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 تأثیر تحصیل زن در تشکیل و استحکام خانواده
 
 
 

 چکیده
در اين مقاله سعي شده با استدالل ديني و علمي پيش انگاره 
نقش مثبت تحصيالت در امر تشكيل و تحكيم خانواده به 
اثبات برسد. نقش زنان تحصيل كرده در چند مرحله بحث 

مندي، مرحلة خواستگاري، مرحلة گذر از خواستگاري تا  شود: آغاز آشنايي، عالقه مي
ازدواج تأثير آن بر خانواده و فرزندان. در ادامه به نقش زنان پس از تأسيس خانواده بررسي 
شده كه در ابتدا به نقش فردي در تدوين برنامه خانواده، شيوه مواجهه با مسائل جديد و 

 سپس نقش آنها براي ديگران مورد بحث واقع شده است. 
 زنان، تحصيل، خانواده، استحكام كلیدواژه: 

 مقدمه 
هاي فكري و بسط اطالعات و پويايي  الزمه تحصيالت نوعي ممارست ذهني در فعّاليت

انديشه است و معموالً قواي همچون تعميم ذهني و استنباط و تحصيل و تركيب و تفكر 
منطقي در اثر تحصالت بالنده و بارور است، فايده ديگر تحصيالت اين است كه در ساحت 

دهد، و بر باورهاي غلط خط بطالن كشيده  شناخت راه روشني فرا راه انديشه قرار مي
نمايد، و اعتقادات افراطي و تفريطي را تعديل  تر مي باورهاي صحيح را مصفّاتر و فزاينده

كند. در هرحال تحصيالت مثبت صرف نظر از اينكه نوع معلومات چيست و يا مربوط به  مي
بخشد.   هاي ذهني حتّي شخصيت، بسط و توسعه مي اي است، به ذهن و فعّاليت چه رشته

 باشد.  بانوان آموزش ديده در مراكز آموزش جديد يا سنّتي مي»زنان تحصيل كرده«مراد از 
اي صورت گرفته، با توجه به سير مطالعاتي و تحقيقاتي مقاالت و  اين مقاله به روش كتابخانه

اند. عناوين اصلي در تحقيقي كه در پيش رو  هاي كشوري در اين مورد اشاره كرده نامه پايان
است اهميت تحصيل زن براي خودش و ديگران،  ديدگاه اسالم نسبت به تحصيل، 

هاي آموزشي براي زنان )حق تحصيل در قانون اساسي افغانستان و حق تحصيل  محدوديت
در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و حق تحصيل براساس قوانين جمهوري(، نقش زنان 

 تحصيل كرده قبل از ازدواج تا زمان تأسيس خانواده كه شامل: 

 رئوفه شریفی
 دانش آموخته جامعة المصطفی العالمیه

 افغانستان
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 الف: آغاز آشنايي؛ 
 مندي؛  ب: مرحلة عالقه
 ج: خواستگاري؛ 

 د: گذار از خواستگاري تا ازدواج؛ 
 و در ادامه تأثير تحصيل در امر ازدواج است كه از دو لحاظ مورد بحث است: 

 . تأثيرات مثبت تحصيل در اين امر. 1
 . تأثيرات منفي تحصيل در اين امر. 2

در بخش آخر نيز به اين امور پرداخته شده است: عوامل استحكام خانواده كه عبارتند از 
مشورت ، شخصيت و روان، اخالق و آداب و رابطه تحصيل با هريك از آن موارد و رابطه 

 كارها و نتيجه بحث.  تحصيل زنان و تربيت فرزندان و در انتهاي بحث، هم اشاره شده به راه
 اهمیت تحصیل

كند و به سود زندگي  انسان، دانش و آگاهي را تنها از آن جهت كه او را بر طبيعت مسلط مي
جويي و تحقيق وجود دارد. نفس دانايي و  خواهد، در انسان غريزه حقيقت مادي اوست، نمي

اي است براي بهتر  بخش است. علم، گذشته از اينكه وسيله آگاهي براي انسان مطلوب و لذّت
زيستن و براي خوب از عهده مسئوليت برآمدن، في حدّ نفسه نيز مطلوب بشر است. انسان 

ها وجود دارد و دانستن و ندانستن آن تأثيري در زندگي  اگر بداند رازي در وراي كهكشان
كند  دهد كه آن راز را بداند. انسان طبعاً از جهل و ناداني فرار مي او ندارد، بازهم ترجيح مي

شتابد. بنابراين، علم و آگاهي يكي از ابعاد معنوي وجود انسان  و به سوي علم و آگاهي مي
فرمايد:  ( امام صادق عليه السالم مي573-573، ص 2است. )مطهري، مجموعه آثار، ج

؛ »العاقل علی غیر بصیرة كالسائر علی غیر الطريق و اليزيده سرعة السیر من الطريق«
عمل كننده بدون آگاهي و بصيرت «(  31، باب1، ح 503، ص1مجلسي، بحاراألنوار، ج)

شناسد، هرچه سرعتش بيشتر باشد، از مقصد دورتر  اي است كه راه را نمي همچون رونده
 »شود. مي

اگر تأسيس و تحكيم خانواده را يك عمل و فعل تعبير كنيم، الزم است پيماننده اين راه 
رسد بلكه از  بينش و دانش مسير طريق را داشته باشد وگرنه اين عمل نه تنها به انجام نمي

افتد. براي همه روشن است تا انسان نداند،  مقصود و غايت تأسيس خانواده نيز دور مي
 باشد.  تواند عمل به آن داشته باشد؛ زيرا كه عمل انسان طبق علم او مي نمي
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يا كمیل، ما من حركة إال و أنت محتاج فیها إلی «فرمايد:  حضرت علي عليه السالم مي
( 23، ص7فاضلي، مباني اخالق و تربيت اسالمي؛ محدث نوري، مستدرك الوسائل، ج؛ )»معرفة

پس حركت كه مايع  »اي كميل، هيچ حركتي نيست مگر اينكه تو محتاج به دانايي هستي.«
 اصلي زندگي است، منوط بر دانايي شده است. 

 اهمیت تحصیل زن 
هاي آن  زنان تحصيل كرده پس از اينكه وارد كانون خانواده شده، در جهت تحكيم پايه

 هاي مهمي را ايفا كنند.  توانند نقش مي
 ـ اهميت تحصيل زن نسبت به خودش 1

 تواند نسبت به خودش داشته باشد، عبارت است از:  هايي كه يك زن تحصيل كرده مي نقش
 الف: تدوين برنامه خانواده 

خانواده نيز مانند هر نهادي ديگر زماني كه داراي اهداف روشن نباشد، دچار سردرگمي 
توانند در كنارهم يك  خواهد شد اما اگر زن و مرد تحصيل كرده باشند به خوبي مي

ريزي دقيق با تعيين اهداف كوتاه مدّت و بلند مدّت را داشته باشند و براي انجام و  برنامه
هاي رسيدن به آن و مشكالتي كه وجود  رسيدن به اهداف كوتاه مدّت و بلند مدّت، راه

بيني كنند. افراد تحصيل كرده چون داراي ذهن علمي و پرورش يافته،  خواهد داشت را پيش
هاي  دانند و هم راه ريزي را مي در محيط فرهنگي سالمي هستند هم اهميت و ضرورت برنامه

اند. زوج تحصيل كرده تمامي  يابي به آن اهداف را با ياري از همان علم آموخته دست
گيرند؛ چراكه  ريزي است را در نظر مي مسائلي كه در زندگي زناشويي نيازمند به برنامه

هاي اساسي به نظام خانواده وارد  بسا آسيب ممكن است با ورود بدون تأمّل و سنجيده چه
نقش زنان منصورنژاد، كنند مانند شغل زن و يا شغل زن بيش از حد در بيرون از خانه. )

 ( تحصيل كرده در تشكيل و تحكيم خانواده
 ب: شيوه مواجهه با مسائل جديد 

ريزي جدّي شكل  شود يا بدون برنامه ريزي، زندگي آغاز مي خانواده يا با يك برنامه
بيني  شود كه از سابق آنها را پيش گيرد، در دو شكل قطعاً در ادامه با مسائلي مواجه مي مي
دهند. براي  آورد كه اركان خانواده را در مقابل هم قرار مي كرد. از مشكالتي سر در مي نمي

دار شدن مشكل دارند يا  شود كه در بچه مثال پس از تشكيل خانواده زن يا مرد متوجه مي
بين  گيرد و آن دو يكديگر را زير ذره در ادامه زندگي اعتماد الزم بين زن و مرد شكل نمي
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شود. دختر يا پسر پس  ساز مي برند، يا مداخالت جدّي پدر و مادر، دختر يا پسر مسأله مي
كند و در اين موارد، تدبير يك خانواده  از مدّتي برخي ابعاد پنهان طرف مقابل را كشف مي

اي هيچ مشكل جديدي هم نداشته باشد، به  اصالً كار آساني نيست، گرچه حتّي اگر خانواده
دليل تكراري شدن فضا و برخوردها، نياز به پويايي، خالقيت و نوآوري دارند، و براي پيش 

 هاي تازه، نياز است.  رفتن به طرح و برنامه جديد و تكان
اما در همه اين موارد فرد تحصيل كرده و زن متّكي به دانش، دستان پُرتر نسبت به افراد 

سواد دارد. البته هرقدر كم و كيف تحصيل باالتر باشد در تدبير مشكالت توفيق  سواد يا كم بي
اي در اين زمينه  كارها و مجاري هدايتي و مشاوره باالتري خواهد داشت، و چون خود به راه

نقش زنان تحصيل كرده در تشكيل و تحكيم منصورنژاد، گيرد. ) آشناست، از آنها بهره الزم را مي
 ( خانواده

 ـ  اهميت تحصيل زن نسبت به ديگران 2
تواند براي ديگران داشته باشد؟  سؤال اين است كه دختر يا زن تحصيل كرده چه خدمتي مي

 تواند ايفا كند؟  و چه نقشي مي
 تواند ايفاي نقش كند:  در سه مرحله مي

 الف: نقش پژوهشي 
طور جدّي مورد  دهد به در اين قسمت زن تحصيل كرده مسائلي كه قبل از ازدواج رخ مي

پژوهش قرار داده در زمينه مسائل زنان، بخصوص در زمينه تشكيل خانواده به مطالعه و 
تر  تر و دقيق پردازدند و چون خود از جنس زنان هستند، مسائل زنان را ملموس تحقيق مي

هاي روحي و فكري دختران و زنان  تر به دغدغه توانند مورد بررسي قرار دهند و عميق مي
 ( نقش زنان تحصيل كرده در تشكيل و تحكيم خانوادهمنصورنژاد، بپردازند. )

 ب: نقش آموزشي 
توانند داشته باشند با حضور در مراكز  نقشي كه زنان تحصيل كرده در اين قسمت مي
هاي مشاوره خانواده، مسائل مربوط به  آموزشي و دانشگاهي و دبيرستان و آموزشگاه

 تر بخصوص دختران آماده ازدواج، منتقل نمايند.  ازدواج را به نسلِ جوان
 ج: نقش مديريتي 

هاي  تأثيرگذاري زنان تحصيل كرده بر نظام خانواده از زمان تأسيس و پس از آن به فعّاليت
هاي الزم  شود و شايسته است كه زنان تحصيل كرده كه داراي تخصّص علمي خالصه نمي
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هستند در صدد آن باشند كه در نهادهاي غيررسمي به مديريت مباحث و مسائل زنان 
 بپردازند. 

 اسالم و تحصیل زنان
توان نظر اسالم را در مورد تحصيل زنان تبيين نمود: يكي اينكه به بيان  به دو صورت مي

حكم مسأله و فتواي فقها و ديگر با نگاه تحقيقي به مسأله بنگريم. ابتدا با نگاه تحقيقي و 
پردازيم. سپس ديدگاه حضرت امام و ساير فقها را در اين مورد بيان  مبنايي به پاسخ مي

 كنيم.  مي
دهد روح  انسان موجودي است كه حقيقت او را روح ملكوتي و خداگرائي تشكيل مي

است و موجود مجرد نه زن است و نه مرد. آيت اهلل جوادي آملي »مجرد«ملكوتي 
آفريده شده نه »نَفَختُ فیه مِن رُوحِی«آن روح مجرد و ملكوتي كه بر محور «فرمايد:  مي

اش در خدايي شدن او تضمين  زن است و نه مرد، بلكه موجودي است كه حيات و هستي
ها كه انسان را حيوان  برخالف انديشه غربي»اإلنسانُ هُوَ الْحَیُّ الْمُتَألِّه«شده است؛ يعني 
داند، بلكه انسان را موجود  كنند. قرآن هرگز انسان را حيوان ناطق نمي ناطق معرفي مي

اوست و تألّه يعني ذوب شدن و »آسماني شدن و تألّه«او در »حيات«داند كه  اي مي زنده
كند و  باشد، الهي عمل مي فاني گشتن در الهيت اين انسان )بدون ذكوريت و اُنوثيت( الهي مي

از ناسوت تا الهوت و از ملك تا ملكوت و از طبيعت محسوس تا ماوراي آن كرانه و 
)جوادي آملي، زن در آينه جالل و »بيند. مي »صبغة الهي«ساحلي براي آن نيست همه را با 

 (77جمال، ص

داند و روح را كه اصل  قرآن كريم حقيقت هر انسان را روح او دانسته و بدن را ابزار وي مي
 ( 53)سوره اسراء، »قل الروح من أمر ربِّی«دهد.  است به خدا اسناد مي

گردد ـ خواه علم حصولي خواه علم حضوري ـ هيچ كدام شرط  به مسائلي كه به علم برمي
شود، نه مذكّر  ذكوريت و اُنوثيت را ندارد. عالمي كه به علم حصول، يا شهودي متّصف مي

است و نه مؤنّث، و اگر در مسائل علمي نه از جهت صفت و نه از لحاظ موصوف سخن از 
توان بحث كرد كه در مسائل علمي زن و مرد همتاي هم هستند  ذكوريت و اُنوثيت نبوده، نمي

 (  77يا متمايز؟ )جوادي آملي، زن در آئينه جالل و جمال، ص
يكي از حقوق مسلّم در اسالم، حق تعليم و تربيت است كه حقّي مساوي ميان زن و مرد 
است. اسالم فراگيري علم و ادب را جزء فرائضي قرار داده و به مربّيان خانواده تشويق و 

جوادي آملي، حق و تكليف در اسالم، تعريفي كرده كه فرزندان خود را معرفت و ادب آموزند. )
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حقّ «از رسول گرامي اسالم صلي اهلل عليه و آله و سلم روايت شده است كه فرمود:  (71ص
حق فرزند بر پدرش  (212، ص2قمي، سفينه البحار، ج؛ )»الولد علی والده أن يعلمه الکتاب

 اين است كه به او كتاب ]خواندن و نوشتن[ آموزش دهد. 
يکن فیه كثیر مستمتع. قیل يابن رسول اهلل... قال: الدين و العقل  تکن فیه لم خمس من لم«

كه زن و مرد در (  37، ص72مجلسي، بحاراالنوار، ج)»والحیاء و حُسن الخُلق و حُسن األدب
 اند.  اين اصول ارزشي دين، عقل، حيا، حُسن خُلق و حُسن ادب مساوي

كه براي مرد، اين ورق صوري  براي زن ابعاد مختلفه است چنان«فرمايد:  امام خميني)ره( مي
ترين مرتبه است. لكن از همين مرتبه نازل حركت به سوي كمال است. انسان  طبيعي، نازل

جوادي آملي،  حق )»موجودي متحرّك است از مرتبه طبيعت تا مرتبه غيبت تا فنا بر اُلوهيت.
 ( 77و تكليف در اسالم، ص

قرآن در همه معارف و كماالت و فضائل اخالقي، انسان را مخاطب قرار داده است نه 
گر مردم  راهنما و هدايت»هدي للناس«ذكوريت را شرط دانسته و نه اُنوثيت را مانع، خود را

داند كه  كند. زندگي پاكيزه و حيات طيّبه را جزاي عمل و پاداش هر مرد و زني مي معرّفي مي
من عمل «فرمايد:  دهد و مي عمل صالح را از روي ايمان و به قصد تقرّب به خدا انجام مي

( اين آيه و آيات 27)سوره نحل، »صالحاً من ذكر و اُنثی وهو مؤمن فلنحیینَّه حیاة طیِّبة
( ناظر به اين معناست كه روح نسبت به مرد و 127، سوره نساء، 70مشابه آن )سوره مؤمن، 

باشد نه زن يا  زن بودن مساوي است؛ زيرا آن كسي كه در واقع عامل و معتقد است، روح مي
 مرد. 

نكته ديگري كه بايد در آن دقّت نمود اين است كه كمال انسان و مناسب اجرايي دو مقوله 
جدا از هم هستند. چه اينكه انسانيت انسان و مدارج و مراتب كمال و رشد او به جان و 

هاي اجتماعي به جسم و بدن مربوط  شود ولي مناسب اجرايي و فعّاليّت روح او مربوط مي
شود، در آن ذكوريت و اُنوثيت  گردد. هر آنچه كمال است و به انسانيت انسان مربوط مي مي

شود در آن تناسب با ساختار بدن يعني  شرط نيست و آنچه كه منصب اجرايي محسوب مي
مذكّر و مؤنّث مطرح است؛ مثالً فقاهت و اجتهاد يا فراگيري علوم مورد نياز بشر كمال است. 

توانند كمال كسب كنند و فقيه، مجتهد، فيلسوف و عالم در يكي از  هريك از زن و مرد مي
طلب العلم «فرمايد:  هاي علمي گردند كه پيامبر اكرم صلي اهلل عليه و آله و سلم مي رشته

 (  50، ص1)مجلسي، بحاراالنوار، ج»فريضة علی كلِّ مسلم و مسلمة
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قضاوت و مرجعيت مناسب است نه كمال و خداوند كارهاي اجرايي را متناسب با ساختار 
وجودي انسان تقسيم كرده است حتّي نبوت و رسالت كارهاي اجرايي است. پشتوانه اينها

))واليت((است. ممكن است بانويي چون صديقه طاهره چنان تربيت شود و صاحب كمال 
 مجموعه مقاالت دفاع از حقوق زنان(معنوي گردد كه از انبياء گذشته باالتر گردد. )

به بيان ديگر، اصل واليت پشتوانه نبوت و رسالت است كه بين زن و مرد مشترك است. 
اصل تحصيل علم و معرفت و اصل اجتهاد و فقاهت و اصل عرفان و فلسفه و... كمال است 

هاي اجتماعي كه به هيچ  ها و مناسب و فعّاليت كه زن و مرد در آن مساوي هستند، اما شغل
 شود.  گر كمال باشند، برحسب ساختار بدن و شرايط و نياز تقسيم مي توانند نمايان وجه نمي

تفاوتي ميان زن و مرد «فرمايد:  امام خميني)ره( در مورد تحصيل از نظر حقوقي انسان مي
مرتضوي، امام خميني و الگوهاي دين شناختي در مسائل زنان، )»نيست؛ زيرا كه هر دو انسانند.

در علم و تقوا كوشش كنيد كه «فرمايد:  نگري زن و مرد است كه مي ( بر پايه يكسان70ص
مرتضوي، امام خميني و الگوهاي دين )»علم به هيچ كس انحصار ندارد، علم مالِ همه است.

ما مفتخريم «فرمايد:  ( در وصيت نامه سياسي الهي خويش مي73ص شناختي در مسائل زنان،
هاي فرهنگي و اقتصادي و نظامي  كه بانوان و زنان، پير و جوان و خُرد و كالن در صحنه

حاضرند و همدوش مردان يا بهتر از آنان در راه تعالي اسالم و مقاصد قرآن كريم فعّايت 
 (73مرتضوي، امام خميني و الگوهاي دين شناختي در مسائل زنان، ص)»دارند.

همان طوري كه مردها در جبهه علمي و فرهنگي مشغول «در جايي ديگر بيان نمودند: 
مرتضوي، امام خميني و الگوهاي دين شناختي در )»هستند، شما )زنان( هم بايد مشغول باشيد.

فرمايد:  هاي علمي مي براي تشويق بانوان به توسعه علوم و توانايي (111ص  مسائل زنان،
ها همدوش با ساير برادران در تحصيل علم و عرفان و  حاال طوري شده است كه خانم«

مرتضوي، امام خميني و الگوهاي )»كنند. شاءاهلل صنعت، فعّاليت مي فلسفه و تمام... علم و إن
 (125ص  دين شناختي در مسائل زنان،

هاي انساني است و جامعه به دانش و تخصّص افراد نياز دارد  تحصيل علم، از مسئوليت
ها  بخصوص علومي است كه حتماً زنان بايد فراگيرند، علم جراحي و زايمان زنان، براي زن

طور كلي، طبيب زن و معلم زن و... زن براي بيماران زن  تر است تا مردها. به تر و الزم زيبنده
( از قاضي، زن صدف آفرينشو مدارس دخترانه و مجالس و محافل زنانه كامالً الزم است. )

 لحاظ فقهي ببينيم در مورد تحصيل زنان چه نظري دارند: 
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خواهد براي  اند )عقد دائم(، اكنون زن مي دختر و پسري مدّتي است با يكديگر ازدواج كرده
دهد. وظيفه زن در اينجا چيست؟ البته  ادامه تحصيل به دانشگاه برود، اما شوهرش اجازه نمي

تواند در  هنگام ازدواج در اين زمينه هيچ گونه صحبتي به ميان نيامده است، آيا زن مي
 هنگام عقد شرط كند براي كار و تحصيل و... نياز به اجازه شوهر نباشد؟ 

امام ج: همه مراجع به جز آيت اهلل مكارم و آيت اهلل تبريزي بدون اجازه شوهر جايز نيست. )
 ( 12، حقوق زوجيت، ص5خميني، استفتائات، ج

تبريزي، توضيح آيت اهلل تبريزي: بنا بر احتياط واجب بدون اجازه شوهر جايز نيست. )
 (1537المسائل مراجع و استفتائات، ص

آيت اهلل مكارم: اگرموجب تضييع حق شوهرنشود، اشكال ندارد، هرچند بهتر است رضايت 
 (233ـ  237، ص2مكارم شيرازي، استفتائات، جاو را جلب كند. )

الزم است در اينجا بدانيم كه منظور كدام علوم است؟ آيا تحصيل هر علمي بر زنان الزم و 
 ضروري است؟ 

قبل از اينكه اين نكته را روشن كنيم، بايد تعاريفي از علومي كه در اسالم مطرح است بيان 
كنيم. جميع علوم اگرچه كمال روح و جمال نفس هستند، ليكن متفاوتند در شرافت و تكميل 

 اند:  و وجوب تحصيل؛ زيراكه علوم بر دو قسم
اول: علم دنيا و آن علومي است كه فائده آن براي دنياست، مثل علم طب، هندسه، نجوم، 

شود، و  عروض، موسيقي، هيئت و... از اين علوم چندان سعادتي در عالم عُقبي حاصل نمي
شود كه در تحصيل بعضي مسائل بعضي  از اين جهت تحصيل آنها واجب نيست. بلي نادراً مي

 از اين علوم واجب كفايي باشد. 
باشد كه  دوم: علم آخرت كه ثمره اصلي آن تحصيل سعادت اُخرويه است و آن سه علم مي

آنها را علم دين گويند: يكي علم الهي كه به آن اصول و عقايد دين و احوال مبدأ و معاد 
شود و آن اشرف علوم و افضل آنهاست؛ و ديگري علم اخالق كه به آن راه  شناخته مي

رسد دانسته  يابد يا به هالكت مي تحصيل سعادت و آنچه به واسطه آن، نفس نجات مي
شود و بعد از علم الهي از آن اشرف نيست؛ سوم علم فقه كه به آن كيفيت عبادات و  مي

شود و تحصيل اين سه علم واجب و  معامالت و حالل و حرام و آداب و احكام فهميده مي
اند مانند علم لغت عرب و تفسير  الزم است و همچنين علومي كه مقدمات تحصيل اين علوم

( علومي كه به نحوي نراقي، معراج السعادهو لكن وجوب تحصيل آنها از باب مقدمه است. )
جزء واجبات اسالمي است؛ يعني علومي كه تحصيل آن علوم ولو به نحو واجب كفايي بر 
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طلب العلم فريضة علی كلِّ مسلم و «باشد.  مسلمين واجب و مشمول حديث نبوي مي
گوييم كه علوم  طلبي بر مرد و زن مسلمان واجب است. پس بنابراين، مي كه دانش»مسلمة

ها تحصيل و تحقيق در آنها واجب است، منحصراً به علوم فوق  كه بر مسلمان»فريضه«
نيست، بلكه هر علمي كه نيازهاي الزم جامعه اسالم موقوف به دانستن آن علم و اجتهاد در 

مقدّمه واجب، واجب و الزم «آن علم باشد بر مسلمين تحصيل آن از باب به اصطالح 
 »است.

آنچه كه يك جامعه به آن نيازمند است اسالم آن را به عنوان يك واجب كفايي فرض كرده 
است؛ مثالً جامعه نيازمند به پزشك است از اين رو علم پزشكي واجب كفايي است. پس 
بنابراين، علومي كه براي جامعه اسالمي الزم و ضروري است، جزء علوم مفروضه اسالمي 

 (53، ص3مطهري، مجموعه آثار، جو همواره اين فرائض تلقي شده است. )گيرد  قرار مي
 

 موانع حقوقی ادامه تحصیل 
چندي پيش با مراجعه به دادگاه خانواده به علت اينكه همسرش در دانشگاه و قصد ادامه 
تحصيل دارد، تقاضاي طالق كرد. اين مرد به واحد ارشاد دادگاه حقوق خانواده گفت: كه 
همسرش هنگام ازدواج محصل نبوده و ادامه تحصيل جزو شروط ضمن عقد نبوده و دوست 

مورد از جمله حقّ مسكن، حق  12ندارد كه همسرش ادامه تحصيل دهد. شروط ضمن عقد 
تواند با امضا كردن  گيرد كه در مورد حق تحصيل مرد مي طالق، حق تحصيل را دربر مي

شروط ضمن عقد، اجازه تحصيل را به همسرش بدهد يا با امضا نكردن آن، اين حق را از او 
 سلب كند. 

اين سؤال در برابر قانون گذار وجود دارد كه آيا تحصيل و ارتقاي سطح دانش افراد، حقي 
توانند در اين زمينه اقدام  شود كه افراد براساس عاليقشان مي فردي و شخصي محسوب نمي

گيري كند؟ چرا در صورتي كه  تواند تصميم كنند؟ و آيا در چنين مواردي فرد ديگري مي
شوند، اما اگر  والدين مانع از ادامه تحصيل فرزندانشان شوند ناقض حقوق او شناخته مي

همان فرزند در بزرگ سالي از سوي همسرش اجازه تحصيل نداشته باشد، همسر او حقي را 
تضييع نكرده و حتي در صورت مطرح شدن موضوع از طريق قانوني، طبق قوانين، رأي به 

شود؟ وي گفت: در صورتي كه زن بدون اجازه  سوي مرد و به عنوان حقي براي او صادر مي
شود در  همسرش تحصيل كند، حق طالق بدون پرداخت حق و حقوق زن به مرد داده نمي

تواند مانع از ادامه تحصيل شود. در اين زمينه موسوي مطلق يكي  اين صورت مرد فقط مي
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گويد: در زمان ازدواج زوجين بايد بر سر همه موارد با يكديگر  از حقوقدانان معروف مي
توافق داشته باشند، يكي از اين مسائل حق تحصيل زنان است در صورتي كه زن قبل از 

تواند مانع آن  ازدواج با همسر خود شرط كند كه بعد از ازدواج قصد تحصيل دارد، مرد نمي
توانند به اين حق برسند. علت اصلي وضع اين قانون اين بوده  شود و به اين ترتيب زنان مي

كه تحصيل زن مانع از انجام صحيح وظايف زندگي است به همين سبب اجازه دادن يا ندادن 
تحصيل بر عهده همسر گذاشته شده است. وي معتقد است كه اين قانون ضمانت اجراي 
زيادي ندارد در صورتي كه زن بدون اجازه همسر اجازه ادامه تحصيل دهد، مرد فقط 

تواند مانع از آن شود در غير اين صورت ادامه تحصيل جزو داليل طالق از سوي مرد  مي
كند،  هايي براي زوجين ايجاد مي تواند نتيجه گرفت ازدواج يكسري محدوديت نيست و مي

ها را از ميان برداشته يا بيشتر  توانند با قرار دادن شروط ضمن عقد محدوديت زن و مرد مي
 كند. 

توانند هرگونه شرطي كه  گويد: زوجين مي يكي ديگر از حقوق دانان به نام اشعري مي
برخالف شروط عقد و برخالف عرف و شرع نباشد، در هنگام عقد مطرح كنند؛ مثالً زن 

تواند با مطرح كردن شرط ادامه تحصيل بدون مخالفت همسرش به تحصيل ادامه دهد،  مي
تواند  ماند؛ چراكه براساس قانون، زن حتي نمي ولي در واقع اين شروط بدون استفاده مي

بدون اجازه همسرش از منزل خارج شود، مگر در موارد اضطراري. بنابراين، چون ادامه 
تواند حتي با مطرح كردن اين  آيد، زن نمي تحصيل جزو موارد اضطراري به حساب نمي

شرط در شروط ضمن عقد، براي ادامه تحصيل از منزل خارج شود. اشعري در ادامه 
افزايد: در صورتي كه زن در زمان ازدواج محصل باشد، مرد بدون بيان شرط ادامه  مي

تحصيل موافقت ضمني كرده است و بعد از ازدواج اجازه مخالفت ندارد. در هر صورت با 
وجود اينكه شرط ضمن عقد بسيار مهم بوده است ولي همه اين گونه مسائل بستگي به 

 (www.Rangaranggroup.comتوافق بعد از ازدواج دارد. )
 هاي آموزشی براي زنان  محدوديت

دهد كه در كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي فشارهايي براي  تحقيقات نشان مي
آموزش زنان و دختران وجود دارد كه ناشي از عوامل بازدارنده اقتصادي و فرهنگي و 
سياسي است. در اكثر مناطق افغانستان اُفت و ترك تحصيل دختران به مراتب بيشتر از 

داري، بيشتر اوقات  پسران است. از طرفي دختران و زنان به سبب كارهاي كشاورزي و خانه
دهند، نبود معلّمان زن نيز يكي از عوامل عمده فشار  جلسات درس و مدرسه را از دست مي
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مشتاقي، آموختن براي قرن بيستم و بر آموزش دختران بويژه در مقطع متوسط است. )
هم رفته در اكثر كشورهاي  روي (21راهبردهايي براي آموزش و پرورش زنان در خاورميانه، ص

خاورميانه از جمله، افغانستان به علت عدم توانايي مالي والدين براي پرداخت شهريه نيز از 
ميلي والدين به تحصيل دختران نيز  اي از عوامل فرهنگي مانند بي عوامل بازدارنده است. پاره

شود. بويژه كه برخي از والدين از فرستادن دختران  هاي آموزشي محسوب مي از محدوديت
كنند بويژه در مقطع راهنمايي و دبيرستان.  هايي كه معلّمان مرد در آنجا تدريس مي به كالس

سواد هستند و شوق و ذوقي  سواد يا كم براي همين است كه در افغانستان اكثريت زنان بي
 براي ادامه تحصيل ندارند. 

 حق تحصیل در قانون اساسی افغانستان 
 . تحصيل علم و تعليم حق شرعي و قانوني هر شخصي است. 1
 . منع از تحصيل و تعليم زوجين و فرزندان جواز ندارد. 2

 توضیح: 
تعليم حق تمام اتباع افغانستان كه تا درجه ليسانس در «قانون اساسي  75ـ طبق ماده 1

و عالوه بر »گردد مؤسسات تعليمي دولتي به صورت رايگان از طرف دولت تأمين مي
جزو وظايف دولت برشمرده شده است. هر نوع  »تأمين تعليمات متوسطه اجباري«آن

محدوديت، تحت هر عنواني براي برخورداري از تحصيل ناقض اين ماده قانون اساسي و 
گدد، و نيز  مانع پياده كردن تعهد دولت در عمل براي تأمين تحصيل تا دوره متوسطه مي

دسترسي و برخورداري متوازن تمامي اتباع از امكانات رايگان تحصيلي و تعليمي را محدود 
 سازد.  مي
طلب علم را جزو فرايضي  »طلب العلم فريضة علي كلِّ مسلم و مسلم«ـ حديث نبوي: 2

 )كد( نمايد.  »مقنن«قرار داده و بايد قانون گذار اين دستور نبوي را 
ـ واضح است كه انكشاف اجتماعي و بويژه كانون خانواده با تعليم ميسر است و هر نوع 5

 گردد.  ها و كشور و اُمت اسالمي مي منع و محدوديت از تعليم، مانع پيشرفت خانواده
ـ صراحت حق تحصيل و تعليم در قانون الزم است؛ چراكه در افغانستان، بسياري از 7

دختران در مراحل مختلف، توسط پدر و برادر و بسياري از زنان توسط شوهران خود از 
اي در اين امر تصريح نكند، دعواي اين محروميت  شوند و اگر ماده تحصيل و تعليم منع مي

احوال شخصيه افغانستان، حق شان در محكمه قابل سمع نخواهد بود. ) جهت اعاده حق
 تحصيل(
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 حق تحصیل در كنوانسیون بین المللی منع تبعیض علیه زنان 
با توجه به اهميت سوادآموزي تعدادي از معاهدات بين المللي، حق تحصيل را از حقوق 
افراد دانسته و كشورها را موظف به فراهم آوردن امكانات و مقدمات تحصيل اشخاص 

، ماده 7اعالمه جهاني حقوق بشر، بند  23توان به ماده  اند. از جمله اين معاهدات مي كرده
ميثاق بين المللي  15، ماده 5تا  1ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و بندهاي  15

حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اشاره كرد. عالوه بر اين سازمان ملل يك سازمان 
اساسنامه آن، هدف يونسكو كمك  1براساس ماده «تخصّصي تحت عنوان يونسكو دارد كه 

به صلح و امنيت جهان از طريق ترويج تشريك مساعي ميان ملل در امور تعليم و تربيت و 
علوم و فرهنگ و همچنين تقويت احترام جهاني به عدالت، حاكميت قانون، حقوق بشر و 

 (505هاي بين المللي، ص زاده، حقوق سازمان موسي)»باشند. هاي اساسي مي آزادي
 حق تحصیل براساس قوانین جمهوري اسالمی ايران 

اصل سوم قانون اساسي يكي از وظايف دولت را آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان 
داند. بنابراين، زنان نيز همچون  براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي مي

توانند به تحصيل مشغول و آن را تا مراحل عالي ادامه دهند و هيچ گونه  مردان مي
محدوديتي براي ايشان وجود ندارد. تنها محدوديت قانوني كه در خصوص ادامه تحصيالت 

قانون اعزام دانشجويان به خارج از كشور مصوب  5، ماده 1شود، تبصره  زنان ديده مي
زنان ليسانس و باالتر «گويد:  مجلس شوراي اسالمي است. اين تبصره مي 1537610623

توانند در معيت همسر خود داوطلب اعزام به  از آن در صورتي كه ازدواج كرده باشند مي
 ( 11711روزنامه رسمي، شماره )»خارج از كشور شوند.

 نقش زنان تحصیل كرده قبل از ازدواج تا زمان تأسیس خانواده
 تواند اين بحث در مراحل زير صورت بگيرد:  مي

 الف: آغاز آشنايي 
 آشنايي به بهانه زندگي مشترك كه ممكن است به يكي از اين دو طريق صورت بگيرد: 

سابقه  «تجربه كاري مشترك»ـ به صورت مستقيم )نوين( اينكه زن و مرد برحسب تصادف1
 تحصيلي مشترك با هم آشنا باشند. 

ـ به صورت غيرمستقيم )سنّتي( در اين شيوه فردي ديگر به عنوان واسطه، زن و مرد را به 2
 گيرد.  ها صورت مي كند و از طريق معرّفي خانواده هم معرّفي مي
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دهد كه كلمات و الفاظي كه بين دو طرف  در هر دو صورت تحصيالت اين امتياز را به زن مي
شود، بسنده نكند و هرچه سطح تحصيالت آنها باالتر باشد قابليت بهتري  مقابل رد و بدل مي

هاي  كند و در نتيجه از روي گفته در پيدا كردن شخصيت اصلي طرف مقابل خود پيدا مي
برد. افراد تحصيل كرده با توجه به فوايد  هاي دروني طرف مقابل مي ظاهري پي به نگفته

هاي الزم را براي  علمي، روانشناختي، روانشناسي اجتماعي و ارتباطات و علومي كه توانايي
برد و لذا ممكن است يك فرد تحصيل كرده  دهد بهره مي شناخت روحيات اطرافيان به او مي

هاي ابتدايي تشخيص دهد كه آيا فرد مقابل براي تشكيل يك  بالفاصله در همان آشنايي
خانواده مناسب است يا نه؟ در صورتي كه زن از تحصيالت چنداني برخوردار نباشد، چنين 

 هايي ندارد.  توانايي
 مندي و عشق ورزيدن  ب: مرحله عالقه
بيند و  سازد، عاشق چشمانش درست نمي با علم نمي »عشق«شود كه  معموالً گفته مي

هاي عاشقانه چندان قابل اعتماد نيستند. در اين صورت تحصيل كرده بودن يا نبودن  آگاهي
در قبل از تأسيس زندگي چندان نقش مثبتي نخواهد داشت. اما اگر در مسير تأسيس 

توان نقش تحصيل و  مندي بگذرد )كه مطلوب نيز همين است( مي خانواده از عشق و عالقه
دانش را در قبل از تأسيس خانواده توجيه نمود. با اين مبنا كه جايگاه علم و دانش نسبت به 

 عشق در دو مقام قابل فرض است: 
 دوم: علم بعد از آن.    اول: علم قبل از آن، 

در علم قبل از عشق چون دل آزاد است و احساسات غيرفعّال و عقل فرصت تجزيه و 
افتد و اين نكته كه  هاي علمي در شناخت مخاطب مفيد مي ها و داده تحليل دارد، نظريه
بيند مطلب حقي است، ولي مربوط به علم و شناخت پس از عشق است  عاشق درست نمي

كند، فرصت شناسايي، بازشناسي و  كه چون دل اسير است و بر ابعاد وجود فرد حكومت مي
شود  دهد و اينجاست كه نه تنها علم قابل اعتمادي حاصل نمي تجزيه و تحليل درست را نمي

بلكه به خاطر محبت مفرط، حتي ممكن است نواقص مخاطب را كه براي زندگي برگزيده 
ها را نيز قوت بپندارد. حاصل آنكه تحصيالت زنان پيش از  است، نبيند و بلكه آن ضعف

ها و خصوصيات و  مندي و عشق چراغي است كه در گزينش فرد و ديدن ويژگي عالقه
منصورنژاد، اي دارد. ) تر او نسبت به فرد غيرتحصيل كرده نقش جدّي و سازنده ادراك درست

 ( نقش زنان تحصيل كرده در تشكيل و تحكيم خانواده
 ج: خواستگاري 
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تر دو فرد براي ازدواج و پاسخ مثبت بدان  در فرهنگ اكثر جوامع خواستگاري، تعامل رسمي
گردد. در صورت فقدان علم و تحصيل براي دختر ممكن است مستلزم پيامدهاي  آغاز مي

 ذيل باشد. 
ها اعتماد به نفس الزم براي اظهار نظر، بررسي و تحقيق  اول: آنكه به خاطر جهل و فقر داده

گيري نهايي نداشته باشد و اين نقش را به ديگران و از جمله اعضاي خانواده  و تصميم
هاي سنّتي، اين تمايل وجود دارد كه سهم جدّي و  كه در بسياري از خانواده واگذارد. چنان

 مركزي براي درخواست و انتخاب دختران قائل نباشند. 
رو،  كند و از اين گرايي و تخصّصي محوري را نفي مي دوم: آنكه فقدان تحصيالت روحيه علم

هايي  يك دختر درك درستي از مشاوره و كارشناسي ندارد و تصميم او كوركورانه و يا داده
هايي براي بنياد  ها و آفت اندك و احياناً مخدوش است و گاهي اين پيامدها موجبات آسيب

 شود.  ازدواج مي
گيرد و حال  ها را نيز از فرد مي سوادي قدرت استنباط و تجزيه و تحليل داده سوم: آنكه بي

كند و  آنكه زن تحصيل كرده، هم از اِعمال نظر بيجاي ديگران در سر نوشتش جلوگيري مي
هاي الزم را از مراجع معتبر بگيرد و هم آنها را در آموزش و  هم اين عالقه را دارد كه داده

هاي  تواند داده رو، مي پژوهش، تمرين و استنباط و تجزيه و تحليل اِعمال كند، و از اين
بندي نموده به تأسيسي مناسب اقدام كند. دختر تحصيل كرده تا آنجا  ديگران را جمع

زند و بايد عمري پاي يك  اطالعات دارد كه يك پاسخ مثبت او افق و آينده او را رقم مي
دهد و  رو، دقت الزم را در اين گزينش به خرج مي اظهار نظر و يك انتخاب بماند. از اين
 بگويد. »نه«اش هم  حتي ممكن است به خواستگاري جدّي

 د: گذار از خواستگاري تا ازدواج 
در سنّت متداول دختران پس از مراسم خواستگاري تا زمان ازدواج، فرصت دارند كه برخي 

كنند. اينكه از اين  از آنان اين ايام را بدون عقد و برخي كه متشرعند با عقد سپري مي
توان ذخيره كرد پرسشي  هاي مي توان برد و چه توشه اي مي فرصت به دست آمده چه بهره

تواند  تري داشته باشد مي القاعده هركس نور علمي بيشتر و تحصيالت عالي است كه علي
تري از آن بگيرد؛ زيرا دو فردي كه از دو خانواده و دو محيط فرهنگي  دستاوردهاي مناسب

تبديل شوند، به خاطر »خانواده«و اجتماعي قرار است به يك نهاد مشترك به نام 
و اختالفات جسمي، عقلي و قلبي در اين مكان قرار دارند كه  «تفاوت فردي»وجود

ها تبديل شود  ها به تعارض همديگر را درك نكنند و با در كنارهم قرار گرفتن رسمي، تفاوت
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و اين نهاد مقدس را بجاي محيط آرامش و محبّت، به محيط پريشان و دشمني تبديل كنند. 
 ( نقش زنان تحصيل كرده در تشكيل و تحكيم خانوادهمنصورنژاد، )

 تأثیر تحصیل در امر ازدواج 
 توان در نظر گرفت:  تأثيرات تحصيل در امر ازدواج را از دو ديدگاه مي

 الف: تأثيرات مثبت. 
 ب: تأثيرات منفي. 

پردازيم. تأثيرات منفي به آن عواملي  ابتدا به بيان پاسخ به تأثيرات منفي در امر ازدواج مي
كند به دليل آگاهي كه دارد مشكل را درك  توان گفت كه ازدواج را به سختي انتخاب مي مي
 كند. ابتدا بايد يك مقدمه كوتاهي ذكر شود.  مي
شود كه او  گويد:  تحصيالت يك فرد سبب مي شناس در اين باره مي جامعه»قرايي مقدم«

تري در زندگي و امر ازدواج داشته باشد؛ چراكه فرد تحصيل كرده  انتخاب آگاهانه و دقيق
داند در طول زندگي از امنيت بيشتري برخوردار خواهد بود. حتي اگر بعد از اتمام  مي

تواند  كه الزم شد مي تواند كه با تحصيالتش چنان تحصيالت در بازار كار هم وارد نشود مي
سواد  كاري شرافتمندانه داشته باشد، و زندگي يك فرد تحصيل كرده به مراتب از يك فرد بي

سواد از لحاظ فكري، اقتصادي، شخصيتي و پرورشي بقا و تداوم بيشتري خواهد  و يا كم
 داشت. 

آفرين نيست آنچه كه  نكته مهم اين است كه كسب علم و تحصيل دانش به تنهايي مشكل
كند تفكرات  كند و از تحصيل علم و دانش تأثيراتي سوء در جامعه ايجاد مي مشكل ايجاد مي

باشد. اگر واقعاً علم، براي گسترش علم و خدمت كسب شود خيلي هم مفيد و  غلط مي
بينيم كه علم عاملي است براي  شود، مي باشد، اما چنانچه در جوامع مشاهده مي شايسته مي

برتري جستن و فخرفروشي كردن به ديگران، تفكر غلط و فرهنگ اشتباه حاكم در جامعه، 
كند، آنچه  دانند تا حد زيادي به باال رفتن سن ازدواج كمك مي مدرك را دليل برتري مي

سازي شود اين است كه بايد مردم به امر ازدواج مثل يك اتفاق  بايد در جامعه فرهنگ
مقدس نگاه كنند و لذا در اين اتفاق مقدس نبايد از تحصيالت به عنوان عاملي براي 

ها در مدرك  فخرفروشي استفاده شود. به عبارت ديگر نبايد مالك ارزش گذاري انسان
شود كه مثالً تعيين  شان باشد؛ زيرا با توجه به رفتار غلط بعضي از مردم ديده مي تحصيلي

مهريه و برگذاري مراسم و خريد لوازم منزل و... با توجه به تحصيالت طرفين برگزار 
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كفو بودن دو طرف  سطح بودن يا همان هم شود. ولي چنانچه در اسالم هم بيان شده كه هم مي
 از لحاظ فرهنگي و اجتماعي و... 

يكي از مشكالتي «گويد:  در اين زمينه يك عضو ميأت علمي دانشگاه عالّمه طباطبايي مي
خواهد با فردي  كه تحصيالت عالي در جوامع ايجاد كرده اين است كه فرد تحصيل كرده نمي

 كه تحصيالت عالي ندارد ازدواج كند و اين مشكل خود، سن ازدواج را باال برده است. 
دهد كه هرچه تحصيالت  در تحقيقات به دست آمده نشان مي«گويد:  دكتر علي انتظاري مي

شود واين مشكل در بين دختران بيشتر از  تر مي رود دايره همسرگزيني افراد نيز تنگ باال مي
 »پسران است.

تأثير سوء ديگري كه با خود به همراه دارد عبارت است از تغييرات در عرف با توجه به 
ها و متوازن نبودن نسبت محبت به پسران، مشكالت  جمعيت كثير دختران در دانشگاه

 ديگري را از لحاظ عرفي بوجود آورده است. 
كند: اين برابر نبودن جمعيت دختران با جمعيت پسران در  دكتر علي انتظاري اضافه مي

آورد كه دختري كه در گذشته مورد انتخاب  ها شرايطي را براي دختران بوجود مي دانشگاه
اش با  شود كه در انتخاب پسر مورد عالقه شد اكنون خود به سمتي سوق داده مي واقع مي

شود كه طريقه ابراز وجود دختران با  دختران ديگر رقابت كند. لذا اين رقابت باعث مي
ها ناسالم شوند و در نتيجه در فضاهاي  گذشته متفاوت باشد و حتي ممكن است اين رقابت

عمومي تأثير سوء بگذارد. اگر دختران و پسران تحصيل كرده اين آمادگي را پيدا كنند كه 
سطح تحصيالت او نيست ولي فردي است كه از  بپذيرند فردي را كه هرچند تحصيالتش هم

توانند در كنار هم  تعادل فكري و تفاهم نسبي خوبي برخوردار است و اگر بخواهند مي
شود تأثيرات سوء تحصيالت عالي بر امر  زندگي مشتركي را آغاز كنند تا حدودي مي

ازدواج را از بين برد يا اينكه زمينه بايد طوري فراهم شود كه جوانان محصل در عين 
هاي متأهلي استفاده نمايند تا بتوان اندكي از  تحصيل كنار خانواده باشند و يا از خوابگاه

 هاي ناشي از تأخير در سن ازدواج را كاهش داد.  آسيب
 رابطه تحصیل با مشورت 

ها گريزان  ها و كاستي انسان موجودي در آرزوي رسيدن به كمال انساني خود است. از نقص
و دائماً طالب رسيدن به خوشبختي و كمال است و پيامبران و مكاتب الهي كه براي نيل 
انسان به اين هدف واالي خلقت مأموريت الهي دارند، بهترين راهنمايان بشر براي وصول به 
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سعادت و كمال بشري هستند. بر اين اساس شناخت انسان از خويشتن و درك نيازهاي 
آيد و  حقيقي خود اولين قدم براي حركت در اين مسير معنوي و حمايت بخش به حساب مي

از آنجا كه بشر همواره به دنبال دستيابي به الگوهاي معنوي و كمال است در جستجوي 
بخش به سراغ الگوهاي حقيقي جهان بشريت يعني انبياء و اولياء  پايگاهي الهي و نجات

الشأن الهي رفته است و آنان كه از چنين درك و شعوري برخوردار نيستند در طول  عظيم
اند تا جايي كه به تعبير  اند و به انحطاط و ابتذال و سقوط كشيده شده تاريخ راه را گم كرده

أولئك كاألنعام «اند:  تر پيدا كرده اي پست قرآن كريم حتي از حيوانات و چهارپايان نيز مرتبه
 (.  172)سوره اعراف، »بل هم أضلّ و أولئك هم الغافلون

روشن است كه علم و دانش از مهمترين دستاوردهاي انسان در طول تاريخ است و به 
ميزاني كه انسان نايل شده است و پيگيري، تحقيق و جستجوي دقت و مشورت و كلب 

اي بشر در اين راه بوده كه موجب رشد و كمال عقل او شده  راهنمايي كردن از دستمايه
»من شاور الرجال شاركها في عقولها«فرمايد:  كه امام علي عليه السالم مي است. چنان

(؛ كسي كه با بزرگان )صاحب نظران( مشورت نمايد 70، ص15عاملي، وسائل الشيعه، ج)حر
 هاي آنها شريك خواهد شد.  در عقل

هاست انسان اين مسائل مهم را  ترين كانون تربيت و پرورش انسان از آنجا كه خانواده بنيادي
كند و سپس در دانشگاه اجتماع هويت و شخصيت  گر تمرين مي ابتدا در اين كانون هدايت

ها دقيقاً تا حد  گيري توجه به اصل مشورت وكسب توافق در خانواده، گاه رفتارها و تصميم
زيادي با قوانين و اصول عقلي و شرعي متناسب است با وجود اين بسياري از خانواده با 

 شوند كه تطبيق آنها بر موازين عقلي و شرعي دشوار است.  هايي روبرو مي رفتارها و تصميم
شود و آرامش و  از طريق مشورت روابط سالم و متعادل بين اعضاء خانواده برقرار مي

هاي تربيتي صحيح به  گردد. از طريق راهنمايي خانواده با ارائه روش آسايش آنان تأمين مي
شود. اسالم اساس ترقي و  ايجاد تعادل و رابطه سالم و سازنده بين اعضاء خانواده اقدام مي

رشد و تكامل در كليه شئون زندگي را در چگونگي تشكيل خانواده و بهتر انجام دادن 
داند و اسالم براي اين امر ضروري اهدافي  ها مي روابط و وظايف مخصوص اعضاء خانواده

چند قائل است، قرآن مجيد خلقت همسران و ايجاد رشته مودّت و دوستي بين زن و مرد را 
هاي خداوند شمرده و از جمله فوايد ازدواج را آرامش روحي و جسمي، ارضاي  از نشانه

من «فرمايد:  خواهد و مي غريزه و ايجاد دوستي و عالقه، بقاي نسل، تكامل فرد و... مي
هاي وجود خداوند اين  ( از نشانه21)سوره روم، »آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً...
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است كه برايتان از جنس خودتان همسر آفريد، تا بدانها آرام گيريد و ميان شما و همسرانتان 
كنند  دوستي و مهرباني قرار داد و در اين دوستي و محبت براي كساني كه تفكر مي

 هايي است.  نشانه
هاي آگاه فهميده و پرهيزكار پشتوانه بزرگ پيشرفت در امور مادي و  مشورت با شخصيت
توانيد از تجربه و افكار ارزشمند افراد با  گونه افراد مي با اين»مشورت«معنوي است. بوسيله 

هاي آنان خود را از  مند شويد. بنابراين، با استفاده از راهنمايي صالحيت و صاحب نظر بهره
سرگرداني و تحيّر نجات دهيد و با كمك از نظرات خداپسندانه آنان با اهداف بزرگ آشنا 

 ترين هدف گام برداريد.  شويد و براي رسيدن به عالي
با افراد صالحيت، از فكر آنان استفاده كنيد و به ارزش اهداف عالي »مشورت«با استفاده از 

نه تنها در مسائل »مشورت«آگاه شويد و دچار افسوس و پشيماني نشويد؛ زيرا ترك 
آورد.  هاي بزرگ و جبران ناپذيري را پيش مي معنوي بلكه در امور مادي نيز شكست

شود وقتي مشورت ارزش  ( مشورت سبب تحكيم خانواده مي1مجتهدي، اسرار موفقيت، ج)
دارد كه با افراد تحصيل كرده وقتي مادر خانواده از علم و آگاهي كافي برخوردار باشد، 

هاي مختلف مشورت كرد و اين خود سبب استحكام بين اعضاء  توان با آن در زمينه مي
؛ برترين كسي كه با او به »أفضل من شاورت ذو التجارب«شود.  خانواده مي

ها اندوخته است. بايد با مردان بزرگي كه از  نشيني، كسي است كه تجربه مي»مشورت«
كه در نيمه راه  اند، مشورت كرد نه با آنان نعمت فهم و علم برخوردارند و راه يافته و رفته

دارند، به مشورت بنشينند. شخصي كه با او به  نشستند و رهروان راه نيز از راه رفتن باز مي
پردازيد، بايد از صالحيت واقعي براي مشاوره برخوردار باشد، در موضوعي  مي»مشورت«

شود آمادگي كامل براي پاسخ به آن را داشته باشد از نظر روايات  كه مورد سؤال واقعي مي
هاي را دارا باشد. امام صادق عليه السالم  نمود كه ويژگي»مشورت«اهل بيت با كسي بايد 

شاور في أمورك مما يقتفي الدين من فيه خمس خصال: عقل و حلم و تجربه و «فرمايد:  مي
(؛ يعني در امور خود از آنچه را كه دين 105، ص73بحاراألنوار، ج)مجلسي،  »نص و تقوي

. 5. حلم؛ 2. عقل؛ 1كن كه در او پنج خصلت وجود دارد: »مشورت«كند با كسي  اقتضا مي
. تقوا. مشورت داراي حدود و شرايطي است كه اگر كسي آنها را 3گويي؛  . نصيحت7تجربه؛ 

 بداند خوب است وگرنه زيان آن بر مشورت كنند بيش از سود آن خواهد بود. 
 كنيد، فردي عاقل و فهميده باشد.  مي»مشورت«ـ كسي كه با او 1
 ـ او فردي آزادمنش و متدين باشد. 2
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 ـ صداقتي برادرگونه داشته باشد. 5
اي كه در موضع مشورت به همه جهات همچون  ـ شما را به اَسرار خود آگاه كند به گونه7

 خود شما علم و آگاهي پيدا كند و آنها را مخفي داشته و كتمان نمايد. 
بنابراين، مشورت با افراد ناآگاه و ناشناخته و كساني كه داراي شرايط مشاوره نيستند، بسيار 

كشاند. حضرت اميرالمؤمنين عليه  خطرناك است؛ زيرا انسان را به گمراهي و تباهي مي
(؛ با 105، ص 73بحاراألنوار، ج)مجلسي، »التشاور مَن اليقید فیه عقلك«فرمايد:  السالم مي

 پذيرد، مشورت مكن.  كسي كه عقلت او را نمي
اسالم براي تحكيم كانون خانواده و برقراري روابط سالم و متعادل بين اعضاي خانواده 
قوانين خاصي وضع كرده و بر طبق آن محدوده وظايف هر كدام از اعضاء را تعيين كرده 

شود.  گيري مي ها پيش است و از اين راه است كه از فروپاشي و بروز اختالف در خانواده
( امام خميني)ره( در اين باره 152ـ  155مطهري، راهنمايي و مشاوره از ديدگاه اسالم، ص)

تر از همه قوانين عالَم است. قوانين اسالم قبل از اينكه ازدواج  قوانين ما غني«فرمايد:  مي
كند زن چه مردي  كند... اسالم قبل از ازدواج توصيه مي صورت گيرد، براي ازدواج تربيت مي

داري  و مرد چه زني را انتخاب كند و همين طور توصيه براي بعد از ازدواج، زمان حمل، بچه
خواهد بناي يك اوالد بشود اسالم در آن تصرّف دارد، مسائلي كه همه  و... از آن ابتدا كه مي

در قوانين دنيا از آن غفلت دارند و هيچ توجهي بدان ندارد. اسالم بدان توجه دارد. )
 (72ـ  75جستجوي راه امام از كالم امام، ص

در سرزمين تربيت هيچ جايگاهي براي استبداد و زورگويي و قُلدُري وجود ندارد. فضاي 
 نواز محبت، تفاهم و صميميت، معطّر باشد.  بوستان تربيت بايد با عطر روح

 سازگاري با همسر 
سازگاري يعني اينكه هر يك از افراد خانواده بويژه زن و شوهر اين آمادگي را داشه باشد 

هاي خود براي تأمين  ها خود را تغيير دهد و از برخي خواسته كه در برخي زمينه
ها ميان زن و شوهر قهري  پوشي كند؛ چراكه برخي تفاوت هاي طرف مقابل چشم خواسته

ها  اي دارد كه گاهي اين ويژگي هايي اخالقي و رفتاري ويژه ها ويژگي است و اين تفاوت
اي جز ترك  هاي طرف ديگر است در اينجا چاره ها يا حساسيت درست نقطه مقابل خواسته

 پوشي از آن خواسته نيست.  اين ويژگي يا چشم
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در يك زندگي مشترك زن و شوهر بايد سعي كنند تمامي خصوصيات، عاليق و 
هاي  هاي يكديگر را بشناسند و كاري نكنند كه درست در نقطه مقابل حساسيت حساسيت

كرده است  طرف مقابل قرار گيرند. اين الزمه مهر و عالقه و نيز نشانه عقل و تدبّر يك تحصيل
كاري كه درست برخالف خواسته و عالقه همسر از او سر نزند؛ زيرا كسي كه همسر خود را 

كند كه همسرش را  مند است هرگز كاري نمي دوست دارد و به زندگي خانوادگي خود عالقه
بيازارد يا از مهر و عالقه او نسبت به خويشتن بكاهد و پيوند زندگي مشترك را سست كند، 
چه رسد به اينكه از روي لجاجت و ناداني كاري كند كه تحمل آن براي همسرش دشوار 

 است. 
توان ساختار شخصيتي  داند كه در ارتباط با ديگران بويژه همسر نمي يك زن آگاه و فهميده مي

گيريم و انتظاراتي كه از آنها  آنها را به حساب نياورد. بلكه بايد رفتاري كه با آنها در پيش مي
توان  دارد متناسب با ساختار فكري و روحي آنها باشد؛ زيرا هر محتوايي را در هر ظرفي نمي

 توان انتظار داشت.  ريخت و از هر ظرفي تنها به اندازه ظرفيت آن مي
است با اين افراد با زبان عقل و منطق »عقالني«هايي دارد  گونه شخصيتي افراد با هم فرق

هاي  هستند در برابر اين گونه افراد بسنده كردن به استدالل»عاطفي«بايد سخن گفت برخي 
خشك منطقي كافي نيست؛ بلكه بايد عواطف را هم در نظر داشت تا زودتر به نتيجه رسيد 

هستند  »برونگرا«و تعدادي ديگر  »درونگرا«، بعضي »خونسرد«، بعضي »خونگرم«برخي 
 و... 

يك زن با معرفت و شناخت بايد به دنبال كليدي باشد كه بتواند باب شخصيت همسرش را به 
روي خود بگشايد و با روش متناسب بار و حيات او با وي رفتار كند و اين مستلزم تالش 

 صادقانه در برقراري رابطه سالم و سازنده با همسر خويش است. 
مدارا «پوشي نيز هست كه از آن به  نوعي گذشت، تحمل و چشم »سازگاري«در مفهوم 

شود. مدارا كردن به اين معني كه ما در زندگي برخي رفتارهاي نابجا همسر را  تعبير مي »كردن
گردد آن را  تحمل كنيم؛ مثالً عيب و علّتي در رفتار همسر است كه موجب ازار و اذيت ما مي

با بزرگواري تحمل كنيم و اگر تالش ما براي برطرف كردن آن عيب به جايي نرسيد، آن را 
اي براي تشنج، درگيري و تضعيف خانوادگي قرار ندهيم كه پيامبر صلي اهلل عليه و آله و  وسيله
 (سادات، راهنماي همسران جوانكنند. ) معرفي مي»مدارا كردن را نيمي از ايمان«سلم 
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 اخالق و آداب و تأثیر تحصیل بر آن 
اخالق و آداب فردي نيز مؤثر در تحكيم خانواده است اين عامل در قالب تربيت اخالقي و 
تعليم آداب به فرزندان اخالق و آداب بر روابط خانوادگي قابل مالحظه و درجه اهميت 
است. همچنين صبر و بردباري و محبت و احترام نسبت به همسر و تواضع در برابر همسر 

 (27، ص 75مجلسي، بحاراألنوار، جتوان مؤثر در تحكيم خانواده دانست. ) مي
شود  اما تأثير تحصيل در مورد اعتماد اينكه اعتماد به نفس باعث استحكام خانواده مي

 عبارتند از: 
 . خود ارزشمندي: اعتماد به نفس در گرو احترام به خود و نگرش مثبت به خويشتن است. 1

هنگامي كه نياز احترام به خود ارزشي شود «گويد:  شناس معروف مي آبرهام مازلو، روان
كند و وجود خود  مندي، توانايي، قابليت و كفايت مي شخص، احساس اعتماد به نفس، ارزش

يابد، اما عقيم ماندن اين نيازها موجود احساس حقارت، ضعف و  را در دنيا مفيد و الزم مي
 »گردد. نوميدي مي

هاي مثبت شخصيتي و  . خودشناسي: اعتماد به نفس تا حدّ زيادي متوقّف بر شناخت جنبه2
 هاست.  ها و قابليت آگاهي از استعدادها و توانايي

نيازي از ديگران و اتّكاء به  هاي رسيدن به اعتماد به نفس بي . خود اتكايي: يكي از راه5
 خود است. 

 كند.  . تشويق كردن افراد اليق و پذيرش آنان نيز اعتماد به نفس ايجاد مي7
ديده و با  ها انسان را در عرصه زندگي مقاوم و آب . رويارويي با مشكالت: مواجه با سختي3

 سازد.  اراده مي
شود به  عوامل استحكام خانواده بيش از اين موارد است، لذا براي عدم اطاله بحث، اكتفا مي

نام بردن آن موارد. عالوه بر مشورت و اطمينان و اعتماد و رشد شخصيت و آداب و اخالق 
 شود:  فردي كه مختصراً توضيح داده شد، اين موارد نيز باعث مستحكم شدن خانواده مي

 ـ سازگاري با همسر. 1
 ـ صبر و بردباري. 2
 ـ توجه به ظرايف و روحيات همسر. 5
 ـ تواضع در برابر يكديگر. 7
 ـ محبت و احترام نسبت به همسر. 3
 ـ حمايت و دفاع از همسر. 3



 

 تأثیر تحصیل زن در تشکیل و استحکام خانواده

ي 
اس

شن
الم 

 اس
صي

ص
تخ

مه 
لنا

ص
ف

- 
ه  

مار
ش

55 

21 

 (27، ص 75مجلسي،  بحاراألنوار، ج. همسر را بهترين همسر دانستن و... . )7
تواند زندگي و  كه در همه اين مواردي كه نام برده شد، اگر زن تحصيل كرده باشد، بهتر مي

همسر و مشكالت را درك كند، با استدالل و منطق و با صبر و حوصله با همه موانعي كه در 
 شود مبارزه كند.  زندگي باعث فروپاشي نظام خانواده مي

 رابطه تحصیل در تربیت فرزندان 
در اين قسمت سعي شده به بررسي آثار و روابط و پيامدهاي تحصيل زنان در تربيت 
فرزندان و روابط خانوادگي واجتماعي پرداخته شود. هدف كلي عبارت است از مشخص 

هاي شخصي، پيشرفت تحصيلي فرزندان و رابطه با  نمودن رابطه بين تحصيل مادر و ويژگي
توان چنين بيان كرد كه بين تحصيالت مادر و رشد و  اعضاء خانواده و تأثير آن در جامعه مي

شخصيت فرزندان وميزان اجتماعي بودن فرزندان رابطه معناداري وجود دارد؛و همچنين 
يابد و نيز اعتماد  رابطه مثبت آنان با همسران و ميزان تبادل نظر و گفتگو زوجين افزايش مي

شود و نيز  به نفس و خودباوري و باعث افزايش آگاهي و بينش اجتماعي در زنان مي
)شود.  تحصيالت زنان موجب كمك به اقتصاد خانواده و پيشرفت خانواده مي

www.hozhhadit.netnewsdetailsaspxoid.comفرمايد:  ( در زمينه تربيت، حضرت امام)ره( مي
شود.  اند. از شماست كه مردان و زنان بزرگ تربيت مي مادران مربي مردان و زنان جامعه«

شوند، شماها عزيز ملّت هستيد، شماها در  در دامن شما، مردان و زنان بزرگ تربيت مي
تحصيل كوشش كنيد كه براي فضايل اخالقي، فضايل اعمالي مجهّز شويد، شما براي آينده 
مملكت ما جوانان نيرومند تربيت كنيد، شما فضايل تحصيل كنيد تا كودكان شما در دامان 
شما به فضيلت برسند. تربيت فرزند يك وظيفه الهي انساني است. دامان مادر بزرگترين 

شنود غير از آن چيزي  شود. آنچه كه بچه از مادر مي مدرسه است كه بچه در آنجا تربيت مي
شود تا در جوار پدر، تا در جوار  شنود. در دامان مادر بهتر تربيت مي است كه از معلّم مي

معلّم. يك وظيفه الهي و انسان و يك امر شريف است درست كردن انسان. همه شما بانوان 
مسئوليد، مسئول تربيت اوالدها هستيد كه در دامان خودتان اوالدهاي منفي بار بياوريد، 
تربيت كنيد به جامعه تحويل بدهيد. دامان مادر بهترين مكتبي است از براي اوالدها. در 

( توجه داشته باشيد، 1)سوره علق،  »إقْرَأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ«تربيت فرزندتان به آيه 
خواهيد تربيت بكنيد فرزندان خودتان را يا جامعه را، بايد  شماها كه مربي هستيد يا مي

خواهيد آموزش  مي »إقْرَأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ«توجه به اين آيه شريفه داشته باشيد كه 
باشيد، با توجه باشيد، با تربيت الهي باشيد، اگر  »بِاسْمِ رَبِّكَ«بدهيد، آموزش پيدا كنيد، 
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يك انسان هم علّت داشته باشد و هم تربيت الهي داشت اين مفيد خواهد شد براي مملكت 
هايي وارد  بيند. صدمه خودش و هرگز يك مملكتي از دست آموزش و پرورش صدمه نمي

شود،  پرورش واقع مي هاي بي پرورش است. آموزش شود بر مملكت از اين متفكرين بي مي
كنند لكن تقوا ندارند، لكن پرورش باطني ندارند. از اين جهت عمّال  علم را تحصيل مي

سايت امام )  »كشند. ها براي فناي مملكت خودشان مي شوند، از اين جهت نقشه خارجي مي
 (www.ruhollahkhomeini.orgخميني: )

 توجه به روحیات و ظرايف همسر 
كنيم همسر نيز  اي است بسيار پيچيده؛ چراكه بسياري از ما گمان مي رابطه زناشويي، رابطه

ها را دو  هاي بين زن و مرد وجود دارد كه اين تفاوت كه تفاوت مثل خود ماست درحالي
شود و اين  طرف )مرد و زن( شناختند اين شناخت خودش باعث استحكام خانواده مي

شود مگر اينكه فرد دانش الزم را داشته باشد. پس در صورت علم و  شناخت حاصل نمي
توانند  هاست كه دو طرف مي ها پي برد و براساس اين تفاوت توان به اين تفاوت آگاهي مي

يكديگر را درك كنند و روحيات و ظرايف روحي يكديگر را تشخيص دهند، و زن آگاه به 
تواند نقش موثري در اينگونه روابط داشته باشد. اگر زن تشخصي داد كه چه زمان  خوبي مي

شود و چه زمان بايد او را مورد دلجويي قرار بدهد و  دار مي احساسات شوهرش جريحه
احساسات او را درك كند و بشناسد، اين شناخت خود باعث مستحكم شدن روابط زناشويي 

 شود.  مي
شان بوجود آمد خود كليد موفقيت در روابط بينشان  ها در بين پس وقتي احترام براي تفاوت

هايي كه در بينشان است شناخت و آگاهي كافي را  شود. اگر زن و شوهر به تفاوت مي
كردها و راه  آيد. در صورت آگاهي به آن عمل نداشته باشند مشكالت زيادي بوجود مي

كند. اگر زن بداند و علم داشته باشد  هاي جديدي را در ارتباط بين زن و مرد طلب مي حل
العمل ديگري  كه وقتي همسرش رنجشي دارد فقط احساسات همسرش را بشنود و عكس

آيد. بنابراين، وقتي شناخت  انجام ندهد ديگر داليلي براي جر و بحث بين طرفين بوجود نمي
ها با روحيات يكديگر به دست آمد يك رابطه صميمي و مناسب بين زن و  بهتر از تفاوت

پذيرد امكان رشد و  ها مي آيد وقتي زن همسر خود را با وجود اين تفاوت مرد بوجود مي
 بريم:  وار نام مي ها و خالصه شود. نمونه از اين تفاوت شكوفايي عشقي حاصل مي

 هايي روحي و رواني بين زن و مرد.  الف. تفاوت
 هايي كه در اندام زن و مرد وجود دارد. از قبيل:  ب. تفاوت
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شود  ( پوست مردان ضخامت بيشتري دارد به همين علت در سنين باالتر افتاده مي1
 شود.  كه زنان پوست نرم و لطيف دارند و زودتر افتاده و چروك مي درحالي

 ( تارهاي صوتي مردان نسبت به زنان بلندتر است. 2
كنند و زنان تندتر  تر تنفس مي ( خون مردان غلظت باالتري دارد و همچنين مردان عميق5

 دهند.  اين عمل را انجام مي
 ( بدن مردان ماهيچه بيشتري دارد و چربي آنها كمتر ولي زنان بر عكس. 7

هاي  اي برخوردار هستند اما شناخت تفاوت هاي فيزيكي و بدني از اهميت ويژه گرچه تفاوت
دهد وجود  هاي روشني را در برقراري ارتباط بين زن و مرد در اختيار قرار مي روان افق

 گردد.  هاي عميق رواني مي هاي جسمي سبب بروز تفاوت تفاوت
 هاي روحي و رواني:  اما تفاوت

. زنان از قدرت درك مستقيم )هوش ذاتي( برخوردار هستند و در برقراري عشق و رابطه 1
 شوند.  پيش قدم مي

دهند و بسياري از  هاي متفاوتي از خود بروز مي . زنان در مواجهه با ناماليمات واكنش2
 كنيم.  هاي ديگري كه در بين زن و مرد وجود دارد كه به همين مقدار بسنده مي تفاوت
هاي رواني زنان و مردان مانند همان تصوير آيينه است اگرچه با هم تفاوت دارد اما  تفاوت

 (گري، مترجم: مينا اكبري، چگونه به همسر خود عشق بورزيم جانكنند. ) يكديگر را تكميل مي
 محبت و احترام به همسر و نقش تحصیل بر آن 

هاي ويژه  ها و ظرافت شود، جاذبه ها مي آنچه كه باعث تقويت و استحكام روابط زوج
همسري و برخي رفتارهاي خاص رواني، حركتي متقابل همسران نقش بسزا و تعيين 

ها  اي در حيات مشترك زوجين دارد. در واقع برخورداري همسران از اين قبيل انديشه كننده
هاي هميشه زندگي است ضمن آنكه حلقه پيوند  و رفتارهاي خاصي كه از لطايف و چاشني

هاي روان در محيط  كند، پاسخ به نيازهاي فطري و هموار كننده بستر آرامش تر مي ار محكم
 خانواده نيز هست. 

آورد. يك  يك زن آگاه هميشه در همه حال با تكريم شخصيت نام همسرش را به زبان مي
دهد.  زن فهيم و آگاه در عين صميميت با نهايت ادب و احترام همسرش را مخاطب قرار مي

هاي واالي الهي و فرهنگي متعالي  همسر خود را با حفظ حرمت و حريم معيارها و ارزش
قرآني در جمع محترم خانواده همواره با احساس و تعلّق خاطري توأم با ابراز مهر و محبت 

 خواند.  يكديگر را مي
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ها و الگوها در تاريخ  ترين اُسوه موال علي عليه السالم و حضرت فاطمه سالم اهلل عليها كامل
در زدند ) ها هميشه با نهايت مهر و محبت و تكريم شخصيت يكديگر را صدا مي حيات انسان

شرح روابط في ما بين حضرت علي عليه السالم  و حضرت فاطمه سالم اهلل عليها آمده كه در صدا 
طالب، أبوتراب، أباالحسن و... و بنت رسول اهلل، اُمّ  كردن يكديگر عموماً از عباراتي نظير: يابن أبي

(، كه اين روش برخورد با همسر و احترام متقابل كردند. الحسن، حبيبتي زهرا و... استفاده مي
شود. ابراز محبت كه در واقع اين وديعه گرانقدر الهي  يكديگر باعث استحكام خانواده مي

مطلق خداست و خالق محبت و عامل اهداگر آن نيز خداوند »محبوب«است در حقيقت 
اي از  هر محبوب آيتي از رحمت و مرحمت خداوند، جلوه»محبت«متعال است.  پس 
اي از اقيانوس بيكران كمال و فضل اوست و باالترين درجه ايمان نيز  جمال احدي و قطره

 محبت ذات حق و محبت راه حق است. 
ترين، پايدارترين،  محبت و احترام در قاموس او آشنايي و واقعيت زندگي مشترك عميق

فقط يك احساس محض و يا »محبت«ترين و در عين حال زيباترين معاني را دارد.  جدي
كالم تنها نيست. محبت صرفاً يك واكنش احساسي و هيجان نيست محبت تنها در تقديم 

تواند  شود. همه اينها مي يك هديه، گفتن يك جمله زيبا و نگاهي پرمعنا خالصه نمي
آميز باشد. اما محبت يك مرام تربيتي و شيوه زندگي است. محبت  هايي از رفتار محبت نشانه

الذين هو الحب والحب هو الدين، امام ترين رفتارهاست، محبت زيباترين جلوه ايمان ـ  متعالي
دين همان محبت و «:  محمدباقر عليه السالم به نقل از پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم فرمودند

ترين رفتار مذهبي است،  و با شكوه ( ـ777، ص 2)چهل حديث، ج »دوستي همان دين است
اي از گذشت،  محبت پاسخ به گرانقدرترين نياز فطري انسان است. در يك كالم محبت آميزه

شناسي، عدالت، صبوري و همدلي احساس است. و رفتار  ايثار، شجاعت، صداقت، حق
ها،  ها غلفت ها و نارسايي آميز رفتاري است توأم با گذشت و اغماض از كاستي محبت
هاي نفساني، فداكردن  ها و كشش ها همراه با ايثار، قرباني كردن هوس ها و جهالت ضعف

ها، سوختن و روشني بخشيدن، تشنه  ها و لب فروبستن ها، تحمل سختي ها و منفعت ميل
به دريا پا نهاد، خشكيده لب بيرون شد از دريا       ماندن در انديشه سيرآب كردن ديگران سوختن )

 . محبت بين، جوانمردني نگر، همّت تماشا كن(
در اين هنگام است كه زن تحصيل كرده و براساس باورهاي مقدس اعتقادات رايج و سالمت 

داند كه  كند. يك زن تحصيل كرده و فهيم مي نفس با همسر با محبت و احترام رفتار مي
الهی «فرمايد:  آميز كدام است. امام سجادعليه السالم مي محبت چيست و رفتار محبت
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فاجعلنا من الذين ترسخت اسجار والثوق إلیك فی حدائق صدورهم و أخذت أوعة محبتك 
(؛ بارخدايا، ما را از آن كساني قرار ده كه 355بنيادهاي اخالق اسالمي، ص)»بمجامع قلوبهم

هاي دوستي  هاي آنان ريشه كرده و شراره درختان محبت و اشتياق به تو در )گلستان( سينه
 هاي آنان را فرا گرفته است.  تو سراسر قلب

 پیشنهادات 
. زمينه بايد طوري فراهم شود كه جوانان محصّل در عين تحصيل كنار خانواده باشند و يا 1

هاي ناشي از تأخير در سن  هاي متأهلين استفاده نمايند تا بتوان اندكي از آسيب از خوابگاه
 ازدواج را كاهش داد. 

. خانواده مخصوصاً مردان بايد نقش حامي را براي زنان تحصيل كرده ايفا كنند تا زنان 2
شان تالش و تدبير هوشيارانه و خانواده را در مسير رشد و  بتوانند با پشتيباني اعضاء خانواده

تعالي قرار دهند. قابل ذكر است كه همان طور كه مديران موفق مرد را زنان فداكار پشتيباني 
كنند، زنان نيز براي ارائه يك زن نمونه و شايسته نياز به همياري و حمايت  و حمايت مي

 مردان و ديگر اعضاء خانواده دارند. 
هاي اينترنتي اهميت تحصيل  رساني چه از طريق تلويزيون، راديو، روزنامه و سايت . اطالع5

 زنان و فوائد آن مطرح شود. 
. تقويت ارتباط خانواده با نهادهاي آموزشي و پرورشي و ايجاد هماهنگي بيشتر در بين 7

 آنها به منظور ايفاي نقش بهتر در تربيت فرزندان. 
. ارتقاع سطح فرهنگي، تعميق باورهاي ديني و رشد فرهنگ عفاف و فضائل اخالقي و 3

 اي.  حرفه
. ايجاد فرصت و امكانات عادالنه و رفع تبعيضات ناروا در تربيت نيروي متخصص زن به 3

 گيري از تخصص آنها در توسعه و تعالي كشور.  منظور بهره
 . توسعه كمي و كيفي آموزش عالي زنان در كسب مدارج باال. 7
هاي  هاي الزم براي زنان جهت ايفاي مؤثر مسئوليت . افزايش توانمندي و كسب مهارت5

 فرهنگي، خانوادگي و اجتماعي زنان. 
سرپرست بويژه زنان  بضاعت و بي هاي بي . تأمين نيازهاي مادي و معنوي خانواده2

 سرپرست خانوار. 
ها نروند و مصرف اقتصاد هم تعديل شود  شود كه به سمت خرافه . تحصيل زنان باعث مي10

 شود كه پول زيادي به جيب دعانويسان و غيره... ريخته نشود.  و باعث مي
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بنابراين، در اين نوشتار نقش تحصيالت زنان در دو سطح براي خود و براي ديگران و در دو 
مقطع قبل تا حين تأسيس خانواده و پس از تأسيس آن و موارد استحكام خانواده كه 

تواند نقش مؤثري در استحكام خانواده دارد و همچنين ديدگاه اسالم اعمّ از  تحصيل مي
ديدگاه تحقيقي و فقهي و حقوقي بيان شد، مدعاي اصل اين بود كه نقش تحصيالت زنان بر 

 تواند تأثيرات مثبت داشته باشد.  نظام خانواده قبل و بعد از تأسيس آن مي
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