
 گزارش چهارمین همایش ملّی میثاق علوی

 

پایبندی اعضای خانواده به رعایت حقوق متقابل و نقش آن در "ین همایش ملی میثاق علوی با عنوان چهارم

علوم  با همکاری پژوهشگاه (سالم اهلل علیها)توسط حوزه علمیه حضرت خدیجه "تحقق سبک زندگی اسالمی

حوزه علمیه الغدیر در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در  انسانی و مطالعات فرهنگی و

 برگزار گردید.  15/12/97روز چهارشنبه 

م الهدی رئیس مرکز تحقیقات امام علی)ع( و االسالم و المسلمین سید سجاد عل در ابتدای این مراسم حجت

 :پرداخت و اظهار کرد رئیس همایش به سخنرانی

آثار رعایت و تجاوز  ،اعضای خانواده باید نسبت به حق و تکالیف خود و طرف مقابلشان آگاه باشند. همچنین

 به حقوق دیگران و عدم پایبندی به تکالیف را بشناسند .

ن اینکه این حجت االسالم علم الهدی سطح کیفی مقاالت ارائه شده به این همایش را مطلوب ارزیابی و با بیا

همایش به صورت مشارکتی بین دو نهاد حوزه و دانشگاه برگزارشده، اظهارکرد: این همراهی و وحدت در ارائه آثار 

حوزوی و دانشگاهی  آثار به صورت مشترک با همکاری محققان نیز به چشم می خورد به طوری که بسیاری از

 .نگاشته شده است

گویی  آمدشوضمن خ دبیر همایش، و حوزه علمیه حضرت خدیجه)س( مدیرسرکار خانم فضایلی  ،در ادامه

با هدف دستیابی به الگوی حقیقی سبک  9۰میثاق علوی از سال  ملّی : دبیرخانه همایشنمود به حضار بیان

اخالق عملی در "موضوعات زندگی آغاز به کار کرد و پس از هم اندیشی با اساتید توانست سه دوره همایش با 

را برگزار کند و دستاوردهای عملی همچون  "حقوق در نهج البالغه"و  "صدق در نهج البالغه"، "م علویآیینه کال

 د.تدوین فرهنگ نامه صدق در نهج البالغه را ارائه ده



میثاق علوی را پایبندی اعضای خانواده به حقوق متقابل برشمرد و گفت: ملّی وی موضوع چهارمین همایش 

در پیشبرد اهداف دینی و  ت این نهادسی جایگاه خانواده در اسالم و ضرورت و اهمیاین پژوهش با هدف برر

 .اعتالی سالمت جامعه شکل گرفته است

والدین  متقابل وی از جمله محورهای این همایش را پایبندی اعضای خانواده به حقوق متقابل، شناخت حقوق

و رابطه پایبندی به حقوق متقابل با ارتقای سبک  ، چگونگی پایبندی به حقوقشناخت حقوق همسرانو فرزندان، 

 .زندگی بیان کرد

فضائلی با بیان اینکه نهاد خانواده بنا به اقتضائات روحی و روانی افراد شکل گرفته است، اظهار سرکار خانم 

با کرد: هنوز کارشناسان نتوانستند تعریف واحدی از این نهاد اجتماعی ارائه دهند؛ بررسی علمی خانواده 

های مختلفی روبرو بوده و تا زمانی که به یک شناخت جامع از این نهاد نرسند، بررسی علمی آن امکان پذیر آسیب

 .نخواهد بود

هایی است که برنامه ها و دستورالعملآن شناخت رسیدن به راه اگر بخواهیم این نهاد را به درستی بشناسیم 

 دین اسالم بیان کرده است.

الرحمن از منظر قرآن کریم کسانی هستند که نسبت به نهاد خانواده و اصالح  بیان اینکه عبادبا  دبیر همایش

فرماید که آفرینش زوجین از یک ورزند، تصریح کرد خداوند در قرآن کریم میجامعه اهتمام می و پیشرفت

 .آرامش گیرندحقیقت نشئت گرفته است و جاذبه فوق العاده بین آنها قرار داده شده تا در کنار هم 

باوری امداری، خدای غایتحوزه علمیه حضرت خدیجه)س( با بیان اینکه خانواده در مکتب اسالم بر مبن مدیر

کند توجه به حوزه ر اسالم را از سایر مکاتب جدا میباوری استوار است، گفت: آنچه نظام حقوقی خانواده دو فرجام

یری رحمت و مودت و ایجاد سکینه بین روابط اعضای خانواده گحقوق در پرتو اخالق مداری است که سبب شکل

 .شود و این همان گمشده جوامع مختلف استمی



حسینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز جناب آقای دکتر در ادامه این مراسم 

رین میوه عمر پیامبر)ص( به وحی متصل و بهتبه واسطه : امام علی)ع( نمودگویی به حضار اظهار  آمدمن خوشض

 .ها در کتاب نهج البالغه عیان استدانش قدسی داشتند، که ثمرات آن برای انسان و رسول اکرم)ص( بوده

  

نگر دانست و تصریح کرد: العاده عقالنی، واقع بین و جامعههایی که دارد فوق البالغه را با تمام عظمتوی نهج

عظیمی همچون امام علی)ع( و نهج البالغه را به مقتضای نیاز جوانان تبیین و میان این دو نتوانستیم سرمایه 

 .اتصال برقرار کنیم

ای برای بهانه ه جوانان معرفی کرده بودیم غالباًوی با تأکید بر اینکه اگر امام علی)ع( و نهج البالغه را بخوبی ب

وحدت حوزه و دانشگاه باید به مسئله شناسی و  همکاری و. لذا، ماندت از سوی این قشر باقی نمیبسیاری از ایرادا

 .تبیین چنین امور مهمی بیانجامد

طی سخنانی با اشاره  رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی اشرف بروجردیدر این همایش سرکار خانم دکتر 

توانیم سبک زندگی اسالمی میراد نسبت به یکدیگر رعایت شود اگر حقوق متقابل افبه موضوع این همایش گفت: 

های لفهؤرح کردند و این موضوع شامل مسال قبل بحث سبک زندگی را مط 13۰اندیشمندان از  را رعایت کنیم،

 شد.قادات و بسیاری از مسایل دیگر میمختلف از جمله باورها، اعت

ادامه داد: دو رویکرد در این مورد که سبک زندگی چیست؟ وجود دارد،  رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی

یر بر رفتار فرد دارد و رویکرد دیگر آن است أثیکی آنچه که فکر و باور را بر اساس آن شکل می دهیم و این مهم ت

 یطی در آن قرار گرفته است.مح الزامات با فرد  که سبک زندگی اختیاری نیست و

تر است چون بسیاری از موارد هست که رفتاری در د: به نظرم تعریف دوم مطلوبیح کربروجردی تصردکتر 

 هایی است که در وجود ما شکل گرفته، لذا اگر حقوق یکدیگر را رعایت کنیمثر از عادتأما ایجاد می شود که مت

نخستین چیزی که در ذهن شویم تیجه وقتی با این عنوان مواجه میایم، در نسبک زندگی خودمان را ترسیم کرده



، بسیاری از اوقات می آید آن است که ما چه حقی نسبت به دیگران داریم و دیگران چه حقی نسبت به ما دارند

 عادت ها شامل آموزشی است که در بستر خانواده به فرد منتقل شده است.

هایی از تولد تا العملارد، و دستوروی ابراز کرد: روایات متعددی از لحظه تکوین انسان در رحم مادر وجود د

کودکی و بزرگسالی و حق کودک نسبت به والدین و حق والدین به کودک، تا حقوق شهروندی، اجتماعی و 

ال آن است ؤحقوقی که انسان به حاکمیت دارد. همه این موارد یک سری حق و تکلیف است که تعیین شده اما س

 ی بخشد؟که این حق و تکلیف به زندگی ما معنا م

رها و اعتقادات بتوانند ترسیم کننده رفتار ما باشند، ورئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی اضافه کرد: اگر با

مین بحث انسانی شاید تفاوت سبک زندگی اسالمی و غربی در ه، می توانیم ادعا کنیم که سبک زندگی داریم

 د.مسلمان کرامت دارهو انسان چه غربی و چه  و اینکه انسان بما ها باشدبودن رفتار انسان

ای طی سخنانی در مورد نسبت کرامت و حقوق، گفت: گاهی دوگانه رحیم پور ازغدیجناب آقای دکتر 

شان را نباید رعایت ل بود یا حقوقئت ذاتی برای همه به یک اندازه قاممکن است در ذهن باشد که یا باید کرام

 کرد، که این دوگانه غلط است.

هو انسان،  گویند انسان بِماخواهیم استدالل کسانی را که مییاظهار کرد: م عضو شورای عالی انقالب فرهنگی

گویند اگر کرامت یا هر چیزی ذاتی باشد، قابلیت سلب ندارد در حالی که . آنها میکنیمکرامت ذاتی ندارد، بررسی 

، کندست که با خدا و قرآن برقرار میط به نوع نسبتی اکه کرامت و ارزش های انسان مشرو در قرآن و روایات آمده

به عبارت دیگر،  ."أُولَئِکَ کَالْأَنْعَامِ"فرماید: همچنین، می "کَرَّمْنا بَنی آدَمَ وَ لَقَدْ"فرماید: همین قرآنی که می

 انبیاءصالً امن و کافر از نظر ارزشی تفاوت وجود دارد و این دو نزد خدا کرامت یکسان ندارند، ؤهمواره بین م

 اند که بگویند کرامت در گروی ایمان و عمل صالح است.آمده

کید کرد: امروز تهدیدهایی که درون خانواده را نشانه رفته است، مطرح می شود. خانواده أرحیم پور ازغدی ت

د درست یا نادرست داشته باشد، احکام خانواده می تواند به نحوی چیده شود که تبدیل به سکوی می تواند کارکر



کن می به آن مس ،خانه یک مَکانَت است و فقط مکان و یک ساختمان نیستپرش برای والدین و فرزندان شود. 

 خانواده پمپ بنزین کل جامعه است. .دهدگویند چون سَکَنه آرامش می

زه تصریح کرد: خانواده اگر کارکرد بد داشته باشد، تبدیل به مرکز اضطراب و قفس برای زن و این استاد حو

 ؛ای که کارکرد اسالمی ندارد، نفرت و یأس را پمپاژ می کندخانوادهشود. د و کودک می شود، قتلگاه آنها میمر

ه مرد له می شوند. امروز با فهم و حتی احکام مترقی اسالم اگر درست رعایت نشوند به نام این احکام چه زن و چ

 ها به این احکام ایجاد شده است.ن و ... عوامل نفرت علیه خانوادهطرح نادرست از احکامی همچون نشوز، نفقه داد

های ، گفت: امروز به بهانهباید هندسه درست فهمیدن نیز برای احکام وجود داشته باشدوی با بیان اینکه 

و زن به این اسم که من هیچ  ،کنند، مرد به اسم تمکین و اذنمرد به حقوق هم تجاوز میی، زن و حقوقی و شرع

قانونی تبدیل می شود در حالی که  ای در خانه ندارم و خالصه همه چیز در خانه به روابط خشک و ظاهراًوظیفه

 این نبوده است. هدف خانواده مطلقاً

ایم و طرف دیگر با تعریف درست از خانواده مواجه یک طرف درکید کرد: أعضو شورای عالی انقالب فرهنگی ت

کند، میانجامد و خانواده را مانع رشد و شکوفایی معرفی مان وجود دارد که به فروپاشی خانواده میای مقابلبیراهه

بود،  های آنها غلطاند که همه راه حلدر رابطه با خانواده انجام داده کاری که در نظام لیبرال و مارکسیست

خانواده را  ،قرار می دهد و مارکسیست ها با شعار دفاع از جمع گرایی لیبرالیسم به نام فردگرایی، خانواده را هدف

 دهند.مورد هجمه قرار می

رحیم پور ازغدی ابراز کرد: چه با نام اصالت فرد و چه با نام اصالت جمع، خانواده و فرد و جامعه را دکتر 

شهوت نعمت الهی  ،کارکرد خانواده فقط کارکرد جنسی نیستمتزلزل کردند، از طرف دیگر باید توجه داشت که 

خانواده را به عنوان نهاد ، نسانه است. اسالم در سبک زندگی ازدگی است که نهی شده و مسئلاست اما شهوت

امش در آن کمتر باشد، غیر عشق و مهربانی و آر ای کههر خانهکند. آسمانی، الهی و آرامبخش معرفی می

 تر است.اسالمی



های اخالقی و احکام ثابتات لی نهادهای اجتماعی به لحاظ ارزشوی با بیان اینکه خانواده به عنوان هسته اص

صد شبیه  در اظهار کرد: استعدادهای ثابتی در میان زنان و مردان وجود دارد. اگر مرد و زن صدو متغیراتی دارد، 

ای ظاهری و باطنی تبدیل به توانستند همدیگر را تحمل کنند، گاهی برخی تضادهنمی یکدیگر بودند اصالً

بین  هامعموالً اولین درگیریها های سیاسی و انقالبفاهم می شود؛ برای مثال در جریانهایی برای تلفهؤم

شان گروهی است که کنند رقیب اصلیین به یکدیگر هستند چون احساس میترگیرد که شبیههایی شکل میگروه

 شبیه آنها است.

کنیم خانواده و مسایل زن و مرد بحث میسفانه امروز وقتی در مورد أبیان کرد: مت استاد حوزه و دانشگاهاین 

شود. از مشروطه به این سو فاق افتاد، مطرح نمیسال قبل در غرب ات 15۰تا  1۰۰ه که در چیزی مستقل از آنچ

چند  هر ما منفعالنه پاسخ دادیمهمین بوده است تا زمانی که تمدن سازی شود یعنی آنها طرح مسئله کردند و 

 که برخی هم در این میان سعی کردند رویکرد منفعل نداشته باشند.

وز فقط ، گفت: در جامعه امرایمکنار گذاشته امروزه تعلیم و تربیت را در حوزه خانواده تقریباًوی با بیان اینکه 

تحت عنوان  ،کنیم در حالی که ذیل آن مسئله تعلیم و تربیت اهمیت دارد. کسانیاز قانون و احکام صحبت می

خانواده امروز باید مثل یک خانواده کنند مر متغیری را نمی بینند و فکر میشریعت محوری و حفظ احکام هیچ ا

بازگشت به عملی نیست،  سال قبل در حجاز و جزیره العرب باشد تا به او مسلمان بگویند اما این اصالً 14۰۰

 اسالم آری اما بازگشت به گذشته نَه.

را برای  جریانی که همه احکام اسالم را متغیر دانسته و آنرحیم پور ازغدی ابراز کرد: از طرف دیگر دکتر 

و این در حالی است که خانواده با  های سکوالر خانواده پیش خواهد رفتبه سمت مدل داندسال قبل می 14۰۰

سکوالریسم ضد قداست است.  چون اساساً س نیستحقوق بشر سکوالر، مقدّسکوالریزه کردن دیگر قداست ندارد، 

 کنند.دانند و قشری و سطحی نگاه میهاد میاسالم را منهای اجت که کالًدر این میان عده ای هم هستند 

 



و وارد مرحله ای  در چله دوم انقالب باید وارد حوزه تمدن سازی اسالمی شویم: وی در پایان خاطرنشان کرد

 شویم که مسئله مطرح کنیم و دیگران جواب ها را بیان کرده و غرب و شرق عالم آن را بررسی کنند.

شود اما آنچه اهمیت دارد، بطه با خانواده و زن مطرح میهای متعددی است که در راتمامی این موارد دیدگاه

 رح می کند تا بتوانیم به هدف خود برسیم.درک هندسه اصلی احکام و آن سبک زندگی است که اسالم مط

  به ارائه مقاالت خود پرداختند و از آنها تقدیر به عمل آمد. ترتیبدر ادامه این همایش نفرات برتر به 

 زندگی سبک الگوی بنیادین های مؤلفه و مراحل"با موضوع محمد عترت دوست دکتر  جناب آقای؛ رتبه اول

 "کریم قرآن منظر از اسالمی

 نقش "، حکیمه ایزدی، زهرا تقوایی نجیب و راحله مقصود علی با موضوع اکرم باسخا هارتبه دوم؛ سرکار خانم

 "مجازی فضای به زوجه ورود مورد در زوج اذن جایگاه و

 در زوجین متقابل حقوق قانونی شناسی آسیب "با موضوع  د جابر قنبریمحمّ دکتر جناب آقایرتبه سوم؛ 

 "اسالمی زندگی سبک

به شرح ذیل برگزار  15تا  13های تخصصی از ساعت صرف ناهار پنل در ادامه همایش بعد از اقامه نماز و

 گردید.

 در خانواده حقوق متقابلبه  راهکارهای پایبندی  :1 پنل

 تعادلیسرکار خانم محمود جنیدی جعفری، جناب آقای دکتر دبیران: 

 (مصادیق حقوق متقابل والدین و فرزندان )تربیت جنسی :2پنل

 فاطمه احمدیسرکار خانم د کمیل حسینی، محمّ جناب آقای دکتردبیران: 

 (کودک فلسفهـ  مصادیق حقوق متقابل والدین و فرزندان )پرورش عقالنی :3پنل 

 انم دکترکبری فرجی، سرکارخزهرا امّی سرکار خانم دکتر آمنه بختیاری، سرکار خانم دکتردبیران: 

 

 


