 -فهرست -

بهشت خانواده جلد اول
دكتر سيد جواد مصطفوى

 فهرست -پيشگفتار
درس اول  :صدا زدن
درس دوم  :سام كردن
درس سوم  :پيشباز و بدرقه رفتن
درس چهارم  :خداحافظى
درس پنجم  :نگهدارى اموالمنزل
درس ششم  :انتخاب غذا
درس هفتم  :سخن محبت آميز
درس هشتم  :احكام اوليه و ثانويه در همسرى
درس نهم  :عفت و عشوه
درس دهم  :تميزى شوهر
درس يازدهم  :عطر و رنگ
درس دوازدهم  :كمك مرد به زن در كار خانه
درس سيزدهم  :زينت (آرايش و پيرايش )
درس چهاردهم  :مجالس عروسى و عزا
درس پانزدهم  :دهان خوشبو
درس شانزدهم  :آيا وجود زن شر است
درس هفدهم  :احترام زن
درس هجدهم  :تاءديب زن
درس نوزدهم  :كار زن
درس بيستم  :تعصب بيجا
درس بيست و يكم  :حجاب
درس بيست و دوم  :مشورت با زن
درس بيست و سوم  :مسافرت
درس بيست و چهارم  :الرجال قوامون ...
درس بيست و پنجم  :تكبر و بخل و ترس زن
درس بيست و ششم  :رهبرى غريزه
درس بيست و هفتم  :غريزه زن
درس بيست و هشتم  :محبت به زن
درس بيست و نهم  :درك مشكات همسر
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درس سى ام  :عيدى
درس سى و يكم  :تشكر
درس سى و دوم  :جادوبندى
درس سى و سوم  :گوش دادن به سخن
درس سى و چهارم  :عيب پوشى
درس سى و پنجم  :صفا و صداقت
درس سى و ششم  :ترشرويى
درس سى و هفتم  :استخوان كج
درس سى و هشتم  :زنم را نمى خواهم
درس سى و نهم  :سوغات سفر
درس چهلم  :خلوت
درس چهل و يكم  :باردارى
درس چهل دوم  :جلوگيرى
درس چهل و سوم  :دختر زاييدن
درس چهل و چهارم  :بد گمانى
درس چهل و پنجم  :سود زيان متقابل
درس چهل و ششم  :هر كسى را به خانه مبر
درس چهل و هفتم  :ناسزاگويى
درس چهل و هشتم  :اختاف سليقه
درس چهل و نهم  :اهانت
درس پنجاهم  :گذشت و اغماض
درس پنجاه و يكم  :سواد آموزى زن
درس پنجاه و دوم  :ضعف عقل
درس پنجاه و سوم  :از خوبانشان بر حذر باش
درس پنجاه و چهارم  :زن از نظر اسام و ديگران
درس پنجاه و پنجم  :ضرب المثلها
درس پنجاه و ششم  :ابعاد سه گانه
درس پنجاه و هفتم  :زن بدكاره
درس پنجاه و هشتم  :رفت و آمد فاميلى
درس پنجاه و نهم  :روابط فاميلى
درس شصتم  :احترام داماد
درس شصت و يكم  :اختاف مالى
درس شصت و دوم  :اختاف غريزى
درس شصت و سوم  :اختاف خودخواهى
درس شصت و چهارم  :اختاف در ندانستن همسردارى
درس شصت و پنجم  :اختاف سطح فرهنگى و اخاقى
درس شصت و ششم  :دخالت ديگران
درس شصت و هفتم  :حكمين
درس شصت و هشتم  :طاق
درس شصت و نهم  :پزشكيها و معالجات
درس هفتادم  :خاتمه و نتيجه
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-۱-

-۱چند تذكر
 -1اين كتاب را دو طايفه نبايد بخوانند.
اول  :كسانى كه ذوق و عاطفه ندارند.
دوم  :كسانى كه به فكر و عقل خدادادى خويش اعتماد ندارند و به خود اجازه نمى دهند :بدون اجازه  -به اصطاح -
روشنفكران شرق و غرب تفكر كنند.
 -2اين كتاب مقررات سعادت بخش اسام را بيان مى كند ،بنابراين به دختر و پسرى كه مى خواهند ازدواج كنند و زندگى
آنها قرين سعادت باشد ،توصيه مى كنيم براى شروط ازدواج خود ،عمل به مقررات اين كتاب را مقرر دارند و نيز به زن و
شوهرى كه با يكديگر اختاف پيدا كرده اند ،مطالعه آن پيش از مراجعه به دادگاه توصيه مى كنيم .
 -3به آخر كتاب نرسيده قضاوت نفرمائيد كه پشيمان مى شويد.
 -4مطالعه اين كتاب براى جوانانى كه هنوز قصد ازدواج ندارند ،در اولويت نيست .
اين ضرب المثلها را در درس  55بخوانيد
زن بى حجب و حيا آش بى نمك است .
مرد پيرى كه زن جوان بگيرد ،مرگ به قهقهه مى افتد.
زن كه تنبل شد كلفت با دهانش كار مى كند.
از خاندان متمول اسب بخر و از خاندان فقير زن بگير.
خنده زن زيبا گريه كيف پول آقاست .
زن كور باشد بهتر است تا بسيار زيبا.
كاخ اعيان را زن پر كرده و كلبه فقرا را بچه .
زن در گهواره هم كه هست خودش را معرفى مى كند.
زن زيبا مال همه است و زن زشت مال خودت .
مردى كه زنش را بزند  3روز گرسنگى مى كشد و  3روز كارش تعطيل است .
مرد شهرت را دوست دارد و زن مرد را.
تمام شعور زن در خانه است  ،اگر از آن خارج شد ،فاقد ارزش مى گردد.
مردان چون كوهند و زنان چون اهرم .
بهترين زنان  ،زنى است كه وقتى خشمگين شود يا شوهرش بر او خشم گيرد ،به شوهرش بگويد :دستم را در دست تو
مى گذارم و خواب را به چشمم راه نمى دهم تا وقتى كه از من راضى شوى .
رسول اكرم صلوات ه عليه
بهترين شما مسلمانان  ،مردى است كه با زنش خوشرفتار باشد و من از همه شما نسبت به زنانم خوشرفتارترم .
رسول اكرم صلوات ه عليه
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هر زنيكه شوهرش را با زبانش بيازارد ،خداوند هيچ كفاره و توبه اى را از او نپذيرد و هيچ كار نيكش را قبول نكند تا وقتى كه
شوهرش را راضى كند.
رسول اكرم صلوات ه عليه
در همه احوال با همسرت مدار كن  ،و با او به نيكى معاشرت نما تا زندگيت با صفا شود.
اميرالمؤ منين على (عليه السام )
هر زنى كه كج خلقى شوهرش را تحمل كند خداوند به او ثواب آسيه (همسر فرعون ) را عطا كند.
رسول اكرم صلوات ه عليه
چاپ جديد
هدف ما از نگارش اين كتاب  ،مطالعه و خواندن آن بود نه بحث و تدريسش  ،از اينرو گاهى لطايف و ظرايفى در قالب طنز و
مطايبه با پوشش تلويح و كنايه آورده بوديم كه براى رفع خستگى و مالت خواننده مفيد باشد.
ليكن پس از انتشار چاپ اول برخى از سروران مطاع تذكر دادند كه ما اين كتابرا براى خواهران دينى يا در كاسهاى مختلط
تدريس مى كنيم و چون به آن مطايبات مى رسيم  ،آرزو مى كنيم ايكاش كاس از يك جنس تشكيل شده بود ،خوبست در
چاپ دوم تجديد نظرى بنمائيد .اينجانب هم امتثال نمودم و تا آنجا كه ممكن بود اينگونه موارد را تغيير دادم .
خاصه
اسام به شوهران مسلمان مى گويد :زن امانتى است الهى در دست شما كه در شب زفاف خداوند رحمان او را آرايش
كرده و لباس نو بر تنش پوشيده و به دست شما سپرده است  .امانتى است نه تنها مانند جواهر و برليان مادى كه فقط از
ديدنش لذت بريد؛ بلكه عنصرى با عاطفه و مهربان است كه در غربت و تنهائى انيس و همدم شماست  ،كشتزار پر بركت
نسل خاندان شماست  .نگهدارنده و تربيت كننده ميوه درخت وجود و پاره تن شماست  ،طباخ و آشپز خوراكهاى رنگارنگ و
لذيذ شماست  ،زينتگر و آرايش دهنده فرزندان شما و لوازم خانه و زندگى شماست  ،امانت خدا را چنانكه شايسته
امانتگذار است  ،نگهداريد و پس از پايان دوره امانتدارى  ،او را سالم و خوش خاطره به صاحبش رد كنيد.
و به زنان مسلمان مى گويد :پس از آنكه از پدر و مادر جدا گشته و به خانه شوهر آمديد ،شوهر را بايد مانند پدر و مادر و
بلكه بيش از آنها احترام كنيد ،شما عنوان مقدس مادرى و مادر بزرگى را با تشريك مساعى او پيدا مى كنيد و اگر او نبود،
شما وجودى معطل و بى خاصيت باقى مانده بوديد .اگر او را با زبان خود بيازاريد ،خداوند متعال روزه و نماز شما را در زمان
آزردگى او قبول نمى كند ،هر چند روزها را روزه داريد و شبها را به نماز ايستيد ،و بدانيد كه بهترين زن مسلمان زنى است
كه چون شوهرش از او آزرده خاطر گردد ،هر كارى را كه در دست دارد به زمين گذارد و نزد شوهر رود و خاطر او را از خود
شاد و خرسند كند ،زن مسلمان بايد بعد از عبادت خدا ،هيچ كارى را براى خود ازمتر از اطاعت شوهر نداند ،بلكه اگر شوهر
او را در بين نماز صدا بزند ،بايد نماز خود را كوتاه كند و با ترك مستحبات  ،هر چه زودتر نداى شوهر را لبيك گويد.
پيشگفتار
سپاس و ستايش بيكران  ،خداوند يگانه رحمان را سزاست كه در روى كره اى متحرك و لرزان  ،معلق و آويزان  ،كوه و صحرا
رقم زد ،جزيره و دريا ترسيم نمود ،گياه و جاندار آفريد و انسان و بشر پديد آورد ،تا ظلمتكده تيره و تاريك زمين را به نور و صفا
زينت بخشد و در ميان خرابى و ويرانى  ،عمران و آبادى آرد.
اراضى موات و بائر را به بوستان و گلستان سبز و خرم تبديل كرد .از ميان كره زمينى كه بصورت جمادى بى حس و بى
شعور ساخته شده بود ،نبات و حيوان برافراشت و بر تارك سرش انسانى خردمند گذاشت و او را بر همه اقطار جهان حاكم و
فرمانروا ساخت  ،تا از ميان كره اى خاكى و تاريك  ،جنبش و حركت  ،سعادت و عزت و عيش و عشرت پديد آورد .مشك و
عنبر ،رياحين معطر ،نور و صفا ،عشق و وفا ،نغمه و نوا ،تمدن و ترقى  ،تكامل و تعالى  ،دستگيرى و رحمت و نوازش و
عطوفت  ،همگى از ميان همين كره تيره و ظلمانى برخاست و همگى از بركت عقل و احساسى بود كه به انسان عنايت
فرمود.
خداوند رحمان  ،به انسان ستمگر ناسپاس  ،جفتى از جنس او به صورت زن عنايت فرمود ،تا با وى انس و الفت گيرد .ميان
دختر و پسرى بيگانه و ناآشنا ،مودت و رحمت مقرر داشت تا يكديگر را در آغوش گيرند ،توالد و تناسل نمايند ،تشريك
مساعى كنند ،خانه و مدرسه بسازند ،آموزش و پرورش دهند ،محيط آبادى را كه از پدران و مادران خود ،به ارث گرفته اند،
آبادتر كنند و باز هم براى آبادى بيشتر به فرزندان خود تحويل دهند.
و درود و رحمت بى پايان خداوند متعال  ،به روان مطهر رسوان و پيغام آورانش  ،مخصوصا اشرف و خاتم آنها حضرت محمد
مصطفى و بر خاندان و عترت معصومين آنحضرت  ،كه همگان  ،عمر عزيز خويش را در راه رسانيدن به اوج تكامل و سعادت
مصروف داشتند و در پيمودن اين راه  ،هر گونه با و مصيبتى تحمل نموده و حتى از بذل جان شريف دريغ نفرمودند  -صلوات
ه عليه اءجمعين من اان الى قيام يوم الدين -
اما بعد :پسر و دخترى كه با يكديگر ازدواج مى كنند ،در حقيقت تولد تازه اى مى يابند و در اقيانوس تازه اى وارد مى شوند
كه يا بايد كار آموزى و تجربه قبلى كسب كرده و يا داراى هوش و فراستى باشند كه بتوانند خود را با جزر و مد دريا هماهنگ
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نموده  ،همچون مرغان و ماهيان با محيط سازگار شوند و گرنه عمرى كوتاه و پر مشقت دارند و به زودى در گردابها غرقه و
هاك مى شوند.
دين مقدس اسام كه براى راهنمائى و تامين سعادت بشر ،نازل گشته و تمام ابعاد وجودى او را در تمام مراحل زندگيش
رعايت كرده است  ،دختر و پسرى را كه مى خواهند در آينده پدر و مادر خانواده و ركن اجتماع انسانى باشند ،در اين وادى
خطرناك بدون راهنما رها نكرده  ،بلكه با كمال لطف و عنايت  ،دست ايشان را گرفته و قدم به قدم رهبرى و راهنمايى نموده
و آنان را از خطرات طوفانها و گردابها بر حذر داشته است .
نويسنده براى تامين اين هدف  ،روابط زن و شوهر را در مراحل زندگى مشتركشان  ،از قرآن مجيد ،نهج الباغه  ،وسائل ،
بحار ،وافى و مستدرك استخراج و عرضه نموده است  .اگر در اين راه موفق گشته خدا را سپاسگزار است و اگر فتور و
قصورى پيش آمده  ،بر سستى قلم و كوتاهى فكر حمل مى شود و در همه حال از خوانندگان محترم اميد راهنمائى و خير
خواهى دارد.
مباحث اين كتاب شامل هفتاد درس است كه مهمترين آنها را پنج بخش زير تشكيل مى دهد:
 -1عوامل الفت و محبت ميان زن و شوهر.
 -2عوامل اختاف و كدورت آنها و راه عاج آن .
 -3موقعيت واقعى زن در خانواده از نظر اسام و تحليل و بررسى آيات و رواياتى مانند (ضعف عقل او ،شر بودن او ،استخوان
كج بودن او ،تاديب او ،مشورت با او ،بر حذر بودن از خوبانشان و مانند اينها).
 -4موضوع حجاب و نظر اسام نسبت به مقدار محدويت زن .
 -5اظهار مطالب غريزه جنسى و تعيين مرز بين حرام و جايزش و مطالب متفرقه بسيار ديگرى  ،مانند سواد آموزى زن ،
داشتن فرزند ،ضرب المثلها ،پزشكيها و روابط فاميلى  ،در اين كتاب بحث مى شود كه به خاطر تنوع مطالب و تفنن خاطر
خوانندگان  ،تمام اين مباحث درهم و آميخته و معجونوار بررسى شده است  .در پايان اين مجموعه را )) بهشت خانواده ((
ناميديم به سه اعتبار:
 -1آيات قرآن مجيد و احاديثى كه از زادگاه منابع وحى صادر شده و در اين كتاب آمده است در حقيقت بهشتى است كه در
خانواده موجود است .
 -2عمل به اين آيات و احاديث محيط خانواده را بهشت برين مى سازد.
 -3بيشتر مباحث اين كتاب مربوط به زن است و زن مسلمان متعهد ،بهشت آفرين خانواده است .
در هر حال به كسانى كه ذوق و عاطفه ندارند خواندن اين كتاب را توصيه نمى كنيم و براى كسانى كه همسر ندارند،
مطالعه اين كتاب تضييع عمر و اتاف وقت است اما كسانى كه بخواهند در پرتو تعاليم اسام  ،يك عمر با همسر خود با
محبت و صفا زندگى كنند ،اين مطالعه را ازم مى دانيم و انتقاد را از كسانى كه تمام كتاب را خوانده باشند ،با كمال حوصله
گوش مى كنيم  .و ا حول و ا قوه اا باه العلى العظيم .
سيد جواد مصطفوى
درس اول  :صدا زدن
هر يك از زن و شوهر بايد همسر خود را به نامى صدا كند كه او بيشتر دوست دارد و خوشترش مى آيد ،چه اسم كوچك
باشد و يا نام خانوادگى  ،يا القاب مذهبى و عناوين اجتماعى .
بهتر است پيش از آنكه زن و شوهر لقب و عنوانى پيدا كنند؛ يعنى سالهاى اول ازدواج كه هنوز دكتر و مهندس و حاجى
نشده اند و يكديگر را به اسم كوچك يا نام فاميل مى خوانند ،چاشنى محبتى بر آن بيفزايند و مثا )) حسين جان و مريم
جان (( بگويند يا )) على آقا و زهرا خانم (( صدا زنند.
صدا زدن به اسم تنها توهين آميز است و توهين آميزتر آنكه مردى مثا نامش ابوالحسن يا ابوالقاسم باشد و همسرش او را
به نيمه اول اسمش صدا زند.
ممكن است بگوييد كه اگر ميان زن و شوهر خلوص و صفا باشد ،اين نامها توهين به حساب نمى آيد و مانعى ندارد.
ميگويم  ،درست است در آن صورت توهين نيست و مانعى ندارد ،ولى مانند آقا جان و خانم جان  ،ايجاد محبت نمى كند ،و
چون اسام به همه مسلمين مخصوصا به زن و شوهر درس محبت مى دهد ،سفارش مى كند :مخاطب را به نامى بخوان
و با كلمه اى صدا بزن كه او را خوشتر و دوست تر آيد.
شايد بعضى از مردان كه داراى عنوان حاجى و رئيس و دكتر و مانند آن هستند از همسرشان شنيدن اين عناوين را دوست
نداشته باشند و كلمه )) احمد جان (( را مثا از او بهتر بپسندند؛ در آنصورت همسر بايد همان كلمه يى را بگويد كه او بيشتر
دوست دارد ،همچنين نامها و عناوين از لحاظ زشتى و زيبايى و خوش آمدن و بد آمدن همسر ،در خلوت يا پيش مردم فرق
مى كند در شهر يا روستا فرق مى كند .در لغات و زبانهاى مختلف فرق مى كند.
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جانم به فداى پيغمر اسام صلوات ه عليه كه معيارى ثابت و غير قابل تغيير ،براى ايجاد محبت بيان مى كند و مى فرمايد:
او را به نام و عنوانى بخوان كه خوشترش مى آيد .بعضى از مردان عناوين شعرى جالبى انتخاب كرده  ،همسر خود را به آن
عنوان صدا ميزنند ،مانند )) امانت خدا (( در آينده خواهيم گفت كه پيغمبر و اميرالمومنين صلوات ه عليهما فرموده اند كه
زنان امانت خدا هستند نزد مردان  .پيداست كه زن از شنيدن اين عنوان احساس افتخار مى كند و مرد هم به وظيفه
سنگين خود كه نگهدارى امانت الهى است متوجه مى شود.
بعضى از مردان عارف و ظريف را ديدم كه همسر خود را به عنوان )) ولى من  ،سرپرست من (( صدا ميزند ،يا زنى شوهرش
را به عنوان )) خداى من (( مى ناميد .همه مى دانند و خود زن و شوهر هم مى دانند كه اين عناوين پوششى از مزاح و
ظرافت  ،روى واقع و حقيقت دارد .با وجود اين شنونده احساس افتخار مى كند و ميان زن و شوهر گرمى و صفا و محبت و
وفا ايجاد مى شود و از دستورات شرع مقدس دانسته ايم كه او مى خواهد همواره تنور عشق و محبت و صفا ميان زن و
شوهر گرم باشد .البته مى بايست عارفان روشن دل  ،در برابر مقدس نمايان كج انديش  ،همسر خود را به اين عناوين صدا
نزنند ،آنها مى توانند  -و اسام هم مى خواهد كه  -در خلوت همسر خود را به عنوان  )) ،دلبر ،عزيز ،جان و روان (( و ظريفتر
و لطيفتر از اينها بخوانند و اگر شنونده خوشش آيد عاوه بر اينكه مانعى ندارد ،پيغمبر اسام هم بيشتر خوشش مى آيد.
خود آن حضرت يكى از همسرانش را كه جوانتر بود )) حميرا (( مى ناميد .حميرا را مى توان به گل سرخ يا )) سرخك عزيزم
(( ترجمه نمود ،اگر چه لطافتى را كه در كلمه )) حميرا (( هست با هيچ تعبيرى در فارسى نمى توان بيان كرد(1) .
دليل
 - 1ثاث يصفين ود المر اخيه المسلم  :يلقاه بالبشر اذا لقيه و يوسع له فى المجلس و يدعوه باءحب ااسماء اليه .

سه چيز است كه دوستى مسلمان را با مسلمان ديگر ،صافى و خالص كند:
 -1هنگامى كه او را ماقات مى كند ،با خوشرويى با وى برخورد نمايد.
 -2زمانى كه خواست كنار او بنشيند برايش جا باز كند.
 -3به بهترين نامى كه دوست دارد ،او را صدا زند(2) .

اين روايت مانند تمام روايات و احاديث ديگرى كه روابط اجتماعى مسلمين را بيان مى كند ،هدفش يا يكى از اهدافش اين
است كه ميان مسلمين  ،الفت و محبت ايجاد شود و بسيار روشن است كه ايجاد الفت ميان زن و شوهر ازم تر و ضرورى
تر از ساير مسلمين است و عواقب وخيم تخلف از اين دستور براى زن و شوهر ،شديدتر و دردناكتر از ديگران است .
دليل ديگر ما در اين مورد قضاوت روشن و صريح عقل است كه در زندگى مشترك همسران  ،محبت و صفا و صميميت و
يكرنگى ازم است  ،و صدا زدن دوست را به نامى كه مطلوب و محبوب او است  ،ايجاد محبت مى كند و قضاوت عقل در
مقام ارزش و اهميت  ،مقدم بر شرع است  ،زيرا ما شرع اسام را به حكم عقل پذيرفته ايم  .چون آنرا تامين كننده سعادت
 ،دنيا و آخرت و پاسخ دهنده نيازهاى مادى و معنوى و جسمى و روحى خود يافته ايم و در مقام مقايسه با اديان ديگر ،به
قضاوت عقل سليم خويش اسام را كاملتر و جامعتر يافته ايم  ،بنابراين  ،عقل و اسام برادر يكديگرند و عقل برادر بزرگتر
است .
هر حكمى كه عقل بدهد ،اسام آنرا تصويب كرده است و اسام هم حكم و دستورى بر خاف عقل ندارد .اگر به طور نادر،
مخالفتى ميان حكم و عقل و دستور قاطع و معتبر شرع مشاهده شود ،در آن صورت بايد نسبت به عقل قضاوتش ترديد كرد
و تجديد نظر نمود ،براى اينكه قطعا آن عقل  ،عقل سليم و مصفا نيست  .بلكه عقلى است  ،تيره  ،ناسالم و در پرده (3) .
خوشبختانه  ،مطالبى كه در اين كتاب مى خوانيد ،با قطع نظر از آيات قرآن و احاديثى كه به عنوان دليل آورده مى شود،
همگى موافق عقل و خرد همگان است  .چه مسلمين و چه غير مسلمين  ،و در سراسر اين كتاب  ،حكم و دستورى
مخالف عقل مشاهده نمى شود.
اين مطلب را هم بدانيد كه اگر عقل سليم موضوعى را پسنديده تشخيص داد و آنرا مطلوب و محبوب به حساب آورد و مردم
هم به آن عمل كردند و از شريعت اسام  ،منع و انكارى نسبت به آن نرسيده بود ،آن موضوع مورد موافقت شارع هم
هست و مثل گفته پيغمبر و امام صادق (عليه السام ) مى توان به آن عمل نمود .يعنى منع نكردن شارع اسام از كارى
كه عقا آنرا انجام ميدهند ،دليل تصويب شارع است و دليل امضاى او است نسبت به صحت و درستى آن .
درس دوم  :سام كردن
سام كردن مسلمانى به يكديگر ،ايجاد انس و الفت ميكند ،كينه ها و كدورتها را مى زدايد ،اخم پيشانى ها را باز مى كند،
بنابراين  ،زن و شوهرى كه نياز به انس و الفت و صفا و صميميت بيشترى دارند ،اين دستور را بايد بيشتر رعايت كنند.
شوهر كه از در منزل وارد مى شود ،بايد به همسرش سام كند و هر گاه كه از خواب بر مى خيزند ،زن به شوهرش سام
كند و بهتر آنكه در سام كردن  ،هر يك بر ديگرى سبقت گيرد.
سام بايد با صداى بلند و واضح باشد ،نه آهسته و نهان  .زن و شوهر نبايد اين موضوع را كه اسام به آن اهميت زياد داده
است  ،كوچك شمرند و كم اهميت گيرند و بگويند :سام كردن براى بيگانگان است  ،نه زن و شوهر كه با هم يگانه و
نزديكند.
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واعظى مى گفت  :دوستى داشتم ثروتمند و مرفه  .روزى به من گفت  :نمى دانم چه سرى در كار است  ،كه زندگى من
و همسر و فرزندانم با وجود آماده بودن همه گونه وسائل زندگى  ،روح و نشاط ندارد ،در صورتى كه زندگى شما و امثال
شما كه يك دهم در آمد و توسعه و رفاه ما را نداريد ،پر از شور و عشق و شادى و نشاط است شما از ما بيشتر مى خنديد
و گونه هاى شما سرختر است و فرزندان شما با نشاطتر و زنده دل ترند.
به او گفتم شما با همسرت سام و خداحافظى مى كنى ؟ گفت نه  ،گفتم حال چند وقتى اين موضوع مهم اسامى را
آزمايش كن  .در آنجا سرى تكان داد ،به عامت اينكه مثا من از مرض سل و سرطان مى گويم و او قرص آسپرين تجويز
ميكند ،ولى چندى بعد تشكر كنان نزد من آمد و گفت  :به راستى نصيحت تو معجزه كرد .يك سام كردن كوچك و ناقابل  ،در
خانواده ما روح و نشاط آورد ،وقتى سام نمى كردم  ،من در گوشه يى مى نشستم و همسرم دنبال كارهاى خانه مى
رفت  ،ولى از وقتى سام مى كنم  ،همسرم مجبور است جوابى بدهد .همين سام و جواب آسان و بى مايه  ،اخم و
گرفته رويى ما را به نشاط و گشاده رويى تبديل كرد و دهان بسته ما را باز كرد .بعد از سام و جواب  ،قهرا سخنى از اين در
و آن در گفته شد ،غصه ها و ناراحتيهاى بازار و خانه فراموش گشت  ،خاصه زندگى افسرده و مرده ما را با يك دستور
كوچك رونق و حيات تازه اى بخشيدى و عشق و شور و شعف به خانه ما آوردى .
اين را هم بدانيد كه سام كردن مستحب و جواب آن واجب است  ،پس اگر همسرى سام كند و همسر وى جوابش ندهد،
عاوه بر عواقب وخيم زندگى خانوادگى يعنى اختاف و كينه و نزاع و جدايى  ،خداوند عادل در روز قيامت  ،كسى را كه
جواب سام نداده است  ،عذاب مى كند.
اميدوارم در ميان خوانندگان اين كتاب  ،زن و شوهرى نباشند كه به خاطر كدورت و اختاف  ،به يكديگر سام نكنند يا اگر
يكى سام مى كند ،ديگرى جواب ندهد يا جواب سردى دهد ،ولى اگر خداى نكرده چنين افرادى باشند ،بايد بدانند كه
شيطان بر آنها سوار شده و مغلوب هواى نفس خود گرديده اند.
در درسهاى آينده خواهيم گفت  :طبق دستور اسام زن و شوهرى كه با يكديگر اختاف پيدا كرده اند ،اوا بايد خودشان
بدون دخالت ديگران آن اختاف را حل كنند ثانيا به حكمين مراجعه كنند و اگر اصاح آنها مفيد نيفتاد ،براى آخرين بار ،صورت
يكديگر را ببوسند و از هم جدا شوند.
بنابراين به زن و شوهر ،هر كدام شجاعت اخاقى و صراحت لهجه بيشترى داشته و مى تواند بر شيطان و هواى نفس خود
غالب شود ،توصيه مى كنيم  :به همسر خود  -اگر چه با او كدورت دارد  -سام كند و سپس بگويد :سام مرا دليل ضعف و
تسليم من ندان  .راجع به كدورت و اختافى كه با تو دارم  ،در دادگاه شكايت خواهم كرد ،يا در قيامت  ،در محكمه عدل
الهى خواهم گفت  ،ولى سام مى كنم  ،براى اينكه مى خواهم  ،اطاعت شيطان را نكنم  ،مغلوب هواى نفس نشوم و
دستور اسام را اجرا كرده باشم .
دليل
 - 2و اذا حييتم بتحيه فحيوا باءحسن منها اءوردوها ،ان ه كان على كل شى ء حسيبا.

هر گاه كسى شما را سام و ستايشى كرد ،آن سام و ستايش را به بهتر از آن يا مانند آن پاسخ دهيد ،كه خدا حسابگر
هر چيز است (4) .
 -3تحيتهم فيها سام
اهل بهشت يكديگر را با سام كردن خوش آمد گويند(5) .
 - 4فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عنده مباركه طيبه كذلك يبين ه لكم اايات لعكم تعقلون .

هر گاه به خانه يى وارد شويد (كه كسى در آنجا نباشد) به خودتان سام كنيد كه سام خوش آمدى است مبارك و پاك از
جانب خدا ،خداوند اين گونه آيات خود را براى شما روشن بيان مى كند ،باشد كه در آنها تعقل كنيد(6) .
عن اءبيجعفر عليه السام قال  :اذا دخل الرجل منكم بيته فان كان فيه احد يسلم و ان لم يكن فيه احد فليقل  :السام علينا من عند ربنا ،يقول
ه  :تحيه من عند ه مباركه طيبه .

در تفسير آيه شريفه ) امام باقر (عليه السام ) فرمود :هر گاه مردى به خانه خود وارد شود و كسى در آنجا باشد ،به (او يا
به ) آنها سام كند و اگر كسى نباشد ،بايد بگويد )) السام علينا من عند ربنا (( يعنى سام بر ما از جانب پروردگار ما ،كه
اين سام تحيتى است مبارك و پاك از جانب خدا )(7
 - 6قال رسول ه (ص ) اءن اعجز الناس من عجز من الدعاء و ان ابخل الناس من بخل بالسام .

پيغمبر (ص ) فرمود :ناتوانترين مردم  ،كسى است كه از دعا كردن ناتوان باشد و بخيل ترين مردم كسى است كه از سام
كردن دريغ ورزد(8) .
 -7عن ابى جعفر عليه السام  :قال ان ه يحب اطعام الطعام وافشاء السام

امام باقر (ع ) فرمود :خداوند دوست دارد اطعام طعام (مهمانى كردن و غذا دادن ) و افشاء سام (بر همه مسلمين سام
كردن ) را )(9
 - 8قال رسول ه (ص )...افشاء السام ان ا يبخل بالسام على احد من المسلمين .
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پيغمبر (ص ) فرمود :افشاء سام اين است كه مسلمان از سام كردن بر هيچ مسلمانى بخل نورزد(10) .
 -9و عنه عليه السام  :قال يسلم الرجل اذا دخل على اهله و اذا دخل يضرب بنعليه و يتنحنح يصنع ذلك حتى يؤ ذنهم انه قد جاء ،حتى ا يرى
شيئا يكرهه .

امام صادق (ع ) فرمود :وقتى شوهر به خانه وارد مى شود بايد به خانواده اش سام كند ،قبا كفشش را به زمين بزند و
سرفه كند تا خانواده را از آمدن خود خبر دهد ،مبادا چيزى بيند كه او را ناخوش آيد(11) .
اين هم دستور ديگرى است براى شوهر كه نبايد سرزده و آهسته و بدون خبر مانند جاسوسان  ،وارد خانه بشود ،بلكه بايد
در پشت در سرفه كند و پايش را بر زمين زند تا زن و فرزندش از آمدن او آگاه شوند ،هر چند خانه  ،خانه خود اوست  ،ولى
زن و فرزند كه بنده و كنيز او نيستند .آنها هم شخصيت دارند .شايد همسر يا فرزند بخواهد در غيبت او صداى ناهنجارى
داشته باشد كه در حضور او خجالت بكشد و شنيدن آن صدا براى خود او هم كسر شان و كسر شخصيت باشد .جانم به
فداى اسام كه چه نكته بين و موشكاف است  .چه دلسوز و مهربان است .
 - 10عن على (عليه السام ) قال السام سبعون حسنه  ،تسعه و ستون للمبتدى و واحده للراد.

على (عليه السام ) فرمود :سام كردن هفتاد حسنه دارد كه شصت و نه تاى آن براى سام كننده و يكى براى جواب
دهنده است (12) .
 -11قال رسول ه (ص ) خمس ا ادعهن حتى الممات  :ااكل على الحضيض مع العبيد و ركوبى الحمار موكفا و حلبى العنزبيدى و لبس
الصوف و التسليم على الصبيان لتكون سنه من بعدى .
پيغمبر (ص ) فرمود ،پنج چيز را تا زمان مرگ ترك نمى كنم  -1 :در جاى پست با بردگان غذا خوردن  -2بر ااغ بى پاان سوار شدن  -3بز را با
دست خود دوشيدن  -4لباس خشن پوشيدن  -5سام كردن بر كودكان  ،تا پس از من سنت شود (و مسلمين و به ويژه رهبرانشان اين اعمال
را انجام دهند) )(13
روانشناسان بصير و با انصافى كه درباره شخصيت دادن به كودك دستورها مى دهند ،كتابها مى نويسند و فوايد و مزايايى براى آن نقل مى
كنند ،آيا دستورى ساده تر ،شخصيت دهنده تر ،ريشه دارتر از سام كردن رهبر به كودك براى شخصيت دادن به او پيدا كرده اند؟
و همچنين جمله اى كه امام چهارم  ،زين العابدين (عليه السام )به كودكان مى گفت  ،كه )) مرحبا به كودكان امروز و بزرگان آينده ما (( .
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-۲-

-۲درس سوم  :پيشباز و بدرقه رفتن
زن بايد گاهى كه كار ازمى ندارد ،هنگام بيرون رفتن شوهر از خانه  ،او را بدرقه كند ،چند قدمى پشت سرش برود ،مرد
خداحافظى كند و خانم شوهر خود را به خدايش بسپارد ،و نيز هنگام وارد شدن مرد به خانه  ،گاهى بايد زن به استقبال
شوهر رود و پس از مراسم سام و جواب  ،اگر آقا چيزى براى خانه خريده و زير بغل دارد ،خانم مهربانش از او بگيرد و تشكر
كند .شايد تعجب كنيد اگر بگويم  :اينها دستور اسام است  ،حديث پيغمبر (ص ) است  ،ولى تعجب نكنيد كه اسام همه
اينها را گفته است و كوچكتر از اينها هم گفته است  ،اگر نمى گفت دين ناقصى بود فقط مسلمين بايد دنبالش بروند ،سوال
كنند ،مطالعه كنند ،ااقل همين كتاب كوچك را تا به آخر بخوانند سپس عمل كنند و با عمل خود غير مسلمين را تشويق به
اسام نمايند ،نه آنكه ديگران در عمل كردن به اين دستورات متقن آسمانى از آنها جلو بيفتند و آنان را خشن  ،زمخت و
خشك معرفى كنند و عصبانى و بى عاطفه بدانند.
بانوى محترم ! به استقبال و بدرقه شوهر رفتن  ،براى هيچ كس سودى ندارد ،جز براى خودت  ،كه پيغمبر مهربان و دلسوزت
به تو دستور مى دهد و تو را در اين كار ،عامل الهى مى خواند ،يعنى كسى كه براى خدا كار مى كند ،و نيز تو را اهل
بهشت مى داند .عاوه بر اينكه اين عمل  ،محبت و صفا و صميميت تو را با شوهرت مستحكم تر مى كند .شوهرت اگر چه
نادان و بى سواد باشد ،ولى انسان است و انسان بنده احسان است  .يكبار نه بار ديگر تافى مى كند ،محبت مى كند ،او
هم خوش زبان مى شود ،لغزشها را ناديده مى گيرد و عينك خوش بينى به چشم مى زند .گاهى اتفاق مى افتد كه چند
قدم پشت سر كسى رفتن و با او خداحافظى كردن  ،او را كه كافر است متمايل به اسام مى كند ،چنانكه ضمن دليل بيان
مى شود.
دليل
 -12جاء رجل الى رسول ه (ص ) فقال  :ان لى زوجه اذا دخلت تلقتنى و اذا خرجت شيعتنى و اذا راءتنى مهموما قالت لى  :ما يهمك ؟ ان
كنت تهتم لرزقك فقد تكفل لك به غيرك و ان كنت تهتم امر آخرت فزادك ه هما .فقال رسول ه (ص ) :ان ه عماا و هذه من عماله لها
نصف اجر الشهيد.

مردى خدمت رسول خدا (ص ) آمد و عرض كرد :همسرى دارم كه هر گاه وارد خانه مى شوم به استقبالم مى آيد و چون
خارج مى شوم بدرقه ام مى كند و زمانى كه مرا اندوهگين مى بيند ،مى گويد :اگر براى روزى (مخارج زندگى ) غصه مى
خورى  .بدانكه ديگرى (خداوند متعال ) آنرا به عهده گرفته است و اگر براى آخرت غصه مى خورى  ،خدا اندوهت را زياد كند
(بيشتر به فكر آخرت باش ).
رسول خدا (ص ) فرمود :خداوند در روى زمين عامان و كارگزارانى دارد و اين زن يكى از عامان خدا است  .او نصف پاداش
شهيد را دارد(14) .
 -13ان اميرالمومنين (ع ) صاحب رجا ذميا فقال له الذمى اءين تريد يا عبده ؟ فقال اريد الكوفه  ،فلما عدل الطريق بالذمى عدل معه
اميرالمومنين (ع ) ...و كذلك اءمرنا نبينا

امير المومنين (ع ) در راهى با مردى ذمى (نصرانى ) همراه گشت  .مرد ذمى گفت  :قصد كجا را دارى اى بنده خدا؟
فرمود :قصد كوفه دارم  ،چون مردم ذمى سر دو راهى رسيد و به راه خود رفت  .اميرالمومنين (ع ) همراه او گشت  .مرد
ذمى گفت  :مگر تو قصد كوفه نداشتى ؟ فرمود :چرا .گفت  :از راه كوفه گذشتى  .فرمود :ميدانم گفت  ،اگر مى دانى پس
چرا همراه من مى آيى ؟ فرمود :از كمال همراهى و رفاقت اين است كه وقتى انسان از همراهش جدا مى شود ،اندكى
پشت سر او برود .پيغمبر ما به ما چنين دستور داده است  .ذمى گفت پيغمبر شما چنين گفته است ؟ فرمود آرى  .ذمى
گفت به خاطر همين كردار شريف او بود كه مردم پيروش گشتند .من تو را گواه مى گيرم كه دين تو را پذيرفتم  .سپس با
اميرالمومنين (ع ) برگشت و چون او را شناخت مسلمان شد(15) .
درس چهارم  :خداحافظى
خداحافظى هم مانند سام كردن  ،ايجاد محبت و الفت مى كند .بذر دوستى و مودت مى كارد .شوهران نبايد از اين امر به
ظاهر كوچك و در واقع بزرگ و ارزشمند غفلت كنند .زنان طبق عواطف و احساسات لطيفترى كه دارند اگر گاهى از خانه
بيرون روند و شوهر در خانه باشد ،خداحافظى مى كنند ،شوهران هم بايد هميشه وقتى از منزل خارج مى شوند ،اين
كلمه كوچك )) خداحافظ شما (( را كه در باطن بسى پر محتوا و محبت انگيز است فراموش نكنند.
شوهر با گفتن اين جمله كوتاه  ،چشم هسمرش را روشن و دلش را گرم نگه مى دارد .زن هم كارهاى خانه را با دلگرمى
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و شوق و رضايت انجام مى دهد ،خانه را تميزتر و غذا را لذيذتر مى سازد ،و از همه مهمتر نشاط و سرورى است كه در اثر
خداحافظى شوهر ،نصيب زن مى شود .اين خداحافظى  ،بدن زن را سالم و روحش را شادمان و احساساتش را بيدار نگه
مى دارد .براى اين نعمت ها ارزشى نمى توان پيدا كرد .شادى روح و شوق و شعف و انبساط وجه بااترين نعمتهاى الهى
است كه در اينجا شوهر با گفتن يك جمله كوتاه به همسرش هديه مى كند.
دليل
عاوه بر آنكه هيچ گونه دليلى پيدا نمى شود كه آيات و احاديثى كه روابط اجتماعى مسلمين را بيان مى كند ،منحصر به
غير زن و شوهر باشد ،دليل عقل مى گويد :چون زن و شوهر نياز به محبت و الفت بيشترى دارند ،اين آيات و اخبار درباره
آنها روشنتر و واضحتر است  ،و زنان و شوهران در عمل كردن به اين روايات از ديگران سزاوارتر مى باشند ،لذا در سراسر
اين كتاب گاهى از اين گونه آيات و روايات عمومى استفاده مى شود .اينك در رابطه با ادله خداحافظى :
 -14اميرالمومنين (عليه السام ) در حال احتضار و قبل از شهادتش  ،نصايحى سودمند به خانواده و جميع اصحابش مى
كند و در آخر مى فرمايد:
 - 14وداعى لكم وداع امرى مرصد للتاقى .

با شما خداحافظى مى كنم  ،مانند كسى كه منتظر ديدار است (در قيامت )( (16
 -15در روايات و اخبار بسيارى وارد است كه اصحاب ائمه عليهم اسام خدمت ايشان مى رسيدند و چون مسائل خود را
مى پرسيدند و مى خواستند بروند ،با آنها خداحافظى مى كردند ،از آن جمله :
 - 15الف  :عن الريان بن الصلت  ،قال  :لما اءردت الخروج الى العراق عزمت على توديع الرضا (عليه السام )...
ريان بن صلت گويد :هنگامى كه عازم عراق شدم  ،تصميم گرفتم كه با امام رضا (عليه السام ) خداحافظى كنم (17) ...
ب  -فلما قمت اخرج و اءردت اءن اودعه ...
هشام عباسى گويد :چون خواستم از نزد حضرت رضا (عليه السام ) برخيزم و با او خداحافظى كنم )(18

 -16سرور آزادگان جهان  ،حضرت سيدالشهدا ،حسين بن على عليهما السام  ،كه پدر و مادرم به قربانش باد چون در روز
عاشورا ،اصحاب و اعوانش شهيد شدند و به نفس شريف عازم ميدان گشت  ،سوى اهل بيت خويش آمد و بنا به نقل
مجلسى رضوان ه عليه كه در كتابى ديده چنين آمده است .
 -16ان الحسين لما نظر الى اثنين و سبعين رجا من اءهل بيته صرعى  ،التفت الى الخيمه و نادى يا سكينه يا فاطمه  ،يا زينب  ،يا ام كلثوم ،
عليكن منى السام ...

هنگامى كه حضرت حسين (عليه السام ) ،هفتاد و دو تن از اهل بيتش را ديد ،كه روى زمين افتاده اند ،متوجه خيمه زنان
شد و با صداى بلند فرمود :اى زينب و اى ام كلثوم سام آخرم بر شما باد(19) ...
آنچه در اين چهار مورد به عنوان دليل شرعى براى خداحافظى بيان كرديم  ،مواردى است كه از ميان اخبار و روايات بسيار،
در ياد نگارنده بوده است  ،و اگر همه آن موارد استقصا شود و به ده ها روايت و حديث بالغ گردد ،باز هم مواردى را نشان
مى دهد كه انگيزه خاصى  ،براى راوى پيدا شده است كه موضوع خداحافظى را بيان كند ،و گرنه يقين بدانيد كه پيغمبر
اسام (صلى ه عليه و آله و سلم ) و ائمه اطهار ،هر گاه كه از منزل بيرون مى رفته اند يا اراده مسافرتى داشته اند ،با
همسر و فرزندان خود خداحافظى مى كرده اند.
درس پنجم  :نگهدارى اموالمنزل
همانطور كه وجود زن  ،امانت خداست در دست مرد ،اموال مرد هم امانت او است در دست زن  .پيداست كه خود زن هم از
آن اموال استفاده مى كند ،بلكه زن بيشتر از مرد ،استفاده مى كند ،از آن جهت كه او بيشتر در خانه است  ،بنابراين در
حفظ و نگهدارى آنها كوشش خواهد كرد ،ليكن در رواياتى كه نقل خواهيم نمود ،آمده است كه از سعادت مرد مسلمان
اينست كه همسرى داشته باشد كه در غيبت او اموالش را نگه دارد.
شايد اين تذكر براى اين است كه زن غالبا مغلوب احساسات و عواطف قرار مى گيرد و گدايان حرفه ئى و جادوگران حقه باز
و دعانويسان دروغگو ،مى توانند به بهانه ايجاد محبت ميان زن و شوهر و بهانه هاى ديگر عواطف زنان را تحريك كنند و
قسمتى از پول يا مال شوهر را از آنها بگيرند ،از اين جهت در شرع اسام اين تذكر داده شده است  ،تا زنان مواظب اين
شيادان باشند و در نگهدارى اموال شوهر ،كوشش و مراقبت بيشترى كنند.
هم چنين زنان در حفظ و نگهدارى اموال از دستبرد سارقين و شكستن و ريختن و اسراف كردن كوتاهى نكنند و مسامحه روا
ندارند ،اگر احيانا زنى اشتباه كرد و مالى را تلف نمود ،شوهر آقامنش و عالى طبع  ،هيچگاه به زن پرخاش نمى كند و نق
نمى زند بلكه سخنى مى گويد كه از خجالت زن بكاهد ،زيرا مى داند كه او عمدا چنين كارى را نكرده است .
اگر يكبار به واسطه تلخى ضرر ،به همسرش سخن تلخى گفت  ،بعدا پشيمان مى شود و عذرخواهى مى كند ،و اگر هم
شوهر نادانى كرد و دوباره پرخاش نمود ،خانم عاقل  ،تحمل مى كند و با كنترل اعصاب جواب عاقانه مى دهد و مى گويد:
من كه عمدا چنين كارى را نكرده ام  ،از دستم افتاد و شكست  ،خودم هم غصه خوردم و مانند اين كلمات را مى گويد ،نه
آنكه خداى نخواسته  ،زن هم مقابله به مثل كند :پرخاش كند ،كلمات تند و درشت گويد تا درگيرى و نزاعى برپا شود.
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دليل
 -17عن اءبى الحسن على بن موسى الرضا (عليه السام ) قال  :ما اءفاد عبد فائده خيرا من زوجه صالحه اذا راها سرته و اذا غاب عنها حفظت
فى نفسها و ماله .

على بن موسى الرضا (عليه السام ) فرمود :هيچكس فايده ئى به دست نياورده است كه بهتر باشد از همسر شايسته
ئى كه چون به او بنگرد ،شاد گردد و چون از نزد او غايب شود ،عفت خويش و مال او را نگهدار باشد.
مرحوم شيخ حر عاملى  ،به همين مضمون چهار روايت ديگر ،در همين باب  ،از امام باقر و امام صادق عليهما السام نقل
مى كند.
درس ششم  :انتخاب غذا
اگر زن و شوهر در تعيين غذايى كه مى خواهند بخورند ،اختاف سليقه پيدا كردند و هر كدام غذاى مخصوصى را پيشنهاد
نمودند ،طبق قانون اجتماعى  ،حق اولويت براى مرد است ؛ زير تحمل مخارج و تهيه لوازم و مواد اوليه بر عهده اوست ،
ولى دين اسام  ،در اين مورد ،جانب زن را رعايت كرده و به شوهر دستور مى دهد :همان غذايى را بخورد كه همسرش
مايل است (در صورتى كه يكى از آنها براى حفظ سامت خويش رژيم غذايى مخصوصى نداشته باشد).
مردى كه چنين كند ،از نظر اسام مومن است  ،و مردى كه غذاى مطابق ميل خود را بر زنش تحميل كند منافق است  .چه
زيباست كه چون صبح  ،شوهر از خانه بيرون مى رود ،زن سوال كند :براى ظهر چه غذايى درست كنم ؟ و شوهر بگويد هر
غذايى را كه خودتان ميل داريد و درست كرديد ،من هم مى خورم  ،من مسلمانم  ،طبق دستور امامم رفتار مى كنم  .من
كه منافق نيستم ( ،معناى منافق و مناسبت آن را با مورد بحث  ،ضمن دليل بيان خواهيم كرد).
دليل
 -18المومن ياءكل بشهوه عياله (اءهله ) و المنافق ياءكل اءهله بشهوته .
مومن مطابق ميل عيالش (خانواده اش ) غذا مى خورد ،و منافق  ،خانواده اش مطابق ميل او غذا مى خورند(20) .

هر مسلمانى  ،عقد ازدواجش مطابق مقررات اسام است  ،مرد مسلمانى كه با همسرى مسلمان  ،ازدواج نموده  ،قبول
كرده است كه مطابق دستور اسام  ،با زنش رفتار كند و زن را امانت خدا بداند؛ بعاوه چون بانو ضعيفتر از مرد است ،
شوهر بايد همواره جانب او را رعايت كند ،اسام هم همين گونه دستور داده است ؛ بنابراين مردى كه غذاى خواست خود
را بر همسرش تحميل كند ،در واقع نفاق ورزيده است و عملش با زبان و نيتش كه مى گويد من مسلمانم مخالف گشته
است .
درس هفتم  :سخن محبت آميز
گفتگو و سوال و جواب زن و شوهر بايد مودبانه و محبت آميز باشد ،نه خصمانه و نفرت انگيز .يك مطلب مخصوص را مى توان
طورى ادا كرد كه شنونده را خوش آيد و پاسخ نيكو دهد و همان مطلب را مى توان به نحوى ادا كرد كه شنونده يا جواب
ندهد يا جواب زشت و تند بدهد  -در اينجا مثال )) بنشينيد ،بفرماييد و بتمرگيد (( را فراموش نفرماييد.
خانم محترمه  ،ليوانى براى خانه ازم دارد ،او مى تواند به شوهرش بگويد:
 -1اگر به بازار بلور فروشها رفتيد ،ليوانى بخريد.
 -2ليوان نداريم  ،عيب ندارد ،توى چيز ديگرى آب مى خوريم .
 -3چرا براى خانه ليوان نمى خرى .
 -4مرد بايد عاقل باشد ،وقتى ديد ليوان نداريم خودش بخرد.
براى خريد يك ليوان  ،ده ها جمله زشت تر و مودبانه تر از اين مى توان به زبان آورد .ولى توصيه اسام اين است كه بانوى
محترم بايد جمله ئى را كه از همه زيباتر و مودبانه تر است  ،انتخاب كند و به شوهرش بگويد ،تا جوابى همانگونه زيبا و
مودبانه بشنود.
همچنين شوهر براى دوختن دكمه لباسش بگويد :مريم جان يا مريم خانم  ،نخ و سوزن را لطف كنيد تا دكمه ام را بدوزم ،
در آنصورت بانوى محترمه خواهد گفت  :عزيزم لطف كنيد ،من بدوزم  ،ولى اگر شوهر بگويد :زن مگر كورى ؟ دكمه افتاده
لباس مرا نمى بينى ؟ زن هم خواهد گفت  :مگر قانون اسام را نخوانده ئى و نميدانى كه زن وظيفه ندارد دكمه بدوزد؟
و نيز در تقاضاى ليوان اگر چند روز گذشت و شوهر ليوان نخريد ،بانوى مسلمان مى گويد :مثل اينكه اين روزها گرفتارى شما
زياد است و يا هنوز از بازار بلور فروشها گذر نكرده ايد و جماتى از اين زيباتر كه شما خواننده محترم بهتر از نويسنده مى
دانيد ،نه آنكه بگويد :چند بار بايد بگويم ليوان  ،تو كه مرا خسته كردى  ،چرا وظيفه شناس نيستى و امثال اين كلمات كه زن
مسلمان متعهد هيچگاه بر زبان نمى راند.
گاهى ضمن صحبت  ،زن يا شوهر كلمه ئى از دهنش مى پرد و به همسرش مى گويد كه اثر بدش تا سالهاى متمادى در
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ذهن او باقى مى ماند؛ مثل اينكه زنى به شوهرش بگويد :اگر مى دانستم سوادت كم است  ،همسر تو نمى شدم  ،يا
مردى به زنش بگويد :اگر مى دانستم پستانت كوچك است  ،با تو ازدواج نمى كردم .
اينها بايد بدانند كه با گفتن اين كلمات سالهاى متمادى همسر خود را ناراحت كرده اند ،بلكه افسرده و دلسرد از زندگى
نموده اند.
آن زن خيال كرده است كه با گفتن آن جمله  ،دانش دوستى خود را به شوهرش فهمانيده است يا آن مرد گمان كرده است
 ،كه ذوق سرشار خود را به همسرش نشان داده است  ،ولى هر دو در اشتباهند .نخستين اثرى كه اين گونه جمات  ،در
روح همسر باقى مى گذارد ،كدورت و انزجار است  ،تنفر و دلسردى است رفتن صفا و صميميت است  .گوينده اين كلمات
بعدا خود را مامت مى كند و مى گويد :اين چه غلطى بود كه كردم و نسنجيده و فكر نكرده سخنى گفتم  ،كاش زبانم ال
مى شد و اين جمله را نمى گفتم  .البته ما به شنوندگان اين سخنان هم توصيه مى كنيم كه بلند همت باشند و سعه
صدر داشته باشند و اين كلمات را در فكر خود نگه ندارند .نشنيده انگارند و به كار خود مشغول باشند.
زن و شوهر بايد در برابر كلمات تند و خشنى كه از همسر خود مى شنوند متانت و سعه صدر نشان دهند و صحنه نزاع را
به مجلس مزاح تبديل كنند .مثا اگر زن عصبانى شود و بگويد )) :من از كار زياد اين خانه خسته شدم  ،زانوهايم رمق ندارد،
چادرم را بر مى دارم و مى روم به خانه پدرم (( شوهر بگويد )) شما زنان به قدرى قدرت داريد كه پهلوانان و قهرمانان جهان
از مكيدن پستانتان نيرو گرفته اند!! تو مى خواهى از خانه خودت بروى به خانه پدر زن من ؟! (( و امثال اين كلمات و اگر
شوهر عصبانى شود و بگويد )) من از دست تو خانم مى خوام سرم را به ديوار بزنم و يقه ام را پاره كنم (( خانم جواب دهد
اما سرت را به سر سخت من بزن كه شوهرم را عصبانى مى كنم و اما يقه  ،اول برو يك پيراهن كهنه و دور افتاده بپوش تا
زحمت دوختنش به گردن من نيفتد (( خاصه طرف مقابل بايد با حوصله و متين باشد تا بتواند همسر عصبانى خود را كه بر
خر شيطان سوار شده است  ،پياده كند و او را خلع ساح نمايد ،از همان الفاظ درشت او جماتى مايم و محبت آميز
بسازد و تحويل دهد تا ميدان رزم به حجله بزم تبديل شود و شخص عصبانى شده نتواند به خشونت خود ادامه دهد(21) .
مهمتر از كلمات و واژه ها ،در ايجاد محبت يا نفرت  ،آهنگ صدا و حركات دست و چشم و لب و ابرو ،هنگام سخن گفتن
است  .آهنگ نرم و مايم ايجاد محبت مى كند ،چنانكه صداى كلفت و خشن  ،مال و نفرت مى آورد ،لب خندان و چهره
شكفته و باز ،شنونده را جلب مى كند ،چنانكه ترشرويى و اخم  ،هنگام سخن گويى  ،مخاطب را دلسرد و افسرده مى
كند ،زن و شوهر بايد در مكالمات روزمره خود مراعات اين نكات را بنمايند .و نيز گفتن كلمه (چشم ) در برابر تقاضاى همسر،
در ايجاد محبت  ،معجزه مى كند .شما كه تكبر داريد و مى ترسيد از گفتن اين كلمه  ،از شخصيتتان بكاهد ،آنرا به عنوان
طنز بگوييد.
 -19اءجملوا فى الخطاب تسمعوا جميل الجواب .
زيبا سخن گوييد تا پاسخ زيبا بشنويد(22) .
 -20اياك و مستهجن الكام فانه يوغر القلب .
از گفتن سخن زشت بپرهيز كه دل را پر از خشم و كينه كند(23) .
 -21بعيدا فحشه  ،لينا قوله .
(مومن ) از فحش بدور است و گفتارش نرم و مايم است (24) .
 - 22عود لسانك لين الكام و بذل السام  ،يكثر محبوك و يقل مبغضوك .
زبانت را به سخن مايم و سام كردن عادت بده تا دوستانت زياد و دشمنانت كم شوند(25) .
 - 23عن الصادق عن آبائه عليهم السام  ،قال  :حسن البشر للناس نصف العقل
امام صادق (عليه السام ) فرمود :نيكرويى نمودن با مردم نصف عقل است (26) .

كسى كه با مردم خوشرويى داشته باشد .مردم با او رفت و آمد دارند ،راهنمائيش مى كنند ،پرسشش را پاسخ مى گويند.
در نتيجه معلوماتش زياد مى شود و اين همان نصف عقل است كه شخص گشاده رو ،از راه اكتساب و تجربه بدست مى
آورد و نصف ديگرش ذاتى و خدادادى است  .يا اكتساب از راهى ديگر است .
 -24و قال (عليه السام ) ...و تبسمك فى وجهه حسنه .
و فرمود :برخورد كردن با لب خندان  ،با برادر مسلمانت ثواب يك حسنه دارد(27) .

درس هشتم  :احكام اوليه و ثانويه در همسرى
ديانت مقدس اسام  ،در امر مربوط به خانه و كارهاى مختلف خانواده  ،احكامى اوليه و احكامى ثانويه دارد :احكام اوليه ،
آنهايى ست كه زن و شوهر بايد در مرحله نخست به آن عمل كنند ،سپس اگر تخلف ورزيدند ،نوبت به احكام ثانويه مى
رسد ،ولى بسيارى از مسلمين را مى بينيم كه حكم ثانويه را به جاى حكم اولى مى گيرند و در مقابل عمل  ،دچار محذور و
سرگردانى مى شوند(28) .
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آنها مى گويند :دستور اسام اين است كه زن در خانه شوهر وظيفه ندارد ،هيچگونه كارى انجام دهد :نه بر او واجب است
غذائى بپزد ،نه ظرفى بشويد ،نه دكمه يى بدوزد و نه نظافتى بكند ،حتى براى شير دادن كودكش هم مى تواند ،تقاضاى
دايه يا اجرت نمايد و شوهر هم مى تواند به زن بگويد :راضى نيستم بدون اجازه من  ،پايت را از خانه بيرون گذارى  ،اگر چه
پدرت بميرد يا مادرت فلج شود ،يا بيشتر از دو دست لباس تابستانى و زمستانى وظيفه ندارم برايت بخرم سپس مى بينيد
اگر اين دستور اسام در خانواده ها عملى شود ،زن در ميان خانه اسيرى در قفس مى گردد و مرد رئيسى بدون خوراك و
پوشاك و خانه مزبله يى غير قابل زيست .
درست است  :حكم اسام همين است ؛ ولى اين حكم در مرحله دوم است و به اصطاح حكمى است ثانوى و در مورد
تخطى زوجين از حكم اول در زمان درگيرى و نزاع است .
حكم اول اسام كه براى همگان است و حكمى است اصلى و قاطع و طبق عدالت و فطرت  ،اين است كه  :خود زن و
شوهر با آزادى و رضايت كامل  ،امور خانه را ميان خود تقسيم كنند و هر يك قسمتى را به عهده بگيرد.
على و فاطمه عليهما السام كه اين موضوع را مطرح كردند ،پيغمبر اكرم (صلى ه عليه و آله و سلم ) حاضر بود و اين گونه
تقسيم نمود كه كارهاى بيرون خانه به عهده على (عليه السام ) و كارهاى درون خانه به عهده فاطمه (س ) باشد .هر دو
راضى شدند و فاطمه (س ) فرمود :بسيار خوشحال شدم كه پدرم  ،كارهاى مربوط به مبارزه زندگى و درگيرى با مردان را از
گردن من برداشت  ،ولى اسام نظر به آنكه آزادى و رضايت زوجين را در مرحله اول دستورات خود قرار داده است  ،اين
تقسيم را حتمى و الزامى نفرموده است  .اگر زن و شوهرى بر عكس كنند و مرد متصدى كارهاى درون خانه شود و زن
كارهاى بيرون خانه را با رعايت عفت بر عهده گيرد ،از نظر اسام مانعى ندارد و عقد مزاوجت آنها باطل نمى شود ،همچنين
نسبت به بيرون رفتن زن از خانه  ،هر گاه شوهرى عاقل باشد و زن خود را عفيف بيند و به او بگويد :در بيرون رفتن از خانه
آزادى  ،از نظر اسام مانعى ندارد؛ بلكه بايد چنين كند تا صفا و يكرنگى باقى بماند.
فرض كنيد چند نفر رفيق به مسافرت مى روند .آنها كارهاى چند روز مسافرت خود را به دو گونه مى توانند انجام دهند:
اول آنكه در كمال خلوص و صفا ،هر كس هر كارى كه پيش آمد و معطل مانده بود ،انجام دهد.
دوم اينكه از اول كارها را تقسيم كنند كه يكنفر مثا بايد خريد كند ،ديگرى غذا بپزد ،سومى  ،ظرفها را بشويد و چهارمى
مركب را آماده كند و براند .اسام به زن و شوهر اختيار داده است كه نسبت به كارهاى خانه هر يك از اين دو طريق را كه
بخواهند انتخاب كنند.
اسام هيچگاه به شوهر نمى گويد :تو بايد زن خود را در خانه محبوس كنى و به او اجازه ندهى  ،از خانه بيرون رود.
حال اگر زن يا شوهرى از اين آزادى و حكم متين اسام  ،سوء استفاده كند و مثا شوهر بگويد راضى نيستم به عروسى
خواهرت بروى با وجود اينكه هيچ اشكالى هم در بين نباشد در آنصورت مقررات اسام در  1400سال قبل  ،چاره اين اشكال
را نموده و ضامن اجرائى محكم و قاطع و فورى برايش معين كرده است  ،يعنى به زن اجازه داده است كه بگويد :به عروسى
خواهرم نمى روم  ،ولى از فردا نه وظيفه دارم غذا بپزم  ،نه جارو كنم  ،نه لباس بشويم  ،نه نظافت كنم و نه بچه ات را
شير دهم  .آنجاست كه مرد خام و مغرور سيلى مى خورد و فورا مى گويد :من شوخى كردم كه گفتم به عروسى نرو!
خاصه آنچه فقهاء عظام در رساله ها مى نويسند كه شوهر به زن اجازه ندهد از خانه بيرون رود يا زن مى تواند ،در خانه
هيچ كارى انجام ندهد .قانون و دستورى است كه حق و اختيارى به زن و شوهر مى دهد و اين گونه قوانين براى زمان
اختاف و نزاع است  ،نه براى هميشه  ،مانند قوانين جزائى و كيفرى دادگسترى يا قوانين حدود و قصاص و ديات كه در
رساله ها نوشته مى شود ،همگى براى زمان تخلف و جنايت است  ،براى زمان درگيرى و نزاع است و براى چاره جويى و
حل اختاف است  ،نه به عنوان برنامه زندگى و وجوب شرعى  ،فقهاء مى گويند )) :حق دارد ،مى تواند (( نه آنكه واجب
است و حتما بايد چنين كند.
به نظر اينجانب بعضى از مردان كه به همسرشان اجازه نمى دهند ،از خانه بيرون برود ،به خاطر عقده حقارتى است كه در
وجود ايشان است  .آن گونه مردان در خانواده پست و كم سوادى بزرگ شده اند هيچگاه آقايى و بزرگوارى نديده اند ،از اينرو
به محض اينكه زن ضعيفى تحت اختيار آنها درآمد ،مى خواهند بر او تحكم و زورگويى كنند؛ لذا گاهى باد به غبغب مى
اندازند و مى گويند بدون اجازه من حق ندارى پايت را از در خانه بيرون گذارى  ،آنها حقارت خويش را با اين سخن نشان مى
دهند.
مردانى ديگر ،دل چركين و بدگمانند و خيال مى كنند ،همه مردان هرزه و همه زنان سست و ضعيفند .و بزودى فريب مى
خورند؛ ولى در بيرون رفتن از خانه در دو صورت تقصير با زن است .
اول  :در جائى كه شهر شلوغ است  .در محل رفت و آمد زن  ،جوان يا جوانان هرزه ئى هستند يا كوچه تاريك و خلوت است
و زن جلف و سبك است وقار و سنگينى ندارد ،در اينجا عقل هم مى گويد :مرد حق دارد ،زن خود را از بيرون رفتن جلوگيرى
كند يا خودش همراه او برود و خاصه به نحوى او را كنترل كند.
دوم  :زنى كه بعد از ازدواج مى خواهد مانند قبل از ازدواج آزاد باشد ،هر روز به خانه پدر و مادر و فاميل خود برود ،چنين زنى
بايد بداند كه زمان كودكى گذشته و اكنون كدبانو شده است  ،او بايد بعد از اين مادر شود ،او با همسرى قرارداد بسته
است كه طبق مقررات اسام زندگى كند ،تمام مخارجش را شوهر تحمل كند و او هم وظائفى به عهده گرفته است كه
يكى از آنها جلب رضايت شوهر در بيرون رفتن از خانه است  .حفظ مال شوهر و حتى مال خودش در خانه محتاج به مراقبت
و تحفظ است و نمى شود هر روز به بهانه ئى از خانه بيرون رفت .
در هر حال  ،تا زمانى كه زن بدون اجازه شوهر در خارج خانه است  ،حق نفقه ندارد.
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دليل
 -25عن اءبيعبده عن اءبيه  -عليهماالسام  -قال  :تقاضى على و فاطمه الى رسول ه  -صلى ه عليه و آله و سلم  -فى الخدمه  ،فقضى
على فاطمه ( -عليها السام )  -بخدمتها ما دون الباب و قضى على على ( -عليه السام )  -بما خلفه  ،قال  :فقالت فاطمه  :فا يعلم ما دخلنى
من السرور اا ه باكفائى رسول ه  -صلى ه عليه و آله و سلم  -تحمل اءرقاب الرجال .

امام صادق از پدرش امام باقر عليهما السام نقل مى فرمايد كه  :على و فاطمه درباره خدمات خانه از رسول خدا (صلى
ه عليه و آله و سلم ) داورى خواستند ،پيغمبر قضاوت فرمود كه خدمت درون خانه بر عهده فاطمه باشد و خدمت بيرون
خانه بر عهده على  .فاطمه گفت  :جز خدا كسى نمى داند كه چه سرورى به من دست داد ،اينكه رسول خدا (صلى ه
عليه و آله و سلم ) دست به گريبان شدن با مردان را از عهده من برداشت (29) .
 -26و قال (عليه السام ) :ما من امراءه تسقى زوجها شربه من ماء اا كان خيرا من عباده سنه  :سيام نهارها و قيام ليلها و يبنى ه لها بكل
شربه تسقى زوجها مدينه فى الجنه و غفرلها ستين خطيئه .

و آنحضرت فرمود :هر زنى كه به شوهرش شربت آبى دهد ،براى او بهتر است از اينكه يكسال عبادت كند و نيز خداوند در
برابر هر شربت آبى كه به شوهرش مى دهد ،شهرى در بهشت برايش بنا مى كند و شصت گناه او را مى آمرزد(30) .
از اين روايت و روايات ديگرى كه به اين مضمون رسيده و در كتاب وسائل نقل شده است  ،دانسته مى شود كه كمك كردن
به شوهر بر زن واجب نيست  ،بلكه مستحبى است كه خداوند مهربان  ،آن همه ثواب به زن مى دهد.
 -27ايما اءمراه خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فا نفقه لها.
هر زنى كه بدون اجازه شوهرش از خانه خارج شود ،حق نفقه ندارد(31) .
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-۳-

-۳درس نهم  :عفت و عشوه
مقررات اسام با فطرت پاك انسان  ،هماهنگى كامل دارد؛ زيرا طراح هر دو يكى است و هر دو به يك چشمه باز مى گردد.
وجود انسان را با فطرت پاكش خداوند متعال آفريده و مقررات تابناك اسام را هم همان خداوند طراحى كرده و به وسيله
فرستاده امينش براى بشر ارسال داشته است .
دين اسام  ،بلكه هر دين آسمانى  ،به پنج موضوع اجتماعى اهميت زيادى داده و حفظ و نگهدارى آنها را از واجبات شمرده
و براى نا فرمايان و مخالفت كنندگان آن  ،مجازات هاى سخت و شديدى مانند دست بريدن و شاق زدن  ،گردن زدن و
سنگسار كردن  ،معين كرده است  .آن پنج چيز عبارتست از:
 -1حفظ دين و عقيده  -2حفظ عقل  -3حفظ جان  -4حفظ نسب و حال زادگى  -5حفظ مال .
بحث ما در اين درس درباره حفظ نسب و حال زادگى است .
از نظر مقررات اسام  ،صحت روابط زناشويى و حال زادگى اواد ،تا آنجا اهميت دارد كه براى زنا و لواط و قيادت و انحرافهاى
جنسى ديگر ،مجازاتهاى شديدى معين كرده است كه در كتب فقها به تفصيل بيان شده است .
اين اسام است و آن هم مكاتب ديگر كه تمام انحرافات جنسى  ،حتى برهنه بودن زن و مرد ،استمناء ،همجنس بازى
تبادل همسران و ازدواج مردان را با يكديگر تجويز مى كنند ولى دين مقدس اسام  ،عاوه بر اينكه زنا و لواط را از گناهان
كبيره مى شمارد ،به عنوان پيشگيرى و حفظ صحت نسب  ،مقدمات آنها را هم حرام دانسته است  .حجاب را براى زن
واجب دانسته و چشم چرانى را بر مردان حرام كرده است  .بودن زن و مرد نامحرم را در جايى خلوت ناروا دانسته و از سخن
گفت زن با آهنگ مهيج و وسوسه انگيز منع فرموده است و به زنان دستور مى دهد :كمتر از خانه بيرون بروند و راه رفتن
مهيج نداشته باشند .از كنار ديوار راه بروند نه از وسط كوچه تا در اولين نگاه جلب نظر نكنند.
عارفان آزاد انديش  ،در برابر اين احكام  ،سر تعظيم فرود مى آوردند و از خداوند رحمان تشكر مى كنند كه براى حال زادگى
و صحت انساب  ،زنا را حرام فرمود و براى پيشگيرى از زنا ،از مقدمات و انگيزه هايش هم پيشگيرى نمود ،تا باز ايستادن از
آن آسان باشد .اگر خداوند متعال  ،از مقدمات هوس انگيز زنا جلوگيرى نمى فرمود و فقط خود زنا را حرام مى كرد ،تكليف به
ماايطاق كرده بود ،مانند كسى كه نزديك شدن كبريت به بنزين را تجويز كند ،ولى از شعله ور شدن آتش منع نمايد.
قرآن مجيد ،عفت چشم و پاكدامنى را به مرد و زن  ،با يك تعبير و در دو آيه پشت سر هم توصيه مى كند ،ولى در آيه
نسبت به زن  ،سفارش و تاكيد بيشترى دارد اين تاكيد براى اين است كه :
اوا در اين مقام زن فاعل است و مرد مفعول  ،زن مى كشد و مرد كشيده مى شود ،يك سر ريسمان بدست زن است و
سر ديگر به گردن مرد.
خاصه بى حجابى و عشوه گرى زن است كه باعث شعله ور شدن آتش غريزه مى شود نه حركات غير عادى مرد .از اين رو
قرآن مجيد ،به زن كه عامل و علت اين مفسده مى شود ،تاكيد بيشترى مى كند كه دام مفسده انيگزت را مينداز ،و به مرد
هم هشدار مى دهد كه مواظب باش تا در اين دام نيفتى .
ثانيا :تاكيد اسام  ،در امر حجاب  ،نسبت به زن براى اين است كه اگر در اثر بى مبااتى زن  ،مردى به دام افتاد و زنائى رخ
داد ،عواقب وخيم اين عمل زشت  ،متوجه زن مى شود نه مرد ،ازاله بكارت و باردارى و كورتاژ يا وضع حمل نامشروع و بى
آبروئى تا آخر عمر همگى متوجه زن است نه مرد .از اين رو خداوند مهربان  ،زن را متوجه مى كند كه دامى را كه براى
ربودن مرد مى اندازد ،بااخره به گردن خودش مى افتد خالق مهربان انسان  ،همه اين حسابها را كرده است كه به زن
دستور مى دهد ،حيا و عفت و حجاب خويش را مراعات كند و براى او پوششى بيشتر از پوشش مرد و رفتارى سنگين تر و
با وقارتر از رفتار مرد توصيه مى كند.
امام صادق (عليه السام ) ،مى فرمايد :بهترين زنان زنى است كه چون با شوهرش خلوت كند لباس حيا از تن بكند و چون
جامه بپوشد و از خانه بيرون رود ،لباسى از حياء و عفت بر تن كند كه مانند سپر و زرهى براى او باشد ،يعنى در كوچه و
خيابان  ،چنان با وقار و سنگين راه برود كه تيرهاى نظر جوانان هرزه اجازه ورود به شخصيت او را نداشته باشند .زن
مسلمان از حضرت زهرا و زينب كبرى صلوات ه عليهما پيروى مى كند.
آنكه را پيشواى دين زهراست

پيروى از زنان غرب خطاست
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نسزد از تو اى زن روشن

پيروى از زنان تر دامن

آنكه خود هست در كمند فساد

كى تواند تو را كند آزاد

(شفق )
تا اينجا آنچه گفتيم مربوط به جمله دوم روايت است كه زن بايد هنگامى كه از خانه خارج مى شود ،با حيا و سنگين و باوقار
باشد و اما جمله اول روايت هم متضمن معنايى لطيف و داراى لفظى بليغ است .
امام صادق (عليه السام ) مى فرمايد :زن خوب آن است كه در حال خلوت با شوهرش حيا را كنار گذارد و حالتى مخالف و
متناقض با حالت لباس پوشيدن داشته باشد ،يعنى در حال خلوت با شوهر ،هر گونه ظرافتكارى و طنازى و عشوه گرى ،
براى زن جايز ،بلكه ارجح است  .بهترين زن مسلمان زنى است كه در زمان خلوت با شوهرش خوش زبان و شيرين حركات
باشد و هر گونه پرده و حجابى را از ميان خود و شوهرش بردارد .آن چيزى كه زن را در رديف بهترين زنان مسلمان مى گذارد،
همين است كه بتواند اين دو حالت متناقض را در وجود خود حفظ كند :در حالت خلوت با شوهر ،كاما حيا و خجالت را كنار
گذارد و تا از خلوت خانه بيرون آمد ،لباس حيا بر تن كند و مجسمه عفت و وقار باشد ،پس اگر هميشه با حيا باشد ،بهترين
زنان نخواهد بود ،چنانچه اگر هميشه طناز و عشوه گر باشد .خاصه آنكه زن بايد لباس رزم و بزم خود را بشناسد و هر يك را
در جاى خود بپوشد.
اگر تمام انديشمندان و سخن سنجان جهان  ،گرد آيند و بخواهند براى بهترين زن  ،عبارتى بليغ و رسا به عنوان تابلو و شعار
بگويند ،بهتر از آنچه امام صادق (عليه السام ) فرموده نتوانند (در اين باره باز هم در درسهاى  10و  13و  26و  27و  54سخن
خواهيم گفت ).
در آن درسها پيغمبر و ائمه اطهار صلوات ه عليهم اجمعين تعليماتى به زن و شوهر مى دهند كه غريزه جنسى آنها در
خلوتخانه و با شكلى حال و زيبا ،عميق و با صفا اشباع گردد ،تا زمانى كه از خانه بيرون مى روند ،زنان و مردان كوچه و
بازار ،نظر ايشان را جلب نكنند و فكر آنان را از كار و زندگى خود مصروف ندارند ،و متوجه خويش نسازند.
دليل
 -28شهيد اول  ،محمد بن مكى  -رضوان ه تعالى عليه  -مى گويد :الوسيله الرابعه ما هو وصله الى حفظ المقاصد الخمسه و هى
النفس والدين و العقل و السنب و مال  ،التى لم ياءت تشريع اا بحفظها و هى الضروريات الخمس .

وسيله چهارم چيزى است كه سبب حفظ مقاصد پنجگانه مى شود و آن پنج مقصد :جان  ،دين  ،عقل  ،خانواده و مال است
كه هيچ دينى (از جانب خداوند) نيامده است  ،مگر براى حفظ اين پنج چيز و اينها ضروريات پنجگانه دين است (32) .
 -29قل للمومنين يغضوا من ابصارهم و يحفظو فروجهم ذالك اءزكى لهم ان ه خبير بما يصنعون

به مردان مومن بگو ديدگان خويش را بازگيرند و دامن خود نگه دارند كه اين براى آنها پاكيزه تر است و خدا از آنچه مى كنند
آگاه است )(33
 - 30قل للمومنات يعضضن من اءبصارهن و يحفظن فروجهن و ا يبدين زينتهن اا ما ظهر منها...

به زنان مومن بگو :ديدگان خويش باز گيرند و دامن خود حفظ كنند و زينت خويش نمايان نكنند جز آنچه آشكار است (مانند
انگشتر و دست بند) و سر پوشهاى خود را روى گردن و سينه اندازند و زينت خويش نمايان نكنند ،مگر براى شوهرانشان يا
پدرانشان يا پدر شوهرانشان يا برادرانشان يا پسر برادرانشان يا پسر خواهرانشان يا زنانشان (زنان مسلمان ) يا آنچه مالك
شده اند (غامان و بردگان ) يا مردان بى رغبت وابسته  ،يا اطفالى كه از نگفتنيهاى زن خبر ندارند و آنگونه پاى به زمين
نكوبند كه زينتهاى نهانشان معلوم شود .اى گروه مومنان همگى بسوى خدا توبه بريد ،شايد رستگار شويد(34) .
 - 31عن اءبيعبده عليه السام  ،قال  :خير نسائكم التى اذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحياء و اذا لبست  ،لبست معه درع الحياء.

امام صادق (عليه السام ) فرمود :بهترين زنان شما كسى است كه چون با جفتش خلوت كند ،پيراهن حيا بركند و چون
بپوشد و همراه او شود ،زره حيا بر تن كند(35) .
 - 32قال رسول ه (ص ) :خير نسائكم العفيفه الغلمه  :العفيفه فى فرجها الغلمه على زوجها.

بهترين زنان شما زن پاكدامنى است كه دامن و شرمگاه خود را از نامحرم حفظ كند و براى شوهرش  ،شهوتران و حشرى
باشد(36) .
درس دهم  :تميزى شوهر
موضوع نظافت از اهم مسائل اسامى است و بيش از يكهزار و هشتصد آيه و روايت درباره آن وارد شده است  ،و بايد هم
چنين باشد ،زيرا كسانى كه دين اسام را از روى برهان و استدال پذيرفته و با بررسى و كنجكاوى شخصى به آن رسيده
اند ،مى دانند كه اسام هر يك از امور مربوط به زندگى انسان را به مقدارى كه اهميت دارد ،اهميت داده است  ،نه يك
نقطه كمتر و نه يك نقطه بيشتر.
نظافت از اركان زندگى انسان است  ،كه حيات و لذت بردن از حيات  ،بستگى به آن دارد ،نظافت در خانه و كوچه و بازار و
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خيابان و اداره و مغازه ضرورى و اجتناب ناپذير است  ،نظافت با خوردن و نوشيدن و پوشيدن و حتى نفس كشيدن انسان ،
ارتباط دارد ،و چنين موضوع با اهميتى را اسام نمى تواند با گفتن چند كلمه كلى مانند )) النظافه من اايمان  ،و تنظفوا
واغتسلوا (( خاتمه دهد.
دين اسام  ،بايد راه نظافت كردن مو و دندان و ناخن و ظرف و لباس و همه وسائل مورد احتياج انسان را بيان كند و
خوشبختانه اين كار را هم كرده است  .اكنون سخن ما درباره نظافت شوهرى است كه همسرى دارد.
خداوند متعال در اصل خلقت  ،زنان را زيبا پسند و نظافت دوست آفريده و على بن ابيطالب (ع ) فرموده است  ،همت و
كوشش زنان به زينت دادن زندگى دنيا متوجه است  ،از اين رو زنان در مورد نظافت محتاج به سفارش زياد نيستند ،ولى
مردان به خاطر همت گماشتن به مبارزه زندگى و كسب و حرفه و كار ،كمتر به نظافت اهميت مى دهند و نياز به سفارش
دارند.
خواهر و برادرى كه از يك پدر و مادر هستند و در يك خانه بزرگ شده اند .برادر را مى بينى كه اگر دستش كثيف شود،
تحملش بر باقى ماندن بر كثافت و نشستن دست  ،بيشتر از خواهر است  ،و خواهرش براى پاكيزه كردن دست و صورت و
لباس و شيشه و ظرف  ،صبر و حوصله بيشترى دارد.
روزى به خانه يكى از دوستان رفتم  ،در اتاق پذيرايى نشسته بودم و هنوز صاحبخانه نزد من نيامده بود صداى گفتگويى
مى شنيدم  ،وقتى صاحبخانه آمد ،گفت  :قدرى كه دير آمدم براى اين بود كه لباس توى خانه را پوشيده بودم و مى
خواستم بيايم  ،خانم اصرار داشت كه لباست را عوض كن  ،اينطور نزد مهمان نرو ،و من مى گفتم فانى خودمانى است ،
آخر مرا مجبور كرد تا لباسم را عوض كنم  ،پيغمبر محترم اسام (ص ) به شوهران مسامحه كار و بى قيد مى فرمايد:
مردانى از يهود نظافت را رعايت نكردند ،در نتيجه زنانشان زنا مى دادند ،يعنى با مردان پاكيزه هر چند بيگانه همبستر مى
شدند.
دليل
 - 33ان النساء همهن زينه الحياه الدنيا.
همت زنان به آراستن زندگى دنيا متوجه است (37) .
 -34اغسلوا ثيابكم و خذوا من شعوركم و استاكوا و تزينوا و تنظفوا ،فان بنى اسرائيل لم يكونوا يفعلون ذلك فزنت نساؤ هم .

رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :لباسهاى خود را تميز كنيد و موهاى خود را كم كنيد ،مسواك بزنيد و
آراسته و پاكيزه باشيد ،كه بنى اسرائيل چنين نكردند تا زنانشان زنا كار شدند(38) .
 - 35تنظفوا بكل ما استطعتم  ،فان ه تعالى بنى ااسام على النظافه ولن يدخل الجنه اا كل نظيف .

هر چه مى توانيد پاكيزه باشيد ،زيرا خداوند اسام را بر پاكيزگى بنيان نهاده و جز مردم پاكيزه كسى به بهشت نمى رود.
)(39

 -36عن الحسين بن الجهم قال راءيت اءبا الحسن (ع ) اختضب فقلت جعلت فداك اختضبت ؟ فقال  :نعم  ،ان التهيه مما يزيد فى عفه النساء و
لقد ترك النساء العفه بترك ازواجهن التهيه ...

حسن بن جهم گويد :حضرت ابوالحسن (ع ) را ديدم كه موهاى خود را خضاب كرده بود ،گفتم فدايت گردم  ،شما هم خضاب
مى كنيد؟ فرمود :آرى  ،اصاح و آمادگى مردان بر عفت زنان مى افزايد ،زنانى بودند كه عفت را رها كردند ،از آن جهت كه
شوهرانشان اصاح تن و آمادگى را ترك كردند .سپس فرمود :اگر زمانى كه نا آماده هستى  ،همسرت را مانند خودت ببينى
 ،خوشت مى آيد؟ گفتم نه فرمود او نيز چنين است ( ،يا دليل گفتار من همين است ) سپس فرمود :نظافتگرى و استعمال
بوى خوش و تراشيدن مو ...از اخاق پيغمبران است (40) .
 -37عن على (ع ) قال  :تنظفوا بالماء من نتن الريح يتاءذى به  ،تعهدوا اءنفسكم  ،فان ه يبغض من عباده القاذوره الذى يتاءنف به من جلس
اليه

على (ع ) فرمود :بوى گند مردم آزار را بويسله آب بزدائيد و پاك كنيد .از بدن خويش مراقبت كنيد كه خدا مبغوض دارد بنده
پليدى را كه هر كس كنارش بنشيند ،بينيش را بگيرد(41) .
درس يازدهم  :عطر و رنگ
خوشبو كردن مسلمان  ،بدن لباس خود را به مشك و عنبر و عطر و بخور و گاب و هر ماده بويائى  ،از مستحبات اكيد اسام
است  ،تا آنجا كه روايت شده است  :مخارج عطر و بخور پيغمبر اكرم (ص ) بيش از مخارج خوراكش بود .عطر هم مانند
نظافت  ،از مظاهر زيبايى است و زنان به آن عاقه بيشترى دارند و همت بيشترى مى گمارند.
پيغمبر اسام (ص ) نسبت به استعمال عطر و ماده بويا ،ميان زن و شوهر فرقى گذاشته است كه بسيار لطيف و ظريف
است  ،و آن فرق اين است كه به زن دستور مى دهد ،از مواد خوشبو ،ماده ئى را استعمال كن كه بيشتر رنگ داشته
باشد و كمتر بو ،بر عكس مردان كه بايد ماده ئى را استعمال كنند كه بويش بيشتر و رنگش كمتر باشد.
بعضى از زنان تنها هنگامى كه به عروسى يا مهمانى مى روند ،خود را زيبا و مرتب و پاكيزه و معطر مى كنند ،اين عمل بر
خاف دستور اسام است  ،زن بايد همواره براى شوهرش جالب و جاذب باشد ،و در مهمانيها هم بايد زيبايى و عطر او را
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تنها زنان ببينند و استشمام كنند ،نه مردان اجنبى تا تحريك شوند و آن زن سبب گناه آنان گردد .زنى كه در عروسيها و
مهمانى ها خود را زياد زينت مى كند ،او كسر شخصيت دارد ،يعنى چون هنر و سواد شوهردارى خوبى ندارد ،مى خواهد
از راه زيور و زينت زياد ،خود را نشان دهد و بنماياند ،زنان با شخصيت متينند ،در پوشاك زيبا و زيور و آرايش  ،زياده روى نمى
كنند.
اسام دين فطرت است و دين خدا ،و چنين دينى بايد احساسات و عواطف مردم را كه مخلوق همان خداست  ،در نظر بگيرد
و راهنمائى كند ،درست است كه هر زنى در فطرت و سرشتش  ،زيبا پسندى و آراسته گرى  ،نهفته است ؛ ولى اين
عشق و عاقه بايد كنترل و راهنمائى شود .اسام مى گويد :آراستگى و زيباگرى زن  ،تنها بايد درون خانه و زندگى خود و
در برابر شوهر خود و به خاطر شوهر خود باشد .در اينصورت آب نهر زندگى در مسير خود حركت كرده  ،گل و ريحان مى
روياند و بلبان و مرغان تشنه را سير آب مى كند ،ولى اگر زيبايى و آراستگى زن  ،براى مردان بيگانه باشد ،چنانست كه
آب نهر ،زير پايه ساختمان منحرف شود و خرابى و تلفات به بار آورد .ذوق و شامه مرد اگر در خانه خود و از همسر خويش
اشباع نشود ،در خارج خانه چشم چرانى مى كند و از فكر و كار و تاشى كه براى تامين زندگى دارد ،منصرف مى شود.
دليل
 -38قال رسول ه (ص ) :طيب النساء ما ظهر لونه و خفى ريحه و طيب الرجال ما ظهر ريحه و خفى لونه

رسول خدا (ص ) فرمود :بوى خوش زنان  ،چيزى است كه رنگش آشكار و بويش نهان باشد و بوى خوش مردان چيزى است
كه بويش آشكار و رنگش نهان باشد(42) .
 - 39و قال عليه السام  :اءيما امراءه تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صاه حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها.

امام صادق (عليه السام ) فرمود :هر زنى كه براى غير شوهرش خود را خوشبو كند ،خداوند نماز او را قبول نكند تا زمانى
كه مثل اينكه غسل جنابت مى كند ،خود را از آن بوى خوش پاك گرداند(43) .
خواننده بصير و شيرين ذوق  ،از اين گونه روايات لطيف و عميق  ،با عجله و شتاب نمى گذرد.
 - 40عن اءبيعبده (عليه السام ) قال  :كان رسول ه (ص ) ينفق فى الطيب اءكثر مما ينفق فى الطعام
امام صادق (عليه السام ) فرمود :رسول خدا (ص ) براى بوى خوش بيشتر از خوراك خرج مى كرد(44) .
 - 41قال الصادق  :ان ه تعالى يحب الجمال و التجمل و يكره البؤ س و التباؤ س ...

امام صادق (عليه السام ) فرمود :خداى متعال  ،زيبايى و خود آرايى را دوست مى دارد و نيازمندى و اظهار نيازمندى را
مبغوض مى دارد(45) .
 - 42عن ابن عباس اءنه قال  :انبى ا تزين ا مراءتى كما تتزين لى ؛ لقوله تعالى  )) :و لهن مثل الذى عليهن بالمعروف ((

ابن عباس گويد )) :من خودم را براى همسرم آرايش مى كنم  ،چنانكه او خودش را براى من مى آرايد ،زيرا خدا فرموده
است  :زنان را نيز مانند وظائفشان حقوقى شايسته است (46) .
در پايان درس  ،اشعارى را از خوشدل تهران مى آوريم تا بدانيد كه زشتى آرايش نمايى زن به بيگانگان  ،منحصر به اسام
نيست  ،بلكه يك فرهنگ ايرانى نيز هست .
يكى بامدادان به فصل بهار

جوانى به باغى فتادش گذار

بشاخى گلى ديد خوشرنگ و بو

كه از جان و دل گشت مشتاق او

گلويش بيفشرد و كردش جدا

ز گلهاى ديگر به جور و جفا

چو آن گل جدا شد ز شاخ درخت

بيفتاد در دست آن تيره بخت

بكرد از طريق تحسر نگاه

به ياران و از دل برآورد آه

بگفتا كه اى خواهران عزيز

براى شما هست اين روز نيز

گذاريد آرايش خود كنار

بگيريد در زير برگى قرار

نماييد خود را از اين دم نهان

كه مانيد ايمن ز غارتگران

درس دوازدهم  :كمك مرد به زن در كار خانه
شوهر بايد گاهى در كارهاى خانه به زنش كمك كند :در شستن فرش و لباسهاى سنگين  ،در پرده آويختن  ،هنگام مهمان
داشتن و كار زياد ،او هم بايد با همسرش تشريك مساعى كند.
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مرد بايد بداند كه اگر موضوع خلوص و صفا و يكرنگى و رفاقت نباشد ،زن وظيفه ندارد  -چنانكه در درس نهم گفتيم  -هيچ
كارى در خانه بكند ،زن اگر بخواهد لجبازى كند ،مى تواند بگويد :غذا براى خودم مى پزم و ظرف و لباس خودم را مى شويم
و خانه خودم را نظافت مى كنم  ،ولى چنان كه گفتيم اين سخنان از نظر اسام در مرحله ثانوى است  .در مرحله اول  ،زن
و شوهر بايد مانند دو رفيق باشند كه مدتى در اتاقى هستند يا به مسافرتى رفته اند .اينان كار پخت و پز و شستشو را با
خلوص و صفا انجام مى دهند .هر يك از آنها كه ببيند كارى معطل مانده  ،فورا بر مى خيزد و انجام مى دهد و ديگرى به فكر
كارى ديگر مى افتد كه تاخير نشود.
اگر كارى باشد كه قامت بلند ازم دارد ،رفيقى كه قدش بلندتر است متصدى مى شود اگر كار سنگينى باشد آنكه قويتر
است انجام مى دهد و كار ظريف را آنكه دست و انگشتانش لطيف تر است  ،در عين حال اگر يكى از آنها از كار مخصوصش
خسته شد ،ديگرى به كمكش مى شتابد و نمى گويد :آن كار مخصوص رفيق من است و من بايد كار خودم را بكنم .
خلوص و يكرنگى و صميميت ميان زن و شوهر ،بسى عميقتر و طوانى تر و زيباتر از دوستى ميان دو رفيق است  .شوهر
اگر فكر كند ،كار كردن در خانه مخالف حرمت و شخصيت اوست اشتباه كرده است  .اميرالمومنين (عليه السام ) كه جانم
به فدايش باد در خانه كار مى كرد .شوهر بايد بدون اينكه زن تقاضا كند ،در كارهاى سنگين به او كمك كند ،زيرا ممكن
است  ،زنى عاقل و فعال و فداكار باشد و با خود فكر كند ،كارهاى بيرون خانه هم كه شوهرم انجام مى دهد ،كار آسانى
نيست  .كارى نيست كه من بتوانم انجام دهم  ،او هم خسته است  .مزاحمش نشوم  ،ولى لذت زندگى در اين است كه
مرد بدون تقاضاى زن  ،گاهى به او كمك كند و او را خدا قوتى دهد و تشكر كند و گلى بگويد و گلى بشنود.
مرد بايد در بغل كردن كودك به همسرش كمك كند ،خصوصا در بيرون خانه و هنگام سوار شدن و پياده شدن  .بعضى از
مردان پر عاطفه را شنيده ام كه كودك را تر و خشك هم مى كنند و هنگامى كه كودك مى گريد و مادر در خوابست  ،پستان
مادر را يا پستانك را به دهان كودك مى گذارند .درود خدا بر اين مردان پر عاطفه و با صفا باد.
زن و شوهرى را ديدم كه در بغل كردن كودك در ميان خيابان  ،جر و بحث داشتند ،زن مى خواست با آنكه خسته بود ،كودك
را بغل كند و مرد مى گفت در خيابان و كوچه نگهدارى كودك با مرد است  .از خاصه مباحثات آنها فهميدم كه زن مى خواهد
بگويد :بچه دارى كار زن است چه در خانه و چه در كوچه  ،مرد را همان كارهاى مشكل زندگى بس است و مرد مى
خواست بگويد :من به غيرتم نمى گنجد ،كه زن ضعيف كه مى بايست حجاب خود را حفظ كند ،كودك را هم بغل كند.
من از مباحثه آنها لذت بردم و درود فرستادم بر اسام عزيزى كه اينگونه پيروان متعهدى تربيت مى كند و فكر مى كردم اگر
بحث آنها فيصله نيابد و هيچيك نتواند ديگرى را قانع كند و اين مرافعه را نزد حاكم شرع ببرند ،آيا او چه خواهد گفت و اسام
براى اين مشكل هم چاره ئى انديشيده است ؟ در آنجا موضوع حضانت به يادم آمد كه روايات بسيارى دارد و فتواى مشهور
فقها اين است كه  ،مادر براى نگهدارى پسر تا دو سال و نگهدارى دختر تا هفت سال اولويت دارد.
دليل
 -43دخل رسول ه (ص ) على على فوجده هو و فاطمه (ع ) يطحنان فى الجاروش  ،فقال التبى اءيكما اءعيى ؟ فقال على  :فاطمه يا رسول
ه  ،فقال لها :قومى يا بنيه  ،فقامت و جلس النبى (ص ) موضعها مع على (عليه السام ) فواساه فى طحن الحب .

رسول خدا (ص ) به خانه على (عليه السام ) وارد شد .او و فاطمه را ديد كه با كمك يكديگر با آسياب دستى آرد مى
كنند .پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) به او فرمود :برخيز دختر جان  ،فاطمه برخاست و پيغمبر به جاى او نشست و
على (عليه السام ) را در آرد كردن كمك نمود(47) .
از اين تاريخ كوتاه و مختصر لطايفى برداشت مى شود كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم :
 -1پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) با همه گرفتاريها و كارهاى مشكلى كه دارد مانند تحمل وحى و تبليغ و دعوت و
تعليم و جنگ و صلح و غيره  ،از صله رحم و خبرگيرى از دختر و دامادش هم فراموش نمى كند.
 -2رفتن پيغمبر سرزده و بدون تشريفات است .
 -3براى كمك به دختر و داماد است نه براى جانبدارى از يكى از آنها.
 -4فاطمه و على (عليه السام ) نان خود را با دست خود تهيه مى كنند.
 -5براى ورود پيغمبر (ص ) تشريفاتى قائل نمى شوند و به كار خود مشغولند تا صفا و صميميت خدشه دار نشود.
 -6على (عليه السام ) كه كارهاى بيرون خانه را بعهده گرفته است  ،گاهى هم به كارهاى درون خانه مى پردازد و به
همسرش كمك مى كند.
 -7بسيار لطيف است كه پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) در مرحله اول به فاطمه نمى فرمايد :تو خسته ئى برخيز تا
من بجايت بنشينم  ،بلكه سوال مى فرمايد :كدام يك خسته تريد تا تساوى را رعايت كرده باشد ،صفاى زن و شوهر را باقى
گذاشته باشد ،خود را حمايت كننده دخترش نشان نداده باشد.
 -8لطيف تر از سخن پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) سخن على (عليه السام ) است  ،كه پيش از آنكه خود فاطمه
(س ) بفرمايد :من خسته ام  ،على (عليه السام ) مى فرمايد :فاطمه خسته تر است  .صلوات ه عليهم اجمعين .
درود و رحمت خدا بر رهبرانى كه با گفتار و رفتار چند لحظه ئى خود به ميليونها خانواده از امت خويش  ،درس محبت  ،صفا و
صميميت آموختند .و درود خدا بر خانواده هاى مسلمانى كه آداب و وظايف همسرى و زناشوئى خود را از چنين رهبرانى دانا
و دلسوز و مهربان فرا گرفتند و يك عمر با همسر و فرزند و داماد و عروس خويش با يكرنگى و مودت و صفا زندگى كردند .به
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جاى آنكه كتابهاى بيگانگان را بخوانند ،چنين احاديث و اخبارى را مطالعه كردند و در لطايف و دقايقش تامل نمودند و در
خانواده خود بكار بستند و به ديگران هم توصيه كردند.
 -44عن اءبيجعفر (عليه السام ) قال  :ان فاطمه عليها السام ضمنت لعلى (عليه السام ) عمل البيت و العجين و قم البيت و ضمن لها على
(عليه السام ) ما كان خلف الباب  :نقل الحطب و ان يجى بالطعام .

امام باقر (عليه السام ) فرمود :فاطمه (س ) در خانه على (عليه السام ) كار خانه و خمير كردن و نظافت را به عهده
گرفت و على (عليه السام ) كارهاى بيرون خانه را مانند آوردن هيزم و مواد خوراكى (48) .
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-۴-

-۴درس سيزدهم  :زينت (آرايش و پيرايش )
زينت به معنى خاصش كه شامل عطر و رنگ نشود ،در مذهب مقدس اسام  ،مختص بانوان است و حتى برخى از اقسام
آن براى مردان جايز نيست ؛ چنانكه پوشيدن لباس ابريشم و زينتهاى طائى براى مردان حرام و براى زنان جايز ،بلكه
مستحب و راجح است .
آرايش گرى و زينت دوستى چنانكه گفته شد در نهاد و سرشت زن نهفته و با خميره او عجين گشته است  ،دستورات
اسام هم مطابق نهاد و سرشت اوليه و پاك انسانست .
بازوان محكم مرد و انگشتان ظريف زن به زبان حال مى گويند كه اولى براى شكستن و كوبيدن و دومى براى نوزادش و
ماليدن آفريده شده است .
)) از شير حمله خوش بود و از غزال رم

((

.

آفريننده زن و مرد و بازوان و انگشتان آنان كه كارى مناسب خلقت  ،به آنها دستور داده است  .مرد در بيرون خانه و مبارزه
زندگى و زن كار درون خانه و بافندگى .
اسام به زن مى گويد :روا نيست زن شوهر دار لحظه ئى بدون زينت باشد .او بايد اگر چه گردن بندى باشد به خود آويزان
كند و نيز روا نيست كه انگشتانش ساده و سفيد باشد ،بلكه بايد همواره رنگى از حنا و مانند آن روى ناخن داشته باشد و
پيغمبر گرامى اسام (صلى ه عليه و آله و سلم )  -كه جان همه زيبا پسندان جهان به فدايش باد  -مى فرمايد :زنان بر
عكس مردان ناخن خود را بلند بگذارند تا زيباتر باشد و براى مويش مى فرمايد :موى زيبا لباس الهى است  ،از آن به نيكوئى
سرپرستى كنيد ،يعنى شانه كنيد ،با آب و صابون بشوئيد ،گيسوها را از يكديگر جدا كنيد ،روغن مالى كنيد ،با روغن
بنفشته بهتر است  ،و امام صادق (عليه السام ) مى فرمايد :مرد نبايد مانند زن هر روز مويش را و بدنش را روغن مالى
كند تا درخشان و براق باشد ،بلكه مردان فقط ماهى يكبار روغن مالى كنند و زنان اگر هر روز روغن بزنند بهتر است و سرمه
كشيدن هم مستحب است  .هزينه و مخارج زينت و آرايش زن به عهده شوهر است  ،مانند مخارج خوراك و لباس و مسكن
او.
در اينجا انسان به ياد سخن اميرالمومنين على (عليه السام ) مى افتد كه مى فرمايد :زن عقرب است  ،ولى گزندگى
شيرينى دارد .زن براى زينت خود خرجى به گردن شوهر مى گذارد ،ولى خود شوهر هم از آن زينت بى نصيب نمى ماند .و
همچنين مخارجى كه براى خريد لباس نو و كفش و كاه زيبا به گردن مرد مى گذارد ،مانند اين است كه او را با شيرينى
گزيده است .
يكى از دوستان دانشمند در توضيح اين روايت مى گفت  :على (عليه السام ) مى فرمايد :زن مانند زنبور عسل است كه
هم گزندگى دارد و هم شهد و شيرينى  ،گفتم  :نه بلكه كام حضرت لطيفتر و صحيحتر از بيان شماست  .حضرت مى
فرمايد :گزيدن زن بجاى درد و سوزش  ،شيرينى و نوش دارد .ابن ميثم شارح نهج الباغه سخن حضرت را تشبيه كرده
است به خاراندن بدنى كه خارش دارد و در حال خاراندن انسان لذت مى برد ،به گمانم اين هم تشبيه لطيفى نيست .
دليل
 -45قال الصادق (عليه السام ) :ا ينبغى للمراءه اءن تعطل نفسها و لو اءن تعلق فى عنقها قاده و ا ينبغى اءن تدع يدها من الخضاب ولو اءن
تمسحها بالحناء مسحا و ان كانت مسنه .

امام صادق (عليه السام ) فرمود :سزاوار نيست كه زن هيچگاه بدن خود را بدون زينت گذارد .اگر چه با آويزان كردن گردن
بندى باشد ،و سزاوار نيست كه زن بدون رنگ باشد ،اگر چه با كمى حنا باشد و اگر چه آن زن پير و كهنسال بوده باشد.
)(49

 - 46قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) للرجال قصوا اءظافير كم و للنساء اتركن من اءظفار كن فانه اءزين لكن .

رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) به مردان فرمود :ناخنهاى خود را از بيخ بگيريد و به زنان فرمود :قدرى از ناخنهاى
خود را باقى گذاريد كه بر زينت شما مى افزايد (به شرط اينكه اين زينت تنها براى شوهرش باشد و زير ناخن بلند را پاكيزه
نگهدارد(50) .
 - 47قال اءبو عبده (عليه السام ) الشعرالحسن من كسوه ه فاءكرموه  ،و قال (عليه السام ) من اتخد شعرا فليحسن وايته و اا فليجزه .
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امام صادق (عليه السام ) فرمود :موى زيبا لباس الهى است احترامش كنيد .و نيز فرمود :هر كس براى خود مو مى گذارد
بايد به نيكوئى از آن سرپرستى كند و گرنه آنرا قطع نمايد(51) .
 -48عن اءبى جعفر (عليه السام ) سئل عن القرامل التى تصنعها النساء فى رؤ وسهن يصلنه بشعورهن  ،فقال  :اباءس على المراءه بما
تزينت به لزوجها.

راوى از امام باقر (عليه السام ) درباره موى بندى كه زنان مى سازند و به موى خود وصل مى كنند پرسيد ،حضرت فرمود:
هر زينتى كه زن براى شوهرش بكند مانعى ندارد(52) .
 -49عن اءبيعبده (عليه السام ) :ا يدهن الرجل كل يوم  ،يرى الرجل شعثا ا يرى متزلقا كاءنه امراءه .

امام صادق (عليه السام ) فرمود :مرد نبايد هر روز به سر خود روغن بمالد .مرد بايد آشفته مو ديده شود .مرد نبايد مانند زن
مو درخشان ديده شود(53) .
 -50اءلمراءه عقرب حلوه اللسبه (اللسعه ).
زن كژدمى است شيرين گز(54) .

آرى زن و شوهر بايد اين گزيدن و گزيده شدن شيرين را در ميان خود انجام دهند و از اين جهت غريزه آنها سير و لبريز باشد
تا در مواجه با مردان و زنان بيگانه احساس كمبود و نقصى ننمايند و بسوى آنان متوجه نشوند و به كار خود مشغول باشند.
درس چهاردهم  :مجالس عروسى و عزا
شوهران عاقل مى دانند كه زنان به عروسى رفتن عاقه مفرط دارند ،شايد خداوند متعال  ،اين عاقه مفرط را در نهاد و
سرشت آنان نهفته است  .تا در اين مجالس دختران فاميل را ببينند و براى پسران خود عروس انتخاب كنند دختران خود را
همراه ببرند و براى آنها با پسند مادرانى كه در مجلس حضور دارند ،شوهر پيدا شود .زيبايى و نظافت و اظهار سليقه و
ترتيب و تنظيم مجلس را ياد بگيرند و نيز آداب معاشرت و رفت و آمد و گفت و شنود و سوال و جواب را بياموزند .اينان به
مجالس فاميلشان بروند تا آنان هم در مجالس ايشان شركت كنند و ميان مسلمين الفت و مودت و صفا و صميميت ايجاد
شود .و نيز بدين وسيله صله رحم كنند و از عقوبت قطع رحم بر حذر باشند .مگر صله رحم تنها بر مردان واجب است ؟
آرى در عروسى بايد گناه و حرامى نباشد ،ميگسارى و رقص مرد و زن و اختاط آنان نباشد ،چشم چرانى و عشوه گرى و
نگاه حرامى نباشد ،و شوهر هم بايد بدون جهت احتمال اين امور را بهانه نكند و از اجازه دادن به زن براى رفتن به اينگونه
مجالس جلوگيرى ننمايد.
شايد گاهى بر زنان با شخصيت و محترم نزد فاميل كه ديگران از آنها شنوايى دارند ،واجب باشد كه در اين گونه مجالس
شركت كنند و با طرز لباس پوشيدن اسامى خود ،حجاب اسامى را به ديگران بياموزند .يا با زبان خود آنها را نصيحت كنند
يا اگر نصيحت سودمند نبود ،با برخاستن از مجلس  ،آنان را نهى از منكر نمايند.
بعد از همه اينها بانوان عاقل و متعهد مى دانند كه  ،غالبا شوهران به اوضاع و احوال زمان  ،از آنان آگاه ترند .اخاق اسامى
يا غير اسامى صاحبان مجالس را آنها بهتر مى دانند ،زيرا در كوچه و بازار رفت و آمد بيشترى دارند ،با مردم خريد و فروش و
گفت و شنود بيشترى دارند ،و به خاطر همين آشنايى است كه خداوند متعال اجازه رفتن آنان را به اين گونه مجالس در
اختيار شوهران گذاشته است  .زن مسلمان در رفتن به اين گونه مجالس با شوهرش مشورت مى نمايد و از او اجازه مى
گيرد و شوهران مسلمان هم بدون جهت از رفتن زن به اينگونه مجالس ممانعت نمى كنند ،زيرا مى دانند كه در آنصورت
همسر و همبستر خود را تا چند روز پكر و افسرده و آماده مخالفت كرده اند.
دليل
 -51عن عبده الكاهلى قال  :قلت اءبى الحسن (عليه السام ) ان امراءتى و امراءه ابن مارد تخرجان فى الماتم  ،فاءنها هما ،فتقول لى
امراءتى  :ان كان حراما فانهنا عنه حتى نتركه  ،و ان لم يكن حراما فاى شى تمنعناه فاذا مات لنا ميت لم يجئنا اءحد ،قال  :فقال ابوالحسن
(عليه السام ) عن الحقوق تساءلنى ؟ كان اءبى يبعث اءمى و ام فروه تقضيان حقوق اءهل المدينه

عبده كاهلى گويد :به حضرت موسى بن جعفر (عليه السام ) عرض كردم  :زن من با زن ابن مارد به تعزيه اى مى روند و
من آنها را منع مى كنم  .همسرم مى گويد :اگر رفتن به اين مجالس حرام است  ،ما را نهى كن تا ديگر نرويم ؛ ولى اگر
حرام نيست  ،چرا ما را نهى مى كنى ؟ اگر ما به اين مجالس نرويم  ،وقتى كسى از ما بميرد ،هيچكس به خانه ما نخواهد
آمد .حضرت فرمود :درباره حقوق مومنين بر يكديگر از من سوال مى كنى ؟ پدرم امام صادق (عليه السام ) مادر من وام
فروه (خواهرم يا جده مادريم ) را مى فرستاد تا در اين گونه مجالس بروند و حقوق اهل مدينه را ادا كنند(55) .
پيداست كه سوال و جواب در اين روايت  ،مربوط به تمام مجالس خانوادگى است كه زنان در آن شركت مى كنند و
اختصاصى به مجلس عزا ندارد و سخن از رفت و آمدهاى مسلمين با يكديگر است  ،به هر عنوانى كه باشد و اين كه هر
رفتنى  ،آمدنى دارد و چنانكه ديگران به مجالس شما مى آيند ،شما هم به مجالس آنها برويد و اين حكم اختصاصى به
مردان ندارد ،بلكه از پاسخ امام (عليه السام ) دانسته مى شود ،اگر زنى از اهل مدينه مريض مى شد يا مثا از مكه
برمى گشت  ،يا مى مرد ،حضرت همسرش را با ام فروه مى فرستاد ،به منزل آنها بروند ،اگر چه بيگانه باشند و اگر چه
دعوت نكرده باشند ،زيرا در اين باره حضرت به اداء حقوق اهل مدينه استشهاد فرموده است يعنى حقوق مردان و زنان مومن
بر يكديگر به عاوه حق همسايه و فاميل .
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مرحوم شيخ حر عاملى در جلد اول وسائل  ،ص  375احاديثى نقل مى كند به اين مضمون كه زنان را نبايد اجازه داد تا به
مجاس عزا و عروسى و حمام بروند و لباس نازك بپوشند ،سپس در آخر خودش مى گويد )) :در احاديث مربوط به جنازه و
تجارت انشاء ه خواهيم گفت كه آن احاديث دالت دارد بر اينكه  :جايز است زنان به مجالس عزا و ادا حقوق مسلمين و
مجالس نوحه گرى و تشييع جنازه بروند و اينكه حضرت فاطمه (عليها السام ) و زنان ائمه  ،به اين مجالس مى رفته اند و
اين دليل است بر آنچه ما در عنوان بحث گفتيم ( (( .كه حرمت بيرون رفتن زن از خانه در صورتى است كه شك و تهمت و
مفسده ئى در كار باشد) يعنى وضع لباس و اخاق زن مورد شك و ترديد باشد يا وضع زمان به گونه ئى باشد كه آن زن يا
شوهر مورد تهمت قرار گيرند يا جوانان هرزه بى بند و بار ،در راه باشند يا در مجلس حرامى انجام گيرد و نهى از منكر ممكن
نباشد و امثال اين امور.
درس پانزدهم  :دهان خوشبو
درباره نظافت زن و مرد ،در درسهاى گذشته به تفصيل سخن گفتيم  ،ليكن درباره خصوص مسواك و دهان را نظيف و خوشبو
نگه داشتن  ،در اسام تاكيد بيشترى شده است  ،به طورى كه  83روايت تنها در كتاب وسائل الشيعه  ،درباره فوائد خال
كردن و مسواك كردن و روش مسواك كردن و وسيله آن و جهات ديگرش از پيغمبر و ائمه معصومين صلوات ه عليهم اجمعين
رسيده است كه برخى از آنها در دليل اين درس بيان مى شود.
پيداست كه زن و شوهر به خاطر نزديكى بسيارى كه با يكديگر دارند و به واسطه همسرى و همخورى و هم خوابگى از بوى
دهان يكديگر ،برخوردار يا متاثر مى شوند ،از بوى خوب دهان يكى  ،ديگرى شادان و خرم مى شود ،و از بوى بدش ،
افسرده و متنفر مى گردد .اگر زنى از شوهرش به خاطر گند دهان او تقاضاى طاق كند ،حق دارد .مردى كه مى گويد :من
مسلمانم چگونه سخن امام صادق (عليه السام ) را گوش نمى دهد كه مى فرمايد :كسى را كه مسواك نكند ،انسان
مشمار ،يعنى كسى كه به نظافت دهان و دندانش كه مجراى خوردن و نوشيدن و سامت درون و تندرستى او مى باشد،
اهميت ندهد ،از او ساير اخاق حميده انسانى را نبايد انتظار داشت  ،پيغمبر اسام (صلى ه عليه و آله و سلم ) مى
فرمايد :بهترين زنان امتم كسانى هستند كه دهانشان خوشبوتر باشد ،البته خوشبويى و بدبويى  ،علل ديگرى غير از
مسواك كردن و خال كردن هم دارد ولى شك نيست كه مسواك كردن در خوشبويى دهان تاثير بسزائى دارد.
دليل
 -52والخال يحببك على المائكه فان المائكه تتاءذى بريح من ا يتخلل بعد الطعام .

رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) به على (عليه السام ) فرمود :خال كردن تو را براى فرشتگان دوست داشتنى
مى كند ،زيرا فرشتگان از بوى بد دهان كسى كه بعد از غذا خوردن خال نمى كند ،اذيت مى شوند(56) .
 - 53قال اءبو جعفر (عليه السام ) لكل شى طهور و طهور الفم السواك .
امام باقر (عليه السام ) فرمود :هر چيزى وسيله پاك كردنى دارد .وسيله پاك كردن دندان مسواك كردن است (57) .
 -54قال اميرالمومنين (عليه السام ) :السواك مرضاه ه و سنه النبى (ص ) و مطهره للفم .

امير المومنين (عليه السام ) فرمود :مسواك كردن موجب رضايت خداست و سنت پيغمبر است و پاك كننده دهان .
 -55و عنه (عليه السام ) :ا تدعه فى كل ثاث  ،و لو ان تمر مره
و آنحضرت فرمود :مسواك را در سه روز متوالى ترك كن  .اگر چه با يك مرتبه كشيدن باشد(58) .
 -56عن اءبيعبده (ع ) :قال فى السواك اثنتا عشره خصله  :هو من السنه و مطهره للفم و مجاة للبصر و يرضى الرب و يذهب بالغم (بالبلغم
(...

امام صادق (عليه السام ) فرمود :مسواك كردن دوازده فايده دارد ...چشم را نورانى مى كند اندوه (يا بلغم ) را مى زدايد،
حافظه را زياد مى كند دندانها را سفيد و ثواب را زياد مى نمايد ،بوى دهن را مى برد ،لثه را محكم مى كند و اشتهاى غذا
مى آورد و فرشتگان را خوشحال مى كند(59) .
 - 57قيل للصادق (ع ) اءترى هذا الخلق كله من الناس ؟ فقال  :اءلق منهم التارك للسواك ...

به امام صادق (عليه السام ) عرض شد ،شما فكر مى كنيد همه اين خلق انسانند؟ فرمود :ترك كننده مسواك را رها كن
(او را انسان مشمار) )) سپس  7طايفه ديگر را هم اضافه مى كند (( )(60
 - 58و قال (ص ) تزوجوا ااءبكار فانهن اءطيب شى اءفواها ...و قال (ص )  ...فانهن اءعذب اءفواها.

رسول خدا (ص ) فرمود :دختران باكره را به همسرى بگيريد كه دهانى پاكيزه دارند و در حديث ديگر فرمود :دهانى بسيار
گوارا و شيرين دارند (پس پاكيزگى دهان مطلوب پيغمبر است و زنان امتش بايد در پاكيزه نگاه داشتن دهان خود كوشا
باشند(61) .
 -59قال اءبو عبده (عليه السام ) خير نسائكم الطيبه الريح  ،الطيبه الطبيخ .
امام صادق (عليه السام ) فرمود :بهترين زنان شما زنى است كه خوشبو و خوش طبخ باشد(62) .
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اين روايت بوى پا و بوى زير بغل را هم شامل مى شود .زن مسلمان بايد هر بوى بدى را به نوعى مناسب از خود دور كند.
درس شانزدهم  :آيا وجود زن شر است
روايتى در نهج الباغه موجود است به اين مضمون كه  :همه وجود زن شر است و از همه بدتر آنكه وجودش ضرورت دارد و
زندگى مرد ابد و ناچار بايد زن وجود داشته باشد.
روايت ديگرى در كتاب )) من ا يحضره الفقيه
است .

((

است كه امام صادق (عليه السام ) مى فرمايد :بيشتر خير در وجود زنان

هر دو روايت در  2كتاب معتبر حديث موجود است و هيچيك هم قابل خدشه و انكار نيست .
راه حل  :اگر چه به صورت ظاهر و در نظر ابتدائى اين دو روايت مخالف يكديگر بلكه  ،متناقض به نظر مى رسد :يكى زن را
شر مى داند و ديگرى خير ،ولى با دقت تامل در جهت و سياق اين دو روايت  ،اشكال تناقض بر طرف مى شود.
شر بودن زن در جهت كارهاى مرد و مسير زندگى اختصاصى اوست و خير بودنش در جهت نظام كلى جهان و بقاء نسل
بشر است .
مسير مرد در زندگى دنيا يا كسب مال و ثروت است يا تحصيل علم و دانش و يا رسيدن به مقام و منصب  .مردى كه در راه
كسب مال قدم برمى دارد ،به زراعت و دامدارى يا تجارت و صنعتگرى يا كارگرى و پيشه ورى مى پردازد و از اين راه مالى
كسب مى كند تا براى زندگى خود ،مصرف كند يا براى آينده خويش پس انداز نمايد.
ولى وجود زن و دخالت او در اين ميان  ،مانع و مزاحم است و شر ،و باز دارنده و يا خرج كننده در آمد مرد است كه آن هم
مزاحمت و شرى ديگر است .
همچنين براى مرد محصل و دانشجو كه مى خواهد از راه مطالعه و مباحثه و سخنرانى و تفكر و نوشتن  ،علم و سوادى
بدست آورد ،وجود زن و دخالت او مانع و مزاحم است و بازدارنده او از مطالعه و تفكر.
همچنين نسبت به مردى كه براى احراز مقام و منصبى كوشش و تاش مى كند ،دخالت زن در كار او شر است و اخال
گرى  ،زيرا زن مى خواهد كه شوهرش با تمام وجود متوجه او باشد و همسرش او را از هر مقام و منصبى بهتر بخواهد.
مردانى كه مشغول رياضت و خودسازى و مجاهدت با نفس باشند ،كه شر بودن وجود زن براى آنها روشن است  (63) .و
همچنين فساد زن در روى زمين به همين معناست ولى از طرفى ديگر اين كاسب و محصل و مرتاض  ،از داشتن چنين
مزاحم و مفسدى ناچارند ،چنانچه تمام افراد بشر موجود و نيز همه گذشتگان شهادت مى دهند كه در رحم مادرى بوده و
در دامن مادر يا دايه ئى بزرگ شده اند و نيمى از كارهاى زندگى انسان بلكه تمام كارهاى خانه را زن انجام داده و مى
دهد.
و اما روايت دوم كه بيشتر خير را در وجود زن مى داند .اشاره به همين معنى دارد كه بقاء نسل بشر مرهون وجود زن است
 .پرورش و تربيت نخستين بشر ،در دامن پر مهر زن است  .كارهاى ظريف و لطيف زندگى انسان  ،با دست همين موجود
شريف سامان مى گيرد ،گواراترين لذتها ،عميقترين احساسات و دقيقترين عواطف را همين بانوى عزيز مطرح مى كند و
پاسخ مى دهد .بلكه زن همان ملكه زنبوران عسلى است كه اگر يكروز نباشد ،تمام كندو از هم مى پاشد.
زن چو باشد هنرور و دانا

چون بهشت برين شود دنيا

زن چو هشيار و كاردان گردد

خانه چون روضه جنان گردد

خرمى ها بود در آن خانه

كه در آن بانوئى است فرزانه

عشق و شور و هنر بود از زن

پيشرفت بشر بود از زن

(يغمائى )
در اينجا زنانى بايد افتخار كنند و بر خود ببالند كه پيرو حضرت فاطمه و زينب كبرى صلوات ه عليهما باشند ،آنها خيرشان از
مردان بيشتر است  ،اگر چه آنان بقدرى شريف و عالى طبعند كه هيچگاه زبان به مدح خود نمى گشايند و همواره خود را
مقصر مى دانند.
دليل
 -60المراءه شر كلها و شر ما فيها اءنه ابد منها.
تمام زن شر است و بدتر از همه آنكه از بودنش گريزى نيست (64) .
 - 61عن يونس بن يعقوب عمن سمع ابا عبده (عليه السام ) يقول  :اءكثر الخير فى النساء.
امام صادق (عليه السام ) فرمود :بيشتر خير در وجود زنان است (65) .
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و نيز در آيه  19سوره نساء مى فرمايد :اگر از زنان ناخرسند بوديد ،بدانيد كه بسا مى شود كه شما از چيزى ناراضى
هستيد ،ولى خداوند ،در آن چيز خير بسيارى نهاده است چنانكه در درس  38خواهيم گفت .
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-۵-

-۵درس هفدهم  :احترام زن
امام صادق (عليه السام ) مى فرمايد :كسى كه زن مى گيرد بايد او را اكرام كند ،يعنى احترام كند و گراميش دارد ،اين
جمله يك لفظ است به جاى صدها معنى كه برخى از آنها ضمن دليل اين درس بيان مى شود.
زن از نظر اسام مهمان محترمى است كه از جنبه احترام  ،مهمان است و از جهت دخالت در امور زندگى  ،شريك
صاحبخانه (شوهر) و از نظر امور داخلى  ،مدير و سرپرست و وقتى بچه دار شود ،مادر خانواده و مادر اجتماع است و بلكه زن
خوب ملكه ايست در كندوى عسل خانواده .
مرد مسلمان بايد قبل از ازدواج تامل كند و بپذيرد كه وظيفه سنگينى به دوش او گذاشته مى شود.
دين او گاهى همسرش را )) امانت خدا (( معرفى مى كند و گاهى مهمان صاحب اختيارى كه بايد احترامش نمود و از
خطايش درگذشت و او را مانند استخوان كجى دانست كه با وجود كجى و انحرافى كه دارد در نظام كلى جهان راست و
مستقيم است  -چنانكه در درس سى و هفتم توضيح خواهيم داد  -پس بايد با او مهربانى و با او سازش نمود.
عنوان )) امانت خدا (( را اگر تحليل كنيم  ،به اين نتيجه مى رسيم كه گويا پيغمبر گرامى اسام (صلى ه عليه و آله و سلم
) ،دست بانوئى را گرفته و در خانه دامادى آورده و به او گفته است  :اين امانتى است از جانب خدا كه به دست تو مى
سپارم  ،بايد او را مطابق امانت خدايى اكرام و احترام كنى  ،و اگر بدرفتارى كرد ،بايد با احترام طاقش دهى  ،چنانكه در
درس طاق خواهيم گفت و على (عليه السام ) چون همسرش فاطمه عليها السام را به خاك سپرد ،فرمود :امانت خدا از
دست من گرفته شد.
مردى كه سعادت دنيا و آخرت بخواهد ،به سخن پيغمبرش گوش مى دهد .اين سخن در گوش بى دين و غير مسلمان فرو
نمى رود ،او لياقت شنيدن اين سخن را ندارد ،ولى اگر مسلمان سخن پيغمبر و رهبران دينى خود را نشنود ،سخن چه
كسى را خواهد شنيد؟ راستگوتر و داناتر و مهربانتر از پيغمبر و عترتش براى مسلمان چه كسى تواند بود؟ امام صادق (عليه
السام ) مى فرمايد :هر كه با خانواده اش خوشرفتارى كند ،خداوند عمرش را زياد كند.
دليل
 -62عن الصادق  ،عن اءبيه عليهما السام قال  :من اتخذ امراءه فليكرمها فانما امراءه اءحدكم لعبه فمن اتخذها فا يضيعها.

امام صادق از پدرش (عليه السام ) نقل مى فرمايد :هر كس زنى بگيرد بايد احترامش كند .زن شما لعبت و دلبر است  ،هر
كس لعبتى بدست آورد ،نبايد آن را ضايع سازد(66) .
 -63عن اميرالمومنين (عليه السام ) قال  :ان النساء عند الرجال ا يملكن ا نفسهن ضرا و ا نفعا و انهن امانه ه عندكم فا تضاروهن و ا
تعضلوهن

اميرالمومنين (عليه السام ) فرمود :زنان در نزد مردان مالك سود و زيان خود نيستند (زيرا طاق در دست شوهر است و
مخارج آنها نيز در دست او است و وظائفى هم از شوهران بر عهده دارند) زنان امانت خدا نزد شما هستند ،به ايشان زيان
نرسانيد و بر ايشان سخت مگيريد(67) .
دو جمله اخير را على (عليه السام ) ،از قرآن مجيد اقتباس فرمود است كه در آيه  6سوره طاق و آيه  232سوره بقره و آيه
 19سوره نساء آمده است .
 -64قال رسول ه (ص ) اخبرنى اخى جبرئيل و لم يزل يوصينى بالنساء حتى ظننت ان ا يحل لزوجها اءن يقول لها اف  ...اءخذ تموهن على
امانات ه ...

رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :برادرم جبرئيل به من خبر مى داد و همواره سفارش زنان را مى نمود ،تا
آنجا كه من گمان كردم  ،براى شوهر جايز نيست كه به زنش اف بگويد ...شما زنان را به عنوان امانت خدائى گرفته ايد...
)(68

 - 65عن اميرالمومنين (عليه السام ) ...و احسنوا لهن المقال لعلهن يحسن الفعال .

اميرالمومنين (عليه السام ) فرمود ...:با زنان خوش گفتار و نيكو سخن باشيد ،تا ايشان هم خوش كردار و نيكو رفتار شوند.
)(69
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 -66فان المراءه ريحانه و ليست بقهرمانه .
زن مانند ريحان است نه قهرمان (70) .

انتظار شوهر از همسرش  ،بايد مثل انتظار مردم از شاخه ريحان باشد .ريحان لطيف و ظريف است  .پس نبايد كارهاى
مشكل و دشوار را از زن انتظار داشت و بر دوش او گذاشت  .ريحان را كسى با دست خود افسرده و پژمرده نمى كند ،شما
هم نخواهيد كه همسرتان پژمرده و افسرده باشد.
 - 67قال اءميرالمومنين (عليه السام ) فدارها على كل حال و اءحسن المصاحبه لها ليصفو عيشك .

اميرالمومنين (عليه السام ) فرمود :در هر حال با همسرت مدارا كن و با او به نيكى معاشرت نما ،تا زندگيت با صفا شود.
)(71

 - 68قال الصادق (عليه السام ) :رحم ه عبدا اءحسن فيما بينه و بين زوجته فان ه تعالى قد ملكه ناصيتها و جعله القيم عليها.

امام صادق (عليه السام ) فرمود :خدا بيامرزد مردى را كه رابطه ميان خود و همسرش را نيكو سازد .خداوند اختيار او را به
دست مرد داده و وى را سرپرست او قرار داده است (72) .
 -69قال رسول ه (ص ) :خيركم خيركم لنسائه و انا خيركم لنسائى .

رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :بهترين شما مردى است كه با زنش خوشرفتارتر باشد و من از همه شما
نسبت به زنانم خوشرفتارترم (73) .
 -70عن اءبيعبده (عليه السام ) قال  ...:و من حسن بره باهله زاد ه فى عمره .
امام صادق (عليه السام ) فرمود :هر كس با خانواده اش نيكرفتار باشد ،خداوند بر عمرش بيفزايد(74) .

بعضى از زنان اسم اين سفارشها را ترحم و دلسوزى مى گذارند و از قبول آن استنكاف مى ورزند ،ولى من نميدانم از كجاى
جمله )) زن را اكرام كنيد ،او امانت خداست  ،با او خوش گفتار و خوشرفتار باشيد (( ترحم برداشت مى شود؛ بلكه كلمه ))
ضعيفه و ريحانه (( هم تنها براى تحريك عواطف خالص مرد است و هيچ گونه نظر تحقيرى نسبت به زن ندارد.
درس هجدهم  :تاءديب زن
در قرآن مجيد آيه ئى هست كه مى فرمايد :از نعمتهاى خدا بخوريد و بياشاميد ،ولى پشت سرش  ،فورا مى فرمايد:
اسراف نكنيد .بعضى از مردم  ،خوردن و آشاميدن را در گوش مى گيرند و اسراف نكردن را فراموش مى كنند.
كلوا واشربو را تو در گوش كن

وا تسرفوا را فراموش كن

موضوع تاديب زنان هم در مآخذ اسامى و برداشت بعضى از مسلمين خام و مغرور اينچنين است .
يك كلمه در قرآن كريم هست كه )) اضربوهن

((

يعنى زنان را بزنيد ،در صورتيكه اين دستور چنانكه توضيح خواهيم داد.

اوا :در موردى است كه شايد قرنى يكبار و در ميان ميليونها زن و شوهر ،يك مصداق پيدا كند.
ثانيا :ده ها آيه و حديث و روايت معتبر در مدارك اسامى موجود است كه اين دستور را تفسير و توجهى شايسته مى كند.
در قرآن كريم آيات ديگرى هم مانند :ا تعضلوهن  ،عاشروهن بالمعروف  ،و ا تضاروهن لتضيقوا عليهن موجود است كه در درس
سابق ذكر شد.
دستور تاديب زن مانند ،چهار شاهد در زناست كه از صدر اسام تا كنون يكبار هم شايد اتفاق نيفتاده است و مانند ازدواج
دختر  9ساله است كه بسيار نادر و اندكست و اسام اين احكام را به خاطر مصالح عالى ترى بيان كرده است كه اكنون
مجال توضيح آن نيست .
درباره زدن زن  ،پيغمبر گرامى اسام (صلى ه عليه و آله و سلم ) مى فرمايد )) :چگونه مردى همسرش را مى زند كه
مى خواهد او را در آغوش گيرد و گردن به گردن او گذارد؟ ((
در اين جمله كوتاه رسول اكرم  ،مانند كلمات ديگرش براى خردمندان و نكته سنجان  ،معانى بسيارى نهفته است  ،پيغمبر
اكرم (صلى ه عليه و آله و سلم ) عقل و خرد انسان را مخاطب مى سازد ،به قلب و مغز انسان سك مى زند ،هوش و
احساس و تمام قواى دراكه انسان را زير سوال مى كشد و مى فرمايد :كدام يك از شما فتوى مى دهيد كه انسان گلى و
لعبتى را كه مى خواهد سالها با او زندگى كند و از ديدنش لذت برد و با او عشق ورزد ،با دست خود سيلى بزند و پژمرده و
افسرده اش كند؟!! كدام عقلى اجازه مى دهد كه مردى بخواهد با زنى رقص حال كند و پيش از رقصيدن او را كتك بزند و
رخسار سرخش را كبود كند؟ چهره با نشاط و لب خندانش را افسرده و وارفته كند؟ آيا رقصيدن با چنين انسان ناموزونى
مسخره نيست ؟ آيا عاقان به تو نمى خندند؟ مگر ركن اصيل رقص  ،روح پر نشاط و احساس بيدار و شور و عشق و طراوت
نيست ؟! گويا پيغمبر اكرم  -كه جان همه ظريف گويان به قربانش باد  -به شوهرى كه همسرش را كتك مى زند .مى
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فرمايد اف بر سليقه و تف بر ذوقت كه لباست را با دست خود كثيف و پاره مى كنى ؛ بلكه چشمت را با دست خود كور مى
كنى !! تو مگر ااغى كه عشق و احساس را نمى فهمى !! تو كه از گنجشك و كبوتر؛ بلكه از شغال و سگ هم كمترى !!
برو و زندگى و عشقبازى نر و ماده آنها را ببين و خودت آب دهنى به صورت خود بينداز(75) .
رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم )  -كه جان اهل ادب به قربانش باد  -تمام اين فحشهاى مرا با كمال ادب در يك
جمله كوتاه علمى گنجانيده و به صورت سوالى بسيار لطيف و ظريف بيان فرموده است :
)) چگونه همسرت را مى زنى و سپس در آغوشش مى گيرى ؟

((

ولى در روى كره زمين ابوالعجائب و باغ وحش اخوالغرائب  ،مردمى هستند يا بوده اند و زنان و شوهرانى زندگى مى كنند يا
مى كرده اند كه معناى سخن پيغمبر را نمى فهمند ،آنها دهها سال با يكديگر زندگى مى كنند و دست به گردن يكديگر مى
شوند ،تنها براى تخليه درون و رقص واژگون  ،آنها حاضرند با مريض و محتضر هم برقصند ،آنها با حيوانات هم نزديكى مى
كنند .اسام هم سعه صدر دارد و نمى خواهد هيچ آفريده و انسان دو پائى را از هدايت و رحمت خود مايوس كند .اسام
مانند دين يهود كنونى نيست كه غير از بنى اسرائيل را نپذيرد.
اسام به اين گونه مردان و زنان اگر خداى نكرده پيدا شوند دستور مى دهد :اگر زن از تنها وظيفه او كه تمكين است  ،بدون
غذر و علت سرباز زند ،شوهر بايد ابتدا او را موعظه كند كه قرارداد ازدواج ما بر اساس مقرراتى بوده است كه من مخارج
خانه را تكفل كنم و تو هم در رقص حال ما موافقت كنى  ،چرا مخالفت مى ورزى ؟ اگر زن لجبازى كرد و به سرپيچى خود
ادامه داد ،شوهر در شب هاى بعد بايد از او اعراض كند و در بستر ،پشت به او بخوابد .در اينجا گمان ندارم  ،زنى از كمترين
درجه تعقل برخوردار باشد و باز هم مخالفت كند ،مگر آنكه مرد ديگرى پيدا كرده و به فكر طاق گرفتن و بهانه تراشى باشد.
در هر حال اسام دستور مى دهد ،در مرحله سوم  ،براى اينكه كار به شكايت و مرافعه نكشد و راز شوهر و زن نزد ديگران
فاش نشود ،شوهر حق دارد با پشت دست مثا به ران و پشت پهلوى چنين زن نادانى بزند ،شايد بيدار شود ولى اين زدن
چنانكه گفتيم بايد تنها در اين موقعيت باشد و به خاطر اين هدف و بدون سياه و كبود شدن بدن او تنها براى اظهار انزجار و
تنفر شوهر و به عنوان آخرين عاج و چاره كردن لجاجت و سرپيچى زن از ادا وظيفه قانونيش طبق قراردادى كه خود او امضا
كرده است .
(به نظر نويسنده چون سياق آيه شريفه راه عاج نشوز و مخالفت زن را بيان مى كند ،چنانكه از موعظه و اعراض در بستر
پيداست  ،پس اگر شوهر بداند كه همان زدن خفيف هم  ،موجب تشديد مخالفت زن مى گردد ،نبايد انجام دهد بلكه بايد به
راه ديگرى متوسل شود).
مردى كه ادبيات و اصول بسيار خوانده بود و درس عشق و احساس كمتر با همسرش اختاف پيدا كرد و كار به حكميت
ريش سفيدان كشيد ،در آن مجلس زن گفته بود :شوهرم مرا زده است و شوهر به آيه اضربوهن استشهاد كرده بود ،ولى
زن قانع نگشته و طاق واقع شده بود.
يكى از حكمين مرد مسلمان عاقلى بود كه شايد سواد خواندن و نوشتن هم نداشت  .روزى به اينجانب گفت  :ما بى
سوادها هنگام سرپيچى زن از همبسترى  ،پولى به دستش مى گذاريم يا كفش و جورابى به او وعده مى دهيم و با
رضايت و نشاط او همبستر مى شويم ؛ چرا آن مرد كتك مى زد .و مى گفت اين دستور اسام است  .به او گفتم عمل
شما مطابق دستور اسام است و آن مرد اشتباهى كرده بوده و براى رفع خجالت خود در برابر شما عذرى بدتر از گناه آورده
است .
در هر حال اگر شوهر در اثر زدن  ،خراشى به بدن زن وارد كند كه خون نيايد ،بايد قيمت يك شتر را به زن بپردازد و اگر خونى
شود قيمت دو شتر و اگر سيلى به صورت زن بزند ،در صورتى كه رخسار زن سياه شود ،بايد قيمت شش مثقال شرعى
طا (مثقال بازارى ) به زن بپردازد ،و اگر كبود شود قيمت  3مثقال شرعى طا و اگر تنها سرخ شود ،قيمت يك مثقال و نيم
شرعى را بايد بپردازد و حتى قبل از ديه گرفتن  ،زن حق قصاص كردن دارد  -چنانكه از قول پيغمبر (صلى ه عليه و آله و
سلم ) خواهيم گفت -
به عقيده اينجانب هديه دادن و دل زن را نرم نمودن هم از مصاديق موعظه كردن است كه در درجه اول قرار دارد ،كدام زن
است كه با گرفتن هديه و يا شنيدن كلمات محبت آميز رام نشود و كار را به قهر و كتك برساند و آنگاه ادب شود؟ او حتما
زنى است كه بيمارى روانى دارد و در ميان باغ وحش دنيا اينگونه انسان نماها هم يافت مى شوند.
با عالمى روستازاده كه مردم روستاى او معروف به خشونت بودند ،درباره تاديب زن و كلمه )) اضربوهن (( بحث مى كردم ،
كه اين زدن در چه حد است ؟ مرد عالم بدون توجه به مدارك ديگر ،بلكه طبق طبيعت خشن روستائيش گفت  :بايد به قدرى
بزند كه زن تسليم شود .گفتم  :مگر اسام تنها براى زنان و مردان و روستاى شما نازل شده است ؟ كدام زن عاقلى ،
بلكه كدام مرد عاقلى چنين قضاوت را مى پذيرد؟ و آيا اگر دين و مذهبى باشد كه احساسات و عواطف انسانها را ناديده
بگيرد ،صحت و قبوليش  ،زير عامت سوال قرار نمى گيرد؟ مگر زنان عارف و عاقل جهان  ،اگر بخواهند مسلمان شوند،
اسام دست رد به سينه آنها مى زند؟
خير ،چنين نيست  ،اسام همگان را مى پذيرد ،براى همگان خوراك دارد ،برنامه دارد ،به مردان عارف  ،بلكه همه مردانى
كه از اندك شعورى برخوردار مى باشند ،سخن نغز و زيباى پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) را بيان مى كند كه ))
چگونه مرد زنش را مى زند و سپس دست به گردن او مى كند (( و نيز روايات ديگرى كه ضمن دليل اين درس خواهيم
نوشت  ،همگى دالت بر زشتى و قبح اين عمل  ،و دنائت و پستى مردى دارد كه به خود اجازه مى دهد ،زنش را چون
ضعيف و ناتوان است كتك بزند ،مانند ااغى كه با بره مظلومى در يكجا باشند و ااغ چون زورش از بره بيشتر است به او لگد
مى زند .بااخره مرد عالم تصديق كرد و پوزش خواست .
طبيعى است كه هر انسانى مى خواهد فكر و نظر خود را به طرف مقابلش بفهماند و بقبواند ،اگر طرف مقابل قبول نكرد،
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انسان عاقل  ،از راه منطق و برهان پيش مى آيد و فكر زياد مى كند تا بااخره منطقى را كه مناسب با افكار طرف باشد،
پيدا كند و بيان نمايد تا او را قانع كند؛ ولى اگر اهل منطق و برهان نباشد ،به شيوه دشنام و زشت گوئى متوسل مى شود،
زيرا نه مى تواند از عقيده خود دست بردارد و نه منطق و برهان مى داند .اگر دشنام هم اثر نكرد به زور و كتك متوسل مى
شود ،ولى شما خواننده محترم بدانيد كه دشنام و كتك حربه مردم نادان و بى منطق است  ،مانند روستائيان درس نخوانده
و بى سوادى كه در گذشته بودند و غالبا بر سر تقسيم آب رودخانه  ،دشنام را حربه خود مى كردند و سپس بيل و كلنگ را
برمى داشتند و به جان هم مى افتادند.
انشاء ه اين عادت زشت كه در قديم مرسوم بوده اكنون از ميان رفته است و در جمهورى اسامى و از بركت باسواد شدن
و مودب شدن مردم به تعليمات مقدس اسام  ،راه منطق و برهان جايگزين كتك و دشنام گشته است .
عاوه بر همه آنچه گفتيم چنانچه در دليل همين بحث خواهيم گفت پيغمبر اكرم (صلى ه عليه و آله و سلم ) زدن را به
گرسنگى و برهنگى تفسير مى فرمايد ،نه با چوب زدن .
و باز شنيدم شخصى مى گفته است  :من چند زن گرفته ام و همگى مطيع من هستند و در زندگى ما هيچوقت جنگ و
نزاع و سر و صدائى نيست  .علتش اينست كه  ،من در همان روزهاى اول يك سيلى محكم به هر زنى مى زنم  ،او ديگر
حساب كار خودش را مى كند و جرات سركشى و نافرمانى ندارد.
من با اين مردك بى ذوق و عاطفه سخنى ندارم  .زيرا او ميان معاشرت با همسر بانشاط و با سرور و معاشرت با همسرى
پژمرده و سوت و كور ،فرق نمى گذارد ،براى او بوسيدن چهره براق و گلى با چهره زرد و نيلى فرق ندارد.
شما خواننده محترم  ،اگر چنين نادانى را ديديد ،به او بگوييد :تو چون نمى توانى از راه لطف و محبت با همسرانت زندگى
كنى  ،راه عصبانيت و خشونت پيش مى گيرى  ،تو نمى دانى كه آن سيلى بى جا:
اوا :قصاص و ديه دارد.
ثانيا :چنانكه پيغمبر اكرم (صلى ه عليه و آله و سلم ) مى فرمايد :خداوند عادل در روز قيامت به مالك دوزخ فرمايد كه در
ميان آتش غضبش به او سيلى بزند.
ثالثا :او بايد بداند كه اثر آن سيلى براى هميشه در روح همسرش باقى مى ماند و همسرش اگر حساس باشد  -كه
بيشتر زنان چنين هستند  -از همان روزهاى اول ضعف اعصاب مى گيرد و او بايد يك عمر با رنجورى و آه و ناله و بيخوابى
همسرش مواجه باشد و آن مرد نادان و مغرور به جاى اينكه پنجاه سال با همسرى شاداب و سالم و بانشاط زندگى كند،
سنواتى اندك با هسمرى بيمار و افسرده و بى نشاط زندگى خواهد كرد .شما خواننده محترم به او بگوييد :اگر دامادت با
دختر و خواهرت چنين كند ،تو مى پسندى ؟ او چون عاطفه ندارد ،شايد بگويد :آرى !
شما خواننده محترم  ،هر چه مى خواهى به او بگو ،اما من درباره او سخن امير مومنان على (عليه السام ) را به ياد مى
آوردم كه مى فرمايد :بعضى از مردم به قدرى پست و بى مقدارند كه لبهاى انسان حتى اين لياقت را ندارند كه انسانى
لب به نكوهش و بد گوئيشان بگشايد.
اين گونه افراد نبايد اين كتاب را مطالعه كنند ،زيرا مايه فهم مطالب اين كتاب كه ماخذ اسامى را بيان مى كند ،ذوق و
عاطفه و تحقيق و تعهد است و آن مردك كور دل هيچيك را ندارد .به گمان اينجانب او نبايد خود را مسلمان بخواند و از امت
پيغمبرى بداند كه آن همه سفارش درباره دوست داشتن زنان  ،احترام زنان  ،سخت گيرى نكردن بر زنان و تحمل كج خلقى
زنان دارد و در آخرين لحظات زندگى هم  ،آخرين سفارش او به امتش  ،رعايت حال زنان بوده است .
اين گونه افراد ،ااقل نبايد خود را با تقوى بدانند ،زيرا چنانكه شيخ بهائى در كتاب )) كشكول (( نقل مى كند )) :شخصى
درباره عروس كردن دختر خويش با امام مجتبى (عليه السام ) مشورت كرد .حضرت فرمود )) :دخترت را به ازدواج مرد با
تقوى درآور ،زيرا اگر او دخترت را دوست بدارد ،گراميش خواهد داشت و اگر او را دوست ندارد بر او ستم نخواهد كرد(( .
دليل
و كلوا و شربوا و ا تسرفوا انه ا يحب المسرفين .
بخوريد و بياشاميد ولى اسراف نكنيد كه خدا اسراف كنندگان را دوست ندارد(76) .
 -72قال رسول ه اءيضرب اءحدكم المراءه ثم يظل معانقها؟!!
چگونه يكى از شما همسرش را مى زند و سپس در آغوشش مى گيرد؟!! )(77
 -73و قال النبى (صلى ه عليه و آله و سلم ) انى اءتعجب ممن يضرب امراءته و هو بالضرب اءولى منها ،ا تضربوا نساءكم بالخشب فان فيه
القصاص و لكن اضربوهن بالجوع و العرى حتى تريحوا فى الدنيا و ااخره .

پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :من در شگفتم از مردى كه هسمرش را مى زند ،در صورتى كه خودش به كتك
خوردن سزاوارتر است  .زنان را با چوب تاديب نكنيد ،بلكه با گرسنگى و برهنگى تاديب كنيد تا در دنيا و آخرت راحت باشيد.
)(78

اين حديث پيغمبر اكرم (صلى ه عليه و آله و سلم ) تفسير روشنى است از آيه شريفه )) اضربوهن (( كه تاديب زن  ،در
صورتى كه او بدون عذر از همخوابى امتناع ورزد پس از موعظه و اعراض  ،بايد به وسيله گرسنه نگه داشتن و لباس كافى
ندادن به او باشد ،نه به وسيله زدن با چوب  ،زيرا در آنصورت ؛
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اوا :بايد شوهر قصاص شود و به همان مقدارى كه زده است  ،كتك بخورد ...،و اگر زن راضى شد كه قصاص نكند و ديه
بگيرد ،شوهر بايد ديه بپردازد.
ثانيا :در آخرت هم خداوند متعال او را عذاب خواهد كرد ،براى اينكه بنده او را كتك زده است و به امانت او خيانت كرده است
 ،ولى اگر شوهر مجازات زن نافرمان را گرسنگى و برهنگى قرار دهد ،هم در دنيا راحت است كه قصاص و ديه ندارد و هم در
آخرت  ،زيرا مخالفتى نكرده است .
و اما گرسنگى و برهنگى به معنى ندادن نفقه است  ،و آن هم طبق قرارداد اوليه زن و شوهر است كه نفقه در مقابل
موافقت زن در امر همخوابى قرار گرفته و زمانى كه همخوابى نبود ،نفقه هم نخواهد بود.
بنابراين رسول گرامى اسام  ،مشكل تاديب را كاما حل نموده و كتك زدن حتى با پشت دست را هم روا نمى داند.
و آنچه از همه بيشتر اين اشكال را مرتفع مى كند و غير قابل توجيه مى سازد ،اين است كه در عصر ما چنين زنى پيدا
نمى شود كه وظيفه نشناس باشد تا كار به گرسنگى و برهنگى او برسد .بانوان گرامى اين دوران اگر فرضا و احيانا ،زنى را
ببينند كه در مجالس مى نشيند و از گريختن خود از خلوتخانه سخن مى گويد و به آن افتخار مى كند ،به او خواهند گفت :
اگر تو مرد مى بودى و چنين زن گريزانى مى داشتى چه مى كردى ؟ گمان مى كنم آخرين جواب اين است كه مى رفتم
زنى ديگر مى گرفتم و زنم را گرسنه و برهنه نمى گذاشتم .
و اگر فرار زن از بزم خلوت  ،به خاطر بيمارى جسمى و ضعف غريزه جنسى باشد ،بايد بداند؟ پزشكان خوردن رازيانه (باديان
) را براى چنين زنى دستور مى دهند.
در هر حال او بايد سرد مزاجى خود را به نوعى درمان كند.
 - 74و قال اميرالمومنين (عليه السام ) :و ان كان الرجل ليتناول المراءه فى الجاهليه بالفهر اءو الهراوه فيعيربها و عقبه من بعده .

على (عليه السام ) فرمود :اگر مردى در زمان جاهليت زنى را با سنگ يا چوب و چماق مى زد ،مردم  ،خود او و فرزندانش
را پس از مرگ او سرزنش مى كردند(79) .
 -75و هل خلفتم اا فى حثاله ا تلتقى بذمهم الشفتان استصغارا لقدرهم و ذهابا عن ذكرهم .

و فرمود :مگر نه اينست كه شما در ميان مردم پست و بى ارزشى باقى مانده ايد كه لبهاى انسان براى مذمتشان به
حركت نمى آيد ،به خاطر بى مقدارى آنها و اينكه براى هميشه يادشان فراموش باشد(80) .
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-۶-

-۶درس نوزدهم  :كار زن
از نظر اسام  ،خوبست و مستحب  ،مطلوب است و محبوب كه زن  ،در مرحله اول در خانه و در مرححله دوم  ،با حفظ
عفاف  ،در خارج به كارى مناسب خلقت و نهاد خود مشغول باشد و به جاى سرگرمى هاى زيان آور و بيهوده و بى ثمر،
مانند تخمه شكستن و غيبت مردم را كردن و قواره آنان را اندازه گرفتن  ،به كارى مفيد و مثبت پردازد.
در حديثى كه از پيغمبر اكرم (صلى ه عليه و آله و سلم ) رسيده  :ريسندگى را كار خوب زن شمرده است  ،پيداست كه
بافندگى و خياطى و ساير كارهاى ظريف دستى هم در رديف ريسندگى قرار دارد .و باز چنانكه قبا متذكر شديم در امور
اجتماعى كه ميان مردم مرسوم است  ،در هر موردى كه اسام منع و نهى ننموده باشد ،دليل بر تصويب و امضاى آن است
 ،بنابراين هر حرفه و شغلى كه اسام زن را از آن منع نكرده و منافى عفاف و حجاب او نيست مورد تصويب اسام مى باشد
و زن مى تواند به آن كار مشغول شود .در آمد كار زن هم متعلق به خود اوست و شوهر حق دخالت در مال زن را ندارد ،مگر
آنكه طبق قراردادى باشد كه با يكديگر گذاشته اند .البته براى زن مستحب است كه در خرج كردن اموال خويش  ،با
شوهرش مشورت كند ،تا يكرنگى و صميميت آنها پررنگتر و مستحكم تر شود.
اگر شوهر نتواند به تنهايى مخارج خانه را تامين كند و زن عفيف بتواند با كارى مناسب  ،كمبود خرج خانه را جبران نمايد،
خوبست اين كار را بكند و حتى اگر ترس از هزينه زندگى بخواهد ،مانع ازدواج شود يا آن را به تاخير اندازد ،كار كردن زن تا
سرحد وجوب هم مى رسد .پسر و دخترى كه به سن بلوغ و رشد رسيده اند ،بايد با حذف تشريفات  ،با كمك پدر و مادر و
فاميل  ،يا كار كردن زن  ،هر چه زودتر ازدواج كنند و اين سنت موكد پيغمبر اكرم (صلى ه عليه و آله و سلم ) را به تاخير
نيندازند پدران و مادران نبايد از گستاخى و بى بند و بارى جوانان بالغ و عزب شكايت كنند .غريزه جنسى متعدد است كه
تنها برخى از آن را از رسانه هاى گروهى جهان و آمار فحشائى كه مى دهند باخبر مى شويم .
موضوع ديگر ،آشپزى و طبخ غذاست كه چون كار هر روز است و زن بيشتر در خانه است  ،بايد او بعهده بگيرد ،حتى مردانى
كه شغلشان آشپزى است و غذاهاى مطبوع و لذيذ براى ديگران درست مى كنند ،لذتش در اينست كه  :در منزل غذاى
دست پخت خانم خود را بخورند و به او تعليم دهند و تمجيد كنند و معايب طباخى خانم را گاهى با زبان خوش گوشزد كنند
و گاهى چشم پوشى نمايند و گاهى هم تشكر كنند.
ولى اگر شوهر آشپز نباشد ،خانمهاى محترمه مى دانند كه غذاى خوب پختن كار ساده و آسانى نيست  .بدون جهت
نيست كه امام صادق (عليه السام ) مى فرمايد :بهترين زنان آن است كه غذايى پاكيزه تر بپزد .خانمها مى دانند :براى
تهيه غذاى مطبوع بايد ،مواد اوليه خوب را در وقت مناسب تهيه كرد و در ظرف مناسب و جاى مناسب نگهدارى نمود و با
ظروف و ادوات مناسب طبخ نمود و دستور طبخ را از متخصصان فن تعليم گرفت يا كتابهاى مربوطه را مطالعه كرد .در آموختن
نبايد مسامحه كرد و از ياد گرفتن نبايد خجالت كشيد.
دليل
 - 76قال النبى (ص ) نعم اللهو المغزل للمراءه الصالحه .
پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) مى فرمود :چه سرگرمى خوبى است ريسندگى براى زن شايسته (81) .
 - 77قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) ...علموهن المغزل و سوره النور.

رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :به زنان ريسندگى و سوره نور را بياموزيد (سوره نور در قرآن مجيد ،شامل
آيات حجاب و منع از زنا و فحشاء است ( (82) .
 -78قال اءبو عبده (عليه السام ) :خير نسائكم الطيبه الريح  ،الطيبه الطبيخ .
امام صادق (عليه السام ) فرمود :بهترين زنان شما (مسلمين ) زنى است كه خوشبو و خوش دستپخت باشد(83) .

درس بيستم  :تعصب بيجا
بعضى از مردان به همسر خود بدگمان مى شوند ،يا در حفظ عفت و پاكدامنى او تا سر حد وسواس پيش مى روند ،و بر او
سخت گيرى بى جا مى كنند .مى گويند :كفش زنانه را نبايد مهمان مرد ببيند ،اسم همسرم را نبايد هيچ مردى بداند ،در
صورتى كه دانستن نامهاى حضرت زهرا عليها السام و مادران ائمه عليهم السام را خوب و مستحب مى شمارد .به
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همسرش مى گويد :با پيرمرد رفتگر ،و يا پسر شش ساله نبايد حرف بزنى .
اين مردم اگر مسلمان و شيعه على بن ابيطالب (عليه السام ) هستند بايد بدانند كه آنحضرت آنان را از اين عمل زشت
منع مى كند و از ضمير روشن و قلب منور خود كه با عالم وحى و ملكوت آسمانى و حقايق جهان ارتباط دارد ،روانكاوى
خويش را نسبت به زنى كه در مضيقه چنان مردى قرار گرفته بيان مى كند و مى فرمايد:
)) اين گونه سخت گيريها زن سالم را به فساد مى كشاند و پاكدامن را به سوى آلودگى مى برد (( روح انسان در برابر
فشار ،عكس العمل نشان مى دهد و شانه خالى مى كند و پيغمبر اكرم (صلى ه عليه و آله و سلم ) مى فرمايد :دين
اسام متين است  ،با رفق و مايمت با آن برخورد كنيد ،دستورات متين الهى را به صورت زشت و ناپسند بر مردم عرضه
نكنيد كه سوارى كه چهار اسبه بتازد ،نه به مقصد مى رسد و نه مركبى باقى مى گذارد .حتى اگر زنى نانجيب يا آماده
لغزش باشد ،راه تاديب او غيرت ورزى بيجا نيست  .آن زنى را يا بايد طاق داد و يا راه عاقانه ديگرى پيش گرفت .
دليل
 -79اياك و التغاير فى غير موضع غيره فان ذلك يدعو الصحيحه الى السقم و البريئه الى الريب .

از غيرت ورزى نابجا بپرهيز ،كه چنين كارى زن سالم را به نادرستى مى كشاند و پاكدامن را به سوى شك و ترديد مى برد.

)(84

 - 80ان هذا الدين متين فاءوغلوا فيه برفق و ا تكرهوا عباده ه الى عباده فتكونوا كالراكب المنبت الذى ا سفرا قطع و ا ظهرا اءبقى .

اين دين متين است  ،با مايمت در آن وارد شويد ،عبادت خدا را به صورتى ناپسند به بندگان خدا عرضه نكنيد تا مانند
سوارى باشيد كه در اثر تندروى نه به مقصد رسيده و نه مركبى باقى گذارده است (85) .
درس بيست و يكم  :حجاب
چون در درس گذشته گفتيم  )) :شوهر نبايد نسبت به زنش تعصب و غيرت ورزى بيجا داشته باشد
شود كه موارد غيرت ورزى از نظر اسام  ،كجا و در چه حد است  ،تا اضافه بر آن را بيجا بشماريم .

((

 ،اكنون بايد روشن

غيرت ورزى شوهر درباره زن  ،نسبت به حجاب و عفاف او مى باشد .در اين درس درباره دستور اسام نسبت به حجاب زن
بحث مى كنيم :
در آيات قرآن و احاديث و روايات اسامى چنانكه در ضمن )) دليل (( خواهيم گفت حجاب زن به دو گونه مختلف مطرح شده
است  .در برخى از مآخذ سخت گيرى و محدوديت زيادى براى زن قائل مى شود تا آنجا كه :
 -1شوهر اگر بتواند كارى كند كه هيچ مردى زنش را نشناسد ،بهتر است .
 -2صداى زن عورت است و نبايد به گوش نامحرم برسد.
 -3زن نبايد پاهايش را طورى به زمين بزند كه صداى خلخال پايش به گوش مردى برسد.
در مقابل اين دسته از مآخذ ،ادلى ديگرى وجود دارد كه در نظر ابتدائى مخالف با اينهاست  ،مانند:
 -1هر مرد و زن نامحرمى مى توانند با يكديگر دست بدهند به شرط آنكه با دستكش باشد و دست يكديگر را نفشارند ،البته
اين عمل كراهت دارد.
 -2هر مردى مى تواند به هر زنى سام كند ،و او را به غذائى كه مى خورد ،دعوت كند مگر زن جوانى كه صدايش محرك و
وسوسه انگيز باشد .كه نسبت به چنين زنى كراهت دارد.
 -3پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) در جنگها و مسافرتها يكى از همسرانش را همراه خود مى برد و در جنگ احد
دخترش حضرت فاطمه عليها السام  ،حضور داشت .
 -4اصحاب پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) چهره فاطمه عليها السام را كه از گرسنگى زرد شده بود ديده اند.
اينها نمونه هائى بود ،از دو دسته مآخذ مختلف كه درباره حجاب و عفاف زن نقل شده است  .نمونه هاى بسيار ديگرى هم
وجود دارد كه جوينده در آيات و احاديث مشاهده مى كند.
در مقام حل مطلب و رفع اختاف هر زن مسلمانى بايد به مرجع تقليدش رجوع كند و فتواى او را بخواند و عمل كند ،اما از
نظر طرح يك مساله علمى  ،به عقيده نويسنده  ،تضاد و تناقضى بين اين دو دسته از ماخذ وجود ندارد ،زيرا:
اوا :محدوديت و در خانه نگهداشتن زن  ،مشروط شده است به اينكه )) اگر مرد بتواند (( يعنى اگر وضع اجتماعى و
خانوادگى  ،در شهر يا روستايى چنين باشد كه براى زن هيچ لزومى نداشته باشد كه از خانه بيرون برود ،به طورى كه تمام
احتياجات خود و شوهر و فرزندانش با بودن او در خانه تامين شود ،و رابطه با مردان بيگانه را شوهر و فرزندانش به عهده
گيرند ،بهتر است چنين زنى با مردان بيگانه رفت و آمد و آشنايى نداشته باشد .اگر خواننده محترم بگويد :در زمان ما ،از
ميان صدها زن يك زن مى تواند اينگونه زندگى كند ،اسام پاسخ مى دهد :اين دستور هم نسبت به همان يك زن صادر
شده است .
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ثانيا :بدون شك تاكيد اسام در امر حجاب  ،به خاطر خير خواهى و دلسوزى نسبت به خود زن و حفظ عفاف و شخصيت
اوست  ،و زنان در جذابيت و دلربائى مختلفند ،اسام به زنانى كه قيافه و صداى وسوسه انگيزى دارند ،محدوديت مى دهد
كه در برابر مردان  ،مخصوصا جوانان آشكار نشوند و آنان را تحريك نكنند ،ولى نسبت به زنان عادى و كهنسال و روستائيان
ساده پوش تا حدى آن محدوديت را برمى دارد.
ثالثا :از لحاظ مقررات اسام  ،چنانكه رعايت عفت بر زن واجب است  ،صله رحم هم بر او واجب است و ترك آن از گناهان
كبيره بشمار مى رود ،چنانكه قضاء حوائج زنان مسلمان واداء حقوق آنها هم بر هر زن مسلمانى واجب است به طورى كه
در درس چهاردهم گفته شد .بنابراين زن بايد هم به ديدن خويشانش برود و هم عفت خود را حفظ كند.
رابعا :تاريخ نشان داده است كه قدرت غريزه جنسى و فريبكارى و وسوسه شيطانى خيلى بيشتر از آن است كه پسر يا
دختر جوانى فكر كند كه او مى تواند در ميان آتش برود و خود را حفظ كند .شما به هر دختر جوانى بگوييد :حجاب خود را
حفظ كن  ،مبادا پسران هرزه فريبت دهند مى گويد :من قويتر از آنم كه در دام هرزگان افتم  ،من حجاب و محدوديت نمى
خواهم  ،ولى خداوند مهربان و پيغمبر خيرخواه او مى گويد :براى زن بهتر است  ،حجاب خود را رعايت كند.
اگر وضع اجتماعى طورى باشد كه مثا از ميان ده دختر يك دختر فريب بخورد ،اسام دلسوز و خيرخواه به همه دختران
دستور مى دهد حجاب را رعايت كنند و از مرآ و منظر جوانان به دور باشند ،زيرا آن دخترى كه فريب مى خورد ،معلوم نيست
كدام يك از آنهاست  ،بنابراين لزوم حجاب  9دختر را شما به عنوان پيشگيرى و رعايت احتياط فرض كنيد ،شما دختران عزيز
از انواع حيله گريها و دغل بازيهاى جوانان هرزه اطاع نداريد .تاريخ نشان مى دهد كه آنها حتى زنان شوهردار را فريب داده و
به دام انداخته اند.
خامسا :چنانكه مراعات عفت بر زنان ازم است  ،سهولت و رواج كارهاى اجتماعى چنانكه مردم در فشار و سختى نباشند
هم واجب است شايد استثناء وجه و كفين يعنى عدم وجوب پوشيدن صورت و كف و پشت دستها بر زنان  ،هر چند جوان
باشند ،به همين جهت است  ،چنانكه در زمان احرام حج و عمره بر زنان واجبست كه صورت خود را باز گذارند ،هر چند در
ميان انبوه مردان باشند .و نيز بنده ئى كه در خانه زنى خدمت مى كند ،اگر موى سر و ساق پاى خانمش را ببيند ،مانعى
ندارد.
بنابر آنچه گفتيم حدود غيرت ورزى باجا و بيجا كاما مشخص مى شود :غيرت ورزى شوهر نسبت به زن زمانى پسنديده و
مطلوب است كه احتمال فريب خوردن و بدام افتادن او عاقانه باشد يا حتى اگر وضع زن طورى باشد كه پسر جوان را تحريك
كند و به اصطاح به نظر ريبه (با سوء نيت و قصد لذت ) به او نگاه كند ،خود زن وظيفه دارد كه در آن مورد و با آن وضع ظاهر
نشود و شوهر هم بايد او را از قبآن كار منع كند ،ولى اگر وضع زنى عادى است و هيچ گونه احتمال فساد و ريبه ئى در كار
نيست  ،شوهر نبايد سخت گيرى و جلوگيرى كند و آيات و روايات مختلف اسامى هم به همين جهت ناظر است  ،يعنى در
مورد زنان جاذب و صاحب وضع جالب سخت گيرى و محدوديت است و براى زنان عادى و داراى وضع غير جاذب  ،دستور
اسام هم ساده و عادى است و در موردى هم كه فساد و ريبه مشكوك باشد ،عقل حكم مى كند ،به عنوان پيشگيرى و
رعايت احتياط و نيز به خاطر اهميت عفت زن و سامت نسل  ،لباس زن و حركات و نگاه او جاذب و جالب نباشد.
دليل
 -81و ان استطعت اءن ا يعرفن غيرك فافعل .
اگر بتوانى كارى كن  ،كه زنانت غير تو نشناسند(86) .
 -82فا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض .
شما زنان نبايد صداى خود را در گفتار نازك كنيد تا مرد بيمار دل به طمع افتد(87) .

از آيه شريفه استفاده مى شود كه اگر سخن گفتن زن ساده و عادى باشد مانعى ندارد و حرمت در صورتى است كه زن
عمدا صدايش را نازك و محرك كند ،و شرط ديگرى كه از آيه استفاده مى شود اينست كه حرمت در صورتى است كه آن صدا
را مرد بى تقوايى بشنود و در زن طمع كند ،پس اگر زن چنين وضعى را در شنوندگان سراغ نداشته باشد ،مثل اينكه
شنوندگان  ،زنان و كودكان و سالخوردگان باشند ،سخن گفتن و حتى نازك كردن صدا هم مانعى ندارد و نيز استفاده ديگرى
كه از آيه شريفه مى شود ،اين است كه  :بستر و حجاب و محدوديتى كه اسام براى زن قائل است  ،به خاطر مفاسدى
است كه از بى پرده بودن و آشكار شدن او در برابر مردان بى تقوى حاصل مى شود - ،چنانكه در درس چهاردهم از قول
شيخ حر عاملى نقل كرديم  -ولى اين سخن به آن معنا نيست كه حجاب و تستر بر زن ازم نيست  ،مگر در صورتى كه
فساد و ريبه ئى در كار باشد ،زيرا چنانكه در همين درس گفتيم  ،چون وقوع فساد آشكار نيست و دختر سست عنصر و
پسر هرزه شناخته نمى شود ،به عنوان احتياط و پيشگيرى از وقوع مفسده احتمالى  ،به حكم عقل تستر و حجاب بر همه
زنان ازم مى شود تا عده قليل و حتى يك درصد آنها هم به تباهى و فساد كشانده نشوند.
 -83يا اءيها النبى قل ازواجك و بناتك و نساء المومنين يدنين عليهن من جابيبهن  ،ذلك اءدنى ان يعرفن فا يؤ ذين  .اى پيغمبر به همسران
و دخترانت و نيز به زنان مومنين بگو ،روپوشهايشان را به خودشان بپيچند اين مناسبتر است كه آنان را بشناسند و آزارشان
نكنند(88) .
وقتى زنان چادر يا عباى روپوشى را به خود پيچيدند ،جوانان هرزه اى كه در سر راه ايستاده اند ،مى فهمند كه آنها زنان
عفيف و پاكدامن مى باشند ،لذا ايشان را با شوخى كردن و متلك گفتن آزار نمى دهند.
 -84والقواعد من النساء الاتى ا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح اءن يضعن يثابهن غير متبرجات بزينه و اءن يستعففن خير لهن .

و زنانى كه از عادت و زائيدن وامانده اند و اميد شوهر كردن ندارند ،گناهى بر آنها نيست كه بدون نمايش زينت  ،روپوش
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خويش نزد نامحرمان  ،از تن برگيرند ،ولى اگر خوددارى كنند ،برايشان بهتر است (89) .

مقصود از روپوش  ،عبا يا چادر يا هر جامه ديگرى است كه زن روى پيراهن و روسرى خود مى پوشد .پوشيدن چنين
روپوشى براى زنان جوان ازم است و براى زنان پيرى كه اميد شوهر كردن ندارند ،ازم نيست به شرط اينكه به قصد نمايش
زينت نباشد ولى آنها هم اگر رعايت عفت كنند و آن روپوش را كنار نگذارند بهتر است .
 -85استاءذن ابن ام مكتوم على النبى (صلى ه عليه و آله و سلم ) و عنده عايشه و حفصه  ،فقال لهما :قوما فادخا البيت  ،فقالتا :انه
اءعمى  ،فقال ان لم يركما فانكما تريانه .

ابن ام مكتوم  -كه نابينا بود  -اجازه گرفت و خدمت پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) رسيد ،در حالى كه دو زوجه
آنحضرت  :عايشه و حفصه نزدش بودند ،حضرت به آنها فرمود :برخيزيد و به خانه رويد ،آنها گفتند :او كه نابيناست  .فرمود:
اگر او شما را نمى بيند ،شما كه او را مى بينيد(90) .
پيداست كه اين حديث در مورد نهى از نگاه كردن زن به مرد است نه مرد به زن  ،بعاوه فقهاء عظام در اين حديث احتمال
خصوصيت مورد مى دهند و مى گويند اين حكم را نمى توان تعميم داد ،يعنى تنها به استناد به اين حديث نمى توانيم
بگوييم  :اگر زنى در برابر مرد كورى قرار گيرد و تصميم جدى بگيرد كه به آن مرد نگاه نكند ،باز هم ازم باشد ،از نزد او برخيزد
و برود ،بلكه در چنين موردى مى توان گفت  :زن اختيار دارد كه يا آنجا بنشيند و به مرد نگاه نكند ،يا از آنجا برخيزد و برود تا
او را نبيند ،مگر اين كه دليل ديگرى داشته باشيم كه برخاستن را به طور كلى ازم بداند.
 -86و ا يضربن باءرجلهن ليعلم ما يخفين زينتهن .
زنان پاهاى خود را جورى به زمين نزنند كه زينتهاى نهانى ايشان دانسته شود(91) .
 -87عن اءبيعبده (صلى ه عليه و آله و سلم ) قال  :ما ياءمن الذين ينظرون فى اءدبار النساء اءن ينظر بذلك فى نسائهم .

امام صادق (عليه السام ) فرمود :كسانى كه به پشت و عقب زنان نگاه مى كنند ،ايمن نباشند از اين كه ديگران به عقب
زنان آنها نگاه كنند(92) .
 - 88قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) :اذا جلست المراءه مجلسا فقامت عنه فا يجلس اءحد فى مجلسها حتى يبرد.
هر گاه زنى از جائى كه نشسته بر خيزد ،مردى در آنجا ننشيند مگر زمانى كه سرد شود(93) .
 - 89عن ابى بصير ،عن اءبيعبده  ،قال  :قلت له  :هل يصافح الرجل المراءه ليست بذات محرم ؟
فقال  :ا ،اا من وراء التوب  -و فى اخرى  -و ا يغمزكفها.

ابوبصير گويد :از امام صادق (عليه السام ) پرسيدم  :آيا مرد مى تواند با زن نامحرم دست بدهد؟ فرمود :نه  ،مگر از زير
پارچه ئى  .و در روايت ديگر است كه دست زن را فشار ندهد(94) .
 -90عن اءبيعبده (عليه السام ) قال  :كان رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) يسلم على النساء و يرددن عليه و كان اميرالمومنين
(عليه السام ) يسلم على النساء و كان يكره اءن يسلم على الشابه منهن ...

رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) به زنها سام مى كرد و زنها جواب مى دادند و اميرالمومنين (عليه السام ) به
زنها سام مى كرد ،ولى از سام كردن به زن جوان كراهت داشت (95) .
 - 91كان رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) اذا اراد سفرا اءقرع بين نسائه فاءيتهن خرج سهمها خرج بها...

رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) هر گاه مى خواست به سفر برود ،براى بردن زنى همراه خويش قرعه مى كشيد
و اسم هر زن كه در قرعه بيرون مى آمد ،او را همراه خود مى برد(96) .
 -92عن عمران بن الحصين  ،قال  :كنت عند النبى (صلى ه عليه و آله و سلم ) جالسا اذ اءقبلت فاطمه عليها السام و قد تغير وجهها من
الجوع

عمران گويد خدمت پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) نشسته بودم كه فاطمه (س ) وارد شد ،در حالى كه چهره اش از
گرسنگى دگرگون بود .و در روايت ديگر جابر بن عبد ه انصارى چهره حضرت فاطمه را از گرسنگى زرد مى بيند(97) .
 - 93عن اءبى بصير ،عن اءبيعبده (عليه السام ) قال ساءلته عن قول ه عزوجل )) و ا يبدين زينتهن اا ما ظهر منها (( قال الخاتم و المسكه
.

ابو بصير گويد از امام صادق (عليه السام ) پرسيدم از معنى آيه شريفه )) زنان نبايد زينت دست خود را آشكار كنند مگر
آنچه خود ظاهر است (( فرمود( :مقصود از آنچه ظاهر است ) انگشتر و دست برنجن مى باشد( .يعنى ديدن انگشتر و دست
بند زن مانعى ندارد زيرا پوشيدن و نگاه داشتن آن موجب عسر و حرج است (98) .
 -94فلما كان ليله الزفاف اءتى النبى (صلى ه عليه و آله و سلم ) ببغلته الشهباء و ثنى عليها قطيفه و قال لفاطمه  :اركبى و اءمر سلمان
اءن يقودها.
)(99
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حضرت فاطمه (عليه السام ) در شب عروسيش سوار بر استرى بود و سلمان افسار آن را گرفته و مى برد.
 -95سمعت اءبا عبده (عليه السام ) يقول  :ان رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) دخل بيت ام سلمه فشم ريحا طيبه فقال اءتتكم
الحواء فقالت هوذا هى (100) ...
زنى به نام )) حواء (( در مدينه عطر فروشى مى كرد و يكى از مشتريانش پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) بود(101) .
 -96سمعت اءبا عبده (عليه السام ) يقول  :اباءس بالنظر الى راءوس اءهل تهامه و ااعراب و اءهل السواد والعلوج اءنهم اذانهوا ا ينتهون .

امام صادق (عليه السام ) مى فرمايد :نگاه كردن به موى سر زنان چادرنشين و روستائيان و گبران آتش پرست و اقليتهاى
مذهبى مانعى ندارد ،زيرا اگر آنان را نهى كنى  ،گوش نمى كنند(102) .
از دليلى كه امام (عليه السام ) در آخر روايت فرمود ،معلوم مى شود كه هر زن روستايى شامل اين حكم نيست  ،بلكه
روستائى اى كه قدرت فهم مسائل دين را نداشته باشد ،چنانكه زن ديوانه هم چنين است .
درس بيست و دوم  :مشورت با زن
روشن است كه انسان عاقل مى خواهد با عنصر متخصص مشورت كند :با مهندس در امر ساختمان  ،با قابله در امر زايمان
و با آشپز در امر غذا پختن  ،بعاوه انسان درباره اين امور مايل است كسى را پيدا كند ،كه در فن خود متخصص تر تجربه
ديده تر و عاقلتر باشد ،از اين رو كلمه )) ريش سفيد و گيس سفيد (( را براى اين اشخاص بكار مى برند ،يا كلمات )) سرد و
گرم چشيده  ،پستى و بلندى ديده و پيراهن بيشترى پاره كرده (( و امثال آن را.
دين مقدس اسام  ،درباره مشورت با زن عينا همين مطلب عقلى را بيان مى كند .خداوند متعال زن را براى امور خانه دارى
و تربيت فرزند آفريده است  ،تربيت فرزندانى كه همان  ،عالمان و شاعران و عارفان و مجتهدان و سلحشوران و نوابغ زمان
مى شوند و همه اينها قسمتى از آغاز عمر خود را كه آماده شكل گيرى براى تخصصهاى بعدى مى شوند ،در دامن مادران
مى گذرانند ،ولى از خود بانو نبايد انتظار داشت كه همه تخصصها را داشته باشد تا به فرزند خود بياموزد .فرزند قسمت
عمده تخصصها را بعد از بلوغ و از مردان عالم و عارف و سلحشور و هنرمند مى آموزد.
خداوند مرد را براى امور خارج خانه  ،امور سخت و طاقت فرسا ،مانند حرفه و صنعت  ،جنگ و صلح  ،كشتى و زورآزمايى ،
كسب و پيشه  ،و خاصه براى مبارزه در برابر مشكات زندگى آفريده است و از زمانى كه انسان  ،روى كره خاكى قدم
نهاده است  ،روش زندگى او اين گونه بوده است  ،البته موارد استثنائى هم وجود داشته كه اسام روشن بين حتى موارد
استثنا را هم در نظر گرفته است .
اسام مى گويد :در امورى كه مربوط به زنان نيست  ،با آنها مشورت نكنيد ،و در امورى كه مختص به آنهاست  ،با ايشان
مشورت كنيد ،مانند امور مربوط به دخترانشان  ،و نيز در امور مربوط به مردان هم با زنان مشورت نكنيد ،مگر با زنى كه در امر
مورد نظر عقل و تجربه كافى داشته باشد.
اى عاقان و انديشمندان واى عارفان و خردمندان جهان آيا در اين جهان مكتبى و آئينى  ،انديشمندانه تر ،منصفانه تر ،واقع
بينانه تر از اسام يافته ايد؟
دليل
 -97ائتمروا النساء فى بناتهن .
با زنانتان در امور مربوط به دخترانشان مشورت كنيد(103) .
 -98اياك و مشاوره النساء ،فان راءيهن الى اءفن و عزمهن الى وهن .
از مشورت با زنان بپرهيز كه نظريه آنها ناقص است و تصميمشان بسستى مى گرايد(104) .

(على (عليه السام ) در خطبه  78نهج الباغه مقدار نقص عقل زن را نسبت به مرد معين نموده و با استشهاد به آيه قرآن
كه شهادت دو زن را مطابق يك مرد بيان كرده است  ،عقل يك زن را نصف عقل يك مرد مى داند ،آن هم در امور مربوط به
شهادت و مانند آن كه مردان در آن امور تجربه بيشترى دارند .چنانكه در درس چهل و ششم بيان مى كنيم ).
 -99اياك و مشاوره النساء اا من جربت بكمال عقل .
از مشورت با زنان بپرهيز مگر با زنى كه كمال عقل او آزمايش شده باشد(105) .
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-۷درس بيست و سوم  :مسافرت
از نظر مقررات اسام  ،چنانكه زن حق ندارد ،بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود ،مرد هم حق ندارد ،بيش از سه روز غايب
شود و يا مسافرت كند ،بلكه همواره بايد ،در هر چهار شبانه روز ،يك شب را حتما در خانه و نزد همسرش باشد ،پس اگر
بخواهد به مسافرتى بيش از سه روز برود ،يا بايد همسرش را همراه خود ببرد ،يا به نحوى او را راضى كند .چنانكه پيغمبر
اكرم (ص ) در بعضى از مسافرتها يا تمام مسافرتها و حتى در جنگها ،يكى از همسرانش را همراه خود مى برد.
البته چنانكه گفتيم  ،اين حق و وظيفه از احكام ثانويه اسام است و در موردى است كه ميان زن و شوهر صفا و يكرنگى
نباشد .آنچه اسام در مرحله اول به زن و شوهر سفارش مى كند ،رفاقت و همكارى و خلوص و يكرنگى است كه اسام
درباره آن تاكيد بسيار دارد ،آنان را لباس يكديگر معرفى مى كند ،رحمت و مودت خدائى را كه ميان آنها برقرار شده است به
يادشان مى آورد ،معاشرت به معروف يعنى حسن برخورد و نيك رفتارى را به آنها گوشزد مى كند و هر يك از آن دو را به
تحمل كج خلقى ديگرى توصيه مى نمايد؛ به ويژه به شوهران بيشتر سفارش مى كند كه مراعات حال زنان را بنمايند ،زيرا
ايشان ضعيفتر از مردانند .بعاوه سام كردن و خداحافظى نمودن را و دهها سفارش اخاقى ديگرى كه در اين كتاب مى
خوانيد كه همگى موجب الفت و صفا مى شود ،به آنان تذكر مى دهد.
حال اگر زن و شوهرى چنين دستورات سعات بخش و رفاه انگيز و محبت آور اسام را نشنيدند يا شنيدند و عمل نكردند و
خواستند با دين خود ،با خداى مهربان خود ،با پيغمبر دلسوز خود ،بلكه با سعادت و سرنوشت خود مخالفت و لجبازى كنند،
اسام موضوع حق و وظيفه را پيش مى كشد .مثا اگر مردى به همسرش بگويد :راضى نيستم به مجلس عزاى پدرت هم
بروى و زن نتواند اين موضوع را تحمل كند او مى تواند به شوهرش بگويد :من وظيفه ندارم در خانه هيچكارى بكنم  .برو يك
آشپز بياور .يك نظافتگر ،يك لباس شوى و يك بچه نگهدار تا آن وقت بفهمى كه چهار نفر آنها به اندازه نصف من هم دلسوزى
ندارند ،يا اگر زنى بهانه بگيرد و بگويد نمى خواهم به مسافرتى كه شغل تو هست بروى و با تو هم نمى آيم  ،مرد مى
تواند عكس العمل شرعى نشان دهد و از حقوقى كه دارد ،استفاده كند مثا نفقه و لباس كمترى به او بدهد و با اين عمل
زن را بيدار كند و به او بفهماند كه بين زن و شوهر نبايد عناد و لجبازى باشد .زيرا لجبازى كار را به ستيزه مى كشاند،
چنانكه فردوسى گويد:
ستيزه بجايى رساند سخن

كه ويران كند كاخهاى كهن

دليل
 -100و من آياته اءن خلق لكم من اءنفسكم اءزواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه ان فى ذلك ايات لقوم يتفكرون .

از جمله آيتهاى خدا اين است كه براى شما از جنس خودتان همسران آفريد ،تا به وجود آنها آرام گيريد و ميان شما
دوستى و مهربانى برقرار ساخت  ،در اين امر براى كسانى كه انديشه مى كنند عبرتهاست (106) .
و نيز در درس حجاب گفتيم كه پيغمبر گرامى (صلى ه عليه و آله و سلم ) هر گاه مى خواست به سفرى برود ،براى بردن
يكى از همسران خويش قرعه مى زد ،اسم هر يك از قرعه بيرون مى آمد ،او را همراه خود مى برد.
 - 101عن اءبيعبده (عليه السام ) قال  :اتقوا ه فى الضعيفين يعنى بذلك اليتيم و النساء.
امام صادق (عليه السام ) فرمود :از خدا پروا كنيد درباره دو ضعيف يعنى زن و يتيم (107) .

از مزاياى اسام اين است كه همواره حامى مستضعفان است  ،شخص قوى و نيرومند ،خود مى تواند حق خويش را
بستاند ،حمايت از او ازم نيست  ،بلكه حمايت از او ،ستم كردن بر مستضعفان است  .اصوا وجود قانون كه ضرورتش را هر
عاقلى درك مى كند ،براى حمايت مستضعفان است  ،و اين حمايت به معنى رساندن مستضعف را به حق خويش مى
باشد نه به معنى ستم كردن بر نيرومند و قدرت دادن به مستضعف تا او هم نيرومند و مستكبر شود.
درس بيست و چهارم  :الرجال قوامون ...
در هر اجتماعى كه از دو يا چند انسان تشكيل مى شود و مى خواهند مدتى با يكديگر زندگى كنند ،يك رئيس و تصميم
گيرنده ازم است تا حكومت خان خانى و خودسرانه پيش نيايد و اختاف سليقه و درگيرى و نزاع  ،امور زندگى را مختل و
معوق نسازد.
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در نظام خانوادگى از نظر اسام  ،مرد رئيس است  .زيرا قدرت بازوانش بيشتر است و مسئول تمام مخارج خانه مى باشد،
پس اگر زن و شوهرى در مورد خريد يا اجاره منزل  ،منزل كوچكتر يا بزرگتر ،بااى شهر يا پائين شهر اختاف نظر داشته
باشند ،از نظر اسام  ،راى و نظر مرد مقدم است و بايد عملى شود ،زيرا اوست كه هزينه را مى پردازد ،مخارج را تحمل
مى كند .عقل سالم چنين قضاوت مى كند ،حقوق و قانون چنين دستور مى دهد .همچنين اگر زن و شوهر در خريد قالى يا
گليم  ،ظرف مامين يا مسى  ،مسافرت با قطار يا هواپيما ،خريد استكان يا فنجان و ده ها و صدها امر ديگر مانند اين امور،
اختاف پيدا كردند ،نظر مرد مقدم است  ،زيرا صندوق بدست اوست و حساب و دخل و خرج زندگى را او مى داند.
البته نسبت به خريد لباس و كفش زن مرد از نبايد از حد متعارف و معمول پائين تر آيد ،مثا در زمان ما لباس كرباس پائين تر
از حد معمول است و آن را براى كفن ميت به كار مى برند به براى لباس زن  ،مگر آنكه زن و شوهرى به خاطر علت و نظرى
خاص  ،با لباس كرباس هم توافق كنند.
و نيز اگر دزدى يا دشمنى به خانواده حمله كند ،تصميم گيرى و قيمومت به دست مرد است كه نعره زند و از اموال خود
دفاع كند .در اينجا زن نبايد دخالت كند؛ زيرا كه حنجره او جاذب است نه دافع و خانه و اموال هم بيشتر از آن مرد است .
همچنين در توليد فرزند بيشتر اختيار بدست مرد است  .اين است معنى آيه شريفه :
الرجال قوامون على النساء.
البته چنانكه در درس چهل و هشتم (اختاف سليقه ) خواهيم گفت  :با وجود آنكه اسام حق تقدم را به مرد داده است ،
ولى توصيه مى كند ،حتى اامكان مستحب است براى مرد كه رضايت همسر خود را جلب كند ،و در رابطه با او خدا را در
نظر بياورد.
بعضى از مردان جاهل و مغرور ،از آيه شريفه )) الرجال قوامون على النساء ((  .سوء استفاده كرده  ،بر زنان خود تحكم و
زورگويى مى كنند و تحكم خود را به قرآن مجيد مستند مى نمايند .چنانچه شوهران مغرور و بى خبر ديگرى كتك زدن زنان را
به قرآن كريم مستند مى كنند و محبوس كردن زن را در خانه به اسام نسبت مى دهند .توضيح هر يك از اينها در جاى خود
گفته شد (به درس هشتم و هيجدهم مراجعه شود).
دليل
 -120الرجال قوامون على النساء بما فضل ه بعضهم على بعض و بما اءنفقوا من اءموالهم ؛ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ ه .

مردان بر زنان سر پرستى دارند ،به خاطر برترى و فضيلتى كه خدا بعضى از مردم را بر مردم ديگر مى دهد و نيز به خاطر
انفاقى كه از مال خود مى كنند پس زنان شايسته در زمان غيبت شوهر ،مطيع اند و نگهدار به خاطر نگهدارى خدا از ايشان
(108) .
خداوند متعال  ،مردان را قوام زنان ناميده است  .مفسرين قرآن  ،براى اين كلمه معانى بسيارى گفته اند كه همگى
بازگشتش به همان توضيحى است كه در بيان درس گفته شد ،حتى كسانى كه )) قوام و قيم (( را به معنى مسلط گفته
اند ،مقصودشان فرمانروايى و زورگويى نيست .
كلمه قوام از خانواده )) قائم و قيم (( است  ،به معنى كسى كه بااى سر ديگرى ايستاده و از او سرپرستى مى كند.
سپس خداوند براى قيمومت مرد ،دو دليل بيان مى فرمايد :يكى فضيلت ذاتى مرد كه نيروى بدنى و فكرى و تجربى او از زن
بيشتر است و ديگر آنكه متكفل مخارج زن و خانه خويش است و همين دو امر سبب مى شود كه سرپرستى امور خانه
بدست او باشد.
ولى چون پذيرش اين حكم براى زنانى كه مى خواهند خود را مساوى مردان بدانند مشكل است  ،خداوند اضافه مى فرمايد
كه  :زنان صالحه مطيع فرمان خدا هستند و سرپرستى شوهر را مى پذيرند ،يعنى زنان ناصالحند كه مخالفت و سرپيچى
مى كنند.
سپس حكم زمان غيبت شوهر را بيان مى كند و مى فرمايد ،در آن زمان سرپرستى و نگهدارى خانه در اختيار زن است و
زنى كه صالح باشد ،اين وظيفه را به عهد مى گيرد ،به شكرانه اينكه خداوند متعال نگهدارى زن را كفايت كرده و شوهر را
سرپرست او و متكفل مخارج او قرار داده است  ،پس در حقيقت سرپرستى خانه  ،تكليف و مسئوليت است نه ترجيح و
مزيت .
اى زن پاك گوهر ديندار

اى گران ارج بانوى بيدار

تو كه اسام با شدت باور

به كه اسام را كنى رهبر

نسزد از تو اى زن روشن

پيروى از زنان تر دامن

آنكه خود هست در كمند فساد

كى تواند تو را كند آزاد؟

آنكه را پيشواى دين زهراست

پيروى از زنان غرب خطاست

(بهجتى  -شفق )
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 -103و لهن مثل الذى عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجه .
زنان را نيز مانند وظائفشان حقوقى شايسته است ولى مردان را بر آنها درجه اى افزون است (109) .

مقصود از درجه افزون  ،همان قيمومتى است كه شوهران بر زنان دارند.
دريافت زن مسلمان از آيه شريفه اين است كه  :خداوند مهربان بعد از سرپرستى پدر و مادر ،براى دختر سرپرست ديگرى
به نام شوهر تعيين مى كند تا يك دختر در اين جهان پهناور ،بى انيس و ياور نباشد .شوهر اگر چه اسمش قيم است ولى
در حقيقت مسؤ ول صيانت و متكفل مخارج زن خود مى باشد .زن مسلمان قدر اين نعمت الهى مى شناسد ،حجاب و
عصمت خود را حفظ مى كند و مايه شادى و دلگرمى شوهر خود مى شود و خانه را كانون مهر و صفا و ترقى و تعالى مى
سازد.
و برداشت مرد مسلمان از آيه شريفه اين است كه  :حال كه خداوند مهربان بر او منت نهاده و او را سرپرست و قيم قرار
داده است  ،او هم بايد از اين منصب الهى سوء استفاده نكند ،از زير دست خود مانند يك )) امانت خدا (( نگهدارى كند و به
مسئوليت سنگين خود متعهد و وفادار باشد.
امتحان خداوند از بندگانش غالبا در همين موارد است كه قدرت و اختيارى به آنها مى دهد و راه استفاده درست از آن قدرت
را نشان مى دهد ،سپس آنان را آزاد مى گذارد تا ببيند چه كسانى نفس را كنترل مى كنند و چه كسانى ضعف نفس
نشان مى دهند و از آن قدرت سوء استفاده مى كنند.
اما زنانى كه نمى خواهند ضعيفتر بودنشان را باور كنند و تبليغات موذيانه تساوى و همدوشى رياكاران غربى را در گوش
گرفته اند ،نمى دانم مى خواهند چه بگويند؟ مى خواهند بگويند :اگر با مردى با شرايط مساوى كشتى بگيرند ،مرد را به
زمين مى زنند يا مساوى مى كنند؟ مى خواهند بگويند در كارهاى سخت زندگى مانند ،خلبانى  ،دريانوردى  ،و بكار بردن
اسلحه جنگى مانند مردانند؟ اگر قبول دارند كه در اين امور از مردان ناتوانترند ،پس چرا ناراحت مى شوند كه اسام به
مردان بگويد :چون زنان ضعيفند و شما قوى  ،ما شما را قيم و سرپرست و رئيس و تصميم گيرنده قرار داديم و به شما مى
گوييم چون زنان زير دست شما هستند ،آنها را )) امانت خدا (( بدانيد و جانب آنها را رعايت كنيد.
درس بيست و پنجم  :تكبر و بخل و ترس زن
خداوند متعال  ،زن و مرد را تنها در انسانيت و جدايى از جماد و نبات و حيوان  ،يكسال آفريده است  ،ولى غرائز و عواطف و
احساسات ايشان را مختلف نموده و مطابق ميدان فعاليت و خط مشى طبيعى و مسير خاص زندگى هر يك از آنها قرار داده
است  .به همين جهت  ،براى هر يك از آن دو ،وظيفه خاصى معين نموده و تكليف معينى از آنها خواسته است .
اختاف روحيات و معنويات زن و مرد از لحاظ ارزش و مقدار به حدى است كه برخى از صفاتى كه براى مردان  ،مذمون و
ناپسند است  ،همان صفت به طور مشخص براى زنان  ،محمود و پسنديده است .
يكى از اين صفات  ،تكبر و غرور و خود بزرگ بينى در برابر ديگران است كه براى مردان نكوهيده و براى زنان پسنديده است .
زن بايد در برابر غير شوهرش با غرور و خود بزرگ بينى مشاهده شود ،نه رام و منقاد ،تا جوانان هرزه در او طمع نكنند .حالت
كبر زن  ،همان زره پوشى اوست كه در درس نهم گفته شد ،بلكه در آنجا بايد عاوه بر تكبر ،از زن حالت سرپيچى و امتناع
و سركشى مشاهده شود.
پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) مى فرمايد )) :زن شايسته مانند غراب اعصم كاغ يك پا سفيد) است كه كسى نمى
تواند بر او دست يابد(( .
اما تكبر و خود بزرگ بينى زن حتما بايد در برابر غير شوهرش باشد ،زيرا احاديث و روايات بسيارى داريم كه تواضع و فروتنى
زن در برابر شوهرش را تثبيت مى كند و اين صفت را از بهترين صفات زن معرفى مى نمايد.
در روايتى كه از اميرالمومنين (عليه السام ) نقل خواهيم نمود ،دو صفت ديگر هم در رديف تكبر آمده است  :اول ترس ،
دوم بخل .
اين دو صفت هم از صفات زشت مردان است و در موارد معينى جزء صفات نيك زنان  .بخل زن خوبست براى اينكه مال
شوهر را حفظ كند و ترس او خوبست تا براى افتادن در دام شيادان هرزه آمادگى نداشته باشد.
اين  3صفت را خداوند متعال به مقتضاى حكمت خويش در سرشت زن نهاده است  .تذكر اميرالمومنين (عليه السام ) به
جويندگان راه سعادت  ،براى اينست كه آنان هم زنان را بر ادامه و تاكيد همين صفات تربيت كنند و از ايشان فروتنى در برابر
بيگانگان و سخاء و تهور را انتظار نداشته باشند كه بر خاف سرشت آنهاست و فاسد كننده سرنوشتشان  .زن اگر بخيل
نباشد ،ميوه و شيرينى و خوردنيهاى خانه را به زودى تقسيم مى كند و وقتى مهمانى مى آيد ،چيزى پس انداز ندارد .او
بايد بخيل باشد و شوهر هم بايد از بخل او خرسند باشد؛ همچنين اگر زنى از تنها بودن در خانه مى ترسد دليل خوبى
اوست  ،شوهر نبايد او را تنها گذارد.
و خاصه زن داراى سرمايه ئى گرانقدر و نفيس است به عنوان عفت و عورت كه از نظر اسام هويت و شخصيت زن و امتياز
او بر مرد ،بستگى به آن دارد ،بنابراين حفظ و صيانت اين سرمايه بر زن از اوجب واجبات است  .همين سرمايه ئى كه از نظر
مكاتب ديگر شايد هيچ ارزشى نداشته باشد و حتى ضد ارزش باشد .سرمايه ئى كه اگر در طريق خدا پسندش مصرف
شود ،اجتماعى سالم به وجود مى آورد و اگر منحرف شود ،اجتماع به فساد و بى بند و بارى كشيده مى شود.
حفظ و صيانت اين سرمايه به دو طريق ممكن است :
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اول  :از راه مبارزه با كسى كه در مقام دستبرد و تجاوز است .
دوم  :از راه پيشگيرى و به معرض نمايش نگذاشتن و نشان ندادن آن  .پيداست كه چون طرف مقابل زن  ،مرد است و قدرت
و نيروى بازوى مرد بيشتر از زن مى باشد ،راه اول ميسر نيست و تنها راه حفظ سرمايه براى زن  ،به طريق دوم منحصر مى
شود .اين قضاوت عقل و مقتضاى فطرت است و اسام هم به زن دستور مى دهد حجاب داشته باشد ،بيشتر در خانه
باشد ،از هر پيش آمد مشكوكى بترسد ،در برابر نامحرم خود را ناتوان و فروتن نشان ندهد چنانكه در مقام دفاع از حقوق
خويش  ،بايد مقاوم و مبارز باشد .و همه اينها براى حفظ و صيانت سرمايه و شخصيت او بلكه براى حفظ سرمايه و شخصيت
اجتماع است .
دليل
 - 104و قال (عليه السام ) خيار خصال النساء ،شرار خصال الرجال  :الزهو ) (110والبن والبخل  ،فاذا كانت المراءه مزهوه لم تمكن من نفسها و
اذا كانت بخيله حفظت مالها و مال بعلها و اذا كانت جبانه فرقت من كل شى يعرض لها.

على (عليه السام ) فرمود :خصلتهاى نيك زنان  ،همان خصلتهاى بد مردان است (آنها عبارتند از ):تكبر ،ترس و بخل  .هر
گاه زن متكبر باشد ،خود را در اختيار بيگانه نمى گذارد و اگر بخيل باشد ،مال خود و همسرش را حفظ مى كند ،و زنى كه
ترسو باشد ،از هر چيز (مشكوك ) كه در برابرش قرار گيرد ،چشم مى زند و فاصله مى گيرد(111) .
 - 105كنا عندالنبى (صلى ه عليه و آله و سلم ) فقال  :ان خير نسائكم الولود الودود ،العفيفه العزيزه فى اءهلها ،الذليله مع بعلها.

پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :بهترين زنان شما زنى است كه بسيار زاينده  ،مهربان  ،پاكدامن  ،در ميان
خانواده اش گرانقدر و نسبت به شوهرش خاضع و فروتن باشد(112) .
 -106و قال (صلى ه عليه و آله و سلم ) انما مثل المراءه الصالحه مثل الغراب ااءعصم الذى ا يكاد يقدر عليه .
و فرمود :مثل زن صالح  ،حكايت كاغ اعصم است كه دسترسى بر آن نزديك به محال است (113) .
 - 107كان رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) اذا اءراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن .

زمانى كه رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) اراده جنگى مى نمود ،همسرانش را جمع مى كرد و با آنها مشورت
مى فرمود و سپس بر خاف گفته و راى آنها عمل مى كرد(114) .
جنگ جاى شجاعت و داورى است و طبيعت زن متمايل به ترس و احتياط است  ،از اين رو نظر و راى زن مخالف ماهيت
جنگ است و پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) چون صراحت لهجه داشت  ،همسرانش از اين عمل ناراحت نمى شدند.
موارد استثنايى و نادر را هم در همه جا به ياد داشته باشيد و آنان را از حساب قواعد كلى جدا بدانيد ،چنانكه متن حديث
شاهد استثنا و خصوصيت مورد است ( .براى توضيح بيشتر به درس  22رجوع شود).
درس بيست و ششم  :رهبرى غريزه
غريزه جنسى در وجود زن و مرد ،از امورى است كه دو پهلو دارد ،يعنى داراى قابليت انعطاف به خير و شر است  .غريزه
جنسى اگر در مسير صحيح خداداديش حركت كند ،موجب توالد و تناسل و توليد فرزندان سالم و با نشاط و بقاء و تكثير نسل
انسان مى شود كه زير بناى انسان و انسانيت است  ،ولى همين غريزه اگر منحرف شود و به راه افراط و تفريط افتد ،يا
نسل بشر را خاتمه مى دهد  -اگر به رهبانيت و عزلت رو آورد  -يا نسلى بيمار و رنجور و آماده پذيرش هر گناه تحويل مى
دهد  -اگر خودسر و افسار گسيخته حركت كند  -و در آن صورت پدران و مادران را هم به اختاف و نزاع و درگيرى مى كشاند
و خانواده را به فساد بلكه مضمحل مى كند.
خداوند مهربان براى دستگيرى انسان و راهنمائى او در مسير غريزه  ،مانند ساير امورى كه مورد نياز اوست  ،كتاب و رسول
فرستاده  ،برنامه و قانون وضع كرده  ،راه و چاه نشان داده و در دسترس او گذاشته است  -چنانكه در درسهاى گذشته
گفتيم -
براى اينكه بشر در غريزه جنسى دچار تفريط نشود ،از رهبانيت و عزلت منع نموده و به تناكح و تناسل امر اكيد فرموده است
 .و براى اينكه گرفتار افراط و كج روى نگردد ،از لواط و زنا و استمناء و مساحقه زنان همچنين انحرافات ديگر جلوگيرى نموده
است .
عاوه بر همه اينها ،نسبت به اصل عمل نزديكى و همخوابگى و نيز مقدمات و موخرات آن  ،دستوراتى ازم و مفيد ،و در
چهار چوبه (لزوم و فايده ) بيان داشته است چنانكه در درس خلوت خواهيم گفت تا دختر و پسر بى تجربه  ،منحرف نشوند
و سرگردان نمانند و به چاه نيفتند ،و نيز از لذت عشق و صفا هم بى بهره نباشند.
آنچه در اين امور قابل توجه است اين است كه  ،در رهبريهاى دينى  ،امورى كه هر دختر و پسر ،بلكه هر حيوان نر و ماده
اى  ،به حكم غريزه و طبيعت خويش انجام مى دهند ،مسكوت گذاشته شده و بدون جهت اسام و رهبرانش وقت مردم را
با توضيح واضحات تلف ننموده اند.
در اين مورد هم  ،بعضى از حريصان شهوت  ،افراط و پرده درى كرده و يا بگوئيد )) :از شوق حليم ميان ديگ افتاده اند (( اينان
تعليم عمل زناشوئى را با نشان دادن فيلمهاى سكسى و از كانال فيزيولوژيكى و عضوى آن هم تجويز مى كنند و دستور
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مى دهند ،در صورتى كه جنبه عملى آن را حيوانات هم مى دانند تا چه رسد به انسان با شعور و اشرف كائنات .
راهنمايان الهى در امر غريزه  ،تنها به مواردى توجه كرده اند ،كه انسانهاى عقب مانده و نادان ممكن است آنرا ندانند و به
اشتباه بيفتند ،نه در مواردى كه هر پرنده و خزنده و درنده ئى از آن آگاه است يا بگوييد ناخودآگاه و به حكم غريزه عمل مى
كند.
تعجب مى كنم از كسانى كه قلم به دست مى گيرند و فكر خود را به چاقى و اغرى زن و مرد ،در حال آميزش مصروف مى
دارند و چهره نورانى كاغذ را با كلماتى كه كوتاهى و بلندى اعضاى تناسلى مرد را نشان مى دهد ،سياه مى كنند .اينها
نمى دانند كه نوشتن اين مطالب عاوه بر آنكه مستهجن و ركيك و بر خاف عفت زبان و قلم است  ،مخالف هدف از آميزش
هم مى باشد.
خلوتگاه زن و شوهر ،جوانگاه عشق و شور و احساس است و از خصوصيات عشق اين است كه محدود و مقيد نمى شود و
تحت كنترل قرار نمى گيرد ،عقل و منطق و برهان و استدال كه در همه جا راه گشا مى باشند ،در حريم قدس عشق ،
قدم نمى گذارند و راهى ندارند .زيبائى عشق در آزادى اوست  ،بلكه تمام ماهيت عشق (كه در اينجا عشق جسمانى
مراد است ) چيزى جز )) هواى نفس آزاد (( نيست .
زن و شوهر را در اين ميدان بايد آزاد گذاشت تا هر گونه كه مى خواهند عمل كنند .اين نه سخن من است كه سخن خالق
مهربان است كه مى فرمايد )) :فاءتوا حرثكم اءنى شئتم ((  :هر گونه خواهيد به كشتزار خود در آئيد.
خداوندى كه در همه كارها براى انسان تكليف و حق و وظيفه معين مى كند و آنها را به واجب و حرام و مستحب و مكروه ،
مقيد مى سازد ،در اينجا مى فرمايد :هر گونه مى خواهيد عمل كنيد.
آرى خدا مى داند و اين نويسندگان نمى دانند .خداوند متعال  ،عالم است و مهربان و اين نويسندگان يا نادانند و يا شهوتران
.
اصوا زن و شوهر از آميزش خود ،دو منظور را تعقيب مى كنند :يكى توليد نسل و ديگرى لذت بردن  .نسبت به توليد نسل
هر تعليم دهنده طريق آميزش  ،بايد بداند كه خود او محصول آميزش پدر و مادرى است كه كتاب او را نخوانده بودند و او را به
وجود آوردند ،همچنين ميليونها و ميلياردها انسان بلكه حيوانى كه در زمان كتاب نوشتن او روى زمين راه مى روند.
و اما نسبت به لذت بردن  ،آن نويسنده بايد بداند كه لذت تابع احساس است و احساس قابل تعليم نيست  .كسانى كه
داستان ليلى و مجنون را درست كرده اند ،براى همين بوده است كه به اين نويسندگان بگويند :مجنون از ديدن ليلى لذت
مى برد .لذتى كه او را به آسمان پرواز مى دهد ،در صورتى كه اين نويسندگان و بلكه همه مردم ليلى را با چهره ئى زرد و
اغر ،زشت و منفور ترسيم مى كنند .و خاصه هر زن و شوهرى  ،از هر نوع آميزشى كه لذت مى برند انجام مى دهند و
تعاليم شما براى آنها اثرى ندارد .تنها اثر تعاليم شما ،به هيجان آوردن دختران و پسران بى همسر و كشاندن آنها به
انحرافات جنسى است .
آرى اگر اين تعاليم در حدود تعاليمى باشد كه فرزند ناسالم و ناقص العضو بدنيا نيايد و يا براى زن و شوهر عوارض جسمى
ناگوار توليد نكند ،مفيد و مطلوبست  ،چنانكه اين قسمت را در ماخذ اسامى به تفصيل مشاهده مى كنيم .
دليل
 -108و قال (عليه السام ) ...و ترك الزنا تحصينا للنسب وترك اللواط تكثيرا للنسل .

على (عليه السام ) فرمود :خداوند ترك زنا را واجب كرد ،تا خانواده محفوظ بماند و ترك لواط را واجب ساخت تا نسل بشر
زياد شود(115) .
 -109قال النبى (صلى ه عليه و آله و سلم ) :ناكح الكف ملعون .
پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :كسى كه با دستش استمناء كند ملعون است (116) .
 ...-110ولو علمت بمن يفعله ما اءكلت معه .

و اما صادق (عليه السام ) ضمن روايتى فرمود :آن عمل گناهى بزرگ است و اگر بدانم كسى كه اين كار را كرده است  ،با
او غذا نمى خورم (117) .
 -111يا على كفر باه العظيم من هذه اامه عشره  ...و ناكح البهيمه .

پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :اى على ده طايفه از اين امت به خداى بزرگ كافر گشتند ...:كسى كه با
چارپايى آميزش كند(118) .
 -112عن النبى (صلى ه عليه و آله و سلم ) السحق فى النساء بمنزله اللواط فى الرجال فمن فعل ذلك شيئا فاقتلوهما ثم اقتلوهما.

پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :مساحقه ) (119زنان مانند لواط مردان است  ،هر دو زنى كه اين كار را كردند،
بكشيد آنها را ،بكشيد آنها را(120) .
 -113قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) يا معشر المسلمين ! اياكم و الزنا فان فيه ست خصال  :ثاث فى الدنيا و ثاث فى ااخره ،
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فاءما التى فى الدنيا فانه يذهب بالبهاء و يورث الفقر و ينقص العمر و اما التى فى ااخره فانه يوجب سخط الرب و سوء الحساب و الخلود فى
النار.

رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :اى مسلمين ! از زنا بپرهيزيد كه زنا شش زيان دارد .سه زيان در دنيا و سه
زيان در آخرت  :اما سه زيان دنيا اينست كه خرمى و روشنى چهره را مى برد و فقر و تنگدستى مى آورد و عمر را كوتاه مى
كند ،و اما سه زيان آخرتش خشم خدا و سختى حساب و خلود در آتش است (121) .
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-۸درس بيست و هفتم  :غريزه زن
از نظر اسام  ،بهترين زن مسلمان  ،زنى است كه غريزه جنسيش در برابر شوهر ،زنده و بيدار باشد و در برابر بيگانگان
خفته و آرميده  ،شوهرش همواره او را آماده و خواهان بيند و ديگران او را متنفر و در حصار :حصارى غير قابل نفوذ و دژى
مستحكم تر از فواد.
از نظر اسام براى زن مستحب است كه همواره داراى زينت باشد ،و خود را آماده نشان دهد ،براى شوهرش جاذبه داشته
باشد ،نه دافعه .
در درس يازدهم گفتيم  :عطر زدن و روغن مالى (كرم ) و موى و بدن شفاف و براق داشتن  ،اگر براى مرد ماهى يكمرتبه
خوبست  ،براى زن هر روز مطلوبست تا مردم جهان بدانند ،اسام با زيبايى و زينت مخالفت ندارد ،اسام با فطرت و
سرشت زن كه زيبايى دوستى او است مخالف نيست  .اسام با واقعيت ها مبارزه نمى كند و خاصه اسام همان چيزى
را گفته است كه همگان مى دانند و عمل مى كنند و بر زبان نمى آورند.
زن اگر سعادت مى خواهد ،اگر لذت و صفاى زندگى مى خواهد ،بايد بداند كه از پدر و مادر خود بريده و با شوهرى دائمى تر
از آنان  ،وصل كرده است  .بعد از اين خود او بايد مادر شود و مادر بزرگ اگر سعادت فرزندان و نوادگان و عروس و داماد برقرار
كند و او را تنها غمخوار و دلسوز خود بداند.
همچنين شوهر كه رئيس خانواده است  ،بايد فكر و هوش و حواسش  ،اطراف همسر و خانه و فرزندانش باشد ،از چشم
چرانى و هوسبازى بپرهيزد ،عفت چشم و دامن داشته باشد چنانكه قرآن كريم به هر دوى آنها عفت چشم و دامن را
سفارش مى كند موضوع زنان متعدد و رعايت عدالت  ،در شرايط ديگرى است كه اگر فرصتى باشد در جلد دوم همين كتاب
خواهيم گفت :
خاصه اگر بگويم  ،فشرده و محصول اين كتاب و تمام مآخذ اسامى نسبت به طرز رفتار و شوون زندگى زن و شوهر ،بايد
همين چند سطر باشد ،مبالغه نكرده ام .
دختر و پسر از زمانى كه همسر يكديگر مى شوند تا پايان زندگى خود بايد ،فكرى جز سازگارى بايكديگر و تامين سعادت
يكديگر و جلب رضايت يكديگر نداشته باشند ،چشمشان نبيند مگر اين هدف  ،گوششان نشنود ،مگر اين سخن  ،زبانشان
نگويد مگر اين بيان  ،فكرشان  ،حركت نكند مگر در اين راه  ،اعضاء و جوارحشان نجنبد مگر در اين مسير ،و از هر حركتى كه
بر خاف اين جهت باشد ،بايد بپرهيزند.
دليل
 -114جاءت امراءه الى رسول ه (ص ) فقالت  :يا رسول ه  -ما حق الزوج على المراءه ؟ فقال اءكثر من ذلك  .قالت فخبرنى عن شى منه ،
قال  ...:عليها اءن تتطيب باءطيب طيبها و تلبس اءحسن ثيابها و تزين باءحسن زينتها و تعرض نفسها عليه غدوه و عشيه

زنى خدمت پيغمبر (ص ) آمد و عرض كرد :اى رسول خدا ،حق شوهر بر زن چيست ؟ فرمود :زياد است  .عرض كرد :اندكى
را به من بگوئيد .فرمود ... :زن بايد خود را به بهترين بوهاى خوش معطر كند و بهترين لباسش را بپوشد و خود را به بهترين
زينتى كه دارد بيارايد ،و هر صبح و شام خود را به شوهرش عرضه كند.
بر اثر غريزه جنسى كه خداوند متعال در وجود دو جنس مخالف به وديعت نهاده است  ،دختر و پسر ،پس از بلوغ يك نوع
گرايش و تجاذبى ميان خود احساس مى كنند كه پسر دوستدار خواستگارى است و دختر خواهان قبول  ،ولى قبولى
شرافتمندانه و تواءم با مناعت و بزرگوارى  .دختر و پسر وقتى يكديگر را مى بينند ،اين تجاذب و كشمكش  ،ناخود آگاه ميان
آنها به كار مى افتد ،ولى تا زمانى كه زن و شوهر نشده اند ،موانع عقلى و شرعى و اخاقى و اجتماعى را بر سر راه خود
مى بيند لذا دماغ سوخته و دل تفتيده از يكديگر جدا مى شوند .سفره رنگين را با شكم گرسنه ترك مى گويند و در انتظار
فرصت مى نشينند ،ولى زمانى كه عقد مزاوجت بستند و زن و شوهر شدند ،تمام موانع بر طرف مى شود .زمان تخليه
عقده ها فرا مى رسد و تجاذب و كشمكش به پيوند و اتصال مى انجامد .در اين زمان  ،پيغمبر عزيز اسام  -كه جان همه
ظريف پسندان و نغز خواهان جهان به قربانش باد  -مى خواهد به اين تجاذب و اتصال روح و صفا بخشد ،جلوه و رونق دهد،
نور و درخشندگى عطا كند و آميزش حال آنها را از يك عمل خشك و بى روح  ،خارج سازد ،لذا اين دستورات جالب و شيرين
را به خانم محترم مى دهد .و اين همان چيزى است كه هر مرد و زنى مى خواهد و عمل مى كند و بر زبان نمى آورد.
 -115سمعت جابربن عبد ه يقول  :كنا عندالنبى (ص ) فقال ان خير نسائكم  ...المتبرجه مه زوجها الحصان على غيره
التى تسمع قوله و تطيع اءمره و اذا خابها بذلت له ما يريد منها و لم تبذل كتبذل الرجل ...
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پيغمبر (ص ) فرمود :بهترين زنان شما ،زنى است كه  ...زينت و آرايش خود را براى شوهرش اظهار كند و از غير شوهرش
بپوشاند ،سخن شوهرش را بشنود و امرش را اطاعت كند و چون شوهر با او خلوت كند .هر چه خواهد به او ببخشد ،ولى
خود را مانند مرد بى حشمت نكند(122) .
كيفيت خلوت زن و شوهر كه در حديث پيغمبر اكرم (ص ) با كلمه )) بذل و تبذل
عميق و هم شيرين و لطيف است .

((

تعبير شده است  ،بسى پر محتوى و

اين دو كلمه نمايان گر دو حالت مختلف براى زن و شوهر ،در زمان آميزش است  ،زيرا در آن حال زن بايد تا حدى شكوه و
جال خود را حفظ كند و خود را مبتذل و وارفته تسليم محض نشان ندهد .زن در آن حال بايد غنج و دالى بفروشد ترشرويى
و اخمى كند عشوه و كرشمه ئى بنمايد و جست و گريزى داشته باشد تا شوهر بگويد:
ديدار مى نمايى و پرهيز مى كنى

بازار و خويش و آتش ما تيز مى كنى

زن در آن حال  -اگر چه به ظاهر  -بايد شروط و قيودى عرضه كند و وعده فردا و پس فردايى دهد و نخواهمى بگويد و قهرى
نشان دهد تا شوهر براى ناز و كرشمه دلبر ،به زبان حال خود بسرايد:
نخواهم گويد و خواهد به صد جان

به صد جان ارزد آن ساعت كه جانان

ولى حالت مرد ،در خلوتخانه برعكس حالت زن است مرد خواستار است و جوينده  ،خريدار است و خواهنده  .مرد در پى
گريزان دوان است و بى اختيار و دامن كشان  ،پس او بايد  -اگر چه به ظاهر  -كرنش كند و پوزش خواهد ،نازكشى كند و
گردن كشى بخرد .گشاده رويى كند ،اگر چه ذاتا گرفته رو باشد و گشاده دستى كند اگر چه ذاتا خسيس و بخيل باشد.
مرد بايد در آن حال براى شروط و قيود زن  ،پذيرش نشان دهد و ركوعى تصنعى كند تا به وسال رسد و شايسته سجود
درگاه خدا شود.
سجودى شاكرانه پس از غسل و تطهير ،در دو ركعتى با قيام و تكبير ،به درگاه يگانه اى رحيم و بصير كه براى او همدمى از
جنس خود آفريد ،تا از تنهايى اش برهاند ،نديم و همراز خلوتش گردد ،مونس و راز نگه دارش باشد و نفس اماره و غريزه
سركشش را از آلودگى به گناه و حرام مانع شود.
زن و شوهر در خلوت خانه داستان يوسف و زليخا را كه قرآن كريم بيان مى كند تكرار مى كنند .با اين تفاوت كه در اينجا
شوهر زليخاوش است و زن يوسف كردار .آنجا زليخا تعقيبى حرام و ناروا داشت و اينجا شوهر تعقيبى حال و روا دارد آن
داستان را خداوند متعال  ،براى عفت و پاك دامنى مرد بيان كرد و اين حديث را پيغمبر اكرم  ،براى لذت و برخوردارى او ،براى
لذت بردن از همسر حال و اشباع غريزه سركش تا به حرام و گناه كشيده نشود و به خبائث و انحرافات آلوده نگردد.
ما در اينجا توضيح واضحات كرديم و آن چه را هر زن و شوهر بلكه هر حيوان نر و ماده ئى طبق غريزه و فطرت خدادادى
خويش  ،انجام مى دهند به رشته تحرير در آورديم و آنچه گفتيم تحليل و توضيح حديث شريف پيغمبر اكرم (صلى ه عليه و
آله و سلم ) بود كه جان تمام صريح اللهجه ها به قربانش باد .مزوران رياكار را خواهد بد آيد و خواهد خوش  .آنها بايد بدانند
كه غريزه جنسى در مرد و زن يك واقعيت است  .يك حقيقت است  .عينيت خارجى دارد .در وجودش شك و ترديد نيست .
اين غريزه اگر از راه حال اشباع نشود به حرام و انحراف كشيده مى شود .انسان گرسنه غذا مى خواهد ،اگر حالش را
پيدا نكند ،دزدى مى كند و مردار مى خورد .اين همه زناها ،لواطها ،همجنس طلبيها ،به خاطر همين است كه مرد و زن  ،در
خلوت خانه حال خود اشباع نمى شوند .هوس و نفس اماره آنها با حال خويش سير نمى گردد ،لذا در كوچه و بازار ،چشم
چرانى و نظر بازى مى كند و آن گاه به راهى كه در آخر پشيمان مى شوند و با خود زمزمه مى كنند كه :
ز دست ديده و دل هر دو فرياد

كه هر چه ديده بيند دل كند ياد

بسازم خنجرى نيشش ز فواد

زنم بر ديده تا دل گردد آزاد

كه رندى و نظر بازى  ،عاقبتى و راه حلى جز اين ندارد.
و چه نيكو مى سرايد سنائى غزنوى :
منگر در بتان كه آخر كار

نگريستن گرستن آرد بار

و خاصه فسادى كه در ميان مرد و زن پيدا مى شود دو عامل دارد:
 -1جلوه گرى زن
 -2نگاه كردن مرد و قرآن كريم هر دو دسته را در دو آيه پشت سر هم به طور مساوى منع كرده است  .فقط در آخر آيه راجع
به منع زن از جلوه گرى تاكيد بيشترى دارد به خاطر دو دليلى كه در درس نهم گفته شد.
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درس بيست و هشتم  :محبت به زن
درباره دوست داشتن مردان زنان را ،احاديث مختلفى وارد شده است  :در برخى از احاديث  ،دوست داشتنى زنان
سرچشمه همه گناهان  ،شمشير برنده شيطان  ،و موجب بهره نبردن از زندگى شمرده شده  ،و در احاديثى ديگر ،پيغمبر
اكرم (صلى ه عليه و آله و سلم ) مى فرمايد :من از دنياى شما تنها بوى خوش و زن را دوست مى دارم و امام صادق
(عليه السام ) دوستى زنان را نتيجه خير ايمان مى شمارد.
به نظر اينجانب تضاد و تناقضى ميان اين دو دسته از احاديث نيست  ،زيرا احاديثى كه محبت زن را نيكو و مستحسن مى
شمارد ،همان عاقه و ميل فطرى را تاييد مى كند چنانكه در درسهاى گذشته گفتيم و در درس چهلم هم خواهيم گفت -
اسام صراحت لهجه دارد و پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) رهبر و آورنده اين دين است و او حقيقت را بدون پرده
پوشى بيان مى كند .عاوه بر اين  ،اسام دستور مى دهد كه مرد بايد اين محبت درونى را اظهار كند ،با زبان بگويد ،با
عمل نشان دهد تا دوستى ميان زن و شوهر زيادتر شود.
اسام مى گويد :زن امانت خداست نزد مرد .چگونه مرد مسلمان امانت خدا را دوست نمى دارد؟ از اينجاست كه امام
صادق (عليه السام ) مى فرمايد :هر قدر ايمان مردى زيادتر باشد ،دوستى او نسبت به زنان بيشتر است  .پيغمبر (صلى
ه عليه و آله و سلم ) مى فرمايد :كسى كه ازدواج كند ،نصف دينش را حفظ كرده است  .چگونه مرد دوست نداشته باشد
كسى را كه وسيله حفظ نصف دين او گشته است ؟
و اما احاديثى كه از دوستى زن مذمت مى كند ،مربوط به شهوترانى و زن بازى و زن بارگى است  .مربوط به افراط در اعمال
غريزه جنسى و كشيده شدن به گناه و حرام است مثال اينكه مرد را به زناى محصنه و غير محصنه وادار كند يا به ارتكاب
قتل و جنايتى كشاند ،چنانكه تاريخ شاهد اين مدعاست و دل هر عاقلى بر صحت اين مطلب گواهى مى دهد و محتاج به
توضيح و تفسير نمى باشد (صاحب وسائل  -رحمه ه  -محبت مذموم را به محبت زياد توجيه كرده است  ،ج  14ص (11
دليل
قسمت اول
 -116عن اءبيعبده (عليه السام ) قال  :اول ما عصى ه تعالى بست خصال  :حب الدنيا و حب الرياسه و حب النوم و حب النساء و حب
الطعام و حب الراحه .

امام صادق (عليه السام ) فرمود :سرچشمه نافرمانيهاى خدا ،دوستى شش چيز است  :دنيا و رياست و خواب و زنان و
خوراك و استراحت (123) .
 - 117قال اميرالمومنين (عليه السام ) :الفتن ثاثه  :حب النساء و هو سيف الشيطان  ...فمن اءحب النساء لم ينتفع بعيشه .

اميرالمؤ منين (عليه السام ) فرمود :موجبات فتنه سه چيز است  :اول  ،دوست داشتن زنان كه آن شمشير شيطان است
(و با آن به جنگ مومن مى رود ،اگر سست ايمان باشد ،در برابر زن پايش مى لغزد و به حرام مى افتد) ...هر كس زنان را
دوست بدارد ،از زندگيش بهره نبرد (زيرا در اثر افراط در شهوترانى چشمش كم نور ،كمرش خميده  ،اعصابش لرزان و
عمرش كوتاه مى گردد( (124) .
قسمت دوم
 - 118عن اءبى العباس  ،قال سمعت الصادق (عليه السام ) يقول  :العبد كلما ازداد للنساء حبا ،ازداد فى اايمان فضا.

ابوالعباس گويد :شنيدم امام صادق (عليه السام ) مى فرمود :هر قدر مرد ،زنان را بيشتر دوست داشته باشد ،فضيلت
ايمانش زيادتر است (125) .
 - 119قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) :ما اصيب من دنيا كم اا النساء والطيب .

رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :از دنياى شما بهره نمى برم دوست نمى دارم مگر زنان و بوى خوش را.

)(126

 - 120عن اءبيعبده (عليه السام ) قال  :كل من اشتد لنا حبا ،اشتد للنساء حبا...
امام صادق (عليه السام ) فرمود :هر كس ما را بيشتر دوست بدارد ،زنان را بيشتر دوست خواهد داشت (127) .
 - 121عن اءبيعبده (عليه السام ) قال  :من اءخاق اانبياء حب النساء.
امام صادق (عليه السام ) فرمود :از اخاق پيغمبران  ،دوست داشتن زنان است (128) .
 - 122قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) :من تزوج فقد اءحرز نصف دينه  ،فليتق ه فى النصف الباقى .

پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :كسى كه همسر بگيرد ،نصف دين خود را در حصار آورده و استوار كرده است ،
پس او بايد نسبت به نصف ديگر ،تقواى خدا پيشه كند(129) .
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درس بيست و نهم  :درك مشكات همسر
هر يك از زن و شوهر حوزه فعالى مخصوصى دارد و مسير معينى را مى پيمايد .در حوزه هر يك از آنها مشكات و سختيها و
موانع خاصى وجود دارد كه در حوزه فعاليت ديگرى نيست  ،از اين رو درك مشكات هر يك براى ديگرى  ،بسيار مشكل و
درك كاملش محال است  ،زيرا محال است كه مرد تغيير جنسيت دهد و زن شود يا زن تغيير جنسيت دهد و مرد گردد .ولى
چون اين دو موجود ،به حكم اجبار غريزى و نياز اجتماعى و اقتصادى  ،كنار هم قرار گرفته و زندگى مشتركى تشيكل داده و
زير يك سقف نشسته و روى يك بالش سر مى گذارند ،مشكات هر يك از آنها با ديگرى ارتباط پيدا مى كند و بايد آن ديگرى
در مشكات همسرش فكر كند و بينديشد و عجوانه قضاوت نكند.
مثال :
 -1زن و شوهرى مى خواهند با يكديگر از خانه بيرون روند ،دو كودك دارند كه زن بايد آنها را آماده كند يا به كسى بسپارد،
در اينجا كار مرد فقط لباس پوشيدن و جوراب پاكردن و كاه يا عمامه به سر گذاشتن است ولى زن اوا لباس پوشيدن
خودش با توجه به مراعات حجابى كه خدا بر او ازم كرده است  ،وقت بيشترى ازم دارد و ثانيا آماده كردن كودكان چند برابر
بزرگترها وقت ازم دارد ،در اينجا شوهر نبايد به همسرش بگويد ،چرا اينقدر معطل مى كنى و عصبانى شود ،او بايد مشكل
همسر خود را درك نمايد و احيانا به او كمك كند.
 -2مردى در بازار با مردم دعوا كرده و سپس براى خريد نان و گوشت به صف ايستاده و در هواى گرم راه رفته و خسته و
كوفته به خانه آمده است  .خانم مى گويد :زرد چوبه نداريم  .مرد مى گويد :حال ندارم  ،خسته ام  ،يكبار غذاى بى زرد
چوبه مى خوريم  ،بانوى عاقل بايد فكر كند :شوهرم كه هميشه سر حال و بانشاط بود و امروز اظهار كسالت و خستگى
مى كند ،ابد ناراحتى دارد ،نبايد اصرار كنم  ،يا خودش بخرد يا از همسايه بگيرد و يا صرف نظر كند.
 -3بانويى به واسطه ضعف اعصاب يا گريه كودك  ،شب را تا صبح نخوابيده و گيج و بى حال است  ،شوهر عاقل نبايد ،صبح
زود بيدار شدن و صبحانه درست كردن را از او انتظار داشته باشد ،بايد به او اجازه دهد ،قدرى استراحت كند ،بلكه اگر وقت
دارد ،خودش صبحانه مقوى و لذيذى براى همسرش آماده كند.
 -4زن مطالبه پول يا خريد جنسى مى كند و شوهر مى گويد پول ندارم  ،زن نبايد بگويد من پول ازم دارم )) ندارم (( را نمى
فهمم و اصرار و پافشارى كند تا درگيرى و نزاعى برپا شود ،بايد مشكل شوهر را درك كند و چند روز صبر نمايد.
نظير اين مثالها كه گفتيم در زندگى زن و شوهر زياد پيدا مى شود كه زنان و شوهران عاقل  ،خودشان تشخيص مى دهند
و مى فهمند و محتاج به توضيح نيست  ،اينجانب فقط توصيه مى كنم خوانندگان محترم  ،در اين موضوع دقت بيشترى
بفرمايند و به راستى به فكر درك مشكل همسر خود باشند
دليل
 - 123عن على (عليه السام ) فى حديث ااءربعماءه  ،قال  :اذا اءراد اءحدكم اءن ياءتى زوجته فا يعجلها فان للنساء حوائج .

على (عليه السام ) فرمود :هر گاه يكى از شما بخواهد با زنش نزديكى كند ،نبايد او را به شتاب اندازد ،زيرا زنان هم كارها
و نيازهائى مخصوص به خود دارند(130) .
كلمه )) للنساء حوائج (( داراى معناى لطيف و وسيعى است كه شامل تمام احساسات و نيازهاى روحى زن  ،هنگام آميزش
مى شود و درك مشكات  ،يكى از دهها بعد احساسات اوست  .استشهاد ما به اين جمله از باب استشهاد به عام در
مورد خاص است .
درس سى ام  :عيدى
اسام عزيز ،از هر فرصتى براى ايجاد محبت و صفا ،بين افراد خانواده استفاده كرده است  ،عاوه بر آنكه دستور مى دهد
كه مرد هيچگاه از سفر دست خالى به خانه وارد نشود ،دستور مى دهد كه او در هر روز عيدى مانند عيد فطر و عيد قربان
 ،شيرينى و هديه اى بخرد و به خانه بياورد تا كام همسر و فرزندانش را شيرين كند .روحشان را شاد و دلشان را پر از صفا و
محبت نمايد .همسر و فرزندان هم بايد از او تشكر نموده و او را دعا كنند تا زنده و سالم باشد و هر روز عيدى آنان را
خوشحال كند و صفا بياورد .مرد خانه اگر بخل و خست ورزد ،زن و فرزند تمناى مرگ او را مى كنند! در تقسيم بندى هديه
هم دستور داده اند كه پدر بايد دختران را بر پسران مقدم بدارد و سهم هر كسى را بدست خود او بدهد تا او اگر خواهد
بخورد و اگر خواهد پس انداز كند يا بديگرى ببخشد.
دليل
 -124قلت اءبى عبده (عليه السام ) :ما حق المراءه على زوجها؟ قال  ...و ايكون فاكهه عامه اا اءطعم عياله منها و ا يدع ان يكون للعيد
عندهم فضل فى الطعام ان ينيلهم من ذلك شيئا ا ينيلهم فى سائر ااءيام .

شهاب گويد :به امام صادق (عليه السام ) عرض كردم  :حق زن بر شوهرش چيست ؟ فرمود ...:و هر ميوه اى كه همه
مردم از آن مى خورند .بايد به اهل بيتش بخوراند و خوراكى را كه مخصوص ايام عيد است و در غير ايام عيد ،به آنها نمى
رساند ،در ايام عيد به آنان برساند(131) .
 - 125قال ابوالحسن الرضا (عليه السام ) ينبغى للرجل اءن يوسع على عياله لئا يتمنوا موته .
)(132
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امام رضا (عليه السام ) فرمود :مرد را سزاوار است كه بر عيالش توسعه دهد تا آرزوى مرگ او را نكنند.
 -126قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) من دخل السوق فاشترى تحفه فحملها الى عياله كان كحامل صدقه الى قوم محاويج
وليبداء بااناث قبل الذكور.

رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :مردى كه داخل بازار شود و تحفه ئى بخرد و آنرا به خانواده اش برساند.

ثوابش برابر با كسى است كه صدقه ئى را به نيازمندان برساند و هنگام تقسيم بايد به دختران پيش از پسران بدهد(133) .

درس سى و يكم  :تشكر
زن و شوهر بايد گاهى از يكديگر به زبان تشكر كنند و محبت و عاطفه قلبى خود را اظهار نمايند ،براى گرم نگهداشتن تنور
عشق و صفا ،انجام وظيفه و محبت قلبى به تنهايى كافى نيست  .اظهار محبت و تشكر مخصوصا نسبت به زن كه عواطف
ظريفتر و احساسات رقيقترى دارد تاثير روانى عميقى در روح شنونده باقى مى گذارد .رسول خدا (صلى ه عليه و آله و
سلم ) مى فرمايد )) :مردى كه به زنش بگويد :من تو را دوست دارم  ،تاثير اين سخن براى هميشه در روح او باقى مى
ماند (( يعنى زن از شنيدن اين جمله به وجد و شعف مى آيد ،پر و بال پيدا مى كند ،سر شوق مى آيد ،وظيفه اش را با
دلگرمى انجام مى دهد و مشكات زندگى را با چهره باز تحمل مى كند ،همچنين وقتى كه شوهرش به او بگويد :دست
شما درد نكند .غذاى لذيذى پخته ايد ،آفرين بر شما ،امروز مهماندارى خوبى كرديد.
شوهرانى هستند كه زنان خود را دوست مى دارند و از خانه دارى آنها راضى مى باشند ،ولى هيچگاه دوستى خود را
اظهار نمى كنند و تشكرى بر زبان نمى آورند .اينها يا فكر مى كنند :تشكر و اظهار محبت  ،شخصيت آنها را پايين مى آورد
يا زن خودش را لوس مى كند ،ولى بايد بدانند كه اين فكر بر خاف دستور اسام است  ،اگر علت عدم تشكر اولى باشد،
مرد در اشتباه است و اگر دومى درست باشد ،زن در اشتباه است و در هر حال شوهر بايد وظيفه خود را انجام دهد.
بعضى ديگر از شوهران فكر مى كنند كه با پول دادن زياد و كفش و جوراب خريدن بسيار ،مى توانند همسر خود را راضى
نگه دارند ،لذا از تشكر و اظهار محبت زبانى به هر علتى كه هست كوتاهى مى ورزند .اينگونه شوهران هم در اشتباهند و
نمى دانند كه گاهى گفتن يك كلمه )) متشكرم (( بيشتر از يكدست لباس خريدن در روح زن تاثير مى گذارد ،و غريزه حب
جاه و خود دوستى او را اشباع مى كند ،غريزه اى كه اگر گرسنه بماند و تامين نشود عكس العمل نشان مى دهد.
همچنين زن بايد گاهى از شوهرش تشكر كند ،زحمات فراوان و عرق ريزيهاى او را به زبان آورد و قدرشناسى نمايد .گفتن
اين كلمات در روح شنونده اثر نيك مى گذارد .غفلت نبايد كرد ،كوچك نبايد شمرد ،تشكر و قدردانى و همچنين سام و بدرقه
و خداحافظى و نظافت را كه در درس هاى گذشته گفتيم  ،ربطى به دارايى و ندارى  ،زندگى مرفه و غير مرفه ندارد ،بلكه
انجام دادن آداب دينى بركت مى آورد ،رفاه و سعادت مى آورد ،قبول نداريد ،امتحان كنيد.
و باز در اينجا بايد اضافه كنم كه اگر يكى از زوجين  ،از ديگرى تشكر كرد ،آن ديگرى نبايد خود را گم كند و كم ظرفيتى نشان
دهد و بادى به غبغب اندازد و سخنى بر خاف بزرگوارى خود بگويد ،يا فكر كند كه تشكر همسر ،نشانه ضعف و ناتوانى
اوست .
اصوا در ميان همين تشكرها و جواب تشكرها ،احوالپرسيها ،تعارفها (( دعوت گرفتن ها و پاسخ دادن ها ،مقدار ادب و بى
ادبى دو طرف معلوم مى شود .مقدار بزرگوارى و پستى آنها معلوم مى شود .مقدار صبر و بى صبرى آنها معلوم مى شود
و بااخره مقدار انسانيت و تعهد آنها به اسام معلوم مى شود.
فرض كنيم شوهر مهمانى آورده و زن پذيرايى خوبى كرده است  .اگر اين زن و شوهر مسلمان و متعهد باشند ،مثا اين
گونه تشكر و پاسخ گويى دارند:
شوهر :از شما تشكر مى كنم كه پذيرايى خوبى كرديد ،دست شما درد نكند.
زن  :وظيفه خودم را انجام دادم .
شوهر :اين پذيرايى خارج از وظيفه بود ،به حساب لطف و عنايت شما مى گذارم .
زن  :شما لطف كرديد كه مهمانى را كه هديه خداست به خانه ما آورديد.
شوهر :هديه خدا براى هر دو نفر ما بود .ولى پخت و پز شما ،محبت اضافه ئى بود كه قابل تقدير است .
زن  :زن هم از كارهاى عادى يكنواخت خانه سير مى شود ،گاهى تفننى مى خواهد .تاش و تقاى بيشترى مى طلبد.
شوهر :ولى غذاى بسيار لذيذى پخته بوديد ،اين ديگر نشانه محبت و سليقه و عاطفه شما بود.
زن  :شما لوازم و مواد خام خوبى تهيه كرده بوديد.
شوهر :زن اگر سليقه نداشته باشد و به فكر ياد گرفتن از ديگران نباشد .مواد خوب را هم خراب مى كند.
زن  :ديده خوش بين داريد ،بااخره شما گاهى مهمان بياوريد.
شوهر :مى ترسم شما را به زحمت اندازم .
)(134
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زن  :مگر شما در بيرون خانه زحمت نمى كشيد؟ شما خود فهميده و دانائيد ،توانائى و مقدار كار مرا حساب مى كنيد.
دليل
 -127قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) :قول الرجل للمراه  :انى احبك ا يذهب من قلبها اءبدا.

رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :مردى كه به زنش بگويد )) :من تو را دوست دارم
دل زن بيرون نرود(135) .

((

اثر اين سخن هرگز از

 -128عن اءبيعبده (عليه السام ) قال  :مكتوب فى التواراه  :اشكر من انعم عليك و اءنعم على من شكرك  ،فانه ا زوال للنعماء اذا شكرت و
ا بقاء لها اذا كفرت .

امام صادق (عليه السام ) فرمود :در تورات نوشته است كه  :سپاسگزارى كن از كسى كه به تو احسان نمود و احساس
كن به كسى كه از تو سپاسگزارى نمود ،زيرا احسان  ،اگر سپاسش گزارى  ،پايدار شود .و اگر ناسپاسش كنى دوام نيابد.
)(136

 -129سمت على بن الحسين عليهما السام يقول  :يقول ه تبارك و تعالى لعبد من عبيده يوم القيامه  :اءشكرت فانا؟ فيقول بل شكرتك يا
رب فيقول لم تشكرنى اذ لم تشكره  .ثم قال اءشكركم ه  .اءشكركم للناس .

امام چهارم فرمود :روز قيامت خداوند به بنده ئى مى گويد :از فانى (كه به تو احسانى كرد) سپاسگزارى نمودى ؟ بنده
گويد ،پروردگارا من تو را سپاسگزارى كردم  ،خداوند بفرمايد :مرا سپاس نگفته اى  ،چون سپاس او را نگفته اى  ،سپس
فرمود :شكر گزارترين شما از خدا همان شكر گزارترين شما از مردم است (137) .
 -130قال الصادق عليه السام  :لعن ه قاطعى سبل المعروف  .قيل و ما قاطعو سبل المعروف ؟ قال  :الرجل يصنع اليه المعروف فيكفره
فيمتنع صاحبه من اءن يصنع ذلك الى غيره .

امام صادق (عليه السام ) فرمود :خدا لعنت كند راهزنان نيكى را .گفتند راهزنان نيكى چه كسانند؟ فرمود :كسى كه
شخصى به او احسانى مى كند و او سپاسگزاريش نمى نمايد ،در نتيجه احساس كننده از احسان به ديگران امتناع مى
ورزد(138) .
 - 131قال الصادق (عليه السام ) :اذا اءحببت رجا فاخبره بذلك فانه اءثبت للموده بينكما.

امام صادق (عليه السام ) فرمود :هرگاه كسى را دوست داشتى  ،دوستى خود را به او اعام كن  ،زيرا اين عمل الفت و
مودت را بين شما دو تن پايدارتر و مستحكم تر مى كند(139) .
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-۹درس سى و دوم  :جادوبندى
شنيده مى شود ،در دوران گذشته و در ميان چادرنشينان دور از آبادى  ،زنانى بوده اند كه چون از شوهر خود ،عاقه و
محبت نمى ديدند ،در خانه فال بين و رمال و جادوبند را مى زده و مبالغى از پول خود ،يا پول شوهر را به او مى داده اند ،تا
فال آنها را بگيرد و باطل السحرى به آنها بدهد و بخت بسته آنها را باز كند و محبت و عاقه شوهر را به آنها باز گرداند.
پيداست كه اين اعمال موجب مى شود كه زن از خانه بيرون رود ،از كارخانه بازماند و در نتيجه بى مهرى و عدم عاقه
شوهر نسبت به او زيادتر شود .اين زن مى بايست فكر كند كه بى مهرى شوهرش نسبت به او چه علتى دارد؟
به نظر اينجانب اگر آن زن به شوهرش سام مى كند و گاهى به استقبال و بدرقه او مى رود و زبان خوش دارد و آنچه را در
اين كتاب از قول خدا و پيغمبر و ائمه (صلى ه عليه و آله و سلم ) نقل نموديم  ،عمل مى كند و باز هم شوهرش نسبت به
او بى عاقه و بى محبت است  ،ممكن است علتى روانى و نهانى داشته باشد كه براى امتحان بد نيست فقط يك مرتبه
به دعانويسى مسلمان نه حقه باز رجوع كند ،ولى با حساب (دو دو تا چهار تا) گمان نمى كنم  ،مردى در روى كره پهناور
زمين وجود داشته باشد كه هر چه محبت و عاقه و فداكارى از همسرش ببيند ،باز هم بى مهر و بى عاقه باقى ماند.
گمان ندارم خداوند عادل چنين انسانى با چنين دلى سخت تر از سنگ و فواد آفريده باشد ،و اگر چنين موجود انسان نما و
ناپاكى وجود داشته باشد ،گمان ندارم هيچگونه دعا و جادوبندى در او تاثير كند و باز چنانكه گفتم گمان ندارم چنين زنانى در
زمان ما ،به اين افكار خرافى وجود داشته باشند.
دليل
 -132قال على (عليه السام ) :اءقبلت امراءه الى رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) فقالت يا رسول ه ان لى زوجا و له على غلظه و
انى صنعت به شيئا اءعطفه على فقال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) اف لك كدرت دينك لعنتك المائكه ...

على (عليه السام ) فرمود :زنى نزد رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) آمد و عرض كرد :اى رسول خدا ،من
شوهرى دارم كه نسبت به من خشونت دارد و من درباره او كارى كرده ام كه نسبت به من مهربان شود .رسول خدا فرمود:
اف بر تو ،دينت را تيره و مشوش كردى (كه جادوگرى را از دستورات دين دانستى ) فرشتگان نيكرفتار و فرشتگان آسمان و
زمين تو را لعنت كردند ،آن زن روزها روزه مى گرفت و شبها عبادت مى كرد ...رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم )
فرمود :اين كارها براى او فايده ندارد مگر آنكه شوهرش از او راضى شود(140) .
درس سى و سوم  :گوش دادن به سخن
ديانت مقدس اسام كه منشاءش وحى آسمانى و قانونگزارش خداوند سبحانى است  ،تمام احتياجات فردى و اجتماعى
انسان را به بهترين صورت بيان كرده و به اصطاح ما )) از سير تا پيازش را بر شمرده (( و براى راهنمايى ما فرستاده است ،
اسام دستور مى دهد :اگر كسى به سخن گفتن مشغول است  ،شما به سخن او گوش دهيد .صبر كنيد تا حرفش تمام
شود ،آنگاه در مقام پاسخ برآييد .كسى كه در ميان سخن ديگرى وارد شود و سخن او را نيمه تمام گذارد ،به فرمايش
رسول خدا چنان است كه خراشى به چهره او وارد كرده باشد چه زيباست اين كام مانند تمام كلمات و فرمايشات پيغمبر و
ائمه اطهار صلوات ه عليهم اجمعين زيرا سخن نمايانگر شخصيت انسان است  ،و هر كسى با سخن گفتنش  ،ماهيت
وجودى و شخصيت واقعى خود را اظهار مى كند ،بنابراين سخن چهره و رخسار گوينده است كه ماهيت او را مى نماياند.
پس كسى كه در ميان سخن ديگرى وارد شود و نگذارد سخن او تمام شود ،چهره شخصيت او را خراش داده و لكه دار كرده
است هر كسى بايد فكر كند :چنانكه خود او نمى خواهد ديگران در ميان سخن او وارد شوند و سخن او را ناتمام گذارند ،او
هم نبايد نسبت به ديگران چنين كند .اين دستور براى همه مسلمين هست زن و شوهر هم از آن مستثنى نيستند.
هنگامى كه مرد سخن مى گويد ،خانم عاقل و با شخصيت صبر مى كند تا سخن شوهرش تمام شود .به سخن او گوش
مى دهد .فكر مى كند ،سپس جوابى مناسب عرضه مى دارد .اگر سخن شوهرش درست بود و انتقادى بر كار خانم بود،
مى پذيرد و اگر شوهرش اشتباه كرده بود ،با زبان نرم و مايم همسر خود را از اشتباه بيرون مى آورد ،همچنين هنگامى كه
زن سخن مى گويد ،مرد بايد گوش دهد تا سخن خانم تمام شود ،آنگاه پاسخ گويد.
دليل
 -133قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) من عرض اخيه المسلم فى حديثه فكاءنما خدش وجهه .

رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :كسى كه در ميان سخن برادر مسلمانش وارد شود ،چنان است كه چهره
او را خراشيده باشد(141) .
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درس سى و چهارم  :عيب پوشى
زن و شوهر بايد بدانند كه زندگى مشترك تشكيل داده اند و چنانكه در درس چهل و پنجم خواهيم گفت  ،در نفع و ضرر
يكديگر شريكند .زن در روى كره زمين  ،نزديكتر و محرمتر از شوهر كسى را ندارد و شوهر هم نزديكتر و محرمتر از زن كسى
را پيدا نمى كند ،نه در ميان فاميل و دوستانش و نه در ميان بيگانگان ؛ بنابراين زن و شوهر بايد حافظ اسرار يكديگر باشند و
رازدار و عيب پوش يكديگر.
خداوند متعال زن و شوهر را نسبت به يكديگر تشبيه به لباس و جامه مى كند يعنى چنانكه لباس  ،حافظ تن است و
حجابى است روى عيبهاى بدن  ،زن و شوهر هم نسبت به يكديگر بايد چنين باشند .اگر زن عيبى از شوهر خود ببيند و آن
عيب را به ديگران حتى به پدر و مادرش بگويد اوا شوهرش را رسوا كرده است و سپس خودش را كه وصله تن آن شوهر
است  .همچنين مردى كه عيبى از زنش ببيند و آنرا به ديگران بازگو كند ،آن عيب و رسوايى به خود او هم سرايت مى كند.
روح سخن ما نسبت به زن و شوهر كه همان روح دستور اسام است  ،اين است كه دو همسر بايد باور كنند كه قبل از
ازدواج دو روح و دو تن بوده اند و بعد از ازدواج يك روح در دو تن شده اند .چون دو تن هستند سيرى و گرسنگى يكى از آنها
در ديگرى تاثير ندارد و چون يك روح مى باشند در سود و زيان يكديگر شريكند .لباس يكديگرند .امانت نگهدار يكديگرند.
نزديكترين خيرخواه و دلسوز يكديگرند .اگر پزشك تنها هنگام ضرورت محرم است و بايد راز نگهدار باشد ،زن و شوهر در همه
احوال محرم يكديگرند و بايد راز نگهدار يكديگر باشند.
دليل
 -134فالصالحات حافظات للغيب .
زنان صالح در زمان غيبت شوهر حافظ و نگهدارند (عفت خود و مال و آبروى شوهر خود را )(142
 - 135هن لباس لكم و انتم لباس لهن .
زنان لباس شما هستند و شما لباس زنان هستيد.

)(143

احاديث و رواياتى از پيغمبر اكرم (صلى ه عليه و آله و سلم ) و ائمه اطهار عليهم السام رسيده است كه زن خوب يا
بهترين زن  ،زنى است كه شوون شوهرش را در وقتى كه او حاضر نيست حفظ كند و يكى از شوون شوهر ،آبروى او است
كه مانند مال  ،بلكه مهمتر از مال است  ،پس زن خوب كسى است كه اگر شوهرش عيبى دارد ،در غيبت او عيبش را به
كسى نگويد و آبروى شوهرش را حفظ كند(144) .
 ...انظر اين تضع نفسك و من تشركه فى مالك و تطلعه على دينك و سرك .

امام صادق (عليه السام ) به مردى كه مى خواست ازدواج كند ،فرمود :بنگر كه شخصيت خود را در چه موضعى مى نهى
و چه كسى را شريك اموالت مى كنى  ،و از دين خود و راز خود آگاهش مى سازى (يعنى مواظب باش زنى انتخاب كنى
كه راز نگهدار و عيب پوش باشد)(145) .
درس سى و پنجم  :صفا و صداقت
خدعه و فريبكارى از نظر اجتماعى زشت و ناپسند است و از نظر شرعى گناه و حرام  ،زيرا حيله گرى دليل بر پستى و
رذالت و نداشتن شهامت و شجاعت اخاقى حيله گر است  .خدعه و فريب اگر ميان زن و شوهر باشد ،عاوه بر همه اينها،
دليل بر حماقت و سفاهت فريبكار است  ،زيرا زن و شوهر ،چنانكه گفتيم در سود و زيان يكديگر شريكند و اگر شوهر از راه
حيله و فريب به زن خود زيانى برساند ،نيمى از آن زيان به خود او مى رسد؛ به عاوه خدعه و حيله تا زمانى براى خدعه گر
سودمند است كه طرف مقابل خدعه را نفهمد و در بى خبرى باقى بماند ،ولى زمانى كه او از حيله و مكر طرف آگاه شود،
راه زيان را بر خويش مى بندد و در صدد انتقام جويى بر مى آيد ،يا ااقل رذالت حيله گر را مى فهمد.
زن و شوهر به واسطه ارتباط نزديكى كه با يكديگر دارند ،دير يا زود ،خدعه آنها آشكار مى گردد ،پرده از روى حقيقت
برداشته مى شود و خدعه گر رسوا مى گردد.
اگر زن زرد چوبه به جاى زعفران به كار برد و اگر مرد پول قابى به زن دهد ،هر چند طرف مقابل خام و ساده باشد ،حيله و
مكر او تنها تا چند روزى پوشيده مى ماند ،ولى بااخره از روزنه اى سر بيرون مى آورد و حقيقت آشكار مى شود.
اين چنين خدعه ها براى كاسب و مشترى ممكن است تا سالهاى متمادى يا براى هميشه پوشنده بماند و كيفرش به
قيامت بكشد ،ولى خدعه و فريب  ،هر چند كوچك باشد ،ممكن نيست كه در ميان زن و شوهر پوشيده باشد و براى
هميشه پنهان بماند.
سفيه و بى خرد شوهرى كه خيال كند مى تواند همسر خود را بفريبد و همچنين زنى كه گمان كند مى تواند بر سر شوهر
هم كاه بگذارد .پس چه خوبست كه زن و شوهر جوان  ،از همان روزهاى اول زندگى  ،اين معنى را درك كنند و نيرنگ
درآمد ،ديگرى تجاهل كند و خود را به نادانى زند؛ تا از اين راه حيله گر را بيدار كند ،يعنى صريحا به او نگويد تو در اين جا حيله
كردى  ،بلكه از راه كنايه و اشاره وارد شود و بتدريج باا رود.
دليل
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 - 137قال على (عليه السام ) :اياك و الخديعه  ،فان الخديعه من خلق اللئيم

على (عليه السام ) فرمود :از فريبكارى بپرهيز ،كه فريبكارى از اخاق مردم پست و لئيم است (كسى كه آقا منش باشد
صداقت و صراحت لهجه دارد)(146) .
 -138و قال (عليه السام ) :ا دين لخداع .
و نيز فرمود :خدعه كار ،دين ندارد(147) .

(در حقيقت دين اعتقاد به خدا و روز جزاست و كسى كه مردم را فريب مى دهد .در حقيقت نه خداى منتقم را باور دارد و نه
حساب و كتاب و پاداش و كيفر را).
 -139راءس الحكمه تجنب الخدع .
بااترين حكمت دورى جستن از فريبكارى است (148) .

(شخص حكيم  ،هدف و مقصود خود را با درايت و برهان و استدال تامين مى كند نه با خدعه و مكر).
درس سى و ششم  :ترشرويى
اسام به شوهر دستور مى دهد كه هيچگاه با زن خويش  ،با ترشروئى و اخم برخورد نكند ،يعنى بايد همواره گشاده رو،
خوش چهره و خندان لب  ،باشد .او اگر از مردم كوچه و بازار و فاميل و همسايه ناراحت شده است  ،نبايد تافى آنرا بر سر
همسرش در آورد ،همسرش كه گناهى نكرده است .
درست است شخصى كه ناراحتى درونى دارد ،قهرا اخم مى كند و چهره در هم مى كشد ،ولى اين عمل  ،كار مردم خام و
غير مهذب است  .مرد عاقل فكر مى كند كه  )) :مرا شخصى در بازار ناراحت كرده است  ،چرا بايد اين ناراحتى را به خانه
منتقل كنم  ،زن و فرزندم كه گناهى نكرده اند كه بافسرده نشان دادن خود ،ايشان را ناراحت كنم (( .
گنه كرد در بلخ آهنگرى

به شوشتر زدند گردن مسگرى !!

با اين عمل نه دردى را چاره كرده ام و نه دشمنى را سركوب نموده ام  ،بلكه به تشديد ناراحتى و درد خود افزوده ام و بى
گناهى را هم دردمند و رنجور كرده ام .
دستور اسام اين است كه شخص مسلمان  ،غم خود را در دل نگاه دارد و چهره بازش را به برادران و خواهرانش  ،تحويل
دهد .اگر دستور اسام  ،درباره برخورد مسلمين عادى و بيگانه چنين باشد ،نسبت به زن و شوهرى كه در يك خانه زندگى
مى كنند و بر يك بالش سر مى گذارند چه خواهد بود؟ قطعا در آنجا تاكيد بيشترى است كه هيچگاه ترشروئى و تندى و
جبهه گيرى نباشد .قطعا آيه شريفه اى كه مى فرمايد )) :اهل ايمان بر كافران سخت گيرند و در ميان خود مهربانند ((
بااترين مصداقش مهربانى زن و شوهر با يكديگر است  .خوشا به حال شوهرى كه در مدت چهل سال زندگى با همسرش
 ،يكبار هم ترشرويى و تندى نكرده و خون شريف خود و همسرش را بيهوده كثيف ننموده است .
خوشا به حال زن و شوهرى كه شوهرش نقل مى كرد:
روزى به خانه رفتم و ديدم همسرم عصبانى است و بدون جهت به من تندى مى كند ،تعجب كردم  .بعد از مدتى  ،چهره
اش باز شد و با مايمت گفت  :فانى تو مى دانى كه من تو را دوست دارم  ،به زندگيم عاقه دارم  .امروز در هواى سرد،
لباس شسته بودم و چند بار روى زمين افتاده بود و بچه ها هم مرا اذيت كرده بودند ،كه عصبانى بودم و با شما تندى كردم
 ،بعد از اين بدان كه عصبانيت و تندى من هميشه همين طور است جدى نيست  ،از شما ناراحت نيستم هرگز خيال نكنى
شما را نمى خواهم .
شوهر گفت من هم به او گفتم  :پس بدان كه من هم گاهى اوقاتم تلخ مى شود و به شما تندى مى كنم  ،در صورتى كه
شما را دوست دارم  .به فرزند و خانه ام عاقه دارم  ،ولى مردم كوچه و بازار مرا ناراحت مى كنند .با حالت عصبانيت و اوقات
تلخى وارد خانه مى شوم  .ممكن است تا وقتى كه خودم را كنترل كنم ساعتى طول بكشد و در آن يكساعت از من تندى و
ترشروئى ببينى  .بدان كه تندى و ترشروئى من متوجه شما نيست  .تندى مرا جدى نگير و سخن امروز مرا بيادم بياور .از
آن زمان تا كنون بيش از  15سال است كه ميان ما نزاعى پيش نيامده است .
نويسنده گويد :خوبست اين چنين همسران ؛ بلكه هر زن و شوهر مسلمانى  ،روى يك تابلو با خط درشت بنويسند )) جدى
نيست (( و هر دو امضا كنند و هر وقت يكى از آنها عصبانى شد ،ديگرى دستش را بگيرد و آن تابلو و امضا را به او نشان
دهد.
دليل
 - 140قال النبى (صلى ه عليه و آله و سلم ) :حق المراءه على زوجها اءن يسد جوعتها يستر عورتها و ا يقبح لها وجها.

پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :حق زن بر شوهرش اين است كه او را گرسنه نگذارد و بدنش را بپوشاند و
هيچگاه با او ترشرويى نكند ). (149
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 -141قال امير المومنين (عليه السام ) :المومن  ...بشره فى وجهه و حزنه فى قلبه .

امير المومنين (عليه السام ) فرمود :مومن خوشروئيش در چهره و اندوهش در دل او است ). (150
 -142محمد رسول ه والذين معه اءشداء على الكفار ،رحماء بينهم
محمد رسول خداست و مردمى كه همراه او هستند ،سخت گيرنده بر كافران و در ميان خود رحيم و مهربانند(151) .

درس سى و هفتم  :استخوان كج
پيغمبر اسام (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرموده است  :ساختمان وجودى زن از استخوانى كج درست شده است  .اگر
بخواهى راستش كنى  ،مى شكند .و اگر با همان حال از آن بهره برى  ،به مقصود خود رسيده اى و او هم باقى مانده
است .
از احاديث لطيف و جالب و اعجاب انگيز است  ،كه درك حقيقت آن نياز به تاءمل و غور بيشترى دارد.
اين سخن را كسى مى گويد كه موجودات جهان  ،از ذره تا كهكشان  ،همه را راست و موزون مى بيند ،همه را آفريده مدير
و مدبرى حكيم و ناظم و مهندسى عليم مى شناسد ،او وجود ملخ و مور و سوسك و عقرب را در نظام كلى خلقت  ،كج و
ناموزون نمى بيند تا چه رسد به انسان و بانوئى كه او را محبوب دنياى خود مى داند ،پس او كه مى فرمايد :زن استخوان
كج است يعنى چه ؟
على رغم هياهو و مغالطه و جنجالى كه سياست استعمارى روز ،به خاطر منافع شيطانى خود ،درباره تساوى مرد و زن بر
پا كرده است  ،شارع اسام كه زن و مرد را آفريده و از صفات و حاات و خصوصيات جسمى و روحى آنها اطاع كامل دارد،
ميان زن و مرد تفاوتها و اختافات بسيارى گذاشته و هر يك را در مكان طبيعى خود نهاده است .
به نظر اينجانب اگر اجبار غريزى و نياز اجتماعى و اقتصادى نبود ،زن و مرد در يك خانه و يك شهر زندگى نمى كردند ،بلكه
كشورهاى خود را از يكديگر جدا نموده و زمين را به دو نيمكره زنانه و مردانه تقسيم مى نمودند ،ولى نياز و اجبار طبيعى كه
طبق فرمان الهى صادر شده است  ،ايشان را دور يكديگر جمع كرده و زير يك سقف گرد آورده است  .مرد كشتى مى گيرد
و در هواپيماى جنگى و پشت دستگاه توپ و تانك مى نشيند و فرمان مى دهد و هدايت مى كند كه زن از انجام آن عاجز
است  ،از طرف ديگر مرد از نگهدارى كودك در عرض چند ساعت عاجز است  ،در صورتى كه تمام مردان و زنانى كه امروز ،در
روى كره زمين راه مى روند ،در دامن پر مهر زن تربيت گشته و بزرگ شده اند.
بنابراين ساختمان وجود زن كج است و در نظام كلى خلقت بايد چنين باشد و راستى او در كج بودنش مى باشد ،چنانكه
زيبايى ابرو در كج بودن اوست و درستى نماز در كج ايستادن در محراب كج است .
خداوند مهربان براى مقاومت و استحكام سينه و كمر انسان  ،استخوان دنده را آفريده است و اين استخوان را مطابق
انحناى سينه و پهلو خميده و كج قرار داده است  .آن استخوان اگر راست باشد ،پهلو را سوراخ مى كند و از پوست بدن ،
سر در مى آورد ،ولى استخوان دست و پا بايد راست باشد و كجى آنها موجب چاق بودن است .
دستگاه ماشينى كه شاسى و فنر و پدال و فرمان دارد ،بايد شاسى و ميله فرمانش راست و فنر و پدالش كج باشد و
همگى در كنار هم كار خود را انجام دهند و هيچيك مزاحم ديگرى نباشد ،تا نتيجه مطلوب از آن دستگاه گرفته شود؛ بنابراين
مرد هم نسبت به زن كج است  ،ولى به خاطر اينكه صبر و شكيبائى مرد ،در برابر كجى زن بيشتر است  ،او مورد خطاب
قرار گرفته و مامور به مدارا نمودن با زن شده است .
مرد بايد بداند كه غرائز و احساسات زن با غرائز و احساسات مرد بفاوت دارد و خداوند متعال به هر يك از آنها كارى مخصوص
محول كرده است  .هر يك از زن و شوهر بايد كار مخصوص به خود را انجام دهد و مزاحم ديگرى نباشد .هيچگاه مرد نخواهد و
هوس نكند كه زنش مطابق او فكر كند و مطابق او حركت كند .اين كار نشدنى است و اگر بشود نظام جهان بر هم مى
خورد .مرد مى بيند كه زن در برابر كوچكترين نامايمى اشك مى ريزد و بيشتر و لطيفتر از مرد حرف مى زند .در اينجا مرد
نبايد عصبانى شود و خلقت را كج ببيند ،بلكه بايد بداند كه تدبير خداوند حكيم است كه زن عاطفه اش رقيقتر باشد و لبانش
جنبنده تر و آهنگ صدايش جاذب تر ،كه همه اينها براى پرورش و زبان آموزى كودك ازم است  .كودك را مى بينى كه چون از
مادر متولد مى شود ،جز گريه كردن و پستان مكيدن چيزى نمى داند؛ سپس در دو سالگى تمام كلمات و واژه هاى زبان
مادرش را ياد مى گيرد و مى تواند به آن لغت و آن لهجه تكلم كند ،در صورتى كه همين كودك وقتى به مدرسه مى رود و
مى خواهد لغت ديگرى بياموزد ،وقت بيشترى مصرف مى كند .در اينجا هم مى گويند :اگر معلم زبان خداوند رحمان  ،چانه
زن را نرم تر و دهانش را گرمتر آفريده است و نيز عاطفه او را جوشان تر و احساسش را حساس تر كرده است تا هر كلمه و
واژه ئى را دهها بار تكرار كند و در ضمن جمات مختلف و متنوعى بياورد تا كودك هيچ ندان در مدت كوتاهى دانا مى شود و
زبانى را با همه زير و بمها و مخارج حروف و اشارات و كناياتش بياموزد .اين عمل كار ساده اى نيست كه بتوان آنرا آسان
گرفت و سرسرى شمرد اگر بنا بود كودك زبان و لغتش را از پدر بياموزد ،شايد تا نزديك بلوغ هم به اندازه دو سال تعليم مادر
نمى آموخت  .بعضى از مردان  ،زنان را روده دراز و پرچانه مى خوانند ،ولى آنها از اين مصلحت عالى و حكمت متعالى خالق
مهربان غافلند.
نويسنده نمى خواهد در اينجا وراجى و پرحرفى زنان را تصويب كند ،بلكه مى خواهم به مردان بگويم  :بدانيد كه زنان چنين
سرمايه ئى دارند و به خاطر مصالحى خدا اين سرمايه را در اختيار آنان گذاشته است و به زنان بگويم اين سرمايه خدادادى
را در راهى كه خدا معين كرده است به مصرف رسانند .به كودكان لغت آموزند و به دختران خانه دارى  ،و وقتى پير شدند ،به
همه افراد خانواده گذشت و فداكارى  ،صبر و بردبارى  ،تعاليم اسام و ديندارى  ،حوادث تلخ و شيرينى را كه ديده اند،
بابيانى آموزنده  ،شرح دهند و تفسير كنند و پستى و بلنديهاى روزگار را به عنوان داستان و افسانه تنظيم كنند و بازگو
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نمايند .زبان گرم و چانه نرم را خدا براى بدگويى از مردم و سخن چينى و فتنه انگيزى نيافريده است .
)) تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل

((

بعضى ديگر از كمى تدبر و تفكر زنان رنج مى برند و ناراحت مى شوند ،در صورتى كه كمى تدبر ازمه پرگويى است و آن
پرگويى هم در جاى خود ازم است تا دانشمندان و اساتيد و سخنگويان آينده جامعه  ،در دامن مادر زبانشان باز شود و
بتوانند در مدرسه قدم گذارند و آماده دانش آموزى و دانشجويى شوند.
مردى وقتى مى بيند ،زنش در بحثهاى معمولى بر خاف منطق او سخن مى گويد ،نبايد با او سربسر بگذارد .بايد بداند
خداوند حكيم  ،فكر و منطقى به زن عنايت فرموده است  ،تا براى پرورش و راهنمايى كودك مناسب باشد و بتواند مسائل
اجتماعى را با بيانى ساده و روشن براى كودك تشريح كند ،و اين كارى است كه مردان عادى و بلكه دانشمندان جهان  ،از
انجام آن عاجزند ،از اين رو رسول خدا و اميرالمؤ منين عليهماالسام  ،به مردان توصيه مى كنند كه با زنان زياد سر بسر
نگذاريد و به كار خود مشغول باشيد.
دليل
 -143عن النبى (صلى ه عليه و آله و سلم ) اءنه قال  :خلقت المراءه من ضلع اءعوج  ،ان اءقمتها كسرتها و ان استمتعت بها استمتعت بها و
فيها عوج .

پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :زن از ضلعى كج آفريده شده  .اگر بخواهى راستش كنى  ،آن را مى شكنى و
اگر بخواهى به همان حالت از آن بهره برى  ،بهره مى برى و او هم كج باقى مانده است (152) .
 - 144قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) :اءربع يمتن القلب  :الذنب على الذنب و كثره مناقشه النساء...

رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :چهار چيز است كه دل را مى ميراند :گناه روى گناه و زياد سربسر
گذاشتن با زنان (153) ...
 - 145قال اءميرالمؤ منين (عليه السام ) ...و ا تطيلن الخلوه مع النساء فيملنك  ،و اسبق من نفسك بقيه .

اميرالمؤ منين (عليه السام ) فرمود :خلوت كردن با زنان را طوانى مكن  ،به حدى كه تو را ملول و افسرده كنند .از
شخصيت خود چيزى باقى گذار(154) .
 - 146قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) :النساء عى و عوره فاستروا العورات بالبيوت واستروا العى بالسكوت .

رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :زنان عورتند و بيهوده گفتار ،چون عورتند در خانه ها پنهانشان كنيد و گفتار
بيهوده آنان را با سكوت خود چاره كنيد(155) .
گفتار زنان در اطراف خانه دارى و بچه دارى  ،فرم لباس  ،نوع مهمانيها و مانند آن است و مطلوب مرد گفتارى در اطراف
كسب و صنعت و دامدارى و كشاورزى و صلح و جنگ است ؛ لذا گفتار زن براى مرد بيهوده است يعنى بى فايده است ؛ زيرا
مناسب افكار او نيست .
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- ۱۰ -

 - ۱۰درس سى و هشتم  :زنم را نمى خواهم
هر گاه مردى فكر كند ،كه همسرش مناسب او نيست  ،به دردش نمى خورد و بايد طاقش دهد ،بايد بداند كه خداوند
متعال و خالق مهربانش  ،چنين موردى را پيش بينى كرده و به چنين شوهرى قريب به اين مضمون مى فرمايد:
شما مردان كه همه اسرار جهان را نمى دانيد ،شما كه از آينده خبر نداريد ،شما مقدارى از ظاهر جسم و صفات و اخاق
زن را مى بينيد ،شما خبر نداريد؛ شايد خدا در وجود همان زن كه اكنون مورد رضايت شما نيست  ،خيرات و بركاتى به
وديعت گذاشته باشد كه در آينده بر شما معلوم گردد ،بنابراين نسنجيده قضاوت نكنيد ،و تنها نزد قاضى نرويد ،هر چيز و هر
كسى را كه به نظر شما بد آمد ،بد مگوييد ،بدانيد كه خدا بهتر از شما مى داند ،قدرى صبر كنيد ،كه صبر كليد پيروزى
است ( .با توضيح نويسنده )
مردانى كه به فرموده خداى خود اعتماد دارند ،گوش مى كنند و شكيبايى مى ورزند و كسانى كه در اين وعده خدا ،شك و
ترديدى دارند ،خوبست سرگذشت زنان و شوهرانى را كه در ابتداى زندگى ناسازگار بوده  ،سپس به تدريج در اثر صبر و
حوصله سازگار شده و زندگى سعادتمندى پيدا كرده اند ،مطالعه كنند .بعضى از شوهران  ،زنان خود را تا كنار محضر طاق
برده اند ،سپس به خاطر پيش آمد و حادثه اى كوچك  ،يا فكرى كه به نظر آنها رسيده است  ،برگشته اند و دوباره به زندگى
كردن با يكديگر پرداخته اند .اكنون سى سال و بيشتر ،از زندگى آنها گذشته  ،عروس و داماد پيدا كرده اند و با صفا و محبت
زندگى مى كنند و از كردار گذشته خود پشيمانند .ديگران بايد از سر گذشت آنها عبرت گيرند ،سخن خالق مهربان خود را
بشنوند ،بدون جهت خون خود را كثيف نكنند و زندگى شيرين و گوارا را تلخ و ناگوار نسازند (در بحث طاق توضيح بيشترى
خواهيم داد).
نويسنده در اين مقام نمى خواهد زنان را بر شوهر آزارى تشويق كند ،بلكه مى خواهد به شوهران بگويد :اگر خداوند متعال
به خاطر مصالحى طاق را در دست شما گذاشته است  ،اين چنين سفارشها و رهنمودها هم به شما داده است و به زنان
مى خواهم بگويم  :قدر خداى خويش بشناسند و از اين لطف و مرحمت  ،سوء استفاده نكنند .به خانه و زندگى و شوهر
خويش  ،عاقه نشان دهند و سفارشهاى ديگر خداى متعال را هم كه گفتيم و مى گوييم در گوش گيرند.
دليل
 - 147و عاشروهن بالمعروف  ،فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا و يجعل ه فيه خيرا كثيرا.

با زنان به خوبى و خوشى زندگى كنيد ،اگر از آنان ناراضى بوديد (بدانيد كه ) بسا مى شود كه از چيزى كراهت داريد ،ولى
خدا در وجود همان چيز خير بسيارى نهاده است (156) .
 -148و قال (صلى ه عليه و آله و سلم ) :خير نسائكم التى ان غضبت اءو غضب  ،تقول لزوجها :يدى فى يدك  ،ا اءكتحل عينى بغمض حتى
ترضى عنى .

پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :بهترين زنان  ،زنى است كه وقتى خشمگين شود ،يا شوهرش بر او خشم
گيرد ،به شوهرش بگويد :دستم را در دست تو مى گذارم و خواب را به چشمم راه نمى دهم تا وقتى از من راضى شوى .

)(157

 -149و قال (صلى ه عليه و آله و سلم ) اءيما امراءه آذت زوجها بلسانها لم يقبل ه منه صرفا و ا عدا و ا حسنه من عمها حتى ترضيه و ان
صامت نهارها و قامت ليلها...

پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :هر زنى كه شوهرش را با زبانش بيازارد ،خداوند هيچ توبه و كفاره ئى را از او
نمى پذيرد و هيچ كار نيكش را قبول نمى كند تا وقتى كه شوهرش را راضى كند(158) ...
 -150قال النبى (صلى ه عليه و آله و سلم ) :من صبر على سوء خلق امراءته اءعطاه ه من ااءجرما اءعطاه داود (عليه السام ) على بائه
و من صبرت على سوء خلق زوجها اءعطاها مثل ثواب آسيه بنت مزاحم .

پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :هر مردى كه كج خلقى زنش را تحمل كند ،خداوند به او پاداشى مى دهد كه
به حضرت داود براى صبرش بر با عطا فرمود و هر زنى كه كج خلقى مردش را تحمل كندت خداوند به او ثواب آسيه (همسر
فرعون ) را عطا فرمايد(159) .
 -151عن الصادق (عليه السام ) قال  :ساءلت اءم سلمه رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) عن فضل النساء فى خدمه اءزواجهن ،
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فقال  :اءيما امراءه رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع تريد به صاحا اا نظر ه اليها و من نظر ه اليه لم يعذبه .

امام صادق (عليه السام ) فرمود :ام سلمه از رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) درباره ثواب خدمت كردن زن به
شوهرش سوال كرد ،حضرت فرمود :هر زنى كه در خانه شوهرش  ،چيزى را از جائى بردارد و به جاى ديگر گذارد و قصدش
اصاح و درستكارى باشد .خداوند به او نظر نمايد ،و هر كس مورد نظر خدا قرار گيرد ،خدا عذابش نمى كند(160) .
درس سى و نهم  :سوغات سفر
اسام به مردن دستور مى دهد :هر گاه از مسافرتى دور يا نزديك  ،به خانه وارد مى شوند ،ره آورد و سوغاتى زير بغل
داشته باشند ،هر چند آن سوغات  ،كوچك و اندك باشد .اين هديه زن و فرزند را خوشحال مى كند و اسام همين
خوشحالى و گرمى و صفاى خانواده را مى خواهد .محبت و الفت جامعه مسلمين را مى خواهد ،از اين رو از هر پديده و
پيش آمد كوچك و بزرگى  ،براى ايجاد الفت و مودت استفاده مى كند ،براى مريض دستور تحفه بردن مى دهد و در عروسى
كردن و خانه نو ساختن و از مكه برگشتن و آمدن نوزاد و ختنه كردن پسر ،اطعام و وليمه را سفارش مى كند .و براى
جلوگيرى از موانع الفت  ،از عقوق والدين و قطع رحم منع مى كند و آنها را از گناهان كبيره مى شمارد .همچنين دروغ گفتن
و غيبت كردن و سوء ظن و سخن چينى و خدعه و نفاق و حسد را.
اين گونه صفات بزرگترين زيانش ايجاد تفرقه و جدايى ميان مسلمين است و در اسام از گناهان بزرگ شمرده شده و نيز
دستور به نماز جمعه و جماعت و مصافحه و معانقه و بوسيدن و صله رحم و اصاح ذات البين و ضيافت كردن و افطارى دادن
 ...همگى براى ايجاد الفت و محبت است  .پناه به خدا از پستى مردانى كه تمام لذت و عيش زندگى را براى خود مى
خواهند و به زن و فرزند خويش اعتنايى ندارند .گويا اين گونه مردم از ارزشهاى انسانى و اخاق اسامى بويى نبرده اند .در
سفر خوشيها مى كنند و نزد خانواده خود با دست خالى و درون پر بر مى گردند.
مبين آن بى حميت را كه هرگز

نخواهد ديد روى نيكبختى

كه آسايش گزيند خويشتن را

زن و فرزند بگذارد بسختى

(سعدى )
دليل
 - 152قال النبى (صلى ه عليه و آله و سلم ) :اذا خرج اءحدكم الى سفر ثم قدم على اءهله فليهدهم و ليطرفهم و لوحجاره .

پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :هر گاه مردى به سفر رود ،هنگامى كه نزد خانواده اش مى آيد ،بايد هديه و
چيز تازه و مطبوعى براى آنها بياورد اگر چه سنگى باشد (هر چند كم ارزش باشد يا سنگى با ارزش مانند عقيق و فيروزه
باشد .به كتاب )) انسانيت (( درس )) تمرين (( مراجعه شود( (161) .
 - 153قال الباقر (عليه السام ) ...:تهادوا فان الهديه تسل السخائم و تجلى ضغائن العدواه و ااحقاد.

امام باقر (عليه السام ) فرمود :براى يكديگر هديه بريد ،كه هديه بردن  ،كينه ها را از دلها بيرون برد و انتقام و دشمنى و
كينه توزيها را بر طرف سازد(162) .
درس چهلم  :خلوت
دين مقدس اسام  ،دين صريح اللهجه اسام و دين بدون نفاق و دروئى اسام  ،زن و شوهر را در خلوتخانه و در زير لحاف
هم رهبرى و راهنمائى فرموده است :
رهبريهايى بسيار دقيق و مفصل كه شايد رياكاران و كج انديشان را خوشايند نباشد ،ولى به نظر ما اگر اسام اين رهبريها
را نمى نمود ،دينى ناقص و نارسا بود ،كوتاه بين و كم انديش بود .عالم به جميع مصالح انسان نبود خيرخواه و مصلحت
انديش و بااخره قابل نبود و مورد اعتماد قرار نمى گرفت .
مگر در تمام امور زندگى انسان  ،در تمام ابعاد فعاليت انسان  ،در تمام اركان و اصول فرهنگ انسان  ،امرى مهمتر و اصولى
تر از تكوين و ايجاد انسان وجود دارد؟ مگر نه اين است كه اخاق و اقتصاد و سياست و هنر و قضاوت و علم و معرفت  ،همه
و همه  ،فرع وجود انسان است و به خاطر بهتر زيستن انسان ؟ مگر نه اين است كه نزديكى زن و شوهر ،اگر مطابق سنن
طبيعى و مقررات الهى كه همان راهنماى سنن طبيعى است نباشد ،بيماريها و امراض واگير و غيرواگير ،به وجود مى آورد؟
مگر نه اين است كه اگر وظيفه زن و شوهر در زير لحاف معين نباشد ،موجب نزاع و درگيرى ميان آنها مى شود و گاهى به
طاق منجر مى گردد؟ مگر نه اينست كه اگر همبسترى مطابق دستور الهى نباشد ،موجب سقط جنين  ،نقص عضو و
بيماريهاى جسمى و روانى كودك مى گردد؟ مگر نه اين است كه انحرافات غريزى  ،به واسطه خروج از دستورات دين در
اين مسير است ؟
در هيچ يك از اين امور كوچكترين شك و ترديدى نيست  ،و اسام بايد همه را بگويد و مو به مو تشريح كند و توضيح دهد و
خوشبختانه اين كار را كرده است  ،اگر كج انديشان  ،اسم اين كار را دخالت در اسرار زوجان و خاف عفت زبان مى گذارند،
ما آنرا دلسوزى و راهنمايى و صراحت لهجه مى ناميم .
اگر خوانندگان گرامى بخواهند در نظر ابتدائى نويسنده را به تعبيراتى مانند خاف عفت قلم متهم كنند ،بايد بدانند كه آن
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تعبيرات  ،ابتدا به منابع وحى و مآخذ اسامى برمى گردد ،زيرا نويسنده در اين مقام  ،آيات قرآن و احاديث معصومين را نقل
مى نمايد و از جانب خودش چيزى جز توضيح اضافه نمى كند ،به عاوه از شخص اعتراض كننده سوال مى شود :مگر وجود
خود او از همين راه پيدا نشده ؟ مگر خود او براى بقاء نسل خويش  ،همين راه را نمى پيمايد و در اين وادى خطرناك
راهنمايى عالم و دلسوز را نمى خواهد؟
اكنون به نمونه و اشاره ئى از آن دستورات توجه نماييد و اين را هم بدانيد كه اسام عزيز در تمام امور حد وسط و ميزان
اعتدال را ماحظه نموده و چنانكه در درسهاى سابق گفتيم  ،تا آنجا كه خيرخواهى و راهنمايى ناميده ميشود ،با كمال
صراحت بيان كرده و از آنجا كه عنوان خاف عفت  ،تحريك جوانان عزب و توضيح واضحات را پيدا مى كند ،خارج از مرز
راهنمايى و خير خواهى دانسته و لب فرو بسته است .
دليل
 -154نساوكم حرث لكم فاءتوا حرثكم اءنى شئتم .
زنان شما كشتزار شمايند .هر گونه خواهيد ،به كشتزار خود درآئيد(163) .

آرى در امر توالد و تناسل انسان  ،در گلستان پهناور جهان  ،كشاورز حقيقى خداوند سبحان است  .زن كشتزار و بذر افشان
و هر دو مزدور و كارگر آفريدگار رحمان .
دانشمندان اسامى از آيه شريفه استفاده مى كنند كه نزديكى از راه عقب يا حرام است يا كراهت دارد ،،زيرا آنجا كشتزار
نيست  ،يعنى توليد نسل نمى شود ،ولى نزديكى از راه جلو به هر گونه و شكلى كه خود زن و شوهر بخواهند مجاز است
و مانعى ندارد.
 -155و يساءلونك عن المحيض قل هو اءذى فاعتزلوا النساء فى المحيض و ا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاءتوهن من حيث اءمركم ه .

تو را از حيض مى پرسند ،بگو آن رنج و آزارى است  ،پس در حال حيض از زنان دورى كنيد و با ايشان نزديكى ننماييد تا پاك
شوند و چون پاكيزه شدند ،از آنجا كه خدا فرمانتان داده درآييد(164) .
 -156ما احب من دنياكم اا النساء والطيب .
رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :من از دنياى شما فقط زنان و بوى خوش را دوست دارم (165) .
 - 157ساءلنا اءبوعبده (عليه السام ) اءى شى اءلذ؟ فقلنا :غير شى ء فقال هو :اءلذ ااءشياء مباضعه النساء.

امام صادق (عليه السام ) را اصحابش پرسيد :لذيذترين كارها چيست ؟ هر كسى چيزى گفت  :سپس خودش فرمود:
لذيذترين كارها همبستر شدن با زنان است (166) .
 - 158اذا راءى اءحدكم امراءه تعجبه  ،فلياءت اءهله  ،فان عند اءهله مثل ما راءى  ،فا يجعل للشيطان على قلبه سبيا.

على (عليه السام ) فرمود :هر گاه نگاهتان به زن زيبائى افتاد و شما را خوش آمد ،به خانه رويد و با همسر خود همبستر
شويد كه او همان دارد كه آن زن داشت ( ،و بايد) براى ورود شيطان راهى به دل خود باز نكنيد(167) .
 -159راءى رسول ه امراءه فاءعجبته فدخل الى ام سلمه و كان يومها فاءصاب منها و خرج الى الناس و راءسه يقطر ،فقال اءيها الناس  ،انما
انظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فلياءت اءهله .

امام صادق (عليه السام ) فرمود :رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) زنى را ديد كه حضرتش را به اعجاب آورد.
پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) فورا نزد ام سلمه رفت كه نوبت او بود و با او نزديكى نمود ،سپس نزد مردم آمد ،در
حالى كه قطرات آب غسل از سرش مى چكيد و فرمود :اى مردم  ،نگاه كردن كار شيطانى است  ،هر كس از شيطان در
وجود خود اثرى بيابد ،بايد با همسر خود همبستر شود(168) .
 - 160يا على ا تجامع امراءتك بشهوه امراءه غيرك .

پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) به على (عليه السام ) فرمود :اى على  ،با همسرت به شهوت زنى ديگر نزديكى
مكن (در حال نزديكى با همسرت به فكر زنى ديگر مباش )( (169
 -161عن ام سلمه قالت  :لما زوج رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) عليا فاطمه و اءطعم للزفاف دعاهما فاءخذ عليا بيمينه و فاطمه
بشماله و جمعهما الى صدره فقبل بين اءعينهما ...و جلس عند رؤ وسنا و اءدخل رجليه فيما بيننا(170) ...

ام سلمه گويد :چون پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) دختر خود را به ازدواج على (صلى ه عليه و آله و سلم ) در آورد.
در شب زفاف على را با دست راست و فاطمه را با دست چپ بگرفت  ،و هر دو را به سينه چسبانيد و پيشانى آنان را
ببوسيد و سفارش آنها را به يكديگر نمود و ميان آنها راه مى رفت تا به اتاق مخصوصشان درآورد ،سپس تا سه روز نزد آنها
نيامد ،چون روز چهارم به منزل ايشان آمد ،على و فاطمه زير بااپوشى بودند ،پيش از آنكه نزديك ايشان رود )) ،اسماء (( را
در صحن خانه بديد .از او پرسيد :اينجا به چه كار آمده اى ؟ گفت  :براى كمك به تازه عروس  .على و فاطمه صداى پيغمبر
(صلى ه عليه و آله و سلم ) را شنيدند ،خواستند برخيزند .پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :به جان من به حال
خود باشيد تا نزد شما آيم  ،ايشان زير بااپوش بودند تا پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) نزد آنها رفت (171) .
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 -162عن اءبيعبده (عليه السام ) قال  :من جمع من النساء ما ا ينكح فزنا منهن شى ء فااثم عليه .

امام صادق (عليه السام ) فرمود :كسى كه زنان متعددى بگيرد و نتواند با همه آنها همبستر شود ،اگر يكى از آنها زنا كند،
گناهش به گردن مرد است (172) .
 - 163عن على بن جعفر ،قال  :ساءلت اءباالحسن موسى (عليه السام ) عن الرجل يقبل قبل امراءته  ،قال  :اباءس .

على بن جعفر گويد :از امام كاظم (عليه السام ) پرسيدم  ،چگونه است كه مردى شرمگاه زنش را ببوسد؟ فرمود مانعى
ندارد(173) .
(چه سائل بى ادب و چه سؤ ال مستهجنى !؟)
 -164و قال (صلى ه عليه و آله و سلم ) ثاثه من الجفاء ...:و مواقعه الرجل اهله قبل الماعبه .

پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :سه چيز از خشكى و خشونت محسوب مى شود ...سوم آنكه مردى با زنش
نزديكى كند و قبا با او بازى نكند و به او ور نرود(174) .
زن دوشيزه خواه و نيك نژاد

تا تو را بيند و شود دلشاد

تو درآيى ز در سامش كن

او درآيد تو احترامش كن

هر زمانش به دلنوازى كوش

وقت خلوت به لطف و بازى كوش

(اوحدى )
 - 165قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) للنساء :ا تطولن صا تكن لتمنعن اءزواجكن .

رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) به زنان فرمود :وقتى شوهرتان شما را طلب مى كند و شما مشغول نماز
هستيد ،نماز خود را طول ندهيد تا شوهرتان را از حقى كه بر شما دارد مانع شده باشيد(175) .
 -166عن اءبيعبده (عليه السام ) قال  :اءتت امراءه الى رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) فقالت  :ما حق الزوج على المراءه ؟ قال
ان تجيبه الى حاجته و ان كانت على قتب .

امام صادق (عليه السام ) فرمود :زنى نزد رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) آمد و سوال كرد :حق شوهر بر زن
چيست فرمود :زن بايد نياز (غريزى ) شوهرش را برآورد ،هر چند آن زن بر مركبى سوار باشد(176) .
 -167قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) ان من شر نسائكم  ...و اذا خابها بعلها تمنعت منه الصعبه عند ركوبها.

رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :از جمله زنان بد ،زنى است كه چون شوهرش با او خلوت كند ،شوهرش را
مانع شود و مانند شتر چموش بد ركابى كند (گويا پيغمبر اكرم (صلى ه عليه و آله و سلم ) مى خواهد زنان امتش خوش
رختخواب باشند تا خلوتخانه آنها خشك و حيوانى و بى روح نباشد(177) .
 -168ساءلت اءبا عبده (عليه السام ) عن الرجل يكون معه اءهله فى سفر ايجد الماء ياءتى اءهله  ...ان اباذر ساءله عن هذا ،فقال ايت
اءهلك توجر...

راوى گويد :از امام صادق (عليه السام ) درباره مردى پرسيدم كه با همسرش به سفر رفته است و اگر نزديكى كند آب
براى غسل كردن ندارد فرمود :اگر غريزه بر او فشار آورد ،حال است (كه نزديكى كند و سپس براى نماز تيمم نمايد) سپس
به حضرت عرض كردم  :از پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) روايت شده است كه آن حضرت به ابوذر فرموده است  :با
همسرت نزديك كن تا خدا به تو پاداش دهد .ابوذر تعجب كرده و گفته است  :با زنم نزديكى كنم و خدا به من پاداش دهد؟!
پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرموده است  :آرى  ،همچنانكه اگر زنا كنى خدا عذابت مى كند (چون با همسر
حالت نزديكى كنى پاداشت مى دهد) سپس امام صادق (عليه السام ) فرمود :هم چنين اگر غريزه به او فشار آورد و او
از ترس گرفتار شدن به حرام با همسر حال خود نزديكى كند ،خدا پاداشش مى دهد(178) .
 -169و قال (عليه السام ) فا تقربوا النساء من اءول الليل صيفا و ا شتاء و ذلك ان المعده و العروق تكون ممتليه و هو غير محمود و يتولد منه
القولنج

امام رضا (عليه السام ) فرمود :سر شب  ،چه در تابستان و چه در زمستان با زن خود نزديكى مكن  ،زيرا معده و رگهاى
بدن پر است و نزديكى كردن در اين حال نيكو نيست ؛ زيرا موجب قولنج و فلج و رعشه و نقرس و سنگ درون و چكيدن بول و
فتق و ضعف بينايى مى شود.
اين عمل بايد در آخر شب باشد كه براى بدن صالحتر است و مايه اميد بيشتر و ذكاوت عقل بيشتر براى فرزندى كه خدا از
آن ميان ايجاد كند مى باشد ،و با زن نزديكى مكن مگر زمانى كه با او بازى كنى و بسيار بازى كنى و پستانهايش را
بفشارى  ،چون چنين كردى  ،شهوت زن تحريك مى شود و آبش جمع مى گردد؛ زيرا آب زن از پستانش خارج مى شود و
(پس از آن ) آثار شهوت در چهره و چشمان زن هويدا مى گردد و او از تو همان را مى خواهد كه تو از او مى خواهى و تنها
در حال پاكى از حيض با زن نزديكى كن  .پس از فراغت از جماع نه ايستاده باش و نه نشسته  ،بلكه اندكى به پهلوى
راست دراز بكش  ،سپس فورا براى ادرار كردن برو تا تو را از سنگ درون ايمن كند و به اذن خداوند متعال  ،سپس غسل كن
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و اندكى موميائى و عسل آب كرده يا عسل كفك گرفته بخور .اين خوراك مقدار آبى را كه از تو خارج شده  ،برمى گرداند.

)(179

 -170فى وصيه النبى لعلى عليهما و آلهما السام يا على ا تجامع امراءتك فى اءول الشهر و وسطه و آخره  ...و فيه النهى عن الجماع بعد
الظهر و عن التكلم عند الجماع .

در وصيتى كه پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) به دامادش على (عليه السام ) نموده  ،مى فرمايد :در اول ماه و وسط
ماه و آخر ماه با زنت نزديكى مكن  ،و هنگام نزديكى سخن مگو و به فرج زن نگاه مكن و به فكر شهوت زنى ديگر يا خواهر
زنت مباش و تو و همسرت خود را با يك دستمال پاك نكنيد ،در شب عيد فطر و قربان نزديكى مكن و همچنين زير درخت ميوه
دار و در برابر خورشيد بدون پرده نزديكى مكن و نيز بين اذان و اقامه امام و در شب نيمه شعبان و پشت بام و شبى كه مى
خواهى فردا به سفر روى  ،نزديكى مكن (180) .
موضوع كراهت نزديكى در اول و وسط و آخر ماه  ،از امورى است كه تا كنون تا آنجا كه ما اطاع داريم علم بشر به آن راه
نيافته است  ،به نحوى كه بتواند با حساب (دو دو تا چهار تا) آنرا اثبات كند .از طرفى از نظر دين كوچكترين شك و ترديدى
وجود ندارد كه برخى اعمال در بعضى از زمانها مكروه يا مستحب  ،بلكه واجب يا حرام است  :روزه گرفتن در ماه رمضان
واجب و در عيد فطر و قربان حرام است و در شب جمعه شعر خواندن مكروه و دعا خواندن مستحب است  ،در صورتى كه از
نظر علم تا آنجا كه بشر امروز بدان رسيده است  ،رابطه تمام اين اعمال  ،نسبت به اجزاء زمان مساوى و برابر است  ،پس
بايد اين امور را تعبدا پذيرفت تا زمانى كه خدا مصلحت بداند و درى از معرفت به روى دل ما بگشايد .البته نظير اين امور
بسيار است و جهل و نادانى بشر ،زيادتر.
 -171عن الصادق (عليه السام ) ا يجامع الرجل امراءته و ا جاريته و فى البيت صبى .
امام صادق (عليه السام ) فرمود :در خانه ئى كه كودكى باشد ،مرد نبايد با همسرش و كنيزش نزديكى كند(181) .
 - 172و قال (عليه السام ) من اراد البقاء و ابقاء فليقل غشيان النساء.
و فرمود كسى كه عمر بيشترى مى خواهد بايد با زنان كمتر آميزش كند(182) .
 -173روى اءنه ثاث يهدمن البدن و ربما قتلن  ...و نكاح العجايز.
سه چيز بدن را منهدم مى كند و گاهى مى كشد ...نزديكى با پيره زن (183) .
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- ۱۱ -

 - ۱۱درس چهل و يكم  :باردارى
وقتى زن حامله مى شود ،شوهر بايد او را احترام بيشترى كند ،عاوه بر احترامى كه در درس هفدهم گفته شد؛ زيرا
خداوند متعال او را احترام كرده است  .خداوند متعال براى زن حامله ثواب )) مجاهد فى سبيل ه (( معين كرده و وعده
آمرزش گناهان به او داده است .
هنگامى كه زن باردار مى شود ،رسالت الهى خويش را پذيرا گشته و امانت سنگين خدا بر دوش او گذاشته مى شود آماده
بيدار خوابيها ،تر و خشك كردن ها و ناله شنيدن ها مى گردد.
زن باردار گوهر نفيسى را در كانون سينه دارد كه اشرف كائنات و برترين موجودات است و در ثمينى را در صندوقچه رحم
مى پروراند كه خدايش تاج كرامت بر سر نهاده و به واسطه خلقت او به خود تبريك گفته و خويشتن را )) اءحسن الخالقين
ناميده است .

((

اگر علم و صنعت و تمدن و مهر و صفاى جهان  ،از بركت وجود انسان است  ،زن باردار ،يك فرد از اين انسانها را در گنجينه
سينه خود جايگزين كرده و آماده تحويل نموده است .
زن باردار آماده مى شود تا خانه خاموش و ساكت را به صدا و نوا درآورد .مهرها و عاطفه هاى خفته را بيدار كند ،لبان بسته
و چهره هاى درهم كشيده را باز و خندان كند و كلبه افسرده و پژمرده را به جنب و جوش و تاش و خروش در آورد .و زندگى
سوت و كور و بى فروغ و بى نور را رونق و جا بخشد.
در خانه اى كه جنگ و جدل برپاست

كودك نويد صلح و صفا آرد

هر جا كه طفل هست بهشت آنجاست

آنجا كه طفل نيست با بارد

آن فرقه اى كه بى زن و فرزندند

در بزم زندگى به چه خرسندند؟

(نواى اصفهانى )
زن باردار مى خواهد نتيجه عقد و عروسى و جهيزيه و دعوتها و مهمانى ها را آماده كند .ثمره زحمات و بيدار خوابيها و عرق
ريزيهاى مرد را تحويلش دهد و بهره همه كسبها و صنعتها و تاشهاى او را كف دستش گذارد ،تا با يك بوسه كه از گونه و
گردن نور چشمش مى گيرد ،تمام خستگى هايش مرتفع گردد.
و خاصه زن باردار آماده مى شود كه كودكى به دنيا آورد ،تا شاعر و عارف شود ،پهلوان و سلحشور باشد ،عالم و دانشمند
گردد ،نويسنده و متفكر شود ،كارگر يا صنعتگر شود ،يا از همه بهتر كانونى براى زاييدن و به دنيا آوردن همه اينها باشد،
محبوب پيغمبر خدا باشد .كودكى خوش زبان و شيرين حركات  ،به نان )) دختر (( باشد و خاصه رسول خدا و رهبر اسام
(صلى ه عليه و آله و سلم ) انتظار دارد كه دختران امتش مرواريدهايى در صدف باشند و پسرانشان مردانگى واقعى را
هدف .
پس اگر مردى را كه به زن باردار خود تندى و ترشرويى كند ،بى عاطفه و بى احساس بنامم  ،مبالغه نيست  .اگر بگويم او
انسانيت و شعور ندارد ،مبالغه نيست  ،اگر بگويم بويى از معارف اسام نبرده و نسيم ايمان به مشامش نرسيده است
مبالغه نيست  .اكنون ببينيم خداى رحمان و خالق مهربان  ،به زن باردار به چه ديده ئى مى نگرد و چگونه پاداشى به او مى
دهد؟
دليل
 -174قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) يا ام سلمه ! ان المراءه اذا حملت كان لها من ااجر كمن جاهد بنفسه و ماله فى سبيل ه
عزوجل  ،فاذا وضعت  ،قيل لها :قد غفرلك ذنبك فاستاءنفى العمل  ،فاذا اءرضعت فلها بكل رضعه تحرير رقبه من ولد اسماعيل .

رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) به زوجه اش ام سلمه فرمود :زمانى كه زن باردار شود ،اجر و پاداش كسى را دارد
كه با جان و مالش در راه خدا جهاد مى كند ،و زمانى كه فرزندش را بزايد ،به او گفته مى شود ،خدا گناه تو را آمرزيد
(گذشته ها گذشت ) كار و عمل از سر بگير و زمانى كه كودكش را شير مى دهد ،خداوند متعال  ،براى هر شير دادنى ،
ثواب آزاد كردن بنده اى از فرزندان اسماعيل پيغمبر را به او مى دهد(184) .
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چه اندازه كوتاه فكر و ساده انديش است  ،زنى كه چنين مقام منيعى را با آهنگى تحقير آميز )) خانه دارى و بچه دارى
بنامد و كار كردن در اداره و كارخانه را بر اين منصب شريف الهى ترجيح دهد يا حتى نخست وزيرى و رياست جمهورى
مملكتى را از نخست وزير ساختن و رئيس جمهور تربيت كردن بهتر و بااتر داند ،زنى كه مى تواند نخست وزير كشورى
شود ،اگر به تربيت كودكان خود بپردازد ،همه آنها را آماده نخست وزيرى و مشاغلى مانند آن مى كند و به جاى يك فرد
برجسته  ،افراد برجسته به ملتش تحويل مى دهد و نيرو سازى مى كند و اين كارى است كه بزرگ مردان جهان از انجام آن
عاجزند .و صبر و مقاومت آن را ندارند.
((

درس چهل دوم  :جلوگيرى
گاهى مى شود كه زن و شوهر ،در اصل داشتن فرزند يا تعداد آن اختاف پيدا مى كنند.
غالبا زنان يكى دو فرزند را مى خواهند و برخى از شوهران ضعيف النفس و بدگمان به خدا و اجتماع  ،از داشتن يك فرزند
هم ترس و واهمه دارند و باز بعضى از زنان  ،داشتن فرزندان مثا بيش از شمار انگشتان دو دست را نمى خواهند و شايد
برخى از پدران بيشتر از آن را هم بخواهند
در هر حال بحث ما در مطلق جلوگيرى  ،چه در اول و چه در وسط است و اكنون بحث را از جلوگيرى ابتدائى و نخواستن
فرزند آغاز مى كنيم :
اگر زن يا شوهرى باشد كه از وجود فرزند امتناع ورزد و به طور كلى با بچه دار شدن و بچه دار بودن مخالف باشد ،او قطعا به
آفريننده مهربان جهان و به افراد همنوع خويش بدگمان است  ،او در حالى كه طرز فكر و موضع عقيدتى خود را از همه مردم
زمان خويش بهتر مى داند و ديگران را تخطئه مى كند و منحرف مى شمارد .بايد بداند كه همه مردم ديگر كه بچه دارند و از
ديدنش لذت مى برند ،او را كم صبر و ضعيف النفس و بى توكل و ترسو مى خوانند.
او درك نمى كند كه اگر فرضا و به عقيده او ،وضع اجتماعى موجود زمان  ،از لحاظ حكومت و اخاق و خانواده و تربيت ،
منحرف و فاسد باشد ،زمان كه هميشه به يك منوال سير نمى كند .در جهان انقابها رخ داده و دگرگونى ها به وجود آمده
است  ،كجيها راست شده و انحرافها به استقامت گراييده است .
او بايد فكر كند كه فرزندش هم اگر بيايد ،از خود اختيارى دارد و خالق مهربانى را معتقد است  .اگر او پدر و مادر خويش را
نفرين مى كند ،كه سبب توليد او گشته اند ،شايد فرزندش مانند ديگر مردم مومن  ،صابر و متوكل و خويشتن دار باشد.
مردم ديگر هم مشكل تحمل مخارج و تربيت فرزند را درك مى كنند آنها گاهى مبارزه مى كنند و گاهى تحمل مى ورزند و در
همه احوال سازگار و با نشاط و با سرور و خوشحالند .با فرزند خود مى گويند و مى خندند و از ديدنش لذت مى برند .فرزند
خود را نصيحت مى كنند و پند مى دهند .فرزند هم گاهى مى شنود و گاهى نمى شنود ،گاهى ضرر مى زند و گاهى
سود مى رساند ،گاهى تربيت مى شود ،گاهى هم شوربخت و بدعاقبت مى شود .همه اينها هست ؛ ولى آن بدگمان
چرا تنها بديها را مى بيند؟!
انسان عاقل انديشه هاى آن بدبين را ،خيااتى باطل و افكارى موهوم مى شمارد ،افكار او نزد خردمندان مانند اين است كه
كسى گمان كند ،كارگران ساختمانى كه در زير سقفش نشسته است  ،خيانت كرده و آن را سست و ناموزون ساخته اند و
اكنون بر سرش خراب مى شود .انسان عاقل مى گويد :اگر بخواهم به اين گونه افكار ترتيب اثر دهم  ،نه غذايى با لذت مى
خورم و نه آبى گوارا مى نوشم و نه خواب آسوده اى دارم و نه لباسى با اطمينان مى پوشم و بلكه نه نفس راحتى مى
كشم ؛ زيرا در تمام اين امور ،احتمال خيانت و خرابكارى مى رود.
به نظر اينجانب اين گونه مردم گمان مى كنند كه فقط خودشان در اين جهان پهناور محلى از اعراب دارند و صاحب اختيار و
استقالى هستند .آنها عظمت جهان هستى و حقارت و ناچيزى خود را درك نمى كنند .آنها در تدبير و اداره و اختيار مطلق
خداوند شك دارند و گمان مى كنند ،قدرى از اداره جهان هم به آنها سپرده شده است .
شخصى را مى شناختم كه ثروت و امكانات زيادى داشت و چون به معلمان و مدارس شهر و ديار خويش بدگمان بود ،براى
فرزندش  ،معلم سر خانه آورده بود تا فرزندش به مدرسه نرود و فاسد نشود .رفت و آمد فرزندش را در بيرون خانه زير نظر
داشت  ،ولى بااخره همان پسر در قتل و سرقتى شركت كرد و در نتيجه محاكمه و اعدام شد.
اين گونه مردم سخن اميرالمؤ منين (عليه السام ) را نمى شنوند كه مى فرمايد :بيشتر وقتت را به تربيت فرزندت
اختصاص مده كه اگر فرزندت دوست خدا باشد ،خدا دوست خود را وا نمى گذارد و اگر دشمن خدا باشد ،تو را با دشمن
خدا چه كار؟
اصا انسانى كه نمى داند تا فردا زنده است يا نه  ،رئيس جمهور مملكتش بر تخت فرمانروايى نشسته يا زير خاك است ،
او را با فضوليها چه كار؟
انسان عاقل بايد به فكر تربيت فرزند و امتثال دستورات دينى خود باشد ،ولى توكل بر خدا را هم كه در راس همه امور است
فراموش نكند.
مدارك اسام را در بحث دليل ذكر مى كنيم كه چقدر پيغمبر اكرم (صلى ه عليه و آله و سلم ) در تكثير نسل و ازدياد
امتش تاكيد و سفارش دارد.
به نظر اينجانب برخى از كسانى كه اشكال تربيت فرزند را مطرح مى كنند و از بچه دار شدن امتناع مى ورزند ،حقيقت
است كه از تكفل مخارج فرزند ،ترس دارند و تربيت او را بهانه مى كنند ،آنها در وجود خود ،عرضه تاش بيشتر را نمى بينند
و به وعده خداوند خويش بدگمانند كه مى فرمايد :اگر زن و شوهر پيش از ازدواج فقير بودند ،خداوند بعد ازدواج  ،ايشان را
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غنى مى سازد .چنين پدران بايد سخن سعدى شيراز ،آن پير فرزانه خداشناس را گوش كنند كه مى گويد:
يكى طفل دندان برآورده بود

پدر سر بفكرت فرو برده بود

كه من نان و برگ از كجا آرمش

مروت نباشد كه بگذارمش

چو بيچاره گفت اين سخن نزد جفت

نگر تا زن او چه مردانه گفت

مخور هول ابليس تا جان دهد

هر آنكس كه دندان دهد نان دهد

و اما نسبت به فرزندان و مطلق جلوگيرى  ،از نظر احكام اسام  ،در ازدواج موقت اختيار در دست مرد است و در ازدواج دائم
به نظر بعضى از فقها ،رضايت زن هم بايد جلب شود ،حتى اگر مرد فقط يك يا دو فرزند مى خواهد بايد ) (185قبل از ازدواج
موضوع را با نامزدش در ميان گذارد تا ازدواج آنها با توافق كامل باشد و بعدا اختاف پيش نيايد ،در آن صورت اگر با نداشتن
فرزند هم توافق كردند ،ازدواجشان باطل نيست  ،و باز چنانچه ضمن دليل خواهيم گفت  ،جلوگيرى مرد از باردار شدن شش
صنف از زنان جايز بلكه راجح است .
به نظر فقهاء ديگر كه شوهر را صاحب اختيار در اصل ايجاد و تعداد فرزند مى دانند( ،زيرا هم تكفل مخارج فرزند به عهده او
مى باشد و هم هدف از ازدواج تكثير نسل است ) جلب رضايت زن ازم نيست  .اكنون به ذكر و بيان مدارك شرعى مى
پردازيم .
دليل
 -175قال على (عليه السام ) :ا تجعلن اءكثر شغلك باءهلك و ولدك  ،فان يكن اءهلك و ولدك اءولياء ه  ،فان ه ا يضيع اءولياءه  ،و ان
يكونوا اءعداء ه فما همك و شغلك باءعداء ه .

اميرالمؤ منين (عليه السام ) فرمود :بيشتر اشتغالت را به خانواده و فرزندت مصروف مدار ،كه اگر آنها دوستان خدا باشند،
خداوند دوستان خود را تباه نسازد و اگر دشمن خدا باشند ،چرا بايد همت تو مصروف دشمن خدا شود(186) .
 -176قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) اعلموا اءن اءحدكم يلقى سقطه محبنطاء على باب الجنه حتى اذا رآه اءخذ بيده  ،حتى
يدخله الجنه و ان ولد اءحدكم اذا مات اجرفيه و ان بقى بعده  ،استغفرله بعد موته .

رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :بدانيد كه شما فرزند سقط شده خود را ،پر خشم و شكم جلو داده (با
غرور و افتخار) دم در بهشت ايستاده مى بينيد ،تا شما را به بيند ،دستتان را گرفته داخل بهشت كند .و بدانيد كه فرزند
شما اگر در حياتتان بميرد ،پاداش مى بريد و اگر بعد از شما باقى بماند ،براى شما آمرزش مى طلبد(187) .
 - 177وروى اءن من مات با خلف فكان لم يكن فى الناس و من مات و له خلف فكاءنه لم يمت .

روايت شده است كه شخصى كه بدون فرزند بميرد چنان است كه در ميان مردم نبوده و كسى كه بميرد و جانشينى
داشته باشد چنان است كه هرگز نمرده است (188) .
 - 178عن اءبيجعفر (عليه السام ) ،قال  :من سعاده الرجل اءن يكون له الولد يعرف فيه شبهه و خلقه و خلقه و شمائله .

امام باقر (عليه السام ) فرمود :از سعادت انسان اين است كه فرزندى داشته باشد كه همگونى و اخاق و شكل و
شمايلش در وجود او شناخته شود -179 (189) .قال النبى (صلى ه عليه و آله و سلم ) :التمسوا الرزق بالنكاح .
پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :به وسيله ازدواج از خدا روزى بخواهيد(190) .
 - 180و قال (صلى ه عليه و آله و سلم ) ...و من تزويج ثقه باه واحتسابا كان حقا على ه اءن يعينه و ان يبارك له .

و نيز فرمود :كسى كه به اعتماد خدا و به حساب خدا ازدواج كند ،بر خدا ازم است كه او را يارى كند و ازدواجش را مبارك
گرداند(191) .
 - 181و ساءل محمد بن مسلم اءبا جعفر (عليه السام ) عن العزل قال الماء للرجل  ،يصرفه حيث يشاء.

محمد بن مسلم از امام باقر (عليه السام ) درباره جلوگيرى (نريختن منى در رحم زن هنگام آميزش ) پرسيد حضرت فرمود:
آب از آن مرد است  ،هر كجا بخواهد مى ريزد(192) .
 -182سمعت اءبا الحسن (عليه السام ) ،يقول  :اباءس بالعزل فى سته وجوه  :المراءه التى اءيقنت اءنها اتلد ،والمسنه  ،والمراءه السليطه
 ،والبذيه والمراءه التى ا ترضع ولدها واامه .

حضرت ابو الحسن (عليه السام ) فرمود :جلوگيرى كردن از باردار شدن شش طايفه از زنان مانعى ندارد.
 -1زنى كه ميدانى نمى زايد.
 -2زن سالخورده
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 -3زن بد زبان و دهن دريده .
 -4زن دشنام گوى .
 -5زنى كه فرزندش را شير نمى دهد.
 -6كنيز(193) .
 -183عن اءبى بصير ،عن اءبيعبده (عليه السام ) ،قال  :قلت له  :ما تقول فى العزل ؟ فقال  :كان على (عليه السام ) ا يعزل و اءما اءنا
فاءعزل .

ابوبصير گويد :از امام صادق (عليه السام ) راجع به جلوگيرى پرسيدم فرمود :على (عليه السام ) جلوگيرى نمى كرد .ولى
من جلوگيرى مى كنم .
توضيح  :شايد همسر حضرت صادق (عليه السام ) يكى از زنانى بوده است كه در روايت  182ذكر شد و يا مى گوييم :
وقتى جلوگيرى جايز شد ،هر كس هر گونه بخواهد و صاح بداند عمل مى كند.
 - 184روى عن النبى (صلى ه عليه و آله و سلم ) اءن العزل الواءد الخفى .

پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :جلوگيرى  ،زنده در گور كردن پنهانى است (چنانكه اعراب جاهليت فرزندان خود
را آشكارا زنده به گور مى كردند(194) .
فقها مى گويند از روايت كراهت فهميده مى شود و آن هم در صورتى است كه همسر انسان يكى از آن شش زن مذكور
نباشد و نيز روشن است  ،در صورتى كه پزشك حاذق بگويد باردار شدن زن به خاطر كسالت قلبى او ،خطر مرگ دارد،
جلوگيرى نزديك به وجوب مى رسد .در هر حال  ،در اين گونه موارد بايد به فقيه عادل مراجعه كرد.
درس چهل و سوم  :دختر زاييدن
مردانى كه از دختر زاييدن همسرشان ناراحت مى شوند ،بايد بدانند كه اعراب جاهليت هم چنين بوده اند ،قرآن كريم مى
فرمايد )) :وقتى مژده آمدن نوزاد دختر به آنها داده مى شد ،به قدرى ناراحت مى شدند كه رخسارشان سياه مى گشت ،
آنها خشم درون و بغض گلوى خود را فرو مى بردند و به كسى چيزى نمى گفتند ،ولى فكر مى كردند :آيا دختر معصوم را با
خوارى و سرافكندگى بزرگ كنند ،يا هنوز چشم باز نكرده  ،در خاك گورش اندازند ((
رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) كه جان عالمى به قربانش باد از ديدن اين صحنه هاى دلخراش و مرگبار ،بر خود
مى پيچيد .خون دل مى خورد و چاره ئى نداشت  ،جز آنكه با بردبارى عاقانه و يا با اندرز و انتقاد سازنده  ،زشتى اين فكر
شيطانى را به آنان گوشزد كند .چهره پاك و معصوم دختران را به آنها بنماياند .دلهاى تيره و تار و سخت تر از سنگ آنان را با
مواعظ روح بخش خويش نوازش دهد و شستشو بخشد.
رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) در اين راه مرارتها چشيد .خون دلها خورد و مشقتها كشيد و پس از آن حضرت ،
على (عليه السام ) با يازده فرزند معصومش  ،خصوصا امام باقر و امام صادق عليهما السام موضوع را تعقيب كردند.
مردى به امام صادق (عليه السام ) عرض مى كند .همسرم به من خيانت كرده و دختر زاييده است و امام نصيحتش مى
فرمايد .ولى در زمان رسول اكرم (صلى ه عليه و آله و سلم ) موضوع تنفر از دختر خيلى شديدتر بود.
مردى خدمت پيغمبر گرامى نشسته بود ،به او خبرى دادند .رنگ چهره اش دگرگون شد .چون پيغمبر (صلى ه عليه و آله و
سلم ) از علت ناراحتيش سوال فرمود ،عرض كرد :وقتى از خانه بيرون آمدم  ،زنم درد زائيدن داشت و اكنون خبر دادند ،دختر
زائيده است .
پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) به او مطلبى فرمود كه ضمن دليل بيان مى شود.
در حديثى ديگر ،رسول گرامى (صلى ه عليه و آله و سلم ) پنج مزيت براى دختر نسبت به پسر بيان مى فرمايد بدين
شرح :
 -1ملطفات  :يعنى دختران داراى گرمى و جاذبه و لطافت معنوى خاصى هستند كه پسران در آن حد نيستند.
 -2مجهزات  :دختران بيش از پسران در خانه هستند و آماده خدمت به پدر و مادر و مهمان مى باشند.
 -3مونسات  :دختران زودتر و بيشتر از پسران انس مى گيرند .مى نشينند و صحبت مى كنند ،ولى پسر زود خسته مى
شود ،بهانه مى گيرد ،گريه مى كند و از مجلس بيرون مى رود ،تا توپ بازى و دوچرخه سوارى خود را تعقيب كند ،ولى دختر
به عروسك بازى عاقه دارد و خانه را بهتر از كوچه مى خواهد.
 -4مباركات  :بركت و رحمت خدا در خانواده اى است كه فرزند دختر يا دختران بيشترى دارند .اگر دو برادر را كه كسب و
شغل واحدى دارند در نظر بگيريم كه يكى دختران بيشترى دارد و ديگرى پسران بيشترى برادر دختر دار را مى بينيم  ،با
وجود آنكه در آمد بيشترى ندارد ،بركت و وسعت در خانه او بيشتر از برادر ديگر است (ولى ماده پرستان كوردل از درك اين
حقايق عاجزند).

]file:///C|/1/1/11.html[6/20/2011 12:32:32 AM

 -5مفليات  :دختران نظافتگرند .به پاكيزگى و نظافت عاقه دارند .حوصله به خرج مى دهند و تحمل و صبر بر پليدى و
آلودگى را ندارند ،همه اين امور را در شرايط مساوى بايد سنجيد و به عظمت و اعتاى سخن آسمانى نبى اكرم (صلى ه
عليه و آله و سلم ) اذعان نمود.
دليل
 -185و اذا بشر احدهم باانثى ظل وجهه مسودا و هو كظيم  ،يتوارى من القوم من سوء ما بشر به اءيمسكه على هون اءم يدسه فى التراب ،
اءاساء ما يحكمون .

و چون به يكى از آنها بشارت دختر داده مى شد ،چهره اش تيره مى گشت و خشمگين و دلتنگ مى شد .از قباحت
بشارتى كه به او داده بودند .از مردم خود متوارى مى گشت (و فكر مى كرد) آيا دخترك را به ذلت نگهدارد يا زنده به گورش
كند؟ چه بد قضاوت مى كردند! )(195
 -186قال تزوجت بالمدينه فقال لى ابو عبده (عليه السام ) :كيف راءيت ؟ فقلت ما راءى رجال من خير فى امراءه اا و قد راءيته فيها ،و لكن
خانتنى  ،فقال  ،و ما هو؟ قلت  :ولدت جاريه  .فقال لعلك كرهتها...

مردى از اصحاب امام صادق (عليه السام ) گويد :من در مدينه ازدواج كردم  ،امام (عليه السام ) درباره ازدواجم پرسيد،
گفتم  :هر خيرى كه مردى از زنش ببيند ،من از همسرم ديده ام  ،ليكن او به من خيانتى كرده است  .فرمود :چه خيانتى ؟
گفتم دختر زاييده است  :فرمود :مثل اينكه از دختر بدت مى آيد .خداى عزوجل مى فرمايد :شما نمى دانيد كدام يك از
دختران يا پسران سودش به شما نزديكتر است (شما فكر مى كنيد دختر زيان دارد ولى خدا از شما بهتر مى داند( (196) .
 ...-187فقال النبى (صلى ه عليه و آله و سلم ) :ااءرض تقلها و السماء تظلها و ه يرزقها هى ريحانه تشمها...

پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) (به مردى كه از دختر زاييدن همسرش چهره اش دگرگون شده بود) فرمود :سنگينى
اش بر زمين است و سايه بانش آسمان و روزى دهنده اش خدا و براى تو ريحانه ايست كه آنرا مى بويى (197) ...
 - 188قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) نعم الولد البنات  :ملطفات  ،مجهزات  ،مونسات  ،مباركات  ،مفليات .

رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :چه فرزندان خوبى هستند ،دختران  :با لطافت  ،آماده به خدمت  ،مونس ،
با بركت و نظافتگر(198) .
درس چهل و چهارم  :بد گمانى
سوظن و گمان بد بردن نسبت به هر مسلمانى  ،زشت و نارواست و نارواتر آنكه اين بدگمانى ميان زن و شوهر باشد؛ مثل
اينكه زن غذا را شور كند و ظرفى را بشكند و شوهر بگويد )) :تو از روى عمد ،اين كار را كرده ئى و غرض و مرضى در كار
بوده است (( در صورتى كه زن بيچاره هيچ غرضى نداشته و اشتباها چنان خطايى رخ داده است  ،يا آنكه مرد چند روز به
واسطه كارى اضافى كه در اداره پيدا كرده است  ،ديرتر به خانه بيايد و زن گمان كند ،او داماد شده و همسرى ديگر گرفته
است .
بايد دانست كه آنچه در مورد بد گمانى از نظر شرع و عقل ناپسند است  ،اين است كه شخص بدگمان عملى انجام دهد يا
سخنى گويد كه طرف مورد سوء ظن خود را ناراحت كند ،مثا شوهر به زن بگويد )) :چرا غذا را شور كردى ؟ چرا ظرف را
شكستى  .تو مگر مى خواهى با من نسازى  ،تو مگر فكر زندگى كردن با مرا ندارى ؟ (( و امثال اين سخنان  ،و نيز در مورد
غير زن و شوهر هم  ،زشتى و گناه )) بدگمانى (( در صورتى است كه عمل يا گفتار زشتى از شخص بدگمان نسبت به
كسى كه به او گمان بد برده صادر شود؛ ولى اگر گمان بد تنها در دل باشد ،از نظر شرع عيبى ندارد و گناهى نيست  .او
تنها خودش را ناراحت كرده و افكارش را پريشان نموده است كه البته نبايد چنان باشد.
يكى از آثار زشت بدگمانى  ،تجسس است  :تجسس كردن شخص بدگمان در كارهاى كسى كه به او گمان بد برده است
 ،تجسس هم يكى از صفات زشت و كارهاى حرام است كه در آيه شريفه قرآن از آن نهى شده است .
بندگان خدا را به حال خود گذاريد و به فكر كار خود باشيد .به فكر اصاح معاش و معاد خود باشيد .هر كسى براى تهذيب
اخاق و امرار معاش خود ،به قدرى در دنيا كار دارد كه اگر چند برابر عمرهاى معمولى هم عمر بكند ،براى تكامل او كافى
نيست  .حيف نيست كه انسان چنين عمر عزيزى را در پى گيرى از كارهاى ديگرانى صرف كند كه به او ارتباطى ندارد؟
آرى زن و شوهر در بعضى از امور به يكديگر ارتباط پيدا مى كنند .در آنجا شرع و عقل دستور مى دهد كه تجسس و
كنجكاوى شود؛ چنانكه زن در ارتباطش با مردان بيگانه  ،مورد سوء ظن قرار گيرد .در اين صورت شوهر بايد بدون اينكه به
كسى بگويد كنجكاوى عاقانه نمايد.اگر گمان بيجا برده بود ،استغفار كند و اگر گمانش درست بود ،به فكر چاره انديشى
برآيد؛ هم چنين زمانى كه در مملكت اسامى احتمال توطئه عليه اسام باشد ،سوءظن و تجسس تا جائى كه عقل و
شرع اجازه دهد ،پسنديده و جايز است .
اما داماد شدن مرد و زن ديگر گرفتن او ،اوا در مواردى تقصير خود زن است كه غرائز شوهرش را اشباع نمى كند و در
مواردى هم كه بد نيست و در مواردى هم كه شوهر كار ناروائى كرده است  ،بهترين چاره براى زن عاقل اين است كه به
روى خود نياورد و خود را ناراحت نكند تا خود شوهر پشيمان شود( .در اين مورد به خواست خداوند در جلد دوم همين كتاب
در درس چند همسرى به تفصيل سخن خواهيم گفت )
دليل
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 - 189قال على (عليه السام ) :من ساء ظنه  ،ساءت طويته .
على (عليه السام ) فرمود :كسى كه گمانش بد است  ،باطنش بد است (199) .
 - 190و قال (عليه السام ) اياك اءن تسيى الظن  ،فان سوء الظن يفسد العباده و يعظم الوزر.
و فرمود :مبادا گمان خود را بد كنى كه گمان بد عبادت را فاسد مى كند و بار گناه را سنگين مى نمايد(200) .
 - 191و قال (عليه السام ) :سوء الظن بالمحسن شر ااثم و اقبح الظلم .
و فرمود :بدترين گناه و زشت ترين ستم  ،گمان بد بردن به نيكوكار است (201) .
 - 192و قال (عليه السام ) :سوء الظن يردى مصاحبه و ينجى مجانبه .
و فرمود :كسى كه گمان بد برد ،خود را هاك مى كند و آن كه از بد گمانى بپرهيزد نجات مى يابد(202) .
 - 193و قال (عليه السام ) :من ساء ظنه بمن ا يخون  ،حسن ظنه بما ا يكون .
و فرمود :هر كه به شخص امين گمان بد برد ،به آنچه واقعيت ندارد خوش گمان شده است (203) .

كسى كه مرد امينى را خائن بداند ،كيفرش اين است كه به مرد خائنى خوش گمان مى شود و او را امين مى پندارد يا
امورى را كه واقع نمى شود ،او گمان مى برد كه واقع خواهد شد.
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- ۱۲ -

 - ۱۲درس چهل و پنجم  :سود زيان متقابل
زن و شوهر بايد بدانند كه بعد از اجراى صيغه عقد ،آنها زندگى مشترك تشكيل داده اند و در همه شئون حياتى زير يك
سقف قرار گرفته اند ،پس هر گونه سود و زيانى كه به يكى از آنها برسد ،به ديگرى هم رسيده است  ،چه آن سود و زيان
از طرفى يكى از آن دو باشد يا از سوى بيگانه و شخص ثالثى .
اگر زنى كارى بكند و سخنى بگويد كه شوهرش خوشحال شود و به نشاط آيد و در نتيجه با سرور و نشاط در پى كسب و
كار رود ،به يقين آن روز در آمد بيشتر يا اعتبار بيشترى كسب خواهد كرد و اين درآمد و اعتبار ،به خانه بر مى گردد و نصفش
به همان خانم مى رسد ،همچنين اگر خانمى شوهرش را عصبانى كند و شوهر با حواس پرت از خانه بيرون رود ،يقينا در آن
روز درآمد كمترى خواهد داشت و بلكه زيان مالى و جانى هم به او خواهد رسيد و اين زيان به خانه برمى گردد و نصفش
نصيب زن مى شود.
همچنين مرد اگر سخن گرم و محبت آميزى بگويد و همسرش را شاد و با نشاط كند ،آن همسر كارهاى خانه را با دلگرمى و
شوق انجام مى دهد .لباس را تميزتر مى شويد و غذا را لذيذتر مى پزد و نصف آن لذت  ،نصيب شوهر مى گردد كه آن غذا
را مى خورد و آن لباس را بر تن خود با همسرش مى بيند و اگر شوهر نادانى كند و زنش را با زبان تلخ برنجاند و دلسرد
كند ،زن افسرده و غمگين مى شود ،در كارهاى خانه حواسش پرت است غذا را شور مى كند مى سوزاند ،ممكن است
ظرفى از دستش بيفتد و بشكند و از همه بدتر آنكه به تدريج رنجور و بيمار مى شود ،ضعف اعصاب مى گيرد و وبالش به
گردن شوهر مى افتد.
و نيز هيچيك از زن و شوهر نبايد چنان نشان دهد كه خود را بر ديگرى مقدم مى دارد و بيشتر احترام مى طلبد ،مثا مرد
نبايد ميوه ئى را كه به خانه مى آورد ،بزرگتر و بهترش را براى خود بردارد و زن نبايد بشقاب چربتر و بيشتر را پيش خود
گذارد ،يا يكى از آنها بدون اينكه اجازه بگيرد ،همواره در صدر خانه و بهترين جا بنشيند .اينها امور كوچكى است كه عواقب
وخيم و بزرگى در پى دارد ،طرف مقابلى كه اين تبعيضات را مى بيند ،گاهى چيزى نمى گويد ،ولى در دلش نگه مى دارد و
اگر كينه توز باشد ،براى هميشه در دلش باقى مى ماند و از زندگى با چنان همسرى دلسرد مى شود كه البته نبايد چنين
باشد ،هر يك از زن و شوهر بايد نشان دهد كه واقعا همسرش را دوست مى دارد و او را نصف وجود خود مى داند.
دليل
 - 194هن لباس لكم و اءنتم لباس لهن .
زنان به منزله لباسى براى شمايند و شما بمنزله لباسى براى آنها(204) .

چنانكه در مقاله ازدواج در اسام و فطرت گفته ايم و در صفحه  199كتاب )) ابعاد گسترده اسام (( مذكور است  ،از آيه
شريفه  ،ده جهت تشبيه استفاده مى شود كه يكى از آنها سود و زيان متقابل است  ،يعنى چنانكه زشتى و زيبايى لباس
روى صاحب لباس تاثير مى گذارد ،موضوع زن و شوهر هم  ،از لحاظ توهين و احترام و هر سود و زيانى اينچنين است (205) .
درس چهل و ششم  :هر كسى را به خانه مبر
مرد مسلمان بايد نسبت به مردان نامحرمى كه در خانه اش رفت و آمد مى كنند ،حساس و با احتياط باشد تا مبادا زن و
دخترش در دام افتند .مرد مسلمان نسبت به كسانى كه در خانه او رفت و آمد مى كنند ،مانند خويشان نامحرم و كارگران و
مهمانان نبايد نسبت به همه آنها خوش بين و مطمئن باشد ،بلكه بايد نگاه آنها را نسبت به خانه و خانواده اش زير نظر
بگيرد و حساس باشد تا مبادا پيش آمدهاى ناگوارى كه از اين راه براى خانواده ها رخ داده و در روزنامه ها خوانده ايم و يا
شنيده ايم  ،پيش آيد و كار از دست رفته باشد )) .عاج واقعه پيش از وقوع بايد كرد(( .
اگر بگوييد اين كه بد بينى نسبت به همه مردمان است  ،ناخن زدن به نگاه مردم و نشست و برخاست مردم است !!
مى گوييم چه بايد كرد كه اسام به عفت و سامت خانواده اهتمام بسيار دارد ،چنانكه در درس نهم گفتيم  :سامت
خانواده يكى از اركان پنجگانه دعوت انبياست  ،به عاوه اسام مى گويد :در اين مورد حساس و با احتياط باش  ،نه آنكه به
كسى توهين كن يا بدون آنكه چيزى از كسى ببينى  ،گوشه و كنايه اى بزن يا اگر از كسى كمال اطمينان را دارى و مى
دانى كه او خود زن و دختر دارد و مسلمان و متعهد است  ،باز هم كه نسبت به او حساس و بدبين باش .
چقدر زيبا مى فرمايد اميرالمؤ منين (عليه السام ) كه نسبت به حفظ خانواده ات همان گونه كه در بيرون رفتن آنها از خانه
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مراقبت دارى  ،در وارد شدن مردان نامطمئن ) (206هم مراقبت داشته باش .
امين زن نسازى هيچ مردى

كه اينجا نقل زنبور است و انگور

هزارش مرد اگر زهد است و تقوى

ز يك ديدن نپرهيزد مگر كور

(شهريار)
دليل
 -195قال على (عليه السام ) :واكفف عليهن من ابصارهن بحجابك اياهن  ،فان شده الحجاب اءبقى عليهن وليس خروجهن باءشد من ادخالك
من ا يوثق به عليهن .

على (عليه السام ) فرمود :چشم زنان را به وسيله حجابى كه بر آنها مى گذارى (از ديدن هر صحنه فتنه خيز و منظره
شهوت انگيز) بركنار بدار ،زيرا كه حجاب  ،عفت آنان را نگه دارنده تر است و نيز از خانه بيرون رفتن زنان  ،سخت تر از آن
نيست كه شخص غير قابل اعتمادى را به خانه بياورى (207) .
درس چهل و هفتم  :ناسزاگويى
گويند در زمان گذشته و مكانهاى دور از آبادى  ،زنان و شوهرانى بوده اند كه به يكديگر فحش و ناسزا مى داده اند ،و زبان
شريفى را كه خداوند متعال  ،با ظرافتى حيرت آور و اعجاب انگيز ،ساخته و تحويل انسان داده است  ،به كلمات زشت و
ناهنجار آلوده مى كرده اند.
خداوند متعال  ،كيفر آلوده كردن اين موجود مظلوم و شريف را در بعضى موارد ،هشتاد تازيانه قرار داده است كه فقهاى
عظام شرح آن را در بحث )) حد قذف (( بيان كرده اند ،مثا اگر شوهرى  -العياذ باه  -به زنش بگويد :تو (ج ن ده ) هستى
يا بايد يكديگر را لعان كنند و براى هميشه از يكديگر جدا شوند و يا بايد شوهر  80تازيانه بخورد.
چگونه زن و مرد مسلمان  ،كه با زبانشان )) ه اكبر (( و شهادتين مى گويند ،به خود اجازه مى دهند كه همان زبان را به
كلماتى كه گوش از شنيدن آن تنفر دارد ،آلوده سازند ،يا چگونه مى توان باور كرد ،زن و شوهرى كه يكديگر را در آغوش مى
گيرند به يكديگر كلماتى بگويند كه از تازيانه سخت تر و دردناكتر است .
در جنگ صفين شاميان به لشكر اميرالمؤ منين (عليه السام ) دشنام مى دادند و آنان هم تافى مى كردند .خبر به روح
مناعت و شرف و جوهر تقوى و فضيلت  :على بن ابيطالب  ،عليه ااف التحيه و الثناء رسيد .لشكريانش را گرد آورد و به آنها
فرمود )) :دشنام و ناسزاگويى در نظر من زشت و ناپسند است شما به جاى ناسزاگويى  ،حقيقت حال و واقعيت اعمال و
كردار آنها را بيان كنيد(( .
ناسزاگويى اگر براى دو بيگانه يك زشتى دارد ،براى شوهر و زن  ،ده زشتى دارد ،زيرا آنها مى خواهند همواره با صفا و
محبت با يكديگر زندگى كنند .آنها بزرگ خانواده هستند و فرزندانشان طرز سخن گفتن را از آنها مى آموزند ،زن و شوهر اگر
گاهى با يكديگر كدورت و اختافى پيدا مى كنند ،در كلمات تندى كه ميان آنها رد و بدل مى شود ،بايد مواظب باشند كه
سخنى از دهنى پريده نشود كه بعدا موجب خجالت و شرمسارى گردد كه اين مطلب را هم مواى متقيان صلوات ه عليه
كه جان همه پاك روحان و پاك زبانان به قربانش باد براى شيعيانش به يادگار گذاشته است .
دليل
 - 196ويل لكل همزه لمزه
واى بر حال هر عيب گوى هرزه زبان (208) .
 -197ا تسبوا الناس فتكتسبوا العداوه بينهم
پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :مردم را دشنام ندهيد كه دشمنى آنها را براى خود كسب مى كنيد(209) .
 -198عن اءبى الحسن موسى (عليه السام ) فى رجلين يتسابان  ،قال  :البادى منهما اءظلم و وزره و وزر صاحبه عليه  ،مالم يعتذر الى
المظلوم .

امام كاظم (عليه السام ) فرمود :دو نفرى كه به يكديگر دشنام مى دهند آغاز كننده آنها ظالمت تر است و گناه ديگرى هم
به گردن اوست تا زمانى كه از مظلوم عذر خواهى نكند (يعنى كسى كه اول دشنام داده بايد از ديگرى عذر بخواهد )( (210
 - 199قال لقمان  :يا بنى ا تشتم الناس فتكون اءنت الذى شتمت اءبويك .

لقمان به پسرش فرمود :پسر جان ! مردم را دشنام مده كه پدر و مادر خودت را دشنام داده ئى (زيرا دشنام شنونده  ،پدر و
مادر دشنام دهنده را دشنام مى دهد( (211) .
 -200قال على (عليه السام ) :انى اءكره لكم اءن تكونوا سبابين ولكنكم لو وصفتم اءعمالهم و ذكرتم حالهم  ،كان اءصوب فى القول واءبلغ فى
العذر.
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على (عليه السام ) (در جنگ صفين به اصحابش ) فرمود :من خوش ندارم كه شما دشنامگر باشيد .شما اگر كردار آنها را
وصف كنيد و حال و رفتارشان را بيان كنيد به راستگويى نزديكتر و براى عذر آوردن بليغتر است (212) .
 -201و قال (عليه السام ) :واءبغض بغيضك هونا ما عسى اءن يكون حبيبك يوما ما.

و فرمود :با كسى كه كينه دارى به مايمت كينه ورزى كن  ،زيرا ممكن است روزى دوست تو گردد (در روز دشمنى به او
فحش و دشنامى مده كه در روز دوستى خجالت بكشى ( (213) .
 -202قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) من قذف امراءته بالزنا ،خرج من حسناته كما تخرج الحيه من جلدها و كتب له بكل شعره
على بدنه الف خطيئه .

رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :كسى كه همسرش را به زنا نسبت دهد ،از حسناتش خارج شود چنانكه
مار پوست مى اندازد .و به شماره هر مويى كه در بدنش باشد ،براى او هزار گناه نوشته شود(214) .
باطن شخص فحاش و دهن دريده همچون اندرون مار ،سمى و زهراگين است  ،ولى حسنات و كارهاى خوبش  ،لباس
خوش خط و خال و زيبائى براندام او مى پوشاند .هنگامى كه باطن خود را آشكار كند و مثا به همسرش )) زانيه (( بگويد،
خلع لباس مى شود و باطن پليدش از هر مويى از بدنش آشكار مى گردد.
درس چهل و هشتم  :اختاف سليقه
زن و مرد ،در عواطف و احساسات و به طور كلى در اخاق و روحيات  ،مختلف و متفاوتند و اين اختاف و تفاوت به صاح
آنهاست و در نظام كلى جهان بايد چنين باشد .تساوى مرد و زن سخنى بى اساس و بى منطق است و براى گول زدن زنان
و مصرفى بار آوردن ايشان طراحى شده است  :زن مسلمان از بركت تعاليم زنده و حيات بخش اسام  ،هيچگاه به اين
سخنان گوش نداده و نخواهد داد.
از اختاف حاات روحى كه بگذريم  ،اختاف سليقه  ،اجتناب ناپذير است  .اتحاد سليقه و تفكر مساوى  ،شايد در روى كره
زمين ميان دو مرد يا دو زن هم وجود نداشته باشد .ولى بااخره به حكم مشيت تغيير ناپذير الهى  ،زن و مردى با اختاف
روحيات و سليقه ها ،زير يك سقف جمع شده اند و پشت ميز مذاكره نشسته اند .در محيط افكار زن  ،شستن و پختن ،
نظافت و زيبايى  ،عروسى و دامادى  ،آرايش و خرج كردن است  .و در محيط افكار مرد ،پول در آوردن  ،درگيرى  ،كشتى
گرفتن  ،سوارى  ،صلح و جنگ  ،معاهده و پيمان بستن  ،خريد آپارتمان و فروش بوستان .
دستور اسام  ،در اين گونه موارد اين است كه هر يك از مرد و زن بايد كار خود را بكند و با ديگرى بسازد و مزاحم او نباشد.
در برابر كج خلقى هاى همسرش شكيبا و صبور باشد تا همواره خوشدل و كامياب باشند و زندگى آنها قرين لذت و صفا
شود.
بحث ما در اختاف سليقه است  .اگر مرد خسته باشد و بخواهد بخوابد و زن خوابش نيايد و بخواهد به راديو گوش دهد يا زن
بخواهد در اتاق بسته باشد و مرد بخواهد باز باشد يا مرد بگويد در اتاق غذا بخوريم و زن بگويد در آشپزخانه ؛ در اين موارد،
دستور اسام چيست ؟
از ماخذ اسامى در اين گونه موارد ،دو دستور مختلف و متفاوت مشاهده مى شود:
اول  :آنكه مرد بايد مراعات حال زن را بكند و مطابق ميل او رفتار نمايد ،چون او ضعيف است و اسام حامى مستضعفان و او
امانت خدا و سفارش شده پيغمبر است .
دوم  :آنكه مرد به سخن زن گوش ندهد و راى و نظر خودش را عملى كند ،هر چند راى زن شايسته و معروف باشد ،و براى
اين دستور دليل آورده شده است كه هر گاه مرد به سخن شايسته زن به طمع مى افتد و درخواست امر غير شايسته مى
كند.
از اين دو دستور مخالف كاما پيداست كه زنان از نظر شارع اسام دو گونه هستند:
اول  :زنانى كه انسانند ،فكر و شعور دارند ،محبت ديگران را مى فهمند و سپاسگزارى مى كنند .اينان مشمول دستور اول
اسام مى گردند و بايد با آنها مدارا كرد ،بلكه مهربانى و فروتنى نمود.
دوم  :زنانى هستند بر عكس دسته اول و نقطه مقابل آنها :زنانى بدون درك  ،كم بهره از صفات نيك انسانى و جسور و پررو.
اگر شوهر يكبار سخن آنان را گوش دهد و يك كلمه )) چشم (( بگويد ،آنرا بر خردمندى و فضيلت و لياقت خود حمل مى
كنند ،نه بر انسانيت شوهر .مغرور مى شوند .باد به غبغب مى اندازند و بار ديگر توقع بيجا خواهند داشت و حتى به
فرمايش اميرالمؤ منين (عليه السام ) تقاضاى انجام كار منكر و زشت از شوهر خود مى نمايند.
على (عليه السام ) در جمله ديگر از نهج الباغه مى فرمايد :عاقان با موعظه و اندرز ،پند مى پذيرند و چارپايان با كتك
خوردن .
بعضى از زنان از دسته دوم هستند كه اگر شوهر در كارهاى نيك به سخنشان گوش دهد ،بر خود مى بالند و از مرز خويش
تجاوز مى كنند و انتظار اجازه كار زشت را از شوهر دارند .با اين گونه زنان با خشونت بايد رفتار كرد ،و با بى اعتنايى به
سخنشان آنان را تنبيه نمود.
نويسنده در اينجا به فكر آمارگيرى نيست و نمى خواهد بگويد :زنان دسته اول زيادترند يا دسته دوم اصوا اين كار ممكن
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نيست و فايده يى ندارد .آنچه مفيد است اين است كه خواهرانى كه اين كتاب را مطالعه مى كنند و اين بحث را مى
خوانند ،فكر كنند و ببينند ،بين خود و خداى خويش  ،ايشان جزء دسته اول هستند يا دسته دوم اگر از دسته اول هستند،
خداوند را شكر كنند و اگر از دسته دوم هستند ،در رفتار خود تجديد نظر نمايند.
به شوهران هم نه تنها نويسنده حقير ،بلكه تمام پيشوايان دين ما توصيه مى كنند كه با هر زنى آنگونه كه شايسته اوست
رفتار كنند ،و بدون جهت زنان دسته اول را به جاى دسته دوم نگيرند و بهانه نياورند به اين كه على عليه السام فرموده
است  :در كارهاى شايسته و معروف هم از زنان اطاعت نكنيد.
در پايان مقال اين را هم بدانيد كه )) معروف (( هم امر واجب را شامل مى شود و هم امر مستحب را و اينكه على (عليه
السام ) مى فرمايد :در امر معروف هم از زنان اطاعت نكنيد ،مقصود اين نيست كه با آنها لجبازى كنيد و معصيت خدا
نماييد و امر واجبى را مثا ترك كنيد ،بلكه مقصود اين است كه امر واجب و مستحب را انجام دهيد ،براى اينكه خدا فرموده
است  ،نه براى اينكه زن دستور داده است  ،كه اگر زن نادان بفهمد :شوهرش اين اندازه از او اطاعت مى كند كه واجب خدا
را براى رضايت او انجام مى دهد ،به طمع مى افتد و از شوهر تقاضاى انجام امر غيرمشروع مى نمايد.
دليل
 -203قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) :اءخبرنى اءخى جبرئيل و لم يزل يوصينى بالنساء ،حتى ظننت اءن ا يحل لزوجها اءن يقول
لها اف ...

رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :برادرم جبرئيل  ،براى من خبر مى آورد و همواره سفارش زنان را مى نمود،
تا حدى كه گمان كردم  :براى شوهر جايز نيست كه به زنش اف بگويد .از خدا پروا كنيد درباره زنان كه آنها اسير دست شما
هستند .آنان را به عنوان امانت خدا گرفته ايد ،زيرا با كلمات خدا و كلمات قرآنش  ،عورت ايشان براى شما حال گشته
است  ...از اين رو بر شما حق واجبى دارند كه جسم و بدن آنها در اختيار شماست و فرزندان شما را در درون خود حمل
مى كنند تا زمانى كه درد زاييدن به سراغ آنها مى آيد .به آنها مهربانى كنيد و دلشان را راضى سازيد تا همراه شما باشند.
زنان را ناراضى نكنيد و به خشم نياوريد(215) .
 - 204عن رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) اءنه قال  :استوصوا بالنساء خيرا.

)(216

رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :وصيت مرا درباره نيكى كردن به زنان بپذيريد(217) .
 -205بعث الى اءبوالحسن موسى (عليه السام ) ...الى اءن قال (عليه السام ) ه اءه فى النساء و ما ملكت اءيمانكم فان آخر ما تكلم به
نبيكم اءن قال اوصيكم بالضعيفين  :النساء و ما ملكت اءيمانكم .

حضرت موسى بن جعفر از وصيتهاى اميرالمؤ منين (عليه السام ) نقل مى فرمايد :خدا را ،خدا را ،درباره زنان و بردگان كه
آخرين سخن پيغمبرتان اين بود كه  :سفارش دو موجود ضعيف را به شما مى نمايم  :زنان و بردگان (218) .
 -206عن رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) قال  :و من صبر على خلق امراءه سيئه الخلق واحتسب فى ذلك ااءجر ،اءعطاه ه ثواب
الشاكرين .

رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :مردى كه كج خلقى همسر بدخوى خويش را تحمل كند و آن را به حساب
خدا گذارد ،خداوند به او ثواب سپاسگزاران دهد(219) .
(روايات ديگرى در اين باره  ،در درسهاى ششم و دوازدهم و هفدهم و بيستم و بيست و هشتم ذكر شد).
 - 207قال على (عليه السام ) :ا تطيعوهن فى المعروف حتى ا يطمعن فى المنكر.
على (عليه السام ) فرمود :در كار نيك اطاعت زنان نكنيد ،تا در كار زشت طمع نكنند(220) .
 -208و قال (عليه السام ) :العاقل يتعظ باداب والبهائم اتتعظ اا بالضرب .
و فرمود :عاقل با آموزش و تربيت پند مى پذيرد ،ولى چارپايان جز با زدن پند نمى پذيرند(221) .

درس چهل و نهم  :اهانت
خداوند متعال توهين و آزار مومن را اعام جنگ با خود به حساب آورده است  ،آرى خداوند متعال  ،مومن را دوست خود مى
داند و غيرتش اجازه نمى دهد كه از دوست خود دفاع نكند .هر گونه آزارى نسبت به مومن اعام جنگ با خداست  ،و آزار با
زبان كه به وسيله سخن گفتن و مسخره كردن انجام مى شود ،بدترين آزار است .
مرد و زن مسلمان كه با يكديگر ازدواج كرده اند ،دو مومنى هستند كه هميشه با يكديگر ارتباط دارند ،آنان بايد در سخن
گفتن با يكديگر كاما مواظب باشند كه مبادا جمله ئى از دهن يكى از آنها صادر شود كه موجب آزار ديگرى گردد .سرزنش و
تهمت و دشنام و شماتت موجب آزار و اهانت مى شود و هر يك از اين گناهان  ،در كتب احاديثى بابى جداگانه دارد و كيفرى
جداگانه برايش ذكر شده است .
اهانت زن و شوهر به يكديگر عاوه بر آنكه كيفر الهى و عقوبت اخروى دارد ،موجب مى شود كه فرزندانى كه در خانه
هستند و سخن پدر و مادر خود را مى شنوند ،از آنها ياد بگيرند و ايشان هم وقتى بزرگ شدند و ازدواج كردند ،با همسر
خود آن گونه رفتار كنند و همان كلمات زشت را به همسر خود بگويند و باز فرزندان آنها هم ياد بگيرند و با اين حساب جامعه
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اسامى به خشونت و فحاشى معرفى گردد.
پدرانى كه مى خواهند فرزندانشان احترام آنها را نگه دارند ،بايد خود ايشان  ،احترام مادر و كدبانوى خانواده را نگه دارند تا
آنها هم ياد بگيرند ،هم از مادر احترام كنند و هم از پدر ،همچنين اگر زنى مى بيند كه فرزندان احترام او را نمى دارند ،بايد
بداند كه گاهى علت اين است كه خود زن احترام شوهر را نگه نمى دارد و در برابر فرزندان به پدر آنها كلماتى تند و زشت
مى گويد .گاهى پدر حاضر است كلمات تندى از همسرش در خلوت بشنود ولى شنيدن همان كلمات را در پيش فرزندانش
راضى نيست  .زن مسلمان بايد رعايت اين نكات را بنمايد و نيز زن و شوهر بايد بداند كه فرزندان كوچك فرق رابطه زن و
شوهر را با رابطه فرزندان و ابوين درك نمى كنند .پس نبايد مادر مثا به دخترش بگويد من كه به پدرت )) تو (( مى گويم  ،تو
نبايد بگويى .
دليل
 -209سمعت اءبا عبده (عليه السام ) يقول  :قال ه عزوجل  :لياءذن بحرب منى من اءذى عبدى المومن و لياءمن غضبى من اءكرم عبدى
المومن ...

از امام صادق (عليه السام ) شنيدم كه مى فرمود :خداوند عزوجل فرموده است  :كسى كه بنده مومن مرا آزار دهد ،بايد
مرا با خود در جنگ بداند و كسى كه بنده مومن مرا احترام كند ،بايد كه از غضب من ايمن باشد(222) .
 -210سمعت اءبا عبده (عليه السام ) يقول  :ان ه تبارك و تعالى يقول  :من اءهان لى وليا فقد اءرصد لمحاربتى و اءنا اءسرع شيئا الى
نصره اوليائى .

شنيدم امام صادق (عليه السام ) مى فرمود :خداوند تبارك و تعالى مى فرمايد :كسى كه دوست مرا اهانت كند ،در كمين
جنگ با من نشسته است و من به يارى كردن دوستان از هر كارى شتابنده ترم (223) .
درس پنجاهم  :گذشت و اغماض
اگر از نويسنده بپرسيد :از ميان تمام توصيه هايى كه اسام به زن و شوهر نمود ،كداميك در درجه اول قرار دارد و روى آن
تاكيد و سفارش شده است ؟ عرض مى كنم آن سفارش )) گذشت و اغماض (( است  .گذشت واغماض هر يك از زن و
شوهر از لغزشها و كج خلقيهاى ديگرى و چشم پوشى و ناديده گرفتن اشتباهات و خطاهاى او.
اگر بپرسيد تنها چيزى كه اختافات شش گانه زن و شوهر را كه در درسهاى آينده مى گوييم حل مى كند كدام است ؟
عرض مى كنم )) گذشت و اغماض (( است .
اگر بفرماييد :آن عاملى كه موجب مى شود ،زن و شوهر ،عمرى با صفا و محبت زندگى كنند كدام است ؟ عرض مى كنم
اوا گذشت و اغماض و سپس مراعات دستورات ديگر اسام كه از اول اين كتاب تااينجا شرح داده شد.
اگر بگوييد :براى چيست كه زن و شوهر ،در ابتداى زندگى خود ،همواره قهر و نزاع و كشمكش دارند و وقتى پير و پخته
شدند ،با يكديگر گرم و با صفا مى شوند و بر گذشته عمر خود دريغ مى خورند؟ عرض مى كنم براى اين است كه در ابتداى
جوانى غرور و خودخواهى دارند و )) گذشت و اغماض (( را فراموش مى كنند ،ولى در زمان پيرى و كهنسالى  ،دانا مى
شوند و مى فهمند :محال است زن مانند شوهر فكر كند يا شوهر مانند زن  .مى فهمند كه هر كسى طرز فكرى دارد .هر
كسى براى خود روش و برنامه ئى معين كرده است و شخصيتى براى او منعقد گشته است كه عدول از آن بسيار مشكل
است  .يكى بلند سخن مى گويد و ديگرى آهسته  .يكى با دست غذا مى خورد و ديگرى با قاشق  .يكى بيشتر مى خوابد
و ديگرى كمتر ،يكى پر حرف است و ديگرى كم حرف  ،يكى تميز است و ديگرى تميزتر ،و هر يك از آنها صفات خود را در اثر
وراثت يا تربيت يا تمرين بدست آورده و بر آن عادت كرده و خو گرفته است  ،پس شوهر نبايد انتظار داشته باشد كه
همسرش را با اجبار و اكراه به ترك عادتش وادار كند .در اين گونه موارد يا زن و شوهر بايد از يكديگر جدا شوند و يا )) گذشت
و اغماض (( را پيشه كنند و سازش و مدارا را پيش گيرند .و اگر تصميم به جدايى بگيرند ،بايد بدانند كه هر كجا كه روند
آسمان همين رنگ است  .آنها در روى زمين همسرانى با صد در صد اتحاد سليقه پيدا نمى كنند و شايد خدا چنين دو
نفرى خلق نكرده باشد.
دليل
 -211و قال (صلى ه عليه و آله و سلم ) اءا اءدلكم على خير اءخاق الدنيا و ااخره  :تعفو عمن ظلمك و تصل من قطعك ...

پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :مى خواهيد شما را به بهترين اخاق دنيا و آخرت راهنمايى كنم ؟ آن اخاق
اين است كه  :درگذرى از كسى كه به تو ستم كرده و پيوند كنى با خويشاوندى كه از تو بريده و بردبارى كنى با كسى كه
درباره تو نادانى كرده است (224) .
 - 212و قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) :عليكم بالعفو ا يزيد العبد اا عزا فتعافوا يعزكم ه .

رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :بر شما باد كه عفو و گذشت داشته باشيد ،زيرا عفو ،موجب عزت بنده
است  ،از يكديگر عفو كنيد تا خدا شما را عزيز كند(225) .
 - 213و عن اءبى جعفر (عليه السام ) قال  :الندامه على العفو اءفضل و اءيسر من الندامه على العقوبه .

امام باقر (عليه السام ) فرمود :پشيمان شدن برگذشت بهتر است و (جبرانش ) آسان تر است از پشيمان شدن بر عقوبت
)(226
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(كه گاهى جبرانش ممكن نيست )
 - 214حدثنى من سمع اءبا عبده (عليه السام ) ،يقول  :من كظم غيظا و لو شاء اءن يمضيه اءمضاه اءماء ه قلبه يوم القيامه رضاه .

امام صادق (عليه السام ) فرمود :كسى كه خشمگين شود و با وجود اينكه مى تواند خشم خود را اعمال كند ،نكند و آن
خشم را فرو خورد ،خدا روز قيامت دل او را سرشار از رضايتش سازد(227) .
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- ۱۳ -

 - ۱۳درس پنجاه و يكم  :سواد آموزى زن
هر گاه شما از دانشمندى كه تمام منابع و ماخذ اسامى را بررسى كرده باشد ،سوال كنيد كه  )) :درس خواندن زن از نظر
اسام چه حكمى دراد؟ (( به شما جواب مى دهد كه  :من هيچ دليلى پيدا نكرده ام كه اسام  ،نسبت به آموختن علم ،
ميان زن و مرد از لحاظ وجوب و حرمت فرقى گذاشته باشد ،و مثا آموختن علمى را براى مردان واجب و براى زنان حرام كرده
باشد.
ليكن از موضوع وجوب و حرمت و دليل شرعى كه بگذريم و سوادآموزى زن را در محدوده موازين عقلى و اجتماعى بررسى
كنيم  ،بايد بگوييم  :زن بايد بنگرد كه او براى چه منظورى آفريده شده و چگونه مسير و جهتى را در زندگى انتخاب مى كند،
آنگاه علمى را بياموزد كه براى مسير زندگى و هدف نهايى او مناسب است .
دختر از زمانى كه مى تواند به مدرسه رود تا زمانى كه شوهر مى كند ،وقت اندكى دارد و دامنه علوم هم بسى پهناور و
وسيع است پس او بايد از ميان همه آنها ،ازمتر و مفيدترش را انتخاب كند و بياموزد .شخصى كه دبير شيمى بود ،مى
گفت  :با توجه به كتابهاى زيادى كه درباره شيمى نوشته شده است  ،من اگر بخواهم تمام وقتم را تنها به ورق زدن اين
كتابها برگزار كنم  ،عمرم كفاف نمى دهد.
پيداست كه زندگى عصر ما حتى در بيشتر روستاها در ارتباط با استفاده از روشنايى برق و راديو و تلويزيون و يخچال و مانند
آنست و زن براى آگاهى از طرز استفاده اين لوازم و راه جلوگيرى از خطرات و حوادث آنها ،بايد تا اندازه اى فيزيك و شيمى و
رياضى و علوم ديگر بداند و اين مقدار را در مدارس ابتدائى و راهنمايى به طور كاسيك يا به طور متفرقه يا نحوى ديگر
بياموزد و باز اگر مى خواهد مامايى يا دندانپزشكى و امثال آنرا بداند ،بايد درس بيشترى بخواند؛ بنابراين از علوم متداول
زمان ما بسيارى از رشته هاى دانشكده هاى كشاورزى  ،پلى تكنيك  ،علم و صنعت  ،بلكه اقتصاد و حقوق و علوم  ،براى
زنان بى فايده يا كم فايده است و علومى را كه در باا گفتيم  ،براى او ازمتر و مفيدتر است .
گمان مى كنم اگر روزى زنان مسلمان ما ،اسامى فكر كنند و كاسهايى براى خانه دارى و شوهر دارى و آشپزى و بچه
دارى تشكيل دهند ،دانشجويان بسيارى پيدا كنند و بهترين دانش هم براى زن مسلمان همين ها است .
بحث ديگر در اينجا اين است كه  :در روايتى از امام صادق (عليه السام ) نقل مى شود كه آنحضرت مى فرمايد )) :محبت
على (عليه السام ) را به زنان الهام كنيد و سپس آنان را ساده و پاكدل باقى گذاريد (( يعنى سرشت خدادادى و فطرت پاك
نخستين آنها را دست نخورده باقى گذاريد و با علوم و فنون ساخته مغز و فكر بشر نياائيد .نمى گويم به آنها زشتى دروغ و
جنايت و خيانت را نياموزيد ،بلكه مى گويم  :حتى لغت )) دروغ (( و واژه )) خيانت (( را به آنها تعليم مدهيد .و آن موجود
فرشته خوى را ،به فرشته خوئيش باقى گذاريد تا او نه خاف حقيقت را بشناسد و نه توريه و دروغ مصلحت آميز را ،نه
خيانت و جنايت را بداند و نه راه فرار از آن را و خاصه نه منكر را شناسد و نه نهى از منكر را بر خود واجب بيند.
خواهيد گفت  :از دنيا به آخرت رفتى و از آدميان بريدى و به فرشتگان پيوستى ؛ ولى چه كنم كه خدا مرا و شما خواننده
محترم و همه انسانها را طورى ساخته است كه خوبيها را دوست داريم و از بديها متنفريم  ،از اين رو گاهى عقده دل را مى
گشائيم و از سر مكنون خود سخن مى گوييم .
ما انسانها گاهى دروغ مى گوييم و جنايت و خيانت مى كنيم و گناه خود را با دليل شرعى و عقلى توجيه و تاويل مى كنيم
و به گردن ديگرى مى اندازيم  ،ولى گاهى هم پشيمان مى شويم و به همه اينها اقرار و اعتراف مى نماييم  ،اين هم يكى
از الطاف خداست كه به انسان چنين وجدان روشن و حقيقت بينى عطا فرموده است و امام صادق (عليه السام ) و ساير
پيشوايان ما  -كه جان روشندان و حقيقت گويان به قربانشان باد  -مى خواهند زنها و بلكه همه انسانها ،به فطرت پاك و
اصيل خود باقى بماند و در همين دنيا نمونه اى از بهشت برين الهى را ببينند و بعيد نيست كه اين آرزوى مقدس روزى
تحقق يابد و بعيد نيست كه روزى بيايد كه كلمات )) دروغ  ،كشتن و خيانت (( و مانند اينها در قاموسهاى بشر پيدا نشود.
اميرالمؤ منين (عليه السام ) مى فرمايد )) :سوره يوسف رابه زنان نياموزيد كه در آن سوره فتنه هاست (( زيرا در آن سوره
بيان مى شود كه زليخا فريفته جمال يوسف گشت و او را در اتاق در بسته ئى برد و از او كام خواست و چون يوسف فرار
كرد و شوهر زيلخا پشت در ظاهر شد ،زليخا نعل وارونه زد و گفت  :ببين يوسف را كه از من كام مى خواهد .على (عليه
السام ) مى خواهد ،چنين بازيگرى و نيرنگى به گوش زنان شيعه نرسد و در فكر و مغز آنها وارد نشود.
پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) مى فرمايد )) :زنان را در باا خانه سكونت ندهيد (( تا بر مردان و كارهاى ايشان
مشرف و ناظر نباشند بلكه در طبقه پايين به كار خود مشغول باشند و مردان هم ايشان را در ميان خانه نبينند ،زن اگر در
بااخانه باشد ،يا بايد همواره چادر بر سرش باشد و يا پرده ها را بيندازد و در تاريكى زندگى كند.
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و باز پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) مى فرمايد )) :به زنان كتابت و نوشتن نياموزيد
آنها باز نشود.

((

تا راه رابطه با مردان بيگانه براى

ما نويسندگان و خوانندگان كه علم و دانش آموختيه ايم  ،روانشناسى و جهان بينى و جامعه شناسى خوانده ايم  ،منطق و
برهان و استدال دانسته ايم و سفسطه و مغالطه ياد گرفته ايم  ،مى گوييم  :چرا پيغمبر اسام (صلى ه عليه وآله ) از
آموختن علم و كتابت مانع مى شود و جلو ترقى و پيشرفت را مى گيرد .انسان بايد هم منكر را بداند و هم نهى از منكر
كند .هم سم مهلك را بشناسد و هم از آن دورى كند .اگر به زن بگوييم  :فان سوره را نخوان او حريصتر مى شود و...
همه اينها درست است  ،ولى پاكدلى و پاكدامنى هم درست است  ،پاكدلى و سامت نفس هم حقيقتى است غير قابل
انكار و شايان تعليم و تعلم  ،و انسان با دل پاكش خوبى پاكدامنى را هم درك مى كند .همانطور كه بشر بايد علم و كتابت و
استدال را بياموزد ،اين مطلب را هم بايد بياموزد كه )) اگر (( پاكدل و باصفا باقى بماند و دروغ و خيانت و دغل بازى را ياد
نگيرد ،همين دنيايش بهشت برين مى شود.
بلكه بايد بگويم )) اگر (( ندارد .اين مطلب يك واقعيت و حقيقت است و وجود خارجى دارد .پيغمبر و على و امام صادق (صلى
ه عليه و آله و سلم ) همين مطلب رامى خواهند بگويند.
بعضى از زنان در روستاهاى دور از دانشگاهها و كتابخانه ها را مى بينيم كه خيانت و جنايت را اصا نشنيده و آزمايش نكرده
اند .شيادى و سالوسگرى و دغل بازى را در مغز خود راه نداده اند .نيرنگها و بازيگريهاى زليخايى بگوششان نرسيده است .
آنها دستورات ساده اسام را از پدر و مادر يا از روحانى روستاى خود شنيده اند .آنها شنيده اند كه وقتى دختر عروس شد،
بايد خانه دارى و شوهردارى و بچه دارى كند ،حجابش را حفظ كند و شوهر را خداى كوچك خود بداند .آنها هم چنين بوده و
هستند .مادران آنان هم چنين زندگى كردند و به دخترانشان آموختند كه دختر بايد با چادر به خانه شوهر برود و با كفن
بيرون آيد .آنها پنجاه سال با شوهرى زندگى كردند و با وجود نياموختن علم روز و نخواندن روزنامه و مجله زن روز ،شجاعترين
سلحشوران  ،باوفاترين شوهران  ،فعال ترين كارگران  ،خوش ذوق ترين شاعران  ،ظريفترين هنرمندان و برجسته ترين
مبتكران را تربيت كردند و به اجتماع خود تحويل دادند .برويد و تاريخ زندگى مردان نابغه جهان و مادرانشان را مطالعه كنيد.
چنين زنانند كه به فرموده رسول اكرم (صلى ه عليه و آله و سلم ) اكثريت اهل بهشت را تشكيل مى دهند .آنها در تمام
دوران زندگى خود ،نه با رقص و مشروب عهدى داشتند ،نه قرص ضد آبستنى را شناختند ،نه با كلمه )) كورتاژ (( آشنا
شدند ،نه معنى رابطه نامشروع را فهميدند ،نه چشمكى زدند و گرفتند و نه متلكى شنيدند و يا اگر شنيدند معنيش را
فهميدند ،تا چه رسد به فهميدن معانى )) مساحقه  ،قيادت  ،مبادله همسر و ازدواج همجنس (( و مانند اينها.
ما دانشگاه ديده هاى متمدن  ،بايد چند روزى مهمان چنان خانواده هايى باشيم و گلزار بى خار و بهشت برين زندگى
خانوادگى آنان را ببينيم تا ناخود آگاه  ،آهى سرد از دل پر درد برآريم و باور كنيم كه بدون معلومات جهان بينى و جامعه
شناسى هم مى توان زندگى باصفايى داشت و به جاى بيست سال زندگى توام با بيمارى و جنگ اعصاب  ،مى توان
شصت سال زندگى با نشاط و محبت و كامرانى داشت و باور كنيم كه بى سوادان پاكدلى كه فرهنگ ساده امام صادق
(عليه السام ) را پذيرفتند و حتى لغت )) همزيستى مسالمت آميز (( را نمى توانستند ادا كنند ،بهتر از كسانى زيستند كه
دانشگاهها و ابراتوارها ساختند ولى از مكتب امام صادق روگردان شدند.
قلم اينجا رسيد و سر بشكست
تنها به عنوان يك آرزوى مقدس كه تحقق آن هم آينده دورى را نشان نمى دهد ،بايد بگوييم  :چقدر با صفا و لذت بخش
است  .زمانى كه پانصد ميليون بانوى مسلمان  ،هم باسواد باشند و هم پاكدامن و با صفا .با توجه به اينكه بسيارى از
معلومات عصر ما براى زن نه ازم است و نه فضيلت  ،بلكه اتاف وقت است و احيانا رذيلت  ،در صورتى كه پاكدلى و
پاكدامنى براى هميشه و در حد اعايش فضيلت است و كمال .
در عصر ما كه اكنون اوائل قرن پانزدهم هجرى قمرى است  ،قضاوت نوع مردم ايران نسبت به اغلب دختران باسواد و بى
سواد چنين است :
 -1دختران درس خوانده  ،در سنين پايين كه هنگام شور و هيجان عشق و نشاط است ازدواج نمى كنند ،بلكه در سن بااتر
از بيست ازدواج مى كنند كه از طراوت و اشتياق و شوهر دوستى آنها كاسته مى شود ،ولى دختران درس نخوانده  ،اغلب
در زمان بلوغ و اندكى بعد از بلوغ ازدواج مى كنند كه حكم اسام و فطرت هم همين است .
 -2دختران درس خوانده براى ازدواج  ،در انتظار شوهرى از اعيان و اشراف مى نشينند و ساير بندگان مومن و متعهد خدا را
ايق همسرى خود نمى دانند؛ ولى درس نخوانده ها به ديانت و نجابت مردم بيشتر اهميت مى دهند و به شغل و درآمد او
كمتر.
 -3درس خوانده ها نسبت به شوهر خود ،مغرور و متكبر و خود خواهند و درس نخوانده ها متواضع و رام و فروتن  ،چنانكه
اسام دستور مى دهد.
 -4درس خوانده ها خانه دارى و بچه دارى بلد نيستند و انتظار دارند ،كار خانه آنها را كلفت انجام دهد ،ولى درس نخوانده ها
اگر هم بلد نباشند ،به انجام آن افتخار مى كنند و آن قدر انجام مى دهند تا آشنا و ورزيده شوند.
 -5درس خوانده ها بيشتر به فكر گردش رفتن و مسافرت و ديد و بازديدند و درس نخوانده ها به فكر اداره خانه و حفظ مال
شوهر مى باشند.
 -6درس نخوانده ها به عفت و پاكدامنى بيشتر اهميت مى دهند تا درس خوانده ها.
 -7درس خوانده ها پر توقع و اسراف كارند و درس نخوانده ها قانع و سازگار.
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 -8درس خوانده ها كم طاقت و زود رنج و كم تحملند و درس نخوانده ها پر كار و پر طاقت و بردبار.
از طرف ديگر:
 -1دختران درس نخوانده  ،نظافت و بهداشت را كمتر از درس خوانده ها رعايت مى كنند.
 -2درس خوانده ها آداب سخن گفتن و معاشرت را بهتر از درس نخوانده ها مى دانند.
 -3درس خوانده ها بيدار نگه داشتن غريزه جنسى شوهر را با الفاظ نغز و حركات شيرين خود ،بهتر از درس نخوانده ها
رعايت مى كنند.
در اينجا براى نويسنده  ،لزوم همراه بودن تربيت صحيح با آموزش و تعلم تداعى مى شود .اينجانب فكر مى كند :تحصيل
علمى كه در اسام بر هر دو مرد و زن واجب گشته و كل كمال دانسته شده و عالم محبوب خدا و وارث انبيا و بهتر از هزار
عابد معرفى گرديده و امام صادق (عليه السام ) مى خواهد با تازيانه بر سر اصحاب عزيزش بزند بلكه مى خواهد در
گردابهاى خطرناك شناور شوند تا علم و فقاهت بياموزند و مجلس علم را نشستن روى پر مائكه مى داند و مرگ عالم را
موجب رخنه افتادن در بناى اسام مى شمارد و جاهل را هموزن خاشاك روى آب معرفى مى كند و در قيامت او را دور از
رحمت خدا و اعمالش را ناپاك مى داند (228) ،چرا بايد همراه با تربيت نادرستى باشد كه معايب هشتگانه و غير آنها را به بار
آورد و دختر مسلمان  ،جهالت را بر چنين علمى ترجيح دهد؟
و اما عاج و چاره اين عيوب  :دختران درس نخوانده اگر يك حسن اخاقى داشته باشند ،تمام عيوب آنها قابل تحمل مى
شود و آن حسن اخاقى  ،شنوايى و پذيرش نصيحت است  ،دختر بى سواد اگر قبول كند كه چون درس نخوانده است ،
بعضى از چيزها را نمى داند و خود را حاضر كند كه پند و اندرز شوهر با سواد يا زنان باسواد ديگر را بشنود ،تمام عيوبش
ناديده گرفته مى شود و بلكه به تدريج از ميان مى رود؛ ولى پناه به خدا از دست زنى كه هم بى سواد باشد و هم خيره
سر و لجباز كه جهنم سوزان در آن خانواده است و مرد بايد صبر حضرت ايوب را داشته باشد و تحمل امام جواد (عليه السام
) را.
و اما چاره عيوب دختران درس خوانده  ،مشكل تر از درس نخوانده هاست  ،زيرا درس نخوانده گاهى مى پذيرد كه چون ياد
ندارد ،بايد ياد بگيرد ،ولى با درس خوانده ئى كه خود را نادان نمى داند چه بايد كرد؟ او نمى تواند بفهمد كه خواندن درس
فيزيك و شيمى و رياضى  ،به خانه دارى و اخاق اسامى ربطى ندارد (229) .او نمى تواند بفهمد :اسام نسبت به او
دلسوزتر از معلمانى است كه آن مطالب را به او آموخته اند .او نمى تواند درك كند كه تعليمات اسام براى بقاء شخصيت و
مقام وااى مادرى او مفيدتر است از درسهاى ديگر كه براى نظم و نظافت ظاهر زندگى مى خواند ،بنابراين تنها چاره اى كه
به نظر مى رسد ،اين است كه پسرى كه مى خواهد با دختر درس خوانده ليسانس و دكتر ازدواج كند ،بايد نظير اين كتاب را
در دستور اسام نسبت به وظائف زن و شوهر به او بدهد تا مطالعه كند و سپس نظر او را نسبت به آن دستورات بپرسد.
اگر توانست قبول كند با او ازدواج نمايد.
اميدوارم از بركت استقرار جمهورى اسامى دختران ما در مدارس و دانشكده ها درسهايى را بخوانند كه آنان را مسلمانى
متعهد و پيرو حضرت زهرا و زينب كبرى عليهماالسام تربيت كند ،تا ديگر نه شاهد آلودگيها و معايب بعضى از دختران درس
خوانده امروز باشيم و نه شاهد عيوب و عقب افتادگى دختران درس نخوانده و به نظر نويسنده تحولى اساسى در دروس
دبيرستان و دانشگاهى كه آن را مناسبت با سرشت و فطرت و نيازهاى زن بسازد بايد صورت پذيرد.
دليل
 - 215عن اءبيعبده (عليه السام ) قال  :اءلهموهن حب على عليه السام و ذروهن بلها.
امام صادق (عليه السام ) فرمود :به زنان محبت على (عليه السام ) را الهام كنيد و آنان را ابله و پاكدل واگذاريد(230) .

بعد از وفات پيغمبر اكرم (صلى ه عليه و آله و سلم ) دين اسام را به شعبه هاى مختلف تقسيم كردند و هر شعبه براى
خود پيشوا و رهبرى داشت  .پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرموده بود :امت من به  73فرقه تقسيم مى شوند كه
يك فرقه بر حق و بقيه در گمراهى هستند .شايد بيشتر اين فرق تا زمان صادق (عليه السام ) پيدا شده بودند و شكى
نيست كه از ميان تمام آن فرق فرقه ئى بر حق بود كه پيشوايش به پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) نزديكتر و به
مكتب اسام آشناتر و چنين كسى در روى كره زمين  ،جز على بن ابيطالب (عليه السام ) نبود ،امام صادق (عليه السام
) در اين حديث پيروى از مكتب على (عليه السام ) را كه فرع محبت آنحضرت است به شيعيانش تعليم مى دهد.
پيداست كه محبت على (عليه السام ) با محبت اواد معصومينش فرق ندارد و همه از يك خط كه همان اسام راستين
است  ،پيروى مى كنند ،ولى امام صادق (عليه السام ) كه نبايد بفرمايد :محبت مرا به زنان الهام كنيد ،چنانكه احاديثى را
هم كه براى ما بيان مى كند ،مى فرمايد :شنيدم از پدرم تا مى رسد به جدش پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ).
و چه قدر لطيف است اينكه مى فرمايد :الهام دهيد نه تعليم دهيد ،زيرا تعليم زنان همان چيزى است كه از آن نهى مى
فرمايد :البته نتيجه الهام و تعليم يك چيز است و آن محبت على (عليه السام ) در دل شنونده است  ،ولى الهام با لطافت
و ظرافت انجام مى گيرد ،مثا پدر ،خودش به روش على (عليه السام ) رفتار مى كند و كلمات آنحضرت را بيان مى كند و
به دخترش مى گويد :اين است روش و مكتب على (عليه السام ).
و اما اينكه مى فرمايد :زنان را ابله واگذاريد .كلمه )) ابله (( چنانكه از اهل لغت در پاورقى يادآور مى شويم و از قول امام
صادق (عليه السام ) بيان مى كنيم  ،به معنى پاكدل و بى نقش است  ،يعنى كسى كه حقه و دوز و كلك بلد نيست و
همه مردم را مانند خودش صاف و پاك مى داند و بيشتر اهل بهشت از اينگونه مردمند ،چنانكه به تفصيل توضيح داديم .
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 - 216قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) :ا تنزلوا النساء الغرف و ا تعلموهن الكتابه و علموهن المغزل و سوره النور.

رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :زنان را در باا خانه ها ننشانيد و نوشتن به ايشان نياموزيد بلكه ريسندگى
و سوره نور را به آنان بياموزيد(231) .
 - 217قال اءميرالمؤ منين عليه السام  :ا تعلموا نساءكم سوره يوسف و ا تقرؤ وهن اياها ،فان فيهاالفتن ...

اميرالمؤ منين (عليه السام ) فرمود :سوره يوسف را به زنان خويش تعليم ندهيد و براى ايشان قرائت نكنيد كه در آن سوره
فتنه هاست (232) .
 - 128عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليه السام ) اءن النبى (صلى ه عليه و آله و سلم ) قال  :دخلت الجنه فوجدت اءكثر اءهلها البله ): (233
قلت ماالبله ؟ قال  :العاقل فى الخير و الغافل عن الشر.

امام صادق (عليه السام ) از پدرانش  ،از پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) نقل مى كند كه رسول خدا (صلى ه عليه
و آله و سلم ) فرمود :من داخل بهشت شدم و بيشتر اهل بهشت را ابله يافتم  .راوى گويد از امام صادق (عليه السام )
پرسيدم ابله كيست ؟ فرمود :آنكه در كار خير عاقل است و در كار شر غافل (234) .
درس پنجاه و دوم  :ضعف عقل
در دو مورد از نهج الباغه ضعف عقل را به زنان نسبت داده است  ،در صورتى كه بيش از هشتاد مورد ،در احاديث و اخبار
پيغمبر و ائمه اطهار ،ضعف عقل و بلكه حماقت به مردان نسبت داده شده است  ،يا به طور كلى به كسانى كه صفات
زشتى داشته باشند يا عمل زشتى انجام دهند ،و آن صفات و اعمال در مردان بيشتر است تا زنان و نيز استناد ضعف عقل
به زنان در موردى است كه تقصير آنان نيست و جرم و گناهى را براى آنان اثبات نمى كند ،بلكه خبرى است از مشيت و
فرمان الهى نسبت به اختيارى و تحت اراده آنها است كه مى توانند وضع خود را تغيير دهند و از حماقت بيرون آيند:
يكى از آن موارد نسبت به مردى است كه ريش خود را از يك قبضه بلندتر مى گذارد و ديگر در موردى است كه مردى كار و
كسب مثبت را كنار گذارد و به فكر يارى كردن بخت و شانس و به دست آوردن گنج و مال باد آورده باشد يا مردى كه منزل
وسيع اهدائى امام را نپذيرد و به خانه خرابه و تنگ خود قناعت كند ،مثا به خاطر اينكه  ،آنجا را پدرش ساخته است .
اينها و موارد ديگرى را كه ضمن دليل بيان خواهيم نمود ،مواردى است كه گناه حماقت و نادانى به گردن مرد مى افتد و او
مى تواند با اختيار خود ،از راه كج برگردد و به راه عقل و استقامت گرايد.
خداوند متعال براى اينكه انسان از حيوان و نبات ممتاز گردد و سزاوار پذيرش تكليف و ثواب و عقاب باشد ،به دختر و پسر،
عقل و هوشى عطا فرموده كه خوب را از بد تميز دهند و حق را از باطل باز شناسند ،و گويا اين عقل و هوش  ،رشد و
تكاملش تا زمان بلوغ  ،در دختر بيش از پسر است ؛ از اين رو ،بار تكليف الهى بر دوش دختران زودتر از پسران قرار مى گيرد.
و گويا بعد از بلوغ برعكس مى شود ،زيرا رشد عقل به خاطر مطالعه جهان و مشاهده مردان تجربه ديده و سرد و گرم
چشيده و گفت و شنود با آنها حاصل مى شود و اين امور به حكم طبيعت و فرمان خالق طبيعت  ،در دسترس مردان  ،بيش
از زنان است  .اگر چه مردان خردمند و دانشور ،ابتدا در دامن همين زنان تربيت مى شوند ،ولى پسر پس از بلوغ و بيرون
رفتن از محيط خانه  ،نتيجه عقل مادرداديش را با مطالعه اوضاع جهان و مشاهده احوال خردمندان  ،تقويت مى كند و
افزايش مى دهد؛ در صورتى كه مادر و خواهرانش از آن تقويت و افزايش بى بهره اند و آن افزايش را ازم هم ندارند.
در خطبه نهج الباغه  ،على (عليه السام ) ،ضعف عقل زن را تنها از همين بعد تجربى و اكتسابيش ثابت مى كند ،زيرا
ضعف عقل او را مساوى با گواهى دادن ناقص او مى داند؛ يعنى در موردى كه يك مرد براى شهادت كافى باشد ،اگر شاهد
زن باشد بايد دو تن باشند و اين دستور الهى است و صريح آنها شريفه قرآنى  ،بنابراين  ،چنين نقص مقلى  ،هيچ گونه
نقيصه اى براى زن محسوب نمى شود ،بلكه خبر از حكم الهى مى دهد ،تنها در مورد شهادت و آن هم به خاطر تخصص
نداشتن زن در امور اجتماعى به مانند مردان  .مشورت نكردن با زنان هم به خاطر همين است چنان كه در درس بيست و
دوم در اين باره به تفصيل سخن گفتيم .
اگر سوال شود :پس چرا اميرالمؤ منين (عليه السام ) به طور مطلق و عموم مى فرمايد :زنان ناقص العقلند؟ بايد بگوييم :
اين گونه سخن گفتن از محسنات باغت است  .اديبان مى گويند.
تبيين الشى بعد ابهامه اوقع فى النفوس

يعنى اگر مطلبى را ابتدا سر بسته بگويى و سپس توضيح دهى ؛ در ذهن شنونده بيشتر جايگزين مى شود .كام على
(عليه السام ) مانند اين است كه مثا گفته شود :حسينيه ارشاد تهران نقص بنا دارد و نقض بنايش اين است كه
گنجايشش نصف گنجايش مسجد امام است (دقت بفرماييد و اين مثال را با جمله نهج الباغه از لحاظ مبتدا و خبر مقايسه
نماييد).
و اما آنچه گفته مى شود كه سخن امام (عليه السام ) بعد از جنگ جمل بوده و ضعف عقل يك زن كه از طلحه و زبير گول
خورده بود ،سبب ايراد اين خطبه گرديد ،دور از تحقيق و انصاف به نظر مى رسد .على (عليه السام ) تحت تاثير حوادث قرار
نمى گيرد و خطاى يك زن را به گردن نوع زن نمى گذارد.
همچنين اگر كسى بگويد :سخن حضرت در مقام مذمت و نكوهش نسبت به زن است  ،بايد بداند كه اين نكوهش به
سازمان خلقت و آفرينش باز مى گردد كه زن را آنگونه آفريده است نه به شخص زن ؛ زيرا زن به اختيار خود كار زشتى نكرده
است كه سزاوار آن عقوبت گشته باشد ،چنانكه از  2قرينه ديگر خطبه پيداست  .چگونه كسى گمان مى كند كه خداوند
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متعال به زنان دستور دهد :ماهى چند روز نماز و روزه بجا نياورند و سپس آنان را به خاطر اين عمل نكوهش كند؟!
در اينجا احساس و عاطفه شديد زنان را هم در مقايسه با مردان نبايد فراموش كرد .زندگى انسان چنانكه به عقل و تدبير
نياز دارد ،به احساس و عاطفه شديد هم نيازمند است  .احساس و عاطفه روح بخش و صفا بخش زندگى است  .احساس
و عاطفه مايه دلگرمى و شادكامى و خرمى است  ،در خانواده روح و نشاط مى آورد و به آن رونق و جا مى دهد و لذت و
صفا مى بخشد؛ و عقل و حسابرسى و تدبير از طرفى ديگر ،اصول و بنيان زندگى انسان را پايه گذارى مى كند و اجزاء و
مواد مناسب را انتخاب نموده  ،در جاى مخصوص به خود مى گذارد.
من نمى دانم كردار شريف و مقدس همسر خولى را در داستان كربا به احساس و عاطفه اش نسبت دهم يا به عقل و
تدبير استثنائيش  .آن بانوى بزرگوار در زمانى كه شهر كوفه را يكپارچه ستم و ظلمت  ،جهل و شقاوت  ،سنگدلى و نانجيبى
قساوت و بيرحمى  ،توحش و بربريت  ،دژخيمى و رذالت فرا گرفته بود و مردان آن سامان هم گرگ شده بودند و عنتر .درنده
شده بودند و از سگ بدتر ،كه همگى يكباره بر مركب شيطنت سوار گشتند و يا شيطان بر آنها سوار گشت و عقل و دين و
شرف و وجدان را يكباره زير دست و پاى خود كوبيدند و له كردند و به سوى كربا روان گشتند .در آنجا با دست خود و با
شمشيرى كه محمد مصطفى و على مرتضى (عليه السام ) به دست آنها داده بودند ،چنانكه سر گوسفند را مى برند،
سر پسر همان محمد و على عليه السام را ،سر پاكترين انسان زمان خود را بريدند ،و چهره تاريخ را سياه كردند و رذالت و
خباثت از انسانيت بى خبران را به نمايش گذاشتند و به آن افتخار هم مى نمودند و همه اينها به خاطر درهم و دينار
معدودى بود كه از ابن زياد بستانند ،آنها در حقيقت عدالت و تقوى و انسانيت را سر بريدند و بدنش را برهنه كردند و زير سم
اسبها گذاشتند و آن سر مقدس را به خولى ناپاك سپردند .خولى خوك كردار و بدتر از كفتار ،آن سر مقدس را به خانه آورد و
دور از چشم همسر نازنينش  ،ميان تنور پر خاكستر نهان كرد ،ولى آن زن سرشار از عاطفه و احساس  ،وقتى فهميد ،چون
تنور روشن بگداخت و شوهر بدتر از شيطانش بتاخت و پرخاش كنان و موى كنان  ،هر چه مى خواست به او گفت و اندكى
از عقده هاى دل روشنتر از ماه و گداخته تر از خورشيدش را خالى كرد و اشك ريخت و ناله كرد و از او جدا شد.
همسر خولى زنى بود كه در برابر تمام مردان كوفه مانند ستاره اى درخشان  ،در آن ستمكده ظلمانى بدرخشيد و عقلهاى
رجال و دانشمندان جهان را حيران كرد كه چگونه فرشته اى با شيطانى همسر مى شود و انسانى با بدتر از حيوانى در يك
خانه زندگى مى كند.
اكنون كه چهارده قرن از وقوع اين حادثه مى گذرد ،باز هم زنان زمان ما بيش از مردان بر اين مصيبت عظمى مى گريند و
اشك مى ريزند ) (235همه اينها از بركت همان احساسات عميق و عواطف رقيق اين موجود شريف به نام )) زن (( مى باشد.
دليل
 -219قال على (عليه السام ) :ان النساء نواقص اايمان  ،نواقص الحظوظ نواقص العقول  ،فاءما نقصان  ...عقولهن فشهاده امراءتين كشهاده
الرجل الواحد...

على (عليه السام ) فرمود :همانا زنان از لحاظ ايمان و بهره و عقل ناقصند ...نقصان عقلشان اين است كه گواهى دادن دو
زن برابر گواهى دادن يك مرد است (236) ...
 - 220و قال (عليه السام ) وا تهيجوا النساء باءذى و ان شتمن اءعراضكم و سببن اءمراءكم فانهن ضعيفات القوى واانفس والعقول .

و فرمود :زنان را با آزار دادن خويش تحريك نكنيد ،اگر چه آنها ،آبروى شما را با دشنام و ناسزا ببرند و اميران شما را به
زشتى ياد كنند ،زيرا آنان نيرو و روح و عقل ضعيفى دارند (و به واسطه احساسات شديد ،در برابر نامايمات زود عكس العمل
نشان مى دهند(237) ).
 -221يعتبر عقل الرجل فى ثاث  :فى طول لحيته ...

و فرمود :عقل مرد به سه وسيله سنجيده مى شود :در درازى محاسنش (هر چه ريش از يك قبضه بلندتر باشد ،عقل
صاحبش كمتر است (238) ).
 -222اياك و اتكالك على المنى فانها بضائع النوكى .
على (عليه السام ) فرمود :بپرهيز از تكيه كردن و اعتماد نمودن بر آرزوها كه آن سرمايه احمقان است (239) .
 -223ان اءباالحسن اشترى دارا واءمر مولى له اءن يتحول اليها و قال ان منزلك ضيق  .فقال قد اءحدث هذه الدار ابى  .فقال ابوالحسن (عليه
السام ) :ان كان ابوك احمق ينبغى اءن تكون مثله ؟!

حضرت رضا (عليه السام ) ،منزلى را خريد و به يكى از كارمندانش دستور داد تا به آن منزل رود و در آنجا ساكن شود و به
او فرمود :منزلى كه مى نشينى كوچك و تنگ است  ،او گفت  :اين منزل را پدرم بنا نهاده است  .حضرت فرمود :اگر پدرت
احمق بود ،تو هم بايد مثل او باشى (240) .
 - 224قال على (عليه السام ) :من دائل الحمق داله بغير آله و صلف بغير شرف .
على (عليه السام ) فرمود :از نشانه هاى حماقت ناز كردن بدون سبب و اف زدن بدون شرف است (241) .
 - 225و قال (عليه السام ) من عامات ااحمق كثره تلونه .
و فرمود :از نشانه هاى حماقت  ،زيادى تلون است (كه انسان هر روز به شكلى در آيد و خطى انتخاب كند(242) .
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 - 226و قال (عليه السام ) :اءحمق الناس من ظن اءنه اءعقل الناس .
و فرمود :احمقترين مردم كسى است كه گمان كند داناترين مردم است (243) .
 - 227و قال (عليه السام ) تعرف حماقه الرجل بااءشرفى النعمه و كثره الذل فى المحنه .

و فرمود :حماقت مرد شناخته مى شود به مستى كردن در زمان نعمت و اظهار خوارى و ذلت نمودن در زمان سختى و
گرفتارى (244) .
 - 228و قال (عليه السام ) تعرف حماقه الرجل فى ثاث  :كامه فيما ا يعنيه و جوابه عما ا يساءل عنه و تهوره فى اامور.

و فرمود :حماقت مرد ،در  3مورد شناخته مى شود:
 -1سخن گفتن در امورى كه به او ارتباطى ندارد.
 -2پاسخ گفتن به چيزى كه از او سوال نشده است .
 -3بى باكى در كارها(245) .
 - 229و قال (عليه السام ) ا يستخف بالعلم و اءهله اا اءحمق جاهل .
و فرمود :دانش و اهل دانش را كوچك نشمار ،مگر احمق نادان (246) .
 - 230و قال (عليه السام ) :ا ترد على الناس كما حدثوك فكفى بذلك حمقا

و فرمود :هر آنچه را كه مردم برايت بازگو مى كنند ،رد مكن كه همين براى حماقتت كافى است (يعنى انكار مكن  ،بلكه
احتمال صحت آنرا بده )( (247
بنابراين كسانى كه آيه قرآن يا حديثى را مى شنوند كه مضمونش با عقل و فهم آنها موافقت ندارد ،بايد بگويند :ما نمى
فهميم  .ممكن است توجيه درستى داشته باشد؛ نه آنكه انكار كنند و بگويند چنين چيزى درست نيست و من آنرا رد مى
كنم  .اگر چنين بگويند ،از نظر اميرالمؤ منين كه سخنگوى اسام است  -احمق مى باشند مانند كسانى كه موضوع معاد را
نفهميده و نسنجيده انكار مى كنند يا كسانى كه دو قرن پيش  ،اختراع مانند راديو و تلويزيون را انكار مى كردند (براى
توضيح بيشتر به مقدمه ترجمه اصول كافى نويسنده رجوع شود).
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- ۱۴ -

 - ۱۴درس پنجاه و سوم  :از خوبانشان بر حذر باش
در خطبه  78نهج الباغه آمده است كه )) از زنان بپرهيزيد و از خوبانشان برحذر باشيد
است :

((

در اينجا توجه به چند نكته ازم

 -1پرهيز كردن از زن بد ،طبق قاعده است و عقل و وجدان هر انسانى حكم مى كند كه از انسان بد بايد پرهيز نمود ،چه زن
باشد و چه مرد و اما بر حذر بودن از زنان خوب در كام اميرالمؤ منين (عليه السام ) ،به معنى اعتماد كامل نداشتن و بيدار
و هشيار بودن و احتياط را رعايت كردن و دست با عصا راه رفتن است  ،نه به معنى دورى كردن و كنار زدن ايشان  ،زيرا اوا
عبارت حضرت  ،از نظر قواعد ادبى و طبق موازين لغت و معانى و بيان  ،چنين اقتضا مى كند ) (248و ثانيا اگر اسام دستور
دهد كه هم از زن خوب دورى كنيد و هم از زن بد ،پس اين همه سفارش و تاكيد درباره ازدواج و همسر گرفتن و دوست
داشتن زنان كه خود پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرموده است چه معنى دارد؟
 -2اعتماد نكردن به زن خوب هم طبق قاعده و ميزان است  ،زيرا چنانكه بارها گفته ايم  ،زن تابع احساسات و عواطف قرار
مى گيرد و در نظام كلى خلقت  ،بايد چنين باشد و هر كسى كه تابع احساسات باشد ،ثبات و استقامت فكرى و عقيدتى
ندارد .اين قاعده به قدرى شمول و كليت دارد كه بايد بگوييم  :هر گاه مردى هم تابع احساسات و عواطف باشد ،به فكر و
عقيده و قول او نبايد اطمينان كامل نمود بلكه با او بايد با احتياط و دست با عصا راه رفت .
 -3اعتماد نكردن بر زن به اين معناست كه شوهر نبايد دارائيش را در اختيار همسرش گذارد ،مگر اينكه ناظر و رقيبى برايش
معين كند ،در كارهاى زندگى به مشورت و راى همسرش اعتماد كامل نكند ،مگر در صورتى كه راى او ،با راى مردان
متخصص موافق باشد ،همچنين اگر همسرش قول داد كه مثا از مهمانهاى هفته ديگرت پذيرايى مى كنم و غذا را خودم
درست مى كنم  ،شوهر بايد اين احتمال را بدهد كه ممكن است خانم محترمه در اثر حادثه اى  ،دو روز ديگر پشيمان شود
و از قولش برگردد ،لذا شوهر بايد راه احتياط را پيش گيرد و از محل ديگرى هم به فكر تهيه غذا باشد.
 -4تمام قواعد اخاقى و اجتماعى و ابعاد ديگر علوم و حتى قوانين اساسى  ،كه به نحو كلى و عام تعبير مى شود،
تخصيص بردار و استثناپذير است  .گاهى آن استثنا متصل به كام ذكر مى شود و گاهى منفصل به صورت تبصره و ماده
واحده و صور ديگر .در احاديث ممكن است كام عام در سخن امامى ذكر شود و استثنااش در كام امام ديگر باشد.
قرآن كريم  ،مى فرمايد :همه انسانها در خسارت و زيانند ،مگر كسانى كه ايمان آورند و عمل صالح كنند...
و پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) مى فرمايد )) :طاعه النساء ندامه (( اطاعت كردن از راى زن پشيمانى مى آورد و
اميرالمؤ منين (عليه السام ) مى فرمايد )) :اا من جربت بكمال عقل (( يعنى مگر زنى كه كمال عقلش آزمايش شده
باشد.
اميرالمؤ منين (عليه السام ) مى فرمايد :از زنان خوب بر حذر باشيد ،ولى اگر از آنحضرت بپرسيم  :آيا همسر شما فاطمه
و دختر شما زينب (عليه السام ) و خديجه كبرى و ...هم چنين بوده اند؟ قطعا خواهد فرمود :نه .
همچنين هر مردى كه چندين سال با همسرى متعهد و با وفا زندگى كرده و وفادارى و تعهد بهتر از مردان را از او مشاهده
نموده است  ،همسر او هرگز در اين دستور داخل نيست .
بنابراين سخن على (عليه السام ) بدون كم و زياد اقتباس از آيه شريفه قرآن كريم است كه  :يا ايها الذين آمنو ان من اءزواجكم
واءوادكم عدوالكم فاحذروهم (سوره تغابن ،ى  )14يعنى اى اهل ايمان برخى از زنان و فرزندانتان  ،دشمن شما هستند ،از

آنها برحذر باشيد.

در اينجا هم از بانوان محترمى كه اين بحث را مى خوانند تقاضا دارم بين خود و خداى خويش  ،حساب كنند :اگر از جمله
زنان وفادار و متعهد هستند خداى متعال را سپاس گويند و اگر خود را از دسته ديگر مى بينند ،در رفتار خويش تجديد نظر
نمايند.
 -5سست عنصرى و تابع احساس بودن زن را نبايد براى او گناهى بشماريم و مستحق عذاب و عقابش بدانيم  ،زيرا اميرالمؤ
منين (عليه السام ) او را زن خوب ناميده  ،و زنى كه آنحضرت خوبش بداند ،اهل بهشت است  ،علت بى وفائيش ،
سست عنصرى و تبعيت قهرى او از احساس و عاطفه است كه آن هم در اختيار او نيست و خداى عادل هيچ بنده اى را به
خاطر انجام عمل غير اختيارى عذاب نمى كند ،مگر آنكه زن  ،بى وفائى و عذر را با شعور و توجه و اختيار انجام دهد كه در
آن صورت گنهكار و معاقب خواهد بود.
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دليل
 - 231قال على (عليه السام ) ...فاتقوا شرار النساء و كونوا من خيارهن على حذر.
على (عليه السام ) فرمود :از زنان بد بپرهيزند و با خوبانشان  ،با احتياط باشيد(249) .
 -232والعصر ان اانسان لفى خسر ،اا الذين آمنو و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.

سوگند به زمان كه انسان در خسران است  ،مگر كسانى كه ايمان آورند و عمل صالح كنند و يكديگر را به حق و صبر
سفارش نمايند(250) .
درس پنجاه و چهارم  :زن از نظر اسام و ديگران
كسانى كه تمام مآخذ اسامى راجع به )) زن (( را مطالعه كرده اند و حتى شما خواننده محترم كه از اول كتاب تا اينجا با
نويسنده همراه بوده ايد ،پى برده و دانسته ايد كه :
اسام مى خواهد ،زن براى شوهر و فرزندانش باشد و شوهر و فرزندان براى او باشند ،و ديگران مى خواهند زن براى
همگان باشد و هيچكس براى او نباشد.
اسام مى خواهد زن در پيرى  ،شوهر و فرزندان و نوادگانى داشته باشد كه پروانه وار گردش بگردند و به ديده احترام به او
بنگرند و او هم از ديدن ايشان لذت برد و نتيجه شيرين و پربار خانه داريها و بچه داريهايش را بچشد و با عزت و افتخار و
اطمينان جان به جان آفرين تسليم كند.
خرم زنى كه هست به گيتى

تنها به شوى خود خوش و خرسند

زيباترين نگار جهان چيست

زن در كنار شوهر و فرزند

ولى مكاتب ديگر مى خواهند كه اگر زن از دام آنها بجهد ،حداكثر دو فرزند بيشتر نداشته باشد و هميشه يا قرصهاى انسان
كش آنان را بخورد ،يا كورتاژ كند و هماره مبتا به ضعف اعصاب و محتاج به داروها و جراحيهاى آنان باشد .و در پيرى هم يا در
خيابانها پرسه زند و يا در خانه ها دال هواها باشد و سرانجام در انزوا و پوچى و بى ثمرى بميرد.
دنياى استعمارى روز ،اين همه بدبختى را براى زن از آنجا شروع مى كند كه حجاب را از سر او بر مى دارد و از انه امن و
استراحتش بيرون مى كشد و پشت ميز اداره و صندلى كارخانه اش مى نشاند ،سپس آرايش دوست و مدپرستش مى
كند؛ آن هم به سبك خودش كه با فرهنگ او بيگانه مى باشد.
زن معصوم ساده دل هم گول مى خورد و بازيچه دست آنها مى شود و مصرف كننده كااها و مصرف شده هواهاى آنها مى
گردد و خيال مى كند متمدن گشته و ترقى كرده است ( .زنانى را مى گوييم كه چنين شدند نه خانمهاى مسلمان وظيفه
شناس را).
اين سالوسان شياد و بازيگران صياد ،ميليونها زن پاكدل را با تبليغات پوچ و توطئه هاى مزورانه خود ،به عنوان آزادى و تساوى
حقوق و مقدم داشتن كلمه )) خانمها (( بر )) آقايان (( فريب داده و از هويت و شخصيت مادرى خود خالى كرده و در دام
لعنتى خويش انداخته اند.
بانويى را كه اسام به قدرى محترم شمرده كه مى خواهد در خانه بنشيند تا خواستگار خدمتش برسد ،مجبورش كرده اند
تا در خيابان و اداره خود را عرضه نمايد و براى خود شوهر پيدا كند ،كسانى را كه اسام به قدرى عزيز شمرده كه ايشان را
)) امانت خدا ،محبوب پيغمبر ،ريحانه  ،به فرموده على و (( ...معرفى كرده است و مى خواهد چون مرواريدى در صدف
باشند ،دنياى مادى امروز آنان را از خزانه و گنجينه خود بيرون آورده و هدف تير انظار پليد هر كس و ناكسى قرار داده است .
دل هر انسان با وجدانى براى اين فرشتگان معصوم كباب مى شود كه چگونه انسانى را كه اسام مى خواهد در پناه
شوهر و فرزندانش با عزت و شرف زندگى كند ،او را صيد كرده اند و مانند گوشت قربانى به اين و آنش مى بخشند .بلكه
اين مزوران حيله گر به نحوى زن بيچاره را شست و شوى مغزى مى دهند كه تبليغات موذيانه آنها را درباره آزادى و تساوى
و تمدن و ترقى باور مى كند :يا شوهر نمى كند و يا طاق مى گيرد و يا كار ادارى را بر شوهر دارى و تربيت استوانه هاى
جامعه ترجيح مى دهد و خود را به دست خود ،در دام دلسوز نمايان شهوتران مى اندازد.
اين افسونگران سالوس  ،كارى مى كنند كه سخن خدا و پيغمبر مهربان به گوش اين پاك طينتان نرسد .يا از اول تعليمات
مقدس اسام را بدنما و نازيبا جلوه مى دهند يا آنرا تحريف و تقطيع مى كنند يا رهبران اسام را بدخواه و دشمن زن مى
خوانند تا به هدف شوم و ناپاك خود برسند و مهدان پاك نهاد را به دام لعنتى خود اندازند و )) تز (( جهانخوارى خود را بر پايه
تسلط بر زن و ابزار قرار دادن او بنا نهند ،زيرا مدير خانه و دكور و آشپزخانه و لباس و لوازم آرايش است و همه اينها در كارخانه
هاى آنها ساخته مى شود.
نويسنده شك ندارد كه اگر اين خبيثان حريص بگذارند تعليمات مقدس الهى با صورت صاف و بى پيرايه اش به گوش اين
پاكدان حساس برسد ،آنها استعداد شنوايى دارند و خواهند پذيرفت  .كدام زن نمى پذيرد كه عمرى با يك همسر سپرى
كردن و دائما زندگى گرم و با صفا داشتن و مادر بزرگ خانواده شدن بهتر است از راهى غير از اين رفتن !؟
)(251
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ءارباب متفرقون خير اءم ه الواحد القهار

خاصه اينكه  :اسام چون دلسوز و مهربان است  ،چون حقيقت گو و صريح اللهجه است  ،چون مانند استعمارگران ،
رياكارى و نفاق ندارد ،به زنان توصيه مى كند :براى شوهر خود زينت كنند ،نه براى ديگران  .براى شوهر خود طنازى و عشوه
گرى كنند ،نه براى ديگران  .دل شوهر خود را به دست آورند ،نه دل ديگران  .به خانه و زندگى خود دل ببندند ،و به جاى
ديگر چشم نداشته باشند .با شوهر خود ،گرم و با صفا و با محبت باشند ،تا دل شوهرشان متوجه زن ديگر و جاى ديگر
نباشد .زن مى تواند با زبان خوش و حركات شيرين  ،ريسمانى از محبت و عشق بر چشم و گوش و دست و پا و دل شوهر
خود ببندد كه او را ياراى حركت  ،جز به سوى همسر و خانه خود نباشد .مگر اندكى از مرد نمايان شهوت پرست و هرزه و
هوسباز سست تنبان كه خداوند متعال يا به زودى مرگشان دهد و يا زن بيچاره را از خانه آنها نجات دهد.
اگر كسى تمام مطالب اسامى راجع به زن را مطالعه كند به اين نتيجه مى رسد كه اسام مى خواهد بگويد )) :زن در
حالى كه جاذبه دارد يا بايد از خانه امن خود بيرون نيايد ،يا اگر براى صله رحم و معالجه و گرفتن حق خويش و كارهاى
ضرورى ديگر بيرون مى آيد ،جذابيت خود را بپوشاند ،به نحوى كه لباس و وضع حركاتش عادى باشد تا نگاه مردان به او،
مانند نگاه مردان و كودكان و اشياء ديگر باشد و راه رفتن زن هيچ نظرى را جلب نكند(( .
همه اينها براى اين است كه زن منحصرا براى شوهر باشد و شوهر براى زن  .وقتى شوهر تنها زن خود را آنهم با آرايش و
زينت ببيند و زنان ديگر نظر او را جلب نكنند ،زن خود را فرشته مى داند و هوس و شهوتش به سويى ديگر تحريك نمى شود.
اين سياست اسام است و آن هم سياست استعمارگران ديگر كه مى بينيد و مى خوانيد:
آنها تمام مرواريدها را از صدف بيرون مى ريزند تا تعدادى خوش آب و رنگش مشترى  -يا مشتريها  -پيدا كنند و بقيه بنجل و
وازده و ته مانده محسوب شود.
زنان عاقل و هوشمند جهان ! كدام يك از اين دو سياست بهتر است ؟ فكر كنيد و پاسخ دهيد.
اگر نگوييم زنان در اين جا گول مردان را خوردند ،بايد بگوييم  :برخى از آنها كه از فرهنگ الهى  ،به سوى فرهنگ استعمارى
رفتند ،سود شخصى را بر سود نوع ترجيح دادند و مصلحت نوع را فداى مصلحت شخص كردند ،زيرا يك زن مثا فكر مى كند:
من كه زيبايى و دلربايى بيشترى دارم  ،در خيابان و اداره ظاهر مى شوم تا شوهر متشخص تر و اعيان ترى پيدا كنم ؛ ولى
او فكر نكرده است كه اين روش اگر براى خود او مفيد باشد براى نوع زن زيان آور و فاكت بار است .
زيرا شوهرانى كه چنان زنى ندارند .هنگامى كه او را در خيابان و اداره  ،بدون پرده ببينند ،ااقل بعضى از آنها كه هوسباز و
شهوتران هستند ،نسبت به همسر خود ،بى مهر و كم عاقه مى شوند و جوانانى هم كه هنوز همسر نگرفته اند ،در
انتظار مى نشينند تا مانند او را پيدا كنند .در اين ميان چه مفاسدى كه پيدا مى شود خدا مى داند.
اسام مى خواهد وقتى مردى زنى را مى بيند ،به قدرى حركات و رفتار آن زن عادى باشد كه بيننده را به فكر مقايسه و
معادله با زن خود نيندازد ،بلكه اصا بيننده را متوجه خود نكند و فكر او را مشغول ندارد و حتى چند لحظه هم او را از مسير
فكرى و زندگيش باز ندارد.
اگر بگويم  :بزرگترين حيله و نيرنگى كه در جهان بشريت رخ داد ،همين حيله بود كه مردان نسبت به زنان انجام دادند،
مبالعه نگفته ام  .اگر به استثناى معدودى از زنان مسلمان متعهد ،صدها ميليون زن ديگر ،اين كاه را نمى پذيرفتند و
فرهنگ استعمار را قبول نمى كردند ،جا داشت كه در صحت انتساب ضعيف العقل بودن آنان شك و ترديد كنيم  ،ولى اگر
كسى بگويد :چرا ااقل زنان مسلمان از اين قبيل  ،نتوانستند حيله شرعى به كار برند و به شوهران خود بگويند :اسام بما
اجازه نداده است كه پشت ميز بنشينم و پول در بياورم  ،شما بايد مخارج خانواده را متكفل شويد ،چه جوابى خواهند داد؟
(البته اداره رفتن مخالف شرع را مى گوييم ) يا چه مى شد اگر زنان غير مسلمان به شوهرانشان مى گفتند ،از زمانى كه
بچه در رحم ما جايگزين مى شود تا زمانى كه وضع حمل مى كنيم و سپس دو سالى كه شير مى دهيم و بعدا تا زمانى
كه به مدرسه اش مى فرستيم و زبان تعليمش مى دهيم و از خطرات و حوادث نگهداريش مى كنيم  ،به مقدار تمام
زحماتى است كه شما مردان در تمام عمر در خارج خانه انجام مى دهيد ،ما عاوه بر يك كودك  ،كودكان متعددى مى زاييم
و تربيت مى كنيم  ،ديگر ما طاقت بيرون رفتن از خانه و درگيرى با مردان را نداريم  .اين ظلم است و اجحاف كه شما مردان
به ما روا مى داريد .عاوه بر چنين زحمت طاقت فرسايى كه همه مردان از انجام آن عاجزند و ما به خوبى انجام مى دهيم ،
چرا زحمت ديگرى به گردن ما مى گذاريد؟!!
برخى از مردان اسير شهوت براى به دام انداختن زنان سفسطه و مغالطه ديگرى مى كنند .بلكه از سفسطه و مغالطه
بااتر ،بايد بگويم  ،چشم بندى علمى مى كنند .آنها مى گويند :زنان اگر پوشيده و با حجاب در برابر مردان ظاهر شوند،
مردان حريصتر مى شوند و بيشتر به آنها متوجه مى گردند و حس كنجكاوى آنها بيشتر تحريك مى شود ،ولى اگر بى پرده و
باز چهره باشند ،مردان از ديدنشان سير مى شوند و ديگر تحريك و شهوتى در ميان نيست .
اين بيگانه پرستان شياد ،خود مى دانند كه دروغ مى گويند ،غريزه جسنى در برابر صحنه هاى هيجان انگيز ،تيز مى شود
نه سير ،اينجا داستان زنبور است و انگور .زنبور تا نيش خود را به انگور فرو نبرد ،سير نمى شود .يا بايد انگور را نبيند يا اگر
ديد ،نحوه سير شدنش معلوم است .
جان من و همه شما رياكاران فداى پيغمبر صريح اللهجه اى باد كه مى گويد :چون چنين صحنه اى را ديديد ،نزد همسر
حال خود برويد؛ سپس با دست پر و غسل كرده به كوچه و گذرگاه آييد و با خاطرى آسوده  ،مشغول كسب و كار باشيد.
خداشناسان ديگرى مى گويند :انسان همواره در راه تكامل و ترقى مى رود .به راهى مى رود و از آن راه صدمه مى بيند،
ديگر به آن راه نمى رود ،بنابراين هر قدمى كه انسان برمى دارد ،بهتر از قدم پيشين است و هميشه سال دوم زندگيش
بهتر از سال اول و سال سومش بهتر از سال دوم است .
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زنان پيش از انقاب صنعتى  ،محدود بودند و در خانه محصور ،ولى از آن زمان دانستند كه بهتر اين است كه از حصار و
محدوديت بيرون آيند و همدوش مردان باشند و اين عمل قدم گذاشتن در راه ترقى و تكامل است  .ديگر نمى شود آنان را به
عقب برگردانيم و در خانه محصور كنيم .
در پاسخ اين شبهه بايد بگويم اوا اين راه را خود زنان انتخاب نكردند ،بلكه مردان جهانخوار شهوتران  ،براى ارضاء غريزه
جنسى خويش  ،اين كاه را بر سر آنان گذاشتند و ثانيا مقتضاى دليل آنها اين است كه انسان هر قدمش كاملتر و مترقى تر
از قدم نخستين است  ،در صورتى كه چنين نيست  .بسيارى از اوقات انسان تصريح مى كند كه (اين كه بدتر شد ،خودم
كردم كه لعنت بر خودم باد) و همچنين توبه ها و پشيمانى ها و لب گزيدنها و عذرخواهى ها ،همگى در همين مسير است
 .البته شايد تعجب كنيد كه انسان راه غلطى را  150سال ادامه دهد ،ولى بايد دانست كه مقتضاى دليلى كه از قول آنها
گفتيم اين است كه انسان تا آخر عمرش همواره در وسط راه باشد ،تكامل مطلق براى انسان ممكن نيست  .فلسفه مى
گويد كامل مطلق يكى است و آن خداست ولى ما در اينجا با كسانى سخن مى گوييم كه فرض كرديم مادى و ماترياليست
باشند.
ما از اينگونه خوانندگان تقاضا داريم كه ادله عقلى و نقلى ما را در درسهاى گذشته بخوانند و با ادله خود بررسى كنند و
سپس منصفانه قضاوت نمايند.
كسانى هم مى گويند )) دنياى امروز مساله زن و غريزه را حل كرده و با برداشتن قيود و حدود اسامى از گردن زن ،
هيچگونه مشكلى در اين راه باقى نگذاشته است  .دختران و پسران در استخرها شنا مى كنند و هيچ پدر و مادرى نگران
دخترش نيست و زنان با مردان در اطاقهاى خلوت كار مى كنند و هيچ شوهرى نگران زنش نيست  .اين دغدغه ها و
پريشانى هايى كه در ميان مسلمين مشاهده مى شود ،در جوامع غير اسامى  ،اصا مطرح نيست و زن و مرد ،فارغ البال
به فكر كار و زندگى خود مشغولند(( .
متاءسفانه اين سخن گاهى از متظاهرين به اسام هم شنيده مى شود و در مقام تمجيد و ستايش  ،نه طعنه و سرزنش
هم مى گويند .آرى  ،اگر مقصود آنها از حل شدن اين مشكل  ،تنها نبودن دغدغه و اضطراب باشد ،سخن درستى است .
ما تصديق داريم  ،مردانى كه آن فرهنگ را پذيرفته اند ،اگر همسرشان شبى به خانه نيايد ،نگران نمى شوند .و اگر
دخترشان يك هفته با پسرها به مسافرت برود باكى ندارند ،قرصهاى جلوگيرى عاج اين دغدغه ها را كرده است  .در عصر
اتم باكره نبودن و با مردان رقصيدن و فرزند نامشروع زاييدن كه قبح و زشتى ندارد .پس چه جاى نگرانى و تشويق است ؟!!
با كسانى كه نمى توانند بدون اجازه ديگران تفكر كنند ،سخنى ندارم آنها واقعا از شخصيت خود تهى گشته و مقلدى تمام
عيار شده اند .آنان نمى توانند فكر كنند كه حل كردن مشكل غريزه مانند حل كردن مشكل اقتصاد است  .چنانكه مى گويند
 كه شايد درست هم نباشد  -در كشورهاى كمونيستى  ،دزدى و رباخوارى و فقر و تكدى وجود ندارد .اما مردم آن ديار ،ازحقيقت انسانيت كه آزاد انديشى و خاقيت و عرفان و بلند پروازى از امتيازات اوست  ،تهى گشته و مجبورند چنان فكر كنند
كه روساء حزب آنها مى خواهند.
در موضوع غريزه جنسى هم بايد بگوييم  :دنياى امروز اشكال دغدغه و اضطراب را حل نموده ؛ اما انسانيت را از اصالت و
عفت و نجابت و غيرت خود خالى كرده است  .انسان در مكتب آنها محتوايى جز شكم و زير شكم ندارد .براى عفت و غيرت
و نجابت در مكتب آنها مفهوم و معنايى پيدا نمى شود و قاموسهاى ايشان از اين الفاظ مقدس به كلى تهى گشته است .
اگر به آنها بگويى  :تاريخ بشريت  ،پاكدامنى جناب مريم و حضرت يوسف را ستوده و كردار زليخا و مردان هرزه و آلوده دامن
را نكوهش و تقبيح كرده است  ،لبخندى مى زنند و سرى تكان مى دهند ،به عامت اينكه امروز يك ميليارد زن به راه زليخا
مى روند و همان اندازه مرد به دنبال آنان دوان هستند و شما از حسن و قبح كردار يوسف و زليخاى چهل قرن پيش سخن
مى گوييد .اين است معنى از خود تهى گشتن و بدون اجازه ديگران فكر نكردن .
آرى يك گلوله نخ پر گره بدست  -به اصطاح  -روشنفكران شرق و غرب افتاد و آنها همه گره ها را بريدند و هزاران تكه نخ
بى گره تحويل دادند و گفتند ما تمام اشكاات را حل كرديم و يك گره باقى نگذاشتيم  .آنها حوصله نداشتند ،مانند رجال
دلسوز الهى  ،سر نخ را پيدا كنند و تك تك گرهها را از يكديگر بگشايند و گلوله نخ را با تمام هويتش تحويل دهند .باور كنيد
كه انسانيت در نظر اينها به اندازه يك گلوله نخ هم ارزش ندارد و انسانهاى بسيارى در كارخانه هاى آنها اسير ساختن گلوله
هاى نخ مى باشند و هيچ اثر ديگرى از خود بروز نمى دهند ،بلكه نمى توانند و نبايد بروز بدهند.
اما كسانى كه مى خواهند بدانند اسام مشكل غريزه را چگونه  ،قدم به قدم و مو به مو با باريك بينى و ظرافت حل كرده
است ااقل احاديث همين كتاب را با دقت مطالعه كنند.
ازدواج موقت و چند همسرى
سياست اسام نسبت به تجويز متعه (صيغه ) و تعدد زوجات اين است كه هر گاه به خاطر پيش آمد جنگ يا علل و حوادث
ديگرى  ،عده زنان در شهر يا مملكتى بيش از مردان آن ناحيه باشد ،زنان اضافى كه بى شوهر مانده اند ،به سوى فحشاء
و ناموس فروشى كشيده نشوند؛ بلكه مزاوجت آنان با مردان  ،با اجراء عقد و ثبت در دفتر و با نگه داشتن عده و معلوم بودن
پدر طفل باشد .فرزند آنها حال زاده باشد و ازدواجشان رسمى و شرعى ) . (252اگر غير از اين باشد ،زن بايد يا راهبه شود
و يا ناموس فروشى كند و هر ساعتى اسير شهوتى گردد و اگر فرزندى بياورد ،حرامزاده و نامشروع و بدون شناسنامه
باشد.
در اينجا به زنانى كه از هوو داشتن بدشان مى آيد بايد بگويم  :اگر خود آنها به جاى آن هوو بودند چه مى كردند؟ هوو هم
خواهر دينى او مى باشد و زنى است مانند او كه پيش آمد روزگار ،او را زن دوم و تو را زن اول قرار داده است  .در اينجا
سوال من از زن اول اين است كه اگر خود او زن دوم بود چه مى كرد؟ و چه انتظارى از هوويش داشت ؟ چرا فكر نمى كند
كه هوو هم از او همان انتظار را دارد!!
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سوال ديگر من  -نسبت به متعه  -اين است كه  :زن يا مى خواهد با مردى ازدواج كند و جفت مردى شود و يا نمى خواهد.
اگر نمى خواهد كه از مورد بحث ما خارج است  .او در خانه مى نشيند و يا در جايى به كارى مشغول مى شود ولى اگر
مى خواهد ،ازدواج كند ،آيا زنى رسمى و قانونى باشد بهتر است يا زنى غير رسمى و غير قانونى ؟ در اينجا هم فكر كنيد و
پاسخ دهيد .آيا زنانى كه مقررات اسام را پذيرفته اند ،عزيزتر و با شخصيت ترند يا آنان كه بردگى فكرى و اسارت عقيدتى
ديگران را كور كورانه باور كرده اند؟ ان شاء ه در جلد دوم بحث مبسوطى درباره چند همسرى و ازدواج موقت از نظر همه
گروههاى بانوان و دوشيزگان خواهيم داشت .
دليل
 - 233قال على (عليه السام ) :ا تطيعوا ااءدعياء الذين شربتم بصفوكم كدرهم و خلطتم بصحتكم مرضهم واءدخلتم فى حقكم باطلهم .

)(253

اميرالمؤ منين (عليه السام ) فرمود :پيروى نكنيد از آلوده نسبهائى كه همراه آب صاف خودتان گل و اى ايشان را نوشيديد
و تندرستى خود را با بيمارى آنان آميخته كرديد و در راه حق خود ،روش باطلشان را داخل نموديد(254) .
مسلمانان آنچه از دستورات دينى خود دارند ،همگى صاف است و حق و صواب و آنچه از ديگران گرفته اند ،همگى آلوده و
بيمارى زا و باطل است  ،بنابراين مسلمينى كه چنين وضعى را از بيگانگان ديده اند سزاوار نيست  ،از آنها پيروى كنند.
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- ۱۵ -

 - ۱۵درس پنجاه و پنجم  :ضرب المثلها
آوردن مثل در ميان هر قوم و ملت و نزد اهل هر لغت و زبانى مرسوم است و فايده آن اين است كه گوينده با آوردن مثل مى
تواند مقصود خود را روشن تر و بهتر ادا كند و اگر آن مثل مطابق حقيقت باشد ،مطلب را در ذهن شنونده بهتر و بيشتر
جايگزين مى كند و بلكه او را براى شنيدن سخن آماده تر و شائقتر مى نمايد.
قرآن كريم براى هدايت انسانها مثلهاى بسيارى آورده و در پايان مى فرمايد )) :اين مثلها را براى مردم مى زنيم شايد تفكر
كنند اندرز گيرند(( .
درباره )) زن (( و نشان دادن ماهيت و حقيقت او ،در ميان هر قومى و ملتى مثلهائى وجود دارد كه نشان دهنده فرهنگ و
طرز فكر آن ملت است و مجموع آنها نشان دهنده حقيقت و واقعيت زن .
ما در اين درس  ،ابتدا ضرب المثلهاى اقوام و ملل را نسبت به زن مى آوريم و در پايان  ،ضرب المثلهااى را كه از قرآن و
اسام نسبت به زن استفاده مى شود ،بيان مى كنيم و در پايان با تذكر چند مطلب كوتاه  ،قضاوت را به خوانندگان بصير و
منصف وا مى گذاريم .
 -1آرژانتينيها
زن بد و زن خوب هر دو به شاق احتياج دارند.
 -2افريقائيها
زن زيبا ،خواهر مردان بسيارى است .
پوشش زن به قيمت آرامش دل شوهر است .
هر قدر با زن صميمى باشى قلبت را به او وامگذار.
زن حكم اسب را دارد ،كسى كه او را مى راند صاحب اوست .
آنچه را شيطان در سال مى كند ،پير زنى در يكروز انجام مى دهد.
اطاعت از زنان  ،رفتن به دوزخ است .
زن حكم پتو را دارد اگر به خود بپيچى ناراحتت مى كند و اگر دورش بيندازى سرما مى خورى .
زن بى حجب و حيا آش بى نمك است .
 -3آلبانيها
زن را به دروغ و سگ را با استخوان راضى كن .
زنى كه مى خواند ،شوهر مى خواهد.
 -4آلمانيها
آنجا كه زن حكومت دارد ،شيطان سر پيشخدمت است .
زن شكل فرشته و قلب افعى و شعور خر دارد.
كسى كه زن ثروتمند بگيرد ،آزادى خود را فروخته است .
وقتى زنى مى ميرد ،يك فتنه از دنيا كم مى شود.
مرد پيرى كه زن جوان بگيرد ،مرگ به قهقهه مى افتد.
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كارى كه شيطان از عهده برنيايد ،زن انجام مى دهد.
مراقبت از يك جوال مگس آسانتر است تا مراقبت از يك زن .
زن چون پياز ،سفيد و زيباست  ،اما وقتى آنرا بشكافى نه مغز دارد ،نه قلب و آنگاه فقط بايد قطرات اشك فروريزى .
بين

))

بله (( و )) نه (( زن يك سوزن هم جا نمى گيرد.

شيطان ده ساعت وقت ازم دارد تا يك مرد را گول بزند ولى زن يك ساعت ده مرد را اغفال مى كند.
زنى كه كسى همراه ندارد ،همراه همه است .
گريه زن  ،دزدانه خنديدن است .
زن بدون مرد ،باغ بدون ديوار است .
زن  ،زيبايى را بر فضيلت ترجيح مى دهد.
 -5بوميهاى آمريكا
زن و زمين منشا جنگند.
زن زيبا ،زحمت زيبا.
دهان زن تعطيل بردار نيست .
 -6اسپانيوليها
خوشبختى يا بدبختى مرد زن اوست .
از زن شرور بر حذر باش و به زن خوب اعتماد مكن .
به زن بى صدا و سگ ساكت اعتماد مكن .
زن كسى را كه دوست دارد تحقير مى كند و كسى را كه از او بدش مى آيد مى ستايد.
 -7استونيها )(255

گيسوى زن دراز است و عقلش گرد.
زن را جوان بگير و جگر را گرم بخور.
از خاندان متمول اسب بخر و از خاندان فقير زن بگير.
اگر مى خواهى همه دنيا از مطلبى با خبر شوند ،به زن بگو.
زن را چون بطرى محكم نگهدار.
دختران كه همه خوبند پس زنان بد از كجا مى آيند؟
زن زيبا بهشت چشم و دوزخ روح و برزخ جيب است .
زن در پائيز عاقلتر از مرد در بهار است .
زن هيچگاه از زن تمجيد نمى كند.
آب در غربال بهتر مى ماند تا راز در دهان زن .
 -8اعراب
بدنامى زن زايل شدنى نيست .
زن كچل به موهاى دختر خاله اش مى نازد.
زن بايد با مردى كه او را دوست دارد ،ازدواج كند ،نه با مردى كه طرف عشق اوست .
 -9انگليسيها
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زن شرى است مورد نياز.
مردى كه زن مى گيرد ،مثل كسى است كه ميمون مى پروراند .او بايد مسئول خرابكاريش هم باشد.
زن اسلحه يى بجز زبان ندارد.
زن زشت درد دل است و زن زيبا دردسر.
زن در  10سالگى فرشته  ،در  15سالگى طاهره  ،در چهل سالگى ابليس و بعد از آن عفريته است .
كسى كه زن را دوست ندارد پستان خوك را مكيده است .
سگ هميشه قابل اعتماد است و زن تا اولين فرصت .
زن به رويت مى خندد و گلويت را مى برد.
به زن بگو زيبايى تا از خوشى ديوانه اش كنى .
زنى كه بزك مى كند تابلوى )) به اجاره داده مى شود

((

را نصب مى كند.

زنى هر اندازه به سر و وضع خود دقيق باشد ،نسبت به خانه و زندگى بى قيد است .
اگر زن به اندازه خوبيش كوچك مى بود ،سراپايش با يك پوست نخود پوشيده مى شد.
نصيحت زن چيز مهمى نيست  ،ولى كسى كه آنرا نپذيرد ديوانه است .
فكر زن و باد زمستانى اغلب متغيرند.
دختر عفيف اگر پايش شكسته باشد ،بهتر است تا براى تفريح از خانه دور ماند.
زن و موسيقى تاريخ بردار نيست (256) .

زن چون بادنماى كشتى است  ،به هر طرف كه باد آيد متمايل مى شود.
وجود زن در امور كشورى مثل وجود ميمون در دكان شيشه گرى است .
زن هر وقت بتواند مى خندد و هر وقت بخواهد مى گريد.
زن با اينكه دليل و منطق سرش نمى شود ،هميشه حرف آخر با اوست .
وقتى زن خانه تنبل شد ،كلفت هم با دهانش كار مى كند.
اگر از زن خود ااغ بسازيد ،او هم از شما گاو مى سازد.
زن آنقدر كه به نظر مى آيد .پير است و مرد آنقدر كه احساس مى كند.
زن خوب محصول شوهر خوبست .
كسى كه با زن بيوه اى  3فرزند دارد ،ازدواج كند ،با چهار دزد ازدواج كرده است .
زن بيوه مگير ،جز آنكه شوهرش را به دار آويخته باشند.
 -10ايتاليائيها
زن و گاو را از شهر خودت انتخاب كن .
خنده زن زيبا ،گريه كيف پول آقاست .
زن در كنار پنجره  ،مانند انگور در معبر آويزان است .
 -11ايرانيان
زن باست ولى هيچ خانه اى بى با نباشد.
اسب و زن و شمشير وفادار كه ديد؟
زن و اژدها هر دو در خاك به
خداى زن مرد است .
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زن يكى  ،خدا يكى .
 -12ايرلنديها
سه موجود قانون بردار نيست  :زن و قاطر و خوك .
خوك مزاحمتر از بز است و زن مزاحمتر از هر دو.
سه طبقه از مردان از شناسائى زنان عاجزند :جوانان و پيران و ميان ساان .
 -13برمه ئيها
زن در گهواره هم كه هست خودش را معرفى مى كند.
زن كور باشد بهتر است تا بسيار زيبا.
 -14بلغاريها
خانه بدون زن  ،مثل چاه بدون دلو است .
زن بى شوهر مثل اسب بدون دهنه است .
زن زيبا  3شوهر ازم دارد -1 :مالدارى كه خرجش را بدهد -2 .زيبائى كه با او عشق ورزد -3 .اوباشى كه او را كتك زند.
زن فقط سنش و آنچه را كه نمى داند مخفى نگه مى دارد.
 -15بوسنيها )(257

از زن ريشدار و مرد بى ريش بر حذر باش .
 -16پرتغاليها
زن و گوسفند را بايد زود به خانه آورد (و گر نه نصيب گرگ مى شوند).
 -17پشتوها عقل زن زير پاى اوست .
زن خوب آنست كه يا در خانه باشد يا در گور.
مردان چون كوهند و زنان چون اهرم .
 -18چكها
خانه بدون زن مثل چمن بدون شبنم است .
دود و چكه و زن قرقرو ،مرد را از خانه فرار مى دهد.
محال است كه سگ را از عوعو كردن و خروس را از قوقولى قوقو كردن و زن را از قرقر كردن بازداشت .
 -19چينيها
زن زشت و مال كم  ،قلعه و حصار ازم ندارد.
اگر مردى به زنش خيانت كند ،از خانه به خيابان تف انداخته است و اگر زنى به شوهرش خيانت كند ،از كوچه به خانه تف
انداخته است .
پسرت را در اتاق و زنت را در بستر نصيحت كن .
چنانكه حباب مى تركد ،زن راز افشا مى كند.
مرد گمان مى كند كه مى داند ولى زن معتقد است كه بهتر مى داند.
وقتى مردى ديوانه زنى مى شود بايد صبر كرد ،خود آن زن او را عاقل مى كند.
وقتى زن با لبانش مى گويد )) نه (( با چشمانش مى گويد:

))

بله

((

زن از مصيبت ديگران خوشحال و از نعمتشان بدحال مى شود.
كاخ بزرگان را زن پر كرده و كلبه فقرا را بچه .
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 -20داهوميها )(258

زن شلخته داشتن بهتر از مجرد بودن است .
 99درصد آرزوهاى زن شايد بر شوهر معلوم باشد اما صددرصد آن را شيطان هم نمى داند.
 -21دانماركيها
سه زن و يك غاز ،يك راسته بازار.
 -22روسها
نه جوجه را مرغ مى نامند و نه زن را انسان .
وقتى دخترى متولد مى شود ،چهار ديوار مى گريد.
زن سايه است  ،تعقيبش كنى  ،فرار مى كند ،فرار كنى تعقيبت مى نمايد.
كسى كه با زن بيوه جوان عروسى نكرده باشد نمى داند بدبختى يعنى چه .
آزادى حتى زن خوب را هم فاسد مى كند.
اگر زنت به تو تملق گفت حتما نقشه سوئى در سر دارد.
زن دو روز عزيز است  :روزى كه به خانه ات مى آيد و روزى كه به خاك سپرده مى شود.
زنت را چون جانت دوست بدار ولى او را از ترس بلرزان .
زن كوزه نيست كه بشكند از زدنش دريغ مكن .
هر چه زنت را بيشتر بزنى غذاى بهتر مى خورى .
زن در آن واحد  77فكر دارد.
شهادت زن عليه شوهر مسموع نيست .
زن بى جهت شكايت مى كند ،عمدا دروغ مى گويد ،آشكارا مى گريد و مخفيانه مى خندد.
به گريه زن و لنگى سگ گول مخور.
اگر مردى زن زيبايش را روزى  3بار نزند از ديوار باا مى رود.
مرد عاقل در گريه زن چيزى جز آب نمى بيند.
اگر مردى خيلى پير و شكسته است  ،تقصير زنش مى باشد.
زن را با چكش بكوب و از آن طا بساز
 -23رومانيها
زنان راه گريه بلدند تا دروغ بگويند
بهترين زنان هم دنده اى از شيطان دارد
اگر پير زنى را گول زنى  ،شيطانى را به دام آرى .
 -24ژاپونيها
زبان زن خنجرى است كه هرگز زنگ نمى زند.
زن خوب آنست كه كدبانوى خوبى باشد.
به زنت تا آنجا اعتماد كن كه چشم مادرت او را مى پايد.
 -25سوئديها
كسى كه زنش را بزند  3روز گرسنگى مى كشد و  3روز هم كارش تعطيل است
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كسى كه زنش با او با وفا و زنبور با او مهربان باشد ،ثروتمند مى شود.
شب و زن و عشق  ،مرد را به اشتباه مى اندازد.
 -26سياميها )(259

مرد خود ثابت و مستقل است ولى ثبات و استقال زن به مرد است .
 -27صربستانيها )(260

به محصولت تا به انبار نريزى و به زنت تا در گورش نسپارى اعتماد مكن .
وقتى خدا به مردى غضب مى كند ،يگانه دختر يك خانواده را به زنى به او مى دهد.
زن زيبا و مال دنيا خائن ترين چيزهاست .
 -28مردم غنا )(261

زن را هم مانند سگ مى شود به يك تكه استخوان اغوا كرد.
 -29فرانسويها
از آشپز خوب و زن جوان بر حذر باش .
زن صابون مرد است
زن زشت درمان واقعى عشق است
انتخاب زن و هندوانه مشكل است
بدون زن  ،مرد موجودى خشن و نخراشيده است
مردى از چوب به زنى از طا مى ارزد.
به زنى كه دم از تقوى زند اعتماد مكن .
زن و كشتى هميشه در معرض واژگون شدن هستند.
 -30فنانديها
زن را از ده بگير نه از خيابان .
در خانه  ،نه شاخ بز ازم است و نه ثروت زن .
مرد براى كار از خانه بيرون مى رود و زن براى اينكه او را تماشا كنند.
 -31كردها
زن قلعه ايست كه مرد زندانى آنست .
تمام شعور زن در خانه است  ،اگر از آن خارج شد فاقد ارزش مى گردد(262) .

 -32كوبائيها
زن و سگ را بايد دنبال نژادشان رفت .
 -33گرجيها )(263

اگر زن خوب بود ،خدا هم يكى براى خودش درست مى كرد.
اسلحه زن اشك اوست .
 -34اتين ها )(264

شيطان هم نمى داند كه زن چاقويش را كجا تيز مى كند.
اگر يك عمر زنت را بر دوش گيرى و فقط يك لحظه او را زمين بگذارى  ،خواهد گفت خسته ام :
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زن يكصد مذهب عوض مى كند تا به خواهش دلش برسد.
 -35اهالى ماداگاسكار
زن جوان آشپز بدى است .
 -36مردم ماايا
زنى كه از خانه بيرون مى رود ،حكم باغى را دارد كه در مسير گله قرار گرفته باشد.
 -37مراكشيها
با زنت مشورت كن و عقيده خودت را اجرا نما.
زن لباس است و هوش ثروت
 -38مسيحيان
خدايا مرا به هر طاعونى گرفتار كن  ،جز طاعون قلب و به هر شرارتى دچار ساز ،جز شرارت زن .
 -39مصريها
زن اگر چانه اش كمتر مى شد محبوبتر مى شد.
حسادت زن كليد طاق او است .
 -40نروژيها
زن ابتدا كنيز ،بعدا رفيق  ،در آخر آقا بااسر است .
زن قبل از عروسى مى گريد و مرد بعد از آن .
گوشت را به خواستگارى بفرست نه چشمت را.
زن مثل نعناع است هر چه او را بيشتر بكوبى  ،بويش بهتر است .
شيطان زن را بلعيد ،ولى از هضمش عاجز ماند.
نه ماهى بدون استخوان است و نه زن بدون جنون .
به سگى كه مى خوابد و به جهودى كه قسم مى خورد و به زنى كه گريه مى كند اعتماد مكن .
 -41هلنديها
وقتى در خانه زن خوبى باشد ،خوشى از در و ديوار مى بارد.
 -42هنديها
سواد براى زن  ،مانند خنجر در كف ميمون است .
قول زن نقش بر آب است .
بدون زن خانه جاى شيطان است .
ورود زن آغاز سعادت است .
زن در نبودن شوهر مى گريد و زمين در نبودن آب
هزار مرد با هم توافق مى كنند ولى توافق دو خواهر محال است .
مرد شهوت را دوست دارد و زن مرد را
زن و كيف پولت را محكم ببند و همراهت بردار.
زن زيبا مال همه است و زن زشت مال خودت
به ابليس پناه بده ولى به زن راه مده .
 - 43هنگريها  -مجارستانيها
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از زن و شر و خيار هر چه كمتر بهتر.
 -44يونانيها
شرهاى سه گانه عبارتند از طوفان و آتش و زن .
يا زن نگير يا اگر گرفتى نگذار آقايى كند
زن گرفتن شرى است كه مردان برايش دست به دعا برمى دارند.
 -45يهوديها
اگر ديدى ااغ از نردبان باا رفت  ،زن هم عقل پيدا مى كند.
براى خريد زمين خيزبردار و براى زن گرفتن  ،دست به عصا راه برو.
وقتى مرد پير ،زن جوان مى گيرد ،مرد جوان مى شود و زن پير.
از نظر اسام
زن امانت خداست نزد شوهر.
زن لباس شوهر است و شوهر لباس زن .
زن ريحان است نه قهرمان .
زن عقربى است شيرين گز.
زن شرى است كه گزيرى از آن نيست .
زن مانند استخوان كج است  ،اگر بخواهى راستش كنى مى شكند.
زن بهتر است متكبر و بخيل و ترسو باشد.
جز با زنان عاقل و آزموده مشورت مكن .
غيرت ورزى بيجاى مرد ،زن را به فساد مى كشاند(265) .

اكنون به نكاتى چند اشاره مى كنيم :
 -1برخى از اين ضرب المثلها حقايقى است روشن كه ملتى در اثر مطالعه و آزمايش چندين صد ساله به آن رسيده است ،
آنها را نبايد تنها به عنوان چاشنى و نمك كتاب به حساب آورد بلكه بعضى از آنها به راستى سحر بيان است و معجزه قلم .
مانند مثل استونيها براى زن زيبا و دومين مثل كردها.
اگر در ماخذ اسامى عين اين مثل ها پيدا نشود ،ولى همان معانى به صورت و لفظى ديگر بيان شده است ؛ مانند
مثلهايى كه درباره پرهيز از ازدواج با بيوه زن و پيره زن گفته اند كه در اسام به صورت تشويق به ازدواج با دوشيزه باكره بيان
شده است .
 -2اندكى از اين ضرب المثلها نه واقعيت دارد و نه حقيقت  ،بلكه در اثر رفتار بد زنان معدودى آن جمله پيدا شده است .
شايد هم مثل شايع نباشد.
 -3شايد بعضى بگويند :مثلهايى كه زن را زشت و منفور جلوه مى دهد ،اكنون در اروپاى متمدن بكار نمى رود .آن مثلها ،در
زمان پيش از انقاب فرهنگى اروپا مرسوم بوده است  .مى گويم شايد چنين باشد ،ولى حقيقت اين است كه اين مثلها در
اثر مطالعه هزاران سالى كه انسان بر روى موجود )) زن (( كرده است پيدا شده و يك حقيقت طبيعى و تاريخى است ولى
اكنون اگر به كار نرود به خاطر عارضه سالوسى امپرياليسم جهانخوار است كه مى خواهد در برابر زن چاپلوسى كند تا او را
به دام لعنتى خود اندازد ،چنانكه در درس قبل توضيح داديم .
 -4بيشتر اين ضرب المثلها ،از نظر اسام قابل تخصيص است  ،بلكه مى توان گفت هيچيك از آنها كليت مطلق ندارد چنانكه
از مثلهاى متناقض پيداست  :روسها و نروژيها ،زدن زن را توصيه مى كنند و سوئديها زدن زن را موجب تعطيل كار و گرسنگى
كشيدن مرد مى دانند.
 -5گويندگان اين مثلها ،غالبا حقيقت را دريافته اند ،ولى بعضى از آنها در مقام عبارت و بيان  ،راه مبالغه و افراط پيموده اند،
ولى اسام در همه موارد  -زن را چنانكه هست  ،بدون كم و زياد معرفى نموده است  .هيچگاه در اسام زن بدتر از شيطان
و همرديف آتش و طوفان معرفى نمى شود.
 -6ظرافت و لطافت ادبى را در بيشتر اين مثلها نبايد فراموش كرد و از همه آنها نمى توان معناى مطابقى را انتظار داشت
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مثل جمله

))

اگر زن خوب بود خدا يكى براى خودش انتخاب مى كرد.

((

 -7هيچيك از اين ضرب المثلها كه نمايانگر فرهنگ و طرز فكر ملتهاست در احترام زن به پاى اسام نمى رسد .كداميك از
اين ضرب المثلها ،شخصيت وااى زن را مانند مفهوم واا و عميق )) خدا و امانت (( را چنانكه مسلمان مى فهمد ،بفهمد؟
اين آفريننده زن و مرد است كه مى گويد زن و شوهر لباس يكديگرند.
 -8بدون استثنا از تمام ضرب المثلها ،اصالت و تقدم مرد در زندگى زناشويى فهميده مى شود و طفيلى بودن و تاءخر و
فرعى بودن زن  .در تمام اين ضرب المثلها يكى مانند )) هن لباس لكم و انتم لباس لهن (( يافت نمى شود كه تساوى و
برابرى اين دو جنس را بفهماند .اسام اگر تقدم مرد را بر زن مطرح مى كند مانند (رجال قوامون على النساء) است كه دليل
آنرا در درس بيست و چهارم بيان كرديم .
دليل
 -234و تلك ااءمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون .
اين مثلها را براى مردم مى زنيم شايد فكر كنند(266) .

درس پنجاه و ششم  :ابعاد سه گانه
هر مكتبى كه مى خواهد آئين نامه و اساسنامه ئى براى روابط زن و شوهر تدوين كند ،بايد سه بعد مختلف را مجموعا و در
عرض هم مورد نظر قرار دهد و آن سه بعد )) ذوق  ،تحقيق و تعهد (( است .
)) ذوق ((  :قريحه و طبع و استعدادى است كه آدمى به وسيله آن محاسن خفيه و لطف سخنهاى لطيف و اعمال ظريف را
درك مى كند .زيباييهاى نهفته در نقاشى و شعر و موسيقى و حجارى ها و مانند آن را تميز مى دهد،صاحبان قوه ذوق  ،از
مشاهده ديدار معشوق و استماع كام محبوب چنان به شور و شعف مى آيند كه گاهى حالت بيخودى و محو مطلق به آنها
دست مى دهد و در آنحال چيزهايى را درك مى كنند كه از وصف آن عاجزند.
ذوق يكى از ابعاد وسيع و گسترده وجود انسان است  .به وسيله نيروى ذوق دختر و پسر ،همسر زيبا و تميز را بهتر از نازيبا
و ناتميز مى پسندند و همسر شاعر و عارف و خوش سليقه و خوش رختخواب را بر همسرى كه چنين نباشد ترجيح مى
دهند.
مكتب جامع و سعادت بخش اسام  ،در مقررات زناشويى خود ،ذوق زن و شوهر را مورد عنايت قرار داده  ،بلكه آنرا پروانيده
و گسترش داده است  ،به عنوان نمونه به درسهاى  9و  13و  15و  27و  40مراجعه كنيد.
و اما )) تحقيق (( به معنى حقيقت چيزى را بدست آوردن است  ،چه زشت باشد و چه زيبا ،چه پسنديده باشد و چه
ناپسند .محقق كسى است كه زشت را از زيبا تميز دهد و بلكه هر چيز را چنانكه هست بشناسد و تمام ابعاد و جوانب
مختلفش را در نظر گيرد و بيان كند .در اين قسمت هم مكتب اسام را ديديم كه در دروس )) عفت و عشوه  ،استخوان كج ،
باردارى  ،جلوگيرى  ،مشورت با زن  ،حكمين و (( ...چگونه محققانه سخن مى گويد.
و اما مقصود از تعهد مرحله بعد از حقيقت است  ،يعنى پاى بند بودن و عمل كردن به آنچه انسان در مرحله تحقيق بدست
آورده است  .تعهد در مرحله رهبرى و ساختن متعهد ،به معناى حقايق علمى را از مرحله عقل  ،به سر منزل دل رسانيدن و
سراسر وجود شنونده را از حقيقت پر كردن و او را مطيع و منقاد ساختن است  ،يعنى همان كارى كه تنها انبياء الهى از
عهده آن به خوبى برآمده اند و ديگران از انجام كمترين درجه آن هم عاجز بوده اند
فاسفه بشرى تنها بشر را به تفكر و تعقل وادار كرده اند ،ولى انبياء الهى آنها را به جنبش و حركت در آورده اند .اگر برخى
از فاسفه بشرى  ،به تحريك بشر موفق گشته اند ،تازه آن تحريك در راه اصطبل و آخور بوده يا يكدرجه بااتر در راه گرفتن
حقوق خود از ستمگران پرخور؛ ولى انبياء الهى بشر را به حركت در آورده اند در راه تعالى اخاقى  ،كمال معنوى  ،سعادت
ابدى در راه مهار كردن هواى نفس  ،كوبيدن اميال سركش و منقاد ساختن شيطان و بااخره در راه ساختن انسانى الهى و
بشرى آسمانى كه جز راه حقيقت نپويد و غير رضاى خدا نجويد .به مرحله :
رسد آدمى بجائى كه بجز خدا نبيند

بنگر كه تا چه حد است مكان آدميت

حكما و فاسفه بزرگ بشر ،براى تفهيم مطالب خويش زحمتها كشيدند ،قياسها و برهانها ساختند و علمى جداگانه به نام
)) منطق (( بنا نهادند .اينان سخن انبيا را )) خطابه (( خواندند و از قياس و برهان خويش نازلترش دانستند ،ولى در آخر قبول
كردند كه مانند بو على سينا هم نتوانست صميمى ترين شاگرد خويش (بهمنيار) را به آوردن جام آبى در هواى سرد وادار
كند ،در صورتى كه انبياء الهى طى قرون متمادى  ،ميلياردها بشر نادان و درس نخوانده و هم فاسفه و دانشمندان درس
خوانده را به راه مستقيم واداشته و از كارهاى زشت منع نموده اند.
يك مسلمان متعهد الفبا نخوانده رامى بينى كه اگر كسى واقعا تمام دنيا را به او بدهد و بگويد )) :اين جام شراب حرام را
بنوش (( نمى نوشد ،ولى دانشمند بزرگ و استاد اساتيد پزشكى را مى بينى كه در اين مقام مى گويد )) :كيفيت زندگى
بر كميتش ترجيح دارد (( و مى نوشد.
انبيا الهى نقطه حساس دل انسان را پيدا كرده و درست انگشت خود را روى همان نقطه مى گذارند و اين كار را هم به
بركت وحى آسمانى و ارتباط با عالم غيب الهى انجام مى دهند و خود باور دارند و صريحا اعتراف مى كنند كه  )) :ان اءتبع
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اا ما يوحى الى (( ولى فاسفه و انديشمندان بشر ،در اين وادى كميتشان لنگ است  ،بلكه اصا كميتى ندارند كه لنگ
باشد يا چابك و زرنگ .
انبياء الهى هزاران سال است كه ميلياردها بشر غارنشين و گوسفند چران و خركچى را به ازدواج و همسرى تشويق كرده و
با تعليمات ساده و همه كس فهم  ،ميان زن و شوهر ،محبت و الفت ايجاد نموده و راههاى انحرافى غريزه را به همان صورت
زشتش به آنها نمايانده و در نتيجه خانواده هايى كه پدر بزرگ و مادربزرگش بيش از صد فرزند و نواده و نبيره خود را با كمال
صحت جسم و سامت نفس  ،به چشم خود ديده اند ،تربيت كرده اند.
ولى از زمانى كه دانشمندان روانشناس و جامعه شناس پيدا شدند و قلم به دست گرفتند و زن و شوهر را نصيحت و
راهنمايى دلسوزانه يا مغرضانه كردند ،نظام خانواده ها متزلزل و گسيخته گشت  :طاقها زياد شد ،ازدواجها در سنين باا و
پس از خاموشى شعله شور و نشاط ،انجام گرفت  .اختافها بر سر حجاب و بى حجابى زن  ،ادارى يا خانه دار بودن او،
درس خواندن يا نخواندن دختران و مدل شرقى يا غربى را پذيرفتن پيش آمد و لقمه هاى نان به خون گلو آلوده گشت و
ضعف اعصاب  ،بيمارى عمومى خانواده ها شد.
در اين ميان تنها خانواده ئى نجات پيدا كرد و با عزت و شرف زندگى نمود كه در پى دستورات بسيط و ساده انبيا بود و
همانها را بازگو كرد و به كار بست و تنها دانشمند و نويسنده ئى موفق گشت كه اوا در تعليمات انبيا غور و تفحص نمود و
سپس با بهره گيرى از علوم اصول و فلسفه و روانشناسى و جامعه شناسى و منطقى كه خوانده بود ،دقايق و لطايف آن
تعليمات آسمانى را دريافت و به ديگران تحويل داد.
در ميان افراد بشر ،ابعاد سه گانه مزبور ،احيانا در طول يكديگر قرار گرفته و هر بعدى به دسته و صنفى خاص  ،مناسبت
يافته است  :ذوق را گروه شعرا و عرفا هم پسنديده اند و تحقيق را فاسفه و حكما و تعهد را درس نخواندگان و صافى دان
 .گاهى هم مردمى پيدا شده اند كه همت عالى ترى نموده و از رهبران دينى خود پيروى بيشترى كرده و تا حدى از دو بعد
ديگر هم سهمى گرفته اند و يا در همه ابعاد ،برجسته و نمونه گشته اند.
دليل
ادله اين درس  ،در بيان توضيح درس گفته شد ،بلكه تمام آيات و احاديثى كه در اين كتاب بيان نموديم  ،از ادله اين درس
محسوب مى شود .در اينجا يكى ديگر از احاديث مربوط به ذوق را از اميرالمؤ منين (عليه السام ) ذكر مى كنيم :
 -235تزوجوا سمراء عيناء عجزاء مربوعه فان كرهتها فعلى مهرها.

على (عليه السام ) فرمود :زنى را به همسرى بگير كه گندم گون و چشم درشت و درشت كفل و ميان قد باشد .اگر او را
نخواستى مهرش به گردن من (267) .
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- ۱۶ -

 - ۱۶درس پنجاه و هفتم  :زن بدكاره
هر گاه با ادله قطعى براى مردى ثابت شد كه زنش بد كاره و فاسد است  ،يعنى با مردى يا مردانى  ،روابط نامشروع دارد،
روشن است كه چاره كار در درجه اول يكى از امور زير باشد:
 -1زن احتياج به پول دارد و شوهرش به او نمى دهد.
 -2شوهر كثيف و متعفن است و اين امر سبب فساد زن ميشود ،چنانكه در درس دهم گفتيم .
 -3شوهر پير و از كار افتاده گشته و نمى تواند غريزه جنسى زن را اشباع كند.
 -4مردى بيگانه و شياد ،زن را اغفال كرده و يا او را مجبور نموده است  -به اصطاح فقها اين زنا نسبت به زن چون مجبور
بوده در حكم وطى به شبهه است و لوازم زنا را ندارد.
 -5زن هوسران است و بدون هيچيك از چهار صورت باا ،تنها براى شهوترانى و نافرمانى خدا چنين كارى مى كند.
حكم اين پنج صورت از لحاظ كيفر شرعى  ،مربوط به محاكم قضايى حكومت اسامى است و از لحاظ عقوبت اخروى  ،مربوط
به عدالت يا رحمت الهى ؛ ليكن از نظر يك مساءله اجتماعى و اخاقى كه مورد بحث ماست  ،بايد بگويم كه هيچ عاقلى در
همه موارد پنجگانه  ،حكمى مساوى و يكسان صادر نمى كند .هر عاقلى مى گويد :شوهرى كه توانگر است و با وجود اين
در خرجى دادن به همسرش  ،به قدرى بخل و خست مى ورزد كه او به زنا دادن مى افتد ،در گناه همسرش شريك است و
چاره آن  ،توسعه دادن و در رفاه گذاشتن زن است  .همچنين زنى كه در اثر كثافت و تعفن و ژوليدگى شوهر يا پيرى و
ناتوانى و خمودگى او ،دست به چنين عمل ناشايستى مى زند ،شوهر هم در گناه او بى دخالت نيست و چاره آن در
صورت اول  ،رعايت نظافت و پاكيزگى شوهر و در صورت دوم  ،طاق دادن و رها كردن اوست  .چنانكه در درس دهم و چهلم
از قول پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) نقل نموديم .
و اما در صورت گول زدن ؛ مثل آنكه مرد شيادى در تاريكى خود را به جاى شوهر جا بزند ،يا زن بيچاره را دست بسته و
مجبور كند ،حكم عقل و شرع بر تبراءه و بى گناهى زن مى باشد.
تنها در صورت هوسرانى و لذت خواهى زن است  ،كه اگر زنا ثابت شود ،قاضيان شرع  ،بعد از مسامحه و تعلل و شروط
ديگرى كه مقرر مى دارند ،حكم به رجم زن مى كنند و آيات و روايات هم او را ملعون و سزاوار عقوبت مى داند.
اما در اين صورت هم پيش از آنكه خبر به دادگاه برسد ،بهترين وظيفه اسامى شوهر ،اين است كه  :با نفس خود مجاهده
كند و آن زن را براى رضاى خدا نگهدارد؛ ولى مراقبش باشد و نصيحتش كند ،شايد متنبه شود و به درگاه خدا توبه نمايد و
زنى عفيف و عاقبت به خير گردد؛ ليكن اگر نصيحت مؤ ثر نيفتاد و آثار پشيمانى در او ظاهر نگشت  ،طاقش دهد و رهايش
كند.
در بعضى از احاديث  ،كشتن زن هم مانند مرد تجويز شده است  ،ليكن با شرطى كه نزديك به محال است  .آن شرط آوردن
 4شاهد عادل است كه عين عمل را با چشم خود ديده باشد (268) .پيداست كه اگر چنين شرطى را نمى گذاشت  ،هر مرد
ناايقى كه از همسرش ناراضى بود ،او را مى كشت و مى گفت  :ديدم كه زنا مى داد.
موضوع مهمى كه در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه  :شارع اسام از طرفى كيفر زنا دادن زن شوهردار را
سنگسار شدن معين فرموده است تا مسلمين بدانند كه چون اين عمل  ،موجب خلط انساب و تزلزل خانواده مى گردد ،در
نهايت قبح و زشتى است و چنين كيفر سختى دارد و از طرف ديگر ،راه اثبات آنرا ديدن  4شاهد عادل قرار داده است  ،تا
اشاعه فحشا نشود و انجام اين عمل به گوش كسى نرسد و مردم فكر كنند :اصا ممكن نيست كسى خود را مسلمان
بخواند و دست به چنين عمل ناشايستى زند.
اين است حكم قطعى و مسلم اسام نسبت به عمل زنا ليكن برخى از مسلمين را مى بينيم كه به محض اينكه دو نفر از
اشخاص موثق و يا غير موثق  ،زن يا مرد را به زنا متهم مى كنند .درباره او بد گمان مى شوند و حكم سنگسار شدن در
نظرشان مجسم مى گردد .در صورتى كه دستور اكيد اسام اين است كه به چنان سخنى نبايد گوش داد ،بلكه گوينده آن
سخن  ،مجرم است و بايد  80ضربه شاق بخورد ،حتى اگر پنجاه نفر و بيشتر بيايند و بگويند ما ديديم كه اين مرد و زن
نامحرم به اتاق خلوتى رفتند و درها را بستند و پرده ها را انداختند به اضافه دهها قرينه ديگر ،پس )) حتما زنا كرده اند (( در
صورتى كه در ميان آنها چهار نفر عادل نباشد كه اصل عمل را ديده باشند ،همگى آنها بايد شاق بخورند .و آن زن و مرد
تعزيرى كمتر از حد را سزاوار مى شوند كه البته گاهى به بيشتر از  80ضربه هم مى رسد.
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دليل
 - 236والذين يرمون المحصنات ثم لم ياءتوا باءربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده و ا تقبلوا لهم شهاده اءبدا و اولئك هم الفاسقون .

كسانى كه به زنان پاكدامن نسبت زنا دهند و چهار شاهد نياورند ،ايشان را هشتاد تازيانه بزنيد و ديگر هرگز شهادتى از آنها
نپذيريد كه آنها فاسقند(269) .
 -237عن جعفر بن محمد (عليه السام ) قال  :اباءس اءن يمسك الرجل امراءته ان راها تزنى  .اذا كانت تزنى و ان لم يقم عليها الحد فليس
عليه من اثمها شى ء

امام صادق (عليه السام ) فرمود :مردى كه مى بينيد زنش زنا مى دهد ،مانعى ندارد كه او را در خانه خود نگهدارد .اگر زن
زناكار است  ،هر چند حد بر او جارى نشده باشد ،گناه او به گردن شوهرش نمى افتد(270) .
 -238ساءلت اءبا عبده (عليه السام ) عن المراءه الفاجره يتزوجها الرجل المسلم قال  :نعم و ما يمنعه و لكن اذا فعل فليحصن بابه مخافه
الولد.

از امام صادق (عليه السام ) پرسيدم  :زنى كه زنا مى دهد ،مرد مسلمان مى تواند با او ازدواج كند؟ فرمود :آرى چه
مانعى دارد؟ ولى اگر با او ازدواج كرد ،بايد در خانه خود را ببندد مبادا همسرش فرزند نامشروعى بياورد.
(در اينجا هم بعضى از مردان شهوت پرست  ،جمله اول امام صادق (عليه السام ) را مى شنوند ،ولى جمله دوم را
فراموش مى كنند(271) .
درس پنجاه و هشتم  :رفت و آمد فاميلى
از پسر و دخترى كه سالهاى متمادى در خانواده ئى بزرگ شده اند و با پدر و مادرى انس گرفته اند ،نمى توان انتظار داشت
كه به خاطر ازدواج با يكديگر و تشكيل زندگى مشترك  ،از پدر و مادر خود ببرند و يك مرتبه آن همه سوابق را فراموش كنند.
در مذهب اسام قطع رحم از گناهان كبيره است و انسان مشتق از انس و الفت و مودت ميان مسلمانان از اركان دستورات
اسامى است .
بعضى از نادانان گمان مى كنند :به محض اينكه با زنى ازدواج كردند ،بايد آن زن از پدر و مادر و فاميلش ببرد و تنها به او
بپيوندد .به زن مى گويد :تو نبايد بدون اجازه من از خانه خارج شوى  .و من اجازه نمى دهم به خانه پدر و برادر و عمو و
دائيت  ،بروى  ،يا زن به شوهرش مى گويد :چون با من ازدواج كرده اى  ،نبايد نزد مادرت بروى و با خواهرت رفت و آمد
داشته باشى  .اين تنگ نظريها خاف اسام است و حاكى از نفهميدن حقيقت و روح مقررات اسام .
زن يا شوهر اگر عاقل باشد ،طورى با همسر خود با محبت و خوشرويى رفتار مى كند و به قدرى در خانه دلسوزى و
فداكارى مى نمايد كه همسرش نزد او بودن را بر همه چيز ترجيح دهد .خانه خود و كنار همسر را محل امن و آرامش و منزل
اميد و بهشت برين بداند .چنين همسرى اگر گاهى براى صله رحم به منزل فاميلش برود ،دلش مى خواهد هر چه زودتر
برگردد و به مونس و محبوب عزيزش برسد .اين است راه نگهدارى همسر در خانه و گر نه نگهداشتن كسى در خانه با جبر
و اكراه  ،عواقبى وخيم دارد .با آن روش  ،الفت و محبت از ميان مى رود و اختاف و درگيرى پيدا مى شود.
حاصل سخن اينكه داماد و عروس تازه  ،بايد فاميل يكديگر رفت و آمد داشته باشند و آن دو فاميل كه تجربه بيشترى دارند و
از روزگار ،سردى و گرمى بيشترى چشيده اند ،عروس و داماد تازه را ،راهنمايى كنند.
در اينجا گاهى اتفاق مى افتد كه فاميل يكى از زن و شوهر ،خام و مغرور مى باشند .آنها به جاى اينكه راهنمايى كنند،
دخالت ناروا مى كنند ،تحقير مى كنند بزرگى مى فروشند و بااخره مشكلى را كه نمى گشايند بماند ،ايجاد مشكل هم
مى كنند.
پند و اندرز بايد از روى دلسوزى و خير خواهانه و خداپسندانه باشد .آنها بايد اگر از عروس و داماد ،كم مهرى و بى احترامى
ديدند ،بر جوانى و كمسالى آنان حمل كنند ،نه بر بى تربيتى و نفهمى ايشان بايد به روى بزرگوارى خود نياورند و سخن
توهين آميز آنها را نشنيده بگيرند و عمل تحقير آميزشان را نديده انگارند ،چه مادر و خواهر شوهر نسبت به عروس و چه پدر
زن نسبت به داماد .مادر داماد بايد عروسش را مانند دختر خود حساب كند و او را با زبان خوش و براى رضاى خدا راهنمايى
نمايد چنان كه دخترش را راهنمايى مى كند عروس هم بايد نصايح مادر شوهر را مانند نصايح مادرش بپذيرد و در گوش گيرد.
اگر عروس از نصيحت بدش مى آيد كه نبايد چنين باشد مادر شوهر بايد مدتى از او كناره گيرى كند ،بزرگوارى خود را حفظ
كند تا عروس خودش بيايد و بگويد :چرا مرا نصيحت و دالت نمى فرماييد .مادر شوهر اگر سعادت پسر و عروسش را مى
خواهد بايد چنين كند .اگر عمل به دستور اسام را مى خواهد ،بايد چنين كند .اگر احترام و عزت خودش را مى خواهد ،بايد
چنين كند .دعوا كردن با عروس دليل كسر شخصيت و عقده داشتن مادر شوهر است  ،دليل حسادت داشتن و كم ظرفيتى
اوست .
دليل
 -239قال النبى (صلى ه عليه و آله و سلم ) :صلوا اءرحامكم ولو بالسام .
پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :با خويشاوندانتان پيوند داشته باشيد اگر چه تنها با سام كردن باشد(272) .
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 - 340قال اءبو جعفر (عليه السام ) :صله اارحام تزكى ااءعمال و تنمى ااءموال و تدفع البلوى و تيسر الحساب و تنسى فى ااءجل .

امام باقر (عليه السام ) فرمود :صله رحم  ،اعمال را پاك و اموال را بابركت و باها را دفع و حساب قيامت را آسان مى كند و
اجل را به تاءخير مى اندازد(273) .
 -341قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) اوصى الشاهد من امتى والغائب منهم و من فى اءصاب الرجل و اءرحام النساء الى يوم
القيامه اءن يصل الرحم و ان كانت منه على مسيره سنه فان ذلك من الدين .

رسول خدا (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :به امتم سفارش مى كنم  ،چه آنهايى كه حاضرند و چه آنهايى كه غائبند،
تا روز قيامت كه صله رحم كنند ،اگر چه فاصله ميان آنها يكسال راه باشد .صله رحم جزء دين است (274) .
 - 242قال على (عليه السام ) :من اءشرف اءفعال الكريم غفلته عما يعلم ؛

على (عليه السام ) فرمود :از جمله شريف ترين اعمال شخص كريم اين است كه از آنچه مى داند و مى فهمد (از بد
رفتارى ديگران ) تغافل كند (و خود را به نادانى زند( (275) .
درس پنجاه و نهم  :روابط فاميلى
بعضى از امورى كه خداوند مهربان در اختيار انسان نهاده است  ،تا براى ادامه حيات يا رفاه بيشتر او مفيد باشد ،همان امر
را انسان نادان  ،در جهت معكوس مصرف مى كند و باعث خسارت و زيان خود مى سازد.
خداوند متعال مايعى لطيف و گوارا و نورانى به نام آب را در اختيار بشر مى گذارد تا به وسيله آن جگر تفتيده خود را تسكين
دهد ،گلهاى رنگارنگ و رياحين معطر و ميوه هاى لذيذ و حبوبات مقوى به عمل آورد ،پليديها را از لباس و بدن خود بزدايد و
هواى گرم و داغ بيابان را به بهشتى خرم و خنك تبديل كند؛ ليكن بعضى از مردم بى خرد ،همين آب معصوم و زال را در پاى
ساختانها و زير ديوارها جارى مى كنند و موجب خرابى و ويرانى و انهدام و هاكت مى شوند ،هم چنين از تاك و درخت انگور
زيبا و بى گناه  ،خردمندان  ،انگور و كشمش و مويز مى گيرند و بى خردان مشربات مستى آور و عربده ساز.
در موضوع زناشويى يكى از امور دو پهلو ،شخصيت اجتماعى يا ثروت و مالدارى فاميل زن  ،مخصوصا پدر زن يا فاميل شوهر
و مخصوصا پدر شوهر است  ،كه براى زن و شوهر عاقل موجب افتخار و شكرگذارى و براى زن و شوهر بى خرد موجب
اختاف و درگيرى مى شود .زن و شوهر عاقل مى گويند :ما بايد چشم توقع به مال پدر و مادر و فاميل خويش نداشته
باشيم  .ما بايد استقال خود را حفظ كنيم و به آنها وابسته نباشيم  .تنها خدا را شكر كنيم كه از نظر ارتباط خانوادگى ،
فاميلى آبرومند داريم و در ميان اجتماع سرافراز و سربلنديم ؛ ولى اگر بيخرد و نادان باشند ،زن و شوهر گوشه و كنايه مى
زند كه پدر من از پدر تو مقامش بااتر است  ،ثروتش بيشتر است  ،يا شوهر به زن مى گويد :خيال نكنى اگر پدر اعيان و
پولدارى دارى  ،در نظر من چنين و چنانى  ،من ابدا به پدر و فاميل تو اعتنايى ندارم  ،بلكه گاهى چون خود را كوچكتر از پدر
زنش مى بيند ،كارها و سخنان عادى همسر را بر بى اعتنايى نسبت به خود حمل مى كند ،با وجود اينكه آنها چنين نظرى
نداشته اند .در چنين محيطى صفا و صميميت نيست و هر روز جنگ و منازعه است و درگيرى و مرافعه .
در اينجا دستور عقل و شرع نسبت به زن اين است كه  :هيچگاه سخن از شخصيت و ثروت پدر خويش نگويد و شوهرش را
سركوفت ندهد كه خود را سركوفت داده است .
زن عاقل بايد بگويد :مال و شخصيت اجتماعى  ،امتياز و ارزش واقعى ندارد .امتياز واقعى به علم و هنر و تقوى و مجاهدت
است كه هر زن و شوهرى بايد خود دارا باشند .ثروت و مقام پدر من  ،براى خودش امتياز نيست تا چه رسد براى ما .ثروت و
مقام در يك روز و يك حادثه كوچك از ميان مى رود .و شوهر هم اگر عاقل باشد در پاسخ مى گويد :چه زن عاقلى دارم  ،چه
همسر دانا و فهميده اى خدا نصيب من كرده است  .يا مى گويد :اين هم از نعمتهاى خداوند بر ما است كه فاميل همسرم
فقير و بدبخت و سرافكنده نيستند .آبروى آنها هم آبروى ماست و نظير اين جمات .
هم چنين اگر فاميل شوهر ،مقام و ثروتى بيش از فاميل زن داشته باشند ،سخنان شوهر بايد حاكى از بى اعتبارى مال و
مقام و سخنان زن بايد حاكى از شكرگزارى و احساس افتخار باشد(.به خواست خداوند در جلد دوم توضيحات و پندهاى
متعدد و مفيدى در رابطه هر يك از اعضاى فاميل با عضو ديگر خواهيم داشت )
دليل
 -243و قيل له صف لنا العاقل  .فقال (عليه السام ) :هوالذى يضع الشى مواضعه .

به اميرالمؤ منين (عليه السام ) ،گفتند :عاقل را براى ما تعريف كن  ،فرمود :عاقل كسى است كه هر چيزى را در محلى
كه جاى اوست مى گذارد(276) .
سخن على (عليه السام ) به قدرى عموميت دارد كه عباراتى از قبيل  :در هر جائى سخنى مناسب گفتن و از هر چيزى
استفاده مناسب كردن و بلكه هر چيزى را چنانكه هست شناختن و در مغز خود ،در جاى مناسبش گذاشتن را شامل مى
شود.
 -224كلما حسنت نغمه الجاهل ازداد قبحا فيها.

نعمتى كه جاهل دارد هر چند نيكو باشد ،او به خاطر جهلش بر زشتى آن مى افزايد (مانند گربه اى كه گوشت را به خاك
مى مالد و مى خورد( (277) .
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درس شصتم  :احترام داماد
از نظر اسام  ،داماد نسبت به پدر زن و مادر زن خود ،جوركش و زحمت بردار است  ،يعنى دخترى كه مى بايست در خانه
پدر و مادر باشد و زحمت مخارج و نگهدارى او را بر عهده داشته باشند ،مرد ديگرى به نام )) داماد (( اين زحمت را از گردن
آنها برداشته و به عهده خود گرفته است .
زحمت نگهدارى  ،پسر براى پدر و مادر تنها تحمل مخارج و نيز آموزش و پرورش است ؛ ولى دختر عاوه بر همه اينها ،زحمت
صيانت و حفظ عفت دارد كه بسى مشكلتر از زحمات ديگر است ؛ لذا امام صادق (عليه السام ) مى فرمايد :از موجبات
راحتى مومن اين است كه دخترش با مردن يا عروس شدن از خانه بيرون رود ،بنابراين بعد از عروس كردن دختر ،تمام
زحمات و مخارج و غصه ها بر دوش شوهر او يعنى داماد افتاده است .
از نظر اسام بايد صداقت و صراحت لهجه ميان داماد و پدر زن وجود داشته باشد.
حضرت سجاد (عليه السام ) ،هر گاه دامادش  :بر او وارد مى شد ،عباى خود را زير پايش مى انداخت و با صداى بلند مى
فرمود )) :مرحبا به مردى كه زحمت و خرج را از گردن ما برداشت و عورتى را كه ما بايد نگهدارى كنيم  ،نگهدارى كرد (( .چه
نادانند پدر زنانى كه داماد خود را شاخ گاو مى نامند و مى گويند )) :شاخ گاوى بدتر از داماد نيست ! )(278
مگر اينها نمى دانند كه خودشان هم داماد مرد ديگرى هستند يا نمى دانند كه رفتار امام آنها با دامادش چگونه بوده است
؟
البته داماد هم بايد ،در برابر پدر زنى كه از او احترام مى كند ،سعه صدر و بزرگوارى نشان دهد ،تنگ حوصله و كم ظرفيت
نباشد ،از احترام پدر زن مغرور نشود .خود بزرگ بين و مستكبر نگردد .و بداند كه از نظر اسام  ،احترام به پدر زن و معلم ،
مانند احترام به پدر خود انسان ازم است .
پدر زنى را ديدم كه روزى به دامادش سخن امام چهارم را گفت و روزى هم يك داماد ،در برابر پدر زن مى گفت  :زن من مثل
زنهاى ديگر نيست  ،او فرشته است اگر يك روز نباشد زندگى من معطل است و بايد پايم را به طرف قبله دراز كنم  ،آرى
رابطه پدر زن و داماد از نظر اسام بايد چنين باشد.
دليل
 -245قال اءبو عبد ه (عليه السام ) :كان على بن الحسين (عليه السام ) اذا اءتاه ختنه على ابنته اءوعلى اخته  ،بسط له رداءه  ،ثم اجلسه
 ،ثم يقول  :مرحبا بمن كفى المؤ نه و ستر العوره .

امام صادق (عليه السام ) فرمود :على بن الحسين (عليه السام ) چنين بود كه هر گاه شوهر دختر يا شوهر خواهرش
نزد او مى آمد ،عبايش را پهن مى كرد و او را بر آن مى نشانيد ،سپس مى فرمود )) :مرحبا به كسى كه زحمت را برداشت
و عورت را حفظ كرد(( (279) .
 - 246عن اءبيعبده (عليه السام ) قال  :ثاثه للمومن فيها راحه  ...وابنه يخرجها اما بموت اءو بتزويج .

امام صادق (عليه السام ) فرمود :سه چيز موجب استراحت مومن است  ...و دخترى را كه با مردن يا عروس كردنش از
خانه خارج كند(280) .
درس شصت و يكم  :اختاف مالى
زن و شوهر ،هر گونه اختافى با يكديگر داشته باشند منشا و ريشه آن اختاف غالبا شش امر است كه يكى از آن امور،
خارجى است يعنى از ناحيه دخالت ديگران حاصل مى شود و پنج امر ديگر داخلى است  ،يعنى از سوى خود زن و شوهر
است  ،ما اين شش امر را در شش درس توضيح مى دهيم و دستور اسام را درباره عاج آن بيان مى كنيم و از خداوند
متعال براى مسلمين توفيق عمل مى طلبيم :
اول  :اختاف مالى است  ،چنانكه مثا مهريه زيادى براى زن معين شده باشد و شوهر پشيمان گشته و هر روز بهانه ئى
بگيرد و جر و بحث درست كند تا زن را راضى نمايد كه مهريه خود را به نحوى كم كند يا نگيرد.
چنين شوهرى بايد بداند كه دستور اسام اين است كه اگر مردى قصد ندادن مهريه زنش را داشته باشد ،گناهش مانند
زناكار و يا سارق است و اگر بااخره نپردازد ،مديون زن باقى مى ماند تا در قيامت به حسابش رسيدگى شود.
شوهر بايد بداند :صريح دستور قرآن كريم است كه اگر پوست گاوى پر از طا هم مهريه زن قرار داده شود ،بايد بدون اندكى
كاهش و تا آخرين دينار آن مهريه را بپردازد.
شوهر بايد بداند كه زن حاضر شده است  ،به خاطر قولى كه داده و يكبار كلمه بله را گفته است  ،عمرى با شوهر خود
بسازد از پدر و مادر مهربان خود ببرد .و در خانه ديگر و با مردى ديگر و مشكاتى بيشتر و افزون تر بسازد .حاضر شده است
كه با چادر بيايد و با كفن بيرون رود ،پس چرا مرد نبايد سر قول خود بايستد و راجع به مهريه ئى كه قبول كرده و سندش را
امضا نموده  .پشيمان شود و بهانه بياورد؟ چرا بايد بدون جهت زندگى را بر خود و خانواده اش تلخ كند؟ مگر نه اين است كه
هر عاقلى به او مى گويد :مى خواستى از اول فكر كنى و دفتر را امضا نكنى ؟ چرا حرفى مى زنى كه همه مردم تو را
مامت كنند؟ براى مرد ننگ و عيب است كه زير قول خود بزند و در برابر زنى كه به قول خود وفادار است خود را پست نشان
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دهد ،اگر واقعا مرد را مجبور كرده اند يا گولش زده اند و مهريه زيادى به گردنش گذاشته اند .او مى تواند با زبان خوش و از
راه قانونى وارد شود ،كه اگر نتيجه ئى باشد در اين راه است  .نه بهانه گيرى و كارهاى كودكانه انجام دادن .
مرد مسلمان بايد توكل بر خدا كند و به كار و كسب و فعاليت پردازد و خدا را رازق و توانا بداند كه خيلى بيشتر از مهريه
همسرش به او برساند .باز اختاف مالى ممكن است از طريق ثروتمند بودن پدر زن و ضعيف بودن داماد باشد ،كه غالبا هر
جوانى در ابتداى دامادى چنين است  .همان پدر زن هم ابتدا ثروتمند نبوده است  .در اين امور دستور عقل و شرع اين
است كه  :داماد مناعت طبع و عفت نفس به خرج دهد و چشم به مال پدر زن نداشته باشد .بر خدا توكل كند تا خدا هم او
را به ثروت رساند و پدر زن هم وظيفه دارد كه به دختر و دامادش تا مى تواند كمك كند ،عاوه بر اينكه حقوق واجبه مالى
خود را اگر استحقاق شرعى دارند مى تواند به آنها بدهد ،بايد بداند كه او بااخره مى ميرد و ارثش به همين دختر مى
رسد ،پس چه بهتر كه تا زنده است  ،با دست خود بدهد تا دختر او هم با شوهرش بخورند و او را دعا كنند و او هم هر روز
ناظر نزاع و درگيرى دختر و دامادش نباشد.
بخش ديگر اختاف مالى  ،از راه خست مرد است در خرج كردن  ،يعنى زن را سخنى دادن و در فشار مضيقه گذاشتن  .اين
عمل از نظر اسام زشت و نارواست  ،چنانكه از نظر عقل و خردمندان هم  ،دستور اسام اين است كه شوهر بايد به
سياست خدايى بنگرد ،و هر وقت خدا براى او روزى كمترى مى رساند ،او هم خرج كند ،و هر وقت خدا به او توسعه مى
دهد و درآمد بيشترى بدست مى آورد .او هم به خانواده اش بيشتر برسد خاصه شوهر بايد درآمدش را بدون ربا و تزوير در
ميان گذارد و با همسر و خانواده اش خرج كند.
ديگر از موارد اختاف مالى كه تقصير زن است  ،چشم و همچشمى او با زن همسايه و فاميل خود او يا فاميل شوهر مى
باشد .گاهى زن به خانه همسايه مى رود .به مجلس مهمانى و عروسى مى رود .لباسهاى زنان و زندگى آنها را ،از لباس
و زندگى خود بهتر و نفيس تر مى بيند ،سپس به خانه مى آيد و براى شوهرش بهانه گيرى مى كند كه لباس من و فرش و
پرده ما چرا بايد مانند آنها نباشد؟ قبل از هر پاسخى كه شوهر بدهد ،بايد بگويم  :چنين زنى خام است  ،جوان است ،
دنبال هوى و هوس است  ،مسلمانى متعهد و تمام عيار نيست  .به فكر زندگى نيست  ،او مى گويد پيشواى من فاطمه
زهرا سام ه عليها است  ،ولى سخنى مى گويد كه آن حضرت در تمام عمرش حتى يكبار هم به شوهرش نگفت  .زن
مسلمان بايد قانع باشد و بداند همه مردم يكسان زندگى نمى كنند ،او بايد بداند كه فضيلت و شرافت زن به خانه دارى و
شوهر دارى و تربيت فرزندان صالح و شايسته است  ،نه مال و ثروت زياد و لباسهاى رنگارنگ .
دليل
 - 247عن اءبيعبد ه (عليه السام ) قال  :من اءمهر مهرا ،ثم اينوى قضاوه  ،كان بمنزله السارق .

امام صادق (عليه السام ) فرمود :هر كس براى همسرش مهرى قرار دهد و قصد پرداخت آنرا نداشته باشد ،مانند دزد
است (281) .
 -248عن النبى (صلى ه عليه و آله و سلم ) قال  :من ظلم امراءه مهرها فهو عنده زان يقول ه عز و جل له يوم القيامه  :عبدى زوجتك
اءمتى على عهدى فلم توف بعهدى و ظلمت اءمتى فيؤ خد من حسناته فيدفع اليها...

پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :هر كس نسبت به مهر زنش ستم كند ،نزد خداوند زناكار محسوب مى شود.
خداوند در روز قيامت به او گويد :بنده من ! كنيز خود را طبق قرار و پيمانى كه با تو نمودم  ،به همسريت در آوردم  ،ولى تو
به پيمان من وفا نكردى و به كنيزم ستم نمودى آنگاه از حسنات او برداشته مى شود و به مقدار حق زن به زن داده مى
شود .اگر حسناتش كم باشد ،او را به دوزخ برند ،زيرا پيمان شكنى كرده است (282) .
 -249و ان اءردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم احديهن قنطارا ) (283فا تاءخذوا منه شيئا اءتاءخذونه بهتانا و اثما مبينا  #و كيف تاءخذونه و قد
اءفضى بعضكم الى بعض و اءخذن منكم ميثاقا غليظا.

اگر خواستيد زنى را رها كرده و به جاى او زنى ديگر بگيريد و مال بسيارى مهر او كرده ايد ،چيزى از آن باز نگيريد .در صورتى
كه شما به يكديگر رسيده ايد (و از همسر خود لذت و آسايش برده ايد) و زنان از شما پيمانى محكم گرفته اند(284) .
 -250لينفق ذوسعه و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه ه  ،ا يكلف ه نفسا اا ما آتاها سيجعل ه بعد عسر يسرا.

مردى كه در زندگى وسعت رزق دارد ،بايد به مقدار وسعتش خرج كند و مردى كه روزيش تنگ باشد ،به مقدارى كه خدا به
او داده است خرج كند .خدا هيچكس را بيش از آنچه به او داده تكليف نمى كند و خدا پس از هر سختى آسايشى قرار مى
دهد(285) .
 - 251عن اءبيعبده (عليه السام ) قال  :اذا جاده تبارك و تعالى عليكم فجودوا و اذا امسك عنكم فامسكوا و ا تجاودوا ) (286ه فهو اجود.

امام صادق (عليه السام ) فرمود :زمانى كه خداى تبارك و تعالى به شما سخاوت نمود .شما هم سخاوت كنيد ،و چون باز
گرفت  ،شما هم باز گيريد .با خدا سخاوت فروشى نكنيد (به خدا سخاوت ياد ندهيد .مثا قرض نكنيد و براى خانواده خود
خرج كنيد )،كه خدا از همگان سخاوتمندتر است (287) .
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- ۱۷ -

 - ۱۷درس شصت و دوم  :اختاف غريزى
در موضوع اختاف جنسى و غريزى كه ميان زن و شوهر اتفاق مى افتد گاهى تقصير مرد است  ،مثل اينكه او نزديكى از
راه عقب را بخواهد و زن راضى نباشد يا آنكه مرد در زمان عذر زن  ،مانند زمان حيض و نفاس و بيمارى  ،تقاضاى همخوابگى
كند يا براى اين عمل  ،زن را از خواب شيرينش بيدار نمايد ،يا عشقبازى لطيف را با ادرار كردن كثيف همانند سازد ،يعنى
قبل از نزديكى با همسرش بازى نكند .به او ور نرود ،شوخى و خوش طبعى نكند و خاصه همرقص خود را به رقص و نشاط
نياورد و فقط مانند حيوانى بى شعور بخواهد شهوترانى كند.
همه اين امور در شرع اسام ممنوع است و در لسان فقها با عبارت )) حرام است يا كراهت دارد (( بيان شده است  ،بيچاره
زنى كه گرفتار چنين شوهرى باشد و نتواند درد دلش را به كسى بگويد ،بلكه بيچاره چنان مردى كه به خاطر عدم اطاع از
دستورات دينش  ،زندگى را بر خود و خانواده اش جهنم سوزان كند.
دستور اسام اين است كه مرد نبايد در خلوتخانه مانند مرغى برجهد و بچسبد ،بريزد و برخيزد ،بلكه بايد بازى كند ،و
ببوسد ،شوخى كند و بمالد ،بگويد و ببويد تا همسر و همدم خود را آماده كند ،به نشاط آورد و هنگامى از كنارش برخيزد كه
آن بنده خدا هم مانند او سير و لبريز شده باشد.
اگر گمان مى كنيد اسام چنين مطالبى را نگفته است و مى خواهيد نويسنده را به عدم رعايت عفت قلم متهم نماييد،
اندكى صبر كنيد تا همين درس به پايان رسد و نيز به دروس  9 :و  10و  13و  27و  40هم مراجعه كنيد.
گاهى هم در اختافات جنسى  ،تقصير از ناحيه زن است  .مثل اينكه زن بدون عذر و علت از همخوابى با شوهرش امتناع
ورزد و ناز و كرشمه مستحسن را به انكار و فرار مستهجن تبديل كند .يا در امر نظافت و آرايش و استعمال بوى خوش
كوتاهى ورزد يا حتى در زمان همخوابى بدون عشوه و غمزه باشد و همچون مرده و تخته سنگى  ،بى حس و حركت روى
زمين افتد و چشمهايش به تيرهاى سقف و امپهاى لوستر دوخته شده باشد.
دوستى مرحوم داشتم كه از قول رفيق ظريفش نقل مى كرد كه او بايد با هر غسل جنابتى  ،يك غسل مس ميت و يك
غسل توبه هم كند :توبه از اينكه ديگر با چنان ميتى همخواب نشود.
زن مسلمان بايد بداند كه شوهر او انسانى است با ذوق و احساس و داراى غريزه و نياز .چنانكه گرسنه به غذا نياز دارد،
مرد هم بيش از پنجاه سال از عمرش را به تامين ذوق و احساس و اشباع غريزه جنسى نياز دارد ،اگر همسرش نتواند به
اين نياز پاسخ دهد ،مرد مجبور مى شود ،همسر ديگر بگيرد؛ زيرا غريزه جنسى و ظرافت دوستى  ،حقيقت و واقيت
محسوسى است كه خدا در نهاد بشر گذاشته است  .در برابر واقعيتها نمى توان چشم بسته باقى بود و با فطرت
خدادادى نمى شود مبارزه كرد .مردى كه خود را گرسنه محبت مى بيند و به فكر تجديد فراش مى افتد ،در آن حال رعايت
عدالت و شرايط ديگر دو همسر داشتن را فراموش مى كند .او در آن حال ممكن است شرط تمكن مالى را هم فراموش
كند .همسر ديگرى بگيرد همسر ديگرى بگيرد و سپس پشيمان شود ،و خودش و دو بانوى ديگر ،را خشمگين و ناراحت كند
و آن پشيمانى سودى هم نداشته باشد و همه اينها در اثر كوتاهى بانوئى بوده است كه يا دستور اسام را ندانسته ،
عروس شده و يا دانسته و فهميده اما كوتاهى كرده است .
اميرالمؤ منين (عليه السام ) فرموده است )) جهاد زن  ،نيكو شوهر دارى اوست (( پس زنى كه نتواند شوهرش را براى
خود نگهدارد و او را مجبور كند ،همسر ديگرى بگيرد ،شوهردارى نيكو نكرده است  .اسام چنان كه به شوهر مى گويد :تا
همسرت را اشباع نكرده ئى از كنار او بر مخيز ،به زن هم مى گويد :در خلوتخانه حيا را به كلى كنار بگذار تا شوهرت مجبور
نشود سه فرد بلكه سه فاميل را ناراحت كند.
خانم مسلمان بايد بداند كه زن نازيباى شيرين طبع و عشوه گر ،در جلب و جذب شوهر ،نقشى بهتر از زن زيباى مسامحه
گر ايفا مى كند .اگر زنان نازيبا ،زبان شيرين و حركات دلربا نمى داشتند كه همگى در خانه پدر خود مى ماندند و كسى به
سراغ آنها نمى آمد .اسام چنانكه به زن مراعات عفت و نجابت را دستور داده است  ،مراعات شوهردارى نيكو را هم به
تمام معنى كلمه دستور داده است .
آرى تقصير اسام از (نظر برخى نادانان ) اين است كه صراحت لهجه دارد .حقايق را بدون پرده پوشى مى گويد .نياز طبيعى
و غريزى انسان ها را تشريح مى كند و توضيح مى دهد تا بندگان خدا به چاه نيفتند ،گرفتار نشوند .اسام چاره مشكات را
پيش از وقوعش بيان مى كند و از اتهامات مشتى بى خرد باك ندارد .اسام خردمندان را بيشتر طالب است و همه جا
سخن از تعقل و تدبر و تفكر و تفقه دارد.
ديگر از موارد اختاف غريزى  ،اختاف سنى فاحش زن و شوهر است  .اختافى كه موجب شود غريزه يكى بيدار و فعال و از
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ديگرى خواب و افسرده باشد .چنين ازدواجى از اول نبايد صورت بگيرد .از نظر اسام اگر مرد پيرى زن جوانى بگيرد و زن جوان
به خاطر عدم تامين غريزه  ،گول شيطان را بخورد و زنا دهد ،شوهر پير هم در گناه او شريك است  .او بايد پيش از آنكه زن
جوان آلوده شود ،او را طاق دهد .و اگر مرد جوان است و زن پير ،آن مرد بداند كه با پاى خود به استقبال حضرت عزرائيل
رفته است  .در اين موارد ،مال و جمال نبايد پرده بر عقل و ديده دل زن و مرد مسلمان كشد و آنانرا در دام شيطان اندازد.
دليل
 - 252قال اءبو عبده (عليه السام ) المراءه تحيض يحرم على زوجها اءن ياءتيها فى فرجها لقول ه عز و جل )) و ا تقربوهن حتى يطهرن ((

فيستقيم للرجل اءن ياءتى امراءته و هى حائض فيما دون الفرج .

امام صادق (عليه السام ) فرمود :زنى كه حائض مى شود ،براى شوهرش حرام است كه از راه شرمگاه بر او همبستر
شود؛ زيرا خداوند عزوجل فرموده است )) با زنان حائض نزديكى نكنيد تا وقتى پاك شوند (( پس مرد مى تواند غير از راه
شرمگاه  .نزد زن حائض خود رود(288) .
 - 253عن اءبيعبد ه (عليه السام ) قال  :ساءلته عن اتيان النساء فى اءعجازهن قال هى لعبتك فا تؤ ذها.

از امام صادق (عليه السام ) درباره نزديكى با زن از راه عقب سوال شد .فرمود :همسرت عروسك و معشوق تو است .
آزارش مده (289) .
 ...- 254ساءلت اءبا عبده (عليه السام ) عن الرجل ياءتى المراءه فى دبرها ،قال ا باءس اذا رضيت .
ابن ابى يعفور گويد :از آنحضرت درباره نزديكى مرد با زنش از راه عقب پرسيد؛ فرمود :اگر زن راضى باشد مانعى ندارد(290) .
 -255قال رسول ه (صلى ه عليه و آله و سلم ) ...كل لهو المومن باطل اا فى ثات  :فى تاءديبه الفرس و رميه عن القوس و ماعبته
امراءته فانهن حق .

پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :هر كار لهوى براى مومن نارواست  .مگر سه عمل  :تربيت اسب تيراندازى و
بازى كردن با همسر كه اين سه عمل (با وجود لهو بودنش ) حق است (باطل و ناروا نيست ( (291) .
 - 256و قال (صلى ه عليه و آله و سلم ) :اذا جامع اءحدكم اءهله فا ياءتيهن كما ياءتى الطير ليمكث و ليلبث .

و فرمود :زمانى كه مردى مى خواهد با همسرش همبستر شود ،پرنده با او نزديكى نكند .آنجا بايد درنگ و توقفى داشته
باشد(292) .
 -257قال الصادق (عليه السام ) ان اءحد كم لياتى اءهله فتخرج من تحته  ،فلو اءصابت زنجيا لتشبثت به فاذا اءتى اءحدكم اهله فليكن بينهما
ماعبه فانه اءطيب لامر

امام صادق (عليه السام ) فرمود :مردى از شما نزد همسرش مى رود ولى زن از زيرش مى گريزد :در صورتى كه همان زن
اگر مردى از سياه پوستان زنگبار را بيابد به او مى چسبد (زيرا آنان زنان سفيد پوست را دوست دارند و هنگام نزديكى ،
بازى و شوخى طبعى بسيار مى كنند) پس ميان تو و همسرت بايد بازى و شوخى باشد ،تا امر نزديكى لذيذتر و گواراتر
شود(293) .
 - 258عن اءبيعبده (عليه السام ) فى الرجل ينظر الى امراءته و هى عريانه قال  :اباءس بذلك و هل اللذه اا ذلك ؟
از امام صادق (عليه السام ) سوال شد كه آيا مرد مى تواند به همسر سراپا برهنه اش بنگرد؟ فرمود :مانعى ندارد(294) ...

درس شصت و سوم  :اختاف خودخواهى
اختاف زن و شوهر گاهى بر اثر خودخواهى و غرور و تفوق طلبى است  ،به طورى كه هر يك مى خواهد بر ديگرى برترى
داشته باشد .اين مرض شديدتر از دو مرض سابق است  .در اين مورد ،شيطان قدرت بيشترى دارد .به طورى كه ممكن
است زن و شوهرى را كه در دو مرحله سابق نتوانسته است به دام اندازد ،در اين مرحله به دام اندازد ،حتى بعضى از
دانشمندان متعهدى كه خود را تهذيب نموده و وسوسه شيطان را در دو مرحله سابق درك نموده و از آن جسته اند؛ در اين
مرحله قافيه را باخته و به دام افتاده اند .تا آنجا كه روايت مى گويد :كسانى كه در راه خودسازى و تهذيب نفس وارد مى
شوند ،آخرين صفت زشتى كه از دل آنها بيرون مى رود ،خود خواهى و جاه طلبى است .
در هر حال گاهى مرد مى خواهد بزرگى و تسلط خود را بر زن ثابت كند .هميشه توقع سام كردن از همسرش را دارد.
هميشه مى خواهد حرف خود را به كرسى بنشاند .تندى مى كند .تشر مى زند .اگر كمى درس خوانده باشد ،آيه شريفه
)) الرجال قوامون  (( ...را بهانه مى كند .اگر اطاعات ناقص دينى داشته باشد ،بدون اجازه بيرون نرفتن زن را از خانه پيش
مى كشد .مغالطه ها مى كند و سفسطه ها مى بافد و همسرش را افسرده و غمگين مى كند و خودش را ناراحت و
خشمگين نشان مى دهد .در صورتى كه روانشناس دقيق مى فهمد ،همه اينها بهانه است و علت عمده  ،همان وسوسه
شيطانى است كه ناشى از غرور و خودخواهى اوست .
ما در گذشته آيه شريفه )) الرجال قوامون  (( ...را معنى كرديم ) (295و بيرون نرفتن زن را از خانه توضيح داديم ) (296پسران
جوانى كه زود ازدواج مى كنند ،در ابتداى زندگى اين بهانه گيرى ها را دارند ،ولى به تدريج يا با نصيحت و اندرز بزرگان يا در
اثر حوادث زندگى  ،مانند مريض شدن زن به واسطه بداخاقى مرد و مختل شدن امور خانه يا در اثر به تنگ آمدن زن و چند

]file:///C|/1/1/17.html[6/20/2011 12:33:02 AM

روزى زندگى را رها كردن  ،اين گونه جوانهاى خام بر سر عقل مى آيند و مى فهمند كه بايد با همسر خويش مانند رفيق
زندگى كنند .نفع و ضرر زن  ،نفع و ضرر شوهر است و هر دو در يك خانه زندگى مى كنند(297) .
گاهى هم زن به واسطه جمال و هنرى كه دارد يا پدر و مادر ثروتمندى كه دارد يا به گمان موهوم خود به خاطر فاميل اعيان
و اشرافى كه دارد ،به خود مى بالد و بر شوهر خود فخر مى فروشد و ناز مى كند ،آن زن بايد بداند كه پدر و مادر و ثروت و
عزت در معرض نابودى و زوال است  ،آنها مى ميرند و مى روند يا زنده هستند و با همسران خود خوش و خرمند و او هم
بايد با شوهرش زندگى كند و خوش و خرم باشد .او بايد بداند كه پيش از اينكه )) بله (( بگويد و صيغه عقد جارى شود ،مى
توانست اين شوهر را نپذيرد و شوهرى ديگر بخواهد؛ ولى اكنون گذشته است  .بيهوده نبايد خودش را عصبانى و شوهرش
را ناراحت كند و زندگى را جهنم سوزان سازد .او بايد به فكر زندگى و شوهر و فرزند خود باشد و از خداى خويش كمك جويد
تا زندگى آنها مرفه تر و سعادتمندتر از پدر و فاميلش گردد .اگر هم نشد راضى و صابر باشد.
دليل
 - 259و ا تصعر خدك للناس و ا تمش فى اارض مرحا ان ه ا يحب كل مختال فخور.
با تبختر از مردم روى مگردان و در روى زمين بر تكبر گام مزن كه خدا هيچ فخر فروش متكبرى را دوست نمى دارد(298) .
 - 260قال على (عليه السام ) انك ان تكبرت وضعك ه .
اميرالمؤ منين (عليه السام ) فرمود :اگر تكبر كنى خدا تو را به زمين مى زند(299) .
 -261و قال (عليه السام ) :عجبت لمتكبر كان اءمس نطفه و هو فى غد جيفه .
و فرمود :در شگفتم از متكبرى كه ديروز نطفه ئى بود و فردا مردارى مى شود(300) .
 -262و قال (عليه السام ) من اءقبح الكبر تكبر الرجل على ذوى رحمه و اءبناء جنسه .
و فرمود :زشت ترين تكبر آن است كه شخص با خويشان و همجنسانش تكبر كند(301) .
 - 263و قال (عليه السام ) ما اجتلب المقت بمثل الكبر.
و فرمود :هيچ چيز مانند تكبر ،بغض و نفرت مردم را جلب نمى كند(302) .
 - 264و قال (عليه السام ) ا يتكبر اا وضيغ خامل

و فرمود :تكبر نكند مگر شخص پست و گمنام (زيرا او مى خواهد با گردن فرازى و خودپسندى براى خود ،بزرگى و شهرت
كاذب كسب كند((303) .
درس شصت و چهارم  :اختاف در ندانستن همسردارى
گاهى جهالت و نادانى زن و شوهر موجب اختاف و كشمكش آنها مى شود :جهالت نسبت به دستورات اسام  ،نسبت به
موازين عقل و اجتماع و رسوم و آداب .
پيداست شوهرى كه نداند دستور اسام اين است كه بايد زنش را احترام كند ،نظيف و پاكيزه باشد ،غذائى را كه دوست
دارد ،پختن آنرا بر همسرش تحميل نكند ،از در كه وارد مى شود سام كند ،در كارهاى خانه گاهى به او كمك كند ،گاهى
تشكر كند و سخن محبت آميز بگويد ،عيدى و تحفه و سوغاتى ببرد ،چنين شوهرى رفته رفته  ،همسرش را دلسرد و
افسرده مى كند .زن هم در برابر نامايمات كم طاقت و زود رنج مى شود .در گفتگوهاى عادى  ،تند و خشن مى گردد و جر
و بحث مى كند :در نتيجه نزاع و درگيرى بر پا مى شود.
همچنين زنى كه نداند گاهى بايد به استقبال شوهر برود ،زينت و عطر و آرايش را فراموش نكند ،دنبال جادوبندى و باطل
السحر نباشد ،عيب پوش و راز نگهدار باشد ،نق نزند و شكايت نكند ،به سخن شوهرش گوش دهد ،عفت و عشوه را
چنانكه گفتيم مراعات كند ،چنين زنى شوهر خود را افسرده و خشمگين و تند خو مى كند و در نتيجه زمينه اختاف و نزاع
پيدا مى شود و خانواده آماده كشمكش و درگيرى مى گردد.
زن دانا قيمومت شوهر را طبق دستور اسام مى پذيرد از شوهرش توقع مشورت كردن با خود را ندارد و شوهر دانا با زن
عاقلش مشورت مى كند .غيرت ورزى بيجا ندارد تكبر و بخل ترس بجا و در خور سرشت همسرش را تاييد مى كند؛ ولى اگر
چنين نباشد و مشكات يكديگر را درك نكنند ،زمينه نزاع و درگيرى ميان آنها پيدا مى شود.
خاصه آنكه نادانى دردى است بى درمان تنها چاره اش دانا شدن است  ،مگر ممكن است دختر و پسرى كه نه درس زن
دارى و شوهر دارى خوانده اند نه كتابى در اين باره مطالعه كرده اند و نه كاس كارآموزى ديده اند ،ناگهان و بدون آموزش
قبلى  ،زن و شوهر شوند و بدون اختاف باقى بمانند؟ اين كار ممكن است در روستاهاى دور از تمدنى كه دختران و
پسرانش به فطرت پاك اسامى خود باقى مانده اند و قانع و كم توقع هستند اتفاق افتد ،ولى در شهرها و بلكه روستاهاى
جهان امروز كه به وسيله رسانه هاى گروهى با دنياى متمدن ارتباط پيدا كرده اند ،ممكن نيست و متصديان امور مسئولين
كشور بايد به فكر آموزش زناشوئى صحيح براى دختران و پسران باشند.
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 - 265قال على (عليه السام ) ا مصيبه اءشد من الجهل .
اميرالمؤ منين (عليه السام ) فرمود :هيچ مصيبتى سخت تر از جهالت نيست (304) .
 - 266و قال (عليه السام ) ا يزكو مع الجهل مذهب .
و فرمود :هيچ راه و روشى با نادانى رشد نمى كند(305) .
 -267و قال (عليه السام ) صديق الجاهل متعوب منكوب
و فرمود :كسى كه با نادان دوستى كند ،در رنج و نكبت بسر برد(306) .
 - 268و قال (عليه السام ) نعم الجهال كروضه على مزبله .
و فرمود :نعمت براى مردم نادان مانند گلزار روى مزبله است (307) .
 - 269و قال (عليه السام ) بالجهل يستثار كل شر.
و فرمود :هر شرى به وسيله نادانى برانگيخته مى شود(308) .

درس شصت و پنجم  :اختاف سطح فرهنگى و اخاقى
اين هم يكى از اسباب اختاف و كدورت ميان زن و شوهر است  ،مقصود از )) اختاف سطح فرهنگى (( اين است كه طرز
تفكر و نحوه تربيت يكى از زن و شوهر بر خاف ديگرى باشد .مثل آنكه شوهر در خانواده اى بزرگ شده باشد و در اجتماعى
تربيت يافته باشد كه كلمات خشن و تند و زننده بسيار به كار مى رفته و او هم به آن سخنان عادت كرده باشد ،ولى زن در
محيط و خانواده اى متين و مودب بزرگ شده باشد كه در تمام مدت عمرش آن گونه سخنان به گوشش نخورده و فكر نمى
كرده كه ممكن است از دهن انسانى چنين سخنانى خارج شود.
يا زن در خانواده اى بزرگ شده است كه مراعات نظافت و بهداشت را نمى كرده اند .هميشه كثيف و آلوده بوده اند .كمتر به
حمام مى رفته اند با گرد و خاك و مگس آشنائى بيشترى داشته اند ،ولى شوهر خانواده اش  ،مردمانى تميز و نظيف و
پاكيزه بوده اند .هميشه خانه و فرش و ظرف آنها شسته و براق بوده است .
پيداست كه همسرى و همخوابگى چنين دو موجود متضادى مشكل و ناميمون است و همواره در آن خانه جر و بحث و داد و
فرياد بلند است و مقدار اختاف و درگيرى آنها ،بستگى به مقدار اختاف سطح فرهنگى ايشان دارد:
گاهى اختاف سطح فرهنگى به قدرى شديد است كه چاره بردار نيست  ،مثل آنكه زن سبزى نشسته را لب نمى زند
ولى شوهر به راحتى آنرا مى خورد ،يا آنكه زن در سخنان عاديش  ،كلماتى به كار مى برد كه شوهر از شنيدن آنها ،موى
براندامش راست مى شود و بدنش به لرزه مى افتد ،يا در برابر امرى كه زن به سختى متاثر مى شود و مى گريد ،شوهر
ككش نميگزد و قاقاه مى خندد .چنين ازدواجى خدا نكند اتفاق بيفتد؛ ولى اگر اتفاق افتاد ،چاره اى جز زودتر جدا شدن از
يكديگر وجود ندارد ،مگر آنكه به راستى يكى از آنها صبر ايوب و يا عقل و درايت آسيه همسر فرعون را داشته باشند تا بتواند
با همسر ناجور و نابابش بسازد و تحمل كند ،گاهى نصيحت كند و گاهى با استدال و مثال آوردن و صحنه هاى مفيد و موثر
ايجاد كردن  ،از كثافت و رذالت همسر خود بكاهد و در باقيمانده هم  ،صبر و بردبارى نشان دهد.
البته اسام اين راه را بهتر از جدائى و طاق مى خواهد چنانكه ديديم درسهاى قبل به شوهران توصيه نمود كه اگر همسر
خود را نمى خواهيد و تصميم گرفته ايد او را طاق دهيد ،بدانيد كه ممكن است در وجود او خيرى باشد كه شما خبر نداريد
و خدا بهتر از شما مى داند.
صحبت يار ناموافق عذابى اليم است و رنجى جانكاه  ،ولى چنين يار ناموافقى اگر دوست و رفيق باشد ،جدا شدن از او
غالبا آسان است و بى دردسر ،اما اگر يار ناموافق  ،همسر و همبستر باشد ،گاهى عواقب تلخ و ناگوار جدايى و طاق ،
بسى بيشتر و دردناكتر از جدا نشدن و صبر كردن و به فكر چاره بودن است .
دليل
 - 270قال على (عليه السام ) صحبه ااحمق عذاب الروح .
على (عليه السام ) فرمود :همنشينى با احمق عذاب روح است (309) .
 - 271و قال (عليه السام ) من جالس الجهال فليستعد للقيل والقال .
و فرمود :كسى كه با نادانان همنشينى كند ،بايد آماده قيل و قال گردد(310) .
 - 272و قال (عليه السام ) مصاحب ااشرار كراكب البحر ان سلم من الغرق لم يسلم من الفرق .

و فرمود :كسى كه با بدان همنشينى كند ،مانند كسى است كه در كشتى نشسته و در دريا حركت كند .اگر از غرق
شدن نجات يابد از ترس و دلهره نجات ندارد(311) .
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 - 273و قال (عليه السام ) خالطوا الناس باءلسنتكم و اءجسادكم و زايلوهم بقلوبكم و اءعمالكم .
و فرمود :با زبان و بدنتان با مردم بد معاشرت كنيد ،ولى با دل و رفتارتان از آنها دورى كنيد(312) .
 - 274و قال (عليه السام ) ليس العاقل من يعرف الخير من الشر بل العاقل من يعرف خير الشرين .

و فرمود :عاقل آن نيست كه خير را از شر تميز دهد ،بلكه عاقل آن است كه بهترين دو شر را بشناسد(.يعنى شرى كه زيان
كمترى دارد انتخاب كند ) ) (313اين حديث شريف  ،مهمترين حديث مورد استشهاد نويسنده در اين درس است  ،زيرا
هنگامى كه مثا مردى پاك و نظيف با زنى پليد و كثيف ازدواج كند ،گرفتار يكى از دو شر شده است ( :سازش با همسر نا
جنس يا جدائى و طاق ) او اگر عاقل باشد شر خفيف را انتخاب مى كند و مى پذيرد و شر سنگين را از خود دور مى كند.
چنان شوهرى كه مثا تميز و نظيف است  ،يا همسرى با چنان زنى پليد و كثيف را انتخاب مى كند يا طاق دادن او و
عواقب ناگوارش را مى پذيرد .و از اين دو بهتر آنكه پيش از پيوند ازدواج  ،دقت بيشترى بشود تا دو جوان  ،در ابتداى زندگى
 ،گرفتار مشكلى نشوند.
درس شصت و ششم  :دخالت ديگران
اختاف زن و شوهر گاهى به خاطر دخالت نمودن فاميل آنها در زندگى ايشان است  .مانند دخالت مادر و مادر بزرگ  ،پدر و
پدر بزرگ  ،خواهران و برادران و خويشان ديگر يا حتى بيگانگان  .اينها در امور زندگى عروس و داماد دخالت مى كنند و زندگى
شيرين و پر مهر و محبت آنها را به كدورت و مال و محنت مبدل مى نمايند .گاهى هم عروس و داماد نادان هستند و
نصيحت و راهنمايى خويشان دلسوز و مهربان خود را ،دخالت بيجا مى پندارند.
پيداست كه چاره و عاج اين مشكل  ،در صورت اخير آسان است  .زيرا اگر نصيحت كنندگان دلسوز بتوانند خيرخواه بودن خود
را به عروس و داماد بفهمانند ،بايد در مرحله اول آن كار را بكنند و سپس راهنمايى نمايند؛ ولى اگر نتوانستند اين سوء
تفاهم را بر طرف كنند ،بايد تا مدتى دست از نصيحت بردارند و عروس و داماد را به حال خود گذارند ،تا حوادث روزگار ،ايشان
را بيدار كند و خود آنها تقاضاى نصيحت كنند.
البته سخن ما در مورد امر به معروف و نهى از منكر شرعى نيست  .آن خود بحثى جداگانه دارد حدود و قيودش در رساله
هاى مجتهدين مذكور است  .بحث ما در امور خانوادگى و غير كارهاى شرعى است .
اما در صورتى كه دخالت آنها در كار عروس و داماد مغرضانه و شيطانى باشد بايد بدانند كه عمل آنها گاهى مصداق سعايت
و نمامى مى شود ،و كسى كه نمامى كند ،از نظر اميرالمؤ منين از دين اسام خارج است و سخن چينى گناهى است كه
انسان را از خدا و مخلوقش دور مى كند و سخن چين خائن است و بدترين مردم و گناهش نابخشودنى .
البته در اينجا وظيفه زن و شوهر اين است كه  :به سخن كسى كه مى خواهد ميان آنها را بر هم زند ،گوش ندهند .سخن
چين رابه خانه خود راه ندهند و اگر راه ندادن شخص او ممكن نيست  -مانند پدر و مادر  -سخن او را به دل خود راه ندهند
كه او ملعون است و هر ملعونى رانده شده درگاه خدا.
دليل
 -275عن النبى (صلى ه عليه و آله و سلم ) قال  :و من عمل فى فرقه بين امراءه و زوجها كان عليه غضب ه و لعنته فى الدنيا و ااخره و
كان حقا على ه ان يرضخه باءلف صخره من نار و من مشى فى فساد ما بينهما...

پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) فرمود :كسى كه كارى كند كه بين زن و شوهرى جدائى افتد و به طاق رسد ،خشم
و لعنت خدا در دنيا و آخرت بر او باشد و سزاوار است كه خدا او را با هزار سنگ آتشين سنگباران كند ،و كسى كه بين زن
شوهر فساد كند ،ولى به طاق نرسد ،غضب و لعنت خدا در دنيا و آخرت بر اوست و از نظر كردن به وجه خدا محروم مى
گردد(314) .
 - 276قال على (عليه السام ) :النميمه شيمه المارق
على (عليه السام ) فرمود :سخن چينى خوى كسى است كه از دين اسام خارج باشد(315) .
 -277و قال (عليه السام ) :اياك و النميمه فانها تزرع الضغينه و تبعد عن ه و الناس
و نيز فرمود از سخن چينى بپرهيز كه سخن چينى كينه مى كارد و تو را از خدا و خلق دور مى كند(316) .
 - 278و قال (عليه السام ) اكذب السعايه و النميمه  .باطله كانت اءو صحيحه
بدگويى و نمامى را تكذيب كن  .چه درست باشد و چه نادرست (317) .
 -279و قال (عليه السام ) :من نقل اليك نقل عنك .
و فرمود :كسى كه بدى ديگرى را به تو برساند .بدى تو را هم به ديگرى مى رساند(318) .
 - 280و قال (عليه السام ) من صدق الواشى اءفسد الصديق .
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و فرمود :كسى كه سخن چين را تصديق كند ،دوست راستين خود را از دست مى دهد(319) .

درس شصت و هفتم  :حكمين
هر گاه اختاف ميان زن و شوهر باا گرفت و خودشان به هيچ وجه نتوانستند اختاف را حل كنند ،به دستور قرآن  ،بايد ريش
سفيد يا گيس سفيدى از جانب مرد و هم چنين شخص مجرب و دنيا ديده ديگرى از جانب زن به عنوان واسطه و ميانجى
بنشينند و اختاف آنها را حل كنند و اگر اختاف حل نشدنى بود طاق بدهند .اين دو نفر را در اصطاح شرع )) حكمين ((
نامند و هر يك از آنها به تنهايى )) حكم (( نام دارد.
اگر تمام خردمندان جهان بنشينند سالها فكر كنند تا براى حل اختاف زن و شوهر ،راهى بهتر از اين كه اسام گفته است ،
پيدا كنند ،نتوانند.
اوا ،طبق صريح حكم قرآن حكم نبايد يك نفر باشد تا تنها به قاضى رود و يك جانبه حكم كند.
ثانيا بايد از فاميل و خاندان زن و شوهر باشد تا به اخاق آنها آشنا و نيز دلسوز و مهربان باشد و فورا دستور طاق صادر
نكند .كسى كه به اخاق و روحيات زن و شوهر آشنا باشد ،مى تواند فورا علت اختاف را پيدا كند و روى همان نقطه
انگشت گذارد و راه چاره را بيان نمايد ،اما شخص بيگانه كه از روحيات آنها اطاع ندارد و مسائل داخلى خانواده را نمى داند،
ممكن است اختاف آنان  -مثا  -جنسى و غريزى باشد ،ولى زن و شوهر خجالت بكشند به آنها بگويند و در عوض مسائل
ديگر را عنوان كنند و حكمين به اشتباه بيفتند؛ به عاوه حكمين اگر بيگانه باشند ممكن است كه از روى غرض ورزى و يا
سود شخصى فورا حكم به طاق دهند.
قرآن درباره حكمين مى فرمايد :اگر آنها اراده اصاح داشته باشند ،خداوند ميان زن و شوهر توافق برقرار مى كند ،يعنى
حكمين بايد حسن نيت داشته باشند ،خدا را در نظر بگيرند؛ بنابراين حكمين بايد تحقيق و بررسى زياد بكنند تا اوا يكى از
شش علتى را كه گفتيم پيدا كنند و اين كار به آسانى ممكن نيست ؛ زيرا بسا مى شود كه زن مثا مى گويد :شوهرم
بداخاقى مى كند ،زيرا ممكن است  ،علت اصلى اختاف  ،مهريه زياد زن يا عدم آمادگى زن  ،در برابر تقاضاى غريزى مرد
باشد؛ ولى مرد خجالت بكشد كه درد خود را بگويد و حتى به همسرش هم ممكن است نگويد و بهانه گيرى كند.
اينجاست كه مى گوئيم  :حكمين بايد در علت يابى اختاف  ،كوشش كنند ،از زن و شوهر سواات بسيارى كنند .در خلوت
از آنها بپرسند و بخواهند تا حقيقت را بيان كنند .زن و شوهر هم بايد صراحت لهجه داشته باشند .بايد نفاق و خجالت را كنار
گذارند تا حكمين بفهمند علت اصلى اختاف در كجاست و به فكر چاره انديشى باشند.
اما شرط ديگر حكمين  ،عاوه بر خلوص و حسن نيت  ،عقل و درايت آنهاست  .فهميدگى و خبرويت آنهاست  ،حكمين بايد
خودشان  ،عاوه بر اينكه متاهل و داراى همسر باشند .عروس و داماد هم داشته باشند .تا مسائل خانوادگى را به خوبى
درك كنند و با بصيرت و درايت به قضاوت بنشينند .اينجا تنها درس خواندن و مسائل شرعى دانستن كافى نيست ؛ بلكه بايد
عما تجربه نمود و در متن كار بود؛ تا زير و بمها را فهميده و مسائل ريز و دقيقى را كه زن و شوهر به زبان نمى آورند و با
كنايه و اشاره بيان مى كنند ،دريافت كرد .و اين نمى شود ،مگر آنكه شخصى كه ميان زن و شوهر واسطه شود ،هم ازدواج
كرده باشد ،و هم مسائل داماددارى و عروس دارى را بالعيان ديده و حس كرده باشد.
البته نمى خواهم شرايط سختى را براى حكمين بيان كنم كه خواننده بگويد :اگر چنين اشخاصى در ميان فاميل زن و شوهر
پيدا نشدند چه بايد كرد ،بلكه مقصودم اين است كه  :بايد حتى اامكان مراعات اين شرائط بشود .و از ميان افراد فاميل ،
ايقتر و شايسته ترش انتخاب گردد.
دليل
 - 281و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اءهله و حكما من اءهلها ،ان يريدا اصاحا يوفق ه بينهما ،ان ه كان عليما خبيرا.

اگر بترسيد كه ميان زن و شوهر شكافى بيفتد ،حكمى از خاندان مرد و حكمى از خاندان زن اعزام داريد ،كه اگر اراده اصاح
داشته باشند ،خداوند ميان زن و شوهر وفاق مى دهد كه خدا دانا و آگاه است (320) .
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- ۱۸ -

 - ۱۸درس شصت و هشتم  :طاق
واقعيت اين است كه روابط زناشويى بيشتر مسلمين در زمان ما با دستورات اسام  ،مخالفت دارد و بسيارى از موارد ،در
نقطه مقابل آنست .
اسام براى رفع اختاف زن و شوهر ،دستور تعيين حكمين و رسيدگى آنها را مى دهد ،ولى عمل به اين دستور در بين
مسلمين كمتر ديده مى شود.
اسام براى پيش نيامدن اختاف بين زن و شوهر ،دستور سام كردن و خداحافظى كردن و پيشباز و بدرقه رفتن و سوغات
آوردن و عيدى خريدن و آن همه عوامل محبت انگيز ديگر مى دهد ،ولى مسلمين كمتر به آن عمل مى كند.
يكى ديگر از امورى كه رفتار مسلمين طبق دستور اسام نيست  ،موضوع طاق است  .صريح آيه قرآنست كه يا به خوبى و
خوشى با زنتان زندگى كنيد و يا به خوبى و خوشى او را طاق دهيد ،يعنى وقتى ديديد كه نمى توانيد كه با يكديگر زندگى
كنيد ،براى آخرين بار صورت يكديگر را ببوسيد و از هم جدا شويد .اما تا وقتى كه كار به طاق بكشد ،از نظر اسام فاصله و
مقدمات بسيارى ازم است .
زن و شوهر بايد بدانند كه طاق مبغوضترين و منفورترين كار حال نزد خداست كه فقط هنگام ضرورت و ناچارى بايد واقع
شود .شوهر نبايد به مجرد بد آمدن از زنش به فكر طاق افتد.
در درسهاى پيش گفتيم كه خداوند متعال مى فرمايد :تو نمى فهمى و من بهتر ميدانم  :حال كه اين زن قسمتت شده
است  .با او بساز و صبر كن و احتمال بده كه در آينده از جانب او خيرى كه گمان ندارى به تو برسد ،از فرزندى كه مى آورد،
از يك كلمه مفيدى كه از دهانش مى پرد ،از طرف فاميل و خويشانش و دهها مورد ديگر كه فقط خدا مى داند.
و نيز اگر با همسر خويش اختاف داريد ،بين خود و خدا فكر كنيد و ببينيد ،آن اختاف مالى يا غرورى يا غريزى  ،يا چيز ديگر
است و تا ممكن است  ،علت را بيابيد و راه چاره را پيدا كنيد ،تا به توافق برسيد و اگر به توافق نرسيديد  -و بدانيد كه هرگز
دو انسان به توافق كامل نمى رسند  -صبر و گذشت داشته باشيد ،و مثا فرض كنيد :مدتى با كسى در مسافرت هستيد و
ناچاريد با او بسازيد ،به اميد فرج باشيد و موضوع حكمين را هم فراموش نكنيد.
البته هر كسى با مقدماتى كه پيش خود فكر كرده است و براى خود ساخته است  ،به اين نتيجه رسيده است كه من ديگر
با اين همسر نمى توانم زندگى كنم  ،ولى خداوند متعال هم تعيين حكمين را براى چنين موردى قرار داده است  .فكرها و
برداشتها يكسان نيست  .پيرها و تجربه ديده ها چيزهايى مى فهمند كه جوانان نمى فهمند .تا كنون هزار سال است كه
نصيحت نتيجه بخشيده و باز هم نتيجه مى بخشد.
شوهر جوان فكر مى كند كه اگر زنى ديگر بگيرد ،زندگى بهترى خواهد داشت  ،ولى او نمى داند كه نخستين اشكال ،
سازش زن ديگر با فرزند اوست كه از زن پيشين دارد اين موضوع فطرى و طبيعى زنان است كه فرزند هووى خود را دوست
ندارند.
شوهران اجازه دهند ،حكمين سرگذشتها و تجربه هايى را كه ديده اند از مردانى كه زن خود را طاق داده اند براى آنها بازگو
كنند.
خاصه همان خداوندى كه اختيار طاق را بدست شوهر داده و او را در فكر و عمل آزاد گذاشته است  ،موضوع حكمين را
دستور مى دهد .اگر چنين بود كه هر شوهرى بگويد :من با حسابهايى كه كرده ام  ،نمى توانم با اين زن زندگى كنم و بايد
او را طاق بدهم ؛ كه خداوند دستور تعيين حكمين و مشورت با بزرگان را نمى داد.
معموا زنها سازگارترند ،مخصوصا زنان مسلمان  ،آنها با وفاترند ،آنها با عاطفه ترند ،ولى اگر خداى ناخواسته زنى به فكر
بيفتد كه اين شوهر به درد من نمى خورد و بايد شوهر ديگرى بگيرم  ،بايد بداند كه :
)) به هر كجا كه رود آسمان همين رنگ است

((

زن بايد اين كتاب و نظير اين كتاب را با دقت بخواند .شوهردارى را ياد بگيرد .درسهاى اسام را در امر شوهر دارى از صدا
زدن شوهر به نامهاى خوب گرفته تا گاهى پيشباز و بدرفته و زينت كردن و زبان خوش داشتن و به سخنان شوهر گوش
دادن و آنچه را تا به حال گفتيم  ،انجام دهد .آنگاه يقين بداند كه اگر شوهرش طبعا خشن و بدخو باشد ،نرم و مايم خواهد
شد و به راه خواهد آمد.
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فراموش نمى كنم زن متين و با حوصله اى را كه خيلى پيش در روستايى مى ديدم شوهرش آشكارا مشروب مى آشاميد
و در جلو دكانى با دهان كف كرده مى افتاد .آنها در آن وقت  3فرزند داشتند .شنيدم  ،آن زن بارها شوهرش را نصيحت مى
كرد كه اى مرد خجالت بكش  ،تو پدر سه فرزند شده ئى به اين اطفال معصوم رحم كن از اين كار زشت دست بردار؛ ولى
شوهر گوش نمى داد و باز هم مى خورد و زهر مار مى كرد شايد نزديك ده سال آن زن صبر كرد ،نصيحت كرد و طاق
نگرفت تا شوهر توبه كرد و اكنون زندگى خوبى دارند و داراى عروس هم هستند و شوهر پيش آن زن و آن همه فداكارى و
بردباريش سرافكنده و شرمسار است و ثناخوان و سپاسگزار.
زندگى فراز و نشيب دارد ،غم و شادى دارد ،ثروت و تنگدستى دارد ،زن و شوهر عاقل بايد با خوشرويى با همه اين حوادث
مواجه شوند و بدانند .كه )) در اثر صبر نوبت ظفر آيد ((  .در نامايمات و سختيها ،زود از جا به در نروند و بى تابى نشان
ندهند كه بى تابى نشانه ضعف انسان است .
خاصه بعد از همه اين فكرها و صبرها و حوصله ها ،اگر چاره اى نبود .و حكمين راى به طاق دادند .بايد زن و شوهر بدانند
كه صاح آنها در جدايى است  .با خوبى و خوشى از يكديگر جدا شوند .شوهر تمام مهريه زن را بپردازد ،عاوه بر مخارج
زمان عده و حقوق ديگرى كه در شرع اسام معين شده است  ،و او را با كمال رضايت رها كند.
دليل
 -282عن اءبيعبده (عليه السام ) قال  :ما من شى ء مما اءحله ه اءبغض اليه من الطاق و اءن ه عز و جل يبغض المطاق الذواق .

امام صادق (عليه السام ) فرمود :از آنچه خدا حال كرده است  ،چيزى نزد او منفورتر از طاق نيست و خداى عزوجل
مردى را كه زياد طاق بدهد و قصد چشيدن زنان را داشته باشد .مبغوض مى دارد(321) .
درس شصت و نهم  :پزشكيها و معالجات
بو على سينا گويد :جماع از آخرين جوهر غذا گرفته مى شود ،لذا نسبت به تخليه هاى ديگر بدن بيشتر ايجاد ضعف مى
نمايد و نيز از جوهر روح انسان هم به مقدار لذتى كه مى برد گرفته مى شود ،از اينرو هر كس در جماع لذتش بيشتر باشد،
ضعفش بيشتر خواهد بود و كسى كه در اين كار زياده روى كند ،بدن خود را خشك و سرد مى كند و حرارت طبيعى بدنش
به تحليل مى رود ...بينائى و شنوائيش ضعيف مى شود و ساق پايش سستى مى گيرد و گاهى باعث رعشه و ضعف
اعصاب مى شود .در اعضايش حالتى را مانند راه رفتن مورچه احساس ميكند كه از سر تا كمرش را مى گيرد .گاهى تب
شديدى مى گيرد كه او را مى كشد و بى خوابى و بدشكل شدن چشم و درد كليه و مثانه و بدبوئى دهان از عوارض افراط
در جماع است  .كسى كه سوء هاضمه دارد ،بعد از اجماع به قرقر شكم مبتا مى شود .كسى كه بعد از جماع به تنگى
نفس و سوء هاضمه مبتا مى شود ،بايد جماع را ترك كند و با زنانى كه سقط چنين مى كنند ،نبايد نزديكى نمود و اگر
هنگام جماع زن روى مرد بيايد ،مرد گاهى مبتا به ورم بيضه و شكم مى شود و ممكن است آلت و مثانه اش زخم شود و
قرحه پيدا كند ،زيرا در اين صورت منى به سختى خارج مى شود.
از طرفى ديگر ،حبس منى و به زور نگهداشتن آن بسيار مضر است و بايد كه در حال فشار بول يا غايط جماع نكند و نيز
جماع كردن بعد از ورزش و حركت شديد و نيز بعد از خجالت و ترس  ،زيان دارد و با شكم پر جماع كردن  ،مانع هضم غذا مى
شود و اگر اتفاقا چنين كارى بكند ،بايد بعد از جماع قدرى حركت كند تا غذا در معده استقرار يابد و نيز با شكم خالى نبايد
جماع كند كه زيانش از شكم پر بيشتر است  .سخن كسى را گوش نكن كه مى گويد :جماع بايد بعد از هضم سوم باشد.
) (322بهترين وقت جماع زمانى است كه مرد بعد از آن  ،احساس كند بدنش از فضوات سبك گشته و روحش بهبود يافته و
احساسش روشن و بيدار گشته است (323) .
تسكين شهوت
پسران جوانى كه غريزه جنسى آنها تحريك شده  ،ولى هنوز امكانات ازدواج برايشان مهيا نيست  ،بايد با روزه گرفتن و كمتر
غذا خوردن خصوصا غذاهاى شهوت انگيز ،هيجان شهوت را در خود آرام كنند .و نيز با سرگرم كردن خويش به ورزش و
مطالعه و حضور در مجالس سوگوارى از شدت اين غريزه بكاهند .خوردن ليمو ،قهوه  ،شير خشت  ،ادويه  ،گوشت حيوان
ماده  ،خردل  ،كافور ،گل ماده رازك  ،گل نيلوفر آبى  ،در اين مورد تجويز شده است (324) .
دكتر جزايرى گويد :راهبان و پارسايان در فصل بهار پنج انگشت (فلفل بيابانى ) را زير بدن خود فرش مى كنند تا شهوت بر
آنها غلبه نكند(325) .
پيداست كه اين جوانان عزيز ،بايد از ديدن عكسها و فيلمهاى سكسى و هيجان انگيز و صحنه هاى شهوت خيز دورى كنند.
حتى شنيدن صداهاى دختران جوان  ،براى اين افراد شهوت انگيز است (326) .
احتام
براى جلوگيرى از احتام  ،بايد معده و مثانه خالى باشد ،جوان بايد شبى چند بار ،براى ادرار كردن بيدار شود و قدرى آب
سرد روى آلت بريزد و سر شب غذاى سبكترى بخورد و نيز بستن كمر با پارچه يا شال مفيد است (327) .
جلوگيرى
پزشكان براى جلوگيرى  :از راه مقاربت ناقص  ،قرار دادن وسائلى در دهانه رحم  ،خوردن قرصها و سرمهاى ضد باردارى  ،به
كار بردن مواد شيميائى و شستشوى موضعى براى بانوان و استعمال روكش براى شوهران  ،زيان هاى جسمى و روحى
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مختلفى بيان مى كنند .حتى نسبت به قرصهاى ضد آبستنى مى گويند :متاسفانه هنوز در بى ضرر بودن آنها اطمينان
كافى وجود ندارد و مى گويند :اگر فعا با روش قديمى و آزمايش شده عمل شود بهتر است  (328) .روشهاى قديمى از
اينقرار است :
 -1خوردن دو گندم ريشه

))

نروك

((

سبب مى شود كه ديگر زن آبستن نشود و اگر شوهر هم بخورد عقيم مى شود.

)) نروك (( گياهى است كه در يكى از كوههاى كرمان كه كنام پلنگ است مى رويد اسم عربى آن )) دواءالنمر
ريشه اش شبيه به سولنجان و بوته اش شبيه بوته خربزه است (329) .

((

است .

 -2حمول كردن گياهان ضد عفونى كننده توسط زن  ،مانند فلفل و آب كلم .
 -3اگر زن در اواخر قاعدگى  ،رحم خود را با آب اكسيژنه شستشو نمايد ،راه ورود تخمك بسته شده و آبستن نمى شود
ولى دوباره با هوا دادن به لوله هاى رحم  ،لوله باز مى شود و آماده آبستنى مى گردد.
 -4خوردن )) كرم رنگرزان (( كه به عربى آنرا

))

دود الصباغين

((

مى گويند.

 -5خوردن برگ ))ملج يا مليج يا گرزم يا شلدار يا لوروت يا قره آغاج يا نارون كوهى يا پشه خوار
آبستنى است .

((

به تنهائى يا با آب مانع

 -6زن پس از پاك شدن از عادت يك هفته روزى يك گرم و نيم انجدان ) (330سفيد يا سياه بخورد.
 -7زن از روز پنجم عادت تا روز بيست و چهارم پس از عادت  ،روزى يك عدد ميخك بلع نمايد(331) .

بعد از مجامعت
در درس چهلم دستوراتى در اين زمينه از امام هشتم (عليه السام ) نقل نموديم و باز آن حضرت در جاى ديگر مى فرمايد:
كسى كه بخواهد به سنگ مثانه مبتا نشود ،بايد مواقع انزال شهوت  ،جلو منى را نگيرد و كار مجامعت را طوانى نكند.

)(332

معالجه سنگ مثانه
براى معالجه سنگ مثانه  :دكتر جزايرى  ،دم كرده برگ درخت گابى و سيب  ،آب سبزى بواغ اوتى با روغن زيتون  ،آب
خيار و چيزهاى ديگر را توصيه مى كند(333) .
مجلسى از قول امام باقر (عليه السام ) دم كرده كاكل ذرت با دم گياس را توصيه مى كند ) (334و در كتاب )) زن و شوهر از
نظر اسام (( معالجات ديگرى را هم نقل كرده است (335) .
البته با ترقى علم پزشكى در اين زمان  ،در شهرها و مراكز علمى احتياج به اينگونه معالجات نيست  ،ولى در روستاها و
مراكز دور از آبادى  ،احتياج پيدا مى شود ،ليكن در كليه اين گونه معالجات  ،بايد طريق احتياط را فراموش نكرد .اوا بايد
معلوم شود :بيمار مرض ديگرى ندارد كه آن دوا برايش زيان داشته باشد .ثانيا بايد دوا را بطور آزمايش و اندك اندك بكار برد.
علل نازايى
رسول اكرم (صلى ه عليه و آله و سلم ) مى فرمايد :نو عروس را تا هفت روز از خوردن سيب ترش و سركه و گشنيز و
شير منع كنيد .على (عليه السام ) ،از علت سوال مى كند .پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) مى فرمايد :براى اينكه
خوردن اين  4چيز در اين ايام رحم را سرد و عقيم مى كند.
نازايى تنها به خاطر عيب دستگاه توليدى نيست  ،بلكه اختال سامت در عموم بدن هم موجب اين علت مى شود .در
زمان جنگ جهانى دوم  ،بعضى از افراد ارتش و زندانيان عادى به سقط جنين و قطع قاعدگى و نازائى مبتا شدند.
مسموميتهاى مزمن كه در اثر كار كردن با سرب در چاپخانه ها و معادن پيدا مى شود و استعمال مرفين و الكل و حتى
سيگار زياد از عوامل نازايى است (336) .
آزمايش
مى گويند اگر مردى منى خود را در آب بريزد ،در صورتى كه جمع شود و در ته قرار گيرد سالم است و اگر پراكنده شود و
روى آب آيد ،عقيم است و نسبت به زن مى گويند :قدرى سير در ميان پنبه گذارد و با خود بردارد و پس از  7ساعت آنرا
بيرون آورد سپس شخص دهن او را بو كند ،اگر بوى سير دهد ،عقيم نيست اگر بود ندهد عقيم است .
غذاهاى شهوت انگيز
در روايات بسيارى ديده مى شود كه براى تقويت باه و تكثير نسل  ،خوراكيهاى مخصوصى براى مردان توصيه شده است كه
علم پزشكى هم تا حدى آنرا تاييد كرده است  ،از اين قرار:
 -1گوشت چرخ كرده با تخم مرغ (كوكوى گوشت ).
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 -2تخم مرغ با پياز
 -3شير تازه با عسل
 -4كاسنى .
 -5دم شده برگ مريم گلى براى بانوان (337) .

زمان آبستن شدن
در اكثر خانم هايى كه داراى دوره منظم قاعدگى مى باشند آبستن شدن ايشان  ،حوالى  14روز مانده به آغاز قاعدگى رخ
مى دهد(338) .
تنظيم قاعدگى
بى نظمى يا قطع قاعدگى زنان  ،بر اثر اختال وضع عمومى بدن  ،ناراحتيهاى فكرى روحى  ،كم خونى  ،سوء تغذيه و
بيماريهاى حاد و شديد پيدا مى شود.
گاهى ممكن است خانمى در هواى سرد و نامساعد از خانه خارج شود و با لباس خيس و بدن يخ زده به منزل باز گردد و
سپس قاعدگيش بند آيد و نيز عصبانيتها و هيجان و اضطرابها ،حتى شوق بسيار موجب قطع حيض زنان مى شود.
پزشكان براى جريان و تنظيم قاعدگى زنان  ،داروهايى مانند سياه دانه  ،گل كاجيره  ،افسنتين  ،گل بومادران جوشانده برگ
انجير ،ترب پخته  ،گل زعفران  ،تخم تره و جوشانده پوست درخت فندق را توصيه مى كند ) (339كه در تمام اين امور بايد
جانب احتياط را رعايت نمود.
فرزند زيبارو
در روايات سفارش شده است كه خوردن به در شبى كه عمل آميزش انجام مى گيرد و خوردن انار شيرين و كاسنى در ايام
باردارى عامل موثر زيبارو شدن فرزند است (ولى در خوردن آن نبايد زياده روى كرد)
خوراك زن باردار
غذاى مانده هر چند يخ زده باشد ،براى زن بارار زيان آور است  ،مانند گوشت منجمد ،كنسرو ،كالباس  ،ماهى و نيز پرخورى
و استعمال دخانيات و الكل و استنشاق دود ذغال  ،براى زن باردار خطرناكست و نيز تنفس او در اطاق پرجمعيت و خوابيدن
در اتاقى كه گلدان در آنجا باشد و حمام رفتن زياد خوب نيست  .و افراط در خوردن ادويه و خوراكيهاى تند و تيز ،كودك را به
مرض اگزما دچار مى كند و بسيار شستن كودك با صابون نيز همين خطر را دارد(340) .
و اما خوردن غذاهائى كه براى زن باردار مفيد است :
در حديث است كه خوردن به  ،جنين را باهوش و شجاع و خوش قيافه مى كند و از نظر پزشكان  ،خربزه و خرما و شير و
كندر و اسفناج و عدس و لوبيا و باقا و بادام و فندق و هر ماده اى كه آهن دارد براى زنان باردار مفيد است .
دكتر جزايرى گويد :خوردن شنبليله خام يا پخته  ،جنين را گيسو بلند و پرمو مى كند و روغن زيتون رنگ شما را سرخ و
سفيد و كبد شما و كودكتان را اصاح مى كند و اشعه آفتاب در مشكى شدن مو تاثير زيادى دارد و صاحب موى مشكى
استقامتش در برابر امراض بيشتر از ديگران است خوردن مواد كلسيم دار ،سبب مى شود كه دندان طفل به آسانى و بدون
عارضه بيرون بيايد و مادر هم به كمر درد و يا پا درد و شكستن ناخن مبتا نشود و خوردن پستان حيوانات موجب رشد
پستان كودك مى شود(341) .
ويار
در اثر بزرگ شدن رحم زن باردار ،اختااتى در معده او پيدا مى شود كه نمى تواند ويتامين )) ب (( توليد كند ،لذا زن باردار
بايد غذاهايى كه ويتامين )) ب (( دارد ،مانند سيراب شيردان  ،دل و قلوه و جگر سياه زياد بخورد .زن باردار بايد برنج را با پياز
خام بخورد .دم كرده گياه )) بادآورد (( قبل از غذا ،براى جلوگيرى از دل بهم خوردگى باردار مفيد است و نيز نوشيدن آب
معدنى شلف ) (342براى جلوگيرى از تهوع مفيد است  .خوردن انار و پوست ليمو هم جلو استفراغ را مى گيرد(343) .
طبيعت بهترين راهنماى خوراكيهاى مفيد براى زن باردار است ؛ لذا پزشكان دستور مى دهند :زن باردار را به دكان اغذيه و
سبزى و آجيل فروشى ببريد تا هر چه ميلش مى كشد ،انتخاب كند ،اگر از اين راه تمايل زن باردار اشباع شود ،هيچگاه ميل
به خوردن خاك و گل و زغال نمى كند.
خارش
خارش وسط پا و قسمتهاى زنانه در اثر كمبود مس مى باشد .اين گونه زنان بايد مغز گردو با پنير و كاهو و سبزيهاى ديگر
بخورند و نيز شستشوى موضع با محلول كات كبود مفيد است و اگر آب انار ترش و شيرين را مخلوط كرده  ،در آفتاب بگذارند
تا اندكى غليظ شود ،سپس پنبه را آغشته به آن نموده با خود بردارند ،براى تسكين خارش نافع است (344) .
سقط جنين
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در روايات آمده است كه فرزندى كه نطفه اش در اول يا وسط يا آخر ماه منعقد شود ،در معرض سقط است  .دكتر جزايرى
گويد :فقدان ويتامين )) آ (( جنين را در رحم مى كشد ،از اين رو به زنان باردار توصيه مى شود :جوانه غات  ،لوبيا ،سبزى ،
كاهو روغن زيتون و كنجد و پسته شام و كتان و خشخاش بخورند ) (345مصرف زعفران زياد موجب سقط جنين مى شود و
اندكش زايمان را آسان مى كند.
سختى زايمان
زياده روى در خوردن گوشت  ،باز شدن رحم را هنگام وضع حمل به تاخير مى اندازد و زن باردار را دچار سختى زاييدن مى
كند .همچنين خوردن چربى زياد براى زنان باردار خطر مرگ را در بردارد.
پوشيدن لباسهاى نايلونى و پاستيكى باعث نرسيدن اشعه خورشيد به بدن و كمبود ويتامين )) ب
سختى زايمان مى شود.

((

و در نتيجه موجب

زنان روستايى در اثر استفاده از نور آفتاب و خوردن غذاهاى پر ويتامين  ،استخوان بندى لگن آنها خوب رشد مى كند و نيز در
اثر كار و فعاليت زياد ،بچه كوچك مى شود و زايمان طبيعى و آسان صورت مى گيرد.
دم كرده مريم گلى  ،هلو ،دم كرده بذر هويج  ،نارج  ،جوشانده كاسنى و زعفران به شرطى كه در خوردن آن افراط نشود
درد زايمان را آسان مى كند.
و نيز نشستن در آب برگ و دانه شنبليله طبخ شده براى تسكين درد زايمان مفيد است .
برگ بوى خشك را كوبيده خرد كنيد و با روغن زيتون خمير نموده روى پارچه اى بگذاريد و هنگام نزديك شدن زمان وضع حمل
 ،روى ناف زائو گذاريد .بچه به راحتى به دنيا مى آيد )(346
بعد از زاييدن
بعد از وضع حمل روى شكم زائو را به آرامى مالش دهيد تا رحم بجاى خود برگردد و سپس با شال نرم ببنديد تا رحم جمع
شود و درد آرام گيرد .بهتر است زائو از جاى خود حركت نكند حتى براى توالت  .هر چه كودك شير بمكد ،درد آرام تر و خون
نفاس كمتر مى شود و ورم رحم مى خوابد.
سياه دانه مخلوط با عسل و روغن جهت درد رحم موثر است و نيز خوردن انگور و خرما براى زائو مفيد است (347) .

دليل
 -283فى وصيه النبى (صلى ه عليه و آله و سلم ) لعلى (عليه السام ) اءنه قال  :وامنع العروس فى اسبوعك من ااءلبان والخل و الكزبره و
التفاح الحامض ...

ضمن سفارش پيغمبر (صلى ه عليه و آله و سلم ) به على (عليه السام ) آمده است كه عروس را در هفته اول از خوردن
انواع شيرها و سركه و گشنيز و سيب ترش منع كن  .على (عليه السام ) از علت سوال نمود .پيغبر (صلى ه عليه و آله
و سلم ) فرمود :زيرا در اثر خوردن اين چهار چيز ،رحم زن سرد و عقيم مى شود(348) ...
درس هفتادم  :خاتمه و نتيجه
در اين درس مطالبى را كه از دروس گذشته برداشت ضمنى شده است و بيشتر آنها با مجموع تعاليم اسام ارتباط دارد
متذكر مى شويم :
 -1دين مقدس اسام  ،مجموعه ايست شامل هزاران مساله عقلى  ،اخاقى  ،سياسى  ،اجتماعى  ،اقتصادى تربيتى  ،و
دهها بخش ديگر.
آنچه در اين جا مورد نظر است  ،ارتباط و اتصال معنوى اين مسائل با يكديگر است  .مسائل اسامى به طورى است كه
اقتصادش به سياست مربوط است و اخاقش به مسائل عقلى و اجتماعى و هر يك به ديگرى و نيز در ميان مسائل هر
بخشى  ،ارتباط و اتصال كامل مشهود است ؛ به نحوى كه فهم كامل و قضاوت دقيق به كل اسام  ،ممكن نيست  ،مگر
براى كسى كه تمام مسائل اسامى را بدون استثنا مطالعه نموده و فهميده باشد و چنان كسى را مى توان )) اسام
شناس (( ناميد.
شايد بگوييد :هر كتاب و قانون نامه ئى از نظر ارتباط چنين است  -غير از كتب لغت و فهارس و تاريخهاى سنواتى و مجموعه
هاى جنگى و كشكولى  -ولى تاكيد نويسنده نسبت به اسام  ،به خاطر اين است كه  :اوا خود قرآن اين مطلب را تذكر
مى دهد و كسانى را كه به بعضى از مسائل ايمان مى آورند و به بعضى ديگر كافر مى شوند نكوهش مى كند و ثانيا افراد
زيادى را مى بينيم كه يك حديث يا آيه ئى از قرآن را مطرح مى كنند و در اطرافش بحثهايى نموده و اشكاات را ارائه مى
دهند كه تمام آن مباحث  ،در آيه ديگر به طور روشن بيان گرديده و آن اشكاات برطرف شده است .
همين كتاب كوتاه كه بحثى درباره روابط همسرى از نظر اسام دارد ،تا كسى تمام مطالب آن را نخوانده و به خاطر نسپارد،
نبايد قضاوت كند كه مثا )) اسام  ،نسبت به تاديب زن  ،احترام زن  ،مشورت با زن  ،خير بودن يا شر بودن او چنين نظرى
دارد مگر آنكه تمام كتاب را يا ااقل تمام درس مربوط را با ماخذ و مداركش رسيدگى كرده باشد.
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علماء اصول مى گويند :در ماخذ اسامى  ،عام و خاص و مطلق و مقيد و مجمل و مبين وجود دارد و مباحث ورود و حكومت و
تزاحم و تعارض و ترجيح  ،همگى از مباحث بسيار مفيد و ازمى است كه نه تنها در ماخذ اسامى  ،بلكه نسبت به هر
اساسنامه و قانون نامه ئى در هر دين و مكتبى جريان دارد و فهم دقيق آن قانون و مكتب  ،جز با مطالعه تمام مواد و اجراى
احكام عرفى و ادبى آن قواعد ممكن نيست .
آيا ممكن است به محض اينكه  ،جمله )) نواقص العقول يا المراءه شر كلها
 ،زن را ناقص العقل و تمام وجودش را شر مى داند؟!!

((

را در نهج الباغه ديديم  ،حكم كنيم كه اسام

به نظر نويسنده  ،اين موضوع  ،بايد با اهميت تلقى شود ،زيرا خود اينجانب كسانى را حتى از دانشمندان ديده است كه
چون اين گونه احاديث را مى شنوند ،انكار مى كنند و آنها را مخالف عقل و آيات قرآن مى دانند ،در صورتى كه به مقدار
بررسى ناقصى كه نويسنده كرده است  ،در درس  16و  52ماحظه فرموديد كه چگونه باماحظه آيات و احاديث ديگر،
موضوع ضعف عقل و شر بودن زن عاقانه و موجه است .
 -2دين مقدس اسام  ،بر خاف بسيارى از علوم متداول زمان و اديان و مكاتب غير اسامى  ،بيشتر مطالب جزئى و
تحليلى را بيان مى كند و كمتر مطالب كلى و قانونى را.
از اركان آئين زردشت مى شنويم كه جمله )) گفتار نيك  ،كردار نيك  ،پندار نيك (( شعار آنهاست  ،ولى توضيح و تشريح اين
سه جمله كه به نوشتن كتابها و مجموعه هاى قطورى احتياج دارد ،تا كنون مشاهده نشده است و بايد بگوئيم  :تنها
تعليمات اسام است كه در اين باره موشكافى دقيق نموده و انصافا حق مطلب را هم ادا كرده است .
در درس دوم اشاره كرديم كه كتابهاى روانشناسى در عصر ما آكنده و سرشار است از سفارش و تاكيد بسيار ،نسبت به
احترام گذاشتن به كودك و حفظ شخصيت او؛ ولى بيشتر آنها به نحو ميزان كلى و قاعده اصولى بيان مى شود و كمتر به
تجزيه و تحليل مسائل مى پردازد ،يعنى موارد جزئى و فروع عملى را بيان نمى كنند تا راهى روشن و آسان پيش پاى
خواننده بگذارند.
پيغمبر اسام (صلى ه عليه و آله و سلم ) درباره شخصيت دادن به كودك  ،دستور مى دهد :به او سام كنيد و خود به آن
عمل مى كند و همچنين جمله ئى را كه از امام سجاد (عليه السام ) در آنجا نقل كرديم  ،همين روش تربيتى را تاييد مى
كند .از مجموع اين دستورات جزئى  ،موضوع شخصيت دادن به طور كلى نتيجه مى شود ،به عاوه اين روش ساده و آسان
و همه كس فهم است و راهى است عملى و سهل الوصول .
 -3كسانى كه هنوز اين كتاب را نخوانده اند ،مى پرسند :شما در اين كتاب جانب زن را مراعات كرده ايد يا جانب مرد را؟ به
نفع شوهر سخن گفته ايد يا به نفع زن ؟
در پاسخ بايد بگويم  :نويسنده اين كتاب  ،در هيچ مورد عقيده و نظر خود را بيان نكرده است  ،بلكه چنانكه ماحظه مى
كنيد ،بعد از هر درسى  ،دليل آن از آيه قرآن و احاديث معصومين (عليه السام ) نقل شده است  ،البته ممكن است  -و
حتما چنين است  -كه قلم نويسنده در تعبير و توضيح بعضى از مطالب به سوى مبالغه يا مسامحه گرايش يافته و گاهى
براى آقا ،لغاتى جالبتر و پربارتر آورده باشد و گاهى براى خانم  .گاهى نسبت به زن از تعبيرى شايسته كوتاهى كرده باشد
و گاهى نسبت به شوهر .از خوانندگان محترم تقاضا دارد اين تقصير را به انشاء و قلم نويسنده نسبت دهند ،نه به عقيده و
نظر او .زيرا نظر نويسنده  ،جز تشريح و توضيح آيات قرآن و احاديث ائمه معصومين  -صلوات ه عليهم اجمعين  -درباره روابط
زناشوئى و نشان دادن چهره واقعى آنها از نظر اسام چيز ديگرى نبوده است .
ولى اگر بپرسيد :از نظر اسام  ،زن عزيزتر و محبوبتر است و بيشتر مورد سفارش قرار گرفته است يا مرد؟ بايد بگويم  :تا
آنجا كه نويسنده مطالعه كرده است  ،زن بيشتر مورد سفارش قرار گرفته است  .و اين به خاطر سياست كلى اسام است
و همواره در قوانينش جانب مستضعف را رعايت مى كند و بايد هم چنين باشد .اين سخن معنى ندارد كه اسام به زن
بگويد :شوهرت را كتك نزن  ،او را احترام كن او امانت خداست در نزد تو ،زيرا زن قدرت كتك زدن ندارد و طبعا به شوهر
خويش احترام مى گزارد ،ولى به شوهرى كه قدرت زدن دارد و سرپرست و رئيس خانواده است و ممكن است خودخواهى
بر او غلبه كند ،بايد چنين سفارشى بشود تا راه نفوذ شيطان بر نفس او بسته گردد .از طرف ديگر چون بعضى از زنان  ،به
جاى زور و قدرت  ،مكر و حيله دارند و نسبت به شوهر خود بيوفائى مى كنند ،اسام به آنها مى گويد :شوهرتان را از خود
ناراضى نكنيد و به شوهران مى گويد :از آنها بر حذر باشيد و با آنها دست به عصا و با احتياط رفتار كنيد ،و در هيچيك از اين
دو مورد ،اسام خطابش را تعميم نداده و جنس مرد را زورگو و جنس زن را مكار و بيوفا يا كم عقل و شرور ندانسته است ،
بلكه اين گونه برداشت  ،نتيجه كج فهمى و بى ذوقى مردان و زنانى است كه آن آيات روايات را مى خوانند و در آن تامل و
دقت نمى كنند و يا روايات ديگر را در كنارش نمى گذارند.
 -4موضوع مهمتر از همه اين امور و مهمترين موضوع اين كتاب و بلكه مهمترين موضوع در تعليمات اسامى غلبه كردن بر
هواى نفس  ،در امتثال فرامين الهى و دستورات اسامى است  .انسان طبق فطرت پاك و سرشت تابناك خداداديش ،
درستى و صحت تمام مسائل اين كتاب و ساير تعليمات آسمانى را درك مى كند ،ولى اگر در مقام عمل نتواند بر نفس
سركش خويش مسلط گردد ،به همه آنها ايراد و اعتراض مى كند ،شبهه و اشكال وارد مى سازد و آنها را مخالف عقل و
منطق مى خواند .يا توجيه و تاويل مى كند در صورتى كه در حقيقت  ،آن دستورات آسمانى  ،تنها مخالف نفس و شهوت
اوست و آن هم براى اين است كه او نتوانسته است بر نفس خود غلبه كند ،بلكه هواى نفس و شيطان بر او غالب آمده و
زشت را در نظر او زيبا و زيبا را زشت و منفور نمايش داده است .
كدام عاقل با انصافى مى تواند بگويد :آنچه از تعليمات مقدس اسام  ،در اين  70درس بيان كرديم  ،موجب الفت و صلح و
صفاى ميان زن و شوهر نمى شود؟!! كدام انسان با شعورى مى تواند بگويد :هنگامى كه زن و شوهر اختاف پيدا كردند،
براى رفع اختاف آنها راهى بهتر از آنچه اسام بيان كرده وجود دارد؟ و خاصه كدام با انصافى مى تواند بگويد :براى
خيرخواهى زن و شوهر ،كسى داناتر و مهربانتر از آفريدگار آنها وجود دارد؟
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برادران و خواهران ! و زنان و شوهران مسلمان ! به وساوس شيطانى گوش ندهيد .كاه خود را قاضى كنيد و بار ديگر با
تامل و دقت اين كتاب و نظير اين كتابرا بخوانيد .درود و رحمت خدا بر شما باد.
و الحمده رب العالمين
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 -پىنوشتها -

 پىنوشتها - -1حميرا مصغر حمراء است و تصغير افاده تلطف و اظهار محبت مى كند ،مانند:

دهنش تنگك و چون تنگ شكر شيرينك

ديدم از دور بتى كاكلكش مشكينك

 -2اصول كافى  ،ج  2ص 643
 -3در اينجا مباحث اصولى و عقلى مفصلى ميان فاسفه و محدثين وجود دارد كه برخى از آنها درج  3و  4بحار و پاورقى آن
مشاهده مى شود .يكى از ادله ما روايت ابان در ديه بريدن  4انگشت زن در مقايسه با بريدن  3انگشتش مى باشد.
 -4سوره نساء آيه 86
 -5سوره ابراهيم آيه 23
 -6سوره نور آيه 61
 -7بحار ،ج  ،76ص 3
 -8بحار ،ج  ،76ص 4
 -9بحار ،ج  76ص 10
 -10بحار ،ج  ،76ص 2
 -11بحار ،ج  ،76ص 11
 -12بحار ،ج  ،76ص 11
 -13بحار ،ج  ،76ص 10
 -14وسائل ج 17 / 14
 -15كافى  ،ج  2ص 670
 -16نهج الباغه  ،خطبه 147
 -17بحار ،ج  ،49ص 35
 -18بحار ،ج  ،49ص 35
 -19بحار ،ج  ،45ص 47
 -20وسائل  ،ج  ،15ص 250
 -21تغيير صحنه  ،نظير )) قول به موجب (( است كه علماى ادب در بحث محسنات بديعيه ذكر مى كنند ،مانند:
گفت خوابت هيچ ميايد به چشم

گفتم آرى تا به بينم روى تو

گفت چون مجنون به زنجيرت كشند

گفتم آرى با خم گيسوى تو

گفت سختى گفتمش آرى براى روز جنگ

گفت خارى گفتمش از بهر چشم دشمنان

و نيز مانند آيه شريفه )) يقولون هو اذن قل اذن خير لكم .
 -22غرر و درر ،شرح آقا جمال ج  2ص 266
 -23غرر و درر ج  2ص 298
 -24نهج الباغه خطبه 192
 -25غرر و درر ج  4ص 329
 -26بحار ،ج  76ص 60
 -27بحار ،ج  ،75ص 140
 -28اصطاحى كه ما در احكام اوليه و ثانويه به كار برده ايم غير از اصطاح معروف بين فقهاء عظام است .
 -29وسائل  ،ج  14ص 123
 -30وسائل  ،ج  ،14ص 123
 -31روضه المتقين  ،ج  ،8ص 366
 -32قواعد ص 6
 -33قرآن كريم سوره نور،آيه .30
 -34قرآن كريم سوره نور،ى 31
 -35وسائل  ،ج ،14ص .15
 -36بحار ،ج  103ص  ،237وسائل  ،9ج  ،14ص 15
 -37نهج الباغه خطبه 151
 -38نهج الفصاحه  ،ص  ،72رقم 378
((
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 -39نهج الفصاحه  ،ص  ،72رقم 238
 -40وسائل  ،ج  ،14ص 183
 -41وسائل  ،ج  ،1ص 176
 -42وسائل ج  ،1ص 144
 -43روضه المتقين  ،ج  8ص 367
 -44وسائل  ،ج  1ص 443
 -45بحار ،ج  ،76ص 141
 -46تفسير كبير6/101 ،
 -47بحاراانوار ،ج  ،43ص 50
 -48مستدرك ج  2ص 551
 -49وسائل ج  ،1ص  ،410ج  14ص  ،163روضه المتقين  ،ج  ،8ص 365
 -50وسائل  ،ج  ،1ص 435
 -51وسائل  ،ج  ،1ص .432
 -52وسائل  ،ج  ،14ص 135
 -53وسائل  ،ج  1ص 453
 -54نهج الباغه  ،حكمت 61
 -55وسائل  ،ج  ،2ص 890
 -56وسائل  ،ج  ،1ص 352
 -57وسائل  ،ج  1ص 349
 -58وسائل  ،ج  ،1ص 353
 -59وسائل  ،ج  ،1ص 347
 -60سفينه البحار ،ج  ،1ص 424
 -61بحار ،ج  ،103ص  236و ص 237
 -62وسائل  ،ج  ،14ص 15
 -63البته مرد نبايد پس از آنكه با زنى ازدواج مى كند ،به رياضت پردازد ،اين عمل در شرع اسام ممنوع است  .زن حقوقى
بر شوهر دارد كه رياضت كشيدن او مخالف با اداء آن حقوق است .
 -64نهج الباغه حكمت 238
 -65روضه المتقين ج  ،8ص 93
 -66بحار ،ج  ،103ص 224
 -67مستدرك  ،ج  ،2ص 551
 -68مستدرك  ،ج  2ص 551
 -69بحار ،ج  ،103ص 223
 -70نهج الباغه  ،مكتوب 31
 -71وافى ج  3ص 119
 -72وافى ج  3ص 117
 -73وافى ج  3ص 117
 -74بحار ،ج  ،103ص 225
 -75طغيان قلم در اين دو سطر به خاطر مقابله به مثل است يعنى مخاطب ما فقط كسى است كه بانويى را كتك مى زند.
 -76سوره اعراف  ،آيه 31
 -77وافى ج  ،3ص 117
 -78بحار  103ص  249و مستدرك ج  2ص 550
 -79نهج الباغه  ،مكتوب 14
 -80نهج الباغه  ،خطبه 127
 -81بحار ،ج  ،103ص 285
 -82وسائل  ،ج  ،14ص 127
 -83وسائل  ،ج  ،14ص 15
 -84نهج الباغه  ،مكتوب 31
 -85وسائل  ،ج  ،1ص 83
 -86نهج الباغه  ،مكتوب 31
 -87احزاب  ،آيه 32
 -88قرآن كريم  ،احزاب 59
 -89قرآن كريم  ،سوره نور،ى 20
 -90وسائل  ،ج  14ص 171
 -91سوره نور،ى 31
 -92وسائل  ،ج  14ص 145
 -93وسائل  ،ج  ،14ص 185
 -94وسائل  ،ج  ،14ص 151
 -95وسائل  ،ج  ،14ص 173
 -96بحار ،ج  ،20ص 310
 -97بحار  ،43ص  ،27وسائل  ،ج  ،14ص 159
 -98وسائل ج  ،14ص 146
 -99وسائل  ،ج  ،14ص 62
 -100ترجمه اين دو روايت نقل به معنى شده است .
 -101وسائل  ،ج  ،14ص 75
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 -102وسائل  ،ج  ،14ص 150-149
 -103نهج الفصاحه  ،ص  ،2حديث 7
 -104نهج الباغه  ،مكتوب 31
 -105بحار ،ج  ،103ص 253
 -106سوره روم ،ى 21
 -107وسائل  ،ج  14ص 124
 -108سوره نساء 34
 -109قرآن كريم  ،بقره 228
 -110كلمه )) زهو (( را در كتب لغت به معنى )) فخر و عظمت و تكبر و اعجاب و به نفس گفته اند كه در فارسى به كسى
مى گوئيم كه به شرافت و ارزش خود آگاه است  ،مناعت و بزرگوارى خود را نگه مى دارد و در برابر متجاوزين مغرور است و
سركش (( .
 -111نهج الباغه  ،حكمت 234
 -112وسائل  ،ج  ،14ص 14
 -113وسائل  ،ج  ،14ص 22
 -114وسائل  ،ج  ،14ص 129
 -115نهج الباغه  ،حكمت 252
 -116بحار ،ج  ،104ص 30
 -117بحار ،ج  ،104ص .30
 -118وسائل  ،ج  ،8ص 20
 -119بمعنى انجام عمل جنسى زنان با يكديگر است .
 -120وسائل  ،ج  ،18ص 425
 -121خصال  ،صدوق باب سته ص 292
 -122وسائل  ،ج  ،14ص 14
 -123وسائل  ،ج  ،14ص  ،12بحار ،ج  ،103ص 225
 -124وسائل  ،ج  ،14ص  ،12بحار ،ج  ،103ص 225
 -125وسائل  ،ج  ،14ص 11
 -126وسائل  ،ج  ،14ص 10
 -127وسائل  ،ج  ،14ص 11
 -128وسائل  ،ج  ،14ص 9
 -129بحار ،ج  103ص 219
 -130وسائل  ،ج  ،14ص 83
 -131وافى  ،ج  ،3ص 116
 -132وسائل  ،ج  ،15ص 249
 -133وسائل  ،ج  ،15ص 227
 -134ما اين مكالمه را با لفظ قلم نوشتيم  ،زيرا قلم در دست داريم  ،ولى زن و شوهر همين معانى را بايد با الفاظى هر چه
خودمانى تر و لهجه ئى هر چه محبت انگيزتر ادا كنند.
 -135وسائل ج  ،14ص 10
 -136اصول كافى  ،ج  ،2ص 94
( -137اصول كافى  ،ج  ،2ص (99
 -138الواعظ ج  ،6ص 329
 -139اصول كافى  ،ج  ،2ص 644
 -140بحار ،ج  ،103ص  ،250وسائل  ،ج  ،14ص  ،184ولى عبارت حديث در اين دو نسخه متفاوتست .
 -141اصول كافى  ،ج  ،2ص 660
 -142سوره نساء،ى 34
 -143سوره بقره 187
 -144وسائل  ،ج  14ص  ،15حديث 4
 -145وسائل ج  ،14ص 14
 -146غرر و درر ج  ،2ص 306
 -147غرر و درر ج  ،6ص 393
 -148غرر و درر ج  ،4ص 51
 -149بحار ج  ،103ص 254
 -150اصول كافى ج  ،2ص 226
 -151سوره فتح  ،ى 29
 -152مستدرك ج  2ص  551وسائل  -123-14عبارت  2نسخه مختلف است .
 -153وسائل ج  ،14ص 143
 -154بحار ج  ،103ص 253
 -155بحار ج  ،103ص 252
 -156سوره نساء،ى 19
 -157بحار ج  ،103ص 239
 -158بحار ج  ،103ص 224
 -159بحار ج  ،103ص 247
 -160بحار ج  ،3ص 251
 -161الواعظ ج  3ص  ،323وسائل ج  8ص 337
 -162الواعظ ج  ،7ص 314
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 -163سوره بقره 223
 -164سوره بقره ،ى 222
 -165فروع كافى  ،ج  2ص  2وسائل ج  14ص 10
 -166وسائل  ،ج  14ص 10
 -167وسائل ج  14ص  ،73خصال ج  2ص 70
 -168وسائل ج  ،14ص 72
 -169وسائل  ،ج  14ص 188
 -170در اين روايت نسبت به بودن )) اسماء (( در زبان عروسى حضرت فاطمه اشكالى است كه بايد تحقيق تاريخى
بيشترى شود.
 -171مرآت العقول ج  3ص 517
 -172وسائل ج  ،14ص  100و 181
 -173وسائل ج  14ص 77
 -174سفينه ج  2ص  ،46وسائل  ،ج  14ص 83
 -175وافى ج  3ص 115
 -176وسائل ج  14ص 112
 -177بحار ج  ،103ص 235
 -178وسائل ج  14ص 76
 -179براى توضيح بيشتر به درس  69مراجعه شود( .سفينه ج  1ص (181
 -180سفينه ج  1ص 180
 -181سفينه ج  1ص 180
 -182سفينه ج  1ص 180
 -183سفينه ج  1ص 180
 -184بحار ،ج  ،103ص 252
 -185كلمه )) بايد (( در اينجا عنوان وجوب يا استحباب ندارد ،بلكه ارشاد به حكم عقل است .
 -186نهج الباغه  ،حكمت .352 ،
 -187وسائل  ،ج  ،15ص 96
 -188وسائل  ،ج  ،15ص 95
 -189وسائل  ،ج  ،15ص 95
 -190نهج الفصاحه شماره 481
 -191نهج الفصاحه شماره 1272
 -192روضه المتقين  ،ج  8ص 325
 -193روضه المتقين  ،ج  ،8ص 381
 -194روضه ج  ،8ص 318
 -195سوره نحل ،ى 58
 -196وسائل  ،ج  ،15ص 101
 -197وسائل  ،ج  ،15ص 101
 -198وسائل  ،ج  ،15ص 100
 -199غرر الحكم  ،ج  ،5ص 162
 -200غرر ،ج  ،2ص 308
 -201غرر ،ج  ،4ص 132
 -202غرر ،ج  ،4ص 145
 -203غرر ،ج  5ص 378
 -204سوره بقره ،ى 186
 -205ده وجه تشبيهى كه از آيه شريفه استفاده شده از اين قرار است  -1 :لزوم و وجوب ازدواج مانند لزوم لباس -2
پيوستگى و ارتباط نزديك ميان زن و شوهر چنانكه ميان پوشاك و پوشنده است  -3 .سود و زيان متقابل  -3انتظار و توقع
مناسب  -5عيب پوشى  -6آزادى روابط و مناسبات و لزوم عدم مداخله ديگران  -7همكارى و تشريك مساعى  -8استقال
هر يك از زن و شوهر و لباس و صاحب لباس در امور غير اشتراكى  -9تقرب مخصوص و نزديكى كامل به نحوى كه زن و
شوهر محرم اسرار يكديگرند و لباس از متعلقات ديگر انسان به او نزديكتر است  -10لزوم دقت و مراقبت در انتخاب و
نگهدارى همسر مانند لزوم دقت در انتخاب و حفظ لباس .
 -206كلمه )) نامطمئن (( در اينجا به معنى كسى است كه هنوز نسبت به او ثابت نشده باشد ،نه كسى كه عدم اطمينان
نسبت به او ثابت شده باشد ،زيرا اگر چنان باشد ،نبايد اصا او را به خانه راه داد .همچنين كلمه )) غير قابل اعتماد (( كه در
ترجمه خواهيم گفت به همين معنى است .
 -207نهج الباغه  ،نامه .31
 -208سوره همزه ،ى 1
 -209اصول كافى 2/360 ،
 -210اصول كافى  ،ج  2ص 360
 -211اختصاص  ،ص 340
 -212نهج الباغه خطبه 204
 -213نهج الباغه حكمت 268
 -214بحار ج  ،103ص 248
 -215مستدرك  ،ج  2ص 551
 -216استوصوا بالنساء خيرا ،اى اطلبوا الوصيه والنصيحه لهم من انفسكم اواطلبوا الوصيه من غيركم بهن اواقبلوا وصيتى فيهن واعملوا بها
وارفقوا بهن واحسنوا عشرتهن  .وااول للطيبى وااخير للقاضى  .قال ابن حجر و هو اوجه ااوجه ( .فيض القدير ،شرح الجامع الصغير ،ج
 1ص 503
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 -217مستدرك  ،ج  ،2ص 551
 -218مستدرك  ،ج  ،2ص 551
 -219وسائل  ،ج  ،14ص 124
 -220نهج الباغه  ،خطبه 78
 -221نهج الباغه  ،نامه 31
 -222اصول كافى  ،ج  ،2ص 350
 -223اصول كافى  ،ج  2ص 351
 -224اصول كافى  ،مترجم ج  3ص 167
 -225اصول كافى مترجم ج  ،3ص 168
 -226اصول كافى مترجم ج  ،3ص 168
 -227اصول كافى مترجم ج  ،3ص 171
 -228به احاديث  72-45اصول كافى رجوع شود.
 -229فراموش نشود كه اين مواد درسى تا حدى كه نياز خانمها را در كارهاى تخصصى شان برطرف سازد بسيار مطلوب
است .
 -230وسائل ج  14ص 127
 -231وسائل ج  ،14ص 127
 -232وسائل ج  14ص 127
 -233و رجل ابله  :بين البله و الباهه  ،و هوالذى غلب عليه سامه الصدر و حسن الطن بالناس انهم اغفلوا امر ديناهم  ،فجهلوا حذق

التصرف فيها و اقبلوا على آخرتهم فشغلوا انفسهم بها فاستحقوا ان يكونوا اكثر اهل الجنه  ،فاما اابله و هوالذى كا عقل له فغير مردا فى
الحديث (لسان العرب ج  15ص (477

 -234وسائل ج  ،7ص 311
 -235اگر خواننده محترمى بگويد :قلم نويسنده از بيان وظايف خانوادگى به روضه خوانى كشيد .مى گويم  :درست است .
اين حكم عقل است كه بايد تناسب و ارتباط معنوى بين مطالب كتاب مراعات شود ،ولى سخن در اين است كه انسان
چنانكه عقل دارد ،عاطفه و احساس هم دارد :كسى كه روزى داستان كوفه و سر بريده و خولى و همسرش را شنيده يا
خوانده باشد ،وقتى به موضوع عقل مرد و احساس زن مى رسد ،ناخودآگاه و به حكم عاطفه و احساس سر قلمش به اين
سو كشيده مى شود يابگوييد همان وجود عاطفه و احساس در نويسنده بهترين مناسبت است كه به حكم عقل قلم را به
اين سو متوجه مى سازد .جمله )) احساس بايد تابع عقل باشد (( در مقام قانونگذارى و كلى گويى درست است  ،ولى
نمى دانم آيا دانشمندان راهى روشن براى رسيدن به اين مقصود بيان كرده اند؟
 -236نهج الباغه خطبه 78
 -237نهج الباغه نامه 14
 -238سفينه ج  ،2ص 509
 -239نهج الباغه نامه 31
 -240وسائل ج  3ص 559
 -241غرر الحكم ج  ،6ص 40
 -242غرر ج  ،6ص 46
 -243غرر ج  2ص 416
 -244غرر ج  3ص 295
 -245غرر ج  3ص 303
 -246غرر ج  6ص 407
 -247غرر ،ج  ،6ص 281
 -248خذوا حذركم  ،اى خذوا طريق ااحتياط ...و رجل حاذر ،اى محتزر ،متيقظ (مجمع البحرين ).

حذر حذرا من باب تعب و احتذرو احترز كلها بمعنى استعدو و تاهب (مصباح المنير)
و رجل حذر و حذر :متيقظ متحرز (صحاح اللغه ) ...محترز (اساس الباغه ).
و حاذر :متاءهب كانه يحذر اءن يفاجا ...و انا لجميع حاذرون  :متاهبون (لسان العرب ).

 -249نهج الباغه خطبه  ،78فيض ااسام ص 180
 -250قرآن كريم  -سوره عصر.
 -251آيا چند ارباب پراكنده داشتن بهتر است يا خداوند يكتاى مقتدر.
 -252آنچه در اينجا گفتيم تمام علت جواز متعه نيست  ،بلكه متعه و تعدد زوجات فوائد ديگرى هم دارد كه در كتب
دانشمندان اسامى موجود است .
 -253كلمه )) ادعياء (( جمع )) دعى (( به معنى پسر خوانده و نيز به معنى كسى است كه در نسب خود متهم باشد .در
انيجا ممكن است به معنى منافق باشد .يعنى كسى كه خود را دوست وانمود مى كند و در حقيقت دوست نيست .
 -254نهج الباغه خطبه 190
 -255استونى  :ايالتى در شرق درياى بالتيك و جنوب خليج فناند.
 -256شايد مقصود اينست كه اين دو موجود ثابت و مربوط نيستند ،بلكه در اعصار و قرون مختلف  ،متفاوت مى باشند.
 -257بوسنى  :ناحيه ايست در يوگساوى
 -258داهومه  :كشورى است در آفريقاى غربى و ساحل خليج گينه .
 -259سيام  :كشورى است در آسياى جنوبى  ،غرب هندوچين (تايلند كنونى )
 -260يكى از كشورهاى اروپاى جنوبى كه امروزه جزو يكى از جمهوريهاى متحد كشور يوگساوى است
 -261يكى از كشورهاى آفريقاى جنوبى كه در سابق به نام (ساحل طا) معروف بود.
 -262هزار آفرين بر گوينده اين مثل .
 -263يكى از جمهوريهاى كشور اتحاد جماهير شوروى و سوسياليستى است .
 -264قبايل گوناگونى بودند كه در )) اسيوم = سرزمينى در كشور ايتاليا) سكونت داشتند.
 -265اى كاش زنها هم براى مردها ضرب المثلهايى مى داشتند ،در اينجا مى آورديم و مقايسه مى كرديم  .آنچه مردان
گفته بودند كه معجونى بود آميخته از راست و دروغ  ،شوخى و جدى  ،حقيقت و طنز ،واقعيت و جك .
 -266سوره حشرى .21
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 -267وسائل  ،ج  14ص 35
 -268در اين روايت تصريح شده است كه هر چهار شاهد بايد مقاربت مرد با زن را به صورت ميلى كه داخل سرمه دان مى
شود ،به چشم خود ديده باشند و معلوم است كه زن و مرد را هم كاما بايد شناخته باشند تا در محكمه عليه آنها شهادت
دهند.
 -269سوره نور،ى .4
 -270وسائل  -ج  14ص 333
 -271وسائل ج  14ص 334
 -272سفينه ج  1ص 515
 -273سفينه ج  1ص 515
 -274سفينه ج  1ص 515
 -275نهج الباغه حكمت 222
 -276نهج الباغه حكمت 235
 -277غرر ج  4ص 619
 -278تعبير زشت تر از اين هم شنيده مى شود كه قلم از نوشتن آن شرم دارد!
 -279وسائل ج  ،14ص 42
 -280وسائل ج  ،14ص 24
 -281وسائل ج  15ص 21
 -282وسائل ج  15ص 22
 -283كلمه )) قنطار (( كه در  3آيه قرآن آمده است  ،مفسرين برايش معانى بسيار گفته اند و مقادير مختلفى معين كرده اند
و اين خود دليل است بر اينكه مقصود از آن  ،مال بسيار است  ،مانند كلمه )) ميليونها (( در زمان ما.
 -284سوره نساء آيه 20
 -285سوره طاق  ،آيه 7
 -286جاوده  :خاخره فى الجود (اقرب الموارد ).قال ابوسعيد :سمعت اعرابيا قال  :كنت اجلس الى قوم يتجاوبون و يتجاودون  .فقلت له  :ما
يتجاودون ؟ فقال  :ينظرون ايهم اجود حجه (لسان العرب )

 -287وسائل ج  15ص 259
 -288وسائل ج  ،14ص 247
 -289وسائل ج  ،14ص 101
 -290وسائل ج  14ص 103
 -291وسائل ج  14ص 83
 -292وسائل  ،ج  ،14ص 82
 -293وسائل ج  14ص 82
 -294وسائل ج  14ص 85
 -295به درس  24رجوع شود.
 -296به درس  8رجوع شود.
 -297به درس  45رجوع شود.
 -298سوره لقمان آيه 18
 -299غرر الحكم ج  3ص 55
 -300غرر ج ص 338
 -301غرر ج  6ص 28
 -302غرر ج  6ص 59
 -303غرر ج  6ص 407
 -304غرر الحكم ج  6ص 385
 -305غرر ج  6ص 363
 -306غرر ج  4ص 203
 -307غرر ج  ،6ص 170
 -308غرر ج  3ص 234
 -309غرر ج  4ص 206
 -310غرر ج  5ص 309
 -311غرر ج  6ص 138
 -312غرر ج  3ص 452
 -313بحار ج  78ص 6
 -314وسائل ج  ،14ص 27
 -315غرر ج  1ص 227
 -316غرر ج  2ص 296
 -317غرر ،ج  2ص 224
 -318غرر ج  5ص 451
 -319غرر ج  5ص 302
 -320سوره نساء 35
 -321وسائل ج  ،15ص 267
 -322غذا در بدن  4بار هضم مى شود -1 :در معده و امعاء  -2در كبد  -3در عروق  -4در هر عضوى جداگانه (فرهنگ معين )
 -323ان الجماع يستفرغ من جوهر الغذاء ااخير فيضعف اضعافا ا يضعف مثله ااستفراغات ااخرى و يستفرغ من جوهر الروح شيئا كثيرا للذه
و ...قانون  ،كتاب سوم ص  275چاپ سنگى .
 -324گلها و گياهان شفابخش ص  112و ناتوانيهاى جنسى ص  9و 54
 -325زبان خوراكيها ،ج  1ص 49
 -326اميدوارم پيرمردانى كه مسوول راديو ،تلويزيون مملكت اسامى مى باشند يا پيرانى كه مسوولين از آنها شنوائى
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دارند ،به فكر اين جوانان كه مى خواهند معصوم و مهذب باقى مانند ،بوده باشند و در پست گويندگى مردان را به جاى زنان
بنشانند .اميدوارم اين بزرگان كه شنيدن اينگونه صداها برايشان هيچگونه تحريكى ايجاد نمى كند ،به فكر زمان جوانى خود
باشند و بدانند ،بعضى از جوان پاكدل در اثر شنيدن اين اصوات منفجر مى شوند ،مطالعه را كنار مى گذارند ،درس و بحث را
تعطيل مى كنند و از خانه به سوى دير رياضت يا محل ديگرى مى روند.
 -327ناتوانيهاى جنسى ص .67
 -328پاسخ به مسائل جنسى  ،فصل 5
 -329زبان خوراكيها ،ج  1ص 289
 -330فرهنگ معين  ،لغت انگدان
 -331زبان خوراكيها ،ج  1ص  354و ج  2ص 174 ،171 ،59
 -332و من اراد ان ا يجد الحصاه و حصر البول فا يحبس المنى عند نزول الشهوه و ا يطل المكث على النساء (طب الرضا ،با ترجمه امير
صادقى ص (125
 -333زبان خوراكيها ج  1ص 135 ،123 ،88 ،79
 -334بحار ج  ،62ص ( 188به نقل از كتاب زن و شوهر است  .بايد مراجعه شود).
 -335ص ( 121-119در اين كتاب معالجه سفليس و سوزاك را هم با دواهاى سنتى نوشته است  .ص .(122
 -336گفتگوى يك پزشك  ،ص 87
 -337گلها و گياهان شفابخش  ،ص 222
 -338از يكى از پزشكان شنيدم كه اين قانون  ،قطعى و مسلم است  ،و تخمك زن كه ماهى يكبار آماده جفت شدن مى
شود ،تنها در همين روز است و در روزهاى ديگر ماه  ،اگر مجامعت واقع شود ،زن آبستن نمى گردد .اما عموم آنان معتقدند
كه در آن روز و چند روز بعد از آن احتمال حاملگى بيشتر از بقيه وقتهاست .
 -339گياهان داروئى ج  1ص  39و ج  2ص  120و  ،181زبان خوراكيها ج ،1ص  185 ،38و  ،280اسرار خوراكيها ص  304و 322
 -340اعجاز خوراكيها ص 22
 -341اعجاز خوراكيها ص 219
 -342نزديك شهسوار در شمال ايران است .
 -343زبان خوراكيها ج  1ص 84
 -344اسرار سامتى ص 38
 -345اعجاز خوراكيها ،ص 82
 -346گلها و گياهان شفابخش ص  ،222زبان خوراكيها ج  ،1ص  38و  92و  102و  123و  ،216ج  2ص  189و .236
 -347زبان خوراكيها ج  1ص  ،49سبزيها ...ص 194
 -348وسائل ج  ،14ص  ،186علل الشرايع باب  ،289بحار ج  103ص 280
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