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خداوند عادل را سپاسگزارم که توفیق انتشار فصلنامه فرهنگی اجتماعی دادخواه را به ما عنایت فرمود.
انتشار نشریه ای که بتواند عالوه بر بسط مقاالت پژوهشی، بستری برای جمع آوری آرا و نظرات همکاران را در حوزه های مختلف فراهم 

آورد.
آرزویی دور از دســترس می نمود که با همت واال و عزم راسخ همکاران و عبور از راه پر پیچ و خم دریافت مجوز، مذاکره بی وقفه برای 
جلب همکاری نویســندگان محترم، ترغیب داوران فرهیخته، راه اندازی وب سایت استاندارد مورد قبول اساتید، جلب نظر مخاطبین 

گرامی و نیز انجام امور اجرایی آن ، همه و همه را میسر ساخت.
انتشار اولین شماره نشریه و اســتقبال کم نظیر و دور از انتظار مخاطبان و پژوهشگران رشته های مختلف بویژه رشته حقوق، دست 
اندرکاران نشــریه را قوت قلبی وصف ناپذیر بخشید که راه را به درســتی انتخاب کرده اند و آن ها را موظف نمود که عزم خود را برای 

انتشار نشریه ای در خور خوانندگان ارزشمند خود جزم کنند.
از آن جا که اولین نشــریه در بوته ی بررسی و آزمایش کمیته های مختلف ارزیابی کمیسیون محترم نشریات قرار داشت و انتظار برای 
قبولی از آزمون های ریز بینانه آن بزرگواران بس دشوار می نمود تمام همت همکاران بر جذب و جلب نویسندگان و در نهایت انتخاب 
مقاالت وزین برای شماره دوم معطوف شد. سرانجام به لطف پروردگار  مهربان از این آزمون نیز سربلند بیرون آمدیم و اکنون برای ارتقاء 
نشــریه آماده ایم مسیری  نو را   شروع کرده ایم و هدفمان این اســت که از ظرفیت های گم شده و استعدادهای نادیده گرفته شده 
اســتفاده کنیم و از همه اشخاص و ادارات خواهشمندیم که موضع گیری نکرده و این کار را بدعت ندانند زیرا فرهنگ ایرانی اسالمی ما 

قدمتی چند هزار ساله در خصوص فرهنگ و دانش دارد.
این نشریه بدون نقد منصفانه و دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما مخاطبان ارجمند، نمی تواند راه کمال را به سالمت 

بپیماید، پس منتظر ارتباط متقابل شما می مانیم و به این ارتباط افتخار می کنیم.
در کالم آخر بر خود فرض می دانم از لطف هیات محترم تحریریه، زحمات داوران ارزشــمند که از قضات عالی رتبه و بهترین اســاتید 
دانشگاه  می باشند، تالش بی وقفه مدیر اجرایی محترم که بدون همت صبورانه ایشان شاید این همه توفیقات میسر نبود و از پیگیری 
های مجدانه مدیر محترم داخلی در ساماندهی گردش کار نشریه و سایت، مخلصانه قدردانی کنم و امیدوارم همچنین در این راه ثابت 

قدم باشند.

و هذا من فضل ربی
مدیر مسئول اسماعیل جانجانی
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آبرو

1.آبرو ارزشمندترین چیزی است 
که انســان دارد زیــرا همانند یخی 
می ماند که درخواســت کردن آن 
را قطــره قطره آب مــی کند، پس 
بنگــر که آن را نزد چه کســی فرو 

می ریزی؟!
2.آبرومند کسی است که همیشه 
سعی دارد آبروی مردم را حفظ کند 

گرچه برایش سخت باشد.
3.اگر آبروی دشمنت را نیز حفظ 
کردی بــدان که آرزوی دشــمنت 

آشتی با تو خواهد بود.
4.گاهی افشای اسرار دیگران نزد 
تو یک آزمون الهی است که آیا می 
توانی نفس سرکش خود را سرکوب  

و ایمانت را با نگفتن حفظ کنی.
5.هر کس ذّره ای به دیگری بدی 
کند و خواستار شکست یک انسان 
پاک باشــد چه از جنبــۀ آبرویی یا 
مالی مطمئناً خداوند متعال وسایل 
رســوایی و شکست این انسان ها را 
بــه طریقی مهّیا می کنــد تا اینان 
عبرتشــوند، و همه بفهمند که اگر 
کســی بخواهد به زور مال دیگری 
را بخورد باید تاوان بدهد اگر کسی 
بخواهــد چشــم طمع بــه ناموس 
دیگری داشته باشد آبرویش را خدا 

و خلق خواهد برد.

آداب زندگی

6.نان مرد نزد دیگری یک قرض 
است به زبان دیگر اگر نانی از کسی 

بخوری باید آن را پس دهی.

در ذیل به بخشی از حقوق فردی در قانون اساسی می پردازیم

اصل بیستم
همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت 
قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی با رعایت موازین 

اسالم برخوردارند.
اصل بیست و دوم

 حیثیــت، جان، مال، حقوق، مســکن و شــغل 
اشــخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی 

که قانون تجویز کند.
اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و 
هیچ کس را نمی توان به صرف داشــتن   عقیده 

ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
اصل بیست و پنجم 

بازرسی و نرســاندن نامه ها، ضبط و فاش کردن 
مکالمــات تلفنی، افشــای مخابــرات تلگرافی و 
تلکس، سانســور، عدم مخابره و نرســاندن آنها، 

هرگونــه  و  ســمع  اســتراق 
به  تجسس ممنوع است مگر 

حکم قانون.
اصل ببیست و هشتم

هرکــس حق دارد شــغلی را 
که بدان مایل است و مخالف 
اســالم و مصالــح عمومــی 
و حقــوق دیگــران نیســت 
برگزیند. دولت موظف است با 
به مشاغل  نیاز جامعه  رعایت 
گوناگون برای همه افراد امکان 

اشــتغال به کار و شرایط مســاوی را برای احراز 
مشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم

 برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، 
بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در 
راه ماندگــی، حوادث و ســوانح و نیاز به خدمات 
بهداشــتی و درمانی و مراقبت های پزشــکی به 
صورت بیمه و غیره حقی اســت همگانی. دولت 
مکلف اســت طبق قوانین از محــل درآمدهای 
عمومــی و درآمدهای حاصل از مشــارکت مردم، 
خدمــات و حمایت های مالی فــوق را برای یک 

یک افراد کشور تامین کند.

صل سی ام
 دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان 
را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد 
و وســایل تحصیالت عالی را تا ســرحد خودکفائی 

کشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل سی و یکم

داشــتن مســکن متناســب با نیاز، حق هر فرد و 
خانواده ایرانی اســت. دولت موظف است با رعایت 
اولویــت بــرای آنها کــه نیازمندترنــد، بخصوص 
روستانشــینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را 

فراهم آورد.
اصل سی و سوم

 هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید 
کــرد یا از اقامت در محل مورد عالقه اش ممنوع یا 
به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی 

که قانون مقرر می دارد.

اصل سی و چهارم
 دادخواهی حق مســلم هر فرد است و هرکس می 
تواند بــه منظور دادخواهی بــه دادگاه های صالح 
رجــوع نماید. همه افراد ملّت حــق دارند این گونه 
دادگاه ها را در دســترس داشته باشند و هیچ کس 
را نمی توان از دادگاهی کــه به موجب قانون حق 

مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم

 در همــه دادگاه ها، طرفین دعــوا حق دارند برای 
خــود وکیل انتخاب نمایند و اگــر توانایی انتخاب 
وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین 

وکیل فراهم گردد.

اصل سی و هفتم
اصل، برائت اســت و هیچ کس از نظر قانون مجرم شــناخته نمی شود، 

مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم

 هرگونه شــکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالع ممنوع است، اجبار 
شخص به شهادت، اقرار یا سوگندی مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار 
و ســوگندی فاقد ارزش و اعتبار اســت. متخلف از این اصل طبق قانون 

مجازات می شود.
اصل سی و نهم

 هتک حرمت و حیثیت کســی که به حکم قانون دســتگیر، بازداشت، 
زندانی یا تبعید شــده به هر صورت که باشــد ممنوع و موجب مجازات 

است.
اصل چهل و یکم

تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از 
هیچ ایرانی ســلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی 

که به تابعیت کشور دیگری درآید.
اصل چهل و سوم

 برای تامین استقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت 
و برآوردن نیازهای انســان در جریان رشــد، با حفــظ آزادگی او، اقتصاد 
جمهوری اســالمی ایران بر اســاس ضوابط زیر استوار می شود:  تامین 
نیازهای اساســی مسکن، خوراک، پوشــاک، بهداشت، درمان، آموزش و 
پرورش امکانات الزم برای تشــکیل خانواده برای همه. تامین شــرایط و 
امکانات الزم برای تشــکیل خانواده برای همه. تامین شرایط و امکانات 
کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل  و قراردادن وسایل کار 
در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل 
تعاونــی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشــروع دیگر که نه به تمرکز و 
تداول ثروت در دســت افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت 
را به صورت یک کارفرمای بــزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت 
ضرورت هــای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشــور در هر یک 
از مراحل رشــد صورت گیرد. تنظیم برنامه اقتصادی کشــور به صورتی 
که شــکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد  که هر فرد عالوه بر تالش 
شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی 
و شــرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشند. 
رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری 
از بهره کشــی از کار دیگری، منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا 
و دیگــر معامالت باطل و حرام،  منع اســراف و تبذیر در همه شــیون 
مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات. 
اســتفاده از علوم و فنــون و تربیت افراد ماهر به نســبت احتیاج برای 
توســعه و پیشرفت اقتصاد کشور. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر 
اقتصاد کشــور. تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که 
نیازهای عمومی را تامین کند و کشــور را به مرحله خودکفایی برساند و 

از وابستگی برهاند.
اصل چهل و ششم

هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی 
تواند به عنوان مالکیت نســبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار 

را از دیگری سلب کند.
اصل صد و هفتاد و یکم

هرگاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق 
حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت 
تقصیر، مقصر طبق موازین اســالمی ضامن اســت و در غیر این صورت 
خســارت به وسیله دولت جبران می شــود و در هر حال از متهم اعاده 

حیثیت می گردد.

قانون  مجلس خبرگان  توسط  سال 1358  در  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
اساسی در 175 اصل و یک مقدمه و موخره تصویب شد و در همان سال به همه پرسی 
گذاشته شد و نتیجه آن با رای مثبت اعالم شد. در سال 1368 پس از حکم آیت اله 
خمینی به آیت اله خامنه ای رئیس جمهور وقت اصالحاتی در این قانون صورت پذیرفت. 

این اصالحات سه ماه پس از درگذشت آیت اله خمینی در همه پرسی به تصویب رسید

قانون اساسی

حقوق فردی قانون اساسی 

نویسنده: لیال لطفی پور سیاهکلرودی

گفته های ناگفته 

جلد اول
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گفته های ناگفته 

7.کســی که غیر از خدا به کسی 
دیگر امیدی داشته باشد ابله و نادان 
اســت و باید همیشه بگوییم )الهی 
قد انتطع رجایــی عن الخلق و انت 

رجایی(
8.اگر انســانی در قدرت به مانند 
شــیر باشــد که چنگال و دندانش 
وحشت آور است ولی از آن استفاده 
نکند، مثال شغالی است که فقط در 

شبها فریاد می زند.
9.آیا تــا کنون دّقت کــرده اید 
کــه وقتی بچه ای بــه دنیا می آید 
او گریه می کند و همه خوشــحال 
هستند و وقتی کسی می میردهمه 
گریان هستند و او بسته به عملش.

از  اگر  10.انســان عــّزت منــد 
گرســنگی هــم بمیرد چیــزی از 

دیگری طلب نمی کند.
11.از گمانهایــی که یقین در آن 
نباشد امتناع کنید زیرا بعضی اوقات 

گناه است.
12.مردی که عصبانی شود احمق 
اســت و مردی که نخواهد عصبانی 

شود عاقل است.
13.همه انســان ها چیزی را می 
خواهند کــه در قلب آن حمل می 

شود.
14.هر کس خود را حقیر شمارد 
در شــمار حکیمیان قــرار خواهد 

گرفت.
ملکه ذهن  دانش  اینکه  15.برای 
قرار بگیرد تعلیم کافی نیست عمل 

هم الزم است.
16.انســانهایی هســتند که می 
دانند اشــتباه می کننــد می دانند 
بخاطر  ولی  نیســت  کالمشان حق 
تعصب بیجا یکســره حرف خود را 

تکرار می کنند.
17.بهتر است که انسان چیزی را 
نداند تا اینکه بســیاری از کارها را 

نیمه تمام بگذارد.
18.دانش بی اندیشه دام است و 

اندیشه بی دانش بالی جان.
19.دانــش اگــر ناقــص باشــد 
خطرناک اســت، یا باید تشنه آبی 
ننوشد تا اینکه جرعه ای کم بنوشد 

و عطش تازه تر شود.
20.برای انسان ها هیچ وقت زمان 
ســپری نخواهد شــد اگر به دنبال 

جستجوی دانش باشند.

سرقفلی

سرقفلی حقی است معنوی که تاجر بابت 
تقــّدم در اجاره محل و ادامــه تجارت در 
محل کار خود دارد و جزء اموال غیرمنقول 
اســت. ارزش برند شرکت، مشتریان وفادار 
زیاد، روابط خوب با مشتریان، روابط خوب 
با کارکنان و هر نوع اختراع، حق کپی  رایت 

یا فّناوری اختصاصی، نشان دهنده سرقفلی 
اســت و به  عنوان دارایی نامشهود در نظر 
گرفته می شــود زیرا یــک دارایی فیزیکی 
مثل ساختمان یا تجهیزات نیست. حساب 
ســرقفلی در ترازنامه، در بخش دارایی های 

شرکت، منعکس می شود

در عرف جامعه ما و بحث های محاوره  ای، 
این دو به یک معنی به  کاربرده می شوند و 
گاهی از هم تفکیــک می گردند و با معانی 
مختلف مطرح می شــوند؛ امــا به طورکلی 
سرقفلی مبلغی است که مالک )خواه مالک 
عین باشد یا منفعت( در ابتدای عقد اجاره 
و جدای از مال االجاره از مستأجر می گیرد 
تا محل را به وی اجاره بدهد؛ اما حق کسب 
و پیشه حقی است که به صورت تدریجی و 
با مرور زمان برای مســتأجر محل به وجود 
می آید. درنتیجه بعد از اینکه مســتأجر کار 
و فعالیت کرد و مشــتری و اعتبار به دست 
آورد، حقــی برای او به وجود می آید که به 
آن حق کسب و پیشه و تجارت می گویند. 
لــذا ایــن دو در ماهیــت کامــاًل با هم 
متفاوت هستند. در قوانین سال های 1322 
تا 1376 هرگاه از کلمه سرقفلی یاد شده، 
منظور حق کسب و پیشــه و تجارت بوده 

است. 
با این  وجود مشــروعیت در حق کسب 
و پیشــه و تجارت همواره از لحاظ شرعی 
محل بحث و مناقشه و تردید بوده است؛ اما 
حق سرقفلی همواره مجاز بوده است. علت 

اینکه حق کســب و پیشه و تجارت در 
قوانین ما بیشــتر مورد توجه قرارگرفته 
بدیــن  جهت بــوده که مســتأجر پس 
از صــرف هزینه  هایی موفق به کســب 
مشتری شده است و وقتی او را از محل 
بیرون می کنند عماًل مشتری  های خود 
را کــه حاصل صرف زحمــت و هزینه 
بوده از دست می دهد و در محل جدید 

در اکثر شغل  هایی که در اماکن تجاری 
فعالیــت دارند، محل کار برای اشــخاص 
اهمیت زیادی دارد. بدین صورت که وقتی 
فردی مغــازه ای افتتاح می کند بعد از یک 
مدت آن محل دارای اعتباری می شود، آن 

پذیرفته شــدن این حق در محاکم حتی 
دیوان عالی کشور، لذا در اعتبار حق کسب 
و پیشه و تجارت تردیدی وجود ندارد.           

           

مکان مشتری  هایی پیدا می کند، حق سرقفلی 
ناظر به این حالت اســت، یعنی حقی که برای 
صاحب مغازه در خصوص مشــتری  ها و محل 
پیدا می شود، چرا که در صورت تغییر محل کار، 
مستأجر مشتری های خود را از دست می دهد و 

بار دیگر باید از صفر شروع کند. با تعریف فوق 
سرقفلی مفهومی متمایز از حق کسب و پیشه 
و تجــارت دارد و آنچه در قانون روابط موجر و 
مستأجر آورده شده است سرقفلی نیست بلکه 
حق کسب و پیشــه و تجارت است. با توجه به 

بایســتی بار دیگر مدتی وقت صرف کند تا 
مشتری جدید پیدا کند.

دو حــق کســب و پیشــه و تجــارت و 
ســرقفلی که از موضوعــات مبطالبه و پر 
مناقشــه و پرمجادله ازلحاظ تنوع قوانین 
حاکم و اختالف  نظر بین شــارعین قوانین 
و همین طور فقها و در منابع فقهی در بحث 

تأمین و بحث قضا متأثر از آن هستیم.   
به لحاظ متغیرهــای فوق، بحث مربوط 
به ســرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت 
از مباحث بســیار مهم و اگر بیش و کم به 
نظــرات و آراء ادارات حقوقی التفاتی کرده 
باشــید می بیند که حجم وسیعی از نظرات 
اداره حقوقی در جهت حل اختالف قضات 
و وکال مربوط به همین بحث حق سرقفلی 

است.
 در این نوشــته ســعی خواهیم کرد که 
به صورت مفصل و منســجم بحث را مطرح 
و نتیجه گیری خوبی داشــته باشــیم. ابتدا 
بحث تعاریف و توصیــف حقوقی و تدوین 
ماهیت حقوقی ســرقفلی و حق کســب و 
پیشه را مطرح می کنیم؛ و همین طور وجوه 
افتراق بین ایــن دو و وجوه تمایز بین این 

دو و وجوه مشترکی که این دو باهم دارند. 
در بحث دیگر ســیر قانون گذاری و تحول 
تقنینی مرتبط بــا بحث بیان می گردد. در 
ادامه ســؤاالت و ابهاماتی مهمی که در این 

زمینه مطرح هست را عرض می کنیم .
در ارتبــاط با تعریــف و توصیف ماهیت 
حقوقی حق کســب و پیشــه و ســرقفلی 
گفته  شــده »ســرقفلی پولی اســت، 
وجهی اســت یا مالی است که توسط 
دریافت  دوم  مستأجر  از  اول  مستأجر 
مالک  به  مستأجر  توسط  یا  و  می شود 
در زمان انعقاد عقد اجاره و آغاز رابطه 
استیجاری پرداخت می شود. این وجه 
یا پولی که ابتداً مستأجر اول به مالک 
پرداخت می کند یا مستأجر دوم که با 
اجازه مالک توانسته بیاید و ملک را از 
مســتأجر اول دریافت بکند با رعایت 
مقررات حاکم توسط او به مستأجر اول 
پرداخت می شــود، این وجه عنوانش 

سرقفلی است.«
 بیشتر در عرف متداول می گوییم مال یا 
وجه، بحث حق که التفات می کنیم بیشتر 
ناظر بر حق کسب و پیشه و تجارت است. 

این وجه بنا بر نظری که بعضی از اساتید 
ازجمله دکتر جعفری لنگرودی جزء دارایی 
نامرئی است و مالیات بر آن تعلق نمی گیرد.

 اگــر از محل انباشــت ایجاد مشــتری 
تولیدشده باشــد و فراوانی مشتری و رونق 
اقتصادی ایجاد شــده باشــد مالیات بر آن 
تعلــق نمی گیــرد و درهرحــال یک مال 

غیرمنقول تغییری است.
اما حق کســب و پیشه و تجارت »حقی 
است برای مستأجر اعم از پیشه  ور و 
بازرگان و متعلق کســانی که از محل 
اجاره مکانی امرار معاش می کنند حتی 

اگر بازرگان هم نباشند«. 

آنچه از روح قانون ســال 1339 تراوش 
می شود شــهرت تجاری و وجود مشتریان 
عناصر سازنده در این مقوله نیست. مرحوم 
دکتر کاتوزیان تعریفی که از حق کســب و 
پیشــه ارائه می کنند، می گویند حقی است 
بر مشتریان دائم و سرمایه تجارت  خانه در 
معنای محدود ایشــان اعتقاد دارند که اگر 
مستأجر متصرف در زمان تخلیه بخواهد از 
حق رجحانش، حق اولویتش استفاده کند 

به این حق کسب و پیشه می گویند. 
در تعریف هرکدام از این بزرگواران که از 
اساتید شاخص علم حقوق هستند نقدهایی 
وارد است. ازجمله اینکه حق کسب و پیشه 
محدود به  منظور امرار معاش نیســت، چه 
 بسا کسی سرقفلی محلی را خریداری کند 
ولی محل را ببندد و استفاده نکند، بنابراین 

لزوماً برای امرارمعاش نیست

نویسنده: لیال لطفی پور سیاهکلرودی

تعریف سرقفلی

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت چیست؟
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21.ســخن چینان که چشــمان 
نجــس و قلــب ناپــاک دارنــد از 

صمیمیت دیگران رنج می برند.
22.انتقام ناشــی از ضعف روحی 
کســانی اســت که قادر نیســتند 

نامالیمات را تحّمل کنند.
تمــام گل هایــی که در   .23
آینــده خواهد روییــد در دل تخم 

های امروز نهفته است.
24.انســان های قدرشــناس اگر 
کوچکتریــن خوبــی به آنها شــود 
هیچ وقت ناسپاســی نمــی کنند، 
هرگز نمک نمــی خورند و نمکدان 
بشــکنند. )یا اینکه می گویند چو 

میوه درخت خوردی شاخ مشکن(
ای  25.کسی که ســرش شیشه 

باشد نباید سنگ بیندازد.
26.انسان عاقل اگر بخواهد درون 
آتش رود نبایــد لباس علفی بر تن 

کند.
27.بزرگ هر خانواده نعمتی است 
که از جانب پــروردگار ارزانی داده 

شده است.
28.هر کس به خــدا توکل کند 
همه درهای رحمت به ســوی او باز 

خواهد شد.
29.هنگام مرگ ایمان انســان ها 

کامل می شود.
30.اگر قرار بود دری باز نشــود 

قفلی ساخته نمی شد.
تا دیده  ببینیم  31.ســعی کنیم 
شــویم، ســعی کنیم بشــنویم تا 
بگوییم، سعی کنیم زندگی کنیم تا 

زنده بمانیم.
32.کسی که چیزی برای از دست 
دادن نــدارد و روزگار و نامالیمات 
همه چیز را از او گرفته اســت دیگر 
ترســی برای بقاء و یا مردن ندارد، 
همانند مثالی که می گوید اســب 

نفس بریده را طاقت تازیانه نیست.
33.محّبت تنها سالحی است که 
هیچ گونه زرهی طاقت ایستادن در 

مقابلش را ندارد.
34.هدیه دادن قلب ها را آنچنان 
رئوف مــی کند که هرگز عطرش از 

یادها نخواهد رفت.
35.هر چیزی را که خدا آفریده برای 
بقایش در درون آن هسته ای قرار داده 
تا چرخه آفرینش ناقــص نماند، پس 
چطور اســت که برخی آدم ها در این 

چرخه اخالل ایجاد می کنند؟

 این فرآورده محصول مستأجر است که با استفاده از ذکاوت خودش، با استفاده از هوش خودش، با استفاده از تخصص خودش، رونقی ایجاد کرده در آن محل و امروز 
که بخواهد ملک را تخلیه کند، واقعًا نارواست، دارا شدن ناعادالنه است که مالک همه این منافع را ببرد؛ بنابراین قانون گذار به خوبی از مقررات عرفی اقتباس کرده 
و به خوبی آنچه را که عرف اقتضا می کرده در مقررات پیاده کرده و متبلور کرده است؛ بنابراین از قانون سال 1356 می شود نتیجه گرفت که یکی از قوانین مترقی 
بوده است. قانون گذار در قوانین بعدی که در این سیر بیان خواهد شد، سعی کرده این را جر و تعدیل و کنترل کند، به گونه ای نشود که مستأجر فعال مایشاء بشود.

با تعریفی که مرحوم دکتر کاتوزیان ارائه 
داده اند بــاب ورود اماکن غیرتجاری را به 
بحث کسب و پیشه را محدود می کنند، اگر 
بخواهیم تعریف روشــنی از این دو مقوله 
ارائه بدهیم بایستی همان که قانون گذار به 
آن نزدیک شــده را مالک عمل قرار دهیم 
و بنابراین می توانیم بگوییم سرقفلی وجه، 
امتیاز یا مالی اســت که مستأجر به مالک 
پرداخت می کنــد و در ازای آن حقی را بر 
منافع محــل برای خودش تدارک می بیند. 
کسب و پیشــه یک حق تدریجی الوصول 
اســت که به  مرور زمان به  واســطه حضور 
مســتأجر در محل، ایجاد مشــتری، رونق 
اقتصادی برای او تولید می شود. هرگاه سیر 
قانون گذاری را مطالعه و بررسی کنیم بهتر 
می توانیم به این مفاهیم نزدیک بشــویم، 
اولین قانونــی که در این باب واردشــده، 
قانون مالک موجر و مســتأجر سال 1339 
اســت. متن یکی از مقرراتــی که در باب 
قانون ســرقفلی حول  و حوش قانون سال 
1339 وضع شــده را بیان می کنیم. ماده 2 
قانون تملیک زمین هــا برای اجرای برنامه  
هــای شهرســازی مصوب ســال 1339، 
هــرگاه ملک یا مســتغالتی که در نقشــه 
شــهرداری واقع و برابر این قانون نســبت 

به آن عمل می شــود محل کســب باشــد 
هیئت کارشناســان بدوی یــا تجدیدنظر 
مکلف هســتند در ارزیابی قیمت ملک به 
ارزش ســرقفلی مستأجر را به  طور تقریبی 
تعیین نمایند و در این صورت شــهرداری 
بــه ترتیبی که برای پرداخت در این الیحه 
قانون تعیین  شــده بهای ملک را به مالک 
و ارزش ســرقفلی را به مســتأجر پرداخت 
خواهد کرد. در مقررات پراکنده ای که حول  
و حوش قانون سال 1339 وضع شده است 
بیشــتر قانون گذار وقت دنبال این بود که 
اگر شهرداری، مؤسسات عمومی و یا دولت، 
درصــدد تخلیه مکان تجاری هســتند به 
قیمت واقعی و عادله، حق سرقفلی مستأجر 
را در نظر داشته باشند تا این زمان سرقفلی 
وارد مقررات تقنینی حاکم بر رابطه موجر 

و مستأجر نشده بود.
 بعد از ســال 1339، قانون سال 1356 
تصویب و ابالغ می گــردد، مهم ترین قانون 
حاکم بر  رابطه موجر و مستأجر در امالک 
تجاری قانون سال 1356 است نکات بسیار 
جالبی هم دارد. این قانون همان گونه که در 
ادامه گفته خواهد شد مورد توجه و التفات 
فقها قرار نگرفته است، می دانید که در شرع  
نظر فقهای ما بر این است که اصل بر عدم 

والیت اســت، اصل بر عدم ســلطه است، 
کسی حق ندارد بر مال دیگری چیره بشود، 
اینکه مســتأجر ولو به بهانه حضور طوالنی  
مدت در عین مستأجِر، صاحب حقی بشود، 
بر محل و مانع حقوق مالک بشــود، مالک 
نتواند محــل را تخلیه کنــد، مالک نتواند 
اجاره  بهای اضافــه از او بگیرد، این خالف 
اصل تسلیط اســت، خالف اصل سلطه بر 
مال دیگری است، خالف اصل والیت بر مال 
دیگری اســت، از این باب با توجه به مبانی 
فقهی، فقها روی خوشــی نسبت به قانون 
سال 1356 نشان نمی داند، اما با این وصف 
آیــا می توانیم بگوییم قانون ســال 1356 
ناعادالنه اســت؟ قانون سال 1356 یکی از 
قوانینی است که بســیار به عدالت نزدیک 
اســت، قانون گذار در وضع این قانون سعی 
کــرده به تعبیر دکتر کاتوزیان، مواردی که 
دست  و پا گیر شده و معذوریت  هایی ایجاد 
کرده بودند را بشــکند، همان طوری که در 
تعهد به نفع شخص ثالث، مقررات، مقررات 
مسئولیت مدنی و مقررات مربوط به حمل  

و نقل این کار را کرده است، تعابیر جدیدی 
را آورده، تأسیســات جدیدی را آورده که 
ریشــه در فقه ندارد ولی با عدالت ناسازگار 
نیســت، اتفاقاً عــرف در اینجا بــر مبنای 
عدالت اقتضا کرده که اگر مســتأجری که 
ســال ها در یک محل حضــور دارد و برای 
موجر مشتری ایجاد کرده، رونق اقتصادی 
ایجاد کرده، ارزش تجاری محل را باال برده 
اســت، بدون حضور مالــک، مالک که در 
اینجا حضور نداشته اســت، 20 سال، 30 
سال، 40 ســال در این محل حضورداشته 
و رونق ایجاد کرده، مشتری ایجاد کرده، ما 
مثال ها را فراوان داریم،در عالم خارج فراوان 
می بینیــم، دو مغازه هردو مواد غذایی ارائه 
می کنند، یکی هیچ مشتری ندارد و دیگری 
صف طوالنی مشــتری دارد، مساحت هردو 
مغازه یکی است، شکل و شمایل هردو یکی 
است، اما در زمان فروش در زمان واگذاری 
منافع، آیا ایــن دو مغازه زمان واگذاری به 
غیر یکسان واگذار می شــوند؟ قطعاً پاسخ 

خیر است.

افسارگسیخته بشود، حقوق اولیه مالک 
هم دستخوش تجاوز قرار بگیرد، به گونه ای 
که ما در مصادیق می بینیم، بعضی وقت ها 

یک آشتی برقرار کرد، بایستی این دو حق 
را در یک حدی جمع کــرد، قانون گذار در 
قانونموجر و مستاجر سال 1376 این کار را 
انجام داده اســت که ذیاًل تشریح می گردد، 
پس تا اینجا مــا دوتا قانون را مرور کردیم، 
قوانیــن ســال 1339 و 1356، همان گونه 
که می دانیــد در قانون ســال 1356 هم 
قانون گذار اصطالح سرقفلی را به کار نبرده 
اســت تا اینجا هرچه هست حق کسب و 
پیشه و تجارت است. تا اینکه به ماده  واحده  
ای برخــورد می کنیم، در ســال 1365، در 
قانون سال 1365، همان چیرگی عرف باعث 
شده که اصطالح سرقفلی در قانون منعکس 
بشود. »متن ماده  واحده سال 1365 از تاریخ 

تصویب این قانون کلیه اماکن اســتیجاری 
که با سند رسمی بدون هیچ گونه سرقفلی 
و پیش پرداخت به اجاره واگذار می شوند. در 
رأس انقضای مدت اجاره مستأجر موظف به 
تخلیه آن هســت. مگر آنکه مدت اجاره با 
توافق طرفین تمدید شود. در صورت تخلف 
دوایر اجــرای ثبت مکلف بــه اجرای مفاد 

قانون هستند.«

مالک هیچ گونه حقی نــدارد به جز اینکه 
یک اجــاره  بهای ناچیز ماهیانه بگیرد، بین 
این دو حق، حق مالک و مستأجر بایستی 

مرحوم دکتر کاتوزیان

چه کسی باعث این حق شده است؟ این فرآورده محصول کیست؟

باب ورود اماکن غیرتجاری به بحث کسب و پیشه را محدود می کنند

گفته های ناگفته 
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آداب معاشرت

36.نگهبانی از حیثیت غیرت می 
خواهد.

37.خشــم شــما همانند صاعقه 
ترسناک باشد کم ولی قدرتمند.

38.نگذارید کســی اخالق شــما 
برایش عادت شود، هر لحظه موجی 
از خود ســاتر کنید تا فقط شناگر 

ماهر با شما اُخت شود.
39.همیشــه بشــیر و نذیر خود 

باشید.
40.هرگاه از کسی دلخور هستید 
به زبــان نیاورید که ایــن بدترین 

تنبیه است برای فرد.
41.شــیرینی بعضــی موضوعات 
فقط تا حدی اســت که آن را بیان 
می کنید، ادامــه دادن آن موضوع 
همانند نصف کردن لیمو شــیرین 

است که تلخ می شود.
42.لیمو شیرین تا زمانی شیرین 
است که تکه نشود، همانند بعضی از 
دوستی ها که اگر پای عمل به میان 

بیاید دشمن می شوند.
43.رویا ها را می توان به دســت 

آورد اگر اسبابش هم جور باشد.
44.وجود افراد نیک سرشــت در 

سرنوشت انسان تاثیر زیادی دارد.
از کسی  45.چه ســخت اســت 
خشم داری ولی قلبت راضی به بروز 

احساس نیست.

آزادی

46.آزادی حقیقی آن نیســت که 
هرچه میل داریم انجام بدهیم بلکه 
آن اســت که آنچه را حــق داریم 

بکنیم.
47.آزادی تالش خردمندانه آدمی 

در جستجوی علت حادثه هاست.
48.آزادی عبارت اســت از اینکه 
بر خالف  نباشــد  شــخص مجبور 

مقررات قانون کاری انجام دهد.
مردم  از  بسیاری  برای  49.آزادی 
ســرمایۀ دکان و بــرای یک تن از 

هزاران سرمایۀ جان.
50.آزادی عبارت اســت از اینکه 
یک فرد یا جامعه در پیروی و گفتن 
و نوشــتن حق و به کار بستن حق 

اختیار کامل داشته باشد.

در این قانون دو عنصر آورده شــده: 
ســند رســمی و  پرداخت وجهی با نام 
ســرقفلی، اولیــن قانونی کــه در نظام 
تقنینــی مــا در روابط بیــن موجر و 
مســتأجر از موضوع سرقفلی صحبت به 
میان آورده همین قانون ســال 1365 
اســت. همان گونه که قباًل بیان شد در 
قانون محــدوده ســال 1339 چندین 
مقرره ای داریم که کلمه ســرقفلی در 
آن ها کاربرد و انعکاس یافته بود، ازجمله 
مقرراتــی که در مــورد تملک زمین ها 
بــود، تکالیفی که دولت، شــهرداری و 
مؤسســات عمومی داشــتند، نسبت به 
کسانی که ملکشان را تخلیه می کردند؛ 
اما در روابط موجر و مستأجر کاربردی 
نداشــت. برای اولین بار در قانون سال 
1365، قانون گــذار گفته که اگر رابطه 
استیجاری مستند به سند رسمی باشد، 
نه ســند عادی و وجهی پرداخت  نشده 
باشــد امکان تخلیه وجود دارد، مفهوم 
مخالف این است که اگر مستأجر رابطه 
خودش را مستند به سند رسمی کرده 
باشــد و وجهی پرداخت کرده باشد، به 
نــام پیش پرداخت یا بانام ســرقفلی، او 
دارای سرقفلی اســت، نمی شود تخلیه 
او را خواســت مگر در صورت پرداخت 
مبلغ ســرقفلی، این قانــون ماده واحده 
ســال 1365 اســت. در ســال 1369 
دوباره یک ماده  واحده دیگری تصویب 
شــد که چیز تازه  ای برقــرار نکرد و بر 
همان مقررات ســابق تاکید کرد، اما در 
ســال 1376 قانون گذار تحول دیگری 

ایجــاد کرد و آن هم بــه این دلیل بود 
که قانون گذار مترصد فرصتی بود تا بین 
حقوق مالک و مســتأجر آشــتی ایجاد 
کند. این طور نباشــد که تا ابدالدهر به 
هر شکل که مستأجر اراده کرده، مکان 
تجاری دیگری را در اختیار داشته باشد. 
قانون گذار در این قانــون گفته که اگر 
وجهی پرداخت شود به  عنوان سرقفلی 
موجر در صورتی می تواند ملک را تخلیه 
نماید که سرقفلی را به نرخ روز پرداخت 
نماید. خواه رابطه استیجاری مبتنی بر 
سند رسمی باشــد و خواه سند عادی، 
مســتأجری می توانــد پــس از گرفتن 
ســرقفلی ملــک را تخلیه کند. شــرط 
تخلیه پرداخت سرقفلی استاین تسخیر 
ســحر آمیز، هر یک از ابزارها و متدها 
سهمي دارند متناسب با ماهیت خویش. 
سهم گرافیک بســیار عظیم است، اگر 
فقــط به نقــش آن در تبلیغات تجاري 

نظر کنیم«. )آوینی، 1368( 
جــدای از تغیییرات متاثــر از چاپ، 
گرافیــک در تمــام دوران حیات خود 
توانســته اصالت هنری خویش را حفظ 
کنــد جــدای از تغییراتی که شــرایط 
ایجاب نمــوده، هرگز از رســالت خود 
فاصله نگرفته است و »با اطمینان -مي 
تــوان گفت که گرافیک، هر قدر هم که 
تغییر یابد، هرگز بر صفات ذاتي اساسي 
که مورد اشاره قرار گرفت، پشت نخواهد 

کرد؛ تعهد و التزام نسبت به: 
- مردم و شعور فطري آنان
-  ابالغ پیام تبلیغي خاص«

ایشــان به  صورت مطلــق می گویند که 
با انقضای مدت اجاره مســتأجر باید محل 
را تخلیه کند. طوالنی شــدن مدت رابطه 
اســتیجاری حقی بــرای مســتأجر ایجاد 
نمی کنــد. موجر حق دارد یا اجــاره  بها را 
اضافه کند و یا تخلیه مستأجر را بخواهد.    
اگر مســتأجر تصرفات خــودش را ادامه 
بدهد، تصرفاتش در حکم غصب اســت و 
در طــول این مدت بعــد از انقضای رابطه 
استیجاری، حتی اگر به لحاظ آفات سماوی 
عین مستأجره خراب بشود، خسارتی به آن 
وارد بشود، ضمان بر عهده مستأجر غاصب 
مستولی می شود. مســتأجر باید از عهده 
ضمان و خسارت برآید. مگر آنکه دو طرف 
باهم توافــق کنند، حق تخلیه مســتأجر 
ساقط بشود، اجازه داشــته باشد مستأجر 

برای انعقاد قرارداد با دیگری از محل افزایش 
و ترقی محــل اجاره، می توان ما به ازایی از 
مســتأجر بعدی دریافت کنــد، آن را می  

توانیم به  عنوان سرقفلی در نظر بگیریم، 
از نظر ایشــان شرط بسیار سختی است 
که مســتأجر بتواند مورد اجاره را به دیگری 
واگذار نماید. اصل بر این است که مستأجر 
ولــو آنکه ایجــاد ترقی کرده باشــد، رونق 
اقتصادی ایجاد کرده باشــد، ده ها سال در 
عین مستأجره حضورداشته باشد، از دیدگاه 
فقهی ایشان مستأجر باید تخلیه کند، اگر 
قراردادی با مستأجر دیگری منعقد کند، آن 
عقد، عقد باطل است و عقد فاسد اثری در 
تملک ندارد و هیــچ التزام و تکلیفی برای 

مالک به وجود نخواهد آورد.

را از شــما بخواهم و اگر هم به دیگری انتقال 
دادید می توانید ما به ازای آن را بگیرید، این را 
از حیث بنای عقالنی و توجیه منطقی غیر قابل  
قبول می دانند. ایــن نظرات بیش و کم در آراء 
ســایر فقها نیز منعکس  شده است. این نظرات 
در سال 1376 منجر به آخرین قانونی که حاکم 

بر رابطه موجر و مستأجر است

آیت اهلل منتظری نیز همان نظر امام خمینی 
را  با یک تغییــر جزیی منعکس کرده  اند و آن 
اینکه، مســتأجر در عین مســتأجره به شرطی 
می توان دارای حق ســرقفلی باشــد که تظاهر 
خارجی و نمود خارجی هم پیداکرده باشد. مثاًل  

محل را مرمت کرده باشد، تعمیراتی انجام داده 
باشد، تغییر و تحوالتی از این  گونه که متضمن 
بقای بهتر عیــن مســتأجره و افزایش ارزش 

سرقفلی آن و منافع محل باشد

ایشــان اماره ای که برخــی رابطه طوالنی  
مدت موجر و مســتأجر را موجد حق ســرقفلی 
برای مســتأجر می دانند را قبول ندارند. ایشان 
می گویند عقالنی نیســت که مالک در ابتدای 
قرارداد رابطه اســتیجاری به دیگری بگوید که 
ایــن حق را دارید که طوالنــی  مدت در محل 
حضورداشته باشــید و من حق ندارم که تخلیه 

در این قانون دو عنصر آورده شده
 سند رسمی و  پرداخت وجهی با نام سرقفلی

بنابراین ما تا سال 1365 ما اصطالحی بنام سرقفلی نداریم
از سال 1365 حق سرقفلی صورت قانونی پیداکرده در رابطه موجر 

و مستأجر به  شرط آنکه رابطه مبتنی بر سند رسمی باشد
از سال 1375 صورت قانونی یافته به صورت مطلق، نه نسبی و نه 
مشروط، حتی اگر رابطه استیجاری مبتنی بر سند رسمی هم نباشد.

          نظر امام خمینی )ره(

  آیت ا... منتظری

  آیت ا... خویی
ایشان نظر منعطف  تری دارند، از این  جهت 
که ایشــان دو بخش قانون سال 1339 و عرف 
را محترم شــمرده اند. ایشــان در دیدگاه فقهی 
خودشان با تصریح به اینکه بعد از انقضای مدت 
اجاره، مستأجر حق ندارد منافع عین مستأجره را 
به غیر منتقل کند، در عین  حال تأکید می کنند 

که اگر مســتأجر با مالک توافق کرده باشــد و 
بین آنها  اشتراک شده باشد که مالک نمی تواند 
محل را تخلیه بکند یا اجازه انتقال را به او داده 
باشد، مســتأجری می تواند محل را به دیگری 

انتقال بدهد

نظرات فقها در مورد حق کسب و پیشه و تجارت

           آیت ا... شیخ حسین حلی 

گفته های ناگفته 
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51.آزادی چیزی اســت شــبیه 
ســالمت، این هر دو را تا از دست 

ندهیم قدرشان را نمی دانیم.
52.آنکس که مالک نفس خویش 

نیست آزاد نیست.
53.انســان در همــان لحظــه که 
تصمیم می گیرد آزاد باشد، آزاد است.

54.برای اینکه مــا از بندگی همه 
آزاد گردیــم بایــد همه بنــده قانون 

باشیم.
55.بیچــاره آدمی زاده، شــکمی 
دارد که می گوید، مرا پر کن وگرنه 
رســوایت می کنم چون پر شد می 
گوید، خالیم کــن وگرنه آبرویت را 
بر باد می دهم؛ بینوا میان دو خطر 

رسوایی به سر می برد.
56.تمام مردم آزادی را دوســت 
می دارند ولی مهــارت عجیبی در 

معدّوم کردن آن به کار می برند.
57.چگونه می توان بدون تقویت 

روح، جسم را آزاد ساخت.
58.حــق طرف راســت، نیرو در 
طرف چپ، نور در پیشــانی و خون 
در زیر پای ماست؛ مرگ بر آنهایی 
که می خواهند زنده بمانند و آزادی 

را در حال مرگ ببینند.
59.درخت آزادی هر کشــوری با 

خون شهیدانش آبیاری می شود.
به  مقــرون  وقتی  60.زندگانــی 
سعادت است که توام با آزادی فکر 

باشد.
61.شــخص مقــروض یک غالم 
حقیقی اســت )آزادی از او ســلب 

شده در برابر طلبکار(
62.صرفه جویی را می توان دختر 
دوراندیش، خواهــر میانه رو و پدر 
آزادی شــمرد و آنکه ولخرج است 
بــه زودی فقیر می شــود و ناداری 

محرومیت از آزادی است.
63.طالب لطف هیچکس نباش چون 

گوهر آزادی را عوض آن باید بدهی.
64.طــال و آزادی در هــر جا که 
قدرشان را ندانی از دستت می روند.

65.علل و اسباب خارجی ما را به 
راه های مختلــف پرتاب می کنند، 
ما همچون امواج هستیم که بادهای 
مخالف از هر طرف آن را به آســانی 

می برد.
66.کســی که برای حفظ حقوق 
خــود از آزادی صــرف نظــر کند 
استحقاق آزادی و سالمتی را ندارد.

سؤال: تمایز و تفاوتی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت چیست؟

جواب
حق  یک  تجارت  و  پیشه  و  کسب  حق  اینکه  اول 
تدریجی الوصول است در طی زمان برای متصرف محل 
ایجاد می شود؛ اما سرقفلی معطوف به مکان و زمان به 
آن شدت و غلظتی که در مورد حق کسب و پیشه است 
به  ابتدا  که  است  مالی  است  وجهی  سرقفلی  نیست، 

 ساکن قطعی الوصول ایجاد می شود، پرداخت می شود

تفاوت دوم
در  کارشناس  به کمک  قاضی  است،  دو  این  ارزیابی  در   
و  کسب  حق  ارزیابی  در  که  شکلی  به  سرقفلی  ارزیابی 
پیشه مبسوط الید است، دارای اختیار وسیع و دارای منابع 
متنوع نیست، کارشناس وجه و ارزش روز وجه پرداختی 
وجه  این  روز  ارزش  در  اینکه  حاال  گیرد،  می  نظر  در  را 
 522 ماده  تأدیه  تأخیر  خسارت  مبنای  بر  مثاًل  بایستی 
عمل کند یا نه بر اساس تغییرها و معیارهای دیگری بگوید 
آن پول در آن زمان پرداخت  شده آن مقدار بوده و االن 
این مقدار است، این جای بحث دارد و محل مناقشه است. 
بعضی  اعتقاد دارند وقتی می گویند ارزش روز یعنی نرخ 
تورم را در نظر بگیرید، چه  بسا امتیازی، وجهی، مالی که 
در 20 سال پیش پرداخت شده، اگر بخواهیم آن مکان را 
امروز بگوییم، سرقفلی آن امروز چقدر  در نظر بگیریم و 
است، به  مراتب از ارزش ملکیت آن مکان باالتر باشد؛ اما 
اگر بخواهیم این را به موضوع تأخیر و تأدیه متصل کنیم 
شاید عادالنه نباشد، در بحث پرداخت خسارت، مسئولیت 
وقتی  تخلیه  زیان، می دانید که در  و بحث جبران  مدنی 
شما وجهی پرداخت می کنید، این وجه جایگزین خسارت 
و زیانی می شود که مستأجر در اثر از دست دادن موقعیت 
شغلی می خواهد از این محل خسارت وارده را تأمین بکند، 
شاید در پاره ای موارد عدالت در بوته خسارت تأخیر تأدیه 
باشد اما همیشه این طور نیست، خسارت تأخیر تأدیه یک 
نص و یک تأسیس خاّصه، ما از عنوان خسارت تأخیر تأدیه 

فقط باید در موضع قانونی استفاده کنیم،

موضع قانونی چیست؟

اگر شما طلبی از کسی دارید، وجه رایج به کسی پرداخت 
کرده باشید و بخواهید از ایشان دریافت کنید و به زمان 
طول کشیده باشد و طرف پرداخت نکرده باشد، شما امروز 
درصدد مطالبه برمی آیید، از تاریخ مطالبه می توانید اصل 
وجه پرداختی و خسارت تأخیر را دریافت کنید. ماده 522 
شرایط، ارکان، عناصر، محل بعثت و ظهورش محدود به آن 
موضع ای است که قانون گذار در نظر گرفته، ما نمی توانیم 
از این اصل در بحث رابطه موجر و مستأجر استفاده کنیم، 
ارزیابی  در  اینکه  به  کارشناس  کردن  محدود  بنابراین 
سرقفلی به نرخ روز، شما از معیار و پارامتر خسارت تأخیر 
تأدیه استفاده کند این نظر محمل قانونی ندارد و توجیه 
حقوقی هم ندارد، این دو تمایز، یعنی حق کسب و پیشه 
تدریجی الوصول است و قطعی الوصول نیست، معیارهای 
ارزیابی آن با سرقفلی متفاوت است و تفاوت آشکار دارد، 

تفاوت دیگری که گفتند حق سرقفلی قابل اسقاط هست، 
اینکه  باب  از  نیست،  اسقاط  قابل  پیشه  و  اما حق کسب 
اسقاط مالم یجد هست، البته بر این نظر انتقاد هم وارد 
شده، این انتقاد هم این است که آقای کشاورز در کتاب 
مالم  اسقاط  که  آورده اند  سرقفلی  و  پیشه  و  کسب  حق 
یجد  مالم  اسقاط ضمان  نباشد، چطور  منطقی  یجد چرا 
متصور است، مثاًل من تعهد می کنم که فرزندم که در فالن 
دانشگاه تحصیل می کند اگر در زمان تحصیل خسارتی به 
محل تحصیل وارد کند من تعهد می کنم که این زیان را 
تعهد  این  از  قراردادی  موجب  به   آنکه  یا  کنم،  پرداخت 
مالم  اسقاط ضمان  تبّری می جویم، پس همان طوری که 
یجد متصور است، اسقاط مالم یجد از حیث حق کسب و 
پیشه هم متصّور است. غیر عقالیی و غیرمنطقی نیست. 
بر این تفاوت این نظر اختالفی واردشده است. دیگر تفاوت 
اینکه حق سرقفلی قابل ضمان است، حق کسب و پیشه 
چنین ویژگی ندارد، حق سرقفلی قابلیت توثیق دارد، حق 
سرقفلی به عنوان یک مال، به عنوان مال غیرمنقول، قابل 
و  اما حق کسب  است،  ترهین  و  قیمت گذاری  و  ارزیابی 
پیشه چنین ویژگی ندارد. این ها تمایزات بین این دو بودند

نصف  پرداخت  با  نماید  تخلیه  تقاضای  می تواند 
حق کسب و پیشه اوست.

. اگر مستأجر تعدی و تفریط بکند، تغییر شغل 
بکند  را  او  تخلیه  تقاضای  می تواند  مالک  بدهد، 

بدون آنکه هیچ  وجهی به او پرداخت بکند.
. اگر مالک به  واسطه نیاز شخصی یا به  واسطه 
تقاضای  می تواند  باشد  تخلیه  پی  در  بنا  تجدید 
با  بکند  اثبات  را  خودش  ادعای  بکند،  تخلیه 

پرداخت کامل حق کسب و پیشه.
کلیات قانون سال 1376 بر اساس مواد 15، 14 
و 19 این قانون امکان تخلیه عین مستأجره که 
مستأجر دارای حق کسب و پیشه است در سه 

حالت متصّور است

تخلفات مستأجر به  گونه  ای که حق کسب و پیشه او را 
به  طور کامل ساقط سازد، مصادیق، تخلف از نوع تعدی 
تغییر  بحث  در  شغل،  تغییر  نوع  از  تخلف  تفریط،  و 
کنند  بررسی می   قضایی  رویه  در  قضات  عموماً  شغل 
باشد،  صنف  همان  داخل  یافته  تغییر  که  شغلی  اگر 
لوازم صوتی تصویری داشته  مثاًل فروشگاه سامسونگ 
آموزشگاه  است،  تغییریافته  خانگی  لوازم   فروش  به  و 
مهارتی داشته و تغییر شغل داده به حوزه آموزش ولی 
را  چنین  این  موارد  گرفته،  صورت  دیگری  رشته  در 
قضایی  رویه  نمی دانند.  شغل  تغییر  از  تخلف  مصداق 

عموماً این گونه است. 
این دو حالت یعنی تخلف مستأجر از نوع تغییر شغل و 
تعدی و تفریط مصداق جنبه  ای از تخلف است که حق 

کسب و پیشه به  طور کامل ساقط می  شود.
بسیار  موضوع  این  تفریط،  و  تعدی  مورد  در  توضیحی 
محل مناقشه است، اینکه چه  کارهایی مصداق تعدی و 
تفریط است، در این زمینه کارشناس پس از مراجعه به 
محل در مورد روابط موجر و مستأجر به قاضی گزارش 
خواهد کرد که چه تغییراتی در ملک صورت گرفته مثاًل 
اینکه  یا  است،  کرده  بالکن  ساخت  به  اقدام  مستأجر 
مستأجر کف عین مستأجره را کف  پوش کرده است، در 
این بخش کارشناس حق اظهارنظر حقوقی در خصوص 
تعدی و تفریط را ندارد فقط مشاهدات خود را به قاضی 

پرونده گزارش می  کند.
و  شود  می   مطرح  تخلیه  باب  در  که  دیگری  دعوای 
تأثیری بر حق کسب و پیشه ندارد، تخلیه به لحاظ نیاز 
شخصی موجر یا تجدید بنا است. در این دو مورد حق 
کسب و پیشه به  طور کامل پرداخت می  گردد. همچنین 
در موردی که مستأجر تقاضای تجهیز انتقال منافع می  
کند بر اساس ماده 19، اینجا هم حق کسب و پیشه به 
 طور کامل پرداخت می  گردد. مواردی که حق کسب و 
پیشه به  طور نسبی ساقط می گردد، همان مورد انتقال به 
غیراست، اگر بدون اجازه مالک، بدون حکم تجهیز انتقال 
منافع، مستأجر انتقال به غیر بدهد، نصف حق کسب و 

پیشه ساقط می گردد

سال  مستأجر  و  موجر  قانون  مورد  در  توضیحی  اندک 
1376، می توان گفت که این قانون مهم ترین قانون حاکم 
بر روابط موجر و مستأجر در ارتباط با اماکن تجاری است. 

در این قانون چند ویژگی خاص وجود دارد.

اول اینکه حق کسب و پیشه را به رسمیت شناخته است
رسمیت  به  اصواًل  را  مستأجر  تخلیه  امکان  عدم 

شناخته است.
با  قانون بسیار خاصی است که معطوف و مرتبط   

قواعد آمره و نظم عمومی است.
وفق ماده 30 همین قانون با توافق با تراضی قابل 

تخطی نیست.
ناحیه  از  اگر  تخلیه  قانون، دعاوی  این  از  منبعث  دعاوی 
موجر باشد، امکان تخلیه مّیسر نیست مگر بنا به شرایط 
نیاز  به  بنا  اعالم کرده، تخلیه  قانون  و وضعیتی که خود 
شخصی، تخلیه به لحاظ تحدی و تخریب، تخلیه به لحاظ 
عدم پرداخت اجاره بهاء، تخلیه به لحاظ نوسازی و تجدید 
بنا، جنبه  های تخلیه یا متضمن اسقاط کلی حق کسب 
و پیشه مستأجره، یا اسقاط نسبی آن، یا هیچ تأثیری در 

حق کسب و پیشه مستأجر ندارد، یعنی در سه بخش ما

 . تخلیه بر اساس قانون سال 1376 داریم، تخلیه 
ای که مستلزم حق کسب و پیشه مستأجر است با 

نظر قاضی و با برآورد کارشناس رسمی دادگستری.
مستلزم  مستأجر  تخلف  واسطه  به   که  ای  تخلیه   .

سقوط کامل حق کسب و پیشه اوست.
پیشه  و  کسب  حق  اسقاط  موجب  که  ای  تخلیه   .

مستأجر به  صورت نسبی است.
. اگر مستأجر مورد اجاره را به غیر منتقل کند، مالک 

گفته های ناگفته 



دادخواه فصل نامه اجتماعی/ فرهنگی
9 سال اول/ شماره دوم/ زمستان97

67.کسانی که مخالف آزادی دیگران 
هستند خود لیاقت آزادی را ندارد.

68.کسی شایســته آزادی است که 
هــر روز بتوانــد به هــوس های خود 

حکومت کند.
69.معنی حقیقی آزادی، مسئولیت 
است و به همین جهت است که اغلب 

از آن می ترسند.
70.مقّدس ترین چیزها برای انسان 
ســالمت روح، هوش عشــق و آزادی 

مطلق است.
71.ملّتی که آزادی اش غصب شد، 
هر قدر هــم در ثروت و رفاه غوطه ور 
باشــد از نظر بشــریت به اندازه پادو 

مغازه ای ارزش ندارد.
72.وقتی نهال آزادی در جایی ریشه 

بگیرد به سرعت رشد و نمو می کند.
73.وقتی آدم زندانی اســت بدترین 
خاطرات برایش شیرین است، چون آن 
اتفاقات بیــرون از زندان برایش اتفاق 

افتاده است.
74.هر کس بایــد در خانه اتاقی به 
اندازه قبر به خود اختصاص دهد و هر 
روز چنــد دقیقه ای را در آن بگذراند، 
فقط در آن دقایق اســت که احساس 

آزادی مطلق خواهد نمود.
75.هــر کــس باید ســعی کند در 
حیات خود خشــتی محکم بر اساس 

کاخ آزادی بنا کند.
76.هر کس قادر بــه تملک و اداره 
ی نفس خود باشد آزادی حقیقی را به 

دست آورده است.
77.همه بایــد بدانند و تعیین کنند 
و تسلیم شوند که بنی آدم از بنی آدم 
آفریده شــده و آدم از خاک به وجود 
آمده است و همه با هم یکسان هستند 
و برابرند، ســیاه و سفید، توانگر و تهی 
دست و شاه و گدا کوچکترین تفاوتی 
در برابــر آزادی و مســاوات نخواهند 

داشت.
78.همۀ آزادی هــای ما حکم یک 
بسته را دارد و اگر بناست یکی از آنها 
محفوظ بماند همــه آنها باید محفوظ 

بماند.
79.اگر تــالش کردی و به آنچه که 
می خواستی نرسیدی، از آنچه هستی 
نگران نباش زیرا تو همه توانت را بکار 

برده ای.
80.انســان هــای بــزرگ اگــر بر 
دشمنانشــان پیروز شــوند، مسلّماً به 

شکرانۀ پیروزی آن ها را می بخشند.

جواب
 اگر مستأجر جدید که در زمان حاکمیت قانون سال 
1376 محــل اجاره را از مســتأجر قبلی دریافت کرده، 
در رابطه استیجاری مســتأجر با مالک بحث سرقفلی 
مطرح باشد یعنی وجهی پرداخت  شده باشد، این وجه 
متعلق به مستأجر جدید است، این حق )حق سرقفلی( 
به مســتأجر دوم منتقل می شود؛ اما اگر او صرفاً حق 
کسب و پیشه و تجارت داشته باشد ولی توافقی خالف 
آن چه حقش بوده با مستأجر دوم داشته باشد تکلیف 
و التزام برای موجر ایجاد نمی کند، اگر انتقال دهند در 
رابطه بــا منتقل الیه چیزی بر او تحمیل کند، حقوق 
منتقل الیه آن است که در قرارداد اجاره منعکس  شده 
اســت. اصلی داریم بنام اصل نســبی بودن قراردادها، 
رابطه حقوقی طرفین آثار مترتبه بر رابطه بین طرفین 
فقط در رابطه بین آن ها قابل  تحلیل و بررســی است، 
به اشــخاص ثالث تسری پیدا نمی کند. موجر در اینجا 

شخص ثالث است

جواب
حق کسب و پیشه و تجارت ناظر بر حضور متصرف 
در یک محل تجاری اســت، چون رونــق تجاری ایجاد 
کرده دارای چنین حقی اســت، همان  طوری که حق 
ریشــه برای کشاورزها بر اساس مقررات حاکم بر اسناد 

در رابطه بین زارعین متصّور است.
 این حق، حــق حضور مســتقیم در محل تجاری 
اســت، برند حق دیگری است که از حیث شکل  گیری، 
پیدایش و منبع و مستند قانونی کاماًل متفاوت با حق 

کسب و پیشه است.
 ازجملــه آثار حقوقی متفاوتی هم بر این دو مترتب 
اســت، ما مقرره  ای درزمینه اثبات حق برند نداریم، در 
حق کسب و پیشه اگر تخلفی مرتکب بشود مستأجر 
مطابق قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 متصور 

هست که این حق از او ساقط شود. 

جواب
 بــا توجه بــه اینکه در تعیین ارزش حق کســب و 
پیشه یکی از معیارها تأمل در حساب ها و دخل  وخرج 
محل است، در این صورت کارشناس ساختمان بایستی 
از دادگاه بخواهد که بــا توجه به اینکه در ارزیابی حق 
کســب و پیشــه، دخل  و خرج، ســود و زیان، حساب  
وکتاب این مغازه و میزان درآمدی که مســتأجر در این 
محل دارد، تأثیر گذار است در تعیین ارزش حق کسب 
و پیشه و چون این بحث مستلزم جلب نظر کارشناس 
رســمی حسابرسی اســت، تقاضا دارم به  ضمیمه این  

جانب کارشناس حسابرس انتخاب نمایید

جواب
 به  منظور مستدل و مستند بودن گزارش کارشناسی 
الزم است که در تعیین ارزش حق سرقفلی موارد زیر در 

نظر قرار گیرند:
میزان درآمدی که مســتأجر در این محل 

داشته است.
بوده  محل  در  مســتأجر  که  زمانی  مدت  

است.
تعداد مشتریانی که در محل کسب ایجاد 

شده اند.

موجر در هردو مورد یکی است
التزام به مراعات هردو حق در فرض تخلف یا فرض 
عدم تخلف و درخواست تخلیه از سوی موجر رعایت 

به غیر الزم است که موجر مطلع باشد مگر آنکه از 
انتقال صادرشده و  پیش در قرارداد اجاره اجازه این 
موجر حق خودش را از این حیث ساقط کرده باشد

هر دو حق به شکل یکسان الزم است مراعات شود.
اطالع و اذن موجر از تغییر و تحوالتی که در هر دو این 
حق صورت می پذیرد. در هر دو مورد از حیث انتقال 

وجوه اشتراک حق سرقفلی و حق کسب و پیشه چیست؟

سؤال: آیا متصور هست که هر دو حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت برای متصرف یا مستأجر وجود داشته 
باشد؟ و در صورت درخواست تخلیه موجر از دو محل الزم باشد که دو حق را پرداخت نماید؟

سؤال: در تعیین ارزش حق کسب و 
پیشه و تجارت چه تغییرهایی بایستی 

مورد بررسی قرار گیرد؟

در رویه این  گونه است کسی که دارای سرقفلی است، حق کسب و پیشه برای او منتفی است؛ یعنی اگر رابطه استیجاری منطبق بر قانون سال 1376 باشد

سؤال: آیا بین حق کسب و پیشه، برند 
و حق اختراع تفاوتی هست؟

و  راه  رسمی  کارشناس  آیا  سؤال: 
حق  می تواند  به  تنهایی  ساختمان 

کسب و پیشه را تعیین نماید؟

زمان  در  مستأجری  اگر  سؤال: 
حق  فقط  )که   1356 سال  حاکمیت 
بوده(  ملحوظ  آن  در  پیشه  و  کسب 
قرارداد اجاره ای را منعقد کرده است 
و از طریق قانونی در زمان حاکمیت 
قانون سال 1376 حقوق خودش را به 
مستأجر جدید واگذار کرده، مستأجر 

جدید دارای چه حقی است؟

جواب   
خالصه وجوه اشتراک حق سرقفلی و حق کسب و پیشه را ذیاًل 

بیان می کنیم

گفته های ناگفته 
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81.هرکس در زندگی باید طوری 
رفتــار کند که اگــر بمیرد مردم بر 
او اشــک بریزند و اگر زنده بماند با 

اشتیاق او را دیدار کنند.

آیا می دانید

82.آیا می دانید، کسی که سکوت 
شــما را درک نمی کند نمی تواند 

گفته های شما را هم درک کند.
دانید، شخص ضعیف  83.آیا می 
تند جســت مــی کنــد و حرکات 
ســریعی دارد و قدرتمند آهســته 
حرکت می کند و آهسته می گوید.

84.آیــا می دانیــد، هر کس می 
تواند صحبت کنــد ، اّما افراد کمی 
قادرند صادقانــه، منّظم و عاقالنه و 

قدرتمند صحبت کنند.
85.آیا می دانیــد، دانش همانند 

قدرت لّذت بخش است.
86.آیا می دانید، زندگی زیباست 
ولی افســوس که خاطره ای بیش 

نیست.
87.آیا می دانید، زندگی دو نیمه 
دارد، نیمــه اّول آرزو و نیمــه دّوم 

حسرت.
88.آیا می دانید، انسان در کشف 
اســرار طبیعت باهــوش ترین و در 
روش زندگی بی هوش ترین است. 

89.آیــا می دانید، اشــک در زن 
تســکین دهنده آالم است ولی در 

مرد مردانگی را تباه می سازد.
90.آیا می دانید، اسب بی لگام و 
زن بی ادب انسان را به نابودی می 

کشاند.
91.آیا مــی دانید، چهرۀ یک زن 
نمایندۀ شوهر اوست و پیراهن یک 

مرد معرف زن اوست.
92.آیا مــی دانید، زن کلید خانه 
اســت باید مواظب باشیم آن را گم 

نکنیم.
93.آیــا مــی دانید، مســخرگی 
تفریح ابلهان و ســاخته فکر مردم 

نادان است.
94.آیا مــی دانید، جدال با مردم 

تنگ  اندیش نشانه نادانی است.
95.آیا می دانیــد، برادری یعنی 

وفاداری در گشایش و سختی.
96.آیا می دانیــد، ادب زیباترین 

نیکی هاست.

نویسنده: دکتر علی اکبر خاکزادنکات مهم در مراجعه به دادگاه

می  دادگاه  به  کارتان  و   سر  وقتی 
افتد چه اینکه از کســی شکایتی 
دارید یا اینکه کسی از شما شکایت 
نکات زیر دقت کنید  به  کرده است 
واال ضررهای غیــر قابل جبرانی 
ممکن اســت برای شما پیش بیاید

اگر فالن مبلغ را بدهی یا فالن کار را انجام بدهی سفارست 
میکنــم تا  قاضی تو را تبرئه کند.مطمئن باشــید که یک 
قاضی دادگســتری قبل از هر چیزی از تقــوا و پاکدامنی 
برخــوردار اســت و مطمئنا میداند که پرونده شــما مورد 
بازرســی و بازبینی خداوند و مراجع نظارتی قرار میگیرد و 

حرفهای این افراد کارچاق کن را باور نکنید.
7(سر وقت حاضر شوید

دادگاه و دادســرا برای همه افــرادی که به عنوان متهم یا 
شــاکی دعوت یا احضار میکند وقت تعیین میکند. ساعت 
و تاریخی که به شــما ابالغ شده است مختص شماست و 
قرار است قاضی محترم در این ساعت به کار شما رسیدگی 

9( از روز قبل ضامن یا سند آماده کنید
ممکن است شما به عنوان متهم احضار شده باشید 
در این صورت مطمئن باشــید که اگر قاضی دالیل و 
مدارک کافی نداشت، شــما را به عنوان متهم احضار 
نمیکرد، پس بهتر است، از روز قبل فکر ضامن و سند 
باشــید، چون عقب انداختن این کار ممکن اســت به 
بازداشت احتمالی شما منجر شود. لطفا از بازداشت و 

زندانی شدن احتمالی خود جلوگیری کنید.
1۰(حضور خود را به مدیر دفتر اعالم کنید

وقتی ســر وقت به دادگاه یا دادسرا آمدید نشستن 
در راهرو کافی نیست برگه احضار یا دعوت خود را به 
مدیر دفتر تحویل بدهید و پشت در دفتر منتظر باشید 
تا وقت شــما فرابرسد و شــما را صدا کنند. کارکنان 
دادگاه علــم غیب ندارند که از حضور شــما در راهرو 

باخبر شوند.
11(به تاریخ ها و مهلت ها توجه کنید

تاریخ ابــالغ قرار و حکم و مهلت اعتراض شــما از 
تاریخ ابالغ شــروع میشــود. قانون برای شــما چه به 
عنوان شــاکی یا متهم، این حق را قائل شده است، که 
اگر به رای یا قرار دادگاه یا دادســرا اعتراض دارید، در 
مهلت قانونی اعتراض کنید و به اعتراض شما رسیدگی 
خواهد شــد. بــی توجهی به تاریخ ابــالغ ها و مهلت 
های اعتراض ممکن اســت، موجــب از بین رفتن این 
حق شــود و در این حال خود شما مقصرید و دادگاه 

مسئولیتی ندارد.
12(پنهان کاری نکنید

حکم یا قرار شــما هرچیزی که باشــد، شاید راهی 
برای حل آن و یا کمتر کردن مجازات، وجود داشــته 
باشد که شما اطالع ندارید، پس پنهان کردن حکمی 
که علیه شــما صادر شده است کار درستی نیست در 
همان روز اول رای یا قرار را به  وکیل تان نشــان دهید 

و از او راه چاره بخواهید

4( مواظــب نرخ ها و مطالبات وکال و مشــاوران 
باشید

درست است که هرکاری دارای دستمزد است اما میزان 
هر دســتمزدی دارای قانون یا عرف اســت و لذا تن به 
خواســته برخی از وکال و مشاوران که مبالغ غیر متعارف 
و غیر قانونی را از شما مطالبه میکنند ندهید و بخواهید 
تا مبلغ حق الوکاله را درست و کامل در وکالت نامه درج 

کند تا بعدا بتوانید پیگیری الزم را داشته باشید.
5(در برخورد با قاضی دادســرا و دادگاه صداقت 

داشته باشید
 قاضی دادگاه ممکن است شما را محکوم کند اما باشما 
خصومت شــخصی ندارد او بر مبنای مــدارک پرونده و 
اظهارات شما قضاوت میکند و هر آنچه صادقانه با دادگاه 
برخورد کنید مطمئن باشید حتی اگر محکوم هم شوید 
دادگاه برای شــما مراتب تخفیف را اعمال خواهد کرد و 

هیچگاه از صداقت داشتن ضرر نخواهید کرد.
6(مواظب این افراد سود جو باشید

در راهروهای دادگاه افراد سودجوی زیادی ممکن است 
در کمین شما باشــند مثال ممکن است کسی با مراجعه 
به شــما و گفتن این دروغ که من با قاضی آشنا هستم و 

1(ابتدا با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید.
مشاهده شده است که افراد به خاطر رعایت آبرو و حیثیت 
خود تا مدتها این مســاله را پنهان نگه میدارند و  با کســی 
مشورت نمی کنند ولی این اولین اشتباه و بعضا خطرناکترین 
کار اســت چون شما در دادگاه نه از قانون سردر می آورید 
و نه با روند کار آشــنایی دارید و مطمئنا بدون مشورت با 

وکیل و مشاور حقوقی ضرر خواهید کرد.
2(با هر وکیلی یا مشاوری هم مشورت نکنید

درســت است که مشــاوره مهم است اما مشــاور با وکیل 
با ســواد و کار کشته مهم تر اســت و چه بسا بی دقتی در 
انتخاب وکیل مشاور میتواند موجب ضرر شود چرا که همه 
وکال از یک سطح معلومات و سواد برخوردار نیستند و باید 
برای انتخاب مشاور و  وکیل خوب دقت زیادی کنید و گول 

شهرت و تبلیغات پوشالی را نخورید.
3(در بیان مشکل و مسله پیش آمده برای وکیل یا 

مشاور حقوقی تان هیچ ابایی نداشته باشید
اگر اطالعاتی که برای مشاوره در اختیار وکیل قرار میدهید 
ناقص باشد ممکن اســت مشاوره ای که دریافت می کنید 
نیز ناقص باشد چون یک مشاور و وکیل بنا به اطالعاتی که 

شما در اختیار اش می گذارید مشاوره میدهد.

کند. دیر رســیدن شــما موجب از بین رفتن حق شــما 
میشود و ســاعت های بعدی هم وقت دیگران است. زود 
رفتن هم موجب ازدحام در دادگاه و دادســرا و مزاحمت 
برای کارمندان و قضات است و موجب اختالل در خدمت 

رسانی به خود شماست.
۸(از آوردن همراه جدا خودداری کنید

لزومی ندارد دوســتان و اقوام خود را به دادگاه و دادسرا 
بیاورید. این کار اوال موجب ازدحام و ثانیا ممکن اســت 
موجــب بگو مگو و دعوا و درگیری بین دوســتان و اقوام 
شما با دوســتان و اقوام طرف مقابل تان شود و این کار 

فقط به ضرر شما تمام خواهد شد.

  مشــاهده شده اســت که افراد به خاطر رعایت آبرو و حیثیت خود تا مدتها مسائل را پنهان         
نگه میدارند و  با کسی مشورت نمی کنند این اولین اشتباه و بعضا خطرناکترین کار است

گفته های ناگفته 
استاد دانشگاه ، معاون قضایی رییس دادگستری کنگاور، رییس دادگاه کیفری دو و مستشار دادگاه کیفری یک مستقر در کنگاور
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97.آیا می دانید، مرد بزرگ وقار 
دارد، اما متکّبر نیست، مرد کوچک 

تکّبر دارد اّما وقار ندارد.
98.آیــا می دانید، در ســینه ما 
نشانی از خدا وجود دارد که وجدان 

نام دارد.
99.آیا می دانیــد، وجدان آیینه 
ای اســت که نه تملّق می کند و نه 

تحقیر می کند.
100.آیا می دانید، مردمان احمق 
از گذشته، عقال از حال  و دیوانگان 

از آینده سخن می گویند.
101.آیا می دانید، آتشی قوی تر 
از هوس، و کوسه ای مانند نفرت و 
دامی مانند جهالت و عذابی مانند آز 

وجود ندارد.
102.آیــا می دانید، عشــقی که 

توأم با حسادت نباشد دروغ است.
103.آیا می دانید هیچ ستمگری 
شــبیه ســتم دیــده نیســت مگر 

حسودان.
104.آیا می دانید،هنگام صحبت 
کردن با مردان دو نقطه از مغزشان 
فعال و زنان هفت نقطه از مغزشان 

فعال است.
105.آیا می دانید قانون اساســی 
عصر شهرت چیســت؟ مهم نیست 
شما چه هستید فقط مهم این است 
مردم چه فکری در مورد شــما می 

کنند.
106.آیــا می دانیــد مردان چند 
 .2 اند؟ 1.دوســتداران عقل  دسته 
افتخار 3. دوســت  دوســت داران 

داران ثروت
107.آیــا می دانیــد پیروزی در 
چیســت؟ تایید طرف مقابل در هر 

اموری.
مهمترین  دانیــد  مــی  108.آیا 
عالمــت در رابطه چیســت؟ رابطه 

چشمی.
109.آیا می دانید اعتماد به نفس 
در گفتگو ســودمند تــر از هوش و 

زکاوت است.
110.آیا می دانید هنگام صحبت 
کردن ســرتان باید راست  و هنگام 

گوش کردن سرتان کج باشد.
111.آیا می دانید طرز نشســتن 

میزان عالقه را مشخص می کند.
112.آیا می دانید بهترین فاصله 
برای روابط دوســتانه دو قدم کوتاه 

است.

بارها پیش آمده اســت که افراد در داخل فضای یه 
چت خصوصی یا حتی در فضای گفتگوی محرمانه  و 

یا پیامک با یکدیگر گفتگو نموده اند.
در برخی مواقع یکی از این دو نفر از وضعیت موجود 
سوء اســتفاده نموده و از این چت و پیامک و گفتگو 
اسکرین شات تهیه نموده یا حتی فیلم و کلیپ آن را 
ضبط و در دسترس دیگران قرار داده است حال انگیزه 
افراد از این کار ممکن اســت اخاذی و تهدید و یا هر 
چیز دیگری باشــد که به هر ترتیب قانونگذار این کار 
را جرم محســوب نموده و برای مرتکبین آن مجازات 

زندان و شالق در نظر گرفته است.
فلســفه و دلیل این کار حفظ حریم شخصی 
افراد و شهروندان و ارشاد و راهنمایی شهروندان به نگه 

داشتن حرمت و آبروی یکدیگر است.
به هرحال این مجازات زندان و شــالق میتواند برای 
کسانی که موجب خدشــه دار شدن حریم خصوصی 

افراد و تعرض به آبروی آنها میشوند تنبیه خوبی باشد.
 البتــه غالبــا مرتکبین این گونه جرایم ســایبری 
جوانان و دانشــجویان هستند که باید این نکته را نیز 
بدانند که حتی اگر به اتهام ارتکاب جرایم سبک و کم 

اهمیت هم محکوم شــوند ، این محکومیت برای آنها 
سابقه کیفری محســوب میشود و آنها در آینده برای 
اشتغال و گرفتن جواز کسب و... به مشکل برخواهند 

خورد..

ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 

 مجازات انتشار اسکرین شات و سواستفاده از آن

جرایم منافی عفت جرایمی هستند که در صورت 
وقوع عفت عمومی را خدشه دار میکنند و پاکدامنی 

مردم و یک ملت را زیر سوال میبرند.
در خصوص مصادیق جرایم منافی عفت میتوان به زنا , 
لواط ، رابطه نامشروع بین زن و مرد ، تقبیل ، مساحقه 

و تفخیذ و بی حجابی و... اشاره کرد.
دلیل و فلسفه اینکه قانون گذار این قانون را تصویب 
بین جامعه  اشاعه فحشا در  از  نموده است جلوگیری 
است چرا که وقتی در یک گوشه از جامعه جرمی اتفاق 
افتاده است اگر تحقیق و تفحص در مورد آن صورت 
گیرد هم قبح اجتماعی آن بیشتر شکسته می شود و 
دیگران هم راه ارتکاب آن را می آموزند و هم به نوعی 
موجب اشاعه فحشا میگردد و اگر مجازات قانونی آن 
پیشگیری  و  ارعاب الزم  و  اجتماعی  توان کنترل  جرم 
و  تحقیق  این   ، باشد  نداشته  را  تکرار جرم  و  وقوع  از 
که  است  جرم  آن  برابر  در  کار  بدترین  خود  تفحص 

می تواند رخ دهد.
و حریم  به حقوق شهروندی  احترام  و  ثانی حفظ  در 
خصوصی افراد اجازه ورود بدون ادله کافی را به رابطه 

اشخاص به عنوان بررسی اتهام مجرمانه نمی دهد
درست است که در ظاهر امر آنچه به چشم می آید این 
است که زن و مردی در پارک یا خیابان یا تفریحگاهی با 
یکدیگر قدم می زنند یا داخل ماشین نشسته اند و حرف 
میزنند اما از راه دور و با چشم علقه زوجیت و محرمیت 

آنها که حد فاصل رابطه حالل و حرام و جرم بودن عمل 
است ، مشخص نیست ، برخالف سایر جرایم مثل قتل 
و ایراد ضرب و جرح عمدی و. .. که تشخیص آن برای 
عموم مشخص است و وقوع آن جرم بر کسی پوشیده 

نخواهد بود.
صرف باهم بودن زن و مردی دلیل نمیشود که آنها را 
نامحرم دانست و رابطه آنها را حرام تلقی کرد ، چرا که 
اصل بر صحت اعمال است و نیز اصل بر برائت افراد از 
گناه و جرم است و اثبات خالف آن نیازمند دلیل است 
که قانون هم اجازه تحقیق و سوال در مورد این جرم را 

نداده است.
از همه مهمتر سیره و روش پیامبر ص و امیر المومنین 
مذکور  قانون   102 ماده  منوال  همین  بر  نیز  ع  علی 
تاکید دارد و روایات متعددی داریم که حتی نسبت به 
خبر وقوع جرم منافی عفت ، آن معصومین تحقیق هم 
نکردند تا دلیل بدست بیاورند و اصل را بر صحت رابطه 
گذاشتند تا قبح اجتماعی گناه و جرم و در توبه شکسته 

نشود.
و  گناه  گرفتن  نادیده  هم  تربیتی  روانشناسی  نظر  از 
جرم در مواردی این چنینی خود بهترین راه آموزش و 
تربیت است و روانشناسان در سبک تربیت اجازه دخالت 
دخالت  چون   ، نمی دهند  را  موارد  همه  در  مستقیم 
سرکشی  به  تحریک  موجب  گاهی   ، تربیتی  مستقیم 
با  ما  امر متاسفانه در جامعه  این  ، که  بیشتر می شود 

تشکیل به اشتباه گشت ارشاد و دخالت پلیسی اتفاق 
افتاده است و به نوعی زمینه های لج بازی اجتماعی و 

تحریک به سرکشی را فراهم نموده است
ناب  اسالم  به  اوال  موضوع  درمان  برای  است  بهتر  لذا 
امیر  و  پیامبر ص  برگردیم که روش و سیره  محمدی 
المومنین ع بر تغافل و نادیده گرفتن بوده است ، ثانیا 
پایبند به قانون باشیم و در حریم خصوصی افراد وارد 
نشویم و از گشت و ارشاد خیابانی آنهم در مال عام و  
جلوی چشم همگان و همراه با تحقیر و شکستن غرور 
زنها و دختر ها و پسرها و مردها دست برداریم ، چرا که 
برای یک اجتماع هیچ چیز خطرناک تر و لجباز تر از 

غرور شکسته افراد آن اجتماع نیست.
از طرفی هم پلیس یا مأمورین انتظامی و بسیج و... قانونا 
حق ندارد از کسی در پارک و خیابان و داخل خودرو 
و...در رابطه با این جرایم سوال بپرسد و در صورتی که 
اقدام به طرح سوال و تحقیق چه در خیابان و پارک و 
داخل خودرو و حتی اقدام به انتقال اشخاص به احضار 
نقلیه  یا وسیله  با ماشین گشت ارشاد  و...  به کالنتری 
خود اشخاص نمایند ، مردم می توانند از آن مأمورین در 
دادگاه به اتهام مزاحمت برای زنان و کودکان و توقیف 
مأمورین  این  و  نموده  ... شکایت  و  قانونی خودرو  غیر 
به  اسالمی  قانون مجازات  الی 587  مواد 570  مطابق 
محکوم  دولت  در  خدمت  از  انفصال  و  حبس  مجازات 

خواهند شد.

رعایت اخالق ، قوانین و مقررات موجب ارتقای ســالمت و امنیت اجتماعی است

)) تعقیب و تحقیق درجرایم منافی عفت ممنوع ((

گفته های ناگفته 
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113.آیا می دانید حرکات بدن %55، 
تن صدا38% و خود کلمات فقط 7% در 

ارتباط موثر هستند.

آینده نگر

114.اگرچه دریا آرام باشد ممکن است 
تمساحی در زیر آب پنهان شده باشد.

115.اگر می خواهی بدانی که چه بوده 
ای بنگر که چیســتی، اگــر می خواهی 
بدانــی که چه خواهی شــد بدان که چه 

می کنی.
116.آینــده ای را می خواهم که تمام 
اختیار خودم در دســتم باشد، نه اینکه 
منتظر بمانم تا اختیــاری برای آینده به 

من بدهند یا نه!
117.گاهی اوقات آینــده برای برخی 
تکــراری اســت یعنی به زبان ســاده تر 
چیــزی را آرزوی خود قرار می دهند که 
بارها آن را امتحان کرده اند و نمی دانند 
که این آینده خیالی همان  گذشــته ای 
است که عمر خود را صرف آن کرده اند.

118.بعضی هــا فکر می کنند در یک 
موقع خاص بــه چیزی نیــاز ندارند اّما 
همین که آن موقعیت به سادگی گذشت 
و ثمرش را از دســت داد و دیگران از آن 
استفاده کردند و دیگر چیزی برای آنها به 
جا نماند تازه به فکر می افتند که ای وای 
آن موقعیت ســر وقت را از دست دادیم؛ 
همان ها باید چندین وقت انتظار بکشند 

تا موقعیت جدیدی نصیب آنها شود.
119.بزرگتریــن اقلیم نامکشــوف آن 

است که زیر کاله شما جای دارد.
120.طغیان مــی رود ولی اثرش می 

ماند.
121.نیمــه اول زندگــی صرف انتظار 
کشــیدن برای نیمه دّوم می شود، نیمه 
دّوم صرف حســرت خــوردن برای نیمه 

اول.
افراد ســالخورده را  122.گاهی وقتی 
می بینیم و کارهــا و صحبت هایی را از 
آنها می شــنویم به گمــان خودمان که 
آنها چیــزی از دنیای فعلی ما نمی دانند 
و هر چه را که ما می گوییم یقین صد در 
صدی می باشــد ولی با اینکه گذر زمان 
را در چهــره و اجزای آنهــا می بینیم به 
این فکــر نمی کنیم که آنها نیز در زمان 
خودد جــوان بودند و ما نیــز این جوانی 
را به جوانان آینــده تقدیم خواهیم کرد، آیا 
مطمئن هستیم که آیندگان هم ما را انسان 

های دانا و کارآمد می دانند؟

جالب است که همیشه

 نمایندگان مجلس
 را میبینیم که در حال داد زدن هســتند 
و فریاد شــان به آســمان بلند اســت که 
چرا اجناس گران اســت ؟ چرا دالر گران 
شــده است ؟ چرا خودرو گران است ؟ چرا 
واردات فــالن کاال بی رویه اســت ؟ چرا و 
هزار چراهــای دیگر که بارهــا در صحن 
مجلس شــاهد فریادهای نمایندگان با این 

مضامین بوده ایم.
خب چرا فریاد میزنید ؟ 

آیا راه دیگری نیست ؟ آیا اصال 
تنها راه فریاد است ؟

بنــده به عنوان یک تحصیل کرده عالی در 
رشته حقوق و با شناخت کامل از سیستم 
قانونگــذاری جمهــوری اســالمی تعجب 

میکنم از این دست کارها.

تعجب من از این جهت است که مجلسی 
که بودجه مملکــت را تصویب میکند حق 

ندارد فریاد بزند.
مجلســی که قانــون صنایع و معــادن را 
تصویب میکند حق ندارد از گرانی خودرو 

و کاال بنالد.
مجلسی که با قانون گذاری هزینه 
هــای گمرک و مالیــات و عوارض 
واردات خــودرو را به بهانه حمایت 
از خودرو داخلی تا حدی باال میبرد 
که قیمت یک خــودروی معمولی 
سر به فلک میکشــد حق ندارد از 

گرانی خودرو بنالد.
مجلسی که با تصویب قوانین متعدد 
روش رســیدگی به جرایم را آنقدر 
طوالنی و طاقت فرســا میکند که 
رییس قوه قضاییه مجبور میشــود 
برای رسیدگی فوری و آرام کردن 
جامعه ، اذن رهبری را بگیرد، حق 
ندارد از کثرت فساد اداری و تعدد 

جرایم اقتصادی بنالد.

مجلســی که..... کمی دقت کافی است تا 
خود شــما هم پی ببرید که مجلســی که 
میتواند با پانزده امضا طرحی )پیشــنویس  
قانــون( را به رای بگذارد و آن را تصویب و 

قانون کند حق دارد از امور بنالد.

نماینــدگان عزیــز میتوانند بــدون جار و 
جنجال رسانه ای که اغلب جنبه تبلیغاتی 
و زمینه ســازی انتخابــات بعدی را در پی 
دارد با روند قانونگذاری مشــکالت مردم را 

تدبیر کنند.

در هر حال، با توجه به اینکه در حال حاضر 
موضوع ارسال پیامکهای تبلیغاتی با شمارههای 
شخصی داغ شده و از طرفی در صورتی که هر 
تخلفی با ســیمکارتی انجام شود، این مالک 
ســیمکارت اســت که باید پاســخگو باشد و 
مسئولیت هرگونه سوءاستفاده از تجهیزات و 
امتیازات مخابراتی واگذارشده خارج از ضوابط 
قانونی، با مالک قانونی آنهاســت، الزم اســت 
کاربران از سیمکارتهایی که به نامشان است، 

مطلع باشند.
طرح ساماندهی سیمکارتها برای جلوگیری 
از سوءاســتفاده احتمالی، با راهاندازی سامانه 
اســتعالم تعداد خطوط مشترکین همراه شد. 
بدین ترتیب کاربران با مراجعه به این سامانه 

میتوانند از تعداد خطوطی که به نام آنهاست، 
آگاه شده و نسبت به غیرفعال کردن خطوطی 

که از آنها استفاده نمیکنند، اقدام کنند.
تعــداد خطوط  بین  مغایــرت احتمالــی 
اعالمــی با تعــداد مورد انتظار شــما، ممکن 
است به دو دلیل باشــد؛ درصورتی که تعداد 
سیمکارتهای اعالمشــده، کمتر از انتظار شما 
باشد، بدین معناست که برخی از سیمکارتهای 
در اختیارتان بهنام شــما ثبت نشــده است و 
یا اطالعــات هویتی برای برخــی از خطوط 
در اختیارتــان فاقد کد ملــی بوده یا کد ملی 
ثبتشــده، صحیح نیســت که در آن صورت 
احتمال قطــع این خطوط توســط اپراتورها 

وجود دارد.

همچنین درصورتی که تعداد سیمکارتهای 
اعالمشده، بیشــتر از انتظار شما باشد، بدین 
معناســت که تمام یا برخی از خطوط خود را 
بدون رعایت ضوابط و مقــررات تغییر نام، به 
دیگران واگذار کردهاید و یا تعدادی سیمکارت 
بهنام شــما و البته بدون اطالع شما در بانک 

اطالعاتی اپراتورها ثبت شده است.
اما تمامی مشترکان میتوانند با مراجعه به 
پورتال ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات 
رادیویــی در بخش خدمــات الکترونیکی و یا 
  mobilecount.cra.irنشانی اینترنتی
از تعداد سیمکارتهایی که با کد ملی آنان ثبت 
شده است، مطلع شــوند. همچنین، با ارسال 
کد ملــی مالک خط به یکی از شــمارههای 
3۰۰۰15۰ و 3۰۰۰5۰49۰1 از طریــق یکــی 
از خطــوط تحت مالکیت، میتوان نســبت به 
اســتعالم تعداد خطوط ثبتشــده به نام خود 

اقدام کرد.
مشــترکان تلفن همراه، درصورت مشاهده 

هرگونه مغایرت در تعداد خطوط ثبتشــده به 
نام خودشان میتوانند برای جلوگیری هر نوع 
سوءاستفاده احتمالی، شخصا به دفاتر خدمات 
مشــترکین اپراتورها مراجعه کننــد و با ارائه 
کارت ملــی از تمامی خطــوط بهنام خود که 
ممکن اســت بدون اطالع مشترک به نام وی 
ثبت شده باشد، آگاه شده و برای قطع هر یک 

از سیمکارتها اقدام کنند.
بنابراین درصورتی که خطوط ســیمکارت 
خــود را بــدون رعایــت مقــررات تغییر نام 
به دیگــران واگــذار کردهاید و یــا تعدادی 
سیمکارت بدون اطالع شما در بانک اطالعاتی 
اپراتورها ثبت شده است، برای قطع هر یک از 
ســیمکارتها، اقدام کنید زیرا مسوولیت ناشی 
از سوءاستفاده از هر خطی که به نام مشترک 

باشد، با مالک قانونی آن است.

کسی که داد میزند لزوما دلسوز نیست  شاید در پس این فریادها چوپان دروغگویی آرامیده است

است.  شده  ثبت  آنها  ملی  کد  با  سیمکارتهایی  اطالعشان  بدون  میکنند  ادعا  کاربران  از  برخی  ایسنا،  گزارش  به 
حائز  کرد،  ثبت  را  سیمکارتی  او،  ملی  کد  از  استفاده  با  و  کاربر  یک  اطالع  بدون  میتوان  چطور  اینکه  طرفی  از 
باشد. داده  رخ  ارتباطی  خدمات  دفاتر  از  برخی  در  تخلفاتی  است  ممکن  که  میدهد  نشان  و  است  اهمیت 

 چرا داد میزنید؟؟؟

از سیمکارتی که بدون اطالع شما ثبت شده خبر دارید؟!
گفته های ناگفته 
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بر بزرگان حسرتی نیست که این همه ذره ای از آنها نمی کاهد اّما 
برچنین کوچک هایی باید افسوس خورد که حقارت خویش را بر 

بازار جار می زنند، 

برخی از صبح تا شــب در این فکرند که چگونه نامشان را بر سر 
زبان ها بیندازند و چگونــه در حافّظۀ افراد جای بگیرند،عکس 
های قد و نیم قد خود را با التماس به مطبوعات می ســپارند تا 
شــاید این تصاویر نیم رخ و سه رخ با چشمانی خمار و اندوهبار 

بتواند کاری از پیش ببرد، 
خودشان با خودشان مصاحبه می کنند و با واسطه قرار دادن این 

و آن در چند ورق پاره جایی اظهار وجود کنند.
از شــرکت در هیچ مجمع ادبی و بی ادبی ) حتی شب شعر ادارۀ 

دفع آفات روستای فالن( فروگذار نمی کنند.
برای چاپ شعرشــان در بولتن داخلی شرکت روغن نباتی،مدح 
برادرزادۀ خانم معاون دوم آقای رئیــس را می گویند اّما نتیجه 

چیست؟
 در حافظه هیچ یک از جواناِن با خبر از زیر و باالی ادبیات امروز 
بیتی از آنها نمی بینی اما نام هنرمندان راســتین که با کمترین 
لغات بیشــترین معنی را الغا می کنند با هنر مراعات نظیر است، 
ممکن نیست اهل هنر باشــد و با آثار آنها زندگی نکرده باشد، 
حتی در دورافتاده ترین ده کوره ها که من و شــما اسمش را هم 

نشنیده ایم.

چه بازی شگفتی است! 
آنها که در جســتجوی نام له له می زننــد، حتی در هوایش  نیز 
جایی پیدا نمی کنند، اما آنان که هرگز به نام دل نبسته اند و هنر 
را وسیله دریوزگی نکرده اند در متن زمان به بزرگی و نیکی یاد 
می شوند و چه می توان کرد در قبال این کوچک ها و کوچکی ها 
جز آنکه لب فروبندیم و بگذاریم خداوند حکیم خود سخن گوید.

123.بــد تریــن لحظات انســان به 
یــادآوری خاطرات خوش گذشــته می 

باشد.

اخالق پسندیده

124.انسان باید پنج خصلت پسندیده 
را داشــته باشــد: 1- غم روزی نخورد 
2- چــون مریض شــود از عذاب ننالد و 
گله نکند. 3- اگر طعامی داشته باشد با 
دیگری بخورد. 4- اگر با کسی نزاع کرد 
در دل کینه نکند و زود آشــتی کند. 5- 
از اندک گناهی بترسند و با رقت باشند 
و با کوچکترین خوبی راضی و خشــنود 

شوند.
125.بدانیــم و آگاه باشــیم فرزندان 
آینده همان راهی را می روند که والدین 

آنها انتخاب کرده اند. 
126.هر کس مطابــق لیاقت و ارزش 

اجتماعیش از زندگی برخوردار است.
127.دریغا که زبان و دل همیشــه با 
هم نیســتند، گاهــی دل از بی پروائی و 
تند روی زبان خونابه میریزد و گاهی دل 
از مهر و محّبت میجوشــد، زبان همچو 

سنگ بسته از جا نمی جنبد.
128.تنها ســالحی را که دشمن نمی 
تواند بر آن غلبه کند و پیروز شود محّبت 

است.
129.شــادی حقیقی نصیب کســانی 

است که قلبی ماالمال از محّبت دارند.
130.وســیلۀ جلب محّبــت دیگران: 
الف( صمیمانه نســبت به غیر عالقمند 
باشــید ب( تبسمی بر لب داشته باشید. 
ج( یاد بیاورید که نــام هر کس برای او 
شیرین ترین و مهمترین قاموس هاست. 
131.د(گــوش دادن به حرف دیگری 
تا دیگری به شــوق بیاید. ه( با مخاطب 
از آنچه دوســت دارد صحبــت کنید.و( 
صادقانه اهمیت او را برایش جلوه کنید.

132.هر انسانی اشتباه دارد، انسانی را 
نمی توان پیدا کرد که کامل باشــد )گل 

بی عیب خداست(.
انسانیت مرده  133.روزگاریســت که 
اســت، اگر به کســی اعتماد کنی قافیه 
را باختــه ای، در ایــن روزگار آدمهایی 
وجود دارنــد که اگر به آنهــا نان دهی 
طمع به جــان و مالت هم خواهند کرد.

این خائنین باعث می شــوند که انسانها 
نسبت به همدیگر بدبین شوند و آن هم 
که مستحق کمک است درمانده بماند و 

باید گفت )اعوذاباهلل من شر الخائنین(

آنکه زبون است، بی شک نمی تواند شهامت دیگری را تحمل کند.

 آنکه سراپا نادانی است، هیچ اندیشمند و متفکری را بر نمی تابد.
 آنکه بویی از درد نبرده است، به دردمندی دیگران می خندد.

 آنکه حقارتش هر روز رنگ زمان و زمانه ای را می گیرد، چشــم 
دیدن انسان های یکرو و یکرنگ را ندارد.

آنکه خوانده هایش بر بی ســوادی اش افزوده اند، کینه وســعت 
معلومات و آگاهی دیگری را بر دل می گیرد.

آنکه آلودگی سراپایش را در برگرفته، از زاللی دیگران بیزار است.
آنکه در هیچ دلی جایی ندارد، تشــنه خون کســانی است که به 

سادگی در دلهای پاک و بی آالیش خانه می کنند.
آنکه در عالم هنر از زمره ورشکستگان به تقصیر است، ذوق هنری 

دیگری را انکار می کند و
آنکه پس از ســالها رنج بیهوده از صفر فراتر نرفته اســت توفیق 

دیگری را چون خاری درشناک در چشمی حس می کند

شهامت در کالم
نویسنده:  معصومه معینی

دارد شــگفتی  بــازی  چه  حقیقیــت   

گفته های ناگفته 

بزرگترین جرم بزرگان، بزرگی آنهاست، چرا که بزرگان در هر حال 
انگشت شمارند و کوچک ها بی شمار و این خیلی بی شمار کوچک 

ها هرگز تاب دیدن بزرگان و بزرگی ها را ندارند.
دردناک است ولی واقعیتی اســت که باید آن را پذیرفت، عظمت 
ها همواره آماج بغض حقارت ها بوده اند و هستند، چرا که عظمت 
حتی اگر هیچ کالمی به زبان نیاورد به خودی خود مایۀ رســوایی 

حقارت اس.
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ارزش ها

134.وقتی کسی تو را می ترساند 
ناراحت نشو، چون این قانون طبیعت 
اســت درختی که میوۀ شــیرین تر 

دارد بیشتر سنگ می خورد.
135.کســی که صداقت داشــته 
باشــد  و مخالف خشــونت باشــد 

همیشه پیروز خواهد بود.
136.گاهی باید ارزش ها را مقّدس 
دانســت، اگر چه نتوانیــم کارهای 

مثبت انجام دهیم.
137.مــا یا باید با آه و ناله بمیریم 
یــا اینکه راهی بــرای خوب زندگی 

کردن پیدا کنیم.
بزرگترین  بخشــش  138.طلــب 

شجاعت است.
139.آنقدر از دشمنت فاصله بگیر 
تا خســته شــود و بداند که تو نمی 
خواهی با او جنــگ کنی و کینه از 
بین می رود و دوستی جا می گیرد.

140.ارزش هرکس بستگی به آن 
دارد که با زیر دســتان خود چطور 

برخورد می کند.

استقامت

141.آنکه از دست روزگار به خشم 
می آیــد هر آنچه آموختــه بیهوده 
است، روزگار معلّم است و او شاگرد.

142.آنان که صبر از دســت داده 
اند یکسره می گویند: یا بکش یا دانه 

ده یا از قفس آزاد کن.
143.آنان که استقامت دارند روی 

شکست و سختی را نمی بینند.
144.از دو صفت باید دوری کرد؛ 
بــی حوصلگی و تنبلی. زیــرا با بی 
حوصلگی بر هیچ حقــی صبر نمی 
توان کرد و اگر تنبل باشــی بر ادای 

هیچ حقی قادر نخواهی بود.
145.از مــرد آزاده اســتقامت و 
پایــداری انتظار می رود نه اطاعت 
کورکورانه، او همیشه استوار است؛ 
اما مرد محتاط همیشــه جوشان و 

خروشان است.
146.مرد بایــد طناب زندگیش 
را با اســتقامت در دســت بگیرد، 
اگر این طناب را محکم بگیری بر 
زمینت می زند و اگر طناب را شل 
کنی دیگر نمی توانی آن را مهار کنی.

نگرشی فقهی بر بازتاب شروط غیر قابل اجرا در اراده مدنی اشخاص

طرح بحث

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی تویسرکان
نویسنده: دکتر حسن رضا خلجی

شــکي نیســت که هرگاه  در ضمن عقدي الزم، شــرط 
صحیحي مورد توافق متعاقدین واقع شــود، آن شــرط الزم 
الوفاء خواهــد بود همچنانکه اختالفي در این نظریه مالحظه 
نمي شود که اگر شــرط ضمن عقدي فاسد باشد وفاء به آن 

الزم نمي باشد. 
اینکه شرط فاسد چیست؟ سؤالي است که پاسخ آن راباید 
از محتواي کتب فقهي در موارد متعددي  که به مباحث فقه 
مدني پرداخته اند، جستجو نمود. اما خالي از فایده نیست که 
بدانیم براي شــرط فاسد، چهار مورد را به عنوان قدر متیقن 

مي توان مالحظه نمود. 

1 شرطي که مخالف کتاب خدا و یا سنت معصوم )ع( باشد. 
مثل اینکه در ضمن معامله اي شرط شود که یکي از طرفین 

یا هر دوي آنها شراب بنوشند. 
2  شرطي که با مقتضاي عقد تنافي داشته باشد مثل اینکه 
در ضمن عقد بیع منزل، شرط شود که خریدار حق استفاده 

از منزلي را که خریداری نموده،  نداشته باشد. 
3  شرطي که مفادش مجهول و نامشخص باشد مثل اینکه 
ضمن عقدي شــرط شود که یکي از متعاملین کاري را انجام 

دهد ولي آن کار مشخص نشود.
4  شــرطي که مشــروط علیه قدرت و تــوان انجام آن را 
نداشــته باشد مثل اینکه در ضمن عقدي شرط شود که یکي 

از طرفین با پاي پیاده در مدت یک روز دور دنیا را بگردد.

همانگونه که اشــاره شد، وفاء به شــرط فاسد الزم نیست 
و اگر آن شــرط خالف کتاب یا سنت باشد عمل بدان حرام 
شــرعي نیز خواهد بود اما سؤال قابل طرح این است  که در 
صورت فساد شرط وفاء نمودن به اصل عقد چه حکمي دارد؟ 
آیا عقد  هم همانند خود شــرط، فاسد مي باشد یا خیر؟ در 
پاسخ به این سؤال دو نظریه عمده ارائه شده است که یکي آن 
است که فساد شرط به هر صورتي که اتفاق بیفتد باعث فساد 
عقد خواهد شد که برخي بزرگان چنین نظریه اي را انتخاب 

نموده اند. ) شهید ثاني 1386 ه.ق، ج3،  505(.
نظریه گروه دیگري از فقهاء آن است که فساد شرط باعث 
فساد عقد نخواهد شد. )شــیخ طوسي 1407ه.ق ج149،2، 

چکیده

از مباحثي که در بارۀ شروط ضمن عقد مطرح شده 
،آن اســت که اگر به هر دلیلي شرط ضمن عقد باطل 
باشــد، آیا این بطالن شرط در حکم صحت عقد تأثیر 
گذار اســت یا خیــر؟از آنجا کــه متعاقدین ، خصوصا 
مشروط له، در هنگام عقد، آن شرط را هم قصد نموده 
اســت و اگر بخواهیم حکم کنیم که شرط باطل و عقد 
صحیح اســت ، الزمه اش آن است که چیزي برخالف 
ارادۀ متعاقدین محقق گردد، در حالي که اراده و قصد 
متعاقدین، رکن رکین عقد مي باشد.دراینجا عده اي از 
فقهــاء با لحاظ همین دلیل و برخي ادلۀ دیگر حکم به 
بطالن عقد نموده اند و عده اي هم اصل عقد را صحیح 
دانسته اما به منظور جبران خسارت مشروُط له براي او 

حق خیار قائل شده اند.
مــادر گرد آوری این پژوهــش از روش کتابخانه ای 
استفاده نموده وضمن بررســی هردو نظریه و ادله ی 
ارائه شــده برای اثبات هریــک از آنها، با تحلیل متون 
فقهی و نوشــته های حقوقی ،به این نتیجه رسیده ایم 
کــه در مواردي که دلیل شــرعي معتبري براي حکم 
به بطالن عقد بخاطر فســاد شرط در بین نباشد و نیز 
متعاقدین شرط مزبور را به عنوان رکن  ویا قید تخلف 
ناپذیر عقد  لحاظ ننموده باشــندحکم به بطالن شرط 
فاســد و صحت اصل عقد قوي به نظر مي رســدو این 
حکم ســبب نمي گردد که چیزي بــر خالف مقصود 
متعاقدین محقق شود، آري بخشي از مقصود مشروُط 
له برآورده نمي شود که آن هم با حق خیار قابل جبران 

است.
وا  ژگان کلیدي

شرط فاسد، عقد ، قیود ، قصد متعاقدین

حلي)ابــن ســعید( ، 1408ه.ق، 251(. البته نظریات 
دیگــري هم در این باره ارائه شــده که فعال به منظور 
خــودداري از اطالــه ی کالم  ازبحــث پیرامون آنها 
معذوریــم از قبیــل نظریات تفصیلي کــه در این باره 
ارائه شــده است چنانکه گفته شــده: اگر فساد شرط 
از ناحیه ی غیر عقالئي بودن آن باشــد، باعث فســاد 
عقد مي گردد و در غیر این صورت عقد صحیح اســت 
) بجنــوردي 1419ه.ق،ج4، 183( و یا اگر شــرط به 
دلیل مخالفت با کتاب و سنت فاسد باشد باعث بطالن 
عقد مي گردد و گرنه باعث فســاد عقــد نخواهد بود. 
همچنانکه عده اي نیز توقف نموده و نظریه اي انتخاب 

ننموده اند.
 )بحراني، 1411ه.ق،ج 23، 185( در اینجا شایسته 
است اشــاره کنیم که مواردي از محل بحث خارج مي 

باشنداز جمله: 

الف- هرگاه از ناحیه ی شــریعت مقدس دلیلي بر 
بطالن عقد بواسطه ی شرط فاسد اقامه گردد ، چنانکه 
در فروش چوب یا هر جنس دیگري  اگر شــرط شود 
کــه از آن بت یا صلیب ســاخته شــود و یا در فروش 
انگور شرط گردد که براي ساخت شراب  مورد استفاده 
قرار گیرد ، که در اینگونه موارد به علت اهتمام شــارع 
مقدس به مبارزه ی جدی با   اینگونه شــروط فاسد ، 
اصل معامله را هم باطل اعالم مي فرماید .بدیهي است 
هیچیک از فقهاء در بطــالن اینگونه عقود تردیدي به 
خــود راه نمي دهند  و لــذا از محل بحث ما نیز خارج 

مي باشند.   

ب- هرگاه فســاد شــرط در نتیجه ی جهل نسبت 
بدان شرط باشــد به گونه اي که جهل نسبت به شرط 
منتهي به مجهولیت یکي از عوضین شــود، که دراینجا 
به دلیل جهل نسبت به عوضین حکم به بطالن معامله 
مي گردد  و این حکم به بطالن عقد،صرفابه جهت فساد 
شرط به تنهایي نخواهد بود چنانکه بزرگاني بدین نکته 

تصریح فرموده اند. )شیخ انصاري1375ه.ق، 287(. 

گروه فقه و مباني حقوق اسالمي، واحد تویسرکان ،دانشگاه آزاد اسالمي، تویسرکان ، ایران

گفته های ناگفته 

ج-   هــرگاه منظــور از اشــتراط در معامله ، تنها 
الزام بر انجام مورد شــرط باشد و تعلیق معامله بر آن 
شــرط مقصود نباشــد که د راین صورت بدون شک، 
فساد شــرط موجب فســاد عقد نخواهد بود ) نجفي 

1407ه.ق،ج،23 216(. 

پس از  ذکــر این مقدمه مي گوییم : اگر در صورت 
بطالن شرط  ، حکم به بطالن عقد گردد، در ارتباط با 
مقصود متعاقدین مشــکلي پیش نمي آید اما اگر حکم 
به بطالن شــرط و صحت عقد گردد این سؤال مطرح 
مي شــود که متعاقدین قصــد موردمعامله را همراه با 
شرط مورد نظر نموده بودند، پس چگونه ممکن است 
که حکم به تحقق چیزي برخالف مقصودشان ) معامله 

بدون شرط( شود؟ 
که اینک به بررسي این دونظریه خواهیم 

پرداخت. 
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147.اگر بر خودمان مســلّط باشیم 
بی شــک فرمانروای سرنوشت خود و 

دیگران خواهیم بود.
در  جوانــی  دوره  در  148.انســان 
مســائل صبــر و حوصلــه و قــدرت 
رسیدگی و قضاوت کامل را ندارد، بد 
و خوب و زشــت و زیبــا را به صورتی 
که قضا و قدر به خاطرش نقش بسته 
بــی چون و چرا می پذیــرد و یکی را 
نســنجیده معبود خود قرار می دهد و 
با دیگری نشناخته دشمن خونین می 

شود.
در  جوانــی  دوره  در  148.انســان 
مســائل صبــر و حوصلــه و قــدرت 
رسیدگی و قضاوت کامل را ندارد، بد 
و خوب و زشــت و زیبــا را به صورتی 
که قضا و قدر به خاطرش نقش بسته 
بــی چون و چرا می پذیــرد و یکی را 
نســنجیده معبود خود قرار می دهد و 
با دیگری نشناخته دشمن خونین می 

شود.
149.انسان باید مثل کوه در ساحل 
دریا اســتوار و محکم باشــد، به موج 
آب و مشکالت بگوید: تو هیچی، برو؛ 
و بــه مصیبت ها و طوفــان ها بگوید: 
دور شــوید من یک آفرینندۀ احسن 

الخالقینم.
150.افتخــار را با تواضع و فقر را با 

صبر باید تحّمل کرد.
151.با صبر و شکیبایی عیب هایی 
را کــه نمی توانیم از خــود یا دیگران 

تغییر دهیم تحّمل باید کرد.
152.برای انسان نعمتی بهتر از این 
نیست که به مقّدرات خود سر تسلیم 
فرود آورد و مّزه عظمت آن را بچشد.

153.بردباری مثل جریان برق است 
برای روشــن کردن المــپ، بردباران 

همیشه روشنند.
154.در مورد زیر دســتان همیشه 
باید صبر به خرج داد، زیرا آنان همان 

زمان گذشته خودمان هستند.
155.بهترین دســتور زندگی اعتماد 
به نفس اســت برای انسان زیرا در این 
صورت انســان به مقــام و منزلت می 

رسد.
156.بهترین چــارۀ غضب به تأخیر 
انداختن آن اســت و بهتر است قبل از 
وقــوع حادثه بیمناک باشــیم و بعد از 
وقوع حادثه آسوده دل، نه اینکه پیش 
از حادثه آسوده دل باشیم و پس از آن 

بیمناک.

2-1- عدم دلیل براي حکم به بطالن عقد:
مي دانیم که معامالت رایج در بین مردم، امور امضائي 
هســتند یعني در جایي که شــارع مقدس با نوعي از 
آن مانند معامله ی ربوي مخالفت داشــته از آنها نهي 
فرموده اســت و لذا عدم منع شارع مقدس از بسیاري 
معامــالت که در میان مردم رایــج بوده دلیل بر امضاء 
آنها و حکم به صحتشــان مي باشد. پس اگر در مورد 
معامله اي که بین مردم رواج دارد نهي و منع معتبري 
از جانب شارع به ما نرسد این عدم منع ، خود دلیل بر 
آن است که شــارع مقدس آن معامله را امضاء فرموده 

است.
درباره ی عقد متضمن شــرط فاسد نیز دلیل معتبري 
براي حکم به بطالن اصل عقد به ما نرســیده است و از 
عدم دلیل بر بطــالن عقد با وجود دلیل براي حکم به 
بطالن شرط ، استنباط مي شود که اصل عقد نزد شارع 
معتبر و محکوم به صحت است البته همانگونه که اشاره 
شد، روایاتي در زمینه ی حکم به بطالن اصل عقد نیز 
مشــاهده مي شوند که چنانکه در آینده خواهیم گفت  
این گروه از روایات ضعیف بوده وقدرت مقابله با روایات 
معتبــري را که بر صحت عقد در اینگونه موارد ،داللت 

مي کنند، ندارند . 
2-2- اطالق و عموم ادله:

بعد از آنکه نظریه ی امضایي بودن عقود و معامالت را 
پذیرفتیم ، اینک مــي گوییم : یکي از ادله اي که مي 
تواند براي حکم به صحت عقد متضمن شــرط فاســد  
ارائه گــردد، عمومیت ادله اي مثــل  اوفوا بالعقود و 
اطالق برخي دیگر از قبیل  احل اهلل البیع  مي باشــد 
چنانکه برخي بزرگان نیز براي حکم به صحت عقد در 

آنجا که دربرگیرنده ی شــرط فاسدي باشد به این ادله 
تصریح فرموده اند. 

) نجفي 1407ه.ق، ج 23، 22 وشیخ انصاري 1375ه.ق، 
.)288

2-3-اخبار خاص از معصومین علیهم السالم  :
چنانکه اشــاره شــد براي حکم به صحت عقد با وجود 
بطالن شــرط، روایات معتبري از قــول ائمۀ معصومین 
علیهم السالم به ما رسیده  است که د رکتب روایي معتبر 
نقل شــده اند و عالقمندان مي توانند مراجعه فرمایند. 
) شــیخ حرعاملي ،1391ه.ق ج 16، 40 وشــیخ صدوق 

1404ه.ق، ج،3 425(.
 در اینجا به یکي از روایات منقول در این زمینه اشاره مي 
کنیم:روایت صحیح از محمد ابن قیس وارد شــده است 

که از قول امام محمد باقر)ع( 
حکم به صحت عقد و بطالن شــرط موجود در ضمن آن 
عقد شــده که مضمون آن چنین است:  محمد ابن قیس 
هاللي به امام محمد باقــر )ع( عرض مي کند: مردي با 
زني ازدواج نموده و با آن زن شــرط نموده است که اگر 

این مــرد با زن دیگري ازدواج کرد یا همســرش را ترک 
نمود و یا کنیزي  اختیار نمود آن زن مطلقه باشــد. امام 
)ع( فرمود: شــرط خداوند متعال مقدم بر شرط شما مي 
باشــد پس ) چون این شــرط برخالف شرع مقدس مي 
باشــد( اختیار همچنان با مرد است ) شرط فاسد است( و 
اگر مرد دوســت داشته باشد به آنچه شرط شده وفاء مي 
کنــد و اگر بخواهد  میتواند آن زن را نگه دارد ) به عنوان 
همســرش و عقد باطل نمي باشــد( و با زن دیگري هم ) 
برخالف شرط فاسدي که شده بود( ازدواج نماید.« )شیخ 

حر عاملي، همان ، ج 15، 46(.
در روایت فوق چنانکه مالحظه مي شــود امام معصوم)ع( 
ضمن حکم به عدم صحت شــرط مخالف با کتاب خدا و 
ســنت پیامبر )ص(   و عدم لزوم وفاء به چنین شرطي در 
مــورد اصل عقد ازدواج فرموده که اگــر مرد بخواهد مي 
تواند آن زن را به عنوان همسرش نگه داشته و به آن شرط 
باطل عمل نکند و یا مطابق آنچه شــرط شده عمل نماید 
و کالم امام)ع(  ظهور در صحت عقد ازدواج دارد زیرا اگر 
اصل عقد باطل مي بود،  حضرت آن را بیان مي فرمودند.

هم چنان که اشاره شد گروهي از فقهاء شرط فاسد را باعث بطالن عقد دانسته و براي این نظریه ی خود ادله اي اقامه نموده اند که بدان ها اشاره مي کنیم

    نظریه فساد عقد به سبب فساد شرط

نظریه ی صحت عقد با وجود شرط فاسد

1-1- یکي از ارکان معامله، رضایت تعاملي در متعاملین 
این  باشند،  شرطي  متضمن  که  معامالتي  در  و  است 
رضایت به مجموع معامله و شرط تعلق مي گیرد پس 
دیگري  دلیل  هر  یا  و  فسادش  بخاطر  شرطي   هرگاه 
مفقود باشد، این رضایت تعاملي نیز مفقود مي گردد، 
زیرا معامله ی فاقد شرط ، مورد تراضي نبوده و لذا اصل 

معامله باطل است. )شهید ثاني ،1386ه.ق، ج3، 505 ( 
1-2- چنانکه مي دانیم، عقد بدون قصد تحقق نمي یابد 
و در عقد مقرون به شرط، قصد متعاقدین به مجموع عقد 
و شرط تعلق مي گیرد و عقد به تنهایي مقصود مشروط 
له نمي باشد پس در صورت فساد شرط باید حکم به عدم 
تحقق عقد نمود زیرا قصدي به آن تعلق نگرفته است تا 
بخواهد وجود پیدا کند، لذا با فساد و بطالن  شرط اصل 

عقد نیز باطل مي باشد. )طباطبائي1404ه.ق، ج1، 537 
متضمن  عقد  بطالن  به  درحکم  که  مطالبي  از   -3-1
این  گردد  اقامه  دلیل  عنوان  به  تواند  مي  فاسد  شرط 
است که درهر معامله اي که متضمن شرط فاسدي باشد 
ثمن و بهاي آن منحل مي شود و همین انحالل با تقسیط 
ثمن مالزم مي گردد که در  صورت فساد شرط و عدم 
لزوم وفاي به آن، مقدار حصه اي از ثمن که درمقابل 
و جهالت  بوده  مجهول  گردیده  پرداخت  کاال  و  مثمن 
ا زصحت معامله می  ، مانع  از عوضین  نسبت به یکي 
شود زیرا در صورت قبول نظریه ی تقسیط ثمن و اینکه 
در برابر شرط، قسط و بهره اي از ثمن پرداخت مي شود، 

در جایي که شرط باطل است،
علم به عوضین مفقود مي باشد و لذا اصل معامله محکوم 

به بطالن مي گردد.
1-4-  روایات:  براي حکم به بطالن عقد متضمن شرط 
فاسد برخي روایات مي توانند مورد استناد واقع شوند که 
ذیاًل به یکي از آنها که از نظر داللت بر بطالن از بقیه روشن 
تر مي باشد، اشاره مي کنیم. از ابن فضال نقل شده که او 
ا زمروان ابن مسلم و او از برخي شیعیان روایت مي کند 
که به امام جعفر صادق )ع(عرض شد: نظرتان درباره مردي 
که کار همسرش را ) از نظر اختیار زندگي و طالق و ... ( به 

خودش واگذار نموده چیست؟ 
به کسي سپرده که  را  برخي کارها   : فرمود  حضرت )ع( 
شایستگي آن را ندارد و با سنت ) پیامبر )ص((   مخالفت 
نموده و این نکاح جایز نیست. )شیخ حر عاملي،  1391ه.ق، 

ج 12 ، 409(.

در این روایت حضرت )ع( به  صراحت عقد ازدواجي را که در بردارنده ی شــرط فاسدي باشد غیر جایز و غیر معتبر اعالم فرموده و 
لذا حکم به بطالن چنین عقدي مي گردد.الزم به ذکر اســت که این نظریه از جهاتي مي تواند مورد نقد قرار گیرد که انشاءاهلل پس از 

طرح نظریه ی مقابل به ارزیابي و اظهار نظر پیرامون آن خواهیم پرداخت.

در مقابل نظریه ی بطالن عقد متضمن شرط فاسد، عده اي از فقهاء قائل به صحت چنین عقدی شده اند و برخي از آنها نیز براي این نظریه ی 
خود ادله اي ارائه فرموده اند که به برخي از آنها اشاره مي کنیم

گفته های ناگفته 
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157.تواضع دلیل بر ضعف نیست 
بلکه از بزرگ منشی فرد سرچشمه 
می گیرد و صفت کســانی است که 
به کمال رسیده اند و کمبود و عقده 

ندارند.
158.انســان می توانــد از موانع 
عبــور کند هرچنــد آن موانع بلند 
باشد، اگر انسان اراده کند می تواند 
موانــع را دور بزند یا بــا افکار خود 
پرواز کند و چاره ای جهت رهایی از 

یک مانع پیدا نماید.
بلوط، آزادی  از  159.استقامت را 
را از ســرو و انعطــاف را از بید باید 

آموخت.
160.دیــروز رفته، فــردا نیامده، 
فریــاد ضعیف اســت؛ آرام باش تا 

پیروز شوی.
161.زندگــی همانند چرخ فلکی 
اســت که گاهی عده ای را باال می 
برد و عده ای را پایین قرار می دهد، 
ولی مردم غافلنــد ازاینکه این دنیا 
چرخش دائمی است و هیچ گاه باال 
و پاییــن ماندنش بــرای هیچ کس 

دائمی نخواهد ماند.

اصول زندگی

162.حســرت بزرگ انسان ها در 
آخریــن لحظات زندگــی:1. کاش 
و جرأت ایــن را داشــتم آنطوری 
کــه میخواهم زندگی کنــم نه آن 
طوری کــه دیگران از مــن انتظار 
دارند.2.کاش تمــام وقتم را به کار 
کردن نمی گذارندم 3. کاش جرأت 
داشتم تمام احساساتم را بازگو کنم. 
از  بهتر است  163.ایستاده مردن 

اینکه زانو زده زیستن است.
آب  خروشــان سطح  164.امواج 
هرگز سکون و آرامش اعماق آنرا بر 

هم نمی زند )اجتماعی(
همانند  تنهــا،  ها  165.چاپلوس 
دوست هستند همانطوری که گرگ 

ها شبیه سگ ها هستند.
166.در وجــود هر یک از ما یک 
دارد  بنام خودخواهی وجود  خائنی 
که فقط در برابر تملق و چاپلوســی 

نرم می شود.
167.گاهی باید به کسانی که غیر 

از خدا پناهی ندارند پناه داد.

نظریه ی مرحوم شیخ انصاري

نظریه های صحت عقد

مرحوم شیخ انصاري در رابطه با اشکال فوق که بیانگر 
این نکته مي باشــد که چون عقد بدون شرط ، مقصود 
مشــروط  له نبوده پس باید حکم به عدم انعقاد چنین 
عقدي شــود دو پاســخ ارائه فرموده اند که یکي از آنها 
پاسخ به صورت نقض مي باشد و دیگري به صورت حل 
مسأله هســت که ذیاًل به ترتیب آنها را ذکر مي کنیم، 

ایشان در این باره مي فرمایند:
 ) شیخ انصاري،1375ه.ق، 288(.

» ما این نکته را قبول نداریم که ارتباط شرط با 
عقد به گونه اي است که انتفاء شرط سبب انتفاء 
عقد مي گردد، چنانکه در شــروط فاسدي که در 
ضمن عقد ازدواج صــورت مي پذیرد هیچ یک از 
فقهاء با صحت اصل عقد ازدواج مخالفت ننموده 
اند و همینطور اگر در شروط صحیحي که در ضمن 
از انجام آنها تخلف  عقود مي شود مشروط علیه 
کند و یا شــرط صفتي که شده موجود نباشد و یا 
انجام شرط غیر ممکن باشد هیچ یک از این موارد 

موجب بطالن عقد نمي شوند.« 

 ایشــان در ادامه کالم خود پاسخ مسأله را به صورت 
ذیل بیان فرموده اند: 

» قیودي که در مطلوبهاي شرعي و عرفي اعتبار مي 
شــوند بر دو قسمند:  اول: برخي قیود براي مطلوب رکن 
محسوب مي گردند که در اینگونه موارد حکم عرف این 
اســت که در صورت انتفاء قید، شــٌي مقید نیز منتفي 
خواهد بود. مثل اینکه مطلوب شارع مقدس انجام غسل 
زیارت با آب باشــد تا بدیــن ترتیب براي زائر، نظافت و 
پاکي حاصل شود و یا د رخرید و فروش کاالي خریداري 
شده حیوان صاهل ) اســب( باشد که در اینگونه موارد 
اگــر فرضاً در صورت اول آب مفقود باشــد،  تیمم نمي 
تواند جاي غســل را بگیــرد همچنانکه در صورت دوم،  
حیوان ناهق ) االغ( از جانشیني حیوان صاهل به منظور 
تصحیح معامله ناتوان اســت و لــذا عرف حکم مي کند 
کــه با فقدان اینگونه قیود، مطلوب مقید نیز منتفي مي 

باشد. 
دوم: برخي از قیود براي مطلوب ، رکن محسوب نمي 
گردند مثل اینکه غسل زیارت با آب فرات مستحب مي 

اگر نظریه ی صحت عقد را در صورتي که متضمن شرط باطلي باشد، بپذیریم این سؤال 
مطرح مي شــود که مشروط له قصد عقد همراه با آن شرط تعیین شده را نموده است و 
عقد بدون شرط، مقصود او نمي باشد پس چگونه حکم به تحقق عقدي که مقصود نبوده 
اســت مي گردد؟  براي حل این معما نظریات مختلفي ارائه شده که به برخي از آنها اشاره 

مي نماییم

باشد و یا مبیع و کاال از صنف 
مرغوب و عالي اش مورد نظر 
و توافق قرار گیرد، که عرف در 
اینگونه موارد حکم به مطلوب 
بــودن فاقد قید نیز مي نماید 
یعني غسل کردن با آبي غیر از آب فرات هم مطلوب است 
همچنانکه کاال اگــر از صنفي غیر از صنف عالي و مرغوب 
باشد نیز مطلوب است.و ظاهراً شروط در عقد از قبیل قید 
به معناي دوم مي باشند یعني از ارکان عقد محسوب نمي 
گردند، لــذا با فقدان آنها ضرري به اصل صحت عقود وارد 
نمي شــود، هرچند حق خیار براي مشروط له ، تحقق مي 

یابد.«
الزم به ذکر است که بزرگاني مثل مرحوم صاحب عروه 
نیز نظریه ی مرحوم شیخ انصاري را پذیرفته و فرموده اند 
هر چیزي که در عقد به عنوان شــرط، مــورد التزام واقع 
شود مقصود باالصاله نمي باشد و قید غیر رکني به حساب 
مــي آید و لذا فقدانش به هیچ وجــه باعث بطالن معامله 

نمي گردد.
 ) طباطبائي یزدي،1410ه.ق،ج،2 138 (.

این بزرگــوار درباره قیودي که در معامله به عنوان رکن 
مالحظه نمي شوند  و نحوه ی تشخیص آنها از مواردي که 

به منزله ی رکن عقد مي باشند چنین مي فرمایند:  
) آخوندخراســاني ،1406ه.ق،251(. » در عقد متضمن 
شــرط،  نوعاً قرینه ی عرفیه حاکم است بر اینکه آنچه در 

اینگونه عقود انشاء مي شود دو چیز است. 
اول: اگر تحقق عقدي که داراي آن قید و شــرط اســت 
ممکن باشــد، خواه این امکان عقلي باشــد و یا شــرعي ، 

چنین عقدي مطلوب مي باشد.

دوم:    اگر تحقق عقدي که داراي قید و شرط مورد نظر 
است، ممکن نباشد، عقد فاقد آن قید و شرط مطلوب است 
و ایــن قرینه ی عرفي دائماً حاکم اســت  به گونه اي که 
اگر کســي فقط عقد داراي شرط را اراده نماید و عقد فاقد 
شرط مقصودش نباشد، چاره اي جز نصب دلیل بر ابراز این 
مطلوب خود ندارد و گرنه مطابق قرینه ی عرفي  حکم مي 
شود که عقد فاقد شرط نیز در طول عقد واجد شرط و در 

درجه ی دوم مطلوب او بوده است.(
در باره ی این فرمایش مرحوم آخوند و میزان مقبولیت 

آن در آینده بحث خواهیم نمود.

نظریه ی مرحوم آخوند خراساني

نظریه ی مرحوم نائیني

مرحوم میــرزاي نائیني در توضیح و تبیین کالم 
مرحوم شــیخ انصاري ، بیاني دارند که مضمون آن 
چنین است: ) نائیني ،1358ه.ق، ج2، 149و 148(.

) عناویني که عقد بر آنها واقع مي شود یا قیودي که 
در عقد به عنوان وصف یا شــرط اعتبار مي گردند 
گاه از صورتهــاي نوعیه براي موضــوع معامله مي 
باشــند و گاه از عوارض خارجي آن محســوب مي 
شــوند  و آنچه که معامله بر آن واقع مي شــود و 
عوض در مقابلش پرداخت مي گردد نوع اول است 
یعني همان صورت جوهري که وجود مبیع و مالیت 
آن وابسته بدان مي باشد زیرا خود ماده ی هیوالیي 
مال محسوب نشده و در ازائش مالي پرداخت نمي 
گردد چنانکه در مقابل عوارض نیز چیزي از قیمت 
قرار نمي گیرد بلکه فایده ی عوارض آن اســت که 
موجب ارزش بیشــتر مال و رغبت زیادتر نسبت به 
معروضش مي گردد. پس معامله بین صورت نوعیه 
یک کاال در مقابل عوض آن واقع مي شــود لذا اگر 
تخلــف در صورت نوعیه صــورت پذیرد مثل اینکه 
مورد انشاء معامله گوســفند باشد ولي بعداً روشن 
شــود که نظر طرف مقابل گاو بوده است اصل عقد 
باطل است و در این حکم هم فرقي نیست بین آنکه 
صورت نوعیه عنوان مبیع قرار گیرد مثل اینکه گفته 
شــود: این گوســفند را به تو به قیمت فالن تومان 
فروختم یا اینکه صورت نوعیه به عنوان وصف قرار 
گیرد مثل اینکه فروشــنده بگوید: این چیزي را که 
گوســفند اســت به قیمت فالن مبلغ فروختم. و یا 
آنکه به عنوان شــرط، مورد انشاء واقع شود چنانکه 
فروشــنده بگوید: این مال را به تو فروختم به شرط 

آنکه گوسفند باشد.
  و امــا عــوارض به دلیل آنکــه چیزي از عوض 
درمقابل آنها قــرار نمي گیرد پــس فقدان عرض 
موجب بطالن معامله نمي شــود و مقصود مرحوم 
شیخ انصاري از اینکه مي فرمایند : شرط مفقود در 
معامله گاه رکن است و گاه غیر رکن همین مطلبي 
است که ما بیان نمودیم و ضابطه ی آن بنا بر نظریه 
ی ما این است که آیا شرط نسبت به متعاوضین از 

قبیل صورت نوعي است
 )که در این صورت تخلف شرط و یا فساد شرط 
موجب بطالن عقد مي گردد( و یا  از اعراض آن به 
حساب مي آید، که در این صورت عقد صحیح مي 

باشد(. 
این نظریه را هم همانند ســایر اقوال در مبحث 

تحلیل نظریات مورد ارزیابي قرار مي دهیم. 

گفته های ناگفته 
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توانی  نمــی  مالت  بــا  168.اگر 
کمک کنی با مهربانی زبانت قلبی 

را تیمار کن.
169.هرگز فرامــوش نکن ضربه 
سخت را از کســی می خوری که 

هرگز فکرش را هم نمی کردی.
همچون  کلمــات  170.برخــی 

سونامی ویران گر هستند.
171.آتش را با آب می توان نابود 

کرد، خاکسترش را هرگز.
172.گاهــی اوقات تزویر آخرین 
ســالح برای خلع ســالح مکاران 

است.
173.آتــش را بــا آتش خاموش 

کردن سهل است.
همســرش  کــه  174.مــردی 
پشــتیبان او باشــد هرگز شکست 

نخواهد خورد.
175.فرق بین خســیس و قانع: 
خســیس آن اســت که دارد ولی 
حتــی به اندازۀ نیاز جســم خود و 
نمی  اســتفاده  اش  زندگی  گذران 
کند و همیشــه خود را گرســنه و 
خانــواده اش را در زجر می گذارد 
و هیــچ لّذتی از زندگــی نمی برد 
و دائمــاً  فکر از دســت دادن مال 
او را اذیــت مــی کند؛ اّمــا قانع و 
آینده نگر آن اســت کــه به اندازۀ 
نیاز خــود و خانــواده اش مصرف 
می کنــد و هیــچ گاه از آرامش و 
آســایش خود و خانواده اش غافل 
نمی شــود و همیشه مواظب است 
که احتیاجاتش به دیگری نیفتد و 
میزان دخــل و خرجش با تراز می 
باشــد ولی آنکه خرجش ار بَرجش 
بیشتر است همیشه نیازمند خواهد 
بــود؛ قناعت پیشــه آینــده نگر و 
ســرافراز است و خســیس گدایی 
است که دائماً خود را رسوا می کند.

176.سّکه شاید هزار چرخ بخورد 
ولی تنهــا دو رو خواهد داشــت، 
انسان هم شــاید هزار بار مصیبت 
بکشــد ولی فقط یک سرنوشــت 

خواهد داشت.
177.همیشــه خوبی کن تا خدا 

هم به تو خوبی کند.
178.حد فاصل لّذت و زاری یک 

اعتماد به نفس است.
179.همیشــه خداونــد موانعی 
برای گناه نکــردن مومنانش ایجاد 

می کند.

3-3- و اما اگر گفته شــود در صورت فساد شرط ضمن عقد، 
از آنجا که درمقابل شرط بخشي از ثمن و قیمت پرداخت مي 
شود و بعد از بطالن و ســقوط شرط، با تقسیط ثمن، عوض 
مبیع و کاال مجهول مي گــردد و لذا حکم به بطالن معامله 

مي شود در پاسخ مي توان گفت:
اوالً :  مبادله ی بین ثمن و خود کاال واقع شــده و چیزي از 
ثمن و قیمت در برابر شرط پرداخت نمي شود، آري این نکته 
قابل انکار نیســت که شرط موجب زیادي مالیت کاال در بیع 
خواهد شــد اما ثمن بین کاال و شــرط تقسیط نمي گردد، 
چنانکه بزرگانــي نیز بدین نکته تصریح فرموده اند. )شــیخ 

 انصاري ، 1375ه.ق، 288 (.
ثانیاً : اگر تقسیط ثمن را هم بپذیریم باعث مجهولیت عوض 
نمــي گردد، زیرا عرف و اهل خبره مقــداري از ثمن را که در 
برابر شــرط واقع مي شود و نیز سهمي از آن را که در مقابل 
اصل کاال پرداخت مــي گردد، تعیین مي نمایند، چنانکه در 
مبحث تبعض صفقه هم راه حل چنین مي باشد و همان راه 
حل در مبحث شــرط فاســد نیز ارائه شده است. ) بجنوردي 
،1419ه.ق، ج 4، 196 (. و لذا اگر کسي بگوید: علم به عوضین 
در هنگام عقد معتبر است و با تقسیط ثمن بین عقد و شرط 
معلوم مي شــود که د رزمان عقد این علم مفقود بوده اســت 
پس معامله باطل مي باشد، در پاسخ مي گوییم: د رمعامالتي 
که ثمن تقســیط مي گردد ) مثل تبعض صفقه در صورتي 
که معامله نسبت به بخشي از معامله باطل شود و نسبت به 
بخش دیگر الزم گردد( مســأله به همین گونه بوده و علم به 
مقدار ثمن معتبر نمي باشــد و بر مبناي همین عدم اعتبار 
علم نســبت به اقساط ، بزرگان در مبحث تبعض صفقه قائل 
به صحت معامله شده اند و حتي به عدم اعتبار علم به مقدار 
قســط در هر معامله اي که تقسیط ثمن در آن صورت مي 

پذیرد تصریح فرموده اند. 
)امام خمیني 1407ه.ق، ج 5، 244(.

 
3-4- و امــا روایاتي که به عنوان دلیلي براي حکم به بطالن 
عقد متضمن شرط فاسد اقامه شده بود درباره آنها باید گفت:

اوالً : غالب این روایات از نظر سلســله سند و یا از نظر داللت 
بر مطلوب ضعیف مي باشــند،  چنانکه روایتي که ذکر گردید 
مرســله بوده  ونیز ابن فضال در سلســله سندش داخل مي 

باشد
 که فقهاء چنین روایاتي را قابل استناد نمي دانند.

ثانیاً : در مقابل اینگونه روایات، احادیث و روایات صحیح و قابل 
اســتنادي در اختیار داریم که داللت بر بطالن شرط فاسد و 
صحت اصل عقد مــي نمایند که به برخي از آنها در بحث از 

نظریه صحت عقد متضمن شرط فاسد اشاره گردید.
بنابر این حکم به بطالن عقد متضمن شــرط فاسد از دلیل و 

پشتوانه مستحکمي برخوردار نمي باشد.

مرحوم آیت اله میرزا حسن بجنوردي نظریه اي 
همانند نظریه ی مرحوم نائیني را در مورد شــرط 
ضمن عقد و اینکه تخلف از شــرط در چه مواردي 
موجب بطالن عقد مي شود بیان فرموده اند و نکته 
اي را که ایشان بر مطالب مرحوم نائیني افزوده اند 
عبــارت از نکته اي به مضمون ذیل مي باشــد:  ) 

بجنوردي 1419ه.ق، ج2، 149 ، 148 (.
)صورت نوعي موصوف و آنچه شرط شده است که 
تخلف از آن موجب بطالن عقد     مي گردد، شامل 
صورت نوعي به لحاظ عــرف مي گردد هرچند به 
حسب دقت عقلي ، صورت نوعي به حساب نیاید. 
مثاًل فرش مشــروط به اینکه بافت کاشان باشد با 
فرش بافت مشــهد از نظر عــرف در مقام معامله 
تفاوت دارند هرچند به حسب حقیقت نوعي عقلي 
یکي مي باشــند و لذا اگر معامله روي فرش واقع 
شود مشــروط بر اینکه بافت کاشــان باشد و بعد 
مشخص شود که فاقد این شرط بوده است معامله 
باطل است، زیرا آنچه که انتقالش انشاء شده وجود 
ندارد و آنچه موجود اســت حقیقت  عرفي دیگري 
اســت که انشــاء انتقال بدان تعلق نگرفته است و 
همین اختالف حقیقت به نظر عرف، از انعقاد عقد 
مانع مي گردد زیرا مالک و معیار در معامالت نظر 
عرف مي باشــد و به تعبیر دیگر هر شــرطي که 
دخالت در صورت نوعي شــيء مورد معامله داشته 
باشد،  اخالل نسبت به آن باعث از بین رفتن صورت 
نوعیه شده که بازگشــت تخلف چنین شرطي به 
تخلف عنوان مورد معامله اســت که مانع از انعقاد 

عقد مي گردد.(

برخالف معامله ی اکراهي،  در هنگام اجراء و انشــاء عقد، 
رضایت تعاملي موجود است و همین رضایت براي حکم 
بــه صحت آن کافي به نظر مي رســد ، گرچه وضعیت 
این رضایت به گونه اي است که اگر طرف مشروط له از 
فساد و بطالن شرط آگاه شود ممکن است به آن معامله 
راضي نشود ولي این عدم رضایت شأني نمي تواند مانع 
از انعقاد معامله گردد وگرنه باید در تمامي معامالتي که 
در نهایــت یکي از طرفین معاملــه ضرر مي بیند و لذا 
چنین عدم رضایتي در آنها نیز مي توان یافت، حکم به 
بطالن معامله گردد که کســي ملتزم به چنین حکمي 
نمي شود زیرا التزام به چنین حکمي مساوي با متالشي 

شدن پیکره ی نظام تعاملي بشر خواهد بود. 

3-2- ایــن نظریه کــه تحقق عقد بــدون وجود قصد 
ممکن نیســت  کالمي صحیح و منطقي مي باشــد اما 
نمي توان از آن نتیجه گرفت که اگر شــرط ضمن عقد، 
فاســد و باطل باشــد قصد تعاملي نیز مفقود مي باشد 
زیرا چنانکه نظریه ی بزرگاني مثل شــیخ انصاري )ره( را 
نقل نمودیم چنین نیست که نقش شرط در ضمن عقد 
از قبیل نقش رکن براي عقد باشــد تا فقدان آن ســبب 
بطالن عقد گردد و عرفاً چنین نیســت که مشروط له 
قصد عقد متضمن شرط را به نحوي بنماید که عقد فاقد 
شرط را نفي کند بلکه قصد او تحقق عقد است به عالوه 
تحقق شــرط، بله اگر در موردي اثبات شود که یکي از 
طرفین عقد قصد شرط را به منزله ی رکن رکیني براي 
عقد نموده اند به گونه اي که با فســاد شرط نیز قصد 
عدم تحقق عقد را مدنظر داشــته انــد در این مورد اگر 
شرط فاسد باشــد حکم به عدم انعقاد عقد مي نماییم 
ولي این از موارد اســتثنایي و خاص است که باعث ارائه 

ی حکم کلي نمي گردد.
و این نکته که گفته شود اگر مشروط له از بطالن شرط 
آگاهي داشــت ممکن بود قصد تحقق عقد رانمي نمود 
، نتیجه اش حکم به  فقدان قصد شأني در عقد متضمن 
شرط فاسد است که آن هم با وجود قصد فعلي ، کارآیي 

و تأثیري براي حکم به فساد عقد از ابتدا ندارد.

چنانکه گفته شــد درباره تأثیر شرط فاسد در عقد دو 
نظریه ی عمده و محوري ارائه شــده است که یکي از 
آنها قائل به بطالن اصل عقد در اثر شرط فاسد است و 
نظریه ی دیگر شرط فاسد را موجب بطالن و فساد عقد 
نمي داند و هر گروهي براي خود ادله اي ارائه نموده که 
اینک به تحلیل مختصري پیرامون نظریات ارائه شــده 

مي پردازیم.

3-1- گفته شــد یکي از ارکان معامله، رضایت تعاملي 
است و چنین رضایتي در معامالت متضمن شرط فاسد 
وجود ندارد.پاســخ این اشکال به صورت مفصل ،اقتضاء 
نــگارش مقاله اي مســتقل را دارد امــا در اینجا بطور 
خالصه عرض مي شــود: د رعقد متضمن شرط فاسد، 

بیان مرحوم بجنوردي

تحلیل نظریات درباره تأثیر شرط فاسد در عقد با لحاظ قصد متعاقدین

 نظریه ای که تحقق عقد بدون وجود قصد ممکن نیســت  کالمي 
صحیح و منطقي مي باشد اما نمي توان از آن نتیجه گرفت که اگر 
شرط ضمن عقد، فاسد و باطل باشد قصد تعاملي نیز مفقود مي باشد

گفته های ناگفته 
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180.انســان نباید فراموش کند 
کــه همه آفریده هــای خدا برای 
اصالح او بــوده تا از این نعمت ها 
اســتفاده کند و یــادش بیفتد که 
نیازش  بدون  که  خداوندی هست 
به انســان خلق می کند و نیازی 
به هیچگونــه عبادتی ندارد، فقط 
می خواهد به آدم بگوید تو انسان 

هستی.
181.گاهی اوقــات، انگیزه یک 
فرد باعث  سعادتمندی در دیگری 

می شود.
182.خوشــبختی همانند پرنده 
ای است که هر چند وقت یک بار 
بر پشت بام خانه ای می نشیند و 
صاحب خانه باید باعث پریدن آن 

پرنده نشود.
است  دفتری  183.دنیا همچون 
کــه یا باید از آن بگــذری یا از تو 

بگذرد.
184.حد فاصــل ذلّت و آزادی، 

یک عّزت نفس است.
185.مبدأ و مقصــد برای همه 
انسان ها یکی است فقط سفِر بین 
این دو تفاوتی چنــد ایجاد کرده 

است.
186.بیچــاره آدمی که فکر می 
کند دنیا از آن اوســت، ولی نمی 
داند دنیا به مثال کوهی می ماند پا 
برجا، که هرکسی می خواهد آن را 
فتح کند غافل از آنکه بعد از صعود 
باید ترکش کند و کوه همچنان پا 

برجا خواهد ماند.
187.اگر نســلی نمــی دانند به 
کجا می روند دلیل آن اســت که 
رویای اجداد خــود را تعقیب می 

کنند.
مــی خواهد  که  188. کســی 
محبــوب قلوب مردم باشــد باید 

قلبشان را شاد کند.
189.انســان فروتــن هماننــد 
درختی اســت پر ثمر که شــاخه 

هایش رو به پایین مایل است.
190.وای بــر آن مردمانــی که 
شــیادانی در قفای شیادانی دیگر 
هســتند با گرگ می گویند و  می 
خندند و با چوپان گریه می کنند.

191.همیشه سنگ های درشت 
را ســنگ های ریز پا برجا نگه می 

دارند.

با توجه به مطالبي که درباره ی رابطه ی عقد متضمن 
شرط فاسد بنابر حکم به صحت عقد و بطالن شرط بیان 
شد، مي توان نتیجه ی بحث را بطور خالصه به صورت 

ذیل ارائه نمود. 
شــرط ضمن عقد نمي تواند به عنوان قید و شــرط 
براي خود عقدوانشاء لحاظ شود زیرا معلق نمودن عقد 
با تنجیز آن که شــرط صحت براي هــر عقد وایقاعي 
محسوب مي شود، منافات دارد. پس در مرحله ی انشاء 
عقد ، قصد و رضایــت به معاوضه ی بین ثمن با مثمن 
تعلق گرفته و این معنا مقید به هیچ چیز دیگري نیست 
و انشــاء بیع قبل از شــرط، تحقق مي یابد و اما شرط، 
خود انشائي جدید و قراري مستقل مي باشد، هرچند در 
عالم واقع و حقیقت یک نحو ارتباطي بین این دو وجود 
دارد ولي این مطلب سبب  نمي شود که این ارتباط در 
مقام انشــاء و تراضي هم معتبر باشد و این ربط لّبي در 
اینجا و نیز دواعي و اغراض در سایر معامالت باعث تقید 

د رعالم انشاء  نمي گردد. 
بنابراین در قول به صحت عقد متضمن شــرط فاسد 
بایــد گفت که در عالم انشــاء در درجه ی اول معاوضه 
بین ثمن و مثمن با یک انشــاء محقق مي گردد، و بعد 

با انشــاء دیگري ، شرط مورد انشــاء واقع مي شود که 
درعالم لّب و واقــع یک نحو ارتباطي بین این دو وجود 
دارد و هرگاه وفاء به شرط به جهت حکم شرع و یا عذر 
دیگري غیر ممکن باشــد، لطمه اي به انشاء اولیه که به 
مبادله بین ثمن و مثمن تعلق گرفته بود وارد نمي شود 
. اما از آنجا که بین این دو انشــاء وجود ارتباط حتمي 
و محقق مي باشد موجب ثبوت حق خیار براي شخص 
مشــروط له مي گردد چنانکه بزرگان از فقهاء نیز بدین 

نکته اشاره فرموده اند. 
وبه بیان دیگر مي توان گفت:

قیود در انشاء،جهات تعلیلیه محسوب مي گردند و از 
جهات تقییدیه نمي باشند،  لذا تخلف آنها موجب بطالن 
عقد نمي گــردد، زیرا مالک در حکم به بطالن عقد، هر 
قیدي است که جهت تقییدیه داشته باشد که این جهت 
تقییدیه هم باید به خود موضوع مربوط باشد تا با از بین 
رفتــن آن،  موضوع نیز از میــان برود.و در نتیجه حکم 

سالبه به انتفاء موضوع گردد.
ولي در جایي که قیدي جهت تعلیلیه داشــته باشد 
آن موضوع خارجي به تنهایي مورد انشــاء قرار گرفته و 

تخلف قید تأثیري در بطالن عقد ندارد.

چنانکه توضیح داده شد مرحوم آخوند خراساني در مورد 
عقد متضمن شرط فاسد چنین ابراز فرموده بودند که در 
اینگونــه عقود نوعاً قرینه ی عرفیه حاکم اســت بر اینکه 

آنچه انشاء مي شود دو چیز است:   
 اول( اگر عقد واجد قید و شرط ممکن باشد، همان 
مطلوب است. دوم( اگر عقد واجد شرط و قید ممکن 

نباشد ، عقد فاقد شرط و قید مطلوب مي باشد.
به ایشــان عرض مي کنیم: چگونه ممکن است یک انشاء 
بــه دو چیز از نوع خود در طــول یکدیگر منحل گردد به 
گونــه اي که اگر یک از آنها ممکن نبود ، دیگري مطلوب 

واقع شود؟

چنانکه قباًل توضیح داده شــد مرحوم میرزاي نائیني در 
توجیه و تبیین نظریه ی صحت اصل عقدي که  متضمن 
شرط فاســد وباطل است، کالمي مفصل ذکر فرموده بود 
که مضمون آن را نقل نمودیم و از تکرارش خودداري مي 
کنیم،  و در رابطه با فرمایشات آن بزرگوار به ذکر دو نکته 

بسنده مي کنیم: 
اول: محور کالم مرحوم نائیني شــرط صفت مي باشــد و 
حال آنکه چنانکه قباًل نیز اشــاره شــد، شرط ضمن عقد 
مي تواند شرط صفت یا شرط فعل و یا شرط نتیجه باشد.

دوم:از فرمایشــات مرحوم نائیني این نکته قابل استنباط 
است که در مواردي که تخلف شرط صفت موجب بطالن 

معامله مي شود،
 ایــن حکم به بطالن معامله به علت آن اســت که تخلف 
شرط به تخلف از عنوان موضوع معامله بازگشت مي نماید 
و معامله ازجهت تخلف عنــوان معامله محکوم به بطالن 
مي باشــد، لذا ارتباطي به جایي که تخلف شــرط سبب 
تخلف عنوان معامله نگردد، نداشــته ومحل بحث را در بر 

نمي گیرد.

آري با یک انشــاء مي توان دو یــا چند چیز را در عرض 
یکدیگر طلــب نمود مثل اینکه یک کتــاب و یک کیف 
و دو قلم را با یک انشــاء معامله کرد، ولي معقول نیست 
که دو چیــز در طول هم، موضوع براي یک انشــاء واقع 
شوند بلکه شــيء دوم نیازمند به انشاء جدیدي مي باشد 
چنانکه اگر کســي به دیگري بگویــد: براي اینجانب یک 
تخته فرش درجه یک از صنف راوند کاشان خریداري کن 
و اگر چنین فرشــي نبود درجه یک و نیم خریداري بنما. 
این خود دو انشــاء اســت.لذا به مرحوم آخوند عرض مي 
کنیم که این تعدد مطلوب به نحو طولي  در انشــاء واحد 
ممکن به نظر نمی رســد.حتي اگر به نحوي امکان چنین 

قسم از انشــاء وجود داشته باشد در این صورت نیز حکم 
به بطالن معامله مي گردد، زیرا چنین انشائي همانند بیع 
یک کاال به دو قیمت متفاوت بنا بر دو فرض مختلف مي 
باشد چنانکه اگر کسي بگوید: این کتاب را به هزار تومان 
فروختم اگر حسین آمده باشد و اگر نیامده باشد به قیمت 
هــزار و پانصد تومان فروختم. از نظر اینکه در این معامله 
ثمن مجهول اســت حکم به بطالن بیع مي گردد چنانکه 
بدین نکته تصریح شده اســت: )امام خمیني 1407ه.ق ، 
ج 5، 246( همچنانکه ممکن است گفته شود از آنجا که 
اینگونه انشاء غیر منجز بوده و از یک نحو تعلیق برخوردار 

است حکم به بطالن آن مي گردد.

شرط ضمن عقد نمي تواند به عنوان قید و شرط براي خود عقدوانشاء لحاظ شود زیرا معلق نمودن عقد با 
تنجیز آن که شرط صحت براي هر عقد وایقاعي محسوب مي شود، منافات دارد

بحث و نتیجه گیری

انصاری،مرتضی،المکاسب،نشراطالعات،1375ه.ق
،تبریز. 

2-بجنــوردي ،ســید محمد حســن،القواعد 
الفقهیه،نشرالهادی،1419ه.ق،چاپ دوم، قم. 

3-بحرانــي ، شــیخ یوســف،الحدائق الناضره 
فــي احــکام العتــره الطاهره، م وسســه نشــر 

اسالمي،1411ه.ق،چاپ اول،قم.
4- جبعــي عاملي ، زین الدین )شــهیدثاني(، 
الروضــه البهیــه في شــرح اللمعه الدمشــقیه 
،باتصحیــح وتعلیق ســیدمحمدکالنتر،دارالعالم 

االسالمی،1386ه.ق،بیروت. 
5-شیخ حر عاملي، محمد ابن حسن ، وسائل 
الشیعه الي تحصیل مسائل الشــریعه،دار احیاء 

التراث العربي،1391ه.ق،چاپ چهارم،بیروت.
ســعید،الجامع  ابــن  یحیــي   ، حلــي   -6
علیــه  الشــهداء  ســید  للشرایع،موسســه 

السالم،1408ه.ق،چاپ اول،قم.
7-خراســاني، محمد کاظم ) آخوند خراساني(، 
ارشــاد  وزارت  انتشــارات  المکاســب،  حاشــیه 

اسالمي،1406ه.ق،چاپ اول،تهران.
8- امام خمیني ، ســید روح اهلل ،  کتاب البیع 

،  موسسه مطبوعاتي اسماعیلیان،1407ه.ق، قم.
9- شــیخ صدوق ، محمد ابن علي ابن حسن 
بابویه ، مــن ال یحضره الفقیه،انتشــارات جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم ،1404ه.ق،چاپ دوم، قم.

،  ریــاض  ، ســید علــي  10- طباطبایــي 
المسائل،موسسه آل البیت علیهم السالم،1404ه.ق،  

قم .
محمــد  ســید   ، یــزدي  طباطبایــي   -11
کاظم  حاشــیه المکاسب ،موسســه مطبوعاتی 

اسماعیلیان،1410ه.ق، قم.
12-شیخ طوسي، محمد ابن حسن،المبسوط  

،انتشارات مرتضوی،1407ه.ق، قم .
13-  نائیني ، محمد حســین ،منیه الطالب، 

انتشارات مرتضویه،1358ه.ق،نجف اشرف.
14- نجفــي ، محمد حســن ، جواهر الکالم 
في شــرح شــرایع االســالم ،  دار احیــاء التراث 

العربي،1407ه.ق،چاپ سوم،بیروت.

منابع

تأملي بر فرمایش مرحوم آخوند خراساني

نظري بر نظریه ی مرحوم نائیني

گفته های ناگفته 



دادخواه فصل نامه اجتماعی/ فرهنگی
19 سال اول/ شماره دوم/ زمستان97

192.وقتی که  آشفتگی جمعیتی 
به سر حد جنون می رسد، همچون 
آتش زبانه کشــیده ای به پیش می 
خیزد و همه چیز را می سوزاند، ولی 
چون شــّدت آن فرو نشیند، خود را 
می خورد و نیرویش را از دست می  
دهد و می داند که باید اطاعت کند 
و در برابر منطق و قانون با اراده شــما 

تسلیم شود.
نکنیم  فرامــوش  زندگــی  193.در 
که اســاس همه روشــنایی ها تقوی و 

ریاضت است.
194.چند صفت از چند کس بسیار 
زشت است: 1.حرص از علما 2. کاهلی 

از جوانان 
3. بی رحمی از حکوکت 4. رعنایی 

از پیران 5. بی شرمی از زنان.
195.برای کمال انسان صد سال هم 
کافی نیست، ولی برای بدنامی یک روز 

هم کافی است.
196.چهار چیز موجب هالکت روح 

خواهد بود: حرص، ترس، عار، قرض.
197.ُخلــق نیک، بال و پر انســان 

است.
تقوا  بــدون  زادگــی  198.نجیــب 
همچون انگشــتری زیباست که نگین 

جواهر نداشته باشد.
199.زندگی که اساس  آن به خاطر 
پول بنا شود، به خاطر پول هم از بین 

می رود.
200.ازدواج کتابی اســت که فصل 
اّول آن به نظم اســت و بقیه فصول به 

نثر.
201.اگــر می خواهیــد خانواده ای 
شــاد و نیک بخت داشته باشید نسبت 
به زن خود سراپا عنایت و توجه شوید 

و ادب نگه دارید.
ازدواج  202.کســی که می خواهد 
کند باید با آن که دوســت دارد ازدواج 
کند وگرنه دو نفر را بدبخت کرده است.

اعتدال

203.عجله کردن صحیح نیست مگر 
در ســه جا: 1- دختر را شــوهر دادن 
2- مّیــت را دفن کردن 3- طعام را به 

مهمان رساندن.
204.پای را از گلیم خود دراز کردن 

نوعی دیوانگی است.

 تحول پاســخ هــای عدالــت کیفری و 
ظهور واکنش هــای جامعه محور اطفال 
ونوجوانــان دگرگونــی مقــررات مربوط 
بــه اطفــال ونوجوانان در ایــران نه تنها 
تابع تحــوالت حقوق عمومــی جزا بلکه 
هرفرآیند دیدگاه سیاســی حکومت ها و 
ظهور مذاهــب ودر واقع متأثر از مقررات 
عرفــی، دینــی ودر عین حــال ضوابط 
اقتباس شــده ازحقوق سایر کشورها من 

جمله فرانسه است.
 مراحل مختلف تحول در حقوق کیفری 
اطفال رامی توان به 2 دوره تقسیم نمود:

قبل از انقالب اسالمی

بعد از انقال مشــروطه ،سیســتم کیفری 
ایران وارد مرحله جدیدی شــد که در آن 
به تدریج ضوابط عرفی جانشــین مقررات 
مذهبی گردید. ابتدا قانون اساسی و سپس 
سایر قوانین مصوبه به اقتباس از الگوهای 
اروپایــی بــه ویژه کشــور 
ایتالیا  و  ســوئیس  فرانسه، 
بــه تصویب رســید. با این 
وصف ، ضوابط اســالمی در 
زمینه های مختلف حقوقی 
وکیفری به ویــژه در مورد 
حقــوق اطفال ، تــا ثیرات 
ملموس به جا گذاشــت. از 
تاریخ شروع قانونگذاری در 
با کودکان ونوجوانان  رابطه 
بزه کار، مقررات متعددی به 

نظام اجرایی مدیریت کیفرهای جامعه محور اطفال ونوجوانان در ایران 

آموزه ویژگی ســزا دهی کیفــر، درباره 
برخــی از مجرمان بــه ویژه کــودکان به 
طورچشــمگیری رنگ باخته است. در پرتو 
تحوالتی کــه تحــت تاثیردکترین حقوق 
کیفری و الزامات وســفارش های اســناد 
بین المللی مانند پیمان نامه حقوق کودک 
1989( در حوزه حقوق کیفری ایجاد شده 
اســت، تصمیم گیران سیاســت جنایی در 
صدد برآمدند تا مجازات هایی اعمال کنند 
که بیشتتر کارکرد اصالحی- تربیتی داشته 
باشتد تا کارکرد سرکوبگر.  به همین منظور، 
کیفرهــای جامعــه محور به عنوان نســل 
جدید کیفرها برای پاســخ دهی به برخی 
ازگونه های بــزه کاران - که کودکان یکی 
از آن گونه ها هســتند - مورد استتتقبال 
قرار گرفته است. کیفرهای جامعه محوردر 
مفهوم عــادی ناظر بر ضمانــت اجراهایی 
هستند که در قالب فرایند کیفری در برابر 
بزه اعمال خواهند شــد؛ ضمانت اجراهایی 
که وصف عمده آنها اجتماعی بودنشان است 

به این مفهوم که از وصف غالب انتقامی 
و کفاره ای کیفر دور شــده و به ویژگی 
نشــأت گرفتن از بطن اجتماع نزدیک 
می گردند، مجازات هایی که منســوب 
به اجتماع، جامعــه محور و عالقه مند 
به تأمین منافع اجتماعی اند. کیفرهای 
هــای جامعه محــور که شــامل دوره 
نقدی  مراقبت، خدمات عمومی، جزای 
روزانه ،محرومیــت از حقوق اجتماعی 
و ... مــی باشــد، با مشــارکت مردم و 
نهادهای مدنی اجرا می شود و مجازات 

کیفرهای جامعــه محور، کیفرهایی 
هســتند که در بســتر جامعه و نه در 
مؤسســات و نهادهای دولتی کالسیک 
به اجرا گذاشــته می شود و جامعه در 
اعمال آن ها به نوعی مداخله می کند 

و حضور دارد. 
علیرغــم ایــن که بــا اعمــال این 
کیفرها  بزه کار تا حد زیادی از آزادی 
برخوردار اســت و می تواند امور خود 

می نماید. در این تحقیق ســعی شده 
با بررســی مفاهیم و ارزیابی کیفرهای 
جامعــه محور، تعییــن مصادیق آن و 
تاثیر تئــوری های علــم مدیریت در 
اعمــال این نوع از کیفرها، نســبت به 
اطفــال و نوجوانان بــزه کار، به تبیین 
جایگاه نظام اجرایی مدیریت کیفرهای 
جامعه محور اطفال و نوجوانان در ایران 

پرداخته شود.

را به طورمعمــول انجام دهد؛ درعین حال 
این کیفرها موجب نمی شــوند که آزادی 
شــخص بزه کار تا اندازه ای محدود نشود؛ 
زیرا رعایت شرایط و انجام تکالیفی را بر او 

تحمیل می کند. 
نخستین عرصه ای که کیفرهای جامعه 
محور در آن به رســمیت شناخته شده اند، 
قلمرو حقــوق کیفری اطفــال و نوجوانان 
بزه کار بوده اســت؛ زیــرا رویکرد اصالحی  

درمانی بر حقــوق کیفری اطفــال حاکم 
بوده است. خوشبختانه در سال های اخیر 
با تصویب قانون مجازات اســالمی مصوب 
1392 تحولــی جدیــد در ورود کیفرهای 
جامعه محور به نظــام کیفردهی اطفال و 
نوجوانان پدید آمده، کــه قاضی دادگاه با 
توجه به نوع جرم ارتکابی، میزان مجازات، 
سن و سایر ویژگی های طفل یا نوجوان بزه 
کار اقــدام به اعمال کیفرهای جامعه محور 

های یاد شده، با مالحظه نوع وخصوصیات 
جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری 
مجرم، دفعــات ارتکاب جرم، وضعیت بزه 
دیده، آثارناشــی از ارتکاب جرم و ســایر 
اوضاع و احوال و جهات مخففه تعیین می 
شود . خوشبختانه در ســال های اخیربا 
مصوب  اســالمی  مجازات  قانون  تصویب 
1392 تحولی جدیــد در ورود کیفرهای 
جامعه محــور به نظام کیفردهی اطفال و 
نوجوانان پدید آمده است. در این تحقیق 
ســعی گردیده با تلفیق اندیشه های علم 
مدیریت وبررســی وارزیابی نظام اجرایی 
کیفرهای جامعــه محوراطفال ونوجوانان 
واعمال صحیح این گونه کیفرها به نتیجه 
ای برسیم که با کاهش جمعیت کیفری، 
صرفه جویی در هزینه ها، مبازه با افزایش 
تکرارجرم،جبران خسارت بزه دیده وایجاد 
اعتدال عمومی نســبت به عملکرد نظام 
عدالــت کیفــری اطفالونوجوانان روبه رو 

گردیم.

تصویب رسیده که به شرح زیر است:

    قانون جزای عرفی

قانون جزای عرفــی اولین گام در عرفی 
نمودن مقررات جزایی محســو می شود 
ایــن قانون برای اولین بــار در ایران نهاد 
» دارالتأدیب « را بــرای اصالح کودکان 
پیش بینــی نمود.اطفال بــه چند گروه 
سنی تقســیم می شدند که به آن گویای 
تأثیرپذیــری قانون از مقررات اســالمی 

است.
گروه اول: کودکان غیر ممیز هســتند 
که تقریبا اطفال تا ســن دوازده ســالگی 
را شامل شده که در صورت ارتکاب جرم 
متحمل هیچ گونه مجازاتی نمی شــدند 
و فقــط با اخذ التــزام ازوالدین به منظور 
تربیــت وپــرورش، به آنــان تحویل ودر 
صورت عــدم توانایی ویا فقدان والدین به 

دارالتأدیب اعزام می گردیدند.
تا  : کودکان ممیــز )دوازده  گروه دوم 
پانزده ســاله (،دارای مســئولیت جزایی 
بوده، ولی مجــازات خفیف تری در مورد 

آنان اعمال می گردید.
گروه ســوم: مربوط به کــودکان بالغ 
)معــوال باالتــر از پانزده ســال( بوده که 
مســئولیت کیفــری آنان هماننــد افراد 

بزرگسال بوده است. 1
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205.خشــم بیش از حد گرفتن 
وحشــت آورد و لطف بی جا اعتبار    

می برد.
206.آیا شنیده ای که می گویند 
کاســۀ داغ تر از آش نباش؟ مثالی 
اســت بــرای افراط کــردن و هیچ 
افراطی زننده تر است افراط در حق 

شناسی نیست.
207.مرد بزرگ و دانا از سه چیز 
پرهیز می کند: 1- شهوت در جوانی 
2- ستیزه جویی در ابتدای کهولت 

3- جاه طلبی در پیری.
208.انســان دانــا نــه باید مثل 
طوطی زندگــی کند که فقط گفته 
دیگران را تکرار کند و نه مثل بلبل 
که همه گفته های خود را بی جهت 

به هدر دهد.
209.مرد دانا نه آنچنان نرمی می 
کند که بر او دلیر شــوند و نه چنان 

درشتی که سیر شوند.

اعتقادات

و  ســادگی  از  عجبــم  210.در 
بیهوشی مردم درستکار و زیرکی و 

فراست اشخاص متقلب و خائن.
انســان  قلب  211.تــا وقتی که 
چیزی را نخواهد مسلماً مغز هم به 

چیزی عقیده پیدا نمی کند.
212.باید دانست که دین اصولی 
دارد اخالقی کــه برای جامعه الزم 
اســت: الف( الفــت و یگانگی میان 
افراد جامعه ب( جلوگیری از شــّر 
و آزار افراد نســبت بــه یکدیگر ج( 
وادار کردن افراد جامعه به خوبی و 

مهربانی باهم.
213.یک پرنــده کوچک که زیر 
برگ ها نغمه سرایی می کند برای 
اثبات خداونــد متعال و بزرگی اش 

کافی است.
214.پــروردگار جهانیــان آنقدر 
مهربان اســت که همۀ موجودات را 
تا لحظه مرگشان همراهی می کند 
و لطف و مرحمتش را از موجودات و 
انسان ها نمی گیرد، پس ای انسان 
ها بدانید که خدایی دارید که شما 
را می بیند، راه می برد و کمک می 

کند و روزی شما را می رساند.

1- حجتــی، ســید مهدی؛باری،مجتبــی، قانــون 
مجازات اســالمی در نظم حقوق کنونی، چاپ اول، 

نشر دادستان،تهران، 1393
2- عباگی؛مریم؛حقــوق کیفری اطفال در اســناد 
سازمان ملل متحد؛ انتشــارات مجد،تهران، 1388 

،ص 53
3-  نجفــی ابرند آبــادی، علی 
حسین ؛ » تقریرات درس حقوق 
دوره   ،)2(  » عمومــی  جــزای 
کارشناســی، ارشــد حقوق جزا 
و جرم شناســی تهیــه و تنظیم 
دانشکده  اصلی،  رایجیان  مهرداد 
بهشتی،  دانشگاه شــهید  حقوق 
 -  79 تحصیلــی  تهران،ســال 

1378 ، ص 11
4- الیحه مجازات های اجتماعی 

جایگزین زندان مواد 1 و تبصره
5- قاسمی مقدم ،حسن ؛» ارزیابی میزان اثر بخشی 
مجازاتهای اجتماعی در حقوق ایران ، انگلســتان و 
ایایت متحده امریکا« پایان نامه کارشناســی ارشد 
حقوق جزا و جرم شناســی دانشگاه امام صادق)ع ( 

تابستان 1385

می شــدند. از مهم ترین اصالحات جدید 
در این قانون باید از افزایش سن مسئولیت 
جزایی اطفــال تا هجده ســالگی نام برد؛ 
مع الوصف اطفال پانزده الی هجده ســال 
به دلیــل اینکه عرفــاً دارای قدرت تمییز 
هســتند به مجازات خفیف تری به نسبت 
بزرگســاالن محکوم می گردیدند. مجازات 
مقرر برای این دســته در صورتی که جرم 
ارتکابی دارای کیفر زندان باشد ، حداکثر تا 

5 سال حبس در دارالتأدیب پیش بینی 
شــده بود، در رابطه با این مؤسسه باید 
گفت که عماًل به علت عدم تاســیس و 
توســعه آن هــا ،قانون مذکــور در این 
زمینه بال اجرا باقــی ماند ودرنتیجه بزه 
کاران نوجوان وجوان درمحابس معمولی 
درکنارمجرمین بزرگســال نگهداری می 

شده اند. 

با تصویب این قانــون تفکر اصالح و باز 
ســازی کودکان مطرح گردید. بارزترین 
ابداع این مقررات رســمیت بخشیدن به 
سن دوازده سالگی به عنوان سن تمییز 
می باشد که تا رســیدن به آن اطفال ، 
فاقد مســئولیت جزایی بوده اند. اطفال 
بیشــتر از دوازده ســال و کمتراز پانزده 
سال در صورت ارتکاب جرم به مجازات 
شــالق بین ده الی پنجاه ضربه محکوم 

قانون مجازات اسالمی
 مصوب 1370

بر اســاس تبصره 2 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1370 ، طفل کســی اســت که به 
حد بلوغ شــرعی نرسیده باشــد. حد بلوغ 
شرعی در قانون مدنی وماده 1210 تعیین 
وبلوغ شــرعی ، دختران را 9 سال وپسران 
را 15ســال تمام قمری تعیین نموده است. 
همچنیــن ماده 49 مقرر داشــته اســت ؛ 
اطفــال در صورت ارتکاب جــرم مبری از 
مسئولیت کیفری هســتند وتربیت آنان با 
نظــر دادگاه به عهده سرپرســت اطفال و 
عنــد االقتضا کانون اصالح وتربیت اســت. 
درتبصره 1 همین ماده اشــعار داشته؛ هر 
گاه بــرای تربیت اطفال بزه کار تنبیه بدنی 
آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه باید به میزان 
ومصلحت باشــد. لذا مــاده 49 بر خالف 
قوانین پیش از انقالب ،که برای اطفال اعم 
از ممیز وغیر ممیز زیر ســن بلوغ مجازات 
در نظــر نگرفته بود، برای افــراد نابالغ که 
مرتکب جرم حدی می شــوند مجازاتی در 
نظر گرفته اســت که این مجــازات ازنوع 

مجازات حدی نبوده وجنبه تأدیب دارد.

قانون مجازات اسالمی
 مصوب 1392

درکتاب اول قانــون جدید دربخش چهارم 
در دو فصــل بــه تفکیک شــرایط وموانع 
مســئولیت کیفری اشاره شــده است. در 
ماده 140 آن شــرایط مســئولیت کیفری 
به این ترتیب مقرر شــده است:)مسئولیت 
کیفــری درحدود،قصاص وتعزیــرات تنها 
زمانی محقق اســت که فــرد حین ارتکاب 
جرم،عاقل،بالغ ومختار باشــد(. از آنجا که 
بالغ بودن یکی از شرایط مسئولیت کیفری 
اســت قانون جدیــد به تبیین ســن بلوغ 
پرداخته اســت در ماده 147سن بلوغ در 

دختران وپسران ،به ترتیب نه وپانزده سال 
تمام قمری اســت واین در حالی است که 
در قانون مجازات اســالمی مصوب 1370 
سن بلوغ مشخص نبود وبه حد بلوغ شرعی 
اشاره شــده بود. در نتیجه ســن بلوغ در 
قانون جدید همان مبنای قانون قبلی است 
طبق ماده 146 قانون جدیــد ،افراد نابالغ 
مسئولیت کیفری ندارند و طبق ماده 148 
در مورد افراد نابالغ ،بر اســاس مقررات این 
قانون ،اقدامات تأمینی وتربیتی اعمال می 
شود واین در حالی است که در قانون سابق 
، در مواردی برای نابالغ ممیز تعزیر در نظر 
گرفته شده بود ازجمله زنای نابالغ که برای 
آنها تعزیر در نظر گرفته شــده بود. به نظر 
می رسد قانون گذار در قانون جدید با الهام 
از آمــوزه های فقهی به صراحت ماده 146 
برای نابالغ اقدام تامینی را به جای تعزیر به 
کار برده است.چرا که فقها در مورد مصرف 
مســکرات از ســوی نابالغ ویا لواط یا زنای 
نابالغ حکم به تعزیــر داده اند که منظوراز 

تعزیر از منظر آنان همان تادیب است. 1
با عنایت بــه خصوصیــات و ویژگی های 
خاص روحی جسمی اطفال بزه کار نسبت 
به بزرگســاالن درجهت اصالح وتربیت آنها 
بایستی اقدامات مو ثری در نظر گرفته شود 
، حتــی با وجود این که در تفســیرقوانین 
جزایی، اصل آن است که تفسیر به صورت 
مضیق ومحدود به منطق صریح قانون باشد 
واین امــر نتیجه منطقی اصل قانونی بودن 

جرایم است اما از سوی دیگر 
اصل آن اســت کــه قوانین 
ارفاق آمیز نسبت به متهم به 
طور موســع ودر حد منطقی 
تفسیر شوند. در مورد اطفال 
بزه کار ،اســناد بیــن المللی 
تفســیر کــودک مدارانــه یا 
تفسیر به نفع کودک را تبیین 
 : اســت ومقرر داشته  نموده 
» بــه منظور تعبیر وتفســیر 
بزه  اطفال  به  مربوط  مقررات 

کار، بایــد از موضع گیــری کودک مدارانه 
پیروی نمود.«با توجه بــه مفاد مندرج در 
اسناد بین المللی چنین استنباط می گردد 
که تفسیر قوانین باید به نحوی انجام گیرد 

که مطابق با منافع کودک باشد و قبل از هر 
چیز باید به خود کودک توجه نمود، یعنی 
باید دانســت برای تطبیق عمــل ارتکابی 
با قانــون ،تعیین واکنش نســبت به رفتار 
او،چگونگی رســیدگی به جــرم او و منافع 
ونیازهای کودک از اصول اولیه در تفســیر 

مقررات است. 2 
لذا قانونگــذار در قانون جدید با اختصاص 
فصلی مختص جرایــم اطفال ونوجوانان به 
بیــان دقیق اقدامات متناســب با هر گروه 
ســنی اقدام نموده اســت. فصل دهم این 
قانون با عنوان » مجازات واقدامات تامینی 
وتربیتــی اطفال ونوجوانان « ســنی اقدام 
نآوده اســت از ماده «  از ماده 88 تا 95 با 
تقسیم بندی سن اطفال، اقدامات مناسب 
هر گروه ســنی در دو رده 9 تا 15 سال و 
15 تا 18ســال به شرح ذیل در نظر گرفته 

است.

مفهوم شناسی کیفرهای جامعه 
نوجوانان و  اطفــال  محور 

کیفرهای جامعه محوردر مفهوم عادی ناظر 
بر ضمانت اجراهایی هســتند که در قالب 
فرایند کیفــری در برابر بزه اعمال خواهند 
شد،)ضمانت اجراهایی که وصف عمده آنها 
اجتماعی بودنشان است، به این مفهوم که 
از وصــف غالب انتقامی و کفــاره ای کیفر 
دور شده و به ویژگی نشأت گرفتن از بطن 

اجتماع نزدیک مــی گردند، مجازات هایی 
که منســوب به اجتماع، جامعــه محور و 
عالقه مند به تامیــن منافع اجتماعی اند.3 
کیفرهــای جامعه محور که شــامل دوره 
مراقبــت، خدمات عمومی، جــزای نقدی 

روزانــه و محرومیت از حقــوق اجتماعی 
است، با مشــارکت مردم و نهادهای مدنی 
اجرا می شــود و مجازات های یاد شده، با 
مالحظه نوع و خصوصیــات جرم ارتکابی، 
شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، دفعات 
ارتکاب جرم، وضعیت بزه دیده، آثار ناشی 
از ارتــکاب جرم  و ســایر اوضاع و احوال و 

جهات مخففه تعیین می شود. 4 

ویژگی این نسل از مجازات ها این است که در 
بستر جامعه و نه در نهادهای دولتی )زندان 
و مؤسســه های مشابه( اعمال می شوند.

 بــرای نمونه، بانک هــا محل اجرای حکم 
جریمــه روزانه یعنی دریافــت آن خواهند 
بود یا ممکن اســت خدمــات عمومی در 

بیمارستانها، بهزیستی و ... اعمال شوند.
 به همین ســبب، بــه این مجــازات ها، 
کیفرهای جامعه محوراطالق می شــود به 
بیان دیگر، بزه کار در جامعه باقی می ماند 
و در واقــع آزادی خــود را در عین تحمل 

کیفر صادر شده حفظ می کند.5

ایــن قانون ، اصالحــی قانون مجازات 
عمومی 1304 بوده وبر اساس بند دوم 
ماده 33 قانون اصالحی سال 1352 با 
تأسی از نظرات علوم مختلف در مورد 
سن مســئولیت کیفری، سن بلوغ که 
همان سن مســئولیت کیفری بود؛ در 
این قانون 18 سالگی تمام دانسته شده 
است و برای افراد زیر 18 سال ازکلمه 

اطفال استفاده شد.

بعد از انقالب اسالمی

  قانون مجازات عمومی
 مصوب 13۰4

قانون مجازات عمومی
گفته های ناگفته  مصوب 13۰4
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215.اگــر دســتم را در دهان 
اژدها فرو برم برایم خوش تر است 
از اینکه از نامــردی که به مقامی 

رسیده چیزی بخواهم.
از گرســنگی  اگر  216.انســان 
بمیرد بهتر است از آنکه از فرومایه 

گان کمک بگیرد.
217.هیــچ گاه نبایــد به امید 
دیگران باشــیم؛ از قدیم گفته اند 
دســتت را بر زانوی خــود بگیر و 

بلند شو.
خودش  احتــرام  کس  218.هر 
را نگــه ندارد در نــزد دیگران هم 
اعتباری نخواهد داشت پس به این 
مثال می رســیم که سنگ جای 

خودش سنگین است.
دانســت  می  اگر  219.انســان 
روزی اش از بدو تولد برایش مهّیا 
گردیده اســت هیچگاه این نان را 
از دیگری تمّنا نمی کرد، در اینجا 
به آن مثال عامیانه می رســیم که 
همه می گویند آن که دندان دهد 
نان دهد. آیا کسی هست که یادش 
بماند این نان از قبل برای او مهّیا 
شده و دســت را به غیر خدا دراز 
نکند؟ اینجاســت که به فراموشی 
انسان باید گفت آب در کوزه و ما 
تشنه لبان می  گردیم، یار در خانه 

و ما گرد جهان می گردیم.
220.غالباً مردان در انجام بعضی 
امور کوچکی که می خواهند انجام 
دهند باید چندین بار به آنها تذّکر 
داد بر عکس زنان؛ به همین جهت 
است که به مردان می گویند مذکر 
و به زنان می گویند مونث.)مذکر: 
تذکــر شــونده     مونــث: انجام 

دهنده(
221.هــر گاه میــان دو قــوم 
جنگ و نــزاع صورت بگیرد و یک 
طــرف  زیاده خواه باشــد و طرف 
پیروز  دیگر طالب ظلــم، مطمئناً 
این جنگ قوم ســومی خواهد بود 
که بر این دو قــوِم نادان حکومت 
خواهــد کرد و اینجاســت که می 
گویند تفرقه بیانداز و حکومت کن 
و خداونــد متعال نیز بارها فرموده 
است: ما تقدیر هیچ قومی را عوض 
نخواهیم کرد مگر اینکه خود این 
قوم باشند که بخواهند تقدیر خود 

را عوض کنند.

ضد  حتی  و  اجتماعی  غیر  رفتارهای  به  پاسخ  اصوال 
پاسخ  از  متفاوت  بایستی  نوجوانان  و  اطفال  اجتماعی 
به سایر افراد باشد و این پاسخ ها صرف نظر از تادیب 
آنها باید زمینه بازپذیری آنها به جامعه را فراهم  آورد 
و بالتردید جامعه ای که انتظار میرود ، اطفال با اعمال 
واکنش ، به آن اعاده گردند باید در فرآیند پاسخ دهی 
نقش موثری داشته باشد تا این هدف محقق گردد و در 
واقع زمینه سازی جهت بازپذیری صغار به جامعه درگرو 

نقش فعال جامعه در فرآیند پاسخ دهی به افعال هنجارگریز 
و قانون گریز آنهاست. مع الوصف به نظر میرسد جامعه مدار 
قابل تفکیک و بررسی است؛  بودن یک واکنش در دو معنا 
یکی به معنای واکنشی که از ناحیه جامعه اعمال میگردد و 
نه از ناحیه دولت و دیگری واکنشی که فاقد خصیصه های 

کیفری است؛
در معنای اول ، واکنش جنبه رسمی نداشته و توسط نهادهای 

نظام اجرایــی کیفرهای جامعه محور 
ایران حقوق  در  ونوجوانــان  اطفال 

 
جهت گیری کلی حقوق جزا در بخش حقوق بزه کاری اطفال 
ونوجوانان کاماًل متفاوت از جهت گیری های عمومی حقوق 
جزاست. نظر به این که اصول حاکم بر حقوق کیفری اطفال 
و نوجوانان واهداف آن با حقوق کیفری عمومی متفاوت است 
لذا ابزارها ومجازات ها نیز باید متحول شده ومتفاوت پیش 
اطفال  کاران  بزه  با  رویارویی  بنابراین چگونگی  بینی شوند. 

ونوجوان ،دست کم از دو جهت واجد اهمیت
دولتی  های  پاسخ  کردن  متنوع  اینکه  نظر  ،از  است؛نخست 
کردن  وفردی  ونوجوانان  اطفال  کاری  بزه  به  مدار  وجامعه 
این پاسخ ها بر حسب خصوصیات هر طفل ونوجوان ،جرم 
ارتکاب او، نحوه ارتکاب آن ، آلت جرم، رابطه او با بزه دیده و 
... دوم، به لحاظ پیشگیری از مزمن شدن بزه کاری در دوران 
کودکی وسنین پایین که به پیشگیری از تکرار جرم در دوران 
بزرگسالی منجر می شود خوشبختانه در سال های اخیر، قانون 
گذارهم در باب مقررات شکلی وهم مقررات ماهوی ، فرآیند 
ونوجوانان  اطفال  بزه کاری  به  باب رسیدگی  را در  ای  ویژه 
بینی نموده است و محورهایی مانند ارجحیت اصالح  پیش 
وبازسازی بر مجازات اطفال ونوجوانان بزه کار،ایجاد انعطاف 
الزم درتشریفات رسیدگی به جرایم،تخصصی نمودن محاکم 
قضایی وحضورمشاوران متخصص درزمینه اطفال در محاکم 
قضایی وامکان تجدید نظر مستمردر برخی تدابیرمتخذه و ... 

به گشم می خورد. 1
فصل   1392 مصوب  اسالمی  مجازات  قانون  در  گذار  قانون 
جدیدی در خصوص اقدامات تأمینی وتربیتی ومجازات های 
اطفال ونوجوانان از مواد 88 الی 95 از قانون مجازات اسالمی 
پیش بینی نموده است که در قانون سابق وجود نداشت ودر 
این قانون ، عالوه بر اطفال به نوجوانان هم اشاره شده است. 
هرچند ازاطفال و نوجوانان تعریفی به عمل نیامده اما طفل 
، نابالغی است که در ماده 146 قانون مجازات اسالمی ذکر 
مسولیت  دارای  نابالغ  افراد   « ماده  این  مطابق   است.  شده 

پاسخ ها با توجه به کارکردشان به شرح زیر تقسیم می شوند:

نصیحت قضایی
این روش که به آن توصیه های قضایی نیز گفته می شود 
یکی از انواع پاســخ های غیر ســالب زادی است که از ره 
گذر آن، مقام های قضایی در صدد ســفارش نصیحت به 
کودکان ونوجوانان بزه کار و آشنا ساختن آنان با ارزش ها 
و یا یاد آوری هنجارهای اخالقی والزام کلیه شــهروندان 
به رعایت مقررات بر می آیند. در واقع،براســاس این شیوه 
کودکان ونوجوانان بزه کار مشمول توصیه های مقام های 
قضایی قرار   می گیرند تا به این واسطه به سمت هنمندی 

واحترام گذاردن به قواعد اجتماعی هدایت شوند.1 

اخطار و یادآوری قضایی
اخطار و یادآوری قضایی ، شــیوه ای اســت که به موجب 
آن قضات به شــکل جدی اطفال ونوجوانان بزه کار را به 
احترام گــذاردن به مقررات وارزش های بنیادی اجتماعی 
رهنمون می سازند. این روش در پهنه عدالت کیفری ایران 
پیش تر شناسایی نشده بود. اما نویسندگان قانون مجازات 
اســالمی 1392 از رهگذر بند ت ماده 88 قانون مجازات 
اســالمی 1392 را در شمار یکی از پاســخ های ناظر به 
اطفــال ونوجوانان بزه کارگنجانده انــد البته ؛ با توجه به 
تبصره 1 ماده 88 قانــون مذکورکه : » تصمیمات مذکور 
در بندهای ت وث فقط در باره اطفال ونوجوانان دوازده تا 
پانزده سال قابل اجرا است ...« از این شیوه صرفٌا می توان 
برای پاســخ دهی به اطفال ونوجوانان بزه کار دارای سن 
دوازده  تا پانزده ســال استفاده   نمود.بدین سان ،مقامات 
قضایــی اختیاردارند با در نظر گرفتن واقعیت های مربوط 

به بزه کاری اطفال ونوجوانان از این روش بهره گیرند.

1. نیازپور، امیرحسین، حقوق کیفری کودکان و نوجوانان)فرآیند پاسخ دهی به 
بزه کارای کودکان و نوجوانان (، نشر میزان، تهران، چاپ اول، 1393، ص 150

کیفری نیستند « و مطابق ماده 148 قانون مجازات اسالمی«  
،اقدامات  قانون  این  مقررات  اساس  ،بر  نابالغ  افراد  مورد  در 
تامینی وتربیتی اعمال خواهد شد. » نوجوان ، بالغی است که 
زیر 18 سال شمسی سن دارد. بنابراین مطابق ماده 147 که 
آنها بیش  تعیین کرده است، دخترانی که سن  را  بلوغ  سن 
که سن  وپسرانی  سال شمسی   هجده  تا  قمری  سال   9 از 
است  تا هجده سال شمسی  قمری  پانزده سال  از  بیش  نها 
،نوجوان محسوب می شوند. 2 قانون مجازات اسالمی ،اطفال 
ونوجوانان را بر خالف نظام پلکانی متداول در اکثر کشورها 
به دو گروه تقسیم کرده است :گروه سنی از نه تا پانزده سال 
وگروه سنی از پانزده تا هجده سال ؛بنابراین در مورد اطفال 
اقدامی صورت نمی گیرد در حالی که در  زیر 9 سال هیچ 

نظام های دیگر این سن را به شش سالگی تنزل داده اند.

درباره  محــور  جامعه  های  پاســخ 
اطفــال و نوجوانــان بزهــکار از 
منظــر قانــون مجازات اســالمی 

1392

 پاسخ های بازپرورانه

پاسخ های غیر سالب آزادی بازپرورانه شامل آن دسته 
از تدابیر حقوق کیفری اطفال ونوجوانان است که بدون سلب 
کردن آزادی این بزه کاران ، اصالح ودرمان آنان را مورد هدف 
قرار می دهند. در واقع ،این جا سامانه عدالت کیفری با بهره 
جستن از روش های جامعه مداربه بازسازی نظام شخصیتی 

اطفال ونوجوانان
، ی  ایران  عرصه سیاست جنایی  در   1. دارد  توجه  کار  بزه 
مورد  کارهمواره  بزه  ونوجوانان  اطفال  به  نسبت  پازپرورانه 
توجه بوده است. در قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 این 
نوع از پاسخ ها در سامانه ضمانت اجرا های ناظر به اطفال 
ونوجوانان بزه کار تحت تاثیر یافته های علمی نو ، پیش بینی 

شده اند. 

غیررسمی که عمدتاً ارتباط چندانی با حکومت ندارند اعمال 
] در حدی بسیار  میگردد هر چند واجد خصیصه کیفری 
والدین  ناحیه  از  بدنی  تنبیه  مثال  ،بعنوان  باشند   ] ضعیف 
واجد خصیصه  است  ممکن  اگرچه  مدرسه  اولیاء  یا حتی  و 
کیفری باشد و مسامحتاً و تاحدودی شبیه به مجازات شالق 
باشد ولی از آنجا که این تنبیه جنبه غیر رسمی داشته و به 
دور از سازوکارهای کیفریست ، جامعه مدار محسوب گردد.

در معنای دوم، منظور اینست که اعمال واکنش اگرچه توسط 

دارد  رسمی  وجنبه  میپذیرد  صورت  دولت 
لیکن واکنش مورد نظر بدور از ویژگی های 
و  ارعابی   ، ازجمله خاصیت سرکوبی  کیفری 
واکنشی  چنین  نتیجه  بعبارتی  و  ترزیلیست 

لزوماً سلب زادی ، تنبیه بدنی
اقداماتی  و  نیست  نقدی  جریمه   ) شالق   (  
ورای اعمال کیفراست نظیر ، نصیحت ، الزام 
به علم آموزی ، اجبار به کارورزی و ..در این 
نوشتار ، منظور از جامعه مدار بودن یک واکنش ، توجه به 
هر دو مفهوم پیش گفته است و معنای عام جامعه مدار بودن 
مدنظر است و نه معنای خاص آن که عده ای صرفاً آنرا در 
اند چرا که به نظر میرسد وجود رگه  معنای دوم بکار برده 
هایی از جامعه در واکنش ، به هر نحو ، چه در شیوه اعمال 
واکنش و چه در ماهیت واکنش ، باعث کاهش خصیصه های 

کیفری پاسخ شده و آنرا تعدیل میسازد.  

 کیفرهای جامعه محوردر مفهوم عادی ناظر بر ضمانت اجراهایی هستند که در قالب فرایند کیفری
 در برابر بزه اعمال خواهند شد

گفته های ناگفته 
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222.مــا همیشــه شــنیده ایم 
موانعی وجود دارد و همیشــه خود 
مــی گوییم درها به روی ما بســته 
شده اســت، آیا تا االن کسی گفته 
اســت می توان موانع را دور زد؟ آیا 
تا کنون کســی گفته است که اگر 
دری بســته شده یا قفل زده اند آن 

قفل کلیدی دارد؟ 
افرادی مــی توانند به  223.تنها 
پیشــرفت دیگران حســادت کنند 
که خــود عقده ای دارند و تنها این 
افراد هستند که هیچگاه نمی توانند 
پیشــرفت دیگــران را ببینند چون 
اینان فقط خود را دیده اند و مردم 
را بر اســاس توانایــی های محصور 
خود می بینند، آنهــا توانایی هایی 
که خود دارند به دیگران هم ارجاع 
می دهند و همــه را هم طراز خود 
می دانند اینجاست که باید بگوییم 

کافر همه را به کیش خود پندارد.
224.همیشه می گویند اگر سّکه 
ای را به باال پرتاب کنیم هزار چرخ 
می خورد ولی واقعیتش آن اســت 
اگرچه این سّکه هزاران چرخ دیگر 
هم بخورد دو رو بیشتر ندارد و این 
همان قضا و مقدراتی است که برای 
انســان در نظر گرفته شــده است، 
پس آیا آن آینده ای که از اّول تولد 
برای انســان رقم خورده ارزش این 

همه چرخش بیهوده را دارد؟

امید

امید و آرزو رحمتی است   .225
برای مــردم، اگر امیــد نبود هیچ 
مادری فرزند خود را شیر نمی داد و 

باغبانی درختی نمی نشانید.
آنکه توانا تر اســت آسانتر   .226

می بخشد.
هــا  بخشــش  227.باالتریــن 

رسانیدن حق است به صاحبش.
امیــدش  به  228.انســان اگر 
رحمت خدا کامل بود هرگز بزرگی 
خــدا را بــا کوچکــی آرزوهایش 

مقایسه نمی کرد.
طوالنی  آنقــدر  229.زندگــی 
نیســت که تمام تجربــه های آن 
را عماًل به ثبوت برســانیم، برای 
آســایش بهتر تا می توانیم باید از 
تجربه های دیگران استفاده کنیم.

بنابراین تصمیم گیرندگان سیاســت جنایی 

ایران ســپردن اطفال ونوجوانــان به خانواده 

اصلــی یا خانواده های جانشــین را به عنوان 

یک پاســخ ، پیش بینی نمــوده اند تا از این 

رهگذر واکنش نشان دادن به این بزه کاران، 

به جداســازی آنان از خانواده به ویژه خانواده 

پــدری- مــادری نیانجامد. 4 نویســندگان 

قانون مجازات اســالمی 1392 بــا توجه به 

کارکردهای مناســب این روش از رهگذر بند 

الف ماده 88 تســلیم کودکان ونوجوانان بزه 

کار را به خانــواده پدری-مادری پیش بینی 

کرده اند. مطابق این بند ماده 88 » تسلیم به 

والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد 

به تادیب ومواظبت در حســن اخالق طفل یا 

نوجوان« در شــمار یکی از انواع پاســخ های 

حقوق کیفری کودکان ونوجوانان قرار گرفته 

است.

خانواده تأثیر گذارترین نهاد در فرآیند جامعه 

پذیری افراد به شمار می رود. اما ،این محیط 

همیشه بستری مناســب برای تربیت اطفال 

ونوجوانان و یا بازپروری این دسته نیست. به 

همین جهت ،به جای سپردن اطفال ونوجوانان 

بزه کار به خانواده های پدری  مادری ، شیوه 

تســلیم کردن این دسته به اشخاص داوطلب 

مــورد توجه سیاســت گــذاران جنایی واقع 

شده است. برهمین اساس نویسندگان قانون 

مجازات اسالمی 1392 از رهگذر بند ب ماده 

88 مقرر کرده اند کــه اطفال ونوجوانان بزه 

کار می توانند به اشــخاص داوطلب ســپرده 

شوند تا بر اساس دســتورهای دادگاه نسبت 

به چگونگی نگاه داری وتربیت / پروری اینان 
اقدام کنند. 

پاســخ های جامعه محــور دارای جلوه های 

متعددی هستند که دوره مراقبت،محرومیت 

روزانه  نقــدی  اجتماعی،جــزای  از حقــوق 

وخدمــات عمومی رایــگان از آن جمله اند. 2  

در این خدمات عمومی رایگان شاخص ترین 

پاسخ های جامعه مدار است که بر اساس آن 

نوجوانان بزه کار ،به کار کردن رایگان برای یک 

دوره معین محکوم می شوند بدین سان، در پرتو 

این پاســخ نوجوان بزه کار ساعت های مشخص 

شده ای را به طور رایگان به انجام کارهای دارای 

منفعت عمومی مبادرت می ورزند. 

پاسخ های غیر ســالب آزادی نا باز پرورانه 

شــامل آن دســته از واکنش هــای حقوق 

کیفری به بزه کاران اســت کــه با ماهیت ، 

توان گیرانه و باز دارنــده به کار گرفته می 

شــوند. در پهنه حقوق کیفــری ایران این 

نــوع اقدام ها برای پاســخ دهی به اطفال و 

نوجوانان بزه کار هم به رســمیت شــناخته 

شــده اند بر این اساس ،شماری از پاسخ ها 

بدون توجه به آینده این دسته از مجرمان و 

فقط به منظور ســرزنش کیفری پیش بینی 

شــده اند درواقع این گونه واکنش ها جنبه 

ی سرکوبگر داشــته و با رویکردی گذشته 

نگر برای متنبه کردن کــودکان ونوجوانان 

بزه کار به کار گرفته می شــوند. این پاسخ 

ها اگر چه به آینده رفتاری این دسته از بزه 

کاران توجه دارنداما،جنبه بالینی نداشــته و 

به منظور سلب توان و ترسانیدن آنان اعمال 
می شوند.

گرفتن تعهد نوشتاری

حقوق کیفری برای پاســخ دهی به کودکان 

ونوجوانــان بزه کار هدف هــای متعددی را 

دنبال می کند. یکــی از مهم ترین آنها توان 

گیری اســت. در پرتو این هدف نظام عدالت 

کیفری در صدد ســلب توان بزه کاران بر می 

آیــد. در واقــع ،این ســامانه از رهگذر روی 

های طــرد کننده گرفتن تــوان بزه کاران و 

ایجاد مانع برای محدود کــردن آزادی آنان 

ودر نتیجه ســلب هر گونه قابلیت تکرار جرم 

را مورد هدف قرار مــی دهند به این ترتیب 

،نظام عدالت کیفری با ســلب توان مجرمان 

و از بین بــردن هرفرصت های تکرار جرم به 

دفاع اجتماعی وبستر سازی برای پیش گیری 

از روی آوری دوباره به بزه کاری مبادرت می 

ورزند. 

در پهنه عدالت کیفری کــودکان ونوجوانان 

نیز ســلب توان این بزه کاران گاه مورد توجه 

تصمیم گیران سیاســت جنایــی قرار گرفته 

اســت نویســندگان قانون مجازات اسالمی 

1392 ایــن واکنــش ها را بــه صراحت به 

رســمیت شــناخته اند از این رو،مقام های 

قضایــی میتوانند به موجب بند 4 ماده 238 

و ماده 393 از قانون مجازات اسالمی مصوب 

1392 واکنــش های حقوق کیفری را به نوع 

دیگری از جمله پاســخ های تــوان گیرنده 

تبدیل نماید. بدین ســان ، درپهنه این قانون 

امکان اســتفاده از تدابیر ســلب کننده توان 

نسبت به کودکان ونوجوانان وجود دارد.

الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان 

نوع یا انواع دیگر

پاسخ های توان گیرانهانجام خدمات عمومی رایگان  سپردن اطفال و نوجوانان بزهکار

بازدارندگــی نیز از جملــه هدف های حقوق 

کیفری است که در پرتو آن بزه کار احتمالی 

و واقعی به منظور پیش گیری از ارتکاب جرم 

نخســتین و تکرار جرم ترسانیده می شوند. 

این هدف عدالت کیفری ازطریق روش های 

مختلف دسترس پذیر است که جزای نقدی 

یکی از آنها به شمار می رود. در قلمرو حقوق 

کیفری کوکان و نوجوانان نیز این شیوه برای 

پاســخ دهی به کــودکان و نوجوانان بزه کار 
شناســایی گردیده اســت. تدوین کنندگان 

قانون مجازات اســالمی 1392 این واکنش 

را نسبت به دســته ای از کودکان ونوجوانان 

بزه کار شناســایی نموده اند. به موجب ماده 

89 این قانون مقام هــای قضایی می توانند 

برای پاسخ دهی به آن دسته از نوجوانان که 

میان پانزده تا هجده سال قرار دارند ،از جزای 

نقدی اســتفاده کنند. البته؛ مطاق این ماده 

میزان جزای نقدی درجه بندی شده است و 

با توجه به شــدت جرم ارتکاب  یافته نوسان 
می یابد.

گرفتن تعهد نوشــتاری از بزه کاران شیوه ای 

اســت که در پرتوآن مرتکبان جرم به ســامانه 

عدالــت کیفری )در عمل مقــام های قضایی( 

تعهــد می دهند که دیگر به ســمت بزه کاری 

نروند. تدوین کنندگان قانون مجازات اسالمی 

1392 این شــیوه را برای پاسخ دهی به اطفال 

ونوجوانان بــزه کار اتخاذ کرده اند. بنابراین ،به 

موجب قســمت دوم بند ت ماده 88 این قانون 

» اخــذ تعهد کتبــی به عــدم تکرارجرم « به 

عنوان یکی از پاســخ های جامعه محور به بزه 

کاری اطفال ونوجوانان دوازده تا پانزده ســال 

شمسی اســت. 2  بر این اســاس ، مقام های 

قضایی می توانند از این روش به منظور واکنش 

نشــان دادن به اطفال ونوجوانان بزه کار )چه 

پسر وچه دختر( دارای سن یاد شده که مرتکب 

جرم های تعزیری شــده اند ،بهره گیرند. البته 

بــا توجه به تبصره 2 این مــاده در صورتی که 

پسران نابالغ میان دوازده تا پانزده سال قمری 

مرتکب جرم های مستوجب کیفر حد یا قصاص 

شــوند،همواره می توان از این پاســخ استفاده 

کرد. 3سرعت یادگیری زبان خارجی هستیم.

پاسخ های ناباز پرورانه

پاسخ های توان گیرانه

گفته های ناگفته 
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آموزش دیده و دارای تخصص الزم باشد واز سوی دیگر 

، باید بتواند رأساً در مجازات های تعیین شده در جهت 

تخفیف یا تشــدید دخل وتصرف کنــد ؛ این در حالی 

اســت که در ایران به طور کلی مجریان اجرای احکام 

نســبت به سایر پرســنل قضایی از تخصص متمایزی 

برخــوردار نبوده و نیز در اجــرای احکام قاضی مربوط 

، هیچ اختیاری برای دخــل و تصرف ندارد در تمامی 

نصوص قانونی موجود ، از گذشته های دور تا کنون ، بی 

اختیاری قاضی اجرای احکام به روشــنی قابل مشاهده 

اســت و در ق .م. ا ، بــه تبع این ســنت دیرینه برای 

قاضی اجــرای احکام ، اختیار دخل و تصرف در احکام 

در مرحله اجرا پیش بینی نشده است ، چرا که در لوایح 

مذکور قاضی اجرای احکام فقط حق پیشــنهاد تشدید 

یا تخفیف مجازات را به قاضی صادر کننده حکم دارد. 

نادیــده گرفتن این امر از جملــه چالش های فرا روی 

مجازات های یاد شده در نظام حقوقی ایران است. 

    عدم برقراری تعامل سازنده  
فی مابین دستگاه قضایی وسایر 

نهادهای مدنی

چالش دیگر فرا روی مجــازات های فوق در ایران این 

اســت که اجرای موفق مجازات های اجتماعی، همان 

طور که تجربه سایر کشور ها از جمله فرانسه نشان داده 

است ، مشروط به این است که در راستای اجرای آن ها 

حدی از توانایی و قابلیت به نهاد های مدنی واگذار شود 

؛ بــه این علت که لوایح مذکور به هیچ عنوان توانایی و 

صالحیت مذکور را به نهاد های نام برده اعطا نکرده اند 

، بلکه صرفاً آن ها را به نوعی، نیروی ارشادی دانسته اند 

، آن هم به گونه ای که بی شک در سایه و تحت الشعاع 

قدرت یک طرفه سیستم قضایی قرار خواهد داشت ، به 

نحوی که امکان کنار گذاشتن آن ها نیز برای مقامات 

قضایــی وجود دارد .این ایراد ماهوی به این مجازات ها 

وارد اســت که حتی اگر روزی چهــره قانونی به خود 

بگیرند ، به علت منفعل کردن مشارکت جامعه مدنی در 

راستای اجرای مجازات های اجتماعی ،نخواهد توانست 

اهداف متعالی ناظر به مجازات های فوق را تاًمین کنند 

ودرنتیجه از این لحاظ نیز سیستم قضایی ایران در اجرا 

و بستر سازی مناســب برای مجازات های اجتماعی با 

یک چالش عملی جدی مواجه خواهد بود .

چالش های کیفرهای جامعه محور
 اطفال و نوجوانان

  نهادینه نبودن مؤلفه های عدالت 
ترمیمی

بی شــک ، مقدمــه الزم در عرصه اجرای هــر چه موفق 

تــر مجازات های اجتماعی ، نهادینه ســاختن مًولفه های 

بنیادین عدالت ترمیمی ، از جمله سیاســت های ســازش 

و میانجیگری در جامعه اســت ، چرا که تجربه عملی سایر 

کشور ها از جمله فرانسه، نیوزلند و استرلیا ثابت کرده است 

که اگر برنامه های ترمیمی مثل ســازش ، میانجیگری و ... 

در مراحل اولیه دادرسی تا مراحل باالتر آن ادامه پیدا کند 

، قطعاً اجــرای آنها می تواند در جامعه پذیری حقوقی بزه 

کاران در راستای پذیری مجازات های اجتماعی )چنان چه 

بعداً مورد حکم قرار بگیرد( مستقیا ثره بخش باشد. اما در 

حقــوق ایران هنوز برنامه های ترمیمی با اســتقبال قانون 

گذار و جامعه مواجه نشــده است و در اتخاذ واکنش علیه 

بزه کار نیز کم ترین توجهی به تمایالت و وضعیت بزه دیده 

نمی شود این مسئله نیز به مشکالت و چالش های موجود 
فرا روی کیفرهای جامعه محور دامن زده است. 2

2. منصور بادی،عباس؛کونانی،سلمان،بستر مجازات های جامعه مدار؛با 
تاکید بررویکرد سیاســت جنایی ایران ،چاپ پنجم،فصلنامه مطالعات 

پیشگیری ازجرم،تهران،شآاره 15 ،تابستان 89 ،صفحه 25

     بی اختیاری قاضی اجرای احکام 
در تخفیف وتشدید مجازات ها

مشکل دیگر، مربوط به فرآیند اجرای احکام در ایران است 

تجربه سایرکشــور ها در اجرای مجازات های جامعه محور 

نشان داده است که قاضی اجرای احکام ، از یک سو باید

     بازپذیری اجتماعی وتقویت حس 
مسئولیت در بزه کار

کیفر های جامعه محور نیز به واسطه داشتن صبقه اجتماعی وادعای 

آن که در جهت جلوگیری از اثرات سوء زندان ایجاد شده اند ، این 

خصیصه را در صدر ویژگیهای خود لحاظ نموده اند. هم چنین ،در 

خالل اجرای کیفرهای جامعه محور بزه کار از عمق و صدمه ناشی 

از رفتار خود نســبت به جامعه وبزه دیده آگاه می شود وبا احیای 

احساسات نیک انسانی ،مسؤلیت اعمال خود را خواهد پذیرفت ودر 

کیفرهایی چون خدمات اجتماع محور و تعلیق مراقبتی از مهارت 

ها یا آموزش های الزم بهره مند می گردد وزمینه بازگشت وی به 
جامعه فراهم می شود. 1

مبارزه با افزایش تکرار جرم

کیفرهــای جامعه مــدار با هدف کاهش تکرار جــرم ، پا به عرصه 

ضمانت اجرا هــای کیفری گذارده اما نه بــا روش انفعالی بلکه با 

تاثیر گذاری بر بزه کار جهت بازســازی اجتماعی او به عنوان نمونه 

در خدمات جامعه محور مطالبه این خدمات از بزه کار نشان از آن 

دارد کــه جامعه وی را طرد ننموده اســت وهم چنان وی را عنصر 

مطلوبی می داند،لذا آمیزه ای از مجازات وبازسازی بدون آنکه انگ 

وبرچسبی بر وی زده شود اورا از تکرار بزه منصرف خواهد کرد.

جبران خسارت بزه دیده

کیفر های جامعه محور نیز که در راســتای مشارکت مؤثر جامعه 

وبازپذیری مناسب تر بزه کار ، درصدد آن اند که با توجه به شرایط 

بزه کار ووضعیت مالی او در جهت جبران خســارت بزه دیده قدم 

بردارند جبران خســارتی که هم به صــورت مادی وهم به صورت 

معنوی قابل تحقق اســت به ویژه در برخی مجازات های جایگزین 

مانند خدمات اجتماع محور شــرط اعمال ،جلب رضایت وجبران 

خسارت بزه دیده است.

 1 یکرنگــی، محمد؛ایرانمنش،مهدی،)کیفرهای اجتماع محور:ازنظریه تا عمل با 
تأکید بر پیش نیازهای اعمال کیفرهای اجتمــاع محور درایران(،مجله حقوقی
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نه تملق  230.هرگز در زندگــی 
گفتــه ام نــه متملق را بــه عنوان 

دوست انتخاب کرده ام.
231.بیشــتر سختی های زندگی 
در ایــن اســت که می کوشــیم از 

حقیقت بگریزیم.
232.تمام دردهای جســمانی از 
خواهــش های بیجای نفســانی به 

وجود می آید.
233.وای که چه دشــوار اســت 
انســان در تنهایی پیر شود و در بی 

کسی بمیرد.
234.آرزو ریشه حیات ماست، اگر 
چه این ریشه حیات ما را به تدریج 
می ســوزاند ولی همین ریشه مایۀ  

زندگی است.
235.آرزو کــردن چقدر شــعف 
انگیز اســت، امــا وقتی بــه آرزو 
رسیدیم شعف از درون ما رخت بر 

می بندد.
236.آماده شدن برای دستگیری 
از پیران، وفاداری به دوستان و مهر 

ورزیدن به مردم آرزوی من است.
237.آن توقع و آرزو عاقالنه است 

که از دست خودمان برآید.
238.آینده متعلق به کسانی است 
کــه در آرزوی آن هســتند و بدان 

ایمان دارند.
239.آینده ها به نظر بزرگ جلوه 
می کنند اّما وقتی که گذشتند می 

فهمیم که ناچیز بوده اند.
240.آنکه امید را از دســت می 
دهد، خیلی چیزها را از دســت می 

دهد.
241.از دســت دادن امیدی پوچ 
و آرزویــی محــال خــود موفقّیت 

پیشرفت بزرگی است.
242.اطراف و جوانب هر مشکلی 
را بــه دّقت مالحظه کنید و از خود 
بپرسید به طور متوسط چند درصد 
از آن چیزی که شما را نگران کرده 

است ممکن است اتفاق افتد؟
243.افسوس که پیش بینی های 
بشــر در کار آینده قطعــی الوقوع 
نیســت وقتی درباره یکی ازآنها هم 
نمی توان به طور صحیح حکم کرد 
و بســا که یک عمــر آرزو در یک 

لحظه نابود گردیده است.
244.افکار خوب معمار و آفریننده 
هســتند و آرزو قالبی است که هر 
چیز را به جانب ما می تواند بکشد.

ارزیابی کیفرهای جامعه محور اطفال و نوجوانان
فواید کیفرهای جامعه محور  

کیفرهای جامعه محور )جامعه مدار( در رابطه با اطفال ونوجوانان با عنایت به اینکه تأسیسی نو درقانون مجازات اسالمی 
مصوب 1392 بوده ، لذا نسبت به کیفرهای سنتی در راستای بازگشت بزه کار به جامعه وبازپروری وی ارجحیت باالیی 

داشته ودارای فواید مطلوبی است که در ذیل به شماری از آنها اشاره می شود

کیفر های جامعه محورعالوه بر فواید ذکر شده در 
قسمت باال، دارای چالش های متعددی هستند که 
اهم چالش ها مطرح شده ازدید دکترین حقوق و 

پژوهش های صورت گرفته به شرح زیر است

گفته های ناگفته 
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245.اگــر آرزومندیــد کــه به 
ســعادت برســید پیــش از آنکه 
از  شــوید  دیگران  عبرت  خودتان 

دیگران پند و عبرت بگیرید.
246.اگر روزگاری شأن و مقامت 
پایین آمد نا امید نشو، زیرا آفتاب 
هر روز هنگام غروب پایین می رود  

تا بامداد روز دیگر باال بیاید.
از انسان امید و خواب  247.اگر 
گرفته شــود بدبخت ترین موجود 

روی زمین می شود.
248.اگر کســی در راه رسیدن 
آرزو قدم بردارد دائماً از لّذت وصال 

برخوردار است.
249.اگــر مأیوس باشــید فقط 
هدف را باخته ایــد، اّما آدم مردد 

هم هدف و هم زمان را می بازد.
250.امیــد ســرابی اســت که 
اگر ناپدید شــود همه از تشــنگی 

خواهیم سوخت.
آخرین چیز  آرزو  و  251.امیــد 
است که دســت از گریبان بشر بر 

می دارد.
نیکویی  و  عافیــت  252.امیــد 
آخریــن و بهتریــن کامرانی های 

آدمی است.
روزانــه  غــذای  253.امیــد، 

بیچارگان است.
254.امید دوایی اســت که شفا 
نمی دهد امــا درد را قابل تحّمل 

می کند.
255.امید، مادر ایمان است.

آدمی  روزانــه  نان  256.امیــد، 
است.

257.امید در زندگانی بشر آنقدر 
اهمیت دارد که بال برای پرندگان.

های  امید  بــا  مردم  258.امروز 
موهــوم و اســتفاده ی آن به هم 
نزدیک و به واســطه توقعات بیجا 
و گمــان های باطل از هم دور می 

شوند.
انسانّیت  انســان،  آل  259.ایده 

است.
260.باید اعتراف کنیم که منبع 
بدبختــی ما دنیایی اســت که در 
ســینه داریم نه دنیایــی که ما را 
احاطه کرده اســت، غالباً آرزو می 
کنیم که از فالکت در امان باشیم 
و در عین حال با پای خود به ورطه 

بدبختی می رویم. 

به علت ضعف آگاهی واطالع رسانی ،از یک 

ســو وتمایل مردم به سمت کیفر در جامعه 

ایران از ســوی دیگر،این اقدامات اجتماعی 

نمی تواند در باور شهروندان ایرانی به عنوان 

کیفر تلقی گردد وهنگامی که شــهروندان 

باور نکنند که دســتگاه قضایی مجرمان را 

مجــازات می نماید وبه آن بــه دیده تردید 

بنگرنــد )هرچند قضات با تحمیل کیفرهای 

جامعه محور به وظیفــه حقوقی خود عمل 

کرده باشند( به آرامی از گرایش به دستگاه 

قضایی جدا شــده وبه ســمت دادگستری 

خصوصی خواهند رفت وبــا توجه به اینکه 

این نوع از کیفرها در بســتر جامعه اجرا می 

گردند لذا در راستای اعمال مطلوب آنها در 

جامعه نیاز به مشارکت مردم ونهادهای مدنی 

است. لکن هنگامی که مردم به حقیقت،این 

کیفرهای جامعه محور را باور ندارند چگونه 

می توان ازمشارکت آنها استفاده نمود؟ لذا 

اطالع رســانی کامل و بستر سازی فرهنگی 

واجتماعی وتوجیه مناســب مــردم دراین 
زمینه ضروری است. 1

ج( ابعاد مدیریتــی قوانین کیفری در بحث 

نظام اجرایی کیفرهای جامعه محور اطفال و 

نوجوانان از آن جا که نظام اجرایی کیفرهای 

جامعه محور ، جهت تحقق اهداف خود نیاز 

بــه مدیریت مطلوب از ســوی نهاد قضایی 

)قاضی دادگاه( دارد لذا در این قســمت به 

بررســی پیش نیازهای اعمــال مدیریت و 

کاربرد اندیشــه های علم مدیریت بر نظام 

اجرایــی اجرایــی کیفرهــای جامعه محور 

اطفال و نوجوانان پرداخته می شود.

.1

اعمــال مدیریت مطلــوب در نظام 
محور  جامعــه  های  کیفــر  اجرایی 
اطفــال و نوجوانــان ، نیازمند یک 
اقدامات و زمینه هایی است  ســری 
کــه در صورت محقق نشــدن، این 
نظام اجرایی ناکام مــی ماند در این 
قسمت به بررسی پیش نیاز هایی که 
برای اعمال مدیریت مؤثر بر این نظام 

اجرایی ضرورت دارد می پردازیم.

فقدان آگاهی صحیح مردم از اهداف وکارکرد چرایی ایجاد این کیفرها

یکرنگی،محمد؛ایرانمنش،مهدی،)کیفــره
ایاجتماع محور:ازنظریــه تا عمل با تاکید 
اجتماع  کیفرهای  اعمال  نیازهای  پیش  بر 

محور در ایران(،صفحه1۰7

پیش نیازهای اعمال مدیریت مؤثر در این نظام اجرایی

           نقش مقام قضایی و تقویت آن برای اعمال مدیریت مؤثر در نظام اجرایی
 قاضــی دادگاه اطفال ، نقش یک مدیر را در یک ســازمان ایفا 

می کند که عوامل انسانی تحت مسؤلیت او در جهت رسیدن به 

هدف ســازمانی ،بزه کارانی هستند که مقام قضایی می بایست 

با در نظر گرفتن تمامی ملزومات ، شرایط بازپروری و بازگشت 

آنهــا را به جامعه فراهم نماید بنابراین، در راســتای نیل به این 

مهم شــناخت ابعاد شــخصیتی بزه کار مانند وضعیت جسمی 

،روحی، تیپ شــخصیتی و نوع زندگی خانوادگی آنها حســب 

تفســیر نوع رفتار آن ها از نگرش مبتنی بر انحراف به ســمت 

و ســوی احترام به جامعه و رعایت حقوق فــردی و اجتماعی 

ضــرورت می یابــد و از آن جایی که نظــام اجرایی کیفر های 

جامعه محور اطفال و نوجوانان بزه کار بحث اصلی این پژوهش 

است لذا رویکرد و هدف ،بررسی ابعاد مدیریتی این نظام است. 

الزمه مدیریت مطلوب نظام اجرایی کیفرهای جامعه محور این 

اســت که ابتدا رفتار اطفال و نوجوانان بزه کار مدیریت شــود 

انســان در تمام طول زندگی، رفتار خود و دیگران را تفسیر می 

کنــد و مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهــد و در مورد چرایی 

رفتار ها فکر می کند

عنایت به این که اهراد در اهداف و نگرش های خود با هم

 متفاوت هســتند به همین جهت رفتارهــای گوناگون از آن ها 

مشــاهده می گردد. بنابراین ، نظریات متعددی ارایه می شــود 

که می تواند بــه تکامل رفتار فرد کمک نمایــد از این رو رفتار 

هر شــخص را باید در زندگی فردی و اجتماعی او شناسایی کرد  

بنابرایــن جهت تغییــر نوع رفتار بــزه کاران از نگرش مبتنی بر 

انحراف به ســمت و سوی احترام به جامعه و هنجارهای آن باید 

رفتار آنها شناسایی و سپس هدایت وکنترل و یا تغییر داده شود 

این موضوع نیازمند آموزش و تمرین واســتفاده از تخصص افراد 

صاحب نظر از جمله روان شناســان ،جامعه شناسان و مددکاران 

اجتماعی است. الزم به ذکر است که برای مدیریت مطلوب نظام 

اجرایی اطفال و نوجوانان بزه کار می بایســت رفتار این قشــر از 

بزه کاران را درک کرد که با اســتفاده از روان شناســی ، محقق 

خواهد شد ونقش آنها به چهاردسته ،نگرش ، شخصیت ،ادراک و 

یادگیری تقسیم می شود. 

نگرش اطفال ونوجوانان بزه کار همان احساس آنها نسبت به عمل 

عجوالنه انجام شده وتصمیم آنها برای اصالح یا عدم اصالح خود 

است شخصیت آنها بیان کننده عملکرد رفتاریآنها ومجموعه ای 

از ویژگی های روانی ایشــان است وبا آشنایی با تیپ شخصیتی 

می توان نوع رفتاراو را درموقعیت های های گوناگون 

پیش بینی کرد.

با عنایت به این که افراد با دیدگاه های متفاوتی به یک 

موضــوع نگاه می کنند و درک متفاوتی از یک موضوع 

دارند ؛ لذا در مورد بزه کاران باید بررسی گردد که بزه 

کار چه درکی از موضوع بزه کاری و فعل بزه کارانه خود 

دارد و این موضوع طی چــه فرآیند یادگیری بر او اثر 

گذاشته است لذا مقام قضایی باید با بررسی رفتار طفل 

یا نوجوان بزه کار و انگیزه وی برای انجام عمل مجرمانه 

و درکی که او از این عمل خود داشته اقدام به استفاده 

تصمیم قضایی متناسب با رفتار او نماید و خوشبختانه 

یکــی از نو آوری هــای قانون آیین دادرســی کیفری 

مصــوب 4 / 12 / 1392 الزامی بودن تشــکیل پرونده 

ش شــخصیت برای اطفال و نوجوانــان بزه کارمطابق 

ماده 286 از قانون یادشده است در پرونده شخصیت ، 

شرایطی که طفل یا نوجوان در آن قرار گرفته و زندگی 

کرده است به وســیله ی روانشناس و مددکار زیر نظر 

متولیان قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.

گفته های ناگفته 
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261.باید هوش و ذکاوت خود را 
بــه کار ببریم، چیزی که دیروز غیر 
ممکن بود امروز دشوار است، فردا با 
خوشی و رضایت قبول خواهد شد.

262.به امید فکر و کوشش خود 
باشیم نه به انتظار بخت و اتفاق.

از  263.بدبختــی عبارت اســت 
داریم  آرزویــی  ندانیــم چه  اینکه 
و برای رســیدن بــه آن هزار جور 

مشّقت را تحّمل کنیم.
خوشــبختی  هرکس  264.برای 
یک معنی بیشتر ندارد، رسیدن به 

آرزوی موهوم.
265.برای تحقق آرزوی تو، خواه 
امیر باشی خواه گدا، در برابر طبیعت 
فرقی نمی کند و برای همه یک بها 
معین شده است و آن فداکاری و از 

خود گذشتگی است.
266.برای رسیدن به آرزویی باید 

ده ها آرزوی دیگر را سربرید.
267.بزرگترین امید آن است که 
امید را به قصد کشــت کتک بزنیم.

)کوشش و تالش(
268.بســا اتفاق می افتد که در 
جستجوی یک ســعادت خیالی بر 
می آییم و خــود را گرفتار هزاران 

معصیت واقعی می نماییم.
وقتــی در خانه اش  269.بشــر 
نشسته است خواهان حادثه ای در 
زندگــی  و هنگامی که دچار حادثه 
ای می شــود طالب زندگی آرام در 

خانه است.
270.بیم و امید از هم جدا شدنی 
نیستند، امید بدون بیم و بیم بدون 

امید وجود ندارد.
271.چه باید کرد، ای انســانها؟ 
باید رنــج ببریم، لب فــرو بندیم، 
ســتایش کنیم، امیدوار باشــیم و 

بمیریم.
272.چنــان زندگی کن که وقت 
مردن آرزو خواهی کرد و با هرکس 
چنان رفتار کن که از او توقع داری.

دریاســت،  ما  زندگی  273.چون 
امید به لنگرگاهی تشبیه شده است 
کــه در مواقع طوفانی بدان پناه می 
بریم تــا بتوانیم بــرروی پای خود 

بایستیم.
خواهد   می  وقتــی  274.خداوند 
ناشــکری را مجازات کنــد او را به 

همه ی آرزوهایش می رساند.

شیوه های مدیریتی متناسب با قوانین، جهت مدیریت نظام اجرایی
 کیفر های جامعه محور

هر طفل و نوجوان بزه کار که وارد فرآیند آیین دادرسی 
کیفری می شود باید پرونده شخصیت وی در اختیارقاضی 
دادگاه قــرار گیرد تا مقام قضایــی پرونده با احاطه بر این 
پرونده شخصیت )که نشان از رفتار شناسی فرد و وضعیت 
اخالقی، اجتماعی و فرهنگی وی و روانشناســی بالینی او 

دارد. ( راًی صادر نماید. 1

پرونده شخصیت بیان می نماید که شرایط وقوع جرم به 
چه صورت بوده است و همچنین پرونده شخصیت طفل یا 
نوجوان با یک نگاه کارشناسانه ای شکل می گیرد و باعث 
می شــود که در روز دادگاه با در نظر گرفتن شرایط وقوع 
جرم در اطفال و نوجوانان ، شــرایط سنی آنها و استفاده از 
ظرفیت کیفر های جامعه محور، درباره آنها قضاوت شــود. 
در نظر گرفتن این شرایط باعث می شود که حمایت های 
الزم از کــودکان بــرای این که بتوانند دوبــاره به اجتماع 
بازگردند صورت پذیرد و از ســوی دیگر باعث میشود که 
بازگشت کودکان به اجتماع بدون این که برچسبی به آنها 
خورده باشد صورت گیرد و مقام قضایی در نهایت با بررسی 
رفتار طفل یا نوجوان از طریق مطالعه پرونده شخصیت وی 
می تواند تصمیم متناسبی در راستای مدیریت مًوثر نظام 
اجرایی کیفرهای جامعه محور این قشر از جامعه بردارد. 2

از آنجا کــه تعیین مجازات در فراینــد کیفری تنها به 
وسیله ی قضات صورت می گیرد ،لذا تقویت عالقه مندی 
قضات و اطالع رســانی یه آنها برای اجرای این مجازات ها 
ضرورتی اجتناب ناپذیر اســت. قضات نیز به عنوان افرادی 
که مجازات مناســب را برای مجــرم تعیین می کنند باید 
شــناخت کافی از انواع مجازات هــا، ا ثرات، فواید، و نحوه 
اجرای آنها داشته باشند از آنجا که کیفرهای اجتماع محور 
یک پدیده نوظهور در اغلب جوامع است واز شدت کمتری 
نســبت به مجازات های سنتی برخوردار اند ،قضات به آنها 
به دیده شــک می نگرند لذا اطالع رسانی و توجیه قضات 
به عنوان مدیــران عدالت کیفری برای اعمال این مجازات 

ها ضروری است. 3

1 ژان فرانسوا رنوچی- کریســتین کورتن، حقوق کیفری کودکان 
و نوجوانــان ،ترجمه بهــزاد رضوی فرد و خدیجه بهشــتی،چاپ اول 

،انتشارات میزان،تهران،پاییز 1395 ،ص 126
2  بر اســاس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادسرا ویا 
دادگاه موظف است اقدام به تشــکیل پرونده شخصیت برای کودکان 
ونوجوانان کند این الزام عالوه بر مواردی که برای همه متهمان ضروری 
است یعنی موارد مصرح در ماده 302 )شامل جرایمی که مجازات آنها 
ســلب حیات،قطع عضو،نصف دیه وباالتر ،حبس ابد و جرایم تعزیری 
درجه سه و باالتر(در مورد جرایم تعزیری درجه پنج وشش هم موظف 
به تشکیل پرونده شخصیت هستند برخی نویسندگان با اشاره به متن 
ماده 200 الیحه قانون آیین دادرســی کیفری که عیناً در ماده 203 
قانون آیین دادرســی کیفری مصوب 1392 تکرار شده است،این ایراد 
را به قانونگذار وارد کرده اند که در مورد پیش بینی پرونده شــخصیت 
کیفری چه برای اطفال چه برای بزرگســاین ،پیش بینی سازوکارهای 
اجرایی برای تشــکیل این پرونده ها نشده است. سازوکارهایی که باید 
» نحوه آموزش کارشناســانی را که برای تشکیل این پرونده ها اقدام 
می کنند،مشخش کند.« )شــاملو،باقر؛گوزلی،مهدی،پرونده شخصیت 
در حقوق کیفری ایران وفرانســه ، آمــوزه های حقوق کیفری ،پاییز و 

زمستان 1390، شماره 2،صفحه 95(
3 یکرنگی،محمد،ایرانمنش،مهدی،کیفرهای اجتماع محور: از نظریه 
تــا عمل با تآکید بر پیش نیازهای اعمــال کیفرهای اجتماع محور در 

ایران ،مجله حقوقی دادگستری،شماره 64 ، پاییز 1387 ،صفحه 13

برای رســیدن به مقصود، ابتدا بایــد هدف گذاری 
صحیح داشــت که می توان از آن به مدیریت مبتنی 
برهدف نام برد و این نوع مدیریت فرآیندی اســت که 
از طریق آن اهداف، برنامه ها و سیســتم های کنترل 
یک ســازمان از طریق همکاری بین مدیــران و افراد 
تحت امرشان تعیین می شود 1 و با عنایت به این که 
هدف مدیریت نظــام اجرایی کیفر های جامعه محور 
،اصالح اطفال و نوجوانان بزه کار اســت، لذا با الهام از 
سیســتم مدیریت بر مبنای هدف در این نوع تصمیم 
گیری ها شــخص بزه کار یا اولیا یا سرپرستان قانونی 
آنهــا درتعیین هدف مشــارکت می کننــد و در یک 
زمان بندی تعیین شــده، اقدام به انجام امور اصالحی 
خواهند کرد در طول مسیر می بایست نظارت کافی 
بر عملکرد داشــت تا هدف که اصالح و درمان بزه کار 
است به انحراف کشیده نشود و چنان چه انحرافی رخ 
داد در جهت اصالح اقدام شــود ویژگی این دیدگاه این 
اســت که در نوع تصمیم گیری مشــارکت همه افراد 

دخیل در سرنوشت بزه کار وجود دارد.
طفل یا نوجوانان بزه کار، بعد از طی شــدن مراحل 
دادرســی و صدور حکــم و در مرحله اجــرای احکام 
کیفــری باید بدانند که جامعه قانــون گذاری و مقام 
قضایی چه انتظــاری از وی دارند تا همگی به اهداف 
مطلوب خود که نهایتٌا اصالح شــخص بزه کار اســت 
برســند. لذا برای نیل به اهــداف مطلوب در مدیریت 
مًوثر نظام اجرایی کیفرهای جامعه محور اهداف باید 
بــدون ابهام بوده ، صراحــت در تعیین اهداف اعمال 
شــود. هدف نباید آن قدر ســخت باشد که موجب نا 
امیدی شود ونه آن قدر ســاده که بدون انگیزه انجام 
پذیرد. هدف باید متناسب با استعداد ، تجربه ، انگیزه 
و اعتماد به نفس فرد با شد. 2از نو آوری های ارایه شده 
در قانون مجازات اســالمی مصوب 1392 در مباحث 
مربوط به اعمــال کیفرهای جامعه محــور پیرامون 
اطفال و نوجوانان به عنوان سیســتم یاد می شود که 
این سیســتم ، روی های متعددی دارد و وابســته به 
هم هســتند که با اجرای مطلــوب این روش ها می 
شود به اهداف قانون گذار در بازپروری واصالح اطفال و 
نوجوانان بزه کار دست پیدا نمود. مثاٌل سپردن اطفال 
و نوجوانان به والدین یا سرپرست قانونی آن ها ،معرفی 
طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روان شــناس، 
فرســتادن طفل یا نوجوان به یک مًوسســه آموزشی 
و فرهنگی به منظــور تحصیل یا حرفه آموزی ،انجام 
خدمات عمومی رایگان و حبس در منزل ،هر کدام به 
تنهایی شیوه و روشی هستند که یاری گر رسیدن به 

اهداف قانون گذار است.
در علم مدیریت در تعریف سیســتم آمده اســت 
تعدادی روش وابسته به هم که با اجرای این روش ها 

قسمتی از هدف یک سازمان تاًمین می شود .3
روش: عبارت اســت از یک سری عملیات و مراحلی 
که برای اجرای تمام یا قسمتی از یک سیستم انجام 
می شود برای اجرای هر سیستم نیاز به تهیه دستور 

العمل هایی است که حدود وظایف ، میزان مسیولیت 
ها و نحوه انجام دادن فعالیت های گوناگون را مشخص 

می کند.
شیوه: عبارت است از تشریح جزئیات و مراحل انجام 
دادن یک کار.در این قسمت نهاد های جدید که مورد 
اشاره قرار گرفتند حســب اجرای مطلوب کیفر های 
جامعه محور با ابزارهای علم مدیریت تجزیه و تحلیل 
سیستمی می شــوند. برای رسیدن به این هدف الزم 
است که مطالعه در مورد سیستم های استفاده شده 
جهت اجرای مطلوب کیفرهای جامعه محور را مطالعه 
وبررسی نمود؛سپس در جهت بهبود بخشیدن به آنها 
اقدام کرد با تجزیه و تحلیل سیســتم از وجود مشکل 
آگاه شده ، بررسی الزم انجام می پذیرد و در نهایت راه 

حل مناسب ارائه می شود.

کاربرد تفکرات علم مدیریت بر نظام 
اجرایی کیفرهای جامعه محور

دراین قســمت به بررسی اندیشه های مدیریتی مؤثر بر 
نظام اجرایی وسپس نوع وشــیوه مدیریتی حاکم بر نظام 

اجرایی می پردازیم.

 مدیریت خطر بزه وکنترل بزه کاری در 
نظام اجرایی کیفرهای جامعه محور

در کیفرشناسی جدید که سنجش ومدیریت خطر 
از آن نشأت گرفته است ،هدف، اصالح ودرمان وبازپروری 
مجرم نیســت ،بلکه کنتــرل ومدیریت مجرمان برای 
مصون داشتن جامعه از آسیب آنان از طریق سنجش 
میزان خطری اســت که برای جامعــه دارند. نام این 
اندیشــه مدیریتی را که با نگاه مدیریت به خطر ،نگاه 
می کند می توان » کیفرشناسی مدیریت خطر« نام 
نهاد واشــاره بر توان گیری وبازداری مجرمان دارد و بر 
مدیریت مؤثر گروه های زیادی از مجرمان تمرکز دارد 

تا به درمان افراد. 4
در مدیریت خطر جرم ،سوژه اصلی مجرم است واز 
منظر حقوق ایران،مفهوم حالت خطرناک ذیل مجرم 
خطرناک پذیرفته شــده اســت، لذا سعی می کنیم 
مجرمان خطرناک را بر اســاس نظریه مدیریت ریسک 
جرم تعریف کنیم بر این اســاس ،مجــرم خطرناک 
کسی است که ســوابق و خصوصیات روحی واخالقی 
وکیفیت وشدت جرم ارتکابی ،وی را در مظان ارتکاب 

جرم در آینده قرار می دهد 

1 استیفن پی رابینز،میانی رفتار سازمانی، ،صفحه 96
2 رضائیان،علی،مبانی مدیریت رفتار سازمانی،صفحه 150

3  منصور کیا،منصور،تجزیه وتحلیل سیســتم ها و روی ها، نشر 
مروارید،تهران،چاپ اول، 1395 صفحه 42

4  شــیکر،دیوید ، مفهوم و ماهیت مجازات،ترجمه حسن آقایی 
جنت مکان،انتشارات دانشگاه شهید چمران،اهواز، 1389

گفته های ناگفته 
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275.خردمند به کار خویش تکیه 
می کند و نادان به آرزوی خویش.

276.خوشــبختی این اســت که 
انســان دنیا را همان طور که آرزو 

می کند ببیند.
277.دنیا به امید برپاست و انسان 

به امیدزندگی کردن زنده است.
278.زیاد زیســتن تقریباً آرزوی 
همه می باشــد، ولی خوب زیستن 

آرمان یک عده ی معدود.
279.کسی که امیدواری را وسیله 
معاش خود قرار بدهد احتمال دارد 

از گرسنگی بمیرد.
یادگارها،  مــکان  280.گذشــته 
آینده مقام امیدهــا و حال جایگاه 

تکلیف هاست.
281.ما نباید امیدوار باشــیم که 
دنیــا قوانین و نظامــات و مناظره 
و آثار خود را برای خوشــنودی ما 
تغییر بدهد زیرا او هرگز تغییر نمی 
کند بلکه این ما هســتیم که تغییر 
می کنیــم و اگــر روزی از محیط 
کنونی خارج شــویم احتماالً آن را 

طوری دیگر خواهیم دید.
282.ماننــد ســایه هــا، هر چه 
خورشــید زندگی و عمر بیشتر به 
غروب می نهــد، آرزوهای ما دورتر 

و درازتر می گردند.
283.مــردم بی نــوا و تیره بخت 

درمانی جز امید ندارند.
ای می گفت کیست  284.پروانه 
من را به عســل برساند و دو درهم 
مزد بگیرد، چون به عسل می رسد 
در آن فرو می رود و آنگاه می گوید 
کیســت که مرا از این مهلکه نجات 

دهد و من چهار درهم مزد بدهم.
285.وقتی اسکندر کبیر به تخت 
ســلطنت مقدونیه نشســت هرچه 
امالک و اراضی از پــدرش به ارث 
برده بود بین دوستانش تقسیم کرد، 
پیر دانایی از او پرسید برای خودت 
چه نگاه خواهی داشــت؟ در جواب 
گفت امید کــه بزرگترین دارایی و 

تملک انسان است.
آرزویی  جهــان  در  286.هرکس 
دارد، یکــی مــال مــی خواهــد... 
یکی افتخار... لیکــن به عقیده من 
یک دوســت حقیقی بهتــر از همه 

اینهاست.

در ایــن روی قاضــی دادگاه بــا در نظر گرفتــن وضعیت فردی و 
محیطی اطفــال ونوجوانان بزه کار و توجه بــه خصیصه های این 
قشــر از بزه کاران و اطالعاتی که از وضعیت آنان به واسطه مطالعه 
پرونده شــخصیت آنها به دست می آورد و با در نظر گرفتن شرایط 
خانواده اطفــال ونوجوانان ، می تواند به منظور ایجاد بســترهای 
مناســب جهت دوباره تربیت شدن اطفال و نوجوانان بزه کار و هم 
چنین کاهش پیامدهای زیان بار جداســازی آنها از محیط خانواده 
،بازسازی نظام رفتاری، اطفال ونوجوانان را به پدر- مادر و یا دیگر 
سرپرســتان قانونی بســپارد که در همین چهارچوب ، دادگاه می 
تواند به تسلیم طفل یا نوجوان بزه کار به والدین یا سایر سرپرستان 
جنبه واقعی ببخشد و نسبت به مکلف ساختن والدین یا سرپرستان 

قانونی برای انجام اقدام های مناسب تربیتی اقدام نماید. 1

با عنایت بــه اینکه در مدیریت نظــام اجرایی کیفرهای 
جامعه محور اطفال و نوجوانان نیاز اســت که ابتدا رفتار 
شــخص ، مدیریت شــود. برای این که به طور صحیح و 
ســازمان دهی شده رفتار اشخاص ارزیابی گردد و موجب 
پیشرفت توان مندی ها شــود نیاز به مطالعه نظام یافته 
رفتار اســت. این موضوع بیان کننده رفتاری است که بر 
اســاس هدفی مشخص به وسیله ی فرد انجام می شود و 
لذا دارای تعاریف و ویژگی های مخصوص به خود اســت. 
افراد با هم متفاوت هســتند و اهــداف آن ها با یکدیگر 
تفــاوت دارد. به این ترتیب رفتارهــای گوناگونی از افراد 
مشــاهده می شــود بنابراین نظریات متعددی ارائه شده 

است که می تواند به تکامل رفتارهرفرد کمک نماید. 2 

باید رفتار مجرمین شناسایی و سپس هدایت وکنترل و 
یا تغییر داده شود این موضوع نیازمند آموزش و تمرین 
است. که در این مسیر قاضی دادگاه با تجزیه و تحلیل 
رفتار ســازمانی در نهاد خانواده )به عنوان عضوی مؤثر 
در بازپروری اطفال و نوجوانان( و بررسی خصایص طفل 
یا نوجوان با استفاده از نظریات کار شناسانه مددکاران 
اجتماعی و روان شناســان بالینی وبه کار گیری تفکر 
مدیریت خطر، به ســپردن اطفال یــا نوجوانان به این 

نهاد قانونی اقدام می نماید

1 عباچی، حقوق کیفری اطفال در اســناد ســازمان ملل 
متحد، ص 132

 2  رضائیان ،علی،مبانی مدیریت رفتار سازمانی، صفحه 15

بر این اساس ،دادگاه برای مدیریت ریسک 
جــرم و تکــرار آن ،کنترل بــزه کاری ویا 
کاهش خطرها و تهدید هــای مجرمانه یا 
جابه جایی آنها ،تدابیری را بر اساس میزان 
خطــر مجرمانه اتخاذ می کند که در درجه 
های مختلفی میان حذف بزه کار از جامعه 
تا طرد وخنثی ســازی و جلوگیری پیوسته 
یا موقتی از اضطرار او به جامعه در نوســان 

است. 1
در تقســیم بندی حالت هــای خطرناک 
مجرم، به دو نوع ســاده وشــدید تقســیم 
می گردد. در حالت خطرناک ســاده ،این 
حالت به طور اتفاقی در شماری از مجرمان 
مشاهده می شود ،زیرا حالت های هیجانی 
وعصبی بزه کاران سبب می شود افراد تحت 
تأثیرهیجــان های آنی و عاطفی به ارتکاب 
جرم روی آورنــد. 2 دریک نگاه کلی ، مهم 
ترین معیار های نشــان دهنــده خطر - با 
بررسی قوانین واصول راهنمای تعیین کیفر 

برخی کشورها - عبارت از:پیشینه کیفری 
،نــوع جرم،سن،تحصیالت،اشتغال،شــدت 

خسارت وارده و ... است. 3
راه کارهــای قانون گذار ایران نســبت به 
میزان خطرمجرمان، تشدید مجازات است 
اما با توجه به مفاهیم کیفر شناسی جدید، 
باید بین شدت واکنش جرم وکنترل خطر، 
تفــاوت قائل شــد. چرا که بررســی موارد 
کنترل خطــر از طریق راه کارهای دیگری 
به جز شدت مجازات امکان پذیر است. در 
بســیاری از نظام های کیفــری از تدابیری 
مانند حبــس خانگی، نظارت الکترونیکی ، 
تعلیق مراقبتی فشرده و برای کنترل خطر 

استفاده شده است. 
قانون گــذار در مــاده 250 از قانون آیین 
دادرســی کیفــری مصــو 1392 مرقــوم 
نموده: » قرار تأمیــن ونظارت قضایی باید 
مســتدل وموجه وبــا نــوع واهمیت جرم 
،شدت مجازات ،ادله واسباب اتهام ،احتمال 

فرار یا مخفی شــدن متهــم واز بین رفتن 
آثار جرم ،ســابقه متهــم ،وضعیت روحی 
وجسمی ،سن ، جنس، شخصیت وحیثیت 
او متناســب باشــد «،همچنیــن در فصل 
دهــم از قانــون مجازات اســالمی مصوب 
1392 در رابطــه با مجــازات ها واقدامات 
تأمینی وتربیتی اطفــال ونوجوانان ، قانون 
گذار با توجه به شــرایط سنی اطفال ونوع 
جرم صورت گرفته قائل به تفکیک شــده 
واطفال ونوجوانان را به گروه های ســنی 9 
تا 15 ســال و 15 تا 18 سال تقسیم بندی 
نموده است. بر این اساس ، قاضی دادگاه با 
استفاده از رویکرد مدیریتی )مدیریت خطر 
با  مجرمین( و نظریات علم کیفرشناســی 
توجه به وجود حالت خطرناک در اطفال و 

نوجوانان بزه کار و با توجه به سنجش نوع 
حالت خطرناک بزه کار وشــرایط سنی آن 
ها،اقدام به مدیریت قضایی کیفرهای اطفال 

ونوجوانان می نماید

1  عبداالهی،افشین، بهرامی،هیمن، توجه به حالت 
خطرناک برای مدیریــت و کنترل بزه کاری ،مجله 
تعالی حقوق شــماره های 13 و 14 ،تهران،پاییز و 

زمستان 1390 ،ص 116 و 117
2  نوربها،رحیم، » مقررات کیفری، جرایم و مجازات 
ها در تورات « فصلنامه نامه مفید، شماره17،ســال 

پنجم، 1387
3  عابدی نژاد مهرآبادی،زهرا،ســنجش و مدیریت 
خطر مجرمان در نظام عدالــت کیفری ایران،پایان 
نامه کارشناســی ارشــد،گرایش حقوق جزا و جرم 

شناسی،تهران،دانشگاه تربیت مدرس،تیر 1388

تســلیم اطفال و نوجوانان به اشــخاص داوطلب منوط به وجود چهار 
شرط است: الف - اطفال ونوجوانان در دوره سنی 9 تا 15 سال مرتکب 
بزه کاری شده باشند. ب -  جرم ارتکاب یافته تعزیری باشد. ج - والدین 
یا سرپرســتان قانونی صالحیت نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان را 

نداشته باشند. د-  اشخاص ، نگهداری اطفال و نوجوانان را بپذیرند.
بنابرایــن با عنایت به این که طبق نظریــه »علقه های اجتآاعی«» 
تراویس هیرشــی « یا«  قوانیین تقلید « » گابریل تاردنوع « 
وجهت رفتاری والدین بر نظام شــخصیتی ورفتاری اطفال و نوجوانان 
تأثیرمــی گذارد، و به موجب نظریه علقه هــای اجتماعی مؤلفه های 

دلبســتگی/ وابســتگی/ پایبندی/ اعتقاد در گرایش پیدا 
نکردن افراد به بزه کاری نقش آفرین اند .از این رو هرگاه در 
هر یک از این شاخص ها اختالل پیش آید ،احتمال تمایل 
افراد به سوی ارتکاب جرم افزایش می یابد؛ در این جاست 
که دور ساختن اطفال ونوجوانان بزه کار ازوالدین ناشایست 
می تواند تا انــدازه ای معضالت فرآیند جامعه پذیری این 
دسته را برطرف نماید. لذا در این راه قاضی دادگاه با نتایج 
بررسی بعمل آمده از پرونده شخصیت اطفال درصورتی که 
والدین مؤلفه های الزم جهت نگاهداری طفل یا نوجوان را 

در تقسیم بندی حالت های خطرناک مجرم، به دو 
نوع ساده وشدید تقسیم می گردد

 نوع وشیوه مدیریتی در نظام اجرایی
در این قسمت با رویکرد مدیریتی به نهادهای دخیل در نظام اجرایی کیفرهای جامعه محوراطفال ونوجوانان پرداخته می شود

سپردن اطفال ونوجوانان به اشخاص داوطلب

سپردن اطفال ونوجوانان به والدین

گفته های ناگفته 

نداشته باشند با وجود شرایط یادشده ، نسبت به سپردن 
اطفــال و نوجوانان بــزه کار به اشــخاص داوطلب جهت 
نگاهداری و در واقع دوباره اجتماعی شدن اقدام می نماید 
و تسلیم آنان به اشــخاص داوطلب صرفاً جنبه مراقبتی 
داشــته و قاضی دادگاه با در نظر گرفتن شــرایط طفل یا 
نوجوان و بهره گیری از نظریه خطر اشــخاص داوطلب را 
ملزم به انجام اقدام های مندرج در تبصره بند الف ماده 88 

قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 می نماید.
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این شــیوه ، ضمانت اجرای » بینابین « 
است که نظارت و مراقبتی بیش از تعلیق 
مراقبتی و مجازاتــی کمتر از زندان و با 
هــدف ناتوان کردن شــخص برای ارتکا 
جــرم جدید و بازپروری با اجازه دادن به 
مجرمان برای زیستن در جامعه به جای 
زنــدان را دنبال می کند. در این شــیوه 
که به آن » حبــس در منزل« هم گفته 
می شود،فرد محکوم مکلف به اقامت در 
خانه اســت واز رفت و آمــد به خارج از 
منزل )جز در مــواردی که دادگاه اجازه 
داده اســت( منع می شود. این شیوه به 
صراحــت در تبصره 2 مــاده 89 قانون 
مجازات اســالمی مصــوب 1392 آمده 
کــه بیان می نمایــد: » دادگاه می تواند 
با توجه به وضع متهم وجرم ارتکابی ،به 
جای صدور حکم بــه مجازات نگهداری 
یا جزای نقدی موضــوع بند های )الف( 
تا )پ( این مــاده ،به اقامت در منزل در 
ســاعاتی که دادگاه معین می کند یا به 

حبــس پایــان هفتگی شــیوه ای از 
مجازات اســت که به محکوم اجازه می 
دهد روز های کاری خــود را در اختیار 
حرفــه و خانواده اش باشــد و تعطیالت 
آخر هفته را در زندان یا کانون اصالح و 
تربیت سپری کند لذا این شیوه از حبس 
منجر به بیکاری و جدایی فرد از زندگی 
اجتماعی نمی گردد. اتخاذ حبس پایان 
هفتگی به ویژه بــرای مجرمین کودک 
حائز اهمیت است ، به دلیل اینکه عالوه 
بر پاســخ دادن به خطای ارتکابی اش از 
ایجاد وقفه در تحصیل او ممانعت به عمل 
می آورد. در قانون مجازات اســالمی در 
تبصره ماده 89 از قانون مجازات اسالمی 
مصــوب  1392 بیان نمــوده: » دادگاه 
می تواند بــا توجه به وضع متهم و جرم 

نگهداری در کانون اصالح وتربیت در دو 
روز آخر هفته ، حسب مورد برای سه ماه 
تا پنج ســال حکم دهد.« از مزیت های 
این شــیوه افزون بر کم هزینه بودن آن 
برای دولت ، آن است که طفل یا نوجوان 
در جامعــه زندگی می کند و پیوند های 
مهم اجتماعی وی با خانواده ،دوســتان ، 
کارفرمایــان و گروه های اجتماعی حفظ 
می شود در این روی ،نسبت به هنگامی 
کــه طفل یا نوجوان بــه کانون اصالح و 
تربیت فرســتاده می شود مجازات نمود 
بیشتری برای اجتماع دارد. به یک معنا 
، بــاز اجتماعــی شــدن ، بازدارندگی و 
مسؤلیت مالی همزمان به کار گرفته می 
شوند. بنابراین قاضی دادگاه با استفاده از 
این شــیوه ، مدیریت مطلوب در راستای 
بازپروری طفل یا نوجوان با هدف تغییر 
در نگــرش بــزه کار از طریــق موختن 
رفتار های مثبت و به فراموشــی سپردن 
رفتارهای منفی گذشته اعمال می نماید.

ارتکابی،بــه جای صدور حکم به مجازات 
نگهداری یا جزای نقــدی ، موضوع بند 
هــای الف تا پ این مــاده ،به اقامت در 
منزل در ســاعاتی که دادگاه معین می 
کند یا بــه نگهــداری در کانون اصالح 
وتربیت در دو روز آخرهفته حسب مورد 
برای ســه ماه تا پنج ســال حکم دهد.« 
که در این نوع از کیفــر قانون گذار این 
اختیــار را به قاضــی دادگاه اعطا نموده 
که با در نظر گرفتن نــوع جرم، ارتکاب 
و وضــع متهم به عبارتی بــا مد نظرقرار 
دادن مدیریت خطر بزه نسبت به اعمال 
این کیفر در خصوص نوجوانان پانزده تا 
هجده سال که مرتکب جرم تعزیری شده 

اند تصمیم اتخاذ نماید.

و بهره گیری از مشــارکت مردمی در اجرای 
کیفرهای جامعــه محور.2-ترتیب دوره های 
آموزشی ضمن خدمت و کارگاه های آموزشی 
به صورت مســتمر برای قضــات ویژه دادگاه 
اطفال، در رابطه با مبانی جرم شناسی،جامعه 
شناسی و روان شناسی اطفال و نوجوانان3-

تبیین عنوان درســی حقوق کیفری اطفال 
و نوجوانــان در دوره کار آمــوزی قضائی4-

جذب و به کارگیری مشــاوران دانش آموخته 
در رشــته های تحصیلی مرتبــط با اطفال 
ونوجوانــان ازجمله روان شناســان بالینی و 

مــددکاران اجتماعی در سیســتم قضایی و 
اســتفاده از نظرات و تجربیات آن ها دراتخاذ 
تصمیمــات قضایی5-ایجاد تعهد برای تمام 
نهاد ها و مؤسســات دولتی در جهت اجرای 
احکامی کــه درخصوص کیفرهــای جامعه 
محور صادر می شــود و فراهم کردن زمینه 
های مناسب برای مشارکت نهاد های مردمی 
وغیر دولتــی در اجرای احکام.6-تأســیس 
واحد های مخصوص آموزش فرهنگی- حرفه 
ای معّین برای اطفــال و نوجوانان بزه کاردر 
سیســتم قضایی با همکاری ادارات آموزش 

و پرورش و مراکــز فنی وحرفه ای.7-برگزاری 
همایش های آگاهی سازی مراجع دولتی در 
نحوه هم کاری با قضات محترم اجرای احکام 
کیفری در راســتای اجــرای کامل کیفرهای 
جامعه محور.8-بهره گیری از خانواده اطفال 
و نوجوانان بــزه کار به عنوان مؤ ثرترین نهاد 
تأثیر گــذار در ا صالح و بازپــروری اطفال و 
دوره های ضمن خدمت  نوجوانان.9-برگزاری 
بهبود مدیریت برای قضات در راستای برقراری 
ارتباطات مؤثر با نهادهای های دولتی و غیر 

دولتی وفرد بزه کار.
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جمع بندی و پیشنهادات
در نظام قضایی ایران خوشــبختانه در سال 
های اخیر با تصویب قانون مجازات اسالمی 
مصــو 1392 کیفر های جامعــه محور در 
خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار به شــکل 
پررنگ در حقوق کیفری اطفال نمایان شد. 
تــا قبل از تصویــب قانون فــوق الذکر، در 
قوانین جزایی ســابق رگه هایی از کیفرهای 
جامعه محور درخصــوص اطفال و نوجوانان 
بزهکار وجود داشــت، لیکــن قانونگذار در 
آخرین اراده خود بــا تصویب قانون مجازات 
اســالمی مصوب 1392 در فصل دهم از این 
قانــون تحت عنوان مجازات هــا و اقدامات 

تأمینــی و تربیتــی از مــواد 89 الی 95 به 
تقنین این نوع از پاســخ های جامعه محور 
نسبت به اطفال ونوجوانان دست زد. با عنایت 
بــه اینکهکیفرهای جامعه محور در خصوص 
بزهکاری اطفال و نوجوانان پدیده ای نوظهور 
بوده لذا در بدو امر دارای یکســری چالش ها 
و نقائــص در مرحله اجرا میباشــد لذا برای 
برطرف نمودن موانع و مشکالت پیشنهاداتی 

به شرح ذیل اراِئه میگردد:
1-باال بــردن اعتماد افکار عمومی نســبت 
بــه کیفر هــای جامعــه محور بــا افزایش 
آگاهــی به عموم مردم از طریق رســانه ملی 

اقامت در منزل

حبس هفتگی
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287.هــر وقت امید در کســی 
بمیرد، کینه و انتقــام در او زنده 
می شود. هر قدر امید کمتر باشد 

عشق بزرگتر است.
پایانی  را  بلنــدی  روز  288.هر 

است.
289.یگانــه تســکین دهنــده 
آرزوهــای طالیی دو چیز اســت: 

صبر و امید.
290.آنکه امیــد دارد می داند 
که ناتوانی آفت اســت و شکیبایی 
شــجاعت و زهد ثروت بی انتها و 
آنکه راضی بود به مشّیت پروردگار 

پیروز است.

انتظار

291.انتظــار را باید تحّمل کرد  
گرچه تمام عمر را در برگیرد.

292.باالترین انتظار همان  است 
که چشم به راه شاه سامرا بمانیم.

293.حضرت مهدی )عج( ظهور 
می کند و آن روز اســت که پایان 

انتظار را نظاره خواهیم کرد.
باالترین درجه  فرج  294.انتظار 
از ایمان اســت که هرگــز پایانی 

نخواهد داشت.

انسان

295.آدم تنها مخلوقی اســت که 
نمی خواهد همان باشد که هست.

296.انســان ها به صــورت کلی 
چیزی جز کودکاِن بزرگ نیستند.

297.خــون همه ی انســان یک 
رنگ است ولی لیاقت آنها فرق دارد.

298.دو چیز تفاوت فاحشی بین 
انســان و حیوان به وجود می آورد؛ 

قدرت بیان و دروغگویی.
299.وای که چه دشــوار اســت 
انسان در تنهایی خود پیر شده و در 

بی کسی میرد.
300.هر انســانی یک جلد کتاب 
است به شرط آنکه بدانی چگونه آن 

را بخوانی.
301.یقین است که اگر همه عالم 
برای انسان ساخته شده باشد انسان 
برای چیزی از عالم ســاخته شــده 

است.

امنیت فناوري اطالعات 

 اجزای اصلی امنیت اطالعات
واژه امنیــت اطالعات حجم وســیعی از 
فعالیت های یک ســازمان را تحت پوشش 
قرار می دهد. امنیــت اطالعات به معنای 
واقعی یعنی با استفاده از یک سری فرآیند 
ها از دسترســی غیر مجاز به اطالعات و یا 
محصوالت و اعمال تغییرات یا حذف کردن 

امنیت اطالعات شامل 3 قسمت از یک کانون مرکزی است

1.امنیت فیزیکی

2.امنیت عملیاتی

3.مدیریت و تدابیر امنیتی

آنها جلوگیری کنیم. این عمل را می توان 
بــه نحوی حفاظــت از منابــع موجود، در 
موقعیــت های مختلــف )مانند یک حمله 
هکری که معموال خیلی انجام می شــود( 
توســط افرادی که مسئول امنیت اطالعات 

هستند در نظر گرفت.

هر یک از این ســه مورد برای برقراری 
امنیت در یک ســازمان بســیار حیاتی 
اســت. فرض کنید کــه امنیت اطالعات 
مانند یک ســه پایه است که اگر یکی از 
این پایه ها شکســته شود شما به پایین 
خواهیــد افتاد و خودتــان را زخمی می 
کنید. شــما باید بــه تمامی جنبه های 
مربوط بــه امنیت اطالعات در ســازمان 
خود نگاه عمیق داشــته باشید. بخشی 
از کار شــما پیدا نمودن نیازهای امنیتی 
یک سازمان و ارائه پیشنهادات مدیریتی 
برای رفع آن اســت. شما باید کاری کنید 

که اطالعات و کامپیوترها کمتر در معرض 
دید قرار بگیرند و نقاط ریســک پذیر را تا 
حد امکان به حداقل برســانید و در جهت 
حفــظ و برقراری و به اجــرا در آوردن آن 
در محیــط کار خود تالش کنید. این کار 
کوچکی نیست و شما برای اینکه بتوانید 
امنیت محیط کار خود را به حد معقولی 
برســانید باید هر کدام از ایــن پایه های 
اساســی را رعایت کرده تا بتوانید مدیریت 
امنیت درستی بر روی سازمان خود پیاده 
ســازی کنید، در ادامه به بررسی این سه 

پایه می پردازیم.

 محسن سوری        دانشجوی کارشناسی فناوری اطالعات - امنیت اطالعات

 عباس محبیان       عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد دانشگاهی همدان 

نویسندگان:

چکیده 

مقدمه 
شــما به عنــوان یک فرد حرفــه ای در 
زمینه کامپیوتر، همیشه با مسائلی جدی تر 
از بحــث جلوگیری از ورود و حمله ویروس 
ها به کامپیوتر ها مواجه هستید. البته این 
موضوع بســتگی به طرز تفکر مســئولین 
امنیتی آن شرکت یا ســازمان دارد، شاید 
برای شــما خنده دار باشــد اما چه بســا 
مشاهده شده اســت که بسیاری از شرکت 
ها و یا حتی ســازمان های دولتی با نصب 
یک نرم افزار آنتــی ویروس و یک فایروال 
ســاده نرم افزاری شــبکه خود را به گمان 

خود 80 ایمن می کنند !!!!
زمانی که شــما بــه عنوان مســئول و 
کارشــناس امنیت اطالعات یک شرکت یا 
سازمان محســوب می شوید، در واقع شما 
مســئول حفاظت از دارایی های اطالعاتی 
یک ســازمان در مقابل کسانی یا چیزهایی 
هستید که می خواهند از آن دارایی ها سوء 
استفاده کنند. ممکن اســت برخی از این 
افراد هم اکنون در ســازمان و در کنار خود 
شما باشند، ولی اکثر این افراد در خارج از 
ســازمان قرار دارند و همیشه قصد نفوذ به 
شبکه و سازمان را دارند. این جمله طالیی 

را همیشه به خطر بسپارید: 

هیچ چیز برای یک مسئول یا کارشناس 
امنیت اطالعات خطرناکتر و هولناکتر از 

کاربران خود آن شبکه نمی باشد.

متاســفانه این عمل چندان هم آســان 
نیست، در حال حاضر نقاط ضعف و آسیب 
پذیری های سیســتم های تجاری در حال 
رشد اســت و این نقاط روز به روز بیشتر و 
بیشتر می شــود، حال کافیست شما تنها 
یک روز از این اطالعات بی خبر باشــید و 

همین کافیست تا به شبکه و سازمان شما 
نفوذ شــود. برای مثال اگر از ویندوز نسخه 
اصلی یا ارجینال استفاده کرده باشید و به 
اینترنت متصل بشــوید می بینید که دائما 
در حال بروز رسانی خود می باشد بطوری 
که همه روزه بســته هــای امنیتی خود را 
بروز میکند و بر روی سیســتم شما نصب 
میکند، این یعنی اینکه همه روزه حمالت 
گســترده ای در ســطح دنیا به سیستم ها 
انجام می شــود که باعث ایجاد نقاط ضعف 
در سیستم ها می شود و برای جلوگیری از 
نفوذ از طریق این نقاط، بسته های امنیتی 

برای آنها ساخته و عرضه می شود.
دشــمنان شــما می تواننــد براحتی با 
استفاده از موتورهای جستجو، نقاط ضعف 
و آسیب پذیر هر محصول یا سیستم عامل 
را بیابند، آنها برای اینکه بتوانند به شــبکه 
شما وارد شــوند و از نقاظ ضعف شما بهره 
برداری کننــد، می توانند کتابهای آموزش 
هک بخرند، بــه عضویت گروه های خبری 
امنیتــی و هک در اینترنــت در بیایند و یا 
به وب ســایت هایی دسترســی پیدا کنند 
که در آنها اطالعات صریح و با جزئیاتی در 

خصوص شبکه شما وجود دارد.

در بســیاری از موارد شما نرم افزاری را 
خریداری می کنید کــه خود آن نرم افزار 
بصــورت ذاتی دارای نقــاظ ضعف امنیتی 
اســت و این نقاط ضعف امنیتی به خودی 
خــود باعث به زیر ســئوال رفتــن امنیت 
سازمان شــما خواهد شــد، مثال نرم افزار 
مجموعــه آفیس را خریــداری می کنید و 
در آن نقاط ضعــف امنیتی وجود دارد که 
هکرها می توانند از طریق آن به سیســتم 

عامل حمله و به آن دسترسی یابند.

برقراری امنیت فیزیکی 
)Physical Security(

منظور از امنیــت فیزیکی، حفاظت از 
داراییها و اطالعات در مقابل دسترســی 
فیزیکی افراد یا پرســنل غیر مجاز است. 
به عبارت دیگر شــما مســئول حفاظت 
از بخش هایی هســتید که قابل لمس 
کردن، دیده شدن و دزدیده شدن هستند. 
ایــن تهدیدات اغلب توســط ســرویس 
کارها، دربان ها یا سرایدارها، مشتری ها، 
فروشنده ها و حتی کارمندان بوجود می 
آینــد. اینگونه افراد مــی توانند ابزارها را 
ببینند و یا آنها را خراب کنند، یا از دفتر 
کار مدارک و اسنادی را به سرقت ببرند و 
یا در در داخل آنها اطالعات ناخواسته قرار 

دهنــد، انگیزه آنها در انجام این کارها می 
تواند انتقام گرفتن از شما باشد

 حال ایــن انتقام می توانــد به خاطر 
بوجود آمدن یک ســوء تقاهم باشــد و یا 
اینکه به خاطر کینه جویی آن فرد نسبت 
به شــما باشــد و به خاطر همین دلیل، 
اطالعات محرمانه شــما را به سرقت برده 
و در اختیار رقیبان شــما قرار می دهند. 
البته ایــن را هم در نظــر بگیرید که در 
کشور عزیزمان ایران اشخاصی هستند که 
صرفا به خاطر یک نگاه نا مناسب دشمن 
خونی شــما خواهند شد و در صدد انتقام 

بر می آیند.!!!

بازیابی اطالعات به شدت به این سه مورد بستگی دارد:

1.طراحی ونقشه
2.تفکر

3.آزمایش

گفته های ناگفته 



دادخواه فصل نامه اجتماعی/ فرهنگی
29 سال اول/ شماره دوم/ زمستان97

انسانّیت

302.انســان اگر فقیر و گرســنه 
باشــد بهتر از آن است که پست و 

بی عاطفه باشد.
303.اگر به ســخنی که گفته اید 
با تمام وجود پایبند هســتید دیگر 
نیازی نیست بر آن پوزش بخواهید.

چه  تنهایی  مــن؛  304.خــدای 
سخت بود اگر حضور شیرینت نبود 
و بی کســی چه دشوار اگر تو جای 

همه را پر نمی کردی.
305.سیاست مهارت مخفیانه می 

خواهد.
306.شــعور را همــه دارند ولی 
متفــاوت  افــراد  در  آن  نســبت 
اســت.307.هیچ انســانی نیســت 
که کامل باشــد و هر کس نقایص 

شخصّیتی خود را خواهد داشت.
308.برای ســاختن یک دوستی 
چندین سال وقت نیاز است اّما برای 

ویرانیش لحظه ای کافی است.
309.افــراد مفت خــور و متقلب 
نجاســت خوری  ها  مانند خــوک 

هستند که هیچ گاه سیری ندارند.
310.کســانی که ســعی دارند با 
تزویر و حیله از مال و اعتماد دیگری 
ســوء اســتفاده کنند به سان گربه 
های بی حیایی هســتند که منتظر 
فرصتی می مانند تا خیانت خود را 
کامل کند غافل از آنکه شــکارچی 

قوی تری منتظر خود آنهاست.
311.انسان هایی که طالب جامعه 
ای پاک و ایده هایی خالق هستند 
بایــد بدانند که بــرای دیگران آنها 

بدعتی ناگوار هستند.
312.هیچــگاه نباید محّبت ها به 

وظیفه تعبیر شود.
313.انســان های زیــاده خواه و 
نادان که خواســته های خود را در 
مال دیگــری می بینند، به ســان 
ســگ هایی می ماننــد که تکه ای 
نان جلوی آنها مــی اندازند تا فقط 

ساکت شوند.

مدیریت و خط مشی ها 
)Management and Policies(

مدیریت و خط مشــی ها در واقع برنامه هایی هستند 
که با توجــه به آنها می توانیم امنیــت یک محیط را 
پیاده سازی کنیم. خط مشی ها برای اینکه موثر باشند 
نیاز به پشــتیبانی همه جانبــه از جانب تیم مدیریتی 
ســازمان دارند. راهنما های درست نه تنها می توانند 
باعث بوجود آمدن ابتکارهای امنیتی در محیط شــوند 
بلکه باعث بوجود آمدن یک امنیت موثر نیز هســتند. 
متخصصین امنیت اطالعات می توانند خط مشی های 
امنیتــی خود را ادامــه دهند، اما بــرای اینکه بتوانند 
آنها را پیاده ســازی کنند نیاز به حمایت و پشتیبانی 
مدیران دارند، این نکته را همیشه به یاد داشته باشید 
که شــما هیچوقت نمی تواندی ادعا کنید که شــبکه 
مــن ایمن اســت و این در حالی باشــد که از حمایت 
مدیران برخوردار نیستید. تصمیماتی که باید در سطح 
مدیریت و خط مشــی ها اتخاذ شــود بــه طور کامل 
سازمان را تحت پوشش قرار می دهد و می تواند بهره 
وری، روحیــه کاری و فرهنگ ســازمان را تحت تاثیر 
خود قرار بدهد. اینگونه تصمیمات و خط مشی ها می 
تواند تاثیر بسزایی بر روی مسائل مرتبط با امنیت نیز 
داشته باشد. اینگونه خط مشی ها باید طوری طراحی 
شوند که هدایت سازمان، راحتی در مواقعی که سازمان 
در تعطیالت بســر می برد یا کارمندان به مرخصی می 
رونــد و یــا کار آنها به اتمام می رســد را کامال تحت 

پوشش قرار دهند.
اکثر افرادی که در یک ســازمان فعالیت می کنند می 
توانند به راحتی به شــما بگوینــد که چه مدت زمانی 
را در طی ســال در مرخصی بسر می برند و همچنین 
بســیاری دیگر به شــما می توانند اطالعات دقیقی از 
چگونگی اســتفاده اطالعات در ســازمان و اینکه خط 
مشــی ها چگونه پیاده سازی شده اند را در اختیارتان 
قرار دهند، پس همیشــه کاربــران و کارمندان را می 
توانید در نقش یک منبع اطالعاتی بسیار موثر در پیاده 
سازی فعالیت های امنیت خود در نظر بگیرید. برای بر 
قراری امنیت در یک شبکه چندین خط مشی کلیدی 
وجود دارد، لیســت زیر نشــان دهنده تعدادی از این 
خط مشــی های گسترده می باشد که هر کدام نیاز به 

طراحی و تفکر دارند:

فرض را بر این بگیرید که فایل های اساســی و حیاتی 
شرکت شما که شامل حسابهای بانکی، سفارشات خرید 
و اطالعات محرمانه راجع به مشــتریهای شرکت است 
در اثر یک آتش سوزی می سوزد و تبدیل به خاکستر 
می شــود. نکته مهم در اینجاست که شما نسخه های 
حســاس و حیاتی در مورد ثبتیات شرکت و موجودی 
هــای آن را حتما باید در جایی خارج از محل کار خود 
)ســازمان( در جایی امن نگه داری کنید. این در حالی 
است که در اکثر ســازمان ها و شرکت ها نسخه های 
پشتیبان در همان محل نگه داری می شوند که بسیار 
نگران کننده اســت. حتی در این مورد ســفارش شده 
است که در صورت اهمیت بسیار زیاد اطالعات آنها را 
در ناحیه های جغرافیایی دور از هم، در چندین نسخه 

نگهداری کنید.  

 برقراری امنیت عملیاتی 
perational security

امنیت عملیاتی یا اجرایی نحوه انجام شــدن کارها 
توســط سازمان را بیان می کند. در معنای عام می 
توان به عنــوان مدیریت اطالعــات از آن نام برد. 
امنیت عملیاتی پهنه وســیعی را در بر میگیرد که 

شما به نوبه خود بخشی از آن هستید.
 اصول امنیت عملیاتی شــامل: کنترل دسترسی، 
شناسایی و توپولوژی های امنیتی است. موارد ذکر 
شــده شــامل فعالیت های روزانه شبکه، اتصال به 
شــبکه های دیگر، طراحی نحوه تهیه کردن نسخه 
پشتیبان و طراحی نحوه بازگردانی آن می شود که 
البته همه این مــوارد در حالتی امکان پذیرند که 

نصب شبکه کامل شده باشد.
 اگــر بخواهیــم امنیت عملیاتــی را در یک جمله 
خالصه کنیم به این صورت بیان می شــود: شامل 
هر چیزی در شــبکه شما می شود که به طراحی و 

امنیت فیزیکی شما بستگی ندارد. 

در این بخــش به جای اینکه تمرکــز خود را روی 
تجهیزات فیزیکی قرار دهیم، بیشتر به توپولوژی ها 
و اتصاالت توجه می کنیم. عملیاتی که شما باید در 
بخش فیزیکی انجام دهید در ابتدا بسیار طاقت فرسا 

به نظر می رسد.
 در بسیاری اوقات شــما از نقاظ آسیب پذیر شبکه 
بدون اینکه بدانید در حال استفاده هستید و یا بدون 
اطالع خط مشــی را پیاده سازی کرده اید که دارای 
ضعف امنیتی اســت یا ناقص است. برای مثال شما 
خط مشی را پیاده سازی کرده اید که در آن کاربران 
مجبور هستند که رمزهای عبور خود را هر 30 یا 60 
روز تعویض کنند، حال اگر در سیســتم شما قابلیت 
استفاده از سیستم چرخش رمز عبور طراحی نشده 
باشد )این سیستم به شما اجازه استفاده از رمزهای 
عبور تکراری مورد اســتفاده در زمان های گذشته 
را نمی دهد( شــما یک نقطه آسیب پذیر جدی در 
شبکه خود دارید که شاید نتوانید آنرا از بین ببرید، 
در این حالت از نظر دیدگاه عملیاتی سیستم قابلیت 

رمز عبور ضعیفی دارد.

1. خط مشــی هــای مدیریتی
افزار نرم  طراحــی  نیازهای   .2
3. طرح و برنامه بازیابی از حادثه
4. خط مشــی هــای اطالعاتی
امنیتی هــای  مشــی  خط   .5
6. خط مشی های مدیریتی کاربران

برای بر قراری امنیت در یک شبکه 
چندین خط مشی کلیدی وجود دارد  
از  تعدادی  نشان دهنده  زیر  لیست 
این خط مشــی های گسترده می 
باشد که هر کدام نیاز به طراحی و 

تفکر دارند :
1.خط مشی های مدیریتی

)Management Policies ( 
2.نیازهای طراحی نرم افزار

)Software Design Needs ( 
3.طرح و برنامه بازیابی از حادثه

خط مشی ها
)Disaster Recovery Plan ( 

4.خط مشی های اطالعاتی
)Information Policies ( 

5.خــط مشــی هــای امنیتــی 
)Security Policies(

مدیریتی  هــای  مشــی  6.خــط 
 UserManagement( کاربران 

)Polices

گفته های ناگفته 
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ایمان در درستی

1.در ایــن زمانــه آنهایــی کــه 
بــه نفع  ناشایســته و  رفتارهــای 
خودشان انجام می دهند و کارهای 
از قبیل مال مردم خوری، اختالس، 
خیانت در امانت، کالهبرداری انجام 
مــی دهند را زرنــگ و باهوش می 
دانند ولی کســانی که از حق مردم 
دفاع می کنند و صراط المســتقیم 
کار آنها می باشــد را مــورد انتقاد 
قرار می دهند. جاهایی بوده اســت 
که به انســانهای پاک سرشت گفته 
اند شــما هم از موقعیتی که داشته 
ای اســتفاده می کردی و جیبت را 
پر می کــردی. این مردمان که این 
صحبت هــا را می کننــد در واقع 
کســانی هســتند که توقــع دارند 
حقشــان هم در جایی دیگر اعاده 
شود آیا با این تفکرات افراد اصالح 
می شوند؟ آیا حقی اعاده می شود؟ 

آیا پیشرفتی حاصل می شود؟ 
2.با تمام اختالف عقاید و افکارها 
اگر همه طالــب حق بودند مطمئناً 
دنیایی درســت می شد که همه به 
خواسته هایشان می رسیدند بدون 

کوچکترین کاستی و نقصی.
3.اگر انســان ســه ایمان داشته 

باشد پیروز هر میدانی خواهد بود 
الف( ایمــان به خدا ب( ایمان به 
خودش ج( ایمان به کاری که انجام 

می دهد.
4.دنیا با تمــام عظمتی که دارد 
در برابــر جهان دیگر هیچ اســت، 
ولی قابل تأمل است که این دنیای 
کوچــک و فانی اگر نباشــد و نبود 

جهان دیگر هیچ بود.

تصمیم گیری در ســازمان هستند و همچنین تصمیمات اتخاذ شده 
چند وقت به چند وقت باید مورد بررسی و مرور قرار بگیرند. 

خط مشــی ها باید به اندازه ای واضح و روشــن باشند که بتوانند به 
کارکنان مدیریتی این امــکان را بدهند که بتوانند تمرکز خود را بر 
روی سیستم عامل های در حال کار قرار بدهند و به آنها توجه کنند 
و در این بین سیاست باید به نحوه قابل انعطاف باشد که در آن موارد 

اورژانسی و پیش بینی نشده نیز گنجانده شود.

اینگونه خط مشی ها در واقع بیانگر اعمال مختلفی است 
که یک کاربر در حالت عادی فعالیت خود انجام می دهد. 
این خط مشــی عالوه بر آموزش، موقعیت سنجی و نصب 
و تنظیم ابزارها و وســایل، باید طوری طراحی شود تا در 
آن نحوه اضافه شدن کارمندان به سیستم را نیز مشخص 
کند. انتقال کارمندان در یک شرکت یک امر کامال عادی 
و معمول است. اگر کارمندی به پست جدیدی انتقال یابد 
اجازه های دسترسی و محدودیت های سابق ممکن است 
با پســت جدید نا متناسب باشد، در این حالت ایجاد یک 
دسترسی جدید این امکان را به کاربر می دهد تا بالفاصله 
به کار خود ادامه دهد. اگر شــما فراموش کنید که اجازه 
دسترســی های ســابق را باطل )لغو( کنید، کاربر جدید 
ممکن اســت بصورت کامال اتفاقی اجازه دسترسی بیشتر 
از آنچه شــما در اختیار او قرار می دهید را پیدا کند، بعد 
 Privilege از مدتی نتیجــه این نوع موقیعت ها حالت
Creep بوجود می آید، یعنی کاربر بطته باشــد. جالب 

اســت بدانید که بســیاری از مدیران شــبکه از تغییرات 
کارمندان اطالعی ندارند. خط مشی مدیریتی کاربران باید 
به قدری واضح و روشن باشد که در آن تمامی این مراحل 

به صورت کامال دقیق و شفاف شرح داده شده باشد.

مدیران سیستم و کارکنانی که در بخش نگهداری و تعمیر فعالیت می 
کنند از این خط مشی ها برای هدایت تجارت استفاده می کنند. این 
خط مشــی طوری باید باشد که به وضوح نشان بدهد که بروز رسانی 
ها هر چند وقت باید انجام شــود و در چه زمانی باید این عمل انجام 
شــود، این خط مشی ها چگونگی انجام شدن پایش یا مانیتورینگ و 
برداشــتن و نگهداری LOG ها را نیز مشخص می کند. آنها حتی باید 
با اســتفاده از عنوان کاری افراد مشخص کنند که چه کسانی مسئول 

)Management Policies( خط مشی های مدیریتی
خط مشی های مدیریتی در واقع راهنمایی برای بروز رسانی، نظارت کردن، تهیه نسخ پشتیبان و بازرسی کردن در یک سازمان هستند

خط مشی های استفاده
)Usage Policies( 

خط مشی های مدیریتی کاربران 
)User Management Policies(

)Software Design Needs( نیازهای طراحی نرم افزار
افزار ســئواالت و توضیحات کامل و راهکارهــای جامع بخواهید. اگر 
نیازهای طراحی شــده شــما به عنوان یک جزء جدا از ساختار پیاده 
سازی شما در نظر گرفته شود، شما می توانید شرط ببندید که شبکه 
شما آسیب پذیر است. طراحی نیازها باید بصورت یک هدف متغیر در 
نظر گرفته شــود زیرا دائما در حال تغییر است. نیازهایی که امروزه با 
آنها ســروکار دارید مسلما نیازهایی نخواهند بود که در دو سال بعد با 

آنها روبرو خواهید شد و دائما در حال تغییر هستند.

طراحی نیازمندی ها در واقع نشــان دهنده قابلیت های یک سیستم و 
اینکه این قابلیت ها شامل چه چیزهایی می شوند است. برای مثال این 
نیازها ممکن است طرحی ابتدایی باشند که شما را واقعا در پیدا کردن 
راه حل های جامع کمک می کند. بســیاری از فروشنده های نرم افزار، 
نرم افزار خود را پیشنهاد می کنند و به شما اطمینان می دهند که نرم 
افزار آنها کامال ایمن اســت، در این حالت شما می توانید با استفاده از 
تعریف نیازهایی که قبال تعریف شــده اند از فروشنده در مورد آن نرم 

)Disaster Recovery Plan(   طراحی و برنامه بازیابی از حادثه
DRP خوب ســعی می کند که هرگونه اتفاق یــا خرابی ممکن را 

بصورت مجازی پیش بینی کرده و برای آن طرح و نقشــه ای پیاده 
ســازی کند. حال این موضوع می تواند به سادگی از کار افتادن یک 
سیستم ساده باشــد یا به پیچیدگی یک ســازمان چند ملیتی که 
چندین هزار سیستم در آن قرار دارند و می خواهد اطالعات خود را 
بطــور کامل بازگردانی کند. کلید موفقیت یک DRP جامع و کامل 
بودن آن اســت، هر چه یک DRP به جزئیات بیشتر اهمیت بدهد 
موفقیت آن بیشــتر خواهد بود. برای مثال اگر شــرکتی در شهر بم 
قرار دارد باید این پیش بینی بشــود که ممکن است دوباره در این 
 DRP شهر زلزله بیاید و شرکت را تخریب کند  بنابراین از دید یک
موفق اطالعات باید در ناحیه ای خارج از شــهر نیز نگهداری شوند 

مثال در شعبه ای دیگر از شرکت که در تهران واقع است.

طرح و نقشــه بازیابی از حادثه یکی از دردســرهایی است که حرفه 
ای های فناوری اطالعات با آن مواجه هســتند. DRP ها هزینه های 
زیادی برای پیاده ســازی می خواهند و بــرای آزمایش کردن گران 
هســتند و باید همیشه به روز باشــند. بسیاری از شرکت های بزرگ 
وجود دارند که در زمینه DRP سرمایه گذاری های کالنی انجام می 
 Hot Site دهند که شــامل مواردی از قبیل نسخه های پشتیبانی و
می شود. Hot Site ها تسهیالتی هستند که این قابلیت و امکان را به 
شبکه می دهند که بالفاصله پس از بروز مشکل، خط مشی یا شبکه 
شــما را به حالت فعال باز گردانند. اینگونه خط مشی های پشتیبانی 
هزینه های بسیاری دارند و بعضی اوقات هم تزار کردن آنها با سایت 
اصلی کار دشواری است. معموال اکثر شرکت های کوچک با موضوعی 
به نام Hot Site بیگانه هســتند و این کار را انجام نمی دهند. یک 

)Security Policies( خط مشی های امنیتی
نمیتوانید برای شرکتی بکار ببرید که امنیت در آن چندان اهمیتی 
ندارد. این عمل مســتقیما به ســطح دانش افراد و کارکنان سازمان 
دارد و برای مثال اگر ســطح ســواد و IQ کارکنان شرکت در سطح 
پایینی باشد شــما نمیتوانید خط مشی را پیاده سازی کنید که در 
آن حداقل طول رمز عبور هشت کاراکتر تعریف شده باشد. اگر آنها 
را اجبــار به انجام اینکار کنید ظرف مدت کمتر از یک هفته شــما 
مشــاهده خواهید کرد که همه کارکنان از یک رمز عبور مشــترک 
اســتفاده می کنند و یا اینکه همگــی رمز عبور خود را بر روی یک 
کاغذ نوشــته و آنرا روی مانیتور خود می چســبانند، وقتی کاربری 
توانایی به خاطر ســپردن رمــز عبور تک کاراکتــری را ندارد، آنرا 

یادداشت می کند و این امر کامال طبیعی است.

خط مشی های امنیتی در بر گیرنده تنظیمات سیستم ها و شبکه ها 
هســتند که سامل نصب نرم افزارها و سخت افزارها و اتصاالت شبکه 
ای می شــوند. خط مشی ها امنیتی نحوه شناســایی افراد، سطوح 
دسترســی کاربران، و نحوه انجام گرفتن عملیات بازرســی را تشریح 
و تعریــف می کنند. اینگونه خط مشــی ها همچنیــن در برگیرنده 
رمزنگاری و نرم افزارهای آنتی ویروس، روش های انتخاب رمز عبور، 
نحوه از بین رفتن اعتبار حســاب ها کاربری، تعداد ورودهای ناموفق 
و چیزهایی مشابه آن می باشد.نکته: هر خط مشی امنیتی به منظور 
خاصی بکار می رود، پس ســعی کنید هر کدام را در ســر جای خود 
بکار ببرید، برای مثال اگر خط مشــی امنیتی برای شرکتی طراحی 
کرده اید که امنیت برای آنها بســیار مهم است، همان خط مشی را 

)Information Policies( خط مشی های اطالعاتی
اطالعات می شــود. همانند خط مشــی های دیگر موفقیت این نوع 
خط مشــی ها نیز جامع بودن و فراگیر بودن آن اســت. در هنگام 
نوشته شدن این نوع خط مشی فقط مقدار خیلی کمی از آن را می 

توانیم به عنوان شانس و حدس و گمان در نظر بگیریم
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خط مشی های اطالعاتی مربوط به موارد مختلفی از امنیت اطالعات 
شامل دسترسی ها، دسته بندی ها، نشانه گذاری ها و ذخیره سازی 
ها می شود. همچنین شامل مواردی از قبیل انتقال یا خرابی اطالعات 
حساس و حیاتی و پیاده سازی خط مشی های اطالعاتی برای امنیت 

خط مشــی های اســتفاده در برگیرنده نحوه و چگونگی 
اســتفاده از اطالعات و منابع ســازمان را بیان می کند. 
شــما نیاز دارید تا به کاربر خود توضیح دهید که چگونه 
و به چه منظور حق اســتفاده از منابــع را دارد. این خط 
مشــی ها در حقیقت قانون اســتفاده از کامپیوترها می 
باشــد. اینگونه خط مشــی ها مسائلی شــامل استقالل 
کاربــران )Privacy( یــا حریم خصوصــی، و مالکیت 
)Ownership( و نتیجــه اعمال نادرســت کاربران را 
به صراحت بیان می کند. خط مشــی های استفاده شما 
باید به وضوح نحوه استفاده کاربران از اینترنت و سرویس 
ایمیل را شــرح دهد. آنها همچنین باید مشــخص کنند 
که کاربــران چگونه باید رویدادها را گــزارش دهند، اگر 
به موضوعی شــک و حدس و گمان بردند باید مشــخص 
شــود که در آن حال باید با چه کسی تماس گرفته و آنها 
را مطلع ســازند. اینگونه خط مشی ها باید طوری باشند 
که قدم به قدم مراحل نظارت بر کاربران و ســازمان را در 
بر گرفتــه و کاربران را با این موضــوع تطبیق دهند، در 
اینجاســت که نتایج ســوء از یک حساب کاربری یا حتی 

چیزهای خیلی جزئی تر باید گنجانده شود.

جلد دوم

مولف:  اسماعیل جانجانی

گفته های ناگفته 
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5.یک ســؤال قابل تأمــل آیا وزن 
کنونــی زمین تغییری کرده اســت با 

این همه سازه های آسمان خراشی؟!
پروردگار  نعمت های  6.انسان همۀ 
را می بیند که به او عطا شــده است 
ولی آیا هیچ گاه به میزان های خداوند 
دّقت کرده است! بادیکه می آموزد اگر 
اعتدال باشد سبب باروری محصوالت 
و تولیــد انرژی خواهد بــود ولی اگر 
به طوفان تبدیل شــود ویران خواهد 
نمود، کــوه با عظمتش تعادل بادها را 
به عهده دارد و همچنین فشــارهای 
زمین را کم می کند به طور کلی همه 
بر حقانیت  نعمات خداوندی دلیلــی 

ذاتش دارد.
7.هرچیزی را میزانی اســت که اگر 
از آن فراتر رود ســبب نابودی خواهد 
شد. خنکی اگر زیاد شود باعث سردی 

و یخ زدگی و مرگ خواهد شد. 
گرما اگر زیاد شود آتش بپا خواهد 
شد و سوختن است و نابودی، محّبت 
اگــر کم شــود باعث جدایــی وفراق 
خواهد شــد، محّبت اگر از حد بگذرد 
باعث جنــون و نادانی طرفین خواهد 
شد، دشــمن اگر از حد بگذرد باعث 
نزاع و درگیری خواهد شــد، دوستی 
اگر از حریمش فراتر رود و با اعتماد و 
اطمینان کاذب خواهد شد، سرعت اگر 
از حد فراتر رود باعث واژگونی خواهد 
شــد، صبر اگر از حد بگذرد سبب از 
دســت رفتن فرصت خواهد شد، آب 
هم اگر زیاد شود سبب سیالب خواهد 

شد.
8.خانه ای که در آن آســایش مالی 
از حد بگذرد آرامشــش از بین خواهد 

رفت.
9.زن بــه مانند گوهــر مرواریدی 
می ماند که شــوهر او نیز باید صدفی 
محکم و اســتوار باشــد هر چه صرف 
محکم تر باشد گوهر مصون تر و پاک 

تر خواهد ماند.
10.یک زندگی پاک خواهد بود که 
زن و شــوهر در آن یکدل و هم نفس 
باشــند هر کــدام می تواننــد مکمل 
یکدیگر باشند اگر مردی به نقطه اوج 
برسد مسلّماً زن او همراه خوبی برایش 
بوده است و یا اگر زنی را دیدی که بعد 
از چندین سال زندگی هنوز آرامش و 
جوانی را در سیمای خود دارد بی شک 
شــوهرش به افکار او و خواسته های 

معقول زنش عمل کرده است.

بحث وحدت و کثرت از مهمترین مسائلی است که همیشه در جهان مطرح است

وحدت و کثرت درمیان عرفا  و فالسفه اتریخچه وحدت وکثرت وجود

نویسنده : سید حسین نجات
مختلفی در فلسفۀ مّشاء واشراق و در کالم داشت و قهراً بابی از عرفان 
به روی آن باز شده بود، در فلسفۀ مالصدرا به یک شکل خاص درآمد.

بنابراین آنچه که به مسئلۀ وحدت وجود مربوط می شود، بی شک 
ریشــه ای عرفانی دارد؛ یعنی به طور مســلّم وحدت وجودی که 
در فلســفۀ مالصدرا مطرح است همان اســت که از عرفان آمده 
اســت و ابتکار مالصدرا نیســت. منتهی هنر مالصدرا این اســت 
که توانســته اســت برای وحدت و کثرت وجود پایه های فلسفی 
محکم بریزد که از نظر فکر یک فیلســوف هــم کاماًل قابل قبول 
باشــد. و ااّل اصل مســئله عرفانی اســت. بنابراین هــر چه که او 
قباًل گفته همه به منزلۀ شــرح فلســفی مطلبی بوده اســت که 
عرفا گفته اند. این ســیر تاریخی این مســئله در میان عرفا است.

مسئلۀ وحدت وکثرت وجود به این نام وعنوان و شکلی 
کــه اآلن در اینجا می بینیم، در کتب فالســفۀ قبل از 
مالصــدرا )ره(؛ یعنی در کتب فارابی یــا بوعلی )ابن 
ســینا( یا بعد از بوعلی مطرح نبوده است و آنها بحثی 
را تحت عنوان وحــدت یا کثرت وجود طرح نکرده اند. 
همان ریشــه هایی که این مســئله اصالت وجود را در 
فلسفه وارد کرد، مســئلۀ وحدت وکثرت وجود را نیز 
مطــرح نمود، که یکی از این ریشــه ها عرفان اســت.

در عرفان هم آن کســی که این مسئله را تحت این نام 
»وحدت وجود« عنوان کرد، محیــی الدین در قرن 
هفتم هجری بود. قبل از محیی الدین مســئلۀ وحدت 
در عرفان مطرح بوده اســت ولی هنــوز صاحبنظران 
نمی توانند به طور جزم ادعا کنند که در آن دوره وحدت 
عارف آیا وحدت شهود است یا واقعاً وحدت وجود است؟

 یعنی آن وحدتــی که عرفا از آن بحث می کنند صرفاً 
یک جنبۀ انســانی دارد به این معنا که عارف به مقامی 
می رســد که غیر از خــدا چیزی نمی بینــد و به قول 
سعدی: »رســد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند« 

یــا واقعًا جز خــدا چیزی وجــود ندارد؟

اینکه عارف به مقامی می رســد که غیر از خدا چیزی 
نمی بیند غیر از این مسئله است که جز او وجود ندارد. 
انســان عــارف به دلیــل همــان عشــق عارفانه-که 
قهراً خاصیت عشــق، تک بینی اســت- جز معشــوق 
چیــز دیگــری را نمی توانــد ببینــد و در هــر چــه 
دیگــر هم نــگاه می کنــد بــاز معشــوق را می بیند.
 آیا مسئله این است و یا واقعاً به وحدت وجود معتقد بودند؟

عده ای معتقدند که عرفای قدیم مثل عرفای قرن سوم 
و چهارم اگر از وحدت وجــود دم زده اند چیزی باالتر 
از وحدت شــهود نگفته اند و واقعاً جهان بینی عرفانی 
براســاس وحدت وجود نداشــته اســت. ولی دیگران 
معتقدند که چنین نیســت، در جهــان بینی عرفانی 
همان واقعیت وحدت وجود بوده است منتها آنها تعبیر 
فلسفی دربارۀ این مطلب نداشته اند و کاری که محیی 
الدین کرده اســت این است که برای این مطلب تعبیر 
فلســفی آورده و بعد توانسته اســت این مطالب را در 

یک قالب هــای مأنوس با ذهن 
و فکر بریــزد؛ یعنی آنچه را که 
از طریــق مکاشــفه دریافته اند 
قالب های  در  اســت  توانســته 
مأنوس با فکر و ذهن بیان نماید.

بعد از دورۀ محیــی الدین کم 
کم مسائل وجود که شعبه های 

در میان عرفا

در میان عرفا

اّمــا در میــان فالســفه نــه بــه نــام وحــدت وجــود و نه در 
اســت. نبــوده  میــان  در  بحثــی  ســیمای وحــدت وجــود 

مســئلۀ وحــدت؛ یعنــی وحــدت جهــان در میان فالســفه و 
حتــی در میــان یونانی هــا به نحــوی مطــرح بوده اســت، اّما 
مســئلۀ وحدت وجود مطرح نبوده اســت و اگر امروز شــرقی ها 
از ســخنان آنــان تعبیر بــه وحدت وجــود کنیم غلط اســت.

وحدت هست ولی وحدت وجود به این معنا نیست. به هرحال چه در 
فلسفۀ هند و چه در فلسفۀ غیرهند این مطلب بوده است، عده ای به 
نوعی وحدت در باب هستی معتقد بوده اند. بنابراین ما دو مسئله داریم:

 مسئلة وحدت حقیقت

 مسئلة وحدت وجود

مســئلۀ وحدت حقیقت به این معنا اســت که حقیقت یک چیز 
اســت، اّما اینکه این مسئله را بشــکافیم که آن حقیقت چیست، 
آیا آن حقیقت از ســنخ وجود اســت- به آن معنــا که ما وجود 
را از ماهیــت تفکیــک می کنیــم – یا از ســنخ ماهیت اســت؟

 این موارد دیگر هیچ کدام مطرح نیســت. مســئله این است که 
حقیقت یک چیز است و غیر از آن یک چیز هرچه انسان می بیند 
به منزلۀ جلوه ها و تجلی های آن حقیقت اند، هرچه هست به منزله 
شــئون و جلوه های همان حقیقت واحد اســت، که حتی می بیند 
بعضی به این معنا به یک نوع وحدت مادی قائم شــده اند گفته اند 

گفته های ناگفته 

مولف:  اسماعیل جانجانی
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بزرگی

11.مــردان بلند نام  و بــا افتخار 
هرگز نمی میرند، زیرا که گورشــان 

قلوب نسل های  آینده است.
تا ضرورتی  بزرگ هرگز  12.مردان 

نبینند خشم نمی گیرند.
13.مــرد بــزرگ از خــود ترس و 
تشویش نشان نمی دهد، عاقل است و 
تردیدی در کارهای خود ندارد، شجاع 

است در همۀ کارهای خویش.

بندگی

نباشد،  تجربه  تسلیم  14.کسی که 
تجربه او را تسلیم خواهد کرد.

15.خواسته هایتان را غیر از خدا از 
کسی نخواهید.

16.خواســته هایتــان را از معبود، 
جزئی نخواهید.

17.خزائــن پــروردگار پر اســت، 
هیچگاه قلبتان نلرزد.

18.دلســوزی بیــش از حد قربانی   
می خواهد.

19.مهربانی با انسان های بی شرف 
همانند آن اســت که در دهان سگی 
هــار نان گذاری بی خبــر از آنکه آن 

سگ قالده بریده.
20.خوبی کردن به انسان هایی که 
قلب ناپاک دارند، مثل این اســت که 
در ظلمات تاریکی شــمعی را روشن 
کنی ولی بعد از تمام شــدن شــمع 

مجدداً تاریکی بر می گردد.

پاداش

21.آن کس که زورمند و قوی است 
می تواند با مشــت توانای خود دهان 
ضعیفی را در هم شکند، باید بداند که 
مشت درشت تری هم در آستین قوی 

تری پنهان است.
22.بســیاری از مســئولین در هر 
کجایی از دنیا که باشــند هنگامی که 
زیر دستشان کاری را انجام می دهد 
که مســتحق پاداش اســت به او می 
برای شما فکری خواهم  گویند حتماً 
کرد ولی به ایــن توجه ای ندارند که 
این کارمند برای رئیسش عمل کرده 
اســت نه فکر! آیا به نظر شــما فکر 
کردن و برنامه دادن کافی نیست؟ آیا 

وقت عمل کردن نرسیده است؟

حقیقت ماده اســت و مــاده هم در ذات 
خودش حقیقت واحد است و این کثرتی 
که شما در ماده می بینید کثرت حقیقی 
نیســت؛ که البته این خودش یک مسئله 
اســت که آیا ماده می تواند چنین چیزی 
باشد و کثرتش حقیقی نباشد یا نه؟ این 
مسئله به جای خود، ولی آن کس که به 
وحدت وجود مادی قائل اســت می گوید: 

این کثرتی کــه در ماده می بینید، 
کثرت حقیقی نیست، بلکه یک کثرت 
مجازی است و این کثرت ها به منزلة 
شئون و تجلیات آن یک حقیقت است

 او قائل است به اینکه سراسر عالم هستی 
و یــک حقیقت پر کرده اســت که آن را 
جسم می نامیم و این کثرتها که در جسم 
اســت کثرت حقیقی نیست. مثاًل ما این 
کتاب را چیز می گوییم و هوای مجاور من 
را چیز دیگر؛ یعنی این را یک مادۀ دیگر، 
و یــا در درون هوا به اتم های متعدد قائل 
می شــویم و به خأل قائل می شــویم ولی 
ممکن است کسی بگوید که چنین نیست، 
این موارد از اشتباهات ذهن است، واقعیت

 این کتاب و واقعیت این هوا هر دو یکی 
اســت، اختالف اینها در این است که این 
ماده واحد در یک جا تراکم بیشــتر پیدا 
کرده اســت و در یک جای دیگر انبساط 
بیشــتر، همین کاغذ اگر ما انبساط آن را 
بیشتر کنیم، هوا می شود و همین هوا را 
اگر متراکم کنیم، کاغذ می شــود. کاغذ و 
هوا دو چیز نیســتند که در کنار یکدیگر 
قــرار گرفته اند بلکه دو مــوج مختلف از 
یک چیزند. ما اکنــون می گوییم هوا در 
جوار این کاغذ قرار گرفته است. ولی هوا 
و کاغذ هر دو واقعاً یک جســم اند، یک 
جســم واحد متصل به یکدیگر هستند. 
اشتباه اســت اگر این موارد را منفصل از 

یکدیگر بدانیم. ولی مانعی ندارد که یک 
شــئ واحد متصل مراتب مختلف داشته 
باشد، در یک مرتبه تراکمش بیشتر باشد 
و در یــک مرتبه تراکمش کمتر باشــد.

غرض این اســت که این خودش وحدت 
است. اگر کسی ماوراء ماده را منکر شد و 
در ماده قائل شــد که تمام این ماده هایی 
که ما به صورت اشیاء منفصل، در عناصر 
به صورت عناصر، و در مرکبات به صورت 
مرکبات، در هر عنصری به صورت اتمها، 
و در درون اتــم خألهــا ومألهــا فرض 
می کنیم تمام این موارد اشتباهات ذهن 
ما اســت، در واقع یک جسم واحد پهن 
شــدۀ گسترده بیشتر نیســت که مراتب 
مختلــف دارد، چنین کســی به وحدت 

حقیقت مادی قائل است.

خالصه اینکه مســئلۀ وحدت حقیقت 
غیر از مســئلۀ وحدت وجودی است که 
فالســفۀ اســالم می گویند. درست است 
کــه از یک نظر همۀ اینها قول به وحدت 
حقیقت است ولی همۀ اینها عیناً یک قول 
و یک مطلب نیست. فالسفۀ ما بعد از این 
بحث که در اشیاء به دو حیثیت می رسند: 
و  ماهیت،  وحیثیت  وجود  حیثیت 
می کنند  تفکیک  یکدیگر  از  دو  این 
که ایــن دو یکی را با حقیقت بدانیم 
بشــماریم.  ذهن  انتزاع  را  ودیگری 
وجــود را یعنــی همــان چیــزی که 
خــودش در ذهن نمی آیــد و قابل آمدن 
در ذهــن نیســت باید حقیقــت بدانیم 
و ماهیــت را بایــد مجاز بدانیــم، آنگاه 
بحث در مــورد آن حقیت می آید که آن 
حقیقــت خودش چگونه اســت؟ آیا یک 
حقیقتی اســت کــه از آن، ماهیت های 
مختلــف انتزاع می شــود؟ یا نــه، با هر 
ماهیتی حقیقتی است که با حقیقت های 
دیگــر هیچ ارتبــاط وســنخیتی ندارد؟

بنابراین، این نظریه شــکل خاصی از 
نظریۀ وحدت دربارۀ عالم است که ما تا از 
اصالت وجود و اعتباریت ماهیت نگذشته 
باشــیم به این نوع وحدت نمی رسیم به 
انــواع دیگــر وحدت ها می رســیم، ولی 
بــه این نوع وحــدت نمی رســیم. پس 
اینکــه هرجا به یک نظریــۀ وحدتی در 
باب عالم رســیدیم بگوییم این نوع یک 
وحدت وجود اســت، درســت نیســت.

حاجی سبزواری )ره( در منظومه کاری 
کرده که هرگز بــه این تعبیر و صراحت 
مالصدرا )ره( چنین کاری نکرده اســت. 
این دیگر از مختصات حاجی ســبزواری 
)ره( است. حاجی سبزواری )ره( برای این 
وحدت وجود تاریخچه ای درســت کرده 
اســت که ســخن خود را از اینجا شروع 
کرده اســت که فهلویّون )حکمای ایران 
باســتان( قائل به وحدت وجود بوده اند. 
مدرک این سخن شیخ اشراق )ره( است.

 شــیخ اشــراق )ره( نظریه ای در باب 
نور آورده اســت مانند نظریه ای که این 
فالســفه در باب وجود می آورند که نور 
یک حقیقت واحد دارای مراتب اســت.

مالصدرا )ره( و امثــال او نظریۀ او را 
رد کردنــد و در عین حــال به نوعی هم 

توجیه کرده اند. شیخ اشراق )ره( باکمال 
صراحت می گوید وجــود امری اعتباری 
اســت و با این وجود برای نور حقیقتی 
قائل شده که دارای مراتب است و معتقد 
شــده که نور حسی یک مرتبه از مراتب 
حقیقت نور اســت. بنابراین مقصود او از 
نور نمی تواند وجود باشد؛ زیرا اگر مقصود 
او از نور همین حقیقــت وجود بود این 
قدر پافشــاری نمی کرد بــر اینکه وجود 
امــری اعتباری اســت. پــس او قائل به 
نوعی وحدت اســت ولی او به این مطلب 
نرسیده است که آن حقیقت واحدی که 
در عالم هست همان حقیقت وجود است. 
بــه نوعــی وحــدت حقیقــت قائل 
بــوده اســت ولــی آن حقیقتــی کــه 
بــه وحــدت قائــل اســت نور اســت.

 صدرالمتألهین )ره( می فرماید هرچه 
که تو برای نور می گویی از شئون وجود 
است نه از شئون نور. اساساً خود نوریت 
از شئون وجود است. این مطلب از شیخ 
اشــراق هم نیســت و از یک نظر دیگر 
سخن خوبی اســت؛ یعنی گرچه سخن 
شیخ اشــراق در موردی که آورده است 
درســت نیســت ولــی ســخنش در 
جــای خــود درســت در آمده اســت. 

مالصدرا )ره( در باب »فصل و وصل« از مباحث جوهر وعرض، این مسئله را 
به صورت یک احتمال مطرح می کند که آیا می توانیم بگوییم که تمام اجسام 
عالم یک جســم بیشتر نیست؟ یعنی ما اجسام نداریم که در کنار یکدیگر 
باشند، تمام اجسام عالم یک جسم است و یک وحدت اتصالی واقعی دارند، 
انفصال ها خیال اســت؟ برای تقریب به ذهن مثالی می زنیم: می گویند در 
عمق دریاها گاهی رودخانه در جریان است. اگر این مطلب طبق نظر قدما 
در نظــر بگیریم نه از نظر امروزی ها که دریــا را مجموعه ای از مولکولهای 
جدا از یکدیگر می دانند. بنا بر نظر قدما تمام دریا یک واحد اســت، ولی 
قســمتی از این دریا که تحت فشــار قرار گیرد در درون خودش حرکت 
دارد؛ یعنی یک شــئ در درون خود حرکت می کند. از کجا معلوم است که 
تمام اجسام عالم یک واحد نباشند که در درون یکدیگر حرکت می کنند؟

گفته های ناگفته 
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23.از حق نشناســی دیگران نرنجید 
چون ناسپاســی بــرای بشــر یک امر 
طبیعی است از این رو اگر ما در انتظار 
حق شناســی باشــیم عمر خود را بی 

جهت تلف کرده ایم.
24.اگر شما دشــمن دارید، بدی او 
را با خوبی پاســخ ندهیــد زیرا این امر 
موجب شرمساری او می گردد ولی به او 
وانمود کنید که او با این عمل برای شما 
خدمتی انجام داده است و با این کار او 

را بسوزانید.
25.پــاداش کاری که خــوب انجام 

گرفته است همان انجام آن کار است.
26.خشــم را با مهربانــی، بدی را با 
خوبــی، آزار را با بخشــش و دروغ را با 

راستی فروبنشانیم.
27.باید الیق ستایش باشد ولی از آن 

بگریزد.
28.هرگز نمی شود همه را راضی کرد.

پدر و مادر

29.ای مادر تو مانند ستاره ی مقّدس 
در آســمان ابدیّــت ثابت و درخشــان 

خواهی ماند.
30.پسران لنگرهای زندگی مادرانند.

31.جوانان سرگشته و آشفته، خانواده 
را می گذارند و از این و آن و از معشوق 
و عاشق تمّنای مهر و محّبت می کنند، 
غافل از اینکــه آنچه می جویند در دل 
پدر ومادر و در خانواده است و بس.32.

چشمان اشــکبار مادر تنها چیزی است 
که ســنگین ترین دل را بــه رّقت می 

آورد.
33.در این جهان سرد و تو خالی هیچ 
سرچشــمه محّبتی عمیق تر و نیرومند 
تر و ابدی تر از آنچه در داخل قلب مادر 

است وجود ندارد.
34.در لبها و قلوب کودکان، نام مادر 

به منزله ی نام خداست.
35.مــادر بهترین و بــی مّنت ترین 

محّبت ها را نثار می کند.
36.مــادر آهنربای قلب و ســتاره ی 

قطبی چشم کودک است.
37.مادر، دریایی است که سیل درد 
های مــا را تا قطره ی آخر می پذیرد و 

طغیان نمی کند.
38.مادر قاضی عادلی است که حیله 
سازی و کینه ورزی طبیعت را همه جا 
می بیند و همیشــه به بی گناهی فتوا می 

دهد.

بحــث وجود ذهنــی تاریخچه ای در 
که  گونه  همان  دارد  مســلمین  میان 
تاریخچه ای هم در دنیای اروپا دارد که 
به عنوان بحث شناخت و بحث معرفت 

است. 
مســئلۀ وجود ذهنی یک مســئلۀ جدید 
در دنیای اســالم اســت؛ یعنی در ابتدا که 
فلسفۀ یونان ترجمه شده است بحثی به نام 
»وجود ذهنی« وجود نداشته است. مثاًل در 
کتب فارابی حتی لفظ »وجود ذهنی« هم 
نیست تاچه رســد به اینکه بابی تحت این 
عنوان باشــد. در تمام کتب بوعلی همین 
گونه است. در کتب بوعلی بحث علم مطرح 
شــده اســت ولی بحثی به نام ولی بحثی 
به نام وجود ذهنی مطرح نشــده است. در 
کلمات شــیخ اشــراق هم بحثی از وجود 

البته خواجه نصیرالدین طوسی)ره( اول کسی نیست که باب وجود 
ذهنــی را تحت این عنوان مطرح کرده باشــد بلکه قبل از او فخر 

رازی این بحث را عنوان کرده است.
 او قبل از خواجه بحثی تحت عنوان »وجود ذهنی« مطرح کرده 
اســت که در کتب متقدمین از فبیل بوعلی تا چه رســد به فارابی 
اصاًل لفظ »وجود ذهنی« حتی یک بار هم دیده نشده است تا چه 
رســد به اینکه بابی برای این مطلب باز کرده باشند.به هرحال ما 
مســئله ای به نام وجود ذهنی در میان قدما نداریم ولی اصل مدعا 
بــدون آنکه اقامۀ برهان برای آن شــده باشــد و بدون آنکه طرح 

اشکاالت شده باشــد-تاچه رسد به اینکه جواب اشکاالت 
داده شده باشــد-در کلمات بوعلی وفارابی که قدیم ترین 
فالسفۀ ما هستند وجود دارد.بنابراین احتماالً در سخنان 
پیشــینیان آنها؛ یعنی در دورۀ اســکندرانّیین و در دورۀ 
یونان هم این مقدار وجود داشته است.مثاًل فارابی تصریح 
می کند که علم عبارت اســت از: تجرید صورت شــیء در 
نزد عقل. بوعلی در اشــارات در بعضــی از کلماتش و در 
شفا هم در بعضی از جاها تصریح می کندکه علم و ادراک 
عبارت اســت از: تمّثل حقیقت شــیء در نزد عقل. آنچه 

قدمــا در ضمن کلمات خود به آن رســیده اند همین 
مقدار است، بیش از این پیش نرفته اند و پیش از این 
در سخنان آنها چیزی نیست. اگر قدما سهمی داشته 
باشند همین مقدار است.متکلمان در این بحث – مثل 
همه جای دیگر در فلسفه – یک سهم تخریبی دارند و 
این سهم تخریبی سهم خیلی مفیدی است و آن سهم 
ناخن زدن، ایرادکردن، اشکال کردن و حکما و فالسفه 
را به تالش وادار کردن است که در بین همان تالشها 

و زد و خوردها قهراً مسائل بسیاری پیدا شده است.

ذهنی وجود ندارد. 
اّمــا در کتاب »تجرید« خواجه نصیر الدین 
طوسی )قدس ســره القدوسی( این بحث 
مطرح شــده است. آن کســی که به نظر 
می رسد برای اولین بار بحث وجود ذهنی را 
با این عنوان مطرح کرده فخر رازی و سپس 

خواجه نصیر الدین طوسی )ره( است.
البته قهراً این مباحث تدریجاً پیدا می شود 
و بعد مســئله به جایی می رســد که ناچار 
یک باب مستقل برای آن باز می شود؛ یعنی 
مواد این مباحث درکلمات فالسفۀ پیشین 
وجــود دارد و بعد به شــکل جدید و تحت 

عنوان یک باب مستقل طرح می شود.
مثــاًل مدعایی که که اینهــا در باب وجود 
ذهنی دارند در ضمن کلمات بوعلی )سینا( 
وجــود دارد؛ یعنــی این مســئله برخالف 

مسئلۀ اصالت وجود است که اصاًل آن مدعا 
را نمی توان به گردن آنها گذاشت. این مدعا 
در کلمات بوعلی هســت ولی بوعلی آن را 
به صورت یک مسئله ای که الزم است طرح 
کند و برهان برآن اقامه نماید وبا مخالفینی 
درگیر شــود مطــرح نکرده اســت، چون 
مخالفینی نبوده اند و احتیاج به اقامۀ برهان 
نبوده است؛ یا فکر نمی کرده اند که مسئله 
نیازمند به اقامۀ برهان اســت و یا اصاًل به 

طور مفّصل مطرح نبوده است.
بــه هر حال مســئلۀ وجود ذهنــی از نظر 
تاریخچه برای اولین بار در دنیای اســالمی 
طرح شده است و از مسائلی است که خیلی 
روی آن بحث و جدل شــده اســت. بعد از 
خواجه روی این مسئله خیلی بحث وجدل 
شده است؛ و اتفاقاً یکی از مسائل قابل توجه 

همین است که در فاصلۀ میان خواجه نصیر 
الدین طوسی و میرداماد )رحمه اهلل علیهم( 
یک سلسله بحث های جدلی زیادی مطرح 
بوده که این، نتیجۀ نزدیک تر شدن کالم با 
فلسفه بوده اســت و این کار هم به وسیلۀ 

خواجه انجام شده است. 
بــه خصوص ایــن شــیرازی هایی که قباًل 
بودنــد مثل حفــری، دوانی، ســید صدر 
الدین دشتکی و پســرش میر غیاث الدین 
دشــتکی، اینها در این گونه مسائل خیلی 
بحــث کرده انــد که بعد مالصــدرا هم که 
می آید البته از افکار اینها خیلی اســتفاده 
می کند ولی زوائد را در واقع دور می ریزد و 
مسائل اساسی اش را می گیرد و مسائلی را 
که خودش در این باره ابتکار کرده است بر 

آنها اضافه می کند.

متکلمــان مدعای فالســفه را رد کرده اند و 
گفته اند خیر، این ســخن درســتی نیست؛ 
یعنی از خودشــان نظریه ای داده اند. همین 
نظریۀ معروف »اضافه« -که هم مانند حاجی 
سبزواری آن را به فخر رازی نسبت می دهند 
 از ابوالحسن اشعری است، منتهی او نامش 
را »تعلّق« گذاشته و گفته است حقیقت علم 
عبارت است از نوعی تعلّق میان عالم ومعلوم. 
این اســت که متکلمان هم کــه پیروان او 
بوده اند خیلی دنبال این سخن را گرفته اند و 
فخر رازی هم در واقع دنبال نظریۀ او را گرفته 
است. به هر حال بعدها از طرف متکلمان و 
از طرف گروهی از متفلسفین؛ یعنی فالسفۀ 
طبقات بعد ایرادهایی بر نظر فالســفه وارد 
شده اســت که این سخن درست نیست که 
وقتی انسان شیئی را درک می کند ماهیت 

آن شــیء در ذهن حاصل می شود؛ پس اگر من 
آتــش را ادراک می کنم و ماهیت آتش در ذهنم 
می آیــد، باید آثار آتش هم در ذهنم بیاید، پس 
باید ذهنم هم داغ شود و بسوزد. بنابراین باید با 
تصور حرارت ذهن گرم شــود و با تصور برودت، 
ســرد ودر وقتی که انســان در آِن واحد حرارت 
و برودت را تصــور می کند الزمه اش جمع میان 
دو شــیء متضاد اســت؛ پس این نظریه درست 
نیســت.وقتی که این ایرادها مطرح شده است، 
گروه دیگری نظریۀ ســومی به نام »اشباح« ابراز 
کرده اند که فرنگیها هم بر همین نظریۀ اشباح 
منطبق می شود. گفته اند معنای اینکه این شیء 
در ذهن حاصل می شــود این است که تصویری 
از او در ذهن حاصل می شــود، و اینکه محل آن 
تصویر کجاست گفته اند مغز یا اعصاب است یا 
ماوراء مغز واعصاب، هرچه می خواهد باشد، ولی 

به هر حال جز یک تصویر نیست که این تصویر 
شباهتی با شیء خارجی دارد.

بعد از پیدایش نظریۀ اشــباح، تردید پیدا شده 
اســت که اصاًل قدمــا هم کــه می گفتند علم 
عبارت اســت از تمّثل حقیقــت معلوم در نزد 
عالِم، آیا واقعاً منظورشــان این بوده که ماهیت 
معلوم در نزد عالم پیدا می شود و یا شاید منظور 

آنها همین شبح بوده است؟
بســیاری از متکلمان از قبیل قاضی بیضاوی در 
»طوالع االنــوار« و تفتازانی در »مقاصد« و عدۀ 
دیگری به طور جزم گفته اند اصاًل حکمای قدیم 
هم عقیده آنان همان نظریۀ شــبح بوده است. 
کتابی به نام »حکمۀ العین« هســت این کتاب 
متعلق به کاتبی معروف اســت کــه بعد »ابن 
مبارکشــاه« آن را شــرح کرده است و میر سید 
شریف حاشــیه ای بر شرح »شرح حکمۀ العین« 

دارد و در آن حواشی همین را ذکر می کند 
که آیا نظریۀ قدما دربارۀ وجود ذهنی حضور 
ماهیت اشیاء اســت و یا نظریۀ شبح است 
و او تردیــد می کند ولی خــودش ترجیح 
می دهد که نظــر آنها همان حضور ماهیت 
اشیاء اســت و این متأخرین نظریۀ اشباح را 

به قدما نسبت داده اند.
 حاجی ســبزواری )ره( در حاشــیۀ اســفار 
می گوید: »َقد یُنَســب القوُل بالشــبِح الی 
القدماء« که این نسبت همان نسبتی است 
که شارح مقاصد و امثال او داده اند. تا اینجا 
نظریۀ وجود ذهنی را ذکر کردیم تا روشــن 
شود که نظریه چیســت؛ بحث بعد ادلّه ای 
اســت که بر مدعای خودشان اقامه کرده اند 
که این بحــث هم اتفاقــاً تاریخچۀ خیلی 

مفّصل و مشّوش دارد.  

اتریخچٔه »وجود ذهنی«

بعد از پیدایش نظریة اشباح، تردید پیدا شده است که اصاًل قدما هم که می گفتند علم عبارت است از تمّثل حقیقت معلوم در نزد
 عاِلم، آیا واقعًا منظورشان این بوده که ماهیت معلوم در نزد عالم پیدا می شود و یا شاید منظور آنها همین شبح بوده است؟

نویسنده : سید حسین نجات

گفته های ناگفته 
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39.یــک مــادر به صد اســتاد و 
آموزگار برتری دارد.

40.پدر همه آرزوهای خود را در 
آینده فرزندش جستجو می کند.

41.پدر، معلّم ســختگیری است 
که هیــچ گاه نمی تواند شکســت 

شاگردانش را ببیند.
42.دعای پدر شمشــیری است، 
بّران که قوی ترین قفل ها را در هم 

می شکند.
43.دعای مادر ســالحی اســت 

نامرئی در حق فرزندان.
با صداقت  فرزندانش  با  44.مادر، 
صحبت می کند و پدر از فرزندانش 

حرف های صادقانه می خواهد.
45.مادر، تنها فرشته ای است که 
قبل از خواستنش نزد تو حاضر می 

شود.
46.مادر، پیروزی فرزندانش را در 

دعا می خواهد.
47.پدر، همیشــه زندگی اش را 

برای پیروزی فرزند می بازد.
48.آبروی پدر در اقتدار فرزندانش 

می باشد.
49.یک پــدر میراثی گران بها تر 
از نام نیک نمی تواند برای فرزندان 

خود بر جای گذارد.
زندگی  بــه  نگاهش  بــا  50.پدر 

فرزندانش را آموزش می دهد.
51.محّبت پدر فرزندان را مقتدر 
و محّبت مادر فرزنــدان را مهربان 
مــی کند.52.پــدر هماننــد لنگر 
کشتی می ماند که آنقدر سنگینی 
و تعــادل دارد که نمــی گذارد که 
کشــتی زندگی با تمام تالطم ها و 
موج های بحرانی از جای خود تکان 
بخورد و فرقی ندارد که این کشتی 
زندگی چه اندازه باشد تنها برای او 
حفظ این کشتی زندگی مهم است 
و برایش فرقی ندارد که جایگاهش 

در زندگی کجا باشد.
53.پــدر هماننــد شــمعی می 
مانــد که روز به روز آب می شــود 
ولی خوشــحال اســت که چشمان 
فرزندانــش به روشــنایی منّور می 

شود.
54.نگاهــی محّبت آمیز به پدر و 

مادر سجده ای است بر پروردگار.
را  مــادر  آرامش  که  55.کســی 
خواستار است چشمان مادر را بوسه 

باران  کند.

عامل جدایی ما جاده

تو را می برد به آن سوی دلتنگی ها و 
مرا سوق می دهد به این سوی پرچین 

دلواپسی ها
بیا دعا کنیم...

بیا دعا کنیم، شــاید سر عقل بیایند 
این راه ها، و کمتــر فاصله بیندازند 

میان دو دلبسته ی دل نگران! 
اصال خدا را چه دیدی شــاید همین 
روزها فرشــته ها از آسمان دو جفت 

بال برایمان سوغات آوردند...
یا شاید بالخره خطوط هوایی به سوی 
شــهر من و تو آمد و ما توانســتیم 

برویم...
برویم جایی که نه جاده ای هست برای 

فاصله و نه خاکی که دامن گیر باشد
جایی که تا چشم کار می کند آسمان 

بی نهایت است...
آبی الجوردی محض...

و من و تو!

نویسنده: زهرا ترکاشوند

به نظرم باید سنت ها را درست و به جا 

رعایت کرد. این روزها به اســم تمدن و 

مدرنیته، تیشــه برداشته اند و می زنند 

به ریشــه ی هر چه آداب و رسوم خوب 

است. مثل همین مراسم خواستگاری.

مثــال چقدر بهتر بــود که تو بــا هزار 

اســترس بروی حجره ی آقا جانم و من 

را از آقا جانم خواستگاری کنی.

بعد آقا جان توی دلش بگوید: ماشاءاهلل 

دخترمان آنقدر بزرگ شــده که خاطر 

خواه پیدا کرده باید به فکر پاشــنه ی 

جدیدی برای در باشم! 

بعد نظر من را بپرســد و من با شنیدن 

اسم تو کلی سرخ و سفید شوم؛ یواشکی 

قند توی دلم آب شود اما خجالت بکشم 

از اینکــه هنوز هیچی نشــده چرا دلم 

برایت ضعف مــی رود، به خاطر همین 

ســعی کنم خوددار باشم و در جوابش 

جویده جویده و زیر لب بگویم: 

هر طور شــما صالح میدانید! و سریع از 

اتاق خارج شــوم تا متوجه تغییر حالم 

نشود!

البد شــب آقا جان، خانــوم جان را می 

فرســتد تا مزه ی دهن من را بداند و به 

قول خودشــان زیر زبان من را بکشند 

که ببینند من دلــم به این وصلت رضا 

است یا نه؟ 

کلی خانوم جان ســوال کند و من فقط 

بگویم: هر چی شــما و آقاجان بگویید. 

و ال به الی خجالت کشــیدن ها بگویم: 

راســتش را بخواهید خانوم جان، یکبار 

اتفاقی دیــده امش، بنظــرم آدم بدی 

نیامــد؛ اما باز هم نظر، نظر شماســت. 

خانوم جان لبخند بزند و پیشــانی ام را 

ببوسد و بگوید: پس مبارک است، الهی 

سفید بخت شوی.

همه چیز در نهایت دقت و ظرافت طبق 

رسم و رسوم انجام شــود، کلی برو بیا 

باشد و کلی شرط و شروط! من هی ناز 

کنم  تو جسورتر تالش کنی تا رضایت 

ما را به دست بیاوری. 

تــه دلم قنج  برود که دارد به خاطر من 

خودش را به آب و آتش می زند.

 توی خلوت خیالم مــدام تصدق قد و 

باالیت بروم. و تــوی دلم کلی دعا کنم 

و ذکــر بگویــم که خدا کنــد آقا جان 

مخالفتی نکند، خدا کند زودتر کارها رو 

به راه شود. 

به نظرم این جوری بیشتر کیف دارد. 

نه مثل حاال که اگر هزار روز هم با کسی 

حرف بزنی و برایش دلبری کنی، باز هم 

بگوید هنوز آمادگی ازدواج ندارد و باید 

شرایطش جور شود. هرچه بیشتر صبر 

کنی باز هم دلش را نداشته باشد که پا 

پیش بگذارد! و در جواب تمام روزهایی 

که منتظر بودی و کسی جز او را ندیدی 

بگوید: خب تقصیر تو و آقاجانت است!

هــی دنــدان روی جگر بگــذاری و در 

جواب آقا جان که چرا همه را ندیده رد 

می کنی تو رویش بایستی که من کسی 

دیگر را می خواهم! و اگر گفت: خودتان 

که بریده و دوخته اید حداقل بگو بیاید 

ببینم حرف حسابش چیست؟

 باید بگویی؛ فعال آمادگی حرف زدن با 

شما را ندارد!

مــدام بین ترس هــا و تنبلی های مرد 

زندگیت و نگرانــی های آقا جانت  گیر 

کنی و آنقدر این شرایط کش بیاید که 

احساس کنی بین این کش مکش های 

بی فرجام ممکن اســت دو تکه شــوی 

و هیچ کدامشــان عین خیالش نیست! 

فقط حــرص بخوری و بــه بخت بدت 

لعنت بفرستی اما مجبور باشی صبوری 

کنی که

 " خود کرده را تدبیر نیست" !
سال های بعد که به خاطراتت فکر می 

کنی از تمام زیبایی های رسوم مربوط به 

خواستگاری و ازدواج، فقط بهانه جویی 

های شریک زندگیت را به خاطر بیاوری 

و هیچ وقت معنای ناز کردن یک زن و 

خواســتن یک مرد را متوجه نشوی، اما 

مجبور شــوی خودت را به این دلخوش 

کنی که این طوری بهتر و مدرن تر بود!

اگر ناز می کنید و جســورتر تالش می 

کنــد، اگر حاضر اســت با آقــا جانتان 

حرف بزند و شــرایطش را بپذیرد، اگر 

برای رســیدن به شــما به هر دری می 

زند، واگر شــیش دنگ حواسش جمع 

خوشــبختی شماســت؛ به جــای مته 

به خشــخاش گذاشــتن و چشم و هم 

چشمی های مرسوم، که تنها چوب الی 

چرخ زندگیتان می گذارد، شــاید بهتر 

باشــد کمی دل به دلش بدهید و بله را 

بگویید.

قدیم ها ازدواج شیرین تر بود! گفته های ناگفته 
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رسانه و جنگ نرم

56.کســی که اقتــدار پدر را می 
خواهد دســتان پدر را بوسه باران 

کند.

پرهیز از خیانت

57.اعتــراف به گنــاه بجز برای 
پروردگار نزد دیگران خود یک گناه 

کبیره است.
58.یادمان باشد هیچ گاه دوستان 
برای ما عضو خانواده نمی شــوند، 
گاهی اوقات تا پول هست رفیق هم 

در کنارت جان فشانی می کند.
59.بــرای یــک شــاگرد چیزی 
ســخت تر از این نیست که روزی 
به این نتیجه برســد استادی را که 
او روزی مقتدای خود قرار داده بود 
یــک خائن بوده و بــه هیچ یک از 
اصول اخالقی پایبند نبوده و نیست.

60.انســان های پــاک نیازی به 
ظاهر سازی خود در مقابل دیگران 

ندارند.
61.کســی که با قلب صاف خود 
کاری را برای کسی انجام می دهد 
اگر مورد ســوء اســتفاده قرار بگیر 

سخت انتقام خواهد گرفت.
62.چنــد خیانــت هر گــز قابل 

بخشش نخواهد بود: 
شــوهر                       بــه  زن  خیانــت   .1

2. خیانت شوهر به زن
3. خیانت دوست به دوست

همسایه  به  همســایه  خیانت   .4
5.خیانت استاد  به شاگرد

63.یکی از باالترین نشــانه های 
انسانیت مهربانی با حیوانات است.

64.در دوستی و دشمنی همیشه 
جایی برای بازگشــت قرار بده، چه 
بســا دشــمنانی که با یک محّبت 
خارشان را به گل تبدیل می کنند.

65.درندگان ترسو فقط در تاریکی 
شب حمله ور می شوند مانند انسان 

های بزدل.
66.دوســتان را چهار دســته اند:     
1. جانــی  2. زبانی   3. نانی   

4. خائنین )بی حیا(
67.بــه جانی جان بــده، به نانی 
نان بده، دوســتان زبانی را نگه دار، 
خائنین بی حیــا را واگذار. خائنین 
بی حیا مانند مثالی اســت که می 
گویند: این دغل دوســتان که می 

بینی مگسانند دور شیرینی.

در خصوص آموزش پیش دبستانی دیدگاه 
شده  ارائه  متعارضی  گاه  و  مختلف  های 
الکایند،  )نظیر  افرادی  سو  یک  از   ، است 
ولیون،  کاینتگ  سیگل،1987؛  ؛   1987
 )  1996، لفرانسویس  از  نقل  1991،به 

بی  را  کودکان  نباید  که  معتقدند 
پیش  های  آموزش  سمت  به  محابا 
بر  حاکم  جو  و  بکشانیم؛  دبستانی 
بسیاری از برنامه های پیش دبستانی 
طور  آن  را  کودکان  است  ممکن 
پیشرفت  سوی  به  شاید  و  باید  که 
برای  که  دلیلی  نسازد.  رهنمون 
وجود  دبستانی  پیش  برنامه  تدارک 
دارد، این است که در حین آموزش 
های پیش از دبستان، کودکان تجربه 
هایی را می آموزند که ممکن است 
در خانه نتوانند از اثرات مثبت چنین 

نتیجه هایی برخوردار باشند .
   دبستان از دوره های مهم تحصیلی 

تکوین  و  وتربیت  رشد  در  که  است 
سازان  آینده  که  آموزان  دانش  شخصیت 
جامعه هستند تأثیر بسزایی دارند .با توجه 
به اهمیت این دوره از نظر تأثیر نهایی و 
فرهنگی،  توسعه  و  در رشد  آن  چشمگیر 
سرمایه  جامعه،  اقتصادی  و  اجتماعی 
به سزایی  اهمیت  از  این دوره  گذاری در 

برخوردار است )صافی، 1383(.

که از طریق ایجاد هماهنگی و کاربرد صحیح 
سازمان  های  ،فعالیت  مادی  و  انسانی  منابع 
وافراد سازمانی رادر جهت تحقق اهداف مورد 

نظر هدایت و راهبری می کنند
)عالقه بند، 45:1377( .

مؤثر  کارگیری  به  فرایند  مدیریت 
در  وانسانی  مادی  منابع  کارآمد  و 
برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع 
که  است  کنترل  و  هدایت  وامکانات 
برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر 
اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت 

می گیرد.
در  وپرورش  آموزش  در  مدیریت   
حقیقت، کوششی آگاهانه است برای 
تربیت  و  تعلیم  کیفیت  بردن  باال 
پیشرفت  تحول  بار  که  هایی  انسان 
فردی و جمعی را بر دوش دارد و با 
به کارگیری اصول و موازین علمی در 
وسازمان  آموزشگاهها   امور  ی  اداره 
و  آموزش  کیفیت  تنها  نه  آموزشی  های 
بهره گیری  در  بلکه  یابد،  بهبود می  پرورش 
هایی  جویی  صرفه  انسانی  و  مالی  منابع  از 
آموزشی  مدیران  اگر  آمد  خواهد  عمل  به 
یک جامعه دارای دانش و مهارت های کافی 
باشند بدون تردیدنظام آموزشی از اثر بخشی 
و کارایی و اعتبار واالیی بر خوردار خواهد بود 

)میر کمالی، 15:1385(.

انجام  کاربردی  روش  به  حاضر  تحقیق 
شده است، طرح آن توصیفی بوده که به 
روش کتابخانه ای انجام شده است ودر آن 
به تبیین اهمیت مدیریت در مراکز پیش 
دبستانی و دبستان پرداخته است، مدیریت 
دبستانی  و  دبستانی  پیش  مراکز  در 
شکوفاسازی  برای  معلمان  به  کمک  در 
مؤثر می  آنان  در  نهفته  نیروهای سازنده 
از کارهای مدیران در مراکز  باشد. برخی 
است  عبارت  دبستانی  و  دبستانی  پیش 
از تعیین وظایف کار مربیان و کارکنان و 

ارزشیابی از آنان و... .

کلید واژه : مدیریت، پیش دبستانی، دبستان

    مدرسه یک سازمان است. هر سازمانی از 
افرادی تشکیل شده که گرد هم می آیند و 
گروه تشکیل می دهند، زیرا آنها منافع خود 
را در این می بینند که همکاری کنند و در 
جهت تأمین یک هدف مشترک به پیش روند. 
بنابراین هدف یکی از ارکان اصلی و رسمی 
هر سازمانی است. اهداف در سازمان ها برنامه 
اهدافش  تحقق  برای  سازمان  این  دارند؛  نام 
از  نیاز دارند. مدیریت عبارتست  به مدیریت 
عملی که به صورت آگاهانه و مستمر انجام می 
شود و به سازمان شکل می دهد. هر سازمان 
راه  در  کمک  جهت  که  است  افرادی  دارای 
می  را  هایی  مسئولیت  ها  هدف  این  تأمین 
پذیرند، این افراد مدیر نام دارند و بدون یک 

مدیریت اثربخش احتماأل سازمان با شکست 
مواجه می شود)جیمز استونر1 ، 1379(. تعلیم 
وتربیت تالش جامعی برای آماده کردن دانش 
آموزان برای زندگی آینده است و آنها را قادر 
می سازد خود را بیشتر شناخته و در برخورد 
طور  به  زندگی  های  چالش  و  نامالیمات  با 
موثری عمل کنند. به این ترتیب بنیاد زندگی 
اجتماعی در مدرسه شکل می گیرد )لویت، 
ساکا، رومانی و هاگوود 2، 2007( . هنگامی 
کنند  می  شروع  را  مدرسه  کودکان  که 
اگر  و  بیاموزند  جدیدی  چیزهای  ،مشتاقند 
آمادگی های الزم  برای   ورود به این حرکت 
کافی  ضمانت  حتما  شود  ایجاد  کودک  در 
برای کسب موفقیت های آینده او نیز فراهم 

خواهد شد )برخورداری و جمشیدیان،1387 
( . دوره پیش از دبستان ،اولین مرحله آموزش 
و پرورش رسمی است )کول3 ، 1387(. هدف 
قابلیت  پرورش  دبستانی  پیش  های  دوره  از 
های جسمانی وذهنی است ، هماهنگ سازی 
و رشد مهارت های حرکتی کودکان وکمک به 
بروز رفتار های مطلوب فردی و اجتماعی در 

این گروه است )آن4 ، 1992( 

1.James A.F.stoner

2.Levitt,JM,saka,N,Roama,H&H

oagwood,k

3.Cool

4.Ann

فضای مدرسه اگر با مدیریت مناسب همراه 
پرنشاط،  بستری  شدن  فراهم  باعث  باشد 
و  آموزشی  های  فعالیت  برای  فعال  و  پویا 
در کنار هم مشارکت هر چه بیشتر دانش 
هنری  ورزشی،  فرهنگی،  امور  در  آموزان 

  )2004 ، و.. می گردد )چن و جوس ولد 
های  محیط  در  مدیران  کمتر  موفقیت 
از  از بی اطالعی آنان  چند فرهنگی ناشی 
تفاوت های فرهنگی کارکنالن است و رشد 
انسان  گرایی  فرهنگ  چند  های  مهارت 
بدون فهم تفاوت های فرهنگی امکان پذیر 
نیست .مدیران مدارس به منظور همراستا 
کردن اهداف فردی دانش آموزان و اهداف 

فعالیت  در  آنان  مشارکت  جلب  و  مدارس 
های مدرسه مورد توجه قرار گیرد

)تریکانگاس و هارک ، 2002( .
مهمی  بسیار  نقش  مدیران  که  جا  آن  »از 
،نظارت  ،هماهنگی  ،رهبری  ریزی  برنامه  در 

با  موثر  انسانی  روابط  برقراری  و  ارزشیابی  و 
باید  دارند  مدرسه  کارکنان  و  آموزان  دانش 
در انتخاب و انتصاب آنها دقت کافی به عمل 
از  برخوردار  افراد  به  باید  را  نقش  این  و  آید 
سپرد«. وتربیت  تعلیم  و  مدیریت  علم  هنرو 

از  که  هستن  مدیران  این   .  )1383 )صافی، 
طریق ایجاد هماهنگی و کاربرد صحیح منابع 
انسانی و مادی ،فعالیت های سازمان و افراد 

مدیریت در مراکز پیش دبستانی و دبستان
نویسندگان :

حجت اهلل مرادی پردنجانی - صغری رئیسی - زهرا قاسمی - سمانه قائید امینی- نرگس موالیی- فاطمه یزدانی  
گروه علوم تربیتی، مرکز تربیت معلم شهید باهنر، دانشگاه فرهنگیان، شهرکرد، ایران 

Email:h.moradi@iaushk.ac.ir

مقدمه چکیده 

گفته های ناگفته 
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پندار نیک

68.انســان های سیاه قلب وقتی 
نمــی توانند مســتقیماً به یک فرد 
پاک آســیب وارد کنند شــروع به 

شایعه پراکنی  و نفاق می کنند.
69.گاهی زهر عقرب نجات بخش 

و گاهی کشنده یک آدم است.
70.مثــاِل بچه گرگــی پروراندم 
دندان درآورد و دریدم، برای انسان 
هایی است که حرمت نمک را نمی 

دانند.
را  تاریکی شــب  71.کســی که 
تحّمل نکند هیچ گاه لّذت روشــنی 

صبح را نمی چشد.
72.زندگی بســیار عجیب است، 
چیزهایی که ما داریم شاید آرزوی 
دیگری باشــد و چه بسا چیزی که 

دیگری دارد آرزوی ما باشد.
73.با کمی دّقت می بینیم بسیار 
کســانی که در سن جوانی مرده اند 

ثروتمند بوده اند.
74.برای مغرور نشدن یک انسان 
در موقعیتی خــوب همین بس که 
می گوینــد: روزگار آینده را محتاج 

خاکستر کند.
موقعیت های  75.برای دگرگونی 
زندگــی همین بس که پــروردگار 
عالمیــان جهــان را در یک فصل 
خالصه نکرد بلکه چهار فصل را در 

هم آمیخت.
76.انســان ها عظمت خدا را می 
دانند ولی باز خواسته های  خود را 
می پرسند، اینجاست که می گویند 

چو دانی و پرسی سوالت خطاست.
77.فکر انســان نسبت به دیگری  
خود یک دلگرمی  برای قلب اوست.

پیروزی
ولی  اســت  یتیم  78.شکســت، 

پیروزی، هزار پدر دارد.
افراد تعاریف  79.پیروزی را برای 
گوناگونی اســت، برخــی به نقطۀ 
پایان رسیدن را پیروزی می دانند، 
برخی نیز به آرزو رسیدن را پیروزی 
تلقی می کننــد ولی نمی دانند که 
هردوی آنها در اشتباه محض به سر 
می برند، زیرا نقطه پایانی که هدف 
و نتیجه یکی نباشد خود ابتدای راه 

شکست است نه پیروزی.

مروری بر ادبیات و پیشینه موضوع
به طور کلی در مــدارس وظیفه اصلی هر 

مدیر آموزشــی عبارت استد از تسهیل امر 

یادگیری وتقویت وضع آموزشــی کودکان 

وبهتر ســاختن تربیت آنها،همه یامکانات 

در مدرســه اعــم از وســایل وتجهیزات، 

در  وکارکنان  ابزارهــا  معلم،مدبر وســایر 

خدمــت آمــوزش وپرورش کــودکان هر 

مدرسه می باشند از این رو می توان گفت 

:مدیریت آموزشی قبل از دبستان ودبستان 

کوشــش تربیتی است که برای بهتر انجام 

دادن کار آمــوزش وپــرورش صورت می 

گیرد در این کوشــش معموال در خدمت 

معلمــان ،دانش آموزان ،کودکان وســایر 

کارکنان و اولیای کودکان قرار  می گیرد.                                                         

از طرفی این استعداد ها را همه ی انسانها 

دارند کوشش مدیر براین است که محیطی 

به وجود آورد تا از اســتعدادهای طبیعی 

معلمان در امر آمــوزش وپرورش حداکثر 

استفاده شود:

یا وظیفه اصلی مدیر آموزشی در موسسات 

آموزشی قبل از دبســتان ودبستان کمک 

به معلمان برای شــکوفا ساختن نیروهای 

ســازنده نهفته در آنان می باشد،هریک از 

مدیران موسسات آموزشی قبل از دبستان 

ودبســتان دارای خصوصیاتی هستند که 

می شود گفت ممکن است منحصر به فرد 

باشــد ولی در نهایت مواردی را می توان 

خاطر نشان ســاخت که خیلی از مدیران 

دارای آن ویژگی ها هستند.

 )نوروزی، 1387(

سازمان هر مدرسه ابتدایی معموال متشکل 

از مدیــر، معاون، دفتــر دار، معلم، خدمت 

گزار، مســئول بهداشت، مربی پرورشی و... 

اســت. برای هریک از آنان شــرح وظایفی 

نیز تدوین شــده اســت، البتــه هر یک از 

وظایف تععین شــده مشخص کننده پست 

ســازمانی خاصی اســت که بــرای انجام 

کارهای مــورد نظر به وجود آمده اســت 

ولی اگر ســری به مدارس ابتدایی بزنیم و 

از نزدیک شــاهد انجام وظایف آنان باشیم 

گاهی مشــکالتی را در عمل مشاهده می 

کنیــم. به طوری که اغلب این مشــکالت 

یا دشــواری ها چنان اســت که مدرسه را 

از کار عــادی و جاری خود بــاز می دارد.

 مســئول بهداشت مدرســه ،اگر تغذیه در 

مدرســه صورت گیــرد می توانــد روزانه 

چنــد ســاعت کار بســیار فعال داشــته 

وظایف مدیران مراکز پیش دبستانی و دبستانی

باشــد.    در غیر این صورت در اول ســال 

تحصیلــی پرونــده هایی بــرای کودکان 

تشــکیل میدهن و گاهی در اغلب مدارس 

ســراغ این پرونــده ها تا ســال دیگر نیز 

نمــی رود در برخــی موارد نیــز، هرمربی 

مسئولیت امور بهداشــتی چندین مدرسه 

را عهده دار اســت و کار فشــرده ای دارد.

 مربیــان پرورشــی با  اینکــه عالقمند به 

انجام کارهای تربیتی هســتند ولی ساعات 

کار بــه ویژه در شــهر های بــزگ طوری 

ترتیب یافته اســت که فرصت کار با همه 

دانش آموزان برای آنان مشــکل اســت ، 

زیــرا به محض پایــان کار کالس ها دانش 

آموزان ســریعا مدرسه  را  ترک   می کنند 

و جــای خود را به گــروه دیگری میدهند.

 امور شورایی مدارس ابتدایی اگر مرتب در 

هر هفتــه یا در هر پانــزده روز و یا گاهی 

هــر ماه یک بار تشــکیل شــود خیلی 

زود تشــکیل شــده و پایان می پذیرد 

و اغلب مدیران مــدارس مطالبی را که 

مــی خواهند به کار کنــان ابالغ کنند.

 در این قبیل جلسات یاد آوری میکنند. 

معاونان مدرسه ساعاتی کار فعال دارند 

کــه معلمــان و دانش آموزان ســاعت 

استراحت را سپری می کنند. البته صبح 

ها یک ربــع زود تر و عصر ها در هنگام 

مرخصی کودکان تا پانزده دقیقه بیشتر 

از ســایرین در مدرســه می مانند و در 

ســاعاتی که کالس ها دایر است وظایف 

چندانی برای آنان پیش بینی نشده است

امــور مراکــز پیــش دبســتانی  اداره 

ودبســتانی در ایران زیر نظر دو موسسه  

و  پرورش  و  آمــوزش  )وزارت 
است.  سازمان بهزیســتی کشور(  

کار های مدیر در مراکز دبستانی و پیش دبستانی به قرار زیر است:

تعیین وظایف کلیه مربیان و کارکنان
ترتیب دادن جلسات بحث و انتقاد دوستانه بین همکاران در مدرسه.

ترتیب دادن جلسات خصوصی بین مدیر و مربی و یا مدیر و معلم.
ارزش یابی از کار مربیان و معلمان.

ایجاد کتابخانه برای مربیان و معلمان و ترتیب اســتفاده مفیــد از کتابخانه برای 
همکاران.

نظارت در اجرای هر چه بهتر برنامه های تنظیم شده.
گزینش مربی و سایر کارکنان با توجه به نیاز موسسه آموزشی قبل از دبستان و دبستان.

تنظیم برنامه ساالنه هفتگی روزانه برای کار کالس ها.
استفاده از خالقیت های کودکان، مربیان و معلمان در مرکز آموزش.

تنهــا در برخــی از محــل ها در 

کنــار دبســتان تنها یــک کالس 

بــرای کود کان 5 ســال و باالتر به 

عنوان کالس آمادگی تشــکیل می 

شــود و مهدکودک هــا عموما زیر 

نظر ســازمان بهزیســتی هستند و 

مقررات آموزشــی و اداری سازمان 

مذکــور را رعایــت مــی کننــد.

سال های پیش در ایران موسسات 

از دبستان و دبستان  آموزشی قبل 

در جوار یکدیگر  فعالیت می کردند و 

همچنین در اغلب کشور های جهان 

مانند انگلیس هم اکنون  نیز مراکز

 پیــش دبســتانی و دبســتانی در 

یــک محل و بــا مدیریــت  واحد 

. شــوند  مــی  اداره  و  تشــکیل 

گفته های ناگفته 
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80.مهم نیســت پــدر بزرگ که 
باشــد، اما مهم این است که بدانند 

نواده او چه کسی است.

پیشرفت

81.جایی که رقابت نباشــد رشد 
و پیشــرفتی هم نخواهــد بود، آیا 
تاکنون دّقت کرده اید درختانی که 
در جایی تنها هستند رشدی ندارند 
و میوه ای نمی دهند، ولی درختانی 
که در کنار هــم قرار گرفته اند چه 
رقابتی برای گرفتن نور آفتاب دارند 
و چطور خــود را به باالتر از درخت 

کناردستی خود می رسانند.
82.هیچ گاه کســی یــک ورقه 
ســفید را قاب نمی کند و به دیوار 
بزند، بلکــه باید چیزی برای عرضه 

کردن داشته باشد.

تأمل

83.در لحظه ی حل مشــکالت، 
هیچ راهی بدتر از تأخیر نیست.

84.هر جا به جســتجوی خداوند 
برخیزی، او را در همان جا خواهی 

یافت.
85.هرکس فکر می کند دقیقاً می 
داند ما باید چگونه زندگی کنیم، اّما 
هرگز نمی دانند چگونه باید زندگی 

خودشان را بگذرانند.
86.انسان درستکار به خود سخت 
گیری می کند ولی انسان ضعیف به 

دیگران خرده می گیرد.
87.کســی کــه شــجاعت دارد 

همیشه با حقیقت روبرو می شود.
88.ثروت در جامه کنونی همانند 
حس ششم است که بدون آن پنج 

حس دیگر کارایی ندارند.
اگر  باشــد  یادمان  89.همیشــه 
داشــته باشــیم و نخوریم و بدانیم 

عمل نکنیم زندگی را باخته ایم.
90.هرگز با انســانهای کوتاه نظر 
نمی توان قامت سرو را تجربه کرد.

91.برخی از دوستی برای خیانت 
استفاده می کنند.

92.تنهــا چیــزی کــه در عالم 
جاویدان خواهد ماند مرگ است.

1(    بایــد ماهیت  و ویژگی های مدیریت را در ســازمان مدرســه ای که می خواهیم کار 
گروهی بین همکاران متخصص خود در تدریس ایجاد کنیم، شناسایی کرده و مشخص نماییم.

2(    مســائل و موفقیــت هایــی کــه بــرای افــراد مســئول در زمینــه راهنمایــی 
هــای آموزشــی در مدرســه وجــود دارنــد مــورد بررســی و دقــت نظــر قــرار دهیم.

در هر مدرسه ابتدایی دو موضوع مذکور با 
همدیگــر ارتباط هماهنگی دارند، از طرفی 
می دانیــم وظایف مدیر مدرســه ابتدایی  
در زمینه های دســت یابــی به هدف های 
آموزشــی، اداره امور همــکاران و معلمان 
متخصص در تدریس و آموزش و همچنین 
در ارتباط با گروه های معلمان مشــخص و 

تعریف شده است.
به نظــر الکســاندر کار و وظیفه یک مدیر 

مدرســه ابتدایی با کار و وظیفه یک مدیر 
در صنعت و یا سایر بخش ها تفاوت فاحش 
دارد. در مدیریــت های غیر آموزشــی بر 
مشارکت در تصمیم گیری ها، ارتباط میان 
گروهــی ،اظهار نظر کلیــه اعضا در باره ی 
هدف های ســازمان و نظایر این ها چندان 
تاکیــد نمی شــود. او یــاد آوری می کند 
منظور از مدیریت در مدرســه ابتدایی تنها 
انجام دادن کارهایی را بــرای دیگران و یا 

اداره امور دانش آموزان و ارزشیابی کارهای 
آنان نیست. بلکه مدیریت مدرسه ابتدایی بر 
اساس مشاوره با همکاران صورت می گیرد 
به طوری که معلمان نیز در مدرسه ابتدایی 
با اســتفاده از تجارب خود در کار مدیریت 

مدرسه همکاری میکنند.
مــی توان این مســئله را مطــرح کرد که 
مدیریت در ســازمان های آموزشی دارای 
هرمی واژگونه اســت یعنــی در عین حال 

این که مدیر در یک ســازمان آموزشی در 
راس هرم قرار می گیرد و هدفمند عمل می 
کند ولی این راس در پایین هرم جای می 
گیرد یعنی مدیر در سازمان های آموزش به 
معاونین خود خدمت می کنند تا معاونین 
به معلمان خدمت کنند ومعلمان به دانش 
آموزان به این ترتیب مدیر آموزشی همگام 
و با مشارکت دیگر اعضای سازمان به برنامه 
ریزی و انجام امور می پردازد )نوروزی، 1387(.

اداره امور مراکز پیش دبستانی ودبستانی در ایران زیر نظر دو موسسه  )وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور(  است 

ابتدایی،  مدرسه  در  جمعی  کار  ایجاد  منظور  به 
باید توجه نماید مدیر مدرسه به 2 موضوع زیر 

نقش مدیر به عنوان همکار و راهنمای مربیان

روش شناسی 
موسسه آموزش قبل از دبستان و دبستان 

در واقــع یــک مرکز فرهنگــی و آموزش 

اســت و در مراکز پیش دبستانی عالوه بر 

آموزش و پــرورش امر مراقبت از کودکان 

نیــز انجام می شــود بنابراین مدیریت در 

چنین مراکزی از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است که مستلزم  اطالعات درباره ی تعلیم 

وتربیت کودکان ودانش مدیریت است  که 

شــامل آگاهی در مورد کارو مهارت های 

مدیریت ، توانایی استفاده از نیروهای همه 

ی افراد ســازمان  و برنامــه ریزی و مواد 

آموزشی است .

وطبــق نظریات مجهز کــردن مدیران به 

شــیوه های نوین مدیریت در این ســطح 

در حکم نوعی سرمایه گذاری برای ارتباط 

صحیح با نیروی انسانی ، کودکان و خانواده 

ها است و بهره گیری از اندیشه های علمی 

و کاربردی به کارایی مثبت )مدیر ( در این 

سطح مراکز پیش دبستانی و دبستان ( می 

انجامد. البته این زمانی میسر  می شود که 

عالوه بر ایجاد آمادگی، مدیران شیوه های 

با توجه به این که تحقیق حاضر به کاربرد 

بررســی مدیریت در مراکز پیش دبستانی 

ودبستان پرداخته لذا به لحاظ هدف از نوع 

کاربردی می باشــد و بــا توجه به این که 

به توصیف ویژگی های مدیریت در مراکز 

پیش دبستانی و دبستان پرداخته یه لحاظ 

طرح تحقیقی از نوع توصیفی می باشد واز 

آن جایی که به تجزیــه و تحلیل مفاهیم 

و مباحث اصلــی مدیریت در مراکز پیش 

دبستانی و دبستان نظام آموزشی با مطالعه 

منابع با کتب علمی پرداخته اســت لذا از 

نوع کتابخانه ای می باشد . روش گردآوری 

اطالعات در ایــن پژوهش از نوع کتابخانه 

ای می باشد ابزار اندازه گیری و گردآوری 

اطالعات نیز شامل کلیه منابع علمی اسناد 

و مدارک ســازمانی پیرامون مدیریت در 

مراکز پیش دبستانی و دبستان می باشد.
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تصمیم

93.آنچه برای تو ســودمند است 
در بــه دســت آوردن آن اراده کن 
و پایــداری و اســتقامت نمــا و از 

پروردگارت کمک بخواه.
94.آنچــه به مقصد می رســاند، 

عزم و اراده  است، نه تمّنا و آرزو.
اراده کند  تواند  95.انســان نمی 
آنچــه را که می خواهــد، ولی می 
تواند اراده کند که چه خواهد کرد.

96.اگر تصمیمی داشته باشی به 
زودی موفق خواهی شد، زیرا آدمی 
ســاختۀ افکار خویش است، و فردا 
همان خواهد شــد کــه امروز می 

اندیشید.
97.برای روح انسان هیچ عذاب و 
شــکنجه ای مؤلم تر از شک نیست 
حتی یأس و ناکامی با همۀ تاریکی 
و دردی کــه دارد، از زندگانــی در 

شک و تردید بهتر است.
98.اگر قلب بخواهد هزار راه پیدا 
می کند و اگــر نخواهد هزار عذر و 

بهانه می تراشد.
99." مــن می خواهــم" جمله 
ایســت که از اراده قوی سرچشمه 

گرفته می شود.
100.در طــول حیات چه بســا 
دقایق حساســی پیش مــی آید و 
تصمیمــی در این دقایق گرفته می 
شود که مســیر زندگی انسان را به 

کلی تغییر می دهد.
101.ســاعتی برای انسان فرا می 
رســد که باید بین بقــاء و بردگی، 
سروری و نام نیک و ننگ و جالل و 

نکبت، یکی را انتخاب کند.
102.مــرد دو دل در تمام رفتار 

خود نا پایدار است.
103.هیــچ چیــز در دنیا محال 
نیست، هر کاری راهی دارد، اگر به 
اندازه شایسته اراده داشته باشیم به 

قدر کافی موفق خواهیم شد.
104.آنچه در اندیشه پنهان دارید 
خواه ناخواه از خط های پیشــانی و 
رنگ چهره و آهنگ ســخن آشکار 

خواهد شد.
105.از اصطکاک، دو سیم مثبت 
و منفی برق تولید می شــود، تقابل 

در اندیشه نیز فروغ می بخشد.

نقش رسانه ها در تربیت دینی کودکان

تعریف رسانه  و ا نواع آن

رســانه ها شــامل افراد ، ابزار – یا موقعیتهایی هســتند که بوســیله آنها پیام ارائه            
می شــود.  بنابر این تعریف : معلم ، کتاب درســی، اســالید، ناطق، تخته سیاه ، فیلم ، 

کامپیوتر و ماهواره همه رسانه خوانده می شوند.

تربیت دیني یک معنا و اصطالح خاص  دارد که در این اصطالح در بین همه 
ابعاد تربیتي، به رشــد معنوي و اعتقادي توجه مي شود و بدین  وسیله سایر 
ابعاد تربیتي و حتي ابعادي همچون بعد اخالقي از بحث  خارج مي شود. به 
منظور تمایز این بعد خاص تربیتي، این نوع تربیت دیني را تربیت ایماني یا 

معنوي نامیده اند)مرتضي مطهري، تعلیم و ترببت در اسالم ، صص 6-5(

چکیده

امروزه ها رسانه ها به عنوان یکی 
از ابزارهای اصلی انتقال و گسترش 
ارزش های فرهنگی و اجتماعی،در 
وتغییر  نوجوانان  و  کــودکان  رفتار 
رفتــار اجتماعی آنــان،دارای نقش 
مهمی هستند.هدف پژوهش حاضر، 
بررســی تأثیر رســانه ها برتربیت 
و رشــد دینی کودکان بــوده، که 
بــه روش کتابخانــه و ازنوع هدف 
کاربردی بوده اســت.یافته های این 
پژوهش نشــان داد که رسانه ها از 
جمله)تلوزیون، رادیو، و ...(در تربیت 
دارند.  بسزایی  نقش  کودکان  دینی 
از دیگر نتایج این تحقیق به اهمیت 
وظایف و نقش معلمان مئرســه در 
در  کــودکان  تمرکز  ســازماندهی 
استفاده بهینه از رسانه های جمعی 

اشاره دارد.

کلمات کلیدی:رسانه،تربیت 
دینی،کودکان

رســانه هاي جمعي بــه عنوان یکــي از عوامل 
جامعه پذیري، در کنار خانواده، محیط آموزشــي و 
دوســتان، نقش مهمي در رشد و تربیت جنبه هاي 
گوناگون زندگــي کودک ایفا مي کنند. رســانه ها 
از نخســتین ســال هاي کودکي با انســان همراه 
مي شــوند؛ چنان که بر اساس پژوهش هاي صورت 
گرفته، نوزادان نیز در حدود نیم ســاعت در شبانه 
 روز تلویزیون تماشا  و آموزه ها و اطالعات متنوعي 
از طریق رســانه ها؛ به ویژه تلویزیون، به کودکان و 
نوجوانان ارائه مــی کنند  در این تحقیق، تأثیرات 
رسانه هاي ارتباطي از قبیل تلویزیون، سینما، ویدئو، 
ماهــواره و مطبوعات، در رشــد و تربیت کودکان  

مورد بررسي قرار مي گیرد )میرفخرایي،1385(.
رســانه ها به ابزارهای انتقال پیام ها از فرستنده 
یا فرســتندگان بــه مخاطب یا مخاطبــان گفته 
مي شود؛ که شامل روزنامه، کتاب، رادیو، تلویزیون، 
ماهواره، تکنولوژي هاي نوین ارتباطات و اطالعات 
و اینترنت و... است. این وسایل داراي ویژگي هایي 
مانند پیام گیران ناآشنا، سرعت عمل زیاد و تکثیر 

پیام هستند )دادگران، 1384(.
در دنیاي پُرشــتاب فن آوري امروز، رسانه هاي 

جمعــي، افراد را به صورت انفرادي به خود 
مشــغول کرده و آنها را از تعامل با دیگران 
باز مي دارنــد. البته این موضوع نافي منافع 
ابزارهــاي تکنولوژیکــي نیســت؛ اما نوع 
بهره برداري غیر فرهنگــي از ابزارهاي فني 
موجب شده اســت که کارکرد آنها عمدتاً 
درجهــت تقویــت فردگرایي ســوق پیدا 
کند. به عبارتي، اگر جریان فرهنگي شــدن 
ابزارهاي رسانه اي تحقق یابد، مضرات آنها 
به شدت کاهش یافته و کارکرد اصلي خود 
را پیدا مي کنند. برخي نظریه ها بیانگر این 
مطلب هستند که ذات ابزارهاي الکترونیکي 
به دلیل اســتفاده از عنصر تغییر، نمي تواند 
موجد آرامش باشند؛ بلکه مخل آن هستند. 
برخــي دیگــر، ایــن نظریــه را افراطي و 
رسانه هاي  کارکردهاي  مي دانند.  یک سویه 
جمعــي، به ویژه رســانه هاي شــنیداري و 
غیر متعامــل به دلیل کارکــرد متنوع خود 
و ایجــاد تغییرات پیوســته، به تدریج جاي 
ارتباط بین فردي، از نــوع چهره به چهره 
را گرفته و موجب شــده اند فضاي انفرادي، 
به جاي فضاي جمعي و عاطفي در خانواده 
حاکم شــود؛ به طوري که گسترش تکنیکي 
رســانه هاي شــنیداري و رایانه اي، ارتباط 
مســتقیمي با فردگرایي و دوري از فضاي 
رواني و عاطفي خانواده را نشــان مي دهد. 
به عبارت دیگر، این ابزارها، به تدریج فضاي 
رواني و محیطي گفت وگو را در یک ارتباط 
بین فردي، خدشــه دار مي کنند و اعضاي 
گروه را به جاي هم گرایي، به واگرایي سوق 
مي دهنــد؛ تا جایي که هر عضــو خانواده، 
صرفــاً در یــک فضاي فیزیکي مشــترک 
زندگي کرده، اما هیچ تعاملي با هم نخواهند 
داشت. و متأسفانه، اهداف آنها نیز به تدریج 
نسبت به هم، واگرا و منفک مي شود. دراین 
مســیر، تعامل واقعي فرد به جــاي آنکه با 
افراد دیگري در محیط انساني سامان یابد، 
با رســانه هاي الکترونیکي، شکل مي گیرد 
و به دلیل برتــري تکنولوژیکي و تجهیزات 
فرهنگي  ُرعِب  نوعي  خیره کننده رسانه اي، 
و انفعال شــخصیتي در فرد ایجاد مي شود. 
در نتیجــه، افــراد خانواده بــه جاي گفت 
وگوي صمیمي با یکدیگــر که مي تواند به 
تقویت پیوندهاي عاطفي وانســجام اعضاي 
خانواده منجر شود، با ابزارهاي الکترونیکي 
ارتباط برقرار مي کنند؛ ارتباطي که فاقد بار 
عاطفي، احساســي و هیجاني است. آسیب 

نرگس موالیی دزکی                         کارشناسی علوم تربیتی،پردیس شهید باهنر،دانشگاه فرهنگیان،شهرکرد،ایران
سمانه قائید امینی اسد آبادی          کارشناسی علوم تربیتی،پردیس شهید باهنر،دانشگاه فرهنگیان،شهرکرد،ایران

مهرداد صادقی                                    دکترای علوم تربیتی،عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی،واحد خوراسگان.شهرکرد،ایران

ارتباطي ناشي از حضور رسانه ها، بیشتر در مقدمه
دو نوع ارتبــاط، بروز مي کند. یکي، ارتباط 
بین فرزندان و والدین و دیگري، ارتباط بین 
زن وشــوهر است. تجربیات نشان مي دهند 
که هراندازه ارتباط میان فرزندان و والدین 
و همچنین ارتباط میان همســران به دلیل 
تغییر مخاطب کاهــش یابد، پیوند عاطفي 
و هیجــان و همچنین همگونِي شــناختي 
میان اعضاء خانواده نیز کاهش مي یابد که 
این موضوع، انســجام گــروه را به مخاطره 

مي اندازد)کازنو ،1384(.
بــه اعتقاد بیلیگ  )1995( رســانه هاي 
گروهي اغلب به شــیوه اي غیر مستقیم اما 
فراگیر، اطالعات و آگاهي هاي بســیاري را 
بــه مخاطبان منتقــل مي کنند که زندگي 
روزمرۀ آنــان را زیر نفوذ خود قرار مي دهد 
و بدیهي اســت کــه کــودکان و نوجوانان 
نیز از این تأثیرپذیري، مســتثنا نیســتند. 
همچنین شــواهد پژوهشــي متعدد وجود 
دارد که نشــان مي دهد رسانه هاي گروهي 
به ویــژه تلویزیون، فیلم هاي ســینمایي و 
مطبوعات مي توانند بــر دانش و اعتقادات 
ملي مخاطبــان گروه هاي ســنِي مختلف 
تأثیر بگذارند) آمادیو  وهمکاران، به نقل از 

حسیني انجداني و همکاران، 1388،52(.
در عصر فوران اطالعات، دغدغه بسیاري 
از والدیــن، آگاهي یافتــن از آموخته هاي 
فرزندان شــان و به نوعي نظــارت بر نحوه 
یادگیري آنها اســت. در واقــع مي توان دو 
جنبه رشــد در ذهن کودک تشخیص داد، 
در یک طرف چیزي اســت که مي توان آن 
را جنبه روان شناســي اجتماعي رشد نامید 
و آن عبارت است از آنچه کودک از خارج و 
به وسیله خانواده، مدرسه و انتقال تربیتي 
کسب مي کند و در طرف دیگر رشد دیگري 
وجــود دارد که مي تواند خــود به خودي 
نامیده شــود کــه آن را، رشــد خودهوش 
مي نامند که عبارت اســت از آنچه کودک 
به وســیله خودش یاد مي گیرد. اســتفاده 
از رســانه هاي گروهــي مثــل تلویزیون و 
کامپیوتر و حتي بازي هاي کامپیوتري، یکي 
از روش هاي مهم اجتماعي شدِن بچه ها به 
شمار مي رود تا آنجا که در دوران کودکي، 
یکي از چند منبع جامعه پذیر کردن بچه ها، 
همین رســانه هاي گروهي هســتند و در 
دنیاي امروز از آنها گریزي نیســت )ملوین 

و اورت ، 1383,300(.

گفته های ناگفته 

نویسندگان:
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106.اندیشه انســان را از ارتکاب 
کارهای پست و زشت دور می کند 

و عمل را به او می آموزد.
107.انسان دانا اول یاد می گیرد 
و بعد مستقیماً به تفکر می پردازد.

108.با تأمل و اندیشه و خویشتن 
داری، خردمند برای خود جزیره ای 
می سازد که از دســتبرد امواج در 

امان است.
109.هرگز در روی زمین دو نفر 
یافت نمی شود که آنچه می بینند و 
می شنوند برداشتشان عیناً یکسان 

باشد.
110.خردمند دور اندیش است و 

ابله نادان.
با  کــردن صحبــت  111.فکــر 

خودمان است.
112.نابــاوری و دیر باوری گاهی 

نشانۀ فراست و هوشیاری است.
113.هیچ چیز مانند اندیشه آدم 
را پنــد نمی دهد و هیچ کس مانند 

خود آدم دشمن او نیست.
114.کســی که پشت االغ باد به 
دماغ بیندازد، چون اسب سوار شود 

پاک دیوانه خواهد شد.
115.بــه غیــر از قــّوت نفس و 
عدالــت خواهی چیــز دیگری نمی 
توانــد جلوی چاپلوســی و تملق را 

بگیرد.
116.گاهی انســان تصمیم هایی 
می گیرد که موجب پشــیمانی می 

شود و جبرانی نخواهد داشت.
117.انسان باید از شک هایی که 
دیگری را آزار می دهد پرهیز کند، 

بسیاری از شک ها گناه هستند.
118.در مواقع اضطرار و ضروری  
گاهی افــراد باید قدم هایی بردارند 
که ممکن است مورد پسند دیگران 

نباشد.
119.شــک ها را هرگــز به کار 
نبرید، که این خود از ناحیه شیطان 

است.
120.آنکــه تصمیم آخــر را می 
گیرد همیشه شک و تردید دیگران 

را برای خود به جانمی پذیرد.
121.هرگز برای پذیرش حرفت از 

طرف دیگری قسم نخور.

نخستین عصر ارتباطات جمعی در حدود 1450 میالدی با اختراع چاپ آغاز شد.

تاریخچه رسانه ها 

انواع رسانه های آموزشی 

مک  مارشال   « عقیده  به  دوره  این  در 
لوهان «1 دانشمند معاصر کانادایی ، روابط 
اجتماعی و اندیشه ها و رفتار های انسانی  
چاپی  های  نوشته  شدید  تاثیر  تحت  همه 
مظاهر  همه  وی  سبب  همین  به  هستند. 
زندگی جوامع غربی را دراین عصر به عنوان 
کند.  می  معرفی   » گوتنبرگ  »کهکشان 
البته نباید فراموش کرد که از زمان اختراع 
گوتنبرگ 2تا استفاده از صنعت چاپ برای 
ها  اندیشه  و  اخبار  مداوم  و  وسیع  انتشار 
قرن  چند  واقعی  جمعی  ارتباطات  وایجاد 
مطالعه  ضمن  بطوریکه  .زیرا  است  فاصله 
ارتباط  وسایل  توسعه  و  تحول  ی  درباره 
نخستین   ، کرد  خواهیم  مشاهده  جمعی 

به تعداد نسبتاً  اروپایی  روزنامه های چاپی 
زیاد و با نظم دوره ای هفتگی از دهه سوم 
قرن هفدهم یعنی در حدود دو قرن پس از 

ایجاد صنعت چاپ بوجود می آیند .
انقالب  دنبال  به  هجدهم  قرن  اواخر  از   
کبیر فرانسه وگسترش اندیشه های آزادی 
پیشرفت  برای  مساعدی  زمینه   ، خواهی 
با  همراه  بتدریج  و  شد  فراهم  مطبوعات 
تحوالت اقتصادی و اجتماعی جدید ، نظیر 
صنعتی شدن جوامع ، توسعه شهر نشینی ، 
باال رفتن سطح  زندگی ، پیشرفت آموزش 
برای  الزم  شرایط  همه   ، فرهنگ  اشاعه  و 
انتشار روزنامه پر تیرا ژ آماده گردیدند. بدین 
ترتیب خواندن مطبوعات که پیش از آن به 

روزنامه  قیمت  گرانی  مانند  مختلفی  علل 
ها و بیدادی اکثری مردم رواج الزم نیافته 
بود. و اغلب بطور جمعی صورت می گرفت، 
عمومیت پیدا کرد و بصورت فردی در آمد .به 
همین سبب می توان گفت ارتباطات جمعی 
از زمانی پدید می آیند که هر فرد امکان می 
یابد به میل و دلخواه خود اطالعات الزم را از 
طریق روزنامه ها کسب کند و مورد استفاده 
قرار دهد . پدیده ارتباطات جمعی با پدیده 
وسیع صنعتی شدن جوامع غربی همبستگی 

می یابد.
روزنامه های بزرگ پر تیراژ غربی را می توان 
آغاز گر گسترش همه جانبه وسایل ارتباطی 
نوین در آغاز قرن بیستم دانست .زیرا پس از 

جنگ جهانی اول را دیونیز به سرعت 
رو به توسعه گذاشت. در سال 1920 
ریاست  انتخاباتی  مبارزات  خبرهای 
جمهوری آمریکا به وسیله رادیو دراین 
 1926 سال  در  شد.  پخش  کشور 
 725 مرکزی  و  شمالی  آمریکای  در 
فرستنده رادیویی بوجود آمدند و اروپا 
که در این سال دارای 170 فرستنده 
رادیویی بود ،در سال 1930 تعداد آن 
.)معتمد  رساند  فرستنده   238 به  را 
نژاد – کاظم – وسایل ارتباط جمعی 
تهران  طباطبایی  عالمه  دانشگاه   –

.)1371

امروزه رسانه  و یا وسایل ارتباط جمعي )mass media(  مصادیق وسیع و گسترده اي پیدا کرده اند و مانند گذشته فقط به 
تلویزیون، رادیو، روزنامه، مجله و کتاب منحصر نمي گردد؛ بلکه ماهواره، انترنت، سینما، تئاتر، فیلم، نوارهاي صوتي و تصویري، 
دیسک ها، سي دي ها ، پوستر، عکس،  اسالید، تابلوها، گوشي هاي موبایل... را نیز مي توان از جمله ابزارهاي رسانه اي به شمار آورد

مواد  این   – شفاف  غیر  دیداری  مواد   -1
خود   ( کتابها،   ، تصاویر  انواع   : از  عبارتند 
راهنماهای   ، ها  مجله   ،  ) غیره  و  آموزها 
مطالعه چارتها ، نمودارها، نقشه ها ، پوستر ها 
و کاریکاتورها ) مقدمات تکنولوژی آموزشی ، 

ص 126 محمد احدیان (
2 - مواد شنیداری ) فقط صدا ( - که عبارتند 
از : نوار شنیداری ) حلقه ای ، کاست ، کارتریج 

صفحه ، رادیو ، تلفن و کارت شنیداری(
 ( شفاف  غیر  دیداری   - شنیداری  مواد   -3
ترکیبی از 1 و2 ( که عبارتند از : کتاب همراه 

با نوار یا صفحه و سایر مواد چاپی همراه با 
مواد شنیداری.

4- مواد دیداری شفاف ) ثابت ( که عبارتند 
از : اسالید ها ، فیلم ها،  استریپها و طلقهای 

شفاف .
5- مواد شنیداری - دیداری شفاف - ثابت 
- که عبارتند از فیلم ، استریپ ناطق ، انواع 

اسالیدها با نوار یا صفحه (
6- مواد شنیداری - دیداری متحرک - که 
عبارتند از : فیلم متحرک ناطق و فیلم ویدئو.

7- مواد دیداری متحرک که عبارتند از : فیلم 

متحرک صامت  همراه با زیرنویس یا نوشته
8- سه بعدی ها  که عبارتند از : اشیاء واقعی 

، ماکتها ، مدلها و برشها .
9- منابع انسانی و موقعیتها که عبارتند از : 
دعوت از افراد ، گردش علمی ، نقش آفرینی 

و غیره.
10- کامپیوترها که عبارتند از : انواع کامپیوتر 

و ترمینالهای گوناگون با ابزارهای نمایش.
قمرهای  انواع  شامل  که   - ها  ماهواره   -11
مصنوعی و ماهواره های ارتباطاتی و ماهواره 

های تلویزیونی.

بندی  طبقه   : ها  رسانه  بندی  طبقه 
انجام می  بدین دلیل  بیشتر  رسانه ها 
گیرد که تصور می شود اگر رسانه ای 
رسانه  این  باشد  دارا  را  خاصی  ویژگی 
می تواند در خدمت به هدفی قرار گیرد 
مثاًل   . است  ویژگی  که مستلزم همان 
یادگیری تکلیفی که مستلزم تمیز دادن 
از حس  که  را  ای  رسانه  است  اشکال 
دیدن استفاده می کند ، بکار می گیرد 
در  تکنولوژی  نقش  دیداری  رسانه  یعنی 
آموزش و پرورش - نادر اقبال دوست ص 109 

تعاریف
تربیت دیني یک معنا و اصطالح خاص  دارد 
که در این اصطالح در بین همه ابعاد تربیتي، 
و  مي شود  توجه  اعتقادي  و  معنوي  رشد  به 
بدین  وسیله سایر ابعاد تربیتي و حتي ابعادي 
همچون بعد اخالقي از بحث  خارج مي شود. به 
منظور تمایز این بعد خاص تربیتي، این نوع 
تربیت دیني را تربیت ایماني یا معنوي نامیده 
اند)مرتضي مطهري، تعلیم و ترببت در اسالم 
، صص 5-6.)  مقصود از تربیت دیني، در این 
مقاله تربیت دیني به معناي عام آن است که 
تربیت  و  مي شود  اسالمي  تربیت  با  مساوي 
دیني به این معني، یعني  حضور قرآن و سیره 
معصومین)ع( در متن زندگي جامعه و مردم.  
این معني شامل همه ابعاد تربیتي در یک بستر 
دیني شده و مي توان آن را با تربیت اسالمي  
 ، است که کودک  این  مراد  دانست.  مترادف 
آموزش  به گونه اي  مسلمان  جوان  یا  نوجوان 

او  بالمآل شخصیت  که  تربیت  شود  و  ببیند 
شریف  قرآن  در  شده  مطرح  دیني  اهداف  با 
و روایات همگوني داشته باشد و نهایتا آنگونه 
شود که بتوان او را مسلمان به معناي واقعي 
دیني  تربیت  اصطالح،  این  در  دانست.  کلمه 
محدود به مسائل اعتقادي، معنوي و یا اخالقي 

نمي  شود، بلکه رفتار واندیشه آدمي را در سایر 
اجتماعي،  اقتصادي،  سیاسي،  فرهنگي،  ابعاد 
عاطفي و هیجاني نیز در بر مي گیرد و در یک 
انسان را پوشش مي دهد. به  کلمه شخصیت 
اسالمي  نوشته هاي  از  بسیاري  مي رسد،   نظر 
تحت  که  تربیت  و  تعلیم  باب  در  موجود 

در  تربیت  و  تعلیم  همچون  عناویني 
اسالم  ، تعلیم و تربیت اسالمي  و اسالم و 
تعلیم و تربیت  انجام گرفته است، همین 
(مرتضي  است  نموده  دنبال  را  اصطالح 
مطهري، تعلیم و ترببت در اسالم ، صص 

.)6-5
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تکامل

122.زمین هرچــه هم حاصل خیز 
باشد به یک کشاورز خوب نیاز دارد.

123.انسان ها به پشــتیبانی، مال، 
دانش و تالش نیاز دارند ولی خواستن 

فعل آخر خواهد بود.
124.ادب را نگــه دار حتی برای بی 

ادب.
125.حد فاصل دوســتی و دشمنی 

یک سکوت است.
126.تــا زمانــی که رقابت نباشــد 

دوستی پابرجاست.
127.تقاضا اگر از حد بگذرد گدایی 

است.
128.همیشــه بــرای خواســته ات 
بجنگ ولی آن را از کسی گدایی نکن.

129.گاهی اوقات اعاده حیثیت برابر 
است با نشان دادن خشم.

عاقبت  130.لقمه حالل یک سفره، 
به خیری دارد.

131.آنکه در سختی تحّمل می کند 
در آسایش هم تأمل می کند.

تمّنای وجود

132.یادمان باشــد انسان یک بار به 
دنیا می آید و تکراری وجود ندارد ولی 
می تواند از همان لحظه که می خواهد 
مســیرش را تغییر دهد و روزهای اّول 

خوبی داشته باشد.
133.همــه دیده ایم اما آیا کســی 
دّقت کرده است که احترام گرفتن آدم 
ها از یکدیگر چگونه است؟ آیا تا کنون 
دیده اید برای تشییع یک مرده چقدر 
جمعیت وجود دارد؟ آیا تاکنون به این 
دّقت کرده اید که در اغلب مراســمات 
به جای معرفی شــخص ِســَمت او و 
ماشین او پرسیده می شود؟ اینجا بهتر 
نیســت بگوییم وای از این مردم زنده 
کِش ُمرده پرست!! آیا بهتر نیست اینجا 
بگوییم وای از این مردم آهن پرست!! 

134.هر کاری که انســان انجام می 
دهد اختیار او و قدرت خداوند است.

135.می گویند یکرنگی بهتر اســت 
ولی آیا تاکنــون دّقت کرده اید همان 
قالــی که هــزار رنگ اســت و زیر پا 
افتاده است مشــتریان بسیاری دارد و 
هر کســی رنگی از آن هــزار رنگش را 
خریدار اســت، پس در این زمان وانفسا 

یک رنگی چه معنایی دارد؟!

رســانه ها، به جهت ویژگي هــاي ممتازي که 

نســبت به ســایر عوامل تأثیر گذار در فرایند 

تربیت انســان دارند, داراي اهمیت به ســزایي 

هستند.  قدرت رسانه ها نسبت به سایر عوامل 

تأثیر گذار در فرآیند تربیت انسان ، آن قدر مهم 

اســت که برخي معتقدند رسانه ها قادرند نسل 

جدیدي در تاریخ انســان پدید آورند، نسلي که 

از لحاظ رفتار و افکار و نحوه تعامل با هم نوعان 

خود، با نسلهاي پیشــین تفاوت داشته باشند. 

دکتــر هیملوایت معتقد اســت »به هر صورت، 

گذران متوسط ساالنه 500 الي1000 ساعت در 

برابر تصویر تلویزیون، براي کودکان و نوجوانان 

6 الي 16ســال، تأثیر به ســزایي در رفتارهاي 

آنان مي نهد که ممکن است آینده ساز زندگي 

آنان شود و حتي خواســتها، عالئق و آرزوهاي 

آنهــا را دگرگون مي ســازد«) آذري، غالمرضا، 

پژوهش در ارتباطات جمعي، نشریه هنر هشتم، 

شماره10( از ســوي دیگر مطالعات انجام شده 

پیرامون استفاده از تلویزیون، توسط افراد سنین 

مختلف نشان مي دهد که حتي نوزادان، روزانه 

حدود نیم ســاعت تلویزیون تماشــا مي کنند. 

نیومن ، فلیپ، نیومن، باربارا، اثرات تلویزیون بر 

رشد کودکان، ترجمه اسماعیل بیابانگرد، نشریه 

تربیت، سال چهاردهم، شماره دهم.

مارشال مک لوهان،  یکي از مشهور ترین جامعه 

شناســان کانادایي و از بزرگ ترین متخصصان 

مســئله ارتباطات جمعي، چنان اهمیتي براي 

وســایل ارتبــاط جمعي قایل اســت که آن را 

حتي مهمتر از اندیشه دیني یعني محتواي این 

ارتباط مي داند)قائم مقامي ، فرهت، آموزش یا 

استعمار فرهنگي، بي جا، نشر جاویدان، 1356، 

ص 29ـ28(.

تردید رسانه ها نقش مهمي در تربیت کودکان و 

بزرگساالن ایفا مي کنند, چرا که بخش زیادي از 

زندگي افراد جامعه, در کنار این وسایل سرشار 

از اطالعات و داده ها ســپري مي شود. وسایل 

ارتباط جمعي, تمام جهات و ابعاد زندگي انسان 

ها, اعم از بي سواد و با سواد را پوشش مي دهد. 

همه جا و به همه صورت, پیام وســایل ارتباط 

جمعي شنیده مي شــود و امواج این وسایل به 

همــه روزنه ها و آنچه در تمامي تاریخ انســان 

حریم امن او تلقي مي شــد, رسوخ کرده است. 

این وســایل, اعم از مکتوب )مثــل روزنامه ها 

ومجالت( و غیرمکتوب ) مثل رادیو وتلویزیون( 

بزرگترین ســهم را درراه انتقال میراث فرهنگي 

و فکري و تربیت افراد جامعه به عهده دارند که 

تعالــي فرهنگ و تربیت انســاني را موجب مي 

شوند)امام خمیني,ر وح اهلل , صحیفه نور, ج16, 

ص 83.) باید خاطر نشان کرد که اگر چه انسان 

ها مي توانند ازایــن ابزارهاي فرهنگي مدرن و 

جدید در راه رســیدن به تعالي و تربیت صحیح 

استفاده کنند, اما نباید ازاین نکته غفلت ورزند 

که این وسایل مي تواند انسان ها را به انحراف, 

فساد و انحطاط ســوق دهد. امام خمیني )ره( 

مي فرماید: »این دستگاه ها که مربیان فرهنگي 

جامعه امروزند, باید وســیله تربیت ملت باشند, 

یعني نه تنها نباید با اشــاعه ابتذال مانع رشــد 

فرهنگــي وضد تربیتي شــوند, بلکه باید مربي 

بوده و جامعه را تربیت کنند)همان(.

امروزه رادیو وتلویزیون همانند مدرســه اي بزرگ بر تمامي ابعاد زندگي انسان حتي در اوقات 

فراغت و هنگامي که به عنوان سرگرمي مورد استفاده قرار مي گیرد، تأثیر مي گذارد و از آنجا که 

نســبت به سایر مراکز آموزشي از قبیل مدرسه و دانشگاه، از گستردگي زماني و مکاني بیشتري 

برخوردار اســت، اهمیت زیادي در ابعاد تربیتي کودکان و نوجوانان و جوانان و حتي بزرگساالن 

پیدا مي کند.

تلویزیــون، این جعبۀ جادویي قرن بیســتم، از جهــت جّذابیت هاي ظاهري و ســرگرم کردن 

تماشــاچیان، گوي سبقت را از دیگر رسانه ها ربوده اســت، به حّدي که کم تر بیننده اي از میان 

برنامه هاي تلویزیون یکي را انتخاب مي کند، بلکه این تلویزیون اســت که برنامه هاي جذاب خود 

را بر بینندگان تحمیل مي کند.

)ژان کازنو( جامعه شــناس و صاحب نظر در علوم ارتباطي، دربیان تفاوت هاي میان مدرســه و 

رســانه هاي  گروهي مي گوید: مدرسه فقط سال هایي اندک از حیات طفل یا جواان را به خود 

مشــغول مي دارد، ولي وســایل ارتباط جمعي بي هیچ محدودیتي در تمامي مراحل زندگي با 

انسان هایند و از آغاز تا پایان عمر آن ها را پوشش مي دهند، مدرسه فقط ساعاتي چند از حیات 

طفل یا جوان را در اختیار دارد، حال آن که رســانه هاي گروهي در تمامي ساعات شب وروز به 

خانه مي آیند ولذا هیچ محدودیت زماني ندارند؛ مدرســه قشــري خاصي از انسان ها، آن هم به 

تعداد اندک را زیر پوشــش مي گیرد، ولي وسایل ارتباط جمعي همه را پوشش مي دهد)کازنو، 

ژان، جامعه شناسي وسایل ارتباط جمعي، مترجم: دکتر باقر ساروخاني و دکتر منوچهر محسني، 

تهران: انتشارات اطالعات، 1367، ص71ـ70(.

متأسفانه امروز اکثر شبکه هاي تلویزیوني 

که در کشــور فعال شده اســت وابسته به 

کشورهاي غربي بوده وهزینه ها و امکانات 

شــان از طرف آنها تأمین مي شود و از این 

رو تــا اندازه اي مروج فرهنگ و ارزشــهاي 

مبتذل آنها به شــمار مي آید.  وابستگي از 

مهم ترین آسیب هاي رسانه و سازمانهاي 

فرهنگي یک کشور است که در مرور زمان  

مي تواند آنها را از فرهنگ و اعتقادات  خود 

شان دور و تحت تأثیر فرهنگ هاي مبتذل 

بیگانگان قرار دهند. امام خمیني )ره( یکي 

از عوامل آســیب زا که مــي تواند جوانان 

یک کشــور را از لحاظ تربیتي و اعتتقادات 

دیني به تباهي و ســقوط بکشاند وابستگي 

آنهــا به فرهنگ ناصالــح بیگانه مي داند و 

در ایــن  زمنیه مي فرمایند: فرهنگ، مبدأ 

همه خوشــبختي ها وبدبختــي هاي یک 

ملت اســت، اگر فرهنگ ناصالح باشد این 

جوانهایي که تربیت مي شوند به این تربیت 

هاي فرهنگ ناصالح، این ها در آتیه فســاد 

ایجاد مي کنند. فرهنگ استعماري تحویل 

مملکت مي دهند. وقتي فرهنگ فاسد شد 

جوانهاي ما که زیر بناي تأسیس همه چیز 

هســتند، از دســت ما مي روند و انگل بار 

مي آیند، غربزده بار مي آیند. اگر فرهنگ، 

فرهنگ صحیح باشــد، جوانهاي ما صحیح 

بار مي آیند) کبري اســدي مقدم، دیدگاه 

هــاي فرهنگي امام خمیني)ره( مؤسســه 

نشــر وتحقیقات ذکر، چ سوم، 1375، ص 

351)  انســان هاي خود باخته، که دچار 

» فقر فرهنگي« است  همواره چشم به راه 

ره آورد بیگانگان هستند و از نظر آنان آنچه 

خودي اســت، بــي ارزش و آنچه از بیگانه 

است، گرانبها اســت. مراد از فقر فرهنگي، 

تهیدســتي مردم به مسائل فرهنگي، مانند 

عدم شناخت و عمل نسبت به مسائل دین 

به عنوان جزء مهم فرهنگ است. در مقابل 

مراد از غناي فرهنگي، قوت و استحکام در 

عرصه علمي و عملي فرهنــگ و التزام به 

مسائل فرهنگ دیني اســت. امام علي)ع( 

فقر فرهنگي را ســخت ترین و بدترین نوع 

فقر مي داند، از امام علي)ع( سؤال شد کدام 

نوع فقر شدیدتر و بدتراست؟ فرمود: الکفر 

بعــد االیمان؛ کفر ورزیدن بعــد از ایمان( 

سید اصغر ناظم زاده، » جلوه هاي حکمت، 

گزیده موضوعي کلمات امیرالمؤمنین)ع(«، 

قم، نشرالهادي، 1373(

  نقش و گستره رادیو و تلویزیون در تربیت دیني 

وابستگي 

اهمیت تربیتی رسانه ها  گفته های ناگفته 
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136.تا زمانی که کودکی هســت 
پدر و مــادرش برایش آرزوهای دراز 
دارنــد، وقتــی این کــودک مردی 
برای زندگی آرزوهای  شــد خودش 
درازتــری دارد ولی وقتــی می بیند 
نمی تواند به آرزوهایش برسد همان 
چرخۀ آرزوهای پدر و مادرش را برای 
برای بچه های آینــده اش آرزو می 

کند؛ وای بر زندگی بدون رسیدن.
باشــد آخرین فوران  137.یادمان 
ســوزان آتش نقطه فروکش شــدن 

قدرت اوست.
138.روزگاری بــود مردمانش نان 
می دادند تا آبروی کســب کنند ولی 
زمانی آمده اســت که مردمانی آبرو 

می دهند تا نان ببرند.
139.تاکنــون دّقت کــرده اید که 
بدن انســان خود به تنهایی یک دنیا 
می باشــد؛ اگر زمین پوشــش دارد 
انسان هم مو دارد، اگر زمین پوسته 
دارد انسان هم پوست دارد، اگر زمین 
صخره ها و کوه هــا را دارد تا پایدار 
بماند انســان هم اسکلت و استخوان 
دارد، اگر زمین چشــمه ســار دارد 
انسان هم در رگ هایش خون دارد، 
اگر زمین فشار داخلی و گرمایش را 
با فوران آتشفشــان بیــرون می زند 
انسان هم فشــارش را با سکته های 
قلبــی و مغزی بیرون مــی زند، اگر 
زمین بهار و زمستان دارد انسان هم 
جوانی و پیری دارد، اگر زمین سبزی 
و خشــکی و ویرانی دارد انسان هم 
طراوت و کسالت و بیماری دارد، اگر 
انسان میوه و محصوالت دارد انسان 
هم مال و فرزند دارد، اگر زمین خدا 

دارد انسان هم خدا دارد.
نادان  افراد  140.زمانی اســت که 
ثروتمنــد بر افراد دانشــمند جامعه 

سروری می کنند. 
141.سعی کن در زندگی ات برای 
مردمان آفتاب نباشــی چون کســی 
قــدردان و دنبالت نمی آید، ســعی 
کن ماه یا ســتاره باشی که مردمان  
در تاریکی شــان عاجزانه به دنبالت 

باشند.
کسی  همانند  کار  142.ســازش 
است به تمساح غذا می دهد تا خود 
آخرین کسی باشد که غذای تمساح 

شود.
143.قدرت، هیچ چیز را خواهش 

نمی کند بلکه به دست می آورد.

یکــي از خألها و آســیب هاي  بزرگ در شــبکه هــاي رادیو 

و تلویزیــونـ  چه شــبکه دولتي و چه شــبکه هاي خصوصيـ  

درکشور ما این ست که  این رسانه ها بیش از آنکه تولید کننده 

باشــد، مصرف کننده اســت.  اکثر برنامه هــا و فیلم هاي آنها،  

محصول کشــورهاي خارجي و مخالف فرهنگ و اعتقادات مردم 

مســلمان و غیرت مند افغانستان مي باشــند و این خود، نشان 

خود باختگي فرهنگي و ترویج فرهنگ پوچ  ومبتذل کشورهاي 

بیگانه  از سوي رسانه ها و شبکه هاي تلویزیوني است، از پخش 

رقــص هاي گوناگون هندي گرفته تا فلیم هاي مبتذل امریکاي 

و اروپاي با صحنه هاي غیر اخالقي از این شــبکه ها پخش مي 

شــود. و بدیهي است که هدف کشــورهاي استعمار گر از تولید 

و پخش این فیلم ها به انحراف کشــاندن جوانان مســلمان در 

سراسر دنیا اســت، تا جوانان مسلمان از این طریق به این فیلم 

هاي انحرافي مشــغول شده و استقالل  فکري و فرهنگي از آنها 

گرفته شــود)صحیفه نور،ج 16( و اکثر بدبختي ها و انحراف ها 

در خانواده ها و جوانان ما معلول تماشاي  فیلم هاي مستهجن و 

غیر اخالقي است که از کشورهاي غربي  وارد کشورهاي اسالمي 

مي شــوند.  مع االسف در مقابل  فیلم ها و فرهنگ هاي مبتذل 

هنــدي و غربي که اعتقادات و باورهاي مذهبي  مردم را متزلزل 

مي ســازد هیچکس اعتراض و انتقاد نمي کند اما اگر یک شبکه 

اي سریال هاي مذهبي و اسالمي، محصول یک کشور مسلمان را 

پخش کنند مورد اعتراض و انتقاد قرار مي گیرند که این شــبکه 

فرهنگ و ادبیات بیگانه را ترویج و تبلیغ مي کند(نقش رسانه در 

تربیت دینی،عطیه سبزواری(.

تمــدن جدید که شــکوفایي آن را 

پیوســته ناشــي از حــذف دین از 

صحنــه زندگي فــرد و اجتماع مي 

شمارند وعامل عقب افتادگي جوامع 

وامانده یا عقب نگه داشــته شده را 

پاي بندي به دین و ضوابط مذهبي 

قملداد مي کنند. کشــورهاي غربي 

در رأس آنهــا آمریــکا و انگلیس با 

این شعار تالش مي کنند ملت هاي 

مســلمان و جوانان آن ها را از دین 

و مذهــب دور نمایند و این شــعار، 

حربــه خطرناکي اســت که بر روح 

حساس و پرشور جوان اثر نامطلوبي 

بــر جاي مي گــذارد. یکي از روش 

هاي دیرین دشــمن براي گسترش 

ســلطه خویش، استفاده از باورهاي 

انحرافي در برابر عقاید وارزشــهاي 

اسالم اصیل است. آنان مي کوشند  

مذهب را که عامل بیداري، پویایي، 

ســتم ســتیزي، عدالت گســتري 

وفراهم آورنده سعادت دنیا و آخرت 

اســت، به عامل تخدیر، انزواطلبي، 

امري  و  رهبانیــت  گرایــي،  واپس 

شخصي تبدیل کنند و با این شگرد، 

بیشترین سعي شان در  جهت دهي 

عقاید نســل جوان بر طبق خواسته 

ها و اهداف خودشان است. به تعبیر 

امــام خمیني )ره( آنــان      » مي 

خواهند اسالم ناب محمدي)ص( را 

به اســالم آمریکایي مبدل سازند« 

دشــمنان اســالم و قرآن امروزه از 

طریق ماهــواره و انترنت تالش مي 

کنند با این شعار ها جوانان مسلمان 

را از دیــن و مذهب جــدا نموده و 

مذهب و اعتقادات مذهبي را عامل 

عقب ماندگي آنها معرفي کنند. و از 

این رو، تأکید بر اختالفات مذهبي، 

تکیه کــردن افراطي بر تفاوت هاي 

شیعه و سني، ترویج خرافه گرایي، 

ترویج مذهب هاي دروغین، تحریف 

انتظار،  همچــون:  واالي  مفاهیــم 

توکل، دعــا، قضا و قــدر و تعبد و 

نیز ارائــه نظریه هــاي گوناگون و 

ویرانگــر، علیه دین و مذهب ، همه 

براي رســیدن به این هدف شــوم 

ســازماندهي و اجرا مي شــود. در 

واقع این شــبکه هاي ماهواره اي و 

انترنتي با روش هاي به ظاهر علمي، 

دیني، و حتي طنز، درسست کردن 

عقاید مردم مي کوشند و این برنامه 

ها نســل جوان ما را به ابتذال مي 

کشاند(صحیفه نور،جلد16(.

متأسفانه در مقابل این همه تهاجم 

فرهنگــي غــرب ، در کشــور یک 

آزادي مطلق حاکم اســت، نه تنها 

ماهــواره هاي خارجي بلکه رســانه 

هاي داخلي بخصوص شــبکه هاي 

تلویزیوني نیز مروج  و مشــوق بي 

بندوبــاري و فرهنگ پوچ آمریکایي 

و اروپایي اســت و آزادانه فیلم هاي 

مســتهجن هندي وغربي را پخش 

نموده و عقاید وباورهاي دیني مردم 

را متزلزل مي کنند.

 ادامه این روند از طریق رســانه ها، 

کشــور و مردم مــا را در آینده نه 

چندان دور به یک کشــور و جامعه 

غــرب زده و خــود باختــه تبدیل 

خواهند کرد. 

از طرف دیگر، دولت که و ظیفه آن، 

نظارت بر تمام ارگان ها و ســازمان 

هــاي دولتي و خصوصــي، اجراي 

قانون، جلوگیــري از هرج و مرج  و 

بي نظمي  در کشور است، در مقابل 

ماهواره و پخش فیلم هاي مبتذل از 

طریق شــبکه هاي تلویزیوني کامال 

بي تفاوت بــوده و هیچگونه عکس 

العملي نشــان نمي دهد.  بنابراین 

مي توان گفــت : مهمترین عاملي 

که رســانه هــا، بخصوص شــبکه 

هاي تلویزیوني در کشــور از انتشار 

و پخش فیلم هــا و مطالب مبتذل 

هیچگونه ابا و هراســي ندارند، عدم 

نظــارت و بي توجهــي دولت،  و یا 

بهتر اســت بگوییم بي کفایتي آن 

اســت  »الناس علي دین ملوکهم«؛ 

مردم در دین و اعتقادات شان تابع 

دولتمردان شان هست، اگر دولت و 

دست اندرکاران آن در مقابل فساد 

و بي بندوباري،  و حفظ اعتقادات و 

ارزشهاي مردم  احساس مسئولیت 

نکند، مردم نیز به ســوي فســاد و 

انحطاط اخالقي سوق داده خواهند 

شد.

مصرفگرایي

آزادي بي حد و حصر رسانه ها و عدم نظارت بر آنها

یکي از آسیب هاي دیگر که شدیدا رسانه هاي ما 
به خصوص شبکه هاي تلویزیوني کشور را تهدید 
مي کنــد ضعف محتواي آنها اســت که مي توان  
گفت ناشي از  ضعف و بي سوادي مجریان و دست 

اندرکاران این دستگاه ها است .
 بیشتر ساعات و اوقات برنامه هاي رادیو و تلویزیون 
را رقص و آهنــگ هاي هندي و غربي پر مي کند، 
برنامه هاي علمي، آموزشي، تربیتي و  مفید، خیلي 

کم از این شبکه ها پخش مي شود. 
 آیــا  پخش  فیلم ها و رقص هاي هندي و غربي از 
لحاظ تربیتي چه ارمغاني براي خانواده ها و جوانان 

و کودکان ما  به همراه خواهند داشت؟ 
فرهنگ اسالمي و تربیت دیني مردم ما در مقابل  
این برنامه ها چه سرنوشــتي را در انتظار خواهند 

داشت؟
 البته مــي توان توجیه نمود کــه ضعف محتوا و 
ها بخصوص  اندرکاران رسانه  بي سوادي دســت 
شــبکه هاي تلویزیوني در کشور بخاطر نوپا بودن 
این شبکه ها و دستگاه ها است اما باید گفت که: 
خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا مي رود دیوار 

کج. پس راه حل و راهکار چیست؟
)دین،رسانه و کودک،ناصر باهنر(.

ضعف در محتوا و مجریان 
رسانه ها

گفته های ناگفته 
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144.خداونــد در همه جا وجود 
دارد، تنها کسانی می توانند بفهمند 
که خــدا آنها را دوســت دارند، که 

خود خدا را دوست بدارند.
145.باالترین عبادت تفکر است؛ 
تفکری که در جهت باال رفتن بینش 
مردم نسبت به خدا و خلق خداست.

146.باالترین انتظار، انتظار ظهور 
حضرت مهدی )عج( اســت؛ چون 
فرج همه در فــرج حضرت مهدی 

)عج( است.
147.در اوج قدرت بخشیدن خود 
یک همت بلند خدادادی می خواهد 

که نصیب هر کسی نخواهد شد.
148.تمام جهان یکپارچه خواهند 
شــد در زمان ظهور حضرت مهدی 

)عج( جامعه مهدویت خواهد آمد.
149.بدانیــد که دشــمنان هیچ 
قدرتی ندارند تا عشــق و محّبت را 
از خاندان فاطمــه )س( بفهمند تا 
در قلب مردان جوانمرد محّبت امام 
دشمنان  باشد مطمئناً  زمانی )عج( 
همچنــان رجــز خوانی پوشــالی 

خواهند کرد.
150.هــرگاه تعــداد مظلومان از 
ظالمان بیشتر شود دیگر با دعا شّر 
ظالمان حل نخواهد شد، چون دیگر 
جای دعا نیســت باید جهاد کرد تا 

ظالمان ریشه کن شوند.

توقع

از دوســتان  آدمی  151.گاهــی 
و خانواده توقعی دیگــر دارد و ای 
کاش خانواده و دوســتان به مانند 
غریبه ها رفتــار نمی کردند، گاهی 
ندانســته از روی دوستی زخم زبان 
هایی می زنــد که التیامی برای آن 
نیســت مانند داستان حسنک وزیر 
که داشــتند طناب دار به گردنش 
می انداختند همه به او ســنگ می 
زدند و دوستی که چندین سال بود 
حســنک را ندیده بــود برایش گل 
گرفته بود و آن گل را برایش پرتاب 
کرد، حسنک به دوستش گفت: تو 

دیگر چرا؟ 
این ها ندانســته سنگ می زنند 
ولی این شاخه گل تو از همۀ سنگ 

ها دردآورتر بود.

امروزه در بســیاري از  کشورهاي مسلمان 
از جمله کشــور افغانســتان، جوانان زمان 
زیادي از شبانه روز را به تماشاي برنامه هاي 
ماهواره و همچنین به جســتجوي ســایت 
هــاي انترنتي  اختصاص مي دهند و همین 
امر سبب سستي نظام بیشتر خانوادها شده 
اســت.و تماشــاي  برنامه هاي ماهواره اي و 
اینترنتي  زمینه ساز مفاسد  جســتجوهاي 
اخالقي و اجتماعي شــده است و بیشتر از 
آنکه براي نســل امروز و به طور کلي براي 
مردم مفید باشــد، خطرناک و مضر اســت 

نقش رســانه در تربیت دینی کودک،عطیه 
سبزواری(.

 اســالم با نفس ماهواره و اینترنت، مخالف 
نیســت بلکه با اســتفاده نادرســت و غیر 
اخالقي از آن ها مخالف اســت. ماهواره و 
اینترنت همچون دیگر رســانه هاي جمعي 
هم مي شود از آن ها استفاده درست و در 
راستاي تربیت دیني و اسالمي بهره جست 
و هم مي شود از آنها بهره هاي غیر اخالقي 

و ضد دیني کرد(
دین،رسانه و کودک،دکتر ناصر باهنر(.

-دین،رسانه و کودک،ناصر باهنر-
با وجود اینکــه برنامه هاي ماهــواره اي و 
انترنت  محتواي علمي و آموزنده نیز دارند، 

و مي شود.
 در راستاي تربیت صحیح و تربیت اسالمي 
ودیني از آن بهره گرفت،  اما مع االســف 
امروزه بیشــتر جوانان ماهــواره  و انترنت  
را بــراي اســتفاده از برنامه هاي علمي آن 
انتخاب نمي کنند و بیشتر تمایل به دیدن 
برنامه هایــي دارند که آنها را در برنامه هاي 
داخل کشــور نمي یابند و در واقع به خاطر 

برنامه هاي مبتذل و مســتهجن، از ماهواره 
اســتفاده مي کننــد که زمینــه انحراف و 
ســقوط اخالقي در این برنامه ها براي قشر 
جوان بســیار زیاد اســت. اما واقعیت این 
اســت که ماهواره و انترنت و ســایر رسانه 
ها  همچون دیگر ابزار بشــري مي تواند به 
آرمان هاي تعالي بخش انســان ها و جوامع 
خدمــت یــا خیانت کنــد؛ زیــرا قابلیت 
برنامه هاي ماهواره اي به گونه اي اســت که 
به یک اندازه مي تــوان از آنها بهره برداري 

مطلوب یا نامطلوب کرد(               

استفاده نادرست از ماهواره   و اینترنت

دهخدا، علي اکبــر،  لغت نامه دهخدا, 
 ,1345 تهران,  دانشگاه  انتشارات  ج۸, 
ص 12۰24. سخن, ج4, انتشارات سخن, 

13۸1, ص 3614.
حســن عمید, فرهنگ فارسي عمید, 
امیرکبیر,  انتشــارات  موسسه  تهران, 
1377, ص 69۸ و حسن انوري, فرهنگ 
ترببت  و  تعلیم  مطهري،  مرتضي  بزرک 

در اسالم ، صص 6-5
قائم مقامي ، فرهت، آموزش یا استعمار 
فرهنگي، بي جا، نشر جاویدان، 1356، 

ص 29ـ2۸.
نور,  , صحیفه  امام خمینــي,ر وح اهلل 

ج16, ص ۸3.
 کازنو، ژان، جامعه شناســي وســایل 
باقر  دکتر  مترجــم:  جمعــي،  ارتباط 
ســاروخاني و دکتر منوچهر محسني، 
تهران: انتشــارات اطالعــات، 1367، 

ص71ـ7۰،.
 صحیفه نور، ج16، ص ۸3، بیانات امام 
در جمــع گروهي از مســئوالن واحد 

سیاسي و اخبار صدا و سیما.
صحیفه نور، ج 5، ص 2۰3.

شناســي  جامعــه  ژان،  کازنــو، 
وســایل ارتباط جمعــي، ص71ـ7۰،.

بحاراالنوار,ج96,ص7.

شرح نهج البالغه ابن ابي الحدید, ج2۰, 
ص 34۰, ح ۸۸7.

کبري اســدي مقدم، »د یــدگاه هاي 
مؤسســه  خمیني)ره(«  امام  فرهنگي 
نشــر وتحقیقات ذکر، چ سوم، 1375، 

ص 351.
ســید اصغر ناظــم زاده، » جلوه هاي 
کلمات  موضوعــي  گزیــده  حکمت، 
نشــرالهادي،  قم،  امیرالمؤمنین)ع(«، 

137
امام خمیني, روح اهلل, حکومت اسالمي, 

والیت فقیه
صحیفه نور، ج16، ص 239.

منابع و مأخذ:نتیجه گیری

رســانه ها به خصوص رادیــو و تلویزیون، در 
هر جامعــه اي از مهمترین و مؤثرترین ابزار 
تربیت محســوب مي شــوند که به خاطر 
وســعت دامنۀ فعالیت آنها در طول شــبانه 
روز، بیشــترین اوقات کودکان و جوانان را به 
خود اختصاص مي دهند. این عوامل اگر در 
اختیار افــراد متعهد و مؤمن قرار بگیرد مي 
توانند جامعه را به ســوي تربیت درســت و 
اصالح سوق دهند و در غیر این صورت عامل 

انحراف و تباهي هرجامعه ي خواهند شد.
مصرف گرایي، وابستگي، آزادي مطلق و عدم 
نظارت دولت بر رســانه ها و ضعف محتوا را 
مي توان از مهمترین آســیب هاي رسانه ها 
در خانواده و مدرسه به حساب آورد که باعث 
تضعیف فرهنــگ و اعتقــادات دیني مردم 
خواهند شد)نقش رسانه در تربیت دیدنی 

کودک،عطیه سبزواری(.

گفته های ناگفته 



دادخواه فصل نامه اجتماعی/ فرهنگی
43 سال اول/ شماره دوم/ زمستان97

ها طوری  انسان  از  152.برخی 
زندگــی می کنند کــه آدم را به 
وجد می آورند، گویی آمده اند به 
این دنیــا که دیگران از بودن آنها 
لّذت ببرند و این است توقع اصلی 

انسان از زندگی.
153.هرکــس توقعی از زندگی 
دارد، برخــی مــی خواهند فقط 
بخورند و نمیرنــد، عّده ای آمده 

اند زندگی کنند و لّذت ببرند.
 برخی دیگــر آمده انــد تا به 
دیگران زندگی دهند، برخی دیگر 
آمده اند تا فنا ناپذیر باشــند و به 

اوج قدرت برسند.
154.انسان چه موجود عجیبی 
اســت، بدون توقع از خالق خود 
در حضور او دســت به هر گناهی 
میزند تا به هدفش برســد و هیچ 
گاه به بزرگی گناهش توجه ندارد 
ولی همین آدم توقع دارد خداوند 

گناهانش را ببخشد.
برای  توقــع  اســت  155.بهتر 
طرفین مســاوی باشد، وگرنه اگر 
یک طرفه باشد موجب درد سر و 

دلخوری خواهد شد.
156.بهتر اســت آدمی توقع را 
بســیار کم کند تا هیچ گاه اسیر 

تور نارفیقان نشود.

ثروت

157.آزمنــد و حریص نیازمند 
اســت، اگرچه همه جهــان از او 

باشد.
158.ارزش هــر چیز آن مقدار 
از عمر ماســت کــه در مقابل آن 

اکنون یا بعدها تقدیم می کنیم.
159.بخیــل برای ثــروت خود 
نگهبان است و برای وراث انبار دار.

160.زر را دوست بسیار است و 
زردار را دشمن بسیار.

161.برخی از مردم هنگامی که 
خــود کاری را برای دیگری انجام 
مــی دهند یا چیزی را به آنها می 
دهند آنقــدر آن موضوع را تکرار 
مــی کنند و می گوینــد، که ای 
کاش هیــچ گاه این عمل را برای 
هم نوع خود انجــام نمی دانند و 
آن مشــکل را در آن لحظه حل 

نمی کردند.

          چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه کارکردهای 
یادگیری  اختالل  دارای  کــودکان  اجرایی 
با کــودکان عادی صورت گرفــت. جامعه 
آماری پژوهش کلیه کودکان دارای اختالل 
یادگیری و کودکان شهرســتان شهرکرد و 
بودند کــه از آن بین تعداد 120 نفر - 60 
نفر کودک دارای اختــالل یادگیری و 60 
نفر کودک عادی( به روش نمونه گیری در 

دسترس انتخاب شدند. 
روش پژوهــش علی-مقایســه ای و  ابزار 
کارکردهای  پرسشــنامه  شــامل  پژوهش 

اجرایی داوسون-کوئیر )2009( بود.  

داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس 
یک راهه تحلیل شدند.                               

ناتوانــی یادگیــری  به گروهــی از اختالالت 
ناهمگن اطالق می شود که به صورت اشکاالت 
جدی در فراگیری و کاربرد گوش دادن، حرف 
زدن، خواندن، نوشــتن و محاسبه تظاهر می 
کنــد. این اختــالالت احتماالً منشــاء عصب 
شــناختی و روندی تحولــی دارند که پیش از 
دبستان شروع و تا بزرگســالی ادامه پیدا می 

کند
ملــی  مشــترک  )کمیتــه 
)2005  ، یادگیــری  ناتوانــی 

 پنجمین راهنمای تشخیصی و اماری اختالل 
روانی خصیصه این اختالل را ایجاد مشکالتی 
در پیشرفت تحصیلی یا کارکرد روزمره می داند. 
اختالالت یادگیری شــامل اختــالل خواندن، 
اختالل ریاضــی، اختالل در بیان نوشــتاری 
است )بیشــاب و همکاران، 2014(. بر اساس 
آمار جهانی، شیوع اختالل یادگیری بین 3 تا 
10درصد اســت. میزان شیوع این اختالل در 
ایران 4 تا 12 درصد گزارش شــده است که با 
توجه به جوان بودن ایران حتی شــیوع کم تر 
از این نیز می تواند جمعیت وسیعی را گرفتار 

کند )شیرازی و نیلی پور، 2004(. 
دانش آمــوزان مبتال به اختــالالت خواندن، 

بدون کمک های ویــژه، معموالً ضعیف عمل 
می کنند، دوســتان و اعضای خانــواده آنها را 
ناتوان می دانند و در نتیجه عزت نفس و انگیزه 
آنها بسیار پایین است )وینر و تاردیف، 2014(. 
همچنین تــرک تحصیل در ایــن افراد باالتر 
است و آنان در عملکرد شغلی و اجتماعی خود 
نیز دچار مشکل می شوند )سادوک و سادوک، 
1392(. در همین راســتا، پژوهش ها نشــان 
داده اند که کــودکان دارای اختالل یادگیری 
ســطح باالیی از مشکالت اجتماعی و خلقی را 
در مقایســه با کودکان عــادی دارند ) مامارال 
و همکاران، 2016؛ گارتلند و استروســنیدر، 

.)2006
 بر اســاس آنچه مطرح شــد شناسایی هرچه 
بهتــر عوامــل موثر بــر این ناتوانــی اهمیت 
زیــادی دارد. یکی از عواملی را که می توان در 
ایــن زمینه مهم دانســت کارکردهای اجرایی  
اســت  کارکردهای اجرایی، کارکردهای عالی 
دستگاه شناختی هســتند که به مجموعه ای 
از توانایی هاي شــناختی شــامل خودگردانی، 
خوداغــاز گــری و بــازداری، برنامــه ریزی 
راهبردی، انعطاف شــناختی و کنترل تکانش 
گفته می شــود )کارپنتر و همکاران، 2000(. 
در واقع می توان فهرســت بســیار جامع تری 

را به این کارکردها اضافه کرد: ســازمان دهی، 
برنامه ریــزی – تصمیم گیری، حافظه کاری، 
حفــظ و تبدیل کنترل حرکتی، ادراک زمان و 
پیش بینی اینده، بازسازی، زبان درونی و حل 

مساله )کلکمن و همکاران، 2013 (.
      از آنجــا که تعریف یکســان و مورد توافق 
همگانی در بین صاحب نظــران وجود ندارد، 
از ایــن رو برخــی از پژوهشــگران و مولفان 
تعریف هایی را پیشــنهاد کرده اند. یکی از این 
تعریف ها توسط پنینگتون و اوزونوف   )1996( 
ارائه شده است که کارکردهای اجرایی را حوزه 
ی خاصــی از توانایی ها می دانند که شــامل 
سازمان دهی در فضا و زمان، بازداری انتخابی، 
آماده سازی پاسخ، هدف مداری، برنامه ریزی 
و انعطاف می شود. برون )2006(.  کارکردهای 
اجرایی را به طور خالصه اعمالی دانســت که 
برای خود و بــرای هدایت خود انجام می دهد 
تــا خود کنترلی، رفتار هدف مدار و پیشــینه 
ســازی پیامد هاي آینده را به اجــرا در آورد. 
در زمینــه اختــالل در کارکردهــای اجرایی 
کــودکان دارای اختالل یادگیری، واتســون و 
همکاران )2016( به این نتیجه رســیدند که 
نقص در کارکردهای اجرایــی منجر به ایجاد 
دشواری و مشکالتی در زمینه مسائل تحصیلی 

در کودکان دارای اختالل یادگیری می شــود. 
کالرک و همکاران )2010( نیز نشــان دادند 
که کارکردهای اجرایی نقش موثری در اختالل 
در یادگیری ریاضی دارند.  سســما و همکاران 
)2009( در بررســی کارکردهــای اجرایــی 
)حافظه فعال و برنامه ریــزی ( به این نتیجه 
رسیدند که کارکردهای اجرایی مانند تصمیم 
گیری – برنامه ریزی و ســازمان دهی کمک 
مهمی به درک خواندن می کند. نتایج پژوهش 
محمودعلیلو و همکاران )1394( به این نتیجه 
رســیدند که بین کودکان عادي و کودکان با 
ناتواني یادگیــري ریاضیــات در کارکردهاي 
اجرایي بازداري پاســخ و توجه پایدار اختالف 
معناداري وجود دارد. جانه و همکاران )1391( 
نیــز در پزوهش خود دریافتند که اســتدالل، 
برنامــه ریزی-ســازماندهی و حافظــه کاری 
دانش آموزان دارای اختالل ریاضی با کودکان 
عادی تفاوت دارد.با وجود اهمیت بســیار زیاد 
کارکردهایی اجرایــی در برنامه ریزی درمانی 
جهت کاهش ناتوانی ایــن کودکان تحقیقات 
در این زمینه به خوبی رشــد نکرده است؛ لذا 
پژوهش حاضر به دنبال مقایســه کارکردهای 
اجرایی کــودکان دارای اختــالل یادگیری با 

کودکان عادی است.

 نتایــج پژوهش نشــان داد بین کودکان 
دارای اختالل یادگیری با کودکان عادی 
در ابعاد پایداری توجه، آغازگری تکلیف، 
توانایــی برنامه ریزی، ســازمان دهی و 
انعطاف پذیری تفــاوت معنی دار وجود 
دارد امــا در خودکنترلی عاطفی بین دو 

گروه تفاوت معنی دار یافت نشد.
 بــر این اســاس، در برنامه ریزی درمانی 
بــرای کودکان دارای اختــالل یادگیری 
باید بهبود کارکردهــای اجرایی در نظر 

گرفته شود. 

یادگیــری،  اختــالل  کلیــدی:  واژگان 
کارکردهای اجرای، کودکان عادی
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         Abstract

The purpose of this study was to 

compare the executive functions of 

children with learning disabilities 

with normal children. The statisti-

cal population of the study was all 

children with learning disabilities 

and children in Shahr-e-Kord, in 

which 120 persons (60 children with 

learning disabilities and 60 normal 

children) were selected through 

available sampling method. The re-

search method was causal-compar-

ative and the research instrument 

was executive function question-

naire Dawson-Quire (2009). Data 

were analyzed using one way analy-

sis of variance. The results of the 

study showed that there is a signifi-

cant difference in terms of attention 

sustainability, homework initiation, 

planning ability, organization and 

flexibility in learning disabilities 

children with normal children, but 

there was no significant difference 

in emotional self-control between 

the two groups. Accordingly, im-

provement in executive function 

should be considered in the plan-

ning of treatment for children with 

learning disabilities.

Key words: learning disruption, execu-

tive functions, Normal children
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تا  است  بهتر  162.گرسنه خوابیدن 
در قــرض فرورفتن.حــرص و  طمع و 

حسادت
163.حریص هماننــد گرگی درنده 

است که فقط می َدَرد.
164.حــرص و طمع یکی از ناعالج 
ترین بیماری هاســت، که فقط مرگ 

تنها چاره آن است.
165.بدترین طمع، چشم داشتن به 

ناموس دیگران است.
166.قناعــت، تنها چاره ی مقابله با 

حرص و طمع می باشد.
167.هیچ گاه حســود را به دوستی 

نگیر.
168.انســان های حســود، همانند 
پرنــده های کوچکی هســتند که می 
دانند عقاب چیســت و قدرتش چقدر 
اســت، پس نمی توانند بــا  او مقابله 
کنند و فقط شکارهایش را فراری می 

دهند.
169.انسان حســود هیچ گاه طعم 

خوش زندگی خودش را نمی چشد.
نقشه اش  170.حســود، همیشــه 
را روی حبــاب آب می کشــد و هیچ 

تاثیری بر دیگری ندارد.
171.انسان حسود و حریص در خانه 

خودش هم غریب است.
172.روشــنایی در دل حســودان 

جایی ندارد.
173.در قیاس ســخاوت و حسادت 
همین بس که سخاوت همانند دانه ای 
است که به خاک بدهی  70 دانه به تو 

پس می دهد.
174.انسان های طمعکار و حریص 
هیچگاه سیر نمی شوند و هر آنچه به 

آنها ببخشی باز از تو طلبکار هستند.
175.طمع کاران انسان های نادانی 
هستند که پس از مدتی گدایی را هم 

یک زرنگی مخصوص خود می دانند.
176.انســان های حریص، همیشه 
خود را گرســنه نگه می دارند از ترس 
نانی نداشــته  آنکه شــاید برای فردا 

باشند.
177.پادشاه آن است که خدا رّزاق 

اوست.
178.همیشــه دروغ گویــان، طمع 

کاران را به بازی می گیرند.
179.انســان های عاقل از فهم خود 
و آنچــه می بینند تبعیــت می کنند 
و طمــع کاران از گــوش خود و آنچه 

دیگری می گوید پیروی می کنند.

پرسشنامه کارکردهای اجرایی
پرسشــنامه کارکردهای اجرایی توسط داوسون 
و کوئیر )2009( ســاخته شده است و دارای سه 
نسخه دانش آموز، والدین و معلمان است که در 
این پژوهش از نسخه والدین استفاده شده است. 
این پرسشــنامه 18 سوال دارد که 6 کارکردهای 
اجرایی را می   سنجد. نمره گذاری این پرسشنامه 
به صورت لیکرت )1=بدون مشکل تا 5 =مشکل 

زیاد( پاسخ داده می شود.
 ابعاد این پرسشــنامه شــامل پایــداری توجه، 
آغازگری تکلیف، توانایی برنامه ریزی، ســازمان 
دهی، انعطاف پذیری، خودکنترلی عاطفی است. 

هر بعد دارای 3 ســوال می باشد و نمره پایین تر 
نشانگر ضعف بیشــتر در  کارکرد اجرایی است.  
داوســون و کوئیر)2009( روایی این پرسشنامه را 
مطلوب گزارش کردند. خاکی )1395( روایی این 
پرسشــنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ 0/78 
برای کل پرسشنامه و برای ابعاد ان بین 0/73 تا 
0/80 به دست آورد. همچنین نتایج همبستگی 
این پرسشنامه با پرسشنامه کارکردهای اجرایی 
کانرز 0/59 به دســت آمد که نشان دهنده روایی 

همگرای مطلوب پرسشنامه می باشد.

جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کودکان دارای اختالل یادگیری 
و نیز کودکان عادی شهرستان شهرکرد در سال 1396 تشکیل دادند. 
مرکز  به  کننده  مراجعه  کودک   60( نفر   120 شامل  پژوهش  نمونه 
اختالالت یادگیری شهرکرد و نیز 60 کودکان دبستانی فاقد اختالل 
یادگیری( بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. 

ابزار پژوهش

بحث و نتیجه گیری 

روش پژوهش

نتایج
جدول  1  یافته های توصیفی پژوهش

همانطور که در جدول 1 مشاهده می شود 
میانگین همــه ابعاد به جــز بعد کنترل 
عاطفــی در گروه دارای اختــالل یادگیری 
پایین تر اســت که نشــانگر وجود اختالل 
بیشــتر در کارکردهــای اجرایی اســت به 
منظور بررســی معناداری تفــاوت از آزمون 
تحلیل واریانس یک راهه اســتفاده شــده 
است که نتایج در جدول 2 ارائه شده است.

یک  واریانس  تحلیل  نتایج  جدول2 
اجرایی و  مقایسه کارکرد  برای  راهه 

ابعاد آن در دو گروه
همانطور که نتایج جدول 2 نشان می دهد، 
بین ابعــاد پایداری توجه، آغازگیری تکلیف، 
برنامه ریزی، ســازماندهی، انعطاف پذیری و 
نمره کل کارکرد اجرایی بین دو گروه تفاوت 
معنادار وجود دارد؛ اما در بعد کنترل عاطفی 
بین دو گروه تفاوت معنی دار وجود ندارد. 

پژوهش حاضر بــا هدف مفایســه کارکردهای 
اجرایی در کــودکان دارای اختــالل یادگیری و 
کــودکان عادی صورت گرفته اســت. نتایج این 
پژوهش نشــان داد بیــن کارکردهایی اجرایی و 
ابعــاد پایداری توجه، آغازگیــری تکلیف، برنامه 
ریزی، ســازماندهی، انعطاف پذیری و نمره کل 
کارکرد اجرایی بین دو گروه تفاوت معنادار وجود 
دارد؛ امــا در بعد کنترل عاطفــی بین دو گروه 
تفاوت معنــی دار وجود نــدارد. نتایج پژوهش 
واتســون و همکاران )2016( در زمینه نقص در 
کارکردهــای اجرایی در کــودکان دارای اختالل 
یادگیری،  کالرک و همــکاران )2010( در زمینه 
اختالل در کارکردهای اجرایی در اختالل ریاضی، 
سمسا و همکاران )2009( در زمینه کارکردهای 
اجرایی تاثیــر کارکردهای اجرایی مانند تصمیم 
گیــری – برنامه ریزی و ســازمان دهی در درک 

خواندن همسو با نتیجه پژوهش حاضر است.
در تبییــن نتایج به دســت آمــده باید گفت 
کارکردهــای اجرایــی یــک کارکــرد عصــب 
روانشناختی اســت که به فرایندهای شناختی 
بــاال برای برنامه ریزی و فعالیت هدفمند اشــاره 
دارد که شامل شروع تکلیف و پیگیری، حافظه، 
تقویت توجه، برنامه ریزی، ســازماندهی، بازداری 
رفتــار، کنترل هیجانات، مدیریــت زمان و حل 
مساله می باشد)داوســون و کوئر،1395(. جایگاه 
کارکردهای اچرایی را در لوب پیشــانی و پیش 
پیشــانی دانســتند؛ مناطقی از مغز که انتظار 
می رود در کودکان دارای اختالل یادگیری دارای 

مشکل باشد )دیویس، 2010؛ اندرسون، 2008(.
بــر این اســاس می توان نقــص در کارکردهای 
اجرایی را در تبییــن و توجیه تمامی اختالالت 
یادگیری مورد بررســی قــرار داد.  یکی از ابعاد 
کارکردهای اجرایی پایداری توجه اســت. پایداری 
توجــه بیان کننده توانایی فرد برای حفظ توجه 
بر روی محرکی خاص، پیشگیری از حواس پرتی، 
پایداری در برابر موانع و پرســیدن سوال بعد از 
پایان تکلیف است )داوسون و کوئیر، 1396(. به 

نظر می رسد پایداری در حفظ توجه یک مهارت 
پایه است که سایر انواع توجه نیازمند ان هستند 
و نقص احتمالــی در ان می تواند توجیه کننده 
نقص در انواع دیگر توجه باشد)ســلبرگ و متیر، 
2001(. همچنین توجــه پایدار نقش مهمی در 
ســایر کارکردهای اجرایی دارد؛ چرا که منجر به 
برنامه ریزی  و سازماندهی دقیق تر شده و مهارت 
آغازگری تکلیف را بهبود می بخشد. سازماندهی 
و برنامــه ریزی دو عملکرد اجرایی نزدیک به هم 
هســتند که بیانگر اتخاذ راهبــردی موثر برای 
کامل کردن تکلیف و ســازماندهی فعالیت های 
مختلف برای رســیدن به یک هدف می باشــد 
)داوسون و کوئیر، 1396(. بر این اساس کودکان 
دارای اختالل یادگیری به دلیل مشــکالت توجه 
قــادر به اســتفاده از این راهبردها بــه ویژه در 
پذیری  انعطاف  نیســتند.  آموزشی  محیط های 
اشــاره به توانایی ارائه راه حل های مختلف برای 
انجــام یک تکلیف و توانایــی انطباق پایین در 
برخورد بــا تغییر دســتورالعمل اجرای تکلیف 
اســت. بدیهی اســت که کودکان دارای اختالل 
یادگیــری دارای چنیــن قابلیتی نیســتند و 
نمی توانند خــود را با الزامات انجام یک تکلیف 
هماهنگ کرده و در برابر تغییر دســتورالعمل 
انجام تکلیف،  فرضیات ذهنی خود را تغییر داده 
و با آن همسو نمایند. با اینحال نتیجه پژوهش 
حاضر نشان داد که بین دو گروه از لحاظ کنترل 
عاطفی تفاوت معنی داری وجود ندارد. از آنجایی 
که کنترل عاطفی اشــاره بــه مقاومت در برابر 
چالشهای انجام یک تکلیف دارد می توان گفت 
در کودکان سنین پایین تر صرف نظر از اختاللی 
کــه دارند در این زمینه توانایی کمی دارند و به 
راحتی از انجام یک تکلیف مایوس می شوند. با 
افزایش ســن کودکان عادی در این بعد توانایی 
بیشتری کسب می کنند و کاستی رشد در این 
بعد از کارکردهایی اجرایی همانند سایر ابعاد در 
کــودکان دارای اختالل یادگیری محتمل به نظر 

می رسد. 

گفته های ناگفته 
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180.باید مواظــب بود که در 
زندگی آنچه موجب تضرر دیگری 
است انجام ندهیم، و آنچه را هم 

که ندیده ایم به زبان نیاوریم.

حقیقت

181.برای جوانان دردی باالتر 
از این نیست که چیزی را که می 

خواهند فقط آرزو کنند.
182.اضطــراب و ترس عقل را 

زایل می کند.
اندیش  نیک  های  183.انسان 
هــم روزی خســته رفتار ســوء 

استفاده گران می شوند.
احترام تا جایی هســت   .184

که حیا هم وجود دارد.
185.روزی کــه تنهــا امیدت 
خدا شــود، تو تنها امید دیگران 

خواهی شد.
از  دانا همیشــه  186.انســان 
دشمن خود یک روز جلوتر است.

187.انســان های نــادان تنها 
آرزو کردن را انجام می دهند.

188.جوانــان منتقــد را برای 
خــود حفظ کــن، آنــان پیران 

دانایی برایت خواهند شد.
نترس،  حقیقت  گفتن  189.از 
شاید شیرانی خفته را بیدار کند.

را بگو، شاید راه  190.حقیقت 
گشای برخی مظلومان شود.

191.حقیقــت را بگو مســلّماً 
و  زد  خواهــد  جوانــه  روزی 
محصولش را عده ای درو خواهند 

کرد.
192.حقیقــت را بگو، شــاید 
برای عده ای سراب باشد ولی تو 

مسیر آب را نشان داده ای.
193.همــه می دانند  حقیقت 
چیســت! ولی شــجاعت ندارند 

بگویند حقیقت چیست!
194.حقیقــت عطری دارد که 
را  تنها مشتریان مخصوص خود 

می طلبد.
195.حقیقت را تنها می تواند 
با الماس قیاس کرد، شــاید کم 
باشــند ولی بســیار ارزشــمند 

هستند.
196.ســکوت قدرتی دارد که 
گاهی هیچ فریادی به پایش هم 

نمی رسد.
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رسانه و جنگ نرم

حیا

197.کســی که حیــا دارد را به 
دوستی بگیر، چون آدمهای بی حیا 
همچون گربــه ای می مانند که اگر 
عمری بــه آنها نان دهی موقع رفتن 

چنگی به صورتت روانه می کنند.
198.هر چیزی را می توان تحّمل 
کرد حتی بی مهری را، ولی انسانهای 
آزاده بی حیایی را هرگز تحّمل نمی 

کنند.

خالق

199.ای انســان هــا تــا کی می 
خواهید طغیانگری را ادامه دهید. آیا 
دیگر کافی نیســت که بدانید انسان 
هستید. خدای متعال آنقدر مهربان 
اســت که برای آفریده ی خود 124 
هزار پیغمبر را فرستاد تا مگر اینکه 
خلق شده اش برگردد و توبه کند تا 

از نعمت هایش استفاده کند.

خانواده

200.اعتقــاد قلبی ســنگ را می 
شکند.

201.اعتماد بیــش از حد موجب 
طغیان طرف مقابل خواهد شد.

خوشــبینی بی جا موجب   .202
پشیمانی خواهد شد.

203.مــرد دانا، خــودش را برای 
هرگونه ویرانی آماده خواهد کرد.

204.هر چیزی جای خودش معنا 
دارد؛ محّبــت جایی کــه خریداری 
ندارد مانند کاشــتن تخم گندم در 

نمک زار است.
205.بیشتر مشکالت از اشتباهات 

بسیار کوچک سرچشمه می گیرد.
206.خیلی از مردم فرق آسایش و 

آرامش را نمی دانند.
بــرای  مثــال  207.بهتریــن 
محّبت)آســایش و آرامــش( رابطــه 
کودک با مادرش اســت هنگام شیر 

خوردن.
208.گریه کــودکان به هر دلیلی 
باشــد با آغوش گرفتن ســاکت می 

شود، این است دلیل آرامش.

و تمامی ُطرق انحرافی را به وسیله 
آن زدود و نابــود کــرد. انفاق در 
یک کالم پُرکردن دّره های نفاق و 
فریب اســت برای رهایی انسان از 
سقوط در آنها و نجات او از نابودی.

انفاق  انســان منفق که دائمــاً 
می کند دادگستر است، ولی انسان 
منافق دام گســتر اســت و این دو 
گروه هستند که تمامی التهابات و 
زد و خوردهای تاریخ را می سازند 
و جامعه شیطانی و جامعه خدایی 
را تشــکیل می دهنــد زیــرا یک 
طرف دام اســت و طرف دیگر داد. 

)پرورش,ب تا، ص 8.(

یکی از موضوعاتی که در قرآن کریم و ســنت و سیره معصومین)علیه السالم( مورد توجه قرار گرفته است 
موضوع انفاق اســت. حضرت فاطمه الزهرا )علیه الســالم( فرمودند:»از دنیای شما سه چیز را پسندیدم و آن 
ها را دوســت دارم: قرائت قران، نگاه به ســیمای پیامبر خدا )صلی اهلل و علیه و اله و ســلم( و انفاق در راه 

خدا.«انفاق به تعبیر قرآن قرض دادن به خدا و مایه ی تزکیه مال و جان می باشد. 
انفاق از ماده نََفَق به معنای کم شــدن و نابود شــدن اســت و یعنی اینکه مالی را انســان از دست بدهد 
به این گونه که از ملکش خارج شــود و به ملکیت شــخص دیگر داخل شــود. و انفاق مایه ی فزونی و رشد 

چکیده

    هر کار خیری که انجام دهید، همانا خداوند به آن آگاه ست.

ا َرَزْقَناُهْم یُنِفُقوَن الَۀ َوِمَمّ الَِّذیَن یُْؤِمُنوَن بِالَْغْیِب َویُِقیُموَن الَصّ

آدمی است که یک تجارت پرسود 
در راه خدا به شــمار می رود»َو َما 
أَنَفْقُتم ِمّن شْیٍء َفُهَو یْخلُِفُه َو ُهَو 
 ، الرَّزِقِیَن.« ) سوره سبا)34(  َخیُر 

آیه 39(
در کاربــرد رایج قــرآن کریم و 
متــون دینی، انفــاق اصطالحاً به 
اعطای مــال یا چیزی دیگر در راه 
خدا به فقیران و دیگر راههای مورد 
نیاز گفته می شود. به نوشته راغب  
انفــاق از آن رو به بخشــیدن مال 
اطالق می شــود که با بخشش، به 

ظاهر مال فنا و زوال می یابد. 
جامعــه  دینــی  فرهنــگ  در 
اســالمی پرداختن به روش هایی 
همچون انفاق و گســترش آن در 
فرهنــگ عمومی به ویژه در غالب 
سیره مؤمنین حائز اهمیت است. 
)طبرســی، 1380، ص64 (نجــات 
جامعه اســالمی از فقــر و عقب 
ماندگــی وظیفــه همــه ی افراد 
جامعه است و در این مسیر یکی 
از مهمترین ابزار ها انفاق است. به 
ویژه درمواقعی که نظام اســالمی 
مورد تحریم قدرت ها و کشور های 
دیگر می باشد و اقتصاد دولتی در 
قرار  ناکارآمدی  و  نابــودی  معرض 
مــی گیرد، انفاق می تواند به حل 

مشکالت کمک نماید.
حل تمام مشکالت فردی و اجتماعی توسط دولت امکان پذیر نیست.  
اسالم حل معضالت را هم  بر عهده فرد می داند و هم بر عهده اجتماع 
. ما به دنبال آن هســتیم که چگونه می توان به کمک انفاق به رشــد 
و تعالــی جامعه کمک کرد و تقویت انفاق چه تاثیری در حل معضالت 
اجتماعــی دارد و دنبال این هدف خواهیم بود که دریابیم اســالم برای 
انفــاق تا چه حد تاثیر در روحیه افراد و کمک به نظام اســالمی و حل 
مشکالت اجتماعی قائل است. بازخوانی انفاق از این جهت که می تواند 

منشأ بسیاری از خدمات مردم نهاد گردد نیز ضرورت پیدا می کند . 
در زمانه ای که دشــمنان اســالم در صدد کم رنگ جلوه دادن احکام 
نورانی اسالم هستند و حس فرد گرایی افراد را تقویت می کنند، احیاء 
نمودن و تبلیغ احکام اجتماعی اسالم ضرورت مضاعفی پیدا می نماید. 
در این راســتا ضرورت تحقیق از انفاق و توجه به دیگران نیز به خوبی 

نمایان می گردد.

این نوشــتار به روش توصیفی و پس از بیان معنای انفاق و انواع آن ، 
به بیان تاثیر انفاق در زندگی اجتماعی می پردازد.

انفاق از »نفق« مشتق شده و به 
معنی شکاف است. مفهوم آن نیز 
پر کردن شکاف است. انفاق یعنی 
از بین بردن حفره هایی که جامعه 
را دچار اضمحالل عمیقی می کند، 
زیرا بــا توجه به روح کلی آن باید 
گفت که مفهومش را بدون شناخت 
مضمون نفاق نمی توان درک کرد 
و انســان منفق را بــدون ارزیابی 
نمی توان شناخت.  منافق  انســان 
انفاق هموار کــردن راههای نفاق 
اســت، یعنی گودالهایــی که در 
فضای جامعه توســط منافقین به 
وجود می آید را باید با انفاق پرکرد 

نویسنده: سیده حمیده مومنی 
طلبه سطح3 غیر حضوری حوزه علمیه قم

تاثیر اجتماعی انفاق در قرآن 

مفهوم شناسی »انفاق« 

انفاق بیرون کردن مال از ملک و قرار دادن آن در ملک 
دیگری اســت که یا از طریق صدقه و یا از بخشش کردن 
مال هــای خویش در راه جهاد و دین و هر آنچه خدا بدان 
فرمان داده اســت می باشد. قرآن با تعابیر متعدد مؤمنان 
را به انفاق کردن در راه خدا فرمان داده است؛ در فرهنگ 
دینی جامعه اســالمی پرداختن بــه روش هایی همچون 
انفاق و گســترش آن در فرهنگ عمومی به ویژه در غالب 

ســیره مؤمنین حائز اهمیت است موضوع انفاق عمری به 
درازای تاریخ دارد یعنی از همان آغاز رسالت انبیاء )علیهم 
الســالم( همــواره انفاق و صدقه دادن بــرای خدا یکی از 

اعمال صالح و نیک محسوب می گردید.
باید دانســت که انفاق یکــی از مهمترین اصول تربیتی 
در سیاست اجتماعی و مکتب اقتصادی اسالم است.اصلی 
ریشــه ای و مهم و فراگیرنده همــه جوانب زندگی آدمی، 

و ویران کننده تکاثر و اســراف، و سازنده حیاتی آکنده از 
ارزش ها ،و پر بار از انســانیت و فضیلت و مایه رشد و قوام 
توده ها می باشــد.  انفاق ، موجــب ادای حقوق دیگران 
و گامی در راه »مواســات اســالمی« و نابودی تکاثر و فزو 
نخواهی و مایه نابودی فقر و تهیدســتی و اصالح جامعه و 

مانع هالکت اجتماع است.
کلید واژه ها : انفاق، تاثیر اجتماعی، قرآن ، روایات

مقدمه 

انواع انفاق
جهان بینِی انسان مؤمن همه این 
نعمت ها امانتی تلّقی می گردد که 
از طــرف خداوند در اختیار او قرار 
گرفته اســت تا از طریق استفاده 
بــرآوردِن  آنها ضمن  از  درســت 
نیازهای ماّدی، به کماالت معنوی 
نیز نایــل آید؛ چرا که از جمله راه 
های تحصیــل کمال معنوی، بذل 
و بخشــش به انسان های نیازمند 
اســت.) ســیدنژاد، مهــر 1381، 

شماره 34، صفحه 26(

الف( انفاق مالی

ب( انفاق غیر مالی

های  نعمت  انســان  به  خداوند 
فراوانــی بخشــیده اســت. قرآن 
»ای  کــه:  اســت  داده  دســتور 
مؤمنان، از آنچه روزی شــما کرده 
ایم به دیگران انفاق کنید«. بر این 
اساس انفاق شــامل تمام مواهب 
مادی و معنوی می شــود و افراد 
پرهیزگار و باتقوا نه تنها دیگران را 
در مال خود، بلکه در دانش و سایر 
تخّصص هایی که دارند، شــریک 
می کننــد؛ حّتی از بــذل آبرو و 
موقعّیــت اجتماعی برای برآوردن 
نیازهای هم نوعان و برادران دینی 
شان مضایقه نمی کنند؛ چون در 

گفته های ناگفته 
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رسانه و جنگ نرم

209.مردی که نیاز زنش را بخرد 
زن هرگز نازش را به دیگری نخواهد 
فروخت.210.یک نــگاه محّبت آمیز 
مرد برای همســرش برابر اســت با 

تمام دنیا.
211.جملــه دوســتت دارم برای 
یک زن از طرف شوهرش یک آرمان 

حقیقی است.
212.حســودان همیشه به دنبال 
زندگی مشــترک دیگران  رخنه در 

هستند.
213.آرامش و اقتدار یک مرد در 

اعتماد به همسرش می باشد.
214.مردانی که همســرانی پاک 
دامــن و مهربــان دارنــد هرگز پیر 

نخواهند شد.
215.برخی زنان طوری رفتار می 
کنند که دوســتی و دشــمنی شان 
برای شــوهر هرگز مشخص نخواهد 

شد.
216.محکم تریــن تکیه گاه برای 

زن در زندگی اش شوهر اوست.
217.زن همانند غنچه گلی است 
که اگر خوب مواظبت شــود شکفته 
خواهد شد و عطرش فضای خانه را 
معطــر خواهد نمود، مرد نیز ســاقه 
آن گل اســت که اگــر مورد لطف و 
مهربانی قرار نگیــرد آن غنچه هیچ 

گاه شکفته نخواهد شد.
218.گاهی یک بی مهری موجب 
یک دلخــوری طوالنی و بعد به یک 

کینه قدیمی تبدیل خواهد شد.
219.رفتــار بزرگان خانــواده در 
روابط ســایر افراد باهم نقش موثری 

دارد.
220.مردان باغیــرت وفادار ترین 

مردها هستند.
221.چه خوب بود اگر همه مردها 
رازهای نگفته زنان را از سکوتشــان 

می فهمیدند.
222.مــادراِن شــجاع، بچه های 

دالور به دنیا می آورند.
عاقلــی غیرت و  223.هیــچ زن 

تعصب مردش را امتحان نمی کند.
224.در انتخاب های مهم اول باید 
چشــم ها را کاماًل باز کرد و دائماً به 
حالت آماده باش و محتاط بود و بعد 
از انجام عمل دیگر باید چشــم ها را 
بســت و با خیال آســوده به زندگی 

رسید.

 انفاق به عنوان یکی از اسباب ورود به بهشت در قرآن معرفی شده)شیرازی، پیام قرآن، ج 6، ،13۸6، ص219(و بدون شک آن
 نیز مانند بسیاری از امور مراتب و در جاتی دارد و هر نوع انفاقی را نمی توان انفاق ارزشمند تلقی کرد. لذا باید دید که در قرآن
و سنت پیشوایان دین آداب و شرایط انفاق چیست؟ با غور در آیات و روایات می توان آداب و شرایط ذیل را برای انفاق مطرح کرد

انفاق مفهوم وســیعی دارد که منحصر به 
مال نیســت بلکه علم و هدایت و آبروی 
اجتماعی و ســرمایه های مادی و معنوی 

را نیز شامل می شود.
الَۀ  ) الَِّذیــَن یُْؤِمُنوَن بِالَْغْیِب َویُِقیُموَن الَصّ
ا َرَزْقَناُهْم یُنِفُقوَن(.) ســوره بقره)2(  َوِمَمّ

آیه 3(
 در آیه فوق به صفات متقین اشاره شده 
اســت که آنها عالوه بر ارتباط نزدیک که 
بــا خداوند دارند از طریــق انفاق ارتباط 
خود را با انسان های دیگر نیز تحکم می 
بخشــند. با توجه به ایــن نکته که قرآن 
نمی گوید »من اموالهــم ینفقونم«، »از 
اموالشان انفاق می کنند« بلکه می گوید 
»مّما رزقناهــم« ، »از آنچه به آنها روزی 
دادیم« انفاق مــی کنند می توان به این 
نتیجه رسید که انفاق تمام مواهب مادی 

و معنوی را شامل می شود. 
بنابرایــن از صفات مــردم پرهیزگار این 
اســت که از هر آنچه دارند از جمله علم، 
عقل، دانش، نیروهای جسمانی و مقام و 
موقعیت اجتماعی خویــش بدون انتظار 
پاداشــی انفاق می کنند. چنین انســانی 
مالک اصلی را خدا می داند و انفاق را یک 
قانــون عمومی در جهــان آفرینش تلقی 
می کند که در آن همــه اجزاء آفرینش 
در حال ایثار به یکدیگر هستند در نتیجه 
با رضایــت کامل مواهــب و نعمت های 
خداونــد را در اختیــار بندگانی قرار می 
دهد و از این طریق رضایت و خشــنودی 
خداوند را برای خویش مهیا می ســازد. 
امام صادق)ع( در حدیثی در تفسیر جمله 
مما رزقناهم ینفقون فرمود: »ان معناه و 
این  آن  یبثتون«،)مفهوم  علمناهــم  مما 
اســت که از علوم و دانــش هایی که به 
آنها تعلیم داده ایم نشــر می دهند و به 
نیازمندان می آموزند. مفهوم این ســخن 
آن نیســت که انفاق مخصوص علم است 
بلکــه چون غالباً نظرها در مســأله انفاق 
متوجه انفاق مالی اســت امام با ذکر این 
موضوع مــی خواهد گســتردگی مفهوم 
انفاق را روشن ســازد.(.) مکارم شیرازی، 

تفسیر نمونه،ج2،1365، ص 74(

َما  ُقْل  یُْنِفُقــوَن  َماَذا  »یَْســَئُلونََک 
أَنَْفْقُتْم ِمّْن َخْیٍر َفِلْلَوالَِدیِْن َو اْلَْقَربِیَن 
ِبیِل  الَْسّ َوابِْن  َوالَْمَســاِکیِن  َوالَْیَتاَمی  
َوَماتَْفَعُلوا ِمْن َخْیٍر َفِإَنّ اهلَلّ بِِه َعِلیٌم«  

از تو می پرسند چه چیز انفاق کنند؟
 بگو: هــر مالی کــه )می خواهید( انفاق 
کنیــد، برای پــدر و مــادر و نزدیکان و 
یتیمان و مســتمندان و در راه ماندگان 
باشــد. و )بدانید( هر کار خیری که انجام 

دهید، همانا خداوند به آن آگاه است.

 آداب و شرایط انفاق کردن در قرآن کریم و سنت

الف( انفاق مالی
در میان انفاق ها و بخشش هاي در راه خدا، 
کم ارزش ترین آنها انفاق مالي است. با این 
حال خداوند انفاق یک درهم در راه خویش 

 ُ ایــن هفتصد را دو برابر مي کند که: َو اهللَّ
یُضاِعُف لَِمْن یَشاُء و با بیان وسعت فضل 
و گســتره ي  علم خدا، راه را براي هزاران 
ُ واِســعٌ  برابر دیگر نیز، باز مي گذارد: و اهللَّ

َعلیٌم.) سوره بقره)2( آیه 215(

را مانند دانه اي مي خواند که با ِکشته شدن، 
به هفت خوشــه و هر خوشــه به صد دانه 
تبدیل مي شود: َمَثُل الَّذیَن یُْنِفُقوَن أَْموالَُهْم 
ِ َکَمَثِل َحبٍَّۀ أَنَْبَتْت َســْبَع  فــي  َســبیِل اهللَّ
َســنابَِل في  ُکلِّ ُســْنُبلٍَۀ ِمائَُۀ َحبٍَّۀَ   سپس 

الف(انفاق غیر مالی 
 ِ َمَثُل الَّذیَن یُْنِفُقوَن أَْموالَُهْم في  َســبیِل اهللَّ
َکَمَثِل َحبٍَّۀ أَنَْبَتْت َســْبَع َســنابَِل في  ُکلِّ 
ُســْنُبلٍَۀ ِمائَُۀ َحبٍَّۀَ  . ســپس این هفتصد را 
ُ یُضاِعُف لَِمْن  دو برابــر مي کند کــه: َو اهللَّ
یَشاُء و با بیان وسعت فضل و گستره ي  علم 
خــدا، راه را براي هزاران برابر دیگر نیز، باز 
ُ واِسٌع َعلیٌم.) سوره   بقره)2(،  مي گذارد: و اهللَّ

آیه   261(
 اگــر پایین تریــن مرتبه  انفــاق از چنین 
پاداشــي برخوردار اســت، پاداش خدمات 

که به هنــگام گفتگو، همه   چهره   خویش 
را به ســوي شــنونده مي کرد و نیم رخ، 
با کســي ســخن نمي گفت. در شرح این 
حدیث نیز آمده اســت که شــیوه   پیامبر 
خدا در این باره همان ســّنت الهي است 
که خداي سبحان خود را با همه   کماالت، 
نشــان مي دهد و دو نوع تبعیض را هرگز 
روا نمي دارد: نه با بعض اسم هایش ظهور 
مي کنــد و نه از میان انســان ها با بعضي 
ســخن مي گوید. هم ظهورش همه جایي 
است و هم گفتگویش همگاني .) جوادی 

آملی، 1381، ص126(

دیني و علمي چگونه خواهد بود؟
 آنــان که بــذر محبت خــدا را در زمینه   
دل  هاي آماده مي افشانند و با زالل حکمِت 
بر آمده از اخالصشــان آبیاري مي کنند و 
ُگم گشــتگان را به مقصد و مقصود، آشناتر 
مي سازند، آیا از هر کلمه   طیبه اي که توسط 
آنان در دل ها ِکشته مي شود، چندین برابر 

برکت نمي روید؟ 
مســلّماً این انفاق کننــدگان فراتر از انفاق 
مالي بهره مي برنــد و پاداش هاي ملکوتي 
آنان وصف ناپذیر اســت. در حاالت رسول 
خدا)صلي اهلل علیه و آله و سلم( آمده است 

خداوند متعال در سوره ی حدید، آیه 7 می فرماید: 
َِّذیَن  ا َجَعلَُکْم ُمْسَتْخلَِفیَن فِیِه َفال ِ َوَرُســولِِه َوأَنِْفُقوا ِممَّ »َآِمُنوا بِاهللَّ
َآَمُنوا ِمْنُکــْم َوأَنَْفُقوا لَُهْم أَْجٌر َکِبیٌر«؛ )به خدا و رســولش ایمان 
بیاورید و از آنچه شــما را جانشین و نماینده ی )خود( در آن قرار 
داده انفاق کنید؛ )زیرا( کســانی که از شما ایمان بیاورند و انفاق 
کنند اجر بزرگی دارند.() طبری، ، ج10، 1415ق، ص195 ـ 196.(

قرآن کریم به مؤمنان فرمــان داده که از اموال پاکیزه ای که به 
دست آورده اند انفاق کنند.

 خداوند متعال در سوره بقره آیه 267، می فرماید: 
ُتْم(؛ ای کسانی که  َِّذیَن َآَمُنوا أَنِْفُقوا ِمْن َطیَِّباِت َما َکَســبْ َُّها ال )یَا أَی
ایمان آورده اید! از قسمت های پاکیزه ی اموال خود که )از طریق 

تجارت( به دست آورده اید انفاق کنید.
بنابــر حدیثی، امام صادق )علیه الســالم( به شــخصی که با مال 
دزدیده شده را انفاق می کرد فرمودند: خداوند تنها از پرهیزکاران 

)اعمال خیر را( می پذیرد: 
)انّما یََتقَبُل اهلُل ِمَن المتَّقین(..) مجلســی، ج 47، ، 1403ق، ص 
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اسالم و ایمان

قصد قربت و پرهیز از ریا

انفاق از مال حالل

خداوند متعال در ســوره ی بقره آیه 266: )أَیَــَودُّ أََحُدُکْم أَْن تَُکوَن 
لَُه َجنٌَّۀ ِمْن نَِخیــٍل َوأَْعَناٍب تَْجِري ِمْن تَْحِتَها اأْلَنَْهاُر لَُه فِیَها ِمْن ُکلِّ 
الثََّمَراِت َوأََصابَُه الِْکَبُر َولَُه ُذرِّیٌَّۀ ُضَعَفاُء َفَأَصابََها إِْعَصاٌر فِیِه نَاٌر َفاْحَتَرَقْت 
ُروَن(. )آیا کســی از شــما  ُ لَُکُم اآْلَیَاِت لََعلَُّکْم تََتَفکَّ َکَذلَِک یَُبیُِّن اهللَّ
دوست دارد که باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد که از زیر 
درختان آن، نهرها بگذرد، و برای او در آن )باغ(، از هر گونه میوه ای 
وجود داشــته باشد، در حالی که به ســن پیری رسیده و فرزندانی 
)کوچک و( ضعیف دارد؛ )در این هنــگام،( گردبادی )کوبنده(، که 
در آن آتش )سوزانی( اســت، به آن برخورد کند و شعله ور گردد و 
بســوزد؟! )همین طور است حال کسانی که انفاقهای خود را، با ریا و 
منت و آزار، باطــل می کنند.( این چنین خداوند آیات خود را برای 
شما آشکار می سازد؛ شاید بیندیشید )و با اندیشه، راه حق را بیابید(

عالمــه طباطبایی در خصوص این آیه مــی فرماید انفاقی که فقط 
برای خدا باشــد، هرگز بی اثر نمی ماند و بی شــک روزی تاثیر آن 
نمودار می گردد. چنین انفاقی مورد عنایت خداست و چون جنبه ی 
خدایی دارد و به خدا متصل اســت، ماننــد خداوند باقی و محفوظ 
خواهد بود. البته لطف خدا به نسبت درجات اخالص متفاوت است؛ 
ماننــد باغی در زمین مرغــوب و حاصل خیز که با هــر نوع باران 
محصــول می دهد؛ اّما کیفیت و کمّیت محصول آن به مقدار و نوع 

باران بستگی دارد.) طباطبائی، ج2 ، 1348ش ، ص395.(

پرهیز از منت گذاری و آزار رسانی
شــرط دیگر بهره مند شدن انفاق گران از پاداش الهی این است که 

انفاق با منت گذاشتن بر نیازمندان یا آزار آنان همراه نباشد.
خداوند متعال می فرماید:

َِّذیَن َآَمُنوا اَل تُْبِطُلوا َصَدَقاتُِکْم بِالَْمنِّ َواأْلََذی َکالَِّذي یُْنِفُق  َُّها ال  )یَــا أَی
ِ َوالَْیْوِم اآْلَِخِر َفَمَثُلُه َکَمَثِل َصْفَواٍن َعلَْیِه  َمالَُه ِرئَاَء النَّاِس َواَل یُْؤِمُن بِاهللَّ
ا َکَســُبوا(  تَُراٌب َفَأَصابَُه َوابٌِل َفَتَرَکُه َصلًْدا اَل یَْقِدُروَن َعلَی َشــْيٍء ِممَّ

)سوره بقره)2( آیه 264 (
) ؛ ای کســانی که ایمان آورده اید! بخشــش های خود را با مّنت و 
آزار، باطل نسازید؛ همانند کسی که مال خود را برای نشان دادن به 

مردم، انفاق می کند...
 کار )او( همچون قلعه ســنگی اســت که بر آن ) قشــر نازکی در( 
خاک باشــد؛ ) و بذرهایی در آن افشانده شود ( و رگبار باران به آن 
برسد   )و همه ی خاک ها و بذرها را بشوید( و آن را صاف )و خالی 
از خــاک و بذر( رها کند آنها از کاری کــه انجام داده اند چیزی به 

دست نمی آورند.

گفته های ناگفته 
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همســران  مهربانی  225.زنــان، 
خودشــان را در گفتن جمله "یادت 

نره دوستت دارم" پیدا می کنند.
226.مردهــا بایــد بداننــد کــه 
همسرانشــان همیشــه منتظر یک 
کلمه از آنها هستند؛ جمله "دوستت 

دارم"
227.زن ها بدانند که ابراز نکردن 
محّبت از ســمت شوهر دلیل بر بی 
توجهی نیســت بلکه اشتباهی است 

بخشودنی.
228.توجــه هــر روزه بــه زن 

همانند نیاز گل است به آفتاب.
229.زن ها بدانند مردها بسیاری 
از اوقات اعتماد را با محّبت کردن 

اشتباه می گیرند.
230.توجه به زن آرامش، توجه 

به مرد آسایش خواهد داشت.
231.چه سخت است مردی که 
جان می دهد، ولــی زنش طالب 

زبان است.
هنگامی  است  بحرانی  232.چه 
که مردی، زنی را بیشتر از جانش 
دوســت دارد ولی نمی تواند این 

جان را به زن نشان دهد.
233.خداونــد بــه زن جــان و 

شوهرش به او زندگی می دهد.

خدا شناسی

234.ذات برخــی را هر چه هم 
که خوبی کنی همچنان پلید است 
و نمی توان مفهوم واقعی دوستی 
را بــرای آنها بیان کــرد، همانند 
داســتان مرد چوپانــی که روزی 
در بیابان ماری ســمی را از هالک 
نجــات دادو بعد همان مار چوپان 
را نیش زد و کشــت یا داســتان 
عقرب و قورباغه ای که عقرب می 
خواســت از برکه ای رد شود ولی 
نمی توانســت، قورباغه او را سوار 
برخــود کرد و به آن ســوی برکه 
رســانند در همــان لحظه عقرب 
نیش خود را در پشت قورباغه فرو 
بــرد و هنگامی که گفتند چرا این 
کار را کــرده ی گفت نیش عقرب 
نه از بهر کینه اســت بلکه اقتضای 

طبیعتش این است.

آثاراجتماعی انفاق 

جامعه انسانی به منزله تن واحد و دارای اعضای 
مختلف است، و اعضای آن هر چند اسامی و اشکال 
مختلــف دارند، اما در مجموع، یک تن را تشــکیل 
می دهند، و در غرض و هدف زندگی متحد هستند، 
از حیث اثر نیز همه مربوط به هم هســتند، وقتی 
یکــی از اعضا، نعمتــی را از دســت می دهد مثال 
فاقد صحت و ســالمتی شــده و در عمل خود ُکند 
می گردد، همین عارضه هر چند که در نظر بدوی، 
متوجه یک عضو اســت، ولی در حقیقت تمام بدن 
در عملکرد خود کند و سست می گردد، و به خاطر 
نرسیدن به اغراض زندگی خسران و ضرر می بیند.

از جمله آثار انفاق، خیر و برکت در رزق و روزي 
و بازگشــت ســود آن به انفاق کننده است. خداي 
َثُل الَِّذیَن یُنِفُقوَن أَْمَوالَُهْم  ســبحان مي فرماید: » َمّ
ٍۀ أَنَبَتْت َسْبَع َسَنابَِل فِي ُکِلّ  فِي َسِبیِل اهللِّ َکَمَثِل َحَبّ
ٍۀ َواهللُّ یَُضاِعُف لَِمن یََشاُء َواهللُّ َواِسٌع  َئُۀ َحَبّ ُســنُبلٍَۀ ِمّ
َعلِیٌم  )ســوره بقره )2(آیه 162(کســاني که اموال 
خــود را در راه خدا انفاق مــي کنند همانند بذري 
اســت که هفت خوشــه برویاند که در هر خوشه، 
صد دانه باشــد؛ و خداوند براي هر کس که بخواهد 
]آن را [چنــد برابر مي کند، و خداوند گشایشــگر 
داناســت«.امام صادق)علیه السالم( به مردي که با 
اشــاره به آیه » َوَما أَنَفْقُتم ِمّن َشْيٍء َفُهَو یُْخلُِفُه ...« 
ادعا کرد که او انفاق مي کند، اما عوض و جایگزیني 
نمــي بیند. فرمود: آیا خیال مي کني خداوند خلف 

خیر و برکت

   پــس یک فــرد از جامعه که عضــوی از یک 
مجموعه اســت، اگر دچار فقر و احتیاج شد، و ما با 
انفاق خود وضع او را اصالح کردیم، هم دل او را از 
رذائلی که فقر در او ایجاد می کند پاک کرده ایم، و 
هــم چراغ محبت را در دلش ایجاد نموده ایم، و هم 
زبانــش را به گفتن خوبیها به راه انداخته ایم، و هم 
او را در عملکردش نشــاط بخشیده ایم، و این فوائد 
عاید همه ی جامعه می شود، چون همه افراد جامعه 
به هم مربوط هســتند، پس انفاق یک نفر، اصالح 
حال هزاران نفر از افراد جامعه اســت.) سیدمحمد 

حسین، طباطبائی، جلد 2، همان، ص 595(

وعده مي کند؟  ]آن مــرد[ گوید: عرض کردم: نه. 
فرمود: پس علت چیست؟ گفتم: نمي دانم. حضرت 
فرمود: اگر فردي از شــما مال حالل به دست آورد 
و به حق انفاق کنــد، درهمي انفاق نکند، مگر این 
کــه خداوند عوض آن را بدهــد.« امام صادق)علیه 
السالم( در جمله کوتاهي مي فرماید: »انفق و ایقن 
بالخلف؛ انفاق کن و به عوض یقین داشته باش.« در 
جمله دیگري مي فرماید: »ان الصدقه تقضي الدین 
و تخلف بالبرکه ؛ صدقه دادن، دین را ادا مي کند و 
برکــت برجاي مي نهد.« با توجه به آیات و روایات، 
انفاق و کمــک هاي مالي به نیازمنــدان اگر براي 
رضاي خدا باشــد، باعث خیر و برکت و گشــایش 
رزق و روزي خواهد شــد. )هاشــمی رفسنجانی  ، 

1386،ص 552(

از شــرایط دیگر بهره مندی از پاداش الهی در انفاق این است که انفاق 
از سرمایه های مورد عالقه انفاق کننده صورت گیرد.

خداوند متعال در سوره ی آل عمران آیه 92 می فرماید: )لَْن تََنالُوا الِْبرَّ 
ا تُِحبُّوَن( ؛ هرگز به )حقیقت( نیکوکاری نمی رسید مگر  َحتَّی تُْنِفُقوا ِممَّ

این که از آنچه دوست می دارید، )در راه خدا( انفاق کنید.
البته این تفســیر مبتنی بر این نظر است که ضمیر)حّبه( به طعام باز 
گردد. لذا این آیه یکی از ارکان و پایههای رســیدن به بّر و تمام خوبی 
ها را این میداند که انســان مؤمن از آن چه که دوست می دارد انفاق 
کند و دلیل تأکید بر این نکته نیز این است که دل کندن از مال بسیار 
دشــوار است و کسی که حاضر باشــد از مال و دارایی خود دل بکند، 
گامی بلند در حرکت به سمت قلّه خوبی ها برداشته است.) طباطبائی، 

همان، ج3، ص394(

انفاق از چیزهای محبوب و مرغوب

شــرط مهم دیگر برای انفاق، رعایت اعتدال، و پرهیز از افراط و تفریط 
در این کار خیر اســت. خداوند متعال در ســوره ی فرقان آیه 67 می 

فرماید:
َِّذیَن إَِذا أَنَْفُقوا لَْم یُْسِرُفوا َولَْم یَْقُتُروا َوَکاَن بَْیَن َذلَِک َقَواًما(؛ و کسانی   )َوال
که هرگاه انفاق کنند، نه اســراف می نمایند و نه سختگیری، بلکه در 

میان این دو حّد اعتدالی دارند.
در تفســیر این آیه از امام صادق )علیه السالم( چنین نقل شده که آن 
حضرت مشتی سنگ ریزه برداشــت و آن را محکم در دست گرفت و 
فرمود: این )اقتار( است و مشتی دیگر برگرفت و چنان دست را گشود 
که همه ی ریگ ها ریخت و فرمود: که این »اســراف« است و بار سّوم 
که سنگریزه ها را برداشت، دست را تا آن حد گشود که برخی از ریگ 

ها ریخت و برخی دیگر ماند و فرمود: این »قوام« است.

میانه روی در انفاق

هر چند انفاق در راه خدا، چه آشــکار باشــد و چه نهان، دارای اجر و 
پاداش است. البته انفاق پنهائی پاداش بیشتری دارد:

ا ِهَي َوإِْن تُْخُفوَها َوتُْؤتُوَها الُْفَقَراَء َفُهَو َخْیٌر لَُکْم  َدَقاِت َفِنِعمَّ  )إِْن تُْبُدوا الصَّ
َویَُکفُِّر َعْنُکْم ِمْن َسیَِّئاتُِکْم(،

 )ســوره بقره)2( آیه 271(اگر انفاق ها را آشــکار کنید خوب است؛ و 
اگر آنها را مخفی ســاخته و به نیازمندان بدهید، برای شما بهتر است؛ 
و قسمتی از گناهان شما را می پوشاند )و در پرتو بخشش در راه خدا، 
بخشوده خواهید شد(. برخی مفسران معتقدند که در چنین انفاقی ریا 
قطعاً ممکن نیســت و آبروی نیازمندان نیــز محفوظ می ماند.) مکارم 

شیرازی، همان، ج 2، ص 349.(
صاحب المیزان بیان کردهاند که خداوند در این آیه، هر دو گونه صدقه 
پنهان و آشکار را ستوده است؛ زیرا هر کدام آثار مثبتی به دنبال دارند. 
صدقه ی آشکار باعث تشویق مردم و دعوت عملی به کار نیک می شود 
و هم چنین مایه ی دلگرمی فقرا و بیچارگان اســت؛ زیرا فقراء احساس 
می کنند در جامعه انســان هــای دل رحم وجود دارند که به فکر آنها 
هســتند و این موجب می شود که آن ها امید خود را از دست ندهند. 
فائده ی صدقه ی پنهانی نیز این است که از ریاکاری و مّنت گذاشتن و 
اذیت کردن دورتر است و آبروی فقیر محفوظ می ماند و اخالص نیز در 
این نوع انفاق بیشــتر از صدقه ی آشکار است. در مجموع، نتایج مثبت 

صدقه ی آشکار، بیشتر از صدقه ی پنهان است. 
و اخالص و پاکی صدقه ی پنهان بیشــتر از صدقه ی آشــکار اســت.            

) طباطبائی ، ج 2، همان، ص 401.(

پنهان و مخفی بودن انفاق
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خوشبختی

235.آتشــی که جسم و جان را 
می سوزاند غالباً به دست خودمان 

روشن شده است.
236.اگر چشم تو فاسد شد تمام 

جسمت تاریک می شود.
امروز  باشید  داشته  237.بخاطر 
دیروز  کــه  اســت  فردایی  همان 
درباره ی آن نگران بودید، از خود 
بپرسید اقاًل این چیزی که در باره 
اش نگرانم به وقوع خواهد پیوست 
یا خیر؟238.تنها آزاد شدن از چنگ 
حکومتی  که به قهر و غلبه تســلط 
یافته کافی نیســت باید روحاً و فکراً 
هــم آزاد بود وگرنه مادامی که مردم 
از آزادی معنوی بهره مند نباشــند 
هزار گونه گرفتاری و اســارت و قید 
و شکنجه برای خود خواهند ساخت 
که بدتر از فشار یک حکومت مستبد 

است.
239.بد گمانی و بدبینی پرده ای 
است که میان ما و دیگران مایل می 
شــود و هیچ وقت نمی گذارد ریشه 
دوستی خود را با آنها محکم ساخته و 
از نعمت وفا و محّبت بهره مند شویم.

240.بدگمانی میان افکار انســان 
مانند خفاش در میان پرندگان است 
که همیشه در ســپیده دم یا هنگام 
غــروب که نور ظلمت به هم آمیخته 

است بال فشانی می کند.
241.بزرگترین حوادث دنیا را که 
تجزیــه و تحلیل کنیم به این نتیجه 
می رســیم که آنچه باعــث بروز آن 
شده حتی ارزنی ارزش نداشته است.

242.به جــای اینکه بــه تاریکی 
لعنت بفرستید، کافی است یک شمع 

روشن کنید.
243.پیر کامل آن است که تازگی 
های زمان خــود را هرچند عجیب و 
ناروا باشــد، با روی خوش بپذیرد و 
عاقل جوان آن اســت که عبادات و 
افکار قدیم هرچند کهنه و بی مصرف 

باشد به دیده ی احترام بنگرد.
244.چه بسا آنکه به ظاهر آراسته 
و مایه حســرت شماست، درمانده و 

محتاج دلداری و یاری شما باشد.
تعریف  یک  فقط  245.خوشبختی 

دارد، باور کردن خوشبختی.

نیازمندان  امور  به  و رسیدگي  انفاق  اثر  ترین  عمده 
واقعي، خیر و سعادت ابدي و عاقبت و فرجام نیک 
و  خیر  هاي  انسان  نصیب  که  است  اي  شایسته  و 
و  زودگذر  دنیا،  این  در  زندگي  شد.  خواهد  نیکوکار 
موقتي است خوبي ها و بدي ها، تلخي ها و شیریني 
آنچه  بود،  نخواهد  همیشگي  و  پایدار  نیز  آن  هاي 
لذت  که  است  مرگ  از  پس  حیات  است  مهم  که 
هاي آن عالوه بر این که جاوید و همیشگي است از 
لحاظ حظ و بهره نیز با لذت هاي دنیا قابل مقایسه 
از  نخواهد بود. رنج، عذاب و گرفتاري هایش نیز نه 
طاقت  و  شدت  لحاظ  از  نه  و  زمان  و  مدت  حیث 
مقایسه  قابل  دنیا  گرفتاري  و  ها  تلخي  با  فرسایي؛ 
سعادت  و  خیر  و  شده  یاد  رحمت  و  فضل  نیست. 
ابدي، نصیب انسان هایي مي شود که احکام اسالمي 
دارایي  و  مال  از  و  کرده  رعایت  خود  زندگي  در  را 
انفاق  نیازمندان،  به  و کمک  خدا  رضاي  براي  خود، 
مي نمایند: » َوالَِّذیَن َصَبُروا ابِْتَغآَء وَْجِه رَبِِّهْم َوأََقاُمواْ 
وَیْدرَُءوَن  وََعاَلنِیًۀ  ِسّراً  رَزَْقَنُهْم  ا  ِمَمّ أَنَفُقواْ  َو  لَوَۀ  الَصّ
آیه  رعد)13(  )سوره  ؛  لَُهْم  أُْولَِئک  یَئَۀ  الَسّ بِالَْحَسَنِۀ 
پروردگارشان  ذات   به خاطر  که  ها  آن  تا 22(و   52
شکیبایي مي کنند؛ و نماز را برپا مي دارند؛ و از آنچه 
به آن ها روزي داده ایم، در پنهان و آشکار، انفاق مي 
کنند؛ و با حسنات، سیئات را از میان مي برند؛ براي 

آن ها پایان نیک سراي دیگریست«.

های  خال  شدن  طرف  بر  و  اقتصادی  عدالت 
اقتصادی در جامعه ازاهداف عالیه تعالیم اسالم 
و  ثروت  تمرکز  عدم  اقتصادی،اصل  نظام  در 
رفع اختالفهای فاحش و غیر عادالنه در نظام 
اقتصادی می باشد که در قرآن هم مورد تاکید 
قرار گرفته است.به طوری که طبق آیه شریفه

))...َکْي اَل یَُکوَن ُدولًَۀ بَْیَن اأْلَْغِنَیاِء ِمْنُکْم ((
های  ثروت  توزیع  آیه7(  حشر)59(،  سوره   
عمومی به منظور جلو گیری از تمرکزثروت و 
مهم  ازاهداف  اقتصادی  توازن  ایجاد  نتیجه  در 
اقتصاداسالمی است.یکی از آثار انفاق این است 
که می تواند جریان پول رااز طبقات ثروتمند 
ودر  داده  سوق  آمد  در  کم  طبقات  سوی  به 

جهت رفع فقر نقش فّعال داشته باشد.
این در حالی است که از سوی دیگر همواره بر 
اقتصادی توصیه  برای استقالل  کار و کوشش 
وتاکید و از اظهاراحتیاج و فقر نهی شده است.و 
استغناءو بی نیازی از مردم مورد تحسین اسالم 
دستورات  نگری  جامع  این  لذابا  باشد  می 
ها وخال  کمبود  اقتصادی،هم  زمینه  در  اسالم 
و  تنبلی  و  از سستی  و هم  ها جبران گشته 
افکندن،جلوگیری  دیگران  گردن  را  خویش  بار 
همان،  بیگی،  اهلل،  روح  است.)  آمده  عمل  به 

ص298و297(

فراخ  و  دادن  معنای وسعت  به  لغت  در  توسعه 
کردن است و در اصطالح از مفاهیمی است که 
هر  و  ندارند  نظر  اتّفاق  آن  دربارۀ  اندیشمندان 
کس آن را مناسب با دیدگاه ها،باورها واعتقادات 

خود تعریف می کند : 
بهبود  فرایند  اقتصاد:  معنای  به  »توسعه 
؛ جامعه  افراد  زندگی  کیفیت  به  بخشیدن 

اسالم جامع ترین و کامل ترین دین الهی است 
که تمام برنامه ها و اصول مورد نیاز زندگی بشر 

را در برمی گیرد.
اسالم مکتبی است که تمام 
را  انسانی  مختلف  نیازهای 
در جهت تکامل همه جانبه 
برنامه  و  داده  قرار  نظر  اومّد 
را  خاّصی  دستورات  و  ها 
کرده  ارائه  وی  زندگی  برای 
با  اسالم  مقدس  دین  است. 
مسائل  ،به  کلّی  اصول  ارائه 
آن  و  کرده  توّجه  اقتصادی 
و  آسایش  در  مهم  عاملی 
است  داشته  ها  انسان  رفاه 
جمله  از  اقتصادی  توسعه 
اسالم  که  است  مسائلی 
دارد. خاص  نگرشی  آن  به 

انفاق در راه خدا فواید فراوانی دارد و مایه ریشه 
فقر  چون   - است   اقتصادی  فقر  شدن  کن 
افتادگی  کار  از  و  بیماری  پیری،  مانند  طبیعی 
در حوادث درمان پذیر نیست  -   لیکن سود 
گردد.  می  باز  خودانسان  به  خدا  راه  در  انفاق 
های  تعبیر  به  را  این حقیقت  خداوند سبحان 
هیچ  است  فرموده  گاهی  کرده؛  بیان  گوناگون 

انفاق کوچک یا بزرگی نیست،
آن  و جزای  نوشته  به صاحبانش   مگر خداوند 

را می دهد: 
)واَلَینِفُقوَن نََفَقًۀ َصِغیرًَۀَو ال َکبیرًَۀ َو ال یَْقَطُعوَن 
وادِیاً إاِلَّ ُکِتَب لَُهْم لَِیْجزِیَُهُم اهلَلُّ أَْحَسَن ما کانُوا 

یَْعَمُلوَن(
و زمانی با تعبیر لطیف تقدیم)پیش فرستادن  و 
تمهید )آماده ساختن ( فرموده است که آنچه از 
کار های خیر برای خود پیش می فرستید، آن 

را نزد خدا می یابید: 

 ) ْن َخْیٍر تَِجُدوُه ِعنَد اهلَلِّ ُموا أِلَنُفِسُکم ِمّ )َوَما تَُقِدّ
بر همین اساس امام سجاد )علیه السالم( هنگام 
بر  آفرین  که  فرمود  می  مستمندان  بر  انفاق 
کسی که توشۀ من را به سوی آخرت حمل می 
کند: » مرحباً بمن یحمل لی زادی إلی االخره«.
) جوادی آملی،جلد دهم، 1412، ص529و527(

از اهداف عالیه تعالیم اسالم در نظام اقتصادی، 
اصل عدم تمرکز ثروت و رفع اختالف های فاحش 
و غیر عادالنه در نظام اقتصادی می باشد که در 
قرآن هم مورد تأکید قرار گرفته است، به طوری 

که طبق آیه شریفه 
»...َکْی الَ یَُکوَن ُدولََۀ بَْیَن االَْْغِنَیآِء ِمنُکم«

های  ثروت  توزیع   ).7 آیه  حشر)51(  سوره 
و  ثروت  تمرکز  از  جلوگیری  منظور  به  عمومی 
مهم  اهداف  از  اقتصادی  توازن  ایجاد  نتیجه  در 
موسویان،1379،ص  باشد.)  می  اسالمی  اقتصاد 
انفاق این است که می  از آثار  88 و 89.( یکی 
تواند جریان پول را از طبقات ثروتمند به سوی 
رفع  جهت  در  و  داد،  سوق  درآمد  کم  طبقات 

»فقر« نقش فعال داشته باشد.
 این در حالی است که از سوی دیگر همواره بر 
کار و کوشش برای استقالل اقتصادی توصیه و 
تأکید و از اظهار احتیاج و فقر نهی شده است 
تحسین  مورد  مردم  از  نیازی  بی  و  استغناء  )و 
اسالم می باشد. لذا با این جامع نگری دستورات 
اسالم در زمینه اقتصادی، هم کمبودها و خألها 
بار  و  تنبلی  و  سستی  از  هم  و  گشته  جبران 
به  جلوگیری  افکندن،  دیگران  گردن  را  خویش 

عمل آمده است. 
از جمله معضالت بزرگ اجتماعي در هر عصر و 
نسلي، فقر، محرومیت و نظام هاي طبقاتي است 
که در سایه شوم تبعیض و بي عدالتي رشد و 
نمو مي نماید و بر روابط انسان ها سایه افکنده 
مشکالت فراواني را در سطح جامعه به وجود مي 
آورد. انفاق به معني عام آن، از جمله ابزاري است 
که مي تواند تا حدود زیادي بر روابط اقتصادي 
تاثیر داشته  اقشار مختلف جامعه،  و  انسان ها 

را  فاصله هاي طبقاتي  نماید و  ایجاد  تعدیل  و 
کمتر نموده و یا به کلي نابود سازد.با توجه به 
نقش انفاق و رسیدگي به امور نیازمندان، خداي 
سبحان خطاب به ثروتمندان جامعه مي فرماید: 
یُْؤتُوا  أَْن  َعِۀ  َوالَسّ ِمْنُکْم  الَْفْضِل  أُولُو  یَأْتَِل  واََل   «
أُولِي الُْقرْبَی َوالَْمَساِکیَن ؛) سوره نور)24( آیه22( 
و  ]مالي[  برتري  داراي  شما  میان  از  که  ها  آن 
کنند  یاد  سوگند  نباید  هستند  زندگي  وسعت 
و  و مستمندان  نزدیکان  به  نسبت  انفاق  از  که 
مهاجران در راه خدا دریغ نمایند«.اگر ثروتمندان 
جامعه، بخش کمي از سرمایه خود را براي سر و 
سامان دادن به زندگي فقرا و نیازمندان اختصاص 
داده و صرف کنند عالوه بر اجر و پاداش معنوي، 
به خود و حفظ ثروت خویش نیز کمک کرده و 
جلوي بخش عمده اي از ناامني ها را که زایده 
و مولود فقر و تهي دستي است خواهند گرفت. 
تامین  اقتصادي  لحاظ  از  اگر  کار  خالف  افراد 
شوند اکثرشان دست از خالف کاري برداشته و 
سر در خط قانون خواهند نهاد و مثل بقیه به 
زندگي عادي و معمولي بازخواهند گشت.انفاق و 
رسیدگي به امور نیازمندان به طور کلي سبب 

نجات از مفاسد کشنده اجتماعي مي شود.
 اگر انفاق به فراموشي سپرده شود و ثروت ها 
در دست گروهي معدود، جمع گردد و در برابر 
آنان، اکثریتي محروم و بینوا وجود داشته باشد، 
در  عظیمي  انفجار  که  گذشت  نخواهد  دیري 
جامعه به وجود آمده، اموال و دارایي ثروتمندان 
نیز در آتش آن خواهد سوخت. بنابراین؛ انفاق، 
قبل از آن که به حال محرومان، مفید باشد به 
ثروت،  تعدیل  زیرا  بود،  خواهد  ثروتمندان  نفع 

حافظ ثروت است.

تعدیل اقتصاديآثاراقتصادی انفاقخیر و سعادت ابدي

بر قراری عدالت 
اقتصادی در اجتماع

نقش انفاق در توسعه 
اقتصادی

اساسی دین مبین اسالم،تأمین  اهداف  از  یکی 
دیگر،  عبارت  به  یا  انسان  معنوی  و  مادی  رفاه 
است. آن  ابعاد  همه  در  مطلوب  توسعه  تحقق 

و  ثروت  فقر،تعدیل  از  جلوگیری  برای  اسالم 
در  ماّدی  های  برداری  بهره  فاصله  از  کاستن 

کرده  معرّفی  خود  اقتصادی  هدف  را  جامعه 
رفاه  عدم  معنای  فقربه  اسالم  دیدگاه  از  است. 
است و تمام آیاتی که فقرا رابه عنوان مصادیق 
نکته  کند،بیانگراین  می  انفاق،معرفی  شایسته 
اند که رفاه عمومی،هدف اقتصادی اسالم است. 

در راه خدا انفاق کنید

گفته های ناگفته 
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246.اغلــب اوقات ما به علت آنکه 
خوشــبختی را نمی شناسیم، وسیله 

بدبختی خود را فراهم می آوریم.
247.کوه های عظیم پر از چشمه 
اند و قلب های بزرگ پر از اشک است.

افتاده  دور  از حقیقــت  248.مــا 
ایم، خوشــبخت غیر از اینهاســت. 
خوشبختی احساسی است شیرین و 
فرح بخش که از روح ما بر می خیزد، از 
خود بطلب هرآنچه خواهی که تویی.

خوشبختی  برای  تعریفی  249.آیا 
دارد؟ خوشــبختی کجاست؟  وجود 
فقط  دانم  نمی  خوشبختی چیست؟ 
باید بگویم خوشــبختی از دو کلمه 
تشکیل شــده: خوش بودن  و  بخت 

خوب داشتن.
250.وقتی از کســی پرهیز می 
کنید و نســبت بــه او بدبین می 
شــوید او را در ردیف دشــمنان 
خود می شــمارید، عجبی نیست 
اگر دشمن حقیقی شما می شود 
زیرا همین رفتار کافی است تا بذر 

کینه را در قلب او برویاند.
251.هرگز درباره چیزی نگو او 
را از دســت داده ام بلکه فقط بگو 

آن را پس داده ام.
بد  یا  خــوب  چیز  252.هیــچ 
نیست، قّوۀ اندیشه ما بدی و خوبی 

سعادت و شقاوت را می آفریند.
253.اگر می خواهی خوشبخت 
باشــی جز آنکه برایت مهّیاســت 

آرزو مکن.
خوشــبخت  بین  254.فاصلــه 
بــودن و بدبختــی یــک لبخند 

حقیقی است.

دانایی

255.انســان دانا هیــچ گاه به 
اعتمــاد نمی  داشــته های خود 
کنــد و می دانــد روزی آنها را از 
دســت خواهد داد مثل تندرستی 
و توانگری، زیرا تندرســت با یک 
بیماری و توانگر با یک اتفاق همه 

چیز را از دست می دهد.
256.انســان دانا حوائج خود را 
باید نــزد مؤمن برد کــه اگر هم 
برطرف نشــد سرشکسته  نیازش 
نشود و انسان نادان نیازهای خود 
را به هر رهگذری عرضه می نماید.

انفاق یعنی بخشیدن مال یا چیز دیگری در راه خدا. خداوند متعال به مؤمنان دستور داده است تا پیش 
از رسیدن قیامت در دنیا انفاق کنند

انفــاق فلســفه اش تنهــا پرشــدن خالءها                                           
دارد با »ساخته شدن«  ای  رابطه  بلکه  باشد  نمی 

ابوحنیفــه شــاگرد بــارز حماد بن ابی ســلیمان 
کــه خود نیــز از موالی بود، در طیــف مرجیان قرار 
گرفــت. او در »رســالۀ العالــم و المتّعلــم« به این 
بحــث پرداخت و با اســتدالل خود به این مســئله 
صّحه گذاشــت کــه عمل از ایمان خارج اســت. در 
همــان اوان، طیف وســیعی تعریف ایمــان مرجئه 
را پذیرفته، خودشــان به ســه گروه تقســیم شدند:

مرجئة ناب،
مرجئة جبرّیه 

مرجئة
 قدریّه. عده ای در بحث تعریف ایمان دیدگاه مرجئه 
را داشــتند، ولی در بحث جبر و اختیار، گاه طرفدار 
جبــر شــدند و گاه طرفدار اختیار انســان و مرجئه 
قدریــه نام گرفتند. ابوحنیفه که اهل خراســان بود، 
طرفداران بســیاری در شرق جهان اسالم پیدا کرد و 
هنوز به قوت خود باقی اند و اکثر مسلمانان شبه قاره 
هند، آســیای میانه و ماوراءالنهــر پیرو ابوحنیفه اند، 
و در بحــث ایمــان، هنوز همــان عقیــده را دارند. 
بنابر آنچه در کتب ملل و نحل آمده اســت- صرف 
نظر از شــمارش فرقه های مرجئــه- چند نگرش در 
تعریف ایمان، میان مرجئه وجود داشت که عبارتند از: 
نگــرش اول: در نگاه عــّده ای از مرجئــه، ایمان 

یعنــی معرفت خــدا و کفر یعنی جهل بــه خدا. این 
افراد ایمان را از مقوله ی علم دانســته و قائلند که اگر 
فردی به زبان منکر شــود، ولی در قلب معرفت خدا را 
ٌة یْدُعوَن ِإَلی اْلَخیِر َویْأُمُروَن  » َوْلَتُکْن ِمْنُکْم ُأمَّ
ُهُم  َوُأوَلِئَک  اْلُمْنَکــِر  َعِن  َویْنَهْوَن  ِباْلَمْعُروِف 

اْلُمْفِلُحوَن ؛) سوره آل عمران) 3( آیه104(
باید از شما مسلمانان، برخی، خلق را به خیر و صالح 
دعــوت کند و آن ها را به نیکــوکاری امر و از بدکاری 
نهی کند و اینان که به حقیقت واســطه هدایت خلق 

هستند در دو عالم در کمال رستگاری خواهند بود« 
در آیه 103 همین ســوره، با یادآوری دشــمنی و 
خصومت اعضاء جامعه اســالمی در زمــان جاهلیت، 
اهمیــت اتحاد، یگانگــی و وحدت امت اســالمی در 
ســایه توحید را متذکر می شود و در آیه فوق )104( 
چگونگــی تحکیم این وحدت و یک پارچگی را معرفی 
می فرماید، که آن چیزی جز ترویج و گســترش نیکی 
و نیکوکاری نیســت که از خود انســان شروع و با امر 
به معروف، به دیگران گســترش می یابد و با اجتناب 
از معصیــت های مختلف، فضیلــت و پاکیزگی جامعه 
را عینیت می بخشــد و بالفاصله در آیه 105 هشــدار

 مــی دهد که مبــادا با این که به صورت تشــریعی و 
تکوینی هدایت شــده اند باز، راه تفرقه را پیشه کنید 

از آن جایی که یکی از عوامل انحراف و سقوط اخالقی در هر اجتماع 
»فقر« می باشــد و بســیاری از جرائم و بزهکاری ریشه در نیاز شدید 
مالی دارد، لذا تعالیم اســالم درصدد است که قبل از وقوع جرم، واقعه 
را عالج نماید. تعالیم اســالم می خواهد انســانی بسازد که به هم نوع 
خود توجه داشــته باشــد و خود را در برابر بــرادران دینی در جامعه 
مســؤول بداند و در رفع حوائج و نیازمندی های آن ها تالش نماید تا 
علل انحراف های اخالقی در ریشــه خشــکانده شود و جامعه از ورطه 
هالکت و تباهی مصون و محفوظ بماند چرا که جامعه انسانی به منزله 
تن واحدی اســت که دارای اعضای مختلفی می باشــد که در غرض و 
مقصد زندگانی متحد می باشــند، وقتی یکی از اعضا نعمتی را از دست 
می دهد مثال فاقد صحت و ســالمتی می شود و در عمل خود کند می 
گردد، تمام اعضای بدن در عملکرد خود سست می شوند همینطور اگر 
یک فرد در جامعه دچار فقر و احتیاج شــد تبعات فقر او دامنگیر همه 
جامعه شــده و ســبب هالکت همه اجتماع می شود، بنابر یک تفسیر، 
آیه 195 بقره نیز ناظر به همین مســأله می باشد: »َوأَنِفُقواْ فِی َسِبیِل 
ین  َ یُِحبُّ الُْمْحِســنِ واْ إِنَّ اهللَّ ْهُلَکِۀ َوأَْحِســنُ ِ َوالَ تُلُْقواْ بَِأیِْدیُکْم إِلَی التَّ اهللَّ
در راه خــدا انفــاق کنید )و بــا ترک انفاق( خود را به دســت خود به 
هالکت نیفکنید و نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوســت دارد«. 
بنابرایــن در جامعــه ای که روح کمک و تعاون بر آن حاکم باشــد، و 
طبق تعالیم اســالم، مردم فقرا را در اموال خود شریک دانسته و حقی 
برای آن ها قائل باشند.( ســوره ذاریات)51( آیه 19) عالوه بر کاهش 
چشــمگیر انحرافاتی مثل ســرقت، قتل، جنایت و... بســیاری دیگر از 
درگیری های اجتماعی و مشکالت خانوادگی که در مسائل مالی ریشه 
دارد، برطرف می شــود و با اجرای این دستور اسالمی که در قرآن نیز 
مورد تأکید قرار گرفته، فرد نقش به ســزایی در اصالح جامعه و حرکت 
جامعه به ســوی سازندگی، رشــد، پیدا می کند و در نهایت آرامش و 
امنیتی که در جامعه ایجاد می شــود شامل حال خود او نیز می گردد.

آیه 195  ســوره بقره که در باال اشــاره شــد، گرچه در  مورد آیات 
جهاد آمده اســت ولی بیانگر یک حقیقت کلی و اجتماعی است و آن 
که انفاق به طور کلی ســبب نجات جوامع از مفاسد کشنده است؛ زیرا 
هنگامی که مســئله انفاق به فراموشی سپرده شود و ثروت ها در دست 
گروهــی معدود جمع گــردد و در برابر آنان اکثریتــی محروم  وجود 
داشــته باشد چیزی نخواهد گذشــت که انفجار عظیمی در جامعه به 
وجــود می آید که جان ها و امــوال ثروتمندان هم در آتش آن خواهد 
س وخت. از اینجا رابطه مســئله انفاق و پیشــگیری از هالکت روشن 
می شــود. بنابراین انفــاق، قبل از آنکه به حال محرومان مفید باشــد 
به نفع ثروتمندان اســت.) مکارم شــیرازی، ،جلد 2 ، 1365، ص50(

اصالح اجتماع

انفاق مانع هالکت جامعه

موجب ترویج روح اخوت، تفاهم و وحدت 

فواید انفاق از نگاه قرآن

گفته های ناگفته 
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رسانه و جنگ نرم

257.انســان باید بداند که تنها 
با تالش کــردن و کار نمی تواند 
به همه خواسته های دنیای خود 
برســد و تقدیر هم نقش بسیاری 

در سرنوشت او دارد.
258.انســان ها دو دســته اند، 
آنهایی که فقط طالب دنیا هستند 
و هر چه ســعی کنند به خواسته 
هایشان نمی رسند و گروه بعدی 
آنهایی که کاًل دست از دنیا شسته 

اند و دنیا آنها را می طلبد.
259.انسان دانا می داند که لّذت 
ها هم پایانی دارند و تلخی ها هم 

جزئی از آن لّذت ها هستند.
260.هرکــس که مــی خواهد 
دوســت و دشمن خود را بشناسد 
آنها را بــه طریق هــای مختلف 

آزمایش کند.
261.انسان دانا و با کمال می داند 
که باید در مســائل بردبــاری کند و 
عاقل باشد زیرا بردباری یک پوشش 
اســت و عقل یک شمشیر بُّران برای 

کشتن هواهای نفسانی.
262.آنهایی کــه کار نیک و خیر 
انجام مــی دهند می داننــد که اگر 
عملشــان کم هــم بوده  بــرای آنها 

پاداش بسیار نوشته خواهد شد.
263.بیچاره آدمی با تمام ادعاهای 
خودش نه مــی داند کی خواهد ُمرد 
نه از بیماری های درونش خبر دارد، 
ممکن است جرعه ای آب گلوگیرش 

کند و او را از پای درآورد.
264.انسان عاقل باید بداند که در 
مقابــل معصیت ها یا باید شــکیبا و 
صبور باشد یا خود را به فراموشی زند 

تا بقائش به خطر نیفتد.
برابــر  در  عاقــل  265.توانگــر 
و  کند  مــی  فروتنــی  مســتمندان 
مستمند عاقل هم در برابر مستندان 
خویشتن داری می کند و همواره بر 

خدای خود توکل می کند.
266.آنکه می خواهد از دشــمن و 
کینــه توزی مردم در امان باشــد به 
اخالق و آداب رســوم آنها احترام می 
گــذارد و هیچ گاه به کســی توهین 

نمی کند.
267.گاهــی اوقات طــرز صحبت 
کردن یک فرمانده می تواند از حمله 
مسلحانه کارسازتر باشد و لشکری را 

زمین گیر کند.

انفاق یعنی بخشیدن مال یا چیز دیگری در راه خدا. خداوند متعال 
به مؤمنان دســتور داده است تا پیش از رسیدن قیامت در دنیا انفاق 
کنند. باید دانســت که انفاق نیز مانند دیگر اموری که شــارع مقدس 
به آن امر کرده اســت، آداب و شرائط مخصوص به خود را دارد و اگر 
انفاق کردن با این شرایط همراه نباشد نه مورد قبول درگاه ذات اقدس 
الهــی قرار می گیرد و نه موجب هیچ گونه پاداش اخروی خواهد بود. 
از جمله شرائط انفاق داشتن ایمان قلبی و حقیقی به خداوند متعال و 
پیامبرش، داشتن قصد قربت و تهی بودن از ریا است. همچنین انفاق 
نباید با آزار و منت بر کســی که مورد انفاق قرار می گیرد همراه باشد 
و نیــز باید از چیزهای خوب، مرغوب و مورد عالقه ی انســان صورت 
گیرد. انفاق فلســفه اش تنها پرشدن خالءها نمی باشد بلکه رابطه ای 

با »ساخته شدن« دارد.
اینکه انسان چیزی داشته باشد و از خود جدا کند، و مظهر رحمانیت 
پروردگار بشــود، نقش بزرگی در ســاختن انسان دارد. عطوفت که از 
ماده عطف است یعنی تمایل و توجه به دیگران، با دیگران یکی شدن 
و دل بجای دل آنها نهادن خود هدف اســت و هدفی اساســی و قابل 
اهمیت اگر چنین مفهومی در جامعه نباشــد عینا مثل آن اســت که 
در محیط خانواده محبت و عطوفت مفقود گردد و بجایش مؤسســات 

تربیتی تشکیل شود.
بــا توجه به تحقیق مذکور در انفــاق و اثرات آن می توان گفت که 
انفاق یکی از مهمترین اصول تربیتی در سیاســت اجتماعی و مکتب 

اقتصادی اسالم است.اصلی ریشه ای و مهم و فراگیرنده آداب و 
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چنانچه در آیه 46 سوره انفال بیان شده است، افتادن در مسیر تفرقه 
و پراکندگی، حاصلی جز نابودی انســجام و یگانگی جامعه اسالمی و 
تضعیف قدرت حکومت اســالمی و عظمت مســلمین نخواهد داشت. 

یکی از اموری که همیشــه دشمنان اســالم را به وحشت می اندازد 
وحدت امت اســالمی اســت و لذا از طریق مختلف و یا سیاست های 
اســتعماری و اســتحماری، همواره در جهت ایجاد اختالف بین ملل 
مسلمان جهان هســتند و در طول تاریخ مستکبرین و گردنکشان از 
همین اتحاد و اتفاق مســلمین ســیلی خورده اند و ملل اسالمی نیز 
بیشــترین ضربه را از عدم تعــاون و تفاهم بین خود دیــده اند و به 
دلیل همین تفرقه، دائماً در مقابل تهاجم نظامی سیاســی، فرهنگی، 

اقتصادی، روانی و اجتماعی دشمنان آسیب پذیر بوده اند.
 اگر امت جهان اسالم با چنگ زدن به ریسمان الهی، وحدت را تجربه 
کنند، نه تنها غاصبین بیت المقدس بلکه دیگر سرسپردگان استکبار 
جهانی نیز تاب مقاومت در مقابل این نیروی عظیم با پشــتوانه الهی 
را نخواهند آورد و ســایه شوم خود را از سر ملل مستضعف جهان کم 

خواهند کرد.
 دو بعــد عینی و معنــوی خدمات اجتماعی بهترین زمینه ســاز در 

رسیدن به چنین اتحاد می باشد.
فهرست منابع

شرایط انفاق کردن در قرآن کریم و سنت 

رسول اکرم می فرماید: »پیروان اسالم مانند یک 
پیکرند، اگر ذره ای از این بدن، بدرد آمد اثر این 
درد در تمام اجزاء بدن آشــکار می گردد، روح 
بندگان خدا از یک روح سرچشــمه می گیرند.« 

نتیجه گیری

آثاراجتماعی انفاق

اسالم آیین صلح و دوستی، رأفت و رحمت

گفته های ناگفته 
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268.انســان بایــد بدانــد اگــر 
اســتقامت و تالش کند تا حدودی 
به خواسته های خود خواهد رسید.

269.همه می دانند حق، سنگین 
اّما گوارا اســت ولی باطل ســبک 

است و ُکشنده.
270.شــتاب پیــش از توانایــی 
بر کار و سســتی پس از به دســت 

آوردِن فرصت از بی خردی است.
زحمات  از  کردن  دانی  271.قدر 
دیگران بایــد متعــادل  و درخور 
باشــد چون اگر بیش از حد باشد 
چاپلوســی و اگر کمتر از حد باشد 

حسادت و درماندگی است.

درستی و رستگاری

272.آیــا می دانید انســان های 
خائن هم در موقع سپردن مالشان 
به دیگری به دنبال انسان های پاک 

می گردند
را  محّبت  چرخــۀ  273.هرگــز 
فرامــوش نکنید، آنکه امروز محّبت 
می کند خود روزی طعم محّبت را 

چشیده است.
274.محّبــت را بفهمید، هرچند 

آن را ندیده اید.
تا  بپذیر  را  دیگران  275.آسایش 

آرامش نصیبت شود.
276.آنکه راســتی و درســتی را 
طریــق خود نمود رســتگار خوهد 

شد.
277.صداقت داشته باش هرچند 

دیگران آن را نپذیرند.
278.آنکــه پدر و مــادر خود را 

محترم شمرد رستگار خواهد شد.
279.اطاعت بی چــون و چرا از 
پدر و مــادر خود بعــد از خداوند 
متعال یک رســتگاری اعلی خواهد 

بود.
280.تــا رســتگاران نفــس می 
کشــند، راستی و درســتی هرگز 

نخواهد مرد.
281.هرگز در زندگی حق کسی 
را ضایع نکرده ام و تا سر حّد امکان 

از حق مظلوم دفاع کرده ام.
282.دفاع از حق ســخت است و 
کسی که بخواهد حقیقت را بگوید 

باید سختی را به جان بخرد.

چکیده

اخالق اجتماعی از منظر تفسیر المیزان

اخــالق اجتماعی و توجه به اصول آن از 
جمله مهم ترین مسائلی است که در حوزه 
جامعه اسالمی قابل طرح می باشد و همواره 
الزم است تا پژوهشگران و مفسران اسالمی 
به مسئله اخالق اجتماعی، حدود و شاخصه 
هــا، فضائل و رذائل اخــالق اجتماعی و ... 
توجه نمایند. در این میان عالمه طباطبایی 
در تفسیر المیزان که از جمله تفاسیر دارای 
گرایش های اجتماعی محســوب می گردد، 
بیش از سایرین به مسئله اخالق اجتماعی 

توجه داشته است. 
بررســی حاضــر  پژوهــش  از  هــدف 
 » اخالق اجتماعی از منظر تفسیر 

المیزان«
 با رویکــرد و روش تحلیلی – توصیفی 
بوده است و برای دستیابی به این مقصود، 
اخــالق اجتماعــی را در دو حیطه فضائل 
اخالق اجتماعــی و رذائل اخالق اجتماعی 

مورد بررسی قرار داده ایم. 
به طور کلی در تفسیر المیزان به فضائل 
و رذائل فراوان در حــوزه اخالق اجتماعی 
اشــاره شده اســت که از جمله این فضائل 
می توان به احســان، امانت، انفاق، عفو و ... 
اشاره کرد و از جمله رذائل اخالق اجتماعی 
مطروحه در المیزان می توان به اســتهزاء، 

عیب جویی، اسراف، ظلم و ... اشاره کرد. 
در بحــث از هر کــدام از فضائل و رذائل 
موجــود، به بیــان آیات قــرآن درباره آن، 
دیدگاه عالمــه و در نهایت دیدگاه محقق 

پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: اخالق، اجتماع، تفســیر 

المیزان، عالمه طباطبایی.

به  رسیدن  برای  انســان 
آفریده  و کمــال  ســعادت 
 شده اســت و بدون داشتن 
صفــات اخالقی ســالم، به 
ســعادت دنیــوی و اخروی 
خود نخواهد رســید. همچنین از آنجا 
کــه جامعه بر افراد تأثیــر زیادی دارد، 
بدون داشــتن جامعه ی ســالم، اغلب 
افراد جامعه از سعادت خود باز خواهند 
ماند. برای داشتن جامعه ی سالم، الزم 
است روابط اجتماعی بین افراد، روابطی 
ســالم و مبتنی بر اصول اخالقی سالم 
باشــد؛ بنابراین ضروری است معیارها و 
اصول اخالق اجتماعی سالم به  درستی 
شناسایی و تعریف شود تا افراد جامعه 
بتوانند با عمل به این اصول، به سعادت 
فــردی و اجتماعی خود دســت یابند.

بهتریــن منبعــی که می تــوان اصول 
فضائل اخالقی و از جمله اصول اخالق 

اجتماعی و راهکارهای آن را کشــف و 
استخراج کرد، قرآن کریم و نیز سنت و 
سیره ی معصومین علیهم السالم است، 
قرآن جامع ترین کتاب دیني اســت که 
بر پایه ی منطقي ایــده آل براي تمام 
ابعاد زندگي بشــر دارای برنامه هست. 
از آنجا که آیات قرآن بسیار کلی است، 
بــرای درک و فهــم بهتــر آن نیازمند 
رجوع به تفاســیر قرآن هســتیم و در 
بین تفاســیر موجود، یکــی از بهترین 
و کامــل ترین آن ها، تفســیر المیزان 
می باشد. چرا که در عصر کنونی یکی 
از شــخصیت های برجسته و نامدار که 
در ایــن باره تالش های موثر و پرباری را 
ارائه داده است، مرحوم عالمه طباطبایی 
بوده اند و یکی از آثار گرانمایه ایشــان 
در زمینه تفســیر قرآن کریم، تفسیر 
المیزان است. المیزان منبع ارزشمندی 
اســت در توضیح و تبیین بسیاری از 
مفاهیم اجتماعی اسالم و در عصری که 

اخالق اجتماعی در جوامع مســلمان و 
غیر مسلمان، کمتر رنگ و بوی قرآنی 
و اسالمی دارد، لزوم رجوع به منابعی که 
به تبیین و روشن سازی اصول و مبانی 
پرداخته اند،  اســالمی  اجتماعی  اخالق 
امری ضروری محســوب می شود. لذا با 
توجه به ضرورتی که در شناخت اصول 
اخالق اجتماعی اسالمی در عصر حاضر 
وجود دارد و جایگاه تفسیر المیزان در 
دستیابی به این هدف، پژوهش حاضر 
با رویکردی تحلیلی توصیفی به بررسی 
» اخــالق اجتماعی از منظر تفســیر 

المیزان « پرداخته است.
در پژوهــش حاضر، به منظور بررســی 
اخــالق اجتماعی در تفســیر المیزان، این 
اصــول و اخالق اجتماعــی را در دو حوزه 
اصلــی فضائل و رذائل مورد بررســی قرار 
خواهیم داد و در ذیل هر عنوان، دیدگاه و 
بیانات عالمه درباره آن فضیلت یا رذیلت را 

بیان خواهیم کرد.

مقدمه

تعریف اخالق در دیدگاه عالمه

 نویسنده : منصوره صرفی         کارشناسی ارشد مدرسی معارف. اخالق اسالمی
استاد راهنما:  دکتر جعفر گل محمدی           عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

المیزان و  عالمه طباطبایی در تفســیر 
سایر کتب و نگاشته های خویش به ارائه 
تعریف از اخــالق و علم اخالق به منزله 
ملکات نفسانی پرداخته است: » اخالق 
ملکه نفسانی اســت که موجب می شود 
رفتارهای متناسب با آن ملکه به آسانی 
و بدون تأمل و درنگ از انسان سر زند« 

)طباطبایی، 1362: 123(
عاّلمه ی طباطبایی در مورد مفهوم ُخلق 
و جمــع آن ، که اخالق اســت، از جهت 
واژه شناختی و مفهومی، ایده ی مفردات 
راغب را در مورد واژه ی ُخلق، پسندیده 
اســت و می نویسد: ُخلق و َخلق به یک 
معناســت، ولی از واژه ی َخلق در مقام 
استعمال، قیافه ی ظاهری قابل  رؤیت با 
چشــم استفاده میشود و از واژه ی ُخلق 
در مقام اســتعمال، فضائل و ســجایای 
اخالقی کسب  شده که درک آن نیاز به 
بصیرت دارد، استفاده می شود.    اخالق 
جمع خلق و به معنا خوی طبع سجیه و 
هم چنین سرشت باطنی است که تنها با 
دیده بصیرت قابل  درک است و ملکه ای 
است که باید در نفس آدمی رسوخ کند 
و در ظل مداومت بر اعمال صالح و تکرار 

آن در مســیر صحیح هدایت و تقویت شود 
)طباطبایی، 1382: 236/2(.

برای دســتیابی به تعریف ایشان از اخالق، 
نخســت باید تعریف ایشان از علم اخالق را 
بیان نمود. عالمه طباطبایی معتقد است که 
علم اخالق، فنی اســت که پیرامون ملکات 
نفســانی بحث می کند، ملکاتی که مربوط 
به قوای نباتی و حیوانی و انســانی اوســت 
تا فضائل آن ها را از رذایلشــان جدا سازد و 
معلوم نماید که کدام یک از ملکات نفسانی 
انســان خوب و فضیلت و مایه کمال اوست 
و کدام یک بد و رذیله و مایه نقص اوســت 
تا از این طریق انسان بعد از شناخت آن ها 
خــود را با آن فضائل بیاراید و از رذائل دور 
نماید و در نتیجه اعمال نیکی که مقتضای 
فضائل درونی است انجام دهد تا در اجتماع 
انســانی ســتایش عموم جامعه را به خود 
جلب نموده، ســعادت علمی و عملی خود 
را به کمــال برســاند )طباطبایی، 1374: 

.)270/1
توضیح اینکه افعال و اعمال انسان را می توان 
به سه دسته تقسیم کرد: الف( گاهی انسان 
با توجه به شرایط زندگی اجتماعی و محیط 
و زمانی که در آن زیســت می کند به انجام 

اعمالی پایبند و ملتزم می شود که هیچ 
اعتقادی به آن ها نــدارد و از روی میل 
و انگیــزه درونی آن ها را انجام نمی دهد. 
ب( گاهی انســان از روی میل و انگیزه 
درونی به انجام اعمالی مبادرت می ورزد 
و در حقیقت آنچه ســبب انجام اعمال 
و افعال انســان می گردد، عامل باطنی و 
ملکات نفسانی اســت. ج( گاهی انسانی 
بــه انجام اعمالی می پردازد که عامل آن 
باور و انگیزه درونی اســت اما این باور و 
میل درونی به ســهولت و آسانی منجر 
به صــدور فعل نمی گردد، چون هنوز به 
ملکه نفسانی تبدیل نشده است )اکوان، 

.)137 :1389
عالمــه طباطبایــی در تعریفــی دیگر، 
افعالی که به ســهولت از ملکه نفســانی 
نشــأت می گیرد را به فضیلت و رذیلت 

تقسیم می کند. 
اخــالق به ملکات ثابت، پایدار و ماندگار 
علمــی و عملی اطالق می گــردد و در 
عین حال همه اعمــال واقعی، عینی و 
خارجی انسان از ملکات راسخه نفسانی 
 :1374 )طباطبایی،  می گیرد  سرچشــمه 

.)33/19

گفته های ناگفته 
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دائماً             کــه  هایــی  283.انســان 
می گویند دنیا برای ما تمام شده و 
ما دیگر نمی توانیم و عمر ما گذشته، 
بداننــد که از هر موقع بخواهند می 
توانند همان شوند که می خواهند و 
یادشان باشد که کسی نمی داند که 
خدا چه در سرنوشتشــان قرار داده 

است.
284.زمانی می رســد که انسان 
دارد ولی نمی داند چه کند، و گاهی 
می دانــد که دیگر نمی تواند کاری 

بکند.
285.عده ای هســتند که وقتی 
از آنها می پرســم چرا کاری که می 
خواســتید انجام ندادید می گویند 
ما آن موقع حوصله نداشــتیم، ولی 
نمی دانند کــه االن هم می توانند 
انجام دهند با این ویژگی که دانایی 

و تجربه کافی دارند.
286.انســان ها باید سعی کنند 
همیشه در کنار هم قرار گیرند نه در 
مقابل هم تا پیشرفتی صورت بگیرد.

287.چه دردناک است زمانی که 
انســان می داند اگر تالش بیشتری 
کند حتماً به مقصودش می رســد 
ولی بــاز آن کاری را که باید انجام 

نمی  دهد.
288.هرکــس خــودش می داند 
چگونه می تواند موفق باشــد ولی 
باز برای موفقّیت به دیگران متوسل 

می شود.
انسان  حس  ترین  289.شیرین 
زمانی است که با انجام کاری می 
تواند باعث پیشرفت دیگری شود.

290.افســوس که گاهی انسان 
هــای نادان، محّبت انســان های 
پاک سرشــت را پای جهالت آنها 

می گذارند.
ای  صاعقه  همانند  291.محّبت 
می ماند که تاریک ترین شــبها را 

برای لحظاتی نورانی می کند.
نظر  بــه  هرچند  292.خوبــی 
کوچک بیاید، ولی همچون ستاره 
ای کوچک می ماند که در مســیر 

کهکشان راه شیری قرار دارد.
خواهد  مــی  که  293.آنکــس 
معنــی واقعی محّبــت را بداند به 
کودکی سه ســاله محّبت کند تا 

اثرش را بداند.
294.خوبــی را انجام بده، حّتی 

برای دشمنانت.

دنیا عزت می دهد، او را در چشــم همگان عظیم 
جلوه می دهــد و نزد عموم مردم محترم و موجه 
می نماید. طمع ذلت نفس را به دنبال دارد و علم 
ســبب توجه مردم و بزرگواری انسان در محافل و 
مجالس خواص می گردد. شجاعت باعث می گردد 
که مردم شخص شجاع را در هر حال چه شکست 
بخورد و چه پیروز شود ستایش نمایند، بر عکس 
آدم ترســو چنانچه از دشــمن شکست بخورد، 
مالکت می شــود و اگر پیروز شــود چندان مورد 
توجه و ســتایش دیگران قــرار نمی گیرد )اکوان، 

.)143 :1389
بــه اعتقاد عالمــه طباطبایی این شــیوه برای 
تحصیل فضائل اخالقی همان شــیوه معهودی 
اســت که علم اخالق قدیم و اخالق یونان بر آن 
اساس بنا شده است و قرآن کریم اخالق را از این 
طریق استعمال نکرده و زیر بنای آن را مدح و ذم 
مردم و پسند جامعه قرار نداده است )طباطبایی، 

.)354/1 :1374
بنابراین یکی از راهکارها و انگیزه های دستیابی 
به فضائل و دوری از رذائل، ســتایش یا نکوهش 

مردم خواهد بود.

            فوائد اخروی فضائل
شیوه دوم برای تهذیب اخالق و نیل به ارزش های 
اخالقی این است که انســان فواید آخرتی را مد 
نظر قرار دهد و این شــیوه تحصیــل فضائل و 
اخالق فاضله مورد تأیید و تأکید قرآن کریم است. 
از این رو، قرآن کریــم »برای وادار کردن مردم 
به انجــام کار خوب، تهذیب اخالق و تزکیه 
نفس، آنان را اینگونه بشارت داده و تشویق 
شــان می کند که در اثر تزکیه و تهذیب به 

فالح و رستگاری می رسید« 
)مصباح یزدی، 1372: 19(.

در قرآن کریم آیات فراوانی وجود دارد که به این 
شــیوه تحصیل فضائــل و دوری از رذائل تاکید 
می ورزد و اســتنباط عالمه طباطبایی درباره این 

آیات که دعوت به فضائل اخالقی می کنند 
) مانند صبر، جهاد و ...(، این است که این آیات 
اخــالق را از راه غایت اخروی، اصــالح و تهذیب 
می کند که همه آن ها کماالت حقیقی و قطعی 
هســتند نه کماالت ظنی. عالمه معتقد اســت 
گروه دیگری از آیات هســتند که ملحق به آیات 
فوق الذکر می باشند و این آیات از راه مبادی این 
کماالت به اصالح و تهذیب اخالق دعوت می کند 
و این مبادی نیز اموری حقیقی و واقعی هستند، 
مانند اعتقاد به قضاء و قدر و تخلق به اخالق خدا 
و تذکر به اسماء حسنایش و صفات علیایش، چرا 
که انســان خلیفه خداست و باید با اخالق خود، 

صفات او را نمایان و آشکار سازد 
)طباطبایی، 1374: 353/1(.

به عقیده صاحب المیزان، اخالق مفهوم عامی دارد و فضائل 
و رذائل را شامل می شــود، اما اگر به صورت مطلق استعمال 
شــود، معموالً فضیلت و اخالق نیک از آن فهمیده می شود. 
در آیه شــریفه  َو إِنَّک لََعلی  ُخُلٍق َعظیم  )سوره قلم / آیه 
4(؛ » و تو اخالق عظیم و برجســته ای داری« به قرینه سیاق 
آیه، مقصود اخالق نیک اجتماعی اســت )طباطبایی، 1374: 

.)369/19
می تــوان اینگونه نتیجــه گرفت که تعریفــی که عالمه 
طباطبایی در منابع خویش بــه ویژه المیزان از اخالق و علم 
اخالق ارائه داده اســت، همان تعریفی اســت که فالســفه و 

اندیشمندان علم اخالق از این واژه ارائه داده اند.
در جایی دیگر، عالمه اخــالق را منطبق بر معارف دینی و 
ظواهر دینی می داند و می نویســد: » اخالق از طرفی مبتنی 
بر ظواهر دینی و عبارت اســت از بخشــی از معارف اسالم و 
دستورات خدا و رسول اوســت و بر پایه نوعی تکلیف گرایی 
الهی اســتوار بوده و منطبق بر عشــق و محبت معنوی حق 

است« )طباطبایی، 1374: 357/1(.
مطالعــه ی آثار مرحوم عاّلمه طباطبایی نشــان می دهد 
که اخالق مطرح  شــده از جانب ایشــان هم مبتنی بر ظواهر 
دینی، هم مبتنی بر عقل و اســتدالل و هم مبتنی بر کشف 
و شهود باطنی است. به نظر عالمه طباطبایی )ره( علم اخالق 
عبارت اســت از: فنی که درباره ملکات انسانی بحث می کند؛ 
ملکاتی که مربوط به قوای نباتی و حیوانی و انســانی اوست؛ 
و هدف این بحث این اســت که فضائل را از رذایل جدا سازد؛ 
یعنی این علم می خواهــد معلوم کند که کدام یک از ملکات 
نفسانی انسان، خوب و نیک و مایه کمال و فضیلت اوست و 
چه ملکاتی، بد و رذیله و مایه ی نقص اوســت تا آدمی بعد از 
شناسایی آن ها، خود را با فضائل آراسته سازد و از رذایل فاصله 

گیرد ) طباطبایی، 1374: 368/1(.
عاّلمه بنا بر سّنت فیلسوفان مسلمان، به پیروی از ارسطو، 
فضیلت و رذیلت یا خوب و بد را ناشــی از ســه قوه ی اصلی 
آدمی یعنی: قوه ی شــهویّه، قوه ی غضبّیه و قوه ی عاقله می 
داند. قوه ی شــهویّه به دنبال جذب منفعت و خیر اســت و 
منافعی را که هماهنگ و مالیم با تمایالت انسان است کسب 
می کند، مثل خوردن و نوشــیدن. قوه ی غضبّیه دافع شر و 
امور مضر نفس آدمی اســت، مثــل دفاع از جان و مال و آبرو 
و قوه ی عاقله یا عقل ]انســان را[ به خیر و ســعادت هدایت 
می کند و از شــر و شــقاوت باز می دارد ) طباطبایی، 1374: 

.)371/1
عاّلمه معتقد است همه ی فضائل اخالقی شاخه های فرعی 
چهار فضیلت اصلی، یعنــی »حکمت«، »عفت«، »عدالت« و 
»شجاعت« اســت. همه ی فضائل اخالقی دیگر، شاخه های 
فرعی این چهار فضیلت است. بر همین مبنا ایشان در کتاب 
المیزان درختی را ترسیم کرده است که چهار شاخه ی اصلی 
دارد و از هر یک  از این شــاخه ها فروعی منشعب شده است. 
از شاخه ی حکمت شــش فضیلت، از شاخه ی عفت هجده 
فضیلــت، از شــاخه ی عدالت هفده فضیلت و از شــاخه ی 
شــجاعت نه فضیلت منشعب شده است ) طباطبایی، 1374: 

.)372/1
هر یک از قوای یاد شــده، یک حالت اعتدال و حّد وســط 
دارند و دو شق مخالف که یا حالت افراط و یا حالت تفریط این 
قواســت. فضیلت ممدوح فقط حّد وسط هر یک از آن هاست 
و طرفین آن که افراط  و تفریط باشــد رذیلت و مذموم اســت 

)همان(.

عالمه طباطبایی در ایده ای که برای کسب فضائل 
و دوری از رذائل ارائه می دهد، نظریه تکرار عمل را 
به عنوان بهترین و کامل ترین راه برای این مقصود 
معرفی می نماید و می نویســد: »اصالح اخالق و 
تحصیل ملــکات فاضله در دو طرف علم و عمل 
و پاک کردن دل از رذائل و خلق و خوی ناپســند 
تنها یک راه دارد و آن عبارت است از تکرار عمل 
صالح و مداومت بر آن. انسان بایستی آنقدر عمل 
پســندیده را تکرار نماید و بر آن مداومت ورزد تا 
اثرش در نفسش نقش ببندد و زوال ناپذیر گردد. 
مثاًل اگر انسان بخواهد خوی ناپسند »ترس« را از 
دل بیرون کند و به جای آن فضیلت »شجاعت« 
را در دل جای دهد، بایســتی اعمال خطرناکی را 
که غالبــاً دل ها را تکان می دهد مکرر انجام دهد 
تا ترس از دل او بیرون شــود به گونه ای که وقتی 
به چنین عملی اقدام می کند، احساس نماید که 
نه تنها باکی از انجام آن ندارد، بلکه از اقدام خود 
برای انجام چنین اعمالی لــذت هم می برد و از 

پرهیز آن ننگ دارد. 
در این هنگام اســت که در هر اقدامی شجاعت 
در دلش نقشــی ایجاد می کند و این نقش ها در 
نهایت به صورت ملکه شــجاعت ظاهر می گردد« 

)طباطبایی، 1374: 354/1(.
بنابراین از دیدگاه عالمه طباطبایی هرچند ملکه 
علمی در اختیار انســان نیســت، امــا مقدمات 
تحصیل آن در اختیار انســان اســت و می تواند 
با انجام مقدمــات آن، ملکه مورد نظر را تحصیل 
نمایــد. از این رو تنها راه منحصــر برای تهذیب 
اخالق و کسب فضائل اخالقی و مصونیت از رذائل 
اخالقی، تکرار در عمل است ) طباطبایی،1374: 

.)355/1
عالمه طباطبایی سه شیوه اساسی را برای کسب 
فضائل و مصونیت از رذائل معرفی می نماید و به 
تحلیــل و نقد هر کدام از آن هــا می پردازد و در 
نهایت نیز شــیوه سوم را که مبتنی بر آموزه های 
قرآن اســت بر می گزینــد و آن را برترین معیار 

وشیوه دستیابی به فضائل می داند:

       ستایش و نکوهش مردم

در شــیوه نخست انسان بوســیله فواید 
دنیایــی فضایل و فواید علــوم وآرایی که 
مردم آن را ســتایش می کنند برانگیخته 
می شود و به عمل پسندیده و نیکو ترغیب 
می گردد و به انجام آن تمایل پیدا می کند 

و یا از رذیلتی خاص دوری می نماید.
 مثاًل عفت، یعنی کنترل خواســته های 
شــهوانی و قناعت، یعنی اکتفاء به آنچه 
خود دارد و قطع طمع از آنچه مردم دارند، 
دو صفت پســندیده و نیکو اســت، چرا 
که فواید و آثار خوبی دارد، به انســان در 

راه های کسب فضائل و دوری از رذائل اخالق اجتماعی در المیزان
گفته های ناگفته 
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295.انســان هایی هســتند که 
خوبیشــان همانند ستاره ای قطبی 

مسیر را نشان می دهد.

دوستی

296.آنکه دوستی را با  دوست از 
حد بگذراند بی حرمتی نصیبش می 

شود.
297.همیشه می گویند قدم های 
آخر را محکم بردارید اّما آنکس که 
قــدم آخر را با احتیاط بردارد پیروز 

میدان خواهد شد.
298.هرگــز در دوســتی در بی 

حرمتی را باز نکن.
299.دوستی با شعار ثابت نخواهد 

شد.
300.آنکس که دوســتی قبل از 
امتحــان را بپذیرد اعتماد را خواهد 

باخت.
احترام  زندگیت  در  301.همیشه 

بگیر ولی اعتماد نکن.
302.باید مواظب پله ای باشی که 
از آن باال می روی،  شاید باالی پله 
پرتگاهی باشد که از آن بی خبری، 
و زندگــی و بقاء همــان پایین پله 

باشد.
303.انسان های دانا، هر دوستی 
را به آسانی نمی پذیرد و هر دوستی 

را آسان نمی دهد.
دوست  اســت  آســان  304.چه 
گرفتن و چه سخت است حفظ آن 

دوست.
305.همیشه جانت را نثار کن اما 

رازت را بازگو نکن.
بــرای  جایــی  306.همیشــه 

اشتباهات دوستانه باز است.
307.کاش دوستان هم در موقع 
نیاز همانند دشمنان یکرنگ بودند..

308.حرمت را نگــه دار حّتی با 
رفتن.

رهبری

شــمعی  همانند  309.رهبــری، 
است که همه را مایل به سمت خود 

نموده است.

فضایل و رذائل اخالق اجتماعی در تفسیر المیزان

رفــع زمینــه  هــای رذائــل اخالقی 
عالمه طباطبایی شیوه سوم کسب فضائل اخالقی را مختص قرآن کریم می داند و آن 

عبارت از این است که خدای تعالی انســان ها را از نظر اوصاف و طرز تفکر به گونه ای 

تربیت می کند که محلی برای رذائل اخالقی باقی نماند. به بیان دیگر، اوصاف رذیله 

و اخالق ناستوده را از طریق رفع از بین می برد نه از طریق دفع، به این معنا که اجازه 

نمی دهد که رذائل در دل ها راه پیدا کند تا در صدد بر طرف کردن آن ها برآیند، بلکه 

دل ها را آنچنان با علوم و معارف خود لبریــز می کند که جایی برای رذائل باقی نماید 

)طباطبایی، 1374: 339/1(.

بنابراین دیدگاه، کسی که با این معارف پرورش پیدا کند و به این معارف ایمان داشته 

باشد، در دل او جایی برای ریا یا ترس از غیر خدا و امید به غیر خدا و تمایل و اعتماد 

به غیر خدا باقی نمی ماند و اگر این مسئله برای انســان مشخص و معلوم شود و علم 

یقینی داشته باشد همه صفات ناستوده و ناپســند از دل او شسته می شود و دل او به 

زیور صفاتی از فضائل در برابر رذائل آراسته می گردد. چنین انسانی به گونه ای تربیت 

شده است که رذائل و اخالق ناپسند نمی توانند در دل او و در وجود او رسوخ نمایند تا 

برای دفع و برطرف کردن آن ها تالش نماید. تربیت برخاسته از اسالم بگونه ای است که 

انسان را به سوی حق محض و کمال که باالتر از آن قابل تصور نیست دعوت می کند. 

یعنی اسالم اساس تربیت خود را بر این نهاده است که خدا یکی است و شریکی ندارد و 

همین تربیت است که انسان خالص و محض پرورش می دهد. بنابراین این گونه تربیت 

مخصوص قرآن کریم است ) طباطبایی، 1374: 342/1(.

فضائل و رذائل اخــالق اجتماعی و توجه کافی 

به حدود و شــرایط هر کــدام از آن ها، یکی از 

مهم ترین دستاویزهایی است که فرد فرد جامعه 

بشــری می توانند بــا بهره جویــی از فضائل و 

دوری از رذائل اخــالق اجتماعی، زندگی فردی 

و اجتماعــی خویش را ســامان دهند. به همین 

دلیل نیز همواره در بحــث های اخالقی، بحث 

از فضائل و رذائــل اخالقی از جمله اصلی ترین 

موارد مورد بررســی بوده است. به جهت بررسی 

اصول اخالق اجتماعی در تفســیر المیزان، این 

اخــالق اجتماعــی را در دو بخش اصلی فضائل 

اخالق اجتماعی و رذائل اخالق اجتماعی، مورد 

بررسی قرار می گیرد.

الف( فضایل اخالق اجتماعی در تفسیر المیزان

عالمه طباطبایی در تفسیر شــریف المیزان به 

بســیاری از فضائل اخالق اجتماعی اشاره کرده 

اســت و در ذیل آیاتــی که بــه فضائل اخالق 

اجتماعی اشــاره کرده اند، به تفســیر و تبیین 

احقاف، اصل و ریشه است برای احسان به مردم، 

چرا که اگر احسان به خلق، برای خدا نباشد نزد 

خدا هیچ ارزشــی ندارد، آری از آیات ســابق از 

قبیل آیه »َمَثُل مــا یْنِفُقوَن ِفی هِذِه الَْحیاِۀ 

نْیا ...« و امثال آن برمی آید که احســان به  الدُّ
مردم زمانی در نزد خدا دارای منزلت اســت که 

برای رضای او انجام  شــده باشد« )طباطبایی، 

.)28/4 :1374

ایشــان در ادامه می نویسند: دلیل بر این گفته 

ما آیه شریفه زیر است که می فرماید: ) َو الِّذیَن 

جاَهُدوا ِفینا لََنْهِدیّنُهْم ُسُبَلنا َو إِّن اهلّلَ لََمَع 
الُْمْحِسِنیَن( )عنکبوت/ آیه 69(؛ »و کسانی که 
در راه ما جهاد می کنند ما به طور مســلم ایشان 

را به ســوی راه های خود هدایت می کنیم و باید 

عالمــه در ذیــل آیه 72 ســوره مبارکه احزاب 

درباره امانت می نویســد:  امانت -هر چه باشد- 

به معناي چیزي است که نزد غیر ودیعه بسپارند 

تا او آن را براي ســپارنده حفظ کند و سپس به 

وي برگردانــد و در آیه مورد بحث امانت عبارت 

اســت از چیزي که خداي تعالي آن را به انسان 

به ودیعه ســپرده تا انسان آن را براي خدا حفظ 

کند و ســالم و مســتقیم نگه بدارد، و سپس به 

صاحبش یعني خداي ســبحان برگرداند. و اما 

اینکه این امانت چیست؟

 از جمله »لیعذب اهلل المنافقین و المنافقات 

...« بر مي آید که امانت مذکور چیزي اســت که 
نفاق و شرک و ایمان هر سه بر حمل آن امانت 

مترتب مي شود، در نتیجه حاملین آن امانت به 

سه طائفه تقسیم مي شوند، چون کیفیت حمل 

آنان مختلف است. 

از این جــا مي فهمیم که ناگزیــر امانت مذکور 

امري اســت مربوط به دین حق، که دارنده آن 

متصف به ایمان و فاقد آن متصف به شرک و آن 

کس که ادعاي آن را مي کند، ولي در واقع فاقد 

آن اســت، متصف به نفاق مي شود ) طباطبایی، 

.)524/16 :1374

بدانند که خدا با نیکوکاران است« ) همان(.

می بینیم که عالمه طباطبایی در تفسیر شریف 

المیزان ضمن اشــاره به مفهوم فضیلت احسان، 

این فضیلت را یک امر اجتماعی دانسته و مقصود 

از آن نیز این می داند که هر فرد در هر جایی از 

جامعه، وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد 

و اگر قرار است جهاد کند، سعی کند این جهاد 

به نحو احسن باشد، اگر قرار است به کسی نیکی 

کند، این نیکی باید به نحو احســن باشــد و ... 

ایشان همچنین احسان را دارای سلسله مراتب 

می داند و اعتقاد دارند که خداوند در ذیل برخی 

از آیات قرآن کریم، نخســت پدر و مادر، سپس 

نزدیکان، ایتام و ... را که جزئی از اجتماع بشری 

هستند را الیق احسان دانسته است.

ایشــان همچنیــن ذیل آیه 32 ســوره مبارکه 

معارج می نویســد:  »و الذین هم الماناتهم و 

عهدهم راعون« آنچه از کلمه امانات زودتر از 
هر معنایي به ذهن مي رســد، انواع امانت هایي 

اســت که مردم به یکدیگــر اعتماد نموده و هر 

یک به دیگري مي ســپارد، از قبیل مال و جان 

و عرض و شــخص امین رعایت آن را نموده در 

حفظش مي کوشد و به آن خیانت نمي کند و به 

قول بعضي از مفســرین به صیغه جمع آمدنش 

به اعتبار انواع آن است، به خالف عهد که چون 

انواع مختلفي ندارد مفرد آمده است. ولي بعضي 

گفته اند: منظور تنها مال و جان و عرض نیست، 

بلکه مطلق وظایف اعتقادي و عملي اســت، که 

خدا به عهده آنان گذاشته، در نتیجه آیه شریفه 

شامل همه حقوق چه حق اهلل و چه حق الناس 

مي شود و اگر یکي از آن حقوق را تضییع کنند، 

به خداي تعالي خیانت کرده اند و ظاهراً مراد از 

کلمه عهد در آیه مورد بحث قراردادهاي زباني و 

عملي  است که انسان با غیر مي بندد، که فالن 

عمــل را انجام و یا فالن امــر را رعایت و حفظ 

کنــد و بدون مجوز آن قــرارداد را نقض ننماید 

)طباطبایی، 1374: 145/20(.

فضائل اخالقی پرداخته است.

از جمله مفاهیم ارزشــمندی که در آموزه های 

دینی به خصوص در قرآن کریم بدان تاکید شده 

است، مسئله احسان و بخشش و نیکوکاری است.

این مفهــوم کارکردهای زیــادی در عرصه های 

فرهنگــی، هنری، اجتماعی، دینــی و.... زندگی 

بشر دارد.

عالمه طباطبایی در المیزان، احسان را به معنای 

عمل صالح تعبیر کرده اســت و می نویسد: » در 

آیه 112 سوره بقره )بلی من اسم وجهه هلل الخ-

( ایمان همان تسلیم شدن به خداست و احسان 

عبارت است از عمل صالح« ) طباطبایی، 1374: 

.)353/1

عالمه در ادامه آیه های 12 و 13 ســوره مبارکه 

احقاف، فضیلــت اجتماعی احســان و نیکی را 

زمانی مورد قبــول خدا می داند که این کمک و 

نیکی رســاندن به مردم به قصد و هدف رضای 

خداوند باشد و می نویسد: »بلکه احسان در آیات 

 احسان

 امانت

گفته های ناگفته 
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310.جهان اســالم متحّول خواهد شد 
اگر گوش به فرمان رهبر باشیم.

عدل  که حکومت  ســعادتی  311.چه 
الهی با نام علی )ع( شــروع شود و با نام 
ســّیدعلی دیگر به اوج قدرت الهی خود 

برسد.
312.رهبری همانند مداری اســت که 

تمام دایره هستی را در بر می گیرد.
313.رهبری همچون کوه استوار است 
که هیچ طوفانی قدرت رویارویی با آن را 

ندارد.
314.رهبــر معظــم انقالب اســالمی 
همانند گلی خوشبو می ماند که هر کس 
یک بار استشمامش کند، هرگز عطرش را 

از خاطر نخواهد برد.
315.حمد و سپاس مخصوص خداوندی 
است که سّیدعلی را در سرزمین دالوران 

ونامداران خلق نموده است.
316.در صالبت و برتری ایشان برهمۀ 
عالــم همین بــس که همۀ مراجع ســر 
تعظیم و ادب را در مقابل ایشان خم می 

نمایند.

روزگار

317.آنهایی که انتظارشــان از تو زیاد 
اســت ولی حاضر نیســتند بــه خاطر تو 
از یــک گودال عبور کننــد تو هم از یک 

اقیانوس برای آنها عبور نکن.
را  318.نامردان روزگار خــوب مردان 

می شناسند.
319.انســان های پاک همانند الماسی 
هســتند که هیچ سیاهی نمی تواند اصل 

آنها را تغییر دهد.

زجر و زحمت

320.گاهی اوقات مردم فرق بین زجر 
کشــیدن و زحمت را نمی دانند، زجر آن 
است که سختی بکشی و حسرت بخوری 
از چیزی که می توانی باشی ولی نیستی، 
زجر یعنی بدبختی را حس کردن تا عمق 
جان و وجود زجر یعنــی تحّمل اجباری 
برای ادامه زندگی ؛ زحمت یعنی سعی و 
تالشی که همه مردم هم انجام می دهند 
تا به مقصد و مقصود برســند که در یکی 

کم و در دیگری بیشتر است.

ایشــان در جایی دیگر به دسته بندی و تقسیم 
بندی انواع امانت و مصادیق آن پرداخته است و 
می نویسد: پس واژه امانت گاه به معنای صفتی 
از صفات نفسانی انسان و در مقابل صفت خیانت 
اســت -به فرد متصف به این صفت، امین گفته 
می شــود- و گاه به مالی اطالق می گردد که نزد 
فردی به امانت گذاشــته شده است به طور کلي 
در وهلــه اول، امانت را مي توان به دو شــاخه: 
معنوي و مادي تقســیم کرد هر کدام از این دو 
نیز داراي شــاخه هاي متعدد و آثار متناسب با 
خود دارنــد. امانت هاي معنوي مانند: اســالم، 
ایمان، قرآن، نماز، والیت، مقام و... . امانت هاي 
مادي مانند: ودیعه مالي، قرض الحســنه، بیت 
المال، ســپرده هاي گوناگون در نزد اشــخاص 
حقیقي و حقوقــي، بانک هــا و... ) طباطبایی، 

.)147/20 :1374
از خصلت های بسیار زیبا و پسندیده، امانتداری 
و بازگردانــدن بموقع و همراه با حفظ ســالمت 
امانت اســت. معموالً انسان در زندگی به انسان 
های امین نیازمند می شــود، تا مال، وسیله، راز 
یا مطلب مهمی را نزد آن ها به امانت بســپارد. 
امانتگذاری ناشــی از اعتماد بــه امانت گیرنده 
اســت. حفظ امانــت دیگران، مراعــات اعتماد 
آن ها و احترام به احساســات پاک انسانی است. 
امانتداری اگر در جامعه گســترش یابد، ســایه 
رحمــت »دیگر دوســتی را« بر ســر مردم می 
گســتراند و پیوند میان افراد اجتماع را محکم 

تر می کند. 

در اصطــالح انفاق بیرون کــردن مال از ملک و 
قــرار دادن آن در ملک دیگری اســت که یا از 
طریــق صدقه و  یا از بخشــش کردن مال های 
خویش در راه جهاد و دین و هر آنچه خدا بدان 
فرمان داده اســت می باشــد )طبرسی، 1372: 

.)515/2
یکي از بزرگترین اموري که اسالم در یکي از دو 
رکن حقوق الناس و حقوق اهلل مورد اهتمام قرار 
داده و بــه طرق و انحاي گوناگون، مردم را بدان 
وادار مي ســازد، انفاق است پاره اي از انفاقات از 
قبیل زکات، خمس، کفارات مالي و اقسام فدیه 
را واجــب نموده و پــاره اي از صدقات و اموري 
از قبیل وقف ســکني دادن مادام العمر کســي، 
وصیت ها، بخشش ها و غیر آن را مستحب نموده 
است.عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان درباره 
مقصود و هدف متشــرع از وضــع اصل انفاق را 

انفاق

 تواضع

شرح می دهد و ضمن اشاره به فواید این فضیلت 
در حوزه اجتماع، می نویسد:  »غرضش این بوده 
که بدین وســیله طبقات پائین را که نمي توانند 
بدون کمک مالي از ناحیه دیگران حوائج زندگي 
خود را برآورند مورد حمایت قرار داده تا ســطح 
زندگیشــان را باال ببرند تــا افق زندگي طبقات 
مختلف را به هم نزدیک ساخته و اختالف میان 
آن ها را از جهت ثروت و نعمات مادي کم کند و 
از سوي دیگر توانگران و طبقه مرفه جامعه را از 
تظاهــر به ثروت یعني از تجمل و آرایش مظاهر 
زندگي، از خانه و لباس و ماشــین و غیره نهي 
فرمــوده و از مخارجي کــه در نظر عموم مردم 
غیر معمولي است و طبقه متوسط جامعه تحمل 
دیــدن آنگونه خرج ها را نــدارد )تحت عنوان( 
نهي از اســراف و تبذیــر و امثال آن، جلوگیري 
نموده است و غرض از این ها ایجاد یک زندگي 
متوسطي است که فاصله طبقاتي در آن فاحش و 
بیش از اندازه نباشد تا در نتیجه، ناموس وحدت 
و همبستگي زنده گشته، خواسته هاي متضاد و 
کینه هاي دل و انگیزه هاي دشمني بمیرند، چون 
هدف قرآن این است که زندگي بشر را در شؤون 
مختلفش نظام ببخشــد و طوري تربیتش دهد 
که سعادت انســان را در دنیا و آخرت تضمین 
نماید و بشــر در سایه این نظام در معارفي حق 
و خالي از خرافه زندگــي کند، زندگي همه در 
جامعه اي باشــد که جو فضائل اخالق حاکم بر 
آن باشد و در نتیجه در عیشي پاک از آنچه خدا 
ارزانیش داشــته اســتفاده کند و داده هاي خدا 
برایش نعمت باشــد، نه عذاب و بال و در چنین 
جوي، نواقــص و مصائب مادي را برطرف کند« 

)طباطبایی، 1374: 535-536/2(.
ایشان در ادامه نیز می فرماید: »و چنین چیزي 
حاصل نمي شود مگر در محیطي پاک که زندگي 
نوع، در پاکي و خوشي و صفا شبیه به هم باشد 
و چنین محیطي هم درســت نمي شود مگر به 
اصالح حال نــوع، به اینکه حوائج زندگي تأمین 
گردد و این نیز بطور کامل حاصل نمي شود مگر 
به اصالح جهات مالي و تعدیل ثروت ها و به کار 
انداختن اندوخته هــا و راه حصول این مقصود، 
انفاق افراد مي باشــد، چون مؤمنین همه برادر 
یکدیگرنــد و زمین و اموال زمین هم از آن یکي 
اســت و او خداي عزوجل اســت« )طباطبایی، 

.)537/2 :1374
عالمه طباطبایی با ارائه تعریفی از انفاق و بحث 
درباره منزلت این فضیلت در جامعه انســانی به 
بررسی مسئله انفاق و جایگاه آن پرداخته است 
و می نویســد:  »انفاق در راه خدا عبارت است از 
دادن یکــي و گرفتن چنــد برابر آن، مي گوئیم: 
مثــل آنچه که در راه خــدا انفاق مي کني، مثل 
کاشتن دانه اي است که وقتي سبز مي شود هفت 
ســنبله و در هر سنبله صد دانه به وجود مي آید 
و ایــن مثل یــک مثل فرضي و خیالي اســت. 
جامعه انساني به منزله تن واحد و داراي اعضاي 
مختلف اســت و اعضاي آن هر چند اســامي و 

اشــکال مختلف دارند، امــا در مجموع، یک تن 
را تشــکیل مي دهند و در غرض و هدف زندگي 
متحدد هســتند، از حیث اثــر هم، همه مربوط 
به هم هســتند، وقتي یکي از اعضا، نعمتي را از 
دست مي دهد مثاًل فاقد صحت و سالمتي شده 
و در عمل خود کند مي گردد، همین عارضه هر 
چند که در نظر بدوي، متوجه یک عضو اســت، 
ولي در حقیقت تمام بدن در عملکرد خود کند 
و سست مي گردد و به خاطر نرسیدن به اغراض 
زندگي خســران و ضــرر مي بیند. پس یک فرد 
از جامعه که عضوي از یک مجموعه اســت، اگر 
دچار فقر و احتیاج شد و ما با انفاق خود وضع او 
را اصــالح کردیم، هم دل او را از رذائلي که فقر 
در او ایجــاد مي کند پــاک کرده ایم و هم چراغ 
محبت را در دلش ایجاد نموده ایم و هم زبانش را 
به گفتن خوبیها به راه انداخته ایم و هم او را در 
عملکردش نشــاط بخشیده ایم و این فوائد عاید 
همه جامعه مي شــود، چون همه افراد جامعه به 
هم مربوط هســتند، پس انفاق یک نفر، اصالح 
حال هزاران نفر از افراد جامعه است و مخصوصاً 
اگر این انفاق در رفع حوائج نوعي از قبیل تعلیم 

و تربیت و امثال آن باشد« 

پس جامعه انسانی به منزله تن 
مختلف  اعضای  دارای  و  واحد 
هرچند  آن  اعضای  و  اســت 
اسامی و اشکال مختلف دارند، 
را  تن  یک  مجمــوع،  در  اما 
و  غرض  در  و  می دهند  تشکیل 
از  هستند،  متحد  زندگی  هدف 
حیث اثر نیز همه مربوط به هم 
اعضاء،  از  یکی  وقتی  هستند، 
می دهد  دســت  از  را  نعمتی 
مثاًل فاقد صحت و سالمتی شده 
می گردد،  کند  خود  عمل  در  و 
همین عارضــه هر چند که در 
نظر بــدوی، متوجه یک عضو 
تمام  حقیقت  در  ولی  اســت، 
بدن در عملکــرد خود کند و 
خاطر  به  و  می گردد  سســت 
زندگی  اغراض  به  نرســیدن 
خســران و ضــرر می بیند.

تواضع از ریشــه وضع است؛ وضع در لغت یعني 
قرار دادن شيء در محل خود و تواضع به معناي 
قــرار دادن نفس در مرتبه پایین تر اســت ) ابن 
منظــور، 1414ق: 396/8(  مرحــوم نراقی در 
»معراج الســعادۀ « در تعریــف تواضع می گوید: 
تواضع عبارت است از شکسته نفسی که نگذارد 
آدمــی خود را باالتر از دیگری ببیند و الزمه آن 
کردار و گفتار چندی است که داللت  بر تعظیم  
دیگران و اکرام ایشــان می کند ) نراقی، 1389: 

 .)300
عالمــه طباطبایی، تواضع را یکــی از ملزومات 
زندگی اجتماعی بشــر و یکی از اصولی دانسته 
اســت که انســان ها باید در ارتبــاط با خدای 
خویش و با ســایر همنوعان بدان توجه داشته 
باشند. بدین ترتیب ایشــان ذیل آیه 63 سوره 

مبارکه فرقان می نویسد:

تعالی  به خدای  نســبت  »مؤمنین، هم   
تواضع و تذلل دارند و هم نسبت به مردم 
مصنوعی  آنان  تواضــع  چون  چنینند، 
نیســت، واقعًا در اعماق دل، افتادگی و 
تواضع دارنــد و چون چنینند ناگزیر، نه 
در  نه  و  استکبار می ورزند  به خدا  نسبت 
زندگی می خواهند که بر دیگران استعالء 
از  پائین تر  را  دیگران  حق،  بدون  و  کنند 
خود بدانند و هرگز برای به دست آوردن 
عــزت موهومی که در دشــمنان خدا 
اظهار  و  خضوع  آنان  برابر  در  می بینند 

ذلت نمی کنند«

  )طباطبایی، 1374: 331/15(. 
عالمــه همچنین در جایی دیگر در ذیل توضیح 
اخالق و حســن و قبح، تواضع را به عنوان یک 
فضیلت فردی و اجتماعی، این چنین معنا کرده 

است:

»یعنی قدم از مقام و موقعیت اجتماعی   
باالتر نگذاشــتن و بر مــردم بزرگی 
در  تواضع  است.پس  شده  معنا  نفروختن 
اصطالح علم اخــالق به فروتني و خوار 
است  آن  تواضع  گردد.  مي  اطالق  شدن 
که انسان، خود را از کسانی که در جاه و 

مقام از او پایین ترند، برتر نداند« 
)طباطبایی، 1374: 357/1(. 

گفته های ناگفته 
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استهزاء

یکی از رفتارهای ناشایست که گروهی برای بی 

اعتبار کردن دیگران از آن بهره می گیرند استهزا 

و سخریه است. اســتهزاء از جمله بیماری های 

بسیار زشت و قبیح زبان است که عواقبی چون 

آزردگی، دشــمنی و انتقام جویی را در جامعه 

بشری به بار می آورد و روح وحدت و یکپارچگی 

را از میان می برد.

عالمــه طباطبایی ذیل آیه 11 ســوره مبارکه 

حجرات در ارائه تعریفی از اســتهزاء می نویسد: 

»کلمه ســخریه که مبدأ اشــتقاق کلمه یسخر 

اســت، به معنای استهزاء می باشــد؛ و استهزاء 

321.بعضی وقت ها زحمت آدمی 
که به ثمر می نشــیند و می توانی از 
سود آن اســتفاده کنی بسیار گوارا 
خواهد بود ولی زجر حّتی وقتی بعد 
از چند ســال برایت یادآوری هم می 

شود مشّقت بار و ناگوار است.
322.زحمت آن اســت که انسان 
خود به دنبــال آن می رود تا دنیای 
ایده آل خود را بســازد و هیچ فراری 
از آن نــدارد ولی زجر چیزی اســت 
که انســان دائماً از آن فرار می کند 

و ترس گرفتاری از آن دارد.
323.بیشتر اوقات آدمی زحمت را 
برای پیشرفت خود به جان می خرد 
ولی ممکن اســت زجــر را به خاطر 
دیگــران و عمــل ناخوشــایند  آنها 

متحّمل شود.
امید و  بــا  324.زحمــت همواره 
شــادابی همراه اســت ولی زجر با نا 
امیدی و دل مردگی همراه می شود.

325.زحمت به مانند شــیر دادن 
مــادر به کودک اســت، نگه داری و 
مواظبــت از او به امید بزرگ شــدن 
و دســت گیری و یا تالش یک معلّم 
برای ســواد شاگردانش ، ولی زجر از 
دست دادن پدر در کودکی و تحّمل 

بار سخت زندگی در جوانی.

زندگی

326.همیشــه بایــد در زندگــی 
مواظب آدم هــای روباه صفت گرگ 
پیشه باشیم تا آســیبی به زندگی و 

حیثیت ما وارد نشود.
327.هیچ گاه غریبه ای را به حریم 
خصوصی خــود وارد نکن وااّل روزی 
می رســد که دیگر حریم خصوصی 

برایت باقی نمی ماند.
اســت  آن  مهرورزی  328.حریم 
که که مــرد نتواند حضور غیر را در 
حریم خصوصی خود تحّمل کند و 
باید به هر روشی که ممکن است به 
دیگران بفهماند که هرگز حق ورود 

ندارید.
329.مــردی کــه غیــرت ندارد 
هماننــد خانه ای اســت که دِر آن 
همیشه باز است و هر رهگذری می 
تواند بدون دق البــاب به آن خانه 

ورود کند.

عیب جویی و تجســس از دیگر رذائل اخالق در 

حوزه اجتماعی اســت که عالمــه طباطبایی در 

المیزان بدان اشاره کرده است. ایشان ذیل آیه 11 

سوره مبارکه حجرات، ضمن بررسی مفهوم عیب 

جویی، عیب جویی و تجسس در دیگران را یکی از 

رذائل اخالق اجتماعی دانسته که در اسالم نسبت 

بدان پرهیز شده است »َو ال تَلِْمُزوا أَنُْفَسُکْم- کلمه 

لمز که مصدر »تلمزوا« اســت )آلوسی، 1415ق: 

153/26(.  به معنای این اســت که شــخصی را 

به عیبش آگاه ســازی و اگر کلمه مزبور را مقید 

به قید »انفســکم- خود را« نموده، برای اشاره به 

این اســت که مســلمانان در یک مجتمع زندگی 

می کنند و در حقیقت همه از همند و فاش کردن 

عیب یک نفــر در حقیقت فاش کردن عیب خود 

است. پس باید از لمز دیگران به طور جدی احتراز 

جست )همان طور که از لمز خودت احتراز داری 

و هرگز عیب خودت را نمی گویی( و همانطور که 

حاضر نیســتی دیگران عیب تــو را بگویند. پس 

کلمه »أنفسکم« با همه کوتاهی اش حکمت نهی 

را بیان  می کند« )طباطبایی، 1374: 509/18(.

پاسخ های جامعه محور دارای جلوه های متعددی 

هســتند که دوره مراقبت،محرومیــت از حقوق 

اجتماعی، جزای نقــدی روزانه وخدمات عمومی 

رایگان از آن جمله اند. 2  در این خدمات عمومی 

رایگان شاخص ترین پاسخ های جامعه مدار است 

که بر اســاس آن نوجوانان بزه کار ،به کار کردن 

رایــگان برای یک دوره معین محکوم می شــوند 

بدین ســان، در پرتو این پاســخ نوجوان بزه کار 

ساعت های مشخص شــده ای را به طور رایگان 

به انجام کارهــای دارای منفعت عمومی مبادرت 

می ورزند. 

پس مســخره کردن، عیب جویي و لقب زشت به 

یکدیگر دادن، از جمله کارهایي است که خداوند 

آشــکارا و به شدت، اهل ایمان را از آن نهي کرده 

و به آن هشدار داده اســت. در آیه ابتداي بحث، 

خداوند هم مردان و هم زنان را از این کار برحذر 

داشــته و یک دلیل ساده و قانع کننده نیز آورده 

و فرموده است؛ شاید کسي که مسخره مي شود، 

بهتر از مســخره کننده باشــد. آدمــي هنگامي 

دیگران را مســخره مي کند که خــود را بهتر از 

دیگران مي بیند و دیگران و کار آن ها در چشــم 

او خــوار و بي مقــدار جلوه مي کنــد. از این رو، 

خداوند در این آیه، این نکته را یادآور مي شــود 

که شاید همین افراد که در نگاه شما بي ارزشند، 
از خود شما بهتر باشند و از نظر اعتقادي یا تسلیم 

باطني، از مســخره کننده بهتر باشند. گناه بزرگ 

عیبجویان، از یک ســوی به این صورت است که 

با علــم و آگاهی از عیب و گنــاه دیگران، آن را 

در میــان مردم فاش می کنند و به این وســیله 

هم باعث آبروریزی ایشان می شوند، و هم ترویج 

کننده فســاد و فحشاء  در میان مردم می گردند؛ 

اما از ســوی دیگر کار زشت عیب جویان، به این 

صورت اســت که از عیب و نقص و لغزش دیگران 

آگاهی ندارند، اما ســعی و تالش ایشان این است 

که در اطراف آن شــخص تجسس کنند تا برای 

آبروریزی، بدنامی و رسوایی او عیب و نقصی را به 

دســت آورند و آن را در میان مردم ترویج نمایند. 

حال آنکه آنچه از تعالیم اســالم به ما رسیده چیز 

دیگری اســت و این تعالیم مدام بر این امر تکیه 

دارند که نه تنها در کار دیگران تجســس نکنید 

و دنبال این نباشــید که عیــوب دیگران را فاش 

کنید، بلکه عیوب دیگران را بپوشانید و از بدنامی 

و رسوایی و هتک آبروی آن ها جلوگیری نمائید.

رذائل اخالق اجتماعی در تفسیر المیزان

اسراف گرایی یکی از رذائل اخالقی در حوزه 

اجتماعی اســت که دارای تاثیــر فراوانی بر 

اجتماع بشــری به ویژه در حــوزه اقتصادی 

دارد. روحیه اسراف گرایی به حدی در قرآن 

کریم نکوهیده است که آیات الهی مسرفین را 

برادران شیطان خوانده اند )سوره اسراء / آیه 

27(. عالمه طباطبایی ذیل آیه 141 ســوره 

مبارکه انعام تصریح دارد که مردم و صاحبان 

ثروت نســبت به جامعه خویش مســئولند و 

نمی توانند هرگونه اســرافی را در جامعه روا 

دارند و ایشــان با توجه به این آیه می نویسد: 

»و اینکه فرمود: ) و ال تسرفوا ( معنایش این 

است که در اســتفاده از این میوه ها و غالت 

از آن حــدی که برای معاش شــما صالح و 

مفید اســت تجاوز مکنید، درســت است که 

شما صاحب آن هستید و لیکن نمی توانید در 

خوردن آن و بذل و بخشش از آن زیاده روی 

کنیــد، و یا در غیر آن مصرفی که خدا معین 

نموده بــه کار بزنید مثاًل در راه معصیت خدا 

صرف نمایید. و همچنین فقیری که از شــما 

می گیرد نمی تواند در آن اســراف نموده مثاًل 

آن را تضییع کند. پــس آیه مطلق و خطاب 

آن شــامل جمیع مردم است چه مالک و چه 

فقیر« )طباطبایی، 1374: 501/7(.

عیب جویی و تجسس

اسراف گرایی

نقطه مقابل فضائل اخالق اجتماعی، رذائلی است که در حوزه اخالق اجتماعی موجب ضعف و نقصان در روابط اجتماعی میان انسان ها، کاهش امنیت اجتماعی و ...   می گردد.
 عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان به بسیاری از رذائل اخالق اجتماعی در ذیل آیات مرتبط با آن ها اشاره کرده است که مهم ترین آن ها در ادامه آمده است.

عبارت اســت از اینکه چیــزی بگویی که با آن، 

کســی را حقیر و خوار بشماری، حال چه اینکه 

چنین چیزی را به زبان بگویی و یا به این منظور 

اشاره ای کنی و یا عماًل تقلید طرف را در آوری، 

به طوری که بینندگان و شــنوندگان بالطبع از 

آن ســخن و یا اشاره و یا تقلید بخندند؛ و کلمه 

قوم به معنای جماعت اســت، که البته در اصل 

به معنای جماعتی از مردان است و شامل زنان 

نمی شــود، چون مردانند که به امور مهمه قیام 

می کنند نــه زنان؛ و مراد از قــوم در آیه مورد 

بحث همین معنا است چون این لفظ در مقابل 

نســاء قرار گرفته اســت« )طباطبایی، 1374: 

507/18(. خداونــد در قرآن کریم، اســتهزای 

پیامبران از سوی دشــمنان را از جمله اولین و 

اصلی ترین دستاویزهای دشــمنان برای مقابله 

با دین حق دانســته و می فرماید: َو َما یَْأتِیِهم 

مِّن نَّبیِ ٍّ إاِلَّ کاَنُواْ بِِه یَْستَهِزُءوَن ) سوره زخرف/ 

آیه 7(؛ »هیچ پیامبری سوی آنان نمی آمد مگر 

اینکه او را مسخره می کردند.«

عالمه طباطبایی ذیل آیه فوق می نویسد: »چه 

بسیار پیامبرانی در امت های گذشته فرستادیم، 

در حالی که هیچ پیامبری برایشــان نیامد مگر 

آنکه او را اســتهزاء کردند، و کار بدین جا منجر 

شــد که آنها را هالک کردیم، بــا اینکه خیلی 

نیرومندتر از شــما بودنــد. آری آنها را هالک 

کردیم، نــه اینکه از کار خود دســت برداریم. 

پس همانطور که عاقبت اســراف و استهزاء آنان 

هالکــت خود آنان بود، نه دســت برداری ما از 

ســنت خود، همچنین عاقبت اســرافگری شما 

هم هالکت شــما اســت« )طباطبایی، 1374: 

126/18(. بدین ترتیب عالمه طباطبایی، نابودی 

و هالکت جوامع استهزاء کننده هدایت و دعوت 

الهی را از جمله آثار استهزاء و تمسخر می داند و 

اعتقاد دارد که جوامعی که در برابر هدایت الهی 

دست به تمســخر می زنند، در نهایت سرنگون 

خواهند شــد. بنابراین استهزاء مایه ی دشمنی 

دنیا و عذاب و گرفتاری آخرت است. 

گفته های ناگفته 
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330.مردی که قــدرت و منش 
باالی فکری دارد می داند که برای 
حفاظــت خانــواده اش باید برای 
دیگران نقش یک ســیم خاردار را 
داشته باشد که در صورت هرگونه 
دســت درازی و یا چشــم طمع از 
ســوی یک غریبه آسیب جدی به 

طرف مقابل وارد کند. 
331.انســان ها بهتر اســت گدا 
باشــند تا گدا صفت؛ زیرا آنان که 
صفتشــان را گدایی کرده اند هیچ 
گاه چشمشــان ســیری نخواهــد 
داشــت و همیشه چشــم به مال 

مردم دارند.
332.گاهی بعضی از آدم های بی 
مقدار برای دیگری خط و نشان می 
کشند ولی خوشــان هم می دانند 
که در حــد و اندازه ای نیســتند 
که بخواهند دشــمنی کنند و یا به 
طرف مقابل آســیبی برسانند، زیرا 
نجاست خواری  اینان خفاش های 
هســتند که فقط به بوی بد عادت 

کرده اند و خو گرفته اند.
333.تکیه گاه یک زن در زندگی 
مردی اســت که به عنوان همسر 
انتخــاب کرده اســت، هرچه مرد 
پاک تر و با اخالص تر باشد زن به 
اتکای بیشتری خواهد  زندگی اش 
داشــت و هرگز خیانتــی در این 

زندگی صورت نمی گیرد.
334.زندگــی هماننــد خانه ای 
اســت که با چندین ستون پابرجا 
مانده و اگر این ستون ها متزلزل یا 
خراب شوند خانه نیز از هم پاشیده 
خواهد شد و بر سر صاحبش خراب 
می شود؛ پس آنکه طالب خانه ای 
آباد است همیشه باید از ستون ها 

مراقبت کند.
بیشتر  335.آنچه موجب محّبت 
زن به شــوهرش می شــود، طرز 
صحبت کردن او در جمع و طریقۀ 

بیان کلماتش است.
336.مردان همیشــه در انتخاب 
همســر به دنبال زنانی هستند که 
در مرحله اول با حیا و خانواده دار 
و بعد با شعور و خوش گفتار باشند.

337.زنی که به شــوهر خودش 
محّبت کنــد و او را از صمیم قلب 
دوست داشته باشد، شوهرش هرگز 
چشــم چران نخواهد شد و تا آخر 

عمر وفادار باقی می ماند.

عالمه طباطبایی ذیل آیه 18 ســوره مبارکه یوسف )َو جاُؤ 

َعلی  َقمیِصِه بَِدٍم َکِذٍب قاَل بَْل َسّولَْت لَُکْم أَنُْفُسُکْم أَْمراً 
َفَصْبٌر َجمیٌل َو اهلّلُ الُْمْسَتعاُن َعلی  ما تَِصُفون(، می نویسد: 
»معلوم مي شود که چراغ دروغ را فروغي نیست و هیچ گفتار 

و پیشــامدي دروغین نیست مگر آنکه در اجزاي آن تنافي و 

در اطرافش تناقض هایي به چشــم مي خورد که شاهد دروغ 

بودن آن اســت )و به فرضي هم که طراح آن، خیلي ماهرانه 

طرحش کرده باشــد( اوضاع  و احــوال خارجي که آن گفتار 

دروغین محفوف به آن است بر دروغ بودنش شهادت داده و 

از واقع و حقیقت زشــت آن هر چه هم که ظاهرش فریبنده 

باشــد پرده برمي دارد« )طباطبایی، 1374: 160/11(. دروغ 

گویی موجب بروز بسیاری از رذائل اخالق فردی و اجتماعی 

دیگر در بشــر نیز خواهد شد؛ »دروغگویی یکی از رفتارهای 

ناپسندی اســت که باعث انحراف نفس از صحت، سالمتی و 

راستی می گردد. انسان دروغگو برای همیشه در حال راست 

جلوه دادن گفته ها و کرده های خود اســت، که در پی این 

کار دست به گناه هایی چون نفاق، خیانت، ریا، خلف وعده و 

عهد شــکنی و ... می زند، که هم خود را در منجالب پلیدی 

غرق کرده و هم موجب فســاد اعضای دیگر را نیز فراهم می 

کند« ) انصاریان، 1373: 33/5(. پس دروغ، ســخن برخالف 

حقیقت اســت و دروغ گو کسی اســت که برخالف حقیقت، 

خبری می دهد. بزرگ ترین درد جامعه و شاید ریشه پیشینه 

مشــکالت امروزی، رواج دروغ گویی و ناراســتی در زندگی 

روزمره اســت. دروغ و دروغ گویی چنان کم  اهمیت و ناچیز 

شمرده  شده است که ما نه به خاطر منافع و سود خود، بلکه 

تنها به جهت سرگرم شدن نیز به آسانی دروغ می گوییم.

عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان ضمن اشاره به 
دالیل نهی از غیبت، به بیان آثار مخرب این رذیلت 
اخالقی بر جوامع بشری اشاره داشته و می نویسد: 
»شارع اسالم از این  جهت از غیبت نهی فرموده که: 
غیبت اجزای مجتمع بشری را یکی پس از دیگری 
فاسد می سازد، و از صالحیت داشتن آن آثار صالحی 

که از هر کسی توقعش می رود ساقط می کند،
 و آن آثار صالح عبارت است از اینکه هر فرد از افراد 
جامعه با فرد دیگر بیامیزد و در کمال اطمینان خاطر 
و ســالمتی از هر خطری با او یکی شود، و ترسی از 

ناحیه او به دل راه ندهد،
 و او را انسانی عادل و صحیح بداند، و در نتیجه با او 
مأنوس شــود. نه اینکه از دیدن او بیزار باشد و او را 

فردی پلید بشمارد.
 در این هنگام اســت که از تک تــک افراد جامعه 
آثاری صالح عاید جامعه می گــردد، و جامعه عینًا 
مانند یک تن واحد متشکل می شود؛ و اما اگر در اثر 
غیبت و بدگویی از او بدش بیاید و او را مردی معیوب 

بپندارد، به همین مقدار با او قطع رابطه می کند، 
و این قطع رابطه را هر چند  اندک باشــد، وقتی در 

بین همه افراد جامعه در نظر بگیریم، 
آن  وقت می فهمیم که چه خسارت بزرگی به ما وارد 
آمده، پس در حقیقت عمل غیبت و این بالی جامعه 
ســوز به  منزله خوره ای است که در بدن شخص راه 
یابد، و اعضــای او را یکی پس از دیگری بخورد، تا 
جایی که به  کلی رشــته حیاتش را قطع ســازد« 

)طباطبایی، 1374: 512/1۸(.

اســراف و تبذیر از جمله  مشــکالت و معضالت فردی و اجتماعی است که از دیر زمان خانواده ها 

و جامعه ها به آن مبتال بوده و هســتند بطوری که زیاده روی در مصرف و مصرف گرایی مشــکالت 

اقتصادی متعددی را برای جامعه اســالمی بوجود آورده اســت. زندگی مســرفانه و تبذیر آمیز با 

نابود کردن هویت اصیل انســانی و تهی ســاختن انسان از ارزش های معنوی روحیه تالش 
و ســازندگی را از میان برده فســاد را گسترش داده و زمینه انحطاط و انحراف را در جامعه 

فراهم می آورد. یکی از مصادیق اسراف زیاده روی در مصرف انواع خوراکی ها و آشامیدنی ها 
است. افراط در مصرف غذا خواه به صورت پرخوری نمایان شود یا به صورت استفاده ناقص 
از آن و دور ریختن بخشــی دیگر هر دو از نظر اسالم پذیرفته نیست و مشمول عنوان کلی 
اســراف یا تبذیر خواهد بود. اسراف در پوشــاک و همچنین اسراف در مسکن نیز از دیگر 

مصادیق عمده اسراف محسوب می گردند که در سال های اخیر بسیار نمودار گشته است.

مهمترین بخش های اخالق  از  اجتماعی  اخالق 
اسالمی است. اسالم دیني اجتماعي است و حتي 
احکام فــردي آن نیز در جهت اصالح روابط 
اجتماعي و تقویت اهداف قرآني استفاده مي شود 

تکبر یک حالت نفســانی و درونی است که در انسان بوسیله 

بزرگتر و بهتر دیدن و بلند مرتبه شــمردن خود نســبت به 

دیگــری بوجود می آید به طوری که شــخص بر این اعتقاد 

غلط تکیه می کند سپس خودش را مهم، عزیز و با منزلت و 

دیگران را پســت و ناچیز می داند و به این عزت و بزرگواری 

پوشالی خود شاد می شود ) دستغیب، 1363: 155/1(.

عالمه طباطبایی در تفســیر المیزان ضمن اشاره به ضرورت 

حفــظ تواضع و اجتناب از تکبر به هنگام حضور در اجتماع، 

می نویسد: » خوشحالی بیرون از حد اعتدال مرح است، زیرا 

خوشــحالی به حق آن اســت که از باب شــکر خدا در برابر 

نعمتی از نعمت های او صورت گیرد و چنین خوشحالی هرگز 

از حد اعتدال تجاوز نمی کند و اما اگر بحدی شدت یافت که 

عقل را ســبک نموده و آثار سبکی عقل در افعال و گفته ها و 

نشســت و برخاستنش و مخصوصاً در راه رفتنش نمودار شد 

چنین فرحی، فرح به باطل اســت و جملــه »ال تَْمِش ِفی 

اْلَْرِض َمَرحاً« نهی است از اینکه انسان به خاطر تکبر خود را 
بیش از آنچه هست بزرگ بداند، و اگر مسئله راه رفتن به مرح 

را مورد نهی قرار داد، برای این بود که اثر همه آن انحراف ها 

در راه رفتن نمودارتر می شود و جمله

  »إِنَّک لَْن تَْخِرَق اْلَْرَض َو لَْن تَْبُلَغ الِْجباَل ُطواًل« 

کنایه است که این ژست و قیافه ای که به منظور اظهار قدرت 

و نیرو و عظمــت به خود می گیــری« )طباطبایی، 1374: 

.)132/13

زیانهایی که تکبر برای انسان به بار می آورد و باعث می شود 

که انســان در دوره هولناک شــقاوت و گمراهی سقوط کند 

اینکه باعث از بین رفتن الفت و دوســتی می شــود و صفا و 

صمیمیت را به کینه و دشمنی تبدیل می کند و باعث نفرت 

عمومی از فرد می شود.

 همان طور که شــخص از افراد دیگر انتظــار دارد که به او 

محبت کنند و به او احترام بگذارند باید او هم به همان اندازه 

به دیگران محبت کند و بر ایشــان احترام قائل باشد و از هر 

چه مخالف با دوستی و ارتباط صمیمانه است و موجب قطع 

شدن محبت و عالقه بین انسان ها می شود خودداری کند بی 

اعتنایی به احساسات مردم باعث می شود که آنها هم عکس 

العمل نشان داده و درنتیجه به خود شخص توهین می شود.

عیب جویی و تجسس

دروغ گویی
غیبت

گفته های ناگفته 
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338.ستون های زندگی عبارت 
اند از :

  1.صداقت در عمل و گفتار 
  2. پاکی در چشم و قلب 

  3. نداشــتن شک به یکدیگر    
4.احترام متقابل به یکدیگر

 5.ایمان و توکل به خدا
   6.عــدم حضور غیر در حریم 

زندگی طرفین
7.فکر خوب نسبت به یکدیگر   
8.احتــرام به ســایر اعضای 

خانواده
9.درک کردن یکدیگر

 10.گذشت در مورد اشتباهات 
سهوی نه عمدی

11.برخــود قاطــع مــرد در 
مســائلی که به زندگی  مورد 

است  اش.مربوط 
12.داشــتن هوشیاری کامل 

در مورد مسائل پیرامونی 
13.انگیــزه دادن طرفین به 
14.داشتن محّبت زن و   هم 

به هم شوهر 
بیخیالی  نه  داشتن   15.صبر 

16.داشتن غّزت نفس مرد 
در زمان سختی ها

 17. حفــظ حیا و حجاب زن 
در تمام زندگی

18.نشــان دادن غیــرت و   
مردانه در تمام طول  تعصب 

زندگی
 19.داشــتن شــعور و منطق

اجتماعی.
339.زن و شــوهری که طالب 
یــک زندگــی آرام و طوالنی با 
یکدیگر هســتند تنها کافی است 
در موقــع دلخوری و مشــاجره 
دقایقی را سکوت و تحّمل کنند.

340.مردی کــه طالب زندگی 
شــیرین و آرامش همسرش می 
باشد باید در طول روز دقایقی را 
فقط صرف گوش دادن به صحبت 

های همسرش کند.
341.زنــی هم کــه طالب مهر 
باید  باشــد  شــوهرش خود می 
همیشــه به خاطر داشــته باشد 
که محّبــت را از او دریغ نکند و 
در طــی روز دقایقــی را فقط به 

آسایش همسرش بگذارد.

7.طباطبائی، سید محمدحسین؛ روابط اجتماعی در اسالم، قم، جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم، 1382 ش.

8. طبرسی، فضل بن الحسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، انتشارات 
ناصرخسرو، تهران، چاپ سوم، 1373 ش.

9.مصباح یزدی، محمد تقی. اخــالق در قرآن، تهران: امیر کبیر، چاپ 
اول، 1372

10.نراقی، احمد. معراج السعاده، قم: پیام مقدس، چاپ اول، 1389
مقاالت

11.اکوان، محمد. » جایگاه اخالق و رد نظریه نسبیت از دیدگاه عالمه 
طباطبایی با تکیه بر تفســیر المیزان«. پژوهــش نامه قرآن و حدیث، 

شماره هفتم: 135-162. 1389.

1.قرآن کریم.
2.آلوســی، سید محمود. روح المعانی فی تفســیر القرآن العظیم. 

بیروت: دار الکتب العلمیه. اول: 1415ق.
3.انصاریان، حسین. دیار عاشقان. بی جا: پیام آزادی. اول: 1373.

4.دستغیب، عبدالحســین، آیین زندگی. قم، انتشارات ناس. اول: 
.1363

5.طباطبایی، ســید محمد حســین، المیزان فی تفســیر القران، 
ترجمه ســید محمد باقر موســوی همدانی،قم: دفتر انتشــارات 

اسالمی، 1374، چاپ پنجم
6.طباطبایی، ســید محمد حسین، نهایه الحکمه، قم: موسسه نشر 

اسالمی، 1362،  چاپ اول

منابع 

تن در دهد، این غرض حاصل بشود، و افراد بشر دورهم جمع 
شــوند، با یکدیگر تعاون و معاهدت داشته باشند، وگرنه اگر 
این پرده پوشی خدای تعالی نبود، با در نظر گرفتن اینکه هیچ 
انسانی منزه از تمامی عیوب نیست، هرگز اجتماعی تشکیل 

نمی شد« ) همان: 513/18(.
ایشــان همچنین گنــاه و رذیلت غیبت کــردن را متالزم با 
بســیاری از رذائل اخالق اجتماعی همچــون عیب جویی و 
تجسس کردن دانســته و می فرماید: »همین تعلیلی که در 
جملــه »أَیِحبُّ أََحُدُکْم أَْن یــْأُکَل...« برای حرمت غیبت 
آمــده، تعلیل برای حرمت تجســس نیز هســت، چون فرق 
غیبت با تجســس تنها در این اســت که غیبت اظهار عیب 

مسلمانی است.
 برای دیگران-چه اینکه عیبش را خود ما دیده باشــیم و چه 
اینکه از کسی شنیده باشیم- و تجسس عبارت است از اینکه 
به وسیله ای علم و آگاهی به عیب او پیدا کنیم. ولی در اینکه 
هر دو عیب جویی اســت مشــترک اند، در هر دو می خواهیم 

عیبی پوشیده برمال شود. 
در تجسس برای خود ما برمال شود، و در غیبت برای دیگران؛ 
و به همین جهت بعید نیست که جمله »أَیِحبُّ أََحُدُکْم أَْن 

یْأُکَل لَْحَم أَِخیِه َمیتًا ...« تعلیل باشد
 بــرای هر دو جمله، یعنی هم جمله »َو ال تََجّسُسوا« و هم 
جملــه »َو ال یْغَتْب بَْعُضُکْم بَْعضًا«این را هم باید دانســت 
که در این کالم اشــعار و یا داللتی هســت بر اینکه حرمت 
غیبت تنها درباره مسلمان است، به قرینه اینکه در تعلیل آن 
عبارت-لَْحَم أَِخیِه- را آورده، و ما می دانیم که اخوت تنها در 

بین مؤمنین است« ) طباطبایی، 1374: 515/18(.

ایشــان در ادامه نیز درباره لزوم اجتناب از غیبت جهت 
حفظ شــئونات جامعه بشری می فرمایند: »و انسان که از 
روز ازل به  حکم ضرورت، اجتماع تشــکیل داد، برای این 
تشــکیل داد که یک زندگی اجتماعی داشته باشد، و در 
اجتماع دارای منزلتی شایســته و صالح باشد، منزلتی که 
به خاطر آن دیگران با او بیامیزند، و او با دیگران بیامیزد، 
او از خیــر دیگران بهره مند، و دیگران از خیر او برخوردار 
شــوند؛ و غیبت عامل مؤثری است برای اینکه او را از این 

منزلت ساقط کند و این هویت را از او بگیرد.
 در آغاز یک فرد را از عدد مجتمع صالح کم کند، و سپس 
فرد دوم و ســوم را، تا آنجا که در اثر شیوع غیبت تمامی 
افراد جامعه از صالحیت زندگی اجتماعی ساقط شوند، و 
صالح جامعه به فســاد مبدل گردد، و آن وقت دیگر افراد 
جامعه با هم انس نگیرند، و از یکدیگر ایمن نباشند، و به 
یکدیگر اعتماد نکنند، آن  وقت اســت که دواء که همان 
تشکیل جامعه از روز نخست بود، به صورت دردی بی دواء 

درمی آید. 
پس غیبت در حقیقت ابطال هویت و شخصیت اجتماعی 
افرادی است که خودشان از جریان اطالعی ندارند و خبر 
ندارند که دنبال سرشــان چه چیزهایی می گویند، و اگر 
خبر داشته باشــند و از خطری که این کار برایشان دارد 
اطالع داشته باشند از آن احتراز می جویند و نمی گذارند 
پرده ای را که خدا بر روی عیوبشــان انداخته به دســت 
دیگران پاره شود، چون خدای سبحان این پرده پوشی ها 
را بدین منظور کرده که حکم فطری بشر اجرا گردد، یعنی 
اینکه فطرت بشر او را وا می داشت تا به زندگی اجتماعی 

می نماید و از میان این سه عامل » ستایش و نکوهش مردم«، 
» فواید اخروی فضائل« و » رفع زمینه های رذائل اخالقی«، 
عامل سوم یعنی رفع زمینه های رذائل اخالقی را که مبتنی 
بــر آموزه های قرآن اســت را بر می گزیند. ایشــان در ذیل 
آیــات قرآن کریم که به آموزه های اخالق اجتماعی ) فضائل 
و رذائل( می پردازند، بحث هــای مفصلی را درباره هر کدام 
از رذائــل و فضائل اخالقی را ارائــه داده اند. در این پژوهش 
سعی شــد تا با روش تحلیلی توصیفی به بررسی مهم ترین 
فضائل و رذائل اخالق اجتماعی در تفســیر شــریف المیزان 
پرداخته شــود. ایشــان در بیان فضائل و رذیلت های حوزه 
اخالق اجتماعی، عالوه بر تفســیر آیــات مرتبط با آن ها، به 
بررســی و تبیین معنای آن ها نیــز پرداخته و همچنین به 

عوامل و موانع برخی از آن ها نیز اشاره نموده اند.

اخالق اجتماعی از مهمترین بخش های اخالق اســالمی 
است. اسالم دیني اجتماعي است و حتي احکام فردي آن 
نیز در جهت اصالح روابط اجتماعي و تقویت اهداف قرآني 
استفاده مي شــود اخالق یکی از دغدغه های همیشگی 
جوامع بوده است. ضرورت پایبندی مردم به اصول اخالق 
اجتماعی برای داشــتن جامعه ای سالم، سبب شده است 
تا در قرآن که کتاب هدایت اســت، آیات بسیاری به این 
موضوع اشــاره شــود، زیرا خدایی که انسان را آفریده، از 
ابعاد شــخصیتی او بهتر آگاه اســت و بهتر راه سعادت و 
کمال او را می شناسد و دستورات و قوانین خداوند برای 
سعادت فرد و جامعه، در قرآن کریم و سیره ی معصومین 
علیهم السالم تجلی  یافته است.عالمه طباطبایی سه شیوه 
اساســی را برای کسب فضائل و مصونیت از رذائل معرفی 

نتیجه گیری

M. Sarafi

Social ethics from the 
perspective of interpret-

ing al-Mizan

Abstract

The Holy Quran is a guidebook. The 

Book of God, the Holy Qur’an is the 

best source for exploring and extract-

ing the principles of moral virtues, 

including the principles of social eth-

ics and its solutions. The social ethics 

section is one of the most important 

parts of Islamic ethics. Human beings 

necessarily need to live in society and 

depend on the help of others and help-

ing others. Familiarity with the issues 

of this life is very necessary. Consider-

ing the verses and narrations and the 

short reflection in the surrounding life, 
we see that many of the attributes of 

evil and the sins of this community 

and the relationship arise and many of 

the attributes of goodness and rewards 

and virtues of this section. Professor 

Tabatabai is one of the best contem-

porary scholars in the Islamic arts and 

mathematics department. The manner 

in which the interpretation of al-Mizan 

is different from other interpretations 

is because Professor Tabatabai has in-

terpreted various aspects of morality, 

syntax, lexical, philosophical, and so-

cial. Among the interpretations of the 

Qur’an, the interpretation of al-Mizan, 

considering that for each of the vices 

and virtues of social ethics, accord-

ing to other Qur’anic verses and with 

its rational and proper rationalization, 

has provided the correct narrative and 

rational explanation as one of the best 

interpretations of The subject of social 

ethics.

This research is in the first chapter of 
the general research (expressing the is-

sue of necessity and goals ...) and in 

the second chapter the research litera-

ture (definition of morality, commu-

nity from the perspective of other ethi-

cal thinkers), and in the third chapter 

of virtues and vices (lies, absenteeism, 

oppression, Justice, affection, slander 

...) and in the fourth chapter, the con-

clusion is drawn.

Keywords: Ethics, Society, Interpreta-

tion of Al-Mizan, Professor Tabatabai
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342.زن و شوهر باید توقعشان 
از یکدیگر معقــول و قابل انجام 
باشد زیرا اگر توقع زنی از شوهرش 
فراتر از قدرت او باشد، عّزت نفس 
شــوهر را لگدمال خواهد نمود و 
اگر توقع شــوهر بیــش از حد از 
زن باالتر باشد باعث افسردگی و 

دلزدگی او از زندگی می شود.
در  اوقات می شود  343.گاهی 
زندگی با یک گذشــت و صبر از 
یک مشــکل و دلخوری طوالنی 
مــدت جلوگیری کــرد و گاهی 
اوقات هم می شود با یک لجاجت 
بچه گانه زندگــی آرام را به یک 

جهنم تبدیل کرد.
344.زندگــی بــرای هر کس 
تعریفی دارد؛ برای برخی همانند 
یک کشتی  بی ناخدا می ماند که 
در یک دریای خروشان و طوفانی 
رها شده و هر لحظه ممکن است 
غرق شــود و در زیر آب فرو رود، 
و برای برخی همانند یک کشتی 
می ماند که با حضور یک ناخدای 
ماهــر مــی تواند از هــر دریای 

طوفانی و مواج به ساحل برسد.

سکوت منطقی

345.گاهی باید آدمی ســکوت 
کند یا عقب بکشــد و به اندیشه 
ای فرو رود تا به نفع کسانی باشد 
که دغدغه آنهــا را در دل داریم 
و می خواهیم آنها متضرر نشوند، 
پس باید صبر پیشــه آدمی شود 
تا پیران فرســوده، جوانان پیر و 
مردان با ایمان اندوهگین نباشند. 
ارزیابــی باید بایــد در هر زمان 
مناسب با شرایط باشد و بردباری 
با  بایــد هماهنگ  باید هماهنگ 
خرد باشد، گرچه این صبر آدمی 
مجالــی چند به ناکســان از فهم 
و شــعور می دهد، ولی مطمئناً 
آن چیزی را که انســان می داند 
درست است و به نفع بیشتر مردم 

باید همان را انجام داد.

Biological method for wastewater treatment
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Abstract

1. Introduction

2. Advantages of phytoremediation

Phytoremediation is a cost-

effective plant-based ap-

proach of remediation that 

takes advantage of the abil-

ity of plants to concentrate 

elements and compounds 

from the environment and 

to metabolize various mol-

ecules in their tissues. It re-

fers to the natural ability 

of certain plants called hy-

peraccumulators to bioac-

cumulate, degrade, or ren-

der harmless contaminants 

in soils, water, or air. Toxic 

heavy metals and organic 

pollutants are the major tar-

gets for phytoremediation. 

Knowledge of the physiolog-

ical and molecular mecha-

nisms of phytoremediation 

began to emerge in recent 

years together with biologi-

cal and engineering strate-

gies designed to optimize 

and improve phytoreme-

diation. In addition, several 

field trials confirmed the 
feasibility of using plants for 

environmental cleanup

Key words: Phytoremedia-

tion, hyperaccumulators, bi-

oaccumulate, environmental 

cleanup

Environmental remediation 

deals with the removal of pol-

lution or contaminants from 

environmental media such as 

soil, groundwater, sediment, or 

surface water.

 This would mean that once re-

quested by the government or a 

land remediation authority, im-

mediate action should be taken 

as this can impact negatively 

on human health and the envi-

ronment.

Remedial action is generally 

subject to an array of regula-

tory requirements, and also can 

be based on assessments of hu-

man health and ecological risks 

where no legislated standards 

exist or where standards are ad-

visory.

To help with environmental re

mediation, one can get environ-

mental remediation services. 

These services help eliminate 

radiation sources in order to 

help protect the environment.

Phytoremediation may be ap-

plied wherever the soil or static 

water environment has become 

polluted or is suffering ongoing 

chronic pollution. Examples 

where phytoremediation has 

been used successfully include 

the restoration of abandoned 

metal mine workings, and sites 

where polychlorinated biphe-

nyls have been dumped during 

manufacture and mitigation of 

ongoing coal mine discharges 

reducing the impact of contam-

inants in soils, water, or air. 

Contaminants such as metals, 

pesticides, solvents, explo-

sives, and crude oil and its de-

rivatives, have been mitigated 

in phytoremediation projects 

worldwide. Many plants such 

as mustard plants, alpine pen-

nycress, hemp, and pigweed 

have proven to be successful 

at hyperaccumulating contami-

nants at toxic waste sites.

Over the past 20 years, this 

technology has become in-

creasingly popular and has 

been employed at sites with 

soils contaminated with lead, 

uranium, and arsenic. While it 

has the advantage that environ-

mental concerns may be treated 

in situ, one major disadvantage 

of phytoremediation is that it 

requires a long-term commit-

ment, as the process is depend-

ent on a plant’s ability to grow 

and thrive in an environment 

that is not ideal for normal 

plant growth

Phytoremediation has 

some advantages like:

The cost of the phytoremedia-

tion is lower than that of tra-

ditional processes both in situ 

and ex situ.

The plants can be easily moni-

tored.

The possibility of the recovery 

and re-use of valuable metals 

(by companies specializing in 

“phyto mining”)

It is potentially the least harm-

ful method because it uses nat-

urally occurring organisms and 

preserves the environment in a 

more natural state.

It preserves the topsoil, main-

taining the fertility of the soil.

Increase soil health, yield, and 

plant phytochemicals. 

The use of plants also reduces 

erosion and metal leaching in 

the soil.
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5. Conclusion and result3. Limitations of phytoremediation

But phytoremediation has some limitations like:

Phytoremediation is limited to the surface area and depth occu-

pied by the roots.

Slow growth and low biomass require a long-term commitment.

With plant-based systems of remediation, it is not possible to 

completely prevent the leaching of contaminants into the ground-

water (without the complete removal of the contaminated ground, 

which in itself does not resolve the problem of contamination)

The survival of the plants is affected by the toxicity of the con-

taminated land and the general condition of the soil.

Bio-accumulation of contaminants, especially metals, into the 

plants which then pass into the food chain, from primary level 

consumers upwards or requires the safe disposal of the affected 

plant material.

When taking up heavy metals, sometimes the metal is bound to 

the soil organic matter, which makes it unavailable for the plant 

to extract

In some research and patent, researchers found that phytoreme-

diation is a good system for environment. 

M. D. Smith  I. Moelyowati(2001) in Duckweed based wastewa-

ter treatment (DWWT): design guidelines for hot climates found 

that wastewater treatment using duckweed therefore becomes 

more significant as an option capable of achieving effluent stand-

ards and generating revenue from selling the duckweed.

And J.M.Dalu, J.Ndamba(1988) in Duckweed based wastewa-

ter stabilization ponds for wastewater treatment found that Sig-

nificant reductions to within permissible limits were obtained for 
most of the above-mentioned parameters except for phosphates, 

chemical and biological oxygen demand and turbidity. However, 

in these cases, more than 60% reductions were observed when 

the influent and effluent levels were compared. It is our belief that 
duckweed based waste stabilization ponds can now be used suc-

cessfully for the treatment of domestic wastewater in small urban 

areas of Zimbabwe.

Sabine Körner *a, Jan E. Vermaatb and Siemen Veenstrac(2003) 

in The Capacity of Duckweed to Treat Wastewater research found 

that Duckweed species are promising macrophytes for use in sus-

tainable wastewater treatment due to their rapid growth, ease of 

harvest, and feed potential as a protein source.

K.C.Bal Krishna(2003) in An integrated kinetic model for or-

ganic and nutrient removal by duckweed-based wastewater treat-

ment (DUBWAT) system research found that This study was con-

ducted to investigate the efficiency of duckweed (Lemna gibba) 
in treating a domestic wastewater and it had validated satisfacto-

rily with data obtained from the literatures.

In our study with Duckweed in 2017 in Khuzestan province of 

Iran, we found that this plant can clean-up wastewater with its 

biological abilities.

4. Case studies

With regard to environmental crises and the global water 

crisis, reducing environmental pollution and reducing water 

pollution are undeniable. 

The special attention of the men’s government in all countries 

should be taken into account for the large-scale and funda-

mental policies in view of the principle of the minimality of 

secondary environmental impacts. Men’s government policy 

in utilizing the biological methods of wastewater treatment, 

with high proven efficiency and effectiveness, low costs as 

well as the minimality of environmental impacts, play a very 

important role in protecting the environment and natural 

resources and reducing water consumption.
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رسانه و جنگ نرم

اوقات یک ســکوت  346.گاهی 
عاقالنه و منطقی مــی تواند فتنه 
های خّناسان را خنثی و اختالفات 
گسترده ای را فرو بنشاند، تا زمانی 
که رسوایی زمانی همۀ آنها را بدون 
انجام کاری فرا گیرد و این اســت 
منطق اصلی روزگار و قضا و قدری 

که همه به آن اعتقاد دارند.
است  آن  ســکوت  347.بهترین 
که در آغاز جلســه و در پایان آن 

صورت بگیرد.
در  انســان  اوقات  348.گاهــی 
شــرایطی قرار می گیــرد که اگر 
ســخن بگوید می گویند حرص بر 
آن کار دارد و اگر خاموش باشــد 
می گویند تــرس او را فرا گرفته، 
کسی که حق را می شناسد ترس 
با او غریبه ای بیش نیســت، پس 
آنکه سکوت می کند می داند علوم 
و فنون انسان شناسی  را در نهان 

و آشکار.
349.ســکوت جایــی معنا دارد 
که یا بر حقانیت رســیده باشی و 
یا از ســر شجاعت و قدرت باشد ولی 
سکوت از ســر ترس مساوی است با 

مرگ.
در  انســان  اوقــات  350.گاهــی 
شرایطی قرار می گیرد که اگر سخن 
بگویــد می گویند حــرص بر آن کار 
دارد و اگر خاموش باشــد می گویند 
ترس او را فرا گرفته، کسی که حق را 
می شناسد ترس با او غریبه ای بیش 
نیست، پس آنکه سکوت می کند می 
داند علوم و فنون انسان شناسی  را در 

نهان و آشکار.
351.انسان های با سیرت پاک می 
دانند که هیچ گاه نباید در برابر شکم 
ناکسان و گرسنگی مظلومان  پرستی 
ســکوت کنند و همواره بر این اصول 
پایبند باشند که اگر حقی از مظلومی 
ضایع شد و آنها خود نمی توانند حق 
خواهی کنند این وظیفه کسانی است 
که حضور دارند و شــاهد ضایع شدن 

حق آنها هستند.
352.آنــان که باید حــق خواهی 
کننــد و از ســر مصلحــت و منفعت 
زندگی خــود عقب می کشــند باید 
منتظر حیله گران ظالمی باشــند که 
نه منفعتی برای آنها می گذارند و نه 
امیدی که بتواننــد به راحتی زندگی 

کنند.
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جوانان مثل خاک حاصل خیز می مانند که به یک کشاورز خوب و کارامد نیاز   •
دارند تا بذر را بکارد و از ظرفیت این زمین ها اســتفاده کند. ولی متاسفانه در حال 
حاضر جوان ها همانند زمین های بایر خشکیده شده اند و هیچ رمقی برای جوانه زدن 

ندارند. یا ایها المسئولین دریابید این زمین ها را.
تاریخ هیچ وقت نمی گوید خداحافظ، می گوید به امید دیدار.  •

برای کسی که می فهمد هیچ توضیحی الزم نیست و برای کسی که نمیفهمد   •
هر توضیحی اضافه است، آنان که می فهمند عذاب می کشند و آنان که نمی فهمند 
عذاب می دهند، مهم نیست که چه مدرکی دارید مهم این است که چه درکی دارید.
به دختران خود محبت کنید و دائمًا به آنها بگویید دوســتت دارم، برایش   •
بهترین ها را فراهم کنید، برایش هرچــه الزم دارد بخرید، نگذارید هرگز غریبه ای 
به حریمش نزدیک شود و با یک اشاره او دلش بلرزد، هرگز او را در تنهایی خود رها 

نکنید و محیطی آرام برایش فراهم کنید.
گاهی اوقات تنهایی بزرگترت می کند، آنقدر بزرگ که شاید دیگر هیچ وقت   •

در زندگی  هیچ کس جا نشوی.

فقیرترین رئیس جمهور جهان خوزه موخیکا رئیس جمهور ســابق کشــور   •
اوروگوئه در سال 2۰1۰ به ریاست جمهوری رســید و هرگز پایش را در کاخ ریاست 
جمهوری نگذاشت با اینکه همســرش هم عضو مجلس سنای کشور بود. او تنها دو 
محافظ داشــت و 9۰% حقوقش که 12 هزار دالر بود را به خیریه می بخشید و درآمد 
775 دالری دریافت می کرد، موخیکا خود در ثروت نبود ولی ثروت کشــورش را از 
3۰ سال پیش از خود بیشتر کرد. میزان فقر را از 4۰% به 13% کاهش داد. او جزء 1۰۰ 

چهره جهان است.
ماهتیر محمد رهبر مالزی در زمان خود حقوق معلمان را 1۰ برابر کرد وقتی   •
به او اعتراض کردند گفت: معلمان سرمایه همیشگی هستند و چند سال بعد خواهید 
فهمید حمایت معلم یعنی چه.  بعد از 3۰ ســال در حال حاضر مالزی جزء 1۰ اقتصاد 

برتر جهان گردیده است.
از نخست وزیر ژاپن راز پیشرفت کشورش را سوال کردند، او پاسخ داد ما به   •
معلمان حقوق وزیر، مصونیت دیپلمات و احترام امپراطور را می دهیم، این است علت 

پیشرفت.
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