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ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻠﮑﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ازدواج ﯾﮏ ﻗﺮارداد اﺳﺖ .در ﻗﺮارداد ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻓﺎدار ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯽوﻓﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﻋﻘﻞ ﺳﺎﻟﻢ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻗﺮارداد آﻣﺪه وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮارداد ﻧﯿﺰ وﻓﺎدار ﻫﺴﺘﻢ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد ﻗﺮاداد ﻫﻤﺴﺮی را رﻋﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻢ و اﻟﺘﺰام ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ دارم ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮم وﻓﺎدار ﺑﺪاﻧﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﺣﻮزه اﺧﻼق در ﮐﺎرﮔﺎه درسﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی اﺧﻼق ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻋﺒﺎسزادﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :آﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮐﺎری اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اﺧﻼق ،ادﻟﻪای اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻬﺎدی ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ اﻣﺮی ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از ﺣﯿﺚ دﯾﮕﺮ ،ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اﺧﻼق ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻞ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده را اﺧﻼﻗﯽ و ﺻﻮر و اﺷﮑﺎل ﺧﺎﺻﯽ از آن
را ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﺗﮏﻫﻤﺴﺮی ﻣﺮد و ﺗﮏﻫﻤﺴﺮی زن ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻨﺪﻫﻤﺴﺮی زن و ﺗﮏﻫﻤﺴﺮی ﻣﺮد
ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮی ﻣﺮد و ﺗﮏ ﻫﻤﺴﺮی زن ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﺣﻮزه اﺧﻼق اداﻣﻪ داد :ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ و ازدواج داﺋﻢ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان
ﺧﻮد ازدواج را ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻮر آن را ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﻠﮑﯿﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻮدن ازدواج و ازدواج داﺋﻢ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر ﻫﻤﺴﺮی ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و اﻋﻀﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ در ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﺧﻼق ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺖ؛ اﺑﺘﺪا راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺤﺚ دوم راﺑﻄﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ
ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺧﻼق ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری از آن ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان
اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت را اﺧﻼﻗﯽ داﻧﺴﺖ .ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻪای روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻪای در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺎﻧﻮادهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان در آن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﺣﻮزه اﺧﻼق اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺪرﺑﺰرگ و ﻣﺎدرﺑﺰرگ ،ﻧﻮهﻫﺎ ،ﻋﻤﻪﻫﺎ و ﻋﻤﻮﻫﺎ ﻧﯿﺰ
در آن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آن را اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
اﻗﺴﺎم وﻓﺎداری
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺧﻼق ﻫﻤﺴﺮاﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺑﺤﺚ وﻓﺎداری ﻫﻤﺴﺮان ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ؛ ﯾﮏ وﻓﺎداری ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﺧﺘﯿﺎری وﺟﻮد ﻧﺪارد .وﻓﺎداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اراده و اﺧﺘﯿﺎر
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهام .اﯾﻦ ﻧﻮع وﻓﺎداری ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺼﺪاق دارد و آن ﻫﻢ وﻓﺎداری ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ.
ﻣﻠﮑﯿﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اﯾﻦ وﻓﺎداری ﺑﺪون اراده اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺴﻢ دﯾﮕﺮ وﻓﺎداری ﻧﯿﻤﻪ ارادی و ﻧﯿﻤﻪ
اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺣﺪودی اراده و اﺧﺘﯿﺎر در اﯾﻦ وﻓﺎداری وﺟﻮد دارد و ﻣﺼﺪاق آن وﻓﺎداری واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ ﻧﯿﻤﻪ ارادی
ﺑﻮدن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ در اﺻﻞ ﻓﺮزﻧﺪدار ﺷﺪن اراده داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺧﻮد اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدهاﻧﺪ .واﻟﺪﯾﻦ در اﯾﺠﺎد ﻓﺮزﻧﺪ اراده داﺷﺘﻪاﻧﺪ
اﻣﺎ در اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺼﯿﺼﻪﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ارادهای ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻓﺎداری آﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻧﯿﻤﻪ ارادی و ﻧﯿﻤﻪ
اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻗﺴﻢ دﯾﮕﺮ وﻓﺎداریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارد ،وﻓﺎداریﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ وﻓﺎداری ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮑﺶ
در ﮐﺎر ﺗﺠﺎری ﮐﺎﻣﻼ ارادی و اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ .ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ وﻓﺎداری در راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ اراده ﺧﻮدم اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدهام .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺮاردادﻫﺎ از ﻓﺮد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ وﻓﺎداری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﺮد ﻗﺮارداد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﺣﻮزه اﺧﻼق اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ،ﻓﺮد ﺑﻪ دوﺳﺖ ﺧﻮد وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد
ﻓﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻮع وﻓﺎداری ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ارادی اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻫﻤﺴﺮی را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻣﺎ در وﻓﺎداریﻫﺎی ﻗﺮاردادی ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ازدواج ﯾﮏ ﻗﺮارداد اﺳﺖ .در ﻗﺮارداد ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻓﺎدار ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯽوﻓﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﻋﻘﻞ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻗﺮارداد آﻣﺪه وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮارداد ﻧﯿﺰ
وﻓﺎدار ﻫﺴﺘﻢ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد ﻗﺮاداد ﻫﻤﺴﺮی را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و اﻟﺘﺰام ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ آن دارم ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮم وﻓﺎدار ﺑﺪاﻧﻢ.
ﻣﻠﮑﯿﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮم وﻓﺎدارم ﻫﺴﺘﻢ .اﻣﺎ در ﻗﺮارداد ازدواج ،ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﻗﺮارداد
ﺗﺠﺎری ﻣﻔﺎد ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﻣﺎ در ازدواج ﭼﻪ ﻣﻔﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ آن وﻓﺎداری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ازدواج از ﻧﻈﺮ
اﺧﻼق آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد آن واﺿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻗﺮارداد ازدواج را ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرم .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮارداد
ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ازدواج ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺎده اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎده اﺻﻠﯽ
را آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ دوﻃﺮﻓﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﺴﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮم ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ او ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺴﺮم ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎده ﺳﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و آن ﯾﺎری
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ آﻧﺎن ،ﻗﺮارداد زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ و ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻠﮑﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﻋﺪه دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد ازدواج ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ازدواج ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺴﺮان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎوات ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺴﺮان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدد .ﻋﺪه دﯾﮕﺮی ﻓﺮزﻧﺪآوری را ﻣﻔﺎد ﻗﺮاداد ازدواج داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﭼﻮن زن و ﻣﺮد ﺑﺪون ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪآوری ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﻣﺪهاﻧﺪ و ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻟﺰوم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ازدواج
وی اﻓﺰود :ﺣﺎل ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ آﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻔﺎد در ﻗﺮارداد ازدواج ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ؟ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻧﻈﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اﺧﻼﻗﯽ
ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﭼﻮن ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ازدواج ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﺧﻼﻗﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﺣﻮزه اﺧﻼق اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اﺧﻼﻗﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻣﻔﺎد ﺑﺎﻻ ،ﻣﻮاد ﻗﺮارداد ﺧﻮد را
ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آن وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﺧﺘﻼﻓﺎت رﯾﺸﻪ در آن دارد ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن وﻓﺎدار ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮدﺷﺎن
وﻓﺎداراﻧﺪ .در ﻫﯿﭻ آﺋﯿﻦ و دﯾﻨﯽ ﻣﻔﺎد ﻗﺮاداد ازدواج ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ روﺷﻦ ﮔﺮدد و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ازدواج آﻧﺎن ﭼﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ آن وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آنﮔﺎه ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﻼق ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ و وﻓﺎداری را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زن ﯾﺎ ﻣﺮدی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زن ﯾﺎ
ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻦ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺮد ﯾﺎ زﻧﯽ دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺧﻼف ﻗﺮارداد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ
ﻗﺮارداد ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮد ﯾﺎ زﻧﯽ دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻢ؟
ﻣﻠﮑﯿﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ازدواج دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ،ﺑﺎ دﻟﯿﻞﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ در ازدواج ﻓﻘﻂ ﻓﺮزﻧﺪ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﯾﮑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ارﺿﺎی ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﻤﺎم
ﻋﻠﺖﻫﺎی ازدواج را در ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻦ ﺑﻪ ازدواج دادهاﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮارداد ازدواج ،ﻗﺮاردادی ﮐﺘﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻗﺮارداد ازدواج ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن ازدواج وﻓﺎداریﻫﺎی ارادی را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺮارداد ازدواج ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ازدواج ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﻓﺎداری اﺳﺖ و
وﻓﺎداری ﻫﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺮارداد اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﺣﻮزه اﺧﻼق ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺧﻼف روﺣﯿﺎت ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ وﻓﺎدار اﺳﺖ وﻟﻮ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻼف روﺣﯿﺎت ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻋﺘﺮاض ﻧﺪارم .اﮔﺮ
ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺮارداد دارﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در اﺑﺘﺪا آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻤﺎل را
ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﮐﺮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺷﺮط دوم ازدواج اﺧﻼﻗﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ او را ﻧﺪارﯾﻢ .ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺟﺰ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻪ ﺣﻖ
ﻧﻈﺎرت ،ﻧﻪ ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ و ﻧﻪ ﺣﻖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﺪارﯾﻢ.

ﻣﻠﮑﯿﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻫﻤﺴﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و آن ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪای در ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎوراﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آن ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻓﻊ ﮔﺮدد .ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺑﺎوراﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی اﻗﻨﺎﻋﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ راه ﮔﺮﯾﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻌﻘﻮل ﻧﺒﻮدن رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﺧﻮد ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺟﺎ
ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻟﺰام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻗﻨﺎﻋﯽ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ را ﻧﺪارﯾﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮردی ﺧﺎرج از ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﻣﻠﺰم ﮐﻨﻢ ،ﮐﺎر ﻣﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
وﻟﯽ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﮐﺮدار و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻦ دارد ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﯽوﻓﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﺣﻮزه اﺧﻼق ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :در ﺧﺼﻮص ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد ﻗﺮارداد ازدواج ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،اوﻟﯽ ارادی ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ
ارادی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪن ارادی ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ،دو ﻣﻮرد اﺳﺖ .ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد اﻧﺘﻈﺎر
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎری ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﺎﺑﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻋﺎﻣﺪا زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻋﺎﺷﻖ دﯾﮕﺮی
ﺷﺪن را ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎورد .اﮔﺮ ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ دﯾﮕﺮی ﺷﺪ ،ﻋﺸﻖ را در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارد ﭼﺮا ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ اﻣﺮی ارادی اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪن و ﻋﺸﻖ
ارادی ﻧﯿﺴﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اول را اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ آب در ﻫﺎون ﮐﻮﺑﯿﺪن اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ
زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪن را ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎورد و رﻓﺘﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ – در ﺻﻮرت ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﺷﺪن – از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺪن را در ﻗﺮارداد وارد ﮐﻨﯿﻢ و ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺎﻧﺪن را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻗﺮارداد ﺗﺼﻮر ﮐﺮد.
ﺗﻔﺎوت ﺷﺨﺺ و ﺷﯽء
ﻣﻠﮑﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﮑﺘﻪ ﺳﻮم اﺧﻼق ﻫﻤﺴﺮی ،ﺷﺨﺺ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدن ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺷﯽء ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺳﺒﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﻮﯾﻢ .زﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺷﺨﺺ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﻧﻈﺮ ،ﺑﻪ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ او
اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آزادی او اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﻢ .اﮔﺮ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻧﻈﺮی و آزادی ﻋﻤﻞ را اﺣﺘﺮام ﮐﻨﯿﻢ ،او را ﺷﺨﺺ ﺣﺴﺎب
ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻧﻪ ﺷﯽء.
وی اداﻣﻪ داد :ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﻋﻘﯿﺪه را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﻮدن
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﯿﺪه و ﻣﻌﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ آزاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ؛ ﮐﺠﺎ
ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ دوﺳﺘﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﺺ ﻋﻠﯽ ﻫﺬا .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻼف ﻗﺮارداد ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،او آزاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﺣﻮزه اﺧﻼق ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﮐﺎﻧﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آزادی ﻋﻤﻞ و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻧﻈﺮی ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻣﺤﺘﺮم ﻧﺸﻤﺮم ،او را ﺷﯽء در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪام .اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻣﻮرد را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺷﯽء داﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ .ﻫﺮ ﺷﯽء در ﻣﻘﺎم اﺑﺰار اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از اﺑﺰار
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار اﺟﺎزهای اﺧﺬ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای اﺑﺰار ﺑﺘﺮاﺷﯿﻢ .ﺷﯽء داﻧﺴﺘﻦ ﻓﺮد ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺪون اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ از او اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﮐﺎﻧﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﺮدی را ﺷﯽء ﻧﺪاﻧﯿﺪ و ﮐﺎری را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه او ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ ،ﭘﯿﺶ ازﺳﭙﺮدن ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﻪ ﻣﻮرد
را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦﮐﻪ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭼﻪ ﻋﻤﻞ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ؟ دوم اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﭼﻪ ﺳﻮدﻫﺎ و ﺿﺮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ؟ و ﺳﻮم آن ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮد و زﯾﺎن آن ﻋﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
ﻣﻠﮑﯿﺎن ﮔﻔﺖ :در ارﺗﺒﺎط زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺎدق اﺳﺖ و واﻗﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و آزادی ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﻢ .اﺣﺘﺮام ﺑﻪ
ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و آزادی ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎری ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن روﺷﻦ
ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺷﺮط ﭼﻬﺎرم ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺮاﺣﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک دارﯾﻢ ،ﻫﻤﺴﺮم
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ و ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻦ وﻗﻮف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺻﺪاﻗﺖ و ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻘﺎد دارم
و ﺳﺨﻦ ﺧﻮدم را در ﭘﺮده اﺑﻬﺎم ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﺪهام.
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