بررسی تطبیقی تزاحمِ حتصیل علم و رسالت مادری
در کمال انسانی زن با رویکرد اخالق کاربردی
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چکیده
جایگاه زنان به عنوان نیمی از جمعی جهان و نقش آنان در زندگی اجتماعی ،امری مـؤثر و تعیینکننـده
اس و بررسی و مطالعۀ این امر ،با توجه به استعدادها و ظرفی هـای وجـودی آنـان ،امـری ضـروری
اس  .رسال مادری و تربی فرزند از قابلی های ویژۀ زن ،از کماالت اختصاصی و تکلیفـی الهـی بـر
دوش اوس که توجه وافی به آن ،نیازمند اختصـاص فرصـ کـافی اسـ  .از سـویی ،بـهرغم تعـدد
راههای وصول به کمال حقیقی ،هر انسانی ،آگاهانه یا ناخودآگاه در پی کسب کمال اس  .در ایـن زمینـه
تحصیل علم ،از مقدمات برجستۀ وصول به کمال و تعالی اس که در شرایط روز جهان ،نیازمنـد وقـ
و زمان اس  .در نتیجه ،تزاحم میان انجام رسال تام مادری و کسب علـم و تخصـ بـرای تعـالی و
رشد همهجانبۀ زن بروز میکند که از چالشهای اخالق کاربردی در عصر حاضـر بـه شـمار مـیآیـد.
بدین جه  ،پژوهش پیش رو به روش توصیفیـتحلیلی ،ابتدا با تبیین جایگاه مادری و کسب دانـش در
نظام وحیانی اسالم ،با رویکـرد اخـالق کـاربردی ،بـه تحلیـل راهکارهـای رفـع تـزاحم ،متناسـب بـا
اولوی های امروزی میپردازد که رهآورد آن ،در دو سطد مقدمیـمبنایی و کاربردیـعملی شامل چنـد
راهکار همبسته خواهد بود که در سطد اول ،تصحید نگرش متناسب بـا واقعیـات فطـری و جهـانبینی
الهی ،شناخ استعدادها و عالیق فردی ،کالننگری متناسب با نیازها ،و در سطد دوم ،آینـدهنگـری در
انتخاب (زمان و نوع تحصیل) ،نظم ،برنامهریزی و مدیری (امکانـات و زمـان) ،اولوی بنـدی (اهـم و
مهم) و ...عامل رفع تزاحم اس و وصول به آن ،منوط به رعای اصول رفع تزاحم خواهد بود.
کلیدواژهها :زن ،تزاحم اخالقی ،اخالق مادری ،چالشهای اخالقی ،اخالق کاربردی ،فرزندآوری ،تربی .
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مقدمه

گسترش ارتباطات و تعامل اندیشهها ،متناسب با اقتضـاکات روز ،بـه طـور طبیعـی مایـۀ بـروز
ناهنجاریها و مشکالت در فرهن ها و مناسبات اجتماعی میشود کـه نتیجـۀ آن ،تشـویش و
تحیر در برنامهها و تکالیف فردیـاجتماعی اس

و بـیتردیـد آثـار نـامطلوبی در سـعادت ،و

آرامش مادی و معنوی به همراه دارد .روش معقول و منطقی مواجهه با این مشـکالت ،بررسـی
منصفانه ،متناسب با جهانبینی و هنجارهای بومی ،به دور از احساسـات و جـوزدگی اسـ  .از
جمله مساکلی که تح تأثیر نگاه خاص جامعۀ غرب به زن و با برجستهسازی جنسـی او ،بـه
ناهنجاری در جوامع انجامیده اس  ،نگاه فردگرایانهای اس کـه الزمـۀ آن ،گریـز زن از انجـام
برخی رسال های بیبدیل و اختصاصی او از جمله فرزندآوری و رسـال مـادری در تربیـ
فرزند اس  .اما در نظام تکلیفگرا و غای مدار اسالم ،افراد ،در قبال خود و دیگران ،مسـئولند.
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۱۱۹

از جمله مساکل بسیار مهم ،نقش مهارتی و ظرفی های فطری وجودی مادر اس که غفلـ از
آن ،تبعات بسیاری در پی دارد .از نقش تعیینکنندۀ مادر اس که جامعهای خیرخواه و متکامـل
میشود؛ از این رو ،گرامیداش مقام مادران ،مایۀ ورود بـه بهشـ مـیشـود (نـوری:۱۴۳۹ ،
 .)۱۹۳/۱۷وظیفۀ مادری از قبل بارداری تا پایان دورۀ اساسی تربی ادامه دارد .او در کنار پـدر،
مسئول پرورش جسمی ،عقلی ،عاطفی و اخالقی فرزند اس و با پاسـخگویی درسـ و بجـا
به نیازهای کودک ،اساس و پایۀ تربی او را شکل میدهد.
از سوی دیگر ،نیاز جامعه به حضور فعال و کارآمد زنان متعهد ،به عنوان نیمی از اعضـای
جامعه ،و نیاز فطری زن به کسب کمال در ابعاد مختلف ،بر کسی پوشـیده نیسـ  .دانـش و
معرف  ،با ابعاد مختلف آن ،مقدمۀ ناگزیر در رسیدن به کمـال اسـ  .از خطابـات فراگیـر و
فارغ از جنسی

قرآن و روایات ،در بیـان فضـیل علـم و اهـل آن ،کـه حقیقـ

مخاطب قرار داده ،و روایاتی که وجوب علمآموزی را نه مخـت

انسـانی را

بـه جـنس خـاص ،بلکـه

شامل زن و مرد دانسته اس  1،و بهویژه ،حضور زنان اندیشمند مسلمان و اثرگـااری ایشـان
بر جامعه در طول تاریخ و بهویژه در سیرۀ معصومان 2،همگی گواه بر اهتمام ویژۀ اسـالم بـر
علمآموزی اس .
در مواجهه با مسألۀ نوع نگاه به حضور زن در جامعه ،دو نگاه چالشبرانگیز قابل ردیـابی

برخی ،با افکار فمینیستی ،با تعریف زنـانگی زن بـر اسـاس فردیـ
 )۱۱۴ :۱۰۷۰و با برجستهسـازی و قـرار دادن جنسـی

او (حـاجیاسـماعیلی،

او در ویتـرین ،بـدون قیدوشـرط و

مالحظات مصلحتی ،زن را در جامعه رها میکنند .این گروه ،نهتنها خانهداری را نقشی فاقـد
مهارت خاص و متضمن معانی بسیار ناگواری مانند بیکفایتی ،عقبمانـدگی و وبـال گـردن
بودن میدانند (کریستنسن۶۷ :۱۰۹۵ ،ـ ،)۵۳حتی مادری که مدتها در حکم قلب خـانوادۀ
سالم بود (همان )۱۰۳ :را ـ به اعتراف اندیشمندی فمینیس 3ـ بحران زنان معاصر مـیداننـد
(دمــارنف)۱۵۷ :۱۰۹۹ ،؛ و در تفکــر پیشــرف
محدودی

زمانــه ،آن را بــه غلــط ،عقبگــرد یــا نــوعی

خودخواستۀ تواناییها تعبیر میکنند (همان .)۱۵ :این تفکر تا بدانجا پیش رفـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
« .1طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة؛ جستن علم بر هر مرد مسلمان و هر زن مسلمان واجب اس » (پاینده.)۷۷۵ :۱۰۹۱ ،
 .2نمونۀ بارز و بهترین نمود آن ،عظم
حجم عظیم آن پس از ظهور اسالم اس

تحول جایگاه علمی زنان و شمار زنان فرهنگی عصر جاهلی

در مقایسه بـا

(جوادعلی۷۱۹/۷ :۱۷۵۳ ،؛ و ابناثیر)۴۰۴/۷ :۱۱۹۷ ،؛ و یا جایگاه علمـی

و فرهنگی بانوان نمونۀ اسالم؛ از باالترین شخصی ها ،حضرت زهرا ،3زینب کبری ،3سکینه خاتون و فاطمـه،
دختران امام حسین ،7حمیده مادر امام کاظم 7و حضرت معصـومه 3و دیگـر دختـران امـام کـاظم 7و ،...تـا
خادمان این بزرگواران ،فضه و ،...نیز نمونههای بسیاری از دیگر بانوان دانشمند مسلمان همچون همسر شهید اول،
دختر صدرالمتألهین شیرازی و بانو مجتهدۀ امین عالوه بر برخورداری از علم و دانش ،در برگزاری جلسات تعلیم
و تربی  ،همواره مورد تأیید معصومین :و مرجعی مهم در پاسخگویی به مساکل علمی و دینی بودهاند.
 .3دکترای روانشناسی بالینی و دانشآموختۀ دانشگاه هاروارد و برکلی کالیفرنیا ،متفکر فمینیستی که در کتاب «غریزۀ
مادری» از منظری جدید ،طرفداران فمینیستی را به چالش کشید.

ِ
تزاحم تحصیل علم و رسالت مادری در کمال انسانی زن با رویکرد اخالق کاربردی
بررسی تطبیقی

اس ؛ برخی با شعار ) َو ق َْرنَ فی بیوتک ذن((احزاب)۰۰/؛ «و در خانههاى خود بمانیـد» ،زن را
محصور در خانه ،محدود به خانهداری و محروم از جامعه و حتی کسـب علـم مـیکننـد؛ و

۱۱۷

که افرادی در جامعۀ غرب در خانههایشان ،آماده بودند برای رهایی زنان از ظرفیـ تناسـلی
(فریدمن ،)۱۱۱ :۱۰۹۱ ،اجازه دهند که زیر تی جراحی عمل «برداش

مـادر» 1قـرار گیرنـد

(کریستنسن .)۱۰۱ :۱۰۹۵ ،از این رو ،از نیازهای مبرم دنیـای امـروز ،ضـرورت بازشناسـی
حقوق زن و اخالق عملی کسب کمال ،با اراکۀ تصویری صحید از الگوی زن کامل مسـلمان
اس

تا به تبیین حقوق و نحوۀ مشارک

وی در عرصۀ جامعه ،متناسب با مقتضـیات زمـان،

همراه با حفظ جایگاه شایستۀ او ،پرداخته شود که بدان توجه جدی و صحید نشده اسـ

و

علیرغم آثار وزین و متعدد ،از جملـه مجموعـه کتـب «اندیشـۀ راهبـردی زن و خـانواده»،
مادری در نگاه دینی و عینی اجتماعی 2و مقاالت مـرتبط ،ارتقـا بـه جایگـاههـای علمـی و
تخصصی زنان و تحلیل نقش مادری از فاطمه سفیدی و دیگـران« ،آسـیبشناسـی تعـارض
نقش مادری با سایر نقشهای اجتماعی وی» از مریم شادی و دیگر مقاالت چـون «اسـالم و
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۱۰۳

اشتغال زنان» از مسعود آذربایجانی« ،تعالی علمی بانوان» از رقیـهسـادات مـؤمن ،و مقـاالت
گسترده به روش میدانی ،به طور خاص ،پژوهشی دربـارۀ ایـن مسـأله ،بـا رویکـرد اخـالق
کاربردی ،مشاهده نمیشود؛ بنابراین با توجه به مسألۀ این پژوهش؛ بررسی رفع تزاحم میـان
تحصیل علم و انجام رسال مادری در راستای کمال انسانی زن ،بایسته اس که بـا رویکـرد
اخالق کاربردی و تحلیل آن ،نسخۀ رفتاری متناسب إراکه شود و با توجه به نگاه همـهجانبـه
و واقعبینانۀ اسالم به انسان و از جمله زن ،کماالت و مسئولی های او ،فرضیۀ رابطۀ معنـادار
و اولوی مدار بین راههای رسیدن به کمال در زن را دس یافتنی کند که از رهگار شـناخ
و آگاهی اسالمی دربارۀ همۀ ابعاد شخصیتی زن و نقطۀ مطلوب کمال حقیقـی او مـیگـارد.
این نوشتار با معرفی اصول بنیادین برگرفته از مبانی فطری ،عقلی ،وحیانی و نقلـی ،بـه اراکـۀ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mother-ectomy.
 .2از ســمیه حاجاســماعیلی ( ،)۱۰۷۰مجموعــه مصــاحبههــای صــاحبنظران مباحــپ زن و خــانواده بــه عنــوان
پیشمصاحبۀ همایش مادری و زن تراز انقالب اسالمی ،تهران :دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.

راهکار مناسب در رفع برخی تعارضات احتمالی بین مسئولی های مادرانـه و کمـال کسـب
علم ،با روش توصیفیـتحلیلی با رویکرد اخالق کاربردی 1میپردازد.
 .1رسالت مادری

مادری امری آشکار و در عین حال نهان اس

که بهسادگی با چیزهـای دیگـر اشـتباه گرفتـه

میشود (دمارنف .)۱۵۷ :۱۰۹۹ ،میل به مادری تنها اشتیاق بـه داشـتن فرزنـد نیسـ  ،بلکـه
نداشتن کاری غیر از آن اس ؛ غریزۀ شوق و تمنای مادر برای پرورش فرزند و داشتن رابطـۀ
متقابل با آن (همان )۱۵ :که مؤلفههای آن در سه بعـد پـایرش ،محافظـ
زیستی ،محافظ

(تـأمین نیازهـای

از خطر ،و مراقب های پیشگیرانه) و پرورش (پرورش جسـمی ،پـرورش

عاطفی و روحی ،توجه به موانع رشد و جه دهی ماهبی) قرار مـیگیـرد (سـراقی:۱۰۷۴ ،
 .)۱۷در اندیشۀ اسالمی ،خداوند حکیم ،با قرین ساختن خلق
زوجی

و زوجی

را پایۀ خانواده نهاد تا مایۀ سکون

و زوجیـ  2 ،محبـ

را در

و آرامش شود 3و در ایـن عرصـه ،بـا

توجه به روحیۀ لطیف و جایگاه ویژۀ زن ،او را کانون و محور آرامش خانواده معرفی کـرد.

4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1اخالق کاربردی از دانشهای نوظهور و به معنای کاربس

مبانی و معیارهـای ارزشداوری اخالقـی در مسـأله یـا

حوزۀ خاصی از مساکل اختیاری انسان اس  .از دغدغههای این رشته ،حل تزاحمات اخالقـی بـهویـژه در مسـاکل
نوپدید اس (شریفی.)۶۴ :۱۰۷۶ ،
َ ) .2و م ْن ک ِّل شَ ْی ٍم َخلَقْنا َز ْو َجیْن ل ََعلذک ْم تَاَ کذرونَ ( (ذاریات.)25/
ٍ
َـو ٍم
ل بَیْنَک ْم َم َو ذد ًة َو َر ْح َم ًة إنذ فـی ذل َ
َ ) .3و م ْن آیاته َأنْ َخل ََق لَک ْم م ْن َأنْفسک ْم َأ ْزواجاً لتَ ْسکنوا إلَیْها َو َج َع َ
ـك َآلیـات لق ْ

یَتَفَکذرونَ ( (روم)21/؛ «و از نشانه هاى او اینکه همسرانى از جنس خودتان برراى شرما آفریرد ترا در کنرار آنران

آرامش یابید ،و در میانتان مودّت و رحمت قرار داد .در این نشانههایى است براى گروهى که تفکّر مىکنند».
 .4بر اساس آیۀ ) َو م ْن آیاته َأنْ َخل ََق لَک ْم م ْن َأنْفسک ْم َأ ْزواجاً لتَ ْسکنوا إلَیْها()(روم)۱۱/؛ «و باز یکی از آیات (لطـف)
او آن اس

که براى شما از جنس خودتان جفتی بیافرید» .در این منطق قرآنی ،با توجه به ضمیر «ها» در «الیهـا» در

عبارت «لتسکنوا الیها» ،زن ،محور و کانون آرامش قرار گرفته اس  .همچنانکه در سورۀ مبارک أعـراف ،آیـۀ ۱۹۷
ٍ
ٍ
ال َخفیفـاً
ل منْها َز ْو َجها لیَ ْسک َن إلَیْها فَل ذَما تَغَشذ اها َح َملَـ ْ َح ْمـ ً
میفرماید) :ه َو الذای َخلَقَک ْم م ْن نَفْس واح َدة َو َج َع َ
َ
ال َربذهما لَئ ْن آتَیْتَنا صالحاً لَنَکون ذَن م َن الشذ اکری َن(.
ف ََم ذر ْ
ت به فَل ذَما أثْقَلَ ْ َد َع َوا ل َ

ِ
تزاحم تحصیل علم و رسالت مادری در کمال انسانی زن با رویکرد اخالق کاربردی
بررسی تطبیقی

اشتیاق به مراقب

از آنان اس

و این غیر از وظیفۀ مادری از سر اجبار و یا مـادری بـه علـ

۱۰۱

در این اندیشه ،احتیاج متقابل زن و مرد ،موجب قوام و پایداری خانواده اس
استحکام خانواده بر پایۀ محب

و صمیمی  ،توفیق و پاداشی اس

و تالش بـرای

که خداوند بـه مجاهـدان

و مهاجران راه خود عطا میکند (کلینی .)۹۹/۷ :۱۴۳۵ ،هدف از تشـکیل خـانواده ،نـه فقـط
تولید نسل و داشتن اوالد ،بلکه رسال

برتر تربی

و پـرورش فرزنـد اسـ ؛ فرزنـدانی کـه

زنجیرۀ پیوند دنیا و آخرت و پیامد اعمالشان ،گریبانگیر والدین میشود؛ آمیزهای از امانـ
هدیه که تربی
اوس

و

از جمله حقوق فرزند ،و ثواب و عقاب والـدین ،وابسـته بـه نحـوۀ تربیـ

(ابنشعبه حرانی.)۱۹۷ :۱۴۳۴ ،

نکتۀ قابل تأمل ،اهتمام به فرزند به عنوان اولین مسأله پـس از خلقـ

انسـان و زوجیـ

اس  1.در بینش توحیدی ،فرزند و تولید نسل ،نه امـری مـزاحم ،بلکـه بـه معنـای تضـمین
الصـالد» (کلینـی.)۰/۶ :۱۴۳۵ ،
سعادت اخروی و دنیوی اس « :م ْ
ـع َ
ـن َس َ
الرجـل ال َْولَـد ذ
ادة ذ

بهویژه که ولد صالد ،ثمرهای بهشتی 2و مورد افتخار پیامبر اکرم 9در قیام
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۱۰۱

اس  3.بر همین

اساس ،با نهی از ازدواج با زنان نازا 4،ولود بودن از معیارهـای همسـر خـوب معرفـی شـده
اس  5.قرآن کریم از الگوی کاربردی انبیام و اولیای الهـی ،از مـنش ،دعاهـا ،نجـوا و آرزوی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1قرآن کریم به مسألۀ تولید نسل و دغدغه و آرزوی آدم و حوا در صرال برودن فرزنرد حتری پریش از تولرد آن،
ٍ
ٍ
ال َخفیفـاً
ل منْ َها َز ْو َج َها لیَ ْسک َن إلَیْ َها فَل ذَما تَغَشذ َها َح َملَ ْ َح ْمـ ً
اشاره میکند) :ه َو الذاى َخلَقَکم ِّمن نذفْس َو ح َدة َو َج َع َ
َ
ال َربذه َما لَئ ْن َماتَیْتَنَا َصالحاً لذنَکون ذَن م َن الشذ کری َن( (اعراف)165/؛ «او خدایى اسرت کره
ف ََم ذر ْ
ت به فَل ذَمآ أثْقَلَ ذد َع َوا ل َ
شما را از یك نفس آفرید و همسرش را از (نوع) او قرار داد تا بدان آرام گیرد .پس چون با او بیامیخت ،برارى
سبك برگرفرت (و براردار شرد) و (مردّتى) برا آن سرر کررد ،چرون زن سرنگین شرد ،آن دو (زن و شروهر) از
پروردگارشان ،درخواست کردند که اگر فرزند شایستهاى به ما بدهى ،قطعاً از سپاسگزاران خواهیم بود».
« .2إن الولد الصالد ریحانة من ریاحین الجنة؛ فرزند شایسته و خوب ،گلی از گلهاى بهش اس » (کلینی.)۰/۶ :۱۴۳۵ ،
« .3أکثروا الولد أکاثر بکم األمم غدا» (کلینی.)2/8 :1217 ،
« .2باب کراهیة تزویج العاقر ...قال :جام رجل إلی رسول لال 9فقال یا نبی لال إن لـی ابنـة عـم قـد رضـی

جمالهـا و

حسنها و دینها و لکنها عاقر فقال ال تزوجها» (همان)؛ «تزوجوا بکرا ولودا و ال تزوجوا حسـنام جمیلـة عـاقرا فـإنی
أباهی بکم األمم یوم القیامة» (همان).
« .9إن خیر نساککم الولود الودود» (همان).

فرزنددار شدن آنها خبر میدهد (آلعمران ۰۹/و مریم .)۷/روایات نیز با تعلـیم دعـا و آداب
پیگیر 1و ملتمسانۀ فرزنددار شدن به افراد آرزومند فرزند 2،توصیه میکن:
«اطلبوا الولد و التمسوه فإنه قرة العین و ریحانة القلب و إیاکم و العجز و العقر؛ فرزند بطلبید که روشنی
چشم و طراوتبخش دل اس ؛ پس از زنان سالخورده و نازا بپرهیزید!» (طبرسی.)۱۱۴ :۱۴۱۱ ،
در این اندیشه ،با تأسی به ربوبی

و لطف الهی بر والدین اس ؛ و از حق حیات 3و حقوق مالی

4

تا حقوق روحی و روانی (مانند مهرورزی ،شخصی بخشـی ،تکـریم ،و )...و حقـوق دینـی
(آموزش قرآن ،حدیپ ،احکام و فقه) ،و توجه به نکات تربیتی را شامل میشود کـه محـدود
به زمان کودکی نیس  ،بلکه تا بزرگسالی فرزند ادامه دارد؛ چنانکه امیرالمـؤمنین علـی 7در
لحظات واپسین عمر خود بدان اهتمام داشتند 5.در این بینش ،فرزند امانتی از سوی خداس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل
استغفرال فی کل یوم أو فی کل لیلة ماکة مرة فإن لال یقول اسـتغفروا ربکـم إنـه کانـک غفـارا إلـی قولـه :و
...« .1قال
یمددکم بأموال و بنین» (همان.)6 :
 .2به همین دلیل ،نه فقط در قرآن ،بلکه از معصومین :دعاهرا و آداب بسریاری در بلرر فرزنرد و مرداومت برر آن
َـرداً َو
توصیه شده است؛ از جمله« :و َع ْن َعل ِّی بْن الْح َسیْنَ 7أنذه قَالَ لبَ ْعو َأ ْص َحابه ق ْ
ل فی طَ لَب ال َْولَد َر ِّ
ب ال تَاَ ْرنی ف ْ
ْك َولیاً یَبَ ُّر بی فی َحیَاتی َو یَ ْستَغْفر لی بَ ْع َد َوفَاتی و( »..ببرسی.)222 :1212 ،
ل لی م ْن لَدن َ
اج َع ْ
َأنْ َ َخیْر الْوارثی َن َو ْ
 .3ارتزاق و پرورش فرزند):و ََال تَقْتلوا َأ ْو َالدکم َخشْ ـی َة إم َ ٍ
یـرا(
َ ْ
َ ْ
ـالق ن ْذحـن ن ْ
َـرزقه ْم َوإیذـاک ْم إنذ قَـتْلَه ْم کَـانَ خطْ ئًـا کَب ً
(اسرام)31/؛ «و از بیم تنگدستی فرزندان خود را مکشید .ماییم که به آنها و شـما روزى میبخشـیم .آرى ،کشـتن
آنان همواره خطایی بزرگ اس »؛ و سالم

ـن َأ َر َاد َأن
ـولَیْن کَـاملَیْن ل َم ْ
جسمانیَ ) :وال َْوال َدات ی ْرض ْع َن َأ ْو َال َده ذن َح ْ

اع َة َو َعلَی ال َْم ْولود لَه ر ْزقه ذن َوک ْس َوته ذن بال َْم ْعروف( (بقره)۱۰۰/؛ «و مادران فرزندان خود را دو سال تمـام
الر َض َ
یت ذم ذ
شیر دهند[ .این حکم] براى کسی اس

که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند؛ و خـوراک و پوشـاک آنـان

[مادران] ،به طور شایسته ،بر عهدۀ پدر اس ».
 .2مانند نفقه و ارث :ر.ک :نسام ۱۱/و .۱۱۵
 .9امام علی 7در واپسین سالهای عمر خود ،طی نامهای به امام حسـن 7بـا توصـیههای تربیتـی میفرمایـد« :و أن
ابتدئك بتعلیم كتاب اهلل و تاویله و شرائع االسالم و أحکامه و حالله و حرامـه؛ آمـوزش تـو را بـا شـرایع اسـالم و
احکام و حالل و حرام آن آغاز کردم» (نهج البالغه ،نامۀ.)۰۱

ِ
تزاحم تحصیل علم و رسالت مادری در کمال انسانی زن با رویکرد اخالق کاربردی
بررسی تطبیقی

به شکلی همهجانبه ،مسئولی

فراگیر الهی ،توجه و اهمی

به تربی

و رشـد فرزنـد،

۱۰۰

که والدین در قبال آن مسئولند؛ نیز زین  1و آزمـونی اسـ  2کـه بـا آن مـورد امتحـان قـرار
میگیرند« :هشدار که فرزند ،گاه مایۀ گمراهی و هالک

والـدین میشـود!» 3تربیـ

فرزنـد

ارزشمندتر و مقدم بر وجود اوس  ،از این رو ،با اغتنـام فرصـ  ،اهتمـام اصـلی بـا تربیـ
فرزند اس  .با تربی صحید ،فرزند با اوصاف ماکور ،به بهترین صدقه در راه خدا ،ثمـرهای
بهشتی و باقیات الصالحاتی بیبدیل مبدل میشود؛ 4صدقۀ جاریهای که پس از مرگ والـدین،
آثار او به آنان میرسد:
ل بع َد موته إ ذال ث ََالث خص ٍ
ال َص َدقَ ٌة َأ ْج َر َاها لل فی َحیَاته فَه َی تَ ْجری لَه بَ ْع َد َم ْوتـه
الرج َ َ ْ َ ْ
َ
« َال یَتْبَع ذ
َو سنذة ه ًدى َسنذ َها فَه َی ی ْع َمل ب َها بَ ْع َد َوفَاته َو َول ٌَد َصال ٌد یَ ْدعو لَه» (کلینی.)۷۶/۵ :۱۴۳۵ ،
در واقع ،آنچه از تشریع ،در قالب آداب و توصیهها در باب فرزند ،معاشرت و توصیههای
تربیتی در دس

اس  ،توجه به اثـر تربیتـی آن در شخصـی

اوسـ

کـه دقـ

و ظرافـ

حکیمانه ،آن را تدبیر فرمود .در این تدبیر ،توجه ویژه به نقش بیبدیل مادر در رشد ،تربیـ
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۱۰۴

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ک ث ََوابًا َو َخیْ ٌر َأ َم ًال( (کهر)28//؛ «مرا و پسرران
ند َربِّ َ
الصال َحات َخیْ ٌر ع َ
).1ال َْمال َوالْبَنونَ زینَة ال َْحیَاة الدُّ نْیَا َوالْبَاقیَات ذ
زیور زندگى دنیایند ،و نیکیهاى ماندگار از نظر پاداش نزد پروردگارت بهتر و از نظر امید [نیز] بهتر است».
َ
َ
َ َ
نده َأ ْج ٌر َعظی ٌم( (انفا )26/؛ «و بدانید اموا و اوالد شرما ،وسریلۀ
ال ع َ
َ ).2و ْاعلَمواْ أن َذما أ ْم َوالک ْم َو أ ْو َالدک ْم فتْنَ ٌة َو أنذ ل َ
نده َأ ْج ٌر َعظیم((تغابن)19/؛ «امروا و
آزمایش و پاداش عظیم نزد خداست»؛ )إن َذما َأ ْم َوالک ْم َو َأ ْو َالدکم فتْنَ ٌة َو لال ع َ
فرزندانتان فقط وسیلۀ آزمایش شما هستند و خداست که پاداش عظیم نزد اوست».
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ب
ْـر َ
َ ) .3و أ ذما الْغ َالم فَکاَنَ أبَ َواه م ْؤمنَی ْن ف ََخشینَا أن ی ْرهقَه َما طغْیَانًا َو کفْر * فَأ َر ْدنَا أن یبْدلَه َما َربه َما َخی ْرا ِّمنْه َزکَو ًة َو أق َ
حما( (که61//ر)61؛ «و اما آن نوجوان ،پدر و مادرش باایمان بودند و بیم داشتیم که آنان را به بغیان و کفرر
ر ْ
وادارد! * از این رو ،خواستیم که پروردگارشان به جاى او ،فرزندى پاکتر و بامحبتتر به آن دو دهد».

 .4نمونۀ آن داستان حضرت عیسی 7اس

که از قبری عبور میکند که صاحب قبر در حال عااب اس ؛ اما سال بعد

وقتی از کنار همان قب ر عبور کرد ،او را فارغ از عااب دید .عل را پرسید و و خبر آمد که او فرزنـد صـالحی دارد
که او از آثار و برکات چنین فرزندی بهرهمند شده اس « :قَالَ َرسول لال 6مر عیسی ابن مری َم 7بقَب ٍ
ـر ی َعـاذ ب
ْ
َذ َ ْ ََْ
ب َمر ْرت ب َهاَ ا الْقَبْر َع َ َ
ٍ
ام فَـإذَا
ْع
ل
ا
ه
ب
ت
ر
ر
م
ْ
َ َ
ام أ ذولَ فَکَانَ ی َعاذ ب َو َ َ
َصاحبه ث ذم َم ذر به م ْن قَابل فَإذَا ه َو َال ی َعاذ ب فَقَالَ یَا َر ِّ َ
ل ابْنه ث ذم قَالَ
ه َو لَیْ َس ی َعاذ ب فَ َأ ْو َحی لال إلَیْه َأنذه َأ ْد َر َك لَه َول ٌَد َصال ٌد فَ َأ ْصل ََد طَ ریقاً َو َآوى یَتیماً فَل َهاَ ا غَف َْرت لَه ب َما ف ََع َ
وعبْـد لال 7آیَـ َة َزکَریذـاَ 7رب
وج ذل م ْن َعبْده الْم ْؤمن َول ٌَد یَ ْعبده م ْن بَ ْعده ث ذم تَ َ
ـال َأب َ
َرسول لال 6می َراث لال َع ذز َ
ب َرضیا» (کلینی.)۴/۶ :۱۴۳۵ ،
ب لی م ْن لَدن َ
اج َعلْه َر ِّ
وب َو ْ
ْك َولیا .یَرثنی َو یَرث م ْن آل یَ ْعق َ
ف ََه ْ

و پرورش کودک ،مسألهای اس

که به جه

ویژگیهای تکوینی مادر ،اسـتعداد و ظرفیـ

خاص و بینظیر او ،همواره مورد توجه قرار گرفته اس ؛ مسألهای مهم و مغفول که به آسانی
میتوان آن را در سبک زندگی اهلبی  :مشاهده کرد؛ بر اساس روایات ،مادر نیـز مسـئول

خانۀ شوهر و فرزندان اس

و دربارۀ آنـان ،مسـئول اسـ » (ابنابیفـراس۶/۱ :۱۴۱۳ ،؛ و

دیلمی.)۱۹۴ :۱۴۱۱ ،
کمال عدال و لطف الهی ،مادر را الیق دو رسال عمدۀ کارکرد بیولوژیکی و طبیعـی مـادر
شدن 1و کارکرد فرهنگی و اجتماعی مادری کردن 2،مهرۀ اصلی تربی  ،محور پایداری ،پویـایی
و سالم خانوادهای قرار داد که اساس و پایۀ بینظیر جامعه اس  .در این نگـاه ،اثرگـاارترین
فرد در زندگی فرزند ،مادر اس ؛ و در نتیجه ،وظیفۀ اخالقی تربی فرزنـد در اولویـ اول در
کنار پدر ،بر عهدۀ مادر اس ؛ و اهمی انتخاب مادر شایسته ،به عنوان اولین حـق از سـه حـق
فرزند ،به جه تأثیر و نقش مستقیم بیواسطۀ مادر 3،بـر تربیـ و شخصـی فرزنـد اسـ ؛

4

تأکید آیات و روایات بر حـق مـادر (احقـاف۱۷/؛ کلینـی )۱۶۳/۱ :۱۴۳۵ ،و احکـامی از قبیـل
استحباب شیردهی به فرزند ،تقدم مادر در حق حضان فرزند پسر در دو سال اول و دختـر در
هف سال اول عمر (کلینی ،)۴۷/۶ :۱۴۳۵ ،و روایات مربوط به نقش مؤثر شیر مـادر در تربیـ
کودک و تأکید بر دق به اینکه فرزند ،شیر چـه کسـی را بخـورد (کلینـی ،)۴۴/۶ :۱۴۳۵ ،بـر
اهمی نقش مادر در این عرصه داللـ دارنـد؛ بـهویژه کـه رشـد و تکامـل فرزنـد ،در کنـار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1تولید نسل.
 .2پرورش نسلها.
 .3در کنار نقش باواسطۀ پدر با انتخاب همسر خوب.
« .4و تجب للولد علی والده ثالث خصال اختیاره لوالدته و تحسین اسمه و المبالغة فی تأدیبه» (مجلسی.)۵۷ :۱۴۳۰ ،

ِ
تزاحم تحصیل علم و رسالت مادری در کمال انسانی زن با رویکرد اخالق کاربردی
بررسی تطبیقی

رسیدگی همهجانبۀ فرزندان اس ؛ چنانکه رسول خدا 9میفرماید:
الرجل َر ٍاع َعلَی اهلبیته َو ه َو َم ْسئولٌ َعنْه ْم فَال َْم ْر َأة َراعیَ ٌة َعلَی اهلبی بَ ْعل َها َو ولْـده َو
« ذ
ه َی َم ْسئولَ ٌة َعنْهم؛ مرد ،سرپرس خانواده و در برابر ایشان ،مسئول اس ؛ و زن ،سرپرس

۱۰۷

ویژگیهای ظاهری ،زیبایی ،زشتی و ،...متأثر از شیر و خصوصیات روحی و روانـی ،فکـری و
شخصیتی مادر بر فرزند اس و شخصی او را میسازد .دقـ قـرآن کـریم در تعیـین مـدت
شیردهی (بقره ،)۱۰۰/خود ،بیانگر نیازهای نوزاد به مادر در این دوران و اهمی و نقـش مـؤثر
آن در رشد همهجانبۀ فرزند اس  .بنابراین با توجه به پدیدۀ دلبستگی و نیاز خاص کـودک بـه
مادر ،در سالهای اول و دوم زندگی ،به تمام مادران توصیه میشود تا حد امکـان ،در نخسـتین
سال زندگی کودک ،بین خود و کودک فاصلهای نیندازند و با عنای به سفارشهای اسـالمی و
احساس وظیفۀ دینی ،خود ،شیردهی نوزادان را به عهده گیرند.
از دیگر مبانی روانشناختی مؤثر در مورد فرزند ،نوع نگـرش مـادر 1بـه جهـان و انسـان
اس  .حسن فاعلی و نگرش مثب
ارج نهادن به فرزند و تربی

مادر به فرزند به عنوان هدیه و امانـ الهـی و در نتیجـه،

انسان صالد ،مسلماً به ارتبـاط عاشـقانۀ تـوأم بـا احتـرام منجـر

خواهد شد؛ در مقابل نگرش منفی که در آن ،فرزند ،امری مزاحم و فرزندآوری ،تنها انتخابی
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۱۰۶

شخصی تلقی میشود .بنابراین الزم اس

مادران با بازنگری در بینش و اصـالع افکـار و در

نتیجه 2،اصالع سبک زندگی ،در پی تعامل مطلوب و مؤثر بـا فرزنـدان باشـند؛ تعـاملی کـه
شروع آن از زمان قبل از بارداری در تقوی
کودک در آینده اس

و آمادگی جسمی و روحی مادر جه پـرورش

تا زمانی که نام مادر بر مادر میدرخشد .بر همین اساس ،فرایند پیچیدۀ

تعامل با فرزند شامل این امور اس :
 .۱هر گونه تعامل؛ ارادی و آگاهانه یا غیرارادی و ناگاهانۀ مادر با فرزند؛
 .۱هر نوع ارتباط معنوی و مادی از تغایۀ روحی تا جسمی؛
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1اهمی

نگرش به حدی اس

که به عنوان راهحل پایه ،مورد توجه اس

زندگی خود را متحول کردهاند (کلر)۱۰۷۳ ،؛ و به جه

و چه بسـا افـرادی کـه بـا تغییـر نگـرش،

قدرت نگرش در زندگی اس

که اندیشـمندان و بـهویژه

روانشناسان نیز به آن توجه ویژه داشته و دارند؛ بهویژه در روانشناسی اخیـر کـه بـا رویکـرد مثبـ انگـاری ،بـه
استعدادهای انسان و تواناییهای او عنای

دارند.

 .2تعالی بینش در ارتباط با وظایف پرورشی زن ،مسألۀ مهمی اس
شمار میرود (جوادی آملی.)۱۰۵ :۱۰۹۵ ،

که به نظر عالمه جوادی آملی از وظـایف زن بـه

 .۰رفتارهای تأثیرگاار بر آیندۀ فرزند.
از دیگر نیازهای کودک ،نیازهای عاطفی اوس  .خـانوادۀ موفـق و منسـجم بـا فرزنـدان
سالم ،خانوادهای اس

که هر کس بهویژه مادر ،بـه ایـن توجـه و علـم داشـته باشـد کـه در

خانواده نقشی دارد و اگر حضور نداشته باشد ،یک جای کار لن

میماند (مـکگراو:۱۰۹۹ ،

 .)۵۹مادر باید بداند مهمترین راه تربی کودک ،زنـدگی بـا فرزنـد و وقـ

گااشـتن بـرای

اوس ؛ و در کنار آموزش کالمی ،آموزش رفتاری فرزند بسـیار مهـم اسـ  1تـا بـا کـنش و
شود ،به خصوص ،مسألۀ مهم اثرپایری و گیرندگی از مـادر .غفلـ

از بـروز و ظهـور آثـار

وجودی مادری در فرزند ،بسیار زیانبار و به نظر اندیشمندان فاجعهای بزرگ اس تا جـایی
که تبلیغات در غرب پیگیر احیای نقش مادران اس

(شمسی پاشا .)۱۷ :۱۰۷۱ ،این نگـرش،

با ارجگااری به مقام مادر ،او را به تکاپو وامیدارد تا با مادری عالمانه ،دس

بـه کـار شـود.

اولین قدم در این مسیر ،طهارت مادر در حفظ مصالد نفس ،نسل ،دین ،عقل و ...اس

تا بـه

نحو شایسته ،امان دار الهی باشد (جوادی آملی .)۱۷۳/۱ :۱۰۹۱ ،توفیق درک محضر قـرآن و
معصومین ،:رشد عقالنی

به همراه مبارزه با نفس و مهار تمایالت نفسانی ،بهـرهمنـدی از

تجربیات و عبرتآموزی از دیگران ،کسب فیو از مکتب بزرگان و توفیقیافتگـان ،اسـتفاده
از علوم و فنون روز ،آشنایی با فنون خانهداری و مسـاکل مربـوط بـه آن ،آشـنایی بـا اصـول
روانشناسی و رفتاری ،تکنیکهای تربیتی و رفتاری ،آشنایی با روش ایجاد تفکر در فرزند و
حتی همسر ،فراهمسازی شرایط توفیق از جمله توفیق درک اساتید و ،...بـه منظـور ارتقـای
سطد دانش و مهارت در بهبود ،زیبا و امنسازی فضا و کیفی
فضای مهر و صمیمی
مسئولی

و ظرفی

خانواده ،و در نتیجـه ،ایجـاد

در آن ،از جمله اقداماتی اس که یک مـادر ،عالمانـه و بـا آگـاهی از
خطیر ،بدان توجه خواهـد داشـ  2.بـهویژه اسـتخراج اصـول رسـال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
« .1کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم» (کلینی.)77/2 :1217 ،
 .2بهویژه که اندیشمندان نیز یادگیری علوم مورد نیاز را امری ضروری دانستهاند (جوادی آملی.)۵۶ :۱۰۷۱ ،

ِ
تزاحم تحصیل علم و رسالت مادری در کمال انسانی زن با رویکرد اخالق کاربردی
بررسی تطبیقی

واکنشهای مناسب ،فرزند از تعادل روانی ،اخالقی و هماهنگی بیشتر شخصـیتی برخـوردار

۱۰۵

مادری از مبانی عقلی ،شرعی و عرفی ،و توجه به آنها الزم اس تا در تعـامالت بـا فرزنـد،
همواره مدنظر قرار گیرند.

1

مسألهای که در اینجا موردنظر اس  ،کسب کمال مادران به واسطۀ فعالی های اجتمـاعی
و اشتغال اس

که به جدایی کودکان و مادران مـیانجامـد و وضـعی

نـامطلوب زنـدگی و

آسیبهای جبرانناپایری ،خاصه در دوران نوزادی بـه روحیـۀ فرزنـد وارد مـیسـازد .هـر
ساع

اشتغال مادر ،یک ساع

محرومی فرزند از نعم مادر اس  ،بهویژه اگـر خسـتگی

و تندخویی ناشی از آن نیز به محیط خانواده سرای

کند؛ در نتیجـه ،حضـور ناکـافی مـادر،

عوارض عاطفی ،اخالقی و رفتاریای بر روی کودکان باقی بگاارد و چه بسا غفلـ از ایـن
مهم با تصمیمگیریهای فارغ از تدبیر و سپردن مسئولی هایی چون نگهداری فرزند به مرد،
موجب ایجاد بحران در خانه و خانواده شود .این مسـأله ،یکـی از مباحـپ مهـم مطـرع در
تزاحمهای اخالقی اس

که ذهن اندیشمندان این عرصه را به خود مشغول داشته اس .
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 .2کمال علم

(جدیری .)۴۳ :۱۰۷۰ ،در جهانبینی اسالمی ،کسب علم ،در میان ابعاد مختلف کمـال ،اهمیـ

۱۰۹

ویژهای دارد؛ به نحوی که خانهداری و همسرداری ،جایگزین امور مهمی چون جهـاد ،معرفـی

تمایل به دانستن ،از نیازهای اساسی انسان و بخشی از هوی اوس که عدم توجـه بـه آن ،بـه
بروز اختالالت روحیـروانی میانجامد ،به نحوی که رواندرمـانگران ،ناکـامی ایـن بخـش از
نیازهای عقالنی انسان را عاملی در بروز آثار واقعی آسیبهای روانی دانستهاند (مـالو ،بـیتـا:
۵۳ـ .)۵۷در همۀ جوامع ،کسب علم و تحصیالت ،تعیینکنندۀ جایگاه فـرد در جامعـه اسـ و
میتواند با نقش مثب و سازنده در زندگی ،فرد را از انجام یا بروز رفتارهای نامناسـب بـازدارد

شده اس

(کلینی)۷۳۹/۷ :۱۴۳۵ ،؛ اما این جهانبینی هی گاه رقیبی برای جایگـاه علـمآمـوزی

مطرع نکرده و حتی مداد علما ا افضل از خون شـهیدان دانسـته اسـ (شـیخ صـدوق:۱۰۵۶ ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1نظر به مطالب فوق ،شاید یک نگاه قدسی به مادر متبادر شود که ناظر به نگاه حداکثری به انجـام وظـایف مـادری
اس ؛ اما با نگاه حداقلی به وظایف مادر نیز تعارض و چالش بین رسال ها در این عصر ،واضد اس .

۱۶۹ـ )۱۶۷تا با تصویر نقش قلم 1در رشد و تعالی ،بفهماند که اصـل و اسـاس تبلیـ  ،دعـوت
مردم به علم ،نوشتههاى برهانی و مواعظ حکیمانه اس  ،نه شمشیر و جهاد و قـدرت .بـا ایـن
بیان ،عل اهتمام ویژۀ اسالم به علم (کلینی )۰۱/۱ :۱۴۳۵ ،و عالمان به عنـوان الیقـان خشـوع
الهی (فاطر )۱۹/و بـه رخ کشـیدن عالمـان بـر همگـان (زمـر )۷/روشـن مـیشـود کـه چـرا
امیرالمؤمنین 7کمال دینداری را در دانایی (کلینی )۰۳/۱ :۱۴۳۵ ،و رسول خدا 9کسـب علـم
را بر زن و مرد مسلمان واجب میدانند (ابنفهدحلی۵۱ :۱۴۳۵ ،؛ و کراجکـی.)۱۳۵/۱ :۱۴۱۳ ،
اللقام را بهرۀ علمی مؤمن (جوادی آملی )۱۶ :۱۰۹۰ ،و الگوی فاطمی را دلیلی بر امکان ارتقـای
زنان به مقام علمی و عملی میدانند (همو.)۱۴۹ :۱۰۹۱ ،
به خصوص نظر به اقتضای زمانه 2،که ضرورت کسب علم را مضاعف میکند؛ مادر به
منظور تدبیر بهتر شئون منزل 3،رسال

مادری ،هدای

نیکوی فرزند و ایمنسازی خانواده

در برابر ناهنجاری های فرهنگی و تربیتی ،نیازمند آگاهی وسیع و اطالعات ارزشمند اس
تا با تجهیز به بال علم و اندیشه ،و فراگیری الزامات مادری ،بتوانـد پاسـخگـوی نیازهـای
فکری و تربیتی فرزند ،هماهن
بودن ،سرع

با پیشرف

زمانه باشـد .پیشـرف

فنـاوری ،در دسـترس

انتشار و قالب جااب این افکار و ،...رویارویی با هجوم افکـار منحـرف در

ابعاد ،اشکال و شاخههای مختلف ،بصـیرت و مهـارت کامـل مـادر را مـیطلبـد (حـاجی

اسماعیلی )۱۱ :۱۰۷۰ ،تـا بـا شـناخ

ناهنجـاریهـا و انحرافـات ،در دفـاع از دیـن تـوان

پاسخگویی به شبهات را داشته باشد .این امر ،نیازمند آموزش و تعلیم راهکارهـای تربیتـی
عملی ،در مواجهه با سیل تهـاجم فرهنگـی اسـ ؛ مضـاف بـر دیگـر آگـاهیهـا از قبیـل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1کنایه از منطق ،برهان و حج .
 .2امروزه به دلیل شرایط متفاوت خانه به دلیل وجود تلویزیون ،اینترن
خانه و خانواده ،مسألۀ مادری بسیار سخ تر و پیچیدهتر شده اس

و ماهواره و در نتیجه ،پایین آمـدن امنیـ

و دیگر به راحتی گاشته نیس ؛ و مـادر بایـد

بیش از گاشته ،مهارتها و آموزشهایی را فراگیرد (حاجی اسماعیلی.)۴۴ :۱۰۷۰ ،
 .3برای مثال :شناخ های در باب تغایه (گازرپور.)۹۱۱/۱ :۱۰۹۳ ،

در

ِ
تزاحم تحصیل علم و رسالت مادری در کمال انسانی زن با رویکرد اخالق کاربردی
بررسی تطبیقی

چنانکه عالمه جوادی آملی نیز با استناد به روایات ،ارزش هر انسانی را به هنر علمی او و جنـة

۱۰۷

دینشناسی ،روانشناسی ،فناوری روز ،شناخ
ملل و اندیشهها و ،...جه

بهبود کیفی تربی

همین امر مهم ،سیرۀ نبوی اس

افکار مختلف ،شـناخ

کلـی از جوامـع،

موفق فرزند و مواجهه با اطرافیان .نـاظر بـه

که نـهتنها خـود ،معـارف آموختـه از جانـب خـدا را بـر

همسرانشان عرضه میکنند ،بلکه دیگر مردان را نیز به اتخاذ چنین روشی امر مـیفرماینـد
(کلینی)۱۱۱/۱ :۱۴۳۵ ،؛ و از جمله به حضرت علی 7میفرمایند« :فراگیر و به خانوادهات
نیز بیاموز!» (مجلسی .)۱۷۴/۱۳۳ :۱۴۳۰ ،روایات بسیاری از ایشـان در انتخـاب همسـر و
مادر فرزندان ،بر توجه به تعقل و سالم

ذهنی زنان تأکید دارند و ازدواج با زنـان نـادان

(کلینی )۰۷۰/۷ :۱۴۳۵ ،و استرضاع 1از ایشان (همان )۴۰/۶ :را برحـار مـیدارنـد .ایشـان
علیرغم توصیه به تعلیم فرزندان اعم از دختر و پسر 2،در کالمی مجزا بر آموزش دختران
تأکید میفرمایند 3که میتوان این عنای

را به جهـ

کـارکرد ارتقـای علـم و معرفـ

شکوفایی عقل (جوادی آملی )۱۱۶ :۱۰۹۴ ،و با توجه به ظرفی
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۱۴۳

ویژۀ تولید نسل و نقـش

تربیتی انکارناپایر زنان و در نتیجه تحول فرهنگی و تربیتی جامعـه دانسـ
تأکید ،تفکری اس

در

که در آن ،بهترین آموختنی برای فرزند ،چیزی اس

و ریشـۀ ایـن
که در بزرگسالی

بدان نیازمند میشود (همو .)۵۵ :۱۰۷۱ ،بـه عبـارت دقیـق ،در اندیشـۀ اسـالمی ،خانـه و
خانواده ،محمل تولید و ارتقای علم اس ؛ و فرهیختگی زن ،اهلی
بسزایی در حیثی
علم و اهمی

و شایستگی او ،سـهم

خانواده و جامعه دارد ( .)۰۱۷ :۱۰۹۴بنابراین با توجـه بـه ارزش ویـژۀ

آن در میان سایر کماالت ،شایسته اس

و ضرورت آن برای مادران ،از چند جه

که به طور مجزا به لزوم کسب علـم

پرداخته شود:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1درخواس

برای شیر دادن فرزند به عنوان مادر یا دایه.

« .2مُروا أوالدَكُم بِطَلَبِ العِلمِ» (متقی هندی :۱۴۱۳ ،ع.)۴۷۷۷۰
 « .3هر کس دختری دارد ،اگر او را ادب آموزد و تربی

او را نیکو سازد و بهرۀ او را از علم و دانش بسی نیکوتر قرار

دهد ... ،خداوند آن دختر را در آخرت ،مانعی از آتش برای آن پدر و مادر قرار خواهد داد و آنان از عااب الهی در
امان خواهند بود» (محمدی ریشهری)۱۳۵/۱ :۱۰۵۷ ،؛ و «من کان

له ابنة یعلمها فأحسن تعلیمها و أدبها فأحسن

تأدیبها و أعتقها و تزوجها فله أجران» (عروسی حویزى.)۱۷۰/۷ :۱۴۱۷ ،

 .۱تأکید ویژۀ اسالم بر علمآموزی و کسب علم؛
 .۱نیاز فطری و عرفی زن :بهویژه اقتضای عرف جامعۀ امروز مـیطلبـد کـه مـادر ،بـرای
کسب علم و معرف  ،با ورود در جامعه ،شرک
رعای

در کـالس ،اختصـاص اوقـاتی بـرای آن و

قوانین آموزشی و پژوهشی ،بدان اقدام کند؛

 .۰رسالت مادری :ضرورت کسب علم ،برای انجـام نیکـوی رسـال
فرزند به دلیل پیچیدگی تربی

مـادری و تربیـ

بهویژه در عصر حاضر؛

از زنان تحصیلکرده برای ارتقای سطد علمی بانوان مسـلمان ،دفـاع از دیـن و تبلیـ آن در
سطد جامعه و بینالملل؛
 .۷رسالت اجتماعی :ضرورت تحصیل بانوان برای نیازهای اجتماعی صنف زنان از قبیل
پزشکی ،بهداش  ،روانشناسی ،حقوق ،مشاوره ،طراحی و دوخ

لباس و. ...

بنابراین تکامل زن ،با وظایف و تکالیفی همراه خواهد بود:
ـ مسئولی پایری در تحقق ارزشها و الگوی مـؤثر شـکوفایی اسـتعدادها ،تعـالی بشـر،
ارتقای افکار و باورها؛
ـ حضور عالمانه و مؤثر در نظام توحیدی و والیی با شکلدهی عواطف مثب ؛
ـ خروج از انزوا و حضور انفعالی با حضور فعال و اثرگاار؛
ـ اهتمام در تربی

نسل متعهد ،متخلق ،انقالبی و کارآمد؛

ـ نقشآفرینی اندیشمندانه در تحقق سبک زندگی اسالمی.
با تأمل و دق در سطوع گاشته ،در اندیشۀ اسالمی ،کمال زن ،مرتبط با انسانی و فطـرت
او و در راستای نظام احسن خلقـ اسـ ؛ نظـامی بـر اسـاس تـدبیر ،غایـ نگـر ،حکیمانـه،
مصلح اندیش و در جه سعادت فرد و جامعه .بنابراین آنچه با تحقـق ارزشهـای اصـیل و
تعالی بشر در تعارض باشد ،نهتنها کمال نیس  ،بلکه سرابی اس که انسـان را از مسـیر کمـال
ب َعالم ٍ ق َْد قَتَلَـه َج ْهلـه َو
دورتر میکند ،عالمه جوادی آملی با اشاره به فرمایش امام علی« :7ر ذ
علْمه َم َعه َال یَنْفَعه» (نهج البالغه ،حکم  ،)۱۳۵علوم فاقد نفـع را حجـاب و رهـزن طاعـ و

ِ
تزاحم تحصیل علم و رسالت مادری در کمال انسانی زن با رویکرد اخالق کاربردی
بررسی تطبیقی

 .۴رسالت تبلیغ دین :ضرورت نیاز جامعه برای تحصیل بانوان در دینشناسی و اسـتفاده

۱۴۱

نتیجۀ بیعقلی عالمانش معرفی میکنند (جـوادی آملـی۱۳۹ :۱۰۹۰ ،ــ .)۱۳۷بنـابراین در ایـن
دیدگاه ارزشی ،کمال زن ،همسو با تکوین و به همراه حفظ شخصـی انسـانی ،محجوبیـ و
متناسب با توان و روحیات اوس ؛ و با منع هر نوع سوماستفادۀ ابـزاری از زن ،راه تعـالی بـر او
باز گااشته شده اس  ،تا با اختیار خود ،در آن گام بردارد.
البته با توجه به پیشرف

علم و فناوری روز ،راه کسب برخی کماالت ،در منـزل و بـدون

ورود به جامعه و با استفاده از فضای مجازی ،نرمافزار و رسانهها ،به نحو عالی و مناسب ،باز
و قصور زنان در کسب علم و مهارت ،پایرفتنی نیس  .هرچند این میـزان و سـطد از

اس

فراگیری ،پاسخگوی نیازهای متعدد ،متفاوت و کالن ،بـهویژه در رفـع نیازهـای اختصاصـی
و از ورود زن به عرصۀ علمی در جامعه ،بهویژه در مشـاغل و کمـاالت مخـت

زنان نیس

زنانه ،گریزی نیس

(همو.)۱۴۷/۱ :۱۰۹۱ ،

 .3تبیین محل تزاحم
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۱۴۱

مادری و مراعات حقوق فرزنـد بـه نحـو شایسـته،

همانگونه که مالحظه شد ،انجام رسال

کافی اس  ،بهویژه که کیفی

مستلزم توجه وافی و اختصاص وق

خاطر و آسودگی تن و در گرو اختصاص فرص
چالشانگیز روانشناسی ،با دو نگاه مثب
اس  1.بنابراین اختصاص فرص
فرص

تربی  ،نیازمنـد آرامـش

ویژه اس  ،به گونهای که از جمله مباحپ

و منفی اشتغال زن ،بر تربیـ

و شخصـی فرزنـد

در حد ادای حق مطلب ،به طور طبیعی ،بـه معنـای عـدم

کافی در دیگر مساکل اس ؛ و به طور تقریبی ،به معنای تخصی

تمام وق

مستلزم حضور داکمی ،نظارت و تغایۀ عاطفی فرزند و در نتیجه ،تحقق رسال اوسـ

مـادر و
و در

صورت عدم تنافی اشتغال به دیگر مساکل با انجام این رسال  ،فرض تزاحم ،سالبه بـه انتفـام
موضوع اس

و فرض مسأله ،با توجه به شـرایط روز بـه منظـور کسـب علـم و حضـور در

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1البته نگاه یکجانبهگرایانه به هر یک از دو نگاه نیز به چالش کشیده شده اس ؛ به اعتقاد روانشناسان ،مهـم حـس
مسئولی

و اهتمام مادر به وظایف و رعای

اعتدال و قواعد مربوط به آن اس

مادر به نحو مطلوب و اصولی ،آثار مثبتی نیز بر فرزند خواهد گااش

که البته با رعای

(بیریا.)۹۶۱ :۱۰۵۴ ،

اصـولی ،اشـتغال

کالس درس ،کسب رتبه ،مدرک ،سوابق و ...اس

که مقدمات رشد در مراحل بعدی اسـ

و همچنین نیازمند حضور زن در برخی دورههای عملی و کارگاهی متناسـب بـا رشـتههـا و
مشاغل ،جایگاههای اجتماعی و شرط علم ،تخص

و سوابق در آن جایگـاههـا اسـ

و بـا

وجود استعداد و عالقۀ شخصی در تحصیل برخی علـوم بـه طـور قطـع ،بـا انجـام شایسـتۀ
رسال

مادری ،در تزاحم اس

که ترجید یک طرف ،اغلب برای افـراد پایبنـد و متعهـد بـه

 .4حل تزاحم مسئولیت مادرانه و کسب کمال علمی

از مهمترین مباحپ بحپانگیز فلسفۀ اخالق ،تزاحمـات یـا چندراهـههـای مسـئولی هـای
که از دغدغههای فکـری ،بـهویژه اخـالق کـاربردی و

اخالقی برخاسته از حس تعهد اس

مورد توجه اندیشمندان علـم اخـالق اسـ

کـه نمونـههـای آن در آثـار افالطـون و دیگـر

اندیشمندان و از جمله روانشناسان جامعهشناس به وفور یاف
این نوشتار اس

میشود و تزاحم مورد بحپ

و روزیکا پارکر ،رواندرمانگر انگلیسی ،از آن به حال

که «به صورت بالقوه در مسیر پیشرف

دودلی یاد مـیکنـد

امر مادری ،خالقی آفرین اسـ !» (دمـارنف:۱۰۹۷ ،

 .)۷۶این در صورتی اس که عدم آگاهی کامل از وضعی پیشآمـده و جوانـب آن و حتـی
عواقب کار ،نیز نـاتوانی در ارزشگـااری ،اولوی بنـدی 1و در نهایـ  ،داوری و انتخـاب،
باعپ قرار گرفتن فرد در موقعیتی میشود که نتواند با اطمینـانخـاطر و بـا رضـای مندی و
بدون ارتکاب خالف اخالق ،به وظیفۀ خود عمل کند؛ و در قدم اول ،تأکید بر این نکتـه الزم
که شناخ

اس

و درک حقیق

تزاحم ،تصمیمگیری و در نتیجه مدیری

کارآمد ،در گـرو

نگرش صحید به هستی و توجه به مبانی انسانشناسانه اسـ  2.آگـاهی همهجانبـه از ابعـاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1از جمله رکوس مباحپ ارزشی ،وجود اولوی ها در بین گزارههای اخالقی اس

که آگاهی از آن میتواند تعارض

موجود بین خانه و اجتماع را حل کند (عالسوند.)۹۱/۱ :۱۰۹۳ ،
 .2اهمی

مباحپ انسانشناختی در حل مساکل ،در درجهای از اولوی

اس

که توجه به دیدگاه اسالم در این دسـ

از مباحپ ،از اهم امور به شمار رفته اس ؛ چراکه انسان هر گونه شناخته شود ،بر همان اساس ،رفتارهـا ،اقـدامات
و برنامههای تربیتی شکل میگیرد (حکم آرا.)۵۰۱/۱ :۱۰۹۳ ،

ِ
تزاحم تحصیل علم و رسالت مادری در کمال انسانی زن با رویکرد اخالق کاربردی
بررسی تطبیقی

باورهای دینی ،مشکل و نیازمند معرفی راهکار اس .

۱۴۰

وجودی انسان ،امکانات و فعالی های درونی و بـا توجـه بـه هـدف آفـرینش و در نتیجـه،
شناخ

کمال حقیقی و سعادت انسانی و راه وصول به آن ،با بهرهگیری از عقل و نقل 1اس

که نمونۀ بیبـدیل آن در تـدابیر برگرفتـه از مبـانی انسـانشـناختی الهـی اسـ
نقیپورفر .)۱۹ :۱۰۷۴ ،شناسایی موقعی

(بخشـی و

اصیل و اهداف واقعی ،اهمیتـی اساسـی دارد و بـا

شفافسازی آن ،زن در یک نظام متعـالی و بـا هـدف توسـعۀ اخـالق و معنویـ
میشود و راه عبودی

سـنجیده

او نیز از مسیر مقدس مادری میگـارد؛ مسـیری کـه در مـتن خـود،

تعهدات و ابزارهایی میطلبد و علم و دانایی از جملۀ آن و از حقوق چنین زنی اس

کـه در

این نظام معرفتی ،با تزکین به علم و اخالق پسـندیده ،بـا اصـالع نـوع نگـرش و تشـخی
ارزشها از غیرارزشها ،و اصول از فروع ،به قلههای رفیع کمال شایسته و بایستۀ رشد برسد
(عالسوند۷۱/۱ :۱۰۹۳ ،ـ)۷۱؛ و تح

حاکمی

عقل ،با شاکلۀ خیـر و تبلـور ارزشهـا ،بـه

گونهای فعال ،به دفع و رفع تزاحمات بپردازد و با شناسایی امور غیرالزم مزاحم از امـور الزم
و حقیقی ،از هزینۀ فرص ها ،موقعی ها و داشتهها در امور غیرحقیقی ناپایدار و فانی ،با نیل
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۱۴۴

به کنشی متعالی ،دستخوش تحـوالت نـاروا و خسـران نشـود (جـوادی آملـی.)۷۷ :۱۰۹۴ ،
شناخ

آرمانها اهمیتی ویژه دارد چون کاستی در آن ،به تشدید عدم اعتماد به نفـس منجـر

میشود ،بهویژه در مورد مادران که با نگاه منفی ،مادری کـردن ،مـاللآور قلمـداد مـیشـود
(دمارنف .)۷۵ :۱۰۹۷ ،به همین جه  ،الزم اس

با درکی درس

از هوی

اصیل انسـانی و

با رویکردی اعتقادی ،عقالنی و اخالقی ،پس از مشورت و بررسی همهجانبه ،در نهایـ

بـا

و انتخـاب قاطعانـۀ بهتـرین گزینـه برسـد:

توکل و اعتماد بـه خـدا ،بـه تصـمیمی درسـ
ب الْمتَ َوکِّلی َن((آلعمـران.)۱۷۷/
) َوشَ او ْره ْم فی ْاألَ ْمر فَإذَا َع َز ْم َ فَتَ َوکذ ْ
ل َعلَی اللذـه إنذ اللذـ َه یح ُّ
در این مسیر همچون دیگر مسیرها ،توکل به عنوان عاملی فراتـر از عقـل و علـم در هـدای
ذهن و دل انسان ،موجب میشود تصمیمگیرنده از آثار مثب

آن ،قدرت ،قاطعی  ،شجاع ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
َالرسل َو ْاألَنْبیَام َو ْاألَک ذمة َو َأ ذما الْبَاطنَة فَالْعقول؛ به
« .1إنذ لل َعلَی النذاس ح ذجتَیْن ح ذج ًة ظَ اه َر ًة َو ح ذج ًة بَاطنَ ًة فَأ ذما الظذ اه َرة ف ُّ
راستى خدا بر مردم دو حجت دارد :حجت عیان و حجت نهان .حجت عیران ،رسروالن ،پیغمبرران و اماماننرد و

حجت درونى و نهان ،عقل است» (کلینی.)18/1217:1 ،

هم عالی ،ترک گناه ،نفی سلطۀ شیطانی و ...از همه مهمتر ،امداد الهی بهـرهمنـد شـودَ ) :و
ل َعلَی ذال فَه َو َح ْسبه((طالق .)۰/مادر با توکـل ،در شـرایط بحرانـی ،مـیتوانـد بـا
َمن یَتَ َو ذک ْ
آرامش و مصون از احساس ضعف ،سستی ،ناامیدی و خودباختگی ،مصون از هوای نفس و
تملقها ،با آگاهی ،بصیرت و روحیۀ تواضع و اخالص ،بـا محبـ

و دلسـوزی و بـا هـدف

تعالی خود و خانواده ،تصمیم بگیرد (بخشی و نقیپورفر.)۰۰ :۱۰۷۴ ،
بنابراین در این قدم« ،شناخ » ،مسألهای «مبنایی» و از حیپ رتبه« ،مقدمی» اس ؛ عاملی
میافزاید؛ بنابراین آنچه از تعریف کمال برای زن ،متأثر از اندیشههای فمینیسـتی ،اسـتعماری
و دنیاگرای غربی و به قیم
انسانی اس

دس

کشیدن از اصول و عمـل بـه خـالف فطـرت و طبیعـ

که با ارزشزدایی رسال مادری و نگاه بحرانی به مادری ،به اشتغال مـادران بـه

عنوان پدیدۀ نوین تاریخ بشر میانجامد ،خارج از بحپ تزاحم خواهد بود؛ امـا آنچـه مـورد
بحپ تزاحم اس  ،مرتبط با قدم دوم و نیازمند چند مقدمه اس

تا با تصمیمگیری معقـول و

متقن صورت پایرد:
 .1موقعیتشناسی :بر اساس موقعی شناسی ،بهتر میتوان بـه استقصـای کامـل راههـای
محتمل ،گزینش مطلوبترین راه و شناخ

وضعی

مطلوب پرداخ

و وضعی

موجود را

به وضعی مطلوب مبدل کرد.
 .2آشنایی با اصول و مبـانی ارزشگـذاری و قیـاس بـین تکـالیف اخالقـی :در هـر
تصمیمگیری معقول و متقن ،الزم اس فرد بـا اصـول و مبـانی ارزشگـااری و قیـاس بـین
تکالیف اخالقی ،آشنایی کامل داشته باشد تا بتواند بـر اسـاس آن اصـول ،بـه ارزشگـااری،
داوری و در نهای

اولوی بندی بپردازد.

 .3آشنایی با وظایف و مسئولیتها :به منظور شناسـایی مـوارد مطلـوب از غیرمطلـوب،
اصـلی از غیراصـلی ،و واقعــی از وهمـی ،الزم اسـ فــرد ،بـه درک درسـتی از وظــایف و
مسئولی های خود برسد و بر اساس آن تصمیم بگیرد.
 .4شناخت تواناییها ،استعدادها و امکانات موجود :از دیگر نکـات مهـم و کلیـدی در

ِ
تزاحم تحصیل علم و رسالت مادری در کمال انسانی زن با رویکرد اخالق کاربردی
بررسی تطبیقی

پیشگیرانه در ایجاد تزاحم که با رفع تحیـر و تشـت

در تصـمیمسـازی ،بـر وضـوع مسـیر

۱۴۷

هر تصمیم ،توجه به تواناییها ،استعدادها و امکانات موجود اس

تا بر اساس آن ،خود را به

تکلیف ماالیطاق دچار نکند 1و همواره توجه کند که سـطد انتظـارات از خـود و اطرافیـان،
متناسب با امکانات و شرایط موجود باشد.
 .5شناخت تزاحم و بازشناسی تزاحم واقعی :گـاه بـین دو گزینـۀ پـیش رو ،بـه جهـ
وجود اولوی

و تفاضل یکی از دو مورد ،از اساس ،وجود تزاحم منتفی اسـ  ،امـا شـخ

همچنان به دلیل شناخ
اس

نادرس  ،خود را در تزاحم میببیند .اهمی

که برخی اندیشمندان غیراسالمی نیز اصل «تشخی

اولوی بندی ،به حدی

اولویـ هـا و عنایـ

بـه آن» را

مهمترین بخش تصمیمگیری و اقدام میداننـد؛ 2بـهویژه در مـورد مـادر کـه بـه دلیـل عـدم
شناخ  ،درک درس

و بازشناسی تزاحم واقعی اصلی غیرقابـلحـل از وهمـی و ظـاهری،

خود را دچار تزاحمی میبیند که در واقع تزاحم نیس ؛ بنابراین قبل از هـر چیـز الزم اسـ
با استخراج دالیل موجه ،بر لزوم انجام هر دو مورد پیش رو و عدم دلیل بر تفاضل و برتـری
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۱۴۶

یکی بر دیگری ،به مشکل تزاحم رسید.
 .1آشنایی با اصول و مبانی حل تزاحم :بر اساس آگاهی و شناخ

اصول و مبـانی حـل

تزاحم ،مادر در شرایطی قرار میگیرد که خود را در وضعی های متزاحم نمیبیند و انتخاب
او مردد به چند گزینه نمیشود؛ و همواره به گونـهای عمـل مـیکنـد کـه خـود را در خـور
سرزنش و احساس ندام

و گناه نبیند .به نظر میرسد ،این میزان از آگـاهی ،در دوران قبـل

از مادر شدن و حتی در دوران مادری ،از طرق مختلف دس یافتنی اس .
بنابراین الزم اس

مادر بر اساس رسال

دینی ،با الزام به دو مسئولی

«رسال

مـادری و

علمآموزی» ،در حل تزاحم این دو رسال  ،با عقـل حسـابگـر و دورانـدیش ،بـا بررسـی
واقعنگرانه ،مطالعه و دق  ،و مشورت بـا کارشناسـان خبـره در مرحلـۀ تصـمیمسـازی ،بـه
معرفتی درس

برسد و اقدامات ذیل را لحاظ کند:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

) .1ال یکَلِّف لال نَفْساً إالذ و ْس َعها( (بقره.)۱۹۶/
« .2کار اصلی این اس

که کار اصلی را کار اصلی نگه داریم» (استیون کاوی.)۶۷ :۱۰۷۳ ،

 .1آیندهنگری

از جمله سفارشهای معصومین :آیندهنگری و تـدبر قبـل از اقـدام اسـ  1تـا بـا دقـ
شناسایی اطراف ،جوانب و نتیجۀ کار ،دسـ
اثرگااری ،و در نتیجه ،حساسی

و اهمی

و

بـه کـار شـود ،بـهویژه بـا توجـه بـه ضـریب
برخی از این تصمیمگیریهـا؛ الزم اسـ

آینـده

نگری در چند جنبه باشد:
اکمۀ معصوم :به دلیل دامنۀ وسیع علم ،همواره توصیه داشتند که به ویژگـی علـم مـورد
انتخاب در داشتن مصلح

و دوری آن از مفسـده توجـه شـود (تمیمـی آمـدى،

و منفعـ

 )۴۶ :۱۴۱۳و با فراگیری نیکوترین علم از هر علمی (همان )۷۹ :مانند زنبور عمل شود تا بـا
بهرهگیری از بهترین و زیباترینها ،مفیدتر بود (همان) .بر همین پایه ،با وجود تنوع رشـتههـا
و تنوع نیازهای روز به علوم مختلف ،و محدودی های موجود از سـوی دیگـر ،الزم اسـ
مادر ،با بررسی واقعنگرانه ،در انتخاب بهترین ،کارآمدترین ،الزمترین و مناسبتـرین دانـش
با توجه به اقتضاکات و شرایط موجود ،منابع و محدودی ها ،شاخصههـا ،قـوانین و خطـوط
قرمز ،سازگاری با طبیع  ،سرش
سعی بر آن اس

و سبک زندگی ،دس

که با درک درس

به کار شود .در ایـن آینـدهنگـری

و بجای مسـأله ،در کنـار توجـه بـه الگوهـای مطلـوب

کارآمد و مصون از خطا ،بتوان به برآورد درستی در اراکه و ارزیـابی راهحـلهـا و در نتیجـه،
اولوی بندی ،برنامهریزی ،و طرع و نظارت و کنترل بهتـر امـور رسـید و بـا بـازدهی بهتـر،
موفقتر عمل کرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
رعاقبَتَه فَإنْ یَك َخیْراً َأ ْو رشْ داً اتذبَ ْعتَه َو إنْ یَك شَ راً َأ ْو غَیاً تَ َرکْتَه؛ هرگاه آهنرگ کراری کرردی،
« .1إذَا َه َم ْم َ ب َأ ْم ٍر فَتَ َدبذ َ
در سرانجام آن بیندیش؛ اگر درست و خیر بود ،انجام بده؛ و اگر شر شد و بدی برود ،آن را تررک کرن!» (شریخ
ـدم؛ پریش از
َـع فیـه فَتَنْ َ
ف عنْ َد کل َأ ْم ٍر َحتذی تَ ْعر َف َم ْد َخلَه م ْن َم ْخ َرجه قَبْـ َ
صدوق)211/2 :1213 ،؛ «َ ...و ق ْ
ل َأنْ تَق َ
پرداختن به هر کار ،اندکى دربارۀ آن درنگ کن ،تا قبل از اینکه به آن در افتى و پشریمان شروى ،از راه ورود و
خروج آن آگاه باشی» (نوری)318/11 :1216 ،

ِ
تزاحم تحصیل علم و رسالت مادری در کمال انسانی زن با رویکرد اخالق کاربردی
بررسی تطبیقی

الف) آیندهنگری در انتخاب نوع رشتۀ تحصیلی

۱۴۵

باید با تعریف درس

وضع مطلوب ،شناسایی و دستهبندی امور و اهداف بـه حقیقـی 1و

مجازی 2،نهایی یا میانی آلی 3،و باقی و فانی 4،به این سؤاالت به نحو مطلوب پاسـخ داد کـه
آیا هدف مورد نظر ،هدف اصلی و نهایی اس
حاصل در چه درجهای از اهمی

یا وهمـی؟ مقـدمی اسـ

یـا میـانی؟ نتـایج

هستند؟ نتایج ،حتمی ،محتمل یا ممتنـعالحصـول هسـتند؟

نتایج ،هر یک ،از نظر مدت و بقا چگونه هستند؟ آیا انجام یا ترک آن ،خطر یا عواقبی در پـی
دارد یا خیر؟ در صورت وجود عواقب ،ایـن عواقـب در چـه درجـهای از اهمیـ

هسـتند؟

قابلاغماضند؛ ارزش ریسک دارند؟
مادر در این قدم ،باید توجه داشته باشد که آیا مسیر منتخب ،مناسب روحیه و موقعیـ او
هس

یا خیر؟ در بهبود مساکل خانواده چه تأثیری دارد؟ آیا آموختههای این علم در ارتقـای

سطد خانواده اثرگاار اس ؟ امکان بهرهوری و درآمدزایی در آن وجود دارد؟ آیا مطابق نیـاز
جامعه اس ؟ آیا محل تحصیل این علم ،نزدیک محل زنـدگی اسـ ؟ امکانـات موجـود در
مدت زمان تحصیل کدامند تا از آن ،در بهبود کیفی رسال
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۱۴۹

توجه به استعدادها ،موقعی

مادری و تحصیل بهره برد؟ آیا بـا

و توانایی ،میتوان از عهدۀ این رشته برآمـد؟ آیـا مـیتـوان بـه

نحوی تحصیل کرد که اولوی های زندگی به مخاطره نیفتند؟
ب) آیندهنگری در انتخاب زمان مناسب

گاه شرایط خانواده به نحوی اس

که دیگر اعضـای خـانواده ،بـه طـور موقـ  ،از نظـر

روحی یا مالی و ،...قادر به همراهی و کمک مادر نیستند یا مادر با وجود نوزاد شیرخوار و با
حساس جسمی و روحی در ایام شیردهی از سویی و نیاز شدید نـوزاد بـه

توجه به وضعی

مادر از سوی دیگر ،الزم اس که او ،تحصیالت کالسـیک خـود را بـرای مـدتی بـه تـأخیر
اندازد تا هم خود حال بهتری به دس
در این فرص

آورد و هم نوزادش به اصطالع از آبوگـل درآیـد و

نیز به فراهمسازی تمهیدات الزم برای تحصیل در آینده بپردازد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1اصلی و اعتباری.
 .2وهمی.
 .3ابزاری (برای اطالع بیشتر ر.ک :جوادی آملی.)۱۱۳ :۱۰۹۵ ،
 .4پایدار و ناپایدار.

 .2رعایت نظم

امیرالمؤمنین 7در وصی نامۀ خویش به حسنین 8پس از تقوا به مسألۀ مهم نظم سـفارش
فرمودهاند« :أوصیک َما َو َجمی َع َولَدی َو َأ ْهلی َو َم ْن بَلَغَه کتَابی بتَق َْوى لال َو نَظْ ـم َأ ْمـرک ْم؛ شـما و
همۀ فرزندان و خاندانم و هر که وصیتم به او میرسـد را بـه تقـواى الهـی ،و نظـم در زنـدگی
توصیه میکنم» (نهج البالغه ،نامۀ )۴۵که البتـه مـادر بـا رعایـ آن ،بـه عنـوان الگـوی عملـی
فرزندان و در نتیجه ،رعای نظم فرزندان ،از پیامدهای بـینظمـی در امـان خواهـد مانـد و بـا
سایر اعضای خانواده با برنامۀ مادر ،گامی مؤثر در حفظ آرامش خانواده برداشته میشود.
 .3مدیریت زمان وبرنامهریزی

از گامهای مؤثر برای رفع تزاحم و تقلیل آن ،استفادۀ هوشمندانه از زمـان و فرصـ هـا و
بهکارگیری روشهای مناسب برای جلوگیری از اتالف وقـ
صحید اس ؛ مادر با مدیری
با سرع

و دق

برای مدیری

بـا برنامـهریـزی و مـدیری

زمان و امکانات ،از ایجاد تزاحم و حساسی ها ،جلـوگیری و

بیشتر و موفقتر ،عمل میکند .از جمله اقدامات مهم مـادر ،مطالعـۀ جـدی
بهتر زمان اس

که البته کتـب بسـیاری در ایـن زمینـه تـدوین شـده اسـ

میتوانند راهگشا باشند (کارول اسمیلی۷۱ :۱۰۹۴ ،ـ)۷۷؛ البته رعای
در این بخش الزم اس

تا با دستیابی به تسلط بیشتر بر زمان ،با مدیری

و

اصـول و راهکارهـایی
دقیق عمل کرد:

ـ حفظ نظم مستمر و پایدار؛
ـ انتخاب برنامۀ انعطافپایر ،برای رویارویی مناسب با شرایط پیشبینینشده (موسوی)۱۱۳ :۱۰۷۱ ،؛
ـ درجهبندی و اولوی سنجی؛

۱۴۷

ـ بهرهگیری از فرص ها ،امکانات و تکنولوژی روز؛
ـ استفاده از همراهی و تعاون فرزندان 1،همراهی و پش گرمی همسر و بزرگترها؛
ـ پرهیز از مسئولی های جانبی ،حواشی و زواید؛
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1چراکه این کار عالوه بر صرفهجویی در زمان و کاهش بار مسئولی
به نفس ،و مسئولی پایری فرزندان ،مفید اس

ِ
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بررسی تطبیقی

استفادۀ بهینۀ زمان ،از هدر رفتن آن در امان میماند؛ همچنانکه با عادت و سازگاری فرزندان و

مادر ،در توانمندی ،رشد شخصـی

و بهترین بهرهگیری از فرص

در کنار هم بودن اس .

و اعتمـاد

ـ پرهیز از عوامل اتالف وق ؛
ـ ارتقای کیفی

برای جبران کمی ازدس رفتۀ مدتی که مادر دور از فرزند اس ؛

ـ استفاده از ساعاتی مثل ساعات حضور فرزند در مدرسه ،که فرزند بـه طـور طبیعـی در
منزل نیس .
نتیجهگیری

اسالم با فراهمسازی بستر حضور هدفمند در جامعه با مبنای عقالنیـ
ویژهای به زن دارد و کمال او نیز عبارت اس

از شکوفایی و فعلی

بعـد انسـانی در جهـ

قرب الهی که با دو وظیفۀ اصیل مادری و کسب علم ،برای انجام رسال
و طی طریق قرب الهی ،شدنی اس
اس  .غفل

از این دو رسال

ارزشمند ،میتواند آثار زیانباری بـر فـرد ،خـانواده و جامعـه
و توجه کافی اس

و منجر به تزاحم میشود.

تزاحم بین مادری و کسب علم نه تعارضی ذاتی ،بلکه انجام رسال
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۱۷۳

فردی و اجتمـاعی،

و کاهلی در این مسیر به معنای بازماندن از کمال نهـایی

وارد سازد که البته این دو ،نیازمند صرف وق
نیز نیازمند کسب علم اس

دینمحـور ،توجـه

و هر دو الزمۀ تکامل ،رشد و تعالی زن اس

دو رسال  ،قابلحل اس  .بخش عمدۀ تزاحم رسال

مادری بـه نحـو اتـم
و تزاحم بـین ایـن

مادری و کسب علـم ،بـه دلیـل عـدم

آگاهی از موقعی  ،عدم توانـایی در اولویـ بنـدی ،ارزشگـااری وظـایف و مسـئولی ها،
از تواناییها ،استعدادها ،تعارضها و عدم آشنایی با اصول و مبانی حل تعارض اسـ

غفل

که با ارتقای سطد اطالعـات و مشـاوره بـا کارشناسـان ،مشـکل و تعـارضهـای احتمـالی
حلشدنی اس  .اولین قدم و راهکار «مبنـایی ،مقـدمی و پیشـگیرانه» در رفـع تـزاحم ،رفـع
عملی تزاحم با مشخ

شدن جهانبینی فرد اس ؛ چنانکه با نگاه مادیگرا نیز گزینش یک

طرف تزاحم ،به طور قطع با نوع بینش ،متناسب اس  .بعـد از آن مـیتـوان از یـک پروسـۀ
علمی در رفع تزاحم سخن گف  .طبیعی اس
مختلف با اولوی

که مناسبترین زمـان کسـب علـم در ابعـاد

اهم و مهم ،قبل از نیل به مقام مادری و از زمان کـودکی دختـر اسـ کـه

یک خانوادۀ متعهد برای تربی

مادری عالم و متعهد در آینده ،باید به آن توجه داشته باشد.

قدم دوم ،رفع عملی تزاحم و منوط به بررسی اصولی و واقعنگرانه ،با لحاظ راهکارهایی
چون آیندهنگری در انتخاب (از جمله در نوع رشتۀ تحصیلی و زمان مناسب) ،رعای
مدیری

(در زمان و امکانات) و اولوی بندی در امور اهم و مهـم در جهـ

نظـم،

کمـال حقیقـی

اس

که رهآورد آن ،رفع تزاحم ،تصمیم قاطع و به دور از تشویش خواهد بود.
نکتۀ قابلتوجه پیش از هر چیز ،عدم خلط بین تمایالت درونی و رسال ها اس ؛ چراکـه

آنچه امروزه به طور معمول به عنوان تعارض مطرع اس  ،تعارض احساسات و تمایالت بـا
تکالیفی چون رسال

مادری اس

و چه بسا ریشۀ تزاحم در نقصان نگاه و باور فـرد باشـد؛

بدین بیان که به ظاهر معتقد به آخرت ،ولی در عمل ،دنیاطلب و هواخواه باشد که حل آن به
قدم اول برمیگردد.
ِ
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۱۷۱

منابع
 .1قرآن کریم ( ،)۱۴۱۷ترجمه :محمدمهدى فوالدوند ،دفتر مطالعات تـاریخ و معـارف اسـالمی،
تهران.
 .۱نهج البالغه ( ،)۱۴۱۴گردآوری :سید رضی ،نسخۀ صبحی صالد ،انتشارات هجرت ،قم.
 .۰ابنأبیفراس ،ورام ( ،)۱۴۱۳مجموعة و ّرام ،مکتبۀ فقیه ،قم.
 .۴ابناثیر ،عزالدین بن ابی کرم ( ،)۱۱۹۷اسد الغابة فی معرفة الصحابة ،جمعیة المعارف
المصریة ،مصر.
 .۷ابنشعبه حرانی ،حسن ( ،)۱۰۹۱تحف العقول ،ترجمه :جنتی ،انتشارات امیرکبیر ،تهران.
 .۶ابنفهد حلی ،احمد بن محمد ( ،)۱۴۳۵عدة الداعی و نجاح الساعی ،دار الکتب اسسالمی ،قم.
 .۵استیون کاوی؛ راجر میل و ربکا میل ( ،)۱۰۷۳اولویت دادن به اولویتها ،ترجمه :افشین
ابراهیمی ،انتشارات نسل نواندیش ،تهران.
 .۹اسمیلی ،کارول؛ و ایلین فارسلند ( ،)۱۰۹۴راهنمای مادران شاغل ،ترجمه :فریبا مقدم،
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انتشارات صابرین ،تهران.
 .۷بخشی ،علیاکبر؛ و ولی لال نقیپورفر (« ،)۱۰۷۴تبیین مبانی و مؤلفههای شناختی تأثیرگذار
بر تصمیمگیری در مدیریت اسالمی» ،اسالم و پژوهشهای مدیریتی ،شمارۀ ،۱۳ص۱۷ـ.۴۹
 .۱۳بیریا ،ناصر؛ و دیگران ( ،)۱۰۵۴روانشناسی رشد با نگرش به منابع اسالمی ( ،)2انتشارات
سم  ،تهران.
 .۱۱پاینده ،ابوالقاسم ( ،)۱۰۹۱نهج الفصاحة ،انتشارات دنیاى دانش ،تهران.
 .۱۱تمیمی آمدی ،عبدالواحدبن محمد ( ،)۱۴۱۳غرر الحکم و درر الکلم ،دار الکتاب اسسالمی،
قم.
 .۱۰جدیری ،جعفر ( ،)۱۰۷۰هیجان و رضامندی زناشویی ،مؤسسۀ آموزشی پژوهشی امام
خمینی ،قم.
ل
عبدال ( ،)۱۰۹۱سروش هدایت ،2انتشارات اسرام ،قم.
 .۱۴جوادی آملی،
 .۱۷ـــــــــــــــــــ ( ،)۱۰۹۰حکمت نظری و عملی در نهج البالغه ،انتشارات اسرام ،قم.
 .۱۶ـــــــــــــــــــ ( ،)۱۰۹۴حق و تکلیف در اسالم ،انتشارات اسرام ،قم.
 .۱۵ـــــــــــــــــــ ( ،)۱۰۹۴حیات حقیقی انسان در قرآن ،انتشارات اسرام ،قم.

 .۱۹ـــــــــــــــــــ ( ،)۱۰۹۴شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی ،انتشارات اسرام ،قم.
 .۱۷ـــــــــــــــــــ ( ،)۱۰۷۱مفاتیح الحیاة ،انتشارات اسرام ،قم.
 .۱۳حاجی اسماعیلی ،سمیه ( ،)۱۰۷۰مادری در نگاه دینی و عینیت اجتماعی ،تهران ،انتشارات
دفتر مطالعات تحقیقات زنان.
 .۱۱حکم آرا ،کاظم (« ،)۱۰۹۳مسائل و مشکالت زنان؛ ریشهها و راهحلها» ،مجموعه مقاالت
نخستین هماندیشی بررسی مساکل و مشکالت زنان ،دفتر مطالعات و تحقیقات زنان ،تهران،
ص۵۱۵ـ.۵۴۶
آزاده وجدانی ،عشق و زندگی معنوی ،نشر معارف ،قم.
 .۱۰دیلمی ،حسن بن محمد ( ،)۱۴۱۱إرشاد القلوب إلى الصواب ،انتشارات شریف رضی ،قم .
 .۱۴سراقی ،همایون؛ و همکاران (« ،)۱۰۷۴مادر از نگاه اسالم و روانشناسی و تعیین مؤلفههای
مادری بر اساس متون دینی» ،پژوهشنامۀ اسالمی زنان و خانواده ،سال دوم ،شمارۀ،۴
ص۱۰ـ.۰۴
 .۱۷شریفی ،احمدحسین ( ،)۱۰۷۶دانشنامۀ اخالق کاربردی ،مؤسسۀ آموزشی پژوهشی امام
خمینی ،قم.
 .۱۶شمسی پاشا ،حسان ( ،)۱۰۷۱تربیت فرزند؛ راهکارها و چالشها ،ترجمه :ابراهیم زاهدیفرد
فاروقی ،انتشارات احسان ،تهران.
 .۱۵شیخ صدوق ،محمد بن علی بن بابویه ( ،)۱۰۵۶االمالی ،انتشارات کتابچی ،تهران.
 .۱۹ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)۱۴۱۰من الیحضره الفقیه ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم.
 .۱۷طبرسی ،حسن بن فضل ( ،)۱۴۱۱مکارم األخالق ،انتشارات شریف رضی ،قم.
 .۰۳عروسی هویزی ،عبد علی بن جمعه ( ،)۱۴۱۷تفسیر نور الثقلین ،انتشارات اسماعیلیان ،قم.
 .۰۱عالسوند ،فریبا (« ،)۱۰۹۳ضرورت نگاه نظاممند به الگوی شخصیت زن مسلمان چالشها
و بایستهها» ،مجموعه مقاالت نخستین هماندیشی بررسی مساکل و مشکالت زنان ،دفتر
مطالعات و تحقیقات زنان ،قم ،ص۴۷ـ.۹۹
 .۰۱علی ،جواد (۱۷۵۳م) ،المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم ،دار المالکین ،بیروت.
 .۰۰فریدمن ،جین ( ،)۱۰۹۱فمینیسم ،ترجمه :فیروزه مهاجر ،نشر آشیان ،تهران.
 .۰۴کریستنسن ،برایس ( ،)۱۰۹۵تأثیر فیمینیسم بر فروپاشی حکومتها ،ترجمه :آزاده وجدانی،
انتشارات معارف ،تهران.

ِ
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 .۱۱دمارنف ،دافنه ( ،)۱۰۹۹غریزۀ مادری در مورد فرزندان عشق و زندگی معنوی ،ترجمه:

۱۷۰

 .۰۷کلر ،جف ( ،)۱۰۷۳نگرش همه چیز است ،ترجمه :احسان کاظم و کتایون دانشمند ،انتشارات
نسل نواندیش ،تهران.
 .۰۶کلینی ،محمد بن یعقوب ( ،)۱۴۳۵الکافی ،دار الکتب اسسالمیه ،تهران.
 .۰۵کراجکی ،محمد بن علی ( ،)۱۴۱۳کنز الفوائد ،دار الاخاکر ،قم.
 .۰۹گازرپور ،فرشته؛ و فرید نجفی (« ،)۱۰۹۳نقش زن در سالمت تغذیۀ خانوار» ،مجموعه
مقاالت نخستین هماندیشی بررسی مساکل و مشکالت زنان ،دفتر مطالعات و تحقیقات زنان،
قم ،ص۹۱۱ـ.۹۰۹
 .۰۷مجلسی ،محمدباقر ( ،)۱۴۳۰بحار االنوار ،دار إحیام التراث العربی ،بیروت .
 .۴۳محمدی ریشهری ،محمد ( ،)۱۰۵۷میزان الحکمة ،ترجمه :حمیدرضا شیخی ،انتشارات دار
الحدیپ ،قم.
 .۴۱مکگراو ،فیلیپ ( ،)۱۰۹۹روانشناسی خانوادۀ موفق ،ترجمه :محمدمهدی شریع

باقری،

انتشارات دانژه ،تهران.
 .۴۱موسوی ،سمیه سادات (« ،)۱۰۷۱اخالق تحصیل زنان» ،مجلۀ معرف  ،شمارۀ ،۱۹۷
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ص۷۷ـ.۱۱۴
 .۴۰نورى ،حسین بن محمد تقی ( ،)۱۴۳۹مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،انتشارات
آلالبی  ،قم.

