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نسیم داودی پناهنسیم داودی پناه

     خدا و خرد
درباره جایگاه خدا و خرد در اندیشه فردوسی 

به مناسبت 25 اردیبهشت بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

سخن آغازینسخن آغازین

فردوسـی حکیـم، از چیسـتی و چگونگی اسـطوره و 
حماسـه آگاه بـوده، سـرد و گـرم روزگار را چشـیده 
و عشـق را مـی شـناخته اسـت. چـرا کـه ایـن اثـر 
حماسـی، پهلوانی و تاریخی را با عشـق های شیرین 
و اندرزهـای بزرگوارانـه، حکمـت و خـرد، جاویـدان 
نمـوده اسـت. او هر مطلب را چنـان در جای خویش 
خـوش نشـانده کـه خواننـده را مجـذوب کـرده و به 
تحسـین وا می دارد. از پهلوانان و نامداران شـاهنامه 
و داسـتان هـای دلکـش آن هـا سـخن بسـیار گفته 
شـده امـا از بیـت هـای حکیمانـه کـه گاه اندرزهای 
سـنجیده مـی دهـد و گاه خـرد را می سـتاید، نمی 
توان به آسـانی گذشـت. در همان آغاز کتاب، بخش 
چهـارم، انـدر آفرینش مردم، آدمـی را چنین معرفی 

مـی کند:
سرش راست بر شد چو سرو بلند 

 به گفتار خوب و خرد کاربند
پذیرنده هوش و رای و خرد 
 مر او را داد و دد فرمان برد

او نخسـتین ویژگی آدمی را راسـت ایستادن بر دو پا 
مـی دانـد. از ایـن رو او را به سـروی بلند باال تشـبیه 
مـی کنـد کـه راسـت قامـت اسـت. در مصـرع دوم، 
دسـت بـر روی دو ویژگـی مهـم دیگـر مـی گـذارد. 
یکـی سـخن گفتـن و دوم خـرد ورزی. فردوسـی در 
یـک مصرع اسـتادانه دو موضوع اساسـی را بیان می 
کنـد. گفتـار خوب و به کار بسـتن خرد! خوب اسـت 

وصـف خـرد را در دو بیـت کوتـاه و پر مغـز از بخش 
دوم آغـاز کتـاب نقل کنیم که بسـیار گویاسـت:

خرد رهنمای و خرد دلگشای 
 خرد دست گیرد به هر دو سرای

از او شادمانی و ز اویت غمی است 
 و ز اویت فزونی و ز اویت کمی است

بـاز گردیـم بـه آفرینـش آدمی. منظـور فردوسـی از 
سـخن و گفتـار انسـان همانـا صاحب اندیشـه بودن 
اوسـت. زیـرا بـزرگان اگـر انسـان را حیـوان ناطـق 
نامیـده انـد، نه تنها بـه خاطر توانایی در گفتار اسـت 
بلکـه هـدف از ایـن وجـه تمایـز، اشـاره بـه داشـتن 
اندیشـه و خـرد آدمـی اسـت. در واقع سـخن بیانگر 
فردوسـی  بعـدی،  بیـت  در  اسـت.  آدمـی  اندیشـه 
انسـان را پذیرنـده و پذیرای هـوش و رای و خرد می 
دانـد. یعنـی معتقد اسـت آدمی ظرفیت و پتانسـیل 
هـوش و رای را داراسـت و چنانچـه از ایـن ظرفیـت 
خویـش بهـره بـرد و آن را بـه کار بنـدد، فرمانـده و 
پادشـاه حیوانـات وحشـی و اهلـی خواهد بـود. پس 
او در بیتـی نغـز، سـخن خداونـد را از زبـان خویـش 
بیـان مـی کند کـه زمیـن مسـخر آدمی اسـت و به 
واسـطه هوش و خرد، اشـرف مخلوقات به شـمار می 
آیـد. همـان طور که از ابیات پیداسـت، فردوسـی بی 
گمـان سـتاینده خرد اسـت اما بـا این وجود، انسـان 
خردمنـد را خودمختـار نمـی دانـد. او در هر شـرایط 
یـادآور می شـود آدمی نه تنها بـه خاطر نعمت خرد 
باید از یزدان سـپاس گزار باشـد، بلکه در همه کارها 
بایـد از او یـاری جویـد و بـه فرمـان ایزد پاک باشـد.

خرد مرد را خلعت ایزدیست
سزاوار خلعت نگه کن که کیست
نباشد خرد، جان نباشد رواست

خرد جان پاک است و ایزد گواست
ز دانش نخستین به یزدان گرای

که او هست و باشد همیشه به جای
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بدو بگروی، کام دل یافتی
رسیدی به جایی که بشتافتی...
چو یزدان پسندد پسندیده ای

جهان چون تن است و تو چون دیده ای
بسی از جهان آفرین یاد کن
پرستش بر این یاد بنیاد کن

چو دانی که هستی سرشته ز خاک
فرامش نکن راه یزدان پاک

به نیکی گرای و غنیمت شناس
همه ز آفریننده دار این سپاس...

هوا را مبر پیش رای و خرد
کز آن پس خرد سوی تو ننگرد...

سـخنان فـوق را فردوسـی از زبـان بوزرجمهـر، وزیر 
دانشـمند انوشـیروان بیـان کـرده اسـت و چـه زیبـا 
خـرد را خلعتی از جانب خداوند دانسـته اسـت. چه، 
خلعـت هدیه ای اسـت کـه از بزرگان به زیر دسـتان 
داده مـی شـود و چـه خلعتـی بِـه از خـرد! در بیتـی 
دیگـر هـم تأکیـد می کنـد اگر هـوا و هـوس را کنار 

خـرد ببـری، این موهبـت ایـزدی از تـو روی گردان 
خواهـد شـد. از ایـن رو خـرد بـا هوس و بـی خردی 
همسـو نیسـت و موهبتی چنیـن، در پیـروان هوای 
نفـس مانـدگاری نـدارد. فردوسـی در ایـن ابیـات و 
بیـت هـای فـراوان دیگـر در شـاهنامه از این دسـت 
سـخن هـا فـراوان دارد و اندرزهایـی کـه بیـان مـی 
کنـد، همگـی خـوش بـر دل می نشـیند امـا با همه 
این سـتایش های خرد و به واسـطه آن، واال دانسـتن 
جایگاه آدمی، باز در پایان بخش داسـتان بوزرجمهر، 
یـادآور مـی شـود غره شـدن بـه خویشـتن و خرد و 

مهـارت هـای آموخته، عاقبت خوشـی نـدارد:
میاسای ز آموختن یک زمان
ز دانش میفگن دل اندر گمان
چو گویی که فام خرد توختم
همه هرچ بایست آموختم،
یکی نغز بازی کند روزگار
که بنشاندت پیش آموزگار

آری فردوسـی بـر ایـن باور اسـت همواره بایـد در راه 
آموختـن گام زد و از آن نایسـتاد چـرا کـه اگر زمانی 
فـرد گمـان کند همه چیـز را می داند و هـر آنچه را 

ماهنامه سرند      شماره هفتاد و نهم، اردیبهشت 1401
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کـه بایـد آموخته اسـت، غرور بـر او چیره می شـود. 
از ایـن رو پـروردگار او را کیفـر مـی دهـد و روزگار را 
چنـان مـی چرخانـد و مـی چرخانـد که فـرد مغرور 
ناتـوان و نـادان در برابـر مسـئله ای بایسـتد و ناگزیر 
شـود بـه زانوی ادب بنشـیند و درس بگیـرد.  به نظر 
مـی رسـد این موضـوع دغدغه فردوسـی بوده اسـت 
چـون بـه شـیوه هـای گوناگـون آن را بیـان داشـته 
اسـت. بـرای نمونه در بخش پادشـاهی بـالش پیروز 

چنین مـی گوید:
هر آن گه که گویی که دانا شدم 

به هر دانشی بر توانا شدم
چنان دان که نادان تری آن زمان 

مشو بر تن خویش بر بدگمان

فردوسی و نقد تکبر
فردوسـی هشـدار مـی دهد هرگـز گمان نبریـم دانا 
و کامـل شـده ایم. چـون دقیقا همین باور نادرسـت، 
باعث غرور و تکبر شـده و ما را به سـقوط می کشـاند. 
او در پایـان داسـتان پادشـاهی جمشـید نیـز به این 
موضـوع اشـاره می کند و دلیـل نابودی این پادشـاه 

و دور شـدن فـّر ایـزدی اش را منیـت او می داند:
چون این گفت با سالخورده مهان 

که جز خویشتن را ندانم جهان
هنر در جهان از من آمد پدید  

من نامور تخت شاهی ندید
جهان را به خوبی من آراستم 
چنان ست گیتی کجا خواستم

خور و خواب و آرامتان از من ست 
همان پوشش و کامتان از من ست
بزرگی و دیهیم شاهی مراست 

که گوید که جز من کسی پادشاست

فردوسـی با مهـارت و آگاهـی تمـام، در همین چند 
بیت برای نشـان دادن منیت جمشـید، شـش مرتبه 
ضمیـر »مـن« را به کار برده اسـت و پایان کار چنین 

غـروری را ایـن گونه بیـان می کند:

چون این گفته شد فر یزدان از اوی 

بگشت و جهان شد پر از گفت و گوی

چه گفت آن سخن گوی با ترس و هوش 

که خسرو شدی، بندگی را بکوش

به یزدان هر آنکس که شد ناسپاس 

به دلش اندر آید ز هر سو هراس

به جمشید بر تیره گون گشت روز 

همی کاست آن فر گیتی فروز

جایگاه خدا در شاهنامه
فردوسـی همـان طـور که بـرای خرد و دانـش ارزش 
فـراوان قائل اسـت، به همـان اندازه نیز از غره شـدن 
بـه دانش و خـرد، دوری می گزینـد و اندرز می دهد 
هوشـیار باشـیم و بدانیـم خـرد و دانـش و هنـر هم 
موهبـت الهی هسـتند و مـا نمـی توانیم فـارغ از در 
نظر داشـتن یـزدان پاک، بر داشـته خود تکیه کنیم. 
چـه، در ایـن صـورت جـزای ایـن ناسپاسـی و غـرور 
را خواهیـم داد. از ایـن رو میانـه روی و عدالـت پنـد 
طالیی فردوسـی اسـت. در واقـع او راه میانه را برمی 
گزینـد و توصیـه می کند هـم از ظرفیت خـرد بهره 
منـد شـو و دانش بجـوی و هم همواره ایـزد و قدرت 
مطلقـه او را پیش چشـم دار. چنین راهـی، راه میانه 
و داد اسـت. میانـه روی درونی و عدالت شـخصی که 
در بخش »پادشـاهی بهرام« به آن اشـاره شـده است 

و حسـن ختام دلنشـینی می تواند باشـد:
ز کار زمانه میانه گزین 

چو خواهی که یابی به داد آفرین
چو خشنود داری جهان را به داد 

توانگر بمانی و از داد شاد
ماهنامه سرند      شماره هفتاد و نهم، اردیبهشت 1401
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همه ایمنی باید و راستی 
نباید به داد اندرون کاستی

سـخن کوتـاه اینکه فردوسـی، خـرد را واالترین 
نعمـت الهـی می دانـد و بر ایـن باور اسـت این 
نعمـت خـدادادی بـا بـه دسـت آوردن دانـش، 
پختـه و کارآمـد مـی گـردد امـا آدمی وسوسـه 
مـی شـود و خـود را بـه خاطـر داشـتن چنیـن 
برتـری، بـزرگ مـی شـمرد و فریفته می شـود. 
غـره شـدن بـه خویشـتن، نقطـه آغـاز سـقوط 
اسـت زیـرا فـرد مغـرور خـود را صاحـب آن 
توانمنـدی مـی شـمرد و کبر بـه او اجـازه نمی 
دهـد صاحـب اصلـی و بخشـنده ایـن توانایی را 
ببینـد. از ایـن رو انـدرز همیشـگی فردوسـی، 
میانـه روی و داد پیشـگی اسـت. چـه، دادگران 

خـود را قـدرت مطلـق روزگار نمـی داننـد!

7
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سپهر ساغریسپهر ساغری

آیا ملت ها شکست می خورند؟
معرفی کتاب "چرا ملت ها شکست می خورند؟" 

اثر دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون

پیشنهادپیشنهاد

کتـب متعـددی در زمینـه توسـعه بـه رشـته تحریر 
درآمـده اسـت بـا این حـال کمتر کتابی چـون "چرا 
ملت ها شکسـت می خورند؟" توانسـته اسـت دالیل 
فروغلتیـدن یـک جامعـه بـه دامـن دیکتاتـوری یـا 
چگونگی حرکت به سـمت دموکراسـی را در سـطح 
جهـان و بـا زبانی قابـل فهم برای عمـوم مطرح کند. 

"نهادهـای اقتصـادی فراگیـر، بازارهـای فراگیـر را بـه 
وجـود مـی آورنـد. ایـن امر نه تنها بـه افـراد آزادی می 
دهـد تـا مشـاغلی را دنبـال کنند که بیشـرین تناسـب 
را بـا اسـتعدادهای شـان دارد، بلکـه یـک زمیـن بـازی 
همـراز فراهـم مـی آورد تـا در بسـر آن، فرصـت برای 
اعـال ایـن آزاد مهیـا شـود. کسـانی کـه فکـر بکـری 
دارنـد خواهنـد توانسـت کسـب و کاری راه بیندازنـد، 
کارگـران بـه فعالیت هایی خواهند پرداخـت که در آن 
هـا کارآیـی بیشـری دارند و بنـگاه هـای ناکارآمد جای 

خـود را بـه آن هایـی مـی دهنـد کـه کارآمدترنـد."1

هـر دو نویسـنده کتـاب اقتصـاددان هسـتند و بـا 
را دنبـال مـی  اقتصـاد تغییـرات سیاسـی  عینـک 
کننـد. ایـن نکتـه اهمیـت کتـاب را بـرای جامعـه 
ایـران بویـژه دانشـگاهیان آن دوچنـدان مـی کنند. 
بـه ویـژه آنکـه بـه نظر می رسـد حتـی شـهروندان 
تحصیلکرده کشـورمان از ملزومات توسـعه سیاسـی 
اطـالع چندانـی ندارنـد و عمومـا بـه نـگارش نامه و 

مقالـه بسـنده کـرده اند.
1- چرا ملت ها شکست می خورند؟، دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون، مترجمان: 

محسن میردامادی، محمدحسین نعیمی پور. انتشارات روزنه، نسخه الکترونیک فیدیبو، 
ص 116

"بهرین راه برای آن که جامعه ای از منابعش اسـتفاده 
کارآمد داشـته باشـد آن اسـت که بـه افراد اجـازه دهد 
تـا خودشـان از طریـق نظام بـازار تصمیم گیـری کنند. 
وقتـی بـه جـای آن هـا حکومـت بـا گروهـی انـدک 
از نخبـگان متامـی منابـع را اداره مـی کنـد نـه انگیـزه 
هـای قـوی و موثـری ایجـاد خواهد شـد و نه تخصیص 
کارآمـدی از مهـارت هـا و اسـتعدادهای افـراد صـورت 
خواهـد گرفـت. البتـه در برخـی مراحـل ممکن اسـت 
بهـره وری نیـروی کار و رسمایـه در یـک بخـش یـا یک 
فعالیت خاص، مانند صنایع سـنگین در شوروی، بسیار 
باالتـر باشـد؛ بـه طوری که یـک فرآیند از بـاال به پایین 
و تحت سـلطه نهادهای اسـتثاری که منابع را به این 

بخـش تخصیـص می دهـد بتواند رشـد ایجـاد کند."2

***

خورنـد؟"  مـی  شکسـت  هـا  ملـت  "چـرا  کتـاب 
www.بوسـیله انتشـارات روزنه بـه آدرس اینترنتی

بـا  و  صفحـه   536 در   rowzanehnashr.com
قیمـت 124 هـزار تومـان بـه چـاپ رسـیده اسـت. 

2- همان، ص 182
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اقتصاد و کارآفرینی

اگر اندیشیدن رصفا به مدیریت سپرده شود، رشکت به جایی نخواهد رسید.

آکیو موریتا
هم بنیانگذار شرکت سونی

ت 1401
ماهنامه سرند      شماره هفتاد و نهم، اردیبهش
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سونی؛ از تلویزیون تا کنسول بازی
نگاهی به زندگی آکیو موریتا هم بنیان گذار شرکت سونی

اقتصاد و کارآفرینی

ماهنامه سرند      شماره هفتاد و نهم، اردیبهشت 1401

از  یکـی  عنـوان  بـه  کـه  تاجـری  موریتـا1،  آکیـو 
بنیانگذاران سـونی شناخته می شود. فردی عالقمند 
بـه انجـام کارهای فوق العاده و متفاوت! وی  شـرکت 
سـونی2 را در ایـاالت متحـده تاسـیس کرد. شـهرت 
آکیـو موریتا بخاطر تولید محصوالت مختلف سـونی 
اسـت. موریتـا در 26 ژانویـه 1921 در ناگویای3 ژاپن 
متولـد شـد. به عنـوان فرزنـد ارشـد خانـواده، حرفه 
خانوادگـی بـه وی آموخته شـد. بـا این حـال موریتا 
بـه فیزیـک و ریاضی عالقمند بود. او در سـال 1944 
از دانشـگاه سـلطنتی اوزاکا4 فـارغ التحصیـل شـد و 
پـس از آن بـه نیـروی دریایـی ژاپـن پیوسـت و در 
جنـگ جهانی دوم به ژاپن خدمت کـرد و این همان 
جایـی بـود کـه موریتا با شـریک تجاری آینـده خود 
یعنی ماسـارو ایبـوکا5 مالقات کرد. پس از بازگشـت 
از جنگ، موریتا پیشـنهاد موسسـه فناوری توکیو6 را 
بـرای پیوسـتن بـه آن ها پذیرفـت. در سـال 1946، 
موریتا و ایبوکا شـرکت مهندسـی مخابرات توکیو7را 
تاسـیس کردند که شـامل بیسـت کارمند و سرمای 
هـای بالـغ بر صدونـود هزار یـن بود. در این شـرکت 
نـوار مغناطیسـی، رادیـوی ترانزیسـتوری جیبـی و 
بسـیاری از محصـوالت جدیـد دیگر تولید می شـد. 
در سـال 1960، آکیو موریتا این شـرکت را در ایاالت 
متحـده راه اندازی نموده و آن را »سـونی« نامگذاری 
کـرد. همان سـال اولیـن تلویزیـون ترانزیسـتوری را 

1-Akio Morita
2-Sony Corporation
3-Nagoya
4-Osaka Imperial University
5-Masaru Ibuka
6-Tokyo Institute of Technology
7-Tokyo Tsushin Kogyo

تولیـد کردنـد. در سـال 1973 سـونی جایـزه امـی8 
را بـرای تولیـد تکنولـوژی تلویزیـون ترینیتـرون9 
دریافـت کـرد. بعـد از آن به ترتیب دسـتگاه ویدئوی 
خانگـی، فرمـت وی۔ اچ۔ اس10 و سـپس واکمـن11 
کـه نخسـتین پخـش کننـده موسـیقی قابـل حمل 
در جهـان بـود، بوسـیله ایـن شـرکت تولید شـد. در 
سـال 1984 سری دیسـکمن12 را به بازار ارائه دادند. 
شـرکت سـونی آمریـکا اولین شـرکت ژاپنـی بود که 
در فهرسـت بـازار بـورس نیویورک قـرار گرفت. آکیو 
عـالوه بـر همـکاری با سـونی، سـمت هـای دیگری 
نیـز داشـت: وی معـاون رئیـس فدراسـیون تجـاری 
ژاپـن13، عضو گـروه روابـط اقتصـادی آمریکا-ژاپن14 
و سـومین فـرد ژاپنی بود که رئیس کمیسـیون سـه 
جانبه شـد. بسـیاری از موفقیت های سـونی مرهون 
تـالش هـای موریتـا اسـت. وی بـا ایده هـای نوین و 
تفکـر خالق خـود، فرهنگ و سـبک زندگی جدیدی 
را بـه کمـک محصوالتـی چـون واکمـن و دسـتگاه 
ویدئـو ایجـاد نمود کـه از جملـه ایده هـای نوین در 
آن زمان محسـوب می شـدند. در سال 1966 موریتا 
کتابـی بـا عنـوان مـدارس بی اهمیـت15را بر اسـاس 
منابـع انسـانی نوشـت. او معتقـد بود که مـدارس در 
انجـام و یادگیـری شـغل اهمیـت چندانـی ندارند و 
بـه نظـر می رسـد این تفکـر امـروزه در ژاپن بسـیار 
ترویـج یافتـه و از محبوبیـت باالیی برخوردار اسـت. 
وی عالقمنـد بـود کـه محصـوالت و فعالیـت هـای 
شـرکت را بـه مـواردی غیـر از تولیـدات الکترونیکی 
گسـترش دهـد. بنابرایـن بـه سـمت کسـبوکار نـرم 

8- Emmy Awardجایزه آمریکایی برای تولیدات تلویزیونی، سابقه اهدای آن به
 1949 برمیگردد. )م( :

9- Trinitron

10- VHS

11- Walkman

12- Discman

13- Japan Business Federation

14- Japan-U.S Economic Relations Group

15-Never Mind School
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افزار موسـیقی سـوق پیدا کردند و شـرکت سی. بی. 
اس / سـونی16 شـروع بـه کار کـرد. در سـال 1979 
بـا تاسـیس شـرکت بیمـه عمـر شـرکت سـونی، پا 
در عرصـه هـای مالـی گذاشـتند. همچنین شـرکت 
موسـیقی سـی. بی. اس17 و شرکت کلمبیا پیکچرز18 
را نیـز خریـداری نمودنـد. موریتا جوایز متعـددی را 
بـرای موفقیـت هـای برجسـته خـود دریافـت کرد. 
مـدال آلبـرت19 از سـوی انجمن سـلطنتی هنرهای 
انگلسـتان در سـال 1982 به وی داده شـد. در سـال 
1984 لژیـون افتخـاری20 دریافـت کـرد و در سـال 
1991 امپراتـور ژاپـن نشـان اول گنجینـه مقدس21 

16- CBS/Sony Group Inc
17- CBS Records Inc
18-Columbia Pictures Entertainment Inc
19-Albert Medal
20-Legion of Honorنشان شوالیه فرهنگ و ادب فرانسه که نخستین بار توسط 
ناپلئون بناپارت در 1802 بنیان گذاشته شد. )م( :
21-Order of the Sacred Treasureنشان زویی هوشو که نخستین بار توسط : 
امپراتور میجی در 1888 بنیان گذاشته شد. )م(

اقتصاد و کارآفرینی

ماهنامه سرند      شماره هفتاد و نهم، اردیبهشت 1401

او داد. در سـال 1987، دانشـگاه مانیتوبـا22  بـه  را 
جایـزه بیـن المللـی کارآفریـن نمونـه را بـه وی اهدا 
کـرد. آکیـو موریتـا در سـال 1993 نشـان افتخاری 
شـوالیه انگسـتان را دریافـت نمـود. پـس از مرگـش 
نیـز نشـان خورشـید فـروزان23 بـه وی اهـدا شـد. او 
در 25 نوامبـر 1994 از ریاسـت سـونی کناره گرفت. 
موریتـا در اکتبـر 1999 بـه علت ذات الریه چشـم از 

جهان فروبسـت.

22- Manitoba
23- Grand Cordon of the Order of the Rising Sun-نشان نظامی
 فرهنگی-سیاسی در سطح عالی در ژاپن که نخستین بار در 1876 توسط امپراتور
میجی ایجاد شد. )م( :
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ماهنامه سرند      شماره هفتاد و نهم، اردیبهشت 1401

مدتـی بـود کـه بـه زنـم مشـکوک شـده  بـودم کارهـای پرخطری 
می کـرد و تلفن های مشـکوک داشـت. متوجه شـده  بـودم با فردی 
رابطـه دارد امـا زیر بـار نمی رفت و می گفت این رابطـه کامال کاری 
اسـت. مـن در آن زمـان هـم حرفـش را قبـول نمی کردم تـا اینکه 
متوجـه شـدم عالوه بـر من بچه هایـم وخانواده همسـرم هم متوجه 
شـده اند. آن ها هم می دانسـتند که همسـرم دارد کارهای خطایی 
می کنـد، او می خواسـت خانه ها را بفروشـد و به پسـر جـوان بدهد. 
پسـر در تهران زندگی نمی کرد، در شهرسـتان بود. پیشـنهادهایی 
بـه همسـرم مـی داد که خیلـی وسوسـه کننده بـود، اما معلـوم بود 
انتهـای این کار کالهبرداری بزرگی اسـت، چون ایـن اواخر متوجه 
شـده  بـودم همسـرم یک خـودروی گران قیمـت بـرای او خریداری 
کـرده  اسـت. روز حادثـه بـه زنـم گفتـم اگـر نمی خواهـی بـا مـن 
زندگـی کنـی و دل بـه کسـی دیگر بسـته ای طالقت می دهـم، اما 
خانـه را بـه نامـم بزن خانـه مال من اسـت؛ من به تو اعتمـاد کردم 
و خانـه ام را بـه تـو دادم امـا می خواهـی آن را کـه سـهم بچه هایـم 
اسـت، بـه یـک پسـر غریبـه بدهـی. همسـرم بـه مـن نگاه کـرد و 
گفت: درخواسـت طالق غیابی داده ام و الزم نیسـت زحمت بکشی 
و اقـدام کنـی. خانـه و پول هـم مـال مـن اسـت و خـودم می دانم 
چـه بایـد بکنـم و بـه تـو ربطـی نـدارد. این موضـوع مـن را خیلی 
ناراحـت کـرد و مطمئن شـدم کـه او هرچه را داریم، به پسـر جوان 
می دهـد؛ آن قـدر کنتـرل خـودم را از دسـت دادم و عصبانی شـدم 
کـه دیگـر نفهمیدم چـکار می کنم؛ بـه او ضربـه ای زدم و زنم درجا 
کشـته شـد و مـن هـم روی یـک نیمکت نشسـتم و از شـهروندان 

خواسـتم بـه پلیـس زنگ بزننـد و من را معرفـی کنند.

زنم خیانت کرد، من هم او را کشتم!
www.donya-e-eqtesad.com
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وقتی خیانت در می زند!
درباره خیانت بین زوجین )قسمت اول(

جامعهجامعه

بدیهـی اسـت که هر پدیـده نوظهـوری می تواند آثار 
و نتایـج مفیـد و البتـه مخربی داشـته باشـد که این 
امـر در جوامع مختلـف نمود متفاوتی پیـدا می کند؛ 
از  بسـیاری  در  هسـته ای  فنـاوری  مثـال  بعنـوان 
کشـورها باعـث رشـد و ترقـی در زمینه های مختلف 
علمی، صنعتی، کشـاورزی و ... شـده است و خدمات 
فراوانی به بشـریت کرده اسـت اما برخی از کشـورها 
نیـز اسـتفاده اشـتباه و مغرضانـه ای از ایـن فنـاوری 
نویـن داشـته اند کـه نمی تـوان بـه دلیـل اسـتفاده 
اشـتباه آن هـا، اصل این تکنولـوژی را مضر دانسـت. 
تکنولـوژی نویـن اینترنت نیز از این قاعده مسـتثنی 
نیسـت. همـگان می دانیـم کـه بواسـطه  هوشـمند 
شـدن وسـایل ارتباطـی و اتصـال بـه شـبکه جهانی 
اینترنت، بسـتر بسیار مناسـبی برای برقراری ارتباط 
با سـایر مـردم جهان، اطـالع از وضعیـت روز جوامع 
مختلـف، سـهولت انجـام خدمـات اداری و صنعتـی، 

رشـد علمی بسـیاری از علـوم دانشـگاهی و ... فراهم 
شـده اسـت. طبیعـی اسـت کـه ایـن پدیـده نیـز 
بواسـطه  فراگیـر شـدن، باعـث ایجـاد مشـکالتی در 
جوامع مختلف شـده باشـد.1 بـا علم به ایـن موضوع 
در نوشـتار حاضـر بـه یکی از همین مشـکالت یعنی 

خیانـت بین زوجیـن مـی پردازیم.

فضای مجازی و خیانت بین زوجین
امروزه شـاهد افزایش شـدید آمار مراجعـان به مرکز 
مشـاوره بـا مشـکل خیانـت زناشـویی بـه خصـوص 
اینترنـت و شـبکه های  از طریـق فضـای مجـازی، 
مجـازی هسـتیم. از طرفی اسـتفاده مـداوم افـراد از 
فضـای مجـازی و اینترنـت، معضل و مشـکلی به نام 
اعتیاد اینترنتی را به وجود آورده اسـت. آسـان شدن 
و پنهـان بـودن ارتباطـات از طریق فضـای مجازی و 
شـبکه های اجتماعـی، زنـگ خطر را برای فروپاشـی 
نظـام خانواده و ارزش هـای اجتماعی، مذهبی و ملی 
بـه صدا درآورده اسـت. دنیای مجازی مسـتعدکننده 
افـراد بـرای گرایش به خیانت زناشـویی اسـت. تصور 
می شـود  فضای مجازی به عنوان یکی از بسـترهای 
زناشـویی  بـروز خیانـت  امـروزه در  جامعه پذیـری، 
گسـترش  همچنیـن  دارد،  زیـادی  تاثیـر  زوجیـن 
را  ایرانی  خانواده  مجـازی،  رسـانه های  از  اسـتفاده 
کـه مبتنی بـر ارزش هـای دینی و فرهنگی اسـت، با 
مسائل و مشکالت متعـددی روبه رو کـرده است. بـه 
هـر روی در میان تکنولوژيهاي نویـن، اینترنت به 
لحاظ ویژگیهاي خاص و منحصـر به فردی که دارد، 

از اهمیت باالیـی برخوردار اسـت.2

1- ضربی، شکیب و حجتی، زینب و قدسی، زهرا،1400،آسیب شناسی تاثیرات فضای مجازی 
بر شکل گیری خیانت بین زوجین،اولین همایش ملی مسائل و چالش های اجتماعی و 

فرهنگی"خانواده مسلمان ایرانی"،بیرجند.
2- ضربی، شکیب و حجتی، زینب و قدسی، زهرا، 1400، آسیب شناسی تاثیرات فضای 
مجازی بر شکل گیری خیانت بین زوجین، اولین همایش ملی مسائل و چالش های اجتماعی 

و فرهنگی"خانواده مسلمان ایرانی"، بیرجند.

تندیس نیکونام نظامی

 زینب حجتی

ماهنامه سرند      شماره هفتاد و نهم، اردیبهشت 1401
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جامعهجامعه

خیانت در ازدواج
خیانـت در ازدواج بـه معنای بی وفایی و عدم تعهد به 
رابطـه متعهدانه زوجین و برقـراری هرگونه ارتباطات 
عاطفـی و جنسـی بـا جنس مخالـف خـارج از تعهد 
مزبـور اسـت. بـا ایـن حـال تعاریـف متعددی کـه از 
خیانـت ارائـه گردیـده که مهمتریـن آن ها به شـرح 

زیر اسـت :

* ارتبـاط جنسـی خـارج از ازدواج بـدون آگاهـی یا 
رضایت همسـر

* ارتبـاط جنسـی بـا شـخص سـوم خـارج از روابط 
زناشویی

* تخطـی از پیمـان مفـروض یـا بیـان شـده بیـن 
زوجیـن در مـورد انحصاریـت عاطفـی و جنسـی

لواف پـور برآینـد ایـن تعاریف را چنیـن ذکر می کند 
کـه خیانت: "تخطـی از پیمان مفروض یا بیان شـده 
بیـن زوجیـن در مـورد انحصاریت عاطفی و جنسـی 
کـه بـه صـورت یـک راز ، بـدون آگاهـی و رضایـت 

طـرف مقابل صـورت مـی گیرد."

انواع خیانت
بـا توجـه به تعاریـف خیانت، خیانت به طـور کلی در 

3 شـکل یا نوع دسـته بندی می شـود:

* خیانـت عاطفـی: تنها دلبسـتگی اسـت کـه میان 
فرد با نفر سـومی ایجاد می شـود. او معتقد اسـت که 
تـا زمانـی کـه دیگـری نمی دانـد به کسـی صدمه ای 

وارد نخواهـد کرد.

* خیانـت جسـمی )جنسـی(: این نـوع خیانت تنها 
به منظور ارتباط جسـمی اسـت و فرد هیچ عالقه ای 

به نفر سـوم نخواهد داشـت.

* خیانـت عاطفـی - جسـمی: ایـن نـوع خیانت بعد 
جسـمی و عاطفـی را در مجموع داشـته و فرد عالوه 
بـر ایجـاد رابطه جسـمی، رابطـه عاطفی هـم در آن 

می کند. برقـرار 

جهان مجازی
مهم ترین تغییـر دنیای امروز، ظهـور جهان جدیدی 
اسـت کـه می تـوان آن را جهـان مجازی نامیـد. این 
جهـان در واقـع بـه مـوازات و گاه مسـلط در جهـان 
واقعـی ترسـیم می شـود و عینیـت پیـدا می کنـد. 
گیـری  شـکل  بـا  جدیـد  فناوری هـای  گسـترش 
فضاهایـی  اسـت.  شـده  همـراه  مجـازی  فضاهـای 
بـا هویـت و کارکـرد متفـاوت از فضاهـای ملمـوس 
گذشـته که ارزش هـا، مفاهیم و باورهای گذشـته را 
بـه نحوی بازنویسـی می کنند. بشـر نویـن در مواجه 
بـا چنیـن فضـای جدیـدی در پـی افزایـش ارتبـاط 
بـا خـود جسـتجوی اطالعات و دسـتیابی بـه دانش 
بیشـتر اسـت. در جهان واقعـی قدرت انتخـاب افراد 
همـواره تحـت تاثیـر عواملـی چـون جبـر، مـکان، 
زمـان، فرهنـگ، حکومـت و... محـدود بـوده اسـت، 
از  امـا در جهـان مجـازی مرزهـای محدودکننـده 
میان برداشـته می شـود و فـرد در مقیـاس جهانی با 
گزینه هـای فراوانـی برای انتخـاب روبه رو اسـت. هر 
سـه نـوع مذکور خیانت به وسـیله اینترنـت و فضای 
مجـازی بـه راحتـی امـکان پذیـر اسـت. در فضـای 
مجـازی با ایجـاد ارتباط بـا جنس مخالف مـی توان 
تنهـا بـه دریافـت پیام هـای عاطفـی اکتفـا کـرد بـا 
ایـن حـال امـکان ایجـاد ارتباطی به شـکل جنسـی 
نیـز وجـود دارد، چیـزی که امـروزه به راحتـی از آن 
رابطـه جنسـی اینترنتی نام برده می شـود. همینطور 
ایـن فضـا راهی بـرای ایجاد نـوع سـومی از روابط به 
شـمار می آیـد کـه در آن عالوه بر چت های جنسـی 
بـه انتقـال پیام هـای عاطفـی بـا فـرد یا افـراد کمک 
می کنـد، به گونـه ای که فرد بعد از مدتـی به صورت 
جنسـی – عاطفـی وابسـتگی بـه فرد سـوم یـا افراد 
سـومی پیـدا می کنـد. تلفن هـای همـراه و امکانات 
فراوانـی که در آن ها وجـود دارد، امکان ایجاد خیانت 
را بـه وجـود آورده اسـت. هرچند در این نـوع روش، 
بیشـتر خیانـت عاطفـی رخ می دهـد اما در مـواردی 

هـم امـکان خیانـت جنسـی را نیـز ایجـاد می کند.3
3- قلی پور، سهیال، )1395(، بررسی تاثیر رسانه های نوپدید )اینترنت، ماهواره و تلفن 
همراه( بر خیانت عاطفی زوجین و عوامل موثر بر آن، علوم انسانی اسالمی شماره 10 

جلد4 ص 126تا134.
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زمانـی یـک ارتبـاط اینترنتـی بـه عنـوان رابطـه ای 
جنسـی عاشقانه تعریف می شـود که از طریق تماس 
آنالیـن در اینترنـت آغاز شـده و به واسـطه مکالمات 
الکترونیکـی کـه از طریق ایمیـل، اجتماعات مجازی 
نظیـر چـت روم  هـا، بازی های تعاملی و یـا گروه های 
خبـری ادامـه می یابـد. ایـن ارتبـاط می توانـد بـه 
صـورت روابـط پایـدار بـا یـک فـرد خـاص یـا افـراد 
مختلـف در فضـای مجـازی اینترنـت صـورت گیرد.  
ایـن رابطـه زمانـی خیانـت تلقـی می شـود کـه فرد 
علی رغـم داشـتن یـک رابطـه متعهدانـه بـا فـردی 
در دنیـای واقعـی، همزمـان بـه طـور پنهانـی و دور 
از آگاهـی شـریک زندگـی خویـش بـا یـک شـریک 
اینترنتـی نیـز رابطـه عاشـقانه یـا جنسـی برقـرار 
می کنـد.4 یکـی از مشـکالتی کـه در ایـن زمینـه 
توجـه محققـان را به خود جلـب کرده اسـت، روابط 
اینترنتـی فرازناشـویی و بـه عبارتـی دیگـر خیانـت 
اینترنتـی اسـت کـه زوج هـای زیـادی را نیـز درگیر 
خـود سـاخته اسـت. گزارش هـا نشـان می دهـد که 
روابـط اینترنتـی می تواند بـه اعتماد زوجین آسـیب 
جـدی وارد کـرده و موجـب اختالفـات زناشـویی، 
جدایـی و حتـی طـالق شـود. خیانـت زمانـی اتفاق 
مـی افتـد کـه یکـی از زوجین بر ایـن باور باشـد که 
زندگـی زناشـویی او وفادارانـه اسـت در صورتـی که 
زوج دیگـر بـه طـور پنهانـی ایـن پیمان را شکسـته 
اسـت. امـا امـروزه بـا توجـه بـه دگرگونـی در روابط 
اجتماعـی و همچنیـن تغییـر در نگرش ها عـالوه بر 
روابـط جنسـی به طور خاص، داشـتن ارتبـاط با فرد 
دیگـر، شـیفتگی و محبـت نامتعـارف، روابط عاطفی 
فراتـر از دوسـتی عـادی، اسـتفاده از پورنوگرافـی، 
ارتبـاط نامتعـارف در فضاهـای مجـازی نیـز در ایـن 
تعریـف می گنجـد. خیانـت در ازدواج عامـل عمـده 
عدم رضایت زناشـویی اسـت و زمینه اصلی تعارضات 
و اختالفات زناشـویی اسـت. خیانـت در واقع یکی از 
مهمتریـن مشـکالتی اسـت کـه در روابط زناشـویی 
رخ می دهـد و در واقـع از بارزتریـن دالیـل طـالق و 
جدایـی زوجین تلقی می شـود. هرچنـد دلیل قطعی 
4- خ خدمت گذار، حسین و همکاران، )1387(، بی وفایی همسران و روش های پیشگیری 

و رویارویی با بی وفایی، تهران: انتشارات قطره.

جامعهجامعه
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بـرای خیانت زناشـویی یافت نشـده اسـت اما گالس 
و وایـت5 انتقـام از همسـر، فـرار از کسـالت، کسـب 
احتـرام و شـناخت احسـاس جوانی، احسـاس درک 
شـدن، تجربـه هـم نشـینی، ارتقـاء اعتمـاد به نفس 
و عـزت نفـس و تحریـک ذهنـی را علـل خیانـت 
پژوهـش  یـک  در  جینفرنـو6  می داننـد.  زناشـویی 
کیفـی نشـان داد کـه زنـان بـه دلیـل ناتوانـی در 
حـل تعارض بـا همسرانشـان، فقـدان دریافت توجه 
کافـی از سـوی همسـران، جذابیت هـای خیانت های 
زناشـویی، داشـتن یـک دوسـت، دریافـت حمایت از 
جانـب خانـواده و دوسـتان و در نهایـت توجه مثبت 
درگیـر خیانـت زناشـویی می شـوند. همچنیـن یکی 
از عوامـل کـه بـه عنـوان میانجـی در وقـوع خیانـت 
زناشـویی دخالـت دارد، عـدم رضایـت از روابط اولیه 
اسـت. تقریبـا 70 درصد از افـرادی که درگیر خیانت 
زناشـویی می شـوند، دلیل این کار خود را مشـکالت 
زناشـویی عنـوان می کننـد. وقتـی زنـان احسـاس 
تنهایـی و نادیـده گرفتـه شـدن می کننـد، اقـدام به 
فریبـکاری و ورود بـه رابطـه فرازناشـویی می کننـد. 
 5-Glass .S .P & ,.Wright .T .L .)1988( .Sex differences in type 
of extramarital involvement and marital dissatisfaction .Sex 
Roles1101-1120 .12 .
6-Jeanfronu .M .M .)2009( .A qualitative study investigating the 
decision-making process of women’s participation in marital 
infitah( Doctoral dissertation.
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در واقـع قبـل از خیانـت زناشـویی نسـبت بـه رابطه 
زناشـویی تردیدهایـی وجـود دارد و بعـد از خیانـت 
زناشـویی کیفیت رابطه زناشـویی بدتر می شـود. روزا 
و همـکاران )2012( درپژوهـش خود بـه این نتیجه 
رسـیدند که زمینه هـا و عوامل اجتماعـی و فرهنگی 
یکـی از عوامـل اصلـی در خیانـت در ازدواج اسـت. 
اگرچـه فضای مجازی و اینترنت توانسـته اسـت یک 
محیـط جهانـی را بـرای کاربـران خـود در سرتاسـر 
دنیـا جهـت برقـراری هرچـه بهتـر روابـط فراهـم 
آورد امـا از طرفـی ایـن نـوع روابـط موجـب افزایش 
نگرانی هایی در چند سـال اخیر گردیده و مشـکالت 
گسـترش روزافزون روابـط اینترنتی را بوجـود آورده 
اسـت. اینترنـت بـه عنـوان یکـی از ابعاد نوپـای این 
فناوری هـای جدید جهـان معاصر، نقش بسـزایی در 
تغییـر و تحـول زندگی افراد جامعـه دارد و در فضای 
مجازی، اینترنـت به کاربران فرصت های بی شـماری 
و  فرصت هـا  ایـن  کـه  انـدازه  هـر  بـه  و  می دهـد 
خشـنودی های ناشـی از اسـتفاده اینترنـت افزایـش 
یابـد، کاربـران بیشـتر بـه سـمت ایـن پدیـده نوین 

سـوق خواهنـد یافت.7 

7 - ضربی، شکیب و حجتی، زینب و قدسی، زهرا،1400،آسیب شناسی تاثیرات فضای مجازی 
بر شکل گیری خیانت بین زوجین، اولین همایش ملی مسائل و چالش های اجتماعی و 

فرهنگی"خانواده مسلمان ایرانی"، بیرجند.
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قانع به یک استخوان چو کرکس بودن
رباعی از حکیم عمرخیام به مناسبت 28 اردیبهشت سالروز بزرگداشت ایشان

قانع به یک استخوان چو کرکس بودن
به ز آن که طفیل خوان ناکس بودن

با نان جوین خویش حقا که به است
کالوده و پالوده هر خس بودن
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خالصـه: داسـتان پیرمـرد قصه گویی اسـت کـه بعد از مـدت ها بـه کتابخانه اش 
سـر مـی زند. به سـراغ هـر کـدام از کتاب هایش کـه می رود شـخصیت های هر 

کتـاب زنده می شـوند و ...


