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  مقدمه

  باسمه تعالي
 چنـد سـخنراني از اسـتاد    ي هجموعـ رو داريـد، م     كتابي كه در پـيش     -1
مورد خانواده  از زواياي مختلف موضوع زن و       ها    در آن زاده است كه    طاهر

هايي كه در مورد      سؤال و جواب   ي  همجموع ي  ه، به اضاف  گرفتهبررسي قرار   
  .ازدواج از ايشان شده است

ــديم موضــوع زن و خــانواده و ازدواج، موضــوع   ــسيار اتچــون معتق  ب
ها برخورد كرد، بر آن شديم       حساسي است كه بايد با تعريف درست با آن        

  .تا مباحث را به صورت كتاب در اختيار عزيزان قرار دهيم
 جهـان معاصـر   ي زن و خـانواده را در آينـه      وع  سخنران محترم موضـ    -2

نمـي تـوان بـا تعريفـي كـه در       بررسي كرده و معتقد است در شرايط جديد 
ها برخورد كرد و اساساً بايـد موضـوع      گذشته از زن و خانواده داشتيم با آن       

الزم اسـت   . باز خواني شود، وگرنه بحران خانواده همچنان بـاقي مـي مانـد            
طالب را دنبال بفرمايند تا تصور نكنند ديگـر كـار از     عزيزان با دقت كامل م    
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كار گذشته است و بايد تسليم وضع موجود شـد و يـا اصـرار داشـته باشـند                   
  .همسرانشان بايد مثل مادر و مادر بزرگانشان عمل كنند

كه موضوعات بحث شده بيشتر مربوط به زنان است ولي گويا            با اين  -3
شـرايط جديـد تعريـف درسـتي از خـود      به همان انـدازه كـه زنـان بايـد در      

بـر روح و روان آن هـا غالـب    از زن  داشته باشند تا تعريف فرهنگ مدرنيته       
 موقعيـت   استيضرورنشود، مردان نيز بايد متوجه باشند در شرايط جديد        

اي دارنـد كـه      كنند وگرنه يا هنوز چشم در گذشـته       زنان را درست ارزيابي     
پذيرنـد كـه فرهنـگ        زنـان مـي    ي  هبـار ست و يا چيزي را در     قابل برگشت ني  

كنـيم آقايـان    ها تحميل كرده است و لذا پيـشنهاد مـي         مدرنيته بر آن   ظلمانيِ
  .دييفرمانيز مباحث كتاب را با حساسيت كامل دنبال 

واهران و بـرادران متـدين بـه چـشم     خـ از  نقطه ضعفي كه در بعـضي       -4
 به طوري كه با خورد، نشناختن جايگاه لذات حالل با محرم خود است،         مي

  .توجه هستند مĤبانه نسبت به آن بياي مقدس  روحيه
تحليـل   اي بررسـي و    تاب سعي شده است آفات چنين روحيـه       در اين ك  

في بـا سـلوك   ع درست ديده شود نه تنها هيچ تنـا    شود و اين كه اگر موضو     
  . شود وجب نشاط در انجام واجبات نيز ميديني ندارد، بلكه م

انـد   استاد به سـؤاالتي جـواب داده      » يگر تولدي د  ؛ازدواج« در بحث    -5
رو هستند، كه    ه روب ها  كه عموماً خواهران و برادران در ابتداي زندگي با آن         

  برخورد كنند و جواب درستي بگيرند، منجـر بـه    سؤاالتاگر درست با آن     
پـشيمان  هـا از انجـام آن تـصميمات     تصميماتي نمـي شـود كـه بعـد از سـال           

  .ندباش
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از نكات دقيقي اسـت كـه كتـاب         » قدرت«به جاي   » خدمت« زيبايي   -6
ارادة معطـوف   «بدان پرداخته تـا حجـابِ  » ا خدمت؟ يزن؛ قدرت   «در بحث   
فرهنگ غربي است، جايگاه حساس زن را ناديـده      ي  هكه شاخص » به قدرت 

نگيرد و ما از بصيرت بزرگي كه بايد نسبت به زنـان در نظـام هـستي داشـته         
 در سـخن خـود مـا را    � كـه رسـول خـدا   يرتيبصم، يباشيم محجوب گرد  

حبب إِلَي منَ الدنْيا ثَلَاثٌ، النِّساء و الطِّيب و جعلَت     «  كـه؛   كردند آگاهبدان  
ا به قلب من افتاده اسـت، زنـان،   يز از دنيمحبت سه چ 1»قُرَّةُ عيني في الصلَاةِ   

  . زعطر و قرار داده شده است نور چشم من در نما
مــن  از نكـاتي كــه متأســفانه دشـمنان دانــا و دوســتان نـادان بــه آن دا   -7

ي را نيز به عنوان نمونه      زنند موضوع عدم مشورت با زنان است، و روايات         مي
با دعوت ما به آيات قرآن      » مشورت با زنان  «در بحث   استاد  . كنند مطرح مي 

 از نظـر ارزش و  كنند، محال است ها، ابتدا به خوبي روشن مي     ر در آن  و تدب 
سـپس بـه جايگـاه       باشـد و     اي بـين زن و مـرد تفـاوت          ، ذره رسيدن به كمال  
اند تا معلـوم شـود اگـر خاسـتگاه روايـات درسـت روشـن                  روايات پرداخته 

براي زنان نخواهد بـود، بلكـه       ها    در آن  يريترين تحق  د نه تنها كوچك   گرد
ري مناسـب   حساسيت جايگاه زنان را براي داشتن بـست       ات  يآن روا برعكس  

نظر داردر امر تربيت دن فرزند مد. 

سـعي شـده    »  آن رفت از   برونعوامل بحران خانواده و راه      « در بحث    -8
با دقت در مشكالتي كه فرهنگ مدرنيته براي خـانواده ايجـاد كـرده، ابتـدا       

هايي كه بدون در نظـر گـرفتن         با نقد پيشنهاد   سپسوع موشكافي شود    موض
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بـه آن   خواهند نظـام خـانوادة از دسـت رفتـه را            آفات فرهنگ مدرنيته، مي     
  .دبرگردانند، احياء خانواده را با عبور از مدرنيته مد نظر قرار ده

ت و سرنوشـت جامعـه نقـش        ين شخـص  يـي م كه زنـان در تع     ي اگر بدان  -9
م ير مـستق  يدا كنند، تأث  ي پ يتي دارند و هرگونه اخالق و منش و شخص        ياساس

گذارند، زن و مرد دسـت بـه دسـت         ينشان م و ماندگار بر فرزندان و همسرا     
گاه زنان  ي، نسبت به جا   ي متعال يها  دنِ جامعه به افق   ي رس يم تا برا  يده  يهم م 

  .مي را به صحنه آورياريت هوشينها
. گاه زن و خانواده باشـد     ي فهم جا  ي در راستا  ين كتاب قدم  يد است ا  يام

  شاءاهللا إن
   الميزانيگروه فرهنگ



 

  فمؤل مقدمه

  باسمه تعالي
شمندان، يـ ز اند  ا يارير بـس  يـ دانـم بحمـدهللا در دهـة اخ        يكـه مـ     با آن  -1

اند و هـر     زمان شده ي زن در كشور عز    يگاه واقع يو جا  بحران خانواده    متوجه
د يـ  كـه با ي از آن جـائ ياند؛ ولـ   نمودهي موثريها كدام به سهم خود تالش  

ز يـ مـن ن  . ل نمود ي را شناخت و تحل    ها  ها، بستر تحقق آن    آرمان قبل از نظر به   
 خاص خدمت يا هيزن و خانواده را از زاو  بر آن شدم كه مباحث مربوط به        

 .زان عرض كنميعز

 كهنـه را    يها د، جواب ي جد يها  د در مقابل سؤال   ين كه نبا  يبا توجه به ا   
 مـا   ي را بـرا   يديـ تـه، عـالَم جد    يد عرض كنم فرهنـگ مدرن     يتكرار كرد، با  

  . استز گم شدهيش آورده كه در ظلمات آن همه چيپ
 روز گـاو    يي، كـه در روشـنا      اسـت  ي در مثنـو   ييقصة ما قصة آن روستا    

د يـ  رفته است، تـا آن را بجو يكيله برده و شب هنگام در تار  يخود را به طو   
كـه   بـدون آن  يي آن نشـسته، روسـتا    ير، گاو را خورده و بـه جـا        يو چون ش  
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خـود را   كـه گـاو      نيـ كشد، به تصور ا     ير م ي ش يبداند دست به پشت و پهلو     
  .كند ينوازش م

  مـــاليد بـــر اعــضاي شـــير دســـت مــي
  

  پــشت و پــهلو، گـاه بـاال، گــاه زيـر         
  گفــت شــيراَر روشــني افــزون شـــدي  

  
  خـون شــدي   اش بِدريـدي و دل      زهره

 ي خود را برايم و برنامه ها يني ب يد نم يط جد يده ها را در شرا    يپدز  ينما    
  . نداردي خارج وجودبه آن شكلم كه ي كنيشنهاد مي پيده هائيپد

رود و   ي تندتر مـ   ي همان اسب است كه كم     يرن سوا يم ماش يكن يفكر م 
هـا را جابجـا     خـاك يشتريـ ل اسـت كـه بـا حجـم ب    ي همان ب  يكيل مكان يا ب ي
 دهنـد و  يار خود قرار مين را در اختيها تمام زم   نيكه ا   نيكند؛ غافل از ا     يم

  .ندا دادهر يي نسبت به گذشته تغي را به كليچهرة زندگ
ف يـ تعر د انـسان، يـ  جديايـ در مباحث كتاب روشن خواهـد شـد در دن     

 بـه خـود گرفتـه كـه     يگـر ي ديز معني از خود دارد و به تبع آن زن ن  يگريد
 گذشـته و در  يهـا  ارتباط با او فراهم نـشود؛ بـا نگـاه         ي برا ياگر بستر مناسب  

ن ي شود، و ا   يماند و موجب بحران خانواده و جامعه م        ي گذشته نم  يبسترها
ه  جامعـ  و اگـر مـادرانِ    .  مـادران اسـت    ير پـا  يـ  است كـه بهـشت ز      ير حال د

 توانـد   ي شود كه نه مـرد مـ       يل م ي تبد يمدرست عمل نكنند؛ جامعه به جهن     
  .ات دهد و نه زنيادامة ح

 همــان طــور كــه زنــان بــا مبــاني دينــي در شــرايط گذشــته توانــستند -2
ق بخـشند،   زندگي انسان را رونـ    تعريف صحيحي براي خود تدوين كنند و        

در شرايط جديد نيز بايد تالش كنند بـر مبنـاي نگـاه الهـي بـه زن، تعريـف            
هميـشه در تـاريخ     هـايي كـه       تـا بتواننـد نقـش      ،مناسبي از خود داشته باشـند     
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 كار نه ماندن در زنـدگي گذشـته        ي ه چار .، ادامه دهند  اند اسالميِ ما آفريده  
شـدن بـه آن      ليمط، شرايط گذشته نيـست؛ و نـه تـس         است در حالي كه شراي    

كنـد؛ كـه بيـشتر زنـان       ينوع زندگي كه فرهنگ مدرنيته به زنان پيـشنهاد مـ          
 آزاد شـد؛ و يـا اسـباب    هـا  كه از شرّ آن بايد كاري كرد وند  عضوي مزاحم 
  .شترِ سقوط جامعهيخواهند شد و عامل هرچه بهاي بزرگ  دست كمپاني

 شـده  وع فـوق اسـت كـه در مباحـث كتـاب سـعي             با حساسيت به موضـ    
زن و خــانواده طــرح شــود و در حــدي كــه بــضاعت بنــده اجــازه  موضــوع 

آنچه بر آن تأكيـد دارم ايـن اسـت كـه            .  افق حركت روشن گردد    ،داده مي
اگر خانوادة كنوني دچار پريشاني است، اين پريشاني امري عارضي نيـست            

وجود آمده باشد تا عواملي از همان نـوع بتوانـد      ارجي به كه بر اثر عوامل خ    
ر شرايط جديـد    گردد كه د   مي به تعريفي بر     يشانين پر يارا مرتفع كند،    آن  

بايد علت گسستگي از زندگي دينيِ گذشته پيـدا  . شود براي عالم و آدم مي    
 مؤثر افتد و اين بدون شناخت تمدن جديـد كـه علـت ايـن         ها  شود تا درمان  

  .گسست است امكان ندارد
 شناختيم، مي فهمـيم بايـد        ما معتقديم وقتي ارزش خانواده را      ي  ه هم -3

  :ولي حرف ما اين است كه. در مراقبت از آن سخت كوشا بود
ــشنيدم  ــن دام بـــسي بـ   آه زنـــداني ايـ

  
  دام بگو حال مرغي كه رهيده است از اين     

از است كه در شرايط جديد حيات توحيدي خـانواده حفـظ        يراه حلي ن    
گزيـدن   سـكني  بهق خانواده ي غربزدگي بتوان از طر ي  هشود و آزاد از روحي    

 ي كـه هنـوز پديـده       الزم است همه تالش كنيم تا بـيش از آن         . روحي رسيد 
 -ط را بخـوريم  يزن و خانواده را در گذشته بنگريم و افسوس رفتن آن شرا   
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 واقعيت را درست بنگـريم و امكـان   -در حالي كه به گذشته برگشتن محال است       
يم، كـاري كـه از طريـق    ريزي كن تحقق آرمان ها در شرايط جديد را برنامه   

هـاي سياسـي      انقالب اسالمي انجـام داديـم، درسـت در شـرايطي كـه نظـام              
 چـون   -گفتنـد دوره ديـن گذشـته          كشورها تمامـاً سـكوالر بـود و همـه مـي           

 انقـالب اسـالمي نـشان داد در شـرايط       -دانـستند   برگشت به گذشته را محـال مـي       
پديـد آورد، كـه در      توان نظامي سياسي بر مبناي تفكـر دينـي            جديد نيز مي  

عين مترقي بودن و قدم به جلو برداشتن، تعريفي از انـسان دارد كـه بنـدگي            
  .انسان و معبوديت خدا در آن محفوظ خواهد ماند

  كشورِ ي واهد يكي از خطرات بزرگي كه آينده       شايد اگر كسي بخ    -4
كند بـشناسد و پيـشاپيش از آن خطـر عبـور كنـد و خـدمت            را تهديد مي   ما

پاشي خانواده فكر كنـد و  نمايد، بايد در رابطه با خطر فروه جامعه ببزرگي ب 
و متوجـه باشـد هـر چنـد كـار، كـار             . ي مطابق روح زمانه ارائه نمايد     راه حلّ 

مباني فطري و تكـويني خـانوادة توحيـدي در جـان     : مشكلي است ولي اوالً   
در ن و سـنت و عتـرت     سرماية بزرگي چـون قـرآ     : ثانياً. انسان ها نهفته است   

بـا   شناسان مربوطـه  كاري بحران غرب كه به اذعان همه : ثالثاً. دست ما است  
 پديدة عبـرت آمـوزي اسـت كـه زمينـه را بـراي          ،بحران خانواده شروع شد   

  .آمدن نسل موجود آماده مي كندخود هب
 فروريختن خانـواده در دورة مدرنيتـه را بايد در امانيـسم يـا             ي  ريشه -5
آيـا جمـع اصـالت    .  جستجو نمـود -ت نفسانيات است  كه اصال - بشر   ياديخودبن

اي كـه شـرط    نفسانيات با هر عنوان، با حفظ خانواده ممكن است؟ خـانواده   
زيـرا در حاكميـت نفـسانيات هـيچ     . بنايش عدم حاكميـت نفـسانيات اسـت       
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اند و يـا همـه        شود، يا همه پراكنده     جمعي به عنوان جمعِ همدل موجود نمي      
  .كدام از اين دو حالت، خانواده نيست يچمقهور قدرت يك فرد، كه ه

ــده -6 ــم    خــانواده مركــب از اجــزاي پراكن ــار ه ــه در كن ــست ك اي ني
اي اسـت كـه همـه سـعي دارنـد بـراي هـدف                انـد، بلكـه جمـع يگانـه         آمده

توحيدي آن جمع، منيت و انانيت خود را نفي كنند، و لذا هرگز با پـذيرش      
ق  جمعـي كـه طبـ      ميمتوجـه باشـ   ز  يـ و ن . تمدن غربي خانواده باقي نمي مانـد      

اند خانواده نيست و اصرار براي حفظ        عادت خشك و خالي كنار هم آمده      
  .اين نوع خانواده دور شدن از مطلب و باقي ماندن در سرگرداني است

7-      اي اسـت كـه مـورد          متذكر هدف پذيرفته    پند و اندرز در يك جمع
با پند در شرايط حاضر گيرد و لذا مؤثر هم خواهد بود، ولي         غفلت قرار مي  

ه جهت اومانيسم فرو ريخته است برپـا        كه ب را  اي   و اندرز نمي توان خانواده    
  .نگهداشت

 ي سـعي شـده اسـت بـر اسـاس نكتـه      بنده ممكن بوده تا حدي كه براي     
داشتن خانواده، برگشت به روح بنـدگي اسـت و    عامل برپا  روشن شود  فوق

  .شود ي ميريگيپموضوع از اين زاويه 
اره انـسان در همـه چيـز، حتـي در         -8 اومانيسم به معني تصرف نفس امـ
اش عوض  مراه است، بشر در اين فرهنگ معني      و اين با استيال ه    است  انسان  

اي  توان به خـانواده     د، در چنين فرهنگي نمي    گرد شود و انانيت محور مي      مي
 عـين كثـرت و كثـرت در عـين وحـدت             نظر كرد كـه نمـايش وحـدت در        

در آرمـان  كدام خودشـان هـستند، مـستغرق    كه هر  در عين اين است، و همه  
  .اند توحيدي حاكم بر خانواده
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 كه  جايگزين شد  يپاشيدن خانواده در غرب، مأواهاي دروغين     با فرو  -9
هـاي   هاي نيمه شب و عشرتكده    د، كاباره كن هرگز روح انسان را ارضاء نمي     

د و روح بـشر را بـه   تواند جـايگزين خـانواده باشـ        هر جايي چگونه مي    زنانِ
  .رهائي يابدهمه خشونت   برساند كه از اينيآرامش

خانواده است تـا بـشر از خـشونت         انقالب ديني تنها راه اميد براي احياء        
شـهر   زيـرا . آمده دست بردارد و به بقاي خود در آينده اميدوار گـردد           پيش

ا د وگرنـه شـياطين زمـين ر       شـو  ن با خانوادة توحيدي شروع مـي      خدا در زمي  
  .كنند اشغال مي

هاي سال در هسته توحيدي خانواده زندگي كرديم و باليـديم            سال -10
و آن طور كه بايد و شايد متوجة نقـش اساسـي آن نبـوديم، امـا بـا حـضور               
فرهنگ مدرنيته و تضعيف نقش خانواده، تازه بـشر فهميـد در چـه شـرايط                

گرفتـار كـرده    مباركي زندگي مي كرده، بايد بيماري هايي كه خـانواده را            
 بهانــه نكــرد و  را در گذشــتهشــناخت و اســتبدادهاي جزئــي بعــضي پــدران 

 برداشـت، مگـر بـا اسـتبداد حاكمـان در          ينـ ي د ي خانوادهراحتي دست از     به
اي كـه بـه جـاي مـسئوليت          جامعه بايد صرف نظر كـرد؟ خـانواده       جامعه از   

الهــي پــدر، گرفتــار پــدر ســاالري شــود، محكــوم اســت ولــي راه حــل آن  
 دچـار  يرا در آن صورت بـه سرنوشـت  ي، زنيست ينيد ي انصراف از خانواده  

  .م كه امروز غرب دچار آن شده استيشو يم

  طاهرزاده



 

   باشددي با کههگون زن؛ آن





 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم
»  ـنَ             وم مقْنَـاهزررِ و حـالْبـرِّ وي الْبف ملْنَاهمحو مي آدننَا بكَرَّم لَقَد

يوم نَدعو كُـلَّ     * الطَّيبات وفَضَّلْنَاهم علَى كَثيرٍ ممنْ خَلَقْنَا تَفْضيالً      
أُنَاسٍ بِإِمامهِم فَمنْ أُوتي كتَابه بِيمينه فَأُولَئك يقْـرَؤُونَ كتَـابهم والَ          

  1»يظْلَمونَ فَتيالً
 آنـان را در خـشكى و        ه مـسافرت  ليسـ آدم را گرامى داشـتيم و و        يما بن 

هاى پـاكيزه بـه ايـشان روزى داديـم و بـه       م و از رزقيدريا فراهم نمود 
  .ديمبخشي هاى خود برترى ها را بر بسيارى از آفريده طور آشكار آن

اش را بـه    كه كارنامه يكسخوانيم پس    فرا مى هر گروهى را با امامشان      
 ي  رشتهند و به قدر     خوا كارنامه خود را مى    دهندن و مباركش    يميوجه  

 شود ها ستم نمى  به آن خرماي هستهدرونِ شكاف.  

   خود راه است؛امام
 م تـا  يمانـه خلـق كـرد     يا كر ين دن ي انسان را در ا    فرمايد  مي ات فوق يدر آ 

ي گسترده    سفرههمان  ي م ،ع نكند ي را ضا  مانه بماند و گوهر كرامت خود     يكر
و لَقَـد   «. عت از كرامت بـاز نمانـد      يطبارتباط با   بركات  م تا با    يعتش كرد يطب
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   مي آد نـنَا با و  يـ  گرفتـار دن   م و يآدم را بـزرگ داشـت      يسـوگند كـه بنـ     ؛  »كَرَّم

رِ     «ميعتش نكـرد  يطب حـالْبرِّ وي الْبف ملْنَاهمحاو را يا و خـشك يـ و در در؛  »و 

ورزقْنَـاهم مـنَ   «. ميـ  دادش قـرار يا و خـشك يـ م و تـاج سـر در     يحمل كرد 
 يبـه پـست  تـا   ميـ قـرار داد ش رزق يا بـرا يـ ن دن يـ  ا يهـا  ي و از پـاك    ؛»طَّيباتال

هـايي    از آن  ياريبس  و از  ؛»وفَضَّلْنَاهم علَى كَثيرٍ ممنْ خَلَقْنَا تَفْضيالً     «. دينگرا
دا كند و نـسبت بـه امـام    ي تا امام خود را پ .ميم او را برتر داشت    ي خلق كرد  كه

يوم نَدعو كُلَّ أُنَاسٍ « .راهه نكشانديت خود را به ب   يبدخود كور نباشد و راه ا     
هِمامم اگـر يخـوان  يمـ  ان و بـا امامـش  انمامـش ها را به ا   آن روز كه انسان   ؛  »بِإِم 

 انتخاب نكرده باشـد راه را گـم كـرده اسـت           براي خود    يان نور يانسان امام 
يالً   فَمنْ أُوتي كتَابه بِيمينه فَأُولَئك      « يولـ  ونَ فَتـ ظْلَمـالَ يو مهتَـابقْرَؤُونَ ك؛»ي 
كتـاب خـود    دهند، چـون      ي م  او ن و مبارك  يميوجه  كه كتابش را به      يكس
د يـ باهـركس    پس   . است  نكرده يضررن  يتر  ند كه كوچك  يب  يمواند  بخرا  

 ي هـر انـسان  يكـه همـان وجـه فطـر      را    مبارك خـود   ي   جنبه ن و يمي ي  جنبه
د يـ  با  و براي تحقق اين امر     دهندن او   يمي را به    شابانتخاب كند تا كت   است،  

كتـاب را    ي يمين او بر او غلبـه كنـد و           جنبه تاد  ينما را انتخاب    يمباركامام  
ومن كَانَ في هذه أَعمى فَهو      «: نديفرما  يدر ادامه م  . بدهندي يمين او      جنبهبه  

ا كـور شـود و امـام        يـ ن دن يدر ا  يگر كس  ا 2؛»في اآلخرَةِ أَعمى وأَضَلُّ سبِيالً    
نــد و دســت در دســت راســتان ي را در راســتان نبيخــود را نــشناسد و راســت

 ي بـه سـو  راه امـام اسـت    ي كـه بـ   يامام اسـت و كـس      ي در آخرت ب   ،نگذارد
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ومن كَانَ فـي    « ي آر .رسد  يزل نم  من به يكسن  يچن و   شناسد  حقيقت را نمي  
 آن   در ر اسـت و امـامش را نـشناخته        ا كـو  ين دن ي كه در ا   يكس؛  »هذه أَعمى 

ي آدم « كـه  يند در حاليب يا راه سعادت خود را نم     يدن نـنَا بكَرَّم لَقَد يبنـ ؛ »و 
م كـه از  ي بـزرگش نداشـت  ،انتخاب كندخود را  م تا امام    ي داشت بزرگآدم را   

 پـس اگـر امـام انتخـاب         ،ا اسـتفاده كنـد    يـ شتر داشتن دن  ي ب ي خود برا  يبزرگ
ا كـور   يـ  كـه در دن    ي كور اسـت و كـس      ،افتين انراست را در    ي راست ، و نكرد

ى   « ديـ است و امامش را ند   مــرَةِ أَعي اآلخ فـ ودر آخـرت بـا كـوري      ؛»فَه
  .د بروديداند به كدام راه با يشديدتري مبتال است و نم

   نارامامِ

ـ   «: ديرماف  يمقصص  سوره   41ه  يآقرآن در    ى وجعلْنَاهم أَئمةً يـدعونَ إِلَ
، رهبر و   جامعهجهت امتحان افراد     را   يا عده ؛»النَّارِ ويوم الْقيامةِ لَا ينصرُونَ    

هـا جامعـه را بـه آتـش           آنولـي    م،يم تا جامعه را امتحـان كنـ       يقرار داد  امام
 نار هـستند  امامِو الگوها  نابرهرن يا. شوند ي نمياريامت يو در ق وانند  خ  يم

وجعلْنَـا  «: ديـ فرما  ي مـ   سجده 24ه  يآخوانند در    يو مردم خود را به آتش م      
برُوا وكَـانُوا بĤِياتنَـا يوقنُـونَ               ا صـ رِنَـا لَمـونَ بِأَمدهةً يمأَئ منْهاز  يبعـض  3؛»م 

 �اسـحاق حـضرت  ق يـ  از طركه� عقوبيحضرت ا يل ياسرائفرزندان 
م كـه بـه    يـ  امام قرار داد    را معصوم هستند رسند و     يم �ميابراهبه حضرت   

 يدار نيـ م چرا كه در ديل كرد ين مقام نا  يآنان را به ا    .ت كنند ي ما هدا  »امر«
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د يـ فرمائ  يهمچنان كه مالحظه م   پس  . ن داشتند يقيات ما   يصابر بودند و به آ    
 امـامِ  هم رفتـه  يتوان گفت رو يو م. م و امام نورين امام نار داريدر منطق د  

 است  ييها  و خصلت  ها ارزشمجموعه    است كه مصداق   يتيشخصكس  هر
  .نديزگ يم بر خودي برا اوكه

اند د يمده يو پسند  خود خوب    يرا برا  ييها  د و خصلت  يابتدا انسان عقا  
انتخـاب  ها است بـه عنـوان امـام خـود      آن ارزشمصداق  را كه    يسپس كس 

بـه عنـوان     را، �نيرالمـؤمن ي ام ،ي واقع ي هعيك ش ين راستا   يدر هم . ندك  يم
آن  يانــسان يالهـ  يهـا  خــصلتعه يگـر شـ  يعبـارت د بــه  .نـد يزگ يمـ امـام بر 

مـصداق  ت خـود قـرار داده و   يـ ايـشان را امـام و غا   و هديـ زگ را بـر  حضرت  
ن نباشـد  ييابـد و اگـر چنـ    ميحضرت شخص آن ها را در    كامل آن خصلت  

 ك وقـت اسـت  يـ . نگرفتـه اسـت  خـود   را امام �يعلدر واقع او حضرت    
اسـت  مـاد آن حـضرت      و دا  �امبريـ  پ يعمـو پسر   � علي م چون يوئگ  يم

و ثـار   ي و ا  يصداقت، خلوص، پـاك    شجاعت،ك وقت است    ي،   است اامام م 
ن جهـت آن حـضرت را     يـ م و به ا   يا  رفتهيمان آن حضرت را پذ    يحكمت و ا  

در حالت دوم است كه به واقع آن حـضرت را امـام        . ميا  امام خود قرار داده   
  حـضرت  و دامـاد آن   �امبريـ  پ يم، وگرنه صـرف پـسر عمـو       يا  خود گرفته 

 � كه فاطمـه زهـرا  يكس . بود�امبريست، عثمان هم داماد پ  يكمال ن  بودن
ــوان را ــه عن ــام  ب ــو غا ام ــ خــود ت يت شخــصي ــع  يانتخــاب م ــد در واق  كن

ند و سپس مـصداق     ك  يم خود انتخاب    ي كامل را برا   ساننا آن   يها خصلت
را كـساني كـه آن      يـ ز. ابـد ي يمـ  �فاطمه زهـرا  شخص  ها را در     آن خصلت 

هـا   انـد آن خـصلت   رفتـه يانـد، پذ   ت خـود گرفتـه    يت شخص يغاها را     خصلت
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مـن خـود    ي ي دهد و جنبـه     ي سوق م  منتيمن و م  ي كمال و    يها را به سو     آن
 .ودشـ  يمـ ن يمـ يبودشـان  دهنـد و لـذا    يت از آن حـضرت رشـد مـ     يرا با تبع  
ي يمـين شخـصيت او داده         تـاب او بـه جنبـه       ك 4؛»أُوتي كتَابه بِيمينه  «: فرمود

   .دشو مي
رفتـه  ي پذ يها   كه مصداق خصلت   - خوانند  يامت با امامش م   يهركس را در ق   

منـت و   يرا انتخاب كرد كـه جنبـه م          يحال اگر امام   - خاص ياوست در شخص  
. شـود   ين او داده مـ    يمـ يت كرد، نامه اعمـال او بـه جنبـه           ي او را تقو   يروحان

 �نيرالمــؤمنيام .ن و مبــارك كــرده اســتيمــيت خــود را يچــون شخــص
فالنَّاس أَتْباع منِ اتَّبعوه منْ أَئمةِ الْحقِّ و أَئمةِ الْباطلِ قَالَ اللَّـه          « :نـد يرماف  يم

ك             « عزَّ و جلَّ   فَأُولئـ ه ينـمبِي ه تابـك ي نْ أُوتـفَم هِموا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامعنَد موي
 تابقْرَؤُنَ كي    ونَ فَتظْلَمال ي و ميلًاه «  نِ ائْـتَمم و مهعرَ مشينَ حقادبِالص نِ ائْتَمفَم

  مهعرَ مشينَ حقنَافا امامـان   يـ مردم پيرو امامان خود هستند امامان حـق          5»بِالْم
م، يخـوان  يروزى كه مـردم را بـا امامـشان مـ    : خداوند در قرآن فرمود  باطل،  

هاى اعمال خـود    ها داده شود نامه      آن نيميجنبه   كسانى كه نامه اعمالشان به    
هـركس صـادقان را بـراى       . گيرنـد  خوانند و مورد عقاب هم قرار نمى       را مى 

شود و هر كس منافقـان را رهبـر اتخـاذ            ها محشور مى    خود امام بگيرد با آن    
  .گردد ها محشور مى كند با آن
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 ي يمين زنان و غفلت از جنبه

كـه ايـن    ن است   يميست مؤمن   د هر دو امت  يم در روز ق   يت دار يدر روا 
اسـت و كـافر   و مبـارك  ن يمـ ي  مـؤمن تي كه كل شخص   است  از آن  يحاك
از ن شـده خـود را   يمـ ي كه اهل يانسان. است يو شوم شمال  تشي شخص كل

و راسـت   يعنـ ي علم ؛عنوان مثال به . استهدرآزاد ك  ي وهم يها تيمحدود
س در هـر كـ  ست كـه  يـ طـور ن  نيـ و ا »شـمال « وپ   چـ  يعنـ يو جهل   » نيمي«
دو بلكـه   . پگـرش چـ   ي و طـرف د    شدابك طرفش راست    يا  يمثل دن امت  يق

 نامبارك، مثـل    يوجود مبارك و    ي وجود ت،سه صحنه    آن نوع وجود در  
ـ يرا انتخاب كنند به       ي فاطم يها  زنان اگر ارزش  . علم و جهل   منـت  ين و م  م

 و  انـد   سـاخته  كـه    يتيشخـص و كتابـشان بـه      شود    ين م يميرسند، بودشان     يم
 فاطمـه   يعنـ يمنـت عـالم     ي م چون. شود   داده مي   است يمن و مبارك  يسراسر  

ن يبه همـ   .اند ضرر نكرده شود    يآن جا معلوم م   ند و   را انتخاب كرد   �زهرا
يالً    «: ديـ رماف  يمـ ه  يآخر آ جهت در    ـونَ فَتـظْلَمالَ يبـه انـدازه آن      يحتـ  ؛»و 

  .ندا هضرر نكرده خرما هست ت كه وسط شكاف هسيا تهرش
 خود انتخـاب كردنـد كـه        يرا به عنوان ارزش برا     ييها  شارز ناگر زنا 

 يانـد و بـه وجـه انحرافـ     ن نكردهيمي با خود برخورد  مخصوص مردان است  
 آن وقـت  ،هنـد د يمـ شان يـ شـان را بـه ا   يامت كجيروز قاند،  خود دامن زده  

 سـت  مطرح ا   مردها ين مسئله برا  ين ا ي ع .اند نند كه چه قدر ضرر كرده     يب يم
 زن و مـرد اسـت تـا    يقـ يگـاه حق ينمودن جا   ن جلسه روشن  يو حرف ما در ا    

ابنـد  يم كننـد و بـدان دسـت         يد در جلـو خـود ترسـ       يـ  را كه با   يهركدام افق 
گـاه  ي خود را درسـت نـشناسد جا   يو اگر انسان افق وجود    . درست بشناسند 
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ك يـ ن  يـ ام  مسلّ. شناسد  ي را در رابطه با حقوق زن و مرد نم         يدستورات اله 
ح يا مـرد را بـر زن تـرج   يـ م زن را بـر مـرد و   ي بخـواه  است كه  ير اله يكار غ 

طـور    همان،   نه پيامبر مردان   ها است  امبر انسان يپحقيقتاً  ،  �امبر خدا يپ. ميده
جِهاد الْمرْأَةِ حسنُ التَّبعلِ   « :نديفرما  ياگر م ا  يآ. هاست  انسان يخدا، خدا كه  

  .كردن اسـت  يردار زن خوشرفتارى با شوهر و خوب شوه      جهاد 6؛»لزَوجِها
 را روشـن    هـركس گاه  يجاخواهند    يا م يواهند مردان را بزرگ كنند،      خ  يم

ن او رشـد  يمـ ي ي جنبـه د و   ري خود قرار گ   يقي حق يهر كس در جا   تا  ند  ينما
  كند؟ 

بـراي خـود    اسـت  ي مـرد  يهـا    ارزش  كـه صـرفاً    ييهـا   ارزش اناگر زنـ  
 را بـه    ان كتابـش  فـردا لـذا   نـد و    ا  هانتخاب كنند با خودشان كج برخورد كـرد       

 ي از زنـان و مـردان چـون جـا          ياريبـس . هنـد د  يمـ  ن انراست وجودشـ  جنبه  
هـا   آنضـرر  منجـر بـه   هـا و اعمالـشان      انتخـاب  وها   نشيستند گز يخودشان ن 

شـده   زنـان    شـدنِ  مبـتال بـه مرد     ،امـع ومتأسـفانه ج  در حال حاضر    و  . شود  مي
د آن را رشد  ين هست و با   زنا كه در زن بودن      ي مبارك ي جنبهآن  است و از    

ها به جهت آن اسـت كـه هـركس خـود را      ني اي  همه.شود  ي غفلت م  دهند
 كـه  يهـا و افقـ   كنـد و از رتبـه      ي مـ  يابيـ ا ارز يـ ن دن يالـسافل    اسـفل  ي در مرتبه 

 ي بــرايفي آن تكــالي زن و مــرد در نظــر گرفتــه و در راســتايخداونــد بــرا
   .ن نموده، غافل استييهركدام تع

گـاه خودشـان    يغفلـت زنـان و مـردان از جا         جوامع،   يها  بي از آس  يكي
 اسـت كـه هـر كـدام از زنـان و        ييهـا   است و علت آن هم غفلـت از ارزش        
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انتخـاب كننـد،    خـود را     خود پاس بدارند و مطابق آن امام         يد برا يمردان با 
 يهـا   د در قـسمت   يـ نيب  ي كـه مـ    هجـا جلـو رفتـ      ن موضـوع تـا آن     يـ غفلت از ا  

 يتيچ مـسئول يگر مـردان هـ  ي ديا از كشورهين كشور ما و در بعض  ينش  عرب
هـا   رند، چند همـسر دارنـد كـه همـه كارهـا بـه عهـده آن       يگ يرا به عهده نم 

گار ينند و سـ   ينـش   ي دور هـم مـ     ورونـد     يخانـه مـ      قهـوه  به مردها صبح    ،است
  . كشند يم

كـشور  به جنوب  عمداً  شان  ي از سفرها  يكي در   »اهللا  حفظه«يمقام معظم رهبر  
 ين بعـض  يمتأسفانه در بـ   . متذكر شوند ت را   يل جاه ن معضل زشت  ي ا تارفتند  

ن پشت كـردن بـه   ين عيشود و ا   يزان برخورد م  ياز اعراب با زنان همانند كن     
ن معـضل،  يـ به اسـم نجـات زن از ا        يها به طور افراط    يحاال بعض . ن است يد

عنوان رقيبِ مـردان مطـرح    ها را به  و آنخواستند نقش مردانه به زنان بدهند     
 بـه  يار بـدتر  يست بلكـه بحـران بـس      يـ ه تنها راه حل مسئله ن     نن  ي كه ا  ،كردند

ن مـشكل را  يـ بازگشت به اسـالم نـاب ا  از طريق كه   آنيبه جا . همراه دارد 
 سـكوالر   يير بنـا  يـ  و بـا ز    يستيني فم ي با شعارها  ندمانه حل كن  يبه شكل حك  

ن نـوع  يط موجود اي كه در شرايدر حال دهند    يسر م » زنان بدون مرد  «شعار  
 و ازدواج يـي گرا  همجـنس  چه ما بخواهيم يا نخواهيم كـار را بـه            ها  راه حل 
 ق اسـپرم  يـ ق تزر يـ  از طر  يبـاردار  عـدم ارتبـاط بـا مـرد بـه            يبـرا  و   يگروه

  .كشاند يم
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  ي زن هويت گمشده
منا از طرف   ت  ،يماسالسالم   يك زندگ ين است كه در     ياصل بحث ما ا   

 يگزنــدك يــن كــل يــاو  مطــرح اســترش تمنــا از طــرف زن يمــرد و پــذ
 در كانون خـانواده، هركـدام از زن و        و ل خانواده ي تشك يبرا . است ياسالم

ت يـ اء خانواده از فرد   ي اح يت خود را در راستا    ي از ابعاد شخص   يمرد وجوه 
 از ي وجـوه و البتـه . دنينما ي خانواده ميكنند و غرق جنبه اجتماع   يخارج م 

نـدارد و    بـه خـانواده      ي هركس مربوط به خود اوست و ربط       يتيابعاد شخص 
 مثل  . خود را دارند   ي فرد يها كدام در درون خود خصلت    در آن حالت هر   

 مربـوط بـه   يات فـرد يبا خـصوص م يدر مقابل هم دو نفر انسان    و شما كه     نم
ت خـود را غـرق   يـ چ، و همـه فرد يم، هـ يچـ يونـد ه  امـا در مقابـل خدا     خود،  

ده د نظـر بـه خـانوا   يـ و مـرد از آن جهـت كـه با   زن  اگر  . ميكن  يت او م  يربوب
ن كـار را   يا ، كنند يت خود را در مقابل خانواده نف      يداشته باشند و جنبه فرد    

گـر نـه كـار زن       يد، د انجامـ  يگر مـ  يهمـد مقابله با   به   انكارشنكردند، عمالً   
خواهد بود و نه مرد نسبت به آن زن و خانواده احـساس          مرد   يرش تمنا يپذ

وان اعضاء خانواده   به عن كانون ارتباط آن دو      ناخواسته و   ،كند  يت م يمسئول
 مرد و كمك بـه      يخود را در قبول تمنا    ت  يهو اگر زن    ي ول .ودش  يمران  يو

 ي مقصد بزرگ  ،جستجو كرد مورد نظر    رساندن خانواده به اهداف      يمرد برا 
  . را دنبال كرده است

 يولـ م  يدا كنـ  يـ م خـود را پ    يواهخـ   يمـ م و   يـ ا  ما خودمان گم شده    يگاه
م يخـواه  ين بحـث مـ  يـ م، در ايدا كنيا پ گم شده خود را كجم خود يدان  ينم

 - شـود  يدا مـ يـ  همـسرش پ يم، خود گمشده زن در قبول تمنّاهـا  يعرض كن 
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 -ن طـور اسـت  يزنم وگرنه مـرد هـم همـ    ين مثال را ميچون موضوع بحث ما زن است ا    
 مـرد را   و دا كند ي مرد پ  يهاارش تمنّ ي را در پذ   خودگم شده   ت  يهواگر زن   

كـه  ، اداره خـانواده را ت يمـسئول بتوانـد   نـد تـا     ك  رشِ تمنا كمك    ين پذ يدر ا 
ط بـه   ين شـرا  يـ ن زن در ا   يـ  ا ،است، خوب انجام دهـد     مرد   ي هبه عهد كلش  

  .دا كرده استيت بزرگ دست پيك موفقي
دان يـ  زن و مـرد بـه م       يهـا »نْمـ « محور شـد و      ، خدا ي انسان به جا   يوقت

 يه رو ، دو تمنـا روبـ      از طرف زن   رشيپذو  از طرف مرد     تمنا   يآمد، به جا  
 يچ وقت كانون خانواده به طور واقعـ  ين حالت ه  ي و در ا   .رنديگ يهم قرار م  
 خـانواده را بـر      يكلـ سئوليت  د مـ  يك نفر با  يچون باألخره   . رديگ  يشكل نم 

 يگـر يرد و ديـ ف كـرده اسـت بـه عهـده بگ    يعت تعري كه شرياساس اصول 
ف يـ عت تعر ي كـه شـر    ي بـاز بـر اسـاس اصـول        ،تيريت آن مـد   يجهت موفق 

 تا آن خانواده به عنـوان يـك   كار بندد   به دارد را كه در توان      يرائفكرده، ظ 
مـسئوليت كلـي مـرد،     ي در راسـتا  .واحد توحيدي شكل بگيرد و جلـو رود       

  و د به اذن و اجازه شوهرش باشـد       يخروج زن از خانه با    : ديفرما  يعت م يشر
 نـه بـه جهـت       ،رديـ گ ي اجـازه مـ    شـوهرش  خـدا، از     يبه جهت بندگ  زن هم   

 عمـل   يعت الهـ  يهـر دو بـر اسـاس اصـول شـر          منِ شوهر، چـون      كردن فربه
مطـرح  مـرد   » مـنِ  «نكـرد  بحث فربـه  .  هيچ اند چي ه كنند و در مقابل خدا      يم
  است كه خداونـد بـه عهـده مـرد گذاشـته            يتيست، بحث احترام به مسئول    ين

همـسران خـود   ن است كه حرف ي ا دكن  يمان  زنبه  دين   كه   يا هيتوص. است
خدا حـرف او را     حكم   روشن شد به خاطر      ي، وقت  خدا ي برا يد ول يرا بشنو 

شتر يـ ت او ب  يشـود بلكـه مـسئول       ي فربـه نمـ    تانهمـسر » مـنِ «گـر   يد د يشنو  يم
 يود رهبـر شـ  يمـ فش ي تكلـ  يكـ ياگر خدا محور شد     در خانواده   . گردد  يم
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 بـا   يگـانگ ي كه اعضاء در     ييفضا رساندن آن خانواده به      ي خانواده برا  يكل
 فشي تكلــيگــريدندازنــد و ي حــضرت احــد بيگر نظرهــا را بــه ســويهمــد

ن كـه   يـ  ا ي بـرا  نواده مـسئول خـا    ياهـا رفتن تمنّ يكردن و پـذ    كمكشود    يم
 اسـت كـه زن      ين هـدف  ي چنـ  يدر راسـتا  . برسـد مطلوب  خانواده به وحدت    

اگـر  . كند با تمام وجـود در تحقـق آن هـدف در صـحنه اسـت                ياحساس م 
بـه سـاحل    را يتن كـش يـ واهـد ا خ يمـ  كـه  ي مثل ملـوان يكيخدا محور شد    

رش يود پـذ  شـ   يمـ فش  ي تكلـ  يكـ ي و   ،دادنشود دستور   يمفش  يتكل د،برسان
 هر كـدام    يوقت. م باشد ي به ساحل سه   ي تا در رساندن كشت    ،دستورات ملوان 

چ كـدام  يف كننـد هـ   يف خود را تعر   يگاه و وظا  ي جا يبر اساس اصول شرع   
ك مـنِ  يـ  اسـت كـه هـر كـدام         ي وقتـ  گياخـتالف و دوگـان    . ندارنـد  يتيمن

ه يف شـرع  يهـر كـدام مـنِ خـود را در وظـا            كه نه آن .  باشند  داشته جداگانه
 شتر اسـت  يـ  من وسط باشد آن كـه قـدرتش ب         ي وقت يآر. ذوب كرده باشند  

  .دگرد يتر است محكوم م فيشود و آن كه ضع يحاكم م

   زنان و تضاد با خود
ن يـ احساس بنده ا  و  ود  ش  يمن شدند جنگ شروع     دو م زن و شوهر    اگر  
 به وجود آمـده اسـت كـه بـه اسـم احقـاق               يطيشرا يدر نگاه غرب   است كه 

 آن وقـت دو مـن، در خـانواده بـه وجـود      شـده،  به  فرت زنان   يحقوق زن، من  
  . شدن خانواده استيجه آن متالشيد كه نتآي يم

 و هر دو همـسر خواسـتند رئـيس         دا شد ياگر در صحنه خانواده دو من پ      
 يرا معنـا رش يو پذ زنان قبول اگر . هميوبه رو ردشون يب م يدو رق ،  باشند
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 نِيدر عـ ن جنـگ،  يود و اش يما آغاز ان دو تمنّ  يندانند، جنگ م  خود   يواقع
  . است يگري غلبه بر دي برايكي تالشسراسر رقابت و  گونه،  صلحيظاهر

در اش   شهيـ ننـد ر  ك  يمـ دا  يزنان با خود پ    يبعض ي كه بعد از مدت    يتضاد
 مـرد را عامـل نـشاط و         ياهـا  تمنّ  قبـولِ  ك طـرف فطرتـاً    يـ ن است كـه از      يا

تقاضـا و   خـود    يبـرا گـر   يو از طـرف د     انندد  يم خود   يكردن زندگ معنادار
ـ    اند  شدهمستقل قائل    يياتمنّ ك يـ در دو مـن   عمـالً    و   ، مـرد  يا در مقابل تمنّ

اره      ي وقت . است وجود آمده  سرا به  د بـه  يمـن را چـش  نـوع  ن يـ مـزه ا  نفـس امـ
ن مـنِ   يـ ا كـه    كنـد   يحس مـ   ياز طرف . دست بردارد آن  تواند از    ي نم يآسان

ن دارد    ستيخودش ن مستقل   اره سـعي در حفـظ آن مـدر .  از طرفي نفس ام
ن، ن شـد  مـ صـورت    نيابه  را  ي ز ،ندك  يمدا  يخودش با خودش تضاد پ    جه  ينت
آن  ، نه   است  مرد ن شدن در مقابل   مدارد  هـركس  يعـ يبـه طـور طب    كـه    نم .

ش ين سـؤال پـ  يـ  خـودش ا ي، بـرا  مرد دا كرده در مقابل   يپ نمك  يكه  ال  حا
ن زن خانـه  ي بـ ي تضاد- دهمن من دستور  وليمرد دستور بدهد   چرا   د كه يآ  يم

گـران و  يان بـر خـود و بـر د        ين تـضاد او را بـه عـص        يا -انهت مرد يبودن با مسئول  
 ، خودشگر خودش يند نه د  يب يم. شاندك  يم خود   وجود م  از وضع  يتينارضا
توانـد از نظـر       يان مسئول خانـه، و نـه مـ        مرد به عنو   يهاارش تمنّ يپذو  است  
در مقابل  شده   يك من ي. يك منِ مستقل از مرد داشته باشد       ي و فطر  يروح
 غلبـه  ي زهيـ ن غريتـضاد بـ   ،واهد بر مرد حاكم باشد  خ  يمكه   يبه طور  ،مرد
 را بـه    گـر، زن  ياز طرف د   مرد   يرش تمنّا ي پذ و فطرت ك طرف   ياز  ر  يبر غ 

افـه  يا پـدر، ق   يـ  مـادر اسـت      ،ا مـرد  يـ د زن است    دان  ي، نم دكشان يم يتيهو  يب
 ي اصـل  يهـا   تي زنان داشته باشد و مـسئول      يا صفا يرد و داد بزند،     يمردان بگ 
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 و تـالش  توانـد بـسازد    يبـا خـودش نمـ     خانه را به عهده مرد خانه بگـذارد؟         
د و  يفزايبر منِ خود ب   » قدرت«ا  ي» خدمت«ن  يجنگ ب  نجات از    يند برا ك  يم

لِ خـود دورتـر   ينـد و لـذا از خـود اصـ    ك  را طلب    يرشتي ب يقدرت و استعال  
 همچنان ادامـه  ن و فربه كردن م،شتر از خودي ب يتينارضاجه  يدر نت ود و   ش  يم
  .ابدي يم

 احـساس  گـر ي زن، دي ه فربـه شـد  مـنِ  در مقابـلِ  مرد در چنين شـرايطي    
ل بـه مـن     يتبدو لذا منِ اين مرد      دارد  ت نسبت به سرنوشت خانواده ن     يمسئول

ن حـال،  ي در ا،ابديد از آن تمتع بيند كه بايب يئ ميشتر ش ي كه زن را ب    شود  يم
ح ياند و نه مرد ارتباط صح     د  يم مرد را كار خود      يرش تمنا يگر پذ ينه زن د  
 يهـا   ند كه با محاسبه   وانيمارد، دو ح  ش  يمت خود   يرا مسئول و خانواده   با زن   

 .انـد   بلكه بر هـم    ،اند  با هم كه    نيا نه   يولكنند،    يگر را تحمل م   ي همد ييايدن
ب خـود احــساس  يــ را رقيگـر ي د در درونْ، هركــدامن تمتــع از هـم يدر عـ 

مثـل  .  عامـل خـسرانش شـده اسـت        يگـر يد د كن  يمفكر  كند، هر كدام      يم
ن ين ا ياز ما را دارد، در ع     ي مورد ن  ي كه كاالها  يدار  به مغازه نسبت  تصور ما   

رون خود همـواره  م، در ديكن ياز او تشكر م   به جهت آوردن آن كاالها    كه  
نـسبت  عمومـاً   ي غربـ ي عشق زن و مردها   .م نكند كاله سر ما بگذارد     ينگران

 محترمانـه و مؤدبانـه      ي  ك معاملـه  يـ  ،ز هست مگر عشق   يگر همه چ  يبه همد 
ن عشق است، مگـر عـشق   يگر القاء كنند كه ايد همواره به همدياست كه با  

شـود، و مگـر    ي جمـع مـ    يثار با خودخواه  يثار ممكن است، و مگر ا     يبدون ا 
 و ي متعـال ي هـدف يد بـرا يـ  خود با نظر به عـالم قـدس ممكـن اسـت؟ با          ينف

  . ر پا گذاردي را زيياي، خود مادون دني ابديحضور در زندگ
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  خورده زنان شكست
 يردد، بخواهــد و نخواهــد، انــساناصــالتش برگــنتوانــست بــه  زن يوقتــ

 ي مـرد وقتـ    ن است، به عنـوان مثـال      ين چن يز ا يشكست خورده است و مرد ن     
 مـرد   يوقتـ اما  . شق به خانواده به سر كار نرود      شكست خورده است كه با ع     

ند و زن خانـه نـه   ينش  يدر خانه به ثمر م     او   ي روزانه يها  احساس كرد تالش  
و همـراه اوسـت، بـا       اريـ ست بلكـه    يت او در خانه ن    يب مسئول يتنها مانع و رق   

 يبرداشـت ن ي اگـر چنـ  يولـ . دن خانـه سـر پـا بمانـ    يكند تا ا يد كار م يتمام ام 
كـشد و خـود را    ي مـ يگـار يب دهـا دار  مثـل حمـال  كند  ي احساس م ،نداشت

 .اسـت مرد شكـست خـورده      ك  ي ن حالت يند، ا يب  ي م يگارين ب يمجبور به ا  
د يـ د بـه او بگوئ يـ محروم كند ينشاط و امد مرد را از يواهخ يماگر  شما زنان   

ن اسـت كـه   يـ  مـرد ا تيـ ن محروميتـر  م، بـزرگ يشـما نـدار  پـول   از بـه    ينما  
  . ستي نيا خدمت خانوادهاحساس كند در 
بلكـه  ناراحت اسـت    خود  بودن   ست كه از زن   ي ن يخورده زن  زن شكست 

ن ين حال اسـت كـه خـود را چنـ          يدر ا . از من بودنش شكست خورده است     
 يد با كار خـود زنـدگ  ي هستم در چنگال مرد و با      يا  برده كند كه   يمل  يتحل

 يزن در زنـدگ   ل  يـ اگـر تحل  . رديـ ش تمتـع گ   ينـدگ او را بسازم كه مـرد از ز       
داند كه در من شـدن شكـست خـورده و لـذا               ين م مآن  ، خود را     شد نيچن  

  دري كـه زن وقتـ  ي در حال.ندك ي همسر و فرزندانش حس م   خود را كلفت  
كنـد،   مـي  مـاوراء قـدرت نظـر      يزي به چ  ،ل خود قرار داشته باشد    يوجود اص 
 زن بـرعكسِ . نـد يب يم ين زندگ يرا ع كردن كودكان   ماريكردن و ت   جاروب
رون خانـه، خـود را   يـ  چـه ب ،درون خانه كار كنـد در چه  كه  خورده   شكست
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كنـد    يمن شدن هر چه     ن م يبا ا .  است يگاريداند كه محكوم به ب      يم يكلفت
قت منِ خود را در مقابـل   يچون در حق   ،شود  يخارج نم شكست  از احساس   

د غالـب و حـاكم شـد كـه از خـود              اگر بر مـنِ مـر      ،منِ مرد قرار داده است    
 و  ،دنشـ   كما بـود نـه حـ      يري چون اصالتش تقاضـاپذ    ،شكست خورده است  

چـون مـنِ خـود را بـه          ،كنـد   يخود را كلفـت احـساس مـ       اگر مغلوب شود    
 و در هر صورت     است  شكست خورده   آن من از منِ مرد     يولصحنه آورده   

در و سـت  حـال نـه مـرد خـادم خانـه ا      نيـ در ا. انـد د يمـ قت  يحق يخود را ب  
هـر دو خـادم   . تيـ ت تبعيـ ر موقع دو    نه زن خادم خانه     و ،تيت مسئول يقعوم

زد و درس يـ ر يمعلـم، عـرق مـ     درس  ك كالس   ي در   يوقت. منِ خود هستند  
ن كـالس بـه     يد ا نريگ  ي هم با تمام ولع مطالب را م       انآموز  د و دانش  يگو  يم

تفـاوت   ي نسبت به خدمت معلـم بـ  انآموز دانشاما اگر   . رود  جلو مي  يخوب
 انآمـوز   خود را ادامه دهد و نـه دانـش  يتواند معلم يگر نه معلم م ي، د ندبود

  . ابدي يد و نه كالس به نحو مطلوب ادامه منريگ ياز آن كالس بهره م
 ي كه بر آن حاكم است دشـمن واقعـ      يسم با روح سكوالر   ينيجنبش فم 

 زنـان،    حقوق از دست رفتـه     يفايثار زنان شد، به اسم است     ي و ا  يه مادر يروح
ر كـار در  يـ با تحق. ن ظلم را به زنان كردنديتر با فربه كردن منِ زنان، بزرگ  

 يهـا  شـركت هـا و      كارخانـه خانه، عالوه بر آن كه آنان را گرفتـار اسـتثمار            
 يهــا گرفتنــد و ســبب فروپاشــ ، محــل اَمــن خانــه را از آننــدرحــم نمود يبـ 

  . خانواده شدند
 خـود محـروم    يقـ يت حق يـ از هو را   ان اول زنـ   ،انت زنـ  ي من دننمو   فربه با

 زنـان   يثـارگر ي گرم كه فقـط بـا ا       يطياز داشتن مح  خانواده  كردند و سپس    
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 خـادم خانـه    مـرد گـر   يدحـال نـه      نيـ در ا . شد، محروم   افتي يبدان دست م  
هـر دو  . تيـ  تبعاسـت در لبـاسِ  و نه زن خادم خانـه    ، مسئول در لباسِ  ،است

 غلبـه بـر   ي و تـالش بـرا     ،يگـر ي غلبه بر د   يو فعال برا   شدندخادم من خود    
 كـه  اسـت ن آ يزنـدگ . نددمان باز يشتند و از زندگ پندا يگر را زندگ  يهمد

  بـا  ين زنـدگ  يم و تحقـق چنـ     يرشـد دهـ   را  گر  يد  كيت  يدر كنار هم روحان   
  . ز ارزش پول و پ با پذيرش است و نه ممكنرش ارزش تقوايپذ

  همسران و انتقام از هم
رد همـه   يـ ، مـورد غفلـت قـرار گ       يزندگ ياگر تقوا به عنوان مقصد اصل     

ذي          «: ديفرما  يقرآن م . شود  يز وارونه م  يچ دواْ ربكُـم الـَّ بـاع اس يا أَيها النـَّ
د خداونـد شـما و   يفرما يه مين آيا 7؛»خَلَقَكُم والَّذينَ من قَبلكُم لَعلَّكُم تَتَّقُونَ   

د، ي شـو ي داد تـا متقـ  يگ را خلق فرمود و دستور به عبادت و بنـد   گذشتگان
 حكم خدا بر تمام ابعاد      و حاكم شدن   مقصد خلقت تقوا      كه كند  يروشن م 

 ي  همـه  ، مورد نظـر باشـد     يكردين رو ي چن يحال اگر در زندگ   . استانسان  
 كـه   يفيز از وظـا   يـ د و زن و مـرد ن      نـ ريگ  ي خود قرار مـ    ين جا يدستورات د 

ن يـ  از ا  يامـا وقتـ   . انـد   يخداوند به عهده هـر كـدام قـرار داده اسـت، راضـ             
ن يـ شـوند، در ا     يگر قلمـداد مـ    يب همـد  يموضوع غفلت شود، زن و مرد رق      

 مـزاحم اسـت كـه جلـو     ئك شـ يـ  او بـراي كنـد مـرد     يمـ حـس   حالت زن   
 و مرد هـم نـسبت       ،ندك  يمچون منِ او را كنترل       رد،يگ  يم او را    يها تيفعال

چـون  و  انند  د  يم مزاحم   ئيگر را ش  يكدي هر دو    . دارد ين احساس يبه زن چن  
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كنند به زعم خـود مزاحمـت آن    ي ميگر جدا شوند، سعيتوانند از همد  ينم
ان يـ د، چـون حـقّ در م  نـ  را به حداقل برسـانند و او را تـابع خـود كن    يگريد
 يگـر يد كـه آن د   يآ ي دلش حال م   يهر من موقع  ان است،   يست، من در م   ين

هـا و    يي به واقـع هـر كـدام توانـا         ي چون در نظام اله    ياز طرف . نوكرش باشد 
ازمنداند، بدون آن يگر نيد كيو لذا به  ندارد يگري دارند كه د  ييها هيسرما

ابد، چون به جهت همـان  ي ين جنگ ادامه ميكه از هم جدا شوند، همواره ا      
 را بـرده خـود   يگريتواند د ي نميكي ي كه هر كدام دارند به راحت   يامكانات

 يكـ ي هر چنـد      و وندش  يمروز ن يچ كدام پ  يه ن جنگ يجه در ا  ي و در نت   ،كند
و  .رديگ  ي را م   خود  انتقام يگريش آن د  تروز شود، به وق   يها به ظاهر پ     از آن 

هـر   را ادامه دهند، يخواهند زندگ يت خود ميبا حفظ منچون از آن طرف   
نظـر   ين زنـدگ  يـ ااز  ر  يغ يزيچ به    و ستيقائل ن  يارزش يگري د يكدام برا 

بعـد   هر دو از صبح تـا        د،كن يمرون از خانه جستجو     يو آرامش را در ب    دارد  
رون خانـه   يـ  در ب   خـود را   ك طور يآقا  هم  عصر   ، كار هستند  از ظهر مشغول  

 ي عمـالً بـه جـا    ورود يمـ بـه بـازار     تا آخـر شـب   خانم هم،كند  يمشغول م 
. وانند با هـم باشـند     ت  يمچ وقت ن  ينها ه ياند،  يآ  يآمدن به خانه، به خوابگاه م     

   .»ن جا نباشدياآن  كه ييروم جا« دشان به ناكجا آباد استيام
شان يــ براي مــرد و زن امامــشان را درســت انتخــاب نكردنــد زنــدگاگــر

، كـه بخواهنـد   عمالً بـدون آن  و   برند  يمگر را فرو    يود كه همد  ش  يم يمرداب
 ي وقت !يآر. گريد هم يله تعال ي نه وس  باشند يمجان هم    يبال در سراسر عمر  

كننـد    ي مـ  ي كه سع  ييها   آن .شتداد  ين نبا ي جز ا  يكند انتظار   ها رشد     تيمن
رساندنِ زنان به زعم خود به آنان خدمت كنند و عمـالً در مـسائل    با به شغل  



 40 گونه كه بايد باشد زن، آن..................................................................................

د متوجـه باشـند بـا ضـعف مـردان و زنـان       يـ دان دهند، با ي به آنان م   ياقتصاد
 بـه نفـع     ي تـوازن اقتـصاد    يدهنـد و وقتـ      ي مناسب خود را از دست م      يهمتا

ن شـروع سـقوط     يخورد و ا    يهم م   زن به ر كرد عمالً تناسب مرد و       ييزنان تغ 
   .خانواده است

ي آدم  «: ديفرما يمطرح شد كه خداوند م    بحث   يدر ابتدا  نـنَا بكَرَّم لَقَدو
وحملْنَاهم في الْبرِّ والْبحرِ ورزقْنَاهم منَ الطَّيبات وفَضَّلْنَاهم علَى كَثيـرٍ ممـنْ      

ت يــم پــس خــود را بـا رشــد من يـ ان را كرامــت داديــآدم 8؛»الًخَلَقْنَـا تَفْــضي 
ن يـ  بـه ا يو حفـظ كرامـت خـداداد   ن اسـت  ي و پائ  يا دن يدن. ديكوچك نكن 

 خـدا   ي كـه بنـدگ    ييدر جا . اوردين ن يا پائ ياست كه انسان خود را در حد دن       
آورد   ين مـ  يا و نان و آب و پول پـائ        يان نيست انسان خود را در حد دن       يدر م 

ن يكنـد و در چنـ   يهـا رشـد مـ    تيت در مقابل خدا، من    ي من ي نف يجاو لذا به    
در . ك خانه ي دو همسر در     يسازد، حت   يچ كس نم  يچ كس با ه   ي ه يطيشرا

 امامتـان   ابـ  شـما را     د كـه  يـ اد آور يـ  را بـه     يها روز  د آدم يفرما  ي بعد م  ي هيآ
 ،ديـ ا  خود انتخاب كردهيد كه برايشو  ي م يخوانند و شما جذب مقصد      يم

رش، ابعاد راست و مبـارك  ي قابل پذ  يدا كردن امام  يورت اگر با پ   در آن ص  
همواره بـا    شما   يند زندگ يات شما و برآ   يحاصل ح د  يخود را رشد داده باش    

 و مبارك خـود  ي متعاليها  همراه است، چون جنبه    ي و راست  يمن و مبارك  ي
 ي با بركت دست م  يتيجا به ابد    د، در آن  يا  امت آورده يرا با خود به صحنه ق     

: ديفرما  يسپس م . ديا  كه احساس كنيد مورد ظلم قرار گرفته        د، بدون آن  يابي
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 هـركس در  9؛»ومن كَانَ في هذه أَعمى فَهو في اآلخرَةِ أَعمى وأَضَلُّ سبِيالً        «
ز يـ ا نيت كند انتخاب نكرد در آن دني كه او را هدا يا كور بود و امام    ين دن يا

اش صـدها     يشناسـد و گمراهـ      يسعادت را نم   ير به سو  يكور است و راه س    
دن بـه مقـصد     ي رسـ  ي كـه بـرا    ييچـون الگوهـا   . ا است ي در دن  يبرابرِ گمراه 

اره دعـوت        يرويـ ت و پ  يـ انتخاب كرده اسـت او را بـه رشـد من           از نفـس امـ 
وار   مونيس«خانم  . كردند خـود بـا   ي سـارتر در مـصاحبه    پـل   همـسر ژان  » دوبـ 

  : ديگو يم» ابزرواتور«ه ينشر
در گام دوم در    . د خارج از خانه كار كنند     ي زنان با  ،ن كار يعنوان اول به  «

 زنـان   ي كنند، مسئله دوم شغل بـرا      يد از ازدواج خوددار   يصورت امكان با  
. از از همسر خـود جـدا شـوند   يدهد در صورت ن يها اجازه م است كه به آن  

بـه  . ..ن كننـد يتوانند خرج خود و فرزندانـشان را تـأم     يبا داشتن شغل آنان م    
ست، بلكـه   يـ  بخـش ن   يي نـه تنهـا رهـا      يدانم كار در جامعه امروز      ي م يخوب

ن دو يـ  از ايكـ يان يد م يت زنان با  ياما در نها  . كند  يگانه م يانسان را با خود ب    
   10.»رون خانهي ب درا اشتغالي، يدار  را انتخاب كنند، خانهيگانگياز خود ب

ن خـانم دعـوت     يـ ازان را به تأمـل در سـخنان         ي عز يبنده بدون هر شرح   
رنـد و چـه   يخواهنـد از زنـان مـا بگ    ي را مـ يزيـ كنم تا معلوم شود چـه چ    يم
شنهادها مبـارزه بـا   يـ ن نـوع پ يـ كننـد، آيـا ا   يشنهاد مـ ي آن پ  ي را به جا   يزيچ

  اء حقوق زنان است؟ي و احيمردساالر
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  جمع محبت الهي با محبت به همسر 
ـ    گريد  زن و شوهر به هم    محبت  ا  ي آ :سؤال  و قبـول   مـرد يا در كنـار تمنّ

 خـدا  يد بـرا يـ ز بايـ كـه همـه چ   يديا در فرهنگ توح   ي دارد   يگاهي جا زن،
ن زن و شـوهر  ي بمحبت به نام يزيچد دل را به خدا داد، يباشد و فقط هم با    

  جايي ندارد؟
كه تمام ابعاد وجودمان نظر به محبـوب و         عشق به آن معنا      ي آر :جواب

ن يـ دارند جان خود را با ا      ي و عرفا سع   خداستبه  مخصوص  معشوق باشد،   
د در عـرض  يـ  نبايچ محبـت و عـشق  يو لـذا هـ  . نوع محبت و عشق پر كننـد      

 در طول محبـت بـه خـدا محبـت بـه همـسر و       يرد وليمحبت به خدا قرار گ   
 �نيجا كه در خبر آمده است حضرت امـام حـس            فرزندان جا دارد، تا آن    

و سـكينه   ربـاب   ن  در آ  را كه    يا خانهبه محبت رباب و سكينه،      فرمودند    يم
ــدگ ــيزن ــكن ي م ــت دارم، د ن ــضرت    دوس ــهادت ح ــد از ش ــم بع ــاب ه رب

د، ي نوشـ  ي استراحت كرد و نه آب خنكـ       يا  هير سا ي نه در ز   �دالشهداءيس
ك سال هـم   يد شد،   ير آفتاب شه  ي با لب تشنه و ز     �نيرا محبوبش حس  يز

  11.نماندزنده شتر يبپس از شهادت حضرت، 
هـر كـدام    خـود  يقـ يدر مقـام حق  خـود و زن  يقيچون مرد در مقام حق    

چ يهـ ها آزاد باشـند،       تيباشند، اگر از من     ي به همسر خود م    يمظهر لطف اله  
اگـر زن در    . نـد يب  يهمسرش را نمـ    يصفا و پاك  همسرِ هركس   كس بهتر از    

 بــه ي وفـادار ،قــتي بـه حق ي تمــام وفـادار  مـرد ي، بـرا  خـودش باشــد يجـا 
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 خـود قـرار گرفتـه       ي است كـه زن در جـا       يدر موقع ن  يا. ودش  يمهمسرش  
  . باشد

سـالها بعـد از   دم يـ د يمـ  يدم وقتـ يـ ورز يد من حسادت م يوگ  يمشه  يعا
تـر    كـم  كـرد،   يرا احتـرام مـ    دوسـتان او     �رسول خـدا   �جهيرحلت خد 

ندازنـد، امـا بـه عـشق        ي ب ي كس ير پا يشان را ز  ي عبا �رسول خدا  د كه ش  يم
اد يـ از او  و همـواره   انداختنـد  يجـه مـ   ي دوسـتان خد   ير پـا  يجه عبا را ز   يخد

 او كـه سـالخورده بـود        يبـه جـا   «ك روز گفـتم     يـ  كه   يبه طور . كردند  يم
ــه تــو دادهيخداونــد زن جــوان ــا شــن �امبريــپ»  ب ن ســخن ســخت يــدن ايب

خــدا،  ؟ سـوگند بـه  ين سـخن را گفتـ  يـ چگونـه ا : ن شـد، و فرمـود  يخـشمگ 
 يمان آورد كه همه مردم كافر بودنـد، مـرا هنگـام   ي به من ا   يجه هنگام يخد

  12.»كردند يب ميمود كه همه تكذق نيتصد
 يرد وفـادار  يـ  خود قرار گ   ي زن در جا   يمنظور عرضم آن است كه وقت     

ن يـ ا. رديـ گ يك راستا قرار مي او به همسرش در   يقت، با وفادار  يمرد به حق  
ه يـ  هد�امبري پي برايوقت«: ديگو يمالك م  بن   تا آنجا بود كه اَنَس     يوفادار

را او دوسـت    يـ د، ز يـ به خانه فالن بانو ببر    ه را   ين هد يا: فرمود  يآوردند م   يم
  13.» عالقه داشت�جهي بود و به خد�جهيخد

واسـعه اسـت،    شه  يهمرحمت حق است و رحمت حق        اسم   ي چهرهزن  
متوجـه  زن  اگـر    .هـد د  يمـ جـواب   او  د  يـ بخواه يزياز خدا چ  كه شما    نيهم
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ق اسـم رحمـان بـا او       يـ خداونـد از طر   اسـت و     ياسـم ن  يچنـ مظهر  باشد كه   
كند و    يست، بر اساس همان صفت با همسر و فرزندانش برخورد م          مرتبط ا 

 مرد يارش تمنّيآماده پذ  يد و به راحت   ينما  يت م ي خود را تقو   يجنبه رحمان 
 يتقاضــاسـت كــه خداونـد   ن معنايـ ونـد بــه ا بـودن خدا  يرحمــان. باشـد  يمـ 

 نحو خاص، زنان هستند كه اگـر   اسم به ن  يمظهر ا كند،    ي نم را رد بندگانش  
هـا   بـر قلـب و روان آن  » خـدمت «ه ي خود را حفظ كنند، روح    يعيطبط  يشرا

شتر احـساس بقـاء و وجـود در خـود           يـ ن رابطـه ب   يـ كنـد و در ا      يدا مـ  يغلبه پ 
طـرف   حـذف    يعنـ يتكبـر   . واندخ  يم با تكبر ن   بودن  نيللعالمرحمةٌكنند،    يم

 كه زنان در جان خـود       يكردن، در صورت    مقابل و امكان بروز را از او سلب       
ت يـ هوگـران فـراهم گـردد،      ينه بـروز د   ي هستند كه زم   يطيجاد شرا يطالب ا 

 همــسرش ي منطقــيرفتن تقاضــاهايه اســت و بــا پــذيــروحن يــزن، حفــظ ا
ي قابـل   هيك سـرما يگردد و به عنوان  يه بالفعل م  ين روح ي بالقوه ا  يها  جنبه

 خـود را  ين اسـت كـه زن جـا      يـ عمده ا . شود  ينه م يپسند در جان زنان نهاد    
او به همراه    يبرا يبركت بزرگ  مرد   يارش تمنّ يه پذ ياند روح گم نكند و بد   

 مـرد از زن را بـه عنـوان مـسئول نظـام              يا درست است كه تقاضاها    يآ. دارد
 امثــال خــانم يشنهادهايــم و بــه پير كنــيــ تعبي خــانواده بــه مردســاالريكلــ
  .ماند ي مي از زن باقيتيم؟ در آن صورت چه هويدوبوار تن ده مونيس

  يت رحمانيزن و روحان
ل يـ له تكم يطور كه زن متوجـه اسـت مـرد وسـ            همانن است كه    آعمده  

فه خود را در بـستر خانـه بـه     ي اوست تا بتواند وظ    ي و اقتصاد  ي روح يازهاين
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خداونـد  كه است   ي، زن وجود   هم متوجه باشد   مرد به انجام برساند،     يخوب
 او ياهاتمنّ  او باشد و در آن راستا   يازهايل ن يخلق كرده تا بتواند عامل تكم     

اهـا اسـت    از تمنّ يكـ ي يشـهوان  يازهـا يموضوعِ برآوردن ن  . ورده كند آرا بر 
ت است كه اگر    يروا زن   يه رحمان ي حفظ روح  يدر راستا . ستي اصل ن  يول

ولـي اصـل     14. اجابت كنـد   زنكرد  ارتباط   ي شتر از زن تقاضا    يمرد در رو  
ئول خانـه   مـس  يرش تمنا يپذه  يروح ،هاست ن حرف ي باالتر از ا   يليمسئله خ 

 كـار   البتـه ايـن   . اسـت حقـق   قابـل ت  هـم   مورد خاص   ن  آدر  مطرح است كه    
نـه كنـد، و   يرا در خـود نهاد  مرد يارش تمنّي پذهي است كه زن، روح   يسخت

 ن يـ توانـد خـود را در ا   يمـ  خـود بـشناسد    يگاه را بـرا   ين جا ي زن ا  اگر خود
 طان بـه شـدت مـانع تحقـق آن       ي اسـت كـه شـ      يزيراستا رشد دهد، و اين چ     

راه اسـت نـه     راه ارتبـاط بـا اسـم رحمـت پروردگـار            ا  تمنّـ رش  يپذ. شود  يم
خداونـد كـه بـر اسـاس آن اسـم، پـشت هـر                ينيالجبـار  مصقاارتباط با اسم    

 ي در راســتايا  زن چهــره رحمــت ازي ه غلبــهيــروح. شــكند ي را مــيجبــار
كنـد در هـر       يه مـ  يات توصـ  يـ سـازد كـه روا      يم  مرد يا و تقاضا  رش تمنّ يپذ

د زن و مـرد     يد نبا يوگ  يم كه   ييها تيروا.  همسر خود را بطلبد    صورت اذن 
 است ييجاربوط به   ا م يحبه جهت آن است كه      ا كنند   يحگر  يد  نسبت به هم  

ي   روحيـه هـم   گـر   يدطـرف   از   تمنا نباشـد و      رشِيد پذ يامك طرف   ياز  كه  
  .پذيرش آن تمنا در ميان نيست

م شود، حال اگـر     يد كارها تقس  يك سازمان بخواهد اداره شود با     ي يوقت
م شـود عـالوه بـر آن كـه كـار آن           ي افـراد تقـس    يكارها بر اساس استعدادها   
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ف خـود   يانجـام وظـا   رود، هـر كـس هـم در           ي جلـو مـ    يمجموعه بـه خـوب    
الُ قَوامـونَ علَـى      «: ن راسـتا فرمـود    يـ كنـد و در ا      ياحساس آرامش م   الرِّجـ

    علَى بع مضَهعب ا فَضَّلَ اللّهاء بِمالنِّس   هِمالو ـنْ أَمـا أَنفَقُـواْ مبِممـردان   15؛»ضٍ و
عامل قوام زنان هستند به جهت امتيازاتي كـه هـر كـدام دارنـد و بـه جهـت          

 را قـبالً عـرض شـد      يـ ز. كننـد   كه مردان از مال خود براي زنان خرج مـي           آن
 به زنان روا نداشته، بلكه بر عكس، چون زنـان          يچ مورد ظلم  يعت در ه  يشر

 نباشـند تـا     يد گرفتـار مـسائل اقتـصاد      يـ  خانواده اند با   يروحت  يمسئول ترب 
د يـ آ يش مـ ي پيمشكل وقت. فه خود را انجام دهندي آرام وظيبتوانند با روح  

 بــر ارزش »قــدرت«زد و ارزش يــهــا بــه هــم بر  ارزشيابيــكــه مــالك ارز
 يريـ گ م خـدمت را بـا ارزش پـول انـدازه      يا بخـواه  يابد و   ي ي فزون »خدمت«

مـرد و زن جانـب زن       » ي      هيـ د«د در تفـاوت     يـ قـت بفرمائ   اگـر د   يحتـ . ميكن
 زن بمانـد، و  ي بـرا يه مناسبيد ديت شده تا اگر مرد خانواده به قتل رس        يرعا

 مانـده مقتـول     يه را بـه بـاق     يـ ه مرد را دو برابر زن قرار دادند، چـون د          يلذا د 
 گـردد و  ي زن بر ميو موضوع به مسئله اقتصاد. دهند و نه به خود مقتول       يم

  . ها نصف مردان است ا ارث آنيه زنان و يم چرا دينه به شرافت مرد تا بگوئ
ــ يمــزن  كــه از جهــت  ، باشــديجــالل و جمــال الهــ اســم يتوانــد تجلّ

ش، مظهر جمال حـق و از جهـت دوربـودن از دسـترس نـامحرم،                يها  يبائيز
توانـد مظهـر    ي زن مـ يو از آن طـرف هـم مـرد بـرا       .  باشد يمظهر جالل اله  

 كـه  يزيـ ش بگـذارد، چ ي باشد و عظمت حق را به نما       يناگون اله اسماء گو 
ن راسـتا رسـول   يو در همـ . ديـ ريپذ ي در قلب خود م    »اهللا  سبحان«شما با ذكر    
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رْأَةَ أَنْ     «: نديفرما  يم �خدا الْمـ رْتلَـأَم د أَحـل دجس داً أَنْ يـرُ أَحآم كُنْت لَو
ر سـجده بـراى احـدى بـدهم دسـتور           اگر بنـا بـود دسـتو       16؛»تَسجد لزَوجِها 

كـه عـرض شـد    ن همـان اسـت   يا .دادم زن براى شوهر خود سجده كند       مي
 بــه يده شــوند تمــام وفــاداريـ  خــود ديقــيگــاه حقي زن و مــرد در جايوقتـ 
ت مانع نظـر  ي كه حجاب من  يبه شرط . شود  يگر م يكدي به   يقت، وفادار يحق

 خـود را جـستجو   تيـ د اگـر هو   يفرما يمبه زنان   . گر نشود يبه كماالت همد  
بت همسرتان كه مظهر مقام عقل كل       يم در برابر ه   ي تسل يد، در راستا  يكن  يم

 در يطـور كـه هـر انـسان     همان. ديابيت را بي آن هو- در مقابل نفس كل   -است  
كند و هـر چـه        ي خداوند جستجو م   يت خود را در بندگ    يتر هو   يحالت كل 

ل خــود يد اصــكنــد بــه خــو ي خــدا موفــق شــود، احــساس مــيدر راه بنــدگ
 زن  يرش حكـم شـوهر بـرا      ي پـذ  ين دسـتگاه  يدر چن . تر شده است    كينزد

دن موضـوعات نگـاه     يالزمه درست د  . ن شكوفا شدن است و نه حقارت      يع
 خـدا مقـدر فرمـوده       ي بگوئ يك عارف ي به موضوعات است، اگر به       يعرفان

ز اتـر     كيـ ا نصف سهم برادرت باشد، هزار نكته بار       ياست كه سهم تو از دن     
متوجـه اسـت صـادر كننـده حكـم،          : ابـد، چـون اوالً    ي ين حكـم مـ    يمو در ا  

اش در رشـد دادن بنـده         م تمـام اراده   ي حك يخدا: اًيم، ثان ي است حك  ييخدا
بـر اسـاس    هـا    اگـر زن  .  هـست  ين حكـم لطفـ    يـ باشد پس حتماً در ا      اش مي 

ن يرنـد اولـ   ي قـرار نگ   يعرفان يف خود در امورات خود در منظر      يه لط يروح
ك يـ   اما حـاال !استارث مردان  ن است كه چرا ارث ما نصف        يمشكلشان ا 

ش هست، مگر   ين خود و موال   يكه مقصد و مقصودش رفع حجاب ب      عارف  
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 ين انتظـار  يم چنـ  ؟ اسـال   و يا اساسا داراييِ دنيا برايش مطرح است         غنا ر و فق
خـدا كمـك كنـد و    .  باالتر از اقتصاد نفس بكـشد ييايدر دن از زن دارد كه 
 مين نبـر  ي كه به دست خودمان زنان را از ب        سمان جمع باشد  حواخودمان هم   

د متوجه  ي، زنان هم با   ميمقدار نكن  ي ب يها را با انداختن در امور اقتصاد        و آن 
ها را به عهـده مـردان قـرار            آن ي خداوند لباس و مسكن و غذا      يباشند، وقت 

ه ن امور را نداشته باشند، چه همسر داشته باشند چـ يداده است پس دغدغه ا    
نداشته باشند، چه كار داشته باشند و چه كار درآمدزا نداشته باشند، در هـر              

ت خداوند است و در     ي كنند كه مطمئن به حما     ي زندگ يحال همچون عارف  
ش ين خـود و خـدا بكوشـند و منتظـر باشـند تـا خـدا چـه پـ             ياصالح رابطه ب  

 ده نشود،ي خودش د ي اگر موضوعات از منظر اله     ي و صد وا   يوا. آورد  يم
ك يـ البتـه  . شـود  به صورت تحكّم ديـده مـي   مردان از زنان   ياتمنّآن وقت   

 كـه تمنّـا   يا  بر عكسِ عـده ندك  يم  تبديل تمنابه   روح با صفا، تحكم را هم     
 ينيگـاه تكـو   يعمومـاً بـه جا     بـزرگ    ي انسانها .ننديب  يرا به صورت تحكم م    

ن آقـا بـا چـه       يا ا ين خانم   ي ندارند ا  يگر كار يو لذا د  نند  ك  يمها نگاه    حادثه
ن حـرف زده  يـ  ايگـاه يانـد از چـه جا   زند، متوجه ي حرف خود را م    يالفاظ

  :گفت. شود يم
ــر  ــي  نظ ــز بين ــا نغ ــن ت ــز ك   را نغ

  
  گذر از پوست كن تا مغـز بينـي        

 شـما خطـا كـرده امـا    د يگو يبا همسرش سخن م تحكم  با   كه   يمردآن    
 يبحـث بـرا  ن ين همي عد؟يشو ي او نمين ظاهر، متوجه تقاضا يماوراء ا  چرا
سم زنـان را نـشانه رفتـه اسـت،     يـ نيفعـالً خطـر فم  ست امـا چـون     ه هم   هامرد

ته يچرا كه فرهنگ مدرن . مي موضوع را ادامه ده    ين واد يضرورت دارد در ا   
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همه اعضاء خانواده را نشانه رفته است، اعم از زن و مرد و فرزندان، و البتـه                 
 ي ظلمـات  عبـور از  بلكـه   ست،  ي ما به برگشت به گذشته ن      ي هيو صد البته توص   

  . ميا است كه فعالً در آن قرار گرفته
ستند يـ گر نگري و بـه همـد  ي بـه زنـدگ  ي متعال ي زن و مرد در منظر     يوقت

 كـه رسـول   يستنيـ زندگي بستر ريزش رحمت الهي خواهد شد، همـان نگر  
انّ الرّجل اذا نظر الى امراته و نظـرت اليـه نظـر اللَّـه         «: نـد يفرما  ي م �خدا

وى از روى   ه  چون مـردى بـه زنـش و زنـش بـ            17؛»ا نظر الرّحمة  تعالى اليهم 
 .خداوند بزرگ آن دو را با ديده مهر بنگرد مهر بنگرند،

در فمـان   يدر انجـام وظا   مـسلمانان   مـا    است كـه     ين نگاه يبا توجه به چن   
م ينگر يفه ميبه وظفمان ي ما در انجام وظا    ،مينك  يمنخانه با همسرمان معامله     

م چـون   يئگـو  يم، هرگز به همديگر نمـ     يكن  ت  يرا تثب ت خود   يكه در آن هو   
، چون نمك يمفه خود عمل نيد من هم به وظ    يفه خود عمل نكرد   يشما به وظ  

  .ميا ت خود را دامن زدهيفه عمالً ترك هويدر ترك وظ
 يكـ ي از خـواهران در  يكـ ي را كه يا در آخر خوب است خالصه مقاله  

شان يـ ا. اورميـ جا ب  نيسن ختام ا   نوشته بودند به عنوان ح     ي خبر يها  تياز سا 
  : ندي فرمايم

 را زنان به    ي شهر يها   اتوبوس يدر خبرها آمده بود قرار است رانندگ      «
 يها ه جنگي شبيدهد ما گرفتار جنگ يظاهر خبر نشان م. رنديعهده بگ 

هــا   شــده و همـه مــردان و پـسران خــود را بـه جبهــه   ياول و دوم جهـان 
ــا فرســتاده ــان اســتدعا ن مانــدهي زمــيم و همــه كارهــا روي ! انــد و از زن
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 ناكرده، يك وقت خداين كارها را انجام بدهند تا   يند و ا  يايم ب يا  كرده
ج ي خلـ  يهـا   ن نمانند و كاالها از كرانه     ي زم يها رو   اباني خ يمسافرها تو 

 . خزر نرسنديايفارس به سواحل در

ط ي ما، افراط و تفـر     يار خطرناك فرهنگ  ي از اشكاالت عمده و بس     يكي
 بـر خـالف     يروزگـار .  ما اسـت   يزدگ» سمينيفم «يك معن يو به   است  
 يم، و زمـان   يدانـ   يسته نمـ  ي شا يكار  چي ه ي اسالم زنان را برا    يها  آموزه

 بـاز  آوانگـارد شرو و يـ  از نـوع پ يهـا  ي آزاد يگر چنان عرصه را برا    يد
 مـصرف لـوازم     يار مهـم جهـان    ي مقام بـس   ينيالع طرفةم كه به    يگذار  يم

 يگـاه ! ميـ آور  يدسـت مـ     را بـه  ...  و ينـ يك ب ي پالست يش و جراح  يآرا
رونـد،   ي كنـار هـم راه مـ   كـه  نيـ ابان بـه جـرم ا  يخواهر و برادر را در خ 

 ي چنـان مرزهـا    يند ثابت كنند محرم هـستند، و گـاه        ياي تا ب  ،ميريگ  يم
 يم كـه خـدا را شـكر همـه اهـال           يـ دار  يان برمـ  يمحرم و نامحرم را از م     
شـدن دختـران     قبـول يگاه برا. شوند يگر ميكديكشور خواهر و برادر    

 آنهـا   يي بـه محـصوالت نهـا      يها كـه خـود بهتـر از هركـس           در دانشگاه 
ل بـه   يـ  و م  يمعنـ   يم و گاه از باال رفتن توقعات ب       يريگ  يم، جشن م  يواقف

را يـ يم؛ ز يگـو   ي جوانـان بـه ازدواج سـخن مـ         يلـ يم  ي و ب  يزدگ  مصرف
 گذارده ار مايف زن و مرد در اخت ين جهت تعر  ي كه د  ي از اصول  يكل  به

  . ميغافل
 در سطح گـسترده، در  يكار ي كه از بيا د در جامعه  يدان  يشما خوب م  

 سخت و دشوارِ مردان، نـه تنهـا         يها به كارها    ش خانم يرنج است، گرا  
 كـامالً   يبـه شـكل   . ست بلكـه بـه شـدت هـشداردهنده اسـت          يلت ن يفض

هـا توسـط زنـان      را كـه ظـاهراً انجـام آن       يي، كارهـا  ي و عـصب   يواكنش
»  زنـان  يآزاد «ي اصـل  يهـا   رسـند، بـه عنـوان جلـوه         ين به نظر م   ناممك
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هـا، نـه هرگـز     هين نظرينكه ارائه كنندگان ايم، غافل از ايساز  يمطرح م 
 از يانـد و نـه هرگـز اضـطراب ناشـ      ون نشـسته  ي و كام  يليخود پشت تر  

 بـسته   يا پـشت درهـا    يـ هـا      فرزندانشان را در مهـد كـودك       يسرگردان
  .اند ربه كرده تجيا  لحظهيها برا خانه

 يدر سراسـر جهـان، بـا ترفنـدها        » سميـ نيفم« و فعـال     يار قو يجنبش بس 
 يمـادر  «يعنـ ي خـود    يفـه اصـل   يگوناگون توانسته است زنـان را از وظ       

ن يتـر  يط خانواده به عنـوان اصـل      ي مح جاد تعادل و آرامشِ   يا«و  » كردن
 يشيـ  ظاهراً مهـم و در واقـع نما  يجدا كرده و به كارها   » ينهاد اجتماع 

 در ي و اجتماعياسينش سي سطح سواد و ب ي است ارتقا  يهيبد. بگمارد
انجامد، اما    ي و استقالل در جامعه م     يه خود باور  يت روح يزنان، به تقو  

دهـد    ي نشان م  يكي كه بر سر راه بشر امروز قرارگرفته به ن         ييها  بست  بن
گر و  يكـد يا به   يگر  ي د ي زن و مرد به نهادها     يف اصل يكه وانهادن وظا  

 جز اضطراب   ي، حاصل ي صور يها  با ارزش  يقي حق ي ارزشها يياجابج
ــرار از ارزشيدائمــ ــا ، ف ــيه ــت و عمــر و نها ي اخالق ــاً ي، اتــالف وق ت

فرزنـدان در   . ق، نداشـته اسـت    يـ  عم يهـا   يسرو سـامان    يها و ب    يآشفتگ
ها  ي وجود مادر، گرفتار انواع نگراني از حضور و گرماي عاريها خانه

بنـد و     يها، ب   يتاً به گسترش بزهكار   ي كه نها  اند   شده يو اختالفات روح  
  .اد به مواد مخدر منجر شده استيها و اعت يبار

كننـده و     لي تعد ي  مادرانه يها  يژگي از و  يكل   به يطين شرا يزنان در چن  
 مـضطرب و  يل بـه موجـودات  يزِ خـود بـه دورافتـاده و تبـد      يآم  مالطفت

ق يـ  از طري روحـ يازهـا ي نيانـد تـا از رهگـذر ارضـا     خـواه شـده    ادهيز
رنـد  يداران قرار گ    هي سرما يها  بيشتر، در خدمت پركردن ج    يمصرف ب 
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 و يزدگـ   چون مصرفيد گرفتار مسائليالقاعده نبا يو مادران را كه عل 
  !ندياراين خصائل بيور اي باشند، به زييگرا تجمل

 خود، در يني و ديل مليجاست كه ما بر خالف فرهنگ اص       نياشكال ا 
 الگـو قـراردادن   يم و بـه جـا  يريـ گ يران خط مـ گي از ديمسائل فرهنگ 

 ي ز در عرصـه يـ ش از هرچين و ادب و فرهنگ خـود كـه بـ      يبزرگانِ د 
 يت و آرامش روانيش و حفظ امني با شوهر خو  يت فرزند و همدل   يترب

 ي اقتـصاد  يي، با توانـا   يها را به نوع     كردند، ارزش   ي تالش م  يخانوادگ
ت كرامـت  ياند با نها  توانسته  كه يس زنان ي تقد يجا  م و به  يريگ  يبرابر م 

 ي بـرا  يسـاز   نـه ي پـرورش بدهنـد و بـا زم        ي، فرزندان خوب  يو بزرگوار 
 را بــه يفــه اجتمــاعين وظيرتــريحفــظ ثبــات و آرامــش خــانواده، خط

دار و  ونيم كه بر تعداد زنـان كـام  يسرانجام برسانند، فعالً دنبال آن هست     
 ين توجه يم و كمتر  ييفزاي و فوتبال ب   يبكسور و قهرمانان كاراته و كشت     

 سـال بعـد بـه    30م تـا اگـر   ي زنان و مردان نداشته باشـ      ي فطر يازهايبه ن 
ده، طبـق معمـول گنـاه را بـه        يم كه غرب امروز رسـ     يدي رس ييهمان جا 

  .»!ميندازيگردن داور ب

»والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«



 

 ؟ خدمتايزن؛ قدرت 





 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
ت عـرض  يـ  را تهن � بتـول  ي زهـرا  �امبر خدا ير پ الد با سعادت دخت   يم

 كه در آسمان منصوره بود و ظهور        يقت آسمان ين حق يدوارم ا يكنم و ام    يم
 ي باشد برايا هي كرد و فاطمه و عامل نجات از آتش شد، تولدش هد       ينيزم

  .ميدا كنيما تا به مدد نور آن حضرت راه ارتباط با آسمان را پ

 سميني فميخيگاه تاريجا

 قـرون معاصـر تحـت    يهـا   از مـسئله يكـ يم بدون مقدمه بـه      يواهاگر بخ 
ابتـدا  د يـ م، باينـداز ي بي نگـاه  »اء حقـوق زنـان    ينهضت اح « ايسم  ينيعنوان فم 
ف يـ  نسبت بـه تعر    يمسئله مهم م كه امروزه    ين موضوع باش  يت ا ياهممتوجه  

توجـه بـه    يدر راسـتا ش يحدود هفتاد سـال پـ  . ا مطرح شده استيزن در دن  
 نـشود شـاهد     ي به صـحنه آمـده كـه اگـر درسـت بررسـ             يبحقوق زن، مكت  

 خـود   يحضور نگـاه فرهنـگ غـرب بـه زن در ذهـن و فكـر نظـام اجتمـاع                   
 خواهد آمد كه بـر سـر خـانواده       ي ما همان  يها  م شد و بر سر خانواده     يخواه
ك يـ توانـد   يمـسئله روز زن بـه همـان انـدازه كـه مـ            .  غـرب آمـد    يايدر دن 

د باشـد، خطـر فـرو       ي زن در دوران جد    تي نقش و موقع   ازح  ي صح يبازخوان
بـه  ز يـ  ن راف كـرده اسـت    ي زن تعر  ي كه فرهنگ غرب برا    يافتادن در نگاه  
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نند و عامل  يب  يب م يش از همه خود زنان از آن آس       ي كه ب  ينگاه. داردهمراه  
 جهـت ادامـه   يداران غربـ  هيكه سـرما خواهد شد  يها در بستر  فروافتادن آن 

  . ند كنتيريات خود آن را مديح
 يش متوجه شد كه در غرب نهضت      يسال پ  70 در حدود  يدار غرب   هيسرما

ــرا  ــان ب ــط زن ــرما   يتوس ــام س ــت نظ ــود از دس ــات خ ــال يدار هي نج  در ح
زه استثمار كـارگران بـه      ي با انگ  ي انقالب صنعت  را اساساً يز ، است يريگ  شكل

ــت    ــورت گرف ــارگران زن ص ــصوص ك ــه ا،خ ــ ب ــام   ي ــه نظ ــورت ك ن ص
د يـ  بزرگ داشته باشد بايها خواهد كارخانه حساب كرد اگر ب  يدار  هيسرما

رد و زنـان    يـ ار بگ يـ باشـند در اخت       يار كم يمزد بس   كه طالب دست   يكارگران
 ين نقشه شـعار آزاد    ي مورد هدف بودند و بر اساس هم       شترين امر ب  يجهت ا 

آزاد  زنان از نظام خانواده بـود تـا          يها آزاد    قصد آن  يزنان را سر دادند، ول    
  .رنديداران قرار گ هيار برنامه سرمايانشان بتوانند در اخت شوهرياز امر و نه

 متوجـه   يدار  هيست سال ظلم و استثمار، همان فرهنگ سرما       يپس از دو  
د خـود را از بنـد   نـ  شـد كـه بنـا دار   ي در زنـان غربـ  يك نحوه خود آگـاه  ي

 يرا زنــان غربــيــ نبــود زيز بــديــه چياصــل قــض .دنــداران آزاد كن هيســرما
ــ ــرا  يم ــتند ب ــس   نيخواس ــتثمار ب ــان از اس ــات خودش ــشندهيج ــه يا ار ك  ك

 از يولـ . دا كننـد يـ ، نجـات پ ل كرده بودنديها تحم بر آن  يداران غرب   هيسرما
ان يـ  هـر جر ينيگزي سـال در جـا   يهـا   سال ياستمداران غرب ي كه س  ييآن جا 

ن موضـوع هـم   يـ دا كـرده بودنـد در ا      يـ ان حق مهـارت پ    ي جر ي به جا  يباطل
  .كار ننشستنديب
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  امـور انجـام داده     ياري را در بـس    ينيگزي جـا  ي غرب يدار  هيفرهنگ سرما 
ش در غـرب    ي حـدود صـد سـال پـ        ،روزنامـه  ي دهيـ پد، مثالً در مـورد       است
تالش كردند با به صحنه آمـدن صـنعت          خدمت به مردم     ي زهيبا انگ  يا  عده

 ياسـ ي سيق روزنامـه نكـات اجتمـاع   يـ شان را بزنند، و از طر   يها  چاپ حرف 
ــه را در   ــه جامع ــوط ب ــاختمرب ــد،  ي ــردم بگذارن ــار م ــرمايول ــا  هي س داران ب

 خـود را    يهـا   شـدت حـرف    بـزرگ بـه      يهـا   گرفتن عنـان روزنامـه      دست  به
ن يـ ا.  كه روشنفكران قصد گفتن آن را داشتند كردند ييها  حرفن  يگزيجا

 ديشناسـ   يا را نمـ   يـ  مهـم دن   يها  ك روزنامه از روزنامه   ياست كه شما امروز     
. ن نبــوديــ كــه اصـل كــار ا ي در صــورت،داران نباشـد  هيكـه در دســت ســرما 

ق آن حـرف روز خـود را    يـ  كـه مـردم بتواننـد از طر        يا  لهي وس يعنيروزنامه  
ــشنوند ــد و ب ــ اعتراضــشان را از آن طريو صــدا بزنن ــ ي ــد ول  يق اعــالم كنن

 كه در   يگرفتند به طور  دست    ها را به     آن يريگ  د و جهت  داران آمدن   هيسرما
 و ا اسـت يـ داران مهم دن هيا دست سرماي مهم دنيها حال حاضر اكثر روزنامه 

  .ص دهنديها تشخ  است كه آنيزيخبر آن چ
 يجـا    از موارد گاه بـه     ياري در بس  ي غرب يدار  هيم سرما ي متوجه شد  يوقت

 را يگـر يآرام اهـداف د    ، آرام ي ظاهر ين همراه يها، در ع    سركوب نهضت 
 را  ات خود يق ح ين طر يكنند و از ا     يها م   اني آن جر  ين اهداف اصل  يگزيجا

ل يـ  معاصـر را درسـت تحل      يها  اني از جر  ياريم بس يتوان  يند، م ينما    يحفظ م 
 تا اجازه  دهند  يمل  ي تشك يا  هيبه عنوان مثال كارگران در اروپا، اتحاد      . ميكن

 يدار هينظام سـرما  يولع كند، ييها را تض  حقوق آنيدار  هيندهند نظام سرما  
 ي بـرا يزيـ دا كنـد چ   يـ ان اعتراض كارگران ادامه پ    يكند اگر جر    يحساب م 
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ها بدهـد    به آنييازهايشود ابتدا امت  يماند، حاضر م    يها نم   ات آن ي ح ي ادامه
 ين شـعارها  يگزي را جـا   يي شـعارها  ي كـارگر  يهـا   هيـ  با نفوذ در اتحاد    يول

. شـود  ي گـم مـ  ي كـارگر يها هي اتحاديكند كه عمالً اهداف اصل  ي م ياصل
 در ادامـه،  يدهـد ولـ   يار مـ شـع  را يدار هي سرماي در ابتدا نف ياتحاد كارگر 

ــاه بشعارشــان ــ رف ــراي ود و در شــعار دوم اســتثمار شــ ي كــارگران مــيشتر ب
شـود   ين كارگر و كارفرما شروع م   ي ب يزن  ابد، منتها چانه  ي يكارگران ادامه م  

شه يــست چــون هميــ خطرنــاك نيدار هي نظــام ســرماين حالــت بــرايــكــه ا
  .ار اوستي در اختيريگ مي تصمي نهادهاي دار سوار است و همه هيسرما

 ي انحرافي شعارهاينيگزيجا

دنـد زنـان    يد. ن روش بـه كـار بـرده شـد         يهمـ ز  يندر مسئله نهضت زنان     
، واقعـا هـم حـق    دهنـد  يرا سر مـ اء حق زن يدارند بحث احقاق حقوق و اح   

ت يـ  موضوع عـدم رعا    خصوص كه   بهمال شده بود    لگدزنان، از همه جهت     
 تـازه  مـثالً   كهي است به طوريخيتار ي نهيشي پيدارادر غرب حقوق زنان 

 ين در حـال   يـ دهـد و ا     ي بـه زنـان مـ      يپارلمان فرانسه حـق رأ     1918 در سال 
 از  دنيكـش   يگاريق ب ي از طر  يدار  هي سرما يها  گر نظام يدو  كا  ياست كه آمر  

 زنـان مطـرح    ي حـق رأ    بحث ،اگر از قبل  . اند  ه خود را محكم كرده    يزنان پا 
ك يـ  خود را محكم كند، حاال كه از يها    هيتوانست پا   ي نم ينظام صنعت بود  

گر جامعـه زنـان   ي محكم شده و از طرف ديدار  هي نظام سرما  يها  هيطرف پا 
 همه جانبه   ي هستند، قبل از آن كه حركت      يدارياند و در حال ب      به خود آمده  

 يدار هينظــام حــاكم در رود، فرهنــگ ســرمارد و كــار از دســت يــانجــام گ
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ان را به نفع خـود  ي دلخواهش جري شعارهاينيگزيشود و با جا   يقدم م  شيپ
 يدار  هي نظام سرما  يشگيهم ن هنرِ ياچنانچه عرض كردم    كند و     يمصادره م 

جـه  يخـواهم نت  يم. ن روش استيز در همي آن نيغرب است و راز ماندگار    
 اً بعـد يان مثبت احقاق حق زنان در غرب مطرح شد، ول     يرم كه ابتدا جر   يبگ
 احقاق حق زنان جلو آمد   با همان شعارِ  نهضت  در دل آن     يان منف يك جر ي

بنـد و   يدان بـ يـ  م، زنـان  يبـه اسـم آزاد    بعد    ن به يو از ا   آن را گرفت     يو جا 
 يدست زنان معترضـ   و شعارها افتاد      زنان فراهم كردند   ي را برا  ي جنس يبار

زنـان   يقـه داشـته باشـند ولـ       يتواننـد رف    ي چـرا مـردان مـ      :گفتند مـثالً      يكه م 
ن ي و از ا! هم داشته باشنديگري ديها  قيشان، رف ه بر شوهران  توانند عالو   ينم
 زنـان را از دسـت   احقـاق حقـوق    توانست شعار    يدار  هيق فرهنگ سرما  يطر

 متعهد يها   انسان ،ي انحراف يها شعار طرحبا  لذا   و   ،دي بربا ي اصل يها    يانقالب
  .دنديز كنار كشين

نـه  يهاد نيگـ  زد فرهنـگ خطرنـاك شـهوت   » انحقوق زنـ  اء  ياح«به اسم   
بند   ي ب  زنان در  ي با آزاد  ي زنان مساو  يشعار آزاد امروزه   كه   ي به طور  ،شد

ا هـستند كـه در رابطـه بـا     يـ  در دن يهنوز هـم زنـان    امروزه  البته  . است يو بار 
دادن  فرهنـگ جهـت    در حال حاضر   يكنند ول   يت م ين فعال زنااء حقوق   ياح

ــعار   ــه ش ــان  ب ــوق زن ــاق حق ــعارها احق ــرح ش ــا ط ــيب ــت در ي انحراف  دس
نارها را بـه اسـم احقـاق حقـوق          ين سم يتر ا بزرگ ي در دن  .داران است   هيسرما

 بعـد كـه     يدهند ولـ    ي هم سر م   يمند   ارزش يكنند و شعارها    يار م ززن برگ 
صـدور   در   يحتـ ان از ابتدا تـا انتهـا و         ي كل جر  ينيب  ي م يشو  يسر حساب م  
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 ،نيگزي جـا يها شود و با شعار ي اداره م  يدار  هيان سرما ي توسط جر  ،نامه  قطع
  .گردد يروح موضوع ذبح م

در رابطه بـا    ن است كه ما     يحال سؤال ا  فوق  موضوع  شدن    پس از روشن  
 م؟يد بكني بااء حقوق زنان چهيموضوعِ اح

 يگاه زن داشته باشـم ولـ      ي در موضوع جا   يخواهم بحث مفصل    يبنده نم 
 اسـت كـه اگـر مـا و بـه            يا  د كه در حال حاضر مسئله زن مسئله       ين را بدان  يا

 درسـت   موضـوع بـا   د  يط جد يدر شرا ند و   يايخصوص خود زنان به صحنه ن     
 ياديـ ب ز يشوند و آسـ     ي م  ي نكنند، به اسم احقاق حقوق زن، قربان       برخورد

ن بحـث طـرح موضـوع       يـ ت ا يـ مـن در حـد ظرف     . ها خواهـد شـد      متوجه آن 
د يـ كنم تا عمق مسئله شناخته شود و روشن شود خطر از كجا مـا را تهد                 يم
د روشـن شـود از      يـ ابتـدا با  .  كـرد  يها را بررسـ     هتر بتوان راه حل   كند تا ب    يم

 كـه  ييق نهضت به اصطالح احقاق حقـوق زنـان، و بـر اسـاس شـعارها       يطر
ن در يـ و ا. رنـد يگ يد قـرار مـ  ي ما مورد تهد   يها  داً خانواده يشود شد   يداده م 

 به حفظ خـانواده اسـت، بـه     ي اسالم ي   اسالم در جامعه   ي است كه بقا   يحال
 يهـا   مـا بـه روش    يهـا    كه اسالم مطرح كرده و لذا اگر خـانواده         يشآن رو 

را يـ بنـدد، ز  ي ما رخت برمـ يحتماً اسالم از نظام اجتماع     آوردند   ي رو يغرب
 حفـظ   د و بـا خـانواده     يـ آ  ي مـ  ي اسالم ي ك جامعه با خانواده   يكه اسالم در    

  .ودش يم
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  بودن  کمال زن با حفظ زن
كــه  نيــح آن و ايف صــحيــتعرخداونــد در قــرآن در مــورد خــانواده و 

والَ تَتَمنَّـواْ   «: ديفرما  ي است، م  يگاه خاص يگاه زن و مرد در خانواده جا      يجا
ا اكْتَـسبواْ وللنِّـساء                  مـم يبالِ نَـص ضٍ لِّلرِّجـعلَى بع ضَكُمعب بِه ا فَضَّلَ اللّهم

 و  1»ضْله إِنَّ اللّه كَانَ بِكُلِّ شَـيء علـيم        نَصيب مما اكْتَسبنَ واسأَلُواْ اللّه من فَ      
برتـرى داده   آن بعضى از شـما را بـر بعـضى ديگـر     سبب آنچه را خداوند به

 اسـت  و بـراى زنـان       ،انـد  آنچه كسب كـرده   است   براى مردان    .آرزو مكنيد 
 و از فضل خدا درخواست كنيد كه خدا به هر چيزى   ،اند كسب كرده  آنچه

 .داناست

 را كـه  يزي چيكدام آرزو چيها، چه زن و چه مرد، ه  آدم يد ا يمافر  يم
 از آنچـه  يا بهـره از زن و مـرد  كـدام  ، هردي داده نداشته باشـ    يگريخدا به د  

گر را  ي همـد  يازهـا يكـه امت     آن يبـه جـا   ،  تواننـد ببرنـد     يانـد مـ     كسب كرده 
د كه شـما  يه را بخوايزي؛ از فضل خدا چ»واسأَلُواْ اللّه من فَضْله  « ،ديبخواه

طـور كـه    نيهمـ . بردن در آن چه به شما داده است موفق گردانـد          را در بهره  
 قـدرت   يگـر يه داده، و بـه آن د      يـ  از بق  يشتريك هوش ب  ي يمثال به جنابعال  

 او را نكـن بلكـه از        ي قـدرت بـدن    يد آرزو يفرما  يشتر داده است، م   ي ب يبدن
. ي بكنــي درســتيبــردار  از هــوش خــود بهــرهيخداونــد بخــواه كــه بتــوان 

ك يـ  و يبيك نـص  يـ  يهـر مـرد   ؛  »لِّلرِّجالِ نَصيب مما اكْتَـسبواْ    «: ديفرما  يم

ا اكْتَـسبن     «كند    ي دارد از آن چه كه كسب م       يا  جهينت مـم يباء نَصلنِّسل؛»و 

                                                 
  .32سوره نساء، آيه  - 1



 62 گونه كه بايد باشد زن، آن..................................................................................

مـرد در مردبـودنش     .  دارد يبيك نص ي هم از آنچه كه كسب كرده        يهر زن 
 يآورد و از زنـدگ      يدسـت مـ      بـه  يجينتـا ت كنـد در همـان راسـتا         ياگر فعال 

. آورد يدسـت مـ    بودنش و بر اساس تالش به        است كه با مرد    ياش همان   بهره
ــم در زن ــتا از      زن ه ــان راس ــد در هم ــالش بكن ــرك و ت ــر تح ــودنش اگ ب

والَ تَتَمنَّواْ ما فَضَّلَ اللّه بِه «: ديـ فرما  يلذا م . برد  ي الزم را م   ي بودنش بهره   زن
ضَكُمعضٍ  بعلَى بخود يده براي بخشيگري را كه خداوند به ديزي آن چ  ؛» ع 

ن يق همـ يـ  به مـرد داده اسـت كـه مـرد از طر            يخداوند كماالت . ديآرزو نكن 
 را هـم بـه زن   يك كمـاالت يـ . رديـ جه بگياش نت يتواند از زندگ   يكماالت م 

تواند كماالت مخصوص به خـودش   يق ميداده است كه او هم از همان طر     
 را آرزو كنند كه زنان با زن بودنـشان          ياگر مردان كماالت  . دست آورد  را به 

 را بخواهند كـه     ياگر زنان هم كماالت   . افتند  يآورند به مشكل م     يدست م   به
افتنـد، چـون    يدست آورنـد، بـه مـشكل مـ     توانند به يمردها با مردبودنشان م   

ر اگـ .  زنـان كمـال باشـد      يست بـرا  يـ  مردان كمال است معلـوم ن      يآنچه برا 
 ي كنـد، بــه راحتــ يه زنــدگيــن آيـ  اي معنــوي در فــضاي بتوانــد كمـ يكـس 

دهند چـه انـدازه بـا      ي كه در مورد زنان م     يي از شعارها  يفهمد خطر بعض    يم
د هر كدام از زن     يفرما  يه م يآ.  زنان در تضاد است    ي و جسم  يساختار روح 

 كـه هـستند حركـت بـه     ي كنند خودشان باشند و در همان بستر يو مرد سع  
 اسـت،   ين معنـ  ي به همـ   »واسأَلُواْ اللّه من فَضْله   «. مال را شروع كنند    ك يسو

ــودن را نخواه يكــه ا ــ زنهــا شــما مــرد ب ــودن را  يد و اي  مردهــا شــما زن ب
 از خدا كماالت متناسب با خودتـان     ؛»واسأَلُواْ اللّه من فَضْله   «شما  . دينخواه

ه را كه خداوند به هر كدام       د آنچ يآرزو نكن : ه فرمود ي آ يد، ابتدا يرا بخواه 
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. از شما به عنوان زن و مرد داده، شما از خدا كماالت خودت را آرزو كـن                
ت قرار داده است داشته باش،     ي را كه خداوند برا    يل كامل شدن در بستر    يم

 كـه  ي كه زن كماالت  يشدن را نداشته باش، به طور       ا زن يل مردشدن   ي م يول
د يـ ن كه بايه علت ا  يدر آخر آ  . عكسمربوط به مردان است دنبال كند و بر       

إِنَّ اللّه كَـانَ  «: ديـ فرما يكند و م يق را از خدا بخواهد روشن م ين نوع توف  يا
 را  يزي دانا است، و لذا كمال هر چ       يزي خداوند به هر چ    ؛»بِكُلِّ شَيء عليما  

 او  ياورد بـرا  يـ دسـت ب    بـه  يزيـ چـه چ  اگر  كه زن    نيبه ا او داناست   . داند  يم
اگـر   را   يزيـ ده اسـت و چـه چ      يكند به مقصد رس     يست و احساس م   كمال ا 

ده يرسـ نكنـد بـه مقـصد         يست و احساس مـ    ي او كمال ن   ياورد برا يدست ب   به
دن بـه  يكمال هـركس در رسـ  پس كمال خود را از خدا بخواه، چون    . است

قـت  يخداونـد حق .  او قرار داده اسـت    ي پا ي است كه خدا در جلو     يمقصد
ن را از   شناسـد، پـس همـا       يرا م  ستي و كمالش به چ    ازيكه ن   نيو ا  يهر فرد 

  .خدا بخواه

 بـه اصـطالح     يهـا   كه در نهضت   ينشيد با آن ب   يسه كن ينگاه قرآن را مقا   
 زن و مـرد عمـالً زنـان را بـا            يخواهد بـه اسـم تـساو        ياحقاق حقوق زنان م   

 زنـان  ي واقعـ يازهـا يه ن كه ني در حال،ند كيابيها و اعمال مردان ارز   ارزش
داند كمـال   ي خداوند است كه م. مردان راي واقعيازهايشناسند و نه ن    يرا م 
دن بـه آن كمـال را   يسـ  زن و مرد كدام است و بر همان اساس بستر ر           يواقع

رسـاندن بـشر      بـه كمـال    ي بـرا  يها خرد بشر    يا به قول غرب   ي آ .كند  ين م ييتع
اسـت كـه بفهمـد     آن يم خـرد بـشر  يطور كه ما معتقـد  ا آني است؟ و    يكاف

ن يـ  تدبر در د   يدن به سعادت است و عقل و خرد بشر برا         ين خدا راه رس   يد
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ن بوده كـه چـرا   ينار اينار زنان جهان در فرانسه دغدغه آن سم   يدر سم . است
ما ؟  ند چندتا شوهر بكن   ندتوان  ي نم زنان يرند ول ي زن بگ  توانند چند   يمردها م 

ه اگـر زن  ن است كـ ياما بحث ، مي موضوع نداري و بدي بحث در خوب فعالً
ا يآ؟  ابدي ياش دست م    ا آن وقت به كمال مربوطه     يبتواند چند شوهر بكند آ    
خواسته است كه به كمال    ي شناخته و م   ي زن را م   يخداوند چون ابعاد روح   

خواسته  ين كه خدا م  يا ا يد چند شوهر نكند     يفرما  يابد م ياش دست     مربوطه
دن ارتبــاط شــ ن اشــكال عــالوه بــر موضــوع گــميــا؟ دزن را محــدود نمايــ

داند پـدرش چـه       يكس نم  چيهدر چند شوهري زنان،     گر  يهاست كه د    نسل
 ي زن، موضـوع را بررســ ي بــه ابعـاد كمــال ين بـا علــم الهـ  يــد.  اسـت يكـس 

 ي مـرد و زن را بررسـ       ي نهضت زنان جهان با خرد و عقل بشر        ي ول ،كند  يم
 .ي و احساسي سطحيها لي مدياز دكند، آن هم  يم

چند همسر كـه خواسـتند      و هر طور  ست كه هر  مگر كار مردان درست ا    
 ط خـاص گذاشـته    ي شـرا  ي موضوع چنـد همـسر     يا اسالم برا  يار كنند،   ياخت

ـ عل  رمحـةاهللا «يي به قـول عالمـه طباطبـا       است؟  ياري بـس   زنـانِ   در جامعـه   يوقتـ » هي
دهد مرد با آن زنـان        ياجازه م است كه اسالم    ط  يشوهر باشند در آن شرا      يب

هـا در    خطر بـه فـساد افتـادن آن        ، از ها   آن يسرپرستد تا عالوه بر     ازدواج كن 
 مرد خـاص  يشوهر در تحت سرپرست    ي ب  زنانِ ي وقت .دي نما يريجلوگجامعه  
هـست و لـذا همـان    نيـز   ياديـ دن مردان زيرند خطر به انحراف كشيقرار نگ 

كـردن شـوهر    ي آلـوده  نـه يد زموشـ  ي كه مانع همسر دوم شوهرش مـ   يخانم
جـواز ازدواج بـا   ا يـ آ.  فراهم كرده است  ياز جهت ه زنان را    يخود و شوهر بق   

هـا؟   ا بـه نفـع زن     ي به نفع مردهاست و      بيش از يك همسر در شرايط خاص،      
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 ين كودك فرزند كدام مرد است، عالوه بر عقده روان        ي معلوم نباشد ا   يوقت
كنـد؟    ي نگهـدار ين فرزند را چه كسيد، ايآ يش مي آن كودك پيكه برا 

   او را بدهد؟ يشد كه خرج زندگ د طلبكار كدام مرد يبا
 خـرد و عقـل   ي تا معلـوم شـود گـاه      شداز آن جهت مطرح     نكات فوق   

كنـد،    ي را مطرح م   ي خطرناك يها   چه راه  يعت اله يت شر ي بدون هدا  يبشر
ن اجـازه   يـ  مگـر د   . خود بحث شود   يد در جا  ي با يوگرنه بحث چند همسر   

. رديـ د بگ اد زن كـه بخواهـ     ن طور هر كس خواست هر تعد      يدهد كه هم    يم
رسـول  .  و احكـام پروردگـار اسـت   يات الهـ يها سوءاستفاده كردن از آ  نيا

تزوجـوا و ال تطلّقـوا فـإنّ اللَّـه ال يحـب الـذّواقين و ال                 «: فرمايند  خدا مي 
زن بگيريد و طالق مدهيد زيرا خداونـد مردانـى را كـه مكـرر                2.»الذّواقات

  .نداردزن گيرند و زنانى را كه مكرر شوهر كنند دوست 

 مردان و قوام خانواده

 سوره نساء   32ه  ي آ يعني ،ه مورد بحث  ي دقت در آ   ي بحث ما فعالً     عمده
 از شما داده تا هـر   ي را كه به بعض    ييزهاي آن چ  يآرزو: ديفرما  ي كه م  است

 مردان با   يبرا. دي نكن ،دي داشته باش  يگر برتر ي نسبت به همد   يكدام از جهات  
بودنـشان   مرد ي اسـت كـه در راسـتا       يا ب و بهـره   ي خود نـص   بودنِحفظ مرد 

 ي اسـت كـه در راسـتا       يا  ب و بهـره   يز نص ي زنان ن  يآورند، و برا    يدست م  به
د كـه آن بهـره را از شـما      يـ آورند، و از خدا بخواه      يزن بودنشان به دست م    

. دهـد   يق راه كمال هر كس را به او نشان م         ين طر يخداوند از ا  . غ ندارد يدر
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متوجـه  ها و اهل قلم زنـان و مـردان را     روزنامهن كهي اي متأسفانه به جا   يول
 ، موضــوعِانــد ار مــا گــذاردهيــ در اختيات الهــيــبكننــد كــه آ ين نكــاتيچنــ

، كننـد  يت قلمداد ميك نوع محدوديزن و مرد را كردن جايگاه   مخصوص
ت را داشـته  يتوانند مانند مردان همان تمنّاها و شخص        يو اصرار دارند زنان م    

د يخواه  يند شما م  يگو  ي از كارها مردانه است، م     يبعض ييباشند و اگر بگو   
هـا    ناً همان ي مردان كمال است ع    ي كه برا  يا كماالت يد، آ يزنان را محدود كن   

ا فَـضَّلَ اللّـه بِـه       «ر قـرآن    يا به تعب  ي زنان كمال است؟ و      يبرا اْ مـنَّـوالَ تَتَمو
د كـه   ي نباشـ  يكمـاالت  زنـان و مـردان بـه دنبـال آن            ي؛ ا »بعضَكُم علَى بعضٍ  

  دادهي برتـر يگـر ي د اسـاسِ آن بـر   را بـر به طـور متقابـل هركـدام      خداوند  
ها فوتبـال    ن شده كه چرا زن    ي ما ا  يها   روزنامه يمشكل و معضل بعض   . است
خواهـد و     يبودن را مـ    زنان، مرد  ي است كه برا   ي فرهنگ فرهنگ  اين. نكنند

: ديـ فرما  يه فوق مـ   يآ. آورد  يت به حساب م   ي زن محدود  يمرد نبودن را برا   
ست و خدا به تو داده، بـشناس و      را كه نردبان كمال خودت ه      يزيتو آن چ  

 خـود  شتر را در همان راسـتا بخـواه، بـا هـوسِ    ي از خدا كمال بسپسر و   يبپذ
كـه    بـود يدار  هي فرهنـگ سـرما    يها  لهي از ح  يكين  يا. بودن نكن  مرد يتمنا

 يين شـعارها يگرفتار چن انداخت كه ياء حقوق زنان را در بستر  ينهضت اح 
د مثـل  يـ ن شـد كـه زنـان با   يـ بشود، و به عنوان دفاع از حقوق زن، شـعارها ا    

گار ي مـشروب بخورنـد و قمـار كننـد و سـ       يمردان فوتبال كننـد و بـه راحتـ        
  . ق داشته باشنديبكشند و چند رف

: ديـ فرما  يپـردازد و مـ      يگاه زن و مرد در خـانواده مـ        يقرآن سپس به جا   
» الُ قَونْ            الرِّجا أَنفَقُواْ مبِمضٍ وعلَى بع مضَهعب ا فَضَّلَ اللّهاء بِملَى النِّسونَ عام



67 ....................................................................................؟ خدمتايزن؛ قدرت 

هِمالوكه خدا برخى از ايشان را بـر برخـى            ؛ مردان قوام زنانند به دليل آن      »أَم
 بـر اسـاس   يعنـ ي. كنند كه از اموالشان خرج مى به دليل آن برترى داده و نيز

كـه   م، در همـان راسـتا و بـه جهـت آن      يـ  داد ييها  ي برتر آن كه به هر كدام    
 مـردان  ي ت خانـه بـه عهـده   يانـد، مـسئول     خانـه  يمردان مسئول امور اقتـصاد    

كـار   ت كمـك ين مسئولي دادند تا در ايازاتيها را امت  طور كه زن    همان. است
انـد كـه قـوام زنـان و            داده يازاتين راستا به مردان امت    يمردان باشند، و در هم    

ن يـ مثـل ا . ها باشـند  كار آن  زنان كمك  يتيت ترب ياده باشند و در مسئول    خانو
ن سـواري مـرا   يد ماشـ يـ ك اسـت، او با يـ معلم هستم و آن آقـا مكان كه بنده  

شـود   يك مـ يـ  مكانير كند و من هم فرزند او را درس بـدهم، آن آقـا      يتعم
م بـه فرزنـدش،   يشـوم قـوام او در تعلـ       ين و من هم م    ير ماش يقوام من در تعم   

قوام زنان به مـردان اسـت در        ؛  »الرِّجالُ قَوامونَ علَى النِّساء   «: ديفرما  يه م يآ

ضٍ « يكـ يز؛ يدو چ  عـلَى بع مضَهعب ا فَضَّلَ اللّهيهـا  ييبـه جهـت توانـا    ؛»بِم 
ت خانواده  يد مسئول ياند و لذا مرد با      خاص كه در مسئله خانواده به مرد داده       

ستد و  يـ  دشـمن با   ي بتوانـد جلـو    در اثر آن مـرد     كه   مثل شجاعت . رديرا بپذ 
 اجازه ندهـد    ي خود را به كشتن دهد ول      ي حت  و  خانه شود  مانع تجاوز به زنِ   

  . م خانواده تجاوز كننديبه حر
 هـم  ييهـا  ييت فرزند بـه زن دادنـد، توانـا   ي ترب ي كه برا  يدر قبال ظرائف  

 خانواده باشد؟   ريد مد يحاال چرا مرد با   . ت خانواده به مرد دادند    يري مد يبرا
 ؛»وبِما أَنفَقُواْ منْ أَمـوالهِم «گر يدو  كه عرض شد ياتيل خصوصي به دل  يكي

 يتي انجـام مـسئول    يو لـذا بـرا    . اوست  ي    به عهده خرج خانه   كه   به جهت آن  
  .ز داشته باشدي نياراتيد اختيكه به عهده دارد با
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ضَهم علَـى           الرِّجالُ قَوامونَ علَى النِّساء   «: ديفرما  يم عـب ـا فَـضَّلَ اللّـهبِم 
ت يد مسئول ي چرا مرد با   يدان  يم: ديفرما  ينجاست، م ي؛ همه بحث در ا    »بعضٍ

 به مـرد داده كـه   ييها يين كه توانا يخانه را به عهده داشته باشد؟ به جهت ا        
.  به زن داده كـه بـه مـرد نـداده اسـت     ييك استعدادها يبه زن نداده است و      

م، يـ ا  خـاص بـه مردهـا داده   يها يين كه در اداره خانه توانايحاال به جهت ا  
ضٍ  «ي  جملـه . ها عامل قوام زنان خواهند بود   آن عـلَـى بع مضَهعن يـ ؛ بـه ا »ب
ك بـودن آن آقـا و معلـم         يـ مثـل مكان   .ازات متقابل است  ي است كه امت   يمعن

،  مـن نـدارم  ك دادنـد كـه واقعـا   يـ  مكانين آقاي به ا ييك توانا ي. بودن بنده 
اگر .  هم من دارم و استعداد آن در من هست كه او ندارد            ييها  ييك توانا ي

ن كتاب را   ين و ا  ين اتاق بنش  يك ساعت در ا   يند  ي استاد كارها بگو   يبه بعض 
. ك ساعت مطالعـه نكنـد     ي يست ساعت كار كند ول    يبخوان، حاضر است ب   

 يرا مطالب كه بـ يمطالعه و تمركز رو. كند ي بشر فرق م  يها  ييخوب توانا 
ــض ــرا يبع ــت، ب ــوب اس ــضي مطل ــسي بع ــت ي ب ــرعكس؛ . ار ســخت اس و ب

هـا   ؛ خداوند به هر كدام از آن  »بِما فَضَّلَ اللّه بعضَهم علَى بعضٍ     «: فرمايد  مي
ن عبـارت   يـ گـر ا  يبـه عبـارت د    .  باشـد  يگـر ي داده تـا در خـدمت د       يازيامت
ن يـ  طبـق ا   حـال . كنند  يگر را رفع م   يد   هم يها  رساند كه زن و مرد نقص       يم

ق خـدمت خـود را بـه        يـ ن طر يـ ر خانـه باشـند و از ا       يد مـد  يـ قاعده، مردها با  
ن ير از حـاكم اسـت بـه همـ      يـ ر غ يد كه مـد   يت دار يعنا. خانواده انجام دهند  

؛ خداوند است كه برتـر      »إِنَّ اللّه كَانَ عليا كَبِيرًا    «: ه فرمود يجهت در آخر آ   
 متفـاوت در    يازهـا يبلكه امت . ستيك طرفه ن  ياز  ي امت يآر. است و نه مردان   

ا أَنفَقُـواْ   «. باشـد  يازات مي كه مناسب آن امتييها تيان است و مسئول يم بِمـو
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 هِمالونْ أَميزيـ ر  د خرج خانواده را بدهند برنامه     ين چون مردها با   يچن  ؛ هم »م 
ت خـانواده بـدون    يـ  ترب يبه عهده آنان است، تا زنان به عنـوان عناصـر اصـل            

ن جهـت در  ي خود باشند، بـه همـ  يفه اصلي مشغول وظيصادچ دغدغه اقت يه
؛ »فَالصالحات قَانتَات حافظَات لِّلْغَيبِ بِما حفظَ اللّـه       «: نديفرما  يه م يادامه آ 

كه فرمود مـردان قـوام زنـان هـستند، زنـان مؤمنـه را مطـرح              بعد از اين   يعني
د مـردان  يـ فرما يمـ . د نـشان دهـ  يقت بنـدگ يها را در حق    فرمود تا ارزش آن   

بـت شـوهر حـافظ    ي كـه صـالح و قانـت و در غ   يقوام زنان هـستند، آن زنـان      
كـه خداونـد حقـوق زنـان را حفـظ             حقوق او و خانواده باشند، به خاطر آن       

 زنان در آخـر آيـه   ي؛ و برا»بِما فَضَّلَ اللّه«:  مردان فرموديبرا .كرده است

 كـه بـر     يتي مـسئول  خاطر آن كه خداونـد بـا      ؛ به   »بِما حفظَ اللّه  « :اخير فرمود 
 . استعهده مردان گذارده حقوق زنان را حفظ كرده

 را  ياتين خـصوص  ي هستند كـه چنـ     يمردان قوام زنان  : ديفرما  يمفوق  ه  يآ
 ي ارزشـها يانـد و تمنـا     رفتـه ي زن بودن پذ   يدارند و كماالت خود را در ازا      

هـا هـم      حفظ كـرده آن   چون خداوند حقوق زنان را      و  . اند  همرد بودن نكرد  
  .ب باشنديد قانت و حافظات للغيبا

 خود و غفلت از کماالت ؛زن

 يفـضا در ات ين آيشود كه ا يم چطور مينيد ببيات فوق بايبا توجه به آ 
كننـد   ي مـا حـس مـ   يهـا   كه زني به طور،شود  يده نم يخودش درست فهم  

 . استت نشدهيها رعا حقوق آن
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 ي بـانو  يم ا ييم و بگـو   ي بگـذار  � فاطمه زهرا  يات فوق را جلو   ياگر آ 
ا در  يـ د؟ آ يد باشـ  يـ فرما  ين طور كه خدا مـ     يد ا ي هست يا شما راض  يدو عالم آ  

ا يـ د، يـ ريپذ يد و چـون خـدا گفتـه اسـت مـ      يكن  ين بستر، احساسِ ضرر م    يا
شــدن خــود،   كامــليد كــه بــرايشناســ ي كمــاالت خــود را مــيواقعــاً طــور

خـواهم عـرض    ييـد؟ مـ  د را بايد عمل كنيفرما يصددرصد همان كه خدا م    
ن راه را ي خـود را بـشناسند مـسلم بهتـر         يقـ يكنم اگر زنان ما نقطه كمال حق      

. ها مقرر فرموده اسـت       آن يكنند كه خداوند برا     ي احساس م  يطيهمان شرا 
ــان حــدود يبعــض شان آورده يــ ســال اســت از آنچــه خــدا برا 60 ،50 از زن
 يچه خدا برا  آنر ازي شده است غ   ييزهايها چ   اند، چون مطلوب آن     يناراض

نـد  يكنند تا بالكنايه بگو  يه م يلم ته يها ف    از خانم  ياگر بعض . خواهد  يها م   آن
 است كـه    يم به جهت نشناختن كماالت    ي ضرر كرد  ينيما زنان در فرهنگ د    

. كننـد  يند موضـوعات را برجـسته مـ   يآ يالبته م. د به دنبال آن باشند   يزنان با 
خواهنـد    يآورنـد و بعـد هـم مـ          ينه مـ  ن را نمو  يد  يتمدنِ ب   يك مرد قلدرِ ب   ي
د يجه ما بايشود، در نت   يمال م يرند كه پس حقوق زنان در اسالم پا       يجه بگ ينت

عمـالً بخواهنـد   . ميكنند تن بـده   يشنهاد م يمان پ يان برا يي كه اروپا  يبه حقوق 
در  -د احيـاء شـود  يـ هـم معتقـدم با   كه بنـده -اء حقوق زنان ييا نخواهند به اسم اح    

ه يـ كنـد و روح  ين مـ يـي  تعيدار هيرند كـه فرهنـگ سـرما   يگ ي قرار م  يريمس
 از زنـان    يچ حقـوق  يتنهـا هـ    ن كار نـه   يو با ا   كنند  يغ م ي زن با مرد را تبل     تقابلِ

بـه جهـت وضـع      : زننـد اوالً    ي كه دامن مـ    ين تقابل يشود بلكه در ا     ياء نم ياح
كنند و اين خسارتي است بـه كـلّ        دوباره زنان ضرر مي    خاص زنان،    يروح
 بـه   يدار  هي فرهنگ سرما  دومرتبهشود كه     ي درست م  يه امن يسا: اًيثان. هجامع
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ا يـ ن جهـت بزرگـان دن     يهمـ بـه   . ات خود را ادامه دهد    يهمان شكل بتواند ح   
ر يپـذ  بي زنانِ موجود بـه شـدت زنـان را آسـ           اء حقوق ينهضت اح « معتقدند

  زن و مرد مطـرح نيـست،       ها واقعا   ما مسلمان  ي كه برا  يدر حال . »كرده است 
ن يـ  ا ير لوا يم كه زنانمان در ز    يم، نگران يش از آن كه نگران مردان باش      يما ب 

 چـون اگـر زنـان مـا ضـربه بخورنـد، خـانواده ضـربه          .ضربه بخورند شعارها  
ل يـ ن دليبه ا. خورد يخورد، خانواده كه ضربه خورد همه جامعه ضربه م          يم

  .ها حساس بود ن بحثيد نسبت با اياست كه با
ار يـ  را اختين بعـض ست كـه بتـوا  يـ  پراكنده نياجزا مركب از يهر تمدن 
بـه هـر    را يد كه اگـر تمـدن اسـالم   يدان يشما م.  را واگذاشتيكرد و بعض  

 و شـود  يمـ   ياسالمز به همان اندازه  ينتان    د ناخودآگاه خانواده  يريبپذاندازه  
 و شـود   ي مـ  يتـان غربـ     خـانواده به همـان انـدازه      د  يري را بپذ  ياگر تمدن غرب  

 زيـ ك م يـ دن  يـ دتمدن مثل   قبول  . كند  ي دنبال م  ي را در زندگ   ياهداف غرب 
اش را نگـاه   هيـ  پايم ولـ يكنـ  يز را نگـاه مـ  يـ ن ميـ م سـطح ا   ييست كه بگـو   ين

ز يـ  ميز بخـواه ياگر مز است كه يبلكه قبول تمدن مثل خواستن م   م،  يكن  ينم
د و يـ آ ي آمد با تمام لوازم و مظاهرش مياگر تمدن. ز استيه و سطح م يبا پا 

 از آن و يـي  است و نه جز    ي از مظاهر فرهنگ و ادب هر تمدن       يكيده  خانوا
 كـه در آن     يم حتمـاً خـانواده بـه شـكل        يرفتي را پذ  يلذا اگر فرهنگ و تمدن    

 آمـده بـود و       شخـصي  روزيـ د. آورد  يتمدن هست خودش را بـه صـحنه مـ         
وقـت خـودش در همـان     خواند چه كار كـنم؟ آن  يگفت دخترم نماز نم  يم

و  كـرد  يكه اسالم واجب كرده اسـت نمـ  را  ي دستورات ازيت بعضيجا رعا 
 نمـاز   ي در تمدن غرب   .ي فرهنگ غرب است     فتهيشكه  داد    يظاهرش نشان م  
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د يـ د آن وقـت بخواه    يـ ري را بپذ  يشود كـه شـما تمـدن غربـ          يمگر م . ستين
د همـه لـوازم آن      يـ رفتي را پذ  يباشد؟ اگر تمدن     يروابطتان در خانواده اسالم   

د، يـ رفتي را پذياگر تمدن غربـ . شود يما وارد مشبط  و روايدر زندگ تمدن  
 يتان حتماً غربـ   است پس خانوادهياده جزء هر تمدن خانوكه    با توجه به اين   

روابطـي   آن   ي غربـ  ي  ابط زن و شـوهر و فرزنـد در خـانواده          ور ايآ .شود  يم
 دهـد  يات مـ ي كـه اصـالت را بـه نفـسان    يد؟ تمدن غربيگو ين مياست كه د  

د جهت حفظ   يك از اعضاء آن با    ي باشد كه هر     يا  خانوادهتواند حافظ     ينم
 ،يم با ورود تمـدن غربـ      مسلّ. ر پا بگذارند  ي خود را ز   يها  ليهسته خانواده م  

م خـانواده را بـه   يكـه بخـواه    نيـ مگـر ا  . ماند  ي نم يخانواده به صورت اسالم   
 .جه استي بدون نتين هم ظاهر سازيم كه اي حفظ كنيشكل سطح

  !روز زن
 بـه زن اسـت و       ي چـه نگـاه    يايـ د روشن شود روز زن بـراي اح       ابتدا باي 

م؟ تا آنجا كـه تجربـه نـشان    ي را حفظ كن  يزيم از آن طريق چه چ     يخواه  يم
 نگاه مخصوص به خود را بـه همـراه دارد و       ي در هر فرهنگ   يداده هر شعار  
 كه اسالم بـه آن      يتوان نگاه   يخاص نم  ي در موضوع  ي غرب يلذا با شعارها  

» صالحات«و  »قانتات« اصالت را به يتمدن غرب. اء كردياحموضوع دارد را 
خواهنـد در     يد كـه زنـان اگـر مـ        يـ گو  ي مـ  ي وقتـ  يفرهنگ اسالم . دهد  ينم
خدا را دوست داشـته باشـند    يد قانت باشند و بندگي باشند بايت اسالم يهو

كند، چون آن      خدا از شوهر خود اطاعت مي      يو زن در راستاي جلب رضا     
 انـسان نـشان داده و او هـم    ي خـدا را بـرا     يظمـت بنـدگ   فرهنگ در ابتـدا ع    
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جه موضوع اطاعت از شوهر به عنوان مـسؤل مـديريت           يرفته است، در نت   يپذ
 خـدا از    يحـال اگـر موضـوعِ بنـدگ       . گيـرد   خانه، خيلي راحت صورت مـي     
در . شـود   ي آزار دهنـده مـ     يهـا   فيـ ، تكل ياصالت افتاد تمام دستورات الهـ     

را در  ي وجود ندارد، ز   يني د ي  عنوان خانواده  گر خانواده به  ي د يفرهنگ غرب 
 به صحنه آمده و يساالر شتني رخت بر بسته و خو    يآن فرهنگ خدا ساالر   

نه مردهـا نـسبت بـه حقـوق         .  خدا را گرفته است    ي بندگ ي جا ي فرد يآزاد
ت يچون در آن فرهنگ اصـالت بـا نفـسان       . ها  خانواده متعهد هستند، و نه زن     

 ي هـدف  ي، بـدون آن كـه الزم بداننـد بـرا           مطرح اسـت   ياست و خود مدار   
تـوان   ين حالـت مـ  يا در اير پا بگذارند، آي ز بايدال را ي از ام  يتر بعض   بزرگ

 »عليهماالـسالم «يد فرهنگ حضرت فاطمه و عل     ي كه با  يياز خانواده به عنوان جا    
م يـ د چرا آنچه از خانواده انتظـار دار       ييگو  يدر آن حكومت كنند دم زد؟ م      

 كـه در ابتـداي بحـث        يا  هيـ د آ يـ ن سـؤال با   يـ ر جـواب ا   شود؟ د   يمحقق نم 
والَ تَتَمنَّوا ما فَـضَّلَ اللّـه بِـه         «: ديفرما  يعرض شد دوباره مطالعه شود كه م      

ل يـ  را محكـوم م يفـرد  يها ليمهركدام د يما اول با؛ ش»بعضَكُم علَى بعضٍ  
د و يـ گرد بريديـ تا به خـانواده توح يد  شويد و به حكم خدا راضيخدا بكن 

د و بـه آرامـش      يـ  خـود را رشـد ده      ي الهـ  يدر بستر آن خانواده اسـتعدادها     
دا ي پ ييرهاآخرالزمان   دوران ظلمات    يها  يتيد و از نارضا   يابي دست   يدرون

 يگـر يشـدن د   رانيـ ي و   نهيكس زم ت نفس اماره هر   ي حاكم يدر فضا . ديكن
 .است

 اسـت  ه  راجع به حقوق زن نوشته شـد    ي خوب يها كا كتاب ي آمر در خود
 بـه جهـت از      -رو هـستند     كـا اكنـون بـا آن روبـه        يكه مـردم آمر    يعيرا فجا يز
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 در يآمار .باعث شده كه فاجعه را بشناسند - در خانواده ينيرفتن فرهنگ د نيب
كـا معتقدنـد   يزنان آمر % 45ش  ي اعالم كردند كه چند سال پ      1995 يها  سال

نـد اگـر اقتـصاد    ود باز زنـان معتقـد   %70د در خانه باشـند و حـدود   يفقط با
ت در خانـه را     يـ د در خانـه بماننـد و كـار و فعال          يـ ن شـود با   يشان تأم   خانواده

 چون تجربه كردند    ييكايزنان آمر . دانستند  يه زنان م  يفه و روح  يمناسب وظ 
جـه  ين نتيـ  با اضـمحالل خـانواده شـد حـاال بـه ا     يكه آمدن در جامعه مساو  

اگـر مـا بـا    . كنـد  يران مـ  ها را جبـ     رسند كه برگشت به خانه آن خسارت        يم
گاه زن و   ي جا يات اله يم و همان طور كه آ     يموضوع زن درست برخورد كن    

م، زن چـه در خانـه باشـد و چـه در             يريكند موضوع را بپـذ      ين م ييمرد را تع  
  . رسديه خود ميرون خانه، جامعه ما به اهداف عاليب

 هينقش زنان در اقتصاد پا

 نهـاد   يوقتـ «: ديـ گو  ي مـ  يياكـ يشـناس آمر    جامعـه » لـز يت م يرايس« يآقا
 دلربـا، و    يهـا   زبون و عروسك   يها  ل به برده  ي، زنان را تبد   ي فعل يخانوادگ

دن بـه   ي تحقـق بخـش    ،آورد  يمردان را به صورت اسـباب دسـت زنـان در مـ            
شتر يـ ببا يد كه تقريدان  يشما م . » موفق از عهده افراد خارج است      يها ازدواج

ــشورها درصــد از ده ــق در ك ــا اري ازدواج موف ــاي و امرييوپ ــدارييك . مي ن
 ينيكــا و بخــصوص انگلــستان، تــك والــد يهــا در آمر  از خــانوادهياريبــس

. ا با پـدرش يكند و     ي م يا با مادرش زندگ   ي كه كودك    ين معن يهستند، به ا  
گر را  ياند زن و شوهر عموماً همـد         كه اسماً خانواده   ييها   از خانواده  ياريبس
ن اسـت   يـ حاال بحـث سـر ا     . اند   شده نند، چون بدون طالق از هم جدا      يب  ينم
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م چـون مردهـا بـا مـا         يـ ا  ند ما در ازدواج ناموفق بـوده      يگو  ي م يكه زنان غرب  
و از آن    انـد   ها نـشده     ندارند و به اصطالح مردها اسباب دست زن        يهماهنگ

 اطاعـت از  ،د كـار مـرد  يـ رو شـدند كـه با   ه روبـ يطرف اگر مردها با فرهنگ 
ح يشود، و تـرج     ي تنگ م   مرد يعرصه برا  ،گاه زنان باشد  يدستورات گاه و ب   

ن در  يـ و ا   كه خواست مرتبط باشد    يل خانواده با هر زن    يدهد بدون تشك    يم
لـز  يت م يراي سـ  يطـور كـه آقـا       شـود، و همـان      يعمل به ضرر زنـان تمـام مـ        

ا عروسـك  يـ غـات و  يچـه تبل  يا باز يـ ا برده است،    يكا  يزن در آمر  «: ديگو  يم
ست كـه بخواهـد بـا حفـظ آن          يـ مطرح ن  زن   يت اصل يگر هو يلذا د . »ربا  دل
د يـ  كـه با يكس به بهره روحـان     قوام بودن مردان در خانواده، هر      ت و با  يهو

گـر ازدواج موفـق در      يد شـما د   يـ گو  يجاست كه آن آقا م      نيا. برسد، برسد 
 .د داشتيغرب نخواه

گـاه زن  يگـر جا يم ديسوره نساء را كنار بگـذار  35و  32ات ي ما آيوقت
م، همـه   يا كنـ  يـ م حقـوق زن را اح     يف ظاهر كه خواست   شود و بر خال     يگم م 

 يگـارود   رژه ي آقـا  ، قـضاوت در مـورد زنـان       يشـود، حتـ     يز مردانـه مـ    يچ
دا كـرد اعتبـار و      يـ  پ يه برتـر  يـ  بـازار بـر اقتـصاد پا        اقتـصاد  يوقتـ «: ديگو  يم

 چـون در    3»شود  يدار م   خدشه ي اجتماع يت زن در تمام سطوح زندگ     يموقع
 جامعـه را    يك سـوم اقتـصاد ملـ      ي در منزل كه عموماً      اقتصاد بازار كار زنان   

 مردانـه حكومـت     يهـا   شـود و ارزش     ي گرفته نمـ   يزيدهد، به چ    يل م يتشك
 پـول در صـحنه اسـت        يوقتـ . »خـدمت «ارزش است و نه     » قدرت«كند،    يم
حـاكم  » خـدمت «در صحنه است و عـالَم داخـل خانـه كـه در آن               » قدرت«

                                                 
 .18اهللا ترجمان، ص  گارودي، ترجمه امان  رژه،»رسند زنان چگونه به قدرت مي «- 3
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 يعنـ يه يـ ، اقتـصاد پا ي در آمد پـول يعنياقتصاد بازار . شود يمقدار م ياست ب 
 يهـا    از خـانواده   يد كـه درآمـد بعـض      يـ ا  ار تجربه كرده  يبس. يگذران زندگ 

در دوران گذشـته  . چرخـد  يشان خوب مـ     ي زندگ يست ول ياد ن ي ز ييروستا
ــصاد   ــالِ اقت ــه حــضور فع ــادر در خان ــدگيچــون م ــهي داشــت زن  يخــوب  ب

ك يـ شه بـا    يـ ود، زنـان هم    وارد خانه شـ    ياديكه پول ز    نيد بدون ا  يچرخ  يم
رون خانـه آن    يـ  ب يمصرف كاالها و غذاها   . م رابطه داشتند  يد و ترم  ينوع تول 
 مـا  يهـا  آنچـه امـروز در خـانواده   . اد باشـد يـ از به پولِ ز  ياد نبود كه ن   يقدر ز 

 يهـا   رون خانه است و نه برنامه     ي ب يد كاالها يكند قدرت خر    ي م ينقش باز 
ت زن در تمـام سـطوح       يـ بـار و موقع    است كـه اعت    يطين شرا يدر چن . مادران
مـالك  » قـدرت  «يوقتـ . گـردد   يمقـدار مـ     يدار و ب     خدشه ي اجتماع يزندگ

بـه  . افتنـد   ي خود فرو مـ    يم زنان از ارزش واقع    يم و نخواه  يارزش شد بخواه  
 كـه مردهـا     يها در همان مقـام و پـست          كه عموماً در غرب حقوق زن      يطور

در نظـام  «: ديـ گو يتاب مـ  در همان كيگارود. ك سوم كمتر است يهستند  
 بـه حـساب   يد ناخـالص ملـ   يـ تنها كار زنان در خانه جزء تول         نه يدار  هيسرما

ل به انجـام  يشوند و ما يمزد خانه فارغ م    ي زنان از كار ب    ي وقت يد، حت يآ  ينم
ــوارد كـــم   ــستند در اكثـــر مـ ــه هـ ــارج از خانـ ــدتر كـــار در خـ ن و يدرآمـ

% 4 در فرانـسه كمتـر از        .شـود   ين كارهـا بـه آنـان واگـذار مـ          يتـر   تيفيك  يب
ــا ــوض  يرؤس ــستند، در ع ــسات زن ه ــدان ادارات و % 70 مؤس  %80كارمن

كمتـر از  % 30در مجموع مزد زنان . دهند يل مي را زنان تشكيپرسنل خدمات 
بهـادادن بـه       كم ي در راستا  يدار  هياصال جنس نظام سرما    4»مزد مردان است  

                                                 
 .18  همان ص- 4
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 .رديـ  مـرد حقـوق بگ  تواند تحمل كند زن بـه انـدازه   ين است كه نميزن، ا

اء يـ واقـع اح  و آنچـه بـه  . »خـدمت «است و نه » قدرت«ها  چون مالك ارزش 
خـود را بـه عنـوان    » خـدمت «ها بتوانند  آن  است كه يجاد بستريزنان است ا  

شـد  » قـدرت «ان آمد و ارزش به  يبه م » قدرت«ارزش ارائه دهند وگرنه اگر      
  .زند يهمان قدرت زنان را پس م

 ياساس يها غفلت از ارزش

 هم رفته   ي مردها در پول در آوردن رو      ،دياي بناست پول در خانه ب     يوقت
توانند   يشتر م ي است كه در آن مردها ب      ي نظام يتواناترند، اساساً نظام اقتصاد   

كند و  ي مردانه حكومت م  يها گر ارزش يپول در آورند و در آن صورت د       
ن يـ بـه ا . شود يمقدار م   ي حاكم است ب   »خدمت«عالَم داخل خانه كه در آن       

تا رمز سقوط خانواده در دوران اخيـر        د  يت كن يشتر عنا يبا دقت ب  اخير  جمله  
و » قـدرت « حـاكم اسـت و نـه         »خدمت«در درون خانه    «! آري. روشن شود 

ها شد ديگر خانه و خانواده معني خود را از دست       اگر قدرت مالك ارزش   
! ديـ الحظـه بفرمائ هـا م  ثارگر را در درون خانهيشما حضور مادران ا   . دهد  مي

 »خدمت«ثارگر  يمادران ا . شد  يها در خانه نبودند چه م      ني اگر ا  يد راست ينيبب
اش در خانـه   يدر ازاء كارشـبانه روز ايـن مـادر   حاال  . اند  را به صحنه آورده   

چيـز بـا    د همهي كه بايدار هيسرمادر منظر نظام . يچيرد؟ هيگ يچقدر پول م  
. يچـ يه: نـد يگو  يارزد؟ مـ    ي چقدر م  ن مادر ي شود، كار ا   يگذار پول ارزش 

امـا  ن كنـد؟    يـي ن مـادران را تع    يـ مت كار ا  يتواند ق   ي كه مگر پول م    يدر حال 
 اقتـصاد بـازار حـاكم شـد و     ي، وقتـ هم خـورد    ها به   ن ارزش يي تعادل تع  يوقت
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زنـان بـه    يواقعـ  ارزش را كـه چـ . شوند  يمقدار م   يارزش به پول شد، زنان ب     
 .باشـد   يارزش مـ    ي بـ  يدار  هيم سـرما   است، خدمت هم كه در نظـا       »خدمت«

 ي كه از وجود هـوا بـرا       يار مهم ين كند ظرائف بس   ييها را پول تع     اگر ارزش 
  . رديگ ي مورد غفلت قرار م، استتر ات ما مهميح

دارتـر باشـند پـس       توانند پـول    يشد، مردها م    اگر ارزش زنان هم به پول       
و . رديـ گ يان قـرار مـ   زنيابي مردانه مالك ارزيها ترند و لذا ارزش    با ارزش 

از همـان  . اسـت سم بدون آن كه بداند در آن افتـاده يني است كه فم ين دام يا
 كـه بـه   ي مـن و جنابعـال   هـايِ    كه اقتصاد بازار ارزش شد مـادربزرگ       يروز

مقدار شـدند،     يگر ب يند د  تاج سر همه بود    ،»قدرت« بر   »خدمت«جهت غلبه   
  نبـود؛  يها مطلوب كـس    ستند پول در آورند و لذا خدمات آن       خوا  يچون نم 

گاه سالمندان  شيد به آسا  يها با   قدرت شد، پس آن   چون مطلوب همه پول و      
 ينـ يب شيها پـ     نقش آن  ي برا ييو قدرت، جا   در نظام پول     زيراد،  نسپرده شو 

ر يـ  و حقوق زن در اسالم ز      ي عالَم اسالم  ،ي ارزش ن نظامِ يدر چن .  است نشده
 زنـان  ،كردن  نه به خدمت شد كه ارزش به پولدار بودنيوقت .رود يسؤال م

ــا با ــم ــسي ــيد ب ــأث  يار هوش ــه تحــت ت ــند ك ــيار باش ــراير چن ــوهر يطين ش  گ
ر اقتـصاد بـازار     ين نگذارنـد و تحـت تـأث       ي زم يراحت كردن خود را به     متخد
 ي چقدر راحتند زنـان . از اقتصاد بازار شونديا كنند خودشان هم مهره  ن يسع

دمت رزش خـود را بـه خـ        بدون آن كه خـود را ببازنـد ا         كه در حال حاضر   
 كه گرفتار اقتصاد بـازار  يم زناني متوجه باشيوقت. دانند نه به اقتصاد بازار     يم

م چقـدر   يفهمـ   ي هستند، م  ي و جسم  ي چه اندازه در فشار روح     اند  زمانه شده 
اند از عرصه اقتـصاد بـازار خـود را نجـات دهنـد،           كه توانسته  يت زنان يموقع
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 يكننـد، ولـ      ياقتصادهم كار   اگر  ها    آن. رش است يمورد پذ براي خودشان   
 پـول خـود     ي بـرا  يانـد كـه ارزشـ        را احساس كرده   »خدمت«آنچنان ارزش   

 و  اسـت ارزش قائـل هـستند   »خـدمت « كـه  ي كـار  يها بـرا    ستند، آن يقائل ن 
 را يبنـده حـسرت روح زنـان   . بخـشند  يات ميخودشان را در دل خدمت، ح  

بنـده  . و نـه در قـدرت     انـد     خورم كه خودشان را در خدمت غرق كـرده          يم
 خـدمت و  ،كـنم  ي دنبال ميتيه تربيروحبا  را اتموضوعو چون معلم هستم    

دانـم كـه بتـوان بـا پـول آن را       يتـر از آن مـ   ار با ارزشيت را بس  يم و ترب  يتعل
 تيـ م و ترب  ي كـه در تعلـ     ي خـدمت  بـا انـسان   كنم    ي كرد و لذا فكر م     يابيارزش

توانـد   يد كه هرگز پـول نمـ  كن يروح خود را اشباع م  دهد آنچنان     يانجام م 
 .را بگيرد اي جاي آن  در هيچ اندازه

آن را ســه خــانم دانــشمند كــه  »حــق زنــان« اســت تحــت عنــوان يكتــاب
ــ هــا پــنج  از آنيكــيانــد و  نوشــته . س جمهــور پرتقــال بــوده اســتيمــاه رئ

مـسئله  در  از كل مشكالت و مـسائل،       «: نديگو  ين كتاب م  ي در ا  نويسندگان
ست، يـ  ن يگـر يز د يـ آوردن چ  دست  ا به ي و   يزيز دست دادن چ   له ا ، مسئ انزن

ن اسـت   يـ ها ا   ن خانم ي حرف ا  5.»شود  يت او مربوط م   ين مسئله به هو   يبلكه ا 
ا چـه از دسـت   يـ م يـ ا د چه به دسـت آورده   يط جد يم در شرا  يد بگوئ يكه نبا 
هاسـت كـه    ت آنيـ د مسئله زنان مربوط به هو  يط جد يم، بلكه در شرا   يا  داده

مـان را از دسـت        ي متعـال  يما الگوهـا  «ر خودشان   يبه تعب . استاز دست رفته    
م يـ ا فاطمه شده يند ما چون بيگو ي دارند ميزبان يدر واقع به زبان ب» ميا  داده
وس از مبـارزان كـشور      يال بـار  يتـ يخانم دوم . مي دچار شد  ين روزگار يبه چن 
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ــبول ــيوي ــ ي وقت ــرانس ب ــالمل ني در كنف ــ زن در مكزيل ــال ي  1976ك در س
 ي مـسائل يند شركت كنندگان در آن كنفـرانس بـرا     يب  يكند و م    يشركت م 

ها هم مثـل   شوند و نگرانند چرا آن يت قائل مي زنان اهمير همجنس باز  ينظ
شما هـر روز    : ديگو  يس كنفرانس م  يبه خانم رئ  ! مردان چند معشوقه ندارند   

د و به سر و صـورت  يكن يش ميتان را آرايد و مو  يپوش  يراهن م يك پ يصبح  
د از حقوق ما زنـان كـه فقـط        يتوان  يا شما م  يد، آ يمال  يرنگ و روغن م   خود  

ده شـما راه حـل    يـ د؟ بـه عق   يـ م دفـاع كن   ي دار يا  ك مسكن كوچك اجاره   ي
تـان  يشـماها بـا كارها  : ديـ گو يمـ  6»مشكالت ما در مبارزه بـا مردهـا اسـت؟         

مقدارنــد ثابــت  يت و بــيخاصــ ينــد زنــان بــيگو ي را كــه مــيحــرف كــسان
  .ديكن يم

 يكـرد غربـ   يبـا رو  را كـه     ان حقـوق زنـ    ياي اح يها اني جر با دقت  يوقت
ين كـار ايـن   شتريـ شـود كـه ب   يم مالحظـه مـ  يكنـ  ي مـ ي بررسـ  ت دارند، يفعال

اسـت و عمـالً    مـردان  ي جلـو يريگ ك زنان و جبهه  ي موضوع تحر  ها  جريان
گـردد و در      ي زنان م  يمقدار  ياندازند كه موجب ب     ي م ييها  زنان را به ورطه   

گونـه    نيـ ا. گـردد   يعكس آنچه بناست ثابـت شـود، ثابـت مـ          جه درست   ينت
ك يـ  تحر ي است كه به راحت    يكنند كه زن موجود     يها عمالً ثابت م     انيجر

 يبعـض . له دردسر خواهد بودي وسيريپذ تيه مسئولي روحيشود و به جا    يم
كننـد    ي را مـ   ي دارنـد كـار    ، احقاق حقوق  يستند كه به جا   ياز زنان متوجه ن   

 يي پرزحمـت و پـر مـدعا       يهـا   جه برسند كه زنان انـسان     ينتن  يكه مردها به ا   
 . هستند
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 تحـت عنـوان نهـضت       يا  دار نـشوند عـده    يـ  مـسلمان ب   اگر زنان و مردانِ   
اند كه دختـران   ز كردهي دندان ت ،يبيك نوع عوام فر   ياحقاق حقوق زنان، با     

 يهـا    قـرار دهنـد و بـا طـرح ارزش          يو زنان را مقابل اسالم و انقالب اسالم       
مـا  .  كنند كه اسالم مانع تحرك و رشد زنان است         يريگ  جهي نت يور ط يغرب

 و ي باشـند كـه بتواننـد كمـاالت فـرد     ييد در فـضا  يم كه زنان با   ياعتقاد دار 
ت يـ  زن اهميتـ ي خـود را ظـاهر كننـد و چـون اسـالم بـه نقـش ترب           ياجتماع

جـه رسـاندن كمـاالت زنـان بـه          ي به نت  ي را برا  يگذار  هيت سرما يدهد نها   يم
 اسـت كـه زن و مـرد    يط اسـالم طـور   يشرا«: ديفرما  يقرآن م . رديگ يكار م 

ات يـ تواننـد بـه ح      ي به حقوقشان بشود، مـ     ين ظلم يتر  ن كه كوچك  يبدون ا 
زنـان مـا   «: نـد يفرما يمـ  »عليه اهللا رمحة«ينيامام خم 7.» برسنديواني حيبرتر از زندگ

ن كـه نظـرات   ياطـالع از مـصالح مـسلم    ي بـ ي آخونـدها يد مقابـل بعـض  يـ با
اند تا زنان ما را از حقوق خودشان محـروم كننـد،              ل كرده يودشان را تحم  خ
ان حقـوق زنـان   يـ ده بـود كـه جر  يخوب فهم »عليه اهللا رمحة«ينيامام خم 8».ستنديبا

رسـاندن بـه زنـان و مـادران      بياش آس ن ضربهيد اوليايه صحنه ن اگر خوب ب  
 را   سـرگردان  يهـا   هـوس  يطور كـه بـه اسـم دموكراسـ         نيهم. جامعه است 

 غـرب برنامـه   ياسـ ي سيهـا   انيـ جر . كننـد  يكنند تا اسالم را نف      يك م يتحر
گونـه  را دامـن بزننـد و هر     يبند و بـار     ياء حقوق زن، ب   يدارند كه به اسم اح    

ن رابطه بشود به عنوان مقابلـه بـا زنـان قلمـداد كننـد و         ي كه در ا    را ياعتراض
را مقابـل انقـالب     هـا     و آن جا زده   بان حقوق زنان    ي پشت را در ظاهر  خودشان  
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 ي زن را در همان فـضا      يات معنو يحتالش كنيم   د  يما با . قرار دهند اسالمي  
 را از دسـت     يزيـ م، تا زنان ما نه تنهـا فكـر نكننـد چ           ين كن ييا و تب  ي اح يقرآن

 هـا را  دهند بلكه بدانند اسالم به واقع و به نحو جـامع، تمـام كمـاالت آن        يم
خواهنـد روز زن داشـته باشـند، روز زن           يمد نظر قرار داده و اگر به واقع مـ         

ــي ــوق حق يعن ــه حق ــي روز بازگــشت ب ــ و حيق ــوي  زن و شــناخت يات معن
و مردهـا هـم   . كنـد  يد ميا را تهديد همه زنان دني كه در دوران جد   يخطرات
د سـخن   ييـ له تأ يشان عمالً وسـ   ي كارها ،ن خطرات را نشناسند و ندانند     ياگر ا 

 . دشمنان خواهد شد

 كـه  يا  زنان و مردان ما را از توطئه�ت فاطمه زهراقيپروردگارا به حق  
انـد آگـاه بگـردان و         جـاد كـرده   ي خـانواده ا   ي معنو ين بردن فضا  ي از ب  يبرا
 با حفظ حقوق خـانواده و حفـظ حقـوق زنـان را      ينيق حفظ خانواده د   يتوف

 .به ما عطا بفرما

 ي بـرا  را كه در مرد بودن و زن بـودن         ي كماالت  كسب قيپروردگارا توف 
  . ما عطا بفرما بهيا مقرر كردهما 

  »والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«



 

 مشورت با زنان





 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
هنَّ إِلَى أَفْنٍ و عزْمهنَّ إِلَى وهنٍ       ياك و مشَاورةَ النِّساء فَإِنَّ رأْ     يو إِ «

ابِ      يإِهِنَّ منْ أَبصارِهنَّ بِحجابِك     يو اكْفُف علَ   جـةَ الْحد نَّ فَإِنَّ شـاه
وثَـقُ بِـه    يس خُرُوجهنَّ بِأَشَد منْ إِدخَالك منْ لَا        يهِنَّ و لَ  يأَبقَى علَ 

رَك فَافْعلْ و لَا تُملِّك الْمرْأَةَ منْ       يعرِفْنَ غَ يهِنَّ و إِنِ استَطَعت أَلَّا      يعلَ
   هنَفْس زاوا جا مرِهأَم   رْأَةَ رلَ  يا فَإِنَّ الْم انَةٌ ويح     دلَا تَع انَةٍ ورَمبِقَه تس

     ا فهعلَا تُطْم ا وها نَفْسهتغَ   يبِكَرَامل إِ ي أَنْ تَشْفَع ا وـ رِه رَ ياك و التَّغَـا ي
عِ غَ  ي غَ يفضويرِ م    كيرَةٍ فَإِنَّ ذَل حو الصعالْ    يد قَمِ وةَ إِلَى السرِحئَةَ يب

  ؛»بِيإِلَى الرِّ
م ي، و در تـصم    أي هـستند   با زنان كـه زنـان سـست ر         مشورتبپرهيز از   

 نيفتد كهشان به نامحرمان  دهيشان نگاه دار تا د گرفتن ناتوان، و در پرده
نگـاه دارد، و بـرون رفتنـشان از          -  هر گزنـد   -  آنان را از   ،در پرده بودن  

 را نزد آنان در ،نان ندارىيدو اطمگانه كه بيبكه   آنست از   يخانه بدتر ن  
و اگر توانى چنان كنى كه جز تو را نـشناسند، روا دار، و كـارى       . آرى

 ،ى زن است به دستش مسپار، كه زن گل بهارى استيكه برون از توانا
ر، و يـ ر، نه پهلوانى اسـت كارفرمـا و در هـر كـار دل          يپذ بيف و آس  يلط
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  ا او را به طمع افكنى و     يانى و   از حد بگذر   -  او را  - مبادا گرامى داشت
 . گرى وادار گردانىيانجى ديبه م

نابجا كه آن درستكار را به نادرستى كشاند، غيرت ورزيدن ز از يو بپره
  .و پاكدامن را به بدگمانى خواند

ــراز از نامــه ســي و يــك   �الموحــدين مــوليحــضرت  ــن ف ــه در اي ب
زنـان خاصـي     موضوع حذر از مشاوره با       �حضرت امام حسن  فرزندشان  

سـپس علـت    ؛»إِياك و مشَاورةَ النِّساء«: فرمايند ميگذارند و     را در ميان مي   

 »فَإِنَّ رأْيهنَّ إِلَى أَفْنٍ و عزْمهنَّ إِلَـى وهـنٍ  «ند كـه  كن طور بيان مي  آن را اين  
  .هايشان ضعيف است  سست و ارادهشان قضاوتوچون داوري 

 در  بفرمائيـد  ي سـع  يچ قـضاوت  يهدا بدون   خواهش بنده اين است كه ابت     
جايگـاه و خاسـتگاه سـخن حـضرت درسـت           تـا    ديـ ري بحث قرار بگ   يفضا

يـد  جا تأك نيهمو . ي الزم را از آن رهنمود ببريد  روشن شود و بتوانيد نتيجه    
 مانـه ي حك داراي نتـايج   حـضرت    يهـا  تمـام صـحبت   كه     با توجه به اين    كنم

كـه از آن   استي  ا مانهي حك نتايج ياين فراز هم دارا    پس معلوم است     ستا 
  . آزاد كنندها راههيد انسان را از بنواهخ ميطريق 

يم  بــه شــرح آن خــواهشــاءاهللا حــضرت پــس از ســخن مــذكور كــه إن 
و اكْفُف علَيهِنَّ منْ أَبصارِهنَّ بِحجابِك إِيـاهنَّ فَـإِنَّ          «: فرماينـد   پرداخت، مي 

 تا چشمشان بـه نـامحرم       دار  آنان را در پرده نگه     ؛»يهِنَّشدةَ الْحجابِ أَبقَى علَ   
ب و دور از تر است كه در نهايت حجا ها پايدارتر و ماندني   نيفتد و براي آن   

و لَيس خُرُوجهنَّ بِأَشَد منْ إِدخَالك منْ لَا يوثَـقُ بِـه     «. چشم نامحرم باشـند   
 آن نيست كه نامحرمِ غير مطمـئن        برون رفتن آنان از خانه بدتر از       و   »علَيهِنَّ
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لْ     «را وارد زندگي آنان نمـايي        فَافْعـ رِفْنَ غَيرَكأَلَّا يع تتَطَعإِنِ اس و در  ؛»و
 تـو  جـز تواني كاري كني كه  اگر ميها تا آنجا بكوش كه        حفظ حرمت آن  
اوز     و لَا تُملِّك الْمرْأَةَ منْ أَمرِها     «.  اين كار را بكن    ،كسي را نشناسند   ا جـ مـ 

فَـإِنَّ  «. هـا حمـل نكـن    تر است بـر آن   آنها سنگين چيزي كه از حد    ؛»نَفْسها
بهـاري لطيـف و   گـل  چـون  زنـان  زيـرا   ؛»الْمرْأَةَ ريحانَةٌ و لَيـست بِقَهرَمانَـةٍ      

ي أَنْ  و لَا تَعد بِكَرَامتها نَفْسها و لَا تُطْمعها ف        «. پذير هستند و نه قهرمان      آسيب
روي كنـي و يـا او را بـه طمـع      داشتن او زياده  مبادا در گرامي؛ »تَشْفَع لغَيرِها 

ي غَيـرِ   «. ان شفاعت كنـد   افكني كه بخواهد براي ديگر     التَّغَايرَ فـ و إِياك و
ك يـدعو    «جـا     دادنِ بي   نشانغيرت  از  بر حذر باش    و   ؛»موضعِ غَيرَةٍ  فَإِنَّ ذَلـ
 و ،مـار ين كـار سـالم را ب  يـ  اكـه ؛ »و الْبرِيئَةَ إِلَى الرِّيـبِ  لَى السقَمِالصحيحةَ إِ 

  . سوي بدگماني كشاند پاكدامن را به
ين كه هنر مـا بايـد ايـن باشـد كـه سـخنان حكيمانـه امامـان                 توجه به ا   با

جا كه ممكن است در همان سـطحي كـه مطـرح اسـت          را تا آن   �معصوم  
توان موضوع را     وقتي نمي هنر اين نيست كه     . مدهي  بفهميم بحث را ادامه مي    

براي فهـم ايـن فـراز مقـدماتي         . يمصورت مسئله را پاك كن    درست فهميد،   
ي كه قرآن به زن نظـر دارد ايـن سـخنان مطـرح              ، و مسلّم در بستر    نياز است 

  . شود اين سخنان تبيين سخن خدا است است و با دقت بيشتر روشن مي
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   واحديقتي حقايرامرد و زن د

يا أَيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُـم الَّـذي خَلَقَكُـم مـن نَّفْـسٍ              « :فرمايـد   قرآن مي 
ساء             نـيـرًا واالً كَث ا رِجـ مـنْهثَّ م بـا وهجوا زنْهخَلَقَ مةٍ وداحاي مـردم،  1؛»و 

ـ نَ كه شما را ازرا پيشه كنيد  ي پروردگاري   اتقو  از  وس واحـد خلـق كـرد   فْ
ـ نه زنش را ـ آفريد و سـپس از آن دو، زنـان    س واحد، زوجش را  فْنَهمان 

يـك  يه فوق    طبق آ  فرمائيد  چنانچه مالحظه مي  . و مردان زيادي را گسترانيد    
زن و مرد از يـك مقـام و   پس . اند خلق شده آن س است كه زن و مرد از   فْنَ

،  ش را آفريـده   همـسر اي كـه      را از همان پاره    دامهر ك .  حقيقت هستند  يك
يكـي  برتـري   مسلم  كه نفس واحدي در كار است          پس وقتي  .ه است آفريد

مالً واقـف    بـه ايـن نكتـه كـا        �معـصوم امـام   و  . در كار نيـست   بر ديگري   
زن و در اسـالم  مان بيرون كنيم كه  را از گوشها  حرفما اين   يد  هستند و با  

هـاي اســالم و   هــا حـرف  ايـن . اي متفــاوت دارنـد  از نظـر ارزش درجـه  مـرد  
نامـه الهـي       در وصـيت   »عليـه   اهللا  رمحة«حضرت امام خمينـي   . ين واقعي نيست  مسلم

  : فرمايند سياسي خود مي
 در ،ر و جـوان و خـرد و كـالن    يـ م كـه بـانوان مـا و زنـان پ          يما مفتخـر  «

ا يـ  و همـدوش مـردان   ، حاضر ي و نظام  ي و اقتصاد  ي فرهنگ يها  صحنه
و . ت دارنـد يـ عالم في اسالم و مقاصد قرآن كريبهتر از آنان در راه تعال    

 دفاع از اسالم و    يه برا ك  مي  آنان كه توان جنگ دارند در آموزش نظا       
 كـه   ييهـا   تيز واجبات مهم است شركت و از محروم        ا  ميكشور اسال 

هـا     دوستان از احكام اسالم و قرآن بـر آن         يي دشمنان و ناآشنا   ي توطئه

                                                 
 .1 سوره نساء، آيه - 1
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 خـود را    ل نمودند، شجاعانه و متعهدانه    يبلكه بر اسالم و مسلمانان تحم     
 منافع خود به دست نادانان و ي كه دشمنان برا   يد خرافات يرهانده و از ق   

ن بـه وجـود آورده      ياطـالع از مـصالح مـسلم        ي بـ  ي از آخونـدها   يبعض
  .»اند بودند، خارج نموده

شـناس   فرماييد از نظر دانشمند اسالمي و يك اسـالم        چنانچه مالحظه مي  
ــ اهللا رمحــة«خمينــي واقعــي مثــل حــضرت امــام اوالً؛ حــضور فعــال زنــان در  »هعلي

ي   ثانيـاً؛ مقابلـه   . شـود   هاي فرهنگي و نظامي يك افتخار محسوب مي         صحنه
ها را منزوي كنند يـك كـار    خواهند آن هايي كه مي  زنان را در مقابل توطئه    
  .دانند بزرگ و ضروري مي

 مـنْ   و منْ آياته اَنْ خَلَقَ لَكُم     «: فرمايد   سوره روم مي   21يا قرآن در آيه     
هـاي حـضور حـضرت حـق      يعني؛ از نشانه  ؛  »...اَنْفُسكُم اَزواجاً لتَسكُنُوا الَيها   

هـا آرامـش    كه از جان خود شما، همسران شما را آفريد تـا در كنـار آن                اين
خداونـد،  : فرمايـد   مـي 164عمـران آيـه      طـور كـه در سـوره آل         يابيد، همـان  

نَّ اهللاُ علَـي      « رسولي از جان خودتان برايتان مبعـوث كـرد         مـ ينَ    لَقَـدنؤْم الْمـ
    هِمنْ اَنْفُسوالً مسر يهِمثَ فعذْبجـان  �خـدا  طور كه رسـول  يعني؛ همان. »...ا 

مؤمنين است و در مقام يگانگي با روح مؤمنين قرار دارد، همسران شما نيـز               
  .اند در اين حد با جان شما يگانه

 نكنيم كه زن و مرد از يك نَفْـس          بايد فراموش ك اصل   يپس به عنوان    
  .كدام بر ديگري برتري ندارند اند و هيچ واحد خلق شده
خداوند تبارك و تعـالي آنگـاه كـه آدم       ... «: فرمانيد   مي �امام صادق 

را از خاك آفريد و به مالئكه فرمان داد تا او را سجده كنند، خوابي عميـق      



 90 گونه كه بايد باشد زن، آن..................................................................................

 كـه وقتـي بـه حركـت       ...بر او چيره ساخت، سپس مخلوقي جديـد بيافريـد         
خود آمد، چون بدان نگريست، ديـد زيباسـت و            آمد، آدم از حركت او به       

: آدم در ايـن هنگـام گفـت   ...  كـه زن اسـت    همانند خود اوسـت، جـز ايـن     
خداوندا اين مخلوق زيبا كيست كه من نـسبت بـه او چنـين احـساسِ انـس                  

  2».اين بندة من حوا است: كنم؟ خداوند گفت مي
خداوند حوا را از    : نديگو  ي را كه م   يت امام سخنان كسان   يوان ر يدر هم 

د يـ نـد كـه آدم د  ينما يكننـد، بلكـه روشـن مـ         يد، رد م  ين آدم آفر  يدندة پائ 
  .»همانند خود اوست«

  ت زن و مردي شخصيارزش مساو
پس از طرح اصل اول مبني بر اين كه زن و مرد از نفس واحـدي خلـق                 

توان مطرح     را مي   دي هستند، اصل دومي   اند و هر دو داراي گوهر واح        شده
هـا عمـل صـالحي را انجـام           اگر هر كدام از آن    : فرمايد  كرد كه خداوند مي   

برند، كه اين نشانه آن اسـت         دهند بدون هيچ تبعيضي نتيجه كار خود را مي        
 يـك  بـه عنـوان مثـال اگـر    . اند كه در اصلِ شخصيت و فهم حقيقت مساوي  

دارد، نـ  به گدا بدهند هر دو يـك ارزش  هوشيار پولمست و يك آدم آدم  
يـك  او  بخـشش     و لذا  طبيعي نيست انتخاب   اصالً در حالت     آدم مست زيرا  
انجـام  را  يـك عمـل     آن دو   پـس اگـر     . آيد  ي حساب نم  به اختياري   شبخش

چون در حين انجام بخشش يك شخصيت و يك انگيزه ندارند عمل          دهند  
انجام دهنـد   را  يك عمل    حال اگر دو شخصيت      .ارزش يكسان ندارد  ها    آن
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گيـريم   نتيجه ميها مساوي است   آن ي هر دو عملِخداوند بفرمايد ارزشِ و  
. انـد  مـساوي ارزش  و ذات خـود، از نظـر   در حقيقـت  كه اين دو شخـصيت      
ؤْمنٌ          «: فرمايد  خداوند در قرآن مي    مـ و هـأُنثَى و ن ذَكَرٍ أَوا محاللَ صمنْ عم

 يح نَّهيِيلُـونَ        فَلَنُحمعا كَانُواْ ينِ مسم بِأَحرَهأَج منَّهزِيلَنَجةً وبركس هـ  3؛»اةً طَي
هـر  بـه  باشـند،  مؤمن در حالي كه د، نانجام دها رعمل صالحي  از زن و مرد     

حياتي كه آلـوده بـه خيـاالت دنيـايي و      .دهيم پاك مي طيب و    حيات   كدام
دام زن و مـرد هـر كـ   : فرمايـد   مـي  طبق اين آيه خداوند   . اميال حيواني نباشد  

 عملـشان   ،دنـ  انجام ده  ي و عمل صالح   ودهكه مؤمن ب  كه باشند، در صورتي     
نـزد  شخصيتشان  ارزش  گيريم كه     يجه مي نت. زش دارد اراندازه  براي ما يك    

ا   «: فرمايد خداوند يكسان است و در ادامه مي     نِ مـس م بِأَحـرَهأَج منَّهزِيلَنَجو
 معو حتماً با مقياس قرار دادن بهترين عمل، بقيـه اعمالـشان را              4؛»لُونَكَانُواْ ي

اين دو آيه اين را فهميـديم       توجه به اين اصل از      پس با   . دهيم  نيز پاداش مي  
. فرق ندارند   يك ميليارديم   از نظر اسالم    در شخصيت و مقام،     زن و مرد    كه  

 به از مرد بداندر رتزن را ببگويد و بخواهد هم  را   آن   عكسِالبته اگر كسي    
نكتـه  . انـد   همان انحراف دچار است كه كسي بگويـد مـردان برتـر از زنـان              

 :فرماينـد    مـي  �كـه پيـامبر خـدا      ايننبايد مورد غفلت قرار گيرد      سومي كه   
جـا نفرمـود      اين. بهشت زير پاي مادران است     5؛»ٰتاَلْجنَّةُ تَحت اَقْدامِ الْاُمها   «

 موضوع وظايف مادري نـسبت بـه فرزنـد،          چون. بهشت زير پاي زنان است    
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يك موضوع تربيتي و معنوي است و از ايـن جهـت ارزش خـاص خـود را                  
حـال اگـر مـادران نقـش        . يـر پـاي پـدران اسـت       ت ز دارد و لذا نفرمود بهش    

و با غفلت از مـسئوليت مـادري و تربيتـي صـرفاً        مادريشان را از دست دهند      
در جامعـه   عمـالً افـراد     راز شـوند،    تـ  با پدران هم  در تأمين نيازهاي اقتصادي     

ها را   ، چون مادران تربيت آن    دنشو  بهشت مي  بيافتند كه در انتها       مسيري مي 
اي كه در روايـت فـوق         شد خوب انجام ندادند، نكته      يبهشت م كه منجر به    

هايي   مورد نظر است امتيازي است كه زنان از جهت مادربودن دارند و بهره            
  .نان خواهد بردكه جامعه از اين جهت از ز

   ت از بهشتيمحروم
ه ان از وظيفة مادري خـارج شـوند و نقـش پـدري بـ              زناي كه    جامعهدر  

اين نكتـه را از آن      . شوند  از بهشت محروم مي   جامعه  آن   ، افراد عهده گيرند 
جهت عرض كـردم كـه عزيـزان عنايـت داشـته باشـند كـه از منظـر اسـالم                     

مسير غيرحقيقـي   بتوان   تا ستبه كدام سمت ا    زنمسير حقيقي   رفته    هم  روي
 در �بـا توجـه بـه ايـن نكتـه اسـت كـه ائمـه اطهـار              . و را نيز معلـوم كـرد      ا

ي مهـم   يطي فـراهم شـود تـا بـستر وظيفـه        شـرا  خواهنـد   هاي خود مي    توصيه
ــه  ــان ب ــادري زن ــن رســالت اجتمــاعي كــه در    م ــراهم گــردد، و اي خــوبي ف

ه نقـش پـدر را بـ    زنـان اگـر  . شود ضايع نگـردد    چهارديواري خانه انجام مي   
و خانواده داراي دو پدر شد خسارت اصلي كه همـان غفلـت         ندعهده گرفت 

 :آيـد   دو مشكل پيش مي   ين راستا   ادر  . آورد  از نقش مادري است سر بر مي      
 خـودش بـراي      اسـت و    منحرف شـده   ح خود كه زن از مسير صحي     يكي اين 
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از زنان  مثل بسياري   كند،    هويتي مي   و احساس بي  رود    خودش زير سؤال مي   
ايـن  مـشكل دوم،    . دنخودشان براي خود مسئله هست    در حال حاضر    دنيا كه   

. دگـرد  شود محروم مي يم مجامعه از مسير تربيت ديني كه به بهشت خت  كه  
كـس غيـر از مـادران        عهدة هـيچ  ه  بكودكان  پس اينجاست كه نقش تربيت      

عهـدة   هعهدة هركس گذاشتيد ب   ه  بتربيت كودكان را    . تواند قرار گيرد    نمي
، دام، هيچ ك   كودك نه مدرسه، نه استاد، نه مهد     . يدا  ه گذاشت  و نااهل  ناكس

بـه بهـشت    را    انـسـان   كه مـسير   ،ربيت حقيقي ـام ت ـبه هيچ وجه، مقامش، مق    
در مـسير رسـالت     اسـت كـه بايـد        -يعني زن  -ادر  ـمايـن  . نيستسوق دهـد،   

مظهـر  ت،  اش كه همان تربيت انسان اسـت قـرار گيـرد و از ايـن جهـ                  اصلي
، مـادران پنـاه روح      خدا پناه روح هـر انـساني اسـت        طور كه     همان. خداست

 يا رسـول اهللا     پرسيد � آمد خدمت پيامبر خدا    يشخص. كودكانشان هستند 
. يسكـ چه بعد به عرض كرد . به مادرتفرمودند  . ي خدمت كنم  سكچه  به  

ي خـدمت كـنم،    سكـ چـه    يا رسـول اهللا بعـد بـه          پرسيد به مادرت،    :فرمودند
حــضرت مــسلّم . پــدرتمرتبــه چهــارم فرمودنــد بــه .  بــه مــادرت:فرمودنــد

ر، مقـام جـذب   مقام مـاد ولي چون . دنپارتي بازي كن  براي زنان   خواهد    مين
 او هـدايت موجـب   و نظـر فرزنـد بـه مـادر         ،ي هـدايت  روح فرزند است برا   

كـه مـادر، پـدر     مگر اين. نمايند  چنين افراد را متوجه مادران مي       شود، اين   مي
تبـديل  » بودن  قهرمان«به  » بودن  گُل«باشد كه به تعبير حضرت از حالت        ده  ش

دادن كـه شـأن پـدر         و ميوه بودن   بودن به درخت   لاز گُ شده و به تعبير ديگر      
هـا را   ، گُل بايـد روح گل كه نبايد ميوه بدهد.  است است، تغيير هويت داده   

 جامعـه را   افـراد  تبهـش بودن،  مادرزن به اعتبار     پس   .ها را   بپروراند، نه جسم  
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ممكـن اسـت    . بـرد   ها را تا رسـيدن بـه بهـشت جلـو مـي               و آن  كند تأمين مي 
يي رفتار و گفتار كودكان مـا را راهنمـا        هاي كودك بتوانند از نظر نظمِ         مهد

كنند بايد مـادران بـا        ها با دلشان زندگي مي      كنند ولي از آن جايي كه انسان      
نــد و ايــن كــار از هــاي كودكــان را جهــت ده دلــسوزي خــاص خــود دل

، هـا  انـسان حقيقـي  تربيت . آيد جا به معني خاص آن بر نمي    كس و هيچ    هيچ
ي مــادري عمــل  يــزهكــه بــا غرد نــان فقــط مادرو اســت انمخــصوص مــادر

خواهند با تخصص تعلـيم و تربيـت خـود          آن مادراني كه مي    حتي   كنند،  مي
در هـر چنـد آن تخـصص       . گيرنـد   عمل كنند بعضي جوانـب را ناديـده مـي         

خواهـد نــه   جـاي خـود بـراي جامعــه مفيـد اسـت، ولـي كــودك مـادر مـي        
  .متخصص تعليم و تربيت

   ي متعاليها مادر و ارزش
دانـد چگونـه پـستان     يت باطني و الهـي مـي      ه كودك با هدا   طور ك   همان

مادرش را بمكد، اگر مادران در بستر طبيعـي خـود قـرار گيرنـد بـه كمـك         
امـا  . دهند ن نحو وظيفه خود را انجام ميهمان هدايت باطني و الهي به بهتري 

هـاي بـاطني را       ي القاي هدايت    اگر زنان ما پدر شدند، ديگر روحشان زمينه       
تـرين ارزش كـه همـان تربيـت           ها از اساسي    دهد و كودكان آن     از دست مي  

اسـت و  هـا   آنت يـ  به تربها ارزش انسانشوند، زيرا   مادرانه است محروم مي   
ست تا  يات ن يت از مقولة ماد   يترباساساً   است و     فرع آن  ياقتصادموضوعات  

تواننـد     تـوان گفـت كـار مـادران، وقتـي مـي             آيا مـي  . سه شود يات مقا يا ماد ب
تـوان    مي ؟مت دارد ي ق ند ميلياردتومان چ ،دنبه بهشت بفرست  را  ندان خود   فرز
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؟ مگـر مـادران مـا    نـيم گيـري ك   گفت ارزش كار مادرانمان را با پول انـدازه        
هـاي    بـا ارزش   اسـت،    يتـ ي مقام ترب  ي مقام مادر  اند؟ چون   ينساختمان و ماش  

ت يك شخـص  يـ زن  ت  يشخـص حال اگـر    . ستي ن گيري  ي قابل اندازه  اقتصاد
 يا زنان بـه انـدازه    .  خارج شده است   يمان اندازه از مادر    ه  به ، شد يداقتصا

در مسير تربيت جامعه قـدم   ـ حال چه مادر باشند، و چه مادروار  كه مادرند
 ابـ لـي اگـر خواسـتند    و. انتهاست يمتشان بي خودشانند و قر اصلْ دبردارند ـ 
ار مقـد   هاي اقتصادي شخصيت خـود را ارزيـابي كننـد، سـخت بـي               ارزيابي

خـتم  بـه جهـنم     مـسيرشان   جامعه  تك افراد     در آن صورت تك    و   شوند،  يم
  . دنآي مي و از بهشت در شود مي

 �موحـدين ال حـضرت مـولي  : خواستم عرض كـنم؛ اوالً   با اين مقدمه    
روشـن شـود    : ثانيـاً . گويند كـه منجـر بـه تقليـل ارزش زن شـود              سخني نمي 

يــت بــستر ترب نــسبت بــه ي مــا  و همــهخواهنــد فرزندشــان  مــي�حــضرت
خداوند تـأمين نيازهـاي   . كودكان يعني مادران حساسيت كامل داشته باشيم   

اقتصادي خانواده را در شرايط طبيعي بـه عهـده مـردان گذاشـته تـا بهتـرين                
گـذاري در خانـه، بـراي زنـان      رايط براي تربيت فرزنـدان و روح خـدمت      ش

 بايــد فـضاي صـحبت حــضرت را شـناخت و سـعي نمــود از    . فـراهم گـردد  
 صحبت من مشخص    يفضايه آن حضرت نهايت استفاده را كرد، مثالً         توص
 يس كـ كي ، كه مرد شد ارزش ندارديزنيم وگ ميدر اين فضا وقتي   . است
. گـر ارزش ندارنـد  يرنـد د وش درآياگر زنان ر گويد    بگويد فالني مي  برود  

 ي خـود  از فـضا  شود تـا عمـالً مطلـب          كردن باعث مي    طور نقل   سخن را اين  
  . ددگرخارج 
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س فْـ  زنـان و مـردان از نَ       ــ 1. را حضرت در نظر دارنـد     نكته  چهار  مسلّم  
اگـر عمـل    نتيجه عملـشان     ـ2.  است يقتشان مساو يو حق اند     خلق شده  واحد

ار ي مقامـشان بـس  ي مادران در نظام اسـالم   ـ3.  است يدهند مساو صالح انجام   
نه اقتصاد  ت است   يارزش دارد ترب  به واقع براي هر انساني       آنچه   ـ4 .باالست

نكتـه   چهـار ن يـ اتوجـه بـه    با  .  بسيار حساس است   نقش زنان از اين جهت    و  
، معلـوم اسـت     ي حذر كن كه با زنان مشورت كن       :نديرماف  مي حضرت   يوقت

 وقتـي قـرآن   چـون . جا به معني خاص است و در شـرايط خـاص         نزن در اي  
ا و تَـشَاورٍ فَـالَ جنَـاح           ...«: فرمايـد   مي مـنْهنْ تَـرَاضٍ م صاالً عـ ا فـادنْ اَرفَا

 اگــر پــدر و مــادر بخواهنــد بــا رضــايت و مــشورت يكــديگر، 6»...علَيهِمــا
كـردنِ      پس مشورت . اند  فرزندشان را از شير بازگيرند، گناهي مرتكب نشده       

پـس  : فرمايـد   زن و مرد با همديگر در امر فوق مورد تأييد قرآن است و مي             
كــه مــرد، زن خــود را طــرف مــشورت قــرار داد و هــر دو بــه چنــين  از ايــن
اي رسيدند كه فرزند خود را از شير باز گيرند، در اين حالـت گنـاهي            نتيجه

 داريـم   �علـي   مـام پس اگر در جاي ديگر در فرمايش ا       . اند  مرتكب نشده 
 بـر حـذر بـاش از    7»اياك و مشاوِرةُ النِّساء االّ من جرِّبت بكمال عقلٍ       «: كـه 

. هايي كـه كمـالِ عقـلِ آنـان آزمـايش شـده باشـد                مشاورة با زنان، مگر آن    
انـد؛    فرمـوده �آن توصيه كه به حضرت امام حـسن       : گيريم اوالً   نتيجه مي 

نـساء در ايـن روايـت    : ثانيـاً . زنان نيـست ي مطلق به ترك مشورت با       توصيه
مثل بسياري از روايات به معني زناني است كه بيشتر جنبه شـهواني زنـدگي              
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 مـا را از مـشورت بـا چنـين زنـاني بـر حـذر                  اند، حضرت   را محور قرار داده   
  . دارند مي

  عدم مشورت با کدام زن؟ 
در حـال   ،  بـاز    هـوس  لِ زنـان  يـ  م يدار  دانيـ  در اثـر م    ي غربـ  جامعةامروز  

و همه سـقوط    كنند    يمنمرد فرق   ن سقوط زن و     ي در ا  و. سقوط كامل است  
  . نجات جامعه استي امام براي پس توصيه. خواهند كرد
نهـاد خـانوادة    در   يوقتـ «يي؛  كـا يمن جامعه شناس آمر   پست  ي نيل   به گفته 

صـورت   ه بـ  و مردان، دلرباي زبون و عروسكهايها ، زنان مبدل به برده يفعل
 موفـق از    يدن به نظـام خـانوادگ     ي عفت بخش  ،دينآ  ميست زنان در     د اسبابِ

رد در بـسياري مـوا     گفـت    انوتـ  مـي  پس در واقـع      ».عهده افراد خارج است   
در همان راستايي   حضرت  . اند  دادها از دست    ر   مي خانوادة اسال  گوهرمردم  

يعنـي  كن نمشورت  هم   با زنان    فرمايند  مباش، مي گو    بذله يليخكه فرمودند   
هايي قرار نگيري كه جز به ظـواهر خـود             باش تحت تأثير عروسك    مواظب

وع اين ن مشورت با   . ها مباش    آن و اسباب دست  انديشند    به چيز ديگري نمي   
ن راســتا يسـپس در همــ . كنــد يســاقط مـ جامعـه را  و زن را و  مــرد را ،زنـان 

و ن  ييپـا  به موضـوعات  شان  يها شان سست است و اراده    يها رأ  نيد ا نيفرما  يم
  و د زن و مـرد از نفـس واحدنـد         يـ وگ  مـي  كه   ياتي آ .استمعطوف   يسطح

د يـ وگ  مـي كـه   ديني   و   ، دارند يكسانيارزش  انجام دهند     صالحي اگر عمل 
مـادران  زنـان و    ن  يـ اآيد بگويد     ، آيا مي  مادران است دست  ت جامعه به    يترب

كننـد در همـه       همان اماماني كه به ما توصـيه مـي        . دنورخ  مي ن يچ درد يبه ه 
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ي كنيد رضايت مادرتان را به دست آوريد، حتي اگر سـني از شـما    امور سع 
فرت  مـسا  ديـ واهخ  مـي  اگـر    گذشته و خودتان داراي عروس و داماد هستيد       

تـوان گفـت آن امامـان         يـد، مـي   ري اجـازه بگ   ان، از مادرتـ   ديـ ر واجب برو  يغ
آن  !؟پست و سـست اسـت   - به اعتباري كه زن است    -ر  ن ماد ي ا ي رأ گويند  مي

زنان گفت مواظب باش    چنين براي زن ارزش قائل است اگر          ينمكتبي كه ا  
را مورد مشورت خود قرار ندهي، مـسلّم منظـور زنـان خـاص و در شـرايط             

انَنَّ   « : داريم�از رسول خدا. خاص است  ال اَهـ و الّ كَـريما النِّساء ا اَكْرَمم
 الّ لَئيموار، و آنـان را     دارد مگر انسان بزرگ و بزرگ       زنان را بزرگ نمي    8؛»ا

ولـي بـا ايـن همـه بايـد       .شـمارد مگـر انـسان پـست و فرومايـه      كوچك نمي 
نگري قـرار نگيرنـد    ير سطحگرفتاعروسكان مواظب بود مردها تحت تأثير     

 نگـاه بـه     در روايت داريـم؛   . نكنندبر مردها تحميل    را  شان  يها سليقهها    و آن 
خـط قـرآن هـم       بـر    نگـاه : از طرفي فرمودنـد    .مادر ثواب دارد  پدر و   چهرة  

مثل قرآن كه داراي باطن است و نگاه به خطوط قرآن مـا        يعني  . ثواب دارد 
 يـك بـاطن     ي پـدر و مـادر         شت چهره پكند،    ي آن باطن مي     را متوجه جلوه  

 مـورد   -هـا زن اسـت       كـه يكـي از آن      -چنـين والـدين       ، و اين  استنهفته  معنوي  
دارنـد    تي برحذر مـي    ما را از خطرا    �حضرت اميرالمؤمنين . احترام هستند 

ي غربي گرفتار آن است، يكـي از          خصوص جامعه   كه جوامع غير مذهبي به    
شـده و     زنـانِ سـطحي   سليقة  صرف و ديگر حاكميت     سرگرمي  آن خطرات   

هـا سـليقه چنـين زنـاني بـشود،        زده است به طوري كه محور زندگي        شهوت
 بايـد بـا   كافي است خانم خانه از اين دكور يا فرش خوشش نيايد، حاال آقا           
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گرفتن وام و اضافه كاري سليقه ايشان را عملـي كنـد، چـون كـاري نـدارد                
فرمايند بـه عنـوان    حضرت مي. داند مگر انجام آنچه را خانم خوب يا بد مي     

نوع زنان را نپذير، چون مـا بـا داشـتن           رأي اين   يك اصل در زندگي هرگز      
 كه منطبـق   هر زن و مرديپسداريم براي كارها مالك اسالم  رهنمودهاي  

بر اسـاس  امروز جامعة جهاني آيا  . با اسالم حرف بزند حرفش مقدس است      
ايـن  سـليقه   ي  گونه زنـان؟ وقتـ      كند، يا بر اساس ميل اين       نيازهايش توليد مي  

بـسياري از   . شـود   شد ديگر مسئله اصلي جامعه فراموش مي      زنان حاكم   نوع  
هند، و مردهـا هـم   خوا مي كه زنان    ندستيي ه دهامها در صدد تهيه       فروشگاه

كنند، آيا ديگر  بخش مهمي از اقتصاد خانه را صرف همين نوع خريدها مي       
ـ   د دارنـد؟ بخشيدن به خـو    فرصت فكركردن و تعالي    د، فرهنگـي   فرهنـگ م

بـه دنبـال   مردهـا  آن مدهايي كـه   حتي  ،زنند زنان دامن مي  آن نوع   است كه   
  .كنند ميآن هستند و از آن پيروي 

 ي هبازيچـ ي جامعـه   همـه  ،مـادري نباشـند  و تـدين و   تعهـد   نان در   اگر ز 
اي   آيا تذكر حضرت براي نجات از چنـين ورطـه         . گيرد  قرار مي ن  آناهوس  

سـست  هـا   در انتخاب بهترينخودشان فرمايند اين نوع زنان  الزم نيست؟ مي  
باشند، و اگر نظرآنان را وارد زندگي         ند و تحت تأثير وهميات خود مي      سته

حرف هركس بـا همـسرش      . اي  يات را وارد زندگي كرده    كردي عمالً وهم  
يـن را   د خودم هـم رأي      ،رمپذي  رأي دين را از شما مي      نكه م بايد اين باشد    

هـاي همـديگر       نـه نظـر خـود را، و از ايـن طريـق از دلـسوزي                كنم عمل مي 
  . شويد  نميمحروم
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تـوان نـسبت بـه همـديگر دلـسوزي نمـود و        آري فقط از اين طريق مـي   
كنـد كـه زن    و واقعـاً هـم فـرق نمـي    . مانع كمال ديگري نگرددوجود يكي  

اسباب دست هوس مرد باشد و يا مرد اسباب دست هوس زن باشد، در هـر              
  .اند ي شدهدو صورت هر دو قربان

اگر حقوق زنان نيز توسط مردان رعايت نشود باز فضاي خانه از تجلـي            
خـصيت زن   مانـد و لـذا نبايـد بـه كرامـت ش             رحمت پروردگار محـروم مـي     

كه بنا به سخن حـضرت نبايـد بـه اسـم رعايـت زنـان،                  تجاوز شود، همچنان  
هـاي وهمـي زنانـه بـر      هـا و سـليقه   ها از حد بگـذرد و ميـل   داشت آن  گرامي

توجه به شخـصيت    ن مقدمات و    يبا ا . سازمان خانواده و جامعه حاكم گردد     
بـه  . توجه كرد پذيرفته زن در اسالم و با آن مبنا بايد به هشدارهاي حضرت             

ها در جامعه جهاني امروز طوري        جهت محروميت از اين هشدارها، زندگي     
كــه حكمــت در  و بــيش از آن ،شان ابــزار دارنــديــازهاينشــده كــه بيــشتر از 

گونـه حـضور      نقش دارد، و اين   قة زنان   يسلهايشان نقش داشته باشد       انتخاب
 يط را بـرا  يح م  و يط خانه مادر است   كه در مح  است   يزنزن غير از حضور     

 كـه مقـام   يزنـ . كنـد  يش فـراهم مـ  همـسر  صـعود  يت فرزندانش و برا يترب
ي رحمـت او    كـه سـايه  ه است در خانـ   اي   فرشته ،ش را از دست نداده    يمادر

همـسر و فرزنـدش       الهـي  تيـ ن زن در ترب   يـ ا. گيـرد   سراسر جامعه را فرا مي    
 .نمايـد  ي خـود مـي    و از اين طريق خدمتي شايان به جامعـه      استبسيار مؤثر   

كـه بايـد مظهـر عفـت و هـدايت باشـند فرامـوش               را  ابتدا اين رسـالت     زنان  
كـسي  ن  ينـش  حجلـه  عـروس    .وندشـ   مـي ن  ينـش  عروس حجله ند، سپس   كن مي

حـضرت بـه    . اني زنـدگي اسـت    شـهو نظـر بـه بعـد       فقـط كـارش     است كـه    
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ن تفكـر   ينش ي حجله ها عروسفرمايند كه مواظب باش       فرزندشان توصيه مي  
هايـشان   ر خود قرار ندهند، اين زنان با زناني كه تمام دغدغه       تحت تأثي تو را   

  . اند بسيار متفاوت استه وادنجات خان
بـا  رقابـت   ي خود را فراموش كردنـد، موضـوع         اصلي    وقتي زنان وظيفه  

از طلبنـد و   يآمد قدرت مـردان را مـ   پيش  رقابت  آيد، وقتي     مردان پيش مي  
و اصرار دارنـد نظـر و سـليقه         رند  گي  مي در خدمت خود  مردها را   اين طريق   

ايـن نـوع زنـان    مواظـب بـاش بـا    فرماينـد    ها حـاكم باشـد، حـضرت مـي          آن
. مايـه اسـت     يشان نظراتشان سـست و بـي      دعازيرا بر خالف ا   . يمشورت نكن 

ها را در پـرده       فرمايند سعي كن آن     حال در اين فضا و با نظر به اين زنان مي          
هـا را از   را در پرده بودن بهتر آن   و حجاب نگه داري تا نامحرم را ننگرند زي        

كند، و نيز سعي كن نامحرمِ غير قابل اعتمادي به زنـدگي              ها حفظ مي    گزند
يـه وارد    وارد نشود كه ضرر آن كمتر از آن كه بـا آن روح             ها  خصوصي آن 

آن زنـان و در آن       كن   يسعبه طور خالصه    پس  . عرصه جامعه شوند نيست   
البتـه و صـد البتـه ايـن      . دنبه داشته باش  ير غ ين ارتباط را با مردها    يكمترفضا  

اي اسـت كـه خـواهران ايمـاني بـا بـرادران        غير از ارتباط ايماني و متعهدانـه   
هر چند در اين مـوارد هـم در عـين        . ي جهت حل مسائل اجتماع دارند     نايما

ها شانه خـالي كـرد،    اين كه نبايد به اسم عدم اختالط با نامحرم از مسئوليت    
ولـي آن   . هـا در حـداقل ممكـن باشـد           است بايـد ارتبـاط     تا آنجا كه ممكن   

ش هاي فرهنگـي همـسر   مردي كه به اسم عدم ارتباط با نامحرم مانع فعاليت      
شـود بايـد      هـاي دينـي       اي در فعاليت    شود، اگر ممانعت او موجب نقيصه       يم

يك مـسئله آن اسـت كـه زنـان      . فرداي قيامت جواب اين ممانعت را بدهند      
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 انمـرد ارتباط با   هر چه كمتر در معرض      و  ا بهتر بشناسند    ة خود ر  يد روح يبا
ر خداونـد  مسئله ديگر آن است كه مردها بايد متوجه باشند اگ         .به باشند يغر

. ي ممانعـت نيـست    هـا داد، آن اذن بـه معنـ          اذن خروج زنان از خانه را به آن       
و اند كه زير نظـر ا       مثل اين است كه به افسر راهنمايي در چهار راه اذن داده           

ها حركت كنند، حاال ايشان به بهانـه ايـن كـه بايـد بـه               و به دستور او ماشين    
تواند به هيچ ماشيني اجازه حركت ندهد بلكه          دستور من حركت كنيد نمي    

مسئله سوم نوع برخـورد بـا   . ها انجام گيرد    بايد با مديريت او حركت ماشين     
ست و  فرماينـد رأيـشان سـ       هايي است كه حضرت در موردشـان مـي          آن زن 

ها تا آنجا كه ممكن است به صـالح خودشـان    عزمشان ضعيف است كه آن 
ي حقانيـت    نمونـه . نداست كه كمتر در معرض ارتباط با مردان نامحرم باشـ          

بينيـد،    ها مـي    هاي بوتيك و پاساژ     سخن حضرت را شما امروزه در فروشگاه      
بـه  هـايي در ايـن اجتماعـات نبودنـد            راستي اگر اينـان گرفتـار چنـين پرسـه         

 اگر نظام ارزشي جامعه طـوري بـود كـه ايـن             ؟مصلحت خود و جامعه نبود    
كـرد، وضـع از همـه        نوع حضور را براي اين نوع زنان به شـدت تقبـيح مـي             

  جهات بهتر نبود؟

  رون خانه ي روح زنان در بيآشفتگ
هـا    باقي مانـدن ايـن زنـان در خانـه بـراي خـود آن              : فرمايند  حضرت مي 

عمرشان برايشان بـه عنـوان يـك سـرمايه          :  اوالً موجب پايداري است، يعني   
هـا   شود كه هـيچ حاصـلي بـراي آن       ماند و صرف امور ناپايدار نمي       مفيد مي 

هــا  موجــب ثبــات شخــصيت و آرامــش روح بــراي آن: يــاًثان. ته باشــدنداشــ
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تواني طوري شرايط     اگر مي : فرمايند  تا آنجايي كه حضرت مي    . خواهد بود 
نشناسد و جز با تو ارتباط نداشته باشد، ايـن كـار       را فراهم كن كه جز تو را        

 تا در فضاي يگانگي بين دو همسر، تمام توجه روح او به سوي تـو              . را بكن 
اب، به وظـايفي كـه در خانـه بـه عهـده اوسـت               باشد و بدون هرگونه اضطر    

چقدر خوب بـود اگـر بـه طـور كلـي طـوري نهادهـاي اجتمـاع را                  . بپردازد
 و  عاليت زنان همراه با اخـتالط بـا مـردان نباشـد           كه ف كرديم    سازماندهي مي 

امورات مربوط به خودشان را خودشان مـديريت كننـد و از طرفـي شـرايط           
هاي خود حداقلِِ خـروج از خانـه را بـه             يتاشد كه زنان جهت فعال    طوري ب 

  .  عهده داشته باشند
رفـت از مـشكالت ناشـي از          دولت فرانسه براي برون   «در خبر آمده بود     

ضـمن تأكيـد بـر    ... ها  دن زنان در خارج از منزل و فروپاشي خانواده    كاركر
 زيـرا   9».جـرا نمـود   ا» به خانه برگـرديم   «مشاغل خانگي، طرحي را به عنوان       

 ها   آن روحشرايط بيرون خانه روي هم رفته با روحيه زنان سازگار نيست و             
ه  توجهـشان بـ    نمايـد و    صفاي مادري خارجـشان مـي     و از   . كند را آشفته مي  

قـدرت و  «هاي همراه بـا       را به فعاليت  » گذاري  خدمت«هاي با روحيه      فعاليت
يزيكي آن كه حضور ف   بدون   �فاطمه زهرا حضرت  . دهد  سوق مي  »رقابت

سـازترين    ي زمان خود داشـته باشـند مـسلّم يكـي از تـاريخ               فعالي در جامعه  
ــسان ــه طــوري  ان ــا هــستند ب ــد � كــه وقتــي حــضرت مهــدي  ه ظهــور كنن

 اسوه و راهنماي من در      10؛»اهللاِ لي اُسوةٌ حسنَةٌ     و في ابنَةِ رسولِ   « :فرمايند  مي

                                                 
 .1387، هشتم، شهريور، 116ها، شماره  نامه عبرت  هفته- 9

  .180، ص 53 بحاراالنوار، ج - 10
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دهـد نظامنامـه      ي سخن نـشان مـ     اين.  است �اين نهضت، دختر رسول خدا    
وقتـي  .  اسـت  �مبتني بر سيره حـضرت فاطمـه      � حكومت جهاني مهدي  

نْ       «: فرماينـد    مـي  �الموحـدين   حضرت مـولي   مـ نَّ بِأَشَـدهخُـرُوج لَـيس 
رون شـدن از خانـه   يـ  نكـن كـه فقـط ب       فكر ؛»إِدخَالك منْ لَا يوثَقُ بِه علَيهِنَّ     

 هـم وارد    ير مطمئنـ  يـ غردان نـامحرم    مـ هـا خطرنـاك اسـت، اگـر          ني ا يبرا
خواهند تـا آنجـا كـه ممكـن اسـت          مي .شوند خطرناك است  ها     آن يزندگ

سـر ببـرد، تـا      هروح زنان در عالَمي ديگر غير از عالَم ارتباط بـا نامحرمـان بـ              
  . آزاد و آرام هسته توحيدي خانه شكل بگيرد و رشد كند

با شعار اين كه زنـان بايـد اجتمـاعي باشـند و روحيـه بـاز داشـته باشـند                     
فهميم اين شعار در همه جا و         زنيم و نمي    هم مي   صفاي بين زن و شوهر را به      

ت  رفـ »مـال « ؛نـد يوگ  ميمثالي هست كه     .براي همه كس شعار خوبي نيست     
 هـم   بـاردار  گفـت صـاحب گـاو     . بفروشـند تـا   ك گاو آوردنـد     يد  يبازار د 
فردا كـه   . يدندم خر تر ه   متوجه شد كه سريعاً آن را خريدند و گران         ،هست
 دختـر   :گفـت كه او را بپسندند       دخترش آمدند، براي اين    يخواستگاربراي  

. غافل از ايـن كـه هـر حرفـي همـه جـا كارسـاز نيـست            ! هم هست  باردارما  
و بـا   باشـد   ي اجتمـاع  مثـل مـرد   هـم    زنخوب اسـت    ند  ا  هفكر كرد ها    بعضي

ي ارداربودن بـرا  همان طور كه بـ    ي   حساب مرد. نامحرمان اختالط داشته باشد   
 هـم  مـرد است و نه براي دختري كه هنوز ازدواج نكرده، بـراي         خوب  گاو  

بـودن بـه ايـن معنـي          واجتماعي نباشد   يخجالتو   باشد   ي اجتماع خوب است 
پروا با نامحرمان ارتباط داشته باشند براي زنان حسن نيـست و      ما بي كه زنان   

ين سبت بـه همـسرش از بـ   ي اطمينـان مـرد نـ     با اين روش جنبـه  عالوه بر اين 
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آيد كه در نهايت      وجود مي   هاي شديدي در روح زن به       رود، و آشفتگي    مي
 . شود موجب سقوط خانواده مي

ــدارد از آب زالل   ــر ن ــه خب ــي ك   مرغ
 

ــار  ــال منق ــه ح ــور دارد هم   در آب ش
اي حاصـل   ه نتيجـه چـ هـاي وارداتـي از غـرب       با ايـن شـعار    م  ياند  مينما    

 را از ييهـا  اننـد چـه عظمـت   د مـي   مـا نه زنـان . شود يا مي ما و زنان م   جامعه
اَمـن و پـاك خانـه از     يه فـضا گونانند چد ميمان ياند و نه مردها  دست داده 
  .رود دست مي

  ت بزرگيمحروم
اين  .دنتواني كاري كن كه غير تو را نشناس         اگر مي : مايندفر  حضرت مي 

 هـم نـشناسد بلكـه       توصيه مسلّم به اين معني نيست كه پدر و بـرادر شـما را             
ي از اجتماع نشود كه مربوط به حـوزه         منظور آن است كه گرفتار موضوعات     

هايي وارد زندگي خـصوصي شـما شـود      مردان است و از اين طريق دغدغه      
به همسر شما چه مربوط است كه در اداره و          . دهد  را آزار مي  كه روح زنان    

لَـا  «: فرماينـد  بازار رقيب شما چه كسي است؟ به همين جهت در ادامـه مـي    
كـاري كـه بـيش از توانـايي زنـان            ؛»تُملِّك الْمرْأَةَ منْ أَمرِها ما جاوز نَفْسها      

 يفشار روحموجب اموري كه   به عبارت ديگر    . ها مگذار   است بر دوش آن   
. قهرمـان نه  و اند مانند گُل بهاري چون زنان كن،وارد مها    است بر آن  به زن   

روحـي و جـسمي     ت و آرامـش     ي زنان امن  يبرا داده كه    بر عهده مردان قرار   
زيرا به . آورند تا جامعه به نتايجي كه بايد از جانب زنان برسد، برسد           فراهم  

مي زن از دست رفت، بـه همـان         همان اندازه كه بستر آرامش روحي و جس       
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دهـد،   اندازه جامعه از بركات واقعي كه خداوند از طريق زنان به جامعه مـي  
يست كه زنان مانند يك مرد از صبح تـا بعـد از     هرگز هنر ن  . ودش  محروم مي 

همـسر  ظهر در بيرون خانه كار كنند و بعد هم انتظار داشته باشيم كه بتوانند   
 يك نـوع رنـد  يـ ن يـ ا. دنباشفرزندانمان  ي برايديو مادر مف براي ما    يخوب

اضـطراب و  ط يد و شـرا يـ  نكنيپـس رنـد  . انـد  شه ته چـاه ياست و رندها هم 
 زنانتان فراهم ننماييد كه از بركـات بزرگـي   يبرارا   ي و جسم  ي روح يمنناا

ي  جامعـه محـل كـشاكش مـردان اسـت بـا همـان روحيـه        . شويد محروم مي 
تر، و خانـه محـل آرامـش و خـدمت و            مردي و تالش براي سود دنيايي بيش      

جـز   توان خانه را از كـشاكش جامعـه حفـظ كـرد بـه         ايثار است، چگونه مي   
 يگـاه فرماينـد؟      مطرح مـي   �الموحدين  هايي كه مولي    يهوصكاربردن ت   به

مرغ گران شد     ايم كه اگر تخم     را آنچنان گرفتار مسائل اقتصادي كرده     زنان  
فقـط  زا  د كردن زنان در امور اضطراببا وار. آيد ها به طپش در مي      قلب آن 

كننـد، چـون ديگـر بـا      بلكه بيش از آن مردان ضرر مـي كنند  يزنان ضرر نم  
آقـا و  . شوند كه سخت به شـادابي آن نيـاز دارنـد    رو مي    ي روبه ا  مردهگُل پژ 
 يد خـانم ناهـار چـ   يـ وگ مـي حـاال آقـا نشـسته       د  نآي  مياداره  از  هر دو   خانم  

انتظـاري را دارد كـه بايـد از خـانمي داشـت كـه       ، از اين خانم همـان     ميدار
حـساب  هـا زنـان را بايـد گُـل            آيا با اين برخـورد    . صبح تا حاال در خانه بود     

هاي آهنين انتظار لطافت و عواطف بايـد          يا انساني آهنين؟ آيا از انسان     كرد  
سربردن هر چند با درآمد كمتر، با صـفاتر اسـت يـا بـا                 داشت؟ آيا با گُل به    

  !بردن با انبوهي از ثروت؟سر آهن به
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اسالم لباس و مسكن و غذاي زن را به عهده مـرد گـذارده تـا كارهـاي                  
براي همـسر   » گُل«يش ندهد و او همچون       را فرسا  اقتصادي روح لطيف زن   

هـايي دارد      سخت نياز به چنـين روح       و فرزندانش شاداب بماند، زيرا جامعه     
يـد زنـان را گرفتـار كارهـاي       نـه مـردان با    . جاي خشم بنشانند    تا محبت را به   

تـالش و   . ي خود غفلت نماينـد      سنگين بكنند و نه زنان بايد از حفظ روحيه        
ــراي هــر   ــردتحــرك ب ــد خــود را در  زن و م ــان نباي ــي زن ي الزم اســت ول

 بيندازنـد، كـه     -ها آسيب ببيند    طور كه روح و روحيه آن        آن - هاي اقتصادي   ورطه
د، ن مادري كن  ند نتوانست ان مادر  وقتي .شكنند  در آن صورت كمر خود را مي      

طور كه بايـد و شـايد داراي رشـد متعـالي نخواهنـد بـود و                   آنهم  كودكان  
و همـه چيـز در هـم       اند  مزاحم خانه عمالً به جاي عوامل گرمي محيط خانه        

 بگذاريد زنانتان چون گل بيااليند تا براي شـما و فرزنـدانتان مفيـد      .ريزد  مي
 باشـيد  يباغبـان چـون   ،طلب نباشـيد  هاي منفعت انانسنسبت به زنانتان  . باشند

بـرايش مهـم   هـاي آن،   درآوردن زيبـايي   و به فعليت    پروراندن گل  كه نفسِ 
 پروراندن نفسِكند و لذا     ولي روح ما را تغذيه مي     دهد     گل ميوه نمي   ،است

با چنين ديـدي اگـر زنـان در    . گل يك نحوه تغذيه است ولي تغذيه روحي    
گيـرد كـه از هـزاران     آرامش خاصي به خـود مـي   نه فضاي خا  صحنه باشند، 

ظـارِ  فرماينـد؛ انت  بر اساس اين ديد است كـه در ادامـه مـي     . گنج مهمتر است  
ياد از حد، از زن نداشته باش به طوري كه طمع كنـد در بقيـه كارهـا هـم                    ز

وارد شود، به عبارت ديگر چاخان او را نكن كه تو خيلـي مهـم هـستي، تـا                   
هـايي را كـه       يگر هم دخالت كند و بخواهـد مـسئوليت        طمع كند در امور د    
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ي او نيست به عهده بگيرد زيرا در اين صورت لطافت روحي خـود                عهده  به
  .دهد را از دست مي

  جا  ي بيورز رتيآفات غ
ي   چنـين دقيـق، زاويـه       پس از طرح اين نگاه به زن و توجه به نكاتي اين           

عِ       إِيا«: گشايند كـه    ديگري را در رابطه با زن مي       ضـوي غَيـرِ مالتَّغَايرَ ف و ك
 بپرهيـز از    ؛»غَيرَةٍ فَإِنَّ ذَلك يدعو الصحيحةَ إِلَى السقَمِ و الْبرِيئَةَ إِلَى الرِّيـبِ           

كـار را بـه نادرسـتي         جـا كـه ايـن كـار انـسانِ درسـت             دادنِ بـي    غيرت نـشان  
  . خواند كشاند، و پاكدامن را به بدگماني مي مي

رهانند كه شيطان بعـضاً مـا را از بركـت     ويه ما را از خطري ميدر اين زا 
زنان بـر اسـاس     . كند  ارتباط صحيح با همسر و خواهر و مادرمان محروم مي         

تا  باشد يبحرانبسيار ط ي شرايدبافطرت الهي در عفت و پاكي قرار دارند و      
دسـت  ها نوشـتند خـانمي بـه          اخيراً روزنامه . ها منفي شود    ما تصورمان از آن   

يكي از جوانان محله كشته شد، زيرا آن خانم با ظاهر نامناسب در كوچه و               
چنـين شـكل     كنـد وقتـي بـا ايـن         يمـ شده، آن جوان تـصور        خيابان ظاهر مي  

آيد پس حتماً مايل به ارتبـاط نامـشروع خواهـد بـود، در يكـي از         بيرون مي 
ضـاي  شـود و تقا  روزها كه آن زن در خانـه بـوده آن جـوان وارد خانـه مـي           

شـود و آن   رو مـي  كند كه با مخالفت شـديد آن زن روبـه       عمل نامشروع مي  
رود كارد آشپزخانه را      برد، مي   كند راه به جايي نمي      جوان هر چه تالش مي    

عرضم از اين مثـال آن اسـت كـه          . رساند  دارد و آن خانم را به قتل مي         برمي
ن سوءظن داشـت،  توان نسبت به زنا  ها نمي   عنايت داشته باشيد به اين راحتي     
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تقـصير نيـست، ولـي     البته آن خانم به جهت ظاهر نامناسبش در قتل خود بي      
ممكـن اسـت زنـان در       .  اسـت   بوده يدرستت آن جوان هم قضاوت نا     قضاو
ن يـ  بـه ا   ي كنند ول  ياطياحت يب يت دستورات اله  ي موارد نسبت به رعا    يبعض
ه خـرج نـده     آنچنان غيرت ب  : فرمايند  حضرت مي . كنند ينم يعفت  يب يراحت

كه گويا در كوچكترين ارتبـاط بـين همـسر و خـواهر و مـادرت بـا مـردان                    
هاي   ي در مورد زناني كه به ورطه       وقت .حساب آوري   ها را مجرم به     غريبه آن 

در واقعـاً   شـويد     فرمائيـد متوجـه مـي       انـد مطالعـه مـي       نامشروع سقوط كـرده   
ــراي حفــظ عفــت خــود   كــهانــد شــرايطي قــرار گرفتــه  يزيــادمقاومــت  ب

 تـازه ايـن نـوع زنـان بـر      ،اند  ها از خود نشان نداده  متأسفانه آن  و خواسته  مي
ن يـ  بـه ا لذا بايد متوجه بود   . اند  كند، بسيار قليل    خالف آنچه شيطان القاء مي    

ن يـ بـه ا لـذا  فتنـد و  ا مـي نكنيم  كه ما تصور ميها  ن ورطه ي زنان به ا   ها  يراحت
 .جا منفـور اسـت    يرت ب يغ زيرا   به خرج دهيد،  رت  ي غ نبايد شما   ها هم   يراحت
مرغ و گوشت بخرد حاال تاكسي نبوده كـه سـوار شـود            خانم رفته تخم  مثالً  

آيـد،   ش از اداره مي  شوهر ،ندآي  ميفرزندانش از مدرسه    نزديك ظهر است    
بـرادر شـوهرش     سوار شده،    يشخصبه جاي تاكسي ماشين     واهند  خ  ميغذا  

يش نيامـده اسـت، محاكمـه      هـا كـه پـ       ديده و به شوهرش گفته و چه بدبيني       
ا چـون  يـ . يا  سـوار نـشده  ي مشخص شود چرا تاكـس يدكه با پشت محاكمه   

 و از نظر شرعي هم بـه واقـع    -از برخورد كرده    ب  مي ك ششوهر خواهر طرف با   

ولي حاال آقـا     -شوهر خواهر همان قدر نامحرم است كه يك مرد غريبه نامحرم است           
 رمن ديگـ پس  ،خنديديلند عصباني است كه چرا جلوي شوهر خواهرت ب  

مـورد نـسبت بـه همـسرش          و در نزد خود هزار فكـر بـي         ،به تو اعتماد ندارم   
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 ،خنديده اسـت  كه جلو نامحرم بلند     بدي كرده    كار! آري. شكل داده است  
غيـرت  ها مـشخص نـشود معلـوم نيـست            گيري  اگر حد اين نوع سخت    ولي  

شود كه زنان  جب مي جا مو   ورزي بي   فرمايند غيرت   مي. جايي باشد   بهورزي  
وقتـي كـه   . درستكار را به نادرستي، و زنان پاكدامن را به بدگماني بكـشاند          

دارد خـودش بـا    پنـاهش را از زن برمـي   جـا     ي بـي  ورز و با غيرت  مرد بيخود   
حـاال ايـن    . هـاي ديگـر    گويـد بـرو در ورطـه        ميبه همسرش   دست خودش   

 مردان غريبه بـه او      هاي شيطان و پناهي كه      در مقابل وسوسه  تواند    چقدر مي 
 كـه مـردان     شود  جا شروع مي    آن مظلوميت زنان از     ؟مقاومت كند دهند،    مي

و پـست  مـردان  غيـرت،   بـي مـردان  طـور كـه    انهمـ . ورزنـد  جا مي  غيرت بي 
، مردانـي هـم كـه بـه         غيور را دوسـت دارد    مردان   و خدا    اي هستند،   فرومايه

دهنـد زنـان      شان مي كنند و در هر ارتباطي حساسيت ن        اسم غيرت، افراط مي   
. كننـد   هـاي زيـاد مبـتال مـي         خود را اگر هـم بـه خطـر نيندازنـد بـه زحمـت              

فرماينـد    حضرت مي . به خرج داد   غيرت   ال،احتمبا اندك خيال و     شود    نمي
هـاي   ، در يكي از تـشكل    كني ها را نيز ضايع مي     كار را كردي سالم     اگر اين 

گاه كـامالً ضـروري اسـت،    ها در دانش    كامالً مذهبي و وِاليي كه فعاليت آن      
شوهر يكي از خواهران دانشجو گفته بود من راضي نيستم فعاليـت خـود را               
در آن تشكل ادامه دهي چون ممكن است با مرد نامحرمي صحبت كنـي و               

   شدن؟ ي شيطان ورزي است يا بازيچه آيا اين غيرت! شوم من ناراحت مي
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  ديت جدو هويزن 
در دنياي مدرن ظاهر شده و بايد     موضوع است كه با هويتي جديد       چند  

 موضـوعات بـازخواني شـود،      بر اساس شرايط جديد نگاه مـا نـسبت بـه آن           
عنـوان يـك    ه  ماشين ب . »زن«ي تكنيك است و ديگري        ها پديده   يكي از آن  
 به همراه آورده و كمتر از صد سـال           با خود  را قوانين جديدي    دپديده جدي 
در جاي خود بايد بحـث شـود        ي زمين را عوض كرده است كه          تمام چهره 

تـر   و نبايد گفت تكنيك جديد همان تكنيك قديم است كه كمـي پيچيـده         
يـك جديـد چيـز ديگـري اسـت و اهـداف             نشده اسـت، نخيـر؛ هويـت تك       

رسـيد و لـذا نـوع     پروراند كه قبالً بـه تـصور بـشر نمـي     خاصي را در بشر مي 
 11.سـت انتخاب و زندگي بشر جديد يك نوع انتخاب و زنـدگي ديگـري ا             

تـوان گفـت ايـن     در شرايط امروز با هويتي به صحنه آمده كـه نمـي        زن هم   
يـك كمـي آزادتـر       هستند، منتهـا     ها با اين هويت ادامه هويت مادران ما         زن

ها برخورد كرد تـا جامعـه از نقـش            اند، بلكه بايد با تعريفي ديگر با آن         شده
ح كـرده زنـان مـا       ها استفاده كند وگرنه با تعريفي كه غرب از زنان مطر            آن

شوند و   اند، به هويت و قالبي غربي وارد مي         كه از هويت گذشته خود مانده     
ي ت بـه گذشـته اسـت و نـه در غالـب غربـ              از هويت سـومي كـه نـه برگـش         

بـراي اسـتفاده جامعـه از نقـش زن در دوران جديـد              . مانند  فرورفتن، باز مي  
ز اسـالم مـشكل     هـاي سـاده ا      نياز است، با اين برداشت    يك اسالم ناب ناب     

وقتي نهادهاي قبلي كـه زن      . - خارج است  لسهج كه از بحث اين    - شود  حل نمي 
اي كـه   هم ريخته و ديگر آن خانـه  يافت، به   هويت خود را در آن نهادها مي      

                                                 
 .رجوع فرماييد» مدرنيته و توهم«ه كتاب  ب- 11
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دوشـيدند و كـره و     پختنـد و شـير گـاو و گوسـفند مـي      زنان در آن نـان مـي    
وسفند سوخت زمستان   كردند و با فضوالت گاو و گ        ماست خانه را تهيه مي    

هم ريخت، ما اصرار داريم زنان در خانه چه كـار             كردند، همه به    را انبار مي  
ي مـادري     ين وظيفه همسري براي مـرد و وظيفـه         ع كنند؟ بستري كه زن در    

هم   براي كودكان، به عنوان يك عضو فعال اقتصادي در تالش بود، حاال به            
تـوان    زي و تعريف شـود؟ نمـي      ريخته حال بايد فكر كرد چگونه بايد بازسا       

ها نكرد، و بيش  چنان ناظر حادثه بود و فكري براي باز خواني شخصيت           هم
يت خود را دريابند و خود را به عنوان عـضوي مفيـد و              هواز همه زنان بايد     

فعال بازخواني كننـد و گمـان نكننـد اگـر بعـضي بارهـاي زنـدگي قبلـي از           
در حال حاضر ما . ماند ها مي اي آنها برداشته شده تعريف قبلي بر       دوش آن 

و بـا همـه مقـدماتي كـه عـرض شـد در       . دانـيم  نمـي ها  زناجتماع را جدا از   
 بايد كه د نداراي  وظيفهها  نسبت به انساني مردان  زنان پا به پا    شرايط جديد

و اين در حالي اسـت كـه در بعـضي مـوارد بعـضي از وظـايف          . دنانجام ده 
ده است و كار را براي روان زنان سخت نمـوده و  زنان از خانه به اجتماع آم   

شـاءاهللا بايـد در      پذيري را بـراي بعـضي شـدت بخـشيده كـه إن              خطر آسيب 
  . ي بحث به اين موضوعات پرداخته شود مهادا

فرماينـد در     فرماييد آنچه حضرت مـي      بحث يك جا مي    در حين    :سؤال
نـان خاصـي اسـت    رابطه با حذر كردن مردان از مشاوره با زنان مربوط بـه ز          

هاي بحث   نشين هستند، ولي در بعضي از قسمت        كه به تعبير شما زنان حجله     
تـر از تـوان زنـان بـر آنـان تحميـل               ينگكارهاي سن : فرمايند  كه حضرت مي  
ها چون گُل بهاري لطيف هستند، موضوع را به همـه زنـان               نكن زيرا كه آن   
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كه زنـان و    بر اين  كنيد مبني   دهيد و در آخر موضوعي را طرح مي         تعميم مي 
مردان در شرايط حاضر بايد در تعريف زن بازخواني كننـد و حـضور زنـان     

چگونـه ايـن نكـات را بـا     . دانيد در اجتماع را در حال حاضر چيز طبيعي مي      
  ديگر جمع كنيم؟  هم

طـور اسـت    ايـد موضـوع همـان    كه بحمداهللا متوجه شده  چنان   هم :جواب
ت از زن را در ايـن بحـث در نظـر        كه فرموديـد، آري مـا بايـد سـه شخـصي           

               بگيريم و بنا به شواهدي كه در حين بحث عرض كردم آنجايي كـه بحـث 
يـا بـه امـوري خـاص نـسبت داد ـ مثـل امـور          اسـت را  عدم مشاوره با زنـان 

نگـري بـر    حكومت و اداره كشور ـ و يا به زنان خاص كـه روحيـه سـطحي    
هـا   فرماينـد آن   كه ميها حاكم است، كه با توجه به ادامه سخن حضرت     آن

گيري نـاتوان هـستند، موضـوع مربـوط بـه زنـان        اند و در تصميم  سست رأي 
يـست كـه زنـان در امـوري كـه مربـوط بـه        نطـور   شود، زيـرا ايـن     خاص مي 

  گيري از خود ناتواني نـشان  خودشان است سست رأي باشند و يا در تصميم   
به مثبـت   شخصيت دومي كه از زن در سخن حضرت مطرح است جن          . دهند

آيد كه به عمـوم    شخصيت زن است كه چون از سياق سخن حضرت بر مي          
يم داديـم كـه همـان روحيـه         عمزنان تعلق دارد، ما هم آن را به عموم زنان ت          

و امـا در مـورد وجـه سـومي كـه در مـورد               . باشد  ها مي   لطيف و حساس آن   
زنان بحث شد موضوعِ شرايط جديـد و فرهنـگ مـدرن اسـت كـه مـا چـه                    

كـنم   تفاوت نباشـيم و فكـر مـي    م و چه نخواهيم بايد نسبت به آن بي بخواهي
اگر با اصولي كه حضرت مطرح فرمودند مبنـي بـر حـضور بيـشتر زنـان در                  
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ها بتوان موضـوع را بـا حفـظ اسـالم نـاب در             خانه و لطيف بودن روحيه آن     
  .بستر صحيحي قرار داد

   رواني و آسودگيمرب
رامش  به آ  ازي زنان ن  يرفانعساس و   ح هيروحمسلم همه شما قبول داريد      

كه ظرائـف     زيرا مربي واقعي براي اين    . بودن از ارتباطات آشفته دارد    و آزاد 
يت خود را درك كند، بايـد روحـي لطيـف و عرفـاني              اد تحت ترب  روح افر 

افتـد   داشته باشد و روح لطيف اگر درگير مسائلي خشن شد، به زحمت مـي       
 هاي  روحقي از طرتياگر ترب. ماند از ميو از كار ظريفي كه به عهده دارد ب      

در كــشاكش مــشكالت اجتمــاعي  هــا  روحنيــ اديــ ممكــن اســت بافيــلط
بـا آن روح عرفـاني    بـه عهـده زنـان      كار ظريف تربيتي  اگر   و   .دگرفتار نباش 

 را  ين كـار  يق چنـ  يـ  تـا آن حـد دق      كه يرگيدمسلّم شخصيت    باشدنخاص  
آنچـه را زنـان     م  ا كـد  چيدر هـ  معلم و كتاب و پ    . نخواهيم داشت انجام دهد   

 اسـت؛ دو چيـز ضـروري       تيـ در ترب  . انجام دهنـد   ننداوت  ميندهند    انجام مي 
 كـه   ي پـدر  مسلّم. گيري  نس اُ و ديگري روحيه  ح،  روو صفاي    لطافت   يكي

را داشـته   بر فرض هم اين دو خـصوصيت ، اگر ديآ مي شب  ود و ر  ميصبح  
روح لطيف كـودك نيـاز      ه   ك ينسن اُ آاز طرفي    . اعمال كند  دناوت  مينباشد  

عـالوه بـر كودكـان حتـي جوانـان هـم         . دارد عموماً در روح مـردان نيـست       
. تواننـد  يرند با پدرشان نمـي    نند تماس و انس بگ    توا  آنقدر كه با مادرشان مي    

اي نيـاز داريـم، كـه داريـم، و حـال كـه چنـين                  حال اگـر بـه چنـين روحيـه        
راد جامعـه بايـد سـخت       اي به طور فطري در زنان هست، پس همه اف           روحيه
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ي تربيتي آنـان آسـيب          مواظب زنان باشند كه در گير و دار زندگي، روحيه         
كننـد چـون    ين راستا به فرزندشان توصيه مي    ا در   �و حضرت علي    . نبيند

  . پهلوانان با زنان برخورد نكن و بارهاي زندگي را بر دوش آنان مگذار
كـه در وجودشـان   شـود كـه زنـان نيـز از گـوهري       كار وقتي مشكل مي   

هست غافل باشند و در جهت رشد آن تالش ننمايند، و نه تنها در رشـد آن         
شـان بـه      هـايي بيندازنـد كـه روحيـه          بلكـه خـود را در ورطـه        كوشش نكنند 

خواهنـد از مردهـا    چون به قـول خودشـان مـي    . اي مردانه تبديل شود     روحيه
نـر اسـت، در زن   بودن ه زن ،ستينشدن كه هنر » خانمپهلوانْ«! عقب نيفتند 

بودن قـدرت، وقتـي ايـن دو در     بودن گوهر خدمت نهفته است و در پهلوان     
ي ارائه خدمت را بگيـرد، مثـل        رت جا ي إعمال قد    زن جابجا شود و روحيه    

هـا تـرش شـود، در ايـن صـورت       هـا شـيرين، و شـربت       كـه سـركه      است  اين
  . آيند كدام به كار نمي هيچ

كننـد و ارزش    براي زنان تبليـغ مـي  هاي انحرافي كماالتي را در فرهنگ 
كنـد، و بـه اسـم     نهند كه عمالً زنان را از نظر روحيه بـه مـرد تبـديل مـي               مي

سـازند كـه بتواننـد مـثالً      يريت جامعه از زن يك مرد مي ن در مد  شركت زنا 
هـايي را بـه        در قبـل از انقـالب خـانم        12.يك بنگاه اقتـصادي را اداره كننـد       

اي مردانـه داشـتند، مثـل         اردنـد كـه روحيـه     گم  رياست مدارس دخترانه مـي    
پـروا   كشيدند، در سخن گفتن بـا نـامحرم بـي      زدند، سيگار مي    مردان داد مي  

                                                 
با طرح شخصيتي به نام اُشين، بـه نظـام        » هاي دور از خانه     سال« كاري كه با نمايش فيلم       - 12

تأسـفانه از آن طريـق بعـضي از دختـران جـوان مـا هويـت خـود را از               مارزشي ما تحميل كردند و      
  .نددست داد
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زدنـد، اتفاقـاً شـوهر يكـي از ايـن       ي و راحـت جلـو نـامحرم قهقهـه مـ      بودند
ترسـيم،   ها سخت از خـانم مـي   من و بچه : گفت  مديران همكار بنده بود، مي    
آمد و به دختـران مـا القـاء      و موفق به حساب مي حاال اين خانم، مدير نمونه    

ي اخواهيد موفق شويد بايد مثل اين خانم باشيد كه به جـ             كردند اگر مي    مي
 درسـت در مقابــل چنــين  �يـك مــرد چهــار مـرد اســت، و اميرالمــؤمنين  

ست بِقَهرَمانَـةٍ    فّإنَّ  ...«: فرمايند  افكاري مي  لَيـ انَةٌ وحيرْأَةَ رچـون   زنـان  ؛»الْم
هـا برخـورد كـن و      اند، و پهلوان نيستند، پس طوري با آن         گُل بهاري لطيف  

هـا    ها بـراي آن     يف آن حساس و لط  ها داشته باش كه روحيه        انتظاراتي از آن  
باقي بماند، زيرا اگر زن به جاي چهار مرد كه هيچ، به جـاي صـد مـرد هـم       

ك روز يـ هـويتي هـر     باشد و زن نباشد، هيچ چيز نيـست، و در ظلمـات بـي             
  .ستداند كي سازد و در آخر هم نمي د مي خويت برايشخص

ي ها  تو نصيح  يعادسخنان   ابداً،  �الموحدين  سخنان حضرت مولي  
. موسمي و مربوط به قوم و قبيله خـاص نيـست، راز بقـاء يـك ملـت اسـت                   

دارد و   درست زندگي كردن پـرده بـر مـي        از اسرار   كه   اي  مانهيفرهنگ حك 
رو  هـا روبـه    جوامـع بـشري بـا بـدترين بحـران     ، سخنانامروز با غفلت از اين  

گفـت در     همان همكار ما كه همسرش مدير دبيرستان بود مـي         . خواهند شد 
آمـوزان   ها مثـل دانـش   ي گم شده است، خانم من با من و بچه        خانه ما زندگ  

كند، مادر بودن يادش رفتـه اسـت، ايـن اسـت كـه دائمـاً        دبيرستان رفتار مي  
 ،مهيخـوا   نمـي » خـانم  لـوانْ هپ« ما   �طبق سخن حضرت  بايد متوجه باشيم    

 يوحـ رداراي  كـه    مهيخـوا    مـي  يمـادر . مهيخـوا   م، كه نمـي   هيخوا  كه نمي 
  .گرفتن با فرزندانش را داشته باشد و امكان و فرصت اُنس فيلط
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  تي تربزنان و ظرائف
كارهاي اجتماع طوري است كه اگر انسان مواظب نباشـد قلـب و روح              

كند و انسان را از حضور قلـب در محـضر خـدا               ول مي او را به خودش مشغ    
كـه انـسان    كنـيم، همـين   اش را در نمـاز تجربـه مـي      نمايـد، نمونـه     خارج مـي  

آيـد    هـاي روز مـي      خواهد با حضور قلب اذكار نماز را اداء كند، حادثـه            يم
: شود، راه حـل مـسئله هـم مـشخص اسـت، اوالً      جلو و مانع حضور قلب مي  

جامعه از طريق عبادات و ذكر و دعا، قلـب را بـا عـالم      بايد قبل از ورود در      
ي زنـدگي را اصـل        مواظـب باشـيم مـسائل روزمـرّه       : ثانيـاً . معنا مأنوس كرد  

ها را امور دست دوم قلمداد كنيم، چون هدف اصلي ما بندگي              نگيريم، آن 
 13؛»بدونِوما خَلَقْت الْجِنَّ والْإِنس إِلَّا ليع     «: خداست و خداوند به ما فرمـوده      

پـس از يـك طـرف روح را    . جن و انس را خلق نكردم مگر بـراي عبـادت      
يگر مواظب هستيم تمام قلب خود را       طرف د كنيم و از      متوجه عالم معنا مي   

ها را مسائل دست دوم زندگي خـود          مشغول امورات اجتماعي ننماييم و آن     
اتمان هرچه دزدند كه در عباد  ا مي به حساب آوريم وگرنه آنچنان قلب ما ر       

كه بر اساس وظيفه در اجتماع        به جاي آن  . يابيم  گرديم قلب خود را نمي      مي
ــ  موارد شــويم و كارهــاي يم، خــود آن كارهــا هــدف  ربوطــه را انجــام ده

. شوند، در حالي كه ما نسبت بـه آن امـور تكليفـي داريـم و ديگـر هـيچ          مي
 -اقتـصادي خـصوص موضـوعات     بـه -حال با توجه به اين كـه مـسائل اجتمـاعي     

گـردد،   ربايد كه به سختي به خـود برمـي          چنين روح و روان انسان را مي        اين
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هايي وارد شـوند،      يف و حساس، در چنين ورطه     لطي    اگر زنان با آن روحيه    
م يوگـ   مـي  ن !داننـد   آيـد خودشـان بهتـر مـي         ها مي   چه بر سر روان و قلب آن      

د ولي به شرطي كه     داشته باشند، داشته باشن   ن ي اجتماع يها فعاليت نخواهرا
ن ا خودمـ  ميهواخـ   ميچون ما   . دباشنخود   مواظب   نارد از م  شتري ب برابر هزار

خـود را حفـظ كنـيم در     عبـادت  مينابتـو يم تـا  ارج نـشو روحي خاز لطافت   
كـه  است  شان طوري     اصلي تيولئ مس حالي كه زنان عالوه بر موضوع فوق،      

فـضاي اُنـس و     نـد   ناتـا بتو  بايد همواره در آن لطافت روحـي مـستقر باشـند            
و از اين لحاظ است     . دارند و تربيت صحيحي را إعمال كنند        خدمت را نگه  

ت خود را بدانند و با اندك حادثه آن را فرو نگذارند            كه خواهران بايد قيم   
  .ير لگد اجرائيات و موضوعات زودگذر جامعه له نكنندو روح خود را ز

وزانمان هستيم نه تنهـا  آم  ما معلمان كه مسئول تربيت روح و روان دانش        
آمـوزان و دانـشجويان    براي بندگي خدا حتي براي ارتباط صحيح بـا دانـش        

آمـوزان خـود را    ي لطيف و حساس داريـم تـا روان دانـش        حخود نياز به رو   
 ودخـ و روان   روح  ي ماست كـه روي        درك كنيم، و به همين جهت وظيفه      

، زيـرا   ود نـر  از دسـت  الزم    تا دقت و حساسيت    ميكنخاص ب  يگذار هيسرما
مسئوليت تربيت و درك روان متربي را بـه عهـده داريـم، چيـزي كـه زنـان        

ي آن حساس باشند، و الزمه چنين حـساسيتي آن  روبايد بيشتر از معلمان بر    
است كه روح خود را مشغول ارتباط با نـامحرم نكننـد وگرنـه محـرم روح                 

! فرزنـدم : دينـ ارمف  مـي  � نيرالمؤمنيام. فرزندان و همسرشان نخواهند بود    
بمانند، اما   تو   ميدر حر كه    كن ي كار . نامحرمان قرار نده   ضزنان را در معر   

  .نه در اسارت تو
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 بـه   �و امامان معصوم    و خدمت را هميشه پيامبران       محبت   نيتر بزرگ
ها روشـن كـردن جايگـاه زنـان           هاي آن   اند و از جمله خدمت      بشريت كرده 

سيب نبيند، خود زنان نيز بهترين نتيجه       است، تا از اين طريق نه تنها جامعه آ        
ه انـد كـ   آنچنان بـراي زنـان نقـشي حـساس قائـل      . را از زندگي خود بگيرند    

ـ من فَح الرَّنَ مةٌنَج شمحلرَّاَ«: فرمايند  مي�رسول خدا    نْمـ  و لَصـ ها و صله 
 اللَّه و طَ قَ نْ مطَ قَ ٰهاععم 14» اللَّه هحست، هـر كـه   اى از طرف خداوند ا  رشته  ر

   .او ببرداز آن را پيوند دهد خدا او را پيوند دهد و هركه آن را ببرد خدا 
هاي شـهواني     ين نوع محبت به زنان صرف انگيزه      امسلم است منظور از     

نيست بلكه نظر به روح پاكي است كه هويت او در اُنس و محبت و لطافت          
اينـد بايـد شـرايط    فرم  از اين زاويه مـي �و دلسوزي است، و اميرالمؤمنين  
  .حريم و هويت زن را حفظ كرد

  ي عرفاني هيزنان و روح
 ي آمـادگ  يعرفـان ير  ت فهـم و سـ     جه زنان: ويدگ  ميعربي    بن  نيالد يمح

 را يا مقامـات عرفـان  ه زودتر از مرد  يلي خ راه را بشناسند   راگ. دارندبيشتري  
 ستيـ ن ن اشـ  ه بـه عهـد    ي مادر فهيوظكه   ني به خواهرا  جا نهمي. كنند   مي يط

بـه شـدت رشـد دهيـد،         خـود را     ياستعداد عرفـان  كنم سعي كنيد      عرض مي 
يـار شـما گـذارده      داونـد در اخت    بدانيد كه خ    شرايط خود را فرصت مغتنمي    

 زن هشتاد و    كي من   هاي سلوكي استاديكي از   : ويدگ   مي نيالد يمح. است
چيـزي كـه بـاالترش را حـضرت         .  بود كه مثل قرص قمر بـود       ييا چند ساله 
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ه و جـدتُنا فاطمـةُ     «فرمايند كه   مي �عسكري لَـي خَلْقـاهللاِ ع ججنُ حنَح
يم و جد ما فاطمه حجت خـدا        دا بر خلق خدا هست     ما حجت خ   ٰ» علَينا حجةٌ

بــا دمِ الهــي حــضرت امــام     بحمــداهللا در نظــام اســالمي   . بــر مــا اســت  
دعـا و سـر و صـدايي    اند كه بدون هـيچ ا   زناني تربيت شده   »عليه  اهللا  رضوان«خميني

اند كه اهل عرفان حسرت احواالت و مقامات آنـان را   هايي را طي كرده   راه
ي كه در موقعيت خـاص هـستند و شـرايط همـسرداري             انخواهر. خورند  مي

بـا  بداننـد و آن را   ارخـود   ي عرفـان فيـ  لطهيروحبرايشان فراهم نيست قدر     
يا ن  اماه رمض از   بعد   من و شما  طور كه     ديگر معاوضه نكنند، همان    زي چ چيه

باشــيم آن  مواظــببايــد  �بعــد از زيــارت خانــه خــدا و ائمــه معــصومين 
  . يايي ضايع نشودناحواالت با آرزوهاي د

 تـا  ،داردهاي اجتمـاعي      مشغلهبودن از     به آسوده  ازي زنان ن  ي عرفان هيروح
از آن   يا شاگردانـشان فرزندانهمسر و و هم   بهره كافي ببرند،    هم خودشان   

نـس   آرامـش و اُ    ي، زنـان در فـضا      اسـت   ممكن ريغ.  محروم نگردند  روحيه
 ينجات مردان به صـفا     پس.  كنند ي به سالمت ط   زندگي را نباشند و مردان    

نمايانـد و بـه خـود         خـود را مـي    » قـدرت «جا كه     ، زيرا آن   زنان است  يمعنو
اسـت، روح خـدمت اسـت و     بخـش  مغـرور اسـت، آنچـه كارسـاز و نتيجـه     

نماينـد و   يط عادي هم اگر چه مردان داد و بيداد مـي    حتي در شرا  . دلسوزي
 آخـر را  كنند ولي در نهايت اشك زنـان اسـت كـه حـرف             نمايي مي   قدرت

. زند، چه رسد كه اين روحيه براي اهدافي مقدس بـه كـار گرفتـه شـود                  يم
خـود را از     ي روحان ي اگر صفا  كنند،  مي كه با اشك حكومت      يحاال كسان 
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 آيد و در اين حالت بازار        با وهم به ميدان مي     دست بدهند احساسات همراه   
  .!يابد  رونق مياشك مادرو  با پول باباها   فروشكويتر

   دلِ مادرانييکارآ
رفتن  نگران از دست ود ون غافل ب  زنا  مقدس ميحرشود نسبت به      آيا مي 

 از  ميـ هـر چـه دار    مـا   : هاي بزرگ آن است كـه       نبود؟ سخن انسان   زيهمه چ 
ها بـيش از آن كـه بـا عقلـشان زنـدگي كننـد بـا         ون انسان، چمين دار امادرم

يي نظـر   ها به جـا     دلاند،    و بستر زندگي   هي سا ان پدر كنند،  دلشان زندگي مي  
كند كه مادران نشانه رفته باشند، خوشا آن زندگي كـه عقـل پـدر و دل                  مي

هـا بـا دلـشان      وقتـي انـسان   . انـد   مادر، هر دو اهـداف مقدسـي را نـشانه رفتـه           
به من بگـو اگـر مـادر بـه          كند، حال     كنند و دل با اُنس تغذيه مي        زندگي مي 

كودكـان راه   بـه   سيكـ چـه   شـد   نبادر زندگي فعال     فرزند   عنوان عامل انسِ  
وانـان،   جدهي كند؟ هرجا مالحظه كرديـد كـه      نشان دهد و دلشان را جهت     

هـا   ي آن را در ضـعف نقـش مـادران آن    پذير نيـستند، ريـشه      جواناني تربيت 
ــستجو ك ــدج ــانم . ني ــواع    خ ــد ان ــود را در خري ــادري خ ــه م ــدي ك كارمن

خـود را بـه    كنـد، عمـالً مـادري         قيمـت جـستجو مـي       هاي گـران    بازي  اسباب
كودكـان و  . ها هديه داده است  يه نداده، حقوق خود را به آن      فرزندانش هد 

جوانان ما نياز دارند از طريق دلـدادگي از كـسي حـرف بـشنوند و هـدايت           
كننـد در    پيـشنهاد مـي  �طـور كـه امـام الموحـدين     نبگيرند، اگـر زنـان آ   

طلـب  ماند كه جواب دلدادگي و        شرايط خاص قرار نگيرند هيچ كس نمي      
در شرايط امـروز كـه عمومـاً پـدر و           . يت جوانان و كودكان ما را بدهد      هدا
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روست كه بايد     مادر در اداره هستند، معلم هم با حجمي زياد از كتاب روبه           
د، حال چه كسي با جوانان اُنس بگيـرد؟ وقتـي           در طي يك سال درس بده     

يـد  ران مف مادران نتوانند نقش اصلي خود را انجام دهند، نـه نتيجـه كـار پـد               
ماننـد و     كودكـان و جوانـان خودشـان مـي        . ي كـار معلمـان      است و نه نتيجه   

. يـاور و عاصـي و سـركش         كس و بـي     خودشان، مثل يك علف خودرو بي     
 سينه مادرش راه يابد و اسـرار آن سـينه را    جواني كه نتوانسته است به درون     

ست كنـد، زيـرا چيزهـايي هـ         با جان خود بنوشد، آرامش و تفكر را گم مي         
ها بدانند و آن چيزها با نفوذ در سينه مادرهـا   ي نيست ولي بايد نسلكه گفتن 

 :به گفته مولوي. آيد ها به دست مي ها و پدر بزرگ و مادربزرگ

ــا آن    ــو بنم ــان را ت ــدا ج ــاماي خ   مق
  

  رويـد كـالم   كاندر آن بي حـرف مـي   
ر هايي را بيابند، د     جايي كه نسل جوان بايد بدون الفاظ و كلمات سخن           

هم مادري كه صـد       هم با اُنس طوالني با مادر، آن        ي است، آن  دوران كودك 
 را ين كـس امـ   مـا تـا در جامعـه   .ها مادري است  تا كار ندارد، كه يكي از آن      

 درون سـينه او و       از ي، انس طـوالن   قيطر بتواند از     نسل ني كه ا  مينداشته باش 
يچ قيـدي   ه ه ، اين نسل خود را مقيد ب      ردي حرف بگ  از طريق بروز احساسات   

بـه   ي امروز جامعه جهان.خواهد بودسرگردان و   ي عاص ي نسل داند و لذا    نمي
هم چيـزي جـز تجديـد نظـر كلـي       اي فرو افتاده و راه نجات آن   چنين ورطه 

كننـد    مطـرح مـي  �طـور كـه مـولي الموحـدين        ، آن نسبت به نقـش زنـان     
هـاي    در آشـفتگي   زنـان    فـه يوظبـستري فـراهم كـرد كـه          ديـ  با يعني. نيست

 اتيـ  اجرائهعرصـ بهـاري در   يها گلنبايد گذاشت . زندگي لگد مال نشود  



123 ...............................................................................................مشورت با زنان

له شوند و ما بمانيم و كودكـان سـرگردان و عاصـي و زنـان                خشك و سرد    
  .مسئوليت يمسئوليت و آرزو زده، و مردان ب بي

  »والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«





 

 بي طاتيو ح زن و مرد





 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
ةً طَيبـةً  و عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤْمنٌ فَلَنُحيِينَّه حي          منْ«

  1؛»نَولَنَجزِينَّهم أَجرَهم بِأَحسنِ ما كَانُواْ يعملُو
 قطعـا او را  ،و مؤمن باشـد عمل صالح انجام دهد  ،كس از مرد يا زن هر

 كـه  ين عمليم و اجر آنان را بر اساس بهتريكن ياء م يب اح يات ط يه ح ب
  .خواهيم داددهند،  يانجام م

  امتيگاه عذاب قي و جايچگونگ

ـ           «: ه فوق فرمود  ي قبل از آ   ي هيدر آ  ب اللّـه نـدا ع مـو نفَـدي كُمندا عاقٍ م
چه  ها آن    انسان ي ا 2؛»ولَنَجزِينَّ الَّذينَ صبرُواْ أَجرَهم بِأَحسنِ ما كَانُواْ يعملُونَ       

اگـر  .  اسـت  يچه نزد خداوند است مانـدن       ست و آن  ي ن ينزد شما است ماندن   
د يـ چه را نزد خدا هـست بخواه        د آن يتان بماند با  يجه كارتان برا  يد نت يخواست

 در ين احـساس نـابود  يـ شـود، و ا    يات شما همه نابود م    ي ح يها  وگرنه ثمره 
ن يه ما را متوجه ا    ي همان آ  ي در ادامه . شود  ي آشكار م  يامت به نحو روشن   يق

 را يد و زنـدگ يـ شه كني صبر پ  يدار  نير د يكند كه اگر در مس      يقاعده مهم م  
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 ين زندگي ايد، حاصل و جزا   يد حق و اعمال صالح ادامه ده      يبر اساس عقا  
عمـده آن   . ديـ ا   است كه در طـول عمـر انجـام داده          ين اعمال يهتربر اساس ب  

 اسـت و اگـر   يدار و بـاق يـ م آنچه نزد خداوند اسـت پا    ياست كه متوجه باش   
 يرويـ  پيد به جايم با يرو نشو    خود روبه  يامت با خأل وجود   يم در ق  يخواست
م تا بـه    ي كن يروي پ يا، از دستورات اله   ياالت خود و اهل دن    يات و خ  ياز وهم 

  .  مرتبط شوديدار الهيق پايم و جان ما به حقايا وصل شوخد
 از  يكـ يد داشـت    يـ با يمـ  كـه    ييها  نداشتنخألها و   احساس  امت،  يدر ق 
 علـم بـه     ي ن مسئله يها هم   كل عذاب ه  يپاا بگو   ي ،ها است   ن عذاب يتر  سخت

م يكنـ   ي احساس مـ   يخوب  به در آن عالم   .د داشت يكه با است   »ييها  نداشتن«
 در ما بود كه با اتصال بـه خداونـد و انجـام اعمـال                يماالتت چه ك  يكه ظرف 

هـا را بالفعـل       آمـد و آن     يبالقوه به بالفعـل در مـ      ت از حالت    يصالح آن ظرف  
موجـب  م يم و نـشد يم بـشو يوانـست ت يم زهاي چ يلين كه خ  يعلم به ا  . مينكرد

اسـتعداد داشـتن كمـاالت را       اگـر   . شـود   ياحساس نداشتن و خـأل در مـا مـ         
 هـم در    يم، عـذاب  يكـرد   يز احـساس نمـ    يـ لم به نداشـتن آن را ن      م و ع  ينداشت

د يـ  كـه با ييها خالءها و علم به       علم به نبودن   يول. ديكش  يدرون ما شعله نم   
 يق اتـصال بـه خـدا      يـ ا از طر  يـ ن دن يدر ا  . سخت است  اريشد، بس   يموجود م 

: ن خألها را جبران كرد و لـذا فرمـود  يتوان ا يه مي و اتصال به اسماء اله    يباق
اقٍ         « بـ اللّـه نـدا عمو نفَدي كُمندا عدار و يـ  آنچـه در نـزد شـما اسـت ناپا      ؛»م

هـر  را در   يـ ز. دار اسـت  ي و پا  ير است و آنچه نزد خداوند است باق       يپذ  زوال
گـر آن   ي اسـت، و طـرف د      يالخلقـ    و وجـه   يك طرف آن نفسان   ي،  يا هيقض
 ييايدنو   يشرطرف ب  يولاند  م  يم آن   يطرف اله .  است يالحق   و وجه  ياله
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ت يـ ن يولـ انـد  م يمـ م ي مـن در كارهـا  يت الهينهمان طور كه     .ماند  يآن نم 
م مطـرح باشـد،     يت شـما بـرا    يو رضـا   من كه به شما نظر داشته باشـم          يبشر
  ، خـأل  بكنم و نكـردم    يت اله يوانستم ن ت  يم ن حاال يكه هم   نيپس ا  .ماند  ينم

  .اندم يم به عنوان عذاب آن
. ير الهـ يـ غ ي طرف  و ياله يطرف ، طرف دارد   دو ي و هر مخلوق   يهر عمل 

م و رضـوان    يبه عمل خود بـده     ي اله م و وجه  يتالش كن  اگر   يمن و جنابعال  
ابتغاء وجـه   « يعني عمل   يطرف اله . ماند  يمان م ي مد نظرمان باشد، برا    ياله
ـ    ٰيبقـ يو  «: و فرمـود  .  جلـب وجـه خداونـد      ي بـرا  ي عملـ  3؛»اللّه ه ربِّ جـو  ك

كْرام  ذُواْلجالْا جـالل و    ي كـه دارا   يماند وجه پروردگار    ي م يو باق  4؛»اللِ و 
 آن ي آنچـه نـزد خداسـت، نـابود     يداريـ درست در مقابـل پا    .  است يبزرگ

وجـود     خودمـان بـه    ي است كه نزد ما است، و با نظر به خودمـان بـرا             يزيچ
 ن كـه بنـده  يـ  داشته باشد، مثل ا ي و اله  يشه قدس يم، بدون آن كه ر    يا  آورده

ن جـا   يـ د، در ا  ي مرا داشته باشـ    ي هوا يد كه روز  ين ام يبه شما سالم كنم به ا     
ن سالم كـردن  ي سالم كردن به شما ساختم، اي برايك محمل يدر نزد خود    

 خـدا بـه     يشد برا   ي كه م  يماند، در حال    ي خالء آن م   يماند ول   ي من نم  يبرا
ن آن  مانـد بـدو     ي مـن مـ    يشما سالم كنم، در آن حالت آن سالم كردن برا         

 درجـه دارد    هـا   عذابالبته  . ان باشد و منجر به عذاب شود      يكه خأل آن در م    
ن عمـل  يـ از اكه كـاش بهتـر    ني به اعتبار ا   ، عذاب است  حسرتنفسِ   يگاه

عـذاب  جـا    نيـ  ا . است اما خلوصش كـم اسـت       يتمان اله ين يگاه. كردم  يم
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اشـته   در عمـل د يشتريم خلوصِ بيتوانست  ي كه م  يطياما نسبت به شرا   ست  ين
در آن جـا در     . شتر اسـت  يـ ت از شـور و شـعف ب       يـ ك نـوع محروم   يـ م،  يباش
چقـدر  م  يگـوئ   ي بودند م  يشتري كه در خلوص ب    ييها  سه با احواالت آن   يمقا

   .ميآمده بود ماندن پدر و مادريدمثالً به  خدا يخوب بود كه تماماً برا
  اسـت، و   ي به همـان انـدازه كـه الهـ         يماند ول   يدار م ي پا ي عمل اله  يآر

شدت و ضعف حضور آن عمل بـه شـدت و ضـعف خلـوص مـا در عمـل                    
ا عنـدكُم    «ي و قاعدهم يان باش ي كه خودمان به م    يا   دارد، به اندازه   يبستگ مـ
نفَدآن  يداريـ  و ناپا   باشد، به همـان انـدازه بـا خـأل          يمان جار   ي در زندگ  »ي 

   .نبود  ما در جان آني خاليجا يت الهيبا ند ي كه بايم، عمليروئ هعمل روب
آن  ير الهـ  يـ غد وجه   يد و بدان  ينمائعمل  بر آن اساس    د و   ي بكن يت اله ين

 عمـل را  يد كرد همـواره جنبـه الهـ   يو لذا تالش بااند م يمنت و آن عمل    ين
ان باشـد،   يـ ر بـه م   ي غ ي خود و پا   يم هر چه پا   يم و به خود بفهمان    يت كن يتقو
 ،ستيـ ز نيـ چ ستيـ آنچه به خـدا وصـل ن      . ان است ي حسرت و خأل در م     يپا

كـل  و   شـود   يمـ عـذاب   ماند و همان منـشأ        ياش م   ي خال يجااست كه   خأل  
 ي ولـ  ،د باشـد  يـ بادر جـان مـا       اسـت كـه      ييزهاينبودن چ به جهت   ها    عذاب

  .ستين

  مان ي عمل اهل اي جزايچگونگ
ك قـدم جلـوتر آمـد و        يـ  ،هيـ آ يدر ابتـدا  ن نكتـه    يطرح ا از  پس  قرآن  

د كه هـر    يرا بدان   ن  يد و ا  يكسره كن ي را   ف خود يد تكل ييايها ب    آدم يا: فرمود
 و صـبر كـرد   يمردي پـا »ما عنْد اللّه « در همان جهت     يعني ينداريكس در د  
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نِ يش بر اسـاس بهتـر     يست بلكه جزا  يش ن يها خو    كار ي ند همه يش برآ يجزا
ن يانگيـ كننـد و م     يجمـع مـ   وقت تمـام زحماتتـان را         ك  ي.  او است  يكارها

گوينـد   يدهنـد، مـ   ين اعمالتان به شما ميانگيس مجه را بر اسا يرند و نت  يگ  يم
 شـود   ينش م يانگي، م 17ك بار   ي و   12 ك بار ي،  ي گرفت 10بار نمره     كيشما  
 بـدان   ي بكن ولـ   يمرديگويند آقا تو تالشت را بكن پا        يوقت م   كياما  . 13
 كـه در    ييهـا   آن ؛»أَجرَهم بِأَحسنِ ما كَانُواْ يعملُونَ    ولَنَجزِينَّ الَّذينَ صبرُواْ    «
 اسـت كـه     ينـ يها بـر اسـاس آن بهتر        و صبر كردند پاداش آن     يمردين پا يد

 همـه  17ك يـ  و 12  بار نمرهكي ،ي آورد10بار نمره   ك  ي. دادند  يانجام م 
ن يـ  كه بنا را بـر ا      ي انسان ي است برا  ين مژده بزرگ  يو ا . هندد  يم 17را به تو    

 تين خاصـ يـ او . تر كنـد شيـ گذاشته است كه خلوص خود را روز بـه روز ب         
  .  استيدار نيصبر و پشتكار در د
د يـ فرما  يه بعد م  ي؛ در آ  يك اصل كل  يفوق به عنوان        ي هيبعد از طرح آ   

ن راستا  يدر ا  انتي را برا  شما ي زندگ ي هتا قص د  يبگذار ! مردان ي زنان و ا   يا
 أَو منْ عملَ صالحا من ذَكَـرٍ «ن است كه  ياشما   ي زندگ ي قصهروشن كنم،   

 و  يا مرد، اگر عمل صالح انجام بـده       ي باش، زن    يواهخ  يم يكسهر ؛»أُنثَى

 را پـاك    ين كـس  يات چنـ  يـ حتمـاً ح      ؛»فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً  « يمؤمن هم باش  

زِينَّهم  «م يدهـ  يهـا نجـاتش مـ    و عـدم خلـوص  ها  م و از وسوسه   يكن  يم لَنَجـو
 كـه   يعملـ ن  يبهتـر بـا   جه كـارش را     يو نت  5» يعملُونَ أَجرَهم بِأَحسنِ ما كَانُواْ   

 ييهـا آن كار نِ  ي بـا بهتـر    يعني ؛»ما كَانُواْ يعملُونَ  «. ميهد  يمبه او   انجام داده   
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 همـواره نمـاز   شـما . ميدهـ   يش را م  يجواب همه كارها   هردك  يمكه همواره   
د يجا آور  ن شكل نماز را به    يبه بهتر ن بود كه    يان ا تتيهمواره ن و   ديخواند  يم

د، يـ كرد  ي بـر بهترشـدن آن مـ       يد و همواره سع   ي داشت يمردين امر پا  يو در ا  
 ي  شما را بر اساس همان نمونه      يرند و تمام نمازها   يگ  ين را م  يحاال آن بهتر  

 بــاش، مــرد هــم يواهخــ يمــ زن :نــديفرما يمــ. كننــد ياش حــساب مــ يعــال
 خـود   يمانيكه روح ا    يدر حال  يانجام ده  اگر عمل صالح     ، باش يواهخ  يم

 تاتـ ي ح:به طرف حـق باشـد، اوالً    قلبت   يريگ  و جهت  يرا حفظ كرده باش   
  .ميهد يم تيهمه اعمالت سران عمل را به ياجر بهتر: اًي ثان.مينك يم بيطرا 

  بودن پاک
ت يـ ن هـدف و غا    يتـر   ي بحـث از عـال     يد وقتـ  يفرمائ  يچنانچه مالحظه م  

گـر  ي از طـرف د »ن عمـل يكـوتر ياجر ن«ك طرف و  ياز  » بيات ط يح «يعني
نجـا زن و مـرد فـرق نـدارد، چـرا كـه اوج       يد دارد كه در ا  يمطرح است تأك  

ا زن بـودن،  يـ دن به آن مرد بودن، كمـال و  ي رسيست كه براي ن ييكمال جا 
   .نقص باشد

ن اسـت   يـ م ا يـ دارعموماً ما    كه   يمشكل است،   يمژده بزرگ  بيطات  يح
م يستيمتوجه ن . ميشيدان  ي به آن نم   يم ول يخوش  ب، دل يات ط يبه داشتن ح  كه  
. ديـ ايار باالتر ب  يبس يوانيحات  يح از   د درجه شعورمان  يدن به آن با   ي رس يبرا

ات يـ خـوك و گـرگ ح     . ست  يـ  ن بيات ط يح ،يوانيحات  ي كه ح  يدر حال 
ست، خـوك  يـ ب نيـ ات طيـ  بنـده ح يات براين نوع ح ياند اما ا    دارند و زنده  

 يو جنابعـال  بنـده   ات  ي ح ،است يمظهر شهوات است و گرگ مظهر درندگ      
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ات يـ حكه آزاد از غلبه شهوت و كبـر اسـت، شـأن              باشد   يات انسان يد ح يبا
خـالص   يا  لـه يد از هرگونـه رذ    يـ با يانـسان ات  يح ب است، يطات  ي ح يانسان
عقـلِ  ر فرمـان  يـ  باشـد ز ي شـهوتش شـهوت    ، نه خوك  ، نه گرگ باشد   ،باشد
، و جهـتش، جهـت      عتيشـر عقـلِ   ر فرمان   ي باشد ز  يعت، غضبش غضب  يشر
ات يـ حاسـت كـه بـه آن         ياتيات، ح يحن  ي ا باشد، ت و توجه به حق    ين م ينف

 ين معنـ يـ به اد هوا پاك است   ييوگ  ي م يشما وقت  .گويند  يمب  يو ط خالص  
 اسـت كـه   يي پـاك هـوا  ينداشـته باشـد، هـوا   ژن يتروژن و اكسينست كه   ين

مـزاحم   در مـا هـست كـه         يد و صـفات   يعقا. د داشته باشد را ندارد    يآنچه نبا 
دهـد كـه اگـر هـر زن و            يه مژده م  يآاست  قت  ي حق يبه سو  ما يريگ  جهت

كـار داشـت، عوامـل مـزاحم را از صـحنه             صبر و پـشت    يدار  ني در د  يمرد
در : اًيـ ثان. ات دهـد  يـ  ادامه ح  يط خوب يدر شرا : م، تا اوالً  يكن  يجانش پاك م  

 هـا   خـود آدم   يگـاه . رو باشد   شه روبه ي هم ين اعمال خود برا   يامت با بهتر  يق
 خـود، دوسـت دارنـد از خـود     يها يرند و به جهت ناخالص    يپذ يخود را نم  
و بقـاء   با خودش تضاد ندارد     انسان   است كه    ياتي ح بيطات  ي ح فرار كنند، 
و خـودش بـا خـودش آرام اسـت          دانـد،     يدن به مقـصد مـ     ين رس يخود را ع  

 ،واهندخ  يمبودنشان را ن  ها كه     يبر عكس بعض  . ن است يريش ش يبودنش برا 
ن نـوع بـودن     يااند    ن باشند كه هستند، متوجه    ير از ا  ي تا غ  زنند  ي م يبه هر در  

لـذا   ، هـم كـه ندارنـد   يگـر ي بـودن د ،وردخـ  يمـ بـه درد ن كه در آن هستند     
 پـاك  ين و زمـان اسـت چـون بـا بـودن           ي از زم  يتين اعالم نارضا  يعبودنشان  
ن اشـكال را دارد،     يـ اام     خانـه  فتن كـه  رگ  د بهانه   ننك  يمشروع  . ستنديهمراه ن 

  :گفت. د مسئله دارشبا خودن كه ي اشكال را، غافل از اهمسرم آن
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  ني به هند اسـت ايمـن و نـي در يمـن       
 

  شتنيخو ي آن كه خصم اوست سايه

  .است دن به آن را هم گم كردهيو راه رسده ي نرسبيطات يچون به ح
 انـسان   ي بـرا  يات ظلمـان  ي كه ح  يتب و آفا  يطات  يبا توجه به بركات ح    

ه يـ  را در آ   بيـ طات  يـ دن بـه ح   ي راه رسـ   يو مـرد   هر زن    يدارد خداوند برا  
 بيـ طات  ي نه تنها ح    كرد و سپس فرمود    ي معرف »عمل صالح « و   »مانيا«فوق  

ن اعمـال را بـه      يتـر    كامـل  ي جهيشدن به نت   ليكه نا م داد، بل  يها خواه   را به آن  
ر ي است عزم ما آن باشـد كـه در مـس          ي كاف .ميده  يت م ي سرا شان  همه اعمال 

ر ي مـا را از مـس  يا چ حادثـه يم و هـ   يشه كنـ  يـ  پ ييباي شك  و يمردي پا يدار  نيد
 بيـ طات يـ  حن كه موضـوعِ يش از ايه قبل پ  يدر آ .  منصرف نكند  يدار  نيد

 و  يداريـ  پا يدار  نير د يد در مس  يبا: د، فرمود ي زن و مرد مطرح فرما     يرا برا 
 يخـواه   ي زن بـاش مـ     يخـواه   يمـ : ديفرما  يه م ين آ يم، در ا  يصبر داشته باش  
 ين درجـات يتـر  ي به عـال ي و مؤمن باشيعمل صالح انجام دهمرد باش، اگر    

 ي و مـش   يزنـدگ . دي رسـ  ي برسـد، خـواه    يكه ممكن است انسان در زنـدگ      
 ي و بـر چـه اصـول      ي باشـ  يخـواه   ي مـ  يخود را مشخص كـن كـه چـه كـس          

مـان،  ين ايد سراسر عمـر را در عـ  ي بنا گذاشت  يوقت. ي كن ي پافشار يخواه  يم
 يتوانـد جـا    ن يگـر يز د يچ چي ه كه  يه طور د ب يدر انجام عمل صالح جلو ببر     

دوار يـ دهد ام   يه م ي كه در آخر آ    ييها  توان به مژده    يرد، حاال م  يها را بگ    نيا
 ؛»فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً ولَنَجزِينَّهم أَجرَهم بِأَحسنِ ما كَـانُواْ يعملُـونَ          «بود كه   

 ين عمل ي و اجرش را بر اساس بهتر      ميكن  ياء م يب اح يات ط يحتماً او را به ح    
  .م داديداده، خواه يكه انجام م
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  وسوسه ي بيزندگ

منْ عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَـى  « :ديـ فرما يه مين آي خداوند در ا  يوقت
 از زن و   - انجام دهـد     ي هركس عمل صالح   ؛»وهو مؤْمنٌ فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً    

عمـالً راه  كنم؛  ياء ميب احيات طي كه مؤمن باشد، او را به ح يل در حا  -مرد  
دهـد،   يمـ را در جلـو مـا قـرار        كامل   يريگ  جهي همراه با آرامش و نت     يزندگ

م در درون خـود  يد نكنـ يـ م و چـه با يد بكنـ يـ  چـه با كـه   نيـ  ا گر اضطرابِ يد
فـشان را در  ي كـه تكل ي بزرگـان .كنـد   يشنهاد مـ  ي به ما پ    مطمئن ي راه ،ميندار

 بـه   ي نبودند كـه همـواره در درونـشان خـار          يدند طور يخوب فهم ا  ي دن نيا
 ،ا معلـوم كردنـد    يـ ن دن يـ  خـود را در ا     يزنـدگ راه  چـون   .  رود جانشان فرود 

ه فـوق آموختنـد   يـ از آ . ندكنب يست چه كار  ند و بنا  چه كسي هست  دند  يفهم
و  خـود كننـد   ي شهيـ كند پ يشنهاد مين پي آنچه را ديعنيست عمل صالح  بنا
 ديـ نيب يلـذا مـ  . را هم در قلب خود دائمـاً محفـوظ نگـه دارنـد           به خدا   مان  يا

 از  و باشـد ي بنـدگ ي كه در راسـتا    يكارخوانند، و     يموقت    را سر  شاننماز
 يديگـر هـا     چـون از نظـر آن     . چي و ديگـر هـ     دهنـد   يانجام م  ديدستشان برآ 

ا چـه   هـ   آن بـه    ،اسـت آمـده    يديـ جد مـدل    يهـا   نيحاال ماشـ   . ندارد وجود
زهـا در آن راه قـدر و        ين چ يـ انـد كـه ا       را انتخاب كـرده    ين راه مربوط، چو 

  :گفت. ها را از آن راه منصرف كند  ندارد كه بتواند آنيمتيق
ــوا   ــر ه ــد ه ــفيهان را رباي ــر س م  

  
ــوا  چــون ــي ق   كــه نَبودشــان گران

 خـود كردنـد     ي زنـدگ  يه فـوق بـرا    يـ  كـه بـه كمـك آ       يفيها با تعر    نيا  
زان يـ عزقدس را كنار زدند، حـاال شـما   ن خود و خدا و عالم  ي ب يها  حجاب

د يـ نيد تـا بب   ييـ  وارد نما  يفـه الهـ   ي وظ يو خـود را در واد     د  ين را امتحان كن   يا
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د در نمازتـان  يـ بخواهمـثالً  . شـود  ي خدا جلو قلبتان باز م     يچگونه راه به سو   
ن اسـت  يـ اا ين دنيدر اكار من فعالً د يي بگو،ديبا حضور قلب بخوان   را  تشهد  

 بــه خودمــان ن كــار،ي همــيام بــرا اصــالً زنــده بخــوانم، خــود راكــه تــشهد 
كـار  م  يبفهمدر وقت ركوع    باز   .ن است يهمما  كار  در حال حاضر    م  يبفهمان

بـه   يبعـد از مـدت    آرام    آرامرا  حالـت   ن  يـ ااگر  ركوع كردن است،    ن  يهم ام
 بـر هـوا     يهـا چـون دود      د كـه تمـام وسوسـه      يكن  يمالحظه م د،  ي بفهمان دخو

ك يـ آرام نزد   ، و آرام  ي عالم معنـ   يها  ييبايد و نظر به ز    ينما  يرود، شما م    يم
 مبـرّا    ات و وسوسـه   يـ  كه از هرگونه وهم    يات پاك يح. »بهيات ط يح«شدن به   

ب برقـرار   يـ ارتباطتـان بـا عـالم غ       يبـه راحتـ   د  ينيب  ي م يين فضا يدر چن . است
شخص  مـ   يمهم از نظر عل   موضوع  ل  يدل.  ندارد يگر قلب مشكل  ي د ،ودش  يم

وانـد ارتبـاط برقـرار      ت  يمـ زمـان ن   يزمان نشود با عالم ب     يانسان ب تا  را  يزاست  
كـه    نيـ با توجه به ا    ،دياورياگر شما قبل و بعد را با خودتان به مسجد ب          . كند

چه  هردينيب يت ندارد، لذا ميسنخب  يماده با غ  و  قبل و بعد جنس ماده است       
ن بـر   يـ ت د تمـام دسـتورا   . ديـ د قلب را در حـضور ببر      يتوان  يمد ن يبكنتالش  

ه فوق و امثال آن است و اگر آن دسـتورات عمـل شـود بـه                 ي نظر به آ   يمبنا
 يد اگـر زنـدگ    يـ فرما  يمه  ين آ يا. ديرس  يم» بيات ط يح «ي العاده  جه فوق ينت

تـا   ايـ ن دنيـ  در ايا  كـه آمـده   يف كرد يطور تعر   نيرا ا ن شد و خود     يشما ا 
باشـد و قلـب     مطـرح    در آن    ي اله ي  كه جنبه  يعمل ،يعمل صالح انجام ده   

و ت در بـازار  يـ فعالآن عمـل و   اگـر  ن عملْ نظر به حق داشـته باشـد،    يدر ح 
ده بودن عمل از نظر     ي و پسند  يباشد، و عالوه بر حسن فعل     كسب و كار هم     

قِ عـالم در آن     يمـان بـه حقـا     ي هم داشته باشد و طرف ا      ي حسن فاعل  ،يشرع
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 را يا جـه يراه پر نت يا چ دغدغهيگر بدون هي د ين حالت يموجود باشد، در چن   
طـور   نيـ ه فـوق خـود را ا  يـ  بـه نـور آ  ي اگـر توانـست  يآر. يا  ش گرفته يدر پ 
ا يـ ن دنيـ ادر  من كارم   يا  ، به خود فهمانده   يا  دا كرده ي، راه را پ   يف كن يتعر

كـار  چون كارتـان    لذا  . م روشن نموده است   يبراكه حق   است   ييآن كارها 
شـما  د كه ارتبـاط  يوش يمده نيآنچنان لغز ي زندگيها در مشغلهاست   يحق

هم مثل من و   بزرگان ما   . دي روزمرّه گرد  يقطع شود و گرفتار كارها    با خدا   
هـم  ورنـد   خ  يمـ غذا  دارند، هم   را   يني زم ي مربوط به زندگ   يها  تيشما فعال 

 در محـضر حـق نگـه    همـواره اند قلبشان را      توانسته ي دارند ول  يكار و كاسب  
  :، گفت استيار گرانقدرين حالت بسيدارند و ا

  اول قــدم آن اســـت كــه او را يـــابي  
 

  آخــر قــدم آن اســت كــه بــا او باشــي
 خـود را از نظـر   ي توجـه قلبـ   يچ حال ين است كه در ه    يهنر بزرگان در ا     

چ حــال از آن عــالَم خــارج ياندازنــد و در هــ يگــر نمــي ديبــه خــدا بــه جــا
ارد آمدن از آن عالَم را د      روني كه خطر ب   ييها  شوند و از كارها و صحنه       ينم

هر : وند فرمود  كه خدا  مي كن ءان القا مبه قلب د  يدائماً با . كنند  يز م يسخت پره 
ب يـ ات ط يـ  بـه ح   ا عمل صالح انجام دهد و مؤمن هم باشـد         ين دن يكس در ا  

 شـروع  يكـرد ين رويحاصـل چنـ  . ستيـ ن نيـ  مـا جـز ا  يرسـد، و زنـدگ      يم
 يها  ن صحنه يتر   اگر انسان در سخت    يين فضا يدر چن .  است يقي حق يزندگ

د، او در آرامـش كامـل   يـ ربا ي را مـ  ي قرار گرفت كه قلب هر انـسان       يدگزن
شـود كـه خداونـد در وصـف           ي مـ  ييهـا   اش قصه انـسان     مستقر است و قصه   

ه وإِقَـامِ الـصلَاةِ               «: ها فرمود   آن رِجالٌ لَّا تُلْهِيهِم تجارةٌ ولَا بيع عـن ذكْـرِ اللـَّ
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   وخَافُونَ يإِيتَاء الزَّكَاةِ يو    ارصالْأَبو الْقُلُوب يهف ا تَتَقَلَّبى كـه نـه     يها  انسان 6؛»م
تجارت و نـه داد و سـتدى آنـان را از يـاد خـدا و برپـا داشـتن نمـاز و دادن             

هــا در آن  دارد و از روزى كــه دلهــا و ديــده زكــات بــه خــود مــشغول نمــى
 يور مـ  ز در سـوره نـ     يـ ه ن يـ ن آ يـ ه بعد از ا   يدر آ . هراسند شود مى  زيرورو مى 

رْزقُ مـن      «: ديـ فرما يـ اللَّهو هن فَضْلم مهزِيديلُوا وما عنَ مسأَح اللَّه مهزِيجيل
دادند به ايشان جزا دهـد      تا خدا بهتر از آنچه انجام مى       7؛»يشَاء بِغَيرِ حسابٍ  

حـساب   و از فضل خود بر آنان بيفزايد و خداست كه هركه را بخواهـد بـى           
 حـق بـود   ي در هر حال توجه قلـب شـما بـه سـو      ي وقت يعني .دهد  مى روزى
 خواهـد بـود، چـون در    ينـ يب شير قابـل پـ  يشود كه غ يب شما مي نص يبركات

 ييهـا  ن آدم ي چن يوقت ؛»واللَّه يرْزقُ من يشَاء بِغَيرِ حسابٍ     «: ه فرمود يآخر آ 
مـل صـالح   م عيواهخـ  يماست كه ن  يشان ا   يسازند شاكله فكر    يخانه هم م  
 ،مي هـم بـساز    يا  ك خانـه  يـ د  يـ باانجام عمل صالح     ي در راستا  ،ميانجام ده 

آدم را ن كارهــا يــ ايوقتــ. رود يمان و آجــر فــرو نمــيگــر قلبــشان در ســيد
در ن خانـه  يـ  ايود جـا ر يمـ ادش يـ كـه   لغزاند   يم ير اصل ياز مس د و   يربا يم

فرامـوش  خـودش را   يجـا كـه   اسـت  ين مـوقع يـ  و ا.سـت اش كجا  يزندگ
ات يـ رد و نگـران ح يـ گ يب را مقصد و مقـصود خـود نمـ   يات طيكند، ح  يم

  .ستيا و تجمالت نيدادن به دن آلوده به دل
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  قت واحد ي و حقها تفاوت بدن
ب، زن و مـرد مطـرح   يـ ات طيـ دن بـه ح ي رسـ يد در راسـتا يـ فرما يه م يآ

قـت  يانـسان و حق  اصـل  ،اسـت ها  بودن مربوط به بدن زن و مرد   رايست، ز ين
ــ مثـــل حـــضرت آي و بزرگـــان.اســـت و نـــه مـــردانـــسان نـــه زن  اهللا  تيـ

تـا  »  جمـال   و نـه جـالل   يزن در آئ  « در كتـاب محققانـه       »اهللا  حفظه«يآملـ   يجواد  
در و اساسـاً  . اند ن موضوع را روشن كرده    يداده ا   يط اجازه م  ي كه شرا  يحد

 بدن ابزار روح اسـت    يبه طور كل   است كه    بحث مشهور   ن  ي ا يمفلسفه اسال 
اگـر شـما   ن نكتـه مـثالً   يـ بـا توجـه بـه ا      8. نـدارد  يوح دخـالت   ر قتيو در حق  

 اما هر ،كتروِ اُيگريدو   هديت پوش كُ يكيد حال   يكن ينورد د كوه يواهبخ
ا يدن به قله    يبود در رس  تر   ت مهم كُروِاُتوان گفت     يا م يآ ،دنديدو به قله رس   

ده و  ي كـت پوشـ    يكينفر كه   هر دو   چون  ند  ك  ينم يفرقد كه   يني ب يمكت؟  
م از يبتـوان ن بـود كـه   يـ  اي لبـاس بـرا  ،دنديبـه قلـه رسـ    اُوِركت هـر دو   يكي

 هـدف نقـش     يابيچ وقت در ارز   يلباس ه  يم ول ير حفظ شو  ي مس يها  بيآس
 يبـه مقـصد الهـ   تواننـد   يمـ هـر دو  ه فوق  يطبق آ حاال اگر زن و مرد      . ندارد

تر اسـت   مهمتوان گفت زن     يا م يب است، برسند آ   يات ط يخود كه همان ح   
هـا   ن شكل است كه انسانيز به هميقاً موضوع تفاوت زن و مرد ن    يدقرد؟  ا م ي

 هـستند و لـذا     يكـ يقـت و هـدف      ياز نظز بدن و جسم دو نوع و از نظـر حق           
ن دو نوع انسان را بـه جهـت تفـاوت           ي است كه ارزش ا    ينگر  يار سطح يبس
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 هـر كـدام     ي را بـرا   يف متفاوت ي تفاوت بدن وظا   يآر. ميبدن، متفاوت بدان  
  .كساني ي هدفي برايآورد، ول يش ميپ

 بـه   ي چه ربطـ   يول خود را دارد      اقتضاء يكه هر لباس  دو نوع لباس است     
كـه از نظـر   م يواهم بگو خ  يمرا ن مطلب  ن  يابنده  . ارزش صاحب لباس دارد   

ك نـوع برخـورد     يـ هـا     د بـا آن   يكسان باشند و با   يد  ينوع كارها زن و مرد با     
د يـ دان  يمـ شـما   نگاتنگ است كـه     ات و بدن ت   ين روح يكرد، آن قدر رابطه ب    

 از  ي اگـر انـسان قـسمت      ي حتـ  ،آورد ي را م  ات خاص خود  ي روح يكه هر بدن  
 ،ودشـ  يمـ اش عـوض   هيبدنش را از دست بدهد در رابطه با آن قسمت روح     

شـان را در آورنـد        رحـم  ي عمـل جراحـ    يشوند طـ    يمجبور م  كه   ييمادرها
 احـساساتمان   يحـد نـد تـا     يگو  يشوند از آن جمله كه مـ        ي م يراتييدچار تغ 

ر ييـ  و تغ  يها تجربه شده بـا سـكته قلبـ          ا بار ي. كند  ير م يينسبت به كودكان تغ   
، احساسات انسان   يماري حاد ب  ي  پس از گذشتن از مرحله     يحالت قلب، حت  

ز مربـوط  يـ گر ني ديرات به جاهايين تغيكند، البته شدت و ضعف ا       ير م ييتغ
 و ي بـدن مـادر  جهـت ك زن دارد بـه  يـ  كـه  ياحـساسات به هـر حـال      . است

 خودش قابل توجـه  ي جا،يپدرك مرد دارد به جهت بدن  ي كه   ياحساسات
 كه بـدن  كند ي نميها اصل موضوع را منتف ن حرف يچ كدام از ا   ياست اما ه  

ر يقت انسان دخالت ندارد، هر چند روح بدون تأث   يابزار روح است و در حق     
المت و بهداشـت    سـ  مواظب   شود  يه م يبه ما توص  ن  ي هم ي برا ست،ياز بدن ن  

 يغـذاها گرفتـار   تـان را    يها ند بدن يوگ  يم كه   يطور  همان ،ديتان باش يها بدن
 تواند  يمنروح  كه ديگر    است   يطورخور   بدنِ پر  يد، چون اقتضا  يكناد ن يز
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 خـود   ير لقمـان  ي خود ادامه دهد و مس     ير روحان ينه به مس  آزادط  يدر آن شرا  
  :يبه قول مولو.  كنديرا ط

  ن خوار، خوار  اي اي   از براي لقمه  
 

  د خـار  يـ از كف لقمان بـرون آر     
ن يـ ، ا م بـست  يـ بـه رو  را   آسـمان    يك لقمه اضافه تمام درها    يد  يوگ  يم  

ن مشكل از آن طرف هـم  ين ايع .دي من در آور وجود لقمانِر را از قلبِ  خا
 كننـد و آن     يمحلـ   يببدنشان  به  ش از حد    يها ب  ان و خانم  ياگر آقا هست كه   

شان را از يـ  روحيصـفا و ننـد  ك  يمـ  را گرفتـار     روحـشان نـد،   يف نما يرا ضع 
 در رابطـه بـا      م منكر احـواالت روح    يخواه  يمن كه   ينيدر ع  ،هندد  يمدست  
م از دسـت بـرود كـه    يرا نگذار يمنطقك اصل يم يواهخ يم اما م،يباشبدن  

پست باشـد آن انـسان پـست    او  اگر هدف ،ارزش هر انسان به هدفش است    
زن هـدف    است حاال اگر     يآن انسان متعال   باشد   يمتعالهدف او    اگر   ،است

در  .ك ارزش دارند  يدو  شود آن     يم بود پس معلوم     يمتعالكسان و   يو مرد   
تـر اسـت، چـه        كي نزد  يمتعالن هدف   يتر است كه به ا      مهم يكسن راستا   يا

ا يـ تـر اسـت       ماند كه زن مهم     ين سؤال م  ي ا يگر جا يا د يآ. زن باشد چه مرد   
 اســت؟ قــرآن يه قرآنــيــلــت از معــارف عالن ســؤال نــشانه غفيــا ايــمــرد؟ 

. ستيـ هـا ن  ن آني هم بـ يب است و فرقيات طيد هدف زن و مرد ح يفرما  يم
 موجـب بطـالن روزه      �امبرين كه دروغ بستن به خدا و پ       يحال با توجه به ا    

شتر از مردهـا    يـ هـا را ب    خـدا زن  : ديـ  بگو ياگر در مـاه رمـضان كـس       شود    يم
 ، روزه او باطـل اسـت      ، اسـت  بها داده ها   زنشتر از   يا مردها را ب   ي ت داده ياهم

در  يد ولـ يـ اگر به زبان نگو    يحت. دروغ بسته است   �امبريچون به خدا و پ    
ر و سـلوك    يوانـد سـ   ت  يمـ ن قلـب ن   يـ اناً  يقي داشته باشد    ين تصور يچنقلبش  
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ممكـن  ش يبـرا  اهللا يالـ  كه گرفتـار باطـل اسـت سـلوك          ي قلب ،بكند يكامل
   .ستين

نند ابزار زن ك  يمابزارها فرق   ب  يات ط يدن به ح  ي رس يد برا يفرما  يمه  يآ
 كـه بـه     يفي وظـا  ين جهت گاه  يكند، به هم    ي م با ابزار مرد از نظر بدن فرق      

 يول ،ها است    كه مخصوص به آن    باشد  يم ينظر به ابزار  با  عهده زنان است    
هـا نـدارد و     بـه زن بـودن آن  يچ ربطـ يهاست كه آنان  به عهده   هم   يفيوظا

حـاال كـدام    .ن طـور اسـت    ي هم هم  هادر باره مرد  . ستها  نآت  ينساننظر به ا  
 فكـر كنـد   يكه مرد  استي و ضد قرآنيطانيروح شك ين يمهم هستند؟ ا  

 .اسـت مـرد  بـاالتر از  خـودش   فكر كنـد  يا زنيتر از خودش است      نييزن پا 
 شود  يمواجب  او   ي برا ييمثالً جهاد ابتدا  كه   دارد   ي خاص يبدن مرد اقتضا  

همـراه اسـت بـا جهـاد و انبـوه       كـه  يغمبـر يپت  يا مـسئول  يـ .  زن نه  ي برا يول
 كـه  يي همـان خـدا  يامبر مرد باشـد ولـ  يكند كه پ    ياقتضا م  يي اجرا يهاكار

انَّ اَكْرَمكُم عنْـد اهللا     «امبران را از جنس مردان انتخاب فرمود، روشن كرد          يپ
مـالك  . ن شـما اسـت    ي تـر  ين شـما متقـ    يتـر   ي در نـزد خـدا گرامـ       ؛»كُمياَتْق

  . كه زن و مرد نداردبه خدا قرب ، قرب به خدا است، يگذار شارز
شـدند   يمـ  �مي وارد محـراب حـضرت مـر       يوقتـ  �ايـ حضرت زكر 

دنـد كـه بـا      ي د ي خاصـ  يهـا   نـزد آن حـضرت رزق      9؛»وجد عندها رِزقـاً   «
 تـو   يهـا از كجـا بـرا        نيـ م ا ي مـر  يدند ا ي متفاوت بود، پرس   ي معمول يغذاها

سابٍ    قَالَت هو م«د؟  يـ آ  يم ـرِ حـشَاء بِغَي ن يـ قُ مـرْزي إنَّ اللّه ،اللّه ند؛»نْ ع 
ــدون حــساب و     ــد ب ــد هركــه را بخواه ــت از طــرف خداســت، خداون گف
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متـذكر   �ايـ جا بود كه حـضرت زكر       نيا. دهد  ي رزق م  ي عاد يها  اسباب
 متوسل نشوند   يداكردن فرزند به عوامل فوق عوامل عاد      ي پ يشدند چرا برا  

  گفـت 10؛» رب هب لي من لَّدنْك ذُريةً طَيبةً إِنَّك سميع الدعاءقَالَ«و لـذا؛   
ن مقامـات   يـ را به ا  تنها   ن زنِ يد كه ا  يآ يتو م  قدر كار از   نيحاال كه ا  ! ايخدا

 بنـدگانت  ي، چرا كه تو به تقاضاها    بده سلب پاك هم به من    ك  ي ،يرساند
 �ايـ  را در حـضرت زكر     ينـان آنچنـان   ياطم يهـم وقتـ   خـدا   ،  يتوجه دار 

ى     «: د، فرمود ي د ينسبت به الطاف اله    يـحي همبِغُلَامٍ اس شِّرُكتـو را    11؛»إِنَّا نُب 
روشدن بـا حـضرت    امبرِ خدا با روبهي آن پ ي وقت .دهم  ي مژده م  ييحيبه تولد   

 بـه دسـت آورده متـذكر    ي متوجـه شـدند آن حـضرت چـه مقامـات      �ميمر
هـا بـه خداونـد نظـر كننـد و از او مـاوراء                نيـ  از ا  توانند بـاالتر    يشدند كه م  
   .ندي فرزند نماياو تقاضا» يلدنّ« و از قدرت ياسباب عاد

سه يـ  در مقايم حتـ يشو  ي فوق، متوجه م   ي هي با توجه به آ    يدر نگاه قرآن  
دهـد كـه    ي، قرآن مقام آن زن را بـاالتر نـشان مـ          يك زن اله  يامبر و   يك پ ي

سه يـ  در مقاينجاست كه اگر كـس ي ابر باشد،امي آن پي راهنمايجهت از  يحت
 ي بدانـد نگـاه قرآنـ      يگـر يتـر از د     ني را پائ  يكيقت زن و مرد     ينسبت به حق  

 شد به همان انـدازه در     ير قرآن ياگر اعتقادتان غ  د  يمتوجه باش زان  يعز. ندارد
كامـل  تش ينـوران در آن صـورت  قلب را يزد يوش يم متوقف   يسلوك معنو 

  . ستين
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 هر  پس است   ي زن و مرد هر دو متعال       چون مقصد  ات قرآن يپس طبق آ  
هـر دو از نظـر قـرآن        قـت   يحق رايـ زبرسـند    يمقاصـد متعـال   وانند به   ت  يمدو  

 يشان فرق كند ول   يدن به مقصد ابزارها   ي رس يممكن است برا  . سان است كي
ر عمـان   يـ بـه تعب  . گر ندارنـد  يكـد ي بـا    يچ تفـاوت  ي مقـصد هـ    ير به سو  يدر س 
  :يسامان

   راه زنهمتــــــي بايــــــد قــــــدم در
 

ــواه زن   ــرد و خ ــواه م ــاحب آن خ   ص
ــورد    ــصد رهنـ ــه مقـ ــد بـ ــي بايـ   غيرتـ

 

  خانه پـردازِ جهـان چـه زن، چـه مـرد           
ــع راه      ــودن قطـ ــد نمـ ــرط راه آمـ   شـ

 

ر         جـعچـه كـاله    12بر سـر رهـرو چـه م   
  

  ها يجاب دوگانگح
وقـت در قلـب شـما    كـه هر  نيـ رت ما مؤثر است ا    يگر كه در بص   ينكته د 

د بـه همـان انـدازه    يدا شد بداني پيارزش، دوگانگنسبت به زن و مرد از نظر  
ـ اگر تمام نظرتان به اَ.  است نسبت به خدا در قلب شما كم شده   يفتگيش د ح

 را  يكـ يد  يكه بخواه د  ينيب  يم ن يچ وقت در مخلوقات خدا دوگانگ     يباشد ه 
چـون  د يـ نيب يمـ ن يدوگـانگ  واقعـاً د، يـ  بـه حـساب آور  يگـر يتـر از د  نيپـائ 

به ذهنتان آمـد    د و   ي د يگر قلب شما دوگانگ    ا ي حت .وجود ندارد  يدوگانگ
خودتـان تـذكر   بـه  هم بعد تر از زن و  مهما مرد ياست از مرد   تر   كه زن مهم  

د در نظـر بـه مخلوقـات        يـ بدان ،ستندين يگرياز د تر   كدام مهم  چيه ه د ك يداد
سد ر  يمك وقت به قلبتان ن    ي .ديا  ه اما فاسد نشد   د،ي ندار يخداوند نگاه كامل  

ن يـ ا. نديب يمنها  ن آنيب يدوگانگو اصالً ا مردها يترند  ها مهم  زنيتكه راس 

                                                 
 .روسري - 12



145 ..................................................................................بي طاتيو ح زن و مرد

جاد نشده اما اگر    ين جهت ا  ين شما و حق از ا     ي ب ي است و حجاب   ينگاه سالم 
د، هـر   ي هـست  يتـر   نيد، در مرتبه پائ   ي متوجه آن حجاب بود    يحجاب بود ول  

تـه  را بـه گف   يـ د، ز يباشـ   يد، بلكه متوجه حجاب مـ     يستيچند محجوب كامل ن   
 محـضر   ر قـرآن همـه در     يـ و بـه تعب   » ك گـوهر همـه    يم  يمتحد بود « :يمولو
ا من رب شـما    يآ 13؛»اَلَست بِرَبِكُم؟ «م و از ما سؤال شد       يا   حاضر شده  يربوب

پروردگـار   تـو  ي آر»ٰ شَهِدناٰيبل«: ميو همه ما، چه زن، چه مرد، گفت    . ستمين
جـا   آنما . ميباش ي ميتين ربوبيقت وجود خود ناظر چن   ي و ما در حق    يما هست 

ن يدر بـ  خودمـان هـم     . دا شد يپ ها  يم دوگانگ ين آمد يي پا ي وقت ،مي بود يكي
 مـن و تـو      »؟ينـ ك  ي م يو من چرا تو   «م  ييوگ  يمم  ي دار ير خوب يتعبها    صحبت

گر را دوگانـه  ياگـر مـا همـد   حـاال  . در حجـاب اسـت    است كه    يمقام انسان 
ك نحــوه يــ ن شــروعيــو ام يكنــ يشتر نظــر مــيــم، عمــالً بــه خودمــان بينــيبب

قت جدا  يك حق يشما را هم     يولد  يخود را د  انسان   اگر   . است يخودخواه
 و 14؛»أَنَاْ خَيرٌ منْه«ن شـروع  يو اند يب يمتر از شما   خودش را مهم حتماًد،  يد

 يلذا است كه قـرآن اصـرار دارد شـما همگـ           . است طانيشدن با ش    سخن  هم
ركس همـسر خـود را در كنـار         قـت هـ   يد كـه از آن حق     يا  قت بوده يك حق ي

يا أَيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّـذي خَلَقَكُـم مـن نَّفْـسٍ      «: ديـ فرما  يم. خود دارد 
ا رِجـاالً كَثيـرًا ونـساء             مـنْهثَّ مبا وهجوا زنْهخَلَقَ مةٍ وداحمـردم  يا 15؛»و  !

فـس واحـد خلـق كـرد و         ك ن ي شما را از     ي  كه همه  يد از پروردگار  يبترس
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ز از آن نفــس واحــد خلــق نمــود و از آن دو، زنــان و مــردان يــزوج آن را ن
  . را گسترش دادياديز

 عقلـش متـذكر     يهـا نبـود ولـ       يگـانگ ي انسان چشم دلـش متوجـه        يوقت
ن زن و   ي بـ  يگـانگ يموضـوع   نـدازد و    يد خود را به زحمت ب     يبا. موضوع بود 
گر يدفته حق بشود    يواند محو و ش    بت ياگر كس  يول م كند يتفه مرد را به دل   

ن يـ ااصـالً  . اند با جلوات مختلـف  ها همه مظاهر حق     نيند، ا يب  ي نم يدوگانگ
 يهـا   فتـد، فرهنـگ انـسان     يكنـد زن از مـرد عقـب ن          يتـالش مـ   فرهنگ كه   

  .ها بي پوشاندن عي جنت برايها گرفتار هبوط است و جمع كردن ورقه

  ن زن و مرد از کجا؟ي بيدوگانگ
ــر عنا ــاگ ــفرمائت ي ــه خواهي ــد مالحظ ــرد در ي ــدوران جدد ك ــا د ي و ب

 ينـ ي در فرهنـگ د     شـد،  يبزرگظلم  بشر  به  ته،  يآمدن فرهنگ مدرن    صحنه  به
ا يـ تر است  ها نبود كه زن مهم حرفن ي ا كرد ويت زندگ يبشر سال   انهزار
شه اسـتثنا بـوده   يـ  از انحراف در آن فرهنـگ اسـت هم    ي كه حاك  ييها  بيآس  البته -مرد

هـا مـادران مـا كنـار       قرن-د اصل موضوع را فراموش كرديح استثناها نبا  است، با طر  
ن، خـود را    يـ كردند و هـر كـدام بـر اسـاس فرهنـگ د              ي م يپدران ما زندگ  

مطـرح  ن موضـوع   يـ  ا ينيدر فرهنگ د  . رفتند  يف كرده بودند و جلو م     يتعر
 يهـا  رزنيـ رمردهـا و پ   يپ. مـرد كجاسـت    يجاو  كجاست   زن   ينبود كه جا  

 يگانه است كه جـا    ي ب ينين زبان با انسان د    ي ا شناسند يبان را نم  ن ز ين ا يمتد
ن زبان، زبـان غـربِ بعـد از رنـسانس           ي ا مرد كجاست،  يجاو  كجاست  زن  

هـا شـد و بحـث         ي، گرفتـار دوگـانگ    ينـ ياست كه با پشت كردن به نگـاه د        
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م و ي نه زن بـود ،سالد آن مطرح شد، ما هزار     ي جد يو مرد به معن   حقوق زن   
   يآر ،مي كنار هم مؤمنه و مؤمن بود بلكه،نه مرد

  متحــد بــوديم يــك گــوهر همــه
  

ديم آنـدم همـه           بي سر و بي پا بـ  
  صورت آمد آن نور سره     چون به   

  
  هاي كنگـره    شد عدد چون سايه   

  كنگــره ويــران كنيــد از منجنيــق  
  

ــق  ــان آن فري ــرق از مي ــا رود ف   ت
 رفع آن يراب يم فكريا بت افتادهين مص يم حاال كه به ا    يواهم بگو خ  يمن  

م يرا بـده   ييهـا   الؤسانبوه   جواب   ط موجود يم در شرا  يفه دار يما وظ  ،مينكن
ف آن فرهنـگ از عـالم و آدم    يـ ته و تعر  يكه در اثر مواجهه با فرهنگ مدرن      

 بـه   ي كه همـه نظرهـا بـه حـق اسـت، كـس             ييدر فضا  يش آمده است، ول   يپ
مـه مـستغرق   ا او، هيـ تر هستم  كند تا بحث شود من محترم يخودش نگاه نم 

در مقـام  . رنـد يگ يمـ   كامالً بهره ياند و از بركات چنان حالت   فهيدر انجام وظ  
مـا بـه خودمـان    مقـام  در آن   چـون    ،ستيها ن   الؤن س ي ا ي و دلدادگ  يفتگيش

 در بهـشت  .مينـه كنـ  يم خودمان را وصـله و پ    يمجبور شو تا  م  يكرد يمنگاه ن 
 خدا را نگاه ،ميردك  يمشجره را نگاه ن   ار،  ي جمال   يمستغرق تماشا م و   يبود

طان را كه گفت شجره را نگاه كن تا از آنچه          ي خدا لعنت كند ش    .ميكرد يم
م ي بود يجاودانگآن جا در    در  كه  ما  ،  يمند شو   بهره است   يجاودانگبه نام   

 كه خواسـت  يطاني جز شميمد در آي باعث شد كه ما از جاودانگ يزيچ  هچ
د آقـا   يـ د بگو يـ اي ب ين كه كـس   يا؟   كند يي راهنما يما را به درخت جاودانگ    

 يم زنـدگ ي ما داشت.ها بود يگانگيت از ي، اولِ محروم  ا مرد يتر است    زن مهم 
م كه حـاال شـما     ي بود يزي ما در همان چ    ،ميها را نداشت    الؤن س يا،  ميردك  يم

حقوق ند يگو يم. ديد ما را وارد آن كن   يخواه  يد كه م  يده  يبه دروغ شعار م   
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، عــرض كــردم ميت كنــيــد رعايـ حتمــا با يآر ديــت كنيــزن و مـرد را رعا 
 دلـش  فـرد ن ي ا،ا مرديتر است  ن باشد كه زن مهم   ياش ا  يكس تصور قلب  هر

آنقـدر كـه زن     . ستيـ هـا ن    ن حـرف  يـ  ا يني در بستر د   ي، ول ستي ن يمانيدل ا 
 خـود   ي بكشد تا همسرش راحت باشد، خـود مـرد بـرا           يدوست دارد سخت  

ست، خـود را بـه آب و        مـرد هـ    ين حالـت بـرا    ين ا يكند، و ع    ي نم يدلسوز
هـلْ  «: طان گفت ي ش ين فضائ يدر چن . زند تا همسرش راحت باشد      يآتش م 

ا تـو را بـه درخـت جـاودان و     يآ 16؛»أَدلُّك علَى شَجرَةِ الْخُلْد وملْك لَّا يبلَى     
م كـه  ي رفتـ يزيـ ق به طـرف چ يت كنم؟ و از آن طر  ير هدا ي زوال ناپذ  يملك

كـردن    م، اولِ مشكالت شد و شروع برگ جمع       يم از آن فرار كن    يخواست  يم
مـشكالت مربـوط بـه حقـوق زن و          .  سر بر آورده   يها  ي پوشاندن زشت  يبرا

ن يــ جــستجو كــرد، حــال چــه اي زنــدگي از فــضاييد در جــدايــمــرد را با
 را ين مردسـاالر يـ ن باشـد و بـه نـام د   يـ مشكالت در اثر سـوء اسـتفاده از د    

 و يباشـد و رشـددادن دوگـانگ   ن يـ  از خـروج از د يحاكم كنند، و چه ناش   
ن يـ  را كـه د ي جامعـه، آرمـان  يد مـسئوالن فرهنگـ  يـ با. ن زن و مرد يرقابت ب 

كنـد   يگـر مطـرح مـ     ي خـانواده از طـرف د      يك طـرف و بـرا     يـ  زن از    يبرا
كـه گرفتـار     كنند، بدون آنيزير ك شدن به آن برنامه   ي نزد يبشناسند و برا  

  . د شوندن زن و مري بي دوگانگ هي و روحيستينيفرهنگ فم
 يدوگـانگ احـساس   نسبت به همـسران خـود هرگـز          ما   يها مادر بزرگ 

هـا در   د، آنيـ ش آي پـ يگـر ي بـر د يكـ يتا بحث رجحان حقوق   ردند  ك  يمن
 در آنچه مربوط به خودشان بـود،    ي مشترك و استقالل اقتصاد    ين زندگ يع
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وقـت   چيما هم هـ    يها پدربزرگ.  نظر داشتند  يه زندگ يكامالً به اهداف عال   
 كـه در فرهنـگ اسـالم       ييهـا   ، آن مي كنـ  يد قلـدر  يباو  م  يفتند ما مرد  گ يمن

. دنــديد يهــا مــ  ن حــرفيــ را مــافوق ايده شــده بودنــد زنــدگ  يــپرور
ـ عل  اهللا  رمحـة «ي از قول استادشان مرحوم فاضل تون      »اللّه  حفظه«يجواد  اهللا  تيآ  نقـل   »هي
 ي كـه بـه عنـوان طلبـه      نيـ  ما در اصفهان قبل از ا      يها  يهمكالس«كردند؛    يم

 وارد مدرسه صدر شوند، تا كتاب مكاسب را نزد مادرانشان خوانـده     يرسم
 ما حاكم   يها   در خانه  يين فضا يسالِ گذشته چن     تا صد و پنجاه    يعني. »بودند

م كـه بـا     ي را مـورد قـضاوت قـرار دهـ         يطيد شـرا  يـ عرض كـردم مـا نبا     . بود
ت روشــنفكران و نفــوذ فرهنــگ يــ و حاكمياهللا نــور خ فــضليشــهادت شــ

م و مقلـد  ي گذشـته خـود جـدا شـد        يته در امـورات جامعـه، از زنـدگ        يمدرن
آن كـه اصـالح كنـد       ش از   يم كه هر جا پا گذاشته بـ       ي شد يا  بهيفرهنگ غر 

ــار بحــران كــرده، آر  ــ نبايجامعــه را گرفت ــراي ــ يد ب ن ي قــضاوت خــود چن
 ي گرفتـار گسـستگ     مـدرنْ  يم كـه بـا شـعارها      ي را مد نظر قرار دهـ      يا  جامعه

بـه   قوم قاجار  ،ميز واماند يه به بعد از همه چ     يما از قاجار  . است شده   يخيتار
، و نـه    كردنـد   يران احـساس مـ    يـ بـه عنـوان فـاتح ا      خود را    مغول   عنوان نژاد 

همه گذشـته مـا   ها  در دوران آنفته غرب شدند كه ي آنچنان ش،لي اص يرانيا
و  خـود  ي مـا بـرا  .م و بحران شـروع شـد  يته و سنت ماند  يرنن مد ي شد، ب  ينف
عـت  ين نوع ارتباط بـا طب     يم، ما هزار سال بهتر    ياره شهرها برنامه داشت    اد يبرا

 خــود شــكل يبــراعــت ين آرامــش را در دل طبيبهتــرم و يه بــودرا آزمــود
 ، كنـد يخوب بنـدگ ن است كه    يانسان به ا  ارزش   ينيدر منظر د  . ميبود  داده
 سهيـ  مقا ي غرب يها  د با ارزش  يها را نبا    ملت ،خوب آپارتمان بسازد  كه    آننه  
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ابنـد  يد بـدان دسـت   يـ  كـه با يها را نـسبت بـه اهـداف مقدسـ           د آن يكرد، با 
دن ياند بستر رسـ     ها توانسته   مان و نخبگان آن   يا حك يكه آ   ني نمود و ا   يابيارز

  . ا نهي شكل دهند يبه آن اهداف را در زندگ
د بــدان يــ كــه بايا هيــك وقــت خــود را نــسبت بــه اهــداف عال يــ يآر

ك يـ  يم، ولـ  يـ  دار ييهـا   يم، مسلّم عقب افتـادگ    يكن  يسه م يم مقا يديرس  يم
 انـسان در نظـر گرفتـه،    ي كه آن فرهنگ برايوقت خود را با غرب و اهداف 

ن يـ م، ا ينگـر   ين صورت با چشم غرب به خـود مـ         يم كه در ا   يكن  يسه م يمقا
 خـود   يطان زنـدگ  يم با چشم ش   ي است كه در بهشت خواست     يهمان موضوع 

  :رايز. مي محروم شدزيچ جه از همهيم و درنتيرا شكل ده
  هر بدبخت خرمن سوخته    كه زان

  
  نيــارد شــمع كــس افروختــه  مــي

 همـه زحمـات خـود را بـر بـاد داد             ي كه بـا تمـرد از فرمـان الهـ          يطانيش  
ــش ينمــ ــد آرام بن ــ يتوان ــا را در بهــشت اله ــا م  جمــال ي غــرق تماشــايند ت

حروم  در بهشت م   ي ما را از جاودانگ    يند، با شعار جاودانگ   يپروردگارمان بب 
 ينـ ي ديبـا ي زي زنـان، زنـان را از زنـدگ        يكـه بـا شـعار آزاد        كرد، همچنـان  

كارشناسـان امـر بـه مـا        .  كردنـد  يكس  يك نوع ب  يمحروم نمودند و گرفتار     
 خـانواده، در غـرب      ي از فروپاش  ي زن، ناش  يي و تنها  يكس  يب«: دهند  يخبر م 

ظ ظرافـت   ن زن و مرد مشترك است، اما زن به لحا         ين امر ب  يا. كند  يداد م يب
زاد ملـول گـشته بـا     ي از زنان از آدم ياريبس. نديب  يب م يشتر آس ياش ب   يروح

 و طـرح    ي به فرهنگ غربـ    يكيا نزد يآ 17»گذرانند  يسگ و گربه روزگار م    
 كـه مـردم   يآن وقتا ي رساند ي بهترين زن و مرد ما را به زندگي ب يدوگانگ
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 يزنـدگ دند،  ن كرده بو  ي كه خود تدو   يبر اساس راه و رسم     سروصدا   يبما  
 كـه   -خ  ي تـار  يهـا    كـه كتـاب    يخود را رشد دادند؟ مردمـ      يبندگو  كردند  

خ ي روح تـار يهـا ننوشـتند ولـ       در مورد آن   يزيچ -ن است ي سالط يكتاب زندگ 
هـا نباشـد     آن  از يخبرا  ي اهل دن  يا و برا  يدر دن ست  بنا. ها است   مربوط به آن  

ست يـ  ن هـا   آن  از يخبـر هر  به ظـا   كه   ييها  آنزنده باد    » للْغُرَباء يطُوب« يول
ت يـ  مگـر مـا در روا      . كردنـد و رفتنـد     يدي توح ين زندگ ين زم ي ا يرو يول

و دوسـتان    ءايـ  اول 18»يريعرِفُونَهم غ ي ال   ييبا تَحت ق  ييٰاياُول«م  يندار يقدس
و هـا    ملـت .ناسـد ش يمـ هـا را ن  آنجز مـن   كس چي هستند ه من ي هر قب يمن ز 
ش خـود در  يشند و نـه بـه نمـا   يـ ندا يبه اهداف مقـدس مـ    بزرگ   يها  تمدن

  .گرانيچشم د

  زا فرهنگ بحران
ات خود را در لوكس     ي است كه ح   يده نوظهور يك پد يموضوع غرب   

ن نـشانه  يـ كننـد، ا  يگران جستجو مـ يدادن خود به د   شي و نما  يكردن زندگ 
ر ملـل  ي سـا يبـرا شه يـ  همهـا  نيـ ا. ن تمدن اسـت يبودن ا   شهير  يب و   يتيهو  يب

كـه از آتـن بلنـد شـد و           ي اسكندر مقـدون   اش  نمونه ،دردنك  يمجاد  يمسئله ا 
ست چـرا؟ چـون     يمعلوم ن . رفت مصربعد به    و   ختيهم ر   ها را به  جا   اين آمد
كارشـان  بودنـد،    را گـم كـرده  ي مقدس و متعـال يك زندگ ي بودن در    يمعن

كـه  كـرده   ق  يـ تحقزان  يـ  از عز  يكـ ي . كننـد  ي كـه خودشـان زنـدگ      بودن ن يا
چ وقت باآن توپ نـساختند  يا اختراع كردند اما هه ينين بار چيباروت را اول  
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امـا  از آن اسـتفاده كننـد       يزنـدگ تا در كنـار     چون باروت را اختراع كردند      
و برنامه تجاوز   آن توپ ساختند     ها افتاد با   ييدست اروپا باروت به   كه   نيهم

از ها چون روح تجـاوز نداشـتند    يني چ ي ول .ها را شروع كردند     ر ملت يبه سا 
 يهـا بـرا     ينين چ يا هم ي. ها درست نكردند    ر ملت ي تجاوز به سا   ي لهيآن، وس 

 ي سركـش يبراكر يپ  غوليها ي اما كشت  ،اختراع كردند را  نما   قطبن بار   ياول
 يولـ  كننـد    يواسـتند خودشـان زنـدگ     خ  يمـ  ، چـون  نساختندها    ر قاره يبه سا 

ه بـه اسـم مـسافرت    يـ با همان روح ها افتاد ييدست اروپا بهنما   كه قطب  نيهم
 يـي ا را تحت استعمار خود درآوردنـد و بال    ي دن يها  ها اكثر ملت    انوسيدر اق 

 كـه خـود صـاحب       ييقايگر آن آفر  يقا آوردند كه عمالً د    يبر سر مردم آفر   
ا يـ گو.  نابود گشت- تجاوز آماده كرده باشد    يكه خود را برا      بدون آن  -تمدن بود   

و ن روح يـ ا ي معلـوم اسـت وقتـ    .شـوند  ييروح اروپـا  ا نـوكر    يـ د همـه دن   يبا
مجهـز   مقابلـه بـا آن       يبـرا د  يـ  با يبه صحنه آمد مسلم بنده و جنابعال      ه  يروح
 ي زنــدگيخ كهــن خــود بــه طــوريم بــشر در تــاري متوجــه باشــيولــم يشــو

ر ملـل بكـشد، بـه سـاحت         يكـه خـود را بـه رخ سـا           ش از آن  يكرده كه ب    يم
  . ش نبوده استي كه قابل نمايپرداخته، آن نوع زندگ ي خود ميقدس

 يزنـدگ  ينـ ي ديك فـضا يـ در  سـال  يكه ما سـالها  ن بود   يبنده ا  حرف
، ا حق مرد چه شده اسـت يها هم نبود كه حق زن   ن حرف يا يولم  يردك  يم
 دارد بـا حـضور     يه رقابـت و دوگـانگ     يـ ت از روح  يـ هـا كـه حكا      ن حرف يا

 ي بـا فرهنـگ غربـ   يك خودبـاختگ يـ كه با   قاجار   ي  از دوره  يفرهنگ غرب 
 ي همـه گذشـته خـود را نفـ         يريتـدب   يت بـ  يـ و با نها  دا شد   يم، پ يرو شد   روبه
 كـه پادشـاه     يل جلوه كرد، به طـور     يمان اص ي بود برا  يم و هر چه غرب    يكرد
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 كــه تمــام يا در جامعــه. ك آورديــاش را هــم از بلژ قاجــار خــاك باغچــه
شـود كـه    ي وارد مـ   يم كرده ناگهـان فرهنگـ     ين اسالم تنظ  يمناسباتش را با د   

شود كـه بـه پـسرش از          ياصل كار رضاخان م   ن ندارد، ح  ي به د  يچ توجه يه
ها آوردند، خودشان هم بردند،  يسيمرا انگل «سد؛  ينو  يس نامه م  يره مور يجز

ن حد  يتا ا . » كه مردم از تو بترسند     ي كن يد كار ي با ي ول يها بترس   د از آن  يبا
 ي در مقابل غـرب كـار را بـه كـشف حجـاب اجبـار               ي و زبون  يخودباختگ

ن كـشور راه انداختنـد، از گذشـته خـود رانـده             يـ  در ا  ييكشاند و چه بلبشو   
 از  يكـار كس هر  هـر  .دنـد ي د باختـه  را   بت بـه غـرب هـم خـود        شدند و نـس   

 يل شـد بـه قلـدر   ي ما تبـد يها  خانوادهيكرد، و لذا فضا   يمآمد    يدستش م 
ط را كه هنوز هم مـا  ين شرايها ا زده و متأسفانه غرب. ف زنان يمردها و تضع  

ن ي فرهنگ چنـ   ي از پدران ما حاصل فضا     يعضه ب يم و روح  يگرفتار آن هست  
 عمـده كردنـد و بـا فرهنـگ     ينـ ي است، به عنوان فرهنـگ خـانواده د     يزمان
و . ر كـرده اسـت  يـ جـه گرفتنـد اسـالم زن را تحق   يسه نمودنـد و نت    ي مقا يغرب

هـا سـخن      ن حرف ير هم يز تحت تأث  يده از فرهنگ كهنِ ما ن     يروشنفكران بر 
 ين گرفتاريع چنيخ تشي از تار  يا  در برهه  يآر.  كردند ييگفتند و قلم فرسا   
 ينـ ي است كه فرهنگ دين درست در زماني اير شده ول يهست كه زن تحق   

 كـه  يشتريـ ب بيدر اهل سنت به جهت آسطور كه  همان. ده استيب د يآس
شتر اعمـال شـد و هنـوز هـم ادامـه دارد، در              يـ ر زن ب  يـ ن وارد شد، تحق   يبه د 
سا  ٰايركُم، خ ٰايخ« : فرمودند � كه رسول خدا   يحال نـكُم لهِـم ٰرن ي بهتـر  19؛»ئ

  .  باشندي زنان خود همسران خوبي هستند كه برايشما كسان
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 از مـردان را نـسبت       ي بعض ير اسالم ي است كه برخورد غ    ين منطق يا ا يآ
 ييد بـا روش اروپـا  يـ م با يريـ جـه بگ  يم و بعـد نت    ي اسالم بگذار  يبه زنان به پا   
هـا بـه زن       ي كـه غربـ    يم و بـا منظـر     ينـداز ياء حقـوق زنـان راه ب      يـ نهضت اح 

 مـا  يهـا   در خانواده چه شد كه    م؟  يزِ خود را از دست بده     ينگرند همه چ    يم
 يبـا آن اهـداف مقدسـ       يني د يها خانواده يدر فضا ا  يدا شد؟ آ  ي پ يتو و من  

ن اعضاء خانواده مطرح است كـه حـاال         يب يتو و من  كه در آن مطرح است،      
 تـو و    يم؟ البتـه وقتـ    ي وصله كنـ   ها را  يتو و من  ن  ي ا يك طور يم  يمجبور شو 

و گذشـت  د يـ اي بينـ ي ديفتگي اگـر شـ  ي ولـ ،د وصـله كـرد  يـ دا شد با ي پ يمن
 يوقتـ . ديـ آ  يش نمـ  يپـ ها    ن حرف يديگر ا  حساب شود    يدار  ني از د  يقسمت

در  .ميوصـله كنـ   م  يمجبـور شـو   د كـه    وش يم پاره ن  يزيچان باشد   ين در م  يد
 كه يا  به اندازه نبود، زن و مرد   به نام رقابت     يزيچ يگانگيسال   هزار يفضا

 يخـود را نـشان داد و در فــضا   هــا يگ دوگـان ميشـد گانـه جــدا  ي ياز خـدا 
  . شود يهزار مشكل ظاهر م ، حق زن و مرد مطرح و هزارانيدوگانگ
ش آمده را   ي پ يها  كنند چرا اسالم جواب سؤال      يسؤال م  دوستان   يگاه

ها   كه انسان  طرح شد    يز وقت ها ا   ن سؤال يد ا يت داشته باش  يابتدا عنا  دهد  ينم
خ وسعت  ي همه تار  ي اسالم آنچنان برا   يآر ،مانشان فاصله گرفتند  ياز خانه ا  

فرامـوش   ي ولـ  سـؤاالت بـشر اسـت،     يگـو    جـواب  يطيدارد كه در هر شرا    
مردم به خـدا وصـل   م ي كنيسعن است كه    ياسؤاالت   يدرمان اصل د  ينفرمائ

 بـا   يآشـت «سه سـوم كتـاب      در جلـ  . ها مطرح نباشـد     ن حرف يشوند تا اصالً ا   
 ما نـسبت بـه خـدا    يكه در زندگ ييها سؤالن ي از اياريبسشد  عرض   »خدا

اتش بهـره   يـ  كـه از ح    ي انـسان  ،ات اسـت  يـ  ح يثمر يبه جهت ب  د  يآ  يش م يپ
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مثـل  » ا خلـق كـرد    چرا خـدا مـن ر     « دارد كه    سؤال حاال    و  نبرده است  يكاف
د برود ي كه با   را يي كه در دست دارد، آن جا      ي است كه مطابق آدرس    يكس

 بـود كـه بـه مـا         ين چه آدرس  ياد  يگو  ين حالت است كه م    يدر ا  ،دا نكند يپ
خواسـت   ي را كه مـ    ييجا  آنند  ا  ه كه به او داد    يآدرسمطابق   اما اگر    ؟ديداد

 ي بـه مقـصد  ين آدرس را چرا به ما دادند، وقتيد ا يگو  يگر نم يد ،دندا ك يپ
كه د خوب شد    يوگ  يم .ماند  يمنش  يبرا گر سؤال يد، د يخواست رس   يكه م 
  .ميآمد

و از نظر به اهـداف مقـدس غفلـت    مانش جدا شد  يانسان از خانه ا    يوقت
ر از  يـ كـه خـودش غ      نيند و ا  يب  يشود، خود را م     يكرد، نظر به خود شروع م     

د يـ ا حقـوق زن و مـرد با   يـ ن شروع بحث اسـت كـه آ       ي است و ا   يگريآن د 
ست، و هزاران سـؤال     ين يا نه، چرا ارث زن با ارث مرد مساو        ي باشد   يمساو

ها داده نـشود جوانـان مـا نـسبت بـه               به آن  يگر كه البته اگر جواب درست     يد
ب كـه  يـ ات طيـ ن توجه بـه ح  يد در ع  يشوند و با    يدار م   ت اسالم مسئله  يحقان

ن يـ ن نمـوده، روشـن شـود كـه ا         يـي كـسان تع  ي زن و مرد به طـور        يقرآن برا 
م شـده كـه زن   يق زن تنظـ  حقـو يطـور : اًيـ ست، ثان يض ن يتبع: ها اوالً   تفاوت

 به كـار    ي خود بدون هرگونه دغدغه اقتصاد     يتيت ترب يبتواند در بستر مسئول   
  .خود ادامه دهد

   نويها  کهنه با واژهيها نشيب
 يت و تعـال يـ عنوان مكتـبِ حـساس بـه ترب     به -ني ديد روشن شود هرجا پا  يبا

، حـال  رديگ ي قرار ميمهر يف شد، حقوق زنان به شدت مورد ب يضع -انسان
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رد، و چـه بـه     يـ  انجـام گ   يمهـر   ين بـ  يـ  ا -ن منحـرف  يـ  د ي ول -ن  يچه به اسم د   
 پـس از بحـث   يالدي مـ 586 در فرانسه در سال ينيمجمع د «. گري د يها  اسم

 ي بـرا  ي كه در موضوع زن كرده مقرر داشته كه زن انسان اسـت ولـ              ياديز
ر د وضع چه انـدازه اسـفبا   يمالحظه بفرمائ  20».ده شده است  يخدمت مرد آفر  
ل بـوده اسـت، در      ير تورات و انج   ي فرانسه كه تحت تأث    ينيبوده كه مجمع د   

 دارد، تـالش    يدانـستند كـه صـورت انـسان         ي م يواني كه زن را ح    ييآن فضا 
ش در ين همـه تـا حـدود صـد سـال پـ      يـ كرده بفهماند زن انسان است و بـا ا     

 و باز امروزه هر انـدازه      21.شد  ي محسوب نم  يانگلستان زن جزء جامعه انسان    
م در منظـر جامعـه، زن از        يم و نخواه  يم، بخواه ي به زن دور شو    ينياز نگاه د  

 آن فـراوان اسـت و عفـت قلـم           يهـا   افتد، نمونـه    ي خود دور م   يارزش واقع 
 كـه  يد همـان فكـر  ي متوجـه باشـ  يول. دهد ياجازه سخن راندن از آن را نم     

 يديـ ا موجـود پل   يـ شـود و      ي محسوب نم  يمعتقد است زن جزء جامعه انسان     
 مـدرن و بـا فاصـله گـرفتن از     يايطان به وجودش آورده، در دن يست كه ش  ا
 يد و ظـاهر يـ  جديهـا   بـا واژه ينگـرد ولـ    يدگاه بـه زن مـ     ين، با همان د   يد
ر ييـ هـا تغ    نش اسـت منتهـا واژه     يـ نش همـان ب   يـ گـر ب  يگرانه، به عبارت د     لهيح

 هستند كه   ي از معضالت دولت، زنان    يكيكا  يامروزه در كشور آمر   . كردند
 يياند از خانه فرار كنند و جـا          اثر ضرب و شتم مكرر مردان مجبور شده        در
ن يـ  سـكونت ا ي بـرا ي بزرگـ يهـا  كا سوله يدولت آمر .  ندارند ي زندگ يبرا

                                                 
كتــاب فرازهــايي از اســالم، انتــشارات جهــان آرا، مقالــه حقــوق زن در اســالم، عالمــه   - 20

 .141، ص »عليه اهللا رمحة«طباطبائي

 .141همان، ص  - 21
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. شـود  يها اضافه م ن نوع سولهيزنان به وجود آورده و روز به روز بر تعداد ا  
 بـه  يتـ ي ظرائـف ترب يمـانش فاصـله گرفـت و معنـ    ي بشر از خانـه ا     يرا وقت يز

ل شـد،   ي تبـد  يران   شهوت ي برا ي سپرده شد و زن صرفاً به موجود       يفراموش
سم يـ نيشود و فم يت اجتماع اعمال مين شخصيتر ن حساسيها به ا    انواع ظلم 

اء كنـد بـه     يـ  زنـان را اح    يگـاه معنـو   يچه بداند، چه نداند چون نتوانست جا      
دردسـر  مقـدار و      يزنـان موجـودات بـ     زند كه عمالً      ي دامن م  يهمان فرهنگ 

ست، خداوند  يها ن   ن حرف يكه در منظر اسالم ا      يدر حال .  خواهند بود  يساز
أَنِّي الَ أُضيع عملَ عاملٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعضُكُم           «: ديفرما  يدر قرآن م  
كـنم، چـه زن       يع نمـ  يچ كدام از شما را ضا     ي هرگز من عمل ه    22؛»من بعضٍ 

ن شـما   ي بـ  يد و دوگـانگ   يگر هـست  ي د يشما از بعض   از   يد چه مرد، بعض   يباش
 ي و جهت زن و مـرد را بـه سـو   نظر: د اوالً يفرمائ  يچنانچه مالحظه م  . ستين

در اعمـال  : اًيـ ثان.  شـما اصـالت دارد   يانـدازد كـه اعمـال معنـو         يت مـ  يمعنو
كـه   نيـ  اياسـالم بـرا  . ستيـ ن زن و مـرد ن ي بيچ فرقيجه، هي از نظر نت يمعنو

 دوگانـه نـسازد و دعـوا بـر سـر      ي ودن و مردبـودن جبهـه     ب  جامعه با طرح زن   
ا        «: ديـ فرما    يد مـ  يـ ايوجـود ن    ا ارزش مرد به   يارزش زن،    اس إِنـَّ ا النـَّ هــا أَيي

              نـدع كُمفُوا، إِنَّ أَكْـرَمـارتَعلَ لائقَبا ووبشُع لْنَاكُمعجأُنثَى ون ذَكَرٍ وخَلَقْنَاكُم م
 مردم همه شما را چه مرد، چـه زن، مـا            ي ا 23؛»نَّ اللَّه عليم خَبِيرٌ   اللَّه أَتْقَاكُم إِ  

 آن كـه بـا    ي مختلـف بـرا    يهـا   هـا و شـكل      م، آن هـم بـه صـورت       يا  دهيآفر
هـا    ن تفـاوت  يـ چ كدام ا  ي ه يد، ول يگر را بشناس  يد و همد  يگر آشنا شو  يهمد
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. ن شماسـت  ين شما نزد ما با تقواتر     يتر  يست، بلكه فقط گرام   يعامل ارزش ن  
در شـرق و غـرب       اسالم نبود معلوم نبود امـروز        ين بانگ بلند و رسا    ياگر ا 
  .شد ي چگونه با زنان برخورد معالم

   ما؟يماريا بي غرب يماريب
فـه  ين در كنار هم مـشغول انجـام وظ        ين و مردان متد   ي زنان متد  يا وقت يآ

ا طـرح  يـ ابـد؟  ي يت مـ  ي زن و مرد موضوع    ي تحت عنوان تساو   يهستند حرف 
ف مطـابق  ي و انجـام وظـا  ينـ ي ديابد كه از فـضا   ي ي م ي معن يي جا ن حرف يا
 مـرد و زن هـم     يبت است و شـعار تـساو      ين اول مص  يم؟ و ا  ين خارج شو  يد
نـد  ك كـه زن حـس       يا  جامعـه در  . كنـد   ي را حـل نكـرد و نمـ        يچ مـشكل  يه
 خـدمت بـه جامعـه       يبرا ينيا زن متد  ي فرزندانش   يبرا يمادر خوب تواند    يم

ست، چـون  ي حقوق زن و مرد مطرح ني عنوان تساو   تحت يهرگز بحث باشد  
هـا اسـت و مـصالح عمـوم       كه مطابق فطـرت انـسان  ينيز بر اساس د   يهمه چ 

 غـرب   يمـار ي، ب يمـار يبن  يـ ا. ف شـده اسـت    يـ جامعه را در نظر گرفته، تعر     
 بـه جامعـه و خـانواده مـا          يمـار يبن  يـ بـود ا  مواظب  د  ي ما، با  يمارياست نه ب  

 .كه مـرد شـود      ني بدون ا  ، كامل است   كاملِِ بودنش زن در زن  . ت نكند يسرا
ن ي ا.كه بخواهد زن شود     نيبودنش كاملِ كامل است بدون ا     هم در مرد  مرد  

نـه را جهـت     يدهد و زم    يمان در منظر ما قرار م     ي كه روح ا    است ييفضا فضا 
 سـوره  97ه يـ  كه در آخر آيمانيسازد همان ا يمانِ برتر آماده م ي ا يشكوفائ

ا كَـانُواْ يعملُـونَ         « :نحل در موردش فرمود    نِ مـس م بِأَحـرَهأَج منَّهزِيلَنَج؛»و 
ن شكل از انواع اعمال     ين را به بهتر   ي حتما ما اجر آن زنان و مردان متد        يعني
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 يد در خلوت انـس خـود بـا خـدا        يما با . ميده  ياند م    كه انجام داده   يصالح
 يهـا  بـه ثمـره  م و يم رونـق بخـش  يتوان يش هرچه قدر م  ي خو يخود به زندگ  

  .ه هر چه هست فرع استيم، بقيدوار باشياش ام ينيب شير قابل پيغ

  ست؟ي از آن کيقيکمال حق
 يابتـدا در   كـه    يا  هيـ د بـه آ   يـ  بر گرد  شد كه   ييها  حال با توجه به بحث    

 تان آن باشد كـه عمـلِ        رير و مس  يها اگر س     انسان يا: فرمود. بحث مطرح شد  
 يعنـ يپـاك  و ب يـ  طياتيـ فـت بـه ح  تان قـرار گر     ي جزء زندگ  ي شرع صالحِ

د يشو  يل م ي نا ، است مبرا يعملصفت   و   ي فكر   كه از هر گونه نقص     ياتيح
ن ي ادامـه چنـ  يست، و در راسـتا ين زن و مرد ن   ي ب يچ تفاوت ير ه ين مس يو در ا  
  .شود يرفته مي پذ ممكنن شكلِيتر ي، همه اعمالتان به عاليزندگ

 و يفـوق اهـداف عـاد    ي هـدف يدر نگاه فوق نظر زن و مـرد را بـه سـو            
ها بر اسـاس   ند؛ انسانيگو يطور كه عرفا م  و هماناندازد يم ي زندگ يسطح

ن بـزرگ،   ي چنـ  يـي اسـالم بـا داشـتن آرزو      . شـوند   ي مـ  يابيشان ارز يآرزوها
  . كند يا مي اهل دنيها ي فوق بزرگييها يها را دعوت به بزرگ انسان

ر چند اسـتعداد  شود ه ي انسان پست شد انسان هم پست م     يها  اگر آرزو 
 ين انـسان متعـال    يـ  شـد ا   يش متعـال  ي شدن داشته باشد و اگر آرزوهـا       يمتعال

م ارزش هـر   ي متوجـه باشـ    يوقت. است، هر چند با تالش به آن آرزوها برسد        
دن بـه آن  ي اسـت كـه آن موجـود اسـتعداد رسـ          ي به عظمت اهداف   يموجود

 بـه  يابي ستم وسعت انسان با داشتن د   يشو  ياهداف را داشته باشد، متوجه م     
 ي از اهداف هـر چنـد بـزرگ باشـد، بـرا            يبعض. ب، تا كجا است   يات ط يح
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وان يـ  ح يق بـرا  يـ ر قابل دسترس اسـت؛ مـثالً تفكـر عم         ي موجودات غ  يبعض
 اسـتعداد   يست چون استعداد آن را ندارد، امـا اگـر موجـود           يقابل حصول ن  

ون  و بـد   يست كـه بـه راحتـ      ي ن ين معن ي را داشته باشد به ا     يدن به اهداف  يرس
 از  يدن بـه اهـداف متعـال   ي رسـ يد بـرا يـ ابـد، با  ي يهـا دسـت مـ       تالش بـه آن   

دنِ بـه  ينـه رسـ  يها خـود را آزاد كنـد تـا زم    تي بگذرد و از محدود    ييها  ليم
نـه و اسـتعداد آن    ي اهللا كه زم   يمثل قرب ال  . رديه در آن شكل بگ    ياهداف عال 

 و  يعـ ير طب هـا بـه آن مقـام بـه طـو             همه انـسان   يها هست ول     همه انسان  يبرا
.  اسـت  يدني همه رسـ   يرسند، هر چند آن هدف برا       يبدون تالش خاص نم   

وان است يتر از ح    يب برسد عال  يات ط يتواند به ح    ين اساس كه م   يانسان بر ا  
ك جهـت هـر   يـ پـس از  . كند يوان نمي با ح يده است فرق  ي نرس ي تا وقت  يول

شـود بـه      ي م يابيافتن آن را دارد ارز    ي كه استعداد    ي بر اساس هدف   يموجود
نـد كـه    يگو  يوقـت نمـ     چيهـ  . باشد يتواند متعال   ين موجود م  ي كه ا  ين معن يا

. توانـد متفكـر باشـد       يمـ  ند انـسان  يگو  ي م يتواند متفكر باشد، ول     يوان م يح
تـوان    يك مالك م  يب برسد به عنوان     يات ط يتواند به ح    يحاال اگر انسان م   

گر هـركس بـه   يت د از جهي كرد وليابي بزرگ ارزياو را به عنوان مخلوق    
دن بـه   ي است نه هركس كه فقط در حد استعداد رس         ين هدف برسد متعال   يا

ات يـ دن بـه ح يد رسـ يـ فرما يه مـورد بحـث مـ   يدر آ. آن هدف متوقف باشد  
ب اسـت   يـ ات ط ي انسان ح  يابي چون مالك ارز   يعني. ب، زن و مرد ندارد    يط

ر ن هـدف را دارنـد پـس د     يـ دن بـه ا   يو چون زن و مـرد هـر دو امكـان رسـ            
 هـر  يعنـ يبا هم برابرند،  ك كمال بالقوه يدگاه اسالم زن و مرد هر دو در         يد

 يدند از نظر كمال فرقـ ي رسياما وقت. ب برسنديات طين حيتوانند به ا  يدو م 
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ست كه آن دو در هـر حـال بـا هـر     ي ن ين معن ين بد ي ا يگر ندارند ول  يبا همد 
 و  يستيـ  اسـت كـه روح اومان      يزيـ ن چ يا!  دارند يت، ارزش مساو  يخصوص

ن يهـا گرفتـار چنـ    كه انسان  آنيقرآن برا . د دارد يسم بر آن تأك   ينيروان فم يپ
ان يــ را بــه م24؛»إِنَّ أَكْــرَمكُم عنــد اللَّــه أَتْقَــاكُم« نــشوند موضــوع يا مهلكــه

 ي از نظـر ارزش مـساو  ي بـا هـر مـرد   يآورد تا روشن كند نه تنها هر زنـ   يم
ست، بلكـه ارزش همـه بـه        يـ  ن ياوز مـس  يـ  ن ي با هر مرد   يست، كه هر مرد   ين

ن موضـوع غفلـت شـود انـواع     يـ  اسـت كـه دارنـد و اگـر از ا    يياندازه تقـوا  
د و مـردم را مـشغول خـود         يـ آ  يان مـ  يـ  به م  ي من در آور   يها  يگذار  ارزش

  . شود يكند و از اصل كمال غفلت م يم
 در  يب امكانـات مـشابه    يـ ات ط يـ دن بـه ح   ي رسـ  ين بود كه برا   يحرف ا 

هـا بـه آن        رسـاندن انـسان    يت قرآن بـرا   ياند و هدا     گذاشته ار زن و مرد   ياخت
. ت كنـد يب هـدا  يـ ات ط يـ  ح ياست، قرآن آمده است تا ما را به سـو          كمال

ست، يـ ن نيـ م، چـون درد مـا ا  يستيا نيم ي هستيا مساو يد آ يامده بگو يقرآن؛ ن 
 يا  م به جامعـه   ياز آن طرف نگاه كن    . ميد چطور دردمان را درمان كن     يد د يبا

ن مسئله را درسـت حـل كنـد بـا           يوانسته است در فرهنگ خود ا     كه چون نت  
دن بـه   ي رسـ  يا بـرا  يـ پـس اگـر سـؤال شـود آ        . روست   روبه ييها  بتيچه مص 

 در ي هستند و امكانات مشابه  ي استعداد مساو  يب، زن و مرد دارا    يات ط يح
د متوجـه بـود كــه   يــانـد؟ جــواب مثبـت اسـت، منتهـا با     ارشـان گذاشـته  ياخت

 خـود  يرنـد و اسـتعدادها  ير كنند قرار گيد س ي كه با  يريهركدام اگر در مس   
. رسند يكسان است مي هر دو ي كه برايرا به كار اندازند به آن هدف متعال      
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 ابعاد ثابت يك جهت دارايز توجه كرد كه زن و مرد از     ين نكته ن  يد به ا  يبا
 از ين راستا بعـض يد آن را رشد دهند، در هم  ي هستند كه هر دو با     يكسانيو  

 و يكسان است و به بعد انـسان   ي زن و مرد     ي برا ي به صورت كل   يالهاحكام  
د نمـاز  يكه زن و مرد هر دو با نيمثل ا. ن آن دو نظر دارد    يثابت و مشترك ب   

دن بـه   ي رسـ  يگر هر كدام بـرا    ي از جهت د   يول. صبح را دو ركعت بخوانند    
رو آن استعدادها   ي مخصوص به خود را دارند كه پ       يب استعدادها يطات  يح

 كه بدنش زن است اگـر خواسـت         يانسان.  مخصوص به خود دارند    يفياوظ
 ابعـاد مخـصوصِ زن بـودنش را بـشناسد و رشـد              ديـ ب برسد با  يات ط يبه ح 

د دو كار انجـام دهـد،       يب برسد با  يات ط ي هم كه خواست به ح     يدهد، مرد 
ك كـار انجـام     ين مرد و زن است و       يت مشترك ب  يك كار مربوط به انسان    ي

 كـه مربـوط بـه       يفيحال اگر آن وظـا    . مردبودن است ف مخصوص به    يوظا
دن ياش را كه منجر به رس       فهيمردبودن است درست انجام ندهد در واقع وظ       

 كـه مقـصد و   يب اسـت درسـت انجـام نـداده و بـه قـرب الهـ          يـ ات ط يبه ح 
  . شود يل نميها است نا مقصود همه انسان

و   فَ «:ديـ فرما ين رابطـه مـ  يو قرآن در ا مطلق است  يخداوند ول  هـ اللّـه
لت و قـرب برسـاند تـا    يكه ما را به وال ني اي براي مطلقِ هست يآن ول ؛  »يالْو

م برنامه به ما داده اسـت تـا طبـق           ي آفات و خطرات راه آسوده شو      ي از همه 
اگر راه نبوت و امامـت بـسته        . ميم و بدان عمل كن    يفه خود را بشناس   يآن وظ 

توانند   يست همه م  يسته ن ت ب يست و مخصوص ذوات خاص است، راه وال       ا
.  عقـب افتـاد مـشكل مربـوط بـه خـودش اسـت              ي كـس  شوند، اگر » اهللا    يول«

 فراهم كرده است كه همه بـه آن نقطـه      ييها  نهيده و زم  ي آفر يخداوند جهان 
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 كه  يدهد كس   يل شوند، و به ما خبر م      يناشدن  » اهللا    يول «يعنيل   كما ييانتها
 ي معمـول يهـا   انسانيها كه برا و حزن ها     غم ي د همه ي رس يالله    يبه مقام ول  
ت يـ شه در محروم  يـ  ر يرد، چون هر غم و حزن     يگ  يش قرار م  ير پا يهست، ز 

ده بـه همـه   ي كه به مقام اُنس با خداونـد رسـ         ياز مقصد و مقصود دارد، كس     
 اسـت و بـه      ي عـالم هـست    ي كه ول  ييخدا. ل شده است  ي خود نا  يها  مطلوب

اهللا شـوند و بـه     ي ولـ ي همگـ هـا  خواهـد انـسان   يتش ميحكم رحمت و ربوب 
 يفين فرمـوده و وظـا  يي تعيا ها برنامه   آن يابند، برا ين مقصد دست    يتر  يعال

 جلـو  ي هـست ي هـستند كـه ولـ      ييهـا   چـه ي در يف الهـ  يقرار داده اسـت وظـا     
 از آن   يحـال بعـض   . ها باز كـرده اسـت تـا بتواننـد بـه قـرب او برسـند                  انسان

انـد    نوافليها كوتاه آمد و بعض آنشود در انجام  ياند و نم   ها فرائض   چهيدر
ــد رســول خــدا نــدادنش را داده و رخــصت انجــام  يث قدســي در حــد�ان

صاً        : إِنَّ اللَّه تَعالَى يقُولُ   «: ديـ فرما  يم خْلـلِ مافبِالنَّو إِلَي تَقَرَّبي يدبزَالُ علَا ي
لَّذي يسمع بِه و بصرَه الَّذي يبصرُ بِـه         لي حتَّى أُحبه فَإِذَا أَحببتُه كُنْت سمعه ا       

و تُهطَيي أَعأَلَنا إِنْ سبِه شطبي يالَّت هدي ذْتُهوي أَعاذَنتَع25» إِنِ اس 

من نزديـك   ه  وسيله نوافل ب   هى من ب   هميشه بنده  :فرمايد خداى تعالى مي  
كـه او را دوسـت    د تـا ايـن  من اخـالص دار ه  بشود در صورتى كه كامالً  مى

شـنود و     يشوم كه بدان م     يگوش او م  گاه او را دوست داشتم      دارم، پس هر  
 اگـر  رديـ گ يشوم كه بدان م يند و دست او ميب يشوم كه بدان م يچشم او م  

  . دهم من پناه آورد پناهش مىه دهم و اگر ب او ميه از من چيزى بخواهد ب
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الَى     قَ«: ديـ فرما  يم �رسول خدا گر  ي د يدر جا  تَعـ و كارتَب الَ اللَّه ... و
                تَهِلُ إِلَـيبي يدبزَالُ علَا ي و هلَيع ا افْتَرَضْتم اءثْلِ أَدي بِمدبع إِلَي تَقَرَّبا يم

               علًا إِنْ دئوم داً وي راً وصب عاً ومس لَه كُنْت تُهببنْ أَحم و هبتَّى أُحح  تُهبي أَجان
تُهطَيي أَعأَلَنإِنْ س 26؛»و   

تواننـد   با اداء واجبات مـى    طور كه     من آن بندگان   : ...فرمايد خداوند مى 
 مـن   ي بنـده . تواننـد   يگر نم ي د ي قهيچ طر ياز ه خود را به من نزديك كنند،       

گـاه كـه او را دوسـت         كنـد تـا آن     ه طرف مـن تـضرع و زارى مـى         همواره ب 
گوش و چشم و دست او خواهم شد،        دوست گرفتم    هركس را    م، و دار مى
كنم و اگـر از مـن چيـزى بخواهـد بـه او               گاه مرا بخواند او را اجابت مى      هر
  .دهم مى

ــسان از طريعنــي ــ ان ــرايگــر خــوديق انجــام فــرائض و نوافــل دي ش ي ب
رد، تمـام وجـودش غـرق او      يـ گ  ي مـشاعر او قـرار مـ       يماند، خدا به جـا      ينم
گردد، و در واقـع خداونـد چـشم او را           يرت خداوند م  يشود و مظهر بص     يم

 يطانيگـر شـ   يشنود، د   ي م يند و اله  يب  ي م يآورد، اله   يدر تصرف خود در م    
  . نديب ينم

 در  يار مهمـ  ين فرموده نقش بس   ي ما مع  ي كه خداوند برا   ييها  فهيپس وظ 
نجاسـت  يا دن بـه مقـصداند،  ي رسي چهي كنند و در  يتوانند باز   ي ما م  يزندگ

خواهـد   ي اسـت كـه نمـ   يفه مربوط به كس  يد عشق به وظ   يكن  يحظه م كه مال 
ن يـ  اسـت و ا     را مقصد و مقصود خود قرار داده       يا بپوسد، و قرب اله    يدر دن 

  .گر زن و مرد ندارديد
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   راه ورود به قرب؛يف الهيوظا
ه اوسـت بـه   يـ ن فرمـوده هد يـي  زن و مرد تعي كه خداوند براييها  فهيوظ

دهـد   ي كه خداوند ميا هيهد. ق به مقصد برساند يرها را از آن ط      ها تا آن    آن
 يك وجـه اختـصاص  يـ ن زن و مـرد، و   يك وجه مشترك بـ    ي. دو وجه دارد  

ن يـ باشـند و از ا   ي ارتباط با خدا مـ     يها  چهيها در    آن ي  هركدام، و همه   يبرا
ف ي از وظـا يتـوان گفـت چـون بعـض     يا ميآ. اند يداشتن  ار دوست يلحاظ بس 

ن يـ ند ايض واقع شده است؟ مثالً مردان بگو    ي، تبع  زنانه يمردانه است و بعض   
م و لبـاس و     يد ما مثل حمال از صبح تا شـب كـار كنـ            ي است كه با   ينيچه د 

ــذا  ــسكن و غ ــراهم كنــ  يم ــدانمان را ف ــم، دي زن و فرزن ــواب او ي ن در ج
ات را نـسبت بـه زن و          فـه ياهللا وظ   يك ولـ  يـ د مثل حمال چـرا، مثـل        يگو    يم

ن يـ د كـه ا يـ ا زن بگويـ . يدا كنيه ورود به خدا را پفرزندانت انجام بده تا را 
 و يدار هـا مـشغول بچـه    د صـبح تـا شـب مثـل كلفـت     ي است من با ينيچه د 

ن در جـواب او     يـ د. پخت و پز باشم و آقا راحت بروند در اجتماع بگردنـد           
فـه نـسبت بـه      ي انجـام وظ   ي چـه ياهللا از در    يك ولـ  يـ د؛ بگو من مثـل      يگو  يم

 به مقـام اُنـس بـا حـق را در جـان خـود فـراهم                  فرزندان و همسرم راه ورود    
  . كنم يم

ن يـ  را كـه د   يفيگاه وظا يد جا يش آمد كه انسان جد    يجا پ   نيمشكل از ا  
 كه نتواند خـودش     يانسان. ل كند ين فرمود نتوانست تحل   يي زن و مرد تع    يبرا

كنـد نـه    ي خـود را نگـاه مـ   ي كنـد، زن و مـرد      يابيـ ف و ارز  يرا درست تعر  
 كه اگـر مـن      يدر حال . افتد  ين به مشكل م   ي دستورات د  فه را، در مقابل   يوظ

هـا را دوسـت خـواهم         ف خودم درست نگاه كـنم همـه آن        يگاه وظا يبه جا 
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خداونـد  . شـوند   ي م يرفته شدن من در قرب اله     يها سبب پذ    را آن يز. داشت
و  ات را نـسبت بـه جامعـه      فـه يد آقـا وظ   يـ گو  ين اسالم به مـن مـ      يق د ياز طر 

 ين لطف بزرگ يا. ميكن   انجام بده تا ما تو را قبول         و خودت درست    خانواده  
 خـود بـا     ي فـه يسه وظ يـ گر بحث مقا  يام نگاه كردم د     فهيلذا اگر به وظ   . است

فه است  ينها دو نوع وظ   يا. تر هستند   ست، كه كدام مهم   يها مطرح ن    فه زن يوظ
بت شـروع   يد مـص  يـ سه كرد يـ گر مقا يف را بـا همـد     ياگـر وظـا   .  صعود يبرا
ضَكُم علَـى             «: ديـ فرما  يمو قرآن   . شود  يم عـب بِـه ا فَـضَّلَ اللّـه اْ مـنَّوالَ تَتَمو

 را كـه    ي كماالت يد، آرزو يد رشد ده  ي را كه هست   يهر كدام همان   27؛»بعضٍ
 ييزهـا يهرحـال هـركس چ    چـون بـه   . دييـ  داده است ننما   يگريخداوند به د  

 ييزهـا ي چ ق اسـتفاده از همـان     يـ  ندارد، راه كمـال او از طر       ييزهايدارد و چ  
 كـه شـما     يي من در جا   يعنيام و شما آنجا،       جا نشسته   نيمن ا . است كه دارد  

ا درسـت اسـت     يـ آ. ديستيـ ام ن    كه من نشسته   ييستم و شما در جا    يد ن يا  نشسته
جا نباشم؟ اگر من به آنچـه شـما    نم و آنينجا بنشيا چرا من ايم خدايكه بگو 

 يدر حـال . كـنم  يبود مـ نم كه ندارم، پس احساس كميب يد نگاه كنم، م يدار
ن يـ فـه نگـاه كـنم ا    يط انجـام وظ   يام به عنوان شرا      كه نشسته  ييكه اگر به جا   

 يبت از آنجـائ   ين كـه عـرض كـردم مـص        يـ  ا يمعن. احساسِ كمبود را ندارم   
سه را جلـو  يـ  مقايف، پـا ي نظـر بـه وظـا   يشروع شد كه زنان و مردان به جا   

 يجه امكانـات يكنند و در نت  يزنان به مردان نگاه م    . ن قرار است  يآوردند، از ا  
نـد  يگو  ينـد و مـ    ينما  يار مردان قرار داده است تمنا م      يرا كه خداوند در اخت    

ننـد  يب يكننـد و مـ   يمردان هم بـه زنـان نگـاه مـ      . ها را به ما نداد      نيچرا خدا ا  
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د كـه   يآ  يش م ي پ يبيده عج يپد. ارِِ زنان است ندارند   ي را كه در اخت    يامكانات
 كـه خداونـد     يدر حال . خواهد  ي دارد م  يگريه د  را ك  ييزهايهركس آن چ  

 تـو را كـه از       يم ولـ  يد درست است آن امكانات را به تو نـداد         يگو  يبه ما م  
م، تـو چـرا بـه       يـ م داد يداد  يد به تو م   يم، آنچه را با   يرون نكرد يم خود ب  يحر

 باشـد نگـاه   ي صعود خـودت مـ  ي چهي، به آنچه كه دريكن  يگران نگاه م  يد
  . كن

ن است كه بـه  يد ايها رخ بنما ها و غفلت يشود دوگانگ  يچه باعث م    آن
و لذا احساس نقـص  . ميم نه به آنچه خود داريكن يگر نگاه ميامكانات همد 

 كه اگر زن    يدر حال ! شود  يد و اعتراض به خدا شروع م      يآ  يش م يمان پ يبرا
 يهـا امكانـات خاصـ      و مرد هر كدام توجه كنند خداوند به هر كـدام از آن            

 يتـوانم بنـدگ     ين امكانات م  يشان باشد، بنده با ا     صعود ي سكو داده است تا  
 بـه   يشما هم چه كار دار    . كنم، پس چه كار دارم دنبال امكانات شما باشم        

فـه در  ي انجـام وظ ي كـه بـرا  يات نگاه كن و امكانات   فهي، به وظ  يمن نگاه كن  
  . حق استيچه ورود به مهماني كه دريا فهي، وظيار دارياخت

  بودن را نخواه خودرِيخودت باش، غ
 حق اسـت و بـه   ي ورود به مهماني چهياگر زنان و مردان به آنچه كه در 

ش و قرار و آرامش و شعف و حضور قلب و ياند نگاه كنند در ع      ها داده   آن
هـا    كه اگر به آنچه كه خدا بـه آن يدر حال. رنديگ يت قرار مي و معنو يمست

ــد در حــسادت و پر  ــداده اســت نگــاه كنن ــن ش و يغفلــت و فرســا و يشاني
ط اُنــس بــا خــدا در يرنــد و عمــالً راه ورود بــه شــرايگ ياضــمحالل قــرار مــ
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 در آرامـشِ    يخـواه   ياگر مـ  : ديفرما  يخداوند م . شان بسته خواهد شد   يجلو
ك يـ ن بود كه بـه شـجره نزد  يفه ايوظ. فه نگاه كني به وظ  يسر ببر    به يبندگ
 نظر به   يجا   به ي، وقت ميك هم نشو  ي نزد يم، حت يم، نه تنها از آن نخور     ينشو
بت يم، مـص  ي شـجره را نـدار     يهـا   وهيم م يديم، د يفه، به شجره نگاه كرد    يوظ

ذه   «ن بود كـه     يفه ا يوظ. ميز محروم شد  يشروع شد و از همه چ      لَا تَقْرَبا هـ و
ا   «.ديد تا در مقام اُنس با خدا باش     يك نشو ين شجره نزد  يبه ا  28؛»الشَّجرَه فَلَمـ

ةِ             ذَاقَا الشَّجرَةَ    ن ورقِ الْجنـَّ ا مـ هِمـلَيفَانِ عخْـصقَـا يطَفا وماتُهءوا سملَه تدب« 
شان آشــكار شــد زن بــه نداشــتن يــشان برايــها يچــون از آن خوردنــد زشــت

 كه خودش ندارد خود را مشغول كـرد و بـه امكانـات مـرد شـدن             ييزهايچ
بـه  . گـاه كـرد    زن دارد ن   ي كـه نـدارد ولـ      ييزهـا يفكر كرد و مرد هـم بـه چ        

ن شد كـه نـدا آمـد        ياش ا   جهيد داشته باشند نگاه كردند، نت     ي كه نبا  ييزهايچ
د، از همـه  يخواسـت  يشتر مـ يـ شـما ب . دي از بهشت خارج شـو 29؛»اهبِطُواْ منْها «

كُنْ     «: كه قبالً فرمـوده بـود       يدر حال . ديد محروم شد  يآنچه داشت  اسـ ما آد يـ
 آدم تو و همسرت، به عنوان نمـاد همـه زنـان و              يا 30؛»أَنت وزوجك الْجنَّةَ  

 و ي كه تو باشيد، در بهشت قرار و آرامش، در بهشت       يمردان، در بهشت باش   
 قـصه آدم  يآر. ي ماندن در مقام لقاء اله    ي باق يخدا و آن همه امكانات برا     
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ت يـ م و آن آدم   يجـا بـود     م و همه آن   ي بود يكيجا    ت است، آن  ي آدم ي قصه
  31.ما بودجا بود همه  كه آن

 كـه  ييهـا  آن. ميفه غافل شـد يجا شروع شد كه از وظ   پس مشكل از آن   
ست، مـن   يـ  ن يفه مستقرند اصالً احساس كمبود نكردند، كمبود      يدر نور وظ  

هر چند ممكن است در     . قيتوانم صعود كنم شما از آن طر        يق م ين طر ياز ا 
 ز باشـد، بـاز    يـ  ن ي اجتمـاع  يها  ف زنان حضور در صحنه    يط حاضر وظا  يشرا

عمده آن است   . سه زنان با مردان   يان است، نه مقا   يفه در م  يموضوعِ انجام وظ  
گـاه را اسـالم     يگاه خـودش باشـد و آن جا       يد در جا  يم زن با  يكه متوجه باش  

گاه او عـالوه بـر خانـه،        يها ممكن است جا      از زمان  يدر بعض . كند  ين م ييتع
 بـودن را    گـاه مـرد   ي خود جا  ي مواظب باشد كه برا    يدر اجتماع هم باشد ول    

ش ي از خـواهران پـ     ي بعـض  ي كـه بـرا    يبتيمـص . نخواهد، بلكه خودش باشـد    
سه با مردان ندارند، با ي كه در مقا ييها  ن است كه بخواهند نداشتن    يد ا يآ  يم
فـه  يجا اسـت كـه از نـور وظ          نيا. دا كنند يداكردن خصلت مردان، آن را پ     يپ

  .كنند يخارج گشته و راه خلوت و اُنس با خدا را گم م
لَـيس الـذَّكَرُ    «: ديـ فرما  ي مـ  �مي قرآن از قول مادر حضرت مـر       :السؤ
 ناراحـت  �م يو معلوم است مادر مـر    . ستيپسر همانند دختر ن    32؛»كَاألُنثَى
 ي ن نــشانهيــا ايــآ. انــد كــه چــرا فرزندشــان دختــر شــده اســت       شــده

  ست؟ يدانستنِ دختران ن ارزش كم
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 بـا توجـه بـه      �مين قـرار بـوده كـه مـادر مـر          يـ ه از ا  ير، قـض  ي خ :جواب
 خواهـد آمـد، نـذر    يامبريـ كـه از نـسل او پ   ني بر ا  ي كه داشت مبن   ياطالعات

گـذار     بـه عنـوان خـدمت       فرزنـدش را   كرده بوده چـون وضـع حمـل كـرد،         
اذْ قَالَـت  «: ديـ فرما ي قرار دهد، قـرآن مـ  يالمقدس در خدمت اوامر اله     تيب

ك أَنـت         امرَأَةُ عمرَانَ رب إِنِّي نَذَرت لَك ما         في بطْني محرَّرا فَتَقَبلْ منِّي إِنـَّ
   يملالْع يعممـن نـذر    ! پروردگـارا : گـاه كـه همـسر عمـران گفـت           آن 33؛»الس

ر فرمان من آزاد باشـد و تحـت فرمـان    يام كه آنچه در شكم دارم از ز   كرده
 يت بندگانت هس  ي تقاضا يرد، پس از من قبول بفرما، كه تو شنوا        يتو قرار گ  

 پـدر حـضرت    يعنـ يجنـاب عمـران     . يت بفرمائ ي چگونه او را ترب    يدان  يو م 
ــ بــه پيامبر نبودنــد ولــيــ، خودشــان پ�ميمــر ل وصــل ي اســرائيامبران بنــي

همـسر  . ديـ اي بيغمبـر يهـا پ  د از نـسل آن  يـ هـا متوجـه بودنـد با        نيشوند، ا   يم
. امبر خداسـت  ي را كه باردار است همان پ      ين نوزاد يكرد هم   يعمران فكر م  

ت شود او را بـه  يكه فرزندش خوب ترب ني ا يكند برا   يد نذر م  ين ام يلذا به ا  
ت او يـ د كه آن فرزند پسر است و امكـان ترب ين اميالمقدس بسپارد، به ا     تيب

ا آمد متوجه شد دختـر      ي كودك به دن   ياما وقت . المقدس فراهم است    تيدر ب 
 إِنِّي وضَعتُها رب «:گفتش به هم خورده لذا   يها  است، فكر كرد تمام نقشه    

ا    «:ديفرما يمخداوند . ا آوردميمن دختر به دن ! ايخدا؛  »أُنثَى بِمـ لَـمأَع اللّهو
تضَعالذَّكَرُ كَـاألُنثَى « و خدا به آنچه او متولد كرد آگاه اسـت   ؛»و سلَي؛»و 

 كه به شـما داده شـده        ي خبر يستند ول ي ن يو آگاه است كه زن و مرد مساو       
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 �يسيـ  چون عين نوزاد مرديق همين رابطه و از طر    ي، در هم  ستيدروغ ن 
پـس  . خواهد آمـد و عظمـت خـدا در شـكل تولـد او ظهـور خواهـد كـرد                   

ك موضوعِ مستقل استفاده    يه به عنوان    ين آ يد از ا  يفرمائ  يچنانچه مالحظه م  
بلكـه موضـوع در   . ستنديـ  نيشود كه دختر و پـسر از نظـر ارزش مـساو            ينم

 �يسيـ  بـه نـام ع   يق مـرد  يـ د از طر  يـ بوده است كـه با     يرابطه با امر خاص   
ن كـه   يـ اند، غافل از ا     رو شده   م روبه ي به نام مر   يرد و حاال با دختر    يانجام بگ 

ق خـود او و لـذا       يرد و نه از طر    يگ  ي انجام م  �ميآن امر خاص با واسطه مر     
نـه تولـد حـضرت      ي قرار گرفـت و زم     �ايت حضرت زكر  يم تحت ترب  يمر
  .ت در او فراهم گش�يسيع

  »والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«





 

 گري ديازدواج؛ تولد





 

 ١بسم اهللا الرحمن الرحيم
 بـه   انـدازه  ست؟ چرا اسـالم ايـن   كجايدر زندگ ازدواج  گاهيجا :سؤال

است؟ چه چيزي در ازدواج نهفته است كه در روايت        كرده  ازدواج سفارش 
زَبٍ        لَرَكْعتَانِ يصلِّيهِما « ؛ داريـم  �از رسول خدا   لٍ عـ جـنْ رأَفْضَلُ م جتَزَوم 

دار   بدون ترديد دو ركعـت نمـاز كـه شـخصِ زن            2» يقُوم لَيلَه و يصوم نَهاره    
هـايش را بـه عبـادت     زنـى كـه شـب      جاى آرد باالتر است از عمل مرد بى         به

اء يـ ت ازدواج در كجاست كه اول     ياهم. بپردازد، و روزهايش را روزه بدارد     
  .اند  آن نقش مؤثر قائلين برايچن ني اياله

 قبـل   زن و شوهر  قدر بگويم كه     هميندر ابتدا و به طور مختصر        :جواب
بـه ايـن شـدت    هركـدام    ند كه سرنوشتشت دااز ازدواج يك زندگي فردي 

 رابطة پـدر  .ه بودخوردگره نخورد، به همديگر  مي  گرها ازدواج به هم     كه ب 
ن ي كـه بـ  ين صـورت  يـ به ا  با پدر و مادر،      اندفرزنرابطة  ، و   ان با فرزند  و مادر 

 ي  هسه بـا رابطـ  ين با فرزندان در مقاي والدي رابطه. ستيزن و شوهر هست، ن    

                                                 
ي ازدواج و اهدافي كـه بايـد در رابطـه بـا      ي سؤاالتي است در باره    بحث حاضر مجموعه   - 1

شدن از نوار و تصحيح توسـط       تواند مفيد باشد پس از پياده       آن دنبال كرد، و چون احساس شد مي       
 »گروه فرهنگي الميزان«. شود استاد، خدمتتان عرضه مي
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  خـاص و ي زن و شـوهر هركـدام بـه طـور    . دارديزن و شـوهر فـرق اساسـ   
 قبـل از ازدواج  نيبنـابرا . ت دارنـد ي احـساس مـسئول  يد نسبت به زنـدگ  يشد

رو  مـشترك روبـه  يـك نـوع زنـدگي    بـا  يقـاً  ي كه دقاين حدخانم و آقا در    
ت اُنـس   يا مادر با فرزندشان در نها     ي پدر   ي وقت يحت. اند  نبودهرو    روبهباشند،    

گر يد از همـد   يـ هـا با    ني كه ا  يا  ندهي آ شانست كه در منظر   يطور ن   نيهستند ا 
 دنبـال زنـدگي    مـدتي فرزنـد بعـد از      يعني باالخره ايـن     . ننديجدا باشند را نب   

بـا حفـظ   كـه   ستيـ ن نيچنـ زن و شـوهر  در مـورد  امـا   . رود  يمـ  يا  جداگانه
تـاً عـرض    ينها. مطرح باشد  از هم     جدا يتصور زندگ  ي زن و شوهر   ي رابطه
 از  يل شـدند بـه زن و شـوهر، نـوع          ي خانم و آقا تبد    ين است كه وقت   يبنده ا 
نـسبت  ن نوع رابطه را يابند كه قبالً اي يرا در منظر خود م   يا  و رابطه  يزندگ

وقتي رسيديم به اين كه واقعاً با ازدواج       حال   .اند  گر تجربه نكرده  يد د  افرا به
 .ميم آن را درسـت بـشناس      يد بتوان ي با شود  يك نوع زندگي جديد محقَّق مي     

شـود، بـا ازدواج    يد مـ ي جديك زندگي با تولد خود وارد      كه يمثل كودك 
 و عمـالً وارد سـاحت       ،ديـ آ  يوجود مـ     به يدي جد ي زن و شوهر زندگ    يبرا
  . شوند كه قبالً در آن ساحت نبودند ي ميگريد

كنــد، عمــالً بـا مــادرش و بــا   ي مـ ياش زنــدگ ي پــدردختـر تــا در خانـه  
حـاال كـه بـه خانـة     . كنـد  مـي   زنـدگي  كه در رابطه با مادرش دارد،        يعواطف

هـاي جديـدي را       يـا روابـط و وابـستگي      : آيد، دو حالـت دارد      شوهرش مي 
به خانة شوهرش كه   نيبا ا يا  .  است ديدجكند، كه اين همان تولد        مي   شروع
 يد را جـد   يـ  جد ي و زنـدگ   دهـد   را ادامه مـي    با مادرش    يزندگهنوز   آمده

در صـورت    كـه    . اسـت  رفتـه يد را نپذ  يـ  جد ي زنـدگ  يها  تينگرفته و مسئول  
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هـا     از خـانم   يعـض ب. است  ازدواج نكرده  ين دختر هنوز از نظر روح     يا ر؛ياخ
ا بـا   يـ ، گو انـد   شوهرشـان ازدواج نكـرده    انـد، بـا       كه به خانة شوهرشان آمده    

 و  كننـد   مـي  وري مـدارا  ك طـ  با شوهرشان ي   ي ول اند   ازدواج كرده  مادرشان
ات يـ  هـستند و چـشم خـود را نـسبت بـه واقع     يهنوز در سـاحت خانـة پـدر    

ن يـ  از مردها كه متوجـه ا      ين است بعض  يچن   و هم  اند   بسته شاندي جد يزندگ
 چون افقـي كـه اسـالم   ست؛ يالم نن نوع ازدواج منظور اس    يا. ستنديموضوع ن 

ت او  ي اسـت كـه مـسئول      يدهـد طـور     يپس از ازدواج در مقابل زن قـرار مـ         
ت يـ گـر وال  يشود و د    ي او حساب م   يت اصل ينسبت به خانة شوهرش مسئول    

ت يريد مـد  يـ زن با . ت پـدر  يـ د اصـل اسـت و نـه وال        ي جد يشوهر در زندگ  
 تين مـسئول  يـ ، و ا  ستو مرد هم تماماً مسئول اين خانواده ا       رد  يشوهر را بپذ  

ا يـ و  وقت مساوي     هيچت  ين مسئول يايك نوع مسئوليت كامالً خاص است؛       
 يمعنـ   نيبـد .  نيـست  ،اسـت    و مادرش داشته  نسبت به پدر    مسئوليتي كه   ه  يشب

كننـد، كـه      مـي    را شـروع   يديت جد يزندگي مسئول ن  ياكه زن و شوهر در      
  . تعبير خوبي است ين زندگي ايبرا» تولد جديد«تعبيرِ 

توانـد بـا      آيد، واقعـاً ديگـر نمـي        به دنيا مي    وقتي كودكتولد جديد   در  
 بايـد   بلكـه س بكـشد  نفـ و با اتصال آن به بـدن مـادر، غـذا بخـورد و               نافش  

 بـا گوشـش بـشنود      و،  ر بخـورد  ي و ش   نفس بكشد   و كار بيندازد  ش را به  دهان
 ،حالـت اسـت   نهمـي ه  يشـب ازدواج  . ده است ش  گر   وارد يك ساحت دي    يعني

  . است   ازدواجي محقق نشدهن صورتير ايدر غ
مانـة عـالم و بـر اسـاس آنچـه           يبر اساس نظام حك    زن و مرد   ،در ازدواج 

هـم   نـسبت بـه     و شـوند   خداوند در عالم قرار داده، وارد زندگي جديـد مـي          
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ف آن ي كـه خداونـد در توصـ    يا  همـان علقـه   . كننـد   مـي  پيـدا » لقهع «داًيشد
ثـار قـرار   ي و ايهـا دوسـت   ن آنيبـ  3» مودةً و رحمةً   مكُو جعلَ بينَ  «: ديفرما  يم

همـسرش  توانـد بـدون        نمي گريدكند    مي  كه خود طرف حس    يداد به طور  
 انـسان  ي است كه وقتـ   يبا توجه به مودت و رحمت اله      . كند  راحت زندگي 

 اگر بـا   كه   يدر حال شود،    يبه شدت ناراحت م   دا كرد   يبا همسرش مشكل پ   
بـه  . شـد   ين حد ناراحـت نمـ     يكرد تا ا    يدا م ي پ ياختالفن  يش چن پدر و مادر  

شكست بخورد، تقريباً در كـل       با همسرش    ياگر انسان در زندگ    كه   يطور
 بــا ازدواج اســت كــهامــر آن ايــن  ريــشه. اســت   شكــست خــورده زنــدگي

ص ا خـ ابد و به بركات مودت و رحمـت       يخواسته تولد مطلوب خود را ب       يم
 مطلـوب  ي جـه ي او بـه نت ي عمالً زندگق نشدهحقآن تولد م چون   يبرسد، ول 

  . نياز دارد يزندگداً به آن يانسان شداست، در حالي كه  ده ينرس

  تي منيو نفازدواج 
. ستيـ ش ن »خـود  «ي بـرا   ديگـر  انسان، اين است كه     جة ازدواج ينتاولين  

 در آن   ي فـان  ي كه هر عـضو    شود  با ازدواج، يك هستة توحيدي تشكيل مي      
. ديـ جو  ي خـانواده مـ    يديـ ت هستة توح  يود را در هو   خت  يهوهسته است و    

 يطور كه صفات اله     ، همان اش عين توحيد است     به معناي حقيقي  » خانواده«
 ي او را از مقـام وحـدان      ، صـفات   اسـت و كثـرت     يدر ذات حضرت حق فان    

 از خـود  ي موحد با ظهـور نـور اَحـد       طور كه انسانِ     همان اي،  كند  يخارج نم 
 انسان در   .جمع فرديت فرد در     ييعني نف ز  يننواده  خا؛ توحيد   نديب  ي نم يزيچ
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 استغراق در حاكميت حكم خـدا      . ندارد ي خود العالمين  حضرت رب مقابل  
 ي و به حق باق    ي فان ،، چون در آن حالت انسان از خود       گويند  مي» توحيد«را  
در فرديـت فـرد را      ، ابتدا   يديك واحد توح  يهم به عنوان    خانواده  . شود  يم

اء يـ اح او  مخـصوص آن خـانواده را در  يت جمعيشخصكند،  مي  يانفخود  
  .ن وحدت كثرت در عي ووحدت در عين كثرت رينظ ،دينما يم

 هـر زن و  يل خـانواده بـرا  يتـشك  چقـدر    دييـ فرما  يمالحظه م با اين ديد    
  خودخـواهيِ   خانواده است كـه    يدي توح ي در هسته ! نياز است  مورد   يمرد

 اگـر    و ات باشـي  »خـود فـردي   «تـواني     نمـي شما  رود؛ ديگر     بين مي انسان از   
 را جهـنم    يخودت زنـدگ  واقعاً هم براي     يت خود اصرار كن   ي بر من  يبخواه

ــرايكنــ يمــ ــدازهاساســاً هــر. هيــ بقي و هــم ب ــه ان اش  اي در خــانواده كس ب
 ي فردبه نفي خودتوانسته باشد در مقابل هسته خانواده      خوشبخت است كه    

ش؛ بـراي   همسر نه براي،خانوادهبراي د؛ عرض كردم  يدقت كن  .ابديدست  
خـود  ها    از آن   اگر فقط يكي  . باشد    هم بايد نفي خود كرده      همسر او  كه ناي

  . رسند ي نمي و متعالجه مطلوبيباشد، هرگز به نت  كرده يرا نف
ن يـ  ا شـود   يده م يدها     از خانواده  يبعضيكي از مشكالتي كه امروزه در       

كـه    آنيبـرا  مـرد  بعضاً. كند مي  نفييديگراست كه يكي خودش را براي      
كـه   رسـد بـه ايـن     همـسرش راحـت كنـد، مـي    يهـا  خودش را از دست گله    

ن يـ بـا ا اتفاقـاً  اسـت    فكرنكـرده آقـا  ايـن  !  را عمل كند   » خانم بگويد  ههرچ«
ــن يــچــون او را بــه اســت،   را از بــين بــرده، همــسرش يريــگ ميتــصم ك م

 چـون در دل هـستة   ستا  خودش را هم از بين برده  و ل كرده يتر تبد   بزرگ
ت يـ ت همـسرش من يـ  نكرده بلكـه در من     يت خود را نف   ي خانواده من  يديتوح
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 حكـم  ن مرحله برسند كه دريها هر دو به ا   آنبايد  . است  كرده يخود را نف  
 يعنـ يند،   كن نفيخود را    ،است   جامعي كه خدا بر اين خانواده حاكم كرده       

 كه شما براي اسـالم   عين كاري . تر  براي يك هدف بزرگ    يال فرد ي ام ينف
فرمودنـد كـه    ! بـشويم؟     ما بـراي اسـالم نفـي         ي كنيد؛ مگر بنا نيست همه      مي
د يـ  و بدنتان را در خدمت اسالم قرار ده     تان كنيد  بدن  تان را خرج سالمتي   پول
ها نيست كـه      اسالم وسط است، ديگر اين حرف      شدنديتهد وقتي پاي    يول

جـان خـود را     جـسم و    بايـد   : گوينـد   ، مـي  مـان باشـيم     بايد مواظـب سـالمتي    
 براي اين كه پول اگر خـرج سـالمتي نـشود، بـه چـه دردي                 چرا؟. ديكن  نفي
 ي خـدا و نفـ     ي بنـدگ  ي برا ي سالمت ي ول سالمتي است  يپول برا ! خورد؟  مي
حـاال  .  شـود ي بـاق  ي نـور الهـ    يت در حكم خداوند است، تا انسان به بقا        يمن

شـود،      در انـسان نفـي    الم   نـور اسـ    يبا تجل اگر  » بود فردي «كنيد اين     حساب
 پولي اسـت كـه وقتـي خـرج     درست مثلِ! دگرد تعالي مي  بقاي م   انسان بقاي

 خـود آدم هـم كـه خـرج اسـالم      ،اسـت    شـده ي با بركتـ  بشود، پول  سالمتي
  .  خواهد شددردبخور بشود، تازه به

ن يجـاد چنـ  يد بـه ا يـ  است و دائم بايطين محياز نظر اسالم چن  » خانواده«
  . د فكر كريطيشرا

ةً        «ة  يـ وعدة خداوند در آ    حمـر ةً ودو يـنَكُم مــلَ بعد يـ گو  يكـه مـ    »ج
 را مـد نظـر    يطين شـرا  يثـار قـرار داد، چنـ      ي و ا  ين همسران دوسـت   يخداوند ب 

جـاد  ين دو همـسر ا ية فوق ب ي كه خداوند طبق آ    يطيشرا. دهد  يانسان قرار م  
 را دارد و    يگري كمال د  ي هها دغدغ   ك از آن  ي است كه هر     يكند طور   يم

اگـر آدم   ،   در يـك خـانوادة سـالم       .شنديـ اند  يشـدن خـانواده مـ       يديبه توح 
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و چـه مـرد     بينـد كـه چـه زن           مـي  كنـد،   ن امر دقـت   چشمش باز باشد و به اي     
ثـار   اي  و سـوزانند    شديداً براي اسـتوانة خـانواده دل مـي         هركدام به نوبة خود   

ن يـ تـالش از ا    خود دارند و هزاران      هاي   خودخواهي ي در نف  ي، سع كنند يم
  . نمونه

  دي توحير به سويخانواده؛ بستر تضادها و س
برسـاند،  د  يـ ها و تضادها به توح      در دل كثرت  كه ما را     وند براي اين  خدا

 را  ييز بـسترها  يـ ر موارد ن  يدر سا كه   نكند، عين اي    مي    فراهم  خانواده را  بستر
 يقتـ  خل يديـ  توح يشرط زنـدگ  .  آشنا كند  ودشكند تا ما را با خ       يفراهم م 

 اسـت  يها بستر نيا.  شهوت و غضب  ي دارا يار، و با بدن   ياست همراه با اخت   
ت خـود را  ي شخص، متفاوت و متضاديها ن كششيكه انسان بتواند بر فراز ا  

 ما بـر  يرد تا بندگيگ ين تضادها قرار ميبدن ما در بستر ا   .  برساند يگانگيبه  
 شـهويه داشـته   د قوة   ي كه شما هم با    يمعن  نيبد. ن تضادها روشن شود   يفراز ا 

ها را بايد   عقل، همة اين و وهم و  خيال   ياقو هم   و  ه  غضبي ي قوههم  و  باشي    
قت را انتخاب كند    ي مختلف حق  يهاتضادن  يدر ب  د تا بتوان  دباش   داشتهانسان  

كـه   هـا را بـدون آن   ن فتد، بلكه همـة آ يها راه ن  ن كشش ي از ا  يكيو به دنبال    
 ين بـستر ي در چنييداي و عشق و ش، بگرداندينابود كند، مستغرق حكم اله    

حافظ خدا خواست ملَك را خليفة خودش قراردهـد،        گفتة   به .شود  يدا م يپ
چـون شـرط     ؟»عـشق نيـست   «يعنـي چـه     ! نيـست » عشق«ديد در ملك اصالً     

 چيـزي دل   و بـه ي دل بكنـ يزيـ  از چيبتـوان عشق يعني . است» مقابله«عشق  
گر در مقابـل آن   ي د ي چون وجه  ندارد  تَرشدن وقت عشقِ   هيچآب  . بسپاري
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لـك  م! دل ببنـدد  گـر   يد ي دل بكند و به وجه     آن وجه ست كه بخواهد از     ين
لـذا بـه    . نـدارد  يگـر يخود كـشش د   كه مقابل   ست   به اين معنا   ،عشق ندارد 
  : گفته حافظ

  در ازل پــرتــو حسنــت ز تجــــلي دم زد
  

  همـه عالـــم زد     عشق پيــدا شد و آتش به     
  عشق نداشت ملك ديكرد رخت د يا جلوه  

  
  رت و بـر آدم زد     يـ ن غ ين آتش شد از ا    يع
يـا غـذا     كـه    بگيـري    تـصميم  ي هـست  مجبـور  ،ك انـسان  يـ شما به عنوان      

ك وجـه  يـ  چـون  ،ياشـ عـادي ب  طـوري  تواني همين نمي. بخوري يا نخوري 
 دلـت   هتـواني هـر چـ       نميدر غذاخوردن   بايد غذا بخوري،    حال كه    .يندار

هـا و     ل انتخـاب  يـ ن قب يـ  و از ا   ،كنـي   تـرك   بايـد حـرام را      خواست بخوري،   
بايد انسانيتش  ن تضادها است كه انسان      يدر دل ا   .ها  سپردن  ها و دل    كندن  دل
ن موضـوع اسـت كـه       يـ تـر ا    قياند، خانواده صورت دق   ي كند و بنما   كشفرا  
د تا ماوراء تـضادها  يان آي به م ي خاص يها  بستن  ها و دل    كندن   دل  در آن  ديبا

  . ت ظهور كندي شخصديتوح
، مچرا در اسالم اينقـدر توصـيه بـه ازدواج داريـ          د؛  اي  كه سؤال كرده   ناي

ت ي شخـص  ،تـضادها آن   اسـت كـه در دل        ييهـا    انتخاب  بستر  تحقق به دليل 
ل خـانواده  ي تـشك يهـا منهـا   انـسان اكثـر  رد و إالّ يگ ي افراد شكل م   يديتوح

كتـاب   در   »هيعل  اهللا  رمحة«ي مطهر ديمرحوم شه . خواهند ماند بعدي    يك يها  انسان
ايم كه خيلـي آدم خـوبي    حتي ما مراجعي داشته   : گويند  مي» تعليم و تربيت  «

 يخاصـ  ينپختگـ بيند يك  ند، آدم مي بود نكرده  اند، ولي چون ازدواج  بوده
ــودهــا  ندر آ ــن اســت كــه  . ب ــدگعلــتش اي ــسان در زن ــا همــسر يان ــد  ب باي

اسـت، در آن       نكـرده   واجبگيـرد، ولـي آدمـي كـه ازد           ي خاصـ  يهـا   تصميم
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. رديـ گ ي قـرار نمـ  بگيرد   بايد تصميم كه در دل تضادها   ي خاص ياه  گذرگاه
 يشـود انـسان خـود را در بـسترها           يمـ  رايـ  ز ،ت نـدارد  ين موضوع كل  يالبته ا 

رو  ط روبـه ي خاص آن شـرا ي قرار دهد و چون با تضادهاي از زندگ يگريد
 ي بـزرگ شـود، ولـ   رد و پختـه و يـ  بـزرگ بگ يهـا  ميشود تـصم    شد مجبور   

  .  جهت امر فوق استيار مهميخانواده بستر بس
 يدياء خانوادة توح  ي در اح   از افراد  يريگ  چشم  درصد د بتوان گفت  شاي

 بـا  ي مطـرح در زنـدگ   يتوانند ماوراء تـضادها     يرا نم يز. خورند  شكست مي 
و كننـد،   ت حكم خـدا آن تـضاد را جمـع   ي خود و حاكميهمسر خود، با نف 

 افتنـد،   يـك طـرف مـي     ند، عمومـاً    يها را مستغرق نما      آن يدي توح يدر فضا 
 يدا نكردنـد عمومـاً بـه قلـدر        يـ را پ  تـضادها    كردن  مردها وقتي قدرت جمع   

 يهـا  شدن در مقابل خواسته   متسلي«، با   »قلدري«جاي   ا به ي شوند و   يمتوسل م 
در تحقـق    ها به جهـت آن اسـت كـه          نيهمة ا . كنند مي زندگي را نابود  » زن

ت خـود   يـ شود تـا هـر دو از خود         ي نم يزير   برنامه ، هستة خانواده  د در يتوح
  .  شوندي باقيقت الهي و به حقيفان

 برسـاند كـه     يي خود مرد را به جا     يها  يكش   زن تالش كرد با نقشه     يوقت
قـت خـارج   ياز حقرا  يد عمل شود، عمالً زندگييگو يد؛ هرچه شما م  يبگو

» جمع اضـداد  «افراد به   يد  چون به توحيدي كه بايد در آن توح       ،   است كرده
 مردسـاالري،  در حالت . اند  دهير كند، نرس  يسند و اين كثرت به وحدت       برس

 خود را حاكم   ي خواسته خانواده،   يديجاد هستة توح  ي ا يعمالً به جا  مردها  
   .كنند ينابود مزندگي را ند و ينما يم
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  الينقش ازدواج در کنترل خ
پـرورش و   ازدواج در   د؛  يـ  كـه مطـرح فرمود     يبا توجه به مبـاحث     :سؤال

 بـا ازدواج، كــدام صـفات را بهتــر    چــه صـفاتي مــؤثرتر اسـت؟ يعنــي  رشـد 
 ؛عبـارت ديگـر     بـه . د كنتـرل نمـود    يـ  را با  توان رشد داد و كـدام صـفات         مي

 -اعم از قلب و عقـل و خيـال و حـس       -چه تأثيري در پرورش ابعاد انسان     ازدواج  
 يشتريـ  زن و مـرد نقـش ب  ك ازيـ  ك از ابعاد مذكور در كدام ي دارد و كدام  

پرتي انسان در عبادات و امور      در كنترل خيال و حواس    » ازدواج« آيا   دارند؟
شدن خيـال     فربهن راستا نقش    يمؤثر است و در ا    خواندن،    ديگري مثل درس  

   است؟ چقدر با همسر اُنسكردن و  به وسيلة محبت
بلـه  . د عـرض كـنم    يـ  در مورد جـواب قـسمت آخـر سـؤالتان با           :جواب

ق ازدواج و اُنـس بـا       يـ ز طر  مـؤثر اسـت؛ چـون ا       اليواج در امر كنترل خ    ازد
 خـوب   يولـ . رديـ گ  يشود و جهت مـ      يت م يريال مد يه و خ  يهمسر قوة وهم  

 زن و مـرد  ي كه در اثر ازدواج بـرا  يدي همان تولد جد   ياست كه در راستا   
حالـت    كـه يـك عـارف در دلِ   يبه طـور . ديد به مسئله نگاه كن   يآ  يش م يپ

 خوردندائم متوجه است كه اين غـذا       يعني. خورد  د، غذا هم مي   جمع اضدا 
لـذا در  . رديـ گ خدا است، انجـام     » يبندگ«كه همان   تري    مهمهدف  در بستر   

ت او از نظـر بـه       ي شخـص  يبرد جهـت بـاطن      ي كه از غذاخوردن لذت م     ينيع
 مراتـب  ي ذات مـشكَك و دارا    يقتيرا انسان حق  يز. شود  يخداوند خارج نم  
ن قـوه  يـ ال بـه لـذّات مخـصوص ا   يجه اگر در موطن خ  ي نت مختلف است، در  

 هـا  تواند از لذّات مخصوص آن قوه  يدر موطن عقل و قلب م      مشغول است، 
  :�امبري در مورد پير مولويبه تعب. مند باشد ز بهرهين
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  اش نشـسته در جهـان       اين يكـي نقـش    
  

   آسـمان  اش چو مه در     وآن دگر نقش  
  گويــان بــا جلــيس ايــن دهــانش نكتــه  

  
  ن دگــر بــا حــق بــه گفتــار و انــيسوآ

  پـاي ظــاهر در صـف مــسجد صــواف    
  

  پــاي معنــي فــوق گــردون در طــواف 
» نفـي خـود   «فايـدة اصـلي ازدواج      توان گفت     ي م يطبق مباحث قبل  پس    

البتـه و صـد    .ياليـ  و خي جـسم يازهـا ي به همة نييگو ن جوابي، در ع است
 اگـر   نـد و  ك   تمـرين  را» نفـي خـود    «موضوعدر بستر تضادها    انسان   ديالبته با 

نكنـد، در    نفـي خـود را تمـرين    خـارجي  يآمـدها  شيرابطـه بـا پـ   كسي در  
ــصي ــضاد نكــرده    شخ ــودش رفــع ت ــيِ خ ــه بــه توحيــد    ت درون  و درنتيج
كـه   نيـ ، نـه ا اسـت    است، بلكه يك طرف تـضاد را سـركوب كـرده            نرسيده

 آن همـان   ي دسـتورالعمل كـاربرد    .كثرت را مستغرق وحـدت كـرده باشـد        
 در هنگــام مالقــات »هيــعل اهللا رمحــة«ينــياســت كــه حــضرت امــام خم يا هيتوصــ
   .»ديگذشت كن«: فرمودند يه ميها توص  جوان به آنيها زوج

بـه    زود يلـ يع تضادها خ  د و رف  يدن به توح  يد انتظار داشت جهت رس    ينبا
 ي اخالقـ ي جمـع تـضادها  ي كه انـسان بـه جـا     شده است بارها  . ميبرسجه  ينت

 محـروم   يديـ اء روح توح  يشود و از اح      يمط  ي تفر  افراط و  يها  گرفتار جنبه 
كنـد و   ي او را از تعادل خـارج مـ       اش  و غضب  كه خشم    ي، به طور  گردد يم
ل ي از دشمن خدا تبـد يد به تبرّيرا در نور توح  و غضب   تواند آن خشم     يمن

 ن صـفات  يـ كـردن ا    يديـ  توح ير بـه سـو    ي ما سـ   ي اگر جهت اصل   يكند، ول 
 كـار   هـا در اصـلِ      زانين افتان و خ   يم، ا يره دا  و افق را روشن نگ     باشدمتضاد  
ر بـه  ي با همسرمان س   يمان در زندگ  ي اگر بنا  اماآورد،    يوجود نم    به ياشكاالت

هـا    تيـ  كه در آن همـه فرد      يا  باشد، هسته  خانه ن  يديجاد هستة توح  ي ا يسو
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م بـه بحـران و عـدم        ي جلو برو  ي شوند، هرچه در زندگ    ينفآن  ه  ير سا يدر ز 
شـود و كـار بـه         يمـان تمـام مـ       تيـ  ظرف تيا در نها  يال  حم،  يرس  يت م يرضا

  .ميده ي را ادامه ميزندگ» زيدار و مر كج«ا ي و كشد يطالق م
غفلـت از   است، به دليـل       بينيد امروزه طالق وسعت پيداكرده      اين كه مي  

هـر كـدام از زن و مـرد     از طرفي  خانواده است،يدي هسته توحيده  سازمان
از طـرف   انـد، و      دا كـرده  يـ ك خود فربه پ   ي ت،ي رشد فرد  يداً در راستا  يشد

 بحـث  دركنم    مي  فكر  . شان گم شده است   ي برا يدي توح ي زندگ يگر معن يد
 خـانواده   يدي هسته توح  موضوعِ» عوامل بحران خانواده و راه نجات از آن       «

در  يامروزچرا خانواده   كه   هدجا روشن ش    در آن .  است ن شده يي تب يحدتا  
 اگر خـانواده  راي، زموفق نبوده استكنترل وهم  سرگردان و يها   هوس ينف

د خود در يل نشود و زن و شوهر به نقش جد        يد تشك يد و شا  يآن طور كه با   
د، اگر هم در اسرع وقـت طـالق صـورت           ندا نكن ي پ يل خانواده آگاه  يتشك

ك يو شـر گر هـستند، مثـل د     ي در كنار همد   يين جدا يك عمر در ع   يرد  ينگ
گر را يهمـد ا مثـل دو گـرگ      يباشد، حال     ي م كه هركدام به فكر سود خود     

 نـسبت  ي فقط به لذّت جنـس ا مثل دو خوكيو درانند،  يكنند و م ير م يتحق
 اسـت  ير از زن و شوهر   يغبودن    نوع كنارِ هم  ن  ي ا .كنند  يگر فكر م  يبه همد 

خواهـد    يد، و هركدام م   يجو  ي م يگري د يكه هركدام سود خود را در تعال      
نـه و  يگـر آ يبـارت د   به ع   و  را روشن كند   يگري د ي پا ي شود تا جلو   يشمع

 كـدر شـود و   يها گـاه  نهين آ يند، هرچند ممكن است ا    باشگر  يكديمرآت  
نة ي اگر همواره آ   ي، ول داننيگر را ننما  ي همد يها  ها و ضعف    ي، خوب يبه خوب 

نـة  يبـاالخره آ   ،آورد  يش نم يپ ي اشكال ي موقت ن كدورت يگر باشند، ا  يهمد



187 ......................................................................................گري ديازدواج؛ تولد

 كـه   يزيـ طپـد، همـان چ     يگر مـ  ي همـد  يبـرا  و دلشان    خواهند بود گر  يهمد
هـاي    ميلاينجاست كه   .  است  در همسران قرار داده    ينيخداوند به نحو تكو   

گذارنـد    يد و نمـ   نـ ده  يكه خداوند قرار داده نقش خود را انجـام مـ          جنسي  
در  ي جنـس يهـا  ليـ نقش ماز  كه يا  به خانهيو وا. نه همچنان كدر بماند   يآ

ل را يـ ا شـوهر مجبـور شـود آن م   يو زن د و به آن توجه نشو  كاسته شود   آن  
 خواهـد  ير قابـل جبرانـ  يـ  غي بعـد يها ي كه موجب افسردگ  ،سركوب كند 

 قـرار دهـد   يد خود را در نـشاط جنـس   ي آنچنان با  ،م زن يت دار يدر روا . بود
 4.ل به او نمود، او جواب مثبت دهد       ي شتر ابراز تما   يكه اگر همسرش بر رو    

اغسلوا ثيابكم و خـذوا مـن       «: مودند به مردان فر   �رسول خدا كه    همچنان
شعوركم و استاكوا و تزينوا و تنظّفوا فإنّ بني إسـرائيل لـم يكونـوا يفعلـون             

هاى خود را تميز كنيـد و موهـاى خـود را كـم               لباس 5» ذلك فزنت نساؤهم  
كنيد، مسواك بزنيد و آراسته و پاكيزه باشيد زيرا يهودان چنـين نكردنـد و               

 .زنانشان زناكار شدند

 يريد ازدواج چـه تـأث     ييـ فرما  يما در جواب آن قسمت از سؤالتان كه م        ا
 جلـب  �در رشد قلـب و عقـل دارد، نظـر شـما را بـه سـخن امـام صـادق                 

  :نديفرما يكنم كه م يم
إِنَّ في حكْمةِ آلِ داود ينْبغي للْمسلمِ الْعاقلِ أَنْ لَا يرَى ظَاعناً إِلَّا في ثَلَاث؛               «

رَممِ                 ملس لْمـي ل غـنْبي رَّمٍ، و حـم رِ ذَاتي غَيلَذَّةٍ ف أَو ،ادعمل دتَزَو اشٍ، أَوعمةٍ ل
الْعاقلِ أَنْ يكُونَ لَه ساعةٌ يفْضي بِها إِلَى عمله فيما بينَه و بينَ اللَّه عزَّ و جـلَّ          
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اعةٌ     و ساعةٌ يلَاقي إِخْوانَه الَّ     سـ و ،ه رَتـرِ آخي أَمف فَاوِضُونَهي و مفَاوِضُهينَ يذ
 6.»يخَلِّي بينَ نَفْسه و لَذَّاتها في غَيرِ محرَّمٍ، فَإِنَّها عونٌ علَى تلْك الساعتَينِ

ى  زمـان ، عاقـل شايسته است مسلمانِن است كه يدر حكمت آل داود چن 
ــد  خــود راز روزِ ــين او و خداون ــائى كــه ب ــراى كاره ــرد انجــام مــي ا ب ، گي

گر در امر   يخود را كه با همد    برادران ايمانى   گر  يدى   و زمان  ،اختصاص دهد 
ى نفـس خـود را بـا لذائـذ و           و زمـان   ،مالقـات كنـد   آخرت مشاركت دارند    

 آدمـى را در انجـام   ؛ن زمـان يـ را ايز .مشتهياتش كه گناه نباشد آزاد بگذارد    
 آخـر  ي  حرف بنده توجـه بـه نكتـه     .كند  كمك مي  گرشي د دو امر وظائف  

 عبـادت و ارتبـاط بـا    ي هيـ نـد؛ لـذت بـا محـرم خـود روح         يفرما  ياست كه م  
   .كند ي ميرير ابعاد انسان جلوگيدهد و از انحراف سا ين را رشد ميمؤمن

  تأثير ازدواج بر پرورش ابعاد مختلف انسان
 يج كـرده، چـون كـس       كـه ازدوا   يكس«: ديفرما  يت م ي روا يوقت :سؤال

 آناز ظـاهر    » ندي بنش يدار  زنده  ها به شب    است كه روزها روزه بدارد و شب      
انـسان در  طوري كه به  كند؛    مي آيد كه در اثر ازدواج، قلب آدم رشد         برمي

قــرار  يدار زنــده  و شــبيدار  در مقــام روزهي عــادين گــذران زنــدگيعــ
  جه گرفت؟ين نتيتوان چن يا مي آ.رديگ يم

انـسان بايـد بگـوييم كـه       يباطنتأثير ازدواج بر ابعاد مختلف       در   :جواب
 بكنـد، تمـام     تيـ »ايثار و نفي خود    «آنچنان توانست خود را وارد   اگر كسي   

 كـه عـرض كـردم       يكنم مقـدمات    يكه فكر م  . شود   نوراني مي  شيها  تيفعال
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چنـد چيـز را     ل خـانواده    يدر تـشك  اگـر شـما بتوانيـد       ن مطلب باشد؛    يد ا يمؤ
 خـود و    يتـر نفـ      كه از همه مهم    دگرد   تمام ابعادتان نوراني مي    كنيد، رعايت

 ش تواضـع همسرد در مقابل شود كه مرد بخواه     خيلي بد مي  . ت است يخود
و  ن راسـتا اسـت كـه خـود        يـ در ا د،  كر     در مقابل حق تواضع    ديرا با يبكند ز   

ق هر كـدام    ين طر يالبته از ا  كشاند، و     حق مي  ال ير ال ي س يسورا به   همسرش  
ايـن  . دنـ كن  بايـد تواضـع  ،اهللا است   حق ياز جهت  كه   يگريدابل حقوق   در مق 

 چــون تكبــر را دهنــده اســت بــسيار نجــات همــسر، در مقابــل حــقِّتواضــع 
 پيـشنهاد سم در مقابـل زنـان       يـ براليفرهنـگ ل  اما آن تواضـعي كـه       ! شكند  يم

د يـ  و توح اسـت خطرنـاك ، خيلـي  ك نـوع ذلّـت اسـت   يـ  كه عمالً كند  مي
  . برد ين ميخانواده را از ب

ــ ــا نيهم ــرضج ــنم ا  ع ــك ــه  ني ــات ك ــم؛در رواي ــدس  داري ــود مق  وج
مربــوط بــه ند، ديبوســ  را مــي�فاطمــة زهــراحــضرت  دســت �اهللا رســول

 و  �ني امام حس  ي همان موضوع گلو   ي است كه در راستا    يموضوع خاص 
بوسند، چون دسـت      ي م زي ن  را �ي و سر مبارك عل    � امام حسن  يها  لب

 و سـر    � و لبـان امـام حـسن       �نيام حـس   امـ  ي و گلـو   � فاطمه يو بازو 
ما هـيچ دليلـي نـداريم كـه        و لذا    .اند   مظاهر دفاع از اسالم    �يحضرت عل 

چ وقت دسـت    يه � كه پيغمبر  طور  همان را ببوسد؛     دست دختر خود   كسي
ــد بوســيده مــينشان را بقيــة دخترانــ ــپــس مــردان ا .ان امبر را يــن حركــت پي

مـا  . ا همسر خود عمل كننـد     ير  طور با دخت    رند و همان  يتوانند مالك بگ    ينم
وسـط نيـست،    » زن و مـرد   «موضـوع   در امـر ازدواج     يادمان باشـد     بايد دائماً 
زن و مـرد  » پروريـدن « بستر  كهيا است، خانوادهان يدر م » خانواده«موضوع  
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 تالش كـرد    يدي خانوادة توح  يد در جهت استوار   ي پس با  .و فرزندان است  
 ينقش خاص برا  و  ! يلي مهم است  خدر ازدواج    كه   يا  ن است آن نكته   يو ا 

ي پـدر  »سـايه «و اگـر  .  است ين هدف ي تحقق چن  يشدن برا   مرد خانواده قائل  
 يديـ ت خود عامل ارتباط توحيري خانواده كه با مد    يداريبه عنوان عنصر پا   

گـر  يد، د يـ اير اعضاء خانواده ب   يد باشد، در عرض سا    يهمة اعضاء خانواده با   
رنـد  يگ ياشـكال مـ  . ورد توجه نخواهـد بـود  آن مرد به عنوان قوام خانواده م   

رد، يـ ها را بگ ند با فرزندانش اختالط كند و نظر آنينش يچرا پدر خانواده نم  
شـود بـدون     يجاد م ي كه ا  يدي توح ي با فضا  ي گاه يست؛ ول ي ن يشنهاد بد يپ

در مؤانـست و ارادت     اعـضاء    روانـشناسانه، همـه      يهـا   هين توصـ  يـ عمل بـه ا   
  . ماند ي نمييها هين توصي چني برايا ي خالياگر هستند و جينسبت به همد

نــد، هرچنــد گريكدي، همــة اعــضاء متــذكر يديــك خــانواده توحيــدر 
ن را مطالعه   ي بزرگان د  ي انسان زندگ  يوقت. گر نباشند يم همد يمخاطب مستق 

ابـد، بـه    ي ين اعضاء خـانواده مـ     ي كه عرض كردم در ب     ين روابط يكند چن   يم
شـان    در خانه بيشتر از حضور فيزيكي      شان  يدي كه انگار حضور توح    يطور

تك   با تك شان را     خواهم رابطة مستقيم    وقت نمي   البته هيچ . است  نقش داشته 
  .  كنمياعضاء خانواده نف

   نصف دينليو تکمازدواج 

مـنْ تَـزَوج فَقَـد       «:نديفرما  ي چيست كه م   �منظور رسول خدا     :سؤال
  هيند فصن رَزتَّقِ اللَّ  ،أَحي    فَلْياقالْب في النِّصف هركس ازدواج كند نصف      7»ه
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دست آورده، پس بايـد كـه از خـدا بترسـد از نـصف ديگـر                   دين خود را به   
   .نشيد

خـودت را   : »اُتـرُك نَفـسك   «  اسـت كـه بـا ازدواج       ين معن ي بد :جواب
 بـيش از    ي نـور الهـ    ي تجلـ  يچون شما برا  . يابيآن ب  جاي    را  خدا  تا كن  نفي

جـا    د تـا خـدا همـه      يكـش خودتـان را عقـب ب      كه   بكنيد  كاري توانيد  اين نمي 
، به همـين  »است را رفته ينداريدنيمي از راه   «: گويند  كه مي  اين. حاضر شود 

حـضور نـور    نفي خود كرديـد، نـصف ديگـر كـه             شما دليل است كه وقتي   
شـود فهميـد       مـي  تيـ روااز اين   . شود  يپروردگار است به لطف خدا واقع م      

 � توحيـد  پيامبرِ. شود  ي محسوب م  يدر زندگ بزرگي  كه ازدواج يك كار     
نـصف ايمـانش    ، مـسلمان بـا ازدواج  انـسانِ د كـه  نـ فرماي مـي ن جهت  يبه هم 

 و نظافـت از     يكـه بـا آزادشـدن از رذائـل نفـسان            ني مثل ا  .خواهد شد كامل  
گـر  يد، و نـصف د    يـ آ  يوجود مـ    مان به ينة تحقق نصف ا   ي، زم يرذائل اخالق 

، در قلـب  يشـدن از رذائـل اخالقـ    س از پـاك  اسـت پـ   ي انوار اله  يكه تجل 
ان   «: ميت دار يلذا در روا  . كند  ي م يانسان تجل  يمـالْا فصر ننظافـت   8؛»اَلطُّه

  .مان استي نصف ا،يشدن از رذائل اخالق  پاكيعني
ثـار در   ية ا يـ  مـا فـرو نشـست و روح        ية خودخـواه  ي با ازدواج روح   يوقت

ثار را قلب تجربـه     ي ا يباي ز يها   از چهره  يكيبه صحنه آمد،    آن    خاصِ بسترِ
 يثـار در بـسترها  يگر اي ديها  تحقق نحوهين براين موجب تمريكند و ا   يم
 را  ي خودخـواه  يثار و نف  ي انسان مزة ا   ي خواهد شد، چون وقت    يگر زندگ يد

 لـذا   .ز آن را تجربـه كنـد      يـ گر ن ي د يد، دوست دارد در جاها    ي چش ييدر جا 
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 يمـ يز آن بـه دسـت مـا اسـت و ن            ا يمـ يم ن ين را دو قسمت فرض كن     ياگر د 
 كه به دست ما است ترك       يا  مهين.  شود يلطف خدا محقق م   گرصرفا به   يد
گرش كـه  ي دي مهيشود، ن ي است كه با ازدواج محقق ميت و خودخواه  يمن

  .گردد يدار ميت دستورات شرع پدي است با تقوا و رعاي انوار الهيتجل

  اي از انس با خدا انس با همسر؛ مرتبه
ــه  :ســؤال ــرآن ب ــل  آن ســكينه و آرامــشي كــه ق عنــوان اثــر ازدواج قائ

  است، چه نوع آرامشي است؟  شده
» خـدا «و مگر نه اين كه انـس بـا      . دارد» انس«انسان واقعاً نياز به      :جواب

 اسـت نـسبت بـه    ي خاصـ  نـس بستر خانواده، بستر اُ   ! ؟»ها  خوبي«يعني انس با    
ام زن و     من تا حاال نديـده     .ندكن  يفراهم م  شوهر همراه با ايثار    كه زن و     ،هم

 يخوشـبخت بـراي  هركدام كنند و   صحيح ازدواج   و ي اله يبسترشوهري در   
شـان     پاي خـروس   يخانم  شوهرِ ؛يك بار . ت تالش را نكند   ينها همسر خود 

آن خـروس  ! بود مأموريت  بود كه از قفس بيرون نيايد، بعد هم رفته   را بسته 
! بــود  نگي و تــشنگي مــردهاز گرســ متوجــه شــود يكــه كــس بــدون آنهــم 

كـرده و از   طـرف متوجـه بـود شـوهرش كـار خيلـي بـدي            كيخانمش از   
دامان ن كار يگر نگران بود كه عقوبت ا     ي از طرف د    و دست او ناراحت بود   

رم  عقوبتي براي همـس كاش اگر خدا خواست : گفت  يم؛  رديشوهرش را بگ  
يـرم كـه ببينيـد      خواهم از اين نتيجـه بگ       مي! دبفرستد، بين من و او نصف كن      

 مقابـل حاضـر اسـت       كـه طـرف    آورد  يوجود مـ     به يعجيبچه بستر   ازدواج  
ك يـ ل خانواده به دنبال آن بود نزدي كه در تشك  ي تا به هدف   كند   را نفي  خود
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 بـستري ايـن   نيك چنـ  يـ حـال در    .  اسـت  يدي توح يگانگي همان   نياشود،  
ا  بـا خـد  توانيـد  ترش را مـي  نـوع بـاال   ست كه شـما     اجنس همان اُنسي    نس،  اُ

نـة  ياُنـس بـا همـسر زم   است كه  يين فرهنگ و فضاي در چن .دست بياوريد   به
   .شود ياُنس با خدا م

واقعاً من  « كرد كه؛   يان كه تازه ازدواج كرده سؤال م      يآقايكي از   راً  ياخ
 حـس   ياز طرفـ  ! ؟شه در كجـا دارد    يـ رم  همـسر داشـتن     اين دوسـت  ام    مانده

 ياز طرفـ  شـتن مقدسـي اسـت،       دا   دوسـت  ايـ گوداشـتنم     اين دوست كنم    يم
عرض كردم عالمـت   . »دهم  يب م يدارم خود را فر   ترسم كه نكند      ميگر  يد

مـانع بنـدگيِ خـدا    داشتن  آن دوست  مقدس اين است كه      داشتن غيرِ   دوست
 .نـه :  اسـت؟ گفـت  يطور نيا وضع تو ايمشغول كند، آ به خود    و ما را     شود  

ار داده اسـت، اگـر      قـر  شروعي است كه خدا      ن شروع، يعرض كردم ا  به او   
از طـرف  محبـت دو همـسر   گيـرد؛    مـي شـما از  آن را   شيطان   ديمواظب نباش 

از د، يـ  نكنيزيـ ر اگر در جهت حفـظ آن برنامـه  است، ولي   خدا شروع شده  
كـه شـما   كنـد،   مـي با وسوسة خود كـاري  شيطان . رود طرف شما از بين مي 

 و را اداره  خواهرش دارد زندگي تـ    ا  ير مادر و    يد همسرت تحت تأث   يفكر كن 
ات چهـارديواريِ خـودت و همـسرت باشـد،         خانـه  يخواه  يشما م . كند  مي  

هايي به ذهـن   دروغ طانيش .ن را از تو بگيرد  خواهد اي   آيد مي   بعد شيطان مي  
چنـين   يـك   تحـت تـأثير مـادرش اسـت،     همـسرت اندازد؛ كه مـثالً       شما مي 

 ا يـك  مرتبـه بـ    شـما هـم يـك   ،كند تان داخل مي همي در زندگي  چيزهاي و
ست يـ ا خـودش ن يـ  كـه گو ينـ يب  ي م يطوررفتار همسرت را    ن،  يدروغ توهم

بـه آن   . شـود   يمـ  به همسرت كـم      محبت تو جه  يرد و در نت   يگ  يم م يكه تصم 
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از طـرف   كه  تواني، يك كاري بكن اين محبت          مي  اگر جوان عرض كردم  
 يبـرا و واقعـاً هـم      .  نـرود  طاني از طرف نفس اماره و وسوسة شـ        ،خدا آمده 

گـذارد   نمـي ! سـخت اسـت   ن دو همـسر هـست       ي كه ب  يگانگين  يچنن  طايش
 حفـظ  يكه ما خـود را بـرا   ني، مگر ا بماند است  كرده    چيزي كه خدا شروع   

  . ميآن آماده كرده باش
را نگـه    ين محبـت خـداداد    يـ  هركدام از زن و مرد است كـه ا         ي فهيوظ

ز يچ  چيكه ه آورد    ميد  يپدشور و نشاطي    در خانواده   » انس با همسر   «.نددار
  .  داريمنگهآن را كه م ي كنيزير د برنامهيرد، بايگ ي آن را نمي جايگريد

: گـوييم   ا مـي  يـ ؛  ا در تفـريط   يـ يم و   هستافراط  در  ا  ي اوقاتاز   ياريبسما  
ف يدر عمل با غفلت از وظا      بس است، بعد      ما ي برا ي زندگ ي هيآرامش اول 

كردن م بـدون حاضـر  يخـواه  ي مـ  بـرو گـوييم   خود، به خـدا هـم مـي    يشرع
 يـا از ايـن     .ميرا حفظ كن  ه  ياول مودت و رحمت     ،ي در زندگ  يدستورات اله 
ن خــود و يبــحفــظ مــودت وقتــي بــراي برنامــه و  چيهــ و افتــيم؛ طــرف مــي
بـراي خودمـان     ير عـاطف  يـ غ يك زندگي خشك  و  م،  يگذار  ينمهمسرمان  

ــي  ــيم درســت م ــ . كن ــر دو حــال تالش ــرايدر ه ــودت يدار  نگــهي ب  آن م
 اول زنـدگي را  كاري كرد كه بشود ايـن آرامـش و محبـت     م، بايد يا  نكرده

و احترام به    ي و اخالق  يت اصول شرع  يق رعا ي، و فقط هم از طر     نگه داشت 
  . ن كار ممكن استي ا، حفظ آنيت برايو با حساسگر يحقوق همد

 يهـا در زنـدگ      د؛ ببينيد آن  يم ده ي تعم �موضوع را به سيرة انبياء و ائمه      
 انـد   شـته داشتن آن آرامش و محبت را دا        ند كه هنر نگه   ا  داده  خود به ما نشان   

انـد   داشتهن را ياهنر ها  آنشود كه  يها روشن م  آنيا نه؟ با دقت در زندگ   ي
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چون اين انس از    . دارند   نگه    نسط اُ يشان را در شرا      با همسر   خود  روابطكه  
و حـاال آن جملـه را هـم از        . آورد  است، شـور بنـدگي مـي        طرف خدا آمده  

انّ الرّجل اذا نظر الى امراتـه و      « :نـد يفرما  يد كه م  ي داشته باش  � خدا رسول
چون مردى به زنـش و زنـش    9»نظرت اليه نظر اللَّه تعالى اليهما نظر الرّحمة     

  رحمــتي و از روى مهــر بنگرنــد ،خداونــد بــزرگ آن دو را بــا ديــده ه ابــ
 را  يخواهد همـان مـودت و محبـت خـداداد           ه مي ين توص يبه نظرم ا   .بنگرد

البتـه  .  بمانـد ي كننـد كـه انـس اوليـه بـاق     تـالش  يعني هر دو بايـد    نگه دارد؛ 
كنـد و    بـه مـرور زمـان تغييـر       » محبت ورزيدن به همسر   «اشكال ندارد نحوة    

  . بمانديد همواره باقي بايتر شود، ول پخته

  هيمحبت اول
» گريدبـه همـ  نسبت  وفاداري  «به معناي   ه  يو مودت اول  محبت   داشتن  نگه

ت دارد و   يـ  اهم يگـر ي د يگر است در هـر آنچـه بـرا        يكردن همد   يترعاو  
 بعد از مدتي تصورشان     شايد زن و مرد    . است  نكرده يخداوند هم آن را نف    

ست آن يـ الزم نتا آخر بمانـد،  همان حالت ه به يمحبت اولاين باشد كه بايد    
 ي مربـوط بـه دوره    آن حالـت اوليـه،       بماند،   يه باق يحالت به همان شكل اول    

ال يـ خ  عـاطفيِ ي و جنبـه نيِ آدم است؛ در جواني، قوة خيال غلبه دارد،        جوا
خيلي خوب است، ولـي     ن جنبه هم تا آخر بماند       يدر صحنه است و اگر هم     

متوجـه  است، بايد     اگر هم نماند، نبايد تصوربشود كه آن محبت از بين رفته          
 كـه    بـدون آن   ،شود  ي شكل آن به مرور عوض م      ي سن طي شرا يبود به اقتضا  
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د دقـت كـرد     يباشد، با   دادن آن محبت پس گرفته     خداوند لطف خود را در    
  . ديدش دي جديها و آن مودت و رحمت را در صورت

آن مـودت و رحمـت       قبالً گفتيد كه اگر مواظب نباشيم، شيطان         :سؤال
 يطور  آن. بشود  طبيعي است كه شكلش عوض    : گوييد  حاال مي . گيرد  را مي 

  كند؟  ، چه فرقي ميشود ي عوض م كهيلت حا با اينگيرد كه شيطان مي
 جـه يدر نت ،  گيـرد   از ما مي   شيطان    آن مودت را   ببينيد، يك وقت   :جواب

 كـه شـكل     ي در صورت  يد، ول يآ  يش م ي پ »رقابت«و  » كينه«ن زن و شوهر     يب
تـر در    جانبـه    همـه  ي خود به شكل   يثار و همان نف   يتر شود همان ا     محبت پخته 
شـيره   مـاه سـركه  موماً هر مـاه عـسلي يـك    ع: نديگو يكه م نيا. صحنه است 

 يكلـ   كه به   نيرود، نه ا    ي م ي است كه آن محبت احساسات     ين معن يدارد، به ا  
طان بتوانـد   ي باشـد كـه شـ      ي ازدواج طـور   يهـا   زهيـ اگر انگ  .آن محبت برود  

  زن و شـوهرها     از بعـضي شـود كـه شـما در        يرد همـان مـ    يه را بگ  يمحبت اول 
كننـد،    بـا هـم زنـدگي     » رقيب«عنوان دو     تا آخر عمر به    كه   ديكن  يمالحظه م 

 ي بعـض يولـ ! ر اسـت يـ راه بـا سـرزنش و تحق   همـ دائمگر يبا همدشان    سخن
 يبـرا  اندهنـد كـه كـامالً تمـام وجودشـ         در عمل نشان مـي     زن و مرد  مواقع  

از  به آن شـكل قبلـي        توانند  ي مشترك است، هرچند نم    ين زندگ يحفظ هم 
فهمـد كـه    ب يگريركدام از عمل د   د ه يجا با   نيا. كنند ابراز احساسات    خود

  . استيآن محبت باق
اين اسـت كـه   » هين شكل محبت اولشد عوض«از  شما   آيا منظور    :سؤال

  برند؟  دارند ولي مثالً الفاظ عاشقانه را كمتر به كار مينسبت به هم محبت 
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آل   دهيـ البته من نظرم اين است كه صورت ا        د؛ييفرما  ي درست م  :جواب
 شـود آن    ي سـع  شتريـ  ب شدن،  ي و عقالن  ين پختگ يع آن است كه در      يزندگ

متأسفانه ما هر چقدر جلو برويم و عاقل شويم،    .  هم بماند  يمحبت احساسات 
راه . گـردد   يف مـ  يالمـان ضـع   يگيرد، و تحرك خ     عقل جاي خيالمان را مي    

 خـود باشـد تـا نـشاط انـسان      يال هم همواره در جا  يدرست آن است كه خ    
كنيـد؛ چـه اشـعار         را نگـاه   »هيعل  اهللا  رمحة«ينيخم  امشما آخر عمرِ حضرت ام    . بماند

 ن حـال يبا ا.  پاكي به صورتي ول ،الي حفظ خ  يعنياين  ! سرودند  ي م ييبايز
 رفت، نبايد فكركنيم كـه آن       يشترِ عقل، آن محبت احساس    ياگر با حضور ب   

اسـت،     شـده    اش ضعيف    شكل خيالي   كه ي در حال  است   رفته   يكل  محبت به 
 يتقاضـاها  .ديـ نيب  يمـ گـر   ي د يهـا   در صـورت   محبـت را     د آن ينگاه كن اگر  

د بــا يــ كنيد، ســعيــگر جــواب دهيد و بــه همــديــرياز هــم بپذگر را يهمــد
ق يـ از طر د ويـ  را تـا آخـر حفـظ كن     يشگيپ  د و عاشق  ياحساسات جواب ده  

   .ديينمااد يگر شوق عبادات را در خود زي نسبت به همديات جنسلذّ
ه يـ اولمحبت    خيالي صورتت كه   هنر اين اس  توان گفت     يمپس   :سؤال

ك امر  يرا  بشود، اين       عوض هم صورت آن  ولي اگر   . كنيم  را تا آخر حفظ   
 يه بـاق يـ  شـود بـه همـان صـورت اول    يسـع  است ، هر چند بهترميبدانطبيعي  
   بماند؟

آن محبـت   شـوهرها فكرنكننـد      زن و    ن اسـت كـه    يمنظور ا  بله،   :جواب
ن اسـت كـه   يـ  اسـت، اشـكال ا  ن رفتـه يشامل مـرور زمـان شـده و از بـ     اوليه  
تفــسيركنند، درنتيجــه   آن را درســت ي بعــديهــا تواننــد صــورت  ينمــ

 متوجـه   ديشوهر با زن و   .  نيست هيمحبت و مودت اول   كنند ديگر آن      فكرمي
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 بمانـد،   يه باق يكنند آن محبت اول     ي م يشتر سع يكه ب ها    خصوص زن    به باشند
 اسـت،   يت مـردان بـاق     آن محبت در حركـا     جا بيشتر متوجه باشند؛    بايد اين 

بفهمـد كـه    مـرد   اگـر   مـثالً ؛    . شـود   يهرچند در كلمات شوهرشان اظهار نم     
 آيـد  نمـي خـرد،   ي زردآلـو مـ  يهمسرش زردآلو دوست دارد مثل قبـل وقتـ      

بينـي تـا آخـر         ولي مي  .» زردآلو دوست داشتي، برايت خريدم     چون« بگويد
  همـسرش  يابـر ،  بـه بـازار آمـد       زردآلوهـا  كـه   نيهم،  شدهعمر، پير هم كه     

مثل قبل  اما  هست،  هنوز  دهد كه آن وفاداري       اين نشان مي  . خرد  ميزردآلو  
هـا را در   رود و آن يمـ ، »ام  خريـده شمااين زردآلو را براي  «آيد بگويد     نمي

 آن محبـت اوليـه      ، پـس  بفهمـد زن اسـت كـه      هنر  ن  يا. گذارد   مي آشپزخانه
رايش مهم است   بالت همسرش   يدهد تما   يحركات مرد نشان م   . است   مانده

جهـت او در رفـاه    نيـ ت كنـد تـا از ا  يكند آن را رعا    ي م يو تا آخر عمر سع    
به ميـل شـوهرش   كند  ي ميتا آخر عمر سع   پزد،    زن هم كه غذا را مي     . باشد
هـا كـه     از آني مگـر بعـض   عشق هنرمندترند،ي  ها در ارائه    البته زن . پزدغذا ب 

 يازه عقـل معـاش بـر زنـدگ       هر انـد  . اند  ن امر شكست خورده   يدر ا  متأسفانه
 شـده كـه     يط طـور  يشود و امروزه شـرا      يغلبه كند احساسات و صفا كم م      

شـان    عواطـف بـر   عقـل معـاش     جوري  بدها هم     كه زن  مردها   تنها  نه متأسفانه
 آن در حـد  ي واقعـ يتنها عقـل بـه معنـ    د نهيط جد يدر شرا  . كرده است   غلبه

ك دختـر و پـسر      يـ كه   ين آمده، عشق هم در حد احساسات      ييعقل معاش پا  
  . ن آمده استييكنند، پا يدا ميگر نسبت به هم عالقه پيك نگاه به همديبا 

نـوع  ايـن   ي جلـوي چـشممان نيـست كـه بگـوييم            ما اآلن قالب صـحيح    
عقـل   «بـه » عقـل حكمـي    «كـه   طـور      مورد نظر ما است، همـان      عشقارتباط،  
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 ي در ابتدا  خداوندعشقي هم كه      .شدهل  يتبد »كتاب سودانگارانه حساب و   
 روح فرهنگ ي د با غلبه يط جد يكند، در شرا    ي به دو همسر لطف م     يزندگ
گـر در  يدهـد د  ين از آن خبـر مـ     ي كه د  يآن مودت . است   شده آلوده تهيمدرن
 مخلوط ير انسانيال غيا اگر هم هست با افكار و ام      يست  يها ن   ي زندگ يابتدا

ت و مـودت را در   آن محب ي زندگ يشده است و لذا زن و شوهرها در ابتدا        
 در مـورد آن     � كـه رسـول خـدا      يكنند، نگـاه    يگر احساس نم  يكدينگاه  

هِمـا  ي إلَيه، نَظَراهللاُ تعـال ي امرأته و نَظَرت ال يإنَّ الرَّجلَ إذا نظر إل    «: فرمودنـد 
ز به شوهر نظر كند، ي به همسر خود بنگرد و او ني چون مرد  10؛»نَظَر الرَّحمة 
  .كند ياز سر رحمت نظر مها   به آنيخداوند تعال

  عشق اوليه
تـه  ي روحِ فرهنـگ مدرن    ي ه چگونه با غلبـه    ي آن شور و مودت اول     :سؤال

  آلوده شده است؟
 ي دهـد كـه جنبـه       ي از انـسان ارائـه مـ       يفـ يتـه تعر  ي فرهنگ مدرن  :جواب

ر آن  ي كه تحت تـأث    يابد و بالتبع زن و شوهران     ي يل م يشدت تقل    آن به  يقدس
جـه  ينند و در نت   يب  يگر را م  يگرند با همان منظر همد    ن  يگر م يفرهنگ به همد  

روح و روان جامعـه را پـر        » اطفـاي شـهوت   « تـصور    ي شتر با غلبـه   يازدواج ب 
 در  ي الهـ  ي كه خداوند در بـستر     ي كه آن مودت و رحمت     يكند، در حال    يم

 ي شـهوان  يهـا   داشـتن    بـاالتر از دوسـت     يزيـ دهـد چ    يجان دو همسر قرار م    
هــا دو موضــوع فــوق مخلــوط   از ازدواجي بعــضدر حــال حاضــر در. اســت
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 يانيـ ها و آقا    خانم عموماً.  غلبه با آن   ين است و گاه   ي غلبه بر ا   ياست، گاه 
ــ   و انــواع انــد تماشــا كــرده تلويزيــون كننــد، يكــه امــروز بــا هــم ازدواج م

انـد، در     هاي غربي به صحنة تلويزيـون آورده         فيلم قياز طر هايي كه     ازدواج
 يخواهنــد بـا روش غربــ  ي را مـ يآن محبـت الهــ ال حــا.  هـست هــا آنذهـن  

رود و    ي جلـو نمـ    يكـه آن محبـت، بـا روش غربـ           يدر حـال  ! ت كننـد  يريمد
. بنـدد   ي جان زن و شوهر جوان رخـت برمـ         ي  زود از صحنه   يليبرعكس؛ خ 
 از محبتـي    گفـت   يم كه تازه ازدواج كرده بود       يني متد يش آقا يچند روز پ  

ن محبت  ياخواهد     مي مسلمان جوانين   ا .ما   حيرت كرده  م دار مكه به همسر  
اداهايي كـه تلويزيـون     اگر اين محبت را خواست با       . ندك  دنبال را   يخداداد

ــ  ــه زن و شــوهرها تعل ــد خ دادهم يب ــال كن ــي دنب گر خــسته ي زود از همــديل
دادن بـه   نـوع جـواب   يفرهنـگ غربـ   . دهنـد   يشوند و آن را از دسـت مـ          يم

ماي بـسيار    انـدازد را   ي جوان مـ يها خدا در دل زوج محبتي كه    در يـك شـ
 مملكـت   ي اشـراف  يها   كه امروز در خانواده    يزيچ. رديگ  يكار م   بهغيرسالم  

 يهـا   ن زوج ي بـ  ي از آن صفا   يخورد، كه هرگز اثر     يچشم م   خودمان هم به  
 قرار گرفته   يعير طب ي غ يها در بستر    ست، چون ازدواج آن   يها ن   ن در آن  يمتد

كـه    نيـ  و ا  يف شـرع  يت وظـا  يـ  بـا رعا   هيم محبت اول  يد متوجه باش  يبا. است
  .ماند ي ميت كنند باقي را رعايگريهركدام حقوق د

ن فرمـوده اسـت همـسران بـه حقـوق           يـي طـور كـه خداونـد تع        اگر همان 
ماند، هرچند شـكل بـروز        ي م يه باق يگر احترام بگذارند آن محبت اول     يكدي

 شـوهر جاسـت كـه زن و      در يك زندگي توحيدي خطر ايـن      . ر كند ييآن تغ 
از  ،نـه : خـواهيم بگـوييم    ما مـي .ن رفته استياز بكنند آن محبت اوليه     سح
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بــه زن و شــوهر گــاهي اگــر حتــي  زنــدگيِ ســالمِ توحيــديدر ؛ ن نرفتــهيبــ
روح توحيديِ خانواده، آن محبتي كه خدا شروع         ،هم بكنند گر انتقاد   يدهم

زن مـرد و  . دو عوض ش ظهور آنشكلكند، هرچند   يحفظ م است را     كرده
  و مرد بايد چشمش بـاز باشـد       . ببينند  و آن محبت را    شان باز باشد    م چش بايد

 و خـود زن هـم        دوست دارد  اوپزد كه     ش دقيقاً چيزي مي    همسر يوقتببيند  
. دهـد   يماندن آن محبت م     يدارد، خبر از باق     يناخودآگاه همان را دوست م    

ن جداگانـه          ي مدرن وقتـ   يايدر دن  شـدند، در سـر      يا   زن و مـرد هركـدام مـ 
 هرانـدازه بـه   - در كـار باشـد  يا  البتـه اگـر سـفره   -شـود   يسفره چند غذا ظاهر م   

كند   ي م يك طرف مرد سع   يد، اگر از    ي كن  هاي سنّتيِ توحيدي نگاه     خانواده
زني كـه بـه خانـة شـوهرش     دست آورد، از آن طرف هم      دل همسرش را به   

 ، شـوهر شـود    ي ط خانـه  ي با تمام عشق دوست دارد هماهنگ با شـرا         ديآ  مي
 كـه شـوهرش دوسـت    رددا فقط چيزهـايي را دوسـت مـي   بعد از دو سه ماه   

 ييرد كه به غـذاها   يگ  ي قرار م  يين فضا ي هم مرد در چن    يدر موارد ! رددا  مي
ن معنـا اسـت    ين بـد  يا. ها عالقمند است    شود كه همسرش به آن      يعالقمند م 

و نـه  مهم است،   شان    يت جمع يو شخص » خانواده«ها    ر قلب و روان آن    كه د 
  . ها  آنيت فرديشخص

و خوب   »حسنُ التَّبعل «چرا جهاد زن    «: شود  ي كه گفته م   يسؤالجواب  
ــوهردار  ــردن   يش ــت؟ك ــين» اس ــت هم ــ، در اجاس ــن رواي ــوقي  را يت حق

، زن بـا نفـي   ي توحيدي هخانك يكه در    براي اين  .اند   زن گذاشته  ي برعهده
مـرد بـا     كـه    يحقـوق ،  شـود   مـي   احيـا  ت حقوق همـسرش،   ي و رعا  ش»خود«

  . رديگ ي زن قرار مي  امورات زن، به عهدهي هيت كليرش مسئوليپذ
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لو كنت آمرا أحدا أن يسجد «: دنـ يفرما ي م� رسول خدان رابطهيدر هم 
ه لهـم علـيهنّ مـن                 ألحد ألمرت النّساء أن يسجدن ألزواجهنّ لما جعل اللـَّ

تور زنـان دسـ   ه  دادم كسى را سجده كنـد بـ        كسى دستور مي  ه  اگر ب  11» الحقّ
 از بس كه خدا براى شوهران حـق  ، سجده كنند  شوهران خويش به  دادم   مي

    .گردن زنان نهاده استه ب
 بـه  ست بلكـه سـجده  يـ ن» مـرد «سجده بـه  منظور كردن،   سجدهجا در اين 

فاني خانه   توحيدي   ي ه در هست  راخودش  رفتن آن،   يبا پذ   است كه  يتمديري
ر بـه  ي و سستاحيات معنوي  احياي  ك نوع   ين نوع سجده    يكرده، و عمالً ا   

ساله با شـهادت،   دفاع هشت هايي كه در       مگر آن رزمنده   .بيات ط ي ح يسو
 يديـ  توحي  هـسته يك نـوع سـجده بـرا   يـ در انقالب كردند،   يفان را   خود

بـه صـحنه آمـده    يدند يك كانون توحيـدي   ما د ياد نبود؟ شه  ينظام اسالم 
  نفـي خـود  توجـه شـدند  سازد، م يها را به خدا ممكن م    دن انسان يكه راه رس  

كـردن خـود      يفـان .  اسـت   توحيدي، عين احياي خـود     ن كانونِ اي يبقابراي  
 ي كـه شـهداء بـرا      اسـت  يكـار ن  ا توحيـدي هـم عـين همـ        ي هخانواد يبرا

 ير از خـدا بـه كـس       يـ  انجام دادند و واقعاً اگـر بنـا بـود بـه غ             يانقالب اسالم 
  . ميكرد يز سجده مي عزيد به شهداي هزار بار بايم، روزيسجده كن

د در آن حاكم اسـت، انـسان احـساس          ي كه روح توح   يا   خانه يدر فضا 
 :نـد يفرما  ي مـ  � است كه رسول خدا    يين فضا ي دارد، در چن   ي معنو يزندگ

 هـر  !اى زنـان  12»شاءاللَّه مهنّة إحداكنّ في بيتها تدرك جهاد المجاهدين إن     «
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ن يك از شما با اشتغال در خانه خـويش اگـر خـدا خواهـد ثـواب مجاهـدا                  
 آسـمان  يد راه انـسان بـه سـو       يـ  توح ي  خانـه  ي چون در فـضا    .خواهد يافت 

 . گشوده شده استيخوب ت بهيمعنو

 كـس بـا حـضور در خانــه    چيگـر هـ  يران شـد د يـ  ويين فـضا ي چنـ يوقتـ 
ماند، خـسته      در خانه مي   يمدت كم زن همين كه    . كند  ميناحساس عبادت   

تواند وصل بـه     ب وكند    احساس عبادت   ست كه   ي ن يفضا طور شود؛ چون     مي
ن جهـت مالحظـه     يجاد شود، بـه همـ     يش ا ي الزم برا  ي آسمان باشد و سكينه   

انـد،    ابـان ي و خ   اين كه در خانه باشند در كوچه       ش از يد زنانِ امروزه ب   يكن  يم
  .  نگذارده استي بشر باقيبرا سكنايي تهي؛ مدرن»هايدگر«به قول چون 

   بستر انس با خدا؛خانواده

ن يبـد  13،»اَال بِذكرِ اهللاِ تَطمئنُّ القُلوب    « :ديفرما  ي قرآن م  ياز طرف  :سؤال
از طـرف ديگـر قـرآن    . دنرس به آرامش مي  ها    قلبفقط با ياد خدا      كه   يمعن

ــه آرامــش و ســكينه    دربــارة ازدواج مــي ــا همــسرش ب ــسان ب فرمايــد كــه ان
 بـا   يكـه تـضاد   كنيد    آرامش بين زوجين را چطور معني مي       شما   14!رسد  مي
  . شته باشد قبل نداي هيآ

آرامـش ديگـري    نـوع   آرامش بين زوجين، يك      ؛گوييم  نمي ما   :جواب
د آمد و خود را بـه       يبه نام خانواده پد   يك هستة توحيدي     يچون وقت  .است
 از اعــضاء يهـر عـضو  ، و ديـ خ متـصل د ي تـار يديـ  توحيهـا   جبهـه ي همـه 
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 آزاد گشت، جز خـدا      ي از خودخواه  ي چنان هدف  ي خود برا  يخانواده با نف  
 مركـز  حفـظ يعني نفي خـود بـراي       » ذكراهللا«. نديب  ي خود نم  يرو  ر روبه را د 

همـسر  يـد   فرما كـه مـي     ايـن  . از آن مراكـز اسـت      يكـ يو خانواده    ،توحيدي
 يديـ ات توحيـ متذكر ح، براي اين است كه   اوستآرامش  هركس موجب   

منتهـا  اسـت،   با خـدا    » انس حقيقي «ك  ياين ديگر   .  در خانواده است   يجار
: ديفرما  ي م يوقت.  با خدا در مسجدالحرام    يقيه، مثل اُنس حق   در بستر خانواد  

ي مختلفـي    و بـسترها   هـا   صـورت اد خدا   ين  ي ا »اَال بِذكرِ اهللاِ تَطمئنُّ القُلوب    «
 اسـت  يا ه بـستر خانـ  كنـد،  ياد خدا را فراهم مي كه  يي از بسترها  يكيدارد،  

ت يـ ، منيگـر يت حقوق ديشود، تا هركس با رعا يد بنا ميكه بر اساس توح 
  . كنديخود را نف

ــل  ي ديكــي ــر از عوام ــدگ ــانواده انگيتوحي ــ خ ــاف اســت و  ي زهي  عف
 جهـت جـوان مـسلمان     هـاي    زهيانگ از جمله  ،يت اله ير وال يماندن در ز    يباق

 خـود كـه   ينجات از خطرات نگاه به نامحرم است تا با محـرم اصـل     ازدواج  
اد يـ ده صـورت    ز خانوا ين جهت ن  يو از ا  . خداوند است همواره مرتبط باشد    

ن زن و شوهر كـه بـا        ياست و عامل آرامش، و خداوند به ا       » ذكْرُاهللا«خدا و   
 يص خـود را ارزانـ     ااند محبـت و آرامـش خـ          ازدواج كرده  يا  زهين انگ يچن
فقط شهوت گر ارتباط دارند   يكديبا  مرد و زن غريبه كه      گرنه به   دارد، و   يم

ارتبـاط بـا    بـستر  در كـه  نسي اسـت مودت و رحمت درواقع همان اُ. دهد  مي
عنـوان    عمده آن است كه از خانواده بـه       . شود  يخدا در زن و شوهر فراهم م      

  .دست آوريم هج را بين نتايا  غفلت نشود تايدي توحي ن هستهيتر لياص
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ك يـ كـردن خـانواده       طـرح  ورط  مكن است تصورتان اين باشد كه اين      م
هـاي    خـانواده  در كـه ييها را نمونهيز. ت استي و دور از واقع   يحالت آرمان 

بـه  در صورتي كـه  . ستيطورها ن نيم ايسراغ دار پدر و مادرها    ن  يخودمان ب 
 يهـا   ي خودتان را با زندگ    يها  د و خانواده  يي فرما يق بررس ينظر بنده اگر دق   

د بـه   يـ نيب  يد مـ  يـ سه كن يست، مقا ي در آن ن   يني د ي چ جنبه يد كه ه  ي جد يايدن
ادش، يـ ها با كم و ز  در آني تذكر اله ي د و جنبه  ي روح توح  يصورت نامرئ 
 بـه بـستر     هـا را     خـانواده جامعة اسـالمي    در  هم رفته     اسالم روي  .حاكم است 
تـا   ر نگذاشـته  يـ  اخ ي هپنجاه سال  آمده در   دست   به بحران. كشاند  توحيدي مي 

م در  يـ ا  طور كه از نمازمـان نتوانـسته        م، همان ي كن يريگ  از اسالم درست بهره   
ن ين حال هميبا ا. ميي نمايريگ  درست بهره   از فحشاء و منكر    ي دور يراستا

كننـد،   ي تـنفس مـ    ي در يـك بـستر توحيـدي       سـنت هـاي     اكثر خـانواده  امروز  
ست، يـ نقـش ن  ير اسـالم بـ  يكـردن تـأث   رنگ يها در ب       آن يزدگ  هرچند غرب 

ر يد، تـأث يكن يسه م ياند مقا    كه تماماً تجددزده شده    ييها   با خانواده  ي وقت يول
باشـد      نيست كه غـرب توانـسته      طور  نيا. شود  ي م ار محسوس يد بس ينور توح 

  .  را بگيرد مايها  خانوادهي توحيداتيحتمام 
سته يـ نگريـك سـنّت نبـوي       ه عنـوان     ازدواج بـ    مـا بـه    ي هنوز در جامعه  

ــ ــ. شــود يم ــاال كــه يهم ــيبحــث ازدواج ن ح ــيش م ــد پ ــآي ــي حت ن ي در ب
واج را بـه  انـد ازد  ن فاصـله گرفتـه  يـ  جهـات از د    ياري كه از بس   ييها  خانواده
 بــه ين نگــاهيخــود دارنــد، نفــسِ چنــجلــوي در ســنّت نبــوي ك يــعنـوان  
. رديپـذ   يآن را مـ   چند ضـعيف، ولـي بـاالخره رنـگ توحيـدي            ، هر ازدواج

 دوسـت ن يـ بـر خـالف دسـتورات د     بيني همان دختر و پسري كه با هـم            مي
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 ايـن  م،يم و محـرم شـو     ي بخـوان  يا  غهيد صـ  يـ با: گويند   مي همه  ني، با ا  اند   شده
خواهـد ايـن هـسته را بـه توحيـد              مـي   در فطـرت خـود     دهد باز هم    مي   اننش

ده يـ  د بيار آسـ ين قشر موضوع مورد بحث بس ين ا يهرچند در ب  . متصل كند 
 يديـ  توح ي  خـانواده  يها دوباره بـه سـو       ط مساعد برگشت  ياست و در شرا   

  . م موضوع فراموش شوديد نگذاريما با. است
 يدر كنار هم آمدنِ زن و مـرد        يعني   ازدواج«:  فرموديد قبالً شما   :سؤال

 خود را برطرف كننـد، تـا بهتـر بـه اهـداف              يازهاي ن ييتنها  توانند به   يكه نم 
 خـود را  يازهـا ينتواننـد   تنهـايي نمـي   بـه «منظورتان از ايـن كـه   » خود برسند 

  چيست؟ برطرف كنند، 
ضُكُم علَـي  و ال تَتَمنَّوا ما فَضَّلَ اهللاُ بِه بع«: يـد فرما  خود قرآن مي :جواب

 كـه خداونـد   يازاتيـ ها و امت    يينباشد كه آن توانا   اين   شما   يآرزو 15؛»بعضٍ
د يداركماالتي هركدام . دي داده، شما داشته باشيگري د هركدام نسبت به    به  

سـت و  ا  نـداده  يكـ ين آ به  كه  داده نييك كماالتي به ا   ،  در ندا يگريكه د 
بــودن  مجموعــهورت دهــد كــه زن و مــرد در صــ ينــشان مــايــن  .بــرعكس

 بـه منـزل   يراحت به را خودتوانند بار  تنهايي نميها به  انسانبنابراين   .اند  كامل
  . برسانند

  معناي پختگيِ حاصل از ازدواج
زشت عمل كـرد بـه       فرهنگ غرب    چقدر «د؛ييفرما  ي م ييجادر   :سؤال

 شـدنِ   نـس دو روح اسـت بـراي پختـه         اُ ي لهي كه ازدواج را، كـه وسـ       يطور
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شـدن   پختـه « لطفاً ايـن  .»دنمو تبديلبه ارضاي شهوت  شترِ دو انسان، يرچه ب ه
  .دهيد را توضيح» دو روح در ساية انس

بـا  بـه نظـرم     » گري بـا همـد     انـس  ي هدر سـاي  دو روح   شدن    پخته« :جواب
 يعنـ ي يشدن در هركـار  پخته.  روشن است ي كه عرض شد تا حد     يمقدمات

تــر  قيــرا بــا جوانــب دق، و موضــوعات »هــاي فــردي  خواســتهآزادشــدن از«
قبـل از ازدواج، نظـر خـود را كامـل            ا خـانم  يـ آقـا   د  يبين   مي شما؛  كردن  نگاه

رو شـد    روبهيي با تنگناهاي ازدواج كرد و در بستر زندگ  ي وقت يداند، ول   يم
شتر فكر كند   ي كند مجبور است ب    يتواند نظرات خود را عمل      يكه راحت نم  

 يلـ يخكـرده      فكرمـي  ي فـرد  يگدر زنـد  . ديـ د نظر نما  يو در فكر خود تجد    
گـر  يهمـان فكـر را آورد در خـانواده و بـا افكـار د              متفكر است، ولي وقتي     

متوجـه  . ديـ د در رفـع نـواقص فكـر خـود تـالش نما            يند با يب  يسه كرد م  يمقا
اش به بحران      اصرار كند وگرنه خانواده     روي حرف خود   تواند  يشود نم   يم
 نظر مقابل را  و نخواهدده حريم قائل باشدبراي خانواطرف البته به شرطي كه      -افتد  يم

 بـا نظـر خـودش درگيـر         هيـ  بق ي كه در مقابل نظـر منطقـ       يكس -سركوب كند 
رسـد   پختگـي ب   ك نـوع  يـ ق خانواده به    ياز طر است     شود درواقع توانسته    مي

گويند؛ كـه     مي يبه كس » پخته«انسانِ  . ديرس  ي به آن نم   ي فرد يكه در زندگ  
شمندان بـزرگ عمومـاً   يـ اندايـد؛    شما ديـده .د نظر خود را ببين    صجوانب نق 

من نظرم اين هست، اما ايـن حـرف بـه ايـن             «: گويند  ميدهند،    ي نظر م  يوقت
خيلـي حـرف    . »كـنم   جوانب را هم حل    ي همهباشم     معني نيست كه توانسته   

 يـك آيـه را   قيـ دق چقدر   »هيعل  اهللا  رمحة«ايم كه عالمه طباطبائي     است؛ گاهي ديده  
و «در اصطالح آقايان    . »و اهللاُ اَعلَم  «: نويسند  عد آخرش مي  ب! كنند  تفسيرمي
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 كه گفتم، تمـام جوانـبِ      يمطلباين  در   يعني من مطمئن نيستم كه       »اهللاُ اَعلَم 
، فقط نظردادن    آراء در تقابل خانواده،  در  . است   شده   نظر گرفته موضوع در   

  . هدد پختگي ميلذا به آدم ، د دادي بايكار عمل ست، راهيو رفتن ن
 بحث در رابطه با ازدواج عـرض        يكه در ابتدا  » تولدي ديگر  «در بحث 

زن و مـرد جـوان در   .  اسـت ين پختگـ يگر همـ ي تولد د ي از معان يكيكردم  
 ي همـه و . شـوند  رو مي   آراء روبه گر با تفاوت    ين مودت و محبت به همد     يع

 يكدام بر حـرف خـود اصـرار نورزنـد تـا فهمـ          چيجا است كه ه     نيهنر در ا  
باشند از اين     كه توانسته  ي جوان يزن و شوهرها  اند    كمد، و   يان آ يباالتر به م  

در آن مرحله   خواهد كه آدم       مي رتيبصواقعاً  . شوند  رد درست آراء   قابلت
 !»؟ و حـرف مـن درسـت اسـت          درسـت نيـست    همـسرم چرا حرف   : بگويد

آورد كه حرف خـودش درسـت اسـت، در صـورتي              صد دليل مي  متأسفانه  
در بـستر   . باشد تا متوجه بشود       انصاف داشته  يكماست فقط يك    كه كافي   
را موضـوع  يـ  برخـورد كـرد، ز   يگـر يد با موضوعات به شـكل د      يخانواده با 

 اسـت  يديـ ست، بلكه موضوع فكـر جد   ي ن يگري بر د  يكيت حرف   يحاكم
ديگـر  ! بينـد عجـب   مـي ن حالت است كـه طـرف      يد متولد شود، در ا    يكه با 
 د كنـد،  ييـ نظر بدهد و خودش هم نظر خـود را تأ         راحت  تواند مثل قبل      نمي

. خواهد بگيرد، بايد جوانب زيادي را در نظر بگيـرد       براي تصميماتي كه مي   
 كـه قـرآن در     يار كارساز است به طور    ي خود بس  يتوجه به نظر زنان در جا     

د چنانچـه زن و مـرد بـا    يفرما يرگرفتن زودتر از موعد كودك ميمورد از ش 
دند اشكال نـدارد، كـه موضـوعِ آن         يجه رس ي و به نت   گر مشاوره كردند  يهمد
 ي زن در بعــضي  كــه بعــضاً واژهجلــسات قبــل گذشــت و روشــن شــد در 
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 خود هستند و در     يها   است كه سراسر در فكر هوس      ي زنان يات به معن  يروا
ك للـشَّ    و شـاوِروهنَّ و خـالفُوهنَّ     « :نديفرما  ين رابطه م  يا بـي ح  ـ يء  و  يعم
ئ انـسان را    يك شـ  يـ  يرا دوسـت  يد، ز يها عمل كن     آن يخالف رأ بر   16»صمي

حـضرت در   . كنـد   يقـت كمـك مـ     يقت، كور و در گفتن حق     يدن حق يدر د 
 تـو را تحـت      ي شهيـ  اند ين زنـان  يچن  نيمواظب باش ا  : نديفرما  يه م ين توص يا

  . ر خود قرار ندهنديتأث
  مسدود نكرده پس معلـوم يكل  قرآن موضوع مشورت با زنان را به      يوقت

 يهـا  تيـ ا مربوط بـه موقع ي شده  يها نه    كه مشورت با آن    ييجا  است در آن  
ا مربـوط بـه زنـان خـاص كـه در بحـث مـشورت بـا زنـان،                    يخاص است و    

شدي بررسيبحمداهللا موضوع تا حد  .  
د است؛ موضوع تـضارب آراء در نظـام خـانواده اسـت         يآنچه مورد تأك  

ساس باشد و به آن توجه كه مسلّم اگر انسان نسبت به نظرات همسر خود ح       
رسـاند،   ي خانواده را بهتر بـه سـاحل سـعادت مـ    يكند عالوه بر آن كه كشت     

 آراء خود و همسرش خواهد شد، عمده آن اسـت كـه هـر               يموجب پختگ 
 متولـد  يديـ ح كننـد تـا تفكـر جد   يگر را تصحيكدي كنند آراء يدو نفر سع 
  . باشد داشته يگري دي رأ  بر سركوبيكه هركدام سع نيشود، نه ا

گـاه  ي چـون بـدون دقـت بـه جا         نـي گلـه دارم    يدرفقاي  از  بعضي   بنده به 
شه و آراء يـ كننـد و عمـالً اند   ي مـ  ي كه زنان را نقد كرده، حكم كل       ياتيروا

  در حـدي بـه زن نگـاه   بعـضاً  . نـد ينما  ي خانواده خارج مـ    ي زنان را از صحنه   
توانـد    يش مـ  نظـر كه   يتينظر در امور ترب     از او به عنوان صاحب     كه كنند  مي
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شود،   ي نم ي نظرخواه مفيد واقع بشود،  رساندن اعضاء خانواده      به سعادت در  
اهللا  تيــخداونـد بـه حـضرت آ   . دگـرد  نمـي  شـكوفا  جـه آن اسـتعداد  يو درنت
 جـالل و    ي هيـ نيزن در آ  «ر فراوان دهد كه با طرح كتـاب         ي خ »اهللا  حفظه«يجواد
  . د را مرتفع نمودند كه در مورد زن مطرح شده بوي از شبهاتياريبس» جمال

 را بـه    ييهـا   بي خود آس  ي است كه در فضا    ي به زن نگاه   يستينينگاه فم 
 زن نگـاه    يت اصـل  يگـاه ارزشـمند و شخـص      ي نگـاه بـه جا     يزنـد، ولـ     يزن م 

 يهـا   بي، آسـ  يد حـذف نظـرات زن از زنـدگ        يـ گو  ي اسـت كـه مـ      يگريد
. كنـد   يمـ سم را فراهم    يني رشد فم  ي نهيبار خواهد آورد و عمالً زم        به يفراوان

ست، بلكـه حـرف     يـ كردن زنان ن     زنان قصد ما لوس    يدر بحث احترام به رأ    
 بـه ايـن كـه بتـوان      م،  ي مطالعـه كـرد    ينين است كه ما هرچقدر در متون د       يا

ن يـ  مـا ا   ي فـه يو در واقـع وظ    ،  ميدينرسـ  گرفـت دوم     درجهعقل  عقل زن را    
  . مي باشين موضوعياست كه متذكر چن

  قيمأنوس شف
زنـدگي را  انـسان  ازدواج بـراي ايـن اسـت كـه     «: يدا ه شما فرمود  :سؤال

  ، منظور چيست؟ »دادامه بدهجانبه  و همهبهتر 
 و نظـر بـه      يستيـ ز   ساده يگر بنا ي زن و شوهر اگر به كمك همد       :جواب

 كـه تنهـا هـستند كارشـان     يناً بهتر از وقتـ يقي را داشته باشند،   ي معنو يزندگ
 زن از طـرف     ينگـر   فيـ ظرك طرف، و    ي مرد از    ينگر  كالن. رود  يجلو م 

، بـا صـفا و      ين سـادگ  يهركدام در عـ   . كند  يگر حركت انسان را كامل م     يد
 يطور كـه زنـان در طـرف منفـ           همان. كنند  يگر كمك م  يت به همد  يميصم
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 هـم نقـش   يكنند، در طرف مثبت زندگ ي، انسان را گرفتار تجمل م   يزندگ
 يبـا آراسـتگ   ، همراه   »يسادگ«ن  ي كه در ع   يطيوجودآوردن شرا   زنان در به  

، يان در زمـان مجـرد  يـ  كـه آقا   ي در حال  . دارند ييسزا  و صفا باشد، نقش به    
گـر  يبه عبـارت د   . رنديگ  ي م يكي در لباس و در ظاهر       يديق  ي را با ب   يسادگ

  . همراه كنندي را با آراستگي كه بتوانند سادگياند مردان ار كميبس
 يابيـ  ارز يبـرا   منظـر  نكنيد، آ   مي   شما از منظر خودتان به خودتان نگاه      

آن طور كـه همـسر آدم       توانند     نيست؛ بقيه هم كه نمي     يكاملمنظر  خودتان  
احـدي زيـر ايـن      لذا  . كند، نگاه كنند    يبا نگاه كامالً دوستانه، به آدم نگاه م       

حتـي  دارد،  بـه آدم نـ    نسبت  دوستانه  ت  يحساس آدم،   همسرآسمان به اندازة    
 ي ك هـسته يـ ه عنـوان   را ب  شما ي خانوادهتان،  پدر و مادر؛ چون پدر و مادر      

  .بينند  فرزندشان را عضو خانوادة خودشان ميها آن ،بينند  نميمستقل
و مـشفقانه   تنها كسي كه اگر نگاهش سـالم        اگر به اين نتيجه برسيم كه       

 آدم است، حال همسركند،  ت نگاهتواند ما را از همة جوانب درس       باشد، مي 
اي به انـدازة ايـن         كرد، هيچ توصيه   شمااي به     توصيهشفيقانه  شما   همسراگر  
چنــين فــضايي، اگــر شــما در يــك . باشــدد يــو مفتوانــد زنــده  يه نمــيتوصــ

كند، خيلـي خـوب      هم بخواهد ساده زندگي    كنيد، او   بخواهيد ساده زندگي  
  . ديكنكمك د يتوان يم

شـما از طريـق همـسرتان       ن اسـت كـه      يـ كردن ا   يمنظور از راحت زندگ   
 اسـت،   يمانـدن در عفـت جنـس        يكـه مـانع بـاق      راهاي قوة وهميـه       مزاحمت

ك طـرف   يبا ازدواج سالم از     . زن و مرد ندارد   ن موضوع   ياكنيد،   يم   مرتفع
هــاي  تنهــاييگــر ياز طــرف دشــود،   قــوة وهميــه مرتفــع مــييهــا مزاحمـت 
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از يـ شدت ن  به بعد بهيسالگ ها از چهل انسان. د داشت يآزاردهنده هم نخواه  
 اسـت، بلكـه     يل شهوان ين نه به صرف م    يند و ا  باش  داشته» مأنوس«دارند كه   

 ي كــه شــما از ابتــدايان اســت و در صــورتيــ در مياز روحــيــك نيــشتر يــب
از بـه   يـ ط ن يد كه در شـرا    يم كن ي تنظ ي خود را طور   ي نوع برخوردها  يزندگ

ج ي درك كننـد نتـا   راگريدهمـ گر را بـشناسند و     يتان همـد  يها  مأنوس، روح 
هـا طـوري نيـست كـه      زنـدگي ه اكثـر  ف كـه امـروز   يـ  ح .ديـ ريگ  ي مـ  يخوب

» شــفيق مــأنوس«عنــوان  ســال، همــديگر را بــه چهــل ، بعــد از ســيهمــسران 
 چهل بـه  يها متأسفانه عموماً در سال.  دلسوز هم باشند تا بتوانندكنند  كشف
م، و عمالً زن و  ي قد يروند و مردها طرف رفقا      يها طرف فرزندان م     بعد زن 

 در ي كـه حتـ  يشـوند، در صـورت   يم مـ تـر هـ   بـه يشوهر در آن سن با هم غر    
خواهـد تنهـا باشـد و خـود باشـد و              ي م ي سلوك ي كه انسان در زندگ    يموقع
بـه  .  انـسان اسـت    همسرست  ي ن يي كه مزاحم آن تنها    ي خود، تنها كس   يخدا

 انـد،   انـد تنهـا باشـند، ازدواج نكـرده          خواسـته   ي كه چون مـ    ينظرم آن كسان  
امكـان  ؛ اند نتيجه نگرفتهاند و  تادهافزحمت ، به ييق تنهاياز طر كه   يقدر  آن

. ديرسـ به همين مقامـات    هاي كمتري     زحمتازدواج با   با  كه  است     آن بوده 
در سـلوك،    تنهـا كـسي كـه     .  نيـست  انسانمزاحم خلوت   انسان   همسر رايز

  . آدم استهمسر مزاحم نيست، نِبودش بود
 است كـه بـا همـسر شـما حـل            يزياز به مأنوس چ   يبه هر حال احساس ن    

  .  شما نخواهد بوديياز به تنهايگر وجود همسر مزاحم نياز طرف د شود، يم
 هست كه يك عارف، در كنار انس با خدا، انس با يك             ازيا ن ي آ :سؤال
  باشد؟   هم داشتهمثل همسرمخلوق 
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 از توجـه بـه      يكلـ    كه به  شود  آنقدر مجرد نمي  ا  يدر دن قوة خيال    :جواب
در . ه كـرد  يـ ا مـأنوسِ مناسـب تغذ     د بـ  يـ ال را با  ي خ ي قوه. صورت آزاد شود  

 بـا خـدا     يم قلـب وقتـ    ي ممكـن اسـت فكـر كنـ        ي و به صورت انتزاعـ     يتئور
. ستيـ ن ن ي در عمـل چنـ     يگر نـدارد، ولـ    ياز به مؤانسِ د   يگر ن يمأنوس شد د  

 ي دارد كه طالب مأنوس مناسب است، حال تـا حـد           يك وجه يچون قلب   
 خود  ي مناسب جا  رِهمس يكنند ول   ياز را جبران م   ين ن ي اهل سلوك ا   يرفقا

  :ديگو ين رابطه مي در هميمولو. را دارد
  مصطفي آمد كه سازد هم دمـي      

  
ــي   ــراء كَلِّمـ ــا حميـ ــي يـ   كَلِّمينـ

 مـن صـحبت     ي بـرا  يفرمودند كمـ    ي به همسرشان م   � رسول خدا  يعني  
 شـما   .نياز به يك مأنوس مجسم دارد     ال خود   ي خ ي در جنبه   روح چون. كن

 يد ولـ  يـ ش دار ي در پـ   ياديـ  ز ي  نرفتـه  يهـا    راه  فعالً  ،جوان يزن و شوهرها  
ن توجـه   يد در ع  يتوان  يد م يكن  يدا م يپ» جمع«قدرت  كه  سالگي    چهلحدود  
. ديـ  كنيالِ آن معقـوالت هـم زنـدگ   ي خي  معقول عالم، با مرتبه يها  به جنبه 

رود، چـون   يشـان سـر مـ    شتر حوصـله يـ ها ب رزنيرمردها و پ يد پ ينيب  يكه م   نيا
دان آمده منتهـا اگـر خـود را         يشتر از قبل به م    يها ب    در آن  يالي اُنس خ  ي جنبه

هـا غلبـه    در آن يبـ ي ارتباط با مأنوسـات غ ي ت كرده بودند جنبه   يدرست ترب 
  .  نبودنددمن  خود گلهييهمه از تنها نيكرد و ا يم

ـ خ«: فرماينـد    مـي  � پيامبر :سؤال ـ  ي تـ       يارِ اَم تأم رار شـ لُون وتَـأهي اَلْم  
ـ بـدترين امـت مـن       انـد و      ن افراد امت من متـأهالن     يبهتر 17»ابالْعزّ هـا   بزَع 

  از اين حديث چيست؟حضرت  منظور .هستند

                                                 
  .102الدين شعيري، ص  االخبار، تاج  جامع-17
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ت خـانواده بـدون     ير بـار مـسئول    يـ از ز  كـه      يانيعني كس ها     عزب :جواب
ــدل ــاليـ ــانه خـ ــيل شـ ــاده ي مـ ــد و آمـ ــداي كننـ ــنكاري  فـ ــه . ستنديـ عالمـ

ي كه جرئـت ازدواج ندارنـد،       كساناز  گويند؛ بسياري     مي »هيعل  اهللا  رمحة«طباطبائي
 همـراه بـا   يك زنـدگ يـ  را بـراي   خـود نده اين دليل است كه حاضـر نيـست    ب

ت فرزندان را   ي و ترب  يك زندگ ي يها  تي و محدود  دنكن  فدا همسر و فرزند  
خواهنـد ازدواج     يستند كه م  ي ن ييها   آن  عزب ازپس منظور   . رنديعهده بگ   به

شـود گفـت    يهـا را كـه نمـ    نيـ ست، ايـ نط ازدواجشان فـراهم     يكنند اما شرا  
ــدتر ــت پيب ــراد ام ــدين اف ــ. امبران ــرآن م ــفرما يق ــه خــاطر  اگــر : دي كــسي ب
 عفت خود را حفظ كند      يدار  شتني با خو  نكند    ازدواج ط،ينبودن شرا   فراهم

بـودن    ن نوع عـزب   يا 18.تا خداوند امكانات آن را به فضل خود به او برساند          
ت خـانواده ازدواج  ير بـارنرفتن مـسئول  يبه جهت زانسان است كه آن ر از   يغ
 ممكـن   يك امر مستحب است، لـذا حتـ       ي به هر حال ازدواج      يول. كند  ينم

ن يگر ازدواج نكننـد، پـس اطـالق بـدتر         يل د ي باشند كه به دال    ياست افراد 
  .ط خاص استيافراد امت به افراد عزب، مربوط به افراد خاص و در شرا

ه بـا ازدواج سـؤال كـرد؛        در رابطـ   �اميرالمؤمنين  از حضرت  يشخص
 و ازدواج   - كنـي    عمـل  �تواني به شيوة برادرم عيسي      مي: حضرت فرمودند 

  -يي و ازدواج نما- ي عمل كن�بم محمدي به سنت حبيتوان يو م -ينكن
 اصـرار بـر ازدواج دارنـد و     �دهد رسول خدا    يكه نشان م   ياتيآن روا 

 -كـردن اسـت     زدواجكه ا - كه از سنت من      يست كس ياز من ن  : نديفرما  ي م يحت
 طبيعــيِ  در بــستردحــق نــدارنــد؛ مــسلمان يخواهنــد بگو يرد، مــيــفاصـله بگ 

                                                 
18- »هن فَضْلم اللَّه مهيغْنتَّى يا حكَاحونَ نجِدينَ لَا يالَّذ ففتَعسلْي33سوره نور، آيه  (»...و.(  
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  موقعيـت خـاص    در ي شـخص خاصـ    اگـر امـا   . دزندگي، از ازدواج فراركن   
  . استيگريز دياش چ فهي قرار دارد وظي يا روحي، يا جسمياجتماع

 كـه   يم در حـال   كن  ازدواج اصرار دارند كه      پدر و مادرم   گفت  يمآقايي  
 يتنهـا بـرا     ترسم با ازدواج نه     يكنم، م   ي را احساس نم   يازين ن يدر خودم چن  

كـنم   ي كه با او ازدواج مـ    ي آن دختر  يخودم دردسر درست كنم، بلكه برا     
 حـضرت   ي رهيتوانـد بـه سـ       ي اسـت كـه مـ      ييهـا   ن از همـان   يا. دردسر باشم 

  .  عمل كند�يسيع
ا در  يـ ، گو  چرا اگر انـسان در رابطـه بـا ازدواج شكـست بخـورد              :سؤال

ن يچن ني اير امور زندگ ي شكست در سا   ي شكست خورده ول   ي زندگ ي همه
  ست؟يجانكاه ن

 در  ي را درست شناخت و متوجـه شـد اهـداف          ي اگر انسان زندگ   :جواب
ل دهـد،   يدن بـه آن اهـداف خـانواده تـشك         ي رس يد برا ي هست كه با   يزندگ

زدواج متوجـه  حال اگر بـا انجـام ا  . يني با فضا و فرهنگ ديا هم خانواده   آن
ست، يــ نــسبت بــه كــانون خــانواده نيتين حــساسيشــد همــسر او متوجــه چنــ

 شكـست خـورده اسـت،       يكنـد در كـلّ زنـدگ        يجاست كه احساس مـ      نيا
نـان  يكنند، ا   ي را دنبال نم   يل خانواده هدف بزرگ   ي كه با تشك   يوگرنه افراد 

ك يها     آن يروزيك شكست جانكاه است و نه پ      ي ينه شكستشان در زندگ   
 زن و مـرد عبـارت باشـد از تـرك            ي كه بنا  يازدواج.  بزرگ است  يزرويپ

شكـستش شكـست بـزرگ، و        ،يدادن حكـم خـدا در زنـدگ         يخود و جـا   
ن دو نفر ازدواج عبـارت اسـت از         ي ا ي بزرگ است و برا    يروزيش پ يروزيپ
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شـود، و حـال       ي مـ  ي منتهـ  ي بزرگ ي جهيآرام به نت     كه آرام  يا  ورود در جاده  
  .اند  بزرگ محروم شدهي جهيخورند از آن نتاگر در ازدواج شكست ب

شه در يـ د، ري ازدواج شـمرد ي كـه بـرا  يديـ  فواي ن همـه يـ ا ا يـ  آ :سؤال
  باشد؟ ين رابطه مد نظر ميز در اي نينيا اشارات دي دارد ي جنابعالي تجربه

ومنْ آياته أَنْ خَلَقَ لَكُـم      «د؛  يفرما  يقرآن م . كنم هر دو    ي فكر م  :جواب
 نْ أَنفُسم              ك ي ذَلـ ةً إِنَّ فـ مـحرةً ودونَكُم ميلَ بعجا وهكُنُوا إِلَيا لِّتَساجوأَز كُم

 قرار  ي شما همسران  ي آن است كه برا    يات اله ي از آ  19»لĤَيات لِّقَومٍ يتَفَكَّرُونَ  
ت يـ اگـر در قـرآن عنا  . دينه برسـ يگر به آرامـش و سـك  يداد تا در كنار همد  

ك يــ اســت و نــه ي و الهــيك حالــت روحــانيــ» نهيســك «ي هد واژييــبفرما
قـرار داده اسـت تـا       » نهيسك«، و لذا خداوند هدف ازدواج را        يموضوع روان 

 يرند و در راسـتا    ي مطلق قرار گ   يك حالت بقاء و ارتباط با باق      يها در     انسان
ــستر كمــال ــودن خــانواده ام ب  � در وصــف فاطمــه زهــرا �نيرالمــؤمنيب

 كـه   ي اسـت همـسر    يار خـوب  يچه   20» طاعةِ اهللا  يالْعونُ علَ نعم  «: ديفرما  يم
د ازدواج يــپـس موضـوع فوا  .  رسـاند ياريـ  ير طاعـت الهـ  يانـسان را در سـ  

ك يـ ات ما مطرح است، چون در       يات و روا  ي است كه در عمق آ     يموضوع
كنند تـا بـستر خـانواده         يت م ي، زن و مرد احساس مسئول     يدي توح ي خانواده

 يجي نتـا  ين بـستر  يند و در چنـ    يگر فراهم نما  ي همد يدي توح يرا جهت تعال  
ل كـه  يـ به همان دل . شود  يط مجردبودن گرفته نم   يشود كه در شرا     يگرفته م 

 از كمـاالت اسـت و   يشود شرط بعض ي كه در خانواده فراهم م     يثاريبستر ا 

                                                 
 .21 سوره روم، آيه - 19

 .117، ص 43بحاراألنوار، ج  - 20
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شـود وگرنـه      يماند و پختـه مـ       يه م ي است كه آن محبت اول     ين بستر يدر چن 
ابنـد،  ي دسـت    يننـد در كنـار هـم بـه كمـاالت معنـو             نتوا ياگر زن و شوهر   

 كـه   يجيكنـد و از نتـا       يهـا رشـد مـ       گر در آن  ي از همـد   يتي نارضـا  ي هيروح
  .شوند يدست آورند محروم م توانستند با ازدواج به يم

 ازدواج ملکوت

 ما را به اين فهم كشانده است كه همـه چيـز در              شما مطالعه آثار    :سؤال
 ي ولـ .بـات و محرمـات تـا مباحـات    ج از وااين عالم صاحب ملكوتي است،    

راسـتي ملكـوت زناشـويي و       . رقابـل فهـم اسـت     يبعضي از اعمال براي مـا غ      
هل هستم ولي هرچه مي انديشم ايـن عمـل را           أبت همسران چيست؟ مت   مقار
 � حـضرات معـصوم  ي البتـه چـون دسـتور و سـيره    . يابم يمن نمؤن مأدر ش 

ت زناشـويي گـويي عقـل        حالـ  درهـت   جاست قابل انكار نيست ولي بـه هر       
 منين و ؤچگونه بـراي مـ     ،ندد و شهوت آدمي را اداره مي كند       رخت برمي ب  

 قابل تصور است؟ � و ائمهء باالتر براي انبياي هدر مرتب

 از يهـر حكمـ  ! يد؛ آريا  طور كه بحمداهللا خودتان متوجه       همان :جواب
 كـه    دارد ي و بـاطن   ي قدس يات، صورت يجز اعتبار    به يزي و هرچ  ياحكام اله 

متـذكر آن  » وإِن من شَيء إِالَّ عندنَا خَزَائنُه وما نُنَزِّلُه إِالَّ بِقَدرٍ معلُـومٍ    «هيـ آ
ز در يـ كـه خـزائن آن چ     ست مگـر آن   يز ن يچ  چيه: ديفرما  ياست و خداوند م   

 ييهـا زيف چ يـ چه درآن عالم هست صـورت لط      ن معنا هر  يبه ا . نزد ما است  
ن اعتقاد است كـه  ي هميدر راستا. ميروئ ها با آن روب   ن عالم م  ياست كه در ا   

نگـارد و از   ي مـ »لوح محفـوظ « را بريق معنوي حقا »يقلم اَعل  «ميمتوجه هست 
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انتها در عـالم شـهود ظـاهر     شود و در يجا بر لوح محو و اثبات نگاشته م        آن
 را  يقيكـه خداونـد بـر لـوح قلـب و عقـل انـسان حقـا                  نيـ مثـل ا  . گـردد   يم
انتهـا در اعمـال و الفـاظ         شـود و در     يال نگاشته مـ   يز عقل بر خ   نگارد و ا    يم

 ي كل  بر نفسِ  ي كل  عقلِ ين اساس در عالم اَعل    يبر هم . گردد  يانسان ظاهر م  
 ي عقل كل  ي هستند كه از تجل    يقيكند و حاصل آن حقا      ي و تراوش م   يتجلّ

 باشـد بـا   ير شرعي اگر در مسيو هر اتحاد. نديآ يد مي پديو قبول نفس كل   
ارتباط زن و شوهر اسـت   ،ها ن ارتباطيتبط است و از جمله ان مر يم تكو عال

ا عـشق،  يـ  و يگـانگ ين يـ ن عقـل و نفـس اسـت و ا      ي ب يگانگي ي كه به مثابه  
باشد، چه وجـود و بقـاء زن    يو شور و شعف م عامل تداوم وجود و حضور   

در .  اسـت يكـ ي و نزديگـانگ ين يـ  ا كه حاصليو شوهر، چه وجود فرزند  
 و نفـس    ين عقـل كلـ    ي عـشق موجـود بـ      يني صورت زم  يكين نزد يحال ا هر
انـد و    گانـه ي در ذات حق     يكه صفات اله     است، همچنان  ي در عالم اعل   يكل

هـم    نسبت به  يگانگيشود واز عشق و       يمكثرت صفات مانع وحدت ذات ن     
 زن و شوهر، اسم رب و اسم لطـف و اسـم             يكيدر نزد . دارند يدست بر نم  

 بقا وشعف حضورِ دو همسر در وجـود  ينيريزند تا شيوآ يهم م   به...  و   يباق
تر آن اسماء منتقل شـوند و   ي عالي ن بستر به مرتبهيهر دو ظاهر گردد و از ا     

ةِ آلِ داود       «: نـد يفرما  ين رابطه م  يدر ا  �لذا حضرت صادق   كْمــي حإِنَّ ف
في ثَلَاث؛ مرَمةٍ لمعـاشٍ، أَو تَـزَود   ينْبغي للْمسلمِ الْعاقلِ أَنْ لَا يرَى ظَاعناً إِلَّا   

اعةٌ            سـ كُونَ لَهلِ أَنْ ياقمِ الْعلسلْمي لغنْبي رَّمٍ، وحم رِ ذَاتي غَيلَذَّةٍ ف أَو ،ادعمل
ـ                 اعةٌ يلَ سـ لَّ وج زَّ وع نَ اللَّهيب و نَهيا بيمف هلما إِلَى عي بِهفْضي   انَـهي إِخْواق

                  و هنَ نَفْـسي ي بـ ه، و سـاعةٌ يخَلـِّ رَتـرِ آخي أَمف فَاوِضُونَهي و مفَاوِضُهينَ يالَّذ
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در حكمـت آل     21»لَذَّاتها في غَيرِ محرَّمٍ، فَإِنَّها عونٌ علَـى تلْـك الـساعتَينِ           
مانى از روز خود را بـراى       ن است كه شايسته است مسلمانِ عاقل ز       يداود چن 

گر يگيرد، اختصاص دهد و زمانى د   كارهائى كه بين او و خداوند انجام مي       
گر در امـر آخـرت مـشاركت دارنـد،       يبرادران ايمانى خـود را كـه بـا همـد          

.  كه گنـاه نباشـد آزاد بگـذارد   يمالقات كند و زمانى نفس خود را با لذائذ   
 .كند گرش كمك مييدو امر دن زمان، آدمى را در انجام وظائف يرا ايز

 ت بـا همـسر    ق لـذّ  يـ نـد از طر   يفرما  يد كه حـضرت مـ     ييفرما  يمالحظه م 
ونٌ   «؛   آخرت ي ارتباط با خدا و آبادان     ير برا يحالل خود كمك بگ    ا عـفَإِنَّه

 اسـت،  ين معنـ ي كه عرض كردم به همي انتقاليو معن» علَى تلْك الساعتَينِ 
ات لـذّ . د در آن متوقف شـد  يصله گرفت، و نه با    ت فا د از آن لذّ   يو لذا نه با   

 اسـت،   يعمـق معنـو     و ي باطن قدس  ي كه دارا  يات شرع حرام بر عكسِ لذّ   
ن را ارضـاء  ين جهت عمق جان مـرتكب     يباشند و به هم    يشه م ير يباطن و ب   يب

 22. شوندي مييايها گرفتار كثرت لذات دن لذا آن  كنند وينم

شـود و بـه       ن در اسالم مطـرح مـي      گاه شبهاتي راجع به جايگاه ز      :سؤال
 سوره آل عمـران و  14 سوره نساء و 24 سوره مؤمنون ، 6 و 5آياتي از قبيل    

گوينـد در      كه مضموني بـه ظـاهر مردسـاالر دارد اسـتناد شـده و مـي                يآيات
انـد يـا بـه علـت          البالغه زنان افرادي كـم عقـل خوانـده شـده             نهج 80خطبه  
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ت بـراي آنهـا نقـص در ايمـان قائـل       كه امري غيـر ارادي اسـ       اهيانهعادت م 
  .لطفاً راجع به خطبه حضرت و آيات نامبرده توضيح بفرماييد. اند شده

 صراحت دارد كـه     ي رض ديالبالغه كه س     نهج 80 در مورد خطبه     :جواب
 ي رضـ دي روش سـ كـه  نيـ ه و بـا توجـه بـه ا   شـد  راديـ پس از جنـگ جمـل ا      

 ي  كه جنبـه آورده ي را مييها  حضرت بوده و قسمتيها  خطبهكردن  عيتقط
 ي بـه گفتـه   .  اسـت  مورد خطـاب   شهيعا شود ي بوده معلوم م   اديبالغت آن ز  

 آورد ي مـ  ييهـا    ندارد، چون برهـان    يگاهي پا چي خطبه ه  ني ا يجواد  اهللا  تيآ
كـه فرهنـگ     آنيبرا. ميگذار يم  لذا به اهلش واكند، يكه خود را نقض م   

 در م،يا مـد نظـر قـرار دهـ       ر ياديـ  ز اتي آ دي با ميقرآن را در مورد زنان بدان     
 و بـه عنـوان    شـدند  ي مـ  ري كه در جنگ اس    زاني با موضوع كن   طهضمن در راب  
 ني الزم است مفصالً بحث شود، هم      شدند، ي و فروش م   دي خر يغنائم جنگ 

تنهـا     مـرد مـسلمان نـه      كي ي ها در خانواده     كه اسالم با ورود آن     ديقدر بدان 
 ي نـه ي زم شـد،  يء گرفتـه مـ     فحـشا  ي و جلـو   كـرد  ي مـ  جـاد ي او ا  ي بـرا  يپناه

ح ر كه البته شـ    كرد ي م ريي او تغ  تي و جهت شخص   آمد ي م شيپمادرشدن او   
 زن در اسـالم،     تيامـا در مـورد شخـص      .  دارد ي بـه بحـث طـوالن      اجيآن احت 

 كنـد  ي را كه موضوع را روشن مـ  حي صر اتي آ دي ابتدا با  دي داشته باش  تيعنا
  . نمودليها تحل  آنيمبنا را بر اتي آي هيمورد توجه قرار داد و سپس بق

  »والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«



 

  عوامل بحران خانواده
  و

  برون رفت از آنيراه ها





 

 ١بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ها ها و پيوست  گسستخانواده؛

ا               « هـكُنُوا إِلَيا لِّتَـس اجـوأَز كُمنْ أَنفُـسأَنْ خَلَقَ لَكُم م هاتنْ آيمو *
  2» بينَكُم مودةً ورحمةً إِنَّ في ذَلك لĤَيات لِّقَومٍ يتَفَكَّرُونَوجعلَ

كـه از جـنس خـود شـما همـسرانتان را        هاي تدبير الهـي ايـن       و از نمونه  
آفريد تا در كنار همديگر آرامش داشته باشيد و بين شـما محبـت و از               

ربوبيـت حـضرت   هـايي از   ها نـشانه  خود گذشتگي به وجود آورد، اين  
  . رب است براي آنهايي كه اهل تفكرند

  واحد توحيدين ياول خانواده؛
 و پاية آن اسـت و نيـز          ،خانواده يكي از مظاهر فرهنگ و ادب هر دوره        

در فرهنگ دينـي، خـانواده واحـدي        . ادب جامعه است  و  جزيي از فرهنگ    
  كـه  است توحيدي كه با توحيد الهي ارتبـاط دارد و همچـون اسـماء الهـي               

                                                 
هاي استاد بوده، به عنوان مقاله به سـمينار     كه سخنراني اين بحث برعكس مباحث گذشته       - 1

 .خانواده ارائه شده است

  .21 سوره روم، آيه - 2
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  نيــز اعــضاي خــانوادههمــة مــستغرق ذات احــدي هــستند، همــة آن اســماء،
 خـانواده    دينـي؛  باشـند و لـذا در فرهنـگ         مستغرق روح واحد خـانواده مـي      

 د، در اين حالت، عالَم محـسوس ولين واحد توحيدي روي زمين خواهد بو ا
 ،شـود و عـالَم شـهادت       صـورت عـالَم معقـول مـي       جلـوه   ،  در نظام خـانواده   

  .گردد  عالَم غيب ميمتذكّر
وحـدت در عـين كثـرت، وكثـرت در عـين       «خانواده معني   از نظر دين؛    

كـه هركـدام خودشـان        طوري كه همة اعضاء در عين اين        به.  است »وحدت
باشند و همه و همه مستغرق در روح حـاكم            هستند، مستغرق در ديگري مي    

طـوري    گـشايد، بـه    اي راه ارتباط انسان با خدا را مـي          چنين خانه .  بر خانواده 
 چـه نيكـو صـومعه و        3»نعم صومعةُ الْمسلمِ بيتُه   «: فرمودنـد  �كه پيامبرخدا 

  . مسلمان براي اوي هي است خانه عبادتگا

  گسستگي خانواده، يك بحران
وقتي از نقش روابـط جديـدي كـه در برخـورد بـا فرهنـگ غـرب، در                   

لوحانـه   ديد ، سـاده زندگي ما وارد شد غفلت كرديم، نسبت به مشكالت ج     
فروشي كاسبان ايراني در سدة اخير،        كنيم گران   كنيم، گمان مي    برخورد مي 

هـاي ميليـوني در       كنيم طالق   اي است شخصي و گذرا، و يا گمان مي          پديده
هاي ايراني صرفاً به جهـت غفلـت از رعايـت حقـوق خـانوادگي و                  خانواده

 در فرهنگ مـدرن، عهـد       كه  غافل از اين  . نبودن قانون حمايت از زنان است     
 -آورد  كـه زنـدگي خاصـي را بـه همـراه مـي            -انسان با خـدا و اعتقـاد بـه قيامـت            
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فراموش شده و ديگر فضاي زندگي متذكر خدا و قيامت نيست، تا حقـوق               
  .خانوادگي معني حقيقي خود را داشته باشد

بايد متوجـه شـد يـورش بزرگـي از طريـق فرهنـگ غربـي بـه فرهنـگ                    
در برابر حملة مغول، همـه       ما به كمك فرهنگ اسالمي    . اسالمي شده است  

تنها از بين نرفتيم، بلكه با اتحاد هرچـه         با هم برادرانه به مقابله برخاستيم و نه       
ولي در مقابل حملـة فرهنـگ   . بيشتر، هويت اسالمي خود را تقويت كرديم      

غرب، هم آن برادري و هم اسالم عزيز را فراموش كرديم و به جاي مقابله               
ا ندانــسته بــه اسـتقبالش رفتــيم و لــذا روز بــه روز  يـ بـا آن فرهنــگ، دانــسته  

اش غافل نمـود و       فرهنگ دشمن بيشتر نفوذ كرد و ما را از خطرات دشمني          
ما نيز آن را همراهي كرديم، دنيا و دنياداري محور و هدف زندگيمان شـد               
 و دين و دينـداري و حيـات ابـدي بـه حاشـية زنـدگي رفـت و در نتيجـه از            

و  محروم شـديم،  » خانوادة توحيدي «ترين نعمت خدا در زمين يعني         بزرگ
هنوز هم متوجه نيستيم اين محروميت، محروميت از اساس زندگي اسـت و             

تـوانيم از بحرانـي كـه در     بنـد مـي   داريِ نـيم  كنيم با ادامة يك دين   گمان مي 
ر وضـعيت مـا در حـال حاضـ    . وجـود آمـده در اَمـان باشـيم     نظام خانواده بـه  

كنـد    چنان نيست كه بتوانيم در مقابل خطري كه خـانواده را تهديـد مـي                آن
العـاده بـزرگ اسـت بـه       ايستادگي كنيم، چرا كه از يك طرف بحران فـوق         

كـن خواهـد كـرد، و از طـرف            كلّي ريشه    كه خود جهان غرب را به      يطور
هـاي دينـي خـود بـه نحـوه شايـسته در ايـن شـرايط          ديگر هنوز مـا از زمينـه   

نجات از اين خطـر نيـاز بـه كـاري بـزرگ دارد،          . ايم  ي استفاده نكرده  بحران
  .ساله انجام داديم چه در دفاع هشت تر از آن بسيار بزرگ
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هـا ديگـر يـك مـشكل           گسستگي خانواده  ،طبق آمارها در دنياي مدرن    
 براسـاس   1988در آمريكا سـال     «.  است »بحران«نيست، بلكه يك    اجتماعي  

در .  ازدواج، بـيش از يكـي بـه طـالق انجاميـد            آمار گزارش شده، از هرسه    
هـا در آمريكـا در         دوسـوم ازدواج   ،تحقيق ديگري توسط مارتين و بامپـاس      

كودكــان ســوئدي از % 40، 1980در ســال  . بــه طــالق انجاميــد1989ســال 
 شمار ايـن    1986و1982هاي    در فرانسه در سال   . شوهر زاده شدند    مادران بي 

ميليـون    يـك  1989در آمريكا در سال     . ستافزايش داشته ا  % 50كودكان تا   
در سـال    .انـد   انـد كـه هرگـز ازدواج نكـرده          كودك از مادراني متولّد شـده     

 ســاله تنهــا 30- 34زنــان  %26 ســاله و 30-40مــردان % 27 در فرانــسه 1985
اين آمارها نمونـة بـسيار مختـصري از وضـع گسـستگي              4.»كنند  زندگي مي 

ها در اتريش به طالق منجـر         از ازدواج نيمي  «. خانواده در جهان غرب است    
 سال دوام دارد، كه     5/9طور متوسط     ها به   شود و زندگي متوسط اتريشي      مي

   5.»البته در كشور آمريكا، وضع بسياراز اين هم بدتر است
. افزايش يافته است  % 400 تولدهاي نامشروع در امريكا    1990 تا 1960از«

ــرن  ــداي ق ــا   از هــر دوكــودك امريكــايي  21درابت ــه دني ــشروع ب يكــي نام
آورنـد گرفتـار فقـر     دنيـا مـي     مـادراني كـه ايـن فرزنـدان را بـه           % 80آيد،  مي
 1100آيـد و  دنيـا مـي    كودك نامـشروع بـه   1300در امريكا روزانه  . شوند  مي

  6.» ديگرسقط مي شوندكودك
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هـاي گذشـته تعـداد كودكـان          به گزارش ايرنا؛درآمريكا نسبت به سـال      
دواج نكـرده، شـش برابـر شـده، بـه طـوري كـه               هـاي از    متولد شده از زوج   

  7.....زاده است  تقريباً از هر سه كودك متولد شده يكي حرام
اگر علت اين گسستگي در خانواده را عميقاً بررسي كنيم و ابعـاد آن را    

عنـوان يـك    وقت است كه گسستگي خـانواده را بـه         هم خوب بشناسيم، آن   
 و در راه نجـات      توجـه قـرار داد    براي آيندة كشور بايد مـورد       پديدة جدي   
 بكوشــيم و نيــز ســعي خــواهيم كــرد در  بــه جــديا نــدهيآين كــشور از چنــ

نگـري پرهيـز نمـوده و عميقـاً مـسئله را               از سـطحي   ،برخورد بـا ايـن پديـده      
اي بين فرهنگ غـرب   راستي چه رابطه   و از خود بپرسيم؛ به     يابي نماييم   شهري

، اولـين   حاضـر شـد   ن فرهنـگ    و گسست خانواده وجود دارد كه هرجـا ايـ         
  . گسست خانواده است،نتيجة تخريبي آن

استاد علوم اجتماعي در دانشگاه مينوسـتا و   » اولسون  ديويداچ «ي به گفته 
شواهد، بيـانگر آن اسـت      «نظران حوزة خانواده در آمريكا؛      از جمله صاحب  

. دشو  ها افزوده مي    شوند، بر ميزان طالق در آن       تر مي   كه هرچه جوامع غربي   
سال پيش  افتاد، پنج   اتفاق مي  سال پيش پديدة طالق به ندرت در ژاپن         بيست

پديدة طالق در چين پديدة غير محسوسي بود، امـا در همـين مـدت كوتـاه            
خانگيِ بدون ازدواج در پكـن بـه نحـو            گيري پديدة هم    آمار طالق و شكل   

   .»......اي افزايش يافته  فزاينده
سـال    متأسـفانه حـدود بيـست     «: گويـد    مـي  اولسون در ادامة سخنان خود    

شـان دسـت      پيش كه در آمريكا زوجين عليه نظام ارزشي والـدين و جامعـه            
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. اش تجويزي بـراي زنـدگي جديـد شـد           به اعتراضاتي گسترده زدند، نتيجه    
خانگي بدون ازدواج كه در آن زوجين نيازي به زندگي مـشترك              يعني هم 

مسائل ازدواج به روابط جنسي     كنند و چون بخشي از        در خود احساس نمي   
گردد، و شرايط امروز به نحوي است كه ديگر افـراد نيـاز بـه چنـين                   باز مي 

توانند به سهولت در جامعـه خـود          انتظاري در زندگي مشترك ندارند و مي      
را ارضاء نمايند و از ايـن رو بـا ارضـاي خـود خـارج از زنـدگي مـشترك،              

قيـد و بنـدي جنـسي و           اساساً بـي   تعهدي نسبت به مقولة ازدواج هم ندارند،      
توجه بـه   جو و بي خانگي بدون ازدواج، مردم را بسيار منفعت    شدن هم   عرف
   .»هاي روابط خانوادگي ساخته است ارزش
با رويِ كارآوردنِ زنان به كار بيرون خانـه، پـس از سـاعات         «: گويد  مي

 كار و بازگشت همسرانشان به منزل، روابط صميمي گذشـته جـاي خـود را           
  .»...به روابطي سست و متزلزل داد

چيز جامعه را به سوي طالق سوق    آنچه بيش از همه   «: گويد  در ادامه مي  
چيـز در ايـن       همـه . زدگي در زندگي جديد اسـت       دهد، استرس و شتاب     مي

زندگي به قدري شتاب گرفته كه شتاب در كارهـا، بـه نيـاز يكايـك افـراد                  
ه نمايند تا وقتي، براي تنهايي بيابنـد        تبديل شده، مردم بايد با يكديگر مبارز      

  8.»و خلوتي بدون دردسر داشته باشند
گراييِ جوامع اسـالمي تغييـر    عزيزان عنايت داشته باشند اگر روند غرب      

نكند، فرهنگ غرب با تمام لوازم خود جايِ خود را در جامعه بـاز خواهـد                
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ــرد ــه     9.ك ــدگي روب ــوعي از زن ــا ن ــده ب ــذا در آين ــه   ل ــد ك ــواهيم ش  رو خ
نمـاي   و چون جامعة آمريكا صورت تمـام  10ايم از آن فرار كنيم،   خواسته  مي

فرهنگ غرب است، توجه به وضع موجـود آن جامعـه، آينـة خـوبي اسـت                 
طور جدي با مـسأله بحـران خـانواده     براي نمايش آيندة ساير جوامعي كه به    

  .اند برخورد نكرده
ــر جيمزســي  ــاي دكت ــا بحــران خــانوا  آق ــسون در رابطــه ب ده در آمريكــا داب

شـود رشـد    هاي ازدواج نكـرده اداره مـي     هايي كه با زوج     خانواده: گويد  مي
هايي كه به وسـيلة يـك مـادر مجـرد يـا       چنين تعداد خانواده    يافته و هم  % 72

روسـت، و بـرعكس؛       روبـه % 62 و   25شـوند بـا رشـدي         پدر مجرد اداره مي   
هـا كـاهش     خانوادهكلِ% 25اي مرسوم، به كمتر از       هاي هسته   تعداد خانواده 

نوزادان بـه مـادران ازدواج نكـرده تعلـق دارنـد، در      % 33امروزه  . يافته است 
خانــگي    هـم . بود% 5/3 ميالدي فقط    1940كه آمار مشــابه در سـال        حــالي

 1998 تـا  1960 سـاله از  38اي   در دوره- بدون ازدواج رسمي-يك زن و مرد   
بـازان    جـنس   هاي مربوط بـه هـم       دهچنين تعداد خانوا    هم. داشته% 1000رشد  

از ديگـر سـو، مـا بـا رشـد فزاينـدة تعـداد زنـان                . سر به فلك گذارده اسـت     

                                                 
» فرهنگ مدرنيته و تـوهم    «خواهي فرهنگ غرب، به كتاب        براي بررسي موضوعِ تماميت    - 9

  .رجوع فرماييد
دهـد   به گزارش شبكه تلويزيون العربيه آمارهاي وزرات دادگستري عربستان نـشان مـي        - 10

هـا    از مجموعـه ازدواج   % 24 مورد رسيده كه اين ميـزان،        24000سال ميزان طالق به       ر مدت يك  د
 )3/10/1385روزنامه كيهان .(شود محسوب مي
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رو هـستيم كـه    ها روبـه  هاي سوم و چهارم زندگي آن ازدواج نكرده در دهه   
   11.تمايل دارند فرزندان خود را به تنهايي به دنيا بياورند و تربيت كنند

 سنتي، مؤثرترين محيط براي گـسترش    خانوادة« : گويد  وي در ادامه مي   
اند و اين انتخابِ دين       تعاليم دين بوده، اكثر مؤمنين در كودكي متدين شده        

ها صورت گرفت و با نـابودي ايـن نهـاد؛     تحت تأثير و راهنمايي والدينِ آن   
   12.»افتد ها به مخاطره مي به هر ترتيب ايمان و اعتقاد نسل

ــي  ــه م ــد در ادام ــ «: گوي ــي از پژوه ــام   يك ــه ن ــومي ب ــار عم شگران افك
 سـالگي بـا ديـن      14بارنا معتقد است اگر يك دختر يـا پـسر تـا سـن                 جورج

 ســالگي بــه 18 تــا 14احتمــال دارد در ســنين % 4مـسيح آشــنا نگــردد، تنهــا  
. اسـت % 6مسيحيت ايمان آورد و احتمال گرايش اين فرد در بقية عمر تنها             

واده در تبليـغ و گـسترش   كنـد كـه خـان    اي را روشـن مـي   ايـن آمارهـا نكتـه   
  .»مذهب نقش اساسي دارد

كه عرض شد فاجعة بزرگ براي جامعة ما آن است كه يـا ايـن            همچنان
نگري شويم و     پديده را ناديده بگيريم و يا در برخورد با آن گرفتار سطحي           

   .يابي نكنيم عميقاً مسأله را ريشه
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  ١٣اومانيسم، ريشة فرو ريختن خانواده
واده در دنياي مدرن و در فرهنگ مدرنيتـه را بايـد            ريشة فروريختن خان  

 دانست كـه عبـارت اسـت از        اودر اومانيسم يعني اصالت بشر و خودبنيادي        
  .دادن به بندگي خدا اصالت دادن به نفس اماره، در مقابل اصالت

 ،جـاي خـدا     حال پس از دقت به روح و فرهنگ اومانيسم كه بشر را بـه             
 چيـزي اسـت     »بـد «داند و در اين فرهنگ        ميها    ها و خوبي    مالك همة بدي  

آيـا در چنـين     .  چيـزي اسـت كـه بـشر بخواهـد          »خوب«كه بشر نخواهد، و     
فرهنگي حفظ خانواده به هر عنواني ممكن است؟ و بـه عبـارتي ديگـر آيـا               

ممكـن اسـت؟   » حفـظ خـانواده  «بـا هـر عنـواني بـا     » اصالت نفسانيات«جمع  
. دم حاكميـت نفـسانيات اسـت      اي كه شرط بقـائش عـ        خانوادههم حفظ     آن

 همـدل بـاقي     عنـوان جمـعِ     زيرا كه در حاكميت نفـسانيات هـيچ جمعـي بـه           
، گيرند  قرار ميو يا همه مقهور قدرت يك فرد   اند  ماند، يا همه پراكنده     نمي

  .خانواده نيستجمع كدام از اين دو نوع جمع،  كه هيچ
، نيست ند باشدهكنار هم آمدر  اي كه   ب از اجزاي پراكنده   خانواده مركّ 

پايـداري در زيـر پرتـو مـودت و     زنـدگي و   بـراي    اي است   لكه جمع يگانه  ب
سـار   امكان پرورش خود را همواره در چـشمه      جمعي كه    يعني.  حقّ رحمت

كـه  » اومانيـسم «كنند و مسلّم با پذيرش تمدن غربـي يـا            آرامش جستجو مي  
     د، خـانواده بـاقي     يابـ   جريان مي غير موحد    ناخودآگاه در روح و روان افراد

  .ماند نمي

                                                 
نوشـته دكتـر   » مباني نظري تمدن غرب و مناسبات انساني«در اين قسمت مقاله از كتاب     - 13
 .اوري نكاتي اقتباس شده استرضا د
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   از زن ،تصور غلط غرب
متأسفانه ظلم و ستم عليه زنان در دنياي غرب، بيـشتر ريـشه در سـاختار                

در . فكري و فرهنگـي دارد و شـبيه ظلـم بـر زنـان در جوامـع ديگـر نيـست                  
كـه   جوامع غير غربي ظلم به زنان يك رفتار منفي بـوده و هـست، در حـالي        

. نبـودن او بـوده اسـت        بـودن يـا انـسان        انـسان  در فرهنگ غـرب بحـث روي      
داند و بـا نهايـت تأسـف همـين طـرز فكـر                ارسطو زن را نسخة دوم مرد مي      

پندارد و    وارد متون مقدس شده و امروز واقعاً يك مسيحي متدين چنين مي           
  .نگرد عمالً با همين منظر به زن و دختر خود مي

 ولي حقوقش را بايد     كرد   ميالدي زن در كارخانه كار مي      1750از سال   
اي بـا آن   جا بود كه زنان غربي در مقابل چنين جامعه     شوهرش بگيرد، و اين   

كردنـد تـا سـاختار حقـوقي زن در جامعـه تغييـر               تفكر ديني بايد كاري مـي     
با شعار احياء حقـوق زنـان شـروع شـد، ولـي      » فمينيسم«كند، و لذا فرهنگ    

آن : گفتنـد . ار شـدند براي تحقق اين هدف به نتايج سخت خطرناك گرفتـ         
هـاي    چيزي كه در طول تـاريخ موجـب ظلـم بـه زنـان شـده، وجـود نقـش                   

جنسيتي است و اگر زنان بخواهند به حقوق برابـر بـا مـردان برسـند بايـد بـا          
هاي جنـسيتي مقابلـه كننـد، و آنچنـان در ايـن مـسير جانـب افـراط را                      نقش

 ي  معلول جامعه  هاي جنسيتي هيچ حقيقتي ندارد، و       نقش: گرفتند كه گفتند  
و واقعـاً بـه ايـن تـوهم رسـيدند كـه زن از نظـر احـساس و                    . مردساالر است 

ها را بـر       مردساالري اين  ،عاطفه و توان جسمي با مرد تفاوت ندارد و تاريخ         
 شـعار فمينيـست را بـاور    ي از زنان غربياريزنان تحميل كرده و متأسفانه بس    

  .كردند
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 نقش همسري اسـت،  يگريد نقش جنسيتي يكي نقش مادري و   : گفتند
اند مورد ظلم قرار گرفتنـد و لـذا شـعار          و چون زنان اين دو نقش را پذيرفته       

  . نفي مادري و همسري براي زنان جلو رفتتا مرز» فمينيسم افراطي«
شناسـان و روانـشناسانِ غربـي در جـواب فمينيــسم      كـه زيـست   در حـالي 

رويـيم، ولـي      انسان روبه درست است كه در رابطه با زن و مرد با           : گويند  مي
انـد كـه گويـا از دو كـرة            هـا بـا هـم متفـاوت         و طـوري آن    با دو نوع انسان،   

اند و اين طـور نيـست كـه اگـر آن دو را در شـرايطي واحـد                   جداگانه آمده 
  .كنند تربيت كنيم يك طور عمل 

در هر حال زنان غربي در مقابل ظلم اجتماعي و تـاريخيِ خـود طـوري          
 گرفتار ظلـم مـضاعف شـدند و خـانواده كـه بهتـرين              عمل كردند كه عمالً   

شرايط تعالي روح زن بود و با ساختار جسماني زن بيشتر همخواني داشـت،      
از دست زن غربي تـا حـد زيـادي رفـت و فمينيـسم از ايـن طريـق موجـب                      
بحران خانواده شـد و بـه تبـع آن عامـل اضـمحالل اخـالق و رشـد فحـشاء                    

مدرنيته حريم خصوصي را بـر      «: نگ غربي گشت و به گفتة منتقدين به فره      
  .»كه ديگر زنان با خود خلوت ندارند زنان تنگ كرد چنان

ه بحـران جهـان غـرب       ي شـب  يهـاي   آنچه هنوز جوامع سـنتي را بـه بحـران         
سـوزي    و دل  نگهداشـتن خـانواده     گرفتار نكرده است، حضور زنان در فعال      

اي در   هـر جامعـه  رمز پايـداري : توان گفت  حفظ آن است، مي    ينمودن برا 
مقابل بحران خانواده در جهان غـرب، ايثـار زنـان اسـت در حفـظ سـاختار                  

كند نقش سنتي زنـان را در         خانواده و به همين جهت جهان غرب تالش مي        
ر غربي تخريب نمايد تا بتواند در اين جوامع نيز نفوذ كامل داشته             يجوامع غ 
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ي تعريـف درسـت از      باشد، و مسؤليت اساسي متفكران جامعة اسـالمي بـرا         
  .تواند تأثير اين خطر را كاهش دهد نقش زنان در حفظ خانواده مي

غرب از نقش زنان به صورت فمينيستي آن در جوامع تجددزده نهايـت             
عنوان يـك معـضل    كند، تا زنان را براي جامعه به   برداري را كرده و مي      بهره

رحمت بـراي  تواند به عنوان يك  جلوه دهد، درست بر عكسِ آنچه زن مي      
  .جامعه باشد

شـدن زنـان بـه مـردان و           در منظر ديني از آثار ظلمات آخرالزمان؛ شـبيه        
يعني آن دو جنس، از كاركردهاي متفـاوتي        . شدن مردان به زنان است      شبيه

گيرنـد و در نتيجـه موجـب          كه خداوند در اختيار آنان گـذارده فاصـله مـي          
  .شوند بحران نسل و عاطفه و اخالق مي

ات ديني نظر بر اين است كه هر كدام از زن و مرد به تنهـايي              در دستور 
شوند و به همين جهت شريعت در تفكيك       اند و با همديگر كامل مي       ناقص

هـاي نقـصِ هـر كـدام      ورزد تـا امكـان رفـع جنبـه     نقش زن و مرد اصرار مي    
  . توسط ديگري به راحتي فراهم گردد

  راز احياء خانوادة اصيل
مانده از فرهنگ گذشته را    ي خانوادگيِ باقي  حفظ عادات خشك و خال    

كـه  هـا     در خـانواده  هـا     اين بيگانگي . قلمداد كرد نبايد به اسم حفظ خانواده      
 و  ي، و آن يگـانگيِ اصـيل خـانوادة دينـ          آورنـد، كجـا     اَداي يگانگي در مي   

گزيدن ديگـري در    سكنا  عامل هركدام از اعضاء  در آن    كجا؟ كه    توحيدي
  .بودمحل خانواده خواهند 
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هـاي بقـاي     بـدون برگـشت بـه ريـشه        ،عادات خشك و خـالي    اصرار بر   
افزايـد، و     مـان مـي     كند و برسرگرداني    خانواده، ما را از اصل مطلب دور مي       

اي را كه بـه جهـت    توان خانواده لذا بايد توجه داشت كه با پند و اندرز نمي  
اره در حـال فـروريختن اسـت      اومانيسم يـا اصـالت دادن بـه نفـس         بـر پـا   امـ

برگـشت بـه    » خانة توحيد «داشت، عامل برپاداشتن خانوادة اصيل، يعني         نگه
كـس حكومـت      كـس بـر هـيچ       اي هـيچ    در چنـين خانـه    . روح بندگي اسـت   

كند، بلكه خدا اسـت كـه حاكميـت دارد و همـة افـراد هـم در فـضاي                     نمي
روحانيت بندگي خدا، پذيراي حكم خدا در خانه هستند و اين است رمز و        

  .گزيدن در آن گانگي در خانه و سكنيراز ي
حفـظ گذشـته توحيـدي خـانواده، در فـضاي تمـدن اومانيـسمي محــال        

توانـد     ما نمـي    توحيديِ ي كه اومانيسم با علم و تمدن گذشته        همچنان. است
 بـا خـانوادة توحيـدي گذشـتة مـا هـم هـيچ مناسـبتي          ومناسبتي داشته باشـد  

نواده گذشـته اسـت و نـه علـم           خـا  شدة   كوچك  نه خانوادة امروزي،   .ندارد
علم امروز بـه عـالم و آدم از منظـري           . امروزي، رشديافتة علم گذشته است    

. نگرد كه در نگاه آن، نه آدم بندة خدا است و نه عالَم آيـت حـق              ديگر مي 
اي كه بايد هرچه بيشتر در آن تصرّف كـرد            اند و عالَم هم شيء      ها ابزار   آدم

ــرد ي سرنوشــت خــانواده جــز گســستگي  ، در چنــين منظــرو از آن ســود ب
  . نخواهد بود



 236 گونه كه بايد باشد زن، آن..................................................................................

  شود  انسان مي گرگ،انسان
 كننـد همـان   يآن را مطـرح مـ   تحـت عنـوان اصـالت بـشر         كـه   اومانيسم  

ف در   حتـي تـصرّ    ،، به معني تـصرّف در همـه چيـز          است اصالت نفس اماره  
 يسميـ نگـاه اومان بـشر در  . استبداد مالزمه دارد ك نوع   ي و در نتيجه با      انسان
 كـه  يزيـ ، چگـردد   ميهمه چيزِ او     محور   ،شود و اَنانيت    اش عوض مي    معني

 اعـضاي   ي همـه  چنـين حـالتي      در.  غرب است   امروز انوادةمبناي تمدن و خ   
خواهـد حـق      خواهند بر يكديگر حكومت كنند و هـركس مـي           خانواده مي 

  .بقيه را به نفع خود مصادره نمايد
ة ك تحول طبيعي، خـانواد  بايد متوجه بود طي ي فوق،ي با توجه به نكته  

مده است، بلكه موضوع عبارت اسـت       ايقديم به صورت خانوادة جديد در ن      
 كه خانوادة جديد نسبت به خانوادة قديم پيـدا كـرده، تغييـر              ياز تغيير جهت  

  .جهت از بندگي خدا به اَنانيت و يا بندگي نفس اماره

  راه حلّ اساسي
اعتنا باشيم، ولي بـه صـورتي      ه بي توانيم نسبت به امر خانواد       ما نمي  مسلّم

گيـرد، اعتنـاي      كه امروزه معموالً خانواده مورد اعتنـا و بحـث قـرار مـي             هم  
واقعي به مشكالت خانواده نيست، اين هنر نيست كه يك راه حـل مقطعـي               

هنر آن اسـت كـه قبـل    . حل ببنديم هاي آن راه بدهيم و گوشمان را به نقص   
. رو شويم، آن ناكامي را گوشزد كنيم       همان روب هاي   برنامه كه با ناكاميِ    از اين 

 ، نظير آن  يو لذا بايد متوجه بود، اگر در مواردي مثل كنترل مواليد و مسائل            
 خــانواده و رفــع  دســت آيــد در اســاسِ مــشكالت موجــود     نتــايجي بــه 
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هاي آن اثري ندارد، زيرا مسائل كلـي مثـل كنتـرل مواليـد و پنـد و          گسست
اي كـه براسـاس اومانيـسم          خانواده انيبن ويراني    ربطي به  ،هاي سطحي   اندرز

اي كـه از دسـت رفتـه         تواند داشته باشد، و فضاي خانواده       شكل گرفته، نمي  
  .تواند به ما برگرداند است را نمي

اگر خانوادة كنـوني دچـار گسـست و پريـشاني اسـت، ايـن پريـشاني و            
 گسست و عدم همدلي، امـر عارضـي و ظـاهري نيـست كـه بـر اثـر عوامـل          

وجود آمده باشد و عواملي از همان نوع بتواند آن را مرتفع كند،           خارجي به 
ـ    بايد بشر از فرش به عرش برگردد تا به خـانواده    كناي بـشر  اي كـه عامـل س

 بـشر بفهمـد وقتـي خـانواده صـورت حقيقـي             چنانچـه  و   .است، دست يابـد   
  14.ديخواهد كوشدر پيدايش آن  ،همراه دارد خود گرفت چه بركاتي به به

ادامة تمدن ديني خـود باشـند و علـت گسـستگي            در صدد   بايد مردم ما    
   .اي ارزيابي كنند تا در درمان آن موفق باشند در خانواده را ريشه

  خصوصيت خانوادة جديد
در خانوادة جديد، اعضاي خانواده همه در عرض يكديگرند، و مراتبي           

شـود، و لـذا    مـي اسـت، ناديـده گرفتـه      كه خداوند براي والدين تعيين كرده     
هايي كه همه در عرض يكديگرند، هركدام هروقت بخواهند از خانه             انسان

 احـساس ضـرر و    در ايـن جـدايي  كـه   بـدون آن ،شـوند  و خانواده جـدا مـي     
پيدا است كه در اين وضع، خانواده بنيادي ندارد، و در عيني         . بكنندخسران  

م حاضـر نيـست     كـس هـ     مندانـد، هـيچ     بنيـادي گلـه     كه همه افراد از اين بـي      

                                                 
  .گردد، رجوع شود كه در مباحث آينده طرح مي» سكناي گمشده« به بحث - 14
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ها، مراتب الهي و حقوق معنوي افراد         جهت غلبة اومانيسم و اصالت منيت       به
را در خانواده رعايت كند، رعايت حقوق مـادر، پـدر، زن، شـوهر، فرزنـد،       

  .همه مورد غفلت قرار گرفته است
 توجـه داشـت كـه اگـر پيونـد و يگـانگي         نيز  اين مسئله   بايد به   از طرفي   

هـا در هـر گوشـة        عماق روح بشر نسبتي نداشـت، انـسان        با ا  ، خانواده اعضاء
شـدند، و نگـران    دنيا براي حفظ آن به تدبير و تعليم و تربيـت متوسـل نمـي             

ل مـي      . فروپاشي آن نبودند   تـوان فهميـد پيونـدي كـه بـشر بـا              با انـدكي تأمـ
 بـا ديـن قـوام     اسـت كـه  خانواده دارد نظير نسبت او بـا ديانـت اسـت و لـذا             

بـا رعايـت قيـدها و    نيـز  ديـن  اصـل  كـه   و همچنـان . شود ييابد و حفظ م    مي
يابد و شخص ديندار   ادامه مي ،دستورات خاصي كه از طرف خداوند آمده      

كنـد، خـانواده نيـز بـا     ن بايـد آن قيـدها و دسـتورات را رهـا      براي حفظ دين  
دستورات و قيدهايي كه دين بـراي اعـضاي آن تعيـين كـرده اسـت حفـظ                  

د باشـند آن              شود و اعضاي خانواده     مي بـراي حفـظ آن بايـد خودشـان مقيـ   
منهـاي رعايـت     فروپاشي خانواده     از دستورات را رها نكنند، وگرنه نگراني     

  .حاصل است بيقيدهايي كه بايد بر آن گردن نهاد، يك نگراني 
فهمـيم كـه بايـد در مراقبـت از آن             وقتي ارزش خانواده را شناختيم، مي     

 كه پايبندبودن به قيدهاي خانوادگي     و در اين حالت است     سخت كوشا بود  
  .شود براي ما گوارا مي

چيـزي دسـت       بـشر بـه چـه      ، در نظـام خـانوادة اسـالمي       روشن شود بايد  
بـه حـساب    اش    تـرين محروميـت زنـدگي       بـزرگ   يابد كـه غفلـت از آن        مي
حـضور  و بركـات     معنـي    شـده سـعي   » كناي گمـشده  سـ «در بحـث    . آيد    مي
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معلوم گردد چرا بايـد بـشريت تمـام تـالش         تا   ،خانوادة اسالمي روشن شود   
  .دكار گير بهخود را براي احياي خانوادة اسالمي 

  دگرگوني در معني خانواده
بـه  دگرگوني در معني خانواده موجب از بين رفتن سكناي حقيقي شده           

 مسكن ندارد، چون خانواده از معني ديني خود بيـرون           كه بشر ديگر   يطور
همـة  . كنـد    زيـر پـاي مـادران جـستجو نمـي          رفته، ديگر كسي بهـشت را در      

كس آرامـش   نگرند و هيچ عنوان يك ابزار مي به يكديگر بهخانواده  اعضاء  
خواهد منشأ آرامـش ديگـري        كس نمي   يابد، و هيچ    خود را در ديگري نمي    

را كـه خداونـد بـه       » مـودت و رحمـت    «كند نور     كس تالش نمي    هيچ. باشد
ــدين داده اســت ــاوال ــاس دارد و ب ــه ا، پ ــدك حادث ــودت و رحمــت  ن اي م

 نگران قهـر و غلبـة   كدام چيكه ه ، بدون آنشود خدادادي زير پا گذارده مي   
كس نگران فرو ريخـتن سـراي بقـاء و            هيچباشند،  كدورت در فضاي خانه     

خانة سكني نيست، آيا بشر نياز به بقاء و سكني ندارد؟ آيا در جايي غيـر از                
 بـراي نجـات از ايـن گسـست و     ايـ  آفـت؟ توان آن را سـراغ گر      خانواده مي 

ش يدر پـ بـه روش دينـي      خـانواده اء  يـ  جـز اح   يراهبرگشت به آن پيوست،     
 م؟يدار

    دو سوي زندگيشدن دو انسان از يگانه
هاي رودخانه، در     شود كه هر كدام از كناره       طور كه پل، سبب مي      همان

ي وارد  همـسايگي بـا ديگـر   اي را در پل، هر كناره سوي ديگر قرار گيرد و      
آورد، ازدواج؛ دو  هاي رودخانه را در كنار هم مـي         كند و دو طرف پهنه      مي
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انسان را كه هر كدام در يك سويِ از زندگي قرار دارنـد، بـه سـوي ديگـر          
كند، و همچنان كه از طريق پـل، ديگـر كنـاره رودخانـه، كنـاره                  متصل مي 

ــودنِ دشــت  ــي ب ــست، و دو طرف ــي  ني ــين م ــز از ب ــا ني ــه همــد ه يگر رود و ب
دلـي    هاي انسان به اتصال و زنده       پيوندند، در ازدواج نيز تفرقة همة كرانه        مي
  .است» پيوند «شود و اين معجزة ل ميتبدي

دادن به خانواده عادت كرده اسـت و      بها  ديري است كه انديشة ما به كم      
 تبـديل شـده و آنچـه در سرشـت خـانواده نهفتـه                غير قابـل درك    يبه چيز 

نباشـد، خـانواده    » پيونـد « آري   ،»پيونـد «اگر خـانواده    . شود  است، ديده نمي  
بـه يمـن وجـود      يعنـي دوهمـسر،      خـانواده    هر كدام از اعـضاء اوليـة      . نيست

پس اگر در سراسـر وجـود    . ند قدم به عرصة وجودي جديد گذاشت      ،»پيوند«
، اين پيوند و آن هم پيوندي مقدس و پايدار حاكم نباشد، در واقـع               خانواده

ــضاي حقيقــي  وجــودش را از دســ ت داده اســت و ديگــر اعــضاي آن از ف
  .اند گزيدن است، محروم گشته خانواده كه همان سكني

   ويراني خانوادهجهت يدار  سرمايهي و حيلهفمينيسم 
از جمله نكاتي كه بايد در موضـوع خـانواده در شـرايط جديـد، مـورد                 

ت، هاي اجتمـايي اسـ   توجه قرار داد، موضوع حضور زنان در صحنة فعاليت        
هايي كه به نـوعي بـا شخـصيت زن همـاهنگي و سـازگاري                 آن نوع فعاليت  

رف كـار در خانـه،               دارد، چراكه شرايط جديد طوري نيست كه زنان به صـ
تـر از همـسرداري و تربيـت فرزنـد را نداشـته               امكان انجام كارهـايي افـزون     
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 در » يــهعل اهللا رمحــة«خمينــي باشـند و در راســتاي نگــاه بــه زن، از ايــن زاويــه امــام 
  : فرمايند  الهي خود مي-نامة سياسي وصيت

هاي   پير و جوان و خرد و كالن در صحنهما مفتخريم كه بانوان و زنانِ«
فرهنگي و اقتصادي و نظامي حاضر و همدوش مردان يـا بهتـر از آنـان       

  .»در راه تعالي اسالم و مقاصد قرآن كريم فعاليت دارند
مĤبانه را كـه منجـر بـه     هاي مقدس   گيري  سخت حتي   »عليه  اهللا  رمحة«خميني  امام

نـوع قيـد    شود، يـك   هاي آموزش نظامي مي     عدم حضور زن حتي در صحنه     
ايـن قيـدها را دشـمنان بـراي منـافع خـود،         «: فرماينـد   داننـد و مـي      خرافي مي 

وجـود    اطالع از مصالح مسلمين به      دست نادانان و بعضي از آخوندهاي بي        به
  15.»اند آورده

تـوان   فرماييد در يك نگاه دينيِ ناب و سالم هرگز نمي           پس مالحظه مي  
 اعـم از سياسـي، اقتـصادي، نظـامي و     -عي هـاي اجتمـا   از حضور زنان در صـحنه   

بلكه برعكس، وظيفـة همـة آحـاد جامعـه          . جلوگيري كرد  -فرهنگي و تربيتي  
مـسلّم  د و   بـستري طبيعـي چنـين حـضوري را شـكل دهنـ            است كه با ايجاد     

كه جامعـه      خود جريان يابد عالوه بر اين      ر بستر طبيعيِ  چنانچه اين حضور د   
گـردد، بلكـه از        در خانـه محـروم نمـي       اناز جنبة همسربودن و مادربودن زن     

تـر    و از همه مهمخواهد شد،هاي ديگر نيز برخوردار   در حوزه آنان  توانايي
تـري از مـردان قـرار         در درجة پايين  از نظر اجتماعي    كنند    زنان احساس نمي  

 كه چنـين احـساسي خـسارات    ، است ند و حقوق انساني آنان ضايع شده  دار
  .العادة زيانباري براي خودشان و خانواده و فرزندانشان خواهد داشت فوق

                                                 
  .4، ص »عليه اهللا رمحة«خميني  الهي امام-نامه سياسي  وصيت- 15
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، ي اجتمـاع يهـا  تيـ ها در فعال  زنان و حضور آن يسم با شعار آزاد   ينيفم
 كند كه با احساس استقالل در مقابـل مـردان،   ين ميي آنان تعي را برا  يريمس

ط ي كه اسالم با توجه بـه شـرا        يدر حال . انجامد  ي خانواده م  يرانيسخت به و  
 را يريرون خانــه فــراهم اســت مــسيــت زنــان در بيــد كــه امكــان فعاليــجد

 ينقش مادر رون خانه،   ي ب يها  تين حضور زنان در فعال    يد كه در ع   يگشا  يم
  .رديها مورد غفلت قرار نگ  آنيو همسر

   اسارت جديدوزن 
داري  هايي است كـه نظـام سـرمايه    رد دقت قرار گيرد نقشهآنچه بايد مو 

كـار بـسته اسـت        برداري از زنان بـه      هاي اخير براي هرچه بيشتر بهره       در سال 
دن زن از كــار منــزل و وظــايف يــطــوري كــه بــا شــعار فمينيــستي و رهان بــه

بـه   -عنـوان نيـروي كـار ارزان و مطيـع و پرحوصـله و پـر دقـت                 بـه  -، زن را      خانواده
واداشته و عمـالً او را بـا همـان    و مراكز توزيع كاال ت در كارخانجات  خدم

جـا ديگـر    ، ، اما اينه است به خدمتكاري جامعه گماشت  ،مشاغل شبه خانگي  
نـان، و   است، بدون توجـه بـه نيازهـاي روحـي آ          در خدمت صاحبان ثروت     

 هـا  اي بـراي آن  كه متوجه شوند چه نقـشه   بدون آن،اي از زنان    متأسفانه عده 
شـعارهايي  مي سقوط كنند خودشان پيشتاز كشيده شده و بنا است در چه دا  

چيــزي  و معلــوم نيــست از چــه» جنــبش آزادي زنــان«هــستند تحــت عنــوان 
  .چيزي مكلف گردند اد شوند و به چهخواهند آز مي

نظـم سـنتي خـانواده را از هـم          جنبش فمينيسم در برخـي جوامـع صـرفاً          
م قابل قبول و سالم ديگري را جايگزين      كه قادر باشد نظ     بدون آن گسست،  



243 .............................................عوامل بحران خانواده و راه هاي برون رفت از آن

 و   را در فضاي پـاك خـانواده پراكنـد         آن سازد و لذا تخم دشمني و رقابت       
مهري داد و خانواده بـه    وفا و مودت و رحمت، جاي خود را به رقابت و بي           

خـصوص   طلبانه تبديل شد و همة اعضاء خـانواده بـه          شركت تجاري منفعت  
ند و همـة  شـد  بودن   و بيهودهي، غمزدگياقبتع  روحيِ بي زنان گرفتار بحران  

اي اسـت كـه بـا قيـود دينـي اداره       كـردن بـه خـانواده      ها عـوارض پـشت      اين
موظف به وظايفي نسبت به خود و نسبت به سـاير       و در آن هركس     شود    مي

  .است خانواده ياعضا

  جنگ بين زن و مرد؟فمينيسم يا 
طوري به صحنه آمده    اصطالح دفاع از حقوق زنان        فمينيسم يا جنبش به   

كه گويا بايد به جنگ مردان بيايد و لذا فضاي تفاهم و مودتي كه خداونـد       
كنـد و از ايـن       شدت تخريب مي    وجود آورده است را به        بين زن و شوهر به    

تواند با پذيرفتن حقـوق متقابـل         طريق لذت آرامشي را كه يك خانواده مي       
طـوري كـه پروفـسور        بـرد، بـه     ين مـ  يكلي از بـ     وجود آورد، به    زن و مرد، به   

امروزه با مشكالت زيادي كه جنبش فمينيـسم  «: گويد بورگ مي رابرت، اج 
شـمار و حيـران    هـاي بـي   هـا و انتخـاب   بر زنـان تحميـل كـرده يعنـي آزادي      

اي كه بر سر راه زنان قرار داده، زنـان جامعـه را مجبـور كـرده بـراي                     كننده  
» توطئه مردان عليـه زنـان     «ايي  تسكين آالم خويش، تئوري كهنه قرون وسط      

   16.»را بپذيرند
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 244 گونه كه بايد باشد زن، آن..................................................................................

هاي ناصـواب فمينيـستي، پـست پنداشـتن زاييـدن و              فرض  از جمله پيش  
 گذشـتة زنـان     ،در ايـن عقيـده    . تربيت فرزند و همسرداري، براي زنان است      

كنند   ارزش قلمداد شده است و چنين تلقي مي          بي -عنوان مادران      به -در تاريخ 
 مردان، بـه زنـان ظلـم شـده اسـت و زنـان مجبـور         كه در طول تاريخ توسط    

واقـع بايـد گفـت        اند در خانه بمانند و همسرداري و مادري كنند كه به            شده
چنـين قـضاوتي نـسبت بـه گذشـتة زنـان توسـط مـدافعان حقـوق زن، ظلـم           

كـاره    راستي در افتخارات گذشتة تـاريخ، زنـان هـيچ         . مضاعفي است به زن   
  ز حقوق زن؟اين است نتيجة دفاع ا! بودند؟

   هاي مردانه هاي زنانه و ذهن تن
 ،و نگرش مردوار به حيات و مناسـبات انـساني         »  زن كاريِمرد ان «اصوالً  

چـرا كـه الزمـة    . به معني تنزل دادن شأن زن از جايگاه رفيع انـساني اوسـت        
او نيست، بلكه بايد زن را در معيارهاي انساني         » مردشدن«زن،  » انسان بودنِ «

  . با معيارهاي مردبودنتعريف كرد نه 
تحـت عنـوان فمينيـسم، زن را از خـود بيگانـه             »  زن مرد انگاريِ «امروزه  
 و لـذا بـه   ،تواننـد زن باشـند و نـه مـرد     طوري كه ديگر نه زنان مي    ساخته، به 

 زنـان از كـارآيي و       ،اند و در ايـن حالـت        ورطة بحران شخصيت دچار شده    
و ديگـر در ايـن حالـت زن از    . شـوند   هاي ثابت و مؤثر ساقط مي       ايفاء نقش 

داند زن است يـا مـرد، مـسلمان اسـت يـا           د، نمي خود تعريف مشخصي ندار   
، ايراني است يا غربي، گـاهي ايـن اسـت و گـاهي ايـن نيـست،            ر مسلمان يغ

 مردهـا را     داند بايد لبـاس     داند دنبال افكار خودش باشد يا نه، حتي نمي          نمي
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بـازي ديگـران    رايطي سـريعاً اسـباب  زنان در چنين ش  . بپوشد يا لباس زنان را    
راحتـي در     دهنـد، بـه     شوند و ديگر خـدمت و خيانـت را تـشخيص نمـي              مي

  .كنند نشيني مي شان عقب مقابل كوچكترين انتقادي از كارهاي قبلي
ه دنبال كـسب مجهـول    افراطي يا فمينيسم، زنان را ب     مكتب زن ساالريِ  «
 -واني يا اومانيسم است     ـاي حي ه  دادن به ميل   ، اصالت و ريشة آن  ... دواند  مي

   17.»-جاي اصالت دادن به فطرت و ميل عبادي به
زنـان آمريكـايي بـا      «: گويد   طرفدار حقوق زن مي    نگارِ  يك زن روزنامه  

تـرين موهبـت     فايده با مـردان، بـزرگ       اشتغال در خارج از خانه و رقابت بي       
  .»اند زندگي يعني مادرشدن را از دست داده

پيونـد بـين انـسان و خـدا و ديـن را قطـع       ها  ، فمينيست در دوران مدرنيته  
نـه خـدا، نـه مـرد و نـه            « ؛كردند و در راسـتاي احيـاء حقـوق خـود گفتنـد            

منـدي از سـهم    واهان بهرهخ 18.»تواند سد راهمان باشد     هيچگونه قانوني نمي  
انـد سـتم       گـشته  كـه متوجـه شـوند بـردة چـه جريـاني              بـدون آن   خود شدند 

 عامل اجراي حكم    شان منتهي در اين دوران خود     دمضاعفي را متحمل شدن   
 .اند بردگي خويش

  زنان؛ بر تخت تربيت نسل انسان
فزوني توان جسمي مرد، او را به بازار كار كشانده و محوريت تحـصيل         
و تدبيرِ خرج خانه را به او داده، و لطافت روحي زن، او را بر تخت تربيـت                  

                                                 
  .200 ، ص17رجبي، فصلنامه كتاب نقد، ج  از فاطمه» زنان و فمينيسم«  مقاله - 17
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فـاوتي چگونـه بايـد برخـورد كـرد؟      ، آيا با چنين ت    است نسل انساني نشانده  
   كارساز و مفيد است؟،نفي اين تفاوت

حفظ دو نظام تربيتي و معيشتي، چنين تفاوتي را در وضع حقوق مـادي              
كه صنفي از سر نياز اقتصادي ناچار نشود نقش تربيتـي   نيتا اكند    اقتضاء مي 

  .خويش را رها كند و در جاي ديگر همانند مرد به ايفاي نقش بپردازد
كشاندن زن كه از قدرت جسمي كمتر و توان تربيتي بـاالتر برخـوردار              

هاي بدني و دورساختن او از محيط تربيت نـسل     است به بازار كار و فعاليت     
انساني، نه فقط به صالح زن نيست، بلكه نظام جامعه را از رشد و تعالي بـاز                

  .دارد مي
ركت دادن زنـان    بعضي پيشنهادها مبنـي بـر مـشا       « : گاردي  به گفتة روژه  

ها نيست، بلكه هـدف اسـتفاده از زنـان اسـت             در امور، براي حفظ منافع آن     
  19.»جهت حذف موانع موجود بر سر راه مردان

توان نسبت به وجـود زنـان و نقـش اجتمـايي      نه مي: كه حاصل كالم اين 
 كـه آن  -تفاوت بود و نقش زنان امروز را در گذشـته جـستجو كـرد               آنان بي 

تـوان بـه اسـم نقـش آفرينـي زن در       و نه مـي  -آن نقش را داشت  شرايط اقتضاي   
شرايط جديد، اسير فيمينيسم افراطي شـد و خـدمت در خانـه را بـر قـدرت              

 .اجتماعي سياسي، اقتصادي ترجيح داد

                                                 
 .اهللا ترجمان  ترجمه امان84رسند؟ گارودي، ص  زنان چگونه به قدرت مي - 19
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  رفت برونراه 
داري براي استفاده از كارِ زنان، آنان         طور كه مطلعيد، نظام سرمايه      همان

كنـد و جنـبش فمينيـسم هـم      ظام خانوادگي ميرا تشويق به خارج شدن از ن 
داري بـه داليـل ديگـري كـه           شـدن توسـط نظـام سـرمايه         عالوه بر تحريك  

 هستة خانواده را نشانه رفته و درصدد واردكـردن خـسارت            20برشمرده شد، 
راه حـل بـرون رفـت از ايـن خطـرِ بـزرگ، احيـاء          . به كانون خانواده اسـت    

بـه آنـان و مـردان گوشـزد كـرده      كرامت حقيقي زنان است كه خالق آنـان    
  .نماييم لذا در همان راستا نظر عزيزان را به نكات زير جلب مي. است

  رعايت كرامت زن

انَنَّ االّ لَئـيم      «: �اهللا   قال رسـول   -1 ال اَهـ و الّ كَـريما النِّساء ا اَكْرَم21»م 
 دارد مگر انسان بزرگ و بزرگـوار، و آنـان را كوچـك              زنان را بزرگ نمي   

  .شمارد مگر انسان پست و فرومايه نمي
پس اگر ما متوجه شويم تحقير جنس زن يك نـوع فرومـايگي اسـت و           

وظيفـة هـر مـسلماني      . كـشيم   نه يك شرافت، از اين كار فرومايه دست مـي         
است كه اجازه ندهد بـه داليـل واهـي زن تحقيـر و سـبك گـردد، وگرنـه                    

   .كرامت و بزرگي خود را از دست داده است
 نفـرين و لعنـت   »لَعنَ اهللاُ الَّذي ضَيع منْ يعول« : ز حضرت فرمودنـد  و ني 

  .خدا بر مردي كه حقوق و حرمت خانواده خود را ضايع كند

                                                 
  . خودبنيادي بشر يا اومانيسم- 20
  .1520 حديث شماره ،الفصاحه  نهج- 21
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بـودن بـه حقـوق همـسر بـا لعنـت خداونـد         تفـاوت  طبق روايت فوق؛ بي 
   .كند هاي الهي دور مي همراه است و انسان را از رحمت

 بهترين شما كساني    22»كُم، خياركُم لنسائهِم  خيار«: فرمود �رسول خدا 
  .هستند كه براي زنان خود بهتر باشند

چون انساني كه به بهترين نحو رعايت حقوق زنـان را در جامعـه نمـود،        
دهد كـه بـه ظرائـف مـسائل تربيتـي آشناسـت و انـسان سـطحي و                     نشان مي 

ــست كــم ــذا پيامبرخــدا. عمقــي ني ــد  مــي�ل ــرين شــما : فرماين مــردان، بهت
هـا را   اند كه براي زنانشان بهترين باشـند و رعايـت روح و روان آن            هايي  آن

  .بنمايند

  ايجاد بستري براي تربيت
 حال كه اسالم مسئوليت تربيت را بيشتر به عهدة زنان قـرار داده، بـه                -2

مرداني كه فضاي سالم اقتصادي را براي چنين كاري بس خطير، براي زنان          
: فرماينـد    مـي  �طوري كـه پيـامبر خـدا        ال كرده، به  تنگ كنند، سخت اشك   

»            ه يالـلـي عقَتَـرَ ع ثُم هلَياهللاُ ع عسنْ ونّا مم سيعنـي؛ از مـا مـسلمانان     23»لَي 
نيست كسي كه خداوند براي او گشايش فراهم كرده و او بر عيالش تنـگ               

مـانع ارتبـاط     و زمينة پرورش طبيعي او را از بين ببـرد، يـا قلدرمĤبانـه                بگيرد
  .عاطفي با خواهر و مادر و ارحامش شود

                                                 
  .1477الفصاحه حديث شماره   نهج- 22
  .2417 همان، حديث شماره - 23
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نْ يقُـوت        «: فرمايند  و نيز مي   مـ عضيثْماً اَنْ يا رْءگناهكـاري   24»كَفي بِالْم 
تكليف گذارد، و نـسبت بـه شـرايط           مرد همين بس كه همسر خويش را بي       

 دارنـد كـه نـسبت بـه         يحضرت اشاره بـه مردانـ     . تفاوت باشد   زندگي او بي  
 كـه بـه عهـده       يري خط ي فهياند و از وظ     تفاوت  ي خانواده ب  ي ت اداره يمسئول

  .كنند ي ميدارند شانه خال

  همسران صالح، بستر تعالي مردان 
هـاي همـسرانتان را از        شـود كـه خـوبي        اسالم به مؤمنين متـذكر مـي       -3

 �خــدا طــوري كــه رســول بــه. الطــاف خــدا بدانيــد و ســخت پــاس داريــد
ز تقـواي الهـي، چيـزي بهتـر از زن پارسـايي كـه               مؤمن، پـس ا   «: فرمايند  مي

چون فرمانش دهد، اطاعت كند و اگر بدو نگرد، مسرورش كند و اگـر در               
اش را رعايت كند، و اگر غايـب شـود، مـال وي و             بارة او قَسم خورد، قَسم    

  25.» نيابديعفت خويش را حفظ كند، چيزي بهتر از چنين زن
رَأةً صـالحةً فَقَـد         « :شود  كه به مردان متذكر مي      چنانهم اهللاُ امـ قَهزنْ رم

ي الـشَّطْرِالْباقي             تَّـقِ اهللاُ فـفَلْي ،ـهلي شَـطْرِ دينع هـركس را همـسر      26»اَعانَه 
اند، بايد در بارة      اش ياري كرده    اند، عمالً وي را در نصف دين        صالحي داده 

  . نصف ديگر آن از خدا بترسد و تقوا پيشه كند

                                                 
  .2172مان، حديث شماره  ه- 24
  .2615 حديث شماره ،الفصاحه  نهج- 25
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اســتاي حاكميــت محبــت و احتــرام در فــضاي خانــه   در ر� پيــامبر-4
امرأته و نَظَرَت الَيه، نَظَرَاهللاُ تَعـالي الَيهِمـا           انَّ الرَّجلَ اذا نَظَرَ الَي    «: فرمايند  مي

 چون مرد به همسر خود بنگرد و او هم متقابالً بـر او بنگـرد،          27»نَظَرَ الرَّحمةِ 
  .نگرد مت ميخداوند به هر دوي آنها با نظر رح

هــا حفــظ  چــون در چنــين توجــه متقابــل نــسبت بــه همــديگر، حرمــت 
  .شود گردد و بستر تعالي زن و مرد فراهم مي مي

 � در راستاي مدارا با روحية زنان و در تنگنا قرارندادن آنهـا پيـامبر       -5
 الضِّلْعِ تُكْـسرُها،    انَّ الْمرْأةَ خُلقَت منْ ضلْعٍ و انَّك انْ تُرِد اقامةَ         «: فرمايند  مي

عنـوان مثـال چـون دنـده، حالـت       به (اي خلق شده  زن از دنده  28»فَدارِها تَعش بِها  

شـكني، پـس بـا او       اگر بخواهي دنده را راست كني آن را مي        و   )منحني دارد 
  . مدارا كن

را روحِ زن،   يـ مدارا با زنان خود عاملي اسـت بـراي شـيريني زنـدگي، ز             
و  نديب ي م داً فرسايشيشدقابل برخوردهاي خشن     است و در م    حساس روح

رود و به سـرعت   عالوه بر زيبايي ظاهري، زمينة تعالي روح او نيز از بين مي       
  .كند احساس شكست مي

ظـاهر خـود را نيكـو و       : ن اسـت كـه    ي به زنان ا   � توصيه رسول خدا   -6
سنَهنَّ وجهـاً و اَر        «آراسته نگهدارنـد؛     اَحـ ساء وراً   اَعظَم النـِّ هـنَّ مه29»خَـص 
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اند كه ظـاهر نيكـو و آراسـته داشـته باشـند و مهـر يـا                    هايي بهترين زنان، آن  
  .صداقشان كم باشد
. لبــاس و ظــاهر خــود را بياراينــد: كننــد كــه توصــيه مــيبــه مــردان نيــز 

تاكُوا و          «: دنفرماي  مي �پيامبرخدا اسـو ورِكُمنْ شُـع خُذُوا مـ و كُميابلُوا ثغْسا 
ساؤُهم            تَزَينُوا و تَنَظَّفُوا فَانَّ بني     نـ فَزَنَـت ك لُـونَ ذلـفْعكُونُوا يي رائيلَ لَمس30»ا 

يـد، مـسواك    يتان را كوتاه نما     نيد، موهاي اضافه  هاي خود را پاكيزه ك      لباس
اسرائيل چنين نكردنـد، پـس    بزنيد، زينت كنيد و نظيف باشيد كه مردان بني 

  . شدندزنانشان زناكار
از اين طريق بـستر خـانواده را بـستر توجـه عـاطفي و صـفا و صـميميت                   

  .كند مي
ــا آنجــا مــي   -7 ــان را ت ــا زن ــة برخــورد خــوب ب ــد كــه   اســالم، دامن دان

مالك كمال ايمان مؤمنين، خُلق خـوب داشـتن،         : فرمودند   مي �پيامبرخدا
ؤْ   «. و مالك خوبي مردها، خوب بودن براي زنانـشان اسـت           لُ الْمـ نينَ اَكْمـم

     هِمسائنل مهيارخ خُلْقاً، و منَهسيماناً، اَحباالترين مؤمنين از نظـر ايمـان،        31.»ا
ثانياً؛ بهترين كسان براي زنانـشان      . اند كه اوالً؛ اخالقشان نيكو باشد       هايي  آن

  .باشند
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  تقبيح ازدواج مكرر
ه قـرار    اسالم پيوند ازدواج را بـه عنـوان پيونـدي پايـدار مـورد توجـ                -8
اي  دهــد و زنــان و مردانــي كــه ايــن پيونــد مقــدس را بــه انــدك بهانــه  مــي
تَزَوجوا و  «: فرمايند   مي �پيامبرخدا. دهد  شكنند مورد نكوهش قرار مي      مي

ازدواج كنيد و طـالق      32»واقاتذَّال تَطَلّقُوا، فَانَّ اهللاَ ال يحب الذَّواقينَ و الَ ال         
  .و مرداني كه مكرر ازدواج كنند دوست نداردمدهيد، كه خداوند زنان 

: فرماينـد   مـي � در رعايت حقوق زنان در امور خودشان، پيامبرخدا       -9
ي نَفْـسها و اذْنُهـا                  « وهـا فـنُها اَبتَأْذس الْبِكْرُ يـ يِّها ولنْ وها مقُّ بِنَفْساَح اَلثَّيِّب

اش مقدم اسـت، و پـدر     زن به اظهار نظر در كار خويش، بر ولي         33»صماتُها
دختر بايد در بارة امور دختر از خود او اجازه بگيرد و اجازة دختر، سكوت      

  .است
گــري افتــاده كــه حاصــل آن امــروزه    فمينيــسم آنچنــان بــه افــراط-10

باز يكـي از افتخاراتـشان را    بازي است، به طوري كه زنان همجنس   همجنس
 دينـي و طبيعـي خـود قـرار       داننـد و اگـر خـانواده در بـستر           شوهرنكردن مي 

نگيــرد و الگوهــاي دينــي مــد نظــر اعــضاء خــانواده نباشــد، ايــن خطــر بــه   
  .هاي ما نيز ظاهر خواهد شد هاي مختلف در خانواده صورت

آمـد و اظهـار داشـت،        �صـادق   زني به محضر امام    :در روايت هست  
آن زن، ايـن كـار را   . علـت را پرسـيدند     �امـام . كه ازدواج نكـرده اسـت     
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: بـا نكـوهش بـه او فرمودنـد       �امـام .  فـضل و مباهـات عنـوان كـرد         نوعي
اَحقُّ بِذلك منْك، انَّه لَيس      �اَنْصرْفي فَلَو كانَت ذلك فَضْالً لَكانَت فاطمه      «

 از اين فكـر منـصرف شـو كـه ايـن كـار را فـضل                  34»الْفَضْلِ  اَحد يسبِقُها الَي  
تـر بـود كـه شـوهر          بـه ايـن شايـسته      �بداني، اگر اين كار فضل بود فاطمه      

  . رسد كس در برخورداري از فضل به پاية او نمي نكند، چرا كه هيچ

  راه بازگشت
آغـاز  » قـانون خـدا   «جاي    به» قانون بشر «با جايگزيني   خانواده  گسستگي  

كـه  » اَحد«د، چون در شرايطي كه قانون خدا از اجتماعي رخت بربست،            ش 
ود، در چنـين  شـ  مـي  از صحنه خـارج  ،ندها استها و پيو  مبناي همة يگانگي  

رگردان ميـان بقيـه   خود را اتمي تنها و سـ يك از افراد خانواده،     هر   شرايطي
يابد كه هيچ پيوند حقيقي بـا اعـضاء خـانواده و بـا گذشـته و بـا                 ها مي   انسان
كس بـه هـيچ جـاي پايـداري      يابد و در آن حال هيچ ، در خويش نمي  امروز

  . تعلق ندارد
را متوجه شديم و ايمان پيـدا كـرديم كـه    علت گسستگي خانواده وقتي  
را » حـد اَ« حـضور ،تواند با پيوندي قدسـي  اولين جمعي است كه مي  خانواده  

 امـروز، چيـزي    گسـستة در آن جمع، ممكن سازد، پس اگر در آيندة جهانِ  
احيـاء  آفرين باشد واين گسستگي را به پيوسـتگي تبـديل كنـد،             بتواند نقش 

داشـتن همـان دسـتوراتي كـه خداونـد تعيـين        با پاسوحيدي است  خانواده ت 
اســت كــه راز فرمــوده اســت و ارج نهــادن بــه دســتورات خــدا بــه شــرطي  
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 و خسارات وارد آمـده از  خوبي بشناسيم گسستگي جهان امروز را بتوانيم به     
  .اين طريق را درست ارزيابي كنيم

  جمعي غيرممكن 
هـاي   اده اي ساخت كه هـم خـوبي  توان خانو   پندارند مي   هايي كه مي   آن

قديم را داشته باشد و هم افكار و آداب متجـددان در آن جـاري باشـد، در              
دادن بـه فرهنـگ غـرب،       ، صـورت منطقـي    برنـد   غفلت بزرگـي بـه سـر مـي        

كنــد و بــه تنفــر بــين افــراد اجتمــاع و خــانواده   كــاري را عميــق مــي فريــب
  . افزايد مي

نـد، از خـانوادة دينـي    ا گم كرداي تجددزده، خانواده ر   ساكنان كشوره 
خانماني موجود در دنياي مـدرن گرفتـار شـدند و لـذا               بيرون آمدند و به بي    

 يها را گرفت و اگر آداب و رسوم         آشوب و هيجان، جاي رشته پيوند قلب      
  .تتأثير اس روح و بي هم باقي ماند، همه خالي و بي

  راه حلّ خيالي
 بــين اعــضاء خــانواده، كــرده بــه ديــن، جــدايي در دنيــاي مــدرنِ پــشت

توانـستند در   آرام خود را به نمايش گذارد، ولـي اعـضاء خـانواده نمـي        آرام
هـاي فرهنگـي بـراي     اين جدايي باقي بماننـد و آن را تحمـل كننـد، لـذا راه     

در حـالي   .... روز زن و    جبران اين جدايي پيش كشيدند، مثـل روز مـادر و            
، رفـت ز ين، اين پيوستگي است كه او اساس يگانگي      كه با رفتن خداي اَحد    

اي برگـشت     بايد بـه خـانواده    . گردد   آن پيوستگي برمي   و فقط با برگشتن او    
 بـه اراده مقيـد بـه    ،كه حكـم خـدا، محـور آن باشـد واراده آزاد از بنـدگي          
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 روشـن شـود،     »ارادة آزاد از بندگي   «بندگي تبديل گردد و مسلم اگر آفت        
واهـد شـد ودر آن حـال، همـه در            انتخـاب خ   »ارادة مقيد به بنـدگي    «گزينه  

پرسـند چـرا نبايـد     گيرنـد، و همـسران جـوان نمـي        خدمت همديگر قرار مي   
  . بدون اجازه شوهر از خانه خارج شد

خـود را بـه   » عدالت«و  » معنويت«،  »عقالنيت«خانوادة آرمانيِ اسالمي با     
دهــد و در عــين حاكميــت  حكــم خــدا مجهــز و حيــات خــود را ادامــه مــي

ــز   ــرار    در آن محــيط؛ عواطــف، هرگ ــت ق ــورد غفل ــوق م ــه موضــوع ف س
نبايد عاطفه، تنها حاكمِ روابـط اعـضاء خـانواده قـرار       گيرد، زيرا هرگز    نمي

  .گيرد
توجه داشـت، انـسان     » النّاس  حق«اي كه در فضاي دينيِ خود به          خانواده
پروراند كه جامعه سخت به او نياز دارد و مسلّم بزرگترين حـامي         عادلي مي 

اهللا است، چرا كه راه تقـرب بـه خـدا از راه رعايـت حقـوق                   ، حق النّاس  حق
  .ند مردم عيال خداوند»اهللا اَلْخَلْقُ عيالُ«مردم ممكن است، زيرا 

در راستاي بازگشت به خانوادة توحيدي الزم است موارد زير بازنگري           
  :شود

   گسست خانوادهو  غفلت از كرامت زن-١
 از همان گـوهري آفريـده شـد         زن در آفرينش  : گوهر يكتاي زن و مرد    

انـد و در   كه مرد آفريده شده و هر دو در جوهر و ماهيت، يكـسان و يگانـه        
 الَّـذي خَلَقَكُـم مـنْ     يا اَيهاالنَّاس اتَّقُوا ربكُـم «: فرمايـد  همين راستا قرآن مي  
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ا تقـوا پيـشه     اي مردم در برابر امر خد      35»...نَفْسٍ واحدة، و خَلَقَ منْها زوجها     
كنيد، خدايي كه شما را از يك نفسِ واحد آفريد و از همان نفس، همـسر                

و منْ آياته اَنْ خَلَقَ لَكُم منْ اَنْفُسكُم اَزواجاً         «: فرمايد  يا مي . او را پديد آورد   
كـه از جـان خـود      هاي حضور حضرت حـق ايـن        از نشانه  36»...لتَسكُنُوا الَيها 

طـور كـه    ها آرامش يابيـد، همـان     ما را آفريد تا در كنار آن      شما، همسران ش  
لَقَـد مـنَّ   « خداوند، رسولي از جان خودتان برايتان مبعوث كـرد : فرمايد  مي

نْ اَنْفُـسهِم            اهللاُ علَي  والً مـ سـر هِمي ثَ فـ عـذْبينَ انؤْمكـه   طـور    همـان  37»....الْم 
 روح مـؤمنين قـرار دارد،       جان مؤمنين است و در يگـانگي بـا         �خدا  رسول

  .اند همسران شما نيز در اين حد با جان شما يگانه
خداوند تبارك و تعـالي آنگـاه كـه آدم          ... «: دنيفرما  مي �امام صادق 

را از خاك آفريد و به مالئكه فرمان داد تا او را سجده كنند، خوابي عميـق      
 حركـت   كـه وقتـي بـه     ...اخت، سپس مخلوقي جديـد بيافريـد      بر او چيره س   

خود آمد، چون بدان نگريـست، ديـد زيباسـت و             آمد، آدم از حركت او به     
:  آدم در ايـن هنگـام گفـت        ...كـه زن اسـت       خـود اوسـت، جـز ايـن        همانند

خداوندا اين مخلوق زيبا كيست كه من نـسبت بـه او چنـين احـساسِ انـس                  
  38».اين بندة من حوا است: كنم؟ خداوند گفت مي
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خداوند حوا را از    : گويند  كه مي را  ني  ن كسا در همين روايت امام سخنا    
نماينـد كـه آدم ديـد     كننـد، بلكـه روشـن مـي          آدم آفريد، رد مي    دندة پائين 

  .»همانند خود اوست«
سوره احزاب كماالت معنوي را براي زن و مرد مساوي نقل            35در آيه   

   :فرمايد كند و مي مي
ــؤْ« الْمو اتملــس الْمينَ وملــس إِنَّ الْم ــات ــانتينَ والْقَانتَ ــات والْقَ منينَ والْمؤْمنَ

           اتع الْخَاشـينَ وـعالْخَاشو ابِرَاتالـصابِرِينَ والـصو قَاتادالـصينَ وقادالصو
 مهينَ فُــرُوجظــافالْحو اتمائالــصينَ ومائالــصو قَاتدتَــصالْمينَ وقدتَــصالْمو

ـرًا                وأَجرَةً و غْفـم م لَهـ ه د اللـَّ أَعـ رَاتالـذَّاكيرًا وكَث رِينَ اللَّهالذَّاكو ظَاتافالْح
  . »عظيما

 براي زن و   تمام مراتب كمال را    ه فوق ي در آ  فرماييد  چنانچه مالحظه مي  
مرد مساوي نقل فرموده و سپس مغفرت الهي و اجر عظيم را نتيجة كار هـر            

نَ الـصالحات مـن        « :فرمايد  ميا  ي .ها قرار داده است    دوي آن  لْ مـمعن يمو
   أُنثَى و يـرًا           ذَكَرٍ أَوونَ نَق ظْلَمـالَ يةَ و دخُلُونَ الْجنـَّ يـ كلَــئنٌ فَأُوؤْمم و39.»ه 

هركس كاري شايسته انجام دهد، چه زن و چه مرد، اگـر مـؤمن باشـد، بـه                  
ه يـ از آ . شـود    شكاف هسته خرما به كسي ستم نمـي        رود و به قدر     بهشت مي 

جـه گرفـت كـه نـه مردبـودن عامـل كمـال و نـه           يتـوان نت    ي مـ  يخـوب   فوق به 
  .بودن مانع كمال خواهد بود زن
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ؤْمنٌ            «: كه مي فرمايد    همچنان مـ و هـأُنثَـى و ن ذَكَرٍ أَوا محاللَ صمنْ عم
 زن و    هـر  40»جزِينَّهم أَجرَهم بِأَحسنِ ما كَانُواْ يعملُونَ     فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً ولَنَ   

 كه كاري نيكو انجام دهند، اگر ايمان آورده باشند، حتماً بـه حيـات               يمرد
طيبه خواهند رسيد و حتماً جزايشان بر اساس بهترين كاري است كه انجـام              

  .اند داده
ص بـه جـنس خـا     ن به كمال حقيقي مشروط      پس طبق آيات فوق رسيد    

اعم از زن يا مـرد نيـست و آن فهـم و انديـشه و عقلـي كـه موجـب كمـال                        
فرمايد هر زن      وقتي آيه مي   رايز به زن يا مرد نيست،       خصوصانساني است م  

رد و فهـم           تواند به اوج كمال انساني برس       ي مي و مرد  د، معلوم اسـت كـه خـ
  .رسيدن به آن كمال در هر دوي آنان هست

   عقل زن-٢

اعجاب المرء بِنَفْـسه دليـلٌ علـي    «: فرمايند   مي �تي امام علي  وق :الف
و يـا وقتـي     . خـودبيني شـخص، نـشانه ضـعف عقـل اوسـت            41»ضَعف عقْله 

وقتـي شـهوت در ميـان اسـت، عقـل در             42»ال عقلَ مع شَـهوة     «:فرمايند  مي
فهميم آنجا كه در روايت مسئله نقـص عقـل زنـان را               پس مي . صحنه نيست 

كند، وقتي است كه زنـان بـه خـود و مـسائل شـهواني بيـشتر نظـر          مي مطرح
هاي خـاص، فـضاي جامعـه       دارند و چون گاهي در جوامع خاص و يا زمان         
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هاي شهواني خود متأثر مي كنند و كمتر به مـسائل فكـري و                را زنان با جنبه   
كـه سرشـت      پردازند، روايات به چنين شرايطي نظـر دارد، نـه ايـن             عقلي مي 

از عقلِ الزم جهت كمال انساني، كمتر از مـردان برخـوردار باشـد، و             زنان،  
هاي متداول زمانـه اسـت        فرهنگي  تعبير به نقص عقل براي زنان به منظور بي        
  . شود كه در اكثر زنانِ در جوامع عادي ديده مي

ترند، كـه ايـن توانـايي جهـت           زنان در بعد عاطفي از مردان نيرومند       :ب
سازي محيط، امري ضروري است و مسلّم ايـن نـوع             متربيت فرزندان و سال   

باشد و زنان با      گرايي خشك حسابگرانه همطراز نمي      حاالت عاطفي با عقل   
كننـد و از      موضوعات زندگي صرفاً با روش عقلِ حسابگرانه برخـورد نمـي          

تــر اســت وايــن بــه  رو درك برخــي مــسائل عقلــي بــراي مــردان آســان ايــن
گـردد و نـه يـك ضـد ارزش بـراي زنـان بـه         هاي طبيعي آنان بر مـي   تفاوت

  .حساب آيد

  مشورت با زنان -٣

فَانْ اَرادا فصاالً عنْ تَرَاضٍ منْهما و تَشَاورٍ فَالَ         ...«: فرمايد  وقتي قرآن مي  
ــا هِملَيع ــاح ــا رضــايت و مــشورت  43»....جنَ  اگــر پــدر و مــادر بخواهنــد ب

نـشان  . انـد    گنـاهي مرتكـب نـشده      يكديگر، فرزندشان را از شير بازگيرنـد،      
كردن زن و مرد با همديگر مـورد تأييـد قـرآن اسـت و        دهد كه مشورت    مي
كه مرد، زن خود را طرف مشورت قرار داد و هـر دو               پس از اين  : فرمايد  مي

اي رسيدند كه فرزند خود را از شير باز گيرند، در اين حالت               به چنين نتيجه  
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:  داريـم كـه  �علـي  ر فرمـايش امـام    پـس اگـر د    . انـد   مرتكب نشده  گناهي
ت بِكمـال عقـلٍ           « رِّبـن جالّ ما ةُ النِّساءشاوِرم و اكيبـر حـذر بـاش از        44»ا

.  آنـان آزمـايش شـده باشـد        هايي كـه كمـال عقـل       مشاورة با زنان، مگر آن    
: ثانيـاً .  ترك مشورت بـا زنـان نيـست         مطلق به  ي توصيه: شود اوالً   يروشن م 

 اسـت كـه بيـشتر       ي مثل بسياري از روايات به معني زنـان        نساء در اين روايت   
 ما را از مشورت بـا      حضرت اند و   اني زندگي را محور قرار داده      شهو ي جنبه

  . دارند چنين زناني بر حذر مي
زنـان، در حـال     گونـه     ايـن داري ميـلِ       غربـي در اثـر ميـدان       جامعةامروز  

د يا همه سـقوط    نك  در اين سقوط زن و مرد فرق مي       آيا  . سقوط كامل است  
  .خواهند كرد؟ پس توصية امام براي نجات جامعه است

  آفات پشت كردن به طرح اسالم در خانواده
خواهند يكي از خطـرات بزرگـي كـه آينـده كـشورهاي        كه مي كساني  

كند، بشناسند و پيشاپيش جلوي آن را بگيرند و از اين             اسالمي را تهديد مي   
ه باشــند، بايــد خطــر فروپاشــي طريــق خــدمت بزرگــي بــه مــسلمانان كــرد 

يـابي كننـد و     بـشناسند و علـت آن را ريـشه         درسـت هاي اسالمي را      خانواده
. خوبي در متن دين اسالم نهفته است گوشزد نماينـد      هاي نجات را كه به      راه

بار آن بررسي گرديد تازه       خوبي روشن شد و آثار زيان       وقتي عمق فاجعه به   
خداوند براي نجات مسلمانان به جهـان     شويم كه     متوجه ارزش امكاناتي مي   

  .اسالم لطف نموده است
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كه به روش غيردينـي ادامـة حيـات         را  هايي    رفتن خانواده  زان از دست  يم
 موارد زير كافي اسـت تـا        و. دهند  خوبي نشان مي     امروز آمارها به   ،دادند  مي

  .ما را به تأمل وادارد
اري ايدز، پـدر و  هاي اخير در اثر بيم  شش ميليون كودك در سال :الف

  .اند مادرشان را از دست داده
هاي اخير بيش از كل تلفـات جنـگ            تعداد تلفات كودكان در سال     :ب

  .جهاني دوم بوده است
كننـد و بـا تـن دادن          پسر جوان كه از خانه فرار مي       ها دختر و     ميليون :ج

  .كنند به فحشاء و مواد مخدر كل زندگي بشر را تهديد مي
هاي بين فرزندان و والـدين       ، حجم گستردة ناسازگاري   تر   از همه مهم   :د

 فرزندانـشان   و عنان گـسيختگي فرزنـداني كـه بايـد فـردا پـدران و مـادرانِ                
  . باشند

همه و همه حاصل شكستن حرمت خـانواده اسـت و ايـن كـه مأواهـاي               
اي كه آداب  ايم، به جاي خانواده  دروغين را كه اسم خانواده بر آن گذاشته       

  .ايم ري دارد، انتخاب كردهو قوانين ديگ
اي كـه زيـر پوشـش علـم، عقـد نكـاح را كـه پيونـدي                    فرهنگ مدرنيته 

ي شـد كـه   تيمنجر به چنين وضع  مقدس بين دو زوج بود، به چيزي نگرفت،         
آيا جاي آن نيست كـه از خـود بپرسـيم بـشر            . رو هستيم   ما امروز با آن روبه    

  ي كرده است؟انساني و اخالق نسبت به چند قرن پيش چه پيشرفت
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اي خواهد بـود كـه نظـر          نظر و تدبر به فجايع امروزِ زندگيِ بشر، انگيزه        
تـرين هـسته توحيـدي، بـا          اسالم را در رابطه با خـانواده، يعنـي ايـن اساسـي            

  .جديت كامل مورد تأمل قرار دهيم

  رفت ريشة اصلي عقب
پرسش اصلي اين اسـت كـه ريـشه ايـن همـه عقـب رفـت بـشر جديـد                     

 خشونت جديد كه تمام روح و روان جوامع را در بر گرفتـه              كجاست؟ اين 
است از كجا شروع شده است؟ اگر همچنان بـشر جلـو بـرود بـه كجـا مـي                   

                بـزرگ   رسد؟ آيا بايد فكري و عملي براي نجات بـشر از ايـن عقـب گـرد 
انجام داد؟ از كجا بايد شروع كرد؟ و بر چـه چيـزي و چقـدر بايـد تأكيـد                    

  نمود؟
نـي خـانواده در مكتـب اسـالم شـناخته شـد و تـأثير دراز          وقتي دقيقـاً مع   

مدت و كوتاه مدت آن مورد ارزيابي قرار گرفت و متوجه شديم بايد بيش              
از پيش بر روي خانواده به معني ديني آن تأكيد كنيم و بفهميم خانه، اولين               

 خود را براي شايستگي به قرب الهي آماده         يهسته توحيدي است كه اعضا    
ايـم و ديگـر     اساسي يافته، ولي مشكالت را  ، است  حل گمشده   راه .مي كند 

 براي رفع مشكل،كه يا مـشكل را بيـشتر   ي غير واقعي  به شعارها و پيشنهادها   
  .بنديم كند، دل نمي و يا پنهان مي

گزاري كرد    مدرنيته فرهنگ انسان محوري به جاي خدا محوري را پايه         
 ت شد و در چنين فضايي شعارِ      ريز بشري    اماره برنامه   و در آن فرهنگ، نفس    

اش عدم وفاداري واقعي زن و مـرد نـسبت بـه               عمالً معني  ، مرد  و برابري زن 
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بند و باري و آزادي بـراي حاكميـت    اش بي  معني»آزادي«خانواده گشت و  
  .سود و سرمايه شد و عدالت زيرپا قرار گرفت

  اينك نوبت اسالم است
 بازگـشت بـه توحيـدي        بـشري  ي وقتي متوجه شديم ريشه نجات جامعه     

است كه از خانواده شروع مي شود، پس بعـد از ليبراليـسم و سوسياليـسم و                 
  .فاشيسم، اينك نوبت اسالم است كه طرح زندگي خود را ارائه دهد

رو    دنياي جديد كـه فعـالً مـا بـا آن روبـه             :اند  تمدن شناسان معاصر گفته   
كـه    بر جديد اين    هستيم حاصل ليبراليسم و سوسياليسم و فاشيسم است و خ         

انقالب ديني وارد عرصه تمدن سازي شده است و هركس بخواهـد جهـان              
تواند ارزيـابي درسـتي از        جديد را بشناسد، بدون توجه به انقالب ديني نمي        

و اين مـسلم اسـت كـه انقـالب دينـي، بـا              .  داشته باشد  تهيبعد از مدرن  جهان  
  .احياءخانواده ماندني است

نواده و بازگـشت بـه معنـي خـانواده از منظـر            هستة توحيدي خا  توجه به   
تواند در جهان امروز نقشي تعيين كننده داشته باشد، چـرا كـه             دينيِ آن، مي  

هاي ديني با تكيه بر پايه ريزي نظام خانوادة توحيدي، ريشه             همواره انقالب 
همين جهت هم در جهان معاصر بـراي    كنند و به    خود را ماندگار و مؤثر مي     

 همـه  ،الب اسالمي ايران كه تهديدي براي نظام استكباري شد    كني انق   ريشه
كارشناسان دشمن پيشنهادشان اضمحالل انسجام خانوادگي مـردم مـسلمان          

 از خانواده و پيونـد      ،شيعه بود و منحرف كردن جهت ارضاي غريزه جنسي        
  .ازدواج، به مسيري ديگر
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  خانواده؛ قلب جامعه
ايــن  - كــه دارد-دن را دارد شــ اگــر مــا معتقــديم اســالم قابليــت جهــاني 

هاي كوچك خانواده به روش اسالمي درست پـا          ت كه هسته  درصورتي اس 
بگيرد و جمع توحيدي خانواده بر اساس اسـالم بازسـازي شـود كـه در آن                 

  . ها و حقوق اعضاء به خوبي پاسداري شود ها و حرمت جمع، حريم
 شــود توانــد جهــاني هــايي بــراي ضــربه زدن بــه اســالمي كــه مــي  نقــشه

بايـد  . خـانواده اسـت   يرانـ يو بـر روي  آنانـد كـه اسـاس     ريزي كـرده   طرح
 محـل خلـوت بـا خـدا اسـت،           ،متوجه بود همان طور كه قلب معنويِ انسان       

اسـت،    از اغيار و نامحرمان در زمـين شده يلا خخانوادة ديني، انعكاس قلبِ   
ه همـين   كنـد و بـ      و لذا خداوند در خانواده ديني با تمام تجلّياتش جلوه مـي           

طـور كـه    خانوادة توحيـدي جايگـاه خـدا اسـت، همـان     : شود  دليل گفته مي  
 است، پس صالح و فساد جامعه به صالح و       »قَلْب الْمؤْمن، عرْش الرَّحمان   «

  .فساد خانواده، يعني قلب اجتماع است
 چنـين   ، داشته باشند    پراكنده يلممكن است انسان ها فكرهاي صحيح و      

را يـ زآينـد،     كمـك صـاحبانش نمـي       ي بحرانيِ تصميم به   ها  افكاري در نقطه  
هاي فكري كه  د، آن هستهيابناند به يك هسته فكري جامعي دست       نتوانسته

اعـضاء   هر عضوي از     برند و    مي سر  هاي بلند الهي به     در آرمان دارندگان آن   
هويـت  آن  د و هـركس در      نـ كن   اعضاء استفاده مـي    ي  بقيه افكارآن هسته از    

رســد واز پــوچي و  داري مــي د و بــه معنــيكنــ  معنــي مــيخــود را ،جمعــي
 ي دار، در خـانواده     فكريِ جامعِ هـدف    چنين هستة ،  يابد  هويتي نجات مي    بي

  .گيرد و تأثيرگذار خواهد بود راحتي شكل مي ديني به
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هـاي بلنـدي كنـار     ند براي آرماندا  ديني ميي خانواده هريك از اعضاء 
، در ها ردن همديگر نسبت به آن آرمان  كاند و در عين متذكر     همديگر آمده 

اي از يك مرد و زن شـروع   دهبخشند، چنين خانوا واقع به همديگر معني مي   
ـ     شـو   مي و  از يگـانگي در عـين تكثيريـافتن،      ولـي    ،ديابـ  ر مـي  د و سـپس تكثّ

ر عين  وحدت در عين كثرت و كثرت د      «د و معني    گرد وحدت، خارج نمي  
  .دساز را در خود متجلي مي» وحدت
 ديني  ي ، از خانواده    نجات از پراكندگي  رين حفظ هويت توحيدي و      تم

 هـركس كـه     .هاي جامعه غرق نشوند    شود، تا افراد در پراكندگي      شروع مي 
 هدفـدار، تمـرين الزم را        خـود، در حيـات توحيـديِ       در زندگي خانوادگيِ  

 كنـد،   ميتنها كمكي به جامعه ن     خورد و نه    مي  بازي نكرده است، در جامعه،   
  .شود ميجامعه نيز يگانگي و وحدت  مزاحم بلكه

شهر خدا در زمين، ابتـدا بايـد از خـانواده شـروع شـود و معنـي ايثـار و                     
، وگرنه زمين را شياطين اشغال       نهادينه گردد   در آن  احترام و رعايت مراتب   

  .گردد كنند و شهرها شهر شيطان مي مي
در ومـادر كـه    و مسئوليت پگيرد كل ميبنياد اخالق در خانوادة ديني ش    

 بسيار زياد است چـرا كـه راه         ، در اين راستا   مسئوالن اصلي اين هسته هستند    
ــا حــضور پلــيس  باشــد كــه جــايي ، بايــد  عملــي نيــست،و روش صــحيح ب

هـم    د، آن ادينـه كنـ   هـا نه    مقيدبودن به راه و روش صحيح را در روح انـسان          
  .ها و نه در عادات در بينشها   كردن روش نهادينه
ق و دقيق و دلسوز يعني همـسرش،        ده به كمك مشاوري صاد     خانوا مرد

آرام خـود را    كننـد و آرام      مـي  يگـذار   هيپات مركز توحيدي خانواده را      هيئ
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 تـا حاصـل ايـن       ،نماينـد   براي پروراندن ساير اعـضاء آن هيئـت، آمـاده مـي           
  .اي شود به نام شهر خدا هاي كوچك، جامعه تيئه

 اخيـراً  يلـ كرد و واده زندگي ميهاي سال بشر با هستة توحيدي خان  سال
از رازها و رمزهاي آن غافل گشته، اما وقتي از طريق فرهنگ مدرنيتـه روح    

هاي اجتمـاعي يكـي بعـد از ديگـري            آن خانواده به ضعف گراييد و بحران      
سر برآورد، تازه بشر، آن هم بشري كه اهل تفكر است، فهميـده چـه گـنج        

امروز بيشتر از ديروز نياز است بـه        ذيقيمتي در دست داشته، و اين است كه         
محـيط پيرامـون مـا ناپايـدارتر        قـدر   واده توجهي جدي شود و بدانيم هر      خان
از  بايـد بـيش   . د، اهميت حضور خانوادة توحيدي بيشتر خواهد شـد   گرد  مي

  .ميبشناساست،  پيش زشتي فرهنگي كه اين هستة مقدس را نشانه رفته  
ي و حـافظ بـه طـور مـستقيم راه و            ما در آثار فردوسي و سعدي و مولو       

انـد و مـا      ها روح خانة ما را آباد كرده        آموزيم، بلكه آن    رسم زندگي را نمي   
اي  ولـي خانـه  . ايـم  در آن خانه قرار و طمأنينه و شيوة زندگي خـود را يافتـه           

نهـد و بـه       رواست، به حافظ و مولـوي وقعـي نمـي           كه در آن تكنيك فرمان    
كه ساكنان خانه به اخالق و معنويت احساس نيـاز           ها نيازي ندارد، نه اين      آن

كننــد، امــا شــعر و  هــا معمــوالً بــه شــعر و حكمــت رجــوع مــي   نكننــد، آن
برنـد و شـايد مـدتي     تكه، اخالق ما را مثل اثاثيه به خانه مـي          دستورهاي تكه 

گـذاري    ها احساس آرامش كننـد، ولـي بنيـاد خانـه بـر آن پايـه                 در كنار آن  
  45.شود نمي

                                                 
از دكتر رضـا داوري اقتبـاس       » مباني نظري تمدن و مناسبات انساني     «اين تعابير از كتاب      - 45

 . استشده
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  ير منصفانهاي غ بهانه
اســتبدادهاي جزئــيِ بعــضي پــدران را كــه معنــي خــانواده توحيــدي را  

شناختند بهانه كردند، تا حكمت جاري در روح و روان خانواده را كـه               نمي
  .هاي سال بشر در آن سكني گزيده بود، نفي كنند سال

كه انحراف رهبري در نظـام اجتمـاعي، عامـل اسـتبداد و              آري؛ همچنان 
جـاي اعمـال مـسئوليت     است، ادارة خانوادهايي هم كـه بـه    غيرقابل پذيرش   

كـه بـا      امـا همچنـان   . الهي پدر، گرفتـار پدرسـاالري شـوند، محكـوم اسـت           
استبدادي شدن رهبري نظام اجتماع، از اجتماع نبايد دست برداشت و بايـد              

ساالر همـراه بـا        به جاي حق   -در اصالح امر كوشيد، با پديد آمدن پدرساالري         

 نيز نبايـد از خـانواده دسـت برداشـت و بـه تـضعيف آن         -يح پدر مديريت صح 
ات خـود ادامـه   كوشيد و خود را از اجتماعي قدسي كه با حكم خدا به حيـ       

  .مي دهد، محروم نمود
گـرا و آزادگراسـت و تـا      ديني؛ دولت حق و تكليـف اصـول       ي خانواده

د و گـرد  اري نـشود در جامعـه محقـق نمـي    گذ ن ها در خانواده پايه   اين آرما 
توان در جوامع امروزين جهان به اين مفـاهيم مقـدس             نبايد گفت چون نمي   

هايي را از آرزوهاي دست نايـافتني بـشر    دست يافت، پس بايد چنين آرمان   
هـا را قابـل دسـترس         ن اين آرمـان   پنداشت، در حالي كه در خانواده مي توا       

  . دكر
انـد تـا    ردهوجـود آو   بـه را    آن درختي است كه دو زوج       ي خانواده؛ سايه 

نند و هـم در زيـر   هم خود را به بهترين نحو با عقد نكاح به آسمان وصل ك          
  . را بپرورانند ديگري اي عده چنين سايه



 268 گونه كه بايد باشد زن، آن..................................................................................

هاي مـستقل و   توان در زيرسايه آن انسان    خانواده؛ پايگاهي است كه مي    
ــت كــرد ــس . مبتكرتربي ــربازپ ــاني اســالم در خــانواده  س ــالب جه  ي ان انق
 اين نتايج با شناخت خانوادة توحيـدي و         ي وند و همه  ش  توحيدي ساخته مي  

 جهــان معاصــر يعنــي ي پــس بايــد ابتــدا گمــشده. آن عملــي اســتاهــداف 
  .خانوادة توحيدي را شناخت

  ٤٦سكناي گمشده
 كه متذكّر يگـانگي اعـضاي آن بـا همـديگر و             اي   خانواده آنكجاست  

  يگانگي همه با آن يگانه مطلق بود؟
ــروزه  ــسانام ــايي در ك ان ــل    ه ــم، در داخ ــه از ه ــديگر و بيگان ــار هم ن
كـه بيـشتر بـه      شـوند     خانواده ناميده مي    هستند و  اي به نام خانه     چهارديواري

  .ماند تا خانواده افرخانه ميمس
 آن وحدت ربانيِ اعضاي خانواده كه متذكّر وحدت ذات بـا   رفتكجا  

  صفات حق بود؟
سـت و   كجاست رسم بندگي در مقابل خـدايي كـه همـه چيـز غـرق او               

 در خــانوادة و ايــن ،انــد هــيچ اوســت كــه اوســت و بقيــه در مقابــل او هــيچ
  ؟يافت توحيدي تجسم عيني مي

                                                 
و بعــضي از مطالــب ايــن بحــث، از فيلــسوف مــشهور آلمــاني، » ســكناي گمــشده«واژه  - 46
 .اس شده استاقتب» شعر، زبان و انديشه رهايي«هايدگر در كتاب  مارتين
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ــاني   كجاســت خــانواده اي كــه يگــانگي اعــضاي آن متذكّروحــدت رب
اي اسـت بـراي راحتـي        پروردگار است و هر عضوي از آن، همچـون سـايه          

  عضوي ديگر؟
 يگانـه  ي  از خـانواده تـر  اي اسـت بـزرگ   اي كـه نمونـه      كجاست جامعـه  

 تيـ  حكيمـان، در فعال    حكمـت سراسر   ي مانند سينه اي كه     توحيدي؟ جامعه 
  .هاست ها و مظهر تعادل است و متذكّر عبرت

 حفظ قلب يا حفظ خانواده

خانواده همچون قلب انسان است كه محـل گـذران حـاالت مختلـف و            
يـشتر  هرچه قلب در يگـانگي خـود ب       . محل وزش انوار غيبي فرشتگان است     

 و خـانواده  ،مستقر باشد، در ارتباط و اتحاد با عالَم قدس، بيشتر موفق اسـت       
 در عـين  كثـرت «ها اسـت، تـا نمـادي از     نمادي از همان يگانگيِ قلبي انسان     

ها و اتحادهـاي زيبـاي        در عالَم محسوس به نمايش آيد و يگانگي       » وحدت
 و همچنـان كـه      ،ظهـور برسـد   عالَم قدس در بستر زمين از طريق خانواده به          

حفظ كردن قلب از طريقِ در حضور حق قراردادن آن، ممكن است، حفظ        
گويـا  . دباشـ  قـراردادن آن، ممكـن مـي    حضر حـق  كردن خانواده نيز با در م     

همة اعضاي خانواده در جمع خود و با ارتباط صحيح با همديگر، در انتظار           
يگر خـوبي   دائمي ريزش انوار قدسـي هـستند و اميدوارانـه نـسبت بـه همـد               

كنند و در صميميت هرچـه بيـشتر بـا همـديگر، زمينـة ايجـاد صـميميت                    مي
اند كه جدايي صورت      نمايند و سخت مواظب     فرشتگان با خود را فراهم مي     
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 اين صميميت از بين برود و خير و بركت سـاكنان آسـمان از آنهـا                 تانگيرد  
  .دريغ شود

عـالَم قـدس پديـد      حفظ خانواده با درك آسمان غيب و انتظار بركات          
خود را دائماً در حضور حـق  د ي نمايهريك از اعضاء سع   كه    آيد، و اين    مي

 توسط عارفي كـه دائمـاً خـود را در معـرض             ، مثل حفظ قلب   .دناحساس ك 
  . دهد ريزش انوار قدسي قرار مي

  معجزة پيوند
هاي   كدام از كناره  تا هر شود    طور كه پل، سبب مي      همانقبالً عرض شد    

به همسايگي بـا ديگـري      اي    ديگر قرار گيرد و هر كناره     ر سوي   رودخانه، د 
آينـد، ازدواج؛ دو انـسان را    كنـار هـم   هاي رودخانه درآيد و دو طرف پهنه 

 متـصل   يكدام در يك سويِ از زندگي قرار دارند، بـه سـوي ديگـر             كه هر 
ديگر كنـاره نيـست، و       ، رودخانه همچنان كه از طريق پل، كنارة     كند، و     مي

 پيوندند، از طريق رود و به همديگر مي      يها نيز از بين م      ودنِ دشت ب دو طرفي 
شـود    دلي تبديل مـي     هاي انسان به اتصال و زنده       ازدواج نيز تفرقة همة كرانه    

  .است» پيوند«و اين معجزه 
ديري است كه انديشة ما به كم بها دادن به خانواده عادت كـرده اسـت           

چـه در سرشـت خـانواده نهفتـه         و به چيز غير قابل دركـي تبـديل شـده و آن            
نباشـد، خـانواده    » پيونـد « آري   ،»پيونـد «اگر خـانواده    . شود  است، ديده نمي  

 وجـودي   ي ، قـدم بـه عرصـه      »پيونـد  «خانواده به يمـن وجـود     اعضاء  نيست،  
، اين پيونـد و آن هـم        خانوادهپس اگر در سراسر وجود      . ند گذاشت يجديد
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 ي وجـود  يخـانواده معنـ    واقـع    حـاكم نباشـد، در    و  پايدار  ،   مقدس با حالتي 
 را از دست داده است و ديگر اعـضاي آن از فـضاي حقيقـي خـانواده                خود

  .اند  محروم گشته،گزيدن است كه همان سكني
آورد كـه در آن فـضا،         پيوند قدسي در خـانواده، فـضايي را فـراهم مـي           

تواننـد حـضور يابنـد و     هاي پـدر و مـادر و فرزنـدان مـي            چندين انسان با نام   
ايـن پيونـد، چـون پـل        . گيرنـد   نيز در بـر   هاي دورِ اطراف اين پيوند را         نمكا

گردد و دوري و نزديكي      ها مي    ارتباط ميان دو كناره رودخانه، فضاي ميانيِ     
چنانچـه  . دنشو  ترها ظاهر مي    ها و نزديك    كند و نزديك    ها را معني مي     انسان

ضُهم  ...«: فرمايد  قرآن مي  عـحامِ باُولُوالْاَر تـابِ اهللا    وي ك ضٍ فـعلـي بِـب47»اَو 
پـس در پيونـد قدسـي       . ترنـد   بعضي از ارحام نسبت به بعضي ديگر نزديـك        

در روايـت  . شـود  خانواده جاي افـراد و انـدازة نزديكـي آنهـا مـشخص مـي       
يابـد و مـانع       عنوان يك واقعيت در عالَم قيامت تعين مي         به» رحم«داريم كه   

م « حقّ شود كه ورود كساني به بهشت مي  حـپـس  . انـد  را رعايـت نكـرده  » ر
ديگر دارند كه ريشه در عالَم غيب و قيامـت   ارحام يك ارتباط واقعي با هم     

  .دارد و ارتباط آنها با يكديگر، صرفاً قراردادي و ذهني نيست
لَها            «: فرماينـد    مي �پيامبرخدا صـنْ و نِ فَمـمنَ الـرَّح نَةٌ مـشَـج ماَلـرَّح

لَهصو   اهللاُاهللاُ و ها قَطَعهنْ قَطَعم« 48» محاي است از رحمـان، هـركس    رشته» ر
م قطـع شـود، از خـدا                  حـبدان وصل شود به خدا وصل شده، و هركس از ر

فرماييد حفظ ارتباطي كه در اثـر پيونـد           چنانچه مالحظه مي  . قطع شده است  

                                                 
 .75 سوره انفال آيه - 47

  .1690الفصاحه، حديث شماره   نهج- 48



 272 گونه كه بايد باشد زن، آن..................................................................................

كـس كـه      گـردد و آن     شود موجـب ارتبـاط بـا خـدا مـي            ازدواج حاصل مي  
گـاه فـضاي   يجه است ارتباط با خدا يعني چـه، جايگـاه ايـن پيونـد و جا     متو

  .شناسد آيد مي وجود مي  كه در اثر اين پيوند بهيا الهي
م « در رابطه با جايگاه    �خدا  بازرسول حـدر عـالم اَعلـي و نقـش آن    » ر

لَني   منْ: اَلرَّحم معلَّقَةٌ بِالْعرْش، يقُول   «: فرمايند  ها مي   در سرنوشت انسان   صـو 
لَهصو      هي قَطَعننْ قَطَعم م به عرش الهي متصل است و همواره         49»اهللاُ  اهللاُ وحر

دهد، هركس بـه مـن وصـل شـد بـه خـدا وصـل شـده و                     از آن مقام ندا مي    
  . استهركس از من قطع شد از خدا قطع شده و فاصله گرفته

ل  اين حديث شريف حاوي نكـات ظريفـي اسـت كـه بـسيار قابـل ت                 أمـ
قدر بايد متوجه بود كه پيونـد ازدواج در زمـين، حقيقتـي را در                 همين. است

ن سرنوشـت دنيـا و   يـي كند كـه در تع   ايجاد مي-هم در مرتبة عرش  آن-آسمان  
رعايـت  «: فرماينـد   مـي �خـدا  طوري كه رسـول  به. آخرت افراد نقش دارد  

رگ سـياه   حقوق ارحام و ارتباط فعال با آنها موجب زيادي عمـر و دفـع مـ               
جايگـاه خـانواده جايگـاهي      : توان گفـت    پس در يك كلمه مي     50.»شود  مي

است آسماني و ملتي كه اين جايگاه و فضاي معنوي آن را ناديده گرفـت،               
روي خود خواهد بست و خود را گرفتار دنياي تنـگ             عمالً راه آسمان را به    

  .  نمود خواهدمادي

                                                 
 .1691 همان، حديث شماره - 49

  .1838الفصاحه، حديث شماره   نهج- 50
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 اگـر ي گزيـدن اسـت،   ماهيت خانواده، ايجاد كردن فضايي بـراي سـكن        
تـوانيم ريـشه بـدوانيم و رشـد كنـيم و سـر بـه           توانستيم سكني بگـزينيم مـي     

  . آسمان برآوريم
شـود كـه      پيوند قدسي دو همسر، موجـب ظهـور درخـت نـستوهي مـي             

كـردن   هايش محل زندگي    كند و سايه    پر مي هاي آن سقف آسمان را        شاخه
  .گردد سايرين مي

شـوند و در ايـن        ر به گـوش دادن مـي      ها چون سكني گزيدند، قاد      انسان
ترهـا، كـالس درسِ پـر از         حال سينة پرتجربـة پيـرانِ خانـه، بـراي كوچـك           

هـاي   حكمت و بصيرت خواهد شد و هركـدام از اعـضاء، محـصول تجربـه          
  .شوند پايان زندگي براي ديگران مي طوالني و تمرين بي

  هاي حقيقي نزديكي
نزديكي را .  نزديكي نشد هرگز موجب ،ها به وسيلة ماشين     حذف فاصله 

و اگـر خـانواده     بايد در سكني گزيدن يافت كه جايگاه آن خـانواده اسـت             
  .يابد در جهان تحقق نميو اُنسي خراب شود، ديگر هيچ نزديكي 

ايم چرا به يك كوزة سفالين بيشتر احساس نزديكـي       آيا از خود پرسيده   
ني هـر دو بـا مـا    كه فاصـلة مكـا     كنيم تا به يك بلوك سيماني؟ در حالي         مي

قصة نزديكي ما به كوزة سفالين به جهت آرامـشي اسـت كـه              . يكسان باشد 
  .در كنار آن داريم

قدر بـه آن   ايم، همان اي پر از عفونت ايستاده آيا وقتي در نيم متري الشه 
 اسـت   ايـم؟ جـز آن      اي از گل ايـستاده      متري باغچه   نزديكيم كه وقتي در نيم    
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دهد ما را بـه آن     ر باغچة گل به ما دست مي      كه احساس آرامشي كه در كنا     
 است؟ اگر خانواده محل سكني باشد، مـا در هـر گوشـه از        تر كرده   نزديك

دنيا هم كه باشيم هميـشه خـود را بـه آن خـانواده و بـه روح حـاكم بـر آن                       
خانمـان احـساس      وقـت خـود را بـي        يـابيم و در آن حالـت هـيچ          نزديك مي 

 و خانواده را همچـون     انديشيم  اي خانواده مي  ه  آل كنيم و همواره به ايد      نمي
بـرد و مثـال       رود، آن را بـا خـود مـي           هر جـا مـي     م كه انسان  يدان  ياي م   ريشه

لنگرگــاهي اســت كــه انــسان را در برابــر طوفــان تغييــرات، محفــوظ نگــاه  
  .دارد مي

اگـر  . فضاي خانه، چيزي غير از در و ديوار و اسـباب و اثاثيـه آن اسـت     
اخالق بد و حرص و آرزوهاي بلند و خيالي، تنگ نكنيم،       فضاي خانه را با     

به همين دليـل آنهـايي كـه معنـي          . گردد   روح مي  خانه محل سكني گزيدنِ   
دانند اخالق بـد و   شناسند و مي هاي آن را مي  فضاي سبك خانواده و ايدآل    

كـه بـه       بـدون آن   -كنـد،     عدم مدارا، همچون بمب اتـم آن فـضا را منفجرمـي           

انـد آن فـضا را تخريـب       سـخت مواظـب    - خانـه آسـيبي برسـاند      ي هاسباب و اثاثي  
  .نكنند، تا عالَم خانه را از سكني بودن خارج نكرده باشند

فضاي خانـه را كـه حيـات خـانواده بـه آن بـستگي دارد، نبايـد ناديـده                    
اگـر فـضاي    . گيـرد   اي بود كه در خانه جاي مي        گرفت و به فكر ظاهرِ اثاثيه     

، اثاثيه و ظاهرِ در و ديوار هر قدر هم كه لـوكس             خانه تنگ و سنگين باشد    
هرگز اثاثيه و ظاهرِ در و ديوار، خانه را خانه          . باشد، بيشتر آزار دهنده است    

 سكني گزيدن و پناه يافتن است كـه خانـه را    كند، فقط فضايِ    نكرده و نمي  
  .خانه كرده است
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شـود كـه همـة        گزيدن موجب مـي    ، سكني در فضاي آرام و سبك خانه     
كـش كننـد، مثـل فـضايي كـه       عضاء بـه يكـديگر آرامـش و احتـرام پـيش        ا

و  كـش كـردنِ آرامـش    و ايـن نـوع پـيش   . انـد   قدسيان در آن سكني گزيده    
دار اســت و نــه تعارفــات  كــش كــردن اصــيل و ريــشه احتــرام، يــك پــيش

اي با عالَم قـدس، يعنـي انجـام تكليـف             مصنوعيِ بدون ريشه كه هيچ رابطه     
:  فرمـود  �و لذا خداوند از زبان ائمـه معـصومين        . ردنسبت به همديگر، ندا   

چـون آن هديـه   » .گيري نيـست  هدية ارحام نسبت به همديگر، قابل بازپس    «
جا، جاي حقيقي آن است و نبايد چيزي را كـه             در جايي قرار گرفته كه آن     

ارحـام نـسبت بـه      . در جاي حقيقـي خـود قـرار گرفتـه اسـت، جابجـا كـرد               
دن بـه همـديگر هـستند، مثـل ابـر كـه بايـد در                همديگر در جايگاه هديه دا    

مثــل خــدا كــه . جايگــاه بــاران دادن قــرار داشــته باشــد، وگرنــه ابــر نيــست 
  .  استالفيض و آشناترين موجود نسبت به بندگانش دائم

گزيـدن گـشت،      وقتي فضاي خانه سبك بود و خانه محل سـكني         ! آري
چيـزي    و چـه كننـد  كـش مـي   اعضاء خانه به يكديگر آرامش و احترام پيش   

  وجود داشته باشد؟ باالتر از اين هديهتواند  مي

   گمشدهي هخان
گزيـدن و     سـكني در خانه، به جاي فكركردن به امور اساسي آن، يعنـي            

 نبايـد بـه در و ديـوار و اثاثيـه فكـر كـرد،           بردن،سـر   با قدسيان به  يافتن و   بقاء
 از شـكوه  شـود و خـانواده   وگرنه منظور اصليِ پيوند خانوادگي فراموش مي  

ماهيـان  خـوردن  مثل وقتي كه در ارتباط با دريا فقـط بـه       . ريزد  خود فرو مي  
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ستان   نظر بهيجا بهيا .  و شكوه آن را نيابي    يفكر كن آن   آن را در  شـكوه بـ ،
  :بيني، كه گفتهايش ب ه ميورابطه با

  چشمان نظر بـه ميـوه كننـد         تنگ
  

ــستانيـــم  ـــاگران بـ ــا تمــاشــ   مـ
هاي آن چشم بدوزيم، ديگر شـكوه         ه خوردن ماهي  وقتي از دريا فقط ب      

بينـيم و   فروشي يك شكل مـي     شود و دريا را با طَبق ماهي        دريا از ما دور مي    
وقتي در و ديـوار  . ايم را گم كرده فهميم چه چيزي از ما دور شده و آن          نمي

گزيـدنِ خانـه از مـا     و اثاثية خانه، اصل شد و فكر ما را اشغال كـرد، سـكني          
كنيم كه ديگر خانه، خانه نيست، بـدون   قدر احساس مي    شود، همين  دور مي 

تـر    مـشكل بـزرگ    51ايـم،   كه متوجه شويم چه چيـزي را تخريـب كـرده            آن
  .كه گمان كنيم با تجديد بنا و تغيير اثاثيه، تجديد فضا خواهيم كرد اين

  محل بشارت پروردگار
 گزيـدن شـد، محـل بـشارت پروردگـار اسـت و       وقتي خانه محل سكني   

و «نمايانـد   خود، رخ مي» مودت و رحمت «خداوند در چنين فضايي با اسم       
  . دكن  با خدا زندگي مي در اين حال انسان 52»...جعلَ بينَكُم مودةً و رحمةً

خانواده بدون حضور مودت و رحمتي كه خداوند بر آن ارزاني داشته،            
 در در عين حـضور  ،حمتمحل سكني نيست، و انسان بدون اين مودت و ر 

                                                 
خداوندا زنـدگي را    «:  را ديدند، فرمودند   �زهرا  فاطمه   جهيزية حضرت  �وقتي پيامبر  - 51

و ) 94، ص 43بحـاراألنوار، ج  (»انهـا سـفال اسـت، مبـارك گـرد      بر گروهي كه بيشتر ظروف آن 
شـكل چـون ايـن خـانواده نـسبت بـه ظـاهر اثاثيـه كـم توجـه بودنـد، خانـه را محـل مـراوده                  بدين

 .مودند ن�جبرائيل حضرت

 .21سوره روم، آيه  - 52
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انــسان، شــاعرانه ســكني «خانمــان خواهــد بــود، چــرا كــه   خانــة خــود، بــي
ها به خدا بسته شد و مودت و رحمت           پس آنگاه كه راه انسان     53.»گزيند  مي

  . گزيدني در ميان نيست الهي در ميان نيامد، سكني
 جـز خـود مـا      كسي   شود، چه   ت و رحمت از خدا شروع مي      همواره مود

 گزيـدنِ  خانمان شـويم و سـكني      ست اگر در حفظ آن نكوشيم و بي       مقصر ا 
  يم؟يخود را متزلزل نما

هـا   كند، ولي حـرص  مودت و رحمت الهي، خانه را به سكني تبديل مي       
ها و آرزوهاي بلند دنيـايي، آن مـودت و رحمـت را از       ها و مقايسه    و رقابت 
تـوانيم در    نمـي ا نخواهـد بـود و  برد و خانة ما ديگر محل زنـدگي مـ       بين مي 

وطني كه  .  بودنِ در خانه، احساس كنيم در وطن خود هستيم         عين حضور و  
را نام و جاي  ، بلكه آن وطن وطني است كه آن       »مصر و عراق و شام نيست     «

سر خواهيم برد و با بقاء         خود به  نيست، بلكه وطني است كه در آن، با بودنِ        
  . خواهيم داشت مطلق رابطه
ما نيست همواره گريزانيم، در اولـين فرصـت از آن           اي كه وطن      از خانه 
هاي سـرگرداني و      پريم، به سوي پاساژهاي نمايش لباس و پارك         بيرون مي 

چه كسي مقصر است؟ و چه كسي جز خودمان را بايد مالمـت      . خانماني  بي
  كنيم؟ 

                                                 
 .هولدرلين، شاعر آلماني - 53
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  ٥٤سراي بودن
، »معنـايِ بـودن  «داشته كـه عبـارت اسـت از       » بودن«بشر همواره سه نوع     

 كـه اگـر ايـن سـه بـودن بـرايش             ،»شكل و سـرايِ بـودن     «و  » ت بودن حقيق«
. كنـد   وطن احساس نمـي     خانمان و بي    درست حاصل شود، ديگر خود را بي      

ولي اگر نتواند به بودن خود معناي حقيقي دهـد، و حقيقـت بـودن خـود را       
ها پر كند و سراي بـودن خـود را گُـم كنـد، هرجـا و بـه هرشـكل                       با پوچي 

چنانچـه  . داشـتن نخواهـد داشـت       وطـن  حساس بقاء و حالـت    زندگي كند، ا  
  :مولوي گفت

  يمـن ني به هند اسـت ايمـن و نـي در       
  

  آنكــه خــصم اوســت ســاية خويــشتن 
كس كه با بودن خود نتوانـسته اسـت آرام باشـد و بـا خـودش                   يعني آن   

خواهد باشد، چه در هنـد و چـه در يمـن،     درگير است، حال هركجا كه مي    
ه است كـه در هـيچ كجـا     ودني را براي خود پديد آورد     چون ب . ايمن نيست 

  . باشدداشته  سكني و آرامش تواند نمي
راستي انسان بايـد چگونـه مـسكني بـراي خـود پديـد آورد و چـه نـوع           

ريزي كند كـه در تمـام ابعـاد، در سـكني و آرامـش                 خودي براي خود پايه   
  سر برد؟ به

                                                 
گرفتـه  هايـدگر، الهامـاتي     از مـارتين  » عمارت، سكونت، فكرت  «در اين نوشتار از مقاله       - 54

 .شده است
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  معناي بودن
» اءبقـ «د، در واقـع بـه حالـت       عنا ببخش  توانست بودنِ خود را م      اگر انسان 

د قرارخواهـ » داشـتن   وطـن « و در حالـت      ديابـ   است، دست مـي   » فنا«كه ضد   
  .گرفت

و » گذشـته  « ازيعنـ ييعنـي حـالتي كـه انـسان از دو نيـستي       » بقاء«حالت  
 ، آزاد شده باشد و در اين حالت به جاي وطن كردن در ناكجاآباد             ،»آينده«

كنـد و      خـود را احـساس مـي        معنـاي بـودنِ    قـرار گرفتـه اسـت و      » بودن«در  
  55.گردد همواره به دنبال بودنِ گمشدة خود نمي

كس كه بودن ندارد، انديشه ندارد، چون به معدوم يعني بـه گذشـته                آن
 كـه بـه گذشـته و آينـده مـشغول            كـس   پـس آن  توان انديشيد،     و آينده نمي  

  :به طوري كه مولوي گفت. آورد است، اداي انديشيدن در مي
  ر مـن شـد فديـة فـرداي مـن          عم

  
  واي از اين فـرداي ناپيـداي مـن        

 بـه آن    ،شـد » حال«كسي كه گرفتار آينده شد، چون آينده پيش آمد و             
نگـرد و همـواره در    اي كـه نيامـده مـي       نظر ندارد، بلكه باز بـه آينـده       » حال«

  . دكن ي مي زندگكند و در هيچستان آيندة ناپيدا سير مي
  بودن، عملي است و اگر انسان به بودن و انديـشيدن       خانه انديشيدن با در

توجه داشت به مسكن و سكني كه محـل بـودن و انديـشيدن اسـت سـخت                 
 شـكل   »انديـشيدن « و   »بـودن «راستي در كـدام سـراي،       . حساس خواهد بود  

  گيرد؟ مي

                                                 
 .رجوع شود» ي ديني باورهايت يافتنچگونگي فعل« به نوشتار - 55
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  آزاد از گذشته و آينده
تـا وقتـي در مـسجد هـستيد جـزء عمرتـان             «است كـه     �از رسول خدا  

يـا  » حـال «ايـد و در   يعني از گذشـته و آينـده آزاد شـده   » شود  محسوب نمي 
هـاي خـود را مـسجد         خانه: نيز آن حضرت فرمود   . ايد  سكني گزيده » بودن«

توانــد محــل   مــي�هــا در فرهنــگ ديــن محمــدي پــس خانــه. قــرار دهيــد
گزيـدن و آزادي از گذشـته و آينـده باشـد و انـسان بـا بـودنِ خـود،                  سكني
  .رو شود روبه

  »بودن«جايگاه 
كس كه خانه  شود و بودن در خانه است و آن     زندگي با بودن شروع مي    

اي كه با پـول خـود         وطن است، حتي در خانه      جا بي   يا سكني ندارد در همه      
سر ببرد و در  جا با بودنِ خود به  تواند در آن     ولي نمي  ،خريداري كرده است  

  . آن سكني گزيند
 - نه محل غرور و تكبر و تجمل-اي كه محل سكونت اوست   انسان در خانه  

هـاي يـك      در محفـل  .  توانـد بيابـد     آزاد از افكارِ مزاحم، خود را درست مي       
، هـا  كـدام از پـاره   شـود كـه هـيچ    رو مي  خود روبه  ي پاره  بعدي، انسان با پاره   

 و محـل كـار      اداره. نوع زيستن در زمان و مكـان اسـت          يك،  خود او نيست  
 .سـر ببـرد    بـه  در زمـان   ، كـه  شت سـاعت  گاهي اسـت بـراي هـ      انسان؛ زيـستن  

خيابان؛ مكـاني اسـت بـراي رفـتن، و پاسـاژها؛ محلـي اسـت بـراي مقايـسة                    
ها جايي نيست كـه جايگـاه         كدام از اين    هاي خود و قيمت كاال، و هيچ        پول

  . انسان باشدحقيقي بودنِ
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باشد، زيستن با ديگرانـي كـه همـه          تواند جايگاه بودن حقيقي     خانه؛ مي 
 .باشـند  ي مـ  تـن همـديگر    ي ي وجـود همديگرنـد و همـه پـاره          رازهـا  محرم

 و لذا راهي    »بودن« طر چيزي نيست، محلي است براي     زيستن در خانه به خا    
 است، نه مثـل پاسـاژ   آنيكي از خصوصيت    » بقاء«است به سوي بهشت كه      

   .و خيابان و اداره
بودن؛ مثل نوري اسـت كـه در عـين ناپيـدايي، پيـدايي محـض اسـت و                  

تـوان    را نمـي  » رمـز «است و مـسلم     » رمز«يدايي همه چيز، و لذا بودن       عامل پ 
كـه   كـس    در خانـه جـاي دارد و آن       » رمز«. در پشت ويترين مغازه پيدا كرد     

در خانه آشنا نيست، هرگز بـه رمـز يـا        » بودن«فهمد و با      معني سكني را نمي   
دي نخواهد رسيچ رازي و به هبرد  بودن راه نميحقيقت.  

ستي اسـت، بـه همـه جـا راه دارد، ولـي خـودش خـودش        خانه مركز هـ  
ها وقتي عملي است كه انـسان در مركـز هـستي              رهايي از محدوديت  . است

ممكـن  اي  جا هيچ رنگـي نداشـته باشـد، و ايـن در خانـه      قرار گيرد و در آن 
 كـسب و كـار، تـا     سـودجوييِ است كه محل سكني باشـد، آزاد از حـرصِ      

  . نه غير خود شدن را،امكان خودماندن را به ما بدهد
النّهارِ سبحاً طَويالً، واذْكُرِاسم      لَك في  انَّ«:  فرمود �خداوند به پيامبرش  

  كبلْ ر هاي طوالني و كثير، تـو        در هنگام روز، تحرك    56» الَيه تَبتيالً  و تَبتـَّ
كنـد، پـس در نيمـه شـب بـا تنهـايي و                را از يگانگي و آرامـش خـارج مـي         

و امكـان   .  پروردگارت، از آن پراكندگيِ روز، خود را آزاد نمـا          يگانگي با 
چـرا كـه در عرصـة    . شود گزيدن از اين طريق به انسان برگردانده مي    سكني
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گردد و از خود بـودن   شود و شيئي مي خيابان و بازار و اداره، انسان ابزار مي      
انسان و  گردد، و اين عين به خفا رفتن حقيقت           محروم مي » بودن«و از نفسِ    

گزيدن در خانـه، چيزهـا        با سكني .  چيزها بر روان او است     ي پيداشدن سلطه 
كنــد، همـه چيـز را در جــاي    گونـه كـه هــستند تجربـه مـي     آن و ديگـران را 

بيند و تفكر واقعي كه ارتباط      دهد و همه چيز را درست مي        خودش قرار مي  
  .گردد با آيات الهي است، عملي مي

  ازدواج؛ شروع سكني گزيدن
شـدن   است، و واقع» مسكن«در جايي است كه آنجا  » تفكر«امكان بروز   

گـشايد   باز مي» بودن«در مسكنِ اصيل، افق ديد ما را به سوي ابعاد فرو بستة  
و ازدواجِ زن و مــرد، شــروع مــسكن گزيــدن آن دو توســط حــضرت حــق 

م اَزواجاً لتَـسكُنُوا  ومنْ اياته اَنْ خَلَقَ لَكُم منْ اَنْفُسكُ«: خواهد شد كه فرمود  
هـاي حـضور حـضرت      از نشانه؛ يعني 57»...الَيها و جعلَ بينَكُم مودةً و رحمةً      

همسراني را قـرار داد تـا     كه از جانِ خود شما        هاي هستي، اين    حق در صحنه  
ن در آرامش باشيد و در بـين شـما مـودت و دوسـتي و گـشايش          در كنارشا 

   .قرار داد
شـود    ر صحيح نياز به محل آرامش دارد و آن با خانواده محقّق مـي             تفك

اند و تا آخر هـم حامـل و عامـل چنـين        منشأ اين مسكن و آرامش     نيوالدو  
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 موجب آرامش   ،آرامشي خواهند بود، حتي آنگاه كه بر چهرة آنان بنگري         
   58.تو خواهند شد

يـن  سـاز ا    دهـد و والـدين زمينـه        مسكن به انسان رخصت فكركردن مـي      
گونـه زيـستن، زيـستن بـا خـدا اسـت كـه بقـاي مطلـق و                     اند و ايـن     رخصت

آرامش محض است و وارد شدن در بهشتي است كه زير پاي مادران است              
 لقـاي پروردگـار كـه      -انـد    يعني در سكنايي كه مادران پديد آورده       -و در بهشت    

شود و انـسان در آن حـال، بـا حقيقـت بـودن         عملي مي » بودن محض است  «
  .كند باط برقرار ميارت

، رخـصت بقـاء      كه منـشأ سـكني و اسـتقرار اسـت           ، در خانواده  يكسهر
  يابد؟  بقاي مطلق دست مي، چگونه به لقايِنيافت

هـا   هـاي خيـالي شـد و انـسان         وقتي زندگي، مغلوب نظر بـه ناكجـا آبـاد         
اي بـراي پـول در آوردن تبـديل شـدند، خـانواده بـه چيـزي تقليـل                 وسيله  به

ديگر خانة اَمن نيست و مـسلّم در چنـين شـرايطي اصـل حيـات                يابد كه     مي
تـوان بـه آن دسـت          پايدار كه در خانه مي     افتد و از ايمنيِ     انساني به خطر مي   
  .شود يافت محروم مي

دگرگوني در معني خانواده موجب از بين رفتن سكناي حقيقي شـده و              
 رفته، ديگر ديگر بشر مسكن ندارد، چون خانواده از معني ديني خود بيرون         

همـة اعــضاء بــه  . كنــد كـسي بهــشت را در زيـر پــاي مــادران جـستجو نمــي   
كـس آرامـش خـود را در          نگرنـد و هـيچ      عنـوان يـك ابـزار مـي         يكديگر به 

. خواهـد منـشأ آرامـش ديگـري باشـد      كـس نمـي   يابـد، و هـيچ      ديگري نمي 
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را كه خداونـد بـه والـدين        » مودت و رحمت  «كند نور     كس تالش نمي    هيچ
اي آن مودت و رحمـت خـدادادي          ت، پاس دارد و به اندك حادثه      داده اس 

شود و نگران قهر و غلبة كدورت در فضاي خانـه نيـستند          زير پا گذارده مي   
كس نگران فرو ريختن سراي بقاء و خانة سكني نيست، آيا بشر نيـاز                و هيچ 

غ تـوان آن را سـرا   به بقاء و سكني ندارد؟ آيا در جايي غيـر از خـانواده مـي        
  گرفت؟

   آرامش بخش وجوديِي هخانواده؛ زمين
در قـرب حـق قـرار       «انسان اگر هدف از زيستن را كه عبارت اسـت از،            

 زيـستن خـود ارج      ، بشناسد، جايگاه خـانواده را در راسـتاي هـدف          »گرفتن
زمينــة وجــودي «توانــد منقطــع از  گــاه نمــي نهــد، چــرا كــه انــسان هــيچ مــي

ــش ــش آرام ــود را   »بخ ــي خ ــودنِ منطق ــد ، ب ــه ده ــل  ،ادام ــي قاب  و از طرف
  .خانواده است» بخش زمينة وجودي آرامش «ترين عالَم براي يافتنِ دسترس

گيرد و احساس قرارگرفتن در سكني را         انسان ابتدا در خانواده جاي مي     
هـا    گـي   سـازد، وگرنـه در روزمـرّه        كند و سپس انسانيت خود را مـي         پيدا مي 

 حقيقي دست يابد، گرفتار يك خودكه به يك     شود و بدون آن     استحاله مي 
اضـطرابي در آن    گردد و از اصل زيستن، كه هيچ          ميو پراكنده   خود منتشر   

د و در اين حـال، انديـشيدن از زنـدگي انـسان رخـت         شو  نيست، محروم مي  
بنــدد، چــرا كــه روشــن شــد در مــسكن و آرامــش اســت كــه امكــان  برمــي

ر خانـة خـود بـه سـكينه     كس كه نتوانـد د  شود، پس آن   انديشيدن فراهم مي  
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كني نيـست، عمـالً تفكـر را               آن ،تـر   برسد و يا به عبـارت صـحيح        كـه در سـ
  .رود انتها ميبه فكري تا  شروع نكرده است و با بي

شود با اطراف درست ارتبـاط پيـدا كـرد،     گزيدن است كه مي در سكني 
خانماني و    خانماني موجب غربت در دنيا است و امكان خروج از اين بي             بي

اي كه معني خـانواده در آن از بـين نرفتـه اسـت، ممكـن         در خانواده  ،غربت
  .است
ريشه است و انسان ديني سعي در         ، بي دار ندارد   نساني كه خانوادة معني   ا
  . دار بپروراند دار كردن خانواده دارد تا بتواند انسانِ ريشه معني

د بـراي   تواننـد بنـايي جديـ       ريشه شـدند، آيـا مـي        ها بي   راستي اگر انسان  
  زندگي خود بسازند كه بتوان برآن تكيه كرد و در آن سكني گزيد؟

فرهنگ مدرنيته با محوريت اومانيسم، تهديدي عليه ريشه داشتن انـسان        
چرا كه در ايـن فرهنـگ انـسان روز و شـب گرفتـار وسـائل ارتبـاط                    . است

ل    . هاي خود ساختة خويش اسـت     جمعي و سراب   و در چنـين شـرايطي تأمـ
 خانة تأملي كه بـا كـشف  .  دست رفته و خانة تأمل ويران شده است  ازتفكر  

گرفتن در منزل قربِ با بقاء مطلـق،          شود و با جاي     شروع مي » حقيقت بودن «
  .رسد به نتيجه مي

، هر روز خود را بـيش از        »عالَم سكني «تكنولوژي در عين ويران كردنِ      
 انـسان كـه     سانيتوقـت انـ     كنـد، آن    كمك نتايج خود، توجيه مـي       گذشته به 

رود و ديگـر در ايـن         پنجرة در حضور حق قرار گرفتن است به حاشـيه مـي           
حال، انسان نگران تخريب خانواده نخواهد بود، همچنان كه نگران تخريب      

   .خودش نيست
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  هدف از تشكيل خانواده
شـود    رسد كه تنها از طريق خانواده سكناي حقيقي درك مي           به نظر مي  

دان دست يابد و خداوند خانواده را كه با پيونـد دو زوج             تواند ب   و انسان مي  
گيرد، بستر تحقق چنين سكنايي قـرار داده اسـت و در ايـن رابطـه         شكل مي 

 از جنس و جـان      59»...خَلَقَ لَكُم منْ اَنْفُسكُم اَزواجاً لتَسكُنُوا الَيها      ...«: فرمود
پـس  .  آرامـش باشـيد    خودتان همسران شما را قرار داديم تا نـسبت بـه اودر           

گزيدن، هدف تشكيل خانواده اسـت و لـذا هـر جـايي،               طبق اين آيه سكني   
كني نيـست       جاي تـوانيم در ماشـينِ خـود جـاي           گرچـه مـا مـي     .  و محـلِ سـ

در ماشـين  با تواند محل سكني و پناهگاه ما باشد و          بگيريم، ولي ماشين نمي   
  .صالً سكني را نشناسيمكه ا بودن را نداريم، مگر اين بودن، احساس در خانه

پس اول  . گزيدن، هدف تشكيل خانواده است     تن و سكني  ياف گفتيم؛ پناه 
، خـانواده را  اسـاس آن بايد هدف از تـشكيل خـانواده مـشخص باشـد تـا بر            

گـرفتن   گزيـدن و پنـاه      دادن از سـكني     تـشكيل بسازيم و هرگز نبايد خانواده      
دادن   چنـين سـازمان    ي ه كه ثمر  عزمِ مراقبت از رشدي     نسبت به  جدا باشد و  

فهمـيم    وقتي ارزش خانواده را شـناختيم، مـي       . به خانواده است، غافل شويم    
  .كه بايد در مراقبت از آن سخت كوشا بود

يافتن پنهـان    گزيدن و پناه    ، حالتي به نام سكني    در انگيزة تشكيل خانواده   
ت كه از گيـاه زنـده مراقبـ         مثل اين . است كه بايد سخت از آن مراقبت كرد       

كنيم تا حيات پنهانِ واقع در آن، از دسـت نـرود، وگرنـه منزلـت واالي                   مي
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شـود و اعـضاي       نماياند و منكـشف نمـي       سكني گزيدن در خانواده رخ نمي     
خانه نخواهند توانست با آن ارتباط پيدا كنند و در نتيجه از سرشـت اصـلي                 

نـي  گيرند و از حوزة آزادي در يك آرامش درو          تشكيل خانواده فاصله مي   
 خود كه همـان فطـرت   شوند و ديگر محافظت از سرشت انسانيِ     محروم مي 

گردد و ديگـر   جواري با خداي عالَم، از دست ما خارج مي الهي است و هم  
گزيـدن در    قدسيان كه خود عين سكينه و سـكني        از تعلّق و توجه جان ما به      
  .خود هستند، خبري نيست

  .پسندچنين محروميتي را هرگز براي ما م! خدايا
  تــر نيــست در عــالم ز هجــران ســخت

  
  هرچه خواهي كن، وليكن ايـن مكـن       

  

  هايي كه در ابتداي پرواز خود هستند اي به زوج نامه
 ي ناشـده   هــاي كـشف     كه بنا داريـد در كنـار همـديگر راه           اي همسراني 

 -ها شـويد    توانستيد وارد آن    هايي كه هرگز به تنهايي نمي        راه -زنـدگي را طي كنيـد   
  :يد كهبدان

 هـا    ي از چيزهـايي كـه قـبالً بـا آن          يد از بسيار   ازدواج، هر دو با    در پيوند
. پيشنهاد سختي اسـت مطلب  و معلوم است كه اين       مأنوس بوديد، دل بكَنيد   

 فردي دل نكَند، به زنـدگي جديـد وارد          ولي كسي كه از مأنوسات زندگيِ     
  .برد سر مي  خود بهي  كودكانهنخواهد شد و هنوز در زندگيِ

وارد شدن به شرايط جديد سخت است، ولي متوجه باش كـه پـذيرفتن            
 كه حاضر نيست در هواي تازه تنفّس        يكس  آن، يك تولّد جديدي است و       
  .»تا جنيني، كار خون آشامي است« كند، هنوز متولّد نشده است و 
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 جديـد هـركس قامـت خـود را انـدازه بزنـد و ببينـد در           بايد در زندگيِ  
ــين شــرايطي چــه  ــدازه چن ــدم را در   قــد كــشيده اســت، خوشــه  ان هــاي گن

گاه بايد كوفت تا برهنه شوند و اندازة خود را بيابند و كاه را قـسمتي            خرمن
ــد و مــسلّم رمــز و راز برهنگــيِ گنــدم از كــاه، راز و رمــز  . از خــود نپندارن

كندن از مزرعه است، چرا كه تولّد جديد با مستوريِ ديروز در پوشـش                دل
  . و آرزوهاي دروغين، امكان نداردهاي خيال كاه

پيوند ازدواج؛ يك تولّد جديد و در پي آن، تجلّي جديـدي در عرصـة             
 از تمنّاي اين تولد  ،هاي زندگي   خانواده است و هرگز نبايد به جهت سختي       

  .دست برداشت، پس قدم در راه نهيد
نهادن، ماننـد جويبـاري كـه        شدن و سر به راه      شدن، صاف   گداختن، آب 

كند، معني پيوند جديد دونفري اسـت   خود را در تنهايي شب، ساز مي    نغمة  
كه ديگر دونفر نيستند، يك نفر هـم نيـستند، اصـالً ديگـر از نفـر بـودن در                    

تـوان بـه نـوري كـه در تولّـد صـبحگاهانِ خورشـيد متولّـد                  آيا مي . اند  آمده
نفـر و يـا دونفـر         گردد، صفت يك    دشت زمين متجلّي مي     شود و در پهن     مي
ر، راهـي از  د و تكثّـ ها و دوتاها، راهي ماوراء تعـد      اد؟ راهي بلندتر از يكي    د

  .سوي وحدت كثرت به
در تولّد جديد پيوند ازدواج اسـت كـه چـون شـامگاهان مـرد بـه خانـه              

رود در رويارويي با همسرش، معني قـدرداني و سـپاس، ظهـور خواهـد                 مي
  . كرد

سـوي    با هماهنگي كامل به   پيوند همسري؛ يعني همراهي دوبال كه بايد        
هاي الهيِ زندگي سير كنند، اما اين همراهـي و مـودت خـدادادي را                 آرمان
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به زنجير بدل نكنيد كه پاي هر دو بدان گرفتار شود و هركـدام مـانع رفـتن                  
از نان خود به هم ارزاني داريد، امـا هـر دو از يـك قـرص                 «. ديگري گردد 

حريم خلوت خويش آسوده باشـد و   امان دهيد هريك در     . نان تناول نكنيد  
  60.»تنها

 را نـشايد بـه اسـارت     حكايتي است دلپذير، ليكن دل   سپردن، آري؛   دل«
  هـاي حايـل معبـد، بـه      همراهي، اندكي فاصله بايد، كه پايـه ي دادن در ميانه 

  61.»جدايي استوارند
هـاي    خدا دو زوج را گرد هم آورد تا در حصارِ محرمِ خـود، راز جـان               

  . بيگانه پنهان نمايديگانه را از
سكُنَ              « يـا ل هـجونْهـا زلَ م عـج ةٍ ودنْ نَفْسٍ واحم ي خَلَقَكُمالَّذوه

  62»...الَيها
فريـد و از همـان   آ شـما را از گـوهري واحـد      ي اوست خدايي كه همه   

فريــد تــا در كنــار او آرام گيــرد و در آ واحــد همــسرش را نيــز گــوهرِ
  . سر برد آرامش به

ه؛ محيط خوشِ آرامشي است كه توان شناسايي انسان را به خودش            خان
تواني در درون خـود بـاال روي، و همـسر          دارد، كه تو تا كجا مي       ارزاني مي 

  .تو بستر چنين آرامشي را براي تو فراهم كرده است

                                                 
 .ت زناشوييجبران، قسم  خليل  از جبران» پيامبر«اقتباس ازكتاب  - 60

 همان - 61

 .189سوره اعراف، آيه  - 62
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هاي بلنـد انديـشه و انديـشيدن اسـت، در             خانه؛ محل صعود به سوي قلّه     
  .ت صعودحرم تنهايي تو است و نه مزاحم كه مروح همسري روشناييِ

دادنِ انـسان اسـت در پرتـو      محلِ اندكي براي تن به راحـت  چهخانه اگر 
 خود  ه آنچنان كه در اسارت رفاه در آيي و همسر         خود، ولي ن  همسرِمحبت  

  .هايت گرداني خودخواهيرا گرفتار 
بنا هايي شويم كه مردگان       از براي زيستن در كنار هم نبايد ساكن مقبره        

ها كنار هـم زنـدگي كردنـد ولـي هرگـز معنـي               اند، مردگاني كه سال     كرده
 هرگز محرم راز ،هاي دروغين   هايي كه با شكوه     خانه. دانستند  زيستن را نمي  

سـوي آسـمان را        خود راه گذر به    ي  و با ظاهر فريبنده    ،ساكنان نخواهند شد  
ه مردگـان بنـا     هايي هـستند كـ      ، مقبره شدن دارند   بندند و دعوت به زميني      مي

  .اند كرده
ايي كه در پيوند ازدواج بـه يگـانگي رسـيدند و وطـن خـود را در                  ه  آن

وطـن نيـستند و در        كدام فرد نيستند يافتنـد، ديگـر بـي          جمعي كه ديگر هيچ   
  .كنند ناكجاآباد زندگي نمي

كني مـي      نـه افكـار   . جـا نباشـد   شـود، كـه نـامحرمي در آن    وقتي خانه سـ
كني شـده     نامحرم، و نه همنوعي نا     اسـت محرم، و در اين حال كه خانـه سـ  ،

  .جايگاه بودنِ حقيقي خواهد بود
 آدم هـستند، زيـستن بـه خـاطر      تـن خـود  ي زيستن با ديگراني كـه پـاره   

چيزي نيست، صرف خود بودن و با خود بودن اسـت و در چنـين شـرايطي                 
 و  مودت«گردد و انوار      گزيدن براي انسان ممكن مي     امكان سكني است كه   

گردد كـه خداونـد فرمـود    گزيدن انسان سرازير مي  هي بر سكني  ال» رحمت :
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»              نَكُم يـلَ ب عـج هـا ولَيكُنُوا اتَسواجاً لاَز كُمنْ اَنْفُسم اَنْ خَلَقَ لَكُم هنْ آياتم و
كـه از جـان       هاي حضور خدا در بـين شـما، ايـن           از نشانه  63»...مودةً و رحمةً  

ا همسرانتان را خلق كرد تا در آرامش و سكني قرار گيريـد و بـين                خود شم 
  .شما مودت و دوستي و رحمت و گشايش قرار داد

سوي ابعاد همـواره      شدن در سكني و مسكني اصيل، انديشة ما را به           واقع
يــافتن و   شــروع ســكنيي  ازدواج مقدمــهد و پيونــدكنــ بــسته، بــاز مــيفــرو 

كس آرامـش خـود را در ديگـري بيابـد و     گزيدن انسان است، تا هـر     سكني
  .منشأ آرامش ديگري باشدمشتاق است تا هركس 

ــارت اســت از    ــسان هــدف از زيــستن را كــه عب در قــرب حــق «اگــر ان
ــشناسد، جايگــاه خــانواده را در راســتاي چنــين هــدفي قــدر   » قرارگــرفتن ب

  .نهد مي
 زمينــة وجــوديِ«تواننــد منقطــع از  گــاه نمــي هــا هــيچ بدانيــد كــه انــسان

و   خـود را ادامـه دهنـد       يبودنِ منطقـ  ، يعني منقطع از سكني،      »بخش  آرامش
، پيونـد  »بخـش  زمينـة وجـوديِ آرامـش     «ترين عالَم براي يافتنِ       قابل دسترس 

  .ازدواج و سكني گزيدني است آنچنان
كس كه نتوانسته است در خانة خود به سكينه و آرامش برسد، عمالً           آن

  .رود ري تا انتهاي زندگي ميفك تفكر را شروع نكرده و با بي
گيرد و احساس قرارگرفتن در سكني را         انسان ابتدا در خانواده جاي مي     

  . سازد كند و سپس انسانيت خود را مي پيدا مي

                                                 
  .21 آيه ، سوره روم- 63
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در انگيزة تشكيل خانواده حالتي به نام سكني گزيدن و پناه يافتن پنهان              
 رحمـت و  ي با خداي تا به همجواراست كه بايد سخت از آن مراقبت كرد    
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