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یادداشت سردبیر

                        خانــواده در جامعــه اســامی هماننــد یــک کشــور خودمختــار و بــه صــورت ِادهاکراســی اداره می شــود؛ حــال چــه مــدل اداره کردنــی 

بــرای ایــن کشــور، عقانــی اســت؟ مدیریــت زن و مــرد بــا هــم؟ اگــر اینطــور باشــد، در زمــان اختــاف نظــر و ســلیقه شــان کــه هیــچ کــدام کوتــاه 

نیامدنــد، چــه بایــد کــرد؟ مســلمًا یــک نفــر بایــد باشــد کــه بعــد از مشــورت ایــن دو نفــر، حــرف آخــر را بزنــد. اســام مدیریــت کان و بیرونــی خانــواده 

را بــر عهــده ی مــرد و مدیریــت جزئیــات درونــی را بــر عهــده ی زن گذاشــته اســت. حــال آیــا مدیریــت همــه ی شــئون زن بایــد بــا مــرد باشــد؟ مســلما 

خیــر! مبــاد عقیــده داشــته باشــیم کــه مــرد در شــئون فــردی همســرش هــم حــق تصــرف دارد! 

ــرت و  ــاس فط ــر اس ــا ب ــه کام ــام ک ــن اس ــا همی ــت، ام ــته اس ــرد گذاش ــده ی م ــی زن را برعه ــئون خانوادگ ــت ش ــام مدیری ــه اس ــت ک ــت اس درس

عقانیــت، قانــون زندگــی را وضــع کــرده اســت، ظلــم شــوهر بــه همســر در نادیــده گرفتــن حقــوق فردیــش را بــه شــدت محکــوم کــرده اســت؛ ریشــه 

ایــن نادیــده گرفتــن حقــوق می توانــد بــه برداشــت اشــتباه از حــق مدیریــت مــرد برگــردد؛ در واقــع، والیــت مــرد بــر زنــش در شــئون خانوادگــی زن 

ــت. ــود اس ــد خ ــرای رش ــری ب ــتقال در تصمیم گی ــه زن دارای اس ــردی ک ــای ف ــه در جنبه ه ــت ن اس

فرامــوش نکنیــم زن متاهــل یــک شــخصیت مســتقل فــردی هــم دارد و بــه عنــوان انســانی کــه در داشــتن حقــوق هماننــد مــرد اســت، بایــد بــرای 

رشــد فردیــش هــم برنامــه ریــزی کنــد؛ ایــن ظلــم اســت کــه مــرد بخواهــد در حقــوق همســرش تصــرف کنــد، مگــر بــا اذن خــود زن. روی ســخن مــا 

بــا زنــان و مردانــی اســت کــه فکــر می کننــد اگــر دختــری بــا گفتــن »بلــه« همســر مــردی شــد، شــوهرش مالــک همــه ی فکــر و جســم زن می شــود 

و بایــد بــرای او تصمیــم بگیــرد؛ خیــر! اینگونــه نیســت! اســام بــرای زن عــاوه بــر تکالیــف زندگــی متاهلــی، حقوقــی هــم در نظــر گرفتــه و از جملــه 

آن هــا، حقــوق اقتصــادی زن اســت؛ در ایــن شــماره از حســنا، مــی خواهیــم دربــاره ی ارتبــاط مدیریــت مــرد بــا حقــوق همســرش، مخصوصــا حقــوق 

اقتصــادی، کــه در کنــار تکالیفــش درنظــر گرفتــه شــده، بــا شــما گفــت و گــو کنیــم.

بایک»بله«همهچیزتغییرنمیکند...
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در نظــام اســامی تامیــن هزینه هــای جــاری زندگــی مشــترک بــر عهــده مــرد گذاشــته شــده اســت؛ 

حتــی اگــر زن درآمــد بــاال داشــته باشــد. امــا گاهــی مــردان و زنانــی، از ایــن حکــم در عمــل ناراضــی 

ــرای تأمیــن هزینه هــای زندگــی را از امــور ضــروری مــی داننــد مثــًا در  هســتند و شــاغل بــودن زن ب

بعضــی خانــواده هــا، پســران بــرای ازدواجشــان، دختــری را انتخــاب می کننــد کــه شــاغل باشــد و یــا 

ــب  ــان در جی ــی دستش ــه قول ــاغل شــوند و ب ــا ش ــد ت ــب می اندازن ــه عق ــان را ب ــم ازدواجش ــران ه دخت

خودشــان باشــد تــا اســتقال مالــی پیــدا کننــد و بعــد از آن وارد زندگــی مشــترک بشــوند.

براستی چرا خداوند در تضاد با این عقیده، قانون گذاشته است؟!

پاســخ بــه ایــن ســوال را بایــد در هــدف ازدواج پیــدا کــرد، قــرآن کریــم در آیــه ۲۱ ســوره مبارکــه روم، هــدف از ازدواج زن و مــرد را بــه آرامــش رسیدنشــان 

بیــان می کنــد؛ حــال معنــای ایــن آرامــش چیســت؟ روانشناســان تأمیــن نیازهــای زن و شــوهر در ابعــاد مختلــف توســط هم دیگــر را کــه احســاس امنیــت 

مــی آفرینــد، عامــل اصلــی بــه آرامــش رســیدن آن هــا می داننــد.

حــال مــی دانیــم کــه نوعــًا یکــی از مهــم تریــن نیازهــای زنــان، حــس نیــاز بــه داشــتن تکیــه گاه و حامــی در زندگــی اســت و از آن طــرف، نوعــًا یکــی از مهــم 

تریــن نیازهــای مــردان، حــس بــه اقتــدار رســیدن و مدیریــت اســت کــه ایــن دو نیــاز بایــد در زندگــی مشــترک توســط طــرف مقابــل پاســخ داده شــود تــا بــه 

آرامــش در ایــن نیــاز هــا برســند؛ یکــی از مهمتریــن نمادهــای پاســخ بــه ایــن دو نیــاز، ایــن اســت کــه مــرد بــا دادن نفقــه بــه همســرش، زمــام اقتصــاد و 

مدیریــت مالــی خانــواده را بــر عهــده بگیــرد. ایــن کار هــم حــس اقتــدار خــودش را بــاال می بــرد و تأمیــن می کنــد و هــم حــس نیــاز همســرش بــه داشــتن 

تکیــه گاه و حامــی را تأمیــن مــی کنــد و زن ایــن احســاس را پیــدا مــی کنــد کــه مــرد زندگیــش، مســئولیت پذیــر و حامــی او اســت.

در نتیجــه آرامــش دو ســویه کــه حاصــل تأمیــن نیــاز روحــی زن و مــرد بــا پرداخــت نفقــه توســط مــرد اســت، بــه وجــود می آیــد. از همیــن دیــد مــی تــوان بــه 

ایــن نکتــه هــم پــی بــرد کــه چــرا زن اگــر شــاغل هــم باشــد، بــاز هــم اســام تأمیــن مالــی خانــواده را بــر عهــده اش نگذاشــته اســت.

ــه نیــاز دو ســویه  بنابرایــن، عــدم اســتقال مالــی زن در هزینــه هــای جــاری زندگــی مشــترک، قانونــی اســت کــه خداونــد بــرای پاســخگویی مــرد و زن ب

همدیگــر گذاشــته اســت.1 البتــه همانطــور کــه بیــان شــد، ایــن عــدم اســتقال مالــی زن فقــط مربــوط بــه هزینــه هــای جــاری زندگــی مشــترک یعنــی نفقــه 

ــد حــس  ــواده اســت2 و مــرد نبای ــرای خــرج کــردن درآمــد خــود، خــارج از شــئون خان اســت و زن اگــر شــاغل باشــد دارای اســتقال در تصمیم گیــری ب

مالکیــت و حاکمیــت نســبت بــه جنبه هــای فــردی زندگــی زن پیــدا کنــد؛ بــه ایــن معنــا کــه اگــر زن اســتعداد و عاقــه ای دارد کــه بــه وظایــف همســرداری 

و فرزنــد داریــش آســیب نمی زنــد3 و از طرفــی دارای مفســده هــم نیســت، درســت نیســت کــه مــرد جلــوی شــکوفایی اســتعداد همســرش را بگیــرد؛4  حــال 

اینکــه چــه شــغلی بــرای زن دارای مفســده اســت و همچنیــن بــا وظایــف الهــی همســرداری و فرزنــد داریــش در تزاحــم مــی باشــد، بســتگی بــه شــرایط 

خــاص آن شــغل، شــرایط و روحیــات خــود زن و خانــواده اش دارد کــه بایــد بــه صــورت مــوردی بررســی شــود.

1. اینکه مرد و همسرش چقدر تاش می کند برای تأمین این نیاز، بحث دیگری است که موضوع این متن نیست.

2. اگر زن خودش خواست درآمدش را در شئون خانواده خرج کند، درست آن است که با مدیریت مرد صورت بگیرد.

3. انجام کار های منزل، به این دلیل که جزء وظایف زن نیست، جزء این شروط قرار نمی گیرد. این دو شرط برای شغل مرد هم در نظر گرفته می شود.

4. برای آگاهی بیشتر از اهمیت این موضوع، به سخنرانی رهبر معظم انقاب در تاریخ 1376/07/30 به آدرس مراجعه کنید. 
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ــتر  ــته بیش ــا پیوس ــت صحبت ه ــا جذابی ــود؛ ام ــته ب ــی نگذش ــی آزاداندیش ــروع کرس ــادی از ش ــان زی ــوز زم هن

ــی دادم!  ــوش م ــتم گ ــط داش ــودم، فق ــری ب ــه مج ــن ک ــد و م می ش

خانمــی کــه انتهــای ســالن ایســتاده بــود، بــدون انتظــار بــرای رســیدن میکروفــون، بــا صــدای بلنــد بــه صحبت هــا 

انتقادکرد:

البــد می خواهیــد بــه عنــوان مثالــی بــرای تناســب حــق بــا تکلیــف زن، وظیفــه ی تمکیــن و حــق نفقــه را مطــرح 

کنیــد؛ مــرد بایــد نفقــه را بپــردازد و زن هــم تمکیــن و از شــوهرش اطاعــت کنــد؛ خــب پــس تفــاوت زن بــا یــک کاال 

چیســت؟ کجاســت آن جایــگاه ویــژه ای کــه در مــوردش صحبــت می کنیــد؟!

خانمی که با کودکش به کرسی آمده بود، رویش را به طرف او برگرداند و گفت: 

اگــر اجــازه بدهیــد، مــن پاســخ دهــم؛ خــوب شــد کــه بحــث تناســب نفقــه بــا تمکیــن را مطــرح کردیــد. شــما کــه تصــور می کنیــد زن کاالســت، 

ــر خــاف نفقــه، رابطــه زناشــویِی شــرعی  دو طرفــه اســت؟1 یعنــی زن هــم حقوقــی مثــل َقســم و ُمضاجعــه و ُمواقعــه دارد.  دقــت داریــد کــه ب

البتــه ایــن را بگویــم کــه قــرار نیســت مــا در خانــواده بــا خــط کشــی قانــون رفتــار کنیــم؛ بلکــه در خانــواده ی متعالــی هــم زن و هــم مــرد بایــد 

نــگاه فراحقوقــی داشــته باشــند و بــرای بــه آرامــش رســیدن هــم دیگــر، تــاش کننــد؛ امــا بــه هــر حــال چــون الزم هســت مرجعــی بــرای زمــان 

اختاف هــای اساســی باشــه، خداونــد بــرای خانــواده قانــون تعییــن کــرده.

در واقــع اســام خانــواده را هماننــد یــک کشــور خودمختــار مــی دانــد کــه بــرای رســیدن بــه هــدف اصلــی آرامــش در ازدواج، نیــاز بــه تقســیم 

وظیفــه بــا توجــه بــه نــوع خلقــت هرکــس دارد و از آن طــرف، بــه هــر کــس کــه تکالیفــی داده شــده، حقوقــی هــم داده شــده؛ پــس چــون بــه 

طــور طبیعــی، تحمــل زحمــت بــارداری و زایمــان و عــوارض آن بــر عهــده ی زن اســت، خداونــد نفقــه را حقــش قــرارداده تــا از زحمــت و تــاش 

مجــدد بــرای تأمیــن هزینــه ی زندگــی معــاف باشــد کــه بــا خیالــی آســوده و بــه دور از اضطــراب و خســتگی مفــرط و پیــری زودرس، بتوانــد قلــب 

تپنــده ای بــرای آرامــش ایــن کشــور خودمختــار باشــد. در حقیقــت فقــط بحــث عدالــت و تناســب حقــوق بــا تکالیــف اســت، نــه بحــث دیگــری! 

بافاصلــه بعــد از ایــن صحبــت، خانــم دیگــری بــه توضیــح ایــن دانشــجوی مــادر انتقــاد کــرد و گفــت: دلتــان خــوش اســت خانــم! بــا ایــن اوضــاع 

ــد و نفقــه ای  ــد می دون ــای شوهرشــان دارن ــد خــرج همــه چیــز را بدهــد؟! خیلــی از زن هــا هــم پابه پ ــه تنهایــی مگــر می توان اقتصــادی، مــرد ب

هــم عمــًا در کار نیســت!

1. همه ی انواع روابط زناشویی، شرعی نیست؛ بر روی آدرس بزنید.
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او هــم در پاســخ گفــت: مــن هــم قبــول دارم کــه شــرایط اقتصــادی بــد اســت، امــا مباحــث را بــا هــم خلــط نکنیــم؛ بحــث مــا این 

نیســت کــه اکنــون در جامعــه چــه چیزهایــی وجــود دارد، بحــث مــا ایــن اســت کــه نظــر اســام در مــورد حقــوق زن چیســت، و 

می خواهیــم اهمیــت دادن اســام بــه زنــان را روشــن کنیــم، وگرنــه چــه بســیاری از قســمت های جامعــه کــه متأســفانه اســامی 

نیســت و ایــن هــم مضــاف بــر همــه ی آن هاســت. اگــر اینــک اوضــاع اقتصــادی بــه ایــن شــکل اســت، ضعــف از خیلــی جاهــای 

ــال کار  ــه دنب ــی ب ــاده طلب ــل زی ــه دلی ــم زن ب ــی ه ــه گاه ــا و... . البت ــا، دزدی کردن ه ــرد؛ از حرص زدن ه ــأت می گی ــر نش دیگ

ــه و در  ــادم1 را آبرومندان ــه و خ ــاث خان ــذا، اث ــاس، غ ــکن، لب ــل مس ــارف او مث ــای متع ــوهرش نیازه ــد ش ــی درآم ــی رود؛ یعن م

ــا  ــوردن ه ــرص خ ــران و ح ــا دیگ ــش ب ــه زندگی ــال مقایس ــود زن، دنب ــی خ ــی وقت ــرد،2 ول ــی ک ــن م ــه تأمی ــرف جامع ــطح ع س

مــی رود، کســی مجبــورش نکــرده، خــودش ایــن ســختی کار کــردن را بــه جــان خریــده!

بــا ایــن همــه، هنگامــی کــه زن هــم کار می کنــد، بــاز هــم نفقــه بــر عهــده ی مــرد می مانــد و زن موظــف نیســت حتــی ذره ای 

از مــال خــودش را خــرج زندگــی کنــد،3 حتــی زن می توانــد در برابــر شــیردادن بــه فرزنــد خــود از همســرش پــول بگیــرد؛ زیــرا 

تأمیــن غــذای فرزنــد هــم برعهــده ی پــدر اســت. تنهــا حالتــی کــه نفقــه از روی دوش مــرد برداشــته می شــود، ایــن اســت کــه 

بــه هیــچ شــکلی، توانایــی پرداخــت نفقــه نداشــته باشــد.

یــک نکتــه ی دیگــر کــه شــاید خــوب باشــد بــه آن اشــاره کنــم، ایــن اســت کــه نفقــه یــک تعهــد هســت؛ اگــر انجــام نشــود، از 

نظــر قانونــی امــکان اقــدام و احقــاق حــق زن وجــود دارد.

اکنــون بــا وجــود ایــن همــه تکلیفــی کــه در همیــن یــک مــورد بــر عهــده ی مــرد اســت، آیــا هنــوز فکــر می کنیــد حقوقــی کــه 

دارد، بــرای او زیــادی، و آن حقــوق، ظلــم بــه زن اســت؟

سکوتی در جلسه حاکم شد که خیلی طول نکشید و با صدای اعتراض دیگری، شکست...

1. در صورتی که زن به داشتن خادم، عادت کرده باشد یا به علت بیماری یا نقصان، نیاز داشته باشد.

2. البته توصیه شده است مرد در صورت توانایی، برای رفاه و توسعه بیشتر خانواده اش تاش کند.

3. اما اگر در هزینه های زندگی، همسرش را یاری دهد، کار نیکویی انجام داده است و خداوند برایش ثواب در نظر می گیرد.
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علی پردل

ذره بین سینما)1(

فیلــم »َملــی و راه هــای نرفتــه اش« بــه نویســندگی و کارگردانــی »تهمینه  میانــی« فیلمی 

اســت کــه می توانــد ۴ نــوع نتیجــه بــه ۴ نــوع مخاطــب نشــان دهد: 

۱: مخاطــب اول از ایــن فیلــم بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه از ابتــدا، مســیر اشــتباه فیلــم 

ــود،  ــدورت می ش ــاد ک ــی و ایج ــدن زندگ ــخ ش ــث تل ــه باع ــر چ ــرود و ه ــش ن را در زندگی

کنــار بگــذارد؛ چــه ایــن مخاطــب، فرزنــدان باشــند و چــه پــدر و مــادر.

ــردان، از  ــس م ــرت در جن ــود غی ــا  وج ــه ب ــد ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــب دوم ب ۲: مخاط

ازدواج منصــرف شــود؛ چــرا کــه در ازدواج آرامشــی نیســت و بــا بدبختــی همــراه اســت و 

ــد. ــه می ده ــود ادام ــه کار خ ــورانه تر ب ــرد جس ــد، م ــت کن ــر زن گذش اگ

تحلیل و نقد فیلم َملی و راه های نرفته اش!
 امیرمحمد زاالنه

                 ماجــرای فیلــم از آن جایــی آغــاز می شــود 

ــا بازیگــر ترکــی، بالی خــان،  کــه شــخصیت ســیامک ب

ــردن  ــان ک ــود امتح ــا وج ــه ب ــود و ملیح ــه می ش مقایس

شــکاکیت  بــه  پی بــردن  و  ازدواج  قبــل  از  ســیامک 

او، بــاز هــم اســیر ظاهــر می شــود و جــواب مثبــت 

عروســی  اول  شــب  در  و  ازدواج  از  پــس  می دهــد. 

ــی  ــه جاهای ــرا ب ــده و ماج ــروع ش ــه ش ــکات ملیح مش

ــود... ــد بش ــه نبای ــود ک ــم می ش خت

سجاد صاحب الزمانی

4
4 4به
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ــل  ــرای ح ــی ب ــه قانون ــد ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــوم ب ــب س ۳: مخاط

مشــکات و حمایــت از زنــان در عمــل وجــود نــدارد و زنــان بایــد بســوزند 

ــد.  ــه برگردن ــه خان و بســازند و تحــت هــر شــرایطی ب

ــی  ــر عمل ــام ه ــه انج ــد ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــارم ب ــب چه ۴: مخاط

ــت  ــط اس ــرات محی ــل تأثی ــه دلی ــده، ب ــش ش ــی زندگی ــب تلخ ــه موج ک

کــه همــه جانبــه او را احاطــه کرده انــد و هیــچ اراده و اختیــاری از خــود 

ــه  ــت ب ــود، دس ــتباه خ ــای اش ــرای رفتاره ــی ب ــه نوع ــی ب ــدارد؛ یعن ن

ــت  ــر تربی ــه خاط ــرش ب ــه همس ــیامک ب ــای س ــد. )ظلم ه ــه می زن توجی

خانوادگــی و دلیــل ملیحــه بــرای ازدواج کــردن بــا ســیامک بــاز هــم بــه 

ــواده( ــار خان ــر رفت خاط

پیامبــر اکــرم)ص( فرمودنــد: »هــرگاه خواســتگاری آمــد کــه »دیــن 

ــه او جــواب مثبــت دهیــد کــه اگــر  و اخاقــش« شــما را راضــی کــرد، ب

ــد.«1  ــد می آی ــن پدی ــزرگ در زمی ــادی ب ــه و فس ــد، فتن ــن کار را نکنی ای

ــه و  ــت؛ ملیح ــب نیس ــِد برل ــاری و لبخن ــا خوش رفت ــاق، تنه ــه اخ البت

ــای  ــت داری و وف ــت و امان ــد صداق ــی مانن ــد ویژگی های ــواده اش بای خان

بــه عهــد ســیامک را هــم می ســنجیدند. در دینمــان بــرای جلوگیــری از 

ظلــم بــه زن، آمــده اســت کــه »دختــرت را بــه مــردی باتقــوا شــوهر ده؛ 

زیــرا اگــر دختــر تــو را دوســت داشــته باشــد گرامــی اش مــی  دارد و اگــر 
ــد.«2 ــتم نمی کن ــه وی س ــد، ب ــتش نداشته باش دوس

ــش در ازدواج  ــودت و آرام ــاد م ــه ایج ــز ب ــه روم نی ــوره مبارک ــه۲۱ س در آی

ــد اول در  ــل از ازدواج بای ــه قب ــت ک ــرطش آن اس ــت؛ ش ــاره شده اس اش

انتخــاب دقــت کــرد و بعــد از ازدواج نیــز خودمــان ایــن آرامــِش داده شــده 

را از بیــن نبریــم، کــه ملــی هیــچ کــدام از ایــن راه هــا را نرفــت.

1 . الکافي، ج5 ، ص347.

2. بیانی از امام حسن)ع( در کتاب میزان الحکمه، حدیث 8036.

اینکــه قانــون حمایتــی از زن در خصــوص ضــرب و شــتم شــوهرش 

ــی  ــت، ادعای ــدن اس ــاختن و کوتاه آم ــوختن و س ــل، س ــد و راه ح نمی کن

بیــش در فیلــم نیســت؛ مجــازات آن از ضربــه شــاق1  تــا پرداخــت دیــه و 2 

تــا 5 ســال حبــس2  و ایجــاد حــق طــاق3 بــرای زن  اســت. ملــی از ایــن 

راه هــا هــم اســتفاده نکــرد.

در یــک ســکانس فیلــم، ملیحــه معتقــد اســت خانــواده اش آن قــدر اعتماد 

بــه نفســش را کوبیدنــد کــه فکــر می کــرد اگــر کســی خواســتگاریش 

بیایــد، چــه تــاج بزرگــی بــه ســرش زده اســت.

اینکــه محیــط، اعــم از خانــواده و جامعــه، مقصــر نهایــی رفتــار اســت، بــا 

قــدرت اراده و اختیــار انســان ســازگاری نــدارد؛ البتــه در اثــر گــذاری آن ها 

شــکی نیســت، امــا چطــور یــک آمریکایــی یــا چینــی بــه رغــم قرارگرفتــن 

تحــت تعلیمــات خانوادگــی و محیطــی فاســد، مســلمان می شــود و خــود 
ــد؟ 4 ــات می ده را نج

ــر  ــیار تاثی ــط بس ــیا، محی ــی و س ــخصیت های مل ــار ش ــد در رفت ــر چن ه

هــای  ســخت گیری  وجــود  بــا  می توانســت  ملیحــه  امــا  گذاشــتند، 

خانــواده اش، بــا مشــاوره گرفتــن، در دام تصمیــم و رفتــار اشــتباه نیفتــد 

ــل  ــه حداق ــود را ب ــدرش در خ ــار پ ــر رفت ــت تاثی ــم می توانس ــیامک ه و س

برســاند؛ بنابرایــن شــرایط خانــواده و جامعــه هــر قــدر هــم ســخت باشــد، 

انســان نمی توانــد اشــتباه خــود را بــه گــردن دیگــران بینــدازد. گرچــه در 

ــل  ــه دلی ــز ب ــه نی ــود و بقی ــبه می ش ــز محاس ــه چی ــی هم ــدل اله دادگاه ع

تأثیــر منفــی در رفتــار فــرد، هــم در ایــن دنیــا و هــم در آخــرت بازخواســت 

خواهندشــد. ملــی از راه مشــاوره بــرای حــل مســائلش و مقاومــت 

ــر تاثیــر منفــی محیــط هــم اســتفاده نکــرد. در براب

ادامه دارد ... 

1. ماده 567 قانون مجازات اسامی.

2. ماده 614 قانون مجازات اسامی.

3. ماده 1130 قانون مدنی.

 4. برای نمونه به ماجرای رشد یوسف پیامبر در دامان کفر و شرک در سوره مبارکه

یوسف و تفاسیر آن و همچنین کتاب »من ادواردو نیستم« مراجعه کنید شماره دوم-زمستان99

خشت اول را چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج!

راه های نرفته ملی!

محیط یا تصمیم خودش؟!

قانون از ملی حمایت نمی کرد؟!

.
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                واقعــا کــه چقــدر ب_و_و_و_ق بــوده 

و  بــره  می خواســته  زنــه  حتمــا  شــوهرش، 

برنگــرده، حتمــا زنــه یــه کاری کــرده کــه ممنــوع 

الخروجــش کردنــد، ای بــوِق بــوِق بــوِق، زمونــه ی 

... شــده،  ب_و_و_و_ق_ی 

بووووق هــا،  ایــن  بــه  شــبیه  صحبت هــای 

حرف هاییــه کــه بعــد از ممنــوع الخروجــی خانــوم 

ســمیرا زرگــری، ســرمربی تیــم ملــی اســکی 

بانــوان ایــران، بعضی هامــون ملــق زده بودیــم تــو 

ــی  ــه اتفاق ــم چ ــه ببینی ــون ک ــی شخصیش زندگ

افتــاده، چــه اتفاقــی قــراره بیفتــه یــا اینکــه چــه 

ــاده! ــوزه نیفت ــه هن ــوز ک ــی هن اتفاق

تــو زندگــی  قــرآن میگــه  االیمــان)!(  ایهــا  یــا 

ــا رو  ــه ه ــوری قیم ــرا ج ــم؛ چ ــس نکنی ــم تجس ه

ــم  ــه نمی تونی ــه دیگ ــا ک ــت ه ــو ماس ــم ت می ریزی

فــرق قیمــه و ماســت رو تشــخیص بدیــم؟! نظریــه 

نیســتیم!  متخصــص  وقتــی  نکنیــم  پــردازی 

ــم افســر بیــاد، دور  وقتــی تصــادف میشــه، بذاری

ماشــین تصادفــی و مجــروح رو خلــوت کنیــم، چه 

خبرمونــه؟ بذاریــم افســر برســه کــه پرایــد مقصــره 

ــژو؛ فقــط در حضــور افســر معلــوم میشــه...  ــا پ ی

تــا کــی می خوایــم زندگــی شــخصی مــردم رو 

ــس! ــا، التجس ــممون؟! باب ــو چش ــم جل بیاری

ــل  ــه ح ــوری ب ــون چط ــم قان ــد ببینی ــا بای ــن ج ای

مســئله پرداختــه، آقایــان و خانــوم هــای مجتهــد و 

قانــون گــذار! دقــت داریــد کــه فقــه شــیعه، فقهی 

پویاســت و قانــون در مرحلــه تصویــب و اجــرا بایــد 

انعطــاف پذیــر باشــه؟

پــس اگــه در جایگاهــی هســتید کــه دســتتون 

می رســه، کاری کنیــد قبــل از اون کــه دل مــردم 

و آبــروی مّلــی خــش دار بشــه و چشــم هــا از دیــدن 

ــه  ــد ب ــه کاری کنی ــه. ی ــروم بش ــا مح ــی ه دلخوش

جــای اینکــه قهرمــان ملــی، )اگه آقــا باشــه( دغدغه 

دادن مهریــه و )اگــه خانــوم باشــه( دغدغــه گرفتــن 

ــش  ــه، دغدغ ــته باش ــور رو داش ــروج از کش اذن خ

افتخــار آفرینــی باشــه؛ نــه اضطــراب سوءاســتفاده 

ــی  ــه اجتماع ــون و فق ــرا قان ــاق! چ ــان ط ــای زم ه

نبایــد بــر قانــون و فقــه فــردی بچربــه؟ نکنــه کاری 

کنیــم کــه قانــون دســت مایــه ی سوءاســتفاده 

ــه1...  ــار بش ــرم فش ــه... اه بش

آبــروی کشــور و  پــای  آقــا و خانــوم! اگــر  شــما 

افتخــارات ملــی و میهنــی در میونــه، بگذریــد از 

ــا شــیرینی شــادی مــردم  دعواهــای دو نفره تــون! ت

ــرای ادامــه زندگــی؛ از هردســتی  انگیــزه ای بشــه ب

بدیــم، از همــون دســت پــس می گیریــم. پــس شــاد 

ــا  ــم ت ــاه بیای ــا شــاد بشــیم، ببخشــیم و کوت ــم ت کنی

ــرای ماهــم اتفــاق ــد و بنویســیم شــاید ب ــاه بیان کوت

  بییفتد!

1. برای مطالعه بیشتر به این سایت مراجعه کنید.

در آخــر هم، مجردهــا دقــت کنیــد! انتخاب هاتون، 

میــاره،  ارمغــان  بــه  خوشــبختی  و  ســعادت 

هم کفوتــون رو انتخــاب کنیــد، یکــی رو انتخــاب 

کنیــد کــه دغدغــه هاتــون باهــاش مشــترک 

باشــه؛ فــردا خواســتید کاری کنیــد تشــویقتون 

ــر  ــت ه ــم پش ــه می گی ــور ک ــون ط ــه... هم کن

ــد  ــا بای ــه، حتم ــوم موفق ــه خان ــق، ی ــرد موف م

پشــت زن موفــق، مــرد از خــود گذشــته ای 

ــه... باش

بــه هــر حــال، خانــوم محتــرم شــروط  امــا 

ضمــن عقــد رو جــدی بگیــر، پهلــوان و قهرمــان 

و کدبانــو، تــا ایــن طــوری جلــوی حواشــی 

تــا  و ادعاهــای احتمالــی رو گرفتــه باشــی، 

همســرت شــرایطت رو بهتــر درک کنــه. 

دیدیــم چــه راحــت، اصــا نیــاز بــه بــوق و ُکْرنــا 

نبــود؟ آقایــون، خانــوم هــا دور تصادفــی رو 

ــد.  ــوت کنی خل

چالش روز

اما جنبه ی اجتماعی قضیه که به همه 
مربوطه؛ پس دخالت می کنیم! 

شماره دوم-زمستان99
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نشــریه حســنا: در خدمــت یکــی از بانــوان موفــق و فعــال دانشــگاه علــوم و معــارف قــرآن کریــم هســتیم؛ ازشــون می خواهیــم خودشــون رو واســمون 

معرفــی کننــد؟

_ بی بی حکیمه حسینی هستم فرزند دوم سید حسین )��( 

دکتری علوم قرآن و حدیث

نشریه حسنا: از چه سالی وارد دانشکده علوم قرآنی مشهد شدید و لطفا سمت و فعالیت های علمی تون رو بفرمایید؟

_ از ســال ۸۵ تــا ۸۷ بــه عنــوان دانشــجوی کارشناســی ارشــد در دانشــکده علــوم قرآنــی قــم مشــغول تحصیــل بــودم و ســال ۸۹ بــه عنــوان عضــو هیئــت 

علمــی بــه دانشــکده مشــهد برگشــتم.

حــدود دو ســال غیــر از عضویــت هیئــت علمــی، مدیــر پژوهــش بــودم و بــه مــدت یــک ســال اســتاد راهنمــای انجمــن علمــی دانشــجویان و اکنــون ۵ 

ســال اســت کــه مدیــر گــروه دانشــکده هســتم.

ســایر فعالیــت هــای علمــی هــم کــه البتــه از شــدت کثــرت قابــل بیــان نیســت )��( تدریــس دروس کارشناســی و ارشــد، داوری پایان نامه هــا، تعــدادی 

ــزاری کارگاه  ــم برگ ــورد ه ــد م ــکده و چن ــه دانش ــه مجل ــت تحریری ــت در هیئ ــز، عضوی ــجویان عزی ــراه دانش ــی هم ــی و پژوهش ــی،  ترویج ــه همایش مقال

گفتگــوی علمــی و فرهنگــی ...

نشــریه حســنا: چــرا رشــته علــوم قــرآن و حدیــث؟؟!! بــا توجــه بــه اینکــه در رشــته مامایــی تحصیــل کردیــد و بــا وجــود عاقمنــدی بیشــتِر افــراد بــرای 

تحصیــل در ایــن رشــته، راهــی کــه انتخــاب کردیــد کمــی عجیــب بــه نظــر میرســه ...

_ رشــته مامایــی شــریک شــدن بــا دســت خلقــت پــروردگار اســت در تکویــن جســم انســان ها؛ رشــته علــوم قرآنــی شــریک شــدن بــا همــان دســت بــا 

عظمــت اســت امــا در تکویــن روح و اندیشــه انســان ها. آیــا هنــوز هــم عجیــب اســت؟

نشــریه حســنا: درســته، خیلــی هــم عالــی. چــه ســالی ازدواج کردیــد؟ از چــه زمانــی بــه فکــر ازدواج کــردن بودیــد؟ قبــل از ازدواج، بــه هدفتــون و ابعــاد 

مختلــف زندگــی مشــترک فکــر کــرده بودیــد؟ 

_ ســال ۸۴. بــر اســاس داده هــای روانشناســی هــر فــرد از ســن نوجوانــی، آغــاز بــه اندیشــه های اولیــه در خصــوص ازدواج می کنــد و رفتــه رفتــه ایــن 

فکرهــا پررنگ تــر و ســازمان یافته تــر می شــوند؛ پــس طبیعــی اســت کــه مــن هــم تصــورات و چارچوب هایــی از زندگــی آینــده داشــته ام. )در ســن ۲۱ 

ســالگی(
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نشــریه حســنا: شــنیدم شــما حافــظ کل قــرآن کریــم هــم هســتید ... توضیحــی در خصــوص اینکــه از کــی حفــظ شــروع کردیــد و عاقمنــد بــه حفــظ 

شــدید می فرماییــد لطفــا؟

ــم. ســال ۱۳۸۳ - ۱۳۸۲ در طــرح  ــرم دیدی ــه طــور اتفاقــی تبلیغــات جامعــه القــرآن را همــراه خواهــر کوچکت _خــب، توفیــق الهــی نصیبــم شــد و ب

ــه ایــن فضــا بــودم. ــا صــد آیــه اول ســوره بقــره حفــظ کــرده بــودم و عاقمنــد ب یکســاله شــرکت کردیــم. البتــه زمانــی کــه دبیرســتان بــودم ت

نشریه حسنا: اگر مانعی نداره ممنون میشم بفرمایید چند فرزند دارید.

_خیر مانعی ندارد، البته موجب خجالت است کم توفیقی بنده! تاکنون فقط سه فرزند.

نشریه حسنا: در زمان دانشجویی تون مادر بودید؟

ــاع از رســاله،  ــا دف ــال ۹۲ ب ــه شــد، س ــا هدی ــه م ــال ۹۰ ب ــرادرش در س ــود و ب ــد ۸۸ ب ــم متول ــد اول ــروع شــد فرزن ــال ۸۷ ش ــری کــه س ــع دکت _در مقط

ــد. ــت خداون ــای بی نهای ــا کمک ه ــره ب ــر خاط ــیرین و پ ــا ش ــخت ام ــید. س ــان رس ــه پای ــجویی ام ب دانش

نشریه حسنا: بوده زمانی که بین فعالیت اجتماعی و همسرداری و فرزند داری تون تداخل پیش بیاد؟ 

_ خیلی موارد پیش اومده )��(

همیــن چنــد وقــت پیــش، دختــرم رو بــرده بــودم مدرســه و قــرار بــود ســاعت2 بــرم دنبالــش. دانشــکده جلســه بــود و تــا حــدود 3 طــول کشــید. بیــن 

صحبــت هــای رســمی جلســه هــم جایــی بــرای خــروج و هماهنــگ کــردن مــن نبــود.

وقتی رسیدم3و نیم بود.

بارهــا شــده یکــی از بچــه هــا ســرماخوردگی و تــب داشــته امــا بــه ناچــار، صبــح بــه پرســتار ســپردم و بــه دانشــکده اومــدم کــه از تلــخ تریــن جدایی هــام 

ــوده. ــا ب از بچه ه

نشــریه حســنا: بــه نظرتــون کارکــردن زن هــا در بیــرون و منتصــب شــدن اون هــا بــه پســت های مدیریتــی، ضــرری بــه وظایــف دیگــر مثــل مــادر بــودن 

و همســر بــودن نمی رســونه یــا راحت تــر بگــم یــک زن مثــل مردهــا می تونــه از پــس مدیریــت بربیــاد؟

_ایــن امــر بــه چنــد عامــل بســتگی دارد. قطعــا اولویــت بــا وظایــف وجــودی مــا زنهاســت؛ البتــه بــا شــکوه ترین وظیفــه و قابلیــت وجــودی زن همــان 

مدیریــت اســت ... مدیریــت رشــد جســمی، فکــری و روحــی خانــواده، مدیریــت احســاس و آرامــش در کل فضاهــای انســانی. امــا اگــر چنــد عامــل مثــل 

حمایــت همســر، زمینه هــای مثبــت خانوادگــی و عاقــه و تناســب زن بــا جایــگاه شــغلی همراهــی کننــد، می شــود بــر تضــاد و تزاحم هــا فائــق آمــد و 

یادمــون هــم نمیــره کــه علت العلــل واقعــی در ایــن میــدان الّلــه اســت.

نشریه حسنا: همسرتون کمک می کنند در مسئولیت های مشترکتون؟

یــک قوانیــن فیزیکــی هســت کــه زمــان، تــوان جســمی و روحــی افــراد محــدوده ی مشــخصی داره و طبیعتــا همزمــان شــدن مــادری، خانــه داری و 

تکالیــف دانشــجویی در قالــب همیــن قانونهــا، ســختی هــای خودشــو داره.

البته همسران نقش مهمی دارند. با کم کردن توقعات، همکاری و...

ــرژی خوبــی میــذارن کــه مهمتریــن  ــرای بچــه هــا وقــت و ان ــد و ب ــه اشــتغال مــن دارن ــاور و حمایــت جــدی نســبت ب همســر بنــده غیــر از ایــن هــا، ب

دغدغــه مــن رو پوشــش مــی داد.
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 نشریه حسنا: بوده زمانی که بگید ای کاش َمرد بودم؟

_هرگز! هیچ وقت از چیزی که هستم ذره ای ناراحت نبوده ام.

نشریه حسنا: وقتی مجرد بودید چه دغدغه و رویاهایی داشتید؟ رفتار پدرتون با شما به عنوان دختر چطور بود؟

_رویاهــای مــن خیلــی شــخصی تر از آن هســتند کــه بتوانــم در مــوردش صحبــت کنــم امــا همیــن قــدر بگویــم کــه در شــعر و نوشــته هایم تخلــص »بیگانــه« 

را انتخــاب کــرده بــودم.

ــه خوانــدن کتــاب دعــا و قــرآن  ــادی از روز را ب ــد و زمــان زی ــه کتــاب بودن ــا اینکــه هیــچ تحصیــات رســمی نداشــتند، بســیار عاقمنــد ب مرحــوم پــدرم ب

ــا محبــت و خــوش رفتــار بودنــد و اهمیــت زیــادی بــه احساســات و خواســته های مــا می دادنــد. هنــوز چنــد نامــه را کــه در  می گذرانــد. ایشــان خیلــی ب

ــد، دارم. ــم نوشــته و فرســتاده بودن ــگاه ســبزوار برای دوران خواب

نشریه حسنا: چه پیشنهادی برای دانشجویان به ویژه دانشجویان بانو  دارید؟

_ دانشــجو اگــر عاشــق یــاد گرفتــن و رشــد باشــد راه خــودش را بــه درســتی پیــدا و طــی می کنــد. دانشــجویان خانــم اول بــه تشــکیل خانــواده و دوم بــه 

مــادر شــدن و ســوم بــه اداره عاشــقانه خانــواده اهتمــام داشــته باشــند. امــا مدیونــن اگــر فکــر کننــد خــوب درس خوانــدن مانعــی بــرای ایــن رســالت های 

مهــم محســوب می شــود. )��(

نشریه حسنا: در پایان اگر توصیه ای به نشریه حسنا دارید و لطفا یک دعای خیر ...

_نشــریه حســنا گام بــاارزش و پربرکتــی اســت ان شــالله فقــط می توانــم توصیــه کنــم مطالعــه وســیع و نیــت خالــص را بــا هــم جمــع کنیــد و هیــچ وقــت 

تعصبــات جنســیتی خودتــان و ماحظــات پســند جامعــه شــما را از خــط اصیــل حقیقــت دور نکنــد.

ْنَت اْلَعِزیُز اْلَحِکیُم )غافر: 8(   
َ
َك أ اِتِهْم ۚ ِإَنّ َیّ ْزَواِجِهْم َوُذِرّ

َ
ِتي َوَعْدَتُهْم َوَمْن َصَلَح ِمْن آَباِئِهْم َوأ اِت َعْدٍن اَلّ ْدِخْلُهْم َجَنّ

َ
َنا َوأ َرَبّ
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نیمه گمشده نفقه

ــاِکِریَن، َو ِلَیْجِزَیَنــا َعَلــی َذِلــَک َجــَزاَء اْلُمْحِسِنین.»ســتایش مخصــوص خدایــی اســت کــه مــا را بــه ســتایش خــودش  ْحَســاِنِه ِمــَن الشَّ ْهِلــِه ِلَنُکــوَن ِلِ
َ
ــِذی َهَداَنــا ِلَحْمــِدِه، َو َجَعَلَنــا ِمــْن أ اْلَحْمــُد للــه الَّ

هدایت کــرد، و مــا را  اهــل حمــد خــودش قــرار داد، تــا بــرای احســان و نیکیــش از سپاســگزاران باشــیم، و مــا را بــر آن سپاســگزاری پــاداش نیکــوکاران دهد.)دعــای 44 صحیفــه ســجادیه(

ــن  ــردان تأمی ــی م ــف اصل ــی از وظای ــک یک ــد. بی ش ــر ش ــنا منتش ــواده حس ــریه زن و خان ــماره دوم نش ــف داد و ش ــی مضاع ــا توفیق ــه م ــه ب ــاکریم ک ــیار ش ــد را بس   خداون

مایحتــاج ضــروری زندگــی بــرای همســر و فرزنــدان اســت کــه در اســام از آن بــه عنــوان نفقــه یــاد می شــود. نــگاه بــه نفقــه نگاهــی اســت در جهــت تکریــم زن و زحمــات 

و محبــت هــای او؛ نــه بــرای محــدود کــردن آزادی هــای الهیــش. بــا توجــه بــه ریشــه کلمــه »نفقــه« در زبــان عربــی کــه بــه خــرج کــردن بــرای پرکــردن یــک رخنــه و خــاء 

مربــوط اســت،1 ُبعــِد معنــوی نفقه)اخاقــی( و نیازمنــدی یــک زن بــه محبــت همســرش  بــرای پــر کــردن رخنــه  و خاءهــا را نبایــد نادیده گرفــت.  زمانــی نفقــه بــرای زنــان 

ملمــوس می شــود و حــس اســتقال طلبــی مالــی پیــدا نمی کننــد کــه همــراه بــا مهــر و محبــت کامــی و نگاهــی و درک کــردن آنــان باشــد. در اســام بــه دلیــل اینکــه نفقــِه 

ــرای تعییــن  ــل اندازه گیــری و شــاخص معینــی ب ــون شده اســت؛ امــا نفقــه معنــوی چــون کیفــی اســت و غیــر قاب ــل اندازه گیــری، واجــب و قان مــادی کّمــی اســت و قاب

مقــدار آن وجــود نــدارد و بــا توجــه بــه افــراد مختلــف، متفــاوت اســت، بــه عنــوان واجــب شــرعی و قانــون قــرار نگرفته اســت؛ امــا تأکیــد فــراوان شده اســت.

اگــر بــرای همســر خــود بهتریــن امکانــات را فراهم کردیــد و خاءهــای مــادی او  مرتفــع شــد، امــا خــاء مهــر کامــی و دیــداری او را برطــرف نکردیــد، منتظــر طــاق عاطفــی 

و  عواقــب بدتــر از آن نیــز باشــید. پیش گویــی نیســت؛ پیش بینــی اســت. پــس بیشــتر از قبــل خودتــان را خــرج همســفرتان کنیــد.

به شرط حیات و توفیق الهی منتظر پیشنهاد و نظرهای شما برای این شماره و همکاری در شماره های بعدی این نشریه هستیم. با ما در ارتباط باشید.

1. برای توضیحات بیشتر به جلسه اول کتاب »طرح کلی اندیشه اسامی در قرآن« مراجعه کنید.

سجاد صاحب الزمانی

مدیرمسئول نشریه زن و خانواده حسنا
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»چند قدم دیگر رفتم و دوباره برگشتم به سمت فاطمه.

- فاطمه جان!

سرش را باال آورد اما این بار نگاهش غریبه بود!

- التماس دعا، فاطمه جان!

- محتاجیم به دعا!

دیگــر معطــل نکــردم و خــودم را بــه کفشــداری رســاندم. میــان دو نیــروی متضــاد گیــر کــرده بــودم. یکــی 

مــرا بــه درون می کشــید و دیگــری بــه بیــرون هــل مــی داد. نگاهــی بــه برگــه ی زیــارت عاشــورا کــردم. ســعی 

کــردم بفهمــم فاطمــه کجــا را می خوانــد. احســاس کــردم کــه حتــی صدایــش را هــم می توانــم بشــنوم.

- اللهم اجعلنی فی مقامی هذا ممن تناله منک صلوات و رحمت و مغفره.

کفش هــا را گرفتــم. کفش هــای خــودم را گذاشــتم روی زمیــن تــا پایــم کنــم. دوبــاره صــدای فاطمــه آمــد. 

صــاف و شــفاف!

- اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد.

رویــم را برگردانــدم به ســمت صــدا. صــدای مهیــِب شــدیدی زمیــن و زمــان را بــه هــم ریخــت. یــا فاطمــه ی 

زهــرا! احســاس کــردم چیــزی جلــوی صورتــم منفجــر شــد. موجــی از گرمــا از روی ســر و صورتــم گذشــت. 

ــد از  ــازه بع ــرا! ت ــه ی زه ــا فاطم ــاد زدم: ی ــار فری ــید. بی اختی ــر کش ــم تی ــوخت و گوش های ــم هایم س چش

آن بــود کــه فهمیــدم صــدای انفجــار از تــوی حــرم بــوده اســت... بــه یــاد خــواب دیشــب افتــادم. آتــش! 

فاطمــه!...«

اعیاد و نوروزتان مبارک
       بــر روی صفحه بزنید.
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