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ها و سؤاالت فقرا را عموماً در جلسـات   با توجه به آنكه پاسخ نامه* 
هـا و   تك نامـه  فرمايند و امكان پاسخ جداگانه به تك فقري بيان مي
فاً مطالب اين جزوات را قبل از طرح سؤال به باشد، لط سؤاالت نمي

  .دقّت مطالعه بفرماييد
منـدان   هر چه بيشتر عالقـه خواهشمند است به منظور دسترسي * 
به مطالب اين جـزوه، در صـورتيكه    خصوص فقرا و ساير مؤمنين به

  .بيشتر از يك جلد موجود داريد، لطف نموده به سايرين هديه نماييد
تـرين   سفارشات درخواستي مشـتركين، در كوتـاه   با توجه به آنكه* 

شد، به جـاي تكثيـر ايـن جـزوه، جهـت       زمان ممكن تقديم خواهد
اعـــالم ســـفارش و آشـــنايي بـــا نحـــوه اشـــتراك بـــا شـــماره 

  .تماس حاصل فرماييد 0912 583 8242
ــي *  ــات را مــ ــتن بيانــ ــي   مــ ــايت اينترنتــ ــد در ســ توانيــ

WWW. JOZVEH121.COM نيز مطالعه بفرماييد. 
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ت  واده ا م خا ه از  ی/ م جا ل  واده را  م خا واردی   ند   از 

ن د  ا دا ی  قّدم  دی ود را  س  ت    وچک/ ا رام     رعا ا

واده   رگ ه / خا واده ّ کا/  خا ید   روع  ود   /، اّول از 

شان      ی  کا زن  ورد  ی   زن  و ت  ه   دی   1ا
*****  

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   . الرَّ

دشـمني بـا يـك    . شـود  خانواده اگر خوب باشد جامعه خوب مي
عمـر  . هـم بريزنـد   ها را به كه روال خانوادهتي اين است جامعه و يك ملّ

چيزهـا را ببينيـد ولـي در همـين      ي من و شما كافي نيسـت كـه همـه   
كردنـد؟ در   كوتاه خود فكر كنيـد پـدرهاي مـا چطـور زنـدگي مـي       عمر

هايي كـه زن و شـوهرها و فرزنـدها در دعـوا      گذشته از اين قبيل حرف
كردنـد،   خانه دعـوا مـي  اگر زن و شوهري در . گويند هيچ نبود هم مي به

خـانواده   ي در محوطـه . رفتند آمدند، با هم همه جا مي بعد كه بيرون مي
بعضـي  . بـد كـار نـدارم   خـوب يـا   . شـد  و تمـام مـي   شدههمه چيز حل 

بيجـا نيسـت،   . كردنـد  ها مردها ستم مـي  ها در خانواده وقتآن: گويند مي

                                                                          
 . ش.  ه 16/1/1387از بيانات صبح جمعه، تاريخ برگرفته .  1
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بلـه تـا   هـا نـوكر بودنـد، مطيـع بودنـد،       بچـه : گوينـد  مـي . درست است
بـود  مـنظّم روالي بود كـه خـانواده    هرجهت بهولي . درست است يحد .

چطور را كار ندارم، بحث ديگـري  ( شود منظّمحاال اگر روابط خانوادگي 
وضعيت روابط خـانوادگي را هـم كـه خـود     . شود مي منظّمجامعه ) است

  .ها وجود دارد ها و نگراني بينيد كه چقدر اختالف شما مي
ع كوچك بود مثالً يك شهر كه شهر بزرگـي بـود   در قديم جوام

يعني بيست هـزار خـانوار،    ،ممكن بود صد هزار نفر جمعيت داشته باشد
هـا،   اين روابـط خـانواده  . ها خانوار جمعيت دارد امروزه شهرها ميليون اما

ـ . خورد هم مي ههم بخورد جامعه هم ب هوقتي ب هـم خـوردن جامعـه و     هب
 ي ند، نه تنها بـه آن خـانواده بلكـه بـه همـه     ز خانواده به همه ضرر مي

در روابط خانواده  .چون جامعه وسعت پيدا كرده است ،هاي ديگر خانواده
به هـر انـدازه   و و روابط خانوادگي هر چه به اصالح اين روابط بپردازيم 

  .ايم جامعه موفق بوده اين كار را بكنيم در اصالح كلّ
وابط عـاطفي در داخـل   ر. اين اختالفات يك مقدار عاطفي است
در روابـط عـاطفي   قديم  ،خانواده بين پدر و مادر و فرزندان برقرار است

اح واالمقــامي كــه حــاال قاعــدتاً پيرمــرد يــك دكتــر جــرّ. نظمــي بــود
هفـده   پدر من شـانزده : گفت مي) دانم اكنون زنده است يا نه نمي( است

ان خـوب اسـت   اين تعداد فرزند ،گويم حاال اين را هم نمي. فرزند داشت
 ،هـا كـه يـك حكومـت     مثل حكومت. يا بد؟ اگر هم بد بود به نظم بود
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كنـد و   كند و به عدالت رفتار مـي  ديكتاتوري است كه نظم را رعايت مي
كـدام بهتـر   . هم ريخته است يك جامعه دموكراسي است و همه چيز به

اح آن دكتـر جـرّ  . نظـم قضـيه اسـت    ،منظـور . است؟ خود شما بگوييـد 
همه تقريباً نزديك بـه هـم    سنّ( ايستاديم وقت ناهار همه مي: گفت مي
ايسـتاديم پـدر    مي. زديم آمد دست به غذاي سفره نمي و تا پدر نمي) بود
دانسـتيم   مـي  هركدام .نشستيم آمديم مي ما ميبعد نشست و  آمد مي مي

گـذاري   مـن ارزش . جاي ما كجاست، همـه هـم بـا هـم خـوب بـوديم      
گويم نظم جامعه از نظم خانواده است يكـي از  خواهم ب كنم ولي مي نمي

خود را  هركدامكند اين است كه  چيزهايي كه نظم خانواده را مختل مي
  .دانند مقدم بر ديگري مي

تي شفاهاً بـه آقـاي نورعليشـاه    عليشاه وصي مرحوم آقاي سلطان
عليشـاه هـم    انـد، ايشـان هـم آن را تكـرار كردنـد و آقـاي صـالح        كرده
اند در خانواده ما  ور تا حاال و آن اين است كه گفتهطند، همينا كرده تكرار

دارد و در مجـالس،   سالم كند و احتـرام او را نگـه   تر بزرگبه  تر كوچك
ل كـه بـه دنيـا آمـد     اي كه از او مثل آن موريانه. ها جلوتر بروندتر بزرگ

آمـده   تـر  بزرگبعد از  تر كوچكي بكند اينجا هم چون معينقرار بود كار 
مـا ايـن نظـم مانـده و هنـوز       ي ها را بكند و در خانواده بايد اين رعايت

. ها باعـث تعجـب بـود    و اين براي خيلي. شاءاهللا خواهد ماند هست و ان
هـا   حـال  گـويم خيلـي شـرح    حال خود مي ببخشيد كه من از خود و شرح
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خورد و فايده نـدارد ولـي اينهـايي كـه      هست كه گفتن آنها به درد نمي
مـن شـغل   . كـنم  كننده بود اينجا ذكر مي مثال براي من تربيت عنوان به

تـر از مـن بـود     ي داشتم ولي اگر با قوم و خويش ديگري كه مسنمهم
خواستم كه او جلوتر از مـن بـرود كـه     رفتيم، من مي جاهاي رسمي مي

مـا  : گفـتم  ولي مـن  تر ناراحت شده بود يكي دو مرتبه آن شخص مسن
م كـه ايـن قـرار را اجـرا كنـيم نظـم خـانواده        چنين قراري داريم و مادا

  .است برقرار
شود كـه   اين يك گوشه نظم است نتيجه ديگر اين امر، اين مي

 اهميـت بودن يك نحوه  تر بزرگشود و اين  مطرح مي معنويت ي مسأله
تر از پول و مال است و يكي از نكـاتي كـه در بـين     دادن است كه مهم
اقتصـادي   ي اقتصادي اسـت، مسـأله   ي لهاندازد مسأ خانواده اختالف مي
يكـي  . حاال اين را در زندگي خودتان امتحان كنيد. زن و مرد و فرزندان

اگـر  . هاي معنوي طرف مقابل اسـت  به خواسته توجهعدم  ي هم مسأله
زد و  بچـه طبيعت او است نبايـد بـه سـر     ءكند جز ورجه وورجه مي بچه
در محيط خانواده بايد طوري باشد  چهب. نبايد او را آزاد هم گذاشت البتّه

نه اينكه تا گريه . باشد همانطوركه وقتي بزرگ شد بتواند در جامعه هم 
فـردا آمـد در اداره    كرد پدر و مادر هر چه خواست به او بدهند و اگر پس

تنبلي كرد، نق زد، گريه كرد، همه به سر او بزننـد و او را بيـرون كننـد؛    
امثـال اينهـا خيلـي زيـاد     . در جامعه خواهد بودي باشد كه همانطوربايد 
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كه شـوهرم، مـن را   اين است كنند  ها مي يكي از شكاياتي كه زن. است
كنند كـه شـوهر مـن رفتـه و زن      رها كرده و رفته است، يا شكايت مي

هـم داشـته    حـق ها ممكن است  در اينطور شكايت. ديگري گرفته است
گـويم   كنند مـي  ل كه شكايت ميندارند، ولي من او حقباشند، نه اينكه 

اگر شوهر تو آمد دنبال تو و تـو را گرفـت تـو هـم     . به خودت نگاه كن
خواسـتي   خواسته و تو هم او را مي پس شوهرت تو را مي ،رضايت دادي

اي  كرده كار چه. خواهد؟ تقصير تو است كردي كه تو را نمي كار چهحاال 
ايـن مطلـب بايـد     اولته؟ قولي زن ديگري گرف كه از تو دلزده شده و به

شـما   ي مثـل اينكـه همـه   . روشن شود و بعد به حرف حساب او برسيم
ايـد، عدليـه    وراثت داده الً انحصارقَايد، اَ حتماً با عدليه سر و كاري داشته

رويـد بايـد روي    كند منتها اول كه عدليـه مـي   ها را گوش مي اين حرف
  .هاي مشخصي بنويسيد برگ

اول . ه من زدم مثل برگ دادخواست استحاال اين حرفي هم ك
 .از خود شروع كنيد بعد به ديگري بپردازيد
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ود  گاری زن  A وا د باید   ت،  ت و  ظام ط گاری /   A  دونوا

ید ز/ریاکاری  و ظا یک و و  ور ت و  ی زن ا د، ز / ی 

ق با  زن ند  ھ  طا ی  با تار و  ود ر یت  روز  گار / ود ه پ A وا ل 

  
ّ

باط رد ت او ار ه/ دا د ص ی زن و 
ّ

ن / وت/  ازدواج ی  تأ

ط   ی وه/ عاش رام  و  روا عد   از   ازدواج     د  ا شان      1و   زن   با   پدر   و   ما

*****  
 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   . الرَّ

رات مقـرّ . شـود  يه شروع مـي اوليعني قدم  ازدواج از خواستگاري
نيست  ه در مورد ازدواج نوشته شده مطابق شرع است و بدكقانوني هم 

ترس شــما بــود در ايــن اگــر قــانون مــدني يــا قــانون خــانواده در دســ
  .بخوانيد مورد

ه بايد رعايت شـود  كداب و رسوم و اصولي آمقداري از اين  كي
وري شده طعرف و عادت جامعه اين. مربوط به عرف است ،شود نمي ليو

ه غلط است را عوض كدابي آتوانيد بن است كمم تدريجاً ،كه غلط است
بود  پيشحدود صد سال از ايد له شأمس اين. شود باره نميكي ولي ،نيدك

و  برگشـت  رفت و تحت تاثير قـرار گرفـت و  به اروپا شاه  الدينكه ناصر
                                                                          

 .ش.  ه 17/6/1386از بيانات صبح شنبه، .  1



  )قسمت دوم(اختالفات خانوادگي /12

 هسـت  مثنويه در كعشق لغت  مثالً ؛ترجمه شدكه ي يهاي اروپا رمان
مثـل  ، هـاي فرنگـي   ولـي در بهتـرين رمـان    رود مـي  كـار  بـه  نـوع  كي

 ،بيشتر البتّه، ه خيلي خوب است بخوانيدك( بينوايانو يا  پاري دو رتردام
بـرده   كـار  بـه معناي ديگر  كبه ي اصالً) را خوب است بخوانيد بينوايان

ـ  ن روز آعـرف و عـادات    البتّه .استشود و عوض شده  مي الت بـا تجم
   .مدآ ميهاي اعيان و اشراف جور در خانواده

ه بايد داشـته  كداب و رسومي آتوانيم بايد خود ما  ه ميكي يتا جا
خـود ازدواج امـري    ،را بدانيم انه داريمتأسفه مكنچه آو بدانيم را باشيم 

ب آفطري و عـادي مثـل غـذا خـوردن و     و طبيعي امري ؛ استغريزي 
ـ هـيچ چيـز زا  . خيلـي طبيعـي اسـت    كـه شـيدن  كنفس و خوردن  د و ئ

 ه رسـيد كـ به بشـر  . همينطور استي جانداران  در همه .تشريفاتي ندارد
ْرِض : گفـت  خـدا  چـون  .ردكـ ل پيـدا  كمشـ كمي  كي

َ ْ
 جاِعـٌل ِيف األ

ِّ
ِإين

ة
َ
لیف

َ
خ

مدند گفتنـد چـون خداونـد    آبعضي  .فريدمآخليفه در روي زمين  ،1
بعضـي  . افتادنـد  طـرف  ايناز . اشيمندارد ما هم نبايد داشته ب بچهزن و 

فريـده  آي جانـداران   چون خداونـد مـا را هـم مثـل همـه      ،هم گفتند نه
  .ندارد مانعي

ه مـرد بـه   كـ  ات قانوني اين استمقرّرري و كنظام ف رجهته به
 خواسـتگاري بـه   گوينـد چـرا زن   ه بعضـي مـي  كـ رود  خواستگاري مـي 

                                                                          
  .30سوره بقره، آيه .  1
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كـه   نيـد ك مي كدر نيد خود شماكر كفاگر  .اين درست نيست ؟رود نمي
مرد بايـد بـه خواسـتگاري     ،در نظام طبيعت و فطرت. چرا نادرست است

عليشـاه   صـالح  ه مرحـوم مطهـري گويـا از حضـرت    كاصطالحي  .برود
شد كه ايشـان خيلـي پـيش گفتـه     بار از ايشان شنيده  اوله ك ندا هفترگ

بـه  نـه   ؛نـاز اسـت   روابط زن و مرد از مرد نياز و از زن در :گفتند ،بودند
از  يعني اقدام .نويسند مي ها ها و رمان تابكه االن در كي كرمانتي معناي

  .نفي يا مثبت بايد بدهدمجانب مرد بايد باشد ولي زن جواب 
س چنين بود و حاال ك ه فالنكنويسند  در نامه مي ها بعضي خانم

. كار كنم؟ ايـن صـحيح نيسـت    همند هستم چ يد و من به او عالقهآ نمي
 ند و مرد دنبال او بـرود و تقاضـاي  كيد حيثيت خود را حفظ بازن يعني 

خواهـد و خيلـي    اين قدرت رواني مي. ند يا نهكزن قبول ب و قبول بكند
ت را ايـن خاصـي   مرد و جنس نـر  ،ي حيوانات در همه الًاو .ل استكمش
ـُه  ن گفتـه آقر .زحمات مال اوست .دارد مُّ

ُ
ْتـُه أ

َ
ل  وَ رکْ َمحَ

ً
ـَعْتُه هـا

َ
 رکْ َوض

ً
ـُه هـا

ُ
ل َوَمحْ

 وَ 
ً
ـْھرا

َ
ـوَن ش

ُ
الث

َ
ُه ث

ُ
ِفصال

1
بـا زحمـت و    زنوضـع حمـل   و بـارداري  و حمل  ،

ي پيـدا  يها سالتكروند و يا  مياز بين ها سر حمل  خيلي ،گرفتاري است
طبيعـي شـير    بطـور دو سـال   بچه كه مادر بايدبعد شير دادن . نندك مي

. ورنـد آ رند و ميگي روند شير مي مي ،دهند ها شير ميولي حاال پدر .بدهد
ن سـي  آشير دادن تا حمل و بعد  مدتو از  مادر است ولي شير دادن با
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طبيعي كه زن شرايط گي زن و مرد طبق پس سي ماه در زند .ماه است
ولـي   .ازدواج او سي ماه زحمـت اسـت  اول ادوي كهمان  شود دار ميبار

چـرا   .ي زنـدگي همـه بـا مـرد اسـت      خرج و هزينه البتّه. او نه ؟مرد چه
 ،وردن بـراي زنـدگي  آه زندگي خارج و پـول در  براي اينك ؟مرد است با

خواهـد مـادر    ري را خدا نميكاين تشنج ف .ري داردكگرفتاري و تشنج ف
ي نهـا آ .مـت دارد مـال مـا اسـت    كح هكنها آ .متي داردكح .داشته باشد
 .اسـت  مـؤثّر چون جزئي تشنجي در حمل او  .اند ن چسباندهآديگر را به 

ي قـديم بـه   كه اطبا طوريب. مؤثّر است شيرشدهد در  شير مي چهباگر 
 ،منظور .دادند دادند به مادر مي ي مييهر دوا .دادند خوار دوا نميبچه شير

باشـد   نسل فعلـي ينده بهتر از آخواهد نسل  خداوند مي .است مؤثّرنقدر آ
از  داريـم و  راهـا   زندگي هستيم و اين گرفتاريجات اين تشنّدر ما االن 

خواهد نسـل بعـدي مـا نداشـته      ولي خدا مي .د داشتيمقبل از تولّ ول او
 هكـ ي ين چيزهـا آي  نـد و همـه  ك مادر را حفـظ مـي   ،براي همين .باشد
همـين   ثـر بـر ا  ،ردنـد ك مقرّرموهبت به مادر گفتند و براي زن  عنوان به

ـ  مـثالً . استوس شده كه وارد شده معكفرهنگي  ي زن نبايـد  مـدت  كي
خـر روزه و نمـاز   آ ،ن زن نيسـت أسر شكاين  ،اند و روزه بگيردنماز بخو

متـر  كه زن نـه اينكـ  . ي اضافي است كه خدا گذاشته اسـت  وظيفه كي
ه خـدا  بـراي اينكـ   .گفـت نخـوان   ام هم مـي متر بود ساير ايكاگر  .است
  .بشود بهتر از حاال يندهآنسل  خواهد مي
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هـا   د قـرن گوينـ  ه مـي وري شده؟ و شايد اينكطپس چرا حاال اين
سايش آي اينها موجب  ا همهلّموجب شده وا ،ي مردها بيشتر بودهيگوزور

ـ . مادر است  سـاالري سـاالري يـا مادر   گفتنـد زن  ه مـي كـ دورانـي   كي
ـ . بودنـد  توجهور مطهمين سـال   هفتـاد  شصـت خوانـدم   تـابي مـي  ك كي
خيلـي زود   دنيـا  چـون  ،ن را بايد بگـويم آام تاريخ  هر چه خوانده( پيش

 2اطـراف جزايـر تروبريـان    1زيقبائل نيمه وحشي مالن )ودش عوض مي
ـ    شصـت ولي  ،هست يا نه طورهمانهم دانم حاال  نمي  كسـال پـيش ي
و نوشـته اسـت   خالصـه  رده و كنها زندگي آنجا و با آرفته  اح روسيسي
 ها هسـتند  بچهبر  و ها قدرت دارند و همه دور گويد در اين قبيله زن مي
 .شناسـند  ها نقشـي در توليـدمثل نمـي   براي مرد .نندك نها را حفظ ميآو 
گوينـد   ننـد و مـي  ك روند و دعا مي به بيابان مي در سال يروز خاص كي

  .شوند دار مي بچهد و ننك ها حلول مي يند و در زنآ ارواح گذشتگان مي
خـان  چنگيز مـثالً . است باز هم بوده ثارآدر بعضي  البتّهر كاين ف

رد و كـ  از اسالم تعريـف مـي   دانست مي خدا مغول خود را پيغمبر غضب
 دانـد ولـي   خـود او مـي   ،فقط حج را قبول نداشـت  ،گفت خوب است مي

ـ   مـي  .ندكپسنديد خدا او را رحمت  ه ميكي آنقدر پيغمبـر   ،دگفـت محم
و رد كـ خداوند غضب و مردم حرف او را گوش ندادند ، رحمت خدا است

ي از يها ميز او رگهآ جنون در همين حرف .شمكهمه را بتا من را فرستاد 
                                                                          

1  .Melanesia 
2  .Trobriand Islands  
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ه شدم دعا كدانم حامله  گفت من نمي مي مادر او ،منظور .حقيقت هست
رفت و مـن حاملـه   پايين مد و از گريبان من آسمان آنوري از  .ردمك مي
  .ه مردها نقش دارندكاين در بعضي قبائل مانده تا بعد فهميدند  .شدم

ها شـروع   بازي هحقّ ،ها نقش دارندن تاريخي كه فهميدند مردآاز 
بداننـد  موهبتي  عنوان بهي اينها را  ها قدر خود را بدانند و همه خانم .شد
ـ بـراي   البتّـه . اسـت فريـده  آه خداوند براي مادر شدن ك ه كـ زنـي  ك ي

ـ   .انـد  اين مسائل شـده  توجهامروز م اما .خواهد مادر شود مي  كمنتهـا ي
وس كـ اال دارد معنند و حك ها ستم مي به زن نها مردهاآ قول بهروزگاري 

بايـد بـه عـدالت     .قـدر ضـرر دارد   وس شـدن هـم همـان   كـ مع .شود مي
  .ردك رفتار

 ،نيـــدكاري و تظـــاهر نكـــريا اولاز همـــان  در خواســـتگاري
و چه از لحاظ مالي و يا درجات  چه اخالقاً .، باشيدهستيد كه طوريهمان

ر زن يا مرد يا هـ  شخصيته دوم اينك .نيدكعلمي و دانشگاهي تظاهر ن
ولـي شـما بـه    . استگويند به ثروت  امروز مي. را در نظر بگيريدانساني 

 .نگيريـد  شخصـيت ي  خـود شـما الاقـل ثـروت را مايـه      .ثروت نگيريد
 !نـه  .فرش ما خيلي قيمتي نيسـت  ه مثالًكبروي ما نرود آ هكگويند  مي

چون  چيست بدانندهمان را كه هستند زن و مرد بايد  .ه هستيدكهمين 
خواهنـد بـا    ه زن و مرد نمـي براي اينك. خواهند زندگي كنند ميبا همان 

آن  .نندكخواهند زندگي  ر ميكبا دل و ف ،نندكيا با اتومبيل زندگي  مبل
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ـ  ه مـثالً كـ عدليه بودم خيلي ديـدم  در ه ك آنوقت مخصوصاً اوايل،  كي
او تضـييع شـده    حقّ ؛مده بودآبراي مشورت  .ردك بيداد مي و داد خانمي

اي؟  ولي بـه او گفـتم تـو قـانون را خوانـده      .چه بود گويم نمي حاال .بود
ـ     :گفـتم  .نه :گفت ه دارد و بـه تـو اجـازه    مـاد  كدر مـورد تـو قـانون ي
حقوقي به  ،بله :گفتم ؟حال بنويسم يعني من بروم عرض :گفت .دهد مي

خـود را   حـقّ سـي  كه اگـر  كـ انـد   ردهكـ وري طاند ولي جامعه را  تو داده
 تقصير تـو اسـت   ،اين تقصير قانون نيست .شدك ميند خجالت ك مطالبه

  .اي ه نخواندهك
حـاال  (ي توفيق بـود  روزنامهنظرم  بهبار در همين مورد قانون  كي
سـواري   در مسابقه اسـب  نفر كي ،شيده بودكاتوري كاريك كي) هركدام

گفـت   ،ه رسيدكدم  كتا نزديآمد و ان داد تا او عقب كاو را ت ،اسب .بود
نيـد  كر را نكـ ف حاال اين. بياوريد يك اسب ديگر ،مام شدت قا اين اسبآ
حقـوق شـما    نيـد تمـام  كه توج .اسب ديگر كي ،ه اين اسب تمام شدك

  .رعايت شده يا نشده است
ه مرد ن اينكآه به قانون ربطي ندارد و كي هم هست سائلم كي
ي  در همه ند مرد نوعاًكخشونت را رام  همينه كزن بايد  .تر است خشن
ز اين زن و مـرد  ا االن هم غير .گويد تر است و زور ميران نيرومندجاندا
و هـا   ييگـو كليـد ايـن زور   .گويـد  تر اسـت زور مـي  هر كه نيرومند ،هم

  .ي زن استكزيرها هم  خشونت
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از . ام يك فيلمي بوده است ام، خود زندگي فيلم ديده سال شصت
ـ  ،ي بـود يفيلمـي ايتاليـا  . مانده است ميادام  درسي گرفتهكه  ييآنها  كي
 .بـازي  مسـت  ينـد آ ها مـي بهادر بزن داد كه در آنجا را نشان مياي  افهك

و  لكـ هي خيلي قوي ،مدآي بعد كي .نفر بودندشش  پنجمدند آ ها مي الوات
 .هـا بـود   شن چاقوكآاز  ،بردند از او حساب ميهمه ه كعجيب و غريب 

زور زد و داشـت   است با گارسون حرف مـي  ه پشت باجهكداشت با زني 
 تر وتاهكخيلي الغر و خيلي  وارد شد،زني از در  ،ه در اين بينك گفت مي

مـده  آباز اين پدر سوخته  رد و گفتكنگاه  .شخص ل اينكنسبت به هي
 .وتاه بود و اين بلنـد كاو  .مدجلو آ .رد و ديد زن اوستكمد نگاه آ ؟اينجا
 دهشـ  فـالن  گوش او را گرفت و گفت فالن .بياورپايين را ت سر گفت
ولـي   ،فـيلم اسـت  كه ايـن  درست است  .ي اينجايه گفتم نبايد بياكمن 

  .قدرت روحي زن .قدرت زن است
داشـت راحـت زنـدگي     بـدبخت  ،دمآ .نيـد كنگـاه  به آدم و حـوا  

مـد و او  آ حـوا  .درختي هم هست كه يكر او نبود كبه ف رد و اصالًك مي
گفت مـن   ؟يستگفت اين درخت چ .فرمان خدا را از ياد برد .را گول زد

. روم خيلـي خـوب مـن مـي    : گفـت حوا  .نروم كند نزديا هگفت ،دانم نمي
خوب اگـر زن مطـابق   اند و در راه خـوب و نـا   ها گفته داستان هرجهت به

  .شود ند بر همه پيروز ميكمهرباني و ند كفطرت خود رفتار 
 ،پرسـند  از چند چيز مـي  در مورد او معموالً ،يدآ ه ميكخواستگار 
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ها پيغمبـر   خيلي البتّه ؟قدر استاو چ سنّ هكپرسند  مي صريحاً بعضي را
گـاهي   .سـال  40سال بود و حضرت خديجـه   25ه او كزنند  را مثال مي

مي بيشتر از زن كمرد  سنّ هكتر اين است  ولي صحيح ،شود ندرت مي به
ي  لهأمسـ  .پرسـند  مي سن ي ازكي .سال ده حتّيسال و  پنج ؛ چهارباشد

شـغل او هـر چـه    . امروز اسـت اجتماع  برايه كپرسند  يديگر از شغل م
  .او ارتباط ندارد شخصيتشغل به  .خواهد باشد مي

ــاديمال مرحــوم حــاج ــزرگ ه اســتاد  ،ســبزواري از علمــاي ب
شـاه  علي سـعادت  خدمت حضرتخود او  البتّه. بودعليشاه  سلطان حضرت

هـاي   ابتكي  ي عمر و در همه استاد ايشان بود و در همه و ف بودمشرّ
 كي .گشت ه او دوره ميمنظور اينك .اند ردهكريم كخود خيلي از ايشان ت

 .ي علوم قديمه را داشـت  مدرسه كي رمان بود و پيشخدمتيكي در مدت
ـ ه اكـ نجا خـادمي بـود   آ  البتّـه  .ردنـد ك اقي داشـت و احتـرام او را مـي   ت

خادم رد و با دختر همان ك و او هم خيلي محترمانه رفتار مي دانستند نمي
مد و آبعد با همان زن به سبزوار  .ها از او بودند بچهرد و كازدواج  مدرسه
رد و در همه جـا شـهرت پيـدا    كهادي مجالس درس را شروع مال حاج
 .هـادي كرمـان گفتنـد بـرويم درس حـاج مال     ن مدرسـه آ طـالب  .ردك

گفتنـد اينجـا    ؟مجلـس درس او كجاسـت   گفتنـد  و مدندآ .شناختند نمي
 .و ديدند همان پيشـخدمت مدرسـه وارد شـد    روي زميننشستند  .است
او را  ،ور نشسته بودند و پا نشـدند طاينها همان .بلند شدندبه احترام همه 



  )قسمت دوم(اختالفات خانوادگي /20

و  .هادي اوستمال گفتند حاج ،ه پرسيدندكبعد . شناختند پيشخدمت مي
 .يميگـو  يم با افتخار از او مييگو ه ما ميكاالن  .م نشدكن او أهيچ از ش

ه عمـد  .ندك نمي يفرققدر كه محترمانه باشد، ديگر  همينل شغ ،اينبنابر
 .نيدكن توجهرا  يل و اينهاكجان و ييجان و داعمو البتّه .ثروت هم هست

دم متظـاهري  كـه آ بفهميـد  ، ردكـ يـه  كروي اين ت سي خيليكاگر هم 
مـرد   .گـذرد ب ه زنـدگي بـه راحتـي   كاي بايد باشد  ثروت به اندازه .است

ه كشب  ،نرم اش دنده. ندكمين أمعاش خانواده را ت وظيفه دارد زندگي و
ند و ك مي محبتحاال زن  .يد بايد خرج خانه را داشته باشدآ ميبه منزل 

ولـي مـرد بايـد معـاش را      .ند به جاي خودك ميك مكارهاي خانه كدر 
  .ندكمين أت

ه بـا هـم ازدواج   كـ بعـد   .ه بايد باشدكاين روال صحيحي است 
ه چـه  كـ نيـاورد  به شـوهر  فشار زن هرگز  ،ام زده چندين مثال ،نندك مي

نگـاه   خـالي  ي هكّي پر ليوان را ببينند به ت ه نصفهكمثل مشهور  .ندارند
ر خـدا  كيد و شينچه داريد با هم بگوآ .نيدكب نگاه آي پر  هكّبه ت .نيدكن

ي خـالي را   نصـفه  ،نيدكار ك و نيدك فعاليتخواهيد  ه ميكبعد  .نيدكرا ب
  .ه نداريده چكببينيد 

بايـد بتوانيـد    .ي عـاطفي اسـت   لهأمسـ  كي راجع به خانواده هم
بايـد   ،اسـت  مثـل شـده  ال ضربه از قديم كشوهر ادرعروس و م .بسازيد
  .بسازيد هرجهت به بتوانيد



 21 /جزوه شصتم

ت اسـت   آمطلبي در اينجا هست و  كي مـرد   .ن وظيفـه و محبـ
د و اري را داشـته باشـ  كمـال فـدا  كي خود  وظيفه دارد نسبت به خانواده

ه هميشـه  كـ مانـده  اي برگـردن او   وظيفه كاز قديم هم ي .ندك فعاليت
دام منافـاتي  هيچك اينها .است شن احترام به پدر و مادر خودو آ هست
 .ورطـ زن هـم همين . بـرد  را از بين نميي ديگرآن مد آي كي ، يعنيندارد
ند درست است و اگر بـه  كاين اگر مرد بتواند به هر دو وظيفه عمل بنابر

در انجـام  بـه او  رد ثوابي دارد و اگر زن كبه مادر رفتار  محبتي  ظيفهو
ه بـه  كاين هر زني بنابر .ثوابي دارد ن همآرده باشد ككمك وظيفه اين 

 ،ثـوابي دارد  كه به مادر يا پدر احترام بگذارد يكند ك كمك شوهر خود
  .طور مرد بايد كمك كندهمين

ه كنند ك ي مييها التدخآنها ه كن است كمنتها گاهي اوقات مم
هـا   بچـه بـود يـا    شنـد اگـر مـادر خـود    كر كف ، بايدشود او عصباني مي
ل جز  .ندك مي تحمل ؟ندك مي كار چه عصباني شوند چـاره نيسـت   تحمـ. 

او را  ه خداونـد كي ينجاآو صبر رسيد به  تحملاز  ،پيغمبر ايوبِ حضرت
ست داده بود به ه از دكي يهاها و چيز ي گذشته همه از صالحين خواند و

  .آن دو برابرحتّي ن و آمثل  ؛وردآدست 
  .قدرت كم و مطلب خيلي زياد است و حرف هم خيلي زياد
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ودکان  ه/   ن / ی طالق ّ ر ود، از ھ د  ز وی  و ج ورد / د ن

ه با ھم   ّ ی    1ت رگ     با     ورد    از       و   ی
*****  

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   . الرَّ

خداوند  ،فهمد گويند فكر نكنيد كودك نمي در تربيت كودكان مي
اين  .البد نخواهد فهميدا يولي نه اينكه ال ده،در كودكي فهم را به او ندا

در جلـوي فرزنـد خـود ولـو      )زن و شـوهر ( پدر و مادر ندا است كه گفته
دوران امروز  در .ه نشودك چيزي متوجكودك باشد رعايت كنند كه كود

هـا كـه همـديگر را     غيـر از ايـن جنـگ    .بينيد كه دنيا متشنج اسـت  مي
حاال مشـرق   .متشنج فكري است .دنيا متشنج است ،كشند زنند و مي مي

مشرق زمين هم مثـل   .ولي باز هم دارد ،زمين كمتر اين ناراحتي را دارد
اينهـا بيشـتر از ايـن     .ب اسـت بار خرا و مغرب كاردر ولي  .قديم نيست

دعواهاي پدر و مادر را  ،است كه كودك چيزي ديده و در ذهن او هست
 هـايي  اند گرفتاري اصطالح كردهامروز، هاي طالق كه  بچه. استشنيده 

 ،الهسـ هشـت   هفـت  بچـه گوينـد   پـدر و مـادر مـي    .از اين قبيل دارنـد 
ها و احياناً  فحش يك .كنند با هم دعوا مي ،فهمد چه مي ،شش ساله پنج
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كـه از بـس    ،كـودك يـك لغـاتي    ،زنند ها و افتراهايي به هم مي تهمت
مـادر   وشـنود كـه يـك چنـين لغـاتي پـدر        مـي  ،گويم زشت است نمي

 ؟فهمـد كـه چيسـت    ولي معناي آن را نمي ،در ذهن او هست ،دنگوي مي
شـود و الاقـل    به هر دوي آنها بدبين مـي  ،وقتي كه معني آن را فهميد

 بچـه اند و  اين است كه من به اينهايي كه طالق گرفته .شود حت مينارا
ايـن را هـم    ،ام كـرده را توصيه و سـفارش  اين  ،هايي دارند بچه يا دارند

ي كه هست از وقايع جهـان  سنّ بگويم كه انسان بايد در هر جايي و هر
  .عبرت بگيرد

ــوش     ــدر گ ــرد ان ــه گي ــد ك ــخص باي    ش
 1ورنوشـــته اســـت پنـــد بـــر ديـــوار      

ايد و نـه اسـم او را    كه شما اصالً نه ديده كنم مييادي از كسي 
م يك مـادري كـه قـي   يك زمان،  ،يس سرپرستي بودمئمن ر .ايد شنيده
تـا او را عـزل    نوشتم ميبايد به دادگاه  ،وضع ناجوري داشتبود  ها بچه

تـا جانشـيني بـراي او    نوشـتم   مـي بايـد   و كرد كنند دادگاه هم عزل مي
من به دادگاه نوشته بودم كه اين  ،در وضع ناجوري بوداين زن  ،بگذارند

و آن گزارشـات هـم ضـميمه بـود و      ...خانم صالحيت اخالقي نـدارد و 
فالن كس هـم   ،عزل كنيدزن را از سرپرستي فرزندانش نوشتم كه اين 

ـ راين پرونده را نزد فرزندان است و  مقي ـ ر .فرسـتادم  يس دادگـاه ئ يس ئ
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از ايــن  ؛مــرد مســلمان و خــوبي بــود حــوم شــده،م مرنظــر بــهدادگــاه 
به من تلفن زد كه آقاي تابنده اگـر كـاري نـداري يـك      .ها مشدي داش

رفـتم   ،مرد محترمي بـود  .بود امي  طبقهي  يك طبقه باال. دقيقه بيا باال
فـردا   اي؟ پس چرا اين را نوشته :گفت .پرونده را جلوي من گذاشت .باال

 ي آيد پرونده مي ،كه شدكبير  ،شود رگ ميبز ،اين صغير كه اينجا هست
خـود را   ي آينـد و پرونـده   همـه وقتـي كبيـر شـدند مـي      .خود را بخواند

بيند مـادر او چـه    مي ،بعد كه پرونده سرپرستي خود را بخواند .خوانند مي
بـدبين   شباور هم نكنـد، بـه مـادر    .دخور ي بزرگي به او مي لطمه ،بوده
اي  تو فقط نامه :گفت ولي من چه كنم؟ ،گوييد راست مي :گفتم .شود مي

دانـم كـه    من مصلحت مـي  ،بنويس كه بنابر مصالح خانوادگي و تربيتي
اين قيبعد شفاهاً بيا اينها را بـه مـن    .م ديگري انتخاب شودم عزل و قي
هـيچ   ،شـود  كنم و تمام مـي  دهم و تصويب مي من فوري رأي مي ،بگو

اي را  نامـه  .گوييد راست مي ،چشم :تمبه او گف. ماند اثري در پرونده نمي
مـاجرا  نوشـتم و از ايـن    ديگـري  گـرفتم و نامـه   پـس  ،كه نوشته بودم

  .گرفتم عبرت
در چـه   ؛خواسـتند  هـا در دادگسـتري طـالق مـي     آنوقتها  خيلي

آنهـا   ياوالد داشتند بـه هـر دو  اگر . دادگاه كه بودم و چه در سرپرستي
فقط اگر پرسـيد   .رتان بد نگوييدكه جلوي فرزند خود، از همس ،گفتم مي

مـثالً مـن    ،نبـود جـور  سـليقه مـا بـا هـم      :بگوييـد  چرا طالق گرفتيد؟
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 ،بـود  هـا  حـرف سـر ايـن    !خواست خواستم و او اشكنه مي گوشت مي آب
دهيـد بـه    مـي  يي را كه به همديگري را نگوييد و فحش و ناسزامطلب 

 .مند اسـت  پدر عالقههم به و هم به مادر  ،بچهبراي اينكه  .نگوييد بچه
دربـاره  رود  نمـي فرزنـد  اگر در خيابان يكي به مادر او بـد بگويـد، ايـن    

يا اگر كسي  .زند در دهان او مي همانجاتحقيق كند درست و غلط ماجرا 
وقتي بـين پـدر و مـادر    فردا  پس .زند در دهان او مي ،به پدر او بد بگويد

به مادرم بد گفته بايد بـزنم   او كنم؟ كار چهخدايا  :گويد ميگيرد  قرار مي
او بـه پـدرم بـد گفتـه بايـد در      . پدرم است كيست؟او ولي  ،در دهان او

را  بچـه  تـا نگوييـد  اينهـا را  پـس   .مادرم كيست؟او ولي  ،دهان او بزنم
بكشــد و يكــي  طــرف ايــنبزرگــي در ترديــد نيندازيــد كــه يكــي از  در
  .طرف آن از

او بوده يكي كه االن هم  رمؤثّخيلي اين شيوه اتفاقاً خيلي جاها 
 ،داردهـم  بزرگ شده و شـوهر كـرده و اوالد    ي بود كهبينم دختر را مي

كننـد خيلـي احتـرام     هم به پدر و هم به مادر كه از هم جدا زندگي مـي 
لـع  كم از وقـايع مطّ  كنند و حاال كم مي محبتبه او آنها هم گذارد و  مي
كـه  اي اينكـه چيزهـايي   بـر  ،كـنم  اين توصيه را به همه مي .است شده

 ،تخمـي داشـت   ،خورديم پارسال انبه مي .دهد ، فردا ثمر ميستامروز ه
ايـن درخـت بزرگـي كـه      ،يكي كاشت و مراقبت كرد و سـبز هـم شـد   

كم  فردا كم ،و زير خاك است ،نشانيد كه امروز مياست تخمي ، بينيد مي
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خـود   هـاي  بچـه ي فكري  اين تخمي كه شما در زمينه ،كند سر بلند مي
نكند ديگران آبياري اثر ي آنطورحاال اگر هم  .كند نشانيد فردا اثر مي مي
 .كنيـد  دقّتها  بچهخيلي در برخورد با  ،جهت اين به .كنند كه اثر كند مي

ها خيلـي آسـان اسـت و بـه حسـاب       بچهكنيد برخورد با  شما خيال مي
. تـر اسـت   لكها و مش تر از برخورد با بزرگ مهمدر حالي كه  .گيريد نمي
  .اهللا بكنيدءشا را ان توجهاين 



 27 /جزوه شصتم

د   زن و 
ّ

ق د   ھم / عادل   ودن زن و  دن / ر   

ف واده  وظا ل ھم/ خا ت و   د مکمل ھم ا د زن و  عدا ه و ا / ذوق و س

ف کم و  ی  دو  واد ت خا تال ند  ا ر  ّ واد / یا زیاد  ی خا د ی  ز

ھم ی ه ه   ی   ف  باال  از   عا وا صاف  و     1ت ق   از  ا
*****  

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   . الرَّ

آنها كـه  . هايي هست ها و جمع مردان يك تفاوت در جماعت زن
به تسـاوي حقـوق زن و مـرد قائـل هسـتند، اصـالً معنـاي تسـاوي را         

دهيد به مـرد هـم    ني حقّي كه به زني مييع. بايد گفت تعادل. دانند نمي
. كنيـد بـر زن هـم بـار كنيـد      اي كه بر مرد بار مي بدهيد و يا هر وظيفه

هـا،   ها، بگذريم كه در بعضي خـانم  ي خانم كارهايي هست مطابق سليقه
تر از ديگـران   سليقه مشخصدر چه در ايران يا جاي ديگر، ممكن است 
ت، خداونـد خلقـت را مختلـف    باشند، اين مزيت نيست، نقص هم نيسـ 

مشـاغلي هسـت كـه بيشـتر مطـابق       كلّـي  بطورولي . انجام داده است

                                                                          
  .ش.  ه 16/4/1387 تاريخشنبه،  بح يكاز بيانات ص.  1
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بگذريم از حاال كـه وضـع اقتصـادي دنيـا آشـفته      . هاست ي خانم سليقه
زننـد فـرض كنيـد بـراي      اي مـي  در وضـع معمـولي اعالميـه    امااست، 

وقتـي   مااپرستاري، شايد تعداد داوطلبان خانم چندين برابر مردها باشد، 
 البتّـه زننـد،   هاي تاكسيراني در كشورهاي بـزرگ اعـالن مـي    از شركت

خواهنـد، تعـداد    كشورهايي كه امنيت در آنها هست، راننده تاكسي مـي 
  .ها خيلي كم هستند و تعداد مردها خيلي زياد است زن

اي خداوند بين زن و مرد گذاشته و كشف  هاي سليقه يك تفاوت
فـرض بفرماييـد در يـك    . ارهـاي ديگـر اسـت   تـر از ك  اينها خيلي مهم

مردها دعـوت هسـتند،    از ها و چند نفر خانم از ي مهماني، چند نفر سفره
آيـد   در اينجا دو غذا هست، اگر همه اين غذاي الف را بخواهند كم مـي 

. الـف را مطـابق ميـل خـود     عـده خورند، يك  غذاي ب را مي عدهيك 
ذوق و سـليقه و اسـتعداد زن و    آفريده كـه  اينطورخداوند هم طبيعت را 

خـود شـما فكـر كنيـد زن و مـرد      . مرد مكمل هم باشد؛ نـه مثـل هـم   
هاي حقوق  در اينجا يك اشتباه در سازمان! نه ؟توانند مثل هم باشند مي

بله، يك حقوق هست كه بـراي  . تساوي حقوق: گويند كنند و مي زن مي
ي شـهر دارد و  همه مساوي است، يك شهروند، وظايفي نسبت به آبادان

ايـن حقـوق   . ها، يك حقوق شهروندي نسبت بـه هـم دارنـد    همشهري
. دارد حـق انتخاب شغل دارد، زن هم  حقّمرد . شهروندي مساوي است

ايـن نـه   . اينها هست ي همه. مرد آزاد در عقيده است، زن هم آزاد است
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 تـر  كوچـك  ي ي بزرگ بايد رعايت شود، بلكـه در جامعـه   تنها در جامعه
ها غالباً براي پرسـتاري،   خانم. و رعايت شود توجهنواده هم بايد مثل خا

انـد؛ حـاال    حوصـله  مردها كـم . خواري و تيمار، استعداد بيشتري دارند غم
كـه در  همانطور البّتـه . بوده همانطورخلقت، استعداد او  اولچرا؟ شايد از 

 كننـد، اخالقـاً هـم    طبيعت، با يك جراحي مرد را زن و زن را مـرد مـي  
شده باشد و امور با هم مخلوط شده باشـد  اينطوري ممكن است تا حد .
شود كه اينها با هم مخلـوط نشـوند،    توجهو  دقّتاي  ولي اگر در جامعه
ر بودن چيسـت؟  س. ر نيستندفهمند كه نسبت به هم، س هر دو طرف مي

ر هستيد، يعني در واقع اختيـار منـزل دسـت    اينكه شما در منزل خود س
ــا؟ شماســت ــدار دســت شماســت،  ام ــدار  در عمــل يــك مق يــك مق

ها است و يك مقدار دست خدمه است و آنهـا در واقـع اداره    بچه دست
يقـاً ايـن   در خانواده بايـد دق . طور باشددر اجتماع هم بايد همين. كنند مي

 كار را به شخص مسـتعد بسـپارند، آنهـا هـم    وظايف را عمل كنند و هر
ـ    تند، اگـر هـم هر  ر هسكدام خيال نكنند سهيچ ر كـدام بگوينـد مـن س

فرمايـد كـه    يك جـا مـي   به هر دو صورت فرموده است؛هستم، خداوند 
ولـي  . كشـد  ي زحماتي كه مي واسطه خداوند برتري داد مرد را بر زن به

مادر تو، تو را با ناراحتي حمل كرد با ناراحتي وضـع  : گويد جاي ديگر مي
ـ  ي شـيرخوارگي تـو را    اراحتي دورهحمل كرد و با ناراحتي شير داد و با ن

گويـد، الزم هـم نيسـت كـه چيـزي       گذراند و در مورد مرد چيزي نمـي 
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يـك  . بينيد، خداوند زحمـات و مزايـا را تقسـيم كـرده اسـت      بگويد، مي
ي بزرگ بشـري گذاشـته و يـك مزايـايي را بـراي       مزايايي را در جامعه

هـم در  زحمـات را هـم تقسـيم كـرده، مـا      . ي كوچـك خـانواده   جامعه
هاي خانوادگي خوب است اين كار را بكنيم، يك چيزي كه شرعاً  زندگي

توانند  ازدواج، طرفين مي اولشود اين است كه در  هست ولي رسم نمي
مقتضاي عقد يعنـي  . هر شرطي كه مخالف اقتضاي عقد نباشد، بگذارند
شود؟ اگر بـا آن هـدف    اينكه يك عقد ازدواج به چه منظوري انجام مي

  .تواند شرط كند ف نباشد، ميمخال
به، يزدي بود چهـل سـال پـيش مرحـوم      به محمدمرحوم شيخ 

او مرغـداري  . وقت كه مرحوم شد هشتاد، نود سال داشـت ه همانشده ك
كه زن گرفته بود در قباله نوشته بود كه زن من بايد  اولهمان . كرد مي

كـرده و انجـام   زن هم امضا . ها خرد كند هاي غذا را براي مرغ استخوان
ر باشد و اگر زن خوابش برد، او را بيدا اينطورنه اينكه حتماً  البتّه .داد مي

ي خـود را بدانـد، مـن     كدام بايـد وظيفـه  هر. كند كه بيا اين كار را بكن
توانند در  مثال گفتم كه هرگونه شرطي كه طرفين بخواهند مي عنوان به

، ساير شروط را هـم كـه   چنين شرطي كه مثال زدم حتّيقباله بگذارند، 
ها بيشتر  شود، اين رسم شود، خانم هاي حاال نوشته مي بينيد در قباله مي

شرمندگي دارند از اينكه بنشينند و در مورد آينده حرف بزنند، پدرانشـان  
تمام وظايفي كه . از طرف آنها حرف بزنند و بعد به تصويب آنها برسانند
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وقتي با هـم  . نها كه معمول استدر خانواده هست تقسيم كنند غير از آ
. داري كنـد  بچـه داري با مادر است، پدر مصلحت هم نيست  بچهباشند، 

هـر چنـد حـاال     !ماند در روزگار نمي بچهداري كنند، يك  بچهاگر پدرها 
ها را مـا در روزنامـه    انحرافاتي به وجود آمده، انحرافات رواني، كه خيلي

برنـد ولـي اينهـا انحـراف      را از بين مي مادراني كه فرزند خود. بينيم مي
رواني است هر وقت كـه وظـايف هـر يـك از زن و مـرد را در جامعـه       

خصوص در خانواده تشخيص داديد، اگر ديديد كه اين از فطرت، كنار  هب
شود نياز به اصالح دارد، اين يك حسـن   رفته و منحرف شده معلوم مي

ي كوچك، چـه   چه در جامعه شود نياز به اصالح دارد دارد كه معلوم مي
را  كلّـي ي ظاهراً  بنابراين، اين قاعده. تر بزرگي  در خانواده و چه جامعه

 البتّـه اختالف بين دو نفر يا دو گروه هست،  اولبيند كه در نظر  آدم مي
كردم تـا وقتـي    خود را اجرا نمي اولوقت نظر هيچ من كه قاضي بودم،

در  اولدرست است يا نـه؟ در نظـر   كردم كه آيا اين نظر  كه بررسي مي
كند هر دو نفر مقصر هستند، منتها يكـي بـه    آدم فكر مي ،يك اختالف

هـر دو   اما. ي يك خروار ي يك ارزن مقصر است و يكي به اندازه اندازه
ال پيش يكـي از  يك وقتي، خيلي پيشتر، هفت هشت س. مقصر هستند

تـر بـودم گـوش     واني من بيشـتر بـود جـ    وقت حوصلهها آمدند، آن خانم
كردم اختالفات را حل كـنم، ولـي حـاال بـس كـه       كردم و سعي مي مي

اختالفات زياد شده، اگر بگويم براي اختالفاتي كه داريـد، بياييـد همـه    
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ي نشسـتم  قول به. او آمد، با شوهر خود اختالف داشت رحاله به. آيند مي
شـوهرش   خـود او در  نظر بهپاي درد دل او، يك مقدار از خصايصي كه 

كنـد،   گويم بـه عكـس رفتـار مـي     بود گفت، لجباز است، هر چه من مي
ها تندخويي  بچهرود، با  آيد و يا سر ساعت نمي هيچوقت سر ساعت نمي

م كه تأسفم و متأثّرخيلي براي شما م: من گفتم. خيلي حرف زد. كند مي
را شاءاهللا خدا شفا بدهد و زنـدگي تـو    كنيد، ان مي تحملچنين كسي را 

رسد ولي خود شما نقـص   حاال دست ما به او نمي: بعد گفتم. راحت كند
كـنم نداشـته    سعي مـي : گفت. نخير: توانست بگويد و عيبي نداريد؟ نمي

غيـر از آن  . لجبـازي نكـن  : باشم ولي گاهي اوقات لجباز هستم، گفـتم 
چيست؟ دوباره يك چيزهاي ديگري گفت، باز همان حرف شوهر خـود  

گفـت، حـاال شـايد هـم راسـت       براي شوهر خـود مـي   هايي كه و عيب
. كنـي  پس تو فرافكنـي مـي  : گفتم. گفت، از خود او هم اقرار گرفتم مي

اينها در خود تو هست، او كه نيامده كه من از او اقرار بگيرم تـو خـودت   
، عـالوه  بـه . كني مي گويي اينها در تو هست، فرافكني به ديگران كه مي

گويي در او بايـد اصـالح شـود، در     ا كه ميهايي ر تو خودت همان عيب
رفـت  . العمل اين است كه در او هم اصالح شود عكس. خود اصالح كن

  .و چون خبري از او نشد، اميدوارم اصالح شده باشد
ام يا نه؟ يك نويسنده انگليسي  اين مثل را حاال يادم نيست گفته

ه كتـاب از  نويسد، دو سـ  معنوي مي مطالبوايلد هست كه  به نام اسكار
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ي كتـاب ايـن اسـت كـه      ، خالصهگري تصوير دوريانام، يكي  او خوانده
كـرد، هـر    يكي بود كه تـابلويي از خـود داشـت، بعـد هـر خطـايي مـي       

 ،شـد  ه در ايـن تصـوير پيـدا مـي    شد يك لكّ اي كه در او پيدا مي نقيصه
بود كه بـود؛ يعنـي    همانطورجاً پير شد و تصوير عوض شد، خود او يتدر

تـا بعـد وقتـي    . شد در تصوير او ديده مي ،قع فرافكني وجود خود اودر وا
ولي  ،به قلب او زد ،سياه شد عصباني شد و به او چاقو زد كلّيتصوير به 

ي  همـه و وقـت آن تصـوير صـاف شـد     آن. خورد و افتاد شبه قلب خود
  :ها به خود او آمد هلكّ

ــت     ــود راس ــو بنم ــش ت ــون نق ــه چ    آين
ــتن     ــه شكس ــكن آيين ــود ش ــت خ  خطاس

براي اختالفات خانوادگي بـود و در هـر    كلّيحاال اين يك چيز 
تر از انصاف در زندگي خـانوادگي   ولي مهم. مورد بايد با انصاف فكر كرد

. ي عـاطفي قضـيه اسـت    و زن و شوهري و فرزندي و امثال اينها جنبه
سـير،  در دهـات منـاطق گرم  . ها باالتر اسـت  چون عواطف از اين منطق

اي كثيـف،   بچـه بينيـد   مي. طور استدر خود ايران هم همين خصوص به
 مـنظّم بينيـد زنـي نسـبتاً تميـز و      مي امادماغ او در آمده و كثيف است 

بوسـد كـه    را چنـان مـي   بچهكند و همين  را بغل مي بچهآيد همين  مي
آن عاطفـه   البتّـه . عاطفه باالتر از اينها اسـت . خورد هم مي حال شما به
. شويد كند و مي برد تميز مي را مي بچهآيد  به كمك شما ميوقتي باشد 

  .شاءاهللا ان. از آن عواطف استفاده كنيد و تكيه بر عواطف كنيد
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ف زن ت د گ  ط از   / و  ت ودن  ھم   »و « ازدواج،  را   1 ا
*****  

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   . الرَّ

ــه ــات ي آداب،  مجموع ــگ  سرن واطالع ــه را فرهن وشــت جامع
ي از كـ ي .باشـد  متناسـب بايـد بـا هـم     دو قاعدتاً فرهنگ اين .گويند مي

 توجـه اند و صـحيح اسـت و بايـد در ازدواج     ه در ازدواج گفتهكشرايطي 
 ،باشـد مـالي  ه از لحـاظ  كـ نه اين وفك .باشند هم وفكه كاين است  ،نندك

هايشـان همسـنگ    هخـانواد يعني  وفكولي  ،است مؤثّري اينها  همه البتّه
 .بفهمـد  گويد اين مي اوچه گويد او بفهمد و هر  هر چه اين ميباشند تا 

ايراني غيرمسلمان يا غير يزن مرد مسلمان با كنيد يكفرض براي مثال 
شـوهر   .بـرويم  جشـن عروسـي  بـه  فردا  پس :گويد زن مي ،ردهكازدواج 

با هـم دعـوا    در نتيجهبرويم و بايد  :گويد ميزن  ،آيم نميمن  :گويد مي
ه كـ زن  ،فردا روز عاشوراسـت  چون پس، آيد چرا مرد نميحال . نندك مي

. نـد ك با مـن لجبـازي مـي    :گويد مي در نتيجه خبر ندارد عاشورا چيست
شـود و   اختالفات پيـدا مـي   اينطورببينيد بين اينها تا ي زدم كوچكمثال 

گ قبـل از ازدواج اگـر مـرد و زن در دو فرهنـ     .هـا هسـت   خيلي تفاوت
  .نندكالت را حل كاند بايد بدانند و خود قبالً مش مختلف پرورده شده

                                                                          
  .ش.  ه 23/5/1387، تاريخ هارشنبهچصبح  ياناتباز برگرفته .  1
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ی واد ت خا تال کالت و یا ا دن  ل  دن و  ود / ّمل  ت و یک 

تدم اطالع  ،کالت ف او ّھ  /ی از وظا وع  گاری   A د وا

ی ی  و  اخال ما د ا رع با ق  طا ی  جاد  ی /ند ا یار عا واده  ا  خا

ت  ت د ی دارد/ زن ا ل  زن دی ما ی   و / کا زن از 

ی ه  زن و  /ا ند و   باید  آ ،  / ی  ھم  با و   1اّول ی     رضا   
*****  

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   . الرَّ

 يـك  بينـيم  مـي در تمام دنيا االن تقريباً ه كدر اين دوران مدرن 
. هاي مردم بـه وجـود آمـده اسـت     ار و روشكت و تغيير در افكحرموج 

  .تغييرات در مسايل خانوادگي استاين  مهمترين
ه كـ مبنـاي غريـزي    كي .دو مبنا است براصالً يل خانواده كتش

اگر اين غريزه . استداراي اين غريزه آفريده  را ي جانداران خداوند همه
ي دو جنس حيوان مثل اسـب و   ولي غريزه .رود نباشد جاندار از بين مي

                                                                          
  .ش.  ه 11/10/1387، تاريخ هارشنبهچصبح  ياناتباز برگرفته .  1
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ايـن  براي اينكـه  . يل خانواده دهند تا نسل بماندكماديان بايد با هم تش
دو اينهـا را   شفردا خـود  ه پسكدارد و براي اين نگه منظّمخداوند  مبنا را

 ،اسـم آن قواعـد  كـه  رده ك منظّمقوانيني  ،ندكهايي ن مرتبه دچار فاجعه
ـ   كاز ي شدهيل كه خانواده تشكخانواده است  زن و روابـط   كمـرد و ي

ايـن   .باشـد  يصورتچه به كه دام كارها و وظايف و اختيارات هرك وآنها 
  .است كلّي بطور

بـراي آن  . آيـد  تغييرات اجتمـاعي پـيش مـي    ،ولي در اين وسط
ه او كـ ننـد و نظـامي   كه بخواهند امر الهي را اطاعت كساني ك ،تغييرات
ـ كرده  معين خيلـي از ايـن    .اهـد داشـت  التي خوكمشـ  كانجام دهند ي
آوريم و در حـال بحـران بايـد مراقـب      الت را ما خود به وجود ميكمش

بـه  ه كـ  اوليل خـانواده از  كي تش لهأمس .نيمكتشديد نا ه آن ركباشيم 
به هـر   بايد .التي داشته باشدكن است مشكدارند مم ميبرقدم ت نياين 

ل رد و كـ ، حـل  ه هسـت كنحوي  ـ . ردكـ هـم   تحمـ د وجـو جهـت   كي
ه در كاري است كاين  .سي از وظايف اوستكعدم اطالع هر ،التكمش

چـون قـانون   ( ات شرعيمقرّره كاختيار هم زن و هم مرد گذاشته است 
ات را بداند و با مقرّراين ) خوب استعيناً شرع است از اين جهت هم ما 

ايات يـا  كخيلـي شـ   .ات و تسـليم بـه آن، آمـاده باشـد    مقـرّر بودن اين 
و چنـان  س چنين ك ه فالنكخواستگاري  اولرسد از  يي ميها مندي گله
اين را بايد بدانـد  . استحاال گذاشته رفته  ،ام مند شده رده و من عالقهك
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ه مطـابق  كـ نه اخالقي و نه اجتماعي  ،يتعهده خواستگاري هيچ نوع ك
بعد در  .طور باشدن است اينكممهر لحظه . ندك ايجاد نمي ،با شرع باشد
يعني مرد بايد خواسـتگاري  است؛ قبول را به زن داده  اختيارِ ،مقابل اين

ها خيلي رسم شـده   وقتي در روزنامه كآخر ي .ندكزن قبول يا رد و ند ك
 ،تـر بشـود   كاتوليـ كمشهور از پاپ هم  قول بهخواست  ه ايران ميكبود 
 خصـوص  به !شود خيلي تماشايي مي !ندكگفتند زن بايد خواستگاري  مي
داننـد   ه بهتـر روانشناسـي زن و مـرد را مـي    كوانشناساني ها و راوكروان
زن فقـط  . اختيار دست مرد اسـت . التي داردكه اين چه مشكفهمند  مي
مثـل يـك   خواسـتگاري  . نـد كل قبول يـا رد  اوخواستگاري را تواند  مي

هم زدن خسـارتي   از نظر به ،هم زد اگر او بهبعد هم  .قرارداد عادي است
 ،تواند بخواهـد  آن را ميباشد خسارتي براي او شده  اگر موجب اما. ندارد

  .اند ردهكاي  اند و خرج و هزينه نيد مجلسي گرفتهكمثالً فرض 
گويد  ه ميكاين. دست زن استبه در اينجا اختيار عاطفي خانواده 

مربوط به جاي ديگر اسـت ولـي    البتّه( نده دوستكاف گردنماي بر رشته
تـدريجاً وضـع   . اوست خواهجا دلكهر شاندك مي) شود گفت اينجا هم مي

ي عاطفي خانواده  نندهك اداره ،ه زن مدير باشدكخانواده بايد طوري باشد 
ي خانواده و وسـايل   هزينه يعني. شدكرا بخانواده مرد بايد زحمت  .باشد

ولـي بعـد    .نـد ك تهيـه  ،دهـد  انات او اجازه ميكه امكاي  رفاه را به اندازه
  .استي خانواده با زن  اداره
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و آن ايـن  هست  كلّيها بطور در مردانحراف يا نقيصه  كبعد ي
ديگري هم زن به تمايل  ولي خيلي اوقات مردي، زن هم دارداست كه 

خواهم طالق بگيـرم چـون    ه ميكنند ك ايت را ميكها اين ش خيلي .دارد
ه كـ گفتم از آنها ي دو تا كمن به ي .بگيرد يخواهد زن ديگر شوهرم مي

تـو   .تقصير خود توسـت  !نه :گفتم .تقصير شوهرم: گفت يست؟كتقصير 
 .پس تقصـير توسـت   .اي بر گردن او بيندازي ه رشتهكبايد طوري باشي 

اري كـ تـو چنـين    ،شـوند  تقصير نمـي  دام بيكهيچچون زن و مرد  ليو
ه كـ اسـت   اين خواهي جدا شوي؟ چرا؟ تو ميحاال  ،اي او هم رفته ردهك

بـراي   .گـردد  ل برميبعد به وضع او ،دوتاهي خواهد بوك مدت كگفتم ي
 شآن عـادت بـراي   ،ه گرفـت كـ ين عـادتي  اوله بشر در هر موردي كاين

حاال مـا  ( رويد رستوراني مي كنيد شما يكيعني فرض  .هميشگي است
دو سه روز بـه  مثالً نيد كولي فرض ) خوريم ه معموالً در منزل غذا ميك

اين ديگر  .ميگو براي من بياورگويد مثالً  و هر روز ميرود  ميرستوراني 
نـد و هـم   ك آيد ميگـو انتخـاب مـي    او وقتي مي هم خود .شود عادت مي
يعنـي   ؛آورد نشسته، براي او ميگو مـي  كه رستوران تا او را ديد گارسون

 شـود  در اينجا عادت موجب مـي . ندك عادت او ايجاد عاطفه براي او مي
قنـد   :گوينـد  ي مـي مدت ،ته بيمار اسكسي كمثل  كندرا بي اين كار مدت

بـه جـاي نـان، نـان سـوخته      و خورد  نمي ،چربي نخورو شيريني  ،نخور
ـ ) مثـال  بطـور دانم حرفم صحيح است يا نيست ولي  نمي( خورد مي  كي
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ه دارد مرتفع شود همـان غـذاي   كآن حاالت بيماري و ه بگذرد كي مدت
ـ  كها از اين ي زن ولي همه .خورد يه را مياول زن ديگـر   كه شوهرشـان ي

 ،ولـي اگـر همينطـوري باشـد     ،دهنـد  بگيرد ناراحت هستند و اجازه نمي
  چرا؟ .نندك اغماض مي
ـ  اين مطلب را اگر  مطـرح كننـد،   و روانكـاو  روانشـناس   كبـه ي

تواننـد درس   ه نمـي كـ همـه   داننـد،  گوينـد اينهـا روانشناسـي نمـي     مي
م فطرت زن است و هـ  ءجزهم اين روانشناسي ولي روانشناسي بخوانند 

ه مـردي خـانواده را ول   كـ ايـن اسـت   از همـه  بـدتر  . مـرد فطرت  ءجز
  .رود ميو  ندك مي

 .اي اسـت  عده كجواب يگويم  كه من مياينها  هركدامببخشيد 
طـور  خانمي اين كس اين را نوشته يا يك ه بگويم فالنكمن به جاي اين

 .دهـم  دسـتور مـي   كلّـي ، من بطور يستك او بفهمند ها ه بعضيكنوشته 
ست اتفـاق بيفتـد پـس    ن اكه چنين چيزي نيست ممكبعضي هم  براي

  .دهم ه اتفاق بيافتد دواي آن را به او ميكمن قبل از اين
 و ردهكـ ار خـوبي ن كـ  ايـن . است گويند شوهرم گذاشته رفته مي

سـي  كرفـتم   وچه مـي كدر بگوييم ه كمثل اينكرده، ار بدي هم كبسيار 
ار درستي كه كاست نه اينار بدي كاين  .عصباني شد و در گوش من زد

در اين  .استچنين چيزي  كاين هم ي .ولي شده ،ار بدي استكست، ا
ي  ه از طـرف مجموعـه  كـ سـي  كه بـه  كهم داريد  حقشما  البتّهحالت 
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ه او كـ ايت ببريـد  كتعيين شده شـ  ...قاضي و دادستان و عنوان بهجامعه 
ـ كـه  يد ديدعمالً اگر  امااين از نظر تئوري، . شما را بگيرد حقّ نفـر   كي

و دعـوا  رود  ميشما  شود دنبال شوهرِ مي بلندتا شما برويد  ،آنجا نشسته
بـه   اما .نيدكايت كبرويد شآنوقت  ،شود گويد بيا و تمام مي ند و ميك مي

ي مـا موجـب بحـران و     همـين آفريـده   ه ما آفريـديم و كاين وضعيتي 
نيـد  كايت كه اگر شكطوري است  كشود ي طوفان نوح و امثال اينها مي

تـر ايـن    اين راه عاقالنـه بنـابر  .ي شما جواب بدهـد  ن است به ورثهكمم
شـارع شـرع هـم     حتّـي  .نيـد كنيد و راه ديگري پيـدا  ك تحمله كاست 

او هـم گفتـه بـراي     ،دانسته ما را چطوري آفريده ميخودش ه كخداوند 
و قضـيه را   ننـد كشود دو نفر داور بنشينند رسـيدگي  انجام به زودتر كاين

  .نيم بهتر استكار را بكهمين  ،ما پسنند كزودتر تمام 
ايـن دسـتورات از    ،دهنـد  ها دستوراتي مياوكها و روان روانشناس

طبق رسوم آنجا ايـن دسـتورات   و غربي است  روانشناسان و نويسندگان
كـه  هـا داريـم    تـاب كدر را  مـا همـين دسـتورات اخالقـي     .دهند را مي

سـازمان  به راه حل ماست تا  بهترينها  تابكدر دستورات عرفي جامعه 
 ،ايت رسـمي كننـد، نـه شـ   ك ايت ميكش البتّهند ك ايت ميكه شكرسمي 

بينيـد از زنـدگي    ه هم را مـي كخواهر و برادر  هركدام ،درد دل عنوان به
 عنـوان  به ،ولي درد دل فايده ندارد .توانيد نيد ميك پرسد، درد دل مي مي

نقش خـود را   اصطالح بهنيد كولي هميشه سعي  .نيدكمشورت درد دل 
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و  ننـد ك ايت مـي كه شكي اينهايي  همه .نيدكمه فراموش نكهم در محا
ه كـ ي دو مـورد  كـ جز ي ؛ام نديدهرا دام كهيچ نويسند من شوهر نامه مي

دانـم   ه نمـي كمن  ،نيدك ايت ميكشما ش .رده هم مردكايت كهم زن ش
  ؟چه گفته طرف آن

در روانشناسـي و  اً اخيـر ه كـ لغـت و اصـطالحي اسـت    ني كفراف
ديگـران   بينـد در  اوي متداول شده يعني انسان آنچه در خـود مـي  كروان

ه كـ شـما   ،خواهيد صورت خـود را ببينيـد   شما وقتي مي .ندك مي مجسم
ايـن زن   .گذاريد آيينه مي جلوي خود ،آوريد و ببينيد نميچشم خود را در

هاي  بدي .دهندهاي هم را نشان ب خوبي .ي هم باشند و شوهر بايد آيينه
 هركـدام ننـد و  كه اصـالح  كبراي خاطر اين. را هم نشان بدهند ديگرهم
وقتـي   .ننـد ك كمـ كه در اين اصـالح  ك مند هستند ول يعني عالقهئمس

 كمكه زن او خيلي خسته و عصباني است بايد خود او كبيند  شوهر مي
ار را كـ  ،زنگ تفـريح تـو باشـد   كمي  كآيم ي ند و بگويد وقتي من ميك
هـار  اخواهد ن بگويد نمي ،روز خيلي خسته است كاگر ديد ي .بگذارار كن

ديگـر زن هـم    .خـوريم  مـي  ،داريـم  كـه  همين نان و پنير ،نيكدرست 
ها ناراحـت  ه شـما كند براي اينكار را بكيم مرد اين گو من مي .همينطور
  .طور باشيدولي شما هم بايد همين .زنم آن را مثال مي .نشويد

ت مهر و اساس خانواده بر  لفـت بـين طـرفين اسـت و    و اُ محبـ 
انـد   ي اديان گفتـه  ي قوانين و همه ه در همهكجهت هم هست  همين به
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قوم و خويش هم صـحيح   .رضايت شوهر الزم است اولي  ه در درجهك
ـ   كر كف اينكهاست براي  ي خـود   محفلـي بـا خـانواده    كنيـد شـما در ي

بعد شما دلتـان   .تاين خانم عروس من اس: گويد شوهر ميمادر ،هستيد
 .ننـد كبه شما هم احتـرام   ،نندكخواهد مردم و حاضرين به او احترام  مي

 ،گيـرد  شوهر مي ،زن كه يكاين وقتي بنابر .قوم و خويش هستيم ديگر
 .هستند مؤثّراينها در تصميم او  ،گيرد گيرد مادر شوهر مي پدر شوهر مي

اساس اگر باشد اين  .ولي تصميم اصلي مال خود شوهر و خود زن است
  .نندك تحملها را  ي سختي توانند همه مي

ي كوچكـ باالخره بين هـر زن و شـوهري گـاهي اختالفـات      اما
تـرين ايـن   مهم. ردكـ رد و حـل  كـ  تحملاين اختالفات را بايد  .افتد مي

راجع به فرزندان هم در شـرايط فعلـي    .ان استاختالفات راجع به فرزند
ـ  پسـر . رده باشـد كـ مي فرق كشايد  طـور تربيـت الزم دارد، دختـر     كي

نـه از لحـاظ زن و مـرد    را بايـد جـدا كـرد؛    ه اينها كاين است  .طور كي
ه زن و دختـر بايـد   كـ هايي چيز جهت كه اين، ازغلط است آن !نه ،بودن
ه فطـري اسـت   كـ آنچه . ه پسر بايد بداندكغير از چيزهايي است  ،بداند

د و با شوهر خود حـل  بنشيني اولمابقي را همان  ،ردهكفطرت مشخص 
ـ بنويسيد اغذكنيد و روي ك  .اغـذ بـه خـط خـود بـراي خودتـان      ك ك، ي

گوينـد   ه مـي كبراي اين ،نويسيد به ديگري ندهيد ه ميكدام خطي كهيچ
دار مـن   دو سه تا آخر بگوييد خود تو نگه كي .بنويسيد تعهدشي و كگرو
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و هـر   خودمان بدانيم وظايف ما چيسـت؟  .دارم مي هم با خط خودم نگه
ال شديم و الزم ديديم جـايي را تغييـر   كوقت در انجام وظايف دچار اش

  .نويسيم با هم مي آنوقتنيم ك تفسير رابدهيم و اينها 
حـالش را دارم و هـم    ه نـه مـن  كها هست  خالصه خيلي حرف

ه گفتم اگر رعايت كقدر  همين ،نيمك اهللا مورد آن را ديگر پيدا نميءشا ان
  .شود نيد درست ميك
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ی و ت   د، / ّرف و  ود ی  را د و پدر و ما او  ت  ی  ا 

ی  او ت  ه وارد  ت/ ود ط ع رط  و رضا پدر/ان  مان  ما  ا

ور / ت کام   ای   پدر ،   یا   و   و   رضا   ج  د واده   ا ت  خا   1ا
*****  
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بـه اينكـه    تعهدتشرّف و بيعت در درويشي، اظهار ايمان است و 
بار قبل از اينكـه بـه دنيـا     خداوند يك. ام من هم وظايف خود را شناخته

: از همه بيعت گرفـت و فرمـود   عبياييم و در زمان خلقت حضرت آدم
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هذا ِصراط
ي شما بيعـت   ، اي فرزندان آدم آيا من از همه2

و عهد نگرفتم كه شيطان را نپرستيد كه او دشمن آشكار شـما اسـت و   
 ايـن دنيـا  بـه  من را بپرستيد كه همين راه راست است؟ ولي مـا وقتـي   

به نـوعي محـو   ) پيش از آمدنمان به دنيا( آن زمان. تآمديم، يادمان رف
ي الهي بوديم، حاال خداوند كمي اراده به مـا داده كـه مسـتقل     در اراده

اين هم يك كار اختصاصي و . نظر كنيم باشيم، بايد در رفتارمان تجديد
                                                                          

  .ش.  ه 14/2/1387از بيانات صبح شنبه، تاريخ برگرفته .  1
  . 60- 61 اتسوره ياسين، آي.  2



 45 /جزوه شصتم

بعد كه انجام شد، جمع بـودن   البتّهدو نفري است، امر اجتماعي نيست؛ 
  .از اين نوع وظايف است و با هم بودن هم

شـايد  ( بود كه كم سن عبه علي صدر اخبار آمده كه پيغمبر
د علي بيا شهادتين را بگو، يعني : گفت) هشت، نه ساله بود خـود را   تعهـ

يكـي   يكـي ( اجازه بدهيد بروم از پدر خود بپرسـم : علي گفت. اعالم كن
: يغمبـر گفـت  پ) ها را در نظر بگيريد و از آنها نتيجـه بگيريـد   اين صحنه

آمدم، بفرماييد چه بگويم؟ : برو، علي رفت تا در منزل و برگشت و گفت
من فكر كـردم آن روزي كـه   : چرا پيش پدر نرفتي؟ گفت: پيغمبر گفت

آدم  توانيم اضافه كنيم آن روزي كه خداوند از بنـي  و مي( را آفريدا خدا م
ت؛ بنـابراين  ، از ما مستقالً عهد گرفيماز كسي اجازه نگرفت) عهد گرفت

. خواهم عهد ببندم، نيـازي نيسـت از پـدرم بپرسـم     من هم كه حاال مي
كنند ايـن   ي تعبيراتي كه براي اين مسأله مي همه. پيغمبر هم قبول كرد

بيعت با خداوند و ايمان و اعتقادات الهي محتـاج بـه   : گويند است كه مي
ي  تـه مـن يـك نك   نظـر  بهرضايت پدر نيست و ربطي به هم ندارد، ولي 

ي  ديگر بايد به آن اضافه كرد و آن اينكـه علـي روي اعتقـاد و عالقـه    
پيغمبـر هـم كـه    . خواسـت بـه پـدر بگويـد     فطري كه به پدر داشت مي

دانست ابوطالب مرد خداشناسي است و حتماً به علي توصيه خواهـد   مي
چـرا تـأخير   : دم در كه علي فكر كرد گفـت . كرد، به علي فرمود كه برو

  .اري است كه بايد انجام دهم، پس درنگ جايز نيستكنم؟ اگر ك
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اين حالت در وضع امروز ما صددرصد درست اسـت، يعنـي اگـر    
كسي بيعت كرد و پدر و مادر او ناراضي بودند به بيعت او  هرجهت بههم 
حسب دوران و عصر امروز اضافه ولي يك چيزي بر. شود مه وارد نميلط

ابط خانوادگي خيلي زياد اسـت،  شده است و آن اين است كه اهميت رو
تواند بيعت را كمي به تأخير بيندازد؛ نـه اينكـه از    زياد است كه مي آنقدر

ها ممكن است به هم بريزد و اين  اين است كه بعضي خانواده. بين ببرد
ت خـود را از    . مخالف نيت خداوند از تشكيل خـانواده اسـت   خداونـد نيـ

زدواج كننـد و فرزنـدي بـه وجـود     تشكيل خانواده و اينكه زن و مردي ا
کْم ِمـْن وَ : فرمايد بيايد، به اين صورت بيان كرده و مي

َ
َق ل

َ
ل
َ
ْن خ

َ
ِمْن آیاِتِه أ

 
َ
ِسکْم أ

ُ ْ َ
 وَ أ

ً
ة کْم َمَودَّ

َ
ن
ْیھا َوَجَعَل یَبْ

َ
وا ِإل

ُ
 ِلَتْسکن

ً
 ْزواجا

ً
ـة َرْمحَ

از آيات الهـي ايـن   ، 1
ما همسر آفريـد  از جنس خود ش) زن يا مرد( ي شما است كه براي همه

و رحمـت قـرار    مـودت او آرامش پيدا كنيد و بين شما و همسرتان،  اتا ب
. انـد  ها به فرزنـد تعبيـر كـرده    دوستي باشد و رحمت را خيلي مودت. داد

باشد تا نعمت الهـي باشـد، اگـر     مودتپس بايد بين فرزند و مادر و پدر 
. خيلي است ،راناند و طرق مختلف كف نباشد نعمت الهي را كفران كرده

نعمتي را اگر در آن راه كه خدا گفته استفاده نكنيم، كفـران اسـت، اگـر    
اند كه رضـايت پـدر و    بنابراين اگر غالباً گفته. اسراف كنيم، كفران است

ـ   ا رضـايت پـدر   مادر و زن و شوهر را جلب كنيم، به اين دليل اسـت والّ
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اند و جلـب   ستور دادهها د آنهايي كه به زن. مادر در ايمان شرط نيست و
اند يا جلب رضايت پدر را، براي اسـتحكام   رضايت شوهر خود را خواسته

مـن تـأخير   : اگر پدر خيلي ناراضي است طالب بايد بگويد. خانواده است
كنم، ولي اگر گناهي باشد به گردن شماست، يك تهديـد اينطـوري    مي

درويش شد، اگر شود  نياز به رضايت پدر ندارد، مي هرجهت بهبكند؛ ولي 
بايد  هرجهت بهديديد ناراضي هستند، اعمال فقري و دعاها و ذكر را كه 

  .دهيپنهاني انجام د ستيمخفي باشد، باي



  )قسمت دوم(اختالفات خانوادگي /48

ه ار دا ت  س و ر ی و ا ما دو ید و   ش پیدا  دی آرا د ی د    / با

ی   ورد 
ّ

ت ھمان   ا
ّ

سا وط  ا ه  د  زن دارد آ ، زن ھم   

ت/ دارد د د ا ز د،  و دا ت  ق ر صاد ه و /  از  دن  ادا 

ل  زن  ی ه رعاً     ،کا واده   ی  ه  مام  ون  ھده   خا ت    د   ا   1 ی   
*****  

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   .الرَّ

 
ّ

رق   ھ
 
ِ
ِ  ِبْســم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ  وَ  .الرَّ

َ
ــا ا ــمَّ

َ
ْوَجــِة ف  َحــقُّ الزَّ
َ
َ ا

َ
ــمل ْع

َ
َ َعزَّ ْن ت نَّ اهللاَّ

َ
ــا وَ ا َھ

َ
َجــلَّ َجَعل

 
َ
 ل

َ
 سَ  ك

ُ
 َوا

ً
نا
َ
َ ک

َ
َتْعمل

َ
 ف

ً
سا

ْ
 
َ
لِ ا

َ
 نَّ ذ

َ
یْ  ك

َ
ِ َعل

 ِمَن اهللاَّ
ٌ
 ِنْعَمة

َ
تُ  ك

َ
ِرمَ ف

ْ
ـا وَ ـک َ

ِ
َق 

ُ
ْرف

َ
 ِإْن َھا َوت

َ
َن اک

 
ُّ
 َحق

َ
ْیَھا  ك

َ
 َعل

َ
ْیـا

َ
ـا َعل َ

َ
ـِإنَّ هل

َ
 ْوَجـَب ف

َ
  ك

َ
ْرَمحَ ا

َ
 ْن ت

َ
ـا َھـا ِال

َ َّ
 
َ
ِعَمَھـا وَ ِسـريُ ا

ْ
ط

ُ
ُسـَوَها تَ َک َوت

ْ
ک

َھاوَ 
ْ
ْوَت َعن

َ
ْت َعف

َ
ا َجِھل

َ
. ِإذ

2  
همسر هم به  در زبان فارسي. عنوان اين بحث، حقّ زوجه است

معنـي را  هـر دو  بنابراين در فارسي همسر  .شود هم به زن مرد گفته مي
و وظـايف شـوهر    ولي در اينجا حقّ زن را بر شوهر بيان كـرده  .دهد مي
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بـراي مـرد   اي  چرا معكوس نكردند و چـرا حـقّ جداگانـه   . فرمايد مي را
يعني همان حقّـي كـه    ؛مثل هم هستند حقنگفتند؟ براي اينكه هر دو 

ـ . زن بر مرد دارد ،مرد بر زن دارد راجـع بـه    كـه ن آقـر  ي دليـل آيـه  ه ب
در آخـر   ؛يعنـي حقّـي كـه مـرد بـر زن دارد      ،كنـد  وظايف زن ذكر مـي 

ْیِھنوَ  :فرمايد مي
َ
ذي َعل

َّ
ُل ال

ْ
نَّ ِمث ُ همين  :اش اين است كه فرمود ترجمه ،1 هلَ

ها اين وظايف را دارند، همين وظايف براي تو  چيزهايي را كه گفتيم زن
 .اي مرد هم هست به نيكي، يعني وظايفي كه به نيكـي مربـوط اسـت   

وظـايفي  به استثناء بعضي  ،وظايف هر دو بر هم مثل هم است ،بنابراين
زن و مـرد از لحـاظ   . كه طبيعت و فطرت آفريده كـه بـا هـم متفاوتنـد    

ت، نـه    ،از لحـاظ جانـداري   .عين هم هستند وانسانيت مثل هم  حيوانيـ
يعني از لحاظ جان داشتن، جانـدار بـودن بـا     ؛شمعناي توح هحيوانيت ب

همـان حقّـي كـه     ،آنچه مربوط به انسانيت است ،بنابراين .هم متفاوتند
در برابـر زن  باز چرا وظايف مرد را . زن هم بر مرد دارد ،مرد بر زن دارد

ــي     ــوالً در ط ــه معم ــراي اينك ــه زن دارد ب ــي ك ــي حقّ ــد؟ يعن فرمودن
اگـر تجـاوزي بـه حقـوق     ) ت اينطـور بـوده  ريـتاكنون كه در بش( تاريخ

از لحـاظ  . اسـت بيشتر از طـرف مـرد    ،و اگر ناراحتي باشدشود ديگري 
در . كنـد  بـه مـرد مـي   ي اين است كه رو ؛تر است قويطبيعت هم مرد 

خـود نيـرو و قـدرت    . نيرومنـدتر اسـت   نَـر  ،بينيم ميساير حيوانات هم 
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در جوامع حيـواني و هـم در جوامـع بشـري     ساز اين است كه هم  زمينه
بينـد زورش را دارد   براي اينكـه مـي  . طرف زوردار را به تجاوز وادار كند

ايـن   .حاضر نيست كه حقّ طرف را بدهدخواهد و  حقّ بيشتري ميپس 
شـده، بـه ايـن جهـت بـه مـرد       همـراه  زور بـا زورمنـد   چـون  است كه 

اند كرده هتوج.  
در خـانواده،  ) عزّوجـل ( بايد بداني كه خداوند :فرمايد به مرد مي 

است كه به زندگي آرامش آفرينش را داده زن اين به در خلقت خودش، 
 آورده شـده  توراتهايي كه در  داستان يكي از. بدهد و با او انس بگيري

بعد از آنكـه   :گويد مي تورات ، اين است كهور ذكر نكردهطن اينآدر قر و
خداوند آدم را آفريد و بهشت را به او سپرد، يعني در واقـع باغبـاني بـاغ    

تواني بخوري جـز از   ميگياهان  ي گفت از همه خودش را به او سپرد و
ه كـرد، كـه آدم   توج )تورات قول به( خداوندبعد از مدتي . اين دو درخت

گفـت ايـن بـه تنهـايي خسـته      . خسته اسـت  و تنها زير درختي خوابيده
بعد همدمي آفريد كه . همدمي بيافرينماو خوب است كه براي  ،شود مي

 صـورت ذكـر شـده اسـت     ايـن  ن بـه آدر قـر اما . نس پيدا كندبه او اُآدم 
لـم خداونـد، تسـلّط خداونـد در     هاي قدرت خداونـد، ع  نشانهو آيات  كه

هستي جـاري و نمايـان اسـت و در ايـن مـورد      ي قواعد و قوانين  همه
 ِمْن آیاِتِه وَ  :فرمايد مي

َ
 ا

َ
َق ل

َ
ل
َ
ـ ْن خ

ُ
 ْم ِمـْن ک

َ
ِسـا

ُ ْ
 
ُ
 ْم ک

َ
 ِلَتْسـا

ً
ْیھـا وَ ْزواجـا

َ
وا ِإل

ُ
ن
ُ
َجَعـَل ک
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َ
ن
 وَ یَبْ

ً
ة ْم َمَودَّ

ُ
 ک

ً
ـة َرْمحَ

دتـان  از آيـات الهـي ايـن اسـت كـه از جـنس خو       ،1
 ،نگفت شما كه بشر هسـتيد و در زمـين سـاكنيد   . تان همسر آفريد براي

برويـد از   ،يا شما كه انسان هسـتيد  !ي مريخ همسر بگيريد برويد از كره
ي  خداونـد در همـه   البتّـه  !اين همه حيواناتي كه آفريدم همسر بگيريـد 

يـد  يأيعنـي ت  ؛در اينجا ذكر كـرده . رات را گذاشته استجانداران اين مقرّ
 ِمْن آیاِتِه وَ : كرده

َ
 ا

َ
َق ل

َ
ل
َ
 ْن خ

ُ
 ْم ِمـْن ک

َ
ِسـا

ُ ْ
 
ُ
 ْم ک

َ
 ِلَتْسـا

ً
 ْزواجـا

ُ
ْیھـاک

َ
وا ِإل

ُ
قـول  ايـن   ،ن

براي اينكه در نـزد او آرامـش داشـته باشـي،      :است توراتهمان حرف 
ْیھا وَ ِلَتسْ 

َ
وا ِإل

ُ
ن
ُ
 ک

َ
ن
 وَ َجَعَل یَبْ

ً
ة ْم َمـَودَّ

ُ
 ک

ً
ـة . بين شما دوستي و انس قـرار داد  ،َرْمحَ

اين آيه ظاهراً خطاب به مرد است بـراي اينكـه ضـمايري كـه در      البتّه
هم بـه   ،خطاب در اصلضماير مذكّر است ولي  ،برده شده كار بهعبارت 

در  و بـراي اينكـه در شـناخت آيـات خداونـد      ؛هم بـه زن اسـت  و مرد 
شكرگزاري از نعمات خداوند زن و مرد فرقي ندارنـد و ايـن آيـه چـون     

براي اينكـه آرامـش پيـدا    . در مورد هر دو است ،ي استر نعمات الهتذكّ
بين شـما دوسـتي، انـس و رحمـت قـرار       ،رسيد م ميه وقتي بهو كنيد 

، يا استنباط هم شده است كه زن و مردآيه از اين  ،بنابراين. داشته باشد
 هـم  اي كه اين آرامش را در خانه احساس كنند و بـه  خانوادهبه عبارتي 

اي از آيات الهي و مورد رحمت  شكيل چنين خانوادهانس داشته باشند، ت
رحمـت را بـه    البتّـه . شود رحمت خداوند بين آنها واقع مي. خداوند است
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نـه اينكـه    ؛فرزنـد اسـت   ،رحمت يكي از مصاديق. ندا هفرزند تفسير كرد
 .هايش ايـن اسـت   يكي از مصداق! نه ،مصداق رحمت است ،فقط فرزند

شـود و بـراي    وشني چشم پدر و مادر ميكمااينكه فرزند صالح موجب ر
رحمت  ،خانواده مودت باشداگر سعي كنيم در  ،بنابراين .كند آنها دعا مي

  . شود الهي هم در آن هست و از آيات الهي شمرده مي
اين ازدواج و اين همسـر نعمتـي از    !بدان كه: فرمايد مي عامام

َوِمـْن  :شـود  مـي  استنباطنيز اين مطلب از همان آيه . است جانب خداوند

 آیاِتِه 
َ
 ا

َ
َق ل

َ
ل
َ
 ْن خ

ُ
 ْم ِمْن ک

َ
سِ ا

ُ ْ
 
ُ
 ْم ک

َ
 ا

ً
اين از آيات خداوند اسـت، نعمتـي    ،ْزواجـا

ـ     بـر منتها خداونـد   ؛است كه به شما داده ت نعمـاتي كـه داده اسـت منّ
: فرمايـد  جاي ديگـر مـي   .كند يادآوري مي مثل همينجابلكه گذارد،  نمي
ْ َوآتا
ُ

  ِمْن مک
ُ
ّ ک

ِ
 ما َسـ ل

َ
تُ ا
ْ
ُموهُ ل

خداونـد  ولـي   ؛هر چه خواستيد به شـما داديـم   ،1
ـ اما  ،خودش دادههم جان و مال را  .گذارد ت نميمنّ گـذارد و   ت نمـي منّ

گويد جان و مال را كه من دادم، در راه من خرج كنيـد،   حتّي بعد كه مي
خـرم،   فرمايد جان و مال شما را من مي مي ،گويد مجاني خرج كنيد نمي

 ــالكي ــه م ــا ك ــر م ــيم آخ ــه بفروش ــداريم ك ــي :تي ن ــين و « ول ــرم ب ك
  .»خداوندگار لطف

 ع، حضـرت سـجاد  گذاشـته اسـت  نت در اينجا هم صريحاً منّ
. او مهربان بـاش با اكرام كن و : فرمايد يعني زوجه ميخطاب به همسر 
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ــر او واجــب  :فرمايــد مــي ــرا  ؛تــر اســت گرچــه در اينجــا حــقّ تــو ب زي
بـا ايـن   دارد،  زن را گرامي مـي  و كند يغالباً اكرام م) ناخواه و خواه( مرد

زن در : فرمايـد  مي. زن ممكن است بيشتر از اين قاعده تخطّي كندحال 
معنـاي سـلب آزادي و   ه اسير نه ب ؛در خانواده اسير توست نحوي بهواقع 
 .دسرنوشتش در بسـياري امـور بسـتگي بـه تصـميم تـو دار       لكهاينها، ب
ـ     با توجه به اينكه وجودش  ،بنابراين او  ابراي تـو نعمـت اسـت و بايـد ب

ي شرعي و فقهي را يادآوري  و اينجا قاعده .مهربان باش ،مهربان باشي
چـون شـرعاً تمـام     ؛ي زن را كامالً ادا كنـي  ند كه هزينه و نفقها هفرمود
 ،آوردبه دنيا حتّي زن اگر نوزادي  .ي مرد است ي خانواده به عهده هزينه
مـن نشـنيدم هـيچ     البتّـه ( دهـم  ير نميـشوزاد ـتواند بگويد من به ن مي

بـه  و ) مادري بتواند شير بدهد و از دادن شير به فرزندش خودداري كند
شوهر بگويد كه برايش دايه بگير يا اينكه حقوق يك دايه را به من بده، 

  . دارد حقد نفرماي اين را مي. من خودم او را شير بدهم
شد، ضرر و باعث  ناداني، فكري كرد و وقتي هم از روي جهالت

بايـد عفـو    ،متضـرر شـدي   تو كه از اين جهالت او :فرمايد مي. عفو كند
عـين   .فرمايد ن ميآقر ي آيهاز تقريباً نظير همين را در جاي ديگر . كني

همين حقوقي كه براي مرد شمردند و وظايفي كه براي زن گفتند، عيناً 
كـه  را لي يعنـي مسـائ  . هسـت  براي زن و هم براي مردهم اين حقوق 

  .هم براي زن ،هم براي مرد است ؛طرفيني استاند  فرموده
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ت  ی  و ا عمده سل ا جاد  د  و زن ا ودن  ای ّ  / با ھم  رات 

ش زن ل  زن ت  آسا ت   سأ/  و    ی و سال یک  جاب و  ی 

ه ی جا د  و  ھادت     رات ّ  / روا ش  ای   ن ز  ودن    شا   1ت زن   آرا
*****  

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   .الرَّ

ايد، فـرض بفرماييـد    ي زن و مرد كه نوشته و اما در مورد مسأله
ها ممنـوع   اي دارد و از بسياري خوردني بيماري پرهيز غذايي كه كودك

 حال اگر پدر و مادر جلـوي او را بگيرنـد نتيجتـاً ايـن در حـقّ او     . است
. عدالت است و عين مهرباني به اوست؛ نـه اينكـه فشـاري بـر او باشـد     
. براي اينكه اگر او را رها كنند دچار مضرّات بسيار بيشتري خواهـد شـد  

ام و  راجع به همين مسأله چندين بار در جلسـات فقـري صـحبت كـرده    
اند كه اگر آنها را تهيه كنيـد و بشـنويد خـوب     نوارهايي هم از آن گرفته

توهين به  عنوان بهايد نه  بسياري از اين مقرّراتي هم كه شما گفته. است
وقتي مرد و زن آفريده شدند . زن بلكه براي آرامش و آسايش زن است

ي ايـن   نتيجه. خداوند آنها را از هم جدا كرد و جداگانه مرد و زني آفريد
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ها حذف شوند نسل  ي مردها يا زن ي زمين همه كار چيست؟ اگر از كره
ي با هـم بـودن آنهـا ايجـاد      پس نتيجه و اثر عمده. رود ر از بين ميبش

نسل است و براي اينكه نسل از لحاظ سالمت جسمي و اخالقي رو بـه  
ي زن  مندند كه در مقرّرات ازدواج و رابطـه  كمال باشد هم جوامع عالقه

هم خداوند در  اظهارنظر كنند و) شود كه منجر به توليد نسل مي( و مرد
اگـر خداونـد مـثالً بـراي بـانوان      . موارد اين كار را كرده اسـت  بسياري

هـا در   خـانم  همانگونـه كـه در ادارات بـراي   ( آرامشي مقرّر كرده اسـت
 هيچگونـه  اند ولي براي مردهـا  زمان حمل چند ماه مرخصي معين كرده

آرامـش زن و   اين تصـميمي اسـت بـراي   ) مرخصي از اين حيث نيست
آيد سالم باشد يا مثالً بسـياري از   او به وجود ميبراي اينكه نسلي كه از 

ي كفن و دفن ميت كـه   مقرّرات براي مرد تعيين شده است مثالً مسأله
واجب كفايي يعني همه بايد انجام بدهند، . براي مرد واجب كفايي است

تشييع جنـازه هـم   حتّي ها در چنين امري تقريباً معاف هستند و  ولي زن
 در . است براي زن صحيح نيست و ممنوع اسـت كه براي مرد مستحب

تحميـل   عنـوان  بهبينيد آنچه شما  ها اگر دقّت كنيد مي تمام اين آسايش
توجه كنيـد كـه بشـر اوليـه     . كنيد از همين قبيل است بر زن حساب مي

كـرد و   ها زنـدگي مـي   هاي كوچك در جنگل ها و خانواده صورت قبيله به
بر بنــا( در آن ايــام. گرفــت ت مــيغــذاي خــودش را مســتقيماً از طبيعــ

 خصـوص  بـه شناسـان، روانكـاوان،    شناسـان، جامعـه   تحقيقاتي كه روان
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دانستند كه توليد نسل از هر دو، يعنـي مـرد و    نمي) اند مالينفسكي كرده
كردند كه در آن جشن معروف قـومي كـه    شود و تصور مي زن ناشي مي

بـود، ارواح گذشـتگان    رفتند و مراسمي منعقد بار به جنگل مي سالي يك
ام مـرد كـه زحمـت     . شوند موجب ايجاد نطفه جنين در زن مي در آن ايـ

اش نسـبتاً بيشـتر بـود بـه زن      كشيد چون قهراً نيروي بدني بيشتري مي
ي مـن كـار نكنـي حـق نـداري       آورد كه تو اگر به اندازه شايد فشار مي

كننـد و   زندگي كني ولي تدريجاً خدا خواست كه مردان توجه بيشـتري 
بنابراين بر مرد تحميل نمود كه در ايامي كه زن بار دارد يا زن كـودك  

اين مزيتـي بـراي زن اسـت، نـه     . كوچكي دارد، مرد به جاي او كار كند
شما اين توجه را كنيد كه اصـل ايـن   . اينكه تحميل و فشار بر زن باشد

نسـل  عمده، ايجاد  بندي انسان به زن و مرد براي چيست؟ هدف تقسيم
كنـد،   فرق نمـي ( طبيعت ديگران، اصطالحِ بههدفي كه خداوند، يا . است

ر نظر دارد ايـن اسـت كـه نسـل     د) قوانين طبيعت را هم خداوند آفريده
بنابراين شما به مقرّرات توجه كنيد ببينيـد آيـا بـه    . جانداران باقي بماند
كنـد مفيـد    كند يا نه؟ اگر به اين هدف كمـك مـي   اين هدف كمك مي

كنــد مفيــد نيســت و دور از  ســت و اگــر بــه ايــن هــدف كمــك نمــيا
  .است عدالت

اوالً آب و هوا و طرز غذا : ي حجاب يا امثال اينها و اما در مسأله
غذاهاي . ر استي تحريك جنسي بسيار مؤثّ در زندگي مردم و در مسأله
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يكـي از  . كنـد  مخصوص، هواهاي مخصوص، ايـن را زيـاد و كـم مـي    
ي تكرار نـامنظّم   كند مسأله نه احساسي را تضعيف ميمواردي كه هرگو

و يا تكرار هميشگي يك احساس است؛ مثالً در مورد احساس گرسنگي 
ي يك لقمه نان بخوريد يك ساعت بعد  هر وقت گرسنه شديد به اندازه

ي ديگر بخوريد به همين طريـق آن اشـتها    هم گرسنه شديد يك لقمه
هايي كـه رهـا    بچه. شود ا برداشته ميكه طالب غذا باشد از شم نحوي به
خواهند همه وقت بخورند، هميشه دچار دل درد  شوند كه هر چه مي مي

همين خاصيت براي احساس جنسيت هم در زن و هم در مـرد  . هستند
منتها قدرت خودداري زن بيشتر است اما مرد به اين صورت . وجود دارد

ت زن   ي احساسي و نيست و به همين جهت حتّي جنبه هـا   مهـر و محبـ
ت مـرد     . تر است ولي زود ممكن است تغيير كنـد  قوي امـا مهـر و محبـ

بنـابراين اگـر از   . يابـد  باشد و دوام مي تر مي تر است ولي طوالني ضعيف
موقـع فـراهم    موقع خودداري شود يا امكان تحريكات بـي  تحريكات بي

د كتـاب  در اين زمينـه چنـ  . نشود براي سالمت رواني جامعه مفيد است
تأليف جينـا   زن روحيكي كتاب . كنم اگر پيدا كرديد بخوانيد معرفي مي

شـناس، ديگـري    دان و جامعـه  لومبروزو، دختر پروفسور لومبروزو حقـوق 
. ، هر دو كتاب از فرانسه ترجمه شده استزن در هيجان و عشقكتاب 

روپـا  ايـد در ا  اما اينكه گفته. اين دو كتاب از اين لحاظ بسيار مفيد است
ها ايجاد كـرده اسـت، ايـن     هواي مرطوب خاصيت خاصي براي اروپايي
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طبيعـت و فطـرت   . مسأله مزيتي است براي اروپا و نه مزيتي بـراي مـا  
ها بيشـتر   اينطور مقرّر داشته است، بنابراين در اينجا كه حساسيت انسان

  .شود بايد رعايت بيشتري كرد مي
اين مشكالت اجتمـاعي  . ستايد، درست ا اما مشكالتي كه گفته

هاي اقتصادي و اجتماعي فـراهم باشـد كـه     در اجتماع بايد زمينه. است
اي ظاهر شد، آن غريزه از راه صحيح قابل ارضا باشد و بعد  وقتي غريزه

هم بايد كنترل دقيقي باشد كه هركسي وظيفه خودش را و خدمتگزاري 
ي يك شركت تجـارتي   زلهاگر خانواده را به من. به خانواده را انجام بدهد

بگيريــد، در شــركت تجــارتي مــديرعامل حكومــت دارد و در قلمــروي 
در . مسائل مربوط بـه شـركت بايـد رأي او مقـدم بـر رأي همـه باشـد       

ي  امـا در مسـائل ديگـر، مثـل مسـأله     . مسائل هم همينطور اسـت  اين
اقتصادي، اموال زن كامالً مسـتقل اسـت و متعلّـق بـه خـود اوسـت و       

تمام خرج خانواده با مرد است و همچنين . ند در خانواده خرج كندتوا مي
بر زن واجب شد ولو شـوهر   ر مسائل عبادي؛ مثل اينكه اگر حجاست د

در مسائل ديگـر هـم   . ي شوهر نيست به او اجازه ندهد، محتاج به اجازه
اگر توجه كنيـد زن ممكـن اسـت مردهـا را خـوب نشناسـد ولـي مـرد         

دهد براي حفـظ   حيث بهتر است و اگر دستوري مياش از اين  شناسايي
ت خانواده و حفظ پاكي زن و شوهر و نسل استموقعي.  

يـك  . ايد اينها مسـائل حقـوقي اسـت    ساير مسائلي هم كه گفته
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در . ي اجزايش با هم هستند توان تفكيك كرد، همه نظام حقوقي را نمي
رد بايـد بدهـد و   هاي خانواده را م ي هزينه جامعه و در نظام حقوقي همه

اينكه احسـاس و عواطـف زن   گو( زن از اين حيث هيچ مسئوليتي ندارد
گذارد كه او در خانواده باشد و رفتار صحيحي نداشته باشد يا اينكـه   نمي

در اين  هرجهت بهولي ) اموال خود را خرج خود و فرزندان و شوهر نكند
تواند  ن از ارث هم ميها را بدهد، بنابراي ي هزينه جامعه كه مرد بايد كلّيه

آن جزء را عوض كنيد، اين را هم عوض كنيد بعد ببينيد . دو برابر بگيرد
هـم بـا    شود يا نه؟ يعني بگوييد خرج خانواده هم با زن است درست مي

خرند هم زن بايـد نصـف پـولش را بدهـد      مثالً شير خشك كه مي. مرد
نـوع رفتـار    ود. بگوييد ارث را به تسـاوي سـهم ببرنـد    آنوقتمرد،  هم

ببينيد اين نوع بهتر است يا آن نـوع؟ بـاالخره هـر دو مثـل هـم      . است
تـوان گفـت    بنابراين از اين حيث نمي. هر دو روال خاصي دارند. هستند

  .مقرّرات داخلي است. چرا خداوند چنين كرده است
ايد  ما مقايسه كرده و گفته ي و اما اينكه جوامع غربي را با جامعه

در جوامع غربي اصـالً خـانواده   . تر است، اينطور نيست اشيدهجوامع ما پ
شـود از ايـن اسـت كـه      تمام اين فجايعي كه در غرب مـي . معني ندارد

  .اي ندارد خانواده وجود مستقل و جداگانه
كننـد   و اما اينكه چرا مردان زنان را به چشم يك كاال نگاه مـي 

كنند، اين هم يك  ميمردم هزار گناه . اين از طرفي تقصير مردان است



  )قسمت دوم(اختالفات خانوادگي /60

اگـر  . العمل رفتار زن است اين امر تا حدي عكس عالوه به. گناهي است
زنـاني هسـتند كـه     لّابه جوامع نگاه كنيد رفتار زن گاهي اينطور است وا

منظـور از اداره   البتّـه . كنند بسيار بر خانواده تسلّط دارند و آن را اداره مي
يعني تسلّط دارنـد و  . او هستند هم اين نيست كه همه مانند نوكر پيش

  .هاي خانواده را در دست دارند برنامه
چـرا كـه شـاهد    . ي شهادت هم از لحاظ آرامش زن است مسأله
هايي دارد از قبيل اينكـه بايـد مرتبـاً در محضـر قاضـي       بودن گرفتاري

ي  حاضر شد و اظهارنظر كرد و اين مسأله براي زن و بـراي نسـل آتيـه   
  .زن مضرّ است

وقتـي كـه    بنابراين: ما به اين طريق ممكن است شما بگوييدو ا
! صـورت عينـاً مثـل مـرد اسـت، نـه       ايـن زن از سنّ خاصي گذشـت در 

 عـالوه  بهصورت هم اوالً يك مقداري از اين فطرت در او هست و  آندر
در اينجا براي . در آن موقع مدل و الگو براي ديگران و زنان جوان است

  .اند را بر او تحميل كردهحفظ جامعه اين وضعيت 
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ت پدر وا ر ج  ورد د د  ازدواج،   زن اساس / رضا زن و 

ماع ت ا ف  ،ری ا
ّ
و ر  ی ھ ش و را دن آسا اھم  ای  د را 

ت  ده ن/ ا وا ن   از    دا ع     طالق،  اطالع      1 را
*****  

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   .الرَّ

ي ازدواج اول رضايت خود زن و مرد شرط است و بعد  ر مسألهد
استثنائاً در مورد دختر، جلب موافقـت پـدر و اگـر نشـد جلـب موافقـت       

ي ايران وجـود دارد،   مناسبت عرفي است كه در جامعه قاضي؛ آن هم به
و امـا  . شـود  خود عوض مي هو هر وقت عرف عوض شد اين قانون خودب

اند، ظاهراً بهترين طريق همـين بـود    انون نوشتهآن شرايطي را كه در ق
بنـابراين بـه ايـن    . صورت شرط ضمن عقد بنويسند را به كه آن مقرّرات

گويند مرد حاكم  ايد، به جاي اينكه حاال مي طريق كه شما پيشنهاد كرده
گوييد زن حاكم باشد؛ لـذا بـا اصـل حكومـت اسـتبدادي       مي است شما

همـين وضـعيت   . ايد ستبد را عوض كردهايد بلكه جاي م مخالفت نكرده
است كه در بسياري از اجتماعات جهان وجـود دارد؛ مـثالً در انگلسـتان    

                                                                          
  .ش . ه 1386فروردين  9برگرفته از مكاتيب عرفاني، .  1



  )قسمت دوم(اختالفات خانوادگي /62

. قديم كرامول آمد كه ديكتاتوري شاه را بردارد ولي خود ديكتـاتور شـد  
بنابراين اگر آن شرايط را زن بخواند و بداند، اگر خداي ناكرده مردي بـا  

چـون نوعـاً مـرد قـدرت     ( بـه زن برسـاند  كا به عرف جامعه آزارهايي اتّ
تواند با او مثل يك نفر غريبه رفتار  زن مي) جسماني بيشتري از زن دارد

ايـن امـر هـم بـه قـانون      . كند؛ يعني او را تعقيب كرده و مجازات نمايد
تـرين   دهنـد كـه مـرد جزئـي     اجازه نمـي  وجه هيچ بهقوانين . ربطي ندارد

زن اجازه داده شده است كـه مـال    حتّي به. تجاوزي نسبت به زن بكند
ايـن   البتّـه   اش نكند؛ دارد و خرج خانواده خودش را جداگانه نگه يشخص

ي بشـري   هاست در جامعـه  امر شايد از توابع مردساالري باشد كه مدت
تواند از شير دادن به كودك خود امتناع كنـد يـا    حتّي زن مي. وجود دارد

ي دارد    نيز ميي مزد كند، و  براي اين كار مطالبه تواند اگر درآمـد خاصـ
  .آن را جداگانه براي خودش حفظ كند

نـام فرزنـد   : مواردي هـم وجـود دارد كـه بعضـي حقـوق، مـثالً      
ي مرد است، اگر زن از اين تصـميم   عهده گذاشتن و امثال اينها را كه به

نـه از  ( راضي نبود بتواند به مراجع قضايي رجوع كند و به اين اخـتالف 
ولـي زن  . رسيدگي نمايد) ي اجتماعي يي، بلكه بيشتر از جنبهلحاظ قضا

اي كـه طبيعـت    ت فطري و وظيفهموقعي برحسبهم بايد توجه كند كه 
در مقابـل  . هايي را تحمل كند تي او گذاشته است بايد محدودي عهده به

اي بر او بار نشده؛ تمام خرج خانواده و حتّـي   ت، هيچ هزينهاين محدودي
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در ديگر مواردي كـه مـرد بايـد    . د صغير را هم بايد مرد بدهدخرج فرزن
تـوان   انتخاب منزل يا انتخـاب شـغل همسـر، مـي    : تصميم بگيرد، مثل

قوانيني را نوشت كه در صورتي كه زن نظر شـوهرش را قبـول نداشـته    
باشد كه  نحوي بهعرف جامعه هم بايد  البتّه. باشد به دادگاه مراجعه كند

خواهد منزلش را عوض كند، از زن خود بپرسد  رد ميوقتي م خود خودبه
يـا در  . شـود  و با هم منزل بگيرند؛ كه تقريباً اين عرف عملي شده و مي

كرده هـر تـوهين و تجـاوزي كـه بـه زن      ان مورد شغل زن، چون خداي
خـورد بـه شـوهر او و     بشود همـان انـدازه كـه بـه خـود او لطمـه مـي       

را  حـق توان اين  ن جهت صرفاً نميخورد، به اي هم لطمه مي اش خانواده
سلب كرد، بلكه اگر اختالفي بود بايد به هيـأت داوري، هيـأت قضـايي    

  .ارجاع نمايند
بايـد   ؟اما اينكه چرا فقط دختر بايد به پدر احترام بگذارد نه پسـر 

اند اين است  فند؛ ولي جهت اينكه دختر را گفتهبگويم هر دو اخالقاً موظّ
اگـر فـرض كنـيم در    . هاي بشر اسـت  رتباط نسلكه دختر و زن باعث ا

ي زمين هيچ زني نباشد، بعد از مـدت كوتـاهي نسـل بشـر از بـين       كره
يك مـورد را هـم   . افتد ولي اگر مردها نباشند چنين اتفاقي نمي  رود؛ مي

ي خويش ايجـاد كـرده اسـت كـه بـدون مـرد،        معجزه عنوان بهخداوند 
اي شكستن كبر و غرور مرد مهم اين مورد بر. فرزندي متولّد شده است

است كه بداند كه زن اساس اجتماع بشري است و حتّي به ايـن منظـور   
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تمـام  . مرد را موظّف كرده كه آسايش و راحتـي همسـر را فـراهم كنـد    
مقرّراتي را هم كه در اين زمينه نوشته شده است براي آرامش جسمي و 

زيـرا سرنوشـت   است؛ ) چه در موقع حمل و چه بعد از حمل( روحي زن
جسم و روح فرزند به مادر باردار بستگي دارد و در نتيجه سالمت روحي 

هر شركت تجـاري هـم بـراي    . و جسمي نسل آينده به او مربوط است
رئـيس شـركت    اصـطالح  بـه تأسيس شدن، يك نفـر مـديرعامل و يـا    

يعنـي  ( در اين شركتي هم كه به نام خانواده از دو نفر اوليـه . خواهد مي
. تشكيل شده اسـت يـك نفـر بايـد رياسـت داشـته باشـد       ) شوهرزن و 
ساالري را تجربه كرده بود و آن را رها كـرد   ها زن ي بشري مدت جامعه

كه در هـر  ولي همانطور. اين حيث درست نيست و به قهقرا كشيد لذا از
شركتي مقرّراتي اسـت كـه از تجـاوز و سـتم احتمـالي رئـيس شـركت        

هـاي   بايد مقرّراتي هم باشد كه از سوءاسـتفاده  مسلّماً  كند، جلوگيري مي
اين قوانين نقش دوم را  البتّه. مرد از حقوقي كه خود دارد جلوگيري كند

  .دارد؛ نقش اول با عرف و فرهنگ جامعه است
شـود از   ايد و اينكه زن مجبـور مـي   اما آنچه راجع به طالق گفته

ولـي در قـانون هـم     اين اجبار هسـت،  البتّهبسياري حقوق خود بگذرد، 
قبل از  يا موردي، زن، بدون اينكه تقاضاي طالق كند ودر آمده كه اگر 

اينكه چنين تقاضايي را مطرح كند، اگر از دادگاه اجازه بخواهد كه منزل 
. اي را بـه او بدهـد   توانـد چنـين اجـازه    جداگانه داشته باشد، دادگاه مـي 
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است، اطـالع نـداريم و آن را   از آنچه در قوانين موجود آمده ما متأسفانه 
ــي ــرا نم ــيم اج ــابراين . كن ــهبن ــا در   همانطورك ــص تنه ــد نق ــه ش گفت

  .نيست قوانين
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سان ط ا ان  روا  دی
ّ

ق د   پدر و/  رعا  ز ی   / ما دارد و

د ز ای  خاب اسم  ل/ ا تدا ن با رعا ا دا ز ه /   ّ ن  ذا آزاد 

ت یا و ی  ت  ی ت   دن     1 ری 
*****  

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   .الرَّ

كه حق كسي  ،دو انسان باشدبين  ،ها وقتي كه روابط بين انسان
يم حقّ پـدر و حـقّ مـادر،    يگو وقتي مي. ش وظيفه داردمقابل طرف ،دارد

. شـود  اسمش پدر نمـي  والّا ؛وجود داردحتماً يعني يك فرزند  ،حقّ ابوين
حتماً فرزنـدي وجـود    ،يم حقّ مادريگو وقتي مي. و نفر وجود دارندپس د
صـورت بـراي    درايـن . شود مادر نميصورت غير آن در براي اينكه  ؛دارد

شود كه حـقّ پـدر و حـقّ مـادر را      اي تعيين مي طرف مقابل هم وظيفه
يعنـي   ؛شود ولي در عوض براي خود او هم حقّي تعيين مي .رعايت كند

و  ند او را موظّف به احترام پـدر و مـادر كـرده و وظـايف    در مقابل خداو
ي خداوند براي اينكـه بـراي مـا    را حتّامر اين . است حقّي هم به او داده

بيعـت يعنـي   . اسـت  ي بيعت هم رعايـت كـرده   لهأدر مس ،روشن بشود
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ولي خداوند سطح خودش  .هاست رابطه بين انسان ي بيعت نحوه ؛معامله
. حـرف بزنـد  ) ي خـودش  دهـع بـا بنـ  ـواق در( رـبش ا باـرا پايين آورده ت

فرمايـد   ، نمـي خرم مي را تانفرمايد كه جان و مال صورت وقتي مي ايندر
خواهد  وقتي مي ؛دانيم كه خودش داده خودم دادم، ولي ما ميآنها را كه 

در راه مـن مصـرف كنيـد،     ،جان و مالي را كه خودش دادهبه ما بگويد 
 .اسـت  برويـد مصـرف كنيـد، مـال مـن      فرمايـد كـه همينطـوري    نمـي 
يعني در مقابل ايـن جـان و    ؛خرم جان و مالتان را از شما مي :فرمايد مي
ي اين است كه در روابـط   دهنده نشانامر اين . دهد يك چيزي مي ،مال

ت از جانـب  ها حتماً بايد حقّ ديگران را رعايت كنيم و هـر وقـ   ما انسان
  . برانش هم بكنيمجبايد  ،تي ديديمحقّي، محب ،كسيهر

ـ  ،حقّ ولد اين است كه بـداني آن جزئـي از توسـت    :گويد مي ه ب
ش در خيرش و شرّ. است به تو اضافه شدهو وجود آمده و به تو منسوب 
ـِزُر ن كـه  آآيات ديگـر قـر   اين با البتّه. دنيا و آخرت براي تو اثر دارد

َ
 ت

َّ
ال

َ
أ

ـری
ْ
خ

ُ
 ِوْزَر أ

ٌ
 واِزَرة

 :فرمايـد  ين است كه در آنجا ميبراي ا. منافاتي ندارد ،1
ولي فرزند كه در اينجـا فرمـوده   . كنيم ديگري را عوض تو مجازات نمي

اول فرموده است كه جزئـي  . ديگري نفرموده است عنوان بهاست، آن را 
بـه   ،گويند تو كـردي  مي ،كار خطا بكند ،يعني اگر بدي بكند ؛از تو است

  .شود به اسم خودت تمام ميكار خير هم بكند  و شود اسم تو تمام مي
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در تمام  و حقوقي كه فرزند نسبت به پدر و مادر دارد ،بعد از اين
شـروع   ،اول حقّـي كـه دارد   .فرمايـد  را بيان مي ش هستا مسير زندگي

تـا مـدتي    البتّـه . كنـد  از وقتي نطفه انعقاد پيدا مي است؛ يعني وجودش
ـ  ؛شـود  لي مـي مستقل نيست، جزء وجود مادر است، بعد وجود مسـتق  ا ام

معنوي و ارتباطش بـا مـادر كـه هـم      اتّصالش با پدر، اتّصالهرجهت  به
اين اسـت   ،اي كه تو داري ل وظيفهپس او. ستامعنوي و هم جسماني 

ـْد  :فرمايـد  خداوند مي. است كه خداوند تو را هم در اينجا خالق آفريده
َ
ق
َ
ل

ســاَن يف
ْ
ِ
ْ

ــا اإل
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
   خ

ٍ
ــومي

ْ َ
 
ِ
ْحَســن

َ
أ

ــرين  ســان را ان ،1 ــرين وضــعي، بهت در بهت
َل سـاِفلني .ي آفريديمموقعيت

َ
ْسف

َ
َّ َرَدْدناُه أ : فرمايـد  جاي ديگـر هـم مـي    2. مثُ

 
ْ
ْحَســُن ال

َ
ُ أ َتبــاَرَک اهللاَّ

َ
اِلقنيَ ـخـــف

تــرين  شايســتهو يعنــي خداونــد زيبــاترين  ،3
لش هاي ديگري هم در نظر دارد كه او شود خالق معلوم مي. هاست خالق

خـالقي   ؛ي خـالق دارنـد   يعنـي پـدر و مـادر جنبـه    . در و مادرنـد همين پ
هرجهـت ايـن خـالق     بـه  .همين خالق بودنشان هم مخلوق خداست كه
ن هر جا آهم شايد در قردليل ست و به همين ام ي خالق دست دوقول به

ي اسمي است كه از خداوند آورده  دنباله ،اسمي از پدر و مادر آورده شده
رْ : شده

ُ
ک

ْ
ِن اش

َ
 َوِلواِلَدْیك  يل أ

و بيشتر جاها همينطور است كه آنها را هـم   ،4
ـ . كند خالق حساب مي نحوي به  كـه  بـراي خداونـد   ،ياما براي خالق كلّ

                                                                          
 .4سوره تين، آيه .  1
 . 5آيه   سوره تين،.  2
 .14سوره مؤمنون، آيه .  3
 .14سوره لقمان، آيه .  4



 69 /جزوه شصتم

 
ْ
ْحَسـُن ال

َ
خـودش   ولـي  ن كنيم،توانيم وظيفه معي كه ما نمياست  اِلقنيـخــأ

ه فرمـود ) پدر و مـادر ( هاي دسته دوم به خالقبعد  و وظايفي معين كرده
 )كنيـد  خلـق مـي  را داريد موجودي كه ( شــماخلقت براي اينكه : است

رعايـت  چيزهـا را  اين  ،درست باشد و تا آخر مديون شما باشدو صحيح 
صورت احكام شرعي درآمده است و  هببعضي از اين دستورات بكنيد كه 
شناسان و فالسـفه و آنهـايي    بسياري از زيست صورت گفتارِ ههمچنين ب

ي  وظيفه لْپس او. بيان شده است كنند ها تحقيق مي قسمتكه در اين 
نطفه  و فرزندي كه هنوز وجود مستقل ندارد( پدر و مادر نسبت به فرزند

ْحَسـنُ كه خداونـد   اين است كه آن شرايطي را) است
َ
  أ

ْ
فرمـوده   ،اِلقنيـخــال

  .بشود در موقع شروع خلقت رعايت ،است
؛گيـرد  كه غذا از مـادر مـي  حقّي است  ،مي كه فرزند داردحقّ دو 

مـادر كـه غـذا     .دهان جداگانـه نـدارد   براي اينكه جنين غذاي جداگانه،
و كنـد   شود و گردش مـي  مواد اصلي غذايي در خون جمع مي ،خورد مي

همـان خـون    ،رساند به بدن ميغذا كه  يهمان خون و رساند به بدن مي
ه، انسـاني  لقوكند و به اين جنين هم، يعني به اين انسـان بـا   گردش مي

كه خـود   بنابراين همانطوري. رساند هم مي ،كه هنوز وجود مستقل ندارد
غـذا  وري طـ چمـثالً  هاي مسـتقل، وظـايفي داريـم،     ها، انسان انسانما 

سازد، آن هم چنـين وظـايفي    تمام چيزهايي كه وجود ما را مي ،بخوريم
ايـن   ؛منتها خودش مستقل نيست كه چنين وظايفي را انجام بدهد ؛دارد
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مربوطـه  اين اسـت كـه در بسـياري از كتـب     . بار بر مادر است ،وظايف
ــد ــدا هدي ــاي  و ي ــوم آق ــلطان مرح ــاه  س ــاره عليش ــم درب ــوم ي  ه مرح
انصاري گفتـه بـود    مرتضي ند كه مادر شيخا هانصاري گفت مرتضي شيخ

نمـاز   ،گـرفتم  وضـو مـي   ،خواستم شـير بـه بچـه بـدهم     كه هروقت مي
هـم  . كنـد  ف بـراي مـادر دو جنبـه پيـدا مـي     پس اين وظاي .خواندم مي

دنيـا  ه بعد هم كه ب .ي آن طفل است هم وظيفه ،ي خودش است وظيفه
 :نـد ا هفرمـود . لين وظيفه اين است كه برايش اسم انتخـاب كننـد  او ،آمد

وري انتخاب كنيد كه اسم خوبي باشد كه وقتي صـدايش  طاسم را بايد 
باشـد؟ آن ديگـر    ها محبوبِ كـ ام. زنيد آن اسم برايتان محبوب باشد مي

 صـحبت شـده  اش  دربـاره ي پدر و مادر دارد كه بارهـا   بستگي به سليقه
 هطــوطب ابــن لــةحرنــام ه اش كــه بــ ه در ســفرنامهطــوطابــن ب .اســت
منزلي رفتم و بعد در كوچه و بـازار  به شام در گويد كه  مي ،است مشهور
يعني هيچكس  ؛بيت وجود ندارد ديدم اصالً اسامي اهل رفتم مي كه مي

 هـايش نگذاشـته   فاطمه، حسن، حسين و اينهـا را روي بچـه   ،اسم علي
براي اينكـه اسـم    :چرا؟ گفت :از صاحبخانه پرسيدم !ب كردمتعج. است

و  گـويي  هـايي كـه شـما مـي     چرا اينطور اسم ؛خواهند بگذارند خوب مي
 ؛يزيـد  ؛معاويه .گذارند هاي خوب مي بگذارند؟ اسم ،ناراحتندمردم از آنها 

ي  قرينـه ديگـر  جـايي  در بعـد   .هـا بـود  اسم خوب از نظـر او اين  ؛شامه
يـدم  د) همان سال يا سـفر ديگـري  ( منزل ديگري. گويد ميمطلب  اين
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. است بيت گذاشته علي، فاطمه، حسن، حسين و اهلبه نام فرزندانش را 
هـا را   چرا ايـن اسـم   :از او پرسيدم .شيعه است مخيال كرد !ب كردمتعج
به فرزندانش نسبت براي اين است كه هر پدري گاهي  :تي؟ گفتگذاش

كنـد و فحـش    زند و با او دعوا مي صدا مياو را شود و مثالً  عصباني مي
هـايي   اسمبايد  م،هايم فحش بده من ديدم اگر بخواهم به بچه !دهد مي

مـروان   ،يزيد ،معاويهپس  .برايشان بگذارم كه با دل راحت فحش بدهم
  .ذاشتمنگو اينها 

خـوانيم و دسـتور    ي ماست كه اين كتاب را مي به سليقهيا اينجا 
ي مـا   در اينجـا سـليقه   البتّـه . ي آن اشـخاص  دهيم يا بـه سـليقه   را مي

كنـيم و   بنـابراين مـا ايـن را اجـرا مـي      ؛ي الهـي اسـت   منطبق بـا اراده 
  .دهيم مي تشخيص

ه يكي نقل شده كاز پيغمبر هم  ؛فرمايد بعد از آن در تربيتش مي
ولـد، ايـن اسـت كـه نوشـتن يـادش بدهـد، باسـواد باشـد و          از حقوق 

بسـتر  بـرايش   ،اينكه وقتي به بلوغ رسيد، وقتي آمادگي پيـدا كـرد   يكي
در دوراني اين را  .ه بكنيمتوجدر مورد سواد، بيشتر  .فراهم كندرا ازدواج 

نفـر   هفت يـا هشـت  ه كه شايد در تمام مّك ندگفتند و پيغمبر هم فرمود
از  يدر يكـ  چنانكـه  ؛ن را فرمـود آ لـي پيغمبـر  بيشتر باسـواد نبودنـد، و  

ـ ( اسرااز كه هر يك  ها فرمود جنگ ـ  كه از رجال مكّ جملـه   نه بودنـد، م
ها سـواد خوانـدن و    نفر از مسلمان هفتبه ) عباس عموي خود حضرت
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قـدر   ايـن وظـايف را ايـن   اينكـه  منظـور  . شود آزاد مي ،نوشتن ياد بدهد
  .ادندد اهميت مي
احسـاس كنـي   كه وري با اينها عمل كني، طفرمايند كه بايد  مي
دهـد و اگـر بـدي     خوبي كردي، خداوند به تـو اجـر مـي    تاگر به فرزند

غالباً منظـور  ( يعني بداني كه اين فرزند ؛كند خداوند مكافات مي ،كردي
. ي پدر و مـادر اسـت   تحت سيطره) فرزند چه كوچك و چه بزرگ است

بايـد بچـه را    :گوينـد  ها مي بعضي. شود اشتباهات فراواني مياينجا  البتّه
. اسـت  رسم شدهچنين حاال هم خواهد بكند؛  كه ميكار آزاد بگذارند هر

در  .كنند و هيچكدامش درست نيست خيلي سختگيري ميهم ها  بعضي
ـ  .همه كار رعايت اعتدال بايد باشد ه بـه تربيـت   ولي بطور كلّي بايد توج

   .شاءاهللا ان ـ باشند فرزند را داشته
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ت  بادت ا د،  دا با ت ا    اطا
ّ

ط   دا   یاد/ کاری    ط  زبان و 

ند  ی ما ه  ار ک/  ت  ...ماز و روزه و: بادا ش و ر واده را  آسا ید و خا

ه ویددارید ن ی  تاج  دی ید   ح/ ، کاری  رت صا  
ّ
شاه  ن  د ری ع ھدا

ت ی   ا   را   ناه  ن کوچ /   ساب
ّ ید،    اھ ده   ناه  ن  باال دا   1 وید ی شا

*****  
 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ   . الرَّ

اكبر و خم و راست شـدن   خداوند عبادت را مختص در نماز و اهللا
 نمـاز بـراي   دركه عبادت اطاعت امر است و همانطور. يا روزه قرار نداده

 اهللاَّ  خـوانيم  تمان اين است كه نماز مييعني ني ،گوييم قربت مي
َ

 ِإىل
ً
ْرَبـة

ُ
،  ق

اطاعـت امـر خداونـد     ،هـدف . باشـد  يعني براي نزديك شدن به خداوند
بنابراين هروقت، هركار و عملي . است كه فرموده اين كار را انجام دهيد

ممكـن  . ش عبادت استرا به خاطر اطاعت امر خداوند انجام داديد خود
مثالً خداوند . است كسي از زياد خواندن نماز و عبادات ديگر خسته شود

در مورد كشاورزي خيلي مثـال   .كنيد فعاليت ،فرموده است كه كار كنيد
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زده است كه زمين هست، بكاريد، استفاده ببريد و به ديگران هم روزي 
ه را بكنـيم، در اخبـار   كه ما بايد از اين دسـتور حـداكثر اسـتفاد   . برسانيد
كه بيشـتر اخبـار از ايـن دو بزرگـوار      فباقر يا صادق از حضرت: آمده

گوينـد، احـدث بـاقرين بـا      است، كه باقرين يا صادقين خيلي اوقات مي
 کا هـ ي آن همـه  ،كند احدث صادقين كه فرقي نمي

ُّ
 ُھـل

ُ
. هسـتند  دِحـوا رٌ م 

اد دارد صـد مـن   اگر يك زمينـي اسـتعد  : مثالي براي كشاورزي فرمودند
شما اگر در اثر كوتـاهي بگوييـد كـه زمـين خـودم اسـت،       . گندم بدهد

اگـر در اثـر كوتـاهي     ،خواهم بكارم، خسته هستم يا حوصله نـدارم  نمي
ايـن زمـين روز   . خودتان از اين زمين هشتاد من گنـدم برداشـت كنيـد   

چرا كوتاهي كردي؟ من بيست : گويد گيرد و مي قيامت دامن شما را مي
توانستم گنـدم بـدهم، چـون آن گنـدم و محصـول گنـدم        ديگر مي من

 ،متعلّق به شما نيست، درست است كه در اختيار شما گذاشته شده است
ايـن  . ولي بايد محصول آن به مردم ديگر برسد و آنها هم استفاده كنند

خواهـد   الي هـم دو يـا سـه روز دلـش نمـي     است كه اگر فرض كنيم بقّ
مغـازه را   رِنشيند و يا حوصله ندارد و د و در خانه مياش را باز كند  مغازه

گويد نه آقـا در   مي ،مشتري دم در است. بندد كند و يا زود مي دير باز مي
كند مغـازه مـال اوسـت و     خيال مي. اين كار او صحيح نيست. ام را بسته

آيد در خدمت اوسـت   همه در خدمت او هستند و آن مشتري هم كه مي
اين فكـر را بايـد از    !نه. دستي تقديم كند ايد پول را دو آيد ب و وقتي مي
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  .سر بيرون كند
كنيم، كار زراعتي، كار صنعتي، حتّـي كـار اداري    كاري ميما هر

ي  بهره ببريم و همـه هم ي مردم خودمان  است كه مثل همه  براي اين
ي ما هم كه جزء  خود ما و خانواده. مند شوند مردم هم از آن كار ما بهره

حاال . بنابراين امر خداوند است. ان مردم هستند از آن كار بهره ببرندهم
كند، واقعاً نيتش اين باشد كه امر خداونـد را   ال كه كاسبي مياگر آن بقّ

اگر خسـته شـود، مثـل    . ي براي او عبادت استبقّالاجرا كند، همان كار 
ستراحت آيد و مدتي ا اين است كه از نماز خسته شده باشد، به منزل مي

نمـاز و روزه و  : ياد خدا فقط به زبان و فقـط در عبـاداتي ماننـد   . كند مي
  :گويد مي) آميز خيلي مبالغه البتّه( سعدي .غيره نيست

   عبـــادت بجـــز خـــدمت خلـــق نيســـت
ــت      ــق نيس ــجاده و دل ــبيح و س ــه تس  1ب

دهد كـه منظـورش از عبـادت، عبـادت      در مصرع دوم نشان مي
. اينهــا فقـط عبــادت نيســت . زه و غيــرهشـرعي اســت مثــل نمـاز و رو  

 ،يعنـي عبـادت   ؛اين را بايد باالتر بگـوييم . خدمت به خلق است عبادت
ت بنابراين اگـر مـا هـر    . اطاعت امر خداوند است كـاري كـه   و هر فعاليـ

كنيم، كاسبي، اداره، زراعت، توجه كنـيم كـه داريـم امـر خداونـد را       مي
ه، كـار كنيـد و خـانواده را در    يعني خداوند امـر فرمـود  . كنيم اطاعت مي
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اگـر   ،داريد و كاري كنيد كه محتاج به ديگري نشويد آسايش و رفاه نگه
دهيد، خودش عبادت  تي داشته باشيد، همان كاري كه انجام ميچنين ني

هـا غـرق    يكي از آن ،كنند مي فعاليتاگر شما دو نفر را ببينيد كه . است
اسـت    كار آنها در ظاهر يكـي  ،است و ديگري اهل عبادت است  در دنيا
كند و براي اينكه پول بيشتري داشته  لي براي حرص دنيا كار ميولي او

ت آن ديگـري   .باشد و شخصاً بـرود و برگـردد   كنـد كـه بـه     مـي  فعاليـ
بعـد   ،تري داشته باشند هاش گشايش بيشتري بدهد و زندگي مرفّ خانواده

كار هـر دوي آنهـا    ،ظاهردر . كند اگر زياد آمد به ديگران هم كمك مي
مي كـارش عبـادت محسـوب    لي عبادتي نكرده و دواست، ولي او  يكي
ت كنـد و   بنابراين به كسي كه خيلـي كـار مـي    .شود مي كنـد   مـي  فعاليـ

. معلوم نيست اهـل دنيـا باشـد    !ست، نه نگوييد، كه آن شخص اهل دنيا
  .كنند افراد ظاهربين چنين برداشت مي

ا بگيريد و آن شـرحي را كـه مـن نوشـتم     ر صالح ي يادنامهاگر 
ــد نيســت  ــد، ب ــاب. بخواني ــن كت ــتان ،اي ــرت داس ــاي عب ــزي از  ه انگي

چرا فتند كه شما گر ها از ايشان ايراد مي خيلي. عليشاه دارد صالح حضرت
چون ايشـان خيلـي در محاسـبات و     ؟كنيد قدر بررسي ميكار دنيا را اين

منتهـا  . دادنـد  مالً جـواب مـي  بيشتر اوقات ع ايشان. دقيق بودند فعاليت
. جوابشان اينطور نبود كه اعالميه بدهند، حاال ناچاريم اعالميـه بـدهيم  

السلطنه، يك آبادي و ده بزرگي داشت و اصرار داشت  مثالً مرحوم مشير
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هر چه كرد ايشـان قبـول نكردنـد و    . كه آن آبادي را تقديم ايشان كند
ـ    مشـير  گفتند احتياجي نداريم و حال اينكه مرحـوم  ت السـلطنه واقعـاً ني

 ؛بخشـيد  گفتند تمام اموالت را بـبخش، مـي   يعني اگر مي. خالص داشت
او امتحان شـده بـود،   . بار گفته بودند و امتحان كرده بودند كمااينكه يك

  .كرد مي فعاليتدر صورت ظاهر هم خيلي 
عليشاه، هر شب آن محاسبات را كه در طـول روز   صالح حضرت
هـاي مخصـوص    نوشتند، در حساب يا دفتر بغلي خود مي در دفتر روزانه

بود كه اگـر   انيك حساب مربوط به ما فرزندانش. كردند خودش وارد مي
در . دادند كه بـه مـا بدهنـد    فرستادند و يا حواله مي خواستيم مي پول مي

كردند و مـا هـم    را جمع مي يتهران حاج آقاي ممتحني وجوهات شرع
گـرفتيم، كـه در صـورت     قـاي ممتحنـي مـي   خواسـتيم از آ  اگر پول مي

ــتادند و  نوشـــتند و آن صـــورت را خـــدمت ايشـــان مـــي  مـــي فرسـ
موقوفـاتي   .نوشـتند  عليشاه آن را در قسـمت مربـوط مـي    صالح حضرت

داشتند و هر موقوفه حسـابي جداگانـه داشـت كـه در حسـاب خـودش       
مـن پرسـيدم   . يك شب اين محاسبات خيلي طـول كشـيد  . گذاشتند مي

طول كشيد؟ خسته شديد، چرا؟ گفتند كه يك قران اشتباه  امشب خيلي
گفتم يك قران كه ارزشي ندارد و به شوخي يك قران درآوردم و . كردم

اگر مجـال  : گفتم بفرماييد، اين هم يك قران، خيلي خنديدند و فرمودند
له أاصـل مسـ  . شـود  يك قران اشتباه باشد، يك ميليون هم اشـتباه مـي  
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به گناه صـغيره  : گويند مانند همان مطلب است كه مي اين. اشتباه است
اهميت بدانيـد،   ترين گناه را اگر بي كوچك. اهميت نگاه كرد هم نبايد بي

بايد بدانيد، وقتي كـاري گنـاه اسـت،    . شويد ترين گناه كشانده مي به باال
  .معذرت بخواهيد و توبه كنيد

حساب شـما  . من هزار رقم حساب دارم عالوه به: ايشان فرمودند
ها هست، حساب موقوفات هست، حساب شخصي هسـت، حسـاب    بچه

  .جا نشود به بايد يك قران هم جا. منزل هست
ل از مرحـوم  مـن بـار او   البتّـه بارها اين مثال را فرمـوده بودنـد،   

آقاي حـائري  . ردندكه بعد ايشان هم تأييد كهادي حائري شنيدم،  آقاي
شـت  كرفتـيم، محـل    ه به جاليز ميعليشا در خدمت آقاي سلطان: گفت
 بچـه عليشـاه بودنـد و    آقـاي صـالح  سـنّ   تقريباً آقاي حائري هم( خربزه
حسن صـدا  محمدعليشاه را شيخ  عليشاه، آقاي صالح آقاي سلطان) بودند
ه ما دو تا هم در خدمتشان كگفتند . هم بود بچهشان بود،  نوه. ردندك مي

فششـان  كه رفتند كتي به جاي ديگر ركَ كاز ي. رفتيم بوديم و پياده مي
رو  ،ان دادند و بعد بـه ايـن قسـمت آمدنـد    كآن را ت كآوردند و خارا در

ادي ردم؟ هـ كـ ار را كردند به من و پرسيدند هادي نفهميدي چرا اين ك
ه ديـوار  كـ گوينـد   ولي به در مي. ها بودترين آن شايد در آن جمع كوچك

ايـن زمـين وقـف اسـت و مـن      : فرمودنـد . خير، بفرماييدن :بشنود، گفتم
ـ  كوقف به خـا  كنخواستم از خا يعنـي اينقـدر وسـواس    . بيـاورم  كمل
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همين مرحوم حائري زمان . است مؤثّرها خيلي  ، اين تربيتالبتّه. داشتند
بـه خـواهش    ،نـد كها را رحمت رحوم دكتر مصدق كه خدا هر دوي آنم
ولـي   .ردكـ نشسته شده بـود، رياسـت اوقـاف را قبـول      تر مصدق، بازكد

ي مـدت در تمام  )هكردند كم به اين عبارت بيان نظر به(گفت  خودش مي
ايـن از  . چـاي در آن اداره نخـوردم   كي حتّي ي اوقاف بودم ه در ادارهك

ه كشنويم  ها ما مي ا خيلي حرفلّهاست وا ي آن اثر نفس بزرگان و گفته
  .ند و بر شنونده هم اثري نداردك گوينده عمل نمي
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وات   ل ت 
  )ومان(ت  وان  وه ماره
  1000  )قسمت اول(گفتارهاي عرفاني   اول
  1000  )دومقسمت (گفتارهاي عرفاني   دوم
  1000  )سومقسمت (گفتارهاي عرفاني   سوم

  500  )قسمت اول(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  500  )مصاحبه 6متن (وگوهاي عرفاني  گفت  چهارم
  500  )1375-76ت اول قسم(مكاتيب عرفاني   پنجم
  500  )دي صوتي همراه با سي(استخاره   ششم
  500  مقدمه روز جهاني درويش  هفتم

  -  )1388همراه با تقويم(فهرست موضوعي جزوات : هديه نوروزي  -
  500  )1377-79 دومقسمت (مكاتيب عرفاني   هشتم
  500  )قسمت چهارم(گفتارهاي عرفاني   نهم
  500  )قسمت پنجم(گفتارهاي عرفاني   دهم

  500  )قسمت ششم(گفتارهاي عرفاني   يازدهم
  500  )قسمت هفتم(گفتارهاي عرفاني   دوازدهم

  200  )دومقسمت (شرح رساله شريفه پندصالح   -
  200  )قسمت اول(خانواده و اختالفات خانوادگي و علل عمده   سيزدهم
  200  )قسمت اول(حقوق مالي و عشريه   چهاردهم
  200  )سمت هشتمق(گفتارهاي عرفاني   پانزدهم
  200  )1380 سومقسمت (مكاتيب عرفاني   شانزدهم
  200  )قسمت نهم(گفتارهاي عرفاني   هفدهم

  200  )قسمت دهم(گفتارهاي عرفاني   هيجدهم
  200  )قسمت يازدهم(گفتارهاي عرفاني   نوزدهم
  200  )قسمت دوازدهم(گفتارهاي عرفاني   بيستم
  200  )قسمت سيزدهم(گفتارهاي عرفاني   ويكم بيست
  200  )قسمت اول(كريم  شرح و تفسير قرآن  دومو بيست
  200  )قسمت اول(الشريعه و مفتاح الحقيقه  تفسير مصباح  سومو بيست
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  200  )اول قسمت( عشرح رساله حقوق حضرت سجاد  وچهارم بيست

  200  )سومقسمت (شرح رساله شريفه پندصالح   -
  200  )1380-81قسمت چهارم (مكاتيب عرفاني   وپنجم بيست
  200  )قسمت چهاردهم(گفتارهاي عرفاني   وششم بيست
  200  )قسمت پانزدهم(گفتارهاي عرفاني   وهفتم بيست
  200  )قسمت شانزدهم(گفتارهاي عرفاني   وهشتم بيست
  200  )قسمت هفدهم(گفتارهاي عرفاني   ونهم بيست

  200  )قسمت چهارم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  200  )هيجدهمقسمت (گفتارهاي عرفاني   ام سي
  200  )قسمت نوزدهم(گفتارهاي عرفاني   ويكم سي
  200  )قسمت بيستم(گفتارهاي عرفاني   دومو سي
  200  )ويكم قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   سومو سي

  200  )قسمت پنجم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  -  )1389همراه با تقويم(فهرست موضوعي جزوات : هديه نوروزي  -
  200  موقعيت مزار سلطاني بيدخت در كشور ايراننقشه راهنماي   -

  200  )1382- 83قسمت پنجم (مكاتيب عرفاني   وچهارم سي
  200  )1384قسمت ششم (مكاتيب عرفاني   وپنجم سي
  200  )دومقسمت (الشريعه و مفتاح الحقيقه  تفسير مصباح  وششم سي
  200  )دوم قسمت( عشرح رساله حقوق حضرت سجاد  وهفتم سي
  200  )قسمت اول(ها  ها و بيانيه جموعه دستورالعملم  وهشتم سي
  200  )1384-87قسمت هفتم (مكاتيب عرفاني   ونهم سي

  200  )سوم قسمت( عشرح رساله حقوق حضرت سجاد  چهلم
  200  )چهارم قسمت( عشرح رساله حقوق حضرت سجاد  ويكم چهل
  200  )دومقسمت (كريم  شرح و تفسير قرآن  دومو چهل
 200  )دومقسمت (ها  ها و بيانيه وعه دستورالعملمجم  سومو چهل
  200  )دومو قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   وچهارم چهل
  200  )سومو قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   وپنجم چهل
  200  )وچهارم قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   وششم چهل
  200  )وپنجم قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   وهفتم چهل

  200  )قسمت ششم(پندصالح  شرح رساله شريفه  -
  200  )وششم قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   وهشتم چهل
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  200  )وهفتم قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   ونهم چهل

  200  )وهشتم قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   پنجاهم
 200  )ونهم قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   ويكم پنجاه
  200  )ما سيقسمت (گفتارهاي عرفاني   مدوو پنجاه
  200  )مويك سيقسمت (گفتارهاي عرفاني   مسوو پنجاه
 200  )مودو سيقسمت (گفتارهاي عرفاني   مچهارو پنجاه
  200  )موسو سيقسمت (گفتارهاي عرفاني   مپنجو پنجاه
  200  )عرفان در كار اداريدوم ـ قسمت (وگوهاي عرفاني  گفت  مششو پنجاه
  200  )موچهار سيقسمت (گفتارهاي عرفاني   هفتمو پنجاه
  200  )موپنج سيقسمت (گفتارهاي عرفاني   هشتمو پنجاه
  200  )مودقسمت (حقوق مالي و عشريه   نهمو پنجاه

***  
ي اين جزوات، مستقل از هـر سـازمان يـا     با توجه به آنكه تهيه

است جهت  خواهشمند  گيرد، خيريه و يا انتشاراتي صورت مي ي مؤسسه
 0912 583 8242 ي تلفـــن ســـفارش جـــزوات، فقـــط بـــا شـــماره 

  .بگيريد تماس
***  

بدينوســيله از همــه افــرادي كــه در تكثيــر ايــن جــزوه توفيــق 
  .شود اند، سپاسگزاري مي مالي داشته خدمت


