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مقدمه

باسمه تعالي
 -7كتههابي كههه در پههيش رو داردههب،
مجموعهههي چنههب سههخنراني از اسههتاد
طاهرزاده است كه در آنهها از زوادهاي
مختلف موضوع زن و خانواده مورد بررسي
قرار گرفته ،به اضافهي مجموعهي سهاال
هورد ازدواج از
هادي كههه در مه
هوابهه
و جه
ادشان به است.
چون معتقبدم موضوع زن و خهانواده و
ازدواج ،موضوعات بسيار حساسي است كهه
بادب با تعردف درست با آنهها برخهورد
كرد ،بر آن بدم تا مباحث را به صورت
كتاب در اختيار عزدزان قرار دهيم.
 -1سهههخنران محتهههرم موضهههوع زن و
خههانواده را در آدنهههي جهههان معاصههر
بررسي كهرده و معتقهب اسهت در هرادط
جبدب نمي توان با تعردفي كه در گذ ته
از زن و خههانواده دا ههتيم بهها آنههها
ً بادب موضهوع بهاز
برخورد كرد و اساسا
هانواده
هران خه
هه بحه
هود ،وگرنه
هواني ه
خه
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همچنان باقي مي مانب .الزم است عزدزان
با دقت كامل مطالب را دنبال بفرمادنب
تا تصور نكننب ددگر كار از كار گذ ته
است و بادب تسليم وضع موجود ب و دها
اصرار دا ته با هنب همسرانشهان بادهب
مثل مادر و مادر بزرگانشان عمل كننب.
 -8با ادنكه موضوعات بحث به بيشتر
مربوط به زنان است ولي گودا به همهان
انبازه كه زنان بادب در هرادط جبدهب
تعردف درستي از خود دا ته با هنب تها
تعردف فرهنگ مبرنيته از زن بهر روح و
روان آن ها غالهب نشهود ،مهردان نيهز
هب
هرادط جبده
هنب در ه
هه با ه
هب متوجه
باده
ضههروري اسههت موقعيههت زنههان را درسههت
ارزدابي كننب وگرنه دا هنهوز چشهم در
گذ تهاي دارنب كه قابل برگشت نيسهت و
دا چيزي را دربارهي زنان ميپذدرنب كه
فرهنگ ظلمانيِ مبرنيته بر آنها تحميهل
هيم
هيكنه
هنهاد مه
هذا پيشه
هت و له
هرده اسه
كه
آقادان نيز مباحث كتاب را با حساسهيت
كامل دنبال فرماديب.
 -4نقطههه ضههعفي كههه در بعضههي از
هم
هه چشه
هبدن به
هرادران مته
خ هواهران و به
ميخورد ،نشناختن جادگاه لذات حالل بها
محرم خود است ،به طوري كه با روحيهاي
هه
هيتوجه
هه آن به
هبت به
هه نسه
هبس مآبانه
مقه
هستنب.
در ادن كتاب سعي به است آفات چنين
روحيهاي بررسي و تحليل ود و ادن كهه
اگر موضوع درست ددبه ود نه تنها هيچ
تنافي با سلوك ددني نبارد ،بلكه موجب
نشاط در انجام واجبات نيز مي ود.

مقبمه 77 ................................................................................

 -5در بحههث «ازدواج؛ تولههبي ددگههر»
هب كهه
استاد به سهااالتي جهواب دادهانه
ً خواهران و بهرادران در ابتهباي
عموما
زنبگي با آنها روبهرو هستنب ،كه اگهر
درست با آن سااالت برخورد كننب و جواب
درستي بگيرنب ،منجر به تصميماتي نمهي
ود كه بعهب از سهالهها از انجهام آن
تصميمات پشيمان با نب.
 -6زدبادي «خبمت» به جاي «قبرت» از
نكات دقيقي است كه كتاب در بحهث «زن؛
قبرت دا خبمت؟» ببان پرداخته تا حجابِ
هه قهبرت» كهه اخصههي
«ارادة معطوف به
فرهنگ غربي است ،جادگهاه حسهاس زن را
ناددبه نگيرد و ما از بصيرت بزرگي كه
بادب نسهبت بهه زنهان در ن هام هسهتي
دا ته با يم محجوب گرددم ،بصيرتي کهه
رسول خبا در سهخن خهود مها را بهبان
بْ
َ الهْ
ّ
َا
ني
ِهن
َِليَّ م
َ إ
ِب
ُب
آگاه كردنب که؛ «ح
َ
َ
ُ
ّ
ُ
ّ
ْ
ِسَاُ
ِي
ْن
َي
َّة ع
ِلت قر
ُع
َ ج
ُ و
ِيب
َ الط
ء و
ٌ ،الن
ثَالث
ِ» 7محبت سه چيز از دنيها بهه
ََّالة
ِي الص
ف
قلب من افتاده است ،زنان ،عطر و قرار
داده به است نور چشم من در نماز.
 -1از نكاتي كهه متأسهفانه د همنان
هن
هه آن دامه
هادان به
هتان نه
ها و دوسه
دانه
ميزننب موضوع عبم مشورت با زنان است،
و رواداتي را نيهز بهه عنهوان نمونهه
مطرح ميكننب .استاد در بحث «مشورت با
زنان» با دعوت مها بهه آدهات قهرآن و
تبّ
بر در آنها ،ابتبا بهه خهوبي رو هن
هر ارزش و
هت از ن ه
هال اسه
هب ،محه
هيكننه
مه
 - 7وسائلالشيعه ،ج  ، 1ص .748
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رسيبن به كمال ،ذرهاي بهين زن و مهرد
تفاوت با ب و سپس به جادگهاه روادهات
پرداختهانب تا معلوم ود اگر خاستگاه
ها
هه تنهه
هردد نه
هن گه
هت رو ه
هات درسه
رواده
كوچكتردن تحقيري در آنها بهراي زنهان
نخواهب بود ،بلكهه بهرعكس آن روادهات
حساسيت جادگاه زنهان را بهراي دا هتن
بستري مناسب در امر تربيتِ فرزنهب مهّ
ب
ن ر دارنب.
 -3در بحث «عوامل بحران خهانواده و
راه برونرفت از آن» سعي به بها دقهت
در مشكالتي كهه فرهنهگ مبرنيتهه بهراي
خانواده ادجهاد كهرده ،ابتهبا موضهوع
مو كافي ود سپس با نقب پيشهنهادهادي
كه ببون در ن هر گهرفتن آفهات فرهنهگ
مبرنيته ،مي خواهنب ن ام خهانوادة از
دست رفته را به آن برگرداننب ،احيهاء
خانواده را با عبهور از مبرنيتهه مهّ
ب
ن ر قرار دهب.
 -9اگر ببانيم کهه زنهان در تعيهين
هش اساس هي
هه نقه
هت جامعه
خص هيت و سرنو ه
دارنب و هرگونه اخالق و منش و خصهيتي
پيبا کننب ،تأثير مسهتقيم و مانهبگار
بر فرزنبان و همسرانشان ميگذارنب ،زن
و مرد دست به دست هم ميدهيم تا بهراي
رسيبنِ جامعه به افقهاي متعالي ،نسهبت
به جادگاه زنان نهادت هو ياري را بهه
صحنه آوردم.
اميب است ادن کتاب قبمي در راسهتاي
فهههم جادگههاه زن و خههانواده با ههب.
إن اءهللا
گروه فرهنگي الميزان

مقدمه مؤلف

باسمه تعالي
 -7با آنکه ميدانهم بحمهبد در دهه
اخير بسهياري از انبدشهمنبان ،متوجهه
بحران خانواده و جادگاه واقعهي زن در
کشور عزدزمان بهانب و ههر کهبام بهه
سهم خود تالشهاي موثري نمودهانب؛ ولهي
هر بهه
از آن جائي که بادب قبهل از ن ه
آرمانها ،بستر تحقق آنها را هناخت و
تحليل نمود .من نيهز بهر آن هبم کهه
مباحث مربوط بهه زن و خهانواده را از
زاودهاي خاص خبمت عزدزان عرض کنم.
با توجه به ادن که نبادب در مقابهل
ساالهاي جبدب ،جوابهاي کهنه را تکرار
کرد ،بادب عرض کهنم فرهنهگ مبرنيتهه،
َ
عالم جبدبي را براي ما پيش آورده کهه
در ظلمات آن همه چيز گم به است.
قص ما قصه آن روسهتادي در مثنهوي
است ،که در رو نادي روز گهاو خهود را
به طودله برده و ب هنگام در تهاردکي
رفته است ،تا آن را بجودب و چون ير،
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گاو را خهورده و بهه جهاي آن نشسهته،
روستادي ببون آنکه ببانب دست به پشهت
و پهلوي ير ميکشب ،به تصهور ادهنکهه
گاو خود را نوازش ميکنب.
دسهت ميمهاليب بههر
ههههههير
هههههاي ه
اعضه
هني
َر رو ه
هيرا
هت ه
گفه
ههههههبي
هههههزون ه
افه

پههههشت و پهههههلو،
گهاه باال ،گههاه زدهر
ِبردههبي و
زهههرهاش ب
ههههههبي
هههههون ه
دلخه

ما نيز پبدبه ها را در رادط جبدهب
نمي بينيم و برنامه هاي خود را بهراي
پبدبه هائي پيشنهاد مي کنيم که به آن
کل وجود خارجي نبارد.
فکر ميکنيم ما ين سواري همهان اسهب
است که کمي تنهبتر مهيرود و دها بيهل
مکانيکي همان بيهل اسهت کهه بها حجهم
بيشتري خاکها را جابجا ميکنهب؛ غافهل
هام زم هين را در
ها تمه
هه اد هنهه
از ادنکه
اختيار خهود قهرار مهي دهنهب و چههر
زنبگي را به کلي نسبت به گذ ته تغيير
دادهانب.
در مباحث کتاب رو هن خواههب هب در
هان ،تعردهف ددگهري از
دنياي جبدب انسه
خود دارد و به تبهع آن زن نيهز معنهي
ددگري به خهود گرفتهه کهه اگهر بسهتر
هراهم
ها او فه
هاط به
هراي ارتبه
هبي به
مناسه
نشود؛ با نگاههاي گذ ته و در بسترهاي
گذ ته نميمانب و موجب بحران خهانواده
و جامعه مي ود ،و ادن در حهالي اسهت
که بهشت زدر پاي مادران اسهت .و اگهر
مادرانِ جامعه درست عمل نکننب؛ جامعهه
به جهنمي تببدل مي ود که نه مرد مهي
توانب ادام حيات دهب و نه زن.

مقبمه مالف 76 ....................................................................

 -1همان طور كه زنان با مباني ددني
در رادط گذ ته توانستنب تعردف صحيحي
براي خود تبودن كننب و زنهبگي انسهان
را رونق بخشنب ،در هرادط جبدهب نيهز
بادب تالش كننب بر مبناي نگاه الهي به
زن ،تعردههف مناسههبي از خههود دا ههته
با نب ،تا بتواننب نقشهادي كه هميشهه
در تاردخ اسالميِ ما آفردبهانب ،ادامهه
دهنب .چارهي كار نه مانهبن در زنهبگي
گذ ته است در حالي كه هرادط ،هرادط
گذ ته نيست؛ و نه تسليم بن به آن نوع
هگ مبرنيتهه بهه زنهان
زنبگي كهه فرهنه
پيشنهاد ميكنب؛ كه بيشتر زنهان عضهوي
ّ
مزاحمنب و بادب كاري كهرد کهه از هر
آنههها آزاد ههب؛ و دهها اسههباب دسههت
كمپانيهاي بهزرگ خواهنهب هب و عامهل
ِ سقوط جامعه.
هرچه بيشتر
با حساسيت به موضوع فوق است كهه در
مباحههث كتههاب سههعي ههبه موضههوع زن و
خانواده طرح ود و در حّ
بي كهه بضهاعت
بنبه اجازه ميداده ،افهق حركهت رو هن
گردد .آنچه بر آن تأكيب دارم ادن است
كه اگر خانوادة كنوني دچهار پردشهاني
است ،ادن پردشاني امري عارضي نيست كه
بر اثر عوامل خارجي بهوجود آمبه با ب
تا عواملي از همان نوع بتوانهب آن را
مرتفع كنب ،ادن پردشاني به تعردفي بر
ميگردد كه در رادط جبدب براي عالم و
آدم مي ود .بادب علت گسستگي از زنبگي
ددنيِ گذ ته پيبا ود تا درمانها ماثر
افتب و ادن ببون ناخت تمبن جبدب كهه
علت ادن گسست است امكان نبارد.
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 -8همهههي مهها معتقههبدم وقتههي ارزش
خانواده را ناختيم ،مي فهمهيم بادهب
در مراقبت از آن سخت كو ا بهود .ولهي
حرف ما ادن است كه:
هبه
آه زنباني ادهن دام حال مرغهي كهه رهيه
هههههنيبم است از ادهن دام بگهو
هههههي بشه
بسه

راه حلي نياز است كه در رادط جبدب
حيات توحيبي خانواده حفظ هود و آزاد
هوان از طرد هق
هي بته
از روحي ههي غربزدگه
خانواده به سكنيگزدبن روحي رسيب .الزم
است همه تالش كنهيم تها بهيش از آنكهه
هنههوز پبدههبهي زن و خههانواده را در
گذ ته بنگردم و افسوس رفتن آن هرادط
را بخوردم  -در حالي كه به گذ هته برگشهتن
محال است  -واقعيهت را درسهت بن گردم و
امكان تحقق آرمان ها در هرادط جبدهب
را برنامهردزي كنيم ،كاري كه از طردق
انقالب اسالمي انجهام داددهم ،درسهت در
هورها
هي كشه
هاي سياسه
هه ن امهه
هرادطي كه
ه
ً
تماما سكوالر بود و همه ميگفتنهب دوره
ددن گذ ته  -چون برگشت به گذ هته را محهال
ميدانستنب -انقهالب اسهالمي نشهان داد در
رادط جبدب نيز ميتوان ن هامي سياسهي
بر مبناي تفكر ددني پبدب آورد ،كه در
عههين مترقههي بههودن و قههبم بههه جلههو
بردا تن ،تعردفهي از انسهان دارد كهه
هبا در آن
هت خه
هان و معبودده
هبگي انسه
بنه
محفوظ خواهب مانب.
 -4ادب اگهر كسهي بخواههب دكهي از
ِ مها را
خطرات بزرگي كه آدنهبهي كشهور
تهبدب ميكنب بشناسب و پيشهاپيش از آن
خطر عبور كنب و خبمت بزرگي به جامعهه
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بنمادههب ،بادههب در رابطههه بهها خطههر
ّهي
فروپا ي خانواده فكر كنهب و راه حل
مطههابق روح زمانههه ارائههه نمادههب .و
متوجه با ب هر چنب كهار ،كهار مشهكلي
است ولي اوالً :مبهاني فطهري و تكهودني
ها
هان هه
هان انسه
هبي در جه
هانوادة توحيه
خه
ً
نهفته است .ثانيا :سرمادة بزرگي چهون
قرآن و سنت و عترت در دسهت مها اسهت.
ً :بحران غرب كه به اذعهان همههي
ثالثا
كار ناسان مربوطه با بحهران خهانواده
روع ب ،پبدبة عبرت آمهوزي اسهت كهه
زمينه را براي بهخودآمبن نسهل موجهود
آماده مي كنب.
 -6ردشهههي فههروردختن خانهههواده در
دورة مبرنيتهه را بادب در امانيسم دا
خودبنيادي بشر -كه اصالت نفسهانيات اسهت-
هانيات
جستجو نمود .آدا جمع اصالت نفسه
با هر عنوان ،با حفهظ خهانواده ممكهن
است؟ خانوادهاي كهه هرط بنهادش عهبم
حاكميت نفسانيات است .زدرا در حاكميت
ِ همبل
نفسانيات هيچ جمعي به عنوان جمع
موجود نمي ود ،دا همهه پراكنبهانهب و
هه
هرد ،كه
هك فه
هبرت ده
هور قه
هه مقهه
ها همه
ده
هانواده
هت ،خه
هبام از ادههن دو حاله
هيچكه
نيست.
 -6خههههانواده مركههههب از اجههههزاي
پراكنههبهاي نيسههت كههه در كنههار هههم
هت كهه
آمبهانب ،بلكه جمع دگانههاي اسه
همه سعي دارنب بهراي ههبف توحيهبي آن
جمع ،منيت و انانيت خود را نفي كننب،
هي
هبن غربه
هذدرش تمه
ها په
هز به
هذا هرگه
و له
خانواده باقي نمي مانب .و نيز متوجهه
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با يم جمعي كه طبق عادتِ خشهك و خهالي
كنار ههم آمهبهانهب خهانواده نيسهت و
اصرار براي حفظ ادن نوع خهانواده دور
ههاقي مانهههبن در
ههب و به
ههبن از مطله
ه
سرگرداني است.
ْ م تذكر
 -1پنب و انبرز در دهك جمهع
هبف پذدرفتهاي است كه مورد غفلت قرار
ميگيرد و لذا ماثر هم خواهب بود ،ولي
در رادط حاضر با پنهب و انهبرز نمهي
تههوان خههانوادهاي را كههه بههه جهههت
اومانيسههم فههرو ردختههه اسههت برپهها
نگهبا ت.
تا حّ
بي كه براي بنبه ممكن بوده سعي
به است بر اساس نكتهي فوق رو ن هود
عامل برپادا تن خهانواده ،برگشهت بهه
روح بنبگي است و موضوع از ادن زاودهه
پيگيري مي ود.
هه معنههي تصههرف نفههس
 -3اومانيسههم به
اّ
هي در
هز ،حته
هه چيه
هان در همه
هاره انسه
مه
انسان است و ادن با استيال همراه است،
بشر در ادن فرهنگ معنياش عوض مي ود و
انانيت محور ميگردد ،در چنين فرهنگهي
نميتوان به خهانوادهاي ن هر كهرد كهه
نمادش وحبتِ در عهين كثهرت و كثهرت در
عين وحبت است ،و همهه در عهين ادنكهه
هركههبام خود ههان هسههتنب ،مسههتغرق در
آرمان توحيبي حاكم بر خانوادهانب.
هرب،
 -9با فروپا يبن خهانواده در غه
مأواهاي دروغيني جادگزدن ب كه هرگهز
روح انسهههان را ارضهههاء نمهههيكنهههب،
كابارههاي نيمه ب و عشرتكبههاي زنانِ
هادگزدن
هب جه
هيتوانه
هه مه
هادي چگونه
هر جه
هه
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خانواده با ب و روح بشر را به آرامشي
برسانب كه از ادهنهمهه خشهونت رههائي
دابب.
انقالب ددنهي تنهها راه اميهب بهراي
احياء خانواده است تا بشهر از خشهونت
پيشآمبه دست بردارد و به بقاي خود در
آدنبه اميبوار گردد .زدرا هر خبا در
هي هود
زمين با خانوادة توحيبي روع مه
وگرنه ياطين زمين را ا غال ميكننب.
 -71سالههاي سهال در هسهته توحيهبي
خانواده زنبگي كرددم و باليهبدم و آن
طور كه بادب و ادب متوجة نقش اساسهي
آن نبههوددم ،امهها بهها حضههور فرهنههگ
مبرنيته و تضعيف نقش خهانواده ،تهازه
بشر فهميب در چه رادط مباركي زنهبگي
مههي كههرده ،بادههب بيمههاري هههادي كههه
خههانواده را گرفتههار كههرده ههناخت و
استببادهاي جزئي بعضي پبران در گذ ته
هت از
هي دسه
ههراحته
هرد و به
هه نكه
را بهانه
خههانوادهي ددنههي بردا ههت ،مگههر بهها
استبباد حاكمهان در جامعهه از جامعهه
بادب صرف ن ر كرد؟ خانوادهاي كهه بهه
جاي مسئوليت الهي پهبر ،گرفتهار پهبر
ساالري ود ،محكوم است ولي راه حهل آن
انصراف از خانوادهي ددني نيست ،زدهرا
در آن صورت به سرنو تي دچهار مي هودم
که امروز غرب دچار آن به است.
طاهرزاده

زن؛ آنگونه که بايد باشد
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ْ
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ْ
ِتابهم وال د لمهون
ِك دقرؤون ك
فأولئ
ً»7
ِيال
َت
ف
ما بنيآدم را گرامى دا تيم و وسيله
ها
هكى و درده
هان را در خشه
هافرت آنه
مسه
فراهم نموددم و از رزقهها پهاكيزه
هور
هه طه
هم و به
هان روز دادده
هه ادشه
به
آ ههکار آنههها را بههر بسههيار از
آفردبهها خود برتر بخشيبدم.
هههر گروهههى را بهها امامشههان فههرا
مىخوانيم پس كسي کهه كارنامههاش را
به وجه دمين و مبارکش دهنب كارنامه
خود را مىخوانهب و بهه قهبر ر هتهي
درونِ کافِ هستهي خرما به آنها سهتم
نمى ود.

ْ راه است
امام؛ خود
در آدات فوق ميفرمادب انسهان را در
ها
هرددم ته
هق که
هه خله
اد هن دني ها کردمانه
 - 7سوره اسراء ،آده .17 -11
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کردمانه بمانب و گوهر کرامهت خهود را
هترده
هفرهي گسه
هان سه
هب ،ميهمه
هادع نکنه
ضه
طبيعتش کرددم تا با بركات ارتباط بها
َهْ
ب
َ َلق
طبيعت از کرامت بهاز نمانهب« .و
ِي آَ
َا َ
َّْ
َ»؛ سوگنب که بنهيآدم را
دم
بن
من
َر
ك
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تاج سر دردها و خشهکي قهرارش داددهم.
ّ
هم ّ
َاُ
َاتِ»؛ و از پاکيهاي
ِب
َّي
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ِن
م
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خ
كه خلق کرددم او را برتر دا تيم .تها
امام خود را پيبا کنب و نسبت به امام
خود کور نبا ب و راه اببدت خود را به
َُ
َ َ
نهْ
بيراهه نکشانبَ« .
نهاس
َّ أ
ُهل
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بع
ْم
دو
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ْ»؛ آن روز که انسانهها را بهه
ِم
ِه
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ب
ِِ
امامشان و با امامشان ميخهوانيم اگهر
انسان امامي نوراني براي خود انتخهاب
نکرده با ب راه را گم کرده اسهت ولهي
ِههكَ
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ِتابهم وال د لمون فت
دقرؤون ك
که کتابش را به وجه دمين و مبهارک او
هب
هود را بخوانه
هاب خه
هون کته
هب ،چه
ميدهنه
ميبينب که کوچکتردن ضرري نکرده اسهت.
پس هرکس بادهب جنبههي دمهين و جنبههي
مبارک خود را که همان وجهه فطهري ههر
انساني است ،انتخاب کنب تا کتهابش را
به دمين او دهنب و براي تحقق ادن امر
بادب امام مباركي را انتخاب نمادب تا
جنبهي دمين او بر او غلبه كنب و کتاب
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را به جنبهي دمين او ببهنب .در ادامه
َاَ
َ
ِي َ
ََ
َُ
هو
َى ف
ْم
َع
ِ أ
ِه
هذ
ن ف
من ك
ميفرمادنب« :و
َ
1
ْ
ِيالً»؛ اگر کسهي
َل سَب
َأض
َى و
ْم
َع
ِ أ
َة
ِي اآلخِر
ف
هود را
در ادن دنيا کور ود و امهام خه
نشناسب و راستي را در راستان نبينب و
دست در دست راستان نگهذارد ،در آخهرت
ِ
بيامام است و کسي که بيامام اسهت راه
به سوي حقيقت را نمي ناسب و چنين کسي
َاَ
ِي َ
ََ
ِ
ِه
هذ
ن ف
من ك
به منزل نميرسب .آري «و
َى»؛ کسي که در ادن دنيا کور است و
ْم
َع
أ
امههامش را نشههناخته در آن دنيهها راه
َ
سعادت خود را نميبينب در حالي کهه «و
ِي آَ
َْ
َا َ
َّْ
َ»؛ بني آدم را بزرگ
دم
بن
من
َر
ب ك
َلق
دا تيم تا امام خود را انتخهاب کنهب،
بزرگش نبا تيم که از بزرگي خود بهراي
بيشتر دا تن دنيا اسهتفاده کنهب ،پهس
اگر امام انتخاب نکرد ،و راستي را در
راستان نيافت ،کور است و کسهي کهه در
َ
َُ
ههو
دنيا کور است و امامش را نبدهب «ف
َهى»؛ در آخهرت بها كهوري
ْم
َع
ِ أ
َة
ِي اآلخِر
ف
بدبتري مبتال است و نميدانب به کهبام
راه بادب برود.

امام نار
قرآن در آده  47سوره قصص ميفرمادب:
ًَّ
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الق
امتحان افهراد جامعهه ،رهبهر و امهام
قرار داددم تا جامعه را امتحان کنيم،
ولي آن ها جامعه را به آتش ميخواننهب
 - 1سوره اسراء ،آده .11
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و در قيامت داري نمي ونب .ادن رهبران
ِ نار هستنب و مردم خهود
و الگوها امام
را به آتش ميخواننب در آدهه  14سهجبه
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دا حضهرت دعقهوب کهه از طردهق حضهرت
اسحاق به حضرت ابهراهيم ميرسهنب و
معصوم هستنب را امام قرار داددهم کهه
به «امر» ما هبادت کننب .آنان را بهه
هه در
هرا که
هرددم چه
هام ناد هل که
اد هن مقه
ددنداري صابر بودنهب و بهه آدهات مها
هس همچنهان کهه مالح هه
دقين دا تنب .په
هار
هام نه
هق دد هن امه
ميفرمائي هب در منطه
داردم و امام نور .و ميتوان گفهت روي
ِ ههرکس خصهيتي اسهت کهه
هم رفته امام
مصباق مجموعه ارزشها و خصلتهادي اسهت
که او براي خود برميگزدنب.
ابتبا انسان عقادهب و خصهلتهادي را
براي خود خوب و پسنبدبه ميدانهب سهپس
کسي را که مصباق آن ارزشهها اسهت بهه
هب .در
عنوان امهام خهود انتخهاب ميکنه
همههين راسههتا دههک ههيعهي واقعههي،
هام
هوان امه
هه عنه
هامنين را ،به
اميرالمه
برميگزدنههب .بههه عبههارت ددگههر ههيعه
هرت را
هاني آن حضه
هاي اله هي انسه
هلتهه
خصه
برگزدبه و ادشان را امام و غادت خهود
قرار داده و مصباق کامل آن خصلتها را
در خص آن حضرت ميدابهب و اگهر چنهين
نبا ب در واقع او حضرت علي را امهام
 - 8سوره سجبه ،آده .14
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خود نگرفته است .دک وقت است ميگهوئيم
چون علي پسر عموي پيامبر و دامهاد
آن حضرت است امام ما است ،دک وقت است
جاعت ،صباقت ،خلوص ،پاکي و ادثهار و
حکمت و ادمان آن حضرت را پذدرفتههادم
و به ادن جهت آن حضهرت را امهام خهود
قرار دادهادم .در حالت دوم است که به
واقع آن حضرت را امام خود گرفتههادم،
وگرنه صرفِ پسر عموي پيامبر و دامهاد
آن حضرت بودن کمال نيسهت ،عثمهان ههم
داماد پيامبر بهود .کسهي کهه فاطمهه
زهرا را به عنوان امام و غادت خصيت
خود انتخاب ميکنب در واقع خصلتهاي آن
انسان کامل را براي خود انتخاب ميکنب
و سپس مصهباق آن خصهلتهها را در هخص
فاطمه زهرا ميدابب .زدرا كسهاني کهه
ههود
ههيت خه
ههت خصه
ههلتها را غاده
آن خصه
گرفتهانب ،پذدرفتهانب آن خصلتها آنها
را به سوي کمال و دمهن و ميمنهت سهوق
ميدهب و جنبهي دمن خود را بها تبعيهت
از آن حضرت ر ب ميدهنب و لذا بود هان
َاَ
ُ
ب هه
ِت
هيَ ك
ِه
ُوت
هود« :أ
دم هين مي هود .فرمه
ِ»؛ 1كتهاب او بهه جنبههي دمهين
ِه
ِين
َم
ِي
ب
خصيت او داده مي ود.
ههههرکس را در قيامهههت بههها امهههامش
ميخواننب  -که مصباق خصلتهاي پذدرفته اوست
در خصي خاص -حال اگر امامي را انتخهاب
کرد که جنبهه ميمنهت و روحهاني او را
تقودت کرد ،نامه اعمهال او بهه جنبهه
دمين او داده مي ود .چون خصهيت خهود
 - 1سوره اسراء آده .17
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را دمهههين و مبهههارک کهههرده اسهههت.
هاسُ
َّه
هب« :فالن
هامنين ميفرمادنه
اميرالمه
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ْ
ْ
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ُوُ
ِ
َّة
ِم
َ أئ
ّ و
َق
ِ الح
َّة
ِم
ِن أئ
ه م
َع
منِ اتب
َاع
تب
أ
ِ
َ
َ
َّ
ْ
ُ
َ
َّ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ِ قال َّ
اَّللُ عز و جل« دوم نبعوا كل
ِل
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ُ
ِتاَ
بُ
ِ
ِهه
ِين
َم
ِي
ه ب
ِيَ ك
ُوت
ْ أ
َن
َم
ْ ف
ِم
ِه
إمام
ِ
ب
أناس ِ
د َْ
ُههوَ
َُ
ِتههاَ
ِههكَ َ
َ ال ُ
بُ
ن
لم
ْ و
هم
ن ك
َؤ
ْههر
دق
ُولئ
َأ
ف
ْ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ْ
ُ
ِر معهم و
ُش
ِين ح
ِق
ِالصاد
ِيال» فمنِ ائتم ب
فت
منِ ْ
َّ ب ْ
َ َ
َ
َُ
ْ» 6مهردم
هم
مع
ِر
ُش
َ ح
ِين
ِق
َاف
ُن
ِالم
َم
ائت
پيرو امامان خود هستنب امامان حق دها
امامان باطل ،خباونب در قرآن فرمهود:
روز كهههه مهههردم را بههها امامشهههان
ميخوانيم ،كسانى كه نامه اعمالشان به
هههها
جنبه دمين آنهها داده هود نامه
اعمال خود را مىخواننب و مهورد عقهاب
هم قرار نمىگيرنهب .ههركس صهادقان را
برا خود امام بگيرد با آنهها محشهور
مى ود و هر كس منافقان را رهبر اتخاذ
كنب با آنها محشور مىگردد.

زنان و غفلت از جنبهي يمين
در روادت داردم در روز قيامت هر دو
دست مامن دمين است كه ادن حاکي از آن
است که کل خصيت مامن دمهين و مبهارک
است و کافر کل خصهيتش همال و هومي
است .انساني که اهل دمين به خهود را
َهمي آزاد کهرده اسهت.
از محبوددتهاي و
به عنهوان مثهال؛ علهم دعنهي راسهت و
«دمين» و جههل دعنهي چهپ و « همال» و
ادنطور نيست که هر کس در قيامهت مثهل
دنيا دک طرفش راست با ب و طرف ددگهرش
 - 6بحار األنوار ،ج  ، 11ص .37
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چپ .بلکهه دو نهوع وجهود در آن صهحنه
هست ،وجودي مبارک و وجهودي نامبهارک،
مثل علم و جههل .زنهان اگهر ارزشههاي
ْن و ميمنت
فاطمي را انتخاب کننب به دم
ميرسنب ،بود ان دمين مي ود و کتابشان
به خصيتي که ساختهانب و سراسر دمن و
مبارکي است داده مي هود .چهون ميمنهت
عالم دعنهي فاطمهه زههرا را انتخهاب
کردنههب و آن جهها معلههوم مي ههود ضههرر
نکردهانب .به همين جههت در آخهر آدهه
د َْ
ُوَ
َالَ ُ
ِيالً»؛ حتي بهه
َت
ن ف
لم
ميفرمادب« :و
انبازه آن ر تهاي که وسط هکاف هسهته
خرما هست ضرر نکردهانب.
اگر زنهان ارزشههادي را بهه عنهوان
ارزش براي خود انتخاب کردنب که مخصوص
مههردان اسههت بهها خههود برخههورد دمههين
نکردهانب و به وجه انحرافي خود دامهن
هه
هان را به
هت کج هي ه
هب ،روز قيامه
زدهانه
ادشان ميدهنب ،آن وقت ميبيننب که چهه
قبر ضرر کردهانب .عين ادن مسئله براي
مردها مطرح است و حرف ما در ادن جلسه
رو ننمودن جادگاه حقيقي زن و مرد است
تا هرکبام افقي را کهه بادهب در جلهو
خود ترسيم کننهب و بهبان دسهت دابنهب
درست بشناسنب .و اگر انسان افق وجودي
هتورات
خود را درست نشناسب جادگهاه دسه
الهي را در رابطه با حقهوق زن و مهرد
ّم ادن دک کار غير الههي
نمي ناسب .مسل
است که بخواهيم زن را بهر مهرد و دها
مرد را بهر زن تهرجيح دههيم .پيهامبر
ً پيامبر انسانها است نهه
خبا ،حقيقتا
پيامبر مردان ،همانطور که خبا ،خهباي
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هاُ
انسانهاست .آدا اگر ميفرمادنب« :جَِ
د
ْ
ْجَِ
ِ زن
ها»؛ 1جهاد
َو
ِز
ِ ل
ْل
َع
َّب
ُ الت
ُسْن
ِ ح
َة
ْأ
َر
الم
هههوب
هههوهر و خه
ههها ه
هههرفتار به
خو ه
وهرداريکردن است .ميخواهنب مردان را
بزرگ کننب ،دا ميخواهنب جادگاه ههرکس
را رو ن نمادنهب تها ههر کهس در جهاي
حقيقي خود قرار گيرد و جنبهي دمين او
ر ب کنب؟
ً
اگر زنان ارزشهادي که صرفا ارزشهاي
مردي است براي خود انتخهاب کننهب بها
خود ان کج برخورد کردهانب و لذا فردا
کتابشان را بهه جنبهه راسهت وجود هان
نميدهنب .بسياري از زنان و مردان چون
جههاي خود ههان نيسههتنب گههزدنشههها و
انتخابها و اعمالشهان منجهر بهه ضهرر
آنها مي ود .و در حال حاضر متأسهفانه
جوامع ،مبتال به مرد بنِ زنان به اسهت
و از آن جنبهي مبارکي که در زن بهودن
زنان هست و بادب آن را ر ب دهنب غفلت
مي ود .همهي ادنها به جهت آن است کهه
هرکس خود را در مرتبهي اسفلالسهافلين
دنيا ارزدهابي ميکنهب و از رتبههها و
افقي که خباونب براي زن و مرد در ن ر
گرفته و در راستاي آن تکهاليفي بهراي
هرکبام تعيين نموده ،غافل است.
دکي از آسيبهاي جوامع ،غفلت زنان و
مردان از جادگاه خود ان است و علت آن
هم غفلت از ارزشهادي است که هر کهبام
از زنان و مردان بادب براي خهود پهاس
ببارنههب و مطههابق آن امههام خههود را
 - 1تحف العقول ،ص .11
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انتخاب کننب ،غفلت از ادن موضهوع تها
آنجا جلو رفته که ميبينيب در قسمتهاي
عربنشههين کشههور مهها و در بعضههي از
کشورهاي ددگر مردان هيچ مسهئوليتي را
به عهبه نميگيرنب ،چنب همسر دارنب که
همه کارها به عهبه آنها اسهت ،مردهها
صبح بهه قهوهخانهه ميرونهب و دور ههم
مينشيننب و سيگار ميکشنب.
مقههام مع ههم رهبههري«حفظه هللا» در دکههي از
ً به جنوب کشهور رفتنهب
سفرهادشان عمبا
تا ادن معضهل ز هتِ جاهليهت را متهذکر
ونب .متأسفانه در بين بعضي از اعراب
با زنان هماننب کنيزان برخورد مي هود
و ادن عين پشت کردن به ددن است .حهاال
بعضيها به طور افراطي به اسم نجات زن
از ادن معضل ،خواستنب نقش مردانه بهه
زنان ببهنب و آنها را بههعنوان رقيهبِ
مردان مطرح كردنب ،که ادهن نهه تنهها
راه حل مسئله نيست بلکه بحران بسهيار
ببتري به همراه دارد .به جاي آنکه از
طردق بازگشت به اسالم ناب ادن مشکل را
به کل حکيمانه حل کننب بها هعارهاي
فمينيستي و با زدر بنادي سکوالر هعار
«زنان ببون مرد» سر ميدهنهب در حهالي
که در رادط موجود ادن نوع راه حلهها
چه ما بخواهيم دا نخواهيم کار را بهه
همجنسگرادههي و ازدواج گروهههي و بههراي
عبم ارتباط بها مهرد بهه بهارداري از
طردق تزردق اسپرم ميکشانب.
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هويت گمشدهي زن
اصل بحث ما ادن است که در دک زنبگي
سالم اسالمي ،تمنا از طرف مرد و پذدرش
تمنا از طرف زن مطرح است و ادن کل دک
زنبگي اسالمي است .براي تشکيل خانواده
و در کانون خانواده ،هرکهبام از زن و
مرد وجوهي از ابعاد خصيت خهود را در
راستاي احياء خانواده از فرددت خهارج
ميکننب و غرق جنبه اجتمهاعي خهانواده
مينمادنب .و البتهه وجهوهي از ابعهاد
خصيتي هرکس مربهوط بهه خهود اوسهت و
ربطي به خانواده نبارد و در آن حالهت
هرکبام در درون خود خصلتهاي فردي خود
را دارنب .مثل من و ما که در مقابهل
هم دو نفر انسانيم با خصوصهيات فهردي
مربوط به خود ،اما در مقابهل خباونهب
هيچيم ،هيچ ،و همه فرددت خود را غهرق
ربوبيت او ميکنيم .اگهر زن و مهرد از
آن جهت که بادب ن ر به خانواده دا ته
با نب و جنبه فرددت خود را در مقابهل
خههانواده نفههي کننههب ،ادههن کههار را
نکردنب ،عمالً کار هان بهه مقابلهه بها
هار زن
همبدگر ميانجامهب ،ددگهر نهه که
پذدرش تمناي مرد خواهب بود و نه مهرد
نسههبت بههه آن زن و خههانواده احسههاس
هانون
هته که
هب ،و ناخواسه
هئوليت ميکنه
مسه
ارتباط آن دو به عنوان اعضاء خانواده
ودران مي ود .ولي اگر زن هودت خود را
در قبول تمناي مرد و کمک به مرد براي
رسانبن خانواده به اههباف مهورد ن هر
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جستجو کرد ،مقصب بزرگي را دنبال کرده
است.
گههاهي مهها خودمههان گههم ههبهادههم و
ميخههواهيم خههود را پيههبا کنههيم ولههي
ِ گم به خود را کجا پيبا
نميدانيم خود
کنيم ،در ادن بحث ميخواهيم عرض کنيم،
ّاهاي همسهرش
ِ گمشبه زن در قبول تمن
خود
پيبا مي ود  -چون موضوع بحث ما زن است ادن
مثال را ميزنم وگرنه مرد هم همين طهور اسهت-

اگر زن هودت گم به خود را در پهذدرش
ّاهاي مرد پيهبا کنهب و مهرد را در
تمن
ادن پذدرشِ تمنا کمک کنهب تها بتوانهب
مسئوليت اداره خانواده را ،که کلش به
عهبهي مرد است ،خوب انجام دههب ،ادهن
زن در ادن رادط به دک موفقيهت بهزرگ
دست پيبا کرده است.
ب و
وقتي انسان به جاي خبا ،محور
«َ
ْ»هاي زن و مرد به ميبان آمهب ،بهه
من
جاي تمنا از طرف مرد و پذدرش از طهرف
زن ،دو تمنهها روبههه روي هههم قههرار
ميگيرنهب .و در ادهن حالهت ههيچ وقهت
کانون خهانواده بهه طهور واقعهي هکل
هاألخره دهک نفهر بادهب
نميگيرد .چون به
هاس
هر اسه
هانواده را به
هئوليت کل هي خه
مسه
اصولي که ردعت تعردف کهرده اسهت بهه
عهبه بگيرد و ددگهري جههت موفقيهت آن
مبدردت ،باز بر اساس اصولي که هردعت
تعردف کرده ،ظرائفهي را کهه در تهوان
دارد بهکار بنبد تها آن خهانواده بهه
عنوان دك واحب توحيهبي هكل بگيهرد و
جلو رود .در راستاي مسئوليت كلي مرد،
هه
هروج زن از خانه
هردعت ميفرمادههب :خه
ه
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بادب به اذن و اجازه وهرش با ب و زن
هم به جهت بنبگي خبا ،از وهرش اجازه
ميگيرد ،نه به جهت فربهکردن منِ وهر،
چون هر دو بر اساس اصول هردعت الههي
عمل ميکننب و در مقابل خهبا ههيچانهب
هردن «مهنِ» مهرد مطهرح
هيچ .بحث فربهکه
نيست ،بحث احترام به مسئوليتي است که
خباونب بهه عههبه مهرد گذا هته اسهت.
توصيهاي که ددن به زنهان ميکنهب ادهن
است که حرف همسران خود را بشنودب ولي
براي خبا ،وقتي رو ن ب به خاطر حكهم
خبا حهرف او را مي هنودب ددگهر «مهنِ»
همسرتان فربه نمي ود بلکه مسئوليت او
بيشتر ميگردد .در خهانواده اگهر خهبا
محور ب دکي تکليفش مي ود رهبري کلهي
خانواده براي رسانبن آن خهانواده بهه
فضادي که اعضاء در دگانگي با همهبدگر
ن رها را به سوي حضرت احب بينبازنب و
ددگههري تکلههيفش مي ههود کمههککههردن و
ّاهاي مسئول خانواده بهراي
پذدرفتن تمن
ادن که خانواده به وحبت مطلوب برسهب.
در راستاي چنين هبفي است که زن احساس
ميکنب با تمام وجود در تحقهق آن ههبف
در صحنه است .اگر خبا محهور هب دکهي
مثل ملواني که ميخواهب ادهن کشهتي را
بههه سههاحل برسههانب ،تکلههيفش مي ههود
دستوردادن ،و دکي تکليفش مي ود پذدرش
دستورات ملوان ،تا در رسانبن کشتي به
ساحل سهيم با ب .وقتهي ههر کهبام بهر
اساس اصول رعي جادگاه و وظهادف خهود
را تعردههف کننههب هههيچ کههبام منيتههي
نبارنب .اختالف و دوگانگي وقتي است که
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هر کبام دک منِ جباگانه دا ته با هنب.
نه آنکه هر کبام منِ خود را در وظهادف
رعيه ذوب کرده با نب .آري وقتهي َ
مهن
وسط با ب آن که قبرتش بيشتر است حاکم
هوم
هت محکه
هعيفتر اسه
هه ضه
هود و آن که
مي ه
ميگردد.

زنان و تضاد با خود
اگر زن و وهر دو َ
من بنب جنگ روع
مي ود و احساس بنبه ادهن اسهت کهه در
نگاه غربي رادطي به وجود آمهبه اسهت
که به اسم احقاق حقوق زن ،منيت زنهان
فربه به ،آن وقت دو من ،در خهانواده
به وجود ميآدب که نتيجه آن متال ي بن
خانواده است.
اگر در صحنه خانواده دو من پيبا ب
و هر دو همسر خواستنب رئيس با نب ،دو
رقيب مي ونب روبه روي هم .اگهر زنهان
قبول و پهذدرش را معنهاي واقعهي خهود
ّا آغاز مي ود
نباننب ،جنگ ميان دو تمن
و ادن جنگ ،در عهينِ ظهاهري صهلحگونه،
سراسر رقابت و تالش دکي براي غلبه بهر
ددگري است.
تضادي که بعب از مبتي بعضي زنان با
خود پيبا ميکننب ردشهاش در ادهن اسهت
ّاهاي مرد
ِ تمن
ً قبول
که از دک طرف فطرتا
را عامل نشهاط و معنهادارکردن زنهبگي
خود ميداننب و از طرف ددگر براي خهود
ّادي مستقل قائل بهانب در
تقاضا و تمن
ّاي مرد ،و عمالً دو من در دهک
مقابل تمن
ّ
سرا بهوجود آمبه است .وقتي نفس اماره

 ................ 36زن ،آنگونه كه بادب با ب

مزه ادن نوع مهن را چشهيب بهه آسهاني
نميتوانب از آن دست بردارد .از طرفهي
حس ميکنب که ادن منِ مستقل خودش نيسهت
ماره سعي در حفظ آن َ
از طرفي نفس اّ
مهن
دارد .در نتيجه خودش بها خهودش تضهاد
پيبا ميکنب ،زدرا بهه ادهن صهورت َ
مهن
بنَ ،
من بن در مقابل مرد است ،نه آن
َ
من که به طور طبيعي ههرکس دارد .حهاال
كه دک َ
من پيبا کهرده در مقابهل مهرد،
براي خودش ادن ساال پيش ميآدب که چرا
مرد دستور ببهب ولي من دستور نهبهم -
تضادي بين زن خانه بودن با مسئوليت مردانهه-

ادن تضاد او را به عصيان بر خود و بر
ِ خهود
ددگران و نارضادتي از وضع موجود
ميکشانب .ميبينب نه ددگر خودش ،خهودش
ّاهاي مهرد بهه عنهوان
است و پذدرش تمن
مسئول خانهه ،و نهه ميتوانهب از ن هر
روحي و فطهري دهك َ
مهنِ مسهتقل از مهرد
دا ته با ب .دهک منهي هبه در مقابهل
مرد ،به طوري که ميخواهب بر مرد حاکم
با ب ،تضاد بين غردزهي غلبه بهر غيهر
ّاي مرد از
از دک طرف و فطرتِ پذدرش تمن
طرف ددگر ،زن را به بيهودتي ميکشانب،
نميدانب زن است دا مرد ،مادر است دها
پبر ،قيافه مردان بگيرد و داد بزنهب،
ههب و
ههته با ه
ههان دا ه
ههفاي زنه
هها صه
ده
مسئوليتهاي اصلي خانه را به عهبه مرد
خانه بگذارد؟ با خودش نميتوانب بسازد
و تالش ميکنب براي نجهات از جنهگ بهين
«خبمت» دا «قبرت» بر منِ خود بيفزادهب
و قبرت و استعالي بيشتري را طلب کنب و
ِ خود دورتهر مي هود و
لذا از خود اصيل
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در نتيجه نارضادتي بيشهتر از خهود ،و
فربه کردن َ
من همچنان ادامه ميدابب.
مرد در چنين هرادطي در مقابهل
ِ مهنِ
هئوليت
فربه بهي زن ،ددگهر احسهاس مسه
نسبت به سرنو ت خانواده نبارد و لهذا
َ
منِ ادن مرد تببدل به من مي ود کهه زن
را بيشتر يئ ميبينب کهه بادهب از آن
تمتع بيابب ،در ادن حال ،نه زن ددگهر
پذدرش تمناي مرد را کار خود ميدانب و
نه مرد ارتباط صحيح با زن و خهانواده
را مسئوليت خود مي مارد ،دو حيواننهب
که با محاسهبههاي دنيهادي همهبدگر را
تحمل ميکننب ،ولي نه ادنکه با همانب،
بلکه بر همانب .در عين تمتهع از ههم،
هركبام در دروْ
ن ددگهري را رقيهب خهود
احساس ميکنهب ،ههر کهبام فکهر ميکنهب
ددگري عامل خسرانش به است .مثل تصور
ما نسبت به مغازهداري که کاالهاي مورد
هه بهه
نياز ما را دارد ،در عين ادن که
جههههت آوردن آن کاالهههها از او تشهههکر
هرانيم
ميکنيم ،در درون خود همواره نگه
نکنب کاله سهر مها بگهذارد .عشهق زن و
ً نسهبت بهه همهبدگر
مردهاي غربي عموما
هر عشهق ،دهک معاملههي
همه چيز هست مگه
هه باد هب
هت که
هه اسه
هه و مادبانه
محترمانه
همواره به همبدگر القاء کننب که ادهن
عشق است ،مگر عشق بهبون ادثهار ممکهن
است ،و مگر ادثار بها خودخهواهي جمهع
مي ود ،و مگر نفي خود با ن ر به عالم
قبس ممکن است؟ بادب براي هبفي متعالي
ِ مهادون
و حضور در زنهبگي ابهبي ،خهود
دنيادي را زدر پا گذارد.
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زنان شكستخورده
وقتي زن نتوانست به اصالتش برگردد،
بخواهب و نخواهب ،انساني کست خهورده
است و مرد نيهز ادهن چنهين اسهت ،بهه
عنوان مثال مرد وقتي کست خورده اسهت
که با عشق بهه خهانواده بهه سهر کهار
نرود .اما وقتي مرد احساس کرد تالشهاي
روزانهي او در خانه به ثمر مينشينب و
زن خانه نه تنها مانع و رقيب مسئوليت
او در خانه نيست بلکهه دهار و همهراه
اوست ،با تمام اميب کار ميکنب تا ادن
خانه سر پها بمانهب .ولهي اگهر چنهين
هل
هب مثه
هاس ميکنه
هت ،احسه
هتي نبا ه
بردا ه
هود را
حمالها دارد بيگاري ميکشهب و خه
مجبور به ادهن بيگهاري ميبينهب ،ادهن
حالتِ دک مرد کسهت خهورده اسهت .هما
زنان اگر ميخواهيب مرد را از نشهاط و
اميب محروم کنيهب بهه او بگوئيهب مها
نياز به پول ما نهباردم ،بهزرگتهردن
محروميت مرد ادن است که احساس کنب در
خبمت خانوادهاي نيست.
زن کسههتخههورده زنههي نيسههت کههه از
زنبودن خود ناراحت اسهت بلکهه از مهن
بودنش کست خورده اسهت .در ادهن حهال
است که خود را چنين تحليل ميکنهب کهه
بردهاي هستم در چنگال مرد و بادب بها
کار خود زنبگي او را بسازم که مرد از
زنبگيش تمتع گيرد .اگهر تحليهل زن در
زنبگي چنين ب ،خود را آن َ
من ميدانهب
که در من بن کست خورده و لهذا خهود
را کلفتِ همسر و فرزنبانش حهس ميکنهب.
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در حالي که زن وقتي در وجود اصيل خود
هاوراء
هب ،بهه چيهزي مه
قرار دا ته با ه
قههبرت ن ههر مههيکنههب ،جههاروبکههردن و
تيمههارکردن کودکههان را عههين زنههبگي
ميبينب .برعکسِ زن کستخورده که چه در
درون خانه کار کنب ،چه بيهرون خانهه،
خود را کلفتي ميدانهب کهه محکهوم بهه
بيگاري است .با ادن َ
مهن هبن ههر چهه
ميکنب از احساس کسهت خهارج نمي هود،
چون در حقيقت منِ خود را در مقابل مهنِ
مرد قرار داده است ،اگر بهر مهنِ مهرد
غالب و حاکم ب که از خود کست خورده
است ،چون اصالتش تقاضاپذدري بهود نهه
حاکم بن ،و اگهر مغلهوب هود خهود را
کلفت احساس ميکنب ،چون منِ خود را بهه
صحنه آورده ولي آن من از منِ مرد کست
خههورده اسههت و در هههر صههورت خههود را
بيحقيقت ميدانب .در ادن حال نهه مهرد
خادم خانه است و در موقعيت مسهئوليت،
و نههه زن خههادم خانههه و در موقعيههت
تبعيت .هر دو خهادم مهنِ خهود هسهتنب.
وقتي در دک کالس درس معلم ،عرق ميردزد
ها
هوزان هههم به
و درس ميگود هب و دانشآمه
تمام ولع مطالب را ميگيرنب ادهن کهالس
بههه خههوبي جلههو مههيرود .امهها اگههر
دانشآمههوزان نسههبت بههه خههبمت معلههم
بيتفاوت بودنب ،ددگر نه معلم ميتوانب
معلمههي خههود را ادامههه دهههب و نههه
دانشآموزان از آن کالس بهره ميگيرنب و
نه کالس به نحو مطلوب ادامه ميدابب.
جنبش فمينيسم با روح سکوالري که بهر
آن حاکم است د من واقعي روحيه مهادري
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و ادثار زنان هب ،بهه اسهم اسهتيفاي
حقوق از دست رفته زنان ،با فربه کردن
َ
منِ زنان ،بزرگتردن ظلهم را بهه زنهان
کردنب .با تحقير کار در خانهه ،عهالوه
بر آن کهه آنهان را گرفتهار اسهتثمار
کارخانهها و رکتهاي بهيرحم نمودنهب،
َمن خانهه را از آنهها گرفتنهب و
محل ا
سبب فروپا ي خانواده بنب.
با فربهنمودن منيت زنان ،اول زنهان
را از هودت حقيقي خود محروم کردنهب و
سپس خانواده از دا تن محيطي گهرم کهه
هت
هبان دسه
هان به
هارگري زنه
ها ادثه
هط به
فقه
ميدافت ،محروم هب .در ادهن حهال نهه
ددگر مرْ
د خهادم خانهه اسهت ،در لبهاسِ
مسئول ،و نهه زن خهادم خانهه اسهت در
لباسِ تبعيت .هر دو خادم من خود هبنب
ّال براي غلبه بهر ددگهري ،و تهالش
و فع
بههراي غلبههه بههر همههبدگر را زنههبگي
هب.
هاز مانبنه
هبگي به
هتنب و از زنه
پنبا ه
زنبگي آن است که در کنار هم روحانيهت
هق چن هين
هب ده هيم و تحقه
د هكددگر را ر ه
زنبگي با پذدرش ارزش تقوا ممكن است و
نه با پذدرش ارزش پول و ُ
پز.

همسران و انتقام از هم
هلي
هب اصه
هوان مقصه
هه عنه
هوا به
هر تقه
اگه
زنبگي ،مورد غفلت قرار گيرد همه چيهز
وارونه مي ود .قهرآن ميفرمادهبَ« :
دها
ََ
ُ َّ
ُُ
دَ
ََّ
َْ
ْ
ُهم
َك
لق
ِي خ
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أ
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و
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آده ميفرمادب خباونب هما و گذ هتگان
را خلق فرمهود و دسهتور بهه عبهادت و
بنبگي داد تا متقي ودب ،رو ن ميکنهب
كه مقصب خلقت تقوا و حهاكم هبن حکهم
خبا بر تمام ابعاد انسهان اسهت .حهال
اگر در زنبگي چنين رودکردي مورد ن هر
با ب ،همهي دستورات ددن جاي خود قرار
ميگيرنب و زن و مرد نيز از وظادفي که
خباونب به عهبه ههر کهبام قهرار داده
است ،راضيانب .اما وقتي از ادن موضوع
هبدگر
هرد رقي هب همه
هود ،زن و مه
هت ه
غفله
قلمباد مي ونب ،در ادهن حالهت زن حهس
ميکنب مرد براي او دک ئ مهزاحم اسهت
که جلو فعاليتهاي او را ميگيرد ،چهون
منِ او را کنترل ميکنب ،و مرد هم نسبت
بههه زن چنههين احساسههي دارد .هههر دو
دکبدگر را يئ مزاحم ميداننهب و چهون
نميتواننب از همبدگر جبا هونب ،سهعي
ميکننب به زعم خود مزاحمهت آن ددگهري
را به حهّ
باقل برسهاننب و او را تهابع
ّ در ميان نيسهت ،مهن
خود کننب ،چون حق
در ميان است ،هر من مهوقعي دلهش حهال
ميآدب که آن ددگهري نهوکرش با هب .از
طرفي چون در ن ام الهي بهه واقهع ههر
کبام تواناديها و سرمادهههادي دارنهب
که ددگهري نهبارد و لهذا بهه دکددگر
نيازمنبانب ،ببون آن کهه از ههم جهبا
ونب ،همواره ادن جنگ ادامه ميدابهب،
چون به جهت همان امکاناتي که هر کبام
دارنب به راحتي دکي نميتوانهب ددگهري
را برده خود کنب ،و در نتيجه در ادهن
جنگ هيچ کبام پيروز نمي ونب و هر چنب
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دکي از آنها به ظاهر پيروز هود ،بهه
وقتش آن ددگري انتقام خود را ميگيرد.
و از آن طرف چون بها حفهظ منيهت خهود
ميخواهنب زنبگي را ادامهه دهنهب ،ههر
کبام براي ددگري ارز ي قائهل نيسهت و
به چيزي غير از ادن زنبگي ن ر دارد و
هتجو
هه جسه
هش را در بي هرون از خانه
آرامه
ميکنب ،هر دو از صبح تا بعهب از ظههر
مشغول کار هستنب ،عصر هم آقا دک طهور
خود را در بيرون خانه مشهغول ميکنهب،
خانم هم تا آخر ب به بازار مهيرود و
عمالً به جاي آمبن به خانه ،به خوابگاه
ميآدنب ،ادنها هيچ وقت نميتواننب بها
هم با نب .اميب ان به ناکجا آباد است
«روم جادي که آن ادن جا نبا ب».
اگههر مههرد و زن امامشههان را درسههت
انتخاب نکردنب زنبگي برادشان مردابهي
مي ود که همبدگر را فرو ميبرنب و عمالً
ببون آنکه بخواهنب ،در سراسر عمر بالي
هنب نهه وسهيله تعهالي
جان ههم مهيبا ه
همبدگر .آري! وقتي منيتهها ر هب کنهب
انت اري جز ادن نبادب دا هت .آنههادي
که سعي ميکننب با به غلرسانبنِ زنهان
به زعم خود به آنان خبمت کننب و عمهالً
هان مي هبان
هه آنه
هادي به
هائل اقتصه
در مسه
دهنب ،بادب متوجه با نب با ضعف مردان
و زنان همتاي مناسهب خهود را از دسهت
ميدهنب و وقتي توازن اقتصادي به نفهع
زنان تغيير کرد عمالً تناسهب مهرد و زن
بههم ميخورد و ادن روع سقوط خانواده
است.
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ْ
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َ
َ
َّ
ّ
ّ
ْ
ُ
ِمن خلقنا
ِير م
الطيِباتِ وفضلناهم على كث
َ
ِيالً»؛ 3آدميان را کرامت داددهم پهس
ْض
تف
خود را با ر ب منيت کوچک نکنيب .دنيا
دني و پائين است و حفظ کرامت خبادادي
به ادن است که انسهان خهود را در حهّ
ب
دنيا پائين نياورد .در جادي که بنبگي
خبا در ميان نيست انسان خود را در حّ
ب
دنيا و نان و آب و پول پائين مهيآورد
و لذا به جاي نفي منيت در مقابل خبا،
رادطي
منيتها ر ب ميکنب و در چنهين
هيچ کس با هيچ کهس نميسهازد ،حتهي دو
همسههر در دههک خانههه .در آدهههي بعههب
ميفرمادب آدمها روزي را به داد آوردب
که ما را با امامتان ميخواننب و ما
جذب مقصبي مي ودب که براي خود انتخاب
کردهادب ،در آن صهورت اگهر بها پيهبا
کردن امامي قابل پذدرش ،ابعاد راست و
مبارک خود را ر هب داده با هيب حاصهل
حيات ما و برآدنب زنبگي ما همهواره
با دمن و مبارکي و راستي همراه اسهت،
چون جنبههاي متعالي و مبهارک خهود را
با خود به صحنه قيامهت آوردهادهب ،در
آنجا بهه ابهبدتي بها برکهت دسهت مهي
دابيب ،ببون آنکه احسهاس کنيهب مهورد
ظلم قرار گرفتهادهب .سهپس ميفرمادهب:
َاَ
ِي َ
ََ
َُ
ِ
َة
ِهي اآلخِهر
َ ف
هو
َى ف
ْم
َع
ِ أ
ِه
هذ
ن ف
من ك
«و
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ِيالً»؛ 9هرکس در ادن دنيها
ْ سَب
َل
َض
َأ
َى و
ْم
َع
أ
کور بود و امامي که او را هبادت کنهب
انتخاب نکرد در آن دنيا نيز کور اسهت
و راه سير به سوي سعادت را نمي ناسهب
ِ گمراه هي در
هبها براب هر
و گمراه هياش صه
دنيا اسهت .چهون الگوههادي کهه بهراي
رسيبن به مقصب انتخاب کرده است او را
به ر ب منيت و پيهروي از نفهس اّ
مهاره
دعوت کردنب .خانم «سيموندوُ
بوار» همسر
ژانپلسارتر در مصاحبهي خود با نشهرده
«ابزرواتور» ميگودب:
«به عنوان اولين کهار ،زنهان بادهب
خارج از خانه کار کننهب .در گهام دوم
در صهههورت امکهههان بادهههب از ازدواج
خودداري کننب ،مسهئله دوم هغل بهراي
زنان است که به آنها اجازه ميدههب در
صورت نياز از همسر خود جبا ونب .بها
دا تن غل آنان ميتواننب خهرج خهود و
فرزنبانشان را تأمين کننب ...به خوبي
ميدانم کار در جامعه امروزي نه تنهها
رهادي بخش نيست ،بلکهه انسهان را بها
خود بيگانه ميکنب .اّ
ما در نهادت زنان
هود
باد هب مي هان دک هي از اد هن دو از خه
بيگانگي را انتخاب کننهب ،خانههداري،
دا ا تغال در بيرون خانه»71.
بنبه ببون هر هرحي عزدهزان را بهه
تأمل در سخنان ادن خانم دعهوت مهيکنم
تا معلوم ود چه چيزي را ميخواهنب از
زنان ما بگيرنب و چه چيزي را به جهاي
 - 9سوره اسراء ،آده .11
 - 71نشرده «نوول ابزرواتور» آغاز سال .7911
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هوع
ها اد هن نه
هب ،آده
هنهاد ميکننه
آن پيشه
پيشههنهادها مبههارزه بهها مردسههاالري و
احياء حقوق زنان است؟

جمع مابت الهي با مابت به همسر
سؤال :آدا محبت زن و وهر به همددگر
ّههاي مههرد و قبههول زن،
در کنههار تمن
جادگاهي دارد دا در فرهنگ توحيبي کهه
همه چيز بادب براي خبا با ب و فقط هم
بادب دل را به خبا داد ،چيزي به نهام
محبت بين زن و وهر جادي نبارد؟
جواب :آري عشق به آن معنا کهه تمهام
ابعاد وجودمان ن ر به محبوب و معشهوق
با ب ،مخصوص بهه خباسهت و عرفها سهعي
دارنب جان خود را با ادن نوع محبهت و
عشق ُ
پر کننب .و لذا هيچ محبت و عشهقي
نبادب در عرض محبت به خبا قرار گيهرد
ولي در طول محبت به خبا محبت به همسر
و فرزنبان جا دارد ،تها آنجها کهه در
هين 
خبههر آمههبه اسههت حضههرت امههام حسه
هكينه،
ميفرمودنب بهه محبهت ربهاب و سه
هكينه
هاب و سه
هه در آن ربه
ههاي را که
خانه
زنبگي ميکننب دوست دارم ،رباب هم بعب
از هادت حضرت سيبالشهباء نه در زدر
سادهاي اسهتراحت کهرد و نهه آب خنکهي
نو يب ،زدرا محبهوبش حسهين بها لهب
تشنه و زدر آفتاب هيب ب ،دک سال هم
پههس از هههادت حضههرت ،بيشههتر زنههبه
نمانب77.

 - 77بحاراألنوار ،ج  ،45ص .41
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چون مرد در مقام حقيقي خود و زن در
مقام حقيقي خود ههر کهبام م ههر لطهف
الهي به همسر خهود ميبا هنب ،اگهر از
منيتها آزاد با نب ،هيچ کهس بهتهر از
ِ هههرکس صههفا و پههاکي همسههرش را
همسههر
نميبينب .اگر زن در جاي خهودش با هب،
براي مرد تمهام وفهاداري بهه حقيقهت،
هرش مي هود .اد هن در
هه همسه
هاداري به
وفه
موقعي است کهه زن در جهاي خهود قهرار
گرفته با ب.
عادشه ميگودب من حسهادت مهيورزدهبم
وقتههي ميددههبم سههالها بعههب از رحلههت
خبدجههه رسههول خههبا دوسههتان او را
احترام ميکرد ،کمتهر مي هب کهه رسهول
خههبا عبادشههان را زدههر پههاي کسههي
بينبازنب ،اما به عشق خبدجهه عبها را
زدر پاي دوستان خبدجه مهيانباختنهب و
همواره از او داد ميکردنب .بهه طهوري
کههه دههک روز گفههتم «بههه جههاي او کههه
سالخورده بود خباونب زن جواني به تهو
داده» پيامبر با نيبن ادن سخن سهخت
خشمگين ب ،و فرمود :چگونه ادهن سهخن
را گفتي؟ سوگنب بهخبا ،خبدجه هنگهامي
به من ادمان آورد که همه مهردم کهافر
بودنب ،مرا هنگامي تصبدق نمود که همه
تکذدب ميکردنب»71.
من ور عرضم آن است کهه وقتهي زن در
جاي خود قرار گيرد وفهاداري مهرد بهه
حقيقت ،با وفاداري او به همسرش در دک
راستا قرار ميگيرد .ادن وفهاداري تها
 - 71بحاراألنوار ،ج  ،76ص .71
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ََ
نسبنمالک ميگودب« :وقتي
آنجا بود که ا
براي پيامبر هبده ميآوردنب ميفرمود:
ادن هبده را به خانه فالن بانو ببردب،
زدرا او دوست خبدجه بود و به خبدجه
عالقه دا ت»78.
زن چهرهي اسم رحمت حق اسهت و رحمهت
حق هميشه واسعه است ،همينکهه هما از
خبا چيزي بخواهيب او جواب ميدهب .اگر
زن متوجه با ب که م هر چنين اسمي است
و خباونب از طردق اسهم رحمهان بها او
مرتبط است ،بر اساس همان صفت با همسر
و فرزنههبانش برخههورد ميکنههب و جنبههه
رحماني خود را تقودهت مينمادهب و بهه
ّاي مرد ميبا ب.
راحتي آماده پذدرش تمن
رحمانيبودن خباونب به ادن معناست کهه
خباونب تقاضاي بنبگانش را رّ
د نميکنب،
م هر ادن اسم به نحو خاص ،زنان هستنب
که اگر رادط طبيعي خود را حفظ کننب،
روحيه «خهبمت» بهر قلهب و روان آنهها
هه
هب و در اد هن رابطه
هه پي هبا ميکنه
غلبه
هود
هود در خه
هاء و وجه
هاس بقه
هتر احسه
بيشه
ٌللعهالمينبودن بها تکبهر
ميکننب ،رحمة
نميخوانب .تکبر دعني حذف طرف مقابل و
امکههان بههروز را از او سههلبکردن ،در
صورتي که زنان در جان خود طالب ادجاد
رادطي هستنب که زمينه بهروز ددگهران
فراهم گردد ،هودت زن ،حفظ ادن روحيهه
است و بها پهذدرفتن تقاضهاهاي منطقهي
 - 78مستبرک سفينةالبحار ،ج  ،1ص  ،171نقل از
کتاب «حضرت خبدجه ،اسهطوره ادثهار و مقاومهت» از
مرحوم محمبمهبي ا تهاردي.
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هالقوه اد هن روحي هه
هههاي به
هرش جنبه
همسه
بالفعل ميگردد و به عنوان دک سرمادهي
قابههل پسههنب در جههان زنههان نهاددنههه
مي ود .عمبه ادن است که زن جهاي خهود
هذدرش
هب روحي هه په
هب و ببانه
هم نکنه
را گه
ّاي مرد بركهت بزرگهي بهراي او بهه
تمن
همههراه دارد .آدهها درسههت اسههت کههه
تقاضههاهاي مههرد از زن را بههه عنههوان
مسئول ن ام کلي خانواده به مردسهاالري
هه پيشهنهادهاي امثهال
تعبير کنيم و به
هانم س هيمونُ
دوُ
هن ده هيم؟ در آن
بوار ته
خه
صورت چه هودتي از زن باقي ميمانب.

زن و روحانيت رحماني
عمههبه آن اسههت کههه همههانطور کههه زن
متوجه است مرد وسيله تکميهل نيازههاي
روحي و اقتصادي اوست تا بتوانب وظيفه
خود را در بسهتر خانهه بهه خهوبي بهه
انجام برسانب ،مرد هم متوجه با ب ،زن
وجودي است که خباونهب خلهق کهرده تها
بتوانب عامل تکميل نيازهاي او با ب و
ّاههاي او را بهرآورده
در آن راستا تمن
ِ برآوردن نيازههاي ههواني
کنب .موضوع
ّ
دکي از تمناها است ولي اصل نيسهت .در
راستاي حفظ روحيهه رحمهاني زن روادهت
هرد در روي هتر از زن
است کهه اگهر مه
تقاضاي ارتباط کهرد زن اجابهت کنهب71.
ولي اصل مسهئله خيلهي بهاالتر از ادهن
حرفهاست ،روحيه پهذدرش تمنهاي مسهئول
 - 71مجمعالسعادات،
ص .441

مال سلطان محمب گنابهادي،
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خانه مطرح است که در آن مورد خاص ههم
قابل تحقق است .البته ادن کهار سهختي
ّاي مرد را
است که زن ،روحيه پذدرش تمن
ِ زن
در خود نهاددنه کنهب ،و اگهر خهود
ادههن جادگههاه را بههراي خههود بشناسههب
ميتوانب خهود را در ادهن راسهتا ر هب
دهب ،و ادن چيزي است که يطان به ّ
بت
ّها راه
مانع تحقق آن مي ود .پذدرش تمن
ارتباط با اسم رحمت پروردگار است نهه
راه ارتباط بها اسهم قاصهمالجبهاردني
خباونب که بر اساس آن اسهم ،پشهت ههر
جباري را مي کنب .روحيه غلبههي رحمهت
ّا و
از زن چهرهاي در راستاي پذدرش تمن
تقاضاي مرد ميسازد که روادهات توصهيه
ميکنب در هر صهورت اذن همسهر خهود را
بطلبب .روادتهادي که ميگودب نبادب زن
و مرد نسبت به همددگر حيها کننهب بهه
جهت آن است که حيا مربوط به جادي است
که از دک طرف اميب پذدرشِ تمنا نبا هب
و از طرف ددگر ههم روحيههي پهذدرش آن
تمنا در ميان نيست.
وقتي دک سازمان بخواههب اداره هود
بادب کارها تقسيم ود ،حال اگر کارها
بر اساس استعبادهاي افراد تقسيم هود
عالوه بر آن که کار آن مجموعه به خوبي
جلو ميرود ،هر کس هم در انجام وظهادف
هب و در اد هن
هش ميکنه
هاس آرامه
هود احسه
خه
َ
َ
َ
َهاُ
ّ
َّاُ
َلهى
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ّ
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ْ
ْ
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و
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عامههل قههوام زنههان هسههتنب بههه جهههت
امتيازاتي كه هر كبام دارنب و به جهت
آنكه مردان از مال خود براي زنان خرج
ميكننب .زدرا قبالً عهرض هب هردعت در
هيچ مورد ظلمي به زنهان روا نبا هته،
بلکه بر عکس ،چون زنان مسهئول تربيهت
روحي خانواده انب بادب گرفتار مسهائل
اقتصادي نبا نب تا بتواننب بها روحهي
آرام وظيفه خود را انجام دهنب .مشهکل
هالک ارزد هابي
هه مه
وقت هي پ هيش ميآد هب که
ارزشها به هم بردزد و ارزش «قبرت» بر
ارزش «خبمت» فزوني دابب و دا بخواهيم
خههبمت را بهها ارزش پههول انههبازهگيري
کنيم .حتي اگر دقت بفرمائيب در تفاوت
«ددهي» مرد و زن جانب زن رعادهت هبه
ِ خانواده به قتل رسيب ددهه
تا اگر مرد
مناسبي براي زن بمانب ،و لذا دده مرد
را دو برابر زن قرار دادنب ،چون ددهه
را به باقي مانبه مقتول ميدهنب و نهه
ِ مقتهول .و موضهوع بهه مسهئله
به خهود
اقتصادي زن بر ميگردد و نه به هرافت
مرد تا بگوئيم چرا دده زنان و دا ارث
آنها نصف مردان است.
ّي اسهم جهالل و جمهال
زن ميتوانب تجل
الهي با ب ،کهه از جههت زدبائيههادش،
م هر جمال حهق و از جههت دوربهودن از
دسترس نامحرم ،م هر جالل الهي با ب .و
از آن طرف هم مهرد بهراي زن ميتوانهب
م هر اسماء گوناگون الهي با ب و ع مت
حق را به نمادش بگذارد ،چيزي که هما
بهها ذکههر «سههبحانهللا» در قلههب خههود
ميپذدردب .و در همين راستا رسول خبا
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اگر بنا بود دستور سهجبه بهرا احهب
وهر خهود
ببهم دستور ميدادم زن برا
سجبه كنب .ادن همان است کهه عهرض هب
وقتي زن و مرد در جادگاه حقيقهي خهود
ددبه ونب تمام وفهاداري بهه حقيقهت،
وفاداري به دکبدگر مي ود .به رطي که
حجاب منيت مانع ن ر به کماالت همهبدگر
نشود .به زنان ميفرمادب اگر هودت خود
را جستجو ميکنيب ،در راستاي تسليم در
برابر هيبت همسرتان که م هر مقام عقل
کل است  -در مقابل نفس کهل -آن هودهت را
بيابيب .همهانطور کهه ههر انسهاني در
حالت کليتهر هودهت خهود را در بنهبگي
خباونب جستجو ميکنب و ههر چهه در راه
بنبگي خبا موفق ود ،احساس ميکنب بهه
ِ اصيل خود نزددهکتر هبه اسهت .در
خود
چنين دستگاهي پذدرش حکم وهر براي زن
عين کوفا بن است و نه حقارت .الزمهه
ِ عرفهاني بهه
درست ددبن موضوعات نگهاه
موضوعات است ،اگر به دک عارفي بگهوئي
خبا مقّ
بر فرموده است کهه سههم تهو از
دنيا نصف سهم برادرت با ب ،هزار نکته
باردکتر از مو در ادن حکهم مهيدابهب،
چون اوالً :متوجه است صادر کننبه حکهم،
ً :خهباي حکهيم
خبادي است حکيم ،ثانيها
تمههام ارادهاش در ر ههب دادن بنههبه اش
ً در ادن حکم لطفي هست.
ميبا ب پس حتما
اگر زنها بر اساس روحيه لطيف خهود در
 - 71بحار األنوار ،ج  ، 18ص.117
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امورات خهود در من هري عرفهاني قهرار
نگيرنب اولين مشکلشان ادن است که چرا
ارث ما نصف ارث مردان است! امها حهاال
دک عارف که مقصب و مقصودش رفهع حجهاب
بين خود و موالدش هست ،مگر فقر و غنها
و دا اساسا داراديِ دنيا بهرادش مطهرح
است؟ اسالم چنهين انت هاري از زن دارد
هاالتر از اقتصهاد نفهس
که در دنيادي به
هم
هان هه
هب و خودمه
هک کنه
هبا کمه
هب .خه
بکشه
حواسمان جمع با ب که به دسهت خودمهان
زنان را از بين نبردم و آنهها را بها
انباختن در امهور اقتصهادي بهيمقهبار
نکنيم ،زنان هم بادهب متوجهه با هنب،
وقتي خباونب لباس و مسکن و غذاي آنها
را به عهبه مردان قرار داده اسهت پهس
دغبغه ادن امور را نبا ته با نب ،چهه
همسر دا ته با نب چه نبا هته با هنب،
چه کار دا ته با نب و چه کار درآمبزا
نبا ته با نب ،در هر حال همچون عارفي
زنبگي کننب که مطمئن به حمادت خباونب
است و در اصالح رابطه بين خهود و خهبا
بکو نب و منت ر با نب تا خبا چه پهيش
ميآورد .واي و صب واي اگر موضوعات از
من ر الهي خودش ددهبه نشهود ،آن وقهت
ّهم
ّاي مردان از زنان بهه صهورت تحک
تمن
ددبه مي ود .البته دهک روح بها صهفا،
تحکم را هم به تمنا تببدل ميکنهب بهر
ّا را به صهورت تحکهم
عکسِ عبهاي که تمن
ً
ها بهه
ميبيننب .انسهانهاي بهزرگ عمومه
جادگاه تکودني حادثهها نگاه ميکننب و
لذا ددگر کاري نبارنب ادهن خهانم دها
ادن آقا با چهه الفهاظي حهرف خهود را
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ميزنب ،متوجهانب از چه جادگهاهي ادهن
حرف زده مي ود .گفت:
گذر از پوست کهن
ن ر را نغهز کهن
ههي
ههز بينه
هها مغه
ههي ته
ههز بينه
هها نغه
ته
آن مردي که با تحکم با همسهرش سهخن
هاوراء
ميگودب خطا کرده اما ما چرا مه
ادن ظاهر ،متوجه تقاضاي او نمي هودب؟
عين همين بحث براي مردها هم هست امها
ْ زنهان را نشهانه
چون فعالً خطر فمينيسم
رفته اسهت ،ضهرورت دارد در ادهن وادي
موضوع را ادامه دهيم .چرا كهه فرهنهگ
مبرنيته همه اعضاء خانواده را نشهانه
ههرد و
ههم از زن و مه
ههت ،اعه
ههه اسه
رفته
فرزنبان ،و البته و صب البته توصهيهي
ما به برگشت بهه گذ هته نيسهت ،بلكهه
عبور از ظلمهاتي اسهت کهه فعهالً در آن
قرار گرفتهادم.
وقتي زن و مرد در من ري متعالي بهه
زنبگي و به همهبدگر نگردسهتنب زنهبگي
بستر ردزش رحمت الهي خواهب ب ،همهان
نگردستني که رسهول خهبا ميفرمادنهب:
ّجل اذا ن ر الى امراته و ن رت
ّ الر
« ان
اليههه ن ههر َّ
اَّلل تعههالى اليهمهها ن ههر
ّحمة»؛ 71چون مرد به زنش و زنش بهه
الر
و از رو مهر بنگرنب ،خباونهب بهزرگ
آن دو را با ددبه مهر بنگرد.
با توجه به چنين نگاهي است کهه مها
مسلمانان در انجام وظادفمان در خانهه
با همسرمان معاملهه نمهيکنيم ،مها در
انجام وظادفمان به وظيفه مينگردم کهه
 - 71گلها

جاودبان(هزار كلمه قصار) ،ص.715
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در آن هودت خود را تثبيت کنيم ،هرگهز
به همبدگر نميگوئيم چون ما به وظيفه
خود عمل نکرددب من هم به وظيفهه خهود
عمل نميکنم ،چون در تهرک وظيفهه عمهالً
ترک هودت خود را دامن زدهادم.
در آخر خوب است خالصه مقالهاي را که
دکي از خهواهران در دکهي از سهادتهاي
ُسن ختهام
خبري نو ته بودنب به عنوان ح
ادنجا بياورم .ادشان مي فرمادنب:
«در خبرههها آمههبه بههود قههرار اسههت
راننبگي اتوبوسهاي هري را زنان به
هب
عهبه بگيرنب .ظاهر خبر نشان ميدهه
ما گرفتار جنگي بيه جنگههاي اول و
دوم جهاني به و همه مردان و پسران
خود را به جبههها فرستادهادم و همه
کارها روي زمين مانبهانب و از زنان
اسههتبعا! کههردهادم بيادنههب و ادههن
کارها را انجام ببهنب تها دهک وقهت
خباي ناکرده ،مسافرها توي خيابانها
روي زمهههين نماننهههب و کاالهههها از
کرانههاي خليج فارس به سواحل درداي
خزر نرسنب.
دکي از ا کاالت عمبه و بسيار خطرناک
فرهنگي ما ،افراط و تفردط است و به
دک معني «فمينيسهم»زدگهي مها اسهت.
روزگاري بر خالف آموزههاي اسالم زنان
را براي هيچکاري ادسته نمهيدانيم،
و زماني ددگر چنهان عرصهه را بهراي
آزاديهاي از نوع پيشرو و آوانگهارد
باز ميگذاردم کهه بهه طرفهةالعينهي
مقام بسيار مهم جهاني مصهرف لهوازم
آرادش و جراحي پالستيک بيني و ...را
بهدست ميآوردم! گاهي خواهر و برادر
را در خيابان به جرم ادنکه کنار هم
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راه ميرونب ،ميگيهردم ،تها بيادنهب
ثابت کننب محرم هستنب ،و گاهي چنان
مرزهاي محرم و نهامحرم را از ميهان
برميداردم که خبا را کر همه اهالي
کشور خواهر و برادر دکبدگر مي ونب.
گههاه بههراي قبههول ههبن دختههران در
دانشگاهها که خود بهتر از هرکسي به
محصوالت نههادي آنهها واقفهيم ،جشهن
ميگيردم و گاه از باال رفتن توقعهات
بيمعني و ميل به مصرفزدگي و بيميلي
جوانههان بههه ازدواج سههخن ميگههوديم؛
زدرا بهکلي از اصولي کهه ددهن جههت
تعردههف زن و مههرد در اختيههار مهها
گذارده غافليم.
ما خوب ميدانيب در جامعهاي کهه از
بيکاري در سطح گسترده ،در رنج است،
هخت و
هاي سه
هه کارهه
ها به
هرادش خانمهه
گه
هت
د وارِ مردان ،نه تنها فضهيلت نيسه
هه
بلکه به بت هشهباردهنبه اسهت .به
کلي کامالً واکنشي و عصبي ،کارههادي
ً
ظاهرا انجام آنها توسط زنهان
را که
ناممکن به ن ر ميرسهنب ،بهه عنهوان
جلوههاي اصهلي «آزادي زنهان» مطهرح
ميسههازدم ،غافههل از ادنکههه ارائههه
کننبگان ادن ن ردهها ،نه هرگز خهود
پشت تردلي و کاميون نشستهانب و نهه
هرگههز اضههطراب نا ههي از سههرگرداني
فرزنبانشان را در مههب کودکهها دها
پشت درهاي بسته خانهها براي لح هاي
تجربه کردهانب.
جنبش بسيار قوي و فعهال «فمينيسهم»
در سراسههر جهههان ،بهها ترفنههبهاي
گوناگون توانسهته اسهت زنهان را از
وظيفه اصلي خود دعني «مادري کهردن»
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و «ادجههاد تعههادل و آرامههشِ محههيط
خانواده به عنوان اصهليتهردن نههاد
اجتماعي» جهبا کهرده و بهه کارههاي
ً
ظههاهرا مهههم و در واقههع نمادشههي
بگمارد .ببدهي است ارتقاي سطح سواد
و بينش سياسي و اجتمهاعي در زنهان،
به تقودت روحيه خود باوري و استقالل
در جامعه ميانجامب ،اما بنبسهتهادي
که بر سر راه بشر امروز قرارگرفتهه
به نيکي نشهان ميدههب کهه وانههادن
وظادف اصلي زن و مهرد بهه نهادههاي
ددگههر دهها بههه دکههبدگر و جابجههادي
ارز هاي حقيقي بها ارزشههاي صهوري،
حاصلي جز اضهطراب دائمهي ،فهرار از
ارزشهاي اخالقي ،اتالف وقهت و عمهر و
نهاد ً
تا آ فتگيها و بيسرو سامانيهاي
عميههق ،نبا ههته اسههت .فرزنههبان در
خانههاي عاري از حضور و گرماي وجود
مههادر ،گرفتههار انههواع نگرانيههها و
اختالفات روحي بهانب که نهاد ً
هه
تا به
گسترش بزهکاريها ،بيبنب و باريها و
اعتياد به مواد مخبر منجر به است.
زنههان در چنههين ههرادطي بهههکلي از
ودژگيهههاي مادرانهههي تعبدلکننههبه و
مالطفههتآميزِ خههود بههه دورافتههاده و
تبهههبدل بهههه موجهههوداتي مضهههطرب و
زدههادهخواه ههبهانب تهها از رهگههذر
ارضاي نيازهاي روحي از طردهق مصهرف
بيشههتر ،در خههبمت پرکههردن جيبهههاي
سرمادهداران قرار گيرنهب و مهادران
را کههه عليالقاعههبه نباد هب گرفتههار
مسائلي چون مصهرفزدگي و تجمهلگرادي
با ههنب ،بههه زدههور ادههن خصههائل
بيارادنب!
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ا کال ادنجاست که ما بر خالف فرهنهگ
اصيل ملهي و ددنهي خهود ،در مسهائل
فرهنگي از ددگران خط ميگيردم و بهه
جاي الگو قهراردادن بزرگهانِ ددهن و
فرهنگ خود که بهيش از هرچيهز
ِ
ادب و
در عرصهي تربيت فرزنب و همهبلي بها
وهر خهودش و حفهظ امنيهت و آرامهش
روانههي خههانوادگي تههالش ميکردنههب،
هوعي ،بها توانهادي
ارزشها را بهه نه
اقتصههادي برابههر ميگي هردم و بهههجاي
هتهانب بهها
هاني کههه توانسه
هبدس زنه
تقه
نهادت کرامت و بزرگهواري ،فرزنهبان
خوبي پرورش ببهنب و بها زمينهسهازي
براي حفظ ثبهات و آرامهش خهانواده،
خطيرتههردن وظيفههه اجتمههاعي را بههه
سههرانجام برسههاننب ،فعههالً دنبههال آن
هستيم که بر تعباد زنان کهاميوندار
و بکسور و قهرمانان کاراته و کشهتي
و فوتبال بيفزاديم و کمتردن تهوجهي
هردان
هان و مه
هاي فطههري زنه
هه نيازهه
به
نبا ته با يم تا اگر  81سال بعب به
همان جادي رسهيبدم کهه غهرب امهروز
رسيبه ،طبق معمول گناه را به گهردن
داور بينبازدم!».

«والسالم عليكم و رحمةهللا و بركاته»

زن؛ قدرت يا خدمت؟

بسم هللا الرحمن الرحيم
ميالد با سعادت دختهر پيهامبر خهبا
زهراي بتول را تهنيهت عهرض مهيکنم و
اميبوارم ادهن حقيقهت آسهماني کهه در
آسمان منصوره بود و ظهور زميني کرد و
فاطمه و عامل نجات از آتش ب ،تولهبش
هبدهاي با ب براي ما تا به مهبد نهور
آن حضرت راه ارتباط با آسمان را پيبا
کنيم.

جايگاه تاريخي فمينيسم
اگر بخواهيم ببون مقبمه به دکهي از
مسههئلههاي قههرون معاصههر تحههت عنههوان
فمينيسم دا «نهضت احياء حقهوق زنهان»
نگاهي بينبازدم ،بادهب ابتهبا متوجهه
اهميت ادن موضهوع با هيم کهه امهروزه
مسئله مهمي نسبت به تعردف زن در دنيا
مطرح به است .حبود هفتاد سال پيش در
راستاي توجه به حقهوق زن ،مکتبهي بهه
صحنه آمبه که اگر درسهت بررسهي نشهود
اهب حضور نگاه فرهنگ غهرب بهه زن در
ذهن و فکر ن ام اجتماعي خهود خهواهيم
ب و بهر سهر خانوادهههاي مها همهاني
خواهب آمب که بر سر خانواده در دنياي
غههرب آمههب .مسههئله روز زن بههه همههان
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انبازه که ميتوانب دک بازخواني صهحيح
از نقههش و موقعيههت زن در دوران جبدههب
با ب ،خطر فرو افتهادن در نگهاهي کهه
فرهنگ غرب براي زن تعردف کرده است را
نيز به همراه دارد .نگاهي که بهيش از
ِ زنان از آن آسهيب ميبيننهب و
همه خود
عامل فروافتادن آنها در بستري خواههب
ب که سرمادهداران غربهي جههت ادامهه
حيات خود آن را مبدردت کننب.
سرمادهدار غربي در حبود 70سهال پهيش
متوجه ب که در غرب نهضتي توسط زنهان
ههام
ههت ن ه
ههود از دسه
ههات خه
ههراي نجه
به
سرمادهداري در حال کلگيري است ،زدرا
ً انقالب صنعتي با انگيزه استثمار
اساسا
هوص کهارگران زن صهورت
کارگران بهه خصه
گرفههت ،بههه ادههن صههورت کههه ن ههام
هب
هر بخواهه
هرد اگه
هاب که
هرمادهداري حسه
سه
کارخانههاي بهزرگ دا هته با هب بادهب
کارگراني که طالب دستمزد بسهيار کمهي
با نب در اختيار بگيهرد و زنهان جههت
ادن امر بيشتر مورد هبف بودنهب و بهر
اساس همين نقشه هعار آزادي زنهان را
سر دادنب ،ولي قصب آنهها آزادي زنهان
از ن ام خانواده بود تا آزاد از امهر
و نهي وهرانشان بتواننهب در اختيهار
برنامه سرمادهداران قرار گيرنب.
پس از دودست سهال ظلهم و اسهتثمار،
همان فرهنگ سرمادهداري متوجه دک نحوه
خود آگاهي در زنان غربي هب کهه بنها
هرمادهداران
هب سه
هود را از بنه
دارن هب خه
آزاد کننب .اصل قضهيه چيهز بهبي نبهود
زدرا زنان غربي ميخواستنب براي نجهات
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خود ان از استثمار بسيار کشنبهاي کهه
سرمادهداران غربي بر آنها تحميل کرده
بودنب ،نجات پيهبا کننهب .ولهي از آن
جادي که سياستمباران غربي سالهاي سال
در جادگزدني هر جردان باطلي بهه جهاي
جردان حق مهارت پيبا کهرده بودنهب در
ادن موضوع هم بيکار ننشستنب.
فرهنگ سرمادهداري غربي جادگزدني را
در بسياري امور انجام داده است ،مهثالً
در مورد پبدبهي روزنامه ،حبود صب سال
پيش در غرب عبهاي با انگيزهي خبمت به
مردم تالش کردنب با به صحنه آمبن صنعت
چاپ حرفهادشان را بزننهب ،و از طردهق
روزنامه نکات اجتماعي سياسي مربوط به
جامعه را در اختيهار مهردم بگذارنهب،
ولي سرمادهداران با بهدستگرفتن عنهان
روزنامههاي بزرگ به بت حرفههاي خهود
ههه
ههب که
ههادي کردنه
ههادگزدن حرفهه
را جه
رو نفکران قصهب گفهتن آن را دا هتنب.
ادن است که ما امروز دک روزنامهه از
روزنامههاي مهم دنيا را نمي ناسيب که
در دست سرمادهداران نبا ب ،در صهورتي
که اصل کار ادن نبود .روزنامهه دعنهي
وسيلهاي که مردم بتواننب از طردهق آن
هنونب و
هب و بشه
هود را بزننه
هرف روز خه
حه
صباي اعتراضشان را از آن طردهق اعهالم
کننههب ولههي سههرمادهداران آمبنههب و
هب بهه
جهتگيري آنهها را بهدسهت گرفتنه
طوري که در حال حاضر اکثر روزنامههاي
مهم دنيا دست سرمادهداران مههم دنيها
است و خبر آن چيزي است که آنها تشخيص
دهنب.
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وقتي متوجه بدم سهرمادهداري غربهي
در بسياري از موارد گاه بهجاي سهرکوب
نهضههتها ،در عههين همراهههي ظههاهري،
آرامآرام اهههباف ددگههري را جههادگزدن
اهباف اصلي آن جردانهها ميکننهب و از
ادن طردق حيات خود را حفظ مينمادنهب،
ميتوانيم بسياري از جردانههاي معاصهر
را درست تحليل کنيم .به عنهوان مثهال
کارگران در اروپا ،اتحاددههاي تشهکيل
ميدهنههب تهها اجههازه نبهنههب ن ههام
سرمادهداري حقوق آنها را تضييع کنهب،
ولي ن ام سرمادهداري حساب ميکنب اگهر
جردان اعتراض کارگران ادامه پيبا کنب
چيزي براي ادامهي حيات آنها نميمانب،
حاضر مي ود ابتبا امتيازهادي به آنها
هوذ در اتحادد هههاي
ها نفه
هب ول هي به
ببهه
کارگري عارهادي را جادگزدن هعارهاي
اصههلي ميکنههب کههه عمههالً اهههباف اصههلي
اتحاددههاي کارگري گم مي هود .اتحهاد
کارگري در ابتبا نفهي سهرمادهداري را
عار ميدهب ولهي در ادامهه ،عار هان
رفاه بيشتر براي کارگران مي هود و در
ههعار دوم اسههتثمار کههارگران ادامههه
ميدابب ،منتها چانهزني بهين کهارگر و
کارفرما روع مي ود که ادن حالت براي
ن ام سهرمادهداري خطرنهاک نيسهت چهون
هميشه سهرمادهدار سهوار اسهت و همههي
نهادهاي تصميمگيري در اختيار اوست.
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جايگزيني شعارهاي انارافي
در مسئله نهضت زنان نيهز همهين روش
به کار برده ب .ددبنهب زنهان دارنهب
بحث احقاق حقوق و احياء حق زن را سهر
ميدهنب ،واقعا هم حهق زنهان ،از همهه
جهت لگبمال به بود بهخصوص که موضهوع
عبم رعادت حقهوق زنهان در غهرب داراي
پيشينهي تاردخي است به طهوري کهه مهثالً
تازه در سال  7973پارلمان فرانسه حهق
رأي به زنان ميدهب و ادن در حالي است
که آمردکا و ددگر ن امهاي سرمادهداري
از طردق بيگاريکشهيبن از زنهان پادهه
خود را محکم کردهانهب .اگهر از قبهل،
بحثِ حق رأي زنان مطرح بود ن ام صنعتي
نميتوانست پادههاي خود را محکم کنهب،
هام
هرف پاد هههاي ن ه
هه از د هک طه
هاال که
حه
سرمادهداري محکم به و از طهرف ددگهر
جامعه زنان به خود آمبهانب و در حهال
بيباري هستنب ،قبهل از آن کهه حرکتهي
همه جانبه انجام گيرد و کهار از دسهت
ن ام حاکم در رود ،فرهنگ سهرمادهداري
پيشقبم مي ود و با جادگزدني هعارهاي
دلخواهش جردان را به نفع خود مصهادره
ميکنب و چنانچه عهرض کهردم ادهن هنهر
ِ
هميشگي ن ام سهرمادهداري غهرب اسهت و
راز مانههبگاري آن نيههز در همههين روش
است .ميخواهم نتيجه بگيرم کهه ابتهبا
جردان مثبت احقهاق حهق زنهان در غهرب
ً دک جردان منفهي در
مطرح ب ،ولي بعبا
ِ احقهاق حهق
دل آن نهضت با همان هعار
زنان جلو آمب و جاي آن را گرفهت و از
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ادن بهبعب به اسم آزادي زنان ،ميهبان
هان
هراي زنه
هاري جنس هي را به
هب و به
بيبنه
فراهم کردنب و عارها افتاد دست زنان
معترضي که ميگفتنب مثالً  :چهرا مهردان
ميتواننب رفيقه دا ته با نب ولي زنان
نميتواننههب عههالوه بههر وهرانشههان،
رفيقهاي ددگري هم دا ته با هنب! و از
ادن طردق فرهنهگ سهرمادهداري توانسهت
هت
هان را از دسه
هوق زنه
هاق حقه
هعار احقه
ه
انقالبيهاي اصلي بربادب ،و لذا با طرح
عارهاي انحرافي ،انسانهاي متعهب نيز
کنار کشيبنب.
به اسم «احياء حقهوق زنهان» فرهنهگ
خطرناک هوتزدگي نهاددنه ب ،به طوري
که امروزه عار آزادي زنان مساوي بها
هت.
هاري اسه
هب و به
هان در بيبنه
آزادي زنه
البته امروزه هنوز هم زناني در دنيها
هستنب که در رابطهه بها احيهاء حقهوق
زنان فعاليت ميکننب ولي در حال حاضهر
فرهنگ جهتدادن به هعار احقهاق حقهوق
ِ
زنان با طرح عارهاي انحرافي در دسهت
سرمادهداران است .در دنيا بهزرگتهردن
سمينارها را به اسهم احقهاق حقهوق زن
برگزار ميکننب و عارهاي ارزشمنبي هم
سر ميدهنب ولي بعب که سر حساب مي هوي
ميبيني کل جردان از ابتبا تا انتها و
حتي در صهبور قطعنامهه ،توسهط جردهان
سرمادهداري اداره مي ود و با عارهاي
جادگزدن ،روح موضوع ذبح ميگردد.
پس از رو ن بن موضوع فوق حال سهاال
ادن است که مها در رابطهه بها موضهوع
ِ
احياء حقوق زنان چه بادب بکنيم؟
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بنبه نميخواهم بحث مفصلي در موضهوع
جادگاه زن دا هته با هم ولهي ادهن را
هئله زن
هر مسه
هال حاضه
هه در حه
بباني هب که
مسئلهاي است که اگر ما و به خصوص خود
زنان به صحنه نيادنب و در رادط جبدب
با موضوع درست برخورد نکننب ،به اسهم
احقاق حقوق زن ،قرباني مي ونب و آسيب
زدادي متوجه آنها خواهب ب .من در حّ
ب
ظرفيت ادن بحث طرح موضهوع مهيکنم تها
عمق مسئله ناخته ود و رو ن ود خطر
از کجا ما را تهبدب ميکنهب تها بهتهر
بتوان راه حلها را بررسي کرد .ابتهبا
بادب رو ن ود از طردق نهضتِ به اصطالح
احقاق حقوق زنان ،و بر اساس عارهادي
ً خانوادهههاي مها
که داده مي ود بدبا
مورد تهبدب قرار ميگيرنهب .و ادهن در
حالي است کهه بقهاي اسهالم در جامعههي
اسالمي به حفهظ خهانواده اسهت ،بهه آن
رو ي که اسالم مطرح کهرده و لهذا اگهر
خانوادههاي ما بهه روشههاي غربهي روي
ً اسالم از ن ام اجتماعي ما
آوردنب حتما
رخت برميبنبد ،زدرا کهه اسهالم در دهک
جامعه با خانوادهي اسالمي ميآدب و بها
خانواده حفظ مي ود.

کمال زن با حفظ زنبودن
خباونب در قرآن در مورد خهانواده و
تعردفِ صحيح آن و ادنکهه جادگهاه زن و
مرد در خهانواده جادگهاه خاصهي اسهت،
َالَ َ
ْ َ
َ اّ
ِ
ِهه
َّللُ ب
َّهل
َض
ما ف
ْا
َّو
َن
َم
تت
ميفرمادب« :و
ََ
َ
ّ
َ
َ
َّ
ّ
ّ
ٌ
ْ
َ
ها
ِمه
هيب م
ِه
ِ نص
هال
ِجه
ِلر
هض ل
هى بعه
له
ْ ع
ُم
َهك
ْض
بع
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َ
ً» و آنچه را خباونب بههسهبب
ِيم
َل
يْء ع
آن بعضى از ما را بر بعضى ددگر برتر
هت
هردان اسه
هرا مه
هب .به
داده آرزو مكنيه
آنچه كسب كردهانب ،و برا زنهان اسهت
آنچه كسهب كهردهانهب ،و از فضهل خهبا
درخواست كنيب كهه خهبا بهه ههر چيهز
داناست.
ميفرمادههب اي آدمههها ،چههه زن و چههه
مرد ،هيچکبام آرزوي چيزي را کهه خهبا
به ددگري داده نبا ته با يب ،هرکهبام
از زن و مههرد بهههرهاي از آنچههه کسههب
کردهانب ميتواننب ببرنب ،به جاي آنکه
امتيازههههاي همهههبدگر را بخواهيهههب،
ْ اّ
ِ»؛ از فضهل خهبا
ِه
ْهل
َض
ِن ف
َّللَ م
َُلوا
َاسْأ
«و
چيههزي را بخواهيههب کههه ههما را در
بهرهبردن در آن چه به هما داده اسهت
موفق گردانهب .همينطهور کهه مهثال بهه
هتري از بقي هه
هوش بيشه
هالي د هک هه
جنابعه
داده ،و به آن ددگري قبرت ببني بيشتر
داده است ،ميفرمادب آرزوي قبرت بهبني
او را نکن بلکه از خباونب بخهواه کهه
بتواني از هوش خود بهرهبرداري درسهتي
ِ َ
ٌ ّ
ّ
َّها
ِم
م
ِهيب
نص
َهال
ِج
ِلر
بکني .ميفرمادبّ« :ل
هردي دهک نصهيبي و دهک
ْ»؛ هر مه
ُوا
َسَب
ْت
اك
نتيجهاي دارد از آن چه که کسب ميکنهب
ِسَاء َ
ّ
ٌ ّ
ْن»؛ ههر زنهي
َسَب
ْت
َّا اك
ِم
م
ِيب
نص
ِلن
َل
«و
هم از آنچه که کسهب کهرده دهک نصهيبي
دارد .مرد در مردبهودنش اگهر فعاليهت
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هت
هادجي بهدسه
هتا نته
هان راسه
هب در همه
کنه
ميآورد و از زنبگي بهرهاش هماني اسهت
که با مردبودنش و بر اساس تالش بهدسهت
ميآورد .زن هم در زنبودنش اگر تحرک و
تالش بکنب در همان راسهتا از زنبهودنش
بهرهي الزم را ميبرد .لهذا ميفرمادهب:
ََ
َالَ َ
ِ َ
ْ َ
َ اّ
لهى
ْ ع
ُم
َهك
ْض
بع
ِه
َّللُ ب
َّل
َض
ما ف
ْا
َّو
َن
َم
تت
«و
َ
ْض»؛ آن چيزي را که خباونب به ددگري
بع
بخشيبه براي خود آرزو نکنيب .خباونهب
کماالتي به مرد داده اسهت کهه مهرد از
هبگياش
طردق همين کماالت ميتوانب از زنه
نتيجه بگيرد .دک کماالتي را هم بهه زن
هان طرد هق
هم از همه
هه او هه
هت که
داده اسه
هودش را
هه خه
هوص به
هاالت مخصه
هب کمه
ميتوانه
بهدسهت آورد .اگهر مهردان کمهاالتي را
آرزو کننب کهه زنهان بها زن بودنشهان
بهدست ميآورنب به مشکل ميافتنب .اگهر
زنان هم کماالتي را بخواهنب که مردهها
با مردبودنشان ميتواننب بهدست آورنب،
به مشهکل ميافتنهب ،چهون آنچهه بهراي
مردان کمال است معلوم نيست براي زنان
کمال با ب .اگر کسهي بتوانهب کمهي در
فضاي معنوي ادن آده زنهبگي کنهب ،بهه
راحتي ميفهمب خطر بعضهي از هعارهادي
که در مورد زنان ميدهنب چه انبازه با
ساختار روحهي و جسهمي زنهان در تضهاد
است .آده ميفرمادب ههر کهبام از زن و
مرد سعي کننب خود ان با نب و در همان
بستري که هستنب حرکت به سوي کمهال را
ْ اّ
ِ» بهه
ِه
ْل
َض
ِن ف
َّللَ م
َُلوا
َاسْأ
روع کننب« .و
همين معني است ،که اي زنها هما مهرد
بودن را نخواهيب و اي مردهها هما زن
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ْ اّ
ِن
َّللَ م
َُلوا
َاسْأ
بودن را نخواهيب .ما «و
ِ»؛ از خههبا کمههاالت متناسههب بهها
ِه
ْههل
َض
ف
خودتههان را بخواهيههب ،ابتههباي آدههه
فرمود :آرزو نکنيب آنچه را که خباونب
به هر کبام از ما به عنوان زن و مرد
داده ،ما از خبا کماالت خودت را آرزو
کن .ميل کامهل هبن در بسهتري را کهه
هرار داده اسهت دا هته
خباونب برادت قه
باش ،ولي ميهل مرد هبن دها زن هبن را
نبا ته باش ،به طوري که زن کماالتي که
مربوط بهه مهردان اسهت دنبهال کنهب و
برعکس .در آخر آده علت ادن کهه بادهب
ادن نوع توفيق را از خبا بخواهب رو ن
َهاَ
ّ
َّ اّ
ُهل
ِك
ن ب
َّللَ ك
ِن
ميکنب و ميفرمادهب« :إ
ِ
ًا»؛ خباونب به هر چيزي دانها
ِيم
َل
َيْء ع
است ،و لذا کمال هر چيزي را ميدانهب.
او داناست به ادنکه زن اگر چهه چيهزي
بهدست بيهاورد بهراي او کمهال اسهت و
احساس ميکنب به مقصب رسيبه است و چهه
چيزي را اگر بهدسهت بيهاورد بهراي او
کمال نيست و احسهاس ميکنهب بهه مقصهب
نرسيبه است .پس کمال خهود را از خهبا
بخواه ،چون کمال ههرکس در رسهيبن بهه
مقصبي است کهه خهبا در جلهوي پهاي او
قرار داده است .خباونب حقيقت هر فردي
و ادنکه نيهاز و کمهالش بهه چيسهت را
مي ناسب ،پس همان را از خبا بخواه .
نگاه قرآن را مقادسهه کنيهب بها آن
بينشي که در نهضتهاي به اصطالح احقهاق
حقوق زنان ميخواهب به اسم تساوي زن و
مرد عمالً زنان را با ارزشهها و اعمهال
مردان ارزدابي کنب ،در حهالي کهه نهه
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نيازهاي واقعي زنان را مي ناسنب و نه
نيازهاي واقعي مردان را .خباونب اسهت
که ميدانب کمال واقعي زن و مرد کهبام
است و بر همان اساس بستر رسيبن به آن
کمال را تعيين ميکنهب .آدها بهه قهول
غربيها خِرد بشري براي به کمالرسهانبن
بشر کافي اسهت؟ و دها آنطهور کهه مها
معتقبدم خرد بشري آناست که بفهمب ددن
خبا راه رسيبن به سعادت است و عقهل و
خرد بشر براي تهبّ
بر در ددهن اسهت .در
سمينار زنان جهان در فرانسه دغبغه آن
سههمينار ادههن بههوده کههه چههرا مردههها
ميتواننب چنهب زن بگيرنهب ولهي زنهان
نميتواننب چنبتا وهر بکننب؟ ما فعهالً
بحث در خوبي و ببي موضوع نباردم ،بحث
ما ادن است کهه اگهر زن بتوانهب چنهب
ههوهر بکنههب آدهها آن وقههت بههه کمههال
مربوطهاش دست ميدابب؟ آدا خباونب چون
ابعههاد روحههي زن را مههي ههناخته و
ميخواسته است که بهه کمهال مربوطههاش
دست دابب ميفرمادب چنب وهر نکنب دها
ادن کهه خهبا ميخواسهته زن را محهبود
هكال عهالوه بهر موضهوع
نمادب؟ ادهن ا ه
گم بن ارتباط نسلهاست که ددگر در چنب
وهري زنان ،هيچکس نميدانب پهبرش چهه
کسي است .ددن با علم الهي بهه ابعهاد
کمالي زن ،موضوع را بررسي ميکنب ،ولي
نهضت زنان جهان با خهرد و عقهل بشهري
مرد و زن را بررسي ميکنهب ،آن ههم از
ددب ميلهاي سطحي و احساسي.
مگر کار مردان درست است که هرطور و
هرچنب همسر که خواستنب اختيار کننهب،
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دا اسالم براي موضوع چنب همسري هرادط
خههاص گذا ههته اسههت؟ بههه قههول عالمههه
طباطبههادي«رمحةهللاعليه » وقتههي در جامعههْ
ه زنههانِ
بسياري بي وهر با نب در آن رادط است
که اسالم اجازه ميدهب مرد با آن زنهان
ازدواج کنب تا عالوه بر سرپرستي آنها،
از خطر به فساد افتادن آنها در جامعه
جلوگيري نمادب .وقتي زنانِ بي هوهر در
تحت سرپرستي مرد خاص قرار نگيرنب خطر
به انحراف کشيبن مردان زدادي نيز هست
و لذا همان خانمي که مهانع همسهر دوم
وهرش مي ود زمينهي آلودهکهردن هوهر
خود و هوهر بقيهه زنهان را از جهتهي
فراهم کرده است .آدا جواز ازدواج بها
بيش از دك همسر در رادط خاص ،به نفع
مردهاست و دها بهه نفهع زنهها؟ وقتهي
معلوم نبا ب ادن کودک فرزنب کبام مرد
است ،عالوه بر عقبه رواني که بهراي آن
کودک پيش ميآدب ،ادن فرزنب را چه کسي
نگهباري کنب؟ بادب طلبکار کهبام مهرد
ب که خرج زنبگي او را ببهب؟
نكات فوق از آن جههت مطهرح هب تها
معلوم ود گاهي خرد و عقل بشري بهبون
هبادت ردعت الهي چه راههاي خطرنهاکي
را مطرح ميکنب ،وگرنه بحث چنب همسهري
بادب در جاي خود بحث هود .مگهر ددهن
اجازه ميدهب که همين طور هر کس خواست
هر تعباد زن که بخواهب بگيرد .ادنهها
سوءاسههتفاده کههردن از آدههات الهههي و
احکههام پروردگههار اسههت .رسههول خههبا
ّ
ّقهوا فهإن
ّجوا و ال تطل
ميفرمادنب« :تزو
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ّاقات»1.
ّو
الهذ

َّ
ّاقين و ال
ّو
ّ الهذ
اَّلل ال دحب
زن بگيردب و طالق مبهيب زدهرا خباونهب
مردانى را كه مكرر زن گيرنب و زنهانى
را كه مكرر وهر كننب دوست نبارد.

مردان و قوام خانواده
عمبهي بحث ما فعالً دقت در آده مورد
بحث ،دعني آده  81سوره نساء اسهت کهه
ميفرمادب :آرزوي آن چيزهادي را که به
هبام از
هر که
ها هه
هما داده ته
بعض هي از ه
جهاتي نسبت به همهبدگر برتهري دا هته
ها حفهظ
با يب ،نکنيب .بهراي مهردان به
مردبودنِ خود نصيب و بهرهاي است که در
راستاي مردبودنشان بهدست ميآورنهب ،و
براي زنان نيز نصيب و بهرهاي است کهه
ههت
ههه دسه
ههان به
ههتاي زن بودنشه
در راسه
هه آن
هبا بخواهي هب که
هب ،و از خه
ميآورنه
بهره را از ما دردغ نهبارد .خباونهب
از ادن طردق راه کمال هر کس را به او
نشان ميدهب .ولي متأسفانه به جاي ادن
که روزنامهها و اهل قلم زنان و مردان
را متوجه چنين نکاتي بکننب کهه آدهات
الهي در اختيار ما گذاردهانب ،موضهوع
ِ
مخصوصكردن جادگاه زن و مرد را دک نوع
محههبوددت قلمههباد ميکننههب ،و اصههرار
دارنب زنهان ميتواننهب ماننهب مهردان
ّاها و خصيت را دا ته با هنب
همان تمن
و اگر بگودي بعضهي از کارهها مردانهه
هان را
است ،ميگودنب ما ميخواهيهب زنه
محبود کنيهب ،آدها کمهاالتي کهه بهراي
 - 1نهجالفصاحه ،حبدث

ماره .7711
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ً همانهها بهراي
مردان کمال اسهت عينها
زنان کمال است؟ و دا به تعبيهر قهرآن
ََ
َالَ َ
ِ َ
ْ َ
َ اّ
لهى
ْ ع
ُم
َهك
ْض
بع
ِه
َّللُ ب
َّل
َض
ما ف
ْا
َّو
َن
َم
تت
«و
َ
ْ
بعض»؛ اي زنان و مردان بهه دنبهال آن
کماالتي نبا هيب کهه خباونهب بهه طهور
هر
هاسِ آن به
هر اسه
هبام را به
هل هرکه
متقابه
ددگري برتري داده است .مشهکل و معضهل
بعضي روزنامههاي ما ادن به کهه چهرا
زنها فوتبال نکننب .ادن فرهنگ فرهنگي
اسههت کههه بههراي زنههان ،مردبههودن را
ميخواهههب و مههرد نبههودن را بههراي زن
محبوددت به حسهاب مهيآورد .آدهه فهوق
ميفرمادب :تو آن چيزي را کهه نردبهان
کمال خودت هسهت و خهبا بهه تهو داده،
بشناس و بپهذدر و سهپس از خهبا کمهال
بيشتر را در همان راسهتا بخهواه ،بها
هوسِ خود تمناي مردبودن نکن .ادن دکهي
از حيلههاي فرهنگ سرمادهداري بود کهه
نهضت احياء حقهوق زنهان را در بسهتري
هعارهادي
هار چن هين ه
هه گرفته
هباخت که
انه
بشود ،و به عنوان دفهاع از حقهوق زن،
عارها ادن هب کهه زنهان بادهب مثهل
مردان فوتبال کننب و به راحتي مشهروب
بخورنب و قمار کننب و سيگار بکشهنب و
چنب رفيق دا ته با نب.
قرآن سپس بهه جادگهاه زن و مهرد در
خهههانواده ميپهههردازد و ميفرمادهههب:
ََ
موَ
َ
ّ
َاُ
ّ
َّاُ
َّهل
َض
َها ف
ِم
ِسَاء ب
لى الن
ن ع
َو
ل ق
ِج
«الر
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّللُ َ
ْ
ْ
ُ
ْ
اّ
ِهن
ِمها أنفقهوا م
بعضهم على بعهض وب
َْ
ْ»؛ مردان قوام زناننب به دليل
ِم
له
َاِ
مو
أ
آنكه خبا برخى از ادشان را بهر برخهى
برتر داده و نيهز بهه دليهل آنكهه از
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اموالشان خرج مىكننب .دعني بهر اسهاس
آن که به هر کبام برتريههادي داددهم،
در همان راستا و به جهت آنکهه مهردان
مسئول امور اقتصادي خانهانب ،مسئوليت
خانه به عهبهي مردان است .همانطور كه
زنها را امتيازاتي دادنب تها در ادهن
مسئوليت کمککهار مهردان با هنب ،و در
همههين راسههتا بههه مههردان امتيههازاتي
هانواده
هان و خه
هوام زنه
هه قه
هب که
دادهانه
با ههنب و در مسههئوليت تربيتههي زنههان
کمککار آنها با نب .مثل ادن که بنهبه
معلم هستم و آن آقا مکانيهک اسهت ،او
بادب ما ين سواري مرا تعمير کنب و من
هم فرزنهب او را درس بهبهم ،آن آقهاي
مکانيک مي ود قوام من در تعمير ما ين
و من هم مي وم قوام او در تعلهيم بهه
ُ
ّ
َههال
ِج
فرزنههبش ،آدههه ميفرمادههب« :الر
ََ
موَ
ّ
َّاُ
ِسَاء»؛ قهوام زنهان بهه
لى الن
ن ع
َو
ق
َ
َ
َّ
َها فضهل
ِم
مردان است در دو چيز؛ دکي «ب
ََ
ههى َ
َّللُ َ
ههُ
اّ
ههت
ههه جهه
ههض»؛ به
ْه
بع
له
ْ ع
هم
َه
ْض
بع
تواناديهاي خاص که در مسئله خهانواده
هرد باد هب
هذا مه
هب و له
هرد دادهانه
هه مه
به
مسههئوليت خههانواده را بپههذدرد .مثههل
جاعت که در اثر آن مرد بتوانب جلهوي
د من بادستب و مانع تجاوز به زنِ خانه
ود و حتي خود را به کشهتن دههب ولهي
اجازه نبهب به حهردم خهانواده تجهاوز
کننب.
در قبههال ظرائف هي کههه بههراي تربيههت
فرزنب به زن دادنب ،تواناديههادي ههم
براي مبدردت خانواده به مهرد دادنهب.
حاال چرا مرد بادب مبدر خانواده با ب؟
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دکي به دليل خصوصياتي کهه عهرض هب و
َْ
ْ»؛ بهه
ِم
له
َاِ
مهو
ْ أ
ِن
ْ م
ُوا
َق
َنف
َا أ
ِم
َب
ددگر «و
جهت آنکه خرج خانه به عهبهي اوسهت .و
لذا براي انجام مسئوليتي که به عههبه
دارد بادب اختياراتي نيز دا ته با ب.
ََ
مههوَ
َههاُ
ّ
َّاُ
لههى
ن ع
َو
ل ق
ِج
ميفرمادههب« :الر
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ اّ
َّللُ بعضهم علهى بعهض»؛
َّل
َض
َا ف
ِم
ِسَاء ب
الن
همههه بحههث در ادنجاسههت ،ميفرمادههب:
ميداني چرا مرد بادب مسئوليت خانه را
به عهبه دا ته با ب؟ به جهت ادهن کهه
تواناديهادي به مهرد داده کهه بهه زن
نباده است و دهک اسهتعبادهادي بهه زن
داده که به مرد نباده اسهت .حهاال بهه
جهت ادن که در اداره خانه تواناديهاي
خاص به مردهها دادهادهم ،آنهها عامهل
قوام زنان خواهنب بود .جملهي «َ
ْ
َهُ
هم
ْض
بع
ََ
هى َ
هه
هت که
هه اد هن معن هي اسه
هض»؛ به
ْه
بع
له
ع
امتيازات متقابهل اسهت .مثهل مکانيهک
بودن آن آقا و معلم بهودن بنهبه .دهک
توانادي به ادن آقاي مکانيک دادنب که
واقعا من نبارم ،دک تواناديههادي ههم
هت کهه
من دارم و استعباد آن در من هسه
او نبارد .اگر به بعضي اسهتاد کارهها
بگودنب دک ساعت در ادن اتاق بنشهين و
ادن کتاب را بخوان ،حاضهر اسهت بيسهت
ساعت کار کنب ولهي دهک سهاعت مطالعهه
نکنب .خوب تواناديهاي بشر فرق ميکنب.
مطالعه و تمرکز روي مطالهب کهه بهراي
بعضي مطلوب است ،براي بعضي بسيار سخت
َ اّ
َّللُ
َّل
َض
َا ف
ِم
است .و برعکس؛ ميفرمادب« :ب
ََ
لى َ
َ
َُ
ْض»؛ خباونب به ههر کهبام
بع
ْ ع
هم
ْض
بع
هبمت
ها در خه
ها امتي هازي داده ته
از آنهه
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ددگري با ب .به عبارت ددگر ادن عبارت
ميرسانب که زن و مرد نقصههاي همددگهر
را رفع ميکننب .حال طبق ادهن قاعهبه،
مردها بادب مبدر خانه با نب و از ادن
طردق خبمت خود را به خهانواده انجهام
دهنب .عنادت داردب کهه مهبدر غيهر از
حاکم است به همهين جههت در آخهر آدهه
َههاَ
َّ اّ
ًا»؛
ِيههر
َب
ِيهها ك
َل
ن ع
َّللَ ك
ِن
فرمههود« :إ
خباونب است که برتر است و نه مهردان.
آري امتيههاز دههک طرفههه نيسههت .بلكههه
امتيازهههاي متفههاوت در ميههان اسههت و
مسئوليتهادي کهه مناسهب آن امتيهازات
َْ
ْ»؛
ِم
له
َاِ
مهو
ْ أ
ِهن
ْ م
ُوا
َق
َنف
َا أ
ِم
َب
ميبا ب« .و
همچنين چون مردها بادب خهرج خهانواده
را ببهنب برنامهردزي بهه عههبه آنهان
است ،تا زنان به عنهوان عناصهر اصهلي
تربيههت خههانواده بههبون هههيچ دغبغههه
اقتصادي مشغول وظيفه اصلي خود با نب،
به همين جهت در ادامه آده ميفرمادنب:
ٌ ّلْ
َها
ِم
ْبِ ب
َي
ِلغ
ِ َات
َاف
ٌ ح
َات
ِت
َان
ُ ق
َات
لح
َّاِ
َالص
«ف
َ اّ
َّللُ»؛ دعني بعهب از ادنكهه فرمهود
ِظ
َف
ح
مردان قوام زنان هستنب ،زنهان مامنهه
را مطرح فرمهود تها ارزش آنهها را در
هان ده هب .ميفرماد هب
هبگي نشه
هتِ بنه
حقيقه
مردان قوام زنان هستنب ،آن زناني کهه
صالح و قانهت و در غيبهت هوهر حهافظ
حقوق او و خانواده با هنب ،بهه خهاطر
آنکه خباونب حقوق زنان را حفهظ کهرده
َ اّ
َّللُ»؛
َّل
َض
َا ف
ِم
است .براي مردان فرمود« :ب
و بههراي زنههان در آخههر آدههه اخيههر
َ اّ
َّللُ»؛ به خهاطر آن کهه
ِظ
َف
َا ح
ِم
فرمود«:ب
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خباونب با مسئوليتي که بر عهبه مردان
گذارده حقوق زنان را حفظ کرده است.
هوام
آدههه فههوق ميفرمادههب :مههردان قه
هه چنهين خصوصهياتي را
زناني هسهتنب که
ِزاي زن
دارنههب و کمههاالت خههود را در ا
بودن پذدرفتهانب و تمناي ارز هاي مرد
بودن نکردهانب .و چهون خباونهب حقهوق
زنان را حفظ کرده آنها هم بادب قانهت
و حاف ات للغيب با نب.

زن؛ و غفلت از کماالت خود
با توجه به آدات فوق بادهب ببينهيم
چطور مي ود که ادن آدات در فضاي خودش
درست فهميهبه نمي هود ،بهه طهوري کهه
زنهاي ما حس ميکننب حقوق آنها رعادهت
نشبه است.
اگر آدات فوق را جلوي فاطمه زههرا
بگذاردم و بگوديم اي بهانوي دو عهالم
آدا ما راضي هستيب ادن طور کهه خهبا
ميفرمادب با يب؟ آدها در ادهن بسهتر،
احساسِ ضرر ميکنيب و چون خبا گفته است
ً طوري کمهاالت خهود
ميپذدردب ،دا واقعا
را مي ناسيب که بهراي کامل هبن خهود،
صبدرصب همان که خبا ميفرمادب را بادب
عمل كنيب؟ ميخواهم عرض کنم اگر زنهان
ما نقطه کمال حقيقي خهود را بشناسهنب
مسههلم بهتههردن راه را همههان ههرادطي
احساس ميکننب که خباونهب بهراي آنهها
مقرر فرموده است .بعضي از زنان حهبود
 11، 61سال است از آنچه خبا برادشهان
ها
هوب آنهه
هون مطله
آورده ناراض هيانب ،چه
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چيزهادي به اسهت غيهر از آنچهه خهبا
هر بعض هي از
هب .اگه
ها ميخواهه
هراي آنهه
به
خانمها فيلم تهيه ميکننب تا بالكناده
بگودنب ما زنان در فرهنهگ ددنهي ضهرر
کرددم به جهت نشناختن کماالتي است کهه
زنان بادب به دنبال آن با نب .البتهه
ميآدنب موضوعات را برجسته ميکننب .دک
هه
هبنِ ب هيددن را نمونه
ِ بيتمه
هبر
هرد قله
مه
ميآورنب و بعهب ههم ميخواهنهب نتيجهه
بگيرنب کهه پهس حقهوق زنهان در اسهالم
پادمال مي ود ،در نتيجه ما بادهب بهه
حقوقي که اروپاديان برادمان پيشهنهاد
هب دها
ميکننب تن بهبهيم .عمهالً بخواهنه
نخواهنب به اسم احياء حقوق زنهان -کهه
بنبههم معتقبم بادب احياء هود -در مسهيري
هه فرهنهگ سهرمادهداري
قرار ميگيرنب که
ِ زن با مرد
تعيين ميکنب و روحيه تقابل
را تبليغ ميکننب و با ادن کار نهتنها
هيچ حقوقي از زنان احياء نمي ود بلکه
در ادن تقابلي که دامهن ميزننهب اوالً:
به جهت وضع روحي خهاص زنهان ،دوبهاره
زنان ضرر ميكننب و ادن خسارتي است به
ً :سهاده امنهي درسهت
ّ جامعه .ثانيها
كل
مي ود که دومرتبه فرهنهگ سهرمادهداري
به همهان هکل بتوانهب حيهات خهود را
ادامه دهب .به همين جهت بزرگان دنيها
معتقبنب «نهضت احياء حقوق زنانِ موجود
به بت زنان را آسيبپذدر کرده اسهت».
در حالي که براي ما مسلمانهها واقعها
زن و مرد مطرح نيست ،ما بيش از آن که
نگههران مههردان با ههيم ،نگههرانيم کههه
زنانمان در زدر لواي ادن عارها ضربه
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بخورنههب .چههون اگههر زنههان مهها ضههربه
بخورنههب ،خههانواده ضههربه ميخههورد،
خانواده که ضربه خورد همه جامعه ضربه
ميخورد .به ادن دليهل اسهت کهه بادهب
نسبت با ادن بحثها حساس بود.
هر تمبني مرکهب از اجهزاي پراکنهبه
نيست که بتوان بعضي را اختيار کهرد و
بعضي را واگذا ت .ما ميدانيب که اگر
تمبن اسالمي را به هر انبازه بپذدردهب
ناخودآگاه خانوادهتان نيهز بهه همهان
انبازه اسالمي مي ود و اگر تمبن غربهي
را بپذدردهههب بهههه همهههان انهههبازه
خانوادهتان غربي مي ود و اهباف غربهي
را در زنبگي دنبال ميکنب .قبول تمهبن
مثل ددبن دک ميز نيست که بگوديم سهطح
ادن ميز را نگاه ميکنيم ولهي پادههاش
را نگاه نميکنيم ،بلکه قبول تمبن مثل
خواستن ميز است که اگهر ميهز بخهواهي
ميز با پادهه و سهطح ميهز اسهت .اگهر
تمبني آمب با تمهام لهوازم و م هاهرش
ميآدب و خانواده دکي از م اهر فرهنهگ
و ادب هر تمبني است و نه جزدهي از آن
و لذا اگر فرهنگ و تمبني را پذدرفتيم
ً خانواده به کلي که در آن تمهبن
حتما
هست خودش را به صحنه مهيآورد .ددهروز
خصي آمبه بود و ميگفهت دختهرم نمهاز
نميخوانب چه کار کنم؟ آنوقت خهودش در
همان جا رعادت بعضهي از دسهتوراتي را
که اسهالم واجهب کهرده اسهت نميکهرد و
ظاهرش نشان ميداد كهه هيفتهي فرهنهگ
غرب است .در تمبن غربهي نمهاز نيسهت.
هبن غرب هي را
هما تمه
هه ه
هود که
هر مي ه
مگه
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بپذدردب آن وقت بخواهيب روابطتهان در
خانواده اسالمي با هب؟ اگهر تمهبني را
پذدرفتيب همه لوازم آن تمبن در زنبگي
و روابط ما وارد مي هود .اگهر تمهبن
غربي را پذدرفتيب ،با توجه به ادنكهه
خههانواده جههزء هههر تمههبني اسههت پههس
ً غربهي مي هود .آدها
خانوادهتان حتمها
روابط زن و وهر و فرزنب در خانوادهي
غربي آن روابطي است که ددهن ميگودهب؟
تمبن غربي که اصالت را بهه نفسهانيات
ميدهب نميتوانب حافظ خانوادهاي با هب
که هر دک از اعضاء آن بادب جههت حفهظ
هسته خانواده ميلهاي خود را زدهر پها
ّم بها ورود تمهبن غربهي،
بگذارنب .مسل
خانواده به صورت اسالمي نميمانب .مگهر
ادنکه بخهواهيم خهانواده را بهه هکل
سطحي حفظ کنيم که ادن هم ظهاهر سهازي
ببون نتيجه است.

روز زن!
ابتبا بادب رو ن هود روز زن براي
احياي چه نگاهي به زن است و ميخواهيم
از آن طردق چه چيزي را حفظ کنيم؟ تها
آنجا که تجربه نشان داده هر عاري در
هر فرهنگي نگاه مخصوص به خهود را بهه
همراه دارد و لذا با عارهاي غربي در
موضوعي خاص نميتوان نگاهي که اسالم به
آن موضوع دارد را احيهاء کهرد .تمهبن
غربي اصالت را به «قانتات» و «صالحات»
نميدهب .فرهنگ اسالمي وقتي ميگودب کهه
زنان اگهر ميخواهنهب در هودهت اسهالمي
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با نب بادب قانت با نب و بنهبگي خهبا
را دوست دا ته با نب و زن در راسهتاي
جلب رضهاي خهبا از هوهر خهود اطاعهت
ميکنب ،چون آن فرهنگ در ابتهبا ع مهت
بنبگي خبا را براي انسان نشان داده و
او هم پذدرفته است ،در نتيجهه موضهوع
اطاعت از وهر به عنوان مسال مهبدردت
خانه ،خيلي راحت صهورت ميگيهرد .حهال
ِ بنبگي خبا از اصالت افتهاد
اگر موضوع
تمام دسهتورات الههي ،تکليفههاي آزار
دهنبه مي هود .در فرهنهگ غربهي ددگهر
خانواده به عنوان خانوادهي ددني وجود
نبارد ،زدرا در آن فرهنگ خهبا سهاالري
رخت بر بسته و خودشتنساالري بهه صهحنه
آمبه و آزادي فردي جاي بنبگي خهبا را
گرفته است .نه مردها نسهبت بهه حقهوق
خانواده متعهب هستنب ،و نه زنها .چون
در آن فرهنگ اصالت با نفسانيت اسهت و
خود مباري مطرح است ،ببون آن کهه الزم
هبفي بزرگتهر بعضهي از
بباننب بهراي هه
اميال را بادب زدر پا بگذارنهب ،آدها
در ادن حالت ميتهوان از خهانواده بهه
عنوان جادي که بادب فرهنگ حضرت فاطمه
و علي«عليهماالسهم » در آن حکومهت کننهب دم زد؟
ميگوديب چرا آنچه از خانواده انت هار
داردم محقق نمي ود؟ در جواب ادن ساال
بادب آدهاي که در ابتباي بحث عرض هب
َالَ
دوباره مطالعه ود که ميفرمادهب« :و
ََ
َ
لى َ
ِ َ
ْا َ
َ اّ
ْض»؛
بع
ْ ع
ُم
َك
ْض
بع
ِه
َّللُ ب
َّل
َض
ما ف
َّو
َن
َم
تت
ما اول بادب هرکبام ميلهاي فهردي را
محکوم ميل خبا بکنيب و بهه حکهم خهبا
راضي هودب تها بهه خهانواده توحيهبي
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برگرددهههب و در بسهههتر آن خهههانواده
استعبادهاي الهي خود را ر هب دهيهب و
بههه آرامههش درونههي دسههت دابيههب و از
نارضادتيهاي دوران ظلمهات آخرالزمهان
رهادي پيبا کنيب .در فضاي حاکميت نفس
اّ
ماره هرکس زمينهي ودهران هبن ددگهري
است.
ِ آمردکا کتابهاي خهوبي راجهع
در خود
هت زد هرا
هبه اسه
هته ه
هوق زن نو ه
هه حقه
به
فجادعي که مردم آمردکا اکنهون بها آن
روبهرو هستنب  -به جهت از بينرفتن فرهنهگ
ددني در خانواده  -باعث به که فاجعه را
بشناسنب .آماري در سهالهاي  7996اعهالم
هان
هال پ هيش  %16زنه
هب سه
هه چنه
هب که
کردنه
آمردکا معتقبنهب فقهط بادهب در خانهه
با نب و حبود  %11از زنان معتقب بودنب
اگر اقتصهاد خانواده هان تهأمين هود
بادب در خانه بماننب و کار و فعاليهت
در خانه را مناسب وظيفه و روحيه زنان
ميدانستنب .زنان آمردکادي چون تجربهه
کردنب که آمهبن در جامعهه مسهاوي بها
اضمحالل خانواده ب حاال به ادن نتيجهه
ميرسنب که برگشت به خانه آن خ سارتها
را جبران ميکنب .اگر ما با موضهوع زن
درست برخورد کنيم و همان طور که آدات
الهي جادگاه زن و مرد را تعيين ميکنب
هه
هه در خانه
هذدردم ،زن چه
هوع را بپه
موضه
با ب و چه در بيرون خانه ،جامعهه مها
به اهباف عاليه خود مي رسب.
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نقش زنان در اقتصاد پايه
آقههاي «سههيرادت ميلههز» جامعه ههناس
ههاد
ههي نهه
ههب« :وقته
ههادي ميگوده
آمردکه
خانوادگي فعلهي ،زنهان را تبهبدل بهه
بردههاي زبون و عروسهکههاي دلربها ،و
مردان را به صورت اسباب دست زنهان در
ميآورد ،تحقق بخشهيبن بهه ازدواجههاي
موفق از عهبه افراد خارج اسهت» .هما
ميدانيب که تقردبا بيشهتر از دهدرصهب
ازدواج موفههق در کشههورهاي اروپههادي و
امردکههههادي نههههباردم .بسههههياري از
خانوادههههها در آمردکههها و بخصهههوص
انگلستان ،تک والبدني هستنب ،به ادهن
معني که کهودک دها بها مهادرش زنهبگي
ميکنههب و دهها بهها پههبرش .بسههياري از
ً خانوادهانب زن و
خانوادههادي که اسما
ً همبدگر را نميبيننب ،چهون
وهر عموما
ببون طالق از هم جبا بهانب .حاال بحهث
سر ادن است که زنان غربي ميگودنب مها
در ازدواج ناموفق بودهادم چون مردهها
با ما همهاهنگي نبارنهب و بهه اصهطالح
مردها اسباب دست زنهها نشهبهانب و از
آن طرف اگر مردها با فرهنگهي روبههرو
بنب کهه بادهب کهار مهرد ،اطاعهت از
دستورات گاه و بيگاه زنان با ب ،عرصه
براي مرد تنگ مي ود ،و تهرجيح ميدههب
ببون تشکيل خانواده بها ههر زنهي کهه
خواست مرتبط با ب و ادهن در عمهل بهه
ضرر زنان تمام مي ود ،و همهانطور کهه
هز ميگود هب« :زن در
هاي س هيرادت ميله
آقه
هه
هت ،د ها بازدچه
هرده اسه
ها د ها به
آمردکه
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تبليغات و دا عروسک دلربا» .لذا ددگر
هودت اصلي زن مطرح نيست که بخواهب با
حفظ آن هودت و با قوام بودن مردان در
خانواده ،هرکس بهه بههره روحهاني کهه
بادب برسب ،برسب .ادنجاست که آن آقها
ميگودب ما ددگر ازدواج موفق در غهرب
نخواهيب دا ت.
وقتي ما آدات  81و  85سوره نسهاء را
هم
هاه زن گه
هر جادگه
هذاردم ددگه
هار بگه
کنه
مي ود و بر خالف ظاهر که خواستيم حقوق
زن را احيا کنهيم ،همهه چيهز مردانهه
مي ود ،حتي قضاوت در مورد زنان ،آقاي
ُژهگههارودي ميگودههب« :وقتههي اقتصههاد
ِ
ر
بازار بر اقتصاد پاده برتري پيبا کرد
هطوح
هام سه
هار و موقعي هت زن در تمه
اعتبه
8
زنبگي اجتماعي خب هدار مي هود» چهون
در اقتصاد بازار کار زنان در منزل که
ً دک سوم اقتصهاد ملهي جامعهه را
عموما
تشکيل ميدهب ،به چيزي گرفته نمي ود و
ارزشهاي مردانه حکومت ميکنب« ،قهبرت»
ارزش است و نه «خبمت» .وقتهي پهول در
َ
عهالم
صحنه است «قبرت» در صحنه است و
داخل خانه که در آن «خبمت» حاکم اسهت
بيمقبار مي ود .اقتصاد بازار دعني در
آمب پولي ،اقتصاد پادهه دعنهي گهذران
ِ
زنبگي .بسيار تجربه کردهادب که درآمب
هتادي زد هاد
هاي روسه
بعض هي از خانوادههه
نيست ولي زنبگي هان خهوب ميچرخهب .در
دوران گذ ته چون مادر در خانهه حضهور
« - 8زنان چگونه به قبرت ميرسنب» ،رژهگارودي،
ترجمه امانهللا ترجمان ،ص .73
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ههخوبي
هبگي به
هت زنه
هادي دا ه
ِ اقتصه
هال
فعه
ميچرخيب ببون ادنکه پهول زدهادي وارد
خانه ود ،زنهان هميشهه بها دهک نهوع
توليب و ترميم رابطهه دا هتنب .مصهرف
کاالها و غذاهاي بيهرون خانهه آن قهبر
ِ زداد با ب.
زداد نبود که نياز به پول
آنچه امهروز در خانوادهههاي مها نقهش
بازي ميکنب قبرت خردب کاالههاي بيهرون
خانه است و نه برنامههاي مهادران .در
چنين رادطي است که اعتبار و موقعيهت
زن در تمههام سههطوح زنههبگي اجتمههاعي
خب هههدار و بيمقههبار ميگههردد .وقتههي
«قههبرت» مههالک ارزش ههب بخههواهيم و
نخواهيم زنان از ارزش واقعي خود فهرو
ً در غهرب
ميافتنب .به طوري کهه عمومها
حقوق زنها در همان مقهام و پسهتي کهه
مردها هستنب دک سوم کمتر است .گارودي
در همههان کتههاب ميگودههب« :در ن ههام
سرمادهداري نهتنها کار زنان در خانهه
جههزء توليههب ناخههالص ملههي بههه حسههاب
نميآدب ،حتي وقتي زنان از کار بيمهزد
خانه فارغ مي ونب و مادهل بهه انجهام
کار در خارج از خانه هسهتنب در اکثهر
مههوارد کمدرآمههبتردن و بيکيفيههتتردن
هود .در
هذار مي ه
هان واگه
هه آنه
ها به
کارهه
فرانسه کمتر از  %1رؤسهاي ماسسهات زن
هستنب ،در عوض  %11کارمنبان ادارات و
 %31پرسههنل خههبماتي را زنههان تشههکيل
ميدهنب .در مجموع مزد زنان  %81کمتهر
از مزد مردان اسهت» 1اصهال جهنس ن هام
 - 1همان ص .73
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سرمادهداري در راستاي کمبههادادن بهه
زن ،ادن است که نميتوانب تحمل کنب زن
به انبازه مرد حقوق بگيهرد .چهون مهالک
ارزشها «قبرت» اسهت و نهه «خهبمت» .و
آنچه بهواقع احياء زنهان اسهت ادجهاد
بستري است که آنهها بتواننهب «خهبمت»
خود را بهه عنهوان ارزش ارائهه دهنهب
وگرنه اگر «قبرت» به ميان آمب و ارزش
به «قبرت» ب همان قبرت زنهان را پهس
ميزنب.

غفلت از ارزشهاي اساسي
وقتي بناسهت پهول در خانهه بيادهب،
مردها در پول در آوردن روي ههم رفتهه
ً ن ام اقتصادي ن امي
تواناترنب ،اساسا
است که در آن مردها بيشهتر ميتواننهب
پههول در آورنههب و در آن صههورت ددگههر
َ
عهالم
ارزشهاي مردانه حکومت ميکنهب و
داخل خانه که در آن «خبمت» حاکم اسهت
بيمقبار مي ود .به ادن جمله اخير بها
دقت بيشتر عنادت کنيب تها رمهز سهقوط
هود.
هن ه
هر رو ه
هانواده در دوران اخيه
خه
آري! «در درون خانه «خبمت» حاکم اسهت
و نه «قبرت» و اگر قبرت مهالك ارزشهها
ب ددگر خانه و خانواده معني خهود را
از دسههت ميدهههب .ههما حضههور مههادران
ادثههارگر را در درون خانهههها مالح ههه
بفرمائيب! ببينيب راستي اگر ادنها در
خانه نبودنب چه مي ب .مادران ادثارگر
«خبمت» را به صحنه آوردهانب .حاال ادن
مهههادر در ازاء کار هههبانه روزياش در
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خانه چقبر پول ميگيرد؟ هيچي .در من ر
ن ام سرمادهداري که بادب همههچيز بها
پول ارزشگذاري هود ،کهار ادهن مهادر
چقبر ميارزد؟ ميگودنب :هيچي .در حالي
که مگر پول ميتوانهب قيمهت کهار ادهن
مادران را تعيين کنب؟ اما وقتي تعادل
تعيين ارزشها بههم خورد ،وقتي اقتصاد
بازار حاکم هب و ارزش بهه پهول هب،
زنان بيمقبار مي هونب .چهرا كهه ارزش
واقعي زنان به «خبمت» است ،خهبمت ههم
کههه در ن ههام سههرمادهداري بههيارزش
ميبا ب .اگر ارزشها را پول تعيين کنب
ظرائف بسيار مهمهي کهه از وجهود ههوا
براي حيات ما مهمتر است ،مهورد غفلهت
قرار ميگيرد.
اگر ارزش زنان هم به پول ب ،مردها
ميتواننههب پههولدارتر با ههنب پههس بهها
ارزشترنب و لذا ارزشهاي مردانهه مهالک
ارزدابي زنهان قهرار ميگيهرد .و ادهن
دامي اسهت کهه فمينيسهم بهبون آن کهه
ببانب در آن افتاده است.از همان روزي
که اقتصاد بازار ارزش ب مادربزرگهايِ
من و جنابعالي که به جهت غلبه «خبمت»
بر «قبرت» ،تاج سر همهه بودنهب ددگهر
بيمقبار بنب ،چون نميخواستنب پول در
آورنب و لذا خبمات آنهها مطلهوب کسهي
نبود؛ چون مطلوب همه پول و قبرت هب،
پس آنها بادب به آسادشهگاه سهالمنبان
هول و
هام په
هرا در ن ه
هونب ،زده
هپرده ه
سه
قبرت ،جادي براي نقش آنهها پهيشبينهي
َ
عهالم
ِ ارز ي،
نشبه است .در چنين ن ام
اسالمي و حقوق زن در اسهالم زدهر سهاال
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ميرود .وقتي که ارزش به پولهبار بهودن
ب نه به خبمتکهردن ،زنهان مها بادهب
بسيار هو يار با هنب کهه تحهت تهأثير
هود را
چنين رادطي گهوهر خهبمتکردن خه
بهراحتي زمين نگذارنهب و تحهت تهأثير
اقتصاد بازار سعي نکننهب خود هان ههم
مهرهاي از اقتصاد بازار هونب .چقهبر
راحتنب زناني که در حال حاضر ببون آن
که خهود را ببازنهب ارزش خهود را بهه
هازار.
خبمت ميداننب نه بهه اقتصهاد به
وقتي متوجه با يم زنهاني کهه گرفتهار
اقتصاد بازار زمانه بهانب چه انبازه
در فشار روحي و جسمي هستنب ،مهيفهميم
چقبر موقعيت زناني که توانسهتهانب از
عرصه اقتصاد بازار خود را نجات دهنب،
براي خود ان مورد پهذدرش اسهت .آنهها
اگر هم کار اقتصادي کننب ،ولي آنچنان
هه
هاس کردهانههب که
هبمت» را احسه
ارزش «خه
ارز ي براي پهول خهود قائهل نيسهتنب،
آنها براي کاري که «خهبمت» اسهت ارزش
قائل هستنب و خود ان را در دل خهبمت،
حيات ميبخشنب .بنبه حسهرت روح زنهاني
را ميخورم که خود ان را در خبمت غهرق
کردهانب و نه در قبرت .بنبه چون معلم
هستم و موضوعات را با روحيهه تربيتهي
دنبال ميکنم ،خبمت و تعلهيم و تربيهت
را بسيار با ارزشتر از آن ميدانم کهه
بتوان با پول آن را ارز هيابي کهرد و
لذا فکر ميکنم انسان با خبمتي کهه در
تعليم و تربيت انجهام ميدههب آنچنهان
روح خود را ا باع ميكنب که هرگز پهول
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نميتوانب در هيچ انبازهاي جهاي آن را
بگيرد.
کتابي است تحت عنوان «حق زنان» کهه
سه خهانم دانشهمنب آن را نو هتهانب و
هور
هاه رئ هيس جمهه
هنجمه
ها په
دک هي از آنهه
پرتقال بوده است .نودسهنبگان در ادهن
کتاب ميگودنب« :از کل مشکالت و مسائل،
در مسئله زنهان ،مسهئله از دسهت دادن
هري
هتآوردن چي هز ددگه
چي هزي و د ها بهدسه
نيست ،بلکه ادهن مسهئله بهه هودهت او
مربوط مي ود» 6.حرف ادن خانمهها ادهن
است که نبادب بگوئيم در هرادط جبدهب
چه به دست آوردهادهم دها چهه از دسهت
دادهادم ،بلکه در رادط جبدهب مسهئله
زنان مربوط به هودت آنهاست که از دست
ها
هان «مه
هه تعبي هر خود ه
هت .به
هه اسه
رفته
الگوههههاي متعاليمهههان را از دسهههت
دادهادم» در واقع بهه زبهان بيزبهاني
دارنب ميگودنب ما چون بيفاطمه بهادم
به چنين روزگهاري دچهار هبدم .خهانم
دوميتههيال بههاردوس از مبههارزان کشههور
بوليوي وقتي در کنفرانس بينالمللي زن
در مکزدک در سال  7911هرکت ميکنهب و
ميبينب رکت کننهبگان در آن کنفهرانس
براي مسائلي ن ير همجهنس بهازي زنهان
هب چهرا
اهميت قائهل مي هونب و نگراننه
آنههها هههم مثههل مههردان چنههب معشههوقه
نبارنههب! بههه خههانم رئههيس کنفههرانس
ميگودب :ما هر روز صهبح دهک پيهراهن
ميپو يب و مودتان را آرادش ميکنيهب و
 - 6همان ،ص .41
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بههه سههر و صههورت خههود رنههگ و روغههن
ميماليب ،آدا ما ميتوانيهب از حقهوق
ما زنان که فقط دک مسکن کوچک اجارهاي
داردم دفاع کنيب؟ به عقيهبه هما راه
حل مشهكالت مها در مبهارزه بها مردهها
است؟» 1ميگودب :ماها بها کارهادتهان
حههرف کسههاني را کههه ميگودنههب زنههان
بيخاصيت و بيمقبارنب ثابت ميکنيب.
ْ جردانهاي احيهاي حقهوق
وقتي با دقت
زنان را که با رودکهرد غربهي فعاليهت
دارنب ،بررسي ميکنيم مالح ه مي ود کهه
بيشتردن كار ادن جردانها موضوع تحردک
زنان و جبههگيري جلهوي مهردان اسهت و
عمالً زنان را به ورطهههادي ميانبازنهب
که موجب بيمقباري زنهان ميگهردد و در
نتيجه درست عکس آنچه بناست ثابت ود،
ثابت ميگردد .ادنگونهه جردانهها عمهالً
ثابت ميکننب که زن موجودي است که بهه
راحتي تحردک مي ود و بهه جهاي روحيهه
مسئوليتپذدري وسيله دردسر خواهب بود.
بعضي از زنان متوجه نيستنب که به جاي
احقاق حقوق ،دارنب کاري را ميکننب که
مردها به ادن نتيجه برسهنب کهه زنهان
انسانهاي پرزحمت و پر مبعادي هستنب.
اگر زنهان و مهردانِ مسهلمان ب يبار
نشونب عبهاي تحت عنهوان نهضهت احقهاق
حقوق زنان ،با دک نهوع عهوام فردبهي،
دنبان تيز کردهانب که دختران و زنهان
را مقابل اسالم و انقهالب اسهالمي قهرار
دهنب و با طهرح ارزشههاي غربهي طهوري
 - 1همان ،ص .41
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نتيجهگيري کننب که اسالم مانع تحهرک و
ر ب زنان است .ما اعتقهاد داردهم کهه
زنان بادب در فضادي با نب که بتواننب
کماالت فردي و اجتمهاعي خهود را ظهاهر
کننب و چون اسالم بهه نقهش تربيتهي زن
اهميت ميدههب نهادهت سهرمادهگذاري را
براي به نتيجه رسانبن کماالت زنان بهه
کار ميگيرد .قرآن ميفرمادهب « :هرادط
اسالم طوري است که زن و مرد ببون ادهن
که کوچکتردن ظلمي به حقوقشهان بشهود،
هبگي
هر از زنه
هه حي هات برته
هب به
ميتواننه
1
هي«رمحةهللاعليه »
حيههواني برسههنب» .امههام خمينه
ميفرمادنب« :زنان ما بادب مقابل بعضي
آخونبهاي بياطالع از مصالح مسلمين کهه
هب تها
ن رات خود ان را تحميهل کردهانه
زنان مها را از حقهوق خود هان محهروم
کننب ،بادستنب 3».امهام خمينهي«رمحةهللاعليه » خهوب
فهميبه بود که جردان حقوق زنهان اگهر
هربهاش
خوب بهه صهحنه نيادهب اولهين ضه
آسيبرسانبن به زنان و مهادران جامعهه
است .همينطور کهه بهه اسهم دموکراسهي
هب تها
هوسهاي سرگردان را تحردک ميکننه
اسالم را نفي کننب .جردانهاي سياسي غرب
برنامه دارنب که به اسم احيهاء حقهوق
زن ،بيبنب و بهاري را دامهن بزننهب و
هرگونه اعتراضي را که در ادهن رابطهه
بشود به عنوان مقابله با زنان قلمباد
کننب و خود هان را در ظهاهر پشهتيبان
حقوق زنان جها زده و آنهها را مقابهل
 - 1سوره نحل ،آده .91
 - 3وصيتنامه سياسي الهي امام خميني«رمحةهللاعلي » ص .4
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انقالب اسالمي قرار دهنب .ما بادب تهالش
كنيم حيات معنوي زن را در همان فضهاي
قرآني احيا و تبيين کنيم ،تا زنان ما
نه تنها فکر نکننهب چيهزي را از دسهت
ميدهنب بلکه بباننب اسالم بهه واقهع و
به نحو جامع ،تمام کماالت آنها را مهّ
ب
ن ههر قههرار داده و اگههر بههه واقههع
ميخواهنب روز زن دا ته با نب ،روز زن
دعني روز بازگشهت بهه حقهوق حقيقهي و
حيات معنوي زن و ناخت خطراتي کهه در
دوران جبدب همه زنان دنيها را تهبدهب
ميکنب .و مردها هم اگر ادن خطهرات را
هالً
هان عمه
هب ،کارهادشه
هنب و نباننه
نشناسه
وسيله تأديب سخن د منان خواهب ب.
پروردگارا به حقيقهت فاطمهه زههرا
زنان و مردان مها را از توطئههاي کهه
براي از بين بردن فضاي معنوي خانواده
ادجاد کردهانب آگاه بگهردان و توفيهق
حفههظ خههانواده ددنههي بهها حفههظ حقههوق
خانواده و حفظ حقوق زنهان را بهه مها
عطا بفرما.
پروردگارا توفيق كسب کماالتي را کهه
در مرد بودن و زن بودن براي ما مقهرر
کردهاي به ما عطا بفرما.
«والسالم عليكم و رحمةهللا و بركاته»

مشورت با زنان

بسم هللا الرحمن الرحيم
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بپرهيز از مشورت با زنان كهه زنهان
سست رأي هستنب ،و در تصهميم گهرفتن
ناتوان ،و در پرده ان نگاه دار تها
ددبه ان به نامحرمان نيفتهب کهه در
پرده بودن ،آنان را از  -هر گزنهب -
نگاه دارد ،و برون رفتنشان از خانه
ببتر نيست از آنکه بيگانه كهه بهبو
هان در
هزد آنه
هبار  ،را نه
هان نه
اطمينه
هز
آر  .و اگر توانى چنان كنى كهه جه
تو را نشناسنب ،روا دار ،و كار كه
برون از توانادى زن اسهت بهه دسهتش
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مسپار ،كه زن گل بهار است ،لطيف و
آسيبپذدر ،نه پهلوانى است كارفرمها
هى
و در هر كار دلير ،و مبهادا گرامه
دا تِ  -او را  -از حب بگذرانى و دها
او را به طمع افكنهى و بهه ميهانجى
ددگر وادار گردانى.
و بپرهيز از غيرت ورزدبن نابجا كهه
آن درستكار را به نادرستى كشانب ،و
پاكبامن را به ببگمانى خوانب.

حضرت موليالموحبدن در ادن فراز از
نامه سي و دک به فرزنب ان حضرت امهام
حسن موضوع حذر از مشاوره بها زنهان
خاصههههي را در ميههههان ميگذارنههههب و
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ء»؛
ة الن
َر
مشَاو
َ و
ِداك
ميفرمادنب« :إ
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چههههون داوري و قضاوتشههههان سسههههت و
ارادههادشان ضعيف است.
خواهش بنبه ادن است که ابتبا بهبون
هيچ قضاوتي سعي بفرمائيب در فضاي بحث
قرار بگيردب تا جادگاه و خاستگاه سخن
حضرت درست رو ن ود و بتوانيب نتيجهي
الزم را از آن رهنمود ببردب .و همينجا
تأكيب كنم با توجهه بهه ادنکهه تمهام
صحبتهاي حضهرت داراي نتهادج حكيمانهه
است پس معلوم است ادن فراز ههم داراي
نتادج حكيمانهاي است کهه از آن طردهق
ميخواهنب انسان را از بيراهههها آزاد
کننب.
حضرت پس از سخن مذکور که إن اءهللا به
َ
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ََ
َّ
ِدهاُ
َْ
هن
ِكَ إ
َاب
ِحِج
َّ ب
ِن
ِه
َار
بص
ْ أ
ِن
َّ م
ِن
ليه
ْ ع
ُف
ْف
اك

مشورت با زنان ........................

99

ََ
ة ْ
ِبَ
َّ َّ
َْ
َّ»؛ آنان را
ِن
ليه
َى ع
بق
َابِ أ
الحِج
إن
ف
َِ
در پرده نگهدار تا چشمشان به نهامحرم
نيفتههب و بههراي آنههها پادههبارتر و
مانبنيتر است که در نهادت حجاب و دور
َّ
ُُ
هن
ُوج
ُهر
َ َليسَ خ
از چشم نامحرم با نب« .و
َ
َ
َّ
َ ََّ
ِْ
ِكَ َ
ِن»
َلهيه
ِ ع
ِه
ُ ب
دوثق
ْ َال
من
َال
دخ
ْ إ
ِن
ب م
ِأ
ب
و برون رفتن آنان از خانه ببتر از آن
ِ غيهر مطمهئن را وارد
نيست که نهامحرم
َ
َ
َّ
َ
َ أال
ْت
ِنِ اسْهتطع
َ إ
زنبگي آنهان نمهادي «و
ْ»؛ و در حفهظ حرمهت
َهل
ْع
َاف
َ ف
َك
َير
َ غ
ْن
ِف
ْر
دع
آنها تا آنجا بکوش کهه اگهر ميتهواني
كاري كني كه جز تو كسهي را نشناسهنب،
ّ
ِكِ ْ
ََ
ْ
َ َال ُ
ِن
ة م
ْأ
َر
الم
َل
تم
ادن كار را بكن« .و
َ َ
ها»؛ چيزي كه از حّ
ْسََ
ها َ
َِ
َْ
ب
نف
َز
َاو
ما ج
مر
أ
آنها سنگينتر است بر آنها حمهل نكهن.
َ َ
َّ ْ
ََ
ْ
َ َليسَهههت
ٌ و
انهههة
َدح
ة ر
ْأ
َهههر
الم
إن
«ف
َهههِ
م َ
ََ
َْ
انة»؛ زدرا زنان چون گهل بههاري
هر
ِق
ب
لطيف و آسيبپذدر هستنب و نه قهرمهان.
ها َ
َ َال َ
َ َال ُ
ُْ
َْ
ْسََ
َِ
َاَ
هها
ِع
ْم
تط
ها و
نف
مت
َر
ِك
ب ب
تع
«و
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ِههها»؛ مبههادا در
لغير
ِههي أن تشههفع ِ
ف
گراميدا تن او زدادهروي کني و دها او
را به طمهع افکنهي کهه بخواههب بهراي
َ
َادر
َّغ
َ الت
َ و
ِداك
َ إ
ددگران فاعت کنب« .و
ِ َ
َة»؛ و بر حذر بهاش از
َير
ِ غ
ِع
ْض
مو
َير
ِي غ
ف
َ
َ
َّ
ِهكَ دهْ
ُو
بع
إن ذل
غيرت نشاندادنِ بيجا «فهِ
َ
ََ
َ
َ
ْ
َ
ِلهى
ِدئهة إ
َ البر
ِ و
َم
َِلهى السَّهق
ة إ
َّحِيح
الص
ّ
ِدبِ»؛ که ادن كار سالم را بيمار ،و
الر
پاکبامن را بهسوي ببگماني کشانب.
با توجه به ادن که هنر ما بادب ادن
با ب که سخنان حکيمانه امامان معصهوم
 را تا آنجا که ممکن اسهت در همهان
سطحي کهه مطهرح اسهت بفهمهيم بحهث را

 ................ 100زن ،آنگونه كه بادب با ب

ادامه ميدهيم .هنر ادن نيست كه وقتهي
نميتوان موضوع را درست فهميهب ،صهورت
مسئله را پاك كنهيم .بهراي فههم ادهن
ّم در
فراز مقبماتي نيهاز اسهت ،و مسهل
بستري که قرآن بهه زن ن هر دارد ادهن
سخنان مطرح است و با دقت بيشتر رو هن
مي ود ادن سخنان تبيين سخن خبا است.

مرد و زن داراي حقيقتي واحد

دَ
قرآن ميفرمادهبَ« :
َْ
َّهاسُ
هها الن
دها أ
ََ
ُ َّ
َّ
ُ
َّ
َاحِهَ
َكم ّ
ََّ
بة
ْس و
ِن نف
م
لق
ِي خ
الذ
ُم
بك
ْ ر
ُوا
اتق
ََ
َهاالً
ََ
ََ
َْ
ُْ
ِج
َها ر
هم
ِن
َّ م
بهث
هها و
ْج
َو
هها ز
ِن
َ م
لق
َخ
و
ِسَههاء»؛ 7اي مههردم ،تقههواي
َن
ًا و
ِيههر
َث
ك
پروردگاري را پيشه کنيب كه ما را از
ْس واحهب خلهق كهرد و از همهان َ
َ
ْهس
نف
نف
واحب ،زوجش را ه نه زنش را ه آفردب و
سپس از آن دو ،زنان و مردان زدادي را
گسترانيب .چنانچهه مالح هه ميفرمائيهب
طبق آده فوق دك َ
ْس است كه زن و مهرد
نف
از آن خلق بهانب .پس زن و مرد از دك
مقام و دك حقيقت هستنب .ههر كهبام را
از همان پارهاي كه همسرش را آفردهبه،
آفردبه است .پس وقتي كه نفس واحبي در
كار است مسلم برتري دکي بر ددگهري در
كار نيست .و امهام معصهوم بهه ادهن
نکته کامالً واقف هستنب و بادب ما ادهن
حرفها را از گوشمان بيرون كنيم كه در
اسالم زن و مهرد از ن هر ارزش درجههاي
متفاوت دارنب .ادنها حرفههاي اسهالم و
مسههلمين واقعههي نيسههت .حضههرت امههام
 - 7سوره نساء ،آده .7
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خميني«رمحةهللاعلي » در وصيتنامه الهي سياسي خود
ميفرمادنب:
«ما مفتخردم که بانوان مها و زنهان
پيههر و جههوان و خههرد و کههالن ،در
صحنههاي فرهنگي و اقتصادي و ن هامي
حاضر ،و همبوش مهردان دها بهتهر از
آنان در راه تعهالي اسهالم و مقاصهب
قرآن کردم فعاليت دارنب .و آنان که
توان جنگ دارنب در آموزش ن امي کهه
براي دفاع از اسالم و کشور اسالمي از
واجبهههات مههههم اسهههت هههرکت و از
محروميتهادي کهه توطئههي د همنان و
ناآ نادي دوستان از احکهام اسهالم و
هالم و
هر اسه
هه به
ها بلکه
هر آنهه
هرآن به
قه
مسلمانان تحميل نمودنب ،هجاعانه و
متعهبانه خود را رهانهبه و از قيهب
خرافاتي که د منان براي منافع خهود
به دست نادانان و بعضي از آخونبهاي
بياطالع از مصالح مسهلمين بهه وجهود
آورده بودنب ،خارج نمودهانب».
چنانچههه مالح ههه ميفرماديههب از ن ههر
دانشمنب اسالمي و دک اسالم هناس واقعهي
مثل حضهرت امهامخميني«رمحةهللاعليه » اوالً؛ حضهور
فعال زنان در صحنههاي فرهنگي و ن امي
ً؛
دههک افتخههار محسههوب مي ههود .ثانيهها
هههادي
مقابلهي زنان را در مقابل توطئه
که ميخواهنب آنها را منزوي کننهب دهک
کار بزرگ و ضروري ميداننب.
دهها قههرآن در آدههه  17سههوره روم
ََ
ْ
َْ
ِن
ْ م
ُم
َ َلک
لق
ن خ
ِ ا
ِه
ْ آدات
ِن
َ م
ميفرمادب« :و
ً
َ
َْ
ُ
َ
ُ
ِليَ
هها»...؛
لتسْهکنوا ا
ْواجها ِ
َز
ْ ا
ُم
ِک
ُس
نف
ا
هق
هرت حه
هور حضه
هانههاي حضه
هي؛ از نشه
دعنه
ِ ما ،همسران ما را
ادنکه از جان خود
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آفردب تا در کنار آنها آرامش دابيهب،
همانطور که در سوره آلعمران آدهه 711
ميفرمادههب :خباونههب ،رسههولي از جههان
َْ
ب َ
َّ هللاُ
مهن
خودتان برادتان مبعوث کرد «َلق
ََ
لي ْ
ْ
َْ
ِهن
هوالً م
َسُه
ْ ر
ِم
هيه
ِه
َ ف
َ هث
بع
ِذ
َ ا
ِين
ِن
ْم
ُ ها
الم
ع
َ
ْ
ْ .»...دعنههي؛ همههانطور كههه
ِم
ِههه
ُس
انف
رسولخبا جان مامنين اسهت و در مقهام
هرار دارد،
هامنين قه
ها روح مه
هانگي به
دگه
همسران ما نيز در ادن حّ
ب با جان ما
دگانهانب.
پس به عنوان دك اصهل بادهب فرامهوش
نکنيم که زن و مرد از دهک َ
ْهس واحهب
نف
خلق بهانب و هيچکبام بر ددگري برتري
نبارنب.
امام صادق ميفرمانيب ...« :خباونب
تبارک و تعهالي آنگهاه کهه آدم را از
خاک آفردب و به مالئکه فرمهان داد تها
او را سجبه کننب ،خوابي عميهق بهر او
چيههره سههاخت ،سههپس مخلههوقي جبدههب
بيافردب ...که وقتي به حرکت آمب ،آدم
از حرکت او به خهود آمهب ،چهون بهبان
نگردست ،ددهب زدباسهت و هماننهب خهود
هه زن اسهت  ...آدم در
اوست ،جز ادن که
ادن هنگام گفت :خباونهبا ادهن مخلهوق
زدبا کيست که مهن نسهبت بهه او چنهين
احساسِ انس ميکنم؟ خباونهب گفهت :ادهن
ّا است1».
َو
بنبة من ح
در همين روادت امام سخنان كساني را
ّا را از دنهبة
َهو
که ميگودنب :خباونب ح
پائين آدم آفردهب ،رد ميکننهب ،بلكهه
 - 1بحاراألنوار ،ج  ،77ص .117
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رو ن مينمادنب كهه آدم ددهب «هماننهب
خود اوست».

ارزش مساوي شخصيت زن و مرد
پس از طرح اصل اول مبني بر ادن کهه
زن و مرد از نفس واحبي خلق هبهانب و
هر دو داراي گوهر واحبي هسهتنب ،اصهل
دومي را ميتوان مطرح کرد کهه خباونهب
ميفرمادب :اگر هر کبام از آنهها عمهل
صالحي را انجام دهنب ببون هيچ تبعيضي
نتيجه کار خهود را ميبرنهب ،کهه ادهن
ِ خصيت و فههم
نشانه آن است که در اصل
حقيقت مساويانب .به عنوان مثهال اگهر
دك آدم مست و دک آدم هو يار پهول بهه
گبا ببهنب هر دو دك ارزش نبارد ،زدرا
آدم مست اصالً در حالهت انتخهاب طبيعهي
نيست و لذا بخشش او دک بخشش اختيهاري
به حساب نميآدب .پس اگر آن دو دك عمل
را انجام دهنب چون در حين انجام بخشش
دک خصيت و دهک انگيهزه نبارنهب عمهل
آنها ارزش دكسان نبارد .حهال اگهر دو
خصيت دك عمل را انجام دهنب و خباونب
ِ هر دوي آنها مسهاوي
بفرمادب ارزشِ عمل
است نتيجه ميگيردم كه ادهن دو خصهيت
در حقيقههت و ذات خههود ،از ن ههر ارزش
مساويانب .خباونب در قرآن ميفرمادهب:
َ
«َ
ًا ّ
َُ
ههو
َهى و
ُنث
ْ أ
َو
َهر أ
َك
ِن ذ
م
لح
َاِ
َ ص
ِل
َم
ْ ع
من
ً
َ
َ
َ
َ
ً
َ
ٌ
ْ
َّ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
ِدنهم
ْهز
ْيِينه حياة طيِبهة ولنج
ِن فلنح
مام
َ
َ
8
َُ
َ ُ
لوَ
ْ َ
ْسَنِ َ
َُ
ن»؛ هركس
ْم
دع
انوا
ما ك
ِأح
هم ب
ْر
أج
از زن و مههرد عمههل صههالحي را انجههام
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دهنب ،در حالي که مامن با نب ،به ههر
کبام حيات طيب و پاك مهيدهيم .حيهاتي
که آلوده به خيهاالت دنيهادي و اميهال
حيواني نبا ب .طبق ادهن آدهه خباونهب
ميفرمادههب :زن و مههرد هههر كههبام کههه
با نب ،در صورتي كه مامن بوده و عمهل
صالحي انجام دهنب ،عملشان براي ما دك
انبازه ارزش دارد .نتيجه ميگيردم كهه
ارزش خصيتشان نزد خباونب دکسان اسهت
َِ
ْ
َُّ
هم
دن
ْههز
َج
ََلن
و در ادامههه ميفرمادههب« :و
َُ
َ ُ
لهوَ
ْ َ
ْسَنِ َ
َُ
ن»؛  1و
ْم
دع
هانوا
مها ك
َح
ِأ
هم ب
ْر
َج
أ
ً
حتما با مقياس قرار دادن بهتردن عمل،
بقيه اعمالشان را نيز پاداش مهيدهيم.
پس با توجه به ادن اصل از ادن دو آده
ادن را فهميبدم كه زن و مرد در خصيت
و مقام ،از ن ر اسهالم دهك ميليهارددم
فرق نبارنب .البته اگر کسي عكسِ آن را
هم بگودب و بخواهب زن را برتر از مرد
ببانب به همان انحراف دچهار اسهت کهه
کسي بگودب مهردان برتهر از زنانانهب.
نكته سومي كه نبادب مورد غفلهت قهرار
گيرد ادنكه پيامبر خهبا ميفرمادنهب:
َُّ
ِ ْ
ة َ
االَُّ
مههاٰت»؛ 6بهشهت
ْهبام
َق
َ ا
ْت
تح
َن
َْلج
«ا
زدر پاي مادران اسهت .ادنجها نفرمهود
بهشت زدر پاي زنان اسهت .چهون موضهوع
وظادف مادري نسبت به فرزنب ،دک موضوع
تربيتي و معنهوي اسهت و از ادهن جههت
ارزش خاص خود را دارد و لهذا نفرمهود
بهشت زدر پاي پهبران اسهت .حهال اگهر
 - 1سوره نحل ،آده .91
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مادران نقش مادردشان را از دست دهنهب
و با غفلت از مسئوليت مادري و تربيتي
ً در تأمين نيازههاي اقتصهادي بها
صرفا
ً
پبران همتراز ونب ،عمال افراد جامعهه
در مسيري ميافتنب که در انتها بيبهشت
مي ونب ،چون مادران تربيت آنها را که
منجر به بهشت مي ب خوب انجام نبادنب،
نکتهاي که در روادت فوق مورد ن ر است
امتيازي است که زنان از جهت مادربودن
دارنب و بهرههادي کهه جامعهه از ادهن
جهت از زنان خواهب برد.

ماروميت از بهشت
در جامعهاي كه زنان از وظيفة مادري
خارج ونب و نقش پبري به عهبه گيرنب،
افههراد آن جامعههه از بهشههت محههروم
مي ونب .ادن نکته را از آن جههت عهرض
کردم که عزدزان عنادت دا ته با نب که
از من ر اسالم رويهمرفته مسهير حقيقهي
زن به کبام سمت است تها بتهوان مسهير
غيرحقيقي او را نيز معلهوم کهرد .بها
هه
هه ائمه
هت که
هه اسه
هن نکته
هه اده
هه به
توجه
اطهار در توصهيههاي خهود ميخواهنهب
رادطي فراهم ود تا بستر وظيفهي مهم
مادري زنان بهخوبي فراهم گردد ،و ادن
رسالت اجتماعي که در چهارددواري خانه
انجام مي ود ضادع نگهردد .اگهر زنهان
نقش پبر را به عهبه گرفتنب و خانواده
داراي دو پبر ب خسارت اصلي که همهان
غفلت از نقش مادري است سر بر ميآورد.
در ادن راستا دو مشكل پيش ميآدب :دكي
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ادنكه زن از مسير صحيح خود منحرف به
است و خودش براي خودش زدر ساال ميرود
و احساس بيهودتي ميکنب ،مثهل بسهياري
از زنان دنيا كه در حال حاضر خود هان
براي خود مسئله هستنب .مشكل دوم ،ادن
که جامعه از مسير تربيت ددني كهه بهه
بهشت ختم مي ود محهروم مهيگهردد .پهس
ادنجاست كه نقش تربيت کودکان به عهبة
هيچكس غير از مادران نميتوانهب قهرار
گيرد .تربيت کودکان را به عهبة ههركس
گذا ههتيب بههه عهههبة نههاكس و نااهههل
گذا تهادب .نه مبرسه ،نه اسهتاد ،نهه
مهب کودک ،هيچ كهبام ،بهه ههيچ وجهه،
مقامش ،مقهام تهربيت حقيقي ،كه مسهير
انسهان را به بهشت سوق دهههب ،نيسهت.
ادهن مهادر  -دعني زن -است که بادهب در
مسير رسالت اصهلياش کهه همهان تربيهت
انسان است قرار گيرد و از ادهن جههت،
م هر خباست .همانطور که خبا پناه روح
هاه روح
هادران پنه
هت ،مه
هاني اسه
هر انسه
هه
هبمت
هب خه
هتنب .خص هي آمه
هان هسه
کودکانشه
پيامبر خبا پرسيب دا رسول هللا بهه چهه
كسي خبمت كنم .فرمودنب به مادرت .عرض
کرد بعب بهه چهه كسهي .فرمودنهب :بهه
مادرت ،پرسيب دا رسول هللا بعهب بهه چهه
هادرت.
كسي خبمت كنم ،فرمودنهب :بهه مه
ّ
مرتبه چهارم فرمودنب به پهبرت .مسهلم
حضرت نميخواهب براي زنان پارتي بهازي
كننب .ولي چون مقام مادر ،مقهام جهذب
روح فرزنب اسهت بهراي ههبادت ،و ن هر
فرزنب به مادر موجب هبادت او مي هود،
ادنچنههين افههراد را متوجههه مههادران
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مينمادنب .مگر ادنكه مادر ،پهبر هبه
هت
هرت از حاله
هر حضه
هه تعبيه
هه به
هب که
با ه
ُلبودن» به «قهرمانبودن» تببدل هبه
«گ
ُ
و بههه تعبيههر ددگههر از گههلبههودن بههه
درختبودن و ميوهدادن که أن پبر است،
تغيير هودت داده است .گهل كهه نبادهب
ُههل بادههب روحههها را
ميههوه ببهههب ،گ
بپرورانب ،نهه جسهمها را .پهس زن بهه
اعتبار مادربودن ،بهشت افهراد جامعهه
را تأمين ميكنب و آنها را تها رسهيبن
به بهشت جلو ميبرد .ممکن است مههبهاي
ِ رفتهار و
کودک بتواننهب از ن هر ن هم
ها را راهنمهادي کننهب
گفتار کودکان مه
ولي از آن جادي که انسانها با دلشهان
زنبگي ميکننب بادب مادران با دلسهوزي
خاص خود دلهاي کودکان را جهت دهنهب و
ادن کار از هيچکس و هيچجها بهه معنهي
خههاص آن بههر نميآدههب .تربيههت حقيقههي
انسانها ،مخصهوص مهادران اسهت و فقهط
مادراننب که بها غردهزهي مهادري عمهل
ميکننب ،حتي آن مادراني که ميخواهنهب
با تخصص تعليم و تربيتِ خود عمل کننهب
بعضي جوانب را ناددهبه ميگيرنهب .ههر
چنب آن تخصص در جاي خود بهراي جامعهه
مفيب است ،ولي کودک مادر ميخواهب نهه
متخصص تعليم و تربيت.

مادر و ارزشهاي متعالي
همانطور که کودک با هبادت بهاطني و
الهي ميدانب چگونهه پسهتان مهادرش را
بمکب ،اگر مادران در بستر طبيعي خهود
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قرار گيرنب به کمک همان هبادت بهاطني
و الهي به بهتردن نحو وظيفهه خهود را
انجام ميدهنب .اما اگر زنان مها پهبر
هاي
ههي القه
هان زمينه
هر روحشه
هبنب ،ددگه
ه
هبادتهاي بهاطني را از دسهت ميدههب و
کودکان آنهها از اساسهيتردن ارزش کهه
همههان تربيههت مادرانههه اسههت محههروم
مي ونب ،زدرا ارزش انسانها به تربيهت
آنها است و موضوعات اقتصهادي فهرع آن
ً تربيت از مقولهة ماددهات
است و اساسا
نيست تا با ماددات مقادسه هود .آدها
ميتههوان گفههت کههار مههادران ،وقتههي
ميتواننب فرزنهبان خهود را بهه بهشهت
بفرسههتنب ،چنههب ميلياردتومههان قيمههت
دارد؟ ميتوان گفت ارزش کار مادرانمان
هر
هيم؟ مگه
هبازهگيري کنه
هول انه
ها په
را به
مادران ما ساختمان و ما هينانب؟ چهون
هام تربيتهي اسهت ،بها
مقام مهادري مقه
هبازهگيري
هل انه
هادي قابه
هاي اقتصه
ارزشهه
نيست .حال اگهر خصهيت زن دهک خصهيت
اقتصادي ب ،به همان انبازه از مادري
خارج به است .زنان به انهبازهاي كهه
مادرنب ه حال چه مهادر با هنب ،و چهه
مادروار در مسهير تربيهت جامعهه قهبم
ْ خود اننب و قيمتشان
بردارنب ه در اصل
هتنب ب ها
هر خواسه
هي اگه
هت .وله
ب هيانتهاسه
هيت خههود را
هادي خصه
هاي اقتصه
ارزدابيهه
ارزدابي کننب ،سخت بيمقبار مي ونب ،و
در آن صورت تکتک افراد جامعه مسير ان
هت در
هود و از بهشه
هتم مي ه
هنم خه
هه جهه
به
ميآدنب.
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با ادن مقبمه خواستم عرض کنم؛ اوالً:
حضرت موليالموحبدن سهخني نميگودنهب
کههه منجههر بههه تقليههل ارزش زن ههود.
ً :رو هن هود حضهرت ميخواهنهب
ثانيا
فرزنب ان و همهي مها نسهبت بهه بسهتر
تربيت کودکهان دعنهي مهادران حساسهيت
هأمين
هب ته
هيم .خباونه
هته با ه
هل دا ه
کامه
نيازهاي اقتصادي خانواده را در رادط
ها
هته ته
هردان گذا ه
هبه مه
هه عهه
هي به
طبيعه
هبان و
بهتردن رادط براي تربيهت فرزنه
روح خبمتگذاري در خانهه ،بهراي زنهان
فراهم گردد .بادب فضاي صحبت حضهرت را
ناخت و سعي نمود از توصهيه آن حضهرت
نهادت استفاده را کرد ،مثالً فضاي صحبت
من مشخص است .در ادن فضا وقتي ميگودم
زني كه مرد ب ارزش نهبارد ،دهك کسهي
برود بگودب فالني ميگودب اگر زنان ردش
هخن را
درآورنب ددگهر ارزش نبارنهب .سه
ادنطور نقلکردن باعث مي هود تها عمهالً
مطلب از فضاي خود خارج گردد.
ّم چههار نکتهه را حضهرت در ن هر
مسل
دارنب7 .ه زنان و مردان از َ
ْس واحهب
نف
خلق بهانب و حقيقتشان مساوي است1 .ه
نتيجه عملشان اگهر عمهل صهالح انجهام
دهنب مساوي است8 .ه مهادران در ن هام
اسالمي مقامشان بسيار باالست1 .ه آنچهه
به واقع بهراي ههر انسهاني ارزش دارد
تربيت است نه اقتصهاد و از ادهن جههت
نقش زنان بسيار حساس است .با توجه به
ادن چهار نکته وقتي حضرت ميفرمادنهب:
حذر كن كه با زنان مشورت كني ،معلهوم
است زن در ادنجا به معني خهاص اسهت و
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در ههرادط خههاص .چههون وقتههي قههرآن
ْ
ِْ
َاَ
َ هن
هاالً ع
ِصه
دا ف
َر
ن ا
َ ها
هب...« :ف
ميفرماده
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ِنُ
َ
ُنههاح
ُر فههال ج
َ تشههاو
َهها و
هم
َاض م
تههر
ََ
َا 1»...اگر پبر و مادر بخواهنهب
ِم
ليه
ع
با رضادت و مشورتِ دکهبدگر ،فرزنب هان
هب
هاهي مرتکه
هب ،گنه
هير بازگيرنه
را از ه
نشبهانب .پس مشورتکردنِ زن و مهرد بها
همبدگر در امر فوق مورد تأديهب قهرآن
است و ميفرمادب :پس از ادنکه مرد ،زن
خود را طرف مشورت قهرار داد و ههر دو
به چنين نتيجهاي رسيبنب كه فرزنب خود
را از ير باز گيرنهب ،در ادهن حالهت
گناهي مرتکب نشبهانب .پس اگر در جهاي
ددگر در فرمادش امامعلي داردم کهه:
َُ
ّ
َِ
ِالّ َ
ّ
َ ُ
ِسهاَ
بهت
ُر
مهن ج
ء ا
ة الن
ِر
مشاو
ِداکَ و
«ا
1
َقل» بر حذر باش از مشاورة با
ِمال ع
بک
ِ آنهان
ِ عقهل
زنان ،مگر آنهادي كه کمال
آزمادش به با ب .نتيجه ميگيردم اوالً:
آن توصيه کهه بهه حضهرت امهام حسهن
فرمودهانب؛ توصيهي مطلق به ترک مشورت
ً :نسهاء در ادهن
با زنان نيست .ثانيها
روادت مثل بسياري از روادات به معنهي
ههواني
زناني اسهت کهه بيشهتر جنبهه ه
زنبگي را محور قرار دادهانب ،حضرت ما
را از مشورت با چنين زنهاني بهر حهذر
ميدارنب.

 - 1سوره بقره ،آده .188
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عدم مشورت با کدام زن؟
امروز جامعة غربي در اثر ميبانداري
ِ زنان هوسباز ،در حال سهقوط کامهل
مي ل
است .و در ادهن سهقوط زن و مهرد فهرق
نميکننب و همه سقوط خواهنب کهرد .پهس
توصيهي امام براي نجات جامعه است.
هناس
بههه گفتهههي نيلپسههتمن جامعههه ه
هاد خههانوادة
هادي؛ «وقت هي در نهه
آمردکه
فعلي ،زنان مببل به بردهههاي زبهون و
هورت
هردان ب ههصه
ها ،و مه
هكهاي دلربه
عروسه
اسههبابِ دسههت زنههان در ميآدنههب ،عفههت
بخشيبن بهه ن هام خهانوادگي موفهق از
عهبه افراد خارج اسهت ».پهس در واقهع
ميتوان گفهت در بسهياري مهوارد مهردم
گههوهر خههانوادة اسههالمي را از دسههت
دادهانب .حضرت در همهان راسهتادي کهه
فرمودنب خيلي بذلهگو مباش ،ميفرمادنب
با زنان هم مشورت نكن دعني مواظب باش
تحت تأثير عروسکهادي قرار نگيهري کهه
هري
هز ددگه
هه چيه
هود به
هواهر خه
هه ظه
هز به
جه
نميانبدشنب و اسباب دست آنهها مبهاش.
مشورت با ادن نوع زنان ،مهرد را و زن
را و جامعه را ساقط مهيكنهب .سهپس در
همين راستا ميفرمادنب ادنهها رأدشهان
سست است و ارادههادشهان بهه موضهوعاتِ
پادين و سطحي معطوف اسهت .آدهاتي كهه
ميگودب زن و مرد از نفس واحبنب و اگر
عمل صالحي انجهام دهنهب ارزش دكسهاني
دارنب ،و ددني كه ميگودب تربيت جامعه
به دست مادران است ،آدا ميآدب بگودهب
ادههن زنههان و مههادران بههه هههيچ دردي
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هه مها
نميخورنب .همان امامهاني کهه به
توصيه ميکننب در همه امور سهعي کنيهب
رضادت مادرتان را به دست آوردب ،حتهي
اگر سني از ما گذ ته و خودتان داراي
عروس و دامهاد هسهتيب اگهر ميخواهيهب
مسافرت غير واجب برودهب ،از مادرتهان
اجازه بگيردب ،ميتوان گفت آن امامهان
ميگودنب رأي ادن مادر  -به اعتبهاري کهه
زن اسهت -پست و سست است؟! آن مکتبي کهه
ادنچنين براي زن ارزش قائل اسهت اگهر
گفت مواظب باش زنهان را مهورد مشهورت
ّم من ور زنان خهاص
خود قرار نبهي ،مسل
و در رادط خاص اسهت .از رسهول خهبا
ّ
داردمَ« :
ِساَ
َ ال
ٌ و
َهردم
ِالّ ك
ء ا
َ الن
َم
ْر
َك
ما ا
3
َ
ََ
ٌ»؛ زنههان را بههزرگ
ِالّ َلئههيم
َّ ا
ههانن
ه
ا
نميدارد مگر انسان بزرگ و بزرگوار ،و
آنان را كوچك نمي مارد مگر انسان پست
و فروماده .ولهي بها ادهن همهه بادهب
مواظب بود مردها تحت تهأثير عروسهكان
گرفتار سطحينگري قرار نگيرنب و آنهها
سههليقههادشههان را بههر مردههها تحميههل
نکننب .در روادت داردم؛ نگاه به چهرة
پههبر و مههادر ثههواب دارد .از طرفههي
فرمودنب :نگاه بر خط قهرآن ههم ثهواب
دارد .دعني مثل قرآن کهه داراي بهاطن
است و نگاه به خطوط قرآن ما را متوجه
جلوهي آن باطن ميکنب ،پشت چهرهي پهبر
و مادر دك باطن معنوي نهفتهه اسهت ،و
ادنچنين والبدن  -که دکي از آنها زن است-
هههرت
هههتنب .حضه
هههرام هسه
هههورد احته
مه
 - 3نهجالفصاحه ،حبدث
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اميرالمههامنين مهها را از خطراتههي
برحذر ميدارنب که جوامهع غيهر مهذهبي
بهخصوص جامعهي غربي گرفتهار آن اسهت،
دکي از آن خطرات سرگرمي صهرف و ددگهر
حاکميت سليقة زنانِ سطحي به و هوتزده
است به طوري که محور زنهبگيها سهليقه
چنين زناني بشود ،کافي است خانم خانه
از ادن دکور دا فرش خو ش نيادب ،حهاال
آقا بادب با گرفتن وام و اضافه کهاري
سليقه ادشان را عملي کنب ،چهون کهاري
نبارد مگر انجام آنچه را خانم خوب دا
بب ميدانب .حضرت ميفرمادنب به عنهوان
دک اصل در زنبگي هرگهز رأي ادهن نهوع
زنان را نپهذدر ،چهون مها بها دا هتن
رهنمودهاي اسالم براي کارها مالک داردم
پس هر زن و مردي كه منطبهق بها اسهالم
حرف بزنب حرفش مقبس است .آدها امهروز
جامعة جهاني بر اساس نيازهادش توليهب
ميکنب ،دا بر اساس ميل ادنگونه زنان؟
وقتي سليقه ادن نهوع زنهان حهاكم هب
ددگر مسئله اصلي جامعه فراموش مي ود.
هه
هبد تهيه
هگاهها در صه
هياري از فرو ه
بسه
ُ
هه زنهان ميخواهنهب ،و
مبهادي هستنب كه
مردها هم بخش مهمي از اقتصاد خانه را
صرف همين نهوع خردهبها ميکننهب ،آدها
ددگر فرصت فکرکردن و تعاليبخشيبن بهه
خود دارنب؟ فرهنگ ُ
مب ،فرهنگي است كهه
آن نوع زنان دامهن مهيزننهب ،حتهي آن
مبهادي که مردها به دنبال آن هستنب و
از آن پيروي ميکننب.
اگر زنان در تعهب و تهبدن و مهادري
نبا نب ،همهي جامعه بازدچهي هوس آنان
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قرار ميگيرد .آدها تهذکر حضهرت بهراي
نجههات از چنههين ورطهههاي الزم نيسههت؟
ميفرمادنب ادن نهوع زنهان خود هان در
انتخاب بهتردنهها سسهت هسهتنب و تحهت
َهميهات خهود ميبا هنب ،و اگهر
تأثير و
ن رآنههان را وارد زنههبگي کههردي عمههالً
َهميات را وارد زنهبگي کهردهاي .حهرف
و
هرکس با همسرش بادب ادن با ب كهه مهن
رأي ددن را از ما ميپذدرم ،خودم ههم
رأي ددن را عمل ميكنم نه ن ر خود را،
و از ادن طردق از دلسهوزيهاي همهبدگر
محروم نمي ودب.
آري فقط از ادن طردق ميتهوان نسهبت
به همبدگر دلسوزي نمهود و وجهود دکهي
ً ههم
مانع کمال ددگري نگردد .و واقعها
فرق نميکنب که زن اسباب دست هوس مهرد
با ب و دها مهرد اسهباب دسهت ههوس زن
با ب ،در هر دو صهورت ههر دو قربهاني
بهانب.
اگر حقهوق زنهان نيهز توسهط مهردان
رعادت نشود باز فضهاي خانهه از تجلهي
رحمت پروردگار محهروم ميمانهب و لهذا
نبادب به کرامت خصيت زن تجاوز هود،
همچنانکه بنا به سخن حضرت نبادهب بهه
اسم رعادت زنان ،گراميدا هتِ آنهها از
حّ
َهمهي
ب بگذرد و ميلهها و سهليقههاي و
زنانه بهر سهازمان خهانواده و جامعهه
حاکم گردد .با ادن مقبمات و توجه بهه
خصيت پذدرفتهه زن در اسهالم و بها آن
مبنا بادب بهه هشهبارهاي حضهرت توجهه
کرد .به جهت محروميت از ادن هشبارها،
زنبگيها در جامعه جهاني امهروز طهوري
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به که بيشهتر از نيازهادشهان ابهزار
دارنههب ،و بههيش از آنکههه حکمههت در
انتخابهادشان نقش دا ته با هب سهليقة
زنان نقهش دارد ،و ادنگونهه حضهور زن
غير از حضور زني است كه در محيط خانه
مههادر اسههت و محههيط را بههراي تربيههت
فرزنبانش و براي صهعود همسهرش فهراهم
ميكنب .زني كه مقام مادردش را از دست
نباده ،فر تهاي است در خانه که سادهي
رحمت او سراسر جامعه را فرا ميگيهرد.
ادن زن در تربيت الهي همسر و فرزنهبش
بسيار ماثر است و از ادن طردق خهبمتي
ادان به جامعهي خود مينمادهب .زنهان
ابتبا ادن رسالت را که بادب م هر عفت
و هبادت با نب فراموش مهيکننهب ،سهپس
عروس حجلهنشين مي ونب .عروس حجلهنشين
کسي است که فقهط كهارش ن هر بهه ُ
بعهب
هواني زنبگي است .حضرت به فرزنب هان
توصههيه ميفرمادنههب کههه مواظههب بههاش
عروسهاي حجلهنشهين تفكهر تهو را تحهت
تأثير خود قرار نبهنب ،ادن زنهان بها
هات
هان نجه
هام دغبغههادشه
هه تمه
هاني که
زنه
خانواده است بسيار متفاوتانب.
وقتههي زنههان وظيفهههي اصههلي خههود را
فراموش کردنب ،موضوع رقابت با مهردان
پيش ميآدب ،وقتي رقابت پيش آمب قهبرت
هق
هن طرده
هب و از اده
هردان را م هيطلبنه
مه
مردههها را در خههبمت خههود ميگيرنههب و
اصرار دارنب ن ر و سليقه آنهها حهاکم
با ب ،حضرت ميفرمادنب مواظب بهاش بها
ادن نوع زنان مشورت نكنهي .زدهرا بهر
خالف ادعادشان ن راتشان سست و بيمادهه
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است .حال در ادن فضا و با ن ر به ادن
زنان ميفرمادنب سهعي کهن آنهها را در
پرده و حجاب نگه داري تها نهامحرم را
ننگرنب زدرا در پرده بودن بهتر آنهها
را از گزنبها حفظ ميکنب ،و نيهز سهعي
ِ غير قابل اعتمادي به زنبگي
کن نامحرم
خصوصي آنها وارد نشود که ضرر آن کمتر
از آن کههه بهها آن روحيههه وارد عرصههه
جامعه ونب نيست .پس به طور خالصه سعي
كههن آن زنههان و در آن فضهها كمتههردن
ارتباط را بها مردههاي غردبهه دا هته
با نب .البته و صب البته ادن غيهر از
هت کهه
ارتباط ادماني و متعهبانهاي اسه
خواهران ادماني بها بهرادران ادمهاني
جهت حل مسائل اجتماع دارنب .ههر چنهب
در ادن موارد هم در عين ادن که نبادب
هامحرم از
ها نه
هتالط به
هبم اخه
هم عه
هه اسه
به
مسئوليتها انه خالي کرد ،تا آنجا که
ممکن اسهت بادهب ارتباطهها در حهّ
باقل
ممکن با ب .ولي آن مردي کهه بهه اسهم
عبم ارتباط با نامحرم مانع فعاليتهاي
فرهنگي همسرش مي ود ،اگهر ممانعهت او
موجب نقيصهاي در فعاليتهاي ددني هود
بادب فرداي قيامت جواب ادن ممانعت را
ببهنب .دک مسئله آن است که زنان بادب
روحية خود را بهتر بشناسنب و ههر چهه
كمتر در معرض ارتباط با مردان غردبهه
با نب .مسئله ددگر آن است کهه مردهها
بادب متوجهه با هنب اگهر خباونهب اذن
خروج زنان از خانه را بهه آنهها داد،
آن اذن به معني ممانعت نيست .مثل ادن
است که به افسر راهنمادي در چهار راه
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هه
هر او و به
هر ن ه
هه زده
هب که
اذن دادهانه
دستور او ما هينها حرکهت کننهب ،حهاال
ادشان به بهانه ادن که بادب به دستور
من حرکت کنيب نميتوانب به هيچ ما يني
اجازه حرکت نبهب بلکه بادب با مبدردت
او حرکت ما ينها انجام گيهرد .مسهئله
سوم نوع برخورد با آن زنهادي است کهه
حضرت در مورد هان ميفرمادنهب رأدشهان
سست و عزمشان ضعيف است کهه آنهها تها
آنجا که ممکن است به صالح خود ان اسهت
که کمتر در معهرض ارتبهاط بها مهردان
نامحرم با هنب .نمونههي حقانيهت سهخن
هگاههاي
حضرت را هما امهروزه در فرو ه
بوتيک و پاساژها ميبينيب ،راستي اگهر
ادنان گرفتار چنين پرسهههادي در ادهن
هود و
هلحت خه
هه مصه
هب به
هات نبودنه
اجتماعه
جامعه نبود؟ اگر ن هام ارز هي جامعهه
طوري بود که ادن نهوع حضهور را بهراي
ادن نوع زنان به ّ
بت تقبهيح مهيکهرد،
وضع از همه جهات بهتر نبود؟

آشفتگي روح زنان در بيرون خانه
حضرت ميفرمادنب :بهاقي مانهبن ادهن
زنان در خانه بهراي خهود آنهها موجهب
پادههباري اسههت ،دعنههي اوالً :عمر ههان
برادشان به عنهوان دهک سهرماده مفيهب
ميمانب و صرف امور ناپادهبار نمي هود
که هيچ حاصلي براي آنها نبا ته با ب.
ً :موجب ثبات خصيت و آرامهش روح
ثانيا
براي آنها خواهب بود .تا آنجهادي کهه
حضرت ميفرمادنب :اگهر ميتهواني طهوري
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هو را
هز ته
هه جه
هن که
هراهم که
هرادط را فه
ه
نشناسب و جز بها تهو ارتبهاط نبا هته
با ب ،ادن کار را بکهن .تها در فضهاي
دگانگي بين دو همسر ،تمهام توجهه روح
او به سوي تهو با هب و بهبون هرگونهه
اضطراب ،به وظهادفي کهه در خانهه بهه
عهبه اوست بپردازد .چقبر خوب بود اگر
به طور کلي طوري نهادههاي اجتمهاع را
سازمانبهي ميکرددم كهه فعاليهت زنهان
همراه با اخهتالط بها مهردان نبا هب و
هه خود هان را خود هان
امورات مربوط به
مبدردت کننب و از طرفهي هرادط طهوري
با ب کهه زنهان جههت فعاليتههاي خهود
ح هّ
هبه
هه عهه
هه را به
هروج از خانه
ِِ خه
باقل
دا ته با نب.
در خبر آمبه بود «دولت فرانسه براي
برونرفت از مشهکالت نا هي از کهارکردن
زنههان در خههارج از منههزل و فروپا ههي
خانوادهها  ...ضمن تأکيهب بهر مشهاغل
خانگي ،طرحي را به عنهوان «بهه خانهه
برگرددم» اجرا نمهود 9».زدهرا هرادط
بيرون خانه روي ههم رفتهه بها روحيهه
زنههان سههازگار نيسههت و روح آنههها را
آ ههفته مههيكنههب .و از صههفاي مههادري
خارجشههان مينمادههب و توجهشههان بههه
فعاليتهاي با روحيهه «خبمتگهذاري» را
بههه فعاليتهههاي همههراه بهها «قههبرت و
رقابت» سوق ميدهب .حضرت فاطمه زههرا
ببون آن کهه حضهور فيزدکهي فعهالي در
 - 9هفتهنامههه عبرتههها،
هردور.7831 ،

ههماره  ،776هشههتم،
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ّم
جامعهي زمان خود دا هته با هنب مسهل
دکي از تاردخسازتردن انسهانها هسهتنب
به طوريکه وقتهي حضهرت مههبي ظههور
ِْ
ِهللاِ لي
َسُول
ِ ر
َة
بن
ِي ا
َ ف
کننب ميفرمادنب« :و
هن در
ٌ»؛ 71اسوه و راهنمهاي مه
َة
َسَن
ٌ ح
َة
ُسْو
ا
ادن نهضت ،دختر رسول خبا اسهت .ادهن
سخن نشان ميدهب ن امنامه حکومت جهاني
مهبي مبتني بر سهيره حضهرت فاطمهه
اسههت .وقتههي حضههرت موليالموحههبدن
ْ
َ َه َّ
ُُ
ِهن
هب م
ِأ
َّ ب
هن
ُوج
ُهر
هيسَ خ
هبَ« :له
ميفرمادنه
َ
َ
ِْ
ِكَ َ
َّ»؛ فكر نكن
ِن
َليه
ِ ع
ِه
ُ ب
ْ َال دوثق
من
َال
دخ
إ
كه فقط بيرون بن از خانه براي ادنها
خطرناك است ،اگر مهردان نهامحرم غيهر
هونب
ها ه
هبگي آنهه
هم وارد زنه
مطمئن هي هه
ها کهه
خطرناك است .ميخواهنهب تها آنجه
َ
عالمي ددگر غير
ممکن است روح زنان در
َ
عالم ارتبهاط بها نامحرمهان بهسهر
از
ببرد ،تها آزاد و آرام هسهته توحيهبي
خانه کل بگيرد و ر ب کنب.
با عار ادن که زنان بادب اجتمهاعي
با نب و روحيه باز دا ته با نب صهفاي
بههين زن و ههوهر را بههههم مههيزنيم و
نميفهميم ادن عار در همه جا و بهراي
همه کس عار خوبي نيست .مثالي هست که
ميگودنب؛ «مال» رفت بازار ددب دك گهاو
آوردنب تا بفرو هنب .صهاحب گهاو گفهت
ً آن
باردار هم هست ،متوجه ب که سردعا
را خردبنب و گرانتر هم خردبنب .فهردا
که براي خواستگاري دخترش آمبنب ،براي
ادنکه او را بپسنبنب گفهت :دختهر مها
 - 71بحاراالنوار ،ج  ،58ص .731
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باردار هم هست! غافل از ادهن کهه ههر
حرفي همه جا کارساز نيست .بعضيها فكر
هرد
هل مه
هم مثه
هت زن هه
هوب اسه
هب خه
كردهانه
اجتماعي با ب و بها نامحرمهان اخهتالط
ِ حسابي همان طهور کهه
دا ته با ب .مرد
بارداربودن براي گاو خهوب اسهت و نهه
براي دختري کهه هنهوز ازدواج نکهرده،
براي مرد هم خوب است اجتماعي با هب و
خجالتي نبا ب واجتمهاعيبودن بهه ادهن
معني که زنان ما بيپروا با نامحرمهان
ُسهن
ارتباط دا ته با نب بهراي زنهان ح
نيست و عالوه بر ادن با ادن روش جنبهي
اطمينان مرد نسبت بهه همسهرش از بهين
ميرود ،و آ فتگيهاي هبدبي در روح زن
بهوجود ميآدب که در نهادت موجب سهقوط
خانواده مي ود.
منقههار در آب ههور
مرغي كه خبر نهبارد
ههههال
ههههه حه
زالل دارد همه
آب
از

مهها نمههيدانيم بهها ادههن ههعارهاي
هل
ههاي حاصه
هرب چ هه نتيجه
هي از غه
وارداته
جامعهي ما و زنان ما مي ود .نه زنهان
ما ميداننب چه ع مهتههادي را از دسهت
دادهانههب و نههه مردهادمههان ميداننههب
َمن و پهاک خانهه از دسهت
چگونه فضاي ا
ميرود.

ماروميت بزرگ
هاري
حضرت ميفرمادنب :اگر ميتواني كه
كن كه غير تو را نشناسنب .ادن توصهيه
ّم به ادهن معنهي نيسهت کهه پهبر و
مسل
برادر ما را هم نشناسب بلکهه من هور
آن است که گرفتار موضوعاتي از اجتماع
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نشود که مربوط به حوزه مهردان اسهت و
از ادن طردهق دغبغهههادي وارد زنهبگي
خصوصي ما ود کهه روح زنهان را آزار
ميدهب .به همسر ما چه مربوط است کهه
در اداره و بازار رقيب هما چهه کسهي
ههه
ههت در ادامه
ههين جهه
ههه همه
ههت؟ به
اسه
َ
َ
ّ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ِهها
ِن أمر
ِكِ المرأة م
ميفرمادنب« :ال تمل
َ َ
ْسَهَ
َ
هيش از
ها»؛ کهاري کهه به
نف
َز
َهاو
ما ج
توانادي زنان است بر دوش آنها مگذار.
به عبارت ددگر اموري کهه موجهب فشهار
روحي به زن است بهر آنهها وارد مکهن،
ُهل بهاريانهب و نهه
چون زنان ماننهب گ
قهرمان .بر عهبه مردان قرار داده کهه
براي زنان امنيت و آرامش روحي و جسمي
فراهم آورنب تا جامعه به نتهادجي کهه
بادب از جانب زنان برسب ،برسب .زدهرا
به همان انبازه که بستر آرامش روحي و
جسمي زن از دست رفت ،به همان انهبازه
جامعه از برکات واقعي کهه خباونهب از
طردق زنان بهه جامعهه ميدههب ،محهروم
مي ود .هرگز هنر نيست که زنان ماننهب
دک مهرد از صهبح تها بعهب از ظههر در
بيرون خانه کار کننب و بعب هم انت ار
دا ته با يم که بتواننهب همسهر خهوبي
ههراي
ههبي به
ههادر مفيه
هها و مه
ههراي مه
به
فرزنبانمان با نب .ادن دک نهوع رنهبي
است و رنبها هميشهه تهه چاهانهب .پهس
رنبي نكنيب و رادط اضطراب و نهاامني
روحي و جسمي را براي زنانتهان فهراهم
ننماديب کهه از برکهات بزرگهي محهروم
مي ودب .جامعه محل کشاکش مهردان اسهت
با همان روحيهي مردي و تالش براي سهود
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دنيادي بيشتر ،و خانهه محهل آرامهش و
خبمت و ادثار است ،چگونه ميتوان خانه
ههجز
هرد به
هظ که
هه حفه
هاکش جامعه
را از کشه
بههههههکاربردن توصهههههيههادي کهههههه
موليالموحبدن مطرح ميفرمادنب؟ گاهي
زنان را آنچنان گرفتار مسائل اقتصادي
کردهادم که اگر تخممرغ گران هب قلهب
آنها به طپش در ميآدب .با وارد کهردن
زنان در امور اضطرابزا فقط زنان ضهرر
نميكننب بلکه بهيش از آن مهردان ضهرر
ُهل پژمهردهاي
ميکننب ،چون ددگهر بها گ
روبهرو مي ونب که سخت بهه هادابي آن
نياز دارنهب .آقها و خهانم ههر دو از
اداره ميآدنب حاال آقا نشسهته ميگودهب
خانم ناهار چي داردهم ،از ادهن خهانم
هب از
هه باده
هاري را دارد که
هان انت ه
همه
خانمي دا ت که صبح تها حهاال در خانهه
بود .آدا با ادهن برخوردهها زنهان را
ُل حساب کرد دا انسهاني آهنهين؟
بادب گ
آدا از انسانهاي آهنين انت ار لطافهت
ُههل
و عواطههف بادههب دا ههت؟ آدهها بهها گ
بهسربردن هر چنب با درآمب کمتهر ،بها
صفاتر است دا بها آههن بهسهربردن بها
انبوهي از ثروت؟!
اسالم لباس و مسکن و غذاي زن را بهه
عهبه مرد گذارده تا کارههاي اقتصهادي
روح لطيههف زن را فرسههادش نبهههب و او
ُهل» بهراي همسهر و فرزنهبانش
همچون «گ
اداب بمانب ،زدرا جامعه سخت نياز به
چنين روحهادي دارد تا محبت را بههجاي
خشم بنشاننب .نه مردان بادب زنهان را
گرفتار کارهاي سنگين بکننب و نه زنان

مشورت با زنان 718 ........................

بادب از حفظ روحيهي خود غفلت نمادنب.
تالش و تحرک بهراي ههر زن و مهردي الزم
اسههت ولههي زنههان نبادههب خههود را در
ورطههاي اقتصادي  -آنطور که روح و روحيهه
آنها آسيب ببينهب -بينبازنهب ،کهه در آن
صههورت کمههر خههود را مي ههکننب .وقتههي
مادران نتوانستنب مادري كننب ،کودکان
هم آنطور که بادب و هادب داراي ر هب
متعالي نخواهنب بهود و عمهالً بهه جهاي
ِ خانه مزاحم خانهانهب
عوامل گرمي محيط
و همه چيهز در ههم ميردهزد .بگذاردهب
زنانتان چون گل بياالدنب تا براي هما
و فرزنبانتان مفيب با هنب .نسهبت بهه
زنانتان انسانهاي منفعتطلهب نبا هيب،
چون باغباني با يب كه نفهسِ پرورانهبن
گل و به فعليتدرآوردن زدباديههاي آن،
برادش مهم است ،گل ميوه نميدههب ولهي
روح ما را تغذدهه ميکنهب و لهذا نفهسِ
پرورانبن گل دک نحوه تغذده اسهت ولهي
تغذده روحي .با چنين ددبي اگهر زنهان
در صحنه با نب ،فضاي خانه آرامش خاصي
به خهود ميگيهرد کهه از ههزاران گهنج
مهمتر است .بر اساس ادن ددب اسهت کهه
هاد از
ِ زده
در ادامه ميفرمادنب؛ انت ار
حّ
ب ،از زن نبا ته باش به طوري که طمع
کنب در بقيه کارها هم وارد هود ،بهه
عبارت ددگر چاخان او را نکهن کهه تهو
خيلي مهم هستي ،تا طمع کنهب در امهور
ددگههر هههم دخالههت کنههب و بخواهههب
مسئوليتهادي را که بهعههبهي او نيسهت
به عههبه بگيهرد زدهرا در ادهن صهورت
لطافت روحي خود را از دست ميدهب.
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آفات غيرتورزي بيجا
پس از طرح ادن نگاه بهه زن و توجهه
به نکاتي ادنچنين دقيق ،زاودهي ددگري
را در رابطههه بهها زن ميگشههادنب کههه:
ِ َ
َة
َيهر
ِ غ
ِهع
ْض
مو
َيهر
ِي غ
َ ف
َادر
َّغ
َ الت
َ و
ِداك
«إ
َ
َ
ِكَ دْ
َ
ِ و
َِلهى السَّهقم
َة إ
َّهحِيح
ُو الص
بع
َل
َّ ذ
إن
ف
َِ
َ
َ
َ
ْ
ّ
ِدبِ»؛ بپرهيز از غيهرت
ِلى الر
ِدئة إ
َر
الب
نشاندادنِ بيجها کهه ادهن کهار انسهانِ
درستکار را بهه نادرسهتي ميکشهانب ،و
پاکبامن را به ببگماني ميخوانب.
در ادههن زاودههه مهها را از خطههري
ً مها را از
ميرهاننب کهه هيطان بعضها
برکتِ ارتباط صحيح با همسر و خهواهر و
مادرمان محروم ميکنب .زنان بهر اسهاس
فطرت الهي در عفت و پاکي قرار دارنهب
و بادب رادط بسيار بحراني با هب تها
ً
ما تصورمان از آنها منفي ود .اخيهرا
روزنامهها نو تنب خانمي به دسهت دکهي
از جوانان محلهه کشهته هب ،زدهرا آن
هه و
هب در کوچه
هاهر نامناسه
ها ظه
هانم به
خه
خيابان ظهاهر مي هبه ،آن جهوان تصهور
ميکنب وقتي بها ادنچنهين هکل بيهرون
ً مادههل بههه ارتبههاط
ميآدههب پههس حتمهها
نامشروع خواهب بود ،در دکي از روزهها
که آن زن در خانه بوده آن جهوان وارد
خانه مي هود و تقاضهاي عمهل نامشهروع
ميکنههب کههه بهها مخالفههت ههبدب آن زن
روبهرو مي ود و آن جوان ههر چهه تهالش
ميکنب راه بهه جهادي نميبهرد ،مهيرود
کارد آ پزخانه را برميدارد و آن خانم
را به قتل ميرسانب .عرضم از ادن مثال
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آن است که عنادت دا ته با يب به ادهن
راحتيها نميتوان نسبت به زنان سهوءظن
دا ت ،البته آن خهانم بهه جههت ظهاهر
نامناسبش در قتل خود بيتقصهير نيسهت،
ولي قضاوت آن جوان هم قضاوت نادرسهتي
بوده است .ممکهن اسهت زنهان در بعضهي
موارد نسبت به رعادهت دسهتورات الههي
بياحتياطي كننب ولهي بهه ادهن راحتهي
بيعفتي نمهيكننهب .حضهرت ميفرمادنهب:
آنچنان غيرت به خرج نبه کهه گودها در
کوچکتردن ارتباط بين همسر و خهواهر و
مادرت با مردان غردبه آنهها را مجهرم
بهحساب آوري .وقتي در مورد زناني کهه
به ورطهههاي نامشهروع سهقوط کردهانهب
ً
مطالعه ميفرمائيب متوجه مي ودب واقعا
در رادطي قرار گرفتهانب که براي حفظ
عفت خهود مقاو مت زدهادي ميخواسهته و
متأسفانه آنها از خود نشان نبادهانهب
 ،تازه ادن نوع زنهان بهر خهالف آنچهه
يطان القاء ميکنب ،بسهيار قليلانهب.
لذا بادب متوجه بود به ادهن راحتيهها
زنان به ادهن ورطهههها کهه مها تصهور
مههيکنيم نميافتنههب و لههذا بههه ادههن
راحتيها هم ما نبادب غيهرت بهه خهرج
دهيب ،زدرا غيرت بيجا منفور است .مثالً
خانم رفته تخممرغ و گو هت بخهرد حهاال
تاکسي نبوده که سوار ود نزددهک ظههر
است فرزنبانش از مبرسه ميآدنب ،وهرش
از اداره ميآدب ،غذا ميخواهنب به جاي
تاکسي ما ين خصي سهوار هبه ،بهرادر
وهرش ددبه و بهه هوهرش گفتهه و چهه
بببينيها که پيش نيامبه است ،محاکمهه
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پشت محاکمه كه بادهب مشهخص هود چهرا
تاكسي سوار نشبهاي .دا چهون طهرف بها
وهر خواهرش كمي باز برخورد کهرده  -و
از ن ر رعي هم به واقع وهر خواهر همان قبر
نامحرم است که دک مهرد غردبهه نهامحرم اسهت-

ولي حاال آقا عصباني است که چرا جلهوي
وهر خواهرت بلنب خنبدبي ،پس من ددگر
به تو اعتماد نهبارم ،و در نهزد خهود
هزار فکر بيمورد نسبت به همسهرش هکل
داده است .آري! كار ببي كرده که جلهو
نامحرم بلنب خنبدبه است ،ولي اگر حهّ
ب
ادن نوع سختگيريها مشخص نشهود معلهوم
ههب.
هههجادي با ه
ههرت ورزي به
ههت غيه
نيسه
ميفرمادنب غيرتورزي بيجا موجب مي هود
که زنان درسهتکار را بهه نادرسهتي ،و
زنان پاکبامن را به ببگماني بکشهانب.
وقتي كه مهرد بيخهود و بها غيهرتورزي
بيجا پناهش را از زن برمهيدارد خهودش
با دست خودش به همسرش ميگودب بهرو در
ورطههاي ددگر .حاال ادن چقبر ميتوانهب
در مقابل وسوسههاي يطان و پناهي کهه
مردان غردبه بهه او ميدهنهب ،مقاومهت
هروع
ها ه
هان از آنجه
هت زنه
هب؟ م لوميه
كنه
مي ود كه مردان غيرت بيجا مهيورزنهب.
همانطور كه مردان بيغيرت ،مردان پسهت
و فرومادهاي هستنب ،و خبا مردان غيور
را دوست دارد ،مرداني هم که بهه اسهم
غيرت ،افراط ميکننب و در هر ارتبهاطي
حساسيت نشان ميدهنب زنان خود را اگهر
هم به خطر نينبازنب به زحمتهاي زدهاد
مبتال ميکننب .نمي ود با انبك خيهال و
احتمههال ،غيههرت بههه خههرج داد .حضههرت
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ميفرمادنههب اگههر ادههن كههار را كههردي
سالمها را نيز ضادع ميكني ،در دکي از
ِالدي که فعاليت
تشکلهاي کامالً مذهبي و و
ً
آنها در دانشهگاه کهامال ضهروري اسهت،
وهر دکي از خواهران دانشجو گفته بود
من راضي نيستم فعاليهت خهود را در آن
تشکل ادامه دهي چون ممکن است با مهرد
نامحرمي صحبت کني و من ناراحت مي وم!
آدا ادن غيهرتورزي اسهت دها بازدچههي
يطان بن؟

زن و هويت جديد
چنب موضوع است که با هودتي جبدب در
دنياي مبرن ظاهر به و بادب بر اسهاس
هه آن
هبت به
ها نسه
هاه مه
هب نگه
هرادط جبده
ه
موضوعات بازخواني ود ،دکهي از آنهها
پبدههبهي تکنيههک اسههت و ددگههري «زن».
ما ين به عنوان دك پبدبه جبدب قوانين
جبدبي را با خهود بهه همهراه آورده و
کمتر از صب سال تمام چههرهي زمهين را
عوض کرده است که در جاي خود بادب بحث
ود و نبادب گفهت تکنيهک جبدهب همهان
تکنيک قبدم است که کمي پيچيبهتر هبه
هب چيهز
است ،نخيهر؛ هودهت تکنيهک جبده
ددگري است و اههباف خاصهي را در بشهر
ميپرورانههب کههه قههبالً بههه تصههور بشههر
نميرسيب و لذا نهوع انتخهاب و زنهبگي
بشر جبدهب دهک نهوع انتخهاب و زنهبگي
ددگري است 77.زن هم در رادط امروز با
هودتي به صحنه آمبه که نميتهوان گفهت
ّم» رجوع فرماديب.
 - 77به کتاب «مبرنيته و توه

 ................ 128زن ،آنگونه كه بادب با ب

ادن زنها با ادهن هودهت ادامهه هودهت
هي
هک کمه
ها ده
هتنب ،منتهه
ها هسه
هادران مه
مه
آزادتر بهانب ،بلکه بادب با تعردفهي
ددگر با آنها برخورد کرد تا جامعه از
ها
هه به
هب وگرنه
هتفاده کنه
ها اسه
هش آنهه
نقه
تعردفي که غهرب از زنهان مطهرح کهرده
زنههان مهها کههه از هودههت گذ ههته خههود
مانبهانب ،به هودت و قالبي غربي وارد
مي ونب و از هودت سومي که نهه برگشهت
به گذ هته اسهت و نهه در غالهب غربهي
هتفاده
فرورفتن ،باز ميماننب .براي اسه
جامعه از نقهش زن در دوران جبدهب دهك
اسالم نهاب نهاب نيهاز اسهت ،بها ادهن
هل
هکل حه
هالم مشه
هاده از اسه
هتهاي سه
بردا ه
نمي ود  -كه از بحث ادن جلسه خهارج اسهت.-
وقتي نهادهاي قبلي که زن هودت خود را
در آن نهادها ميدافت ،بهههم ردختهه و
ددگر آن خانهاي کهه زنهان در آن نهان
ميپختنهههب و هههير گهههاو و گوسهههفنب
ميدو يبنب و کره و ماست خانه را تهيه
ميکردنب و بها فضهوالت گهاو و گوسهفنب
سوخت زمستان را انبار ميکردنهب ،همهه
بههم ردخت ،ما اصرار داردهم زنهان در
خانه چه کار کننهب؟ بسهتري کهه زن در
عين وظيفه همسري براي مهرد و وظيفههي
مادري براي کودکان ،به عنوان دک عضهو
ّال اقتصادي در تالش بود ،حهاال بهههم
فع
ردخته حال بادب فکر کرد چگونهه بادهب
بازسازي و تعردف ود؟ نميتوان همچنان
ناظر حادثهه بهود و فکهري بهراي بهاز
خواني خصيتها نکهرد ،و بهيش از همهه
زنان بادب هودت خود را دردابنب و خود
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ّههال
را بههه عنههوان عضههوي مفيههب و فع
بازخواني کننب و گمان نکننب اگر بعضي
بارهههاي زنههبگي قبلههي از دوش آنههها
بردا ته به تعردف قبلهي بهراي آنهها
ميمانب .ما در حهال حاضهر اجتمهاع را
هه
ها همه
هيدانيم .و به
ها نمه
هبا از زنهه
جه
ْ
مقبماتي که عهرض هب در هرادط جبدهب
هه
هبت به
هردان نسه
هاي مه
هه په
ها به
هان په
زنه
انسانها وظيفهاي دارنب که بادب انجام
دهنب .و ادن در حالي است که در بعضهي
موارد بعضي از وظادف زنان از خانه به
اجتماع آمبه است و کار را بهراي روان
زنان سخت نموده و خطهر آسهيبپذدري را
براي بعضي ّ
بت بخشيبه که إن اءهللا بادب
در ادامهههي بحههث بههه ادههن موضههوعات
پرداخته ود.
سؤال :در حين بحث دک جها ميفرماديهب
آنچه حضرت ميفرمادنب در رابطه با حذر
کردن مردان از مشاوره با زنان مربهوط
به زنان خاصي است که بهه تعبيهر هما
زنان حجلهنشين هستنب ،ولي در بعضي از
هب:
هرت ميفرمادنه
هه حضه
هث که
همتهاي بحه
قسه
کارهاي سنگينتر از توان زنان بر آنان
ُل بهاري
تحميل نکن زدرا که آنها چون گ
لطيف هستنب ،موضوع را بهه همهه زنهان
تعميم ميدهيب و در آخر موضوعي را طرح
ميکنيب مبني بر ادنکه زنهان و مهردان
در ههرادط حاضههر بادههب در تعردههف زن
بازخواني کننب و حضور زنان در اجتماع
را در حال حاضر چيز طبيعهي ميدانيهب.
چگونه ادن نکهات را بها همددگهر جمهع
کنيم؟
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جواب :همچنانکه بحمبهللا متوجه هبهادب
موضوع همانطور است کهه فرموددهب ،آري
ما بادب سهه خصهيت از زن را در ادهن
بحث در ن ر بگيردم و بنا بهه هواهبي
که در حين بحث عرض کهردم آنجهادي کهه
بحثِ عبم مشاوره با زنان است را دا به
اموري خاص نسبت داد ه مثل امور حکومت
و اداره کشور ه و دا به زنان خاص کهه
روحيه سطحينگري بر آنها حاکم است ،که
هه
هرت که
هخن حضه
هه سه
هه ادامه
هه به
ها توجه
به
ميفرمادنههب آنههها سسههت رأيانههب و در
تصميمگيري ناتوان هستنب ،موضوع مربوط
به زنان خاص مي ود ،زدرا ادنطور نيست
که زنان در اموري که مربوط به خود ان
است سست رأي با نب و دا در تصميمگيري
از خود نهاتواني نشهان دهنهب .خصهيت
دومي که از زن در سخن حضرت مطرح اسهت
جنبه مثبت خصيت زن اسهت کهه چهون از
سياق سخن حضرت بر ميآدب که بهه عمهوم
زنان تعلق دارد ،ما هم آن را به عموم
زنان تعميم داددم که همان روحيه لطيف
و حساس آنها ميبا ب .و امها در مهورد
وجه سومي که در مهورد زنهان بحهث هب
ِ رادط جبدب و فرهنگ مهبرن اسهت
موضوع
که ما چه بخواهيم و چه نخواهيم بادهب
نسبت بهه آن بيتفهاوت نبا هيم و فکهر
ميکنم اگر با اصهولي کهه حضهرت مطهرح
فرمودنب مبني بر حضور بيشتر زنهان در
خانه و لطيف بودن روحيه آنهها بتهوان
موضوع را با حفظ اسهالم نهاب در بسهتر
صحيحي قرار داد.

مشورت با زنان 787 ........................

مربي و آسودگي روان
مسلم همه هما قبهول داردهب روحيهه
حساس و عرفاني زنان نياز به آرامهش و
آزادبههودن از ارتباطههات آ ههفته دارد.
زدرا مربي واقعي بهراي ادنکهه ظرائهف
روح افراد تحت تربيت خود را درک کنب،
بادب روحي لطيف و عرفاني دا ته با هب
و روح لطيف اگر درگير مسائلي خشن ب،
به زحمت ميافتب و از کار ظردفي که به
عهبه دارد باز ميمانب .اگر تربيهت از
طردق روحهاي لطيف ممکن است بادب ادهن
روحها در کشاکش مشکالت اجتماعي گرفتار
نبا ب .و اگر کهار ظردهف تربيتهي بهه
هاص
هاني خه
ها آن روح عرفه
هان به
هبه زنه
عهه
ّم خصيت ددگري که تا آن حهّ
ب
نبا ب مسل
دقيق چنين کاري را انجام دهب نخواهيم
دا ت .معلم و کتاب و پهبر ههيچ کهبام
آنچه را زنان انجام ميدهنب نميتواننب
انجام دهنب .در تربيت دو چيهز ضهروري
است؛ دکي لطافت و صفاي روح ،و ددگهري
ّم پهبري کهه صهبح
ُنسگيري .مسهل
روحيه ا
ميرود و ب ميآدب ،اگر بر فرض هم ادن
دو خصوصيت را دا هته با هب نميتوانهب
ُنسهي کهه روح
ِعمال کنب .از طرفي آن ا
ا
ً در روح
لطيف کهودک نيهاز دارد عمومها
هالوه بهر کودکهان حتهي
مردان نيسهت .عه
هان
ها مادر ه
هه به
هبر که
هم آنقه
هان هه
جوانه
ميتواننههب تمههاس و انههس بگيرنههب بهها
پبر ان نميتواننب .حال اگر بهه چنهين
روحيهاي نياز داردم ،که داردم ،و حال
که چنين روحيهاي به طور فطري در زنان
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هست ،پس همه افراد جامعهه بادهب سهخت
مواظب زنان با هنب کهه در گيهر و دار
هيب
هان آسه
هي آنه
ههي تربيته
هبگي ،روحيه
زنه
نبينب .و حضرت علي  در ادهن راسهتا
بههه فرزنب ههان توصههيه ميکننههب چههون
پهلوانههان بهها زنههان برخههورد نکههن و
بارهاي زنبگي را بر دوش آنان مگذار.
کار وقتي مشکل مي ود که زنهان نيهز
از گوهري کهه در وجود هان هسهت غافهل
با نب و در جهت ر ب آن تالش ننمادنهب،
و نه تنها در ر ب آن کو ش نکننب بلکه
خههود را در ورطههههادي بينبازنههب کههه
روحيه ان به روحيههاي مردانهه تبهبدل
ود .چون به قول خود ان ميخواهنهب از
مردها عقب نيفتنب! «پهلواْ
ن خانم» هبن
که هنر نيست ،زن بودن هنر است ،در زن
بههودن گههوهر خههبمت نهفتههه اسههت و در
پهلوانبودن قبرت ،وقتي ادهن دو در زن
جابجا ود و روحيهي إعمال قهبرت جهاي
ارائه خبمت را بگيرد ،مثل ادن اسهتکه
سرکهها يردن ،و ربتها ترش هود ،در
ادن صورت هيچکبام به کار نميآدنب.
در فرهنگهههاي انحرافههي کمههاالتي را
بههراي زنههان تبليههغ ميکننههب و ارزش
مينهنب که عمالً زنان را از ن ر روحيهه
به مرد تببدل ميکنب ،و به اسهم هرکت
زنان در مبدردت جامعه از زن دهک مهرد
ميسازنب که بتواننهب مهثالً دهک بنگهاه
هل از
اقتصادي را اداره کننهب 71.در قبه
 - 71کاري که با نمادش فهيلم «سهالهاي دور از
ُ ين ،به ن ام ارز ي
خانه» با طرح خصيتي به نام ا
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انقالب خانمهادي را بهه رداسهت مهبارس
دخترانه ميگماردنب که روحيهاي مردانه
دا تنب ،مثل مردان داد ميزدنب ،سيگار
هامحرم
هخن گفهتن بها نه
ميکشيبنب ،در سه
هامحرم
هو نه
هت جله
هب و راحه
هروا بودنه
بيپه
ً
قهقهه ميزدنب ،اتفاقها هوهر دکهي از
ادن مبدران همکار بنبه بهود ،ميگفهت:
من و بچهها سخت از خانم ميترسيم ،حاال
ادن خانم ،مبدر نمونه و موفق به حساب
ميآمب و به دختران ما القاء ميکردنهب
اگر ميخواهيب موفق ودب بادب مثل ادن
خانم با يب که به جاي دهک مهرد چههار
مرد است ،و اميرالمهامنين درسهت در
مقابههل چنههين افکههاري ميفرمادنههب:
َ َ
َّ ْ
ََ
ْ
َْ
ْسَههت
َ َلي
ٌ و
انههة
دح
ة ر
ْأ
َههر
الم
ّههإن
«...ف
ُ
َ
ََ
َْ
مانههة»؛ زنههان چههون گههل بهههاري
هر
ِق
ب
لطيفانب ،و پهلوان نيستنب ،پهس طهوري
با آنها برخهورد کهن و انت هاراتي از
آنها دا ته باش که روحيه حساس و لطيف
آنها براي آنها باقي بمانب ،زدرا اگر
زن به جاي چهار مرد که هيچ ،بهه جهاي
صب مرد هم با ب و زن نبا ب ،هيچ چيهز
نيست ،و در ظلمات بيهودتي هر روز دهک
خصيت براي خود ميسازد و در آخهر ههم
نميدانب کيست.
ً
سخنان حضهرت موليالموحهبدن ،ابهبا
سخنان عادي و نصيحتهاي موسمي و مربوط
به قوم و قبيله خاص نيسهت ،راز بقهاء
دک ملت است .فرهنگ حکيمانههاي کهه از
ما تحميل کردنب و متأسفانه از آن طردهق بعضهي از
دختران جوان ما هودت خود را از دست دادنب.
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هر
هرده به
هردن په
هبگي که
هت زنه
هرار درسه
اسه
مههيدارد و امههروز بهها غفلههت از ادههن
سخنان ،جوامع بشري با ببتردن بحرانها
روبهرو خواهنب ب .همان همکار ما کهه
همسرش مبدر دبيرسهتان بهود ميگفهت در
خانه ما زنبگي گم به است ،خهانم مهن
بهها مههن و بچهههها مثههل دانشآمههوزان
دبيرستان رفتهار ميکنهب ،مهادر بهودن
ً
دادش رفته است ،ادهن اسهت کهه دائمها
بادب متوجه با يم طبق سخن حضرت مها
ههواْ
ههه
ههواهيم ،که
ههانم» نميخه
ن خه
«په له
نميخههواهيم ،کههه نميخههواهيم .مههادري
ميخواهيم که داراي روحي لطيف و امکان
ُنسگههرفتن بهها فرزنههبانش را
و فرصههت ا
دا ته با ب.

زنان و ظرائف تربيت
کارهاي اجتماع طهوري اسهت کهه اگهر
انسان مواظب نبا هب قلهب و روح او را
به خودش مشغول ميکنهب و انسهان را از
حضور قلب در محضر خبا خارج مينمادهب،
نمونهاش را در نمهاز تجربهه مهيکنيم،
همينکه انسان ميخواهب بها حضهور قلهب
اذکار نمهاز را اداء کنهب ،حادثهههاي
روز ميآدههب جلههو و مههانع حضههور قلههب
مي ود ،راه حل مسئله ههم مشهخص اسهت،
اوالً :بادب قبهل از ورود در جامعهه از
طردق عبادات و ذکر و دعا ،قلب را بها
ً :مواظهب
عالم معنا مأنوس کرد .ثانيها
ّهي زنهبگي را اصهل
با يم مسائل روزمهر
نگيردم ،آنها را امور دست دوم قلمباد
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کنيم ،چون هبف اصلي ما بنبگي خباست و
ََ
ُ ْ
َّ
ََ
الجِن
ْت
لق
ما خ
خباونب به ما فرموده« :و
َِّ
َ ْ
ُُ
بونِ»؛ 78جن و انس را خلق
ْب
َع
لي
ال ِ
ِنسَ إ
اْل
و
نکردم مگر براي عبادت .پس از دک طهرف
روح را متوجه عالم معنا مهيکنيم و از
طرف ددگر مواظب هستيم تمام قلهب خهود
را مشغول امورات اجتمهاعي ننمهاديم و
آنها را مسائل دست دوم زنبگي خود بهه
حساب آوردم وگرنه آنچنان قلهب مها را
ميدزدنههب کههه در عباداتمههان هرچههه
ميگرددم قلب خود را نميدابيم .به جاي
آنکه بر اساس وظيفهه در اجتمهاع وارد
ودم و کارهاي مربوطه را انجام دهيم،
ِ آن کارها هبف مي ونب ،در حالي که
خود
ما نسبت به آن امور تکليفهي داردهم و
ددگر هيچ .حال با توجهه بهه ادهن کهه
مسائل اجتماعي  -بهخصوص موضوعات اقتصادي-
ادنچنين روح و روان انسان را ميربادب
که به سختي بهه خهود برميگهردد ،اگهر
زنان با آن روحيهي لطيهف و حسهاس ،در
چنين ورطههادي وارد ونب ،چه بهر سهر
روان و قلب آنها ميآدب خود هان بهتهر
ميداننب! نميگودم خواهران فعاليتههاي
اجتماعي نبا ته با نب ،دا هته با هنب
ولي به رطي که هزار برابر بيشهتر از
ها
هون مه
هنب .چه
هود با ه
هب خه
م هردان مواظه
ميخواهيم خودمان از لطافت روحي خهارج
نشودم تا بتوانيم عبادت خهود را حفهظ
کنيم در حالي که زنان عالوه بر موضهوع
هت کهه
فوق ،مسئوليت اصلي ان طهوري اسه
 - 78سوره ذاردات ،آده .61
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بادب همواره در آن لطافت روحي مسهتقر
ُنس و خبمت را
با نب تا بتواننب فضاي ا
هال
هحيحي را إعمه
هت صه
هب و تربيه
نگهدارنه
کننب .و از ادن لحاظ است که خهواهران
بادب قيمت خود را بباننب و بها انهبک
حادثه آن را فرو نگذارنهب و روح خهود
را زدههر لگههب اجرائيههات و موضههوعاتِ
زودگذر جامعه له نکننب.
ما معلمان کهه مسهئول تربيهت روح و
روان دانشآموزانمان هسهتيم نهه تنهها
براي بنبگي خبا حتي براي ارتباط صحيح
با دانشآموزان و دانشجودان خود نيهاز
به روحي لطيف و حساس داردهم تها روان
دانشآموزان خهود را درک کنهيم ،و بهه
همين جهت وظيفهي ماسهت کهه روي روح و
روان خود سرمادهگذاري خاص بکنهيم تها
دقت و حساسيت الزم از دست نرود ،زدهرا
مسئوليت تربيهت و درک روان مترّ
بهي را
به عهبه داردم ،چيزي کهه زنهان بادهب
بيشههتر از معلمههان بههر روي آن حسههاس
با نب ،و الزمه چنين حساسهيتي آن اسهت
کههه روح خههود را مشههغول ارتبههاط بهها
نامحرم نکننب وگرنه محرم روح فرزنبان
و همسر ان نخواهنب بود .اميرالمامنين
 ميفرمادنههب :فرزنههبم! زنههان را در
معرض نامحرمان قرار نبه .کاري کن کهه
در حردم تو بماننب ،اما نه در اسهارت
تو.
بزرگتهردن محبهت و خهبمت را هميشهه
پيامبران و امامان معصوم  به بشردت
کردهانب و از جمله خبمتهاي آنها رو ن
کردن جادگاه زنهان اسهت ،تها از ادهن

مشورت با زنان 781 ........................

ِ
طردق نه تنها جامعه آسيب نبينب ،خهود
زنان نيز بهتردن نتيجهه را از زنهبگي
خود بگيرنب .آنچنان براي زنهان نقشهي
حسههاس قائلانههب کههه رسههول خههبا 
ْمن
َّح
َ الهر
ِهن
ٌ م
َة
ْن
ُ ِهج
َّحِم
َلر
ميفرمادنب« :ا
ََ
َ َ
َهُ
َلُ
ه َّ
ه
َع
َط
َهاٰ ق
َع
َط
ْ ق
من
اَّلل و
َص
لها و
َص
ْ و
َن
َم
ف
71
َّ
َحِم ر تها از طرف خباونب اسهت،
اَّلل» ر
هر كهه آن را پيونهب دههب خهبا او را
هبا از
پيونب دهب و هركه آن را ببرد خه
او ببرد.
مسلم است من ور از ادن نوع محبت به
ِرف انگيزههاي هواني نيست بلکه
زنان ص
ن ر به روح پاکي است کهه هودهت او در
ُنس و محبت و لطافت و دلسوزي اسهت ،و
ا
اميرالمهههامنين از ادهههن زاودهههه
ميفرمادنب بادب رادط حردم و هودت زن
را حفظ کرد.

زنان و روحيهي عرفاني
محيالبدنبنعربي ميگودب :زنهان جههت
هتري
هادگي بيشه
هاني آمه
هم و س هير عرفه
فهه
دارنههب .اگههر راه را بشناسههنب خيلههي
زودتر از مردها مقامات عرفاني را طهي
ميکننب .همينجا به خواهراني که وظيفه
مادري به عهبه ان نيست عرض ميکنم سعي
کنيب استعباد عرفاني خود را بهه هبت
ر ب دهيب ،رادط خود را فرصت مغتنمهي
هما
هار ه
هب در اختيه
هه خباونه
هب که
ببانيه
گذارده است .محيالبدن ميگودب :دکي از
 - 71نهجالفصاحه ،حبدث

ماره .7691
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استادهاي سلوکي من دک زن هشتاد و چنب
سالهادي بود که مثهل قهرص قمهر بهود.
چيههزي کههه بههاالترش را حضههرت عسههکري
ََ
َْ
ميفرمادنب که «َ
َ
ِ و
ِهه
لق
لي خ
ُ هللاِ ع
َج
ُج
ُ ح
ْن
نح
َُ
ََ
بُ
ََّ
ليناٰ» ما حجت خهبا
ٌ ع
َّة
ُج
ة ح
ِم
تنا فاط
ج
ّ
بر خلق خبا هستيم و جب ما فاطمه حجهت
خبا بر ما است .بحمبهللا در ن ام اسهالمي
هي«رضهنا هللاعلي »
هام خمينه
هرت امه
هي حضه
ِ الهه
ها دم
به
زناني تربيت بهانب که ببون هيچ ادعا
و سر و صبادي راههادي را طي کردهانهب
که اهل عرفان حسرت احهواالت و مقامهات
هه در
هواهراني که
هب .خه
هان را ميخورنه
آنه
هرداري
موقعيت خاص هستنب و هرادط همسه
برادشان فراهم نيست قبر روحيهه لطيهف
عرفاني خود را بباننب و آن را با هيچ
چيز ددگر معاوضه نکننب ،همهانطور کهه
من و ما بعب از ماه رمضان دا بعب از
زدارت خانهه خهبا و ائمهه معصهومين
بادههب مواظههب با ههيم آن احههواالت بهها
آرزوهاي دنيادي ضادع نشود.
روحيههه عرفههاني زنههان نيههاز بههه
آسودهبودن از مشغلههاي اجتماعي دارد،
تا هم خود ان بهره کافي ببرنب ،و ههم
همسر و فرزنبان دا اگردانشهان از آن
روحيه محروم نگردنب .غير ممکهن اسهت،
ُنهس نبا هنب و
زنان در فضاي آرامش و ا
مردان زنبگي را به سالمت طي کننب .پهس
نجات مردان به صفاي معنوي زنان اسهت،
زدههرا آنجهها کههه «قههبرت» خههود را
مينمادانب و به خود مغرور است ،آنچهه
کارساز و نتيجهبخش است ،روح خبمت است
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و دلسوزي .حتي در رادط عادي هم اگهر
هب و
هباد مينمادنه
هردان داد و بيه
هه مه
چه
قبرتنمادي ميکننب ولي در نهادهت ا هک
زنان است که حرف آخهر را ميزنهب ،چهه
رسب که ادن روحيه براي اههبافي مقهبس
به کار گرفته ود .حاال کساني کهه بها
ا ک حکومت ميکننب ،اگر صهفاي روحهاني
خود را از دست ببهنب احساسهاتِ همهراه
َهم به ميبان ميآدب و در ادن حالت
با و
بازار تردکو فروشها بها پهول بابها و
ا ک مادر رونق ميدابب!.

کارآيي دل مادران
آدا مي ود نسبت به حردم مقبس زنهان
غافل بود و نگران از دسترفتن همه چيز
نبود؟ سخن انسانهاي بزرگ آن است کهه:
ما هر چه داردهم از مادرمهان داردهم،
چون انسانها بيش از آن که با عقلشهان
زنبگي کننب با دلشان زنهبگي ميکننهب،
پبران ساده و بستر زنبگيانب ،دلها به
جادي ن ر ميکنب که مادران نشانه رفته
با نب ،خو ا آن زنبگي که عقهل پهبر و
دل مادر ،هر دو اهباف مقبسي را نشانه
هان
ها دلشه
هانها به
هي انسه
هب .وقته
رفتهانه
ُ
هه
هس تغذده
ها انه
هب و دل به
هبگي ميکننه
زنه
ميکنب ،حال به من بگو اگهر مهادر بهه
ّهال
عنوان عامل انسِ فرزنب در زنبگي فع
نبا ب چه کسي به کودکان راه نشان دهب
و دلشان را جهتدهي کنب؟ هرجها مالح هه
کرددب که جوانان ،جواناني تربيتپهذدر
نيسههتنب ،ردشهههي آن را در ضههعف نقههش
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مههادران آنههها جسههتجو کنيههب .خههانم
کارمنبي کهه مهادري خهود را در خردهب
انواع اسباببازيهاي گرانقيمهت جسهتجو
ميکنب ،عمالً مادري خود را به فرزنبانش
هبده نباده ،حقهوق خهود را بهه آنهها
هبده داده است .کودکان و جوانهان مها
نياز دارنب از طردق دلهبادگي از کسهي
حرف بشنونب و هبادت بگيرنب ،اگر زنان
آنطور که امهام الموحهبدن پيشهنهاد
ميکننب در رادط خاص قرار نگيرنب هيچ
کس نميمانب که جهواب دلهبادگي و طلهب
هبادت جوانان و کودکان مها را ببههب.
ً پبر و مهادر
در رادط امروز که عموما
در اداره هستنب ،معلهم ههم بها حجمهي
زداد از کتاب روبهروست که بادب در طي
دک سال درس ببههب ،حهال چهه کسهي بها
ُنههس بگيههرد؟ وقتههي مههادران
جوانههان ا
نتواننب نقش اصلي خود را انجام دهنب،
نه نتيجه کار پبران مفيهب اسهت و نهه
نتيجهي کار معلمان .کودکان و جوانهان
خود ان ميماننب و خود ان ،مثل دک علف
خودرو بيکس و بيداور و عاصي و سهرکش.
جواني که نتوانسته است به درون سهينه
مادرش راه دابب و اسهرار آن سهينه را
با جان خود بنو ب ،آرامهش و تفکهر را
گم ميکنب ،زدرا چيزهادي هست که گفتني
نيست ولهي بادهب نسهلها بباننهب و آن
ها و
هينه مادرهه
هوذ در سه
ها نفه
ها به
چيزهه
هت
هه دسه
ها به
هبر بزرگهه
ها و په
مادربزرگهه
ميآدب .به گفته مولوي:
هرف
هي حه
هبر آن به
کانه
اي خبا جهان را تهو
هههههالم
هههههب که
ههههام ميروده
هههها آن مقه
بنمه
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جادي که نسل جوان بادب ببون الفهاظ
و کلمات سخنهادي را بيابنب ،در دوران
ُنهس طهوالني بها
کودکي است ،آنهم بها ا
مادر ،آنههم مهادري کهه صهب تها کهار
نبارد ،که دکي از آنها مادري است .ما
تا در جامعهمان کسي را نبا ته با هيم
هس
هب از طرد هق انه
هل بتوانه
هه اد هن نسه
که
طههوالني ،از درون سههينه او و از طردههق
بروز احساسات حرف بگيرد ،ادن نسل خود
را مقيب به هيچ قيبي نميدانهب و لهذا
هود.
هب به
هرگردان خواهه
هلي عاص هي و سه
نسه
امروز جامعه جهاني بهه چنهين ورطههاي
فرو افتاده و راه نجات آنهم چيزي جهز
تجبدب ن ر کلي نسهبت بهه نقهش زنهان،
آنطههور کههه مههولي الموحههبدن مطههرح
ميکننب نيست .دعني بادب بستري فهراهم
هفتگيهاي
هان در آ ه
هه زنه
هه وظيفه
هرد که
که
زنبگي لگب مهال نشهود .نبادهب گذا هت
گلهاي بهاري در عرصه اجرائياتِ خشهک و
سرد له ونب و مها بمهانيم و کودکهان
سرگردان و عاصي و زنهان بيمسهئوليت و
آرزو زده ،و مردان بيمسئوليت.
«والسالم عليكم و رحمةهللا و بركاته»
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بسم هللا الرحمن الرحيم

«َ
ًا ّ
هى
َه
ُنث
ْ أ
َو
َهر أ
َك
ِهن ذ
م
لح
َاِ
َ ص
ِل
َم
ْ ع
من
ً
َ
َ
َ
ً
ٌ
ْ
َّ
ُ
ّ
َنهُ
َ ُ
َُ
هة
َه
ِب
َهوة طي
َي
ه ح
ْيِي
ِن فلنح
مهام
هو
و
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
ْ
ْسنِ ما كهانوا
ِأح
ِدنهم أجرهم ب
ولنجز
ن»؛ 7
َُ
لوَ
َ
ْم
دع
هركس از مرد دا زن ،عمل صالح انجام
دهب و مامن با هب ،قطعها او را بهه
حيات طيب احياء ميکنيم و اجر آنهان
را بر اساس بهتردن عملي کهه انجهام
ميدهنب ،خواهيم داد.

چگونگي و جايگاه عذاب قيامت
در آدهي قبل از آده فوق فرمودَ« :
ما
َّ
ِنَ
ِنَ
َُ
َِ
َّللِ َ
ََ
ْ َ
ب اّ
دن
ْهز
َج
ََلن
بهاق و
ما ع
ب و
دنف
ُم
بك
ع
َ
َ
ْ
ْ
َّ
َ ُ
ْسَهنِ َ
َُ
هانوا
مها ك
ِأح
هم ب
ْر
ُوا أج
َر
َب
َ ص
ِدن
الذ
َُ
لوَ
َ
ن»؛ 1اي انسانها آنچه نهزد هما
ْم
دع
است مانبني نيست و آنچه نهزد خباونهب
است مانبني است .اگر خواسهتيب نتيجهه
کارتان برادتان بمانب بادهب آنچهه را
نزد خبا هست بخواهيب وگرنهه ثمرهههاي
حيات ما همهه نهابود مي هود ،و ادهن
احساس نابودي در قيامت به نحو رو هني
 - 7سوره نحل ،آده .91
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آ کار مي ود .در ادامهي همان آده مها
را متوجه ادن قاعبه مهم ميکنب که اگر
در مسير ددهنداري صهبر پيشهه کنيهب و
زنبگي را بر اساس عقادب حهق و اعمهال
صالح ادامه دهيب ،حاصهل و جهزاي ادهن
زنبگي بر اساس بهتردن اعمالي است کهه
در طول عمر انجام دادهادهب .عمهبه آن
است که متوجه با يم آنچه نزد خباونهب
است پادبار و باقي است و اگر خواستيم
در قيامت با خه وجهودي خهود روبههرو
َهميات و
نشودم بادب به جاي پيروي از و
خياالتِ خود و اههل دنيها ،از دسهتورات
الهي پيروي کنيم تا به خبا وصل هودم
و جان ما به حقادق پادبار الهي مرتبط
ود.
در قيامت ،احساس خ ها و نبا تنهادي
هختتردن
هت دک هي از سه
هه م هيباد هب دا ه
که
هذابها
عذابها است ،دا بگو پاده کهل عه
همين مسئلهي علم به «نبا تنهادي» است
ههخوبي
که بادهب دا هت .در آن عهالم به
احساس ميکنيم که ظرفيتِ چه کمهاالتي در
ما بود کهه بها اتصهال بهه خباونهب و
انجام اعمال صالح آن ظرفيهت از حالهت
بالقوه به بالفعل در ميآمب و آنها را
بالفعل نکرددم .علم به ادن کهه خيلهي
چيزها ميتوانستيم بشودم و نشبدم موجب
احساس نبا تن و خ در ما مي ود .اگهر
هتيم و
استعباد دا هتن کمهاالت را نبا ه
علههم بههه نبا ههتن آن را نيههز احسههاس
نميکرددم ،عذابي هم در درون ما هعله
نميکشيب .ولي علم به نبودنهها و علهم
به خالءههادي کهه بادهب موجهود مي هب،
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بسيار سخت است .در ادن دنيا از طردهق
اتصال به خباي باقي و اتصال به اسماء
الهيه ميتوان ادن خ ها را جبران کهرد
ِنَ
ِنَ
َُ
ََ
ْ َ
و لذا فرمودَ« :
ب
ما ع
ب و
دنف
ُم
بك
ما ع
َّللِ َ
اّ
بههاق»؛ آنچههه در نههزد ههما اسههت
ناپادبار و زوالپذدر است و آنچه نهزد
خباونب است باقي و پادبار است .زدهرا
در هر قضيهاي ،دهک طهرف آن نفسهاني و
وجهالخلقي است ،و طرف ددگر آن الهي و
وجهالحقي است .طهرف الههي آن ميمانهب
ولي طرف بشري و دنيهادي آن نميمانهب.
همان طور که نيت الهي من در کارههادم
ميمانب ولي نيت بشري من کهه بهه هما
ن ر دا ته با م و رضهادت هما بهرادم
مطرح با ب ،نميمانب .پس ادنکهه همهين
حههاال ميتوانسههتم نيههت الهههي بکههنم و
نکردم ،خ آن به عنوان عذاب ميمانب.
هر عملي و هر مخلوقي دو طهرف دارد،
طرفي الهي و طرفهي غيهر الههي .مهن و
ِ الهي به
جنابعالي اگر تالش کنيم و وجه
هوان اله هي م هّ
ب
هبهيم و رضه
هود به
هل خه
عمه
ن رمان با ب ،برادمهان ميمانهب .طهرف
َّلل»؛8
ِْ
ِغهاَ
ِ اّ
ْهه
َج
ء و
بت
الهي عمهل دعنهي «ا
َجه خباونب .و فرمهود:
عملي براي جلب و
ُ
ْ
َ
َّ
ِ و
َهههالل
ِهههکَ ذوالج
ب
َهههه ر
َج
ْقهههيٰ و
َ دب
«و
1
ْ
ْ
ِکهههرام»؛ و بهههاقي ميمانهههب وجهههه
اال
پروردگاري که داراي جالل و بزرگي است.
هزد
هه نه
هل پاد هباري آنچه
هت در مقابه
درسه
خباست ،نابودي آن چيزي است که نزد ما
 - 8سوره بقره ،آده .118
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است ،و با ن ر به خودمان براي خودمان
بهوجود آوردهادم ،بهبون آن کهه ردشهه
قبسي و الهي دا ته با ب ،مثل ادن کهه
بنبه به ما سالم کنم به ادن اميب کهه
روزي هواي مرا دا ته با هيب ،در ادهن
جا در نزد خود دهک محملهي بهراي سهالم
کردن به ما سهاختم ،ادهن سهالم کهردن
براي من نميمانب ولي خالء آن ميمانهب،
در حالي که مي ب براي خبا به ما سالم
کنم ،در آن حالت آن سالم کردن براي من
ميمانب بهبون آن کهه خه آن در ميهان
با ب و منجهر بهه عهذاب هود .البتهه
ْ عذاب
عذابها درجه دارد گاهي نفسِ حسرت
است ،به اعتبار ادنکهه کهاش بهتهر از
ادن عمل ميکردم .گهاهي نيتمهان الههي
است اما خلوصش کم اسهت .ادنجها عهذاب
نيسههت اّ
مهها نسههبت بههه ههرادطي کههه
ص بيشتري در عمل دا ته
ميتوانستيم خلوِ
با يم ،دک نوع محروميت از ور و هعف
بيشتر است .در آن جها در مقادسهه بها
احواالت آنههادي کهه در خلهوص بيشهتري
ً
بودنب ميگوئيم چقبر خوب بود که تماما
براي خبا مثالً به ددبن پبر و مادرمهان
آمبه بوددم.
آري عمل الهي پادبار ميمانب ولي به
همان انبازه که الههي اسهت ،و هّ
بت و
ضعف حضور آن عمل به ّ
بت و ضهعف خلهوص
ما در عمل بستگي دارد ،بهه انهبازهاي
که خودمان به ميهان با هيم و قاعهبهي
ِنَ
َهُ
ْ َ
«َ
ب» در زنهبگيمان جهاري
دنف
ُم
بك
ما ع
با ههب ،بههه همههان انههبازه بهها خهه و
ناپادباري آن عمل روبهروئيم ،عملي که
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بادب با نيت الهي جاي خالي آن در جان
ما نبود.
نيت الهي بکنيب و بر آن اسهاس عمهل
نمائيب و ببانيب وجه غير الهي آن نيت
و آن عمل نميمانب و لذا تالش بادب کرد
همواره جنبه الهي عمل را تقودت کنهيم
و به خود بفهمانيم هر چه پهاي خهود و
پاي غير به ميان با ب ،پاي حسرت و خ
در ميان است .آنچه به خبا وصهل نيسهت
هالياش
چيز نيست ،خه اسهت کهه جهاي خه
ميمانب و همان منشأ عذاب مي ود و کهل
عذابها به جهت نبودن چيزهادي است کهه
در جان ما بادب با ب ،ولي نيست.

چگونگي جزاي عمب اهب ايمان
قرآن پس از طرح ادن نکته در ابتباي
آده ،دک قبم جلوتر آمهب و فرمهود :اي
آدمها بياديهب تکليهف خهود را دکسهره
کنيب و ادن را ببانيب کهه ههر کهس در
ْهَ
ب
ِن
ددنباري دعني در همان جههت «مها ع
اّ
َّلل» پادمردي و صبر کرد جزادش برآدنهب
همهي کارها خودش نيست بلکه جزادش بهر
اساس بهتردنِ کارهاي او است .دهک وقهت
تمههام زحماتتههان را جمههع ميکننههب و
ميانگين ميگيرنب و نتيجه را بر اسهاس
ميانگين اعمالتهان بهه هما ميدهنهب،
ميگودنب ما دکبار نمره  71گرفتي ،دک
بار  71و دک بار  ،71ميانگينش مي هود
 .78اّ
ما دکوقت ميگودنب آقا تهو تال هت
را بکههن پههادمردي بکههن ولههي بههبان
َّ َّ
ْسَنِ َ
َِ
َُ
ما
َح
ِأ
هم ب
ْر
َج
ْ أ
ُوا
َر
َب
َ ص
ِدن
الذ
دن
ْز
َج
ََلن
«و
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َُ
َ ُ
لهوَ
ْ َ
ن»؛ آنههادي کهه در ددهن
ْم
دع
انوا
ك
ها بهر
پادمردي و صبر کردنب پاداش آنهه
اسههاس آن بهتردنههي اسههت کههه انجههام
ميدادنب .دک بار نمهره  71آوردي ،دهک
بار نمره  71و دک  71همه را به تو 71
ميدهنب .و ادن مژده بزرگي اسهت بهراي
انساني که بنا را بر ادن گذا ته اسهت
که خلهوص خهود را روز بهه روز بيشهتر
کنب .و ادن خاصهيتِ صهبر و پشهتکار در
ددنداري است.
بعب از طرح آدهي فوق به عنهوان دهک
اصل کلهي؛ در آدهه بعهب ميفرمادهب اي
زنان و اي مردان! بگذاردهب تها قصههي
زنبگي ما را برادتان در ادهن راسهتا
رو ن کنم ،قصهي زنبگي ما ادن است که
«َ
ًا ّ
َهى»؛
ُنث
ْ أ
َو
َهر أ
َك
ِهن ذ
م
لح
َهاِ
َ ص
ِهل
َم
ْ ع
من
هرکسي ميخواهي باش ،زن دا مهرد ،اگهر
عمل صالح انجام ببهي و مامن هم با هي
َ ً
ََ
َهاً
ّ
َُّ
ً حيهات
هة»؛ حتمها
ِب
َي
ة ط
َي
ه ح
َن
ْيِي
ُح
لن
«ف
چنين کسي را پاک ميکنيم و از وسوسهها
و عهههبم خلوصهههها نجهههاتش مهههيدهيم
ْ
َ ُ
ْسَهنِ َ
َِ
َُ
َُّ
هانوا
مها ك
َح
ِأ
هم ب
ْهر
َج
ْ أ
هم
دن
ْز
َج
ََلن
«و
6
ُ
َ
َ
َ
ْ
دعملون» و نتيجه کارش را با بهتهردن
عملي که انجهام داده بهه او مهيدهيم.
َُ
َ ُ
لوَ
ْ َ
«َ
ْم
دع
انوا
ما ك
ن»؛ دعني بها بهتهردنِ
آن کارهادي که همهواره ميکهرده جهواب
همه کارهادش را ميدهيم .هما همهواره
نماز ميخوانبدب و همواره نيتتان ادهن
بود که به بهتردن کل نماز را بههجها
آوردب و در ادن امر پادمردي دا تيب و
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همواره سعي بر بهتر هبن آن ميکرددهب،
هام
هب و تمه
هردن را ميگيرنه
هاال آن بهته
حه
نمازهاي ما را بر اساس همان نمونههي
عالياش حساب ميکننهب .ميفرمادنهب :زن
ميخواهي باش ،مرد ههم ميخهواهي بهاش،
اگر عمل صالح انجهام دههي در حاليکهه
روح ادماني خود را حفظ کهرده با هي و
جهتگيري قلبت به طرف حهق با هب ،اوالً:
ً :اجهر
حياتت را طيهب مهيکنيم .ثانيها
بهتردن عمل را به همه اعمالهت سهرادت
ميدهيم.

بودن پاک
چنانچه مالح ه ميفرمائيب وقتهي بحهث
از عاليتردن هبف و غادت دعنهي «حيهات
طيب» از دک طرف و «اجر نيکوتردن عمل»
از طرف ددگر مطرح است تأکيب دارد کهه
در ادنجا زن و مرد فرق نبارد ،چرا که
اوج کمال جادي نيست که براي رسيبن به
آن مرد بودن ،کمال و دا زن بودن ،نقص
با ب.
حيات طيب مژده بزرگي است ،مشکلي که
ً ما داردم ادن است که به دا هتن
عموما
حيههات طيههب ،دلخو ههيم ولههي بههه آن
نميانبدشيم .متوجه نيستيم براي رسيبن
به آن بادهب درجهه هعورمان از حيهات
حيواني بسيار باالتر بيادهب .در حهالي
که حيات حيواني ،حيات طيب نيست  .خوک
و گرگ حيات دارنب و زنبهانب اما ادهن
نوع حيات براي بنبه حيات طيهب نيسهت،
هر
هرگ م هه
هت و گه
ههوات اسه
هر ه
هوک م هه
خه
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درنبگي است ،حيهات بنهبه و جنابعهالي
بادب حيات انسهاني با هب کهه آزاد از
هأن حي هات
هت ،ه
هر اسه
ههوت و کبه
هه ه
غلبه
انساني حيات طيب اسهت ،حيهات انسهاني
بادب از هرگونه رذدلهاي خهالص با هب،
نه گرگ با ب ،نه خهوک ،ههوتش ههوتي
ِ ردعت ،غضبش غضبي
با ب زدر فرمان عقل
ِ هردعت ،و جههتش،
با ب زدر فرمان عقل
جهت نفي منيت و توجه به حق با ب ،ادن
حيات ،حياتي است که به آن حيات خهالص
و طيب ميگودنب .ما وقتي ميگوديب هوا
پاک است به ادن معني نيست که نيتروژن
هاک
هواي په
هب ،هه
هته با ه
و اکس هيژن نبا ه
هوادي است که آنچه نبادب دا ته با هب
را نبارد .عقادب و صفاتي در مها هسهت
که مزاحم جهتگيري ما بهه سهوي حقيقهت
است آده مژده ميدهب که اگهر ههر زن و
مردي در ددنداري صبر و پشتکار دا هت،
عوامل مهزاحم را از صهحنه جهانش پهاک
ميکنيم ،تا اوالً :در رادط خوبي ادامه
ً :در قيامت با بهتردن
حيات دهب .ثانيا
اعمال خود براي هميشه روبههرو با هب.
گاهي خود آدمها خود را نمهيپذدرنهب و
به جهت ناخالصيهاي خود ،دوسهت دارنهب
از خود فرار کننب ،حيهات طيهب حيهاتي
است که انسان با خودش تضهاد نهبارد و
هاِ
هب
هه مقصه
هود را ع هين رس هيبن به
ء خه
بقه
ميدانب ،خهودش بها خهودش آرام اسهت و
هس
هر عکه
هت .به
هرادش هيردن اسه
هودنش به
به
بعضيها که بودنشان را نميخواهنب ،بهه
هر دري ميزننب تا غير از ادهن با هنب
که هستنب ،متوجهانب ادن نوع بودن کهه
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در آن هستنب بهه درد نميخهورد ،بهودن
ددگري هم که نبارنب ،لذا بودنشان عين
اعالم نارضادتي از زمهين و زمهان اسهت
چون با بودني پاک همراه نيستنب .روع
ميکننب بهانه گرفتن کهه خانههام ادهن
ا کال را دارد ،همسهرم آن ا هکال را،
غافل از ادن که با خودش مسهئله دارد.
گفت:
آن کههه خصههم اوسههت
ني به هنب است ادمن
و نهههههي در دمهههههن سادهي خودشتن

چههون بههه حيههات طيههب نرسههيبه و راه
رسيبن به آن را هم گم کرده است.
با توجه به برکات حيات طيب و آفاتي
هان دارد
هراي انسه
هاني به
هه حي هات ظلمه
که
خباونب براي هر زن و مردي راه رسهيبن
به حيات طيب را در آده فوق «ادمان» و
«عمل صالح» معرفي کرد و سپس فرمود نه
هواهيم
تنها حيات طيهب را بهه آنهها خه
داد ،بلکههه نادههل ههبن بههه نتيجهههي
کاملتردن اعمال را به همهه اعمال هان
سرادت ميدهيم .کافي اسهت عهزم مها آن
با ب که در مسير ددهنداري پهادمردي و
کيبادي پيشه کنيم و هيچ حادثهاي مها
را از مسير ددنداري منصهرف نکنهب .در
ِ حيهات
آده قبل پيش از ادن کهه موضهوع
طيب را براي زن و مرد مطهرح فرمادهب،
فرمود :بادب در مسير ددنداري پادباري
و صههبر دا ههته با ههيم ،در ادههن آدههه
ميفرمادب :ميخهواهي زن بهاش ميخهواهي
مرد باش ،اگر عمل صالح انجهام دههي و
مامن با ي بهه عهاليتردن درجهاتي کهه
ممکن است انسان در زنبگي برسب ،خواهي
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رسيب .زنبگي و مشي خود را مشخص کن که
چه کسي ميخواهي با ي و بر چهه اصهولي
ميخههواهي پافشههاري کنههي .وقتههي بنهها
گذا تيب سراسر عمر را در عين ادمهان،
در انجام عمهل صهالح جلهو ببردهب بهه
طوريکه ههيچچيهز ددگهري نتوانهب جهاي
ادنههها را بگيههرد ،حههاال ميتههوان بههه
مژدههههادي کههه در آخههر آدههه ميدهههب
ً
ََ
َاً
ّ
َُّ
َهة
ِب
َي
ة ط
َي
ه ح
َن
ْيِي
ُح
لن
اميبوار بود که «ف
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َِ
َُ
َُّ
هانوا
ها كه
هنِ مه
ْسه
ِأح
هم ب
ْهر
َج
ْ أ
هم
دن
ْهز
َج
ََلن
و
َُ
لوَ
َ
ً او را بهه حيهات طيهب
ن»؛ حتمها
ْم
دع
هاس
هر اسه
هرش را به
احي هاء م هيکنيم و اجه
بهتردن عملي که انجام ميداده ،خواهيم
داد.

زندگي بيوسوسه
وقتي خباونب در ادن آده ميفرمادهب:
َ
«َ
ًا ّ
َُ
ههو
َهى و
ُنث
ْ أ
َو
َهر أ
َك
ِن ذ
م
لح
َاِ
َ ص
ِل
َم
ْ ع
من
ًَ
ََ
َاً
ّ
َُّ
ُ
ة»؛ هرکس عمهل
ِب
َي
ة ط
َي
ه ح
َن
ْيِي
ُح
لن
ٌ ف
ِن
ْم
ما
هرد  -در
هب  -از زن و مه
هام دهه
هالحي انجه
صه
حالي که مامن با هب ،او را بهه حيهات
هبگي
هالً راه زنه
طي هب احي هاء م هيکنم؛ عمه
همراه با آرامش و نتيجهگيري کامهل را
در جلو ما قرار ميدهب ،ددگهر اضهطرابِ
ادنکه چه بادب بکنيم و چه بادب نکنيم
در درون خود نباردم ،راهي مطمهئن بهه
مهها پيشههنهاد ميکنههب .بزرگههاني کههه
تکليفشان را در ادن دنيا خوب فهميبنب
طوري نبودنب کهه همهواره در درونشهان
خاري به جانشهان فهرود رود .چهون راه
هوم
هود را در اد هن دني ها معله
هبگي خه
زنه
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کردنب ،فهميبنب چه كسي هستنب و بناست
چه کاري بکننب .از آده فهوق آموختنهب
بناست عمل صهالح دعنهي آنچهه را ددهن
هب و
هود کننه
ههي خه
هب پيشه
هنهاد ميکنه
پيشه
ً
ادمان به خبا را هم در قلب خود دائما
محفههوظ نگههه دارنههب .لههذا ميبينيههب
نماز ان را سر وقت ميخواننب ،و کهاري
که در راستاي بنبگي با ب و از دستشان
برآدب انجام ميدهنب و ددگر هيچ .چهون
از ن ر آنها ددگري وجود نهبارد .حهاال
ما ينهاي مبل جبدهبي آمهبه اسهت ،بهه
آنها چه مربوط ،چون راههي را انتخهاب
کردهانب که ادن چيزها در آن راه قهبر
و قيمتي نبارد که بتوانب آنهها را از
آن راه منصرف کنب .گفت:
َ
َ
هان
َد ه
ْو
هه نب
چونکه
مههر سههفيهان را
ههههوا
ههههي قه
ربادههب هههر هههوا گرانه
ادنها با تعردفي که به کمک آده فوق
براي زنبگي خود کردنهب حجابههاي بهين
خود و خبا و عالم قبس را کنار زدنهب،
حاال ما عزدزان ادن را امتحان کنيب و
خههود را در وادي وظيفههه الهههي وارد
ِ بهه سهوي
نماديب تا ببينيب چگونه راه
هثالً
هود .مه
هاز مي ه
هان به
هو قلبته
هبا جله
خه
بخواهيب در نمازتان تشهب را با حضهور
قلب بخوانيب ،بگوديب فعالً کهار مهن در
ادن دنيا ادن اسهت کهه تشههب خهود را
بخوانم ،اصالً زنبهام براي همهين کهار،
به خودمان بفهمانيم در حال حاضر کهار
ما همين است .باز در وقت رکوع بفهميم
کار ما همين رکوع کردن است ،اگر ادهن
حالت را آرامآرام بعب از مبتي به خود
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هام
هه تمه
هه ميکني هب که
بفهماني هب ،مالح ه
وسوسهها چون دودي بر هوا ميرود ،هما
ميمانيب و ن هر بهه زدباديههاي عهالم
معني ،و آرامآرام نزددک بن به «حيات
طيبههه» .حيههات پههاکي کههه از هرگونههه
ّا اسهت .در چنهين
َهميات و وسوسه مبهر
و
فضادي ميبينيب به راحتي ارتباطتان با
عالم غيب برقهرار مي هود ،ددگهر قلهب
مشکلي نبارد .دليل موضوع ههم از ن هر
علمي مشخص است زدرا تا انسان بيزمهان
نشود با عالم بيزمان نميتوانب ارتباط
برقرار کنب .اگر ما قبل و بعب را با
خودتان به مسجب بياوردب ،با توجه بهه
ادنکه قبل و بعب جنس ماده است و ماده
با غيب سهنخيت نهبارد ،لهذا ميبينيهب
هرچه تالش بکنيب نميتوانيب قلهب را در
هام دسهتورات ددهن بهر
حضور ببردب .تمه
مبناي ن ر به آده فوق و امثال آن است
و اگر آن دستورات عمل ود بهه نتيجهه
فوقالعادهي «حيات طيب» ميرسهيب .ادهن
آده ميفرمادب اگر زنبگي ما ادن ب و
خود را ادنطور تعردف کردي که آمهبهاي
در ادن دنيا تا عمل صالح انجام دههي،
عملي که جنبهي الهي در آن مطرح با هب
ْ ن ر بهه حهق دا هته
و قلب در حين عمل
با ب ،اگر آن عمل و فعاليت در بهازار
ُسهن
و کسب و کار هم با ب ،و عالوه بر ح
هر
هل از ن ه
هودن عمه
هنبدبه به
فعل هي و پسه
ُسن فاعلي هم دا ته با ب و طرفِ
رعي ،ح
ِ عهالم در آن موجهود
ادمان بهه حقهادق
با ب ،در چنين حالتي ددگر بهبون ههيچ
دغبغهاي راه پهر نتيجههاي را در پهيش
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گرفتهاي .آري اگر توانستي به نور آده
فوق خود را ادنطور تعردف کني ،راه را
پيبا کردهاي ،به خهود فهمانهبهاي مهن
کارم در ادن دنيا آن کارهادي است کهه
حق برادم رو ن نموده اسهت .لهذا چهون
هغلههاي
هت در مشه
هار حق هي اسه
هان که
کارته
هه
هان لغزد هبه نمي هودب که
هبگي آنچنه
زنه
ارتباط ما با خبا قطع ود و گرفتهار
ها ههم
ّه گرددب .بزرگان مه
کارهاي روزمر
مثل من و هما فعاليتههاي مربهوط بهه
زنههبگي زمينههي را دارنههب ،هههم غههذا
ميخورنب هم کار و کاسهبي دارنهب ولهي
توانستهانب قلبشان را همواره در محضر
هت بس هيار
هب و اد هن حاله
هه دارنه
هق نگه
حه
گرانقبري است ،گفت:
آخر قبم آن است کهه
اول قبم آن است کهه
هههههي
ههههها او با ه
او را دهههههههههههابي به

هنر بزرگان در ادن است کهه در ههيچ
حالي توجه قلبي خود را از ن ر به خبا
به جاي ددگر نميانبازنب و در هيچ حال
َ
عالم خارج نمي ونب و از کارهها
از آن
و صحنههادي که خطهر بيرونآمهبن از آن
عه َ
هالم را دارد سههخت پرهيههز ميکننههب.
ً بادب به قلبمان القاء کنيم کهه
دائما
خباونب فرمود :هر کس در ادن دنيا عمل
صالح انجام دهب و مامن ههم با هب بهه
حيات طيب ميرسب ،و زنبگي ما جهز ادهن
نيست .حاصل چنين رودکردي روع زنهبگي
حقيقي است .در چنين فضادي اگر انسهان
در سختتردن صحنههاي زنبگي قرار گرفهت
که قلب هر انساني را ميربادهب ،او در
آرامش کامل مستقر اسهت و قصههاش قصهه
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انسانهادي مي ود کهه خباونهب در وصهف
تْ
ََ
ٌ َّ
ال ُ
ال
ٌ و
َة
َار
ِج
ْ ت
ِم
ِيه
له
َال
ِج
آنها فرمود« :ر
َ
َ
َ
َ
ِ َّ
ِدتهاء
َإ
ِ و
َّهالة
ِ الص
ِقهام
َإ
اَّللِ و
ْر
ِك
َن ذ
ٌ ع
ْع
بي
َّ
ُ
َ
ُ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ً
ُ
ُ
ْ
ِ القلوب
ِيه
ِ دخافون دو ما تتقلب ف
الزكاة
َ ْ
األَْ
ُ»؛ 1انسانهادى كه نه تجهارت و
َار
بص
و
نه داد و ستب آنان را از داد خهبا و
برپا دا تن نماز و دادن زكات به خهود
مشغول نمىدارد و از روز كهه دلهها و
ددبهها در آن زدرورو مى ود مىهراسنب.
در آده بعب از ادن آده نيهز در سهوره
َ َ
َِ
دُ
ُ َّ
مها
ْسَن
َح
اَّللُ أ
هم
ْز
َج
لي
نور مي فرمادبِ« :
َمُ
َ
ُ
ِدَ
ُ َ
اَّللُ َ
ََ
هم ّ
بُ
َ َّ
مهن
ْزق
دهر
ِ و
ِه
ْل
ِن فض
م
دز
ِلوا و
ع
1
َ
َ
َ
َ
ِ حِساب»؛ تها خهبا به تر از
ْر
ِغي
دشاء ب
آنچه انجام مىدادنب به ادشان جزا دهب
هب و
هان بيفزاده
هر آنه
هود به
هل خه
و از فضه
خباست كه هركه را بخواهب بىحساب روز
مىدهب .دعني وقتي در هر حال توجه قلب
ما به سوي حق بود برکاتي نصهيب هما
مي ود که غيهر قابهل پيشبينهي خواههب
َ َّ
اَّللُ
بود ،چهون در آخهر آدهه فرمهود« :و
من َ
ُ َ
َ
ِ حِسَاب»؛ وقتي چنهين
ْر
َي
ِغ
دشَاء ب
ُق
ْز
در
آدمهههادي خانههه هههم ميسههازنب ههاکله
هت کهه ميخهواهيم عمهل
فکري ان ادن اسه
صالح انجام دههيم ،در راسهتاي انجهام
عمل صالح بادب دک خانهاي هم بسهازدم،
هرو
هر فه
هان در س هيمان و آجه
هر قلبشه
ددگه
نمههيرود .وقتههي ادههن کارههها آدم را
ميربادب و از مسير اصلي ميلغزانب کهه
دادش ميرود جاي ادن خانه در زنهبگياش
 - 1سوره نور ،آده .81
 - 1سوره نور ،آده .83
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کجاست .و ادن موقعي است که جاي خهودش
را فراموش ميکنب ،حيات طيب را مقصب و
هران حي هات
هود نميگي هرد و نگه
هود خه
مقصه
آلوده بهه دلدادن بهه دنيها و تجمهالت
نيست.

تفاوت بدنها و حقيقت واحد
آده ميفرمادب در راستاي رسهيبن بهه
حيات طيب ،زن و مرد مطرح نيست ،زدهرا
زن و مرد بودن مربوط به بهبنها اسهت،
اصل انسان و حقيقت انسان نه زن است و
نه مرد .و بزرگهاني مثهل حضهرت آدهتهللا
جواديآملي«حفظه هللا» در کتاب محققانه «زن در
آئينه جالل و جمال » تا حّ
بي که هرادط
هن
هوع را رو ه
هازه م هيداده اد هن موضه
اجه
ً در فلسفه اسالمي ادن
کردهانب .و اساسا
بحث مشهور است که بهه طهور کلهي بهبن
ابزار روح است و در حقيقتِ روح دخالتي
نبارد 3.با توجه به ادن نکته مثالً اگر
ما بخواهيب کوهنوردي کنيب حهال دکهي
ْکت ،اما ههر دو
ِر
ُو
ُت پو يبه و ددگري ا
ک
ُ
ُ
ْ
ِرکت
به قله رسيبنب ،آدا ميتوان گفت او
مهمتر بود در رسيبن به قله دا کت؟ مي
بينيب که فرقي نميکنب چون هر دو نفهر
ْکت ههر دو
ِر
ُو
که دکي کت پو يبه و دکي ا
به قله رسيبنب ،لباس براي ادن بود که
بتوانيم از آسيبهاي مسهير حفهظ هودم
ولي لباس هيچ وقت در ارزدابي هبف نقش
نبارد .حاال اگر زن و مرد طبق آده فوق
هه از معرفهت نفهس» رجهوع
 - 3به کتاب «ده نکته
ود.
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هر دو ميتواننب به مقصب الهي خود کهه
همان حيات طيب است ،برسنب آدا ميتوان
ً
گفت زن مهمتهر اسهت دها مهرد؟ دقيقها
موضوع تفاوت زن و مرد نيهز بهه همهين
کل است که انسانها از ن ز ببن و جسم
هر حقيقهت و ههبف دکهي
دو نوع و از ن ه
هستنب و لذا بسيار سطحينگري اسهت کهه
ارزش ادن دو نهوع انسهان را بهه جههت
تفاوت ببن ،متفاوت ببانيم .آري تفاوت
ببن وظادف متفاوتي را براي ههر کهبام
پيش ميآورد ،ولي براي هبفي دکسان.
هر لباس هي
هه هه
هت که
هاس اسه
هوع لبه
دو نه
اقتضاء خود را دارد ولي چه ربطهي بهه
ارزش صاحب لباس دارد .بنبه ادن مطلهب
را نميخواهم بگهودم کهه از ن هر نهوع
کارها زن و مرد بادب دکسهان با هنب و
بادب با آنها دک نوع برخورد کهرد ،آن
قبر رابطه بين روحيات و ببن تنگاتنهگ
است کهه هما ميدانيهب کهه ههر بهبني
روحيات خاص خود را ميآورد ،حتهي اگهر
انسان قسمتي از ببنش را از دست ببههب
در رابطه بها آن قسهمت روحيههاش عهوض
مي ود ،مادرهادي که مجبور مي ونب طهي
عمل جراحي رحم ان را در آورنهب دچهار
تغييراتههي مي ههونب از آن جملههه کههه
ميگودنب تا حّ
بي احساساتمان نسهبت بهه
کودکان تغيير ميکنب .دا بارها تجربهه
به با سکته قلبي و تغيير حالت قلهب،
حتههي پههس از گذ ههتن از مرحلهههي حههاد
بيماري ،احساسات انسان تغيير ميکنهب،
البته هبت و ضهعف ادهن تغييهرات بهه
جاهاي ددگر نيز مربوط است .به هر حال
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احساساتي که دک زن دارد به جههت بهبن
مادري و احساساتي که دک مرد دارد بهه
جهت ببن پبري ،جاي خهودش قابهل توجهه
است اما هيچ کبام از ادن حرفهها اصهل
موضوع را منتفي نميکنب که ببن ابهزار
روح اسههت و در حقيقههت انسههان دخالههت
نبارد ،هر چنب روح ببون تأثير از ببن
نيست ،براي همين به ما توصهيه مي هود
مواظههب سههالمت و بهبا ههت بههبنهادتههان
با ههيب ،همههانطههوري کههه ميگودنههب
ببنهادتهان را گرفتهار غهذاهاي زدهاد
نکنيب ،چون اقتضاي بهبنِ پرخهور طهوري
اسههت کههه ددگههر روح نميتوانههب در آن
هه مسهير روحهاني خهود
رادط آزادنه به
ادامه دهب و مسير لقماني خهود را طهي
کنب .به قول مولوي:
ههان
ههف لقمه
از که
از براي لقمههاي
هوار بههرون آردههب خههار
هوار ،خه
ادهن خه
ميگودب دک لقمه اضافه تمهام درههاي
آسمان را به رودم بست ،ادن خار را از
ِ من در آوردب .عين ادن
قلبِ لقمانِ وجود
مشکل از آن طرف هم هست که اگر آقادان
و خانمها بيش از حب به ببنشان بيمحلي
کننب و آن را ضعيف نمادنب ،روحشان را
گرفتار ميکننب و صفاي روحيشهان را از
هواهيم
دست ميدهنب ،در عينهي کهه نميخه
منکر احهواالت روح در رابطهه بها بهبن
با يم ،اما ميخواهيم دک اصل منطقي را
هر
هه ارزش هه
هرود که
هت به
هذاردم از دسه
نگه
انسان به هبفش است ،اگر ههبف او پسهت
با ب آن انسان پست است ،اگهر ههبف او
متعالي با ب آن انسان متعالي است حاال
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اگر هبف زن و مرد دکسان و متعالي بود
پس معلوم مي ود آن دو دک ارزش دارنب.
در ادن راستا کسي مهمتر اسهت کهه بهه
ادن هبف متعالي نزددکتر اسهت ،چهه زن
با ب چه مرد .آدا ددگر جاي ادن سهاال
ميمانب که زن مهمتر است دا مهرد؟ دها
ادن ساال نشانه غفلت از معارف عاليهه
قرآني است؟ قرآن ميفرمادهب ههبف زن و
مرد حيات طيب است و فرقي هم بين آنها
نيست .حال با توجه بهه ادهن کهه دروغ
بستن به خهبا و پيهامبر موجهب بطهالن
روزه مي ود اگهر در مهاه رمضهان کسهي
بگودب :خبا زنها را بيشهتر از مردهها
ها را بيشههتر از
اهمي هت داده د ها مردهه
هل
هت ،روزه او باطه
ها داده اسه
ها بهه
زنهه
است ،چون به خبا و پيامبر دروغ بسته
است .حتي اگر به زبان نگودهب ولهي در
ً
قلبش چنين تصوري دا هته با هب دقينها
ادن قلب نميتوانب سير و سهلوک کهاملي
بکنب ،قلبي که گرفتار باطل است سهلوک
الي هللا برادش ممکن نيست.
آده ميفرمادب براي رسيبن بهه حيهات
طيب ابزارها فرق ميکننب ابزار زن بها
ابزار مرد از ن ر ببن فرق ميکنب ،بهه
همين جهت گاهي وظهادفي کهه بهه عههبه
زنان است با ن ر به ابزاري ميبا ب که
مخصوص به آنها است ،ولي وظادفي هم به
عهبه آنان است کهه ههيچ ربطهي بهه زن
بودن آنها نبارد و ن هر بهه انسهانيت
آنهاست .در باره مردها هم همهين طهور
است .حاال کبام مهم هستنب؟ ادن دک روح
يطاني و ضب قرآني است که مهردي فکهر
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کنب زن پادينتر از خودش است دها زنهي
فکر کنب خودش باالتر از مرد است .بهبن
مرد اقتضاي خاصي دارد کهه مهثالً جههاد
ابتبادي براي او واجب مي ود ولي براي
زن نه .دا مسئوليت پيغمبري که همهراه
است با جهاد و انبوه کارههاي اجرادهي
اقتضا ميکنب که پيامبر مرد با ب ولهي
همان خبادي کهه پيهامبران را از جهنس
َّ
ِن
مردان انتخاب فرمهود ،رو هن کهرد «ا
َْ
َْ
ََ
ُم»؛ در نهزد خهبا
تقهيک
ب هللا ا
ِن
ْ ع
ُم
مک
ْر
َک
ا
گراميتردن ما متقي تهردن هما اسهت.
مالک ارزشگذاري ،قرب به خبا است ،قهرب
به خبا که زن و مرد نبارد.
حضرت زکردا وقتي وارد محراب حضهرت
ِنَ
ََ
بَ
ً»؛ 9نزد
ْقا
ِز
ها ر
ب ع
َج
مردم مي بنب «و
آن حضرت رزقهاي خاصهي ددبنهب کهه بها
غذاهاي معمولي متفاوت بهود ،پرسهيبنب
اي مردم ادنها از کجا براي تو ميآدب؟
َ َ
ُ َ
َّللَ َ
ْ ُ
َّ اّ
ب اّ
مهن
ُق
ْز
دهر
َّللِ ،إن
ِنِ
ْ ع
ِن
َ م
هو
الت
«ق
َ
َ
َ
َ
ْ
ِ حِساب»؛ گفت از طرف خباسهت،
ِغير
دشاء ب
خباونب هرکه را بخواهب بهبون حسهاب و
اسبابهاي عادي رزق ميدهب .ادنجا بهود
که حضرت زکردا متذکر بنب چرا بهراي
پيباکردن فرزنب به عوامل فهوق عوامهل
َاَ
ِّ َ
ْ
ههب
َب
ل ر
عادي متوسل نشونب و لذا؛ «ق
َ ً
د ً
َّ
بْ
َ
ِهن َّلهُ
َ
ّ
َِّ
ّ
ُ
ِيع
ِنهك سهم
هة إ
ِب
َي
هة ط
ُر
نكَ ذ
ِي م
ل
الْ
َاء»؛ 71گفت خبادا! حاال که ادنقهبر
بع
کار از تو ميآدب که ادهن زنِ تنهها را
به ادن مقامات رسانبي ،دک سُلب پاک هم
 - 9سوره آل عمران ،آده .81
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به من ببه ،چرا که تهو بهه تقاضهاهاي
هم وقت هي
هبا هه
هه داري ،خه
هبگانت توجه
بنه
اطمينان آنچناني را در حضرت زکردها
َِّ
نا
نسبت به الطاف الهي ددب ،فرمود« :إ
ُ
ه َ
ُُ
َهى»؛ 77تهو را بهه
ْي
دح
َُالم اسْم
ِغ
َ ب
ُك
ّر
ِ
َش
نب
تولههب دحيههي مههژده مههيدهم .وقتههي آن
ِ خبا بها روبهرو هبن بها حضهرت
پيامبر
مردم متوجه بنب آن حضرت چه مقاماتي
به دست آورده متذکر بنب که ميتواننب
باالتر از ادنها به خباونب ن ر کننب و
از او ماوراء اسباب عهادي و از قهبرت
بّ
«لُ
ني» او تقاضاي فرزنب نمادنب.
در نگاه قرآني بها توجهه بهه آدههي
فوق ،متوجه مي ودم حتي در مقادسه دهک
پيامبر و دک زن الهي ،قهرآن مقهام آن
زن را باالتر نشان ميدههب کهه حتهي از
جهتههي راهنمههاي آن پيههامبر با ههب،
ادنجاست که اگر کسي در مقادسهه نسهبت
به حقيقت زن و مرد دکي را پائينتر از
ددگههري ببانههب نگههاه قرآنههي نههبارد.
عزدزان متوجه با هيب اگهر اعتقادتهان
غير قرآني ب به همان انبازه در سلوک
معنوي متوقف مي ودب زدهرا قلهب در آن
صورت نورانيتش کامل نيست.
ِ زن و
پس طبق آدات قهرآن چهون مقصهب
هر دو
هس هه
هت په
هالي اسه
هر دو متعه
هرد هه
مه
ميتواننب به مقاصب متعالي برسنب زدرا
حقيقت هر دو از ن ر قرآن دکسان اسهت.
ممکههن اسههت بههراي رسههيبن بههه مقصههب
ابزارهادشان فرق کنب ولي در سهير بهه
 -77سوره مردم ،آده .1
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هبدگر
ها دکه
هاوتي به
هب ه هيچ تفه
هوي مقصه
سه
نبارنب .به تعبير عمان ساماني:
همتي بادهب قهبم در
زن
راه
غيرتي بادب به مقصب
رهنهههههههههههههههورد
رط راه آمب نمهودن
قطههههههههههههههع راه

صاحب آن خواه مرد و
خههههههههههههههواه زن
ِ جهان چه
خانه پرداز
هههههرد
هههههه مه
زن ،چه
بههر سههر رهههرو چههه
َهههر 71چهههه کهههاله
ْج
ِع
م

حجاب دوگانگيها
نکته ددگر که در بصيرت ما ماثر است
ادنکه هروقت در قلب ما نسبت به زن و
مرد از ن ر ارزش ،دوگهانگي پيهبا هب
ببانيب به همان انبازه هيفتگي نسهبت
به خبا در قلب ما کم به اسهت .اگهر
َب با ب هيچ وقهت در
َح
تمام ن رتان به ا
مخلوقات خهبا دوگهانگي نميبينيهب کهه
بخواهيب دکي را پائينتر از ددگري بهه
ً دوگانگي نميبينيهب
حساب آوردب ،واقعا
چون دوگانگي وجود نبارد .حتي اگر قلب
ما دوگانگي ددب و به ذهنتان آمب کهه
زن مهمتر از مرد است دا مرد مهمتر از
زن و بعب هم به خودتان تذکر داددب که
هيچکهبام مههمتهر از ددگهري نيسهتنب،
ببانيب در ن هر بهه مخلوقهات خباونهب
نگههاه کههاملي نباردههب ،امهها فاسههب
نشبهادب .دک وقت به قلبتان نميرسب که
راستي زنها مهمترنب دا مردهها و اصهالً
ِ
دوگانگي بين آنها نميبينب .ادن نگهاه
سالمي است و حجابي بين هما و حهق از
ادن جهت ادجاد نشبه اما اگر حجاب بود
 - 71روسري.
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ولي متوجه آن حجاب بوددهب ،در مرتبهه
پائينتري هستيب ،هر چنب محجهوب کامهل
نيستيب ،بلکه متوجهه حجهاب ميبا هيب،
زدرا به گفته مولوي« :متحب بوددم دهک
گوهر همه» و به تعبيهر قهرآن همهه در
محضر ربوبي حاضر بهادم و از ما ساال
ْ؟»؛ 78آدها مهن رب هما
ُم
ِک
َب
ِر
ُ ب
ََلسْت
ب «ا
نيستم .و همه مها ،چهه زن ،چهه مهرد،
ِْ
ههيمَ« :
بناٰ» آري تهههو
بلهههيٰ َهههه
گفته
پروردگار ما هستي و ما در حقيقتِ وجود
خود ناظر چنين ربوبيتي ميبا هيم .مها
آنجا دکي بوددم ،وقتهي پهادين آمهبدم
دوگانگيها پيبا ب .خودمان هم در بين
صحبتها تعبيهر خهوبي داردهم ميگهوديم
«چرا تو و مني ميکني؟» من و تو مقهام
انساني است که در حجاب است .حاال اگهر
ما همبدگر را دوگانه ببينيم ،عمالً بهه
خودمان بيشتر ن ر ميکنيم و ادن هروع
دک نحوه خودخواهي است .اگر انسان خود
را ددب ولي ما را هم دک حقيقهت جهبا
ً خهودش را مههمتهر از هما
ددب ،حتمها
ََ
ٌ ّ
ُْ
ه»؛ 71و
ِن
م
ْر
َي
ْ خ
نا
ميبينب و ادن روع «أ
هت کهه
همسخن بن با يطان است .لذا اسه
قرآن اصرار دارد ما همگي دهک حقيقهت
بودهادب که از آن حقيقهت ههرکس همسهر
خود را در کنار خود دارد .ميفرمادهب:
ُ َّ
َّهاسُ َّ
دَ
«َ
ََّ
َْ
ِي
الهذ
ُهم
بك
ْ ر
ُهوا
اتق
هها الن
دا أ
َ
َ
ِن َّ
َاحَِ
ََ
َْ
ُم ّ
هها
ْج
َو
ها ز
ِن
َ م
َلق
َخ
بة و
ْس و
نف
م
َك
َلق
خ
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ََ
ُْ
ِسَهاء»؛ 76اي
َن
ًا و
ِيهر
َث
َهاالً ك
ِج
َا ر
هم
ِن
َّ م
بث
و
مردم! بترسيب از پروردگاري کهه همههي
ما را از دک نفس واحب خلق کرد و زوج
آن را نيز از آن نفس واحب خلق نمود و
از آن دو ،زنههان و مههردان زدههادي را
گسترش داد.
وقتي انسان چشم دلش متوجه دگانگيها
نبود ولي عقلش متذکر موضوع بود .بادب
هوع
هبازد و موضه
هت بينه
هه زحمه
هود را به
خه
دگانگي بين زن و مرد را به دل تفههيم
کنب ولي اگر کسي بتوانب محو و هيفته
حق بشود ددگر دوگانگي نميبينب ،ادنها
همه م اهر حقانب با جلوات مختلف .اصالً
ادن فرهنگ که تهالش ميکنهب زن از مهرد
عقب نيفتب ،فرهنهگ انسهانهاي گرفتهار
هبوط است و جمهع کهردن ورقهههاي جنهت
براي پو انبن عيبها.

دوگانگي بين زن و مرد از کجا؟
اگر عنادت فرمائيهب مالح هه خواهيهب
کرد در دوران جبدب و بها بهصهحنهآمبن
فرهنگ مبرنيته ،به بشر ظلم بزرگي ب،
هردت
هال بشه
هزاران سه
هگ ددن هي هه
در فرهنه
زنبگي کرد و ادن حرفهها نبهود کهه زن
هرد -البتهه آسهيبهادي کهه
مهمتر است دا مه
حههاکي از انحههراف در آن فرهنههگ اسههت هميشههه
استثنا بوده است ،با طرح استثناها نبادب اصل
موضوع را فراموش کرد -قرنها مهادران مها

کنار پبران ما زنهبگي ميکردنهب و ههر
کبام بهر اسهاس فرهنهگ ددهن ،خهود را
 - 76سوره نساء ،آده .7
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تعردف کرده بودنب و جلو ميرفتنهب .در
فرهنگ ددني ادن موضوع مطرح نبهود کهه
جههاي زن کجاسههت و جههاي مههرد کجاسههت.
پيرمردها و پيرزنهاي متبدن ادن زبهان
را نمي ناسنب ادن زبان با انسان ددني
بيگانه است که جهاي زن کجاسهت و جهاي
مرد کجاست ،ادن زبان ،زبان غهربِ بعهب
از رنسانس است که بها پشهت کهردن بهه
نگاه ددني ،گرفتهار دوگانگيهها هب و
بحث حقوق زن و مرد به معنهي جبدهب آن
مطرح ب ،ما هزارسال ،نه زن بهوددم و
نه مرد ،بلکه کنار هم مامنهه و مهامن
بوددم ،آري
بي سر و بهي پها
متحب بهوددم دهک
گهههههوهر همهههههه ُ
بههبدم آنههبم همههه
ههب عههبد چههون
چون بهصورت آمهب
ههره
ههادههاي کنگه
آن نههههور سههههره سه
هرق از
ها رود فه
ته
ههران
ههره وده
کنگه
کنيههب از منجنيههق ميهههان آن فردهههق
نميخواهم بگهودم حهاال کهه بهه ادهن
مصيبت افتادهادم فکهري بهراي رفهع آن
هرادط
هه دارد هم در ه
ها وظيفه
نکن هيم ،مه
موجود جواب انبوه ساالهادي را بهبهيم
که در اثر مواجهه با فرهنگ مبرنيته و
تعردفِ آن فرهنهگ از عهالم و آدم پهيش
آمبه است ،ولي در فضادي که همه ن رها
به حق است ،کسي به خودش نگاه نميکنهب
تا بحث ود من محترمتر هسهتم دها او،
همه مستغرق در انجهام وظيفهانهب و از
برکات چنان حالتي کامالً بهره ميگيرنب.
در مقام يفتگي و دلبادگي ادن ساالها
نيست ،چون در آن مقام ما بهه خودمهان
نگاه نميکرددم تا مجبور ودم خودمهان
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را وصله و پينه کنيم .در بهشت بهوددم
و مستغرق تما اي جمال دهار ،هجره را
نگاه نميکرددم ،خبا را نگاه ميکرددم.
خبا لعنت کنب يطان را که گفهت هجره
را نگههاه کههن تهها از آنچههه بههه نههام
جاودانگي است بهرهمنب وي ،ما کهه در
آن جا در جاودانگي بوددم چهچيزي باعث
ب که ما از جهاودانگي در آمهبدم جهز
هت
هه درخه
ها را به
هت مه
هه خواسه
هيطاني که
جاودانگي راهنمادي کنب؟ ادن کهه کسهي
بيادب بگودب آقا زن مههمتهر اسهت دها
ِ محروميت از دگانگيهها بهود.
مرد ،اول
ما دا تيم زنبگي ميکرددم ،ادن ساالها
را نبا تيم ،ما در همان چيهزي بهوددم
که حاال ما به دروغ عار ميدهيهب کهه
ميخواهيهههب مههها را وارد آن کنيهههب.
ميگودنب حقوق زن و مرد را رعادت کنيب
آري حتما بادب رعادت کنيم ،عرض کهردم
هرکس تصور قلبهياش ادهن با هب کهه زن
مهمتر است دا مرد ،ادهن فهرد دلهش دل
ادماني نيست ،ولي در بستر ددنهي ادهن
حرفها نيست .آنقبر کهه زن دوسهت دارد
سختي بکشب تا همسرش راحت با هب ،خهود
مرد براي خود دلسوزي نميکنهب ،و عهين
ادن حالت براي مرد هست ،خود را به آب
و آتش ميزنب تا همسرش راحت با هب .در
ََ
َُ
چنين فضائي يطان گفتَ« :
لهى
دْلكَ ع
ْ أ
هل
71
َْ
مْ
الخُْ
ِ ْ
لك َّ
ال َ
َُ
لى»؛ آدا تو را
دب
ِ و
لب
َة
َر
َج
به درخت جاودان و ُ
ملکهي زوال ناپهذدر
هبادت کنم؟ و از آن طردق به طرف چيزي
 - 71سوره طه ،آده .711
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رفتيم که ميخواستيم از آن فرار کنيم،
ِ مشکالت هب و هروع بهرگ جمهعکردن
اول
براي پو انبن ز تيهاي سهر بهر آورده.
مشکالت مربهوط بهه حقهوق زن و مهرد را
بادب در جبادي از فضاي زنهبگي جسهتجو
کرد ،حال چه ادن مشهکالت در اثهر سهوء
استفاده از ددن با ب و بهه نهام ددهن
مردساالري را حاکم کننب ،و چه نا ي از
خروج از ددن با ب و ر بدادن دوگهانگي
و رقابت بين زن و مرد .بادهب مسهئوالن
فرهنگي جامعه ،آرماني را که ددن براي
زن از دک طرف و براي خانواده از طهرف
هراي
هنب و به
هب بشناسه
هرح ميکنه
هر مطه
ددگه
نزددک بن بهه آن برنامههردزي کننهب،
ببون آنکه گرفتار فرهنهگ فمينيسهتي و
روحيه دوگانگي بين زن و مرد ونب.
مادر بزرگهاي ما نسهبت بهه هم سران
خود هرگز احساس دوگانگي نميکردنب تها
بحث رجحان حقوق دکهي بهر ددگهري پهيش
هترک و
هبگي مشه
ها در ع هين زنه
آد هب ،آنهه
استقالل اقتصهادي در آنچهه مربهوط بهه
خود ان بود ،کهامالً بهه اههباف عاليهه
زنبگي ن ر دا تنب .پبربزرگهاي ما ههم
هيچوقت نميگفتنهب مها مهرددم و بادهب
قلبري کنيم ،آنهادي که در فرهنگ اسالم
پروردبه به بودنهب زنهبگي را مهافوق
ادن حرفها ميددبنب .آدهتهللاجوادي«حفظه ّالل» از
قول استاد ان مرحوم فاضل توني«رمحةهللاعلي » نقل
ميکردنب؛ «همکالسهيهاي مها در اصهفهان
قبل از ادنکه به عنهوان طلبههي رسهمي
وارد مبرسه صبر ونب ،تا کتاب مکاسهب
هب».
هبه بودنه
هان خوانه
هزد مادرانشه
را نه
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ِ گذ هته چنهين
دعني تا صب و پنجاهسهال
فضادي در خانههاي ما حاکم بهود .عهرض
کردم ما نبادب رادطي را مورد قضهاوت
قرار دهيم که با هادت يخ فضلهللا نوري
هگ
هوذ فرهنه
هنفکران و نفه
و حاکمي هت رو ه
مبرنيته در امورات جامعهه ،از زنهبگي
گذ ته خود جهبا هبدم و مقلهب فرهنهگ
غردبهاي بدم که هر جا پا گذا ته بيش
از آن که اصالح کنب جامعهه را گرفتهار
بحران کرده ،آري نبادهب بهراي قضهاوت
خود چنين جامعههاي را مهّ
ب ن هر قهرار
ْ
هعارهاي مهبرن گرفتهار
دهيم کهه بها ه
گسسههتگي تههاردخي ههبه اسههت .مهها از
قاجارده به بعب از همه چيز وامانبدم،
قوم قاجار به عنوان نژاد مغول خود را
به عنوان فاتح ادران احساس ميکردنهب،
و نه ادراني اصيل ،آنچنان يفته غهرب
بنب که در دوران آنها همه گذ ته مها
نفي ب ،بين مبرنيته و سنت مانهبدم و
بحران روع ب .ما براي خهود و بهراي
اداره هرها برنامه دا تيم ،ما ههزار
سال بهتردن نوع ارتباط بها طبيعهت را
آزموده بوددم و بهتهردن آرامهش را در
دل طبيعت براي خود کل دادهبوددم .در
من ر ددني ارزش انسان به ادن است کهه
خوب بنبگي کنب ،نه آنکه خوب آپارتمان
بسازد ،ملتها را نبادهب بها ارزشههاي
غربي مقادسه کرد ،بادب آنها را نسهبت
به اهباف مقبسي کهه بادهب بهبان دسهت
هه آد ها
هود و ادنکه
هب ارزد هابي نمه
دابنه
ها توانسههتهانب
هان و نخبگههان آنهه
حکيمه

 ................ 172زن ،آنگونه كه بادب با ب

بستر رسيبن به آن اهباف را در زنهبگي
کل دهنب دا نه.
آري دک وقت خود را نسبت بهه اههباف
عاليهههاي کههه بادههب بههبان ميرسههيبدم
ّم عقب افتادگيهادي
مقادسه ميکنيم ،مسل
داردم ،ولي دک وقت خود را بها غهرب و
اهبافي که آن فرهنهگ بهراي انسهان در
ن ر گرفته ،مقادسه ميکنيم که در ادهن
صورت با چشم غرب به خود مينگردم ،ادن
همان موضوعي است که در بهشت خواسهتيم
با چشم يطان زنبگي خود را کل دههيم
هبدم.
هروم ه
ههچيز محه
هه از همه
و درنتيجه
زدرا:
مينيارد مع کهس
زانکهههر بهببخت
ههههههههههه
خههههرمن سههههوخته افروخته
يطاني که با تمرد از فرمهان الههي
همههه زحمههات خههود را بههر بههاد داد
نميتوانب آرام بنشهينب تها مها را در
ههال
ههاي جمه
ههرق تما ه
ههي غه
ههت الهه
بهشه
پروردگارمان ببينب ،با عار جاودانگي
هروم
هت محه
هاودانگي در بهشه
ها را از جه
مه
کرد ،همچنانکه با هعار آزادي زنهان،
زنان را از زنبگي زدباي ددنهي محهروم
نمودنب و گرفتار دک نوع بيکسي کردنب.
کار ناسان امر بهه مها خبهر ميدهنهب:
«بيکسي و تنهادي زن ،نا ي از فروپا ي
خانواده ،در غرب بيهباد ميکنهب .ادهن
امر بين زن و مرد مشترک است ،امها زن
به لحاظ ظرافهت روحهياش بيشهتر آسهيب
ميبينب .بسياري از زنهان از آدمهيزاد
هار
هه روزگه
هگ و گربه
ها سه
هته به
هول گشه
مله
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ميگذراننب» 71آدها نزددکهي بهه فرهنهگ
غربي و طرح دوگانگي بين زن و مرد مها
را به زنبگي بهتري رسانب دا آن وقتهي
که مردم ما بي سروصبا بر اسهاس راه و
رسمي که خود تبودن کرده بودنب ،زنبگي
کردنب و بنهبگي خهود را ر هب دادنهب؟
هه کتهاب
مردمي کهه کتابههاي تهاردخ  -که
زنبگي سالطين اسهت -چيهزي در مهورد آنهها
ننو تنب ولي روح تاردخ مربوط به آنها
است .بناست در دنيا و براي اهل دنيها
ُههوَ
بي
خبههري از آنههها نبا ههب ولههي «ط
لْ
َباء» زنبه باد آنهادي که به ظاهر
ُر
ِلغ
خبري از آنها نيست ولي روي ادن زمهين
زنبگي توحيبي کردنب و رفتنب .مگر مها
ُولياٰدي َ
َ
ْهت
تح
در روادت قبسي نباردم «ا
73
ُ َ
هونُ
ْ غيهري» اوليهاء و
هم
ِف
ْر
قبادي ال دع
دوستان من زدر قبهي من هسهتنب ههيچکس
جز من آنهها را نمي ناسهب .ملهتهها و
تمههبنهاي بههزرگ بههه اهههباف مقههبس
ميانبدشنب و نه به نمادش خود در چشهم
ددگران.

فرهنگ بارانزا
موضوع غرب دک پبدبه نوظهوري است که
حيات خود را در لهوکس کهردن زنهبگي و
نمههادشدادن خههود بههه ددگههران جسههتجو
ههودتي و
ههانه بيهه
ههن نشه
ههب ،اده
ميکننه
ها
هت .ادنهه
هبن اسه
ههبودن اد هن تمه
بيردشه
 - 71کتاب «منزلت زن در انبدشه اسهالمي» محمهب
فنائي ا کوري ،ص .51
 - 73رح فصوص قيصري ،ص .447

 ................ 174زن ،آنگونه كه بادب با ب

هميشه براي سهادر ملهل مسهئله ادجهاد
ميکردنب ،نمونهاش اسکنبر مقهبوني کهه
از آتن بلنهب هب و آمهب ادنجاهها را
بههم ردخت و بعب به مصر رفهت .معلهوم
نيست چرا؟ چون معني بودن در دک زنبگي
مقههبس و متعههالي را گههم کردهبودنههب،
کار ان ادن نبهود کهه خود هان زنهبگي
کننب .دکي از عزدزان تحقيق کهرده کهه
باروت را اولين بار چينهيهها اختهراع
کردنب اما هيچ وقت باآن توپ نسهاختنب
چون بهاروت را اختهراع کردنهب تها در
کنار زنبگي از آن استفاده کننهب امها
همينکه باروت به دست اروپاديها افتاد
با آن توپ ساختنب و برنامه تجاوز بهه
سههادر ملتههها را ههروع کردنههب .ولههي
چينيها چون روح تجاوز نبا تنب از آن،
هه سهادر ملتهها درسهت
وسيلهي تجاوز به
نکردنب .دا همين چينيها بهراي اولهين
بار قطبنمها را اختهراع کردنهب ،امها
کشتيهاي غولپيکر براي سرکشي به سهادر
قارهههها نسههاختنب ،چههون ميخواسههتنب
خود ان زنبگي کننب ولي همينکه قطبنما
بهدست اروپاديها افتاد با همان روحيه
به اسهم مسهافرت در اقيانوسهها اکثهر
هود
هتعمار خه
هت اسه
هاي دني ها را تحه
ملتهه
درآوردنب و بالدي بر سر مهردم آفردقها
آوردنب که عمالً ددگر آن آفردقهادي کهه
خود صاحب تمبن بود  -ببون آنکهه خهود را
براي تجاوز آماده کرده با ب -نابود گشهت.
گودا بادب همه دنيا نوکر روح اروپادي
هت وقت هي اد هن روح و
هوم اسه
هونب .معله
ه
هبه و
هلم بنه
هب مسه
هحنه آمه
هه صه
روحي هه به
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جنابعالي بادهب بهراي مقابلهه بها آن
مجهز ودم ولي متوجهه با هيم بشهر در
تاردخ کهن خود به طوري زنبگي ميکهرده
که بيش از آنکه خهود را بهه رس سهادر
ملههل بکشههب ،بههه سههاحت قبسههي خههود
ميپرداخته ،آن نهوع زنهبگي کهه قابهل
نمادش نبوده است.
حرف بنبه ادن بود که ما سالهاي سال
در دک فضاي ددني زنبگي ميکهرددم ولهي
ادن حرفها هم نبود که حهق زن دها حهق
مرد چه به است ،ادن حرفها که حکادهت
از روحيه رقابهت و دوگهانگي دارد بها
حضور فرهنگ غربي از دورهي قاجهار کهه
هگ غرب هي
ها فرهنه
هاختگي به
ها د هک خودبه
به
روبهرو بدم ،پيهبا هب و بها نهادهت
بيتببيري همه گذ ته خود را نفي کرددم
و هر چه غربي بود برادمان اصيل جلهوه
کرد ،به طوري که پاد هاه قاجهار خهاک
باغچهههاش را هههم از بلژدههک آورد .در
جامعهاي که تمام مناسباتش را با ددهن
اسالم تن يم کرده ناگهان فرهنگهي وارد
مي ود که هيچ توجهي بهه ددهن نهبارد،
حاصل کار رضاخان مي ود که به پسرش از
هرا
هب؛ «مه
هه مينودسه
هوردس نامه
جزد هره مه
انگليسيها آوردنب ،خود ان هم بردنهب،
بادب از آنها بترسي ولهي بادهب کهاري
کني که مردم از تو بترسنب» .تها ادهن
حّ
ب خودباختگي و زبوني در مقابهل غهرب
کار را به کشف حجاب اجبهاري کشهانب و
چهههه بلبشهههودي در ادهههن کشهههور راه
انباختنب ،از گذ ته خود رانبه بنب و
نسبت به غرب هم خود را باخته ددبنهب.
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هرکس هرکاري از دستش ميآمب ميکهرد ،و
لذا فضاي خانوادههاي ما تببدل ب بهه
ههعيف زنهههان .و
هها و تضه
ههبري مردهه
قله
متأسفانه غربزدهها ادن هرادط را کهه
هنوز هم ما گرفتار آن هستيم و روحيهه
بعضي از پبران ما حاصهل فضهاي فرهنهگ
هت ،بهه عنهوان فرهنهگ
چنين زمهاني اسه
خانواده ددني عمبه کردنب و با فرهنهگ
غربي مقادسه نمودنب و نتيجهه گرفتنهب
اسههالم زن را تحقيههر کههرده اسههت .و
فرهنگ کهنِ ما نيز
ِ
رو نفکران بردبه از
تحت تأثير همين حرفهها سهخن گفتنهب و
قلم فرسادي کردنب .آري در برهههاي از
تاردخ تشيع چنين گرفتاري هسهت کهه زن
تحقير به ولي ادن درست در زماني است
کههه فرهنههگ ددنههي آسههيب ددههبه اسههت.
همانطور که در اهل سنت به جههت آسهيب
بيشتري که به ددن وارد ب ،تحقيهر زن
ِعمهال هب و هنهوز ههم ادامهه
بيشتر ا
دارد ،در حالي که رسول خبا فرمودنب:
هم»؛79
ِه
ِه
هاٰئ
ِسه
لن
هم ِ
ُه
ُک
هم ،خِي هاٰر
ُه
ُک
«خِيهاٰر
بهتردن ما کساني هستنب که براي زنان
خود همسران خوبي با نب.
آدا ادن منطقي است که برخهورد غيهر
اسالمي بعضي از مردان را نسبت به زنان
به پاي اسهالم بگهذاردم و بعهب نتيجهه
ها روش اروپهادي نهضهت
بگيردم بادهب به
احياء حقوق زنان راه بينهبازدم و بها
من ري که غربيها به زن مينگرنهب همهه
هب کهه
ِ خود را از دست ببهيم؟ چه ه
چي ز
 - 79نهج الفصاحه ،حبدث
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در خانوادههاي ما تو و مني پيبا هب؟
آدا در فضاي خانوادههاي ددنهي بها آن
اهباف مقبسي که در آن مطرح است ،تو و
هت کهه
مني بين اعضاء خانواده مطرح اسه
حاال مجبور ودم دهک طهوري ادهن تهو و
منيها را وصله کنيم؟ البته وقتي تو و
مني پيبا ب بادب وصله کرد ،ولي اگهر
ْ قسهمتي از
يفتگي ددني بيادب و گذ هت
ددنداري حساب ود ددگر ادن حرفها پيش
نميآدب .وقتي ددن در ميان با ب چيهزي
هه مجبهور هودم وصهله
پاره نمي هود که
کنيم .در فضاي هزارسال دگهانگي چيهزي
به نهام رقابهت زن و مهرد نبهود ،بهه
انبازهاي که از خباي دگانه جبا هبدم
دوگانگيها خود را نشان داد و در فضاي
ههرح و
ههرد مطه
ههق زن و مه
ههانگي ،حه
دوگه
هزارانهزار مشکل ظاهر مي ود.
گاهي دوستان ساال ميکننب چرا اسهالم
جواب سهاالهاي پهيش آمهبه را نميدههب
هاالها
ابتبا عنادت دا ته با يب ادن سه
از وقتي طرح ب که انسهانها از خانهه
هالم
هب ،آري اسه
هله گرفتنه
هان فاصه
ادمانشه
آنچنان براي همه تاردخ وسعت دارد کهه
در هر رادطي جوابگوي سااالت بشر است،
هلي
هان اصه
هوش نفرمائي هب درمه
ول هي فرامه
سااالت ادن است که سعي کنيم مهردم بهه
خبا وصل ونب تا اصالً ادن حرفها مطهرح
نبا ب .در جلسه سوم کتهاب «آ هتي بها
خبا» عرض ب بسياري از ادن سهاالهادي
که در زنبگي مها نسهبت بهه خهبا پهيش
ميآدب بهه جههت بهيثمهري حيهات اسهت،
انساني که از حياتش بهره کافي نبهرده
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است و حاال ساال دارد که «چرا خبا مهن
را خلق کرد» مثل کسي اسهت کهه مطهابق
آدرسي که در دست دارد ،آن جادي را که
بادب برود پيبا نکنهب ،در ادهن حالهت
است که ميگودب ادن چه آدرسي بهود کهه
به ما داددب؟ اما اگر مطابق آدرسي که
به او دادهانب آنجادي را که ميخواسهت
پيبا کنب ،ددگر نميگودب ادهن آدرس را
چرا به ما دادنب ،وقتي به مقصهبي کهه
ميخواسههت رسههيب ،ددگههر سههاال بههرادش
نميمانب .ميگودب خوب ب که آمبدم.
وقتي انسان از خانه ادمانش جبا هب
و از ن ر به اهباف مقهبس غفلهت کهرد،
هود را
هود ،خه
هروع مي ه
هود ه
هه خه
هر به
ن ه
ميبينب و ادنکه خودش غير از آن ددگري
است و ادن روع بحث است که آدا حقهوق
زن و مرد بادب مساوي با ب دا نه ،چرا
هت ،و
هاوي نيسه
هرد مسه
ها ارث مه
ارث زن به
هزاران ساال ددگر که البته اگر جهواب
درستي به آنها داده نشود جوانهان مها
نسبت به حقانيت اسالم مسئلهدار مي ونب
و بادب در عين توجه به حيات طيهب کهه
قرآن براي زن و مهرد بهه طهور دکسهان
تعيههين نمههوده ،رو ههن ههود کههه ادههن
ً:
هت ،ثاني ها
ها اوالً :تبع هيض نيسه
تفاوتهه
طوري حقوق زن تن يم به که زن بتوانب
در بستر مسهئوليت تربيتهي خهود بهبون
هرگونه دغبغه اقتصهادي بهه کهار خهود
ادامه دهب.

زن و مرد و حيات طيب 719 ..................

بينشهاي کهنه با واژههاي نو
بادب رو ن ود هرجها پهاي ددهن -بهه
عنوان مکتبِ حساس به تربيهت و تعهالي انسهان-

ضعيف ب ،حقهوق زنهان بهه هبت مهورد
بيمهري قرار ميگيرد ،حال چه بهه اسهم
ددن  -ولي ددن منحرف -ادن بيمهري انجهام
گيرد ،و چه به اسهمهاي ددگهر« .مجمهع
ددني در فرانسه در سال  631ميالدي پهس
از بحث زدادي کهه در موضهوع زن کهرده
مقرر دا ته که زن انسان است ولي براي
خبمت مرد آفردبه هبه اسهت 11».مالح هه
بفرمائيب وضع چه انبازه اسفبار بهوده
که مجمع ددني فرانسه کهه تحهت تهأثير
تورات و انجيل بوده است ،در آن فضادي
که زن را حيواني ميدانستنب کهه صهورت
هالش کهرده بفهمانهب زن
انساني دارد ،ته
انسان است و با ادن همه تا حهبود صهب
سال پيش در انگلسهتان زن جهزء جامعهه
انساني محسوب نمي ب 17.و بهاز امهروزه
هر انبازه از نگهاه ددنهي بهه زن دور
هر
هواهيم در من ه
هواهيم و نخه
هودم ،بخه
ه
جامعههه ،زن از ارزش واقعههي خههود دور
ميافتب ،نمونهههاي آن فهراوان اسهت و
عفت قلم اجهازه سهخن رانهبن از آن را
نميدهب .ولي متوجه با يب همهان فکهري
که معتقب است زن جهزء جامعهه انسهاني
محسوب نمي ود و دا موجود پليهبي اسهت
 - 11کتاب فرازهادي از اسالم ،انتشهارات جههان
آرا ،مقالههههه حقههههوق زن در اسههههالم ،عالمههههه
طباطبائي«رمحةاللعلي » ،ص .747
 - 17همان ،ص .747
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که يطان به وجهودش آورده ،در دنيهاي
مبرن و با فاصله گهرفتن از ددهن ،بها
همان ددبگاه بهه زن مينگهرد ولهي بها
واژههاي جبدب و ظاهري حيلهگرانه ،بهه
عبارت ددگر بينش همان بينش است منتها
واژهها تغيير کردنب .امروزه در کشهور
آمردکا دکهي از معضهالت دولهت ،زنهاني
هستنب کهه در اثهر ضهرب و هتم مکهرر
هبهانب از خانهه فهرار
مردان مجبهور ه
کننب و جادي براي زنبگي نبارنب .دولت
آمردکا سولههاي بزرگي براي سکونت ادن
زنان به وجود آورده و روز به روز بهر
تعباد ادن نوع سولهها اضهافه مي هود.
زدرا وقتي بشر از خانه ادمانش فاصهله
گرفت و معني ظرائف تربيتي به فرامو ي
ً به موجهودي بهراي
سپرده ب و زن صرفا
ها بهه
هوتراني تببدل ب ،انواع ظلمهه
ِعمهال
ادن حسهاستردن خصهيت اجتمهاع ا
مي ود و فمينيسم چه ببانب ،چه نبانهب
هان را
چون نتوانست جادگهاه معنهوي زنه
احياء کنب به همان فرهنگي دامن ميزنب
که عمالً زنان موجودات بيمقبار و دردسر
سازي خواهنب بود .در حاليکه در من هر
اسالم ادن حرفها نيست ،خباونب در قرآن
َّ
ِل ّ
ُم
ِنك
م
َام
َ ع
َل
َم
ُ ع
ِيع
ُض
ِي الَ أ
ن
ميفرمادب« :أ
َ
11
ُ
ُ
َ
َ
ّ
ّ
ْ
ْ
ِن بعض»؛ هرگز
ُنثى بعضكم م
ْ أ
َو
َر أ
َك
ِن ذ
م
من عمهل ههيچ کهبام از هما را ضهادع
نميکنم ،چه زن با يب چه مرد ،بعضي از
ما از بعضي ددگهر هسهتيب و دوگهانگي
بههين ههما نيسههت .چنانچههه مالح ههه
 - 11سوره آل عمران ،آده .795
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ميفرمائيب اوالً :ن ر و جههت زن و مهرد
را به سوي معنودت ميانبازد که اعمهال
ً :در
هما اصههالت دارد .ثاني ها
هوي ه
معنه
اعمال معنوي از ن ر نتيجه ،هيچ فرقهي
بين زن و مرد نيست .اسالم براي ادنکهه
جامعه با طرح زنبودن و مردبودن جبههي
دوگانه نسازد و دعوا بر سهر ارزش زن،
دا ارزش مرد بهوجود نيادب ميفرمادهب:
ََ
َِّ
دَ
«َ
ُم ّ
َْ
َهر
َك
ِهن ذ
م
َاك
ْن
لق
نا خ
َّاسُ إ
ها الن
دا أ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ههل
ِه
ُوبا وقبائ
ههع
ْ ه
َعلنهههاكم
ههى وج
َأنثه
و
َ
َ
اَّللِ أْ
ِنهَ
ََ
ْ
ب َّ
ُم
َهاك
تق
ْ ع
ُم
مك
ْر
َّ أك
ِن
ُوا ،إ
َف
َار
َع
لت
ِ
18
َّ
ِن َّ
ٌ»؛ اي مردم همه هما
ِير
َب
ٌ خ
ِيم
َل
اَّللَ ع
إ
را چه مرد ،چه زن ،ما آفردهبهادم ،آن
هم به صورتها و کلهاي مختلف براي آن
که با همبدگر آ نا ودب و همهبدگر را
بشناسيب ،ولي هيچ کبام ادهن تفاوتهها
عامل ارزش نيست ،بلکه فقط گراميتهردن
ما نزد ما با تقواتردن ماسهت .اگهر
ادن بانهگ بلنهب و رسهاي اسهالم نبهود
معلوم نبود امروز در رق و غرب عهالم
چگونه با زنان برخورد مي ب.

بيماري غرب يا بيماري ما؟
آدا وقتي زنان متبدن و مردان متبدن
در کنار هم مشغول انجام وظيفه هسهتنب
حرفههي تحههت عنههوان تسههاوي زن و مههرد
موضوعيت ميدابب؟ دا طرح ادن حرف جادي
معني ميدابب که از فضاي ددني و انجام
وظادفِ مطابق ددن خهارج هودم؟ و ادهن
اول مصيبت است و عار تساوي مرد و زن
 - 18سوره حجرات ،آده .78
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هم هيچ مشکلي را حل نکهرد و نميکنهب.
در جامعهاي کهه زن حهس کنهب ميتوانهب
مههادر خههوبي بههراي فرزنههبانش دهها زن
متبدني براي خبمت به جامعه با ب هرگز
بحثي تحت عنوان تساوي حقوق زن و مهرد
مطرح نيست ،چون همه چيز بر اساس ددني
که مطابق فطرت انسانها اسهت و مصهالح
عموم جامعه را در ن ر گرفتهه ،تعردهف
به است .ادن بيماري ،بيماري غرب است
نه بيماري ما ،بادب مواظهب بهود ادهن
بيماري به جامعه و خانواده ما سهرادت
ِِ کامل است،
نکنب .زن در زنبودنش کامل
هم در
هرد هه
هود .مه
هرد ه
هه مه
هبون ادنکه
به
ِ کامل است بهبون ادنکهه
مردبودنش کامل
بخواهب زن ود .ادن فضا فضادي است که
روح ادمان در من ر ما قهرار ميدههب و
زمينه را جههت هکوفائي ادمهانِ برتهر
آماده ميسازد همان ادماني که در آخهر
آده  91سهوره نحهل در مهوردش فرمهود:
ْ
َ ُ
ْسَهنِ َ
َِ
َُ
َُّ
هانوا
مها ك
َح
ِأ
هم ب
ْهر
َج
ْ أ
هم
دن
ْز
َج
ََلن
«و
َُ
لوَ
َ
ن»؛ دعني حتما ما اجر آن زنان و
ْم
دع
مردان متهبدن را بهه بهتهردن هکل از
انواع اعمال صالحي که انجام دادهانهب
ميدهيم .ما بادب در خلوت انس خود بها
خباي خود به زنهبگي خهودش هرچهه قهبر
ميتوانيم رونق بخشهيم و بهه ثمرهههاي
غير قابل پيشبينياش اميهبوار با هيم،
بقيه هر چه هست فرع است.

زن و مرد و حيات طيب 738 ..................

کمال حقيقي از آن کيست؟
حال با توجه به بحثهادي که هب بهر
گرددب به آدههاي کهه در ابتهباي بحهث
مطرح ب .فرمود :اي انسانها اگر سهير
ِ صالحِ هرعي
و مسيرتان آن با ب که عمل
جزء زنبگيتان قرار گرفت به حياتي طيب
و پاک دعني حياتي که از هر گونه نقهص
فکري و صهفت عملهي مبهرا اسهت ،نادهل
مي ودب و در ادن مسير هيچ تفاوتي بين
زن و مرد نيسهت ،و در راسهتاي ادامهه
چنههين زنههبگي ،همههه اعمالتههان بههه
ِ ممکن پذدرفته مي ود.
عاليتردن کل
در نگاه فوق ن ر زن و مهرد را بهه
سوي ههبفي فهوق اههباف عهادي و سهطحي
زنبگي ميانبازد و همهانطور کهه عرفها
ميگودنب؛ انسانها بر اساس آرزوهادشان
ارزدههابي مي ههونب .اسههالم بهها دا ههتن
آرزودي چنين بزرگ ،انسهانها را دعهوت
به بزرگيهادي فوق بزرگيهاي اهل دنيها
ميکنب.
اگر آرزوهاي انسان پست ب انسان هم
پست مي ود هر چنب استعباد متعالي بن
دا ته با ب و اگر آرزوهادش متعالي ب
ادن انسان متعالي است ،هر چنب با تالش
به آن آرزوها برسب .وقتي متوجه با يم
ارزش هر موجودي به ع مت اههبافي اسهت
که آن موجهود اسهتعباد رسهيبن بهه آن
اهباف را دا ته با ب ،متوجهه مي هودم
وسعت انسان با دا تن دستدابي به حيات
طيب ،تا کجا است .بعضي از اههباف ههر
چنب بزرگ با ب ،بهراي بعضهي موجهودات
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غير قابل دسترس است؛ مثالً تفکهر عميهق
هون
هت چه
هول نيسه
هل حصه
هراي حي هوان قابه
به
استعباد آن را نبارد ،اما اگر موجودي
استعباد رسيبن بهه اههبافي را دا هته
با ب به ادن معني نيست که به راحتي و
ببون تالش به آنها دست ميدابهب ،بادهب
بههراي رسههيبن بههه اهههبافِ متعههالي از
ميلهادي بگذرد و از محبوددتها خود را
آزاد کنب تا زمينه رسهيبنِ بهه اههباف
عاليه در آن کل بگيرد .مثل قرب الهي
هللا که زمينه و اسهتعباد آن بهراي همهه
انسانها هست ولي همه انسهانها بهه آن
مقام به طور طبيعي و بهبون تهالش خهاص
نميرسنب ،هر چنهب آن ههبف بهراي همهه
رسيبني است .انسان بر ادهن اسهاس کهه
ميتوانب به حيات طيب برسب عهاليتر از
حيوان است ولي تا وقتهي نرسهيبه اسهت
فرقي با حيوان نميکنب .پس از دک جههت
هر موجودي بر اساس هبفي کهه اسهتعباد
دافتن آن را دارد ارزدابي مي هود بهه
هب
هود ميتوانه
هه اد هن موجه
اد هن معن هي که
متعالي با هب .هيچوقهت نميگودنهب کهه
حيههوان ميتوانههب متفکههر با ههب ،ولههي
ميگودنب انسان ميتوانب متفکهر با هب.
حاال اگر انسان ميتوانب به حيهاتِ طيهب
برسب به عنوان دک مهالک ميتهوان او را
به عنوان مخلوقي بهزرگ ارزدهابي کهرد
ولي از جهت ددگر ههرکس بهه ادهن ههبف
برسب متعالي است نه هرکس کهه فقهط در
حّ
ب استعباد رسيبن بهه آن ههبف متوقهف
هث ميفرماد هب
هورد بحه
هب .در آد هه مه
با ه
رسيبن به حيات طيب ،زن و مرد نهبارد.
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دعني چون مالک ارزدابي انسان حيات طيب
هان
هر دو امکه
هرد هه
هون زن و مه
هت و چه
اسه
رسيبن به ادهن ههبف را دارنهب پهس در
ددبگاه اسالم زن و مهرد ههر دو در دهک
کمال بالقوهبا هم برابرنب ،دعنهي ههر
دو ميتواننب به ادن حيات طيب برسهنب.
اما وقتي رسيبنب از ن ر کمال فرقي با
همبدگر نبارنب ولهي ادهن بهبدن معنهي
هر
ها هه
هال به
هر حه
هه آن دو در هه
هت که
نيسه
خصوصيت ،ارزش مساوي دارنب! ادن چيهزي
اسههت کههه روح اومانيسههتي و پيههروان
فمينيسم بر آن تأکيب دارد .قرآن براي
آنکه انسانها گرفتهار چنهين مهلکههاي
ِنههَ
ََ
ب َّ
اَّللِ
ْ ع
ُم
مك
ْههر
َك
َّ أ
ِن
نشههونب موضههوع «إ
َْ
ْ»؛ 11را به ميان ميآورد تا رو ن
ُم
َاك
تق
أ
کنب نه تنها هر زني بها ههر مهردي از
ن ر ارزش مساوي نيست ،که هر مردي بها
هر مردي نيز مساوي نيسهت ،بلکهه ارزش
همه به انبازه تقوادي است که دارنب و
اگر از ادن موضهوع غفلهت هود انهواع
هذاريهاي َ
هه مي هان
هن در آوري به
مه
ارزشگه
ميآدب و مردم را مشغول خهود ميکنهب و
از اصل کمال غفلت مي ود.
حرف ادن بود که براي رسيبن به حيات
طيب امکانات مشهابهي در اختيهار زن و
مرد گذا هتهانب و ههبادت قهرآن بهراي
رسانبن انسانها به آن کمال است ،قرآن
آمبه است تا ما را به سوي حيهات طيهب
هبادت کنب .قرآن؛ نيامبه بگودهب آدها
مساوي هستيم دا نيستيم ،چهون درد مها
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ادن نيست ،بادب ددب چطهور دردمهان را
درمان کنيم .از آن طرف نگاه کنيم بهه
هت در
هته اسه
هون نتوانسه
هه چه
ههاي که
جامعه
فرهنگ خود ادن مسئله را درست حل کنهب
با چه مصيبتهادي روبهروسهت .پهس اگهر
ساال ود آدا بهراي رسهيبن بهه حيهات
طيب ،زن و مرد داراي اسهتعباد مسهاوي
هستنب و امکانات مشابهي در اختيار ان
گذا تهانب؟ جهواب مثبهت اسهت ،منتهها
بادب متوجه بهود کهه هرکهبام اگهر در
مسيري که بادب سير کننب قرار گيرنب و
استعبادهاي خود را به کار انبازنب به
آن هبف متعالي که براي ههر دو دکسهان
است ميرسنب .بادب به ادهن نکتهه نيهز
توجه کهرد کهه زن و مهرد از دهک جههت
داراي ابعاد ثابت و دکساني هستنب کهه
هر دو بادب آن را ر ب دهنب ،در همهين
راستا بعضي از احکام الههي بهه صهورت
کلي براي زن و مرد دکسهان اسهت و بهه
ُ
بعب انساني و ثابت و مشترک بين آن دو
ن ر دارد .مثل ادنکه زن و مرد ههر دو
بادب نماز صبح را دو رکعهت بخواننهب.
ولي از جهت ددگر هر کبام براي رسهيبن
به حيات طيب استعبادهاي مخصوص به خود
را دارنههب کههه پيههرو آن اسههتعبادها
وظادفي مخصوص به خود دارنهب .انسهاني
که ببنش زن است اگر خواسهت بهه حيهات
ص زن بهودنش
طيب برسب بادب ابعاد مخصوِ
را بشناسب و ر ب دههب ،مهردي ههم کهه
خواست به حيات طيب برسب بادب دو کهار
انجام دهب ،دک کار مربوط به انسهانيت
مشترک بين مهرد و زن اسهت و دهک کهار
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انجام وظادف مخصوص به مردبهودن اسهت.
هه
هوط به
هه مربه
هادفي که
هر آن وظه
هال اگه
حه
مردبودن است درست انجام نبهب در واقع
وظيفهاش را که منجر به رسيبن به حيات
طيب است درست انجام نباده و بهه قهرب
الهي که مقصب و مقصهود همهه انسهانها
است نادل نمي ود.
خباونب ولي مطلق است و قرآن در ادن
َ ْ
َّللُ ُ
َاّ
لي»؛ آن
َِ
الهو
هو
رابطه ميفرمادب« :ف
ِ هستي براي ادنکه مها را بهه
ولي مطلق
والدت و قرب برسانب تا از همهي آفات و
خطراتِ راه آسوده ودم برنامه بهه مها
داده است تها طبهق آن وظيفهه خهود را
بشناسيم و ببان عمهل کنهيم .اگهر راه
نبوت و امامت بسته است و مخصهوص ذوات
خاص است ،راه والدهت بسهته نيسهت همهه
ميتواننب «وليهللا» ونب ،اگر کسهي عقهب
هت.
هودش اسه
هه خه
هوط به
هکل مربه
هاد مشه
افته
هاني آفرد هبه و زمينههههادي
هب جهه
خباونه
فراهم کرده است که همهه بهه آن نقطهه
انتهادي کمال دعني «وليهللا» هبن نادهل
هه بهه
ونب ،و به ما خبر ميدهب کسي که
ها و
ههي غمهه
هام وليالله هي رس هيب همه
مقه
حزنها که براي انسانهاي معمولي هسهت،
زدر پادش قرار ميگيرد ،چون ههر غهم و
حزنههي ردشههه در محروميههت از مقصههب و
ُنهس بها
مقصود دارد ،کسي که به مقام ا
خباونب رسيبه به همهه مطلوبههاي خهود
نادل به است .خهبادي کهه ولهي عهالم
هستي است و به حکهم رحمهت و ربهوبيتش
ونب و
ميخواهب انسانها همگي ولهي هللا
به عاليتردن مقصب دسهت دابنهب ،بهراي
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آنها برنامهاي تعيين فرموده و وظادفي
هههادي
قرار داده است وظادف الهي دردچه
هستنب که ولي هستي جلو انسهانها بهاز
هرب او
هه قه
هب به
ها بتواننه
هت ته
هرده اسه
که
برسههنب .حههال بعضههي از آن دردچهههها
ها
هام آنهه
هود در انجه
هب و نمي ه
فرائضانه
کوتاه آمب و بعضهي نوافلانهب و رخصهت
انجامنبادنش را دادهانب رسول خبا در
َ َ
اَّللَ َ
َّ َّ
هالى
تع
ِن
حبدث قبسهي ميفرمادهب« :إ
َ
َ
َ
َاُ
ُههوُ
ِي َ
لَ :ال َ
َ
َّ
ُ إ
دتقههرب
ْههب
َب
ل ع
دههز
دق
ِلههيَّ
ُ
َ
َّهُ
ِ ُ
إذا
ه ف
َّهى أحِب
َت
ِهي ح
ً ل
ِصا
مخْل
ِل
َاف
َّو
ِالن
ب
َهِ
َ
َّ
ُ
َ َ
ِي َ
ُ
َُ
ُُ
َه
َر
بص
ِ و
ِه
ُ ب
َع
دسْم
ه ا لذ
ْع
ُ سَم
ْت
ه كن
ْت
َب
ْب
أح
َّ
َّ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ و دبُ
ِي ُ
ِن
ِها إ
ِش ب
ْط
ِي دب
ه الت
ِه
ُ ب
ِر
ْص
دب
الذ
َ
َ
َ
َ
ته»16
َْ
ذُ
ُُ
ِي أع
َاذن
َع
ِنِ اسْت
َ إ
ه و
ْت
َي
ْط
ِي أع
سَأَلن
خبا تعالى ميفرمادب :هميشه بنهبه
من بهوسيله نوافل به من نزددك مى هود
در صورتى كه كامالً به من اخالص دارد تا
ادنكه او را دوست دارم ،پس هرگهاه او
را دوست دا تم گوش او مي وم که بهبان
مي ههنود و چشههم او مي ههوم کههه بههبان
ميبينههب و دسههت او مي ههوم کههه بههبان
ميگيرد اگر از من چيز بخواهب بهه او
ميدهم و اگر به من پنهاه آورد پنهاهش
مىدهم.
در جاي ددگر رسول خهبا ميفرمادهب:
َ َ
َ َ
اَّللُ َ
َاَ
ما َ
َ َ
ُ
ل َّ
َّب
َر
َق
دت
الى ...و
تع
َ و
َك
َار
تب
«ق
َ
ْ
َ
ِ أَ
َ
ء َ
داِ
ِ و
ْه
َلي
ُ ع
ْت
َض
َر
ْت
ما اف
ِثل
ِم
ِي ب
ْب
َب
َِليَّ ع
إ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َّ
دزاُ
َ َ
ِي َ
َال َ
َُّ
من
ه و
َتى أحِب
ِليَّ ح
ُ إ
ِل
ْته
دب
ْب
َب
ل ع
َ
َ َ
َ َ
ُ َلُ
ُُ
ً و
دهبا
ً و
َهرا
بص
ً و
ْعا
ه سَم
ْت
ُن
ه ك
ْت
َب
ْب
َح
أ
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ْئً
ِْ
ِْ
ن َ
َ
ُههُ
ِي
ََلن
ن سَههأ
َ إ
ه و
ْت
َب
َج
ِي أ
َههان
دع
ِال إ
مههو
َ
ه»؛11
ُُ
ْت
َي
ْط
أع
خباونب مىفرمادهب ... :بنهبگان مهن
آنطور که با اداء واجبهات مهىتواننهب
خود را به مهن نزددهك كننهب ،از ههيچ
طردقهي ددگهر نميتواننهب .بنهبهي مهن
همواره به طرف من تضرع و زار مىكنهب
تا آنگاه كهه او را دوسهت مهىدارم ،و
هرکس را دوست گرفتم گوش و چشم و دسهت
او خواهم ب ،هرگاه مرا بخوانب او را
اجابت مىكنم و اگر از من چيز بخواهب
به او مىدهم.
دعني انسان از طردق انجام فهرائض و
نوافل ددگر خودي برادش نميمانب ،خهبا
به جاي مشاعر او قرار ميگيهرد ،تمهام
وجودش غهرق او مي هود و م ههر بصهيرت
خباونب ميگردد ،و در واقع خباونب چشم
او را در تصرف خود در مهيآورد ،الههي
ميبينب و الهي مي نود ،ددگهر هيطاني
نميبينب.
پس وظيفههادي که خباونهب بهراي مها
معين فرموده نقش بسيار مهمي در زنبگي
ههي
هب و دردچه
هازي کننه
هب به
ها ميتواننه
مه
رسيبن به مقصبانب ،ادنجاست که مالح هه
ميکنيب عشق به وظيفه مربهوط بهه کسهي
است که نميخواههب در دنيها بپوسهب ،و
قرب الهي را مقصب و مقصود خهود قهرار
داده است و ادن ددگر زن و مرد نبارد.
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وظايف الهي؛ راه ورود به قرب
وظيفههادي که خباونب براي زن و مرد
تعيين فرموده هبده اوست به آنهها تها
آنها را از آن طردق به مقصب برسهانب.
هبدهاي که خباونب ميدهب دو وجه دارد.
دک وجه مشترک بين زن و مرد ،و دک وجه
اختصاصي براي هرکهبام ،و همههي آنهها
دردچههاي ارتباط با خبا ميبا نب و از
ادن لحاظ بسيار دوستدا هتنيانب .آدها
ميتوان گفت چون بعضي از وظادف مردانه
است و بعضي زنانه ،تبعهيض واقهع هبه
است؟ مثالً مردان بگودنب ادن چهه ددنهي
ّال از صهبح تها
است که بادب ما مثل حم
ب کار کنيم و لباس و مسکن و غذاي زن
و فرزنبانمان را فراهم کنيم ،ددهن در
ّال چرا ،مثل دک
جواب او ميگودب مثل حم
ولههيهللا وظيفهههات را نسههبت بههه زن و
فرزنبانت انجام ببه تها راه ورود بهه
خبا را پيبا کني .دا زن بگودب که ادن
چه ددني است من بادب صبح تا هب مثهل
کلفتها مشهغول بچههداري و پخهت و پهز
با م و آقها راحهت برونهب در اجتمهاع
بگردنب .ددن در جواب او ميگودب؛ بگهو
من مثهل دهک ولهيهللا از دردچههي انجهام
وظيفه نسبت به فرزنهبان و همسهرم راه
ُنس بها حهق را در جهان
ورود به مقام ا
خود فراهم ميکنم.
مشکل از ادنجا پيش آمهب کهه انسهان
جبدب جادگاه وظادفي را که ددهن بهراي
زن و مرد تعيين فرمود نتوانست تحليهل
کنب .انساني که نتوانب خودش را درسهت
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تعردف و ارزدابي کنب ،زن و مردي خهود
را نگاه ميکنب نه وظيفه را ،در مقابل
دستورات ددن به مشکل ميافتب .در حالي
که اگر من به جادگاه وظادف خودم درست
نگاه کنم همهه آنهها را دوسهت خهواهم
دا ت .زدرا آنها سبب پذدرفته بن مهن
در قرب الهي مي ونب .خباونب از طردهق
ددن اسالم به من ميگودب آقها وظيفههات
را نسبت به جامعه و خهانواده و خهودت
درست انجام ببه تها مها تهو را قبهول
کنيم .ادن لطف بزرگي است .لذا اگر به
وظيفهام نگاه کردم ددگر بحهث مقادسهه
وظيفهي خود با وظيفه زنها مطرح نيست،
که کبام مهمتر هستنب .ادنهها دو نهوع
وظيفه است براي صعود .اگهر وظهادف را
با همبدگر مقادسه کرددب مصهيبت هروع
ْ
َالَ َ
ْا
َّهو
َن
َم
تت
مي ود .و قرآن ميفرمادب« :و
11
ََ
لهى َ
ِ َ
َ
َ اّ
ْهض»؛ ههر
بع
ْ ع
ُم
َك
ْض
بع
ِه
َّللُ ب
َّل
َض
ما ف
کبام هماني را که هسهتيب ر هب دهيهب،
آرزوي کماالتي را که خباونب به ددگهري
داده است ننماديب .چون بههرحال ههرکس
چيزهادي دارد و چيزههادي نهبارد ،راه
هان
هتفاده از همه
هال او از طرد هق اسه
کمه
چيزهههادي اسههت کههه دارد .مههن ادنجهها
نشستهام و ما آنجا ،دعني من در جادي
که ما نشستهادب نيستم و ما در جادي
که من نشستهام نيستيب .آدا درست اسهت
که بگودم خبادا چرا من ادنجا بنشهينم
و آنجا نبا م؟ اگر من بهه آنچهه هما
داردب نگاه کنم ،ميبينم که نبارم ،پس
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احساس کمبود ميکنم .در حالي کهه اگهر
به جادي که نشستهام به عنهوان هرادط
انجام وظيفهه نگهاه کهنم ادهن احسهاسِ
کمبود را نبارم .معنهي ادهن کهه عهرض
کردم مصيبت از آنجهائي هروع هب کهه
زنان و مردان به جاي ن ر بهه وظهادف،
پاي مقادسه را جلهو آوردنهب ،از ادهن
قرار است .زنان به مردان نگاه ميکننب
و در نتيجه امکاناتي را که خباونب در
اختيار مهردان قهرار داده اسهت تمنها
مينمادنب و ميگودنب چرا خبا ادنها را
به ما نباد .مردان هم به زنهان نگهاه
ميکننب و ميبيننب امکاناتي را کهه در
هب .پبد هبه
هت نبارنه
هان اسه
ِِ زنه
اختي هار
عجيبي پيش ميآدب که هرکس آن چيزههادي
را که ددگري دارد ميخواههب .در حهالي
که خباونب به ما ميگودب درست اسهت آن
امکانات را به تو نباددم ولهي تهو را
که از حردم خود بيرون نکهرددم ،آنچهه
را بادب به تو ميداددم داددم ،تو چرا
به ددگران نگاه ميکني ،بهه آنچهه کهه
دردچهي صعود خودت مي با ب نگاه کن.
آنچههه باعههث مههي ههود دوگانگيههها و
غفلتها رس بنمادهب ادهن اسهت کهه بهه
هه بهه
امکانات همبدگر نگاه مهيکنيم نه
آنچه خود داردهم .و لهذا احسهاس نقهص
برادمان پيش ميآدب و اعتراض بهه خهبا
روع مي ود! در حالي که اگر زن و مرد
هر کبام توجه کننب خباونب به هر کبام
از آنها امکانات خاصهي داده اسهت تها
سکوي صعود هان با هب ،بنهبه بها ادهن
هس چهه
امکانات ميتوانم بنبگي کهنم ،په
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کار دارم دنبال امکانهات هما با هم.
ما هم چه کار داري به من نگاه کنهي،
به وظيفهات نگاه کهن و امکانهاتي کهه
براي انجهام وظيفهه در اختيهار داري،
وظيفهاي که دردچه ورود به مهماني حهق
است.

خودت باش ،غير خودبودن را نخواه
هه
هه که
هه آنچه
هردان به
هان و مه
هر زنه
اگه
دردچهي ورود به مهماني حق اسهت و بهه
آنها دادهانهب نگهاه کننهب در عهيش و
قرار و آرامهش و هعف و حضهور قلهب و
مستي و معنودت قرار ميگيرنب .در حالي
که اگر به آنچه که خبا به آنها نباده
است نگاه کننب در حسادت و پردشهاني و
غفلت و فرسادش و اضمحالل قرار ميگيرنب
ُنس با خهبا
و عمالً راه ورود به رادط ا
در جلودشان بسته خواههب هب .خباونهب
ميفرمادههب :اگههر ميخههواهي در آرامههشِ
بنبگي بهسر ببري به وظيفه نگهاه کهن.
وظيفه ادن بهود کهه بهه هجره نزددهک
نشودم ،نه تنهها از آن نخهوردم ،حتهي
نزددک هم نشودم ،وقتي بهجاي ن هر بهه
وظيفه ،به جره نگهاه کهرددم ،ددهبدم
ميوههاي جره را نباردم ،مصيبت هروع
ب و از همه چيز محروم هبدم .وظيفهه
َه»؛13
َ َال َ
َبا َ
َر
ِ الشَّج
ِه
هذ
ْر
تق
ادن بود که «و
به ادن جره نزددک نشودب تا در مقهام
ََ
َ
َة
َر
َا الشَّج
َاق
َّا ذ
لم
ُنس با خبا با يب« .ف
ا
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ب هَ
ها َ
َ
ءاتُ
ْ لُ
َْ
دخص
ِقه
َطف
َا و
هم
ها سَهو
َه
هم
بت
ِهفانِ
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ََ
ِ ْ
ِ» چههون از آن
َّههة
َن
الج
َق
َر
ِههن و
َهها م
ِم
ْه
لي
ع
خوردنب ز تيهادشان برادشان آ کار هب
زن به نبا تن چيزهادي که خودش نهبارد
خود را مشغول کرد و به امکانهات مهرد
بن فکر کرد و مرد هم به چيزهادي کهه
هه
هرد .به
هاه که
هبارد ول هي زن دارد نگه
نه
چيزهادي که نبادب دا ته با هنب نگهاه
کردنب ،نتيجهاش ادن ب کهه نهبا آمهب
َْ
«اْ
ها»؛ 19از بهشت خارج هودب.
ِن
ْ م
ُوا
ِط
هب
ما بيشتر ميخواسهتيب ،از همهه آنچهه
هبدب .در حاليکهه قهبالً
دا تيب محروم ه
َ
َ
ْ
ُ
ُهكَ
دا آَ
فرموده بودَ« :
ْج
َزو
َ و
ُ اسْكن أنت
دم
َّه َ
ْ
هة»؛ 81اي آدم تههو و همسههرت ،بههه
َن
الج
عنوان نمهاد همهه زنهان و مهردان ،در
بهشت با يب ،در بهشتِ قهرار و آرامهش،
در بهشتي که تو با ي و خبا و آن همهه
امکانات بهراي بهاقي مانهبن در مقهام
لقاء الهي .آري قصه آدم قصههي آدميهت
است ،آنجها دکهي بهوددم و همهه آنجها
بوددم و آن آدميت که آنجا بود همه ما
بود87.
پس مشکل از آنجها هروع هب کهه از
وظيفه غافل بدم .آنهادي کهه در نهور
وظيفههه مسههتقرنب اصههالً احسههاس کمبههود
نکردنب ،کمبودي نيست ،من از ادن طردق
ميتوانم صعود کنم ما از آن طردق .هر
چنب ممکن است در هرادط حاضهر وظهادف
هحنههاي اجتمهاعي نيهز
زنان حضور در صه
 -19سوره بقره ،آده .83
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ِ انجام وظيفه در ميان
با ب ،باز موضوع
است ،نه مقادسه زنان با مردان .عمهبه
آن است که متوجهه با هيم زن بادهب در
هب و آن جادگههاه را
هودش با ه
هاه خه
جادگه
اسالم تعيين ميکنب .در بعضي از زمانها
ممکن است جادگاه او عالوه بر خانه ،در
اجتماع هم با ب ولي مواظهب با هب کهه
براي خود جادگاه مرد بودن را نخواهب،
بلکه خودش با ب .مصيبتي که براي بعضي
از خواهران پيش ميآدهب ادهن اسهت کهه
بخواهنب نبا تنهادي که در مقادسه بها
هلت
ها پي هباکردن خصه
هب ،به
هردان نبارنه
مه
مردان ،آن را پيبا کننب .ادنجها اسهت
که از نهور وظيفهه خهارج گشهته و راه
ُنس با خبا را گم ميکننب.
خلوت و ا
سؤال :قرآن از قول مادر حضرت مهردم
َى»؛ 81پسهر
َاألُنث
ُ ك
َر
َّك
ْسَ الذ
ميفرمادبَ« :لي
هماننب دختر نيست .و معلوم است مهادر
مههردم  ناراحههت ههبهانب کههه چههرا
فرزنب ان دختهر هبه اسهت .آدها ادهن
نشانهي کمارزشدانستنِ دختران نيست؟
هوده
جواب :خير ،قضيه از ادن قهرار به
که مادر مردم با توجه به اطالعاتي که
دا ههت مبنههي بههر ادنکههه از نسههل او
پيامبري خواهب آمب ،نهذر کهرده بهوده
چون وضع حمل کرد ،فرزنبش را به عنوان
خبمتگذار بيتالمقهبس در خهبمت اوامهر
ْ
ِذ
الهي قرار دهب ،قهرآن ميفرمادهب« :ا
نَ
َ َ
ِي َ
ِّ
َاَ
َُ
ُ َلكَ َ
التِ اْ
مها
ْت
ذر
ن
ِّ إ
َب
ن ر
ْر
ِم
ة ع
َأ
مر
ق
َ
َ
َّ
ْ
َ
َ
ّ
َ
ِي َ
ِي ُ
ِنهكَ أنهت
ِهي إ
ِن
ْ م
َّهل
ًا فتقب
َّر
َر
مح
بطن
ف
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ُ ْ
ُ »؛ 88آنگهاه کهه همسهر
ِهيم
َل
الع
ِيع
السَّم
عمران گفت :پروردگارا! من نذر کردهام
که آنچه در کم دارم از زدر فرمان من
آزاد با ب و تحت فرمان تو قرار گيرد،
پس از من قبول بفرما ،کهه تهو هنواي
تقاضاي بنبگانت هستي و ميداني چگونهه
هران
هاب عمه
هائي .جنه
او را تربي هت بفرمه
دعني پبر حضرت مردم ،خود ان پيهامبر
هرائيل
نبودنب ولي به پيامبران بني اسه
وصل مي ونب ،ادنها متوجه بودنب بادهب
از نسل آنهها پيغمبهري بيادهب .همسهر
عمران فکر ميکرد همين نهوزادي را کهه
باردار است همان پيامبر خباسهت .لهذا
به ادن اميب نذر ميکنهب بهراي ادنکهه
فرزنههبش خههوب تربيههت ههود او را بههه
بيتالمقبس بسپارد ،به ادن اميب که آن
فرزنب پسر است و امکهان تربيهت او در
بيتالمقبس فراهم است .اما وقتي کهودک
به دنيا آمب متوجه ب دختر است ،فکهر
کرد تمام نقشههادش به هم خهورده لهذا
ِّ
َُ
هبادا!
َهى»؛ خه
ُنث
ها أ
ْت
َع
َض
ِي و
ن
ِّ إ
َب
گفت« :ر
مههن دختههر بههه دنيهها آوردم .خباونههب
َْ
َاّ
ْ»؛ و
َت
َهع
َض
َها و
ِم
ُ ب
لهم
َع
َّللُ أ
ميفرمادب« :و
خبا به آنچه او متولب کرد آگهاه اسهت
َى»؛ و آگاه است کهه
َاألُنث
ُ ك
َر
َّك
ْسَ الذ
ََلي
«و
زن و مرد مساوي نيستنب ولي خبهري کهه
به ما داده به دروغ نيست ،در همهين
رابطه و از طردق همين نوزاد مردي چون
عيسي خواهب آمب و ع مت خهبا در هکل
تولب او ظهور خواهب کرد .پهس چنانچهه
 - 88سوره آل عمران ،آده .85
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مالح ه ميفرمائيب از ادن آده به عنوان
ِ مستقل اسهتفاده نمي هود کهه
دک موضوع
دختههر و پسههر از ن ههر ارزش مسههاوي
نيستنب .بلکه موضوع در رابطه با امهر
خاصي بوده است که بادب از طردق مهردي
به نام عيسي انجام بگيرد و حهاال بها
هردم روبههرو هبهانب،
دختري به نام مه
غافل از ادن که آن امر خاص با واسهطه
مردم انجام ميگيرد و نه از طردق خود
او و لذا مردم تحت تربيت حضرت زکردا
قرار گرفت و زمينه تولب حضهرت عيسهي
در او فراهم گشت.
«والسالم عليكم و رحمةهللا و بركاته»

ازدواج؛ تولدي ديگر

بسم هللا الرحمن الرحيم

1

سلللؤال :جادگهههاه ازدواج در زنهههبگي
هه
هبازه به
هن انه
هالم اده
هرا اسه
هت؟ چه
کجاسه
ازدواج سفارشکردهاسههت؟ چههه چيههزي در
هت از
هه در رواده
هت که
هه اسه
ازدواج نهفته
ّ
َ
َ
ْ
َتهانِ ُ
َا
ِم
ِيه
َهل
دص
َكع
رسول خبا داردم؛ «لر
َ
َ
ُ
َ
َ
ّ
ُ
ْ
ُ
ُ
َب دقهوم ليلهه و
َز
ُل ع
َج
ْ ر
ِن
ُ م
َل
ْض
َف
ٌ أ
ِج
َو
َز
مت
1
ُ َ
نَ
َ
َه» بهبون ترددهب دو ركعهت
ههار
ُوم
دص
ص زندار بههجا آرد بهاالتر
نماز كه خِ
است از عمل مرد بىزنى كهه هبهادش را
به عبادت بپردازد ،و روزهادش را روزه
هه
هت که
هبارد .اهمي هت ازدواج در کجاسه
به
اولياء الههي ادنچنهين بهراي آن نقهش
ماثر قائلانب.
هر
هور مختصه
هه طه
هبا و به
جللواب :در ابته
همينقبر بگودم که زن و هوهر قبهل از
هه
هتنب که
هردي دا ه
هبگي فه
هک زنه
ازدواج ده
سرنو ت هرکبام بهه ادهن هبت کهه بها
ازدواج به هم گره ميخورد ،به همهبدگر
 - 7بحث حاضر مجموعهي سهااالتي اسهت در بهارهي
ازدواج و اهبافي که بادب در رابطه بها آن دنبهال
کرد ،و چون احساس ب ميتوانب مفيهب با هب پهس از
هبمتتان
پياده بن از نوار و تصحيح توسط اسهتاد ،خه
عرضه مي ود« .گروه فرهنگي الميزان»
 - 1من ال دحضره الفقيه ،ج ، 8ص .834
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گره نخورده بود .رابطة پبر و مادر با
فرزنبان ،و رابطة فرزنبان بها پهبر و
مادر ،به ادن صورتي که بين زن و وهر
هست ،نيست .رابطهي والبدن با فرزنبان
در مقادسه با رابطهي زن و هوهر فهرق
هه
هبام به
هوهر هرکه
اساس هي دارد .زن و ه
طوري خاص و بدب نسبت به زنبگي احساس
مسههئوليت دارنههب .بنههابرادن قبههل از
ازدواج خانم و آقها در ادهن حهّ
بي کهه
ً با دک نوع زنبگي مشترک روبههرو
دقيقا
با نب ،روبهرو نبودهانهب .حتهي وقتهي
پبر دا مادر بها فرزنب هان در نهادهت
ُنس هستنب ادنطور نيست که در من ر ان
ا
آدنبهاي که ادنها بادب از همبدگر جبا
با نب را نبيننب .دعنهي بهاالخره ادهن
فرزنههب بعههب از مههبتي دنبههال زنههبگي
جباگانهاي ميرود .امها در مهورد زن و
وهر چنين نيست که با حفظ رابطههي زن
و وهري تصور زنبگي جبا از ههم مطهرح
هت کهه
ً عرض بنبه ادهن اسه
با ب .نهادتا
وقتي خانم و آقا تببدل بنب بهه زن و
وهر ،نوعي از زنبگي و رابطهاي را در
من ر خود ميدابنب کهه قهبالً ادهن نهوع
رابطه را نسبت به افراد ددگهر تجربهه
نکردهانب .حال وقتي رسيبدم به ادن که
ً با ازدواج دک نوع زنهبگي جبدهب
واقعا
َّق مي ود بادب بتوانيم آن را درسهت
محق
بشناسيم .مثل کودکي که با تولهب خهود
وارد دک زنبگي جبدب مي ود ،با ازدواج
براي زن و وهر زنبگي جبدهبي بههوجود
ميآدب ،و عمالً وارد ساحت ددگري مي ونب
که قبالً در آن ساحت نبودنب.
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دختههر تهها در خانههه پههبرياش زنههبگي
ميکنب ،عمالً با مادرش و با عواطفي کهه
در رابطه با مادرش دارد ،زنبگيميکنب.
حاال که به خانة وهرش ميآدب ،دو حالت
دارد :دا روابط و وابسهتگيهاي جبدهبي
را روع ميکنب ،کهه ادهن همهان تولهب
جبدب است .دا با ادنکه به خانة وهرش
آمبه هنوز زنبگي با مهادرش را ادامهه
ميدهب و زنبگي جبدب را جّ
بي نگرفتهه و
مسئوليتهاي زنبگي جبدهب را نپذدرفتهه
است .که در صورت اخير؛ ادن دختر هنوز
از ن ر روحي ازدواج نکردهاسهت .بعضهي
از خانمههها کههه بههه خانههة وهر ههان
آمبهانههههب ،بهههها وهر ههههان ازدواج
نکردهانب ،گودها بها مادر هان ازدواج
کردهانب ولهي بها وهر هان دهک طهوري
مبارا ميکننب و هنهوز در سهاحت خانهة
پبري هستنب و چشهم خهود را نسهبت بهه
هتهانب و
هان بسه
هبگي جبدب ه
واقعي هات زنه
همچنين است بعضي از مردها کهه متوجهه
ادن موضوع نيسهتنب .ادهن نهوع ازدواج
من ور اسالم نيست؛ چون افقي کهه اسهالم
پس از ازدواج در مقابل زن قرار ميدهب
طوري است که مسئوليت او نسبت به خانة
وهرش مسئوليت اصلي او حساب مي هود و
ددگر والدت وهر در زنهبگي جبدهب اصهل
است و نه والدت پبر .زن بادهب مهبدردت
ً مسئول
وهر را بپذدرد و مرد هم تماما
ادن خانواده است ،و ادن مسهئوليت دهک
هت؛ اد هن
هاص اسه
هامالً خه
هئوليت که
هوع مسه
نه
هبيه
هاوي و د ها ه
هت مسه
هئوليت هيچوقه
مسه
مسئوليتي که نسهبت بهه پهبر و مهادرش
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دا ته است ،نيست .بهبدنمعني کهه زن و
وهر در ادن زنبگي مسئوليت جبدهبي را
ِ «تولهب جبدهب»
روع ميکننب ،که تعبير
براي ادن زنبگي تعبير خوبي است.
در تولب جبدب کودک وقتهي بهه دنيها
ً ددگر نميتوانب با نهافش
ميآدب ،واقعا
و با اتصهال آن بهه بهبن مهادر ،غهذا
بخورد و نفس بکشب بلکه بادب دهانش را
بهکهار بينهبازد و نفهس بکشهب و هير
بخورد ،و با گو ش بشنود دعني وارد دک
هبيه
هت .ازدواج ه
هر هبه اسه
هاحت ددگه
سه
همينحالههت اسههت ،در غيههر ادههن صههورت
ازدواجي محقق نشبه است.
در ازدواج ،زن و مرد بر اساس ن هام
حکيمانة عالم و بر اساس آنچه خباونهب
در عالم قرار داده ،وارد زنبگي جبدهب
ُلقهه»
ً «ع
مي ونب و نسبت بههههم هبدبا
ُلقهاي که خباونهب
پيبا ميکننب .همان ع
ُ
َ
َ
َل َ
بيهنکم
َع
َ ج
در توصيف آن ميفرمادب« :و
َه ً
دً
ََّ
َ
هة» 8بههين آنههها دوسههتي و
َحم
َ ر
ة و
مههو
ِ طهرف
ادثار قرار داد به طوري که خهود
حسميکنب ددگر نميتوانهب بهبون همسهرش
راحت زنبگيکنب .با توجهه بهه مهوّ
دت و
رحمت الهي اسهت کهه وقتهي انسهان بها
همسرش مشکل پيبا کرد به هبت ناراحهت
مي ود ،در حهالي کهه اگهر بها پهبر و
مادرش چنين اختالفي پيبا ميکرد تا ادن
حّ
ب ناراحت نمي ب .بهه طهوري کهه اگهر
انسان در زنبگي با همسرش کست بخورد،
ً در کل زنبگي کست خورده اسهت.
تقردبا
 - 8سوره روم ،آده .17
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ردشه ادن امر آن اسهت کهه بها ازدواج
ميخواسته تولب مطلوب خود را بيابهب و
به برکات موّ
دت و رحمتِ خاص برسب ،ولهي
ً
چون آن تولب محقق نشبه عمال زنهبگي او
به نتيجهي مطلوب نرسيبه است ،در حالي
ً بهه آن زنهبگي نيهاز
که انسان هبدبا
دارد.

ازدواج و نفي منيت
اولين نتيجهة ازدواج ادهن اسهت کهه
انسان ،ددگر براي «خهود»ش نيسهت .بها
ازدواج ،دک هستة توحيبي تشکيل مي هود
که هر عضوي فهاني در آن هسهته اسهت و
هودت خهود را در هودهت هسهتة توحيهبي
خانواده ميجودب« .خانواده» به معنهاي
حقيقياش عين توحيب است ،همهانطور کهه
صفات الهي در ذات حضرت حق فاني است و
هباني
هام وحه
هفات ،او را از مقه
هرتِ صه
کثه
انسهان
کهه
طور
همهان
ا
د
،
کنب
ي
نم
خارج
ِ
َحبي از خهود چيهزي
موحب با ظهور نور ا
نميبينب؛ توحيب خانواده نيز دعني نفي
فرددتِ فرد در جمهع .انسهان در مقابهل
ّالعالمين خودي نبارد .استغراق
حضرت رب
در حاکميههت حکههم خههبا را «توحيههب»
ميگودنب ،چهون در آن حالهت انسهان از
هود.
هاقي مي ه
هق به
هه حه
هاني و به
هود ،فه
خه
خانواده هم به عنوان دک واحب توحيبي،
هود ف هاني
هرد را در خه
هت فه
هبا فردده
ابته
ميکنب ،خصيت جمعي مخصوص آن خهانواده
را در او احياء مينمادب ،ن يهر وحهبت
در عين کثرت و کثرت در عين وحبت.
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با ادن ددب مالح ه ميفرماديهب چقهبر
تشکيل خهانواده بهراي ههر زن و مهردي
هتهي توحي هبي
هت! در هسه
هاز اسه
هورد نيه
مه
هان از
خانواده است کهه خودخهواهيِ انسه
بين ميرود؛ ددگر ما نميتهواني «خهود
فردي»ات با ي و اگر بخواهي بهر منيهت
ً ههم بهراي خهودت
خود اصرار کني واقعا
زنبگي را جهنم ميکني و هم براي بقيه.
ً هرکس به انبازهاي در خانوادهاش
اساسا
خو بخت است که توانسته با ب در مقابل
ِ فهردي دسهت
هسته خانواده به نفي خهود
هراي
هردم به
هرض که
هت کني هب؛ عه
هب .دقه
دابه
خانواده ،نه براي همسرش؛ براي ادنکهه
همسر او هم بادب نفي خود کرده با هب.
اگر فقط دکي از آنها خود را نفي کرده
با ب ،هرگز به نتيجه مطلوب و متعهالي
نميرسنب.
دکي از مشکالتي که امهروزه در بعضهي
از خانوادهها ددبه مي ود ادن است کهه
دکي خودش را بهراي ددگهري نفيميکنهب.
ً مرد براي آنکه خهودش را از دسهت
بعضا
هب بهه
ِلههاي همسرش راحهت کنهب ،ميرسه
گ
ادنکه «هرچه خانم بگودب» را عمل کنب!
ً با ادهن
ادن آقا فکرنکرده است اتفاقا
هرده
هين به
هرش را از به
هميمگيري ،همسه
تصه
َ
است ،چهون او را بهه دهک مهن بزرگتهر
تببدل کرده و خودش را هم از بين برده
است چون در دل هستة توحيهبي خهانواده
منيت خود را نفي نکرده بلکه در منيهت
همسرش منيت خهود را نفهي کهرده اسهت.
بادب آنها هر دو به ادن مرحله برسهنب
که در حکهم جهامعي کهه خهبا بهر ادهن
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خانواده حاکم کرده است ،خهود را نفهي
کننب ،دعني نفي اميال فردي بهراي دهک
هبف بزرگتر .عين کاري کهه هما بهراي
اسالم ميکنيب؛ مگر بنا نيست همههي مها
براي اسالم نفي بشهودم؟! فرمودنهب کهه
پولتان را خرج سالمتي بهبنتان کنيهب و
ببنتان را در خبمت اسهالم قهرار دهيهب
ولي وقتي پاي تهبدب بن اسالم وسط است،
ددگر ادن حرفها نيست که بادهب مواظهب
سالمتيمان با يم ،ميگودنب :بادب جسم و
جان خود را نفيكنيب .چرا؟ بهراي ادهن
که پول اگر خرج سالمتي نشهود ،بهه چهه
دردي ميخورد؟! پول بهراي سهالمتي اسهت
ولي سالمتي براي بنبگي خبا و نفي منيت
در حکم خباونب است ،تا انسان به بقاي
نور الهي باقي ود .حاال حسابکنيب ادن
ِ فردي» اگر با تجلي نور اسهالم در
«بود
انسان نفهي هود ،بقهاي انسهان بقهاي
ِ پولي است که
متعالي ميگردد! درست مثل
وقتي خرج سالمتي بشود ،پول بها برکتهي
به است ،خود آدم ههم کهه خهرج اسهالم
بشود ،تازه بهدردبخور خواهب ب.
«خانواده» از ن ر اسالم چنين محيطهي
هاد چن هين
هه ادجه
هم باد هب به
هت و دائه
اسه
رادطي فکر کرد.
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
وعبة خباونهب در آدهة «جعهل ب ينکم
ًَ
دً
ََّ
َ
ة» که ميگودب خباونهب بهين
َحم
َ ر
ة و
مو
همسران دوستي و ادثار قرار داد ،چنين
رادطي را مّ
ب ن ر انسان قرار ميدههب.
رادطي که خباونب طبق آدة فوق بين دو
همسر ادجاد ميکنب طوري است که هر دهک
از آنها دغبغهي کمال ددگري را دارد و
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به توحيبي بن خانواده ميانبدشهنب .در
دک خانوادة سالم ،اگر آدم چشهمش بهاز
با ب و به ادن امر دقتکنب ،ميبينب که
چه زن و چه مرد هرکبام به نوبهة خهود
ً بههراي اسههتوانة خههانواده دل
ههبدبا
هعي در
ميسوزاننب و ادثار مهيکننهب ،سه
هزاران
نفي خودخواهيهاي خود دارنب و هه
تالش از ادن نمونه.

خانواده؛ بستر تضادها و سير بله
سوي توحيد
خباونب بهراي ادهنکهه مها را در دل
کثرتها و تضادها بهه توحيهب برسهانب،
بستر خانواده را فهراهم ميکنهب ،عهين
ادنکه در سادر موارد نيز بسترهادي را
فراهم ميکنب تا ما را با خهودش آ هنا
کنب .رط زنهبگي توحيهبي خلقتهي اسهت
همراه با اختيهار ،و بها بهبني داراي
هوت و غضهب .ادنهها بسهتري اسهت کهه
هر فهراز ادهن کشهشهاي
انسان بتوانب به
متفاوت و متضهاد ،خصهيت خهود را بهه
دگانگي برسانب .ببن ما در بسهتر ادهن
تضادها قرار ميگيرد تا بنبگي مها بهر
فراز ادن تضادها رو ن ود .بهبدنمعني
که ما هم بادب قوة هوّ
ده دا ته با ي
ّه و ههم قهواي خيهال و
و هم قوهي غضبي
َهم و عقل ،همة ادنها را بادب انسهان
و
دا ته با ب تا بتوانب در بين تضادهاي
هه
هب و به
هاب کنه
هت را انتخه
هف حقيقه
مختله
دنبال دکي از ادن کشهشها راه نيفتهب،
بلکه همة آنها را بهبون آنکهه نهابود
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کنب ،مستغرق حکم الهي بگردانب ،و عشق
و يبادي در چنين بستري پيبا مي هود.
مَ
به گفتة حافظ خبا خواست َ
لک را خليفة
ً
خودش قراردهب ،ددب در ملک اصال «عشهق»
نيست! دعني چه «عشق نيست»؟ چهون هرط
عشق «مقابله» است .عشق دعنهي بتهواني
از چيههزي دل بکنههي و بههه چيههزي دل
ِ َ
تر هبن نهبارد
بسپاري .آب هيچوقت عشق
چون وجهي ددگر در مقابل آن نيسهت کهه
بخواهب از آن وجه دل بکنب و به وجههي
ددگر دل ببنبد! َ
ملک عشهق نهبارد ،بهه
ادن معناست که مقابل خود کشهش ددگهري
نبارد .لذا به گفته حافظ:
در ازل پههرتههههههههو
ُسنههت ز تجههههلي دم
ح
جلوهايکهرد رخهت ددهب
زد
ملهههکعشهههق نبا هههت

عشق پيههبا ب و آتهش
بههه همههه عالههههم زد
عين آتهش هب از ادهن
ههر آدم زد
ههرت و به
غيه

ما به عنوان دک انسان ،مجبور هستي
تصميم بگيري کهه دها غهذا بخهوري دها
نخوري .نميتواني همينطوري عادي با ي،
چون دک وجه نباري .حال که بادهب غهذا
هر چهه
بخوري ،در غذاخوردن نميتواني هه
دلت خواست بخوري ،بادب حهرام را تهرک
کنههي ،و از ادههن قبيههل انتخابههها و
دلکنههبنها و دلسههپردنها .در دل ادههن
هانيتش
تضادها است که انسان بادهب انسه
را کشف کنب و بنمادانب ،خانواده صورت
دقيقتر ادن موضوع است که بادهب در آن
دلکنبنها و دلبستنهاي خاصي بهه ميهان
ب خصهيت
آدب تا ماوراء تضهادها توحيهِ
ظهور کنب.
ادنکه ساال کردهادب؛ چهرا در اسهالم
هه ازدواج داردهم ،بهه
ادنقبر توصيه به
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دليل تحقق بستر انتخابهادي است که در
دل آن تضادها ،خصهيت توحيهبي افهراد
کل ميگيرد و إالّ اکثر انسانها منههاي
تشههکيل خههانواده انسههانهاي دکُ
بعههبي
خواهنب مانب .مرحوم هيب مطهري«رمحةهللاعلي » در
کتاب «تعليم و تربيت» ميگودنهب :حتهي
ما مراجعي دا تهادم که خيلي آدم خوبي
بودهانههب ،ولههي چههون ازدواج نکههرده
بودنب ،آدم ميبينب دک نپختگي خاصي در
آنها بود .علتش ادن است که انسهان در
زنبگي با همسر بادهب تصهميمهاي خاصهي
بگيرد ،ولي آدمي که ازدواجنکرده است،
در آن گهههذرگاههاي خاصهههي کهههه در دل
تضههادها بادههب تصههميم بگيههرد قههرار
نميگيههرد .البتههه ادههن موضههوع کليههت
نبارد ،زدرا مي ود انسهان خهود را در
بسترهاي ددگري از زنبگي قهرار دههب و
چون با تضادهاي خاص آن رادط روبههرو
ب مجبور ود تصميمهاي بزرگ بگيهرد و
پخته و بزرگ ود ،ولي خهانواده بسهتر
بسيار مهمي جهت امر فوق است.
ِ چشهمگيري از
ادب بتوان گفهت درصهب
افراْ
د در احياء خانوادة توحيبي کسهت
ميخورنههب .زدههرا نميتواننههب مههاوراء
تضادهاي مطرح در زنبگي با همسر خهود،
با نفي خود و حاکميت حکم خبا آن تضاد
را جمعکننب ،و در فضاي توحيهبي آنهها
هرف
هک طه
ً ده
ها
هب ،عمومه
هتغرق نمادنه
را مسه
هعکردن
ميافتنب ،مردها وقتهي قهبرت جمه
هه
ً به
ها
هب عمومه
هادها را پي هبا نکردنه
تضه
هاي
ههجه
هونب و د ها به
هل مي ه
هبري متوسه
قله
«قلههبري» ،بهها «تسليم ههبن در مقابههل
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خواسهههتههاي زن» زنهههبگي را نهههابود
ميکننب .همة ادنها به جهت آن است کهه
در تحقههق توحيههب در هسههتة خههانواده،
برنامهردزي نمي ود تا هر دو از خوددت
خود فاني و به حقيقت الهي باقي ونب.
وقتي زن تالش کرد با نقشهکشيهاي خود
مرد را به جهادي برسهانب کهه بگودهب؛
هرچه ما ميگوديب عمل ود ،عمالً زنبگي
را از حقيقت خارج کرده است ،چهون بهه
توحيبي كه بادب در آن توحيب افراد به
هرت بهه
«جمع اضباد» برسهنب و ادهن كثه
وحبت سير کنهب ،نرسهيبهانب .در حالهت
مردساالري ،مردها عمالً بهه جهاي ادجهاد
هستة توحيبي خانواده ،خواستهي خود را
حههاکم مينمادنههب و زنههبگي را نههابود
ميکننب.

نقش ازدواج در کنترل خيال
سؤال :با توجه به مبهاحثي کهه مطهرح
ِ چهه
فرموددب؛ ازدواج در پرورش و ر ب
صفاتي ماثرتر است؟ دعنهي بها ازدواج،
کبام صفات را بهتر ميتوان ر هب داد و
کههبام صههفات را بادههب کنتههرل نمههود.
بهعبارت ددگر؛ ازدواج چهه تهأثيري در
ّ از قلهب و عقهل و
پرورش ابعاد انسان-اعهم
خيال و حهس -دارد و کهبامدهک از ابعهاد
مذکور در کهبامدهک از زن و مهرد نقهش
بيشتري دارنب؟ آدا «ازدواج» در کنترل
خيال و حواسپرتي انسهان در عبهادات و
امور ددگري مثل درسخوانبن ،ماثر اسهت
و در ادن راستا نقش فربه بن خيال بهه
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ُنس با همسهر چقهبر
وسيلة محبتكردن و ا
است؟
جللواب :در مههورد جههواب قسههمت آخههر
ساالتان بادب عرض کنم .بله ازدواج در
امر کنترل خيهال مهاثر اسهت؛ چهون از
َهميه
ُنس با همسر قوة و
طردق ازدواج و ا
و خيال مبدردت مي ود و جههت ميگيهرد.
ولي خوب است که در راستاي همان تولهب
جبدبي کهه در اثهر ازدواج بهراي زن و
مرد پيش ميآدب به مسئله نگهاه کنيهب.
ِ حالهتِ جمهع
به طوري که دک عارف در دل
اضباد ،غذا ههم ميخهورد .دعنهي دائهم
متوجه است که ادن غهذاخوردن در بسهتر
هبف مهمتري که همان «بنبگي» خبا است،
انجههام گيههرد .لههذا در عينههي کههه از
غذاخوردن لذت ميبرد جهت باطني خصهيت
او از ن ر به خباونهب خهارج نمي هود.
َک و داراي
زدرا انسان حقيقتي ذات مشهک
مراتب مختلف اسهت ،در نتيجهه اگهر در
ّات مخصهوص ادهن قهوه
موطن خيال به لهذ
مشههغول اسههت ،در مههوطن عقههل و قلههب
ّات مخصوص آن قوهها نيهز
ميتوانب از لذ
هوي در
بهرهمنب با هب .بهه تعبيهر موله
مورد پيامبر:
ادههن دکههي نقههشاش
نشسههههته در جهههههان
ادهههههن دههههههانش
هيس
ها جله
ههگودان به
نکته
پههاي ظههاهر در صههف
َههههههواف
مسههههههجب ص

وآن دگر نقهشاش چهو
َ
مهههههه در آسهههههمان
وآن دگر با حهق بهه
ههههيس
ههههار و انه
گفته
پاي معني فوق گردون
در طههههههههههههههواف

پس طبهق مباحهث قبلهي ميتهوان گفهت
فادبة اصلي ازدواج «نفي خود» است ،در
عين جوابگودي به همة نيازهاي جسهمي و
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خيالي .البته و صب البته بادب انسهان
در بستر تضادها موضوع «نفهي خهود» را
ها
هه به
هي در رابطه
هر كسه
هب و اگه
تمردنکنه
پيشآمبهاي خارجي نفهي خهود را تمهردن
نکنب ،در خصيت درونيِ خودش رفع تضهاد
نکرده و درنتيجه به توحيب نرسيبهاست،
بلکه دک طرف تضاد را سرکوب کرده است،
نه ادنکه کثرت را مستغرق وحهبت کهرده
با ب .دسهتورالعمل کهاربردي آن همهان
توصيهاي است که حضرت امام خمينهي«رمحةهللاعليه »
در هنگام مالقات زوجهاي جوان به آنهها
توصيه ميفرمودنب« :گذ ت کنيب».
نبادب انت ار دا ت جههت رسهيبن بهه
هه
هادها خيل هي زود به
توحي هب و رف هع تضه
نتيجه برسيم .بارها به است که انسان
هادهاي اخالقهي گرفتهار
به جاي جمهع تضه
جنبههاي افراط و تفهردط مهي هود و از
احياء روح توحيبي محروم ميگهردد ،بهه
طوري که خشم و غضباش او را از تعهادل
خارج ميکنب و نميتوانب آن خشم و غضهب
ّي از د من خبا
را در نور توحيب به تبر
تببدل کنب ،ولي اگر جهت اصلي ما سهير
به سوي توحيبيکردن ادهن صهفاتِ متضهاد
با ب و افق را رو ن نگه داردهم ،ادهن
ِ کار ا کاالتي
افتان و خيزانها در اصل
هان در
بهوجود نميآورد ،اما اگر بنادمه
زنبگي با همسرمان سير به سهوي ادجهاد
هستة توحيبي خانه نبا ب ،هسهتهاي کهه
در آن همه فرددتهها در زدهر سهاده آن
نفي ونب ،هرچه در زنبگي جلهو بهرودم
به بحران و عبم رضادت ميرسيم ،حال دا
ْ ظرفيتمان تمام مي ود و کهار
در نهادت
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به طالق ميکشب و دها «کهجدار و مردهز»
زنبگي را ادامه ميدهيم.
ادن که ميبينيب امهروزه طهالق وسهعت
پيباکردهاسههت ،بههه دليههل غفلههت از
سازماندهي هسته توحيبي خانواده اسهت،
ً
از طرفي هر کبام از زن و مهرد هبدبا
ِ فربهه
در راستاي ر ب فرددت ،دهک خهود
پيبا کردهانب ،و از طهرف ددگهر معنهي
زنبگي توحيبي برادشان گهم هبه اسهت.
فکههر مههيكنم در بحههث «عوامههل بحههران
خههانواده و راه نجههات از آن» موضههوع
ِ
هسته توحيبي خانواده تها حهّ
بي تبيهين
به است .در آنجا رو ن هبه کهه چهرا
خههانواده امههروزي در نفههي هوسهههاي
َهم موفق نبوده است،
سرگردان و کنترل و
زدرا اگر خانواده آن طور کهه بادهب و
ادب تشکيل نشود و زن و وهر به نقهش
جبدب خهود در تشهکيل خهانواده آگهاهي
پيبا نکننب ،اگر هم در اسرع وقت طهالق
صورت نگيرد دک عمر در عهين جهبادي در
کنار همبدگر هستنب ،مثل دو هردک کهه
هرکبام به فکر سود خود ميبا هب ،حهال
دهها مثههل دو گههرگ همههبدگر را تحقيههر
ميکننب و ميدراننب ،و دا مثل دو خهوک
ّت جنسي نسبت به همبدگر فکهر
فقط به لذ
ِ همبودن غيهر از
ميکننب .ادن نوع کنار
زن و وهري است که هرکبام سود خود را
هبام
هري ميجود هب ،و هرکه
هالي ددگه
در تعه
ميخواهب معي ود تا جلوي پاي ددگهري
را رو ن کنب و به عبارت ددگر آدنهه و
مرآت دکبدگر با نب ،هرچنب ممکهن اسهت
ادن آدنهها گاهي کبر ود و به خهوبي،
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خوبيههههها و ضههههعفهاي همههههبدگر را
هة
هواره آدنه
هر همه
ننمادانن هب ،ول هي اگه
همههبدگر با ههنب ،ادههن کههبورتِ مههوقتي
ا کالي پهيش نمهيآورد ،بهاالخره آدنهة
هراي
هان به
هود و دلشه
هب به
هبدگر خواهنه
همه
همبدگر ميطپب ،همان چيزي کهه خباونهب
به نحو تکودني در همسهران قهرار داده
است .ادنجاسهت كهه ميلههاي جنسهي کهه
خباونب قرار داده نقش خهود را انجهام
ميدهنب و نميگذارنب آدنه همچنان کهبر
بمانب .و واي به خانههاي کهه از نقهش
ميلهاي جنسي در آن کاسته ود و به آن
توجه نشود و زن دا وهر مجبور ود آن
ههب
ههه موجه
ههب ،که
ههرکوب کنه
ههل را سه
ميه
افسردگيهاي بعهبي غيهر قابهل جبرانهي
خواهههب بههود .در روادههت داردههم زن،
آنچنان بادهب خهود را در نشهاط جنسهي
قرار دهب که اگر همسهرش بهر روي هتر
ابراز تمادهل بهه او نمهود ،او جهواب
مثبت دهب 1.همچنانکه رسهول خهبا بهه
هابكم و
هلوا ثيه
هب« :اغسه
هردان فرمودنه
مه
خذوا من عوركم و استاكوا و تزّ
دنوا و
ّ بني إسهرائيل لهم دكونهوا
تن ّفوا فإن
6
دفعلون ذلك فزنت نسهاؤهم» لبهاسهها
خود را تميز كنيب و موها خود را كهم
كنيب ،مسواك بزنيب و آراسته و پاكيزه
هودان چنهين نكردنهب و
با يب زدهرا دهه
زنانشان زناكار بنب.

 - 1مجمعالسعادات ،گنابادي ،ص .111
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اما در جواب آن قسمت از ساالتان که
ميفرماديب ازدواج چه تهأثيري در ر هب
قلب و عقل دارد ،ن ر ما را بهه سهخن
امام صادق جلب ميکنم که ميفرمادنب:
ِهي لْ
َُ
ِ َ
د َ
ِم
ل
ِلم
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ْب
دن
داو
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ِهه
ْن نفس
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لى تْ
إَّ
نَ
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ِلكَ السَّاع
ٌ ع
ْن
َو
ها ع
ف
َي ِ
َِ
در حکمههت آل داود چنههين اسههت کههه
ادسته است مسهلمانِ عاقهل ،زمهانى از
ِ خود را برا كارهائى كه بين او و
روز
خباونب انجام ميگيرد ،اختصاص دههب ،و
زمانى ددگر برادران ادمانى خود را که
با همبدگر در امر آخرت مشارکت دارنهب
مالقات كنب ،و زمانى نفهس خهود را بها
لذائذ و مشتهياتش كه گناه نبا ب آزاد
بگذارد .زدرا ادن زمهان؛ آدمهى را در
انجام وظائف دو امر ددگرش كمك ميكنب.
حرف بنبه توجه به نکتهي آخر اسهت کهه
ميفرمادنب؛ لذت با محرم خهود روحيههي
عبادت و ارتبهاط بها مهامنين را ر هب
ميدهب و از انحراف سادر ابعاد انسهان
جلوگيري ميکنب.

 - 1الكافي ،ج  ، 5ص .31
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تأثير ازدواج بلر پلرورش ابعلاد
مختلف انسان
سؤال :وقتي روادت ميفرمادب« :کسي که
ازدواج کرده ،چون کسي است کهه روزهها
هبزنبهداري
هه ه
هبها به
هبارد و ه
روزه به
بنشينب» از ظهاهر آن برميآدهب كهه در
اثر ازدواج ،قلب آدم ر ب ميكنهب؛ بهه
طوري كه انسان در عهين گهذران زنهبگي
عادي در مقام روزهداري و هبزنبهداري
قرار ميگيرد .آدا ميتوان چنين نتيجهه
گرفت؟
جللواب :در تههأثير ازدواج بههر ابعههاد
مختلف باطني انسان بادهب بگهوديم كهه
اگر كسي توانست خهود را وارد آنچنهان
«ادثار و نفهي خهود»دهت بكنهب ،تمهام
فعاليتهادش نهوراني مي هود .کهه فکهر
ميکنم مقبماتي که عرض کردم مادب ادهن
مطلب با ب؛ اگر ما بتوانيب در تشکيل
خانواده چنب چيز را رعادتكنيب ،تمهام
ابعادتان نوراني ميگهردد کهه از همهه
مهمتر نفي خود و خوددت است .خيلي بهب
مي ود كه مرد بخواهب در مقابل همسهرش
تواضع بكنب زدرا بادهب در مقابهل حهق
تواضع کرد ،در ادن راستا است که خهود
و همسرش را بهه سهوي سهير الهي الحهق
ميكشانب ،و البتهه از ادهن طردهق ههر
کبام در مقابل حقوق ددگري كه از جهتي
حقهللا است ،بادب تواضعكننب .ادن تواضهع
ّ همسر ،بسهيار نجاتدهنهبه
در مقابل حق
ِ
ها آن
هکنب! امه
هر را مي ه
هون تکبه
هت چه
اسه
تواضعي كه فرهنگ ليبراليسم در مقابهل
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زنان پيشنهاد ميكنب که عمهالً دهک نهوع
ّ
ذلت است ،خيلي خطرنهاک اسهت و توحيهب
خانواده را از بين ميبرد.
همينجا عهرضکهنم ادنکهه در روادهات
داردم؛ وجود مقبس رسهولهللا دسهت حضهرت
فاطمة زهرا را ميبوسيبنب ،مربوط بهه
موضوع خاصي است کهه در راسهتاي همهان
موضوع گلوي امام حسين و لبهاي امهام
حسههن و سههر مبههارک علههي را نيههز
ميبوسنب ،چون دست و بهازوي فاطمهه و
گلوي امام حسين و لبان امام حسن و
سر حضرت علي م اهر دفاع از اسالمانب.
و لذا ما هيچ دليلي نهباردم كهه كسهي
دست دختر خود را ببوسب؛ همهانطور كهه
پيغمبر هيچ وقت دست بقية دخترانشهان
را نميبوسيبهانب .پس مردان ادن حرکهت
پيامبر را نميتواننهب مهالک بگيرنهب و
همانطور با دختر دها همسهر خهود عمهل
ً دادمان با هب در
کننب .ما بادب دائما
هط
هرد» وسه
هوع «زن و مه
هر ازدواج موضه
امه
نيست ،موضوع «خانواده» در ميان اسهت،
خانوادهاي کهه بسهتر «پروردهبن» زن و
مرد و فرزنبان است .پس بادهب در جههت
استواري خانوادة توحيهبي تهالش کهرد و
ادن است آن نکتهاي که در ازدواج خيلي
ِ خانواده
مهم است! و نقش خاص براي مرد
قائل بن براي تحقق چنين هبفي اسهت .و
هر
هوان عنصه
هه عنه
هبر به
هاده»ي په
هر «سه
اگه
پادباري خانواده که بها مهبدردت خهود
عامههل ارتبههاط توحيههبي همههة اعضههاء
هادر
هرض سه
هب ،در عه
هانواده باد هب با ه
خه
اعضاء خانواده بيادب ،ددگر آن مرد به
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عنوان قوام خانواده مورد توجه نخواهب
بود .ا کال ميگيرنب چرا پبر خهانواده
نمينشينب با فرزنهبانش اخهتالط کنهب و
هبي
هنهاد به
ها را بگي هرد ،پيشه
هر آنهه
ن ه
نيست؛ ولي گاهي با فضهاي توحيهبي کهه
ادجههاد مي ههود بههبون عمههل بههه ادههن
هاء در
توصيههاي روانشناسانه ،همه اعضه
ماانست و ارادت نسبت به همبدگر هستنب
هراي چنهين توصهيههادي
و جاي خالياي به
نميمانب.
در دک خانواده توحيبي ،همهة اعضهاء
متذکر دکبدگرنب ،هرچنب مخاطب مسهتقيم
همبدگر نبا هنب .وقتهي انسهان زنهبگي
بزرگان ددهن را مطالعهه ميکنهب چنهين
روابطي که عهرض کهردم در بهين اعضهاء
خانواده ميدابب ،به طهوري کهه انگهار
هه بيشههتر از
هان در خانه
هور توحيبي ه
حضه
حضور فيزدكي ان نقش دا تهاست .البتهه
هان را
هيچوقت نميخواهم رابطة مستقيم ه
با تکتک اعضاء خانواده نفي کنم.

ازدواج و تکميب نصف دين
سؤال :من ور رسهول خهبا  چيسهت کهه
ْ َ
َهْ
َ
ميفرمادنبَ« :
ْهف
ِص
َ ن
َز
ْهر
َح
ب أ
َق
َ ف
َّج
َو
تز
من
ِي»1
َْ
ْ
ّ
َ
ْ
َ
َّ
ِصهفِ الب اق
ِهي الن
ِ اَّلل ف
َّق
َت
لي
ِ ،ف
ِه
ِدن
د
هود را
هن خه
هف دده
هب نصه
هرکس ازدواج كنه
هه
هبا
هه از خه
هب كه
هس باده
هت آورده ،په
بهدسه
بترسب از نصف ددگر ددنش.
جواب :ببدن معني است کهه بها ازدواج
ُك َ
نفسَك» :خودت را نفيكن تها خهبا
ُتر
«ا
 - 1جامع األخبار ،ص .717
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را جاي آن بيابي .چون ما براي تجلهي
نور الهي بيش از ادن نميتوانيب كهاري
بكنيب که خودتان را عقب بکشيب تا خبا
همهجا حاضهر هود .ادهنكهه ميگودنهب:
«نيمي از راه ددنهباري را رفتهاسهت»،
به همين دليل است كه وقتهي هما نفهي
خود كرددب ،نصف ددگهر كهه حضهور نهور
پروردگار است به لطف خبا واقع مي ود.
از ادن روادت مي ود فهميب كهه ازدواج
دك كار بزرگي در زنبگي محسوب مي هود.
ِ توحيب به همين جهت ميفرمادنب
پيامبر
هف
ها ازدواج ،نصه
هلمان به
هانِ مسه
هه انسه
كه
ادمانش كامل خواهب ب .مثل ادنکه بها
آزاد بن از رذائل نفساني و ن افهت از
رذائل اخالقي ،زمينة تحقق نصهف ادمهان
بهوجود ميآدب ،و نصف ددگهر کهه تجلهي
هبن از
هت پ هس از پاک ه
هوار اله هي اسه
انه
هان تجل هي
هب انسه
هل اخالق هي ،در قله
رذائه
َ
ْ
ميکنب .لذا در روادت داردهم« :الطْ
ههر
ُ ْ
َان»؛ 3ن افت دعني پاک هبن از
ِدم
اال
ْف
ِص
ن
رذائل اخالقي ،نصف ادمان است.
وقتي با ازدواج روحية خودخواهي مها
ص
فرو نشست و روحية ادثار در بستر
ِ خهاِ
هاي
هب ،دک هي از چهرههه
هحنه آمه
هه صه
آن به
زدباي ادثار را قلهب تجربهه ميکنهب و
ادن موجب تمردن بهراي تحقهق نحوهههاي
ددگر ادثار در بسهترهاي ددگهر زنهبگي
خواهب ب ،چون وقتي انسان مزة ادثهار
هادي چش هيب،
هواهي را در جه
و نف هي خودخه
دوست دارد در جاهاي ددگهر نيهز آن را
 - 3بحاراالنوار ،ج ، 11ص.181
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تجربه کنب .لذا اگر ددهن را دو قسهمت
فرض کنيم نيمي از آن به دست ما است و
نيمي ددگرصرفا به لطف خهبا محقهق مهي
ود .نيمهاي که به دست مها اسهت تهرک
منيت و خودخواهي اسهت کهه بها ازدواج
محقق مي ود ،نيمههي ددگهرش کهه تجلهي
انوار الههي اسهت بها تقهوا و رعادهت
دستورات رع پبدبار ميگردد.

انس با همسر؛ مرتبهاي از انس با
خدا
سؤال :آن سکينه و آرامشهي کهه قرآن
بهعنوان اثر ازدواج قائل بهاست ،چهه
نوع آرامشي است؟
ً نيهاز بهه «انهس»
جواب :انسان واقعا
دارد .و مگر نه ادن كه انس با «خهبا»
دعنههي انههس بهها «خوبيههها»؟! بسههتر
ُنس خاصي است نسبت بهه
خانواده ،بستر ا
هم ،كه زن و هوهر همهراه بها ادثهار
فراهم ميکننب .من تا حاال نبدهبهام زن
و ههوهري در بسههتري الهههي و صههحيح
ازدواجكننب و هرکهبام بهراي خو هبختي
همسر خود نهادت تالش را نکنب .دك بار؛
ِ خانمي پاي خروس ان را بسته بهود
وهر
كه از قفس بيرون نيادب ،بعب هم رفتهه
بود مأموردت! آن خروس هم بهبون آنکهه
کسي متوجهه هود از گرسهنگي و تشهنگي
مرده بود! خانمش از دک طرف متوجه بود
وهرش كار خيلي ببي کرده و از دست او
ناراحت بود و از طرف ددگر نگران بهود
که عقوبت ادهن کهار دامهان هوهرش را
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بگيرد؛ ميگفت :کهاش اگهر خهبا خواسهت
عقوبتي براي همسرم بفرستب ،بين مهن و
او نصف کنب! ميخهواهم از ادهن نتيجهه
هتر
هه بسه
هب ازدواج چه
هه ببينيه
هرم كه
بگيه
عجيبي بهوجود ميآورد کهه طهرفِ مقابهل
حاضر است خود را نفيكنب تا بهه ههبفي
که در تشکيل خانواده به دنبال آن بود
نزددک ود ،ادن همان دگهانگي توحيهبي
ُنهس،
است .حال در دک چنين بستري ادن ا
ُنسي است كه ما نوع باالترش
جنس همان ا
را ميتوانيب با خبا بهدسهت بياوردهب.
ُنس با
در چنين فرهنگ و فضادي است که ا
ُنس با خبا مي ود.
همسر زمينة ا
ً دكههي از آقادههان کههه تههازه
اخيههرا
ً
ازدواج کرده ساال ميکرد کهه؛ «واقعها
من مانبهام ادن دوستدا تن همسرم ردشه
در کجا دارد؟! از طرفي حس ميکنم ادهن
هي
هتن مقبسه
هتنم گود ها دوستدا ه
دوستدا ه
است ،از طرفي ددگر ميترسهم كهه نكنهب
دارم خود را فردب ميدهم» .عهرض کهردم
ِ مقبس ادن است كهه
عالمت دوستدا تن غير
آن دوستدا تن مانع بنبگيِ خهبا هود و
ما را به خود مشغول کنب ،آدا وضع تهو
ادنطوري است؟ گفهت :نهه .بهه او عهرض
کردم ادن روع ،هروعي اسهت كهه خهبا
قرار داده اسهت ،اگهر مواظهب نبا هيب
يطان آن را از ما ميگيرد؛ محبهت دو
همسر از طرف خبا هروع بهاسهت ،ولهي
اگر در جهت حفظ آن برنامهردزي نکنيب،
از طرف ما از بين ميرود .هيطان بها
وسوسة خود كاري ميكنب ،کهه هما فکهر
کنيب همسهرت تحهت تهأثير مهادر و دها
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خهههواهرش دارد زنهههبگي تهههو را اداره
ميكنهههب .هههما ميخهههواهي خانههههات
چهارددواريِ خودت و همسرت با هب ،بعهب
يطان ميآدب ميخواههب ادهن را از تهو
بگيرد .يطان دروغهادي بهه ذههن هما
ميانبازد؛ كه مثالً همسهرت تحهت تهأثير
َهمهي در
مادرش است ،دك چنين چيزههاي و
زنبگيتان داخل ميكنب ،ما هم دكمرتبه
هرت را
با دك توهم دروغين ،رفتهار همسه
طوري ميبيني که گودا خهودش نيسهت کهه
تصميم ميگيرد و در نتيجه محبت تو بهه
همسرت كم مي ود .به آن جوان عرض کردم
اگر ميتواني ،دك كاري بكن ادهن محبهت
كه از طهرف خهبا آمهبه ،از طهرف نفهس
ً
اّ
ماره و وسوسة يطان نهرود .و واقعها
هم براي يطان چنين دگانگي که بين دو
همسر هست سخت است! نميگذارد چيزي كهه
خبا روعكرده است بمانب ،مگهر ادنکهه
ما خود را براي حفهظ آن آمهاده کهرده
با يم.
وظيفهي هرکبام از زن و مرد است كهه
ادن محبت خبادادي را نگه دارنب« .انس
هانواده هور و نشهاطي
با همسهر» در خه
پبدب ميآورد که هيچچيز ددگري جهاي آن
را نميگيرد ،بادب برنامهردزي کنيم که
آن را نگه داردم.
هراط
ما بسياري از اوقهات دها در افه
هستيم و دا در تفهردط؛ دها ميگهوديم:
آرامش اوليهي زنبگي براي ما بس اسهت،
بعب در عمل با غفلهت از وظهادف هرعي
خود ،به خبا هم ميگوديم برو ميخواهيم
بههبون حاضههرکردن دسههتورات الهههي در
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زنبگي ،مهوّ
دت و رحمهت اوليهه را حفهظ
کنيم .دا از ادن طرف ميافتيم؛ و ههيچ
برنامه و وقتي براي حفظ مودت بين خود
و همسرمان نميگذاردم ،و دك زنبگي خشكِ
غير عاطفي براي خودمان درست مهيكنيم.
در هر دو حال تال ي بهراي نگههداري آن
مودت نکردهادم ،بادهب كهاري كهرد كهه
بشود ادن آرامش و محبتِ اول زنهبگي را
نگه دا ت ،و فقط ههم از طردهق رعادهت
اصول رعي و اخالقي و احترام به حقهوق
همبدگر و با حساسيت براي حفظ آن ،ادن
کار ممکن است.
موضوع را به سيرة انبيهاء و ائمهه
تعميم دهيب؛ ببينيهب آنهها در زنهبگي
خههود بههه مهها نشههاندادهانب كههه هنههر
نگهدا هههتن آن آرامهههش و محبهههت را
دا تهانب دا نهه؟ بها دقهت در زنهبگي
آنها رو ن مي ود که آنها هنر ادهن را
دا تهانب که روابط خود با همسر ان را
ُنس نگه دارنب .چون ادن انس
در رادط ا
از طههرف خههبا آمبهاسههت ،ههور بنههبگي
ميآورد .و حاال آن جمله را هم از رسول
ّ
خبا دا ته با يب که ميفرمادنهب« :ان
ّجل اذا ن هر الهى امراتهه و ن هرت
الر
اليههه ن ههر َّ
اَّلل تعههالى اليهمهها ن ههر
ّحمة» 9چون مرد به زنش و زنهش بهه
الر
او از رو مهر بنگرنب ،خباونهب بهزرگ
آن دو را با ددبهي رحمهت بنگهرد .بهه
ن رم ادن توصيه ميخواهب همان مهودت و
محبت خبادادي را نگه دارد؛ دعنهي ههر
 - 9نهجالفصاحه ،حبدث
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دو بادب تالش كننب كه انس اوليه بهاقي
بمانب .البته ا کال نبارد نحوة «محبت
ورزدبن به همسر» به مرور زمان تغييهر
كنب و پختهتر ود ،ولي بادهب همهواره
باقي بمانب.

مابت اوليه
نگهدا تن محبهت و مهوّ
دت اوليهه بهه
معناي «وفاداري نسهبت بهه همهبدگر» و
رعادتكردن همهبدگر اسهت در ههر آنچهه
براي ددگري اهميت دارد و خباونهب ههم
آن را نفي نکرده است .ادب زن و مهرد
بعب از مبتي تصور هان ادهن با هب كهه
بادب محبت اوليه به همان حالت تا آخر
بمانب ،الزم نيست آن حالت به همان کل
اوليه باقي بمانهب ،آن حالهت اوليهه،
مربوط بهه دورهي جهوانيِ آدم اسهت؛ در
جواني ،قوة خيال غلبه دارد ،و جنبههي
عاطفيِ خيال در صحنه است و اگهر همهين
جنبه هم تا آخر بمانب خيلي خوب اسهت،
ولي اگر هم نمانب ،نبادب تصوربشود كه
آن محبت از بين رفتهاست ،بادب متوجهه
ِ سني هکل آن بهه
بود به اقتضاي رادط
مرور عوض مي ود ،بهبون آنکهه خباونهب
لطههف خههود را در دادن آن محبههت پههس
گرفتهبا ب ،بادب دقت کرد و آن مودت و
رحمت را در صورتهاي جبدبش ددب.
هب
هر مواظه
هه اگه
هب كه
هبالً گفتيه
سللؤال :قه
هت را
هودت و رحمه
هيطان آن مه
هيم ،ه
نبا ه
هت كهه
ميگيرد .حاال ميگوديب :طبيعي اسه
ههكلش عوضبشههود .آنطههوري كههه ههيطان
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ميگيرد با ادن حالتي كه عهوض مي هود،
چه فرقي ميكنب؟
جواب :ببينيب ،دهك وقهت آن مهودت را
يطان از ما ميگيرد ،در نتيجه بين زن
و وهر «كينه» و «رقابت» پيش ميآدهب،
ولي در صورتي که کل محبت پختهتر ود
همان ادثار و همان نفي خود بهه هکلي
همهجانبهههتر در صههحنه اسههت .ادنکههه
ً هر ماه عسلي دهك مهاه
ميگودنب :عموما
سركه يره دارد ،به ادن معني اسهت کهه
آن محبت احساساتي مهيرود ،نهه ادنکهه
بهکلي آن محبت برود .اگهر انگيزهههاي
ازدواج طوري با ب کهه هيطان بتوانهب
محبت اوليه را بگيرد همان مي هود کهه
هه
هوهرها مالح ه
هي از زن و ه
هما دربعضه
ه
ميکنيب که تها آخهر عمهر بههعنوان دو
«رقيب» با هم زنبگيكننب ،سخن هان بها
همبدگر دائم همراه با سرزنش و تحقيهر
است! ولي بعضي مواقع زن و مرد در عمل
نشان ميدهنب كه كهامالً تمهام وجود هان
براي حفهظ همهين زنهبگي مشهترک اسهت،
هرچنب نميتواننب به آن هكل قبلهي از
خود ابراز احساسات کننب .ادنجا بادهب
هرکبام از عمهل ددگهري بفهمهب کهه آن
محبت باقي است.
سؤال :آدا من ور ما از «عوض بن كل
محبت اوليه» ادن است كه نسبت به ههم
محبت دارنب ولي مثالً الفاظ عا قانه را
كمتر به كار ميبرنب؟
جواب :درسهت ميفرماديهب؛ البتهه مهن
ن رم ادن است كه صورت ادهبهآل زنهبگي
آن است که در عين پختگي و عقالني هبن،
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بيشتر سعي ود آن محبت احساسهاتي ههم
بمانب .متأسهفانه مها ههر چقهبر جلهو
برودم و عاقل ودم ،عقل جاي خيالمهان
را ميگيههرد ،و تحههرک خيالمههان ضههعيف
ميگردد .راه درست آن است که خيال ههم
همواره در جهاي خهود با هب تها نشهاط
هرت
ِ حضه
هر عم هر
هما آخه
هب .ه
هان بمانه
انسه
امامخميني«رمحةهللاعليه » را نگاهكنيب؛ چه ا عار
زدبادي ميسرودنب! ادن دعني حفظ خيال،
ولي به صورتي پاک .با ادن حال اگر با
ِ عقل ،آن محبت احساسي رفت،
حضور بيشتر
نبادب فكركنيم كه آن محبت بهکلي رفته
است در حالي که كل خيالياش ضعيف به
است ،اگر نگهاه کنيهب آن محبهت را در
صههورتهاي ددگههر ميبينيههب .تقاضههاهاي
همبدگر را از هم بپذدردب و به همبدگر
جواب دهيب ،سعي کنيب با احساسات جواب
دهيب و عا قپيشگي را تا آخر حفظ کنيب
ّات جنسي نسبت به همهبدگر
و از طردق لذ
وق عبادات را در خود زداد نماديب.
سؤال :پس ميتوان گفت هنر ادن است كه
صورت خيهاليمحبهت اوليهه را تها آخهر
حفظكنيم .ولي اگهر ههم صهورت آن عهوض
بشود ،ادن را دک امر طبيعهي بهبانيم،
هر چنب بهتر است سهعي هود بهه همهان
صورت اوليه باقي بمانب؟
جواب :بله ،من ور ادن اسهت کهه زن و
وهرها فكرنكننب آن محبت اوليه هامل
مرور زمان به و از بهين رفتهه اسهت،
ا کال ادن است که نميتواننب صهورتهاي
بعبي آن را درست تفسيركننب ،درنتيجهه
فكرميكننب ددگر آن محبت و موّ
دت اوليه
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نيست .زن و وهر بادهب متوجهه با هنب
بهخصوص زنها که بيشتر سعي ميکننهب آن
محبت اوليه باقي بمانب ،بادب ادهنجها
بيشتر متوجه با نب؛ آن محبت در حرکات
هات
هب در کلمه
هت ،هرچنه
هاقي اسه
هردان به
مه
وهر ان اظهار نمي ود .مثالً ؛ اگر مرد
بفهمب که همسرش زردآلو دوست دارد مثل
قبل وقتي زردآلو ميخرد ،نميآدب بگودب
«چههون زردآلههو دوسههت دا ههتي ،برادههت
خردبم» .ولي ميبيني تا آخر عمر ،پيهر
هم كه به ،همينکه زردآلوها به بازار
آمب ،براي همسرش زردآلو ميخهرد .ادهن
نشان ميدهب كه آن وفاداري هنوز هسهت،
هن
هب «اده
هب بگوده
هل نميآده
هل قبه
ها مثه
امه
زردآلو را براي ما خردبهام» ،مهيرود
و آنها را در آ پزخانه ميگذارد .ادهن
هنر زن است كهه بفهمهب ،پهس آن محبهت
اوليه مانبه اسهت .حرکهات مهرد نشهان
ميدهب تمادالت همسرش برادش مهم اسهت و
تا آخر عمر سهعي ميکنهب آن را رعادهت
کنب تا از ادنجهت او در رفهاه با هب.
زن هم كه غذا را ميپزد ،تا آخهر عمهر
سعي ميکنب به ميل هوهرش غهذا بپهزد.
البتهههه زنهههها در ارائههههي عشهههق
ها کهه
هنرمنبترنب ،مگهر بعضهي از آنهه
متأسفانه در ادن امر کست خوردهانهب.
هر انبازه عقل معاش بهر زنهبگي غلبهه
کنب احساسات و صفا کم مي ود و امروزه
رادط طوري به که متأسهفانه نههتنها
مردها که زنها هم ببجوري عقل معاش بر
عواطف ان غلبه کهرده اسهت .در هرادط
جبدب نهتنها عقل به معني واقعي آن در
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حّ
ب عقل معاش پادين آمبه ،عشهق ههم در
حّ
ب احساساتي که دک دختر و پسر با دهک
نگاه به همبدگر نسبت به هم عالقه پيبا
ميکننب ،پادين آمبه است.
ما اآلن قالهب صحيحي جلهوي چشهممان
نيست كه بگوديم ادن نوع ارتباط ،عشهق
مورد ن ر ما است ،همهانطور کهه «عقهل
ههاب
ههاب و كته
ههل حسه
ههه «عقه
ههي» به
حِكمه
سودانگارانه» تببدل به .عشقي هم كهه
خباونب در ابتباي زنبگي بهه دو همسهر
لطف ميکنب ،در رادط جبدب بها غلبههي
روح فرهنگ مبرنيته آلوده بهاسهت .آن
موّ
دتي که ددن از آن خبر ميدههب ددگهر
در ابتباي زنبگيها نيست دها اگهر ههم
هست با افکهار و اميهال غيهر انسهاني
مخلوط به است و لذا زن و هوهرها در
ابتباي زنبگي آن محبهت و مهوّ
دت را در
نگاه دکبدگر احساس نميکننب ،نگاهي که
َّ
رسول خبا در مهورد آن فرمودنهب« :إن
ِهه و َ
ْ
َ إذا ن هر إلهي اْ
ن َهرت
مرأت
ُل
َّج
الر
َ
َ
َ
َ
َ
ِمهها ن ههر
اليههه ،ن ههرهللاُ تعههالي إليه
ْمة»؛ 71چهون مهردي بهه همسهر خهود
َّح
الر
بنگرد و او نيز بهه هوهر ن هر کنهب،
خباونب تعالي به آنها از سر رحمت ن ر
ميکنب.

عشق اوليه
سؤال :آن ور و موّ
دت اوليه چگونه با
ِ فرهنگ مبرنيته آلهوده هبه
غلبهي روح
است؟
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جللواب :فرهنههگ مبرنيتههه تعردفههي از
انسان ارائه ميدهب که جنبهي قبسهي آن
به بت تقليل مهيدابهب و بهالتبع زن و
وهراني که تحت تهأثير آن فرهنهگ بهه
همبدگر مينگرنب با همان من ر همهبدگر
را ميبيننب و در نتيجه ازدواج بيشهتر
ْ» روح و
با غلبهي تصهور «اطفهاي ههوت
روان جامعه را پر ميکنب ،در حالي کهه
آن موّ
دت و رحمتي که خباونب در بسهتري
الهي در جان دو همسر قرار ميدهب چيزي
باالتر از دوستدا تنهاي ههواني اسهت.
در حال حاضر در بعضي از ازدواجهها دو
موضوع فوق مخلوط است ،گاهي غلبهه بهر
ً
ادن است و گاهي غلبهه بها آن .عمومها
خانمها و آقاداني کهه امهروز بها ههم
ازدواج ميکننهههب ،تلودزدهههون تما ههها
کردهانب و انهواع ازدواجههادي كهه از
طردق فيلمهاي غربي به صحنة تلودزدهون
آوردهانب ،در ذهن آنها هسهت .حهاال آن
محبت الهي را ميخواهنب بها روش غربهي
مبدردت کننب! در حاليکه آن محبت ،بها
روش غربي جلو نميرود و بهرعکس؛ خيلهي
زود از صحنهي جان زن و وهر جوان رخت
برميبنبد .چنب روز پيش آقهاي متهبدني
که تازه ازدواج کهرده بهود ميگفهت از
محبتي كه به همسرم دارم حيرت كردهام.
ادن جوان مسلمان ميخواههب ادهن محبهت
خبادادي را دنبالكنب .اگر ادهن محبهت
را خواست با اداهادي كه تلودزدون بهه
زن و وهرها تعلهيم داده دنبهال کنهب
خيلي زود از همبدگر خسته مي ونب و آن
را از دست ميدهنب .فرهنهگ غربهي نهوع
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هبا در دل
هه خه
هي كه
هه محبته
هوابدادن به
جه
زوجهاي جوان ميانبازد را در دك ِهماي
بسيار غيرسالم بهکار ميگيرد .چيزي که
امروز در خانوادهههاي ا هرافي مملکهت
هم ميخهورد ،کهه هرگهز
خودمان هم بهچشه
اثري از آن صفاي بين زوجهاي متبدن در
آنها نيست ،چون ازدواج آنها در بستري
غير طبيعهي قهرار گرفتهه اسهت .بادهب
متوجه با يم محبهت اوليهه بها رعادهت
هوق
هبام حقه
هه هرکه
هرعي و ادنکه
هادف ه
وظه
ددگري را رعادت کننب باقي ميمانب.
اگههر همههانطور کههه خباونههب تعيههين
فرموده است همسران بهه حقهوق دکهبدگر
احترام بگذارنب آن محبت اوليهه بهاقي
ميمانب ،هرچنهب هکل بهروز آن تغييهر
کنب .در دك زنبگي توحيبي خطر ادنجاست
كه زن و وهر حسكننب آن محبهت اوليهه
از بههين رفتههه اسههت .مهها ميخههواهيم
بگوديم :نه ،از بين نرفته؛ در زنهبگيِ
ِ توحيبي حتي اگر گاهي زن و هوهر
سالم
بههه همههبدگر انتقههاد هههم بكننههب ،روح
توحيبيِ خهانواده ،آن محبتهي كهه خهبا
روع كردهاست را حفهظ ميکنهب ،هرچنهب
كل ظهور آن عوض ود .مرد و زن بادهب
چشم ههان بههاز با ههب و آن محبههت را
ببيننب .مرد بادب چشهمش بهاز با هب و
ً چيهزي ميپهزد
ببينب وقتي همسرش دقيقا
ههم
ههود زن هه
ههت دارد و خه
ههه او دوسه
كه
ناخودآگاه همان را دوست ميدارد ،خبهر
از باقيمانههبن آن محبههت ميدهههب .در
دنياي مبرن وقتي زن و مرد هرکبام َ
مهن
جباگانهاي بنب ،در سر سفره چنب غهذا
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ظاهر مي ود  -البتهه اگهر سهفرهاي در کهار
تي
با ب -هرانبازه بهه خانوادهههاي سهن
ّ ِ
توحيبي نگاه کنيب ،اگر از دک طرف مرد
سعي ميکنب دل همسهرش را بهدسهت آورد،
از آن طرف هم زني كه به خانهة هوهرش
ميآدب با تمام عشق دوست دارد هماهنهگ
با رادط خانهي وهر ود ،بعهب از دو
سه ماه فقط چيزهادي را دوسهت مهيدارد
كه وهرش دوست ميدارد! در مواردي ههم
مرد در چنين فضادي قرار ميگيرد که به
غذاهادي عالقمنب مي ود کهه همسهرش بهه
آنها عالقمنب است .ادن ببدن معنا اسهت
كه در قلب و روان آنهها «خهانواده» و
خصيت جمعي ان مهم است ،و نهه خصهيت
فردي آنها.
جواب ساالي که گفتهه مي هود« :چهرا
ْل» و خوب وهرداري
َع
َّب
ُ الت
ُسن
جهاد زن «ح
کردن است؟» همينجاست ،در ادهن روادهت
حقوقي را برعهبهي زن گذا تهانب .براي
ادنكه در دک خانهي توحيبي ،زن با نفي
«خود»ش و رعادهت حقهوق همسهرش ،احيها
مي ههود ،حقههوقي کههه مههرد بهها پههذدرش
مسئوليت کليهي امورات زن ،بهه عههبهي
زن قرار ميگيرد.
در همهههين رابطهههه رسهههول خهههبا
هبا أن
ميفرمادنب« :لهو كنهت آمهرا أحه
ّسههاء أن دسههجبن
دسههجب ألحههب ألمههرت الن
ّ
ّ لما جعهل َّ
اَّلل لههم علهيهن مهن
ألزواجهن
ّ» 77اگر به كسى دستور ميدادم كسهى
الحق
را سجبه كنب به زنان دستور ميدادم به
 - 77نهجالفصاحه ،حبدث

ماره .1819

ازدواج؛ تولبي ددگر 188 ...................

وهران خودش سجبه كننب ،از بس كه خبا
وهران حق به گردن زنهان نههاده
برا
است.
در ادنجا سجبهكردن ،من ور سجبه بهه
«مرد» نيست بلکه سجبه به مبدردتي است
که با پذدرفتن آن ،خودش را در هسهتهي
توحيبي خانه فاني کهرده ،و عمهالً ادهن
نوع سجبه دک نوع احيهاي حيهات معنهوي
است و سير به سوي حيات طيهب .مگهر آن
رزمنبههادي كه در دفهاع هشتسهاله بها
هادت ،خود را فاني در انقالب كردنهب،
دک نوع سجبه براي هستهي توحيبي ن هام
اسالمي نبود؟ هباي ما ددبنب دك كانون
توحيبي به صحنه آمهبه کهه راه رسهيبن
هازد،
هن ميسه
هبا ممکه
هه خه
هانها را به
انسه
متوجه بنب نفي خود بهراي بقهاي ادهن
كانونِ توحيبي ،عين احيهاي خهود اسهت.
فانيکردن خود براي خهانوادهي توحيهبي
هم عين همان کاري است که هباء بهراي
ً اگر
انقالب اسالمي انجام دادنب و واقعا
بنا بود به غير از خبا به کسهي سهجبه
کنيم ،روزي هزار بار بادب بهه ههباي
عزدز سجبه ميکرددم.
در فضاي خانهاي که روح توحيب در آن
حاکم است ،انسان احساس زنهبگي معنهوي
دارد ،در چنين فضهادي اسهت کهه رسهول
ّ فهي
ّهة إحهباكن
خبا ميفرمادنهب« :مهن
اءاَّلل»71
َّ
بيتها تبرك جهاد المجاهبدن إن
ا زنان! هر دك از ما با ا هتغال در
خانههه خههودش اگههر خههبا خواهههب ثههواب
 - 71نهجالفصاحه ،حبدث
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مجاهبان خواههب دافهت .چهون در فضهاي
خانهي توحيب راه انسان به سوي آسهمان
معنودت بهخوبي گشوده به است.
وقتي چنين فضهادي ودهران هب ددگهر
هيچکس با حضور در خانه احسهاس عبهادت
نميكنب .زن همين كه مبت کمي در خانهه
ميمانب ،خسته مي ود؛ چهون فضها طهوري
نيست که احساس عبهادت كنهب و بتوانهب
هكينهي الزم
هب و سه
همان با ه
هه آسه
هل به
وصه
برادش ادجاد ود ،به همين جهت مالح هه
ميکنيب زنانِ امروزه بيش از ادن كه در
خانه با نب در كوچه و خيابانانب ،چون
هكنادي
به قهول «هادهبگر»؛ مبرنيتهه سه
براي بشر باقي نگذارده است.

خانواده؛ بستر انس با خدا
َال
سؤال :از طرفي قرآن ميفرمادهب« :ا
ِ هللاِ َ
ُلوب» 78،ببدن معني که
ْ الق
ِن
َئ
تطم
ِكر
ِذ
ب
فقط بها دهاد خهبا قلبهها بهه آرامهش
ميرسنب .از طهرف ددگهر قهرآن دربهارة
ازدواج ميفرمادب كه انسان بها همسهرش
به آرامش و سكينه ميرسب! 71ما آرامهش
بين زوجين را چطور معنهي ميكنيهب کهه
تضادي با آدهي قبل نبا ته با ب.
جللواب :مهها نميگههوديم؛ آرامههش بههين
زوجين ،دك نوع آرامش ددگري است .چهون
وقتي دك هستة توحيبي به نام خهانواده
پبدب آمب و خود را به همههي جبههههاي
توحيبي تاردخ متصل ددب ،و هر عضوي از
 - 78سوره رعب ،آده .13
 - 71سوره روم ،آده .17
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اعضاء خانواده با نفي خود براي چنهان
هبفي از خودخواهي آزاد گشت ،جهز خهبا
را در روبهروي خود نميبينهب« .ذكهرهللا»
دعني نفي خود براي حفظ مركز توحيهبي،
و خههانواده دکههي از آن مراکههز اسههت.
ادنكه ميفرمادب همسر هرکس موجب آرامش
اوست ،براي ادن است كهه متهذکر حيهات
توحيبي جهاري در خهانواده اسهت .ادهن
ددگر دک «انس حقيقهي» بها خهبا اسهت،
هس
ُنه
هل ا
هانواده ،مثه
هتر خه
ها در بسه
منتهه
حقيقي با خهبا در مسهجبالحرام .وقتهي
ِ هللاِ َ
ُلهوب»
ْ الق
ِن
َئ
تطم
ِكر
ِذ
َال ب
ميفرمادب« :ا
ادن داد خبا صورتها و بسترهاي مختلفي
دارد ،دکي از بسترهادي که داد خبا را
فراهم ميکنب ،بستر خانهاي است که بهر
اساس توحيب بنا مي ود ،تها ههرکس بها
رعادت حقوق ددگري ،منيت خهود را نفهي
کنب.
دکي ددگر از عوامل توحيبي خهانواده
انگيزهي عفاف است و باقيمانبن در زدر
والدت الهي ،از جمله انگيزهههاي جهوان
هرات
هات از خطه
هت ازدواج نجه
هلمان جهه
مسه
نگاه به نامحرم است تا با محرم اصهلي
خود کهه خباونهب اسهت همهواره مهرتبط
با ب .و از ادن جهت نيز خانواده صورت
ُهللا» است و عامل آرامهش،
ْر
ِک
داد خبا و «ذ
هه بها
و خباونب به ادهن زن و هوهر که
چنين انگيزهاي ازدواج کردهانب محبت و
آرامش خهاص خهود را ارزانهي مهيدارد،
ها
هه به
هه كه
هرد و زن غردبه
هه مه
هه به
وگرنه
دکبدگر ارتباط دارنب فقط هوت ميدهب.
ُنسي است كه
مودت و رحمت درواقع همان ا

 ................ 236زن ،آنگونه كه بادب با ب

در بستر ارتباط با خبا در زن و هوهر
هه از
هت که
هبه آن اسه
هود .عمه
هراهم مي ه
فه
خههانواده بهههعنوان اصههيلتردن هسههتهي
توحيبي غفلت نشود تها ادهن نتهادج را
بهدست آوردم.
ممكن اسهت تصهورتان ادهن با هب كهه
هت
هانواده د هک حاله
هردن خه
ادنط هور طرحکه
آرماني و دور از واقعيهت اسهت .زدهرا
نمونههادي که در خانوادهههاي خودمهان
بههين پههبر و مادرههها سههراغ داردههم
ادنطورها نيست .در صورتي كه بهه ن هر
بنههبه اگههر دقيههق بررسههي فرماديههب و
هبگيهاي
خانوادههاي خودتهان را بها زنه
دنياي جبدب که هيچ جنبهي ددنهي در آن
نيست ،مقادسه کنيب ميبينيب بهه صهورت
نامرئي روح توحيب و جنبهي تذکر الههي
در آنها با کم و زدهادش ،حهاکم اسهت.
هالمي
هة اسه
هه در جامعه
هم رفته
هالم رويهه
اسه
خههانوادهههها را بههه بسههتر توحيههبي
ميكشانب .بحران بهدسهتآمبه در پنجهاه
سالهي اخير نگذا ته تا از اسالم درسهت
بهرهگيههري کنههيم ،همههانطور کههه از
نمازمان نتوانستهادم در راسهتاي دوري
از فحشههاء و منکههر درسههت بهرهگيههري
نماديم .با ادن حال همين امروز اكثهر
خانوادههاي سنتي در دك بسهتر توحيهبي
تنفس ميکننب ،هرچنب غربزدگي آنهها در
بيرنگکردن تأثير اسهالم بهينقش نيسهت،
ً
ولي وقتي با خانوادهههادي کهه تمامها
تجبدزده بهانب مقادسه ميکنيب ،تأثير
نور توحيب بسيار محسوس مي ود .ادنطور
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نيست كه غرب توانسته با ب تمام حيهات
توحيبي خانوادههاي ما را بگيرد.
هنوز در جامعهي مها بهه ازدواج بهه
ّت نبهوي نگردسهته مي هود.
عنوان دك سن
همين حاال که بحهث ازدواج پهيش ميآدهب
حتي در بين خانوادههادي که از بسياري
جهات از ددن فاصهله گرفتهانهب ازدواج
ّت نبوي در جلوي خود
را به عنوان دک سن
دارنب ،نفسِ چنهين نگهاهي بهه ازدواج،
هرچنب ضعيف ،ولي باالخره رنهگ توحيهبي
آن را ميپذدرد .ميبيني همهان دختهر و
پسري كه با هم بر خهالف دسهتورات ددهن
دوست بهانهب ،بها ادنهمهه ميگودنهب:
هوانيم و محهرم هودم،
بادب صيغهاي بخه
ادن نشان ميدهب باز هم در فطهرت خهود
ميخواهب ادن هسته را به توحيهب متصهل
کنب .هرچنب در بهين ادهن قشهر موضهوع
مورد بحث بسيار آسيب ددهبه اسهت و در
رادط مساعب برگشتها دوباره بهه سهوي
خههانوادهي توحيههبي اسههت .مهها بادههب
نگذاردم موضوع فراموش ود.
سللؤال :ههما قههبالً فرموددههب« :ازدواج
دعني در کنار هم آمبنِ زن و مهردي کهه
هود را
نميتواننب بهتنهادي نيازههاي خه
برطرف کننب ،تا بهتر بهه اههباف خهود
برسنب» من ورتان از ادن كه «بهتنهادي
نميتواننههب نيازهههاي خههود را برطههرف
کننب ،چيست؟
َ
هب« :و ال
هيفرماده
هرآن مه
هود قه
جللواب :خه
بعض»؛76
ََ
َ
لي َ
ِه َ
ُم ع
ُك
ْض
بع
َ هللاُ ب
َّل
َض
َّوا ما ف
َن
َم
تت
 - 76سوره نساء ،آده .81
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آرزوي ما ادن نبا ب که آن تواناديها
و امتيازاتي کهه خباونهب بهه هرکهبام
نسههبت بههه ددگههري داده ،ههما دا ههته
با يب .هرکبام كماالتي داردب که ددگري
نبارد ،دك كماالتي به ادن داده که بهه
آن دکي نباده است و برعکس .ادن نشهان
ميدههههب کهههه زن و مهههرد در صهههورت
مجموعههههبودن کاملانهههب .بنهههابرادن
انسانها به تنهادي نميتواننب بار خود
را بهراحتي به منزل برساننب.

معناي پختگي حاصب از ازدواج
سللؤال :در جههادي ميفرماديههب؛ «چقههبر
فرهنگ غرب ز ت عمل کرد بهه طهوري کهه
ُنس دو روح است
ازدواج را ،که وسيلهي ا
ِ دو انسهان،
براي پخته بنِ هرچه بيشهتر
ً ادهن
به ارضاي هوت تببدلنمود» .لطفا
«پخته ههبن دو روح در سههادة انههس» را
توضيحدهيب.
جواب« :پخته بن دو روح در سادهي انس
با همبدگر» به ن رم بها مقهبماتي کهه
عرض ب تا حّ
بي رو ن است .پخته هبن در
هتههاي
هرکاري دعني «آزاد هبن از خواسه
فردي» ،و موضوعات را با جوانب دقيقتر
نگاهکردن؛ ما ميبينيب آقا دها خهانم
قبههل از ازدواج ،ن ههر خههود را کامههل
ميدانب ،ولهي وقتهي ازدواج کهرد و در
بستر زنبگي با تنگناهادي روبههرو هب
که راحت نميتوانب ن رات خود را عملهي
کنب مجبور است بيشهتر فکهر کنهب و در
فکر خود تجبدب ن ر نمادهب .در زنهبگي
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فردي فكرميكرده خيلي متفكر است ،ولهي
وقتي همان فکر را آورد در خهانواده و
با افکار ددگهر مقادسهه کهرد ميبينهب
هالش
هود ته
هر خه
هواقص فکه
هع نه
باد هب در رفه
نمادب .متوجه مي ود نميتوانب روي حرف
خود اصرار کنب وگرنهه خهانوادهاش بهه
بحران ميافتب -البته به رطي كه طرف براي
خانواده حردم قائل با ب و نخواهب ن ر مقابهل

را سركوب كنب -کسهي کهه در مقابهل ن هر
منطقي بقيه با ن ر خودش درگير مي هود
درواقع توانسته است از طردق خهانواده
به دک نوع پختگي برسهب کهه در زنهبگي
فردي به آن نميرسيب .انسانِ «پخته» به
کسي ميگودنب؛ كه جوانب نقص ن هر خهود
را ببينب .ما ددبهادهب؛ انبدشهمنبان
ً وقتههي ن ههر ميدهنههب،
بههزرگ عمومهها
ميگودنب« :من ن رم ادن هست ،اما ادهن
حرف به ادن معنهي نيسهت كهه توانسهته
با م همهي جوانب را هم حلكنم» .خيلهي
هه
هه عالمه
هبهادم كه
هاهي دده
هت؛ گه
هرف اسه
حه
طباطبائي«رمحةهللاعليه » چقبر دقيهق دهك آدهه را
َ
تفسيرميكننب! بعب آخرش مينودسهنب« :و
َ َ
َ َ
علم»
َ هللاُ ا
علم» .در اصطالح آقادان «و
هللاُ ا
دعني من مطمئن نيستم كه در ادن مطلبي
كه گفتم ،تمام جوانهبِ موضهوع در ن هر
گرفته به است .در خانواده ،در تقابل
آراء ،فقههط ن ههردادن و رفههتن نيسههت،
راهکار عملي بادهب داد ،لهذا بهه آدم
پختگي ميدهب.
هباي
در بحث «تولبي ددگر» که در ابته
بحث در رابطه با ازدواج عرض کردم دکي
از معاني تولب ددگر همين پختگي اسهت.
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ِ جوان در عين موّ
دت و محبت به
زن و مرد
همبدگر با تفاوت آراء روبهرو مي ونب.
و همهي هنر در ادنجا است که هيچکهبام
بر حرف خود اصهرار نورزنهب تها فهمهي
باالتر بهه ميهان آدهب ،و كمانهب زن و
وهرهاي جواني كه توانسهته با هنب از
ً
ادن تقابل آراء درست رد ونب .واقعها
بصيرت ميخواههب كهه آدم در آن مرحلهه
بگودب :چرا حرفِ همسهرم درسهت نيسهت و
حرف من درست است؟»! متأسفانه صب دليل
ميآورد كه حهرف خهودش درسهت اسهت ،در
صورتي كه كافي است فقط دك کمي انصهاف
دا ته با ب تا متوجه بشهود .در بسهتر
هه هکل
خانواده بادهب بها موضهوعات به
ْ حاکميت
ددگري برخورد کرد ،زدرا موضوع
ْ
حرف دکي بر ددگري نيست ،بلکهه موضهوع
فکر جبدبي است که بادب متولب ود ،در
ادن حالت است کهه طهرف ميبينهب عجهب!
ددگر نميتوانب مثل قبل راحت ن ر ببهب
و خودش هم ن هر خهود را تأديهب کنهب،
براي تصهميماتي كهه ميخواههب بگيهرد،
بادب جوانب زدادي را در ن هر بگيهرد.
توجه به ن ر زنان در جاي خهود بسهيار
کارساز است به طوري که قرآن در مهورد
از ههيرگرفتن زودتههر از موعههب کههودک
ميفرمادب چنانچه زن و مرد با همهبدگر
هه رس هيبنب
هه نتيجه
هب و به
هاوره کردنه
مشه
ِ آن در جلسهات
ا کال نبارد ،که موضهوع
ً
قبل گذ ت و رو ن ب که بعضا واژهي زن
در بعضي روادات به معني زناني است که
سراسر در فکر هوسهاي خود هسهتنب و در
َ
ُوُ
َّ و
هن
ِر
َ هاو
ادن رابطه ميفرمادنهب« :و
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ُوُ
ِلشَّيِ
ِهم» 71بهر
َ دص
ْمي و
ء دع
ْکَ ل
ُب
َّ ح
هن
لف
خاِ
خالف رأي آنها عمل کنيب ،زدهرا دوسهتي
دک يئ انسان را در ددبن حقيقت ،کهور
و در گفتن حقيقت کمک ميکنب .حضهرت در
هاش
هب به
هب :مواظه
اد هن توص هيه ميفرمادنه
ادنچنين زنهاني انبدشههي تهو را تحهت
تأثير خود قرار نبهنب.
وقتي قرآن موضوع مشورت با زنهان را
بهکلي مسبود نکرده پس معلهوم اسهت در
آنجادي که مشورت با آنها نهي به دها
مربوط به موقعيتههاي خهاص اسهت و دها
مربوط به زنان خاص که در بحهث مشهورت
با زنان ،بحمبهللا موضوع تا حهّ
بی بررسهي
ب.
آنچه مورد تأکيب است؛ موضوع ت ضارب
ّم
آراء در ن ام خانواده اسهت کهه مسهل
اگر انسان نسبت به ن هرات همسهر خهود
حساس با ب و به آن توجه کنب عالوه بهر
آن که کشتي خانواده را بهتر به سهاحل
سعادت ميرسانب ،موجب پختگي آراء خهود
و همسرش خواهب ب ،عمبه آن است که هر
دو نفههر سههعي کننههب آراء دکههبدگر را
تصحيح کننب تا تفکر جبدبي متولب ود،
نه ادنکه هرکبام سهعي بهر سهرکوب رأي
ددگري دا ته با ب.
بنبه به بعضي از رفقهاي ددنهي گلهه
دارم چون ببون دقت به جادگاه رواداتي
که زنان را نقب کرده ،حکم کلي ميکننب
و عمههالً انبدشههه و آراء زنههان را از
ً
صحنهي خانواده خارج مينمادنهب .بعضها
 - 71بحاراألنوار ،ج  ،11ص .711
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در حبي به زن نگاه ميكننهب کهه از او
به عنوان صاحبن ر در امور تربيتي كهه
ن ههرش ميتوانههب در بههه سعادترسههانبن
اعضههاء خههانواده مفيههب واقههع بشههود،
ن رخهههواهي نمي هههود ،و درنتيجهههه آن
هب بهه
استعباد كوفا نميگهردد .خباونه
حضرت آدتهللا جوادي«حفظه هللا» خير فهراوان دههب
که با طرح کتاب «زن در آدنيهي جهالل و
جمال» بسياري از بهاتي کهه در مهورد
زن مطرح به بود را مرتفع نمودنب.
نگاه فمينيستي به زن نگاهی است کهه
در فضههاي خههود آسههيبهادي را بههه زن
ميزنب ،ولي نگاه به جادگاه ارز منب و
خصيت اصلي زن نگهاه ددگهري اسهت کهه
ميگودههب حههذف ن ههرات زن از زنههبگي،
آسيبهاي فراواني بهبار خواههب آورد و
هب فمينيسهم را فهراهم
عمالً زمينههي ر ه
ميکنب .در بحث احتهرام بهه رأي زنهان
قصب ما لوسکردن زنان نيست ،بلکه حهرف
ادن است که ما هرچقبر در متهون ددنهي
مطالعه کرددم ،به ادن كه بتهوان عقهل
زن را عقل درجه دوم گرفت نرسهيبدم ،و
در واقع وظيفهي ما ادن است که متهذکر
چنين موضوعي با يم.

مأنوس شفيق
هراي
سؤال :ما فرمودهادب« :ازدواج به
ادن است كه انسهان زنهبگي را بهتهر و
همهجانبه ادامه ببهب» ،من ور چيست؟
جواب :زن و وهر اگر به کمک همهبدگر
بناي سادهزدستي و ن ر به زنبگي معنوي
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ً بهتر از وقتهي
را دا ته با نب ،دقينا
که تنها هسهتنب کار هان جلهو مهيرود.
کالننگري مرد از دک طهرف ،و ظردهفنگري
زن از طرف ددگر حرکت انسهان را کامهل
ميکنب .هرکبام در عين سادگي ،با صهفا
هب.
هک ميکننه
هبدگر کمه
هه همه
هميميت به
و صه
همانطور که زنان در طرف منفي زنهبگي،
انسان را گرفتار تجمل ميکننب ،در طرف
ههان در
ههش زنه
ههم نقه
ههبگي هه
ههت زنه
مثبه
بهههوجودآوردن ههرادطي کههه در عههين
«سادگي» ،همهراه بها آراسهتگي و صهفا
با ب ،نقش بهسزادي دارنب .در حالي که
آقادان در زمان مجردي ،سهادگي را بها
بيقيههبي در لبههاس و در ظههاهر دکههي
ميگيرنب .به عبارت ددگر بسيار کمانهب
مردانههي کههه بتواننههب سههادگي را بهها
آراستگي همراه کننب.
ما از من ر خودتان به خودتان نگاه
ميكنيب ،آن من ر براي ارزدابي خودتان
من ههر كههاملي نيسههت؛ بقيههه هههم كههه
نميتواننب آن طهور کهه همسهر آدم بها
هاه
هه آدم نگه
هتانه ،به
هامالً دوسه
هاه که
نگه
ميکنب ،نگاه کننب .لذا احبي زدر ادهن
آسمان به انهبازة همسهر آدم ،حساسهيت
دوستانه نسبت به آدم نبارد ،حتي پهبر
و مادر؛ چون پبر و مادرتان ،خانوادهي
ما را بهه عنهوان دهک هسهتهي مسهتقل
نميبيننههب ،آنههها فرزنب ههان را عضههو
خانوادة خود ان ميبيننب.
اگر به ادن نتيجه برسهيم كهه تنهها
كسي كه اگهر نگهاهش سهالم و مشهفقانه
با ب ،ميتوانب مها را از همهة جوانهب
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درست نگاهكنب ،همسر آدم است ،حال اگر
همسر ما هفيقانه توصهيهاي بهه هما
كرد ،ههيچ توصهيهاي بهه انهبازة ادهن
توصيه نميتوانب زنبه و مفيب با ب .در
دك چنين فضادي ،اگر ما بخواهيب ساده
زنبگيكنيههب ،او هههم بخواهههب سههاده
زنبگيكنب ،خيلهي خهوب ميتوانيهب كمهك
کنيب.
من ور از راحت زنبگيکردن ادهن اسهت
که ما از طردهق همسهرتان مزاحمتههاي
هبن در
قوة وهميه را که مهانع باقيمانه
عفت جنسي است ،مرتفهع مهيكنيهب ،ادهن
ها ازدواج
هبارد .به
هرد نه
هوع زن و مه
موضه
سالم از دک طرف مزاحمتهاي قوة وهميهه
مرتفع مي ود ،از طرف ددگر تنهاديههاي
آزاردهنبه هم نخواهيب دا ت  .انسانها
از چهلسالگي به بعب به بت نياز دارنب
که «مأنوس» دا ته با نب و ادن نه بهه
صرف ميل هواني است ،بلکه بيشهتر دهک
نياز روحي در ميان است و در صورتي که
ما از ابتباي زنبگي نهوع برخوردههاي
ِ
خود را طوري تن يم کنيب که در هرادط
نياز به مأنوس ،روحهادتان همهبدگر را
بشناسنب و همبدگر را درک کننب نتهادج
خوبي ميگيردب .حيف کهه امهروزه اکثهر
زنبگيها طوري نيست كه همسران بعهب از
سي ،چهلسال ،همبدگر را بهعنوان « فيق
مأنوس» كشفكننب تا بتواننب دلسوز ههم
ً در سالهاي چهل
با نب .متأسفانه عموما
به بعب زنها طهرف فرزنهبان ميرونهب و
مردها طرف رفقهاي قهبدم ،و عمهالً زن و
وهر در آن سهن بها ههم غردبههتر ههم
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مي ونب ،در صورتي که حتي در موقعي که
انسان در زنبگي سلوکي ميخواههب تنهها
با ب و خود با ب و خهباي خهود ،تنهها
کسي که مزاحم آن تنههادي نيسهت همسهر
انسان است .به ن رم آن کساني که چهون
ميخواسههتهانب تنههها با ههنب ،ازدواج
نکردهانب ،آنقبري كه از طردق تنهادي،
بهههه زحمهههت افتادهانهههب و نتيجهههه
نگرفتهانب؛ امکان آن بوده است که بها
ازدواج با زحمتههاي كمتهري بهه همهين
مقامات رسيب .زدرا همسر انسان مهزاحم
هت .تنهها كسهي كهه در
خلوت انسان نيسه
سلوک ،بودش بودنِ مهزاحم نيسهت ،همسهر
آدم است.
به هر حال احسهاس نيهاز بهه مهأنوس
چيزي است که با همسر ما حهل مي هود،
از طرف ددگر وجود همسر مزاحم نياز به
تنهادي ما نخواهب بود.
سؤال :آدا نياز هست كه دك عهارف ،در
كنار انس با خبا ،انس بها دهك مخلهوق
مثل همسرهم دا ته با ب؟
جواب :قوة خيال در دنيا آنقبر مجهرد
نمي ود که بههکلي از توجهه بهه صهورت
هوهي خي هال را باد هب ب ها
هود .قه
آزاد ه
مأنوسِ مناسب تغذده کهرد .در تئهوري و
به صورت انتزاعي ممکن است فکهر کنهيم
قلب وقتي با خبا مأنوس ب ددگر نيهاز
به ماانسِ ددگهر نهبارد ،ولهي در عمهل
چنين نيست .چون قلب دک وجهي دارد کهه
طالب مأنوس مناسب است ،حهال تها حهّ
بي
رفقاي اهل سلوک ادهن نيهاز را جبهران
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هود را
ِ مناسهب جهاي خه
ميکننب ولي همسر
دارد .مولوي در همين رابطه ميگودب:
ّ
ههها
هههي ده
ِينه
ِم
َل
ک
هه
هب که
هطفي آمه
مصه
ّ
َ
هههي
ِه
ِم
هههراء کل
ههي حميه
ههم دمه
ههازد هه
سه
دعنههي رسههول خههبا بههه همسر ههان
ميفرمودنب کمي براي من صحبت کن .چهون
ْ در جنبهي خيال خود نيهاز بهه دهك
روح
َّ
مأنوس مجسم دارد .هما زن و هوهرهاي
هاي نرفتههي زدهادي در
جوان ،فعالً راههه
پيش داردب ولي حبود چهلسالگي که قبرت
«جمع» پيبا ميکنيب ميتوانيهب در عهين
توجه بهه جنبهههاي معقهول عهالم ،بها
هبگي
هم زنه
هوالت هه
ِ آن معقه
ههي خي هال
مرتبه
کنيههب .ادنکههه ميبينيههب پيرمردههها و
پيرزنها بيشتر حوصله هان سهر مهيرود،
ُنس خيالي در آنهها بيشهتر
چون جنبهي ا
از قبل به ميبان آمبه منتها اگر خهود
ههي
هب جنبه
هرده بودنه
هت تربي هت که
را درسه
ارتباط با مأنوساتِ غيبي در آنها غلبه
ميکرد و ادنهمه از تنهادي خود گلهمنب
نبودنب.
ر
ا
ه
ي
ِ
خ
«
هب:
ه
فرمادن
مي

هامبر
ه
پي
لؤال:
سل
ِ
ّاب»71
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ُ َّ
ّ
ََّ
ُز
ِي الع
أمت
َ ِرار
ِلون و
ُتأه
ِي الم
مت
ا
بهتردن افهراد امهت مهن متأهالنانهب و
َبهها هسهتنب .من هور
َز
ببتردن امت من ع
حضرت از ادن حبدث چيست؟
جواب :عزبها دعني كساني كهه از زدهر
بار مسئوليت خانواده ببون دليل هانه
خههالي ميکننههب و آمههادهي فههباكاري
نيستنب .عالمه طباطبائي«رمحةهللاعليه » ميگودنهب؛
 -71جامعاالخبار ،تاجالبدن
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بسههياري از کسههاني كههه جرئههت ازدواج
نبارنب ،به ادن دليهل اسهت كهه حاضهر
نيستنب خود را براي دک زنهبگي همهراه
بهها همسههر و فرزنههب فههبا كننههب و
محبوددتهاي دک زنبگي و تربيت فرزنبان
َهزب
را بهعهبه بگيرنب .پس من هور از ع
آنهادي نيسهتنب کهه ميخواهنهب ازدواج
هراهم
هان فه
هرادط ازدواجشه
ها ه
هب امه
کننه
نيست ،ادنها را که نمي ود گفت ببتردن
افراد امت پيامبرانب .قرآن ميفرمادب:
هرادط،
اگر كسي به خاطر فراهمنبهودن ه
ازدواج نكنب با خودشتنداري عفهت خهود
را حفظ کنب تا خباونب امکانهات آن را
به فضل خود به او برسانب 73.ادهن نهوع
عزببودن غير از آن است که انسهان بهه
جهت زدر بهارنرفتن مسهئوليت خهانواده
ازدواج نميکنب .ولي به هر حال ازدواج
دک امر مستحب است ،لذا حتي ممکن اسهت
افرادي با نب که به دالدل ددگر ازدواج
نکننب ،پس اطالق ببتردن افراد امت بهه
افراد عزب ،مربوط به افراد خهاص و در
رادط خاص است.
خصههي از حضههرت اميرالمههامنين در
هرت
هرد؛ حضه
هاال که
ها ازدواج سه
رابط هه به
هرادرم
فرمودنب :ميتهواني بهه هيوة به
عيسهههي عمهههلکني  -و ازدواج نکنهههي -و
ميتواني به سنت حبيبم محمب عمل کنهي
 -و ازدواج نمادي-

ِفِ َّ
َ َ
دجِههُ
ال َ
َّههى
َت
ًهها ح
َاح
ِك
َ ن
بون
ِدن
الههذ
ْف
َع
َسْههت
َْلي
« -73و
َ
ْ
ُ
ْ َّ
ِ
ِ( »...سوره نور ،آده .)88
ِن فضله
اَّللُ م
ُم
َه
ِي
ْن
دغ
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آن رواداتي کهه نشهان ميدههب رسهول
خبا اصرار بهر ازدواج دارنهب و حتهي
ميفرمادنب :از من نيست کسي که از سنت
من -که ازدواجکردن اسهت -فاصهله بگيهرد،
ميخواهنب بگودنب؛ مسلمان حق نبارد در
بسهههتر طبيعهههيِ زنهههبگي ،از ازدواج
فراركنب .اما اگر خص خاصي در موقعيت
خاص اجتماعي دا روحي ،دا جسهمي قهرار
دارد وظيفهاش چيز ددگري است.
آقادي ميگفهت پبر و مهادرم ا صرار
دارنب كه ازدواجكهنم در حهالي کهه در
خودم چنين نيهازي را احسهاس نمهيکنم،
ميترسم با ازدواج نهتنها بهراي خهودم
دردسر درست کنم ،بلکه براي آن دختهري
که با او ازدواج ميکنم دردسهر با هم.
ادن از همانهادي است که ميتوانهب بهه
سيرهي حضرت عيسي عمل کنب.
سؤال :چرا اگر انسهان در رابطهه بها
ههي
هورد ،گود ها در همه
هت بخه
ازدواج کسه
زنبگي کست خورده ولي کسهت در سهادر
امور زنبگي ادنچنين جانکاه نيست؟
هت
هبگي را درسه
هان زنه
هر انسه
جللواب :اگه
ناخت و متوجه هب اههبافي در زنهبگي
هست که بادب براي رسيبن به آن اههباف
خانواده تشکيل دهب ،آنههم خهانوادهاي
با فضا و فرهنگ ددنهي .حهال اگهر بها
انجام ازدواج متوجه ب همسر او متوجه
چنين حساسيتي نسبت به کانون خهانواده
ّ
نيست ،ادنجاست که احساس ميکنب در کهل
زنبگي کست خورده است ،وگرنه افهرادي
که با تشکيل خهانواده ههبف بزرگهي را
هان در
دنبال نميکننب ،ادنان نه کستشه
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هه
هت و نه
هاه اسه
هت جانکه
هبگي د هک کسه
زنه
پيروزي آنها دهک پيهروزي بهزرگ اسهت.
ازدواجي که بناي زن و مرد عبارت با ب
از ترک خهود و جهايدادن حکهم خهبا در
زنبگي ،کستش کست بهزرگ ،و پيهروزدش
پيروزي بزرگ است و براي ادهن دو نفهر
ازدواج عبارت است از ورود در جادهاي
که آرامآرام به نتيجهي بزرگهي منتههي
هت
هر در ازدواج کسه
هال اگه
هود ،و حه
مي ه
بخورنههب از آن نتيجهههي بههزرگ محههروم
بهانب.
هراي
سؤال :آدا ادن همهي فوادبي که به
ازدواج هههمرددب ،ردشهههه در تجربههههي
جنابعالي دارد دا ا ارات ددني نيز در
ادن رابطه مّ
ب ن ر ميبا ب؟
جللواب :فکههر مههيکنم هههر دو .قههرآن
ََ
ْ
َْ
ْ آَ
ُم ّ
ِهن
م
َ َلك
لق
ن خ
ِ أ
ِه
دات
ِن
َم
ميفرمادب؛ «و
َ
ّ
َ
َْ
َهل
َع
َج
هها و
ِلي
ُوا إ
ُن
َسْهك
لت
ًا ِ
َاج
ْو
َز
ْ أ
ُم
ِك
ُس
َنف
أ
َ
َ
ً
َّ
ً
ُ
َ
َ
َّ
ِهك آلَ
َ
ْنكم َّ
دهات
ِهي ذل
ِن ف
َهة إ
ْم
َح
َر
َدة و
مو
بي
79
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ِقوم دتفكرون» از آدات الهي آن اسهت
ّل
که براي ما همسراني قرار داد تها در
کنار همبدگر به آرامش و سکينه برسيب.
اگر در قهرآن عنادهت بفرماديهب واژهي
«سکينه» دک حالت روحاني و الهي است و
نه دک موضوع رواني ،و لذا خباونب هبف
ازدواج را «سکينه» قرار داده است تها
انسانها در دک حالت بقاء و ارتباط با
باقي مطلق قهرار گيرنهب و در راسهتاي
بستر کمالبودن خانواده اميرالمامنين
َ
ْهم
ِع
در وصف فاطمه زهرا ميفرمادهب« :ن
 - 79سوره روم ،آده .17
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ََ
ْ
ُْ
ِ هللا» 11چه دار خوبي اسهت
َة
لي طاع
ن ع
َو
الع
همسري که انسان را در سير طاعت الههي
داري رسانب .پس موضهوع فوادهب ازدواج
موضوعي است که در عمق آدات و روادهات
ما مطرح اسهت ،چهون در دهک خهانوادهي
توحيههبي ،زن و مههرد احسههاس مسههئوليت
ميکننب تا بستر خانواده را جهت تعالي
هب و در
هراهم نمادنه
هبدگر فه
توحي هبي همه
چنين بستري نتادجي گرفته مي ود که در
رادط مجردبهودن گرفتهه نمي هود .بهه
همان دليهل کهه بسهتر ادثهاري کهه در
خانواده فهراهم مي هود هرط بعضهي از
کماالت است و در چنين بستري است که آن
هود
هه مي ه
هب و پخته
هت اولي هه ميمانه
محبه
هب در
هوهري نتواننه
هر زن و ه
هه اگه
وگرنه
کنار هم به کماالت معنوي دسهت دابنهب،
روحيهي نارضادتي از همهبدگر در آنهها
ر ب ميکنب و از نتادجي که ميتوانستنب
با ازدواج بهدست آورنب محروم مي ونب.

ملکوت ازدواج
سؤال :مطالعه آثار ما ما را به ادن
فهم كشانبه است كه همهه چيهز در ادهن
عالم صاحب ملكوتي اسهت ،از واجبهات و
محرمات تا مباحات .ولي بعضي از اعمال
براي مها غيرقابهل فههم اسهت .راسهتي
ملكوت زنا ودي و مقاربت همسران چيست؟
متأهل هستم ولي هرچه مي انبدشهم ادهن
عمل را در أن مامن نميدهابم .البتهه
چون دستور و سيرهي حضرات معصوم است
 - 11بحاراألنوار ،ج  ،18ص .771
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قابل انكار نيسهت ولهي بهه هرجههت در
حالت زنا ودي گودي عقل رخت برمي بنبد
و هوت آدمي را اداره مي كنب ،چگونهه
براي مامنين و در مرتبهي باالتر بهراي
انبياء و ائمه قابل تصور است؟
هان
هبهللا خودته
هه بحمه
هانطور که
جللواب :همه
هام
هر حکم هي از احکه
متوجهاد هب؛ آري! هه
الهي و هرچيزي بهجز اعتباردات ،صورتي
ِن ّ
ِهن
م
َإ
قبسي و باطني دارد کهه آدهه «و
بَ
ُ
ّ
مها ُ
ِالَّ
ِنَ
ََ
ِلهُ
ُهُ
ه إ
َز
نن
ه و
ِن
َائ
َز
نا خ
ِالَّ ع
َيْء إ
ُْ
ََ
بر َّ
لوم» متذکر آن اسهت و خباونهب
مع
ِق
ب
هه
هر آنکه
هت مگه
ميفرماد هب :هيچچي هز نيسه
خزائن آن چيز در نزد ما است .به ادهن
معنا هرچه درآن عالم هست صهورت لطيهفِ
چيزهادي است که در ادن عالم ما با آن
روبهروئيم .در راسهتاي همهين اعتقهاد
َعلي» حقادق
است که متوجه هستيم «قلم ا
معنوي را بر«لوح محفوظ» مينگارد و از
آنجا بهر لهوح محهو و اثبهات نگا هته
مي ود و در انتها در عالم هود ظهاهر
ميگردد .مثل ادنکه خباونب بر لوح قلب
و عقل انسان حقادقي را مينگهارد و از
عقل بر خيال نگا ته مي ود و در انتها
در اعمال و الفاظ انسان ظاهر ميگردد.
ِ کلهي
َعلي عقهل
بر همين اساس در عالم ا
ّهي و تهراوش ميکنهب و
بر نفسِ کلهي تجل
حاصل آن حقادقي هستنب که از تجلي عقل
کلي و قبول نفس کلي پبدهب ميآدنهب .و
هر اتحادي اگر در مسير رعي با ب بها
عالم تکودن مرتبط است و از جمله ادهن
هت کهه
ارتباطها ،ارتباط زن و وهر اسه
به مثابهي دگانگي بين عقل و نفس اسهت
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و ادن دگانگي و دا عشق ،عامهل تهباوم
وجود و حضور و ور و عف ميبا ب ،چهه
ِ
هود
هه وجه
هوهر ،چه
هاء زن و ه
هود و بقه
وجه
فرزنبي که حاصل ادن دگانگي و نزددکهي
است .در هرحال ادن نزددکي صورت زميني
عشق موجود بين عقل کلي و نفس کلهي در
عالم اعلي است ،همچنانکه صهفات الههي
در ذات حق دگانهانب و کثرت صفات مانع
وحبت ذات نمي هود واز عشهق و دگهانگي
هب .در
هت بهر نمهيدارنه
نسبت بههههم دسه
ّ و اسم لطهف
نزددکي زن و وهر ،اسم رب
و اسم باقي و  ...بههم ميآودزنهب تها
ِ دو همسهر در
يردني بقها و هعفِ حضهور
وجود هر دو ظاهر گردد و از ادن بسهتر
به مرتبههي عهاليتر آن اسهماء منتقهل
ونب و لذا حضرت صادق در ادن رابطهه
َُ
ِ َ
د
داو
ِ آل
َههة
ْم
ِههي حِك
َّ ف
ِن
ميفرمادنههب« :إ
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َّ
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َ
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َ
َ
َ
َ
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َ
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ِ
ْن»17
َ
ْ
َّ
َ
َ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ْ
ُ
إنها عون على ت
مح
ِلك السهاعتي ِ
َرم ،فِ
در حکمت آل داود چنين است که ادسهته
است مسلمانِ عاقل زمانى از روز خود را
برا كارههائى كهه بهين او و خباونهب
انجام ميگيرد ،اختصهاص دههب و زمهانى
 - 17الكافي ،ج  ، 5ص .31
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ددگر برادران ادمانى خهود را کهه بها
همبدگر در امر آخهرت مشهارکت دارنهب،
مالقات كنب و زمهانى نفهس خهود را بها
هذارد.
لذائذی كه گناه نبا هب آزاد بگه
زدرا ادهن زمهان ،آدمهى را در انجهام
وظائف دو امر ددگرش كمك ميكنب.
مالح ه ميفرماديب که حضرت ميفرمادنب
ّت با همسهر حهالل خهود کمهک
از طردق لذ
بگير براي ارتباط با خهبا و آ باداني
ََ
لى تْ
إَّ
نَ
ْنِ»
َي
َت
ِلكَ السَّهاع
ٌ ع
ْن
َو
ها ع
آخرت؛ «ف
َِ
و معني انتقالي که عرض کردم به همهين
ّت
معني است ،و لذا نه بادهب از آن لهذ
فاصله گرفت ،و نه بادهب در آن متوقهف
ّات هرعي کهه
ّات حرام بر عکسِ لذ
ب .لذ
داراي باطن قبسي و عمهق معنهوي اسهت،
بيباطن و بيردشه ميبا نب و بهه همهين
جهت عمق جان مهرتکبين را ارضهاء نمهي
کننب و لذا آنها گرفتهار کثهرت لهذات
ونب11.
دنيادي مي
سؤال :گاه بهاتي راجع به جادگاه زن
در اسالم مطرح مي هود و بهه آدهاتي از
قبيل  6و  1سهوره مامنهون  11 ،سهوره
نساء و  71سوره آل عمران و آداتی کهه
مضموني به ظاهر مردساالر دارد اسهتناد
به و ميگودنب در خطبه  31نهجالبالغهه
زنان افرادي کم عقل خوانبه بهانب دا
به علت عادت ماهيانهه کهه امهري غيهر
 - 11براي تحقيق بيشتر نسبت بهه امهر ملکهوتي
ازدواج به کتاب عالمانهه دانشهمنب محتهرم حاجيهه
خانم لطفيآذر تحت عنوان «آئين زنبگي  -همسر داري
» رجوع فرمائيب.
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ارادي است براي آنهها نقهص در ادمهان
ً راجع به خطبه حضرت
قائل بهانب .لطفا
و آدات نامبرده توضيح بفرماديب.
جواب :در مورد خطبه  31نهجالبالغه که
سيب رضی صراحت دارد که پس از جنگ جمل
ادراد به و با توجهه بهه ادنکهه روش
سيب رضی تقطيعکردن خطبههای حضرت بوده
و قسمتهادی را میآورده که جنبهی بالغت
آن زداد بوده معلوم می ود عادشه مورد
خطاب است .به گفتههی آدهتهللاجوادی ادهن
خطبههه هههيچ پادگههاهی نههبارد ،چههون
هض
هود را نقه
هه خه
هادی م هیآورد که
برهانهه
میکنب ،لذا بهه اهلهش وا مهیگهذاردم.
برای آنکهه فرهنهگ قهرآن را در مهورد
زنان ببانيم بادب آدات زدهادی را مهّ
ب
ن ر قرار دهيم ،در ضمن در رابطهه بها
موضوع کنيزان که در جنگ اسير می هبنب
و به عنوان غنائم جنگی خردهب و فهروش
می بنب ،الزم است مفصالً بحث ود ،همهين
قبر ببانيب که اسالم با ورود آنهها در
خانوادهی دک مرد مسلمان نهتنها پناهی
برای او ادجاد میکهرد و جلهوی فحشهاء
گرفته می ب ،زمينهی مادر هبن او پهيش
میآمب و جهت خصيت او تغيير میکرد که
البته رح آن احتياج بهه بحهث طهوالنی
دارد .اما در مورد خصيت زن در اسالم،
عنادت دا ته با يب ابتبا بادهب آدهات
صردح را که موضوع را رو ن میکنب مورد
توجه قرار داد و سپس بقيههی آدهات را
بر مبنای آنها تحليل نمود.
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«والسالم عليكم و رحمةهللا و بركاته»

عوامب باران خانواده
و
راه هاي برون رفت از آن

بسم هللا الرحمن الرحيم

1

خانواده؛ گسستها و پيوستها
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ن» 1
َ
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َّر
َك
َف
دت
ِقو
ّل
و از نمونههاي تببير الهي ادنكه از
جنس خود ما همسرانتان را آفردب تا
در كنار همبدگر آرامش دا ته با هيب
و بين ما محبت و از خود گذ تگي به
وجههود آورد ،ادنههها نشههانههادي از
ّ است براي آنهادي كه
ربوبيت حضرت رب
اهل تفكرنب.

خانواده؛ اولين واحد توحيدي
خانواده دكي از م اهر فرهنهگ و ادب
هر دوره ،و پادة آن است و نيهز جزدهي
از فرهنگ و ادب جامعه است .در فرهنهگ
ددني ،خانواده واحبي است توحيهبي كهه
با توحيب الهي ارتبهاط دارد و همچهون
- 7
استاد
ارائه
- 1

ادن بحث برعکس مباحث گذ ته که سخنرانيهاي
هانواده
بوده ،به عنوان مقاله به سهمينار خه
به است.
سوره روم ،آده .17
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اسماء الهي كه همة آن اسماء ،مسهتغرق
ذات احبي هستنب ،همة اعضهاي خهانواده
نيز مستغرق روح واحب خانواده ميبا نب
و لذا در فرهنگ ددني؛ خانواده اولهين
واحب توحيبي روي زمين خواهب بهود ،در
ادههن حالههت ،عه َ
هالم محسههوس در ن ههام
َ
عالم معقول مي ود
خانواده ،جلوه صورتِ
ّر عه َ
و عه َ
هالم غيههب
هالم هههادت ،متههذك
ميگردد.
از ن ر ددن؛ خانواده معني «وحبت در
عين كثرت ،وكثرت در عين وحهبت» اسهت.
بهطوري كه همة اعضهاء در عهين ادنكهه
هركههبام خود ههان هسههتنب ،مسههتغرق در
ددگري ميبا نب و همه و همه مستغرق در
روح حاكم بر خهانواده .چنهين خانههاي
راه ارتباط انسان با خبا را ميگشادب،
َ
ْهم
ِع
بهطوري كه پيامبرخبا فرمودنب« :ن
َُ
ة ْ
ِ َ
ُُ
ه» 8چه نيكو صومعه و
ْت
بي
ُسْلم
الم
ِع
َوم
ص
عبادتگاهي است خانهي مسلمان براي او.

گسستگي خانواده ،يك باران
وقتي از نقهش روابهط جبدهبي كهه در
برخورد با فرهنگ غهرب ،در زنهبگي مها
وارد ب غفلت كرددم ،نسبت بهه مشهكالت
جبدب  ،سهادهلوحانه برخهورد مهيكنيم،
گمان ميكنيم گرانفرو ي كاسبان ادراني
در سبة اخيهر ،پبدهبهاي اسهت خصهي و
گههذرا ،و دهها گمههان مههيكنيم طالقهههاي
ً
ميليوني در خانوادههاي ادرانهي صهرفا
به جهت غفلت از رعادت حقوق خهانوادگي
 - 8نهجالفصاحه حبدث
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و نبودن قانون حمادهت از زنهان اسهت.
ِ
غافل از ادنكه در فرهنهگ مهبرن ،عههب
انسان با خبا و اعتقاد به قيامت  -كهه
زنبگي خاصي را به همهراه مهيآورد -فرامهوش
به و ددگر فضاي زنبگي متهذكر خهبا و
قيامت نيست ،تا حقوق خهانوادگي معنهي
حقيقي خود را دا ته با ب.
بادب متوجه ب دورش بزرگي از طردهق
فرهنگ غربي به فرهنگ اسالمي به اسهت.
ما به كمك فرهنگ اسالمي در برابر حملة
مغول ،همه با هم برادرانه به مقابلهه
برخاستيم و نههتنها از بهين نهرفتيم،
بلكه بها اتحهاد هرچهه بيشهتر ،هودهت
اسالمي خود را تقودهت كهرددم .ولهي در
مقابل حملة فرهنگ غرب ،هم آن برادري
و هم اسالم عزدز را فراموش كرددم و به
جاي مقابله با آن فرهنگ ،دانسهته دها
نبانسته به استقبالش رفتيم و لذا روز
به روز فرهنگ د من بيشتر نفوذ كهرد و
ما را از خطرات د منياش غافل نمهود و
ما نيز آن را همراهي كهرددم ،دنيها و
دنياداري محور و هبف زنهبگيمان هب و
ددن و ددنباري و حيات اببي به حا هية
زنبگي رفهت و در نتيجهه از بزرگتهردن
هانوادة
هي «خه
هين دعنه
هبا در زمه
هت خه
نعمه
توحيبي» محروم بدم ،و هنوز هم متوجه
نيستيم ادن محروميت ،محروميت از اساس
زنبگي است و گمان ميكنيم با ادامة دك
ددنداريِ نيمبنب ميتهوانيم از بحرانهي
كه در ن ام خانواده بههوجود آمهبه در
َمان با يم .وضعيت مها در حهال حاضهر
ا
هه بتهوانيم در مقابهل
آنچنان نيسهت كه
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هب
هب ميكنه
هانواده را تهبده
هه خه
هري كه
خطه
ادستادگي كنيم ،چهرا كهه از دهك طهرف
بحران فوقالعاده بزرگ است به طوري که
ّي ردشهكن خواههب
خود جهان غرب را بهكل
كههرد ،و از طههرف ددگههر هنههوز مهها از
زمينههاي ددني خود به نحوه ادسته در
ادن رادط بحراني استفاده نكهردهادم.
نجات از ادن خطر نياز به كهاري بهزرگ
دارد ،بسيار بزرگتر از آنچه در دفهاع
هشتساله انجام داددم.
طبق آمارها در دنياي مبرن ،گس ستگي
هاعي
هكل اجتمه
هك مشه
هر ده
ها ددگه
خانوادههه
هت« .در
هران» اسه
هك «بحه
هه ده
هت ،بلكه
نيسه
آمردكا سال  7933براساس آمهار گهزارش
به ،از هرسه ازدواج ،بيش از دكي بهه
طالق انجاميب .در تحقيهق ددگهري توسهط
مارتين و بامپاس ،دوسوم ازدواجهها در
آمردكا در سال  7939به طالق انجاميهب.
در سههال  %11 ،7931كودكههان سههوئبي از
مادران بي وهر زاده بنب .در فرانسهه
در سالهاي 7931و 7931مار ادن كودكان
تا  %61افزادش دا ته است .در آمردكها
در سهههال  7939دهههكميليون كهههودك از
ّ
متولب بهانب كه هرگز ازدواج
مادراني
نكردهانب .در سال  7936در فرانسه %11
مردان  81-11ساله و  %11زنهان 81- 81
سههاله تنههها زنههبگي ميكننههب» 1.ادههن
آمارها نمونة بسهيار مختصهري از وضهع
گسستگي خهانواده در جههان غهرب اسهت.
 - 1دكتر
ماره .71

كوهنوابينژاد ،فصلنامه كتهاب نقهب،
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«نيمي از ازدواجها در اتردش بهه طهالق
منجر مي ود و زنبگي متوسهط اتردشهيها
بهطور متوسط  9/6سهال دوام دارد ،كهه
هياراز
البته در كشور آمردكا ،وضهع بسه
ادن هم ببتر است»6.
«از 7961تا 7991تولبهاي نامشروع در
امردكهها %411افههزادش دافتههه اسههت.
درابتههباي قههرن  17از هههر دوكههودك
امردكههادي دكههي نامشههروع بههه دنيهها
ميآدب % 31،مادراني كه ادهن فرزنهبان
را بهههدنيا ميآورنههب گرفتههار فقههر
مي ونب .در امردكا روزانهه 7811كهودك
هودک
هب و 7711که
ههدنيا ميآده
هروع به
نامشه
ونب»1.
ددگرسقط مي
به گزارش ادرنا؛درآمردكا نسهبت بهه
سالهاي گذ ته تعباد كودكان متولب به
از زوجهاي ازدواج نكهرده ،هش برابهر
ً از ههر سهه
به ،به طوري كهه تقردبها
كودك متولب هبه دكهي حهرامزاده اسهت
1.....
اگر علت ادن گسستگي در خهانواده را
ً بررسي كنيم و ابعهاد آن را ههم
عميقا
خوب بشناسيم ،آنوقت اسهت كهه گسسهتگي
خانواده را بههعنوان دهك پبدهبة جهّ
بي
براي آدنبة كشور بادب مورد توجه قرار
داد و در راه نجههات كشههور از چنههين
آدنبهاي بهه جهّ
ب بكو هيم و نيهز سهعي
6
1
صبا
1

و
-

روزنامه كيهان .31/1/71
نشرده سياحت غرب ،مركز پژوهشههاي سهازمان
سيما ماره .1
روزنامه كيهان .36/1/6
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خواهيم كرد در برخورد با ادن پبدهبه،
ً
ها
هوده و عميقه
هز نمه
هطحينگري پرهيه
از سه
مسئله را ردشهدابي نمهاديم و از خهود
هين
ههاي به
هه رابطه
هتي چه
هيم؛ بهراسه
بپرسه
فرهنگ غرب و گسست خانواده وجهود دارد
كه هرجا ادن فرهنگ حاضهر هب ،اولهين
نتيجة تخردبي آن ،گسست خانواده است.
به گفتههي «ددودباچاولسهون» اسهتاد
علوم اجتماعي در دانشهگاه مينوسهتا و
از جمله صاحبن ران حهوزة خهانواده در
هت كهه
آمردكا؛« هواهب ،بيهانگر آن اسه
ْ غربيتر مي ونب ،بر ميهزان
هرچه جوامع
طالق در آنها افزوده مي هود .بيستسهال
پيش پبدبة طالق به نبرت در ژاپن اتفاق
هالق در
ميافتاد ،پنجسال پهيش پبدهبة طه
چين پبدبة غير محسوسهي بهود ،امها در
همين مبتِ كوتاه آمار طهالق و هكلگيري
پبدبة همخانگيِ ببون ازدواج در پكن به
نحو فزادنبهاي افزادش دافته .»......
اولسون در ادامة سخنان خود ميگودب:
«متأسفانه حبود بيستسهال پهيش كهه در
آمردكا زوجين عليه ن ام ارز ي والبدن
و جامعه ان دست به اعتراضاتي گسهترده
زدنب ،نتيجههاش تجهودزي بهراي زنهبگي
جبدب ب .دعني همخهانگي بهبون ازدواج
كه در آن زوجين نيازي به زنبگي مشترك
در خود احساس نميكننب و چون بخشهي از
هاز
هي به
هط جنسه
هه روابه
هائل ازدواج به
مسه
ميگردد ،و رادط امروز به نحهوي اسهت
كه ددگر افراد نياز به چنين انت هاري
در زنبگي مشترك نبارنب و ميتواننب به
سهولت در جامعه خود را ارضاء نمادنهب
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و از ادن رو با ارضهاي خهود خهارج از
زنبگي مشترك ،تعهبي نسهبت بهه مقولهة
هب و
ً بيقيه
ها
هب ،اساسه
هم نبارنه
ازدواج هه
بنبي جنسهي و عرف هبن همخهانگي بهبون
ازدواج ،مههردم را بسههيار منفعههتجو و
بيتوجه به ارزشههاي روابهط خهانوادگي
ساخته است».
ميگودب« :با رويِ كارآوردنِ زنان بهه
كار بيرون خانه ،پس از سهاعات كهار و
بازگشت همسرانشهان بهه منهزل ،روابهط
صميمي گذ ته جاي خهود را بهه روابطهي
سست و متزلزل داد.»...
در ادامههه ميگودههب« :آنچههه بههيش از
همهچيز جامعهه را بهه سهوي طهالق سهوق
ميدهب ،اسهترس و هتابزدگي در زنهبگي
جبدب است .همهچيز در ادهن زنهبگي بهه
قبري تاب گرفته كه هتاب در كارهها،
به نياز دكادك افراد تببدل به ،مردم
هب تها
بادب با دكهبدگر مبهارزه نمادنه
هادي بيابنهب و خلهوتي
وقتي ،براي تنهه
ببون دردسر دا ته با نب»3.
عزدزان عنادت دا ته با نب اگر رونب
غربگراديِ جوامع اسهالمي تغييهر نكنهب،
فرهنگ غرب با تمام لوازم خود جايِ خود
را در جامعه باز خواهب كرد 9.لهذا در
آدنههبه بهها نههوعي از زنههبگي روبهههرو
خواهيم ب كه ميخواستهادم از آن فرار

 - 3مجله سياحت غرب ،سال سوم ماره .7831
ِ تماميتخواهي فرهنگ غرب،
 - 9براي بررسي موضوع
ّم» رجوع فرماديب.
به كتاب «فرهنگ مبرنيته و توه
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هورت
ها صه
هة آمردكه
هون جامعه
هيم 71،و چه
كنه
تمامنماي فرهنگ غرب است ،توجه به وضع
موجود آن جامعه ،آدنة خوبي است بهراي
نمادش آدنبة سادر جهوامعي كهه بههطور
جّ
بي با مسأله بحران خهانواده برخهورد
نكردهانب.
آقاي دكتر جيمزسيدابسون در رابطه بها
هب:
ها ميگوده
هانواده در آمردكه
هران خه
بحه
هاي ازدواج
ها زوجهه
هادي كههه به
خانوادههه
نكرده اداره مي ود ر هب  %11دافتهه و
هه
هه به
هادي كه
هباد خانوادههه
هين تعه
همچنه
وسيلة دك مهادر مجهرد دها پهبر مجهرد
اداره مي هههونب بههها ر هههبي  16و %11
روبهروست ،و برعكس؛ تعباد خانوادههاي
هستهاي مرسهوم ،بهه كمتهر از  %16كهل
ِ
خانوادهها كاهش دافتهه اسهت .امهروزه
 %88نوزادان به مادران ازدواج نكهرده
تعلههق دارنههب ،در حههههاليكه آمههار
مشههابه در سهال  7911ميالدي فقط %8/6
بود .همخانههگي دهك زن و مهرد  -بهبون
ازدواج رسهههمي -در دورهاي  83سهههاله از
 7911تههها  7993ر هههب  %7111دا هههته.
همچنين تعباد خانوادهههاي مربهوط بهه
همجنسبازان سر به فلك گذارده است .از
ددگر سو ،ما با ر هب فزادنهبة تعهباد
زنان ازدواج نكرده در دههههاي سهوم و
چهارم زنبگي آنها روبههرو هسهتيم كهه
 - 71به گزارش بكه تلودزدون العربيه آمارهاي
وزرات دادگستري عربستان نشان ميدهب در مبت دكسال
ميزان طالق به  14111مورد رسيبه كهه ادهن ميهزان،
 %14از مجموعه ازدواجهها محسهوب مي هود(.روزنامه
كيهان )7835/71/8
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تمادههل دارنههب فرزنههبان خههود را بههه
هت
هب و تربيه
ها بياورنه
هه دنيه
هادي به
تنهه
كننب77.
وي در ادامههه ميگودههب « :خههانوادة
هترش
هراي گسه
هيط به
هاثرتردن محه
هنتي ،مه
سه
تعاليم ددهن بهوده ،اكثهر مهامنين در
كودكي متبدن بهانب و ادن انتخابِ ددن
تحت تأثير و راهنمهادي والهبدنِ آنهها
صورت گرفت و با نابودي ادن نهاد؛ بهه
ِ نسهلها بهه
هر ترتيب ادمان و اعتقهاد
مخاطره ميافتب»71.
در ادامههههه ميگودههههب« :دكههههي از
پژوهشههگران افكههار عمههومي بههه نههام
جورجبارنا معتقب است اگر دك دختر دها
پسر تا سن  71سالگي با ددن مسيح آ نا
نگردد ،تنها  %1احتمال دارد در سهنين
 71تا  73سالگي به مسيحيت ادمان آورد
و احتمال گرادش ادن فرد در بقية عمهر
تنها  %1است .ادن آمارهها نكتههاي را
رو ن ميكنب كهه خهانواده در تبليهغ و
گسترش مذهب نقش اساسي دارد».
همچنانكه عرض ب فاجعة بهزرگ براي
هبه را
جامعة ما آن است كه دا ادن پبده
ناددبه بگيردم و دا در برخورد بها آن
ً مسهأله
گرفتار سطحينگري ودم و عميقا
را ردشهدابي نكنيم.

 - 77مجله سياحت غرب،
 - 71همان.
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اومانيسللم ،ريشللو فللرو ريخللتن
خانواده31
ردشة فهروردختن خهانواده در دنيهاي
مبرن و در فرهنگ مبرنيته را بادهب در
اومانيسم دعني اصالت بشر و خودبنيادي
او دانست كه عبارت است از اصالت دادن
به نفس اّ
ماره ،در مقابل اصالتدادن به
بنبگي خبا.
هت بههه روح و فرهنههگ
حههال پههس از دقه
اومانيسم كه بشر را بهجاي خهبا ،مهالك
همة ببيها و خوبيها ميدانب و در ادهن
فرهنگ «بب» چيزي است كه بشر نخواههب،
و «خوب» چيزي است كه بشر بخواهب .آدا
در چنين فرهنگي حفظ خهانواده بهه ههر
عنواني ممكن است؟ و به عبهارتي ددگهر
ّات» بها ههر
آدا جمهع «اصهالت نفسهاني
عنواني با «حفظ خانواده» ممكهن اسهت؟
آنهم حفظ خانوادهاي كه رط بقائش عبم
ّات اسهت .زدهرا كهه در
حاكميت نفسهاني
ّات ههيچ جمعهي بههعنوان
حاكميت نفساني
هه
ها همه
هب ،ده
هاقي نميمانه
هبل به
ِ همه
هع
جمه
پراكنبهانب و دا همه مقهور قهبرت دهك
فرد قرار ميگيرنب ،كه هيچكبام از ادن
دو نوع جمع ،جمع خانواده نيست.
ّب از اجهزاي پراكنهبهاي
خانواده مرك
كه در كنار هم آمبه با نب نيست ،بلكه
جمههع دگانهههاي اسههت بههراي زنههبگي و
پادباري در زدر پرتو موّ
ّ.
دت و رحمتِ حق
 - 78در ادن قسمت مقاله از کتاب «مباني ن ري
تمبن غرب و مناسهبات انسهاني» نو هته دكتهر رضها
داوري نكاتي اقتباس به است.
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هود را
دعني جمعي كهه امكهان پهرورش خه
همههواره در چشمهسههار آرامههش جسههتجو
ّم با پذدرش تمبن غربي دا
ميكننب و مسل
«اومانيسههم» كههه ناخودآگههاه در روح و
ِ غير موحب جردهان ميدابهب،
روان افراد
خانواده باقي نميمانب.

تصور غلط غرب ،از زن
متأسفانه ظلم و ستم عليهه زنهان در
دنياي غهرب ،بيشهتر ردشهه در سهاختار
فكري و فرهنگي دارد و هبيه ظلهم بهر
زنان در جوامع ددگر نيسهت .در جوامهع
غير غربي ظلم به زنان دك رفتار منفهي
بوده و هست ،در حاليكه در فرهنگ غهرب
بحث روي انسانبودن دا انسهاننبودن او
بوده است .ارسطو زن را نسخة دوم مهرد
ميدانب و با نهادت تأسف همين طرز فكر
ً دك
وارد متون مقبس به و امروز واقعا
مسيحي متبدن چنين ميپنبارد و عمالً بها
همين من ر به زن و دختر خود مينگرد.
از سال  7161مهيالدي زن در كارخانهه
كار ميكرد ولي حقوقش را بادهب هوهرش
بگيرد ،و ادنجا بود كه زنان غربهي در
مقابل چنين جامعهاي با آن تفكر ددنهي
بادب كاري ميكردنب تا سهاختار حقهوقي
زن در جامعه تغيير كنب ،و لذا فرهنهگ
«فمينيسم» با عار احياء حقهوق زنهان
روع ب ،ولي براي تحقق ادن ههبف بهه
نتههادج سههخت خطرنههاك گرفتههار ههبنب.
گفتنب :آن چيزي كه در طول تاردخ موجب
ظلم به زنان به ،وجود نقشهاي جنسيتي
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است و اگهر زنهان بخواهنهب بهه حقهوق
برابر با مردان برسنب بادب با نقشهاي
جنسيتي مقابله كننب ،و آنچنان در ادن
مسير جانب افراط را گرفتنب كه گفتنب:
نقشهاي جنسيتي هيچ حقيقتهي نهبارد ،و
ً
معلول جامعهي مردساالر اسهت .و واقعها
ّم رسهيبنب كهه زن از ن هر
به ادن تهوه
احساس و عاطفه و توان جسهمي بها مهرد
تفاوت نبارد و تاردخ ،مردساالري ادنها
را بر زنان تحميهل كهرده و متأسهفانه
بسياري از زنان غربي عار فمينيست را
باور كردنب.
گفتنب :نقش جنسيتي دكي نقش مادري و
ددگري نقش همسري است ،و چون زنان ادن
دو نقش را پذدرفتهانب مورد ظلم قهرار
گرفتنب و لذا عار «فمينيسم افراطهي»
تا مرز نفي مادري و همسري براي زنهان
جلو رفت.
در حاليكه زدست ناسان و روانشناسانِ
غربي در جواب فمينيسم ميگودنب :درسهت
هرد بها
است كهه در رابطهه بها زن و مه
هوع
ها دو نه
هي به
ههروديم ،وله
هان روبه
انسه
انسان ،و طوري آنها با هم متفاوتانهب
كه گودا از دو كرة جباگانه آمبهانب و
ادن طهور نيسهت كهه اگهر آن دو را در
رادطي واحب تربيت كنيم دك طهور عمهل
كننب.
در هر حال زنان غربي در مقابل ظلهم
اجتماعي و تاردخيِ خود طوري عمل كردنب
كه عمهالً گرفتهار ظلهم مضهاعف هبنب و
خانواده كه بهتردن هرادط تعهالي روح
زن بود و با ساختار جسماني زن بيشهتر
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همخواني دا ت ،از دست زن غربي تا حهّ
ب
زدادي رفهت و فمينيسهم از ادهن طردهق
موجب بحران خانواده ب و بهه تبهع آن
عامل اضمحالل اخالق و ر ب فحشاء گشهت و
به گفتهة منتقهبدن بهه فرهنهگ غربهي:
«مبرنيته حردم خصوصي را بر زنان تنهگ
كرد چنانکه ددگر زنان بها خهود خلهوت
نبارنب».
آنچههه هنههوز جوامههع سههنتي را بههه
بحرانهههادي ههبيه بحههران جهههان غههرب
هان در
هور زنه
هت ،حضه
هرده اسه
هار نكه
گرفته
ّالنگهبا تن خانواده و دلسوزي نمودن
فع
براي حفظ آن است ،ميتهوان گفهت :رمهز
پادباري هر جامعهاي در مقابهل بحهران
خانواده در جهان غرب ،ادثار زنان است
در حفظ ساختار خانواده و به همين جهت
جهان غرب تالش ميکنب نقش سنتي زنان را
در جوامع غير غربي تخردهب نمادهب تها
بتوانب در ادن جوامع نيز نفهوذ كامهل
دا ته با ب ،و مساليت اساسي متفكهران
جامعة اسالمي براي تعردف درست از نقهش
زنان در حفظ خانواده ميتوانهب تهأثير
ادن خطر را كاهش دهب.
غرب از نقش زنان به صورت فمينيسهتي
آن در جوامههههع تجههههبدزده نهادههههت
بهرهبرداري را كرده و ميكنب ،تا زنان
را براي جامعه بهعنوان دك معضل جلهوه
دهب ،درست بر عكسِ آنچه زن ميتوانب به
عنوان دك رحمت براي جامعه با ب.
در من ههر ددنههي از آثههار ظلمههات
آخرالزمان؛ بيه بن زنان به مهردان و
بيه بن مردان به زنان است .دعنهي آن
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هه
هاوتي كه
هاي متفه
هنس ،از كاركردهه
دو جه
خباونب در اختيار آنان گذارده فاصهله
ميگيرنب و در نتيجه موجب بحران نسل و
عاطفه و اخالق مي ونب.
در دستورات ددني ن ر بر ادن است كه
هههر كههبام از زن و مههرد بههه تنهههادي
ناقصانب و با همبدگر كامهل مي هونب و
به همين جهت ردعت در تفكيك نقش زن و
هع
هان رفه
ها امكه
هيورزد ته
هرار مه
هرد اصه
مه
ص هر كبام توسط ددگهري بهه
جنبههاي نقِ
راحتي فراهم گردد.

راز احياء خانوادة اصيب
حفظ عهادات خشهك و خهالي خهانوادگيِ
باقيمانبه از فرهنگ گذ هته را نبادهب
به اسم حفظ خانواده قلمباد كرد .ادهن
َداي
بيگانگيههها در خانوادهههها كههه ا
دگانگي در ميآورنب ،كجا ،و آن دگانگيِ
اصيل خانوادة ددني و توحيبي كجا؟ كهه
در آن هركههههبام از اعضههههاء عامههههل
هانواده
هل خه
هري در محه
هبن ددگه
هكناگزده
سُه
خواهنب بود.
اصرار بر عادات خشك و خهالي ،بهبون
برگشت به ردشههاي بقاي خهانواده ،مها
را از اصههههل مطلههههب دور ميكنههههب و
برسرگردانيمان ميافزادب ،و لذا بادهب
توجه دا ت كه با پنب و انبرز نميتوان
خانوادهاي را كه به جهت اومانيسم دها
هس اّ
هال
هاره در حه
مه
هه نفه
هالت دادن به
اصه
فروردختن است بر پها نگهدا هت ،عامهل
برپادا تن خانوادة اصيل ،دعني «خانهة
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هت .در
توحيب» برگشت به روح بنهبگي اسه
چنين خانهاي هيچكس بهر ههيچكس حكومهت
نميكنب ،بلكه خبا است كه حاكميت دارد
هتِ
هاي روحانيه
هم در فضه
هراد هه
هة افه
و همه
بنبگي خبا ،پذدراي حكم خهبا در خانهه
هستنب و ادن است رمز و راز دگانگي در
خانه و سُكنيگزدبن در آن.
حفظ گذ ته توحيبي خانواده ،در فضاي
تمبن اومانيسمي محال اسهت .همچنانكهه
اومانيسههم بهها علههم و تمههبن گذ ههتهي
توحيبيِ ما نميتوانهب مناسهبتي دا هته
با ب و با خانوادة توحيبي گذ هتة مها
هم هيچ مناسبتي نهبارد .نهه خهانوادة
امروزي ،كوچك بة خانواده گذ ته است و
نه علم امروزي ،ر بدافتة علهم گذ هته
است .علهم امهروز بهه عهالم و آدم از
من ري ددگر مينگرد كه در نگاه آن ،نه
َ
عالم آدت حهق.
آدم بنبة خبا است و نه
َ
عالم هم هيءاي كهه
آدمها ابزارانب و
ّ
بادب هرچه بيشتر در آن تصرف كرد و از
آن سود برد ،در چنهين من هري سرنو هت
خانواده جز گسستگي نخواهب بود.

انسان ،گرگ انسان ميشود
اومانيسم که تحت عنوان اصهالت بشهر
آن را مطرح ميکننب همهان اصهالت نفهس
اّ
ّف در همه چيز،
ماره است ،به معني تصر
ّ
حتي تصرف در انسان و در نتيجه با دهک
نوع استبباد مالزمه دارد .بشر در نگاه
اومانيسههمي معنههياش عههوض مي ههود و
ِ او ميگهردد،
ّت ،محهور همهه چيهز
َناني
ا
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امهروز
اعضهاي
حكومهت
را بهه

چيزي که مبناي تمبن و خانوادة
غرب است .در چنين حالتي همههي
خانواده ميخواهنب بهر دكهبدگر
كننب و هركس ميخواهب حق بقيهه
نفع خود مصادره نمادب.
با توجه به نکتهي فوق ،بادب متوجهه
بود طي دك تحول طبيعي ،خانوادة قهبدم
به صورت خانوادة جبدب در نيامبه است،
بلكه موضوع عبارت است از تغيير جهتهي
هب نسهبت بهه خهانوادة
كه خانوادة جبده
قبدم پيبا كرده ،تغيير جهت از بنهبگي
ّت و دا بنبگي نفس اّ
ماره.
َناني
خبا به ا

ّ اساسي
راه حب
ّم ما نميتهوانيم نسهبت بهه امهر
مسل
خانواده بياعتنا با يم ،ولي به صورتي
هم كه امهروزه معمهوالً خهانواده مهورد
هرار ميگيهرد ،اعتنهاي
اعتنا و بحهث قه
واقعي به مشكالت خهانواده نيسهت ،ادهن
هنر نيست كه دك راه حل مقطعي ببهيم و
گو ههمان را بههه نقصهههاي آن راهحههل
ببنبدم .هنر آن است كه قبل از ادنكهه
با ناكاميِ برنامههادمان روبهرو ودم،
آن ناكامي را گو زد كنيم .و لذا بادب
متوجه بود ،اگر در مواردي مثل كنتهرل
هادجي
هر آن ،نته
هائلي ن يه
هب و مسه
مواليه
ِ
بهدسههت آدههب در اسههاسِ مشههكالت موجههود
خههانواده و رفههع گسسههتهاي آن اثههري
هائل كلهي مثهل كنتهرل
نبارد ،زدرا مسه
مواليب و پنب و انبرزهاي سطحي ،ربطهي
به ودراني بنيان خانوادهاي كه براساس
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اومانيسم كل گرفته ،نميتوانب دا هته
با ب ،و فضاي خهانوادهاي كهه از دسهت
رفتههه اسههت را نميتوانههب بههه مهها
برگردانب.
اگر خهانوادة كنهوني دچهار گسسهت و
پردشاني است ،ادن پردشهاني و گسسهت و
عبم همبلي ،امر عارضي و ظهاهري نيسهت
كه بر اثر عوامل خارجي بههوجود آمهبه
با ب و عواملي از همان نوع بتوانب آن
را مرتفع كنب ،بادب بشهر از فهرش بهه
عرش برگردد تا به خانوادهاي كه عامهل
سُكناي بشر است ،دست دابهب .و چنانچهه
بشر بفهمب وقتي خانواده صهورت حقيقهي
بهخود گرفت چه بركاتي بهههمراه دارد،
در پيبادش آن خواهب کو يب71.
بادب مردم ما در صهبد ادامهة تمهبن
هتگي در
هت گسسه
هنب و عله
هود با ه
هي خه
ددنه
هب تها
خانواده را ردشهاي ارزدابي كننه
در درمان آن موفق با نب.

خصوصيت خانوادة جديد
هب ،اعضهاي خهانواده
در خانوادة جبده
همه در عرض دكبدگرنهب ،و مراتبهي كهه
خباونب براي والبدن تعيهين كردهاسهت،
ناددبه گرفته مي ود ،و لذا انسانهادي
هبام
هب ،هركه
هرض دكبدگرنه
هه در عه
هه همه
كه
هروقت بخواهنب از خانه و خانواده جبا
هبادي
هن جه
هه در اده
هبون آنكه
هونب ،به
مي ه
احساس ضرر و خسران بكننب .پيهبا اسهت
 - 71به بحث «سكناي گمشبه» که در مباحث آدنبه
طرح ميگردد ،رجوع ود.
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كههه در ادههن وضههع ،خههانواده بنيههادي
نبارد ،و در عيني كهه همهه افهراد از
ادن بيبنيادي گلهمنبانهب ،ههيچكس ههم
حاضر نيسهت بههجهت غلبهة اومانيسهم و
ّتهها ،مراتهب الههي و حقهوق
اصالت مني
هت
هانواده رعاده
هراد را در خه
هوي افه
معنه
هبر ،زن،
هادر ،په
هوق مه
هت حقه
هب ،رعاده
كنه
وهر ،فرزنب ،همهه مهورد غفلهت قهرار
گرفته است.
از طرفي بادب بهه ادهن مسهئله نيهز
توجه دا ت كهه اگهر پيونهب و دگهانگي
اعضاء خهانواده ،بها اعمهاق روح بشهر
نسبتي نبا هت ،انسهانها در ههر گو هة
دنيا براي حفظ آن به تببير و تعليم و
تربيههت متوسههل نمي ههبنب ،و نگههران
فروپا ي آن نبودنب .بها انهبكي تأّ
مهل
ها
هر به
هه بشه
هبي كه
هب پيونه
هوان فهميه
ميته
خانواده دارد ن ير نسبت او با ددانهت
است و لذا است كه با ددن قوام ميدابب
و حفظ مي ود .و همچنانكه اصل ددن نيز
با رعادت قيبها و دستورات خاصي كه از
طرف خباونب آمبه ،ادامه ميدابب و خص
ددنبار براي حفظ ددن بادب آن قيبها و
دستورات را رها نكنب ،خانواده نيز با
دستورات و قيبهادي كه ددن براي اعضاي
آن تعيين كرده است حفظ مي ود و اعضاي
خانواده بهراي حفهظ آن بادهب خود هان
ّب با نب آن دستورات را رها نكننب،
مقي
هانواده
هي خه
هي از فروپا ه
هه نگرانه
وگرنه
منهاي رعادت قيبهادي كه بادهب بهر آن
گردن نهاد ،دك نگراني بيحاصل است.
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وقتههي ارزش خههانواده را ههناختيم،
ميفهميم كه بادب در مراقبت از آن سخت
هه
هت كه
هت اسه
هن حاله
هود و در اده
ها به
كو ه
پادبنببودن به قيبهاي خانوادگي بهراي
ما گوارا مي ود.
بادب رو هن هود در ن هام خهانوادة
اسالمي ،بشر به چهچيزي دست ميدابب كهه
غفلت از آن بزرگتردن محروميت زنبگياش
به حساب ميآدب .در بحث «سُكناي گمشبه»
سعي به معني و بركات حضهور خهانوادة
اسالمي رو ن ود ،تا معلوم گهردد چهرا
بادب بشردت تمهام تهالش خهود را بهراي
احياي خانوادة اسالمي بهكار گيرد.

دگرگوني در معني خانواده
دگرگوني در معني خهانواده موجهب از
بين رفتن سُكناي حقيقي به به طوري که
بشر ددگر مسكن نبارد ،چون خانواده از
معني ددني خود بيرون رفته ،ددگر كسهي
بهشت را در زدهر پهاي مهادران جسهتجو
نميكنب .همة اعضاء خانواده به دكبدگر
بهعنوان دك ابهزار مينگرنهب و ههيچكس
آرامش خهود را در ددگهري نميدابهب ،و
هيچكس نميخواههب منشهأ آرامهش ددگهري
با ب .هيچكس تالش نميكنب نور «مهوّ
دت و
رحمت» را كه خباونب بهه والهبدن داده
است ،پهاس دارد و بها انهبك حادثههاي
موّ
دت و رحمتِ خبادادي زدر پها گهذارده
مي ود ،ببون آنکه هيچکبام نگران قههر
و غلبة كبورت در فضهاي خانهه با هنب،
هيچكس نگران فرو ردختن سهراي بقهاء و
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خانة سُكني نيست ،آدها بشهر نيهاز بهه
بقاء و سُكني نبارد؟ آدا در جادي غيهر
از خانواده ميتوان آن را سراغ گرفهت؟
آدا براي نجات از ادن گسسهت و برگشهت
به آن پيوست ،راهي جز احياء خهانواده
به روش ددني در پيش داردم؟

يگانهشللدن دو انسللان از دو سللوي
زندگي
همانطور كه پل ،سبب مي هود كهه ههر
هاي رودخانهه ،در سهوي
كبام از كنارههه
ددگر قرار گيرد و پل ،هر كنهارهاي را
در همسادگي با ددگري وارد ميكنب و دو
طرف پهنههاي رودخانه را در كنهار ههم
ميآورد ،ازدواج؛ دو انسان را كه ههر
كبام در دك سويِ از زنبگي قرار دارنب،
به سوي ددگر متصل ميكنب ،و همچنان كه
از طردق پهل ،ددگهر كنهاره رودخانهه،
كناره نيست ،و دو طرفهي بهودنِ د هتها
نيههز از بههين مههيرود و بههه همههبدگر
ميپيونبنب ،در ازدواج نيز تفرقة همهة
هبهدلي
كرانههاي انسان به اتصهال و زنه
تببدل مي هود و ادهن معجهزة «پيونهب»
است.
ددههري اسههت كههه انبدشههة مهها بههه
كمبهادادن به خانواده عادت كرده اسهت
و به چيزي غير قابل درك تببدل هبه و
آنچه در سر هت خهانواده نهفتهه اسهت،
ددبه نمي ود .اگر خهانواده «پيونهب»،
آري «پيونب» نبا ب ،خانواده نيست .هر
كبام از اعضاء اوليهة خهانواده دعنهي
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دوهمسر ،به ُ
دمن وجود «پيونب» ،قبم به
عرصة وجودي جبدب گذا تنب .پس اگهر در
ِ خانواده ،ادن پيونهب و آن
سراسر وجود
هم پيونبي مقبس و پادبار حاكم نبا ب،
در واقع وجودش را از دست داده اسهت و
ددگر اعضاي آن از فضاي حقيقي خانواده
كههه همههان سههكنيگزدبن اسههت ،محههروم
گشتهانب.

فمينيسم و حيلهي سرمايهداري جهت
ويراني خانواده
از جمله نكاتي كهه بادهب در موضهوع
خانواده در رادط جبدهب ،مهورد توجهه
قرار داد ،موضوع حضور زنهان در صهحنة
فعاليتهههاي اجتمههادي اسههت ،آن نههوع
فعاليتهادي كه به نوعي بها خصهيت زن
هماهنگي و سازگاري دارد ،چراكه رادط
ِهرف كهار
جبدب طوري نيست كه زنان به ص
در خانههه ،امكههان انجههام كارهههادي
افزونتر از همسرداري و تربيهت فرزنهب
را نبا ته با نب و در راستاي نگاه به
زن ،از ادن زاودهه امهامخميني«رمحةهللاعليه » در
وصيتنامة سياسي -الهي خود ميفرمادنب:
«ما مفتخردم كه بانوان و زنانِ پيهر
و جههوان و خههرد و كههالن در صههحنههاي
فرهنگي و اقتصادي و ن هامي حاضهر و
همبوش مردان دها بهتهر از آنهان در
راه تعالي اسالم و مقاصب قرآن كهردم
فعاليت دارنب».
ههختگيريهاي
ههي سه
امههامخميني«رمحةهللاعلي ه » حته
مقبسمآبانه را كه منجر به عهبم حضهور
زن حتههي در صههحنههاي آمههوزش ن ههامي
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مي ود ،دكنوع قيهب خرافهي ميداننهب و
همنان
هبها را د ه
هن قيه
هب« :اده
ميفرمادنه
براي منهافع خهود ،بهدسهت نادانهان و
بعضي از آخونهبهاي بهياطالع از مصهالح
مسلمين بهوجود آوردهانب»76.
پس مالح هه ميفرماديهب در دهك نگهاه
ددنيِ نهاب و سهالم هرگهز نميتهوان از
حضور زنان در صحنههاي اجتمهاعي  -اعهم
از سياسههي ،اقتصههادي ،ن ههامي و فرهنگههي و

هرعكس،
تربيتي -جلهوگيري كهرد .بلكهه به
وظيفة همة آحهاد جامعهه اسهت كهه بها
ادجاد بستري طبيعي چنين حضوري را كل
ّم چنانچه ادن حضور در بستر
دهنب و مسل
طبيعيِ خود جردان دابب عالوه بر ادنكهه
جامعه از جنبة همسهربودن و مهادربودن
زنان در خانه محروم نميگردد ،بلكه از
توانادي آنان در حوزهههاي ددگهر نيهز
برخوردار خواهب ب ،و از همهه مهمتهر
زنان احساس نميكننب از ن هر اجتمهاعي
در درجههة پههادينتري از مههردان قههرار
دارنب و حقوق انساني آنان ضهادع هبه
اسههت ،كههه چنههين احساسههي خسههارات
فوقالعادة زدانبهاري بهراي خود هان و
خانواده و فرزنبانشان خواهب دا ت.
فمينيسم با عار آزادي زنان و حضور
آنها در فعاليتهاي اجتماعي ،مسيري را
براي آنان تعيين ميکنب که بها احسهاس
اسههتقالل در مقابههل مههردان ،سههخت بههه
ودراني خانواده ميانجامب .در حالي که
 - 76وصيتنامه سياسي -الهي امهامخميني«رمحةهللاعليه » ،ص
.1
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اسالم با توجه به رادط جبدب که امکان
فعاليت زنان در بيرون خانه فراهم است
مسيري را ميگشهادب کهه در عهين حضهور
زنان در فعاليتهاي بيرون خانهه ،نقهش
مادري و همسري آنها مورد غفلهت قهرار
نگيرد.

زن و اسارت جديد
آنچه بادهب مهورد دقهت قهرار گيهرد
نقشههادي است كه ن ام سهرمادهداري در
سههالهاي اخيههر بههراي هرچههه بيشههتر
بهرهبرداري از زنان بهكار بسهته اسهت
بهههطوري كههه بهها ههعار فمينيسههتي و
رهانيههبن زن از كههار منههزل و وظههادف
خههانواده ،زن را  -بهههعنوان نيههروي كههار
ارزان و مطيع و پرحوصله و پر دقت -به خبمت
در كارخانجههات و مراكههز توزدههع كههاال
وادا ته و عمالً او را با همهان مشهاغل
به خانگي ،به خبمتكاري جامعه گما ته
اسههت ، ،امهها ادنجهها ددگههر در خههبمت
هه
هه به
هبون توجه
هت ،به
هروت اسه
هاحبان ثه
صه
نيازهاي روحي آنان ،و متأسفانه عبهاي
از زنان ،ببون آنكه متوجهه هونب چهه
نقشهاي براي آنها كشهيبه هبه و بنها
است در چه دامهي سهقوط كننهب خود هان
پيشتاز هعارهادي هسهتنب تحهت عنهوان
«جنبش آزادي زنان» و معلهوم نيسهت از
چهههچيزي ميخواهنههب آزاد ههونب و بههه
چهچيزي مكلف گردنب.
ً
جنبش فمينيسم در برخي جوامهع صرفا
ن م سهنتي خهانواده را از ههم گسسهت،
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ببون آنكه قادر با ب ن م قابل قبول و
سالم ددگري را جادگزدن آن سازد و لذا
تخم د مني و رقابهت را در فضهاي پهاك
خانواده پراكنب و وفا و موّ
دت و رحمت،
جاي خود را به رقابت و بيمههري داد و
خانواده به ركت تجهاري منفعتطلبانهه
تببدل ب و همة اعضاء خانواده بهخصوص
هران روحهيِ بيعهاقبتي،
زنان گرفتار بحه
غمزدگههي و بيهودهبههودن ههبنب و همههة
هتكردن بهه خهانوادهاي
ادنها عوارض پشه
است كه با قيود ددنهي اداره مي هود و
در آن هركس موظف به وظادفي نسهبت بهه
خود و نسبت به سهادر اعضهای خهانواده
است.

فمينيسم يا جنگ بين زن و مرد؟
فمينيسم دا جنبش بهاصهطالح دفهاع از
حقوق زنان طوري به صحنه آمبه كه گودا
بادب به جنگ مردان بيادب و لذا فضهاي
تفاهم و موّ
دتي كهه خباونهب بهين زن و
وهر بههوجود آورده اسهت را بهه هبت
تخردههب ميکنههب و از ادههن طردههق لههذت
آرامشي را كه دك خانواده ميتوانب بها
پههذدرفتن حقههوق متقابههل زن و مههرد،
ههكلي از بهين ميبهرد،
بهوجود آورد ،به
بهطوري كهه پروفسهور رابهرت ،اجبهورگ
ميگودب« :امروزه با مشكالت زدهادي كهه
هر زنهان تحميهل كهرده
جنبش فمينيسم به
دعني آزاديها و انتخابههاي بي همار و
حيران كننبهاي كهه بهر سهر راه زنهان
قرار داده ،زنان جامعه را مجبور كرده
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براي تسهكين آالم خهودش ،تئهوري كهنهه
قرون وسطادي «توطئه مردان عليه زنان»
را بپذدرنب»71.
از جملههههه پيشفرضهههههاي ناصههههواب
فمينيسههتي ،پسههت پنبا ههتن زاديههبن و
تربيت فرزنب و همسرداري ،بهراي زنهان
است .در ادن عقيهبه ،گذ هتة زنهان در
تاردخ -بهعنوان مادران -بهيارزش قلمهباد
به است و چنين تلقهي ميكننهب كهه در
طول تاردخ توسط مردان ،به زنهان ظلهم
به است و زنان مجبور بهانب در خانه
بماننب و همسرداري و مادري كننهب كهه
بهواقع بادب گفت چنين قضاوتي نسبت به
هط مهبافعان حقهوق زن،
گذ تة زنان توسه
هتي در
هه زن .راسه
هت به
هاعفي اسه
هم مضه
ظله
افتخارات گذ تة تاردخ ،زنان هيچكهاره
بودنب؟! ادن است نتيجة دفاع از حقهوق
زن؟

تنهاي زنانه و ذهنهاي مردانه
اصههوالً «مههرد انكههاريِ زن» و نگههرش
مردوار به حيات و مناسبات انساني ،به
هاه
هأن زن از جادگه
هزل دادن ه
هي تنه
معنه
هة
هه الزمه
هرا كه
هت .چه
هاني اوسه
هع انسه
رفيه
«انسان بودنِ» زن« ،مرد بن» او نيسهت،
بلكه بادب زن را در معيارهاي انسهاني
تعردف كرد نه با معيارهاي مردبودن.
هوان
امروزه «مرد انگاريِ زن» تحت عنه
فمينيسم ،زن را از خود بيگانه ساخته،
بهطوري كه ددگر نه زنان ميتواننهب زن
 - 71فصلنامه كتاب نقب ،ج  ، 71ص .779
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با نب و نه مرد ،و لذا به ورطة بحران
خصيت دچار هبهانب و در ادهن حالهت،
زنان از كارآدي و ادفاء نقشهاي ثابهت
و ماثر ساقط مي ونب .و ددگهر در ادهن
حالت زن از خود تعردف مشخصهي نهبارد،
نميدانب زن است دا مرد ،مسهلمان اسهت
دا غير مسلمان ،ادراني است دا غربهي،
هت،
هن نيسه
هاهي اده
هت و گه
هن اسه
هاهي اده
گه
هب دها
نميدانب دنبال افكار خهودش با ه
نه ،حتي نميدانب بادب لباس مردهها را
بپو ب دا لباس زنان را .زنان در چنين
ً اسههباببازي ددگههران
ههرادطي سههردعا
مي ونب و ددگر خبمت و خيانت را تشخيص
نميدهنب ،بهراحتي در مقابل كهوچكتردن
انتقادي از كارهاي قبلي ان عقبنشهيني
ميكننب.
«مكتب زن ساالريِ افراطي دا فمينيسم،
زنههان را بههه دنبههال كسههب مجهههول
ميدوانب ...و ردشة آن ،اصالتدادن بهه
ميلهاي حيهواني دها اومانيسهم اسهت -
بهجاي اصالت دادن به فطرت و ميل عبادي71.»-
ِ طرفبار حقهوق زن
دك زن روزنامهنگار
ميگودب« :زنان آمردكادي با ا تغال در
خارج از خانهه و رقابهت بيفادهبه بها
مردان ،بزرگتردن موهبهت زنهبگي دعنهي
مادر بن را از دست دادهانب».
در دوران مبرنيته ،فمينيستها پيونب
بين انسان و خبا و ددن را قطع كردنهب
و در راستاي احياء حقوق خود گفتنب؛ «
 - 71مقاله « زنان و فمينيسم» از فاطمههرجبي،
فصلنامه كتاب نقب ،ج  ،71ص .111
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نه خبا ،نه مرد و نه هيچگونه قهانوني
نميتوانب سّ
ب راهمان با هب» 73.خواههان
بهرهمنبي از سهم خود بنب ببون آنكهه
هتهانب
متوجه ونب بردة چه جردهاني گشه
ستم مضاعفي را متحمل هبنب منتههي در
هان عامهل اجهراي حكهم
ادن دوران خود ه
بردگي خودشانب.

زنان؛ بر تخت تربيت نسب انسان
فزوني تهوان جسهمي مهرد ،او را بهه
بازار كار كشانبه و محورّ
دهت تحصهيل و
هه او داده ،و
هه را به
هرج خانه
ِ خه
هببير
ته
لطافت روحي زن ،او را بر تخهت تربيهت
نسل انساني نشانبه است ،آدا با چنهين
تفاوتي چگونه بادب برخورد كهرد؟ نفهي
ادن تفاوت ،كارساز و مفيب است؟
حفظ دو ن ام تربيتي و معيشتي ،چنين
تفاوتي را در وضع حقوق مهادي اقتضهاء
ميكنب تا ادهنكهه صهنفي از سهر نيهاز
اقتصادي ناچار نشود نقش تربيتي خهودش
را رها كنب و در جاي ددگر هماننب مرد
به ادفاي نقش بپردازد.
كشانبن زن كه از قبرت جسمي كم تر و
هت بهه
توان تربيتي باالتر برخوردار اسه
بههازار كههار و فعاليتهههاي بههبني و
دورسههاختن او از محههيط تربيههت نسههل
انساني ،نه فقط به صالح زن نيست ،بلكه
ن ام جامعه را از ر هب و تعهالي بهاز
ميدارد.
 - 73رابرت ،اجبورگ ،فصلنامه كتاب نقب ،ج ،71
ص .717
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بهههه گفتهههة روژهگهههاردي « :بعضهههي
پيشنهادها مبني بر مشاركت دادن زنهان
در امور ،براي حفظ منافع آنها نيسهت،
بلكه هبف استفاده از زنهان اسهت جههت
حذف موانع موجود بر سر راه مردان»79.
حاصل كالم ادنكه :نه ميتوان نسبت به
وجههود زنههان و نقههش اجتمههادي آنههان
بيتفاوت بود و نقش زنان امهروز را در
گذ ته جستجو كرد -كه آن رادط اقتضهاي آن
نقش را دا ت -و نه ميتوان به اسهم نقهش
آفردنههي زن در ههرادط جبدههب ،اسههير
فيمينيسم افراطي ب و خهبمت در خانهه
را بر قبرت اجتماعي سياسهي ،اقتصهادي
ترجيح داد.

راه برونرفت
همهههانطور كهههه مطلعيهههب ،ن هههام
سههرمادهداري بههراي اسههتفاده از كههار
ِ
زنان ،آنان را تشودق به خارج هبن از
ن ام خانوادگي ميكنب و جنبش فمينيسهم
هام
هط ن ه
هبن توسه
هر تحردك ه
هالوه به
هم عه
هه
سرمادهداري به دالدل ددگري كه بر مرده
ب 11،هستة خانواده را نشهانه رفتهه و
درصههبد واردكههردن خسههارت بههه كههانون
خانواده است .راه حل برون رفت از ادن
ِ بزرگ ،احياء كرامهت حقيقهي زنهان
خطر
است كه خالق آنان بهه آنهان و مهردان
گو زد كرده است .لذا در همهان راسهتا
 - 79زنان چگونه به قبرت ميرسهنب؟ گهارودي ،ص
 34ترجمه امانهللا ترجمان.
 - 11خودبنيادي بشر دا اومانيسم.
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هب
هر جله
هات زده
هه نكه
هزان را به
هر عزده
ن ه
مينماديم.

رعايت كرامت زن
ِالّ
ّ
 -7قال رسولهللاَ« :
ِساَ
ء ا
َ الن
َم
ْر
َك
ما ا
17
َ
ه َ
ََ
ٌ» زنهان را
ِالّ لئهيم
َّ ا
هانن
َ ال ا
ٌ و
َردم
ك
بههزرگ نمههيدارد مگههر انسههان بههزرگ و
بزرگوار ،و آنهان را كوچهك نمي همارد
مگر انسان پست و فروماده.
پس اگر ما متوجه ودم تحقير جنس زن
رافت،
دك نوع فرومادگي است و نه دك
هيم.
هت ميكشه
هه دسه
هار فروماده
هن كه
از اده
وظيفة هر مسلماني است كه اجازه نبههب
به دالدل واهي زن تحقير و سهبك گهردد،
وگرنه كرامت و بزرگي خهود را از دسهت
داده است.
َ هللاُ َّ
الهذي
َن
و نيز حضرت فرمودنبَ « :لع
ْ َ
َ َ
ُول» نفردن و لعنهت خهبا بهر
دع
من
َّع
َي
ض
مردي كه حقوق و حرمت خانواده خهود را
ضادع كنب.
طبق روادهت فهوق؛ بيتفهاوتبودن بهه
حقوق همسر با لعنت خباونب همراه اسهت
و انسههان را از رحمتهههاي الهههي دور
ميكنب.
ُ
ُ
ْ
ُكم
ْ ،خِيهار
ُكم
رسول خبا فرمود« :خِيار
ِم» 11بهتردن ما كساني هستنب كه
ِه
ِسائ
لن
ِ
براي زنان خود بهتر با نب.
چون انساني كه به بهتردن نحو رعادت
حقوق زنان را در جامعهه نمهود ،نشهان
 - 17نهجالفصاحه ،حبدث ماره .7611
 - 11نهجالفصاحه حبدث ماره .7111
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ميدهب كهه بهه ظرائهف مسهائل تربيتهي
آ ناست و انسان سطحي و كمعمقي نيسهت.
لذا پيامبرخهبا ميفرمادنهب :بهتهردن
ههما مههردان ،آنهاديانههب كههه بههراي
زنانشان بهتردن با نب و رعادهت روح و
روان آنها را بنمادنب.

ايجاد بستري براي تربيت
 -1حال كه اسالم مسهئوليت تربيهت را
بيشتر به عهبة زنهان قهرار داده ،بهه
مرداني كه فضاي سالم اقتصادي را براي
چنين كاري بس خطير ،بهراي زنهان تنهگ
كننب ،سخت ا هكال كهرده ،بههطوري كهه
ْ
ّا َ
مهن
ِن
ْسَ م
پيامبر خبا ميفرمادنبَ« :لي
ِ ُ
ََ
ِ» 18دعني؛
له
َياِ
َلي ع
َ ع
َر
َت
َّ ق
ثم
ْه
لي
َ هللاُ ع
ِع
َس
و
از ما مسلمانان نيست كسي كهه خباونهب
براي او گشادش فهراهم كهرده و او بهر
عيالش تنگ بگيرد و زمينة پرورش طبيعي
او را از بين ببهرد ،دها قلبرمآبانهه
مانع ارتباط عاطفي با خواهر و مادر و
ارحامش ود.
ْ
ً
ْ
َ
َ
ْ
ِ
ِثما
ِالمرء ا
و نيز ميفرمادنب« :كفي ب
َْ
ْ َ
َ َ
ّ
ن ُ
ُوت» 11گناهكاري مرد همين
دق
من
ِع
دضي
ا
بس كه همسر خودش را بيتكليف گذارد ،و
هاوت
هبگي او بيتفه
هرادط زنه
هه ه
هبت به
نسه
با ب .حضرت ا اره به مرداني دارنب که
نسههبت بههه مسههئوليت ادارهي خههانواده
بيتفاوتانب و از وظيفهي خطيري که بهه
عهبه دارنب انه خالي ميکننب.
 - 18همان ،حبدث
 - 11همان ،حبدث

ماره .1171
ماره .1711
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همسران صالح ،بستر تعالي مردان
 -8اسالم به مامنين متذكر مي ود كهه
خوبيهاي همسرانتان را از الطهاف خهبا
ببانيب و سخت پاس داردب .بههطوري كهه
رسولخبا ميفرمادنهب« :مهامن ،پهس از
تقواي الهي ،چيزي بهتر از زن پارسادي
كه چون فرمانش دهب ،اطاعت كنب و اگهر
ببو نگرد ،مسرورش كنب و اگر در بهارة
َسَماش را رعادت كنهب ،و
َسَم خورد ،ق
او ق
اگر غادب ود ،مال وي و عفت خهودش را
حفظ كنهب ،چيهزي بهتهر از چنهين زنهي
نيابب»16.
هود:
همچنانكه به مهردان متهذكر مي ه
ًَ
َ
َأً
«َ
ُ
ه هللاُ اْ
َُ
َعانهه
َهب ا
َق
ة ف
لح
ة صهاِ
مر
َق
َز
ْ ر
من
َْ
ِهههي
ِ هللاُ ف
َّهههق
َت
لي
ِ ،ف
ِهههه
ِ ددن
ْر
َلهههي َهههط
ع
11
ْ
ْ
ِالباقي» ههركس را همسهر صهالحي
الشَّطر
ً
هناش
هف دده
هال وي را در نصه
هب ،عمه
دادهانه
داري كردهانب ،بادب در بارة نصف ددگر
آن از خبا بترسب و تقوا پيشه كنب.
 -1پيامبر در راستاي حاكميت محبهت
هاي خانهه ميفرمادنهب:
و احترام در فضه
َ اَ
َ َ
ِذا َ
ْ
ِلياْ
َت
ن َهر
ِ و
ِه
مرأت
ن َر
َ ا
ُل
َّج
َّ الر
ِن
«ا
َ
اَ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِمهها ن ههر
ْه
ِلي
َهللاُ تعههالي ا
ِ ،ن ههر
ِليههه
ِ» 11چون مرد به همسر خود بنگهرد
َة
ْم
َّح
الر
و او هم متقابالً بر او بنگرد ،خباونهب
به هر دوي آنها با ن ر رحمت مينگرد.

 - 16نهجالفصاحه ،حبدث ماره .1176
 - 11همان ،حبدث ماره .1981
 - 11همان ،حبدث ماره .117
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چون در چنين توجه متقابل نسهبت بهه
همبدگر ،حرمتها حفهظ ميگهردد و بسهتر
تعالي زن و مرد فراهم مي ود.
 -6در راستاي مبارا با روحية زنهان
و در تنگنا قرارنبادن آنهها پيهامبر
ْ ضْ
َّ ْ
ْأَ
َ
ِلع و
ِن
ْ م
َت
ِق
ُل
ة خ
َر
الم
ِن
ميفرمادنب« :ا
َ
ْ
اَّ
ْ
ِْ
ُ
ن ُ
ّ
ِْ
ِقاَ
ُها،
ِهر
ِ تك س
هلع
ِه
هة الض
مه
د ا
ت هر
هكَ ا
ِنه
ِها َ
ِها» 13زن از دنهبهاي خلهق
ِشْ ب
تع
َبار
ف
به (بهعنوان مثال چون دنهبه ،حالهت منحنهي
دارد) و اگر بخواهي دنبه را راست كنهي
آن را مي كني ،پس با او مبارا كن.
مبارا با زنان خود عاملي است بهراي
ِ زن ،روح حساس
يردني زنبگي ،زدرا روح
ً
است و در مقابل برخوردهاي خشن هبدبا
هادي
هر زدبه
هالوه به
هب و عه
هادش ميبينه
فرسه
ظاهري ،زمينهة تعهالي روح او نيهز از
بين مهيرود و بهه سهرعت احسهاس كسهت
ميكنب.
 -1توصيه رسول خبا بهه زنهان ادهن
است كه :ظاهر خود را نيكهو و آراسهته
ً
ّ
َُ
ِساِ
ْهها
َج
َّ و
هن
ْسَن
َح
ء ا
ُ الن
َْم
َع
نگهبارنب؛ «ا
19
ً
مُ
َّ ُ
ُههُ
هههورا» بهتههردن زنههان،
هن
َص
ْخ
َر
َ ا
و
آنهاديانب كهه ظهاهر نيكهو و آراسهته
ِباقشهان كهم
ِههر دها ص
دا ته با نب و م
با ب.
به مردان نيهز توصهيه ميکننهب کهه:
لبههاس و ظههاهر خههود را بيارادنههب.
ِه ُ
ههلوا
ْس
ِغ
ههب« :ا
ههبا ميفرمادنه
پيامبرخه
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
ِياَ
َاسْهتاكوا و
ْ و
ِكم
ُور
ِن ع
َ خذوا م
ْ و
ُم
بك
ث
 - 13همان ،حبدث ماره .316
 - 19نهجالفصاحه ،حبدث ماره .861
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َ َ
َ
َّ َ
ََّ
ْ
َ َلهم
ِسْهرائيل
ِيا
بن
ِن
َا
ُوا ف
ََّف
تن
ُوا و
دن
تز
هم»81
ُ
َ
َ
ُ ُ
َلهوَ
ونوا َ
َ
ُُ
ِسهاؤ
ْ ن
َزنهت
ِهكَ ف
ن ذل
ْع
دف
دك
لباسهاي خود را پاكيزه كنيهب ،موههاي
هواك
هب ،مسه
هاه نماديه
هافهتان را كوته
اضه
بزنيب ،زدنت كنيب و ن يهف با هيب كهه
مردان بنياسرائيل چنهين نكردنهب ،پهس
زنانشان زناكار بنب.
از ادن طردق بستر خانواده را بسهتر
توجه عاطفي و صفا و صميميت ميكنب.
 -1اسالم ،دامنة برخورد خوب با زنان
را تا آنجها ميدانهب كهه پيامبرخهبا
ميفرمودنب :مالك كمال ادمهان مهامنين،
ُلق خوب دا تن ،و مهالك خهوبي مردهها،
خ
ُ
َهل
ْم
َك
خوب بودن براي زنانشهان اسهت« .ا
ُْ
ْ
َ
َُ
ً ،و
ها
لقه
ْ خ
هم
ْسَهن
َح
ً ،ا
ها
ِدمانه
َ ا
ِنين
ْم
ُ ها
الم
ُُ
ْ» 87.باالتردن مامنين از
ِم
ِه
ِسائ
لن
ْ ِ
هم
خِيار
ن ههر ادمههان ،آنهاديانههب كههه اوالً؛
ً؛ بهتهردن
اخالقشان نيكو با هب .ثانيها
كسان براي زنانشان با نب.

تقبيح ازدواج مكرر
 -3اسالم پيونب ازدواج را به عنهوان
پيونبي پادبار مورد توجه قرار ميدههب
و زنان و مرداني كه ادن پيونهب مقهبس
را به انهبك بهانههاي مي هكننب مهورد
نكههوهش قههرار ميدهههب .پيامبرخههبا
ّ
َّ
َ ال َ
ميفرمادنبَ« :
ِن
َها
ُوا ،ف
ِق
َل
تط
ُوا و
َّج
َو
تز
ّاقات»81
هللاَ ال ُ
َّو
َ الَ الههذ
َ و
ّاقين
َّو
ْ الههذ
دحِههب
 - 81همان ،حبدث ماره .811
 - 87همان ،حبدث ماره .168
 - 81نهجالفصاحه حبدث ماره .7711
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ازدواج كنيب و طالق مبهيب ،كه خباونهب
زنان و مرداني كه مكهرر ازدواج كننهب
دوست نبارد.
 -9در رعادههت حقههوق زنههان در امههور
ههب:
ههبا ميفرمادنه
ههان ،پيامبرخه
خود ه
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ّ
ّ
ُ
ِكهر
َ الب
ِها و
ِي
َل
ِن و
ِها م
ْس
ِنف
ْ ب
َق
ُ اح
ِب
َّي
َلث
«ا
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ِذنهها
ِهها و ا
ِهي نفس
ِنها ابوهها ف
دستأذ
88
ُماُ
تها» زن بهه اظههار ن هر در كهار
ص
خودش ،بر وليّاش مقبم است ،و پبر دختر
بادب در بارة امهور دختهر از خهود او
اجازه بگيرد و اجازة دختر ،سكوت است.
 -71فمينيسم آنچنهان بهه افراطگهري
افتاده كه حاصل آن امروزه همجنسبهازي
است ،به طوري كه زنان همجنسبهاز دكهي
از افتخاراتشان را وهرنكردن ميداننب
و اگر خانواده در بستر ددني و طبيعهي
خود قرار نگيرد و الگوههاي ددنهي مهّ
ب
ن ر اعضاء خانواده نبا ب ،ادن خطر به
صورتهاي مختلف در خانوادههاي ما نيهز
ظاهر خواهب ب.
در روادههت هسههت :زنههي بههه محضههر
امامصادق آمهب و اظههار دا هت ،كهه
ازدواج نكههرده اسههت .امههام علههت را
پرسيبنب .آن زن ،ادن كار را نوعي فضل
و مباهات عنوان كرد .امام با نكهوهش
ََ
َ
َْ
ِكَ
ْ
ْ ذل
كانت
لو
ِي ف
ْف
ِر
نص
به او فرمودنب« :ا
َ
ْالً َل َ
َّ
ْ
َ
ْ
ِنهُ
ه
ِنك ،ا
ِك م
ِذل
َق ب
ْ فاطمه اح
كانت
َض
ف
ُها اَ
ِلي ْ
ٌَ
ب َ
ِ» 81از ادهن
ْهل
َض
الف
ِق
دسْهب
َح
ْسَ ا
َلي
فكر منصرف هو كهه ادهن كهار را فضهل
 - 88همان ،حبدث ماره .7191
ُ - 81
درر االخبار ،سيب مهبي حجازي ،ص .173
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بباني ،اگر ادن كار فضل بهود فاطمهه
به ادن ادستهتر بود كه هوهر نكنهب،
چرا كه هيچكس در برخورداري از فضل به
پادة او نميرسب.

راه بازگشت
گسستگي خانواده با جادگزدني «قانون
بشر» بهجاي «قانون خبا» آغاز ب ،چون
در رادطي كه قانون خهبا از اجتمهاعي
هة
هاي همه
هه مبنه
هب» كه
َه
َح
هت« ،ا
هت بربسه
رخه
هحنه
هت ،از صه
هبها اسه
ها و پيونه
دگانگيهه
خارج مي ود ،در چنين رادطي هر دك از
افراد خانواده ،خود را اتمهي تنهها و
سرگردان ميان بقيه انسانها ميدابب كه
هيچ پيونب حقيقي با اعضاء خهانواده و
بهها گذ ههته و بهها امههروز ،در خههودش
نميدابب و در آن حال ههيچكس بهه ههيچ
جاي پادباري تعلق نبارد.
وقتي علت گسستگي خانواده را متوجهه
بدم و ادمان پيبا كرددم كه خهانواده
اولين جمعي است كه ميتوانب با پيونبي
َحب» را در آن جمع ،ممكهن
قبسي ،حضور«ا
سازد ،پس اگر در آدنهبة جههانِ گسسهتة
امروز ،چيزي بتوانهب نقشآفهردن با هب
وادن گسسهتگي را بهه پيوسهتگي تبهبدل
هت بها
كنب ،احياء خانواده توحيهبي اسه
پاسدا تن همان دسهتوراتي كهه خباونهب
تعيين فرمهوده اسهت و ارج نههادن بهه
دستورات خهبا بهه هرطي اسهت كهه راز
گسستگي جهان امروز را بتوانيم بهخوبي
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بشناسيم و خسارات وارد آمهبه از ادهن
طردق را درست ارزدابي كنيم.

جمعي غيرممكن
آنهههادي كههه ميپنبارنههب ميتههوان
خانواده اي ساخت كه هم خوبيهاي قهبدم
هار و آداب
هم افكه
هب و هه
هته با ه
را دا ه
متجبدان در آن جهاري با هب ،در غفلهت
هيدادن
بزرگي به سر ميبرنب ،صورت منطقه
هق
هاري را عميه
هرب ،فردبكه
هگ غه
هه فرهنه
به
ِ اجتمهاع و
ميكنب و به تنفر بين افراد
خانواده ميافزادب.
ساكنان كشورهاي تجهبدزده ،خهانواده
را گم كردنب ،از خانوادة ددني بيهرون
آمبنب و به بيخانماني موجود در دنياي
مههبرن گرفتههار ههبنب و لههذا آ ههوب و
هيجان ،جاي ر ته پيونب قلبها را گرفت
و اگر آداب و رسومي ههم بهاقي مانهب،
همه خالي و بيروح و بيتأثير است.

ّ خيالي
راه حب
در دنياي مهبرنِ پشهتكرده بهه ددهن،
جبادي بين اعضهاء خهانواده ،آرامآرام
خود را به نمادش گهذارد ،ولهي اعضهاء
خانواده نميتوانسهتنب در ادهن جهبادي
باقي بماننب و آن را تحمل كننب ،لهذا
راههاي فرهنگي براي جبران ادن جهبادي
پيش كشيبنب ،مثل روز مادر و روز زن و
َحب كه
 ....در حالي كه با رفتن خباي ا
او اساس دگانگي است ،ادن پيوستگي نيز
رفت ،و فقط با برگشتن او آن پيوسهتگي
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برميگردد .بادب به خهانوادهاي برگشهت
كه حكهم خهبا ،محهور آن با هب واراده
هه
هه اراده مقيههب به
هبگي ،به
آزاد از بنه
بنبگي تببدل گهردد و مسهلم اگهر آفهت
«ارادة آزاد از بنههبگي» رو ههن ههود،
گزدنه «ارادة مقيب به بنبگي» انتخهاب
خواهب ب ودر آن حهال ،همهه در خهبمت
همبدگر قرار ميگيرنب ،و همسران جهوان
نميپرسنب چرا نبادب ببون اجازه هوهر
از خانه خارج ب.
خانوادة آرمانيِ اسالمي با «عقالنيت»،
«معنودت» و «عبالت» خهود را بهه حكهم
خبا مجهز و حيات خود را ادامه ميدههب
و در عين حاكميت عواطهف ،هرگهز در آن
محيط؛ سه موضوع فوق مورد غفلهت قهرار
نميگيرد ،زدهرا هرگهز نبادهب عاطفهه،
ِ روابط اعضاء خانواده قهرار
تنها حاكم
گيرد.
خانوادهاي كه در فضاي ددنيِ خود بهه
ّاس» توجه دا هت ،انسهان عهادلي
«حقالن
ميپرورانب كه جامعه سخت بهه او نيهاز
ّهاس،
ّم بزرگتردن حامي حقالن
دارد و مسل
هبا از
حقهللا است ،چرا كه راه تقرب به خه
راه رعادت حقوق مردم ممكن است ،زدهرا
َْلخَْ
َياُ
لهللا» مردم عيال خباونبنب.
ُ ع
لق
«ا
در راسههتاي بازگشههت بههه خههانوادة
توحيبي الزم است مهوارد زدهر بهازنگري
ود:
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 -3غفلللت از كرامللت زن و گسسللت
خانواده
گوهر دكتاي زن و مرد :زن در آفردنش
از همان گهوهري آفردهبه هب کهه مهرد
آفردبه به و هر دو در جوهر و ماهيت،
دکسان و دگانهانهب و در همهين راسهتا
َّاسُ َّ
دَ
قرآن ميفرمادبَ« :
َْ
ُهوا
اتق
هاالن
دا ا
َ
ََ
َ
ُ َّ
ْس واحَِ
َ
ََّ
َلق
َ خ
بة ،و
ْ نف
ِن
ْ م
ُم
َک
لق
ِي خ
الذ
ُم
بک
ر
86
َ
ْ
ََ
ِنَ
هها »...اي مهردم در برابهر
ْج
ها زو
م
امر خبا تقوا پيشه کنيهب ،خهبادي کهه
ما را از دک نفهسِ واحهب آفردهب و از
همان نفس ،همسر او را پبدب آورد .دها
ََ
ْ
َْ
ِن
ْ م
ُم
َ َلک
لق
ن خ
ِ ا
ِه
ْ آدات
ِن
َ م
ميفرمادب« :و
81
ُوا اَ
َْ
َْ
ها »...از
ِلي
ُن
َسْک
لت
ً ِ
ْواجا
َز
ْ ا
ُم
ِک
ُس
نف
ا
نشانههاي حضور حضرت حق ادنکه از جهان
خود ما ،همسران ما را آفردب تها در
کنار آنها آرامش دابيب ،همهانطور کهه
ميفرمادههب :خباونههب ،رسههولي از جههان
َْ
ب َ
َّ هللاُ
مهن
خودتان برادتان مبعوث کرد «َلق
ََ
لي ْ
ْ
َْ
ِهن
هوالً م
َسُه
ْ ر
ِم
ْه
ِ هي
َ ف
َ هث
بع
ِذ
َ ا
ِين
ِن
ْم
ُ ها
الم
ع
81
َ
اْ
همانطور كهه رسهولخبا
ْ»....
ِم
ِه
ُس
نف
جان مامنين است و در دگهانگي بها روح
مامنين قرار دارد ،همسران ما نيز در
ادن حّ
ب با جان ما دگانهانب.
امام صادق ميفرمادنب ...« :خباونب
تبارک و تعهالي آنگهاه کهه آدم را از
خاک آفردب و به مالئکه فرمهان داد تها
او را سجبه کننب ،خوابي عميهق بهر او
 - 86سوره نساء ،آده .7
 - 81سوره روم ،آده . 17
 - 81سوره آلعمران ،آده .711
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چيههره سههاخت ،سههپس مخلههوقي جبدههب
بيافردب ...که وقتي به حرکت آمب ،آدم
هبان
هون به
هب ،چه
ههخود آمه
هت او به
از حرکه
نگردست ،ددهب زدباسهت و هماننهب خهود
اوست ،جز ادنکه زن است ...آدم در ادن
هنگام گفت :خباونبا ادن مخلهوق زدبها
کيست که من نسبت بهه او چنهين احسهاسِ
انس ميکنم؟ خباونب گفت :ادن بنبة مهن
ّا است83».
َو
ح
در همين روادت امام سخنان كساني را
ّا را از دنهبة
َهو
که ميگودنب :خباونب ح
هب ،رد ميکننهب ،بلكهه
پائين آدم آفرده
رو ن مينمادنب كهه آدم ددهب «هماننهب
خود اوست».
در آده  86سوره احزاب کماالت معنهوي
را براي زن و مرد مساوي نقل ميکنهب و
ميفرمادب:
ْ
ْ
َّ ْ
َ
ِين
ِن
ْم
ُهها
َالم
َاتِ و
ِم
ُسْههل
َالم
َ و
ِين
ِم
ُسْههل
الم
ِن
«إ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ِتهههاتِ
َالقان
ِين و
ِت
َالقهههان
ِنهههاتِ و
ُام
َالم
و
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
ِدن
ِر
ِقاتِ والصهههاب
ِين والصهههاد
ِق
والصهههاد
َ ْ
َ ْ
َاتِ
الخَا ِهههع
َ و
ِين
الخَا ِهههع
َاتِ و
ِر
َّهههاب
َالص
و
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ّ
ّ
ِين
ِم
َّههائ
َالص
ِقاتِ و
َههب
ُتص
َالم
ِين و
بق
َههِ
ُتص
َالم
و
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ِ ِين فههههروجهم
ِماتِ والحههههاف
والصههههائ
َ ْ
َ َّ
ًا
ِيهههر
َث
اَّللَ ك
ِدن
ِر
َّاك
َالهههذ
ِ َهههاتِ و
َاف
الح
و
َ
َ
َ
َّ
ً
ْ
ََّ
ههم َّ
اَّللُ لُ
ب َّ
ًا
ْهر
َأج
َة و
ِهر
مغف
َاتِ أع
ِر
َالذاك
و
َ
ً
ع ِيما».
چنانچه مالح ه ميفرماديب در آده فوق
تمام مراتب كمهال را بهراي زن و مهرد
مساوي نقل فرموده و سپس مغفرت الهي و
اجر ع يم را نتيجة كار ههر دوي آنهها
 - 83بحاراألنوار ،ج ،77ص .117
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ََ
مهن
قرار داده است .دها ميفرمادهب« :و
َ
َ
َهى و
ُنث
ْ أ
َو
َهر أ
َك
ِن ذ
َ م
َات
لح
َّاِ
َ الص
ِن
ْ م
َل
ْم
دع
ُ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َالَ
ٌ
ْ
َّ
دهْ
ِكَ َ
َ ُ
ُ
َنهة و
ُلون الج
بخ
ْلههئ
ِن فأو
مهام
هو
89
َ
َ
ْ
َ
ً
ُ
ُ
ِيرا» .ههرکس کهاري ادسهته
د لمون نق
انجام دهب ،چه زن و چه مرد ،اگر مامن
با ب ،به بهشت ميرود و به قهبر هکاف
هسته خرما به کسي ستم نمي ود .از آده
فوق بهخوبي ميتوان نتيجه گرفت که نهه
مردبودن عامل كمال و نه زنبودن مهانع
كمال خواهب بود.
همچنانکه مي فرمادبَ« :
ًا
لح
َاِ
َ ص
ِل
َم
ْ ع
من
ََ
ّ
َّهُ
َ ُ
َُ
ه
َن
ْيِي
ُح
لن
ٌ ف
ِن
ْم
مها
ههو
َى و
ُنث
ْ أ
َو
َر أ
َك
ِن ذ
م
َ
َ
ً
َ
َ
ً
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ْرُ
ِدنُ
ْسنِ مها
ِأح
هم ب
ْ أج
هم
ْز
ِبة ولنج
َياة طي
ح
َُ
َ ُ
لوَ
ْ َ
ن» 11هر زن و مردي که کاري
ْم
دع
انوا
ك
هب ،اگهر ادمهان آورده
نيکو انجام دهنه
ً بهه حيهات طيبهه خواهنهب
با نب ،حتما
ً جزادشان بر اساس بهتهردن
رسيب و حتما
کاري است که انجام دادهانب.
پس طبق آدات فهوق رسهيبن بهه کمهال
حقيقي مشروط به جنس خاص اعم از زن دا
مرد نيست و آن فهم و انبدشهه و عقلهي
که موجب کمال انساني است مخصوص به زن
دا مرد نيست ،زدرا وقتي آده ميفرمادب
هر زن و مردي ميتوانهب بهه اوج کمهال
انساني برسب ،معلوم است که خِرد و فهم
رسيبن بهه آن کمهال در ههر دوي آنهان
هست.

 - 89سوره نساء ،آده .714
 - 11سوره نحل ،آده .91
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 -1عقب زن
الف :وقتي امهام علهي ميفرمادنهب:
ِ َ
َرِ
ْفِ
َهع
َلهي ض
ٌ ع
دليهل
ِهه
ْس
َف
ِن
ء ب
ُ الم
ِعجاب
«ا
17
ْ
ِه» خودبيني خص ،نشانه ضهعف عقهل
َقل
ع
َ
َ
اوست .و دا وقتي ميفرمادنهب« :ال عقهل
َ
َ َهوة» 11وقتي ههوت در ميهان اسهت،
مع
عقل در صحنه نيست .پس مهيفهميم آنجها
که در روادت مسئله نقص عقهل زنهان را
مطرح ميکنب ،وقتي است که زنان به خود
و مسائل هواني بيشهتر ن هر دارنهب و
چون گاهي در جوامع خاص و دا زمانههاي
خاص ،فضاي جامعه را زنان با جنبهههاي
هواني خود متأثر مي کننب و کمتر بهه
مسائل فکري و عقلي ميپردازنب ،روادات
به چنين رادطي ن ر دارد ،نهه ادنکهه
هال
هت کمه
ِ الزم جهه
هان ،از عق هل
هت زنه
سر ه
انسههاني ،کمتههر از مههردان برخههوردار
با ب ،و تعبير به نقص عقل براي زنهان
به من ور بيفرهنگيهاي متهباول زمانهه
است که در اکثر زنانِ در جوامهع عهادي
ددبه مي ود.
ب :زنههان در ُ
بعههب عههاطفي از مههردان
نيرومنبترنب ،كهه ادهن توانهادي جههت
تربيت فرزنبان و سالمسازي محيط ،امري
ّم ادن نوع حاالت عاطفي
ضروري است و مسل
هک حسهابگرانه همطهراز
با عقلگرادي خشه
نميبا ب و زنهان بها موضهوعات زنهبگي
ِ حسهابگرانه برخهورد
ً با روش عقهل
صرفا
نميکننب و از ادنرو درک برخهي مسهائل
 - 17الحياة ،ج  ،7ص .731
 - 11همان.
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عقلي براي مردان آسانتر است وادن بهه
تفاوتهاي طبيعي آنان بر ميگردد و نهه
دک ضب ارزش براي زنان به حساب آدب.

 -1مشورت با زنان
ِْ
َاَ
دا
َر
ن ا
َا
وقتي قرآن ميفرمادب...« :ف
َ َ
ْ َ
ُْ
َ
َهاح
ُن
َالَ ج
ُر ف
تشَاو
َا و
هم
ِن
َاض م
تر
َن
ِصاالً ع
ف
َ
18
َا »....اگر پبر و مادر بخواهنب
ِم
ْه
َلي
ع
با رضادت و مشورتِ دکهبدگر ،فرزنب هان
هب
هاهي مرتکه
هب ،گنه
هير بازگيرنه
را از ه
نشبهانب .نشان ميدهب که مشورتکردن زن
و مرد با همبدگر مورد تأديب قرآن است
و ميفرمادب :پس از ادنکه مرد ،زن خود
هرار داد و ههر دو بهه
را طرف مشورت قه
چنين نتيجهاي رسيبنب كه فرزنب خود را
از ير باز گيرنب ،در ادن حالت گناهي
مرتکب نشهبهانب .پهس اگهر در فرمهادش
َُ
ِّ
َ ُ
ة
ِر
مشهاو
دهاکَ و
امامعلي داردم که« :ا
ّ
َِ
ِالّ َ
ّ
ِساَ
َقهل» 11بهر
ِکمهال ع
بت ب
ُر
من ج
ء ا
الن
حذر بهاش از مشهاورة بها زنهان ،مگهر
آنهادي كه کمال عقل آنان آزمادش هبه
با ب .رو ن مي ود اوالً :توصهيهي مطلهق
ً:
به ترک مشورت با زنان نيسهت .ثانيها
نساء در ادهن روادهت مثهل بسهياري از
روادات به معني زناني است کهه بيشهتر
جنبهي ههواني زنهبگي را محهور قهرار
دادهانب و حضرت مها را از مشهورت بها
چنين زناني بر حذر ميدارنب.

 - 18سوره بقره ،آده .188
 - 11الحياة ،ج ، 7ص .798

عوامل بحران خانواده و راه هاي برون رفهت817
از آن ................................

امروز جامعة غربي در اثر ميبانداري
ِ ادنگونه زنان ،در حال سقوط کامهل
ميل
است .آدا در ادن سقوط زن و مهرد فهرق
ميکنب دا همه سقوط خواهنهب کهرد؟ پهس
توصية امام براي نجات جامعه است.

آفات پشت كردن به طلرح اسل م در
خانواده
كساني كه ميخواهنهب دكهي از خ طرات
بزرگي كهه آدنهبه كشهورهاي اسهالمي را
تهبدب ميکنب ،بشناسنب و پيشاپيش جلوي
هبمت
هق خه
هن طرده
هب و از اده
آن را بگيرنه
بزرگي به مسلمانان كرده با نب ،بادهب
هالمي را
هاي اسه
هي خانوادههه
هر فروپا ه
خطه
درست بشناسنب و علهت آن را ردشههدابي
كننب و راههاي نجات را كه بههخوبي در
مههتن ددههن اسههالم نهفتههه اسههت گو ههزد
نمادنب .وقتي عمق فاجعه بهخوبي رو هن
ب و آثار زدانبهار آن بررسهي گرددهب
تازه متوجه ارزش امكاناتي مي ودم كهه
خباونب براي نجات مسلمانان بهه جههان
اسالم لطف نموده است.
هتن خانوادهههادي را
ميزان از دسترفه
كههه بههه روش غيرددنههي ادامههة حيههات
ميدادنب ،امروز آمارها بههخوبي نشهان
ميدهنب .و موارد زدر كافي است تا مها
را به تأّ
مل وادارد.
الف :هش ميليهون كهودك در سهالهاي
هبر و
هبز ،په
هر بيم هاري اده
هر در اثه
اخيه
مادر ان را از دست دادهانب.
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ب :تعباد تلفات كودكهان در سهالهاي
اخير بيش از كل تلفات جنگ جههاني دوم
بوده است.
ج :ميليونها دختر و پسر جوان كه از
خانه فرار ميكننب و بها تهن دادن بهه
فحشاء و مواد مخبر كل زنهبگي بشهر را
تهبدب ميكننب.
د :از همههه مهمتههر ،حجههم گسههتردة
ناسازگاريهاي بين فرزنبان و والبدن و
عنان گسيختگي فرزنباني كه بادب فهردا
پبران و مادرانِ فرزنبانشان با نب.
همه و همه حاصل كستن حرمت خانواده
است و ادن كه مأواهاي دروغهين را كهه
اسم خانواده بر آن گذا تهادم ،به جاي
خانوادهاي كهه آداب و قهوانين ددگهري
دارد ،انتخاب كردهادم.
فرهنگ مبرنيتهاي كه زدر پو ش علهم،
ِ نكاح را كه پيونبي مقهبس بهين دو
عقب
زوج بود ،به چيهزي نگرفهت ،منجهر بهه
چنين وضعيتي ب كه مها امهروز بها آن
روبهرو هستيم .آدا جاي آن نيست كه از
خود بپرسيم بشر نسبت به چنب قرن پهيش
چه پيشرفت انساني و اخالقي كرده است؟
ن ر و تبّ
زنهبگي
بر به فجادع امهروز
ِ
ِ
بشر ،انگيزهاي خواهب بود كه ن ر اسالم
را در رابطه با خهانواده ،دعنهي ادهن
اساسيتردن هسته توحيبي ،با جبدتِ كامل
مورد تأمل قرار دهيم.
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ريشو اصلي عقبرفت
پرسش اصلي ادن است كه ردشه ادن همه
عقب رفت بشر جبدب كجاست؟ ادهن خشهونت
جبدب كه تمام روح و روان جوامع را در
بر گرفته است از كجا روع هبه اسهت؟
اگر همچنان بشر جلو برود به كجها مهي
رسب؟ آدا بادب فكري و عملي براي نجات
ِ بزرگ انجهام داد؟
بشر از ادن عقب گرد
از كجا بادب روع كرد؟ و بر چه چيهزي
و چقبر بادب تأكيب نمود؟
ً معني خهانواده در مكتهب
وقتي دقيقا
اسالم ناخته ب و تهأثير دراز مهبت و
كوتاه مبت آن مورد ارزدابي قرار گرفت
و متوجه بدم بادب بيش از پيش بر روي
خانواده به معني ددني آن تأكيب كنهيم
و بفهميم خانه ،اولهين هسهته توحيهبي
است كه اعضای خود را براي ادستگي به
قرب الهي آماده مي كنب .راه حل گمشبه
است ،ولي مشكالت را ،اساسي دافتهادم و
ددگر بهه هعارها و پيشهنهادهاي غيهر
واقعي براي رفع مشكل،كه دها مشهكل را
بيشهههتر و دههها پنههههان ميكنهههب ،دل
نميبنبدم.
مبرنيته فرهنگ انسان محوري به جهاي
خبا محوري را پادهگزاري كهرد و در آن
فرهنگ ،نفس اّ
ماره برنامهردز بشردت ب
ِ برابهري زن و
و در چنين فضهادي هعار
مرد ،عمالً معنياش عبم وفهاداري واقعهي
هت و
هانواده گشه
هه خه
هبت به
هرد نسه
زن و مه
«آزادي» معنياش بيبنب و باري و آزادي
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براي حاكميت سود و سرماده
زدرپا قرار گرفت.

ب و عبالت

اينك نوبت اس م است
وقتي متوجه بدم ردشه نجات جامعههي
بشري بازگشت بهه توحيهبي اسهت كهه از
خانواده هروع مهي هود ،پهس بعهب از
ليبراليسههم و سوسياليسههم و فا يسههم،
ادنك نوبت اسالم است كه طرح زنبگي خود
را ارائه دهب.
تمبن ناسان معاصر گفتهانب :دنيهاي
جبدب كه فعالً ما با آن روبههرو هسهتيم
حاصل ليبراليسم و سوسياليسم و فا يسم
است و خبر جبدب ادن كهه انقهالب ددنهي
وارد عرصه تمبن سازي به است و ههركس
بخواهب جهان جبدهب را بشناسهب ،بهبون
توجه به انقالب ددني نميتوانب ارزدابي
درستي از جهان بعب از مبرنيته دا هته
با ب .و ادن مسلم است كه انقالب ددني،
با احياءخانواده مانبني است.
توجه بهه هسهتة توحيهبي خهانواده و
بازگشت به معني خانواده از من ر ددنيِ
آن ،ميتوانههب در جهههان امههروز نقشههي
تعيين كننهبه دا هته با هب ،چهرا كهه
هه بهر
همواره انقالبهاي ددنهي بها تكيه
پاده ردزي ن ام خانوادة توحيبي ،ردشه
خههود را مانههبگار و مههاثر ميكننههب و
بههمين جهت هم در جههان معاصهر بهراي
ردشهكني انقالب اسالمي ادران كه تهبدبي
بههراي ن ههام اسههتكباري ههب ،همههه
كار ناسان د همن پيشنهاد هان اضهمحالل
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انسجام خانوادگي مهردم مسهلمان هيعه
بود و منحرف كردن جههت ارضهاي غردهزه
جنسي ،از خانواده و پيونب ازدواج ،به
مسيري ددگر.

خانواده؛ قلب جامعه
اگههر مهها معتقههبدم اسههالم قابليههت
جهاني هههبن را دارد  -کهههه دارد -ادهههن
درصورتي است كه هستههاي كوچك خانواده
به روش اسالمي درست پها بگيهرد و جمهع
توحيبي خانواده بر اساس اسالم بازسازي
ود كه در آن جمع ،حردمها و حرمتها و
حقوق اعضاء به خوبي پاسباري ود.
نقشههادي براي ضربه زدن بهه ا سالمي
كههه ميتوانههب جهههاني ههود طرحردههزي
كردهانب كه اسهاس آن بهر روي ودرانهي
خانواده است .بادب متوجهه بهود همهان
طور كه قلب معنويِ انسان ،محل خلوت با
خبا است ،خانوادة ددني ،انعكهاس قلهبِ
خالي به از اغيار و نامحرمان در زمين
است ،و لذا خباونب در خهانواده ددنهي
ّيهاتش جلهوه ميكنهب و بهه
با تمام تجل
همههين دليههل گفتههه مي ههود :خههانوادة
توحيبي جادگاه خبا است ،همهانطور كهه
َْ
ُ ْ
ْمان» اسهت ،پهس
َّح
ْشُ الر
َر
ِن ،ع
ْم
ُا
الم
لب
«ق
صالح و فسهاد جامعهه بهه صهالح و فسهاد
خانواده ،دعني قلب اجتماع است.
ممكن است انسان ها فكرهاي صحيح ولي
پراكنبه دا ته با نب ،چنين افكاري در
نقطههاي بحرانيِ تصميم بهكمك صهاحبانش
نميآدنب ،زدهرا نتوانسهتهانب بهه دهك
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هسههته فكههري جههامعي دسههت دابنههب ،آن
هبگان آن در
هه دارنه
هري كه
هاي فكه
هتههه
هسه
آرمانهاي بلنب الهي بهسر ميبرنب و هر
عضههوي از اعضههاء آن هسههته از افكههار
بقيهي اعضاء استفاده ميكننهب و ههركس
در آن هودت جمعي ،خود را معني ميکنهب
و بههه معنههيداري ميرسههب واز پههوچي و
بيهودتي نجات ميدابب ،چنين هستة فكريِ
ِ هههبفدار ،در خههانوادهي ددنههي
جههامع
بهههراحتي ههكل ميگيههرد و تأثيرگههذار
خواهب بود.
هردههك از اعضههاء خههانوادهي ددنههي
ميدانب بهراي آرمانههاي بلنهبي كنهار
همبدگر آمبهانب و در عهين متهذكركردن
همبدگر نسبت به آن آرمانها ،در واقهع
بههه همههبدگر معنههي ميبخشههنب ،چنههين
خانوادهاي از دك مرد و زن روع مي ود
هين
هي در عه
هيداب هب ،وله
ّهر مه
هپس تكث
و سه
تكثيردافتن ،از دگانگي و وحبت ،خهارج
نميگردد و معني «وحبت در عين كثهرت و
كثرت در عين وحبت» را در خهود متجلهي
ميسازد.
تمردن حفظ هودتِ توحيهبي و نجهات از
هروع
هي ه
هانوادهي ددنه
هبگي ،از خه
پراكنه
هاي
هبگيهه
هراد در پراكنه
ها افه
هود ،ته
مي ه
جامعه غرق نشونب .هركس كهه در زنهبگي
خههانوادگيِ خههود ،در حيههات توحيههبيِ
هبفبار ،تمردن الزم را نكرده اسهت ،در
جامعه ،بازي ميخورد و نهتنها كمكي به
جامعه نميكنب ،بلكه مهزاحم دگهانگي و
وحبت جامعه نيز مي ود.
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هر خبا در زمهين ،ابتهبا بادهب از
خانواده هروع هود و معنهي ادثهار و
احترام و رعادت مراتب در آن نهاددنهه
هين را هياطين ا هغال
گردد ،وگرنه زمه
ميكننب و هرها هر يطان ميگردد.
بنياد اخالق در خهانوادة ددنهي هكل
ميگيههرد و مسههئوليت پههبر ومههادر كههه
مسئوالن اصلي ادن هسته هستنب ،در ادهن
راستا بسيار زداد است چهرا كهه راه و
روش صحيح با حضور پليس ،عملهي نيسهت،
بادب جادي با ب كه مقيببودن به راه و
روش صحيح را در روح انسانها نهاددنهه
كنههب ،آنهههم نهاددنهههكردن روشههها در
بينشها و نه در عادات.
ِ خانواده به كمك مشاوري صهادق و
مرد
دقيق و دلسوز دعني همسرش ،هيئت مركهز
توحيبي خانواده را پادهگذاري ميكننهب
و آرامآرام خههود را بههراي پرورانههبن
سادر اعضاء آن هيئت ،آماده مينمادنب،
تا حاصل ادن هيئتهاي كوچهك ،جامعههاي
ود به نام هر خبا.
سالهاي سال بشهر بها هسهتة توحيهبي
ً از
هرا
خانواده زنبگي ميكهرد ولهي اخيه
رازها و رمزهاي آن غافهل گشهته ،امها
وقتي از طردق فرهنهگ مبرنيتهه روح آن
خانواده به ضهعف گراديهب و بحرانههاي
اجتماعي دكي بعب از ددگري سر برآورد،
تازه بشر ،آن هم بشري كهه اههل تفكهر
است ،فهميبه چه گنج ذدقيمتهي در دسهت
دا ته ،و ادن است که امروز بيشهتر از
ددروز نياز است به خانواده توجهي جّ
بي
ود و ببانيم هرقبر محيط پيرامون مها
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ناپادههبارتر ميگههردد ،اهميههت حضههور
خانوادة توحيبي بيشتر خواهب ب .بادب
بيش از پيش ز تي فرهنگي كه ادن هسهتة
مقبس را نشانه رفته است ،بشناسيم.
ما در آثار فردوسي و سعبي و مولهوي
هم
هتقيم راه و رسه
هور مسه
هه طه
هافظ به
و حه
ها روح
زنبگي را نميآموزدم ،بلكهه آنهه
خانة ما را آباد كردهانب و مها در آن
خانه قرار و طمأنينهه و هيوة زنهبگي
خود را دافتهادم .ولي خانههاي كهه در
آن تكنيههك فرمانرواسههت ،بههه حههافظ و
مولوي وقعي نمينهب و به آنهها نيهازي
نبارد ،نه ادنكه ساكنان خانه به اخالق
و معنودت احسهاس نيهاز نكننهب ،آنهها
معموالً به عر و حكمهت رجهوع ميكننهب،
اما عر و دستورهاي تكهتكه ،اخالق مها
را مثل اثاثيه به خانه ميبرنب و ادب
مبتي در كنار آنها احساس آرامش كننب،
هذاري
هر آن پادهگه
هه به
هاد خانه
هي بنيه
وله
نمي ود16.

بهانهاي غير منصفانه
استببادهاي جزئيِ بعضي پبران را كهه
معني خانواده توحيهبي را نمي هناختنب
بهانه كردنب ،تا حكمت جهاري در روح و
روان خانواده را كه سالهاي سهال بشهر
در آن سكني گزدبه بود ،نفي كننب.

 - 16ادن تعابير از کتاب «مباني ن ري تمهبن و
مناسبات انساني» از دکتر رضا داوري اقتبهاس هبه
است.
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آري؛ همچنانكههه انحههراف رهبههري در
ن ههام اجتمههاعي ،عامههل اسههتبباد و
غيرقابل پذدرش است ،ادارة خانوادهادي
ِعمال مسئوليت الهي پبر،
هم كه بهجاي ا
گرفتار پبرساالري هونب ،محكهوم اسهت.
اما همچنانكه با استببادي بن رهبهري
ن ام اجتماع ،از اجتمهاع نبادهب دسهت
بردا ت و بادب در اصالح امر كو يب ،با
هاالري  -بهه جهاي حقسهاالر
پبدب آمبن پبرسه
همراه با مبدردت صحيح پبر -نيز نبادهب از
خانواده دست بردا هت و بهه تضهعيف آن
كو يب و خود را از اجتماعي قبسهي كهه
با حكم خبا به حيهات خهود ادامهه مهي
دهب ،محروم نمود.
خانوادهي ددني؛ دولهت حهق و تكليهف
اصولگرا و آزادگراست و تا ادن آرمهان
هذاري نشههود در
هانواده پادهگه
ها در خه
هه
جامعه محقق نميگردد و نبادب گفت چهون
نميتوان در جوامع امهروزدن جههان بهه
ادن مفاهيم مقبس دست دافت ،پهس بادهب
چنين آرمانههادي را از آرزوههاي دسهت
نادافتني بشر پنبا ت ،در حالي كهه در
خانواده مي توان ادن آرمانها را قابل
دسترس کرد.
خانواده؛ سادهي درختهي اسهت كهه دو
زوج آنرا بهوجود آوردهانب تا هم خهود
ِ نكهاح بهه
را به بهتردن نحو بها عقهب
آسمان وصل كننهب و ههم در زدهر چنهين
سادهاي عبهي ددگر را بپروراننب.
خانواده؛ پادگاهي است كه ميتوان در
زدرسهههاده آن انسهههانهاي مسهههتقل و
مبتكرتربيت كرد .پهس سهربازان انقهالب
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جهاني اسالم در خانوادهي توحيبي ساخته
مي ونب و همهي ادن نتهادج بها هناخت
خانوادة توحيبي و اهباف آن عملي است.
پس بادب ابتهبا گمشهبهي جههان معاصهر
دعني خانوادة توحيبي را ناخت.

سكناي

گمشده46

ّر
کجاسههت آن خههانوادهاي كههه متههذك
دگانگي اعضاي آن با همبدگر و دگهانگي
همه با آن دگانه مطلق بود؟
امروزه انسانهادي در كنار همبدگر و
بيگانه از هم ،در داخل چههارددوارياي
به نام خانه هستنب و خانواده ناميهبه
مي ونب كه بيشتر به مسافرخانه ميمانب
تا خانواده.
كجهها رفههت آن وحههّ
بت رّ
بههانيِ اعضههاي
ّر وحبت ذات بها صهفات
خانواده كه متذك
حق بود؟
كجاست رسم بنبگي در مقابل خبادي كه
همه چيز غرق اوست و اوست كهه اوسهت و
ّه در مقابل او هيچانب هيچ ،و ادهن
بقي
در خانوادة توحيبي تجسم عيني ميدافت؟
كجاست خانوادهاي كه دگهانگي اعضهاي
ّروحبت رّ
باني پروردگهار اسهت و
آن متذك
هر عضهوي از آن ،همچهون سهادهاي اسهت
براي راحتي عضوي ددگر؟

 - 11واژه «سكناي گمشبه» و بعضي از مطالب ادن
هبگر در
بحث ،از فيلسوف مشهور آلمهاني ،مارتينهاده
كتاب « عر ،زبان و انبدشهه رههادي» اقتبهاس هبه
است.
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كجاسههت جامعهههاي كههه نمونهههاي اسههت
بزرگتر از خهانوادهي دگانهه توحيهبي؟
جامعهاي كه ماننب سينهي سراسهر حكمهت
ّر
حكيمههان ،در فعاليههت اسههت و متههذك
عبرتها و م هر تعادلهاست.

حفظ قلب يا حفظ خانواده
خانواده همچون قلب انسهان اسهت كهه
هل وزش
هف و محه
هاالت مختله
هذران حه
هل گه
محه
انوار غيبي فر تگان است .هرچه قلب در
دگانگي خهود بيشهتر مسهتقر با هب ،در
َ
عالم قهبس ،بيشهتر
ارتباط و اتحاد با
موفق است ،و خانواده نمهادي از همهان
دگانگيِ قلبي انسانها است ،تها نمهادي
َ
عالم محسوس
از «كثرتِ در عين وحبت» در
به نمادش آدب و دگانگيها و اتحادههاي
َ
عالم قبس در بستر زمين از طردق
زدباي
خانواده به ظهور برسب ،و همچنهان كهه
ِ در حضهور حهق
حفظ كردن قلهب از طردهق
قراردادن آن ،ممكهن اسهت ،حفهظ كهردن
خانواده نيز با در محضر حق قهراردادن
آن ،ممكن ميبا هب .گودها همهة اعضهاي
خانواده در جمع خود و با ارتباط صحيح
با همهبدگر ،در انت هار دائمهي ردهزش
انوار قبسي هستنب و اميبوارانه نسهبت
به همبدگر خوبي ميكننهب و در صهميميت
هرچه بيشتر با همبدگر ،زمينهة ادجهاد
هراهم
هود را فه
ها خه
هتگان به
هميميتِ فر ه
صه
مينمادنب و سخت مواظبانهب كهه جهبادي
صورت نگيرد تها ادهن صهميميت از بهين

 ................ 312زن ،آنگونه كه بادب با ب

برود و خير و بركت سهاكنان آسهمان از
آنها دردغ ود.
ِ آسهمان غيهب و
حفظ خانواده بها درك
َ
عالم قبس پبدب ميآدب ،و
انت ار بركات
ادنكه هردك از اعضاء سعي نمادهب خهود
ً در حضور حق احساس كنب .مثهل
را دائما
ً
حفظ قلب ،توسط عارفي كه دائما خود را
در معرض ردزش انوار قبسي قرار ميدهب.

معجزة پيوند
قبالً عرض ب همهانطور كهه پهل ،سهبب
ههاي
ههبام از كنارههه
هها هركه
ههود ته
مي ه
رودخانه ،در سوي ددگر قرار گيرد و هر
كنارهاي به همسادگي با ددگري درآدب و
هم
هار هه
هه كنه
هههاي رودخانه
هرف پهنه
دو طه
آدنب ،ازدواج؛ دو انسان را كه هركبام
در دك سويِ از زنبگي قرار دارنهب ،بهه
سوي ددگري متصل ميكنب ،و همچنهان كهه
از طردق پهل ،كنهارة رودخانهه ،ددگهر
كناره نيست ،و دو طرفيبودنِ د تها نيز
از بين ميرود و به همبدگر ميپيونبنب،
از طردههق ازدواج نيههز تفرقههة همههة
هبهدلي
كرانههاي انسان به اتصهال و زنه
تببدل مي هود و ادهن معجهزه «پيونهب»
است.
ددري است كه انبدشة ما به كهم بهها
دادن به خانواده عادت كرده است و بهه
چيز غير قابل دركي تببدل به و آنچهه
در سر ت خهانواده نهفتهه اسهت ،ددهبه
هانواده «پيونهب» ،آري
نمي ود .اگهر خه
«پيونب» نبا ب ،خانواده نيست ،اعضهاء
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خانواده به ُ
ِ «پيونب» ،قبم به
دمن وجود
عرصهي وجودي جبدبي گذا تنب .پهس اگهر
در سراسر وجود خانواده ،ادن پيونهب و
آن هم با حالتي مقبس ،پادبار و حهاكم
نبا ب ،در واقع خانواده معنهي وجهودي
خود را از دست داده است و ددگر اعضاي
آن از فضاي حقيقي خهانواده كهه همهان
سكنيگزدبن است ،محروم گشتهانب.
پيونب قبسي در خهانواده ،فضهادي را
فراهم ميآورد كهه در آن فضها ،چنهبدن
انسههان بهها نامهههاي پههبر و مههادر و
فرزنههبان ميتواننههب حضههور دابنههب و
ِ اطرافِ ادن پيونب را نيهز
مكانهاي دور
در برگيرنب .ادن پيونب ،چون پل ميهان
دو كنههاره رودخانههه ،فضههاي ميههانيِ
ارتباطههها ميگههردد و دوري و نزددكههي
انسانها را معني ميكنهب و نزددكهها و
نزددكترها ظاهر مي ونب .چنانچه قهرآن
ُ ُ
ول ْ
ِ َ
ْ
ُههُ
هم
ْض
بع
ْحههام
واالَر
َ ا
ميفرمادههب...« :و
11
ِتابِ هللا» بعضي از ارحام
ِي ك
ْض ف
َع
ِب
ْلي ب
َو
ا
نسبت به بعضي ددگر نزددكترنب .پهس در
هراد و
هاي افه
هانواده جه
هي خه
هب قبسه
پيونه
انبازة نزددكي آنها مشهخص مي هود .در
َحِهم» بههعنوان دهك
روادت داردم كهه «ر
َ
ّن ميدابهب و
عالم قيامت تعي
واقعيت در
مانع ورود كساني به بهشت مي ود كه حقّ
َحِم» را رعادت نكردهانب .پهس ارحهام
«ر
دك ارتباط واقعي با همبدگر دارنب كهه
هه در عه َ
هت دارد و
هب و قيامه
هالم غيه
ردشه

 - 11سوره انفال آده .16

 ................ 314زن ،آنگونه كه بادب با ب

ً
ِههرفا
ارتبههاط آنههها بهها دكههبدگر ،ص
قراردادي و ذهني نيست.
ٌ
َ
َة
ْن
ُ َج
َّحِم
پيامبرخبا ميفرمادنب« :الر
َ َ
َ َ
ْ
َ َ
هلَ
هلُ
مهن
ههللاُ و
َص
ها و
َص
ْ و
َهن
َم
َنِ ف
ْم
َّح
َ الهر
ِن
م
ََ
َُ
َحِم» ر تهاي اسهت از
ه هللاُ»« 13ر
َع
َط
ها ق
َع
َط
ق
رحمان ،هركس ببان وصل ود به خبا وصل
َحِم قطع ود ،از خهبا
به ،و هركس از ر
قطع به است .چنانچه مالح ه ميفرماديب
حفظ ارتباطي كه در اثر پيونهب ازدواج
هبا
ها خه
هاط به
هب ارتبه
هود موجه
هل مي ه
حاصه
ميگردد و آنكس كه متوجه اسهت ارتبهاط
با خبا دعني چه ،جادگاه ادن پيونهب و
جادگاه فضاي الهياي كهه در اثهر ادهن
پيونب بهوجود ميآدب مي ناسب.
بازرسولخبا در رابطهه بها جادگهاه
َعلههي و نقههش آن در
َحِههم» در عههالم ا
«ر
َ
ُ
َّحِم
سرنو ت انسهانها ميفرمادنهب« :الهر
َ َ
ََ
ٌ ب ْ
ُولَ :
ْشَ ،
ُ
ُ
هلههللاُ
َص
ِي و
لن
َص
ْ و
من
دق
َر
ِالع
َة
َّق
َل
مع
19
َ
َ
َ َ
َُ
َحِم به عرش الههي
ههللاُ» ر
َع
ِي قط
َن
َع
ْ قط
من
و
متصل است و همهواره از آن مقهام نهبا
ميدهب ،هركس به من وصل ب به خبا وصل
به و هركس از من قطع ب از خبا قطهع
به و فاصله گرفته است.
ادن حبدث ردف حاوي نكات ظردفي است
كه بسيار قابهل تأّ
مهل اسهت .همينقهبر
بادب متوجه بود كهه پيونهب ازدواج در
زمين ،حقيقتهي را در آسهمان  -آنههم در
مرتبة عرش -ادجاد ميكنهب كهه در تعيهين
سرنو ت دنيا و آخرت افراد نقهش دارد.
 - 13نهجالفصاحه ،حبدث ماره .7191
 - 19همان ،حبدث ماره .7197
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بهههطوري كههه رسههولخبا ميفرمادنههب:
ّال بها
«رعادت حقوق ارحام و ارتباط فع
آنها موجب زدادي عمر و دفع مرگ سهياه
مي ود» 61.پس در دك كلمه ميتوان گفهت:
جادگاه خانواده جادگاهي است آسماني و
ملتي كه ادن جادگاه و فضاي معنهوي آن
را ناددبه گرفهت ،عمهالً راه آسهمان را
بهروي خود خواهب بست و خود را گرفتار
دنياي تنگ مادي خواهب نمود.
هادي
ماهيت خانواده ،ادجاد كهردن فضه
براي سكني گزدبن است ،اگهر توانسهتيم
سكني بگزدنيم ميتوانيم ردشه بهبوانيم
و ر ب كنيم و سر به آسمان برآوردم.
پيونب قبسهي دو همسهر ،موجهب ظههور
درخت نستوهي مي ود كه اخههاي آن سقف
آسمان را پر ميكنهب و سهادههادش محهل
زنبگيكردن سادردن ميگردد.
انسانها چون سكني گزدبنب ،قادر بهه
گوش دادن مي ونب و در ادن حهال سهينة
پرتجربة پيرانِ خانه ،براي كوچكترهها،
كالس درسِ پر از حكمت و بصيرت خواهب ب
و هركبام از اعضاء ،محصهول تجربهههاي
طوالني و تمردن بيپادهان زنهبگي بهراي
ددگران مي ونب.

نزديكيهاي حقيقي
حذف فاصلهها به وسيلة ما ين ،هرگهز
موجب نزددكي نشب .نزددكي را بادهب در
سههكني گزدههبن دافههت كههه جادگههاه آن
خانواده است و اگر خانواده خراب ود،
 - 61نهجالفصاحه ،حبدث

ماره .7383
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ُنسي در جهان تحقق
ددگر هيچ نزددكي و ا
نميدابب.
آدا از خود پرسيبهادم چهرا بهه دهك
هي
هاس نزددكه
هتر احسه
هفالين بيشه
هوزة سه
كه
ميكنيم تا بهه دهك بلهوك سهيماني؟ در
حاليكه فاصهلة مكهاني ههر دو بها مها
دكسان با ب .قصة نزددكي ما بهه كهوزة
سفالين به جهت آرامشي است كه در كنار
آن داردم.
آدا وقتي در نيم متري ال هاي پهر از
هه آن
هبر به
هتادهادم ،همانقه
هت ادسه
عفونه
نزددكيم كه وقتي در نيممتري باغچههاي
هه
هت كه
هز آن اسه
هتادهادم؟ جه
هل ادسه
از گه
احساس آرامشي كه در كنار باغچة گل به
ما دست ميدهب مها را بهه آن نزددهكتر
كرده اسهت؟ اگهر خهانواده محهل سهكني
هم كهه
با ب ،ما در هر گو ه از دنيا هه
با يم هميشه خود را به آن خهانواده و
به روح حاكم بر آن نزددهك ميدهابيم و
در آن حالت هيچوقت خهود را بيخانمهان
احساس نميكنيم و همواره به ادبآلههاي
خههانواده ميانبدشههيم و خههانواده را
همچون ردشهاي ميدانيم كه انسان هر جا
ميرود ،آن را با خهود ميبهرد و مثهال
لنگرگاهي است كه انسهان را در برابهر
طوفان تغييرات ،محفوظ نگاه ميدارد.
فضاي خانه ،چيزي غير از در و ددوار
و اسباب و اثاثيه آن است .اگهر فضهاي
خانه را با اخالق بب و حرص و آرزوههاي
بلنب و خيالي ،تنگ نكنيم ،خانهه محهل
سكني گزدبنِ روح ميگردد .به همين دليل
آنهادي كه معني فضاي سهبك خهانواده و
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ادبآلهاي آن را مي ناسهنب و ميداننهب
اخالق بب و عبم مبارا ،همچون بمب اتهم
آن فضا را منفجرميكنب - ،ببون آنكهه بهه
اسباب و اثاثيهي خانه آسهيبي برسهانب -سهخت
مواظبانب آن فضا را تخردب نكننب ،تها
عه َ
هارج
هودن خه
هكني به
هه را از سه
هالم خانه
نكرده با نب.
فضاي خانه را كه حيات خهانواده بهه
آن بستگي دارد ،نبادب ناددبه گرفهت و
ِ اثاثيهاي بود كه در خانه
به فكر ظاهر
جاي ميگيرد .اگهر فضهاي خانهه تنهگ و
ِ در و
سههنگين با ههب ،اثاثيههه و ظههاهر
ددوار هر قبر هم كه لوكس با ب ،بيشتر
آزار دهنبه است .هرگز اثاثيه و ظهاهر
ِ
در و ددوار ،خانهه را خانهه نكهرده و
نميكنب ،فقط فضايِ سكني گزدبن و پنهاه
دافتن است كه خانه را خانه كرده است.
در فضههههاي آرام و سههههبك خانههههه،
سكنيگزدبن موجب مي ود كه همهة اعضهاء
هيشكش
هرام په
هش و احته
هبدگر آرامه
هه دكه
به
كننب ،مثهل فضهادي كهه قبسهيان در آن
سكني گزدبهانب .و ادن نوع پيشكش كردنِ
آرامش و احترام ،دك پيشكش كردن اصهيل
و ردشهدار است و نه تعارفهات مصهنوعيِ
َ
عهالم
ببون ردشه كه هيچ رابطههاي بها
هه
هبت به
هف نسه
هام تكليه
هي انجه
هبس ،دعنه
قه
همبدگر ،نبارد .و لذا خباونب از زبان
ائمه معصومين فرمود« :هبدهة ارحهام
هازپسگيري
هل به
هبدگر ،قابه
هه همه
هبت به
نسه
نيست ».چهون آن هبدهه در جهادي قهرار
گرفته كه آنجا ،جاي حقيقهي آن اسهت و
نبادب چيزي را كه در جاي حقيقهي خهود
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قرار گرفته است ،جابجها كهرد .ارحهام
نسبت به همبدگر در جادگاه هبدهه دادن
به همبدگر هستنب ،مثل ابر كه بادب در
جادگاه باران دادن قرار دا ته با هب،
وگرنههه ابههر نيسههت .مثههل خههبا كههه
دائمالفيض و آ ناتردن موجود نسبت بهه
بنبگانش است.
آري! وقتي فضهاي خانهه سهبك بهود و
خانه محل سكنيگزدبن گشت ،اعضاء خانهه
هيشكش
هرام په
هش و احته
هبدگر آرامه
هه دكه
به
ميكننب و چههچيزي ميتوانهب بهاالتر از
ادن هبده وجود دا ته با ب؟

خانهي گمشده
در خانه ،به جاي فكركردن بهه امهور
اساسههههي آن ،دعنههههي سههههكنيگزدبن و
هربردن،
هيان بهسه
هافتن و بهها قبسه
بقاءده
نبادب به در و ددهوار و اثاثيهه فكهر
كههرد ،وگرنههه من ههور اصههليِ پيونههب
خانوادگي فراموش مي ود و خهانواده از
كوه خود فرو ميردزد .مثل وقتي كه در
ارتباط با دردا فقط به خوردن ماهيهان
آن فکر کني و كوه آن را نيهابي .دها
بهجاي ن ر به هكوه ُ
بسهتان ،آن را در
رابطه با ميوههادش ببيني ،كه گفت:
مهههههههههههههها
تنگچشمان ن ر به
هههههاگران
ههههب تمهها هه
ههههوه كننه
ميه
وقتي از دردا فقط به خوردن ماهيهاي
ههههههههم
بستانيههه
آن چشم ببوزدم ،ددگر كوه دردا از ما
َهههق
َب
دور مي هههود و دردههها را بههها ط
ماهيفرو ي دك كل ميبينيم و نميفهميم
چه چيهزي از مها دور هبه و آنرا گهم
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كردهادم .وقتي در و ددهوار و اثاثيهة
خانه ،اصل ب و فكر ما را ا غال كرد،
سكنيگزدبنِ خانهه از مها دور مهي هود،
همينقبر احساس ميكنيم که ددگر خانهه،
خانه نيست ،ببون آنكه متوجه ودم چهه
چيزي را تخردب كردهادم 67،مشكل بزرگتر
ادنكه گمهان كنهيم بها تجبدهب بنها و
تغيير اثاثيه ،تجبدب فضا خواهيم كرد.

ماب بشارت پروردگار
وقتي خانه محل سكنيگزدبن هب ،محهل
بشارت پروردگار است و خباونب در چنين
فضادي با اسم «موّ
دت و رحمتِ» خهود ،رس
ً
ََّ
َ
ْ َ
َ َ
دة و
مههو
ُم
َك
ْههن
بي
َههل
َع
َ ج
مينمادانههب «و
ًَ
ة 61»...در ادن حال انسان بها خهبا
ْم
َح
ر
زنبگي ميكنب.
خانواده ببون حضور موّ
دت و رحمتي كه
خباونب بر آن ارزاني دا ته ،محل سكني
نيست ،و انسان ببون ادن موّ
دت و رحمت،
در عين حضور در خانة خهود ،بيخانمهان
خواهب بود ،چرا كه «انسهان ،هاعرانه
سكني ميگزدنهب» 68.پهس آنگهاه كهه راه
انسانها به خهبا بسهته هب و مهوّ
دت و

 - 67وقتي پيامبر جهيزدة حضرتفاطمهزهرا را
ددبنب ،فرمودنب« :خباونبا زنبگي را بر گروهي كهه
بيشهههتر ظهههروف آنهههها سهههفال اسهههت ،مبهههارك
گردان»(بحاراألنوار ،ج  ،48ص  )94و ببدن هكل چهون
ادن خانواده نسبت به ظاهر اثاثيه كم توجه بودنب،
خانه را محل مراوده حضرتجبرائيل نمودنب.
 - 61سوره روم ،آده .17
 - 68هولبرلين ،اعر آلماني.
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رحمت الهي در ميان نيامب ،سكنيگزدبني
در ميان نيست.
همواره موّ
دت و رحمهت از خهبا هروع
مي ود ،چهكسي جز خود ما مقصر است اگر
در حفظ آن نكو يم و بيخانمان هودم و
سكنيگزدبنِ خود را متزلزل نماديم؟
موّ
دت و رحمت الهي ،خانه را به سكني
تببدل ميكنب ،ولي حرصها و رقابتهها و
مقادسهها و آرزوهاي بلنب دنيهادي ،آن
موّ
دت و رحمت را از بين ميبرد و خانهة
ما ددگر محل زنبگي ما نخواههب بهود و
هور و بههودنِ در
هين حضه
هوانيم در عه
نميته
خانه ،احساس كنيم در وطن خود هسهتيم.
وطني كه «مصر و عهراق و هام نيسهت»،
بلكه آن وطن وطني است كه آنرا نهام و
جاي نيست ،بلكه وطني اسهت كهه در آن،
با بودنِ خود بهسر خهواهيم بهرد و بها
بقاء مطلق رابطه خواهيم دا ت.
از خانهاي كه وطن ما نيسهت همهواره
گردزانيم ،در اولين فرصت از آن بيرون
ميپردم ،به سوي پاساژهاي نمادش لبهاس
و پاركهاي سرگرداني و بيخانماني .چهه
كسي مقصر است؟ و چه كسي جز خودمان را
بادب مالمت كنيم؟

سراي

بودن94

بشر همواره سه نوع
عبارت است از «معنايِ
بودن» و « كل و سرايِ

«بودن» دا ته كه
بهودن»« ،حقيقهتِ
بودن» ،كهه اگهر

 - 61در ادن نو تار از مقاله «عمارت ،سهكونت،
فكرت» از مارتينهادبگر ،الهاماتي گرفته به است.
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ادن سه بودن برادش درسهت حاصهل هود،
ددگر خود را بيخانمان و بيوطن احسهاس
نميكنب .ولي اگر نتوانب به بودن خهود
معناي حقيقي دهب ،و حقيقت بهودن خهود
را با پوچيها ُ
پر كنب و سراي بودن خود
ُم كنب ،هرجا و بهه هر هكل زنهبگي
را گ
كنب ،احساس بقهاء و حالهتِ وطهندا هتن
نخواهب دا ت .چنانچه مولوي گفت:
آنكه خصم اوست سادة
ني به هنب است ادمن
و نهههههي در دمهههههن خودشهههههههههههههههتن

دعني آنكس كه با بودن خود نتوانسته
است آرام با ب و با خودش درگير اسهت،
حال هركجا كه ميخواههب با هب ،چهه در
هنب و چه در دمهن ،ادمهن نيسهت .چهون
بودني را براي خود پبدب آورده است كه
در هيچ كجا نميتوانهب سُهكني و آرامهش
دا ته با ب.
راستي انسان بادب چگونه مسكني براي
خود پبدب آورد و چه نهوع خهودي بهراي
خود پادهردزي كنب كه در تمام ابعهاد،
در سكني و آرامش بهسر برد؟

معناي بودن
اگر انسان توانست بودنِ خود را معنا
ببخشب ،در واقع به حالت «بقاء» كه ضب
«فنا» اسهت ،دسهت ميدابهب و در حالهت
«وطندا تن» قرارخواهب گرفت.
حالت «بقاء» دعني حالتي كهه انسهان
از دو نيسهههتي دعنهههي از «گذ هههته» و
هن
هب و در اده
هبه با ه
هبه» ،آزاد ه
«آدنه
حالت به جاي وطن كردن در ناكجاآبهاد،
در «بودن» قرار گرفتهه اسهت و معنهاي
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بودنِ خود را احساس ميكنب و همواره به
دنبال بودن گمشبة خود نميگردد66.
ِ
آنكس كه بودن نبارد ،انبدشه نبارد،
چون به معبوم دعني به گذ ته و آدنهبه
هه بهه
نميتوان انبدشهيب ،پهس آنكهس كه
گذ ههته و آدنههبه مشههغول اسههت ،اداي
هه
هوري كه
هه طه
هيآورد .به
هيبن در مه
انبدشه
مولوي گفت:
ِْ
واي از ادههههههن
بدهة
عمر من ب ف
فهههههرداي مهههههن فرداي ناپيباي مهن
كسي كه گرفتار آدنبه ب ،چون آدنبه
پيش آمب و «حال» ب ،به آن «حال» ن ر
هه
هبهاي كه
هه آدنه
هاز به
هه به
هبارد ،بلكه
نه
هبة
هواره در آدنه
هرد و همه
هبه مينگه
نيامه
ناپيبا سير ميكنب و در هيچستان زنبگي
ميکنب.
ْ خانهبودن ،عملي است
انبدشيبن با در
و اگر انسان به بودن و انبدشيبن توجه
هودن و
دا ت به مسكن و سكني كه محهل به
انبدشيبن است سخت حسهاس خواههب بهود.
راسههتي در كههبام سههراي« ،بههودن» و
«انبدشيبن» كل ميگيرد؟

آزاد از گذشته و آينده
از رسول خبا است که «تها وقتهي در
مسجب هستيب جزء عمرتان محسوب نمي ود»
دعني از گذ ته و آدنبه آزاد بهادب و
در «حال» دا «بودن» سهكني گزدبهادهب.
نيز آن حضرت فرمود :خانهههاي خهود را
 - 66به نو تار «چگونگي فعليت دافتن باورههای
ددنی» رجوع ود.
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مسجب قرار دهيب .پس خانهها در فرهنهگ
ددن محمبي ميتوانب محل سهكنيگزدبن و
آزادي از گذ ته و آدنبه با ب و انسان
با بودنِ خود ،روبهرو ود.

جايگاه «بودن»
زنبگي با بودن روع مي هود و بهودن
در خانه است و آنكس كه خانه دا سهكني
نبارد در همه جا بيوطن اسهت ،حتهي در
خانهاي كه با پول خود خردهباري كهرده
است ،ولي نميتوانب در آنجا بها بهودنِ
خود بهسر ببرد و در آن سكني گزدنب.
انسان در خانهاي كه محل سكونت اوست
 نه محهل غهرور و تكبّهر و تجمّهل -آزاد ازهود را درسهت ميتوانهب
ِ مزاحم ،خه
افكار
بيابب .در محفلهاي دك بعبي ،انسان با
پارهپههارهي خههود روبهههرو مي ههود كههه
هت،
ِ او نيسه
هود
ها ،خه
هبام از پارههه
هيچكه
دكنوع زدسهتن در زمهان و مكهان اسهت.
اداره و محل كهار انسهان؛ زدسهتنگاهي
است براي هشت ساعت ،که در زمان بهسهر
ببرد .خيابان؛ مكاني است براي رفهتن،
هي اسهت بهراي مقادسهة
و پاساژها؛ محله
پولهاي خود و قيمت كاال ،و هيچكبام از
هت كهه جادگهاه حقيقهي
ادنها جادي نيسه
بودنِ انسان با ب.
خانه؛ ميتوانب جادگاه بهودن حقيقهي
با ب ،زدستن با ددگراني كه همه محهرم
رازهاي وجود همبدگرنب و همه پارهي تن
هه بهه
همبدگر ميبا نب .زدسهتن در خانه
هراي
هت به
هي اسه
هت ،محله
هزي نيسه
هاطر چيه
خه
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«بودن» و لذا راهي است به سهوي بهشهت
كه «بقاء» دكي از خصوصيت آن است ،نهه
مثل پاساژ و خيابان و اداره.
بودن؛ مثهل نهوري اسهت كهه در عهين
ناپيبادي ،پيهبادي محهض اسهت و عامهل
پيبادي همه چيز ،و لهذا بهودن «رمهز»
است و مسلم «رمز» را نميتوان در پشهت
هز» در
ودتردن مغهازه پيهبا كهرد« .رمه
خانه جاي دارد و آنكس كه معنهي سهكني
را نميفهمب و با «بودن» در خانه آ نا
نيست ،هرگز به رمز دا حقيقتِ بودن راه
نميبرد و به هيچ رازي نخواهب رسيب.
خانه مركز هستي است ،به همه جا راه
دارد ،ولي خودش خودش اسهت .رههادي از
محبوددتها وقتي عملي است كه انسان در
مركز هستي قرار گيرد و در آنجها ههيچ
رنگي نبا ته با ب ،و ادهن در خانههاي
ممکن است كه محل سكني با هب ،آزاد از
ص سودجوديِ كسهب و كهار ،تها امكهان
حرِ
خودمانبن را به ما ببهب ،نه غير خهود
بن را.
َ
َّ
ِن لهكَ
خباونب به پيامبرش فرمود« :ا
َ
َ
َّ
ِهك و
ب
َ ر
ِاسْم
ُر
ْك
َاذ
َودالً ،و
ً ط
ْحا
ِ سَب
ّهار
ِيالن
ف
ْ اَ
ِ َ
َ
ْتهيالً» 61در هنگهام روز،
تب
ْهه
ِلي
َّهل
َت
تب
تحركهههاي طههوالني و كثيههر ،تههو را از
دگانگي و آرامش خهارج ميكنهب ،پهس در
ها
هانگي به
هادي و دگه
ها تنهه
هب به
هه ه
نيمه
پروردگارت ،از آن پراكنبگيِ روز ،خهود
را آزاد نما .و امكهان سهكنيگزدبن از
ادن طردق به انسان برگردانبه مي هود.
 - 61سوره مزّ
مل ،آدات  1و .3
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چرا كهه در عرصهة خيابهان و بهازار و
هيئي
هود و ه
هزار مي ه
هان ابه
اداره ،انسه
ميگههردد و از خههوْ
د بههودن و از نفههسِ
«بودن» محروم ميگردد ،و ادن عهين بهه
هبن
هان و پيبا ه
هت انسه
هتن حقيقه
ها رفه
خفه
ها
هت .به
هر روان او اسه
ها به
هلطهي چيزهه
سه
سكنيگزدبن در خانه ،چيزهها و ددگهران
را آنگونه كه هستنب تجربه ميكنب ،همه
چيز را در جاي خودش قرار ميدهب و همه
چيز را درست ميبينب و تفكر واقعي كهه
هي
هت ،عمله
هي اسه
هات الهه
ها آده
هاط به
ارتبه
ميگردد.

ازدواج؛ شروع سكني گزيدن
امكان بروز «تفكر» در جادي است كهه
آنجا «مسكن» است ،و واقع بن در مسهكنِ
اصيل ،افق ددب ما را بهه سهوي ابعهاد
فههرو بسههتة «بههودن» بههاز ميگشههادب و
ِ زن و مرد ،روع مسكن گزدبن آن
ازدواج
دو توسط حضرت حق خواهب ب كه فرمهود:
ََ
َْ
َْ
ْ
ُم
ِهك
ُس
نف
ْ ا
ِهن
ْ م
ُهم
َ َلك
لهق
ن خ
ِ ا
ِه
ْ ادات
ِن
َم
«و
ً
َ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ِليهها و جعهل بيهنكم
لتسكنوا ا
َزواجا ِ
ا
ً
61
دً
ََّ
َ
َة »...دعني؛ از نشهانههاي
ْم
َح
َ ر
ة و
مو
حضور حضرت حق در صحنههاي هستي ،ادنكه
ِ ما همسراني را قهرار داد
از جانِ خود
تا در كنار ان در آرامهش با هيب و در
بين ما موّ
دت و دوستي و گشهادش قهرار
داد.
تفكر صحيح نياز به محل آرامهش دارد
ّق مي ود و والبدن
و آن با خانواده محق
 - 61سوره روم ،آده .17
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منشأ ادن مسكن و آرامشانب و تها آخهر
هم حامل و عامل چنين آرامشهي خواهنهب
بود ،حتي آنگهاه كهه بهر چههرة آنهان
ب63.
بنگري ،موجب آرامش تو خواهنب
مسكن به انسان رخصت فكركردن ميدههب
هتانب و
هن رخصه
هاز اده
هبدن زمينهسه
و واله
ادنگونه زدستن ،زدستن با خبا است كهه
بقاي مطلق و آرامهش محهض اسهت و وارد
بن در بهشتي است كه زدر پاي مهادران
هت  -دعنههي در سههكنادي كههه
اسههت و در بهشه
مادران پبدب آوردهانهب -لقاي پروردگار كه
«بودن محض است» عملي مي هود و انسهان
در آن حال ،بها حقيقهتِ بهودن ارتبهاط
برقرار ميكنب.
هركسي در خانواده ،كه منشأ سهكني و
استقرار است ،رخصت بقاء نيافت ،چگونه
به لقايِ بقاي مطلق دست ميدابب؟
وقتي زنبگي ،مغلوب ن هر بهه ناكجها
آبادههههاي خيهههالي هههب و انسهههانها
بهوسيلهاي براي پهول در آوردن تبهبدل
بنب ،خانواده به چيزي تقليل ميدابهب
ّم در
َمهن نيسهت و مسهل
كه ددگر خانهة ا
چنين رادطي اصل حيات انساني به خطهر
ميافتب و از ادمنيِ پادبار كه در خانه
ميتوان به آن دست دافت محروم مي ود.
دگرگوني در معني خهانواده موجهب از
بين رفتن سُكناي حقيقي به و ددگر بشر
هون خهانواده از معنهي
مسكن نهبارد ،چه
ددني خود بيرون رفته ،ددگر كسي بهشهت
 - 63بنا به روادت ،نگاهكردن بر صهورت پهبر و
مادر عبادت است.
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را در زدر پاي مادران جستجو نميكنهب.
همة اعضهاء بهه دكهبدگر بههعنوان دهك
ابزار مينگرنب و هيچكس آرامش خهود را
در ددگري نميدابب ،و هيچكس نميخواههب
منشأ آرامش ددگري با هب .ههيچكس تهالش
هوّ
هه
هت» را كه
دت و رحمه
هور «مه
هب نه
نميكنه
خباونب به والبدن داده است ،پاس دارد
و به انبك حادثههاي آن مهوّ
دت و رحمهتِ
خبادادي زدر پا گذارده مي ود و نگران
قهههر و غلبههة كههبورت در فضههاي خانههه
نيستنب و هيچكس نگران فرو ردختن سراي
بقاء و خانة سُكني نيست ،آدا بشر نياز
به بقاء و سُكني نبارد؟ آدها در جهادي
غير از خهانواده ميتهوان آن را سهراغ
گرفت؟

خانواده؛ زمينهي وجودي آرامش بخش
انسههان اگههر هههبف از زدسههتن را كههه
عبههارت اسههت از« ،در قههرب حههق قههرار
گرفتن» ،بشناسب ،جادگهاه خهانواده را
در راستاي هبفِ زدستن خود ارج مينههب،
چرا كه انسان هيچگاه نميتوانب منقطهع
هش» ،به
هودي آرامشبخه
هة وجه
از «زمينه
هودنِ
منطقي خود را ادامه دههب ،و از طرفهي
هترستردن عه َ
هراي ده
هالم به
هل دسه
قابه
هافتنِ
«زمينة وجودي آرامشبخش» خانواده است.
انسان ابتبا در خانواده جاي ميگيرد
و احساس قرارگرفتن در سُهكني را پيهبا
ميكنب و سپس انسانيت خود را ميسهازد،
ّهگيها استحاله مي ود و
وگرنه در روزمر
ِ حقيقي دست دابب،
ببون آنكه به دك خود
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ِ منتشههر و پراكنههبه
گرفتههار دههك خههود
ميگههردد و از اصههل زدسههتن ،كههه هههيچ
اضطرابي در آن نيست ،محهروم مي هود و
در ادن حال ،انبدشيبن از زنبگي انسان
رخت برميبنبد ،چهرا كهه رو هن هب در
مسكن و آرامش است كه امكان انبدشهيبن
فراهم مي ود ،پس آنكس كهه نتوانهب در
خانة خود بهه سهكينه برسهب و دها بهه
عبارت صحيحتر ،آنكهه در سُهكني نيسهت،
عمالً تفكر را هروع نكهرده اسهت و بها
بيفكري تا به انتها ميرود.
در سكنيگزدهبن اسهت كهه مي هود بها
اطههراف درسههت ارتبههاط پيههبا كههرد،
بيخانماني موجب غربت در دنيها اسهت و
امكان خروج از ادن بيخانماني و غربت،
در خانوادهاي كه معني خهانواده در آن
از بين نرفته است ،ممكن است.
انساني كه خانوادة معنيدار نهبارد،
هعي در
هي سه
هان ددنه
هت و انسه
هه اسه
بيردشه
معنيدار كردن خانواده دارد تا بتوانب
انسانِ ردشهدار بپرورانب.
راستي اگر انسهانها بيردشهه هبنب،
آدا ميتواننب بنادي جبدب براي زنهبگي
خود بسازنب كه بتوان برآن تكيه كرد و
در آن سُكني گزدب؟
فرهنگ مبرنيته با محوردت اومانيسم،
تهبدبي عليه ردشه دا تن انسهان اسهت.
چرا كه در ادن فرهنگ انسان روز و هب
گرفتار وسائل ارتباط جمعي و سهرابهاي
خود ساختة خودش است .در چنين هرادطي
مل و تفكر از دست رفته و خانة تأّ
تأّ
مل
ودران به است .خانة تأملي كه با كشفِ
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«حقيقههتِ بههودن» ههروع مي ههود و بهها
جايگرفتن در منزل قربِ با بقاء مطلهق،
به نتيجه ميرسب.
َ
تكنولوژي در عين ودران كردنِ « عالم
سُكني» ،هر روز خود را بهيش از گذ هته
بهكمك نتادج خود ،توجيه ميكنب ،آنوقت
انسانيتِ انسان كه پنجرة در حضهور حهق
قرار گرفتن اسهت بهه حا هيه مهيرود و
ددگر در ادن حال ،انسان نگران تخردهب
خانواده نخواهب بود ،همچنان كه نگران
تخردب خودش نيست.

هدف از تشكيب خانواده
به ن هر ميرسهب كهه تنهها از طردهق
هانوادْ
هود و
هي درك مي ه
هكناي حقيقه
ه سه
خه
انسههان ميتوانههب بههبان دسههت دابههب و
خباونب خانواده را كهه بها پيونهب دو
هين
هق چنه
هتر تحقه
هرد ،بسه
هكل ميگيه
زوج ه
سكنادي قرار داده است و در ادن رابطه
ََ
ً
َْ
ْواجا
َز
ْ ا
ُم
ِك
ُس
نف
ْ ا
ِن
ْ م
ُم
َ َلك
لق
فرمود...« :خ
69
ُوا اَ
هان
هنس و جه
ها »...از جه
ْهه
ِلي
ُن
َسْهك
لت
ِ
خودتان همسران ما را قرار داددم تها
نسبت به اودر آرامش با هيب .پهس طبهق
ادههن آدههه سههكنيگزدبن ،هههبف تشههكيل
خانواده است و لذا ههر جهادي ،جهايْ و
ِ سُكني نيست .گرچه ما ميتهوانيم در
محل
ما ينِ خود جهاي بگيهردم ،ولهي ما هين
نميتوانب محل سُكني و پناهگاه ما با ب
و بهها در ما ههين بههودن ،احسههاس در
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خانهبودن را نباردم ،مگر ادنكهه اصهالً
سكني را نشناسيم.
گفتيم؛ پناهدافتن و سكنيگزدبن ،هبف
تشكيل خانواده است .پس اول بادب ههبف
از تشههكيل خههانواده مشههخص با ههب تهها
براساس آن ،خانواده را بسازدم و هرگز
نبادههههب خههههانواده تشههههكيلدادن از
سكنيگزدبن و پناهگهرفتن جهبا با هب و
ِ مراقبت از ر بي كه ثمرهي
نسبت به عزم
چنين سهازماندادن بهه خهانواده اسهت،
هانواده را
هي ارزش خه
هودم .وقته
هل ه
غافه
ناختيم ،ميفهميم كه بادب در مراقبهت
از آن سخت كو ا بود.
در انگيزة تشكيل خانواده ،حالتي به
نام سكنيگزدبن و پناهدافتن پنهان است
كه بادب سخت از آن مراقبت كهرد .مثهل
ادنكه از گياه زنبه مراقبت ميكنيم تا
حيات پنهانِ واقع در آن ،از دست نرود،
وگرنههه منزلههت واالي سههكني گزدههبن در
خهههانواده رس نمينمادانهههب و منكشهههف
نمي ود و اعضاي خانه نخواهنب توانسهت
با آن ارتباط پيبا كننهب و در نتيجهه
از سر ت اصلي تشهكيل خهانواده فاصهله
ميگيرنب و از حوزة آزادي در دك آرامش
دروني محروم مي ونب و ددگر محاف ت از
سر ت انسانيِ خود كه همان فطهرت الههي
َ
عالم ،از دسهت
است و همجواري با خباي
ّ
ما خهارج ميگهردد و ددگهر از تعلهق و
ّه جان ما به قبسيان كهه خهود عهين
توج
سكينه و سهكنيگزدهبن در خهود هسهتنب،
خبري نيست.
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خبادا! چنين محروميتي را هرگز براي
ما مپسنب.
هرچههه خههواهي كههن،
ههالم ز
ههت در عه
نيسه
هجهههههران سهههههختتر ولهههيكن ادهههن مكهههن

نامهاي به زوجهايي كه در ابتداي
پرواز خود هستند
اي همسرانيكه بنها داردهب در كنهار
همبدگر راهههاي كشفنا بهي زنههبگي را
طي كنيهب -راهههادي كهه هرگهز بهه تنههادي
نميتوانستيب وارد آنها ودب -ببانيب كه:
ِ ازدواج ،هههر دو بادههب از
در پيونههب
بسياري از چيزهادي كه قهبالً بها آنهها
َنيب و معلهوم اسهت
مأنوس بوددب ،دل بك
كه ادن مطلب پيشنهاد سختي اسهت .ولهي
كسي كهه از مأنوسهات زنهبگيِ فهردي دل
َنب ،به زنبگي جبدب وارد نخواهب هب
نك
و هنوز در زنبگيِ كودكانهي خهود بهسهر
ميبرد.
وارد بن به رادط جبدب سهخت اسهت،
ولي متوجه بهاش كهه پهذدرفتن آن ،دهك
ّ
تولب جبدبي است و كسي كه حاضهر نيسهت
ّ
ّس كنب ،هنهوز متولهب
در هواي تازه تنف
نشبه اسهت و « تها جنينهي ،كهار خهون
آ امي است».
بادب در زنبگيِ جبدب هركس قامت خهود
را انههبازه بزنههب و ببينههب در چنههين
رادطي چهه انهبازه قهب كشهيبه اسهت،
هب
هاه باده
هبم را در خرمنگه
هههاي گنه
خو ه
كوفت تا برهنه ونب و انبازة خهود را
بيابنههب و كههاه را قسههمتي از خههود
نپنبارنب .و مسل
ّم رمهز و راز برهنگهيِ

 ................ 332زن ،آنگونه كه بادب با ب

گنبم از كهاه ،راز و رمهز دلكنهبن از
ّ
تولهب جبدهب بها
مزرعه است ،چهرا كهه
مستوريِ ددروز در پو ش كاههاي خيهال و
آرزوهاي دروغين ،امكان نبارد.
ّ
تولهب جبدهب و در
پيونب ازدواج؛ دك
ّي جبدبي در عرصهة خهانواده
پي آن ،تجل
است و هرگز نبادهب بهه جههت سهختيهاي
ّههاي ادههن تولههب دسههت
زنههبگي ،از تمن
بردا ت ،پس قبم در راه نهيب.
گباختن ،آب هبن ،صاف هبن و سهر بهه
راهنهادن ،ماننب جودباري كه نغمة خود
را در تنهادي ب ،سهاز ميكنهب ،معنهي
پيونب جبدب دونفري است كه ددگر دونفر
نيستنب ،دك نفر هم نيستنب ،اصالً ددگهر
از نفر بودن در آمبهانب .آدا ميتهوان
ّ
تولب صبحگاهانِ خور هيب
به نوري كه در
ّ
ّهي
متولب مي ود و در پهند ت زمين متجل
ميگردد ،صفت دكنفر و دها دونفهر داد؟
راهي بلنبتر از دكيها و دوتاها ،راهي
ماوراء تعّ
ّهر ،راههي از كثهرت
بد و تكث
بهسوي وحبت.
ّ
ِ ازدواج است كهه
ِ پيونب
تولب جبدب
در
چون امگاهان مرد به خانهه مهيرود در
رودارودي با همسرش ،معنهي قهبرداني و
سپاس ،ظهور خواهب كرد.
پيونب همسري؛ دعني همراهي دوبال كه
بادب با هماهنگي كامل بهسوي آرمانهاي
الهيِ زنبگي سير كننب ،اما ادن همراهي
هوّ
هبل
هر به
هه زنجيه
هبادادي را به
دتِ خه
و مه
نكنيب كه پاي هر دو ببان گرفتار هود
و هركبام مانع رفتن ددگري گهردد« .از
نان خود به هم ارزاني داردب ،اما ههر
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دو از دك قرص نان تناول نكنيب .امهان
دهيب هردك در حردم خلوت خهودش آسهوده
با ب و تنها»11.
«دلسپردن ،آري؛ حكادتي است دلپذدر،
ليكن دل را نشادب بهه اسهارت دادن در
ميانهي همراهي ،انبكي فاصله بادب ،كه
پادههههاي حادههل معبههب ،بههه جههبادي
استوارنب»17.
خبا دو زوج را گرد ههم آورد تها در
ِ خود ،راز جانهاي دگانهه را
ِ محرم
حصار
از بيگانه پنهان نمادب.
ََ
ْ َ
َ َّ
ْهس واحِهَ
َ
«ُ
بة و
نف
ِهن
ْ م
ُم
َك
لق
ِي خ
الذ
هو
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ليسْهههكن
َهههها ِ
ْج
ِنهههها زو
َعهههل م
ج
ها11»...
اَ
َْ
ِلي
هما را از
ههي ه
هه همه
هبادي كه
هت خه
اوسه
ر
گهوه
همهان
از
و
فردب
آ
واحب
گوهري
ِ
واحب همسهرش را نيهز آفردهب تها در
كنار او آرام گيرد و در آرامش بهسر
برد.

خانه؛ محيط خوشِ آرامشي است كه توان
ناسادي انسهان را بهه خهودش ارزانهي
ميدارد ،كه تهو تها كجها ميتهواني در
درون خود باال روي ،و همسهر تهو بسهتر
چنين آرامشي را براي تو فهراهم كهرده
است.
ّههاي بلنب
خانه؛ محل صعود به سوي قل
انبدشه و انبدشيبن اسهت ،در رو هناديِ

- 11
جبران،
- 17
- 11

اقتباس ازكتاب «پيامبر» از جبهران خليهل
قسمت زنا ودي.
همان
سوره اعراف ،آده .739
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روح همسري كه محرم تنهادي تهو اسهت و
نه مزاحم صعودت.
ِ انبكي براي تهن بهه
خانه اگرچه محل
راحتدادنِ انسهان اسهت در پرتهو محبهت
ِخود ،ولي نه آنچنان كه در اسهارت
همسر
رفاه در آدي و همسهر خهود را گرفتهار
خودخواهيهادت گرداني.
از براي زدستن در كنهار ههم نبادهب
ساكن مقبرههادي ودم كه مردگهان بنها
كردهانب ،مردگاني كه سالها كنهار ههم
زنبگي كردنب ولي هرگز معني زدسهتن را
نميدانستنب .خانههادي كه با هكوههاي
دروغههين ،هرگههز محههرم راز سههاكنان
نخواهنب ب ،و با ظاهر فردبنبهي خهود
راه گذر بهسهوي آسهمان را ميبنبنهب و
دعوت به زميني بن دارنهب ،مقبرهههادي
هستنب كه مردگان بنا كردهانب.
آنهههادي كههه در پيونههب ازدواج بههه
دگانگي رسيبنب و وطن خود را در جمعهي
كه ددگر هيچكبام فرد نيستنب دافتنهب،
ددگر بهيوطن نيسهتنب و در ناكجاآبهاد
زنبگي نميكننب.
وقتي خانه سُكني مي ود ،كه نهامحرمي
در آنجا نبا ب .نه افكهار نهامحرم ،و
نه همنوعي نامحرم ،و در ادن حهال كهه
خانه سُهكني هبه اسهت ،جادگهاه بهودنِ
حقيقي خواهب بود.
زدستن با ددگراني كه پارهي تن خهود
ِ
آدم هستنب ،زدستن به خاطر چيزي نيست،
ِرف خوْ
د بودن و با خود بودن است و در
ص
چنين رادطي است كه امكان سُكنيگزدهبن
هوار
هردد و انه
هن ميگه
هان ممكه
هراي انسه
به
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«موّ
دت و رحمهتِ» الههي بهر سهكنيگزدبن
انسههان سههرازدر ميگههردد كههه خباونههب
ََ
ْ
َْ
ِهن
ْ م
ُهم
َ َلك
لهق
ن خ
ِ ا
ِه
ْ آدات
ِن
َ م
فرمود« :و
ً
َ
َْ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ِليهها و جعهل
لتسكنوا ا
َزواجا ِ
ْ ا
ُم
ِك
ُس
نف
ا
ً
18
دً
ََّ
ْ َ
َ
َة »...از نشهانههاي
ْم
َح
َ ر
ة و
مو
ُم
َك
ْن
بي
حضور خبا در بين ما ،ادنكهه از جهان
ِ ما همسرانتان را خلق كرد تها در
خود
آرامش و سكني قرار گيردب و بهين هما
موّ
دت و دوستي و رحمهت و گشهادش قهرار
داد.
واقع ههبن در سههكني و مسههكني اصههيل،
انبدشة ما را بهسوي ابعاد همواره فرو
ِ ازدواج
بسههته ،بههاز ميکنههب و پيونههب
مقبمهي روع سهكنيدافتن و سهكنيگزدبن
انسان است ،تا هركس آرامش خهود را در
ددگري بيابب و ههركس مشهتاق اسهت تها
منشأ آرامش ددگري با ب.
اگههر انسههان هههبف از زدسههتن را كههه
عبارت است از «در قرب حق قرارگهرفتن»
بشناسب ،جادگاه خانواده را در راستاي
چنين هبفي قبر مينهب.
ببانيهههب كهههه انسهههانها هيچگهههاه
هة وجه
هع از «زمينه
هب منقطه
نميتواننه
هوديِ
بودن
سكني،
از
منقطع
دعني
،
آرامشبخش»
ِ
هل
هب و قابه
هه دهنه
هود را ادامه
منطق هي خه
َ
دسترستردن عالم بهراي دهافتنِ «زمينهة
وجههوديِ آرامشبخههش» ،پيونههب ازدواج و
سكني گزدبني است آنچنان.
آنكس كه نتوانسته است در خانة خهود
به سكينه و آرامش برسب ،عمالً تفكهر را
 - 18سوره روم ،آده .17

 ................ 336زن ،آنگونه كه بادب با ب

روع نكرده و با بيفكهري تها انتههاي
زنبگي ميرود.
انسان ابتبا در خانواده جاي ميگيرد
و احساس قرارگرفتن در سُهكني را پيهبا
ميكنب و سپس انسانيت خود را ميسازد.
در انگيزة تشكيل خانواده حالتي بهه
نام سكني گزدبن و پناه دهافتن پنههان
است كه بادب سخت از آن مراقبت كرد تا
به همجواري با خباي رحمت و مودت نادل
ودب.
«والسالم عليكم و رحمةهللا و بركاته»
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يرازي
مستبرکالوسائل ،محبث نوري
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مجموعة ور
ّ عاملي
وسائلالشيعه ،يخ حر
عوالي الاللي ،ابن ابي جمهور إحسادي
مصباحالشردعه ،ترجمه عببالرزاق گيالني
عيون اخبار رضا ،يخ صبوق
امالي ،يخ صبوق
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آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده



گزدنشتكنولوژي از دردچه بينش توحيبي



علل تزلزل تمبن غرب



آ تي بها خهبا ازطردهق آ هتي بهاخود
راستين



جوان و انتخاب بزرگ



ده نكته از معرفت النفس



ماه رجب  ،ماه دگانه



كربال ،مبارزه با پوچيها (جلب 7و)1



زدارت عا هورا ،اتحهادي روحهاني بها

بن با خبا

امام حسين


فرزنههبم ادنچنههين بادههب بههود ( ههرح
نامة 87نهجالبالغه)



مباني معرفتي مهبودت

 مقام ليلةالقبري فاطمه


از برهههان تهها عرفههان ( ههرح برهههان
صبدقين و حركت جوهري)



جادگاه رزق انسان در هستي



زدارت آل دس ،ن ر به مقصهب جهان ههر
انسان



ّم
فرهنگ مبرنيته و توه



دعاي نببه ،زنبگي در فردادي نوراني



معاد؛ بازگشت به جّ
بيتردن زنبگي

 بصيرت فاطمهزهرا

 ................ 340زن ،آنگونه كه بادب با ب



جادگاه و معني واسطه فيض



صلوات بر پيامبر عامل قبسی



آنگاه که فعاليت های فرهنگی پوچ مهی
ود



هبف حيات زمينی آدم

بن روح

