÇ یکدیگر ÇÑ نشر نمایند ÑÏ æ صوÊÑ عدã موÇفقه هر کدãÇ یک 

 Ïیگر خوÇ ÇÑ ÏحترÇÏ ãÇشته باشند. 

æÇ æلیاÏ ìخترäÇ با Çینکه قانوä برìÇ شاÇ äجاÇ åÒنتخاÈ شریک Òندگی ÇÑ میدهد 
ÇÑ حق منع ÑموÇ  ÈنتخاÇ ÑÏ äما بهتر شاÇ ندÑÇند åپسندید æ ستÇ  تا ÒÇ ÇÑ Úموضو

. هر پدæ Ñ پدæ äÇÑ ماäÇÑÏ خوÏ پنهاä نساÒند æ مشوåÑ پدæ Ñ ماÑÏ بسیاÑ مفید Çست 

                                                      
48  Õ ¡ 19. سید سابق ¡ مرجع سابق. 
49  Õ ¡ لعزیز سلیمیÇمعاصر ¡ ترجمه : عبد äجها ÑÏ åÏÇحیلی ¡ فقه خانوÒ هبةæ ÑکتوÏ .76. 
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اÊÏ ماÑÏ خوبی æ سعاÇÑ ÊÏ برæÇ ìÇالÏهاì شاä می خوÇهند æ حتی بد ترین پدÑ سع
غانی مشکل Ç ÑÏینجا ا ÔÒÑÇ تر Çست . ÑÏ جامعۀ ÇفÏختر æ پسر برÇیش ÒÇ هر چیز Ïیگر ب

 æ ÏÑÇند ÇÑ ÈنتخاÇ حق äختر شاÏ ند کهÑÇÏ áخیا æ Ñتصو åÏÇخانو ÑÏ äگاÑست که بزÇ
Çین حق ÒÇ پدæ Ñ بزÑگ خانوÇ åÏÇست Ñ æسم ÇæÑ æجهاì نا مناسب Çفغانی برÏ ìÇختر 

ÇنتخاÈ کند æ با جوÇنی که میخوÇهد  خوÇÑ ÔÏشریک Òندگی خوÏ  تاعیب می بیند 
ÇÑ æÇ ندگی کندÒ  ÏÑمو ÑÏ ست تاÇ ãÒین قسمت الÇ ÑÏ .هدÏ ÑÇتحقیق قر æ مطالعه ÏÑمو

 äÇپسر æ äÇخترÏ ندگیÒ شریک ÈنتخاÇ Úموضو ÑÏ لدینÇæ ìصالحیت ها æ نقش
 Ïæحد åÏÇگ خانوÑبز æ Ñپد ðخصوصا æ لدینÇæ تا Ïشو åÏÑæÂ ãسالÇ ìنظر علما äشا

 ßÑÏ ÇÑ Ïخو ìنکنند صالحیت ها Òæتجا äÂ Ïæحد ÒÇ æ نمایندæ äهمچنا  æ äÇخترÏ
ðخصوصا åÏÇخانو äگاÑبز ìها åÑمشو æ به نظریه äÇشته باشند  پسرÇÏ ãÇحترÇ لدینÇæ

 ÑÏ غیر äÂ خانوåÏÇ به بی نظمی موÇجه شدÑÇ æ åکاäÂ ä صدمه می بیند.

 دخترش:برای پدر در انتخاب شریگ زندگی  صالحیت
نوåÏÇ نقش مهم ÑÏ ÑÏ ÇÑ جامعۀ Çفغانی Ç æکثر جوÇمع شرÇ Þسالمی پدæ Ñ بزÑگاä خا

ÇنتخاÈ شریک Òندگی برÏ ìÇختر ÑÇÏندÇ æین نقش áæÑ æ باندÒÇۀ بزÑگ æ مهم Çست 
 åÏÇÏ åÏÇخانو äگاÑبز æ Ñبه پد ÇÑ ین حقÇ ãسالÇ ند کهÇ åÏکر áخیا æ Ñتصو äکه مسلمانا

Çست . ÑÏ  خوÇ ÏنتخاÈ شریک Òندگی Ç æختیاÑ برìÇ یتÇست Ï æختر فاقد صالح
 äæنیز بد ÇÑ ندگی پسرÒ شریک åÏÇخانو äگاÑبز æ ÑÏما æ Ñپد  Ñکشو Øبعض نقا

 Ñضایت Ç ÔÇنتخاÈ می کنند.

فقهاæ Á قانوä گذÑÏ äÇÑÇ موÏÑ حق پدæ Ñ بزÑگاä خانوÇ ÑÏ åÏÇنتخاÈ شریک Òندگی 
Êنظریا æ ÁÇÑÂ ÑÏ ÝختالÇ äبین شا ÝختالÇ سبب æ ندÑÇÏ نظر ÝختالÇ ختر با همÏ ìÇبر 

 ìعلما ÒÇ ÏÇیک تعد æ مالکی æ مذهب شافعی ìفقها æ Áست . علماÇ هبÇمذ äماماÇ
 äæبد ÇÑ Ïشید خوÑ æ åباکر æ äÇختر جوÏ ÏÑÇÏ حق Ñند که پدÇ مذهب حنبلی باین نظر

 Íشته باشد به نکاÇÏ گر مخالفت همÇ حتی æ ÔÇ åÒجاÇین  یشخصÇ لیلÏ æ ÏÑæÂ ÑÏ
æ مصلحت Ñستکه پدÇ ینÇ Áعلما ÒÇ åæبهتر می  گر äÇیگرÏ نسبت به ÇÑ ÔخترÏ ÊÏسعا

 ÇÏند .

 ÇÑ Ïندگی خوÒ تا شریک Ïختر مشکل بوÏ ìÇمانیکه برÒ ÑÏ شک äæبد Êین نظریاÇ
قبال ببیند æ شخص ÇÑ که می خوÇهد به Ñضایت Ç ìÏÇÒÂ æنتخاÈ کند مفید æ صحیح 
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 äÂ ÑÏ æ ÏنستبوÇمی تو ÑÏÇیا بر æ Ñیط پدÇشخص  شر ÏÑمو ÑÏ نظر ÏÑمطالمو æ عه
که جوÇمع شرÇ Þسالمی کامال تفاÊæ نموåÏ  د. Çما ÑÏ عصر حاضر خصوصاðتحقیق نمای

 ÇÑ یط عصرÇشر äین قانوæتد ÑÏ باید Òسا äقانو æ ستÇ گذشته قابل تجدید Êنظریا
مرÇعاÊ کندÒÇ æ بین نظریاäÂ Ê نظریه Ç ÇÑنتخاÈ نماید که ÑÏ عصر حاضر قابل تطبیق 

 ãماÇ Ïنز ÑÏ . باشد ÁÇجرÇ æ ÒÇ ندگیÒ شریک ÈنتخاÇ مذهب حنفی ìفقها æ بو حنیفهÇ
Ç ÑÏ æین مذهب Ïختر بالغ æ عاقل æ به ìÏÇÒÂ مطلق Çصل قبوá شدÇ åست جانب Ïختر 

 ÊÇشنی تغییرæÑ ÑÏ معاصر ìعلما æندÇÏ می äÇیگرÏ ÒÇ بهتر ÇÑ Ïمصلحت خو ÔÏخو
 ÁÇÑÂ æ نظریه åÏÇخانو äین قانوæتد ÑÏ ìÏقتصاÇ æ سیاسی æ جتماعیÇ ÇÑ حنفی ìعلما

ÇعتباÑ میدهند æ برìÇ پدæ Ñ بزÑگ خانوåÏÇ حق ÇنتخاÈ شریک Òندگی ÇÑ برÏ ìÇختر 
 äگاÑنقش بز æ هندÏ عاقل نمی æ äÇجو  åÏÇفقط خانو ÇÑ Ñپد æ ìÇمی پذیرند. بر  åÑمشو 

 ãبنا ÔÇ Èکتا ÑÏ ìæلقرضاÇ یوسف ÑکتوÏ عالمه » ÉÃلمرÇ إلسالمیةمرکزÇ ÉلحیاÇ فی «
پدÇ ÑÏ ÑنتخاÈ شریک Òندگی برÏ ìÇخترÔ می نویسد: تسلط æ سلطۀ ÑÏ موÏÑ حق 

ÑÏ ختر فقطÏ ìباال Ñپد  æ تعلیم æ عایتÑ æ تشویق ترغیب  تربیت æ æÇÏÇ æ Òبه نما ÁÇ
ÇطاÞ خوÏ ÈÇختر ÒÇ ÇÑ برÇÑÏÇنش بعد ÒÇ سن åÏ  شعائر Ïین Çست . æظیفۀ پدÇ Ñست تا

Ï æ ÏÒسا Çسالگی جدÈحجا ÊعاÇمر به مرÇ ÇÑ ین  خترÇ ÑÏ æ سالمی نمایدÇ ÈÇÏÂ æ
فه æ مسئولیت ÑÏ ÇÑ مقابل موÏÑÇ بین Ïختر æ پسر تفاÊæ نیست æ پدÑ عین æظی

 Ô  .ÏÑÇÏ نیزپسر

 ÇÑ Ïختر خوÏ که ÏÑÇند ÇÑ ین تسلطÇ Ñپد æ ستÇ جبÇæ Ñپد ìختر باالÏ ÝÑمصا æ نفقه
. Çست ل نموÒåÏیرÏ Çختر غالã نیست Ç æسالÇ ãین نوÚ معامله ÇÑ باط دبیک مرÏ بفرæش

پدÑ حق تصرÂ ÝنرÇ ندæ æ ÏÑÇظیفه پدÇÏ  Ñشته باشد سرمایه æ ثرÒÇ Êæ خوÇÏگر Ïختر 
 ÔخترÏ عایت سرمایهÑ æ حمایت æÇ åÒجاÇ لبته بهÇ ستÇ ÇÑ Ïختر خوÏ ÏÑÇحق ند Ñپد .

 ãسالÇ æ ÏÑæÂ ÑÏ Ïبه عقد خو ÇÑ ÏنمرÂ هرÇختر یا خوÏ æÇ áبد ÑÏ æ عقد کند ìÏمر Íبه نکا
 ÔæÑ ینÇ.منع می کند ÇÑ 

پدÑ حق ندÏ ÏÑÇختر جوäÇ خوÇÑ Ï بدÇ äæجاÔÇ åÒ به عقد نکاÍ کسی Ï æ ÏÑæÂختر حق 
Ñپد ÈنتخاÇ ÏÑÇÏ ÇÑ کند ÏÑ ختر حقÏ ست کهÇ یتÇæÑ æÇ ÈصحاÇ æ بو حنیفهÇ ãماÇ ÒÇ .

Ñ Ïخو Íنکا ÏÑÇÏÑضایت پدÑ æ åÒجاÇ گرÇ عقد کند Ç  نیز äÂ ìÇنباشدبشرطیکه شوهر بر
æÇ Áباشد کفو äæختر بدÏ گرÇ مذهب حنفی حدیث که äماماÇ æ   Íنکا ÔÇ لیæ ضایتÑ
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äماماÇ لیلÏ æ ست نمی گیرندÇ کند¡ نکاحش باطل  ÊیاÂ کریم  مذهب حنفی äÂقر ÒÇ
» حتی تنکح æÒجا غیرÇ232  æ ( »åلبقرÉ :» ( فال تعضلوهن äÃ ینکحن ÇæÒÃجهن « مانند: 

 : ÉلبقرÇ )230 : ندæÇخد áقو æ ( » Íفال جنا Ýæنفسهن بالمعرÃ علیکم فیما فعلن فی «
: ÉلبقرÇ)234 .( 

پس Ç ÒÇنقضاì .پس Âنها ÒÇ ÇÑ نکاÍ شوهرäÇ شاä منع نکنید . تا Âنکه شوهر Ïیگر کند
 åجه پسندیدæ به Ïجع به نفس خوÇÑ äیشاÇ نچه کهÂ ÑÏ بر شما گناهی نیست Êین مدÇ

کرäÏ نرÒ ìÇناæ ä منع Çین ÂیاÂ æ ÊیاÏ Êیگر ب (ÑÏ حدÏæ شرعی ) تصمیم میگرند.
ÇیشاÒÇ ä نکاÇ Íست به خاطر Çینکه نکاÍ حق خاÇ äÒ Õست æ نکاæÇ Í صحت ÏÑÇÏ یا 

Ïختر حق ÇعترÖÇ  فوÁ برæÇ ìÇلیاÇ ÁموÑصحیح Çست . ÇماÇ ãبو حنیفه ÑÏ حالت عدã ک
 ÇÑ میدهد . 

 ÈنتخاÇ ÇÑ صالح Ïمر ÔخترÏ ìÇست تا برÇ Ñظیفه پدæ کاندید æختر بکÏ ند تا ÒÇ عد
æÇ با  ÌÇæÏÒÇ Ñبرسد . پد ÊÏختر به سعاÏ ندگیÒ شریک ÈنتخاÇ نباید مانعÔ  ÑÏ Ïشو

Çنساä  چیز هر که ÏخترÔ قبل ÓÑÏ  ÒÇ می Ïهد ÇÑ که کفو æÇ باشد . Çسالã پدÑصوÑتی
Çست æ یک Çنساä مانند خوÇ ÇÑ ÏنتخاÈ میکندÏ æختر برìÇ خرید æ فرÔæ نیست  تا 

ی توÇند ÇÑ æÇ بگیرæ Ï بعض پدÑ ها Çین خصوصیت هر کس پوÒ áیاÑÏ Ï بدæÇ á بدهد م
  ÑÇÏ ÇÑ50ند .

 ðسماÑ پسر æ خترÏ æ Ïمی شو äعالÇ ðسماÑ ìÏمرحلۀ نامز ÈنتخاÇ æ مطالعه ÒÇ بعد
æ مرحلۀ نامزìÏ کاندید شدä برÇ ÌÇæÏÒÇ ìÇست نه کاندید برÌÇæÏÒÇ ìÇ می شوند

 ÌÇæÏÒÇ معرفت بیشتر ب ìÇبر ¡ ìÏین. مرحلۀ نامز  æÏ ین مرحلۀÇ ÑÏ æ ستÇ پسر æ خترÏ
 Ïبخو Õنین خاÇقو ìÏمعرفت حاصل می کنند. نامز æ شنائیÂ نیز با یکدیگر åÏÇخانو

 .بعدÑÏ ì موäÂ ÏÑ بحث می شوÏÑÇÏÏ که بصوÊÑ خالصه ÑÏ فصل 

 

 

 

                                                      
50  äسلطا ¡ ìæلقرضاÇ یوسفÑکتوÏ . شنبهÑچها ¡ ìæلقرضاÇ یپ سایتæ ¡ بنتهÇ علی ÈألÇ18  بیعÑ

 áæألÇ1428 .ìهجر 
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 فصل سوم

 نامزدی و قوانین آن 

ÑÏ حدìÏ  Ïæقبل ÒÇ نامز ÑÏ صفحاÊ گذشته ÑÏ موÇ ÏÑنتخاæ È مطالعۀ شریک Òندگی
ÞخالÇ ìÇ åئرÇÏ ÑÏ æ سالمی شریعتÇ  ندگیÒ شریک ÈنتخاÇ شتیم به نیتÇÏ صحبت

ریک کاÑÏ Ñ موÏÑ ش æ äÇ پسرäÇÑæÏ ÑÏ äÇ تحصیالææ Ê ممکن Çست عدۀ ÒیاÏ ÒÇ Ïختر
æ حتی فکر نکرåÏ باشند لذÇ برÇ ìÇین گرÒÇ åæ جوÇناä نامزÒ  ìÏندگی شاä تصمیم 

 æ ستÇ سیÑبر æ شناخت مرحلۀ مطالعه ìÇپسر فرصت بیشتر بر æ خترÏ ین مرحلهÇ ÑÏ
یکدیگر ÑÇÏند æ همچناä مرحلۀ نامزìÏ برìÇ خانوåÏÇ ها نیز مرحلۀ شناخت Çست . 
 äÇÑÇگذ äقانو æ Áفقها æ ÏÑÇÏ نین منظمÇسالمی قوÇ ÌÇæÏÒÇ äقانو ÑÏ ìÏمرحلۀ نامز

Ç سالمیÇ جامعه æ ندÇ åÏین کرæتد ÇÑ قانونی ÏÇین مرحله موÇ ìÇنین برÇین قوÇ Ò ìæپیر
ند. Ç ÑÏین فصل قوÇنین مرحلۀ نامزæ ìÏ حدÏæ شرعی ÇÑبطه بین Ïختر æ پسر æ می ک

 .به بحث می گیریم  ÂنرÇ  همچناÇ äنحالá نامزæ ìÏ نتائج 

برین بوåÏ که پیش ÒÇ ÌÇæÏÒÇ ÒÇطرÝ خانوÏÇۀ پسر  ÒÇ قدیم Çلزماä عاÊÏ خواستگاری:
 به خوÇستگاÏ ìÑختر می Ñفتند Ç æین فرهنگ موÏÑ تأیید شریعت ÇسالÇ  ãست .

 åÏما ÑÏ143  : åمدÂ ìÑستگاÇخو ÏÑمو ÑÏ äفغانستاÇ هل تشیعÃ شخصیه áÇحوÇ äقانو
 ÑÏ . ìیگرÏ ÒÇ Ïمر æ äÒ ÒÇ یکی ìسو ÒÇ ÌÇæÏÒÇ ìتقاضا ÒÇ ستÇ ÊÑعبا ìÑستگاÇخو

 åÏ146ما  ìÏمر æ äÒ äÂ ست که به موجبÇ ìجایز ÏÇÏ ÑÇقر ìÏنامز : åمدÂ äین قانوÇ
 توÇفق می کنند تا باهم ÌÇæÏÒÇ نمایند.

برæ ìÑ  ÌæÏÒÇ ìÇ پاسخ مثبت خانوÏÇۀ Ïختر Ñ æضایت æÇ ¡ صرفاð یک æعدåخوÇستگا
. ÑÏ کشوÑ هاÇ ìسالمی غیر Çفغانستاæ äلی Ïختر æ پسر Ïست  نه عقد شرعی Çست

 äعالÇ ìÏبه همین ترتیب نامز æ نندÇمی خو ÇÑ ۀ فاتحهÑگرفته سو ÇÑ ست یکدیگرÇÑ
زìÏ چیز ÏیگرÇ ìست æ بعد ÒÇ می شوÇ æ Ïما Ç ÑÏفغانستاæ äضعیت æ عرÝ برìÇ نام

بناã شرینی خوìÑ ترتیب می گرäÂ ÑÏ æ ÏÏ محفل ÒÇ موÇفقه  طلبگاìÑ محفل بزÑگ
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 äÇجو æÏ ìÏنامز ìÇها بر åÏÇخانو æ پسر æ خترÏ  ÈÑقاÇ æ äستاæÏ ìÇبر åÏÇÏ ÚطالÇ
.Ï51میشو 

ÏسالمیÇ فرهنگ معاصر Ñ  ÑÏ Ïمی گیر ÊÑپسر صو åÏÇجانب خانو ÒÇ ìÑطلبگا
Ï حالیکه æ پسر ìÇختر برÏ لیæ æ Ñپد åشدÇÑ خالفت æ سالتÑ عصر ÌÇæÏÒÇ فرهنگ Ñ

åÏÇخانو æÇ ندÏمی نمو Çختر شانرÏ با ÌÇæÏÒÇ Ïختر  پیشنهاÏ ìÇشوهر بر ìجستجو æ
Ïخالقی بوÇ مسئولیت ÑموÇ ìلیاæÇ ìÇبر  Ñشته نمی شد بطوÇعیب پند ÔæÑ ینÇ æ

 عنهما پیشنهاÏ کرÏ تا با مثاá حضرÊ عمر برìÇ حضرÇ ÊÇبوبکر æ عثماÑ äضی Çهللا
ÏخترÔ حفصه Ñضی Çهللا عنها ÌÇæÏÒÇ کنند æ هر æÏ صحابی Çین پیشنهاÏÑ ÇÑ Ï کرÏند 

چند همچناä پذیرفت ÑÏ æخوÇست حضرÊ عمر Ç æ ÇÑما حضرÑ ÊسوÇ áکرã صلی Çهللا 
ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه پیشنهاÌÇæÏÒÇ Ï کرÏند ÑÏ æ تاÑیخ ثابت Çست که  رìÇ خانم ب

خدیجه Ñضی Çهللا عنها برìÇ حضرÊ محمد صلی Çهللا علیه æسلم پیشنهاÏ بی بی 
ÏÇÏ ÌÇæÏÒÇ . 

 ÊیاÂ لقصصÇ ۀÑسو ÑÏ23  می ¡ قصۀ  28تا ÇÑ ãلسالÇ æ موسی علیه Êحضر ÌÇæÏÒÇ
Êنیم . حضرÇمی کند خو Ïموسی پیشنها Êحضر ìÇبر ãلسالÇ تا با یکی  شعیب علیه

Ï ÒÇخترÇنش ÌÇæÏÒÇ کند Ç æین پیشنهاÏ برÇیش عیب نبوÏ . عبدÇهللا بن Ãبی ÇÏæعة می 
گوید: ÑÏ مجلس سعید بن Çلمسیب می نشستم ¡ چند ÒæÑ مرÇ ندیدÒ æمانیکه به 
 ÏÑمو ÑÏ یاÂ پرسید . ãÏفن خانمم بوÏ áمشغو ãÏÇÏ ÈÇغیابم پرسید¡ جو ÒÇ ãمدÂ مجلس

کی حاضر Çست به شخص مثل من که یک ÏیناÑ ندÏ ÏÑÇختر  ÌÇæÏÒÇ فکر کرÏید¿ گفتم
  52بدهد. فرموÏ من برÇیت Ïختر خوÇÑ Ï می Ïهم .

 äÇجو æ äمسلما äÇخترÏ Ôکا ìÇäفغانستاÇ ãمحتر ìها åÏÇخانو æ شون ÑÏین  دقاÇ
 æ ÁحیاÇ فغانیÇ ìÇ جامعه ÑÏ ÇÑ سالمیÇ áæÇ ìقرنها æ سالتÑ عصر ÔæÑ æ سنت

ÒÇ جامعه Çسالمی نه تنها برÇÏشته شد  Ôæ پسندیدÇåین Ñ نهمتأسفا .تجدید نمایند
æ پدæ äÇÑ برäÇÑÏÇ برÏ ìÇخترæ äÇ خوÇهرäÇ شاä شریک Òندگی  بلکه عیب پندÇشته شد

Ç æمید  تعدÏ ÒÇ ÏÇخترäÇ جوäÇ بدäæ شوهر باقی ماندندÑÏ نتیجه Ç ÇÑ æنتخاÈ نکرÏند 
äست مسلماناÇ ìÇتوجه  معاصر بر Èین فرهنگ خوÇ ÁحیاÇ æ .تجدید کنند ÇنرÂ 

                                                      
 .75ی ¡ Ï . Õکتر æهبة  Òحیلی ¡ فقه خانوÑÏ åÏÇ جهاä معاصر ¡ ترجمه : عبدÇلعزیز سلیم 51
52  Êصفحا ¡ ÓæلعرÇ إلستانبولی ¡ تحفةÇ ì74-73. محمد مهد. 
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» Çلخطبه «Ç ÌÇæÏÒسالمی ÑÏ æ کتب فقه بناã نامزÑÏ ìÏ فرهنگ æ قانوÇ ä الخطبة :
åمدÂ . 

 ) ìÇ åمعنی خطبه : خطبه به کسرÎ  ÌÇæÏÒÇ ستÇخوÑÏ خترÏ ÒÇ Ïکه مر åمدÂ باین معنی (
 æ مرحلۀ معرفت æ ÏÑÇÏ عیتæسالمی مشرÇ ÌÇæÏÒÇ فقه ÑÏ ìÏنامز æ می نماید

خطبه باین ÇصطالÍ نیز ÂمدÇ : åظهاÑ Ñغبت æ  53برÏ ìÇختر æ پسر میباشد. شناسائی
 äÒ äÂ ìÇین مطلب برÇ äسانیدÑ æ معین äÒ یک ÌÇæÏÒÇ ìÇهش برÇیا خو  Ýطر ÒÇ æÇ لیæ

طلب کنندå یعنی مرæ Ï خانوÇ æ æÇ åÏÇگر æ äÒ خانوÔÇ åÏÇ موÇفقت به نامزìÏ کرÏند 
æ Ïمی گیر ÊÑصو ìÏنامز Ïطلب مر ÒÇ äÒ  áنتیجۀ قبو ÑÏ  می Ïمسائل قانونی بوجو

  Â54ید.

نامزìÏ مشرæعیت ÏÑÇÏ برìÇ کسانیکه ÏÇÑÇۀ کامل به ÌÇæÏÒÇ   مشروعیت نامزدی :
ÇÏشته باشند Ï æلیل مشرæعیت ÇÏ ÇÑ äÂنشمندÂ äÇیۀ ÒÇ سوÑۀ ÇلبقرÇÑ É می ÑæÂند که 

به من خطبة ÇلنساÃ æÃ Áکننتم فی æ ال جناÍ علیکم فیما عرضتم « خدæÇند می فرماید : 
 æ فاæقوال معر Çتقولو äÃ الÅ ðÇهن سرæعدÇلکن ال تو æ نکم ستذکرنهنÃ هللاÇ نفسکم علم
ال تعزموÇ عقدÇ ÉلنکاÍ حتی یبلغ ÇلکتاÃ Èجله ÇæعلموÇ äÃ Çهللا یعلم ما فی Ãنفسکم 

 .) Ç235لبقرÉ : » ( فاحذÇæ åæÑعلموÇ äÃ Çهللا غفوÑ Ñحیم 

شما که به خوÇستگاÒ äÂ ìÑناÇ äشاÊÑ نمائید æ یا نیت ÌÇæÏÒÇ با Âنها  æ باکی نیست بر
áÏÑÏ ÇÑ پنهاÑÇÏ äید¡ خدæÇند ÇÏنا Çست که شما بزÇ ìÏæیشاÇÑ ä یاÏ می کنید ( نیت 
 Ñچا ÑÏ ید مگر سخنی کهÑÇعدۀ پنهانی نگذæ نهاÂ لیکن با æ (یدÑÇمید ÑظهاÇ ÇÑ Ïخو

æ ¡ بگوئید ( åÑشاÇ æ مزÑ به ) Úشر Èچو  (åعد ) Ïنکه میعاÂ نه نمائید تا Íعقد نکا ãعز
. پس æÇ ÒÇ بترسید æ بدÇنید بسر Ñسد æ بدÇنید که خدæÇند Âنچه ÑÇÏ áÏ ÑÏ ÇÑید میدÇند

 که خدæÇند ÂمرÒندۀ برÏباÇ Ñست .

بی عائشه Ñضی Çهللا عنها ÑÏ  æ سنت ثابت Çست که ÑسوÇ áهللا صلی Çهللا علیه æ سلم با بی
 äشد.با بی بی حفص همچنا Ï55ه نامز 

                                                      
 . مختاÇ ÑلصحاÇ æ ÍلمصباÇ Íلمنیر ماÉÏ ( خطب ) . 53
54 Õ ¡ لثالثÇ ÁلجزÇ ¡ إلسالمیÇ لفقهÇ لوجیز فیÇ ¡ لزحیلیÇ هبةæ ÑلدکتوÇ .17. 
55 / ÍلنکاÇ ) ìÑلبخاÇ .7934  æ4830. 
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 شروط نامزدی : نامزدی دو شرط دارد:
 نباشد. Ïیگر مانع شرعی برìÇ نامزÏ ìÏختر برìÇ پسر حالá باشد به معنی •

 56نامزÏ نباشد.با شخص ÏیگرÏختر  •
 æÏ ینÇ ÑÏ باشد Ïیگر نامزÏ ختر با شخصÏ یا æ ئمی باشدÇÏ æ نع شرعی مؤقتÇکر موÇ

 ìÑگر طلبگاÇ äهمچنا æ .Ïنمی گیر ÊÑصو ìÏطرفین به حالت نامز æ باشد äجریا ÑÏ
ìÑثالث حق طلبگا Ýباشند طر åنتیجه نرسید ÇÑ  Ïمر Ïنامز Ïکه مر ÏÑÇÏ حرمت æ ÏÑÇند

 Ç57ست . äÇمزÏ شوÇ æ Ïین عمل ÇعتدÁÇ بحق ÏیگرÏیگر ÇÑ طلبگاìÑ کند æ با æÇ نا

 فقهاÁ با æÏ موÏÇ فوÞ چند موÏ ÏÇیگر ÇÑ نیز Çضافه می کنند:

•  ÒæÑ åÏ æ åما Ñکه چها Êعد Êباشد تا ختم مد åÏکر Êفاæ Ôخانمی که شوهر
. Ïگیر ÊÑصو ìÏنامز æ ìÑست نباید طلبگاÇ 

ید طلبگاæ ìÑ خانمی که طالÞ شدå باشد ¡ تا عدÊ طالÞ تکمیل نشوÏ نبا •
.Ïگیر ÊÑصو ìÏنامز 

بین طرفین حکمت ÒÇ نامزìÏ تحقق معرفت بین مرÇ äÒ æ Ïست تا  حکمت از نامزدی :
نامزìÏ  حمل مسئولیت Ç æمانت بوجوÂ Ïید.تمعنوæÑ æ ìحی æ نفسانی جهت  شÇÑÂم

 Êحیا ÑÏ ین مرحلهÇ æ ÏÑÇÏ ندÑÇÏ ÌÇæÏÒÇ کسانیکه نیت به ìÇبر ÇÑ گÑهمیت بزÇ
Þجیت فوæÒ  ßÑÏ ÇنرÂ همیتÇ پسر æ خترÏ ست تاÇ ãÒال æ ستÇ ساسیÇ æ مهم åÏلعاÇ

نمایند Ç ÒÇ æین مرحله ÇستفاåÏ مفید ÑÏ حدÏæ شریعت نمایند. مهمترین حکمت 
: Ïخالصه کر ÑینطوÇ äÇمیتو ÇÑ ìÏنامز 

ÇÑ برìÇ  شانرÇبه æقت Çضافی ضرÑÇÏ ÊÑæند تاسؤÇالæ  Ê خانوÏ  : áæÇ ÔÇ åÏÇختر
 مطرÍ کنند. ( مرÏ ) Ïنامز

Çینکه Âیا پسر لیاقت Ïختر ÇÑ  اÇ ÒÇ ÊخالÏ ¡ ÞیندÑ æ ìÑÇسیدä بهãæÏ : کسب معلوم
 ÏÑÇÏ¿ 

                                                      
56  ¡ ìÏلکرÇ لحجیÇ حمدÃ ÑلدکتوÇ .¡ لشرعیةÇ ìæلفتاÇ شبکةwww.islamic 

fatwa.com/library/book/8/152. 
57  Õ ¡ لسید سابق ¡ مرجع سابقÇ .23. 
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ندÏ ìÑÇختر تا ÔæÑ ÒÇ فکرÇ æ ìخالÏ æ Þی می ÇÏشته باشد سوã : پسر æقت کافی
ÏÑæÂ بیشتر بدست Êمعلوما. 

نوåÏÇ ها چهاãÑ : نامزìÏ مقدمۀ برÇ ÌÇæÏÒÇ ìÇست Ç ÑÏین مرحله Ïختر æ پسر æ خا
  58محفل عرæسی میدÇشته باشند.گرفتن æقت کافی برÂ ìÇماÏگی 

نامزìÏ بدäæ مرÇسم Ñسمی Çنجاã می یابد ÑÏ æ  عموماð   اجراءات قانونی نامزدی :
 ÇÑ ست یکدیگرÇÑ ستÏ پسر æ خترÏ لیæ ست کهÇ ÌæÑ æ سمÑ سالمیÇ ìها Ñکشو

طرفین به نامزÇ ìÏست Çین  یفشرåÏ سوÑۀ فاتحه ÇÑ می خوÇنند Ç æین عمل معنی قبول
حاضرین  Ç ÑÏ . ÒÇفغانستاä نامزÑÏ ìÏ جمعندÏÑÇ نوÚ نامزÇ ìÏجرÂ æ ÊÇÁÇثاÑ قانونی

 ìÇفغانی برÇ ìها åÏÇخانو æ Ïمی گیر ÊÑصوÇ äکاÑÇ ÒÇ که ÇÑ áقبو æ ÈیجاÇ ãÒال Øحتیا
Ç ÌÇæÏÒÇ Ñست Çنجاã می Ïهند Ç ÑÏ æین حالت نامزìÏ به عقد میرسد ÑÏ æ نتیجۀ Â äÂثا

 ÊÑصو ÑÏ ÇÑ قانونی ìپسر مسئولیت ها æ خترÏ ید کهÂ می Ïنتائج قانونی بوجو æ
Ç ÑÏکثر خانوåÏÇ ها  ÑÏ59 موäÂ ÏÑ بحث خوÇهیم کرÏ. کهفسخ نامزìÏ متحمل می شوند 

ÑÏ خاÇÏ æ ÌÑخل ÇفغانستاÇ äیجاæ È قبوÑÏ á نامزìÏ به Ïلیل برÇÏشتن موÇنع شرعی 
ط مهر تعیین نمی شوÇ æ Ïین عمل Çگر چه به نیت بین Ïختر æ پسر صوÊÑ می گیرæ Ï فق

خیر Çست Çما یک مرحلۀ مهم که برìÇ شناخت بیشتر برÏ ìÇختر æ پسر æ خانوåÏÇ ها 
Ïبوجو æ ÑÇستمرÇ ãعد ÊÑصو ÑÏ æ Ïشته میشوÇÏبین بر ÒÇ ستÇ äمدÂ  ãعد æ Êمشکال

اä نیست æ موÇفقه برÌÇæÏÒÇ ìÇ مشکالÊ قانونی ÇÑ بجا می ÏÑæÂکه حل äÂ ساÂ æ åÏس
 ìÇفقه نهائی برÇمو ÊÑصو ÑÏ ÇÑ áقبو æ ÈیجاÇ æ Ïحفظ کر ÇÑ ìÏست مرحلۀ نامزÇ بهتر

 ÌÇæÏÒÇ گذÇشت .

ÑÏ جامعۀ Çفغانی  در مرحلۀ نامزدی : تعیخطر بی تفاوتی و عدم احترام حدود شر
 åÏÇکثر خانوÇ ها ÌÇæÏÒÇ ìÇبر åعدæ تنها ìÏنند که نامزÇÏ نمی æ ندÑÇکافی ند ØحتیاÇ

 äفغاÇ خترÏ æ خاتمه می یابد ÌÇæÏÒÇ به ðحتما ìÏند که نامزÑÇÏ Ñتصو æ ÌÇæÏÒÇ ست نهÇ
 .Ïتسلیم می شو æÇ ÊهشاÇست ندهد به خوÏ ÒÇ æشته باشدÇÏ ÇÑ Ïخو Ïینکه نامزÇ ìÇبر

                                                      
58  .mawdoo3.com 
59 .ww.startimes.com/?t=24001233. w 
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ìÏنامز ÒÇ äعالÇ که ìÑمحفل شرینی خو ÑÏ ÝÇگز ÝÑها مصا åÏÇست خانوÇ  می
 . می ÇÏشته باشند äæ حدÏæ با هم ÇÑبطهنمایندæ بعد Ï äÂ ÒÇختر æ پسر بد

نامزÑÏ ìÏ قانوÇ äسالمی æعدå برÇ ÌÇæÏÒÇ ìÇست ÑÏ æ حالت فسخ äÂ مسأله قانونی 
 ìÇبر ìÏقتصاÇ æ مالی åÑخسا ìÏفسخ نامز ÊÑصو ÑÏ نگفتÇ ÝÑمصا æ نیست

Ç æگر Ïختر تصمیم به فسخ نامزìÏ می گیرÏ تعویض ÒÇ خساåÑ خانوÏ åÏÇختر میباشد 
کرåÏ نمی توÇند. ÑÏ فرهنگ Çفغانی ÑÏ نتیجۀ فسخ نامزÒ ìÏیاÏترین خساåÑ متوجه 

باشند ÑÏ æ مرحلۀ نامزÇÏ ÒÇ ìÏشته Ïختر Çست لذÏ ÇخترäÇ جوäÇ باید توجه بیشتر 
 قیمت تماã شوÏ. عالÇäÂ ÌحتیاØ بیشتر کاÑ گیرند æ کاÇ ÇÑ ìÑنجاã ندهند که 

 ÇÑ سالمیÇ ÈÇÏÂ ستکهÇ ینÇ پسر æ خترÏ ìÇبر ìÏمرحلۀ نامز ÑÏ Úمهمترین موضو
ÑæÏ مسألۀ جنسی ÒÇ æنکنند Òæشریعت تجا Ïæحد ÒÇ æ نمایند ÊعاÇمرì  ÇیرÒنمایند

ن Çست نامزìÏ به ÌÇæÏÒÇ نرسدæ بهتر Çست Ç ÒÇین مرحله برìÇ مطالعۀ  æ فهم ممک
åÏستفاÇ یکدیگر ÒÇ بیشتر Ïشو Ò ÏÑمو ÑÏ æÏصحبت شو ÌÇæÏÒÇ عقد ÒÇ ندگی بعد. 

مرحلۀ نامزÒÇ ìÏ مرÇحل بسیاÑ شرین æ لذÊ   :زوجیتبحث و مناقشۀ آزاد برای آینده 
بخش Ò ÑÏندگی æÒجیت Çست Çما متأسفانه ÏخترäÇ شرقی Ç ÑÏین مرحله خجالت می 

Ï æختر شرقی کشند تا ÇÏÇÒÂنه با نامزÏ شاä بحث æ گفتگو ÑÏ موÂ ÏÑیندå نمایند
 æ خیاáمهمترین موضوÚ برÇیش حفظ نامزÇ Ïست æ می ترسد که Ï ÒÇ ÇÑ æÇست ندهد

ÒÇ نکاÍ سبب کدÊÑæ بین طرفین می شوæÏ  می نماید که بحث ìæÑ موضوعاÊ قبل
ÏÑÇمی گذ Íعقد نکا ÒÇ بعد ìÇبر ÇÑ ÏÑÇین موÇ  با شریک ÇÑ مهم حیاتی Êموضوعا æ

ÏÑÇنمی گذ äمیا ÑÏ Ïندگی خوÒ  ÑÏ مهم Êموضوعا ìæÑ بحث æ حالیکه مناقشه
حیاتی برÇÏÇ ìÇمه Ò ìÇندگی æÒجیت Çهمیت فوÇ Þلعاæ ÏÑÇÏ åÏ بهترین æقت äÂ مرحلۀ 
نامزÇ ìÏست Ç æگر ÑÏ موضوعاÊ خانوÏÇگی کدãÇ مشکل باشد بهتر Çست Ç ÑÏین 

 مرحله حل æ فصل شوæ Ï طرفین بیک ÇتفاÞ برسند.

 åÑکتوÏJane Gree)ک ÏÑین موÇ ÑÏ ( ست کهÇ åساندÑ به طبع ÇÑ مفید Ñبسیا Èتا
مطالعۀ äÂ برìÇ نامزäÇÏ بسیاÑ مفید Çست . æÇ سه موÇÑ ÏÑ برìÇ مناقشه ÑÏ مرحلۀ 
نامزìÏ بین جوÇناä مفید æ حتمی می ÇÏند æ توصیه می کند که بهتر Çست Çین 
موضوعاÊ حتی قبل ÒÇ نامزìÏ بحث شوæ Ï نباید بحث موضوعاÊ مهم Ò ÑÏندگی 

صرÇحت  با یابدبلکه باید بصوÊÑ جدæ ìبه شکل æÑمانسی æ عاشقانه ÇنجاæÒ  ãجیت
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 åÑکتوÏ موضوعاتی که .Ïگیر ÊÑمرحلۀ » جین گریی«بحث صو ÑÏ مناقشه æ بحث ìÇبر
:ÒÇ ندÇ ÊÑمی کند عبا Íمطر ìÏنامز 

ÑÏ موÂ ÏÑیندå  به یاÇÏ Ïشته باشید Çگر نظریاÁÇÑÂ æ Ê شما ( Ïختر æ پسر) .1
 Ïفق بین شما نبوÇتو æ شتÇÏ ÏیاÒ Êæتفا ãمناقشه معلو æ بحث äجریا ÑÏ æ

دکه یکطرÝ به نظریه ìÃÑ æ خوæ Ï تطبیق عملی Â ÑÏ äÂیندÇ åصرæ ÏÑÇÏ ÑÇ ش
یا ÂماåÏ تغییر Ò ÔæÑ ÑÏندگی æÑ ÑÏشنی Çæقعاæ Ê حوÒ ËÏÇندگی Çست ¡ 

مه خوÈ باید بیشتر توجه ÑÏ حالت Ç ãæÏمید ìÑÇæ به خیر Çست æ باین عال
 áحاضر به قبو æ قابل مناقشه نباشد ÔÇ نظریه æ ìÃÑ نسانی کهÇ ÇیرÒ شتÇÏ

ثبت هم باشد نباشد æ ìÃÑ ÑÏ نظریه طرÝ مقابل با Çینکه صحیح æ مفید æ م
حالت ÇÏÇمۀ Òندگی مشکل می باشد æ بهتر Çست قبل Ï ÒÇخوæ á عقد Çین 

 ته شوÏ.نکاÑÏ Í موÒ ÏÑندگی æÒجیت تصمیم گرف

2.  æ منع حمل æ حمل Úموضو ÑÏ . Ïباید مناقشه شو æÇ تربیت æ طفل ÏÑمو ÑÏ
 äÒ ÒÇ Ïگر مرÇ áمثاÑبطو .Ïهند باید تصمیم گرفته شوÇکه می خو ÏالæÇ ÏÇتعد
 ÇÑ ÏالæÇ æشته باشدÇÏ ÏالæÇ هدÇینکه نمی خوÇ لیلÏ به Ïهد عقیم شوÇبخو

گی خانوåÏÇ بسیاÑ مهم تربیت کند Çین موضوÚ یعنی حمل æ عدã حمل Ò ÑÏند
 ÊÑنه صوÇÏÇÒÂ بحث äÂ ÏÑمو ÑÏ Íنکا ÒÇ قبل æ ìÏمرحلۀ نامز ÑÏ باید æ ستÇ

Ïطرفین به حل مناسب  گیر æ Ïشو ÈنتخاÇ مناسب æ سطæ حل æ æ áمعتد æ
 ÇحترÇÏ ãÇشته باشند.æسط 

3.  ßندگی مشترÒ ۀ شوهرÏÇختر با خانوÏ یاÂ ¡ ندگیÒ ÈنتخاÇ ÏÑمو ÑÏ
 یا ãÇ شهر Òندگی می نمایند¡ Âیا Ç ÑÏپاÑتماä کرÇئی ÑÏ ¡æ کدمیدÇشته باشد

خانۀ شخصی Òندگی می نمایندæ هم ÑÏ موæ ÏÑسائل خانه æ تهیه äÂ بحث 
Ç ینÇ æ Ïگیر ÊÑصوìÇنباید بر Ñنباید به  مو æÏشته شوÇگذ Íعقد نکا ÒÇ بعد

.Ïفصل می شو æ حل ÌÇæÏÒÇ ÒÇ بعد Êین همه موضوعاÇ که Ïبو åین عقیدÇ60 

 å جین Çضافه نموÏ.ÏکتوÊÇ ÑپیشنهاÏ ابچهاÇÑ ãÑ قطۀ میتوäÇ ن

حت بحث نمایندæ به سؤÇالÑÏÇ Ê مسائل مهم ÇقتصاìÏ باید نامزäÇÏ بصر .4
 åÒجاÇ Ïخانم خو ìÇیا شوهر برÂ : ðبدهند مثال ÈÇجو ìÏقتصاÇ Êبه حیا Øمربو

                                                      
60  .” , What about Me? Stop Slfishness from Ruining Four Relationship“ Jane Greer 

forum.z4ar.com/f42/t391276  
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مشکالÇ ÊقتصاÂ  ìÏیا شوهر به تنهائی قاÑÏ به حلìÇ کاÑ کرÇÑ äÏ می Ïهد¿ 
مسئولیت Òندگی Çست ¿ Âیا Â äÒماÇ åÏست تا ÒÇ سرمایه شخصی خوæ  Ï تحمل

Ò ÑÏندگی با شوهر کمک کند¿ Âیا ÑÏ مصاÒ ÝÑندگی هر æÏ مشترکاð سهیم 
می باشند¿ مقدÑÇ مهر باید مناقشه شوæÏ طرفین  به مقدÑÇ مهر بیک نتیجه 
 æ ìÏقتصاÇ به مسائل Øمربو áÇها سؤ åÏ äÏکر Íبهمین ترتیب مطر æبرسند

قبل ÒÇ به ÇموÑ مالی Ç æجتماعی مالی ÑÏ مرحلۀ نامزÑ æ ìÏسیدä به موÇفقه 
 Íعقد نکا. 

 معاینات طبی :
Ç ÑÏفغانستاæ ä سائر کشوÑ هاì شرقی معاینۀ طبی æ البرتوìÑÇ قبل ÌÇæÏÒÇ ÒÇ با 
 æ ندÑÇند ãهتماÇ Úین موضوÇ ها به åÏÇخانو æ äناÇجو æ همیت نیستÇ قابل æ ÔÒÑÇ

 Ñتصو äست.مسلماناÇ گرفته åیدÏنا ÇÑ حیاتی Úین موضوÇ ãسالÇ میکنند که áخیا æ 

ðطبی خصوصا Êطفل  معاینا åیندÂ æ ÑنتشاÇ قابل ÖÇمرÇ æ نچه به مسائل جنسیÂ
 .میباشد Ò æندگی بلکه ÒÇ ضرÑæیاÏ Êین  ÑÇتباÏÑÇÏ Ø نه تنها مفید

رÇ ÒÇ ìÑæÏ æ ÖحاÏیث ÒیاÇæÑ Ïیت شدå که ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æ سلم فرÒÇ ÑÇ م
 áæÇ Ñصد ÑÏ گذشته خصوصاÑÏ .ندÇ åÏمر نموÇ ستÇ ìÑنجا مریضی ساÂ ÑÏ مناطق که
Çسالمی æسائل معایناÊ طبی نبوÇ æ Ïگر می بوÑ ÏسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم 

 äندمسلماناÏطبی می کر ÊÇÁÇجرÇ مر بهÇ ÇÑ æمرÇ äنجا  شدÂ ÑÏ مناطق که ÒÇ ìÑæÏ به
وÇ ÒÇ äÏشخاصیکه مریض Çند معنی äÂ مرÇقبت حفظ ÇمرÖÇ ساÇ ìÑست ÑæÏ æ ب

Ïعلمی کر åÏستفاÇ عصر حاضر ÑÏ ìنبو ÊÇÏشاÑÇ ÒÇ äÇمی تو æ ستÇ لصحهÇ  ÒÇ æ
 .قیاÓ نموÏبرÑÇ ÌÇæÏÒÇ ìÇشاÑ ÊÇÏسوÇ áکرã صلی Çهللا ÑÏ موÏÑ معاینه طبی 

ìÇمجر ¡ áæشکر ¡ کلستر Öمعاینۀ مر ìÇتناسلی بر Òجها æ áبو  æ حمایت æ حفظ
 ÌÇæÏÒÇ صحی مانع Êست. نتیجۀ معایناÇ مهم Ñبسیا áطفاÇ åیندÂ æ شوهر æ äÒ قایتæ

ÒیرÇ بسیاÒÇ ìÑ مریضی ها Çست که قابل عالÌ میباشد æ بهتر Çست ÑÏ مرحلۀ   شوÏ نمی
æ بعد ÒÇ صحت یافتن عقد صوäÂ ÊÑ شدنامزæ ìÏ قبل ÑÏ ÌÇæÏÒÇ ÒÇ فکر معالجه 

.Ï61گیر 
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مندäÇ فکر Çسالمی Çین æÏ حدیث شریف Ç ÇÑصل áæÇ برìÇ معایناÊ طبی فقهاÇÏ æ Áنش
ال یوäÏÑ ممرÖ علی « æ » فر من Çلمجذãæ فرßÑÇ من Çألسد« قبل ÌÇæÏÒÇ ÒÇ می ÇÏنند : 

فرÒÇ ÊÇ ÑÇ مجذãæ یعنی مرÖ جذãÇ مثل فرÒÇ ÊÇ ÑÇ شیر باشد æ مریض ÇÑ با » . مصح 
 صحتمند یکجا نگذÑÇید.

æ äÇنشمندÇÏ نظر ÒÇ  یکÏنز ÒÇ äÏÇÏ ÑÇحدیث صحیح هوشد æÏ ینÇ Áبه نفقها äشد
 ÒÇ قبل ÇÑ طبی Êمعاینا Èغر ÑÏ معاصر خصوصا ìست . حکومت هاÇ مریض æ Öمر
 æ ãسالÇ حالیکه ÑÏندÇ åÏضع کرæ نینÇقو Ñین منظوÇ ìÇبر æ نندÇÏ حتمی می ÌÇæÏÒÇ

تأسفانه ÒÇ مسلماناä قرنها قبل متوجه Çین Çمر مهم Ò ÑÏندگی æÒجیت بوÏند. م
معایناÊ طبی ÇÏکترæ äÇ نامزäÇÏ فرÑÇ می کنند æ عدã توجه به معایناÊ طبی æ صحی 

 ÏÑÇبجا می گذ ÌÇæÏÒÇ ÒÇ بطۀ جنسی بعدÇÑ æ صحت طفل ÑÏ ÇÑ نتائج منفیæ ÊجباÇæ ÒÇ
ماید مگر بعد ÒÇ تأکد یافتن به نÏینی Çست که æ äÒ یا مرÏ مریض ÇقدãÇ به ÌÇæÏÒÇ ن

Öفع مرÑ æ ìصحتمند. 

 ãبنا ÔÇ تحقیق ÑÏ لعابدینÇ ینÒ جیهæ ÑکتوÏ »إلسالÇلجنسیةÇ لتربیةÇ æ ã«:می نویسد 
Ç ÒÇحاÏیث مباÇ ßÑستنباØ می شوÏ که ضرÑ Ñساندæ ä ضرÑ قبوá کرäÏ صحیح نیست 
 Çست لذÇ äÒ به Ñضر æ یتÐÇ سبب Ïمریضی مر æ Ïبه مر Ñسبب ضر äÒ مریضی äچو æ

ضرÒÇ æ ìÑæ تعلیماÇ ÊسالÇ ãست . قدÊÑ معایناÊ طبی قبل ÌÇæÏÒÇ ÒÇ یک Çمر 
جنسی نزÏ مرæ Ï صحت بوäÒ äÏ برìÇ باÒÇ äÏÑæÂ Ñ جمله ÇموÑ مهم Ò ÑÏندگی æÒجیت 

 Ç62ست.

 ìÑæضر æ حتمی Êبعض معاینا áحتماÇ چند äخو ÑÏ æ äخو Êمعاینا ðمیباشد مثال
 موجوÇ Ïست  :

 áحتماÇپæممکن گر : áæÇ .مثبت باشد Ïمر æ äÒ äخو 

 áحتماÇãæÏ پæست گرÇ منفی باشد. : ممکن äÒ æ Ïمر äخو 

 Çحتماá سوã : ممکن گرæپ خوä مرÏ مثبت äÒ ÒÇ æ منفی باشد.

 ÑÏ æ بین Çین ÇحتماالÊ ممکن Çست گرæپ خوä هر æÏ با هم یکی باشد.

                                                      
62 Õ ¡ مرجع äإلستانبولی ¡ هماÇ Ï54. محمو. 
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Çحتماá چهاÇ : ãÑگر گرæپ خوäÒ ä منفی ÒÇ æ مرÏ مثبت باشد¡Ç ÑÏین حالت عدã توÇفق 
باشد æ خوشبختانه Çین نوÚ بسیاÑ ناæ ÑÏ کمیاÇ Èست Ç æگر بین گرæپ خوä هر æÏ می

æ ãæÏ سوã نتیجه Çحتماá چهاÑÏ ãÑ بین باشد ÂثاÑ منفی ÑÏ äÂ طفل áæÇ کمتر ÑÏ æ طفل 
Ïمی شو åبیشتر مشاهد. 

Ò ÑÏ äÒندگی æÒجیت æ حمل æ عدã حمل کمک می  ÜÜ مبیض ÈÂ  ÜÜ مرæ Ï تخم ۀمعاین
رÏ کم باشد قابل تشویش نیست Ç æمرÒæ برÑ ìÇفع äÂ کند Ç æگر مقدÑÇ فیصدÈÂ ÑÏ ì م

کشف æ عالÊ  Ìکالæ بهتر Çست قبل Ç ÌÇæÏÒÇ ÒÇین مشæ ÁÇæÏ عالÌ طبی متوفر Çست 
.Ïشو  äÒ حمÑ ÑÏ ÈلتهاÇ سبب Êستاæمشکل پر ÇیرÒ ستÇ ìÑæضر Êستاæمعاینه پر

.Ï63می شو 

Ñæجملۀ ضر ÒÇ ستÇ ìÑکه سا ìمریضی ها æ شش ¡ ÒیدÇ Öمر Êندگی معایناÒ ìتها
 ÒÇ کشف مریضی قبل ÇیرÒ شته باشندÇÏ Óتر Êمعاینا ìÇجرÇ ÒÇ äÇÏنباید نامز æ ستÇ
ÌÇæÏÒÇ سبب عالÌ گرÏیدæ  å خطر ÇنتشاÑ مرÒÇ Ö بین می æ ÏæÑ سالمت æ äÒ شوهر 

.Ïحفظ می شو 

گرæهی Ç ÑÏفغانستاÏ äعوÊ به کشف بکاäÒ ÊÑ قبل ÌÇæÏÒÇ ÒÇ می کنند æ برÇ ìÇین 
 Ýهد æ Ñست . منظوÇ åچهل کلینیک ساخته شد áمل مختلف تا حاÇعو ÊÑبکا äÇفقد

 ÇÑ ÊÑختر بکاÏ ÈسباÇ ÒÇ ممکن به سبب æ نیست Úجما äÂ تنها عامل æ ÏÑÇÏ Ïمتعد æ
 äÇفقد æÏتولد می شو åختر غیر باکرÏ ÊÏالæ ãهنگا ÑÏ Êبسا حاال ÑÏ æ ست بدهدÏ ÒÇ

ÊÑبکا Úختر نیست .موضوÏ Êعز æ Ýشر ãمعنی عد ÊÑفغانی  بکاÇ جامعه ÑÏ
ÏÑÇÏ åÏلعاÇ Þهمیت فوÇ æ حساسیت æ  äÇجو äÇخترÏ ÒÇ ìÏیاÒ ÏÇتعد äÂ نتیجۀ ÑÏ

ÒæÑ هر æ ندÇ åشد ÔæÑ ینÇ بیشتر هستیم . قربانی ìتوضیح  ما شاهدقربانی ها ìÇبر
 بیشتر Çین مسأله نظر ÇÏ ìÃÑ æنشمندäÇ بزÑگ Çسالمی ÇÑ می ÑæÂیم .

 نظر مجمع فقهاÁ شریعت Ç ÑÏمریکا

 ÌÇæÏÒÇ ÒÇ قبل äÇیگرÏ با ÔÇ بطۀÇÑ جع بهÇÑ Ïندگی خوÒ شریک ÒÇ ÏÑÇÏ یا شوهر حقÂ
سؤáÇ کند ¿ Âیا äÒ نسبت به ÇÑبطه ÔÇ با ÏیگرäÇ قبل ÌÇæÏÒÇ ÒÇ  می توÇند سکوÊ کند 

                                                      
63  ÒÇ مرجع ¡ نقل äإلستانبولی ¡ هماÇ ìمهد Ïمجلة« . محمو  ÕلخاÇ طبیبک « Ê55-54¡صفحا æ .

 همچناÏ äیدå شوÇ : Ïلبهی Çلخولی ¡ ÇلمرÉÃ بین Çلبیت Ç æلمجتمع .



 78ازدواج و تربیھ در فکر معاصر اسالمی/

 áÇسؤ ÌÇæÏÒÇ ÒÇ قبل äÒ ندگی خصوصیÒ ÒÇ ÏÑÇÏ یا شوهر حقÂ ¿ست نگویدÇÑ حتی æ
 کند¿

ماÒ áشت æ بد صوÊÑ گرفته باشد¡ باید ستر شوÏ یعنی Ç ÑÏصل Ç äÂ ÑÏست Âنچه Ç ÒÇع
 äÂ ÏÑ حرåÏÒ Ý نشوÏ . شوهر نبایدÇÑجع به Òندگی خصوصی äÒ قبل ÌÇæÏÒÇ ÒÇمو

سؤÇالÊ کند Ç æگر هم سؤáÇ کند برäÒ ìÇ مانع نیست که ÇنکاÑ کند æ حقیقت ÇÑ نگوید 
ãبنا ÛæÑÏ Úین نوÇ æ ÛæÑÏ  Ïمی شو Ïیا Èæند ستر مندæÇخد ÒÇ . همه می ìÇبر ÇÑ توبه æ

 خوÇهیم .

 فقدان باکره و ازدواج
سؤÑÏ : áÇ سن قبل ÒÇ بلوÛ یعنی قبل ÒÇ جوÇنی شخصی به شرفم تجاÒæ کرæ Ï بخدæÇند 

Çین موضوÇÑ Ú  تقسم که بعد ÒÇ سن بلوÛ به عمل فحشاÊ نزÏیک نشدÒÇ æ ãÇ å خجال
 åمدÂ من ìÑستگاÇنی به خوÇما جوÇ æ ãÏحکایت نکر Ïلدین خوÇæ به ÇÑ Úیا موضوÂ ¡

 ا پنهاÇÏ äشته باشم ¿برÇیش حکایت کنم ی

که Çæلدین خوÒÇ ÇÑ Ï موضوÚ با خبر ساÒید تا مشترکاð با شما  نظر ìÃÑ æ ما Çین Çست
Ñ کتر متخصصÇÏ Ïنز äÂ ÒÇ بعد æ جستجو نمایند ÇÑ حل åÇÑ äÏبو åباکر ÏÑمو ÑÏ æ فته

خوÏ مشوåÑ نمایدÇ æجاåÒ بدهید تا شما ÇÑ معاینه کند Ç æگر بعد ÒÇ معاینه معلوã شد 
که مشکل ÑÏ میاä نیست الãÒ نیست Ç ÑÏین موÏÑ با نامزÏ خوÏ حرÝ بزنیدÇ æگر ÇÏکتر 
گفت که مشکلی Çست Ç ÑÏین صوÊÑ می توÇنید معالجه کنید æ بصفت یک Ïختر 

 64فیفه ÌÇæÏÒÇ نماید.باکرæ å ع

 åیل شدÇÐ Ñنتیجۀ فشا ÑÏ æÇ ÊÑکه بکا ìخترÏ : áÇسؤæباشد  ÑÏ یعنی ÌÇæÏÒÇ ÒÇ قبل
 ÑستگاÇبا خو ÇÑ ین مشکلÇ ìÏمرحلۀ نامز Ïشته خوÇگذ äمیا ÑÏ ضعیتæ æÇ æ باشد

که Ïختر باکرÇ åست Ç ÑÏین صوÊÑ  باشندæ ضمناð عدۀ شهاÇÑ  åÏÇÏ ÊÏ قبوá کرåÏ باشد
 ح Çست ¿Âیا عقد صحی

پاسخ : æقتیکه شهاÇ åÏÇÏ ÊÏند که Ïختر قبالÌÇæÏÒÇ ð نکرÇ ¡ åÏین Çمر فریب برìÇ شوهر 
قبالð با خبر Çست . مناسب Çست که æÇ نیست به Ïلیل Çینکه شوهر ÒÇ حالت æ æضعیت 

 ÝختالÇ مر با یکدیگرÇ ینÇ ÑÏ Áعلما . Ïشو ÞستنطاÇ ÈÏÇ با Ñختر مذکوÏ ÒÇ (بایدکه)

                                                      
 .398غنی مجدìÏ ¡ بحث  هاÏ ìینی æ فتوÇ هاì فقهی ¡ جلد áæÇ ¡ طبع چهاÇ ¡ ãÑمریکا ¡ Õ . فضل  64
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ÑÏ æ صوÑتیکه بکاìæ ÊÑ به Òنا ÇÐیل شدå خاموÇÇ ÔجاåÒ خوÇستن ÑÇÏ  ÒÇند که : Âیا
Çست æ یا نطق بکند . áæÇ مذهب Çماã شافعی Ç æماÇ ãحمد Çست æبه همین ترتیب Çست 
یاÇ äÇÑماÇ ãبوحنیفه ÑÏ æ نزÇ ÏماÇ ãبو حنیفه æ مالک ÇجاÒۀ خوÇستن ìæ هماä خاموشی 

 65دå باشد .Ç ìæست ÑÏست مانند Òنی که بکاÐ ìæ ÊÑیل نش

 æ تیلفونی گرفت Óشت با من تماÇÏ ندگانیÒ عربی ìها Ñکشو ÒÇ یکی ÑÏ که ìهرÇخو
 ÒÇ یکی Ûبه سن بلو äنرسید æ مرحلۀ طفولیت ÑÏ : ساخت Íمطر ÑینطوÇ ÇÑ Ïمشکل خو

æمن Çین قضیه ÇÑ تا حاÒÇ á خانوãÇ åÏÇ کتماä کرÇ åÏقاÑبم ÑÏ پشاÑæ با من نزÏیک شد
جوÇنی Ç ÒÇقاÈÑ ما برìÇ خوÇستگاìÑ من Âمدæ å پدÇ ãÑصرÏÑÇÏ ÑÇکه Ç ÑÏ . ãÇین ÒæÑ ها 

با ÌÇæÏÒÇ æÇ کنم . ÑÏ  خانوåÏÇ ما Ç ÌÇæÑستکه Çگر Ïختر باکرå نباشد به قتل میرسد . من 
 چه باید کنم ¿

 Ïما مسئولیت خوÇ نمی شناسم ÇÑ æÇ نیز ÒæمرÇ تا æ نمی شناختم ÇÑ äÇختر جوÏ ینکهÇ با
ش کمک نمائیم . با خانم ÇÏکتر متخصص ÇمرÖÇ نسائی تماÓ می ÇÏنستم که برÇی

 Êمعاینا äجریاÑÏ æ ãÏفرستا æÇ Ïنز ÇÑ خترÏ æ ختر موعد گرفتمÏ ìÇبر æ گرفتم
تیلفونی بین Ïختر ÇÏ æکتر ترجمه کرÑÏ . ãÏ نهایت ÇÏکتر خانم ÇطمیناÏÇÏ ä که Ïختر 

ندین ساá گذشته می توÇند ÌÇæÏÒÇ کند æ ضرÊÑæ ندÏÑÇ تا موضوعی که äÂ ÒÇ چ
 æ ستÇ ندگی منÒ ÑÏ ین بهترین تجربهÇ .Ïسی کرæنیک عر ãختر با ناÏ æ حکایت کند
äÂ ÒÇ بسیاÇÑ Ñضی هستم Ç æمید ãÑÇÏ تا مؤسساÇ Êسالمی Çæنجمن هاÇ ìجتماعی 

 Çفغانی Ç ÒÇین تجربه ÇستفاåÏ کنند.

:ÒÇ ستÇ ÊÑعبا Úین موضوÇ ÑÏ ÓÑÏ مهمترین 

1. Ï با äÏمعامله نمو ÑÏ ÈÏÇ با äیشاÇ نیستند با åنیکه باکرÇخترÏ یعنی ) äÇختر
.(Ïشو ÑفتاÑ ÈÏÇ 

کرÇمت Òناä باید Ç ÑÏین عزæ Ê حرمت äÒ باید حفظ شوÏ به عباÏ ÊÑیگر  .2
 .شوÏمسائل Çحترæ ãÇ حفظ 

3.  æ Ïشو ÊالÇسؤ ÈÏÇ åئرÇÏ ÒÇ ÌÑخا äناÒ ÒÇ نباید ÊÑبکا ãعد ÏÑمو ÑÏ
 ÏÑÇÏ که مانند Ïختر باکرÇ åست. Ç ÑÏ äÒین مسأله Ïاللت برین یخاموش

                                                      
برìÇ مجلۀ فقه  . Çین موÇ ÇÑ ÏÑستاÏ سمندÑ غوÑیانی 42¡کتاÈ نکاÇ32  Õ ¡ Íبن تیمیه ¡ مجلد .  65

 Çسالمی ترجمه نموÇ Ïند æ نخوÇستیم ÑÏ نص تغییر بیاÑæیم .
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عدã باکرå بوäÏ نباید Òنا شمرåÏ شوÒ ÏیرÒ Çنا قانوæ ä مجاÇæ ÊÇÒضح ÑÏ فقه  .4
.ÏÑÇÏ سالمیÇ 

5. æتجا Êحاال ÑÏ فقط ÊÑکشف بکا ìمسائل جنائی کلینیک ها æ جنسی Ò
برÑÏ ÇÑ ìÇ حاالÊ عاæ ìÏ بدÑ äæضایت æÏ äÒلت حق کشف طبی  Ç æست

ÏÑÇند ÇÑ ÊÑبکا ÊثباÇ. 
مرäÇÏ با Çیماä باید مشکل ÒناÇÑ ä حفظ کنندæنباید ÇسرÒ ÑÇندگی یک Ïختر  .6

 .Ïنشر شو 

7.  áÇسؤ Ïبو ÌÇæÏÒÇ ÒÇ یگر که قبلÏ äناÒ با äشا äÇبط شوهرÇæÑ ÒÇ نباید äناÒ
 ÑÏ ìÑخطأ کا æخطأ می کند ( äÒ ¡ Ïمر ) äنساÇ ینکه هرÇ لیلÏ نمایند به

 ãکرÇ áسوÑ به همین خاطر æ ستÇ äنساÇ سلم می طبیعتæ هللا علیهÇ صلی
  فرمایند: هر æÇالãÏÂ Ï خطأ می کندæ بهترین خطأ کنندگاä توبه کنندگاÇ äند.

 قوانین مرحلۀ نامزدی :
ÇÏ ÑÏ äÇÏخل مرحلۀ نامزìÏ ¡ یک مرحلۀ بی قید æ شرØ نیست Ç ÑÏ æین مرحله نامز

ت بلکه حدÏæ قانوÒ äندگی میدÇشته باشندبه Ïلیل Çینکه نامزæ ÌÇæÏÒÇ ìÏ عقد نیس
 Ïخو åعدæ مؤمن به äنساÇ ند کهÇ åست . عدۀ باین عقیدÇ ÌÇæÏÒÇ ìÇبر åعدæ ìÏنامز

Çین صحیح Çست که مسلماä به æعدå  .عمل میکند æ æعدå خالفی نمونۀ ÒÇ نفاÇ Þست
 åعدæ ین قبیلÇ ÒÇ ìÏمرحلۀ نامز ÑÏ ÌÇæÏÒÇ ìÇبر åعدæ ماÇ که میدهد عمل میکند ìÇ

æبه شر Øæسی ها نیست بلکه مشرÑبه بر ÇÑ ìÏنین نامزÇین قسمت قوÇ ÑÏ .میباشد Ø
قابل   می گیریم تا جوÇناä عزیز æ خانوåÏÇ ها به موÂ äÂ ÏÇشنائی بیشتر ÇÏشته باشند.

ÇÑ Í نمی ساÏÒ بلکه تربیه Çیمانی صالÇتذکر Çست که تنها قانوæ ä تدæین äÂ جامعه 
قانوä خصوصاð قانوÌÇæÏÒÇ ä  ع قانوä می کند æ برìÇ تطبیقÇست که ÇفرÏÇ جامعه ÇÑ تاب

تربیه ÇÏ æنش Çسالمی Ç æیماندæ ìÑÇ تقوì الÇ ãÒست . حضرÊ بی بی عائشه Ñضی Çهللا 
که ÑÏ قرäÂ کریم Âمدå می گوید که خصوصاð قوÇنین جزÁÇ عنها ÑÏ موÏÑ قوÇنین Çسالمی 

 áحال æ ãÇنین حرÇگر قوÇ ÁÇجز æ ãÏمر ÒÇ می شد هیچیک áÒیمانی ناÇ تربیه ÒÇ مکه قبل
 ãسالÇ جامعبه ðالæÇ باید æ ستÇ ین صحیحÇ ند. بلیÏÑæÂ نمی äیماÇساخت  ۀ ÇÑ äیماÇ با

. Ïتطبیق کر ÇÑ äقانو ðÇبعد æ 

 : ÑÏ قانوä خانوÑÏ æ åÏÇ فقه Çسالمی Çصل Ç ÒÇ áæÇصوá نامزÇ ìÏین Çست

  : ãæÏ ìÇ åÏما 
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مهر æ قبوá هدیه  Çلف : نامزæ ìÏعدå برÇ ÌÇæÏÒÇ ìÇست ¡ خوÇندä سوÑۀ فاتحه ¡ گرفتن
 . ÌÇæÏÒÇ نیست

 ÒÇ نامزÑÇÏ ÇÑ ìÏند. نÈ : نامزäÇÏ هر کدãÇ به تنهائی حق گذشت

 ãæÏ åÏیعنی ما åÏین ماÇ : ( Êتوضیحا )هش می گویدÇخو ìÏطلب که نامز æ ÌÇæÏÒÇ
ÒÇ ãحکاÇ ìÏنامز ÑÏ Çلذ ÌÇæÏÒÇ ست نهÇطری ÒÇ یکی æ Ïتطبیق نمی شو ÌÇæÏین حق ف

ÏÑÇÏ áæعد ìÏنامز ÒÇ Ýنظر نماید. یعنی صر 

áæعد ìÇبر ÌÇæÏÒÇ äقانو ÑÏ  .نیست ÌÇæÏÒÇ ìÏینکه نامزÇ لیلÏ نیست به ÁÇجز ìÏنامز
Çما مهم ÑÏ نامزÇ ìÏین Çستکه نامزäÇÏ برìÇ یکدیگر خوÏ محرã شرعی نیستند æ باید 

.Ïشو ãÇحترÇ شریعت Ïæین مرحله حدÇ ÑÏ  

ìÏنامز ÏÑمو ÑÏ مفتی سابق مصر Ýحسنین مخلو ãماÇ  نتائج æ äÂ ìÏمی نویسد: نامز
ÌÇæÏÒÇ بر  عقد ÌÇæÏÒÇ نیست تقدیم مهر æ هدیه æ چوæ ìÑ چله æ ÑÏقت نامزÏ  ìÏلیل

Ïمی گیر ÊÑشرعی صو Øæبه شر æ áقبو æ ÈیجاÇ به ÌÇæÏÒÇ . مرحلۀ  نیست ÑÏ æ
 ìæحق مسا Ïنامز æÏ هر ìÏنامز ÇÑ åÏÇÏ مهÇÏÇ Ýمخلو ãماÇ .ندÑÇÏ ìÏنامز ìلغاÇ ÑÏ

سد: Ïختر æ پسر Ç ÑÏین مرحله محرã شرعی برìÇ یکدیگر نیستند لذÇ نباید می نوی
خلوÊ کنندÂ æنچه ÇÑ نکاÍ مباÍ می ساÏÒ نامزìÏ مباÍ نمی کندæ مسلماناä باید 

 ÇÑ.66 حفظ کنند äÂ ÒÇ æ تجاÒæ ننمایند حدÏæ خدæÇند

سر گفته شدکه نامزæ ìÏعدå برæ ÌÇæÏÒÇ ìÇ مرحلۀ شناخت æ معرفت برÏ ìÇختر æ پ
Çست به عباÏ ÊÑیگر مرحلۀ تحقیق æ بحث æ مناقشه Ç ÑÏموÒ Ñندگی بین طرفین 

 : خاتمه می یابد میباشد æ به Çین ترتیب نامزìÏ به æÏ نتیجه

Ò نامزæ ìÏ . عدæÇ áæ بستن عقدæ یا ÒÇ  ÌÇæÏÒÇ نامزÝ  ìÏ نظر کرäÏعدáæ یا صر
 ÌÇæÏÒÇÏخو ìÇبر ãÇقوهر کدÇÕنین خا ÑÇÏدن . 

  äÂ نتیجۀ æ áæعد áæÇ. 

: ãسو ìÇ åÏما 

                                                      
66  ìæفتا ¡ Ýحسنین محمد مخلو .  Êسالمیة ¡ صفحاÇ Ëبحو Æ 56- 55شرعیة . 
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 ìÏنامز ìÇ مهÇÏÇ ãبه عد åÏÇÑÇ طرفین ÒÇ گر یکیÇ : لفÇکند ب æ گرÇ خترÏگرفته  مهر ÇÑ
به ÇساÓ قیمت æقت گرفتن   Ç æگر مهر نقد نبوÏ قیمت äÂ مسترÏ کندالÇ ãÒست باشد 

äÂ Ïمی  مستر .Ïشو 

ÑÇبه مقد  ìÏقت نامزæ ÑÏ خترÏ گرÇ : È ÔÒÑÇ  شته باشدÇگذ Øشر áمنز äساما Ïمهر خو
 Ôیا تسلیم قیمت فر æ مهر ÊÏعاÇ ختر بینÏ ین حالتÇ ÑÏ فسخ کند ÇÑ ìÏنامز Ïمر æ 

äÂ ìÑÇقت خریدæ ÑÏ ÇÑ .ÏÑÇÏ 

: Çگر یکی ÒÇ طرفین ÒÇ نامزìÏ صرÝ نظر کند Ïختر Çگر مهر ÑÏ ÇÑیافت  )حاÊیتوض(
خاطر åÏÇÏ ÌÇæÏÒÇ شدå بوÌÇæÏÒÇ æ Ï  کرåÏ باشد باید به پسر مسترÏ کند ÒیرÇ مهر به

 صوÊÑ نگرفت.

 : ãÑچها ìÇ åÏما 

که برìÇ نامزÏ خوÇÑ Ï  هدÇیاÇ Ç  Áلف :Çگر پسر ÒÇ نامزìÏ صرÝ نظر کند ¡ حق مطالبه
.ÏÑÇند åÏÇÏ 

ÇÑ ست هدیه هاÇ ãÒفسخ کند¡ ال ÇÑ ìÏختر نامزÏ گرÇ : È گرÇ  ÊÑبصو æ باشد åتلف نشد
ندå باشد برìÇ پسر مسترÏ کند Ç æگر تلف شدå باشد قیمت باقی ماæÇ æلی خوÏ حقیقی 

 67بوÏ بپرæ ÑÏ  äÂ .ÏÒÇÏقت خریدìÑÇ که ÂنرÇ به ÇساÓ قیمت

 ãبنا Ïخو Èکتا ÑÏ لحمید کشکÇشیخ عبد ãلمسلمة« مرحوÇ ÉألسرÇ Áمی نویسد: » بنا
ÑÏ  æمرحلۀ نامزÏ ìÏختر æ پسر محرã یکدیگر نیستند æ نامزìÏ به ÇظهاÑ یک جمله

یعنی  نامزìÏ مسأله قانونی نیست  به یک کلمه به پایاä میرسد . Çلغاæ Á عدÒÇ áæ نطق
 ÏÑÇحاکمیت ند äÂ بر äکهبلقانو  ÑÏ نباید ÞخالÇ شنیæÑ ÑÏ æ ستÇ خالقیÇ مرÇ یک

  68شوÏ. عاæ ìÏ بدÏ äæلیل قوì نامزìÏ ملغی  حالت

 ÞخالÇ åئرÇÏ ÑÏ ìÏنامز ÒÇ áæعدÏخالقی میباشد که  بحث می شوÇ Úیک موضو æ
ÇÏ ÑÏئرå قانوæ äضعی æ  توسط Çخالæ ÔæÑ æ Þ سلوÇ ßخالقی کنترáæ می شوÏ نه

 ÒÇ áæعد ìÇطرفینبر Ïنز ìلیل قوÏ باید ìÏنامز  ÑÏ Ýطر æÏ هر æباشد Ýیا یکطر
ÒÇ áæنا عد áæعد ÑÏ æ ندÑÇÏ ÇÑ ìæحق مسا ìÏعقد مز ÒÇ بعد Þمثلیکه طال ìÏنامز

                                                      
67  Êلموحد ¡ صفحاÇ لشخصیةÇ áÇالحوÇ äقانو Úæ48-47. مشر. 
68 Ç ¡ ãæÏ طبع ¡ ãسالÇ ÑÏ åÏÇخانو ¡ ìÏ2002مریکا ¡. فضل غنی مجد  Êصفحا ã29-30.  
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نامزìÏ عیب برÏ ìÇختر æ  وæ ä محکمه ÑÏ میاä نیست æ عدáæله قاننکاÇ Íست مسأ
 پسر نمی باشد.

æ لغاÇ فغانیÇ ìÇ جامعه ÑÏ  ÇÑ ختر صدمۀ بیشترÏ æ ستÇ گÑعیب بز ìÏنامز ÒÇ áæعد
می بیند. یکی ÒÇ علت هاì شرÇ äÂ ÑÏ ãستکه Ñ æ ÔæÑ ÑÏسم ÇæÑ æجهاÇ ìفغانی Ïختر 

 ìها ìÏÇÒÂ ìÏمرحلۀ نامز ÑÏ پسر æ شته باشندÇمید ÇÑ مرحلۀ بیشتر ÒÇ بفکر بعد æ
 یعت Ç ÑÏ ÇÑین مرحله حفظ کنند ÇلغاìنامزìÏ نمی باشندÇ æگر پسر Ï æختر حدÏæ شر

ید Çست خانوåÏÇ هاÇ ìفغانستاä نامزìÏ عیب æ شرã برÏ ìÇختر æ پسر نمی باشد Ç æم
ÒÇ áæیر عدÒ نکنند Èپسر حسا æ خترÏ ìÇبه لکه بد نامی بر ÇÑ ìÏمرحله نامز ìÏنامز Ç

Çلغاì نامزÇÑ ìÏ به Ïلیل  عدۀ شناسائی æ مطالعه برÇ ìÇنتخاÈ شریک Òندگی Çست .
ÌÇæÏÒÇ äقانو ÑÏ ماÇ ¡می کنند ÏÑ ستÇ åعدæ ینکه مخالف بهÇ  یعنی ãعقد ملز ìÏنامز

الÒمی æ قابل ÇجرÁÇ نیست æ به Çین نوæ Úعدæ åجایب æ حقوÞ برìÇ طرفین Çæجب نمی 
هیچ طرÝ محکوã شناخته نشدæ å عقوبت مالی æ  نامزìÏعدÒÇ áæ  گرÑÏ æ ÏÏ نتیجۀ

ìمعنو äمیا ÑÏ نیست . 

 نامزدی و نتائج قانونی آن : الغای
æ Ýقیمتی عر ìۀ پسر هدیه هاÏÇخانو ìÏشب نامز ÑÏ ست کهÇ ÌÇæÑ  æبا  ÊÇهرÇجو 

ÇÑ ÔÒÑÇ .Ïتقدیم میشو ìÏقت نامزæ ÑÏ بعض مناطق مهر نیز ÑÏ æختر میدهندÏ ìÇبر 
Âمدå که Çگر Ïختر نامزÇÑ ìÏ فسخ میکند باید هدیه ها ÑÏ  ÇÑ قانوæ ÌÇæÏÒÇ ä کتب فقه
به هدäÏÇÏ  ÌÇæÏÒÇ Ý هدیه ÑÏ شب نامزìÏ به Ïلیل Çینکه  به خانوåÏÇ پسر مسترÏ کند

 ÌÇæÏÒÇ تحقق نمی یابد.  نامزÑÏ   ÒÇ ìÏ حالت عدáæ که Çست 

: È . ìنقد ìÇ هدیه ÜÜ لفÇ : ستÇ Úنو æÏ هدیه هدیه ìÇ . جنسی 

برìÇ خانوÏÇۀ Ïختر  که äÂ ÑÏ شرینی بوÏ ه نقدì عموما æ ÑÏقت فرستاäÏ  ظرÝهدی
Ïیگر که عباÒÇ ÊÑ جوÇهرÇ ÊÇست مانند پوá نقد می باشد.  Áی شوÇ .ÏهدÇیافرستاåÏ م

ìلغاÇ ÊÑصو ÑÏ هدیه ها باید Úین نوÇ  ماÇ .Ïشو Ïپسر مستر ìÇ åÏÇخانو ìÇبر ìÏنامز
مثل لباÓ که پوشیدå شدæ å یا غذÁÇ که خوåÏÑ شدå قابل ÇسترÏÇÏ هدیه هاì جنسی 

هدÇیاÁ که خانوÏÇۀ Ïختر تقدیم می کند æ هم مصاÝÑ که ÑÏ شب ÑÏÇ موÏÑ  نیست . 
شرینی خوìÑ می شوÏ قوÇنین ÇفغانستاÑÏ ä موäÂ ÏÑ سکوÊ کرÇ åÏست æ مسأله 

) یاÏ شدå بناã (تعویضی جبرäÇ خساåÑ مالی ÏÇ æبی æ معنوì که ÏÇ ÑÏبیاÊ قانوä شرع
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ÑÏ گیÏÇنین خانوÇقو ÑÏ یم لÑÇند ÛÇسر ÇÑ ìچیز äفغانستاÇ ÏÑین موÇ ÑÏ ستÇ ãÒال Çذ
ÇÏ æخل قانوä خانوåÏÇ  نظریاÁÇÑÂ æ Ê فقهاÁ برÑسی شوÏ تا موضوÚ تعویض æÑشن 

Ïشو. 

 تعویض یا جبران خساره :
باین  ساÏÑÇÏ (åÑ¡مزìÏ تعویض (جبرäÇ خÑÏ قوÇنین Ï ÌÇæÏÒÇیانت عیسوì عدÒÇ áæ نا

یا طرÝ  که بطرæÏ ÝمیغاÁ می کند باید ÑÏ مقابل ضرÑ معنی که طرÝ که نامزÇ ÇÑ ìÏل
Ñسیدå جبرäÇ خساåÑ بپرÏÒÇÏ به Ïلیل Çینکه Ï ÑÏین عیسویت عقدÌÇæÏÒÇ ¡ عقد  مقابل 

 Ïینی Çست Ñ æجاÇ áلدین ÂنرÇ بسته می کنند.

 äگر قانوÇشخصیه áÇحوÇ غیر مسلمانäل ا æ مصر ÑÏ مطالعه äبناÏمالحظه می   شو
Ç æلغاì نامزÇ ÑÏ ìÏین قوÇنین Çلغاì نامزìÏ کاÑ مشکل  æ موÇنع ÒیاÏÑÇÏ Ï شوÏ که  

باین  æ فقهاÁ گذÇ  äÇÑÇحوáÇ شخصیه Çسالمی قانوÇ äما قانوåÏ ÑÏ69  æä ماåÏ میباشد.
نظریه مخالفت ÑÇÏند æ صرÝ نظر کرÒÇ äÏ نامزÇÑ ìÏ حق هر æÏ نامزÏ می ÇÏنندÇ æین 

 موضوÇÑ Ú به قانوÑÇ äتباØ نمی Ïهند.

 ÑÏشخصیه áÇحوÇ äقانو  Áلیل فقهاÏ æ ÏÑÇÏ ÒÇجو ìÏنامز ÒÇ áæعد  ìÇبرáæمی   عد
Çکرã صلی  Çین Çست :حضرÊ عبدÇهللا بن عمر Ñضی Çهللا عنه ÇæÑیت می کند ÑسوÑæÂ áند

یبیع بعضکم علی بیع بعض ¡ æ ال یخطب Çلرجل علی خطبة ال äÃ « فرموÏند:  Çهللا علیه
باالì فرÔæ یکدیگر نفرæشید æ  » .طبÃخیه حتی یترÇ ßلخاطب قبله æÃ یأäÐ له Çلخا

 åÒجاÇ æÇ ìÇیا بر æ نکند ßتر ÇÑ Ïخو Ïنامز æÇ تا ÇÑ Ïخو ÑÏÇبر Ïشما نامز ÒÇ یکی
که Çگر یک مسلماä یک متاÇÑ Ú به فرÔæ می  ه عباÏ ÊÑیگرب .طلبگاìÑ نکنیدندهد

 ÑÇشد تا خریدæبفر äÂ áبد ÑÏ ÇÑ Ïخو Úیگر کوشش نکند که متاÏ äساند مسلماÑ
 ìÑیگر به طلب گاÏ لغو نکند شخص ÇÑ Ïخو ìÏنامز Ïتا مر  äهمچنا æ Ïنشو Ýمنصر

Ïæختر نرÏ äÂ.  

.  ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم برìÇ حتی یترÇ ßلخاطب قبله æÃ یأäÐ له Çلخاطب .....
 .ی عدÒÇ áæ نامزÇÑ ìÏ بدäæ سبب می Ïهد نامزÏ حق ترß کرäÏ نامزÏ یعن

                                                      
 .108تا 103فحاÊ . قانوÇ äألحوÇ áÇلشخصیة لغیر Çلمسلمین فی مصر æ لبناä ¡ ص 69
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. علماì مذهب حنبلی باین Çست  قوæ á نظر فقهاì حنبلی ìÃÑ ترجیح Ç ÑÏین مسأله
 ÇÏشتن به نامزÏ سبب باشد æ کرÇهیتÏلیل æکه عدÒÇ áæ نامزìÏ باید به عقیدÇ åند

ÈسباÇ ÒÇ یکی äÂ  بی جهل  بهÇ خترÏ با ÇÑ Ïخو ìÏعلی نامز Êینکه حضرÇ لیلÏ ست بهÇ
æ عدáæ بصوÊÑ عاã  علت æ سبب Ðکر نشدÑÏ  å حدیث شریف  . لغو نموÏسبب کرÇهیت 

 عدáæ .باین معنی که برìÇ لغاì نامزìÏ سبب Ï æلیل ضرÊÑæ نیست Çست  یافتهÐکر 
 ìÏنامز ÒÇ æ Ïفر ÞخالÇ به ØتباÑÇ  . ÏÑÇÏ شخصیه مملکتجامعه áÇحوÇ äقانو ÑÏ  äÏÑÇ 

Âمدå: نامزäÇÏ ( Ïختر æ پسر) هر کدãÇ مستقالنه حق  ÑÏ  äÂ ماìÇ åÏ چهاãÑهاشمی 
ÑÇÏ ÇÑ ìÏنامز ÒÇ áæد.نعد 

  پرÇÏخته شدÇ åست : برÏ ìÇختر ÒÇ طرÝ مرÏ حکم پوæ á هدیه æ مهر که 

Çگر ÒÇ طرÝ مرÏ برÏ ìÇختر مهر æ ÑÏقت نامزåÏÇÏ ìÏ شدå باشدچه Çلف : حکم پوá نقد : 
Çگر : که  Âمدåمهر نقد باشد æ یا غیر نقد æ ÑÏقت عدæ áæ یا æفاÊ مرÑÏ Ï مذهب حنفی 

مهر نقد بوåÏ باشد مسترÏ می شوÏ یعنی برìÇ مرÏ بر می گرÇ æ ÏÏگر جنس بوåÏ باشد 
.Ïمی شو åنیدÇÏبر گر äÂ Öباشد عو åتلف شد æ70  هبÇمذ äماماÇ حنفی ها ìÃÑ ینÇ با

 äچو æÏخته می شوÇÏپر Íقت نکاæ ÑÏ ستکه مهرÇ ینÇ äلیل شاÏ æ ندÑÇند ÞتفاÇ یگرÏ
تقدیم شدå باشد الÇ ãÒست  æ ÑÏقت نامزìÏنامزìÏ عقد ÌÇæÏÒÇ نیست Ç æگر مهر

.Ïگیر ÊÑینکه عقد صوÇ حفظ کنند تا ÇنرÂ خترÏ ۀÏÇخانو 

اشد Ç ÑÏین حالت حق بة Ç . ÏÑÇÏ ÇÑگر عدÒÇ áæ طرÝ مرÏ بÈ : حکم هدیه : هدیه حکم Çله
ÇÑ مسترÏ  باشد باید هدیه ÇÑ مطالبه کند ¡ Çما Çگر عدÒÇ áæ جانب Ïختر ندÏÑÇ هدیه

 ÑÏ æ71 حکم مسترÏ کرäÏ هدیه عرæ Ý شرØ قابل ÇعتباÇ Ñست .کند

  ìÇ åÏما ÑÏ65  äÏÑÇ شخیصه مملکت áÇحوÇ äهاشمی  قانو:åمدÂ هدیه ÏÑمو ÑÏ  ÁشیاÇ
 ãبنا åشد åÏÇÏ یگرÏ یک جانب به جانب Ýطر ÒÇ هدیه Ñلهبة«که بطوÇ « æ Ïمی شو Ïیا

 .Ïمی شو ÁÇجرÇ هبه ãحکاÇ äÂ ìلهبة باالÇ ÏÑمو ÑÏ عربی ÊÇÑماÇ لتæÏ äقانو ÑÏ åمدÂ :
 ÏÑÇÏ ÒÇجو : åمدÂ äهمچنا æ ÏÏبر نمی گر äÂ لهبة به صاحبÇ ند کهÑÇÏ ÞتفاÇ با هم Áفقها

                                                      
 .Õ ¡36  110ماÉÏ . صافی ¡ ÇلتعلیقاÇ Êلمرضیة ¡  70
71  Êæلعلمیة ¡ بیرÇ لکتبÇÑÇÏ ¡ لکبیرÇ  ÍلشرÇ لدسوقی علیÇ لدسوقی ¡ محمد عرفة ¡ حاشیةÇ .1417 

 Õ ¡ ì11هجر. 
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اÒ گشتاندÇ äلهبة به Ñضایت جانبین . باÒگشتاندÇ äلهبة باعث عدÑ æ ÊæÇجوÚ یعنی ب
.ÏÑÇند ÒÇپس شرعا جو Ï72کینه می شو  

برìÇ توضیح بیشتر ÒÇ قانوä هدیه æ حکم فقهی äÂ الÏ ãÒیدå می شوÏ تا ÑÏ موÇ ÏÑلهبة 
شوÏ. فقهاÁ باین نظر Çند که هدیه جوÒÇ ندÏÑÇ باåÏÇÏ Ò شوæ Ï  تقدیممعلوماÇ ÊبتدÇئی 

 ÒÇ73 حکم Çلهبة . Çند گرفته ÇÑ حکم هدیه

به قبوÇ æ áیجاÈ بین Ïهندæ å گیرندå صوÇ ÊÑست که  یا معامله Çلهبة عباÒÇ ÊÑ عقد
می گیرÇ ÒÇ æ Ïعماá تصرÇ Ýست باین معنی که Ïهندå برìÇ گیرندå حق ملکیت æ حق 

 åÏستفاÇنÂ ìمعنو Øشر åگیرند ìÇبر åهندÏ ستÇ ممکن æمیدهد Çلیکن ر ÏÑÇبگذ ÇÑ
 ãسو æ åگیرند æ åهندÏ : ستÇ ãÒال Øلهبة سه شرÇ ÑÏ .نمی باشد Öعو æ áهدیه قابل بد

  74که Ïهندå صاحب Âنچه می Ïهد باشد.

نی ملکیت یعنی صاحب شدÇ äلهبة æ صدقه æ هدیه معنی متقاÑÇÏ ÈÑند æ همه به مع
 75. عوÖ میباشد قابلÇست  æغیر 

ÑÏ موضوÚ هدیه æ  1933جوä  13تاÑیخ ÑÏ مصر به » طنطا« محکمۀ ÇبتدÇئی شرعی 
ÇسترÇ äÂ ÏÇÏین حکم ÇÑ صاÑÏ نموÂ : Ïنچه پسر برÏ ìÇختر هدیه åÏÇÏ باشد Çگر بناã مهر 
نباشد هدیه گفته می شوÑÏ æ Ï تطبیق äÂ حکم هدیه قابل ÇجرÁÇ می باشد. هدیه ÑÏ حکم 

äÂ بخشش ÜÜ تحفه Ç ÜÜست. بخشش æ تحفه حق کسی Çست که برÇیش عطاÁ شدæ å معنی 
Ç76   ÒÇست æ کسیکه ÂنرÇ گرفته حق ملکیت æ خرید æ فرÂ ÔæنرÇ نیز میدÇشته باشد.

 بین Ñفتن هدیه Ç æستعماäÂ á مانع æÏباÇ äÂ äÏÇÏ åÑست .

Òگشت نیست یعنی نتیجه : ÒÇ نظریاÁÇÑÂ æ Ê فقهاÁ باین نتیجه میرسیم که هدیه قابل با
 Òبا Ïبه مر ìÏنامز ÒÇ áæحالت عد ÑÏ باشد åÏÇÏ خترÏ ìÇبر ìÏقت نامزæ ÑÏ Ïنچه مرÂ

.Ïنمی شو åگشتاند 

                                                      
. ÏکتوÑ علی ÇبوÇلبصل ¡ ÇلرجوÚ فی Çلهبة فی Çلفقه Çإلسالمی  72
¡www.alukah.net/sharia/0/98047/ , and also : Fatwa.islmweb.net 

73 Õ ¡ مرجع äلسید سابق ¡ هماÇ .27. 
 Ç .7/26/1997  www.nablsi.comلدکتوÑ محمد ÇÑتب Çلنابلسی  ¡  74
75  .www.djelfa.info 
76  Õ ¡  áæÇ فقهی ¡ جلد ìها Çفتو æ ینیÏ ìبحث ها ¡ ìÏ383. فضل غنی مجد. 

http://www.nablsi.com/
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Çما ÒÇ هدیه ها مثل طال æ جوÇهرÊÇ قیمتی æ ÑÏقت عدáæ نامزìÏ ¡ ممکن طرÝ مقابل 
قانوä هدیه بوæ Ï برìÇ حل ÑÏ äÂ عرåÇÑ Ý حل نیست æ لیکن Â ÑÏنها ÏÇعا کند که همه 

._Ïمی شو Ïیعنی مستر _ ÏÑÇÏ ÇÑ گر ضمن مهر باشد حکم مهرÇ ÊÇهرÇکه جو åکر شدÐ 

ÏÑÇæ ممکن Çست عدÒÇ áæ نامزìÏ بیک طرÝ ضرÑ » : جبرäÇ خساåÑ « مسأله تعویض 
معنوì . مثاá ضرÑ ماìÏ : ممکن Ïختر æظیفه خوÇÑ Ï نظر  کند چه ضرÑ ماìÏ باشد یا

æ یا Çینکه خانوÏ ìÇ åÏÇختر جهاÏ Òختر ÇÑ خریدå به خوÇهش مرÏ ÒÇ Ïست åÏÇÏ باشد 
 åÏکر ÏیاÒ ÝÑمصا ìÏنامز äعالÇ æ äÏÇÏ قت شرینæ ÑÏ خترÏ ìÇ åÏÇیا خانو æباشند

 باشند.

 : ìمعنو Ñضر áختر صدمه به مثاÏ Êعز æ ãباشد نا åسیدÑ نا äسخنا æÇ حق ÑÏ Ïمر æ
Ï æختر با نامزÏ خوÏ  خصوصاÇ ðگر مدÊ نامزìÏ طوالنی بوåÏ باشدگفته باشد¡اسب من

 بیرÒÇ äæ خانه Ñفته باشد æ مرÂ ãÏنها Ï ÇÑیدå باشند.

دæ  å سبب äÂ ممکن عدÑÏ ã کتب قدیم ÑÏ æ قوÇنین گذشته Ç ÑÏین موÏÑ چیزì نیآم
 ÊÑæضر Ñبسیا ãÏندگی مرÒ æ Ïبو åکوتا Ñبسیا ìÏنامز Êینکه مدÇ لیلÏ باشد به

کرÏند æ بیرÑ äæفتن  پسر Ï æختر محدÏæ  پیچیدå نبوÒ æ Ïناä بیرÒÇ äæ منزá کاÑ نمی
Ïندگی بوÒ ÔæÑ عمومی Ñندگی بطوÒ ãÏمر Ïخالقی بوÇ æ سالمیÇ  ÒæمرÇ لیکن

Òندگی صوæ ÊÑ شکل Ïیگر æ ÏÑÇÏ ضرÑ معنوÑÏ ì پهلوì ضرÑ ماìÏ بسیاÑ بزÑگ 
همه  مزæ ìÏ ماندä عکس ها ÑÏ فیسبوÇßست مثال عکسهاì مشترæ ß فلم هاì نا

رÏ ìÇختر Çست æ باید قانوÇ äین مشکل ÇÑ حل æ فصل کند æ سبب ضرÑ معنوì ب
متأسفانه ÑÏ قوÇنین خانوÑÏ åÏÇ کشوÑ هاÇ ìسالمی æ خصوصاÇ ðفغانستاÇ äین مسائل 

 بحث نشدÇ åست .

ìÏنامز ÒÇ áæنتیجۀ عد ÑÏ که ìمعنو æ ìÏما Ñضر ÏÑمو ÑÏ معاصر ìپیش می  فقها
 شوÏ نظریاÊ متفاÑÇÏ Êæند.

: áæÇ ì ÃÑ 

1.  ÒÇجو æ ¡ ÏÑÇÏ ÒÇشرعا جو ìÏنامز ÒÇ áæعد äÏبو äÂ.ستÇ Ñمنافی ضمانت ضر 



 88ازدواج و تربیھ در فکر معاصر اسالمی/

2.  ìÏنامز ÒÇ کسیکه æ ستÇ عقد ìÇبر åعدæ نیست بلکه ÌÇæÏÒÇ عقد ìÏنامز
Ç ÑÏ æستفاÒÇ åÏ حق تعویض می گذÒÇ ÏÑ حق قانونی خوÇ ÏستفاåÏ می کند

 77.نیست 

 78تعویض باشد. عدÒÇ áæ نامزìÏ تجاÒæ به حق طرÝ مقابل نیست که الãÒ به .3

4.  ÇÑ æÇ ستÇ ختر ممکنÏ ìÇبر ( åÑخسا ) تعویض äÏÇÏ ساختن پسر به Ñمجبو
ÑÇÏÇæ به ÌÇæÏÒÇ کند Ç ÑÏ æین حالت Ñکن مهم ÑÇ ÒÇکاÌÇæÏÒÇ ä که Ñضایت Çست 

.Ïæبین میر ÒÇ79  

: ãæÏ ìÃÑ 

 تعویض مطلقاÇ ðست Ç æین ìÃÑ شیخ محموÏ شلتوÇ Êست.

عمل نه ضرÑ Ñساندæ ä نه قبوá ضرÑ. یعنی » ال ضرæ Ñ ال ضرÑÇ « قاعدìÇ å فقهی
 æ Ñبه ضر Ïکر äساندÑ Ñضر ÏÏÑÇند ÒÇین ما ¡ یعنی شرعا جوÏ Ñ  که ìÇیک نفر بر

Ç æین حدیث Ç ÇÑبن ماجه Ç æلدÑÇقطنی ÏæیگرÇ ÒÇ äÇبی نفر Ïیگر ضرÑ برساند
تعالی عنهم Ç åÏÑæÂند Ç æماã  سعید Ç æبن عباæ Ó عباÉÏ بن Çلصامت Ñضی Çهللا

 80ثبت کرÇ åÏست.ÂنرÇ مالک Ç ÑÏلموطأ 

 ÏÑÇÏ ألشقر نظرÇ بنÇ صحیح نیست مگر تعویض åÇÑ Ñشتن ضرÇÏبر æ äÇجبر ìÇکه بر
  81مالی ( جبرäÇ خساÑۀ مالی ).

مرÏ برÏ ìÇختر ÑÏ عدæ ãفاÁ به æعدìÇ å خوÏ ضرÑ می Ñساند Ç ÑÏ æین حالت  
 æ ÑÇست.تعویض به مقدÇ Ñۀ ضرÒÇندÇ82  

تعویض ÒÇ ضرÑ ماÇ ìÏست نه ÑÏ:  ÒÇ همین موÇ ÏÑماã شیخ محمد Çبو Òهرå می گوید
ìمعنو Ñ83.ضر 

                                                      
77  ¡ ìÑلسوÇ لشخصیةÇ áÇألحوÇ äقانو Íلصابونی : شرÇ .1/47. 
 . Çلصابونی ¡ هماä مرجع . 78
79  Õ ¡ لسنةÇ æ ÈلکتاÇ Áفی ضو ÌÇæلزÇ ãحکاÃ :ألشقرÇ .78. 
80  Õ ¡ مشقÏ ¡ ãæÏ لفقهیة ¡ طبعÇ عدÇلقوÇ Íقا ¡ شرÑلزÇ حمدÇ 165. مصطفی. 
81  Õ ¡ فقهیة ÊÇمستجد ( البنÇ ) ألشقرÇ .397. 
 .55/4قرÇفی ¡ Çحمد بن ÑÏÇیس ¡ ÇلفرÇ ÑÇÏ ¡ Þæلکتب Çلعلمیة. Çل 82
83 Õ لعربیÇ لفکرÇ ÑÇÏ ¡ åÑثاÂ æ ÌÇæلزÇ فی عقد ÊÇیس ¡ محاضرÑÏÇ محمد بن åهرÒ بوÇ .74 . 
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 ì سه شرÇÑ Ø می ÏÑæÂ:وعالمه مصطفی Çلسباعی برìÇ ضرÑ ماæ ìÏ معن

 ثابت باشد که سبب عدÏ áæختر نیست. .1

2.  ìمعنو æ ìÏما Ñختر ضرÏ ìÇبر áæمسائل جثابت باشد که عد ÒÇ نسی غیر
 Ñسانیدå باشد.

3.  åÏکر ÛبالÇ خترÏ ìÇبر ÇÑ Ïتصمیم خو æ شته باشدÇÏ ÌÇæÏÒÇ ìÇتصمیم بر Ïمر
 84باشد.

ÒÇ مطالعۀ نظریاÊ موÇفق æ مخالف ÒÇ تعویض ÇینطوÑ نتیجه گیرì می شوÏ که 
 Ç85کثریت باین نظر Çند که ÑÏ حالت عدÒÇ áæ نامزìÏ تعویض نیست.

 اÐ Øیل خالصه کرÏ:میتوäÇ نظریاÁÇÑÂ æ Ê فقهاÇÑ Á به نق

 نامزìÏ خوÇهش مرäÒ ÒÇ Ï برÇ ÌÇæÏÒÇ ìÇست. •

•  ãغیر ملز æ åیک عمل مستحب یعنی پسندید ìÏنامز ÜÜ ìÑجباÇ می یاÇلزÇ ÜÜ به
 Ç ÌÇæÏÒÇست.

•  æ ستÇ ÒÇجو ìÏنامز ÒÇ áæما عدÇ.ÏÑÇÏ هیتÇلیل کرÏ äæبد 

ÑÏ صوÊÑ عدÒÇ áæ نامزìÏ ¡ مهر æ پوá نقد که برÏ ìÇختر åÏÇÏ شدÇ åست  •
 åÏÇÏ تسلیم Ïبه مر åÑباæÏ می.Ïشو 

 حکم هبه ÏÑÇÏ ÇÑ . هدیه •

 جوÇهرÊÇ تحت حکم عرÝ می Âید. •

ÑÏF صوÑتیکه Ïختر ÒÇ نامزìÏ عدáæ نماید تعویض ماæ ìÏ معنوì نیست. •

86 

ه گذشته بسیاÒ ÑیاÇ Ïست æ بت بمشکالÊ که عدáæ نامزÇ ìÏمرÒæ بجا می گذÏÑÇ  نس
نتیجۀ  ÑÏ ÑÏ موÏÑ تعویض ÇÑ فقهاÁ عصر هاì گذشتهنظریه  کمیته تدæین قوÇنین

تحقیقی æ نقدì نمایند æ به نظریه ÁÇÑÂ æ فقهاì معاصر عدÒÇ áæ نامزìÏ بحث جامع 
ÇیرÒ شته باشندÇÏ ین مسأله توجهÇ ÑÏ  Áبعض فقها åÏبحث کر ÇÑ Úین موضوÇ معاصر

                                                      
 . Çلصابونی ¡ هماä مرجع . 84
 ÇÑÇÏ .www.aliftaa.joإلفتاÇ ¡ Áثر Çلعدáæ عن Çلخطبة ¡ 85
86  .fatwa.com/library/book/15/256-https://www.islamic 

Figh.islammessage.com 
www.startimes.com 

https://azimar.bolgspot.com 

https://www.islamic-fatwa.com/library/book/15/256
http://www.startimes.com/
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æعیت تعویض ( جبرäÇ خساåÑ ) ÇÑ به ÇثباÑ ÊسانیدÇ åند Ï æلیل شاä هماæ ä مشرÇند
حدیث مباßÑ : ال ضرæ Ñال ضرÑÇ ¡ که قبال åÏÑæÂ شد میباشد. قانوä مصر حکم به 
 äسیدÑ Ñیعنی خطأ که سبب ضر äÏمسئولیت مقصر بو ÇÑ تعویض æتعویض می کند

   87به Ïیگرì شدÇ åست می ÇÏنند.

 åÏما ÑÏ149 Ç äقانوÃ شخصیه áÇتعویضحو Úموضو ÑÏ äفغانستاÇ هل تشیع  : åمدÂ
äÇÏنامز ÒÇ گر یکیÇ موجه¡به تشخیص Ñبا عذ æ لیل قانونیÏ äæبد ÇÑ ìÏنامز ÏÇÏÑÇقر¡

 Úقوæ ÏعتماÇ می باشدکه جانب مقابل به ìÑæضر ÌÑقاضی ¡ فسخ کند ضامن مخا
 ÌÇæÏÒÇ متحمل شدÇ åست.

مهم Çست فوÇ ÞلعاåÏ مسأله ìÇ تعویض ÑÏ قانوæ ÌÇæÏÒÇ ä خانوÑÏ åÏÇ عصر حاضر 
æ توجه بیشتر äقانو ÒÇ ÇÑäناÇÏ هدتاÇتلف  می خو ìÏنامز  áæعد ÒÇ حق طرفین بعد

 åÏÇستکه خانوÇ ینÇ ین مشکلÇ یگرÏ حل åÇÑ .Ïبیجا ها نشو ÝÑمصا ìÏمرحلۀ نامز ÑÏ
مرحلۀ مطالعه æ برÑسی برÇ ìÇنتخاÈ شریک  مزìÏ ¡نکنند æ قبوá کنند که مرحلۀ نا

ÒÑÇÏ ختر یا پسر حقÏ کنند که áقبو æ ستÇ ندگیÒÇ Ï  لیل که باشدÏ به هر ìÏنامز
ÑبگذÏ  æ ها åÏÇخانو ìها ìÏÇÒÂ پسر æ خترÏ ینکهÇ لیلÏ به ÇÑ ین مرحلهÇ کوشش نکنند

æ  د برæند هر جا که میخوÇهنپیشتر ÇÏشته باشند æ بتوÇنند با هم خلوÊ کنند æ به 
 ðÇظاهر ìÏمرحلۀ نامز ÑÏ بیشتر ìÏÇÒÂ ست یافتن بهÏ یعنی Ñین منظوÇ ìÇبر æ ÈیجاÇ

نامزÑÏ ÇÑ ìÏ جمع بسیاÑ ت س. ممکن ÑÇÇندگذمی قبوÑÏ ÇÑ á حضوÑ شاهدäÇ به نمایش 
 æ خترÏ نند کهÇبد äستاæÏ æ ما بشرطیکه همسایه هاÇ æ Ïکر ÑÇبرگز åÏÇخانو ÒÇ کوچک

Ç Ïیگر پسر با هم نامزÏ جانب ÒÇ æ ندÑæتشریف نیآ ìÑیگر به طلبگاÏ ÕشخاÇ ند تا
ÔÇ äمدÂ لیلÏ یدÂ ختر میÏ áمانیکه پسر به منزÒ ÇÑ .نندÇبد ÈÑقاÇ æ همسایه ها   æ

برìÇ تعویض Ï åÇÑیگر Ç äÂست که æ ÑÏقت شرینی æ äÏÇÏ برگزìÑÇ محفل شرØ گذÇشته 
 ق تعویض ÏÑÇÏ ÇÑ. شوÏ که ÑÏ صوÊÑ عدÒÇ áæ نامزÒÇ ìÏ جانب پسر Ïختر ح

برìÇ عقد نکاÍ بین Ïختر æ پسر æ موÇفقۀ خانوåÏÇ ها  بعد ÒÇ مرحلۀ نامزæ ìÏ توÇفق
 Ïخو ìÇبر Õنین خاÇصفحۀ جدید قو æ Ïمی شو ÒغاÂ جیتæÒ ندگیÒ ÑÏ فصل جدید

 .ÑÏ فصل بعدäÂ ìæÑ ì بحث می شوÏÑÇÏÏ که 

                                                      
87  Õ ¡ لثالثÇ ÁلجزÇ ¡ إلسالمیÇ لفقهÇ لوجیز فیÇ ¡ لزحیلیÇ هبةæ ÑلدکتوÇ .25. 
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 چهارمفصل 

  عقد نکاح  

مرحلۀ نامزÏ  ìÏختر æ پسر باین نتیجه  جریاÏ äقیق ÑÏ ۀبعد ÒÇ برÑسی æ مطالع
حاضر æ عقد Ç ÇÑمضاæ Á شاä  ه ÑÏ مجلس عقد نکاÍ با خانوæÏ æ åÏÇستاäمیرسند ک

 ãنا ÌÇæÏÒÇ ìÇسمی برÑ äÏقانونی بوæ ÈنتخاÇ تکمیل ÇنرÂ.نمایند 

Çست که با عقد æ شرØæ خاÕ شرÚæ می شوÒ ÑÏ  æ ÏندگیæÒجیت ÂغاÒ مرحلۀ جدید
وäÂ ÏÑ صحبت خوÇهیم کرÂ Ïنچه قبال بین Ïختر æ پسر حرمت ÇÏشت ÂنرÒÇ Ç عقد که ÑÏ م

Çهمیت فوÇ Þلعاæ ÏÑÇÏ åÏ بناã  رهنگ Çسالمیبین بر می ÏÑÇÏ . عقد ÑÏ ÌÇæÏÒÇ ف
Çجتماعی  هاì قرÏÇÏ ÑÇ عقد مثل پیماä  .یعنی پیماä محکم یاÏ شدå » میثاÞ غلیظ «

æلغو نیست که بز ìÏتجدید ن äÂ ÏÇمو ÑÏ یا æ æ áقبو æ ÈیجاÇ قتæ ÑÏ Çلذ Ïظر شو
ما قبل ÑÏ æ مرحلۀ ÇÑ بدÇ äæکرæ åÇ فشاÑ گرفته ÇمضاÁ عقد طرفین باید تصمیم نهائی 

 æ عاقالنه ÑÏستشاÇ äنتخاÈ کرåÏ باشند æ صحیح  بحث æ تحقیق عقد Ïختر æ پسر 
 åÏبو æ åفهمید ÇÑ ندگیÒ Êمشکال æ  åÇÑ ÑÏ  باشندحل åسیدÑ فقÇبه تو äÂ. 

ریعت Çسالمی عقد ÌÇæÏÒÇ  تنها یک Çمر æ موضوÏ Úنیوì نبوåÏ بلکه ÇÑبطه ÑÏ æ ش
 Ñمنظو ÒÇ. ستÇ مستحکمتر æ نیا قویترÏ با äÂ بطۀÇÑ ماÇ ÏÑÇÏ نیز ÊخرÂ عالقه به
Çسالمی ÌÇæÏÒÇ طاعت æ نزÏیکی به خدæÇند Ñ æکن ÑÇ ÒÇکاÏ äین به حساÈ می Âید که 

طه Çجتماعی بوجوÏ می Âید æ نسل بشرì بوÇسطۀ äÂ کرÇمت æ عزÇ Êنساä حفظ ÇÑ æب
Çمنیت Òندگی  اÇÏÇمه می یابد . عقد مانند قلعۀ مستحکم Çست که ÇنساÇÏ ÑÏ äخل äÂ ب

Øسقو ÒÇ ìجامعۀ بشر æ یه  می نمایدæها ÑÏ.Ï88حفظ می شو 

ÑÏ موÑÇ ÏÑتباÌÇæÏÒÇ Ø به  مسائل معنوæÑ æ ìحانی æ تزکیه نفس  که ÒÇ مقاصد Ïین 
Ç ãماÇ ستÇ ãسالÇ تحقق می äÂ حت قلب بهÇÑ نچهÂ :می گوید ÁحیاÇ ÑÏ هللاÇ حمهÑ لیÇلغز

                                                      
88 ÖلریاÇ ¡ ãلسالÇ ÑÇÏ مکتبة ¡  äÂلقرÇ الجتماعیة فیÇ ÊلعالقاÇ ¡ لجاللیÇ لحمدÇ هللاÇ1415 . عبد 

ìهجر  ¡ Ê46-45صفحا. 
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 äÏکر ìÒبا æ ختنÇندÇ نظر æ گیÏÇمجلس خانو ÒÇ ÊÑعبا ÏÏمی گر åÒنفس تا æ با  یابد)
ÇÑÂ æمش نفسانی ÂثاÑ عظیم Çست æ مجالس خانوÏÇگی تقوæ ì عباÇ ÊÏست همسر ) 

 ÁÇÏÇ ÇÑ Ïجایب خوæ صالح که äنساÇ تزکیه نفس ÑÏ.89میکند تحقق می یابد 

)  Ç)187لبقرÉ :» هن لباÓ لکم Ã æنتم لباÓ لهن « عالمه سید قطب ÑÏ تفسیر Âیۀ مباÑکۀ 
 äشوهر که یکدیگر شاæ äÒ بطه بینÇÑ äهمچنا æ ستÇ قایتæ æ ستر Óمی نویسد: لبا

حقیقت ÇنساÇÑ ä بصفت یک موجوÇæ Ïقعی می شناسد¡  ÑÏد Ç æسالã نÇÑ می پوشان
سید قطب باین معنی Ï90  æ ÌÇæÏÒÇست ÇÑ ÔÇ گرفته ÇÑ æÇ مدÌÑÇ عالی می Ñساند.

æÒجیت æ ÇÑسیلۀ æ ÒÇسائل ÑÇتقاÁ نفس Çنساä به مدÌÑÇ عالی می ÇÏند æ به معنی Ïیگر 
 æÒجیت ÇÑ بعد عقیدå تی æ معنوì می Ïهد.

نفسانی æ معنوæÑ æ ìحی Ç ÑÏ ÌÇæÏÒÇسالã همکاæ ìÑ تعاäæ عالمت سکوÇÑÂ æ äمش 
ÌÇæÏÒÇ حالیکه ÑÏ ستÇ طاعت خالقÇ ìÇشوهر بر æ äÒ ثقافت بین æ فرهنگ ÑÏ ìها 

 ÊخرÂ æ ینÏ نیا بهÏ ØتباÑÇ æ طاعت خالقÇ به äسیدÑ äÂ معنی æ Ýسالمی هدÇ غیر
طه باساÓ ماæ ìÏ نمی باشد æ تنها ÇهدÏ ÝÇنیوÇÑ æ ÏÑÇÏ ìبطه بین æ äÒ شوهر ÇÑب

 äÇشوهر æ äناÒ کثرÇ میدهد که äهد طبی نشاÇشو æ ستÇ مؤقت ìنیوÏ منافع
مشکالÊ نفسانی ÇæÑ æنی ÑÇÏند Ò æندگی æÒجیت بر Çیشاä سنگین Ï æشوÑÏ æ ÑÇ بسا 

ÑÏ عصر حاضر Çکثر مشکالÊ خانوåÏÇ ها ÑÏ عدã فهم معنوæÇ  ìقاÏ ÑÇÒÂ  ÊهندÇ åست .
رهنگ æ ثقافت غربی تأثیرÊÇ مستقیم ÇÑ باالæÑ æ ÔæÑ ìحی Ç ÌÇæÏÒÇ ÒÇست æ ف

Òندگی مسلماناä گذÇشته Çست ÇÑ æبطۀ æÒجیت نیز به فرهنگ æ ثقافت غربی متأثر 
 ÑÏ ÇÑ ثی فاسدÇمیر ìفرهنگ ها ÁحیاÇ æ سالمیÇ منفی فرهنگ غیر ÊÇثرÇ æ ستÇ åشد

.Ïهیم کرÇجیت بحث خوæÒ æ åÏÇخانو ÊÏفصل سعا 

 ازدواج : رسمیت شناختنب
 ÁمضاÇ به ÇÑ عقد ( Ïمر æ äÒ ) سمیت می یابد که طرفینÑ مانیÒ جیتæÒ یا ÌÇæÏÒÇ
Ñسانند . ÒÇ نظر قانوÇ ÌÇæÏÒÇ äسالمی عقد ÌÇæÏÒÇ پیمانی Çست که به موجب ÇæÑ äÂبط 

 شرعی محرãبوÏند یعنی غیر محرã  بوÏندÒناشوئی میاä مرÒ æ Ïنی که با هم بیگانه 

                                                      
محمد شیخ عبدÇهللا ¡  æ همچناÏ äیدå شوÏ : ÏکتوÇ .30/2 ÑلغزÇلی Ãبو حامد¡ ÅحیاÁ علوÇ ãلدین ¡  89

 Õ ¡ ÉلمعاصرÇ لغربیةÇ ÊلتحدیاÇ æ لمسلمةÇ ÉألسرÇ35. 
90  Õ ¡ جلد پنجم ¡ äÂلقرÇ áلسید قطب ¡ فی ظالÇ .2763. 
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موÇنعی  بشرطیکه بوÒÇ Ï بین برÇÏشته میشوÏیاä هر ÑÏ æÏ ممی شوند æ موÇنع که قبال 
مانند : خویشاæندÑ ¡ ìضاÇæÑ æ Úبط نسبی میاÂ äنها æجوÏ ندÇشته باشد ¡ مشرæعیت 
پیدÇ می کند. پس مرحلۀ Ç æ áæÇساسی برسمیت یافتن ÌÇæÏÒÇ بستن عقد میاä طرفین 

ی باشند به معنی میباشد æ بدÇ äæمضاì عقد æ äÒ مرÏ برìÇ یکدیگر محرã شرعی نم
ین æ äÒ مرÇÑ Ï قانونیت می Ïیگر بستن عقد ÂثاÑ قانونی ÇÑ به æجوÏ می ÇÑ æ ÏÑæÂبطه ب

خوÇنندگاä عزیز æ محصلین پوهنحی هاì شریعاæ Ê حقوÇ  æ Þست الãÒ .بخشد
  ÇÏنشمندäÇ که نکاÇÑ Í عقد می کنند معنی لغوæ ì مفهوã حقوقی عقد ÇÑ بدÇنند.
 ÒÇ قبل äÇÏنامز ìÇیا بیشتر بر åÒæیکر Ñسمینا äÏئر نموÇÏ عصر حاضر ÑÏ äهمچنا
 æ عقد معنی ÁمضاÇ ÒÇ پسر قبل æ خترÏ ست تاÇ ìÑæضر ÌÇæÏÒÇ سم عقدÇمر ÑÏ Ñحضو

 ðخصوصا æ نندÇبد ÇÑ عقد ãگر مفهوÇیطÇختر شرÏ Õخا ÏÑÇÏ ÇنرÂ  گانهÇثیقۀ جدæ ÑÏ
اشد ÒیرÇ مالحظه می شوÏ که ÏخترäÇ جوÑÏ äÇ ضمن æثیقۀ عقدتهیه Â æماÇÏ åÏشته ب

æ Þحقو ÌÇæÏÒÇ سمی عقدÑ سمÇجایب  مرæ نندÇÏ صحیح  نمی ÇÑ Ïبعض  خو äهمچنا æ
ÏخترäÇ مسلماæ äجایب ÇÑ می ÇÏنند لیکن ÒÇ حقوÞ معلوماÊ کافی ندÑÇند æ نمی 

æ بدهد Çشانر Þکه شوهر حقو Ïتثبیت می شو äشا ìمانی باالÒ جایبæ  نند کهÇÏ هر م
 ÒÇ ثابت جمله Þست حقوÇ Íقت نکاæ ÑÏ خترÏ.شته باشدÇÏ توجه äÂ بایدبه æ 

 عقد: 
Çست.  æ ÌÇæÏÒÇ نکاÏÇ ÑÏ ÍبیاÒ Êباä به معنی جمع æ یکجا شدÒ æ äنا شوئیعقد 

یعنی » ÇلوÇ » ÁØلزمخشرÇ ìلحنفی می گوید : ÑÏ کتاÈ خدæÇند لفظ نکاÍ به معنی 
تا Âنکه شوهر Ïیگر ) . Ç2/230لبقرÉ :» ( کح æÒجاðحتی تن« جماÚ نیآمدå ¡ قوá خدæÇند: 

  91کند.

äÒ æ Ïعقد بین مر ÌÇæÏÒÇ : åمدÂ áæÇ ìÇ åÏما ÑÏ ÌÇæلزÇ Êمقدما Èبا ÑÏ ستÇ  ðکه شرعا
 ÑÏ : åکرشدÐ åÏین ماÇ توضیح ÑÏ .یدÂ می Ïنسل بوجو æ ßندگی مشترÒ بطهÇÑ äبین شا

Ç æنشاÇÑ Áبطۀ Òندگی مشترæ ß قانوä به منهج قرæ äÂ سنت مقصد ÌÇæÏÒÇ ÒÇ تأسیس 
 áæصل عدÇ ینÇ Óباسا æ ستÇ  نسل ( äÏنظر کر Ýصر ) تعریف عقد ÑÏ Áفقها áقو ÒÇ

äÒ ینکهÇ لیلÏ ست میباشدبهÇ äÒ متعه با ÒÇ ÊÑست نه محل  که عباÇ عقد ÒÇ Ýیک طر
عقد نمی شوæ (Ï هدÌÇæÏÒÇ ÒÇ Ý تنها حالá شدä متعه جنسی نیست  äÒباالì عقد (

                                                      
91  Õ ¡ لثالثÇ ÁلجزÇ ¡ إلسالمیÇ لفقهÇ لوجیز فیÇ ¡ لزحیلیÇ هبةæ ÑلدکتوÇ .26. 
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Ýبلکه هد  ßندگی مشترÒ تأسیس æ جامعه Áیگر مانند بناÏ گÑمقاصد بز ÌÇæÏÒÇ ÒÇ
  صریح Çست æ قرäÂ کریم به Çین ÇهدÇ ÝÇشاåÑکه ÑÏ ساحۀ ÇÑÂ äÂمش æ موÑ æ ÊÏحمت 

ÏÑÇÏ .92   

 مقومات عقد:
عقد قسمیکه گفته شد سبب Ç ÒÇسباÈ شرعی Çست که باساÇ äÂ Óحکاã بوجوÏ می 
Âید. ÒÇ æ تعریف عقد ÇستناÏ می شوÏ که عقد عمل ìÏÇÑÇ یعنی به ÏÇÑÇۀ مشترæ ß به 

¡ Ç æحکاã عباÇ ÊÑست ÒÇ حقوÞ می باشدÇساÑ Óضایت بین طرفین  با Çحکاã شریعت 
 .بوجوÏ می Âیدæ æجایب که ÑÏ نتیجۀ عقد ÑÏ æ موضوÚ معین 

 یا ÇساساÊ عقد چهاÇ Ñست :æ مقوماÊ عقد

 ( Ïختر æ پسر) طرفین عقد . .1

2. .Ïمی گیر ÊÑصو äÂ ÏÑمو ÑÏ علیه ¡ یعنی عقد ÏلمعقوÇ : ãمحل عقد ¡ که بنا 

 موضوÚ عقد. .3

 ÑÇکاä عقد. .4

طرفین عقد: æ äÒ شوهر . محل æ موضوÚ عقد: محل عقد متعه ìÇ جنسی مشترß بین 
äکاÑÇ . شوهر æ äÒ .هد یافتÇخو åÑشاÇ نامه Íنکا ÑÏ :93عقد 

 عقد ازدواج : 
Ñ ÌÇæÏÒÇضایت طرفین ¡ æ موÇفقه Çیشاä به ÏÇÑÇۀ ÏÇÒÂ به هدÑ  Ýکن Çساسی æ حقیقت

ÇموÑ نفسانی Çست که  Ñ äضایت æ موÇفقه ÒÇ åÏÇÑÇ æ جملهÇÑبطه æÒجیت Çست æ چو
ÒÇ ست کهÇ ìÑæضر æ ãÒال Çشته باشد لذÇÏ نمی ÚطالÇ äÂ ÒÇ بطه  کسیÇÑ ÁنشاÇ تصمیم

Ïمی گیر ÊÑصو áقبو æ ÈیجاÇ ین تعبیر بهÇ æ Ïتعبیر شو Êیا به نمایش  به کلما æ
Ïشته می شوÇگذ. 

 åعقید ÑÏ مانند عقد æ ستÇ مدنی ðمطلقا ãسالÇ جتماعیÇ فرهنگ ÑÏ ÌÇæÏÒÇ عقد
کلیسا صوÊÑ گیرÑÏ .Ï  »کشیش «عیسویت نیست که باید ÑÏ کلیسا æ توسط قسیس

قانوÇ ÌÇæÏÒÇ äسالمی الæ ãÒ حتمی نیست که عقد ÑÏ محکمه ìÇ شرعی æ توسط 

                                                      
92  Êلموحد¡ صفحاÇ لشخصیةÇ áÇألحوÇ äقانو Úæ46-45. مشر. 
93  Êصفحا ¡ áæالÇ ÁلجزÇ ¡ ãلعاÇ لفقهیÇ لمدخلÇ ¡ ÁقاÑلزÇ حمدÃ 313-312. مصطفی. 
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 ÏنعقاÇ حانیæÑ شخص æ ینÏ عالم æ توسط مال صاحب æ مسجد ÑÏ یا æ قاضی باشد
ÏÑÇÏ که عقد æÏ نفر ÇÑ بسته کند بشرطیکه ÑÇکاä عقد مکمل  لذÇ هر Çنساä حق یابد

ÑÇ ÌÇæÏÒÇ äقانو æ باشد.Ïمی شو åÑشاÇ äÂ ینجا بهÇ ÑÏ که åÏÇÏ توضیح ÇÑ عقد äکا  

:åمدÂ ÌÇæÏÒÇ کنÑ Èبا ÑÏ ÌÇæÏÒÇ äقانو Úæمشر ãæÏ فصل ÑÏ 

 ماìÇ åÏ پنجم :

 ÒÇ ÈیجاÇ به ÌÇæÏÒÇ  Ýمی یابد. طر ÏنعقاÇ یگرÏ Ýطر áقبو æ طرفین ÒÇ یکی 

 ماìÇ åÏ ششم :

 ÙلفاÇ به ÌÇæÏÒÇ ÑÏ áقبو æ ÈیجاÇ کلماتی æکند. باشد که åÏفاÇ ÇÑ ÌÇæÏÒÇ ìمعنی لغو 

که طرفین عقد معنی æ مفهوÂ ãنرÇ توضیح : مقصد Ò ÒÇباæ ä لغت یعنی بزبانی باشد 
بدÇنند Ç ÑÏین حالت کسانیکه بزباä عربی نطق نمی کنند بزباä که صحبت می کنند 
 Èعجم یعنی غیر عر ìÇبر ÌÇæÏÒÇ عقد ìÇعربی بر äباÒ æکنند ÑظهاÇ ÇÑ áقبو æ ÈیجاÇ

» گنگ « ÑÏ صوÑتیکه یکی ÒÇ طرفین æ یا هر æÏ طرÝ  عقد  حتمی æ ضرìÑæ نیست. 
باشد æ کلماÇ Êیجاæ È قبوÇÑ á شنیدå نتوÇند æ جوÇ ÈÇیجاÇÑ È به قبوåÏÇÏ á نتوÇند 

Çما  شوÇÏشاåÑ که Ïاللت به Çیجاæ Èقبوá باشد صحیح Çست æ یا Çینکه تحریرì نوشته 
Ç ÊÑæضر äترجما ìÒæمرÇ یطÇشر ÑÏترجمان æ ستäا  ìÇبر åÑشاÇ هستند که به ÏیاÒ

 گنگ ترجمه می کنند æ مطلب ÇÑ می Ñسانند.

ÑÏ فصل áæÇ مشرÚæ قانوÇ äالحوÇ áÇلشخصیة ¡ ماìÇ åÏ پنجم ÂمدÑÏ : å حالت عاجز 
 Ïگر نوشتن ممکن نبوÇ æ  ستÇ نوشتن صحیح áقبو æ ÈیجاÇ نطق به ÒÇ شخص äÏبو

 میباشد.ÇشاåÑ صحیح æ کافی 

Áنند. فقهاÇÏ می ÌÇæÏÒÇ äکاÑÇ ãبنا ÇÑ áقبو æ ÈیجاÇ 

 áقبو æ ÈیجاÇ Øæشر »ÏنعقاÇ Øæشر : « 

عقد تحقق نمی یابد Â æثاæÒ Ñجیت یا ÌÇæÏÒÇ تکمیل نمی شوÏ تا Çینکه شرÐ Øæیل 
 تکمیل نباشد:

معنی æ مفهوã عقد ÇÑ بدÇنند. Çگر یکی ÒÇ طرفین مجنوä یا طرفین عقد  .1
 کرåÏ نتوÇند عقد صوÊÑ نمی گیرÏ. صغیر باشد æ مفهوÇÑ ã تمیز
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نباشد  ÇتحاÏ مجلس Çیجاæ È قبوá ¡ باین معنی که بین Çیجاæ È قبوá فاصله .2
Ïقع شوÇæ یک مجلس ÑÏ یعنی. 

 قبوá مخالف ÇیجاÈ نباشد. .3

طرفین عقد کلماÊ یکدیگر ÇÑ بشوندæ معنی ÂنرÇ بفهمندæ بدÇنند که مقصد  .4
منظوÑ به هر Òباä که طرفین عقد ÒÇ گفتاÑ عقد Ç ÌÇæÏÒÇست . برìÇ تحقق Çین 

 Êæمتفا äباÒ æÏ گر طرفین بهÇ æ Ïگیر ÊÑصو áقبو æ ÈیجاÇ ندÑÇÏ تکلم
 ãÇباشد که هر کد äباÒ äبه هما áقبو æ ÈیجاÇ ÒÇ Ýهد æ تکلم می کنند مقصد

 94.می ÇÏنند

 ÑÏ ماìÇ åÏ هفتم شرÇیط عقد Â ÌÇæÏÒÇمدå :  برÇ ìÇیجاæ È قبوá شرÇ Øست:

Ç ÌÇæÏÒÇ : لفÇگر معلقÇ نمی یابد Ïنعقا (Øمربو )  ¡غیر قابل تحقق باشد Øبه یک شر
 ÌÇæÏÒÇ æ معلق به Âیندå نباشد ¡ ÌÇæÏÒÇ به نیت مؤقت نباشد.

 È : موÇفقه قبوÇ æ áیجاÈ بصرÇحت باشد.

 Ç : ÌتحاÏ مجلس شرÇ Øست .

Ïگیر ÊÑصو ÈیجاÇ ÒÇ بعد ðÇÑفو áستکه قبوÇ ینÇ عقد ÑÏ صلÇ : Ï . 

: Ñ æÏ Ñبالغ : شاهدحضو æ شاهد عاقل æÏ ¡ äÒ Ñیا چها æ äÒ æÏ æ Ïیا یک مر æ Ïمر æÏ
شرØ جملۀ  ÑÏ بشرطیکه سخناä طرفین Ç ÇÑستماÚ کنند æ مقصد ÒÇ عقد ÇÑ بدÇنند

 .ÇنعقاÏ عقد Çست 

Çگر æ äÒ شوهر هر æÏ مسلماä باشندشرÇ Øست که هر æÏ شاهد مسلماä باشند. Ç æما 
Ãهل کتاÈ صحت Ï  ÏÑÇÏختر Çهل کتاÈ باشد شهاÊÏ مسلماæ äپسرÇگر ÌÇæÏÒÇ بین 

شهاÑÏ ÊÏ عقد نکاÒÇ Í نظر به Ïلیل Çینکه نظر به قوÇ áماÇ ãبو حنیفه Ç æبی یوسف  
. äÂ ÊثباÇ ست نهÇ ÌÇæÏÒÇ عقد ÒÇ äعالÇ مذهب حنفی Á95فقها 

 æ نندÇبد ÇÑ پسر æ خترÏ  بت بینÇشتۀ قرÑ  جمله کسانی باشند که ÒÇ معرفت باید Ïشهو
ÇÏشته باشند  معلوماÊ کافی شوÑÏÏ موÏÑ موÇنع شرعی که مانع عقد بین طرفین می 

تر æ ÌÑÏÏثیقۀ نکاÍ شدå باشدبه Ïلیل Çینکه Òیاæ نمبر تذکرå هاì شاæ   ä قبالð ناã ها

                                                      
94  Êمرجع ¡صفحا äلسید سابق ¡ هماÇ .30-31. 
95  Êلموحد ¡ صفحاÇ لشخصیةÇ áÇألحوÇ äقانو Úæ53-52- 51. مشر.  
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ÒÇ بین حاضرین مجلس که هیچ ÇطالÑÏ Ú موÇÑ ÏÑبطه بین  æÇقاÇ ÊتفاÞ می Çفتد که 
æخترÏ ند  پسرÑÇند ÈنتخاÇ شاهد æÏ äمهمانا Ñعصر حاضر حضو ÑÏ .می شوند ÑÏ

شدå می توÇند ÑÏ æ صوÇ ÊÑختالÝ بین äÒ شاهد نکاÍ  ویمجلس عقد æ عکس æ فید
Ïیت ÑÏ ÌÇæÏÒÇ æÏ محاکم Çست Çما برìÇ عقد صحیح نکاÍ موجو Çثباæ  Ê شوهر Ïلیل

 .الÇ ãÒست  شاهد

 ÑÏ یا æ شاهد نا ممکن باشد æÏ Ñکه حضو Ïگیر ÊÑمحلی صو ÑÏ ست عقدÇ ممکن
محاکم ÊÇÑÇÏÇ æ بلدیه ÑÏ کشوÑ هایی غربی عقد ثبت Ç æمضاÁ شوÇ ÑÏ Ïین حالت 
موجوÏیت ماموÑین æ عکس æ فلمبرìÑÇÏ می توÇند شاهد حساÈ شوÇ ÑÏ æ Ïین حالت 

 Íنکا æ ستÇ شاهدعقد صحیح ÒÇ مقصد æ Ýهد .Ïباطل گفته نمی شوäÇ Ç äعالÇ عقد Ò
تا مرãÏ بدÇنند که فالÏ äختر همسر قانونی فالä مرÏ گرÇ ÏÏست æ نکاÍ نباید سرðÇ عقد

Çست æ عموماÑÏ ð عصر حاضر مجلس نکاæ Í فوتو ها ÑÏ ÇÑ فیسبوß می گذÑÇندæ همه 
 æÏ96ستاÒÇ ä عقد نکاÍ مطلع می شوند.

 :¡ Â æیا حتمی Çست بزباä عربی باشدÊÑ می گیرÏبکدÒ ãÇباä عقد صو

تکلم می کنند فقهاÇ ÁتفاÞ نظر ÑÇÏند که Çلفاæ Ù کلماÊ عقد به هر Òباä که طرفین عقد 
 áقبو æ ÈیجاÇ عربی äناطقین بزبا ÒÇ نیست که بغیر ãÒال æ ستÇ نند صحیحÇÏ می ÇنرÂ æ

æعربی باشد äفغانها که بزباÇ åÏحالت موجو ÑÏ ðخصوصا ÏÒÇ äفغاÇ با غیر ÌÇæ یک
Çæقعیت گرÏیدå بهماÒ äباä عقد صوÊÑ گیرÏ که Ïختر æ پسر می ÇÏنند Ç æگر 
شخصیکه نکاÇÑ Í عقد می نماید بزباä پسر Ï æختر Âشنائی ندÇشته باشد موجوÏیت 

 97ترجماä حتمی æ ضرÇ ìÑæست .

 شروط تنفیذ عقد:
1. Â æ بالغ æ شته باشند یعنی عاقلÇÏ هلیت کاملÇ باشند.طرفین عقد ÏÇÒ 

2.  ìÇÑÇÏ یابند.  یصفاتطرفین عقدÑÏ ÇÑ عقد Êباشند که حق مباشر 

 گذÇشتن شرÑÏ Ø عقد: 

 :م ماìÇ åÏ شست æ هفت

                                                      
 .forum.z4ar.com/fl40/t464341.htm. مجلة ÇلمنتدÇ ¡ ìلحیاÇ Éلزæجیة ¡  96
 .39جدìÏ ¡ خانوÇ ÑÏ åÏÇسالÕ ¡ ã . فضل غنی م 97
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äÂ باشد æ یا  Çلف : Çگر ÑÏ عقد شرØæ گذÇشته شوÏ که منافی نظاã شریعت æ مقاصد
ÇیگرÏ Þحقوæ باطل Øشر ¡ Ïبر گیر ÑÏ ÇÑ ä  ست عقد صحیحÇ. 

 ãملز ÇÑ طرفین ÒÇ باشد که یکی Øگر شرÇ : È مکلف ) ( Úشر ÑÏ æ ÏÒبه مصلحت سا
مانع äÂ ÑÏ نباشد ¡ æ حقوÏ ÞیگرÇÑ äÇ مقید نساìÏÇÒÂ æ ÏÒ کسیکه به äÂ ملزÇ ãست 

 مقید نشوÏ¡ شرØ صحیح Çست.

معین ÇÑ شرæ Ø مشخصاÊ  صفت ¡Ç : Ìگر یکی ÒÇ طرفین باالì طرÏ Ýیگر عقد
مرÇÏ Ïکتر باشد ¡ Çگر صفاÊ که ÑÏ شرÂ Øمدå  یا ر باکرå باشد æ مثالÏ ðخت ÏÑÇبگذ

  ÏÑÇÏ. فسخ ÇÑ  ÌÇæÏÒÇ برìÇصدÞ نکند ¡ طرفی که شرÇÑ Ø گذÇشته حق مطالبه 

ÑکتوÏ Íقت نکاæ ÑÏ Øæشتن شرÇگذ ÑÏ  åÏÇخانو ÑموÇ ÑÏ ألعرجی ¡ متخصصÇ هیرÒ
Ñ Ïخو Øæتا شر ÏÑÇÏ حق کامل äÒ:می نویسدÇبگذ Íقت نکاæ ÑÏ Çشر ÒÇ بغیر ÏÑ که Ø

 áسوÑ æ میباشد äÒ Øæبه شر Áفاæ شوهر مکلف به æ ÏÒسا áحال ÇÑ ãÇحر æ ãÇحر ÇÑ áحال
äمؤمنا Êصفا ÒÇ سلم یکیæ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ Øæبه شر Áفاæ ÇÑ ندÇÏ می » äلمؤمنوÇ

 98» .عند شرæطهم 

سمی ÒÇ شرØæ عقد Ç ÌÇæÏÒÇست که طرفین عقد ìÇÑÇÏ عقل ¡ بلوÑ ¡ Ûشد فکرæ ì ج
عیب جنسی æ عقلی æ عدã  : بوÇ æ åÏیجاæ È قبوÇÑ á بدÇنند. حق äÒ به Ïلیل عیوÈ مثل

 ÌÇæÏÒÇ به فسخ Ïمر ÑÏ ( نیÇæÑ ìمریضی ها ) äجنو Öمر æ تعقل æ به تفکر ÊÑقد
 åشد áقبو Øæشوهر به شر Áفاæ ãلیل عدÏ به فسخ به  äÒ حق مطالبه äهمچنا æ ستÇ

نکاÍ بین مذÇهب Çسالمی بعض تفاæتها Çست که ÑÏ موضوÚ شرÑÏ Øæ عقد  میباشد.
ÇÏ æنشمندäÇ معاصر æ خصوصاð گرåæ که مشغوá مطالعه ìÇ قابل Ïقت می باشد 

قوÇنین Çند الÇ ãÒست تا ÇختالÝ نظر بین فقهاæ Á علماÇÑ Á مطالعه نمایند æ به Â äÂشنا 
تلف قانوä خانوÇÑÏ åÏÇکثر کشوÑ هاÇ ìسالمی که مرÒÇ äÂ ãÏمذÇهب مخ شوند .

د به ÇساÓ مذهب حنفی تدæین یافته Ç ÑÏ æفغانستاä نیز Çکثر نÇسالمی پیرìæ می کن
لیکن شرÇیط معاصر æ مشکالÊ موÏÇ قانوä خانوåÏÇ باساÓ مذهب حنفی Çست 

                                                      
98  Õ¡إلسالمیÇ الجتماعیÇ ÁلبناÇ فی ÉألسرÇ ÑæÏ æ لعائلیÇ ãلنظاÇ ¡ العرجیÇ هیرÒ ÑلدکتوÇ .67 
.https://booksrafed.net/view.php?type-c_fbook&b_id=269&page=79 
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 Êبین نظریا ÒÇ æ مطالعه ÇÑ مختلف Êهد تا نظریاÇمی خو äناÇÏ äقانو ÒÇ ندگیÒ
 99.حاضر قابل تطبیق باشد متفاäÂ Êæ نظر Ç ÇÑنتخاÊ نمایند که ÑÏ عصر

  أهلیت ازدواج :
تعریف Ãهلیت :  Ãهلیت ÒÇ خصوصیاÇ ÊنساÇ äست ÏÇ ÑÏ æبیاÒ Êباä به معنی صالحیت 

: Âمدå یعنی شخص ÇÑÏمرÇ ÒÇ ìموÑ صالحیت æ کفایت ÇÏشته باشد¡ مثالæð کفایت 
ت فالä شخص Ãهلیت Ñیاست æÏلت ÏÑÇÏ ÇÑ ¡ به Çین معنی که شخص صالحیت æ کفای

Ç .ÏÑÇÏ ÇÑ مرÇ ش ینÇ هلیتÃ تکاملی Êیعنی صفا Õعقلی خا æ جسمی  äنساÇ æ  äنساÇ 
صاحب حقوÞ می گرæÏÏ همچناä بر æÇ  مل تدÑیجی صفاÊ عقلی æ جسمیبه تکا

æجایب فرÖ می شوÇ ÑÏ .ÏموÑ عباÃ ÊÇÏهلیت جسمی نسبت به Ãهلیت عقلی مهم Çست  
ندÇ ¡ ÏÑÇما æ مقاÑ  ã عباÊÇÏ قیمت فکرÏ ì برÇÏشت شوÏ که Ãهلیت به Çین معنی نباید

.ÏÑÇÏ بیشتر ÑعتباÇ هلیت جسمیÃ نسبت به ìهلیت فکرÃ Íنکا ÏÑمو ÑÏ بحث ما ÑÏ 
Ãهلیت با مرÇحل حیاÇ Êنساä نشوæ Á نمو میکند . Ãهلیت ÒÇ بوجوÂ ÏمدÇ äنساÑ ÑÏ äحم 

Ê ماÑÏ شرæ Úæ به مرحلۀ طفولیت æ جوÇنی æ شیخوÊ می Ñسد æ تا ÇنساÑÏ ä قید حیا
فقهاæ Á علماì قانوä برÃ ìÇهلیت شخص æ ÑÏقت نکاÇ100   Íست Ã ìÇÑÇÏهلیت میباشد.

.Ïمی شو åÑشاÇ äÂ ین جا بهÇ ÑÏ ند کهÇ åÏضح نموæ ÇÑ Õیط خاÇشر 

 ماìÇ åÏ بیستم :

 Ûعقل ¡ بلو : ÒÇ ستÇ ÊÑعبا ÌÇæÏÒÇ هلیتÇ ÑÏ Øلف : شرÇ پس ¡  æ نا بالغ Ïمر ÌÇæÏÒÇ
 äÒ نا بالغ æ مجنوä صحیح نیست.

 ÑپوÇÑ گرÇ : Èبرسان ÊثباÇ متخصصین به æ äÇکترÇÏ äمجنو ÌÇæÏÒÇ صحت د که ìÇبر
æÇ ست .یافتنÇ محکمه حتمی åÒجاÇ æ ìÃÑ ÏÑین موÇ ÑÏ ستÇ مفید 

 ماìÇ åÏ بیست æ یکم : 

åÏختر شانزÏ ست کهÇ Øشر ÌÇæÏÒÇ هلیتÃ áکما ìÇلف : برÇ  æ ìقمر áسا Óساله باسا
 پسر هژåÏ ساله باشد. 

                                                      
. ÑÏ موÇ ÏÑختالÝ بین مذÇهب ÑÏ موضوÚ شرØæ مرÇجعه شوÏ به : ÇلدکتوÑ عمر سلیماÇ äالشقر ¡  99

 Õ ¡ Íنکا Øæشر Èلسنة ¡ باÇ æ ÈلکتاÇ Áفی ضو ÌÇæلزÇ ãحکاÃ122. 
100  Êلثانی ¡ صحفاÇ ÁلجزÇ ¡ ãلعاÇ لفقهیÇ لمدخلÇ ¡ ÁقاÑلزÇ حمدÃ 737-736. مصطفی. 
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 : ÈگرÇ  æ åÏعقد نمو ÇنرÂ کسیکه ¡ Ïعقد شو åکه مخالف به سن تعیین شد ÌÇæÏÒÇ
 به جزÁÇ مالی محکوã می شوند. äÇ که شهاÇ åÏÇÏ ÊÏندشاهد

 باشد شنیدå نمی شوÏ.ر که عقد شاä قبل ÒÇ بلوÏ : Ì Ûعوæ äÒ ìÇ شوه

شبرمة می گوید: جوÒÇ نیست که پدÏ Ñختر صغیرå خوÇÑ Ï به توضیحاÇ : ÊماÇ ãبن 
æÏÒÇæÇ ìÇ åÒجاÇ مگر به ÏÑæÂ ÌÇ  ÌÇæÏÒÇ به ÇÑ صغیر ÏÑÇند åÒجاÇ Ñمی گوید: پد ãبن حزÇ .

منسوÇ Îست æ صغیرÇÑ å که پدÑ ندÏÑÇ هیچکس Ç æ ÏÑæÂ ÑÏگر Çین عمل Ç ÇÑنجاÏ ãهد 
æلیل ضرÏ بدهد نه به ÌÇæÏÒÇ به ÇÑ æÇ ÏÑÇحق ند.ÊÑæیا غیر ضر æ ÊÑ  ÑÏ بن نجیمÇ

(Çلبحر ÇلرÇئق ) áæÇ ÑÏ کتاÈ نکاÍ می گوید: نباید Ïختر جوÇÑ äÇ به مرÏ سالخوåÏÑ به 
.ÏÇÏ ÌÇæÏÒÇ101 

 æ ÏÑÇÏ Êæیگر تفاÏ قلیمÇ قلیم تاÇ یک ÒÇ æ یگرÏ Ñتا کشو Ñیک کشو ÒÇ ÌÇæÏÒÇ سن
æ شرÇیط  شوÑÏÑ قانوÇ äهلیت ÑÏ موÏÑ سن قانوÇÏ äناä باید شرÇیط محیط æ ک

 ÇÑ مطالعه æÑ ÑÏ æشنی äÂ سن ÇÑ ÌÇæÏÒÇ تعیین کنند. Çجتماعی

کفوÏÇ ÑÏ ÁبیاÒ Êباä به معنی مساæ ìæ هم مانند بوÇ äÏست . ÑÏ حدیث شریف   کفوء :
 : åمدÂ باین معنی Ãهم « کلمۀ کفوÄماÏ ðتتکافا äلمسلموÇ « با äشا ìها äخو äمسلمانا

 102هم مساÇ ìæست .

: ÑÏ مذÇهب Ãهل سنت æ جماعت کفوÒÇ Á لوÇ ÌÇæÏÒÇ ãÒÇست نه شر Ø فقهی کفوÁ  حکم 
 .ÏÑÇÏ کند عقد صحت ÌÇæÏÒÇ Áغیر کفو Ïختر با مرÏ گرÇ باین معنی که ÌÇæÏÒÇ
 æ åÏتغییر نمو ðعصر حاضر کامال ÑÏ Ýندکه عرÇ معاصر باین نظر Áفقها æ äÇنشمندÇÏ

ÑÏ قانوÇ ÌÇæÏÒÇ äسالمی   ÑÏ103 شرÇیط عصر حاضر کفوÁ شرÌÇæÏÒÇ ÑÏ Ø نیست.
ÏÇمو  åمدÂ  Áکفو ÏÑمو ÑÏ مهم.ÏÏمعرفی می گر ðیالÐ که 

 ماåÏ بیست æ پنجم :

 Çلف : ÒÇ شرÇ ÌÇæÏÒÇ Øست که مرÏ کفوæ ÑÏ äÒ Áقت عقد باشد.

                                                      
101 Õ ¡ لشخصةÇ áÇألحوÇ äقانو Úæ68 . مشر. 
102   Õ ¡ لثالثÇ ÁلجزÇ ¡ إلسالمیÇ لفقهÇ لوجیز فیÇ ¡ لزحیلیÇ هبةæ ÑلدکتوÇ .88. 
 .Ç .89لدکتوæ Ñهبة Çلزحیلی ¡ هماä مرجع ¡ صفحه  103
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 : È.ÏÑÇصل عقد تأثیر ندÇ ÑÏ عقد ÒÇ بعد Áفتن کفوÑ بین ÒÇ 

ÏیندÇ ìÑÇصل ÑÏ تماã عرÝ ها عدÇلت æ  به عرÝ منطقه تعیین می شوÌ  .Ï : کفوÁ نظر
 Çست لذÇ مرÏ غیر عفیف کفوÏ Áختر عفیفه نیست.

 ìÑÇیندÏ ¡ ÞخالÇ ¡ جتماعیÇ بطÇæÑ ¡ ظیفهæ ¡ ìفکر ÔæÑ ¡ Êعصر حاضر تعلیما ÑÏ
ìÏقتصاÇ مذهبی ¡ ¡ سویه ÔæÑ  بانیÒ æ قومی æ ìÏÇصل نژÇ ¡ ستÇ ìÑموÇ جملۀ ÑÏ

رÇ تجربه ها نشاä میدهد که ÑÏ عدã توÇفق که نباید ÑÏ مسأله کفوÁ ناÏیدå گرفته شوÒÏی
 æ ستÇ ندگی مشکلÒ ìÇ مهÇÏÇ Þفو ÏÑÇمو ÑÏ پسر æ خترÏ بینÊقاæÇ ئی  بعضÇبه جد

کفوÁ عموماð نسبت به مرÏÑÇÏ Ï یعنی مرÏ باید کفوäÒ Á باشد نه Çینکه äÒ  .میرسد
 کفوÁمرÏ به عباÏ ÊÑیگر کفوÁ به مصلحت æ فائدÏ åختر Çست .

 مهر:
 ی æ یکم :ماìÇ åÏ س

  به مجرÏ عقد ÌÇæÏÒÇ صحیح مهر Çæجب می شوÏ.  مهر حق مالی äÒ باالì شوهر Çست .

 ماìÇ åÏ سی æÏ æهم :

.ÏÑÇکثر ندÇ æ قلÇ لف : مهر حدÇ 

 .یعنی جنس È : صحیح Çست Çگر مهر نقد باشد یا غیر نقد 

: ãسو æ سی ìÇ åÏما 

 شوÏ صحیح Çست ÒÇ æ حق äÒ میباشد. Çلف : Çگر مهر ÑÏ عقد باسم Ðکر

 äÒ مهر بالمثل ÇÑ صاحب می شوæ ÑÏ.Ïقت عقد باسم Ðکر نشوÇ : È  Ïگر مهر

 Ç Ìضافه نماید.ÇمقدÑÇ مهر بعد ÑÏæÏÒÇ ÒÇ ماìÇ åÏ سی æ ششم : شوهر صالحیت ÏÑÇÏ تا 

:ãÑچها æ سی ìÇ åÏما 

 Áیا جز æ معجل یا مؤجل ÔÇ ست که مهر همهÇ ÒÇجوÂمعج ä æ مؤجل باشد ¡ ل äÂ Áجز
æÑÏ .Ïمی شو ÊعاÇمر Ýنص عر ãعد 
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ل æ مؤجل ÑÏمهر ¡ ÒÇ حیث æقت æ کمیت ÇÑ شریعت به ÇتفاÞ طرفین توضیح : معج
به Çین معنی که ÑÏ مقدÑÇ مهر æ جنسیت Ï äÂختر æ پسر تصمیم می گیرند æ  گذÇشته .

 هر تصمیم که گرفته میشوÏ قابل ÇعتباÇ Ñست .

 ماìÇ åÏ سی æ هشتم:

:Ïمهر می شو ãمستحق گرفتن تما äÒ لذکرÇ Þفو åÏنظر به ما 

مگر Çینکه ثابت شوÏ که Çلف : به Ïخوá ( مباشرÊ جنسی) Ò æفاÏ Ýلیل به ÏخوÇ áست 
 Ç åست .Ïختر باکر

.åکر شدÐ åÏحکم ما ÊعاÇبا مر áخوÏ ÒÇ طرفین عقد قبل ÒÇ به مرگ یکی : È 

 ماìÇ åÏ سی æنهم :

 مهر.هم نه میرËÇ میگیرæ Ï نه  æÇ ÒÇل برساندÇگر äÒ شوهر خوÇÑ Ï به قت

æÏ چهل åÏما ã: 

گرفتن مهر äÒ ÒÇ  خوá صحیح ÒÇ طرäÒ Ý باشد ¡ حق Çگر جدÇئی قبل Ï ÒÇ : مهر æ متعه
 .ÏÏساقط می گر 

پیشنهاÏ : مناسب æ بهتر خوÇهد بوÏ که طرفین عقد ÑÏ مقدÑÇ مهر قبل Ç ÒÇنعقاÏ مجلس 
ثبت شوæ Ï الãÒ  مهر برسند ÑÏ æ نکاÍ نامه مقدÑÇ عقد ÇتفاÞ نمایند æ بیک نتیجه

äبیا äÂ ÑÇمجلس عمومی مقد ÑÏ نیست  ÑÇمقد ÒÇ حاضرین æ Ïشو äÂ. نندÇشخصیکه  بد
 Çعالä کند: مهر هماä مقدÇ ÑÇست که طرفین ÑÏ موÏÑ مقدÑÇ مهرنکاÇÑ Í عقد می نماید

 äÂ به ðند.  قبالÇ åÏکر ÞتفاÇ  

 ÑÏ Êسیر ÑلستاÇکتر عبدÇÏÏÑعقد  مو æ :مهر می نویسد 

: Íعقد نکا ÑÏ مهر 

حق مهر Ç ÑÏحکاã مربوØ بحقوÞ فامیل Ç ÑÏسالã بحیث یک Ñمز تقدیر æ تکریم به 
.ÏÏجب می گرÇæ äÒ به نفع æ مۀ شوهرÐ بر Íعقد نکا ÑÏ äÒ ãمقا 

Ïالئل æجوÇ Èین حق برæ äÒ ìÇ بر Ðمه شوهر Â ÑÏیاÊ قرäÂ کریم Ç æحاÏیث قولی æ فعلی 
Ç áکرã صلی Çهللا علیه æسلم بصوÊÑ متعدÏÑÇæ Ï شدÇ åست ¡ چنانچه Ñسو
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æ مهر » ÂæتوÇ ÇلنساÁ صدقاتهن نحلة« خدæÇند(عزæجل) ÑÏ سوÑۀ ÇلنساÁ فرموÇ åÏست: 
 24هاÒ ìناÇÑ ä با Ñضایت خاطر æ بحیث هدیه خالصانه بپرÒÇÏید. ÑÏ æقسمتی Â ÒÇیه 

عتم به منهن فآتوهن ÃجوÑهن فریضة فما Çستمت« همین سوåÑ نساÁ خدæÇند می فرماید: 
هرå مند شدید Â ÑÏنصوÊÑ مهر شاÇÑ ä بæقتیکه با Âنها ÌÇæÏÒÇ نموÏید Â ÒÇ æنها ....... » . 

 که æجیبه شرعی Çست کامل بپرÒÇÏید.

پیامبر بزÑگ Çسالã صلی Çهللا علیه æسلم ÑÏ هر عقد نکاÇ Íگر ÒÇ خوÏ شاä می بوæ Ï یا 
 ãæبه لز äشا ãÇکر ÈصحاÇ ÒÇ حتی بر فقیر ترین صحابی که æ ندÏمهر تأکید میفرمو

 ÒÇ نگشترÇ لو که æ ند : ( ببینÏشت فرموÇمهر ند ìÇبر ìچیز æ کند ÌÇæÏÒÇ ستÇمیخو
Âهن باشد) ¡ äÂ شخص که توÇ äÇنگشتر Â ÒÇهن ÇÑ ندÇشت ¡ ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه 

 فقیر قبوá فرموÏند.æسلم حفظ چند سوÒÇ åÑ قرäÂ کریم ÇÑ بحیث مهر ÒÇ طرÝ صحابی 

 æ ÊÏعالقه مو ÒÇ تقدیر æ ãÇحترÇ مزÑ نیست بلکه مهر äÒ یا قیمت Íمهر قیمت نکا
 æ ÏÏمی گر ÑÇبر قر Íطریق نکا ÒÇ شوهر æ äÒ äست که میاÇ ندگیÒ ßÇشترÇ æ محبت
چوä عاقبت ناگوæ ÒÇ ÑÇصلت Çحیاناð بوسیلۀ طالÞ به åÏÇÑÇ شوهر تعلق گرفته Çست 

عقدبصوÊÑ همیش با تقدیر æ تکرÒÇ äÒ ã طرÝ شوهر بوسیله مهر  ÂغاÒ پسندیدÇ åین
 برäÒ ìÇ بعمل می Âید.

ÑÏ تحدید مقدÑÇ مهر شریعت Çسالمی حد Çکثر ÇÑ تعیین نه نموÑÏ æ åÏ موÏÑ حد Çقل 
مذÇهب فقهی Çسالمی نظریاتی ÑÇÏند ÒÇ æ جمله مذهب حنفی Çقل مهر ÑÏ åÏ ÇÑهم 

 تعیین می نماید.

ریبا سه گرãÇ نقرæ ÏÑÇÏ äÒæ å به ÇینصوÑÏ åÏ ÊÑهم ÑÏ حدÏæ(سی) یک ÑÏهم معاáÏ تق
گرãÇ نقرå می شوæ Ï قیمت ÑÏ äÂ هر æقت به نرÒæÑ Î باید تخمین شوÇ æ ¡Ïلبته مهر می 

.Ïیه شوÏتا åیندÂ ÑÏ یا مؤجل æ áحا ÑÏ به شکل معجل æ نقد یا جنس ÊÑند به صوÇتو 

برäÂ ìÇ محدÏ نشدÇ åست که جوÇمع حد Çکثر مهر ÑÏ نظاã فامیلی Çسالمی شاید 
 Êæمتفا ìسویه ها æ جتماعیÇ تقالید مختلف æ ÊÇÏشتن عاÇÏ سالمی باÇ مختلف
 æ ÊمکاناÇ Êچوکا ÑÏ هر جامعه æ شتهÇÏ تر ÏÇÒÂ ستÏ ÏÑÇچنین مو ÑÏ ìÏقتصاÇ
ÇیجاباÇ Êجتماعی Ç æقتصاìÏ خوÂ ÏنرÇ تنظیم نماید¡ Âما چند مطلب ÑÏین ÇÑبطه قابل 

 :تأکید Çست
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1.  ìæ گیÏماÂ تسهیل æ äÒ ãمقا ãÇحترÇ æ تقدیر ìÇبر æ ستÇ äÒ مهر حق خالص
 áعین حا ÑÏ æ ستÇ åجب شدÇæ مۀ شوهرÐ بر ìنا شوهرÒ نوین Êحیا ìÇبر
نشانه Âنست که مسئولیت ÇقتصاìÏ ناشی ÒÇ عقد نکاÒÇ Í طرÝ مرÏ (شوهر) 

 می باشد.

اÍ بدÐ äæکر مهر موضوÚ مهر نباید مانع عقدنکاÍ گرÒÇ æ ÏÏ همین سبب نک .2
 äÇقرÇ به مقایسه äÒ مهر مثل یعنی مهر ÊÑنصوÂ ÑÏ æ ندÇمی تو åنیز عقد شد

.ÏÏجامعه تعیین می گر ÑÏ یا æ فامیل ÑÏ ìæ áمثاÇ æ 

3.  ÏÑمو ÑÏ تحدید نمی نماید ÇÑ کثر مهرÇ حالیکه حد ÑÏ سالمیÇ شریعت
 äÂ ÑÏ مبالغه ãعد æ تعیین مهر ÑÏ تسهیلìجلوگیر ãæلز ÑÏ äهمچنا  ÏیجاÇ ÒÇ

 مشکالÇ ÑÏ Êمر ÌÇæÏÒÇ به صوÊÑ مکرÑ تأکید نموÇ åÏست.

 äشا äÇخترÏ یجæتز ÑÏ هم æ äشا Ïخو ÌæÏÒÇ ÑÏ سلم هم æ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ
ی کماá تسهیل Ç ÑÏمر ÇÑ ÌÇæÏÒÇ عملی فرموÇ åÏند æ به Çینطریق به Çمت شاÓÑÏ ä عمل

Ï ÇÑ ÌÇæÏÒÇ ÝÑمصا æ تعیین مهر ÑÏ مبالغه ãفاطمه عد Êند. هنگامیکه حضرÇ åÏÇ
ÒهرÏ ÁÇختر محبوÑ Èسوá خدÇ صلی Çهللا علیه æسلم به عقد نکاÍ حضرÊ علی Ñضی 
Çهللا عنه ÑÏ میامدند ¡ ÑسوÇ áهللا صلی Çهللا علیه æسلم خطاÈ به علی Ñضی Çهللا عنه 

 فرموÏند:

ì یک چیزì بوì ( فاطمه) بایست بپرìÒÇÏ ¡ علی Ñضی Çهللا عنه عرÖ کرÏند: هیچ چیز
ندÑ ¡ãÑÇسوá خدÇ صلی Çهللا علیه æسلم فرموÏند: هماåÑÒ ä (لباÓ جنگی) ÊÇ چه شد¿ 
حضرÊ علی Ñضی Çهللا عنه گفتند: äÂ نزãÏ موجوÇ Ïست ¡ فرموÏند: هماÑÏ äست Çست 

.ìÒÇÏیش بپرÇبر 

 ãمقا æ سویه äÂ سی بهæعر æ ÏماÇÏ ¡ ستÇ ÌÇæÏÒÇ مر تسهیلÇ ÑÏ عجیب áین یک مثاÇ
الð بدÏÑ عرÓæ هم نمیخوÇ ÏÑما چوä یک Ñمز تقدیر æ محبت Çست باچناä مهرì که Çص

 Èمحبو ÑÏ ÇÑ ÌÇæÏÒÇ سانترین شکلÂ ستند تاÇسلم خو æ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ
 äمت شاÇ ìÇفرمایند تا بر Ñمقر (هللا عنهماÇ ضیÑ علی æ فاطمه)ÏماÇÏ æ Óæترین عر

.ÏÏ104سرمشق عملی گر 

                                                      
104  ¡ áæÇ فقهی ¡ جلد ìها Çفتو æ ینیÏ ìبحث ها ¡ ìÏفضل غنی مجد .Ê395تا  390 صفحا . 
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 پیشنهادات :
مرÇعاÊ قوÇعد æ قانوÌÇæÏÒÇ ä صوÊÑ می گیرÏ. عقد Ç ÑÏصل عقد قانونی æ شرعی با 

 äما چوÇ . می گرفت ÊÑمهر صو æ شاهد æÏ Ñحضو æ áقبو æ ÈیجاÇ به æ Ïبو ìشفو
æ حقوÒ Þناæ ä مرäÇÏ ضایع شد فقهاæ Á قانوä  شد Ï æیندìÑÇ ضعیف æ فساÒ ÏیاÏ فتنه

کاÍ نامه Ï ÑÏ ÇÑفاتر Ñسمی کرÏندæ بعدðÇ ثبت نÇÏناä عقد ÒÇ ÇÑ شفوì به تحریرì تبدیل 
حتمی ÇÏنستند ÑÏ æ قانوÐ äکر شد که Çگر عقد نکاÍ ثبت نباشد Ïعوæ äÒ ìÇ شوهر 

.Ïنمی شو åشنید 

 æ åبیشتر شد Êعصر حاضر مشکال ÑÏستÇ کمتر ãÏبین مر ÏعتماÇ  Íعقد نکا ÑÏ Çلذ
 نتیجه ìÇ تجربه هاì شخصی پیشنهاÇ Ïین موÏÇماåÏ جدید پیشنهاÏ می شوæ Ï چند

  ãÏخو äÒ که åقع شدÇæ ÇیرÒ ستÇ تا Ôیا شوهر æ ستÇ یگرÏ Ïمر Íقید نکا ÑÏ Òهنو
 æفاÊ نکرåÏ به عقد نکاÍ شخص Ïیگر åÏÑæÂ شدÇ åست.

1.  æ شخص مؤمن æÏ ÊÏیا شها æ سمیÑ نامه Þباشد¡ طال åشد Þطال äÒ گرÇ
 صالح که ÏیگرäÇ به ÇمانتدìÑÇ شاä شهاÏ ÊÏهند Ï ÑÏست ÇÏشته باشد.

Ç åست یعنی شوهرæ ÔفاÊ کرåÏ ¡ شهاæ ÊÏفاÑ Êسمی ÇÏ ÇÑشته Çگر äÒ بیو .2
 Ôهندکه شوهرÏ ÊÏنفر شها æÏ یا æ باشد.åÏکر Êفاæ 

3.  Çکه طرفین عقد شانرÏگیر ÊÑمانی صوÒ Íعقد نکا ¡ äفغانستاÇ ÒÇ ÌÑخا ÑÏ
 Íثیقۀ نکاæ æ باشند åÏند ثبت کرÑÇÏ ندگیÒ که ìسمی شهرÑ فاترÏ ÑÏðقبال

Ç نامه Íبا نکا åنجمن ثبت شدÇ æ مساجد äماماÇ نباید .Ïشرعی یکجا شو ì
 äÇÏمر æ äناÒ Þهند تا حقوÏ ãنجاÇ سمیÑ عقد ÒÇ قبل ÇÑ سالمی عقدÇ ìها
تلف نشوÑÏ æ Ï موضوÚ طالÞ مشکالÊ که ÒÇ عدã موجوÏیت عقد Ñسمی 

.Ïهیم کرÇصحبت خو Ïپیش می شو 

ì که کشوÑÏÑ شرØæ که Ïختر æ پسر می گذÑÇند باید ثبت Ïفتر هاÑ ìسمی  .4
 شوÇÏ ÑÏ æ Ïخل Çفغانستاä شرÑÏ Øæ محکمه ثبت گرÒ .ÏÏندگی ÑÇÏند

شرØæ مخالف قرäÂ کریم نباشد Çæگر باشد باطل Çست به معنی Ïیگر شرطی  .5
نباشد که حالÇÑ á حرæ ãÇ حرÇÑ ãÇ حالá ساÏÒ.شرØæ که به مصلحت æ منفعت 
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äÂ áقبو ÊÑصو ÑÏ شوهر ìباال æ  باطل نیست Øæجمله شر ÒÇ باشد äÒ  ÑÏ قتæ
 105به مقتضاäÂ ì عمل نماید. تا عقد Çæجب Çست

یا نمبر  IDشهرÊ مکمل شاهدÇ ) äÇسم ¡ محل سکونت نمبر تذکرå یا  .6
.Ïشو Íثیقۀ نکاæ ثبت ( ÊÑپاسپو 

 

Âیا عقد عرفی صحت ÑÏ : ÏÑÇÏ موÏÑ عقد نکاÍ بصوÊÑ عرفی عالمه شیخ محمد 
» کاغذ« نوشتن æ ÞÑæ ÑÏ äÂ  بلی نکاÍ یا عقد ÌÇæÏÒÇ  متولی ÇلشعرìæÇ می نویسد:

Çگر ÑÇکاæ ä شرäÂ Øæ چنانکه ÑÏ شریعت  ¡بناã عرفی یاÏ می شوÏ که عاìÏ غیر Ñسمی 
Çست که به نطق Çست صحیح باشد ¡ صحت Ç ÑÏ ÌæÇÏÒÇ .ÏÑÇÏسالã یک عقد قولی 

کرäÏ به Çیجاæ È قبوá صحت می یابد æ شاهدäÇ باید کلماÇ Êیجاæ È قبوÇÑ á بشنوند 
æ بفهمند æ  فترÏ ÑÏ ðÇبعد æ Ïبشکل عرفی باید نوشته شو Íعقد نکا ÒÇ نند. بعدÇبد

 ÑÏ Íنکا Øæگر شرÇ .Ïتلف نشو äÒ حق ðطرفین عقد خصوصا Þتا حقو Ïسمی ثبت شوÑ
  106عقد عرفی مرÇعاÊ نشوÇ  ÑÏ Ïین حالت ÌÇæÏÒÇ عرفی شرعاð حرÇ ãÇست.

Ç ÑÏفغانستاä قانوÇ äحوáÇ شخصیه Ãهل تسنن Ã æهل تشیع جدÇگانه æ بصوÊÑ  تبصره :
باساÓ قانوä تدæین شدå مسائل مستقل تدæین یافته æ پیرäÇæ هر æÏ مذهب 

خانوÏÇگی ÇÑ حل æ فصل می نمایند. ماìÇ åÏ سوÇ ãین قانوä تطبیق قانوÇÑ ä باالÃ ìهل 
Ï . ندÇÏ باشند می äÂ ÑستاÇکسانیکه خو æ هل تشیعÃ بر äین قانوÇ :åمدÂ ãۀ سوÏما Ñ

 .ÏÏمی گر ÇجرÇ شوند äÂ تطبیق ÑستاÇشخاصی که خوÇ æ تشیع 

 ìÇ åÏما ðست مثالÇ ÏیاÒ ÏÑÇÏ هل تشیعÃ æ هل تسننÃ شخصیه áÇحوÇ äمشکل که قانو
274 äشخ قانو áÇحوÇشرعی می یص ÇÑ مؤقت ÌÇæÏÒÇ متعه یا äفغانستاÇ هل تشیعÃ ه

شدå که : نکاÍ متعه عباÇ ÊÑست Ç ÒÇینکه مرìÏ با شرÇیط مقرÇÏ  Ñند . Ç ÑÏین ماÐ åÏکر
Ç ÑÏین قانوä با Òنی بصوÊÑ غیر ÇÏیم ÌÇæÏÒÇ نماید. ÑÏ æ مقابل قانوÃ äحوÃ áÇهل تسنن 

 می ÇÏند. انکاÍ متعه ÇÑ حرÇ ÒÇ  æ ãÇعماÒ áن

 æ تشیع ÒÇ پسر æ هل تسننÃ ÒÇ خترÏ بین Íگر نکاÇ که åÏÇتوضیح ند äکس بر عیا قانو
باشد کدãÇ قانوÑÏ ä موÏÑ نکاæ Í طالÞ تطبیق می شوÂ æ .Ïیا مرÃ ÒÇ Ïهل تسنن 

                                                      
105  ÑÏ . ¡ لسیدسابقÇ : به Ïجعه شوÇمر Øæشر Úموضو Êلثانی صفحاÇ ÁلجزÇ لسنةÇ 48تا  43فقه . 
106  Êمرجع سابق ¡ صفحا ¡ ìÏ387-386. فضل غنی مجد. 
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 æ äÒ شوهر)« æÏ هربسته کندÇ æگر بین میتوÇند با Ïختر Ã ÒÇهل تشیع نکاÍ مؤقت 
 به کدãÇ قانوä قاضی حکم می نماید.  ÂیدمشکالÊ پیش 

 äبا قانو ÇÑ ست قاضیÏ äفغانستاÇ هل تشیعÃ شخصیه áÇحوÇ äقانو æ åÏبسته نمو
ÇجتهاÇÑ Ï برìÇ قاضی ÇجاåÒ نمی Ïهد . ÑÏ ماÇ ãæÏ ìÇ åÏحوáÇ شخصیه Ãهل تشیع 
 (Ú) ÞÏجعفر صا ãماÇ مطابق فقه ãسالÇ شریعت äقانو ãحکاÇ ìمبنا : åمدÂ äفغانستاÇ
Çست ¡ با æجوÏ حکم Çین قانوä ¡ قاضی نمی توÇند به ÇجتهاÏ خوÏ عمل نماید¡ æلی 

 ضی معتبر Çست.تفسیر قضایی ÒÇ سوì قا

 Êمشکال æ Ïشو ÈنتخاÇ ßست کمیتۀ مشترÇ شخصیه بهتر áÇحوÇ äتوحید قانو ìÇبر
 äشخصیه که قانو áÇحوÇ حل فقهی åÇÑ æ Ïگیر ÊÑبحث صو äÂ ìæÑ ÏÑÇÏ äÂوجستج 

شوæ Ï بعد ÒÇ مطالعه æ موÇفقه ìÇ فقهاÁ معاصر هر æÏ مذهب ÑÏ قانوÇ äحوáÇ شخصیه 
æ Ê موÇفقه به توحید بعض موÏÇ قانوä صوÑ وÏنظر شÃهل تسنن Ã æهل تشیع تجدید 

ÑÏ äÂ غیر ÑÏ Ïتها گیرæسالمی با تفاÇ Ñیک کشو ÑÏ äقانو æÏ یتÏموجوÏیاÒ ì  ÑÏ
Êمذهبی مشکال æ ìفکر ÔæÑ  گ قانونیÑبز ÇÑ åیندÂ ÑÏ Â هدÇخو ÏبوجوÏÑæ  که åÇÑ 

تا توحید æ یافتن åÇÑ حل صحیح پیشنهاÏ می شوÏ که Ïختر  .میباشدحل äÂ مشکل 
سنی مذهب Çگر با پسر شیعه مذهب æ یا برعکس ÌÇæÏÒÇ می کند بهتر Çست شرÇیط 
خوÇÑ Ï ضمن æثیقۀ نکاÍ  ثبت کند ÑÏ æ حالت عدã توÇفق ÇÏÇ æمه Òندگی æÒجیت 

ÊÑ تا باساÓ موÏÇیکه ÑÏ شرÇیط Âمدå محکمه æ قاضی حکم صاÑÏ کند Ç ÑÏین صو
 .Ïطرفین حفظ می شو Þحقو æ Ïفصل می شو æ حل Êمشکال åÒÇندÇ یک 

 وقت و زمان عقد ازدواج :
 ìهاÒæÑ ÑÏ ÇÑ Íست که عقد نکاÇ جهاæÑ æ سمÑ æ ÊÇÏفغانی بعض عاÇ ìÇ جامعه ÑÏ
 Ñæمر ÑÏ جهاæÑ æ سمÑ ینÇ متأسفانه æ هندÏ نمی åÒجاÇ Õمخصو ìها åما æ Õمخصو

ته æ مرäÂ ÒÇ ãÏ پیرìæ می کنند. Ç ÑÏینجا الÏ ãÒیدå می شوÒ Ïماä صبغۀ Ïینی بخوÏ گرف
.ÏÏشن گرæÑ یم تا قضیهÑæبیا ÇÑ سالمیÇ Áعلما æ äÇنشمندÇÏ نظر Úین موضوÇ ÏÑمو ÑÏ 

نکاÑÏ Í بین æÏ عید : Ç ÑÏین موÏÑ عالمه شیخ حسنین مخلوÝ ¡ مفتی ÏیاÑ مصر 
 سد:سابقاÑ æ ðئیس جمعیت ÇلنهوÖ بالدعوÇ Éإلسالمیة می نوی
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عدæ ÌÇæÏÒÇ ã عقد ÑÏ ماå هاì معین ÒÇ معتقدÊÇ مرãÏ عامی Çست Ç æصل Ï ÑÏین 
 Ïفسا ãÏبو åÏÇÏ ðکه قبال ìæفتا ÑÏ .نستÇÏ ìÏعا ãÏجهالت مر ÒÇ ÇنرÂ äÇمی تو æ ÏÑÇند

. ãÏنمو ÍصالÇ ÇÑ ÊÇمعتقد Úین نوÇ 

Çین نکاÑÏ Í ماå محرã : عالمه ÏکتوÑ یوسف ÇلقرضاÇ ÑÏ ìæین موضوÚ می نویسد: 
نوÇ ÚعتقاÇ ÏساÏ Óینی ندÇ ÑÏ¡ÏÑÇسالã ماå محرÒÇ ã جملۀ چهاÑ ماå حرÇ ãÇست که 
 æ منع ÇÑ جنگ ãسالÇ åما Ñین چهاÑÏ æ åÏÇÏ عظمت ÇÑ نهاÂ تعالی æ ند سبحانهæÇخد

 حرãÇ ساخته æ همچناä گناæ å تجاÇ ÑÏ Òæین چهاÑ ماå منع شدÇ åست.

 åماÂ ÒÇ باید ãÏمر ÏÑÇÏ باین عظمت که ãهم محر ÌÇæÏÒÇ åین ماÇ ÑÏ æ کنند áستقباÇ ä
 ËÇمیر ÒÇ æ مصر ÑÏ سنت فاطمی ها ÒÇ که ãÇهو æ áخیا ÒÇ ÇÑ Ïباید خو æ ستÇ Èخو

 107غالی ها شاÇ äست خالÕ ساÒیم .

 ازدواج صغیره :
 Íعقد نکا Øæشر ÑÏ åÏÑæÂشدکه عقدæ یعنی  صغیر åصغیر Íسن طفولیت عقد نکا ÑÏ

مرتکب äÂ به محکمه کشاندå میشوÇ Ïما باین هم تا هنوÒ جوÒÇ ندæ Û  æ ÏÑÇ قبل ÒÇ بلو
.ÏÑÇÏ ÌÇæÑ åصغیر Íنکا äفغانستاÇ ستÏ ÑæÏ مناطق ÑÏ 

که مشکالÇæÑ Êنی Ò ÌÇæÏÒÇ æیر سن بلوÛ یک ظاهرÇ åجتماعی بسیاÑ خطرناÇ ßست 
æÑ æ ËÇمیر ÒÇ مرحلۀ طفولیت ÑÏ ÌÇæÏÒÇ .Ïسبب می شو ÇÑ جتماعیÇÇ äÇÑæÏ ìجها

 ÑÏ ÇÑ ÔخترÏ غبتÑ æ شت سنÇÏ نظر ÑÏ äæبد ÑیکتاتوÏ æ äÇÏنا Ñپد æ ستÇ جاهلیت
 صغیرÇ ÊÇسباÒ ÈیاÏÑÇÏ Ï بطوÑمقابل پوá به نکاÍ شخص سالمند می ÏÑæÂ. عقد 

áمثا : 

فقر خانوåÏÇ : فقر ÇقتصاìÏ سبب عدÑ ãسیدگی به ÇموÇ Ñجتماعی مثل  .1
Çطفاá می شوæ Ï خانوÏÇۀ فقیر  مشکالÊ مسکن ¡ غذæ ÁÇ تعلیم æ تربیت

 کوشش می کند تا ÏخترäÇ شانرÑÏ Ç مقابل پوá به نکاÑæÂ ÑÏ Íند .

2.  ÑÏ ثی متأسفانه تا عصر حاضرÇمیر ìجهاÇæÑ æ سمÑ : ثیÇمیر ìجهاÇæÑ æ سمÑ
.Ïمی شو ÊÇسبب عقد صغیر æ ÏÑÇÏ جامعه حاکمیت 

 .جهل æ عدÇÏ ãنش به Ïین æفرهنگ æ ثقافت عامل عقد صغیرÇ ÊÇست .3

                                                      
107 Êفقهی ¡ صفحا ìها Çفتو æ ینیÏ ìبحث ها ¡ ìÏ385-384. فضل غنی مجد. 
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بی تفاæتی علماæ Á عدã مسئولیت نظامهاì سیاسی ÑÏ تعلیم æ تربیت Ïینی  .4
 Ç æجتماعی ÑÏ جامعه .

 نتائج ازدواج صغیرات :
 : áæÇ ÏÑÇبسا مو ÑÏ æ عصبانیت æ ìفکر Êثبا ãعد æ نیÇæÑ ìنی : مریضی هاÇæÑ نتیجۀ

 خوÏکشی عامل ÑÏ ÌÇæÏÒÇ äÂ سن طفولیت Çست.

æ حساÓ  وÏÑ ساá هویت Çجتماعی Ï ÒÇ ÇÑست می ÏهدãæÏ : نتیجۀ Çجتماعی : Ïختر خ
میکندکه شخصیت مستقل ندÇ ÒÇ æ ÏÑÇندß ترین حقوÇ Þجتماعی æ کسب تعلیم 

.Ïمی شو ãæمحر 

 ìجوال áæÇ ÑپوÇÑ ÑÏ 2018بی بی سی  äÇیر عنوÒ ìÏمیال » ÑÏ äÇجو äÇخترÏ کشی Ïخو
 äفغانستاÇ « ÑÏ æ åÏبه نشر سپر ÇÑ مفصل ÑپوÇÑ ÑپوÇÑ کشی Ïخو ÈسباÇ ÒÇ یکی

 ãجها سوÇæÏÒÇ Úین نوÇ ÑÏ æ ìÑجباÇ ìها ÌæÏÒÇ : åمدÂ یونسف ÒÇ به نقل äÇجو äÇخترÏ
 ÑÏ سیاÂ می شوند. مؤسسۀ åÏÇÏ ÌÇæÏÒÇ به åÏÑسن چها ÒÇ قبل äفغانستاÇ äÇخترÏ حصۀ

 áند.  2017ساÇÏ می Ñیافتن کا ìÇچانس بر äÏنبو æ فقر äÇخترÏ بین ÇÑ کشی Ïعامل خو
ه Ïختر هژåÏ ساله Ç ìÇفغاä می گوید Ïست به خوÏکشی Ò ãÏÒیرÇ نامزãÏ بعد ÒÇ جمیل

 ÑپوÇÑ äفغانستاÇ äنساÇ Þکند . کمیتۀ حقو ÌÇæÏÒÇ با من Ïنکر áقبو ìÏنامز áشش سا
می Ïهد که ÑÏ حدÏæ سه هزÇ ÑÏ äÒ ÑÇفغانستاÑÏ ä یک ساá خوÏ کشی می کنند Ç æکثر 

ن Çلمللی ÇÑپوÑ می Ïهد که یک ملیوÇ . äنجمن صحت بیخوÏ کشی ÑÏ هرÇ ÊÇست 
شخص Ç ÑÏفغانستاä مبتالÁ به ÇمرÇæÑ ÖÇنی هستندæ مؤسسۀ صندÞæ سکاä ملل 

 ÑپوÇÑ صد متحد ÑÏ هفت Ïهد که هشتاÏ می æ قربانی خشونت هستند äفغاÇ äناÒ
 خشونت جسمانی æ نفسانی ÇæÑ æنی مهمترین ÇنوÚÇ خشونت Çست .

نیست . عالÇ Ìین عالÌ  ها تطبیق æ تقنین قوÇنین برìÇ عالÇ Ìین ظاهرÇ åجتماعی تن
 Íمنع عقد نکا äهمچنا æ ستÇ بین جامعه ÑÏ تبلیغ æ نشر تعلیم ÑÏ مشکل  æ åصغیر

 äÂ عقد æ قاضی Ñحضو ãعد ÑÏ æ غیر محکمه ÑÏ ند صغیرÇسمی میتوÑ ìفتر هاÏ ÑÏ
 .Ïقع شوÇæ ممد 

 آیا ازدواج نصیب و قسمت است ؟
Ñæبا æ åعدۀ باین عقید  äنساÇ æ نیست äنساÇ بدست Êæشقا æ ÊÏسعا æ ÌÇæÏÒÇ ند کهÇ

 ÓساÇ به æ ساخته ÇÑ ندگیÒ ÑموÇ خلقت همه ÒÇ ند قبلæÇخد æ ÏÑÇنقش ند ÏÑÇین موÇ ÑÏ
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جمله ÇموÇ ìÑست که ÇنساÑÏ ä موäÂ ÏÑ  ند که ÌÇæÏÒÇ نیز ÇÒÇین عقیدå عدۀ فکر می کن
 ین شدÇ åست .ìÏÇÒÂ ندæ ÏÑÇ سعاæ ÊÏ عقد æ طالÞ همه قبال تعی

 äمسلمانا  Ñقد æ Áبه قضا äیماÇ ãعد æ ندÑÇÏ äیماÇ äÂ شر æ äÂ خیر Ñقد æ Áبه قضا
 ÇنسانرÇÏ ÒÇ ÇئرÇ åسالã خاÌÑ می ساÇ ÏÒما مشکل ÑÏ فهم ÇÏ æنش ÒÇ قضاæ Á قدÇ Ñست.

 قضاæ Á قدæÏ ÑنوÇ Úست :

قدÑ ثابت æ مطلق که قابل تغییر نیست æ خدæÇند ÂنرÑÏ Ç لوÍ محفوÙ ثبت  .1
 . åÏنمو 

قدÑ معلق æ یا قدÑ مقید مثل : Çجل æ ÞÒÑ æ عمر که ÑÏ لوÍ محفوÙ نوشته  .2
شدÇ åما به حسب ÇعماÇ áنساä قابل تغییر æ تبدیل Çست مثالÞÒÑ ð با حفظ 

.Ïمی شو ÏیاÒ حمÑ 108صلۀ  

 که خدæÇند ÇنساÇÑ ä به ÇنجاÇ äÂ ãمر می کند Ñ æسوÇ áکرÒÇ ÌÇæÏÒÇ ã جمله ÇموÇ ìÑست
ÇنساÇ äست که Çین جوÇناÇÑ ä تشویق به ÌÇæÏÒÇ می نماید æ  صلی Çهللا æ علیه æ سلم

 ÊÏهد. سعاÇند می خوæÇخد ÒÇ ÇÑ تصمیم کمک ÒÇ بعد æ Ïمی گیر ÌÇæÏÒÇ تصمیم به æ
ÑÏ Êæشقا  ÔæÑ به ØتباÑÇ جیت نیزæÒ ÇÏ شوهر تعلق æ äÒ æ ÊÏینکه سعاÇ نه ÏÑ

 . میباشدæ غیر قابل تغییر  Çست خدæÇندÏÇÑÇ æۀ شقاÇ Êæمر 

 در مورد حکم شیرخواریگی و عقد ازدواج :
ÇÑ به بحث می گیریم به خوÑÇگی ÑÏ بین موÇنع شرعی ÑÏ عقد نکاÍ فقط موضوÚ شیر 

وÇ åÏینکه جامعه سنتی ÇفغانستاÇ ÑÏ äین موÏÑ شدید ترین حکم Ç ÇÑنتخاÈ نمÏلیل 
 .Çست 

Çماã حسنین مخلوÑÏ Ý موÏÑ سؤáÇ شیرخوÑÇیگی می نویسد:  هر æقت که شوهر خبر 
 ÑÇگر مقدÇ ئی بین طرفینÇجد Ïجب می شوÇæ Ïکر áقبو Þنش با صدÒ با ÇÑ شیر äÏÑخو
 æ حنبلی æ مذهب شافعی ÑÏ .åمدÂ مذهب حنفی ÑÏ ین حکمÇ .ÏیاÒ باشد یا åÏشیر کم بو

بر Çین Çست که Òمانی حرمت به سبب شیرخوäÏÑ به میاä قوá مشهوÑ نزÇ ÏماÇ ãحمد 
 ÊÏالæ ÒæÑ ÒÇ گی کهÑشیر خو Êمد æ قتæ ÑÏ æ مختلف ÊقاæÇ ÑÏ میآید که پنج مرتبه
 ÊقاæÇ ÑÏ æ Ñگر پنج باÇ æ باشند åÏÑبا هم یکجا شیر خو áطفاÇ  ستÇ سالگی æÏ تا

                                                      
108  ìæلفتاÇ Úبن تیمیه ¡ مجموÇ .8/517. 
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ÑÏ عدÏ سبب مختلف ÑÏ æ سن معین نباشد حرمت بوجوÏ نمی Âید ÑÏ æ حالت شک 
.Ïئی نمی شوÇجد  » Ïعد ÑÏ هندÏ شیر äÒ گرÇ ست کهÇ حالت شک باین معنی ÑÏ

 ÑعتباÇ شک باشد قولش قابل ÑÏ æ شته باشدÇکامل ند äطمیناÇ äÂ قتæ æ äÏÇÏشیر
Çین حکم ÇمرÒæ  » .نیست æ حکم شیرخوÑÇگی تطبیق نمی شوæ Ïحرمت بوجوÏ نمی Âید.

 ÑÏ قوÇنین خانوåÏÇ مدÇ ÑÇعتباÇ Ñست Ç æکثر خانوåÏÇ ها ÒÇ ÇÑ جدÇئی حفظ نموÇ åÏست.

 بانک شیر :

 ÑÏست ¡ بانک شیر ماÇ Ïخانه موجو åشفا ÑÏ äیکه بانک خوÑعصر حاضر همانطو ÑÏ
نیز موجوÇ Ïست æ بعض ÇطفاÒÇ ÇÑ á بانک شیر ¡ شیر می Ïهند. ÑÏ بانک شیر ¡ شیر 

äÇÑÏما  ÑÏ .حفظ می کنند ÇÑ ینÇ ۀÑÇÏÇ ìÇبر æ شته باشندÇÏ توجه بیشتر äمسلمانا ÏÑمو
شفاå خانه بگویند تا برìÇ طفل شاÒÇ ä بانک شیر ¡ شیر ندهند æ شفاå خانه ها Çین 

می نمایند .فقهاì کنفرÇنس Çسالمی Ç ÑÏین موÇ ÏÑین ÑÏخوÇست Ç ÇÑحترæ ãÇ عملی 
 ÇÑ ÇهندفتوÏ می: 

 16تا  10ابع کنفرÇنس Çسالمی ÑæÏ ÑÏۀ ãæÏ خوÑÏ Ï جدÒÇ å تاÑیخ مجلس مجمع فقهی ت
میالìÏ موضوÚ بانک شیر Ï1985  ÇÑسمبر  28تا  22هجرì مطابق  Ñ1406بیع Çلثانی 

ی مجلس فقهی طب علمی Ç æستماÚ تحقیقاÊ خوÇندä مطالعه ææ بعد ÒÇ کرÏ مطالعه 
 که : برÇ ìÇعضاì مجلس فقهی معلوã شد

ÑÏ کشوÑ هاì غربی بوجوÂ ÏمدÇ æ åین Çست æ ه جدید بانک شیر یک تجرب .1
.ÏÑÇÏ تخنیکی æ علمی Êسلبیا æ ÊیجابیاÇ تجربه 

Çسالã شیر خوÇÑ äÏÑ مانند نسب ÇÏنسته Â æنچه به سبب نسب حرãÇ میباشد به  .2
 æ ستÇ شریعت حفاظت نسب ÒÇ مقصد æمی باشد ãÇنیز حر äÏÑشیرخو ÓساÇ

 می شوÏ. بانک شیر ÇسباÈ برهم خوÇ äÏÑین حرمت

3.  äÏکم بو ) äÒæ ÑÏ جدید ناقص Ïمولو ìÇبر ãسالÇ äجها ÑÏ جتماعیÇ بطÇæÑ
 ÊÑصو æ بطریقت ÇÑ  äنساÇ شیر Õخا Êحاال ÑÏ äنساÇ به شیر Ìمحتا æ ( äÒæ

 طبیعی Â äÂماåÏ می ساæ ÏÒ ضرÊÑæ به بانک شیر نیست.

فقهی æÑ ÑÏشنی معلوماæ Ê تحقیقاÊ طبی مربوØ به مجمع فقهاì طب ¡ مجلس 
:Ïکر ÑÏصا ÇÑ ین فیصلهÇ سالمیÇ نسÇکنفر 

 áæÇ : منع بانک شیر ÑÏ کشوÑ هاÇ ìسالمی .
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.( ÚلرضاÇ حرمة ) äÏÑشیر خو Úین نوÇ تحریم : ãæÏ109 

 ازدواج از طریق انترنت و وسائل جمعی:
 ÌÇæÏÒÇ ðسالمی بعضاÇ معÇجو ÑÏ نی جمعیæلکترÇ سائلæ æ نظر به پیشرفت تکنالوجی

ÒÇ طریق Çین æسائل صوÊÑ می گیرÏ. خطر بزÑگ Ç ÑÏین نوÚ معامله æ عقد æ موÇفقه 
ÑÏ صحت معلوماÇ Êست æ ممکن مرæ Ï یا äÒ معلوماÊ غیر صحیح ÇÑ بیک Ïیگر 

 æ ستÇ Èکامال کذ Êکه معلوما Ïشو ãمعلو ðÇبعد æ ختربدهندÏ که åقع شدÇæ  عکس
 .  گذÇشته Çستگر ÇÑ بجاì عکس خوÏ Ïختر Ïی

کاä شرعی Ç ÒÇ ÌÇæÏÒÇین طریق که Çگر شرÇیط Çیجاæ È قبوÑÇ æ á دعلماÁ باین نظر Çن
ضمانت شوÇ ÑÏ ÏینصوÊÑ میتوäÇ عقد ÇÑ قبوá کرÏ .ÏکتوÇ ÑلبدÇ ÑÏ ìÑین موÏÑ می 

æ ستÇ ÌÇæÏÒÇ عقد ÏنعقاÇ ÑÏ áæÇ صلÇ شاهد æÏ Ñحضو æ áقبو æ ÈیجاÇ :عقد  نویسد
äÂ ÑÏ کیلæ مانع شرعی نیست به گرفتن  æ نترنتÇ طریق ÒÇ یطÇین شرÇ ãکر تماÇ æ

 æسائل جمعی ÂماåÏ باشد مانع ÑÏ عقد نیست .

 ÏÒناقص می سا ÇÑ می یابد که صحت عقد ãنجاÇ ìÑموÇ نترنت بعضÇ طریق ÒÇ عقد ÑÏ
 äÇشاهد äÏنبو äهمچنا æ مجلس عقد Êحدæ ãمعرفت بین طرفین عقد ¡ عد ãمثال عد

عقد طرÏ Ýیگر ÇÑ فریب æ åÏÇÏ معلوماÊ غیر  . بسیاÇæ Ñقع شدå که یکی ÒÇ طرفین
 صحیح تقدیم کرÇ åÏست . فریب کاÒÇ ìÑ طریق Çنترنت ممکن Çست æ ممکن Çست بعد

ÒÇ  ÏنعقاÇÇ که عقد Ïحیله کشف شو æ باشدبه مصلحت طرفین نین فریب ÒÇ عقد ÑÏ .
 110طریق æسائل جمعی توجه بیشتر باشد.

 جتماعی :پیشنهاد به مراکز اسالمی و انجمن های ا
 ìÇبر Õفاتر خاÏ ÇÏکانا æ مریکاÇ ÑÏ سالمیÇ ìنجمن هاÇ æ سالمیÇ کزÇکثر مرÇ ÑÏ
 æ åندگی تأسیس شدÒ  یافت شریکÑÏ ìÇبر äناÇکمک جو æ ندگیÒ شریک ÈنتخاÇ
 Ýین مسأله بیطرÇ ÑÏ ãÑÇÏ åبعهد ÇنرÂ مسئولیت åمریکا که بندÇ ÑÏ سالمیÇ نجمن فقهÇ

Ò æندگی با سعاÇ ÊÏند  Ò طریق Çین Çنجمن ÌÇæÏÒÇ کرÇåÏ نبوæ Ï تا حاá چند Ïختر æ پسر
 ÑÇÏند.

                                                      
109  Êفقهی ¡ صفحا ìها Çفتو æ ینیÏ ìبحث ها ¡ ìÏ389-388. فضل غنی مجد. 
110  Êصفحا ¡ ãسالÇ ÑÏ åÏÇخانو ¡ ìÏ42-41. فضل غنی مجد. 
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æظیفه æ مسئولیت ÑÇÏند  ÇÏ ÑÏخل Çفغانستاä مساجد æ مرÇکز Çسالمی æ پوهنتونها
 Ñسمینا æکمک نمایند ÌÇæÏÒÇ مرÇ ÑÏ ÇÑ äناÇجو æ تأسیس نمایند ÇÑ کزÇمر Úین نوÇ تا

ا جوÇناÇ äهدæ ÔæÑ æ ÌÇæÏÒÇ ÝÇ کنفرÇنسها ÑÏ موضوÇ Úهمیت ÌÇæÏÒÇ ترتیب Ïهند ت
 ÇنتخاÈ شریک Òندگی ÇÑ بیاموÒند.

Ç æنجمن هاÇ ìجتماعی æ فرهنگی  ÑÏ کشوÑ هاì غربی مساجد æ مرÇکز Çسالمی 
 .Çین موضوÇÑ Ú عیب می ÇÏنندæ  ìæÑ بحث  Çفغانی Çین مسأله Ç ÇÑهمیت نمی Ïهند

کالÊ خانوåÏÇ پالä مرÇکز Çسالمی æ مساجد Çفغانی Ç ÑÏمریکا æÑÇ æپا برìÇ حل مش
 ðکامال Þطال ÏÑمو ÑÏ äهمچنا æ هندÏ نمی åÑها مشو åÏÇخانو ìÇبر æ ندÑÇبرنامه ند æ
 ìÑهمکا ãعد ÑÏ .حل نمایند ÇÑ جتماعیÇ گÑین مشکل بزÇ هندÇنمی خو æ ندÇ Ýبیطر
 Ñبطو äÇÏمر Þحقو ðبعضا æ ãعمو Ñبطو äناÒ Þفغانی حقوÇ سالمیÇ کزÇمر æ مساجد

شوÏ خصوصاÇ ðگر نکاÍ نامه ها Ï ÑÏفاتر Ñسمی ثبت نشدå باشد خاÕ مرÇعاÊ نمی 
حق مشرÒ Úæناä تلف می گرÇ ÑÏ æ ÏÏین موÏÑ مثلهاÒ ìیاìÏ موجوÇ Ïست که جهت 

 åÏÇخانو ãها  حفظ نا ÒÇکرÐ . هیمÇمی خو ÊÑمعذ äÂ 

مساجد æ مرÇکز Çسالمی Çفغانی ÑÏ کشوÑ هایی Çمید Çست بعد ÒÇ مطالعۀ Çین تحقیق  
 æ غربی äفغانستاÇ خلÇÏ ÑÏ جتماعیÇ ìنجمن هاÇ æ مر خطیمساجدÇ ینÇ متوجه æ ر

 ãÏجتماعی مرÇ ندگیÒ ÑÏ مهم  äفغانستاÇ  هر ÑÏ æ باشندÕنجمن شعبۀ خاÇ æ مسجد 
 ãبنا» ÌÇæÏÒÇ شعبۀ یا کمتیۀ« Ïتأسیس شو æ  هنمائیÑ ÇÑ äناÇضمینۀ  نمایند تاجو

 .گرÏÏ بین جوÇناä مسلماÂ äماÇ ÌÇæÏÒÇåÏسالمی 
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 پنجمفصل 

 آغاز زندگی زوجیت

.  æÒجیت بصوÊÑ قانونی ÂغاÒ می شوÒ Ïندگی Ç æیجاæ È قبوá  نکاÍ دبا ÇمضاÁ  عق
ÏÑæÂ می Ïبوجو ÇÑ جایبæ æ Þحقو ÌÇæÏÒÇ جایب  عقدæ äæبد Þحقو æ جبÇæ äæحق بد .

æ طرفین عقد ÑÏ هیچ قانوæ ä جامعه نیست هر جا حق Çست ÑÏ مقابل Çæ äÂجب میباشد 
باید خاطر نشاä ساخت که æجایب Ç.  ÑÏحترãÇ حقوæ ÁÇÏÇ æ Þجایب می باشندمکلف به 

 ÊÑحاصل صو æ åÏÇÒ جایبæ یگرÏ به معنی Ïشو ÊعاÇمر Þید که حقوÂ می Ïبوجو
 حقوÇ Þست  ÑÏ æ صوÊÑ عدÇ ãحترÁÇÏÇ æ ãÇ حق Çæجب بوجوÏ نمی Âید.

 æ áخیا æ Úæندگی حقیقی شرÒ جیتæÒ ÒغاÂ ÒÇها به حæÒÑÂمسئولیت æ قیقت تبدیل 
به مشترÒ ÑÏ ßندگی بوجوÏ می Âید. سعاæ ÊÏ شقاÒ ÑÏ Êæندگی ÑÇتباØ مستقیم 

 ÏÑÇÏ جایبæ ÁÇÏÇ æ Þحقو ãÇحترÇ  قسمت æ نه به نصیب æ ÊÏمانی با سعاÒ åÏÇخانو æ
 Çجایب شانرæ æ ãÇحترÇ æ ÊعاÇمر ÇÑ یکدیگر Þحقو äÂÏÇفرÇ  خوشبخت می باشد که ÑÏ

  ÁÇÏÇ نمایند.   ل یکدیگرمقاب

Ç ÇÑمر شرعی بین æ äÒ شوهر می ÇÏند  æ تعالی æ  ÌÇæÏÒÇ نظاã خانوåÏÇ خدæÇند سبحانه
 ãسالÇ åÏÇحمایت خانو æ Áبقا æ مهÇÏÇ ìÇبر æ æ äÒ ìباال ÇÑ جایبæ æ Þحقو

æ حمایت خانوÇÑ åÏÇ مربوØ به مرÇعاÇ æ ÊحترãÇ حقوæ ÁÇÏÇ æ Þجایب  گذÇشتهشوهر
 ãÇنهدÇ ÒÇ ÇÑ åÏÇخانو ãنظا æ تقویت ÇÑ شوهر æ äÒ بطه بینÇÑ جایبæ æ Þند. حقوÇÏ می
 ÊÏمو æ محبت æ ÊÏخت سعاÑÏ æ ÏÑæÂ می Ïشوهر بوجو æ äÒ بین ÇÑ ÊÏسعا æ حفظ

ÑÏ مشÇÑÂ æ ìÇ åئرÇÏ ÁÇÏÇ æ ãÇحترÇ جاæ æ Þیب نموحقو .ÏÏتقویت می گر äماÒ Ñæبه مر æ 

نظاã خانوæÇ åÏÇلین نظاÇ ãجتماعی Ïینی ÒÇ خلقت ãÏÂ علیه Çلسالæ ã حوÒ ÑÏ ÁÇمین 
هو Çلذì خلقکم من نفس Çæحدæ É جعل منها « Çست . خدæÇند Ç ÑÏین موÏÑ می فرماید: 

Ò یک شخص Âنکه پیدÇ کرÏ شما æÇ  Ç ÇÑست .)  Ç189ألعرæÒ ) « : ÝÇجها لیسکن Åلیها
. ìæ با Ïگیر ãÇÑÂ تا ÇÑ نشÒ یک شخص äÂ ÒÇ Ïکر Çپید æ 
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حقوæ æ Þجایب æ ÇÑ  دخشمی بÇ ÇÑستحکاÑ ãبانیت æ معنویت ÇÑبطه بین æ äÒ شوهر 
Òندگی æÒجیت ثابت ÑÇÏ ãÇæÏ æ نمی  ساÏÒ  . می Çæجب یک Çمر Ïینی باالæ äÒ ì شوهر

 باشد مگر به Ñعایت حقوæ æ Þجایب ÒÇ جانب طرفین .

Çست ÇÑبطه æÒجیت ÒÇ منظوÇ Ñسالمی قویترین æ مستحکم ترین ÇÑبطه Ç ìÇجتماعی 
Ç æسالã قوÇÑ Êبطه Ç æستحکاÂ ãنرÇ بین ÇفرÏÇ خانوåÏÇ خصوصاð بین æ äÒ شوهر می 
 äیماÇ نمو æ ÞخالÇ مظاهر تکمیل ÒÇ ìجیت مظهرæÒ بطۀÇÑ ãسالÇ فرهنگ ÑÏ .هدÇخو

Ãکمل Çلمؤمنین Åیمانا Ãحسنهم « ی فرمایند: Çست . ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم م
که ÇخالÞ شاÒÇ ä ناحیه ÂناÇ äند مؤمناäکامل ترین  » .خلقاæ ð خیاÑکم خیاÑکم لنسائکم 

بهترین ÑفتاÇÏ ÇÑ Ñشته  شاæä بهترین شما Âنهایی هستند که با همسرäÇ بهتر باشد
 . باشند

ن æ äÒ شوهر ÇÑ بعد Çخالقی ÑÏ حدیث مباÑ ßÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم ÇÑبطه بی 
Ï æ یمانی میدهدÇ æ :یگر می فرمایندÏ ßÑحدیث مبا Ñ» کم خیر کم ألهلهÇبهترین » . خیر

Çست که با äÒ خوÏ مرäÇ  äÂ Ï با خانوåÏÇ خوÇ Ïست یعنی بهترین مرÏ تاä  شما ¡ بهترین
فرÒندäÇ  یی هستند که با æ äÒابهترین شما Âنهبهتر باشد. ÑÏ حدیث Ïیگر می فرمایند: 

 ãکرÇ áسوÑ  . ãهمۀ شما بهتر ÒÇ ãÇ åÏÇخانو ìÇمن بر æ شته باشندÇÏ ÇÑ ÑفتاÑ بهترین Ïخو
Ç: می فرمایند æ ÏÒنیز متوجه می سا ÇÑ äناÒ سلمæ هللا علیهÇ صلی ÒÇ بغیر åگر سجد

 خدæÇند می بوÇ ÇÑ äÒ ¡ Ïمر می کرãÏ تا به شوهرÔ سجدå کند. 

 ÒÇÇک Ïمی شو ØستنباÇ ìیث نبوÏخالقی حاÇ æ بانیÑ بطۀÇÑ شوهر æ äÒ بطه بینÇÑ ه
 æ Þحقو ÊعاÇمر æ ãÇحترÇ ãعد ÑÏ æ ستÇ جایب æ Þحقو ìÇ åئرÇÏ ÑÏ بطهÇÑ ینÇ æ ستÇ

æ بزìÏæ به å  áÇæÒبوÏمستحکم Ç æخالقی Ñ æبانی ن æ ÁÇÏÇجایب ÇÑبطه بین æ äÒ شوهر
 111میرسد.

 ãبه نا ÌÇæÏÒÇ عقد ÒÇ ندæÇغلیظ « خد Þیعنی تعهد» میثا Ñپیمانی بسیا æ  æ همیتÃ با
 ÑÏ æ ستÇ åنیدÇÏجب گرÇæ ÇÑ نهاÂ ìبه مسئولیتها ãÇلتزÇ æ åÏفرمو Ïیا ãÇحترÇ ÏÑمو

حقوæ Þ مسئولیتهاì خاæ Õ مشترکی ÇÑ برìÇ مرÇæ ÑÏ äÒ æ Ïقع Çین پیماæÏ ä طرفه 
 åÏÇخانو æ خل خانهÇÏ ÑÇستقرÇ æ ÊÏکسب سعا ÊجباÇæ æ Þحقو ÒÇ Ýهد . ÏÑÇÏ پی

                                                      
111  Õ ¡ ÉلمعاصرÇ لغربیةÇ ÊلتحدیاÇ æ لمسلمةÇ ÉألسرÇ ¡ هللاÇکتو  محمد شیخ عبدÏ .47 
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قرÑÇ » عدÇلت « ÇساÓ  هåÏ بحقوæ Þ مسئولیتهاÇ ìعضاì خانوÇ  میباشد.
¡ÏÑÇÏ.ندÏگر ÑÇستوÇ äÂ ÓساÇ جتماعی بایستی برÇ ìلتی که همۀ نظامهاÇ112عد 

 ãتما ÑÏ قبل äسالمی چند قرÇ سالمی معاصر نظر به جامعهÇ ìÇ یکه جامعهÑهمانطو
 ÊجباÇæ æ Þساحۀ حقو ÑÏ åÒÇندÇ äبهما åÏنمو Êæندگی تفاÒ äنیشئو ÎÑ ÊÇز تغییر

. åÏÇÏ  ÞحقوÊجباÇæ æ  عصر حاضر ÑÏ کاملتر æ نه با گذشته  باشاملترÑمقا ÑÏ æ ستÇ
Ç æمرÒæ تنها  Çست شدÇ åکثر ساحاÒ Êندگی حقوÞ بصوÊÑ مساìæ بین æ äÒ شوهر

 ÑموÇ Ïپیشبر ÑÏ æ ندÇنمی تو åشد åÏÇخانو ìبه تحمل همه مسئولیتها ÑÏشوهر قا
. خاÌÑ شدÒÇ äÒ ä خانه برìÇ کاæ Ñ کسب æ ضرÇ ìÑæست ی ÇشترÒ ßÇناä حتمی Òندگ

ÌÇæÒÇ با ÏخترäÇ  ¡معاæ Ô هم سویه شدÇ ÑÏ äÒ äموÑ تعلیم æ تربیت Ç æقتصاÏ با شوهر
 ìÏÇÒÂ æ Þحقو Èهل کتاÃæ Ñکاæ  åÏتثبیت  نمو ÇÑ ÊÏی که عصر حاضر با مشکالت عبا

ÏÑÇÏ بجا گذ ÊجباÇæ æ Þساحۀ حقو ÑÏ ÇÑ منفی æ مثبت ÊÇثرÇ ینÇ ÑÏ ست کهÇ شتهÇ
 تحقیق تغییرÊÇ جامعه ÑÏ نظر گرفته شدÇ åست . 

قبل Ç ÒÇینکه ÑÏ موضوÚ حقوæ æ Þجایب æ äÒ شوهر بحث شوÏ الÏ ãÒیدå می شوÏ تا 
 ÔæÑ به ÇÑ äÒ æ Ïکریم مر äÂقر . ÏÇÏ ÑÇبحث قر ÏÑمو äÒ æ Ïنسبت به مر ÇÑ ãسالÇ Èخطا

کند æ تعصباæÏ æ Ê گانگی بین æ äÒ  مساæیانه æ عاÏالنه  æ بدäæ تبعیض خطاÈ می
 Ïمر ÇÑ Ïمر æ äÒ ãسالÇ .ندÇÏ جاهلیت می ÔæÑ ÒÇ جایبæ æ Þحقو ÑÏ ÇÑ ینÇ ðمشترکا

 Èخطا Ñمی نمایدطو : 

 áæÇÜÜ  äعالÇ ÇÑ ìæتسا Ïمر æ äÒ بین (äÏبو äنساÇ ) نسانیتÇ ÑÏ کریم äÂقر : äÒ نسانیتÇ
یا Ãیها ÇلناÇ ÓتقوÇ « نموæ Ï هر Ç ÒÇ ÇÑ æÏصل Çæحد ÇÏنست ÑÏ æ قرäÂ کریم می خوÇنیم : 

 Áنسا æ ðÇجاال کثیرÑ بث منهما æ جهاæÒ خلق منها æ ÉحدÇæ خلقکم من نفس ìلذÇ بکمÑ
ìÇ مرÇ1 . ( !ãÏلنساÁ:» ( ساÁلوä به Ç æالÑحاÇ äÅ ãهللا کاä علیم ÑقیباÇ æتقوÇ Çهللا Çلذì ت

 ÒÇ æبیافرید (äنساÇ ) یک نفس ÒÇ ÇÑ که شما ìÑگاÏÑæپر äÂ ¡بترسید Ïخو ÑگاÏÑæپر ÒÇ
äÂ (ÇنساÇæ äحد) همسر ÇÑ æÇ خلق نموæÏ äÂ ÒÇ æ Ï تن مرÒ æ äÇÏناä بسیاÑ منتشر 

اÒÇ æÇ (ã یکدیگر ÑÏ خوÇست æ همدگر ÇÑ سوگند فرموæ ¡Ï بترسید äÂ ÒÇ خدÇئی که به (ن
حاã¡ بی شک که خدæÇندمرÇقب (Çعماæ æ á بترسید ÒÇ(قطع Ñشتیۀ) ÑÇ میدهید

 ÇحوáÇ) شما Çست.

                                                      
112  Õ ¡ لعزیز سلیمیÇمعاصر¡ ترجمه : عبد äجها ÑÏ åÏÇحیلی ¡ فقه خانوÒ هبةæ ÑکتوÏ .116 
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ÑÏ æ خالفت خدæÇند برìÇ  می ÇÏند: قرäÂ کریم ÇÑ äÒ مانند مرÏ مسئوÜÜ ãæÏ  á مسئولیت
بک للمالئکه Åنی جاعل فی ÐÅ æ قاÑ á« . می ساÂÏÒباÒ ìÏمین ÇÑ äÒ با مرÏ شریک 

æ هنگامیکه پرÏÑæگاÑ تو به فرشتگاä گفت: من Ò ÑÏمین  ) .Ç)30لبقرÇ «:ÉألÖÑ خلیفة
 Ïبه مر Øمربو ÇÑ خالفت æ هدÏ خبر می äنساÇ خالفت ÒÇ کهÑیۀ مباÂ . خلیفه میآفرینم

ی ÂباÒ ìÏمین م خدæÇندمرÇ ÇÑ äÒ æ Ïمر به . ساÏÒشامل مرäÒ æ Ï می  Â æنرÇنمی ÇÏند 
هو Ãنشاکم من ÇألÇ æ ÖÑستعمرکم « مشترß می ساÏÒ.  هر æÏکندæ مسئولیت ÇÑ بین 

æÇ شما Ò ÒÇ ÇÑمین پدید äÂ ÑÏ æ ÏÑæÂ شما Ç ÇÑستقرÏÇÏ ÑÇ. کلمۀ ).61(هوÏ:» فیها
Ò ìÏباÂ ÑÏ Ïمر æ äÒ ست باین معنی کهÇ äÒ æ Ïمر áشامل حا ÑÇستقرÇ ÒÇ åÏستفاÇ æ مین

 ìæحق مسا äÂ ÇÑäچو æ ندÑÇÏ  ÊجباÇæ ÁÇÏÇ æ مسئولیت ÑÏ Çند لذÇ ßصاحب حق مشتر
 نیز مشترß می باشند.

 ÒÇ کریم äÂست . قرÇ شخصیت مستقل ìÇÑÇÏ ãسالÇ ÑÏ äÒ : شخصیت مستقل ÜÜ ãسو
یا Ãیها « بیعت نسوäÇ با ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم به صوÊÑ مستقل یاÏ می کند. 

 äÃ یبایعک علی ÊلمؤمناÇ ßÁجا ÇÐÅ لنبیÇال یزنین ال æ ال یسرقن æ ðیشرکن باهللا شیئا
æ ال یقتلن æÃالÏهن æ ال یأتین ببهتاä یفترینه بین Ãیدیهن ÑÃ æجلهن æ ال یعصینک فی 

Ç)12. (  ìÇلممتحنة:». Çهللا Ç äÅ æهللا غفوÑ ÑحیماðمعرÝæ فبایعهن Ç æستغفرلهن 
عت کنند که چیزÇÑ ì با پیامبر¡چوÒ äناä با Çیماä نزÏ تو Âیند که (با Çین شرØ) با تو بی

 ìبچه ها æنکشند ÇÑ Ïخو äÇندÒفر æ ¡نا نکنندÒ æ ¡نکنند ìÏÒÏ æ ¡ندÒشریک نسا Çخد
حرÇمزåÏÇ پیش Ïست æ پاì خوÇÑ Ï با بهتاä ( æ حیله) به شوهر نبندند¡ ÑÏ æ (کاÑ) نیک 

Çخد ÇیرÒ ¡ åÇبخو ÔÒمرÂ äناÂ ìÇبر Çخد ÒÇ æ بیعت کن äناÂ تو نافرمانی کنند¡ با ÒÇ ندæ
 Ç113مرÒندæ å مهرباÇ äست .

  Ïمر æ äÒ سلم باین نتیجه میرسیم کهæ هللا علیهÇ صلی ìسنت نبو æ کریم äÂمطالعۀ قر ÒÇ
بصوÊÑ عاã مستقل Çند æ بهمین ترتیب ÑÏ  یÑÏ مکلفیت هاÏ ìینی æ مدنی æ حقوق

æ ÁÇÏÇ شتن حق مکلف بهÇÏ برÇجببرÇ مستق Þبا حفظ حقو ÌÇæÏÒÇ ل نیز می باشند. عقد
ßمشتر Þشوهر¡حقو æ äÒ ìÇبر  ÑÏ کتÇشر ÇیرÒ ÏÑæÂ می Ïبوجو ÇÑ ßجایب مشترæ æ

شوهر æ بعض  بعض حقوÞ مربوØ بهÒندگی مکلفیت ها æحقوÞ مشترÇÑ ß میخوÇهد. 

                                                      
ترتیب æ تنظیم : عکاشة عبدÇلمناÇ äلطیبی ¡ Ç ÑÇÏلفضیلة » ÇلمرÉÃ فی ÇلظالÇ áلقرÇ . » äÂلسید قطب  113

.ÉلقاهرÇ ¡ 
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 äÒ به Øمربو Þست  حقوÇح äهمچنا æشوهر می باشد æ äÒ بین ßمشتر Þکه طرفین قو
 ßمشتر Þمقابل حقو ÑÏ ßجایب مشترæند . نیزÑÇÏ 

 :Çست  سه نوÚ    حقوæ æ Þجایب 

1. .æÇ جایبæ æ äÒ Þحقو 

2. .æÇ جایبæ æ شوهر Þحقو 

 حقوæ æ Þجایب مشترß بین æ äÒ شوهر. .3

 حقوق زن باالی شوهر:
 äÒ ÞسالمیحقوÇ Ñمنظو ÒÇ شوهر ìند می فرماید:  باالæÇست . خدÇ جبÇæ » لهن مثلæ

 Ýæعلیهن بالمعر ìلذÇ ) « :ÉلبقرÇ228 . ( æ  ÇÑ äناÒنها  حقوقیÂ ست چنانکه برÇ
طوÑیکه مرäÇÏ حقوæ Þمکلفیت ÑÇÏند Òناä ه پسندیدæ å مشرÇæ) Úæجباتی Çست بوج

 .نیز ìÇÑÇÏ حقوæ Þ مکلفیت میباشند.)

می فرمایند:  äÇباالì شوهر اÑ äسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم Çæ ÑÏجب بوäÏ حقوÒ Þن
 »ðلنسائکم علیکم حقا æ لکم من نسائکم حق äÅ .«شما باال äناÒ æ یدÑÇÏ حق äتا äناÒ ì

 114شما باالì شما حق ÑÇÏند.

äÒ Þحقو ÒÇ ستÇ ÊÑعبا Þحقو : ¡  ìمذهبی ¡ معنو æ ینیÏ ¡مدنی سیاسی æ Þحقو
. ìÏما 

  حقوق دینی و مذهبی زن : اول ــ
Ïخلق نمو ÊÏعبا Ýبه هد ÇÑ äÒ æ Ïند مرæÇخدå  ãسالÇ ÑÏ Ïمر æ äÒ بین ÊÏمر عباÇ ÑÏ æ

 ÑÏ . نیست Êæنیم: تفاÇکریم می خو äÂقر »äæال لیعبدÅ ألنسÇ æ لجنÇ ما خلقت æ «
ÊیاÑÇلذÇ)  :56 .( ÑÏ کریم äÂبپرستند. قر Çنکه مرÂ ìÇجز بر ãنیافرید ÇÑ نسÇ æ جن æ

 æ Ïند مرæÇپرستش خد æ ÊÏعبا Èخطا ìæمسا Ñبطو æ یکجا ÇÑ äÒ æ ÇÑ جنس æÏ هر
 Ïیا äنساÇ ãبنا ìÏÇÒÂ æ äنساÇ æ äعالÇ ÇÑ ÊÏبه تعبد عبا ÊعوÏ ÇÑÏکر. 

ÒÂÇÏ ستÇ ãسالÇ ÑÏ åشد áصل قبوÇ åعقید ì Èمقدمۀ کتا ÑÏ لزحیلیÇ محمد ÑکتوÏ .
 ãبنا ÔÇ » ÜÜبطهاÇضو æ ها ÏبعاÇ ÜÜ إلسالمیةÇ لشریعةÇ لدینیة فیÇ لحریةÇ « Úموضو ÑÏ

                                                      
æصححه  ÇæÑ2141یت کرÇ åÏلترمذÑÏ ì باÈ : ما جاÁ فی حق ÇلمرÉÃ علی ÇلزÑ Ìæقم Çلحدیث .  114

 Çلسیوطی فی Çلجامع Çلصغیر.
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 áæÇ Ñشعا æ سلÑ æ ÁنبیاÇ ÊعوÏ ÊلویاæÇ ÒÇ ینیÏ ینی می نویسد: حریتÏ ìها ìÏÇÒÂ
Ñ æسوá بوÑ .ÏسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم Ï ìÏÇÒÂینی Ç ÇÑعالæ ä قرäÂ کریم  هر نبی

.Ïتثبیت نمو ÇÑ ینÏ ÈنتخاÇ æ åعقید ìÏÇÒÂ Ïمتعد ÊیاÂ ÑÏ115  متفکرین معاصر
 æ ستÇ äنساÇ ترین حق Óمقد ÒÇ ینی یکیÏ ند که حریتÇ åعقید æ Ñæسالمی باین باÇ

ÑÏ .ÏÑÇÏ فرهنگ Çسالمی Ïین جزÁ فطرÏ  Êین ÑÇتباØ به عقیدÇ æ åیماæ ä فکر æ قلب
 ìÏÇÒÂ æ ÏعتقاÇ حریت Öسعید کامل معو ÏستاÇ .Ïیکجا تولد می شو äنساÇ با æ ستÇ

 Ï116ینی ÇÑ مقاÑÇ ãجمند می Ïهد æ می نویسد: ìÏÇÒÂ عقیدå ماÑÏ تماìÏÇÒÂ ã ها Çست .

دä نماäÒ ¡Ò بعد ìÏÇÒÂ ÌÇæÏÒÇ ÒÇ کامل ÏÑÇÏ تا قسمیکه می خوÇهد عباÊÏ کند. خوÇن  
 ÑÏ مساجد æ نماÒ ترæÇیح ÑÏ ماå مباÑ ßÑمضاä حاضر شدä به نماÒ هاì فرæ Ö جمعه

 ÒÇ. ستÇ äÒ ینیÏ حق  æ سالتÑ عصر ÑÏ äناÒ æ ستÇ äÒ Úæفتن به مسجد حق مشرÑ
خالفت ÇÑشدå با مرäÇÏ یکجا برÁÇÏÇ ìÇ نماÒ جماعت حاضر می شدند. حضرÊ عبدÇهللا 

Èبا ÑÏ هللا عنهماÇ ضیÑ یت می کند: بن عمرÇæÑ ÇÑ ین حدیثÇ مسجد ÑÏ äناÒ Ñال «حضو
مطالعۀ Çین حدیث مباßÑ برÒ ìÇناæ ä مرäÇÏ بسیاÑ مفید » . تمنعوÅ ÇماÇ Áهللا مساجد Çهللا 

: عمر Ò ÇÑنی بوÏ که ÑÏ نماÒ صبح æ خفتن برìÇ جماعت  Çست . حدیث Çبن عمر که گفت
) مر (Ñضی Çهللا عنهیدÇنید که عمیرفت ¡ کسی برÇیش گفت : چرÒÇ Ç خانه می برÇئید æ م

 Çکه مر ÏÑÇمیدÇæ ÇÑ æÇ گفت : چه چیز äنزÂ ¿ÏÑبد می شما æ åæمکر ÇنرÂ Êغیر ìæÑ ÒÇ
منع نمی کند¿ گفت: ÇÑ æÇ قوá پیامبر صلی Çهللا علیه æسلم مانع میشوÏکه فرموÇ åÏند: 

حتی به مقاÇ ãمیر Çلمؤمنین  117».کنیزهاì خدæÇند ÒÇ ÇÑ مساجد خدæÇند منع نکنید«
عمر بن ÇلخطاÑ Èضی Çهللا عنه حق منع ÒناÑ ÒÇ ÇÑ äفتن به مساجد ندÇشت Çما متأسفانه 
ÇمرÒæ شوهر æ یا یک عالم عاÇ ìÏین حق ÇÑ برì Ç خوÏ میدهد که ÒناÑ ÒÇ ÇÑ äفتن به 

Çین  مساجد منع نمایند äÂ æ هم بناÇ ãسالÂ . ãیا جهالت Ç ÒÇین بیشتر می توÇند باشد¿
گرÒÇ åæ مسلماناÇ äحاÏیث ÒیاÑÏ ÇÑ ìÏ موÏÑ منع ÒناÑ ÒÇ äفتن به مساجد می ÑæÂند. 
 ãماÇ .ندÇÏ باطل می ÇÑ همه åمدÂ مساجد ÒÇ äناÒ منع Úموضو ÑÏ یث کهÏحاÇ ãبن حزÇ
محمد ÇلغزÇلی ÇحاÏیث منع ÒناÇÑ ä به مساجد برÑسی میکند æ می نویسد که Çین 

ÑÏ æ مجموæ ÏÑ Ú لم نیست Ç æحاÏیث منع Òناä همه ÇحاÏیث ÑÏ صحیح Çلبخاæ ìÑ مس

                                                      
115  Õ ¡ سالمیÇ فکر معاصر ÔæÑ ¡ ìÏ377. فضل غنی مجد. 
116  æ مرجع äهما ¡ ìÏصفحه .. فضل غنی مجد äهما 
 .254. لؤلؤ æ مرجاä ¡ ترجمه : محمد حنیف (حنیف) بلخی ¡ جلد سوã ¡ حدیث نمبر 117
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ßمنکر  تر æ äئی مسلماناÇعقب گر ìعصر ها ÑÏ یثÏحاÇ Úین نوÇ æ ستÇ  ÒÇ ìÑæÏ æ
 118.سنت صحیح ìæÑ کاÂ Ñمد

که Çکثریت شوهرæ äÇ پدäÇÑ قاÑÏ نیستند ÒناÏ æ äخترäÇ شانرÑÏ ÑÏ Ç شرÇیط معاصر
Ï ینÏ ÓÑÏ ÇیشانرÇ æ سالمی کمک کنندÇ ÑموÇ ین حالت تنها مسجد باقی میÇ ÑÏ هند

ماند که æظیفۀ Ïینی æ علمی Ç ÇÑنجاÏ ãهدلذÇ باید Òناä به مسجد حاضر باشند. ÒÇ حق 
مرÏ نیست که äÒ خوÑ ÒÇ ÇÑ Ïفتن به مسجد منع کندمگر Çینکه Ïلیل قوì موجوÏ باشد¡ 

Ç áسوÑسلم می فرما æ هللا علیهÇ صلی ãهللا مساج« د: نیکرÇ ÁماÃ Çهللا ال تمنعوÇ د « ÇÑ äناÒ
  Ñ ÒÇ119فتن به مساجد خدæÇند منع نکنید.

 ÑÏ äÒ ثابت Þجمله حقو ÒÇ  فتن به حجÑ ¡ äمضاÑ ßÑمبا åۀ ماÒæÑ گرفتن ¡ ÊکاÒ äÏÇÏ
Ç äÒست æ شوهر  ÇجتناÒÇ È محرماæ Ê منکرÊÇ برìÇ مرæ Ïجامعه Ç ìÇسالمی Çست . 

ÏÑÇحق ند Ñمجبو æ ÑÇÏÇæ ÇÑ نشÒ شت نما بهÒ به حریم . شوهیدعمل منکر یا ÏÑÇر حق ند
 åعقید æ ینیÏ ÇÑ äÒ æ منع کند Èشتن حجاÇÏ æ Òنما ÁÇÏÇ ÒÇ ÇÑ äÒ æ کند Òæتجا äÒ تی

 Þگر شوهر به حقوÇ æ ÏÒمحافل عمومی سا ÑÏ بی حجابی æ äقصیدÑ مر بهÇ æ تشویق
Çæجب نیست Ñ æسوÇ áکرÇ  ãطاعت شوهر باالÏ äÒ ìینی æ عقیدå تی äÒ تجاÒæ نماید

  علیه æسلم Ç ÑÏین موÏÑ می فرمایند : طاعت مخلوÑÏ Þ معصیت خالق نیست.صلی Çهللا

تا Çگر شوهر بد Çخالæ Þ فاسق باشد æ حدÏæ شریعت ÇÑ مرÇعاÊ نکند ÒÇ حق Ç äÒست 
ÏÇ گر به عمل منکرÇ æ نصحیت کند ÇÑ æÇÞست تا طالÇ äÒ حق ÒÇ ÏÇÏ مهÇ  مطالبه کند ÇÑ

  æ قاضی باید طالÇÑ æÇ Þ بدهد.

 ÑÏ نمی ÓحساÇ äفغانستاÇ ðخصوصا æ سالمیÇ معÇجو ÑÏ مذهبی Êگذشته مشکال
 æ یمن ÑÏ جنگها æ äفغانستاÇ æ ÞÇعر áشغاÇ ÒÇ بعد ðجی خصوصاÑخا ìستهاÏ ماÇ شد

ÏÒ منÇÏ äبین مسلمانا ÇÑ مذهبی ÊختالفاÇ æ مذهبی Êیه تعصباÑفغانها نیز  ندسوÇ æ
ب تقسیم شدÇ åند: شیعه æ سنی . Çگر باین مریضی مبتالÁ شدند. مسلماناä به æÏ مذه

مذهب خوÌÇæÏÒÇ Ï بین شیعه æ سنی صوÊÑ می گیرÏ هر کدãÇ حق ÏÑÇÏ تا مطابق 
حق فشاÇ æ ÑکرÑÏ ÇÑ åÇ تغییر مذهب طرÏ Ýیگر ندæ ÏÑÇ باید عباÊÏ کند æ هیچیک 

.Ïپسر حل شو æ خترÏ بین Íعقد نکا ÒÇ مذهب معین قبل ÒÇ ìæپیر æ ÊÏحق عبا  Ïمر

                                                      
118  Õ ¡ لی کما عرفتهÇلغزÇ لشیخÇ ¡ ìæلقرضاÇ یوسف ÑلدکتوÇ .264. 
 Ç2018ãپریل  240¡ شماåÑ . فقه Çسالمی  119
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د معتقدäÒ ÊÇ شیعی خوÇ ÇÑ ÏحترÇÏ ãÇشته باشد æ به مقدساæÇ Ê تعرÖ سنی بای
مهاÊ ساÊ شوهر سنی ÇÑ توهین کند æ به Ãنکند æ همچناäÒ ä شیعی نباید مقد

اä ( سنی æ شیعی ) کوشش کنند تا Çلمؤمنین æ صحابه توهین نماید. æ äÒ شوهر مسلم
 ìÑæÏ120 نمایند.Ç ÒÇ æختالفاÊ فقهی  Ê بین æÏ مذهب Òندگیمشترکا ÇÏخل

äÒ  Èهل کتاÃنیÇنصر æ ìÏیعنی یهو  ÊÏحق عبا ÒÇ äمسلما Ïبا مر ÌÇæÏÒÇ ÒÇ بعد
.Ïنمی شو ãæم محر Èهل کتاÃ خترÏ با ÌÇæÏÒÇ ÒÇ قبل äمسلما Ïمر æ Ïخو åیندÂ توجه

ÏالæÇ تربیه  ãÇحترÇ ÇÑ äÒ ÊÇست تا معتقدÇ مکلف æ Ñمجبو Íعقد نکا ÒÇ ما بعدÇ باشد
 ÒÇ ÇÑ äÒ æ فتن به کلیسا نمایدÑÒÇ باشد ìÏگر یهوÇ æ ÏیتعباÏیهو åگاäمنع نکند.  ا 

با چند äÒ غیر مسلماÃ ÒÇ äهل کتاÈ مباحثه æ مناظرÇÏ åشتم ÑÏ æ جریاä مباحثه گفتند: 
¡ یک Ïین خوæ È پسندیدå که شوهرäÇ ما به äÂ عمل می کنند Çگر Çسالã همین Çست

Òنند åÒæÑ æ نمی گیرند æ شرÈÇ می قماÑ می نماÒ نمی خوÇنند ¡نیست . شوهرäÇ ما 
نوشند ÛæÑÏ æ می گویندæ ما Ç ÒÇ ÇÑین Çعماá به Ïلیل Çینکه مخالف ÇسالÇ ãست منع 

حجاÇÑ  È که یهوìÏ بوÏ Ïیدã خوشبختانه بعد ÒÇ چند ساá یکی Ç ÒÇین Òناä می نمایند.
æ ÏÑÇÏã  ÇÑ برìÇ مهاجرین ÇفغانستاÇ ÑÏ äمریکا خدمت می کند¡ æÇ ÒÇ پرسیدÇ ãسال

¿ گفت Çلحمدهللا بعد Ç ÒÇینکه Ïین ÇسالÇÑ ã مطالعه نموãÏ مسلماä شدã قبوá نموÏید
ÇÑ ãشوهر ÑÏخدمت می کنم ما ÇÑ Ïخو ìÏیهو ÑÏما æ Ñیکه پدÑهمانطو æ خدمت  نیز

   121می کنم Ç æین Ç ÒÇ ÇÑ ÔæÑسالÂ ãموختم .

 : م ــ حقوق مدنی دو
ÜÜ لفÇ  ستÇ ÌÇæÏÒÇ ÒÇ بعد äÒ مدنی Þحقو ÒÇ åÏÇلقب خانوæ ãحفظ نا : åÏخانو ãحفظ نا

æ شریعت Çسالمی حفظ ناã خانوÏÇگی ÑÏ ÇÑ جملۀ حقوÞ مدنی äÒ می ÇÏند. Çگر äÒ به 
ÏÇÒÂ ۀÏÇÑÇ . ستÇ ÔÇ جملۀ حق مدنی ÒÇ ین همÇمی کند ÈنتخاÇ ÇÑ گی شوهرÏÇخانو ãنا 

                                                      
120  .(Êæتفا æ فقÇتو) ìجعفر æ فقه حنفی ÑÏ ìمطالعۀ تمهید ¡ ìÏفضل غنی مجد  ¡ ãÑطبع چها

 .Ç2010مریکا 
121  Êصفحا ¡ ãسالÇ ÑÏ åÏÇخانو ¡ ìÏ108-107. فضل غنی مجد. 
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لقرÇ äÂثر ìÇ محققین جوäÇ تفسیر فی ÇلظالÑÏÇ á حفظ ناã خانوÏÇگی مرجع مهم بر
تألیف ÏکتوÑ عبدÇلوÇحد æ همچناä کتاÈ حقوÇ Þنساä  شهید عالمه سید قطب

  122.مفیدÇست 

 Íقت عقد نکاæ ÑÏ تا ÏÑÇÏ حق æ ÏÑÇÏ ÇÑ Þحق گرفتن طال äÒ ¡ سالمیÇ مدنی äقانو ÑÏ
ندهد محکمه  . Çگر شوهر نظر به ÑÏخوÇست äÒ طالÇÑ æÇ ÞشرÇیط خوÇÑ Ï ثبت کند

Ñکشو ÑÏ æ بدهد ÇÑ æÇ Þسالمی باید طالÇì  سالمیÇ کزÇسالمی نیست مرÇ که محاکم
 Þطال ÑÏ äÒ حق مدنی ÒÇ ند تاÑÇÏ ظیفهæ جتماعیÇ æ سالمیÇ ìنجمن هاÇ æ مساجد æ

  حمایت æ طالÇÑ æÇ Þ بدÇ äæینکه شوهر Ñضایت ÇÏشته باشد بدهند.

: ÊÏحق شها ÜÜ È 

 æ ÒمتیاÇ ãسالÇ فرهنگ ÑÏ ÊÏبدست شها ÇنرÂ äنساÇ می  فضیلت نیست که .ÏÑæÂ
شهاÇ ÑÏ ÊÏسالã مسئولیت بزÑگ میباشد که Çکثر مرÏ ها ÒÇ قبوÇ äÂ áباÁ می ÒÑæند. 

 Ïمر æ äÒ کریم äÂقر ÇÑ Èنصا ÊÏشها ìÇبر æ یکجا مخاطب می نماید ÊÏشها ÏÑمو ÑÏ
 ÇÑ تعیین میکند.

صحیح ÒÇ نصوÕ شریعت بیک قضیۀ بسیاÑ مهم æ قابل بحث شهاÑÏ äÒ ÊÏ عدã فهم 
 åنگیز تبدیل شدÇبر áجنجا æ ستÇ ÇÑ äÒ ÊÏشها Áعلما ÒÇ حتی بعض äکثر مسلماناÇ æ

Ç æستشهدÇæ « : کامالÇ ðنکاÑ می نمایند. ÑÏ قرäÂ کریم ÑÏ موضوÚ شهاÊÏ می خوÇنیم 
ترضوä من ÇلشهدÁÇ ¡  شهدین من Ñجالکم ¡ فإä لم یکونا Ñجلین فرجل Ã æمرÃتاä ممن

æ گوåÇ بگیرید æÏ شاهد Ç)282 .( ÒÇلبقرÇ «:Éهما ÇألخرäÃ ì تضل ÅحدÇهما فتذکر Åحد
Ïمر æÏ گرÇ æ äتا äÇÏنها  جملۀ مرÂ نی که بهÇجملۀ شاهد ÒÇ äÒ æÏ æ Ïنباشد پس یک مر

 Ïیا ÇÑ شته یکدیگرÇÏ بخاطر ìیگرÏ کند ÔموÇفر äÒ æÏ ÒÇ گر یکیÇ ضی شوید تاÇÑ
 قرäÂ کریم ÑÏ موÏÑ شهاÊÏ نصاÇÑ È تعیین می کند نه جنسیت Ï.ÇÑهانی نمایند. 

می ساÇ ÏÒما متأسفانه ت Ç æما ÇÑ æÇ مجبوÑ به Çین Çمر نیÇسالã حق ÑÏ ÇÑ äÒ شهاÊÏ تثب
 ÒÇ åæین گرÇ æ ÏÑÇند ðصالÇ ÇÑ ÊÏحق شها äÒ ¡ äمسلمانا ÒÇ ìÇ åعد Ïینی نزÏ فکر ÑÏ

ÑموÇ ãتما ÑÏ ÇÑ äÒ ÊÏشها äمسلماناì  ست نمی پذیرندÇ ÊÑæضر ÊÏشها äÂ ÑÏ که
 ðخصوصاÑÏ  Ïمر ìÇبر ÇÑ ÊÏکریم حق شها äÂحالیکه قر ÑÏ ãÏمر Êعز æ Ýشر æ Õقصا

                                                      
122  Õ¡ سالمیÇ لتæÏ ÑÏ äÒ Þسالمی ¡ فصل حقوÇ لتæÏ ãنظا ÑÏ ¡ ìÏ164. فضل غنی مجد. 
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نصاÇÑ È تعیین کرÇ åÏست . Çبن حزã می گوید که عدã قبوá شهاÒ ÊÏناä ت æ یäÒ æ تثب
. ÏÑÇصل ندÇ ìسنت نبو ÑÏ Õقصا æ Ïæحد ÑÏ123  

 ÒÇ نیست کمتر ÒÇنا جوÒ مرÇ ÑÏ :می گوید ÊÏشها ÑÏ äÒ حق مدنی ÏÑمو ÑÏ ãبن حزÇ
 ÑÏ æ ¡ áÏعا äمسلما äÒ æÏ Ïیک مر áبد ÑÏ یا æ äمسلما áÏعا Ïشاهد مر Ñچها áقبو

ئر حقوÞ مانند حدÏæ ¡ قصاÕ ¡ نکاæ Í طالÞ شهاæÏ ÊÏ مرÏ مسلماæ ä عاæ áÏ یا سا
 äÒ æÏ Ïیک مر áبد ÑÏ. ستÇ äمسلما æ áÏ124عا 

 ÑÏ äÒ Ñچها æ ÏÇÏ Þسه مرتبه طال ÇÑ Ïخو äÒ نشه Ïکه مر åیت شدÇæÑ لخریتÇ بیر بنÒ ÒÇ
یاä بن حضوÑ عمر Ñضی Çهللا عنه شهاÏÇÏ ÊÏند æ عمر شهاÊÏ شانرÇ پذیرفت . سف

عیینه می گوید : علی بن Çبی طالب Ñضی Çهللا عنه شهاÊÏ چهاÑÏ ÇÑ äÒ Ñ قتل پذیرفت. 
حضرÇ ÊÇبوبکر Òæ  æهرì می گوید: ÇæÑیت که Ñ ÒÇسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم  Çãما

عمر Ñضی Çهللا عنهما شدå که شهاÑÏ äÒ ÊÏ نکاæ Í طالæ Þ حدÏæ صحت ندÇ ¡ ÏÑÇین 
  125کرÇæÑ æ åÏیت æÇ صحت ندæ ÏÑÇ ضعیف Çست.ÇæÑیت اÔ بن عی لÇæÑیت Ç ÇÑسماعی

محمد ÇلغزÇلی می گوید: قرäÂ کریم æ سنت نبوì نصاÈ شهاÇÑ ÊÏ مربوØ به جنسیت 
ÒÇ æ مصلحت Çسالã نیست  ÑÏ È شهاÏ ÑÏ ÊÏین Çسالã ثابت (æ äÒ مرÏ) نساخته æ نصا

 126که نظریه فقهی که برÇ ìÇسالã ضرÑ می Ñساند ÂنرÇ گرفت .

 æ ستÇ äÒ مدنی Þحقو ÒÇ ÊÏشرعی باین نتیجه میرسیم که شها Õمطالعۀ نصو ÒÇ
 Òناä مسلماä باید برÏ ìÇفاÇ ÒÇ Úین حق مدنی خوÏمباåÒÑ نمایند. 

 سوم ــ حقوق سیاسی زن :
äÒ بعد ÒÇ ÌÇæÏÒÇ ÒÇ حق سیاسی æ تولی مناصب عالی æÏ ÑÏلت æ عضویت مجلس 

حق سیاسی æ معتقدÊÇ سیاسی Òنش ÇÑ  شوìÇÑ ملی محرãæ نمی شوæ Ï شوهر باید
لی æÏلت Ïلیل شانرÇ اÇحترãÇ نماید. مخالفین حق سیاسی æ äÒ تولی ÔÇ به مناصب ع

 ãماÇ .ند می گیرندÇ åÏیت نموÇæÑ هللا عنهÇ ضیÑ åبوبکرÇ ÒÇ ìÑبخا ãماÇ حدیث که ÒÇ
لن « محمد ÇلغزÇلی æ عالمه شیخ ÇلقرضاÑÏ ìæ موÇ ÏÑین حدیث مباßÑ می گویند: 

                                                      
123  Êلحدیث ¡ صفحاÇ هلÃ æ .. لفقهÇ هلÃ لنبویة بینÇ لسنةÇ ¡ لیÇلغزÇ 67-66. محمد. 
 ماä مرجع æ هماä صفحه .. محمد ÇلغزÇلی ¡ ه 124
 . 455. فضل غنی مجدÔæÑ ¡ ìÏ فکر معاصر Çسالمی ¡ صحفه  125
126  Êمرجع ¡ صفحا äلی ¡ هماÇلغزÇ 69-68. محمد. 
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ÉÃمرÃ مرهمÃ لو æ ãشته » یفلح قوÇÏ Çالیت شانرæ äÒ قومیکه ìÇکامیابی نیست بر æ Íفال
æÏ یاستÑ äÂ الیت معنیæ .ماباشدÇ æ ستÇ لت  äÒ الیتæ äÂ ÑÏ ست کهÇ ÑموÇ بعض

 æ لتæÏ ۀÑÇÏÇ æ یثÏحاÇ یتÇæÑ æ تعلیم ¡ ÏجتهاÇ ¡ Çفتو ÑÏ الیتæ مثل åممانعت نشد
 ìÇبر ÚجماÇ الیت ها بهæ ینÇ بو حنیفهÇ ãماÇ æ ÏÑÇÏ ÒÇجو äÒ منصبå( قاضی ) قضا  ÇÑ

 برäÒ ìÇ جوÒÇ میدهد یعنی äÒ می توÇند قاضی باشد.

ÏÑمو ÑÏ لیÇلغزÇ محمد ãماÇ نیست Íکه سبب فال äÒ الیتæ Èبا ÑÏ می حدیث شریف
 äمضمو æ گرفت åیدÏ نا ÇنرÂ Õخا ÏÑمو æ حدیث ÏæÑæ ÈسباÇ که ÏÑÇند ÒÇنویسد: جو

ف مقصد شاÚÑ یعنی قانوä گذÑÇ مخال لق æ عاã شمرÇ æ Ïین ÔæÑ کامالÂðنرÇ بصفت مط
ÇÏÇمه åÏÇÏ می گوید: علماÇ ÁصوÇ ÑÏ áین قضیه با هم ÇختالÑÇÏ Ýند: Âیا  لغزÇلی. ÇÇست

 ÇÑ لفظ ãبه عمو Êعبر Ñجمهو æ ¿ سبب Õیا به خصو æ ستÇ لفظ ãبه عمو Êعبر
ÑÏ حدیث می گوید: حدیث  ÑÏÑæÏ موÇÑ æ ÏÑ سببÇماÇ ãلغزÇلی   Ñ127جحت می Ïهند.

 ìبنت کسر äÇÑپو ÔخترÏ ÑطوÇمپرÇ Êفاæ ÒÇ ست که بعدÇ ÓÑۀ فاÑطوÇمپرÇ ÏÑمو
Ñیاست æÏلت ÇÑ بدست گرفت æ حدیث ÑÏ موضوÚ خاæ Õ موقعیت خاÕ می 

مانع نشدÇ åست ¡ فقط  Çبن حزã می گوید: Çسالã برäÒ ìÇ تولی هیچ منصب ÇÑ  128باشد.
 . مانع گرÏیدÇÑ  å خالفت بزÑگ

á می æ ÏÑæÂ می گوید صدÇ Ñعظم æÏلت اÇماã محمد ÇلغزÇلی Ò ÒÇناä غیر مسلماä مث
ناã نهاÇ ÏسرÇئیل ÑÏ جنگ شش åÒæÑ بزÑگترین جنرáÇ ها æ ماÑشاá هاì مسلماÇÑ ä که 

Ïبو äÇÏطبقۀ مر ÒÇبهترین خدمت ند æ ÏÇÏ شکست ÇÑ ÑÏ ÏÇÏ ãنجاÇ Ïملت خو ìÇبر
 .Ïبو äÒ ند حالیکهÇگاند ÇÑ یک ì Ïبو äÒ بنگدیش æ ÏÇÏ شکست ÇÑ äیحیی خا áشاÑما

  ÒÇ ÇÑ پاکستاä جدÇ ساخت.

 ãمفهو æ مة « عدۀ معنیÇفتر » قوÏ ÑÏ ند که شوهرÇ åÏکر Ñتصو æ ندÇ åصحیح نفهمید ÇÑ
کاäÒ Ñ نیز بایدتسلط ÇÏشته باشد.  ÇلغزÇلی ÇÏÇمه میدهد æ می گوید : Çگر äÒ طبیب 

   129کاÇÑ ÔÑ ندÑÏ.ÏÑÇاÑ کند شوهر حق مدÇخله باشد ÑÏ æ شفاخانه ک

                                                      
 .Ç . áæÇ2001  Õ ã202لدکتوÑ یوسف ÇلقرضاÇ ¡ ìæلشیخ ÇلغزÇلی کما عرفته ¡ طبع  127
128  Õ ¡ سالمیÇ فکر معاصر ÔæÑ ¡ ìÏ473. فضل غنی مجد. 

 
129  Êهل حدیث ¡ صفحاÃ æ هل فقهÃ لنبویة بینÇ لسنةÇ ¡ لیÇلغزÇ 57-56-55. محمد. 
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ÑÏ عصر حاضر Òناä مانند مرæÏ ÊÇÑÇÏÇ ÑÏ äÇÏلتی کاÑ می کنند æ به æظایف بزÑگ 
 Êمسائل سیاسی نظریا ÑÏ æ ندÇ åسیدÑ ندÑÇÏ معینæ ستÇ سیاسی  ممکن Êنظریا

 äÒ äÒ æ سیاسی Èحز ÑÏ ست شوهرÇ ممکن æ باشد Êæسیاسی شوهر متفا Êبا نظریا
ÑÏ فÏ Ïخو Èحز ÒÇ ÏÑÇÏ حق äÒ ین حالتÇ ÑÏ یگر باشدÏ سیاسی Èبه حز æ کند Úا

 ìÃÑ Ïخو Èین کاندید حزÇ æ قابل بحث نیست äÒ ìباال Ïین مسائل تسلط مرÇ ÑÏ هدÏ
 حق قانونی Ç äÒست . 

 æÏ Òæ2شنبه بر  ìخانم 2018جوال ìÏئیس بلدیه شهر  میالÑ لرحیم بحیثÇعبد Ïسعا
Ç تونس ¡ پایتخت تونس ÑÏ æ ÏÑÇÏ åÇÑکتوÏ مسیÑشتۀ فاÑ ÑÏ Ïشد. خانم سعا Èنتخا

Ç áæÇنتخاباÊ بعد ÒÇ پیرìÒæ مرãÏ تونس علیه حکومت ÇستبدìÏÇ بن علی عضویت 
عضویت Ïفتر مرکزì  2017حرکت نهضت Çسالمی تونس ÇÑ بدست ÑÏ æ ÏÑæÂ سپتمبر 

 äÇخوÇ ÒÇ سالمی تونس شاخۀÇ حرکت نهضت . ÏÑæÂ بدست ÇÑ سالمیÇ نهضت
 äبه پوشید Ñتونس مشهو ÑÏ æ ÏÑÇند Èحجا Ïست . خانم سعاÇ لمسلمین جهانیÇ

ÇحزÈÇ مخالف ماÑشاá سیسی که ÇخوäÇ  یهÇتحاÏلباسهاì قشنگ æÑÇپائی Çست . 
 ÇÑ یک خانم ÏÒمی سا ÇنرÂ کثریتÇ لمسلمینÇ مخالف ÈÇحزÇ یهÏتحاÇ ئیسÑ بحیث

کوÏتاì مصر ÇنتخاÈ کرÏند. ÑÏ حرکاÊ هاÇ ìسالمی یا Çسالã سیاسی Òناä موÇقف 
سیاسی مهم ÑÏ ÇÑ عصر حاضر بدست ÑÇÏند . ÇÑÏمریکا ÏخترäÇ جوäÇ مسلماÇ ÑÏ äکثر 
 äÇÏنسبت به مر ÇÑ میدیا نقش بیشتر æ نتفاعیÇ غیر ìنجمن هاÇ æ سیاسی ìنجمن هاÇ

æندÑÇÏ  ندÑÇÏ äÇخترÏ ÇÑ کثریتÇ (موÂ ) مریکاÇ مقیم äفغاناÇ سالمیÇ ÊعوÏ نجمنÇ ÑÏ
 æ تقریباð تماÄÑ ãساÁ شعبه هاÂ ìمو Ï ÇÑخترäÇ جوÑ äÇهبرì می کنند.

 Ç æست یک عمل Ï æ ìÑÇÏÇعوتی æ سیاسیÇ ÑÏسالÇ ãمر به معرæ Ýæ نهی ÒÇ منکر که 
Ç جبÇæ Ïمر æ äÒ ìین باالÇ æ مر ستÇ äÇÏمر Õنیم:نیستمخصوÇکریم میخو äÂقر ÑÏ . 

 » æ لمنکرÇ عن äینهو æ Ýæبالمعر äæبعض یأمر ÁلیاæÃ بعضهم ÊلمؤمناÇ æ äلمؤمنوÇ
یقیموÇ äلصلوæ É یؤتوÇ äلزکاæ É یطیعوÇ äهللا Ñ æسوله æÃلئک سیرحمهم Çهللا Ç äÅهللا 

اÑ هاæ ì مرÒ æ äÇÏناä با ÇیماæÏ äستاä یکدیگر ند¡ که به ک ).Ç)71لتوبة:» عزیز حکیم 
 æ برپا می کنندÇÑ Òنما æ ¡ندÑÇÏ می Òنا پسند با ìهاÑکا ÒÇ æ ¡ندÑÇÏ میÇæ åپسندید
 áمشمو ìÏæÒ به Çنانندکه خدÂ ¡می برند äفرما Ôپیامبر æ Çخد ÒÇ æ ¡ هندÏ می ÊکاÒ

 Ñحمتشاä قرÑÇ خوÇهد ÏÇÏ¡ که خدÇ توÇنا æ حکیم Çست.
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æلتی ÑÏ æ ÏÑÇÏ ÇÑ مقابل Çین Ï هاÇ ìشترÇ ÑÏ ßÇحزÈÇ سیاسی æ کاäÒ Ñ مسلماä حق
حق æ ÒÇجایب äÒ مسلماÇ äست که با ÇحزÈÇ ضد Çسالمی æ با Çیدلوژì هاì منافی 

æ تحت ÇشغاÇ æ áستبدÏÇ عسکرÇ ìیدلوژÇ ìسالمی æ با نظاã هاì سیاسی فاسد 
æ همچناÑÏ ä کاÑکرäÏ خاÒÇ ÌÑ منزá مصلحت خانه æ  خاÑجی همکاìÑ ندÇشته باشد

Çند æ کاÇ ìÑنجاã ندهد که منافع علیاì خانوåÏÇ متضرÑ شوæÇ æ ÏالÇÑ Ï مقدمتر بد
مدنی Ï ÒÇست äÏÇÏ حقوäÂ  Þ معنی ÑÇÏÇ ÑÏۀ خانه æ تربیه æÇالÏ  مشوåÑ با شوهر

 130نیست æ مشوåÑ با شوهر Ç ÑÏموÒ Ñندگی æ ÒÇجایب äÒ میباشد.æ äÒسیاسی 

 حقوق اقتصادی :ــ چهارم 
ریعت ÇسالäÒ ã حق تصرÝ کامل ÑÏ æ ÏÑÇÏ Ï شÇ ÑÏ  äÒسالã حقوÞ مالی Ç æقتصاÒ ìÏیا

 æ سرمایه Ïخو áÇموÇ ÇÑ پد . ÏÑÇÏÑ  سرمایه ÑÏ ÇÑ خلهÇشوهر  حق مد æ ÏÑÇند ÔخترÏ
ÇماÇ ãبن Çلقیم میگوید: äÒ عاقله د. نندæ ÑÇبدÇ äæجاÇÑÇ åÒ   شÒنحق مدÇخله به سرمایه 

ندÑÏ ÏÑÇ سرمایه æ æ بالغه حق کامل ÑÇÏÇ ÑÏ ÇÑۀ شئوä مالی خوæ ÏÑÇÏ Ï پدÔÑ حق 
åÒجاÇ äæبد ÔخترÏ Êæثر ÔÇ .خله کندÇ131مد  

 ÇÑ Ïخو Êæثر æ سرمایه ãتما ÏÑÇÏ حق äÒ ند کهÇ Ñæشافعی باین با ãماÇ æ بو حنیفهÇ ãماÇ
صدقه کند æ یا برìÇ کسی ببخشد æ شوهر حق مدÇخله Ç ÑÏ ÇÑین موÏÑ ندÑÏ æ ÏÑÇ فقه 

äæبد ÇÑ Ïخو äÒ سرمایه Ýسالمی شوهر حق تصرÇ .ÏÑÇند ÔÇ åÒجاÇ132  

Çگر äÒ شوهر خوÇ ÑÏ ÇÑ ÏموÇ ÑقتصاìÏ معاæنت می کند Çین معاæنت ÑÏ جملۀ صدقه 
 Ñضی Çهللا عنه . Òینب بن Çلثقفیة همسر عبدÇهللا بن مسعوÏحساÈ می شوÏ نه حق شوهر 

 áسوÑ áبه منزÑنصاÇ ÒÇ نیÒ ینب  باÒ .Ïبو äÇناتو æ فقیر Ñهللا بسیاÇعبد æ شتÇÏ سرمایه
ی Çهللا علیه æ سلم Ñفت æ برìÇ بالá گفت : Ñ ÒÇسوÇ áکرã صلی Çهللا سؤáÇ کن که Çکرã صل

 ãکرÇ áسوÑ ìÇست تا برÇخو áبال ÒÇ æÇ ¿صدقه بدهد Ïشوهر خو ìÇند برÇمیتو äÒ یاÂ
 : Ñسوáنگوید کی Çین سؤÏÑÇÏ ÇÑ áÇ. همسر عبدÇهللا بن مسعوÑ Ïضی Çهللا عنه می گوید

                                                      
130  .www.ar.wikipedia.org/wili 
 .5/97هجرì  1407¡ بیرÇ Êæلقیم ÇلجوÇ ÏÇÒ ¡ ìÒلمعاÏ ¡ طبع مؤسسة Çلرسالة  131
132  Õ ¡ سالمیÇ فکر معاصر ÔæÑ ¡ ìÏ416. فضل غنی مجد. 
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برìÇ » لهما ÃجرÃ :äÇجر ÇلقرÇبة ¡ Ã æجر Çلصدقة« ند: جوÇÏÇÏ ÈÇهللا صلی Çهللا علیه æسلم 
 133شاÇ æÏ äجر Çست: Çجر قرÇبت Ç æجر صدقه.

  æ ستÇ ìÑæضر åÏÇخانو Áبقا ìÇبر ìÏقتصاÇ مسائل ÑÏ äÒ نتæیط معاصر معاÇشر ÑÏ
 äÒ کتÑمشا äæبد¡Ïندگی نیست شوهر به تنهائی قاÒ Ïبه پیشبر Ñ که äÇمگر شوهر
  سرمایه ÑÇÏ باشند.

 äÒ  عباÇ ÊÑست ÒÇ: الی Ç æقتصاìÏ حقوÞ م

 رÏیÇلف ÜÜ مهریه : مهریه مالی Çست که به محض عقد æ معاشرÊ بر عهدå مرÏ قرÑÇ می گ
 Íمقابل نکا ÑÏ نیست که شوهر äÒ می نماید. مهر قیمت Çپید ÇÑ äÂ ÞستحقاÇ äÒ æ

æ  م äÒ برÇیش می پرæ ÏÒÇÏ هدÒÇ Ý تقدیم مهریه ÇظهاÃ Ñهمیت عقد æ ÌÇæÏÒÇ تکری
 æÇ ìÏست . تثبیت حق ماÇ تعیین ÇÑ äÂ ÑÇمقد Íقت نکاæ ÑÏ äÒ æ ÏÑÇثابت ند ÑÇمهر مقد

که فتنه æ فساÏ معاصرمی کند که بعد ÒÇ قبوá مرÏ ثبت نکاÍ نامه می گرÑÏ . ÏÏ شرÇیط 
.Ïسمی شوÑ ìفتر هاÏ مهر ثبت ÑÇست مقدÇ بهتر äÒ تثبیت حق ìÇبر åشد ÏیاÒ 

ÊÑنفقه : نفقه عبا ÜÜ È حÇ ÒÇ åمرÒæÑ ندگیÒ ÊیاÑæضر æ Êتیاجا  ¡ ãست مثل طعاÇ
ÑÏ منزá نشیمن ¡ مصاÝÑ صحی . نفقه باالì  شوهر به حکم قرæ äÂ سنت Çæجب Çست . 

کسوتهن بالمعرÝæ ال له ÒÑقهن æ æعلی ÇلمولوÏ« ریم ÑÏ موÏÑ نفقه می خوÇنیم: قرäÂ ک
وÇ Ïست تا خوæ ßÇÑ لباæ Ó بر عهدì å پدÑ مول.)Ç)233لبقرÉ:» تکلف نفس Åال æسعها

طاقت ìæ مکلف Òناä شیرÇÑ åÏ به نحو پسندیدå تاÏیه نماید¡ هیچکس جز به ÇندÒÇۀ 
 Óلبا æ ÔÑÏطفل نفقه ما Ñپد ìیه می گوید : باالÂ ینÇ تفسیر ÑÏ بن کثیرÇ عالمه .ÏÏنگر

ãÏمر ÊÏعا æ ÔæÑ یعنی به åپسندید ÔæÑ به (Ýعر) .ستÇ جبÇæ ÝÇسرÇ äæ134بد  

. Ç æلرÞÒ: می نویسد: ÇلمولوÏ له : یعنی پدÇ Ñلسید سابق ÑÏ تفسیر Âیۀ مذکوÑالمه ع
 ãÏمر Ýعر ÑÏ ÝÑیعنی متعا :ÝæلمعرÇ æ . Óیعنی لبا : ÉلکسوÇ . کافی ãیعنی طعا

 135بدÇ äæفرæ ØÇ تفریط.

                                                      
 .Ç213لعرÕ ¡ Óæ   . محمد مهدÇ ìإلستانبولی ¡ تحفة 133
 . 304/ 1هجرì   1413الã . تفسیر Çبن کثیر ¡ ÇÑÇÏلس 134
135 Õ ¡ ãæÏ لسنة ¡ جلدÇ لفقهÇ ¡ لسید سابقÇ .147. 
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تعیین می شوÏ باین معنی که äÒ مسلماä نباید  نفقه به ÇساÓ قدÇ ÊÑقتصاìÏ شوهر
 1929ساá  25قانوä نمبر  ÑÏ16 ماÏۀ  مطالبه کند.Ò Ô ÇÑیاÏتر شوهرÒÇ قدÊÑ مالی 

 ÑÏ æ ¡Ïمالی شوهر تعیین می شو ÊÑقد ÓساÇ شوهر به ìباال äÒ ìÇ ست : نفقهÇ åمدÂ
. به Çین معنی که Çگر شوهر پولدÑÇباشد نفقه  تعیین نفقه حالت äÒ قابل بحث نیست

به ÇندÒÇۀ فقرÔ تعیین می  ÔÇ تعیین می گرÇ æ ÏÏگر فقیر باشد باندåÒÇ سرمایه
.ÏÏ136گر 

äشا äناÒ محل که ÒÇ äÇبعض شوهر ÒæمرÇ æÏ ندÑÇÏ ندگیÒ ندگیÒ Ñ.من می کنند  ÑÏ
م که عدۀ ÒÇ شوهرäÇ حق مالی ÇÑ äÒ که نفقه یکی Ç äÂ ÒÇست æÑÇ æپا شاهد هست Çمریکا

 äشخصیه : قانو áÇحوÇ äقانو ÑÏ Ïتلف نشو äÒ ینکه حق مالیÇ ìÇند . برÒÇÏنمبر نمی پر
)25 áۀ ( 1920) ساÏسرمایه 5ما æ گر شوهر غائب باشد یعنی حاضر نباشدÇ : åمدÂ (

Ç شته باشد محکمهÇÏ گرشوهرÇ æ مالش حکم به نفقه می کند Òیعنی áسرمایه علنی  ما
 åتعیین شد Êمد ÑÏ گرÇ æ تعیین می کند ÇÑ معین Êیش مدÇشته باشد قاضی برÇند

Çینکه خوÇÑ Ï پنهاä ساخت æ یا Çینکه مفقوÏ شد æ حاضر به پرÇÏخت نفقه نشد æ یا 
 137ثابت شد که سرمایه ندÏÑÇ قاضی طالÇÑ äÒ Þ می Ïهد.

Çماã بخاæ ìÑ  مسلم ÇæÑیت می کنند که هند همسر Çبی سفیاÑ ÜÜ äضی Çهللا عنهماÜÜ به 
ä حضوÑ ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æ سلم حاضر شد æ گفت: Ñ ìÇسوÇ áهللا ! Çبو سفیا

¡ مگر که ÏهدضرÑÇÏ ÊÑæیم نمی که  äÂ مقدÑ ممن æ پسرÇن Çست æ برìÇ شخص بخیل
بگیرÂ ¡ ãیا برìÇ من Çین عمل صحیح یعنی خبرشوÏمن ÒÇ ماæÇ á بغیر Ç ÒÇینکه بدÇند

» خدì من ماله بالمعرÝæ ما یکفیک æ یکفی بنیک« Çست¿ ÑسوÇ áکرã جوÏÇÏ ÈÇند: 
کفایت  Êر که برìÇ تو æÇ æالæÇÏ به معرÝæ یعنی بوجه حسن äÂ مقدÑÇ بگی ÒÇá ما
 138کند.

ÑÏ شرÇیط عصر حاضر Çکثر شوهرäÇ قدÊÑ مصاÝÑ منزæ á خانوÇÑ åÏÇ به تنهائی  
ÑÇننندÒ ßÇشترÇ æ دäشته  اÇÏ ظیفه مناسبæ یا æ گر سرمایهÇ åÏÇخانو ÝÑمصا ÑÏ

. Çæ ÒÇجب Ç äÒست تا شوهر خوÇÑ Ï کمک کند. ÑÏ قانوÒ äکاÂ ÊمدÇ  åست ندضرÑæباش

                                                      
136 .ãلشخصیة ¡فصل سوÇ áÇحوÇ äقانو Úæبه : مشر Ïجعه شوÇنفقه مر ãحکاÇ Úموضو ÑÏ . 
137  Õ ¡ مرجع äلسید سابق ¡ هماÇ .159. 
138  .) ìÑ5364بخا ÊلنفقاÇ قضیة هند.1714¡ مسلم () فی Èألقضیة: باÇ فی ( 
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ر برÒ ìÇنش ÒکاåÏÇÏ Ê نمی توÇند به Ïلیل Çینکه نفقه æ äÒ مصاÒ ÝÑندگی که شوه
 ìÇبر ÇÑ Ïخو áما ÊکاÒ ندÇتمند می توæثر äÒ ماÇ ستÇ جبÇæ شوهر ìباال åÏÇخانو

نیت شوهرفقیر ÔÇ بدهد. ÇماÇ ãبو حنیفه Ç æماماä مذهب حنفی باین باÇ Ñæند که äÒ به 
هر äÒ æ یک عنصر Çæحد ÇÑ تشکیل بدهد ÒیرÇ شو ÒکاÊ نمی توÇند برìÇ شوهر

نظر Çماماä مذهب حنفی ÑÏ شرÇیط عصر میدهند ÒÇ äÒ æ شوهر æ شوهر Ç äÒ ÒÇست . 
Çæ ÒÇ äمسلما äÒ æ ستÇ ÁÇجرÇ æ حاضر قابل تطبیق áمنز ÝÑمصا ÑÏ ست تاÇ ÔÇ Êجبا

 139همکاìÑ نماید. با شوهر

Ç Ýبه هد Ïمر æ äÒ ìÇبر ÇÑ کسب æ Ñکا ãسالÇ  : Ñحق کا ÜÜ Ì .ندÇÏ می ÒÇبهتر جو Ïقتصا
 áحال ÞÒÑ æ Êعز æ متÇکر æ ستÇ äنساÇ متÇئی سبب حفظ کرÇمنیت غذÇ æ áحال ÞÒÑ

خانوæ åÏÇ جامعه نمی ندÏÑÇ موÇ ÏÑحترæ ãÇ کسیکه کاæ Ñ کسب æسیلۀ äÂ کاÇ Ñست 
قرäÂ کریم مسلماناä ( æ äÒ مرÏ) Ç ÇÑمر به حاضر شدä برìÇ نماÒ جمعه می کند æ  .باشد

خدæÇند مسلماناä  ت مباÂßÑی ۀæ ÑÏقت نماÒ خرید æ فرÇÑ Ôæ منع می نماید ÇÏÇ ÑÏ æم
ÇستقالÇ áقتصاìÏ خصوصاð برÒ ìÇناä عزÇ æ ÊفتخاÇ Ñست Ç ÇÑ  äÒ æمر به کاÑ میکند.

ÏالæÇ æ ند شوهرÇتمند میتوæثرÏخو ìها ÇÑ  áخیریه سهم فعا áعماÇ ÑÏ æ کند Êمساعد
 ÇÏشته باشد.

 äÒ ìÇبر ÇÑ Ñحق کا åÏÇنین خانوÇقو æ ÏÑÇÏ Ñمستقیم به کا ØتباÑÇ åÏÇخانو ÏقتصاÇ
شوهر مانع کاäÒ Ñ شدå نمی توÇند مگر  کرÏ . باساÓ قانوÇنین ÇحوáÇ شخصیه تثبیت 

æ äÒ æ گی باشدÏÇخانو ãمبر ÊÑæینکه ضرÇ شوهر هر  Ñکا ãتصمیم عد ÑÏ æÏ فقهÇمو
 åÏما ÑÏ .64نمایند  äشد ÌÑخا : åمدÂ äÒ Ñکا ÏÑمو ÑÏ  شخصیه áÇحوÇ äقانو ( È ) فقرۀ

ÒÇ äÒ منزá برìÇ کاÑÏ Ñ صوÑتیکه ÑÏ عقد هر æÏ طرÝ (æ äÒ شوهر ) موÇفقه کرåÏ باشند 
ìمرÇ شوهر بی Øعقد شر ÑÏ گرÇ æ Ïنمی شو Èحسا äÒ Ýطر ÒÇ (Òنشو ) Ñکر  کاÐ åنشد

ÇÑضی باشند Ç ÑÏین صوÊÑ نیز نشوÒÇ Ò طرäÒ Ý  به äÂ باشد æ طرفین بعد ÒÇ عقد
.Ïنمی شو È140حسا  

                                                      
. Ç ÑÏین  Ï .2007  Õ34کتوÑ یوسف Çلقرضاìæ ¡ فقه ÇلزکاÉ  ¡ ترجمه: فضل غنی مجدÇ ¡  ìÏمریکا  139

 Ñساله فقط نظر فقه حنفی ÑÏ موÒ ÏÑکاÊ ترجمه شدÇ åست. 
140  Êلیه ¡ صفحاÅ لمتابعةÇ æ لمسکنÇ ãحکاÇ : لشخصیة ¡ فصلÇ áÇالحوÇ äقانو Úæ112 – 111. مشر . 
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 äقانو Óشخصیه  باسا áÇحوÇ äÒÑحق کاäÏکر  æ ثبت ÇÑ ÇنرÂÏÒسا Íنکا Øæشر ÒÇ یکی. 
 ÒÇ Ñکا ìÇبر äÒ ÌÇæÏÒÇ ÒÇ بعد æ باشد åکر نشدÐ عقد هم ÑÏ گرÇ که åضافه شدÇ äقانو ÑÏ

شوÏ مثل Çین Çستکه ÑÏ عقد Ðکر یافته æ کاÑ کرäÒ äÏ ناÌÑ شوæ Ï شوهر مانع منزá خ
 .نیست æ طغیاä علیه شوهر بی ÇطاعتیäÂ خاÒÇ ÌÑ خانه معنی 

یک تعدÏÇ باین عقیدÇ åند که ÇسالÒÇ ÇÑ äÒ ã خاÌÑ شدÒÇ ä منزá منع کرÒÇ æ åÏ نظر Çین 
ãæÏ Ñ برÏ ìÇفن شدä خاÌÑ شدå گرÒÇ åæ مسلماناÒÇ äÒ ä منزá یکباÑ برæ ÌÇæÏÒÇ ìÇ با

می توÇندæ برìÇ قوá خوÏ حدیث ÇÑ می ÑæÂند. Çماã محمد ÇلغزÇلی ÑÏ موÇ ÏÑین نظریه 
ند که Çصل ندæ ÏÑÇ نÇæÑ ÇÑیت می ک یمی نویسد: Çین گرåæ برÇ ìÇثباÊ قوá شاä حدیث

وÇئجکن Ç äÅهللا äÐÃ لکن äÃ تخرجن فی ح«  ÑÏ صحاÍ نیامدÇ åست ÒÇ æ حدیث صحیح
. ÇنکاÑ می کنندخدæÇند برÒ ìÇناÇ äجاåÏÇÏ åÒ تا برÑ ìÇفع ضرÑæیاÊ شاä خاÌÑ شوند»

 ãسالÇ åæین گرÇ ÇÑم äناÒ ìÇبر äÇندÒ نندبصفتÇÏ 141ی 

 پنجم ــ حقوق معنوی :
حقوÞ معنوÑÏ ì عصر حاضر مهمترین حق Ò ÑÏ äÒندگی æÒجیت Çست که متأسفانه 

ÏÇناتو یک تعد æ ین حق عاجزÇ ÁÇÏÇ ÑÏ äÇÏمر Þحقو Òتا هنو äناÒ کثرÇ æهستند  äÇ
 äÇنشمندÇÏ کثرÇ Ïنز æ کتب قدیم ÑÏ ìمعنو Þند. حقوÇ åÏÑæبدست نیآ ÇÑ Ïخو ìمعنو

 ه هاìقوÞ معنوì شعبخالصه می شوÑÏ Ï حالیکه ح ومعاصر تنها به ÑفتاÑ نیک
Ïخالصه معرفی می شو Ñین قسمت بطوÇ ÑÏ که ÏÑÇÏ مختلف. 

 :  وÇلف ÜÜ  معاشرÑ æ ÊفتاÑ نیک

Òناä موهبتی خدÇیی Çند که نزÏ شوهرÇنشاä به Çمانت گذÇشته شدÇ åند æ حسن 
ÑÏ قرäÂ  معاشرæ Ê برخوÏÑ لفظی æ عملی صحیح æ محترمانه شوهر با Çæ æÇجب Çست .

æ عاشرæهن بالمعرÝæ فإä کرهتموهن :« کریم ÑÏ موÏÑ حسن معاشرÊ می خوÇنیم 
æ با ÒناÇ19 .( ÔæÑ äلنساÁ:» ( ثیرÇفعسی äÃ تکرهوÇ شیئاæ ð یجعل Çهللا فیه خیرک

پسندیدÇÏ åشته باشید¡ Ç æگر Â ÒÇنها کرÇهیت ÇÏشتید( تحمل کنید æ با عجله تصمیم 
جدÇئی نگیرید) چه بسا ÒÇ چیزì بدتاä بیاید æ خدæÇند äÂ ÑÏ خیر ÒیاìÏ گذÇشته 

 باشد.

                                                      
141  Õ ¡ لحدیثÇ هلÃ æ .. لفقهÇ هلÃ لنبویة بینÇ لسنةÇ ¡ لیÇلغزÇ 51. محمد. 
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اید با هیچ مرìÏ نب« ÑÏ همین موÑ ÏÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم می فرمایند: 
همسرÏ Ôشمنی کند Ï ÑÇÒÂ ÇÑ æÇ æهد¡ Çگر یکی Ç ÒÇخالÇÑ æÇ Þ نپسندÏ¡ ممکن Çست 

 Ç ÒÇخالÏ Þیگر ÇÑ æÇضی باشد.

 æ åÏتأکید نمو äناÒ با ÑفتاÑ حسن ÏÑمو ÑÏ سلمæ هللا علیهÇ هللا صلیÇ áسوÑ همچنین
ن شما مؤمنانی Çیمانشاä کاملتر Çست که Çخالقشاä بهتر باشد æ بهتری« فرموÇ åÏند: 

 Â.«142نهایی هستند که با همسرäÇ خوÏ بهترین ÑفتاÇÏ ÇÑ Ñشته باشند.

حسن معاشرÊ کلمۀ بسیاÑ جامع Çست که تماã حقوÞ به ÑÇ äÂتباØ می گیرÇ æ Ïگر تنها  
حسن معاشرÊ که حق قانونی Ç äÒست مرÇعاÊ شوÏ باقی حقوÞ خوÏ بخوÏ عملی می 

æÏ æ äحساÇ Êحسن معاشر ÒÇ ÏÇمر æ مقصد .ÏÏیتگرÐÇ ÒÇ äÏکر ìÑ به ãÇحترÇ æ  Þحقو
Ç æ äÒظهاÑ سرæ Ñæ خوشی Ò ÑÏندگی با همسر Çست . خدæÇند سبحانه æ تعالی می 

 ». æ عاشرæهن بالمعرÝæ« فرماید:

ÑفتاÑ با مهربانی äناÒ یعنی با Êحسن معاشر äÏکر äساندÑ Ñضر ãعد æ  توهین ãعد æ
Ñ æفتاÑ پسندیدæ å خوÇ Èین  . معاشرÊمی باشد Çست به مقاã همسر که Ç æ äÒهانت

رین کرÇ ÑÇÏستفاåÏ کند Çست که مرÑÏ Ï فتاÑ با همسرÒÇ Ô بهترین کلماæ Ê پسندیدå ت
ه با گفتاÑ æ ÑفتاÑ خوÇÑ æÇ Ï موÐÇ ÏÑیت ÑÇÒÂ æ قرÑÇ ندهدæ به کرÇمت æ æ به هیچوج

 ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم بلند کرäÏ شخصیت æ منزلت æÇ بی ÇحترÇمی ننماید.
Ïست باالÇÑ äÒ ì عدÇ ãحترãÇ به کرÇمت äÒ می ÇÏند æ مسلماناÇ ÒÇ ÇÑ äین عمل قبیح 

 143منع می فرمایند.

موالنا موÑ ìÏæÏحمه Çهللا ÑÏ باÈ حسن معاشرæ Ê معامله نیکو با äÒ می نویسد: Çین 
محض توصیه ها æ سفاÔÑ هاÇ ìخالقی نیست ¡ بلکه شریعت حکم می کند که Çگر 

 åÏستفاÇ با ìÏجعه مرÇعلیه شوهر به محکمه مر ÏÑÇÏ حق äÒ ¡ ظلم کند äÒ بر ÊÑقد ÒÇ
 144کند.

                                                      
142  Êلعزیزسلیمی ¡ صفحاÇمعاصر¡ ترجمه:عبد äجها ÑÏ åÏÇحیلی ¡ فقه خانوÒ هبةæ کترÏ .139-140. 
 .127الح بن غانم Çلسدالä¡ فقه ÇلزÏ .Õ ¡ ÌÇæکتوÑ ص 143
144  Õ ¡ ãسالÇ ÑÏ åÏÇخانو ¡ ìÏ110. فضل غنی مجد. 
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معامله ìÇ خوæ È حسن معاشرÊ چنانکه عالمه موìÏæÏ می گوید توصیه æ نصیحت 
اشدÇ æنساä ها نیست بلکه حق ثابت Ç äÒست æ حق همیشه ثابت æ غیر قابل تغییر می ب

 .باطل ساÇÑ ÏÒ   حق ندÏÑÇ باشد صالحیت به هر مقاæ ã منزلت

: äÒ Ñشعو æ حفظ عاطفه  ÜÜ È 

ÂنرÇ Çحترæ ãÇ مرÇعاÊ  ه حقوÞ معنوÇ äÒ ìست که شوهرحفظ شعوæ Ñ عاطفه ÒÇ äÒ جمل
 æ عاطفه äستاæÏ بین ÑÏ æ گی åÏÇمجالس خانو ÑÏ هستند که äÇشوهر ÒÇ کند. عدۀ

ه تو شعوÑ باطنی Òناä شانرÇ صدمه می ÒنندبطوÑ مثاá : ماæ ãÑÏ خوÇهرÇنم نسبت ب
 Èئی خوÇمی تر  غذ ÈنتخاÇ تو ÒÇ مقبولتر æ شیک ìنم لباسهاÇهرÇمی پزند¡ خو

Ï می ãنجاÇ که Ñهر کا ÑÏ کنندیاìÑæÂ بدست ÇÑ ãÑÏما åÒجاÇ هد هی بایدÇلم می خوÏ یا ¡
áمقبو äÒ تو یک ÒÇ شته باشم.  ترÇÏ 

نیست  Çین جمالæ Ê کلماÊ شعوæ Ñ عاطفه ÇÑ äÒ متضرÑ می ساæ ÏÒ هیچ Ï ÑÏ äÒنیا
شوهر همیشه ÑÏ حضوÑ  که Çین نوÚ کلماæ Ê جمالÑÏ ÇÑ Ê حق خوÏ قبوÇÏ áشته باشد.

 Ôنسبت به همسر ÇÑ Ïعاطفه قلبی خو æ محبت æتعریف کند Ïخو äÒ ÒÇ åÏÇخانو æ ãÏمر
 æ áخیا äÒ شته باشدکهÇÏ ÑفتاÑ Ïخو äÒ با ìÑطوæ ÏÒنسا äپنها äÇیگرÏ Ñحضو ÑÏ

 æ یکترینÏنز æÇ نماید که Ñین تصوÇ æ ستÇ Ôشوهر ìÇبر Êترین مخلوقا Èمحبو
 æظیفه ìÇ شوهر ÇÏنشمند æ با حساÇ Óست که عاطفه æ شعوÇÑ äÒ Ñ تحسین کند.

 ÌمتÇکر æ Ýحفظ شر ÜÜ :همسر 

äÒ حق ÒÇ Ýشر æ نیک ãست تا ناÇ شوهر ìباال  ðخصوصا æ ãÏمر äباÒ ÒÇ ÇÑ æÇ Êعز æ
 äظن یا بدگما Áسو æÇ نسبت به Ôست که نبایدشوهرÇ äÒ حق ÒÇ .حفظ کند åÏÇخانو

لفن ÑÏ ت رÒ ÊیاÒ Ïمانیکه همسرÒÇÔ غی جامعۀ Çفغانی عاÇ ÊÏست که شوهر . ÑÏباشد
د فوðÇÑ به غضب Âمدæ å تصوÑ غلط نسبت به äÒ می نمایندæ æ یا ÑÏ مجلس حرÝ می Òن

 ÇÑ گیÏÇخانو Êمشکال äماÒ Ñæمر ÑÏ ظن Áسو .Ïمی شو äبد گما Ôمقابل همسر ÑÏ
 ÊÇÑÇÏÇ مانند ÇÑ Ïخو äÒ نباید æباشد áÏعا Ïخو ìتهاæقضا ÑÏ شوهر باید .ÏÑæÂ می Ñبا

 جاسوسی تعقیب کند.

 ìÇ یۀ کریمهÂ معنی äشوهر مسلما » ãÏÂ لقد کرمنا بنی «:ÁÇالسرÇ)17 ( . ãÏÂ äÇندÒما فر
مرÏ .  خوßÑÏ È نمایدæ معنی کرÇمت æ عزÇÑ Ê بدÇند æ ã گرÇمی گرÇÏنیدÇ åیمÇÑ محتر

ÒÇ هر گونه سخناæ ä کرÑÇÏ که سبب  æهمسرÇ ÇÑ ÔحترãÇ کندمکلف æ مجبوÇ Ñست 
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 äناÒ ÇیرÒپرهیز نماید Ïشو æÇ حتیÇÑنا äÇÏمانند مر æ نسانهایی با حرمتÇ مت  باÇکر
 Çند . 

 کرÇمت ÒÇ äÒ طرÝ شوهر ÂمدÑÏ :å قانوÇ äحوáÇ شخصیه ÑÏ باÈ حفظ

 ìÇ åÏیا  ــ  63ما æ äباÒ گر شوهر بهÇ ین عمل عملÇ حمله کند چه Ôهمسر ìفزیکی باال
Òبانی æ یا فزیکی قبل Ï ÒÇخوæ á یا بعد Ï ÒÇخوá باشد¡ محکمه به ÇساÑÏ ÓخوÇست 

 .ÏÒمی سا Çهم جد ÒÇ ÇÑ شوهر æ äÒ åشش ما Êمد ìÇبر äÒ 

 ìÇ åÏما ÑÏ58 لÇ ) فقرۀ: åمدÂ ( به سویه  ف áمنز ÑÏ ÇÑ æÇ ست کهÇ شوهر ìباال äÒ حق ÒÇ
 همقطرÇنش جا Ïهد.

 ìÇ åÏماÑÏ59  ( لفÇ ) فقرۀ åمدÂ هدÏ جا áیک منز ÑÏ ÇÑ نشÒ æÏ حق شوهر نیست که ÒÇ :
 مگر به ÇجاæÇ äÒ åÒلی.

 .Ïمی شو ÈنتخاÇ شهر Ýعر æ حالت شوهر ÓساÇ به äÒ ìÇخانه مستقل بر (È) فقرۀ 

ìگر شوهر  فقهاÇ :می گویند æ ندÑÇÏ ÇÑ مهم Êنظریا äÒ متÇحفظ کر ÑÏ مذهب حنفی
همسرÇÑ Ô بصوÊÑ خفیف æ بدäæ حق بزند قاضی باالì شوهر حکم تعزیرì می 

تعزیر حکمی ÇÑ می گویند که قاضی به ÇساÓ فهم خوÏ صاÑÏ میکند ممکن    145نماید.
ÑÏ حفظ کرÇمت æ عزÇ äÒ Êسالã توجه خاÏÑÇÏ Õ  . باشد Çست جریمۀ نقدæ  ì یا حبس

Ñ æسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æ سلم برìÇ مرÇ ÏجاåÒ نمی Ïهد تا Ïست برÒ ìæنش بلند 
 146کند Ï æست باال کرäÏÒ æ äÏ برÇÑ äÒ ìæ مطلقاð منع می فرمایند.

: åÑحق مشو ÜÜ Ï 

åست باین عقیدÇ ناقص æ Ïæمحد äینی شاÏ Êکه معلوما äمیباشندکه  بعض مسلمانا
Çسالã مشوåÑ با Ã ÇÑ äÒهمیت نمی Ïهد æ به ÇæÑیتی که Çصل ندÇ ÏÑÇستنباØ می کنند. 

åمدÂ یتÇæÑ ÑÏ نÒ با :äیشاÇ åÑما به مشوÇ کنید åÑمشو äعمل ننماید.  ا åÑمشو ÓساÇ
 äمر شاÇ مؤمنین می گوید که Êصفا ÑÏ کریم äÂست. قرÇ ãسالÇ ÑÏ تصمیم هر عمل áæÇ

                                                      
145 Êلشخصیة ¡ صفحاÇ áÇالحوÇ Úæ113-112. مشر . 
 .1218. مسلم حدیث  146
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Ñæ ستÇ åÑکهمه مشوÇ áسوÏÑهر مو ÑÏ سلم æ هللا علیهÇ صلی ãر  äÂ ÑÏ ندæÇمر خدÇ که
 نمی بوÏ با صحابه مشوåÑ می کرÏندÑÏ æ بسا موìÃÑ ÒÇ ÏÑÇ خوÏ می گذشتند.

ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم با Òناä شاä مشوåÑ می  ÑÏ کتب سنت می خوÇنیم که
ÑÏ مسائل مهم کشوÇæÑ æ Ñبط  کرÏندæ مشوåÑ با Òناä تنها Ç ÑÏموÑÇÏÇ Ñۀ خانه نبوÏ بلکه

 ÒÇ سلم بعد æ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ áمثا Ñبطو .Ïبو äغیر مسلمانا æ äبا مسلمانا
 Çبی بی خدیجه گفتند : تر æ ندÏکر åÑبی بی خدیجه مشو Ôحی با همسرæ áæلین نزæÇ
 æ ست فقیرÏ æ صل می نمائیæ ÇÑ حمÑ ینکه صلۀÇ لیلÏ به ÏÒنمی سا åشرمند Çخد

Ñبیچاäمسلمانا æ صلح حدیبیه پیش شد ÒÇ مشکل که بعد .ìمی گیر ÇÑ å  ندÏنکر áقبو
بسیاÑ عجیب  Ç ÑÏین æقت موقف Ñسوá خدÇ صلی Çهللا علیه æسلم ÒÇ حرãÇ خاÌÑ شوند.

بوÒ ÏیرÇ بی ÇمرÑ ìسوÇ áهللا سبب غضب خدæÇند باالÇ ìمت بوÑ .ÏسوÇ áکرæ ã مشکل 
. ãÃ سلمه متوجه بوÏند æ می لمه مشوåÑ کرÏندãÃ س  علیه æسلم با Ç ãÃلمؤمنینصلی Çهللا

 Ôگر خاموÇ ین فتنهÇ نستند کهÇÏ می æ ستÇ äجریا ÑÏ فتنه äبین مسلمانا ÑÏ یدند کهÏ
نشوÇ ÏسالÑÏ ã صحرÁÇ عرÏ Èفن می شوæ Ï غضب خدæÇند باالÇ ìمت Çسالã مثلیکه 

ãÃ.Ïمی شو áÒنا Ïبو åشد áÒگذشته نا ìمت هاÇ ìهللا عنه باالÇ ضیÑ حل ا سلمه ìÇبر
مشکل æ خاموÔ ساختن فتنه æ حمایت Çسالæ ã مسلماناä به ÑسوÇ áکر صلی Çهللا علیه 

Ñسوá خدÇ باالì شترÇ ìیستاåÏ شوæ Ï مو هایی خوæ  ÇÑ Ïسلم Çین طوÑمشوÏÇÏ åÑند:
شد ÒÇ æ حرãÇ بیرäæ شوæ Ï چوä مسلماناä فعل ÑسوÇ áهللا ÇÑ ببینند Çین عمل Ç ÇÑبتر

 ìمیدهند. علما ãنجاÇ هللاÇ ضیÑ سلمه ãÃ åÑهستند که مشو Ñæبا æ åباین عقید ãسالÇ
.ÏÇÏ Êنجا ìÏنابو ÒÇ ÇÑ سالمیÇ متÇ عنها  ÑÏ äÇÑکه پد åمدÂ خترÏ ÌÇæÏÒÇ ÏÑمو ÑÏ

 äÇیعنی همسر äشا äÇÑÏبا ما äشا äÇخترÏ ÏÑموÏنسبت به  خو ÑÏما ÇیرÒ کنند åÑمشو
 خوÇهش ÏخترÒÇ Ô پدÑ بیشتر می ÇÏند.

ÒÇ نند که  متأسفانه بعضÇÏ نمی ÇیرÒ نمی کنند åÑمشو äنشاÇبا همسر äمسلمانا
مشوåÑ  با همسر ÒÇ حقوÒ ÑÏ æÇ Þندگی æÒجیت Çست äÒ æ بهترین مشاÑæ برìÇ شوهر 

   میباشد. 

 ÜÜÑ حق تعلیم :

ÇÑ برìÇ مرÇæ äÒ æ Ïجب شرعی  علم قرäÂ کریم æ سنت نبوì شریف حق تعلیم Â æموختن
بین æ äÒ مرÑÏ Ï عقیدÇ åسالمی تفاÊæ نیست æ هر æÏ  می ÇÏندÂ ÑÏ æموختن æ تعلیم
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 ÒÇ بعد äÒ æ ندÑÇÏ تربیه æ تعلیم ÑÏ ÇÑ ìæحق مسا æندÒند تا بیاموÇ áجنس مسئو
 Ôست تا همسرÇ مسئولیت شوهر ÌæÏÒÇ ÒÇ بعد æ Ïنمی شو ãæحق تعلیم محر ÒÇ ÌÇæÏÒÇ

Ïگر نمی کند نزÇ æ کند ìÑهمکا æ معاصر حمایت ãتعلیم علو ÑÏ ÇÑ æ áند مسئوæÇخد
 .Ïنسته می شوÇÏ حق مقصر ÁÇÏÇ ÑÏ 

ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æ سلم برìÇ صحابی Çمر کرÏ که برÒ ìÇنش مهر بدهد. صحابی 
 áÇسلم سؤ æ هللا علیهÇ صلی ÊنحضرÂ .که بحیث مهر بدهد ÏÑÇند ìکه چیز Ïکر Öعر

چیزÒÇ ì  قرÇÑ äÂ یاìÑÇÏ Ï ¿ گفت : بلی . ÑسوÇ áهللا صلی Çهللا علیه æ سلم ¡ ÂیاکرÏند
تنها حق مهر برÇ äÒ ìÇستفاåÏ فرموÏند ÇÑ äÂ برÒ ìÇنت تدÑیس کن . Ç ÒÇین قصه 

 æ کسب ìÇبر ÇÑ äÒ حق æ ÏÏمی گر ØستنباÇ نیز äÒ حق تعلیم äهمچنا æ Ïنمیشو
تعلیم æ علوã برÒ ìÇنش نشاÂ äموختن تعلیم æ مسئولیت شوهر ÇÑ برÂ ìÇموختن 

 میدهد.

Çماã غزÇلی Å ÑÏحیاÁ علوÇ ãلدین می گوید: æ ÒÇجایب شوهر Çست تا Òنش ÇÑ تعلیم Ïین 
Ç æحکاÇ ãسالÇÑ ã بدهد æ تعلیم Ïین ÇنساÂ ÒÇ ÇÑ äتش ÎÒæÏ نجاÊ میدهدÏ æلیل که 

Ã æهلیکم ناðÇÑ  یأیها Çلذین ÂمنوÇ قوÇ Çنفسکم« Çماã غزÇلی می Ç ÏÑæÂین Âیۀ کریمه Çست : 
 ÉÑلحجاÇ æ ÓلناÇ هاÏقوæ « :لتحریمÇ)6(  . هلÃ æ ÇÑ ید خویشتنÑÇنگاهد äمسلمانا ìÇ

ÎÒæÏ به  خانۀ خوÂ ÒÇ ÇÑ Ïتشی که هیزäÂ ã مرÏماä باشند æ سنگ ها . نجاÂ ÒÇ Êتش
 .Âموختن Ïین æ تعلیم Çست

ÑÏ  ÌÇæÏÒÇ ÒÇ عصر حاضر Çکثر Òناä تعلیماÇ ÊبتدÇئی æ عدۀ تعلیماÊ عالی ÇÑ قبل
ÑÇÏند . بعد ÒÇ ÌÇæÏÒÇ ÒÇ حقوÇ äÒ Þست تا تعلیماÊ بیشتر ÑÏ ÇÑ تخصصاÊ مختلف 

عصر Ç áæÇسالمی ¡  همسرÇÏÇ ÒÇ ÇÑ Ôمۀ تعلیم منع کند.بدست æ ÏÑæÂ نباید شوهر 
عصر مدنیت æ تعلیم برÒ ìÇناæ ä مرäÇÏ بوæÏ مسجد مدÑسۀ æÇلیه برìÇ تعلیم هر 

æÏع ÑÏ äما مسلماناÇ Ïجنس بو æ ئیÇعقب گر ìفاصله گرفتن صر ها ãسالÇ مدنیت ÒÇ
 ÑÏ ند کهÏمسجد منع کر æ سهÑفتن به مدÑ æ تعلیم ÒÇ ÇÑ äÒ æ ندÏگ کرÑظلم بز äÒ ìباال

 تعلیم ماند.  دäæنصف جامعه Ç ìÇسالمی بäÂ نتیجه 

äمسلما äÒ تربیت æ لی مشکل تعلیمÇلغزÇ محمد ãماÇ ÇÑ  äÒ :می گوید åÏسی نموÑبر
سالمی م æÑ æجهاì میرÇثی که ÒÇ عصر عقب گرÇئی Ç æنحطاØ مدنیت Çقربانی Ñس

 ËÇشدماند میر  ÊفاÇخر æ ãهاæÇ به ÇÑ Ïخو ìتعلیم صحیح  جا æÏÇÏ  Ýطر ÒÇ æ .
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 ÇÑ سالمیÇ جامعۀ ÑستعماÇ ìنتیجۀ تهاجم فکر ÑÏ غربی که ìجهاæÑ æ سمÑیگرÏ
 æ äبین جهل مسلمانا äمسلما äÒ باین معنی که . Ïتهاجم تهدید کر æ äئی شاÇعقب گر

  147فکرì غرÈ قربانی شد.

 ÊیاÑæضر æ ÊحتیاجاÇ معاصر باید متوجه ãعلو æ موختن تعلیمÂ ÑÏ äمسلما äÒ
 æباشد äÇبه نفع نسو ðخصوصا æ ãÏکه به نفع مر ÏÒبیامو ÇÑ ãعلو äÂ æجامعه باشد ÑÏ

 ÈنتخاÇ  شتهÑ  تخصص æست بÇ تی ابهترÑمشو Êمؤسسا æ شوهرÏشو åÑمشو ¡ .  ÑÏ
Âموختن علوã ¡ علومی Ç äÒ ÇÑنتخاÈ کند که مرÇ ÒÇ äÇÏنجاäÂ ã عاجز میباشند مثل 

æ ìÏالæ æ طب نسائی ÑÏ تخصص áطفاÇ تربیه æ معلمی  .åغیر æ 

 ÜÜ Ò حق ìÏÇÒÂ فکرÇæÑ æ ìبط Çجتماعی :

 یÑÏ عصر حاضر ÑÏ æ نتیجۀ ÇنقالÈ تکنالوجی Çکثر ÒناÏ äسترسی به æسائل جمع
ی æ شخصی Ç æیمل æ فیسبوæ ß تویتر ÑÇÏند Ç æین حق شخصی یک مانند تلفن Ïست

æ شوهر نباید به ساحۀ خصوصی همسرÔ بدÇ äæجاÔÇ åÒ  که ÇÏشته باشد Ç äÒست
Ïخل شوÇÏ خل شوندÇÏ äشا äÇساحۀ خصوصی همسر ÑÏ هندÇمی خو äÇبعض شوهر .

مل غیر مثال Çیمل همسر ÇÑ مطالعه æ مکالماÊ تلفنی ÇÑ ÔÇ ثبت نمایند که Çین ع
 ÔæÑ æ ÈÇÏÂ Ýخالæ یدÂ می Èخصوصی به حسا ãخله به حرÇمد æ تجسس æ  قانونی

ÇحترãÇ  اهم æ حسن نیت æ مشوåÑ ممکن Çست. Çسالمی می باشد. حل Çین معضله با تف
Ç ÑÏین  به ساحۀ خصوصی توÇفق Ç æحترÇ æ ãÇطمیناÇÑ ä بین æ äÒ شوهر تقویت می کند.

Ò ÊÏفصل سعا ÑÏ بحث بیشتر ÏÑیم.موÑÇÏ جیتæ 

صلۀ Ñحم ÑÏ جملۀ ÇæÑبط Çجتماعی Çست که قطع ÒÇ äÂ طرÝ مرäÒ æ Ï گناå عظیم به 
 äبدید æ کند ÊÑیاÒ ÇÑ Ïخو ÈÑقاÇ ÌÇæÏÒÇ ÒÇ ست که بعدÇ äÒ حق ÒÇ .یدÂ می Èحسا

Ïæبر Ïیک خوÏنز ÈÑقاÇ æ لدینÇæ خبر Ïخو äÇÑهمکا æ äستاæÏ ÒÇ æ شوهر حق æ Ïگیر
خاÌÑ بطوÑ عموã که Ç ÑÏین ÇÑبطه ÇساساÏ Êین Òیر پا شوæ Ï ممانعت ÇÑ ندÏÑÇ مگر Çین

 äشد äÒ. نیست äÂ ÑÏ ندگی مانعÒ ÊیاÑæضر æ ÈÑقاÇ ÊÑیاÒ ìÇبر áمنز ÒÇ 

                                                      
147  Õ ¡ لی کما عرفتهÇلغزÇ لشیخÇ ¡ ìæلقرضاÇ یوسف ÑلدکتوÇ .259-260. 
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 ìÇ åÏما ÑÏ64  : åمدÂ ( لفÇ ) فقرۀ ÑÏ åÏÇخانو äقانوÁÇجرÇ ìÇکه بر äÒ ìÇست  برÇ ÒÇجو 
ä  مشرÚæ (یعنی غیر ضرÊÑæ ها ÒÇ منزá خاÌÑ شوÒÇ æ Ï حق Ç äÒست که برÏ ìÇید

 áخالÇ سبب äÒ ین عملÇ æ Ïæمنکر) بر ÑÏ  مر شوهرÇ نمیبه Èید حساÂ. 

فقهاì مذهب حنفی می گویندکه äÒ حق ÏÑÇÏ به ÒیاÇæ ÊÑلدین خوÏ برæ Ïæ شوهر حق 
 ÒÇ ÇÑ æÇ ÏÑÇین ندÇ ÒÇ مریض باشد äÒ Ñگر پدÇمی گویند äهمچنا æ .منع کند ÊÑیاÒ

 باشد. هم غیر مسلماÔÇ ä مشرÏ ÚæخترÇ Ôست که به کمک æÇ برÇ Ïæگر پدÑ 148حق

نتیجه : باساÓ قانوä خانوäÒ åÏÇ حق ÏیدÇ äقاæÏ æ ÈÑستاä خوÇ ÏÑÇÏ ÇÑ Ïما بیک 
شرØ که Ç ÑÏین ÏیدÑÇ عمل غیر Çسالمی صوÊÑ نگیرÏ به معنی Ïیگر ÑÏ مجالس که 

مسر خوÇÑ Ï ممانعت کند Ç äÒ æعماá غیر Çسالمی صوÊÑ می گیرÏ¡ شوهر حق ÏÑÇÏ ه
 ÑÏ طاعت شوهرÇ یکهÑهمانطو æ ین حالت سرکشی کندÇ ÑÏ مر شوهرÇ ÒÇ نباید Ýخال

ÑÏ منع ÒÇ مجالس که äÂ ÑÏ فسق æ فجوÑ باشد Çطاعت شوهر باالì  شریعت نیست Çما
.ÏÏجب می گرÇæ äÒ 

 کمیت ÑÏ حالت Çختالæ Ý حق مطالبه به طالÜÜÏ:Þ حق مطالبه به ح  

äÅæ خفتم «ÑÏ باÈ حکمیت ÑÏ موضوÇ ÚختالÝ بین æ äÒ شوهر می فرماید: خدæÇند
Ç æگر بیم ) .Ç35لنساÁ:» ( شقاÞ بینهما فابعثوÇ حکما من Ãهله æ حکما من Ãهلها....

 ÒÇ پس حکمی ¡ÏÏگر äناÂ äئی میاÇشوهر موجب جد æ äÒ äمیا ÝختالÇ شتید کهÇÏ
Âیۀ  ÇلغزÇلی ÑÏ موÏÑمحمد . Çماã خانوÏÇۀ شوهر æ حکمی Çæ ÒÇبستگاä همسر بفرستید

æ  می نویسد: تطبیق Çین حکم Ñنگ باالì کاغذ Çست یعنی تطبیق عملی ندÏÑÇه مباÑک
Çضافه می کند که مقاäÒ ã بحدì پایاÂ äمدå که برìÇ حل مشکالÔÇ Ê مجلس صلح 

Ç äخو äÂ قیمت äÒ åگنا æ قابل بخشش Ïمر åگنا æ Ïئر نمی شوÇÏæ .ستÇ149  

که ÑÏ حالت بوجوÂ ÏمدÇ äختالÝ با شوهر شخص ÇÑ به مجلس حکمیت ÒÇ حق Ç äÒست 
معرفی کند æ همچناÒÇ ä حق Ç äÒست که ÑÏ حالت عدÑ ãسیدä به حل معقوá مطالبه به 

 طالÞ نماید که Ç ÑÏین موÑÏ ÏÑ فصل طالÞ بحث بیشتر خوÇهیم ÇÏشت .

                                                      
148  Êلشخصیة ¡ صفحاÇ áÇالحوÇ äقانو Úæ113-111. مشر. 
149  Õ ¡ لحدیثÇ هلÃ æ .. لفقهÇ هلÃ لنبویة بینÇ لسنةÇ ¡ لیÇلغزÇ 54. محمد. 
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äÒ قبل ÜÜÐ  æ ÌÇæÏÒÇ ÒÇ حق Çظهاæ ìÃÑ Ñ بیاÇ : äظهاæ ìÃÑ Ñ نظر æ بیاÒÇ ä حقوÞ ثابت
 åتیکه منافی عقیدÑصو ÑÏ ÇÑ Ôهمسر äبیا æ نظر ÑظهاÇ شوهر حق æ ستÇ äÂ ÒÇ بعد

 ãسالÇ لیهæÇ ÊساساÇ æ سالمیÇنباشد æ نسهاÇکنفر ÑÏ نیÇسخنر æ حق نشر .ÏÑÇند
ÒÇ حقوÞ ثابت Ç äÒست . متأسفانه مرÏ شرقی مانع  ÇشترÑÏ ßÇ برنامه هاì تلویزیونی

 ÑظهاÇ ÑÏ äÒ سیاسی نظر مستقل حق æ جتماعیÇ مسائل ÑÏ äÒ هدÇنمی خو æ ستÇ ìÃÑ
خانه Çست  ÇÏشته باشد æ مرÏ شرقی تصوÏÑÇÏ Ñ که æظیفه Çصلی äÒ تنظیم ÇموÇÏ Ñخل

ÁÇین یک فکر عقب گرÇ æ .میباشد ÍصالÇ قابل æ  ãسالÇ صلÇ Ýخال æ150  

ند تا ÒÇ طریق äÒ مسلماä برÑÏ ìÇیافت Ñ æسیدä به حقوÔÇ Þ بعد ÌÇæÏÒÇ ÒÇ کوشش ک
 ÏÑæÂ بدست ÇÑ Ïثابت خو Þین حقوÏ نینÇقو æ ãسالÇکوشش نکند æ  Èغر ÔæÑ æ åÇÑ ÒÇ

 æ فهم ãسالمی عدÇ جامعۀ ÑÏ äناÒ کثرÇ برسد. مشکل Ïخو Þغربی به حقو Êمؤسسا æ
 Þحقو ÏÑمو ÑÏ ãسالÇ ند کهÑÇÏ Ñتصو äناÒ کثرÇ æ ستÇ ãسالÇ نش به مسائل حقوقیÇÏ

 ÌÇæÏÒÇ ÒÇ قبل äناÒ ìÇغربی بر Êمن مؤسساÇÏ به Çلذ åÏکر Êسکو ÌÇæÏÒÇ ÒÇ بعد æ
 Ñسیدä به حقوÞ شاä پناå می برند.

 Ïمانند مر äÒ ãسالÇ ÑÏ ÇÑ جتماعیÇ æ سیاسی ìفعالیتها¡ Ñندگی ¡ تعلیم ¡ کاÒ حق
 ÑÏ . ÏÒجب می ساÇæ جامعه ÑÏ ÇÑ äÒ ãÇحترÇ æ تثبیت ÇÑ äÒ Þحقو ãتما ãسالÇ æ ÏÑÇÏ

 مرÑÏ äÇÏ حقوÞ مساìæ بوÏند æ بر عکس مرæ ÁÇÏÇ ÑÏ äÇÏجایب æ صدÇ ÑسالÒ ãناä با
æندÑÇÏ ÇÑ مسئولیت بیشتر äناÒ ئی  خدمت نسبت بهÇعصر عقب گر ÒÇ متأسفانه بعد

 . اÇ äکثر حقوÞ شانرÏ ÒÇ Çست ÏÇÏندطبقۀ Òن

 æ با لطف äناÒ با äÇÏمر æ ÏÑÇبگذ ÌÑÇ æ ãÇحترÇ äÒ Þسالمی باید به حقوÇ جامعه
اÇÏ Ñشته باشند . ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم مرÇÑ äÇÏ متوجه می مهربانی Ñفت

Òناä لطیف æ مهرباä هستند ÑÏ æ معامله به » .  ÑفقابالقوÑÇین « ساÒند æ می فرمایند: 
 æ ندÑÇÏ ÊÑæمهربانی ضر æ لطف äناÒ می Êلذ äÇکمترین لطف شوهر æ ترین åÏسا ÒÇ

 151لطیف æ مهرباä میباشد. میشه با مرÏبرندäÒ æ هر گز Ïست به خشونت نمی Òندæ ه

 سبب ÇÑ äÒ æنموÇ  ÏسالÇÑ ãبطه æ معامله بین æ äÒ مرÇÑ Ï تنظیم عقالنی Çæ æقعی
 æ  äÒ مرÇÑ Ï مسئوá حمایت æ حفاظت شرÝ ستÇÑÂمش æ برکت æ عزÊ برìÇ مرÇÏ Ïن

                                                      
150  ¡ ÉÃلمرÇ Þحقو .www.ar.wikipedia.org/wili 
151  / ÉÃلمرÇ Þحقو .mawdoo3.com 
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که خدæÇند  حقوÇ ÇÑ äÒ Þحترæ ãÇحقوÇ ÞساسیÇæ ÒÇجباÊ مرÏ مسلماÇ äست تا  خت. سا
برÇیش åÏÇÏ سلب نکند. ÑÏ فصل سعاæ ÊÏ شقاæÒ Êæجیت خوÇهیم Ïیدکه Çکثر 
 åÏÇخانو æ ستÇ شوهر æ äÒ بین Þحقو ÊعاÇمر æ ãÇحترÇ ãبه سبب عد åÏÇخانو Êمشکال
 هاì که حقوÞ یکدیگر Ç ÇÑحترÑÇÏ ãÇند با سعاÊÏ ترین خانوåÏÇ ها ÑÏ جامعه میباشند.

 دوم ــ حقوق شوهر
Ñعبا Þحقو ÑÏ حمایت æ äطمیناÇ æ ضمانت ìÇبر Ïست که فرÇ ÁشیاÇ æ سائلæ ÒÇ Ê

ÏÑÇÏ ÊÑæضر äÂ ندگی بهÒ  مقابل تحمیل Ýست که به طرÇ ÊجباÇæ Þمقابل حقو ÑÏ æ
می گرÇæÑ .ÏÏبط ÇنساÇÑ ä با طرæ Ý یا ÇطرÏ ÝÇیگر حقوÞ تعیین می نماید . ÇæÑبط 

 ìباال Ñپد Þمثال حقو ÏÑÇÏ Êæتفا ÏÇفرÇ لدین حقوقی بینÇæ ìباال ÏالæÇ Þحقو æ ÏالæÇ
ÒÇ حقوÞ شوهر باالæ äÒ ì حقوäÒ Þ باالì شوهر تفاÊæ میکند. حقوÞ بین æ äÒ شوهر 

 برÇ ìÇیجاæ Ï ساختاÒ Ñندگی با سعاæ ÊÏ حمایت خانوÒÇ åÏÇ متالشی شدÇ äست . 

جامعه نظر به شرÇیط خاÇ Õجتماعی  امعه تکامل می یابد æحقوÞ با سیر تکاملی ج
 سی Ç æقتصاìÏ حقوÇ ÞفرÇÑ ÏÇ تنظیم می نماید . حقوæ äÒ Þ شوهر æ بطوÑ عموæã سیا

æ  ÏÇفرÇ ìمسئولیت ها æ Þعصر حاضر بحقو ÑÏ åÏÇگذشته  اخانو ìنه با عصر هاÑمقا
Çسالمی سیر تکامل æ تفاæتهاì عصر Ò æندگی مرÑÏ ÇÑ Ï ساختاÑ  متفاÇ Êæست  æ فقه 

Çگذ äقانو ìÇبر æ نگرفته åیدÏنا Þنین  حقوÇین قوæتد ÑÏ äÇÑ منابع فقهی ÈنتخاÇ æ
ÇستقالÇ åÏÇÏ ÇÑ áست تا مطابق شرÇیط محیط æ تغییرÑÏ ÊÇ ساحۀ Òندگی Çجتماعی 
مرãÏ قوÇنین ÇÑ بساÒند Çما بشرطیکه Ç ÒÇصل æ مباìÏ ثابت Çسالã خاÌÑ نشوند مثال 

 حالÇÑ á حرæ ãÇ حرÇÑ ãÇ حالá نساÒند. 

که مربوØ به حقوì  æ Þیب خانوæ åÏÇ موÑÏÏÑÇ عصر حاضر ÑÏ ساحۀ حقوæ æ Þجا
مثالÑÏ ð شرÇیط بین  å شوÏ¡تغییر ÑÏÏÑæÂ بنوäÂ Ï  مسئولیت هاæ äÒ ì شوهر Çست باید

شوهر قدäÏÑæÂ ÊÑ فشاæ Ñ عمل فزیکی ÇÑ علیه همسرÔ ندæ ÏÑÇ پدæ  Ñ معاصر Çلمللی
د که طالÞ بدÇ äæجاåÒ نمی توÇند ÏخترÇÑ Ô عرÓæ کندæ شوهر نمی توÇند ÇسرÑÇ نمای

Òنش ÇÑ نمی Ïهد به Ïلیل Çینکه طالÒÇ Þ حقوÞ ثابت مرÇ Ïست . قانوä گذÑÏ ÑÇ عصر 
 Ñمصد äÂ سالمیÇ فقه ÑÏمصا ÒÇ کوشش نماید تا åÏÇنین خانوÇین قوæتد ìÇحاضر بر

هی äÂ نظریه Ç ÇÑنتخاÈ نماید که ÑÏ شرÇیط عصر حاضر قابل قæ منبع ÒÇ æ نظریاÊ ف
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ÇجرÇÁ غ ÑÏ تطبیق باشد æسالمی منجÇ فقه äÂ نین غربی میرÇبه قو äمسلمانا æ åد شد
 Ç ÑÏین بحث به مهمترین حقوÞ شوهر ÇشاåÑ می شوÏ.مرÇجعه می نمایند. 

 اول ـ حق قوامه : 
عدۀ ÒÇ مسلماناä که فهم ÇÏ æنش شاÇ  ÒÇ äسالã قوÇمه ÇÑ حق ثابت شوهر می ÇÏند Çما

ÑÇÏند æ  مشکل ÑÏ تعریف قوÇمه نصوÕ شریعت  æ قوÇعد Òباä عربی ناقص Çست
 ÏÇستبدÇ æ ظلم ÇÑ مهÇقو  äÒ ìشوهر باال Ýطر ÒÇ ìمه شمشیرÇمی گویند قو æ نندÇÏ می

کند¡ Çین گرÒÇ åæ مسلماناä که ÑÏ می Çست بدست شوهر که بوÇسطه ÇÑ äÒ äÂ ìÇ تهدید 
ÑÏ تعریف ÒباÇ æ äصطالÍ فقهی  بین شاä عدۀ ÒÇمحققین نیز شامل Çند متأسفانه

 Çند . شدÏ  åچاÇ Ñشتباå وÇمهق

 Õخا ÇÑ ãمر عاÇ نباید یک æ شوهر نیست ìÇبر Õخا åکر شدÐ کریم äÂقر ÑÏ مه کهÇقو
Çلرجاá قوÇموä علی ÇلنساÁ بما فضل Çهللا بعضهم « . ÑÏ قرäÂ کریم می خوÇنیم :   ختسا

ی مرäÇÏ بر Òناä حمایت æ سرپرست) .Ç)34لنساÁ:» علی بعض æ بما ÇنفقوÇ من ÃموÇلهم
ÑÇÏند بخاطر Âنکه خدæÇند بعضی ÇÑ بر بعضی برترì بخشیدÇ åست æ بخاطر Âنکه 

 مرÇ ÒÇ äÇÏموáÇ شاä (برìÇ نفقه æ äÒ مصاÝÑ خانوåÏÇ) خرÌ می کنند.

 قوÇمه سؤÇالÐ Êیل ÇÑ مطرÍ می نمائیم :æ تفسیر مطلب برìÇ توضیح 

 Âیا قوÇمه تسلط مطلق مرäÇÏ باالÒ ìناÇ äست ¿ .1

2. Ï مه فضیلتÇیا قوÂÏÇنسبت äÇÏمر ä ست¿ بهÇ ندæÇجانب خد ÒÇ äناÒ 

 قوÇمه که ÑÏ قرäÂ کریم Âمدå چه Ç ÇÑفاåÏ می کند¿ .3

Âیا قوÇمه تحمل مسئولیت æ مشکالÇ Êست یا فرÒÇ ÑÇ مسئولیت æ خلق  .4
¿ Êمشکال 

Çگر بدقت æ بدäæ تعصب به Âیۀ مباÑکه نظر ÇندÒÇیم مالحظه می کنیم که موضوÂ  Úیۀ 
 äناÒ æ äÇÏکه مرÑمبا æ äÒ ìÇبر Õمخصو æ åمدÂ یگر بصیغۀ جمعÏ ÊÑست به عباÇ

Ñست باین معنی که پدÇ ãعا äÂ شوهر نیست یعنی حکم ÑÏÇبر æ ÔÇ äÇخترÏ áمسئو
Ôشوهر مسئولیت همسر æ  نشÇهرÇخو áمسئو .ÏÑÇÏ ÇÑ 

ÏÇ ÑÏبیاÒ Êباä عربی قوÇمه به معنی قائم بوäÏ بیک Çمر ¡  معنی ÏÇبی Ò æبانی قوÇمه :
ی یک Çمر æ جهت محافظت مصالح æ منافع شخص ئکه شخص برÇ ìÇجرÇ باین معنی

 äæبد æ ئمÇÏ ÊÑیگر بصوÏحاضر میباشد فوقت æ åÏماÂ  شوهر æ äÒ ÏÑمو ÑÏ مهÇقو æ
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قائم یعنی بطوÇÏ Ñئم  Òنش باین معنی Çست که شوهر برÂ ìÇماåÏ کرæ äÏسائل ÇÑحت
 Â152ماåÏ می باشد.

که بخوÇنیم äÂ ÒÇ æ بگذÑیم ¡ قوÇمه ضمن قوÇمه Ç ÑÏسالã مجرÏ یک ÇصطالÍ نیست 
Çحکاã شریعت Çست که ضوÇبط Ç æساÓ قانونی ÇÑ æبطه بین æÏ جنس (æ äÒ مرÏ) می 

.ÏÒسا   

ãÃقو  áفعا äÒæ ست بهÇ ãقیا ìÇمبالغه بر ãÃیگر قوÏ ÊÑست به عباÇ ãصیغۀ مبالغه قیا
¡äشخص قائم بامر فال äکه فالÏگر گفته شوÇ ست ¡ یعنی  شخص مثالÇ شخص هر گز

äحفظ مصالح  فال ìÇهمیشه بر æ نمی کند Óست  شخص جلوÇ åÏیستاÇ یگرÏ به معنی
شخص قائم مسئولیت Ñعایت æ حفاظت کاÏÑÇÏ ÇÑ ìÑ که به äÂ مأموÑ شدÇ åست . به 

همیشه ÂماìÇ åÏ خدمت میباشد æ شخص Ïیگر æ ãÇÑÂ  خص قائم به Çمرمعنی Ïیگر ش
ی گوید: ÇلقوÇ æ ãÇلقیم Çæحد Çست æ معنی äÂ قائم شیخ Çلبغوì م ÂسوåÏ خاطر می باشد.

 æ ستÇ مرÇ لیæ مه به معنیÇقو ÍصطالÇ ÑÏ æ ستÇ یبÏتأ æ åÑÇÏÇ æ به مصالح äÏبو
 äÒ äهمچنا æ ÝقاæÇ حفاظت ìÇبر æ قاصر äنساÇ ìباال ÇÑ الیتæ مه یاÇقو Áفقها

 ãÇند. قوÇ åÏکر åÏستفاÇ äÏمحافظبو æ عایتÑ Ïیعنی مر äÒ ìباال Ïمتحمل مر ÇÑ äÒ ت
 äÒ نچهÂ äÏکر åÏماÂ ìÇبر Ïگی به معنی مکلفیت مرÏÇساحۀ خانو ÑÏ مهÇقو æ میباشد

 153ضرÇ ÏÑÇÏ ÊÑæست ÑÏ æ نهایت تشرæ Ý عزÌÑÇ æ Ê گذÇشتن به مقاÇ äÒ ãست.

  »ÁلنساÇ علی äموÇقو «Ï Ñبطو æ همیشه Ïخدمت باین معنی که مر ìÇئم برÇäÒ  که
Â æماÇ åÏست. Ç ÑÏینجا قوÇمه یعنی مرÏ مکلف به Â æسوåÏ می باشد حاضر  نشسته

پس  Ñعایت مصالح æ منافع æ خدمت Ç äÒست به عباÏ ÊÑیگر قوÇمه یعنی مکلفیت .
Ïمر ìÇمسئولیت بر æ مه تکلیفÇتسلط  قو æ ÒمتیاÇ ست نهÇ.äÒ ìباال 

 æ äÒ نقش ÒÇ æ ندÇ åÏبه ظاهر توجه بیشتر کر äÇنشمندÇÏ مه بعضÇتفسیر معنی قو ÑÏ
 اã عالی که خدæÇند برÇیش عطا کرÇÑ äÒ æ åÏ مانند مرÏبصفت Çنساä کامل خلق کرåÏمق

åÏنکر ÏیاÒ قتÏ ندÇ . ست بهÇ میدÇ æ Ïسی می شوÑمه برÇقو ÊÇین بحث تفسیرÇ ÑÏ
 حقیقت نزÏیک تر شویم .

                                                      
æ همچناä : مختاÇ ÑلصحاÕ ¡502  ¡ Í  12منظوÑ ¡لساä عرÑÇÏ ¡ È صاÑÏ ¡ بیرÊæ  ¡ جلد . Çبن  152

 .233ر ¡ ÑÇÏنهضة مصر للطباعة Ç æلنشر ¡ Çلفجالة ¡ ÇلقاهرÕ É ترتیب محموÏ خاط
153  .mawdoo3.com , and , https://islamqa.info/ar/269847 
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که جزÁ همین Âیۀ » بما فضل Çهللا بعضهم علی بعض«  ÇÏÇ ÑÏمه Âیۀ مباÑکه می خوÇنیم:
برìÇ مرÏ باالäÒ ì نیست Ç æین  ÒÇ جانب خدæÇند äÏÇÏ به معنی فضیلت مباÑکه Çست

Â ÒÇ Áیه معنی Ç äÂین Çستکه قوÇمه Çحتیاæ Ì ضرÊÑæ به فضل جهد æ کوشش æ جز
æ äÒ خانوÂ ÇÑ åÏÇماåÏ ساÂ æ .ÏÒسایش حرکت Ò æحمت کشی مرÏÑÇÏ Ï تا æسائل ÇÑÂمش 

æ ال تتمنوÇ ما «می خوÇنیم:  ÇینطوÂ ÑÏÑیۀ مباÏ ßÑیگر ÇÑ برìÇ توضیح بیشتر فضلیت
ید که نìæÒÑÂ چیزì (ìæÑ ÒÇ حسد) نک). Ç32لنساÁ:» ( فضل Çهللا به بعضکم علی بعض

Âیۀ مباäÒ ßÑ یا مرÇÑ Ï خدæÇند به äÂ برخی ÒÇ شما ÇÑ بر بعضی Ïیگر برترÇ åÏÇÏ ìست . 
æمیدهد ÑÇمخاطب قر ÇÑ نسانهاÇ بلکه همه ÏÒی مخاطب نمی ساÂ کهÑبر ه مبا Ïمر ìتر
ìهدبلکه برترÏ نمی äنشا ÇÑ شوهر بر همسر ìیا برتر æ  äÒ نسانها برÇ بعض ÇÑ بìاال 

میدهد æ ما Çین برترÇÑ ì عمال ÑÏ بین Çنسانها مالحظه می نشاä شاä  بعض Ïیگر 
نمائیم æ نباید نسبت به برترì یکدیگر حسد æ کینه ÇÏ áÇÏ ÑÏشته باشیم . ممکن Çست 

 ÊصفاÇمو äÒ یک ÕخاÇÏ بیشتر نسبت به یک ÊÇÒمتیاÇ æÇ ìÇند برæÇخد æ شته باشد
 154مرåÏÇÏ Ï باشد æ خدæÇند هر که ÇÑ بخوÇهد فضیلت می Ïهد.

عالمه شیخ ÇلشعرÑÏ ìæÇ معنی æ مفهوã قوÇمه ÑÏ تفسیر خوÇ Ïضافه می کند که قوÇمه 
 Ïمر äÏحاضر بو æ  äÒ ìÇبر Ïجانب مر ÒÇ Èکوشش بی حسا æ جه تفضیل یعنی سعیæ

 ÑÏäÒ قت  بخدمتæ ست  هرÇنÒ خدمت ÑÏ مبالغه . äا äÇخترÏ æ äÇÑÏما æ äÇهرÇخو)  æ
äÇهمسر(. 

  åÒجاÇ æ خصتÑ مه به معنیÇمه می نویسد: قوÇتفسیر قو ÑÏ عالمه شهید سید قطب
 æ áمنز ÑÏ äÒ شخصیت ìلغاÇ äÂ مه معنیÇیت کند. قوÐÇ ÇÑ äÒ نیست که Ïمر ìÇبر

ÒÇ  ۀعنی Ç äÂلغاì حق مدنی äÒ نیست . قوÇمه æظیفجامعه Ç ìÇنسانی نیست æ قوÇمه م
æظائف ÇÏخل مؤسسۀ خطر ناß خانوÏÇگی Çست ¡ Çین æظیفه عباÒÇ ÊÑ حفظ æ حمایت 

ÑÏ نظاã خانوÏÇگی شخصیت ÏیگرäÇ  مؤسسۀ خانوÇ åÏÇست æ قوÇمه مباæ ìÏ قیم ÇÏخل
ÑÏ ÇÑ مهÇصفت قو ãسالÇ æ ÏÒلغو نمی سا ÇÑ Áشرکا Þحقو æ Ïجوæ عط Ïتفومر  æ

                                                      
154 Õ ¡ لمیسرÇ إلسالمیÇ لفقهÇ ¡ ìæلشعرÇ لشیخ محمد متولیÇ .1421  ÁلنساÇ ۀÑتفسیر سو äهمچنا æ

. ìæÇلشعرÇ شیخ ÒÇ 



 143ازدواج و تربیھ در فکر معاصر اسالمی/

äÒ می ÇÏند æ مرÇÑ Ï مکلف به ÔæÑ æ ÈÇÏÂ برìÇ مهربانی æ حفاظت æ حمایت Ñ æعایت 
   155پسندیدå با æÇ æ äÒالÏها می نماید.

 ÏالæÇ تربیه ÑÏ äÒ فضیلت æ åÏÇندگی خانوÒ Ïبهبو ìÇسعی بر æ حمتÒ ÑÏ Ïفضیلت مر
یعت Çسالã . شرÇست æ مهربانی با شوهر ÇÑ æحت ÇæÑنی æ نفسانی برìÇ شریک Òندگی 

Ç  ÑÏ äÒموÑ منزá کمک کند . ÑسوÇ áکرã  تا باæ سنت نبوì شریف مرÇ ÇÑ Ïمر می کند 
صلی Çهللا علیه æسلم با تماæ ãظایف بزÑگ که ÇÏشت ÑÏ منزá با Òناä شاä همکاìÑ می 

د یعنی Çنساä نÑÏ فرهنگ ÇسالÒ ãناä با بهترین جنس که ÇنساÇ äست کاÑÇÏ ÑنموÏند. 
Òمی سا ÇÑنÑبز æ جامعه تربیه می کند ìÇبر ÇÑ äنگا Èچو æ با خشت äÇÏحالیکه مر ÑÏ د

 .ندæسنگ ÇÑÒ æعت æ صناعت مشغوÇ áست

æ حق  ÒÇ مطالعۀ قوÇمه æ تفسیر ÂیاÊ قرäÂ کریم باین نتیجه میرسیم که : قوÇمه Ç ÑÏصل
 ìÇبر ÒمتیاÇÏمر ìÇست نه فضیلت برÇ äÒ  ÑÏ æ سالمیÇ äÇنشمندÇÏ æ بعض مفکرین .

 ÊÇتفسیر ÒÇ تفسیر کامال مغایر ÇÑ مهÇقو ¡ ÑÇجر ãسالمی بساÇ مفکر æ ÑکتوÏ äبین شا
. ÏکتوÑ بساÑÏ ã موÏÑ قوÇمه می گوید: قوÇمه حق æ عزæ Ê شرÝ برìÇ کندäÇ می Ïیگر

Ïمر ìÇبر ìبرتر æ ست نه فضیلتÇ äÒ  ینکهÇ لیلÏ به ÑÏکریم می خو äÂنیم : بما قرÇ
یعنی » بما فضل Çهللا بعضهم علی بعض« فضلهم علیهن . نص قرäÂ کریم Çæضح Çست 

æ فضیلت æ فضل ÏÇ ÑÏبیاÒ Êباä معانی ÒیاÇ Ïست مرÏ با فضیلت äÒ æ با فضیلت 
.ÏÑÇÏ 

Çگر به ÇÏئرÇ åلمعاÒ ÝÑباä مرÇجعه نمائیم ¡ قوÇمه معنی Çæ ÁÇÏÇ äÂجباÊ مرÑÏ Ï مقابل 
Ï ست به معنیÇ äÒ شوهر Þحقو ÒÇ مانیÒ مه تاÇست . حق قوÇ Ïمر ìباال äÒ مه حقÇیگر قو

به ÇæجباÔÇ Ê قسمیکه قرäÂ کریم Ðکر نموåÏ بپرÇ æ ÏÒÇÏگر شوهر به  æÇمیباشد که 
 ÝÑبه مصا ØتباÑÇ مه تنهاÇقو .Ïسلب می شو æÇ ÒÇ مهÇحق قو ÏÒÇÏجباتش نمی پرÇæ

ÇکرäÒ ãÇ مسلماæ ä تعظیم ÒÇ ماÒ ìÏندگی ندÏÑÇ بلکه شامل معنویاÊ نیز Çست . 

                                                      
 . æ همچناÇÑÇÏ ã2  Õ652 :äلشرÇ ¡ ÞæلقاهرÉ جلد 1992ساá  71فی ظالÇ áلقرäÂ ¡ طبع . سید قطب ¡  155

www.akukah.net/social/0/6884  
and islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa..id  

http://www.akukah.net/social/0/6884
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 äÒ ìÇبر ÒمتیاÇ æ مه صفتÇنهایت قو ÑÏ æ ستÇ مهÇنیز ضمن قو äنساÇ مقامش بصفت
.æÇ ãمقا ÒÇ ست نه تقلیلÇ156 

 äÒ سالمیÇ ÔæÑ æ منهج ÑÏ æ نیست Ïمر æ äÒ ئی بینÇفکر تسلط گر ãسالÇ فرهنگ ÑÏ
مرÏحق تهاجم باالì کوشش نمی کنندæ یکدیگر  االæì مرÏ برìÇ بدست äÏÑæÂ تسلط ب

äÒ æ äÒ حق ÇنقالÈ علیه مرÇÑ Ï ندæ äÒ æ ÏÑÇ مرÏ یکدیگر شاÇÑ ä تکمیل می کنند. 
Òناä یک شق Ç « ÒÇلنساÁ شقائق ÇلرجاÑ »áسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æ سلم می فرمایند: 

 مرÇ äÇÏند.

 :بدون اجازۀ شوهر دوم ـ عدم پذیرائی نا محرم
 äناÒ Ôست تا همسرÇ حق شوهر ÒÇ غیب ÑÏ Çیت شانرÏموجو æ Ñحضو æÇ که äÇÏمر æ

ÇجاÒۀ شوهر Ï æ ÇÑعوÊ  خوÑÏ Ï خانه نمیخوÇهدپذیرÇئی کند äÒ æ قبل ÒÇ پذیرÇئی
 .Ïبگیر 

ال «Çبو هریرÑ åضی Çهللا عنه ÇæÑیت می کند که ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم فرموÏند:
. برäÒ ìÇ 157»بیته Åال بإÐنه  تأäÐ فی وæÒ æ ãجها شاهد Åال بإÐنه ¡ æیحل للمرäÃ ÉÃ تص

Ç åÒجاÇ مگر به (نفل åÒæÑ)Ïبگیر åÒæÑ حاضر باشد Ôگر شوهرÇ نیست åÒجاÇæ  کسی æ ¡
 Ç ÇÑجاÏ åÒخوá به منزá ندهد مگر به ÇجاÒۀ شوهر.

ÇشخاÕ معین ÑÏ ÇÑ غیب ÔÇ به خانه ÏعوÊ نکند ¡  Çگر شوهر ÒÇ همسرÔ بخوÇهد تا
æ Ïبپذیر ÇÑ هش شوهرÇین خوÇ باید äÒ  ÔÇ ند کی به خانهÇست تا بدÇ ین  حق شوهرÇ

ÏÇمی نماید که تعد åÏÇÑÇ äÒ گرÇ  äهمچنا . Ïخل میشوÇÏ  äستاæÏ æ ÈÑقاÇ ÒÇ به ÇÑ  áمنز
 ÊعوÏ ست با شوهرمیÇ ãÒکند ال Ïبگیر ÇÑ æÇ ìÇ åÒجاÇ æ کند åÑمشو.  æ äÏکر åÑمشو

وÑ خانوÏÇگی æ عدã بی ÇجاåÒ گرفتن Ç ÑÏین موÏÑ ظلم باالäÒ ì نیست æ برìÇ تنظیم Çم
 نظمی یک Çمر ثابت æ پسندیدÇ åست .

ÇÑ پذیرÇئی  ÇنهمرÏ اäبعض ÒناÇ ÒÇ äینکه شوهر ÇنشاÑÏ ä منزá هستند یا نیستند مهمان
می کنندæ شوهر Òمانیکه به خانه بر می گرÏÏ مالحظه می کند که همسرÔ با مرÏ نا 

Ç قصه æ åخند áمشغو æ می نوشد ìنشسته چا ãین ستمحرÇ  ستÇ ضعیت نا مناسبæ

                                                      
 /Ç .11/25https://meemmagazine.net/2017لقوÇمة حق ÜÜ للمرÜÜ ÉÃ لیست ÜÜ تفضیلة ÜÜ للرجل ¡  156
157  ìÑلبخاÇ .4899  مسلم æ1026 . 
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بدäæ گرفتن æقت نا محرÇ ãصال  . مرÏ دäÒ باش  Çگر چه مرÏ نا محرã پسر کاکا æ خاله
æÑ گر میÇ æ Ïæبر ÑÇیدÏ ìÇبر Ïخو ÈÑقاÇ نباید به خانهäÒ شوهر æ Ï  ãÒخانه نیست ال ÑÏ

کالÊ بین Ç .Ïین عمل سبب می شوÏ تا نظاã خانوåÏÇ برهم خوæ ÏÑ مشنیست ÇÏخل شو
æ äÒ کوشش ک äÒ .Ïشوهر پیش شو ãÇحترÇ ÏÑین موÇ ÑÏ ÇÑ ند حق شوهر Ïæنماید به حد

 .  æ  حق شوهر تجاÒæ نکند

 شوهر:از دوم ـ اطاعت 
Òندگی مشترÇ ßحترãÇ متقابل ÇÑ می خوÇهد¡ Çطاعت معنی äÂ تسلیمی Ð æلت نیست 

هر وبلکه Çطاعت برìÇ حفظ مصالح Ç æهدÝÇ بزÑگ خانوåÏÇ میباشد. Çطاعت ÒÇ äÒ ش
 .ÒÇ جمله حقوÞ ثابت شوهر Çست

 Úæشوهر حق مشر ÒÇ äÒ ìÑÇÏفرمانبر æ طاعت شوهرÇشوهر  ãسالÇ ÑÏ طاعتÇ æ ستÇ
ÑÏ معرæ Ýæ حق  æ خیر Çست. ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم ÑÏ باÇ Èطاعت می 

ÒÇ هیچ مخلوÞ نباید به گونه Ç ìÇطاعت کرÏ که موجب ناÑضایتی خالق « فرمایند:
Ïسا». بشوÇ به Úæمشر ìÑÇÏفرمانبر æ طاعتÇ Óق ÇÑ äÂ ندæÇکه خد ÏÏمیتی بر می گرÇو

. åÏعطا نمو åÏÇخانو ãنظا ÑÏ Ïمر ìÇبر 

. عبدÇهللا Çطاعت ÒÇ äÒشوهر Â ÇÑنحضرÊ صلی Çهللا علیه æسلم به جهاÏ مساìæ می ÇÏند
بن عباÑ Óضی Çهللا عنهما ÇæÑیت می کند که ìÒæÑ نمایندÒ åناä به حضوÑ ÑسوÇ áهللا 

ی Çهللا علیه æ سلم حاضرشد æ گفت : Òناä می گویند که Çگر شخصی ÑÏ جهاÏ شهید صل
شوÒ Ïندå بوåÏ نزÇ Ïهللا Â .ÏÑÇÏ ÞÒÑیا Çین جهاÏ تنها باالì مرäÇÏ فرÖ شدÇ åست ¿ ما 
 ãکرÇ áسوÑ ¿ چیست Ïجها ÑÏ ما ìشته باشیم ¡ جاÇÏ ßÇشترÇ Ïجها ÑÏ هیمÇمی خو äناÒ

د: برÒ ìÇناä بگوید که Çطاعت شوهر Ç æعترÝÇ به حق صلی Çهللا علیه æسلم جوÏÇÏ ÈÇن
طاعة  æÇ158 مساìæ به جهاÇ Ïست æ کمتر ÒÇ شما ÇعترÝÇ به حق شوهرäÇ تاä می کنید.

   ÇæÒÃجهن Ç æلمعرفة بحقوقهن ¡ æ قلیل منکن یفعله.

ÇماÇ ãحمد Ç æلطبرÇنی ÇæÑیت می کنند که ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم Ç ÑÏطاعت  
ÇÐÅ صلت ÇلمرÉÃ خمسها¡ æ صامت شهرها¡ æ حفظت فرجها¡ æ « وÏند: شوهر فرم

åÒæÑ æ ماäÒ å نماÒ هاì پنجگانه ÁÇÏÇ ÇÑ کند ¡ Çگر ». Ãطاعت æÒجها¡Ïخلت جنة Ñبها

                                                      
158  Õ ¡ ãسالÇ ÑÏ åÏÇخانو ¡ ìÏ117. فضل غنی مجد. 
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åشرمگا æ ¡Ïبگیر ÇÑ äمضاÑ  یشÇنماید¡ بر ÇÑ Ïطاعت شوهر خوÇ æحفاظت کند ÇÑ Ïخو
Ïخل شو گفته می شوÇÏ ÊندæÇبه جنت خد . 

Çطاعت شوهر Ç ÇÑساæ Ó بنیاÏ نظاã خانوåÏÇ می ÇÏند æ بدÇ äæطاعت بنیاÇ  Ïسالã حق
 ìباال ÇÑ سلم حق شوهرæ هللا علیهÇ هللا صلیÇ áسوÑ .نمی یابد ãستحکاÇ åÏÇخانو ÓساÇ æ

لو کنت ÃمرÇ Çحدæ » äÃ ðÇ می فرمایند:  äÒ به حق خدæÇند باالì بندå مساìæ میدÇند
ì نفسی بیدå ال تؤÇ ìÏلمرÉÃ حق Ñبها حتی یسجد¡ ألمرäÃ Ê تسجدلزæجها¡ Ç æلذ

Çگر کسی Ç ÇÑمر به سجدå می کرÇ ÇÑ äÒ ¡ ãÏمر می کرãÏ تا برìÇ » . تؤìÏ حق æÒجها
ÇÑ بجا  فس من بدست Ç æÇست äÒ حق خدæÇندشوهرÔ سجدå کند¡ قسم بذÊÇ که ن

 159شوهر ÇÑ بجا نیآåÏÑæÂ.ÏÑæ نمی توÇند تا حق 

 ßÑحدیث مبا ÑÏ که åسجد ÏÑمو ÑÏ åسجد ÒÇ ÊÑعبا åعلما می گویندکه سجد åمدÂ
 ìÇبر åمعنی سجد æ Ïند می شوæÇخد ìÇست نه سجدۀ که برÇ ãÇحترÇ æ تقدیر æ äعرفا
شوهر شکر æ تقدیر Ç æحترÒÇ ãÇ مقاã شوهر Çست æ شکر æ تقدیر Ç æحترãÇ یک Çمر قلبی 

Çطاعت  Çست یعنی ÑÏ äÒ قلب ÔÇ شوهرÇ ÇÑ Ôحترæ ãÇ تقدیر کندÑÏ æ حدÏæ شریعت
 160شوهر ÇÏ ÇÑشته باشد.

Çست äÒ æ نباید بدÇ äæجاåÒ شوهر ÒÇ منزá خاÌÑ شوÒÇ äÒ æÇ .Ï شوهر حق مسلم Çطاعت 
æ قرä « عدۀ ÑÏ خاÌÑ شدÒÇ äÒ ä منزá بصوÊÑ مطلق Ç ÑÏشتباÑ åفته Çند Â æیۀ مباÑکه

ÇÑ که برÒ ìÇناÑ äسوÇ)33.(  áألحزÈÇ :» فی بیوتکن æ ال تبرجن تبرÇ Ìلجهاهلیه Çألæلی
 äÒ ìÇبر æ ندÒمی سا ãعا äناÒ ãتما ìباال ÇÑ äÂ ست حکمÇ سلم æ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ

متأسفانه یک عدۀ که معلوماÊ شاÒÇ ä نصوÇ ÕجاÒۀ خاÌÑ شدÒÇ ä منزÇÑ á نمی Ïهند.
باین نتیجه ÑسیدÇ åند که Ïنیا برÒ ìÇناÒ äندäÇ  هشریعت کم Çست Ç ÒÇین Âیه مباÑک

äÒ می  Çست Ç æسالã برäÒ ìÇ بیرäæ شدÒÇ ä منزÇÑ á نمیدهد ÑÏ حالیکه  مستحکم
توÇند ÒÇ منزá برÑ ìÇفع ÇحتیاجاÊ الÒمه خاÌÑ شوÇ æ Ïگر æظیفه ÏÑÇÏ حق ÏÑÇÏ بوقت 
ÒÇ äÂ منزá خاÌÑ شوÇ Ïما چوä خانوåÏÇ یک مؤسسه Çجتماعی Çست ÑÏ æ نظاã مؤسسه 

 نیست. ن ÇجاåÒ معنی Ð äÂلت æ عبوÏیتæ گرفتÇجاåÒ گرفتن Çصل Ç ÒÇصوæÇ áلیه Çست 

                                                      
159  Õ¡ ÉلمعاصرÇ ÊلتحدیاÇ æ لمسلمةÇ ÉألسرÇ ¡ هللاÇمحمد شیخ عبد ÑکتوÏ .61. 
160  Õ ¡ ÓæلعرÇ إلستانبولی ¡ تحفةÇ ìمهد Ï202. محمو. 
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عبدÇهللا بن عمر Ñضی Çهللا عنهما ÇæÑیت می کند: Òنی بحضوÑ ÑسوÇ áهللا صلی Çهللا علیه 
یا ÑسوÇ áهللا ¡ ما حق ÇلزÌæ علی æÒجته¿قاá :حقه علیها Ãال تخرæ » Ìسلم Âمد æ گفت: 

Ò ìنش چیست¿ ÑسوÇ áهللا یا ÑسوÇ áهللا ¡ حق شوهر باال» من بیتها Åال بأÐنه................  
.Ïنشو ÌÑخا áمنز ÒÇ ÔÇ åÒجاÇ äæبد äÒ ستکهÇ ینÇ ÔÇ حق :ÏÇÏ ÈÇ161جو  

 ÒÇ Úمدنیت غربی تفکر می کنند نو ÔæÑ نانیکه بهÒ ìÇشوهر بر ÒÇ äÒ طاعتÇ قضیه
 ãنظا æ سالمیÇ Ñمنظو ÒÇ گرÇ ماÇ æ Ïمی شو Èحسا äÒ ظلم به حق æ ÏÇستبدÇ ÚÇنوÇ

 Úموضو ãسالÇ ÑÏ åÇخانو ìÇبر ÇÑ ین حقÇ äمسلما äÒ ست کهÇ یقینÏتفکر شو æ بحث
 áقبو æ مر طبیعیÇ طاعت شوهر یکÇ صالحه æ مؤمنه äÒ طبیعت ÒÇ æ شوهر میدهد

 äæبیر ìÇبر ÇÑ گرفتن åÒجاÇ æ طاعت شوهرÇ مؤمنه æ صالحه äÒ æ ستÇ åفتنشدÑ  ÒÇ
á حق Ç æ  äÒجاåÒ منزÇ áمر Çلهی می ÇÏند æ با äÂ مخالفت نمی کند. خاÌÑ شدÒÇ ä منز

حق شوهر Çست äÒ æ مسلماÑÏ ä بیرÑ äæفتن حجاÇ Èسالمی ÇÑ باید مرÇعاÒÇ  Ê گرفتن
که  ه Çمکانیæ ب انوåÏÇ ضرÑ برسدکند æ حرکت هاÇ ÇÑ ìنجاã ندهد که به شرæ Ý عزÊ خ

 برìÇ یک äÒ مناسب نیست æ خطر متوجه میباشدæ به مجالس که äÂ ÑÏ حدÏæ شریعت
Ïخل شوÇÏ نباید ðصالÇ Ïنمی شو ÊعاÇمر  ÒÇ äشد ÌÑخا ÑÏ طاعت شوهرÇ هر حالت ÑÏ æ

منزá یک Çمر Çسالمی Çست Ç æین حق ÇÏ ÑÏئرÇ åسالÑÏ æ ã خانوìÇ åÏÇ مسلماä قابل 
 162قبوæ á تطبیق عملی میباشد.

 æ Ïنمیشو Èطاعتی شوهر حساÇ بی æ ìمرÇ معنی بی Ñکا æ تعلیم ìÇبر äÒ äشد ÌÑخا
æ ÑÏ ÏÑÇÏقت نکاÇ Íین شرÇÑ Ø بگذÏÑÇ. مفتی سابق مصر شیخ جاÇ Ïلحق بتاÑیخ  äÒ حق

Òناä می گوید: شرØ خاÌÑ شدä برìÇ تکمیل  سؤáÇ عدۀ ÑÏ  ã ÒÇ جو1981ÈÇنومبر  12
 äقانو ÇÑ 44تعلیم  áحمد بن حنبل 1997ساÇ ãماÇ مذهب Óست ¡ که باساÇ  می ÒÇجو

چه Çین . Çگر 163.تی ( نشوÒ) حساÈ نمیشوÇÏÏند æ خاÌÑ شدÇ ÑÏ äÒ äین حالت بی Çطاع
 ÓساÇ به äÇما می توÇ ستÇ Øگذشتن شر ìÇبر Íقت نکاæ ÑÏ خترÏ حق ÏÑمو ÑÏ Çفتو
äÂ قیاÓ کرæ Ï گفت که خاÌÑ شدäÒ ä برìÇ کاæ Ñ تعلیم Ò æیاÇ ÊÑقاÈÑ خالÝ شریعت 

 شوهر حساÈ نمی شوÒÇ.Ï نیست æ بی حرمتی æ بی Çطاعتی 

                                                      
 .117لی ¡ Çلوجیز فی Çلفقه Çإلسالمی ¡ ÇلجزÇ Áلثالث ¡ Ç . Õلدکتوæ Ñهبة Çلزحی 161
162  Õ ¡  äÂلقرÇ áفی ظال ÉÃلمرÇ ¡ لطیبیÇ äلمناÇ27. عکاشة عبد. 
163  Õ ¡ مرجع سابق ¡ ìæÇلشعرÇ 1582. محمد متولی. 
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ÑÏ قسمت حقوäÒ Þ باالì شوهر Ç äÂ ÒÇستفاåÏ شد Âمدå که  ÑÏ قانوÌÇæÏÒÇ ä قسمیکه
معنی عدÇ ãطاعت ÒÇ شوهر خاÌÑ شدÒÇ äÒ ä منزá برìÇ ضرÒ æ ÊÑæیاÇ ÊÑقاÃ æ ÈÑهل 

 ÊÑیاÒ ìÇبر ÇÑ äÒ ند که شوهر حق ممانعتÇ مذهب حنفی باین نظر Áفقها æ نیست
.ÏÑÇند ÔÇ لدینÇæ164 

äÒ æ می ن بسیاÂ Ñساæ ä ساÇ åÏست اåÒ گرفتÑÏ عصر حاضر æ پیشرفت تکنالوجی Çج
 . ÏÒبا خبر سا äÂ سبب æ فتنÑ äæبیر ÒÇ ÇÑ Ôسائل جدید شوهرæ ÒÇ åÏستفاÇ ند باÇتو
 Ïمر Ýطر ÒÇ ìÑیکتاتوÏ æ تسلط æ äÒ ãهانت به مقاÇ æ گرفتن توهین åÒجاÇ æ طاعتÇ

æ نمی باشد . Çطاعت Ç æجاåÒ یک موضوÇ Úخالقی ÏÇ æبی Çست Ò æنی که تربیت سلیم 
 äÏطاعت کرÇ æ گرفتن åÒجاÇ ÒÇ شته باشدÇÏ Èخو ÞخالÇ ÒÇ æ شوهر خجالت نمی کشد

 ÇجاÇ æ  åÒطاعت ÇÑ یک Çمر قبوá شدæ å مفید برæ åÑÇÏÇ ìÇ نظاã خانوåÏÇ می ÇÏند. 

 شرف و ثروت :حفظ سوم ـ 
æ خیانت نکند. باشد  ÑÏ Ô حفظ شرæ Ý ثرÇ ÔÇ ÊæمینÒÇ حق شوهر Çست تا همسر

Çین معنی Çست که شرæ Ý عزÊ شوهر  به کند محافظه می  ÇÑ خوÏکه شرæ Ý عزÒ Êنی 
یکی  ÑÏ عزæ Ê شرÇ äÒ Ýست . æ ÊÏ شرÝ مرزمعنی Ïیگر عÇÑ حفاظت می نماید به 

äÒ ظیفهæ مهمترین ÒÇ  شوهر محافظت Èغیا ÑÏ æ گیÏÇخانو áمحافظت حرمت منز 
æیگر پاسثرÏ ÊÑمی باشد به عبا æÇ Ýشر æ Óنامو æ Ê ندگی شوهرÒ æ Êæثر ìÑÇد

 Èغیا æ Ñحضو ÑÏ äÒ مسئولیتæÇ  ستÇهللاÇ صلی ãکرÇ áسوÑ Êسلم می . حضرæ علیه 
Òناä نگهباä خانۀ شوهرشاä هستند ÑÏ æ محافظت ìÇÑÇÏ äÂ ÒÇ مسئولیت «فرمایند: 

 165»هستند.

ÒÇ حق شوهر باالÇ äÒ ìست که ÑÏ عدã حضوÔ Ñ مرäÇÏ نا محرÇÑ ã به منزÏ áعوÊ نکند 
Ï æ ینÇ هد که متأسفانهÇبخو ÊÑمعذ ãنا محر äÇÏمر äخل شدÇÏ ÒÇ شوهر Ñحضو ãعد Ñ
 ÑÏ عصر حاضر Çحترæ ãÇ مرÇعاÊ نمی شوÏ.ها Ç ÑÏکثر خانوåÏÇ  شوهر حق

» Ç æلحافظین فرæجهم Ç æلحافظاÊ « قرäÂ کریم ÑÏ موÏÑ حفظ شرæ Ý عزÊ می گوید:
کند. حفظ نا محرÒÇ  ã خوÇ ÇÑ Ïست تاäÂ   صفاæ äÒ Ê مرÏ مسلماä  یکی ÒÇ باین معنی که

ه ìÇ فاÇæ æ ÊجباäÒ Ê مسلماæ ä مؤمنه ÒÇ æ طبیعت äÒ مؤمنه Çست که ÇÑبطÒÇ ص

                                                      
164  Õ ¡ لشخصیةÇ áÇالحوÇ äقانو Úæ113. مشر. 
165  Õ ¡ معاصر äجها ÑÏ åÏÇحیلی ¡ فقه خانوÒ هبهæ ÑکتوÏ .126. 
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 ÇÑ جیتæÒ Óحفظ مقد ÔÑحضو ãعد æ شوهر Ñحضو ÑÏ می Êعز æ Ýکند. حفظ شر
 قرäÂ کریم میخوÇنیم:نیست بلکه حکم قرÂنی میباشد.ÑÏ شوهر یک Çمر عاÇ æ ìÏنسانی

» ÊهللاقفالصالحاÇ للغیب بما حفظ Êحافظا Êانتا« :ÁلنساÇ)34.(  نیکو æ شایسته äناÒ
(ÇæÇمر خدæÇند æ حقوÞ شوهرäÇ) æ حافظ (ÂبرÇ æ æموÂ  áÇنانی هستند که ÒÇ ته áÏ مطیع

 (ÇیشانرÇ)ندæÇنکه خدÂ باشند بخاطر äشا Èغیا ÑÏ (áÇحوÇ همه ÑÏ äÇشوهر ÑÇسرÇ æ
ÑÏ ÇÑ Ê غیاæ È حضوÑ شوهر ÒÇ طبیعت قرäÂ کریم حفظ شرæ Ý عز حفظ نموÇ åÏست.

 Êعز æ شوهر که حفظ Êعز æ Ýحفظ شر æندÇÏ می æÇ خوبی ìمقتضا ÒÇ æ صالحه äÒ
 ÇÑ ست جامعهÇ نیز äÒح Þطال æ خالقیÇ ÊفاÇنحرÇ ÒÇ166.میکند مایت 

ÑæÂ شوهر می áما æ Êعز æ Óنامو æ Ýحفظ شر ÑÏ ÇÑ کریم کلمۀ غیب äÂقر Ñحضو ÑÏ . Ï
¡ Çما ÑÏ غیاÇ æÇ Èین Çمر به کمتر میسر Çست Ç æسرÑÏ ÝÇ ثرÊæ گمرÇهی  شوهر خطر

 Èیا غیا Ñحضو ãعد ÑÏ ست تاÇ ÔÇ åظایف عمدæ ÒÇ äمسلما äÒ . ÏÑÇÏ ØتباÑÇ äÒ ìتقو
 شوهر شرæ Ý ناã نیک æ ثرÇÑ ÔÇ Êæ حفظ کند.

ÇماÇ ãلنوìæ می فقهاÑÏ Á موضوÚ عدÏ ãعوÊ مهماناä بدÇ äæجاÒۀ شوهر باین نظر Çند: 
:کسانی که شوهر به ÇÏخل شدä شاä به منزÑ áضایت ندÏÑÇ نباید Ç äÒیشانرÇ به گوید

 áبه منز äیت شاÏما کسانیکه شوهر به موجوÇ .کند ÊعوÏ ÔÇ åÒجاÇ äæبد áمنز
ممانعت ندÇشته باشدبرäÒ ìÇ حرÌ نیست که ÇیشانرÏ ÇعوÊ کند¡ چه شوهر حاضر 

Çنمی خو åÒجاÇ ÕشخاÇ Úین نوÇ ÊعوÏ æ 167هد.باشد یا غائب 

حجاÈ نه تنها فرÖ باالÇ äÒ ìست بلکه حق شوهر نیز ÑÏ ستر جسم Òنش میباشد. 
ÒÇ ÇÑ äÇÏند مرæÇنی خدÇÑ Êبه نیت  شهو ãنا محر  äناÒ äیدÏ  äهمچنا æ منع می کند

 äÂقر ÑÏ .منع می نماید ãغیر محر äÇÏمر ìÇبر äینت شاÒ ÑظهاÇ ãعد æ به ستر ÇÑ äناÒ
æ یحفظن فرæجهن æ ال یبدین æ قل للمؤمناÊ یغضضن من ÃبصاÑهن « کریم می خوÇنیم: 

Ç و Òناä مسلماÇÑ ä که بپوشند چشم خوæ .(Ñ Ï بگÇ)30لنوÒ« :Ñینتهن Åال ما ظهر منها .... 
æ نگاÑÇÏ åند شرمگاå خوÂ æ ÇÑ ÏشکاÑ نه کنند ÇÑÂیش Ü موÇضع Òینت Ü خوÇÑ Ï مگر Âنچه 

به گناå بزÑگتر Çست æÇ æلین  نزÏیک نشدäپوشانیدä چشم æقایه ÒÇ گناæ å  ظاهر Çست.

                                                      
166  Õ ¡ مرجع äلطیبی ¡ هماÇ äلمناÇ28-27. عکاشة عبد. 
167  ãæÏ لسنة ¡ طبعÇ æ ÈلکتاÇ Áفی ضو ÌÇæلزÇ فقه ¡ äلسدالÇ صالح بن غافر ÑلدکتوÇ .1416  ¡ ìهجر

 Ê119-118صفحا 
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ä نا مناسب æ شهوÇنی شرÚæ می شوæÏ بی قدÇ ãنحرÇ ÝÇخالقی برæ äÒ ìÇ مرÏ ÒÇ Ïید
سبب نشر فساÏ بزÑگ ÑÏ جامعه می باشد äÒ æ میتوÇند  تفاæتی Ç ÑÏ äÒمر خدæÇند

.ÏÒسا Ýیا منحر æ ÍصالÇ ÇÑ جامعه 

حرمت Òینت برäÒ ìÇ نیست Ò æینت برÇ äÂ äÒ ìÇما Òینت که Â ÑÏیۀ مباÑکه Âمدå معنی 
 æ áشتن به جماÇÏ غبتÑ æ یبا باشدÒ æ جمیل æ áهد با جماÇمی خو äÒ هر æ ستÇ áحال

Ç äست که به äÂ خلق شدÇ åست . ÇسالÇ ãین خوÇهش Ñ æغبت ÒÇ فطرÊ طبیعی ÒÒیبائی 
ÇæÑنی æÑ æحی æ نفسانی æ فطرÒ ìناÇ ÇÑ äحترãÇ می نماید æ لیکن ÂنرÇ تنظیم می کند. 

æ باشد áهمیشه با جما Ôست که همسرÇ حق شوهر ÒÇ ماÇ  æ áجما ÒÇ ãنا محر äÇÏمر
 Ò168یبائی æÇ لذÊ نبرند.

حفظ æ خانوÇ ÒÇ ÇÑ åÏÇمرæ ÖÇ شریر äÇ بیگانه ä مرÏحجاÇ Èسالمی ÒÇ ÇÑ äÒ چشما
 åگنا æ نیÇæÑ æ خ نفسانیÇ ÊفاÇنحرÇ æ ست تاÇ حق شوهر ÒÇ æ ÏÑÇÏ می äالقی مصئو

 Òنش ÇÑ به حجاÏ ÈعوÊ کند æÇ ÒÇ æ بخوÇهد تا حجاÇ Èسالمی ÇÑ مرÇعاÊ کند.

نوÇ åÏÇموáÇ خاæ نگهدÑÇ حق مشرÚæ شوهر Çست . Ç äÒمانت ÑÇÏ  حفظ ثرÇÑÇÏ æ Êæئی
 åÑمشو æ åÒجاÇ äæبد æ ستÇ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ .کند Ýتصر äÂ ÑÏ شوهر نباید

äÒ نباید بدÇ äæجاÒۀ شوهرæ » Ôسلم ÑÏ موÏÑ محافظت ÒÇ ثرÊæ شوهر می فرمایند: 
æ ÒÇظیفه æ مسئولیت Ç äÒست تا Ïخل æ خرچ » . چیزÇ ÒÇ ìموÇÑ æÇ áÇ به ÏیگرäÇ ببخشد.

ÑÏ æ بخشش æ کمک به ÏیگرÒÇ äÇ سرمایه شوهر باید ÇجاæÇ åÒ  خانوÇÑ åÏÇ تنظیم نماید
.Ïبگیر ÇÑ169  ستÇ äمسلما äÒ Êصفا ÒÇتا  ìÑÇمانتدÇ ãبا تما ÇÑ شوهر Êæثر æ áما

Ñکا áÇعتدÇ ÔæÑ ÒÇ áمنز ÝÑمصا ÑÏ æ  حفظ .Ïگیر 

 ـ خدمت :چهارم 
æ تنظیم خدمت شوهر باالÇæ äÒ ìجب  Ç ÒÇ æموÇ Ñخالقی به حساÈ می Âید.خدمت شوهر 

 ãنظا ÑÏ ظائفæ تنظیم æ نیست äÒ ìÇجانب شوهر بر ÒÇ ظلم æ ستم æ عیب áمنز ÑموÇ
    170خانوåÏÇ ضرÇ ÊÑæجتماعی میباشد.

                                                      
168  Êمرجع ¡ صفحا äلطیبی ¡ هماÇ äلمناÇ67-66. عکاشة عبد. 
 .Ï .127کتوæ Ñهبه Òحیلی ¡ مرجع سابق ¡  169
170 . https://islamqa.info/ar/10680 
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ی ÂنرÇÏ Çشته باشد ÒÇ ایتهیه غذÇ¡ نظافت منزá ¡ شستن لباسها ÑÏ صوÑتیکه äÒ توÇن
Ç ظایفæÔ ÊÑصو ÑÏ æ ستÇ عدã نÇایتوÑÏ äÏکر Ñیا کا æ ی به سبب مریضی  ÌÑخا

 ãبه هرمقا äÒ .نماید ãÇستخدÇ Ñیا خدمتگا æ کند ìÑهمکا æÇ شوهر باید با ¡ áمنز
ãکرÇ áسوÑ . ستÇ جبÇæ æÇ باشدخدمت شوهر بر ìÏقتصاÇ æ علمی æ جتماعیÇ  صلی

äحکمیت شا ÑÏ سلم æ هللا علیهÇ  بین ÇÑ ظیفهæ علی Êحضر æ فاطمه ÔخترÏ ÏÑمو ÑÏ
اطمه خدمت منزæ æ áظیفۀ علی کاæ Ñ کسب . هر Ç æÏینطوÑ تقسیم نموæ :Ïظیفۀ ف

ÒÇ مشکالÊ خوÏ برìÇ پدÑ شکایت کرÏ حکایت Çست که بی بی فاطمه Ñضی Çهللا عنها 
ãکرÇ áسوÑ .Ïنمو Ñست خدمتگاÇخوÑÏ æ  ÈÇجو ÑÏ سلم æ هللا علیهÇ به صلیæÇ گفت: 

 æ171ظیفه تو خدمت Çست .

 ÑÏمنز Ñکا ãنجاÇÇپز غذ æ پخت æ á  Áفقها æ کثر علماÇ ین نظر هستند کهÇ بهÑÏ Êæقضا
شرعی ÒÇ مکلفیت هاäÒ ì خانه نیست . Çبن قدÇمه مقدسی می گوید: ÇماÇ ãحمد بر Çین 
 ãنجاÇ ÇÑ äÂ áمثاÇ æ äپخت نا æ ìشپزÂ هایی مانندÑنیست کا Ñمجبو äÒ ست کهÇ Ñæبا

خدمت äÒ برìÇ شوهر ÒÇ باÈ معرÇ Ýæست همانطوÑیکه معامله äÒ باالì  172بدهد.
اساÓ معرæ Ýæ حسن معاشرÇ Êست خدمت شوهر ÑÇÏÇ æۀ منزá نیز باساÓ شوهر  ب

معرæ Ýæ حسن معاشرÊ میباشد æ لیکن به Çین معنی نیست که شوهر ÑÏ عمل منزلی 
با Òنش همکاìÑ ندÇشته باشد. Ç ãÃلمؤمنین بی بی عائشه Ñضی Çهللا عنها می گوید: 

. 173»ضرÇ ÊلصالÉ خرÅ Ìلی ÇلصالÉکاä یکوä فی مهنة Ãهله ÜÜ تعنی خدمة Ãهله ÜÜ فإÇÐ ح«
 Òقت نماæ مانیکهÒ æ ندÏمی کر ÇÑ Ïهل خوÃ سلم خدمتæ هللا علیهÇ هللا صلیÇ áسوÑ

 میرسید به نماÒ میرفتند.

 پنجم ـ حفظ اسرار :
 ÒÇ ست تاÇ äÒ ìحق شوهر باال ÔæÑ ÒÇ æحفظ کند ÇÑ  خانه ÑÇسرÇ ìخصوصیت ها æ

ìÇشوهر بر  ÑÏ æ ستÇ شوهر ìÇبر åیگانه پناهگا äÒ .شکایت ننماید äستاæÏ æ åÏÇخانو
 ãبنا äÒ سالمیÇ فرهنگ » ÑÇسرÇ Þæصند « åشد Ï174.شوهر یا 

                                                      
171  .nabulsi.com/blue/ar/art.php 
172  Õ ¡ حیلی ¡ مرجع سابقÒ هبهæ ÑکتوÏ .128. 
173 .. ) ìÑلبخاÇ676Ìفخر ÉلصالÇ هله فأقیمتÃ فی حاجة äمن کا Èبا : äÇÐألÇ فی ( 
174  .mawdoo3.com  . ÌæلزÇ Þحقو ¡ 
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 æÏشوهر پیش می شو æ äÒ ست که بینÇ فعل یعنی عمل æ لفظ æ áقو ÒÇ ÊÑعبا ÑÇسرÇ
ÇÏ ÒÇئرå منزÑÏ æ  á هر æÏ حالت Ç äÒجاåÒ ندÏÑÇ خاÌÑباشد ممکن Çست خوæ È یا Òشت 

ÇسرÑÇ خانوÇÑ åÏÇ حکایت کند. حضرÑ ÊسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æ سلم می فرمایند: 
 Çخصوصی شانر ÑÇسرÇ ند کهÇ ند کسانیæÇخدÏقیامت نز ÒæÑ ÑÏ ãÏشریر ترین مر

 175حکایت می کنند یا بیرäæ می ساÒند.

ÇسرÑÇ خانوÑÏ åÏÇ عصر حاضر æسائل جمعی مانند Çیمل ¡ تویتر æ فیسبوß ساحۀ نشر 
 æ Áسو åÏستفاÇ به سبب Þحتی طال æ گیÏÇخانو Êکثر مشکالÇ æ ستÇ åشد ÏÇفرÇ æ ها
نشر ÇخباÇÏ Ñخل منزá میباشد. علماÇ ÁفشاÇ ÁسرæÒ ÑÇجیت ÇÑ حرãÇ می ÇÏنندæ می 
گویند نشر ÇسرÑÇ سبب ÒÇ بین Ñفتن ÇÑبطه خانوæ åÏÇ جامعه Çست . Ïکتر Çحمد عمر 

ماì جامعۀ ÇالÒهر می گوید:نشر ÇسرÑÇ خصوصا ÇسرÑÇ بین هاشم عضو کباÑ هئیت عل
æ äÒ شوهر حرÇ ãÇست Ç æضافه می کند که ÇÑبطه بین æ äÒ شوهر ÇÑبطۀ خصوصی Çست 

 æ176 نباید ÏیگرÇ äÂ ÒÇ äÇطالÇÏ Úشته باشند.

حفظ ÇسرÑÇ بین æ äÒ شوهر Ç æ ÈÇÏÂ ÒÇخالÇ Þسالمی Çست æ سوÑۀ ÇلنساÁ مهمترین 
ÇالسالÇ æ ãلمسلمین Çماã غزÇلی  تحج 177رÑÇ خانه می ÇÏند.صفت ÇÑ äÒ کتماÇ äس

æÇÑیت می کند که مرÏ صالح åÏÇÑÇ نموÏ تا Òنش ÇÑ طالÞ بدهد æÇ ÒÇ پرسیدå شد به چه 
 ÑÏ ÑÇسرÇ نشر ãسالÇ فرهنگ ÑÏ .نمی کند ÁفشاÇ ÇÑ نشÒ ÑÇسرÇ عاقل :ÏÇÏ ÈÇلیل¿ جوÏ

ìÇ جنسی بین æ äÒ  جملۀ خیانت بزÑگ Çست ÑÏ æ بین ÇسرÇ ¡ ÑÇسرÇÑ ÑÇبطه
 æ äناÒ متأسفانه بعض .Ïحکایت شو äÇیگرÏ ìÇست که نباید برÇ شوهرمهمترین سر
مرÑÏ äÇÏ مجالس شاÑÏ ä موÇ ÏÑین سر حرÝ می Òنند. ÇماÇ ãلنوìæ می گوید: نشر 

.ÏÑÇÏ حرمت ÏÑÇÏ ÈÇنچه تعلق به بستر خوÂ ðشوهر خصوصا æ äÒ بین ÑÇسرÇ178 

                                                      
175  .www.denana.com 
176  ¡ ãÇالهرÇ .www.ahram.org.eg/news/1007/41/243157/ 
177: ÁلنساÇ .34. 
178  .fatwa.islamweb.net 
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ک ضرÊÑæ میباشد مثالæ ÑÏ ðقت ضرÊÑæ طبی ÑÏ بعض حاالÊ خاÕ کشف ÇسرÑÇ ی
 Êصفا æ خوبی ÒÇ äÏکر Ïیا æ کوچک åئرÇÏ ÑÏ æ ÊÑæضر Ñما بقدÇ هیÇنظر خو æ

  ÒÇ.179 صفاäÒ Ê صالحه Çستشوهر

 ششم ـ حق نصیحت :
ÑÏ کتب قدیم حق نصیحت بناã حق تأÏیب ÂمدÒÇ . å حق شوهر Çست تا همسرÇ ÇÑ Ôگر 

Ïهد. حسنه ÈÏÇ ÓÑÏ ÇÑ äÒ  ه ÔæÑ خوæ Èیدæ بمابی فرمانی æ عصیاä کند نصیحت ن
ß با äÒ ناشوهر ÇجاåÒ ندÇ ÒÇ ÏÑÇین حق سوÇ ÁستفاåÏ کندæ با ÔæÑ نا مناسب æ غضب

ÏÑÇÏ ÇÑ یبÏسرکش حق تأ æ äنافرما äÒ نماید. شوهر تنها با ÑفتاÑ  با æ صالحه äÒ ÇیرÒ
کم فال تبغوÇ فإÃ äطعن«ÈÏÇ ضرÊÑæ به نصیحت æتأÏیب ندÏÑÇ. خدæÇند می فرماید: 

پس Çگر ÒÇ شما Çطاعت نموÏند¡ ÇÑهی Ïیگر برìÇ تنبیه ).Ç)34لنساÁ:» علیهن سبیال
شاä نجوئید( æ بر Âنها ظلم نکنید æ بدÇنید که ) همانا خدæÇند بلند مرتبه (æ) بزÑگ 

  Çست.

 سوم ــ حق مشترک بین زن و شوهر:
به تنهائی  æ äÒ شوهر بصوÊÑ مساÑÇÏ ìæندæ هیچکدãÇ مشترäÂ ß حق Çست که حق

äÂ ÒÇ ندÇستفا نمی توÇ گذشته ìعصر ها ÑÏ .کند åÏ  شوهر æ äÒ Þمستقل حقو ÊÑبصو
ÑÏ æ شرÇیط  ضر Çکثر حقوæ äÒ Þ شوهر مشترß شدÇåما ÑÏ عصر حا بحث می شد

Ïبوجو ÇÑ ìÏقتصاÇ æ جتماعیÇ Êمشکال Ïمر æ äÒ Þندگی معاصر فصل بین حقوÒ 
ÏÑæÂ می.  ÑÏ شوهر æ äÒ بین ßمشتر Þۀ فقه حقوÏÇخانو Ç åمدÂ سالمی باین ترتیب: 

áæÇ : معامله حسنه یا حسن معاشرÊ حق مشترß بین æ äÒ شوهر Çست باین معنی که 
هر کدãÇ یکدیگر شانرÇ به لطف æ محبت معامله کند. مقصد ÒÇ حسن معاشرÊ صحبت 

ãÇحترÇ ¡ äساندÑ Ñضر ãبا لطف ¡ عد äÏشتن به  کرÇگذ ÌÑÇ æ ãÇحترÇ ¡ یکدیگر Þحقو
 Ç.180ستخانوåÏÇ هاì یکدیگر

                                                      
179 and:  www.saaid.net/mktarat/alzawaj/308.htmand :   Alnaggar66@hotmail.com    

https://ar.islamway.net/fatwa/11408 . 
180  Õ ¡ لسنةÇ æ ÈلکتاÇ Áفی ضو ÌÇæلزÇ فقه ¡ äلسدالÇ 126. صالح. 

http://www.saaid.net/mktarat/alzawaj/308.htm
mailto:Alnaggar66@hotmail.com
https://ar.islamway.net/fatwa/11408
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 æ ستÇ شوهر æ äÒ بین ßجنسی حق مشتر Êجنسی : حق مباشر Êحق مباشر : ãæÏ
طرفین ÑÏ مسائل جنسی حق مشترÑÇÏ ßند æ هیچ طرÝ به تنهائی حق ÇستفاåÏ جنسی 

ÒÇ ÇÑÏÑÇند ÇÑ یگرÏ Ýطر . 

Ñ Êلذ æ گرفتن åشوهر حق بهر æ äÒیکدیگر ÒÇ Ç  ند¡ مگرÑÇÏ ìبشر ìها Òبا توجه به نیا
Çینکه موÇنعی مانند: بیماìÑ یا عاÊÏ ماهیانه æجوÇÏ Ïشته باشد. ÇقدãÇ به عمل 
Òناشویی ÒÇ نظرشرعی Ç æخالقی ÇÑ ÑÏستاì حفظ حرمت æ عفت همسر ÑÏ حد توäÇ بر 

   181مرÏ الÇ ãÒست.

ندæ بدین نل جنسی منع می کبعض Òناä بدÏ äæلیل æ موÇنع طبی شوهر ÒÇ ÇÑ مسائ
 äهمچنا .Ïندگی ظلم می شوÒ ÑموÇ مهمترین ÑÏ ثابت شوهر æ Úæبه حق مشر ÊÑصو

هستند که برÇ ìÇنتقاÒÇ äÒ ÒÇ ã مسائل جنسی ìÑæÏ می نمایند æ هدÝ شاä  یمرÇÏن
مجمع فقهاÁ شریعت ÑÏ  برìÇضرÑ Ñساندä به شعوæ Ñ عاطفه جنسی Ç äÒست. خانمی 

Ñ áÇین سؤÇ مریکاÇ Ç Íمطر ¡ãÑÇÏ هم ÏالæÇ æÇ ÒÇ æ ãÑÇÏ ستæÏ ÇÑ Ïمی کند:  من شوهر خو
 Ñبا æÏ یا æ Ñمگر یکبا Ïیک نمی شوÏما با من نزÇ ینÇ Ñتا چند با ãÏکوشش کر ¡

.ÏÇما نتیجه ندÇ ãÒسا äیش خاطر نشاÇبر ÇÑ Úموضو 

 مجمع فقهاÁ شریعت Ç ÑÏمریکا Çین جوÇÑ ÈÇ میدهد:

عفت یکی ÒÇ بزÑگترین مقصد نکاÇ Íست¡ مسائل جنسی حق مشرæ äÒ Úæ شوهر 
یعنی قسم یاÏ کرäÏ مرÏ که با Òنش نزÏیک نمی شوÇ « ÒÇ ÏإلیالÁ« میباشد. باین معنی 

 Ïقسم یا ( åما Ñچها ) åÏکه شریعت تعیین کر Êگر شوهر مدÇ æ ستÇ Þطال Êموجبا
Ç گر بعدÇ æÏیک نمی شوÏنز Ïخو äÒ کند که با Ïیک نشوÏنش نزÒ با åشد ìسپر Êمد Ò

طالÞ صوÊÑ می گیرÑÏ .Ï قرäÂ کریم می خوÇنیم : Âنانکه ÒÇ مباشرÒ Êناä شاä سوگند 
نمایند چهاÑ ماÇ åنتظاÑ کشند Ç æگر باÒ گشتند(ÒÇ سوگند) پس بدäæ شک 

طالÞ نموÏندپس به تحقیق خدæÇند شنوÇ¡ خدæÇندÂمرÒگاÑ مهرباÇ äست * Ç æگر قصد 
ÑÏ عصر نبوÒ Êنی ÒÇ ضعف قدÊÑ شوهرخوÏ به  Ç226-227.(182لبقرÇÏ ) «:Éنا Çست 

 ÊنحضرÂ æ Ïسلم شکایت نموæ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ æ Ïکر ÑحضاÇ ÇÑ Ôشوهر

                                                      
181  Êمعاصر ¡ صفحا äجها ÑÏ åÏÇحیلی ¡ فقه خانوÒ هبهæ ÑکتوÏ .154-155. 
 .æ407 فتوÇ هاì فقهی¡ Õ . فضل غنی مجدìÏ ¡ بحث هاÏ ìینی  182
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 ÇÑ äÒ æ Ïتعیین کر ìæÇجهت تد ÇÑ معیین Êمد Ïمر ìÇبر æ گفت ìæ به ÇÑ نشÒ مشکل
 .می کندß حق گرفتن طالÇ . ÏÇÏ Þین ÇæÑیت تثبیت ÒÇ حق جنسی مشتر

Ï شوهر æ äÒمسائل جنسی Ñ  ینکه مسائلÇ با æترتیب نمایند ÇÑ معین ÊقاæÇ تقسیم
 ÇÑ یکدیگر ìمعنو æ فزیکی æ نیÇæÑ یطÇشوهر شر æ äÒ ماÇ ستÇ ßجنسی حق مشتر
 æ Ñفشا ÒÇ åÏستفاÇ مسائل جنسی با æشته باشندÇÏ ãÇحترÇ æ ßÑÏ مسائل جنسی ÑÏ

دÂ äæماåÏ شدä یکدیگر Â ÇÑماåÏ ساÒند æ ب جنسی äÒ æ برìÇ عملتهدید نباشد. شوهر 
Ýنمی  یکطر ÓحساÇ ÇÑ Êینکه لذÇ یگر نه تنهاÏ Ýطر æ åچشید ÇÑ جنسی Êلذ

Ïندگی خوÒ مقابل شریک ÑÏ ÇÑ ÊÑæکد æ هیتÇین کندکرÇ گرÇ æ می کند ÓحساÇ
 ÇÏÇ ÔæÑمه یابد Òندگی æÒجیت تلخ æ به طالÞ میرسد.

ÏستفاÇ حق ÑÏ Êتحقیقا æ Êمطالعا ÊÑصو áتا حا äفغانستاÇ ÑÏ جنسی ßمشتر å
ìها ÑپوÇÑ äهمچنا æ Ïمی شو åکه شنید ìما حکایت هاÇ ستÇ که نگرفته  äÇکترÇÏ

ÇکثرÒ ðÇناä لذÊ جنسی ÇÑ با شوهرäÇ شاÇ äحساÓ  به نشر می Ñسانندæالæ ÊÏ نسائی 
ÏÏگر Áنی متالÇæÑ ÖÇمرÇ یا به æ Ïحامله نشو äÒ که Ïین سبب میشوÇ æ نمی کنند .

مؤسساÇ Êجتماعی Ç ÊÑÇÒæ æموÒ ÑناÒÇ ä کاÑ هاì شاÇ äست که ÑÏ موÏÑ مسائل 
 ÌÇæÏÒÇ åÒکه تا äÇپسر æ äÇخترÏ ìÇبر æ هندÏ نسها تشکیلÇکنفر æ ها Ñجنسی سمینا
می کنندفرهنگ æ ثقافت مسائل جنسی æ åÏÇÏ ÓÑÏ ÇÑ توضیحاÊ علمی تقدیم 

  183نمایند.

ه عمل جنسی الÇ ãÒست نزÇÏ Ïکتر مرÑÏ Ï صوÊÑ مشکالÊ صحی æ عدã قدÊÑ ب
 ìین ساحه پیشرفت هاÇ ÑÏ طب ÒæمرÇ . ÏÑÇبگذ äمیا ÑÏ ÇÑ Ïفته مشکل خوÑ متخصص

 ÒیاÏ نموæ åÏ حل مشکل قدÊÑ جنسی بسیاÑ ساÂ æ åÏساÇ äست .

æ جماÇÑÂ  æ áیش Ò æینت معنی äÂ نظافت  æ جماá ظاهرÇ ìست  سوÇÑÂ :ãیش Ò æینت :
نظافت لباæ Ó بدä تنها مربوØ به äÒ نیست æ مرÏ نیز مسئولیت ÂنرÏÑÇÏ Ç. شوهر حق 
 ÇÑ Óلبا Úچه نو æ شته باشدÇÏ بر تن áمنز ÑÏ ÇÑ Óلبا Úهد که چه نوÇنش بخوÒ ÒÇ ÏÑÇÏ

ÈÇخو ÞطاÇ ÑÏ بپوشد  ÇÑ شبانه ìعطر ها ÒÇ åÏستفاÇ æ یبائیÒ æ یشÇÑÂ نشمندÇÏ äÒ .
نباید فرÇموÔ کند ÒیرÇ یکی ÒÇ حقوÞ شوهر Çست æ مرÏ نیز Òیبائی ÑÏ حیاæÒ Êجیت 

.ÏÒنسا ÔموÇفر ÏÑÇÏ پسند Ôعطر که همسر ÒÇ åÏستفاÇ æ  ãسالÇ ثقافت æ فرهنگ ÑÏ
                                                      

 . فضل غنی مجدìÏ ¡ خانوÇ ÑÏ åÏÇسالã ¡ فصل : مسائل جنسی . 183
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تبرÌ یعنی لباÓ برهنه پوشیدä برÑÏ äÒ ìÇ حضوÑ مرäÇÏ نا محرã حرمت æ ÏÑÇÏ شوهر 
د. æ همچناÑÏ ä فرهنگ æ ثقافت حق Ò ÏÑÇÏنش ÒÇ ÇÑ پوشیدÇ äین طرÒ لباسها منع نمای

Çسالمی Âمدå که äÒ با حجاÑÏ È حضوÑ شوهر ÇÏ ÑÏ æخل منزäÒ ¡ á پسندیدå نیست به 
عباÏ ÊÑیگر ÇÏ ÑÏ äÒخل منزÑÏ æ á حضوÑ شوهر لباسهاì بسیاÑ قشنگ ÏÇÒÂ æ بپوشد 

 ãنا محر äناÒ äیدÏ ÒÇ شوهر äبیگانه  تا چشما æ.Ïحفظ شو 

 äÒ ìÇشوهر بر æ شوهر ìÇبر äÒ یبائیÒ æ یشÇÑÂ ÏÑمو ÑÏ ÔÇ Êتعلیما ÑÏ ãسالÇ
 åÏنکر ÊستسکوÇ هللاÇ ضیÑ جابر ÒÇ حمدÇ ãماÇ æ ìÑبخا æ مسلم ãماÇ حدیثی که ÑÏ .

جابر گفته Çست: ÑÏ یکی ÒÇ غزåæ ها ما ÑÏ « عنه ÇæÑیت نموÇ åÏند ¡ ÂمدÇ åست که : 
بوÏیم æ پس ÒÇ باÒ گشت ÑÏ نزÏیکهاì مدینه حضوÑ Ñسوá خدÇ صلی Çهللا علیه æسلم 

 æ شانه کنید ÇÑ äموهایتا áفتن به منزÑ ÒÇ پیش :Ïسلم فرموæ هللا علیهÇ صلی Çخد áسوÑ
æ همچناä گفته شد¡ مرÏ نیز باید به » æÑ ÇÑ äÂغن بزنید æ موهاÇÒ ìئد بدÇÑ ä برÑÇÏید.

æ یدÇÑبیا ÇÑ Ïمحیط خانه خو ÑÏ قلÇ حد Ôعالقه همسر æ ستÇستگی  خوÇÑÂ æ Óلبا
همچناä که همسرã « موÏÑ نظر ÇÑ æÇ مرÇعاÊ کند¡ Çبن عباÑ Óضی Çهللا عنه می فرماید:

خوÇÑ Ï برìÇ من ÇÑÂیش می کند¡ من نیز برæÇ ìÇ همین کاÇÑ Ñ می کنم ¡ ÒیرÇ خدæÇند 
ÏÑÇÏ ست میæÏ ÇÑ یباییÒ æ یباییهاستÒ 184.سرچشمۀ 

Ç گشتÒبا ÑÏ توصیه میکند که Ïمر ìÇبر ãسالÇ Ïنز æ áقبلی به منز ÚطالÇ äæسفر بد Ò
همسرÇÏ Ôخل نشوæÏ قبل Ñ ÒÇسیدÇ äطالÚ بدهد تا همسرÂ ÔماåÏ پذیرÇئی æÇ باشد 
 áجما æ یبائیÒ áشوهر با کما ÒÇ æ یش کندÇÑÂ منظم کندیعنی ÇÑ Ïخو ÊÑصو æ سر æ

  Çستقباá نماید.

ت äÒ برìÇ شوهر ÑÏ کتاÈ فقه Çلسنه تألیف عالمه سید سابق ÑÏ موÇÑÂ ÏÑیش Ò æین
 ÇÑ ین چیزهاÇ مشابه æ عطر ¡ Áینت کند ¡ سرمه¡ حناÒ Ôشوهر ìÇبر äÒ ستÇ بهتر :åمدÂ
Ò ÑÏ äÒینت ÇÑÂ æیش خوÇ ÏستفاåÏ کند. ÇماÇ ãحمد ÒÇ کریمه بنت هماÇæÑ ãیت می کند: 
برÇ ãÃ ìÇلمؤمنین بی بی عائشه Ñضی Çهللا عنها گفتم: Ç ãÃ ìÇلمؤمنین ÇÑجع به حناÁ چه 

نگ حناÇÑ Á خوÇÏ Ôشت Ç æما صلی Çهللا علیه æسلم Ñید: گفت: æÏستم ( حبیبی ) می گو
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äÂ ìبو ÒÇ  هیتÇشتکرÇÏ ¡ هر حیض ÒÇ یا بعد æ حیض æÏ نیست بین ãÇشما حر ìÇبر ¡
.ÏÑÇحرمت ند äناÒ شما ìÇبر Áحنا áستعماÇ 185یعنی 

æÑغن  ÇسالÇ ãستفاåÏ می شد عباÒÇ ÊÑ سرمه áæÇæ موìÏÇ که برÇÑÂ ìÇیش ÑÏ عصر 
موæ ì عطر هاì هماÒ äماä بوæ Ïلی ÇستفاÇ ÒÇ åÏین موÇ ÏÇمرÒæ قابل قبوá نیست ¡ 
 ÏÑمو ÑÏ عیب نیست که æ کنند åÏستفاÇ áمنز ÑÏ یشÇÑÂ ÏÇترین مو åÒتا ÒÇ äÒ æ Ïمر

ساÇ æ Êنجمن هاì نسوæ äÇ همچناä مؤس کتابهاì که نوشته شدå مطالعه شوÇÑÂÏیش 
Òینت ÇÑÂ æیش برÒ ìÇناä ترتیب Ïهند به Ïلیل Çینکه  برìÇ نمایش لباæ Ó سمیناÑ ها

ÇÑÂیش äÒ برìÇ شوهر باعث تقویت ÇÑبطه æÒجیت æ بیشتر شدä محبت Ç æلفت می 
.Ïشو 

æ شوهر به ÒندÑ äÇفت . ساÑنوÂ áÇمدمشکالÊ پیش  ÇفغاÇ ÑÏ äمریکا بین æ äÒ شوهر
 Ïکر Ïکهپیشنها  äÇندÒ ÒÇ ند شوهرÑæبیا ÇÑ فقÇشوهر تو æ äÒ بین äفغاناÇ ÒÇ åæگر گرÇ

Ñهائی می یابد . من ضمن هئیت بوãÏ . خانم ÑÏ حضوÑ شوهر شکایت ÇÑ ÔÇ به Çین 
 ÊجمالÏنمو ÒغاÂ æ غسل نمی کند Ñکا ÒÇ بعد æ میکند Ñکشاپ موتر کاÑæ ÑÏ ãشوهر :

åÏستفاÇ عطر خوشبو ÒÇ æ نمی پوشد ßپا ìمثل ح لباسها æ با من که نمی کند ÊناÇیو
æÇ کرÇهیت ãÑÇÏ پیش می شوÇ .Ïگر شوهرã تعهد می کند که ÑÏ نظافت  ÒÇ بوÒ ìشت 
می گذÑÏ ãÒÇ غیر äÂ محکمه تصمیم  وÏ توجه میکند من ÒÇ شکایت خوÏبدæ äلباÓ خ

ÒÇ صدها مثاá بوÏ که ÑÏموÒ ÏÑینت  æ متوجه ساختن شوهرäÇ می گیرÇ .Ïین یک مثل 
åÏÑæÂ .شد 

ÏالæÇ تربیه æ تنظیم نسل¡ سقط جنین ¡ ÏالæÇ شتنÇÏ حق : ãÑچها  Þجمله حقو ÒÇ
مشترß بین æ äÒ شوهر Çست . تصمیم گرفتن برÇÏ ìÇشتن æÇالæ Ï تعدäÂ ÏÇ ¡ تصمیم 
گرفتن برìÇ تنظیم نسل æ جلوگیرÒÇ ì حمل ÑÏ æ حاالÊ ضرìÑæ سقط جنین ÒÇ جمله 

ÇتخاÐ می نمایند. äÒ حق ندÏÑÇ بدÇ äæجاìÇ åÒ امیمی Çست که æ äÒ شوهر مشترکاð صت
 æ شوهر ÊÑیپنهانبصو   ÁÇæÏ ین منعÇ åÏستفاÇ ìÇشوهر باید بر æ کند åÏستفاÇ ÇÑ حمل

 بدÑ äæضایت Òنش خاÑ ÌÑحم شوهر حق ندÈÂ ÏÑÇ خوÇÑ Ï  نوÁÇæÏ Ú موÇفقه ÇÏشته باشد.
 äÂ ÒÇ äæیا بیر æ ÏÒÇندÇیتÐÇ ین عمل سببÇ ÇیرÒ جنسی  åشد äÒ شتنÇÏ حق ÒÇ äÒ æ

.Ïمیشو ãæمحر ÏالæÇ 
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سقط جنین بدÑ äæضایت æ äÒ شوهر ÇجاåÒ نیست æ قوÇنین Çسالã برìÇ سقط جنین 
قوÇنین ثابت ÏÑÇÏ که Ç ÑÏین تحقیق ÑÏ موäÂ ÏÑ بحث صوÊÑ می گیرÏ. تربیه æÇالÏ حق 

طفاá هر æÏ طرÝ باید تصمیم ÑÏ تربیه Ïینی æ مذهبی Ç æخالقی æ Ç مشترÇ ßست
 .ندگیر

تعقیم که ÑÏ نتیجۀ äÒ äÂ بطوÇÏ Ñئم حمل گرفته نمی توÇند بدÇ äæجاÒۀ شوهر æ موÇفقه 
ÇÏکترäÇ متخصص æ به Ïلیل طبی ممنوÇ Úست ÒیرÇ حق شوهر ÇÏ ÒÇشتن æÇالÏ ساقط 
می شوÏ. عالمه شیخ متولی ÇلشعرÑÏ ìæÇ موÏÑ تعقیم می گوید: تعقیم به هر سبب که 

 186باشد حرãÇ¡ حرÇ ãÇست.

 ÑÏسÇÒÇ åÏتفا ßمشتر ìتصمیم گیر æ åÑمشو ¡ ÔæÑ بهترین äÂ حل åÇÑ æ ßحق مشتر 
Çست ¡ æ äÒ شوهر با ÔæÑ سالم ÒÇ ÑæÏ æ تعصب æ برìÇ مصلحت  بین æ äÒ شوهر

äÂ جهد کرÇ äÏتخاÐ نموÑÏ æ åÏ عملی تصمیم  نند æ بعدÒðÇندگی شاä باید فکر ک
 ßنمایند مشتر. 

äجریا ÑÏ ح ÏÑمو ÑÏ بحث æ جیت باین نتیجه  قمطالعهæÒ ßمشتر Þحقو æ Ïمر æ äÒ
میرسیم که بین فرهنگ æ ثقافت Çصیل Çسالمی æ فرهنگ æ ثقافت مرÑÏ ãÏ عصر 

بحث هاì شاÑÏ ä  . محققین جوäÇ کشوÑÏ Ñ اضر تفاæ Êæ مسافه بوجوÂ Ïمدåح
åÏÇخانو Êمهم  موضوعا ÊÇتغییر æ äمکا æ äماÒ یطÇند تا شرÑÇÏ که مکلفیت  ÑÏ

نظر ÇÏشته  ÒÇ æ منابع  æ  åÏÇÏ ÎÑÑÏ سیاسی جامعهاعی Ç æقتصاìÏ ساحاÇ Êجتم
ÑÏ  شریعت Çسالمی  Ç æجتهاÊÇÏ معاصر ÑÏ مسائل قوÇنین خانوÇ åÏÇستفاåÏ نمایند

Ïعملکر æ جتماعی جامدÇ نینÇقو äÂ به غیر  æ فرهنگی Êجامعه مشکال ìÇبر  äÂ
 فت عقب می ماند.Çجتماعی ÇÑ باÑ می æ ÏÑæÂ جامعۀ Çسالمی ÒÇ تقدæ ã پیشر

 ìها áخیا æ ÊÇÑتصو ÒÇ ÊÑفرهنگ ¡ عبا æ نظر ثقافت æ åیدگاÏ ÒÇ شوهر æ äÒ Þحقو
 Þحقو æ åÏÇخانو ãنظا æ جتماعیÇ Ñسالمی جهت ساختاÇ جامعه ÏÇفرÇ فکر ÑÏ ست کهÇ

 äÇیر عنوÒ æ åجمع شد ãعمو Ñبطو äنساÇ » سالمیÇ ثقافت «.ÏÑÇÏ ÑÇبحث قر ÏÑمو 

Þحقو ãسالÇ äقانو ÑÏ  .ÏÒسنت صحیح می ساæ حیæ Õنصو ÇÑ شوهر æ äÒ ÊجباÇæ æ
ÑÏ فهم ßÇÑÏÇ æ نصوÇ Õنسانها متفاÇ Êæند به همین Ïلیل تفسیرÊÇ متفاÇÑ Êæ می 
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بینیم Ç æنساÑÏ ä تفسیرæ ÊÇ برÇÏشت هاì خوÏ متأثر به شرÇیط محیط ÇæÑ æبط بین 
æ  ر تا عصر Ïیگرمی باشد æ به همین Ïلیل قوÇنین Çجتماعی ÒÇ یک عصÇفرÏÇ جامعه 

Ç Êæیگر تفاÏ یک منطقه تا منطقۀ Òشمی ãماÇ که Ïلیل بوÏ به همین æکند ÒÇ افعی بعد
ãÏندگی مرÒ مطالعه  Ýæسالمی معرÇ فقه ÑÏ æ ÏÑæÂ Ïفقهی خو ÔæÑ ÑÏ مصر تجدید

Õ شریعت Ç æجتهاÊÇÏ نصو» . فقه شافعی قدیم æ فقه شافعی جدید« Çست 
æ äÇنشمندÇÏساحا ÑÏ تغییر áقبو ÑÏ ÇÑ äمسلمانا åیدگاÏ Úمجمو ÑÏ جتماعیÇ Ê

.ÏÒمی سا äنساÇ Þحقو ÏÑمو 

فکرæ ì عقلی ÑÏ æیافت Çهلیت æ با  Ñ æشد Çنساä بعد ÒÇ خلقت Ñ æسیدä به تکامل
 æ Êفرمایشا ðخصوصا æ ãلسالÇ علیهم ÁنبیاÇ ÊÇÏشاÑÇ æ سمانیÂ حیæ ÒÇ åÏستفاÇ

م حقوقی Ïست یافت . Çسالã بر ÑÇشاÑ ÊÇÏسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم به مفاهی
 æ شریعت Õنصو ìپهلو ÑÏ نسانیÇ عالی ÝÇهدÇ به äسیدÑ ìÇیگر برÏ äیاÏÇ Ýخال
 ÇÑ äنساÇ æ نستÇÏ åشد áمر قبوÇ یک ÇÑ ÏجتهاÇ سلمæ هللا علیهÇ صلی ìنبو ÊÇÏشاÑÇ

 187مکلف به تفکر Ç æستفاÒÇ åÏ عقل ساخت .

ل مؤسساÊ جامعه که مؤسسۀ فرهنگ Çصیل Çسالمی ÔæÑ تطوæ Ñ تغییر ÑÏ ÇÑ تشکی
 æ ãعا ÊÑجتماعی بصوÇ نینÇین قوæتد ÑÏ æ áست قبوÇ äÂ مهمترین ÒÇ یکی åÏÇخانو
 æ سیÑمکلف به بر ÇÑ Þساحۀ حقو ÑÏ متخصصین Õخا ÊÑبصو åÏÇنین خانوÇقو

æÇ ÑÏضاÇ Úجتماعی معاصر می ساÏÒ تا با ÇستفاÒÇ åÏ نصوÕ ثابت Çسالمی æ تحقیق 
قوÇنین Çجتماعی ÇÑ تدæین نمایند ÑÏ غیر Ê هاì موجوæ åÏ ضرÇÑæجتهاÊÇÏ معاصر 

 ìÇجایب قابل تطبیق عملی نمی باشد. برæ æ Þحقو åسیرحرکت جامعه متوقف شد  äÂ
:Ïیل توجه شوÐ Øبه نقا åÏÇخانو Þحقو Êشنی بیشتر به موضوعاæÑ æ توضیح 

ر حقوÞ خانوÑÏ åÏÇ عصر Ñسالت æ نزáæ قرäÂ کریم : حقوÇÏ Þئماæ ð همیشه Òی .1
ÏÑÇÏ ÑÇجتماعی حاکم بر جامعه قرÇ ãتأثیر نظا  æ ìفکر ÔæÑ متأثر به æ

 فرهنگ æ ثقافت میرÇثی میباشد.

2.  ãمی ساخت مثل: نظا Ïمل متعدÇعو ãسالÇ áæÇ عصر ÑÏ ÇÑ جتماعیÇ ãنظا
 æ áستقالÇ جتماعیÇ ãنظا Úین نوÇ ÑÏ æ ìکنیز æ طبقاتی ¡ غالمی æ ìقبیلو

قبیله  æ بزÑگ خانوåÏÇ یا بوæÏ فرÏ تابع جامعه   ÇشتìÏÇÒÂ هاì فرæ ìÏجوÏ ند
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تصمیم  به تنهائی نسبت به سرنوشت ÇفرÏÇ خانوæ åÏÇبوÏ صاحب سلطه مطلق 
æ حقوÞ بین æ äÒشوهر æ حق  . نظاã خانوåÏÇ بوÏمیم æÇ نهائی æ تص رفت می گ

ت هاì همه ÒÇ صالحی ی ÑÏ نظاã قبیلوæ ì طبقاتیÇنتخاÈ شریک Òندگ
ÑÏ æ تحت شرÇیط Çجتماعی Ò äÂماä نه شوهر م قبیله میباشد Ñئیس قوÒ æ ãعی

 .ندäÒ صاحب حقوÞ مستقل بوÏهم æ نه 
ÑÏ جوÇمع قبیلوÇ ìکثرðÇ طبقۀ نسوÒÇ äÇ تعلیم æ حقوÇ Þقتصاæ ìÏ حق  .3

 äÒ ÒÇ æÇ لیل حمایتÏ طاعت شوهر بهÇ æ ستÇ ãæندگی محرÒ شریک ÈنتخاÇ
Çست  ÑÏ æ بسا موÑÏ ÏÑÇ ساحاÇ Êمنیتی Ç æقتصاÇ æ ìÏجتماعی Çæجب 

Ç ÑÏین نوæ Ú  مرäÇÏ برìÇ مطیع ساختن ÒناÒÇ ä فشاÑ فزیکی ÇستفاåÏ می کنند
سبب äÒ æ ÏÑÇÏ صاحب حق نمی  Ï حق نکاæ Í طالÇÑ Þ به سبب æ بدäæنظاã مر

 باشد.

Çسالã حاکم باشدäÂ ÑÏ  æ  قوÇنین Çسالمی برìÇ جامعۀ Çسالمی Çست که .4
ÑÏ حالیکه Çکثر کشوÑ  سمی تأمین شوÏعدÇلت Çجتماعی Ç æمنیت مالی æ ج

 æ جتماعیÇ لتÇتطبیق عد ÒÇ سالمی میباشندÇ ãینکه بناÇ سالمی باÇ ìها
 Ç äÏÑæÂمنیت مالی æ جسمانی عاجز Çند.

 æÑ ÑÏشنی حقایق فوÇ Þلذکر میتوÇنیم موضوÚ حقوæ äÒ Þ مرÇÑ Ï به Ï æÏسته یا
æÏ  æ äÒ Þحقو ÏÑمو ÑÏ نیÂقر Èخطا   :Ïتقسیم کر åتفسیر فقر æ شوهر ÒÇ فقهی

می توÇنیم æجوÇ ÏختالÝ  خطاÈ قرÂنی .  ÒÇ برÑسی خطاÈ قرÂنی æ تفسیر فقهی
بین حقوæ äÒ Þ شوهر ÇÑ بین ÏیدگاÇ åسالæ ã ثقافت æ فرهنگ جامعه Ç ìÇسالمی 

:Ïمطالعه نمو æ سیÑبر ÑینطوÇ   

æ تأکید ÇÑ Ïمر æ äÒ بین ÊÇæمسا Ãکریم مبد äÂنی : قرÂقر Èخطا ÜÜ áæÇ یتثب æت می نماید
 ÑÏ موÏÑ تکالیف æ تحمل مسئولیت Ç æمانت قرäÂ کریم می فرماید:

 »فاستجاÈ لهم Ñبهم Ãنی ال Ãضیع Ãجر عمل عامل منکم æ من Ðکر Ç æÃنثی.« •
پرÏÑæگاÑ شاä به Âنها پاسخ ÏÇÏندکه کاÑ کاÑگر شما مرÏ یا ÇÑ äÒ ضایع نمی 

.ÏÒسا 

æ هو مؤمن فأæلئک یدخلوæ  ä من یعمل من ÇلصالحاÊ من Ðکر Ã æÃنثی« •
æ کسانی که Çعماá نیک ÒÇ مرÇ äÒ æ Ïنجاã می Ïهند æ مؤمن هستند » .Çلجنة 

 .æ کسانی که به بهشت می æÑند
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• » æ یحملنها äÃ فأبین áلجباÇ æ ÖÑألÇ æ ÊÇلسموÇ ألمانة علیÇ نا عرضناÅ
 äإلنساÇ حملها æ ¡شفقن منهاÃ.«  ÏÇستعدÇ یعنی ) ÇÑ مانتÇ یمÏÑæÂ ئینه ماÂ هر

 æ äÂ ÒÇ ترسیدند æ ÇÑ äÂ مینÒ بر æ ها äسماÂ هی ) برÇنو æ مرÇæÇ تکلیف به æ
 äÇÏنا Ñهست ستمگا ìæ ئینهÂ می هرÏÂ ÇنرÂ شتÇÏبر. 

 
 ÜÜ ãæÏ مشاÑکت Ñ æ åÑÇÏÇ ÑÏهنمائی جامعه بطرÝ خیر æ فضیلت:

• »ÁلیاæÃ بعضهم ÊلمؤمناÇ æ äلمؤمنوÇ  عن äینهو æ Ýæبالمعر äæبعض یأمر
Çلمنکر æ یقیموÇ äلصالæ É یؤتوÇ äلزکاæ É یطیعوÇ äهللا Ñ æسوله ¡ æÃلئک 

æ مرäÇÏ مسلماÒ æ äناä مسلماناä بعض  ».سیرحمهم Çهللا Ç äÅهللا عزیز حکیم 
 Ñکا ÒÇ منع می کنند æ åپسندید Ñندمی فرمایند بکاÇ بعض äستاæÏ äیشاÇ

ÇÏ برپا می æ åمی ناپسندید ìÑÇÏفرمانبر æ ÇÑ ÊکاÒ هندÏ می æ ÇÑ Òند نماÑ
 Çئینه خدÂ هر Çخد äیشاÇبر Ïهد کرÇحم خوÑ ین جماعتÇ ÇÑ æÇ áسوÑ æ Çکنند خد

 غالب ÑÏست کاÇ Ñست .

 

æ قبوá مسئولیت : برÇ ìÇنجاã تکالیف æ سوÃ ÜÜ ãهلیت فطرì برÁÇÏÇ ìÇ تکالیف 
 . Ã ÇÑ ä ÏÇÏهلیت مسئولیت خدæÇند Çنسا

 Âفرید ÏÂمی Â æ ÇÑموختش سخن گفتن. . »نساæ ä علمه Çلبیاäخلق Çإل« •

Âیا برæÏ æÇ ìÇ چشم  »Ãلم نجعل له عینین æ لسانا æ شفتین æ هدیناÇ åلنجدین.« •
 نیافریدæ ¿ å یک ÒباæÏ æ ä لب¿ åÇÑ æÏ æ پیش پایش ننهاÏیم ¿

¡ Âنکه علم Âموخت بوسیلۀ قلم  »Çلذì علم بالقلم ¡ علم Çإلنساä ما لم یعلم.« •
 Âموخت ÏÂمی Â ÇÑنچه نمی ÇÏنست.

 

 . Þحقو äÏعملی کر æ حمایت مصلحت æ åÑÇÏÇ تجربه جهت äÏÑæÂ بدست ÜÜ ãÑچها  äÂقر
æ äÒ مرÇÑ Ï مساìæ خطاÈ می کند Ñ æسیدä به Ãهلیت قانونی æ  کریم Ç ÑÏین ÇموÑ مهم

ÑÇ ÇÑ ندگیÒ äۀ شئوÑÇÏÇ ØتباÑÇ هد بلکهÏ به جنسیت نمی Øتجربتبا æ هلیتÇ به ÑÏ ه
ÇموÒ Ñندکی می ÇÏندÑ æشد عقلی æ فکرÇ ÇÑ ìساÃ Óهلیت مدنی برæ äÒ ìÇ مرÏ می 

.ÏÒمی سا ìæمسا ÇÑ æÏ مدنی هر Þحقو ÑÏ æ ندÇÏ 
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 ÑÏ Ýæمعر æ تعیین می کند ( Ýæمعر ) ÓساÇ کریم به äÂقر ÇÑ شوهر æ äÒ بطه بینÇÑ
ÒÇندÇ باین Ýæکر معرÐ æ کر یافتهÐ مرتبه Ñچها æ کریم بیست äÂقر å کریم äÂقر ÑÏ معنی

Ç äÂست. تجاÒæ به حق æ äÒ ظلم ÇÏ ÇæÑشتن Ç æظهاÇ Ñهمیت äÂ تأکید ÑÏ تطبیق عملی 
æÇ منع می کند. به حق ÇÑ Òæتجا æ ظلم ãسالÇ æ ستÇ کریم ظلم äÂقر ÍصطالÇ ÑÏ 

æ مباåÒÑ برìÇ گرفتن قدÊÑ بین æ äÒ مرÏ سبب شد تا مرÑÏ  äÇÏ بعض جوÇمع فکرتسلط
Ñ æسیدä به قدæ ÊÑ تحکم باالÒ ìناä مباåÒÑ نمایند ÑÏ æ طرÏ Ýیگر  برìÇ حفظ تسلط

. æ ÔæÑ ÑÏ منهج Çسالã جاì برæ äÇÏ ìÇ نظاÇ ãجتماعی ÇنقالÈ نمایندÒناä علیه مر
حق ÇÏشتن تسلط نوåÏÇ بین æ äÒ شوهر نیست . مرÏمباÑ æ åÒÑسیدä به قدÑÏ ÊÑ نظاã خا

 ÑÏ جیتæÒ بطهÇÑ æ ÏÑÇند ÇÑ ÈنقالÇ حق äÒ æ لتÇعد æ ãÇحترÇ äÂ ÓساÇ ãسالÇ فرهنگ
ÔæÑ æ حسنه Çست æ مرäÒ æ Ï یکدیگر ÇÑ تکمیل می کنندÑ æسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه 

Òناä یک شق ». ÇلنساÁ شقائق Çلرجاæ» áسلم ÇÑبطه تکمیلی ÇÑ باین جمله توضیح ÏÇÏند:
 ÒÇ.188 مرÇ äÇÏند

 ÑÏ نهایت Çین فصل به Çین نتیجه میرسیم که:

 ÇÑبطه æÒجیت æ نهایت æ ختم äÂ به مبدÇ ÃلمعرÇ ÝæستوÇ ÑÇست. ÂغاÇÏÇ æ Òمۀ .1

مبدÇ ÃلمعرÇÑ Ýæ حدÏæ خدæÇند می ساæ ÏÒ تجاÒÇ Òæ حدÏæ خدæÇند به حکم  .2
 قرäÂ ممنوÚ میباشد.

 189تجاÒæ به حق æ äÒ شوهر ¡ تجاÒæ به حدÏæ خدæÇند æ ظلم æ تعدÇ ìست. .3

میزندæ تجربه به ÇثباÇ Êستبدæ ÏÇ تسلط نظاã خانوæ åÏÇ جامعه ÇÑ برهم  .4
میرساند که فکر تسلط خوÇهی æ عدã مرÇعاÊ حقوÒÇ Þ جانب طرفین سبب 
 ãÇحترÇ æ ìÑهمکا æ Êحسن معاشر æ Ýæمعر æ Ïمیشو åÏÇخانو ãنظا ÑنهیاÇ

 متقابل بین æ äÒ شوهر ثمرäÂ ìÇ å تأسیس جامعۀ خوæ È مفید Çست.

 

 

  

                                                      
188  ) ÏæÇÏ بوÇ .236 .( 
189 . www.edhh.org. 
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 فصل ششم

 به شقاوت به سعادت و نزولرسیدن 

 )123(طه: »من Ãتبع هدìÇ فال یضل æ ال یشقی ف« 

 ÑÏ  æندÇمید äنساÇ ìÇمش برÇÑÂ æ ÊÏمنبع سعا ÇÑ ÌÇæÏÒÇ æ åÏÇکریم تشکیل خانو äÂقر
æ من Âیاته äÃ خلق لکم من Ãنفسکم ÇæÒÃجاð لتسکنوÅ Çلیها æ « قرäÂ کریم می خوÇنیم: 

). æ باÒ یکی Ç21  ÒÇلرãæ:» ( موÑ æ ÉÏحمةäÅ ð فی Ðلک الیاÊ لقوã یتفکرäæجعل بینکم 
 äناÂ Ñکنا ÑÏ جفتی بیافرید تا äتا Ïجنس خو ÒÇ شما ìÇست که برÇ äÂ æÇ (لطف) ÊیاÂ
 ìÇست برÇ ین نشانه هاییÑÏ ¡ ÏÇÏ ÑÇحمت قرÑ æ ÊÏمو äمیانتا ÑÏ æ ¡مش یابیدÇÑÂ

 گرæهی که تفکر می کنند.

Ç بطهÇÑ æ ÊÏسعا ÏÑمو ÑÏ سلمæ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ Êجیت می حضرæÒ با äÂ ì
». من سعاÇ ÉÏبن Ç :ãÏÂلمرÇ ÉÃلصالحة ¡ Ç æلمسکن Çلصالح ¡Çæلمرکب Çلصالح« فرمایند: 

: äÒ صالحه ¡ منزá صالح æ مرکب ( æسیلۀ ÒÇ  سعاÊÏ برæÇ ìÇالãÏÂ Ï عباÇ ÊÑست
 . Èنیست مگر ب نقلیه) خو ÊÏحقیقت سعا ÑÏه  . Èخو äÒ Ïبوجو 

ã قضاæ  Á قدæ Ñ جبر ÇÑ صحیح ßÑÏ نکرÇ åÏند باین عدۀ ÒÇ مسلماناä که معنی æ مفهو
 عقیدÇ åند که سعاÑ æ ÊÏسیدä به äÂ نیست مگر Çینکه خدæÇند ÇنساÇÑ ä به äÂ برساند

باین عقیدÇ åندکه سعاæ ÊÏ شقاÊæ هم æ عدۀ  æ تعالی بخوÇهدæ یا خدæÇند سبحانه 
åنوشته شد ÊÏالæ ÒÇ قبل äنساÇ هر ìÇین  .برÇäمسلمانا ÒÇ åæبه حدیث گر  æ ðکه متنا

 ÊÑباین عبا Êæشقا æ ÊÏسعا ßÑحدیث مبا ÑÏمی کنند ØستنباÇ ستÇ صحیح ðنصا
åمدÂ ستÇ : » مهÃ لسعید من سعد فی بطنÇ æ مهÃ لشقی من شقی فی بطنÇ « شقی کسی

Çست که Ñ ÑÏحم ماÔÑÏ شقی پیدÇ شدæ ¡ å سعید کسی Çست که Ñ ÑÏحم ماÔÑÏ سعید 
Ç شیخ محمد صالح .åحدیث خلق شد ÑÏ که Êæشقا æ ÊÏلمنجدمی نویسد: لفظ سعا

 äÂ ÒÇ مقصد åÏیت کرÇæÑ Ïهللا بن مسعوÇعبد Êکه حضر ßÑکفر « مبا æ ãسالÇ « æ ستÇ
 ÎÒæÏ Ýبطر ìیگرÏ æ جنت Ýست که یکی بطرÇ åÇÑ æÏ Êæشقا æ ÊÏسعا .Ïæمیر  
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که خیر کسی«اä بن عیینه شنیدã که می گفت : ÇماÇ ãحمد Ñحمه Çهللا می گوید: ÒÇ سفی
کند ¡ حاصل ÂنرÇ بدست می æ ÏÑæÂ کسیکه شر ÚÑÒ کند حاصل äÂ ندÇمت æ  کشت

بدست می Ç ¡ ÏÑæÂعماÒ áشت Ç ÇÑنجاã میدهند Ç æنتظاÑ جزÁÇ خیر  که پیشمانی Çست
به ÇصطالÇ ÍفغانستاÇ äگر جو کشت کنید ¡ جو حاصل می کنید Ç æگر  ÑÇÏ ÇÑ190ند.

 گندã کشت کنید ¡ گندã  حاصل می کنید.

سعاæ ÊÏ شقاÇ ÒÇ ÊæموÇ ìÑست که ÇنساÒ äÇÑæÏ ÑÏ äندگی ÂنرÇ بدست می æ ÏÑæÂ با 
 æ نیست äنساÇ تیÇÐ Êصفا ÒÇ یگرÏ ÊÑبه عباÏخلق نمی شو  ÊÏالæ قتæ ÑÏ äنساÇ

 ÑÏ یا æ ستÇ åتولد شد ÊÏبا سعا ÊÏالæ قتæ ÑÏ عاقل نمی گویدکه äنساÇ قتæ
یجه عمل ÇنساÇ äست æ عوÇمل æالÊÏ شقی تولد یافته بلکه سعاæ ÊÏ شقاÊæ نت

 Êحضر ÒÇ .ÏÑÇÏ Ïعلی  متعد ÊÏند: حقیقت سعاÏکه فرمو åیت شدÇæÑ جههæ هللاÇ ãکر
Ç äÂست که Çنساä عمل خوÇÑ Ï با سعاÊÏ خاتمه میدهد æ حقیقت شقاÇ äÂ Êæست که 

 خوÏبه Çین معنی که Çنساä با عمل  Çنساä عمل ÇÑ ÔÇ به شقاÊæ به پایاä میرساند
æ ند سعیدÇباشد یاشقی یا  میتو. 

  åæبه گر äÏفتاÇ æ عالی ãبه مقا äسیدÑ æ ÊÏکسب سعا ÑÏ ÇÑ äنساÇ نقش äمسلمانا ÒÇ
Çسفل سافلین نفی میکنند ÑÏ حالیکه خدæÇند سبحانه æ تعالی ÇنساÇÑ ä صاحب 
ÇختیاÑ خلق کرÇ æ åÏگر Çنساä صاحب ÇختیاÑ نمی بوæ Ï مانند مالئکه خلق می شد که 

Çگر ÇنساÑÏ ä یافتن سعاÊÏ  د ¡ پس سؤæ áÇ جوÂ ÑÏ ÈÇخرÊ نمی بوÏ.نتیاÑ ندÇÑÇخ
 æ åÏÇتشکیل خانو ìÇبر ÇÑ جامع æ نین مفصلÇسالمی قوÇ شت شریعتÇÏ نقش نمی

Ïضع نمی کرæ ندگیÒ شریک ìÇبر ÏÇÒÂ ÈنتخاÇ.   æ علم æ هنر äÂ به äسیدÑ æ ÊÏسعا
 ãعلو ÒÇ åÏستفاÇ عاقل با äنساÇ æ ستÇ هنرتجربه æ نسانیÇ ìتجربه ها æì  ندÇمی تو

شقاæ Êæ به سعاÊÏ برسد ÑÏ æ عدÇ ãستفاÒÇ åÏ علوæ ã تجربه هاÇ ìنسانی Çنساä به 
Çین یک حقیقت Ïینی Çست که خدæÇند ÇنسانرÇ به  .Çسفل سافلین سقوØ می کند

 Øلهی شرÇ Áعطا ÑÏ کریم äÂقر æ میدهد Êنجا ÈÇعذ æ Êæشقا ÒÇ æ یکÏنز ÊÏسعا
اید که خدæÇند می فرم .عی æ کوشش Çنساä برìÇ نزÏیکی به خدæÇند می ÇÏند ÇÑ áæÇ س

. ÑÏ نزÏیکی به ãیک گز به æÇ نزÏیک می شو Çگر بندå یک æجه به من نزÏیک شوÏ من
خدæÇند Ñ æسیدä به سعاÒÇ ÊÏ جانب Ç æÇنساä باید سعی نماید ÇæÇ ÒÇ æمر خدæÇند 

                                                      
190  .islamqa.info/ar/130860 ,4/22/2018 
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گر Çین ÇنساÇ äست که خوÇÑ ÔÏ به Çطاعت ÒÇ æ معاصی ÇجتناÈ نماید به معنی Ïی
  .زÏیک می ساæ ÏÒ طلب سعاÊÏ میکندخدæÇند ن

مقاã سعاÑ ÑÏ æ  ÊÏسیدä به دä به سعاÇÑ ÊÏ موÏÑ مطالعه قرÑÇ می ÏهدÇین فصل Ñسی
 Øسقو ÒÇ ìجلوگیر æ ãناکا æ Èکامیبا ìتجربه ها æ äÇنشمندÇÏ Êنظریا Êæبه شقا
 . مزیه می نمائیÇنسانی ÇÑ تحلیل æ تج

 عنی و مفهوم سعادت:م
 ìسۀ فکرÑهر مد æ ستÇ بحث ÏÑمو ÒæمرÇ تا äلزماÇ قدیم ÒÇ áÇین سؤÇ ¿چیست ÊÏسعا
æ فلسفی æ مدÏ ÓÑÇینی æ عقائدæ ì مدÓÑÇ تصوفی هر کدãÇ سعاÇÑ ÊÏ نظر به فکر 

فرÏ تا فرÏ Ïیگر تفاÊæ  یک  مفهوæ ã منظوÑ سعاÔæÑ æÒÇ ÊÏ خوÏ تعریف می کنند. 
سعاÊÏ  .سعاÑ æ ÊÏسیدä به äÂ همه Çنسانها نظر مشترÑÇÏ ßند  میکندÇ æما Ç ÑÏصل

 ìیگرÏ æ Êæثر ÇÑ ÊÏند. یکی سعاÇنتو åسیدÑ äÂ به äنساÇ نیست که ìÇ åگمشد
سعاÇÑ ÊÏ کامیابی æ کشف حقائق علمی می ÇÏند . سعاÊÏ شعوÑ نسبی Çست æ نظر 

  191به قدÇ æ  ÊÑمکانیاÊ هر فرÏ تفاÊæ میکند.

 تعریف سعادت : 
Çبن منظوÑ » . سعد Ã æسعد« سعاÏÇ ÑÏ ÊÏبیاÒ Êباä : کلمۀ سعاÊÏ مشتق یافته ÒÇ فعل 

د ضد شقی Çست æ سعد با سعاæ ÊÏ جمع äÂ یصاحب لساä عرÈ می گوید که سع
به معنی غیر هدÇیت شدÇ ÑÏ æ åلمعجم Çلوسیط شقی یعنی غیر سعید سعدÁÇ میباشد. 

 192ه شدÂ ÒÇ åیۀ پنجم سوÑۀ هوÂ.Ïمدæ å نوشته شدå که شقی: غیر سعید æ گرفت

ÒÇ تعریف Çبن منظوÒÇ Ñ سعاÊÏ باین نتیجه میرسیم که: سعاÊÏ نقیض یا عکس 
شقاÇ Êæست. مشکل Çست که معنی Çæحد æ کلی ÇÑ برìÇ مفهوã سعاÊÏ بیاÑæیم به 
 æ علم نفس ÑÏ مثال . ÏÑÇÏ مختلف معانی مختلف ãعلو ÑÏ ÊÏینکه سعاÇ لیلÏ

Ïسیاست سعا æ سیکالوجیåمختلف شد Êتعریفا Ê ستÇ.193 

                                                      
191  Êلنشر ¡ صفحاÇ æ لدین للطباعةÇمؤسسه عز : äلبنا ¡ äæلمفکرÇ هاÇکما یر ÉÏسعا ¡ ÍلفتاÇسید عبد .

15-17-19. 
192  .fatwa.islamweb.net 
193 äلسا ¡ Ñبن منظوÇ .  ¡ لعلمیةÇ لکتبÇ ÑÇÏ ¡ áæألÇ ÁلجزÇ ¡ äللساÇ تهذیب ¡ äللساÇ ¡ äلبنا ¡ Êæبیر

 áæالÇ 1993طبع  Õ599. 
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: ÊÏتعریف فلسفی سعا  Ýفیلسو äیشاÇ بین ÑÏ æ äفالطوÇ ÒÇ قبل äفالسفه قدیم یونا
سعاÇ ÇÑ ÊÏینطوÑ تعریف میکند: سعاÇ ÊÏعتدãÇæÏ æ áÇ صحت Çست » ÇبیقوÇæÑ »Ñقی 

 äنساÇ نظر میدهد که æ ئمی باشدÇÏ ست کهÇ äÂ حقیقی ÊÏضافه می کند که سعاÇ æ
 ت Ñ æسیدä به سعاÇ ÔæÑ æ åÇÑ  ÊÏعتدÒ æ áÇهد Ç ÇÑنتخاÈ کند.برÑÏ ìÇیاف

Çفالطوä سعاÇÑ ÊÏ به فضائل Ç æخالÞ مثل حکمت æ شجاعت æ عدÇلت æ عفت تعریف 
می کند. ÑÇسطو سعاÇÑ ÊÏ هدیۀ خدæÇند می ÇÏند Â æنرÇ به پنج شعبه تقسیم میکند: 

حقیق Çهدæ ÝÇ موفقیت صحت جسمی ¡ حصوá ثرæ Êæ حسن Ç æ åÑÇÏÇستفاäÂ ÒÇ åÏ ¡ ت
.ãÏبین مر Èخو Êسیر æ نیک ãنا æ åعقید æ علمی¡ سالمت عقل 

 äبین شا ÒÇ æ یمانویل کانت«فالسفۀ عصر تنویرÇ « ست کهÇ باین نظر ÊÏسعا ÏÑمو ÑÏ
ÇنساÒ äمانی به سعاÊÏ می Ñسد که æظیفه Çæ æجباÇ Êنسانی خوÇÑ Ï به ìÏÇÒÂ کامل 

æ ÏÇÒÂ ä مسئوÇ áحساÓ خوÈ به سعاÊÏ میدÇشته ÁÇÏÇ کند Ç æضافه می کند که Çنسا
ÇÑ قسمیکه خوÔÏ می باشد æ شعوÇ æ ÑحساÓ می کند که با ìÏÇÒÂ مطلق Òندگی 

 194کند. میخوÇهد تنظیم 

 äسیدÑ ÊÏتعریف می نمایند: سعا ÑینطوÇ ÇÑ ÊÏسعا äمسلما äÇنشمندÇÏ æ متفکرین
ÇهشاÊ فرæ Ï خوÇهشاÊ فرÏ به حالت که تحقق یابد ضرÊÑæ هاì جسم æ ÍæÑ æ بین خو

 äÂ به Ïعمل کر æ ÊخرÂ æ نیاÏ ندگیÒ بین æ ÏÑÇÏ ندگیÒ äÂ ÑÏ Ïضافه  جامعۀ که فرÇ æ
 ÊÏحقیقی سعا ÊÏسعا æ ستÇ ناقص æ Ñگذ ÏæÒ ÊÏسعا ìنیوÏ ÊÏمی کنند که سعا

. نزÇ Ïین گرÇÏ ÒÇ åæنشمندäÇ مسلماä سعاÇ  æÏ ÊÏست ÇبدÂ ÑÏ ìخرÑ æ Êسیدä به جنت
 ìنیوÏ ÊÏسعا :ÏÑÇÏ پرتومرحله ÑÏ  یعنی ìæخرÇ ÊÏبط شرعی ¡ سعاÇضو æ ãحکاÇ

  ÇÏ195خل شدä به جنت Ç æصالÍ فرÑ æ Ïسیدä به تقوÏ ÑÏ ìنیا.

 ÊÏند که سعاÇ åقلب ¿ عدۀ باین عقید ÊÏعقل ¡ یا سعا ÊÏجسم ¡ سعا ÊÏسعا
سمی æ شهوÇنی Çست که شامل نوشیدæ ä خوÑ æ äÏÑفع شهوÊ حقیقی ÇشباÚ غرÇئز ج

 .Çست جنسی Çست به عباÏ ÊÑیگر سعاÊÏ ماìÏ محض

                                                      
194  .www.mawdoo3.com 
195  ¡ ÉÏلسعاÇ حقیقت .www.saaid.net 



 167ازدواج و تربیھ در فکر معاصر اسالمی/

هجرì)   421-320فیلسوÝ معرÇ ÝæسالÇ ãحمد بن مسکویه (¡ ÑÏموÏÑ سعاÊÏ جسم 
 می گوید Âنانکه معتقد به معانی Ç æهدÝÇ سعاÊÏ ماÇ ìÏند مانند حیوÇناÊ هستند.

سالمی به Çین نظر هستندکه سعاÊÏ حقیقی ÑÏ لذÊ عقل æ فالسفۀ Ç سعاÊÏ عقل:
کندæ ì فاÑبی « ÇشباÐ Úهن به علوæ ã معاæ ÝÑ هنر Çست . Çین نظریه ÇÑ فیلسوÝ بزÑگ 

می ÑæÂندæ می گویند که سعاÊÏ حقیقی به طلب فلسفه Ç æ « æبن مسکویه Ç æبن Ñشد
قینی صاÇ ÞÏست æ حکمت æ  بحث علوã منطقی æ نظرÑ æ ìسیدä به حقیقت برهانی ی

 ÒÇ نظر Çین گرÒÇ åæ فالسفه سعاÊÏ عقل بهتر ÒÇ سعاÊÏ جسد Çست.

Ç ¡ بن عربیÇ .تعریف مختلف می کنند ÇÑ ÊÏسعا Ýهل تصوÃب ìÏÑæسهر æ ن سینا
 ìÏطابع فر ÊÇÐ ÊÏنظر متصوفین سعا ÒÇ æ نندÇÏ پاکی نفس می æ ÍæÑ ÇÑ ÊÏسعا

 Ç196ست.

 سعادت از منظور و مفهوم اسالمی : 
عقل æ نقل æ ظاهر æ باطن  طرÊÏÝ مهمترین موضوÇ Úست که فکر Çسالمی ÇÑ به سعا

 áمشغو Êجزئیا æ Êند به کلیاæÇعلم خد æ حشر æ خلق عالم æ فق بین فلسفهÇتو æ
 ãسالÇ ÒÇ قبل æ سالمی نیستÇ به فکر Õخا ÊÏسعا Úست . بحث موضوÇ ساخته

 ìبحث ها äÂ به äسیدÑ æ ÊÏسعا ÏÑمو ÑÏ äفالسفه یونا åÏکر ÒغاÂ ÇÑ جالب æ مفید
. سعاÒÇ ÊÏ منظوæ Ñ مفهوÇ ãسالمی ¡ صفاÁ نفس Ç æطمیناÇÑÂ æ äمش قلب Çست. بوÏند

Çین نوÚ سعاÒ ÊÏمانی تحقق می یابد که بین خوÇهشاÊ جسم æ ÍæÑ æ بین ÇÑحت 
Çگر æشخص ÇÑ æحت Ïیگرæ  äÇبین ÂباÏ ìÏنیا Â æخرÊ توæ äÒÇ توÇفق به میاÂ äید

 سعاÊÏ تنها Ïنیوì باشدسعاÊÏ کامل نیست. 

Ñشعو ÊÏسعا äÂ Ïبه بوجو äنساÇ ست کهÇ خلیÇÏ Óحسا æ  äطمیناÇ ¡ مش نفسÇÑÂ
 ÔæÑ ستقامتÇ نهایت ÑÏ æ می کند ÓحساÇ ÇÑ حت ضمیرÇÑ æ Ñصد Íشر æ قلبی

فمن « æسیلۀ قوÇ Êیماä می گرÏÏ. خدæÇند ÑÏ قرäÂ کریم می فرماید:æ æ باطن  ìظاهر
-123طه:»(بع هدìÇ فال یضل æ ال یشقی* æ من ÃعرÖ عن Ðکرì فإä له معیشة ضنکاÃت

124.(  Ïشو äÇÏگرæÑ هر که æنج نکشدÑ æ Ïنشو åÇیت من کند گمرÇهد ìæپس هرکه پیر
 ÏÑمو ÑÏ سلم æ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ .ندگی تنگÒ Ïبو ÇÑ æÇ من پس äÏکرÏیا ÒÇ

                                                      
. ÏکتوÑ جمیل حمدìæÇ ¡ مفهوÇ ãلسعاÉÏ فی Çلفکر Çإلسالمی ¡  196

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/114075/html 
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ÇلمرÇ ÉÃلصالحة ¡Ç æلمسکن Çلصالح ¡ æ  من سعاÉÏ بن ãÏÂ:« سعاÊÏ می فرمایند:
ÒÇ سعاæÇ ÊÏالäÒ : ãÏÂ Ï خوÈ ¡ مسکن مناسب æ خوæ æ Èسیلۀ » . Çلمرکب Çلصالح

 Èحت نقلیه خوÇÑ ست یاÇ ÇÑ åپسندید æ Èخو äÒ سلم æ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ .
 عامل Ñسیدä مرÏ به سعاÊÏ می ÇÏند.

تنها  شعوÇÏ Ñخلی æÑ æحی Çست æ Ï æم با Ç æ ÍæÑسرÑÇÏ äÂ ÑÇسعاÇÑ ÊÏبطۀ مستقی
ÏÑÇبه جسد ند ØتباÑÇ یبا میÒ æ جمیل ÇÑ äنساÇ ÍæÑ ست کهÇ یبائیÒ æ áجما ÊÏسعا .

 ساÑÏ æ ÏÒ عقیدå مسلماناä خدæÇند منبع æ مصدÑ جماÇ áست. 

 :  رسیدن به سعادت 

 به سعاÏ ÊÏنیوÂ æ ìخرìæ نایل گرÏÏ باید سعی æتا  Çگر ÇنساÇÏ åÏÇÑÇ äشته باشد
 äسیدÑ به ÇÑ یگرÏ ند شخصÇهیچ کس نمی تو ÇیرÒنماید äÂ به äسیدÑ ìÇکوشش بر

ندÇشته سعاåÏÇÑÇ æ  ÊÏ به Ñسیدæ ä کسبتا Çینکه خوÔÏ عزã  سعاÊÏ کمک کند
مکن نیست Çنساä به Çین هدیه برسد مگر با . سعاÊÏ هدیۀ خدæÇند Çست æ مباشد

خدæÇند Çæسطه نمی خوÇهد نزÏیک شدä به  کوشش æ سعی æ نزÏیک شدä به خدæÇند.
Ç äÂ åÇÑ æطاعت ÇæÇ ÒÇمر Çلهی Ç æجتناÂ ÒÇ Èنچه خدæÇند منع نموæ åÏ بسیاÂ ÑساÇ äست 

 Ç197ست.

:Ïیکتر می شوÏنز ÊÏشته باشد به سعاÇÏ یل توجه بیشترÐ Øبه نقا äنساÇ گرÇ 

1.  ãÇحترÇ æ تقدیر æ به نفس äطمیناÇ .ÊÇÐ 

 ÑÏ شئوÒ äندگی . ÇحساÓ به ÇÏشتن ÇمکانیاÊ برìÇ تسلط æ تحکم .2

 عمل نموäÏ به Çعماá مهم æ مفید ÇæÏ æمدÑÇ برìÇ خوæ Ï جامعه. .3

 Çهتماæ ã توجه به ÇÑحت نفسانی æ جسمانی. .4

æ  ¡صحت جنسی Ñ صحی ( صحت بدä ¡ صحت نفس توجه Ï æقت به Çمو .5
 صحت عقل) .

6. æ کامل äیماÇ .ندæÇکر خدÐ æ عمل صالح æ فاضله ÞخالÇ198 

                                                      
197  .https://ar.islmway.net/artical/26075 
  . ÇلدکتوÑ عبدÇلرحمن بن معال Çللویحق ¡  198

www..path-2-happiness.com/ar/ and, 
www.alukah.net/web/lwaiheq/0/95208/ 

http://www.alukah.net/web/lwaiheq/0/95208/
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 سعادت خانواده :
خوشبختی بدست ÇنساÇ äست Ò ÑÏ æندگی æÒجیت Ñ æسیدä به سعاæ ÊÏ شدکهگفته 

æÇ æلیه ÇÑ  یæ äÒ شوهر Ç æفرÏÇ خانوäÏÑæÂ ÑÏ åÏÇ سعاÊÏ نقش Çساس¡ خانوÏÇگی 
: خانوìÇ åÏÇ با سعاÊÏ ¡ خانوÑÏ åÏÇ نظاÇ ãجتماعی سه قسم خانوæ åÏÇجوÑÇÏ ÏÑÇÏ Ïند. 

دä به سعاæ ÊÏ ین بحث عوÇمل ÑسیÑÏ .اæ Êæ خانوÏÇۀ بین سعاæ ÊÏ شقاÊæبا شق
 Êæبه شقا äÏفتاÇ  به ÌحتیاÇ æ ÊÑæکه ضر ìها åÏÇست خانوÇمیدÇ æ Ïسی می شوÑبر

 ãناکا æ Èکامیا ìتجربه ها ÒÇ æ Áعلما Êنظریا ÒÇ هندÇمی خو æ ندÑÇÏ علمی Êمعلوما
فید تکرÑÇ نکنند م ì ناکاÇ ÇÑ ãمتحاÒ ÑÏ æ äندگیخانوåÏÇ ها ÇستفاåÏ کنند æ تجربه ها

 æ قابل ÇستفاåÏ باشد.

ÏجیتسعاæÒ ندگیÒ ÑÏ Ê  به ÌÇæÏÒÇ گرÇ æ ستÇ ÌÇæÏÒÇ ÝÇهدÇ مهمترین ÒÇ یکی
خاتمه  الآخرå به جدÇئی Ç æنهیاÑسعاÇÑÂ æ ÊÏمش نرسد جاÂ ìنرÇ شقاÊæ می گیرæ Ï ب

 می یابد. 

áæÇ ÑÏ  ندگیÒ مرحله æ تر به جنسÏیاÒ شوهر æ äÒ جنسی متوجه شهو åغریز ÚشباÇ æ Ê
ماå عسل æ مرæ Ñæقت æ کبر سن ÇÑبطۀ جنسی æ شهوÇنی Ãهمیت Ç ÒÇما بعد  میباشند

 æ مشÇÑÂ æ ÊÏسعا äÂ هد که مهمترینÏ ندگی میÒ ÑÏ یگرÏ مهم ÁشیاÇ به ÇÑ ÔÇ لیهæÇ
سعاÇÏ ÑÏ ÇÑ ÊÏخل  حفظ äÂ میباشدæ äÒ æ شوهر عاقل æ با فهم æ با تجربه می خوÇهند

Â Ïندخانه بوجوÑæ ما عدۀ هستندÇ æ نندÇÏ نمی ÇÑ ÊÏبه سعا äسیدÑ طریق æ ÔæÑ که
 .ضرÊÑæ به Ñهنمائی æ تعلیم ÑÇÏند

 ìÑهمکا æ مۀ محبتÇÏÇ æ åÏÇحمایت خانو ðیقینا åÏÇخانو ãۀ نظاÑÇÏÇ جهت ßمشتر æ
 Êæشقا ÒÇ ìجلوگیر æ ÊÏبه سعا äسیدÑ ¡ ستÇ شوهر æ äÒ ìæÒÑÂ æ Ýمهمترین هد

æ åÇÑ ãÇکد ÒÇ ست کهÇ ینÇ ÑÏ áÇما سؤÇ  مستحکم æ ثابت ÇÑ بطهÇÑ ینÇ äÇمیتو ÔæÑ
نگهدÇشت¿ بعض ÇموÇ Ñست که می توÇند Òندگی æÒجیت ÇÑ به موفقیت برساند Çما 
 ÒÇ æشته باشندÇÏ مطالعه äÂ ÏÑمو ÑÏ æنندÇبد ÇÑ ÑموÇ ینÇ ÑÇسرÇ شوهر æ äÒ بشرطیکه

تکرÇ æ ÇÑ ÑÇشتباهاÇ  ÊشتباهاÏ ÊیگرÇ æ äÇشتباهاÊ خوÒ ÑÏ Ïندگی بیاموÒند
 . نمایندن

 :باشد برìÇ سعاÊÏ  میتوÇند Ñهنما Ð ÔæÑیل
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 حبت æ شرÇکت Ò ÑÏندگی¡ بوجوÇÑäÏÑæÂ Ïبطۀ سالم جنسی¡ بوجوäÏÑæÂ Ï فضائی م
 ìبرنامه ها æ ßمشتر ÊÑبصو Êندگی¡ حل مشکالÒ ÑموÇ ÑÏ حتÇصر æ äطمیناÇ

   199طویل ÇلمدÊ برäÇÑæÏ ìÇ کهولت.

äÏحاصل کر ÊÏسعا ÊÏبه سعا äسیدÑ یا æ ÒÇ  نا ÑموÇ æ سمÑ ما تاÇ ممکن نیست
ÇæÑجهاì میرÇثی نا مناسب æ فرهنگ نا معقوá میرÇثی ÑÏ خانوåÏÇ حاکمیت ÇÏشته 

عدÒÇ å  باشد Ñسیدä به سعاÊÏ مشکل Çست .ÑÏ بعض خانوåÏÇ ها æ حتی ÑÏ بین یک
 ÊÏسعا äÇشوهر æ äناÒ¡ ÈنقاìÇ åÏیا پر Ñمی  ستا äپنها ÇÑ Ïخو äÂ عقب ÑÏ ست کهÇ

شقاÑÏ Êæ خانه æ بین æ äÒشوهر حاکم Çست æ äÒ æ شوهر ÑÏ حضوÑÏ  Ñ حالیکه  ساÒند
ÑÏ حالیکه ÑÏ خفاÁ با مشکالÇ  ÊقاæÏ æ ÈÑستاä  نشاä می Ïهند که با سعاÇ ÊÏند

 .موÇجه میباشند

 æ äÒ تفاهم حقیقی بین æ ستیæÏ æ محبت ìÇ åثمر æ جیت نتیجهæÒ Êحیا ÑÏ ÊÏسعا
 Ò ÑÏ ìندگی Çست که Ïاللت به سعاÊÏ می کند مثالð: شوهر Çست. Ïالئل æ عالمه ها

•  æ مستقیم به حفاظت ØتباÑÇ ÊÏندگی با سعاÒ مهÇÏÇ : ÊÏمو æ حفاظت عشق
 ìÇبر . ÏÑÇÏ äÂ  تقویت æ شوهر æ äÒ Ýطر ÒÇ عشق æ ÊÏمو ìÑÇنگهد æ حمایت

نها Â ÇÑتا طرفین کوشش نمایند  ÇæظهاÑ موæ ÊÏ عشق عوÇمل ÒیاÇ Ïست 
ÇقدãÇ  نمایند . میتوäÇ تقدیم  Âنها Ò ÑÏندگی ت عملی نموÑÏäÏ جهæ  کشف 

 ÑÏ ßÇشترÇ ¡ äستاæÏ æ ÈÑقاÇ äیدÏ فتن بهÑ ¡ ìÑخو ÁÇفتن به هوÑ ¡ ÁیاÇهد
کنفرÇنسهاì علمی æ سمیناÑ ها¡ مجالس ÏÇبی æ هنرÑ ¡ ìفتن به ÑستوÇÑنت 

ÑÏ مجموÑÏ æ Ú صوÇ ÊÑمکانیاÇ ÊقتصاìÏ سفر به خاÌÑ کشوÇ Ñین عوÇمل 
 æ ìÏÇنفرÇ می یا äÂ مهÇÏÇ æ عشق æ مهربانی æ ÊÏمو ÏیاÏÒÇ باشد سبب. 

•  ÑختیاÇ ìÇبدنی . بر æ ìمعنو æ حیæÑ حتÇسترÇ ìÇقت مناسب برæ ÈنتخاÇ
 æ یخÑشوهر با تفاهم تا æ äÒ æ ستÇ نظر مفید ÞتفاÇ æ åÑقت مناسب مشوæ

 ÈنتخاÇ ستÇ حت مفیدÇسترÇ ìÇکه بر áمنز ÒÇ äشد ÌÑیا خا æ سفر Êکنند مد
ÒیرÇ ÇنتخاÒÇ È جانب یکطرÑÏ Ý عصر حاضر نوÇ ÒÇ ÚنوÏ ÚÇیکتاتوìÑ به 

 حساÈ می Âید.

                                                      
199  .www.webteb/articles/13414 
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متخصصین ÑÏ شئوÇæÑ äبط خانوÏÇگی Ç æجتماعی باین عقیدå هستند که  •
 ÊÏندگی با سعاÒ مۀÇÏÇ ìÇبر áæÇ صلÇ شوهر æ äÒ نیکو بین ÔæÑ æ محبت

Ò ÑÏندگی ترÇ ÇÑ ßست æ  äÒ æشوهر مشترکاæ ðظیفه ÑÇÏند تا Çین Çصل مش
 فرÇموÔ نساÒند.

 

 ندÏÑÇ.هم برسد ÑÇ æتباØ به طالع æ بخت  Çæ ÒÇلدین به æÇالÏسعاÊÏ میرÇثی نیست که 
Çست که با تعلیم Ç æستفاÑÏ  ÒÇ åÏ بین علوæ ã علم ÑÏ بین هنر هاÒ ìیبا  سعاÊÏ هنر

معاصر نشاä  تحقیقاÊ .شخصی æ تجربه هاÏ ìیگرäÇ بدست می Âید هاì تجربه
ÑÏ  نقش مهمتر äÒ æ ÏÑÇÏ ÇÑ عاقل عموماäÒ ð نسبت به مرäÏÑæÂ ÑÏ Ï سعاÊÏ  کهمیدهد

 æ خالقیÇ ìیبائی هاÒ æ  ÊæکاÐ ÒÇ ÊÏسعا äÏÑæÂ áجما ìظاهرÏند  می  خوÇتو
 Èۀ خوÏستفاÇ.کند  

مطالعاæ Ê تحقیقاÊ نشاä میدهد که äÒ با لطافت Ò æیبائی هاì که خدæÇند برÇیش 
ÑÏ åÏÇÏ  ین معنی نباید تعبیرÇ ما بهÇ کند ìÒند باÇمیتو ÇÑ نقش مهمتر ÊÏسعا äÏÑæÂ

ش áæÑ æ نمیدÇشته باشدبه قشوÏ که مرäÏÑæÂ ÑÏ Ï سعاæ ÊÏ حفظ ÇÏÇ æمه äÂ ìÇ ن
عباÏ ÊÑیگر با تناسب متفاæ äÒ Êæ شوهر ÑÏ حفظ äÏÑæÂ æ سعاÊÏ مسئولیت 

نقاÐ Øیل ÇÑ برæ äÒ ìÇ شوهر . ÇÏنشمندäÇ علوÇ ãجتماعی æ خانوÏÇگی مشترÑÇÏ ßند
 ÊÏبه سعا äسیدÑ یل معرفی ترتیب  هبجهتÐ :می کنند 

توÇفق فکرì یا همفکر بوäÏ: توÇفق ÑÏ مسائل فکرÇ ¡ ìجتماعی ¡  مذهبی ¡  .1
 æ ÊÇÏبالمقابل قیو æ ستÇ ÊÏجیت کلید سعاæÒ Êحیا ÑÏ فرهنگی æ ینیÏ

 äÒ ìتسلط شوهر باال æ گیÏÇخانو æ جتماعیÇ ìیت هاæمحد ÊخالÇمد æ
æ یا ÇفرÏÇ خانوÇ ÑÏ åÏÇموÑ خاÕ بین æ äÒ شوهر سعاÇÑ ÊÏ صدمه می Òند

Ïمی شو ÊÏبه سعا äسیدÑ مانع. 
2.  ìندگی باالÒ مسائل ãتما ÑÏ ستÇ ãÒشوهر ال æ äÒ :شتنÇÏ Ñæبا æ äطمیناÇ

Çطمیناæ ä باÇÏ Ñæشته باشند. جوÇناä که تاÌÇæÏÒÇ åÒ می کنند  شاäیکدیگر 
Ç ÒÇ æموìÑ که مانع  Ç æ ÑæطیمناÇÑ ä بین شاä خلق کنندæظیفه ÑÇÏند تا با

 بوجوÂ ÏمدÇ äطمیناä می شوÇ ÏجتناìÑæÏ æ È نمایند.
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مثبت فکرکرæ äÏ مثبت Ïیدæ äÒ :ä شوهر نباید با عینک سیاåÑÐ æ å بین به  .3
نقاØ منفی یکدیگر ببینندÇ æین ÔæÑ مانع سعاÇ ÊÏست . æ äÒ شوهر کوشش 

که æ ÑÏجوÏ هر یک شاÇ äست فکر کنندæ با ترæ ß مش نقاØ مثبت  ÑÏکنند 
æ سعی  کماÇ áحترæ ãÇ تقدیر æ محبت ÒÇ نقاØ منفی æ ضعف یکدیگر بگذÑند

 .نمایند تا ÑÏ مشترÇکت که بین شاÇ äست فکر نمایند
4.  ÔæÑ ندگی باÒ ÑموÇ ÑÏ شوهر æ äÒ :خالقیÇ æ علمی ÔæÑ به åمناظر æ مناقشه

نمایند. فرهنگ ÇعتدÑÏ áÇ فکر کرæ äÏ  فرهنگی Ç æخالقی مناظرæ å مناقشه
ÈÏÇ نظریه یکدیگر با äشنید æ مخالف Êنظریا áقبو æ معامله æ Ñگفتا¡ 
 æ Ñبا کلتو äنساÇ یگرÏ Ýطر ÒÇ æ Ï Òبیشتر می سا ÇÑ محبت æ ÊÏبا سعا

åÒجاÇ äÇیگرÏ ìÇثقافت بر  ìÇ  ندگیÒ äشئو ÑÏ ÇÑ خلهÇمد Ïنمی خصوصی خو
 Ïهد.

æ äÒ شوهر کوشش کنند تا سخناä  کو برìÇ شنیدä: حسن ÇستماÚ یا ÔæÑ نی .5
 کوشش کند تایکدیگر شاÇÑ ä با Ïقت Ç æحترãÇ بشنوند æ هیچ طرÝ نباید

فرصت æ چانس شنیدä طرÏ Ýیگر Ï ÒÇ ÇÑست بدهد ÒیرÇ ممکن Çست فرصت 
بعدÏ  ÑÏ ðÇیگر میسر نباشد. نخست Çقوæ áÇ سخناÇÑ ä شنید æباæ Ñ چانس 

 æ Ïتفکر کر äÂ ÏÑقمو Êæقضا äÏتفکر نمو æ äشنید ÒÇ سالم نمی باشد . بل
جوäÏÇÏ ÈÇ بسرعت æ غیر عقالنی مشکالÇÑ Ê بیشتر æ سعاÇÑ ÊÏ صدمه 

 می Òند.

صدÇقت: صدÇقت ÒÇæÑÏۀ یا کلید Ñسیدä به سعاÇ ÊÏست . صدÇقت Ñکن مهم  .6
 ÊÏبا سعا ìÇ åÏÇید. خانوÂ می Èبه حسا äÂ لیل موفقیتÏ æ ÌÇæÏÒÇ äکاÑÇ ÒÇ

Çخانو äÂ قتÇتقویت صد ìÇبر æ باشد Ïقت موجوÇصد äبین شا ÑÏ ست کهÇ åÏ
 æ äÒ شوهر مسئولیت مشترÑÇÏ ßند.

7.  æ حفاظت بانک خطأ äæمانند صند äÇشت : بعض شوهرÒ Êکر خاطرÐ ãعد
 Òبا ÇنرÂ ÝختالÇ ÊقاæÇ ÑÏ æ åخیرÐ æ حفظ ÇÑ äشا äÇکوچک همسر ÊشتباهاÇ

Ç ìمریضی ها ÚÇنوÇ ÒÇ Úنو ÔæÑ ینÇ .می کنندäÂ نتیجۀ æ ستÇ خالقی  
سعاÊÏ به شقاÊæ میرسد. æ äÒ شوهر کوشش کنند صندÇÑ Þæ همیشه بسته 
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 Ôخو ÊÇخاطر æ ئم خوبی هاÇÏ Ñبطو æ شته باشندÇÏشرین ìها åÒæÑ æ  ÑÏ که
 200یاÏ کنندخصوصاð خاطرÑæÏ ÊÇۀ نامزÇÏ . ìÏشتندÒندگی 

 ÑموÇ به ßÇÑÏÇ æ فهم æ نشÇÏ به ÊÑæضر ÊÏمه سعاÇÏÇ æ Áشناخت  بقا æ ندگیÒ
صحیح ÒÇ شریک Òندگی æ جامعه ÑÏ .ÏÑÇÏ بسا موÇقع æ موÏÑÇ ضرÑæتها 
 Ïمر ÒÇ äÒ که ÑموÇ æ ÁشیاÇ میکند. مهمترین Êæتفا Ïنسبت به مر äÒ ÊحتیاجاÇæ

 ÒÇ Ïمر æäÒ   ìÑهمکا æ Èبط خوÇæÑ سبب تقویت äÂ äÏعملی کر æ ÏÑÇÏ ÑنتظاÇ
ÊÑعبا Ïمیشو ÊÏنهایت خلق سعا ÑÏ æ ßمشتر Çند :ÒÇ 

äÒ می خوÇهد تا شوهرÔ شخصیت مستقل ÇÏشته باشد باین معنی که  .1
با همسر ÑÇÏÇ æۀ  Ç ÑÏ ÔÇموÒ Ñندگی  مستقالنه تفکر کند ÇæÑ ÑÏ æبط

 ÑÏ تا ÏÑÇÏ ÑنتظاÇ شوهر ÒÇ äÒ äهمچنا .Ïنگیر ÑستوÏ äÇیگرÏ ÒÇ áمنز
Ê با ÑÏ æ تماÇ ãموÇÑمسائل مربوØ به خانوæ åÏÇجوÇÑ æÇ Ï ناÏیدå نگرفته 

æÇ مشوåÑ کندæ یقین ÇÏشته باشدکه äÒ شریک ÑÏ æÇ تماÇ ãموÒ Ñندگی 
 Çست æ شرÇکت Ç ÇÑحترÇÏ ãÇشته باشد.

مرÏ عالقه ÏÑÇÏ تا همسرÇ ÑÏ ÔتخاÐ موÇقف شجاÚ باشدÇ æیماÇÏ äشته  .2
 ÒÇ ÁÇالیتجز Áباشد که جز Ïجوæهمسر ÒÇ شوهر äست . همچناÇ شوهرÏخو 

æ صرÇحت ÇÏشته باشد æبه سؤÇالÊ شوهر با  تقÇمی خوÇهد تا صد
 صرÇحت æ با صدÇقت جوÇبگو باشد.

شوهر Òیبائی æ جماæ ÑÏ ÇÑ áجوÏ همسرÔ جستجو میکند لذäÒ Ç باید  .3
ÑÏ منزÑÏ æ á حضوÑ شوهر همیشه Òیبا بوÒÇ æ åÏ بهترین æسائل Òیبائی 

ÏÑÇÏ æÒÑÂ äÒ äنماید. همچنا åÏستفاÇ تا  ÑÏ با سلیقه æ یباÒ Ôشوهر
 Óلبا ÈنتخاÇìها Ïباشد. خو 

 و دوستی در ایجاد سعادت: انهشقارابطۀ ع
Ïمتعد ÊÇستی تفسیرæÏ æ سالمی حبÇ ثقافت æ فرهنگ ÑÏ ÏÑÇÏ  äÒ äیدÏ : ðمثال

بطرÝ مرÑÏ Ï مرحله áæÇ با تعجب æ غیر Ïقیق æ نا مطمئن میباشد Çما بعد Ç ÒÇینکه 
طفل ÒÇ پدæ Ñ ماÑÏ که æÏ موجوÏ . گرÏÏ نظر ÇندÇختن با معنی می باشد حب ÇÏخل قلب

 Ýنیست به همین معنی حب حقیقی طر ãطفل شخص سو ìتولد ÑÏ Ïند تولد میشوÇ

                                                      
 Ã .www.said.netسهل ÇلطرÅ Þلی ÇلسعاÇ ÉÏلزæجیة ¡  200
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 ÕخالÇ äæست . حب بدÇ به حب قائم æ به حق خلق äسماÂ æ مینÒ .نمی شناسد ÇÑ ãسو
بی نظمی ÇÑ بوجوÏ می ÏÑæÂ. حب Çیماä صغیر Ç æیماä حب کبیر Çست . æÏستی به حب 

ÏÑÇÏ . حب عاطفه Çست Ç æگر ÒÇ عقل جدÇ شوÏ به جنوä  به جماá حب ÇÏÇمه  اá شرæ Úæجم
.Ï201تبدیل می شو 

خدæÇند ÑÏ قلب Ñ äÒحمت æ محبت ÇÑ جا äÒ ¡ åÏÇÏ ماÇ ÑÏست که ÇÏ ÑÏمانش طفل با   
ناæ Ò محبت æ عشق پرÔÑæ می یابد æ محبت æ عشق æ عاطفه مهمترین خصوصیت 

ÇÑ کمتر  Çین خصوصیت ها æ عموماð طبقۀ ÐکوÇ äÒ åÏÑست که خدæÇند برÇیش عطا نمو
ÑÇÏ Ïخو Ïجوæ ÑÏبا خشونت ن äناÒ نسبت به äÇÏمر æ نددÇ. 

äÒ قدÇ ÊÑظهاÑ عشق æ محبت æ مهربانی ÇÑ نسبت به مرÏ بیشتر æ ÏÑÇÏ مرÏ با Çینکه 
همسرÇÑ Ô بسیاæÏ Ñست Ç ÏÑÇÏما Ç ÑÏکثر æÇقاÊ قدÇ ÊÑظهاÂ ÑنرÇ نمی ÇÏشته باشد 

یا اä میدÇنند که شوهرäÇ شاÂ äنها æÏ ÇÑست ÑÇÏند Çما æÏستی خوÇÑ Ï کتماÇ æ äکثر Òن
 äمی نمایند.پنها 

سعاÒ ÑÏ ÊÏندگی مشترæÒ ßجیت ÇÏÇمه Ç æستقرÑÇ نمی ÇÏشته باشد مگر به 
Ó قلبی Çست æ موجوÏیت Ñ æÏکن Çساسی : موÑ æ ÊÏحمت . موÊÏ شعوæ Ñ حسا

Ñحمت  به عباÏ ÊÑیگرگذÏÑÇ  میÑحمت æ ÔæÑ سلوÇ  ßست که موÇÑ ÊÏ  به نمایش 
Ñست . همانطوÇ ÊÏمو äعطر ترجما ìتا بو ÏÑÇÏ ÊÑæضر ÈÂ æ åÒتا ÁÇکه غنچۀ گل به هو

 Ôبه شوهر æ باشد åÒتا همیشه تا ÏÑÇÏ ÌحتیاÇ حمتÑ æ ÊÏنیز به مو äÒ ¡ کند ÁÇهدÇ ÇÑ
Ò .نماید ÁÇهدÇ بهمین ترتیب عشق æ ÏÑÇÏ ÊÑæعایت ضرÑ ست که بهÇ یباÒ مانند گل ä

äÒ به محبت æÏ æستی æ عشق شوهر محتاÇ Ìست Çما بشرطیکه حب شوهر نسبت به 
همسر حب حقیقی Ç ÒÇ æعماÞ قلب باشد. عشق حقیقی شوهر به äÒ سبب می شوÏ که 

ÏÑبگذ Ïخو ÊÇÒمتیاÇ æ Þحقو ãتما ÒÇ äÒ æ ندگیÒ Ïبا سعا ÇÑ جیتæÒÏÒسا Ê.  ÑÏ
 202فرهنگ æÒجیت ÂمدäÒ : å + شوهر= عشق ¡ محبت æÏ æستی.

نظر ÇندÇختن عاشقانه ìÇ شوهر بطرÏ  äÒ Ýنیا  ۀ شرین æ جملۀ لطیف æ مهربانه  æکلم
 Íæمجر ÇÑ äÒ خلیÇÏ Ñشعو æ عاطفه ìÃÑ ÑÏ ÏÇستبدÇ æ شتÒ حالیکه کلمۀ ÑÏ ستÇ äÒ

سی معنی Ç äÂظهاÑ عشق Çست  ¡ می ساÏÒ.  عدۀ باین عقیدÇ åند که کلماæÑ Êمان

                                                      
 . مصطفی ÇلرÇفعی ¡ کلمة æ کلیمة ¡جمع æ عنایة : حسن Çلسماحی سویدÇ ÑÇÏ ¡ äÇبن کثیر ¡ Ïمشق . 201
202  .www.webteb.com/articlies/10318 
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 Ñمانسی بسیاæÑ Êکلما ÌÇæÏÒÇ ÒÇ بعد æ  ÌÇæÏÒÇ ÒÇ ما قبلÇ باشد ÑینطوÇ ستÇ ممکن
Èلبخند شرین ¡ معاملۀ خو ÌÇæÏÒÇ ÒÇ بعد .Ïهد بوÇبه خوشی  مفید نخو äÏشریک بو æ

سعاÇÑ ÊÏ تقویت می کند. äÒ بیک کلمۀ خوæ È شرین برÇبر به Ïنیا خوشحاá می  æ غم
 æÇ ÑÏ æقاÊ مناسب بزباä بیاÏÑæ.  ر Ðکی باید کلماÒ Êیبا ÇÑ خلقæ Ï شوهشو

äÒ می گوید: بگوبرÇیم :  ترæÏ Çست ãÑÇÏ ¡ تا سعاÏتم بیشتر شوÏ. شوهر عزیزÇ ãین کلمه 
( æÏست ãÑÇÏ ) بسیاÑ برÇیم با Ç ÔÒÑÇست æ تو به گفتن Ò äÂحمت نمی بینی لیکن من 

 æÏ ÒÇ ین جملهÇ . ãمی شو áخوشحا ãتو بشنو äباÒ ÒÇ همÇمیخو Ïکلمه تشکیل می شو
æ (æÏست ãÑÇÏ ) بهترین جمله Çست که هر Ï ÑÏ äÒنیا تا با سعاÊÏ ترین Ï äÒنیا باشم 

 Êشوهر با کلما æ äÒ محبت بینæ عشق .ÏÑÇÏ Ïشوهر خو äباÒ ÒÇ ÇنرÂ äشنید ìæÒÑÂ
وæ ÊÏ شرین عمیقتر æ با جمالÒ Êشت مکدÑ می شوÏ. کلمۀ شرین æ خوÏ Èلیل م

. ãÑÇÏ (ãÑÇÏ ستæÏ Çتر )ÏÒمی سا ÊÏبا سعا ÇÑ äÒ بهترین کلمه که æ ستÇ حمتÑ203    

 Ñساختا ìÇسیله  برæ ÏÇÒÂ مناقشۀ æ قتÇحت ¡ صدÇستی ¡ صرæÏ ¡ محبت ¡ عشق
Òندگی با سعاÇ ÊÏست . Òندگی æÒجیت مانند گل Çست که Çنساä میتوÇند ÂنرÇ به هر 

 äÒ ینÇ æهد شکل میدهدÇیا شکل که بخو æ ÊÏنند سعاÇشوهر هستند که  می تو æ
 ìÇبر äناÒ .کنند ÈنتخاÇ ندگیÒ ÑÏ ÇÑ Êæشقا Êæمتفا Êنظریا ÊÏبه سعا äسیدÑ 

 : ðند مثالÑÇÏ 

خانم ..... که  بیست ساÔÇ ÌæÏÒÇ ÒÇ á سپرì شدå می گوید: سعاæÒ ÊÏجیت تکمیل 
æ Ê حقوÞ نمی شوÏ مگر به æÏستی æ محبت بین æ äÒ شوهر . æ äÒ شوهر خوÇهشا

 یکدیگر ÇÑ بدÇنند ÑÏ æ مقابل یکدیگر ÇحترÇÏ ãÇشته باشندتا با سعاÊÏ باشند.

 ÑÏ مهمترین چیز ãÇحترÇ :می گوید åشد ìسپر ÔÇ ÌÇæÏÒÇ ÒÇ áسا åÏخانم ...... که پانز
Òندگی æÒجیت Çست Ç æحترæÏ ãÇستی æمحبت ÇÑ بین æ äÒ شوهر بوجوÏ می ÏÑæÂ . به 

ÇحترãÇ کندمحبت æÏ æستی æ سعاÊÏ  برìÇ شوهرäÒ æ äÒ  برìÇ هر ÇندåÒÇ که شوهر 
 بیشتر می شوÇ æ ÏحترãÇ نسبت به محبت مقدمتر Çست.

 åÑکتوÏ » äسی » تغرید سماÑبر æ تحقیق ÒÇ بعد ãÇحترÇ æ محبت æ عشق ÏÑمو ÑÏ
 ãتما ÒÇ جیتæÒ بطۀÇÑ æ ندگیÒ باین نتیجه میرسد که äناÒ ÊبطنظریاÇæÑ  نسانیÇ
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 ìکه همه کتابها Ïمیشو åیدÏ Ïقت شوÏ سمانیÂ گر به کتابهاÇ . ستÇ Êæیگر متفاÏ
 ìهمفکر æ تفاهم æ محبت æ ÊÏمو æ منیتÇ با åÇهمر æ Óمقد ÇÑ جیتæÒ بطهÇÑ سمانیÂ

 ãÇحترÇ .جسم تعریف می کنند æ ÍæÑ حتÇÑ æ¡ Ñبا  شعو åÇگر همرÇ عشق æ عاطفه
 æ Êبا بکلما äÏلمس کر æ ختنÇندÇ متین تر می محبت باشد ا نظر.Ïشو  äÒ بین ãÇحترÇ

 ÑÏ نسانیتÇ äباÒ ãÇحترÇ ãسالÇ فرهنگ ÑÏ æ جیت باشدæÒ ندگیÒ ÒغاÂ ÒÇ شوهر باید æ
غریزìÇ å فطرÇ ìست که با Çنساä تولد ¡بین ÇفرÏÇ جامعه Çست . æÏستی æ محبت æ حب 

.Ïمیشو 

نۀ شوهر Çنتقاá می مرÏ باید حساÓ کند که همسرÔ خانوìÇ åÏÇ خوÇÑ Ï ترæ ß به خا
ÇÏ ßÑÏشته نب شوهر بیشتر ضرÏÑÇÏ ÊÑæ. شوهرنماید لذÇ به Çحترæ ãÇ محبت ÒÇ جا

باشد که ÇحترÑ æ ãÇفتاÑ مؤÏبانه کلید سعاÇ ÊÏست . ÇحترÇ æ ãÇخالÞ هنرÑÏ ì بین هنر 
 æ شتÒ ÞخالÇ . ÏÑÇÏ فرهنگ سلیم æ تعلیم æ به تربیت ØتباÑÇ æ ستÇ یباÒ ìها

  204وهر سعاæ ÊÏ خوشبختی ÇÑ صدمه می Òند.ش åعصبانیت بی جا

 æ ثابت نیست æ مطلق ÊÑحب بصو æ جیت عشقæÒ Êحیا ÑÏ æ ãعمو Ñندگی بطوÒ ÑÏ
ÇحتیاÌ به تجدید ÏÑÇÏ. جهت حفظ ÇÏÇ æمۀ سعاæÒ ÊÏجیت æ äÒ مرÏ کوشش æ سعی 
 ÊمکانیاÇ æ ÊÑقد äÒ .تجدید نمایند äندگی شاÒ ÑÏ همیشه ÇÑ حب æ نمایند تا عشق

نسبت به مرÑÏ Ï تجدید عشق Ç æ ÏÑÇÏسلحه äÒ قویتر Ï ÒÇفاÚ مرÇ Ïست . شوهر  بیشتر
کشف کند که ÒÇ کدÔæÑ æ åÇÑ ãÇ می توÇند عشق æ محبت خوÇÑ Ï به نمایش نیز باید 

 Ñحضو ÑÏ äÒ ãمقا ÒÇ ãÇحترÇ ¡ áمنز ìها Ñکا ÑÏ ßÇشترÇ ¡ عمل جنسی مناسب ¡ÏÑÇبگذ
تصاÇæÑ æ ìÏبط Çجتماعی ¡ عدÐ ãکر عیوÇ Èقاæ ÈÑ مهماناä ¡ مشوÑÏ åÑ مسائل Çق

 æ محبت æ تجدید عشق æ حفظ ìÇبر Èسائل خوæ Úمجمو ÑÏ ãÏمر Ñحضو ÑÏ äÒ ÑÏ
  205سعاÇ ÊÏست .Ñسیدä به کماá  نهایت 

 صحت جنسی :
سعاÒ ÊÏیاÑÏ Ï جوÇمع شرقی موÏ ÏÑقت æ بحث نیست ÑÏ  اصحت جنسی ÇÑ ÑÏبطه ب

äÒ ìÇصحت جنسی بر æ صحت  حالیکه مسائل جنسی æ ÏÑÇÏ åÏلعاÇ Þهمیت فوÃ Ïمر æ
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ی انجنسی Òندگی ÇÑ با سعاÊÏ می ساÒÇ æ ÏÒ نظر عاطفی æ شعوÑ نفسانی æ لذÊ جسم
 مسائل جنسی ÑÇ ÑÏتباØ به سعاæÒ ÊÏجیت قابل Ç ÔÒÑÇست.

Ñسیدä به حیاÊ جنسی صحیح æ با سعاÊÏ کاÑ ساåÏ نیست æ فوðÇÑ بدست نمی Âید. 
 ÑÏ . ÏÑÇÏ ÊÑæبه تفکر ضر ÊÏسعا æ عالی عاطفه ÌÑÇبه مد äسیدÑ æ عمل جنسی
 ÏÑمو ÑÏ شوهرæ äÒ حتی بین äÏÒ Ýحر äفغانستاÇ شرقی مانند åجامعۀ عقب ماند

ÑÇ æتباäÂ Ø با سعاÊÏ  صحت جنسی عیب æ بی حیائی Çست ÑÏ حالیکه صحت جنسی
 .خانوÇ ÒÇ åÏÇموÑ مهم Ò ÑÏندگی æÒجیت Çست 

 ÑÏ ست کهÇ ساختن جسد ãÇÑÂ Ýجنسی به هد Øهستند که نشا Ñæبا æ åعدۀ باین عقید
نتیجه جماÚ حاصل می شوÏ ¡ ممکن Çست Çین فریضه برìÇ مرäÇÏ تا ÇندÒÇۀ صحیح 

 åپیچید ìÑقد äناÒ ما نسبت بهÇتر باشدÇبر ðست خصوصاÇ ÇÑ نانیکه سن چهلÒ ì
 Ïنز Úجما æ جنسی Êشهو áسا æ ین سنÇ ÑÏ .باشند åسیدÑ Óبه مرحلۀ یأ æ åÏکر Òæتجا
 äÒ æ ستÇ نی شوهرÇشهو åغریز äÏکر Ôخامو æ ضی ساختنÇÑ ìÇبر äناÒ کثرÇ
 æ شوهر محبت ìÇنمی کند بر ÓحساÇ ÇÑ جنسی Êکه لذ Óسن یأ ÑÏ هد حتیÇمیخو

 عالقۀ خوÇÑ Ï نشاä بدهد.

کن ÇÑÂ äÒمش ÇÑ æحت ÑÏ ÇÑ مسائل جنسی ÇحساÓ نکند Çما باید ßÑÏ کند که مم
شوهر مشکل ÇÑ æÇ بدÇ äæینکه خوÇ ÔÏظهاÑ کند ßÑÏ نمی کندÇ æین æظیفۀ Ç äÒست 
 ÇÑ حتÇÑ æ ÊÏسعا ÏÑین موÇ ÑÏ مناقشه æ ÏÑÇبگذ äمیا ÑÏ با شوهر ÇÑ Ïتا مشکل خو

.ÏÒشوهر بیشتر می سا æ äÒ بین 

نزÏیکی عاطفی بین æ äÒ شوهر Ãهمیت بیشتر ÇÑ نسبت به عمل جنسی ÒÇ نظر علمی¡ 
ÏÑÇÏ . نزÏیکی عاطفی شامل ضرÊÑæ هاì  نفسانی æÑ æحی æ جسمانی  Çست نه تنها 
ÇشباÚ  غریزå جنسی ÏæÒ گذÇ .Ñگر مشکالÊ جنسی بدÑجۀ باشد که سعاæ ÊÏ عاطفه 

ص مشوåÑ کنندæ مشکل ÇÑ متضرÑ ساÇ ÑÏ ÏÒین حالت باید æ äÒ شوهر با ÇÏکتر متخص
. عدã توجه به صحت جنسی æ بی تفاæتی شوهر خصوصاÇ ÑÏ ðین شانرÇ ÇظهاÑ نمایند

 Êلذ Ýیا یک طر æ Ýطر æÏ یا هر æ ÏÒمی سا ÏیاÒ شوهرæ äÒ بین ÇÑ مسأله مسافه
 سعاÒ ÊÏندگی مشترÇ ÇÑ ßحساÓ نمی کند.
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 زندگی جنسی معلولین :
رÇ ãæندæ نظر به شرÇیط محیطی معلوÑÏ á جوÇمع شرقی معلولین ÒÇ صحت جنسی مح

حق ندÑÏ ÏÑÇمسائل جنسی Ç æحتیاÇÏ Ìشتن به Ç äÂظهاÑ نظر نماید ÒÇ æ جانب Ïیگر 
Çین  حساÓ به مسائل جنسی ندÑÇند ¡ معلوáیا مرäÒ Ï  جامعه باین نظر æ فکر Çست که 

 ÑتباØباشند ÒیرÇÇ Çین موضوÚ مهم متوجه  . جامعه æ خانوåÏÇ یک نظر غیر علمی Çست 
 به سعاæÒ ÊÏجیت ÏÑÇÏ. مستقیم

 ÑÏ یسمبر  15بی بی سیÏ2017  æ تحقیق äÇیرÇÑÏ جنسی معلولین Êمشکال ÏÑمو ÑÏ
 بخدمت خوÇنندگاä عزیز قسمتی Çæ äÂ ÒÇین ÇÑپوÑ بزباä عربی Çست  .به نشر سپرÏ رÂÇن

 Úهمیت موضوÇ ترجمه نظر به Ïمی شو  æ جیتæÒ ندگیÒ ینکه بینÇ با توجه به
Çست خانوÇ äفغانستاÇ æ äÇیرÇ بین جامعۀ ÏیاÒ فقÇگی توÏ. 

(ðیضاÃ لجنسیةÇ حتیاجاتهنÇ لهنÇ لخاصةÇ ÊالحتیاجاÇ ÊÇæÐ ÁلنساÇ) 

Òنانیکه ÇحتیاجاÊ خاÑÇÏ Õند( معلوá هستند) ÇحتیاجاÊ جنسی نیز ÑÇÏندبه 
ÑÇÏند عباÏ ÊÑیگر Òنانیکه مریض Çند æ برÒ ìÇندگی خصوصی شاÇ äحتیاÌ به کمک 

 ترتیب Çحتیاæ Ì ضرÊÑæ به مسائل جنسی نیز ÑÇÏند. به همین

äملیو åÏ ÒÇ ترÏیاÒ äÇیرÇ ÑÏ äÒ  به کمک ÊÑæند یعنی ضرÑÇÏ Õخا ÊحتیاجاÇ
میباشند¡ Çین گرÑÏ åæجامعۀ محافظه کاÑÏ Ñ موÏÑ مسائل جنسی بحث کرåÏ نمی 

 جمله ÇموÑ محرماÇ Êست. ÑÏتوÇنند ÒیرÇ مسائل جنسی 

 ئوÒ äناÑÏ ä بی بی سی ÑÏ شرÑæÏ Þ می نویسد:فیرÇناکا Ãمیدì نویسندå ش

Ç ÑÏین موÏÑ میترÇ فرÇÒÇندÇ که چهل æ یک ساá عمر ÒÇ æ ÏÑÇÏ جملۀ Òناä محتاÇ Ìست 
 ÑÏ æ قریۀ کوچک ÑÏ شماÇ áیرÒ äÇندگی ÏÑÇÏتجربه خوÇ ÇÑ ÏینطوÑ بیاä می کند:

 æ هستم äÒ یک ãÇ هستم لیکن با معلولیت áمی گوید: معلو ÇندÇÒÇیگر فرÏ äناÒ مانند
Çکثر Òناä معلوÇÑ  áحتیاجاÇ æ ãÑÇÏ Êما ضرÊÑæ ها Ç æحتیاجاæ Ê عاطفه æ شعو

خصوصاð ضرÊÑæ عاطفی æ جنسی شاä موÏÑ تهاجم جامعه قرÑÇ می گیرÇæÇ .Ïضافه 
نسبت به سائر Òناä  اä معلوáمیکندæ می گوید: ÑÏ بسا æÇقاÊ شعوæ Ñ طاقت جنسی  Òن

یزå جنسی نزÏ معلولین äÒ نتائج بسیاÑ خرÈÇ کنندÇÑ å بیشتر Çست æ عدÇ ãشباÚ غر
.ÏÑÇÏ  
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Çین ÇÑپوÑ تکاÏ äهندÇ åست Ç ÑÏ æفغانستاä هزÑÇ ها مرÑÏ äÒ æ Ï نتیجۀ جنگهاì طویل 
 æ ÊÑæضر ÏÑمو ÑÏ äفغانستاÇ متأسفانه جامعه شرقی æ ندÇ åشد áمعلو ÊلمدÇ

ä گنگ æ کر æ فاقد چشم ÇحتیاجاÊ جنسی Çین گرåæ توÇجه Ï æقت ندÇ ÑÏ .ÏÑÇفغانستا
 ìÇبر Õۀ مخصوÑÇÏÇ سیاسی ãنظا æ لتæÏ ÑÏ æ می شوند ãæمسائل جنسی محر ÒÇ
 æ سالمیÇ äشئو ÊÑÇÒæ ìبرنامه ها ÑÏ æ ÏÑÇند Ïجوæ نسانیÇ ین معضله مهمÇ Ìعال
Çجتماعی ÑÏ æ برنامه هاì تعلیمی پوهنتونها مشکل جنسی معلولین بحث æ مناقشه 

Çست بعد ÒÇ مطالعه æ نشر Çین تحقیق Ç ÑÏین موÏÑ بحث Âغاæ  Ò تحقیق نمی شوÇ æÏمید
 ÇÑ Ïجتماعی خوÇ æ خالقیÇ ìلت مسئولیت هاæÏ æÏنیز جستجو شو äÂ Ìعال åÇÑ æ

 ÁÇÏÇ æ ßÑÏ کند.

 سعادت زوجیت : برایعالمات خطر 
 Êند متوجه عالماÇ åÏکر ÒغاÂ جیتæÒ ندگیÒ به åÒنانکه تاÇجو ðشوهر خصوصا æ äÒ

 æخطر باشند Ïمی شو ÊÏسعا äÇیافتند که سبب فقدÑÏ ندگیÒ ÑÏ ÇÑ ìÇ گر عالمهÇ
 فوðÇÑ به عالÇ äÂ ÌقدãÇ نمایندتا ÑÏ مرÒ Ñæماä بزÑگ نشوÇÑÂ æ Ïمش ÇÑ صدمه نزند.

:ÒÇ ستÇ ÊÑعبا ÏÒسا Ñمتضر ÇÑ åÏÇخانو ÊÏست سعاÇ که ممکن Êمهمرین عالما 

æ قصه æ سکوæ Ê خاموشی: سکوæ Ê خاموشی æ عدÏ ãیالوگ æ مناقشه  .1
 æ ندگیÒ ÑموÇ ÑÏ مناقشه ãست. عدÇ شوهر عالمه خطر æ äÒ بین äÏÒ Ýحر
 æ äÒ نباید ÇÑ شب æ ÒæÑ äجریا ÑÏ مخالف æ فقÇنظر مو áÏتبا ãعد æ åÑمشو
شوهر مسأله ساæ åÏ عاìÏ تصوÑ کنندæ کوشش نمایند تا سکوæ  Ê خاموشی 

Ýیا یکطر æ Ýطر æÏ هر æبخشند äپایا åمرÒæÑ ندگیÒ ÑÏ ÇÑ  به گفتگو ÒغاÂ
Ï æیالوß نمایدÑÏ æ موÒ ÏÑندگی مناقشه صوÊÑ گیرÏ تا پل ÇæÑبط قطع 

.Ïنشو 

ملل æخستگی: عدã لذÊ برÒ ÑÏ äÏندگی æÒجیت æ حساÓ مسرæ Ê خوشی  .2
ìÇ خطر Çست .  نکرÒÇ äÏ حضوÑ یکدیگربه Ïلیل خستگی æ ماللت عالمه

Ï æلچسپ æ äÒ ÇÑ شوهر کوشش نمایند موضوعاÊ جدید  برÑ ìÇفع Çین خطر
ید پیدÇکنند. ÇÏشتن æÏستاä برìÇ بحث ÂماåÏ ساÒند æÏ æستاä جد

موضوعاÊ جدید ÇÑ برìÇ بحث ÂماåÏ می ساÑÏ ÏÒ حالیکه æÏستاä جدید
 æ همیشه به گذشته فکر می کنند åÏÇخانو ìعضاÇ ðخصوصا æ قدیم

ملل æ موضوعاÊ کهنه æ گذشته ÇÑ یاÏ می نمایند. ÑÇتباØ با æÏستاä جدید 
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گی ÇÑ تا ÇندÒÇۀ ÒیاÒÇ Ï میاä بر میدæ ÏÑÇ تجربه ÂنرÇ به ÇثباÑ Êسانیدæ å خست
äÒ با جماæ äÒ  æ á شوهر Çین تجربه جدید Ò ÑÏ ÇÑندگی شاÇ äمتحاä کنند.

Ðکاæ Êæ جذÇبیت که خدæÇند برÇیش عطاÁ نموåÏ قدÊÑ بیشتر ÇÑ نسبت به 
.ÏÑÇÏ ماللت æ گیÏفسرÇ فعÑ ÑÏ Ï206مر 

Çگر æ äÒ شوهر معتقد به طالع خرæ ÈÇ چانس بد  چانس خرæ ÈÇ طالع بد: .3
 ÈÇشتن به طالع خرÇÏ ÏعتقاÇ .ستÇ عالمه خطر ÏعتقاÇ ینÇ شک äæشدندبد
æ چانس بد سعاÇÑ ÊÏ به شقاÊæ می Ñساند. æ äÒ شوهر کوشش نمایند تا 
ÇعتماÏ به نفس ÇÏشته باشندæ برìÇ بلند برäÏ معنویاÊ به حقیقت Òندگی فکر 

 نمایند. برäÏÑæÂ ìÇ طالع خوÒÇ æ ÑìÑÇÏ Ï جاæ æÏ توما

 قوæ ì مستحکم بین æ äÒ شوهر عالمۀÇÑبطۀ قوì بین æ äÒ شوهر: عدÇÑ ãبطۀ  .4
خطر Çست. Ò ÑÏندگی æÒجیت قسمیکه گفته شد ÇÑبطه ìÇ قوæ ì مستحکم 

åÇÑ æ سایلæ ìقو ìÇ بطهÇÑ ÏیجاÇ ìÇست . برÇ ÊÏسعا ÓساÇ æ ÈÇتهد ìها 
عالæ äÂ Ìعدã تصمیم گیرåÇÑ  ìالæ Ê مختلف موجوÇ Ïست مثل ßÑÏ مشک

 مستقالنه .

5.  ÏÒجه می ساÇمو Êبه مشکال ÇÑ ندگیÒ äطمیناÇ ãعد æ شک : äطمیناÇ äÇفقد
 ÒÇ ستÇ جیتæÒ ندگیÒ ÑÏ منیت که عناصر مهمÇ æ مشÇÑÂ äطمیناÇ ãعد ÑÏ æ

 æ شک äطمیناÇ ãعد .Ïشته می شوÇÏشوهر خلق بین بر æ äÒ بین ÇÑ ظن Áسو
میدÇشته باشد. عدÇ ãعتماæ Ï  به äÒ سوÁ ظن وهر æ شوهرمیکندäÒ æ به ش

ÇطمیناÒ äنگ خطر بسیاÑ خطرناß برÇÏÇ ìÇمۀ Òندگی مشترß همرåÇ با 
 Êæیا به شقا æ Þیا به طال ðعموما æ ستÇ ÊÏ207می یابد.خاتمه سعا      

 نقش زن در آوردن سعادت:
äÒ  ÔÒÑÇ با Ñنقش بسیا æ ستÇ ÊÏکلید سعا åندÒÑÇ æ با ìÇ åÏÇخانو Ñساختا ÑÏ ÇÑ

سعاÏÑÇÏ ÊÏ . خدæÇند ÇÑ äÒ با قلب مهرباæ ä چهرå بشاÒ æ Ôباä شرین که قدÊÑ توجه 
 Ïبخو ÇÑ äÇیگرÏجلب می کند åÏست خلق نموÇ. ند شÇعاقل میتو æ نشÇÏ با äÒ وهر

ÇÏ äÒنشمندæ äÇ فهمیدæ å هوشیاæ Ñ عاشق خوÏ ساÒ   .ÏÒشت æ نا مهرباÇæ ÇÑ äبسته

                                                      
206  .www.tahirah.com . ãإلسالÇ جیة فیæلزÇ ÉلحیاÇ 
207  .fashion.azyya.com/56599/html 

http://www.tahirah.com/
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 ÊÑشته باشند قدÇمید Óتر æ Ýلت خوæÏ ÑÏ ÔÏجوæ ÒÇ که همه ÇÑ ìÏتا مر ÏÑÇÏ ÇنرÂ
. ÏÒسا Ïخو ÊهشاÇتابع خو 

 ÊÏسعا ìÇبر ÇÑ علمی ÔæÑ æ جستجو ÇÑ ندگیÒ ÊÏسعا ÑÇسرÇ ست تاÇ ãÒال äÒ
  äسیدÑ سیلۀæ تیÇÐ æ طبیعی ÊÑهستند که بصو äناÒ بعض . ÏÒگی بیآموÏÇبه خانو

ÊÏسعا Ñæضر æ نندÇÏ می ÇÑÑÇبه کسب تعلیم ند Êند  ÊÑæما عدۀ هم هستند که ضرÇ
 æ Áبنا ÑÏ ÇÑ گÑخانه مسئولیت بز äÒ .شته باشندÇبه تجربه مید ÌحتیاÇ æ به تعلیم
 ÐستاÇ حلمی áجالÅ åÑکتوÏ . ستÇ حمتÑ æ ÊÏمو äÂ ÓساÇ که ÏÑÇÏ ۀÏÇتأسیس خانو

اÌæÏÒÇ åÒ نموåÏ علوÇ ãجتماعیاÊ نصائح با ÇÑ ÔÒÑÇ برÏ ìÇختر خانم هاì جوäÇ که ت
 ÊÏۀ با سعاÏÇتأسیس خانو æ Áبنا ÑÏ صحیح ÈنتخاÇ :می نویسد æ ند تقدیم میکندÇ
ÔÒÑÇ مهم ÏÑÇÏ¡ برÏ ìÇختر Çæجب Çست تا شوهر مناسب ÒÇ ÇÑ ناحیۀ Ïینی ¡ Çخالقی ¡ 
 ÇÑ حمل مسئولیت äÇتو æ ÊÑکندتا قد ÈنتخاÇ ìÏقتصاÇ æ جتماعیÇ ¡ فرهنگی

 ÇÏشته باشد.

ÇæÏÒÇ ÒÇ می قبل ìæپیر äÂ ÒÇ äÇکه جو ìجهاÇæÑ æ سمÑ ¡ ست طبیعتÇ ãÒال Ì
بعد ÌÇæÏÒÇ ÒÇ مشکل Çست .  یکندÇÏنست ÒیرÇ تغییر Ç ÔæÑخالقی æ طبیعت Çنسان

ÏکتوÅ ÑجالÏ  áخترÇÑ äÇ نصیحت می کند تا قبل Ñ ÒÇفتن به خانه ìÇ شوهر تنظیم خانه 
Òبیامو ÇÑ پز æ پخت æد . ن ÑÏ Êæسخا æ ÏیاÒ ÊهشاÇخو æ طاقت ÒÇ ترÏیاÒ که ÝÑمصا

.ÏÒمتأثر می سا ÇÑ ÊÏشوهر باشد سعا äÇتو 

 ÌÇæÏÒÇ به ãÇقدÇ که ìخترÏ می گوید: هر ÊعوÏ ÏستاÇ ìلبرÇ لمنعمÇمحمد عبد ÑکتوÏ
ÒیرÇ Çین Âیۀ مباÑکه Òندگی ÇÑ معانی سوÑۀ ÇلرÇÑ ãæ بدÇند  21میکند بایدمعنی Âیت 

æ äÒ شوهر یعنی سعاÇ ÊÏست Ç æین  میدهد æ خطاÂ Èیۀ مباÑکه موÑ æ ÊÏحمت بین
ÑÇیوÏ Ñخل چهاÇÏ ÑÏ ÇÑ شفقت æ ÊÏمو æ حمتÑ ست کهÇ äÒì  تحقق áمی  منز æبخشد

ÊÏبا سعا ÇÑ ندگیÒ  می .ÏÒسا 

ÑکتوÏå می گوید ÊÏالæ æ نفسانی ÖÇمرÇ متخصص ÑنوÇ که میرفت  ÒÇ قبل äÇخترÏ
افه می کند که ÏخترäÇ تفکر به ÌÇæÏÒÇ معلوماÇ ÊبتدÇئی به حفظ صحت ÑÇÏند. Ç æÇض

 قبل ÌÇæÏÒÇ ÒÇ کتاÈ هاì علمی که ÑÏ موäÏÑæÂ æ  ÌÇæÏÒÇ ÏÑ طفل Çست مطالعه نمایند
 ÒÇ به نظافت بعد äناÒ شته باشند. توجهÇÏ جیتæÒ ندگیÒ ÏÑمو ÑÏ علمی Êتا معلوما
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 ãکه بنا ÈلتهاÇ که ممکن سبب äناÒ مریضی» Infiction Hony Mool «  می Ïیا Ïشو
 Ç.208ست ÑÏ æ صوÊÑ مشکالÊ صحی باید با ÇÏکتر متخصص مشوåÑ کندبسیاÑ مهم 

 ÊÏبه سعا ØتباÑÇ یگر کهÏ مهم Øبه نقا ÇÑ äناÒ توجه Êین معلوماÇ تقدیم ÒÇ بعد
 ÏÑÇÏ جیتæÒمیباشد äÒ ظایفæ ÒÇ æ: یمÒمی سا Ýمعطو 

ÑÏ حضوÑ شوهر به لباسهاì قشنگ æ æ  مقاã شوهر ÇÑ به نظر بلند ÇÏشتن .1
æ áیش مقبوÇÑÂ  منظم æ ßپا ìحاضر  مو هاäشد . 

äÒ کوشش کند صبح ÇÑ با گفتاÑ شرین æ لباä  ¡صبح ÂغاÒ Òندگی جدید Çست  .2
خندÇ äÇفتتاÍ کند. ÂماåÏ کرäÏ سفرìÇ å قشنگ برìÇ تناÇ áæفطاæ ÑÏ ¡Ñقت 

 áمنز ÒÇ شوهر äشد ÌÑخا æ گفتن æ ستانهæÏ حافظی Çخد æ با محبت äبوسید
ÑÏ ÇÑ قلب شوهر می æ ÏÑæÂ نباید ÏخترäÇ جوäÇ  سعاÊÏ»  به ÇنتظاÏ Ñیدنت « 

Çین Çمر ÇÑ ناÏیدå بگیرند. ÑÏ عصر حاضر Ï æست یافتن به تکنالوجی جدید 
عباÊÑ مقبوá نثاÑ شوهر نماید æ همینکه شوهر به Ïفتر  هبهتر Çست Ç äÒیمل ب

کاÑ میرسد æÇ æلین نامه ìÇ عاشقانه ÒÇ ÇÑ طرÝ همسر خوÏ می خوÇند تا 
 نزá بیاæÇ Ï می باشد.Ñسیدä به م

3.  áستقباÇ åÏماÂ ÇÑ Ïخو äÒ ¡ میÇÑنا æ با خستگی Ñکا ÒÇ گشت شوهرÒبا ÑÏ
 نماید æ با لباä خندæ äÇ کلماÒ Êیبا æÇ ÒÇ پذیرÇئی کند.

4. .Ïحت شوÇÑ ینکه شوهرÇ تا  ÏالæÇ Êمشکال æ áمنز Ñکا ÒÇ شکایت ãعد 

جه ندÑÇند . بعض Òناä بعد ÒÇ سپرì شدä مدÌÇæÏÒÇ  Ê به نظافت منزá تو .5
 æ ÏÑÇÏ جیتæÒ ÊÏمستقیم به سعا ØتباÑÇ پاکی خانه æ áتوجه به نظافت منز

 .Çست مسافرخانه Âمدåبه نباید شوهر حساÓ کند که 
عدã توجه ÇÏشتن به ÇموÑ کوچک که Ò ÔÒÑÇیاÒ ÑÏ Ïندگی ندÏÑÇ مثالÇ ðگر  .6

æÏ äیدÏ باشد که به åÏÇÏ åعدæ یا æ ÏÏشوهر بوقت معین به خانه بر نگر äستا
 ÒÇ ین همهÇ ¡ÏÑæبیآ Ïبا خو ÇÑ خانه ÊیاÑæکند ضر ÔموÇیا فر æ ندæÑ می
 æ Ïگیر ÊÑمناقشه صو æ لهÏمجا äÂ ÏÑمو ÑÏ ست که نبایدÇ ìÑموÇ جمله

.Ïشوهر پذیرفته شو ÊÑ209معذ 

                                                      
208  ¡ ÉلسعیدÇ جیةæلزÇ ÑÇسرÃ .www.alukah.net/social/0/305/ 
209  .www.alaraby.co.uk/portal . سیدتی Êمنتدیا 

http://www.alaraby.co.uk/portal
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 در حفظ سعادت : نقش مرد
شوهر نقش مهم ÑÏ ÇÑ حفظ Ç æیجاÏ سعاæÒ ÊÏجیت ÒÇ æ ÏÑÇÏ مسئولیت هاÇ ìخالقی 

 æ ÒÇ قبل äÇÏست . مرÇ åÏÇخانو ìÇبر ÊÏبا سعا æ ãÇÑÂ Áساختن فضا åÏماÂ æÇ گیÏÇخانو
  ÞæÐæ به عالقه Øکه مربو ìکتابها æ نمایند ßÇشترÇ گیÏÇخانو Ñسمینا ÑÏ ÌÇæÏÒÇ
 ÊÏسعا ÏیجاÇ æ حفظ ÑÏ ÇÑ äÇیل شوهرÐ Êست مطالعه نمایند. موضوعاÇ äناÒ

 æÒجیت کمک می کند:

یت Ç ÇÑحترÇÏ ãÇشته باشد Ç æیماÇÏ äشته باشدکه شوهر قدسیت ÇÑبطۀ æÒج .1
.ÏÑÇÏ قدسیت ìسنت نبو æ کریم äÂجیت به حکم قرæÒ 

2.  ÑفتاÑ äÒ با äÂ Óباسا æ مطالعه کند ÇÑ äÒ بیولوژیکی æ شوهر طبیعت فزیکی
 نماید.

شوهر نباید ÑÇ ÒÇتباØ گذشته ÔÇ با ÒناÏ äیگر پرåÏ برÒ ÏÑÇÏیرÇ Çین عمل  .3
 .می شوÔ Ïسبب Ñنجش همسر

 با تماã مشکالÒ Êندگی ÑÏ مقابل همسر خوشحاá باشد. .4

غیرÊ بی جا æ شک Ç ÑÏعماäÒ á سبب مشکالÊ گرÏیدå سعاÇÑ ÊÏ صدمه  .5
 می Òند.

 نباید ÑÏ پیامد هر مشکل ÇÑ äÒ مالمت ساخت . .6

äÏÇÏ هدیه ÑÏ مناسباÊ مهم ÇÑبطه محبت æ عاشقانه بین æ äÒ شوهر ÇÑ تقویت  .7
که همسرÔ کدãÇ نوÚ هدیه ÇÑ بیشتر اید بدÇندبمی کند. ÑÏ تهیه هدیه شوهر 

.ÏÑÇÏ ستæÏ 

ÇشترÑÏ ßÇ کاÑ هاì منزæ á مشوÑÏ åÑ تماÇ ãموÑ خانه æ سپرäÏ مسئولیت  .8
 Ï بیشتر میاæ äÒ ä شوهر میشوÏ.هاì مالی برäÒ ìÇ سبب Çعتما

9.  äÏتقدیم کر äÒ به áسته گل مقبوÏ باشد یک äمکاÇ گرÇ áبه منز ÊÏعو ÑÏ
Ò ÊÏسعا æ سبب خوشی.Ïمی شو ä 

10.  ÇÑ äÒ ÔæÑ ینÇ æ  ستÇ مهم Ñبسیا äÒ äÏÇÏ ÚطالÇ ¡Ñفتر کاÏ به äسیدÑ ÒÇ بعد
 æ Õپریشانی خال ÒÇÇÏÑÇÏ شوهر Ïنز ÏیاÒ همیتÃ می کند که Óحسا. 

ÇشترßÇ کرÇ ÑÏ äÏنتخاÈ لباÑ æ Óنگ Çما نه باندÒÇۀ که شخصیت ÇÑ äÒ نفی  .11
.Ïکر 
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12.  äÒ تا äکشید ÑنتظاÇ æ ۀ موترÒÇæÑÏ äÏکر Òبا ìÑموÇ ÒÇ Ïشو áخل منزÇÏ áæÇ
د ÑÏ æ حضوæÏ Ñستاä نلذÊ می بر ند æبه äÂ بسیاÑ عالقه ÑÇÏ اÇäست که Òن

 د.نÇفتخاÑ می کن

 جمالæ Ê کلماÊ که ÒناæÏ äست ÑÇÏند ÒÇ شوهرäÇ شاÇ äستماÚ کنند:

 .äÒت Ð ÒÇکاÔæÑ æ Êæ فکرÇÏ æ ìنش صف •
 می شوÏ. اäسعاÒ ÊÏنخوشحالی æ یاÏ کرÒ äÏیبائی æ جذÈÇ بوäÏ  سبب  •

تو حیاÊ من هستی ¡ تو بهترین æ قشنگ ترین هدیه خدæÇند ÑÏ  ¡ گفتن •
 Òندگی من هستی .

•  ÔÒÇنو æ Òبا نا æ کوچک ãتا به نا ÏÑÇÏ Ôکه باشد خو áسا æ به هر سن äÒ
Ïشو Èشوند. خطا Ïحمد یاÇ ÑÏما ãند بناÑÇند Ôخو äناÒ کثرÇ æ210 

 : برای زن و شوهر مشوره
 ÑÏ طالئی Ìتا ÊÏسعا äÂ ÒÇ ند کهÇÏ می ÇنرÂ ۀ قیمتÏÇخانو æ ستÇ شوهر æ äÒ سر

محرãæ باشد. Ï ÒÇست äÏÇÏ سعاÊÏ مانند Ï ÒÇست äÏÇÏ صحت Çست Ç æنساä قیمت 
.ÏÏگر Áمبتال Öند که به مرÇÏ مانی میÒ ÇÑ صحت  ÏÑÇند Êæبه ثر ÏیاÒ ØتباÑÇ ÊÏسعا

بسیاÑ خانوåÏÇ هاæ ì هستند خانوåÏÇ هاì ثرæتمند که با سعاÊÏ نیستد ÑÏ æ مقابل 
Ç Ïندفقیر موجو ÊÏبا سعا æ قانع Ñمی باشنکه بسیا äÂ حفظ æ ÊÏبه سعا äسیدÑ .د

ÑÇتباØ به عمل مشترæ ß مسئولیت مشترæ ß فهم ßÇÑÏÇ æ علمی Ç æ ÏÑÇÏمید Çست 
 نفاÐ Øیل برÑ ìÇسیدä به سعاÊÏ خانوåÏÇ ها ÇÑ کمک کند:

1. Ç áجما ¡ Êæثر ¡ ÞÒÑ ¡ äÇیگرÏ مقایسه با ãست که تقسیم عدÇ ìÑموÇ جمله Ò
.Ïمی شو åÏÇخانو Êسبب مشکال äÇیگرÏ مقایسه با æ نیست äنساÇ بدست äÂ 

ÒیرÇ Çنساä به  æ äÒ شوهر ÇنتظاÇ Ñشتباæ å خطا ÒÇ ÇÑ یکدیگر ÇÏشته باشند .2
 طبیعت بشرì که ÏÑÇÏ خطا می کند.

3.  Ïæحد ãÇحترÇ ãعد åشتباÇ æ ساحۀ شخصی : مهمترین خطا æ Ïæحد ãÇحترÇ
ÑÇÏ ìندگی شخصی چیز هاÒ ÑÏ ãÇهر کد äÒ æ Ïست . مرÇ د که نمی نشخصی

                                                      
210  .life_21.htmi-married-www.eltnmyaelbshria.com/2015/03/Happy  :Ïشو åیدÏ äهمچنا

 : Ïhttps://drsalihhad.com/dr/items/show/439  andکتوÑ صالÍ عبدÇلکریم ¡

httpx://www.ana7waa.com. 

http://www.eltnmyaelbshria.com/2015/03/Happy-married-life_21.htmi
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د ÏیگرäÇ بدÇنند مثالäÒ ð نمی خوÇهد شوهرÇÑ Ôجع به خوÇهرæ äÇ نخوÇه
د نامه هایی شخصی نæ äÒ کوشش کن هشوهر ننه   .برÔÇ äÇÑÏÇ چیز بدÇند

 ÇÑ ÏیاÒ Êشخصی مشکال ÑموÇ ÑÏ تجسس æ مطالعه نمایند ÇÑ یکدیگر
 Ïبوجو åÇÑ æ ÏÑæÂ ین معضله خلقحل میÇ äÏÑæÂ Ïبوجو æ äطمیناÇ بین طرفین 

 æ جتماعی میباشدÇ ÈÇÏÂ Ýخال ÒÇæÂ ثبت æ تیلفونی Êمکالما äست . شنیدÇ
 ãبنا ãسالÇ فرهنگ ÑÏ » لظنÇ Áسو «.Ïمی شو Ïتجسس یا æ 

عدã مرÇقبت æ عدÑ ãفتن به Ïفتر کاÑ برÇ ìÇطالÚ گرفتن ÇæÑ ÒÇبط Çجتماعی  .4
ìÑکا æ یکدیگر   . 

5.  ßبانکی مشتر Èحسا ¡ ßمشتر ßشتن فیسبوÇÏ  ÇÑ Êقع مشکالÇبسا مو
 æ شخصی Êحسابا ÒÇ یافتÑÏ ìÇلی باین هم جستجو برæ ÏÒکمتر می سا
خوÇندÇ äیمل æ فیسبوæ ß تویتر Ï æیدä تیلفوä شخصی سبب میشوÏ تا  

نهاÇÑÂ äمش Ç æستقرÒÇ ÑÇ بین Ñفته ÒÇ äÒ æ شوهر æ شوهر äÒ ÒÇ مسائل ÇÑ پ
.ÏÑÇند Èقب خوÇعو ÔæÑ ینÇ ÏÒسا  

 حل آن: خانوادگی و راهمشکالت 
 åÏÇخانوæ ستÇ نیا هیچ جامعه ¡ جامعۀ کوچکÏ ÑÏ æ ÝختالÇ äæنیست که بد

æ ستÇ مر طبیعیÇ ندگی یکÒ شریک æÏ بین ÝختالÇ .باشد Êقع  مشکالÇæ عموما
ÑÏ ãÏما مرÇ Ïعاجز می میشو ÊقاæÇ بعض äÂ باشحل åÏÇخانو æ ندÒÇ ðÇکثرÇ کز هاÇمر

Çنجمن هاÇ ìجتماعی ÇÏ æنشمندäÇ مشوåÑ نمی گیرند æمیخوÇهند  Çسالمی ¡
 ÏیاÏÒÇ ÑÏ Êحل مشکال áبد ÑÏ ÔæÑ ینÇ æشته باشندÇÏ äپنها ÇÑ äشا Êمشکال

 مشکالÊ می ÇفزÇید.

æ äÒ مرÑÏ Ï مجموæÇ ÚالãÏÂ Ï هستند Ç æنساä به طبیعت Çنسانی که ÏÑÇÏ یکرÒæ با  
Ôخو æ ÊÏتعالی طبیعت  سعا æ ند سبحانهæÇغمگین میباشد. خد æ خفه ÒæÑ یک æ

 ÑفتاÑ æ Êبه حسن معاشر ÇÑ شوهر æ äÒ بط بینÇæÑ به همین سبب æ ندÇمید ÇÑ äنساÇ
ðجتماعی عموماÇ بطÇæÑ ÑÏ شتÒ ÑفتاÑ æ خشونت ÒÇ æ åÏیت فرموÇبط نیکوهدÇæÑ æ 

Ç åÏگی منع کرÏÇستخانو. 

مشکالÇ ÊقتصاÇ ¡ ìÏجتماعی ¡ فرهنگی æ ختلف ÏÑÇÏ مثل مشکالÇ ÊنوÚÇ م
 æ لتحریمÇ ۀÑسو áæÇ ÊیاÂ .خبر میدهد Êمشکال ÚÇنوÇ ÒÇ کریم äÂقر . åغیر æ مذهبی
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ÇألحزÈÇ حکایت ÒÇ مشکالÇÏ Êخل منزÑ áسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم خبر میدهد. 
ãکرÇ áسوÑ æ Ïبو ìÏقتصاÇ سلمæ هللا علیهÇ هللا صلیÇ áسوÑ ãحر ÑÏ Êسبب مشکال 

 ÝÑمصا äناÒ æشتندÇند Ïۀ خوÏÇخانو ìÇبر ÇÑ ÏیاÒ ÝÑمصا ÊÑسلم قدæ هللا علیهÇ صلی
 äناÒ ìÇبر ÇÑ åÇÑ æÏ ین معضلهÇ حل ìÇند برæÇند. خدÏمطالبه می کر ÊنحضرÂ ÒÇ ÇÑ خانه

خدÑ æ ÇسوæÇ á ¡  یش کرÇÑ :Ïضی بوÇ æ äÏنتخاÑ ÈسوÇ áهللا صلی Çهللا علیه æ سلم پ
  رã صلی Çهللا علیه æ سلم خدÑ æ Çسولش Ç ÇÑنتخاÈ کرÏند.  گرفتن طالÒ . ÞناÑ äسوÇ áک

 äشتند هماÇند Êæتفا äناÒ یگرÏ نسانی باÇ صفت ÑÏ æ ندÏبو äنساÇ مؤمنین ÊمهاÃ
ÇÑ ÊهشاÇندگی خوÒ ÑÏ  ãمعصو äهمچنا æ شتندÇÏ äقت شاæ ÑÏ äناÒ یگرÏ شتند کهÇÏ

نبوÏند. موقف Ç ãÃلمؤمنین بی بی عائشه Ñضی Çهللا عنها بعد ÒÇ نزÂ áæیاÊ سوÑۀ 
 æ Çسلم گفت: من خد æ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ ìÇبر .Ïبو äÒ لتحریم موقف یکÇ

ÒناÏ äیگر تاä خبر ÑسوÇ ÇÑ æÇ áنتخاÈ کرÇ ãÏما خوÇهش می کنم Ç ÒÇنتخاÈ من به 
 äÒ کنندموقف یک ÈنتخاÇ ÇÑ Þطال äناÒ یگرÏ ستÇ ین معنی که ممکنÇ ندهید. به

میباشد. ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æ سلم تبسم کرÏند æ به جوÈÇ بی بی  طوÑهمین
 عائشه گفتند Ñسوá خدÇ نمی توÇند حقیقت ÇÑ کتماä کند.

ه æ سلم با بی بی عائشه Ñضی Çهللا یک مثاÏ áیگرÒ ÒÇندگی ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علی
 .Ïقهر میکر ãکرÇ áسوÑ با ÊقاæÇ بعض æÏنه بوÇÏÒنا æ äÇجو äÒ عنها. بی بی عائشه یک
Ñ ìÒæÑسوÇ áکرã برÇیش گفت: عائشه من میدÇنم که چه æقت خوÔ هستی æ کدæ ãÇقت 

اشی خفه . پرسید ÒÇ کجا می ÇÏنید¿ ÑسوÇ áهللا صلی Çهللا علیه æسلم گفتند: Çگر خوÔ ب
می گوئی قسم برÈ محمد Ç æگر خفه باشی می گوئی قسم برÇ ÈبرÇهیم . گفت : صحیح 

 Ç211ست یا ÑسوÇ áهللا .

مکه æ مدینه تفاÇÏ Êæشت ¡ æäÇ ÑÏ  ÑÏ شوهر اÒäن بین Ò ÔæÑندگی Çجتماعی ÇÑ æبطه
 ìÏÇÒÂ äناÒ مدینه ÑÏ ماÇ Ïنهائی بو æÇ فیصله æ Ïنهی بو æ مرÇ خانه صاحب Ïمکه مر

تر ÇÏشتند æ می توÇنستند برìÇ شوهرäÇ شاä نی بگویند. یک ÒæÑ حضرÊ هاì بیش
عمر Ñضی Çهللا عنه برìÇ همسر خوÇ Ïمر کرæ Ïلی همسر شاä جوÏÇÏ ÈÇ نه خیر Ç æضافه 
کرÏ که Çینجا مکه نیست که شما هر چه بخوÇهید هماä شوæ Ï حتی ÒناÑ äسوÇ áهللا با 

 ÂنحضرÊ خفه می شوند.

                                                      
211  .Islamifo.one 
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فوðÇÑ متوجه Ïختر شاä بی بی حفصه که همسر ÑسوÇ áهللا  حضرÊ عمر Ñضی Çهللا عنه
فوðÇÑ بخانه ÏخترÑ Ôفت ÇÑ æÇ ÒÇ æجع به ÇÑبطه ÔÇ با  æصلی Çهللا علیه æسلم بوÏ شد

ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم پرسید. بی بی حفصه جوìÇ : ÏÇÏ ÈÇ پدÇÑ Ñبطۀ من با 
ا شاã با ÂنحضرÊ حرÝ نزÑ ãÏسوÇ áهللا ÇÑبطه äÒ با شوهرÇ Ôست æ من ÏیرÒÇ Òæ صبح ت

. حضرÊ عمر نزÑ ÏسوÇ áهللا صلی Çهللا علیه æ سلم Ñفت ÒÇ æ تغییر Ò ÔæÑناä حکایت 
 نموÑ æ ÏسوÇ áهللا با تبسم مقبوá که ÇÏشتند بطرÝ عمر Ïیدند.

 áشوهر همیشه بیک حا æ äÒ بطه بینÇÑ ین حکایت باین نتیجه میرسیم کهÇ äÏÑæÂ ÒÇ
 äÒ Òæست یکرÇ ممکن æ نیست æ شوهر خفه باشد Òæیکر æ یا Ýبا هم حر ÒæÑ چند ìÇبر

معنی کدæ  ÊÑæ جدÇئی ÇÑ نمی Ïهد بلکه بعد ÒÇ هر صلح  æ خفه بوÇ  äÏین قهر .نزنند 
.ÏÏستی بیشتر می گرæÏ æ محبت 

 æ åمشاجر ÊقاæÇ بعض æ ستÇ åشد áمر قبوÇ شوهر یک æ äÒ مناقشه بین æ لهÏمجا
ã می شوÑÏ .Ï یک Òماä ممکن Çست مشاجرÇ æ åختالÇ ÑÏ ÝموÒ Ñندگی مفید تما

 ÝختالÇ  با Êشدæ باشد åÇمش  همرÇÑÂ æ به صلح ìÏæما بزÇبرسد  ÒÇ شوهر بعد æ äÒ æ
. Çما Çگر مشاجرÇ æ åختالÝ نمایندÇÑÂمش ÑÏ مسائل Òندگی با هم همکاìÑ بیشتر 

مکن مؤقتی æ سطحی نبوÇÏÇ æ Ïمه یافت خطرäÂ باالÒ ìندگی مشترß بسیاÇ Ñست æ م
به جدÇئی برسد. مشکل Çختالفاæ Ê مشاجرÒ åبانی Ç ÑÏین Çست که محبت æ عشق بین 

Ïنمی گیر Ñیت کاÇÑÏ æ عقل ÒÇ قت غضبæ ÑÏ äنساÇ æشوهر صدمه می بیند æ äÒ  æ
عاطفه æ شعوÑ باالì عقل تسلط می یابد. æ äÒ شوهر æ ÑÏقت غضب ÒÇ کلماÊ مناسب 

ÑæÏ ææ ì  طعنه ÒÇ گفتن åÏستفاÇمو کنندن äÂ ÑÏ æÇ ست بحثÇ ÝختالÇ äکه بین شا ÏÑ
ÇÏنشمندÇ ÑÏ äÇموÑ خانوÏÇگی نقاÐ Øیل ÇÑ  نمایندæ گذشته هاì تلخ ÇÑ یاÏ نکنند.

 برæ äÒ ìÇ شوهر æ ÑÏقت Çختالæ Ý مشاجرå پیشنهاÏ می نمایند:

ÑÏ صوÊÑ بوجوÂ Ïمدä مشکالÇ æ ÊختالÝ نباید ÑÏ گیر شوید æ بهتر Çست  •
 ÒæÑ ìÇبر ÇÑ åفتن مشاجرÑ æ حتÇسترÇ Èمش عصاÇÑÂ ìÇبر æ یدÑÇیگر بگذÏ

Çæگذæ ÑÇ یا بیک æقت  Ïیگر حل مشکالÇÑ Ê به فرÇÏ مناسب Çست æ به بستر 
 شویدæ بعد ÇÑÂ ÒÇمش ÇÑ æحت ÑÏ حل مشکالÊ مشترکاð کاÑ نماید.

•  Ñگفتا ÒÇ مسئولیت áبپذیرند ¡ قبو Çشانر áÇقوÇ æ áفعاÇ طرفین مسئولیت
åمش بیشتر شدÇÑÂ سبب .ÏÏمی گر ÛÇحل مناسب سر åÇÑ æ 
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•  æ Èخو ÊÑعبا ÒÇ åÏستفاÇ æ äÏÇÏ طعنه æ میزÂ توهین Êکلما ÒÇ åÏستفاÇ ãعد
مهربانه æ عدã متهم ساختن یکطرÑÏ Ý قضیه ÑÏ حل مشکالÊ کمک می 

 کند.

æ پیامد یک ÂغاÒ مشاجرæ å مجاÏله Çست æ نباید Â ÑÏغاÒ » لیکن « کلمۀ  •
. گفتن : تو ÑÏ حق  یا حق با تو Çست ÇÑÂ ÑÏمش  Çین کلمه ÇÑ بزباÏÑæÂ äمشکل 

.Ïشو ÑÇسط نباید کلمۀ لیکن تکرæ به حل äسیدÑ ìÇبر æکمک می کند Ñبسیا 

•  åمشاجر æ لهÏقت مجاæ ÑÏ شوهر æ äÒ بطۀÇÑ ندگی بهÒ ÑموÇ ÑÏ ÝختالÇ æ
æÒجیت تفکر کنند¡ تفکر به ÇÑبطۀ æÒجیت برìÇ حل ÇختالفاÊ کمک می کند 

æÒ Óبطۀ مقدÇÑ æ می ßمشتر ìمتوجه مسئولیت ها ÇÑ Ýطر æÏ جیت هر
.ÏÒسا  

 مشکالت دائمی بین زن و شوهر: 
  äناÒ ÒÇ ما عدۀÇ ¡ÏÑÇÏ Ïمش نسبت به مرÇÑÂ æ ÊÏسعا äÏÑæÂ ÑÏ ÇÑ لیهæÇ æ نقش مهم äÒ
تجربۀ شخصی æ مطالعاÑÏ Ê موÒ ÏÑندگی æÒجیت ندÑÇندæ با گفتاæ Ñ حرکاÊ نا 

 ÇÑ مشÇÑÂ قصد äæمطالعمناسب بد ÒÇ ند. بعدÒبیشتر می سا ÇÑ Êمشکال æ  هبرهم  æ
 شوÏ:تقدیم می خوÇهرäÇ  بهبرÑسی مشکالÊ خانوÏÇگی مشوåÑ هاÐ ìیل  

ÇÑبطه با خانوÏÇۀ شوهر: عدÇÏ ãشتن ÇÑبطه قوæ ì خوÈ با خانوÏÇۀ شوهر   .1
 Úین موضوÇ خانه متوجه äÒ .شوهر میباشد æ äÒ بین Êعامل مهم مشکال

ÇÑبطۀ خوÈ با خانوÏÇۀ شوهر ÇÏشته باشد æ ضمناÑÏ ð  بوåÏ کوشش کند تا
مشکالÇÏ Êخلی خانوÏÇۀ شوهر مدÇخله نکند æ بیطرÝ باشدÒیرÇÑ Çبطه بین 

به مرæ Ñæقت حل æ فصل می شوÇ Ïما مدÇخلۀ خانم  وهرخوÇهرæ äÇ برÑÏÇ ش
 برÑÏÇ هر گز فرÇموÔ نمی شوæÏ خانوÏÇۀ شوهر ÑÏ پی Çنتقاã می باشند.

2. åمرÒæÑ Êمشکال  æ äÒ ندگی مسافه بینÒ Êعصر حاضر مشکال ÑÏ : ندگیÒ
 æ حت جسمانیÇÑ ìÇقت کافی برæ شوهر æ äÒ æ ساخته ÏیاÒ ÇÑ áطفاÇ æ شوهر
 ÒغاÂ ÑÏ ðخصوصا äÏبر Êلذ ìÇقت مناسب برæ äÏÇÏ ÕختصاÇ .ندÑÇنی ندÇæÑ

 Òندگی بسیاÑ با Ãهمیت Çست .

æ ÒÇظیفه یک نفر ÇÑ  ÑÏ خانه هاì تماã کاÇÑنجاÇ ãشترÑÏ ßÇ کاÑ منزÇ : áگر  .3
æ  سبب خستگی گرÏیدå مشکالÇÑ Ê باÑæ می ÏÑæÂحساÈ کرÏ  عصر حاضر
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 äÒ گرÇ ðخصوصا Ïالنه تقسیم شوÏعا áمنز Ñست کاÇ ین مشکل بهترÇ حل ìÇبر
 مانند مرÏ خاÒÇ ÌÑ منزá کاÑ میکند.

4.  ÇÑ ئمیÇÏ Êمشکال äیشاÇ ÒÇ نیک áستقباÇ æ شوهر åÏÇخانو äÏنمو ÊعوÏ
 حل میکند.

5.  ìÏقتصاÇ ìمسئولیت ها ãشتن تماÇگذ æ áمنز ÝÑمصا ÑÏ سهم گرفتن ãعد
باالì شوهر به سبب Çینکه نفقه باالì شوهر فرÇ Öست سبب مشکالÇÏ Êئمی 

ÝÑمصا ÑÏ میکند Ñیا کا æ ÏÑÇÏ Êæثر äÒ گرÇ Çلذ ÏÏمی گر  áشرکت  منز
  212تقسیم نماید. با شوهر  æ ÇÑ مصاÝÑ منزÇÏáشته باشد 

مباåÒÑ بین æ äÒ شوهر: Çگر ÇختالÝ عاæ ìÏ بسیط به مباåÒÑ میاæ äÒ ä شوهر  .6
تبدیل شوÏ مشکالÇÏ Êئمی بوجوÏ می Âید Ç ÑÏین حالت هر طرÝ کوشش می 

 åÏÇخانو ãنظا ìتسلط باال æ بیشتر ÊÑشته  نماید تا صاحب قدÇÏ . باشد
ÇÏ Êمقابل مشکال Ýطر äÏتسلیم کر æ ÊÑبه قد äسیدÑ ìÇبر åÒÑمبا ÇÑ ئمی

 æ متقابل ãÇحترÇ æ  قعÇæ مرÇ áین مشکل قبوÇ فعÑ ìÇبر .Ïسبب می شو
 Þحقو ÊعاÇست .یکدیگر  مرÇ 

 یکمسائل فکرæ ì مذهبی : Çگر موضوعاÊ فکرæ ì مذهبی بدÑجۀ برسد که  .7
حساÈ کند مشکالÇÏ Êئمی غیر طرÝ خوÑÏ ÇÑ Ï حق æ طرÏ Ýیگر ÇÑ باطل 
شکل بزÑگ Çحترæ ìÃÑ ãÇ عقائد قابل حل بوجوÏ می Âید. برìÇ حل Çین م

مذهبی میباشد. æ äÒ شوهر برìÇ حل مشکالÇÏ Êئمی با Çæقعیت هاì عینی 
فکر نمایند æ برÂ ìÇیندÑÏ åخشاÒ äندگی تجدید ÑÏ مسائل فکرæ ì مذهبی 
 ÔæÑ æ مطالعه ÇÑ سالمیÇ فکر معاصر ÔæÑ سعی نمایند تا æ کنند áقبو ÇÑ

. ممکن Çست یک نوÚ طرÒ تفکر ÑÏ غیر Çæقعی فکرì خوÇ ÇÑ ÏصالÍ ساÒند
 ÏیجاÇ æ مۀ محبتÇÏÇ ìÇیگر برÏ äماÒ æ عصر ÑÏ æ مفید باشد äماÒ یک

.ÏÒسا Ñمتضر ÇÑ جیتæÒ ÊÏندگی با سعاÒ æمفید نباشد ÊÏ213سعا 

                                                      
212  ¡ ÉÃلمرÇ .almraah.net/f46/ ,and : 2/09/27 www.aljamaa.net/ar/201  æ áلعدÇ جماعة

. äإلحساÇ 
213  .Finding Help ” Britannice.com” “Marrige“ usccb.org ’Difficulties Married Face

When Your Marriage Is in Trouble” foryourmarrige.org” 
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 روش اصالح بین زن و شوهر:
معرفی  ÇÑ قرäÂ کریم برنامه Ç ÔæÑ æصالÍ بین æ äÒ شوهرÒÇ : áæÇ نظر قرäÂ کریم : 

Çگر äÒ به مرحلۀ نشوÒ برسد ÒÇ نظر قرäÂ کریم شوهر ÇجاåÒ توهین æ حقاæÇ ÊÑ  میکند.
 ÇÑ ندÏÑÇ. قرäÂ کریم مرÇحل ÇصالÇ ÇÑ ÍینطوÑ تقسیم میکند:

1.  ÑÏ تهدید. نصیحت äæیبا بدÒ æ شنæÑ Êکلما æ مناسب ÔæÑ نصیحت به
 ÈÑقاÇ ÑحضوÑÏ . ستÇ کریم توهین äÂقر 

خوÇ ÈÇما بشرطیکه ÇطفاÏ æ áیگر  فاصله گرفتن æ äÒ ÒÇ جدÇ کرäÏ بستر .2
 Çعضاì خانوåÏÇ ندÇنند.

 تهدید Ñمزì فزیکی بشرطیکه صدمه به äÒ نرسد. .3

تعیین æÏ حکم Ã ÒÇهل شوهر äÒ æ به هدÇ ÝصالÍ . شرÇ ØنتخاæÏ È حکم  .4
 ÑÏ گÑبز æ áسا æ ست نه سنÇ گیÏÇخانو Êحل مشکال ÑÏ äمعرفت شا

Ñصو ÑÏ æ ستÇ ÍصالÇ حکم æÏ ظیفهæ .åÏÇخانو Ïپیشنها ÍصالÇ ãعد Ê
äÅ æ خفتم شقاÞ بینهما فابعثوÇ حکما من « طالÑÏ . Þ قرäÂ کریم می خوÇنیم 

 » .  Ãهله æ حکما من Ãهلها

ÏکتوåÑ سعاÏ صالح فقهی ÒÇهرÑÏ ì موÂ ÏÑیۀ مباÑکه می نویسد: خوÝ : یعنی علم ... 
 äمصلحا æ ÑموÇ ÁلیاæÇ ìÇبر ÈختالخطاÇ äمدÂ äیعنی به میا : Þشقا  . æ äÒ بین Ý

 æÏ به æ ندÇ åشق شد æÏ شوهر æ äÒ یگرÏ ÊÑبه عبا åشد Ïیا Þشقا ãبنا Ýخال æ شوهر
æ æصلت بین شاÒÇ ä بین Ñفته Çست. Çین خطاÈ برìÇ مسلماناä  طرÝ قرÑÇ گرفته Çند

 ÒÇ مانع ظلم æبکوشند äÂ حل ÑÏ مدÂ شوهر پیش æ äÒ بین ÝختالÇ æ Þگر شقاÇ ست تاÇ
 طرÝ ظالم شوند.

هر æÏ حکم حق äÏÇÏ طالÑÇÏ ÇÑ Þند یا خیر¿ æظیفه ìÇ هر æÏ حکم äÏÑæÂ توÇفق Â æیا 
 .ÇصالÇ  Íست . ÒÇ صیغۀ Âیه مباÇ ßÑستنباØ می شوÏ که æظیفۀ حکمین ÇصالÇ Íست 

د Âیا حق äÏÇÏ طالÑÇÏ ÇÑ Þند یا نموفق نشو Çگر حکمین æ ÑÏظیفه شاä که ÇصالÇ Íست
 ÑÏ موÏÑ طالÒÇ Þ طرÝ حکمین æÏ نظریه Çست : خیر¿

 áæÇ : هر æÏ حکم بدÇ äæجاæ äÒ åÒ شوهر حق äÏÇÏ طالÑÇÏ ÇÑ Þند.

ãæÏ : فقهاÁمذهب حنفی باین باÇ Ñæند که حکمین بدÇ äæجاæ åÒ موÇفقه æ äÒ شوهر حق 
 äÏÇÏ طالÇÑ Þ ندÑÇندÑÏ æ عدÑ ãسیدä به Çصالæ Íظیفه شاä خاتمه می یابد.
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لة ÇلکحالÇ ìæستاÏ شریعت Çسالمی ÑÏ پوهنتوÒÇ äهر ÑÏ موÏÑ عقاÈ برÏ ìÇکتوåÑ عب
 Ïظیفه خوæ گر شوهرÇ :می نویسد äÒ Òنشو Ìعال ÇÑ باشد حق åÏÇÏ ãنجاÇ به خوبی

æ ÑÏظیفه ÔÇ تقصیر کرåÏ باشد Çین حق ÇÑ ندæ ÏÑÇ نمی توÇند  Çگر عقاÇ æ ÏÑÇÏ ÇÑ Èما
Ïبگیر Èحسا Ôهمسر ÒÇ  .گرÇ ن شوهرÇ ãعد ÑÏ تهدید ÇÑ äÒ هدÇبخو ÔÇ ظیفهæ ãجا

کند äÒ æ خوÐÇ ÇÑ Ïیت کند Çین عمل Ç æÇستبدÏ æ ÏÇیکتاتوæ ìÑ تجاÒÇ Òæ صالحیت 
 Ç æÇست .

مسئولیت äÒ برÇ ìÇصالÍ شوهر:  ÒÇ حق Ç äÒست تا با ÇشخاÕ صالح ÒÇ خانوÏÇۀ شوهر 
Ïگیر Óتما  Òبه نشو æ نشد ÍصالÇ گر شوهرÇ æ شوهر کند ÍصالÇ ìÇبر ÊعوÏ نهاÂ ÒÇ æ

 Þحق گرفتن طال äÒ ¡Ïنکر åفاید æÇ ÍصالÇ ìÇبر äÒ ìکوشش ها ãتما æ ÏÇÏ مهÇÏÇ Ïخو
که نشوäÒ .ÏÑÇÏ ÇÑ ÇÑ Ò حق جدÇ کرäÏ بستر خوÇÑ ÈÇ ندÇ ÏÑÇما حق ÏÑÇÏ تا شوهر Òشت 

مانند عمل شوهر باشدتا Çینکه شوهر ÇصالÒÇ æ  Í خوÏ ÏفاÚ کند æ عمل äÒ کرåÏ بزند
.ÏÏیت گرÇمستقیم هد åÇÑ به æÏشو 

Ç ÑÏین  حل æسط : Çگر æ äÒ شوهر æÇالÇÏ Ïشته باشندäÒ æ به فکر شوهر Ïیگر نباشد
صوÊÑ یک مدæ ìÑæÏ Ê جدÇئی برæ äÒ ìÇ شوهر مفید Çست تا هر æÏ طرÝ با ÇÑÂمی 

 214معنی ندÏÑÇ. تفکر کنند . Ç ÑÏین حالت قوÇمه بوäÏ شوهر

 صلح در قانون خانواده :
 . ( áæÇ مطلب ) åÏÇخانو äقانو ÑÏ صلح ãحکاÇ 

 æ ست که قاضی به صالحیتÇ Þطال ìعوÏ ÒÇ لیه قبلæÇ تعریف صلح : صلح کوشش
 æ ضایتÑ ین حالت صلح بهÇ ÑÏ æ هدÏ می ãنجاÇ Ýطر æÏ قناعت ìÇبر ÔÇ کوشش

.Ïمی گیر ÊÑصو Ýطر æÏ فقه هرÇمو 

 ãæÏ ۀÏما ìÇکوشش بر ÒÇ مگر بعد Ïثابت نمی شو Þطال :Ç ۀÏما ÑÏ . Í49صال  äقانو
 åسه ما ÒÇ ین کوشش نبایدÇ Êکه مد åمدÂ صلح ìÇکوشش قاضی بر ÏÑمو ÑÏ åÏÇخانو

 بیشتر باشد.

                                                      
¡ خطة قرÂنیة لالصالÍ بین Çلزæجین ¡  Ç2018پریل  8هجرÑ1439  ¡ ìجب  22یکشنبه .  214

www.alkhaleej.ae 
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قانوä خانوÇ ÑÏ åÏÇلجزÇئرÂمدÇ : åگر خصومت æ مشکالÊ  56تعیین æÏ حکم : ÑÏ ماÏۀ 
شد که ضرÇ ÑÏ Ñین خصومت نیست قاضی ÒÇ بین با بین æ äÒ شوهر بوجوÂ Ïید æ ثابت

åÏÇخانو  æÏ هر ìÇ  نتیجه åما æÏ Êمد ÑÏ حکم æÏ هر æ میکند ÈنتخاÇ ÇÑ حکم æÏ Ýطر
 .یا می سپاÑندنمایند می  کاÑ خوÇÑ Ï به قاضی تسلیم

ÑÏ همین ماÂ åÏمدå که Çگر شقاÞ بین æ äÒ شوهر بوجوÂ Ïید æ یک طرÝ ¡ طرÏ Ýیگر 
Ò æندگی مشترß بین شاä نا ممکن باشد ¡ محکمه æÏ حکم ÒÇ ÇÑ بین  ÇÑ ضرÑ برساند

 خانوæ äÒ åÏÇ شوهر ÇنتخاÈ می کند æ شرÇ ØنتخاæÏ È حکم Çین Çست : 

 Çلف : æÏ مرÏ مسلماÒÇ äخانوÏÇۀ æ äÒ شوهر.

 مشکالæ Ê شقاÇÑ Þ بدÇنند. Ñ æیشۀÈ : هر æÏ حکم Çصل 

 د تا صلح ÇÑ بین طرفین بیاÑæند. نÌ : کوشش کن

 ÒÇ ما صلحÇ ¡Ïمی گیر ÊÑحکم صو æÏ که تحکیم توسط åکر شدÐ äقانو ÑÏ : åتبصر
æظیفه قاضی Çست. قاضی æ äÒ شوهر ÇÑ به محکمه ÇحضاÑ نموÑÏ æ åÏ موÏÑ صلح با 
Çیشاä صحبت æ فائدå هاÂ ìنرÇ برÒ ìÇندگی æÒجیت æ تربیه æÇالÏ شرÍ می Ïهد . 

فیصله æ نتیجه Ç äÂلزÇمی ( ÇجباìÑ ) نیست æ  ÑÏفه æÏ ìÇ حکم Çست تحکیم æظی
 Ç215جرÇ äÂ ÁÇجباÇ ìÑست . صوÊÑ می گیرæ Ï حالیکه صلح توسط قاضی æ محکمه

صلح Ç æصالÍ باید ÒÇ طرÝ مرÇجع قانونی صوÊÑ گیرÑÏ .Ï کشوÑ هاÇ ìسالمی محاکم 
ر کشوÑ هاÇ ìسالمی شرعی æ خانوÏÇگی Çین æظیفه ÑÇÏ ÇÑند Çما متأسفانه Ç ÑÏکث

 åÑÇÏÇ ینÇ ظیفۀæ . نیست Ïموجو ( åÏÇصلح خانو æ ÍصالÇ ۀÑÇÏÇ ) ãبنا Õۀ مخصوÑÇÏÇ
 åتأسیس شد åÑÇÏÇ ینÇ که ìها Ñکشو ÑÏ æ ستÇ åÏÇخانو ãحمایت نظا æ Êحل مشکال

 . الÞ تا چهل فیصد کمتر گرÏیدÇ åستÇست تعدÏÇ ط

اعی æظیفه Çصالæ Í صلح ÑÏ æ کشوÑ هاì غیر Çسالمی مساجد Ç æنجمن هاÇ ìجتم
 æ ÍصالÇ ۀÑÇÏÇ به تأسیس ÑÏسالمی قاÇ کزÇمر æ ست مساجدÇ میدÇ æ ندÑÇÏ ÇÑ åÑمشو

 åÏÇبه خانو åÑمشو æ صلح  äفغانستاÇ مهاجر ìشوند.ها ÑÏ تیکه صلح به نتیجهÑصو

                                                      
215  ¡ ÉألسرÇ äفی قانو ÍلصالÇ ãحکاÃ .6207907.html-blog.com/articl-tlemcen.over-droit 
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Þینکه  نرسد طالÇ با ìÇمابرÇ نیست åسیلۀ پسندیدæ جیتæÒ ندگیÒ  حل نهائی ìÇبر
 .میباشد یگانه æسیله

مؤسساÊ بین Çلمللی که Ç ÑÏفغانستاä مشکالÊ خانوÏÇگی åÇÑ æ حل هاÂ ìنرÇ برÑسی 
 ÔæÑ æ ندÑÇÏ مخالفت ÏÑÇÏ ÌÇæÑ äفغانستاÇ جامعه ÑÏ صلح سنتی که ÔæÑ می کنند با
 ÑÏ حکومت æ خله محکمهÇمد ÒÇ æ نمی پذیرند ÇÑ سالمیÇ صلح ÔæÑ æ فغانیÇ سنتی

 äناÒ حمایت äÂ Ýصلح  که هد äفغانستاÇ سیاسی ãنظا æ می کنند ÚفاÏ باشد ÇÑ ÑÏ
 حمایت حقوÒ Þناä ناکاã می ÇÏنند.

مانع Ïسترسی Òناä »  فرهنگ میانجی گرì « ساÒماä ملل متحد باین عقیدÇ åست که 
 äفغانستاÇÑÏ  ملل متحد äماÒفتر نمایندگی سیاسی ساÏ . åلت شدÇبه عد äفغاÇ

ÑÏ قضایاì » پا ÑÏ میانی / میانجی گرì « رهنگ (یوناما ) Çعالã کرÏکه ÇستفاÒÇ åÏ ف
 خشونت علیه ÒناÇ ÑÏ äین کشوÑ مانع Ïسترسی Âنها به عدÇلت شدÇ åست .

 ãیر ناÒ Ïین نهاÇ åÒتا ÔÑÇگز ÑÏ » معافیت æ لتیÇنشر که به » بی عدåسیدÑ åمدÂ:  با
 Ïجوæ áسا ÒÇ نکهÂ2009 ìÏمیال  äقانو äتا کنو» äناÒ محو خشونت علیه « ÑÏ

Çفغانستاä نفافذ Çست ¡ Çما Ïسترسی ÒناÇ äفغاä به عدÇلت هنوÒ هم به شدÊ نا کافی 
 Çست.

 Êنجا æ äفغاÇ äناÒ ìÏفر ìتجربه ها ÓساÇ بر ÔÑÇین گزÇ ÑÏ خشونت ÒÇ äیافته گا
 áسا ÊæÇ/ گستÇ åما ÒÇ  äفغانستاÇ سرÇ2015سر  áسامبر ساÏ 2017تا  ìÒمستند سا

 شدÇ åست .

ه Ç ÑÏین برÑسی ها پیامد هاì حقوÞ بشرÇ ìستفاåÏ گسترÒÇ åÏ ساÒماä ملل ÇفزåÏæ ک
خوÑÏ ÏÑ قضایاì خشونت علیه Òناä به چشم می » ÑÏ میانی / میانجی گرì « فرهنگ 

 Ç æین موضوÚ مانع ÑÏ ßÑÏست ÒناÒÇ ä حقوÇ Þساسی Âناä شدÇ åست .

 ìÇسنتی نباید بر ìها ÔæÑ که åÏæفز Ïین نهاÇح äناÒ یم جنایی علیهÇل جر áبه شمو
 ìها åÏما ÑÏ یمی کهÇجر æ ناموسی ìمحو خشونت علیه  22تا  18قتل ¡ قتل ها äقانو

.Ïشو åÏستفاÇ ¡ ستÇ åمدÂ äناÒ216 

                                                      
 2018/ 29. بی بی سی ¡ Çفغانستاä ¡ می  216
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د Çما متأسفانه نÑÇÏها هاÇ ìسالمی æظیفه مهم Ç ÑÏ ÇÑیجاÏ صلح بین خانوåÏÇ  حکومت
äفعاال æ مدنی ìنجمن هاÇ .ستÇ ÔÒÑÇ ینÇ سیاسی فاقد ãنظا äفغانستاÇ ÑÏ  سیاسی

 åگنجانید åÏÇبه خانو Øمربو Êموضوعا äشا ìبرنامه ها ÑÏ سیاسی ÈÇحزÇ حتی æ
نشدÇ åست Ç æحزÈÇ سیاسی Çفغانستاä فاقد برنامه هاÇ ìجتماعی می باشند. 
 ÏنعقاÇ . ÏÑÇÏ جتماعیÇ سیعæ ìبه برنامه ها ÌحتیاÇ æ ÊÑæگی ضرÇÏخانو Êمشکال

جوäÇ قبل æ ÌÇæÏÒÇ ÒÇ نشر فرهنگ برìÇ  سمیناÑ ها æ کنفرÇنس Ç æیجاÏ کوÑسها
æÒجیت ÇÏ æخل ساختن فرهنگ æÒجیت ÑÏ برنامه هاì تعلیمی پوهنتونها æ تربیه 

 .جنسی ÑÏ مدÓÑÇ میتوÇند Ç ÒÇیجاÏ مشکالÊ تا یک حد Ç æندåÒÇ جلوگیرì نماید
 Ç æحترæ  äÒ ãÇ شوهر ÑÏ مسائل Òنا شوÇ æ ìعترÝÇعدã ثقافت خانوÏÇگی æ عدã فهم 

 Çسباæ æ Èسیله ÇختالفاÂ ÇÑ ÊماåÏ می ساÏÒ.  رکدیگبه حقوÞ ی

مرÇ ãÏفغانستاä به فرهنگ æثقافت ÔæÑ æ حل Çسالمی ÇعتقاÏ بیشتر ÑÇÏند æ æظیفه 
 æ یفا نمایندÇ جامعهÑÏ صحیح ÊÑبه صو ÇÑ Ïظیفۀ فرهنگی خوæ ست تاÇ ãÇکر ìعلما

خوÏ علماÇ  ÔæÑ Áین æظیفه Ò ÇÑمانی می توÇنند بصوÊÑ پسندیدÇ åنجاÏ ãهند که æÇال
åÑæÏ هاì تربیوÇÑ ì تعقیب کنند. æ بیآموÒندمعاصر Çسالمی ÑÏ ÇÑ ساحۀ تربیه æ تعلیم 

برÑÇ ìÇتقاÁ فکر علماÑÏ Á عصر حاضر æÏلت مسئولیت بزÑگ ÏÑÇÏ ÇÑ . نبوäÏ برنامه 
 ÑÏ گیÏÇخانو Êحل مشکال ìنجمن هاÇ æ ÌÇæÏÒÇ ÒÇ سها قبلÑکو æ هایی تعلیمی

مشکالÊ خانوÏÇگی بزìÏæ  تاشوÑ هاÇ ìسالمی سبب می شوÇ ÏفغانستاÇ æ äکثر ک
حل نشوæ Ï میزäÇ طالÞ بیشتر شوÇ .Ïمید Çست Çین تحقیق متوÇضع بتوÇند ÑÏ حل 

 äÏبلند بر æ ها åÏÇخانو Êمشکال  äÏما برÑعزیز کشو äناÇسالمی جوÇ ثقافت æ فرهنگ
 Ç ÑÏموÑ خانوåÏÇ کمک نماید.
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 فصل هفتم

 زوجیت انحالل

ÑÏ قانوÇ äحوáÇ شخصیه ÑÏ æ کتب فقه Çسالمی طالÞ موضوÚ بزÑگ æ مستقل Çست 
موÏÑ بحث æ برÑسی کوچک æ متوÇضع که نمی توäÇ تماã جوÇنب ÂنرÇ ÑÏ Çین تحقیق 

 مشکالÊ طالÞ بحث می شوÏ تامربوØ به به äÂ موضوعاÊ حقیق قرÇ ÑÏ .ÏÇÏ ÑÇین ت
انوåÏÇ ها مفهوæ ã معنی طالÇÑ Þ خوبتر æ خ ÇندÒÇۀ حل ÒÇ ناحیه طالÞ تاجامعۀ Çفغانی 

بدÇنند ÒیرÇ ÇکثرÏ Çیدå میشوÏ که جوÇناä عزیز معنی æ مفهوã طالÒÇ ÇÑ Þ ناحیه 
که ÑÏ نهایت  دنشو Çسالمی نمی ÇÏنند ÑÏ æ عدã فهم صحیح مرتکب ÇشتباهاÊ می 

حل مشکالÂ Êخرین  متأسفانه طالÞ کهÇمر موضوÚ به طالÞ بدäæ فهم äÂ ÒÇ میرسد .
ÒستÇ جیتæ گترÑنتائج منفی تبدیل به مشکل بز æ جام ÑÏ ÇÑ æ ستÇ شتهÇعه بجا گذ

äفغانستاÇ Øبعض نقا ÑÏ قطع æ فزیکی ãÏحم   به تصاÑ صلۀ æ جتماعیÇ بطهÇÑ می
 .Ç åستدیÑس

به Ïلیل Çینکه طالÇæÑ Þبط  Çست حالá غیر پسندیدå یطالÑÏ Þ فرهنگ Çسالم
می گذÇÑ  ÏÑÇ برæ äÒ ìÇ شوهر Â æیندæÇ åالÏ بجا Çجتماعی ÇÑ برهم می Òند æ نتائج منفی

 ææÑ ÖÇمرÇ سبب ðخالقی ضمناÇ ÝÇنحرÇ æ نفسانی æ نیÇ .Ïمی شو 

ÇÑبطه بین æ äÒ شوهر ¡ ÇÑبطۀ محکم Ç æخالقی Çست æ طالÇ Þین ÇÑبطه مقدÒÇ ÇÑ Ó بین 
بر می æ ÏÑÇÏ همچناÇÑ äبطۀ صله Ñحم که ÒÇ جمله ÇæÑبط مقدÇ Óجتماعی Çست صدمه 

 .ی بیندم

 æ Ïمی شو åÏجیت شمرæÒ áنحالÇ ìÇبدیل بر æ Ìیگانه عال Þجتماعی طالÇ Ñمنظو ÒÇ
 ìÑبسیا ÊÑæحالت ضر ÑÏ Þند که طالÇ Ñæباین با ãÏعدۀ مر ÒÇ æ گیÏÇخانو Êمشکال

æ ضعف عقیدå سبب  ل میکند. عدã فهم صحیح ÒÇ نظاÇ ãجتماعی ÇسالÇãجتماعی ÇÑ ح
 ìÏقتصاÇ áستقالÇ æ جتماعیÇ ساحۀ ÑÏ ÊÇست . تغییرÇ åجامعه شد ÑÏ Þطال ÏیاÏÒÇ

مرÑÏ ãÏ نتیجۀ  تا åخاÑجی سبب شدÒناÒÇ ä مرÇ ¡ äÇÏنقالÈ فرهنگی æ تأثیر میدیا 
Þنمایندفکر نک طال Ñتصو åÏمر ساÇ یک ÇÑ Þطال æ نند. 
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 Þبه نطق کلمۀ طال äÇÏمر ÒÇ شتن عدۀÇÏ ÊÏعا æ Þسبب طال äÂ نتیجۀ ÒÇ فهم ãعد æ
ÇختالفاÇ ÊنتحاÇ¡Ñست . جنگ ¡ Çشغاá نظامی ¡ مهاجرÊ ¡ فقر ¡  æÒجیت شدå ختم

نا ÇÑÂمی عصاæ È مریضی هاÇæÑ ìنی مذهبی Ò æبانی æ نژÑÏ ìÏÇ مجموÚ سبب 
æ åیدÏگر  Ýطر ÒÇ Þست طالÇخوÑÏ æ Ïمر Ýطر ÒÇ Þطال ÏیاÏÒÇ ÑÏ همه ÖÇمرÇ ینÇ äÒ

åست شدÇ .   غربی ìها Ñکشو ÑÏ جمع ÑÏ فغانهاÇ æ ندÒمی سا ÇÑ قلیتÇ äکه مسلمانا
  æ:ÏÑÇÏجوÏ یک Çقلیت Çند ÑÏ موÏÑ طالæÏ Þ مشکل  ها Çقلیت 

åثبت شد æ سمیÑ نامه Íیت نکاÏموجو ãعد : áæÇ سمیÑ فاترÏ ÑÏ . 

 ìÑÇیندÏ ضعف : ãæÏ  ÌæÒ ÑنکاÇ æ  . ÌÇæÏÒÇ به 

غانی به æÑ äÂبرÇ æست ¡ مفقوÒ æ ÏندÇنی شدÇ äفه ÑÏ موÏÑ طالÞ جامعۀ شکل Ïیگر کم
Ïحالت مفقو ÑÏ æ ستÇ به م شوهر äÒ ðشوهر عموما äنی شدÇندÒ æ گرÇ  Þطال Êشکال

 .می شوæÑ Ïبرæ بخوÇهد

 æ Áکر شد¡علماÐ که Ïمل متعدÇنتیجۀ عو ÑÏمجتهدین معÚموضو ÑÏ اصر  Þطال
Ïتجدید نظر کرÞطال äÏÇÏ ÑÏ æ شوهر ند Ýطر ÒÇ Þست طالÇخوÑÏ æ جهæÒ جانب ÒÇ  ÑÏ

ÏجتهاÇ Þطال ãحکاÇ شنیæÑ  Êند تا مشکالÏنمو  Þطال æ حل ãنظا åÏÇخانو  Øسقو ÒÇ
Ïحفظ شو.   ÑÏ ین تحقیقÇÒÇم ìعلما  ÊÇÏجتهاÇ æ Êعاصرنظریا Þطال Úموضو ÑÏ 

Ïمی شو åÏستفاÇبیشتر. 

  تعریف طالق:
ÏÇÏ äپایا æ Íشتن عقد نکاÇÏبر ÒÇ ستÇ ÊÑعبا Þیا به طال æ Ïطریق مر ÒÇ äÂ ä

. ÏÇ ÑÏبیاÒ Êباä ¡ طالÒÇ Þ فعل طلق به æ حکم قضاÑÏ  ÁخوÇست æ äÒ یا ÒÇ طریق قاضی
معنی تناÏÇÒÂ æ áÒ شدÇ äست Ç æما ÑÏ شریعت به معنی ÏÇÒÂ شدÒÇ ä قید نکاÍ (عقد 

  ÌÇæÏÒÇ217) بین æ äÒ شوهر æ به عباÏ ÊÑیگر جدÇئی یا Çنفصاá بین æ äÒ شوهر.

ختم ÒÇ ÌÇæÏÒÇ طریق شرعی صوÊÑ میگیرÏ ¡ حکم قضائی æ فسخ که سبب طالÞ می 
 ÏÇمو ÑÏ صلÇ ینÇشته باشدÇÏ شرعی ÈسباÇباید Ï120-119شو  åÏÇخانو Þحقو äقانو

                                                      
 . Çلموسوعة Çلفقهیة Çلکویتیة ¡ Ç ÉÑÇÒæالæقاÇ æ ÝلشئوÇ äإلسالمیة ¡ کویت. 217
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 ìلغاÇ Þطال : åمدÂ شخصیه áÇحوÇ äقانو ÑÏ . åکر شدÐ ÌÇæÏÒÇ áنحالÇ فصل ÑÏ عثمانی
   218ایت عقد Ç ÌÇæÏÒÇست.عقد ÑÏ نظر شریعت نیست ¡ بل Çنحالæ á نه

عقد ÌÇæÏÒÇ به طالÞ یا فسخ  طالÇ ÞینطوÑ تعریف شدÇ¡: åنحالÑÏ68  ÌÇæÏÒÇ á ماÏۀ 
 اÊ خاتمه می یابد.یا æف

قانوÇ äحوáÇ شخصیه Âمدå : طالÞ یعنی حل ÇÑبطۀ æÒجیت صحیح به ÏÇÑÇۀ  ÑÏ69 ماÏۀ 
 219شوهر æ یا کسیکه به مقاæÇ ã باشد .

ÇلطالÞ مرتاä فامساß بمعرæÃ Ýæ تسریح « طالÞ نظر به Âیۀ مباÑکه  مشروعیت طالق :
äبإحسا ) «:ÉلبقرÇ229 .(  به ÚجوÑ ست سپس یاÇ ÑباæÏ (جعتÇشتن حق مرÇÏ با) Þطال

 ÑÏ Þینکه طالÇ ست. باÇ به نیکی äÏها نموÑ یا æ åجه پسندیدæ به äÂ ìÑÇنگهد æ äÒ
دæ å نظریه هستند که Çگر طالÞ به Çسالã مشرæعیت ÏÑÇÏ لیکن Çکثر فقهاÁ باین عقی

ÇساÓ ضرÒ ÊÑæیاÏ نباشد حرÇ ãÇست ÒیرÇ عقد نکاÍ ¡ عقد مقدÇ Óست که باید حفظ 
کیف تأخذæنه æ قد Ãفضی بعضکم Åلی بعض Ã æخذä « شوÑÏ .Ï قرäÂ کریم می خوÇنیم:

د æ چگونه ÂنرÇ میگیرید ÑÏ حالیکه به همدیگر پیون). Ç)21لنساÁ:» منکم میثاقاð غلیظا 
 ÂمیزÇÏ Ôشته Çید Ç æیشاÒÇ ä شما(بوسیلۀ عقد نکاÍ) پیماä محکم گرفته Çند.

 äلنساال « همچناÇ طلقتم äÅ علیکم Íجنا «:ÉلبقرÇ)236. (  Þگر طالÇ باکی نیست بر شما
ÒناÇ)1.(  äطالÞ :» . لقوهن لعدتهنفط« Ï  æهید Òنانی ÇÑ که با Âناä مباشرÊ نکرÇ åÏید .

 Þحالت پاکی طال ÑÏ ÇÑ.هیدÏ 

 حکم طالق : 
Ñجمهو Ïکثریت« نزÇ«  : Þست طالÇ Íسبب مبا Þطال ÇیرÒ ¡ ستÇ áæÇ Ýصل خالÇ ÑÏ æ

 .Ïلفت می شوÇ قطع 

 . (Óنفا æ قت حیضæ ÑÏ ) بدعت Þست : مثل طالÇ ãÇحر 

 مکرÇ åæست : Çگر ضرÊÑæ نباشد .

                                                      
218  Õ ¡ áæألÇ ÁلجزÇ ¡ ãلعاÇ لفقهیÇ لمدخلÇ ¡ ÁقاÑلزÇ حمدÇ 576. مصطفی 
219  Õ ¡ لموحدÇ لشخصیةÇ áÇالحوÇ äقانو Úæ123. مشر. 
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مندÇ Èæست: Çæجب Çست : Çگر ÇÏÇمۀ Òندگی نا ممکن باشد Ç æنساä به یک حرÇ ãÇفتد. 
Çگر äÒ بد Òباä باشد Çæ æجباÏ Êینی ÇÑ بجا نیآæ ÏÑæ یا Çینکه غیر عفیفه باشد æ سبب 

  220مشکالÊ خانوÏÇگی شوæ Ï یا Çینکه ÒÇ äÒ طرÝ شوهر ضرÑ ببیند.

 ÊÑمانی صوÒ حیÇجر Êعملیا æ ÏÑÇÏ Êحی شبهاÇجر Êبه عملیا Þکه طال Ïمیگیر
زÁ عملیاÊ جرÇحی Ï åÇÑیگر برìÇ عالÌ مریض عاجز باشند æ به جÇÏ  äÂکترÒÇ äÇ معالجه

نباشد. عالمه ÏکتوÑ یوسف Çلقرضاìæ می گوید: عدۀ ÒÇ متفکرین طالÇÑ Þ مباÍ می 
á صحیح æ قو ÇÏنم مگر ÑÏ حاالÊ ضرÇÏ ìÑæنند لیکن من ( Çلقرضاìæ) ÂنرÇ ممنوÚ می 

 Çست . ÑÏ موÏÑ طالÞ ممانعت

ی ÇÏشته باشد æ حق (خلع) یعنی جدÇئی Çنساä غیر مناسب æ بد ÇخالÒ Þندگ Çگر äÒ با
 áقبو ÇÑ ظلم ãسالÇ æ ستÇ ین ظلمÇ æ ندگی کندÒ ئمی بایدÇÏ ÈÇعذ ÑÏشته باشدÇند ÇÑ
ندæ ÏÑÇ متأسفانه قاضی æ محکمه ÑÏ حکم خلع æقت ÒیاÇÑ Ï میگیرند ÑÏ حالیکه Çمیر 

می خوÇهم Çلمؤمنین عمر æقتیکه Òنی نزÂ ÔÇ Ïمد æ گفت یا Çمیر Çلمؤمنین من ÇÑ æÇ ن
ا Çگر äÒ کرÇهیت ÇÏشت ÒÇ مهر ÇÑ مسترÏ کند Ç æم ¡فوðÇÑ فیصله کرÏ که ÑÏ بدá خلع

  221با مرÏ الãÒ نیست چیزÑÏ ì مقابل خلع بدهد Ç æین ظلم Çست. Òندگی

خلع فسخ Çست ¡ نه طالÇ æ Þین Çست قوá جماعت ÒÇ علماÁ  فرق بین طالق و خلع :
æ åÏÑæÂ همچناä قوÇ áحمد Ç « æلتمهید«Â ÑÏنرÇ  مانند عبدÇهللا بن عباÓ که Çبن عبدÇلبر

فسخ که ÇسحاÇ æ ÏæÇÏ æ Þماã باقر æ یکی Ç ÒÇقوÇ áÇماã شافعی . جمهوÑ باین نظر Çند 
 . ÏÑÇÏ حالت حیض صحت ÑÏÑÏستخلÇ Êعد äÒ ìÇفسخ بر æ ثابت ع äÒ که åیت شدÇæÑ .

 áسوÑ æ سلم خلع شدæ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ عهد ÑÏ هللا علیه بن قیسÇ صلی ãکرÇ
.Ïکر Êمر به عدÇ ÇÑ æÇ سلم æ222 

äÏÇÏ ÑÏ طالÒÇ Þ طرÝ مرÏ شرÇ Øست که مرÏ عاقل باشد æ به ÇمرÇæÑ ÖÇنی æ عقلی 
معنی  ÒÇ طرÇ æÇ Ýین ÇمرÖÇ مبتالÁ باشد نطق کرäÏ به لفظ طالÞه مبتالÁ نباشدÇ æگر ب

                                                      
220 Êلثالث ¡ صفحاÇ ÁلجزÇ ¡ إلسالمیÇ لفقهÇ لوجیز فیÇ ¡ لزحیلیÇ هبةæ .128-129. 
221  .www.aljazeera.net/2004/6/3 
222  Õ ¡ ìæفتا ¡ ìÑلبخاÇ لقنوجیÇ لشریف صدیق حسنÇ ãالماÇ .763. 
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Ïقع نمی شوÇæ Þطال æ ÏÑÇشد ندÑ به سن äسیدÑ äهمچنا æ شدÑ ) æ عقلی æ جسمی
 ( ìشتن فکرÇÏ æÇÒÂ ìÏینکهÇ لیلÏ به ÒÂÇ äÏبو Ï  äکاÑÇ ÒÇ .ستÇ Þ223طال 

æ نیÇæÑ ÖÇمرÇ  برنامه ÑÏ .تهدید میکند Êبشد ÇÑ فغانیÇ گی جامعۀÏفسرÇ» ¡گفتگو
 Úطلو äصحت »تلویزیو ÊÑÇÒæ ìسخنگو æ نشناسیÇæÑ äÇکترÇÏ æ äپوهنتو äÇÏستاÇ

 æ شتندÇÏ ßÇشترÇ که ìحصائیه هاÇ åهندÏ äند تکاÏÇÏ äگی نشاÏفسرÇ Öمر ÏÑمو ÑÏ
% مرÇ ãÏفغانستاä به مرÇ ÖفسرÏگی 70تا  59 نشاä می Ïهدکه هابوÇ .Ïحصائیه 

 äیک ملیو æ ندÇ Áمبتال äÒ  æ3.5  Ïمر äملیوÏÇمیباشند به مو Áمبتال åÑمخد ÑÏ . 
 åÏÇمصلحت خانو ÒÇ åÏیط موجوÇمقاصد شریعت ها شر ÒÇ æ Þطال Úست که موضوÇ ÇÑ

æ شرÇیط صحی ¡ ÇقتصاÇ æ ìÏجتماعی جامعه  ÑÏ موÏÑ طالÞ باید  شدید نگرفت
   224مرÇعاÊ شوÑÏ Ï غیر Ç äÂکثر خانوåÏÇ ها متضرÑ می شوند.

قانوÇ äحوáÇ شخصیه ÑÏ موÇ ÏÑلفاÙ طالÂ Þمدå : طالÇæ Þقع میشوÏ به  ÑÏ75 ماÏۀ 
می شوÏ مگر Çینکه ÇلفاÙ صریح که ÑÏ عرÝ باشد ¡ æ طالÞ به ÇلفاÙ کنایه Çæقع ن

.åهندÏ Þطال ÝÇعترÇ مگر به Ïنیت ثابت نمی شو æ ¡ شته باشدÇÏ ÇÑ Þمتکلم نیت طال 

å کرåÏ باشد مثالÇ ðشتبا طالÞ کلمه بهکرäÏ طالÇæ Þقع نمی شوÇ Ïگر شخص ÑÏ تلفظ 
بناã طالÇ ÑÏ .  ÞصطالÍ قانوäگفتن یک چیز ÇÏ ÇÑشته باشد Çما طالÞ بگوید قصد

 یاÏ می شوÏ. مخطئ

 : ÑÏ موÏÑ طالÑÏ Þ حالت نشه Ç ìÃÑ æÏست: طالÑÏ Þ حالت نشه 

چه Çنساä نمی ÇÏند ÑÏ : áæÇ حالت نشه طالÇæ Þقع نمیشوÏ به Ïلیل Çینکه Ç ÑÏین حالت
 می گوید .

 .ÇستکرåÏ نشه  خوÇÑ Ï وÏ به Ïلیل Çینکه شخص به ÏÇÑÇۀ ãæÏÏÇÒÂ : طالÇæ Þقع می ش

ÑÏ مشرÚæ قانوÇ äحوáÇ شخصیه ÑÏ موÇ ÏÑین æÏ نظریه Âمدå : طالÞ مصیبت بزÑگ 
خانوåÏÇ می شوÏ لذÇ کمیته ìÇ قانوä گذáæÇ ìÃÑ äÇÑÇ یا پرÇندگی Çست æ سبب تشتت 

ÑÏ ÇÑ قانوä طالÇ ÞنتخاÈ نموÏند Ç äÂ æینکه ÑÏ حالت نشه طالÇæ Þقع نمی شوÏ .Ïلیل 
ت æ مقاصد شریعت Çست æ عمر بن عبدÇلعزیز حفظ مصلحکه Ç ÑÏین موÏÑ می ÑæÂند 

                                                      
223  .www.nabulsi.com 
 .2018. طلوÚ ¡ برنامۀ : گفتماãæÏ ¡ ä می  224
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Ç æلقاسم æ طاÑ æ Óææبیعه Ç æللیث Ç æبو ثوÇ æ Ñلمزنی Ç æبن حزÒÇ æ ã مذهب حنفی 
 Ç.225لطحاÇ æ ìæلکرخی باین نظر Çند

 به سبب ضرر و شقاق :  فسخ
 ÑÏ åÏشوهر،  96ما æ äÒ به سب ÇÑ ئیÇمحکمه جد ÒÇ ند تاÑÇÏ ìæحق مسا æ Ñب ضر

 ÑÏ  Êمشکال ßندگی مشترÒ .هندÇبخو 

 :شوهر æ حبس شدäمفقوÏ  Ïلیل  به فسخ

Çگر شوهر یک ساá شمسی بدäæ عذÑ قابل قبوÒ ÒÇ áنش ÑæÏ باشد Ç æین ، 104ماÏۀ 
Ç æگر شوهر  غیاÈ به äÒ ضرÑ برساند ¡ äÒ حق ÒÇ ÏÑÇÏ محکمه طالÇÑ Þ بخوÇهد.

 .ÏÑÇÏ ÇÑ Þستن طالÇحق خو äÒ Ïشو äÇندÒ به ãمحکو 

وهر سبب ضرÑ ماæ ìÏ معنوì برäÒ ìÇ شوÇ äÒ¡ ÏجاÏÑÇÏ åÒ به محاکم ÇگرغیاÈ ش
 æ به سبب نفقه Ñگر ضرÇ ماÇ æ کند ÑÏصا ÇÑ قاضی حکم فسخ æ جع کندÇشرعی مر

Ç æگر ÒÇ شوهر ثرæ Êæ  مصاÝÑ باشد ¡ قاضی ÒÇ سرمایه شوهر حق Ç ÇÑ äÒعاåÏ کند
ه Ïلیل Ñفع ضرÑ حتمی ÏÇÒÂ ساختن ÒÇ äÒ قید نکاÍ بسرمایه نباشد Ç ÑÏین حالت 

  Ç226ست.

 ìجنگها æ ها Êفغانی نظر به مهاجرÇ ندگی معاصر جامعهÒ ÑÏ شوهر äشد Ïمفقو
 ÑنتظاÇ ست که بهÇ سالها äÇجو äÇخترÏ ÒÇ ÏÇتعد æ åسیدÑ گÑخلی بیک مشکل بزÇÏ
 äفغانستاÇ ÑÏ åÏÇخانو äقانو ÑÏ äشد Ïمفقو Úموضو ÑÏ .هستند äشا äÇشوهر

ÒæمرÇ تا ÏیاÒ Êمحمد هاشم  تعدیال Ñفیسوæپر ÒÇ بهترین تحقیق æ ستÇ åÏÇÏ ÎÑ
 ÇلمجدÇ ÑÏ ìÏین موÇ ÏÑست که برÇ ìÇستفاåÏ هموطناä نص ÂنرÇ می ÑæÂیم.

 حکم شرعی دربارۀ خانمی که شوهرش مفقود شده باشد
 ÇنرÂ äÇفقهی می تو ãتوسعه علو æ ÝنکشاÇ Ùلحا ÒÇ شک äæکه بد ãÑچها äقر ÑÏ

ÇحناÑÏ Ý قسمت مدÇ ÊنتظاÑ خانمی که شوهرÔ مفقوÏ بهترین قرÇÏ äæنست¡ علما 
گرÏیدå به مذهب مالکی فتوÇ صاÑÏ نموÇ åÏند که عباÒÇ ÊÑ چهاÑ ساÇ áست. عالمه 

شهیر  که ÒÇ جمله علماì)هجرì 353تولد ( » قهستانی« شامی متقی نقل نموåÏ که 

                                                      
225  Õ ¡ لشخصیةÇ áÇالحوÇ äقانو Úæ151. مشر. 
226  Õ ¡ ìæفتا ¡ ìÑلبخاÇ لقنوجیÇ لشریف صدیق حسنÇ ãالماÇ .757. 
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Ï شدä شوهر مذهب بشماÑ میرÇ Ïæین فتوÇÑ Ç صاæ ÑÏ مرÑæ چهاÑ ساÒ ÒÇ ÇÑ áماä مفقو
برìÇ تفریق خانم æÇ کافی ÇÏنسته Çست. Ï æلیل فتوÇÑ Ç همانا ظهوÑ فتنه æ فساÏ تلقی 
 äÂ ÑÏ مانی که ماÒ نسبت به äنزماÂ ÑÏ Ïفسا æ فتنه ðضحاÇæ حالیکه ÑÏ ¡ ستÇ åÏکر
حیاÊ بسر میبریم به مرÇتب کمتر æ ناچیز بوÇ Ïست ¡ æ حاال Çین Ïلیل بیشتر æ ÒÇقت 

Ç ÒÑیگر متباÏ. ست 

مگر قبالð باید مطالب Âتی قبل ÒÇ حکم به تفریق æ فسخ نکاÍ خانم مفقوÑÏ Ï نظر گرفته 
:Ïشو 

 تقاضاì تفریق ÒÇ طرÒ Ýنی که شوهرÔ مفقوÏ شدÇ åست. .1

2.  æÇ ییÇÑÇÏ ÒÇ Ïشخص مفقو ÏالæÇ  äÒ ìÇجبه برÇæ ÝÑمصا æ نفقه ìتکافو ãعد
 که بجا ماندÇ åست.

 خوæ ÝقوÑÏ Ú گناå بزÑگ (Òنا). .3

بر ÑÏ äÂ حالیکه äÒ خوÏ تقاضاì تفریق ÇÑ نکرæ åÏ عدã تأمین نفقه خوæÇ æ ÏالÏ بنا
صغاÑÇÏÇæ ÇÑ æÇ ÔÑ به چنین تقاضا نکند¡ æÇ æ نیز بر نفس خوÏ حاکمیت مطلق ÇÏشته 
 äÂ غیر ÑÏ .ندÇنمی تو åمسلط نباشد¡ حکم به تفریق شد æÇ عمل شنیع بر Úقوæ Ýخو æ

نظاæÏ ãلت Çسالمی مرÇجعه نموåÏ تقاضاì تفریق می توÇند به محاکم شرعی ÑÏ تحت 
 Ïمحکمه به نز ìسالمی حاکم نباشد بجاÇ ãنظا ìæ Ôبا æ Ïمحل بو ÑÏ گرÇ æ ¡نماید ÇÑ
 äشاæÇ نیک ÞخالÇ æ ìÑپرهیزگا æ ìبه تقو äمسلمانانی که جمعیت مسلمانا ÒÇ سه نفر

æÇ æ بنماید ÇÑ تفریق ìتقاضا åÏجعه نموÇشته باشند مرÇÏ äطمیناÇ نند بعدÇمی تو äشا
 Ïشوهر مفقو æ تفریق æ åما بین تقاضا کنند ÌÇæÏÒÇ عقد ìبقا æ یتÏموجو ÒÇ ینکهÇ ÒÇ
Ç ìæطمیناä حاصل نموæ åÏ مفقوÏیت شوهر نزÏ شاä باثباÊ برسد با Ñعایت شرÇیط 
مرÑæ مدÇ Êنتظاæ Ñ گذشتاندä عدæ ÊفاÊ که عباÒÇ ÊÑ چهاÑ ماÇ ÒæÑ åÏ æ åست به 

æ äÒ äتفریق میا  äشد Ïمفقو ÒÇ áسا Ñچها äشد ìسپر æکنند ÑÏحکم صا Ïشوهر مفقو
شوهر یا بیشتر äÒ äÂ می توÇند بعد ÒÇ سپرì شدä مدÊ عدæ ÊفاÊ که ÑÏ باال Ðکر شد 

 ÑعتباÇ حکم Ñæیخ صدÑتا ÒÇ جحÑÇ áبقو æ حسب ìیگرÏ شت با شخصÇÏ هدÇخو
 Ñضایت Ñ æغبت خوÌÇæÏÒÇ Ï کند.

حکمی Çست که ÒÇحضرÊ فاÑ ÞæÑضی Çهللا عنه نقل ÇساÏ æ Óلیل چنین حکم Ç ÑÏصل 
شدäÂ æ å بعدðÇ بعین صوÒÇ ÊÑ طرÝ حضرÊÇ عثماÑ äضی Çهللا عنه æ علی کرÇ ãهللا æجهه 
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نیز تطبیق گرÏیدæ å باین صوÑÏ ÊÑ بین ÇصحاÈ حضرÊ پیغمبر صلی Çهللا علیه æسلم 
اÇ ÇÑ ÚفاåÏ به شهرÑ Êسیدæ å هیچ کسی بر äÂ مخالفت نوÒÑیدÇ åست که Çین معنی Çجم

 می کند.

 Øمربو ÏسناÇ جانی باÒلجوÇ æ الثرÇ یتÇæÑ ÒÇ ÇÑ ین حکمÇ مغنی ÑÏ مهÇبن قدÇ یکهÑطو
ÒÇ عبیدÇهللا بن عمیر نقل می کندکه مرÒ ÑÏ ìÏماä خالفت حضرÊ عمر Ñضی Çهللا عنه 
 áسا Ñچها æبر Ïفرمو ÊنحضرÂ .Ïشکایت نمو åمدÂ ÊنحضرÂ Ïنش نزÒ æ یدÏگر Ïمفقو

äÒ چنین کرæ Ï بعد ÒÇ مرÑæ چهاÑ ساá باÂ Òمد æ موضوÇÑ Ú بعرÑ Öساند. ÇنتظاÑ بکش. 
حضرÊ عمر Ñضی Çهللا عنه فرموÏ برæ برìÇ مدÊ چهاÑ ماÒæÑ åÏ æ å عدÇÑ Ê سپرì کن. 
 ÇÑ åشد Ïلی شوهر مفقوæ هللا عنهÇ ضیÑ عمر Êحضر .Ïجعه نموÇمر Òبا æ Ïچنین کر äÒ

ÇÑ äÒ ینÇ که Ïمر کرÇ æÇ به æ åÏنمو ÑحضاÇ  تا حسب ÏÇÏ åÒجاÇ äبز äÂ ÒÇ پس .åبد Þطال
ÏلخوåÇ خوÏ شوهر Ïیگرì بگیرÇæÑ ÑÏ .Ïیت می ÇفزÇید که پس ÒÇ چندì شوهر æÇلی 
حاضر شد æ حضرÊ عمر Ñضی Çهللا عنه بعد ÒÇ معلوماÇ ÒÇ Êحوæ æÇ áÇ علت ناپدید 

 ÑستوÏ æÇ به Ïئه نموÇÑÇ ÇÑ äشمناÏ ستÏ ÑÏ äمدÂ ÑÏ ÊÇÑساÇ به Ñعذ äشدنش چو ÏÇÏ
مرÏ به نسبت Çینکه ÒÇ äÒ تا بین ÇعاåÏ خانمش یا Çخذ بدá مالی یکی Ç ÇÑنتخاÈ کند.

.ÏÇÏ ترجیح ÇÑ مالی Öمالی ¡عو Öخذ عوÇ به Ïبو åشوهر جدید حامله شد 

 ãعنین باشد به علت عد Ôخانمی که شوهر Óبقیا ÝحناÇ غیر ìعلما ÒÇ حتی برخی
اæ á عدã بهبوæ Ï صحت یابی شوهر Çسطاعت عملیه Òنا شوهرì بعد Ç ÒÇنتظاÑ یک س

 ÚمتناÇ جبهÇæ خت نفقهÇÏپر ÒÇ نسبت فقر Ôنی که شوهرÒ Óبقیا æ Êین مدÇ طی ÑÏ
 åجب مالی نفقه شدÇæ ìیفاÇ به ÑÏشوهر قا áیکسا áطو ÑÏ نتÇستدÇ بحکم æ ÏÑæÂ
 ÑÏشوهر حکم صا æ äÒ یعنی æندÂ äند مطابق حکم فقهی باید قاضی به تفریق میاÇنتو

Ò ìÇنی که شوهرÔ مفقوÏ گرÏیدÒÇ æ å هر æÏ حق محرãæ ماندÇ åست ¡ یکساá بر کند.
 åگنا ÑÏ Úقوæ ÒÇ Ýخو Úموضو ÏÑین موÑÏ ند . باید گفت کهÇ åÏکافی شمر ÇÑ ÑنتظاÇ
 ÇÑ äماÒ Ïفسا ÞخالÇ حفظ Ñهمین جاست که به منظو ÒÇ æ میکند ÒÑهمه تبا ÒÇ بیشتر

 بیشتر باید مد نظر ÇÏشت.

 ìپیگیر æ جستجو ÑÏ ¡ تفریق ãنجاÇ æ ÁÇجرÇ ÑÏ میÇقدÇ هر ÒÇ قبل áهر حاÑÏ باید گفت
Ç ÒÇحوáÇ شخص مفقوÏ با تماæ ãسایل ممکنه Ïستجمعی æ فرìÏ باید پرÇÏخت Çلتبه 
مصاÑفی که Ç ÑÏین åÇÑ الãÒ می باشد تا جائیکه ÇÑÇÏ ÒÇیی شخص مفقوÇ Ïمکاä پذیر 
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 æ ¡Ñمذکو ßÑمد ÒÇ ال بالترباشدÇیا بیت äÒ ییÇÑÇÏ ÒÇ تیب  äمسلمانا Êیا تبرعا áلماÇ
.Ïخته شوÇÏپر 

 Êمد äشد ìتنها سپر ãÇکر ìست که فقهاÇ ینÇ ستÇ ìÑæÂ Ïقابل یا ÏÑین موÇ ÑÏ نچهÂ
یا æفاÇ ÊقرäÇ شخص مفقوÇÑ Ï مدÑÇ حکم قرÑÇ ندåÏÇ بلکه با منطق عملی بیشتر متکی 

منطبق نموÇ åÏند¡ بدین معنی که  گرÏیدæ å حکم خوÇÑ Ï با شرÇیط æÇضاÚ خاÕ قضیه
 ÈعاÑÇ æ ÝختطاÇ ËÏÇحو æ قایعæ ¡ مثل جنگ ¡ حالت مریض áÇحوÇ ÑÏ گر شخصÇ
 åپوشید ãÏبر مر æÇ áÇحوÇ باشد که åÏبو ìÑمشهو æ Ýæیا شخص معر æ åناپدید شد

ش ÒÇ حد الÇÑ ãÒ ضرìÑæ نمی ماند. ÑÏ چنین شرÇیط گذشتن مدÊ طوالنی Ç æنتظاÑ بی
بنابر äÂ برìÇ تثبیت æ شناخت چنین ÇحوáÇ موضوÇÑ Ú برÇ ìÇماæ ã خلیفه نمی ÇÏنند¡ 

 مسلماناÇæ äگذشته Çند.

Çند¡ بهمین لحاÇ Ùین  ÒÇ طرفی جنبۀ عاطفی æ نیاÒ غریزÒÇ ÇÑ äÒ ìæ توجه ÑæÏ ندÇشته
حق ÇÑ هیچ æقت قابل سقوØ ندÇنسته Çند¡ گرچه äÒ برضا Ñ æغبت خوÇ ÒÇ Ïین حق 

ÚجوÑ باشد åشد Ýبر  منصر ÏÑÇمانعی ند ðÇÏمجد æÇ حق مطالبه æ ÝÇنصرÇ ینÒÇ ìæ
 خالÝ حقوÞ مالی که باثر سقوÇ æ ØنصرÝÇ یا Ñضایت Ç äÒعاåÏ شدå نمی توÇند.

 ãماÇ ÒÇ که ÊیاÇæÑ ÒÇ برخی ÑÏ یتÇæÑ هللا علیهÇ حمهÑ حمدÃ ãماÇ æ هللا علیهÇ حمهÑ مالک
شناخته Çند¡ بهمین شدÇ åست ÑÏ æ بعض Ç ÒÇحوáÇ صرÝ یکساÇ áنتظاÇÑ Ñ کافی 

 ÑنتظاÇ äماÒ سالمیÇ ìها Ñبعضی کشو ÑÏ شخصی áÇحوÇ نینÇقو ÒÇ برخی ÑÏ áستدالÇ
 ìæÑ نیز äفغانستاÇ äقانو ÑÏ æ  .ندÇ نستهÇÏ Ïæمحد áبهمین یکسا ÇÑ Ïجه مفقوæÒ
 Êید مدÏتوضیح گر ðیکه قبالÑطو ÞخالÇ حفظ æ äناÒ عایت جانبÑ æ  فتÇÑ Êمالحظا

مرÇ åÏند æ محبوÇÑ Ó نیز ÑÏ حکم مفقوÏ قرÇ åÏÇÏ ÑÇند¡ Ç æین حکم چهاÑ ساÇÑ á کافی ش
 ìÏجتهاÇ áصوÇ به ÇیرÒ ¡ÏÑÇمخالفتی ند ÝحناÇ ìÇÑÂ با æ åÏمطابق مذهب مالکی بو
ÇحناÝ صدÑæ فرماä تقنینی یا Çعالã حکم قانونی ÒÇ طرÝ خلیفه مسلماناÑÏ ä مسائل 

äساخته هما Ýبر طر ÇÑ ÝختالÇ ìÏجتهاÇ می  مختلف فیه ÇÑ حکم مذهبی ìحکم جا
 گیرÏ æ ÏیانتاÇæ ðجب Çلعمل Çست.

فقهاì کرÑÏ ãÇ موæÒ ÏÑجه مفقوÏ که شوهرÔ بعد ÒÇ حکم تفریق بر گرÏÏ چنین حکم 
 می نمایند:
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هر گاå شوهر گم شدå قبل Ç ÒÇنقضاì عدÊ باÒ گرæÒ ¡ÏÏجه بدäæ هیچ مشکلی  .1
وحه æÇ شناخته Ç ÒÇینکه هنوÑÏ Ò قیدحقوÞ شوهر Çست ¡ بحیث æÒجه منک

.ÏÏتلقی می گر ÑعتباÇ حکم تفریق بی æ Ïمیشو 

2.  ÏÏگر Òیگر باÏ ÌæÒ با ÌÇæÏÒÇ ÒÇ قبل æ Êعد ìنقضاÇ ÒÇ بعد Ïمفقو ÌæÒ åهر گا
به موÇفقت یکدیگر با تجدید نکاÍ بزندگی Òنا شوهرì خوÇÏÇ Ïمه ¡ می توÇند

 بدهند.

جدید æ قبل ÒÇ هر گاÌæÒ å بعد Ç ÒÇنقضاì عدæ Ê عقد äÒ ÌÇæÏÒÇ با شوهر  .3
مباشرÊ شرعی Òنا شوهرì با شوهر جدید باÒ گرÏÏ¡ شوهر سابق میتوÇند با 
موÇفقه äÒ ¡ فسخ نکاÍ جدید Ç æعاÇÑ æÇ  åÏ به شوهر سابق مطالبه نموæ åÏ با 

.ÏÏحبله شوهر سابق بر گر ÑÏ عقد جدید 

ÑÏ صوÑتیکه شوهر مفقوÏ بعد ÒÇ عقد نکاÍ جدید Ç æنجاã مباشرÒ Êنا  .4
 ìست می شوهرÏ ÒÇ ðکامال ÇÑ ÔÇ جهæÒ حق مطالبه ¡ÏÏگر Òبا شوهر جدید با

 Ïهد ÑÏ äÒ æ عقد نکاÍ شوهر جدید باقی می ماند.

Çلبته ÑÏین موضوÇ ÚطالÞ حکم مالکیت ÒÇ äÒ طرÝ شوهر ÑÏست نیست بلکه باید 
گفته شوÏ که ÑÏ äÒ حبالۀ نکاÍ مرÏ ÏیگرÇ ìست æتا äÒ طالÞ یا نکاÍ فسخ نشوÏبا 

 Ï227یگرì عقد نمی گرÏÏ.شخص 

 فسخ به علت صحی :
 åÏ106ما  ¡ äمثل جنو Ïشو Ñیکدیگر ببینند که سبب ضر ÑÏ ÇÑ یا شوهر علتی äÒ گرÇ ¡

Ïعوæ äÒ ìÇ  جذæ ãÇ عدã حصوá متعه جنسی حق فسخ ÒÇ ÇÑ محکمه ÑÇÏند. محکمه به
 .میدÇشته باشدجلسۀ سرì شوهر Ç ÑÏین حالت 

 : علت تعدد زوجاتفسخ به 
 åÏ108ما : 

 Ïبگیر ÇÑ ãæÏ äÒ Ïگر مرÇ : لفÇæ  áæÇ äÒ ضی نباشدÇÑ شوهر ãæÏ äÒ بهÑÏ ست حقÇخو
ÏÑÇÏ ÇÑ فسخ. 

                                                      
¡ چاپ  æ .276 هفته نامۀ Ãمید شماã154-158 åÑ ¡ صفحاÊ . فضل غنی مجدìÏ ¡ خانوÇ ÑÏ åÏÇسال 227

 Çمریکا. 
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 ÌÇæÏÒÇ فسخ ÏÑÇÏ حق ¡ ÏÑÇÏ äÒ Ïشته باشد که مرÇجدید خبر ند äÒ یا ãæÏ äÒ گرÇ : È
 .ÇÑ مطالبه کند

 Ïفسخ به علت مفقو : Êحبسنو ¡ äÏعلت صحی  بو ¡ Þشقا æ Ñجا¡ ضرæÒ Ïتعد æ به Ê
 ÑÏ äÒ گرÇ æ Ïمی گیر ÊÑصو äÒ هشÇخو æ ستÇخوÑÏ فقهمهÇمو Êین حاالÇ ضیÇÑ æ 

 باشد ÇÑ æÇ کسی مجبوÑ به فسخ ساخته  نمی توÇند.

 اقسام طالق :
 طالÞ سه قسم Çست :

æ شوهر حق مرÇجعه  ÇÒیل نمی ساÑ Þ ÇÑ ÏÒجعی که Çصل æÒجیتطال، áæÇ111 : ماÏۀ 
ÇÏ فعل æ áبه قو Êعد áخال ÑÏ ÇÑ.ÏÑ 

بائن بغیر ÒÇ طالÞ سه گانه Çست Ç ÑÏین حالت به عقد جدید  ، È112 : طالÞ بائن :ماÏۀ 
 æ مهر جدید ÑÏ جریاä عدæ Ê بعد æ äÒ äÂ ÒÇ شوهر می توÇنند یکجا شوند.

طالÞ مکمل سه باÑ ¡ طالÞ نهائی Çست æ تا äÒ شوهر Ïیگر نکند Ì113 ، ÒÇ æ : ماÏۀ 
   228با شوهر áæÇ عقد نماید.شوهر ãæÏ طالÞ نشوÏ نمی توÇند 

Çگر Ç ÔæÑصالÍ بین æ äÒ شوهر نتیجه ندÇÏÇ æ ÏÇمۀ Òندگی æÒجیت نا  آداب طالق :
 åÏÇخانو Êحل مشکال ìÇطریق مناسب بر æ سیلهæ یگانه Þین حالت طالÇ ÑÏ ممکن شد
 æÇ که ìتا با شوهر Ïمکلف می بو æ Ñمجبو äÒ شتÇÏ عیت نمیæمشر Þگر طالÇ æ ستÇ

حمل کندæ بهمین ترتیب مرÏ نیز ÇÑ نمی خوÇهد تا Âخر حیاÊ باشد Ñ æنج æ عذÇÑ ÈÇ ت
 ÑÏ عذÈÇ باشد.

æ ستم ظلم Çست æ معنی æ مفهوã ندæ ÏÑÇ باید خاتمه یابد.  Òندگی همرåÇ با عذÇÏÇÈÇمۀ 
مرÒÇ  äÒ æ Ï طرÝ  دÇÑ å گذÇشته Çست کهÇسالã برìÇ طالÇ æ ÈÇÏÂ ÞخالÞ پسندی

:ÒÇ ستÇ ÊÑعبا Þطال ÈÇÏÂ æ ÞخالÇ .Ïشو ÊعاÇمر 

 ن معنی که شوهر بتوÇند به همسرÑ ÔجوÚ کند.طالÑ Þجعی باشد بای .1

2.  ÒÇ äÒ شت باید صبر کند تاÇÏ ÇÑ Þنیت طال Ïگر مرÇ æ باشد äÒ قت پاکیæ ÑÏ
مریضی پاß شوÏ به Ïلیل Çینکه æ ÑÏ äÒقت مریضی حالت خوÈ نمی ÇÏشته 

                                                      
228  Õ ¡ لشخصیةÇ áÇالحوÇ äقانو Úæ224. مشر. 
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Ò قت باæ ینÇ ÑÏ ندÇشوهر نمی تو äهمچنا æ باشد ãنجاÇ ÇÑ نش عمل جنسی
 Ïهد.

ید به ÏÇ ÔæÑبانه ÒÇ ÑæÏ æ توهین باشد æ هر æÏ طرÝ برìÇ کلماÊ طالÞ با .3
 یکدیگر Òندگی بهتر ÇÑ بخوÇهند.

4. .ÏÒنسا äشد ÌÑبه خا Ñمجبو áمنز ÒÇ Êتا تکمیل عد ÇÑ Ôشوهر همسر 

5. .ÏÏتلف گر Þطال äÏÇÏ قتæ ÑÏ äÒ Þنباید حقو 

کلماÒ Êشت یاÏ نکند ÑÏ æ بد نامی æÇ سعی  شوهر بعد ÒÇ طالÞ همسرÇÑ Ô با .6
 ندÇشته باشد.

  229شوهر حق ندÇ ÏÑÇسرÒ ÑÇنش ÇÑ بعد ÒÇ طالÞ به مرãÏ بگوید. .7
 ÑÏ æ ندÑÇÏ Þطال ÏÑمو ÑÏ ÏیاÒ Êبی تعلیم مشکال æ طبقۀ عامه ðخصوصا äمسلمانا
 ÏÑمو ÑÏ ستÇ Ïæمحد äسالمی شاÇ که ثقافت äمسلما äناÇجو ÒÇ عصر حاضر عدۀ

ی تفاÊæ هستند æ نمی ÇÏنند که گفتن طالæ Þ یا قسم یاÏ کرäÏ به طالÞ عوÇقب طالÞ ب
طالÞ نیست . Ç ÑÏین  میشوÑÏ Ï حالیکه قصد æ نیت شاæäخیم æ ÏÑÇÏ منجر به جدÇئی 

موÏÑ نظریاÊ علماì معاصر ÇÑ جهت معلوماÊ بیشتر جوÇناä عزیز æ به هدæ Ý قصد 
 Ñæیم .می ÒÇ Â تفرقه æ جدÇئی حمایت خانوåÏÇ ها

ÜÜ áæÇ قسم یاÏ کرäÏ به طالÞ :  تعدÒ ÏÇیاÒÇ Ï مرãÏ عاÊÏ کرÇ åÏند که ÑÏ هر موÏÑ به 
طالÞ قسم یاÏ میکنند ¡ مثالð می گویند Çگر Çین کاÇ ÇÑ Ñنجاã ندÒ ãÏÇنم طالÇ ¡ Þگر Çین 

 . Þنم طالÒ ãÏکر ÇÑ Ñکا 

 æ هرÒالÇ گ جامعÑبز ìعضو جمعیت علما Ýمفتی سابق عالمه حسنین محمد مخلو
مصر Ç ÑÏین موÏÑ می گوید:معنی Çین طالÞ ¡ طالÞ معلق Çست یعنی تعلق ÏÑÇÏ به 
 Øگر شرÇ حنفی ìعلما Ïنز ÑÏ æ صریح نیست Þطال æ یک عمل ÁÇجرÇ ãعد æ ÁÇجرÇ

 تحقق یابد طالÞ صریح می باشد.

 که مطابق äÂ محاکم شرعی عمل می نمایند ÑÏ ماÏۀ ã  ãæÏ  1929ساá  25قانوä نمبر 
äÂ  äÏÇÏ ãنجاÇ ãیا عد æ äÏÇÏ ãنجاÇ گر قصدÇ Ïقع نمیشوÇæ Þکه طال åمدÂ یک عمل

                                                      
229  ¡ ãإلسالÇ فی Þطال ÈÇÏÂ .www.maganin.com 
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 یت ÒناÒ ÔæÑ ÒÇ äشت شوهرäÇ شاÇ äستباشد. Çین قانوä جهت حفظ خانوæ åÏÇ حما
 230که ÑÏ هر موÏÑ به طالÞ قسم یاÏ میکنند.

بی  åÒÇ شوÏ که به کدÑÏ ãÇجه Çست .ÜÜ ãæÏ حکم طالÑÏ Þ حالت غضب : باید غضب Çند
ال طالÞ فی « بی عائشه حدیث شریف ÇæÑ ÇÑیت می کند که ÑÏ غضب طالÞ نیست 

 ÞغالÅ . « ÑÏ .ند چه می گویدÇÏ نمی äنساÇ ند کهÇÏ حالتی می ÇÑ ÞغالÅ بن تیمیهÇ ãماÇ
.Ïقع  نمی شوÇæ Þین حالت طالÇ 

 Þطال ÏÑمو ÑÏ ÏÑمو ÑÏ  :می نویسد ìæلقرضاÇ یوسف ÑکتوÏ حالت غضب عالمه ÑÏ
طالÑÏ Þ حالت غضب بین فقهاÇ ÁختالÇ Ýست æ نظریاÁÇÑÂ æ Ê فقهی نظر به حکم 

 مدÑسۀ که بنظر æسعت می بیند æ مدÑسۀ که به مدÑسۀ ضیق می بیند تفاÊæ میکند.

 قسم Çست : قیم ÑÏ مسأله غضب می گوید: غضب چندÇل نبÇعالمه 

ÔÇ هنÐ æ عقل æ ند که چه می گویدÇمید äنساÇ غضب Úین نوÇ ÑÏ : áæÇ  æ ستÇ بجا
Ïتر äæین حالت بدÇ ÑÏ ¡میکند ßÑÏ ÇÑ Ïخو Ñگفتا æ Êکلما ÒÇ قع یمقصدÇæ Þد طال

.Ïمی شو 

åÏÇÑÇ نمی ÇÏشته باشد Ç  æنساÇ äین æضعیتÑÏ ¡ب به ÑÏجۀ نهائی میرسدãæÏ : غض
Â æنچه می گوید بآåÏÇÑÇ ä ندÇ ÑÏ ¡ ÏÑÇین حالت همه ÇتفاÞ نمی ÇÏند که چه می گوید

æ Þند که طالÑÇÏ.Ïقع نمی شوÇ 

به نظر من ( Çلقرضاìæ) Âنچه Çبن عابدین مقیاæ Ó ضوÇبط سلیم ÑÏ ÇÑ موضوÚ غضب 
 ÇÑ äÒÇتو äنساÇ ست کهÇ äÂ Ïنمیشو Þست . غضب که سبب طالÇ áقابل قبو åÏکر نموÐ

 Êتصرفا æ Ñگفتا ÑÏ ÇÑ Êحرکا æنچه می کندÂ æ نچه می گویدÂ ندÇند æ ست بدهدÏ ÒÇ
 æ گفتاÔÑ خالÝ عاÑÏ ÔÇ ÊÏ حالت ÇÑÂمی باشد. 

Çضافه Ç « åÏÑæÂلزÏÇ« که عالمه Çبن Çلقیم ÑÏ ÑÏ موÏÑ غضب توÇنیم عالمه Ïیگر ÇÑ می 
ã شدãÏ ä باشد æ ناÏکرÇ äÂ æÏینکه æ ÑÏقت ÇÑÂمش ÇنساÂ ÒÇ äنچه گفته æ کرåÏ بوÏ نا

 231طالÞ نبوÏ .Ïاللت بر Çین میکند که مقصدد áÇæÒ ÒÇ غضب بع

                                                      
230  Õ ¡ سالمیةÅ Ëبحو æ شرعیة ìæفتا ¡ Ý77. حسنین محمدمخلو. 
231 áæألÇ ÁلجزÇ ¡ Éمعاصر ìæفتا ¡ ìæلقرضاÇ یوسف ÑلدکتوÇ . صف ¡Ê563تا  557حا. 
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طالÇ ÞلسکرäÇ : نظریه متشدÏین Çین Çستکه طالÑÏ Þ حالت نشه « طالÑÏ Þ حالت نشه
صحیح « Çæقع میشوÇ .Ïما نظریه ÇعتدáÇ به عدæ ãقوÚ طالÇ Þست . Çماã بخاìÑ صاحب 

ìÑلبخاÇ « ÑÏ » جامعه «Èبا Úبه موضو Õمخصو ÏÑÇÏ Þطال  æÏÑ ینÇ  Èمی گوید: با
 ÞإلغالÇ فی ÞلطالÇ ÈباÇæ Þطال äجنو æ نشه æ ÜÜ åÇکرÇ ÜÜ حالت ÑÏ : الئلÏ æ Ïقع نمیشو

 Çست: Ç ÔÇین

Çعماá مربوØ به نیت » Åنما Çألعماá بالنیاÅ æ Êنما لکل ÇمرÆ مانوì « حدیث  .1
 Çست .....  مجنوæ ä نشه ÜÜ æ حاالÊ شبهه به ÜÜ äÂ نیت شاä طالÞ نیست .

2. áسوÑ  ÔÑÇÏکر æ Ñگفتا ÑÏ Ïقتیکه نشه بوæ ÇÑ åسلم حمزæ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ
.Ïمحاسبه نکر 

ÒÇ مجنوæ ä نشه » لیس لمجنوæ ä ال ÇلسکرäÇ طالÞ « حضرÊ عثماä گفت:  .3
 طالÞ نیست.

 ÒÇ Þطال æ ÏÑÇمی کند که نشه تصرفاتش صحت ند áستدالÇ بن تیمیهÇ ãالسالÇ شیخ
æ æÇ ÝقطرÇ ع نمیÏ232 .شو 

ÑÏ موÏÑ طالÑÏ Þ حالت نشه می » فقه Çلسنة « یخ سید سابق صاحب کتاÈ عالمه ش
Ïلیل Çینکه به ÏÇÑÇۀ  نویسد: جمهوÑ فقهاÁ می گویند طالÞ شخص نشه Çæقع می شوÏ به

ÇÑ Ïعقل خو ÏÇÒÂ  ستÇ äند که نشه مانند جنوÇ یگر باین نظرÏ عدۀ æ . ستÇ فاسد ساخته
قل باشد تکالیف Ïینی باالیش نیست ¡ æ هر æÏ فاقد عقل میباشد æ کسیکه فاقدع

یاÃیها Çلذین ÂمنوÇ ال تقربوÇ ÇلصالÃ æ Éنتم سکاìÑ حتی «خدæÇند سبحانه می فرماید: 
äما تقولو Çتعلمو ) « :ÁلنساÇ43 .( حالیکه مست ÑÏ یک نشویدÏنز Òبه نما !äمؤمنا ìÇ

می کند که  هستید تا Âنگاå که بدÇنید چه می گوئید. خدæÇند نشه ÇÑ به کسی تشبیهه
 نمی ÇÏند چه می گوید.

ÒÇ حضرÊ عثماä ثابت Çست که طالÞ نشه ÇÑ طالÞ حساÈ نمی کرÃ æÏهل علم باین 
 233باÑæ هستند که هیچیک ÒÇ صحابه بانظر عثماä مخالف نبوÏند.

                                                      
232  Êمرجع ¡ صفحا äهما ¡ ìæلقرضاÇ یوسف ÑلدکتوÇ .550 556. 
233  Õ ¡ لثانیÇ ÁلجزÇ ¡ لسنةÇ لسیدسابق ¡ فقهÇ .212 . 



 209ازدواج و تربیھ در فکر معاصر اسالمی/

باÑ گفتن طالÑÏ Þ یک æقت æ یک مجلس:  باساÓ قانوä محاکم شرعی نمبر سوÜÜ ã سه 
25  áحس 1937سا Þیک طال ãÏمی شو Èجعت کند یعنی با  اÇند مرÇشوهر میتو æ

 Ò234نش یکجا شوÇ Ïگر قبالð طالÞ ندåÏÇ باشد.

 مشکالت طالق در کشور های غربی :
طالÞ یکی ÒÇ پرæبلم هاì بزÑگ ÑÏ جامعۀ Çفغانی ÑÏ کشوÑهاì غربی  Çست Ç æکثر 

Ñسمی ندÑÇند. کاÍ نامه ÇÏ ìÇ نامهاجرین ÇفغاÇ ÑÏ äمریکا æÑÇ æپا Ç æسترÇلیا æ کان
äمس همچنا ÑÏ عدۀ کهÑÏ فغانیÇ سالمیÇ کزÇمر æ هااجد Ñغربیکشو ì  åÏکر Íنکا

. عدã ثبت نکاÍ نامه ÒÇ یک طرæ Ý  یستÇند¡ عقد نکاÍ شاæÏ ÊÇÑÇÏÇ ÑÏ äلتی ثبت ن
 Ïبوجو ÇÑ جتماعیÇ گÑیگر مشکل بزÏ Ýطر ÒÇ ÔÇ جهæÒ Þطال ìÇبر ÌæÒ فقهÇمو ãعد

 åÏÑæÂ ستÇکثرÇ æ ðÇ عقد  ا صدمه می بینند.خانم ه ìÇفغانی برÇ سالمی غیرÇ کزÇمر
 ìÑسمی کشوÑ فاترÏ ÑÏ Çشانر Íشوهر عقد نکا æ äÒ ðالæÇ ند کهÑÇÏ Øسالمی شرÇ Íنکا
که Òندگی ÑÇÏند ثبت کنندÇ æگر عقد نکاÑ Íسمی بدست ندÇشته باشند مرÇکز Çسالمی 

به Çفغانها Çین شرÇ Øما مرÇکز Çسالمی æ مساجد مربوØ عقد نکاÇÑ Í بسته نمی کنند
 تباå بزÑگ Çست.شیک Ç æ Çین ÑÏ ÇÑ عقد نکاÍ نمی گذÑÇند 

به مساجد æ مرÇکز Çسالمی Çفغانی مرÇجعه می نمایند طالÒ ÞناÇ äفغاä برìÇ گرفتن 
Çما مسئوالÇ äین مرÇکز بدÑخوÇست شاä جوÈÇ نمی Ïهند æ نمی خوÇهند خوÇÑ Ï به 

ÑÏÂ åÏÇخانو ìÇبر æ ندÒجه ساÇمو ÊمشکالÑÏ .هندÏ می ÇÑ åیمل بندÇ æ Ó  áچند سا
گر یا حل نشدæ å قضیۀ طالÞ به من ÑسیدÇ åست که بعض äÂ حل æ بعض Ïی 23 گذشته

عدۀ حاضر به طالÞ نمی شوæ Ï  جا Çست که مرÇ ÏفغاÇäست . مشکل Ç ÑÏین یا åÇÑ ÑÏ حل
 äÇÏمر ÒÇ ÇÑ äÒ نه هم نفقه æ میدهند Þند نه طالÇ برگشته äفغانستاÇ ینکه که بهÇ به فکر

 یطالÞ برìÇ مرÇ Ïفغاä عیب æ خجالت Çست æ نفقه ÇÑ مؤسساÇ Êجتماعی æÏلت
 Çهمیت نمی Ïهند. اäمیدهد Ç æین نوÚ مرäÇÏ به مشکل شهوÇنی Òن

 Íثیقۀ نکاæ هستم äÂ áمسئو æ مؤسس åسالمی که بندÇ فقه ÊÇنجمن نشرÇ مریکاÇ ÑÏ
Çمر ìÇنمونه بر ÊÑممکن بصو æ ستÇ åÏÇÏ ترتیب ÇÑ Èغر ÑÏ فغانیÇ سالمیÇ مفید کز

 åÏستفاÇ قابل æباشد. 

                                                      
234  Õ ¡ مرجع ä94. هما . 
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 یقۀ طالقثو
.........åیخ تولد...........  محل تولد.......... نمبر تذکرÑلد......... تاæ  .........ÌæÒ سمÇ 

........... åیخ تولد.......... محل تولد ........... نمبر تذکرÑجه...... بنت........ تاæÒ سمÇ 

 ..........نکاÍ .........  محل عقد نکاÍ تاÑیخ عقد 

 ÌæÒ ÁمضاÇ  .......... Þیخ طالÑتا..................... 

 äÇÏمکمله شها Êشهر 

1   ...............................2............................ 

æ åÏکر ÑÏصا Þشریعت طال Óست محترمه .......... باساÇخوÑینجانب ............  بدÇ  ÒÇ
تاÑیخ Çمضاæ Áثیقۀ طالÞ ¡ محترمه ..........  ÑÏ قید نکاÍ بندå نمیباشدæ باساÓ موÇفقه 

 که بین ما صوÊÑ گرفته طرفین ÏعوìÇ قانونی علیه یکدیگر ندÑÇیم .

 ÁمضاÇ شوهر محل.....................   äفغاناÇ ÒÇ سه نفر ÁمضاÇ سالمی  ¡ یاÇ تصدیق مرکز
.Ñکشو ÑÏ مقیم 

 

 

 شهادت
شهاÊÏ میدهیم که محترمه.........  بنت .......... که ÑÏ قید نکاÍ محترæ .........ãلد...... Çست¡ 
 ¡ äیمل ¡ نامه ¡ تیلفوÇ توسط ÇÑ æÇ ستÇخوÑÏ äمایا æ Ïنمو Þست طالÇخوÑÏ Ñچندبا
شخصی به محترæ ......... ãلد....... Ñسانیدیم Çما جناÈ شاä به ÑÏخوÇست محترمه æ نامه 

 جوÈÇ ندÏÇند. هاì ما

 ÑÏ æ ÏÑÇÏ ÇÑ حق خلع äÒ سالمیÇ ÌÇæÏÒÇ äمطابق قانو æ ãÇکر ìعلما Çنظر به فتو
کشوÑهاì غربی نظر به فتوÇ علماì کرãÇ مرÇکز Çسالمی æ یا سه نفر ÒÇ مسلمانانی که 

æ فسخ عقد  باشندحق خلع می æ تقوæ ì عدÇلت نزÏ مرãÏ شهرÇÏ Êشتهبه نیک نا
 ÌÇæÏÒÇ  .ندÑÇÏ ÇÑ 
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ÒÇ Þ طرÑÏ äÒ ÝخوÇست شدå لذäÒ Ç حق مطالبه به مهر ÇÑ ندÏÑÇ . چوÌæÒ ä حاضر طال
 ÔÇ حق شرعی ÒÇ یم تاÏنمو ÑÏصا ÇÑ جهæÒ Þما طال Çکند لذ ÑÏصا ÇÑ Þنیست طال

Ïنشو ãæمحر .ÏÑÇÏ ÇÑ ÌÇæÏÒÇ شرعی حق Êعد ÒÇ بعد äÒ æ 

 تصدیق مرکز Çسالمی 

. äمسلمانا ÒÇ سه تن ÁمضاÇ یا 
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 فصل هشتم

 جنسی  ثقافت

 ÑÏ مسائل جنس بحثæ  ستÇ Îسالمی خط سرÇ معÇجو ÑÏ یÑÇخط کسی حق ند ÒÇ Ï
äهمچناæ نماید Òæتجا Îحت سر äمسلمانا ÒÇ فکر عدۀ ÔæÑ ÑÏ مسائل جنسی äقر ÑÏ ی

 ÏعوÊ به فحشاæ Ê منکرæ ÊÇ بی حیائی Çست .  بیست æ یکم

موضوعاÊ مهم یکی Ç ÒÇسالمی  قرáæÇ ä چندæ نبوÊ عهد جنسی ÑÏ اÊموضوع
Çما  Çجتماعی به حساÈ می Âمد æ مسلماناÑÏ ä مجامع علمی äÂ ìæÑ بحث می کرÏند

کاäÇæÑ مدنیت مسلماناÒÇ ÒÇ ä جۀ ضعف علمی æ عقب ماندÑÏä قرنهاÇ ìخیر ÑÏ نتی
مسائل جنسی ÇÑ با Ç ìæÑصل تحقیقاÇ Êسالمی مسافه گرفتند æ بحث æ تحقیق 

 شتند æ حالت مسلماناä بجاÑ ìسیدکهغربی گذÇاصر به جامعۀ ÇستفاÒÇ åÏ علوã مع
 .معلوماÊ علمی ÒÇ ÇÑ منابع غربی با خوبی ها Ò æشتی هاÇ äÂ ìقتباÓ نمایند

 ÊهدتحقیقاÏ می äمعاصر نشاðگی خصوصاÏÇخانو Êکثر مشکالÇ بین  که æ äÒ
Ç ÒÇطاÞ خوÈÇ شرÚæ می شوæ Ï علت äÂ عدã توجه Ï æقت æ  می Ñسدبه طالÞ  کهشوهر

. میتوäÇ عامل Çصلی ä معاصر به Çهمیت مسائل جنسی Çستلمی مسلماناßÇÑÏÇ ع
جهل به مسائل علمی æ  ت مسلماناÇÑ ä به مسائل مهم æÒجیت æ خانوåÏÇعدã معرف

ã مرÇجع علمی باساÓ فکر تبلیغاÊ سوÑÇ æ ÁتباØ مسائل جنسی به حیاÇÏ Áنست . عد
ãعد æ سالمیÇ  سالمیÇ منابع مهم ÒÇ åÏستفاÇÊتحقیقا ÑÏ  سبب شد تا معاصر

 هصیکتابخانه معاصر Çسالمی خالی ÒÇ کتب Çجتماعی æ صحت جنسی باشدÇ æین نق
ند ÒÇ æ نویسندگاä غرÈ سبب شد تا جوÇناä به کتابخانه هاì غربی مرÇجعه نمای

موضوعاÑÏ  Ê حالیکه ÑÏ تحقیقاÊ غربی ÑÏ موضوعاÊ جنسی Ç ÇÑقتباÓ نمایند
 . عاÊ نمی شوÏحالæ á حرãÇ بحث æ مرÇموضوÚ جنسی 

Çقو ãسالÇضعæ ÇÑ ندگی جنسیÒ تنظیم  عد عمومی ÇÑ شوهر æ äÒ بطه جنسی بینÇÑ æ
ل جنسی ÇÑ حق æ مسائ شریکæ äÒ æ ÑÏ äÂ ÁÇÏÇ مرæ  ÇÑ Ï برäÂ ìÇ صفت قانونی می Ïهد
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لب مملوæÏ Á جسم با قشدä یعنی جمع » جماæ Ú معاشرÂ æ » ÊنرÇ بناã مشترß می ÇÏند 
ÒÇ نÇÏ دعاطفه  می. 

ائی نیست æ تحقیق ÑÏ موضوÚ مسائل جنسی ÏعوÊ به فحشاæ Ê منکرæ ÊÇ بی حی
ÒæمرÇ هنمائی می کند علم مستقل مسائل جنسیÑ ÇنسانرÇ æ ستÇ مر تاÇ ÒÇ خطر ÖÇ

Êلذ æ حفظ ßصحیح  نا ÊÑبصو ÇÑ جنسی .ÏÑæÂ بدست  

 ÒÇÝین طرÇ به áپوهنحی ها چند سا ãتما ÑÏäفغانستاÇ ìها äپوهنتو ì  ÁستثناÇ äæبد
پوهنتوä سالã مفرÑ ÊÇÏیاست تدÑیس می شوÏ.»ثقافت Çسالمی « بناã  یمضمون

مضموä ثقافت Çسالمی ÇÑ برÇیم فرستاæ Ï بعد ÒÇ مطالعه æ برÑسی ÑÏیافتم که ثقافت 
 پوهنتونهاì خصوصی موä ثقافت Çسالمی ÇÏخل نیست .Ñئیس یکی ÒÇجنسی ÑÏ مض

که Ç ÑÏفغانستاÇ ¡ äیشاä فرموÏند پرسیدãی ÑÏ ÇÑ موÏÑ عدã توجه به ثقافت جنس
   گفتم بسیاÑ جاÇ ìفسوæ Ó تعجب Çست ..کسی حق ندÇ ÑÏ ÏÑÇین موÏÑ صحبت نماید

Çگر تعلیم æ تربیت جنسی ÑÏ برنامه هاì پوهنتوæ ä مکاتب عالی æ مساجد Ç æنجمن 
هاÇ ìجتماعی نباشد ¡ æ äÒ مرÏ مسلماÒÇ ä کدãÇ منبع ÔæÑ صحیح جنسی که حق 

سعاÑÏ ÊÏ خانوåÏÇ  مدäشترß بین æ äÒ شوهر Çست æ مهمترین æسیله برìÇ بوجوÂ Ïم
 میباشد بیاموÒند.

نماÒ¡حج ¡  æ ¡ åÒæÑ کامل Çست æ تنها به عباÊÇÏ مانندÇسالÏ ãین فطرæ Ê شامل 
 ÑÏ ÊÇÏلی می گویدکه عباÇلغزÇ عالمه محمد .Ïخالصه نمیشو ÊکاÒ24 نیم ساعت 

ÑÏ  ÑÏ صد Ç ÒÇموÒ Ñندگی ÇÑ شامل میباشد 10گیرæ Ï  عت æ ÒÇقت ÇنساÇÑ ä نمیسا
Ò ÑÏندگی مسلماä عباÇ ÊÏست . قرäÂ کریم ÈÇÏÂ جنسی æ سنت نبوì حالیکه هر عمل 

Ç ÔæÑخالقی جنسی ÇÑ بین æ äÒ شوهر بیاä می نمایند æ بی بی عایشه Ñضی Çهللا عنها 
فاÒ ÊناÇ äنصاÑ می بی پرÑÏ åÏ مسائل جنسی Òناä مسلماÇÑ ä تعلیم می ÏÇÏند ÑÏ æ ص

ÒÇ æ نبی Çهللا صلی Çهللا علیه æ سلم ÑÏ موÏÑ حیض  بوÏند گفت که ÒناÇ äنصاÑ با ثقافت 
æ نفاÇ æ ÓموÑ مربوØ به Òندگی مشترæÒ ßجیت سؤáÇ می کرÏند. ÑسوÇ áکرã صلی 

 Ïیج بوÇÑ äعصر شا ÑÏ سلم مفاهیم غلط جنسی که æ هللا علیهÇ ÇنرÂ æ ندÏکر ÍصالÇ
ÒÇ ÇÑ äعقب  مسلمانا åÇÑ ÒÇ مثل Ïنسانی بوÇ Êفطر Ýمنع   به عقب عمل جنسی که خال

 نموÏند.
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ÑموÇ ÒÇ مسائل جنسی ÑÏ مهم  ÑÏ مانند همه بشر äمسلمانا æ ستÇ äنساÇ ندگیÒ
æ فرÞ ربوØ به مسائل جنسی ÇÑ تدæین صفاÇ Êنسانی مشترÇ ßند Ç æسالã قوÇنین م
äنشا ÇÑ äÇحیو æ äنساÇ مسائل جنسی  بین معامله جنسی بین æ معرفی ÇÑ áحال ÔæÑ æ

 ÊÏعبا ãبه مقا ÇÑ ساند.میÑ 

 اهداف مسائل جنسی در اسالم :
حفظ نسل : حفظ نسل بدÌÇæÏÒÇ äæ قانونی æ عمل جنسی حالá نا ممکن  .1

 Çست.

2. äشد ÌÑخا  äÂ ìکه بقا äنساÇ Ïجوæ ÒÇ ÈÂ .ستÇ مضر Ïجوæ ÑÏ 

 لذæ Ê تمتع Ñ æسیدä به نعمت . .3

 235هستند که جماÚ یکی Ç ÒÇسباÈ حفظ صحت Çست.ÇÏکترäÇ باین نظر  .4

 تربیت جنسی:
 æ صحی ìتجربه ها æ صحیح مبنی بر علم Êتربیت جنسی تقدیم معلوما ÒÇ مقصد
ÔæÑ سالم Ç ÑÏموÑ جنسی Çست تا جسم Çنساä نمو æ عقل  صیقل شوÇÏلبته ÑÏ ساحۀ 

یت فرÏ تا تعلیماÏ Êینی æ معیاÑ هاÇ ìخالقی Ç æجتماعی ÑÏ جامعه æ همچناä ترب
 ÇÑ ÔÇ ندگیÒ شریک æ ÏخوæÑ ÖÇمرÇ ÒÇنفسانی حف æ نیÇ236.نماید  تظا 

Çست  یتربیت جنسی یکی ÒÇ مهمترین موضوÑÏ Ú برنامه هاì تربیوÑÏ ì ثقافت Çسالم
. ÑÏ گذشته کشوÑ ما مقاÑÇ ãجمند ÑÏ ÇÑ بین مسائل تربیوì ندÏÑÇمتأسفانه ÑÏکه 

ÇمرÖÇ « مثل : مطالعاÊ به عنوå  äÇکتابهاÒ ìیاÑÏ Ï تربیت جنسی به طبع Ñسید
Çین تحقیقاÇ : « Êسبابها æ عالجهاجنسی: Çسباæ È عالÇ ¡ äÂ ÌالمرÇ ÖÇلجنسیة

 äÂ ÊÇخطر æ جنسی ÑموÇ ÑÏ Èمظاهر مدنیت غر ÒÇ ÇÑ äناÇگاهی میدهد. جوÂ 

ÇÏخو Èفائز محمد علی کتا ÌلحاÇ Ïستا  ãبنا ÇÑ »ضهاÇمرÇ æ لجنسیةÇ ÊفاÇالنحرÇ « به
کتاÈ متوجه ساختن جوÇناÇ ÒÇ äنحرÇفاÊ جنسی æ نتائج منفی Ñسانید æ هدÒÇ Ýطبع 

ی Çست Çین کتاÃ Èثر ÇستاÏ مرÇ äÇæلقیس» ÇالسالÇ æ ãلمسألة Çلجنسیة« تاÇ äÂ Èست. ک
Çلتربیة «. کتاÇ ÌÇæÏÒÇ ÈستبرìÇ مرحلۀ قبل ÑÏ ÒÇ مسائل جنسی  معلوماÊ کافی

                                                      
235  Õ ¡ ìلنبوÇ لطبÇ .249 ،topic -Rasoy.ahlamontada.net/t49 
236  Õ ¡ ÉلقاهرÇ ¡ Èلعامة للکتاÇ لمصریةÇ لهیةÇ ¡ Áلألبنا ìلتربوÇ لتأصیلÇ ¡ لمخزنجیÇ حمدÇ لسیدÇ .

123. 
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 ÊلفتیاÇ æ äللفتیا ãالسالÇ لجنسیة فیÇ«  Èین کتاÇ æ ستÇ طویل äعثما ÏستاÇ ثرÃ
Ç ÔæÑ æ åترتیب شد ìثانو æ مرحلۀ متوسطه äÇÏشاگر ìÇتربیت جنسی بر ÑÏ ÇÑ ãسال

 .شرÍ می Ïهد

 Êمطالعا æ Êتحقیقا ¡ÏÑÇÏ Êæمعاصر نسبت به گذشته تفا Êتحقیقا æ Êمطالعا
Êسالمی بشکل متکامل بحث میکند. تحقیقاÇ Ñمنظو ÒÇ ÇÑ معاصر تربیت جنسی 

 æ تربیت جنسی ÝÇهدÇ æ خصوصیت ها ÏÑمو ÑÏ جدید åÏÇتربیت سالم نقش خانو ÑÏ
.ÏÒمی سا åندÒÇبر ÇÑ میدیا æ مکاتب æ نقش مساجد æ ها ÏالæÇ 237جنسی بین  

نیست بلکه علمی Çست که æ äÒ مرÒÇ ÇÑ Ï منظوSex  ( Ñ( تربیت جنسی به معنی جنس
Ç æ ÏÒشنا می ساÂ خالقی به مسائل جنسیÇ æ ینیÏ æ åغیر سلیم که سبب گنا ÔæÑ Ò

می کند. Ïین Çسالã با مقاÑنه به Ïیگر ÏÇیاæ ä فلسفه هاì  تظانشر ÇمرÖÇ می شوÏ حف
 ÇÑ ین مشکلÇ æ ستÇ مسأله جنسی مقدمتر ÑÏ نسانیÇÒÇ  مد نظر Ïخو ÊعوÏ ÒغاÂ

ÇÑ صحیح جنسی ÔæÑ ÇÑ äمسلمانا æ شتÇÏ ÔæÑ äÇموخت. میتوÂ  ÇÑ ãسالÇ ìتربیو
Ñ مرحلۀ ÑÏطفل äبه سن   سید Ûبلو:Ïیل خالصه کرÐ Øبه نقا 

1.  ãکرÇ áسوÑ .Ûبه مرحلۀ بلو äسیدÑ ÒÇ پسر بعد æ خترÏ ÈÇخو ÞطاÇ äÏکر Çجد
 » .æ فرقوبینهم فی Çلمضاجع « صلی Çهللا علیه æسلم میفرمایند: 

2. ÑلنوÇ ۀÑسو ÑÏ . گرفتن åÒجاÇ یا äÇستذÇ ÈÇÏÂ  یۀÂ58 نیمÇمی خو: » ìÇ
ÇجاåÒ طلبند ÒÇ شما Âنانکه مالک Çیشاä شدÇ åست Ïست که مسلماناä باید

هاì شما Â æنانکه نه ÑسیدÇ åند بحد بلوÒÇ Û شما سه نوبت ¡ پیش ÒÇ نماÒ فجر 
æ æقتیکه فرæ می نهید جامه هاì خوÑÏ ÇÑ Ï نیم æ ÒæÑ پس ÒÇ نماÒ عشا Çین 

یعنی Çگر طفل æ یا یکی Ç ÒÇعضاì خانوåÏÇ  سه æقت خلوتست برìÇ شما.
ل ÇطاÞ خوæ äÒ ÈÇ شوهر æÇ ÑÏقاÊ قبل ÒÇ نماÒ فجر ¡ æ نیم ÒæÑ که هوÇÏ ÁÇخ

شا که æقت گرã می باشد Ç æنساä لباسهاì خوÏ بر می æ ÏÑÇÏ بعد ÒÇ نماÒ ع
ÒیرÇ ÑÏ Çین æÇقاæ äÒ Ê شوهر  بدÇ äæجاåÒ گرفتن ÇÏخل نشوÇ ÏسترÇحت Çست

 áطفاÇ شته باشند کهÇمید ÑÇحالتی قر ÑÏنÇضعیت شانرæ کنند. باید åمشاهد 

3.  äندید æ حفاظت چشم : ãنا محر äیدÏ ÒÇ بهترین حفاظت چشم ãنا محر Ýبه طر
ìسیلۀ تربیوæ ÑÏ æ ستÇ مسائل جنسی  ìÇمقدمه بر äیدÏ ÑÏ . ستÇ Êشهو

                                                      
237    ¡ ãالسالÇ لجنسیة فیÇ لتربیةÇ ¡ لحسینÇ لدینÇ Áحمد ضیاÇ .https://jornal.unisza.edu.my 
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می خوÇنیم : بگو به مرäÇÏ مسلماä که بپوشند  30قرäÂ کریم ÑÏ سوÑۀ ÇلنوÂ Ñیۀ 
ìها åند شرمگاÑÇÏ åنگا æ ÇÑ Ïخو ìچشم ها  äیشاÇ ترست åین پاکیزÇ ÇÑ Ïخو

 ãچشم که بنا äست بآنچه می کنند.پوشاندÑÇÏخبر Çئینه خدÂ هر ÇÑ» غض
ÑÏ کتب فقه یاÏ شدå مربوØ به مرÇ äÇÏست باین معنی که مرÏ ها » Çلبصر

نه Çینکه ÒناìæÑ ä  بایدچشماä شانرÏ ÒÇ Çیدä بطرÒ Ýناä نا محرã حفظ کنند
چنانکه Çلشوکانی ÇæÑیت علما عصر خوÜÜ Ï  قاضی عیاÒÇ ÖخوÇÑ Ï بپوشانند.

میکندÇæÑ ÜÜیت میکندکه äÒ مجبوæ Ñ مکلف به پوشاندæ ÑÏ ìæÑ äقت گشتن 
بامر خدæÇند  ین مرäÇÏ هستند که باید چشماä شانرÑÏ Ç æÇ خیاباä ها  نیست 

  238بسته کنند.
 

4.  Ûسن مرحلۀ بلو ÒÇ 18تا  10که Ïمیشو Úæشر æ لدینÇæ ظیفهæ ین مرحلهÑÏ ¡
لمین Çست تا توجه به تربیت جنسی ÇÏشته باشندÑÏ æ برنامه هاì مکاتب مع

ÑÏ پهلوì تربیت بدنی ¡ تربیت جنسی نیز تدÑیس شوÇ .Ïگر تربیت جنسی 
باساÇ Óسالمی تدÑیس نشوÏ ممکن Çست جوÇناä به عمل Òشت Òنا Ïست 

 عمل Òشت Çست . بحکم قرäÂ کریم اد Ò æننÒن

که äÂ ÑÏ معنی ÇÑ æ ÌÇæÏÒÇبطه بین æ äÒ مرحلۀ Çست  18مرحلۀ بعد ÒÇ سن  .5
 شوهر تدÑیس شوÇ ÑÏ .Ïین مرحله Çæلدین æ علما æ معلمین مسئولیت

ßند.  مشترÑÇÏ 

 : جنسبه ابطه بین تربیت جنسی و عالقۀ موقف اسالم از ر
 ãبنا Ïخو Ýæمعر Èکتا ÑÏ ìیس بوکاÑمو ÑکتوÏ »لکریÇ äÂلقرÇ النجیلÇ æ ÉÇÑلتوÇ æ م

Ò ÑÏ æÇیر Çین عنوäÇ می  Ç «.ÏÑÇÏلقرÇ æ äÂلتربیة Çلجنسیة « مستقل بناãعنوÇ æ« äÇلعلم 
قرäÂ کریم موضوÚ جنسی ÇÑ فرÇموÔ نکرæ åÏ قبل ÒÇ چهاåÏÑ قرä حیاÊ جنسی  :نویسد

 åÏÇÏ ÔÒموÂ äبه تفصیل به مسلمانا ÇÑ ستÇ بطÇæÑ ÑÏ Ïمر ìÇکریم بر äÂقر áمثا Ñبطو
 æ مدæ äÂ Ê عدã مباشرÊ جنسی ÓÇÑ جنسی با خانمش شرÇیط خاÕ مثل حیض æ نفا

ÏÇÏ نیم:  تعلیمÇکریم می خو äÂقر ÑÏ . » Çفاعتزلو ìÐÃ لمحیض قل هوÇ یسئلونک عن æ
æ ال تقربوÇهن حتی یطهرä فإÇÐ تطهرä فأتوهن من حیث Ãمرکم Çهللا ÇلنساÁ فی Çلمحیض 

پیغمبر!) æمی پرسند ترÇ222(.  ìÇ ) ÇلبقرÉ:»(یحب ÇلتوÇبین æ یحب ÇلمتطهرینÇ äÅهللا 
                                                      

238  Õ ¡ لحدیثÇ هلÃ æ ... لفقهÇ هلÃ لنبویة بینÇ لسنةÇ ¡ لیÇلغزÇ 45. محمد. 
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Ç Êمباشر ÒÇ حالت äÂ ÑÏ ¡ستÇ نجÑ æ یتÐÇ حالت äÂبگو ¡äناÒ ÑÇماهو ÊÏحکم عا Ò
دند به ÒناìÑæÏ ä جوئیدæ به Çیشاä نزÏیک نشوید تا Çینکه پاß شوندæ چوä پاß ش

که خدæÇندبشما ÏستوÇ åÏÇÏ Ñست ¡ به تحقیق خدæÇندتوبه Âنها مقاÑبت کنید Â ÒÇنجا
 میدÏÑÇ.  کنندگاæ ä پاکیزگاæÏ ÇÑ äست

نساÄکم حرË لکم فأتوÇ حرثکم Ãنی شئتم æ قدموÇ ألنفسکم æ » æ همچناä می خوÇنیم : 
Òناä شما مزÑعۀ ( نسل)  ) .Ç223لبقرÇ ) «:ÉتقوÇ Çهللا  Ã æعلموÃ Çنکم ملقوæ å بشر Çلمؤمنین

شما Çند پس به هر قسمی که خوÇسته باشید به کشت ÑÇÒ خوÂ Ïئید( مقاÑبت نمائید)¡ 
بدÇنیدکه حتماÒÇ  æ ðخدÇ بترسید هایتاáæ ä نیک) برìÇ نفس فرستید( Ç ÒÇعماæ مقدã ب

 شد¡ æ مژåÏ åÏ ( ìÇ پیغمبر!) مؤمناÇÑ ä . به پیشگاå خدæÇندحاضرخوÇهید

æ تجاÒæ جنسی  تÇسالã عقوباÊ (جزÁÇ ) شدید ÇÑ برìÇ جرÇئم جنسی مانند Òنا æ لوÇط
 ÒÇ ìجلوگیر æ بخاطر حمایت جامعه ÑنتشاÇÖÇمرÇ  ست . جهت حمایتÇ åÏتعیین کر

Çسالã خلوæ  Ê یکجا شدæ äÒ ä  یفرæ Ï جامعه æ برìÇ جلوگیرÇ ÒÇ ìنحرÇفاÇ Êخالق
 ÏمرÇÑ.مر می کندÇ Èبه حجا ÇÑ äناÒ æ åÏÇÏ 239حرمت 

Çسالã قوÇنین ÇÑ برìÇ کنترÇ áæنترنت æ æسائل Ïستجمعی  ÇÏنشمندÑÏäÇ عصر حاضر
Ïضع نموæند  æ åÏÑæÂ Ñنیز با ÇÑ خالقیÇ Êخوبی ها مشکال ãسائل جدید با تماæ ینÇ æ

 äÂ áæکنترÑÏ  ìلت هاæÏ ظیفۀæ ÒÇ æ نیست åÏÇخانو æ ÏÇفرÇ مکانیتÇ æ صالحیت
 ÇÑ خالقیÇ ست که مسائل غیرÇ سالمیÇ جتماعیÇ ìشبکه ها æ نترنتÇ طریق ÒÇ که

Ïکنند.پخش می شو áæ240کنتر 

 م:در قرآن کری مفردات جنس 
Ç به Øمربو ÊÇÏکریم مفر äÂکرمی نمایدقرÐ ضحÇæ ÊÑبصو ÇÑ جنسی Ñمو  ¡Íمثل: نکا

ÊÑبکا æ لمس ¡Êمنی ¡ مباشر ¡ Ìفر ¡ Êنا ¡ فحشاÒ åغیر æ  . 

نکاÍ که ÑÏ قرäÂ کریم Ðکر شدæÏ å معنی Ç ÇÑفاåÏ میکند: تأسیس خانوæ åÏÇ عمل 
 جنسی .

                                                      
239  . www.alukah.net/social/0/8612/ 
 .364تا  Ç340سالمی ¡ صفحاÊ . فضل  غنی مجدÔæÑ ¡ ìÏ فکر معاصر  240

http://www.alukah.net/social/0/8612/
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عمل فحشاÊ به عمل جنسی خاÒÇ ÌÑ عقد Ç ÌÇæÏÒÇست که Ç ÑÏصطالÍ قرäÂ کریم  Òنا :
 æ åشد Ïیاåتعیین شد ÁÇجز äÂ مرتکب ìÇنا می گوید: .برÒ åÑبا ÑÏ کریم äÂحل « قرÃ ãلیوÇ

 ÊلمحصناÇ æ طعامکم حل لهم æ حل لکم ÈلکتاÇ ÇتوæÃ لذینÇ ãطعا æ ÊلطیباÇ لکم
Çتیتموهن ÃجوÑهن توÇ ÇلکتاÈ من قبلکم ÇÇÐÅلذین Ã من ÇلمؤمناÇ æ ÊلمحصناÊ من

محصنین غیر مسافحین æ ال متخذÃ ìخدæ äÇ من یکفر باالیماä فقد حبط عمله æ هو 
) . ÇمرÒæ همه چیز هاì پاکیزå برìÇ شما حالá شد¡É:5 æمائد» ( فی ÇلآخرÉ من Çلخاسرین

äناÒ (نیز)æ¡ستÇ áنها حالÂ ìÇشما بر ãطعا æ شما ìÇبر Èهل کتاÇ ãمن  طعاÇپاکد
مؤمن Ò æناä پاکدÇمن Âنانکه پیش ÒÇ شما به Âنها کتاÈ (Âسمانی) åÏÇÏ شدå¡ برìÇ شما 
حالÇ áست¡ هنگامیکه مهر Âنها ÇÑ پرÇÏخته باشید¡ÑÏ حالیکه پاکدÇمن باشید نه 

Áبه فحشا åÏلوÂ äستاæÏ äندگاÑÇÏ نه æ (ناÒ)  نا ÊمعاشرÑپنهانی( بمنظو
æ¡(ÚæمشرäیماÇ (äکاÑÇ) کسیکه به ÒÑæ لغو گرکفر æ باطل æÇ عمل ðیقینا ¡ÏیÏد æÇ æ å

 Â ÑÏخرÒÇ Ê جملۀ ÒیانکاÇ äÇÑست.

تدÑیجی منع کرÒ ÏیرÇ صوÇ ÊÑلبغا: عمل جنسی ÑÏ مقابل پوÇ ¡ áین Ç ÇÑ ÔæÑسالã به 
قرäÂ کریم ÑÏ موÇ ÏÑلبغا  قبوá شدå بوÑÏ æ .Ï جامعه ÇÏ ÌÇæÑشت æ یک عمل Çجتماعی

کدÇمنی مقید باشند Â æنانکه نمی یابند ÇسباÈ نکاÍ تا Âنکه æ باید که بر پا« می گوید:
توÇنگر کند ÇیشاÇÑ ä خدÒÇ Ç فضل خویش Â æنانکه می طلبند مکاتبت ÒÇ ÇÑ غالمانی 

Ç ÑÏیشاä  که مالک äÂ شدÇ åست Ïست هاì شما پس مکاتب کنید Âنها Ç ÇÑگر بدÇنید
ÇÏشته Çست Ç æجباÑ مکنید  شایستگی æ بدهید مکاتباÒÇ ÇÑ ä ماá خدÇ که بشما ÇÒÑÇنی

کنیزگاä خوÇÑ Ï تا بدست ÑÂید متاÒ Úندگی Ïنیا æ هر که ÇجباÑ کند ÇیشاÇÑ ä پس هر 
 ).Ç)33لنوÂ «:Ñئینه خدÇ(äÂ کنیزگاÇÑ ä) بعد ÇجباÑ کرäÏ بر ÇیشاÂ äمرÒندۀ مهرباä ست.

 . æ معشوÞ  عاشق ÇلمخاÐنة: عمل جنسی سرì بین

عباÏ ÊÑیگر ÇشترßÇ چند نفر ÑÏ یک عمل  Çلمسافحة: مماÑست جنسی متعدÏ به
 جنسی.

قرäÂ کریم ÑÏ سیاÞ شرÍ عمل جنسی ÔæÑ علم بیولوجی Ç ÇÑستفاåÏ میکندÒ æمانیکه 
ÒÇ مسائل جنسی حرÝ میزندÂنرÇ با کلماÊ مملوÒÇ Á حیاæ Á عفت æ بصوÇ ÊÑیجابی 

Ï نی نمیÇشهو æ جنسی åفع غریزÑ تنها ÇÑ مسائل جنسی ÒÇ Ýهد æ بحث می کند æ ندÇ
 ÊÏیک به عباÏنز ÇنرÂ æ هدÏ می ÁتقاÑÇ عالی ãبه مقا ÇÑ شوهر æ äÒ بطه جنسی بینÇÑ
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Òشت Ç ÇÑنجاã اä قصه هاì مرÏماä که عمل جنسی می ساÏÒ. قرäÂ کریم برìÇ عبرÇ Êنس
میدÏÇند می ÏÑæÂ مثل قوã لوæ Ø خیانت شاÑÏ ä مسائل جنسی æ قصۀ حضرÊ یوسف 

.ãلسالÇ 241علیه  

فرهنگ Òباä جنس که جمع Ç äÂجناÇ Óست ¡ معنی Çتصاá شهوÇنی  ÑÏ مفهوم جنس:
Ç ÑÏ æصطالÍ به معنی عاطفۀ جنسی بین مرÏ  242. بین مذکر æ مونث یا مرÇ äÒ æ Ïست 

 äÒ æ .)Sexنگلیسی بÇ ÊبیاÏÇ ÑÏ که ( ÑÏ Ïمی شو Ïست جنسی یاÑمما ÍصطالÇ ه
ÑÏ فرهنگ Çسالمی فرهنگ Çسالمی باین معنی نیآمدæ å مسائل æ مباشرÊ جنسی 

 243. میباشد Çستکه ÑÏ فرهنگ غربی غیر ÒÇ سکس 

 ÑÏ با مفاهیم جنسی ãسالÇ ÑÏ تربیت جنسی :ãسالÇ ÑÏ تربیت جنسی ìخصوصیت ها
 :ÏÑÇÏ ÇÑ یلÐ ìخصوصیت ها ãسالÇ ÑÏ تربیت جنسی æ ستÇ Êæمتفا Èثقافت غر 

ن خصوصیت ها Çیلیت ¡ ÇÏÇمه ¡ توæ äÒÇ تکامل Ñæبانیت ¡ ضرÇæ ¡ ÊÑæقعیت ¡ شمو
 ÊفاÇنحرÇ ÒÇ ÇÑ مؤمن äنساÇ æتقویت می کند äشخصیت مسلما ÑÏ ÇÑ äیماÇ Úمجمو ÑÏ

 .ت می کندظفاÇخالقی مح

 جنسی: ۀنقش مؤسسات تربیوی در تربی 
äماÇÏ ÑÏ æ ستÇ تربیت طفل ìÇبر áæÇ سۀÑمد åÏÇخانو :åÏÇنقش مؤسسۀ خانو  ÜÜ áæÇ 

.Ïشخصیت طفل ساخته می شو åÏÇطفل مبا خانو ÑÏ ÇÑ مسائل جنسی ãÇحر æ áحال ÆÏ
ÑÏ خانوåÏÇ می ÂموÇ .ÏÒنتخاÈ شریک Òندگی¡ÈÇÏÂ معاشرÊ مرحلۀ áæÇ جوÇنی 

 ÇÑ باید جنسی Ûمرحلۀ بلو ÑÏ لدینطفلÇæ æ ÏÒبیآمو åÏÇخانو ÒÇ  áطفاÇ ÁهنماÑ äشا
الÇ ãÒست تا تجربه هاì خوÇÑ Ï با Çطفاá شاæ  ä برÇ ìÇنتخاÈ شریک Òندگی هستند

Òندشریک سا . 

                                                      
241  áمن خال ãالسالÇ لجنس فیÇ ¡ ÍلتاÇ ìسعید موال æ ÊلمؤمناÇ یاسین¡ تنویر ãلسالÇعبد ÑلدکتوÇ .

 äÂلقرÇ ÊÇÏمفر .www.hespress.com/writers/280127.html 

www.wattpad.com/115353 ,   
www.alwasatnews.com/news/1026694.html   

www.alislal.ma 
www.ar.islamway.net 

 Ç1972  Õ ã140لوسیط ¡ ÇستنباÇ ÑÇÏ áæلدعوÇ .  Éنیس ÇبرÇهیم Â æخرÇ :äæلمعجم  242
243  Êæبیر ¡ ÈلعرÇ لی لغةÅ ìÏلهاÇ ¡ لکرمی ¡ حسن سعیدÇ .1991  1جلد  Õ375. 

http://www.hespress.com/writers/280127.html
http://www.wattpad.com/115353
http://www.alwasatnews.com/news/1026694.html
http://www.alislal.ma/
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ÇÏشته باشندÑÏ æ مسائل æ  م ÑÏ ÇÑ تربیت جنسی æÇالÏ هاÇæلدین می توÇنند نقش مه
 Õخا ÑفکاÇ æ Êنظریا Ûمرحلۀ بلو ÑÏ áطفاÇ .هنما باشندÑنندÇجنسی می تو ìقضیه ها

تا نظریاÇ æ ÊفکاæÇ ÑالÑÏ  Ï موضوÚ جنس ÑÇÏند Ç ÑÏ æین مرحلۀ æظیفۀ Çæلدین Çست
ÑÏ عدã مشاÑکت Çæلدین Ç . ÑÏصالÍ نمایند ÂنرÍ Ç باشدÇÑ بشنوندÇ æگر قابل Çصال ها

 æجعه نمایندÇجی مرÑمی شوند به منابع خا Ñمجبو äناÇجنسی جو Êمناقشه موضوعا
 ÒÇ244 تجربه هاì ناقص هم ساالä شاÇ äستفاåÏ نمایند.

مرحلۀ ÇبتدÇئی شرÚæ میشوÑÏ æ Ï مدÓÑÇ کشوÑÏ ÒÇ Ñ جهاä غرÈ تعلیماÊ جنسی 
فیدیونیز نشاæ  åÏÇÏ ä س یدÑتهاì غربی مضمونی بناã حمایت ÒÇ خطر ÇمرÖÇ جنسی 

میشوÏ . مسلماناä مقیم ÑÏ کشوÑ هاì غربی æÇالÏهاì شانرÇ ÇجاåÒ نمی Ïهند æ ÑÏقت 
ãÇحترÇ  لدینÇæ تعلیمی به تصمیم ÊÇÑÇÏÇ æ نمایند ßÇشترÇ جنسی Êمعلوما  ÌÑÇ æ

Ñنمی گذ ÑÏ  سیÑÏ Óبه کال Ñحضو ÑÏ äشا áطفاÇ منع ÑÏ ند کهÑÇÏ Ñلدین تصوÇæ æ د
æقت مسائل جنسی Çطفاá شانرÒÇ Ç فحشاæ Ê منکرÊÇ که ضد Ïین Çست حمایت می 

چرÇ¿ به Ïلیل Çینکه Çکثریت ÇطفاÑÏ á  .کنند. Çین یک تصوÑ ناقص Ç æشتباå بزÑگ Çست
د æ فقط چند طفل مسلماä یک ساعت ÇÑ خاæÇ ÌÑقاÊ تعلیماÊ جنسی حاضر میباشن

 äÇمید æ سهÑکافتریا مد ÑÏ ÁÇغذ áæقت تناæ ÑÏ æ می کنند ìسی سپرÑÏ Óکال ÒÇ
سپوÇ ¡ ÊÑطفالی که به ÓÑÏ حاضر شدå بوÏند برìÇ هم کالساä شاä موضوÇÑ Ú قصه 

æ خطر äÂ نسبت به حضوÑ یافتن æ  شرÍ به عقلیت طفل میباشدæ شرÍ میدهند. Çین 
برìÇ طفل ضرÑ بیشتر ÏÑÇÏ. من طرفدÑÇ تعلیماÊ جنسی برìÇ یدä سخناä معلم  شن

 ÑÏ که ðلدین خصوصاÇæ ین هستم کهÇ ÑÇما طرفدÇ متوسطه نیستم æ ئیÇبتدÇ مرحلۀ
جهاä غرÒ Èندگی ÑÇÏند مسائل حالæ á حرãÇ جنسی ÇÑ بشکل قصه که با سویه طفل 

æ طر مسائل جنسی مطلع باشندبرÇبر باشدشرÏ Íهندتا Çطفاá مسلماÒÇ ä ضرæ Ñ خ
 åمشاهد åÏÑæÂ ۀ مکتب بدستÑÇÏÇ ÒÇ ÇÑ فیدیو æ جنسی Êتعلیما ìÇ برنامه äهمچنا
کنند تا معلوماÊ کافی ÒÇ مضموä تعلیماÊ جنسی ÇÏشته باشند æÑ ÑÏ æشنی حقایق 

 . علمی با Çطفاá شاä مناقشه نمایند

 ìکثر برنامه هاÇ ÑÏ :تربیه جنسی ÑÏ نقش مکتب ÜÜÜ ãæÏ Èغر äجها ÑÏ ÓÑÇتعلیمی مد
 Ýهد æ ستÇ مستقل äسالمی تربیت جنسی بصفت یک مضموÇ ìها Ñبعض کشو ÑÏ æ

                                                      
244  .www.sexogsamfund.dk 
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 بین Ïختر æ پسر جنسی ÇÑ æبطه جنسی سالم ÒÇ تدÑیس تربیت جنسی حفظ صحت 
مضمونی  Ç ìفغانستاÑÏä نظاã تعلیمی مدæ ÓÑÇ پوهنتونها ÇÑÏین ÇæÇخر .میباشد

 ãیس می بناÑسالمی تدÇ بهترثقافت æ Ïفصل تربیت شو äین مضموÇ ÑÏ تا Ïهد بوÇخو
Ïضافه شوÇ یل باشد: جنسی نیزÐ ÝÇهدÇ یسÑتد ÒÇ Ýهد æ 

æ صحت  اäخوÏش کمک به شاگرäÇÏ برìÇ تصمیم گیرì خوÈ به صحت .1
.äÇیگرÏ 

æ صحت اگرÑÏ äÇÏ موضوعاÊ مثل جنس ¡بدä تقدیم معلوماÊ برìÇ ش .2
 جنسی.

3.  ìÇبر äناÇبه حد کسب معرفتکمک به جو Ïæ ÏخوãÇحترÇ æ äبه  شا  Ïæحد
.äÇیگر 

 ثقافت اسالمی :  بتربیت جنسی در کت
 Ï که Êثقافتتحقیقا Êموضوعا Ñ جنÝÑسالمی معاÇ ثقافت ìکتابها ÑÏ سی 

برìÇ مرحلۀ که که ÑÏ جمع موضوعاÊ ته نشاä میدهدÇنجاã یاف هاشمی äÏÑÇ تمملک
 Ïیس می شوÑتد ìتربیت جنسی می  10ثانو ÇنرÂ صد ÑÏÏÒکه به مقایسه با سا  äجها

غرÈ بسیاÑ کم Çست æ به همین ترتیب ÑÏ باقی کشوÑ هاÇ ìسالمی ÑÏ موÏÇ ثقافت 
فیصد Çست Ç ÑÏ æفغانستاä نزÏیک به  10المی موضوÚ تربیت جنسی کمتر Ç ÒÇس

 .می Ñسد صفر

فت Çسالمی تدÑیس می شوÏ عباÊÑ موضوعاÊ که ÑÏ تربیت جنسی ÑÏ برنامه هاì ثقا
ت جنسی ¡ Çحکاæ ãقایت برìÇ کنترáæ غریزìÇ å جنسی ¡ عقوباÒÇ æ Ê: ثقاف Çست

Ç ¡جنسی ÊفاÇنحرÇ ìÇبر ìمعالجو ãحکاÇ æ åÏÇتشکیل خانو æ ÌÇæÏÒ Êمشکال
  æÒ245جیت .

 ثقافت جنسی بین زن و شوهر: 
 äنساÇìبه طبیعت بشر ÏÑÇÏ بطۀ جنسیÇÑ تی  تمایل بهÇÐ Êفطر ÒÇ جنسی ìÇ åغریز æ

ÇنساÇ äست Ç ÑÏ æسالåÇÑ ã صحیح برÇÑÂ ìÇمش غریزå جنسی Ç ÌÇæÏÒÇست .Çگر Ñغبت 
 æ مش جنسیÇÑÂ ìÇصحیح بر åÇÑ æ Ïۀ نشوÑÇÏÇ æ áæکنتر äÒ æ Ïمر ÑÏ توجه جنسی æ
 ãÇحر Ýبطر ÊÇفع شهوÑ æ مسائل جنسی ÑÏ äنساÇ ین حالتÇ ÑÏ Ïنشو åÏماÂ نیÇشهو

                                                      
   æ .7pdf-khaladi-al-jamal همچناã19 : ä ¡ عدÏ  2011. مجلة Ñسالة Çلخلیج Çلعربی ¡ ÇلسعوÏیة  245
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 ÚجوÑæ عمل جنسینظ ãسالÇ .ÏÑینی برهم می خوÏ ÞخالÇ æ جتماعیÇ ãا ÇÑ  به ØتباÑÇ
عباæ ÊÏ سبب تقویت ÇÑبطۀ معنوæÑ æ ìحانی بین  æ äÒ شوهر می ÇÏند æ مسائل 

 جنسی ÒÇ ÇÑ عمل حیوÇنی به فرهنگ æ ثقافت عالی تبدیل میکند.

æ یا  ستیمثالهاÒ ìیاÏ ÑÏ Ïست Çست که æ äÒ شوهرì که ثقافت جنسی شاä کامل ن
Çند Êثقافت جنسی معلوما æ فرهنگ ÑÏ ðصالÇندÑ  بیشتر äشا Êمیباشدمشکال  ÑÏ .

æ ãæÏ äÒ سوæ ã حتی چهاÇÑ ãÑ میگرفتند æ  برÑ ìÇفع غریزå جنسی شاä  مرäÇÏ گذشته
 Êشتند به عمل فحشاÇÏ ینی نمیÏ ÞخالÇ گرÇ  هم ìÏمر äفغانستاÇ ÑÏ .ندÏÒ ست میÏ

Òناä بناäÒ ã بدبخت æ بی ÑÏ äÒ بین که قشنگ ترین  Ïیدå می شد  که چند ÇÏ äÒشت
 æ مسائل جنسی ÑÏ نیک بخت äÒ نشÇÏ äÂ علت Ïخوشبخت بو äÒ ãبنا äÒ ترین áجما
 æ که فرهنگ ìبه همین ترتیب شوهر .Ïیگر بوÏ äناÒ شتن شوهر نسبت بهÇÏ نگه Ôخو

æ عصابش  Ñنج می برæ Ï هر Ñ ÒæÑنگش ÏÑÒبا æÇ ثقافت جنسی ندÇشت Òنش Ò ÒÇندگی 
 ÑÏ æ ÏÑÇÏ مریضی سل äÇجو Óæند که عرÏمی کر Ñها تصو åÏÇخانو æمیشد ÈÇخر

æ نه æ äÒ نه  وÇبیدå بوæ Ï جن åÏÒ ÇÑ æÇقریجاÊ باین عقیدå بوÏند که شب Òیر ÑÏخت خ
ÑÏ æ عالم خیاæÇ æ áهاÒ ãندگی می  ã خانوåÏÇ به حقیقت فکر می کرÏنده Çشوهر æ ن

 .نمی بوæÏ مشکل äÒ موÏÑ توجه کرÏند

 ãماÇمو ÑÏ لیÇلغزÇ محمدÏÑåعقید äخل شدÇÏ äشیطا  ÏÑÇÏ بحث جالب äنساÇ جسم ÑÏ
 ÒÇ می گوید کسانیکه æکریم تکذیب میکند äÂقر ÊیاÂ شنیæÑ ÑÏ ÇÑ Úین موضوÇ æ
 Áعصبی مبتال æ نیÇæÑ ìند به مریضی هاÑÇÏ شکایت äجسم شا ÑÏ äشیطا äخل شدÇÏ

طاæ äسوسه æ باÇ äÏÇÏ ìÒست æ شیطاä باالÇ æ ìضافه میکند که عمل شیÇمیباشند 
. ÏÑÇند äسلطا äنساÇ246 

 ã مباشرÊ جنسی بین æ äÒ شوهر تنهاÇ ÑÏسال رابطه جنسی در اسالم عبادت است :
Çست . حضرÊ عباÑ Óضی  نیز یک عمل عباÏتیبلکه  ÇشباÚ غریزۀ  شهوÇنی نیست 

Âگاå باشید که Çگر « Çهللا عنه ÇæÑیت میکندکه ÑسوÇ áهللا صلی Çهللا علیه æ سلم فرموÏند: 
Ïنز Ïهل خوÃ شما حینیکه با ÒÇ یکی Êمباشر Öبغر ÜÜÏیک میشو  æجنسی áتصاÇ ÜÜ æ 

ìÒæÑ بر کناÑ نگه æ ÑÇÏ شیطاÂ ÒÇ ÇÑ äنچه بما  ÒÇ شیطاä ! مرÇ گوید: بسم Çهللا¡ خدÇیامی 

                                                      
246  Êلحدیث ¡ صفحاÇ هلÃ æ .... لفقهÇ هلÃ لنبویة بینÇ لسنةÇ ¡ لیÇلغزÇ 117-116-115-114. محمد. 
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 æهر گز با äشد شیطا åÏÇÏ ìندÒیا فر æ شد Ñمقد äنچه بین شاÂ پس ¡ÑÇبد ÑæÏ ìÏکر
  247».ضرÑ نمی Ñساند

ÑÏ حدیث Çست که برìÇ هر ÑÏ ãÏÂ مقاÑبت با همسرÇ Ôجر æ ثوÇ ÈÇست. یکی  پرسید 
یا ÑسوÇ áهللا æÇ که با Çین کاÑ نیاÒ غریزÑ ÇÑ ÔÇ ìفع  æ بدنباá لذÊ خوÔÏ هست ¡ Çین 

 چرÇ ثوÇÏ ÈÇشته باشد¿Ïیگر 

 åگنا Ïحاصل می کر ãÇحرæ Úæنا مشر åÇÑ ÒÇ ÇÑ Êلذ æ åگر همین غریزÇ :ندÏفرمو Êحضر
ÇÏشت یا خیر¿ عرÖ کرÏ چرÇ¡ گناÇÏ åشت . فرموÏند: پس åÇÑ ÑÏ مشرæ Úæ حالá عکس 

  Ç äÂ248ست بایدÇجر æ ثوÇÏ ÈÇشته باشد.

ÒیرÇ Çنساä مؤمن باید Ïعا کند هر عمل Ç ÑÏسالÑÇ ãتباØ به نیت æ ÏÑÇÏ بعد ÒÇ نیت 
مقاÑبت به  هنگامیکه تصمیم  .مباشرÊ جنسی نوÇ ÒÇ ÚنوÚÇ عباÇ ÑÏ ÊÏسالÇ ãست

åندÇعا خوÏ ینÇ Ïمی گرفته شو :Ïشو 

بناã خدÂ ÇغاÒ می کنم ¡ باÇ Ñلها خوÇ « Ïللهم جنبنا Çلشیطاæ ä جنب Çلشیطاä ما ÒÑقنا « 
Ï ÒÇسترÓ شیطاÑæÏ ä بدæ .ÑÇ همچناÇ äین ما æ ÇÑ فرÒندÇÑ ì که به ما عنایت می کنی 

Ç ìÇهللا ¡ فرÒندیکه به ما عنایت می ». Çللهم ال تجعل للشیطاä فیما ÒÑقنی نصیبا« Ïعا 
.ÑÇسهمی نگذ äشیطا ìÇبر æÇ ÑÏ 249کنی 

ی æÏ لذÇ Êست . لذÊ بدنی ÏæÒ æ گذÑ ¡ لذæÑ Êحی æ عباÏتی Ç ÑÏ æشباÚ غریزå جنس
Ïبا هم یکجا شو Êلذ æÏ ینÇ گرÇ به باالترین äنساÇ ãمیکند. مقا ÁتقاÑÇ ÊÏسعا 

 Òکعت نماÑ æÏ äندÇجنسی خو Êمباشر ÒÇ قبل æ ÝفاÒ شب ÑÏ :جنسی Êمباشر ÈÏÇ
Çست  æ بعد ÒÇ نماÒ شوهر Çین Ïعا ÇÑ بخوÇند: Çللهم Ãنی Ãسالک  ها نفل ÒÇ جملۀ سنت

 ìÇ . شر ما جبلتها علیه æ بک من شر ها ÐعوÃ æ خیر ما جبلتها علیه æ من خیرها
خدæÇند! ÒÇ تو سؤáÇ می کنم خیر ÂنرÂ æ Çنچه خیر ÇÑ می æ ÏÑæÂ به تو پناå می برÒÇ ã شر 

 که می æ äÂì .ÏÑæÂ شر

                                                      
247 äمرجا æ لؤلؤ . ãæÏ Áجز ¡  Õ ¡ لسید سابق  148¡ ترجمه : محمد حنیف بلخیÇ :Ïشو åیدÏ äهمچنا æ

 .æ108 عبدÇلحمید کشک ¡ بناÇ ÁألسرÇ Éلمسلمة ¡ صفحه 108¡ فقه Çلسنة جزãæÏ Á ¡ صفحه 
 .Ç .312شرفعلی تهانوÇ ÌÇæÏÒÇ ¡ ìسالمی ¡ ترجمه: محمد ÇبرÇهیم ÇÏمنی ¡ صفحه  248
249  Êمرجع ¡ صفحا äهما ¡ ìشرفعلی تهانوÇ .316-317. 
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Òینت æ نظافت ÇÑÂ æیش مناسب æ  ای شوهر و شوهر برای زن :زن بر و زینتآرایش 
æ äÒ شوهر Çین Çمر  بین æ äÒ شوهر می شوÇ.Ïستعماá عطر خوشبو سبب تقویت ÇÑبطه 

مهم Ò ÑÏ ÇÑندگی æÒجیت فرÇموÔ نکنند. Çکثر مشکالÊ که بین æ äÒ شوهر ÑÏ عصر 
 Ýطر ÒÇ شب Óلبا æ یشÇÑÂ توجه به ãعد ÑÏ یدÂ می Ïحاضر بوجو äÒ æ ستÇ خانم ها

äÒ توجه به پاکی æ همچناÇ äفغاä خصوصاÑÏ ð غرÈ متوجه Çین Çمر مهم حیاتی باشد. 
Çین Òæینت شوهر æ ÏÑÇÏ بسیاÑ مرäÇÏ فکر می کنند که Òینت ÒÇ خصوصیت Ç äÒست 

. ÇماÇ ãحمد حدیث ÇسماÁ که عدۀ ÒÇ مرäÇÏ مرتکب äÂ می شوند یک Çشتباå بزÑگ Çست
Ñ لسکنÇ یت می کند: بنت یزید بنÇæÑ ÑینطوÇ Ç » áعائشه لرسو ÜÜ ینتÒ ìÇ ÜÜ نی قینتÃ

من Òینت کرãÏ یعنی ÇÑÂیش کرãÏ عائشه ÇÑ برÑ ìÇسوÇ áکرÇ . « ãهللا صلی Çهللا علیه æ سلم 
 صلی Çهللا علیه æسلم.

æ « کرÏ: حت یÇین طوÑ نص لی Ñضی Çهللا عنهم Ïختر ÇÑ ÔحضرÊ عبدÇهللا بن جعفر بن ع
ÒÃ علیک بالکحل فأنهÁلماÇ لطیبÇ طیبÃ æ ینةÒ ینت نما که سرمه » ینÒ به سرمه ÇÑ Ïخو

بهترین Òینتها Çست ÈÂ æ بهترین پاß کنندå ها . باید توجه ÇÏشت که äÂ ÑÏ عصر 
 Ñعصر بشما äÂ ÑÏ ینتÒ سائلæ ÒÇ سرمه یکی æ Ïست نبوÇ ÒæمرÇ یش کهÇÑÂ سائلæ

ÑÏمیرفت . ماì نص ÑینطوÇ ÇÑ ÔخترÏی:Ïینکه نباید چشم« حت نموÇ äæبد Êشوهر äا
ÇÑ یگر چیزÏ خشبوئی ÒÇ بغیر Êنباید شوهر æ ¡ فتدÇ باشی بتو åÏیش کرÇÑÂ تو ÒÇ  تنفس

 250کند.

قبل Ç ÒÇینکه ÑÏ موÏÑ ثقافت مباشرÊ جنسی حرÇÏ Ýشته  ثقافت مباشرت جنسی :
Ï . ãÒشریک سا ÇÑ مهم شما Úیک موضو ÑÏ همÇباشیم میخوäفغاÇ äÇختر جو Òکه تا å

گتن ¡ Çمریکا Òندگی ÏÑÇÏ سؤÇلی ÇÑ مطرÍ ساخت åÏ æ بوÑÏ æ Ï شهر ÇæشنÌÇæÏÒÇ کر
 æ ãÇ åÏکر ÌÇæÏÒÇ åشد áیکسا :Ïنوشته بو æÇ . بفرستم ÇÑ بشÇست تا جوÇمن خو ÒÇ
شوهرÒÇ ã عقب با من مباشرÊ جنسی میکند æ من نمی ÇÏنم Çین نوÚ مباشرÒÇ Ê نظر 

Çین حکایت Â ÑÏ ÇÑغاÇ Òین موضوÚ د.Ñ Çهنمائی کنیÇسالã صحیح Çست یا خیر¿ لطفاð مر
که عدۀ ÒÇ جوÇناä که موطناä عزیز æ گرÇمی متوجه باشندبه خاطرÐ ìکر نموãÏ تا ه

فرهنگ æ ثقافت Çسالمی شاÑÏ ä مسائل جنسی کم Çست چقدÇ Ñشتباå می کنندÇ æین 

                                                      
250  Êصفحا ¡ ãسالÇ ÑÏ åÏÇخانو ¡ ìÏ128-128. فضل غنی مجد. 



 225ازدواج و تربیھ در فکر معاصر اسالمی/

گرÒÇ åæ جوÇناÑÏ ä عدã فهم صحیح ÒÇ ثقافت جنسی Ç ÑÏسالÒÇ ã فرهنگ æ ثقافت غربی 
 تفاåÏ می کنند.Çس

 Ýنچه خالÂ ماÇ ÏÑÇÏ  ãÇحترÇ شوهر æ äÒ بین ÇÑ جنسی ìÇÏÒÂ æ ستÇ Êین فطرÏ ãسالÇ
 Êفطر Ýعقب خال åÇÑ ÒÇ عمل جنسی äچو æمخالفت می نماید äÂ باشد با ìبشر Êفطر
Øلو ãبه سبب عمل قو ÇÑ Øلو ãکریم هالکت قو äÂقر æ ÏÒمی سا ãÇحر ÇنرÂ ستÇ äنساÇ 

 Ïمر æ Ïین عمل شنیع یعنی عمل جنسی بین مرÇ متوجه نتیجۀ ÇÑ äمسلمانا æ ندÇÏ می
.ÏÒمی سا 

Ïفرهنگ مر æ جنسی نظر به ثقافت Êمباشرã  ÑÏ ãسالÇ Ñصد ÑÏ . ÏÑÇÏ Êæمنطقه تفا æ
 ÒÇ مکه بعد ãÏمر ÒÇ نیÇجو .Ïبو Êæتفا åÑمدینه منو æ مکه ãÏمسائل جنسی بین مر

دینه ÌÇæÏÒÇ کرæ Ï شب ÒفاÝ جوÒÇ äÇ همسر خوÏ خوÇست تا هجرÊ با ÏخترÇ ÒÇ ìهل م
 ÈÇخو ìæبا تا کند بر åÇÑ ÒÇ که شوهر Ïبو ÔæÑ مکه همین ÑÏ .جنسی نماید Êمباشر æÇ

Ç æهل مدینه ÑÏ  عقب به جلو مباشرÊ می کرÇ Ïما مرãÏ مدینه Çین فرهنگ ÇÑ ندÇشتند
. Ïختر به ÏعوÏ Êندمسائل جنسی ÒÇ فرهنگ æ ثقافت جنسی یهوäÇÏ پیرìæ می کر

گفت یعنی حاضر نشد به ÔæÑ مرãÏ مکه عمل جنسی ÇÑ با شوهرÔ شوهرÔ لبیک ن
تا مشکل خوÇÑ Ï با  فتÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم Ñبحضوæ äÂ Ñ فرÇ  ÇÏنجاÏ ãهد

Ï وشمی شوهرÔ بیاä کندÇما Òمانیکه به مجلس ÑسوÇ áهللا صلی Çهللا علیه æسلم ÇÏخل 
می á خوÇÑ Ï مطرÍ کندæ بعدðÇ نزÇ ãÃ Ïلمؤمنین بی بی ãÃ سلمه سؤÇ ستتوÇنÒÇ حیاÁ ن

ÏæÑ  Íمطر ÇÑ Ïمشکل خو  æ سلم می کند æ هللا علیهÇ هللا صلیÇ áسوÑ ÒÇ بی بی سلمه .
نساÄکم حرË لکم فاتوÇÑ » Çجع به مشکل Ïختر جوäÇ پرسید Ç ÑÏ æین æقت Âیۀ مباÑکه 

وÏ جا که خوÇهید به کشتزÑÇ خÒناä شما کشتزÑÇ شما هستند هر » حرثکم Ãنی شئتم
Ìفر ÑÇکشتز ÒÇ ئید. مقصدÇÑÏ  هندÇکه بخو ÔæÑ شوهر با هر æ äÒ ست . باین معنی کهÇ

æ جنسی نمایند Êنند مباشرÇند. تنها میتوÑÇند ÇÑ عقب به عقب ÒÇ Êحق مباشر 

کانت ÇلیهوÏ «  :حضرÊ جابر Ñضی Çهللا عنه  ÇæÑیت می کند  ÑÏ موÏÑ نزÂ áæیۀ مباÑکه
نساÁکم حرË لکم فأتوÇ حرثکم «نزلت . فجامعها من ÇÑæئها جاÇ Áلولد ÃحوÇÐÅ :á وá تق

) حدیث جابر Ñضی Çهللا عنه که گفت: یهوÏمی گفتند: Çگر کسی Ç)223لبقرÃ «:Éنی شئتم 
با äÒ خوÒÇ Ï عقب æÇ جمع شوÏ فرÒندÇ ÔحوáÇ (کج چشم¡æÏ بین) می Âید¡ پس Âیۀ 

Çین ÇæÑیت حکایت ÒÇ  .أتوÇ حرثکم Ãنی شئتم)نساÄکم حرË لکم فکه {باÑکه ناáÒ شدم
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æ مباشرÊ جنسی åÇÑ ÒÇ عقب  می کندÔæÑ مباشرÊ جنسی بین یهوÃ æ äÇÏهل مدینه 
.Ïیج بوÇÑ ثقافت جنسی مکه ÑÏ حالیکه ÑÏ Ïثقافت جنسی مدینه نبو ÑÏ 251به جلو          

 åÇÑ ÒÇ نش عمل جنسیÒ ÒÇ گر شوهرÇ هللا می گویدکهÇ حمهÑ بن تیمیهÇ ãماÇ عقب به عقب
Ç æگر شوهر ÇصرÇÏ ÑÇشت به محکمه شکایت کند æ قاضی به  ÇÑ تقاضا کرÏ قبوá نکند

 همین Ïلیل طالÇÑ äÒ Þ بدهد.

ÒÇ جمله گناهاä به عقب ÑÏ کتاÇ Èلفتاìæ ¡ جزÂ áæÇ Áمدå: مباشرÊ جنسی åÇÑ ÒÇ عقب 
 æ سلم میباشد æ هللا علیهÇ هللا صلیÇ áسوÑ نظر به حدیث åکه کبیر åمدÂ ßÑحدیث مبا ÑÏ

خدæÇند بطرÝ مرÏ که ÒÇ عقب به Òنش æ یا لوÇطت با مرÏ نماید نظر نمی کند. کسیکه 
Çین عمل Ç ÇÑنجاÇ åÏÇÏ ãست توبۀ صاÏقانه کند æ عزã نماید که باÏ Ñیگر Çنجاã نمی 

Ï Êمغفر åعدæ ندæÇخد æهدÏ .ستÇ åÏÇ 

ÑÏ مباشرÊ جنسی åÇÑ ÒÇ عقب به عقب کفاåÑ نیست æ همچناäÒ ä بر شوهر حرãÇ نمی 
áقبو ÇÑ ین عمل منکرÇ äÒ باقی می ماند. نباید Ïمر Íقید نکا ÑÏ äÒ æ ÏÏگر  گرÇ æ کند

 äÒ252 فسخ  نکاÇÑ Í بخوÇهد. شوهر ÇصرÇÏ ÑÇشت

Ç Áشوهر ¡ مجمع فقها æ äÒ بطه جنسی بینÇÑ شرعی Ïæحد ÑÏ مریکا میÇ ÑÏ لشریعة
 æ عقب به عقب åÇÑ ÒÇ شوهر بغیر æ äÒ جنسی بین Êست معاشرÇ áصل حالÇ ÑÏ :گوید

یعنی ìÑæÏ کنید Ï ÒÇبر » Çتق Çلدبر Ç æلحیضة« ÑÏ مدÊ حیض نظر به حدیث شریف 
یعنی ÒÇ عقب به عقب ÑÏ æ مدÊ حیض. بغیر Ç ÒÇین æÏ حالت Ïیگر مسائل جنسی بین 

Çند Ïæشوهر حد æ äÒ.علمÃ æ علیÃ هللا تعالیÇ æ . ستÇ áحال æ ÏÑ253 

 مسائل جنسی در وقت حیض و نفاس :
 æ ÏÑÇÏ  حالت غیر طبیعی äÒ Óنفا æ قت حیضæ ÑÏ Êمباشر ìنباید شوهر تقاضا

Çحت بیشتر æ ÏÑÇÏ موÊÏ حکم نماید. Ç ÑÏ äÒین æقت ضرÊÑæ به Çستر جنسی
که شوهر با همسرÇ ÑÏ ÔموÑ کاÑ منزá کمک کند. یهوÏها æ ÑÏ ÇÑ äÒقت حیض میکند

 Óنفا æنج ãسالÇ .Ïحت نمی کرÇسترÇ ÞطاÇ یک ÑÏ نشÒ با Ïمر æ نستندÇÏ س می

                                                      
251  Õ ¡ مرجع äهما ¡ äمرجا æ 148. لؤلؤ. 
252  Õ ¡ áæÇ فقهی ¡ جلد ìها Çفتو æ ینیÏ ìبحث ها ¡ ìÏ397. فضل غنی مجد. 
253  Êمرجع ¡صفحا äهما ¡ ìÏ398- 397. فضل غنی مجد .Çبه بر Ïجعه شوÇمر Úحکم فقهی موضو ì

 Õ¡ سالمیةÅ Ëبحو æ شرعیة ìæفتا ¡ Ý62:حسنین محمد مخلو. 
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 ÍصالÇ شتÇÏ جامعۀ مدینه حاکمیت ÑÏ که ÇÑ یتÏیهو áفرهنگ غیر معقو æ ثقافت
Â ÇÑموخت که æ ÑÏ äÒقت  ÇÏنست æ مسلماناäکرæ Ï مریضی Òنانه ÇÑ یک Çمر طبیعی 

.ÏÒسا Çجد ÇÑ ÈÇخو ÞطاÇ یا æ ÈÇنباید شوهر بستر خو æ ستÇ ßپا Óنفا æ حیض 

æ ÑÏقت مریضی Òنانه شوهر ÇجاÏÑÇÏ åÒ با همسرÑÏ Ô یک بستر ÇسترÇحت کند æ بغیر 
ÒÇ مباشرÊ جنسی æ äÒ شوهر ìÏÇÒÂ کامل ÑÇÏند. ÑسوÇ áÇکرã صلی Çهللا علیه æ سلم 

هر عملی Ç ÇÑنجاÇ æ « ãصنعوÇ کل شئ Åال ÇلنکاÍ« ...  یم غلط فرموÏند: برÇ ìÇصالÍ مفاه
Ïهی ìهرÒالÇ عالمه æ معنی میدهد ÇÑ Úجما Èعر äباÒ ÑÏ Íلفظ نکا . Íنکا ÒÇ د بغیر

می گویدکه Çصل نکاÒ ÑÏ Íباä عرÈ جماæ Ú نزÏیک شدä به عمل جماÇ Úست æ بغیر 
äÂ  مدÊ حیض æ نفاÑÏ Ó ر شوÒÇÑÏ Ï جماÚ هر حرکتی که سبب ÇÑÂمش بین æ äÒ شوه

 254ممانعت نیآمدÇ åست.

 Èبا ÑÏ صحیح مسلم æ ìÑلبخاÇ صحیح ÑÏ»حیض « Ñکه بطو åکر شدÐ ÏیاÒ یثÏحاÇ
 áنانه چندمثاÒ قت مریضیæ ÑÏ عمل جنسی Úبه موضو ØتباÑÇ که ÇÑ ßÑحدیث مبا

 Çست می ÑæÂیم.

Çهللا علیه æ حدیث عائشه که گفت: یکی ÒÇ ما که ÑÏ حاá حیض می بوæÏ پیامبر صلی 
) نمایند باÇ æمر æÇ مباشرÊ ( تماÓ بدäæ عمل جنسی که باسلم åÏÇÑÇ می نموÏند

میدÏÇند که ÇÏ ÑÇÒÇشته باشد بعدðÇ با ÑÏ æÇ مباشرå میشدند( Ç ãÃلمؤمنین Ñضی Çهللا 
Ç یکی ãÇگفت: کد (åÏکر åæیکه نبی عنها عالÑند طوÇمی تو åÑÇÏÇ ÇÑ Ïخو Êشما شهو Ò

 صلی Çهللا علیه æسلم می توÇنستند.

 ÒÇ ستند با یکیÇسلم میخو æ هللا علیهÇ پیامبر صلی åحدیث میمونه که گفت: هر گا
 همسرäÇ شاä تماÓ نمایندæÇ æ حائض می بوÇ Ïمر می نموÏند که ÑÇÒÇ بپوشد.

یامبر صلی Çهللا علیه æ سلم Òیر یک چاÑÏ به حدیث ãÃ سلمه که گفت: ÑÏ حالیکه همرåÇ پ
 ÈنجناÂ ) ¡ãپیچاند ÇÑ Ïپس با جامه هائی حیض خو ¡ãیدÏ حیض ãÏبو åÏفتاÇ پهلو

گفتم: بلی¡ پس مرÇ طلب کرÏند æ با » Âیا حیض Ïیدì¿« علیه Çلسالã ) فرموÏند: 
. ãÏحت کرÇسترÇ نگهÑ ÑÏتحت یک چا (ãلسالÇ علیه) ÈنجناÂ255  

                                                      
254  Õ¡ ãسالÇ ÑÏ åÏÇخانو ¡ ìÏ139. فضل غنی مجد. 
255  Êصفحا ¡ áæÇ جلد ¡ äمهرجا æ لحائض ¡ لؤلؤÇ Éمباشر Èلحیض ¡ باÇ Èکتا ¡ ìÑلبخاÇ .162-163. 
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ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم ÇسرÑÇ نبوæ Ï منزÑ áسوÇ áهللا صلی Òندگی خانوÏÇگی 
Çهللا æ علیه æسلم مدÑسۀ تعلیم برÇ ìÇمت بوÇ æ ÏحاÏیث مباßÑ که åÏÑæÂ شدمسائل 
جنسی æ ÑÏ ÇÑقت مریضی حیض æ نفاÓ به مسلماناÓÑÏ ä میدهدÒ æناÑ äسوÇ áهللا 

شانرÇ با ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا صلی Çهللا æ علیه æ سلم با تماÇ ãمانتدÇæÑ ìÑÇبط جنسی 
 ìÇهنما برÑ ند تاÏسالمی حکایت کرÇ متÇ ìÇسلم برæ مت علیهÇ.باشد 

 Êمد ÑÏ جنسی Êمباشر ÒÇ ÇÑ äتعالی مسلمانا æ ند سبحانهæÇنانه منع  مریضیخدÒ
می کندæ قرäÂ کریم بسیاÒ Ñیبا حالت ÇæÑنی æ نفسانی æÑ æحی æ ÑÏ ÇÑ äÒقت مریضی 

æ یسئلونک عن Çلمحیض قل هو ìÐÃ فاعتزلوÇ  :«کریم می خوÇنیم  . ÑÏ قرäÂبیاä میکند
ÇلنساÁ فی Çلمحیض æ ال تقربوهن حتی یطهرä فإÇÐ تطهرä فأتوهن من حیث Ãمرکم Çهللا 

 æ بینÇلتوÇ هللا یحبÇ äÅلمتطیÇ رین هحب)«:ÉلبقرÇ222.(  (!پیغمبر ìÇ ) Çمی پرسند تر æ
ت Ñ æنج Çست ¡ äÂ ÑÏ حالت ÒÇ مباشرÒÇ Ê حکم عاÊÏ ماهوÒ ÑÇناä ¡ بگو äÂ حالت ÐÇی

äناÒ  شدند به ßپا äچو æشوند ßینکه پاÇ یک نشوید تاÏنز äیشاÇ بهæ جوئید ìÑæÏ
Âنها مقاÑبت کنید Â ÒÇنجا که خدæÇند بشما ÏستوÇ åÏÇÏ Ñست ¡ به تحقیق خدæÇند توبه 

.ÏÑÇست میدæÏ ÇÑ äپاکیزگا æ äقت  کنندگاæ ÑÏ ÇÑ äÒ صحی æ کریم حالت نفسانی äÂقر
 ÑÏ جنسی Êمباشر ÒÇ äناÒ نج کهÑ æ یتÐÇ ÒÇ ÇÑ äÇÏمر æ میکند äمریضی ماهانه بیا

 æقت مریضی حساÓ می کنند خبر می Ïهد.

 åÏکر áæکنتر ÇÑ Ïخو äنساÇ که Ïنی سبب می شوÇشهو æ جنسی åغریز ÊقاæÇ بعض
Ñ عمل جنسی æ äÇنسل جو ðند خصوصاÇنتو ìهند. علماÏ ãنجاÇ Óنفا æ قت حیضæ ÑÏ Ç

Ïتحقیق نمو æ مطالعه ÇÑ ین قضیهÇ مجتهدین æ ãÇکرå سند. می باین نتیجهÑ 

 حکم Çسالمی کسیکه با Òنش æ ÑÏقت حیض æ نفاÓ مباشرÊ کند

 ( کفاÑۀ من جامع Çلحائض )

ه کسیکه خوÇÑ Ï کنترáæ کرåÏ نتوÇند æ با Òنش æ ÑÏقت حیض پیش شوÏ¡ قبل Ç ÒÇینک
 ÑÏ لبانیÇ ãماÇ . ستÇ بع پوندÑ یا æ نگلیسیÇ مبلغ نصف پوند äÂ ۀÑکفا Ïشو ßپا äÒ
 ìÏقتصاÇ ضعیتæ به ØتباÑÇ بع پوندÑ æ می گوید یک پوند åÑکفا ìÇتعیین مبلغ بر

.ÏÑÇÏ شخص 

 فتوìÇ شرعی 
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Çگر áæÇ ÑÏ خونریزì جماÚ صوÊÑ گرفته باشدبه مقدÑÇ یک مثقاá طال خالص صدقه 
Ï گرÇ æ Ïشو áباشد نصف مثقا åشد Úجما ìقت خونریزæ خرینÂ æ قت مریضیæ خرÂ Ñ

.Ïشو åÏÇÏ ست پیش  طال خالص صدقهÇ ند مریضÇینکه بدÇ äæنش بدÒ گر شخص باÇ
 256شوÏ صدقه نیست æ فقط توبه کند ÒیرÇ مرتکب گناå نشدÇ åست.

 æ äÒ بین ßحق مشتر Úجما æ گفته شد که مسائل جنسی ßمشتر Þحقو Úموضو ÑÏ
Ç  æحساÓلذÊ مباشرÊ جنسی æ ÇÑ یکطرفه Çست æ شوهر کوشش نکند تنها  شوهر

مرتکب گناÊ å محرãæ ساÇ æ ÏÒگر قصدÇ ðÇین عمل Ç ÇÑنجاã میدهدÒنش Ç ÒÇ ÇÑین لذ
میشوäÒ æ Ï حق ÏÑÇÏ به محکمه شکایت کند. برìÇ توضیح بیشتر باین فتوÇ توجه 

:Ïشو 

 دوری شوهر از زن در مسائل جنسی 
Ç ¡ ãÑÇÏما æÇ با من نزÏیک نمی  مهر خوæÏ ÇÑ Ïست æÇ æÇ ÒÇ æ ãÑÇÏالÏ هسؤáÇ : من شو

 شوÏ مگر یکباæ Ñ یا æÏ باÑ ¡ کوشش کرãÏ برÇیش Çین موضوÇÑ Ú شرÍ کنم .

 جوÒÇ ÈÇ طرÝ مجمع فقهاÇ Áلشریعة بأمریکا

عفت یکی ÒÇ بزÑگترین مقصد نکاÇ Íست¡ مسائل جنسی حق مشرæ äÒ Úæ شوهر 
(ÇإلیالÁ) یعنی قسم یاÏ کرÏ که با äÒ نزÏیک نمی شوÒÇ ã موجباÊ  میباشد . بدین معنی

طالÇ Þست Ç æگر شوهر مدÊ که شریعت تعیین کرåÏ ( چهاÑماå) بعد ÒÇ قسم به Òنش 
Âنانکه ÒÇ مباشرÊ :« نزÏیک نشوÏ طالÞ صوÊÑ می گیرÑÏ .Ï قرäÂ کریم می خوÇنیم 

باÒ گشتند( ÒÇ سوگند) پس Òناä شاä سوگند نمایند چهاÑ ماÇ åنتظاÑ کشند Ç æگر 
بدäæ شک خدæÇند ÂمرÒگاÑ مهرباÇ äست ¡ Ç æگر قصدطالÞ نموÏندپس به تحقیق 

 ).Ç226-227لبقرÉ:»(.خدæÇند شنوÇÏ ¡Çنا Çست

 دوری از زن برای مدت طوالنی
 سؤáÇ : من Ò ÒÇنم سالها Çست که ÑæÏ میباشم ¡ حکم Ç ÑÏین موÏÑ چیست¿

 Þطال ÒÇ بغیر ìÑæÏ گرÇ : ÈÇحق جو ÑÏ æ یدÇ åگ شدÑباشد شما مرتکب گناهی بز åÏبو
 äÒ خوÏ ظلم کرÇ åÏید æ بایدتوبه کنید æ حق ÇÑ æÇ مرÇعاÊ نماید.

                                                      
256  Õ ¡ مرجع äهما ¡ ìÏ141. فضل غنی مجد. 



 230ازدواج و تربیھ در فکر معاصر اسالمی/

 Þگر طالÇ ¡åشد Þشما طال ìÇین حالت خانم شما برÇ ÑÏ باشد åÏبو Þگر بخاطر طالÇ ماÇ
Ç ÒÇباشد جو ãæÏ æ áæÇ لبته باÇ یکجا شوید æÇ مهر جدیست که با æ گر عقد جدیدÇ æ د

د تا Çینکه با شخص Ïیگر یطالÞ سوã باشد برìÇ شما حالá نیست که با æÇ یکجا شو
 ÌÇæÏÒÇ257 نکند.

 مباشرت جنسی و جماع در وقت حامله گی :
Çکثر ÒناÑÏ ä موÏÑ جماÑÏ Ú مدÊ حمل تشویش میدÇشته باشند æ فکر می کنند که 

 æ åعدۀ باین عقید æ ÏÑÇطفل می گذ ìحمل تأثیر منفی باال æ هشÇند که حمل خوÇ Ñæبا
 .محدæ Ïæ کم می ساÏÒ اÒ äن Ñغبت جنسی ÑÏ ÇÑ بین

 ÒÇ åیک عد æ ÏÑÇند ÑÏحم ماÑ ÑÏ جنین ìتأثیر باال Úجنسی هیچ نو Êمباشر æ Úجما
 ÊÇتغییر ÒÇ Óحمل تر ìÇبر äغبت شاÑ ãعد äناÒ ستÇ äشا ìشکل ظاهر ÑÏ پیش که

Ïمی شو  äناÒ ÒÇ غبت عدۀÑ ãیگر عدÏ ÊÑجنسی به عبا Êمباشر æ Úجما æ حمل ìÇبر
 .دÏلیل فزیکی ندÇ ÏÑÇما Ïلیل ÇæÑنی میدÇشته باش

ÊثباÇ طبی به Êمن مطالعاÇ با äمکا ÑÏ که به  میرساند که طفل ìحرکت ها æ ستÇ
سبب مباشرÊ جسمی صوÊÑ می گیرÏ تأثیر منفی باالì طفل ÏÑÇæ نمی کند. بعض 

حرکت طفل ÑÇتباØ به  می نماید ÑÏæ حرکت طفل ÇÑ حساæÇ Óقاæ ÑÏ Êقت جماÚ ما
جماæ Ú مباشرÊ جنسی ندÏÑÇ بلکه ÑÇتباØ به حرکت قلب ماæ ÏÑÇÏ ÑÏ طفل ÒÇ حرکت 
هاì قلب ماÑÏ متأثر می گرæÏÏ حرکت قلب ماÇ ÑÏ ÑÏثناÁ جماÚ مریضی نیست بلکه 

 258برìÇ لذÇ æ ÊشباÚ غریزå جنسی Çست.

 åما äبت نیست چوÑمقا ìÇبر åÏستفاÇ همیشه قابل äÒ ìها åما ðمخصوصا ìÑÇÏÑبا ìها
áæÇ جهت حفظ سالمت ماæ ÑÏ بچه ÒÇ ìÑæÏ ÔÇ مقاÑبت ضرÇ ìÑæست Ç æین æضع تا 
چند ماÇÏÇ åمه Ò æ ÏÑÇÏماÇÒ äیماä نیز تا مدتی ÒÇ äÒ مقاÑبت با مرìÑæÏ Ï کند. پرهیز 

   ÒÇ259 مقاÑبت ÑÏ باÏ ìÑÇÏÑستوÑ پزشکی Çست نه شرعی.

                                                      
257  Êصفحا ¡ áæÇ فقهی ¡ جلد ìها Çفتو æ ینیÏ ìبحث ها ¡ ìÏ408-407. فضل غنی مجد. 
258   ¡ ÊجاæلمتزÇ ÁلنساÇ لیلÏ ¡ جیæلزÇ ÉلحیاÇ ìمنتد .Forum.z4ar.com/142/1436276.htm 
 .Ç .332شرفعلی تهانوÇ ÌÇæÏÒÇ ¡ ìسالمی ¡ ترجمه: محمد ÇبرÇهیم ÇÏمنی ¡ صفحه  259
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ل تبدیل شدæ å تحقیقاÒ ÊیاÇ ÑÏ Ïین موÏÑ به مسائل جنسی ÇمرÒæ به علم مستق
Òبانهاì مختلف به طبع ÑسیدÇ åست Ç æکثر جوÇناÑÏ ä عصر حاضر Ïسترسی به æسائل 
Çلکترæنی ÑÇÏند æ بدäæ شک مسائل جنسی ÇÑ مطالعه æ مشاهدå می کنند æ ممکن 

Ïبلند بر ÑÏ ست تاÇ ãÇکر ìعلما ÊجباÇæ ÒÇ Çگرفت لذÇÑ Êین موضوعاÇ نیست جلو ä
 æ تعلیمی Êمؤسسا æ سالمی بکوشندÇ نینÇقو ÒÇ åÏستفاÇ با äناÇثقافت جنسی جو
مساجد Ç æنجمن هاÇ ìجتماعی سمیناÑ ها با ÇشترßÇ علماÇ ÁسالÇÏ æ ãکترäÇ نسائی 

تشکیل Ïهند تا جوÇناÔæÑ ä صحیح Ç æخالقی مسائل جنسی ÇÑ بدÇنند  شناساÇæÑ æäن
ÑÏ مسائل جنسی مرÇعاÑ  Êسیدå حالæ á حرæÇÑ ãÇ باìÑ بی بند ÑÏ غیر äÂ نسل جوäÇ به 

Çمید Çست Çین تحقیق بتوÇند  æ گناæ å تقصیر متوجه ÇÏنشمندäÇ خوÇهد بوÏ. می کنندن
 æ هنما باشدÑ Íصال æ خیر Ýبه طر ÇÑ äناÇجو æنمایند åÏستفاÇ äÂ متن ÒÇ äناÇجو

ر Ç æجتهاÇÏ ÊÇÏنش æ ثقافت Çسالمی شانرÇ باال برÒÇ åÏ علوã معاصکوشش نمایند تا 
ÑÏ æ بلند برäÏ فرهنگ æ ثقافت جامعه ایندÇÏنشمندäÇ معاصر Çسالمی ÇستفاåÏ نم

 سعی نمایند.

 عدم نشر اسرار مباشرت جنسی :
نشر مسائل جنسی æ مباشرÒÇ Ê جمله ÇموÑ خاÕ بین æ äÒ شوهر Çست æ  äÒ æ شوهر 

د. ÑسوÇ áکرã حق ندÑÇند ÒÇ مسائل جنسی شاä برÇ ìÇقاæÏ æ ÈÑستاä حکایت نماین
 ÇÑ äسلم مسلماناæ هللا علیهÇ مر صلیÇ می æ مسائل جنسی می نمایند äبه کتما

äÅ من Ãشر ÇلناÓ عند Çهللا منزلة یوÇ ãلقیامة Çلرجل یفضی Åلی ÇمرÃته æ تفضی « فرمایند:
بدترین مرãÏ نزÏ خدæÇند ÑÏ منزلت ÒæÑ قیامت مرÇ ìÏست که با » Åلیه ¡ ثم ینشر سرها.

 نسی می نماید æ بعدÇ ðÇسرÂ ÑÇنرÇ نشر می کند. Òنش مباشرÊ ج

متأسفانه ÑÏ جامعه Çفغانی عدۀ هستندکه Çین Çصل ÇÑ مرÇعاÊ نمی کنندÑÏ æ مجالس 
نمایند. شاä  می خصوصی Òناä با یکدیگر شاä حکایت ÒÇ مسائل خصوÕ جنسی 

 Ñفتن نزÇÏ Ïکتر برìÇ معالجه æ کشف ÇسرÑÇ مسائل جنسی برÇÏ ìÇکتر جهت معالجه
æجوÇÏ æ Ïکتر الÇ ãÒست ÒÇ مشکالÊ جنسی بین æ äÒ شوهر  یست ÑÏ جملۀ ÇسرÑÇ ن

ÏÑÇÏ.نماید Êمشکل مساعد Ìعال ÑÏ ندÇحاصل کند با بتو ÚطالÇ 
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 غسل یا وضوء کردن بین دو جماع :
 ÑÏ æ یک شوندÏبا هم نز Ñیک شب چند با ÑÏ شوهر æ äÒ که Ïقع می شوÇæ Ñبسیا

نیست . ÇسالÑÏ ã مسائل جنسی به مسأله نظافت  نزÏیک شدä بین شاä مانع شرعی
 Ïکر Áضوæ ستÇ بهتر Úجما æÏ باین نظریه هستندکه بین Áبعض فقها .ÏÑÇÏ ÏیاÒ توجه

Ã ÇÐÅ Öتی Çحدکم Çهله ثم äÃ ÏÇÑÇ یعوÏ فلیو:« Ï æلیل شاä حدیث مباÇ ßÑست که 
ðÇÁضوæ بینهما) «Áضوæ Ïپیش شو ãæÏ Ñنش باÒ می کند که با åÏÇÑÇ عدۀ  کسیکه æکند

 Ïیگر باین نظریه Çند که غسل کند.

که ÑÏ مدÊ جماÇ Úنساä عرÞ میکند æ همچناä ممکن علوã معاصر به ÇثباÊ می Ñساند
 æ äÒ هیتÇکر ãعد æ Èæمکر áنتقاÇ یا غسل مانع Áضوæ æ بین باشد ÑÏ Èæست مکرÇ
 شوهر ÒÇ بابت عرÞ که بوì خرÏÑÇÏ ÈÇ می شوÏ. طب معاصر Çین موضوÇÑ Ú توصیه

 260میکند ÑÏ حالیکه مسلماناä قبل ÒÇ چهاåÏÑ قرä متوجه Çین مسأله بوÏند.

 مدت یکجا شدن با زن :
ÑÏ بین مهاجرین Çفغانستاä عاÊÏ شدå که شوهرäÇ برìÇ مدÊ طوالنی برìÇ ترجمانی 

تجاÊÑ مدÊ طوالنی  برìÇ  نظاæ  ã یا همرæ ìÇ خدمت برìÇ قوìÇ خاÑجی  یا خدمت ب
 ÑæÏ ä می باشند.ÒÇ خانه æ خانوåÏÇ شا

به خاÇ ÒÇ ÌÑفغانستاä سفر می کرÑÏ Ï گذشته ÌÇæÑ بوÏ که Çگر شوهر به کاæ Ñ تعلیم 
خانوåÏÇ خوæ ÑÏ ÇÑ Ïطن می گذÇشت æ همچناÇ äگر مرäÒ æÏ Ï میدÇشت ¡ äÒ تعلیم 
 ÏÑمو ÑÏ æ شتÇطن می گذæ ÑÏ ÇÑ هاتیÏ äÒ æ شتÇمید Ïبا خو ÇÑ قشنگ æ یافته

Çح ÑموÇ به  äÒ Ìکسانیکه مرتکب تیا æ Ïگ بوÑین عمل ظلم بزÇ . Ïجنسی فکر نمی کر
Çین ظلم شدÇ åند Ò æناä شاÒ äندÇ åند معذÊÑ بخوÇهند Ç æگر æفاÊ کرÇ åÏند توبه 

 صاÏقانه نمایند.

 Êمباشر ìÇبر Ïخو äÒ ست باÇ جبÇæ شوهر ìالندلسی میگوید: باالÇ ãبن حزÇ ãماÇ
شوÇ ¡ Ïگر قدÊÑ جماÇÏ ÇÑ Úشته باشد ¡ جنسی حد Çقل بعد ÒÇ پاکی ÒÇ حیض نزÏیک 

فإÇ æ  » ÇÐگر نزÏیک نشوÏ گناهکاÑ می شوÏ .Ïلیل ÇماÇ ãبن حزÇ ãین Âیۀ مباÑکه Çست
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æ چوä پاß شدند به Âنها مقاÑبت  ) .Ç)222لبقرÉ :» تطهرä فأتوهن من حیث Ãمرکم Çهللا 
  کنیدÂ ÒÇنجا که خدæÇند بشما ÏستوÇ åÏÇÏ Ñست .

ه Çست که Çگر شوهر سفر کند æ عذÑ برìÇ عوÊÏ ندÇشته باشدÇ æماÇ ãحمد باین نظری
 áگر قبوÇ æ ÏÏکه بر گر Ïشو åÏÇÏ ÚطالÇ یشÇبر ¡ ÏÏنش بر نگرÒ Ïنز åگر تا شش ماÇ

 261نکرÏحاکم حق ÏÑÇÏ طالÇ ÇÑ äÒ Þگر بخوÇهد بدهد.

äÒ حق ندÏÑÇ شوهرÒÇ ÇÑ Ô مباشرÊ جنسی منع کند æ بستر ÇÑ ترß کند مگر Çینکه 
باید شوهر   Ê ÏÑÇÏ جنسی مشکال Çگر  باشد یعنی ÇسباÈ مریضی باشدäÒ æ  مهم سبب

توضیح نماید. Çگر äÒ مشکالÇÏ Êشته  ì شوهر مشکل خوÇÑ ÏرÇÑÇ با خبر ساæ ÏÒ ب
باشد æ نتوÇند با شوهر مباشرÊ جنسی نماید Ç ÑÏین حالت میتوÇند Ï ÔæÑ æ åÇÑ ÒÇیگر 

ÇÏ æنشمند ÇÑÂ ÔæÑمش غریزå جنسی  ÇÑÂمش ÇÑ برìÇ شوهر ÂماåÏ ساäÒ æ ÏÒ عاقل
شوهر ÇÑ میدÇند Ç æمید Çست ÏخترäÇ جوäÇ ما åÇÑ ÒÇ هاì که موÇفق به تربیه Çسالمی 
 ÑÏ æ مطالعه ÇÑ کوشش کند ثقافت جنسی æ نمایند åÏستفاÇ ستÇ مسائل جنسی ìÇبر

 ÂنرÇ تطبیق عملی نمایند.شاÒ äندگی æÒجیت 

 ی:اجتماعی و صحی مباشرت غیر شرع هایخطر
 ãجتماعی نظاÇ ساحۀ ÑÏ .ÏÑÇÏ ÇÑ جتماعیÇ æ گ صحیÑغیر شرعی خطر بز Êمباشر
 .ÏÒمی سا Ñمتضر ÇÑ جامعه سالم ÊÇمنکر æ Êفحشا æ ÏÑنسل برهم می خو æ نسب

 æ ÝشرÏجیت ضعیف می گرæÒ بطۀÇÑ æ Ïمحافظت نمی شو ãÏمر Óنامو æ Êعز.Ï 

æ مهمترین ضرÑ  ساÑÏ ÏÒ ساحۀ صحی مریضی هاì متعدÏ جامعه سالم ÇÑ ضعیف می
 ÒیدÇ Öست . مرÇ ÒیدÇ Öمر ÑنتشاÇ جنسی غیر شرعی Êمل مهم مباشرÇعو ÒÇ یکی

 äÂ سالمیÇ معÇجو ÑÏ بسرعت Öین مرÇ æ ستÇ جنسی Úæبطه غیر مشرÇÑ  عامل ÑÏ
مباشرÊ غیر مشرÚæ قانونی Çست æ تن فرæشی  شاÇ Ñست . ÑÏ جوÇمع غربیÇنتحالت 

مرÇ ÖیدÒ جوÇمع غربی ÇÑ تهدید میکرÇ Ïما ÑÏ گذشته æ  یک تجاÊÑ قبوá شدÇ åست
 æسائل æقایت ÇÑ معرفی æ  اÒندس کوشش کرÏند تا مرÇÑ ãÏ متوجه ÊÇÑÇÏÇ صحی

. ÑÏ جهاÇ äسالã مریضی ÇیدÒ پنهاæ ä مرÇÑ ãÏ تعلیماÊ سالم جنسی ÏÇÏند کرÏند
ÒÇ æ ã نگهدÇشته می شوæ äÒ æ Ï مرÏ که به Çین نوÚ مریضی مبتالÁ می شوند ÒÇ شر

                                                      
261  Êصفحا ¡ ãæÏ لسنة ¡ جلدÇ لسید سابق ¡ فقهÇ .162-163 Ç ÉÑمجلة حضا : äهمچنا æإل Ïعد ã5سال 

 á1385سا . ìهجر 



 234ازدواج و تربیھ در فکر معاصر اسالمی/

کتماä نمایند. ÇحصائیاÊ که به نشر مریضی شانرÇ تطبیق عقوبت Òنا کوشش ÑÇÏند
 سپرåÏ شدå مریضی ÇیدÑÏ Ò جهاÇ äسالã بسرعت ÑÏ حالت ÇنتشاÇ Ñست . 

ÑÏ مقدمۀ می Âید æ مریضی ÇیدÑÏ Ò نتیجۀ  ÇفغانستاÑÏ ä بین کشوÑ هاÇ ìسالمی
ÑÏ حالت ÇنتشاÑ انستاä بسرعت æ لوÇطت Ç ÑÏفغ فحشاÒ æ Êنا æ مباشرÊ غیر شرعی

Çست . عدۀ ÒÇماموÑین æÏلت ÑÇ æگانهاÇ ìمنیتی æ حتی بعض قضاÒ ÒÇ Êناä پاکدÇمن 
به نشر میالìÏ  2018ماÑچ ÑÏ ماå که ÇÑپوÑÏ Ñ بدá پوÇÑ áبطۀ جنسی ÇÑ می خوÇهند.

Ñجنگ ÑÏ äشا äÇنانیکه شوهرÒ سید  äشا Ôیافت معاÑÏ ìÇقتیکه برæ ندÇ åکشته شد
ÑÇÒæ به ÒÇ مسئولین æ نع می شوندÇجه به موÇجعه می نمایند موÇخله مرÇÏ æ ÚفاÏ Ê

 äیشاÇ با ÇÑ هند تا یک شبÇمی خو äیشاÇ یخÑ2018می  12باشند. بتا  ìÏمیال
Ñسمیناì ÑÏ ãنا æ ئر شدÇÏ ÒیدÇ Öمر ÏÑمو ÑÏ کابلÑمهمترین  «سمینا ÒÇ شیæتن فر

 بوÇ «Ïست  äعامل ÇیدÇ ÑÏ Òفغانستا

 ìÑبا بیما åÒÑمبا ìÇبر äفغانستاÇ شتÇصحت عامه یا بهد ÊÑÇÒæ Ñین سمیناÇ ÑÏ
 ÏعتیاÇ æ { شیæتن فر}.ستÇ åÏکرÒغاÂ ینÏ äطریق عالماÒÇ ÇÑ هیÏ گاهیÂ برنامۀ¡ÒیدÇ

 æ Úشیو åعامل عمد æÏست .یÇ åشد äفغانستاÇ ÑÏ ÒیدÇ Óæر 

ÏÑæÂ بر äفغانستاÇ صحت عامه ÊÑÇÒæ ÒیدÇ áæ7500میکند که  برنامۀ ملی کنتر 
مرکز  Ç13ست . Ç ÑÏین کشوÑ ثبت شدå میالÑÏ ìæ2017  ìÏ ساá مثبت Çچ Çæ  ìÂقعه

 æقایه æ تدÇ ìæÇیدÑÏ Ò کابل æ برخی æالیت هاÏ ìیگر Çفغانستاä فعاá هستند.

ÒæفغافیرÇ یر صحت عامهÒæ Òæلدین فیرÇ ÑنتشاÇ ÒÇ ìجلوگیر ìÇسم که برÇمر ÑÏ äنستا
Ïبو åئر شدÇÏ ÒیدÇ Öمر Ïکر ãعالÇ شی« کهæتن فر « Úشیو åعامل عمد æÏ ÏعتیاÇ æ

æقتی ما می خوÇهیم به کسی که تن فرæÇ» Ôæ گفت: æیرÇ ÓæیدÇ ÑÏ ÒفغانستاÇ äست . 
Çست¡ مرÇجعه کنیم هم æÏلت æ هم علماÏ ìین مخالفت می کنند Çما من مجبوÑ هستم 

ÇÑ æÇ áیک مسئوæ کترÇÏ یک äÇلوبه مثابه یک مریض  به عنوæگن Ñجنایتکا æ Ñاهکا
ال Çقل به æÇ مرÇجعه کنم ¡ همرÇیش صحبت کنم æ مشکالتش æ   ßÑÏ ÇÑ بد بخت Çست

 .» کنم.

 : ÏæفزÇ æÇ » نه æین می ماندÏ ما نه عالمÇ ÏÑÇÏ Ïجوæ جامعه ÑÏ ست کهÇ ین یک مشکلÇ
 åÇÑ قسمت ÑÏ æ گاهیÂ äÏÇÏ قسمت ÑÏ Ôæلت که با تن فرæÏÑقایه کاæ ìتن ها ÒÇ .کنیم

æشی جلوگیرì من نمی توÇنم¡ Âنها Ò ÇÑندÇنی هم نمی توÇنیم . Âنها ÑÏ ÇÑ جامعه ÒÇ فر
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Ï . نیمÇنمی تو åÏلت می گویدبین برæÏÑÇÏ Ïجوæ قتی ببینیمæ ماÇ ÏÑÇند Ïجوæ « ÏÇتعد
   æÑ262سپی ها یا تن فرæشاä مشخص نیست.

 äناÒ کثرÇ .ستÇ نیÇناتو æ فقر äفغانستاÇ ÑÏ شیæکه مهمترین عامل تن فر äفغانستاÇ
شوهرäÇ شاÏ ÒÇ ÇÑ äست Ç åÏÇÏند Ç æطفاá هم ÑÇÏند مجبوÑ می شوند برÇÏÇ ìÇمۀ Òندگی 
 æ نندÇÏ نا میÒ ÇÑ شیæتن فر ãسالÇ ìشند. علماæبفر áمقابل پو ÑÏ ÇÑ Ïخو äشا áطفاÇ
 ÒÇ ìجلوگیر æ äÏÇÏ گاهیÂ ÏÑمو ÑÏ ندÇصحت عامه نمی تو ÊÑÇÒæ Ùبه همین لحا

Ç ìÑکا Öمر ÑنتشاÇ áنند که مسئوÇÏ نمی äفغانستاÇ ÑÏ سالمیÇ ìیا علماÂ .هدÏ ãنجا
جنایاÊ نظاã فاسد کابل Çست ¿ Âیا ÒÇ نظر شریعت Çسالمی ÑÇگ نشیناÇ  äین همه

مسئوá تن فرæشی نیستند¿ ÒÇ نظر من Òنانی که تن فرæشی می کنند مسئولیت ندÑÇند 
Ç äفغانستاÇ ÑÏ تحت حمایت کفر æ فاسد ãنظا áæÇ áمسئو æ جتماعیÇ لتÇتا عد æ ست

Ç æمنیت غذÇئی æ صحی نباشد مرãÏ به تن فرæشی Ïست می Òنند æ مرÇ ÖیدÒ بیشتر 
.Ïعمر  میشو Êحضر æ ستÇ Êفحشا æ سالمی فقر سبب کفرÇ ثقافت æ فرهنگ ÑÏ

Ñضی Çهللا عنه می گفت Çگر فقر Çنساä می بوÇ ÇÑ æÇ ÏعدãÇ میکرÑ æ ãÏسوÇ áکرã صلی 
 تند عوÐ باهللا من Çلفقر ¡ ìÇ خدæÇندÒÇ !Ç فقر بتو پناå می برÇ . ãهللا علیه æسلم می گف
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 صل نهم ف

 تنظیم نسل

ین مقصد ÑÏ بین مقاصد شریعت Çست.  شریعت ÒÇ مهمتر حفاظت نسل بشرì یکی
ãسالÇ  هر نفس حق ãسالÇ شریعت ÑÏ æ ساخته ãÇنسل حر ìباال ÇÑ ÁÇعتدÇ ÚÇنوÇ ãتما

ã برìÇ حمایت ãÇæÏ æ نسل æ ÇÑ ÌÇæÏÒÇسیله می ÇÏند Ò æندگی Ï ÑÏ ÇÑنیا Ç .ÏÑÇÏسال
 æ  مۀÇÏÇ ìÇبر ÏالæÇ äÏÑæÂ äÂ مقاصد ÒÇ یکی æ ستÇ مستحب ãسالÇ äقانو ÑÏ ÌÇæÏÒÇ

میباشدÇ æسالã مسلماناÇÑ ä به تولد æ تکاثر تشویق  æ تولد طفل ÇÑ  بشر بقاì نسل
 263.مباßÑ می ÇÏند

 ãسالÇ فرهنگ ÑÏ جنسی Êمباشر æ ÌÇæÏÒÇ Ôخامو æ جنسی åغریز ÚشباÇ Ýتنها به هد
 ÏیاÏÒÇ æ تولد æ جسمی æ حیæÑ مشÇÑÂ ìÇسیله برæ ÌÇæÏÒÇ نیست بلکه äÂ ساختن
نسل Çست æ چوä بقاì نسل بشرì سبب ÂباÒ ìÏمین æ بقاÇ äÂ ìست لذÇ تولد ÑÏ فقه 

مباشرæÇ ÌÇæÏÒÇ  Êلویت بیشتر ÇÑ نسبت به غریزå جنسی æ ÏÑÇÏ میتوäÇ گفت که منع
æ نفاÓ نه تنها به سبب ضرÑ صحی æ مشکالÇæÑ Êنی برäÒ ìÇ  نسی æ ÑÏقت حیضج

.Ïنمیشو åÏÑæÂست نیز برÇ نسل ÊÏیاÒ مسائل جنسی که ÒÇ Ýست بلکه هدÇ264   

تولد Ò æیاÊÏ نسل برìÇ مسلماناä یک Çمر ضرÒ ÑÏ ìÑæندگی Çست æÇ æالÏ برکت 
æÇالÏ Ïعا می کرÏندÑÏ قرäÂ منزæ á نوÑ چشم خانوåÏÇ میباشد. مسلماناä برÇÏ ìÇشتن 

Ç æلذین یقولوÑ äبنا هب لنا من ÇæÒÃجنا ÑÐ æیاتنا قرÃ Éعین Ç æجعلنا « کریم می خوÇنیم:
Â æنانکه می گویند ìÇ پرÏÑæگاÑ ما به بخش ما Ò ÒÇ ÇÑناÇ74 .( äلفرقاä:»( للمتقین Åماما

Çخد . äمتقیا ìÇپیشو ÇÑ ما åÏ ÑÇقر æ شنی چشمæÑ ما äÇندÒفر ÒÇ æ ما Êحضر ÒÇ ندæ
(áÂ » قاÈÑ á هب لی من لدنک ÑÐیة طیبة « Òکریاعلیه Çلسالã حکایت میکند:

                                                      
263 åÏÇÒ بوبکر حسنÇ ¡ ترجمه ¡ ãسالÇ ÑÏ ãÇحر æ áحال ¡ ìæلقرضاÇ یوسف ÑکتوÏ .  243¡ صفحه. 
. سید قطب ¡ ÇلمرÉÃ فی ظالÇ áلقرäÂ ¡ تهیه æ ترتیب : عکاشه عبدÇلمناÇ äلطیبی ¡ مرÇجعه æ تقدیم ¡  264

 .96عبدÇهللا Çلسماä ¡ صفحه 
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:äÇگفت) . 38عمر æ !ÇÑگاÏÑæعنایت  : پر ìÇ åند پاکیزÒمن به لطف خویش فر ìÇبر
   فرما.

Çما ÑÏ بسا موÇقع æ äÒ شوهر ضرÊÑæ به æقت  Çست ÇنساÇÏ  äشتن æÇالÏحق طبیعی
ÑÇÏند æ نمی توÇنند طفل ÇÏشته باشند ÑÏ æ تحت شرÇیط خاÇ ÕقتصاÇ æ ìÏجتماعی 

.Ïمانع نمیشو ÇÑ تنظیم نسل ÔæÑ æ åÇÑ ãسالÇ 

ðخصوصا äمسلمانا ÒÇ نظریه هستند عدۀ æ åباین عقید äÇÏۀ مرÑÇÏÇ æ که تنظیم نسل
ìمسئولیت ها æ ظائفæ ÒÇ خانه æ åشته باین عقیدÇÏجلوتر بر ãعدۀ قد æ ستÇ äÒ  Ñæبا

Çست ÑÏ حالیکه  äÒ ت æ تربیه Çطفاæ ÒÇ áظائفمحب Çند که سعاÊÏ ¡ صحت ¡عشق ¡
æ تنظیم نسل نیز ÒÇ لیت مشترæ æ ßظیفۀ  æ äÒ شوهر میباشدتماÇ ãین ÇموÑ مسئو

 .مسئولیت هاì مشترÑÏ ß حیاæÒ Êجیت به حساÈ می Âید

متوجه تنظیم æ  نیست ¡ Çنسانها ÒÇ قرä ها قبل نظیم نسل موضوÚ جدید برìÇ بحث ت 
رì ها مصمیالÒÇ Ïقبل ساÇ 1550  áست کهتحدید æ سقط جنین بوÏند. شوÇهد تاÑیخی 

ÂنزماÒÇ ä عسل æ برگهاÁÇæÏ . ì منع حمل æ ÑÏ ÇÑ تجربه نموÏند ÁÇæÏ منع حمل ÇÑ کشف
بجا می کرÏند تا مانع ÑسیدÈÂ ä به Ñحم شوÏ. طب Ñ ÑÏ æحم äÒ جاگیاهاä  می ساختند 

ÑÏ 1850 نسائی  Ïمیال ÒÇ قبل ÑÏ . Ïنمو ÏیاÒ Êسائل منع حمل تحقیقاæ æ ÁÇæÏ ÏÑمو ÑÏ
یوناä قدیم ÒÇ نباتاÊ برìÇ منع حمل ÇستفاåÏ می شد æ تاÑیخ طب نسائی ÑÏ یوناä به 

 265قرä هفتم قبل ÒÇ میالÏ می Ñسد.

 Ï یگانه äنزماÂ ÑÏ æشتندÇÏ نسل ìجلوگیر ÒÇ نش کاملÇÏ æ فهم äمسلمانا Êعصر نبو Ñ
بوÑ .ÏسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æ سلم عزÇÑ á مانع » عزæ » áسیلۀ منع حمل æ تنظیم نسل 

 .äÂ تأیید Çستæ عدã ممانعت ÒÇ طرÑ ÝسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æ سلم معنی نشدند 

تحقیق مشهوÑ میالÑÏ (1798   ìÏ ساá رÊ مالتوÓ(توماæÑ Óب یÇنگلیسÇÏنشمند
موÏÇ  دÏÒÇ ÒÇ æیاÏ نفوÓ بشرæ ì کم بوÏخوÑÏ ÇÑ Ï مباÆÏ علم ÇجتماÚ به طبع Ñسانی

جهانیاÇÑ ä هوشدæ ÏÇÏ ÑÇ جوÇناÇÑ ä توصیه کرÏ تا Ç ÑÏمر ÌÇæÏÒÇ تأخیر نمایند غذÇئی 
ÑÇ ãÏمر Óتوما Êتحقیقا æ Êشته باشند. مطالعاÇÏ ÏالæÇ کمتر æ متوجه ساخت ÇÑ پاæ

 Ç æنجمن ها æ حکومت هاæÑÇ ìپائی مرÇÑ ãÏ تشویق به تنظیم نسل کرÏند.

                                                      
 https://ar.wikipedia.org/wikiتحدید_Çلنسل ¡   –. تاÑیخ  265
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 Êقو æ ìفکر قبیلو æ لصحهÇ حفظ ãعد æ مرحلۀ طفولیت ÑÏ áطفاÇ میر æ نظر به مرگ
 æ Ïنسل نشو ÒÇ ìگر سبب شد تا جلوگیرÑبه کا åÏÇخانو ÌحتیاÇ æ ÁعضاÇ Ïقبیله به عد

ãÏمر ÑÏ Úل فکر نکند. تنظیم نس موضو ) äقر æÏ ÑÏ صناعتی ÈنقالÇ æ علمی ã18تقد 
 æ19 ìÏفابریکه میال ÑÏ گرÑبه کا ÌحتیاÇ æ ÖÇمرÇ áæکنتر æ ئیÇغذ Êحل مشکال æ (

áطفاÇ میر æ مرگ äکمتر شد æ ها  ÏقتصاÇ æ ÚجتماÇ ìعلما æ شد Óنفو ÏیاÏÒÇ سبب
 متوجه ÒیاÊÏ نفوæ Ó نقص موÏÇ غذÇئی شدند.

التینی  ی ÏÒÇ æیاæ Ïالæ ÊÏ کم شدä مرگ Â ÑÏسیا Ç æفریقا Ç æمریکاÏÒÇیاÏ نمو سکان
به پنج بلیوä  مقرä بیستÇæÇئل عدÏ سکاä جهاÒÇ  ÑÏ ä نصف قرä بیستم سبب شدتا

ÇæÇ ÑÏ æسط قرä بیستم به شش بلیوÑ äسید Ç æحصائیاÊ نشاä میدهد که تا برسد 
تشویق æ ترغیب به تنظیم حکوماÊ ها مرãÏ شانرÇ  بلیوä خوÇهد Ñسید. 10به  2030

نسل æ حتی جلوگیرäÏÑæÂ ÒÇ ì طفل نموÏند æ برÇ ìÇین منظوÑ برنامه هاì تعلیمی 
  Ï ìæÑ266ست گرفته شد.

ÑÏ خاÌÑ  اÑÏä عصر حاضرنظر به مشکالÇ Êجتماعی Ç æقتصاæ ìÏ کاÒ Ñنتنظیم نسل 
دۀ ÑÏ مفاهیم تنظیم نسل Çست . عÒÇ منزá یکی ÒÇ موضوعاÊ قابل بحث 

ÑچاÏمی Êتحمشکال æ بین تنظیم نسل Êæتفا æ فکر دباشند æ نندÇÏ نمی ÇÑ ید نسل
دید نسل تنظیم نسل غیر قتل æ تح Ñ حالیکهکه تنظیم نسل قتل نفس Çست Ïمی کنند
  .میباشد

به مشکالÇ Êجتماعی ÑتباåÏÇÏ Ø شد ä بیستم موضوÚ نسل ÏÒÇ æیاÇæÇ ÒÇÇ äÂ Ïسط قر
Ïکمبو æ ÏÇعل مو äÇنشمندÇÏ æ ئیÇغذæ سیاست áجاÑ æ ÊجتماعیاÇ ãو æ ÏقتصاÇ 

 Êتحقیقا ìبشر Óنفو ÏیاÏÒÇ ÒÇ ìجلوگیر æ تنظیم نسل ÏÑمو ÑÏ نسائی ìنجمن هاÇ
فعالیت ها  Ç æنعقاÒ ÏیاÏ نموÏند æ کنفرÇنسها æ سمیناÑ ها ÇÏئر شد æ هدÒÇ Ý تنظیم

یدندکه باین فکر Ñس ì ناکاÑÏ ã جهاä سوã تصاæ Ï حکومت هامنع حمل بوÏ . علماÇ ìق
 Ìعال åÇÑ ÒÇ ìجلوگیر ìÏقتصاÇ Êمشکال ìعصر حاضر حکومت ها ÑÏ æ ستÇ نسل

ÑÇتباØ به نمو سکانی æ  می مشکالÇ ÊقتصاìÏ شاÇÇÑ äسالی æکشوÑ هاì شرق
æ بانک جهانی کمک هاÏÒÇ ìیاÏ نسل می ÇÏنند æ همچناä مؤسساÊ تابع ملل متحد 

ìÏقتصاÇ که مسلمان ãسو äجها ìها Ñبه کشو ÇÑ äندشاÒمی سا ÇنرÂ کثریتÇ äا  ØتباÑÇ
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صندÞæ نقد بین Çلمللی  میالÑÏ2018 ìÏ می  به منع حمل æ جلوگیرÒÇ ì نسل میدهند.
تا برنامۀ تحدید  مصر جهت ÇÏÇمۀ قرضه شرØ گذÇشت تابع بانک جهانی برìÇ حکومت

نسل ÑÏ ÇÑ مصر تطبیق عملی نماید ÑÏ غیر äÂ بانک بین Çلمللی حاضر به äÏÇÏ قرضه 
Çخونین مصر بر ìتاÏعیم کوÒ سیسی áشاÑیافت قرضه ماÑÏ ìÇبر .Ïهد بوÇمصر نخو ì

. علماì سلطه یعنی æÇ äÏÑæÂ ÑÏالÏ توجه ÇÏشته باشندÒÇ مرãÏ مصر ÏعوÊ کرÏ تا 
تحدید نسل ÇÑ صبغۀ Ïینی  قرÑÇÏ ÑÇند علماì که ÑÏ خدمت ÇستبدÏÇ سیاسی مصر

Ï ندÏÇ äÏÑæÂ ÒÇ ÇÑ ãÏجمعه مر ìخطبه ها ÑÏ æ.منع می کنند ÏالæÇ267  

 Úین تحقیق موضوÇ ختم ÑÏ : ÊÏالæ منع æ نسل ÒÇ ìجلوگیر ìÇبر ãسالÇ ینÏ ÒÇ åÏستفاÇ
æ  قابل بحث ÑÏ مصر ÑÏ موÏÑ منع حمل صوÊÑ گرفت که ÑÇتباØ به عنوäÇ تنظیم نسل

ÇÏشت لذÇ خوÇستم تا جهت ÇستفاÏۀ هموطناä عزیز خالصۀ ÂنرÇ ÑÏ Çین قسمت  منع حمل
 نقل کنم .

 24بتاÑیخ ÏکتوÑ محمد مختاÑ جمعه Òæیر æÇقاÑÏ Ý حکومت کوÏتاå ماÑشاá سیسی 
 ì2018جوال  ìÏسیلۀ مناسب میالæ نسل ÒÇ ìجلوگیر æ که منع حمل Ïکر ÑÏصا Çفتو

برìÇ حل مشکالÇ ÊقتصاìÏ برìÇ مصر Çست æ تماÇ ãماماä مساجد Ç ÇÑمر کرÏ تا 
اÒند. ÇÏنشمندäÇ مصرì فتوìÇ موضوÚ منع حمل ÇÑ شامل خطبۀ هاì نماÒ جمعه س

ÇÏکتر جمعه Ç ÇÑنتقاÏ شدید کرÏند æ گفتند که موضوÚ منع حمل æ جلوگیرÒÇ ì نسل 
. ÝقاæÇ یرÒæ ظیفۀæ ÒÇ ست نهÇ یر صحتÒæ ÊختصاصاÇ ÒÇ 

عامل مهم که ÇستاÏ سامح عبدÇلحمید می گوید:ÒیاÊÏ نسل ضرæ Ñæ حتمی نیست 
 هاکه تعدÏÇ باشندگاÂ äن ندشوÑ هایی ÇستمشکالÇ Êقتصاæ ìÏ فقر باشد Ï ÑÏ æنیا ک

 æ یندÂ می Èتمند به حساæثر ìها Ñجمله کشو ÑÏ ÏیاÒ ÏÇبا تعد æ ستÇ ÏیاÒ Ñبسیا
 Ñجمله کشو ÑÏ ست لیکنÇ کم åÏلعاÇ Þفو äÂ Óنفو ÏÇست که تعدÇ ìها Ñکشو äهمچنا
 ÑÏ شریعت ÏستاÇ ¡ لشافیÇهیم عبدÇبرÇ ÑکتوÏ ÏستاÇ .Ïمی شو Èفقیر حسا ìها

هنتوÇ äالÒهر می گوید: ÏعوÊ به منع حمل مخالف شریعت Çست æ جوÒÇ ندÏÑÇ تا پو
 ìبه جلوگیر ãÏساختن مر Ñنظر شریعت مجبو ÒÇ æ Ïین شوæتحدید نسل تد ìÇبر äقانو

.ÏÑÇند ÒÇنسل جو ÒÇ 
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نسل سبب ضعف æ ناتوÇنی Ê  æباین نظر هستند که ÒیاÇÏì ÏنشمندÇ äÇقتصاÏ مصر
یست Ò æیاÊÏ نسل ÑÏ هیچ æقت سبب مشکالÊ مشکالÇ ÊقتصاÑÏ ìÏ مصر ن

 ÝÑمصا ÑÏ لتæÏ بی توجهی äÂ سبب ìÏقتصاÇ Êند . مشکالÇنمی تو åÏبو ìÏقتصاÇ
 Êهمیشه مشکال ãناکا ìنظامها æ ستÇ ملی ìسرمایه ها ÒÇ Úæغیر مشر åÏستفاÇ æ

 268شانرÑÇ ÇتباØ به ÒیاÊÏ نسل æ تولدì می Ïهند.

 گیرÒÇ ì نسل سرمایه ÒیاÇÑ Ï به مصرÝ میرساندملل متحد ÑÏ پرæگرãÇ منع حمل æ جلو
ÇÏ  ÑÏ æئر می نمایدæ کوÑسها æ سمیناÑ ها برìÇ نسل جوäÇ که ÌÇæÏÒÇ می کنند 

بسیاÒÇ ìÑ کشوÑ هاì شرقی خصوصاÇ ðسالمی Ç æفریقایی ÁÇæÏ منع حمل مجانی 
.Ïیع می شوÒتو 

 åما ÑÏ åلمللی قاهرÇ نس بینÇ1994سپتمبر کنفر ìÏمیال  äÇیر عنوÒ»International 

Conferenc On Population And Develoment   «  .Ïتحدید نسل بو ÏÑمو ÑÏ
کنفرÇنس ÑÏ جلسۀ ختامی ÒÇ ÔÇ تماã کشوÑ هاì جهاä سوÏ ãعوÊ بعمل ÏÑæÂ تا 

فیصله هاÇ ìین  موÒ ÏÇد æ سقط جنین یکی Çبرنامۀ تحدید نسل ÇÑ تطبیق نماین
اÒ ãعماì کشوÑ هاÇ ìسالمی موÇفقت خوÒÇ ÇÑ Ï تطبیق کنفرÇنس بوæ Ï متأسفانه تم

Çعالä کرÏند. علماæ Á مرÇکز فرهنگی بزÑگ Çسالمی مانند ÇالÒهر  قاهرå موÏÇ کنفرÇنس
مخالفت شانرÒÇ Ç موÏÇ کنفرÇنس قاهرÇ åعالä کرÏند æ فیصله هاì کنفرÇنس ÇÑ منافی 

ظیم خانوæ åÏÇ تنظیم نسل æ بدیل Çسالمی ÇÑ برìÇ تن نظاã خانوÇ ÑÏ åÏÇسالÇÏ ãنستند
æ خانوÇÑ åÏÇ   ندæظائف æÏلت ندÇنستæ ÒÇ تنظیم نسل ÇÑ  به مسلماناä معرفی کرÏند

  ÏÇÒÂ.269 گذÇشتندبرìÇ تنظیم نسل 

 Çکثر مؤسساÊ بین Çلمللی توجه ÒیاÏ برìÇ تحدید نسل ÑÏ کشوÑ هاÇ ìسالمی ÑÇÏند
Â ÑÏ Çشانر ÚتباÇ مریکاÇ æ پائیæÑÇ ìها Ñحالیکه کشو ÑÏ æطفل تشویق می کنند äÏÑæ

برìÇ هرطفل جدید æÏلت معاÔ تعیین میکند. متفکرین فکر ماÑکیسی æ لیبرÇلی 
شدیدðÇ با فکر تحدید نسل مخالف Çند æ نموÇقتصاÑÇ ÇÑ ìÏتباØ به ÏÒÇیاÏ نفوÓ می 

 ÇÏنند.
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 تنظیم نسل :
 م کرäÏ .تنظیم ÑÏ فرهنگ ÏÇبیاÒ Êباä به معنی تألیف Âمدå مثالð نظم نموäÏ یا تنظی

تنظیم نسل یعنی تنظیم مدÊ حمل æ تعیین مسافه بین حمل æ حمل æ نظر به Çین تعریف 
 ÝÏÇتنظیم نسل مرåÏÇست به تنظیم خانوÇ. 

 270نسل ÏÇ ÑÏبیاÒ ÊباÑÐ ¡  äیه Çست æ مرÒÇ ÏÇ نسل کلمۀ ÑÐیه میباشد.

 تنظیم نسل Ç ÑÏصطالÍ : گرفتن æسیله مشرÚæ بدäæ ضرÑ به هدÝ تعیین مدÊ حمل
 Âید.  می که ÑÏ نتیجۀ äÂ عدæ ÏالÊÏ پائین

ی جسمی ماæ ÑÏ ¡ به خاطرحفظ توÇنایفاصلۀ میاä تولد æÏ طفل تنظیم نسل یعنی 
ÒÇ نظر شرعی کاÇ .  ìÑین عملکرæÏ پرÔÑæ فرÒند قبلی هÒماä کافی برìÇ تربی ÇÏشتن

لی ÏÒÇ æیاÏ فرÒندäÇ مشرØæ به توÇنایی Ç æستطاعت ما æ á مطلوÇ Èست ¡ ÒیرÇمقبو
تربیتی خانوÇ åÏÇست . Çما تحدید نسل یعنی قطع نسل ÒÇ طریق Çمکانیاæ Êسائل 

 ÑÏ شریعت æ ینÏ ÝÇهدÇ با ìÑگاÒبه خاطر ناسا äÂ áمثاÇ æ äناÒ æ äÇÏمر äÏعقیم نمو
 Úæست نا مشرÇ ìÑکا ¡ äمکاÇ حد ÑÏ ìنسل بشر ÏیاÏÒÇ ÏÑ271.مو 

 حق زن و شوهر برای اوالد: 
ÏالæÇ شتنÇÏ  غبتÑ æ شوهر عالقه æ äÒ æ ستÇ ÌÇæÏÒÇ åعمد ÝÇهدÇ ÒÇ نسل ÏیاÏÒÇ æ

مشترß برÇÏÇ ìÇمۀ نسل æ کسیکه Çسم شانرÂ ÑÏ Çیندå حمل کند ÑÇÏند. æÇالÒÇ Ï جمله 
ÏÑæÂ باید شکر بجا äÂ شتنÇÏ به äنساÇ ست کهÇ گÑبز ìنعمت ها  ÇÑ ÏالæÇ کریم äÂقر æ

ÇلماÇ æ áلبنوÒ äینة ÇلحیاÉ :« ریم می خوÇنیم Òینت برæ äÒ ìÇ شوهر میدÇند. ÑÏ قرäÂ ک
 اæÇ æ áالÒ Ïینت Òندگی Ïنیا Çستند.م ) .Ç46لکهف:»(Çلدنیا

 ìجلوگیر æ ست بهمین ترتیب تنظیم نسلÇ شوهر æ äÒ بین ßحق مشتر ÏالæÇ شتنÇÏ
می ÇتفاÞ کامل ÑÏ موäÂ ÏÑ تصمیم  هÒÇ نسل نیز حق مشترÇ ßست که æ äÒ شوهر ب

äÒ ضایتÑ æفرهنگ  گیرند ÑÏ äÂ تنظیم æ ÏالæÇ شتنÇÏ ãعدæ ÏالæÇ شتنÇÏ ÑÏ شوهر æ

                                                      
 . Ç æ4  Õ ¡181لفیرÂ ÒæباÇ ¡ ìÏلقاموÇ Óلمحیط جلد  667صفحه  Ç .2بن منظوÑ ¡ لساä عرÈ جلد  270
271  Õ ¡ لعزیز سلیمیÇمعاصر ¡ ترجمه ¡عبد äجها ÑÏ åÏÇحیلی ¡ فقه خانوÒ هبهæ کترÏ .304. 
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 ìÑæضر æ حتمی ãسالÇæ ستÇ ینÇ ÑÏ ضی نباشدÇÑ یگرÏ Ýطر æ ضیÇÑ Ýگر یکطرÇ
  æ272 سعاÊÏ خانوåÏÇ بر هم می خوÏÑ.بوجوÏ می Âید حالت مشکل بین æ äÒ شوهر 

æسیلۀ خوÈ برìÇ تربیه æÇالÑ æ Ïفع  خانوåÏÇ هاì مسلماä معاصر برìÇ ظیم نسلتن
اعی Ç æقتصاìÏ خانوåÏÇ مشکالÇ ÊقتصاìÏ میباشدÇ æسالæ ãضعیت صحی Ç æجتم

ÑÏ ÇÑ ãÇحترÇ äÂ تنظیم æ ÏالæÇ شتنÇÏ  ۀÏÇÑÇ به ÇÑ Úین موضوÇ æ تقدیر میکند æ  ÏÇÒÂ äÒ
ÏÑÇشوهر می گذ æ ãسالÇ یگرÏ جانب ÒÇ .ÏÑحق مسلم طفل می شما ÇÑ تربیت سالم æ 

ÏÑÇند áقبو ÇÑ توقف حمل  تحدید نسل ÑÏما ìÇصحی بر Ñضر æ ãæلز ÊÑصو ÑÏ ماÇ æ
 ÏÑین موÇ ÑÏ کتر متخصصÇÏ نظر æندÇÏ می ÒÇقت معین جوææ Êیک مد ìÇبر ÇÑ

 æ ست.حتمیÇ ãÇحترÇ 273قابل 

 دیدگاه فقهاء و دانشمندان معاصر اسالمی از تحدید و تنظیم نسل:
 æ Ñæباین با äÇیگرÏ æ حمدÇ ãماÇ äÒ تیکهÑصو ÑÏ ستÇ Íنظر هستند که منع حمل مبا

 äهمچنا æ ÏÑÇÏ ÇÑ حق متعه جنسی æ ÏالæÇ شتنÇÏ حق äÒ ینکهÇ لیلÏ موفق باشد به
Ç  ÑÏجاäÒ åÒ  که به Çین شرØ کرÏندنحضرÊ عمر Ñضی Çهللا عنه مرÒÇ ÇÑ ãÏ عزá ممانعت 

äÂ .274باشد   

فقهاÁ مذهب حنفی ÑÏ موÏÑ عزá باین نظر æ باÑæ هستند که عزÇ áجاÇ åÒست بشرطیکه 
 åÒجاÇ æ فق باشدÇمو äÂ به äÒ ÇنرÂ . ÏÑÇÏ ÇÑ ÏالæÇ شتنÇÏ حق äÒ ینکهÇ لیلÏ بدهدبه

  275مذهب مالکی نیز به همین نظر ÇتفاÑÇÏ Þند. æ فقهاÓÑ Á فقهیÇمد

لوگیرÒÇ ì نسل بشکل مؤقت موÇفق ÏکتوÑ یوسف ÇلقرضاÑÏ ìæ موÏÑ تنظیم نسل æ ج
Çست æ لیکن شرØ می گذÏÑÇ که æ äÒ شوهر هر æÏ موÇفقت ÇÏشته باشند æ برäÒ ìÇ نیز 
 æ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ æ ندÏمی کر áینکه صحابه عزÇ لیلÏ شته باشدبهÇند Ñضر

  276سلم ÇیشاÇÑ ä منع نکرÏند.
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حکم تحدید «نسل ÒیرÇ عنوäÇ  مجمع ÇلبحوÇ Ëإلسالمیة ÑÏ موÏÑ تحدید نسل æ تنظیم
می نویسد: ÒÇ نظر شرÇ ÚجاåÒ نیست تا قانوä عمومی æضع شوæ Ï به مقتضاÇ « ìلنسل 

برìÇ تحدید نسل هیچ Ïلیل æجوäÂ.  Ï مرãÏ مجبوæ Ñ مکلف به تحدید نسل باشند
.ÏÑÇند ÒÇبه خاطر تحدید نسل جو äÏعقیم کر æ سقط جنین äهمچنا æ ÏÑÇند 

اæ Á مجلس مجمع فقهی Çسالمی Ç ÑÏین مسأله باین نظر Çند: مجلس هئیت کباÑ علم
 äهمچنا æ ستÇ ÞÇÒÑ ندæÇخد æ ÏÑÇند ÒÇگرسنگی جو ÒÇ Óتحدید نسل به خاطر تر

 تحدید نسل خالÝ فطرÇ ÊنساÇ äست.

مجمع بحوÇ Ëسالمیة ÇالÒهر می گوید: æضع قوÇنین برìÇ مجبوÑ ساختن مرãÏ جهت 
.ÏÑÇند ÒÇ277تحدید نسل جو  

Ñ مجلس ÒÇبه معنی تحدید نسل جو ÇÑ مکه مکرمه تنظیم نسل ÑÏ سالمیÇ بطۀ عالمÇ
 Ýهد ÌÇæÏÒÇ æسالمی میباشدÇ جامعه Êسبب قو Ïعد Êینکه کثرÇ لیلÏ ند بهÇÏ نمی

 ÇÏÇ äÂمۀ نسل بشر Ï ÑÏنیا Çست .

 ÇÑ ÔÇ یبائیÒ ینکهÇ Óتر ÒÇ äÒ گرÇ :لی می گویدÇلغزÇ ãماÇ لمسلمینÇ æ ãإلسالÇ حجت
ل Ï ÒÇست می ÏهدÒÇ حق Ç ÔÇست که مانع حمل شوÇ .ÏلغزÇلی Çضافه میکند Ç ÑÏثر حم

 که تولد مباÇ Íست نه کرÇهیت æ منع نیست مگر به نص æ نص Ç ÑÏین موÏÑ نیست .

 ìÇمی نویسد: توجه بر Þفو Êسی نظریاÑبر ÒÇ لبوطی بعدÇ äمضاÑ محمد سعید ÑکتوÏ
عت Çست ¡ Çما شاÚÑ برæ äÒ ìÇ توقف äÏÇÏ نسل æ یا کمتر ساختن äÂ منافی Çصل شری

شوهر ÇجاåÏÇÏ åÒ تا بصوÊÑ شخصی Ç æنفرæ ìÏÇ جزئی نظر به شرÇیط æ مصلحت 
ÏÇخانوå  áæÇ صلÇ æ ما حکم عمومیÇ æتنظیم کنند ÇÑ شخص نسل æ ÑÏ ìجلوگیر ãعد

 ÒÇ278 نسل Çست .

 ÖÇمرÇ یاæشته باشدÇÏ äÒ ìÇبر ÇÑ صحی Êگر حمل مشکالÇ :می گوید Êشیخ شلتو
به طفل Çنتقاá کند æ یا خانوåÏÇ مشکالÇ ÊقتصاÇÏ ìÏشته باشدæÏ æلت ÇیشاÇÑæ  äثی

                                                      
 .79اä مرجع ¡ Ç . Õلبوطی ¡ هم 277
278  . Õ¡ مرجع äلبوطی ¡ هماÇ621 ألسسÇ äلسکاÇ لمنعم : علمÇلرحیم عبدÇعبد :Ïشو åیدÏ äهمچنا .

æ صفاÁ خالد حامد Òین : تنظیم  Ç1985لنظریة Ç æالبعاÇ Ïالجتماعیة ¡ ÇالسکندÑیة ¡ Çلمکتب Çلجامعی 
 ÏالتحاÇ ¡ ÉألسرÇ تنظیم æ ãإلسالÇ :æ ãإلسالÇ لفقهÇ لنسل فیÇ.لدیةÇلوÇ لعالمی لتنظیمÇ  
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ÇÑ کمک æ معاæنت نکند Ç ÑÏین حالت جلوگیرÒÇ ì نسل æ تنظیم نسل مباÇ Íست 
 ÑÏ279 ساحۀ خانوåÏÇ باشد.بشرطیکه 

æ عایت صحیÑ ìÇلدین برÇæ ÊÑقد ãتربیه عد æ علمی Áتکافو  Ñعذ áطفاÇ ئیÇغذ
 ãÏندگی مرÒ ìقعیت هاÇæ ãسالÇ æ حمل میباشد Êتنظیم مد æ منع حمل ìÇبر áمعقو

با Çینکه قوÇنین  ÇÑÏÑÇÏ مد نظر ÏÑÇÏ قوÇنین Çسالã با Çæقعیت هاÒ ìندگی مرãÏ توÇفق 
 æ قانونی ÔæÑ تنظیم نسل ìÇما برÇ ستÇ مانع عقیم ساختن ãسالÇ حفظ ÑÏ ÇÑ صحی

.ÏÑÇÏ نظر 

 تحدید نسل : نتائج
1. .äÂ áÇæÒ æ åÏÇخانو ãنظا äضعیف شد 

ÒیاÏ شدä طالÞ . عدã موجوÏیت طفل ÑÏ خانوåÏÇ طالÇÑ Þ ساÂ æ åÏساä می  .2
ÏÏشوهر ضعیف می گر æ äÒ بطه بینÇÑ æÏÒسا  áطفاÇ که åÏÇÏ äتجربه نشا æ

 æÇالÏ طالÇÑ Þ محدÏæ می ساæ .ÏÒجوæÏ  میباشندسبب تقویت ÇÑبطه æÒجیت 

3.  ìÏقتصاÇ مت .ضعفÇ æ åÏÇخانو 

ضعف قوÊ نظامی Ï æفاعی . نبوäÏ نسل جوæ äÇ کثرÊ سالمندäÇ سبب  .4
 .Çست یف شدä قوÊ نظامی یک کشوÑ ضع

5.  ðعموما æÏمی شو äÒ جسم ÑÏ نیÇسبب نا تو ÊÏالæ ãصحی . عد ÑÇضرÇ
.ÏÑæÂ می Ïبوجو ÇÑ ìتشویش فکر æ عصبانیت æ گیÏفسرÇ 

6.  ìها Ñجتماعی . ضرÇ سبب áطفاÇ äÏنبوÑ ضعف ãعد æ جتماعیÇ ìÇ بطهÇ
 æ åÏÇخانو ÏÇفرÇ مهربانی بین æ ìÑنهایت همکا ÑÏصدمه  ب ìÇشوهر ر æ äÒ 

 .Çست
7.  Ñæمر ÑÏ æ ÏÏسالمی . تحدید نسل سبب قلت نسل می گرÇ متÇ ÁفناäماÒ  متÇ

موÇجه می گرÏÏ مثلیکه نژÇ ÏÇلماÇ äمرÒæ به Çین مشکل عدÇ  Ïسالمی به قلت 
 280شوÏ مکافاÊ میدهد. می برìÇ هر طفل که تولدنوÇ äلماÏ äچاÇ Ñست æ قا

                                                      
279  Êلعامه ¡ صفحاÇ لیومیةÇ لمعاصر فی حیاتهÇ لمسلمÇ Êسة لمشکالÇÑÏ ìæلفتاÇ ¡ Ê253. شلتو-

254. 
280  ¡ ãإلسالÇ منبر . áæالÇÏلعدÇ1385-1965  Êلنسل صفحاÇ حرکة تحدید ¡ ìÏæÏمو : äهمچنا æ80 – 
90 . 
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 وسائل تنظیم نسل :
 Ïمیشو åÏستفاÇ سائل مختلفæ تنظیم نسل æ حمل ÒÇ ìجلوگیر ìÇبر Êغلب حاالÇ ÑÏ

: áمثاÑبطو 

1. äمنع حمل که شامل هرمو ÁÇæÏ ها  æ Ïحم می شوÑ تخم با ØتباÑÇ مانع æ ستÇ
.Ïشو áستعماÇ ÒæÑ سیلۀ باید هرæ ینÇ 

2.  ìÇبر æ åÏبو Êست که شامل هرموناÇ طبی ÁÇæÏ ÒÇ ÊÑمنع حمل عبا ìÑپیچکا
 ÒæÑ کاÑ میکند. 90

3.  áکه کبسو æهدÇحی می خوÇجر Êعملیا ÔæÑ ینÇ æ Ïشته میشوÇیر پست گذÒ
 ÑæÏ ساÏÒ.خوÏ هر Òمانیکه äÒ بخوÇهد میتوÇند ÂنرÒÇ Ç جسم 

ه ساåÏ گی گذÇشتن قطعه مدنی æ پالستیکی ÇÏخل Ñحم Ç æین æسیله نیز ب .4
.Ïمی شو åکشید 

5. . Úقت جماæ ÑÏÏکر مرÐ ìباال Ýشتن غالÇگذ 

6. .Ïطفل مانع حمل میشو äÏÇÏ شیر 

 281تنظیم مباشرÊ جنسی . .7
 ل منع حمل صوÊÑ گرفته نشاä میدهدتحقیقاÊ علمی که ÑÏ موÇ ÏÑستفاæ ÒÇ åÏسائ
 اشرÊنسل ÇستفاåÏ می کنند غریزæ å مبÒنانیکه æ ÒÇسائل فوÞ برìÇ تنظیم æ یا تحدید

ÒÇ نانیکهÒ نسبت به äنمی کنند سه مرتبه بیشتر  جنسی شا åÏستفاÇ سائل منع حملæ
 åÏلعاÇ Þهمیت فوÇ شوهر æ äÒ بطۀ جنسی بینÇÑ ÑÏ Úین موضوÇ äست . فهمیدÇ

.ÏÑÇÏ282  äساندهمچناÑ می ÊثباÇ علمی به Êتحقیقا  ÒÇ 100که  ìÇنیکه برÇÏنفر مر
 áنسل عز ÒÇ ìجلوگیرWithdrawal 27دمی کنن .Ïحمل می گیر äÒ283  

 Êنظریا Ïسائل که مانع حمل میشوæ æ تحدید نسل æ تنظیم ÏÑمو ÑÏ ãسالÇ ìعلما
. نظریاÊ علماì گذشته می کنندفهم شاÒÇ ä نصوÇ Õسالمی ÇظهاÑ  شانرæÑ ÑÏ Çشنی

 æ Ïبو áگذشته تنها عز ÑÏ سائل منع حملæ æ Ïبو äشا  äماÒ پیشرفت عملی ÓساÇ به
Çما علماì معاصر با ÇستفاÒÇ åÏ نظریاÊ متقدمین æ علوã معاصر Ç æستفاÒÇ åÏ تجربه 

                                                      
281 Ç لعالمÇ قلیمÇ ÉألسرÇ لی لتنظیمæلدÇ ÏالتحاÇ .  : äهمچنا æ Èلعرmawdoo3.com  / تعریف تنظیم

 Çلنسل 
282  .sex.-have-contraception-who-control/couples-https://Imarabic.com/brith 
 www.marefa.orgتنظیم Çلنسل ¡  283
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ÑÏ æ نظر ÇÏشتن شرÇیط معاصر Òندگی مسلماناä ها æ نظریاÊ متخصصین سیانس 
Êنظریا ÇÑ جدید Ï تنظیم نسل æتحدید Úموضو Ñ Êنظریا äÏÑæÂ æئه می کنندÇÑÇ

 معاصر ÑÏ ÇÑ تنظیم نسل کمک بیشتر می کند. مسلماناä علماì معاصر 

 کنترáæ باÑÇÏ Ñ شدÇÑ ä علماì معاصر ÑÏ شرÇیط Ðیل قابل قبوá می ÇÏنند:

 Çگر Çæلدین مریض باشند æ ترÇ Óنتقاá مرÖ به طفل باشد. .1

2.  ÑÏگر ماÇح æ مریضمریض باشد ÏیاÏÒÇ مل سببæÇ ی .Ïشو 

3.  ÇÑ ÏالæÇ تربیه ÊÑلدین قدÇæ æ نباشد Èخو åÏÇخانو ìÏقتصاÇ ضعیتæ گرÇ
 نظر به مشکالÇ ÊقتصاìÏ ندÇشته باشند.

4.  æÏجسمانی سالم تولد نمیشو æ ناحیه عقلی ÒÇ گر ثابت باشد که طفلÇ ÑÏ
 åیندÂ.ÏÏمی گر åÏÇخانو æ لدینÇæ Êسبب مشکال 

 نباید قانوä عاã باشد.باشد æ انوåÏÇ تنظیم نسل ÑÏ ساحۀ خ .5

 به هر æسیله که ÇÏکترäÇ منع حمل ÇÑ توصیه نمایند. .6

 æÇالÇ Ïضافی نباشند. قبوÇ áگر خانوæÇ åÏÇالÏهاÒ ìیاÇÏ Ïشته باشند æ قاÑÏ به .7

8.  ìفقیر باشد جلوگیر ìÏقتصاÇ ناحیه ÒÇ Ïمر æ ناحیه صحی ضعیف ÒÇ äÒ گرÇ
 ÒÇ نسل یک عمل پسندیدÇ åست.

9. äÒ گرÇ  ست میدهدÏ ÒÇ نتیجه حمل ÑÏ ÇÑ یبائی هایشÒ شته باشد کهÇÏ Óتر
 حق ÒÇ ÏÑÇÏ حمل جلوگیرì کند.

منع حمل باید به مشوÇÏ åÑکتر متخصص باشدÇÏ æکتر متخصص نظر بدهد  .10
.ÏÑÇند Ñضر ÑÏصحت ما ìÇکه منع حمل بر 

 منع حمل قبل ÒÇ گرفتن حمل باشد. .11

 ÑÏ تنظیم حمل æ äÒ شوهر متفق Çلنظر باشند. .12

13. .Ïشو ä284منع حمل نباید سبب عقیم شد  
 

                                                      
284  ¡ ãæÏ لسنة جلدÇ سید سابق ¡ فقه . Ê168-167صفحا ÁلنساÇ سئلةÃ ¡ ینÏæÏ ماجد æ لفقیÇ Éحمز æ .

Ç جوبةÃ æصحفه ¡ áæÇجز ¡ ÁلعلماÇ æ Á82 لفقها  æHuman Peproduction In Islam, first volume , 

p 291, and : Mohammad Higab , That is Islam( Fath ,Legislation and Good Manners) , 
p 166 
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به  عزá یعنی گذÇشتن ÈÂ مرÏ ( منی ) خاÑ ÌÑحم äÒ به قصد جلوگیرÒÇ ì نسل عزل :
. عزÑÏ á صدÇ Ñسالæ ã  عباÏ ÊÑیگر بیرÑ äæیختن منی ÒÇ محل äÒ تا äÂ ÒÇ فرÒند نیاید

 ãسالÇ ÒÇ قبل ÈلعرÇ åجزیر ìها ÈعرæÏتنظیم نسل بو ìÇسیله برæ سالت یگانهÑ عصر
با Ç ÒÇین ÔæÑ برìÇ تنظیم نسل ÇستفاåÏ میکرÏندÑ æسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æ سلم 

 äما مسلماناÇ نستندÇÏ نکه میÂ  منع ÔæÑ ینÇ ÒÇ ÇÑیت  صحیح نÇæÑ ند. نظر بهÏفرمو
 ãعد ÒÇنظ æ Ñæباین با Áفقها áمانع شرعی  رمنع عز ìÑæضر Êحاال ÑÏ áهستند که عز

ÇÑ äسلم مسلمانا æ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ Êشت حضرÇگرمانع میدÇ æ ÏÑÇند  äÂ ÒÇ
ÑÏ عدã منع Çماã بخاÇ æ ìÑماã مسلم ÇحاÏیث Ñ ÒÇسوÇ áکرã صلی Çهللا  .منع می کرÏند

æ ند که منبعÇ åÏیت کرÇæÑ سلم æ ست. علیهÇ áعز ìÇصلی برÇ 285مرجع 

 ÑÏ نسل ÒÇ ìجلوگیر æ به خاطر تنظیم áعز ÏÑمو ÑÏ حیلیÒ هبهæ ÑکتوÏ فقیه معاصر
 æÑشنی ÇحاÏیث مباßÑ که Çماã بخاæ  ìÑ مسلم ÇæÑیت کرÇ åÏند می نویسد:

 ÒÇ پیش ìÑÇÏÑبا ÒÇ ìست که جلوگیرÇ ین حقیقتÇ بیانگر äÂ áمثاÇ æ یثÏحاÇ ینÇ
Ç نطفه جایز ÏنعقاÇ صلی Çخد áسوÑ که Ïین گونه فهم می شوÇ ÊیاÇæÑ äÂ ÒÇ ÇیرÒ ¡ ست

 Ñچنانچه کا æ Ïنهی نمی فرمو äÂ ÒÇ ماÇ æ ستÇ åÏبا خبر بو Ñکا äÂ ÒÇ سلمæ هللا علیهÇ
حرÇمی می بوäÂ ÒÇ Ï نهی می نموæ ¡Ï با سکوÊ خویش ÇÑ äÂ تأیید نمی کرÇ .Ïما Çین 

 äÂ به Øæمشر ÜÜکه گفته شد äهمچنا ÜÜ Úسلم موضوæ هللا علیهÇ صلی Çخد áسوÑ ست کهÇ
Ç äÂ ÒÇطالÇÏ Úشته باشد ¡ Ç æین سکوÒÇ Ê نظر Çصولی ¡ Çگر همرåÇ با Âگاهی باشد حکم 
 äÂ ÒÇ سلمæ هللا علیهÇ صلی Çخد áسوÑ ین ست کهÇ Úظاهر موضو æ ÏÑÇÏ ÇÑ Úحدیث مرفو

 áسوÑ ÒÇ ãحکاÇ ÏÑمو ÑÏ ÈصحاÇ شته کهÇÏ Ïجوæ ìÏیاÒ ÈسباÇ æ åÏصلی مطلع بو Çخد
  Ç286هللا علیه æ سلم پرسش نمایند.

به ÇستناÇ ÒÇ ÏحاÏیث ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æ سلم عزÇ ÇÑ áجاåÒ  بعض مدÓÑÇ فقهی
Ç åÏÇÏند Ç æما فقهاì مذهب حنفی عزÇÑ á با شرÇ ØجاåÒ میدهندæ می گویندعزá به 

 ÇÑ á287 ندÇ.ÏÑÇجاÑ æ åÒضایت äÒ جوÇ æ ÏÑÇÏ ÒÇگر Ç äÒجاåÒ به عزá ندÇشت شوهر حق عز

                                                      
285  Êصفحا ãæÏ جلد äمرجا æ 150-149. لؤلؤ. 
286  Õ ¡ Èکتا äحیلی ¡ هماÒ هبهæ کترÏ .307. 
287  . Êصفحا ¡ åÏÇÒ بوبکر حسنÇ: ترجمه ¡ ãسالÇ ÑÏ ãÇحر æ áحال ¡ ìæلقرضاÇ یوسف ÑکتوÏ243-244 

 Êلسنة ¡ صفحاÇ سید سابق ¡ فقه : Ïشو åیدÏ äهمچنا æ168-169. 
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 äæندکه بدÑÇÏ نظر ÞتفاÇ همسر می گوید: علما åÒجاÇ ãعد æ åÒجاÇ ÏÑمو ÑÏ لبرÇبن عبدÇ
 ìÇÑÇÏ ¡ äÒ äشد ÑÇÏ بچه æ ناشوییÒ عمل ÑÏ ÇیرÒ ¡ نیستÇæÑ ìÑۀ همسر چنین کاÒجاÇ
 ÑÇتصدیق قر ÏÑمو ÇÑ ÚجماÇ ینÇ نیز åبن هبیرÇ æ ستÇ ìتصمیم گیر æ نظر ÑظهاÇ حق

علماì متأخر حنفیه عزÇÑ á چنانچه ÑÏ حالت مسافرÊ طوالنی باشد ¡ یا می Ïهد. Çما 
   288 به خاطر بد Çخالقی همسر æ قصد جدÇیی مرÇ æÇ ÒÇ Ïنجاã گیرÏ جایز می شماÑند.

 åغریز ÚشباÇ äÒ ینکهÇ ÒÇ قبل Ïست که ممکن مرÇ حتمی ìبخاطر áعز ÑÏ äÒ فقهÇمو
 äÒ ìین حالت باالÇ ÑÏ æ Ïشو ÚشباÇ Ïمسائل جنسی حق جنسی شو æ Ïظلم می شو

مشترß بین æ äÒ شوهرÇست . ÑÏ موÏÑ تنظیم نسل مجامع فقهی æ علماì معاصر با 
 åÑشاÇ äÂ ÒÇ ین جا به بعضÇ ÑÏ ند کهÇ åÏکر ÏیاÒ ÊÇÏجتهاÇ شریعت Õنصو ÒÇ åÏستفاÇ

:Ïمی شو 

 áæÇ فیصلۀ نمبر 

ÉلقاهرÇ إلسالمیةÇ ËلبحوÇ فیصله مجمع 

به ÒیاÊÏ نسل می کند Ò æیاÊÏ نسل Çمت Çسالمی Çسالã ترغیب  æ تشویق  )1
 .بخشدÒÇ ÇÑ ناحیه ÇقتصاÇ ¡ ìÏجتماعی æ قوÊ نظامی قوÊ می 

Çگر یک ضرÊÑæ شخصی باشد که تنظیم نسل ÇÑ ضرìÑæ ساÇ ÑÏ ÏÒین حالت  )2
æ äÒ شوهر باساÓ ضرÊÑæ شاä عمل نمایندæ ضرÊÑæ برìÇ جلوگیرì نسل 

 æ.ÏÑÇÏ ضمیر æ äÒ شوهر  ندÑÇìÑÇتباØ به Ïی

تدæین شوæ Ï مرãÏ مجبوÑ به شرعاð جوÒÇ ندÏÑÇ تا قوÇنین برìÇ تحدید نسل  )3
 .باشند Ç  ÒÇ  äÂطاعت

 سقط جنین به هدÝ تحدید نسل æ تعقیم ÇجاåÒ نیست . )4

 

 

 ãæÏ فیصلۀ نمبر 

 ã فی Çلحکم Çلشرعی فی تحدید نسلفیصلۀ مجلس Çلمجمع Çلفقهی Çإلسال

                                                      
 . Ïکتر æهبه Òحیلی ¡ مرجع سابق ¡هماä صفحه . 288
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 ÇÑ نسل مسلمین ÊÏیاÒ سالمیÇ شریعت ÇÑ سالمی نسلÇ شریعت æ تشویق می کند
نعمت æ هدیۀ ÒÇ جانب خدæÇند می ÇÏند. کسانیکه ÏعوÊ به تحدید نسل æ منع حمل 
می کنند نیت خوÈ برìÇ مسلماناä ندÑÇندÇ æستعماÑ می خوÇهد Çمت Çسالمی ضعیف 

 æ ناتوäÇ باشد.

æ منع äÂ منع حمل ÒÇ ترÞÒÑ Ó باشد صحیح نیست æ لیکن تأخیر نموÑÏ äÏ حمل Çگر
 æ ندÇنتو åÏطبیعی کر ÊÏالæ äÒ گرÇ ðحقیقی مثال Ñفع ضرÑ جهت æ ìÏÇنفرÇ ÊÑبصو
 Êحیا æ شته باشدÇÏ ÑÏما ìÇبر Ñینکه حمل ضرÇ یا æ حی باشدÇجر Êبه عملیا ÌحتیاÇ
ماÑÏ ÑÏ خطر باشد ÇÏ æکترäÇ مسلماä باین نظریه نیز باشند Ç ÑÏین حالت منع حمل 

. ÏÑÇÏ ÒÇجو 

 فرÇنس Çسالمیمجلس فقهی کن

جماÇ ìÏألáæ  6تا  1فقهی کنفرÇنس Çسالمی ÑæÏ ÑÏۀ پنجم ÑÏ ÔÇ کویت مؤÎÑ مجمع 
میالÑÏ ìÏ موضوÚ تحدæ Ï تنظیم نسل  Ï1988یسمبر  15تا10هجرì مطابق  1409

: Ïکر ÑÏصا ÇÑ ین فیصلهÇ 

 Úحفاظت نو æ سالمی تولدÇ شریعت ÑÏ ÌÇæÏÒÇ ÒÇ گرفتن  بشرمقصد åیدÏنا æمیباشد
ÇسالÇÏÇ ÒÇ ãمه نسل بشرì منافی نصوÕ شریعت Çست æ حفظ نسل æÇ ÒÇصوá مقصد 

:Ïنمو ÑÏصا ÇÑ یلÐ ست. مجمع فقهی فیصلهÇ ãسالÇ پنجگانه 

 æ äÒ ìÏÇÒÂ شوهریا مقید ساختن áæÇ : جایز نیست ÇصدÑÇ قانوä عمومی برìÇ تقید 
ìÇبر .ÏالæÇ شتنÇÏ 

 : ãæÏ شرعی ÊÑæینکه ضرÇ تا Ïمر æ äÒ ست.عقیم ساختنÇ ãÇنباشد حر 

 ìÇتوقف حمل بر äهمچنا æ ستÇ مؤقت جائز ÊÑطفل بصو äÏÑæÂ ÒÇ ìجلوگیر : ãسو
مدÊ معین Çگر ضرÊÑæ باشد æ äÒ æ شوهر به Ñ äÂضایت ÇÏشته باشند æ تعیین فاصله 

 ÊÏالæ æ ÊÏالæ باشد.بین Úæسیلۀ منع حمل مشرæ .ÏÑÇسالمی ندÇ شریعت ÑÏ 289مانع 

                                                      
صرÉ جلد Ï . ¡ áæÇکتوÑ علی ÃحمدÇلسالوÇ ¡ ÓالقتصاÇ Ïإلسالمی Ç æلقضایا Çلفقهیة Çلمعا 289

Ê69-65صفحا. 
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 ÑÏی äÒ عقیم ساختن ÏÑشیخ شوهر¡  اموìæÇلشعرÇ می گوید: تعقیم به  محمد متولی
تعقیم æ äÒ مرÇÑ Ï برÇÏ ìÇئم æÇ äÏÑæÂ ÒÇالÏ محرãæ   290هر سبب که باشد حرÇ ãÇست .

 äÂ ÑÏ æ Ïیگر بگیرÏ هد شوهرÇشوهر بخو Êفاæ یا æ Þبعد طال äÒ ممکن æ ÏÒمی سا
رãæ می شوæ Ïشریعت حالت نیز نمی توÇند طفل ÑÇÏ شوæ Ï شوهر ÒÇ ãæÏ حق æÇالÏ مح

Çسالمی تماã حاالÒ Êندگی ÇنساÇÑ ä مد نظر ÑÏ æ ÏÑÇÏ عصر حاضر جلوگیرÒÇ ì نسل 
 ÑÏ . به عقیم ساختن نیست ÊÑæضر æ  ستÇ äساÂ æ åÏسا Ñنسبت به گذشته بسیا
گذشته Ò ÑÏ æماä حکومت هاÇ ìستبدìÏÇ عقیم کرäÏ مرÏ نوÇ ÒÇ ÚنوÚÇ جزÁÇ بوÏ که 

 طبیق می شد.باالì مخالفین نظاã  ت

منع حمل ضرÑ ندæ ÏÑÇ ممانعت äÂ ÑÏ نیست Çما بشرطیکه æ äÒ شوهر ÑÏ موäÂ ÏÑ توÇفق 
ÇÏشته باشندæ باید Çæضح باشدکه نباید جلوگیرÒÇ ì نسل ترÞÒÑ ÒÇ Ó باشد Ç æما Çگر 

 291سبب äÂ صحی æ خطر برìÇ صحت ماÑÏ باشدäÂ ÑÏ مانع نیست.

 سقط جنین : 
ÇنشمندÇÏ سقط جنین ÏÑمو ÑÏ  ند که سقط جنینÇ Ñæبا æ åباین عقید ÒæمرÇ قدیم تا ÒÇ

باالÇ ÍæÑ ìنساÇ äست Ç æما ÑÏ بسا حاالÊ سقط جنین مانع æ äÂ ÑÏ تجاÒæ  حمله 
 نیست. ÑÏ موÏÑ سقط جنین عالمه ÏکتوÑ یوسف Çلقرضاìæ می نویسد:

  ÒÇ ناشی ìیهاÑگرفتا æ Êفع مشکالÑ Ñتا به منظو åÏÇÏ åÒجاÇ ãسالÇ ینکهÇ امله گی حبا
äÂ ÒÇ جلوگیرì شوæ Ïلی به هیچ æجه ÇجاåÒ ندÇ åÏÇست نطفۀ که به صوÊÑ حمل æ جنین 

.Ïشو åÏبین بر ÒÇ åمدÂ ÑÏ 

ته گناæ å جنایت به حق تماã فقهاÇ ìسالã نظر میدهند که نابوÏ کرäÏ جنین که جاä گرف
 . ÏÑÇند ÇÑ åین گناÇ ÈتکاÑÇ حق äست ¡ پس هیچ مسلماÇ تکامل یافته ÍæیرÐ گر جنینÇ

 äنساÇ یت یکÏ تا ÏÏجب می گرÇæ بر شخص Ïبمیر ðÇبعد æ باشد åندÒ حالت سقط ÑÏ
.Ïخته شوÇÏیه باید پرÏ ÒÇ مبلغ کمتر åÏحالت مر ÑÏ ماÇ æ ÏÒÇÏبپر ÇÑ 292کامل 

                                                      
 .424. فضل غنی مجدìÏ ¡ بحث هاÏ ìینی æ فتوÇ هاì فقهی ¡ جلد áæÇ ¡ صفحه  290
 .183. فضل غنی مجدìÏ ¡ خانوÇ ÑÏ åÏÇسالã ¡ صفحه  291
 Ï .248کتوÑ یوسف Çلقرضاìæ ¡ مرجع سابق ¡ صحفه  292
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 ãسالÇیطÇمسأله سقط جنین نیز همین  شر ÑÏ æ ÏÑÇÏ نظر ÏÑهر حکم مو ÑÏ ÇÑ شخص
ÇستثناÁ علماÇ ìسالÑÏ ã موÏÑ سقط جنین می قاعدå قابل ÇعتباÇ Ñست . ÑÏ حالت 

 گویند:

 ÑÏ Ïمی شو ÑÏموجب مرگ ما åندÒ جنین ìکه بقا Ïثابت شو ÏعتماÇ ÏÑجهت مو ÒÇ گرÇ
Çین حالت شریعت با توجه به قانوä کلی خوÏ ÏستوÑ می Ïهد که هر گاÇ åنساä ناچاÑ به 

ÇنتخاÈ کند.Çگر  ÂنرÇ Çنجاã یکی Ç æÏ ÒÇمر باشد الÇ ãÒست Âنچه که ضرÔÑ کمتر باشد
بقاì جنین سبب مرگ ماÑÏ باشد Ç ÑÏین حالت Ï åÇÑیگر جز سقط جنین نیست æ جنین 

  293قربانی ماÑÏ می شوÏ چوä ماÇ ÑÏصل Çست æ حیاæÇ Ê مقدمتر ÒÇ حیاÊ جنین Çست.

 عالمه مصطفی ÇلزÑقا ÑÏ همین موÏÑ می نویسد:

ÒÇجو æ ستÇ صلÇ سقط جنین æبه حد ÁستثناÇ æ مقید äÂمعین م Ï.یباشد 

بدÑجۀ کرÇهیت میرسد æ بعد Ç ÒÇین مدæ Ê حکم äÂ  قبل ÒÇ چهل ÒæÑ حمل سقط جنین 
 ãÇحر ÍæÑ نفخ ÒÇ بعد ðخصوصا æ سدÑ می ãÇجۀ حرÑجسم طفل بد ìعضاÇ تکوین بعض

ÇیرÒ ستÇ عدب مطلق  ÇنرÂ Ïشکم خو ÑÏ ÑÏما æ Ïحرکت طفل ظاهر می شو ÍæÑ نفح ÒÇ
قصدðÇ بدÏ äæلیل شرعی Ç ÑÏین مرحله جنایت به حق  ÇحساÓ می کند æ سقط جنین

ÇنساÇ äست .  Çما سقط جنین قبل ÒÇ چهل ÒæÑ برìÇ عذÑ مثل ترÒÇ Ó صحت ماÑÏ به 
سبب حمل æ ضعف ÇقتصاÏ خانوæ åÏÇ تربیه æÇالæ Ï ضرÊÑæ برìÇ سفر æ یا تکمیل 

 نیست. äÂ ÑÏ تعلیم مانع

ط جنین Ïلیل قویتر ÇÑ می خوÇهدمثل هر قدÑ مدÊ حمل بیشتر شوÏ به هماÇ äندåÒÇ سق
¡ Çما بعد ÒÇ سبب ضرÑ به صحت ماÑÏ باشد حمایت صحت ماÑÏ ÑÏ صوÑتیکه حمل

چهاÑ ماå سقط جنین ÇجاåÒ نیست مگر Çینکه Òندگی ماÑÏ ÑÏ خطر باشدبه Ïلیل Çینکه 
  294حمایت حیاÊ ماÇæ ÑÏجب تر ÒÇ حمایت جنین Çست .

 ìجنسی باال Òæنتیجۀ تجا ÑÏ سقط جنین: äختر مسلماÏ 

                                                      
 n Islam, P169Human Reprodution Iو ھمچنان :  464. شیخ شلتوÊ ¡ فتاìæ ¡ صحفه  293
294  ¡ ìæقا ¡ فتاÑلزÇ 286صفحه . مصطفی  Êصفحا ãسالÇ ÑÏ åÏÇخانو ¡ ìÏفضل غنی مجد : äهمچنا æ

186-187. 
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Çین موضوÏ ÇÑ ÚخترäÇ جوäÇ مسلماä بوسنیا æ هرسک بعد ÒÇ تجاÒæ مرãÏ یو 
: åمدÂ ÈÇجو ÑÏ .ندÏبو åÏکر ìæلقرضاÇ عالمه شیخ ÒÇ äشا ìیا باالÇگوسلو 

سقط جنین Ç ÑÏصل منع شدÇ åست Ç æنساä قابل ÇحترãÇ میباشدÇگر چه ÑÏ نتیجۀ Òنا 
 áسوÑ .باشد åجنین ساخته شد ãنمحرÒ ìÇسلم بر æ هللا علیهÇ هللا صلیÇی  ãÏمر ÒÇ

 æ Ïنشو ÁÇجرÇ طفل حکم باالیش ÊÏالæ äماÒ گفت تا Ïنا نموÒ به ÝÇعترÇ که ìلغامدÇ
 فذ نگرÏÏ.اæقتیکه æالÊÏ صوÊÑ گرفت Çمر کرÏند تا مدÊ شیر äÏÇÏ حکم ن

حکÜÜÜم سÜÜÜقط جنÜÜÜین ÑÏ حÜÜÜاالÊ مختلفÜÜÜه تفÜÜÜاÊæ مÜÜÜی کنÜÜÜد ¡ ÇگÜÜÜر بÜÜÜه مرحلÜÜÜۀ تکمیÜÜÜل 
فقÜÜط بÜÜه ضÜÜرÊÑæ فÜÜوÇ ÞلعÜÜاåÏ جÜÜوÇ æ ÏÑÇÏ ÒÇیÜÜن موضÜÜوÇÏ ÇÑ ÚکتÜÜرÑ  äÇسÜÜیدå باشÜÜد

 می توÇنند بدÇنند æ تشخیص کنند.
جنین ÑÏ ÇÑ مصیبت گرفتاÑ شدå باشد می توÇند ÒÇ حق Ïختر مسلماÇ äست Çگر به Çین

 äÂ به سقط Ñمجبو æ نیست ÏÑین موÇ ÑÏ Ìیش حرÇشریعت بر ÑÏ æحفظ کند Ïشکم خو
ی باشد Ñ æسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم فرموÇ åÏند که هر نمی باشدæ طفل مسلماä م

 ãسالÇ ست یعنیÇ توحید äÂ معنی Êفطر æ Ïتولد می شو ãسالÇ Êبه فطر Ïمولو
 Ç295ست.

می شوÏ که ستاä قابل ÇستفاÇ åÏست æ شنیدÇ åین حکم ÑÏ مسائل مشابه Ç ÑÏ äÂفغان
 Òæتجا ÏÑمو Êقت مهاجرæ ÑÏ äفغاÇ äÇخترÏ ÒÇ می عدۀ ÑÇحامله می شوند  قر æ گیرند

æ همچناÒ ÑÏ äندÇنهاÑ ìسمی æ غیر Ñسمی Çفغانستاä نیز Çین Çæقعه صوÊÑ می 
 Òæنتیجۀ تجا ÑÏ که ÇنرÂ سقط æ حق حفظ جنین äفغانستاÇ äمسلما äÇخترÏ æÏگیر

äشا ìباال åمدÂ Ïنند که بوجوÇباید بد äمسلما äÇخترÏ æ ندÑÇÏ  سقط جنین ÑÏ  مرتکب
 د.می شونهیچ گناå ن

 داشتن اوالد : 
 äÂ ÝÇهدÇ ÒÇ یکی ÌÇæÏÒÇ æ ستÇ åÏÇخانو æ شوهر æ äÒ حق طبیعی هر ÏالæÇ شتنÇÏ
 ÒÇ شوهر æ äÒ فهم صحیح ãلیل عدÏ به ÊقاæÇ بسا ÑÏ ماÇنسل میباشد ÏیاÏÒÇ æ تکاثر

. Ç ÑÏین ÇæÇخر  æ عدã قدÊÑ مرÏ حمل صوÊÑ نمی گیرäÒ  Ï یمسائل جنسی æ مریض
Çبر äفغانستاÇ äناÒ معالجه نیز æ سفر می کنند äستاæین مشکل به هندÇ معالجه ì

                                                      
295  Êفقهی ¡ صفحا ìها Çفتو æ ینیÏ ìبحث ها ¡ ìÏ419-418. فضل غنی مجد. 
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نتیجه Ç åÏÇÏست æ عدۀ Ò ÒÇناä که قبالðحمل نمی گرفتند حامله شدÇ åند. متأسفانه 
 ÇÑ áحال æ ãÇمسأله حر æ فکر نمی کنند Ñبسیا Úصل شرعی موضوÇ ÑÏ ها åÏÇخانو

äÇکترÇÏ ìح هندæ هندÏ توضیح نمی äشا ìÏقتصاÇ بخاطر منافع äفغانستاÇ کومت
 .ì نسائی Ç ÑÏین موضع بی تفاÊæ می باشندخصوصاÊÑÇÒæ ð صحت عامه Ç æنجمن ها

بعد Ç ÌÇæÏÒÇ ÒÇگر æ äÒ شوهر خوÇهش æÇالÇÏ ÇÑ Ïشته باشند میتوÇنند بشکل طبیعی 
جنین ÒÇ طریق یکجا شدä . صاحب æÇالÏ شوندسالم æ صحیح Ç ÑÏ æثر مباشرÊ جنسی 

Ç äÒگر مشکالÊ صحی نباشدساخته می شوæ Ï طفل یض یا مب ÈÂ منی مرæ Ï تخم 
.Ïطبیعی تولد می شو ÊÑبصو 

ÑÏگذشته æحالÑÏÏ ندت غیر طبیعیÏتوصیه می کر ÇÑ یهæÏÇ äÇکترÇ  ÒæمرÇ æ نتیجۀ ÑÏ
لماì معاصر ÔæÑ پیشرفت علوã ساینس عالÌ مشکل æÇالÏ ساÂ æ åÏساä شدæ å ع

 ÑÏ ÇÑ مختلف ìبه ها æ تجربه äÒ äحامله شدÈخو æ س نتائج مثبتÑ.ندÇ åید  äقانو ÑÏ
 æ کترÇÏ با åÑمشو æ طفل معالجه äÏÑæÂ ÑÏ æ ستÇ åشد áصل قبوÇ معالجه یک ãسالÇ
 ìÑæضر æ مخالف نباشدحتمی ãسالÇ صلÇ سائل جدید بشرطیکه باæ ÒÇ åÏستفاÇ

ÑÏ عصر حاضر ÑÏ æ نتیجۀ پیشرفت علوã ساینس æ طب ÇÏکترäÇ موفق  میباشد .
مختلف به æ ÔæÑ طریقه هاÇÑ ì طفل   برÑÇÏندæ ها ن مشکل ÒÇ ÇÑ خانوåÏÇشدند تا Çی

 ÏندبوجوÑæÂ. :یدÂ می Ïیل بوجوÐ ìطریقه هاæ ÔæÑ طفل به 

 ÒÇ : áæÇجنسیطریق م Êنتیجه مباشر ÑÏ که Ïمر æ äÒ مستقیم بین Êسالم باشر  ÈÂ
Çما بعض  äÒÏ یکجا شدå نطفه æÇ ìÇلیه طفل ساخته میشو(مبیض ) مرÏ(منی) با تخم 

æÇقاÇ ÊتفاÞ می Çفتد تا نطفه تشکیل نشوæ Ï علت äÂ ممکن عدã تجربه مسائل 
جنسی بین æ äÒ شوهر æ یا سبب طبی باشد. عدã فهم صحیح ÒÇ مسائل جنسی Òمانیکه 
 äÒ æ می ماند Òحرکت با ÒÇ باشد äÒ ینکه متوجهÇ äæمی کند بد ãتما ÇÑ ÔÑکا Ïمر

æ نطفۀ مرÏ می  Ç æلقاÍ صوÊÑ نمی گیرÏ شدå جا نÇشباÚ نشدÈÂ å مرÏ با تخم äÒ یک
 میرäÒ æ Ï حمل نمی گیرÏ برìÇ عالÇ Ìین مشکل مرÏ بسیاÑ متوجه باشد.

ÑÏ : ãæÏ صوÑتیکه Ñحم äÒ قابلیت قبوæ á ساختن نطفه ÇÑ ندÇشته باشد. Ç ÑÏین حالت 
 ÈÂطب جدید Ïحم مرÑ ÒÇ ÌÑخا äÒ با تخم ÇÑمصنوعی ÍلقاÇ ÒÇبعد æ یکجا ساخته  ÑÏ

 د.نخاÑ ÒÇ ÌÑحم مجدÂ ðÇÏنرÑ ÑÏ Çحم äÒ قرÑÇ میده
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 ÑÏ میæÏ äÒ ÔæÑ ینÇ ÑÏ æ یگر جا بجا می کنندÏ äÒ حمÑ ÑÏ ÇÑ äÒ æ شوهر ÈÂ : ãسو
 Ïضائی یاÑ ÑÏما ãمی بناæÏ äÒ æ میدهد ÔÑæپر Çشوهر طفل شانر æ äÒ ìÇبر Ïحم خوÑ

.Ïمی شو 

 ابجا می کنند.چهاÈÂ : ãÑ مرãÏ بیگانه Ñ ÑÏ ÇÑحم äÒ شوهر ÑÇÏ ج

 ðلذکر عمالÇ Þفو ìها ÔæÑبه åÏÇخانو ÒÇ ÏÇتعد æ åÏÇÏ ین طریقه صاحب مه نتائج مثبت
 áسا ÑÏ .ندÇ åشد ÏالæÇ2016 ìÏمیال  æ ندÏتجربه نمو Áعلما ÇÑ ین طریقه طریقه جدیدÇ

 ÏÇÏ ین طریقه. نتیجه مثبتÇ ÑÏ äÇکترÇÏ  تولد طفل ìÇسه شخص بر ÈÂ ÒÇ åÏستفاÇ با
 åÏستفاÇ ندÏکر. 

خبر می Ïهد که طفلی که ÈÂ سه شخص ÇÑ » نیوساینتست«بی بی سی به نقل ÒÇ مجلۀ
حمل می کند با صحتمندì کامل پنج ماå قبل تولدیافت . ÇÏکترÇ äÇمریکائی موفق 

طفل جدیدÒÇ ÇÑ مرÖ میرÇثی که Çطفاá یک خانوÏÇۀ ÏÑÇنی ÒÇ ماÑÏ شاä  تاشدند 
 ÇÏشتند محافظت کنند.

میرÇثی حفاظت خوÇهدکرÖ  .Ï هاìانه Â ÑÏیندÇ åطفاÇ ÒÇ ÇÑ áنوÚÇ مرÇین تجربه موفق
 ãبنا ÇÑ جدید تکنالوجی Úین نوÇ»یاÑلمیتوکوندÇ Úند.» تبرÇ åÏکر ìÑÇگذ ãنا 

تجربه قبالÑÏ ð اخته می شوÇ æ Ïین س Çین باáæÇ Ñ نیست که طفل ÒÇ جمع بین سه تخم 
 ìما تجربه جدید با   90سالهاÇ æ Ïبو åشد ìÏمیال.ÏÑÇÏ کلی Êæسابقه تفا ìتجربه ها 

میتوکوندÑیا ÇجزÁÇ کوچک Çست که ÇÏ ÑÏخل خلیه ÒÇ خالیا جسم Çنساä موجوÇ Ïست 
 åÏستفاÇ قابل ( ìنرژÇ ) به طاقت ãتحویل طعا äÂ ظیفهæ æ قابلیت میباشد äناÒ بعض .

 áنتقاÇ Èعیو æ Êمشکال áطفاÇ یا بهÑمیتوکوند ÑÏ ثیÇÑæ äند. شاÑÇÏ 

بریاست ÏکتوÑ جوÇÒ äنگ می گویند که قانوÇ äین نوÇÑ Ú منع  ئیریکاگرåæ طبی Çم
نمی کند Ç ÑÏ æین تجربه جدید تخم ماÑÏ گرفته شدæ å با میتوکوندÑیا سالم äÒ که 

ÇÑ ÔÇ نه تخمÇÑضاکاÑ می کند ÁÇهدÇ  تخم یعنی تخم æÏ ینÇ æ  Ïمر ÈÂ یکجا با äÒ æÏ
.Ï296می شو  
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شوÑ هاì غربی قابل ÇستفاÇ åÏست Ç ÑÏ æین ÇæÇخر تجربه هاì جدید æ معاصر Ç ÑÏکثر ک
ÌÇæÑ یافته Çست . برìÇ مسلماناÇæ äجب Çست تا نظر نیز ÑÏ بعض کشوÑ هاì شرقی 

 Ìعال ìÇفغانی که برÇ ìها åÏÇخانو ðنندخصوصاÇمعاصر بد ìین تجربه هاÇ ÒÇ ÇÑ ãسالÇ
ÏالæÇ حمل مشکل æ  هند میرسد ÒÇ که ìها ÑپوÇÑ ÑÇقر æ سفر می کنند äستاæبه هند

 ìÇبر ìهند äÇکترÇÏ ها åÏÇخانو Ìعال Úین نوÇ ÑÏ æ هندÏ نمی Íشر ÇÑ Úصل موضوÇ
 ãÇحر æ áحال Úمی قابل بحث نمی باشدموضوÇگر äبیشتر هموطنا Êمعلوما ìÇبر .

 .ÇÑ می ÑæÂیم نظریاæ Ê فیصله هاì مجامع فقهی Çسالمی 

 

 لۀ مجمع فقهی ÇÑبطۀ عالم Çسالمیفیص

ãæÏ فیصلۀ 

Âله  یÇلحمدهللا æحدÇ æ ¡åلصالÇ æ Éلسالã علی سیدنا محمد صلی Çهللا علیه æسلم æعل
 æ صحبه æ سلم æ بعد:

مجلس فقهی ÇÑبطه عالم Çسالمی تحقیق که عضو مجمع فقهی ÇÑبطه عالم Çسالمی 
 ÑÏ طفالیکهÇ æ مصنوعی ÍلقاÇ ÏÑمو ÑÏ قاÑلزÇ ساخته مصطفی ÑÏحم ماÑ ÒÇ ÌÑخا

 ÑÏ æ åسیدÑ äÂ به Úموضو ÑÏ نچه علم طبÂ مجلس äهمچنا æ Ïنمو ÚستماÇ ¡ Ïمیشو
موفق به عالÌ  کهعصر حاضر ÑÏ تولد ÇطفاÒÇ á بنی ãÏÂ موفق شدæ å همچناä علم جدید

.Ïسی نموÑبر åیدÏگر äÏعقیم بو 

ی مستقیم بین äÒ برìÇ مجلس ÔæÑ شد که طریقه هاì طبیعی که ÑÏ عدÑÇ ãتباØ جنس
 æ مرÇ Ïست  æÏ طریقه میباشد.

 áæÇ : طریقۀ ÇلقاÇÏ Íخلی که نطفه مرÑÏ ÇÑ Ï مکاä مناسب Ñ ÑÏحم äÒ قرÑÇ میدهند.

مرæ Ï تخم ÑÏ äÒ خاÑ ÌÑحم ÑÏ äÒ البرتوÑÇ طبی  ۀãæÏ : طریقۀ ÇلقاÍ خاÑجی بین نطف
 می شوæ .Ïبعد Ç ÒÇینکه شکل ÇلقاÍ مصنوعی ÇÑبخوÏ گرفت Ñ ÑÏحم äÒ گذÇشته

ÑÏ هر æÏ حالت Ç ÜÜلقاÇÏ Íخلی æ خاÑجی ÜÜ عوäÒ ÊÑ کشف می شوæ Ï برìÇ مجلس 
ÏÑÇÏ هفت شکل مختلف ÌÑخا æ خلیÇÏ ÍلقاÇ ضح شدکهÇæ.  æ شکل æÏ خلیÇÏ ÍلقاÇ

هاì هفتگانه åÏÇÏ ه . قبل Ç ÒÇینکه حکم حالæ á حرãÇ طریق Ç ÏÑÇÏلقاÍ خاÑجی پنج حالت
 رÍ مختصر ÏÇÏ.شوÏ الÇ ãÒست هر طریقه ÇÑ ش
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 : ÇلقاÇÏ Íخلی

Çلف : نطفۀ شوهر گرفته شدÑÏ æ å جاì مخصوÑ ÑÏ Õحم äÒ گذÇشته می شوÏ تا Çینکه 
نطفۀ مرÏ بشکل طبیعی با تخم äÒ یکجا شدÇ æ åلقاÍ بین شاÇÏ ÑÏ äخل Ñحم äÒ به 
 ÁÇجرÇ ین طریقهÇ ¡Ïمی گیر ÊÑصو Úحالت جما ÑÏ مثلیکه Ïگیر ÊÑند صوæÇۀ خدÒجاÇ

Ç Ïشته باشد.می شوÇÏ به موقع مناسب Ïخو ÈÂ äسانیدÑ ÑÏ گر شوهر مشکل 

 ÒÇ بعد æ åÏنمو ÍلقاÇ ÑÇالبرتو ÑÏ حمÑ ÒÇ ÌÑخا ÑÏ ÇÑ äÒ ÜÜ مبیض ÜÜ تخم æ نطفۀ شوهر : È
 Êمد ÒÇ بعد æ هند تا نمو کندÏ می ÑÇقر åگرفته شد ÔÇ که مبیض äÒ حمÑ ÑÏ ÍلقاÇ

 Ïمی گیر ÊÑطبیعی تولد صو ÊÑخیمعین بصوÏ طفل ا Úین نوÇ تر میباشد یا پسر که
ÇÑ طفل تولید خاÑجی یا طفل مصنوعی که علم جدید به Ñ äÂسیدå می گویند æ خدæÇند 

 Â ÇÑ äÂساä ساخته Ï ÑÏ æنیا تعدÒ ÏÇیاÇ Ïطفاá به همین طریقه تولد شدÇ åند.

Ì : طریقه Ç ÇÑ ãæÏستفاåÏ می کنند ÑÏ صوÑتیکه äÒ عقیم  بسبب مسدÏæ بوåÇÑ äÏ بین 
 . باشدمبیض Ñ æحم 

 Ñضا کاÑ äÒ ãنش که بناÒ غیر äÒ گرفته با مبیض ÇÑ جی نطفۀ شوهرÑین طریقه خاÇ ÑÏ : Ï
 به Ñحم Ç äÒصلی گذÇشته میشوÍ .ÏیاÏ میشوÑÏ Ï خاÑ ÌÑحم ÇلقاÍ نموæ åÏ بعد Ç ÒÇلقا

Çین طریقه ÑÏ ÇÑ صوÊÑ موÇ ÏÑستفاåÏ قرÑÇ می Ïهند که مبیض äÒ سالم نباشد لیکن 
ÔÇ حمÑ .شته باشدÇÏ ÇÑ گرفت طفل æ ÍلقاÇ قابلیت æ سالم 

Ð نکاحی که äÒ غیر äÒ با مبیض ÇÑ نطفۀ شوهر ÑÇالبرتو ÑÏ جیÑطریقه خا Úین نوÇ ÑÏ :
بناÑ äÒ ãضا کاÑ یاÏ می شوÇ ÏلقاÍ نموåÏ بعدðÇ به Ñحم äÒ نکاÍ شدÏ åیگر ÚÑÒ می 

 کنند.

باشد æ لیکن Ñحم ÔÇ سالم باشد Ç æین طریقه Ò ÇÑمانی ÇستفاåÏ می کنند که äÒ عقیم 
 همچناÇ äگر شوهر عقیم باشد æ می خوÇهند طفل ÇÏشته باشند.

Ç ãلقاÍ خاÑجی یاÏ می شوÏ نطفۀ شوهر æ مبیض Òنش ÑÏ ÇÑ اÇ ÑÏ : Ñین طریقه که بن
 البرتوÇ ÑÇلقاÍ نموÑ ÑÏ åÏحم äÒ که حاضر به قبوá هر æÏ نطفه باشد می گذÑÇند.

موÇ ÏÑستفاåÏ قرÑÇ می Ïهند که äÒ قابلیت حمل ÇÑ ندÇشته باشد  Ò ÇÑمانیها Çین طریقه 
می خوÇهد مشکالÊ حمل ÇÑ متحمل æ äÒ لیکن مبیض ÔÇ سالم باشد æ یا Çینکه 
 ÇÑ ین خدمتÇ نهÇÑضا کاÑ یگرÏ äÒ æÏیش نشوÇهد.برÏ می ãنجاÇ 
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ÑæÇ á  æÇحم خوÏ نطفه شوهرÇ ÑÏ :Ò ÑÏ äÒ æ Ôین طریقه ãæÏ äÒ شوهر قبوá می کند تا 
 ÔÇ جتماعیÇ ãست که نظاÇ عملی æ ÁÇجرÇ قابل ìهاÑکشو ÑÏ ین طریقهÇ .ÏÑÇبگذ ÇÑ

 åÒجاÇ Ïیک مر ìÇبر ÇÑ äÒ æÏ شتنÇÏ هدÏ می. 

 

 : ÏÑین موÇ ÑÏ حکم شرعی 

 Ç ÜÜ áæÇحکاã عمومی :

 Ýمگر به هد ÏÑÇند ÒÇنباشد جو ÔÇ شرعی ãکسیکه محر ìÇبر äÒ ÊÑلف : کشف عوÇ
ÇنرÂ که شریعت Úæست . مشرÇ åÏÇÏ åÒجاÇ 

 ÈسباÇ که ÔÏجوæ ÑÏ حالت غیر طبیعی ÒÇ یا æ  Öمر ÒÇ Ìعال ìÇبر äÒ ÌحتیاÇ : È
æ ضرÊÑæ به حساÈ می Âید æ جوÌ  ÒÇناÇÑحتی ÇÑ برÇیش بیاÑÏ ÏÑæ نظر شریعت Çحتیا

 Ìعال ìÇتا بر ÏÑÇÏ Öمقید مر ÊÑین حالت کشف عوÇ ÑÏ æ Ïگیر ÊÑصو ÊÑکشف عو
 ÊÑæۀ ضرÒÇندÇ به  äÂسÇ.ت 

 ìÇنباشد بر Ôکه شوهر ìÏمر ìÇبر ÏÑÇÏ ãÒال ÇÑ ÊÑکه کشف عو äÒ معاینه : Ì
ÑÏ ستÇ بهتر æ ÏÑÇÏ ÒÇمعالجه جو ãنانه  قدÒ کترÇÏ áæÇ æ ãعد ÑÏ æ باشد äمسلما

 äکتر غیر مسلماÇÏ äمسلما äÒ کترÇÏ یتÏشریعت  موجو ÑÏ معالجه ìÇممانعت بر
.ÏÑÇند   

 ãæÏ : حکم ÇلقاÍ مصنوعی :

نطفۀ شوهر گرفته شدÑ ÑÏ æ åحم Òنش گذÇشته می شوä Ï طریقۀ áæÇ ¡ که Â ÑÏ ــ ــ 1 
 äÒ ÌحتیاÇ تیکهÑصو ÑÏ ÏÑÇÏ ÒÇجو ðشرعا ¡Ïمی شو Ïخلی یاÇÏ ÍلقاÇ ãطب بنا ÑÏ æ

 برÇ ìÇین نوÚ عملیاÊ ثابت  باشد.

2 æ می نمایند ÍلقاÇ ÑÇالبرتو ÑÏ æ گرفته ÇÑ نشÒ مبیض æ Ïکه نطفه مر ãطریقۀ سو ÜÜ 
ÒÇ Ïمیشو åÏÇÏ ÑÇقر äÒ حمÑ ÑÏ äÂ ÒÇ ست لیکن قابل نبعدÇ áظرشریعت قابل قبو

 ÊÑæگر ضرÇ æ Ïگیر ÊÑصو ØحتیاÇ Ñبسیا äÂ ÏÑمو ÑÏ باید æ نمی باشد äطمیناÇ
 شدید نباشد الãÒ به ÇجرÇ ÁÇین ÔæÑ نیست.

طریقۀ سوæ ãعدã ممانعت äÂ ÒÇ مجلس فیصله نموÏ که نسب مولوÏ ثابت می  ــ در 3
Ï به æ äÒ شوهر صاحب نطفه æ طفل حق میرÒÇ ÇÑ ËÇ صاحب نطفه Ç æ ÏÑÇÏما äÒ شو
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æÏمی که نطفۀ äÒ شوهر ÇÑ ÑÇÏ قبوá می کند چانچه ÑÏ طریقۀ هفتم شرÍ شد به صفت 
 ÒÇ طفل تغذیه می کند مثلیکه æÇ جسم ÒÇ ÇیرÒ یدÂ می Èطفل به حسا ìضاÑ ÑÏما

ه به سبب نسب حرãÇ می گرÏÏ به شیرÏهندÇ åستفاåÏ می شوÇ ÑÏ æ Ïین صوÂ ÊÑنچ
 .شوÇÏساÓ قبوá نطفه نیز حرãÇ می 

Ç ÜÜما طریقه ìÇ که نطفه مرæ Ï مبیض æ äÒ شوهر Çصلی نیست Ò æنیکه ÑضاکاÇÑنه 4
 .ÏÑÇÏ حرمت äÂ شریعت حکم ÑÏ ستÇ غیر شرعی äÒ می کند áقبو ÇÑ نطفه 

 äÂ نتائج æ خلیÇÏ æ ÌÑخا ÍلقاÇ ÏÑمو ÑÏ ÑÏتیکهÑصو  ÒÇ بیگانه مبیض Ïمر ÒÇ ÈÂ æ äÒ
می باشد ÇختالÝ نظر Çست æسؤÇالÒ ÊیاÇÑ Ï مطرÍ می ساÏÒ مثل : Âیا طفل شرعی 

Çæ ÒÇلدین میرËÇ می برÏ یا خیر¿ Âیا Çین ÔæÑ مساìæ به Òنا Çست æ حکم äÒ باالÇ ¿  ìست
 ¿ÏÏتطبیق می گر äÂ 

ر مبیض äÒ که Çگ ÑÏÊ جوÇ ÈÇین سوÇال مصر شیخ عبدÇللطیف عبدÇلغنی حمزå مفتی  
با ÈÂ منی مرìÏ که شوهرÔ نباشدیکجا شوÂ ¡Ïیا Çین عمل Òنا Çست¿ Â æیا طفل به قتل 
برسد¿ نسب طفل به ماÑÇ ÑÏتباØ می گیرæ Ï یا به شوهر æ یا به مرìÏ که ÔÇ ÈÂ بامبیض 

¿ÏÑÇÏ ÇÑ ËÇیا طفل حق میرÂ ¿ ستÇ åشد ÍلقاÇ äÒ  ÈÇین جوÇ  ÇÑ:میدهد 

هر بوجوÏ می Âید Òنا Çست ¡ لیکن ÇجاåÒ نیست ÒÇ بین برåÏ طفل که ÈÂ ÒÇ ¡ غیر ÈÂ شو 
شوæ Ï یا به قتل برسد با Çینکه ÑÏ نتیجۀ عمل Òنا تولد شدå باشدÒیر قتل طفل معنی 
 ÒÇ ینکه طفل کهÇ لیلÏ به Ïتعلق می گیر ÑÏبه ما ÔÇ ست. طفل نسبÇ äنساÇ قتل یک

 ÇÑ Ñنه نسب پد Ïمی گیر ÇÑ ÑÏید نسب ماÂ می Ïنا بوجوÒ طفل æ ثابت نیست ÔÑپد ÇیرÒ
.ÏÑÇند ÇÑ ËÇ297حق میر 

  æ معاصر مناقشه äÇنشمندÇÏ ÇÑ مفتی مصر Êنظریا æ نفی ÇنرÂ می کنند . عالمه ÏÑ
 مصطفی ÇلزÑقا ÑÏ جوÈÇ نظریاÊ مفتی مصر می نویسد:

áæÇ: حکم فضیلت مآÈ مفتی ÑÏ موضوÚ طفلی که بغیر ÈÂ ÒÇ پدÑ بوجوÏ می Âید معنی  
 åÏفاÇ ÇÑ ناÒ ÍلقاÇ æسدÑ نا نمیÒ ین مسأله به حد عقوبتÇ ÑÏ ÍلقاÇ نمی کند. حکم

 مصنوعی به Çین ÔæÑ حکم äÂ تعزیر Çست Ç æلقاÍ مصنوعی Òنا حقیقی نیست.
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ãæÏ: قوá مفتی که طفل ÒÇ ماÔÑÏ میرËÇ نمی برÏ به Ïلیل Çینکه غیر شرعی Çست نظر 
  به قانوä میرËÇ نظر مفتی قابل نقد æ مناقشه Çست. 

: میرÇ ËÇقاÈÑ مربوØ به ثبوÊ نسب Çست Ç æگر نسب ثابت باشد حق میرËÇ ثابت  Çلف
.Ïمی شو 

È : فقهاì مذÇهب نظر ÑÇÏند که طفل غیر شرعی نسب ÇÑ ÔÇ قاضی ÒÇ شوهر جدæ Ç به 
äÒ مربوØ می ساæ ÏÒ همین فیصله ÑÏ ÇÑ موÏÑ طفل که ÑÏ نتیجۀ عمل Òنا بوجوÏ می 

 Çند. کرÂ  åÏید

ر می Ïهد طفل که ÒÇ مبیض ÈÂ æ äÒ مرÏ غیر شوهر تولد شوÏ مثل طفل چنانکه مفتی نظ
 æ Íحرمت نکا ÑÏ äÏبو ÑÏما æ äÏحکم پسربو æ میرسد ÑÏبه ما ÔÇ نسب æ ستÇ ناÒ
حرمت æ ÌÇæÏÒÇ نفقه æ میرËÇ تطبیق می گرæ ÏÏ طفل ÒÇ ماæ ÑÏ ماÒÇ ÑÏ طفل میرËÇ می 

.Ï298بر 

 ÏیاÒ مصنوعی تا حد ÍلقاÇ ÏÑمو ÑÏ ãسالÇ Áفقها Êبا نظریا Èمعاصر غر äÇنشمندÇÏ
متفق ÇندÇ æلقاÍ خاÑجی ÇÏ æخلی بین نطفۀ مرæ Ï مبیض Òنی که Ç äÒصلی شوهر نباشد 

 äتلویزیو ÇÑ Úین موضوÇ نندÇÏ مناسب نمی ÇÑ شوهر ÒÇ غیر ìÏبا مر äÒ یا نطفۀ æA B 

C) æمعر ìمریکا با علماÇ ÑÏ (مریکاÇ Ýئی  åمشاهد ÇÑ برنامه äشت من جریاÇگذ äبه میا
æ ãÏیم کرÇبر .Ïمفید بو æ åندÒموÂ Ñبسیا 

نتیجۀ کشت نطفۀ  ÑÏطفل که  ¡ÑÏ جریاä گفتگو ÇÏنشمندÇ äÇمریکائی ثابت نموÏند
 æ ÑÏنطفه ما äصاحبا Ïشته می شوÇیگر گذÏ äÒ حمÑ ÑÏ Ïمر äÒ غیر äÒ مبیض æ Ïمر

خته می شوند نه Òنیکه نطفه Ñ ÑÏحم ÔÇ گذÇشته شدÇ åست . پدÑ بیولوژیکی طفل شنا
Ç æضافه کرÏند¡ Çطفاá که ÑÏ نتیجۀ Çین عمل ÔæÑ æ بوجوÏ می Âیند برäÒ ìÇ که نطفه 

Ïمیشو Ïیا ìندÒطفل فر ãبنا æ åÏنمو áقبو Ïحم خوÑ ÑÏ ÇÑ علم æ ثتÇÑæ نظر علم ÒÇ ¡
 .بیولوژì همه Çطفاá با یکدیگر خوÇهر æ برÑÏÇ میباشند
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 äæبا هم بد äÇÑÏÇبر æ äÇهرÇقت خوæ یک ÑÏ ند که ممکنÏبو Ñæباین با äÇنشمندÇÏ
 æ خلیÇÏ ÍلقاÇ مریکاÇ ÑÏ äÇنشمندÇÏ کثرÇ لیلÏ به همین æنمایند ÌÇæÏÒÇ نندÇینکه بدÇ

 ÇÑ شوهر æ äÒ ÒÇ جی بغیرÑغیر خا æ åنندغیر پسندیدÇÏ خالقی نمیÇ.299  

 نقش مادر و پدر در جنسیت طفل :
 ÑÏتولد ÒÇ æ شتن پسر هستندÇÏ äهاÇها خو Ïمر ðÇکثرÇ äفغانستاÇ æ ختر  جامعۀ شرقیÏ

Ïمر ÒÇ جهالت عدۀ äÂ علت æ ضی نمی باشندÇÑ Ñبسیاã  ÊÏالæ Úصل علمی موضوÇ ÒÇ
æ عدã فهم صحیح ÒÇ نصوÇ Õسالمی Çست. مرÏ شرقی ÑÏ عدã تولد فرÒند ÇÑ äÒ مقصر 

 صوÊÑ می گیرÒÇ Ï همین بابت Çست. می ÇÏند æ عموماæ ãæÏ ÌÇæÏÒÇ ð سوã که

ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æ سلم تولدÏ ìختر ÇÑخیر مقدã می ÇÏنند æ می فرمایند: Çگر 
کسی Ï æÏختر ÇÏشته باشد ÑÏ æ تربیه شاä کوشش کندÇجرÔ جنت Çست . Çین حدیث 

نشاä میدهد. ÒÇ نظر علم سیانس ماÑÏ نقش خانوÇÏÇÑ ÑÏ  åÏÇشتن مباÇ ßÑهمیت Ïختر 
ÇÑ ساسیÇ æ منی  مهم ÈÂ میکند یعنی ìÒبا ÇÑ ین نقشÇ Ïمر æ ÏÑÇجنسیت طفل ند ÑÏ

 مرÏ سبب Ïختر بوæ äÏ پسر بوÇ äÏست.

عالمه محمد متولی ÇلشعرÑÏ ìæÇ جوÈÇ سؤáÇ : نقش ÑÏ äÒ عمل جنسی چیست ¿ می 
) موجوÇ Ïست ¡ æ (XX  ÈÂ مبیض ( Yxگوید: موÏÇکه ÑÏ خلیه تناسلی ÑÏ حیوäÇ منی ( 

äÒ  äÏکر بوÐ ÑÏ ÇÑ áæÑ æ (منی ) تحکمÏمر ÈÂ æ ÏÑÇجنین ند äÏکر بوÐ ÑÏ áæÑ æ تحکم
».  فجعل منه Çلزæجین Çلذکر Ç æألنثی« جنین ÏÑÇÏ . خدæÇند سبحانه æ تعالی می فرماید: 

Ç ÑÏین Âیه خدæÇند کلمۀ (منه ) که مقصد äÂ ÒÇ مرÇ Ïست Ðکر می کند نه کلمۀ ( منها) که 
 300میباشد. æ جنسیت طفل  ت ¡ äÒ ÈÂ غیر Çساسی æ مهم ÑÏ حملمقصد Ç äÒ äÂ ÒÇس

Ï æ ãÏمطالعه کر ÇÑ جدید ÑپوÇÑ ین تحقیقÇ ختم ÒÇ یافتم بعدÑ ینÇ ÑÏ äÂ äÏÑæÂ که
 ìÇطفل قسمت بر äÏÑæÂ ÑÏ گÑست . مشکل بزÇ ند مفیدÑÇÏ لدین که مشکل حملÇæ

 äÒ تنها  اÑæ هستند کهعقیم بوæ äÒ äÏ یا مرÇ Ïست . ÑÏ کشوÑ هاì شرقی مرãÏ باین ب
ÑÏ ین مشکلÇ متوجه æ ندÇمی تو åÏقسمتعقیم بو ÏمرäÇ  ÑÏ که ÑپوÇÑ .نیستند ÏیاÒ

                                                      
299  .ABC , 2/28/2001 
300 ¡ ìæفتا ¡ ìæÇلشعرÇ محمد متولی . Êجعه  24- 23صفحاÇمر ÏÑین موÇ ÑÏ بیشتر Êمعلوما ìÇبر .

 شوÏ به : فضل غنی مجدìÏ ¡ خانوÇ ÑÏ åÏÇسالã ¡ فصل پنجم .
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 äÇبه عنو åسیدÑ به چاپ äلند: » ÏیاÏÒÇ حالت ÑÏ äجها ÑÏ äÇÏبین مر ÑÏ äÏعقیم بو
 می باشد. » Çست

متخصص Çمرæ ÖÇالÑÏ ÊÏ جوÈÇ سؤáÇ که Âیا ممکن Çست » پوá سرحاÇÏ » áکتر 
طالÍ عقیم ÒÇ فرهنگ معاصر بیرäæ شوÏ¿ می گوید: فکر نمی کنم فرهنگ ÒباÇ ÒÇ äص

کلمۀ عقیم صرÝ نظر کند Ç æما پیشرفت بزÑگ ÑÏ چند ساÇ áخیر برìÇ عالÌ مشکل 
 ÇÑ ìÑÇæمیدÇ ÒÇ Úند نوÇ æبرæÑ کسانیکه باین مشکل ìÇبر æ ستÇ åمدÂ Ïعقیم بوجو

 ÑÏ که ìپیشرفت ها ãست . با تماÇ åÏیک خلق کر Òنهم تا هنوÂ با åمدÂ ین ساحه پیشÇ
مقدÑÇ کوچک بدäæ حل باقی ماندÇ åست æ تا هنوåÇÑ Ò طوالنی ÑÏ پیش Çست تا مشکل 

 حل کرæ .Ï برìÇ همگاä هیشعقیم بوÇÑ äÏ برìÇ هم

ÑÏ جوÈÇ سؤáÇ که Âیا تا هنوÒ نا ممکن Çست که äÒ  حمل کند¿ ÇÏکتر سرحاä می گوید: 
 Óکه به سن یأ äÒ نا ممکن بتأکید æ هدÏ ست میÏ ÒÇ ÇÑ Ü مبیض ÜÜ ترین تخمÏیاÒ برسد

Ïگیر ÊÑصو äناÒ ÒÇ åæین گرÇ ìÇبر ÏیاÒ ìها Ñست کاÇ الæ نانیکهÒ ìÇبر äهمچنا æ ÊÏ
. صحیح Çست که Çین یک Çمر با ندÊÑ یعنی کم Çست ¡ Çما Çæقع می بدÑ äæحم می کنند

äæبد ÜÜ تخم ÜÜ مبیض æÏ به ÏÑæطفل بیا äÒ تا یک Ïشو  ÒÇ ست بعدÇ ممکن هم æ حمÑ
 . äÒ حمل کند کشت Ñحم

 äساÂ Êین عملیاÇ حیÇفکر می کنم با عمل جر æ ستÇ مشکل Ñبسیا Ñحم کاÑ کشت
ÑÏ سویدä بوÏ صوÊÑ که äÂ áæÇ  حالت ÑÏ جهاä 40هاÇ ìخیر صوÊÑ گیرÑÏ æÏ سال

Ñبا Êعملیا Úین نوÇ æ ستÇ åطفل باین طریقه تولد شد åÏÒیا ÒæمرÇ تا æ گرفت  ÑÏ  áæÇ
 æ ست مانند بعض عملیاتها به نتیجه نرسدÇ ممکن æ هد گرفتÇخو ÊÑبریتانیا صو
 æ ستÇ ÍÇطیب جر ÊÑمها æ به لیاقت Øمربو Êعملیا Úین نوÇ موفقیت æ ماند ãناکا

.Ïهد بوÇموفق تر خو æ بهتر Êعملیا Úین نوÇ äماÒ با گذشت 

باØ به موقعیت جغرÇفیوì عقیم بوäÏ بین مرÏÒÇ ÑÏ äÇÏیاÇ Ïست Ç æین موضوÑÇ Úت
 æ مئویه ÊناÇحیو äشد Ïکمبو äÂ سبب æ Ïنیا پیش میشوÏ ÒÇ هر منطقۀ ÑÏ æ ÏÑÇند
نوعیت Ç äÂست æ مشکل Çست تا سبب Çæحد Ð ÇÑکر کرÇ æ Ïما خبر خوÇ ÑÏ Ôین Çستکه 

 ÑÏ301 حالت معالجه Çین مشکل حل شوæ Ï نسبت عالی عالÌ شدÇ åست .
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æ شوهر æ äÒ شتن طفل حق هرÇÏ ستÇ åÏÇمقاصد شریعت  خانو ÒÇ نسل ÊÏیاÒ æ
Çسالمی نیز میباشد Çما ÇÏشتن طفل مسئولیت بزÑگ æ با Çهمیت برìÇ خانوÇ åÏÇست . 

æÇالÏ بدäæ تربیه سلیم ÇÏ æنش æ فرهنگ معاصر Çسالمی Ç æستفاÇÏ  ÒÇ åÏشتن
دì . فصل بع مفید Çست  تعلیماÊ علوã معاصر نه برìÇ خانوæ åÏÇ نه هم برìÇ جامعه

Ãهمیت تربیه æ تعلیم ÇÑ شرÍ مختصر æ خصوصیت هاì تربیه Çسالمی ÇÑ معرفی 
 میکند.
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 فصل دهم

  اصول تربیه 

 

ÒغاÂ ÒÇ تربیه æ به  تعلیم äنساÇ Ñشعو æ ÓحساÇ æ مینÒ ÑÏ äنساÇ ندگیÒ یتÇبد æ
Ïفر ÔÑعتباÇì Ñ æ جامعه ÏÇفرÇ ÒÇÇ ìæÑ ÑÏ åندÒ Êمخلوقا æ قبیله æ åÏÇبا خانو ÔÇ بطه

 ÒغاÂ مینÒ وشمیÏندگیÒ ÒغاÂ ÑÏ äنساÇ . ÔÇ  که نسبت به Ïنمو ÓحساÇ مینÒ ÑÏ
 ìبرتر æ Þتفو æ Êæتفا Êیگر مخلوقاÏ ÊÑقد æ ÑفکاÇ æ عقل ÔÇ ìسبب برتر æ ÏÑÇÏ

 مالحظه ظوÇهر طبیعی که ÑÏ محیط Ò äÂندگی ÏÑÇÏ میباشد.

معلوماæ Ê تجربه هاì بشرÑÏ ì مرÒ ÑæماÂ äفاÞ جدید ÇÑ برÇ ìÇنساä معرفت æ کسب 
 Ïبو áæÇ سۀÑیش مدÇشت برÇÏ ندگیÒ äÂ ÑÏ محیط که æ ساخت Òباæ  ÑÏمحیط جدید 

Êتعلیما ÒÇ نچهÂ æ معرفت Êمعلوما æ  æ یش مفیدÇندگی برÒ ÑÏ کهÏمند بوÏسو 
 ãتعلیم بنا æ فرهنگ تربیت ÑÏ ین مرحلهÇ æ  موختÂ »ندگی تربیÒ ÑÏ ندگی هÒ ìÇبر æ «

.Ïمی شو Ï302یا  

تربیه عملیه Çجتماعی Çست که ÒÇ یک جامعه تا جامعۀ Ïیگر ÒÇ æ یک محیط تا محیط 
æÑحی æ قیم  گر به ÇساÓ طبیعت æ ثقافت æ مباÏÆÏیگر ÒÇ æ یک عصر تا عصر Ïی

 åÏÇیت خانوÏموجو ãعد ÑÏ æ åنیآمد Ïبوجو ÛÇفر ÒÇ میکند. تربیه Êæخالقی تفاÇ æ
ÏÑÇتربیه  .جامعه تطبیق عملی ند ÑÏ حقائق  جامعۀ ÓساÇ ندگی بهÒ äÂ ÑÏ äنساÇ که  æ

. تربیه ÇصوÇ áجتماعی ÒÇ æ ÏÑÇÏ علم نفس تطبیق می شوÏحیاÊ خوÂ ÇÑ ÏغاÒ می کند 
 æ فلسفه ترکیب می یابد æ ÏقتصاÇ یخ ¡ علم سیاست ¡ علمÑعلم تا ¡ ÚجتماÇ علم¡
همچناä تربیه Ñیشه Çجتماعی æ فرهنگی æثقافتی که ÒÇ علم Çجتماæ Ú علم 
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عمل منفرÇÏنه یا ÒÇ تربیه ¡ Çنثرæپولوجی گرفته شدå تکوین می شوÑÏ æ Ï ساحۀ علم 
 ìÏ به عمل Çجتماعی æ ثقافتی æ فرهنگی ÑÇتقا می نماید.فر

علوã تربیوì فرÒÇ Ú فرÚæ علوÇ ãنسانی Çست که ÇÑبطۀ ÇنساÇÑ ä با محیط خاÑجی 
 æ Ïچه فر äنساÇ ìÇتربیه بر æ بحث می نماید æ حیایا مطالعه æ ìÑæتی جماعت ضر 

áتصاÇ æ بطهÇÑ سیلهæ تربیه æ ستÇ  ØتباÑÇ æ ÇÑ Ïفر ìنمو æ می کند. جامعه با åÏماÂ 

Ò ÑÏندگی  تعلیم æ تربیه Ç ÒÇساساæ Ê بنیاÒ Ïندگی Çجتماعی ÇنساÇ äست æ همیشه
äنساÇ  میباشدمؤثر æ  تکامل æ ثقافت جامعه ترقی æ که فرهنگ ÑÇمقد æ åÒÇندÇ به هر

æ بلند تر می  هترنماید به هماä مقدÇ æ ÑÇندÇ åÒÇساساæ Ê پایه هاì تعلیم æ تربیت ب
.Ïت شو ÒÇ یگرعلیم قبلÏ هر چیز  æ مانی مفیدÒ نشÇÏ æ ستÇ äÇیگرÏ نش بهÇÏ äÏسپر

 Ñبه کا åنگاÂ ÔÒموÂ æ Ïشو åÏستفاÇ äÂ ÒÇ æ یدÂ Ñست که به کاÇ مندÏمینمی سوÒ ید کهÂ ه
هاì برìÇ پدید Âمدä تغییر æ تحوÑÏ á نو ÂموÒ گرÏÏ چنانکه ÑÏ ÇÑ æÇ کاÑ ها توÇنامند 

.ÏÒسا 

ÒموÂÔ åپدید ÔÑæپر æ  Ïجوæ مینÒ ìæÑ ÑÏ تولد بشر æبد ÒÇ ست کهÇ جتماعیÇ ìها
ÇÏشته Çست Ç æهمیت فوÇ ÞلعاÒ ÑÏ åÏندگی Çجتماعی ÇفرÒ ÏÑÇÏ ÏÇیرÇ ÇفرÏÇ جامعه 
 Òبی نیا ÔÑæپر æ ÔÒموÂ ÒÇ äÇیگرÏ بطه باÇÑ æ Ïخو ìها ìمندÒتأمین نیا ìÇبر

 303نیستند.

میرËÇ فرهنگی æ ثقافتی به  Çست که هدÇ äÂ ÒÇ ÝنتقاìÇ á تربیه ÑÏ نظر بعض عملیه
 åÏماÂ äÂ ÒÇ Ýست که هدÇ ìÇ هستند که تربیه عملیه Ñæعدۀ هم باین با æ ستÇ Ïشاگر

 304ساختن فرÏ مطابق شرÇیط محیط Òیست Çست .

 تعریف تربیه:
 æ ÊÏیاÒ æ ثقافتæ نمو æ تغذیه ÍصطالÇ به äباÒ ÊبیاÏÇ ÑÏ تربیهÊنشأ  æ åتعریف شد

Ç ÑÏصطالÍ علم عباÒÇ ÊÑ عملیه æ ÑÇÏ ãÇæÏ مستمر Çست که تماã حرکاæ Ê فعالیت 
 .Ïشامل می شو ÇÑ äنساÇ ìها ÒÇ یشۀ تربیهÑ äباÒ فرهنگ ÑÏ »با ¡ یربوÑ « æ åگرفته شد
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معانی Ðیل Ç ÇÑفاåÏ میکند: ÒیاÊÏ ¡ نمو ¡ نشأÊ ¡ حفظ شئ ¡ حسن قیاã به طفل تا به 
 ßÇÑÏÇ هد.مرحلۀÏ معنی می ÇÑ ساختن طفل ÈÏÇ یب طفل یعنی باÏ305برسد . تأ   

تربیه : مصدÑ Ñبی  یعنی تربیت Çطفاá یعنی Ñعایت æ کمک طفل برìÇ نشو æ نمو . تربیه 
 سلیم طفل یعنی تهذیب æ تعلیم طفل. 

.Ïتربیت کر ÇÑ äÇجو äÂ : لولدÇ { بوÑ } خالقی . تربی : تربیاÇ æ ìفکر ÔÑæپر {بوÑ } تربیه 
 äÇجو äÂ با فرهنگ شد.با æ 306تربیت   

که Çست مجموÒÇ Ú حرکاæ Ê تصرفاÊ عملی æ قولی تربیه تعریف ÇصطالÍ تربیه : 
جهت نمو æ پرÇ ÔÑæستعدæÇ æ ÏÇمرشد Ñ æهنما برìÇ طفل به هدÝ مساعدæ Ê کمک 

 ÔÇ ìنمندÇمیکندتو åÏستفاÇ  ÇÑ ìجسمی فعالیت ها æ ìفکر áستقالÇ ند باÇتا بتو
Ï ãنجاÇ.کمک نماید ÔÇ ÝÇهدÇ به تحقق äسیدÑ ìÇبر ÇÑ æÇ 307هد تا  

 äلزماÇ قدیم ÒÇ نسانهاÇ  عمومی æ ندگی خصوصیÒ ÑÏ ست کهÇ Êجمله کلما ÒÇ تربیه
 ìها Êæنسانها با تفاÇ بین ÑÏ ست کهÇ جمله مفاهیم ÑÏ æ ÏÑÇÏ ÑÇقر åÏستفاÇ ÏÑمو

ÒÇ ضرÊÑæ هاÒ ìندگی بشر ÇÑیج می باشد. تربیه æ فکرì  تی æ نژÒ æ ìÏÇبانی å عقید
æ تحقق یافتن تکامل äÂ ÒÇ Ýهد æ ستÇ .میباشد äنساÇ ÔæÑ æ ßسلو äÒÇتربیه  تو

Çکثر جوÇنب حیاÇ Êنساæ ä خوÇهشاæ Ê ضرÑæیاÊ نموì فکر æ ì فرهنگی æ جسمی 
Çست ÑÏ ÇÑ مرÇحل مختلف Òندگی تنظیم æ ترتیب می کند . تربیه عملیه مستمر æ شامل 

الیت æ حرکت ÇنساÑÏ ÇÑ ä بر می گیرæ Ï تربیه تأثیرÊÇ منفی æ مثبت تماã نوÇحی فعکه 
 ÔÇ Êتوجها æ تفکر ÓساÇ به äنساÇ ÑÏ ÇÑ.Ïمی شو ÒغاÂ åÏÇخانو ÒÇ تربیه æ ÏÑÇمی گذ 

ت Ç æین کلمه Ç ÇÑستعماá می کرæ Ï به Çلزماä به کلمۀ تربیه Âشنائی ÇÏش ÇنساÒÇ ä قدیم
عرæ Ýæ قابل ÇستفاåÏ بیشتر نسبت به کلماÊ همین سبب  کلمه تربیه ÑÏ بین مرãÏ م

 ÞخالÇ با æ یگر با تربیتÏ äÂ æ ستÇ شخص بی تربیت äمی گویند: فال ðست مثالÇ یگرÏ
 ÇنرÂ کلمۀ تربیه باین معنی نیست که هر کس ÒÇ åÏستفاÇ . ستÇ åشد Èتربیه خو æ ستÇ
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م ÒÇ تربیه Çستعماá می کند معنی Ï æاللت هاÂ ìنرÇ بصوÊÑ صحیح ßÑÏ می کند. فه
Ïنز  ãÏکثر مرÇ به همین æ می کند åÏفاÇ ÇÑ خالقیÇ جانب ðعموما æ ستÇ فهم سطحی

 ãÏما فیما بعد مرÇ ستÇ äساÂ æ åÏسا Ñبسیا ãÏکثر مرÇ Ïنیز نز äÂ تعریف Ñمنظو æ لیلÏ
 ÒÇ گ غیرÑتربیه معانی علمی بز æ نیست åÏسا æ äساÂ ند که تعریف تربیهÏکر ßÑÏ

 .ÏÑÇÏدÇستعماá می کنن خوÒæÏمرÒ ÑÏ æ åندگی Ñ ندکرÇ åÏوÇ Ñینکه مرãÏ عاìÏ تص

 Êæنسانی تفاÇ ãعلو ÑÏ یگرÏ یک تخصص تا تخصص ÒÇ äÂ معانی æ تربیه ÍصطالÇ
 æ جتماعیÇ æ نفسانی ãعلو ÑÏ áمثا Ñین عل میکند بطوÇ åیدگاÏ جامعه æ Ïفر ÒÇ ãو

Ïهک مالحظه می شو  Êæتربیه تفا ÍصطالÇ æ معانیÏÑÇÏ  äنساÇ . æ تغییر ÑÏ همیشه
تحوÇ áست æ محیط که ÇنساÒ äÂ ÑÏ äندگی ÏÑÇÏ نیز ثابت نیست æ تحوÇ áنساæ ä تغییر 

æ  انی محیط Ò æماä فکر ÇنساÑÏ ÇÑ ä تعریف تربیه معین می کند æ به همین Ïلیل مع
مفاهیم تربیه ÒÇ یک منطقه تا منطقۀ Ïیگر تفاæ ÏÑÇÏ Êæ حتی معنی ÑÏ äÂ یک Çقلیم 

æحد متفاÇæ áستعماÇ æ تربیه معانی ÊهاÏ æ Êقریجا ÑÏ ðست مثالÇ Ê Êæمتفا ÇÑ
 ÑÏ مناطق عقب ماندå تعریف می کنندشهر æ ÏÑÇÏ نمی توÇنیم تربیه ÇÑ قسمیکه  نسبت

 308نمائیم . نیز تعریف ÑÏ مناطق متمدæ ä پیشرفته

ÇندÇ قت نظرÏ به Ñگر قدÇ äفغانستاÇ ÑÏیمÒ  نمائیممالحظه می  Ýباین طر äنیم قر ÒÇ که
تحوالÒ ÊیاÇ Ïجتماعی æ فرهنگی æ ثقافتی æسیاسی æ åÏÇÏ ÎÑ مفاهیم تربیه نیز تا 
ÇندÒÇۀ تفاÊæ کرÇ åÏست ÑÏ æ عالم مهاجرÏ Êیدå می شوÂ Ïنچه Ç ÑÏفغانستاä بی 
 ðمثال .Ïبه معنی بی تربیتی گرفته نمیشو æ بی تربیتی نیست Èغر äجها ÑÏ Ïتربیتی بو

باÑ به ÇطاÇÏ Þخل میشد همه باید ÑÏ  ینچند Ç ÑÏفغانستاä مندÒÇ ì خانوÇåÏÇگر سال
 ìها åÏÇخانو ÑÏ حالیکه ÑÏ Ïبی تربیتی بو äÂ غیر ÑÏ می شدند åÏیستاÇ ÔÑحضو

 Çفغانی ÇمرÇ Òæین عمل بی تربیتی نیست .

 اهداف تربیه :
می ¡ جاهل Ã غریزÇ ìÇ åساسی Çست که خدæÇند سبحانه æ تعالی æ ÑÏجوÇ Ïنساä تربیه 

¡ متعلم ¡ عالم ¡ مسلماæ ä کافر  گذÇشته Çست æ هر ÇنساÑÏ ä هر Ïین æ مذهب که Çست 
 ÒÇ ساختن طفل åÏماÂ تربیه ÒÇ Ýکوشش می کند . هد æ سعی ÔÇÏالæÇ تربیت ìÇبر
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Ñمعا æ Êمعلوما Óغر æ ثقافت æ فرهنگ æ ست   فیطریق تعلیمÇندگیÒ مۀÇÏÇ ìÇتا بر 
æ åÏماÂ .باشد ÑÏ309قا  

: ÒÇ ستÇ ÊÑجتماعی تربیه عباÇ ÝÇهدÇ : جتماعی تربیهÇ ÝÇهدÇ 

 حفاظت æ حمایت ثقافت æ فرهنگ جامعه . .1

2.  äهمبستگی بین باشندگا æ ÏتحاÇ ÏیجاÇ æ جامعه Êحدæ تحققäÂ. 
ÇÑ مطابق  Â äÏÑæÂماå نموÇ äÏنساÒÇ ä ناحیۀ فکرæ ì تخصصی تا قدÊÑ تغییر .3

 Òماæ ä مکاä برìÇ تقویت Òندگی Çجتماعی ÇÏشته باشد.
تکوین شهرæند صالح ¡ یعنی تکوین شخص تا به ÇæÇمر æ نوÇهی æ قوÇنین  .4

 جامعه به ÏÇÑÇۀ ÏÇÒÂ خوÇ ÏحترÇÏ ãÇشته باشد.

5.  ÒÇ تا ÏÒمی سا åÏماÂ ÇÑ Ïسالم فر æ باین معنی که تربیه صحیح Ïنموکامل فر
 åÏماÂ فزیکی ìفعالیت ها æ خالقیÇ æ عقلی æ باشدناحیه جسمی. 

 . Çست شخصیت فرÏ  ساختاäÂÑ هدæ Ý  بناÁ شخصیت فرÏ¡ تربیه æظیفه  .6
7.  æ ÊحتیاجاÇ تا Ïساختن فر åÏماÂ æ äسیدÑ نتاجی ¡ یعنیÇ تحقق کفایت

æضر ìنمو æ ÊÏیاÒ Ýموضوعی به هدæ سالم ìÑÇگذ äبا پال ÇÑ Ïخو ÊیاÑ
 äÏبلند بر Ýتخصصی به هد ÓÑÇتأسیس مد æ صناعتی æ نیÇحیو Êæثر

 .ÂماåÏ کندحاصالÇ æ ÊکتفاÇÐ Áتی 
 Â310ماåÏ کرäÏ فرÏ تا بتوÇند با جامعه Òندگی Çجتماعی ÇÏشته باشد. .8

 

 اصول تربیه :
اÇ Êست که تربیه به Âنها ÑÏ تطبیق عملی قوÇعد Ãصوá تربیه عباÒÇ ÊÑ مباÇ æ ÆÏساس

چه ÑÏ منزæ á یا مدÑسه Çعتماæ Ï ضرæ ÏÑÇÏ ÊÑæ همچناÃ äصوá تربیه عباÒÇ ÊÑ وÏ خ
مجموÚ مطالعاÇ Êست که Çهتماã به تربیه æ مکوناæ Ê موÇصفاÑÏ .ÏÑÇÏ äÂ Ê تعریف 

 ÊÑتربیه عبا áصوÇ : åمدÂ تربیه áصوÇ یگرÏ ستÇ ÊساساÇ ÒÇ  Úمجمو æ æ حقائق ÒÇ

                                                      
309   / ãإلسالÇ لتربیة فیÇ سسÃ ¡ لدینÇ صفی Ñنو .islam-in-https://tipyan.com/education 
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 ÉلقاهرÇ ¡ لمصریةÇ ألنجلوÇ 1985للتربیة ¡ مکتبة. 

 



 268ازدواج و تربیھ در فکر معاصر اسالمی/

ìÏمبا   ÝÑمعا ÒÇ Úمرحلۀ طفولیت به مجمو ÑÏ ÏÇفرÇ äÏکر åÏماÂ æ توجیه Ýکه به هد
 311تعامل Ò ÑÏ ÇÑندگی Çجتماعی ÑÏ جامعه ÇÏشته باشد.æ تا طفل قدÇÏ æ ÊÑنش 

Ãصوá تربیه ¡ فرÒÇ Ú فرÚæ علوÇ ãنسانی Çست که ÇÑبطه ÇنساÇÑ ä با عالم خاÑجی مطالعه 
 یند æ تربیه علمی Çست که Çهتماã به مطالعه æ برÑسی Çصولæ تحقیق æ برÑسی می ک

 äشته باشد. همچناÇمید ÇÑ سالم ìÇ åتربیه قابلیت تطبیق به شیو äÂ ÓساÇ که به ÏÑÇÏ
مقصد Ã ÒÇصوá تربیه Çساساæ Ê قوÇعد æ مباæ ÆÏ فرضیاæ Ê مسلماæ Ê حقائق Çست 

 که به ÇساäÂ Ó نظاã تربیوÇ ìستوÑÇ می باشد.

áصوÃ ÆÏمبا ÓساÇ æ صلیÇ ßمیدهدکه تربیه محر äپایۀ تربیه نشا æ  Çست لذÇ تعلیم
 æÏÒمی سا ÇÑ طفل ÔæÑ æ Êتربیه سلوکیا .ÏÑÇÏ همیت بیشترÃ تربیه نسبت به تعلیم

 ðخصوصا  ÊÑمها Úمجمو ÇÑ نشطفلÇÏ æ میدهد تا ÇÑ ند با محیط  تجربهÇیستبتوÒ 
 æ با مرÏمیکه Òندگی می کند تعایش ÇÏشته باشد.

 ÑÏ æ شد ìÑÇپایه گذ ìÏهم میالÏنز äخر قرÇæÇ ÑÏ تربیه معاصر áصوÃ ÊساساÇ æ علم
äÂ  æ به تجدید ÊÑæضر æ ÌحتیاÇ تربیه áصوÇ سیدند کهÑ باین نتیجه äÇنشمندÇÏ äماÒ

äÏعصر حاضر قابل تطبیق عملی  هم عصر بو ÑÏ گذشته æ تربیه قدیم áصوÇ æ ÏÑÇÏ
  312.نیست

 

 :تربیه  اصول  مراحل تاریخی
 ÜÜ لفÇ: ئیÇبتدÇ معÇجو ÑÏ تربیه áصوÃ 

 æ ÊهشاÇخو äنساÇ ئیÇبتدÇ معÇجوÑÏÝÇهدÇ شتÇÏ ئیÇبتدÇ ÊحتیاجاÇ æ   کهÒÇ 
 äنویشد ¡ äÏÑخو ËÇمیر ÒÇ äنساÇ جامعه Úین نوÇ ÑÏ .Ïنمی کر Òæتجا åگا åپنا æ Óلبا ¡

 دì بوÏ.گذشته گاä تقلید می نموÇ æ Ïصوá تربیه نیز ÇبتدÇئی æ بصوÊÑ جامد æ تقلی

 Ç  ÜÜ Èصوá تربیه ÑÏ عصوÑ قدیم :  

                                                      
 mawdoo3.com. مجد خضر ¡ مباÃ ÆÏصوÇ áلتربیة /  311
 /Ç ./  repository.ous.edu.sd:8080لدکتوÑ عثماä عوÇ Öلسید محمد ¡ÃصوÇ áلتربیة Çلعامة  312
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جامعۀ Çنسانی همیشه ÑÏ حالت تغییر æ تحوÇ áست æ تغییرæ ÊÇ تحوالÊ که ÑÏ جامعه 
 ÊÇتغییر æ Êمیدهد تحوال ÎÑ ÇÑ می ÏÑÇæ تربیه نیز áصوÇ ÑÏÏÒسا  ÑÏ گر جامعهÇ æ

 Èشته باشد به یقین که تربیه نتیجۀ مطلوÇنظر ند ÑÏ ÇÑ تغییرæ áتحو ìتربیو ÔæÑ
 نخوÇهد ÇÏشت .

 Ïکر Êæئی تفاÇبتدÇ معÇجتماعی نسبت به جوÇ æ ìÏندگی فرÒ ÔæÑ ¡ قدیم Ñعصو ÑÏ
æ مشکالÊ تربیوì جدید ÇÑ مرÇ ãÏحساÓ کرÏند. ÑÏ جوÇمع ÇبتدÇئی تربیه æ ÒÇظائف 

Ç åعمد ÇÑ جدیدتر ÈسلوÇ æ ÔæÑ تربیه æ قدیم تعلیم Ñعصو ÑÏ ماÇ Ïبو åÏÇخانو ì
نبوæ Ï برÇ ìÇین منظوäÂ  Ñ خانوåÏÇ به تنهائی قاÑÏ به تحمل مسئولیت که اضا  کرÏ قت

 ãظیفۀ جدید بناæ » ìظیفۀ تربیوæ « æ تأسیس شدÔæÑ مÇ به áخل منزÇÏ ÒÇ کن اتربیه
ه مت ÑÏ æ عصوÑ قدیم مدÑ ÓÑÇسمی æ نیعباæ ÊÇÏ میدÇنهاì عمومی Çنتقاá یاف

 .شد Ñسمی برìÇ تربیه تأسیس 

 Ç ÜÜ Ìصوá تربیه ÑÏ قرæ äسطی :

Ç ÑÏین عصر Ïین عیسویت ظهوÑ می کند æ عیسویت تغییرÊÇ مهم Ò ÑÏ ÇÑندگی 
Çصوá تربیه یکی ÒÇ مهمترین هدæ  ÝبوجوÇ ÏÑæÂ Ïجتماعی Ç æخالقی جامعۀ æÑÇپا 

 ìلدین عیسویت تربیوÇ áجاÑپایæÑÇ ÑÏپایشدمسیحی  یæÑÇ ÑÏ تربیه ÒÇ Ýی. هد 
 مسیحی قرæ äæسطی ÇÑ عناصر Ðیل می ساخت :

1. . ÈÑ معرفت Ýمسیحی به هد äنساÇ ساختن æ تکوین 

2.  ÁتقاÑÇ æ ÍæÑ پاکی æ ÞخالÇ تهذیب ãنسانیت .به مقاÇ 

 Ç313صالÍ جامعه ÒÇ فساÏ فرهنگ æ ثقافت æÑمانی æ یونانی . .3

ا تجربه هاì کامیاæ È ناکاæ äÂ ã با Çستفاæ ÔæÑ ÒÇ åÏ مرÇحل تاÑیخی Ãصوá تربیه ب
فکر ÇنساÒ ÑÏ äمانش بوæ . Ï نتیجۀ طریقه هاÇ ìبتدÇئی æ ÑÏقت ÔÇ مهمترین حاصل 

æÑ æ Ïبو åÏسا æ تربیه نیز بسیط ÒÇ Ýهد æ Ïبسیط بو æ åÏقدیم سا Ñعصو ÑÏ ندگیÒÔ 
Ñæکه ضر Ïبو åÑÇندÇ äبهما ìهاتربیو Ê  äنساÇ ÊحتیاجاÇ æÑ Ç ندگیÒ که ìعصر ÑÏ

ÏÇشت  ÏÒسا åÏماÂ تربیه ÑÏ سابقه Ñعصو ìتجربه ها ÒÇ عصر معاصر æ سالمیÇ عصر .
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 Êسلبیا ÒÇ æ Ïنمو åÏستفاÇ تعلیم æ  منفی Øیا نقا äÂ ÈجتناÇ  ÊیجابیاÇ æ Øیا نقا
 ÂنرÇ گرفت .مثبت 

 åÏستفاÇ با ãسالÇ æ  ستÇ تربیه áصوÃ äÂ ساسیÇ æ صلیÇ پایه ãسالÇ حی مدنیتæ ÒÇ
 æ Ïنسانی معرفی کرÇ به جامعۀ ÇÑ ìمهم تربیو áصوÇ نسانیÇ ìتجربه ها æ سمانیÂ

ðضمنا ãسالÇ ینÏ áصوÇ ندÑÇÏ ندگیÒ که ìتا مطابق عصر ÏÇÏ ìÏÇÒÂ ÇÑ äمسلمانا  æ
ÔæÑ تج ÒÇ æ نگرفته åیدÏتعلیم نا æ تربیه ÑÏ ÇÑ معاصرìینکه  ربه هاÇ یگر باÏ ìملت ها

æ خصوصیت هاÇ ìسالã قبل Ç ÒÇینکه Çصوá تربیوì  اåÏ کنند.مسلماä نیز نباشندÇستف
 äÂ چند سطر ÑÏ Ïسی شوÑبرÏæمحد æ جامعه ãمفهو  ãجتماعینظاÇ  .Ïتعریف می شو 

 æ ãنظاæ ثقافتی æ ìفکر Êمشترکا ìÇÑÇÏ ست کهÇ ãÏمر Úمجمو ÒÇ ÊÑجامعه عبا
امعه برìÇ بناæ  Á قوÇعد هستند که ÑÏ ساختاäÂ Ñ همه ÇفرÏÇ جامعه ÇتفاÞ کرÇ åÏند. ج

ساختاÇ Ñجتماعی خوÏ به مجموÒÇ Ú نظم Çجتماعی Çحتیاæ Ì ضرÏÑÇÏ ÊÑæ تا هر عضو 
 ÇÏ ÑÏخل قوÇعد æ نظاã مسئولیت هاì خوÁÇÏÇ æ ßÑÏ ÇÑ Ï نماید. 

:ÒÇ ندÇ ÊÑجتماعی عباÇ ìنظامها  ìتربیو æ ینی ¡ سیاسیÏ ¡ ثقافتی ¡ ìÏقتصاÇ ãنظا
ندکه بین نظامهاÇ ìجتماعی ÇÑ ÔÇبطه مستحکم æ . جامعۀ خوäÂ È جامعه ÇÑ می گوی

æ نظاã تربیوÒ ìمانی مفید æ با نتیجه می باشد که با سائر نظامهاì جامعه قوì باشد
 ìÇبر ÏÇفرÇ تربیه ÔÇ ظیفهæ مهمترین ìتربیو ãنظا æ شته باشدÇÏ بطۀ مستحکمÇÑ

æ مفید æ  گرفتن مسئولیت ÑÏ پیشبرÏ نظامهاì جامعه Çست Ç æگر نظاã تربیوì کامل
æ ما نمونه Â ìÇنرÇ  باشد مطابق عصر نباشد سائر نظامها موفق به ÁÇÏÇ مسئولیت نمی

   ÑÏ نظاã سیاسی فاسد کشوÑ خوÇ Ïفغانستاä مشاهدå می نمائیم .

 تربیه در نظام اسالمی : 
 äنندگاÇخو ÒÇ نمائیم Úæشر ÇÑ سالمی بحثÇ ãنظا ÑÏ تربیه Úموضو ÑÏ ینکهÇ ÒÇ قبل

 ÊعوÏ میÇشته باشند.گرÇÏ یل توجهÐ áÇچند سؤ ÏÑمو ÑÏ تا Ïمی شو 

 Çتربیه شویم ¿چر Ñچطو æ ¿ کی تربیه شویم ìÇبر æ  ¿ ین  باید تربیه شویمÏ بطه بینÇÑ æ
 Çسالæ ã تربیه چیست¿

بعد ÒÇ عصر عیسویت که هدÇ äÂ ÝصالÇ Íخالæ Þ تهذیب نفس Ç æ ÍæÑ æصالÂ Íنچه 
 ãسالÇ Ïفاسد ساخته بو ÇنرÂ یتÏیهوÂÇ äمدÂ ÒÇ Ýهد æ مد ãسال äÇæنچه پیرÂ ÍصالÇ



 271ازدواج و تربیھ در فکر معاصر اسالمی/

 Ïند بوÏبو åÏیت فاسد کرÏیهو æ مسیحت نظر عیسویت æ یتÏنسبت به یهو ãسالÇ .
 ìÏما æ ìحی ¡ معنوæÑ نبÇجو ÒÇ äنساÇ به æ ÏÑÇÏ æÇ تربیت æ äنساÇ کامل به æ جامع

ه معنوæ ì می بیند æ بین æÑحانیت æ معنویت æ ماÏیت تفریق ÇÑ نمی پذیرÑÏ æ Ï تربی
 Úبه نو Ïæمحد ãسالÇ ÒÇ تربیه قبل .ÏÑÇند áقبو ÇÑ ئیÇجد æ áنفصاÇ حانیæÑ æ ìÏما

 .Ïمعین تعلیم بوäمسلمانا ÒÇ åÏستفاÇ با  æ کریم äÂقر Êتعلیما æ äÇیگرÏ ìتجربه ها
 ÊساساÇ ìسنت نبو Èخو ìتربیو ÔæÑ ÇÑ ندگذشت  æ Ïمعاصر  علممیتو æ تربیه جدید

ÑæÂ Ïبوجو ÇÑدن.  

ÑÏ ìتربیو ãنظا¡  ãسالÇ تشویق æ مرÇ ÇÑ äمسلمانا æ Ïبه تعلیم  نمو Õخا æ ìتوجه جد
æ تفاÊæ  ساختبه Âموختن علم کرÏ. قرäÂ کریم مرÇÑ ãÏ متوجه علوÇ ãنسانی æ طبیعی 

هل یستوÇ ìلذین یعلموæ » æ ä فرÇÑ Þ بین کسانیکه میدÇنند æ نمی ÇÏنند گذÇشت 
äلذین ال یعلموÇ  «یا کسانیکه مÂ æ  . ندÇ ìæنند با هم مساÇÏ نمی æ نندÇÏ بی « یÑ قل

ÑÏ علم من ÒیاÊÏ کن . ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه  !æ بگو ìÇ پرÏÑæگاÏÒ «Ñنی علما
Âموختن » طلب Çلعلم فریضة علی کل مسلم æ مسلمة « æسلم ÑÏ موÏÑ علم می فرمایند: 

ÑÇ ÇÑتباØ مستقیم به  علم باالì هر مرäÒ æ Ï مسلماä فرÇ Öست . ÇسالÂ ãموختن علم
 .ساختÇÑ باالæ äÒ ì مرÏ مسلماä فرÔÒ Ö تربیه Â æ ÏÇÏمو

فضیلت æ صفاÇ¡  ÊخالÍæÑ ¡ Þ ¡قوæ Ê صحت جسمی تربیۀ  تربیه Çسالمی شامل 
 æ Áفاæ æ ÕخالÇ مثل Èیکرتخو ãسالÇ ÑÏ جوهر تربیه æ ÓساÇ .ستÇ åغیر æ äم مهما

 ãسالÇ æ ãسالÇ ینÏ فلسفۀ ÒÇ یافته ÓقتباÇ ینÏ æ تنها شریعت Ïتعریف جامع خو ÑÏ
 æ علم æ به تعقل ÊعوÏ æ ندگیÒ ìÇبر ÔæÑ æ شامل æ نیست بلکه فلسفه کامل
 ìæمسا ÊÑبصو ÊخرÂ æ نیاÏ به æ ستÇ äÒÇسالمی متوÇ ست . تربیهÇ äÂ به Ïعملکر

 ÏÑÇÏ توجه.  äÂ مختلف Êبه تخصصا ãتعلیم علو æ تربیه ÒÇ Ýسالمی هدÇ فکر ÑÏ
قسمی تربیه مسلماناÇ .  ÇÑ äسالä ã به خدæÇند ÑÏ نفس هاì مسلماناÇ äست تعمیق Çیما

ÒÇ æ مطالعه کائناæ Ê نظاÇ  ãنجاÏ ãهندمی کند که عباÒÇ ÇÑ ÊÇÏ طریق فهم ÇÏ æنش 
ثابت æ محکم äÂ  که Ïاللت به عظمت خالق æÇ ÏÑÇÏ تعالی ÇÑ بشناسند æ عباÊÏ نمایند 

مسلماä موفق  ÇÏ æäÇنشمند ÇÑ گذÇشتر . ÔæÑ تربیوÇ ìسالÇ ãساÓ مدنیت معاص
 äیونا æ ãæÑ ìتربیو æ تعلیمی ÔæÑ ÒÇ æ ÍصالÇ ÇÑ عصر جاهلیت ìتربیو ãشدند تا نظا

 ÇستفاåÏ نموåÏ میتوÏ تربیه æ تعلیم معاصر Ç ÇÑساÓ بگذÑÇند.
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 äمسلما Êتوجه به تربیت حیا æ ãهتماÇ سالمیÇ ìتربیو ãنظاÑÏ  äÂ نب مختلفÇجو
Ç æخالقی ÑÏ æ مجموÚ جانب فکرì ¡ عاطفی ¡ جسمانی¡ Çجتماعی ه تربیÏÑÇÏ مثل : 

 Óین مقدÏ تعالیم Óتربیه باسا ìÇثابت بر áصوÃ تنظیم æ ìمنهج تربیو æ علمی Áبنا
 .ãسالÇ  تربیه åÇÑ ÒÇ æ هدÇمیخو äمسلما Ïندگی فرÒ ÑموÇ ãتما ÑÏ ÇÑ تربیه شامل ãسالÇ

Ñجی Ç æنحرÇفاÇ Êخالقی Ç æفکاÑ خا فکر تهاجم سالم می خوÇهد ÇنساÒÇ ÇÑ ä خطر
ÏÒمین ساÒ ìÏباÂ ÑÏ کتÑمشا åÏماÂ ÇÑ äمسلما æ حفظ ìÏلحاÇ.314 

 تعریف تربیه اسالمی :
:ðمی کنند مثال Ïمتعد Êتعریفا ÇÑ سالمی تربیهÇ هل تربیهÃ æ äÇنشمندÇÏ 

Çست که ÒÇ نصوÕ قرäÂ کریم æ سنت  æ فعلی تربیه مجموÒÇ Ú تصرفاÊ علمی æ قولی
 ÏÇÒÂ ۀÏÇÑÇ به äنساÇ که áفعاÇæ áعماÇ æ ÑÇÏشنی کرæÑ ÑÏ ÏجتهاÇ æ ìنبو Ïمقابل خو ÑÏ

 ابæ همکاìÑ نجاã میدهد Çست . هدÇ ÒÇ ÝعماÇ æ áقوæ áÇ کرÑÇÏ کمک ÇÇنساÏ äیگر 
 äنساÇ Ýیگر به هدÏ نموÑساختا æ تر ÒÇ Ýهد äهمچنا æ ستÇ ندگیÒ نبÇجو ãبیه تما

 åÏماÂ سالمیÇساختن  ÊÑهنمائی قدÑ æ توجیه æ äنساÇ ÏÇستعدÇ  نیÇتو æ ÑÏتا قا æÇ
  315تحقق یابد Âنچه Ç ÇÑسالã می خوÇهد.  که به æسیلۀ ÇäÂعمالی Ç ÇÑنجاÏ  ãهد باشد 

 ÒÇ ÊÑتعریف میکند: تربیه عبا ÑینطوÇ ÇÑ تربیه Ïلغنی عبوÇعبد ÑکتوÏ Úمفاهیم مجمو
Çسالمی ÇستناÏ می  ÒÇ æ مباæ ÆÏ قیمÇÏئرå فکرÇæ ìحد جمع گر Ç ÑÏست که با یک Ïی

äÂ عبوÏÑæÂ  Ñ تا ÇنساÒÇ ä اì عملی ÇÑ بوجوÏبرنامه ساìÒ می کند تا åÇÑ ه شوÏ. تربیه 
 æ سلوکی ÇÑ تعقیب نماید که با سلوæ ß عقیدÇ åسالã ساÒگاÑ باشد.

Çسالمی Òحمت Ç æستاÏ لطفی برکاÇ Êحمد ÑÏ تعریف تربیه Çسالمی می گوید: تربیه 
ÑÏ تغییر äÏÑæÂ Ïبوجو äÂ ÒÇ Ýهد æ ست که مقصدÇ ندگیکوششÒ æ فکر  äباشندگا

کشوÑÏ Ñ ساحه æ هدÇیت شریعت Çسالمی æÑ æشنی ÍæÑ عصر æ خوÇهشاæ Ê  یک
.ÏÑÇÏ هد یا تقضاÇمی خو ÇنرÂ که عصر ìها ÊÑæضر 

                                                      
pdf.com/book-https://www.katub  æ /. خالد بن حامد ÇلحاÒمی ¡ ÇصوÇ áلتربیة Çإلسالمیة  314

همچناÏ äیدå شوÏ :ÏکتوÑ حسن ÇلحیاÇ ¡ ìÑصوÇ áلتربیة فی ضوÇ ÁلمدÇ ÓÑÇلفکریة Çإلسالمیا æ فکریا 
/ www.rit.net/researches/tarab16.pdf   æ

www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecure.aspx?fid=11&lcid=38935 
 .25قدÏÇ بالجن ¡ جوÇنب Çلتربیة Çإلسالمیة ¡ Õ . م 315

https://www.katub-pdf.com/book
http://www.rit.net/researches/tarab16.pdf
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کند: مقصد Ç ÒÇستاÏ صالح ÏیاÇ Èلهندì تربیه Çسالمی ÇÑ باین عباÊÑ تعریف می 
 ÑÏ äنساÇ ساختن شخصیت åÏماÂ æ نسانیÇ Êسالمی محافظت فطرÇ عملیۀ تربیه

äÂ Êتوجیها æ سالمیÇ ãحکاÇ مطابق Êفاæ تا ÊÏالæ ÒÇ ندگیÒ حیÇست  جمیع نوÇ.316  

 ÇÑ سالمیÇ تربیه äÇمیتو Ïمتعد Êتعریفا ÒÇ åÏستفاÇ خالصهبا ÑینطوÇ  تربیه : Ïکر
ماÑÏ ä تماã نوÇحی Òندگی Â ÒÇغاÒ مرحلۀ طفولیت تا Çسالمی ÂماåÏ ساختن فرÏ مسل

æÑ æشنائی مباæ ÆÏ قیم ثابت Çسالæ ã  هæفاÊ به هدÝ سعاÏ ÊÏنیا Â æخرÑÏ Ê ساح
 æ سالمی باشدÇ ندگی معاصر با حفظ هویتÒ به ÑÏقا äمسلما Ïمعاصر تا فر ÔæÑ

æمعاصر مقا ìÏما ìفلسفه ها æ ìلوژæیدÇ æ ìفکر Êمقابل حمال ÑÏ ندÇمت نماید بتو
ت æ عمومیت تربیه شمولی Ç æمتیاÒÇ æÒ پیشرفت علمی جهاä معاصر ÇستفاåÏ کند. 

Ç äÂ ÑÏست که تربیه Çسالمی شامل تماã جوÇنب نمو صحی æ عقلی æ فکرÇ  æ ìسالمی
فرÏ میباشد æ مرÇحل مختلف Òندگی ÇنساÇ äعتقاæÑ æ ìÏحی Ç æخالقی æ حفظ ÏÇÑÇۀ 

 ÇÑ تنظیم می نماید. 

 یه اسالمی :مراحل ترب
 تربیه Çسالمی مرÇحل Ðیل ÇÑ سپرì نموÏ تا به مرحلۀ Ñشد ÑÇ æتقاÑ Áسید:

 ÑÏ عهد Ñسالت . æ تأسیس مرحلۀ نمو .1

 به تربیه æ تعلیم فاÑسی æÑ æمانی æ یونانی.یافتن  عصر فتوحاæ Ê معرفت  .2

که ÒÇ عهد  غیر Çسالمیثقافت هاì  اب نزÏیکیÇسالæ ã عصر تکوین مدنیت  .3
 میالìÏ میرسد. 11اسی Âغاæ Ò تا ظهوÑ سلطنت سالجقه ÑÏ قرÑæÏ áæÇ äۀ عب

4.  ÑÏ áبدست مغو ÏÇبغد Øسلجوقی تا سقو ìها ßعصر تر ÒÇ ä13قر .ìÏمیال 

 

مرÇحل تربیه Çسالمی مدÊ شش قرÒÇ ä قرä هفتم میالÑÏ ìÏ جزیرÇ åلعرÒ Èمانیکه 
سرÒمین هاÇ ìمپرÇطوìÑ فاÑ ãæÑ æ ÓÑسید æ تا ساá  بهÇسالÇ ãنتشاÑ یافت æ بسرعت 

1258  ìÏیخ میالÑین تاÇ ÒÇ æ شتÇÏ مهÇÏÇ Ïکر Øبدست هوالکو سقو ÏÇیعنی که بغد 
  Ï ÒÇ ÇÑ317ست ÏÇÏ.خوÏ جهاÇ äسالæ ãحدÊ فکرæÑ æ ìحی سقوØ بغدÒÇ  ÏÇ تاÑیخ

                                                      
316  Êصفحا ¡ ÉلمعاصرÇ لغربیةÇ ÊلتحدیاÇ æ لمسلمةÇ ÉألسرÇ ¡ هللاÇمحمد شیخ عبد ÑکتوÏ.67-77. 
. ÏکتوÑ عبدÇلعزÏ æ ìکتوÑ عبدÇلطیف ¡ مقدمة فی ÃصوÇ áلتربیة /   317
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: ÒÇ ستÇ ÊÑسالمی عباÇ تربیه ÝÇهدÇ سالمی : مهمترینÇ تربیه ÝÇهدÇ 

1. Ýمؤمن  هد äنساÇ ینی : تربیهÏ ÊÏعبا ìÇمر  برÇæÇ به Ïعمل کر æ ندæÇخد
تعلیم قرäÂ کریم æ سنت ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا æ  نوÇهیÇجتناæ ÒÇ È خدæÇند 

 علیه æسلم .

نیست äÂ  ÑÏ æ تربیه Çسالمی کمتر ÒÇ هدÏ Ýینی ìهدÏ Ýنیوì : هدÏ Ýنیو .2
لوã کائناÇ Êست Ç æهدÏ ÝÇنیوÔæÑ ì تربیه Çسالمی نشر علوÇ ãنسانی æ ع

.ÏÑæÂ می Ïبوجو ìنیوÏ æ ینیÏ Ýبین هد ÇÑ فقÇسالمی توÇ تربیه 

3. äمسلمانا ìباال æ ندÇÏ می äنساÇ حق هر ÇÑ تعلیم ãسالÇ ÇÑ ãموختن علوÂ 
 ÔÒموÂ  تعلیم علم ÒÇ Ýهد æ ÏÒجب می ساÇæ Êکائنا ÑÇسرÇ به äسیدÑ æ  ستÇ

 ãسالÇ .  ÊÇæمساæ فرصت تعلیم ÇÑ نسانÇ همه ìÇمیکند.بر åÏماÂ ها 

تربیه ÑÏ فرهنگ Çسالã محدÏæ به Òماæ ä مکاä معین æ خاÕ نبوÑÏ åÏ هر  .4
 Òماæ ä مکاä قابل تطبیق می باشد.

5. . äنساÇ ÑÏ حیæÑ حی : تقویت قیمæÑ Ýهد 

هدÇ Ýخالقی : تربیه Çنساä به ÇساÇ ÓخالÞ عظیم æ پرÔÑæ مباæ ÆÏ قیم  .6
.äنساÇ Ïجوæ ÑÏ خالقیÇ 

7.  ÔÑæمعرفت : پر Ýبه تفکر.هد ÊعوÏ æ ìفکر ÔæÑ æ عقل 

8.  æ ìÑهمکا æ äæفکر تعا ÓساÇ سالمی بهÇ ìÇ جامعه Áجتماعی : بناÇ Ýهد
 تکافل Çجتماعی æ تقویت ÇæÑبط Çجتماعی.

9.  ßحمایت خا æ Êعز æ Ýشر æ åعقید ÒÇ ÚفاÏ ìÇبر Ïتربیه فر : ìÏجها Ýهد
. ãسالÇ 

 318هدÝ بدنی : تربیه جسم æ طهاÊÑ بدæ ä نظافت جامعه . .10

Ç ÑÏهدÝÇ تربیه Çسالمی می گویدکه هدÒÇ Ý تربیه Ç ÑÏسالã عالمه شهید سید قطب 
 æ ستÇ ãسالÇ ینÏ ÓساÇ به äنساÇ عاطفه æ ßسلو æ ÔæÑ تنظیم ¡ äنساÇ فکر ÔÑæپر

                                                      
æ همچناÏ äیدå شوÇ:ÏصوÇ áلتربیة Çإلسالمیة ency.com/ar/-www.arab   æة / . Çلتربیة Çإلسالمی 318

 /Ãshamela.ws/browse.php/book-9969سالیبها فی Çلبیت Ç æلمجتمع ¡ Çلمکتبة Çلشاملة /  
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 ÑÏ تفکر æ تحقق ìÇبر  äنساÇ عقل æ فکر äÏکر åÏماÂ  ãسالÇ ìتربیو ÝÇهدÇ ÒÇ مقصد
 äنساÇ نقش æ  بطهÇÑ æ Êکائنا ÏÑموÏÑ .ستÇ äÂ319  

 اسالم:در أهمیت تربیه 
 تربیه Çسالمی Çصل Ñ æیشه Ç äÂسالÇ ãست Ç æسالæÏ ã جانب ÏÑÇÏ : عقیدæ å شریعت.

کائناÇ æ ÊنساÒ æ äندگی قبل ÒÇ حیاæ Ê بعد ÒÇ حیاÇÑ æ Êبطه  عقیدå فکر کلی æ یقینی
ÊعوÏ æ جهانی می باشد æ نسانیÇ ینÏ ãسالÇ .ÏÒمی سا ÇÑ مرحله æÏ ینÇ بین  äÂ

äÂ ÒÇ نچه قبلÂ ÍصالÇ äÂ Ýمهمترین هد æ نیست ãقو æ یک منطقه ìÇبر Õمخصو 
ìæعقائد سما äÇæفاسد  توسط پیر åشد Ïحرکت  میباشدبو ãسالÇ یگرÏ ÊÑبه عبا

 :کرÏخالصه  نقاÐ ØیلÇÑ میتوäÇ به ÇسالÇ æ ãهدÇ ÝÇصالحی  Çصالحی Çست

1.  ÒÇ ÊفاÇخر æ تقلید ÒÇ ساختن عقل بشر ÏÇÒÂ تحریر یا æ ندæÇبه خد äیماÇ åÇÑ
 .ل بسوÏ ìلیل æ برهاæ ä تفکر سالمتوجیه Ñ æهنمائی عق

2. .äحساÇ æ خیر ìبسو äنساÇ توجیه æ خالقیÇ æ حی نفسانیÇنو ÑÏ Ïفر ÍصالÇ 

 320حفظ شوÇ äÂ ÑÏ.ÏصالÍ جامعه تا Çمنیت æ عدÇلت æ کرÇمت Çنسانی  .3
 

 Ð ìیل میباشد:تربیه Çسالمی ìÇÑÇÏ خصوصیت ها خصوصیت های تربیه اسالمی : 

áæÇ : تربیه Çسالمی تربیه متکامل Çست به Çین معنی که شامل تماã جوÇنب شخصیت 
. تربیه Çسالمی æÏ گانگی ÇæÏÒÇ æجی æ ÑÏ ÇÑجوÏ یک Çنساä نمی باشدÇنساä می 

 Êحدæ ÇÑ جسم æ عقل æ ÏÑÇند áقبو ÇÑ جسم æ ئی بین عقلÇیگر جدÏ ÊÑبه عبا æ Ïپذیر
قل موÏÑ تهاجم قرÑÇ گیرÏ جسم نیز به äÂ متأثر می شوæÏ هر متکامل می ÇÏند Ç æگر ع

Ïمی شو Ñمتضر äÂ ÒÇ جسم نیز Ïفکر پیش شو ÑÏ که áخال æ نقص  ÍصطالÇ ÑÏ æ
 فرهنگ Çسالمی عقل سلیم ÑÏ بدä سالم Çست .

                                                      
319  Êصفحا ¡ ãæÏ إلسالمی ¡ طبعÇ ÑلتصوÇ علی بن 9-8. سید قطب ¡ خصائص :Ïشو åیدÏ äهمچنا æ .

صة فی ÇصوÇ áلتربیة Çإلسالمیة Ã æمین مرسی قندیل ¡ ÃصوÇ áلتربیة æ فن نایف ÇلشحوÇ ¡ Ïلخال
 Çwww.almeshhhat.net/book/4151لتدÑیس /  

 . فضل غنی مجدÔæÑ ¡ ìÏ فکر معاصر Çسالمی ¡ فصل تفکر æ تعقل ìÏÇÒÂ æ عقل . 320
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 : ãæÏ سالمیÇ تربیه ìæخرÇ æ ìنیوÏ تربیه بین مصلحت ÑÏ ãسالÇ . ستÇ äÒÇتربیه متو ¡
ÑÇتباØ میدهد. نیز به ÂخرÂ  ÊنرÇ ÇنساÏ ÑÏ  äنیا Çنجاã میدهد ی که مالجمع میکند Ç æع

تربیه Çسالمی تنها تربیۀ تصوفی æ ماÏ æ ìÏنیوì نیست Ç æسالÑÏ ã تربیه بین فکر 
.ÏÑæÂ می ÇÑ جمع æ فقÇجتماعی توÇ æ سیاسی æ فکر تصوفی æ سلفی 

اæ Ê عباÊÑ خاتمه نمی سوã : تربیه Çسالمی ¡ تربیه æ ÔæÑ سلوÇ ßست æ تنها به کلم
به عباÏ ÊÑیگر  تنظیم æ تشکیل می ÏهدÇقوÇ æ áÇفعاá مسلماÇÑ ä عمالð  بلکه یابد

 áعماÇ æ áÇقوÇ æ کند Çعمل پیدÑÏ ÇنرÂ میگوید باید äنچه مسلماÂ  ساحۀ تربیه ÑÏ
 Ç .321ست نتیجۀ ÒÇ معتقدÊÇ فرÇÏسالمی 

چهاÑ : ãÑبانیت : تربیه Çسالمی Ñبانی Çست به Ïلیل Çینکه منبع Ç æصل æ äÂحی Çلهی 
Çلکتب æ بما کنتم  ئین بما کنتم تعلموäنکونوÑ Çبا« : میباشد . ÑÏ قرäÂ کریم می خوÇنیم 

 : äÇعمر áÂ ) : äسوÑنکه ) .  79تدÂ پرست باشید به Çخد æ Óشنا Çخد ÇÑ Èشما کتا
æ طوÑیکه شما خوÂ ÏنرÇ می Âموختید. ÇماÇ ãلبیضاÑÏ ìæ  بدیگرäÇ تعلیم میدÏÇید

 æ تعلیم åفائد ÇیرÒ عمل æ علم ÑÏ äÏبانی یعنی کامل بوÑ :که می گویدÑیه مباÂ تفسیر
 Úمجمو ÒÇ ÊÑتربیه عبا ÑÏ بانیتÑ . ستÇ عمل æ ÏعتقاÇ ìÇخیر بر æ تعلم معرفت حق

 علیه æسلم Çست که بوÇسطه مباìÏ گرفته شدÒÇ å قرäÂ کریم æسنت ÑسوÇ áهللا صلی Çهللا
 Ç äÂ322فرÑÏ ÏÇ جمیع نوÇحی Òندگی تربیه می شوند.

 ÑÏ جمله خصوصیت ها ÒÇ Êست . فطرÇ äنساÇ Êفق به فطرÇسالمی موÇ پنجم : تربیه
نفس ÇنساÇ äست که با Çنساä یکجا خلق شدæ å به ترقی æتعالی Ç äÂنساä به مقاã عالی 

 ÝÇنحرÇ به æ می کند ÁتقاÑÇ نسانیتÇ می äæبیر ÈÇۀ صوÏجا ÒÇ æ Ýجامعه منحر Êفطر
 ãسالÇ فرهنگ ÑÏ æ ÏÑÇÏ äنساÇ Êبه حفاظت فطر ÏیاÒ ãهتماÇ سالمیÇ تربیه .Ïشو

فطرÇ Êیماä بدنیا می Âید æ نظر به فرمایشاÑ ÊسوÇ áکرã صلی Çهللا æ علیه  اÇنساä ب
اÒند. æسلم Çæلدین هستند که Çطفاá شاÇÑ ä یهوæ ìÏ یا نصرÇنی æیا مجوسی می س

 æ ÏÑÇÏ مد نظر ÇÑ äنساÇ ÊهشاÇخو æ ìبشر æ نسانیÇ ìسالمی خصوصیت هاÇ تربیه
 ÇÑ äنساÇ Êنب فطرÇتربیه همه جو áصوÇ ÑÏ بر ÑÏÏمی گیر  æ ìتربیو áصوÇ ÑÏ حانیتæÑ

                                                      
 Ï .education.iugaza.edu.ps/pdfکتوÑ طاÞÑ عبدÇلرÝÄ عامر /  321
322  Õ ¡ مرجع äهللا ¡ هماÇمحمد شیخ عبد ÑکتوÏ .81. 
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 ãبلکه به تما ÏÒجسمانی نمی سا ÊهشاÇقربانی خو ÇÑ معنویت æ یی معنویتÇفد ÇÑ
 اæ ã توجه مساæیانه ÏÑÇÏ.جوÇنب شخصیت æ ترکیب ÇنساÇ äهتم

 ìفرهنگ تربیو ÑÏ مهم Êخصوصیا ÒÇ تربیه æ تعلیم äÏبو ìÑجباÇ : یتÑجباÇ : ششم
 ßمسئولیت مشتر ãسالÇ ÑÏ ÏÇفرÇ ست . تربیهÇ ãسالÇÊمؤسسا æ åÏÇبین خانو  ìتربیو

ÑÏ جامعه Çسالمی Çست æ باالì کافه ÇفرÏÇ ملت Çجباæ ìÑ الÒمی میباشد.  æ تعلیمی
دÇهللا علوäÇ می گوید: هر Ïختر æ پسر جوäÇ باالیش Çæجب Çست تا Ï æ ÔæÑکتوÑ عب

æ æسائل ÔæÑ æ تربیوÇÑ ì قبل ÇÏ æ ÌÇæÏÒÇ ÒÇشتن Çطفاá بصوÊÑ ها خصوصیت 
بدäæ حصوÑÏ áجه علمی æ  علیم Â æموختنعلمی Ç æکاÏمی بیاموæ ÏÒ ممکن نیست ت

تربیوì نتیجه  مؤسساÇæ Êلدین æ بدÇÏ äæنش Çطفاá تخصص مفید Çæقع شوæ Ï تربیه 
.ÏÑÇند Èحاصل خو æ323 

 ÇÑ ÞخالÇ عنصر ãسالÇ æ ستÇ خالقیÇ ãسالÇ فرهنگ ÑÏ تعلیم æ خالقی : تربیهÇ : هفتم
æ تربیه Çخالقی ÇÑ برÑ ìÇشد علمی ÑÇ æتقاÁ جامعه æÇ ÒÇلویاÊ  ثابت  ÑÏ تعلیم æ تربیه

ÇÑ Þ حاصل æ ثمر عقیدÇ . åسالÈÇÏÂ ã تعلیم æ تربیه Ç ÇÑخالقی گرÇÏنید Ç æخالمی ÇÏند
.Ïنمی پذیر ÞخالÇ æ علم æ بین تربیه ÇÑ ئیÇجد æ فصل ãسالÇ .Ïصحیح معرفی کر 

هشتم : Çنسانی : تربیه ÑÏ فرهنگ ÇسالÇ ãنسانی Çست . ÇحترãÇ مقاÇ ãنساä بصفت 
برìÇ حفظ حقوÇ Þنساæ ä تربیه Ç ÑÏسالæ .  « ã لقد کرمنا بنی ãÏÂ « مخلوÞ با کرÇمت 

خالفت Ò ÑÏ æÇمین مهم Ç æساسی میباشد. تربیه سالم æ سلیم ÇنساÇÑ ä به مقاã تحقق 
 Çنسانیت میرساند.

 خالصه نمی شوÏ.تربیه Ïینی æ ثقافتی به نهم : تربیه Ç ÑÏسالÇ ãبعاÏ متعدæ ÏÑÇÏ Ï فقط 
 ãسالÇ ÑÏ æ نسانیÇ ãعلو æ طبیعی ãعلو æ فلسفه æ ÈÏÇ æ äباÒ æ ینÏ تربیه شامل

Çست . ÑÏ ساحۀ تربیه Çسالمی فقه حنفی æ مذÇهب Ãهل سنت æ شیعه æ  هنرهاÒ ìیبا
می باشد Ç æصوá تربیوì معاصر Çسالمی æ طریقه هاì تصوفی همه شامل معتزله 

. تربیه Çسالمی  کرÑÏ ÇÑ ì بر ÏÑÇÏخصوصیت هاì همه مذÇهب Çسالمی æ مدÓÑÇ ف

                                                      
. Ç785ألæالÏ فی Çإلسال جلد Ç . Õ ãæÏلدکتوÑ عبدÇهللا علوäÇ ¡ تربیة  323

  www.goodreads.com/book/show/7392876   æ
www.google.com/search?q=هللاÇعبد+ÑلدکتوÇ  æ  .ãإلسالÇ+فی+ÏالæألÇ+تربیة+äÇعلو+

www.waqfey.com/book.php?bid=6397 

http://www.goodreads.com/book/show/7392876
http://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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ÒÇ مجموÑÏ  Úد Ç æصوá تربیوì شرæ Þ غرÇÑ È که منافی Çسالã نباشد هضم می کن
 ìتربیو ÔæÑ æ áصوÇ نسانیÇ ìتجربه ها æ .می نماید åÏستفاÇ  

 ÇÑ یلÐ Øسالمی نقاÇ تربیه ìخصوصیت ها ÑÏ äÇنیز میتو:Ïضافه کرÇ 

 تربیه ظاهرÇ åنسانی محض Çست . .1

به عباÏ ÊÑیگر تربیه باساÓ معرفت بدست می  æ تربیه åÇÑ ÒÇ تعلیم کسب  .2
 Âید.

3. .ÏÑÇÏ عملی ÝÇهدÇ تربیه 

 تربیه æسیله برìÇ تغییر Çست . .4

  تربیه عملیه تخصصی Çست. .5
 324تربیه عملیه Çجتماعی Çست. .6

 ¡Ï æینیÇنجمن هاÏÇ ìبی  æ فرهنگی مثل : ÑÏ ساحۀ تربیه æ تعلیم مؤسساÊ تعلیمی 
 æ جتماعیÇ ìسیاسی ¡ حرکت ها ÈÇحزÇ æ سیاسی ìنجمن هاÇ ¡ ìهنر ìنجمن هاÇ
 ¡äÇگرÑکا ìیه هاÏتحاÇ ¡ محصلین ìیه هاÏتحاÇ ¡ ÁÇشعر æ ÁباÏÇ نجمنÇ ¡ جامعۀ مدنی

خانوåÏÇ ¡ مدÓÑÇ ¡ مساجد¡میدیا ¡ æسائل Çجتماعی Çنجمن موæ Ï فیشن ¡
معه æ áæÑ نقش Çساسی æÇ æلیه Ç ÇÑلکترæنی¡ کنفرÇنسها ¡ سمیناÑ ها æ بطوÑ عموã جا

ÑÇÏند. ÑÏ عصر حاضر هیچک Ç ÒÇین مؤسساÊ به تنهائی قاÑÏ به تربیه نسل Âیندå نمی 
 åیندÂ نند نسلÇمیتو ßمشتر ìÑÇگذ äپال æ äæتعا æ ìÑهمکا ÊÑصو ÑÏ ماÇ æ باشد

 Êبین مؤسسا ÏیاÒ Êسالمی مشترکاÇ ساحۀ ÑÏ .تربیه سالم نمایند ÇÑ لتæÏ ÑÏ
وجوÇ Ïست æ مؤسساÊ مختلف Çگر ÇÏ ÑÏخل مشترکاÊ کاÑ نمایند نتیجۀ Çسالمی م

:ÒÇ ندÇ ÊÑسالمی عباÇ جامعۀÑÏ ßبهتر میباشد. عناصر مشتر æ مثبت äÂ 

¡ تاÑیخ مشترß ¡ قبلۀ Çæحد¡ سنت Çæحد æ » قرäÂ کریم « معبوÇæ Ïحد ¡ کتاÇæ Èحد 
ÇæÑبط بین کشوÑ  دäبوجوÂ Ïمشریعت Çæحد Â æیندå مشترÑÏ . ß عصر حاضر ÑÏ نتیجۀ 

 شدå ها Ç æفرÏÇ عناصر مشترß که سبب æحدÊ فکرì بین ÇفرÏÇ جامعه می شوÏ بیشتر 
ØتباÑÇ سائلæ پیشرفت æ ãجمعی مثل : تقد  ÑÏ سریع ÊÇتغییر æ Êمعلوما ÈنقالÇ æ

                                                      
æ ã محموÇ Ïلسید سلطاÏ2000 äمشق . عبدÇلرحمن ÇلنحالÃ ¡ ìæصوÇ áلتربیة Çإلسالمیة ¡ ÇÑÇÏلفکر  324

Ï ¡ یخÑلتاÇ عبر ìلتربیوÇ لفکرÇ Éمسیر ¡ ÉلقاهرÇ ¡ ÝÑلمعاÇÑÇ1979  áصوÃ عفیفی ¡ فی ìÏلهاÇ محمد æ
 ÉلقاهرÇ ¡ لمصریةÇ النجلوÇ لتربیه ¡ مکتبةÇ1977. 
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 Ïمتعد ìشرکتها æ Êجتماعی . تأسیس مؤسساÇ هرÇظو æ شکل ìها Ñکشو ÒÇ
æ فعالیتهاì مشترß بین Çلمللی . ظهوÑ مشکالÊ بین Çلمللی مثل مشکل  مختلف

 ìجنگها ¡  äنساÇ Þطی ¡ حقوÇفرÇ ìها Êیست ¡ خوشکسالی ¡ حرکاÒ محیط ¡ ÁÇغذ
 . åغیر æ جیÑخا ìها äباÒ تحمیلی ¡ تعلیم 

نمی توÇند بی تأثیر باقی ماند  شدåجامعۀ Çفغانی ÒÇ تغییرÊÇ سریع که ÑÏ جهاä پیش 
 جامعۀ Çفغانیبدقت بیشتر æÇضاÚ سیاسی Ç æجتماعی æ فرهنگی æ مذهبی  Ç æگر

 Ïجها . åÏتغییر کر ðفغانی کامالÇ خیر جامعۀÇ äنیم قر ÑÏ می بینیم که Ïسی علمی شوÑبر
برæ ìÏÇÒÂ ìÇ مهاجرÇ Êفغانها به کشوÑ هاì همسایه æ جهاä غرæ È نشر فرهنگ ال 

Â Ñکا ìæÑ æ ìÑشو Òæتجا ÒÇ بعد Þینی شرÏ Þفو ÊÇکابل تأثیر ÑÏ کمونستی ãنظا äمد
ÇلعاÑÏ ÇÑ åÏ ساحاÊ مختلف جامعه بجا Ç åÏÑæÂست . بعد ÒÇ سقوØ حکومت ال Ïینی 
 ìجنگها ÒغاÂ æ Ñۀ کشوÑÇÏÇ ÑÏ ìÏجها æ سالمیÇ ìموفقیت نهضت ها ãعد æ کابل ÑÏ

æ مذهبی æ قومی æ نژæ ìÏÇ بعدðÇ ظهوÑ حرکت طالباæ ä بعدÇ ðÇشغاá نظامی Çمریکا 
 ÇÑ منفی بیشتر ÊÇتأثیر ÔÇ متحدین æ مریکاÇ æ فغانهاÇ ÒÇ åæمۀ جنگ بین یک گرÇÏÇ

 ÏÑÇæ äفغانستاÇ Êساحا ãتما ÑÏفکر ساخت ÔæÑ æ جتماعیÇ ãنظا æì  ÞخالÇ حتی æ
ÑÏ جامعۀ سنتی Çفغانستاä حد ÒیاÏ  تاسیاسی æ مفاهیم Ïینی æ برÇÏشت هاì مذهبی 

Ïکر Êæتفا . 

Â æنهم با ÇستفاÒÇ åÏ بمب هاì خرÈÇ کنندå بی توسط Çمریکا نشر فکر ÏیموکرÇسی غر
äفغانستاÇ ìتربیو æ ìÏقتصاÇ Ïتخریب بنیا æ ¡ ìÑÇÏ سرمایه ÏÇÒÂ ìÏقتصاÇ ãنظا ¡

تأسیس  ÒÇ بین Ñفتن طبقۀ متوسط ÏÒÇ æیاÏ طبقۀ فقیر¡ ¡ظهوÑ طبقۀ سرمایه ÑÇÏ جدید
مذهب ÑÏ جنگهاÇÏ ìخلی ¡ قوÏ æ ãین ¡Ç æ ìÑÇÏÇستفاÒÇ åÏ ناã  ¡ فساÏجامعه مدنی

 äفغانستاÇ ìÇ سبب شد تا جامعه ðمریکا همه مشترکاÇ áپو æ میدیا معاصر به کمک
æ معلمین تربیه ند æ تغییرÊÇ جدید æ معاصر ÒÇ محققین ÇÏ æنشمندäÇ ککامالð تغییر 

ÏÑÇæ ÇÑ تعلیمی نیز تغییرæ ìتربیو ÔæÑ ÑÏ هد تاÇتربیه میخو æ ساحۀ تعلیم ÑÏ áقبو æ 
 . قابل ÇستفاåÏ نیست مفید æد به Ïلیل Çینکه ÔæÑ گذشته برìÇ عصر جدید کنن

تغییرÊÇ جدید تشکیل مؤسساÊ جدید ÇÑ به ÔæÑ معاصر برìÇ تعلیم æ تربیه نسل 
 æ مریکاÇ ìÑفغانها با همکاÇ که ìتربیو æ تعلیمی ãمتأسفانه نظا æ هدÇمی خو åیندÂ

اپی ÒÇ غرÈ بوÑÏ æ Ï نقل نظاã تربیوæ ì ناتو æ جامعۀ æÑÇپائی بوجوÏÑæÂ Ïند کامالð ک
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ÑÏ ÇÑ نظر ندÇشتند æ به  Ç æخالقی Ï æینی مرÇ ãÏفغانستاä  تعلیمی شرÇیط محیطی
همین منظوÇ Ñکثر پالنهاì تربیوæ ìتعلیمی نتائج خوæ È مثمر ندÇشت æ مالحظه می 

ا تربیه شوÏ که تربیه نسبت به گذشته ÇنحطاØ بیشتر کرÂ æ åÏنچه قبل Ç ÒÇشغاÇ áمریک
 áستعماÇ æ ìÒبچه با æ جنسی ¡ قتل Òæمثال تجا Ïتربیه شناخته نمیشو ÒæمرÇ Ïبو
 åÏ شی به مقایسه به چندæبه سبب تن فر ÒیدÇ  Öمر ÑنتشاÇ æ áلکحوÇ æ åÑمخد ÏÇمو
 ÑÏ ìتربیو Êمه کند مشکالÇÏÇ áÇبه همین منو ÚضاæÇ گرÇæ ستÇ åگذشته  بیشتر شد

Ïبیشتر می شو äفغانستاÇ . 

شرÍ به Çین معنی  Ç  ÑÇسالمیمعاصر اã محمد ÇلغزÇلی مهمترین مشکالÊ جوÇمع Çم
 تبدیلÏنیا ÇÑ به جحیم  ¡ حق قدäÇ تربیه سالم æ سلیم ¡ áÇæÐ æ می Ïهد æ می نویسد: ف

بین بشر ÇÑ متضر کرÇ . ÏلغزÇلی Ç ÔæÑ æ åÇÑصالÍ جامعه Çسالمی ÑÏ ÇÑ تربیه ÇæÑ æبط 
میدÇند æ می گوید تقویت ÇÑبطه با خدæÇند æ خشوÚ  سلیم æ باÒ گشت به حقیقت Ïین

 Óتر æ ìتقو ÓساÇ نسانها باÇ بطه باÇÑ æ äÏÑÇگز Òتصحیح نما æ ندæÇخد äستاÏ بین
خدæÇند Â æماÇÏ åÏشتن به لقاÇ ÈÑ Áلعالمین åÇÑ حل Çست. ÇلغزÇلی ÇÏÇمه میدهد æ می 

æسعت ÇÏ  ÑÏشتن رÇ äÂست که باساÓ فقه با نظی گوید: مهم ÑÏ تربیه صحیح Çسالم
تماÇ ãموÒæ  Ñندگی Ïنیا Ò æندå جاناä باشد æ همچناÇÏ äنش به ÇموÒ Ñمین Â æسمانها 

 325برäÂ تأثیر گذÑÇ هستیم .ما که باالì ما تأثیرÇ æ ÏÑÇÏموìÑ که 

 مفهوم اصطالح عصر: 
م عصر بوäÏ یا ÑÏ عصر Òندگی نموäÏ معانی æ مفاهیم خاÇ ÇÑ ÕفاåÏ میکند. ه

ÑÏ  .معنی äÂ لغو æ یا نفی Çصالت نیست æ با عصر Òندگی کرäÏ بوäÏ همچناÑÏ äعصر 
äÏندگی کرÒ صالت  عصرÇ حفظ äæبد æسالمیÇ ساحۀ  هویت ÑÏ ÇÑ سالمیÇ جامعه

به مخاطرå می ÇندÑÏ .ÏÒÇ ساحۀ فکر Çسالمی æ بین متفکرین معاصر ÑÏ  تربیه æ تعلیم
 æÏ åÏÇÏ ÎÑ سالمیÇ معÇجو ÑÏ که ÊÇتغییر æ عصر áقبو Ïسه موجوÑمد æÏ یا æ نظریه

 Çست :

                                                      
325  Êلعقل ¡ صفحاÇ æ ÚنالشرÇفی میز ìلفکرÇ ثناÇلی ¡ ترÇلغزÇ 91-90. محمد. 
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 ÒÇ سهÑین مدÇ : سۀ قدیمÑمد  ÜÜ áæÇ گذشته ËÇمیر æ فرهنگ قدیم äگا  æ تغییر äæبد
حمایت میکند . علماÇ ìالÒهر ÇÑÇÏ æلعلوæ ã قضاÁ شرعی ÑÏ مصر æ کشوÑ هاì تجدید

 . Çسالمی ÒÇ پیرÇ äÇæین مدÑسه بوÏند

 ãæÏ ÜÜ پو æ ÓÑÇمد äغاÑسه تجدید: فاÑمد æ جیÑخا ìها Ñکشو ìها äهنتو
مسلمانانیکه Ç ÒÇین مدæ ÓÑÇ پوهنتونها ÇÏ ÑÏخل کشوÑ هاÇ ìسالمی فاÛÑ شدÇ åند 

 هسته æÇلیه مدÑسه تجدید æ معاصر ÇÑ می ساÒند.

Ç Ïطی موجوÇفرÇ æ Ïمتشد ÏÇفرÇ سهÑمد æÏ æ فکر æÏ ینÇ بین ÑÏند æ سه تجدیدÑمد .
ÇسالÑÏ ÇÑ ã تربیه æ تعلیم بصوÊÑ عموæ ã عصرì بوäÏ کوشش ÏÑÇÏ تا æ áæÑ نقش 

ÑÏ نظر Çین گرåæ عصرì بوäÏ یعنی  .æ áæÑ نقش فرهنگ æ ثقافت Çسالمی ÇÑ لغو نماید
ÒÇ طرÏ Ýیگر به عباÏ ÊÑیگر نفی Çصالت .  æ قطع ÇÑبطه با گذشته نفی Âنچه قدیم Çست

تجدید  ÑسهÒÇ نظر Ï æیدگاÇ åین مد بوÇÑ äÏ نفی کندì مدÑسه قدیم کوشش ÏÑÇÏ عصر
طرÒ تفکر هر æÏ مدÑسه Ï æیدگاå متأسفانه  . Çست æ عصرì بوäÏ منافی Çصالت 

 ÑÏ تناقض Çست .می  خوÇهدÂنچه Çسالã پیرäÇæ هر æÏ مدÑسه با 

ÇæÇ ÑÏئل قرä بیستم عالمه شهید حسن ÇلبناÁ توÇنست بین نظریه قدیم æ معاصر توÇفق 
ین که علماì جلیل ÇلقدÑ قرä بیست ÇÑ æ بمیاæ ÏÑæÂ ä شاگرäÇÏ مدÑسۀ ÇخوÇ äÇلمسلم

موفق شدند تا بین عصرجدید æتغییرæ  æ äÂ ÊÇ یکم جهاÇ äسالÇÑ ã می ساÒند بیست
 æ صالتفرهنگ قدیمÇ äÂ   نظریه جدید æ ندÑæÂ äبمیا ÇÑ فقÇسط  به توæ ãسالÇ ãبنا ÇÑ

äندمعرفی  جهانیاÏکر. 

ìæلقرضاÇ یوسف ÑکتوÏ äÇخوÇ سۀÑمد äÇÏشاگر ÒÇ ع ¡یکی ÊÇÑباین عبا ÇÑ صر
Ç ستکهÇ ینÇ عصر ÒÇ مقصد æ ÏÇمانتعریف میکند: مرÒ æ عصر ÑÏ äست ینساÇ که 

ÓحساÇ ÇنرÂ ËÏÇحو æ شکست ها æ ها ìÒæشته باشد¡ پیرÇÏ ندگیÒ لمس æ  با æ کند
عصر گذشته همرÑÏ  åÇفکر می کنندÒندگی نماید نه  Çنسانها Òندå ها حرکت  æ قسمیکه

æ  مباæ ÆÏ مفاهیم Ç æخالÑ æ Þسم ÇæÑ æجهاì که ÔæÑ ÒÇ تصوæ ÊÇÑ عقائد æ با 
ìشهاÒÑÇ  æ ستÇ عصرممکن گذشته  ìÇبر ÏخوÔ  ممکن æ Ïست مفید بوÇ  عصر ìÇبر

ÇنساÇ æ  äصل هم عصر بوÇ äÏین Çستکه حاضر مفید نباشد Òندگی ÇÏشته باشد. جوهر 
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 åندÒ هابا  åندÒ نسانهاÇ یعنی  äگاÏندگی کند نه با مرÒ æقعیت حاضر بهÇæ ÏÒÇندÇ نظر 
  326گذشته . هاì نه با Çæقعیت

 ìعصر ÒÇ صحیح æ قیقÏ فهم عصر ¡ معرفت ÑÏ ست مهمترین چیزÇ ندگیÒ  äÂ ÑÏ که
ÑÇÏیم ÒیرÇ جهل æ ناÇÏنی ÒÇ عصر æ معرفت غیر صحیح æ غیر حقیقی äÂ ÒÇ عوÇقب 

ÇإلسالÇ .ÏÑÇÏ  » æ ãستاÏ طاÇ ÞÑلبشرÑÏ ì تبصرìÇ å خوÑÏ Ï موضوÇÑÚ بسیاæ Ñخیم 
 کهÑÏ جهل æ ناÇÏنی ما Ç ÒÇسالã نیست بلمسلماناä می نویسد: مشکالÊ ما » Çلعصر

  327. که Ò äÂ ÑÏندگی ÑÇÏیم Çست ìبه عصرنسبت ما  æ ناÇÏنی مشکالÊ ما ÒÇ جهل

æ تقلید  æ عصر حاضر ÇÑ نمی پذیرندقرäÂ کریم Â ÒÇنانیکه تنها به گذشته توجه ÑÇÏند 
ÏÇجدÇ æ äÇÑپد Çند شانرÏباطل بو ÑÏ به  می کنندکهÏهیت یاÇمی گوید:  کر æ » äلو کاæÃ

 äæال یهتد æ ðشیئا äهم ال یعقلوÄباÂ ) «:ÉلبقرÇ170 ( نمی ÇÑ ìچیز äشا äÇÑحالیکه پد ÑÏ.
æÃ لو کاÂ äباÄهم ال « æ فهمیدند æ نه ÇÑ åÇÑست ( به سوÇ ìیماæ ä هدÇیت ) یافته بوÏند. 

 äæال یهتد æ ðشیئا äیعلمو « ):ÉلمائدÇ104 (.  æ نستندÇÏ نمی ìنها چیزÂ äÇÑگر پدÇ یاÂ
 هدÇیت نمی یافتند( باÒهم فرÒندäÇ شاä کوÑ کوÇÑنه Â ÒÇنها پیرìæ می کنند¿).

 ìÇبر æ ستÇ شتی هاÒ æ یعنی شامل خوبی ها ÊیجابیاÇ æ Êعصر حاضر شامل سلبیا
م بدÇنیم ÒÇ æ ما الÇ ãÒست تا خوبی ها Ò æشتی هاì عصرì که Ò äÂ ÑÏندگی ÑÇÏی

ÇیجابیاÇ äÂ ÊستفاÒÇ æ åÏ سلبیاìÑæÏ äÂ Ê نمائیم . مهمترین نقاØ مثبت æ خوÈ عصر 
: ÒÇ ستÇ ÊÑحاضر عبا 

 عصر علم æ تکنالوجی . .1

2. . äنساÇ Þحقو æ ìÏÇÒÂ عصر 

 عصر سرعت æ تغییر . .3

4. Ñظهو æ ìÑعصرهمکا  Êمؤسسا æ ìنجمن هاÇ . گÑبز 

5.  ãعد æ ìÑÇگذ äپال æ ìÒبه نفس .عصر برنامه سا ÏعتماÇ æ بی نظمی áقبو 

6.  ãعد æ åیندÂ گشت به گذشته.عصر تفکر بهÒبا ãعد æ حاضر ÑÏ توقف 

 سلبیاÊ عصر حاضر:

                                                      
326  Õ ¡ ÉلمعاصرÇ æ ألصالةÇ إلسالمیة بینÇ لعربیةÇ لثقافةÇ ¡ ìæلقرضاÇ یوسف ÑلدکتوÇ .77. 
327  ¡ ìلبشرÇ ÞÑکتب طا .  book.com/pdf-www.noor   æ   https://ar.wikipedia.org   æ

 pdf.com-www.kutub /لمصریةÇ طیةÇلدیموقرÇ فی ÊساÑÏ 

http://www.noor-book.com/pdf
https://ar.wikipedia.org/
http://www.kutub-pdf.com/
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 .نها به نفع خوÏ فکر کرäÏ تæ  عصر غلبه ماÏیاæ Ê نفع برÇÏشتن .1
2. Çشهو ÚشباÇ عصر.Ê 

 صد.اæ Ý مقÇهدÇعصر æسائل Ç æفزÑÇ نه عصر  .3

 Ç Êجتماعی æ جدÇئی بین ÇفرÏÇالعصر پریشانی Ç æمرÇæÑ ÖÇنی æ مشک .4
 328جامعه..

 

عصرì که Ò äÂ ÑÏندگی Ç ÑÏ  ÏÑÇÏنساÇ äقتضا می کند تا æظیفه تربیوÑÏ ì عصرحاضر
ßÑÏ کند æ ÒÇ æسائل مفید Ç äÂستفاÒÇ æ åÏ عناصر Òشت æ خرÂ ìÑæÏ äÂ ÈÇنرÇ صحیح 

 ÈجتناÇ æ به ÇÑ ست که نسل معاصرÇ ìتربیو Êمؤسسا æ åÏÇظیفۀ خانوæ ینÇ æ نماید
گذشته ÑÇتباæ Ø برÂ ìÇیندå تربیه نماید ÒÇ æ سلبیاÊ که ÑÏ عصوÑ ما قبل بوÏ جامعه 

Òمانی به موفقیت میرسد که Çæلدین æ معلمین باساæ Ó کاÂ ÇÑ Ñگاå ساÇ æ ÏÒین عمل 
ÇÑ مطالعه Ç æهدÂ ÝÇنرßÑÏ Ç  ر ÇسالمیÔæÑ فکر معاص تربیه æ فکر معاصر Çسالمی

 329.نمایند

 Ñپد ìÇبر ÊÏمهمترین سعا Êمشکال æ ستÇ ÏالæÇ شتنÇÏ ÑÏما æ نعÇمو æ که  ÑÏ
سالهاì گذشته ÑÏ مسائل æالÊÏ بوÏ تا ÇندÒÇۀ ÒیاÏ حل شدæ å قسمیکه ÑÏ فصل 

ÔæÑ æ  س معاصر مشکل æالÇÑ ÊÏ معالجه نموÏنیاشد طب æ علم س ÇشاåÑگذشته 
Ñسانید æ همچناÊ  ä باثبه Çد ÇÑ برäÏÑæÂ ìÇ طفل تجربه æ عمالð نتیجۀ مثبت ÂنرÇ جدی

مطالعه برæÇ äÏÑæÂ ìÇالÑÏ Ï موÇ ÏÑستفاÒÇ åÏ علم جدید ÇÑ  نظریه علماì معاصر
حمل بوجوÏ  لنس برìÇ عالÌ مشکیاکه طریقه هاÒ ìیاìÏ که علم س ثابت شد æ نموÏیم 

به عباÏ ÊÑیگر عقیم بوäÏ تا ÇندÒÇۀ ÒیاÏ یست ÏÑæÂ با فکر معاصر Çسالمی مخالف ن
 .عالÌ شد æ با ÇستفاÒÇ åÏ علوã معاصر عدۀ می توÇنند طفل ÇÏشته باشند

æ مؤسساÊ  علمین æ ÔæÑ طریقه هاì جدید Çæ ÒÇ ÇÑلدین æ مضر تربیه ÑÏ عصر حا
 ìهد می تربیوÇتربیه خو ÑÏ جدید ÔæÑ ÒÇ ìتربیو Êمؤسسا æ ÑموÇ ÁلیاæÇ گرÇ æ

. ÑÏ عصر حاضر åÏ نکنند بدäæ شک ÒحماÊ شاä بی نتیجه خوÇهد بوÇÏستفا

                                                      
328  Êهمانا مرجع ¡ صفحا ¡ ìæلقرضاÇ یوسف ÑلدکتوÇ .87-88. 
. برìÇ معلوماÊ بیشتر مرÇجعه فرماید به : فضل غنی مجدÔæÑ ¡ ìÏ فکر معاصر Çسالمی ¡ جلد  329

 äمریکا جوÇ طبع áæÇ29  /2016. 
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 æ áطفاÇ مسئولیت تربیهÏÇخانوæ ìÏیط  گینسل جدید مسئولیت فرÇشر æ نیست
ì æ جدید مسئولیت تربیوÇÑ ì مسئولیت مشترß بین مؤسساÊ تعلیمی æ تربیو

ÒÇ  انبæ هر یک Ç ÒÇین مؤسساÊ یک ج ساÇÏÒنجمن ها æ مساجد æ خانوåÏÇ می 
Ôæباید بد ÇÑ ìنب تربیوÇبا یکدیگر  جو æ شتهÇÏ تربیه ÑموÇ ÑÏ بطه مستحکمÇÑ æ

ßمشتر ìÑهمکا  ÏیجاÇنمایند. 

 Êصفحا ÑÏ گذشته تربیه قسمیکه ÊیاÑæضر ÒÇ ÊÑæسالمی ضرÇ Ñمنظو ÒÇ کر یافتÐ
 Êمؤسسا æ معلمین æ لدینÇæ ìمسئولیت ها ÒÇ مسئولیت æ جایبæ ÒÇ جبÇæ æ ینÏ

. ممکن نیست طفل بصفت Çنساä خوæ È صالح Çست  æ نظاã سیاسی عهتربیوæ ì جام
. Çسالã تربیه æ تعلیم æÑحانی æ جسمانی  æ سالمبزÑگ شوÏ مگر به ÇساÓ تربیه صحیح 

æ نفسانی æ عاطفی طفل ÇÑ مسئولیت بزÑگ برìÇ خانوåÏÇ می ÇÏند Çæ æلدین ÒÇ تربیه 
 . محاسبه می شوندæÇالÏ شاÑÏ ä قیامت 

موÇجه به چالش  ÇÑ تربیه ÇÑ مشکل ساخت æ مسلماناä با مشکالÊ که ÏÑÇÏ عصر حاضر
خاÑجی æ تکنالوجی جدید تأثیر مثبت æ  تهاجم  æ  محیط غییرÊÇ . تنموÏهاì بزÑگ 

 áطفاÇ فکر ìمنفی باال ÏÑÇæمی کند  äماماÇ æ معلمین æ لدینÇæ یط کهÇشر ÑÏ ðخصوصا
 Çæلدین  Ç æکثرðÇ ندÇشته باشندجی جدیدتکنابو ÇستفاÇÑ ÑÏÒÇ åÏ مساجد تجربه کافی 

Ñسائل جدید چطوæ ÒÇ äشا áطفاÇ نند کهÇÏ نمی  Úچه نو æ  ðعموما æمی کنند åÏستفاÇ
ÇنقالÈ تکنالوجی  Çطفاæ á نو جوÇناæ ÒÇ äسائل جدید ÇستفاåÏ سوÁ می کنند.

بزÑگترین چالش ÑÏ عصر حاضر برìÇ جامعه Çسالمی Çست Ç æنقالÈ تکنالوجی Òمانی 
Çæ äæمعرفت بد æ Êمعلوما áنتقاÇ .ندÏنبو äÂ ÒÇ åÏستفاÇ åÏماÂ äقع شد که مسلمانا

تربیه ÇطفاÇ áست  ÑÏ ساحهچالش Ïیگر برÇæ ìÇلدین æ معلمین  æ بسرعت برÞسرحد
کافی æ خصوصاð که Çکثر معلمین æÇ æلیاÇ ÁموÑ نظر به مشکالÒ Êباæ ä عدã  معرفت 

 شکالÊ م . نمی باشندæ توجیه Çطفاá علمی به تکنالوجی جدیدقاÑÏ به مرÇقبت 
ÏقتصاÇìفلسف æ جتماعی ¡ فکرÇ ¡ فرهنگی ÊÇتغییر ¡Ï سی ¡ۀÇیموکر  äنساÇ Þحقو

 æ  مشکل ÇÑ هستندکه تربیه ìهمه چالش ها äسکا Ïعد ÏیاÏÒÇÏÒمی سا. 

 .ÏÒموÂ می ÑÏما ÒÇ ÇÑ لیهæÇ ìسهاÑÏ æ تربیه åÏÇخانو äماÇÏ ÑÏ مرحلۀ طفولیت ¡ طفل ÑÏ
طفل با عقیدìÇ å سالم æ عباÑÏ ÊÇÏ منزلی که ÇساساæÇ Êلیه Çسالã موجوÏ باشد 

. Ïعالی تربیه می شو ÞخالÇ æ Èمعامله خو æ ما صحیحÇ  ãنظا ÒÇ جامعه غیر ãگر نظاÇ
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 æÏ جه بهÇینی باشدفرهنگ می خانه باشد طفل موÏ خالقی ¡ فرهنگÇ æ فرهنگ æ  áمنز
 æ Ïæمیر ÝÇنحرÇ Ýجامعه طفل بطر Ñثر فشاÇ ÑÏ æ جامعه ÑÏ خالقیÇ æ ینیÏ ÝÇنحرÇ

حفظ کند. فشاÑ جامعه معاصر  ÂنرÇ طفولیت ÑÏ خانه Ïیدå که ÑÏ مرحلۀ نمی توÇند تربیه
 ìÇگ برÑچالش بز æ  ستÇ مؤثر æ ìقو åÏلعاÇ Þتربیه کنندفو äمیباشدگا .  

تجربه هاì خانوåÏÇ ها ÇÏ ÑÏخل Çفغانستاæ ä خاäÂ ÌÑ خصوصاÑÏ ð کشوÑ هاì غربی 
 äشا áطفاÇ تربیۀ ÑÏ ÇÑ ÏیاÒ ÊحماÒ لدینÇæ میدهد که äمریکا نشاÇ ÑÏ . ندÇ åکشید

 áطفاÇ خالقیÇ æ یمانیÇ æ ینیÏ تربیه ìÇبر Çشانر ÏیاÒ قتæ لدینÇæ شاهد هستیم که
 æ ندÏکر ìسپر äشا ÔæÑ æ  کریم äÂتعلیم قر ìÇسالمی برÇ کزÇمر æ به مساجد ÇÑ áطفاÇ

Çسالمی ÇÏخل کرÏند Ç æطفاÇÑ á  برÁÇÏÇ ìÇ نماæ Ò کنفرÇنس هاì علمی با خوÏ برÏند 
Çما یک عدå بعد ÒÇ سن طفولیت Ñ æسیدä به مرحلۀ کالج با تماÒ ãحماÇæ Êلدین 

تقیم برگشتند æ یک تعدÏÇ منحرÝ شدند æ یک گرåæ بعد ÒÇ یک مرحله به صرØÇ مس
 ãسیدÑ باین نتیجه æ ãÏکر ÑÇتکر ÇÑ همین تجربه ðهی باقی ماندند. من شخصاÇگمر ÑÏ

 æ جامعهæ محیط  می باشندکه تنها خانوÑÏ åÏÇ عصر حاضر قاÑÏ به تربیه Çطفاá شاä ن
ÑÏ پهلوì محیط غیر سالم ÑÏ عصر حاضر خانوÇ  .ÏÑÇÏ åÏÇطفاá باالì تربیهقوÇ ìثر 

 ìها äتربیه ممسلما æ ساحۀ تعلیم ÑÏ ÏیاÒ ìچالش ها æ بلم هاæجه به پرÇهستند نیز و. 
 هستندمهمترین چالش که Çæلدین æ مؤسساÊ تربیوì برìÇ تربیه Çطفاá به äÂ موÇجه 

Ç ÊÑندعبا: ÒÇ 

تربیوÑÏ  ì جامعه Çست ¡ áæÇ  یا مدÑسۀÜÜ áæÇ  عدÇ ãستقرÑÇ خانوåÏÇ : خانوåÏÇ مؤسسۀ 
. خانوÇ ÒÇ åÏÇصل æ فرÚ تکوین Çگر خانوåÏÇ نمی بوÏ جامعه Ç æمت تشکل نمی یافت 

ÏالæÇ تربیه ÑÏ ÇÑ نقش مهم åÏÇخانو . äÇپسر æ äÇخترÏ Úفر æ لدینÇæ صلÇ : می یابد  ÏÑÇÏ
åنیدÇÏجب گرÇæ åÏÇخانو ìباال ÇÑ ÏالæÇ تربیه ãسالÇ æ ستÇ. 

که ÇنجاÏ ãهد بصوÊÑ خوæ È مناسب Òمانی می توÇند ÇÑربیه خانوæ åÏÇظیفه مهم ت
 ÔæÑ ÑÏما æ Ñپد æ باشد Ïشوهر موجو æ äÒ محبت بین æ ìÑعلم  همکا æ ÇÑ تربیه

ت تربیه نیسÇست æ ممکن Çæلدین مسئولیت مشترÇ  ßطفاáبدÇنند . مسئولیت تربیه 
ر . æجوÏ ماÑÏ سالم تحقق یابد مگر ÑÏ همکاìÑ مشترÇÑ æ ßبطه خوÈ بین æ äÒ شوه
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تقسیم æظائف بین æ äÒ شوهر æ همچناÑÏ  ä منزá برìÇ تربیه Çطفاá بسیاÑ مهم Çست 
.ÏÒسانتر می ساÂ ÇÑ ظیفه تربیهæ330   

ÇÑبطه محکم بین ÇفرÏÇ خانوÇÑ åÏÇ برìÇ تربیه » گاÇæ ìÑندæ« ژÑæنالیست Çمریکی 
 د:æ ã غرÈ می گویÇطفاá مهم می ÇÏند ÑÏ æ مقاÑنه بین نظاã خانوÑÏ åÏÇ جهاÇ äسال

ÏÇخانو ÏÇفرÇ بطه بینÇÑۀ   äبمسلما  äشا áطفاÇ ÒÇ لدینÇæ عایتÑ حسن æنه با  اÑمقا
ãسالÇ äجها ÑÏ لدینÇæ عایتÑ æ بطهÇÑ æ ÏÑÇÏ Êæتفا Èغر äجها Èبیشتر  نسبت به غر

که ÇÑبطه  یافتممدÇ Êقامتم با مسلماناÑÏ  ä جریاÒ äندگی æ کهÇ æضافه میکندÇ.  Çست
åÏÇخانو ÏÇفرÇ بین ìÇ . ستÇ ÑÇستوÇ æ متین Ñبسیا ä331مسلما 

Ïشو ÌÑخا Ñکا ìÇبر áمنز ÒÇ äÒ معاصر سبب شدتا ìÏقتصاÇ Êلدین  مشکالÇæ æ
 Ñهد طفل  شدندمجبوÏ می äتجربه نشا æ کستانها شامل نمایندÏکو ÑÏ ÇÑ äشا áطفاÇ

 áمنز ÒÇ ÌÑخا ÑÏ نسبت به طفلی که Ïلدین تربیه می شوÇæ عایتÑ تحت æ áمنز ÑÏ که
 Êæتفا Ïتربیه می شوÏÑÇÏ. 

عدã همکاæ ìÑ توÇفق فکرì بین æ äÒ شوهر تأثیر منفی ÔæÑ ÑÏ ÇÑ تربیوì طفل می 
. عدã همکاìÑ بین Ê خانوÏÇگی سبب ÇنحرÝÇ طفل می گرÏÏ گذÏÑÇ¡ طالæ Þ مشکال

æ ìتربیو Êمؤسسا æ خانه æ  مکتب æ تا طفل مساجد Ïتی سبب می شوÑسپو ìکلپ ها
ÑÏ کشوÑهاÇ ìسالمی  æ مسجد تربیه سالم نشوæ Ï متأسفانه ÇÑبطه بین منزæ á مکتب

Ïکوشش شو æ ستÇ ضعیف Ñبسیا äفغانستاÇ بطه بین مکتب  تا مانندÇÑ خانه æ  æ
 ÇیجاÏ شوÏ.مسجد

 Ñمرحلۀ طفولیت تصو ÑÏ áطفاÇندÑÇÏ  هر چه æ هستند ãÏبا فهم ترین مر äلدین شاÇæ که
 ìÇبر ( لحسنةÇ ÉæلقدÇ ) Èلدین نمونۀ خوÇæ باید Çست .  لذÇ ستÇÑ می کنند æ می گویند
 äشا áطفاÇ ìÇبر Èنمونۀ خو äÇÑÏما æ äÇÑپد ÒÇ عصر حاضر عدۀ ÑÏ .طفل باشند

ÛæÑÏ می گویند æ  هر æÏیا æ تند Ç æطفاÑÏ á مرÒ Ñæماä می ÇÏنند که پدæ Ñیا ماÑÏ نیس
 ãعد ÑÏ æ ندÑÇÏ ÞخالÇ æ ÔæÑ Úیک نو äمهمانا æ ÈÑقاÇ Ñحضو ÑÏ æغیبت می کنند

                                                      
330 Êتحدیا æ لمسلمةÇ ÉألسرÇ ¡ ìæلحفناÇ حسن محمد ÑلدکتوÇ .  Êلعصر ¡ صفحاÇ116-117   /

altirah.ar/author/503  and www.albayan,ae 
. ÏکتوåÑ عائشة عبدÇلرحمن Çلجاللی ¡ ÇلمؤثرÇ ÊÇلسلبیة فی تربیه Çلطفل Çلمسلم æ طرÞ عالجها ¡  331

 Õ292  /https//:ar.wikipedia.org/wiki/  / لرحمنÇعائشه عبد 
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æÑ æÏ یگرÏ ÊÑبه عبا æ یگرÏ ÞخالÇ äشا Ñحضوì  طفل ÝÇنحرÇ سبب ÔæÑ ینÇ .ندÇ
خانه نیست ÇÑÏ ã  æگر کسی پرسید بگو پدÑمی شوÏ. مثالð پدÑ برìÇ طفلش می گوید 

ÔæÑ ینÇ åشد äæیا بیر æ ستÇ ÈÇخو ãÑÏمی گوید بگو ما ÑÏخالقی یا ماÇ طفل  غیر ÇÑ
 æ Êحرکا æ Ñلدین باید متوجه گفتاÇæ .Ïغگو تربیه می شوÑÏ æ ÏÒموÂ لدین میÇæ ÒÇ

فاÇ ÇÑ áط ۀبهتر Çست Çæلدین قبل ÇÏ ÒÇشتن طفل کوÑسهاì تربی Çفعاá شاä باشند. 
 .ÏÒسا åÏماÂ لدینÇæ ìÇبر ÇÑ ìتربیو ìسهاÑلت کوæÏ æ بگیرند ÔÒموÂ فرهنگ تربیه

æÇالÇæ Ïلدین ÑÏ ÇÑ مسائل تربیوì کمک می کند æ همچناä مرÇکز مشوÑتی باید 
Êمشکال æ ìتربیو Êفع مشکالÑ ìÇلدین برÇæ تا Ïند  تأسیس شوÑÇÏ äشا áطفاÇ که با

   332با متخصصین مشوåÑ کنند.

نظاã مکاتب æ مدÑÏ ÓÑÇ کشوÑ هاÇ  ìسالمی قابل تجدید ÜÜ ãæÏ æ مکتب æ مدÑسه : 
نو Ç ìÑæÂست. برنامه هاì تعلیمی خصوصاð مسائل Çسالمی Ç æخالقیاÊ ناقص æ نا 
مکمل میباشد. برنامه ها æ مناهج تعلیمی قسمی نیست که شاگرÇÑ Ï تشویق به تربیه 

 Ç æخالÇ Þسالمی کند. 

æ ÒÇ گرفته شدå  تربیوÇ ìکثر کشوÑ هاÇ ìسالمی ÇقتباÓ یافته ه هاì یا برنامهج امن
 Èست منهج غرÇ ÏÇمو ðنیست خصوصا Ïفسا æ شتÒ ÔÇ همه Èتعلیمی غر ìبرنامه ها .

 ðعموما æ ÏÑÇند Ïجوæ Èتعلیمی غر ÔæÑ ÑÏ خالقیÇ Êما موضوعاÇ ìتجربو æ علمی
åÏÇ هاì غربی که میخوÇهند æ خانوÏین  Ç æخالÒÇ Þ برنامه هاì تعلیمی جدÇ میباشد

Ç.  ÑÏطفاá شاä تربیه ìÇ سالم شوÏ عموماð مکاتب کلیسا ها Ç ÇÑنتخاÈ می نمایند
معلمین مضامین Ïینی Ç æخالقی æ حتی معلمین تربیه  معاÝÑ کشوÑ هاÇ ìسالمی

ÑÇÏندæ عموماÒÇ ð طبقۀ فقیر جامعه می  بدنی مقاã پائین تر ÇÑ نسبت به معلمین ساینس
فقر ÇقتصاÒ ìÏندگی ÑÇÏند. عدۀ معلمین  Òیر Çماماä مساجد Çندکه Âنهاۀ ÒÇ باشندæ عد

نۀ خوÈ نیستند عدۀ Ïیگر نمو æنمونۀ خوÒÇ È مضمونی که تدÑیس می کنند میباشند 
مکتب æ مدÇ ÑÏ ÓÑکثر کشوÑ هاÇ ìسالمی نوÇقص Òیاæ ÏÑÇÏ Ï الæ ãÒ ضرÇ ìÑæست 

الÍ شوÒ ÏیرÇ مکتب æ مدÑسه نوÇقص که ÑÏ معاÝÑ کشوÑ هاÇ ìسالمی Çست Çصتا 
 .ÏÒمی سا ÇÑ áطفاÇ ìفکر ÔæÑ æ علمی æ خالقیÇ تربیه Ñخانه محو ÒÇ بعد 
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 ÇÑ گÑملی نقش بز ìعماÒ æ äÇÑÇسیاستمد æ علما  : ãسالÇ ìتربیو ÔæÑ ÑÏ تربیه معلم
æ با ÒحماÒ ÊیاÏ کشوÑ هاì شانرÇ به مجد æ ترقی ÑسانیدÑÏ å تاÑیخ یک کشوÑÇÏ Ñند 

جامعۀ شرقی فرÇموÔ کرåÏ که نقش ÑÏ ÇÑ áæÇ áæÑ æ ساحۀ تربیوÇ æ ìنساÇ äند ¡ Çما 
.ÏÑÇÏ معلم ìÒسا 

جامعه æ ÏÑÇÏ متعلم ÒÇ طریق  ÑÏمعلم نقش مهم ÑÏ ÇÑ بناÁ مدنیت ÔæÑ æ åÇÑ ÒÇ تعلیم 
معلم æ مکتب æ معاÝÑ مباÇ ìÏخالæ Þ نظریاÊ تربیوÇÑ ì می ÂموÏÒ . معلم مخزä علم 

ÒÇ Ïست که شاگرÇ  äÂ  ÑÏ ìتربیو æ گ فقهیÑبز ËÇمعلم میر äهمچنا æ Ïمی گیر åبهر
 ãسالÇ ثقافت æ میباشدفرهنگ .  æ Ïموفقیت علمی شاگر ÑÏ ساسیÇ معلم عامل

مهمترین عنصر ÑÏ جامعه Çست æ تعلیم æ تربیه Òمانی مفید æ مثمر می باشدکه معلم 
 ìÇÑÇÏ سالمیÇ فکر ÑÏ باشد. معلم ÞÏصا æ صالح Ïفر æ نشÇÏ یل میباشد:باÐ Êصفا 

 معلم باید صاÇæ ÁÇÏÇ ÑÏ ÞÏجباÔÇ Ê باشد. .1

 معلم مشکالÊ مرÇÑ ãÏ حمل کند.  .2

 معلم نمونه æ قدåæ حسنه برìÇ شاگرÏباشد. .3

معلم باید Âنچه Âموخته Ð æخیرå کرåÏ برìÇ شاگرÏبدهد Ç æنتظاÑ ثناæ Á صفت  .4
 ÇÑ ندÇشته باشد.

ÑÏ عصرì که Òندگی ÑÇÏیم ÒÇ هر مشکالÊ که معلم ÑÏ عصر حاضر به äÂ موÇجه Çست : 
طرÝ به مشکالæÑ Êبرæ میباشیم  Ò ÑÏ æندگی هر ÒæÑ مسائل جدید بوجوÏ می Âیدکه 

æ همچناÑÏ ä ساحۀ ÏÑÇÏضرÊÑæ به تعلیم æ تجدید æتجربه æ معلوماæ Ê فکر جدید
که ÒÇ معلم می خوÇهد هر  Âیدل æ میتوÏ هاì جدید ìæÑ کاÑ می ئتعلیم æ تربیه æسا

 Ïخو áسا ÏÑÇÏ Ïکه شاگر ÊÑæضر æ نماید ßÑÏ ÇÑ معاصر Êمشکال æ تجدید کند ÇÑ
Ïشنا شوÂ äÂ به. 

Çمعاصر ãعلو æ سائل جدیدæسهاÑهد تا شامل کوÇمعلم می خو Ò Ïشو  ìتجربه ها æ
معاصر ÇÑ بیآموÏÒ . برìÇ تربیه معلم ÊÑÇÒæ معاÝÑ باید ÑÏ هر ساá یک ÑæÏۀ تعلیمی 
ÇÏشته باشدتا معلمین ÔæÑ جدید تعلیم æ تربیه ÇÑ بیآموÒند æ با æسائل جدید Âشنا 

مدنیت ÇسالÇÑ ã با مدنیت عصر بتوÇندشوند. معلم باید قدÊÑ علمی ÇÏشته باشد تا 
ÒÇ مدنیت عصر مفید Çست برìÇ شاگرäÇÏ  تدÑیس  Â æنچه مضر  یکجا ساÂ æ ÏÒنچه

Ïست شاگرÇäÇ ÇÑ äÂ ÒÇ باÏÒخبر سا ÇÑ Ïند فکر شاگرÇعصر حاضر معلم نمی تو ÑÏ .
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Ïبگیر åیدÏبه  نا Ñمجبو ÇÑ æÇ æ áقبو æ طاعتÇ Ïخو ìفکر ÔæÑÏÒمعلم باید  . سا
معلم  ÇÏÇÒنه فکر کند .گرÏ حق بدهد تا ÂنظریاÇ æ ÊفکاÑ شاگرÇÑ Ï بشنوæ Ï برìÇ شا

 æ کند ÔموÇفر Ïمکاتب بو ÑÏ سابق ÑÏ که ÇÑ سیÑÏ ÏÇحفظ مو ÔæÑ کوشش کند تا
ÑÏ مسائل علمی نظر مستقل ÇÏشته باشد ÑÏ æ صنف با معلم  تا شاگرÇ ÇÑ ÏجاåÒ بدهد

 ÇÑ غلط æ ست تا صحیحÇ ظیفۀ معلمæ نهایت ÑÏ æ مناقشه نماید  äÇÏشاگر æÍشر 
وصاÒ ðمانیکه ما شاگرÏ بوÏیم Çطفاæ á نو جوÇناä سؤÇالÏ Êینی ÑÏ گذشته خصنماید. 

 æ به کفر ðÇÑفو ÇÑ Ïمعلم شاگر æ نستندÇنمی تو åپرسید Ïمی کر Ñخطو äهن شاÐ ÑÏ که
گمرÇهی متهم æ خاموÔ می ساخت Çین ÑÏ ÔæÑ عصر حاضر غیر قابل قبوÇ áست . 

Ïشو åÏÇÏ باید حق äÇÏشاگر ìÇگر چه برÇ ÇÑ äشا ÊالÇسالمی نیز  تا سؤÇ åمخالف عقید
 ÊالÇسؤ ÏÑمو ÑÏ ÇÑ ۀ مناقشهÒÇæÑÏ ìÑفو ÈÇجو Öعو ÑÏ معلم æکنند Íباشد مطر
شگرäÇÏ باÒ کند æ بگذÏÑÇ هر شاگرÏ نظر æ عقیدå شخصی خوÇÑ Ï بیاä کندÑÏ æ نهایت 

.ÏÒشنا ساÂ جعÇبه مر ÇÑ äÇÏشاگر æ äبیا ÏÑÇÏ الیل کهÏ ÈÏÇ áبا کما ÏستاÇ 

برìÇ تربیه æ æ مجالس ÏÇبی  ì علمی æ تخصصیهاæ کنفرÇنس ناÑ ها تشکیل سمی
مشترß بین Çæلدین æ معلمین یک کنفرÇنس ماÇ ÑÏ . åست بسیاÑ مفید  معلم تعلیم

کنفرÇنس مشترß بین Çæلدین æ هیئت  .ÒÏÑÇÏیاÏ برìÇ برÑسی حاالÊ شاگرÇ  äÇÏهمیت 
. ین بوجوÏ می ÂیدتدÑیس Çکثر مشکالÊ شاگرÇÑ Ï حل æ همکاìÑ بین معلمین Çæ æلد

یجۀ خوÈ ندæ ÏÑÇ معلم ÔæÑ فشاÇ æ Ñستعماá خشونت که æ ÑÏقت ما ÑÏ مکاتب بوÏ نت
ه که : تا نخوÏÑ چوپ تر فرماä نبرÏ گاæ æ خر  ÑÏ ÇÑ عصر حاضر فرÇموÔ نهباید فکر ک

 ÇÑ سهÑمد æ مکتب Ïمهربانترباشدتا شاگر áطفاÇ ìÇبر ÑÏما æ Ñپد ÒÇ کند. معلم باید
 333زá بهتر بدÇند.نسبت به من

: áطفاÇ ìمیدیا باال æ سائل جمعیæ Ñفشا æ چالش ÜÜ ãمیدیا یک  سو æ Êسائل تبلیغاæ
 äÂ ÒÇ åÏستفاÇ æ ãÇستخدÇ ماÇ  معاصر نیستæ مر جدیدÇ  Êمعلوما áنتقاÇ سرعت æ

ÑÏ گذشته عدۀ محدÏ Ïæسترسی به æسائل  کرÇ åÏست. تفاÊæ نسبت به گذشته 
Ïستجمعی æ میدیا ÇÏشتند Çما ÑÏ عصر حاضر حتی Çطفاá خوÏÑ ساá  با æسائل 

. عصر حاضر ¡ عصر تبلیغاÇ äÂ ÒÇ æ æ ÊستفاåÏ می کنند ئیÏستجمعی æ میدیا Âشنا
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 Êسرعت نقل معلوما æ åنی تبدیل شدæلکترÇ قی بهÑæ Êمطبوعا æ ستÇ میدیا
Úنی  مهمترین موضوæلکترÇ میدیا æ ستجمعیÏ سائلæ . ستÇ Êمعلوما áنتقاÇ ÑÏ

æ ¡ تویتر ¡ ßیپ سایتیمثل فیسبوæ ¡ ستیÏ ìها äیبر ¡ تیلفوÇæ ¡ ها پ ست  ¡
äهمگا ÑختیاÇ ÑÏ  Êکتابخانه ها ¡ مجال æ  همه äÏبو . ÏÑÇÏ ÑÇمجانی قر ÊقاæÇ بسا ÑÏ

åÏستفاÇ Ýهد æ طریقه æ ÔæÑ ماÇ سایل عیب نیستæ ینÇ ÒÇ نÂ مشکال ها Ê  ìتربیو
 . ÇÑ خلق می کند

 äگرفته نشا ÊÑصو Þشر æ ÈغرÑÏ جتماعیÇ سائلæ Úموضو ÑÏ معاصر که Êتحقیقا
میدهد که æسائل Ïستجمعی æ میدیاÇ ìلکترæنی تأثیرÊÇ منفی ÇÑ باالÐ ìهن æ فکر 

لمها وÒ  äیاÏترین æقت خانوåÏÇ ها Ç æطفاÇÑ á می گیرÏ ¡ فی. تلویز می گذÇ ÏÑÇطفاá بجا
 æ خالقیÇ Êجامعه مشکال áحا ÍصالÇ áبد ÑÏ ÏÑÇÏ Êشهر áسریا ãمه ها که بناÇÑÏ æ
Çجتماعی ÇÑ بیشتر ساخته Çست æ عموماð جامعۀ عقب ماندå نقاØ منفی یک حکایت 

می گیرÇ æ Ïطفاá نظر به قلت معلوماæ Ê عدã تجربه æ äÂ قصه ÏæÒ ÇÑتر ÒÇ نقاØ مثبت 
 مرحلۀمیباشند Ç æین یک Çمر طبیعی ÑÏ بیشتر بیشتر متوجه نقاØ غیر Çخالقی 

 334طفولیت Çست .

نمایش گذÇشته می شوÏ وæ ä سینما به یمحققین ÑÏ جهاä غرÈ فلم هاì که ÑÏ تلویز
 åÏلعاÇ Þمعین فو Ñشت کشوÇÏ نظر ÑÏ äæطفل بد ìباال ÇنرÂ ÊÇتأثیرæ åÏسی نموÑبر

وعاÊ جنسی ÇÑ به نمایش % Çفالã موض 29.6قوì می ÇÏنند. Ç ÑÏین تحقیقاÂ Êمدå که 
% موضوعاÊ 15% مشکالÊ خشونت æ جرÇئم ÇÑ بحث میکند ¡ 27.4می گذÑÇند ¡ 

 Ç335نتقاã جویانه æ کرÇهیت ÇÑ به نشر می سپاÑند. 

ی ÇÑ به مسائلÇ æنترنت سایت ها æ یوتوپ  وæ  ä یæسائل Ïستجمی æ خصوصاð تلویز
ÑÏ بین Çطفاæ á نو جوÇناä  که سبب نشر بد Çخالقی ÑÏ جامعه خصوصاðنشر می Ñسانند

:ÒÇ ندÇ ÊÑعبا äناÇنوجو æ áطفاÇ ÞخالÇ ìÇسائل برæ ینÇ مهمترین خطر æ Ïمی شو 

ÜÜ áæÇ خشونت : خشونت مهمترین خطرÇ ìست که توسط میدیا به نشر میرسد. 
ÇعترÇفاÊ بعض مجرمین نشاä میدهدکه Ç ÔæÑستفاÒÇ åÏ خشونت æ سرقت ÒÇ ÇÑ فلم 

شامل Ç  æند. فلم هاì جنگی Ç æستفاÇ ÒÇ åÏسلحه هاÏ ìماÑ هاì تلویزیونی Âموخته
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 åکه تخریب کنند ìکثر فلم هاÇ متأسفانه æ ستÇ ßخطر نا Ñبسیا áطفاÇ تربیه ìÇبر
د بصوÊÑ کاÑتونی ÑÏ تلویزیوÑÏ æ ä باìÒ هاÇ ìلکترæنی نتعلیم خشونت ÇÑ می Ïه

ÇستفاåÏ می کنند. (گیم ها) نمایش åÏÇÏ می شوÇ æ Ïطفاá بصوÊÑ عموÒÇ ã گیم ها 
حاجی صاحب Ïین محمد Ò ÑÏمانی که Çæلی جالÂ áباÏ بوÏ قصه کرÏ که شکایت برÇیش 
 ÏباÂ áشهر جال ìکیت هاÑما ÑÏ æ ندæÑ به مکتب نمی  äناÇنوجو æ áطفاÇ سید کهÑ
 ìها ìÒبا ðین ماشین ها عموماÇ ÑÏ æ نی هستندæلکترÇ ìبا ماشین ها ìÒبا áمشغو

Òمانیکه Çطفاá پوá شاä تماã می شتن  گذÇشته شدÇ åست æ خشونت Âمیز æ جنگ æ ک
شوæ Ï مشغوá باìÒ می باشند ÒÇ طرÝ عدۀ ÏعوÊ به مسائل جنسی ÑÏ مقابل پرÇÏخت 

د. متأسفانه Ç ÑÏفغانستاÒ äیر ناÇ ãشغاÏ æ áیموکرÇسی نپوá برÇÏÇ ìÇمۀ باìÒ می شو
.ÏÑÇسائل ندæ ینÇ منع ÑÏ ÇÑ خلهÇحکومت حق مد 

æ ÒÇ åÏستفاÇ منع æ ìÑÇگذ äقانو ÓساÇ به äÇنمیتو ÇÑ سانی جمعیÑ ÚطالÇ سائل
Ïکر áæفزیکی کنتر  æ سالمیÇ åحمید ÞخالÇ نشر æ سالم ìتربیو ÔæÑ لیکن با

 áæکنتر äÇمیتو äیماÇ äÏکربلندبر æ äتلویزیو ÒÇ åÏستفاÇ ÑÏ äگساالÑبز æ لدینÇæ .Ï
Çطفاá بیدÑÇ هستند Ï ÒÇیدÇ  äنترنت متوجه سن æ ساÇ áطفاá شاä باشند æÇ ÑÏ æقاÊ که

 ÒÇ æ نمایند ìÑÇÏ Ïست خوÇ مضر áطفاÇ ÞخالÇ æ تربیه ìÇکه بر ìفلم ها æ ها áسریا
 æنمایند áæکنتر Çشانر áطفاÇ شتهÇÏ ستÏ سائلæشدÑ به سن äسیدÑ یگر تاÏ جانب
میتوÇنند Çنترنت æÇ ÑÏ ÇÑقاÊ معین که ÇطفاÑÏ á منزá تنها هستند قطع نمایندÇما 

äÇنم نمیتو áæکنتر ÇÑ äناÇجوÏو  áبه حال ìپابند æ äیماÇ æ تربیه áæسیلۀ کنترæ یگانه æ
 æ حرãÇ میباشد. 

 áتصاÇ ÇÑ نترنتÇ ست . محققینÇ تعبیر æ äبیا æ ÁÇÑÂ نشر ìÇسیلۀ جدید برæ نترنتÇ
شبکۀ Çنترنت ÑÇتباØ بین شبکه ها   ¡سریع می ÇÏنند ÑÏ æ تعریف Çنترنت می گویند

æ حکوماÊ ها ت Ç ÑÏین Çستکه ÇÏنشمندäÇ فکر معاصر Çسالمی Çست. مشکل Çنترن
Çسالمی قدÊÑ کنترæ áæ تحکم ÂنرÇ ندÑÇند . Çنترنت نشر Ç æنتقاá جرÇئم ÇÑ بیشتر 
 æ تعبیر æ åعقید æ ìÃÑ ÑظهاÇ æ نشر æ به فکر ØتباÑÇ ئم کهÇجر ðست خصوصاÇ ساخته

ستاÇÑ ä بطوÑ مثاÇ áنتخاÇ Èخالæ Þ حیاÑÏ .ÏÑÇÏ Á بین کشوÑ هاÇ ìسالمی Çگر Çفغان
نمائیم ¡ Ïیدå میشوÏ که æسائل ÇتصاالÇ Êلکترæنی ÑÏ بدá نفع ضرäÂ Ñ برìÇ جامعه 
 æ نترنتÇ áæکنتر ìÇبر ÇÑ نینÇتا قو åکابل موفق نشد ãنظا Òتا هنو æ بیشتر میباشد

 Ïیگر æسائل Ïستجمعی Çلکترæنی æضع کند.
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ÑپوÇÑì  äÇتصا« که شبکۀ بی بی سی تحت عنو ÒÇ جعلی ìها Èیر برهنه تا حساæ « به
به  Ç ÑÏفغانستاä نشر سپرÂ åÏمدå که ÑÏ حاá حاضر شماÑ کاÑبرäÇ شبکه هاÇ ìجتماعی

یک ملیوæ ä سیصد هزÑÇ نفر ÑسیدÇ åست . بسیاÒÇ ìÑ کاÑبرÇ äÇین شبکه ها ¡ 
بخصوÕ فیسبوæ ß مخصوصاÒ ðناÒÇ ä مزÇحمت هایی که ÑÏ شبکه هاÇ ìجتماعی 

æسائل جمعی Ç æنترنیت ÑÏ عصر حاضر یکی   336اÏ شدå شاکی هستند.برÂ ìÇنها Çیج
ÒÇ مهمترین مشکل برìÇ جامعه Çسالمی Çست æ باید ÑÏ موÇ ÏÑصالæ Í تنظیم äÂ تفکر 
سالم کرÔæÑ æ åÇÑ æ Ï کنترÂ áæنرÇ برÑسی علمی نموÒÇ .Ï نظر Çینجانب بهترین æسیله 

سالم تربیه Çیمانی Ç æخالقی  معاصر æÔæÑ برìÇ کنترÇ áæستفاæ ÒÇ åÏسائل جدید 
نسل جوÇ äÇست ÇÏ æنشمندäÇ معاصر Çسالمی قوÇعد Çساسی æÇ æلیه ÇÑ برìÇ تنظیم 

ترتیب نموÇ åÏند که جامعه ìÇ علمی Ï æعوتی Çفغانستاä می æسائل Ïستجمعی 
 توÇنند Ç äÂ ÒÇستفاåÏ نمایند.

 Çسالمی :قوÇعد Ç æصوæÇ áلیه æسایل ÇطالÑ Úسانی جمعی ÑÏ فکر معاصر 

 ابندì به ÇخالÞ حمیدÇ ÈÇÏÂ æ åسالمی .پ .1

2.  ÊجاÑÏ ìÇÑÇÏمی کنند Ñکا Êساحۀ مطبوعا ÑÏ کسانیکه æ Êهل مطبوعاÃ
 æ ÑÇمانتدÇ Êنقل معلوما ÑÏ æ باشند ìعصر æ سالمیÇ ثقافت æ عالی علمی

 صاÞÏ باشند.

 عدã نشر معلوماÊ که به ضرæ Ñ مصلحت جامعه باشد. .3

تبلیغ æ به نشر میرسد Ç æیماÇÏ äشتن باینکه  ÇحساÓ به مسئولیت Â ÑÏنچه .4
 áند مسئوæÇخد Ïمی کند نز Ñخطو ÔÇ قلب ÑÏ نچهÂ æ äیدÏ æ äشنید ÒÇ äنساÇ

 Çست.

 عقل æ فکر Çنساä به ÒباÏÇ æ äبیاÊ  عصر. کرäÏمخاطب  .5

æ ÒÇسائل ÇطالÑ Úسانی جمعی برÇ ìÇموÑ مشرÇ ÚæستفاåÏ شوÒ ÏیرÇ Çسالã هر  .6
 مشرÇ äÂ ÒÇ ÚæستفاåÏ شوÏ نمی پذیرæ .Ïسیلۀ که برÇ ìÇهدÝÇ نا

7.  ìها ìÒبا æ تونیÑکا ìفلم ها æ خالقیÇ æ برنامه تعلیمی äÏنمو åÏماÂ
. áطفاÇ ìÇنی برæلکترÇ337 

                                                      
336  Êمرجع ¡ صفحا äهما ¡ ìÏ356-355. فضل غنی مجد. 
337  Êمرجع ¡ صفحا äهما ¡ ìÏ356-355. فضل غنی مجد. 
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تلویزیوä ها Ç æنترنت æ سائر æسائل برنامه هاÒ ìیاÜÜ ãæÏ ÑÏ ìÏ فرÇæ ÒÇ ÑÇقعیت : 
Çندگی توÒ ìقعیت هاÇæ که با Ïست جمعی پخش می شوÏ نیæلکترÇ áطفاÇ æ ÏÑÇفق ند

لوین / « æ نوجوÇناä تصوæ Ñ خیاá می کنند که Çæقعیت Çست . عالم بزÑگ غربی 
Lewen « ìÇخیالی بر ÏÇمی نویسد: مو åÏسی کرÑقعیت نیست برÇæ که به ìبرنامه ها

بینندگاÇæ äقعیت ÇÑ نمی Ïهد ¡ Ç æین Çمر سبب می شوÏ که بعض بینندگاä برìÇ حل 
ì خیالی متوصل شوندÑÏ æ بسا æÇقاÊ برìÇ حل مشکالÊ مشکالÇæ Êقعی به حل ها

 338شاä به خشونت Ïست Òنند.

ÜÜ ãسو  ìÇ سانهÑ سائلæ æ میدیا  ãÏشرقی مر ìها Ñکشو ÑÏ : قعیÇæ غیر åمشاهد
æ می کنند åمشاهد ÑختیاÇ æ ÈنتخاÇ äæبد æ تفکر äæبدÇÑ äیدÏ برنامه æ فلم ها 

شاä می ساÏ . ÏÒیدä تلویزیوä  برìÇ همه  مسیر Òندگی مرÇÑ ãÏ بدÏÇÑÇ äæۀ تلویزیونی
 æ یک عمل مثبت áطفاÇ ìÇبر ðخصوصا æåمنفی  پسندید Øنقا ðعموما áطفاÇ æ نیست

 ÇÑ Ïپخش می شو äتلویزیو ÑÏ که ìبرنامه ها ÒÇ ÏیاÒ قتیæ ین مشکلÇ æ می گیرند
æ  میشوÏ که Çæلدین æ مربی ها نتوÇنند ÇطفاÇÑ á توجیه سالم نمایندÇæ æقعیت فلم

سریاæ á نتیجۀ منفی ÂنرÇ باالì خانوæ åÏÇ جامعه بزباæ ä به عقلیت طفل شرÍ نمایند. 
Ïبله می شوæÏ æ ترجمه ìÑÏ æ نیÇیرÇ سیÑفا äمعاصر که بزبا ìها áب سریا ìÇر  äباÒ

 äباÒ فغانی بیکÇ صیلÇ äباÒ æ åÏکر ÏÑÇæ ÏیاÒ صدمه äفغانستاÇ پشتو æ ìÑÏ صیلÇ
ر ÏÇ æ ÔæÑبیاÒ Êباä نسل ÂیندÒÇ ÇÑ å فرهنگ æ تاÑیخ جدید مبدá شدÇ åست . تغیی

 Ìمحتا äباÒ فهم کتب قدیم به فرهنگ ìÇبر åیندÂ نسل æ ÏÒمی سا ÑæÏ ستنگذشتهÇ.د 

 Êسائل تبلیغاæ  : مسئولین تربیه æ áطفاÇ ìباال Êسائل نقل معلوماæ æ تأثیر میدیا
 äهمچنا æ میکند ÏÑÇæ ÇÑ گÑشخصیت طفل تأثیر بز æ فکر ìشد باال åÑشاÇ قسمیکه
 äÇنشمندÇÏ .ÏÒنیز بیشتر می سا ÇÑ معلمین æ مکتب æ ìتربیو Êمسئولیت مؤسسا

                                                      
مجلة Ñسالة Çلخلیح Çلعربی .  95-93صفحاÊ  . نوÇ Ñلدین عبدÇلجوÏÇ ¡مجلة Ñسالة Çلخلیج Çلعربی ¡ 338

برìÇ جوÇنانیکه مشغوá تحقیقاÊ علمی ÑÏ موضوعاÊ میدیا æ تأثیرäÂ ÊÇ باالÇ ìطفاæ á جامعه 
هستند بسیاÑ مفید Çست . محصلین عزیز میتوÇنند Ç ÓÑÏÂ ÒÇنترنیتی Ïسترسی به Çین مرجع تحقیقی 

 ÇÏشته باشند:
https://library.abegs.org,Journal_issues/detail.html?id 

 /æAfab Bureau of A Education For the Gulf States مکتب Çلتربیة Çلعربی لدÇ áæلخلیج /   

https://ges.kau.edu.sa/content.aspx_id=3248andlng=AR 

https://library.abegs.org,journal_issues/detail.html?id
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جدید æ تلویزیوä باالì فکر Çطفاá تأثیر Ç ÑÏین ساحه مشکالÊ که æسائل Çلکترæنی 
 ÏÑÇæåÏکر äÂ Øینجا به مهمترین نقاÇ ÑÏ ¡ندÇ åÏتحقیق نمو æ بحث Ïمی شو åÑشاÇ : 

 æ ستÇ ساسیÇ ÊÑæیک ضر áمنز ÑÏ äهستند که تلویزیو åعقید æ Ñæعدۀ باین با : áæÇ
Ïندگی کرÒ سیلهæ ینÇ äæبد Ïی نمی شوÏموجو ãها عد Ñنین بعض کشوÇقو ÑÏ æ ت

تلویزیوÑÏ ä منزá عدã مرÇعاÊ حقوÇ ÞطفاÇ áست . تحقیقاÊ جدید نشاä میدهد که 
æمی کند åمشاهد ÇÑ äتر نسبت به نسل گذشته تلویزیوÏیاÒ نسل معاصر äنسل همچنا 

برÇ ìÇینکه Çطفاá شاÑÏ ä کوچه æ باÑÇÒ نرæند ÇجاåÒ می Ïهند تماæ ãقت مشغوá  معاصر
طفل فساÇ Ïخالقی ÒÇ ÇÑ تلویزیوä نسبت به خیاباä  مشاهدå تلویزیوä باشند ÑÏ حالیکه

.ÏÒموÂ بیشتر می ÑÇÒبا æ 

 : ãæÏ ÇÑ ÏالæÇ مسئولیت تربیه áمنز ÒÇ ÌÑخا ÑÏ ÑÏما æ Ñپد äÏبو áمشغو ÏیاÒ صدمه
Ç æطفاá عموماÑÏ ð منزá بدÑ äæعایت باقی می مانند ÑÏ æ غیاÇæ Èلدین  Ç åÏÇÏست 

برÇ ìÇطفاá ها یزیوä می باشندæ بعض برنامه مشغوá مشاهدå هر نوÚ برنامه ÑÏ تلو
 åکشند åکنند åÇگمر æ. ستÇ 

 Ïخو Ñگفتا ÑÏ ÇÑ غیر مناسب Êجمال æ Êکلما äگویندگا æ äÇهنرمند ÒÇ عدۀ : ãسو
Òناä با لباسهاì برهنه ÑÏ صفحۀ ÒÇ طبقۀ ها ÇستفاåÏ می کنندæ همچناä هنر پیشه 

سمت ÒÇ جسم ÒناÇÑ ä می پوشاند æ د. مطبوعاÇ Êفغانستاä قنتلویزیوä ظاهر می شو
 Êکلما æ قصه ها ÒÇ áطفاÇ . جلب میکند Ïبخو ÇÑ åجه بینندÇتر توÏیاÒ ین عملÇ

åÏستفاÇ Ïندگی خوÒ ÑÏ هنرپیشه ها Óلبا æ äÇتقلید هنرمند æ .339میکنند  

میدیا æ æسائل Ïستجمعی æ سریاá ها Ç æفالæ ã گیم هاÇ ìلکترæنی ÑÏ محیط غیر 
بعض برنامه  ممکن Çست æدæ å کاÑکناäÂ ä غیر مسلماä می باشندÇسالمی بوجوÂ Ïم

برìÇ جامعۀ Çسالمی ÒÇ نظر  Çما غیر Çسالمی مفید باشد ææ برìÇ جامعۀ غربی  ها
باشد. Ç ÑÏکثر کشوÑ هاì غربی می  عقیدÇ æ åخالÇ ÔæÑ æ Þجتماعی غیر مناسب 

وÇنین خاæ ÏÑÇÏ Õ خصوصاÇ ÑÏ ðمریکا برنامه هایی غیر Çخالقی æ جنسی قوÇعد æ ق

                                                      
339   / ìئرÇلجزÇ لمجتمعÇ ألسریة فیÇ لتوعیةÇ æ ãإلعالÇ .

www.mobt3ath.com/uplode/book/book-2142pdf, and:www.alukah.net, and : 
https://edu.sa/colleges.com   äهمچنا æ äلتلفزیوÇ مجÇثر برÃ ¡ هللاÇعبد Êمحمد عطیا : Ïشو åیدÏ

 ÏلعدÇ  لمعلمÇ سالةÑ مجلة ¡ áألطفاÇ 3علی     Õ52. 

http://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-2142pdf
https://edu.sa/colleges.com
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بدÇ äæجاÇæ ìÇ åÒلدین ÇطفاÇ äÂ ÒÇ áستفاåÏ کرåÏ نمی توÇنند æ حتی بزÑگساالä نیز باید 
 áæکنتر äفغانستاÇ ÑÏ ما متأسفانهÇ ندÒÇÏبپر áپو ÑÇیکمقد äÂ ìÇ åمقابل مشاهد ÑÏ
باالæ ìسائل Çجتماعی نیست æ خانوåÏÇ ها فلم هاì سکس ÇÑ بدäæ مرÇقبت æ پرÇÏخت 

اهدå می کنند ÒÇ æ جانب Ïیگر ملحدین Ï æشمناÇ äسالÒÇ ã بین خوÏ مالی مش
ÑÇÏند Ç æین برنامه ها تأثیرÊÇ کنندå  مسلماناæ ä بزباä خوÇ Ïفغانها برنامه هاì تخریب

منفی خوÇÑ Ï باالì عقاید Ïینی Ç ÔæÑ æخالقی Ç æجتماعی جامعه گذÇشته Çست . عدۀ 
 ÑÏ فغانهاÇ ÒÇنتیجۀ  ÑÏ ãسالÇ مخالف ìصل برنامه هاÇکریم äÂتفاسیر قر æ  یثÏحاÇ æ

 ìÇشخصیت صحابه بنظر شک می بینند. بر æ سلم æ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ صحیح
معضلۀ Çخالقی Ï æینی æظیفه مؤسساÊ تربیوæÏ æ ìلت æ علما Çست  گیرæ ì جلو  حل

Ñخل کشوÇÏ ÑÏ áطفاÇ æ äÇنسل جو ìÇبر Èخو ìتا برنامه ها  æ áسریا æ ندÒسا åÏماÂ
فلم هاì خاÑجی ÇÑ قبل ÒÇ نمایش سانسوÑ نمایند که متأسفانه با ÇستفاÒÇ åÏ کلمۀ 

æ  äفغانستاÇ ÑÏ سی غربی میدیاÇیموکرÏ کثرÇ ÑÏ  قبتÇمر äæسالمی بدÇ ìها Ñکشو
Ç ÇÑحساستر  نقش مؤسساÊ تربیوÇ ìلکترæنی  Çìست æ سریاá ها æ فلم ها æ باìÒ ها

ÒÇ مشکلتر æ . ستÇ گذشته ساخته 

: áطفاÇ ìقدیم باال ìجهاæÑ æ سمÑ Ñفشا ÜÜ ãÑهر جامعه  چها Õخا ìها ÌÇæÑ æ سمÑ
æ ÏÑÇÏ Ïیگر  حتی بخوÏ ìÇ یک منطقه تا منطقه ÒÇ جهاÇæÑ æ سمÑ حدÇæ ÑکشوÑÏ

 æ بطۀ مستقیم با فرهنگÇÑ æ  ستÇ äگذشته گا ËÇمیر ÒÇ ÌÇæÑ æ سمÑ .می کند Êæتفا
ÑÏ جامعه حاکمیت ÏÑÇÏ که ÑÏ بسا  ìÇ تأسفانه Ñسم ÌÇæÑ æ باندåÒÇثقافت مرÏÑÇÏ ãÏ. م

 ÒÇ مشکل هم æ ستÇ ینÏ ÒÇ Áند که جزÇ åÏکر Ñتصو ãÏمر æ گرفته ÇÑ ینÏ ìجا ÏÑÇمو
می شوÇ .Ïنساä به طبیعت بشرì که ÏÑÇÏ مقلد Çست æ تصوÑ میکند  ÂغاÒهمین نقطه 

 ÒÇ æ ند باید حفظÏÇÏ می ãنجاÇ äنچه گذشته گاÂ که ÑÏ کریم äÂقر . Ïمتابعت شو äÂ
 ãÏحکایت میکند که مر æ مزمت می کند ÇÑ äگذشته گا ÌÇæÑ æ سمÑ ÒÇ یۀ تقلیدÂ چندین

Ç æنحرÝÇ  ستندبه Çسالã به Ïلیل Çینکه Ñ ÒÇسم ÌÇæÑ æ هاì گذشته گاä شاä نمی خوÇه
 ìÑæÏ.ندÏÑæنیآ äیماÇ کنند 

 ÌÇæÑ æ سمÑ æ ÊÏبعض عا ìگذشته ها ìعصر ها ÑÏ کهÏÏجامعه بو Ñ  äهما ÑÏ ممکن
 æ ستÇ Ôپذیر æ áعصر حاضر غیر قابل قبو ÑÏ ماÇ Ïتطبیق بو æ Ôعصر قابل پذیر ÒÇ

به Çصل Ïین ت ÑÏ Ê کشوÑ هاÇ ìسالمی Ç æفغانستاä مطابقÇبعض عاÏجانب Ïیگر 
 ÒÇ جانی Ïیگر Ç æند ÒندÇنی شدåندÏÑÇ. نسل معاصر ÑÏ بین عاÊÏ قدیم ÔæÑ æ معاصر 
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 جهاÇ äسالã اì قدیم مانند Òنجیر مانع پیشرفت æ تغییر æÇضاÚ جدیدÑسم ÌÇæÑ æ ه
 .شدÇ åست

 ÑÇسوگو ÒæÑ میکند باید چهل Êفاæ گر کسیÇ ست کهÇ ما ÌÇæÑ æ سمÑ ÒÇ áمثا Ñبطو
 ßÇشترÇ محافل خوشی æ سیæعر ÑÏ æ خوشی نکنیم æ بپوشیم åسیا Óلبا æ باشیم

عرæسی ÑÏ پیش ÑÇÏیم باید ÂنرÇ کنسل نمائیم Çین یک ÌÇæÑ غیر معقوá  رننمائیم Ç æگ
 ìæپیر æ تطبیق æ åفرهنگ غلط باقی ماند æ ËÇمیر ÒÇ ست کهÇ äÂ عصر حاضر ÑÏ

 äÇنسل جو ìÇبر ÇÑ ÏیاÒ Êمی کندمشکال ÏیجاÇ  . عقد ãعد ÒÇ عید æÏ بین ÑÏ Íنکا
ه مرÂ ãÏنرÇ حکم Ïین تصوÑ کرÑ åÏسم ÌÇæÑ æ ما Çست Ç æین عاÊÏ باندåÒÇ قوÊ یافته ک

 ÑÏ ستÇ خجالت æ ãما شر ÊÇÏعا ÑÏ ìÏفسخ نامز . ÏÑÇصل شرعی ندÇ حالیکه ÑÏ ندÇ
 صوÑتیکه یک عمل قانونی میباشد äÂ ÑÏ æ عیب نیست .

æ ستÇ عقل äنی شدÇندÒ  ÌÇæÑ æ سمÑ ÒÇ ìæگ پیرÑعقل  مشکل بز ìÏÇÒÂ ìÇقطع  بر
æ به عباÏ ÊÑیگر  میباشد حتمی æ ضرÇ ìÑæثی æ ثقافت میر یÇÑبطه با میرËÇ فرهنگ

 æ فکر áثقافت معقو æ گشت به فرهنگÒباæ áفرهنگ نا معقو æ بطه با ثقافتÇÑ قطع
.ÏÒمی سا ÏÇÒÂ قید ÒÇ ÇÑ äنساÇ عقل 

Çماã محمد ÇلغزÇلی پاß ساìÒ فرهنگ æ ثقافت مسلماناÇÑ ä که متأسفانه Ïین 
 åند شناخته شدÇÏ می äÇنشمندÇÏ ظیفه مهمæ äیکی مسلماناÏنز æ ìفکر ÁتقاÑÇ ìÇبر

شوÔ ساخته æ بیرäæ غبه Ïین  ÏعوÊ به پاß ساìÒ فرهنگ æ ثقافت که Çصل Ïین ÇÑ م
 åسالمی شدÇ خل فرهنگ معاصرÇÏ æ سنت نیست æ Èکتا ÒÇ نچهÂ äÏنمایدمی کر . 

 الÂباÄهم ال یعقلوä شئیاæÃä  æ ðلو کا« عالمه یوسف ÇلقرضاÑÏ ìæ تفسیر Âیۀ مباÑکه 
 äæیهتد ) « : ÉلبقرÇ170  .( ستÇÑ åÇÑ نه æ نمی فهمیدند ÇÑ ìچیز äشا äÇÑحالیکه پد ÑÏ

 ÊعوÏ ÇÑ äکه مسلماناÑیۀ مباÂ ینÇ :می نویسد . (ندÏیت یافته بوÇهد æ äیماÇ ìبه سو )
می کند تا ÒÇ نا معقولیت با Çینکه ÒÇ میرËÇ گذشته گاÇ äست متابعت æ پیرìæ نکنند. 

 340اید Ñ ÒÇسم ÇæÑ æجهاì نا معقوá پیرìæ شوÏ.به عباÏ ÊÑیگر نب

 äگاÑبز æ لدینÇæ . ستÇ گذشته Ñعصو ÒÇ عصر حاضر ¡ غیرÒÇ äناÇنو جو æ áطفاÇ 
Ñ ÑÏسم ÇæÑ æجهاì گذشته بیرäæ نشوند æ متابعت æ پیرÏ  ÒÇ ìæعوÊ می کنند تا

                                                      
340   Êمرجع سابق ¡ صفحا ¡ ìÏ375-374.فضل غنی مجد. 
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Òندگی  که Òندگی ì ÏÑÇÏعصربا نسل جدید با فکر جدید می خوÇهد مطابق مقابل 
قدیم æ جدید سبب می شوÏ تا نسل جدید ÒÇ نسل قدیم  æتصاãÏ بین . فشاÑ مایدن

ÇÑ ìتربیو Êفاصله مشکال ÏیجاÇ æ Ïفاصله گیر  ÁلیاæÇ .ÏÑæÂ می Ïجامعه بوجو ÑÏ
Çموæ Ñ معلمین æ مؤسساÊ تربیوÔæÑ ÒÇ ì جدید  پیرìæ کنند Â æنچه ÑÏ گذشته قابل 

.  جامعۀ مهاجر äÂ ÒÇ بگذÑند ن Çست بایدÇجرæ ÁÇ تطبیق بوÑÏ æ Ï عصر حاضر نا ممک
 ìæپیر æ تطبیق ÑÏ äگترین مشکل شاÑغربی بز ìها Ñکشو ÑÏ äفغانستاÇ ÒÇ æ سمÑ

 æ ستÇ کهنه ìجهاÇæÑ لدینÇæ ìæبه پیر Ñمجبو ÇÑ äشا áطفاÇ äÂ áطفاÇ æمی کنند
Òمانیکه به مرحلۀ Ñشد می Ñسند Çæ ÒÇلدین æ خانوåÏÇ فاصله می گیرند. برìÇ حل Çین 
 ÒÇ  فرهنگ گذشته ÑÏ نچهÂ æ ÏÑæÂ Ïبوجو ÇÑ فقÇقدیم تو æ مشکل باید بین عصر جدید

 Ïبو áغیر معقو ìجهاÇæÑ æ سمÑ æ ÊÇÏعا ßتر ÇنرÂ ãسالÇ ÓساÇ به ÇÑ áطفاÇ æ ÔæÑ æ
 . نموÏتربیه معاصر 

  اصول و روش تربیه در فرهنگ اسالم :
 ÑÏ áطفاÇ تربیهÔæÑ  áسا æ هر سن ÑÏ æ ÏÑÇÏ Êæحل متفاÇمر ãسالÇ ìعصر تربیو æ  æ

 عصر ÑÏ ÇÑمحیط ÔæÑ¡ æ تربیه تفاÊæ می کند.  تربیه کنندگاä باید فرÞ سن محیط 
ÑÏ تربیه ÔæÑ æ áصوÇ .یدÂ بدست نمی Èنتیجۀ مطلو äÂ غیر ÑÏ شته باشندÇÏ نظر  ÑÏ

 æ نجمن هاÇ æ مکتب æ åÏÇبین خانو ßعمل مشتر æ عصر حاضر تربیه مسئولیت
مؤسساÊ تربیوÇ ìست æ بدäæ همکاìÑ فعاá بین تماã مؤسساÊ تربیه ثمرæ å نتیجۀ 

باÑæ بوÏند که تربیه  . Â ÑÏغاÒ قرä بیستم علماì تربیه æ تعلیم باین عقیدæ åدÏÑÇخوÈ ن
Ïمی شو Úæطفل شر ÊÏالæ ÒÇ  سیدند که تربیهÑ ثر تجربه ها باین نتیجهÇ ÑÏ ðÇما بعدÇ

Ñ ÑÏحم ماÑÏ بعد ÒÇ یکصد æ بیست ÒæÑ شرÚæ می شوÇ ÑÏ .Ïین مرحله ماÑÏ متوجه 
 ÊÑتربیه طفل باید سپو ìÇبر ÑÏحم باشد. ماÑ ÑÏ جنین ìفکر æ صحی æ تربیه بدنی

ÇÑ Õمخصو ìها  ßÑمبا åما ÑÏ حتی æشته باشدÇÏ توجه ÁÇغذ áæتنا ÑÏ æ هدÏ ãنجاÇ
 áæتنا æ Êسگر äکشید ÒÇ ÑÏنیآید . ما Ïتا طفل ناقص بوجو Ïنگیر åÒæÑ äمضاÑ

تکوین جسم  ÇÑÏ ÇÑلکهوÒ ÑÏ áماä حمل خوìÑÇÏ Ï کند ÒیرÇ موÏÇ مخدÂ åÑسیب بزÑگ 
مش گذÇشته با صدæ ìÇ عقل طفل ÏÑÇæ میکند. ماÑÏ کتاÈ هاÇ ìطفاìæÑ ÇÑ á شک

 تجربه به ÇثباÑ Êسانیدå که طفل صدìÇ ماÇÑ ÑÏ می شنوæ .Ï بلند بخوÇند

 ãسالÇقبل äقر åÏÑچها æÏÒÇ ÒÇ قبل ÇÑ تربیه طفل ÌÏمعرفی کر  ÑÏ ÇÑ äÇپسر æ äÇخترÏ æ
 ÇÑ áطفاÇ مسئولیت تربیه æ می شوند äÇÑپد æ äÇÑÏما ðÇندگی که بعدÒ شریک ÈنتخاÇ
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متوجه ساخت . äÒ پاکدÑÏ äÇ بطن خوÏ نطفه پاß مرÇÑ Ï پرÔÑæ می میدÇشته باشند 
. ÑÏ فصل ÇنتخاæÏÑÇÏ È پاکدÇمنی æ تقوÇæ ìلدین Çثر مستقیم ÑÏ تربیه طفل  Ïهد

 ìÑÇیندÏ ندگیÒ شریک ÈنتخاÇ ÑÏ شدکه بهترین صفت åÑشاÇ ندگیÒ ستشریکÇ .
Ñساند می  به ÇثباÊ ¡ علم ÇÑæثت ¡ علم مستقل Çست . علم ÇÑæثت ã معاصرÑÏ بین علو

 ÔÇ بیولوژیکی Ñپد æ ÑÏما ÒÇ ÇÑ تیÇÐ Êصفا æ نشÇÏ æ ÞخالÇ که طفل  ËÇمی به میر
گیرÑ .Ïنگ ¡ طوÒ ¡ áیبائی æ صفاÊ باطنی æ ظاهرÇæ ÒÇ ìلدین به طفل Çنتقاá می 

ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æ سلم Çنسانها ÇÑ به معاäÏ تشبیه می کنند æ می  نماید. 
Ç æنساä باید ÒÇ معدä خیر  æجوÏÑÇÏ Ïخوæ È خیر Ò æشت æشر  دäعفرمایند که م

 äÒ ÔÇ نطفه ìÇبر Ïضافه می نمایند که  مرÇ æ نماید ÈنتخاÇ ÇÑ Ïندگی خوÒ شریک
خوÇ ÇÑ ÈنتخاÈ کند ÒیرæÇ ÇالÏ مانند خاله ها æ ماما هاì شاä می باشند. حضرÊ عمر 

Ñپد ìباال ÏالæÇ حق ÒÇ áÇسؤ ÈÇجو ÑÏ هللا عنهÇ ضیÑ  توجه ÔÑÏما ÑختیاÇ ÑÏ :می گوید
 ÇÑ نیک ãنا æ یش نمایدÇیش تعلیم بدهد.برÇبر ÇÑ äÂقر æ کند ÈنتخاÇ341 

جوÇنانیکه عزÏÇÑÇ æ ãۀ ÇÏ æ ÌÇæÏÒÇشتن ÇطفاÑÇÏ ÇÑ áند باید متوجه ÇنتخاÈ شریک 
 ÑÏما ðلدین خصوصاÇæ .ندگی باشندÒ سۀÑتعلیم مد æ طفل تربیهæ ستÇ طفل ìÇبر áæÇ

 ÑÏ نخست ÇÑ ãسالÇ به ìکه پابند Ñپد æ ÑÏممکن نیست ما æ ÏÒموÂ سۀ خانه میÑمد
 áطفاÇ نندÇشته باشند بتوÇجامعه تربیه نمایند نیکند ìÇبر ÇÑ. 

 æ ÏÑÇÏ عقلی طفل æ شد فزیکیÑ نظر به ÇÑ مختلف ÔæÑ æ Êæحل متفاÇتربیه مر
ه باشندÇæ æلدین باید مرÇحل سن Ñ æشد فکرæ ì عقلی طفل ÑÏ ÇÑ تربیه مد نظر ÇÏشت

نباید برìÇ طفل موضوعاåÏÇÏ ÓÑÏ Ê شوÏ که برìÇ جوÇناåÏÇÏ ä میشوÒ ÏیرÇ عقلیت 
Ïبپذیر ÇنرÂ ندÇطفل نمی تو  äناÇجو ìÇست برÇ ãÒمرحلۀ طفولیت ال ÑÏ طفل ìÇنچه برÂ æ

 Ïمتعد ãقساÇ æ ÚÇنوÇ نمایند. تربیه ÊعاÇمر ÇÑ ìجه بندÑÏ لدین بایدÇæ Çلذ ÏÑÇند ãæلز
Ç ÑÏ æین قسمت به مهتمرین ÇقساäÂ ã وÚ شخصیت ÇنساÇÑ ä می ساÏÑÇÏ ÏÒ که ÑÏ مجم
.Ïمی شو åÑشاÇ 

کل « : ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æ سلم می فرماینداول ــ تربیۀ ایمانی و عقائدی : 
طفل به  هر مولد یا » .مولوÏیولد علی ÇلفطرÉ فأبوåÇ یمجسانه æÃ یهوÇÏنه æÃ ینصرÇنه 

æ Ïتولد می شو äیماÇ Êتش پرست  فطرÂ æ ìعیسو æ ìÏیهو ÇیشانرÇ  äÇÑÏما æ äÇÑپد

                                                      
 .165. محموÇ ÏلصباÇ ¡ ÛلسعاÉÏ لزæجیة فی Çإلسالã ¡ صفحه  341
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فطرæ ÑÏ ÊجوÇ Ïنساæ ä تربیه می کنند. حدیث مباßÑ نشاä میدهد که ÇیماÇ äصل 
 .ÏÒمی سا ÇÑ تربیه áæÇ ÓساÇ یمانیÇ ظیفه تربیهæ Çست لذÇ  ßÑحدیث مبا äهمچنا

Çیماæ ä بی ÇیماÃ äهمیت تربیه کنندÇÑ å نشاä میدهد. Çæلدین هستند که طفل شانرÇ با 
تربیه می کنندبه معنی Ïیگر تربیه کنندå چه Çæلدین æ معلم æ مؤسساÊ تربیوì نقش 
 Ïیا نز æ کستانهاÏبه کو Çشانر áطفاÇ لدین کهÇæ باید æ ندÑÇÏ تربیه طفل ÑÏ ÇÑ ساسیÇ

 Ç ÑÏ æáنتخاÈ مربی ÇطفاÇشخاÕ برìÇ حفاظت می سپاÑند متوجه Çین Çصل باشند
Ñ ìÑÇیماندÇ صلÇ ÇÑÏ .شته باشندÇÏ نظر 

 æ áحال æ ãسالÇ äکاÑÇ æ äیماÇ ÆÏمبا æ áصوÇ طفل به ØتباÑÇ äیماÇ تربیه ÒÇ مقصد
کتاÈ «که Çماã بخاÑÏ ìÑ صحیح Ò ÔÇیر عنوäÇ حدیث جبرئیل علیه Çلسالã  حرÇ ãÇست.

 äیماÇ « . ستÇ äیماÇ ÒÇ بهترین تعریف åÏÑæÂ 

Ñ ìÒæÑسوÇ áهللا صلی Çهللا علیه æ سلم ÑÏ بین  حدیث Çبو هریرå ( Ñضی Çهللا عنه ) که گفت :
æ گفت که Çیماä چیست¿  دمرãÏ حضوÇÏ Ñشتند مرìÏ نزÂ ÏنجناÈ ( علیه Çلسالã ) Âم

ÇیماÂ äنست که به خدæÇند ¡ به فرشتگاæÇ ä ¡ به « ÂنحضرÊ علیه Çلسالã فرموÏند: 
Ò æندå شدä بعد اÇÏ äشته باشی ممالقی شدä با æÇ تعالی æبه پیامبرÇ æÇ äÇعتقاÇ æ Ïی

 ÒÇ . «342 مرگ ÇÑ باÑæ کنی 

 äÇبه پیامبر äیماÇ æ äمالقی شد æ äفرشتگا æ ندæÇبه خد äیماÇ ÏÑمو ÑÏ حدیث شریف
Ò æندå شدä بعد ÒÇ مرگ ÇÑ بیاä میکند æ توضیح Çین Çموæ ÒÇ Ñظیفه Çæلدین æ معلمین 

ها به Ðکر Ç äÂست تا طفل ÒÇ ÇÑ معانی Çجمالی عناصر Çیماä مطلع ساÒندæ نباید تن
Ïشو ÁکتفاÇ . ÒÇ مختصر ÊÑسالمی بصوÇ æ äیماÇ تربیه ÝÇهدÇ ìÇتا بر ÏÑÇÏ ìجا

 ÇشاåÑ شوÏÑÇÏ .Ï با ÏÇیاÏ äیگر که  æ طبیعت Çسالæ ã تفاÊæ  خصوصیت ها

 äیاÏÇ شریعت æ نینÇقو æ تکمیل ÇÑ äیاÏÇ ãتما äÂ ند بهæÇست که خدÇ لهیÇ ینÏ ãسالÇ
æ á تکمیل ساخت Ç æسالÑ ãسالت æ کالÂ ãخر خدæÇند گذشته ÇÑ به شریعت Çسالã مبد

 æ áسوÑ محمد Êحضر ÒÇ بعد æ یگرÏ ینÏ ãسالÇ ÒÇ بعد æ ستÇ یت بشریتÇهد ìÇبر
 نبی Ïیگر نیست. Çسالã مثل سائر ÏÇیاä سماæÏ ìæ جانب ÏÑÇÏ: عقیدæ å شریعت .

                                                      
342 ¡ áæÇ Áجز ¡ äمرجا æ لؤلؤ .  Õ ¡ äیماÇ È40کتا . 
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ی قبل ÒÇ عقیدå : عباÒÇ ÊÑ فکر کلی Ç æجمالی æ یقینی ÒÇ کائناÇ æ ÊنساÒ æ äندگ
æÏ بطه بین هرÇÑ æ Êحیا ÒÇ بعد æ Êست حیاÇ .  تطبیق عملی ÒÇ Ýهد  æ äیماÇ äکاÑÇ

 ãسالÇ  .ستÇ جامعه ÍصالÇ شریعت æ åیکدیگر  عقید Ïخوæ تکمیل ÇÑ  صل می  با همæ
Çنساä عمل  تامی خوÇهد  شریعت می خوÇهد تا ÇنساÇ äیماä بیاæ ÏÑæ عقیدå ¡ نماید

به عباÏ ÊÑیگر عقیدÇ åنساÇÑ ä با Çیماä می ساæ ÏÒ شریعت دهدب ÇنجاÇÑã  صالح 
 æ مرÇ به عمل صالح ÇنسانرÇÑ.هنمائی می کند 

خصوصیت  ÇسالÇ ãین Çستکه Ïین عالمی Ç æنسانی Çست Ï æعوÇ Êسالã مهمترین 
Çسالæ  ãشامل æ کامل همرåÇ با قوÇنین Çست  ÇسالÒ ãماæ ä سرحد ÇÑ نمی شناسدÏ æین

Çبین قو ÇÑ ئیÇنینجد Ïخو  ÑÏ äمکا æ äماÒ مختلف .Ïنمی پذیر 

Çستاæ Ï فقهی معاصر عالمه مصطفی ÇلزÑقا ÇهدÇ ÝÇصالحی Ç æساسی ÇسالÇÑ ã به 
 عباÐ ÊÇÑیل خالصه می کند:

1.  æ ند تعالیæÇبه خد äیماÇ طریق ÒÇ ÊفاÇخر æ قید تقلید ÒÇ عقل بشر ìÏÇÒÂ
 توجیه عقل نحو Ïلیل æ برهاæ ä تفکر سلیم.

ی Ç æخالقی Çنساæ ä توجیه äÂ بسوì خیر Ç æحساÇ ÁÇÏÇ æ äصالÍ نفسان .2
 æجایب .

ÇصالÍ جامعه تا ÇÑÂمش Ç æمنیت æ عدÇلت بین مرãÏ باشد æ کرÇمت Çنسانی  .3
.Ïشو ãÇحترÇ343 

 æ ßبه سلو Ïعملکر æ قعیتÇæ به äÂ ìÇ ترجمه äæند بدæÇین خدÏ ÝÇهدÇ ممکن نیست
ل عمومی تحقق یابد. عملیه قوæ á عمل æ تربیه Çفرæ ÏÇ تشکیل شخصیت äÂ بشک

برìÇ تربیه  ÇæصطالÍ تربیه یاÏ می شوÏ  هÂماåÏ کرÇ äÏنساÑÏ ä فرهنگ Çسالمی ب
 ÑموÇ ÁلیاæÇ جانب ÒÇ äÂ تطبیق عملی æ ینÏ معرفی حقائق áطفاÇ äÇÏستاÇ æ صلÇ áقبو

 åست شدÇسالمیÇ åعقید ÑÏ . تربیه نیست ìÇبر åپسندید ÔæÑ عمل äæبد Ñگفتا  .
ی نتیجۀ مطلوÈ میدهد که Çæلدین æ تربیه کنندگاÂ äنچه می گویند به äÂ تربیه Òمان

 عمل نمایند. 

Çسالã خالÝ تماã عقائد ÏÇ æیاä بناÁ عقیدÇÑ å به ÇساÓ تقلید گذشته گاæ ä متابعت 
Çیشاä نمی پذیرÏ ¡ قرäÂ کریم متابعت بدÏ äæلیل æ علم Ç ÑÏ ÇÑموÑ عقائد نفی میکند. 

                                                      
 .30صفحه  1968-1967. مصطفی ÇلزÑقا ¡ Çلمدخل Çلفقهی ÇلعاÇ ãلجزÇ Áالáæ  ¡ طبع نهم  343
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گفتند: Ç104 . ( äÂلمائدÉ:» ( حسبنا ما æجدنا علیه ÂباÁنا « م : ÑÏ قرäÂ کریم می خوÇنی
Çæلدین æ معلمین عقائد (Ïینی ) که ما پدäÇÑ ما ÇÑ برäÇ یافته Çیم برìÇ ما کافی Çست . 

Ç æیماÇÑ ä با Ïلیل علمی æ برهاä عقلی به Çطفاá شرÏ ÍهندÔæÑ æ تقلید ÑÏ ÇÑ عصر 
 ÔموÇکنندحاضر فر ÑموÇ ÒÇ ìÑبسیا ÇیرÒ æ فرهنگ جامعه æ ËÇمیر ÒÇ ست کهÇ ì

Ç åÏکر Ñین تصوÏ ÇنرÂ متأسفانه عدۀ æ åسیدÑ ËÇبه میر äحالیکه هیچ گذشته گا ÑÏ ند
فساÏ ÏیندÑÇ ¡ ìÑÇتباØ به Çصل Ïین ندÏÑÇ. تقلید کوÑکوÇÑنه Ç ÑÏموÇ Ñیماæ ä عقائد 

.ÏÒفاسد می سا ÇÑ هن طفلÐ æ عقل ìÑÇیندÏ Ïفسا æ ÏÑæÂ می Ïبوجو ÇÑ 

 ãÇÑÂ تفکر æ به عمق äÏنظرکر æ äبرها ÓساÇ به ÇÑ عقائد ãسالÇ æ ندÇÏ می Êکائنا ÑÏ
æپیرÇمیکند äبرها æ لیلÏ äÏÑæÂ به ÊعوÏ ÇÑ باطل äیاÏÇ ä ÇÑ لیلÏ æ äکریم برها äÂقر .

قل : هاتوÇ برهانکم « Çصل قبوá عقیدÇ æ åیماä میدÇند æ کفاÇ ÇÑ ÑینطوÑ چنلج میدهد: 
 برهاÑæÂ äید Çگر ÇÑست می گوئید. ( ìÇ پیغمبر )بگو) . Ç111لبقرäÅ « ):É کنتم صاÏقین 

 عقیدÇ ÑÏ åسالã باساÓ علم ÇستوÇ ÑÇست æ تسلیم شدä به ÇساÓ ناÇÏنی æ کوÑکوÇÑنه
Ïنمی پذیر ãسالÇ ÇÑ  :می گوید åبه عقید ÊعوÏ ÑÏ کریم äÂقر æ » هللاÇ الÅ لهÅ نه الÃ فاعلم

Âیۀ مباÑکه ÑÏ شناخت æ معرفت خدæÇند علم ÇÑ  بدäÇ که نیست معبوÏ مگر خدæÇند.» 
 ÔæÑ ینÇ ندÑÇÏ تشویش åعقید ÊثباÇ ÑÏ تفکر ÔæÑ æ ÈسلوÇ ÒÇ ند. عدۀÇÏ می ÓساÇ

æ نباید غیر Çسالمی Çست æ هیچ æقت حقائق Ïین مخالف با حقائق علم نمی باشد 
ر حاضر Çæلدین æ معلمین ÑÏ تکوین عقائد Çطفاá علم ÇÑ ناÏیدå گیرند خصوصاÑÏ ð عص

 344که ÇطفاÒÇ á طفولیت به æسائل علمی Âشنا هستند.

عالمه محمد ÇلغزÇلی ÑÏ معنی Çیماä می گوید: Çیماä به خدæÇند باین معنی Çست که 
 äنساÇ ¡شته باشدÇÏ ÇÑ ندæÇبه خد ØتباÑÇ لیاقت æ تعالی باشد æÇ هل معرفتÃ äنساÇ

. ساÔæÑÏÒ خوÇÑ Ï خوÈ نباشد تا نفس خوÇÑ Ï مهذæ È توÇندÂماåÏ به Çین Çمر نمی 
ÇلغزÇلی ÇÏÇمه میدهد æ می گوید: ÏیندìÑÇ فاسد تجاæ Òæ عدÏ äÇæیگر باالÏ ìین حق 
Çست ¡ Ç æین جریمۀ بزÑگ Çست که Çمت ما ÑÏ عصر حاضر ÑÏ حق Ïین Çنجاã میدهند. 

 ìÑÇیندÏ æ ¡ تربیه سلیم äÇنسانها فاسد فقدÇ بط بینÇæÑ æ ساخته áمبد ÎÒæÏ به ÇÑ نیاÏ
. حل Çین Çست تا به حقیقت Ïین بر گرÏیم ¡ ÇÑ æبطۀ خوÇÑ Ï با خدæÇند Çست دمه ÇÑåÏÇÏ ص

                                                      
344  Êلعلم ¡ صفحاÇ æ áلرسوÇ ¡ ìæلقرضاÇ یوسف ÑلدکتوÇ .13-15. 
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 æ ìتقو ÓساÇ به ãÏبا مر ÇÑ Ïبط خوÇæÑ æ نمائیم ÁÇÏÇ Úبا خشو ÇÑ Òیم ¡ نماÒمحکم سا
 æÇ Áبه لقا ìگیر åÏماÂ æ ندæÇخد Ó345قائم نمائیم.تعالی تر 

Ï که مسلماÒÇ ä فهم قرäÂ کریم Ç æیماæ ä عقیدÑÏ æ å مجموÏ Úین Òمانی خرÈÇ می شو
تدبر به ÂیاäÂ Ê عاجز باشد ÒÇ æ قرäÂ کریم کرåÏ به حدیث توجه بیشتر ÇÏشته باشد . 
 Êحیا æ ندگیÒ به Çفهم شانر ãعد æ کریم äÂبه قر ÇÑ äفهم مسلمانا ãلی عدÇلغزÇ محمد

Ï æنیا  Òندگیعدã فهم به Çصل قرäÂ کریم æ فقه æ äÂ عدã فهم به  .مشکل بزÑگ می ÇÏند
ãفاسد عد ìÑÇیندÏ عامل مهم æ ÏÒمی سا ÈÇخر ÇÑ نیاÏ æ ینÏ äÂ Êمشکال æ فهم 

  346مسلماä به فقه قرäÂ کریم Çست.

تعلیم قرäÂ کریم æ فهم ÂیاäÂ Ê مرجع áæÇ برìÇ تربیه Çیمانی Çست . حضرÊ عمر Ñضی 
ÊیاÂ مر به تدبر بهÇ ÇÑ äعنه مسلمانا æ هللاÇ کریم äÂقر  äست مسلماناÇنمی خو æ Ïمی نمو

æ حضرÊ عمر Ñضی Çهللا عنه ÑÏ  به مرجع Ïیگر برìÇ فهم ÇحکاÏ ãین مرÇجعه نمایند
 æ äÂبین قر äمسلمانا Ïتا نشو Ïتعلیم حدیث منع کر ÒÇ ÇÑ äمسلمانا Ïخالفت خوÒغاÂ
 ÒÇ ÇÑ åبو هریرÇ Êهللا عنها حضرÇ ضیÑ لمؤمنین بی بی عائشهÇ ãÃ æ حدیث خلط نمایند
 äشتند تا مسلماناÇÏ Óتر æ Ýبی بی عائشه خو æ عمر Êحضر . Ïمنع کر ÏیاÒ ÊیاÇæÑ

Ïصل بوÇ äÂقر ÑÇگوÑبز æÏ ینÇ Ïنز ÑÏ æ کریم مسافه گیرند äÂقر ÒÇ تعلیم حدیث ìÇبر .
 áطفاÇ æ صل باشندÇ ینÇ عصرحاضر متوجه ÑÏ ìتربیو Êمؤسسا æ معلمین æ لدینÇæ

ÑÏ برنامه هاì معاÝÑ قرäÂ شناسی تا ش شوæ Ï کوش ÇÑ به قرäÂ کریم Âشنا ساÒند
Ïشو åتطبیق  گنجانید Ïندگی خوÒ ÑÏ ÇنرÂ ãحکاÇ æ شناÂ کریم äÂبه قر äÇتا نسل جو

 عملی نمایند.

 Êمعرفت به صفا ÇÑ یمانیÇ تربیه ÓساÇ سلم æ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ Êحضر
ÇÏ می äیماÇ ìمعرفت به شعبۀ ها æ تعالی æ هللا سبحانهÇ ÁسماÇæ Êمد ÑÏ ÊنحضرÂ æ ند

حیاÊ شاä مسلماناÇÑ ä با ÇساÇ Óین æÏ قاعدå تربیه نموÏند æ بهترین تربیه کرÏند. 
 åقاعد æÏ همین ÒÇ تعلیم æ تربیه äÇمید ÑÏ ãسالÇ áæÇ ìها äقر äمسلمانا æ صحابه

 ìæندمی پیرÏتطبیق شعبه کر æ معرفت Óیمانی باساÇ ید تربیهÏتر æ شک äæبد æ
 äیماÇ ìها Ò ÑÏ جامعۀ میباشد.ندگی ÊÏبه سعا äسیدÑ ìÇبر ÔæÑ æ åÇÑ ما  یگانهÇ

                                                      
345  Êلعقل ¡ صفحاÇ æ ÚلشرÇ äÇفی میز ìلفکرÇ ثناÇلی ¡ ترÇلغزÇ 90-89. محمد. 
346  Êلحدیث  ¡ صفحاÇ هلÃ æ  ... لفقهÇ هلÃ لنبویة بینÇ لسنةÇ ¡ لیÇلغزÇ 33 – 21. محمد. 
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 ÔæÑ ئیÇعقب گر ìعصر ها ÑÏ متأسفانه áصوÇ æهتربی æ åقاعد æÏ ینÇ ÒÇ æÏ  صلÇ
ÇÏنشمندÑæÏ äÇ شدند.  åفاصله گرفت ÑÏ æ نتیجۀ äÂ مسلماناÒÇ ä تربیه Çیمانی æ عقید

نی تا ÇندÒÇۀ کاÑ نموÇ åÏند Çما کاÇ ÑسماÇ Áهللا Çلحسا معاصر Çسالمی ÑÇ ÑÏتباØ تربیه ب
 æ عصر حاضر کافی نیست ÑÏ äمی  جهدشا äÇنسل جو ÒÇ ین ساحۀÇ ÑÏ ÇÑ بیشتر

 ÇÑ تحقیق جدید Êسیر ÑلستاÇعبد ÑکتوÏ Èمی جناÇگر ÏستاÇ خرÇæÇ ینÇ ÑÏ .هدÇخو
برìÇ محققین جوÇ äÇفغانستاä که Ç ÑÏسماÇ Áلحسنی به طبع Ñسانیدند Çین تحقیق 

ی Âشنائی ندÑÇند فوÇ ÞلعاåÏ مفید æ قابل ÇستفاÇ åÏست Çما ÑÇتباÇ ØسماÁ بزباä عرب
تحقیقاÊ بیشتر ÇÑ می خوÇهد Ç æمید Çست محصلین  Çåلحسنی با تربیه Çیمانی æ عقید

تی æ å محصالÊ پوهنتوä هاÇ ìفغانستاÇÑ ÑÏ äبطه بین ÇسماÇ Áلحسنی æ تربیه عقید
 Ç æ347یمانی تحقیق بیشتر نمایند.

مسلماناä معاصر تنها ÇکتفاÁ به Çصل ÇیماÑÇÏ äند æ شعبه  Çåیمانی æ عقیدÑÏ تربیه 
. هاÇ ìیماä که ÇساÓ تربیه ÔæÑ ÑÏ ÇÑ تربیوÇ ìسالã می ساÏÒ فرÇموÔ شدÇ åست 

تربیه Çیمانی بدäæ معرفت به شعبه هاÇ ìیماæ ä تطبیق عملی ÑÏ äÂ حیاÊ مسلماناä نا 
 æ منهج ÑÏ صل متأسفانهÇ ینÇ æ ستÇ ممکن Ñکثر کشوÇ ÑÏ تربیه æ تعلیم ìبرنامه ها

  .موجوÏ نیست هاÇ ìسالمی 

 شعب ایمان یا شعبه های ایمان : 
Ç ÒÇبو هریرÑ åضی Çهللا عنه ÇæÑیت شدå که ÑسوÇ áهللا صلی Çهللا علیه æسلم فرموÏند: 

» äسبعو æ بضع äإلیماÇÜÜ  äستو æ بضع æÃ ÜÜنفشعبة ¡ فأÏÃ æ ¡ هللاÇ الÅ لهÅ ال : áاها ضلها قو
 äإلیماÇ شعبة من ÁلحیاÇ æ ¡ لطریقÇ عن ìÐألÇ ماطةÃ.«348   هللا علیهÇ صلی Çخد áسوÑ ÒÇ

Çست که برترین Âنها  ÜÜ یا شست æ چندæ  ÜÜ سلم ÇæÑیت شدå که Çیماä هفتاæ Ï چندشاخه
کلمۀ توحید æ پایین ترین شاä برÇÏشتن موجباÒÇ ÑÇÒÇ Ê سر Ç åÇÑست æ حیاÁ نیز شاخۀ 

ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æ سلم ÓÃÑ ÑÏ شعبه هاÇ ìیماä توحید که  Ç ÒÇ.349یماÇ äست

                                                      
347  ¡ Êسیر ÑلستاÇکتر عبدÇÏ Ñفیسوæپر . áæÇ لحسنی ¡ طبعÇ ÁسماÃ مختصر Í2017شر  ¡ ìÏمیال

 æالیاÊ متحدÇ åمریکا.
348  Èکتا ¡ ìÑلبخاÇ خرجهÇ .) äإلیماÇ ÑموÃ Èبا ¡ äإلیماÇ11/1) قمÑ (9مس æ ( Èبا ¡ äإلیماÇ Èلم : کتا

) äإلیماÇ قم (63/1شعبÑ (35 ( 
349  Êصفحا ¡ äÇیگرÏ æ Ñحمد پوÇ ì291-288. مهد .

https://khaledalsabt.com/cnt/dros/1765 , and : www.aludah.net/sharia/0/69635 

https://khaledalsabt.com/cnt/dros/1765
http://www.aludah.net/sharia/0/69635
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ÇساÓ عقیدÇ åست æ پایین ترین äÂ که برÇÏشتن موجباÒÇ ÑÇÒÇ Ê سر Ç åÇÑست æ ÑÏ æسط 
 åتربیه گنجانید áصوÇ ÑÏ تنها همین سه شعبه äیماÇ بین شعبۀ ÒÇ گرÇ .ندÏبر ãنا ÇÑ Áحیا

 . شوÏشوÏ بسیاÒÇ ìÑ مشکالÊ تربیوì حل می 

شعبه خالصه می کند مثلیکه Ç96  ÑÏیماÇÑ ä به » شعبه هاì «  شعب  ¡صاحب Çلفتح
شعب Çیماä شامل Çعماá  .شعبه 97حدیث شریف Ðکر یافته Çست ÇæÑ ÑÏ æیت ãæÏ به 

 قلب Ç æعماá لساÇ æ äعماá بدÇ äست . 

 áعماÇ ست که شاملÇ نیت æ ÊÇمعتقد ÒÇ ÊÑ24قلب : عبا  äÂ علیÇ ¡ ستÇ خصلت
 ÒÇ æ نیست ìتعالی چیز æÇ ینکه مثلÇ æ تنزیهه æ تعالی æÇ توحید æ ندæÇبه خد äیماÇ

 . Ïمی شو ÑÏتوحید خیر صا 

 :äلسا áعماÇ7  äلغو یعنی سخنا ÒÇ äÏکر ìÑæÏ æ ÑستغفاÇ ¡ کرÐ ¡ عاÏ ست که شاملÇ
 بی فائدå میباشد.

 : äبد áعماÇ38 ¡ äمهما Êعز ¡ äÏÇÏ ãطعا ¡ ÊÑست : پاکی یا طهاÇ  صلۀ ¡ ÏالæÇ تربیه
 ¡ ãÏمر ìÇبر Ñضر äقت عطسه ¡ نرساندæ ÑÏ حمد گفتن ¡ ãسال äÏÇÏ ÈÇحم ¡ جوÑ

Ñضر ãÏمر ìÇکه بر ìچیزها äÏکر ÑæÏ æ لهو ÒÇ ÈجتناÇ ÏÑÇÏ .مینÒ ìæÑ ÒÇ  ÏÑمو ÑÏ æ
 äیماÇ ìشعبه ها ìÇبر ÇÑ نچهÂ äسلم می فرمایند: مسلما æ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ
ÏÑÇÏ ستæÏ Ïخو  ÇÑ نچهÂ æ شته باشدÇÏ ستæÏ نیز Ïخو äمسلمانا ÑÏÇبر ìÇباید بر

 äنساÇ نمی Ïخو ìÇبایدبر Ïپسند  äشا ãÇحترÇ æ لدینÇæهد. برÇنیز نخو äمسلمانا ìÇبر
äÂ شعبۀ Ç ÒÇیماÇ äخالÞ با شعباÊ صلۀ Ñحم شعبۀ Ç ÒÇیماÇ äست .  شعبۀ Ç ÒÇیماÇ äست .

ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æ سلم ماä نیست. Çست Ç æیماä بدÇ äæخالÇ æ ÞخالÞ بدÇ äæی
Ñ ÇÐفع إÇلحیاÇ æ Áإلیماä قرناÁ جمیعا ف« ÑÏ موÏÑ حیاÇÑ æ Áبطۀ äÂ با Çیماä می فرمایند: 

حیاÇ æ Áیماä با هم یکجا Çند Ç æگر یکی Ç ÒÇین æÏ برÇÏشته شوÇ . « Ïحدهما Ñفع Çلآخر
ه شعبۀ Ç ÒÇیماÇ äست . ÑسوÏ áیگر äÂ نیز برÇÏشته می شوÏ. عدã ضرÑ Ñساندä به همسای

Ç æهللا ال یؤمن ¡ Ç æهللا ال یؤمن ¡ Ç æهللا ال یؤمن . « Çکرã صلی Çهللا علیه æ سلم می فرمایند: 

                                                      
من Çلشئ Ç æلمرÇ ÏÇلخصلة ¡ شعبه یعنی یک قطعه ÒÇ یک شئ æ مرäÂ ÒÇ ÏÇ خصلت Çست  ة: Çلقطع ةÇلشعب

. 
ÑÏجه æ منزلت. ÏÇ ÑÏ äÂناها : Ãقلها ÑÏجة æ منزلة ¡ Çقل 

www.islamport.com/b/3/alhadeeth/motoon 
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ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æ سلم » . قیل: من یا ÑسوÇ áهللا ¿ قاÇ : áلذì ال یأمن جاåÑ بوÇئقه
ند Çیماä ندÏÑÇ . پرسیدند کی سه باÑ به خدæÇند قسم یاÏ می کنند æ بعد ÒÇ قسم می گوی

ÒÇ  ÔÇ ند کسیکه همسایهÏهللا ¿ فرموÇ áسوÑ یا æÇ  .نباشد äماÂ نگفت به  Êیا سکو æ خیر
کرÒÇ äÏ لغو شعبۀ Ç ÒÇیماÇ äست . ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æ سلم Ç ÑÏین موÏÑ می 

که به خدæ Ç کسی» . من کاä یؤمن باهللا Ç æلیوÇ ãلآخر فلیقل خیرæÃ Ç لیصمت « فرمایند: 
ÏÑÇÏ äیماÇ ÊخرÂ ÒæÑ کند. یا Êیا سکو æ می فرمایند:   350خیر بگوید æ » ال یزنی

 Èال یشر æ ¡ هو مؤمن æ Þحین یسر ÞÑلساÇ Þال یسر æ ¡ هو مؤمن æ نی حین یزنیÇلزÇ
Òنا کاæ ÑÏ Ñقت Òنا مؤمن نمی باشد¡ æ ÑÏ ÏÒÏقت » . Çلخمر حین یشربها æ هو مؤمن 

ÇحاÏیث شیدä شرÈÇ مؤمن نمی باشد. شرÈÇ خوæ ÑÏ Ñقت نوìÏÒÏ مؤمن نمی باشد ¡ 
ãکرÇ áسوÑ  می ØتباÑÇ äیماÇ با ÇÑ خالقیÇ ìسلم فضائل یا فضیلت ها æ هللا علیهÇ صلی

æ مسلماناÏ ÇÑ äعوÊ به فضیلت هاÇ æ ìخالÇÑ Þ حاصل æ ثمرÇ åیماä می شماÏ  ÏÑهد
 د.کنÇخالقی می 

تأسفانه ÑÏ جوÇمع Çسالمی Çکثر مسلماناä با Çینکه مؤمن æ صاحب Çیماä هستند یا م
æ æ یا میدÇنند کنندنمی حساÈ دÑÇند æ یا ÂنرÇ جزÇ ÁیماÒÇ ä شعبۀ هاÇ ìیماä خبر ن

Çما ÑÏ حیاÊ خوÏ تطبیق عملی نمی کنند. Çیماä یک Çصل ثابت  حساÈ هم می کنند
 æ Ïکم نمیشو æ ÏیاÒ æ ستÇ صل ثابتÇ äیماÇ ست کهÇ Ñæبو حنیفه باین باÇ ãماÇ æ ستÇ

 واÑÏ ä نتیجۀ Çعماá نیکلیکن Çماماä مذÇهب Ïیگر باین عقیدæ å باÑæ هستند که Çیم
 Ïشت کم میشوÒ áعماÇ نتیجۀ ÑÏ æ ÏیاÒ.ãæÏ نظر ¡Ïکم میشو æ ÏیاÒ äیماÇ ¡  نسبت به

 äیماÇ æ مطلق äیماÇ  : ستÇ Úنو æÏ äیماÇ .ÏÑÇÏ جحت بیشترÑ æ Êقو áæÇ کامل  نظریه
» äإلیماÇ کامل æ äإلیماÇ لیکن عدۀ هم . » مطلق æ ندÑÇÏ مطلق äیماÇ همه äمسلمانا
 ستند که کامل Çیماä نیستند.  ه

æ هستند ÇمرÒæ که بزباÑÏ  ä گذشته به Òباä نیست æ بوäÏ منافقینÇقرÑÇ توحید تنها 
 æ می گویند ÇÑ ما کلمۀ توحیدÇ کامل äیماÇ توحید ÒÇ ÏÇقلب مؤمن نیستند. مر ÑÏ

Ïعمل کر æ äباÒ گفتن به æ یقین به قلب æ بوبیتÑ یقین ثابت بهæä سÇ äبد ìعضاÇ ت به
 æ ستÇ جامعه æ نظافت شهر ìÇتربیه بر Ïمی شو åÇÑ ÑÏ ãÏمر ÑÇÒÇ نچه سببÂ شتنÇÏبر .

 ÈسباÇ ÒÇ یکیæ نجاست نا پاکی  ìÇ به شعبه ãÏمر ãهتماÇ ãسالمی عدÇ ìها Ñکشو ÑÏ

                                                      
350  Õ ¡ لمسلمÇ لی ¡ خلقÇلغزÇ 8. محمد. 
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 ìها Ñست که کشوÇ یقین Ïیمانی صحیح شوÇ تربیه äگر مسلماÇ ستÇ äیماÇ Êشعبا ÒÇ
لۀ Ñحم Ç ÑÏکثر خانوæ åÏÇجوÏ ندæÏ . ÏÑÇست ÇÏشتن ص. باشدÇسالمی پاæ ß منزå می 

Âنچه Ç ÇÑنساä برìÇ خوÏÑÇÏ Ï برÏ ìÇیگرäÇ نیز æÏست ÇÏشته باشد ÑÏ عصر حاضر 
æجوÏ ندÇ . ÏÑÇحترÇæ ãÇلدین æ حمایت شاÇ ÑÏ äکثر کشوÑ هاÇ ìسالمی نسبت به 

 . åقبیح حفاظت می کند. عگذشته کمتر شد æ شتÒ áعماÇ ÒÇ ÇÑ äنساÇ Áمی حیا Áلما
 Èبا ÑÏ ìÏÑÇلموÇ . Êحیا ÒÇ یافته ÞشتقاÇ Áلدین « گویند که حیاÇ æ لدنیاÇ ÈÏÃ « می

 ÒÇ äنساÇ Áحیا ¡ áند متعاæÇخد ÒÇ äنساÇ Áحیا :ÏÑÇÏ جهæ سه äنساÇ ÑÏ Áگویدکه حیا
.Ïنفس خو ÒÇ  Áحیا æ ãÏ351مر 

Âیا Çین شعبه ها عباÒÇ ÊÑ  :عالمه محمد ÇلغزÇلی ÑÏ مسألۀ شعبه هاÇ ìیماä می گوید
ÏÇمو ÒÇ ÊÑیا عباÂ ¿åشته شدÇیکدیگر گذ ìست که باالÇ ìÇ مجموعهì  ست کهÇ

Þæصند ÑÏ æ åخرید ÑÇÒبا ÒÇ یکدیگر شخص ìباال  ìینکه شعبه هاÇ شته¿ یاÇگذ
به  باالì هم  Çست که هر کدäÂ ãÇ بصوÊÑ منظم æ خوÔÒÑÇÈ متفاæ Êæ خطر ناæ ß با 

 . ¿ ستÇ گذÇشته شدåترتیب 

شبکه هاì که شعب ÇیماäÂ ÒÇ ä تکوین یافته شباهت به نقشه ÏÑÇÏ که برÑÇÏÇ ìÇۀ  یک 
ÊÑÇÒæ خانه æ یا یکی ÒÇ مؤسساÊ که äÂ ÑÏ مدیر æ همکاæ äÇÑ عاملین æ مرÇقبین 

ÇÑبطه æ عالقه æ نظاã فرستاÇ æ äÏستقباÇ æ áجرæ ÊÇÁÇ نتائج  ÂنهاæجوÑÇÏ Ïند æ بین 
äیماÇ ست. شعبÇ Ïه موجوÏ هیکل  هاکه به ìÇÑÇÏ که ÏÑÇÏ ìمیرسد شباهت به موتر

æ هر æسیله æظیفه  Çستپترæ áæ غیرæ åسائل  تانک Ðخیرåیعنی باìÏ ¡ تیر ¡ چوکی ¡ 
 همقصد ÒÇ عالمه ÇلغزÇلی Çین Çستکه شعب 352خاÔÒÑÇ æ Õ خوÇÑ Ï میدÇشته باشد.

ìها  æ ÏÑÇÏ مستقیم ØتباÑÇ یگرÏ یکی با äیماÇ نیم یماÇشعبۀ نمی تو ÒÇ ÇÑ ک شعبه
æ به  æحدÊ متکامل ÇÑ می ساÒندهمه ÑÏ مجموÚ  به عباÏ ÊÑیگر  اÒیمÏیگر جدÇ س

Ç æگر یکی ÒÇ شعبه هاÇ ìیماÇÑ ä برÑÇÏیم باقی عباÏ ÊÑیگر ÇیماÇÑ ä کامل می نماید
 .می گرæÏÏ منهدã شعبه ها ناقص 

                                                      
351  Êلدین ¡ صفحاÇ æ لدنیاÇ ÈÏÃ ¡ ìÏÇلبغدÇ ìلبصرÇ لحسن علی بن محمد بن حبیبÇ بیÃ ìÏÑÇلموÇ .

181-182  .https://archive.com/book.php/565/ , and : www.isnad.info/2018/04/01, 
and : https://al-mostafa.info/data/araic/deport/gap.php?file=m012492. 

352 Õ ¡ لی کما عرفتهÇلغزÇ لشیخÇ ¡ ìæلقرضاÇ یوسف ÑلدکتوÇ .277. 

https://archive.com/book.php/565/
http://www.isnad.info/2018/04/01
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Çسالã ظن Ç ÑÏ ÇÑموÑ عقائد نمی پذیرæ Ï قبوá عقیدìæÑ ÒÇ ÇÑ å علم æ یقین می  
 نفیæ به همین منظوÑ قرäÂ کریم عقائد نصاÇÑ ìÑ که باساÓ ظن ÇستوÇ ÑÇست خوÇهد

» ما لهم به من علم Åال ÇتباÇ Úلظن « می کند . قرäÂ کریم ÑÏ موÏÑ ظن می گوید: 
:ÁلنساÇ)157.( گما ÒÇ ìæبه جز پیر æÑÏ علمی ãÇکد ä Â .ندÑÇند ä  ست ظن مغایرÇ حقیقت

 äیماÇ حالیکه ÑÏست  باÇ äÂ لیل برÏ ینÇ æ کر یافتهÐ کریم یکجا äÂقر ÊیاÂ کثرÇ ÑÏ علم
 äیماÇ ìÇعلم که علم بر ìÇبر äیماÇ æ علم äæبد äیماÇ æ äیماÇ äæعلم بد æ ستÇ Ñæضر

ìÑÇیندÏ ÇÑ فاسد ÏÒهستندمی سا Áعلما Ñبسیا äجها ÑÏ .  æ ندÑÇند ìتقو æ äیماÇ که
هستند کسانی که ÇیماÑÇÏ äند Çما علم ندÑÇند. Çæلدین æ مؤسساÊ تربیوÑÏ ì تربیه 

 .تدÑیس نمایندعلم ÇÑ فرÇموÔ نفرمایند Ç æیماÇÑ ä با علم یکجا  لÇصÇطفاÇ áیمانی 

 æ Êبه عز Ñشعو æ ÓحساÇ مؤمن äنساÇ æ هدÏ می ÁتقاÑÇ عالی ãبه مقا ÇÑ äنساÇ äیماÇ
رÇمت می کند. خدæÇند سبحانه æ تعالی عزÊ مؤمن ÇÑ با عزÊ خوÏ یکجا Ðکر می ک

عزÒÇ Ê خدæÇند  ) Ç8لمنافقوæ ) « : ä هللا Çلعزæ É لرسوله æ للمؤمنین « کندæ میفرماید: 
 áستقالÇ æ ìسربلند æ حریت æ متÇکر äنساÇ ìÇبر äیماÇ . ستÇ مؤمنین æ áسوÑ ÒÇ æ

» æ لن یجعل Çهللا للکافرین علی Çلمؤمنین سبیال« یم : می Ïهد. ÑÏ قرäÂ کریم می خوÇن
: ÁلنساÇ)141 . (  Òبا äجهت تسلط بر مؤمنا äÇکافر ìÇبر ÇÑ هیÇÑ ندæÇهر گز خد æ

.Ïهد کرÇنخو  

عمل صالح یکجا Ðکر شدÔæÑ ÑÏ æ å قرäÂ  اÑÏ قرäÂ کریم Çیماä ب  رابطۀ ایمان با عمل :
 قسمیÇست. مؤسساÊ تربیوì نسل معاصر ÇÑ  به ÇäÂیماÇ æ äعتقاÏ گرکریم عمل بیان

نا ممکن Çست مسلماناÇ ÑÏ äموÏ Ñین  .یکجا ساÒند ÇیماÇÑ ä با عمل  تاتربیه کنند 
 ÇÑ نیاÏ æ ینÏ æ نندÇند ÇÑ نیاÏ ÑموÇ ینکهÇ ند.با هم موفق باشند تاÒقائم  یکجا نسا

äÏنمو äÏÇÏ ØتباÑÇ یا Ò جهد æ نیست åÏسا æ äساÂ Ñبا عمل کا äیماÇ مؤسسۀ ÒÇ ÇÑ Ïیا
 Êسائر مؤسسا æ خانه ìهدتربیوÇمی خو.   æ لدینÇæ ÇÑ äیماÇ ÓساÇ به Ïعمل کر

 ðعمال äÇÏستاÇæ یسÑتد äÇبه نسل جو äهنشاÏ æ ما ندÇ کثرÇ ìÑÇیماندÇ متأسفانه
ÇیماندìÑÇ ظاهرÇ ìست æ با عمل مطابقت ندÏÑÇ . طفل ÒÇ عملکرÏ تا گفتاÑ  سلماناäم

 åÏستفاÇ بیشترæم میÂÏÒو  äماماÇ æ میدیا äصاحبا æ لدینÇæ æ گر عمل معلمینÇ æ
 æشته باشندÇندگی میدÒ حالت بی نظمی ÑÏ áطفاÇ نچه می گویند باشدÂ Ýمساجد خال

 بطرÝ نفاÞ میرæند æ تصوÑ می کنند که ÇسالÏ ãین نفاÇ Þست .
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ãسالÇ ÒÇ نچهÂ سالمی کوشش نمایندÇ ثقافت æ ساحۀ فرهنگ ÑÏ محققین æ äÇنشمندÇÏ 
 æ ÒÇ ãسالÇ خلÇÏ æ نیست äیماÇ äیماÇ æ ند تحقیقÇ åÏکر Ñتصو ãسالÇ ÇنرÂ ãÏمر æ åشد

 æ بیشتر نمایند ÊÏیاÒ ضافتÇ æندÒسا Çین جدÏ ÒÇ ÇÑ Êموضوعا Ñمتأسفانه بسیا .
 . åین شناخته شدÏ ماÇ ÏÑÇین ندÏ به ØتباÑÇ ست کهÇ ثی ماÇثقافت میر æ فرهنگ ÑÏ

ÑسوÇ áکرã صلی  رìÇن ÑÇÏیم : Ïین Çسالã که خدæÇند بÇمرÑÏ Òæ جهاÇ äسالã ما Ï æÏی
Ïسلم فرستاæ هللا علیهÇå  نسبت ãÏین مرÏ سالمیÇ معÇکثر جوÇ ÑÏ متأسفانه . ãÏین مرÏ æ

 بیشتر æ. ÏÑÇÏ قوÊ تسلط به Ïین خدæÇند 

.   Ç åÏÒستÏین Ï æیندìÑÇ فاسد ¡ فکر æ عقل ÔæÑ æ مسلماناÇÑ ä صدمه ÒÇفکر غلط 
 Êلی خدماÇلغزÇ محمدÑقابل قد ÏÇÏ ãنجاÇ ین ساحهÇ ÑÏ ستÇ å  Ïخو ìکتابهاÑÏ æ

Ïکوشش نموå  مهترین æ تصحیح کند æ ÍصالÇ ÇÑ فاسد ìÑÇیندÏ æ ینیÏ تا فکر غلط
کتب Ç ÑÏ æÇین ساحه عباÇ ÊÑست Ç : ÒÇإلسالÇ æ ãألæضاÇ ¡...  ÚإلسالÇ æ ãلمناهج .... 

مالÊ فی Çلدین Ç æلحیاÉ... لیس من Çإلسالã ....  کیف نفهم ÇإلسالÇ æ ãألستبدÏÇ....  تأ
 åغیر æ  .... ãإلسالÇ میباشد. 

 äÂ ÁÇÏÇ یم می بینیم کهÒÇندÇ سمانی نظر میÂ ÊÇÏمانیکه به عباÒ :لی می نویسدÇلغزÇ
ÑÏ یک شب Ò ÒæÑ æیاÏتر ÒÇ نصف ساعت ÇÑ نمی گیرæ Ï تماã تعلیماÑÏ äÂ Ê یک æ یا 

æ  کائناÊوæ ¡ Ï باقی æقت کافی برìÇ فهم Òندگی æ کشف æÏ صحفه خالصه میش
æ هر جهد Ç ÑÏین ساحه ÑÏ شریعت عمل صالح ¡  ÇنساÇ äست تسخیر äÂ برìÇ خدمت

Ñæمبر Ïکه جها  äیماÇ ستضمنÇ   Êفهم کائنا ÑÏ کوشش æ سعی æ åÏماÂ ÇÑ äنساÇ
من ÇلصالحاÊ فمن یعمل « ÑÏ قرäÂ کریم می خوÇنیم :    .خدæÇند می کند æ عفو بخشش

 äنا له کاتبوÅæ لسعیه äÇهو مؤمن فال کفر æ ) « : ÁألنبیاÇ94 .(  ìهاÑپس هر که بکند کا
شایسته æÇ æ مؤمن باشد پس ناقبولی نه بوÏ سعی æ ÇÑ æÇ هر Âئینه برæÇ ìÇ می نویسیم. 

صالحاÏ ÓÇÏ ÇÑ Êهقاæ ä سوäÒ خیاæ Ø قلم نویسندÇ æ åلغزÇلی Çضافه میکندکه 
ÁÇæÏ æ گ طبیبÑکا æ Ñصناعت کا æ Òنیا بخشدر تحقق می ساÏ  Êعمل صالحا äæبد æ

 ãÏمر æ جامعه موفق باشد æ ÏباÂ نیاÏ ممکن نیست æترقی نمی کندÑÏ  ãنیا ناکاÏ ÑموÇ
äÇÏنا æ یم مالحظه می نمائیم که باشندÒÇندÇ سالمی نظرÇ قت به جامعۀÏ گر بهÇ .

ÇلغزÇلی ÇÏÇمه åÏÇÏ می نویسد:  مسلماناÑÏ ä تماã ساحاÒ Êندگی عقب ماندÇ åند.
منهدã ساختند Ç æسلحۀ کیمیاÂ ìæنرÇ ÑÏæ  Çفغانستاä حمله کرäÏ  قریه ìÇبه æÑسها 
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 äما قربانیاÇ æ ندÏستعمل کرÇ  äÂ äæشنیدند بد ÇنرÂ خبر äمسلمانا æ ماندند Ôخامو
  353کنند. Ç æحساÂßÑÏ ÓنرÇ Çینکه 

ÇلغزÇلی نظاã تربیوÑÏ ÇÑ ì کشوÑ هاÇ ìسالمی æ نزÏ مسلماناä بشدÇ ÊنتقاÏ می کند 
 Ýباین طر áها سا åÏ ÒÇ æ ینی نیستÏ تربیه ìÇسیاست بر äمسلمانا Ïمی گوید نز æ
 äÏکر ßÑÏ äمسلمانا ðÇخیرÇ æ ستÇ åساخته شد Çعمومی جد Êتعلیما ÒÇ ینیÏ ثقافت

 æ مرحلۀ یک ìبرنامه ها ÑÏ ÇÑ گر ساعتÇ .ندÏÇÏ ÕختصاÇ ینیÏ ئی به مسائلÇبتدÇ
ÇیماÑÏ ä قلوæ ÚÑÒ È کشت شوÏ نتیجه æ حاصل مشابه ÂنرÇ بدست می ÑæÂیم Ç æما Çگر 
 ÓفالÇ .کلی می نماید Êæتفا ßسلو æ ÔæÑ ¡ Ïساخته شو Çتربیه جد äÇمید ÒÇ äیماÇ

 354مربی æ مسلماناä سبب خذالÇ äمت Çست.

الÇ ãÒست  جدیدتربیه Çصوæ  ÑÏ áدید ÇÑ می خوÇهد تربیه Ïینی ÑÏ عصر حاضر میتوÏ ج
ÑÏ . Ï عصر حاضر Çطفاæ á نوجوÇناä سؤÇالÒ ÊیاÇ ÑÏ ÏموÑ ÏÇ ÑتباÏ ÇØین ÇÑ با Ïنیا

Ïینی Ç æیمانی Ç æعتقاÑÇÏ ìÏند æ ممکن نیست ÑÏ عصر حاضر نسل جوÒÇ ÇÑ äÇ تحقیق 
.Ïمنع کر áپا æ Óپر æ ìبرنامه ها ÑÏ یتعلیم  ìÇ تربیه æ عمل  رمعاص æ با عمل äیماÇ

æ á جوÇناä بلند شوÏ اطفæÇ به هر ÇندåÒÇ که ÇÏنش æ علم  یکجا تدÑیس شوÏبا Çیماä باید
 åÒÇندÇ äجۀبهماÑÏ Çی äنیز بلند ما äمی شاÏشو äگذشته گا ÒÇ تقلید æ علم äæبد äیماÇ . 

æ پیرÒÇ ìæ فرهنگ æ ثقافت میرÇثی که ÑÇتباØ به Çصل Ïین ندÏÑÇ نسل معاصر ÇÑ به 
 äسیدÑ ìÇهی می کشاند. برÇگمرæ تحقق  äبخشیدÇهدÇÝ عقید æ یمانیÇ åتی 

Çæلدین کوÓÑ هاì تعلیماÏ Êینی ÇÑ بگیرند Ç ÑÏ æموÏ Ñین تا ضرÇ ÊÑæست 
 æ ندÑæÂ جدید بدست Êحیامعلوما æ áمنز ÑÏ ÇÑ ãسالÇتطبیق عملی نمایند åمرÒæÑ Ê. 

موÑÏ ÏÇسی ÑÏ تماã تخصصاÇ ÑÏ Êفغانستاä تجدید نظر ÇÑ می خوÇهد خصوصاÂ ðنچه 
ÏÑÇÏ . کتب ÑÏسی علوÇ ãسالمی که Ç ÑÏفغانستاÑÇ æ äتباØ به Çیماæ ä عقیدå تعلق 

 ÊیاÑæضر æ ÊحتیاجاÇ Ïیس می شوÑعقلی  تد æ ìفع نمی کند. فکرÑ ÇÑ نسل جدید
Çمد äÇÏستاÇ ندÑÇÏ سالمی معاصرÇ Êبه تعلیما ÊÑæضر æ ÌحتیاÇ ها äپوهنتو æ ÓÑ

ÊÑÇÒæ æ تعلیم æ تربیه æ تعلیماÊ عالی مسئولیت بلند برäÏ سویه علمی Ï æینی 
پوهنتونهاÇ ÑÏ  ìستاÑÇÏ ÇÑ äÇÏند . ÑÏ سالهاÇ ìخیر مضمونی ÑÏ تماã پوهنحی ها

                                                      
353  Êعرفته ¡ صفحا áلی کماÇلغزÇ لشیخÇ ¡  ìæلقرضاÇ یوسف ÑلدکتوÇ .271-275. 
354 Êصفحا ¡ ãإلسالÇ لی ¡ کیف نفهمÇلغزÇ 137-135. محمد. 
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 ãبنا äفغانستاÇ » سالمیÇ ثقافت «Ç من ¡Ïیس می شوÑتد ãÏمطالعه نمو ÇÑ äین مضمو
Êموضوعا æ نیست äسالمی متأسفانه بسویه پوهنتوÇ ثقافت äمضمو ìÇکه بر 

ÇفغانستاÇÑ ä حل æفصل نمی کند æ محصلین æ  رÇãÏنتخاÈ شدå مشکالÊ معاصر م
تر محصالÑÏÇæ ÇÑ Ê به تحقیق بیشتر نمی ساÒÇ ÏÒ بوÇ äÏین مضموä نبوäÂ äÏ مفید

جوÇناä به Çین  ä ثقافت Çسالمی بصوÇ ÊÑمرÑÏ äÂ ìÒæ موجوÏیت مضمو ÒیرÇ Çست
 . Ïیس می شوÑتد äشا ìÇست که برÇ سالمی همینÇ فکر می شوندکه ثقافت æ áخیا
مشکل Ïیگر عدã تطابق æ توÇفق بین نظریاÇ Êسالمی Ç æعماá مرÑÏ ãÏ جامعه Çست . 

Ç æ نتیجۀ جنگها ÑÏ Õخا ÊÑفغانی بصوÇ جامعۀ æ ãعمو Ñسالمی بطوÇ جامعۀ áشغا
 ìÏلحاÇ فکر æ موفقیت نظامی ãعد æ Èغر ìفکر æ نظامی áشغاÇ ðÇبعد æ کمونست

 ìÏجها ÈÇحزÇ سالمیÇ ìتطبیق برنامه ها ÑÏسالمی فاصله گرفتÇ صیلÇ فکر ÒÇستÇ ه 
æ  Áست مبتالÇ ãسالÇ خالقی که منافیÇ ìبه مریضی ها äشدندمسلمانا  ÑÏ ند کهÇ

 äÂ ضعیف شد نتیجۀ ãÏمر äیماÇ تا ح æìÏعتقاÇ æ یمانیÇ æ ینیÏ رکت تصحیح ÒغاÂ 
Ïنشو  æ ÞخالÇ بین äمسلمانا æ Ïسالمی معالجه نشوÇ متÇ خالقیÇ ìمریضی ها æ

 خوÈ تی نتیجه æ å عقیدی Òندگی æ بین Ïین Ï æنیا توÇفق æ جمع ÇÑ نیآÑæند تربیه Çیمان
 .نخوÇهد ÇÏشت 

 

 ـ تربیه عملی ارکان اسالم :دوم 
 äکاÑÇ به Ïنتعمل کر ãسالÇعمل نیست . حدیث ی äæبد äیماÇ گفتیم که æ ستÇ äیماÇ جۀ

ãلسالÇ شد جبرئیل علیه åÏÑæÂ که قبال áæÇ قسمت  äیماÇ ÏÑمو ÑÏæ ستÇ  ãæÏ قسمت
 ãسالÇ äکاÑÇ تربیه عملی ÏÑمو ÑÏ äÂمی باشد  ÒغاÂ ÑینطوÇ ßÑحدیث مبا ãæÏ قسمت .

Çسالã « یه Çلسالã ) فرموÏند: می شوÏ: (ÂنمرÏ) گفت : Çسالã چیست ¿ ( ÂنجناÈ عل
Âنست که æÇ تعالی ÇÑعباæ ÊÏ پرستش نمائی æ باæ شریک نیاìÑæ ¡ نماÇÑ Ò بر پا 

ìگیر åÒæÑ äمضاÑ åما ÑÏ æ کنی ÇÏÇ ÇÑ ضهæمفر ÊکاÒ ¡ ìÑÇبد . « 

حدیث طلحه بن عبیدÇهللا که گفت: مرìÏ سر برهنۀ که Ç ÒÇهل نجد بوÏ بحضوÑ ÑسوÇ áهللا 
لم Âمد که ÇنعکاÓ صدÇیش شنیدå میشد Çما فهمیدå نمی شد که چه صلی Çهللا علیه æس

می گوید¡ تا Çینکه ( با جناÈ علیه Çلسالã ) نزÏیک شد Ç ÒÇæسالã میپرسید¡ پیامبر 
پس گفت: Âیا غیر » پنجوقت نماÑÏ Ò یک شبانه ÒæÑ« صلی Çهللا علیه æسلم فرموÏند: 
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 ÈنجناÂ ) ¿ستÇ ãÒال ìین باالیم چیزÒÇلسالÇ ند:علیهÏفرمو (ã » ینکهÇ ننی مگر Òما
» ÇÏ åÒæÑشتن ماÑ åمضاÑ æ »äسوÇ áهللا صلی Çهللا علیه æسلم فرموÏند: » نفل بخوÇنی

نی ¡ « گفت: Âیا غیر ÒÇین باالیم چیزì الÇ ãÒست¿ ( ÂنحضرÊ علیه Çلسالã) فرموÏند: 
ìنفل بگیر ( ۀÒæÑ) ینکهÇ هللا» ( مگرÇ هللا عنه ) گفت : پیامبر صلیÇ ضیÑ علیه طلحه 

 ãÒال ìچیز ãÇ بذمه äÂ ÒÇ یا غیرÂ :گفت (ÏنمرÂ ) شدند ÑæÂ Ïیش یاÇبر ÇÑ ÊکاÒ ìÇÏÇ سلمæ
 355» .نی ¡ مگر Çینکه صدقه نفلی بدهی«فرموÏند: Çست¿ 

Çسالã تربیه æ تعلیم نماÇ Òست. ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه ÑÏ نظاæÇ ãلین تربیه عملی 
االÇæ ìلدین æ معلمین Çæجب می ÇÏند. æ ÑÏسلم تربیه æ تعلیم نماÒÇ ÇÑ Ò طفولیت ب

مرæÂ ÇæالÏکم بالصالÉ لسبع ¡ Ç æضربوهم علیها لعشر ¡ æ « حدیث مباßÑ می خوÇنیم : 
تعلیم نماÒ باساÇ Óمر ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æ سلم   356»فرقوÇ بینهم فی Çلمضاجع 

Çæلدین حت ÑÇ æشاÊÇÏ میباشدæ یÒÇ طفولیت Âغاæ Ò تا سن هفت سالگی برÔæ نص
æ  Òتشویق به نما ÇÑ ین مرحله طفلÇÑÏ کریم حفظ äÂقر ìها åÑین  .کنندمی سوÇ ÑÏ طفل

مرحله قدÊÑ حفظ ÇÑ بیشتر æ .ÏÑÇÏ بعدÒÇ سن Ç åÏگر طفل نماÒ نمی خوÇند Çæلدین حق 
ÇستفاÒÇ åÏ فشاÑ فزیکی ÑÇÏ ÇÑند . Çما سؤÑÏ áÇین Çست که Âیا Çæلدین ÑÏ عصر حاضر 

انرÇ بزنند¿ Âیا قوÇنین مدنی Çین ÇجاÇÑ åÒ میدهد¿ خصوصاÇ ðگر می توÇنند Çطفاá ش
 åÏÇندگی هخانوÒ سالمیÇ غیر ìها Ñکشو ÑÏ äمسلما ìاÇیرÒ شته باشندÇÏ  ینÇ نینÇقو

æÏ æلت ند نÇعتدÁÇ باالÇ ìنساä می æÇÏه هر Ïلیل که باشدجرÇÑ ã بکشوÑ ها äÏÒ طفل 
.ÏÒمیسا Çجد ÑÏما æ Ñپد ÒÇ ÇÑ سال طفلÇ نینÇقو ÑÏ æ سالمیÇ ìÇ جامعه ìÇمی بر

Ñکشو ìها  ÁÇجرÇ سالمی قابلÇمیباشد  æتا ÏÑÇند åÒجاÇ äمسلمانا  ÇÑ سالمیÇ نینÇقو
æ متأسفانه Çکثر قوÇنین Çسالمی ÑÏ کشوÑ یندÑÏ کشوÑ هاì غیر Çسالمی تطبیق نما

ÏÑÇعصر حاضر تطبیق عملی ند ÑÏ سالمیÇ ìها 

 ÇÑ مصلحت äمسلمانا ãسالÇ Ñیخ صدÑتا ÑÏ یگرÏ ÑموÇ همه ÒÇ باالتر ÊقاæÇ بعض ÑÏ
می ÇÏنستند. حضرÊ عمر Ñضی Çهللا موÇقف عجیت ÑÏ ÇÑ تطبیق ÇحکاÇ ãسالمی 

یاÏ می شوÏ حاضر » عاÇ ãلمجاعة « بطوÑ مثاÑÏ : á ساá گرسنگی که بناã  ندÇÏشت
Ïست ÇÑ ÏÒÏ قطع کندبه Ïلیل Çینکه Çنساä به سبب گرسنگی ìÏÒÏ می کند. ÑÏ  ندنشد

                                                      
355  Õ ¡ áæÇ Áجز ¡ äمرجا æ 42. لؤلؤ . 
356  Õ ¡ ÓæلعرÇ إلسالستانبولی ¡ تحفةÇ ìمهد Ï268.  محمو. 
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که ÒÇ غیر مسلماناä به هماä مقدÑÇ که Ç  ÒÇست جزیه که عباÒÇ ÊÑ مقدÑÇ ماáمسأله 
مسلماناÒ äکاÊ گرفته میشد حاصل می شد. بعض قبائل عرÒÇ È عمر خوÇستند تا 
جزیه Ç ÒÇ ÇÑیشاä بناã مالیه که ÒÇ مسلماناä گرفته میشوÇ Ïخذ نماید. عمر Ñضی Çهللا 

به هر ناã که می Ïهند مهم نیست æ مهم عنه قبوá کرÑÏ æ Ï جوÈÇ مخالفین ÔÇ گفت 
Çین Çستکه حق æÏلت ÇÑ بدهند. ÑÏ قانوÇ äسالÒ ãمین هاì مناطق که فتح می شد یک 

 äÂ حصۀ ÒÇ . تقسیم کند ÇÑ ÞÇعر ìمین هاÒ که Ïنکر áما عمر قبوÇ Ïحق فاتحین بو
Ïند صحابه با تصمیم عمر مخالفت کرÏند ÇÑ æÇ æ متهم به خالÑ ÝفتاÒÇ ìÑ قانوä نمو

من مطابق قانوä عمل می کنم æ مصلحت Çمت ÇÑ باالتر   که ÑÏ جوÈÇ شاä گفتæ عمر 
قف ÒÇÇ موشوÏ می ÇÏنم . ÑÏ تربیه نماÒ نیز ÇمرÒæ فشاÑ فزیکی نا ممکن Çست æ می

 Ç ÑÏ357ین موÏÑ نیز پیرìæ کرæ .Ï فقه æÇلویت  ÒÇ æ فقه مصلحتحضرÊ عمر 

Ç æیماä تهدÇ æ ÈÇساÓ تربیه  تربیه Çیمانی ÏÑÇÏتربیه عملی ÇسالÑÇ ãتباØ مستقیم به 
 åÏÇست . خانوÇ ãسالÇ تربیه  ¡مسجد¡عملی ÇÑ مرحله نخست طفلÑÏ سهÑمد æ مکتب

 æ یمانی نمایندÇ Çطفل باید قناعت کند که چر æ ندÒبا خبر سا ÊÇÏعبا ãمفهو ÒÇ ÇÑ طفل
 ÏنیوÇ æ ìخرÒ ÑÏìæندگی  æ æÇ نتیجۀ عباÊÏ ¿عباÊÏ میکندæ ÇÑ کی  ¿عباÊÏ میکند

ÔÇ  چیست ¿æ  ستÇ نفهمد ممکن ÊÇÏنتیجۀ عبا ÒÇ æ ندÇند ÇÑ ÊÏعبا ÒÇ Ýتا طفل هد
 ÊÑبصو Òنما æ ãعمو Ñبطو ÊÇÏعبا ÒÇ شدÑ سن ÑÏ ند لیکنÇبخو Òتا یک مرحله نما

 ìÑæÏ Õمی خا Òطفولیت نما ÑÏ می بینیم که Ïخو áطفاÇ ندگیÒ ÑÏ ðما عمال æ کند
 جوÇنی بی نماÒ.خوäÇ بوÏند Ç æما ÑÏ سن 

ÑÏ سن طفولیت عموماÇ ðطفاá مقلد هستند Ò ÔæÑ æندگی Çæ ÒÇ ÇÑلدین تقلید می کنند 
. Çæلدین که نماÒ نخوÇنند æ به مسجد  تقلید می شوÑÏ æ Ï سن مکتب ÒÇ معلمین

ÒÇ کی ÂموÒÇ æ ÏÒ کی تقلید کند . ÑÏ مکتب Çگر نماæ Ò سائر عباÇÑ ÊÇÏ طفل  ¡نرæند
ÇÏ ÓÑÏ ðعمال Òخل مکتب نماÇÏ ÑÏ æ ندهد Áضوæ æ Òتعلیم نما ÇÑ áطفاÇ معلم æ Ïنشو åÏ

 ìÇبه تنهائی بر ìنظر ìسهاÑÏ æ ÏÒموÂ نمی ÇÑ ÊÇÏسائر عبا æ Òطفل نما Ïجماعت نشو
Ç تربیه عملیÑ ÓÑÏ äفغانستاÇ ÝÑمکاتب معا ÑÏ متأسفانه æ کافی نیست ãسالÇ äکا

 ومی نظرÇ ìست.عملی ÑÇکاÇ äسالæ ãجوÏ ندæ ÏÑÇ تعلیماÊ بطوÑ عم

                                                      
357 . ÈلخطاÇ فصل عمر بن ¡ åشدÇÑ خالفت æ سالتÑ عصر ìمطالعۀ تمهید ¡ ìÏفضل غنی مجد . 
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مقاã به شامل Ñکوæ Ú سجدå به نیت تعظیم  کهنماÏÇ ÑÏ ÒبیاÒ Êباä به معنی Ïعا Çست 
میباشد. هدÇ Ýصلی ÒÇ نماÒ تحقق ÇÑبطه بین بندæ å خالق Çست. Ï æعا Ç ÈÑلعالمین 

جامعۀ Çنسانی ضرÇ æ ÊÑæحتیاÌ به قوæÑ Êحی æ نفسانی æ معنوæ ÏÑÇÏ ì نماÒ یگانه 
سانرÇ قوæÑ Êحی æ نفسانی می ÏهدÑÏ æ نهایت جامعه Ç ÇÑصالÍ می æسیله Çست که Çن

 æ یکÏلعالمین نزÇ ÈÑ به äنساÇ ÍæÑ Òنما ÁÇÏÇ ÑÏ نفسانی æ نیÇæÑ ناحیۀ ÒÇ .ÏÒسا
سجدå می کند لذÊ می برæÑ æ ÏحاÇ ðحساÓ میکند که خوÇ ÏنساÇ ÒÇ äینکه برìÇ خالق 

 358. با خدæÇند حرÝ می Òند

 æ لدینÇæ که Ïمیشو ãمانی مفید تماÒ  ستÇ äÂ áæÇ کنÑ Òکه نما ãسالÇ äکاÑÇ تربیه
 ÆÏمبا æ äکاÑÇ معلمین ÓحساÇ هند تا طفلÏ یکجا تعلیم ÞخالÇ ÆÏبا مبا ÇÑ ãسالÇ

 æÇ ÒÇ ãسالÇ عملی äکاÑÇ æ Òچه کند که نما æ ساخته Öفر ãسالÇ که ÊÇÏهد. عباÇمیخو
ماá مبهم نیست که ÇنساÇÑ ä با عالم غیب æ مجهوÂ áنرÇ ضمن ÑÇکاÇ äیماÇ åÏÑæÂ äع

æ هدÏ ØتباÑÇ äئض  همچناÇفر æ ÊÇÏنیست. عبا áمجهو æ بی معنی Êحرکا æ áعماÇ
 ãملز äÂ ÁÇÏÇ به ÇÑ äمسلمانا ãسالÇ کهÏÒصحیح  می سا ÞخالÇ ÁحیاÇ Ýبه هد æ میباشد

تصف به ÇخالÇ Þنساä می ÂموÏÒ که ÑÏ تماã حاالæ Ê تغییرÊÇ محیط æ جامعه باید م
ممکن طفل بدÇ äæینکه ÇهدÝÇ عباßÑÏ ÇÑ ÊÇÏ کند نماÒ بخوÇند  عالی Çسالمی باشد.

 ÑÇبخوبی تکر ÇÑ Òنما Êحرکا æهدÏ ãنجاÇ æ  Ïشو åÏیستاÇ Úخشو áظاهر با کما ÑÏ æ
لیکن همه Çین ÇعماÇ æ áفعاá برìÇ سالمت عقیدæ å یقین Ñ æسیدä به هدÝ کافی 

نساÑ .ÏÒسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه سلم ÑÏ جوÈÇ سؤÒÇ æ  áÇ طفل Çنساä خوÈنباشد
 Ïمی گیر åÒæÑ ÏیاÒ æ ندÇمی خو Òنما Ñهللا ... یک خانم بسیاÇ áسوÑ شخص که پرسید: یا
 ãکرÇ áسوÑ ¿ساندÑ می ÑÇÒÂ یتÐÇ äباÒ با ÇÑ ÔÇ ما همسایهÇ هدÏ صدقه می Ñبسیا æ

ÇÑ مانع ÐÇیت ÑÇÒÂ æ مرÇ  ãÏست . عباÊÇÏ که ÇنساÇ «äین خانم Â ÑÏتش « جوÏÇÏ ÈÇند: 
 Ï برÇ ìÇنساä هیچ فائدå نمی Ñساند. ساÒن

 :ÏÑæÂ کریم  باین معنی می äÂقر ÇÑ Òنما ÒÇ تنهی عن « حکمت ÉلصالÇ äÅ ¡ ÉلصالÇ قمÃ æ
æ بر پا ÑÇÏ نماÇÑ Ò هر Âئینه نماÒ منع می کند Ç45 .( ÒÇلعنکبوÇ ) «:ÊلفحشاÇ æ Áلمنکر

åفعل نا پسندید æ بیحیائی Ñشت حقیقت  . کاÒ عمل æ  áقو ÒÇ پاکی æ یلÇÐÑ ÒÇ ìÑæÏ
. Çæلدین æ معلمین æ مؤسساÊ تربیوì الÇ ãÒست فرضیت نماÑÇ ÇÑ ÒتباØ به نماÇ Òست 

                                                      
 .154-152صفحاÊ  33.  عفیف عبدÇلفتاÍ طباÇ ÍæÑ ¡ åÑلدین Çإلسالمی ¡ طبع  358
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هدÏ äÂ Ýهند Ò æمانیکه Çطفاæ á نوجوÇناä هدÒÇ Ý نماÒ خوÇندÇÑ ä بدÇنند یقین Çست 
Òمر به نماÇ گرÇ ماÇ æسعی می نمایند æ کوشش äÂ ÁÇÏÇ ÑÏ که  ÒÇ Ýهد æ شوند äندÇخو

نماÇÑ Ò ندÇنند ممکن برìÇ یک مدÊ نماÒ بخوÇنند لیکن هرگز ÇÏÇمه نمی Ïهند æ ما 
Ïخو ÏالæÇ باÇÑ ین تجربهÇ ÏالæÇ æìها  äÂتعلیم قر ãمستلز Òیم . تعلیم نماÑÇÏ äÇیگرÏ

 äشا ÏالæÇ طفولیت کوشش نمایند تا ÒÇ لدینÇæ . ستÇ شریف ìسنت نبو æ کریم
Âقر äندÇخو áطفاÇ معلمین کوشش نمایند تا ÓÑÇمد ÑÏ æ ندÒبا تجوید بیآمو ÇÑ کریم ä

بیشتر به ÂیاÊ قرäÂ کریم æ سنت نبوÂ ìشنا شوندÒیرÇ نماÒ خوÇندä بدäæ حفظ بعض 
 ÑÏ . ستÇ سلم نا ممکنæ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ معرفت به  سنت æ کریم äÂقر ÊیاÂ

 بسیاÑ مهم Çست . کریم  Êæ قرäÂ تعلیم قرäÂ کریم æ سنت نبوì شریف ÈÏÇ تال

مسلماä باید Çیماä کامل ÇÏشته باشد که قرäÂ کریم کالã خدæÇند   ادب با قرآن کریم :
 ÈÏÇ ÑÏ . åشد áÒیت بشر ناÇهد ìÇبر æ کریم äÂند تا قرÒبیآمو áطفاÇ ستÇ ãÒکریم ال äÂقر

æ ÑÏ æقت رÊæ Ï کÇÑ با طهاæ ÊÑ با æقاÑ تالÊæ نمایند¡ نباید قرäÂ کریم ÇÑ بسرعت تال
بعد . شدæ ÑÏقت تالÊæ نباید ÒÇ معنی æ هدÂ ÝیاÊ غافل  æ .وÏتالÊæ باید با خشوÚ ب

 .Ïمیشو Úæکریم شر äÂقر ÊیاÂ مرحلۀ فهم به ÊیاÂ حفظ بعض æ صحیح Êæمرحلۀ تال ÒÇ
æÇ æالð خوÇندÂ äنرæ Ç بعدðÇ معنی ÂنرÑÏ æ Ç  یمصحابه می گویند که سه Âیت ÇÑ می خوÇند

Ïعمل میکر äÂ به ãفت یممر حلۀ سوÑ می ãÑیۀ چهاÂ به äفهمید æ äÏعمل کر ÒÇ بعد æیم. 
 ãسالÇ تعلیم æ ÏالæÇ تربیه ìÇکریم بهترین نمونه بر äÂبا قر ÈÏÇ æ تعلیم ÑÏ صحابه ÔæÑ

م æ فهم æ تطبیق ÂیاÑÏ Ê عصر حاضر Çست æ مرÇحل چهاÑگانه که صحابه برìÇ تعلی
قرäÂ کریم ÇÏشتند ÑÏ عصر حاضر بهترین منهج ÔæÑ æ برìÇ فهم æ حفظ æ تعلیم æ عمل 

 کرÏ به Çحکاã قرäÂ کریم میباشد.

Çنساä با ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا æ علیه æ سلم æ سنت مطهرå با ÈÏÇ باشد æ  ادب با سنت :
ه æ سلم Çæجب Çست æ سنت هاÇ ìیماÇÏ äشته باشد که Çطاعت ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علی

عملی ÑسوÇ áهللا صلی Çهللا علیه æسلم تعلیم نماÇ Òست . مشکل عدۀ ÒÇ مرÑÏ ãÏ فهم سنت 
تعدìÏÇ بین سنت æ سیرæ Ê حدیث فرÇÑ Þ نمی ÇÏنند æ عدã علم به سنت Ç ¡ æست 
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تفاÊæ بین سنت æ سیرæ Ê حدیث مشکل بزÑگ ÑÏ ÇÑ ساحۀ تربیه عملی Çسالã   شناخت
 Ïسنت می گیرند.بوجو äمکا ÇÑ Êعدۀ سیر æ ستÇ åÏÑæÂ359 

æ åÒæÑ حج Ò æکاÊ عباÊÇÏ عملی Ç ÑÏسالÇ ãست . ÑÏ مرحلۀ طفولیت æ حتی ÑÏ مرحلۀ 
Ñسیدä به بلوÛ ضرÑæ نیست تماÑÇ ãکاä حج Ò æ åÒæÑ æکاÊ تدÑیس شوÏ به Ïلیل Çینکه 

ید تا یک ÇندÑÇ åÒÇکاä  تفصیلی عباÒÇ ÊÇÏ قدÐ ÊÑهنی طفل باالتر Çست Çما Çطفاá با
 Ñفشا áطفاÇ ìسن طفولیت نباید باال ÑÏ .شته باشندÇÏ ئیÇبتدÇ Êئض معلوماÇفر ÒÇ

æ ÒæÑ به هدÝ تمرین  åÏÑæÂ ÑÏ شوÏ که åÒæÑ بگیرند Ç æگر می گیرند برìÇ چند ساعت 
  æ تعلیم باشد نه به هدÝ تطبیق فرضیت Ò åÒæÑیرåÒæÑ Ç باالÇ ìطفاá فرÖ نیست.

ÒیاÏتر æقت شانرÇ به تعلیم نماæ Ò حفظ æ تالæ Êæ فهم قرäÂ کریم Çæ æلدین æ معلمین 
 áÇحوÇ Íشر æ سلم æ هللا علیهÇ محمد صلی Êخالقی حضرÇ ÔæÑ æ عملی ìسنت ها
 äگاÑبز ÔæÑ æ ÞخالÇ ÒÇ ÇÑ áطفاÇ کوشش نمایند æ نمایند Ýصالحین صر æ صحابه

اá بزÑگاÇ äسالÇÑ ã نمونه æ به æÑشی باشد که Çطفæ تربیه Çسالã با خبر ساÒند æ تعلیم 
 قدåæ حسنه برìÇ خوÇ ÏنتخاÈ کنند.

 ÑÏ تنها ãÇحر æ áست . حالÇ تربیه ìÇسیلۀ برæ بهترین ãÇحر ÒÇ ìÑæÏ æ ãÇحر æ áحال Íشر
موÏÑ خوæ äÏÑ نوشیدä نیست æ هر Âنچه به ضرÇ Ñنساä باشد حرÇ ãÇست æ هر Âنچه به 

حرãÇ نباید مساحت حالÇÑ á ضیق  ÑÏ  æ تعلیم حالæ á. نفع Çنساä باشد حالÇ áست 
ساخت Òیرæ Ç تنگ مساحت حرÇÑ ãÇ بزÑگتر نشاÒ æ ÏÇÏ äندگی ÇÑ برìÇ مرãÏ سخت 

 Ñبسیا ãسالÇ ÑÏ áحال ÏیاÒ ìÇلدین برÇæ ئیÇغذ ÏÇقت خرید موæ ÑÏ . ستÇ کم ãÇحر æ
Çطفاá شاÇÑ äجع به موÏÇیکه می خرند معلوماÊ بدهند æ معلوماتیکه ÑÏ عقب پاکت 

Çæلدین عمالð حالæ á حرÇÑ ãÇ به Çطفاá ا صندÞæ تحریر شدå برÇ ìÇطفاá بخوÇنند . æ ی
 ÇنرÂ Ïæحد æ نکنند ãÇحترÇ ÇÑ ãÇحر æ áحال äشاÏلدین خوÇæ گرÇ æبدهند ÓÑÏ äشا
مرÇعت ننمایند æÇالÏ هاì شاÑÏ ä قسمت حالæ á حرãÇ بی تفاÊæ می باشند. مثالÇ ðگر 

سوÏ بگیرæ Ï سرمایه خوÇÑ Ï پنهاä کند æ خانه به   پدÑ ÑشوÊ بگیرæ Ï سوÏ بدهد æ یا
æ سرمایه هاì که ÏÑÇÏ بناÏ ãیگرÇ  äÇسم شخص Ïیگر بخرæ Ï خوÂ ÔÏنرÇ کرÇیه نماید

ثبت کند تا ÒÇ کمک هاæÏ ìلتی ÇستفاåÏ نماید æ یا Çینکه خوÇÑ Ï مریض نشاÏ äهد تا 
                                                      

359  ìÇبر . ÑÏ ìمطالعۀ تمهید ¡ ìÏبه : فضل غنی مجد Ïجعه شوÇمر Êسیر æ سنت ÒÇ بیشتر Êمعلوما
سنت æ حدیث نبوì صلی Çهللا علیه æ سلم ¡ جلد æ . áæÇ همچناÇ : äلدکتوÑ یوسف Çلقرضاìæ ¡ کیف 

 نتعامل مع Çلسنة Çلنبویة .
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ن کاÑ می کنند ÑÏ مثلیکه ÇمرÑÏ Òæ غرÈ مسلماناÇ äی ÑÏیافت کند¡ ی ÇÑپوá مریض
 Çین حالت نسل جوäÇ به حالæ á حرÇ ãÇهمیت نمی Ïهد. 

 ãبنا ìæلقرضاÇ یوسف ÑکتوÏ عالمه Èکتا ãÇحر æ áتعلیم حال ìÇبر Èبهترین کتا
» ãÇحر æ áسی » حالÑحتی فا æ بانهاÒ ãبه تما Èین کتاÇ æست. نیز  میباشدÇ åترجمه شد 

ÑÇکاÇ äسالÑÏ ã جوÇمع Çسالمی Ç ÏÑÇÏما مساجد نقش áæÑ æ مهم ÑÏ ÇÑ تربیه عملی 
 ÑÏ ÇÑ گÑسالت بزÑ ند . مسجدÇ åÏکر ÔموÇفر Çسالت شانرÑ کثرمساجدÇ متأسفانه
تربیه نسل معاصر Çسالمی æ . ÏÑÇÏظیفه بزÑگاÑÏ ä جامعۀ Çسالمی Çست تا Ñسالت 

د ÇÑ مرکز علم ÇÏ æنش قسمیکه بوÏ بساÒند. مساجد ÑÏ مسجد Ç ÇÑحیاÁ کنند æ مسج
Ñ هاÇ ìسالمی ÁÇÏÇ ÑÏ مسئولیت هاì تربیوì نسل جوäÇ مسلماä ناکاÇ ãستند æ کشو

 ÇنرÂ هدÇلت بخوæÏ هر چه æ لت میباشندæÏ ینÑمسئولین مساجد مامو æ äماماÇ کثرÇ
 ìمسئولیت ها æ Êمشکال ãلدین با تماÇæ .عملی می نمایند ÑÏ ند سعی کهÑÇÏ ندگیÒ

جماعت ÁÇÏÇ کنندÇ æین ÔæÑ برìÇ تربیه  ابکنند چند نماÇÑ Ò با Çطفاá شاÑÏ ä مسجد 
عملی Ð æهنی طفل بسیاÑ مفید می باشد æ تجربه ها نشاåÏÇÏ ä  طفلی که ÇÑبطه با 

  مسجد ÏÑÇÏ بهتر Ç ÒÇطفاá هستند که ÒÇ مسجد æ نماÒ جماعت Ç ÑæÏند.

 آداب اجتماعی :تربیۀ
ÇسالÏ ãین Çجتماæ Ú فرÇÑ Ï تربیه Çجتماعی می نماید تا بتوÇند با جامعه Òندگی ÇÏشته 

 áعنصر فعا æ ãÇحترÇ ÇÑ جامعه ÏÇفرÇ Þحقو æ جامعه باشد ìÇمفید بر æ ãباشد . عد
 æ جتماعیÇ تربیه ãبی نظمی عد æ بدبختی ìبسو ÇÑ جتماعی جامعهÇ ÈÇÏÂ ÊعاÇمر

Ï Êینی قابل تجزیه æ تقسیم نیست æ مسلماä میرساند. Ç ÈÇÏÂجتماعی ÏÇ ÑÏبیا
مکلف Çست تا Ç ÈÇÏÂجتماعی ÇسالÑÏ ÇÑ ã مجموÚ مرÇعاÊ کند . ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا 
 Þفو ÈسلوÇ æ ÔæÑ æ Ïمت بوÇ جتماعیÇ تربیه äشا ÊعوÏ áæÇ  سلم مرحلۀ æ علیه

تاÇ åلعاåÏ مهم æ متین ÇÑ برìÇ تربیه Çجتماعی ÒÇ خوÏ بجا گذÇشتند ÑÏ æ مدÊ کو
 äمسلمانا ÇÑ صلی ãکرÇ áسوÑ تربیه ÒÇ áصحابه بهترین مثا æ ندÏجتماعی نموÇ تربیه

برìÇ تربیه  برìÇ مسلماناä قدæ åæ نمونه خوÈ . حیاÊ صحابهÇهللا علیه æ سلم میباشند 
 که ÇقتدÁÇ شوÇ Ïنساä به منزá مقصوÏ می Ñسد. صحابه Çست æ به هر کدÇ  ÒÇ ãÇجتماعی
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 : آداب سالم دادناول ـ 
 ãبدهند. سال ÇÑ äÏÇÏ ãتربیه سال æ تعلیم ÇÑ áطفاÇ ست تاÇ معلمین æ لدینÇæ ظیفهæ ÒÇ
ÑÏ äÏÇÏ فرهنگ Çسالã عباÐ æ ÊÏکر Çست نه Ñسم ÌÇæÑ æ فرهنگی æ ثقافتی . ÑÏ کتب 
سیرæ Ê حدیث باÈ مستقل ÑÏ موÏÑ سالÇ äÏÇÏ ãست æ حضرÑ ÊسوÇ áکرã صلی Çهللا 

Ï مر بهÇ äسلم مسلمانا æ می نماید. علیه ãسال äÏÇ 

ÇبوهریرÑ åضی Çهللا عنه ÇæÑیت میکند که Ñ ÒÇسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æ سلم شنیدã که 
مسلماä بر مسلماä پنج حق ÏÑÇÏ: جوÈÇ سالã ¡ عیاÊÏ مریض ¡ عقب « میفرموÏند: 

 åبو هریرÇ یگرÏ حدیث ÑÏ  .( هللاÇ یرحمک  ) عطسه ÈÇجو æ ÊعوÏ áفتن ¡ قبوÑ åÒجنا
سوÑÇ بر « عنه ÇæÑیت می کند که ÑسوÇ áهللا صلی Çهللا علیه æ سلم فرموÏند: Ñضی Çهللا 

 » . پیاåÏ ¡ پیاæÑ åÏ بر شخص نشسته æ (نفر) کم بر (نفر) بسیاÑ سالã بدهند

æ تربیه ìÇبر ÔæÑ ین بهترینÇ æبدهند ãسال áطفاÇ ìÇبر äگساالÑست تا بزÇ بهتر 
می گوید: که æÇ نزÇ Ïهللا عنه  ÈÇÏÂ سالÇ ãست. حضرÇ Êنس بن مالک Ñضی Âموختن 

Çطفالی گذشت æ بر Çیشاä سالæ ÏÇÏ ã گفت: نبی صلی Çهللا علیه æ سلم همچناä می 
 áطفاÇ مانیکه باÒ سلم æ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ نس می گوید کهÇ Êند.  حضرÏکر

.Ïمی کر ãسال äیشاÇ ÒÇ لترæÇ میشدند æبر æÑ360 

 ÑÏ äهمچنا æ ندÑÇÏ ندگیÒ سالمیÇ غیر ìها Ñکشو ÑÏ äعصر حاضر مسلمانا ÑÏ
 äسالمی غیر مسلماناÇ ìها Ñجب نیز کشوÇæ ÒÇ .ندÑÇÏ یا مؤقت æ ئمیÇÏ قامتÇ

 ãسال äغیر مسلمانا æ äمسلمانا ìÇهند که برÏ تعلیم Çشانر áطفاÇ ست تاÇ äمسلمانا
ÑÏ æ ستÇ سالمیÇ ÞخالÇ ÒÇ äÏÇÏ ãسال æ غیر  بدهند ìÇبر äÏÇÏ ãسالمی سالÇ شریعت

مسلماä جوÏÑÇÏ ÒÇ. فضیلت مآÏ ÈکتوÑ یوسف ÇلقرضاäÏÇÏ ÑÏ ìæ سالã برìÇ غیر 
 مسلماä می گوید: 

Ç ÑÏسالã برìÇ کافر سالäÏÇÏ ã جوæ ÏÑÇÏ ÒÇ مانع äÂ ÑÏ نیست Çæ æجب Çست تا با غیر 
کو Çست .ÑÏ ìÒæÑ مسلماÑ äفتاÑ نیکو ÇÏشته باشیم æ سالÒÇ äÏÇÏ ã جمله Çعماá نی

نشسته بوÏکه شخص هم مجلس صحابه حضرÊ عبدÇهللا بن عباÑ Óضی Çهللا عنهم 
 Óهللا بن عباÇعبد Êحضر .ÏÇÏ ãحاضرین سال ìÇبر æ گذشت (تش پرستÂ ) مجوسی ÑÏ

                                                      
360  Êصفحا ¡ ãجلدسو äمرجا æ69-68. لؤلؤ. 
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جوæ :ÏÇÏ ÈÇ علیکم Ç æلسالÑ æ ãحمة Çهللا æ برکاته . صحابه با ÇینطوÑ مقابل برÇیش 
æÇند باالì مجوسی ¿ حضرÊ عبدÇهللا گفت : Âیا خدلهجه خشمگین گفتند: Ñحمت 

 Ïندگی خوÒ ند بهÇنباشد میتو Çحمت خدÑ گرÇ æ ¿ÏÑÇندگی ندÒ Çحمت خدÑ به Óمجو
جوÒÇ باشد¡  پسندیدåسالäÏÇÏ ã برìÇ مجوسی Â æنهم بطریقه  ÇÏÇ ÑÏمه بدهد¿ پس Çگر

الÑÏ äÏÇÏ ã بین مرãÏ عاÊÏ شدå که æ ÑÏقت س  361پس چطوÑ به Ãهل کتاÈ جوÒÇ نباشد.
بایکدیگر Ïست می Ïهند Çین ÔæÑ با Çینکه ÒÇ فرهنگ غرÈ به فرهنگ Çسالمی ÇÏخل 
شدÇ åست بین مرäÇÏ جوÇ æ ÏÑÇÏ ÒÇما بین æ äÒ مرãÏ نا محرã صحیح نیست . ÑÏ جامعه 

هستند که نمی خوÇهند با مرäÇÏ غیر محرÏ ãست بدهند لذÇ مرÇ äÇÏین ÇÑ ÈÇÏÂ  یÒنان
 362باید مرÇعاÊ نمایند.

 وم ــ تربیه خوردن غذاء و نویشدن:د
 ãسالÇ ÑÏ äنویشد æ äÏÑنیست . خو åمعد äÏپرکر ãسالÇ ÑÏ äنویشید æ äÏÑخوÒÇ Ýهد
 åÏضع کرæ äنویشد æ äÏÑخو ìÇبر ÇÑ Õخا ÈÇÏÂ ãسالÇ æ ستÇ ÊÏعبا ÚÇنوÇ ÒÇ نوعی

 می شوðÇ :Ï بیاäکه  مختصر

1.  äÏÑبه خو Úæشر ÒÇ قبل äستاÏ شستن ÁÇغذ. 
 Â ÑÏغاæ Ò گفتم Çلحمدهللا Â ÑÏخر . ÇæÑیت Çست که ÑسوÇ áکرã گفتن بسم Çهللا .2

Çلحمدهللا ÇلذÃ ìطعمنا æ «صلی Çهللا علیه æ سلم بعد ÒÇ ختم غذÁÇ می گفتند:
شکر خدæÇند که ما ÇÑ طعاæ ÏÇÏ ã نوشیدنی æ ÏÇÏ ». سقانا æ جعلنا مسلمین

 ÒÇ جملۀ مسلمین. ما ÇÑ ساخت

شیم نا پسندیدå تعریف æ برäÂ ìÇ عیب نباید طعاÇ ÇÑ ãگر خوÔ هم ندÇشته با .3
 .نیمسرÛÇ ک

خوÒ ÏÑیرÇ ناä خوäÏÑ به Ïست ÇÑست پیرÒÇ ìæ تناæ áæ طعاÇÑ ã بدست ÇÑست  .4
 سنت Çست.

Çستفاæ ÒÇ åÏسائل نانخوìÑ مانند کاæ ÏÑ قاشق æ پنجه æ نشستن بدÑæ میز  .5
 ÒÇ ستÇ جبÇæ مجالس عمومی ÑÏ äمسلمانا æ نیست äÂ ÑÏ مانع ìÑخو ãطعا

æسائل ÇستفاåÏ کنندæ حاضرین مجلس æ ÑÏ ÇÑقت خوäÏÑ طعاÇ ãحترÇ  ãÇین

                                                      
 وÈÇ سؤáÇ مسلماناÇ ÑÏ äمریکا ¡ کسیت ثبت شدÏ .. åکتوÑ یوسف Çلقرضاìæ به ج 361
 . 219. فضل غنی مجدìÏ ¡ خانوÇ ÑÏ åÏÇسالã ¡ صفحه  362
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شستن برÒ ìæمین æ خوäÏÑ با Ïست ÒÇ جمله عاÑ æ ÊÇÏسم æ ننمایند. 
 ÊÇÏنباید عا æ ÏÑÇینی ندÏ صبغۀ æ ستÇ سالمیÇ Þشر ìجهاæÑ  äÏÑخو äنا

 Ïخو. Ïین معرفی کرÏ ÇÑ 

 ÇÑ جهاæÑ æ سمÑ æ ÊÇÏلی می گوید: بعض عاÇلغزÇ عالمه محمد äÏÑخو ãطعا ÈÇÏÂ ÑÏ
 æ جهاÇæÑ æ سمÑ . ستÇ مشکل äشا ìÇبر äÂ ÒÇ äشد äæند که بیرÇ åÏÑæÂ Ïبوجو ãÏمر
عاÒÇ ÊÇÏ ساختاÑ بشر Çست ÑÏ حالیکه عباÒÇ ÊÇÏ طرÝ خدæÇند سبحانه æ تعالی 

 äمحققین غیر مسلما ÒÇ عدۀ . åتعیین شد äمسلمانا ìجهاæÑ æ سمÑ بین ãطعا ÈÇÏÂ ÑÏ
 äÏÑخو ãطعا ÈÇÏÂ حقیقت æ  ÇÑ ãسالÇ ÑÏ می ìنستند مثال عالم هندÇنتو åÏکر Þفر

طعاÒ ìæÑ ÑÏ ÇÑ ãمین گذÇشت نه باالì میز æ ÑÏ æقت خوäÏÑ طعاã مربع نویسد: باید 
Ñبخو äنا Ýیک ظر ÒÇ ãÏباید همه مر æ Ïکر åÏستفاÇ چوکی ÒÇ نباید æ چند نشست æ ند

 حقیقت ندÏÑÇ .  هندì بسیاÒÇ ìÑ گفتاÇ Ñین عالم نفر ÑÏ یک ظرÝ شریک باشند.

خوÒ ÑÏ äÏÑمین æ جلوÓ باالì کرسی یا چوکی ¡ ÒÇ یک ظرÝ چند نفر ناä خوäÏÑ  همه 
 ÏÑÇصل ندÇ ینÏ ÑÏ جائز نیست äÏÑخو äقت ناæ ÑÏ ÏÑکا ÒÇ åÏستفاÇ که áست . قوÇ جائز

نع Ç ãÃ ÒÇ æ åÏÑæÂ äÂلمؤمنین عایشه ÇæÑیت شدå سند äÂ قابل æ حدیث که Ãبو ÑÏ ÏæÇÏ م
 363قبوá نیست .

 ÑÏ گرÇ æ Ïبگیر äنا ÏÑکه می خو åÒÇندÇ äبه هما äنساÇ ست کهÇ äÏÑخو ãطعا ÈÇÏÂ ÒÇ
مجلس Çست مرÇعاÊ مهماناÑÏ ÇÑ ä گرفتن طعاÇÏ ãشته باشد ÑÏ æ فکر Çین باشد که 

قدÑ بگیرÏ که باقی äÂ به Òباله ÇندÇخته شوÒ ÏیرÇ غذÁÇ برìÇ همه برسد æ همچناä نباید Âن
 ÇسرÇ ÑÏ ÝÇسالã حرÇ ãÇست .

 سوم ــ آداب اجازه گرفتن :
 äماماÇ æ äÇÏستاÇ æ لدینÇæ ìÇ ظیفهæ æ ÏÑÇÏ Õخا ÈÇÏÂ ãسالÇ ÑÏ گرفتن åÒجاÇ

åÒجاÇ ÈÇÏÂ به ÇÑ áطفاÇ ست تاÇ ند مساجدÒشنا ساÂ گرفتن ÑلنوÇ ۀÑسو ÑÏ کریم äÂقر .
 ÈÇÏÂ .نمی کنند åÏستفاÇ äÂ ÒÇ äما متأسفانه مسلماناÇ میدهد Íبه تفصیل شر ÇÑ åÒجاÇ

 سوÑۀ ÇلنوÇ ÈÇÏÂ ÑجاÑÏ ÇÑ åÒ مرÇحل مختلف سن ÇینطوÑ بیاä می کند:

                                                      
363  Êلحدیث ¡ صفحاÇ æ لفقهÇ هلÃ لنبویة بینÇ لسنةÇ ¡ لیÇلغزÇ 104ـ 102. محمد. 
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•  äæقت بدæ سه ÑÏ شوند که åÏÇÏ تعلیم áطفاÇ ین مرحلهÇ ÑÏ : Ûبلو ÒÇ مرحلۀ قبل
 ÒÇ خل نشوند: قبلÇÏ لدینÇæ  ÈÇخو ÞطاÇ به åÒجاÇ æ قت ظهرæ ¡ صبح Òنما

بعد ÒÇ نماÒ خفتن . ÒیرÇ ممکن Çست Ç ÑÏین æÇقاÊ که æقت ÇسترÇحت Çست 
 Çæلدین æ ÑÏضعیت باشند که نباید Çطفاá ببینند.

•  ÞطاÇ به äخل شدÇÏ حق áطفاÇ قتæ هیچ ÑÏ  ین مرحلۀÇ ÑÏ : نیÇمرحلۀ جو ÑÏ
 .Çæلدین Ï æیگرÇÑ äÇ بدÇ äæجاåÒ ندÑÇند

ها æ یا Ç ÔæÑجاåÒ گرفتن برÇ ìÇطفاá فوÇ ÞلعاåÏ مهم Çست ¡ Âموختن Â æموÔÒ سنت 
Çæلدین æ معلمین Ç æماماÑÏ ä تعلیم Ç ÔæÑجاåÒ برÇ ìÇطفاá توجه خاÇÏ Õشته 

 خالصه کرÐ : Ïیل جمالÊ  هباشند.مهمترین Ç ÔæÑجاÇÑ åÒ میتوäÇ ب

1.  ÑÏ æ Ïشو åÏÇÏ ãباید سال åÒجاÇ ÒÇ نبعدæ ÞطاÇ خلÇÏ äنساÇ åÒجاÇ äÏÇیاد 
 جلس نشوÏ.م

کسیکه ÇجاÇÏ åÒخل شدÇÑ ä می خوÇهد باید خوÇÑ Ï معرفی کند . بعض  .2
ÇشخاÕ هستند که ÑÏ عقب åÒÇæÑÏ خوÇÑ Ï معرفی نمی کنندÑÏ æ عصر حاضر 
 Òمانیکه Çنساä تیلفوä میکند نخست خوÇÑ Ï معرفی کند æ بعدðÇ سالã بدهد.

3. Çند äخل شدÇÏ ìÇ åÒجاÇ گر صاحب خانهÇ äÏÒ åÒÇæÑÏ قتæ ÑÏ åÏÑÒÂ äنساÇ Ï
نشوæ Ï برگرÇ æ ÏÏین حکم قرäÂ کریم Çست. ÇنساÇ äجاåÒ ندÏÑÇ بدäæ گرفتن 

منزá خوÏ شوÑÏ . Ï شرÇیط عصر حاضر پسندیدÇ ÒÇ  åجاÇÏ åÒخل منزá غیر
 ÇجاåÒ خوÇسته شوÏ. یÇست تا قبل Ñ ÒÇفتن به Ïیدä کسی قبالð تیلفون

 چهارم ــ آداب لباس : 
خصوصاð نسل معاصر مشکالÒ ÊیاÑÇÏ Ïند æ عدۀ ÑÏ  ÒÇ موÏÑ لباÓ جامعۀ Çسالمی

 ÑستاÏ ند کهÇ åÏکر áخیا æ Ñتصو äناÇجو¡ åکال ¡  Óلبا æ عربی ÒÇÑÏ Óلبا æ Ñچلتا
 åسیدÑ سالمیÇ هایی Ñبه کشو Èغر ÒÇ که ìلباسها æ ستÇ سالمیÇ Óفغانی ¡ لباÇ

یشتر ÒÇ صبغۀ Ïینی ندÏÑÇ. لباÑÏ Ó فرهنگ Çسالمی عباÒÇ ÊÑ ستر عوÇ ÊÑست نه ب
äÂ . عالمه محمد ÇلغزÇلی برìÇ فهم بیشتر جوÇناä تحقیق ÑÏ موÏÑ لباÓ نموæ åÏ باین 
نتیجه ÑسیدÇ  : åحاÏیث که ÑÏ موÏÑ لباÇ Óماã ترمذÇ æ ìبو ÇæÑ ÏæÇÏیت کرÇ åÏند 
صحت ندÏÑÇ . عالمه شیخ محمد حامد Çلفقی می نویسد که ÑÏ فضیلت ÏستاÑ یک 

Çلی Çضافه میکند که چاÑÏ سفید عربی æ لباÒÇÑÏ Ó حدیث صحیح نیآمدÇ åست . Çلغز
 . میباشدعربی شعاæ Ñ عالمۀ Çسالã نیست بلکه Ñسم ÌÇæÑ æ منطقه 
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Ç ÑÏنتخاÈ لباÓ باید شرÇیط محیط Òیست مرÇعاÊ شوÇ ÒÇ æ Ïسرæ ÝÇ تبذیر 
هماä لباÇÑ Ó  اäجلوگیرì گرÑÏ æ ÏÏ کشوÑ هاì خاÑجی بهتر Çست Çطفاá مسلمان

 ÌÇæÑ نجاÂ ÑÏ بپوشند کهÏÑÇÏ ینÇ مهم æ باشد äشا Ñیط کاÇها مطابق شرÏمر Óلبا .
عبدÇهللا بن عباÑ Óضی Çستکه قشنگ æ نظیف Ñ æنگهاì لباÓ با یکدیگر بخوÇند. 

Çهللا عنهما ÇæÑیت میکند که ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æ سلم همیشه لباÓ هاì قشنگ 
 د.æ نظیف ÇÑ بر تن ÇÏشتن

خانوåÏÇ ها برÇ ìÇطفاá شاÑÏ ä موÏÑ لباÇ Óفغانی باید توضیح Ïهند که لباÓ ملی ما 
Ç ÑÏست نه شعاÏ Ñین Çسالæ ã پوشیدä لباÓ هاì ملی ÑÏ مرÇسم ÒæÑ æ هاì ملی مانع 

 äÂ :ÏÑÇÏ نفع æÏ Óمی گوید: لبا Óلبا ÏÑمو ÑÏ لنحلÇ تفسیر ÑÏ بن تیمیهÇ ãماÇ . نیست
 ìÇبر ÊÑستر عو æ ینتÒ ندæÇخد ÝÇالعرÇ ۀÑسو ÑÏ . ìÏسر æ گرمی ÒÇ قایتæ ¡ äنساÇ

ÒÇ لباÓ به کلمۀ Òینت یاÏ کرÇ åÏست . ÇمرÑÏ Òæ بین جوÇناä لباسهاÌÇæÑ ì یافته که ستر 
عوäÂ ÑÏ ÊÑ مرÇعاÊ نمیشوÇæ æ Ïلدین æ معلمین Ç æماماä مساجد متوجه Çین 

ÑÏ موÏÑ لباæ(  Ó پسرÏختر (جوÇناæ  ä فکر موضوÚ باشند æ کوشش شوÏ تا ثقافت 
.Ïشو ÍصالÇ364 

 Óلبا ÈنتخاÇ ÏÑمو ÑÏ لدینÇæ æ ستÇ همیتÇ با æ مهم Ñبسیا äÇخترÏ ìÇبر Óتربیه لبا
برÏ ìÇخترäÇ توجه بیشتر ÇÏشته باشند ÒیرÇ حجاÈ برÏ ìÇختر مسلماÒÇ ä جمله فرÇئض 
 Ïین Çست . ÑÏ مسأله حجاÈ خانوåÏÇ ها متوجه باشند که حجاÒ Èیر فشاÑ نا ممکن

 Èبا حجا áمنز ÒÇ ها åÏÇبعض خانو äÇخترÏ ãÏنجا بوÂ ÑÏ مانیکه منÒ کابل ÑÏ æ ستÇ
 Óشتند. تربیه لباÇÏ بر می Çشانر äÇÑÏیک مسافه چا ÒÇ بعد æمی شدند äæسالمی بیرÇ
 áمثا Ñبطو Ïبو ãÏمر Ýعر æ بلکه به شکل Ïسالمی نبوÇ ÞخالÇ ÔæÑ به äنزماÂ ÑÏ

که ÑÏ حضوÑ بزÑگاä چاÑÏ بپوشندبخاطرì که  Çæلدین برÏ ìÇخترäÇ شاä می گفتند
 ãÇحترÇ æ سر بخاطر عیب äند که پوشاندÏمی کر áخیا æ Ñتصو äÇخترÏ . ستÇ عیب
بزÑگ Çست æ تصوæ Ñ خیاá می شد که ÑÏ عدã حضوÑ بزÑگاä مانع ÑÏ بی حجابی نیست. 
 Çین ÔæÑ تربیوÑÏ ì عصر حاضر باید تغییر کند Ç ÑÏ æنتخاÈ لباÇ ÔæÑ Óسالã به
 äÇÏستاÇ æ Êمعلما æ åÏÇخانو äÇسالمند æ äÇÑÏما .Ïشو åÏÇÏ تعلیم æ معرفی áطفاÇ

                                                      
364  äلی ¡ هماÇلغزÇ محمد . Ê44مرجع ¡ صفحا  æ105-110  مرجع ¡ ìÏفضل غنی مجد : äهمچنا æ .

 156-154ق ¡ صحفاÊ ساب
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Ïمو ÒÇ لتی نمونۀæÏ ÊÇÑÇÏÇ مسئولین æ یپوهنتونها Óلبا ÈنتخاÇ ÑÏ سالمیÇ ل
 æ نیستند Èیبائی حجاÒ æ متوجه قشنگی äناÒ سالمیÇ ìها Ñبعض کشو ÑÏ .باشند

Ñ توجه به ãیعنی عد Èند که حجاÇ åÏکر Ñبعض تصو æ ستÇ Óقشنگی لبا æ نگ
لباسهاì که بناã حجاÌÇæÑ È یافته سبب مسخرÏ åخترäÇ جوäÇ شدÇ åست . Çلحمدهللا 
 Êمؤسسا æ نق یافتهæÑ åÏلعاÇ Þفو äمسلما äÇخترÏ بین Èغر ÑÏ سالمیÇ Èحجا Óلبا

Ïیمو äفغانستاÇ خلÇÏ ÑÏ äÇنسو Êست مؤسساÇ میدÇ æ åسالمی تشکیل شدÇ Óل لبا
وفق ÏخترäÇ مسلماÑÏ ä غرÇ ÈستفاåÏ کنندÑÏ æ نشر لباÇ ÓعتدáÇ مد ÒÇ تجربه هاì م

 نظر باشد.

 پنجم ــ آداب مجلس :
 ÈÇÏÂ مجلسÕمجلس  مخصو ÈÇÏÂ تعلیم ÑÏ ìتربیو Êمؤسسا æ لدینÇæ æ ÏÑÇÏ

 ÓÑÇمد ÑÏ ضمن برنامه هایی تعلیمی ÇÑ مجلس ÈÇÏÂ æشته باشندÇÏ توجه بیشتر
ن ÈÇÏÂ مجلس ÇشاåÑ شدæ å تفصیالÇÑ Ê به خانوÇÏ åÏÇخل ساÒند. Ç ÑÏین جا به مهمتری

 ها æ معلمین æ معلماÊ می گذÑÇیم :

 سالæ ÑÏ äÏÇÏ ãقت ÇÏخل شدä به مجلس. .1

نشستن ÑÏ جاì که صاحب خانه ÒÇ مهماä می خوÇهد ÒیرÇ صاحب خانه به  .2
 ðÇکثرÇ ند.متأسفانهÇبهتر مید ÔÇ خانه ÑÇسرÇ صاحب خانه Ýبه حر äمهمانا

 æ بیبرÇ ìÇنتخاÈ مکاä جلوÓ توجه ندÑÇند Ç æین یک عیب æ عدã فهم 
 Çست. æ صاحب منزìÃÑ á صاحب مجلس ی بهÇحترÇم

æ ÑÏقت ÇÏخل شدä به مجلس هر جا مکاä خالی بوÏ نشست æ نباید æ ÑÏسط  .3
.Ïکر Óمجلس جلو 

 ÑÏ بین æÏ نفر بدÇ äæجاÒۀ شاä نباید نشست . .4

س æÏ نفر حق ندÑÇند ÑÏ گوÔ یکدیگر حرÝ بزنند Ç æین عمل خالÑÏ Ý مجل .5
 ÈÇÏÂ مجلس Çست .

6. .Ïصاحب مجلس گرفته شو æ ۀ صاحب خانهÒجاÇ مجلس ÒÇ äشد ÌÑقت خاæ ÑÏ 

7.  äیگر مکاÏ شخص Ïمیشو äæبیر ÊÑæیک ضر ìÇبر ÔÇ ìجا ÒÇ شخصیکه
 Ç ÇÑ æÇشغاá نکند .
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8.  ÑÏ که äختم مجلس گناها ìعاÏ æ Ïعا شوÏ صاحب خانه ìÇختم مجلس بر ÑÏ
 365.کندجریاä مجلس پیش شدå باشد پاß می 

 مسئولیت تربیۀ نفسانی و روانی طفل :
 ÜÜ لفÇ فرهنگ حس ÑÏ æ طفولیت خجل هستند ÑÏ äفغاÇ áطفاÇ کثرÇ : äخجالت کشید

Ç æین ÔæÑ غیر علمی Ç æفغانی باید طفل خجالت بکشدÇ æگر نه بی ÈÏÇ میباشد
Çسالمی Çست که ÑÏ جوÇمع Çسالمی ÏÑÇÏ ÌÇæÑ. بین حیاæ Á خجل فرÒ ÞیاÇ Ïست æ نباید 
 Úمرحلۀ طفولیت یک نو ÑÏ äخجالت کشید .Ïتعریف کر Áحیا ÇÑ طفل äخجالت کشید
 æبکوشند äÂ Ìعال ÑÏ ìتربیو Êمؤسسا æ لدینÇæ ست که بایدÇ نفسانی æ نیÇæÑ Öمر

برìÇ طفل حق سخنرÇنی  . معلمین کل معلمین نقش برÒÇندÑÇÏ ÇÑ åندبرÑ ìÇفع Çین مش
æ مناقشه ÇÏ ÑÏ ÇÑ ÏÇÒÂخل صنف ÑÏسی بدهندæ همچناÇæ äلدین برÇ ìÇطفاá شاä حق 
 æ تحقیر نکنند Çشانر áطفاÇ äمهمانا Ñحضو ÑÏ æقائل باشند áمنز ÑموÇ ÑÏ ÇÑ مناقشه

 ÇجاåÒ بدهند ÇÏخل ÇÏئرÈÏÇ å حرÝ خوÇÑ Ï بزنند.

È ÜÜ ساخته . حس حس ßترسنا ÇÑ áطفاÇ äفغانستاÇ خیرÇ ÊقعاÇæ : Óمانند  تر Óتر
ÇæÑنی میباشد. ÑÏ بین خانوÇ ÌÇæÑ åÏÇست که Çطفاá شانرÒÇ Ç  یخجالت یک نوÚ مریض

 áطفاÇ قعیÇæ شیائی غیرÇ ÒÇ ÊقاæÇ بعض æ پولیس می ترسانند æ مدیر مکتب æ معلم
رÇ می Òند. ترÓ سبب عقب تترÇ می خوæ ÏÑ جن  ÇÑ می ترسانند مثال می گویند بال Âمد

 áطفاÇ جتماعیÇ بطÇæÑ æ ìفکر äماند.Ïمی شو 

ÜÜ Ì حس حقاÑÏ : ÊÑ بعض خانوåÏÇ حقاÊÑ طفل æ مرãÏ یک نوÚ باæ ìÒ خوشگذÑÇنی 
 åمی شد ÊÑحقا ÇیشانرÇ بدهند äبلند نشا áطفاÇ نسبت به ÇÑ Ïینکه خوÇ ìÇبر äگاÑبز æ

Ç äÏثر منفی ÑÏ ÇÑ تربیه Çطفاæ ÏÑÇÏ á طفل ÑÏ سن Ñشد نیز کنند . تحقیر Ç æهانت کر
 áطفاÇ سن طفولیت ÒÇ äÇÏستاÇ æ لدینÇæ .فگنی می کندÇسر æ ÊÑبه حقا Óحسا

Òمانیکه ما شاگرÏ مکتب بوÏیم بعض معلمین شاگرäÇÏ  متوجه Çین Çمر خطیر باشند.
 áمثا Ñند بطوÏتحقیر می کر ÇÑ چوکیمعلم ìست باالÇمیخو Ïشاگر ÒÇ  Êبو æ åÏیستاÇ

 äÇÏمقابل شاگر ÑÏ سیÑÏ یک ساعت ìÇیا با یک پا بر æ Ïمحکم بگیر äندÏ به ÇÑ Ïخو
Çین Çعماá حس حقاæ ÑÏ ÇÑ ÊÑجوÏ طفل ÒیاÏ می ساæ ÏÒ شاگرÇ ÑÏ ÏیستاåÏ باشد. 

                                                      
365  Êمرجع سابق ¡ صفحا ¡ äÇهللا ناصح علوÇمرجع 447-445. عبد ¡ ìÏفضل غنی مجد : äهمچنا æ .

 Ê254-253سابق ¡ صفحا. 
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مقابل همصنفاä خوÏ حقیر میشوÏ. مدیر مکتب بعض æÇقاÊ شاگرæ ÑÏ ÇÑ Ïقت لین 
 Ïمی کر ìÑکا Èصبح چو äشد æ حقیر Ûمرحلۀ بلو ÑÏ که طفل Ïسبب میشو áعماÇ ینÇ

.Ïگیر ãنتقاÇ äÇیگرÏ ÒÇ 

 Ïعالی برسد نز ÊجاÑÏ به æ Ïگ شوÑطفل بز Ñهر قد äفغانستاÇ ìÇ جامعه ÑÏ
بزÑگساالä به نظر طفل Ïیدå می شوندæ برÇیش می گویند خاموÔ باÔ تا ÏیرÒæ بینی 

 äکال Ýحر ÒæمرÇ æ نستیÇنمی تو åÏکر ßپا ÇÑ ÊÇ مرحلۀ ÑÏ گر یک طفلÇ . نیÒ می
 Ïشو Ïنش یاÇهمقطر æ äستاæÏ Ñحضو ÑÏ باشد نباید åÏÇÏ  ãنجاÇ ÇÑ طفولیت یک عمل

 æ بزÑگاä بدÇنند که نصیحت کرäÏ طفل ÑÏ حضوÏ ÑیگرÇ äÇهانت Çست.

 تربیۀ اخالقی :
 علم عقائد æ علم ÇخالæÏ Þ موضوÇ Úست که مسلماناÒÇ ä قدیم ÇلزماÒ ÑÏ ÇÑ äÂ  äیر یک
 Ïخو ÊعوÏ ÓساÇ ÇÑ ÞخالÇ æ عقائد ãلسالÇ علیهم ÁنبیاÇ .ندÏمطالعه می کر äÇعنو
 Êمطالعا ÑÏ ÇÑ مهم æ Õخا åجایگا Êنین یعنی تشریعاÇقو æ نستند. عقائدÇÏ می

Ïخذ موقع نموÇ سالمیÇ ین شدæتد æ هب فقهی تأسیسÇسید که مذÑ ìتا جا æ .
 ÞخالÇ äÇعنو æ Úموضو ÝÑمعا ãتما æ خل شدÇÏ سالمیÇ معرفت Úæفر ãتما ÑÏ

 ÑÇبحث قر æ مطالعه ÏÑیکجا مو ÞخالÇ با ìهجر ãæÏ äقر ÒÇ äÇنشمندÇÏ ÇÑ سالمیÇ
 Ãهمیت ÇخالÑÏ ÇÑ Þ فرهنگ æ معاÇ ÝÑسالمی نماینگر Çست . ÏÇÏÔæÑندکه Çین 

 Ø به خلقÒÇ قرãæÏ ä هجرÇ ìماماÇÏ æ äنشمندÇ äÇسالã کتاÈ هاì مستقل ÇÑ که ÑÇتبا
ÒÇ عالمه » Çلزهد« æ ÔæÑ æ سلوÇÏ ßشت تألیف کرÏند مثل کتاÈ  (ÇخالÞ نیکو)

Ç ÒÇماã عبدÇهللا بن » Çلزهد Ç æلرقائق « ) æ کتاÈ 197بوکیع بن ÇلجرÍÇ شیخ ÇماÃ ãحمد( 
) ßÑ181مبا  Èکتا æ ( »لزهدÇ «) حمد بن حنبلÇ ãماÇ ÒÇ241  Èکتا æ ( »ÏلمفرÇ ÈÏألÇ «

) ìÑبخا ãماÇ ÒÇ256  (.  ÏلمفرÇ ÈÏألÇ Èکتا ìÑÇحرÇ Ñلعلی نوÇعبد ÏستاÇ خوشبختانه
 áسا ÑÏ ìÑÏ äباÒ به ÇÑ2017  Êسیر ÑلستاÇعبد ÑکتوÏ ÏستاÇ æ سانیدÑ به طبع æ ترجمه

بزÑگاä همه عنوÒ äÇهد ÇÑ برìÇ کتب خوÇ ÏنتخاÈ  قبل ÒÇ طبع ÂنرÇ مرÇجعه نموÏند.
 ßسلوæ ÔæÑ به معنی äشا Ïهد نزÒ æ ندÏخنموÇ القی.Ïبو 

 æ تعریف Ïتخصص خو åئرÇÏ ÑÏ ÇÑ ÞخالÇ ãÇهر کد äمسلما äÇنشمندÇÏبعد äچند قر
 Úطریق فلسفه موضو ÒÇ æ ندÏÇÏ بعد فلسفی ÇÑ ÞخالÇ ند. فالسفهÏتحلیل علمی کر
ÇخالÇÑ Þ برÑسی æ مطالعه کرÏند. مهمترین ÇÏنشمندäÇ که ÇخالæÇÒ ÒÇ ÇÑ Þیه فلسفه 
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Ñند عباÏÇÏ ÑÇمطالعه قر ÏÑبو علی موÇ æ بن سیناÇ بو علیÇ ¡ بیÇÑلفاÇ بو نصرÇ : ÒÇ تند
Çین Çخیر ÒÇ مشهوÑ ترین فالسفه Çسالã به حساÈ می Âید .  Çæحمد بن محمد مسکویه 

 ÞخالÇ Êبه مطالعا Õتوجه خا æ شتمسکویه عنایتÇÏ  äÇبه عنو ÇÑ مستقل Èکتا æ
 » ÞألخالÇ مسکویه» تهذیب æ بن سیناÇ æ بیÇÑفا .Ïتألیف کر  æ هدÒ ÑÏ ÇÑ ÊÏسعا

Ç « ÒÇلنوÇ Ñألصغر« ندæ مسکویه ÑÏ کتاÈ معرÏ ÝæیگرÔ بناã دÇخالÞ می Ïیدی
 ÞخالÇ¡.ندÒ می Ýهد حرÒ æ لتÇ366عد 

ÇمتیاÒ هÇ502 (ÜÜألصفهانی (ÑÏ بین ÇÏنشمندäÇ بزÑگ جهاÇ äسالÇ ãبو Çلقاسم ÇلرÇغب 
نکه Çسالã باالترین همه فوÇ ÞلعاæÇ . ÏÑÇÏ åÏ قبل ÒÇ هر چیز Ïیگر به Çسالمیت خوÇ æ Ïی

 Êساحۀ مطالعا ÑÏ ÇÑ غب جانب عقالنیÇلرÇ . شتÇÏ ÏعتقاÇ ستÇ فلسفه ها æ ÑفکاÇ
 ãبنا ÇÑ Ïخو Ýæمعر Èکتا æ ساخت Òخالقی باÇ »لشریعةÇ ãÑین » مکاÇ .سانیدÑ به طبع

کتاÔæÑ È عقالنی Çسالمی ÇÑ می ساæ ÏÒ میتوäÇ گفت که تهدÇ æ ÈÇساÓ عقل 
ðست خصوصاÇ äغب مسلماÇلرÇ . سنی مذهب äمسلمانا Êمطالعا ÑÏ  ÊخالقیاÇ

Ïمطالعه علمی نمو ÇÑ کریم äÂقر æ شتÇÏ کریم äÂکامل به قر ÏعتماÇ سالمیÇ  Èکتا æ
 ãکریم بنا äÂقر ãعلو ÑÏ فشæمعر» äÂقر ÊÇÏکریم » مفر äÂقر Êساحۀ مطالعا ÑÏ که

 مانند æ مثاá ندÏÑÇ میباشد. 

اÇ  ãلغزÇلی بوæÏ سه ساá قبل Ç ÒÇماÇ ãلغزÇلی æفاÊ عالمه ÇلرÇغب تقریباð معاصر Çم
 Èکتا .Ïلشریعة« کرÇ ãÑیعة فی مکاÑلذÇ  « ÑÏ Ïمی شو ØستنباÇ äÂ äÇعنو ÒÇ چنانکه

بلکه ÑÏ موضوÇ ÚخالقیاÇ Êست æ مکاÒÇ ÇÑ ãÑ حدیث مباßÑ موضوÚ شریعت نیست 
 » ÞألخالÇ صالح æÃ ¡ ÞألخالÇ ãÑنما بعثت ألتمم مکاÅ «Ïکر ÈنتخاÇ.ستÇ å  غبÇلرÇ عدۀ

 æ ندÏکر äÏمتهم به شیعه بو ÇÑ ماÇáقو  ÊثباÇ ìÇبر Ïلیل  خوÏ ند هیچÏپیش نکر. 

 ãماÇ Ïلقیم شاگرÇ بی بکر بنÃ هللا محمد بنÇبو عبدÇ لدینÇ عالمه شمس ìمرحلۀ بعد ÑÏ
 ãبنا ÇÑ Ïخو Ýæمعر Èکتا æ ÏÇÏ ÑÇمطالعه قر ÏÑمو Ýیه تصوÇæÒ ÒÇ ÇÑ ÞخالÇ بن تیمیهÇ

تألیف کرÇ .Ïبن Çلقیم ÇخالÞ » مفتاÇ ÑÇÏ ÍلسعاÇ ÏÇÒ « æ »ÉÏلمعاÅ ) æ (ÏعالÇ ãلموقعین « 
مدÇ ÌÑÇلسالکین .. شرÑÏ » Í کتاÈ بزÑگ ÔÇ بناã » خلقیة Çإلسالمیة Çل« Ç ÇÑسالمی 

که ÒÇ تألیف عالمه ìÇ » مناÇ áÒلسائرین Åلی مقاماÅ ¡ Êیاß نعبد Å æیاß نستعین 
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 ìæلهرÇ هللا بن محمدÇسماعیل عبدÇ بیÇ 481( حنبلی صوفی معتبر  Ïتألیف کر Ïبو ( ÜÜه
ÇÑ ÞخالÇ ãÇحترÇ قابل æ گÑثر بزÇ ینÇ ÑÏ æ .Ïسالمی بحث نموÇ Ýیه تصوæÇÒ ÒÇ 

 ÓنعکاÇ æ تزکیه نفس که منبع æ ÞخالÇ به Õصوفی ها توجه خا æ فینÑعا æ متصوفین
Çست¡ تصوÝ خلق « متصوفین ÑÏ موÇ ÏÑخالÞ می گویند: ÇخالÇ Þست ÇÏشتند.  Ïåهند

هر که ÑÏ خلق برÇیت ÒیاÊÏ کرÑÏ ¡ Ï تصوÝ برÇیت  ÒیاÊÏ میکند. Ïین خلق Çست ¡ هر 
ÑÏ خلق برÇیت ÒیاÊÏ کرÏ ¡ برÇیت ÒیاÊÏ می کند Ï ÑÏین . متصوفین ¡ تصوÇÑ Ý  که

ÇخالÏ æ Þین ÇÑ نیز ÇخالÞ می ÇÏنند æ تصوÝ بدÇ äæخالÏ æ Þین بدÇ äæخالÇÑ Þ نمی 
پذیرندæ هدÒÇ áæÇ Ý علم تصوÇÑ Ý تزکیه نفس ÑÇ æتقاÇ ÁخالÞ بندå معرفی می 

 367کنند.

 ÏلعاÇ Þهمیت فوÃ ینکهÇ با ÞخالÇ ÏÑÇÏ ãسالÇ ینÏ ÑÏ å لیکن ÑÏ ÇÑ Ïخو åجایگا
 æ ÔæÑ æ ßسلو Êمطالعا åئرÇÏ ÑÏ æ علمی مانند عقائد نیافت ìبحث ها æ Êمطالعا

حت باقی ماندæ موضوÇ ÚخالÞ تا مدÊ طوالنی ÑÏ بحث æ تحقیق ( Çبن  یæعظ æ نص
æ به   Çبی ÇلدنیاÇ ÁلخرÇئطی ÇلطبرÇنی ) که ÑÏ مجموÚ مکاÇ ãÑخالÇ Þست باقی ماند.

 æ .Ïبحث بو ÏÑمو ( لیÇلغزÇ) تصوفی ßسلو æ سالمیÇ Ýتصو åئرÇÏ ÑÏ همین ترتیب
همچناÇÏ ÑÏ äئرå فلسفی ( Çبن مسکویه ) ÇخالÞ بحث فلسفی شدæ علم ÇخالÑÏ Þ همین 

 ÇæÏئر باقی ماند æ بصفت علم مستقل مانند علوã فقه æ علم کالã نرسید.

اã بیشتر نموÏند ÑÏ æ بین ÇÏنشمندäÇ معاصر علماì معاصر به علم ÇخالÞ توجه Ç æهتم
 æ جعهÇمر æ بحث ÇÑ لیÇلغزÇ ãماÇ (لدینÇ ãعلو ÁحیاÅ ) Èلقاسمی کتاÇ لدینÇ áجما

æ Ïتصنیف کر ìمستقل تربیو äÇبحیث یک عنو ÇÑ ÞخالÇ Úموضو æ Ïتحقیق کر ÇنرÂ 
ÒÇ æ علوÏ ãینی Ïیگر جدÇ ساخت ÇÏ æخل برنامه هاì تدÑیسی مدÓÑÇ حکومتی مصر 

بالÏ شاã ساخت . بعد ÒÇ جماÇ áلدین Çلقاسمی ¡ ÃحمدÃمین علم ÇخالÇÑ Þ بصفت 
 äÇیر عنوÒ ÓÑÇمد ìÇمستقل بر äمضمو »ÞألخالÇ « ìلدجوÇ حمد سعیدÇ ðÇبعد . ÏÑæÂ

 ãبنا ÇÑ ÞخالÇ مهم Èکتا » ÞالخالÇ ãÑفی مکا ÞالخالÇ ضمن » فتح ÇنرÂ æ Ïتألیف نمو
ÇستاÏ محمد   لیمی مدÇÏ ÓÑÇخل کرÏ.موضوعاÇ Êسالمی ÑÏ برنامه هاì تع

                                                      
367  ÒÇ ¡ äÂ صالحیÇ حرکت æ Ýحل تکوین تصوÇمر ¡ ìÏمریکا . فضل غنی مجدÇ ¡ سالمیÇ فقه ÊÇنشر

. 
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 ãبنا ÞخالÇ Úموضو ÑÏ ÇÑ مهم Èکتا ìلجابرÇعابد » ÈلعرÇ ألخالقیÇ لعقلÇ « æ نوشت
.Ïکر Òبا ÞخالÇ Êمطالعا Úموضو ÑÏ ÇÑ ین تحقیق علمی معاصر فصل جدیدÇ 

تحقیاÇ Êکثر ÇÏنشمندÇ äÇسالمی ÑÏ موضوعاÇ Êسالمی Ç æخالÇ Þسالمی نتوÇنست 
شکالÊ معاصر مسلماä باشدæ مسلماناä معاصر متوجه سؤÇالÊ جوÇبگوì حل م

بیشتر ÑÏ موÇ ÏÑخالÑÏ Þ ساحاÇ Êسالمی شدندخصوصاÑÏ ð موضوÇÑ Úبطۀ Çنساä با 
 ìکه ملت ها Èعر Ñحرکت بها ÒÇ ماند. بعد ÈÇلت  بی جوæÏ با ãÏبطۀ مرÇÑ æ جامعه

 Ñهمکا æ مریکاÇ بسته باÇæ ìنظامها æ سیاسی ÏÇستبدÇ علیه Èعر ãئیل قیاÇسرÇ با
 æ بحث ÏÑسالمی موÇ ÞخالÇ ÚندموضوÏÇÏ Øسقو ÇÑ ìÏÇستبدÇ ìنظامها æ ندÏکر

 ÞخالÇ ÏÑمو ÑÏ بیشتر ÊالÇسؤ æ گرفت ÑÇقر ãهتماÇ حمانهÑ بی Ñکشتا æ شد Íمطر
 ÇÑ ÊالÇسؤ Áعلما æ äÇنشمندÇÏ ÒÇ عدۀ Êسکو æ ìÏÇستبدÇ ìتوسط حکومت ها ãÏمر

اخت ÑÏ æ موÇ ÏÑینکه Âیاهمکاæ ìÑ سکوÑÏ  Ê موضوÇ ÚخالÇ Þسالمی بیشتر س
ÑÇتباØ به ÇخالÏÑÇÏ Þ یا نه ¿ æ تحت حمایت کفر ÑÏمقابل نظامهاì فاسد æ مستبد 

 مطرÍ شد.

 ÒÇ بعدØسقو  ÑÏ جدید Êمطالعا ¡ ìÏÇستبدÇ ìگشت نظامهاÒبا æ Èعر Ñجنبش بها
موضوÇ ÚخالÞ بین نظریه ÇخالÇ Þسالمی Ç æخالÞ غربی صوÊÑ گرفت ÇæستاÇæ Ïئل 

 Èکتا Þألخالقی « حالÇ ثةÇلحدÇ ÞÒمأ æ لسیاسةÇ æ ãإلسالÇ : لمستحلیةÇ لةæلدÇ « به ÇÑ
 باÒ کرÏ. طبع Ñسانید æ بحث جدید ÑÏ ÇÑ موضوÇ ÚخالÇ Þسالمی

 یافت ÑÏ ساحۀ ÇکاÏمی مرکز مهم ÇÑ بعد ÒÇ حرکت بهاÑ عرÈ  موضوÇ ÚخالÇ Þسالمی 
 ÑÇتحقیق قر æ بحث ÏÑسیاسی مو æ فلسفی æ جتماعیÇ ساحۀ ÑÏ æگرفت .  ÑÏ چÑما

2017  ìÏفعالیت میال æ Ñلین کاæÇ æخالقی تأسیس شدÇ Êتحقیقا æ لین مرکز بحثæÇ
» سؤÇ áÇألخالÞ فی ÇلحضاÇ ÉÑلعربیة Çإلسالمیة« عنوÇ äÇین مرکز ÇنعقاÏ کنفرÇنس Òیر 

 Ïتخصص علمی خو åئرÇÏ ÑÏ ãÇهر کد ãسالÇ äجها äÇنشمندÇÏ Ñین سمیناÇ ÑÏ . Ïبو
ÇخالÇ Þسالمی ÇÑ تحقیق علمی نموÏ. ضمن فعالیت هاì علمی معاصر مرکز 

»ÞألخالÇ æ لتشریعÇ ÊساÇÑÏ « áسا ÑÏ2012  ìÏمیال áهمین سا ÑÏ æ تأسیس شد
پوهنحی ÇÑÏساÇ Êسالمی  ÑÏ قطر تأسیس یافت Ç æین مرکز ÇکاÏمی ÑÏ قطر با مرکز 

ÑÏ هالند مجلۀ مهم علمی ÑÏ ÇÑ موضوÇ ÚخالÞ تأسیس نموÏکه » ÇکاÏمی علمی بریل «
جع برìÇ مطالعاÇ ÊخالÇ Þست. ÇÏنشمند معاصر Çسالمی Çیکی ÒÇ بهترین مر



 328ازدواج و تربیھ در فکر معاصر اسالمی/

 ìین مجلۀ علمی که بزبانهاÇ ÑÏ ÇÑ äشا Êند تحقیقاÏمختلف به طبع میرسدبه نشر سپر
æ علماì معاصر ÇخالÇÑ Þ با ÑÇتباØ مستقیم با قرäÂ کریم ÇæÒ ÒÇ æیاì تاÑیخی ÇÑ æبطۀ 

ÇæÇ ÑÏخر قرä گذشته ÇæÇ æئل قرä بیست  ÇخالÞ با فلسفه æ علم کالæ ã فقه بحث کرÏند .
ث æ مطالعه æ یکم ساحۀ علم Çخالæ Þسعت یافت Ç æکثر علوã با ÇخالÞ یکجا موÏÑ بح

 ¡ ìÏقتصاÇ ÞخالÇ گرفت مثل ÑÇقر ÞخالÇ¡ صلح æ جنگ ÞخالÇ تحقیقÊا æ 
 سیاسی æ غیرÇ.åخالÇ Þستفاæ ÒÇ åÏسائل Ïستجمعی Çلکترæنی ¡ ÇخالÞ نویسندگی ¡ 

ÑÏ فرهنگ ÇسالÇ ãخالÞ با حریت ìÏÇÒÂ æ یکجا بحث می شوÏ. حریت Ã ìÏÇÒÂ æهمیت 
Þ فاضله برÇ ìÇنکشاæ Ý تقویت خوÏبه فضائی فوÇ ÞلعاÇÑ åÏ برÇ ìÇخالÇ . ÏÑÇÏ Þخال

مالئم æ حریت ضرÑÏ æ ÏÑÇÏ ÊÑæ سایۀ ìÏÇÒÂ فضائل Çخالقی مثل صدÇقت æ شجاعت 
 æجایب نمو می کندæ ÁÇÏÇ به ãهتماÇæ به مسئولیت Ñشعو æ حق áقو æ حتÇصر æ

Þنفا æ äطغیا æ Ñæتر æ ÏÇستبدÇ ìÇ سایه ÑÏ برعکس ÑستعماÇ æ م Òنمو با ÒÇ ÞخالÇ ی
ماند æ جامعه بسوì بد Çخالقی حرکت می نماید. Çستاæ Ï عالمه عبدÇلرحمن 

 ãبنا Ïخو ÈکتاÑÏ کبیÇلکوÇ»ÏÇالستبدÇ طبائع « ÑÏ خالقیÇ یلÇÐÑ کثرÇ می نویسد که
 368نمو می کند.سایۀ ترÑæ فکرÇ æ ìستبدÏÇ سیاسی 

æÇ ÏÑÇæ ãÏضاÇ Úقتصاæ ìÏ حالت  Çجتماعی تأثیرÊÇ مثبت æ منفی ÇÑ باالÇ ìخالÞ مر
 Ïجتماعی موجوÇ لتÇعد æ باشد ìÏقتصاÇ نیÇناتو æ جامعۀ که فقر ÑÏ . می کند

ÏÏضعیف می گر ÞخالÇخیانت  نباشد æ ÊشوÑ æ سرقت æ جنگ æ Þنفا Ýبه طر ãÏمر æ
ملی æ جاسوسی برÏ ìÇیگرìæÑ äÇ می ÑæÂند. برìÇ حفظ ÇخالÞ جامعه الÇ ãÒست 

اá نظامی خاتمه یابد æ مرÇÏÇÒÂ ãÏنه فکر æÇضاÇ ÚقتصاÇ ìÏصالæ Í فساÇ æ ìÑÇÏÇ Ïشغ
 کنند æ قاÑÏ به حل مشکالÇ ÊقتصاìÏ شاä باشند.

Óغر æ حسنه åæبه قد ÌحتیاÇ áæÇ ãقد ÑÏ ÞخالÇ تقویت æ یا کشت حمایت  æ فضائل
مثاá عالی æ معانی Çیماä به خدæÇند Â ÒæÑ æخرæ ÏÑÇÏ Ê همچناä شعوÑ به مسئولیت 
ÑÏ مقابل Çهللا سبحانه تعالی æ تعاæ äæ همکاìÑ بین مؤسساÊ تعلیم æ تربیه  ÒÇ مرحلۀ 
 æ تعلیمی æ ìتربیو Êمستقیم بین مؤسسا ØتباÑÇ æ äتا مرحلۀ پوهنتو äکستاÏکو

Ç حمایت ìÇبر . åÏÇخانو ÈÇÏÂ ست تاÇ ÊÑæنین ضرÇقو æ کامل äیماÇ æ تربیه سلیم Þخال
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Ïحفظ شو ãÏمر Êعز æ Ýشر æ عمومی  ÞخالÇ حمایت ìÇبر ãÏمر ÊقاæÇ بعض ÑÏ æ
 ÊÑæضر ìسلطۀ تنفیذ æ نینÇندجامعه به قوÑÇÏ. 

ÑسوÇ áکرã صلی Ò ÑÏندگی برìÇ مسلماناä  بهترین نمونه  : ÜÜنمونۀ خوÜÜ  Èقدåæ حسنه 
 »لقد کاä لکم فی ÑسوÇ áهللا ÃسوÉ حسنة .... « æ سلم Çست . خدæÇند می فرماید:Çهللا علیه 

: ÈÇألحزÇ)21  . ( به پیامبر ÇÑ یا شما Èنمونه خو Çبه پیامبر خد ÇÑ ئینه هست شماÂ هر
قدÑÏ ÇÑ  ÏÑÇÏæ  åæ عالم تربیه Ç æخالÃ Þهمیت فوÇ ÞلعاåÏنمونۀ خوÈ خدÇ پیرìæ نیک . 

میدÇشته باشد æ قدåæ حسنه  جامعه Çخالقی ÇفرÔæÑ ÏÇ وجیه حسنه تأثیر مستقیم ÑÏ ت
Çگر Ò ÑÏعامت سیاسی Ï æینی æ تعلیمی æ خانوåÏÇ باشد نسبت به هر چیز Ïیگرæسیلۀ 

 Ç æشغاá نظامی خاÑجی Òعامت سیاسی فاسد .خوÈ برìÇ تربیه نسل معاصر Çست 
 ÞخالÇ Áمختلف سبب سو Êساحا ÑÏ خالقیÇ نشر بد æسالمÇ معÇجو ÑÏ äفغانستاÇ æ ی

 ÑÇسی قرÑبر ÏÑمو ÒæمرÇ äفغانستاÇ ÑÏ ÇÑ خالقیÇ گر مسائلÇ .میباشد ÑÏ æ بدهیم
مالحظه می شوÏ که فساÇ æ ìÑÇÏÇ Ïشغاá نظامی  موÑ ÏÑیشه Ç æسباäÂ È بحث نمائیم ¡

 Ïفسا æ ظلم æ ÊشوÑ æ مختل ساخته ÇÑ خالقی جامعهÇ Êخلی حیاÇÏ ìجنگها æ
 . شدÇ åستÇ æخالÞ معه Çجتماعی ÑÏ کشوÑ ما عرÝ جا

ÊÇæÏÇ جملۀ ÒÇ ÞخالÇ ãسالÇ ÑÏ سایلæ æ  æ ینتفیشنÒ  Ïنظر شو Ýصر äÂ ÒÇ نیست که
بل ÇخالÇ ÑÏ ÞسالÇ ãصوÇ æ áساÒ Óندگی Çست æ جامعه Çسالمی بدäæ تربیه Çخالقی 
معنی æ مفهموã ندÇ .ÏÑÇسامه بن شریک ÇæÑیت می کند که ÑÏ حضوÑ ÑسوÇ áهللا صلی 

لم نشسته بوÏیم ¡ جماعت ÒÇ مرÂ ãÏمدند æ گفتند: æÏست ÇÏشتنی ترین Çهللا علیه æ س
» Ãحسنهم خلق « فرموÏند: ÑسوÇ áهللا صلی Çهللا علیه æ سلم  بندå نزÏ خدæÇند کی Çست¿ 

 ÇÑ äیماÇ مؤمنین کاملترین ÒÇ یک ãÇکه کد áÇسؤ ÈÇجو ÑÏ æ . ÞخالÇ ÑÏ äبهترین شا
 369شاÇ ÑÏ äخالÞ.بهترین » Ãحسنهم خلقاÏÑÇÏ» ð¿ فرموÏند: 

برìÇ تکمیل Çسالã  به ÑÏجۀ Ñ áæÇسالت Çخالقی Çست Ñ æسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه 
ÇخالÞ مبعوË شدå بوÇ ÑÏ æ Ïین موÑ ÏÑسوÇ áهللا صلی Çهللا علیه æ سلم  می فرمایند: 

» ÞألخالÇ ãÑنما بعثت ألتمم مکاÅ « ÞخالÇ تکمیل ìÇبر ãشد Ëین حدیث  370. مبعوÇ ÑÏ
 ãسالÇ .ندÏخالقی معرفی کرÇ سالتÑ Çسالت شانرÑ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ ßÑمبا
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بین عقیدÇ æ åخالÇÑ Þبط ÇÑ بوجوÇ æ ÏÑæÂ ÏیماÒÇ ÇÑ ä کسی که Çمانت ندæ ÏÑÇ کسیکه 
 æ بنوشد ÈÇشر æ کند ìÏÒÏ کسیکه æ بدÇسیر بخو ÔÏخو æ گرسنه باشد ÔÇ همسایه

. æ همچناÇ äسالã بین عباÇ æ ÊÇÏخالÇÑ Þبطه æ جدÇ ساخت ی صلۀ Ñحم ÇÑ قطع کند نف
 ÞخالÇ با ÇÑ Êمعامال ãسالÇ . نستÇÏ ÞخالÇ تکمیل ÇÑ ÊÇÏنتیجۀ عبا æ ÏÑæÂ Ïبوجو ÇÑ
 ãسالÇ ÑÏ æ خالقی ساختÇ ÇÑ Êحیا æ ندگیÒ ÑموÇ ãتما ãسالÇ خالصه æ یکجا ساخت

 .بین Çقتصاæ Ï سیاست æ جنگ æ صلح Ç æخالÞ جدÇئی نیست

تربیه Çخالقی ÑÏ عصر حاضر برìÇ جامعۀ Çسالمی æ نسل جوäÇ که ÂیندÇÑ å می ساÒند 
 Áمبتال Ýباین طر äچند قر ÒÇ سالمیÇ ست. جامعۀÇ åÏلعاÇ Þفو æ لیهæÇ ìها ÊÑæضر ÒÇ
 ÑÏ تربیه æ تعلیم Êمؤسسا æ ÑموÇ ÁلیاæÇ متأسفانه æ åخالقی شدÇ ìبه مریضی ها

یستند. عوÇمل متعدÏ که قبالÐ ðکر شد ÑÏ مجموÇ ÚصالÇ ÍخالÇ ÞفرÏÇ جامعه موفق ن
 æ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ ÇÑ äیماÇ æ ÞخالÇ .ستÇ åشد äیماÇ æ ÞخالÇ سبب ضعف

نیز صدمه می  ìسلم با هم یکجا می ÇÏند Ç æگر یکی Ç ÒÇین æÏ صدمه ببیند Ï äÂیگر
æ مریضی ÇصالÇ ÍخالÞ بدäæ تربیه صحیح نا ممکن Çست Ç ÑÏ æصالÇ ÍخالÞ بیند. 

Ïمعالجه شو ðÇبعد æ خالقی تشخیصÇ ìباید مریضی ها áæÇ خالقیÇ ìعالمه ها .
 ìæلقرضاÇ یوسف ÑکتوÏ سالمی باین نتیجهÇ معÇجو ÒÇ تحقیق ÒÇ سدبعدÑ که می

ÇÏ ساسیÇ مشکل æÏ سالمیÇ معÇجوÑ میگوید æ  خالقیÇ مشکل æ ìمشکل فکر :Ï
ÑÏ حل مشکل فکرÇ ìست Ç  æخالقی عالäÂ áæÇ Ì هاì مشکل Çخالقی یا مریضی

Çخالقی عالÌ نمی  هاì تا ÔæÑ فکر مسلماناÇ äصالÍ نشوÏ مریضی Çضافه می کند
 ÑÏ غش æ عصر حاضر مانند غل ÊÇمی نویسد: منکر åÏÇÏ مهÇÏÇ ìæلقرضاÇ .Ïشو

 ÊÑثقافت  ¡تجا æ کل  ¡تربیه  ¡سیاست  ¡فرهنگÇفکر تو¡  äضعف  ¡عاجزماند
 ÏÑÇمو æ Êی ¡حاصالÏموجو ãطبیعی  ¡ ت صناعتعد ÏÑÇمو ÒÇ åÏستفاÇ Áسوæ 

 ìتا مریضی ها æ ستÇ سالمیÇ متÇ خالقیÇ نتیجۀ ضعف ÑÏ  ÊÇÑمخد ÒÇ åÏستفاÇ
.ÏÏحل نمی گر äمسلمانا Êمشکال Ïمت معالجه نشوÇ خالقیÇ371   مهمترین مریضی

 ìها Ìعال ìتربیو Êمؤسسا æ معلمین æ لدینÇæ ÒÇ سالمی کهÇ متÇ خالقیÇ  æ  عاجل
 ÇÑ ìÑفو:ÒÇندÇ ÊÑهد عباÇمی خو 
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 اول ــ  حسد و حسادات:
 علما ÇÏ æنشمندäÇ عوÇمل حسد æ حساÇÑ ÊÏ عمدتاÑÏ ð سه چیز می بینند:

ضعف ÇیماÇ : äشخاصی که Çیماä ضعیف ÑÇÏند تخم هاÇÐÑ ìیل Çخالقی به  .1
ساÏگی Â æسانی میتوÇند æ ÑÏجوÏ شاÑ äشد æ نمو نمایدکه ÑÏ نتیجه چشم 

کوÑ می شوÏ ¡Ïلها سخت æ گوشها حوصله ìÇ شنیدä سخن حق ÇÑ نمی  ها
 ÇÏشته باشد.

2.  Öمر ÏیجاÇ باعث áما حو æ محیط ¡Ïخو ÒÇ شناخت ãعد : ìتنگ نظر æ بخل
بخل æ تنگ نظرÇ ÑÏ ìنساä می شوÏ.بخیل هر چیز ÇÑ تنها برìÇ خوÏ می 

Ê می خوÇهد. بستر æجوÇ Ïنساä هاÇ ìنحصاÑ طلب ÒÇ محرæمیت ÏیگرäÇ لذ
 برند¡ Òمینه بسیاÑ خوبی برÑ ìÇشد مرÖ حساÊÏ می باشد. 

3.  ÊÏمل حساÇعو ÒÇ یگرÏ بر تربینی یکی Ïخو æ تکبر: تکبر æ برتر بینی Ïخو
 372می باشد . Çنسانهاì متبکر تنها خوÇÑ Ï می خوÇهند.

 ÑÏ تعالی æ ند سبحانهæÇخد æ ¡ ستÇ Ïیهو ÞخالÇ ÒÇ ÊÇÏکریم حسا äÂقر ÍصطالÇ ÑÏ
 ) Ç)54لنساãÃ «Á یحسدÇ äلناÓ علی ما Âتاهم Çهللا من فضله« یهوÏ می گوید:موÏÑ حسد 

 æ ند به فضلæÇنچه که خدÂ ندبهÒÑæ حسد می ( äمسلمانا ) ãÏبه مر (Ïیهو) äناÂ یاÂ
Ñحمت خوÏ بایشاä عطافرموÇ åÏست.حسد مرÖ بسیاÑ خطر ناÒÇ æ ß مهلکاÊ به 

äÂ شر ÒÇ ÇÑ äکریم مسلمانا äÂقر æ یدÂ می Èحسا  ÒÇ مر می کند کهÇ æ میدهد ÑÇهوشد
 ) . Ç5لفلق:»(æ من شر حاسد ÇÐÅ حسد« حسد به خدæÇند پناå برند¡

حساÑÏ ÊÏ کوÏکاÒ :äمانیکه کوßÏ موÏÑ توجه æ نوÔÒÇ پدæ Ñ ماÑÏ قرÑÇ می ÇÏشته 
باشد æبا تولد طفل نو ÑÏ خانوåÏÇ طفل بزÑگ ÇحساÓ می نماید که äÂ توجه Âهسته 

Ç Ïهسته کم می شوÂ ÒÇ گاهی åگا æ åÏشد نموÑ ìæ ÑÏ ÊÏهمین جاست که حس حسا Ò
خوÏ عکس Çلعمل هاì نشاä می Ïهد.Çæلدین باید متوجه Çین موضوÚ باشندæ عدÇلت 

عدã عدÇلت ÑÏ مکتب بین شاگرÑÏ ÇÑ  äÇÏ تقسیم محبت æ نوÇ ÔÒÇطفاÑ áعایت نمایند.
ÏستاÇ جانب ÒÇäÇ  ÇÑ äÇÏشاگر ãمعلم تما .ÏÑæÂ می Ïبوجو äÇÏبین شاگر ÇÑ ÊÇÏحسا

تفاÊæ قائل æ بین شاگرÏ ثرæتمند æ فقیر بیک نظر ببیندæ بین شاگرÏ الئق æ تنبل 
شاä عدÇلت ÇÑ مرÇعاÊ کنند ÒیرÇ عدã عدÇلت  بین نامۀ  نباشد. Çæلدین æ ÑÏصیت 

                                                      
372  åÑسالمی شماÇ فقه ÊÇنشر ÒÇ ¡ ÊÏهد ¡ حساÇÒ میر ìÑچ  112. قاÑ2013ما. 
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 áبهترین مثا æ Ïمی شو ÊÏها سبب مریضی حساÏالæÇÏحسا äÇÑÏÇبین بر Ê قصۀ
 حضرÊ یوسف علیه Ç æلسالÇ ãست .

 صدق : دوم ــ 
معرفت æ خصوصیت مؤمنین صدÞ برìÇ صدÇ ÓÃÑ ÞخالÇ æ Þیماæ ä مهمترین æسیلۀ 

Ïبو Þصد ãلسالÇ æ علیهم ÁنبیاÇ ساسی ترین خصلتÇ æ مهمترین äهمچنا æ ستÇ . 

 : Þعین معنی صد ÑÏ شنا هستیمÂ äÂ ست که همگی با معنیÇ هایی åژÇæ ینÇ ین کهÇ با
حاÑÏ á میاÇÏ äنشمندÑÏ äÇ تعریف äÂ گفتگو هاÒ ìیاÇ ìÏست ¡ بعضی صدÇÑ æ Þست 
گویی ÇÑ به معنی مطابقت محتوìÇ سخن با Çæقعیت Ðکر کرÇ åÏند ¡ ÑÏ حالی که بعضی 

 ÇÑ äÂ یگرÏم åگویند ÏعتقاÇ æ ۀ مطابقت با تشخیصÑیه شریفه سوÂ ÒÇ æ نندÇÏ ی
 373منافقوä برÇ ìÇین سخن ÇستمدÏÇ جستند.

مصدäÂ Ñ صدÇ Þست باین معنی که سخن مطابق ÇعتقاÏÇ ÑÏæ  ÏبیاÒ Êباä صدÇ Þسم 
 ìÇست برÇÑ گفتم ¡ ãلقوÇ صدقت : áست ¡ مثاÇ Èضد کذ Þمقصد متکلم باشد.  صد æ

ی Çهللا عنه صدÇ ÇÑ ÞینطوÑ قوã یا گفتم برìÇ شاä به صدÞ . حضرÇ Êبوبکرصدیق Ñض
 374صدÇ Þمانت Çست æ کذÈ خیانت.» ÇلصدÃ Þمانة Ç æلکذÈ خیانة« تعریف می کنند: 

به Çین معنی که صدÇ ÑÏ ÞصطالÍ : علماÁ صدÇÑ Þ به ÇصطالحاÊ متعدÏ می شناسند
  äÂ قعه مطابقÇæ چیز  یا ÒÇ با خبر ساختن æ شته باشدÇÏ قعیت میÇæ مطابقت به Þصد

åقع شدÇæ می گوید: کسیکه خبر  که Þصد ÍصطالÇ ÏÑمو ÑÏ الصفهانیÇ غبÇلرÇ .باشد
باشدÇ æگر یکی Ç ÒÇین شرØæ موجوÇÑæÇ  Ï می ÏÑæÂ مطابق به قوæ á ضمیر 

یکی  شخصنباشدشخص صاÞÏ نیست æ عالمۀ صاÇ ÞÏین Çستکه ظاهر æ باطن 
 375نیت ÔÇ باشد.به باشدæ گفتاæÇ Ñ مطابق 

 Èکتا ÑÏ : Þصد ãللغة«مفهوÇ یک » مقایس Êاللت بر قوÏ Þصد åÏست که ماÇ åمدÂ
 æ باشد ãچیز کال äÂ åÇیعنی یا شئ می کند خو Èکه ضد کذ ¡ Þصد æ ìیگرÏ چیز

 Ýبر خال ÏÑÇقوتی ند ÛæÑÏ سخن äیشه می باشد چوÑ ینÇ ÒÇ ست ¡ همÇ غگوییæÑÏ

                                                      
373  .  www.almaany.com.ar/dict/ar/, and:   https://makarem.ir  Þصد / 
374  .www.alukah.net/sharia/0/79774 
375   ÞلصدÇ /  نیÇلبعدÇ خالد حسن محمد : äهمچنا æ إلسالمیةÇ Þموسوعة ألخال .
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äÏکامل بو ¡ åÏین ماÇ ìمعنا æ یشهÑ . ستÇÑ ãکال  äÏبرحق بو æ قعÇæ با ÝختالÇ ãعد ¡
 Ç376ست Ç æین معنا بر حسب موÏÑÇ مختلف فرÞ می کند.

 مترÝÏÇ صدÇ : ÞخالÑÏ¡ Õستگویی ¡ ÇÑستگویی ¡ صدÇقت .

. Èکذ ¡ ÛæÑÏ : Þصد Ïمتضا 

 377برÇبر پاÑسی : ÇÑستی ÑÏ æستی .

ÇقوÇ æ äسخنا ÑÏ باین معنی که شخص áقو ÑÏ Þنیت ¡ صد ÑÏ Þصد  : Þصد ãقساÇ á
خوÏ صاÞÏ باشد¡ صدÑÏ Þ عمل به Çین معنی که عمل Çنساä مطابق به قوæÇ á باشدبه 

 عباÏ ÊÑیگر عمل æ قوá شخص یکی باشد. 

 : Þهمیت صدÃ 

» æ من ÃصدÞ من Çهللا قیال« صدÒÇ Þ صفاÊ خدæÇند سبحانه æ تعالی Çست  .1
:ÁلنساÇ)122 .(باشد Çخد ÒÇ قترÏصا Ñگفتا ÑÏ کیست که æ¿ 

خدæÇند ÑÏ موÏÑ صدÇ  ÞنبیاÁ علیهم Çلسالã میباشد.صدÞ صفت ÇÏئمی  .2
). 52(یس :» ÇلمرسلینهذÇ ماæعد Çلرحمن æ صدÇ » ÞنبیاÑ æ Áسل می گوید: 

 .äÇست گفتند پیغامبرÇÑ æ تعالی ìÇخد Ïبو åÏÇÏ åعدæ ست کهÇ äین هماÇ 
3.  ÊیاÂ äÇعمر áÂ ÜÜ ستÇ ندæÇمتقی خد äبندگا Êصفا ÒÇ Þـ .17و16-15صد  378ـ

بدäæ صدÏ Þین قائم Ç æستوÏ æ ÑÇنیا ÂباÏ نمی گرÑ .ÏÏسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æ سلم 
 شهرÇÏ Êشت . » ÇلصاÇ ÞÏألمین «قبل Ñ ÒÇسالت æ نبوÑÏ Ê بین عرÈ ها بصفت 

 : Þصد ÚÇنوÇ  Þنیت ¡ صد ÑÏ Þبا نفس  ¡ صد Þصد ¡ ãÏبا مر Þند ¡ صدæÇبا خد Þصد
امله با مرæ ãÏ صدÏ ÑÏ Þین . صدÇ ÞنساÇ ÑÏ ÇÑ äعماá ¡ صدÒ ÑÏ Þباä ¡ صدÑÏ Þ مع

هدÇیت Ñ æهنمائی می کند . با صدÞ قلب مطمئن ÇÑ æحت می شوÏ. » خیر« بطرÝ بر 
صدÇقت سبب ÇعتماÏ بین مرãÏ می گرÏÏ. صدÞ مطلب Çساسی ÑÏ حیاÇ Êنساä مؤمن 
 ÏÑین موÇ ÑÏ تعالی æ ند سبحانهæÇمی باشد. خد Íصال äÇعنو æ فضائل ÓÃÑ æ ستÇ

                                                      
376  .tahoor.com/fa/article/view/112353 
377  / Þصد .ahttps://dictioary.abadis.ir/fatof 
. Çحمد عماìÑ ¡ مکانة ÇلصدÞ فی Çإلسالã  مرجع سابق Ï æکتوÑ سعید بن علی بن عوÇ Ýلقحطانی¡  378
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Ç æلذین ÂمنوÇ باهللا Ñ æسله æÃلئک هم ÇلصدیقوÇ æ äلشهدÁÇ عند Ñبهم لهم « فرماید:  می
Â æنانکه ÇیماÏÑæÂ äند بخدæ Ç پیغمبرÂ æÇ äÇنجماعت ) . Ç19لحدید: » ( Ãجرهم æ نوÑهم 

 Ñنو æ äیشاÇÏست مز ÇیشانرÇ æ خویش ÑگاÏÑæیک پرÏنز äÇشهید æ äیشانند صدیقاÇ
.äیشاÇ 

یا æ نجاÂ ÊخرÇ Êست æ صدیق صفت Çنساä مؤمن میباشد. صدÇ ÞسباÈ برکت Ïن
ÔæÑ تربیه Çسالمی Çست. Çæلدین  æمقدمۀ تربیه Ç æصوæ áصدæ Þ صدÇقت Ï ÓÃÑین 

د æ طفل صدÇقت Ç æمانتدÒÇ ÇÑ ìÑÇ نæ جامعه طفل ÇÑ صاæ ÞÏ یا کاÈÐ تربیه می کن
جه مسئولیت منزæ á بعدÒÇ ðÇ جامعه ÓÑÏ میگیرÏلذÇæ Çلدین æ مؤسساÊ تربیوì متو

 ìیت چیزÇگفت بیا تا بر ÔÇ ند کوچکÒفر ìÇبر ìÑباشند. پد ÏÑین موÇ ÑÏ Ïخو ìها
 ÇÑ æÇ ین عملÇ سلم æ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ ¡ ÏÇیش چیز ندÇمد برÂ قتیکهæ æ بدهم

 .ÏÒموÂ نمی ÇÑ قتÇکه پسر صد Ïفرمو æ Ï379تأیید نکر  áطفاÇ یط حاضر تربیهÇشر ÑÏ
 Ñبسیا Ñقت کاÇهد به صدÇمی خو ÇÑ ÏیاÒ جهد æ ستÇ ÑÇشوÏ ìÏقتصاÇ æ سیاسی ãنظا .

به پایه هاì کذæ È خیانت ÇستوÑÇ می باشد æ برÇ ìÇنسانهاì صاÑÏ ÞÏ نظاã فاسد جا 
 æ شته باشندÇÏ توجه عمیق äناÇجو æ áطفاÇ تربیه ÑÏ ãÇمعلمین کر æ لدینÇæ Çنیست لذ

 Çæلدین کوشش کنند تا خوÏ نمونۀ ÒÇ صدÞ باشند.

 م ــ خیانت :سو
 æ äیماÇ لیلÏ مانتÇلیل خیانتÏ  سلمæ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ . ستÇ äیماÇ äÏنبو

Çیماä نیست برìÇ کسیکه Çمانت ندÏÑÇ یا » ال Åیماä لمن ال Ãمانة له « می فرمایند: 
 ÇÑ مانتÇ کریم äÂست . قرÇ Þنفا äکاÑÇ ÒÇ کنÑ Èنیست . خیانت مانند کذ ÑÇمانتدÇ

که قرäÂ کریم Çمانت ÇÑ به صیغۀ جمع Ðکر  باید توجه ÇÏشت .میکند أکیدæ ت بسیاÐ Ñکر
 ðمی کندمثال » äÃ ÓلناÇ حکمتم بین ÇÐÅ æ هلهاÃ لیÅ ÊألماناÇ ÇæÏتو äÃ هللا یأمرکمÇ äÅ

 áبالعد Çتحکمو «:ÁلنساÇ)58.(  ÇÑ مانت هاÇ مر میفرماید کهÇ ند¡ بشماæÇبه تحقیق خد
میاä مرãÏ حکم نموÏید( ÑÏ مقاã حاکم قرÇÏ ÑÇشتید) به Ãهل äÂ بسپاÑید¡ æ هنگامیکه 

خدæÇند  .ÇیماÇ äست æ جملۀ ÇخالÑÏÑÏ Þ فرهنگ ÇسالÇ ãمانت  به عدÇلت حکم کنید.
Ç æلذین « سبحانه æ تعالی مؤمنین ÇÑ که نجاÊ یافته گاÇ äند به ÇمانتدìÑÇ یاÏ میکند.

 دÇمانت هاì خوæ ÇÑ Ï عه Â æناä که ÇیشاÇ . (äلمومنوä»(ناتهم æ عهدهم ÇÑعوäهم ألم

                                                      
379  Õ ¡ إلسالمیÇ ÏالقتصاÇ فی ÞألخالÇ æ لقیمÇ ÑæÏ ¡ ìæلقرضاÇ یوسف ÑلدکتوÇ .286 . 
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 Þست که حقوÇ مین شخصÇ . ستÇ Þنفا ÞخالÇ ÒÇ خیانت æ .ندÇ åعایت کنندÑ ÇÑ Ïخو
. مرÑ ÇÑ ãÏعایت می کند Ç æمانت هاì مرÇÑ ãÏ حفظ æ به صاحبانش تسلیم می نماید

Ç äÅهللا « خدæÇند مسلماناÇ ÇÑ äمر می کند که Çمانت ها ÇÑ به صاحباä شاä برسانید.
Ã هلهایأمرکمÃ لیÅ ÊالمناÇ ÇæÏتؤ ä «:ÁلنساÇ)58 . ( مر میÇ ند¡ بشماæÇبه تحقیق خد

 380فرماید که Çمانت ها ÇÑ به Ãهل äÂ بسپاÑید.

ÑÏ جامعه کسانی هستند که به خانوÃ æ åÏÇهل  æÏ æستاä خوÏ خیانت می کنندæ هستند 
 گاäیگانگرæهی که به æطن خیانت می کنند ÑÏ æ خدمت Çشغاá قرÑÇ می گیرند æ برìÇ ب

ÇÑ ãسالÇ ßخا æ طنæ æمقابل جاسوسی می کنند ÑÏ  Ñکشو ÑÏ .شندæناچیز می فر áپو
Çفغانستاä عزیز Ç ÒÇین قبیل خائنین بسیاÒ ÑیاÑÇÏ Ïیم . بوÏند کسانیکه ملت Âنها ÇÑ ما 

 ÑÏ æ ندÏملی خیانت کر ìما به سرمایه هاÇ ندÏفکر می کر ìتا تقو ãÏمر æ مجاهدین
 فتند.خدمت Çشغاá قرÑÇ گر

هستند کسانیکه برÏ ìÇین خدÇ خیانت می کنندÏ æین ÇÑ به Ïنیا معامله می کنند. 
جنگ æ  معامله کرäÏ با Ïین خیانت به خدæÇند Ñ æسوÇ áهللا صلی Çهللا علیه æسلم Çست .

نشر  قتل مرÒ ãÏیرÇ ناÏ ãین ÑÏ جملۀ خیانت به Ïین æ به خدæÇند Ñ æسوÇ áهللا میباشد.
یانت Çست . خیانت ممکن Çست با Ïست باشد æ یا با ÒباÇ . äسرÑÇ مرæ ãÏ مجالس خ

 خیانت عالمۀ ÒÇ عالماÊ قیامت Çست . 

به Ïلیل  Çطفاæ á نسل جوäÇ بسیاÑ جهد æ کوشش می خوÇهدÑÏ شرÇیط معاصر تربیه 
 ÑÏ مینÇ æ ÞÏصا ãÏمر æ یدÂ می Ñبشما Èخو Êجمله صفا ÑÏ Èکذ æ ینکه خیانتÇ

 ãنظاÇ ìها Ñکثر کشوÇ سیاسی äفغانستاÇ ðخصوصا æ ندسالمیÑÇجا ند æ لدینÇæ .
 æشته باشندÇÏ äÇتوجه بیشتر به تربیه نسل جو ðمعلمین خصوصا æ ìتربیو Êمؤسسا

 تا ÇفرÏÇ جامعه صاÇ æ ÞÏمین تربیه نشوند Âیندå مسلماناä تاÑیک میباشد.

 چهارم ــ  نفاق :
 ÒÇ ÔÇ áقو æ ÏÑÇÏ Þفر ÔÇ باطن ÒÇ äنساÇ یعنی ظاهر Þنفا æمیباشد Êæعملش متفا

 Ò æÏ ìÇÑÇÏباä میباشد.نفاæÏ Þ نوÇ Úست :

                                                      
 .290-289رجع سابق ¡ صفحاÇ . ÊلدکتوÑ یوسف Çلقرضاìæ ¡ م 380
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نفاÇ Þکبر یا بزÑگ :  نفاÇ Þکبر نفاÞ عقیدÇ åست باین معنی که شخص ÑÏ قلب  .1
 æ ÊخرÂ ÒæÑ æ سلÑ æ ÁنبیاÇ æ ìæکتب سما æ مالئکه æ ندæÇکافر به خد Ïخو

 میکند.قدÑ خیر æ äÂ شر Ç äÂست Çما ÑÏ ظاهر خوÇÑ Ï مسلماä معرفی 

2.  ÇÑ Þنفا Úین نوÇ Êعالما æ ستÇ ÔæÑ æ عمل ÑÏ Þصغر نفاÇ Þصغر : نفاÇ Þنفا
: Çگر سخن  می کنندÇینطوÑ معرفی حضرÑ ÊسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم 

 Ïشو åÏÇÏ یشÇمانت برÇ گرÇ æهد تخلف کندÏ åعدæ گرÇ ¡گوید ÛæÑÏ ندÒ
 خیانت کند. 

ãæÏ متأسفانه قسم Þسالمی فو نفاÇ معÇجو ÑÏ یت قسمÏموجو æ ستÇ ÏیاÒ åÏلعاÇ Þ
.  جامعه æ خانوÇ ÑÏ åÏÇستÒÇ ãæÏ منافقین جامعه Çسالمی ÇÑ به فناÁ نزÏیک ساخته 

متأسفانه مؤسساÊ تربیوì نیز مبتالæ Á نشر نفاÞ بین ÇفرÇ æ ÏÇطفاáæÑ á مهم ÑÇÏ ÇÑند 
Ç åمهلک شد Öین مرÇ ستبهÏمر æمی کند ÊعوÏ Þبه نفا ÇÑ ãÏسیاسی مر ãنظا . ìÇبر ã

Ñسیدä به مقاæÏ ãلتی Ñ æسیدä به سرمایه ÒÇ نفاÞ بحیث æسیله ÇستفاåÏ میکنند. 
 åÑمدینه منو  ÑÏ æ Ïتنظیم کر ÇÑ جامعه åÑمدینه منو ÑÏ سلمæ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ

ÒÇ ÇÑ  منافقینگرæهی منافقین نیز Òندگی ÇÏشتندÑ æسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æسلم 
 æ نساخت äæبصفت مریضجامعه بیر äیشاÇ با æ نیÇæÑ ìها  ÑÏ æ Ïنفسانی معامله کر

 ÞخالÇ æ äیماÇ æ åعقید ÍصالÇ ÑÏ منافقین Ìعال æ Þنفا ÍصالÇ .کوشید äشا ÍصالÇ
 ãÏمر ÞخالÇ æ äیماÇ جۀÑÏ äÏبلند بر æ åعقید ÍصالÇ ÑÏ معلمین æ لدینÇæ Çست لذÇ

Í نفاæ Þ عالÌ بکوشندهمچناÇ äصالÍ نظاã سیاسی æ نظاÇ ãقتصاìÏ برÇ ìÇصال
 381منافقین کمک می کند.

 تخریب :حس  پنجم ــ 
åشد Áمبتال äÂ به ãسالÇ متÇ ست کهÇ مریضی ÚÇنوÇ ÒÇ یگرÏ Úست حس تخریب نوÇ . 

. حس تخریب یا مرÇ Öطفاæ á نوجوÇناä حس تخریب ÒÇ ÇÑ خانوåÏÇ هاì شاä می ÂموÒند
مخرÈ یا  هم می Òند.تخریب جامعه ÇÑ به هالکت میرساند æ نظاÇ ãجتماعی ÇÑ بر

ÏÑÇÏبین بر ÒÇ هدÇمی خو ÇÑ هر شخص موفق æ ستÇ شمن موفقیتÏ åبه  تخریب کنند
عباÏ ÊÑیگر مخرÈ علیه ÇشخاÕ کامیاæ È موفق Çعالä جنک می Ïهد. æسیله یا 

                                                      
381  æ áæÇ فصل ¡ åشدÇÑ خالفت æ سالتÑ عصر ìمطالعۀ تمهید ¡ ìÏیب . فضل عنی مجدæ äهمچنا
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 Êعز æ Ýسلحه شرÇ باین æ ستÇ بانهÐکا Êشائعیا æ پاگندæنشر پر Èمخر áæÇ سلحۀÇ
 مرÇÑ ãÏ هدÝ قرÑÇ میدهد. 

   ãÇحر ÇÑ غیبت ãسالÇ . ÏÑÇست ندæÏ که ìغیابش به چیز ÑÏ äنساÇ äÏکر Ïغیبت یعنی یا
حرمت æ شرæ Ý عزÊ مرÇ ãÏست . قرäÂ کریم ÑÏ  حفاظت ساخت æ هدÒÇ Ý حرمت غیبت

یا Ãیها Çلذین ÂمنوÇ ÇجتنبوÇ کثیرÇ من Çلظن äÅ بعض Çلظن Åثم « موÏÑ غیبت می گوید: 
بعضا Ãیحب Ãحدکم äÃ یأکل لحم Ãخیه میتا فکرهتموæ  å ال تجسسوæ Ç ال یغتب بعضکم

ìÇ مسلماناÇ äحترÒÇ کنید ÒÇ بسیاÇ)12 .( ìÑلحجرÇæ «:ÊÇتقوÇ Çهللا Ç äÅهللا توÑ ÈÇحیم 
 æجاسوسی مکنید æ ستÇ åئینه بعض بد گمانی گناÂ بد هر äیبت نکند بعض شما غگما
æ ÒÇ باشد پس متنفر شوید åÏکه مر Ïخو ÑÏÇگوشت بر ÏÑهر که بخو Çخد ÒÇ بترسید æ ì

» Ãیحب Ãحدکم äÃ یأکل لحم Ãخیه میتا فکرهتموÂ »åئینه خدÇ توبه پذیرندۀ مهربانست . 
باین معنی Çست که ÑÏ غیبت Çنساä برÑÏÇ خوÇÑ Ï بی عزæ Ê بی عفت می ساÇ  .ÏÒگر 
 ÏÑبخو ÇÑ ÔÇ گر گوشتÇ ماÇ æ شته باشدÇÏ نمی Ïجوæ یگرÏ ÏÑبخو ÇÑ Ïخو ÑÏÇبر äنساÇ

ÑÏیدÇ ì  åنساÇ æ äÇäسکلیت ÔÇ باقی می ماندباین معنی که عزÂ æ ÊبرÇæستخو
 ìÇمجالس بر ÑÏ æ åقصه تبدیل شد æ فغانی به حکایتÇ جامعه ÑÏ غیبت .Ïمیشو

برìÇ عالÇ Ìین تمسخر æ خوشگذÇÑنی غیبت کرæ äÏسیله خوشی æ سعاÇ ÊÏست. 
äÇ شاä غیبت مرÖ خطرناß خانوåÏÇ ها کوشش نمایند تا ÑÏ حضوæ Ñ غیاÈ فرÒند

حت یمرÇÑ ãÏ نکنندÇ æگر یکی Ç ÒÇعضاì خانوåÏÇ شرÚæ به غیبت نماید ÇÑ æÇ باید نص
 Ôخامو æ ìÇبر Èسیله خوæ خالقیÇ æ یمانیÇ گ شد. تربیهÑبز åین گناÇ مانع æ Ïکر

 عالÌ مرÖ غیبت Çست.

 اسراف : ــ ششم 
åÏستفاÇ ãسالÇ ÒÇ  ینتÒ æ Êطیبا äÏÑخو æ áحال ìÇبر ÇÑمنع ãÏند نمی کند مرæÇخد .

 ÇÑ ÝÇسرÇ لیکن æمی کند Ïمین حاصل می شوÒ ÒÇ نچهÂ äÏÑمر به خوÇ ÇÑ äمسلمانا
 .ÏÑÇست ندæÏ ÇÑ äگا åکنند ÝÇسرÇ ندæÇلمسرفین ¡ خدÇ نه ال یحبÅ ¡ ÏÑÇست ندæÏ

بین Çسرæ ÝÇ تبذیر  ÑÏ æ فرهنگ Ïینی ÇسالÇãقتصاÇ Ïسالمی ¡ Çقتصاæ Ïسط Çست 
 ÝÇسرÇ . ستÇ ÏیاÒ Êæتفا æ ستÇ áحال ÑÏ ÏیاÒ äÏکر ÝمصرÑÏ  سالمیÇ فقه ÍصطالÇ

 ÒæتجاÏæحد ÒÇ äنساÇ گرÇ . ستÇ ãÇحر ÑÏ ÞنفاÇ یا Ýما تبذیر مصرÇ æ ستÇ áحال
åÇÑ ÑÏ حرãÇ مصرÝ کند تبذیر Çست.  ÇÑ ÇÑ نیز ÇÏشته باشد æ یک ÇÏلر تماÏ ãنیاسرمایه 

اطین æ کاÇ äلشیطاä لربه Ç äÅلمبذÑین کانوÅ ÇخوÇ äÇلشی:« ÑÏ قرäÂ کریم می خوÇنیم 
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ÇÑکفو)«:ÁÇإلسرÇ27 .( هست æ شیاطین äÇÑÏÇهستند بر äکنندگا  ÝÇسرÇ ئینهÂ هر
.Óناسپا Ïخو ÑگاÏÑæبه نسبت پر äشیطا 

 ÒÇ ترتیب کنند تا ìÑطو ÇÑ ندگیÒ äشوهر پال æ äÒ شد که åÑشاÇ åÏÇخانو ãنظا ÑÏ
 ÂنرÇÇست صاÇ Ïسالمی که ÇقتÇقتصاæ Ïسط  جلوگیرì شوÏ. خانوÇ åÏÇسرæ ÝÇ تبذیر

æ نویشدæ ä  پیاåÏ نمایندÇ æطفاá شانرÒÇ Ç خطر ÇسرÑÏ ÝÇ خوäÏÑخوÒ ÑÏ Ïندگی 
با خبر ساÒند. ÑÏ شرÇیط معاصر مسلماناä ¡تبذیر Ç æسرÝÇ گناå بزÑگ  æسائل Òینت

 æ بندÇهستند که شبها گرسنه می خو äها مسلما äملیو äفغانستاÇ ÑÏ تنها æ ستÇ
ÑÇها  هاهز äمتأسفانه تلویزیو æندÑÇند ÇÑ ÁÇæÏ æ ÓÑÏ ÝÑستند که مصاÇ äÇبا جو

 Óجدید لبا ìها Ïمو æ تیÑتجا ÊعالناÇ می نمایند. پخش ÊعوÏ ÝÇسرÇ به ÇÑ ãÏمر
Òندگی طبقاتی æ سرمایه ìÑÇÏ که Çمریکا Ç ÑÏفغانستاä پیاåÏ کرÏ سبب شد که یک 

ند ÒÇ æ پوá حرãÇ مصرÝ نمایند æ عدۀ بسیاÑ محدÏæ سرمایه هاì ملی ÇÑ به سرقت بر
ÏÒÏ ÒÇ åæین گرÇÇ یر حمایتÒ æ ÏÇÒÂ ÑÇÒبا æ سیÇیموکرÏ æ ìÏÇÒÂ ãیر ناÒ معاصر ä

نظامی æ سیاسی Çمریکا به سخاÇ Êæسرæ  ÝÇ گرÏ åæیگر ÑÏ حرãÇ تبذیر می نمایند. 
Çæلدین کوشش کند تا ÒÇ حالÇ¡  áقتصاÇ Ïسالمی Çقتصاæ Ïسط æ مبنی به  حالÇ áست 

æÇندÒبیآمو äشا áطفاÇ ìÇبر ÇÑ áحال æ تربیه نمایند ÇÑ Ïخو ìها Ï382.ال 

 هفتم ــ تفرقه :
خانوÇ.  åÏÇفرÏÇ خانوÇæ åÏÇحد به äÂ مبتالÁ شدÇ åندمتأسفاå  کهتفرقه مرÖ بزÑگ Çست 

 ÑÏ حدÇæ ملت ÏÇفرÇ æ ندÇ åÏقطع کر Ïبین خو ÇÑ حمÑ صلۀ æ بطÇæÑ نتیجۀ تفرقه ÑÏ ها
رفته æ یکدیگر شانرÇ به قتل می Ñسانند. مشکل تفرقه Ç ÑÏین مقابل یکدیگر قرÑÇ گ

 äæتعاæ ìÑهمکا æ ìÑÏÇبر æ محبت æ ÏÑæÂ می Ñبا ÇÑ بغض æ کینه æ ÊæÇستکه عدÇ
.ÏÑÇÏ بین بر می ÒÇ ÇÑ 

Çگر به حالت کشوÑ خوæ Ï سائر کشوÑ هاÇ ìسالمی بدقت نظر ÇندÒÇیم مالحظه می 
ا بین Çفغانها æ مسلماناä سبب شدÇ åست Ç æگر نمائیم که Çشغاá نظامی ÇÑ تفرقه فی م

 ìÑÏÇسایۀ بر ÑÏ æ مختلف تقسیم نمی شدند ìبانهاÒ æ هبÇمذ æ ãÇقوÇ فغانها بهÇ

                                                      
خالÞ فی . ÑÏ موÇ ÏÑقتصاÇ Ïسالمی مرÇجعه شوÏ به : ÇلدکتوÑ یوسف ÇلقرضاÇ ÑæÏ ¡ ìæلقیم Ç æأل 382

 äهمچنا æ ãإلسالÇ کیف عالجها æ لفقرÇ مشکلة ¡ ìæلقرضاÇ یوسف : äهمچنا æ إلسالمیÇ ÏالقتصاÇ
. ãإلسالÇ الجتماعی فیÇ لتکافلÇ ¡ ÉهرÒ بوÃ محمد ãإلماÇ :Ïشو åیدÏ 
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 æ áشغاÇ ÇÑ äفغانستاÇ نستÇمریکا نمی توÇ ðÇبعد æ سیهæÑ ندÏندگی می کرÒ
د. قضیۀ Çفغانستاæ ä عرæ ÞÇ نمقدساÇ Êسالمی æ æحدÇ Êسالمی ÇÑ صدمه بزن

æ فلسطین مثاá برÒÇندÒÇ å تفرقه میباشد. جنگ æ خونریزì بین ملت Çæحد æ  سوÑیه
 همکاìÑ با کفاÑ سبب äÂ تفرقه بین ÇبناÁ ملت Çæحد Çست . 

ÑÏ äند سنی مذهباÇ گرفته ÑÇمقابل یکدیگر قر ÑÏ ÒæمرÇ äشیعه  مقابل مسلمانا
Ïمقابل کر ÑÏ Èعر ¡ äمقابل پشتو ÑÏ تاجک ¡ äمذهبا æ مقابل ÑÏ ßتر  Ïکر ÑÇقر

ÑÏ گترÑمی کشند. مصیبت بز ÇÑ یکدیگر ÒæÑ هر æ ÏÑÇÏ ست که  عصر حاضرÇ ینÇ
 åحم قطع شدÑ صلۀ æ ندÇ گرفته ÑÇمقابل یکدیگر قر ÑÏ åÏÇیک خانو ÏÇفرÇ ستÇ . 

æ ها åÏÇخانو ÏÇفرÇ صحیح بین ãسالÇ تفرقه نشر Ìیگانه عال ÏÇفرÇ ستÇ ملت ãسالÇ ÑÏ .
 ÑÏÇبا هم بر äمت همه مسلماناÇ مرجعیت æ Êحدæ ãسالÇ æندÒمی سا ÇÑ حدÇæ متÇ æ

áÂ عمرÇ æ)« äÇعتصموÇ بحبل Çهللا جمیعا æ ال تفرقوÇ »Çست . خدæÇند می فرماید: 
:103 .( ÏیجاÇ ìÇنشوید. بر åگندÇپر æ نیدÒ چنگ Çخد (ینÏ æ äÂقر) همگی برشتۀ æ

Ç ÑÏ مسئولین æ ÓÑÇمد ÑÏ معلمین æ ÑموÇ ÁلیاæÇ همبستگی æ ÏتحاÇ áطفاÇ نجمن ها
 ÒÇ ãÏمر ßÇÑÏÇ æ  فهم ìÇسیله برæ بهترین æندÒقب تفرقه با خبر ساÇعو ÒÇ ÇÑ ãÏمر æ
نتیجۀ تفرقه قصه هاì قرäÂ کریم Ç ÒÇقوãÇ قبل Ç ÒÇسالÇ ãست. قرäÂ کریم سبب هالکت 

æ ال تکونوÇ» ÇقوãÇ گذشته ÇÑ تفرقه بین شاä می ÇÏند. ÑÏ قرäÂ کریم می خوÇنیم: 
Ç æ ÇختلفوÇ من بعد ما جاÁهم ÇلبیناæÃ æ Êلئک لهم عذÈÇ عظیم یوã کالذین تفرقو

 åجوæ Ïتسو æ åجوæ تبیض .....)«:äÇعمر áÂ105 .( äمانند کسانی نشوید که میا æ
بعد Â ÒÇنکه نشانه هاæÑ ìشنی (ÒÇ جانب  همدیگر متفرÞ شدند Ç æختالÒÑæ Ýیدند

æ ال « مچناä می خوÇنیم : خدæÇند) به ÂناÑ äسیدÇæیشانرÇ Çست عذÇبی بزÑگ . æ ه
ÑÏ æمیاä خوÏ نزÚÇ نه نمائید که Ç46 . ( ÑÏ )ألنفاá :»(تناÒعوÇفتفشلوæ Ç تذهب Ñیحکم

 Çثر مناÒعه æ کشمکش) ضعیف æ ناتوäÇ گرÏید.

نه تنها سبب همبستگی مرæ ãÏ نشر فکر برÇ æ ìÑÏÇخوÇ Êسالمی æ محبت æÏ æستی 
بلکه سبب فالæ Í کامیابی Â ÑÏخرÊ نیز می شوÑ .Ïسوá  باشد خانوÏ ÑÏ åÏÇنیا می

 ÏÑمو ÑÏ سلم æ هللا علیهÇ صلی ãکرÇÃ :می فرمایند Êحدکم حتی یحب « خوÃ ال یؤمن
حدیث Çنس ¡ ÒÇ نبی صلی Çهللا علیه æ سلم ÇæÑیت Çست که ». ألخیه ما یحب لنفسه
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ì برÂ ÔÑÏÇنچه مؤمن نمی باشد یکی ÒÇ شما تا Âنگه که æÏست بدÏÑÇ برÇ«فرموÏند: 
 ÇÑ.«383 برìÇ نفس خوæÏ Ïست ÇÏشته باشد

 æ ÑÏÇبا بر Êشد æ Êقت مشکالæ ÑÏ æ Ïحمایت نمو ÇÑ æÇ ست کهÇ ìÑÏÇبر ìمقتضا ÒÇ
خوÇهر خوÇ ÏیستاåÏ شد. ÑسوÇ áهللا صلی Çهللا علیه æ سلم می فرمایند کسیکه یک 

حل میکند. مشکل Â ÑÏ ÇÑ æÇخرÊ صد مشکل برÑÏÇ خوÏ ÑÏ ÇÑ Ïنیا حل کندخدæÇند 
ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æ سلم نسخۀ مفید ÇÑ برìÇ حل تفرقه به Çمت خوÏ معرفی 

عمل کنید  برìÇ شما ترß می کنم Ç æگر به Çین æÏ کرÏند æ فرموÏند بعد ÒÇ خوæÏ Ï چیز
 .Ïسنت خو æ کریم äÂقر :Ïنمیشو Þمتفر æ åÇ384هر گز گمر 

 تربیه اجتماعی :
Çنساä به طبیعت بشرì مخلوÇ Þجتماعی Çست . Çسالã مسلماناæ ÇÑ äجوÇæ Ïحد می 
ÇÏند ÇÑ æبطۀ ÇخوÇ Êسالمی مهمترین شعاÇ ÑسالÇ ãست . Çسالã برæ ìÑÏÇ همزیستی 
 ÑÏ ÇÑ نسانهاÇ همه æندÇÏ نمی äمسلمانا Õجامعه مخصو ÑÏ ÇÑ میزÂ مسالمت

æسلم ÑÏ ساختاÑ جامعۀ مدنی بعد  Çنسانیت برÑÏÇ میدÇند. ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه
رæ Ï مسلماناÇÑ ä با کÒÇ هجرÇ Êصل برÇ æ ìÑÏÇجتماعی بوÇÑ äÏ عمالð تطبیق 

یکدیگر برÑÏÇ ساخت . ÑÏ جامعۀ مدینه منوåÑ یهوæ äÇÏ منافقین  æپیرÏÇ äÇæیاÏ äیگر 
 ÇÑ åÑمدینه منو äسلم همه باشندگا æ هللا علیهÇ صلی ãکرÇ áسوÑ æشتندÇÏ قامتÇ نیز

ناÃ ãمت Çæحد یاÏ کرìÏÇÒÂ æ Ï عقیدÇÑ å تثبت æ مسئولیت ÏفاÒÇ Ú مدینه ÇÑ مشترß ب
 äمیا ÒÇ ÇÑ سرمایه æ نسب ÊÇÑفتخاÇ æ نفی ÇÑ ÏÇنژ æ ãقو æ نگÑ Êæتفا æ ساخت

 ÏÑæÂ Ïبوجو ÇÑ فاضله æ جامعۀ مدنی ãسالÇ .شتÇÏبین همه بر ÇÑ ßمشتر ìÑهمکا æ
یک ÒÇ ÇÑ جامعه خاÌÑ نساخت æ همه æ ÇÑ هیچ ÇÏنستÇفرÏÇ جامعه Çصل Çجتماعی 

 ÓساÇ هللا علیه ساختÇ صلی ãکرÇ áسوÑ جامعۀ که .Ïنمو äæتعا æ ìÑبه همکا ÊعوÏ
 .Ïبو Ïفسا æ ÊÇمنکر ãتما ÒÇ Úمنز æ ßباطن پا æ ظاهر ÑÏ æ Ïبو ìتقو æ فضیلت äÂ

 ÇÑ جامعه Þحقو Ïفر Þبا حفظ حقو æ  ãÇحترÇ ÇÑ Ïشخصیت فر ãسالÇÏتثبیت کر  æ
 Þ جامعه ÇÑ باالتر ÒÇ حقوÞ فرæ Ï حق مرÇÑ ãÏ باالتر ÒÇ حق خدæÇند ÇÏنست .حقو

                                                      
 .57. لؤلؤ æ مرجاä ¡ جزáæÇ Á ¡ صفحه  383
æیب سایت عالمه ÇلقرضاÇ ¡ ìæلخمیس  فرماید به.برìÇ معلوماÊ بیشتر ÒÇ تفرقه æ نتائج äÂ مرÇجعه  384
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 æ ãعمو Ñبطو äکه مسلمانا ìتربیو Êمشکال æ گیÏÇخانو æ جتماعیÇ Êمشکال
عقب گرÇئی Ç æفرäÂ æ ØÇ جامعۀ Çفغانی ÇÏ ÑÏخل Çفغانستاæ ä خاÏÑÇÏ äÂ ÌÑ سبب 

Çست. مریضی هاì که مسلماناä به Âنها مبتالÁ شدÇ åند فوÇ ÞلعاÒ åÏیاæ Ï  تفریط
 Ýبطر ÇÑ سالمیÇ ìÇ جامعه æ ستÇ ßخطرنا æ ìÏنابو Þبدبختی سو æ ÁهدفناÏ می  .

 äÂ مطابق äگر مسلماناÇ که åÏضع کرæ äمسلمانا ìÇبر ÇÑ تعلیم æ تربیه ÔæÑ ãسالÇ
Çæ ìخالقی Ç æجتماعی حل میشوÏ. عمل نمایند یقین Çست که Çکثر مشکالÊ تربیو

 äÂ ìعضاÇ æ ÍصالÇ åÏÇگر خانوÇ æ ستÇ جامعه ÓساÇ æ ÈÇتهد åÏÇخانو ãسالÇ ÑÏ
ÑÏ عصر  Ç æخالقی صحیح شوند جامعه بصوÊÑ کل ÇصالÍ می شوÏ. یتربیه Çیمان

جامعه Çسالمی æ حتی خانوÇæ åÏÇحد ÑÏ حالت بی نظمی æ جدÇئی Ç æختالÝ  حاضر
Â ÍصالÇ æ ستÇ Þجهد غر äÇنشمندÇÏ æ علما æ مساجد æ ìتربیو Êمؤسسا ÒÇ ä

فرæ äÇæ کاÒ ÑیاÇÑ Ï می خوÇهد. ÑÏ نهایت Çین عنوÇ ÔæÑ äÇسالÇ ÑÏ ãیجاÇæÑ Ïبط 
 åÏÇخانو ìÇبر Èهنمائی خوÑ ستÇ میدÇ æ Ïجتماعی بحث می شوÇ ها متین æ

 مؤسساÊ تربیوì باشد.

 åÏÇخانو ÏÇفرÇ ستی بینæÏ æ محبت ÏیجاÇ حدÇæبین æ åÏÇبط  ها  خانوÇæÑ جامعه ÏÇفرÇ æ
. ÏÑæبوجوÏ می æ ÇÑÂ مشکالÇ Êجتماعی ÇÑ حل æ فضائی همکاÇ ìÑجتماعی ÇÑ تقویت 

 Çسالã قوÇنین Ç æحکاÇÑ ã برìÇ تکوین خانوåÏÇ با سعاæ ÊÏضع نموÑÏ æ åÏ ساحۀ
 د. Ïهنمی  تشکیل ÇفرÏÇ خانوåÏÇ جسد Çæحد ÇÑ ¡قوÇنین خانوÏÇگی عملی   تطبیق

 ãسالÇ ÒÇ Çشانر ãÇحترÇ æ لدینÇæ بر åÏÇخانو ÏÇفرÇ بین ìبط قوÇæÑ ìÑÇجهت بر قر
ÇندÇÏ خالقی میÇ جمله فضائل ÒÇ æ لیهæÇ áصو  æ ãÇحترÇ تعالی æ ند سبحانهæÇخد æ

Ç æعبدÇ Çæهللا æ ال « بر Çæلدین ÇÑ بعد ÒÇ توحید یاÏ میکند. ÑÏ قرäÂ کریم می خوÇنیم : 
Å لدینÇبالو æ ðبه شئیا Çحساناتشرکو «:ÁلنساÇ)36 . ( æ کنید ÊÏعبا ÇÑ Ç(تنها) خد æ

 æ Ñبه پد äÏنیکی کنید. نیکی کر ÑÏما æ Ñبه پد æ ¡یدÒنسا æÇ شریک ÇÑ ìهیچ چیز
ÏÒمحیا می سا ÇÑ åÏÇخانو ÏÇفرÇ محبت بین æ یکیÏنز æ بطÇتر áæÇ ÓساÇ ÑÏنظر  ما æ

ÒÇ Ïخو ÊÏعبا ÒÇ تعالی بعد æ ند سبحانهæÇخد Úهمیت موضوÃ می کند. به Ïیا äÂ 

صلۀ Ñحم بهترین æسیله برÇæÑ ìÇبط Çجتماعی Çست Ç æسالÑÏ ã حفظ æ حمایت صلۀ 
 æ äشا ìستگیرÏ æ äیشاÇ با ìÑهمکا æ ÈÑقاÇ حمایت .ÏÑÇÏ تأکید Ñحم بسیاÑ
مساعدæ Ê کمک ÇقتصاìÏ برìÇ محتاجین شاÒÇ ä جملۀ ÇæجباÇ ÑÏ ÊسالÇ ãست. 
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یسألونک ماÇÐ ینفقوä قل ما Çنفقتم «فرماید: خدæÇند سبحانه æ تعالی ÑÏین موÏÑ می
Ç)215 .( ÒÇلبقرÉ:» من خیر فللوÇلدین Ç æالقربین Ç æلیتامی Ç æلمساکین Ç æبن Çلسبیل

تو می پرسند که چه ÇنفاÞ کنند¿ بگو هر Âنچه ÇÑÇÏ ÒÇئی  ÇنفاÞ کنید باید برÇæ ìÇلدین 
Ï : » æیگر می خوÇنیم رäÇ باشد. Â ÑÏیۀæ خویشاæندæ äÇ یتیماæ ä مساکین æ مساف

ÇهللاÇ Çقیبا تقوÑ علیکم äهللا کاÇ äÅ ãحاÑالÇ æ به äلوÁتسا ìلذÇ)«:ÁلنساÇ1 .( ÒÇ بترسید æ
 æسوگندمیدهید ÇÑ همدگر æ ستÇخوÑÏ یکدیگر ÒÇ æÇ (ãنا) ئی که بهÇخد äÂ
بترسیدÒÇ (قطع Ñشتۀ) ÑÇحاã ¡ بی شک که خدæÇند مرÇقب (ÇعماÇ æ áحوáÇ) شما 

ÑÏ نظاã خانوæ åÏÇسعت æ ÏÑÇÏ شامل خانوÏÇۀ پدæ Ñ ماæ ÑÏ بعد Ç ÒÇست. صلۀ Ñحم 
میشوÇ .Ïگر مرÏ مسلماä با ÏخترÃ ÒÇ ìهل کتاÈ  نیز ÌÇæÏÒÇ شامل خانوåÏÇ هاÏ ìیگر

¡ خانوÏÇۀ Ïختر که مسلماä نیست ÑÏ جملۀ صله Ñ ìÇحم ÇÏخل میشوæÏ دÌÇæÏÒÇ کن
Þجتماعی حقوÇ .ÏÑæÂ بدست می  

ÇÏ تنها به äÏبو ÑÏتنها به سرپرستی ما äÏبو Ñپد æ Ïعایت خالصه نمی شوÑ æ شیر äÏ
æ غذæ ÁÇ لباÓ خاتمه نمی یابد. Çæلدین مسئولیت بزÑگ ÑÏ ÇÑ تقویت ÇæÑبط 
 ÇÑ هایش ÏالæÇ ست کهÇ ÑÏما äÂ ìیر پاÒ جنت æ ندÑÇÏ äشا ìهاÏالæÇ جتماعی بینÇ

 ÑÏ .شته باشدÇÏ سعی äبط بین شاÇæÑ حفظ ÑÏ æنتیجۀ غفلت تربیه صحیح نماید
 ìتربیو Êمؤسسا æ توجه معلمین ãعد æ لدینÇæ äÇÑÏÇکثر برÇ ÞخالÇ æ äیماÇ ضعف æ

æ خوÇهرÒÇ äÇ یک پدæ Ñ ماÑÏ مشکالÊ ما بین خوÑÇÏ Ïند Ç æین مشکالÊ بین 
برæÏ ÒÇ äÇÑÏÇ ماÑÏ بیشتر Çست æ ÑÏ æقت تقسیم میرËÇ مشکالÊ بحدì مقاطعه نیز 

 Ïشمن می شوند. م همی Ñسدæ برæ äÇÑÏÇ خوÇهرäÇ با 

 Ïمی شو äÇÑÏÇمحبت مانع مقاطعه بین بر æ ÑیثاÇ æ قربانی æ ìÑهمکا.  ãسالÇ
پیرäÇæ هابیل ÒÇ مسلماناÇÑ ä برÇ ìÇیثاÑÏ Ñ مقابل برÇ æ ÑÏÇقاÇ  ÈÑمر میکند . چرÇ ما 

که برìÇ قابیل گفت Çگر تو Ïست به قتل من ÒÇÑÏ کنی من Ïست به قتل تو ¿ نباشیم 
لئن بسطت Åلی یدß لتقتلنی ما Ãنا بباسط یدÅ ìلیک القتلک Åنی «رÒÇÑÏ.Ï نخوÇهم ک

Çگر تو برìÇ کشتن من Ïست ÒÇÑÏ کنی من ). Ç28لمائدÃ ) «:ÉخاÇ Ýهللا Ç ÈÑلعالمین 
کشتن تو Ïست ÒÇÑÏ نمی کنم (ÒیرÇ) من ÇæقعاÇ ÒÇ ðهللا ¡ پرÏÑæگاÑ جهانها ¡هرگز به 

برäÇÑÏÇ خوÇÑ Ï عفو کرæ Ï چرÒÇ Ç  که همه¿میترسم. چرÇ مانند حضرÊ یوسف نباشیم 
æ عفو یوسف علیه ÇلسالÇÑ ã فرÇموÔ  ¿موقف حساÊÇÏ برäÇÑÏÇ یوسف پیرìæ کنیم



 343ازدواج و تربیھ در فکر معاصر اسالمی/

چرÒÇ Ç سنت ÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æ سلم پیرìæ صاÏقانه ننمائیم که æ ÑÏقت  کنیم .
 . æ شما ÏÇÒÂ هستید: همه ìÇ شما ÇÑ عفو کرãÏ ندفتح مکه مکرمه با صدìÇ بلند گفت

عالمه شیخ محمد ÇلغزÇلی مریضی هاÇ ìمت Çسالمی ÇÑ برÑسی میکند æ می گویدکه 
ی æ فزیکی انمریضی هاì جسم امریضی هاÇæÑ ìنی æ نفسانی مسلماناä به مقاÑنه ب

خطرناکتر Çست æ مریضی هاÇæÑ ìنی æ نفسانی سبب هالکت می گرÇ .ÏÏلغزÇلی 
ÇÏند æ می گوید که عجر æ کسالت مریضی هاì نفسانی ÇæÑ æنی ÇÑ عجز æ کسالت می 

Ïبر می گیر ÑÏ ÇÑ جامعه ãتما åÏبسرعت نمو کر æ یدÂ می Ïنفس بوجو ÑÏ  نظر به æ
Çللهم Åنی ÃعوÐ بک من Çلعجز « خطوÑ äÂ ÊÑسوÇ áکرã صلی Çهللا علیه æ سلم می گفتند:

خدæÇند بتو پناå می برÒÇ ã عجز æ کساالÊ ¡ عجز یعنی عاجزæ ì نا  .»Ç æلکسل
 385ی.توÇن

 äÇæÑکا ÒÇ äمسلمانا äعقب ماند æلت می کندÐ ضی بهÇÑ ÇÑ äنساÇ کسالت æ عجز
 ÒÇ åæگر æÏ سالمیÇ معÇجو ÑÏ . ستÇ äکسل مسلمانا æ عجر äÂ مدنیت معاصر سبب

 مسلماناä موجوÇ Ïند:

ثرæتمندäÇ که ماæ á سرمایه شانرÇ بدäæ هدæ  Ý برنامه به مصرÝ می Ñسانند  .1
äسرمایه سبب هالکت شا æ . åشد 

æ ناتوÇنی ÇÑ پیشه گرفته æ به ناä  زفقیر کسل یعنی فقیرì که کسالت æ عج .2
 شب ÒæÑ æ خوæ Ï خانوÔÇ åÏÇ محتاÌ میباشد.

 Áمبتال äÂ خیر بهÇ ìقرنها ÑÏ سالمیÇ متÇ که ìمریضی ها æ Êمشکال ãبا تما åیدÏگر 
ریضی ها Ç æما تا هنوÒ ÒندÑÏ æ å قید حیاÇ Êست . عالمه ÏکتوÑ یوسف Çلقرضاìæ م

Çمت Çسالمی  کهمشکالÇ Êمت Çسالمی ÇÑ مطالعه ÑÏ æ نهایت باین نتیجه میرسد
 . åÏنیز خلق نمو ÁÇæÏ Öهر مر ìÇند برæÇخد æ Ïلیکن نمی میمر Ïمریض می شو

باÒ مسلماناä الÇ ãÒست تغییرÒ ÑÏ ÇÑ ÊÇندگانی خوÏ بیآÑæندæ بطرÝ سعاæ ÊÏ خیر 
Ðلک بأÇ äهللا لم یک مغیرÇ نعمة Çنعمها « ماید:. خدæÇند سبحانه æ تعالی می فرگرÏند

Çین بخاطرÇ53 .( äÂالنفاá:(» علی قوã حتی یغیرÇæ ما بأنفسهم Ç äÃ æهللا سمیع علیم 
 äÂ قتیکهæ تغییر نمیدهد تا Ïکه به قومی عطا فرمو ÇÑ ند هیچ نعمتیæÇست که خدÇ

                                                      
385  Õ ¡ لمرÇ لحقÇ ¡ لیÇلغزÇ 21. محمد. 
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مت æ عذÈÇ قوã حالت خوÇÑ Ï تغییر Ïهند(æ خویشتن ÇÑ به عوÖ نعمت سزÑÇæÇ نق
 (تعالی) شنوÇÏ (æ)Çنا Çست. ساÒند) æ بی شک که Çهللا

 ãهر قو æ ستÇ áæÇلهی سنت تدÇ ìسنت ها ÒÇ ÑÏ æمیرسد ÊÑیک مرحله بقد
 åعدæ æ میرسند ÊÑبقد ãæÏ Ñمریضی ها با æ Êین مشکالÇ همه ÒÇ بعد äمسلمانا

(áÂ » ین ÇلناæÓ تلک Çالیاã ندæÇلها ب:« خدæÇند حق Çست. ÑÏ قرäÂ کریم می خوÇنیم 
: äÇنیم.). 140عمرÇÏست بدست میگرÏ ãÏمر äمیا ÇنرÂ ست کهÇ (ÑگاÒæÑ) ãیاÇ ینÇ æ 

 æ بفهمند ÇÑ ìسنت نبو æ کریم äÂبه تغییر می باشند که قر ÑÏمانی قاÒ äمسلمانا
متأسفانه مسلماناä قرäÂ کریم æ سنت نبوÇÑ ì صحیح نفهمیدÇ åندæ سوÁ فهم ÒÇ فقه 

æ مریضی هاì فکرæ ì عقلی مسلماناÑÏ æ  ä  تماã مشکالÊ قرæ äÂ فقه سنت سبب
 Çست. برÇ ìÇمت نهایت مصیبت بزÑگ

 ÒÇ پاکی æ ¡ عمل صالح ¡ ÞÏصا äیماÇ ¡ تزکیه نفس با علم Øمربو Íفال æ کامیابی
ÇÐÑئل تباå کنندå ¡ غلبه تقوì باالì فجوÑ ¡ تسلط عقل باالì شهوÑÏ æ Ê نهایت 

نب حیوÇنی Çست . سعاÏ ÑÏ ÊÏنیا Â æخرÊ مربوØ به پیرìÒæ جانب معنوì باالì جا
æ پیرæ ìæ پابندÒÇ ì قانوÇ äخالÞ که خدæÇند برìÇ بندگاä معرفی کرåÏ میباشد

متابعت Â ÒÇیاÇ Êلهی سبب فالÍ نه تنها ÑÏ حیاÏ Êنیا Çست بلکه فالÂ ÑÏ ÍخرÊ نیز 
 386مربوØ به متابعت قانوÇ äلهی Çست . 

  ãسالÇ ینÏ ÒÇ معرفت æ  ستÇ Çین خدÏ ÒÇ فهم Áسو ÑÏ äمعاصر مسلمانا Êمشکال
ÑسوÇ áکرã صلی  ÇحتیاÌ به مطالعاÊ جدید æ ÏÑÇÏ همچناä مسلماناä سنت صحیح 

ÑÏست ßÑÏ نکرåÏ توسط Âنحضرæ Ê مرÇحل تکوین Çمت Çسالمی Ç ÇÑهللا علیه æسلم 
ناÑæÏ ä ماندæ å ما Òمانی به مرحلۀ æ مرحلۀ مکه یعنی قبل ÒÇ هجرÒÇ Ê نظر مسلما Çند

 Êهجر ÒÇ نیم . مرحلۀ ما قبلÇÑبگذ ÇÑ Êهجر ÒÇ می کنیم که مرحلۀ قبل ÁتقاÑÇ مدینه
 äمسلمانا æ Ïتکمیل نشو ÞخالÇ æ äیماÇ مانیکهÒ تا æ Ïبو äیماÇ æ ÞخالÇ مرحلۀ تعلیم

فت Ç æهدÒÇ ÝÇ عباÊÇÏ که تعلیم ÇخالÇ Þست ندÇنند حالت شاä بهبوÏ نخوÇهد یا
تغییر باید ÇÏ ÒÇخل مسلماناæ ä توسط خوÏ مسلماناÂ äغاÒ شوæ æÏعدå خدæÇند حق 
 æ ìÏقتصاÇæ سیاسی æ یمانیÇ æ خالقیÇ æ ساحۀ عقلی ÑÏ ÊÇتا تغییر æ ستÇ
 ÑÏ ÊÇهد . تغییرÏ تغییر نمی Çند حالت شانرæÇند خدÑæنیآ äمسلمانا ÇÑ جتماعیÇ

                                                      
386  ¡  ÉشدÇÑ Éجل صحوÇ من ¡ ìæلقرضاÇ یوسف . Ê146-138صفحا . ÉلحیاÇ æ äإلیماÇ : äهمچنا æ 
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Ñ مانی تحقق می یابد کهÒ Êین ساحاÇ ãتما æ تغییر کند äمسلمانا ìفکر Ôæ
مسلماناä حاضر شوند تقلید ÒÇگذشته گاÇÑ  ä بگذÑÇند æ به عصر جدید با ÔæÑ فکر 
 Êمشکال ÇیرÒ به فکر معاصر حل کنند ÇÑ معاصر Êمشکال æ ندÒÇندÇ جدید نظر

 .Ïفصل نمیشو æ حل äگاÏعصر حاضر به عقلیت مر æ áثقافت نا معقو æ فرهنگ
 به خیر æ فالÍ نیست æ تجدید نظر Ç æصالÇÑ Í می خوÇهد .میرÇثی ÑÏعصر حاضر 

 æ äÇنشمندÇÏ ظیفهæ äخالقی مسلماناÇ æ ìÏقتصاÇ æ عقلی æ ìفکر Êمشکال Ìعال
ÇسالÇ ãست æ بدäæ جهد æ سعی æ شناخت æÇ ÒÇضاÚ معاصر متفکرین معاصر 

 Ìعال .ÏÑÇند Ìمعاصر عال äمسلمانا ìفکر æ عقلی æ یمانیÇ æ ìتربیو Êمشکال
مشکالÊ عمومی مسلماناä معاصر جهد فکرÏ æ ìعوتی Ç æستفاæ ÒÇ åÏسائل 

کسل æ ناتوÇنی æ  به بیدæ ÑÇ ترßجهت بیدìÑÇ مرÏ æ ãÏعوÇÑ Ê تبلیغاÏ Êستجمعی 
Âموختن علم میباشد. ÒÇ حکمت خدæÇند سبحانه æ تعالی Çست که عجز æ  æ عجز 
 æ387 کساالÂ Êخر äÂ ندÇمت æ پریشانی Çست . یناتوÇن

ÇبرÊحیا Êساحا ãتما ÑÏ جامعه áحا ÍصالÇ ì جتماعیÇ  شتهÇÏ ÊÃجر æ حتÇباید صر
æعوÇمل باشیم æ بصرÇحت مشکالÊ علمی Ç æخالقی Ç æجتماعی جامعه ÇÑ برÑسی 

بدبختی ÇÑ تشخیص نمائیم . فساÏ Ïیندæ ìÑÇ سوÁ فهم Ï ÒÇین Ï æنیا æÏ عامل مهم 
لماناÏ ÒÇ äین ÑæÏ شدند ÇنحرÝÇ بدبختی  æ عقب گرÇئی ÑÏ جامعه Çست . Òمانیکه مس

 æ معطل شد ãسالÇ äکاÑÇ æشدند Ýمنحر ÈÇصو åÇÑ ÒÇ ãÏمر æ مدÂ Ïجامعه بوجو ÑÏ
حقیقت ÏیندìÑÇ به شکل ظاهرì تبدیل شدÒÇ æ قرäÂ کریم تنها Ñسم خط äÂ باقی ماند 

مسلماناä علم ÇÑ ترß کرÏند æ عمل صالح به ÇعماÒ áشت  Ç ææحکاäÂ ã تطبیق نشد
ستاä لوپوÑÏ ä موÏÑ عقب ماندä مسلماناä می گوید: سبب ÇنحطاØ ود . گتبدیل ش

 388یا عقب ماندä  شرÞ ترÇ ÍæÑ ßسالÑ æ  ãفتن بسوì عقائد باطل Çست. 

 ÏکتوÇ Ñنس Çحمد کرäæÒ برÇ ìÇصالÍ حاá مسلماناä نقاÐ Øیل ÇÑ پیشنهاÏ می کند:

فی ÇسالÇ ÒÇ ìÑæÏ ãسالæ ã یا نÇسباÈ عقب گرÇئی علمی مسلماناä معاصر  .1
 äمسلمانا ìنفس ها ÑÏ ÇÑ تجدید ÍæÑ ند تاÑÇÏ ظیفهæ Áست  . علماÇ تجدید

æ مسلماناÇÑ ä به کتاÈ خدæ Ç سنت ÑسوÇ áهللا صلی Çهللا علیه æسلم Âشنا  کنند

                                                      
 . 183-181نا Çلمعاصر ¡ صفحاÊ . محمد قطب ¡ Çæقع 387
 .Ï .62کتوÇ Ñنس ÃحمدکرÇ ¡ äæÒلتخلف Çلعلمی فی Çæقع Çلمسلمین Çلمعاصر¡ صفحه  388
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ÇÑ æبطه بین ÇبناÇ Áمت  ساÒند æ علیه ÇستعماÇ æ Ñشغاá نظامی قیاã کنند
عاجزì خاتمه یابد æ هر فرÏ تا عهد کسالت Ç  æسالمی ÇÑ مستحکم ساÒند

 مسئولیت خوÇÑ Ï بدÇند.

ÔæÑ تربیوì که قرäÂ  معرفی می Ç æصالÑÏ Í یک شب ÒæÑ æ نا ممکن Çست  .2
 ãبه قد ãقد ÓساÇ کند به » ÌÑمانی نتیجه می  » تدÒ ãبه قد ãقد ÔæÑ æ ستÇ

æ مرÖ خطرناß که  Ïهد که ÇÏنشمندÇ æ äÇصالÍ طلباä قدÇÑ áæÇ ã برÑÇÏند
 ÒÇ ÊÑعبا.Ïشو Ìست عالÇ علمی äعقب ماند 

برÑ ìÇسیدä به ÇهدÇ ÝÇصالحی ¡ æحدÇ æ ÊتحاÏ علماÇÏ æ ÁنشمندäÇ حتمی  .3
æ ضرÇ ìÑæست ¡ تشکیل ÇÑبطۀ علمی æ جمع شدä علماÁ هر کدÑ ÑÏ ãÇشتۀ 
تخصصاÊ شاæ ä همکاìÑ مشترß بین ÇÏنشمندæ äÇ عدã تفرقه حرکت 

 Ç389صالÇ Íجتماعی ÇÑ سرعت می بخشد.

 فرهنگ و ثقافت :اصالح 
 æ ستÇ ثی غلطÇثقافت میر æ فرهنگ ÒÇ ìæپیر ÑÏ äفغانستاÇ  ãÏمر Êکثر مشکالÇ
تا فرهنگ æ ثقافت ناقص æ غلط ÇصالÍ نشوÏ مشکالÇ Êجتماعی Ï æینی Ç æخالقی 
 æ ثیÇفرهنگ میر æ بطه با ثقافتÇÑ هد شد. قطعÇنخو ÍصالÇ åیندÂ نسل ìتربیو æ

برìÏÇÒÂ ìÇ فکر æعقل معاصر Çست به عباÏ ÊÑیگر  ثقافت ÏÑÇæ شدÒÇ å غرÈ مقدمۀ
قطع ÇÑبطه با ثقافت æ فرهنگ نا معقوæ á عوÊÏ به فرهنگ æ ثقافت معقوá فکر 
 ÏÇÒÂ áتسلط ثقافت نا معقو ÒÇ äگر عقل معاصر مسلماناÇ .ÏÒمی سا ÏÇÒÂ ÇÑ عقلæ

æ کریم äÂقر ÒÇ ئت صحیحÇقر .Ïمیشو åÏماÂ áثقافت معقو Áبنا ìÇبر åÇÑ Ïسنت  شو
نبوì شریف مسلماناÇÑ ä برìÇ بناÁ ثقافت معقوá کمک می کندæ تصفیه æ نفی Âنچه 
 ãلین گاæÇ ندÇ åÏفکر کر ãسالÇ ÇنرÂ äمسلمانا æ åشد ãسالÇ خلÇÏ æ نیست ãسالÇ ÒÇ
 ãتشکیل نظا æ تأسیس فرهنگ معاصر æ ثقافت  æ فرهنگ ÍصالÇ به äسیدÑ ìÇبر

 خانوåÏÇ معاصر Çست .

 زÇلی جهت Ñسیدä به معرفت æÏ میتوÇÑ Ï پیشنهاÏ می کند:عالمه محمد Çلغ

Çلف : ÑÇتقاÁ فرهنگ Çسالمی æجمع معلوماÒÇ Ê فرهنگ æ ثقافت ÏیگرäÇ تا بدÇنیم 
 که با چه کسانی طرÝ هستیم Â æنها ÇÑ چطوÑ مخاطب ساÒیم .

                                                      
389  Êمرجع سابق ¡ صفحا ¡ äæÒحمد کرÃ نسÇ ÑکتوÏ .110-111. 
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 ÒÇ äمسلمانا ìÑæÏ که سبب ìفکر ÝÇنحرÇ æ غلط æ با فرهنگ ناقص åÒÑمبا : È
Çخد Èکتا  ÇÑ ینÏ صلÇ ثقافت که æ فرهنگ ìÒسا ßست . پاÇ åهللا شدÇ áسوÑ سنت æ

 Ôمشو Ôمغشو æ ÒÇ نچهÂ äÏکر äæبیر æ خل فرهنگ ساختهÇÏ æ سنت نیست æ Èکتا
 .ویاÊ  میباشدæÇ ÒÇل معاصر Çسالمی شدÇ åست

حقیقت Òندگی معاصر مسلماناÇÑ ä بیاä می سوÑۀ Çلحشر  14سوÑۀ ÇلبقرÂ170  æ Éیۀ 
قومی هستیم که قلوÈ ما با یکدیگر نیست به Ïلیل Çینکه تعقل نمی کنیم æ  کند . ما

 ÏÇجدÇ ÒÇ که áنا معقو ÒÇ نیمÇنمی تو æ ستÇ åما به نا معقولیت تبدیل شد Ïمعقولیت نز
میرÑ ËÇسیدå بیرäæ شویم . تاÑیخ Çسالمی شاهد Çست تا Òمانیکه فرهنگ æ  ما  به

قل مسلماناä بیدÑÇ بوÇ æÏما ÑÏ نتیجه ìÇ ثقافت عقالنی ÑÏ جامعه حاکمیت ÇÏشت ع
æ جامعۀ  ÇنحرÒÇ ÝÇ فرهنگ معقوá عقل مسلماناä فلج شد ÒÇ æ تفکر باÒ ماند

 Ç390سالمی ÑÏ تماã ساحاÊ علمی æ فکرÇ æ ìجتماعی جامد ÇÑ æکد شد.

 æ جتماعیÇ بطÇæÑ äخلی سبب شد تا شریاÇÏ ìمۀ جنگهاÇÏÇ æ جیÑنظامی خا áشغاÇ
Ç æخالقی æ سیاسی Ç æقتصاÇ ìÏفغانستاä صدمه بیند. تفرقه  ÇساساÊ تربیه Ïینی

ÇندÇختن æ حکومت کرäÏ سیاست قدیم ÇستعماÇ Ñست Ç æستعماÑ جدید موفق شد 
ملت Çæحد ÇÑ به ملیت هاì مختلف ÇÏ æخل جنگ تقسیم کند. ضعف علماæ Á تسلط 

ÒÇ åÏستفاÇ با ÇÑ ãÏمر Áسبب شد که علما Áعقل علما æ فکر ìجی باالÑخا  Õنصو
ÏÇæ شریعتÇ Ñ Ñمجبو æ ãست که نظاÇ یخ ثابتÑتا ÑÏ æندÒفاسد سا ãطاعت نظاÇ به

 áشغاÇ æ فاسد می فاسد ÇÑ جامعه ÞخالÇ æ ìتربیو æ ینیÏ æ ìفکر ÊساساÇ ãتما
ÏÒهستند .سا äشا ßین ملوÏ ÑÏ ãÏیم که مرÑÇÏ سالمی معقولۀÇ فرهنگÑÏ باین معنی

. Òعماì فاسد با ÇستفاÒÇ åÏ قوæ ã مذهب گیرند که مرÏ ãÏین Ò ÒÇ ÇÑمامدäÇÑÇ شاä می
 ìسرمایه ها åبی گنا ãÏمر äیختن خوÑ با æ گرفتند ÑÇقر áشغاÇ خدمت ÑÏ ÏÇنژ æ
Çنگفت ÇÑ جمع æ ìÑæÂ برìÇ بقاÇ æ ÁستفاåÏ بیشتر ÑÏ نشر فساÇ Ïخالقی æ فساÏ Ïینی 

ÑæÂ Ïخلی بوجوÇÏ مفسدین æ جی هاÑبا خا ÇÑ جدید ÝئتالÇ æ ندÏند. سعی کرÏ 

æ ìÏÇÒÂ حریت سیاسی æ فکرæ ì عقلی Ç æقتصاÑÏ ìÏ حل مشکالÇ Êجتماعی 
حتمی æ ضرÇ ìÑæست æ تا مرÇ ãÏفغانستاä به حریت مطلق نرسند Ï æیندìÑÇ فاسد 

ÑÇتقاÁ نکند مشکالÇ Êجتماعی æ تربیوÇ æ ìخالقی نسل  æ صحیح به ÏیندìÑÇ حق

                                                      
390  Êسالمی ¡ صفحاÇ فکر معاصر ÔæÑ ¡ ìÏ376-374. فضل غنی مجد. 
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تصر æ ناقص بتوÇند ÒÇæÑÏۀ Çمید Çست Çین تحقیق مخ هاÂ ìیندå حل نخوÇهد شد.
 Êعزیز ما تحقیقا Ñنشمند کشوÇÏ äناÇجو æ ÏÒسا Òبا ÇÑ میÏکاÂ æ علمی Êتحقیقا

¡ Â æخر ÏعوÇنا äÅ علمی æ مفیدتر ÇÑ به جامعه تقدیم نمایند. æ من Çهللا Çلتوفیق 
 Çلحمدهللا Ç ÈÑلعالمین.
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