آرامش اقتصاد در گرو انتخاب همسر
صادق سبحانی
پژوهشگر معاونت اندیشه ورزی مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسالمی

امروزه همه افراد با وجود اختالف افکار و آراء ،اعتقاد دارند که در نهایت باید از یک چیز برخوردار باشند:
آرامش .گاهی آنقدر در زندگی روزمره غافل هستیم که هیچگاه به آرامش دست نمییابیم بلکه همیشه در
جستجوی آرامش هستیم .برخی فراموش میکنند باید آرامش داشته باشند تا بتوانند فعالیتهای خوب خود را
به خوبی انجام دهند ،نه اینکه دائم فعالیت کنند تا بلکه احتماالً روزی(در آینده) به آرامش دست یابند.
شاید اولین سؤالی که در این رابطه به ذهن متبادر شود این است که آرامش چگونه به دست میآید؟ در این
زمینه بحثهای فراوانی توسط پژوهشگران و محققان صورت گرفته است و پاسخهای مختلفی بدان داده شده
است .صرفنظر از این مباحث ،آیا آرامش با اقتصاد ارتباط دارد؟
یکی از عوامل موجد آرامش از منظر قرآن کریم «همسر» است .خداوند متعال در آیه مبارکه  12سوره روم
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و از نشانههای او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید ،و در میانتان
مودّت و رحمت قرار داد؛ در این نشانههایی است برای گروهی که تفکّر میکنند!
از طرف دیگر ،ازدواج و تشکیل خانواده به همراه همسر موجب «رفع فقر و تنگدستی» خواهد شد .خداوند
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متعال در قرآن کریم میفرمایدَ « :وأ ُ َ َ َٰ ْ َ
َو ِاس ٌع َعلِ ٌيم» (نور )21/مردان و زنان بیهمسر خود را همسر دهید ،همچنین غالمان و کنیزان صالح و درستکارتان
را؛ اگر فقیر و تنگدست باشند ،خداوند از فضل خود آنان را بینیاز میسازد؛ خداوند گشایشدهنده و آگاه
است!
با درنظر گرفتن دو آیه فوق میتوان یک ارتباط خاص بین ازدواج و اقتصاد درنظر گرفت .در صورت توجه به
اهمیت انتخاب همسر برای ازدواج و نیز تعریف اقتصاد که «دانش ناظر بر چگونگی فرایند انتخاب و
تصمیمگیری(افراد ،خانوارها ،بنگاهها و دولت) و تحلیل تبعات و نتایج انتخابها بر مسئله استفاده از منابع»

میباشد ،این ارتباط بهتر فهمیده خواهد شد .بنابراین موضوع و مسئله اولیه اصلی در تشکیل خانواده و اقتصاد،
«انتخاب» است ،یعنی انتخاب همسر و انتخاب هزینه فرصتها.
بطور کلی میتوان ادعا کرد در ازدواجی که همسر به درستی انتخاب شده باشد و خانواده ،خوب تشکیل شود
آرامش بر آن حاکم خواهد شد و این خانواده ،گزینههای با هزینه-فرصت مناسبتر را انتخاب خواهد کرد.
خانوادهای که آرامش داشته باشد هرگز به انتخابهای اقتصادی نامناسب روی نمیآورد و ثبات و آرامش کل
اقتصاد را نیز متالطم نخواهد کرد .اگر در جستجوی اقتصاد باثبات و همراه با آرامش هستیم ابتدا باید انتخاب
همسر و تشکیل خانواده اصالح شود و انتخابهای آرامشزا و آرامشافزا در این زمینه صورت بگیرد.
اصطالحات :آرامش ،اقتصاد ،همسر ،هزینه فرصت ،ازدواج ،انتخاب

