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خرابه تا وقیت که تو قدم در آن نگذاشته بودی، خرابه بود.
ین نقطۀ شام شد.   پای تو به آن جا که رسید، آبادتر

 آباد، جایی است که تو هسیت. 
ً
اصال

ین کاخ ها یب  حضور تو کوخ هم نیستند.  رفیع تر
یه هایت چه قدر پربرکت بود  گر

و ما چه ساده اندیشانه آن را به اندازۀ هبانه گرفنِت دختری برای پدری تفسیر کردمی! 
یه های تو در شام گر کرد که  مگر می شود تردید 

یت ماندگار شد  به اندازۀ خطبه های عّمه و عمو
و نام حسنی؟ع؟ را برای مهیشه زنده نگه داشت؟! 

یه ات در فراق پدر، ذو الفقاری بود برای خودش. بنازم به رزم جانانه ات! گر

رقّیه،  قهرمان نام آور شام! تقدٖیـم به 
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مقّدمه 

کــه زنده و  ســام! ســامی بــه بلنــدای تاریــخ و ســوز فریــاد دخترانــی 
ک فرو رفتند! بی گناه در خا

که فرزندانشان در برابر نگاهشان،  سامی به لطافت دل مادرانی 
گور شدند! زنده به 

تلخــی ایــن ســام ها را تــاب بیاوریــد و مــرا بــه شــیرینِی مهربانــِی 
که باالی سرتان است، ببخشید. خدایی 

کــه در قلــب مادرانشــان خانه  گرمــی محّبت پســرانی  ســامی بــه 
کــرده بــود؛ اّمــا پیــش از تماشــای اّولیــن لبخنــد، دل مادران بــه داغ 

پسران ذبح شده شان سوخت!
که غیرتشان جوشید و زنان را از  ســامی به قشــنگی قیام مردانی 

سیاه چال ظلم و ستم نجات دادند!
که چون سرو ایستادند و از حرمت زن  سامی به استحکام زنانی 

کردند! دفاع 
ســام بــه حــّوا! ســام بــه هاجر! ســام به مادر موســی! ســام به 

مریم! سام به خدیجه و سام به فاطمۀ زهرا؟اهع؟.
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گــر از احواالت من  من »مادری« هســتم. همه مرا می شناســند. ا
خواســته باشــید، باید بگویم از مال های روی هم انباشــته، ملولم. 

حالم خوش نیست، جماعت!
بهشــت را زیــر پــای مــن ســاخته اند؛ اّمــا نمی دانــم از جانــم چــه 

کرده اند.  که دنیا را برایم جهّنم  می خواهند آنهایی 
که به آنها فروخته باشم.  مّدت هاست دنبال هیزم تری می گردم 

که از آن هیزِم تر، خبر داشته باشد؟ کسی هست 
که از محّبت  کیســت  من، مظهر ِمهر و محّبت خدای جهانیانم. 
گرزهای آهنین به جان من افتاده اند!؟ که این چنین با  گریزان باشد 

که  که ســِر ســازش با من ندارند، بگویند پیش از آن  همین هایی 
گرفتن قلم را داشته باشند، در دامان پرمهر چه  حّتی توان در دست 
کشــیده  اند! دین نــه، وجدان هم  کســی شــیرۀ جــان مکیده  اند و قد 
کســی افتاده اند  که این چنین با نوک تیز قلمشــان، به جان  نیســت 

که هستی شان را مدیون او هستند.
کدامشان برای آتش زدن شهری  که هر  دلم پر از دردهایی است 

کافی است.
کبود  کسی می گفت زیر سقف  کاش  شده ام نشانۀ عقب ماندگی. 
که پیش قراول پیشرفت باشند و  این آسمان، چند نفر را می شناسد 

رّد پای مادر در خّط سیر آنها نباشد!
همیــن جــا تمــام می کنم بیان دردهــا را. این طــور نگاهم نکنید. 

من محتاج ترّحم نیستم. 
گرفته اید. معّلم مهربانی شــما، خوِد  اصًا شــما رحــم را از من یاد 
گدایی محّبت و نامه نمی نویسم  من هستم. اآلن هم نیامده ام برای 
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برای جلب ترّحم و دلســوزی شــما. آمده ام برای دلســوزی به شــما. 
کــور را در  گره هــای تــو در تو و  دلــم برایتــان می ســوزد. مگــر می توانــم 
گر باشم؟ من، »مادری« هستم. دلم پر از  زندگی شما ببینم و تماشا

کاری است.  مهر، پر از عشق، پر از دلسوزی و لبریز از فدا
گر  آمــده ام بگویــم: جماعت! دور زمین را به انــدازۀ همۀ عمرتان ا
که خدای رّب العالمین نشــانده،  که مرا در جایی  بچرخید، تا زمانی 

کور زندگی تان باز نخواهد شد.  گره های  ننشانید، 
گر  ســال های ســال، بــدون مــن آزمودیــد و به جایــی نرســیدید. ا
گره ها  روزگار، پشــت روزگار بیایــد و دســت به دســِت هم به جــان این 
بیفتیــد، بــاز هم باز نخواهند شــد. خانۀ بــی مادر، صفا نــدارد و دنیا 

بدون »مادری«، تاریک است. 
که بر ســرم آوردید،  کینه نیســتم و هر چــه را  جماعــت! مــن اهــل 
که دســت نیاز به یاری به ســویم  کنون نیز بی آن  فرامــوش می کنــم. ا
کــرده ام. خیالتان  کمک بــه ســویتان دراز  کــرده باشــید، دســت  دراز 
که به اندازۀ  گردید، واژه ای  گر باز  آســوده! اهل سرزنش هم نیستم. ا

ذّره ای بار سرزنش داشته باشد، از من نخواهید شنید.
کــه ســختی ها را به جــان می خــرم تــا فرزندانم آســوده  مــن همانــم 
کننــد. تیــغ را زیر حنجــرم می پذیرم؛ اّما خــار را در پــای فرزندانم  زندگــی 
تاب نمی آورم. از عطش، رو به قبله می شوم؛ اّما خشکِی لب فرزندانم را 
طاقت نمی آورم. کهنگی را با عشق برای خودم می پسندم و تازگی را برای 
فرزندانم طلب می کنم. خواب را بر چشمانم حرام می کنم تا فرزندانم آرام 

گر سیر باشند، گرسنگی تاب از کفم نمی رباید.  بخوابند. فرزندانم ا
که می میرم برای فرزندانــم و حاال آمده ام به یاری آنها.  مــن همانم 
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گردید و بیش از ایــن، دور خود نچرخید. از شــما چیزی  بــه دامانــم بــاز 
گر می خواهید  نمی خواهم. مثل همیشه خالصانه به یاری تان آمده ام. ا

طعم زندگی باز هم شیرین شود، مرا برگردانید سرجای خودم. 
فدای شما
مادری

•••
کتاب دوازدهم از مجموعۀ »مِن دیگر ما« رسیدیم. در  خدا را شکر به 
کتاب هشتم،  کتاب قبل، مهمان موضوع »کرامت« بودیم. در  چهار 
کتاب ُنهــم، موضوع روش های  گفتیم و از  کرامت ســخن  در بــارۀ آثار 
کتاب  که هم چنان نیز ادامه دارد. در  کردیم  کریمانه را شــروع  تربیت 
یازدهم نیز به صورت مســتقل موضــوع مهّم »کار« را به عنوان یکی از 

کردیم.  کریمانه بررسی  روش های تربیت 
کار، جنســیت را در نظر می گیرد،  ما  کــه دین در انتخاب  از آن جــا 
کار فرزندانمان باید جنســیت را در نظر بگیریم. مرد، عهده دار  نیز در 
کنیم.  ج خانواده اســت. پس پســران را باید برای نان  آوری آماده  خر
زن، عهده دار نقش همسری و مادری در محیط خانواده است. پس 

کنیم. باید دختران را برای همسری و مادری آماده 
البّتــه ســبک زندگــی غربــی، ایــن دیــدگاه را نمی پذیــرد و بــا همۀ 
توان، تاش می کند تا نقش جنســیت را در مدیریت شــغل ها از میان 
ببرد. بخشــی از تاش تفّکر مادی گرای غرب، در ذهن برخی از ما نیز 
گذاشــته است. قســمت اصلی این تأثیر، تخریب جایگاه  تأثیر خود را 

همسری و مادری در نگاه بخشی از افراد جامعه است.
تخریب جایگاه همسری و مادری، به شّدت در نوع تصمیم گیری های 
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تربیتی مؤّثر است و موجب می شود والدین در تربیت فرزندان خویش، 
نقش جنسیت را کم  رنگ کنند.

کتاب دوازدهم از مجموعۀ »مِن دیگر ما« خود را موّظف می داند 
بــه تبییــن جایــگاه همســری و مــادری و رابطــۀ آن با تربیــت دختران 

بپردازد.
کتاب آســمانی نشــان! آســمانی بمــان! را از  شــاید برخــی از شــما 
کتــاب، »زن؛ خانه داری یا  همیــن قلم خوانده باشــید. موضــوع این 
کتاب،  که مطالعۀ آن  کنم  اشتغال« است. در همین جا باید یادآوری 
کتاب و  کند. میان مطالب این  کتاب را پر  نمی تواند جای خالی این 
کات، حّد اقلی اند و هر  کاتی وجود دارد؛ اّما این اشترا کتاب، اشترا آن 
گانه ای به مقولۀ مادری و همسری نگاه  کدام از این دو، از منظر جدا
کتاب، بــا رویکرد دخترانه وارد موضوع شــده ایم  کرده انــد. مــا در این 
که موضوعش،  کتاب ســیزدهم  و آن را مقّدمــه ای قــرار داده ایم برای 
گرفتن در جایگاه همسری  کردن دختران برای قرار  راهکارهای آماده 

و مادری است.
گــر فرامــوش شــود...«  کتــاب، »زن بــودن زن، ا بخــش اّول ایــن 
کرده  نــام دارد. در این بخش، توّجه شــما را بــه هوّیت زنانگی، جلب 
کرده ایــم.  و نقــش ایــن هوّیــت را در پیمــودن مســیر بندگــی بررســی 
که در این بخش، بررســی و  خانــه داری و همســری، موضوعی اســت 

نظام محاسباتی دین در این  باره معّرفی شده است.
کتاب  که خاموش شــود...« نــام بخش دوم این  »نــور َمِه مادری 
کــه در آن، مســئلۀ مــادری و نســبت آن بــا جایــگاه زن در عالم  اســت 

آفرینش، بررسی شده است. 
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بخش سوم به بحث ضرورت و تقّدس مادری و همسری پرداخته 
گر از ِمهر تو منقوش شود...« نام دارد، از  که »دنیا ا است. این بخش 

چهار فصل تشکیل شده است. 
فصل اّول به نقش مادری و همســری در ســامت اخاقی جامعه 
گفته ایم  پرداخته اســت. در فصــل دوم این بخش هم از این ســخن 
گر جایگاه مادری و همســری در نگاه مردان یک جامعه، تقّدس  که ا

نداشته باشد، چه بایی بر سر آن جامعه خواهد آمد. 
گــر تقّدس مــادری و  که ا فصــل ســوم این بخــش، به مــا می گوید 
همسری زدوده شود، زنان جامعه به صورت افراطی به ظاهر خویش 
پرداختــه و آن را محــور شــخصیت خویــش قــرار می دهنــد. در فصــل 
چهــارم هــم از تقّیــدات اخاقی زنــان و رابطۀ آن، با تقــّدس مادری و 

گفته ایم. همسری سخن 
که از ســه فصل تشــکیل شــده، »هرگز  کتــاب  بخــش چهــارم این 
گرفتــه اســت و وظیفــۀ  خود را  نکنــد َتَنــت لجن  پــوش شــود... « نــام 
پاســخگویی به این ســؤال می داند: چرا در غرب، مادری و همسری، 

تقّدسشان را از دست داده اند؟
کــرد.  غــرب در معنــای »زن قهرمــان« دســت بــرد و آن را تحریــف 
کشــیده شــد. تبیین این  در نتیجه مســیر زنانگی در غرب به انحراف 

گرفته است. حقیقت، در فصل اّول انجام 
همســری،  و  مــادری  تخریــب  ابزارهــای  اصلی تریــن  از  یکــی 
کــه بــوق هوا و هــوِس انســان زمینی شــده اند.  رســانه هایی هســتند 

ح این قّصۀ تلخ را در فصل دوم این بخش بخوانید. شر
وقتی »مادری« قداســت خود را از دســت می دهــد، فرزندان هم 
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کودک ها  که مهــد  ســرپناه خــود را از دســت می دهنــد. ایــن جاســت 
جای  گزیــن آغــوش مــادر می شــوند. مطالــب بیشــتر در این بــاره را در 

فصل سوم بخوانید.
کــه مدهوش شــود...« نام  بخــش پنجــم، »از وصــف تو، آســمان 
دارد. ایــن بخــش، عهــده دار تبیین جایــگاه مادری در معــارف دینی 

است.
بخش پنجم، از چهار فصل تشــکیل شده است. در فصل اّول، از 

زوایای مختلف به تفسیر معنوی مادری از نگاه دین پرداخته ایم.
گذاشــته شــده، نشــان از جایــگاه  کــه از مــادر بــر عهــدۀ مــا  حّقــی 
معنــوی مــادر در عالم خلقت دارد. در بارۀ حقــوق مادر از نگاه دین، 

گفته ایم.  در فصل دوم این بخش سخن 
در فصل سوم، امروز و آیندۀ غرب را با اّتکا به معارف دینی بررسی 
کرده ایم. با مطالعۀ این  و نقشــۀ پیاده شــدۀ شیطان در غرب را بیان 
کردن نقشۀ  که دلیل موّفقیت غرب در پیاده  فصل، آشــکار می شــود 
کــردن انســان ها از حقیقت معنــوی عالم و  شــیطانی خویــش، غافل 

جایگاه قدسی مادر بوده است.
کوچک در احقاق حّق  گامی هر چند  کتاب بتواند  امیــدوارم این 
»همســری« و »مادری« برداشــته باشد و خوانندگان خود را با آسیب 

کند. کم رنگ شدن نقش همسری و مادری زنان، آشنا 

محسن عّباسی ولدی
کرامت  قم، شهر بانوی 
بهار 1399 





•بخــشاّول•

زن بودِن زن اگر فراموش شود

ارزش همسرداری و خانه داری





گفته شــد؛   کار و آثــار تربیتی آن  تــا ایــن جــا حرف هــای زیــادی در بــارۀ 
کــه: آیا در  اّمــا ممکــن اســت ایــن ســؤال برای شــما پیــش آمده باشــد 
حرف هایی که زده شد، میان دختر و پسر فرقی هست یا نه؟ به عبارت 

کار و درآمدزایی در تربیت دختران، چه جایگاهی دارد؟ دیگر، 
کمی حوصله داشته باشید؛  برای یافتن پاسخ این پرسش، باید 
که  کــه رســیدن بــه این پاســخ، نیازمند طــی مقّدمه هایی اســت  چرا
که این ســؤال در  کمــی طول بکشــد. البّتــه به جهــت اهّمیتی  شــاید 
تربیت فرزندان و تأثیر آن در نقش اجتماعی آنها دارد، به اّتفاق هم، 

با صبر و حوصله مقّدماتی را طی می کنیم.1

پذیرش بندگی در موضوع »زن« 

ج زندگی را بر عهده  کــه از نظر دینی، مرد وظیفــۀ تأمین مخار در ایــن 
ج زندگــی  کّلــی، وظیفــه ای در برابــر تأمیــن مخــار دارد و زن بــه طــور 

که از نــگاه بنده، بهتر اســت پــس از مطالعۀ ایــن مطالب،  1. همیــن جــا بگویــم 
که از همیــن قلم، با  کنید  کتاب »آســمانی نشــان! آســمانی بمــان!« را مطالعــه 
موضــوع »زن و اشــتغال« نوشــته شــده اســت. بــه صــورت طبیعــی، بخشــی از 
کتاب آمــده، در این جا هم می آید؛ اّما بیشــتر حرف های آن  کــه در آن  مطالبــی 

کتاب را در این جا نیاورده ایم تا از تکرار مطالب جلوگیری شود.
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کاری  که  نــدارد، تردیدی نیســت. البّته موارد اســتثنایی هم هســت 
به آنها نداریم.

بر پایۀ این نگاه، یکی از نشــانه های موّفقیت در تربیت، آن است 
که بناست در آینده بر عهده  که ما بتوانیم فرزندانمان را برای نقشــی 
ج  کنیم. پســر در آینده بناســت عهــده دار تأمین مخار بگیرنــد، آماده 
گرفتــن در این جایــگاه،  برای  خانــواده شــود. پــس باید پیش از قــرار 

ایفای نقش خویش آماده شود. 
از این مقّدمه به خاطر واضح بودنش زود می گذریم و به سراغ زن 

و جایگاه آن در خانواده می رویم.
مســائل مطــرح شــده در بــارۀ زن، یکــی از موضوعــات ُپرچالش در 
بحث های علمی بوده و هست. از نگاه بنده، بسیاری از این چالش  ها 
گر  کرده است. ا که انســان در برابر خدا اعام  به جهت اســتقالی است 
خدا را خالق، مالک و مدّبر خویش بدانیم، می بینیم این پیچیدگی ها 

کرد.  که نشود آن را با سرانگشت بندگی باز  گمی نیست  کاف سر در 
در بحــث زن به شــّدت به »بندگی« نیــاز داریم. بندگی در این جا 
که خدای مهربــان، مالک و مدّبر ماســت و ما در  یعنــی پذیــرش ایــن 
کشیده است.  که او  کنندۀ نقشــه ای باشــیم  زندگی خویش باید اجرا 
گذاشــته اســت؟ آیا نقش  خالق، چه نقشــی را در زندگی بر عهدۀ زن 
او با نقش مردان یکی اســت؟ آیا جنســیت در ایفای نقش انســان در 

مسیر زندگی، تفاوتی ایجاد نمی کند؟ 
کــه در دوران معاصر  گــر از تبلیغــات فریبنده ای  بــه نظر می رســد ا
گرفته، چشــم بپوشــیم و با ذهــن و دلی حق  طلبانــه به دنبال  انجــام 
که نقش اصلی زن  پاســخ این ســؤال ها برویم، جای تردید نمی ماند 
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کردن اســت. این مســئله از نگاه  در خانــواده، شــوهرداری و مــادری 
معارف دینی، قطعی و مسّلم است.

خوب است در این جا به برخی از معارف دینی نگاهی بیندازیم و 
در بارۀ پاسخ این پرسش به آرامش خاطر بیشتری برسیم.

امام باقر؟ع؟ فرمود: 

را خود مشترک زندگی کارهای تقسیم فاطمه؟امهع؟ و علی
رابه کارهایداخلخانه ایشان و وانهادند بهپیامبر؟لص؟
کارهایبیرونازخانهرابهعلی؟ع؟سپردند. فاطمه؟اهع؟و
اینهنگام،فاطمه؟اهع؟فرمود:»کسیجزخدانمیداندکه در
کهپیامبرخدا؟لص؟مرا این تاچهاندازهخوشحالشدماز

کرد«.۱ کارهایمردانهمعاف انجام از

کســانی حضور دارند:  که در این داســتان، چه  حواســمان باشــد 
پیامبــر خــدا؟لص؟، امیــر مؤمنــان علــی؟ع؟، حضــرت زهرا؟اهع؟؛ ســه 
کسی باالتر از آنها نیست.  که جز خدا،  شخصیت اّول جهان خلقت 

گرفته؟ پیامبر خدا؟لص؟  کار را بر عهده  کسی وظیفۀ تقسیم  چه 
که جز از وحی، حرف دیگری نمی زند:

ا َوحٌى ُیوحٰى.۲
ّ
َو ما َینِطُق َعِن الَهوٰى* إن ُهَو إل

وهرگــزازروىهــواىنفــسســخننمیگویــد.*آنچــه
کهبراونازلشده،نیست. میگویدچیزىجزوحی

1. »َتقاضــٰی َعلــّیٌ َو فاِطَمــُة؟امهع؟ إلــٰی َرســوِل اهَّلِل؟لص؟ فــی الِخدَمِة َفَقضــٰی َعلٰی 
؟ع؟ ِبما َخلَفُه قاَل َفقاَلت  فاِطَمــَة؟اهع؟ ِبِخدَمِتهــا ما ُدوَن الباِب َو َقضٰی َعلٰی َعلّیٍ
کفائی َرســوُل اهَّلِل؟لص؟   اهَّلُل ِبِإ

ّ
ــروِر ِإال فاِطَمــُة؟اهع؟: َفــا َیعَلــُم ما َدَخَلنــی ِمــَن الّسُ

جاِل« )وسائل الشیعة، ج 20، ص1۷2(. َل أرقاِب الّرِ َتَحّمُ
2. سورۀ نجم )53(، آیۀ 3_ 4.
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اوعیناطاعتازخداست. کهاطاعتاز کسیاست و

 َفَقد أطاَع اهلَل.1
َ

سول َمن ُیِطِع الّرَ
هرکهازرسول]خدا[اطاعتکند،درحقیقتازخدا

کردهاست. اطاعت

کارها میان چه کسانی تقسیم شده است؟ میان زن و شوهری که 
موّفق ترین و واالترین ازدواج و زندگی مشترک عالم را شکل داده اند. 
که جز بندگی، به هیچ چیز دیگری در زندگی فکر نکردند. این  کسانی 
گر می خواهد بندگی  کسی ا ک بندگی هستند.  دو نفر، شــاخص و ما
کــه از زندگی  خویــش را محــک بزند، باید خودش را با ســنگ محکی 

آنها به دست می آورد،  بسنجد. 
کار، چــه حّســی در برتریــن بانــوی عالــم ایجــاد  پــس از تقســیم 
گاه فرامــوش  کنــده از شــوق. ایــن قاعــده را هیــچ  می شــود؟ حّســی آ
کار او با هدف خلقت دارد. نکنید: شوِق حّجت خدا، نشان از تطابق 

گفتیــم، ولی تکــرار آن،  خالــی از لطف نیســت.  پیــش از ایــن هــم 
کاری، خوش حالــی حّجــت خــدا و معیــار باطل  ک حّقانیــت هــر  مــا

کاری، خشم اوست: بودن هر 
ماَسِخطُتموُه.2

ُ
الباِطل ماَرضیُتموُهَو

ُ
َحّق

ْ
ال

َ
ف

کهشماراخشنودمیکندوباطل،آناست حق،آناست
کهشمارابهخشممیآورد.

که رســول خدا  کاری  پس از این حرف ها یک بار دیگر به تقســیم 

1. سورۀ نساء )4(، آیۀ 80.

2. بحار األنوار، ج 53،  ص 1۷2.
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کنیــم: »َفَقضــٰی َعلــٰی فاِطَمــَة؟اهع؟ ِبِخدَمِتهــا ما  انجــام دادنــد،  دّقــت 
؟ع؟ ِبما َخلَفــُه«. چه تعبیر زیبایی! مرز  ُدوَن البــاِب َو َقضــٰی َعلٰی َعلّیٍ
خدمت، دِر خانه اســت: »الباب«. این ســوی در خانه )دون الباب(، 

فاطمه؟اهع؟، آن سوی در خانه )َخلفه(، علی؟ع؟.
گر خانه،  ما از این حدیث زیبا به راحتی به این نتیجه می رسیم که ا
کار زن باشــد،  با آفرینش او تناســب دارد. به عبارت  محیط اصلی برای 
که مســیر رسیدن او به هدف  گونه ای آفریده شــده اســت  دیگر، زن به 
گر زنی چون فاطمۀ زهرا؟اهع؟  آفرینشش، از داخل خانه می گذرد. حّتی ا
باشــد،  باز خانه را به عنوان مســیر بندگی خویش انتخاب می کند، آن 

که از نظر توان روحی و جسمی، در حّد اعاست.  هم فاطمه ای 
گــر مســیر آفرینــش او از بیــرون خانــه می گذشــت،  بــدون تردیــد ا
در انتخــاب بیــرون خانــه، ذّره ای تردیــد نمی کــرد و بــه همیــن اندازه 
زیــرا  شــد؛  خوش حــال  داســتان  ایــن  در  کــه  می شــد  خوش حــال 
کار از ســوی پــدرش خوش حال  کــه ایــن اندازه از تقســیم  فاطمــه ای 
شــد، در روزهای پایانی عمرش، وقتی وظیفۀ بندگی خویش را در آن 
ســوی در دیــد،  لحظه ای تردید نکرد و به پشــت در آمــد و از آن جا به 
کوچــه رفــت و بــا مــردان رو به رو شــد و بعد هم در مســجد برای همه 

خطبه خواند.

که می رسی، خیلی نگران می شم. _ به این جور بحثا 

_ نگراِن چی؟

کنی و زود رد بشی. که عجله  _ این 

که احســاس نکنــه از بحث  _ راســتش منــم نگــران مخاطب می شــم 

ج شدیم. خار
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که نــوع نگاه پدر مادرا  _ چــرا بایــد این فکر رو بکنــه؟ مگه غیر از اینه 

که روش تربیت امروزشون رو معلوم می کنه؟! به آیندۀ دخترشونه 

که  که می گی. وقتی پدر مادری اعتقاد داشــته باشــن   همینه 
ً
_ دقیقا

دخترشــون بایــد پا بــه پای مــردا تو جامعه باشــه و تو خونــه موندن 

که اون  براش عقب موندگیه، اصلی ترین دغدغه شــونم این می شه 

رو آمادۀ یه رقابت جانانه با مردا بکنن.

گــه مــادری دختــرش رو بــرا  کــه اآلن شــده. ا _ بعدشــم اینــی می شــه 

کنــه، بهــش می گــن: چــرا بــه  زندگــی،  شــوهرداری و مــادری آمــاده 

دختر ت ظلم می کنی؟!

گه زنــی تو خونه  کار، ظلم به دختــره؟ چون ا کــه ایــن  _ چــرا معتقــدن 

موند و شوهرداری و مادری کرد، می شه زن عقب موندۀ تو سری خور. 

گه همین جا نــگاه پدر مادرا  که می گم نگرانــم. ا _ بــرا همینــم هســت 

کاسه ســت. پس خواهش  درســت نشــه، بــازم همــون آش و همون 

می کنم از این بحث زود رد نشو.

همسرداری، خانه داری و هدف خلقت  

کدام  کنیــم.  بایــد تکلیــف خودمــان را بــا آینــدۀ فرزندمــان مشــّخص 
کدام عاقبت را  آینده را برای او سعادت و خوش بختی می دانیم و نام 

شقاوت و بدبختی می گذاریم؟ 
نــگاه مــا بــه خوش بختــی و بدبختــی فرزندانمــان، بــه شــّدت در 
تاش هــای ما بــرای تربیت فرزندانمان تأثیرگذار اســت. این نگاه، در 
گذاشته و باور آنها را نسبت  گفتار و رفتار ما با فرزندانمان هم اثر  نوع 

به خوش بختی و بدبختی تغییر می دهد.
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کتــاب اّول همین مجموعه برگردیم. هدف  بایــد به بخش دوم از 
از آفرینش چیست؟ بندگی. 

ا ِلَیعُبدوِن.1
ّ
قُت الِجّنَ َو الإنَس إل

َ
َو ما َخل

کهمرابپرستند. وجنوانسرانیافریدم،جزبراىآن

کرده ایم جــز بندگی، هیچ هدف دیگری برای زندگی قابل  آیــا باور 
ترسیم نیست؟ چه قدر با این اعتقاد، زندگی می کنیم؟ این اعتقاد را 

کرده ایم؟ چه اندازه در فرزندانمان نهادینه 
کــه خوش بختــی و بدبختی  کســانی هســتند  پــدر و مــادر موّفق، 
را در چیــزی جــز بندگــی جســتجو نکرده انــد و همیــن بــاور را در جان 

فرزندانشان جاری می کنند.
در مســیر تربیتی بســیاری از والدین، انحــراف از همین نقطه آغاز 

کردن هدف زندگی. می شود: فراموش 
گــر چــه اصــل بندگــی، جنســیت بردار نیســت، ولی بــدون تردید  ا
کــه قابــل  مصداق هــای بندگــی بــرای زن و مــرد، تفاوت هایــی دارد 
انکار نیســت. ما برای بندگی دخترانمان چه مصداق هایی را در نظر 
گرفته ایم؟ پاســخ این پرســش از حیاتی ترین پاسخ ها در مسیر تربیت 

دختران است.

حدیث اسماء بنت یزید و تحلیل آن  

کــه می خواهم حدیث اســماء  کتابی اســت  گمانــم، این ســومین  بــه 
بنــت یزیــد را در آن بیــاورم. قصــدم تکــرار مکــّررات نیســت. برخــی از 

1. سورۀ ذاریات )51(، آیۀ56.
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مطالــب را هــر چــه قدر بخوانیــم، باز هم نیــاز به تأّمل و دّقــت دوباره 
کاِر خانه از سوی پیامبر  که در بارۀ تقسیم  دارد، مثل همین حدیثی 
خدا؟لص؟ خواندیم. دّقت در حدیث اســماء، خیلی روشن و آشکار، 
مسیر بندگی زنان و تفاوت مصداق  های بندگی آنها را با مصداق  های 

بندگی مردان نشان می دهد.

که بود نشسته اصحاب جمع در خدا؟لص؟ پیامبر روزی
گفت:جانمبهفدایت!منفرستادۀ اسماءبنتیزیدآمدو
که زنهابهسویشماهستم.جانمبهقربانشما!میدانم
کهسخنمرابشنود، هیچزنیدرشرقوغربعالمنیست
به بهحق را تو بامنهمعقیدهاست.خداوند، که آن مگر
را تو که وخدایی تو به ماهم و فرستاد زنان و مردان سوی
فرستادهاست،ایمانآوردیم.مازنان،محدودومحصوریم
ودرخانههایشمانشستهایم،خواهشهایشمارابرآورده
یموفرزندانشماراباردارمیشویم؛اّماشمامردانبر میساز
وجماعتمیخوانید، نمازجمعه که دارید؛چرا برتری ما
بهعیادتبیمارانمیروید،تشییعجنازهمیکنیدوپشت
راه  در جهاد اینها، همۀ از باالتر میروید. حج به هم سر
یاجهاد یاعمره برایحج ازشما مردی گاه هر خداست.
و میکنیم حفظ را شما اموال ما میرود، بیرون خانه از
لباسهایتانرامیبافیموفرزندانتانراتربیتمیکنیم.پس

کارهایشماشریکیم؟ ثواب ایرسولخدا!آیامادر
کردوفرمود: پیامبرخدا؟لص؟باتمامصورتروبهاصحاب
بارۀپرسش »آیاتابهحالشنیدهبودیدزنیبهاینخوبیدر

اموردینیخود،سخنبگوید؟«. از
کهزنی گماننمیکردیم گفتند:ایرسولخدا!ما اصحاب

تابدیناندازهبرسد.
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وفرمود:»ایزن! کرد بهاسماء رو پیامبرخدا؟لص؟سپس
خوب که کن اعالم فرستادهاند، را تو که زنانی به و برگرد
آوردنرضایت وبهدست ازشما کردِنهریک شوهرداری
مردان برای که کارهایی باهمۀ او،  از کردن پیروی و شوهر

برشمردی،برابریمیکند«.
اهللوتکبیر

ّ
اسماءباشنیدناینسخن،درحالیکهالإلهإال

گشت.۱ می گفت،باز

که خوب اســت با هم  چنــد نکتــۀ مهم در این حدیث وجود دارد 
کنیم: آنها را مرور 

ســاِء  یک. اســماء خودش را نمایندۀ زنان می داند )إّنی واِفدُة الّنِ

که باشــد، ســؤال مرا  کجای این عالم  إَلیَک( و می گوید هر زنی در هر 
کاِئنٍة فی َشــرٍق َو ال َغرٍب َســِمَعت ِبَمخَرجی  ــُه مــا ِمن امــرأٍة 

َ
دارد )أّن

که این ســؤال، از دستۀ   َو ِهَی َعلٰی ِمثِل َرأیی(. معلوم اســت 
ّ

هذا إال
ســؤاالت امــروزی نیســت و مســئلۀ همیشــۀ زنــان بوده اســت. پس 
که زن و مســئلۀ خانه داری از مســائل جدید  کســی نمی تواند بگوید 
بــوده و در روزگار پیامبــر خــدا؟لص؟ و اهــل بیــت؟مهع؟ موضوعیــت 

نداشته است.
دو. مســئلۀ اصلــی اســماء، محــدود بــودن زن هــا بــه خانــه و آزاد 

ســاِء َمحصوراٌت  بــودن مــردان در بیرون از خانه اســت: )إّنا َمعَشــَر الّنِ
که  َمقصــوراٌت َقواِعــُد ُبیوِتُکــم(. »محصــور« بــه معنــای چیزی اســت 
گرفته است2 و »مقصور«  کشیده شده و در تنگنا قرار  دورش حصاری 

1. الدّر المنثور، ج2، ص153؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 350.

2. ر.ک: مفردات الفاظ القرآن، ص 238.
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زندانــی  کــه  کســی  ماننــد  دارد،  را  محصــور  معنــای  همــان  تقریبــًا 
کــه دور زن ها  اســت.1»َقواِعُد ُبیوِتُکــم« نیــز بــه صراحــت، حصــاری را 

کشیده شده، مشّخص می کند: خانه.
کارهایی از مردان مقایسه می کند  کار زن در خانه را با  سه. اسماء، 

کدام به تنهایی، دنیایی از فضیلت را بــه همراه خود دارد. در  کــه هــر 
گمــان نمی کنم برای درک  که  کارهــا، جهاد در راه خداســت  اوج ایــن 

فضیلت آن،  نیاز چندانی به توضیح باشد.
که اســماء از آنها یاد می کند، دقیقًا همان  کارهای زنانه ای  چهار. 

که امــروزه در نــگاه برخی، نشــانۀ عقب ماندگی زن  کارهایــی هســتند 
به حســاب می آیند: پاســخ  دادن به نیازهای طبیعی مردان )ُمقضی 
َشــَهواِتُکم(، فرزندآوری )حاِماُت أوالِدُکم(، مراقبت از اموال شوهران 
)َحِفظنا َلُکم أمواَلُکم(،  دوختن و بافتن لباس های مردان )َغَزلنا َلُکم 

أثواَبُکم(،  تربیت فرزندان )َرَبینا أوالَدُکم(.
که اســماء ایــن حرف هــا را در برابر رســول  پنــج. حواســمان باشــد 

خدا؟لص؟ می زند و ایشــان به عنوان حّجت خدا، حرف های او را رد 
که اســماء از آن حــرف می زند، فکر خــود او بود  گــر فکــری  نمی کنــد. ا
که: چــرا از طرف  نــه فکــر زنان دیگــر، باید حّجــت خدا بــه او می گفت 
گونه  گر زنان در فضــای زندگــی آن روز، این  دیگــران حــرف می زنــی؟ ا
زندگــی نمی کردنــد، بــاز هــم بایــد رســول خــدا؟لص؟ تذّکــر مــی داد و 
گونه اســت؟  که ســبک زندگی شــما این  گفته  کســی  می پرســید: چه 
رد نکردن حرف های اسماء از سوی رسول خدا؟لص؟ نشانۀ پذیرش 

آنها از طرف ایشان است.

1. ر.ک: معجم المقاییس اللغة، ج 5، ص 9۷.
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شش. آیا وقتی پیامبر خدا؟لص؟ با سؤال اسماء روبه رو می شود، 

ســبک زندگــی اســماء و زنــان دیگــر را تغییــر می دهــد؟ یــا فقــط نــوع 
نگاهشان را به همان سبک زندگی عوض می کند؟

کــه: ای اســماء! تو و زنــان دیگر  تغییــر ســبک زندگــی، یعنــی این 
کارهای بیــرون از خانه برویــد. تغییر نوع  هــم مثــل مردان، به ســوی 
که  کارهایی  که: ای اسماء! تو و زنان دیگر، به همین  نگاه، یعنی این 

کنید. می کنید، طور دیگری نگاه 
که ایشــان ســبک  کامًا معلوم اســت  از پاســخ رســول خدا؟لص؟ 
ُتَها  زندگــی زنان را تأیید و نوع نگاهشــان را تغییر می دهــد )ِانَصِرفی أّیَ
ُکــّنَ  ــِل إحدا ســاِء أّنَ ُحســَن َتَبّعُ َفــَک ِمــَن الّنِ

َ
الَمــرأُة َو أعِلمــی َمــن َخّل

ُه(. خوب 
َ
ُکّل ِلزوِجهــا َو َطَلَبهــا َمرضاِتِه َو اّتِباَعهــا ُمواِفَقَته َیعِدُل ذِلــَک 

کــردن، بــه دنبال رضایت شــوهر بودن و تبعیــت از آنچه  شــوهرداری 
کارهــای مــردان برشــمردی، برابــری  او می خواهــد، بــا همــۀ آنچــه از 

می کند.
هفت. لحن اســماء در ابتدای داســتان، بیشتر به لحن معترضانه 

که در بیرون از  می ماند. او معتقد است مردان به دلیل آزادی عملی 
لُتم َعَلینا 

َ
جاِل َفّض ُکم َمعاِشــَر الّرِ

َ
خانه دارند، بر زنان برتری دارند )َو أّن

ِبالُجمَعــِة و ...(؛ اّمــا وقتی با پاســخ رســول خــدا؟لص؟ نگاهش تغییر 
 

ّ
می کنــد، حرفــی نمی زنــد و از شــّدت خوش حالــی بــا نــدای »ال إله إال
کبــر« از نزد رســول خــدا؟لص؟ می رود: )َفأدَبــَرت الَمرأُة َو  اهَّلل« و »اهَّلل أ

ُر اسِتبشارًا(. ُل َو ُتَکّبِ ِهَی ُتَهّلِ
گر بتوانیم نوع نگاه زنان را به جایگاه آنها عوض  معلوم می شــود ا
که  کنیم، بــدون آن  کنیــم، می توانیــم حــّس آنهــا را بــه زندگی عــوض 
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نیازی باشد نقش آنها را در خانواده و جامعه تغییر بدهیم.
کــه: اصلی تریــن دلیل در  کنیم  هشــت. بــه این نکتــۀ مهم توّجــه 

تغییر اســماء از حالت معترضانه به حالتی پر از شــوق و خوش حالی، 
که او فرستاده« بود.  »ایمان به خدا و رسولی 

گفــت: »أّنَ اهَّلَل َبَعَثَک  که اعتراضش را بگوید،  اســماء پیــش از آن 
ســاِء َفآَمّنا ِبَک َو ِبِإٰلِهَک اّلذی أرَســَلَک«. او در  جاِل َو الّنِ ِبالَحّقِ إَلی الّرِ
حّقانیت رسول خدا؟لص؟ تردیدی نداشت و معتقد بود ایشان، هم 

پیامبر مردان و هم پیامبر زنان است. 
کند. آمــده بود تــا بداند آیا  او نیامــده بــود بــه دین خدا اعتــراض 
که خــدا می خواهد یا  کــه زنــان انجــام می دهند، همانی اســت  کاری 
کارهای زنان اســت. ســؤال  نه. دغدغۀ اســماء، قضاوت خدا در بارۀ 
کت در اصل  کت در پاداش است، نه شرا اســماء از پیامبر در بارۀ شــرا
کار)َفمــا ُنشــاِرُکُکم فــی األجــِر یــا رســوَل اهَّلِل؟(. او می خواهــد بداند آیا 
کارهایی  کارهای خانه را می کند، در اجر  وقتی زن در خانه می ماند و 
کــه مرد بیرون از خانه انجام می دهد، شــریک اســت یا نه. اجر الهی،  
نشــان از رضایــت خدا از زن دارد. اســماء هــم در پی فهمیدن همین 

است. وقتی می فهمد، آرام و خوش حال می شود.

کاش یه مقدار، صبر می کردی!  _

_ برا چی؟

کنیم. _ بذار یه خورده فکر 

_ به چی؟

کــه اَزش دم می زنیــم، ایمان   ما هم بــه این دینــی 
ً
کــه واقعــا _ بــه ایــن 

 خدایی رو که سنگش رو به سینه می زنیم، قبول داریم؟
ً
داریم؟ واقعا
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که خیال می کنیم بهــش ایمان داریم؛ ولی  _ خــدا، خــدا، خدا. اونی 

ایمان نداریم.

که بعضــی از ماها  کنــار و خیلــی راحت بگــم  _ بــذار تعــارف رو بــذارم 

َزنــا بایــد خودشــون بــرا  خیــال می کنیــم دینمــون دیــن مرداســت. 

که خیال  ی 
ّ

که تو اون دین، به حق خودشــون یه دینی داشــته باشن 

گرفته شده، برسن. می کنن ازشون 

و  واجــب  روزه هــای  و  وقتــه  ســر  نمازمــون  کــه  ماهــا  از  بعضــی   _

مستحّبی مون ترک نمی شه، فکر می کنیم بیشتر از خدا می فهمیم.

که خیال می کنیم بهشون ایمان داریم،  کاش به بعضی از چیزایی   _

از اّول، ایمــان می آوردیــم. فکــر می کنم ما دوباره بایــد به خدا ایمان 

کار رو بکنم. می شه بهم بگی روی چی  که می خوام این  بیاریم. من 

کنم تا ایمان دوباره م، مثل ایمان اآلنم سست و بی پایه نشه؟ فکر 

کــی بهتــر از خالــق،   کــه خــدای تــو، خالــق توئــه.  کــن  _ بــه ایــن فکــر 

که زمان نمی تونه خدای  کــن  مخلوقش رو می شناســه؟ به این فکر 

گه برای زن، جایگاهی تعیین  کنه. خدا فراتر از زمانه. ا تو رو محدود 

گه بین زنای دیــروز و زنای امروز  کــرده و بــرای مرد هم جایگاهــی، و ا

کار زن، بــا تغییر زمــان،  تغییر  کــه اصــل  فرقــی نذاشــته، یقیــن بــدون 

ه برســه، 
ّ

که امــروز بنا بــوده به قل کــه زنی  کن  نمی کنــه. بــه ایــن فکــر 

که ســرش  کــردن بــه نســخۀ بی خداهــا، چــه بالها  بــه خاطــر عمــل 

که شــعارش رو دادن، رســیده و نه به  ه هایی 
ّ

نیومــده. نــه به اون قل

کردن به اینا  که خدا نشــون داده بود. به نظــرم فکر  ــۀ حقیقی ای 
ّ

قل

کار سختی نیست؛ ولی حسابی ایمانمون رو زیاد می کنه.

که در خانه  کارهایی  مادران مهربان! می دانید نوع برخورد شما با 
انجــام می دهید، چه انــدازه در افزایش ایمان دخترانتان مؤّثر اســت؟ 
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که مادران در خانه  کارهایی  پدران محترم! می دانید نوع رفتار شما با 
انجام می دهند، چه اندازه در تغییر نگاه دخترانتان اثر دارد؟

کــردن در خانــه، حــّس بندگــی  کار  مــادر مهربــان! آیــا  در هنــگام 
که دخترت هم  داری؟ این حّس تو، به قدری عمیق و سرشار هست 

بوی آن را بفهمد؟
کارهایــی را در خانــه انجام داد،  که مــادر،  پــدر عزیــز!  پــس از این 
گویی عبادتی را به پایان رسانده است؟ که  طوری با او رفتار می کنی 

زن، کار خانه و نظام محاسباتی  

 می خواهــم برگــردم بــه بحــث زندگی و بندگــی و دوســت دارم باز هم 
که خواندیم. اسماء، نمایندۀ  پای درس دو حدیث زیبایی بنشینیم 
کار،  زنــان بــود و فاطمــه؟اهع؟ برتریــن زن عالــم. در حدیــث تقســیم 
کارهــا میان امیر مؤمنان علی؟ع؟ و  پیامبر خدا؟لص؟ تقســیم  کنندۀ 
دخترشــان حضرت زهرا؟اهع؟ بودند و در حدیث اســماء، ایشان در بارۀ 
کار،   کردند. آن تقســیم  کــه زنــان انجام می دهند، قضــاوت  کارهایــی 
دقیقــًا در راســتای ایــن قضــاوت بود. یعنــی: چه فاطمه باشــی و چه 

اسماء، مسیر بندگی، یکی است.
چــرا این قدر فاصله میان نــگاه ما و نگاه دین وجود دارد؟ روضۀ 

کنیم؟ گریه  کجا بخوانیم و  این فاصله را 
بایــد نــگاه دختــران بــه آینــدۀ خویــش، نگاهــی همــراه بــا ایمــان 
غ از نگاه تبلیغاتی و زن فریب )بخوانید زن ستیز(،  باشــد. آنها باید فار
کارها باشد.  که در آن، بندگی سرلوحۀ همۀ  تصویری از آینده بسازند 
برای تغییر این تصویر باید نظام محاسباتی خود و دخترانمان، بر 
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کند. مشکل، از نظام محاسباتِی  گفته است، تغییر  اساس آنچه دین 
به هم ریخته است. 

کار در خانه اعتقاد داشــته  شــاید هنــوز هم بســیاری از مادران، بــه 
کار در نظام محاســباتی آنهــا دارد، با  که این  باشــند؛ اّمــا میزان ارزشــی 
آنچــه در نظــام محاســباتی دیــن آمــده اســت، تفــاوت زیــادی دارد. به 
همین دلیل هم مسیر تربیتی ما با میزان اعتقادی که به کار زن در خانه 

کرده، هدایت نمی شود. که دین مشّخص  داریم، به سمت و سویی 
بیاییــد بــا هم چنــد حدیث نورانــی را بخوانیم و خودمــان در بارۀ 
گر فاصلۀ نــگاه ما با آنچه در این احادیث  کنیم و ا نگاهمــان قضــاوت 

کنیم. آمده، زیاد بود، فکری به حال خودمان 
امام باقر؟ع؟ فرمودند:

زنی هر است. بیشتر ناصالح مرد هزار از زنصالح، ارزش
دِر هفت خداوند کند، خدمت همسرش به  روز هفت که
بهشترابهرویاو جهّنمرابهرویاومیبنددوهشتدِر

کهخواست،واردشود.۱  کدام بازمیکندتاازهر

کنید و به این پرسش ها پاسخ بدهید:  کمی به این حدیث نگاه 
_ در نظام محاســباتی ما، خدمت زن به همســرش چه جایگاهی 

دارد؟ 
که این حدیث از آن سخن می گوید، چه  _ میان نگاه ما تا نگاهی 

قدر فاصله وجود دارد؟ 

ٍة َخَدَمــت َزوَجها 
َ
َمــا امَرأ ّیُ

َ
لــِف َرُجٍل َغیــِر صاِلٍح َو أ

َ
ُة الّصاِلَحــُة َخیــٌر ِمــن أ

َ
1. »ااِلمــَرأ

ِة َتدُخُل  َسبَعَة أّیاٍم أغَلَق اهَّلُل َعنها َسبَعَة أبواِب الّناِر َو َفَتَح َلها َثمانَیَة أبواِب الَجّنَ
ها شاَءت« )وسائل الشیعة، ج 20، ص 1۷2(. ِمن أَیّ
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