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ناشر مه مقد

والمعين الموفق هو

شÇمارة رسÇاله, اين كه رساÄلگفتارهايعرفاني مجموعه
كه است مواعظي و سخنرانيها مجموعه از ميباشد آن چهارم
در (مÇجذوبعليشاه) تÇابنده نÇورعلي دكتر حاج آقاي جناب
سال اواخر از گنابادي نعمتاللهي طريقة ارشاد و قطبيت مقام
در شده مطرح سÆاالت و زمانه اوضاع بهتناسب شمسي 137ë

فرمودهاند/ بيان عرفاني عمومي مجالس
ايران در Hخصوص اسالم عالم در وعظ مجلس سنت Áاصو



ز ناشر مه مقد خانواده و

گÇاه بÇاشد, چه خطابه مقصود كه بنابراين البته دارد/ فرق خطابه با موعظه /1
در نيز منبر و خطابه سابقه دانست/ خطابه نوعي هم را موعظه و وعظ ميتوان
اÇÄمه حÇضرات كÇه بÇرميگردد عÇاشورا فÇاجعه بÇه فÇعلي بÇهصورت ايÇران

فرمودهاند/ توصيه را فاجعه آن ر تذك معصومين

بÇنابر كه است1 بوده عارفان و صوفيه بزرگ مشايخ به ابتكار

پÇروردگارت راه به نيكو اندرز و حكمت با را مردم :12ë آية نحل, سورة /2
بخوان/

مجالسي ن2¹, س الح ¹ظ وع والم ¹ كم الح ب كب ر بيل س لي ا ÔعÖدÔا شريفة: آية
لطÇايف و نكÇات و مÇيكردند مÇنعقد تذكر و وعظ بهعنوان را
طÇالبان سÆاالت برحسب و مستمعان حال بهتناسب را عرفاني
ايÇن مÇطالب درسÇي, مÇجالس بÇرخÇالف مÇيفرمودند/ عنوان
عÇامه تÇا مÇيشده تÇقرير عÇميق ولي سÇاده زبÇاني بÇه مجالس
آن از دشوار مساÄل و اصطالحات با درگيري بدون شنوندگان
علمي/ جدل و بحث تا بوده تذكر مجلس از اينرو و ببرند بهره
هÇمواره ديÇن در بÇصيرت ازدياد براي پسنديده سنت اين لذا
ماند برجاي كه مجالس اين مشهورترين از و است داشته ادامه
ط وسÇت GعدÇب كÇه است مÇولوي يÇا الي زÇغ احÇمد شÇيخ مجالس
است/ رسيده ما به و شده مكتوب بيان لحن همان به حاضرين

و طÇالبان تÇقاضاي بÇنابر مجموعةگفتارهايعرفانينÇيز
در عÇارفانه زنÇدگي و اسÇالم مÇعنويت و عرفان درك مشتاقان
گسترة است/ شده جمعآوري و تدوين منظور همين به ما زمانة
ع, تشي و ف تصو قبيل از را مختلفي موضوعات سخنرانيها, اين
و اجÇتماعي روزمÇرة مسÇاÄل و مÇلي, و ديÇني اعياد و مناسك
مÇوضوع Âمث كه شود سÆال چهبسا لذا و برميگيرد در خانواده
مÇعلوم وقÇتي ارتÇباط ايÇن دارد/ عÇرفان بÇه ربطي چه خانواده
مÇختلفي ابÇعاد عارفانه سلوك كه باشيم داشته ه توج كه ميشود
نگÇرش تÇابع آنها همة كه دارد ÇÇ عمل در چه و نظر در ÇÇ چه
خواندن عرفان درس تفاوت اصلي وجه Áاصو و است/ عرفاني
در عارفانه بصيرت كه كسي است/ همين كردن عرفاني سلوك با
از نÇيز را خÇانوادگÇي و اجÇتماعي مساÄل و مناسبات دارد دين

ميبيند/ منظر همين
مÇجالس ايÇن حÇاضران از چÇند تÇني را سÇخنرانÇيها اين
و سخنرانÇيها انتخاب كردهاند/ تحرير سپس و ضبط بهتدريج
است/ رسÇالهها ايÇن تدوينكنندگان سليقة به همه آنها عناوين
و دخل كمترين با و Hعين مطالب كه شده سعي يالمقدور حت ه البت



خانواده ح

بماند/ محفوظ بيان لحن رواني و سادگي تا باشد ف تصر
اجÇازه كÇه تÇابنده نورعلي دكتر حاج آقاي جناب از ناشر
در و تدوين عنوانگفتارهايعرفانيرا با رساÄل مجموعة دادند

مÇجموعه اجÇتماعي(1378), و فقهي مقاالت مجموعه از: عبارتند مزبور كتاب دو /1
اجتماعي(1381)/ و مقاالتحقوقي

همچنين است/ متشكر منتشركند, معظمله ديگر1 كتاب  كناردو
تدوين و تحرير و ضبط در همكاران و دوستان همة زحمات از
آنها براي را الهي توفيق ازدياد و ميكند قدرداني مجموعه اين

دارد/ مسألت

شد/ اظهار بانوان عمومي مجلس در تاريخ1379.8.1 در /1

است1 زندگي راه ديگران, حقوق پذيرش

بيادبÇان; از گفت: آموختي كه از ادب پرسيدند لقمان از
مبالغه اين ه البت كردم/ نكردند هرچه و نكردم كردند, كه كار هر
بگÇذاريÇد احترام يهودي و مسيحي به ميگفتند قديم در است/
مسÇلمان كÇه كÇنيد شكÇر را خدا بعد ولي دند موح هم آنها زيرا
يعني است/ عرفان همين نرسانيد/ تي اذي و آزار آنها به و هستيد
داشته نقش ميتواند ما زندگي از لحظه هر و قدم هر در عرفان

باشد/ داشته نقش بايد و باشد
عرض از نوشتهاند كه ديدهايد خيابانها در هم شما Hحتم
حÇفظ بÇراي تÇوصيه ايÇن كÇنيد/ عÇبور مسÇتقيم بهطور خيابان
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صÇرفهجويي مÇا وقت در هÇم زيرا است/ ديگران و ما سالمتي
هسÇتند ه البت نميافتد/ بهخطر راننده و ما سالمتي هم و ميشود
نوعي را بياعتنايي اين بياعتناهستندو قوانين اين به كه  كساني
مختلفي علل رفتارهايي چنين ميدانند/ غرور و شخصيت ابراز
نه ليه او تربيت برميگردد/ ليه او بهتربيت آنها از يكي كه دارد
زماني از يعني ميشود, شروع تولد از قبل از بلكه تولد موقع از
فرزند روي بكندبر مادر كه كاري هر ميكند/ حمل اورا مادر  كه
يك به مستند دهد انجام انسان كه كاري هر زيرا ميگذارد تأثير
مÇنتقل فÇرزند بÇه آن و شÇده گÇرفته كÇه است تصميمي و فكر
و پÇدر رفÇتار مسÇتقيم تأثير تحت ه بچ هم تولد از بعد ميشود/

است/ مادر
مسÇتقلي راه يك انسÇاني هÇر بÇراي كÇه فÇرموده خداوند
روش و راه انسÇانها عدد به يعني است; كشيده خودش بهسوي

است/ افراد تعداد به خدا بهسوي راههاي /1

هم بعد الÄق1/ خ نفاس ا عدد ب لياهللا ا Ôرقالط است: موجود خدا بهسوي
ها اي يا برويد: خدا بهسوي و بزنيد قدم بايد راه همين در فرموده

بÇهسوي رونده و كوشنده تو كه بهدرستي انسان اي : ì آية انشقاق, سورة /1
نمود/ خواهي ديدار را او سرانجام و هستي خود خداي

به داريد انسانها اي يعني القيه/1 Ôم ف Hح Öدك بك ر لي ا Õح كاد كن ا Ôاالنسان

مÇحكم تÇصميم بÇا و بÇهتندي يعني "Hكدح " ميآييد, خدا سمت
راه اين در ميرسيد/ او به باالخره و ميآييد خدا بهسوي داريد
وبال زرو و بارو و باشيم سبكبار رسيديم وقتي كه كنيم فكر بايد
را ديگÇران مال Hحتم كه نيست الزم نباشد/ ما به گردن ديگران
زده كتك كسي به يا باشيم كرده توهين به كسي يا باشيم خورده

̧ ذر مثقال ل م Öع ي Öن م ف ميآيد: بهحساب هم كارها جزÄيترين باشيم/

را آن دهÇد انÇجام خÇير هم هاي ذر هركسي پس و8 : 7 آيات زلزال, سورة /2
ديد/ خواهد را آن دهد انجام شر هم هاي ذر ا گر و ديد خواهد

خوب كار ه ذر يك بهاندازة ه/2 ري G ر ش ̧ ر ذ مثقال مل Öع ي Öن م و ه ري Gير خ

بكÇنيد كÇه هÇم بÇد كÇار ه ذر يك اندازة به و ميبينيد بكنيد  كه
خÇود زيرا ندارد/ منافاتي خداوند بخشش با اين ه البت ميبينيد;
كÇارهايي چÇه كÇه بÇدهد نشÇانتان است مÇمكن كÇه مÇيفرمايد
هرجهت به ولي بپوشاند/ و بريزد خا ك آن روي بعد  كردهايد,
و فÇيزيك كه است قاعدهاي اين و نميرود بين از چيزي هيچ
كÇردهانÇد/ تÇصديق خÇودشان طÇريق به را آن هم طبيعي علوم
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ديگÇران, شÇخصيت و آرامش بÇه بياعتنايي كمترين بنابراين
ابÇتدا هÇمان از بÇايد را دقت و ه وجÇت ايÇن و مÇيآيد بهحساب
و داريÇد مÇنزل در شÇيريني مÇقداري ا گÇر ÂثÇم داد/ پÇرورش
تقسيم آنها بين مساوات به بايد بدهيد فرزندانتان به ميخواهيد
اجÇازه نÇبايد بگÇيرد را ديگري سهم خواست يكي ا گر  كنيد/
را او و مÇيگيريد را او تÇجاوز ة يÇروح جلوي كار اين با بدهيد/
رعÇايت بگÇذارد/ احÇترام ديگران حقوق به كه ميكنيد تربيت
اهÇالي توافق مورد كه دليل اين به هم جامعه رات مقر و قوانين
آرامش و آسÇايش سÇبب و است مÇملكت يك يÇا شÇهر يك
گذاشت/ احترام آن به بايد و است الزماالجرا ميشود, ديگران
و جÇان حÇفظ براي كه اين از گذشته رات, مقر رعايت بنابراين

است/ ديگران شخصيت و احترام حفظ براي ماست, مال
آسÇايش لوازم رعÇايت كÇه نÇيست ايÇن شÇخصيت نشانة
كÇه است ايÇن در انسÇاني شÇخصيت بÇلكه نكÇنيد را ديگÇÇران
شما شخصيت نيز ديگران تا بداريد محترم را ديگران شخصيت
از بÇدهي دست هÇر از ميگويد كه است مثلي بدارند/ محترم را
بÇرخÇورد ديگران با كه نحو هر به يعني ميگيري; دست همان

بÇا شÇخصيت اسÇتقالل و ابراز اين ميكنند/ برخورد تو با  كني
بÇاشد فÇقرا بÇهخصوص و هÇمه بÇين بايد كه يگانگي و همدلي
هÇركس است/ مستقل خودش امور در هركسي ندارد/ منافاتي
همين بايد ولي است اختيار داراي فكرش بدنو ديوار چهار در
است شرايÇطي چنين در باشد/ قاÄل هم ديگران براي را اختيار
برسند/ يكدلي به داشتهو درستي روابط هم با ميتوانند افراد  كه



شد/ بيان بانوان عمومي مجلس در تاريخ1379.11.9 در /1

است1 محبت آبياري خدمت:

بÇه مÇربوط مÇيكنم دريافت آقايان از كه نامههايي بيشتر
ه البت استو زندگي هزينة تأمين مشكالت ماليو  گرفتاريهاي
خÇانواده هÇزينة ة هيÇت اجÇتماعي لحÇاظ از كه چرا است منطقي
مÇيرسد خÇانمها از كÇه نÇامههايي بÇيشتر و است/ مرد بهعهده
دارنÇد/ زنÇدگيشان وضÇع از كÇه است نگرانÇيهايي به مربوط
جامعه در دو اين از كدام هر وظيفة كه ميدهد نشان مسأله همين
وضع به مردها اينكه نه ه البت است/ شده تعريف ي خاص شكل به
هÇمسرانشÇان بÇه مشكÇالت خÇانمها يÇا و هند بيتوج خانواده
ه توجÇم بيشتر كدام هر فكري اشتغاالت بلكه هستند/ ه بيتوج



9 است محبت آبياري خدمت: خانواده 8

هم كه خانمهايي بسيارند ه البت دارند/ برعهده كه است وظيفهاي
شÇغلي و مÇالي گÇرفتاريهاي هم و هستند داخلي امور مسÆول
خÇود زندگي هزينة تأمين نگران كه د مجر خانمهاي يا و دارند
بÇهعهده جÇامعه در كÇه وظÇيفه از قسÇمت ايÇن يعني ميباشند/

است/ افتاده نيز زنها دوش بر مردهاست
داد/ زيÇادي اهÇميت بÇايد خÇانواده مسأله به جهت هر به
منظمي جامعه كه است موفق دنيا در حقوقي نظام آن ميگويند
بÇايد ولي نÇمايد/ حل را خانواده مساÄل بتواند تا آورد بهوجود
حقوقي نظام هيچ عهدة از خانوادگي مساÄل حل كه داشت ه توج
بÇه اينكه فكر به يعني برنميآيد/ دادگاهي هيچ در و قانوني و
كرد, حل را خانوادگي مشكالت ميتوان دادگاه و قانون  كمك
يك جÇلوي كÇه است اين مثل است/ بياثر اينكه براي نباشيد/
ظÇرف ايÇن از بگÇوييد: و بگذاريد آبي ظرف تشنه بسيار فرد
لÇح مÇيكند! تشÇنهتر را شÇما و است نÇمك آب زيÇرا نÇخور

هÇمان مÇثل هم قانون و دادگاهها بهوسيلة خانوادگي مشكالت
دچÇار خÇانوادگÇي زنÇدگي در كه كسي است/ نمك آب ظرف
به شود خالص زودتر اينكه قصد به است اختالف و مشكالت

ايÇن از ا گÇر نÇميكند فكÇر ولي مÇيرود/ طالق و دادگاه سراغ
داشت/ خواهد پيشرو بيشتري مشكالت شود خالص زندگي
بÇهطور اينكه نه نكنيد/ را كار اين يالمقدور حت است بهتر پس
در قÇانوني و حكم چنين كه بود ممنوع ا گر باشد, ممنوع  كلي
لÇح راه زيرا برگزينيد بهندرت را طالق اما نميگذاشتند/ شرع

ل/ او نه است آخر
زنهاي دست در خانوادگي مشكالت حل راه اصليترين
كرد/ حل قانون با نميشود را محبت مسألة زيرا است/ خانواده
سÇازد/ بÇرقرار مÇحبت نÇفر دو بÇين نÇميتوانÇد قÇانوني هÇÇيچ
را يكÇديگر كÇه نÇفر دو به نميتواند قانوني هيچ كه همانطور
مهربان هم با بگويد هستند مهربان هم به نسبت و دارند دوست
براي قانون گذاشتهاند? را قوانيني چنين چرا Áاصو پس نباشيد/
شد, پا به جنجال و آشوب ا گر باشد/ منظم جامعه كه است اين
و آسايش حفظ زيرا ميكند/ صادر طالق و جدايي حكم قانون
كÇه است مكÇاني دادگاه درواقع است/ واجب ديگران آرامش
سÇلب باعث اينكه بدون ميكنند, فرياد و داد آن در مرد و زن

باشند/ شده ديگران از آسايش
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با بلكه محبت, ايجادكردن با نه ميتوانند خانمها بنابراين
خÇانواده مشكÇالت لÇح در آن تÇقويت و محبت ظاهركردن
بستهشدن لحظه همان از ميگويد كه قدما از است قولي بكوشند/
از ميشود/ ايجاد آنها ميان الفتي و انس طرفين بين ازدواج عقد
ايÇن و كÇرد بÇيشتر و داد افÇزايش را الفت ايÇن بÇايد بعد به آن
مÇن پÇيش كÇه كسÇاني بÇيشتر خانمهاست/ برعهدة بهخصوص
قاضي به تنه يك ميكنند, گله خانوادگي مشكالت از و ميآيند
نسÇبت مقابل بهطرف را بديها و عيبها تمام يعني ميروند/
وقتي زيرا بدجنسي/ نه است, طبيعي رفتاري اين ه البت ميدهند/
را همهچيز كند نگاه خود اطراف به دودي عينك يك با انسان
مÇا كه ديوار و در نه و ماست چشم تقصير نه اين ميبيند/ سياه
به كه است دودي عينك بهخاطر اين ميبينيم/ سياه را همهچيز
همه بتوان عينكي چنين با كه است مشكل خيلي زدهايم/ چشم
بÇر و خÇودشان بÇر مسلط Âكام كه كساني مگر ديد/ سفيد را جا
بÇنابرايÇن بÇبينند/ بÇخواهÇند كÇه هرجÇور و باشند خود اطراف
بزرگان گفتار در است/ مشكل خيلي بودن بيطرف و واقعبيني
مورد در ميخواهي <ا گر كه: است عيسي(ع) حضرت جمله از

ديگران مورد در داوري و كردن قضاوت از نكنند قضاوت تو

نشود/ حكم شما بر تا مكنيد حكم :1 آية هفتم, باب متي, انجيل /1

است ايÇن بهخاطر نكنيد قضاوت گفتهاند اينكه كن>1/ احتراز
به عينكي هيچ بايد داور يعني است/ بيطرفي داوري, شرط  كه

هست/ كه ببيند همانطوري را همهچيز و باشد نداشته چشم
است/ شÇده نÇقل داوود حضرت دربارة داستاني درقرآن
درجة پيغمبر منتها پيغمبر/ هم و بود پادشاه هم داوود حضرت
آن پÇيغمبر بÇود/ راهÇنما شيخ صوفيه بهاصطالح يعني بود دوم
را داوود و مÇيآمد بÇارها و نÇبود پادشاه كه بود سموÄيل زمان
پايان از بعد داوود روزي ميداد/ دستوراتي و ميكرد نصيحت
و بود رختخواب در وقتي خوابيد/ و رفت منزل به كارش رسمي
ميگويند و اتاق داخل آمدهاند نفر چند ديد بستند, را درها همة
بÇعد شد, عصباني ل او داوود حضرت كن/ قضاوت ما مورد در
زد/ تهمت مقابل طرف به و كرد صحبت به شروع آنها از يكي
ÂثÇم كرد, قضاوت او حرفهاي شنيدن از بعد داوود حضرت
او از خداوند قضاوت اين با كرده>/ ظلم خيلي <شريك  گفت:
ما كه گفتند Gبعد آنها ÇÇ همينطور هم فرشتگان كرد بازخواست
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مÇقابل طÇرف اظÇهارات شÇنيدن بدون چرا گفتند: ÇÇ فرشتهايم

/21 Ç ì آيات ص, سورة /1

قÇضاوت در بÇيطرفي حÇفظ ايÇنكه خÇالصه كردي/1 قضاوت
بÇه ي تÇح مÇورد ايÇن در خداوند كه جايي تا است سخت بسيار
عصمت با منافاتي تذكرها نوع اين ه البت ميدهد/ تذكر پيامبرش
در آيÇه چÇندين د(ص) محم حضرت مورد در ندارد/ پيامبران

كردي ترش روي آمد تو نزد كوري اينكه از آيا : 1 و 2 آيات عبس, سورة /2
برگرداندي? نگاه و

در يا و مي2 Öع اال Ôه ¾جا Öنا لي وت و بس ع ميفرمايد: چنانكه قرآناست/
حÇرفهاي بÇه نبود خداوند لطف ا گر ميفرمايد: ديگر جاي

نه ا گر (و Ââليق HÃÖي ش Öم هÖيلا Ôنك Öرت تÖد ك Öدلق ن×ا كÖتÇَّبث Öنا ال× Öول و : 7êآية سرا, اء سورة /3
كني)/ ميل آنان به اندكي كه بود نزديك بوديم, داده پايداريت كه بود آن

تÇعدلوا اال عÇلي قوم نأن ش ÖمÔك نَّ م رÖج ي ال و يا و ميشدي/3 متمايل اينها

/ 8 آية ماÄده, سورة /ê

كسي به نسبت كه بدي پيشداوري مبادا :4 قوي× لتَّ ل Ôقرب ا هو Ôوعدل ا

ديگÇر جايي در يا و شود/ عدالت از شما دوري موجب داريد
Çرام الح المسجÇد عن وكÇم د ص Öنا ومÇ ق نأن ش ÖمÇ Ôك ن م رÖج ي ال و ميفرمايÇد:

/2 آية ماÄده, سورة /ë

مÇيفرمايÇد: مهاجÇرين و پيامبÇر به خطاب خداونÇد دوا/5 عت ت Öن ا

بÇيرون Çه مك از را شÇما كه آنهايي به نسبت كه دشمنياي مبادا
حد از و شويد دور عدالت از كه كند مجبور را شما داريد  كردند
ار فÇك از كÇه سÇختيهايي عÇليرغم بايد پيامبر يعني درگذريد/
بÇه Çه مك از ايشان شبانة هجرت سبب حتي و بود شده ل متحم

كند/ رفتار عدالت با آنها با هم باز گرديد, مدينه
و خانوادگÇي مساÄل با برخورد در كنيم سعي بايد بنابراين
با زندگي به و برداريم خود چشم از دودي عينك آنها ارزيابي
واحدي نفس از را بشر خداوند كنيم/ نگاه مثبت و خوب ديدي

/ ìآية زمر, سورة /1

هÇم ديگري معاني آيه اين د¸/1 واح فس ن Öن م ÖمÔك ق ل خ است: آفريده
هسÇتيم/ يكÇي همه كه ما مشترك ماهيت و هويت يعني دارد:
كÇه ازل روز در زيÇرا ميدانÇد? واحده نفس داراي را همه چرا
Çن م فÇيه Ôخت ف نÇ ف گÇفت: آفÇريد, را آدم حÇضرت ما پدر خداوند

/29 آية الحجر, سورة /2

مÇادر رحÇم در جÇنين وقتي دميدم/ او در خود روح از روحي2;

كÇه مÇيشود داده او بÇه مسÇتقلي روح چÇÇهارماهگي در است
فيه Ôخت ف ن هم مادر پدرو روح آن است/ مادر پدرو روح بهواسطة
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ميتواند همين و داريم روح يك همه بنابراين است/ روحي Öن م

حا كم مهرباني و الفت يك بشر افراد تمام ميان تا شود موجب
بÇراي زمÇينهاي ميتواند انسانها, ميان مشترك روح اين باشد/

گوهرند يك ز آفرينÇش در يكÇديگÇرنÇد كه اعضÇÇاي آدم بنÇي /1
قÇÇرار نمÇانÇد را عضÇوها دگÇر روزگار آورد درد به عضوي چو

لزوم بÇه اشÇاره عين در كه ميبينيم اما باشد/1 مهرباني و عشق
صحبت خاص محبت از جاهايي در خداوند انسانها, ميان الفت
است/ شÇوهر و زن روابÇط مÇوارد ايÇن از يكÇي است/  كÇÇرده
ل ع ج و ليها ا نوا Ôك Öس ت ل Hزواج ا كÔم س Ôف Öن  

ا Öن م كÔم ل لق خ Öنا ه آيات Öن م و ميفرمايد:

جنس از را شما كه است اين او نشانههاي و آيات از و :21 آية روم, سورة /2
داد/ قرار رحمت و دوستي ميانشان و گيريد آرامش آن با تا آفريد خودتان

كه است خداوند قدرت نشانههاي و آيات از ;2 ¹رحم و ¸ مودَّ كÔم ين ب

كرة از Âمث نفرمود ÇÇ داد قرار همسر شما براي خودتان جنس از
رحÇمت و دوسÇتي و ت مود شما بين و ÇÇ بگيريد همسر مريخ
و شفقت رحم, هم و است رحمت هم منزله به رحمت داد/ قرار
خÇداونÇد را مÇايه ايÇن دوستي/ يعني هم ت مود است/ مهرباني
بايد شما و كاشته را آن بذر خداوند كه است نوري مثل و آفريده

كنيد/ آبياري را آن

فÇرزند/ با است ين واب روابط الفت, و انس ديگر موارد از
ثون Çل× ث ÇصالÔه ف و لÔه Öم ح و HرهÔك Ôته ع ض و و Hه ÖرÔك ه مÔا لتÖه م ح ميفرمايد: قرآن

درد و رنÇج بÇا و كÇرد حÇمل بهسختي را او مادرش :1ë آية احقاف, سورة /1
ميانجامد/ بهطول سيماه دادن شير و حمل اين و كرد حمل وضع

ت دÇم اين و داد شير بعد و كرد حمل زحمت و سختي با 1;Gهر ش

رياضت ماه سي مادر يعني است/ تمام ماه سي دادن شير و حمل

كن/ شكر را خود والدين و مرا :1ê آية لقمان, سورة /2

يك2; والدÇ ل و Çرلي Ôك Öش ا Öن ا مÇيفرمايد: ديگÇر جاي در يا ميكشد/
ديگÇر جÇايي در آور/ بÇجا نÇيز را مÇادرت و پÇدر و مÇرا شكر
و HانÇحس ا نÇالوالديÇ ب و اال اهللا عبدونÇ ت ال آورده: نÇماز بÇا همرديف

نيز و كنيد نيكي مادر و پدر به و نپرستيد را خداي جز : 83 آية بقره, سورة /3
بپا زكات و نماز و گوييد نيك سخن مردمان به و فقرا و يتيمان و خويشان به

داريد/

Çلو¸3, الص قÇيموا ا و Çنا س ح لناس ل قولوا و سا كين والم امي× تÇ والي ربي× Ôذيالق

Öنا Çه ب Ôاهللا ر ما ما عون ط Öق ي و است/ خويشاوندان و ارحام بعدي  گروه

ميگسلند/ فرموده امر آن به اتصال به خداوند آنچه از :27 آية بقره, سورة /ê

ميكنند قطع كه را كساني ميداند خسرانكننده خداوند /4 ل وص Ôي

مهرباني, محبتو ميگويند: كنند/ بايدوصل كه را چيزهايي آن
ايÇن بÇه وقÇتي مÇردم/ هÇمة بÇا هÇم بÇعد و خويش و قوم با ل او
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هÇم معنويت حالت خودبهخود شود, عمل اصول و سفارشها
يافته تقليل معنويشان حالت اينكه از بسياري ميشود/ تقويت
بايد برگردد ميخواهيدحالتان ا گر ناالنند/ است رفته دست از يا
آمÇدن بÇراي كه همانطور كنيد/ ا مهي را حالتان برگشت شرايط
براي ميكنيد, تميز و نظافت را منزلتان و پذيرايي اتاق مهمان
كنيد/ پذيرايي آمادة را خودتان بايد هم معنوي حال يك ايجاد
گفته كه دستوراتي بههمان بايد پس ميفرستد/ خدا را حال اين
آن و آيÇد رحÇم بÇه هم خداوند تا كنيد عمل امكان حد تا است
كÇردن مÇحبت دستورات اين مهمترين بفرستد/ را معنوي حال

همه/ به خدمت و محبت است/
چÇه كه كنيد فكر نيست الزم است/ نيت به بنا هم خدمت
كÇار انجام و خدمت نيت كه همين برميآيد/ دستتان از  كاري
نيت ه البت ميگذارد/ بهحسابتان همانوقت خداوند ميكنيد خير
ايÇن به هم آمدن بهحساب بهزبان/ نه باشد دل به و واقعي بايد
ميكند آماده و ميدهد تكان را دلتان وقت همان كه است معني
توانستيد هرگاه انجامدهيد/ برآيد دستتان از خدمتي  كههروقت
و اجÇر شÇما بÇه ديگÇر بÇار يك خداوند كنيد عملي را نيتتان

اين انجام از كه است اين هم پاداش اين نشانة ميدهد/ پاداش
سÇاختن Hحتم خير كار ميكنيد/ معنوي ت لذ احساس خير  كار
خير عمل يك هم نفر يك به كمك نيست/ بيمارستان مدرسهو

گÇويا پس دهÇد) (نÇجات كÇند زنده را كسي كه كسي : 32 آية ماÄده, سورة /1
است)/ داده است(نجات كرده زنده را مردم همة

است/ 1Hميعج اس الن احيا انَّما كف حياها ا Öن م و منزله به و است
را تشنجات ميتوانيد كنيد رعايت را امور اين ا گر بنابراين
تشنجي كه شود سعي بايد خانواده محيط در بهخصوص كنيد  كم
بÇا كÇم دست مÇيتوانÇيد هÇم تشنج بروز بههنگام نشود/ ايجاد
قدم كمي و محيط از شدن خارج يا سرد آب ليوان يك خوردن

عÇبدود بن عمر انداختن دهن آب از پس علي(ع) حضرت زدن قدم مثل /2
است: آمده مولوي مثنوي در چنانكه

كÇاهلي غÇÇزايش انÇÇدر او علي كÇÇرد آن شمشير انداخت زمان در
/(372ë بيت ل, او دفتر نيكلسون, تصحيح معنوي, (مثنوي

بÇه خÇانههايمان انشÇا¾اهللا كÇنيد/2 غÇلبه خود عصبانيت بر زدن
شود/ تبديل پرمهر و امن محيطي



شد/ بيان بانوان عمومي مجلس در 1379.8.ìتاريخ در /1

آن1 استحكام در جامعه و والدين نقش و ازدواج

هر طبيعي لحاظ از است/ شده سÆال خيلي ازدواج مورد در
بÇه تÇنها خÇدا بهسوي راههاي و دارد خدا بهسوي راهي انساني
خÇدا بÇهسوي راه نميشود/ خالصه گرفتن روزه و نمازخواندن
هرچه كه داشتن را نيت اين و كردن صاف و خالص را دل يعني
ابÇراهÇيم(ع) حضرت قول از درقرآن باشد/ خدا براي ميكنيم

/1ì2 آية انعام, سورة /2

منو نماز العالمين2; ب ر ل×ه ل ماتي م و ياي Öح م و كي Ôس Ôن و التي ص نَّ ا آمده:
كه كارهايي و عبادات همة يعني ÇÇ ميآورم بجا كه مناسكي همة
كÇه است خÇدايÇي آن از مÇن مرگ و زندگي و ÇÇ ميدهم انجام
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است/ عالميان پروردگار
راه اين در را ما خداوند كه كنيم دعا و كنيم سعي بايد هم ما
وقت آن بگÇيريم درنÇظر را خÇدا كÇاري هر در ا گر دهد/ قرار
داشت/ نخواهيم ازدواج مورد در جمله از و زندگي در مشكلي
هÇم بÇا مشكÇلي ديگÇر بÇاشند خÇداونÇد مطيع انسانها همة ا گر
مÇوجب امروزه اجتماعي زندگي فانه متأس اما داشت/ نخواهند
آنÇها از رهايي براي كه است شده موانعي و مشكالت پيدايش

كرد/ تصميمگيري كافي دقت و مطالعه با بايد
ه توج و كافي مطالعه آن مورد در بايد كه مواردي از يكي
شرع و قانون دليل بههمين است/ ازدواج مسأله داشت, خاص
آنها رعايت كه است داده دستوراتي و رات مقر آن مورد در هم

ميدهد/ كاهش را حاصله مشكالت و صدمات
فردي زندگي در چه و اجتماعي زندگي در چه هم تجربه
بÇرپاية بشري علوم تمام اساس Áاصو دارد/ مهمي بسيار نقش
تÇجربة چÇه و طÇبيعي تÇÇجربة چÇÇه است, شÇÇده بÇÇنا تÇÇجربه

گويند/ قياس را رسيدن جز¾ به كل از /1

بهنتيجه قياس1 طريق از يا علم علما, اغلب بهنظر آزمايشگاهي/

ميگويند/ استقرا¾ را پيدا كردن دست كلي قانون يك به اجزا¾ مشاهدة از /1

ه تÇالب مÇيآيد/ بÇهدست تÇجربه و استقرا¾1 طريق از يا ميرسد
قرنها از بعد كه دارد را خصوصيت اين تجربه مبتنيبر آ گاهي
را تجربه آن كه كسي براي ولي شود, عوض است ممكن Hاحيان
سÇا كÇن را زمÇين دانشÇمندان قÇديم در Âمث است/ معتبر دارد,
مÇيگردد/ زمÇين دور به خورشيد كه بودند معتقد و ميدانستند
بهنظر منطقي و درست مردم فكر در سال هزار چند ه قضي اين
بÇراسÇاس گاليله كرد/ ثابت را آن خالف گاليله اينكه تا ميآمد
ماه و زمين اين و است ثابت خورشيد كه ديد تجربه و مشاهده

ميچرخد/ خورشيد گرد به كه است
است/ مهم بسيار شخصي تجربيات هم روزمره زندگي در
سÇالني در دو آن روزي داشت/ وزيÇري پÇادشاهي مÇيگويند
خود انگشت وزير بود/ سوراخي اتاق از گوشهاي بودند/ نشسته
بÇلند نÇالهاش گزيد/ را انگشتش حيواني و كرد سوراخ درون را
تي دÇم از بعد كردند/ معالجهاش و كشيد بيرون را انگشت و شد
مÇرتبه دو وزيÇر داشت/ جلسهاي شاه با مكان همان در دوباره
را او پÇادشاه شÇد/ گÇزيده باز و كرد سوراخ همان در را دستش
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ببري بهره خودت تجربة از نميتواني كه تو گفت: و كرد عزل
بين در واقعه همين كني/ اداره را مملكت يك ميتواني چگونه
آمÇده: هÇم نبوي حديث در و شد ضربالمثلي فارس و عرب

/ نÖي ت رَّ م د واح رÖحÔج Öن م Ôن م ÖÆ ÔمÖال Ôغ دÖلÔي ال× /1

اسÇتفاده يعني نميشود/>1 گزيده دوبار سوراخ يك از <مÆمن
دانستند/ ايمان نشانههاي از يكي را تجربه از  كردن

تÇجربة هÇم گاهي و است فردي تجربيات اين گاهي حاال
مسÇاÄل در داريم/ اطمينان درايتشان و عقل به كه است  كساني
كÇه كسÇي امينترين و مهمترين ÇÇ مواقع ا كثر در ÇÇ خانوادگي
بÇههمين است/ مادر و پدر كرد استفاده تجربياتش از ميتوان
جÇريان بÇر پÇدرومادر كÇه مÇيپسندد جÇامعه عÇرف هÇم دليل
تأيÇيد و بÇاشند داشÇته نظارت است انجام حال در كه ازدواجي
و شرع قوانين مبتنيبر كه هم ما جامعه قوانين در طرفي از  كنند/
پÇدر اجÇازة دخÇتر ازدواج در كÇه شده قيد است, جامعه عرف
فÇردي اخÇتيار و آزادي بÇا منافاتي تأ كيد اين است/ ضروري
گذراندهاند را سني اغلب پدرها كه است دليل اين به بلكه ندارد/
بÇدون مÇيتوانÇند خواسÇتگاري جلسة در و دارند تجربياتي و

و كنند/ داوري گيرند قرار عواطف و محبت تأثير تحت اينكه
و ات يÇروح بÇا هسÇتند مÇرد خÇودشان چÇون مÇعروف قول به
مÇيتوانÇند, زنهÇا از بهتر و هستند آشنا بيشتر مردها ات خلقي

بزنند/ محك را آنها
ايÇن كنيم ه توج بايد شود انجام ازدواجي است قرار وقتي
و سالمت در است/ جديد خانواده يك ايجاد بهمعناي ازدواج
سهيماند/ جامعه هم و طرفين پدرومادر هم خانواده, اين صحت
خÇانوادة كÇه هستند عالقهمند دو هر طرفين خانوادههاي يعني
و امن محيطي تا باشد داشته محكمي و درست پايههاي جديد
آن از بÇعد آورد/ بÇهوجود فÇرزندانشÇان و زوج براي مطمÃن
كÇه است كاري يك ازدواج كه نكنيد فكر است/ ذينفع جامعه
مÇيدهند/ رضÇايت و مÇيگيرند تÇصميم مرد و زن نفر دو فقط
ازدواج صحت شرط را طرفين رضايت جامعه كه است درست
و كند اظهارنظر بايد هم جامعه رضايت, اين از بعد ولي ميداند
جÇامعه تÇا ميآورد فرزند Gبعد كه اجتماعي واحد اين كه ببيند
را جÇديد نسÇل سÇالمت, و صحت در ميتواند كند, پيدا تداوم
انÇجام شÇود مÇطمÃن اينكه براي جامعه اينجا در دهد/ پرورش



2ë آن استحكام در جامعه و والدين نقش و ازدواج خانواده 2ê

مÇا شÇرعي مÇباني در ه البت كه ميداند الزم را آزمايشات بعضي
واجب/ احكام نه و ميشود محسوب جنبي دستورات جزو

بنا بدهد, انجام بايد آنچه عليرغم دختر پدر ا گر طرفي از
و درست پÇايههاي كÇه ازدواجي با شخصي عقايد و نظرات به
برخالف او مخالفت كه درصورتي ÇÇ كرد مخالفت دارد سالمي
حفظ براي جامعه ÇÇ باشد شده آزادي سلب موجب و باشد واقع
كرده دخالت قاضي يك كه ميدهÇد اجازه فÇردي آزاديهاي
داد تشخيÇص بيجا را پدر مخالفÇت چنانچه و نمايÇد داوري و
ليه او قواعÇد اينها بدهÇد/ ازدواج اجازة ميتواند پÇدر بهجاي او

شود/ رعايت بايد ازدواج ابتداي در كه است روشني و
بايد كه دارد رسومي و قواعد هم, اجتماع اينها عالوهبر اما
خواستگاري به بايد مرد كه است اين آنها لين او شود/ رعايت
جايز مستقيم و صريح بهطور زن تمايل ابراز بنابراين برود/ زن
صÇالحعليشاه حÇضرت مرحÇوم خدمت شخصي روزي نيست/
بÇه بÇايد مرد چرا كرد: عرض خدمتشان و رسيد مقامه اعلياهللا
طبيعت خداوند چون فرمودند: ايشان برود? زن خواستگاري
كه است اين باشد/ نياز مرد از و ناز زن از كه آفريده اينطور را

خانواده بناي باشد اين از ا گرغير استو مرد وظيفهبرعهدة اين
ميشود/ عوض

است/ طÇرفين ات يÇروح مÇيان توافق و تفاهم بعد, مسأله
خدا راه در هركسي و كنند ه توج فطرت و طبيعت به ا گر  گفتم
هم با ميتوانند باشد, خدا رضايت جلب اعمال همة نيت و باشد
ايÇن هÇم فÇقط و است سÇازگاري بÇر اصل يعني باشند/ سازگار
خÇدا منكر طرف وببينند كنند بررسي يعني است/ مهم قسمت
داشÇته قبول را اعتقادي اصول و نداشته دين با عنادي و نباشد
Âمث ببينند كنند س تجس كه نيست الزم و است كافي همين باشد/
و كاهل نماز خواندن در ا گر يعني ميخواند/ نماز حتمHقرآنيا
را او نÇميتوان و نÇيست او بÇياعÇتقادي بÇر دليÇل است تÇنبل
نماز به Âاص كه است كسي تاركالصلو¸ دانست/ تاركالصلو¸
نماز اعم بهمعناي ا گر ندارد/ آن به اعتقادي و نميدهد اهميت
هÇم را بودن خدا ياد ميشود شامل هم را قلبي ذ كر كنيم ه توج
زيركي با ميتوانند شوهر و زن مواقعي چنين در ميشود/ شامل
و تشÇويق ديÇني وظÇايف بÇهانÇجام و بياورند راه به را ديگري
يك و درويش نÇÇفر يك بÇÇين ازدواج لذا كÇÇنند/ تÇÇÇÇرغيب
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زمينههاي با هم غيردرويش چهبسا ندارد/ اشكالي غيردرويش
شود/ كشانده درويشي بهسوي دارد كه اعتقادي

جÇوامÇع بÇر اجÇتماع فÇطرت, عالوهبر كه ديگري مسألة
ايÇن است/ اقÇتصادي و مÇالي مساÄل است كرده تحميل بشري
است/ مÇردم گÇريبانگير درجات بهتفاوت دنيا تمام در مشكل
طÇبيعي بنابراين است, مرد برعهدة خانواده هزينة تأمين چون
شرعي نظر از مرد باشند/ مسأله اين نگران بيشتر مردها كه است
گÇرچÇه مÇيباشد/ خود فرزندان و زن نفقة پرداخت به موظف
شÇوهرشان بÇا خÇانواده مالي تأمين در زنان از بسياري امروزه
از قÇبل كÇه مسÇاÄلي از ديگÇر يكي بنابراين ميكنند/ مشاركت
حÇداقÇل مÇرد آيا كه است اين داشت ه توج آن به بايد ازدواج
جهات از مردي ا گر نه/ يا دارد زندگي هزينههاي تأمين توان
سÇاخت/ او خالي نان با بايد نداشت ايرادي اعتقادي و اخالقي
چÇنانكه مÇيدهد, بÇركت آنها به ازدواج از بعد خداوند Hممسل

/32 آية نور, سورة /1

باشند فقير هم ا گر ضله1, ف Öن م Ôاهللا م Ôنيه Öغ Ôي قرا¾ Ôف كونÔوا ي Öن ا ميفرمايد:
ميكند/ غني را آنها خود فضل از خداوند

خÇود بÇه را خانوادهها كه مشكالتي وجود با اميدوارم من
با ميزند, دامن را شوهرها و زن اختالفات و است كرده مشغول
انÇجام و فÇطرت بÇه بÇرگشت و شÇريعت احكÇام بÇه پايبندي
داشÇته مسÇتحكم و مÇحكم خانوادههÇايي شده, داده دستورات

انشا¾اهللا/ باشيد/



شد/ بيان بانوان عمومي مجلس در 78.12.ìتاريخ در /1

خانواده1 در محبت و تفاهم ل او سنگ

هÇم است نÇياز آجÇر به هم ساختمان يك بنا كردن براي
ديگر/ چيزهاي بسياري هم آبو هم شن, هم آهن, هم سيمان,
سÇاختمان بÇچينيم هم روي همينطوري را اينها همه ا گر ولي
در و خÇود جÇاي در بايد اجزا اين همة يعني نميشود/ درست
شÇود/ سÇاخته مÇوردنظر بÇناي تا گيرد قرار اجزا ديگر با رابطه
تشبيه اين ميسازد/ را ساختمان هم با اجزا اين رابطه و ترتيب

ÖرÇآج ا گر كه است درست برد/ به كار ميتوان هم جامعه در را
بÇد سÇاختمان بÇاشد بÇد ا گÇر و خÇوب ساختمان باشد مرغوب
الزم شÇرط و/// سÇيمان آهÇن, آجÇر, بودن خوب ولي ميشود
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كافي/ شرط نه است
بÇاشد ا گÇر يÇعني كÇافي شرط و باشد بايد يعني الزم شرط
جÇامعه اصالح در نميخواهد/ ديگر چيزي و است بس ديگر
جÇامعه آن باشند خوب جامعه افراد فردفرد ا گر ميگويند, هم
باشند خوب جامعه افراد كه است الزم شرط اين بله است/ خوب
بودن خوب موجب نيز هم با افراد ارتباط نيست/ كافي شرط اما
يا جامعه آنچه بنابراين است/ كافي شرط اين و ميشود اجتماع
آنÇها مÇيان روابط بلكه نيستند, افراد تنها ميسازد را ملت يك
رابÇطه, مÇهمترين است/ اهميت داراي نيز اجزا اين ولي است

است/ خانواده بر حا كم رابطة
اجÇتماع از و است اجتماعي واحد كوچكترين خانواده
خانوادهها در ارتباط ا گر اينرو از ميشود/ تشكيل جامعه آنها
مÇيان روابÇط ا گر برعكس و شد/ خواهد بد نيز جامعه باشد بد
فانه متأس داشت/ خواهيم خوب جامعهاي باشد خوب خانوادهها
چه و اقتصادي چه جهات بسياري از امروزه خانوادگي روابط
مشكالت عمده علل از يكي و است/ شده خراب غيراقتصادي
روابÇط كÇه است اين از ناشي جامعه معنوي ضعف و اجتماعي

نيست/ استوار درست و اساسي مبناي يك بر خانوادگي
يكÇي است: چÇيز چÇند خانوادگي روابط در اساسي بناي
مسÇاÄل سÇوم و فÇطري مسÇاÄل ديگÇÇري اقÇÇتصادي, مسÇÇاÄل
دو هر زن/ به مرد و دارد نياز مرد به زن فطرت, بنابر اجتماعي/
و اقÇتصادي اجÇتماعي, لحاظ از را آنها بايد كه دارند فرزنداني
و كÇار مÇحيط در شÇغلي فشÇارهاي امروزه كنند/ تأمين معنوي
افزايش عرفا خانوادههاي ميان در حتي را طالق ميزان جامعه,
بود/ كمتر آنان در ميزان اين قديم در كه درصورتي است/ داده
اقشÇار ساير از كمتر آنها ميان در طالق تعداد هم هنوز  گرچه

است/ ديگران از بهتر فقرا ميان خانوادگي روابط و است
حÇرام طÇالق ه تÇالب ديÇدهام/ بسياري طالق تقاضاهاي من
من نزد چيزها <منفورترين فرمودهاند: پيامبر(ص) اما نيست

الطالق/ عندي االشيا¾ ابغض /1

خÇوب من نظر در ولي است حالل گرچه يعني است/>1 طالق
مÇيشود, انجام طرفين بارضايت ازدواج كه همانطور نيست/
خيلي به من باشد/ طرفين رضايت و ميل با هم طالق است بهتر
و كنيد فكر خوب گفتهام داشتند طالق به تصميم كه افرادي از
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ولي مÇيشود تمام داريد كه ناراحتيهايي طالق با گرچه ببينيد
قÇول بÇه نÇميآيد? پÇيش بÇرايÇتان بÇيشتري ناراحÇتيهاي آيا
حÇضور بÇه مردي بيفتيد/ ديگ در حليم هول از مبادا معروف
نÇدارم/ خÇوبي مالي وضع گفت: و آمد امامصادق(ع) حضرت
تي مد از بعد كرد/ ازدواج هم مرد كن/ ازدواج فرمودند: حضرت
هÇم زنم با و نيست خوب هم هنوز من مالي وضع گفت: و آمد

داد/ طالق و بده طالق فرمودند: حضرت دارم/ ناراحتي
چÇيزي ايÇنكه از نÇترسيد; ازدواج از ميفرمايد: درقرآن
را شÇما خويش فضل به خداوند كنيد, ازدواج و نترسيد نداريد

فضÖله/ Öن م يÔغÖنيهÔماهللا , ¾فقرا يكونوا Öنا :32 آية نور, سورة /1

يÔغن قا فرَّ تÇ ي ان ميفرمايد: ديگر جاي در ساخت/1 خواهد توانگر

/130 آية نسا¾, سورة /2

از خداوند شدند جدا هم از رضايت و ميل با ا گر ته;2 ع س Öن م Âك Ôاهللا

چگونه كه است اين سÆال حاال ميدهد/ آنها به اموالش و فضل
ديگر كه دارند موافقت ا گر بگيرند/ طالق توافق و موافقت با
شÇرط تÇنها توافق كه داشت ه توج بايد ندارد/ معنايي جداشدن
بÇا يكÇي است مÇمكن يÇعني نÇيست/ زناشويي رابطة برقراري

را شوهري و زن عاطفة آن ولي باشد مهربان هم خيلي ديگري
دوستي ولي ميشوند جدا هم از توافق با بنابراين باشد/ نداشته

ميماند/ باقي آنها
را خود دلخواه شرايط تمام بايد ازدواج ل او در مرد و زن
زنها بر ستمي و ظلم كه ميگويم دليل اين به را اين كنند/ بيان
واقÇع سÇتم مÇورد زنهÇا مÇوارد بسÇياري در زيÇرا نشود/ وارد
ل او هÇمان ا گر و ندارند آ گاهي خود حقوق از چون ميشوند
نÇميگيرند/ قÇرار ستم و ظلم مورد ديگر بگويند را شرايط تمام
بود كرده شرط ازدواجش قباله در كسي كه ميآيد يادم به مثالي
شÇرط شÇايد بكÇوبد/ استخوان مرغداريش براي بايد زنش  كه
ميتواند هم زن كرد/ قيد را شرطي هر ميتوان ولي باشد مسخره
ل او همان از ميتواند حتي كند/ قيد ميخواهد كه را شرطي هر
دانست مÇصلحت هÇروقت كÇه بگيرد شوهر از بالعزل وكالت
شرطهايي ازدواج ل او همان از بايد پس بگيرد/ طالق خودش
گÇرفتاري دچÇار بÇعد تÇا بنويسند باشد حا كم ميخواهند كه را

نشوند/
مÇجلس هÇمين مÇثل عÇمومي جمع يك در كه همانطور
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در مÇيگذاريÇم, احترام هم به و ميكنيم تعارف هم به خودمان
مرد به نسبت زن و زن به نسبت بايد مرد هم خانوادگي زندگي
بÇه وقتي ادارات تمام در باشد/ داشته انه دبÆم و محترمانه رفتار
خيلي كارمندان تعداد ا گر حتي ÇÇ شود ه توج آنها مراتب سلسلة
يعني دارد عهده به را مديريت يكي ÇÇ باشد نفر دو Âمث باشد  كم
او كÇه نÇيست ايÇن بÇهمعني ايÇن ميكند/ تعيين را كلي سياست
امÇين مÇديرعامل هÇم, تجاري شركتهاي در است/ همه كاره
بهعهده را مديريت مرد كه هم خانواده در بنابراين است/ شركا¾
تسلط ز مجو و نشانه وجه هيچ به مديريت اين كه بداند بايد دارد

باشد/ شده تنظيم روابط خانواده در بايد نيست/ زن بر
آ گÇاه ديگري مرد خصوصيات از مردي بفرماييد فرض
هÇم زنش اطÇرافÇيان از و است رذلي آدم كÇه مÇيدانÇد و است
داشÇته آمÇد و رفت خانهاش به مرد آن نميخواهد اما هست/
خانه به فالنكس نميخواهد دلم كه ميگويد زن به وقتي باشد/
ميكنم/ قبول تو خاطر به بسيارخوب بگويد بايد هم زن بيايد,
شوهرش به ميتواند زن Âمث شود/ رعايت بايد هم آن عكس
و نÇميآيد خوشم او از نياور خانه به را رفيقت فالن كه بگويد

رفÇتار بايد بگذرانند/ دوستانه بحث به و بگويد هم را آن دليل
هÇم ا گÇر نشÇود/ ايجاد اختالفي تا باشد هماهنگ شوهر و زن
طرف از نفر يك شرع دستور طبق بايد آمد بهوجود اختالفي
زن دهند/ گوش آنها درد دل به و بنشينند زن از نفر يك و مرد
و بگويند هم به ميكشند خجالت كه دارند حرفها خيلي مرد و
كÇنند/ مÇطرح مÇيتوانÇند بÇهتر است مÇحرمشان كه نفر يك با
كنندو حل و فصل ميتوانند ا گر دهندو گوش بايد هم كمين ح
انواع در كه است اين دهند/ طالق بر نظر نيست حل قابل ا گر
مبارات/ و خلع بهنام شده ذ كر هم موافقتي طالق نوع دو طالق
مسÇاÄل خÇانوادگÇي اختالفات و طالق اصلي علل از يكي
مÇيشود ديÇده دنيا تمام در مشكل اين است/ مالي و اقتصادي
ل حمÇت را اقÇتصادي مشكÇل ايÇن ا گر ما ايران/ در بهخصوص
ا گر Âمث ميكنيم/ برابر چند را خانوادگي ناراحتي و زجر نكنيم
بÇود نÇتوانسÇته و بود خالي دست خانه به برگشت موقع مردي
زن ا گر بخورند, خالي نان يا پنير و نان بايد و كند فراهم غذايي
يÇعني است افزوده ناراحتي بر او بزند, غر و كند بداخالقي هم
يكي است بهتر پس بشنوند/ غر هم و بخورند خالي نان بايد هم
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ا كÇتفا غذا بههمان خاطر رضايت با و كنيم حذف را دو اين از
 كنيم/

را آن ولي دارد كÇافي درآمÇد مÇردي است مÇمكن ه تÇالب
شخصي و دوستانه تفريحات به Âمث ميكند, خرج خانه از خارج
روانشناسي مناسب روش يك با بايد زن وقت آن ميپردازد/
او تقصير او نداري يا و مرد كم درآمد اما بكشاند/ خانه به را مرد

است/ اقتصادي تحميل بلكه نيست,
از زن كند حس كه است اين مرد رضايت سرورو باالترين
بÇهانÇدازهاي بÇايد رضايت اين اعالم ه البت است/ راضي زندگي
اعÇالم عÇين در ميتوانÇد زن نشود/ مرد ركود موجب كه باشد
ÁوÇاص زنهÇا روانشÇناسي وادارد/ فÇعاليت به را مرد رضايت
داشÇته گÇذشت و كÇنند فكر كمي ا گر و مردهاست/ از قويتر
را آن مثبت تأثير كنند, رفتار وقتشناسي با و بهموقع و باشند
دلجÇويي, موقع و كنند گذشت گذشت, موقع Âمث ديد/ خواهند
بÇهنظر افÇتاده پÇيشپا و ساده مساÄل, اين طرح شايد دلجويي/
ÂثÇم ميدهد/ تشكيل را مرد و زن الفت و انس اساس اما بيايد
به را او و برود بيرون كه كردند دعوت را او مردي رفقاي ا گر

قÇبول از نÇاچار مرد خوب كردند, دعوت بستني يك خوردن
تÇنها را بسÇتني ايÇن كÇه نميآيد دلش گرچه آنهاست, دعوت
تÇعريف زنش بÇراي را جÇريان مÇيآيد خÇانه به وقتي بخورد/
و دهÇد نشÇان گذشت كمي دعوا و كنايه بجاي بايد زن ميكند/
گÇذشت ايÇن مÇيرويم/ هم با ديگر بار جان, نوش بگويد Âمث
روابÇط كÇليات تشكيلدهنده زناشويي زندگي در جزيي بسيار

است/ حسنه
وظÇيفه ايÇن بÇاشند, درويش دو هÇر مÇرد و زن ا گر حاال
فÇرزندانشÇان بÇا خÇودشان ميتوانÇند حتي ميشود/ سنگينتر
كÇه بگÇذرانÇند هÇم با را ساعاتي ميتوانند باشند/ داشته مجلس
و زن مÇيان بÇاشند/ داشته دلهايشان با معنوي ارتباط بهنحوي
الاقل دارد/ وجود هم قلبي روابط مردي و زن رابطة از غير مرد
قÇلبي ارتÇباط ايÇن به اتكا سحرها و روز از ي خاص ساعات در

تÇهران, (سÇلطانعليشاه), گÇنابادي سلطانمحمد الÇم حÇاج جÇناب تأليف /1
هشتم/ فصل ,1379 حقيقت, انتشارات

لي مفص دستورات كتابمجمعالسعادات1 در است/ مفيد خيلي
است/ مفيد بسيار كه دادهاند زمينه اين در
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بÇاعث بÇيشتر آنÇچه امÇروزه كÇه مÇيدهم تÇذكر Gد جدÇÇم
مشكÇالت و مسÇاÄل مÇيشود, مÇÇرد و زن روابÇÇط تÇÇيرهشدن
ت وÇق موجب افراد بعضي در اقتصادي مساÄل است/ اقتصادي
فكÇري اشÇتغال مÇوجب مÇواقÇع ا كÇثر در ولي مÇيشود ايمان
بÇايد است/ اجÇتنابناپذير امÇروز دنÇياي در ه البت كه ميگردد,
تÇوكل و اتكÇا هÇميشه و ننشيند دل بر كدورتها كه كرد سعي

بخوريم/ خالي نان اينكه ولو باشد, داشته وجود
مينويسند: ادهم ابراهيم شا گرد بلخي شقيق شرححال در
آن و طÇرف اين به تجارت پي در و بود تاجر شقيق كه زماني
وارد كÇه بودم رفته تجارت براي ميگويد: ميكرد, سفر طرف
بÇه ميپرستند/ بت كه ديدم معبد در ميشوم/ بودايي معبد يك
گفت بپرستيد/ را اهللا ميپرستيد? را بت اين چرا گفتم آنان رهبر
است/ روزيرسان همان استو خالق همان اهللا گفتم كيست? اهللا

معتقديپس ا گر گفتمبلهوگفت معتقدي/ اهللا به خودت تو  گفت
طÇرف آن بÇه طÇرف ايÇن از روزي كسب و تجارت براي چرا
حاالت ه البت برگشت/ و شد منقلب او حرف از شقيق ميروي?
تÇقليد قÇابل و است خÇودشان مÇخصوص بÇزرگان از يك هÇر

عادي زندگي با منافاتي هيچ خدا بودن اق رز به اعتقاد اما نيست/
قÇديم در نداشت/ هم مالي و داشت زن چهار اصم حاتم ندارد/
را زنÇدگي و مÇيكرد كÇار ژنÇده لباس با زمان آن اقتضاي بنابر
يعني اصم درنماند/ هم هرگز توكل اصل روي و مينمود تأمين

ميگويد: و نميداند اصم را حاتم سعدي اما ناشنوا,
مكن باور بود, اصم حاتم سÇخن كه زاهÇل برآنند  گروهي
بÇود/ پÇنبهزن و نÇداف حÇاتم كه است قرار اين از جريان
آورد حاتم براي پنبه مقداري شهر محترمين از پيرزني روزي
نفخ از حركتي و داد دست از را اختيارش پيرزن كند/ جي حال تا
شد/ شرمگين و كشيد خجالت آن بهخاطر كه زد سر او از شكم
گÇفت: كÇرد, صÇدا را او زن آن وقÇتي و نياورد رويش به حاتم
بÇلندتر گÇفت: زن آن به خطاب بار چند بگو/ بلندتر نميشنوم
تا و ريخت خجالتش و شد خوشحال پيرزن نميشنوم/ من بگو

زد/ كري به را خودش حاتم بود, زنده پيرزن كه زماني
به اما بزرگنيست فدا كاريهاي نوع اين توقع منظور ه البت
داشÇته فدا كÇاري و گذشت هم به نسبت بايد مرد و زن هرحال
است خواسته زنش كه را چيزي نتوانست مردي ا گر Âمث باشند/
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روز ا گرسال يا بياورد/ بهرويش زننبايد كرد, فراموش بخرديا
نÇبايد را فÇرامÇوشي ايÇن كÇند فÇرامÇوش را ازدواجش يÇا تÇولد
روابÇط در كÇه هÇمانطور آورد/ يÇادش به سرزنش بهصورت
همسرتان به نسبت هستيد گذشت با ديگران به نسبت اجتماعي

انشا¾اهللا/ ايثار, و باشيد داشته گذشت هم
با بايد زن آيا ميشود: پرسيده Gكرار كه سÆالي مورد در اما
بÇه خÇطاب خداوند رود? خانه از خارج و بيرون شوهر اجازة
زنÇان ديگر همانند شما بگو زنانت به ميفرمايد: پيغمبر(ص)

آية 33/ احزاب, سورة /1

بÇيرون و خÇانههايتان در بمانيد يعني كن;1 وت Ôي Ôب في ن Öرق و نيستيد
از غير حضرتش كه است پيامبر زنان به خطاب آيه اين نرويد/
و پÇدر ديÇدن براي آنها داشت/ نيز پيغمبري جنبه شوهربودن
هÇم عÇمر و ابوبكر ميگرفتند/ اجازه پيغمبر از Hحتم مادرشان
اجÇازه پÇيامبر از بÇودند, پيغمبر زن كه دخترانشان ديدن براي
وقتي سال, پنج و بيست از بعد و پيامبر فوت از بعد ميگرفتند/
بÇه عÇايشه شÇد, تÇحميل عÇلي(ع) حضرت به ظاهري خالفت

بود/ عليهعلي(ع) قيام منظور /1

را آيÇه ايÇن مگر گفت: سلمه ام برويم/1 من با بيا گفت: سلمه ام
از بÇعد بÇمانيم; خÇانه در داده دسÇتور ما به خداوند كه نشنيدي
هم همانجا و ماند منزل در لذا نميشود, نسخ قانون هم پيغمبر

كرد/ رحلت
چÇاههاي و خÇطرات و گرفتاريها كه هم امروز دنياي در
الزم مÇراقÇبتها ايÇن است شده كنده زنان پاي جلوي بسياري
كسي Âمث نيست/ شوهر اجازة به محتاج مذهبي امور واال است
نÇيست/ شوهر اجازة محتاج برود واجب حج به ميخواهد  كه
بگÇويد/ شÇوهرش بÇه است بÇهتر الفت و انس بÇهلحاظ ه تÇÇالب
شÇوهرش بÇه مÇيرود مÇادرش ديÇدن بÇه وقÇتي كه همانطور
اجÇازة بÇدون را حÇج روزه, نÇماز, مÇثل واجبات ولي ميگويد/
شوهر اجازة به نياز زيارت براي اما دهد/ انجام ميتواند شوهر
يكÇديگر بÇه نسÇبت ي قÇح شوهر و زن كه جهت اين به است/
براي شما كه همانطور است/ مرد وظيفة خانواده ادارة و دارند
و تÇعظيم ي تÇح و مÇيرويد اداره رÄيس پيش مرخصي  گرفتن
شÇما مÇيان عالقهاي ميدانيد اينكه باوجود ميكنيد هم تكريم
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واونيست,بايدازشوهرتانهماجازهبگيريد/فرضكنيدشوهرتان
نميكند/ كم شما شأن از Hممسل عمل اين است/ اداره رÄيس هم
رضايت كسب مورد در نيست/ اجازه به محتاج واجبات در ولي
پدر رضايت گرچه كه بگويم بايد هم فرزندان براي مادر و پدر
مÇذهبي وظيفة كه آنچه در اما است, شرط همهچيز در مادر و
مادر و پدر رضايت ايماني ف تشر براي Âمث نيست/ الزم است
تÇاريخي منابع بعضي در را داستاني زمينه اين در نيست/ شرط
كÇه عÇلي(ع) حÇضرت بÇه د(ص) حمÇم حضرت ميكنند/ نقل
و خÇدا وحÇدانÇيت بÇه كÇه گفتند بود, سال و سن كم و نوجوان
پÇدرم از و بÇروم گÇفتند: علي حضرت بده/ شهادت من رسالت
استاد ابوطالب پدرش ÇÇ خوب بسيار فرمودند حضرت بپرسم/
از كÇه بود شا گردي پيامبر و بود ايشان مرشد يعني بود پيامبر
و پيامبر خدمت برگشت و رفت در دم تا علي ÇÇ زد جلو استاد
پدرت نزد چرا فرمودند حضرت بگويم/ شهادتين آمدم  گفت:
و كند خلق مرا خواست وقتي خداوند كردم فكر گفت: نرفتي?
همان به حاال من گرفت? اجازه مادرم و پدر از آيا آورد بهدنيا
حضرت است/ كرده خلق مرا كه آورم ايمان ميخواهم خدايي

كردند/ قبول هم د(ص) محم
اجازة به ربطي هيچ مذهبي مساÄل هم شوهر و زن مورد در
جامعه به مبتال مساÄل از بخشي شد گفته آنچه ه البت ندارد/ شوهر
و روشن ديدة با بايد را مورد هر و نيست گفتني مساÄل همة بود/

انشا¾اهللا/ كنيم/ حل خير نيت با



شد/ بيان بانوان عمومي مجلس در تاريخ77.9.29 در /1

خانواده1 روابط در محيطي و فرهنگي نسبيتهاي

خوب كارهاي بايد ما كه گفتهام بارها قبل جلسات در من
بÇايد يÇعني ميشود هم غرب ن تمد شامل اين و بگيريم/ ياد را
كÇارهاي ايÇنكه بÇدون بگÇيريم ياد را غربيها خوب  كارهاي
و عرف روي از رفتارها از بعضي برود/ يادمان خودمان خوب
بسÇتگي مكاني و اقليمي شرايط به ديگر بعضي و است عادت
ايÇجاد جÇامعه در طÇوالني زمان يك طي عادت و عرف دارد/
بÇه مÇخصوص عرف خود ات بهمقتضي بنا جامعه هر و ميشود
و آب و اقÇليم اعÇتقادات, از ناشي ات مقتضي اين دارد/ را خود
ايÇنجا االÐن كÇنيد فÇرض ÂثÇم است/ د تعدÇم جهات ساير و هوا
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به ا گر اما بپوشيم/ پالتو و گرم لباس بايد Hقاعدت و است زمستان
بيرون را گرم لباسهاي بايد و است تابستان آنجا برويد استراليا

بپوشيد/ نازك لباس و آوريد
بÇخشي و است هÇمينطور هÇم اخالق و عادات از بخشي
در شديد گرسنه كه زماني Âمث است/ بشري فطرت جزو ديگر
آب شويد تشنه ا گر داريدو غذا خوردن به ميل باشيد كه كجا هر
يكسان همهجا در كه است فطري مساÄل جزو اينها مينوشيد/
عÇرفي يك كÇدام و فÇطري امور اين از يك كدام اينكه است/
خشك و گرم مناطق در ميدهد/ تشخيص شخص خود را است
اخÇالقي خÇصوصيات نوع يك ايران ي تاحد و عربستان مانند
آمÇريكا مثل سردسير مناطق در و ميشود ايجاد مردمانش در
ÇÇ مرد زنو ارتباط هرگونه درنتيجه ديگر/ اخالقي خصوصيات
شÇود/ عÇرفي مسÇاÄل دچار است ممكن ÇÇ كردن صحبت حتي
بودهاند/ جدا هم از Hغالب زن و مرد كه قرنهاست ايران در Âمث
مهاجمي قشون هروقت كه است تاريخي علت آن علل از يكي
مÇيبرد/ اسارت به را زنها و ميكشت را مردها ميكرد, حمله
طرفي از و بود ناراحتكننده خيلي زنها خود براي مسأله اين

و پردهپوشي نوعي اينرو از ميآورد/ بهجوش را مردها غيرت
طÇرفي از شÇد/ بÇرقرار عرف بهصورت زنها براي خانهنشيني
بÇه تÇاريخ در كÇمتر داشÇتند/ تÇمكين و بÇودند راضي نيز زنان
در مÇيكنيم/ بÇرخÇورد مسأله ايÇن بÇه نسÇبت زنهÇا اعÇتراض
سياست در آن امروزي و خاص بهمعناي زنان پيشين دورههاي
داشÇتند/ نÇقش سياست زيربناي در Âعم ولي نداشتند دخالت
رجزخوانÇي و حماسي شعرهاي سرودن با كه بودند زناني Âمث
اعتصامي پروين از ميتوان جمله از ميزدند را خود حرفهاي
واقÇعة از بÇعد اسÇالم, صÇدر در برگرديم كه عقبتر به برد/ نام
بÇوده حسÇيني نÇهضت پرچمدار زينب(س) حضرت عاشورا,
زبÇان با زينب حضرت و شمشير با امامحسين(ع) يعني است/
دربÇار بÇهمعني نه داشتند, درباري ميگويند: ميكردند/ مبارزه
شÇعرا بÇودند/ آويÇخته پÇردهاي كÇه بود درگاهي بلكه سلطنتي,
و مÇيخوانÇدند بيت اهل فضيلت در را خود اشعار و ميآمدند
حضرت مورد در ميدادند/ جايزه و صله آنها به زينب حضرت
حÇضرت دسÇتگاه منتهي است/ شده نقل مطلب اين هم سكينه
زنÇان د, حمÇم حÇضرت پيامبري ابتداي در بود/ بزرگتر زينب
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مينشستند/ پيغمبر سفرة سر عادي مردم مثل و نداشتند حجاب
مرداني يكياز نشستهبود همسرش با پيامبر روزي استكه نقل
مÔرد د محم> كه گفت بههمسرپيامبر بود,خطاب Õض ر م قلبه في  كه
بسÇيار و شÇخص آن حÇماقت از جمله اين ميگيرم>/ را تو من
هÇمسران مÇورد در شد نازل آياتي آن پي در بود/ توهينآميز

تخÖضعن فال Ôقيتنات نا النسا¾ من احدك لستÔنَّ النبي ¾سان يا :32 آيÇة احزاب, سورة /1
/Hمعروف Áقو لنÔق و Õمرض قلبه في الذي ع يطمف بالقول

حÇرف در يÇعني القول1; ب عن ض Öخ ت فال كه آنها به خطاب و پيغمبر
نگوييد/ سخن غمزه به عوام قول به يا نكنيد سستي خيلي زدن
در كÇه كسي آن زيرا ; Õرض م قلبه في ذي ال طمع ي ف ميدهد: ادامه بعد
كه گرديد نازل آيه لذا ميكند/ طمع شما در هست مرض قلبش
از م)/ Ôه Ôهات م Ôا ه Ôازواج) هستند مÆمنان مادر مثل پيامبر) (زنان آنان

(پيامبر Öم ÔهÔه×ات اÔمَّ اجÔه و× Öزا و Öم ه سÔفÖنا Öن م نâني م ÖÆ Ôالم ب لي× Öوا يلنَّبا : ì آية احزاب, سورة /2
هستند)/ مÆمنان مادران زنانش و است اوارتر سز خودشان از مÆمنان به

هÇم پÇيغمبر از بعد ميشود/ گفته المÆمنين"2 ام" آنها به اينرو

را زنانش آنكه نه (و Gدبا ه دÖعب Öن م اجه و× Öزا تنÖكحÔوا Öنا ال× و :ë3 آية احزاب, سورة /3
گيريد)/ زني به هرگز وي از بعد

اين عمده مسأله حال هر به ندارد/3 را آنها با ازدواج حق  كسي

بÇيمار قÇلب رفتاري چه با كه دهيد تشخيص خودتان كه است
خوب و دهيد قرار مال ك را اصل اين ميكند/ طمع شما در افراد

بسنجيد/ را عرف بد و
هست متفاوتي عادات و عرف مرد, و زن ارتباط جهت از
مشÇرق در Âمث ميگذارد/ تأثير زندگي اجرايي رات مقر در  كه
يا است دختر زوجه كه ميشود قيد قباله در ازدواج موقع زمين
را پÇيمان فسخ حق مرد شود قيد دختر و باشد بيوه ا گر و بيوه/
در ولي دارد/ فسÇخ قÇح زن كÇه هست هم مواردي ه البت دارد/
بلكه ندارند سÆالي و شرط چنين نهتنها غرب جهان Âك و اروپا
دخÇتري ا گÇر يعني ميپسندند/ بيشتر را آن عكس گاهي حتي
عÇيب بÇهحساب را آن بÇاشد نÇداشÇته رابÇطهاي ازدواج از قبل
در تفاوت اين ميدانند/ او كردن ي تلق بيارزش و دختر داشتن
تÇفاوت گÇوياي و است روشÇن و عÇمده بسÇيار جامعه نوع دو

آنهاست/ مال ك و ارزشها
اسÇالم از بÇعد و زمÇين مشÇرق در دور بسيار زمانهاي از
ازدواج براي اسالم دين در و اسالمي كشورهاي در بهخصوص
دين و عرف قديميترين حتي قاÄلاند/ وااليي ارزش و س تقد
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حÇال مÇيدانÇد/ س قدÇم امري را ازدواج هم زرتشت دين مثل
عÇلت چÇند از نÇاشي اين و نيست چنين زمين مغرب در آنكه
حدودي تا حتي و كانادا و امريكا كشورهاي اينكه يكي است:
از بسياري زنان و مردان يعني بودهاند/ مهاجرپذير Áاصو اروپا
تÇعداد ه تÇالب كÇه كردهاند مهاجرت آنجا به مختلف  كشورهاي
و آب وجÇود طÇرفي از است/ بوده زنان از بيشتر خيلي مردان
و مÇيگذارد اثÇر مردم ات خلقي روي بر مرطوب و سرد هواي
ديÇن ديگÇر عÇامل مÇيدهد/ تÇغيير را آنÇها تÇمايالت و خوي
ايÇنباره در مÇطلبي مسÇيح(ع) حÇضرت ه تÇالب بÇود/ مسيحيت
و خÇانواده تشكÇيل كÇاتوليك كÇليساي در بعدها اما نگفتهاند,
بÇراي را آن بلكه نميدانستند س مقد نهتنها را زناشويي روابط
نÇبايد خÇدا مÇرد براي كه ميگفتند زيرا ميكردند منع  كشيشان
عاداتي غرب در كه شد موجب همه اينها باشد/ نزديكي Âاص
با لوتر بعدها ه البت ما/ عادات و عرف از متفاوت بيايد بهوجود
لوتÇر كÇرد/ مÇطرح را جديدي مباحث پروتستان مذهب ابداع
يك لبÇاس بÇه را خÇودش روزي مÇيگويند بÇود/ كشيش يك
گفت: و رفت كاتوليك كشيشان از يكي نزد و درآورد دهاتي

قباله و خريد را جهنم دانگ شش بخرم/ را جهنم ميخواهم من
كÇه گÇفت و رسÇاند مردم اطالع به را مسأله اين بعد گرفت/ هم
چÇون كÇنيد عÇمل من دستور به و نكنيد اطاعت پاپ از ديگر
و بÇرويد جهنم به نميگذارم و است من مال جهنم دانگ شش
اصالحاتي كردو دور كليسا اعمال اينگونه از را مردم بدينگونه
كشيشان به ازدواج اجازة دادن لوتر اقدامات از يكي داد/ انجام

است/ مانده بجا تا كنون زمان آن از عرف اين و بود
مÇيشود, عوض و شده عوض عرف از آنچه ايران در اما
نÇوع آن امÇروزه ÂثÇم است/ بÇوده زمÇان مÇوقعيت بÇÇرحسب
قÇدري مÇردم و شÇده برداشته مانع اين و ندارد وجود جنگها
آزادتÇر مÇردم گÇرچÇه كÇه داشت ه توج بايد اما شدهاند/ آزادتر
كÇه مÇيزان آن است/ نشÇده عوض مرد و زن فطرت اما شدهاند
است هوا و آب به مربوط كه بخش آن و است فطرت به مربوط
مÇقداري هÇم مÇا شÇرعي رات مقر مبتنيبر عرف نشده/ عوض
اين است ناراحتكننده عمل طرز ا گر حاال است/ شده عوض
جÇلوي كÇه است ايÇن مثل ندارد/ ربطي مطلب خود به ناراحتي
ظÇرف يك دارد دوست خÇيلي را فسÇنجان غÇذاي كه شخصي
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است خوب فسنجان بخور! بگوييد ق شال با و بگذاريد فسنجان
است/ بد ق شال اما

كÇنيد/ رعÇايت را نكÇات ايÇن مسÇاÄل اين به ه باتوج حاال
مÇعنوي و اخالقي مباني با مناسب را آنچه خودتان بهتشخيص
مباني اين به داديد تشخيص كه آنچه از و كنيد اقتباس ميدانيد
ايÇن دارد احكÇام كÇه خصوصيتي يك بپرهيزيد/ ميزند لطمه
پيغمبر ه البت است/ كرده اعتماد مÆمن افراد به خداوند كه است
بايد كنند حكمي ايشان چنانچه و است كرده ر مقر همه مافوق را
زيرا همينطور/ هم اوصيا¾ و ه مÄا داد/ انجام چرا و چون بدون
در اما است/ داده قرار خود سرپرست و ولي را ايشان مÆمن فرد
ا گÇر ÂثÇم كند/ رفتار خود تشخيص بنابر ميتواند موارد ساير
ضرر او سالمتي براي رمضان ماه روزه كه داد تشخيص فردي
به مورد اين در است بهتر ه البت نگيرد/ را روزهاش ميتواند دارد
روزه گÇير خودش هم كارشناس ه البت و شود رجوع  كارشناس
نشسته نميتوانيد, ايستاده ا گر ميگويند نماز در اينكه يا باشد
اما كامل/ وطن در و باشد كوتاه سفر در نمازتان گفتهاند بخوانيد/
هروقت من شماست/ خود با شماست وطن كجا اينكه تشخيص

خود وطن را آنجا زيرا ميخوانم كامل را نمازم ميروم بيدخت
امÇر ايÇن و ميخواندند قصر نماز برادران از بعضي اما ميدانم/
بود/ هم رضاعليشاه حضرت صالحعليشاهو حضرت تأييد مورد
فÇرد خÇود عÇهدة بÇه تشخيص اين بودند/ كرده وطن قطع زيرا
كÇنار را كÇدام و نگهداريÇد را عرف و عادت كدام اينكه است/
كÇمي عÇادت تغيير اين گرچه شماست, خود عهدة به بگذاريد
از رفتن براي Âمث ميشود/ رفع اما است ناراحتكننده و سخت
تÇغيير را خÇود پوشش و لباس بايد سرد محل به گرم اتاق يك
به نياز و باشد آهسته و تدريجي بايد هوا و آب تغيير اين دهيد/

دارد/ عادت و وقت



شد/ بيان بانوان عمومي مجلس در 7ì.ì.23تاريخ در /1

خانواده1 بقاي در زن تأثير

نقش درواقع است/ تأثيرگذار بسيار خانواده محيط در زن
مÇيباشد/ زن برعهدة خانواده معنويات و روحيات اداره عمدة
هسÇتند مÇا ليÇه او مÇادر و پÇدر كÇه حوا و آدم داستان مورد در
ايÇن شيطان به خداوند كه است شده بيان سمبوليك بهصورت
بÇر چپ و راست دست و سÇر پشت جÇلو, از كه داده را قدرت
فÇرموده: شÇيطان بÇه خداوند ديگر جايي در شود/ وارد انسان
و كلÇج ر و يلك خÇ ب يهم لÇ ع ب ل Öج وا كصوت ب م Ôنه م عت ط ت Öاس ن م Öز رÖف ت Öواس

/ìê آية اسري, سورة /2

بÇÇا ;2GرورÇغ الا Ôيطان الش م Ôه Ôد ع ي ما و م Ôه Öد ع و والد واال موال فياال م Ôه Öك شار



ë7 خانواده بقاي در زن تأثير خانواده ëì

لشكريانت با و برانگيز ميتواني كه را آنها از هركسي صدايت
به و شو شريك آنها با فرزندان و اموال در و كن حمله آنان بر
آنكه نتيجه ميدهد/ فريب وعده فقط شيطان كه بده وعده آنها
و امÇوال در هسÇتند, تÇو مريد و ميكنند تو اطاعت كه آنهايي

شو/ شريك اوالدشان
زن و دارد مÇعنوي تسلط مرد بر زن كه شد ه متوج شيطان
و صÇالح راه در را قÇدرت ايÇن ا گر حال است/ بيشتر قدرتش
خداوند ه متوج را خانوادهاش افراد و شوهر و برد به كار صواب
خداي ا گر و است زن براي بيشتر كار اين ثواب و ارزش  كند,
با كه زنها بعضي ه البت ميشود/ بالعكس باشد اين خالف نا كرده
شÇوهرمان بÇه هÇرچÇه مÇا ميگويند: دارند اختالف شوهرشان
راه يك ميدهد/ انجام را آن خالف و ميكند لج ما با ميگوييم
آنÇها تا بگوييد ميخواهيد كه را آنچه عكس شما كه است اين
رفÇتار شÇما مÇيل بÇه وقت آن كÇنند عÇمل بÇرعكس و كنند لج
به روابط كه كرد دقت بايد است/ شوخي يك اين ه البت  كردهاند,
خريدو اسبي شخصي كه ميكند نقل سعدي نكشد/ لجبازي لجو
كÇه ديگÇري شÇخص ميرود/ عقب عقب اسب ديد شد/ سوار

حركت برعكس تا كن خانه بهسوي را دمش گفت: بود نظاره گر
بيفتد فاق ات اينوضعيتهم ا گر ه البت برساند/ بهمنزل  كندوتورا
ظرافت و لطافت به هم آن حل و است حل قابل زن بهدست باز
در كه تعليماتي و آداب به هم مقداري و دارد بستگي زن فكري
مÇربوط مÇعنويات آن بÇه آنÇها ه وجÇت و مÇيآموزند درويشي
جÇنبة عالوهبر هستند درويش كه شوهري و زن ه البت ميشود/
آنÇها بÇه كÇه دارند هم معنوي ت اخو جنبه يك شوهري و زن

ميكند/  كمك
درسÇتكار و خÇوشنام مÇردي ا گÇر كه كنيم ه توج بنابراين
بÇالعكس و مÇيباشد او زن بÇه مÇربوط آن عÇمدة بخش است,
است,بخشعمدةآنمربوط مردياهلفساد ا گر نا كرده خداي
ه متوج زنان و شود ه توج زن قدرت اين به ا گر است/ او زن به
تأثÇيرگذار بسÇيار ميتوانند كه ميبينند بشوند دارند كه قدرتي
ايÇن مÇيكند/ بÇيچاره را مÇرد زن گÇريه اوقÇات بسياري باشند/
در كه فطري روانشناسي آن با خودتان ندارد/ صي مشخ فرمول

بگذاريد/ اثر مرد روي و كنيد تجربه بايد داريد سراغ زن
ايÇن در كÇنيم/ فÇرض سهامي شركت يك را خانواده ا گر
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هر براي طبيعت دارد/ برعهده وظيفهاي و نقش يك هر شركت
نقش ه البت است/ گرفته درنظر جدا گانهاي و خاص نقش يك,
ولي است/ خÇانواده ادارة و توليدنسل در كه دارند هم مشترك
مخالف/ نه مختلف و است متفاوت آنها نقش خانواده داخل در
خÇود قÇدرت نشÇانههاي از را مرد و زن معنوي روابط خداوند
نوا Ôك Öس ت ل Hزواج ا كÔم س Ôف Öن ا Öن م كÔم ل قل خ Öنا ه آيات Öن م و است/ كÇرده معرفي

/21 آية روم, سورة /1

از رون1; فكَّ تÇ ي قومÇ ل اتÇي Ðال ذلك في نَّ ا ¹حم ر و ¸ ود م ينكÔم ب ل ع ج و يها ل ا

هÇمسري خÇودتان جÇنس از كÇه است ايÇن الهÇي لطف آيات
و مÇيكنيد پÇيدا آرامش مÇيرويد او سمت به وقتي كه بيافريد
فرزندان به را رحمت ÇÇ فرمود ر مقر رحمت و دوستي شما ميان
بÇراي است نشانههايي و آيات امر اين در ÇÇ كردهاند تعبير هم

ميكنند/ فكر كه  كساني
الهÇي دوسÇتي و رحمت اين خالف شوهر و زن بين ا گر
عقد بهمحض كه ميگفتند قديم از است/ غيرطبيعي امري باشد
است بهتر كه ميشد ايجاد مهري و ت مود يك شوهر و زن بين

بدهند/ گسترش و توسعه آينده در را آن

زن بÇه نÇيازمند مÇرد فÇطرت و مرد به نيازمند زن فطرت
مÇيكنند/ پÇيدا آرامش يكÇديگر مÇعاشرت از دو هÇÇر و است/
را آن درجايي است/ شده بيان مختلفي لغات درقرآنبه آرامش
آن به ديگري معناي عرفاني لحاظ از و فرمودهاند قلبي سكينه
يعني دارد/ فطري و معنوي جنبة آرامش اين بنابراين ميدهند
در مÇرد و زن است/ شده داده قرار مرد و زن طبيعت در Hفطرت
ايÇن ايجاد و ميكنند پيدا آرامش هم كنار در و يكديگر جهت
گفتهانÇد چرا كه ميكرد انتقاد شخصي است/ زن برعهدة حالت
كÇه است ايÇن جÇواب و/// بÇروند بÇيرون خÇانه از نÇبايد زنها
بسÇتگي جامعه و زمان ات مقتضي به هميشه اجتماعي نظريات
مردم بمباران, احتمال و عراق و ايران جنگ زمان در Âمث دارد/
نÇميكردند/ روشن هم چراغ حتي و بودند خانه در شب ل او از
شد تمام جنگ وقتي داشت/ ادامه جنگ سال 8 طي وضع اين
از بÇعضي بÇنابرايÇن كÇرد/ پÇيدا را خÇود عÇادي شكÇل اوضÇاع
گÇذشته در دارد/ اجتماعي وقايع و شرايط به بستگي دستورات
مغوالن جمله از دشمنان د متعد حمالت و ر مكر جنگهاي هم
زنان از اينكه جمله از كنند اتخاذ تدابيري مجموعه كه شد باعث
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شود جلوگيري آنها آزار و اسارت از تا شود بيشتري محافظت
بÇراي كÇه اندازه همان اسارت و قتل و تاراج وضعيت اين زيرا
طبق اينرو از بود/ دردنا ك هم مردان براي بود دردآور زنان
ايÇن نشÇوند/ ديده تا نيايند بيرون زنان گفتند جامعه مقتضيات
از يك هيچ كه ميرسيد بهنظر طبيعي آنقدر زمان آن در نظريه

پذيرفتند/ همه و نداشتند اعتراضي آن به دوره آن زنان
فÇرقي هيچ مردان با زنان اجتماعي آداب نظر از بنابراين
ه تÇالب دارند/ اعتراض و رأي حق مردان مانند هم زنان و ندارند
روانشناسي جنبه يك اسالمي پوشش و شرعي حجاب مسألة
نشوند/ وسوسه دچار هيچكدام كه است اين براي و دارد فطري
ل مÇمك بلكه باشد هم مانند و مثل مرد و زن حقوق نيست الزم
وظيفه يك خانواده در هم و جامعه در هم يعني است/ يكديگر
كÇدام ايÇنكه حاال زن/ برعهدة وظيفه يك و است مرد برعهدة
بÇهتر خÇودتان زن بÇرعهدة كÇدام و است مÇرد عهدة به وظيفه

دهيد/ تشخيص ميتوانيد
يك و است اوالد تربيت و نگهداري زن وظايف از يكي
اندازه هر مرد يعني است/ خانواده مخارج تأمين هم مرد وظيفة

و بكوشد خانواده زندگي وضع بهبود در بايد دارد توانايي  كه
يا و بود تنگدست يا بيكار مرد ا گر اما دارد/ مطالبه حق هم زن
بياورد پايين خودرا توقع سطح بايد زن داشت, اداري  گرفتاري
هÇمگي مÇا خانوادههÇاي انشا¾اهللا شود/ گرفتاري رفع مرد از تا

باشند/ موفق




