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کـــــــردن دخـــتـــران  راه کـــــــارهـــــــای آمــــــــاده 
بــــرای ایـــفـــای نــقــش هــمــســری و مـــادری

فرزنِد ما از ما جدا نیست؛ او خوِد ماست 
کوچک تر اّما در اندازه ای 

دخـتـــــــران آســــمانی 
مهـــربانی ســـفـیران  و 
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چه افتخاری باالتر از این!؟ 
پدرت تو را دختری می دانست غرق در ذات خدا! 

وقیت داشت به میدان می رفت
تو را دید که در گوشه ای نشسته ای 

و قطره های اشک می غلتند روی گونه ات. 
کار کرده بودی با دلش که تو را در آغوش کشید  چه 

کرد و گفت:  و با دستان خسته اش، اشک از صورتت پاک 
»تا جان در بدن دارم، با اشک حسرتت دمل را آتش نزن«؟ 

چیزی نگذشت که نیکِی پدر را پاسخ گفیت 
کنار قتلگاه، او را در آغوش کشیدی.  و در 

کاش کیس منی نوشت چگونه تو را از پدر جدا کردند!

دختر با فضیلت کربال،  سکینه؟اهع؟!   تقدٖیـم به 
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مقّدمه 

سالمبرتومادری!
کهدرنامــهاتبهما ســالم!ســالمیبــهزیباییهمــۀحرفهایی

گفتی!1
کــهازواژهواژۀنامهات،دلیخزدهمان گرمیمحّبتی ســالمیبه

گرمابخشید! را
کــهازدلســوختهاتبرخاســتهبــودو ســالمیبــهبــویخوشــی

کرد! مشامجانمانرامعّطر
که کاریات،بــهبارانمحّبتی ســالمبههمــۀمهربانیات،بهفدا
همیشــهرویســرمانمیبــاری،بهحــالوهوایبهــاریاتدرهمۀ

فصلهایزندگی!
مادری!تلخینامهات،برایمانشیرینترازعسلبود.ازواژههایت
گرچهدلسوزیمیبارید،اّماهرکداِمآنهابرایماچونانپتکیبودکه ا

کند. گرانبیدارمان کوبیدهمیشدتاازخوابی برسرمان
برایاینهمهنامهربانی،مارابهمهربانِیخدایعزیزتببخش!

کتــابدوازدهــِمهمیــنمجموعهبــانامــهایاز»مادری«آغازشــده 1.مقّدمــۀ
است.اینسطرهاپاسخیبهنامۀ»مادری«است.
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کور گرههــایتودرتوو ازوقتــینامۀتوراخواندهایم،دراندیشــۀ
کهتورااز زندگــیفرورفتهایم.راســتمیگویی،مادری!ماهــراندازه
گرههایپیچدر متنزندگی،بهحاشــیهراندیم،بیشــتردرمیاناین

پیچواماندیم.
کهانســانمیزایــد،بلکه حضــورتــودرزندگــی،نهبــهعنوانزنی
کهجانماراســیرابمیکنــد،مثلآب کانونعاطفــهای بــهعنــوان

حیاتاست.
ماوقتیازعاطفهخالیمیشویم،زندگیبرایمانتنگمیشود.
وقتــیمیخواهیــمازایــنتنگنــاخــارجشــویم،زرقوبرقهــارازیــاد
میکنیــم؛اّمــازرقوبرقهــابــهدادماننمیرســندوماهمبهریشــۀ

دردماننمیرسیم.
آرامشبدونعاطفهبیمعناســت.وقتیدرَمســکنهایمانزن،
کناستولیمادریسکونتندارد،دیگرنمیشوددرمسکنها ســا
نهای گشتوازهمینروبهدنبالُمسّکِ بهدنبالآرامشوســکینه

خیالیمیرویم.
کهاحساس ماتحصیلواشتغالرابهجایتونشاندیم،برایآن
کنیم.توراعقبراندیمتابــهخیالخاممانعقبنمانیم، پیشــرفت
گرقّلۀقافرا غافلازاینکهآرامش،نشانۀپیشرفتاست.جامعهایا
کند،اّمابهرهایازآرامشنداشتهباشد،عقبماندهتریناست. فتح

کردیم. خداتورارازپیشرفتماقراردادوماتوراپسزدیموپسرفت
کاغذایندانشگاه کهسیاهنوشتههایروی مادری!ماراببخش
وآندانشگاهرابرآنچهازسویخدادردلتوحکشدهبود،ترجیح

گرفت. کهمدرک،قدرتدرکماازمقاممادریرا دادیمتاجایی
گردنمادرانداخته، کهخدابر کهمدالافتخاریرا ماراببخش
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کهانســانیبرایانســانینوشــتهاســت، کردیــمومدرکیرا فرامــوش
پیشانداختیم.

کهزنانهنبودو کارهایی کهزنانمانرافرستادیمسر ماراببخش
کردیم، گذاشتنآنها،حّسباالرفتنرابهخیالشانتزریق کار باسِر
کناربزنندوازایــنپّلههایخیالیباال کهحاضرشــدندتــورا آنقــدر
که کهبهجیبشانآمد،مستشادیشدندوازفرزندی بروند.پول

میتوانستندبهدنیابیاورند،فراری.
کهتوراباپولومدرکسنجیدیمودراینسنجش، ماراببخش

توراسُبکتردیدیم.
که گذاشــتهایم گناهمانســنگیناســت،خوبمیدانیم؛اّمابنا

گردیم. بر
کــهمنّقشبه کنیمتــامدالیرا میخواهیــمدخترانمــانرامهّیــا
گردنشانبیاویزندوبرهمۀعالمفخربفروشند.تقصیر نامتوست،بر
کردندودرپســتویذهنشــان کهدخترانمــانتــورافراموش مــابــود
کهمادر کتمانمانــدهونهجایانــکار گذاشــتند.نــهجای تنهایــت
تربیتدخترانمان،دچارغفلتبزرگیشــدیم.اقرارمیکنیم،بهاین

کهخدااینغفلترابرماببخشد. امید
تــوَمظهــرمهــرومحّبــتخــدایجهانیانــی.درســتمیگویــم؟
کینــهنیســتی.هســتی؟ومیانــهایباســرزنش گفتــیاهــل خــودت
کن.مابرای نداری.داری؟پسبیاوازحّقخویشبگذرودعایمان
بازگشــتبهســویتووجبرانآنچهازدســتدادهایم،محتاجدعای

گیراترازتوست،مادری!؟ کسی خیریم.دعایخیرچه
فدایتو
فرزندانشرمسارت
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کتابســیزدهم کــهمجموعۀ»مِندیگرما«به خــداراشــکرمیکنیم
کتــابدوازدهــم،ازجایــگاهمــادریوهمســریدرتربیت رســید.در
گفتیــم کتــاب کــهدرآن گــرحرفهایــی گفتیــم.ا دختــرانســخن
کهدرتربیت مقبولافتادهباشــد،بایدبهایننتیجهرســیدهباشیم
دخترانمــان،پیشتــروبیشــترازهــرچیــزی،آمادهشــدنآنهــابرای

همسریومادریرادرنظربگیریم.
پــسازایــننتیجــۀمشــترک،یکســؤالاساســیپیــشمیآید:
کارهاییرا بــرایمهّیاشــدندختــرانبرایهمســریومادری،چــه

بایدانجامداد؟
کهبهاینســؤالپاســخ کتابســیزدهم،خودراموّظفمیداند

دهد.پاسخاینسؤالدرپنجبخشارائهمیشود.
گفتگودرمهّیا کتــابدرقالبپنجفصل،بهنقــش بخــشاّول
شــدنذهــندختــرانبــرایمــادریوهمســریمیپــردازد.ایــن
گفتگوبادخترانرابرایشــما بخشتالشمیکندمواّدالزمبرای

کند. فراهم
کــه گفتهایــم درفصــلاّولایــنبخــش،دربــارۀمطالبــیســخن

بیانگرنقشمادریوهمسریدرتعالیورشدجامعهاست.
کــهمیشــوددربارۀتفســیر درفصــلدوم،ســخنانیراآوردهایــم

گذاشت. معنویدنیابادختراندرمیان
که گفتهایــم گفتگــودربــارۀالگوهایــیســخن درفصــلســوم،از

فطریاندوتواناییمدیریتتمایالتدرونیفرزندانمانرادارند.
گفتگــودربــارۀواقعیت درفصــلچهــارم،بــهســراغغربرفتــهو

دنیایغربراموضوعسخنقراردادهایم.
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کلیدواژههایتربیتی کهمظهرابدّیتاست_،ازمهمترین معاد_
کــهدرهمۀموضوعــاتتربیتی،نقشــیویژهایفــامیکند.این اســت
گفتگودربارۀهمســریومادری کلیــدواژه،ازمهمتریــنموضوعــات

گفتندراینبارهاست. است.فصلپنجم،عهدهدارسخن
گزارههایتصویری، کتاب،توّجهوالدینرابه دربخشدوماین
گزارههــارادرنوعنگاهفرزنــدانبهمادریو کــردهونقشاین جلــب

همسریبررسینمودهایم.
خانــه کارهــای در دختــران دادن مشــارکت بــه ســوم، بخــش

اختصاصیافتهاست.
کهباموضوع گفتنونوشــتنازســویفرزندان،هنگامی ســخن
مــادریوهمســریهمــراهمیشــود،نقشویــژهایدرشــکلگیریو
تثبیــتنــگاهصحیحآنهــاایفــامیکند.اینمســئله،موضــوعبخش

چهارماست.
کردندخترانبرایاین دربخشپنجمنیزدربارۀازدواجومهّیا

گفتهایم. کارمبارک،سخن
کند کتابتوانستهباشدراهیپیشرویشماباز امیداستاین
کههمسرانومادرانآیندههستند،با تابتوانیددرتربیتدخترانی

گامبردارید. گاهیومهارتبیشتری آ

محسنعّباسیولدی
کرامت قم،شهربانوی
بهار1399





•بخــشاّول•

ــادری مـ و  ــرای هــمــســری  ــ ب ــدن دخـــتـــران  ــاده شـ ــ آمـ آن در  نــقــش  و  گفتگو 

حرف هایی که جنسشان طالست





گفتیم،1بازبانخوِدبّچهها کهدربارۀ»مادری«و»همسری« آنچهرا
کمنگیرید.دردنیایی گفتگودراینبارهرادســِت برایشــانبگویید.
کــهذهنبّچههایمابامفاهیمضّدهمســریوضّدمادریبمباران

گفتگوهادوچنداناست. میشود،اهّمیتاین
ک گاهفرامــوشنکنیــد:بّچههــافطرتیپا ایــنحقیقــتراهیــچ
کودکیونوجوانــی،بهراحتیبــامفاهیم دارنــد.آنهــادرســالهای
فطــریارتباطبرقرارمیکنند.»همســری«و»مــادری«،دومفهوم
فطریانــد.تــافرصتازدســتنرفتهاســت،بااســتفادهازاحادیث

کنید. زیبــایاهلبیت؟مهع؟اینمفاهیــمرادروجودآنهاتثبیت

کتابآســمانی نشــان! آســمانی بمان! از کتــابدوازدهمهمینمجموعهو 1.ر.ک:
همینقلم.





•فصلاّول•

جامعه رشــد  و  تعالی  در  همسری  و  مـــادری  نقش  ــارۀ  بـ در  گفتگو 

زن، جامعه، تعالی





کارومهربــاندرتعالیو بــادخترتــانازنقــشیکمادروهمســرفــدا
گردربارۀخدماتیکپزشــکبه رشــدجامعهحرفبزنید.بّچههاا
جامعه،مطالبزیادیمیشنوند،بایدچندبرابرآندربارۀخدمات

یکهمسرومادرمهربانبشنوند.
گفت کهمیتوان کمشنیدهاند فرزندانمابهقدریدراینباره
بســیاریازبّچههــامادرراقهرمــانقّصۀزندگــینمیدانند،درحالی
کهآنهابایدبدانندپشــتســربیشــترآدمهــایموّفق،همســریامادِر
کهبدوننقشآفرینیاو،ایناندازه کاریحضورداشته مهربانوفدا

ازموّفقیتبهدستنمیآمد.
حتمــًادرایــنجاازقّصههــایواقعی،نهایتاســتفادهرابکنید.
دوســتدارمموّفــقشــومروزیبــرایدختــراناینمرزوبــوم،چند

کاربنویسم. کتابقّصهدربارۀمادرانفدا
کودکونوجواندربارۀمادریو گرشعرهای چهخوبمیشدا
کهمیشدچندشبیکبار،یکیازآن همسری،بهقدریزیادبود

شعرهارابرایدخترانمانبخوانیم.

گه در بــاره ش حرف  که فکــر می کنم ا _ بــذار همیــن جــا یه نکته بگــم 

نزنی، بحثت خیلی ناقص می مونه.
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_ در خدمتم، بفرمایید.

_ شاید خیلی از دخترا رو بشه در بارۀ نقش مادری و همسری قانع 

که  کــرد؛ اّما دو تا مســئله به شــّدت، تو ذهن خیلــی از دخترا پررنگه 

نمی شه بهشون بی اعتنا بود.

_ چه مسئله هایی؟

ق یعنی 
ّ
که همســر و مادر موف کردن  که امروز، دخترا باور  _ یکــی ایــن 

کنار این رد نشــو.  همســر و مــادر تحصیل کــرده. خواهش می کنــم از 

کردم. که مسئلۀ مهّمیه. خواهش  کن  قبول 

که این جوری خواهــش می کنی؟ حاال  _ مگــه مــن می خوام رد بشــم 

دومیش رو بگو.

که اّولی رو جواب دادی. _ دومیش بمونه برای بعد از این 

کتاب؟ _ این جا جواب بدم یا برم توی متن 

_ هر جور صالح می دونی.

دالیل طرفداران ضرورت تحصیل   
ق

ّ
در مادری و همسرِی موف

کــهامروزدرذهنمــادرانوپدرانوبــهتبعآنهادر یکــیازباورهایــی
ذهندخترانشــانتثبیتشــده،ایناســت:مــادرموّفــقیعنیمادر

تحصیلکرده.
ماابتدابایدبهعنوانوالدیندربارۀاینباوربهنتیجهبرســیمو
کنیم. پــسازآنبــهصــورتمنطقیبادخترماندربــارۀآنصحبت
کنیمتادر البّتــهوقتــیبــهنتیجهرســیدیم،بایدحواســمانراجمــع

کهرسیدیم،عملنکنیم. گزارههایتصویریبرخالفنتیجهای
که»مــادرموّفقیعنــیمادرتحصیلکــرده«،چند بــرایایــنباور
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دلیلعمدهوجوددارد.ابتداایندلیلهاراازنظرمیگذرانیموپس
ازآن،بهنقدوبررسیآنهامیپردازیم.

در پــس میشناســد. بهتــر را جامعــه تحصیلکــرده، زن یــک.
همسرداریوتربیتفرزندانش،بهترعملمیکند.

دو.زنتحصیلکرده،ســوادبیشتریدارد.پسدرهمسرداریو
تربیتفرزندانخود،موّفقترعملمیکند.

سه.زنتحصیلکرده،تکیهگاهمحکمتریبرایهمسروفرزندان
کهمــادرآن خــوددرجامعــۀامــروزاســت؛زیــرامــردمبهخانــوادهای

تحصیلکردهاست،نگاهبهتریدارند.
چهــار.بّچههــاازمــادرانتحصیلکــرده،حرفشــنویبیشــتری
دارنــد؛زیــراتحصیــل،بخــشمهّمــیازشــخصیتمــادررادرنــگاه
فرزندانمیسازد.اینمسئلهوقتیبیشترخودشرانشانمیدهد
کهمیزانتحصیلفرزندانازمادربیشترمیشود.مردانهمبهزنان

تحصیلکردهنگاهمحترمانهتریدارند.
پنــج.دختــرانتحصیلکــرده،اعتمــادبــهنفــسبیشــتریبــرای

تشکیلخانوادهومادریدارند.

ق 
ّ

پیش نیاز های مادری و همسرِی موف

قبــلازنقــدوبررســیایــندلیلها،بهتراســتبهیکســؤالپاســخ
کهدرتحلیلتکتکاینمواردمیتواندراهگشاومؤّثرباشد: دهیم
ایفایصحیحنقشهمســریومادری،بهچــهچیزهایینیازدارد؟
گاهی،زمــانوحوصله،چهارعنصراساســیبرایموّفقیت ایمــان،آ

درمسیرهمسریومادریهستند.
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کتابدوازدهم ایمان،حاصلتفسیرمعنویماازدنیاستکهدر
کتابهمدربارۀ دربارۀآننوشــتیمودرقســمتهایبعدیهمین
کهخالقهســتیاز گفــت.زنبایــدبــهتصویــری آنســخنخواهیــم
عالمنشــانمیدهد،ایمانداشــتهباشــدوجایگاهخودرادرهمین

تصویربیابد.
کــهبــهدرونانســاننفوذ مقصــودمــااز»ایمــان«،بــاوریاســت
کــردهوقلــباورابــهتســخیرخویــشدرآوردهاســت.زنباهــراندازه
ازاّطالعــات،بــدونوجــوداینایمان،درمســیرهمســریومادری،

موّفقیتینخواهدداشت.
گاهــی«،آشــناییبــامهارتهــایهمســرداریو مقصــودمــااز»آ
مادریاســت؛مهارتهاییبرپایۀآنچهخالقانســانازروابطمیان

کردهاست. اعضایخانوادهتعریف
بدونصرف»زمان«نمیشودازعهدۀوظایفمادریوهمسری
کهصرفهرچیزیمیشــود،بایدمتناســببا بــرآمــد.میــزانزمانی
خودشتعریفشود.ممکناستیکمقدارمشّخصاززمان،برای
کم.چند کاردیگر،بســیار کاریزیادباشــدوهمانمقدارزمانبرای
کافیاست؛اّماهمینمقداراززمان، دقیقهزمانبرایپختننیمرو

برایپختنآبگوشتچیزیبهحسابنمیآید.
کــههم زنومــادر،مدیــرداخلــینهــادیبــهنــام»خانواده«انــد
وظیفــۀتزریقعاطفهوهممدیریتاجراییتربیترابرعهدهدارند.

اینوظیفۀبزرگ،چهقدرزمانالزمدارد؟
»حوصله«،ســرمایۀبزرگیبرایهمســریومادریاســت.انجام
کافیممکننیســت؛ وظایــفزنانــهدرخانه،بدونداشــتنحوصلۀ
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کــهبخشزیادیازحوصلــه،حاصلایمانو کرد اّمــانبایــدفراموش
گاهیاست. آ

کــهبــهتفســیرمعنــویازعالــمرســیدهوبــاانجــاموظایف زنــی
زنانهدرخانه،احســاسرشــدوپیشــرفتمیکند،حوصلهاشســر
کارهــایهمســرانهومادرانــه کافــیبــرایانجــام نمــیرودوانگیــزۀ
کــهازظرافتهــایهمســریومادریخبــرداردو کســیهــم دارد.
کارگیریاینظرافتهاومهارتهاچهاّتفاقهای کهبابه میدانــد
کافیبرایهمســریو مبارکــیدرمحیــطخانــهمیافتــد،حوصلــۀ

مادریپیدامیکند.1
کوتاهبهیکسؤالبسیارمهم،میخواهیم باهمینپاسخ حاال
کهبرایباوربه»مادرموّفقیعنیمادر بهسراغنقدپنجدلیلیبرویم

تحصیلکرده«برشمردیم.

کنی، یه سؤال بپرسم. یکت رو شروع 
ّ

که شل _ بذار قبل از این 

_ بپرس.

_ تو با تحصیِل خانوما مشکل داری؟

... _

_ چــرا بــه جــای جــواب دادن، داری این طــوری نــگام می کنی؟ مگه 

سؤال بدی پرسیدم؟

که چــه جوری  _ نــه، ســؤالت بــد نبــود؛ اّمــا دارم فکــر می کنم بــه این 

جواب بدم.

کنی؟ که فکر  _ چه قدر باید منتظر بمونم 

کتــاباّولهمیــنمجموعــهبــانــام جوجه های رنگــی، بّچه های  1.دربخــشاّولاز
گفتهایم. گاهی،زمانوحوصلهسخن فرنگیدربارۀآ
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کــه خــودت بــه جواب  کاش منتظــر می مونــدی حرفــام تمــوم شــه   _

برسی!

_ نمی تونم. روی ُمخمه. داره اذّیتم می کنه.

_ باشه جواب می دم: من، هم موافقم و هم مخالف.

کشیدی! اینم شد جواب؟ _ زحمت 

کــن. بعدش با  گوش  _ همیــن قــدر رو داشــته بــاش و ادامۀ حرفــا رو 

شنیدن حرفا، بهم بگو نظر خودت چیه.

_ نظــر مــن، همیــن اآلن معلومه. من موافق تحصیل دخترا هســتم و 

گفتی، قبول دارم. که  همۀ دلیل  هایی رو 

کن؛ اّمــا قبلش بــه این ســؤال، جواب  گــوش  _ پــس بــه ادامــۀ  بحث 

گفتیم برای مادری و همســری  که  که تو اون چهار تا نکته ای رو  بده 

الزمه، قبول داری؟

کنه. کسی بتونه رّدش  _ بعید می دونم 

کن. گوش  _ پس خوب 

تحصیــل مقصودمــان میزنیــم، حــرف تحصیــل از مــا وقتــی
کهدرمحیطیرســمیانجاممیشــودو کادمیــکاســت؛تحصیلــی آ

نتیجۀآنهمرسیدنبهیکمدرکرسمیاست.
کــه:تحصیــلدرمحیطهایرســمی، حاالســؤال،اینجاســت
تــاچهانــدازهدرافزایشایمانمؤّثراســت؟بهعبارتدیگــر،آیابرای

کزرسمیبهتحصیلپرداخت؟ افزایشایمان،بایددرمرا
ایــنســؤالرامیشــودطوردیگــریهمپرســید:آیــامحیطهای
کــهبهدانشپژوهانخود رســمِیتحصیلیومحتواهایمعرفتیای

میدهند،ذائقهوفکردخترانراماّدیترمیکندیامعنویتر؟
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گوِشت رو بیار جلو.  _
_ بفرما.

_ شمشیر از رو بستیا. حواست هست داری چی می گی؟ 
کی هر جوابی خواست،  گفتم؟ دارم سؤال می پرسم. هر  _  مگه چی 

بهش بده.

گفتن بود، خود دانی. _ از من 

کهمربوطبهمعارفدینیمیشــوند، البّتــهبرخیازرشــتههایی
میتوانندزمینهســازافزایشایمانباشند؛اّمادربارۀهمینرشتهها
کــه:آیانــوعمدیریــتتحصیلیو هــماینســؤالجــّدیوجــوددارد
کهدراینرشــتههاارائهمیشــود،بیشــتربهافزایشسواد محتوایی

میانجامدیاعمیقشدنایمان؟
مــادران ایمــاِن میــزان امــروز، آیــا بزنیــم: کمــیصریحتــرحــرف

کهتحصیالترسمیندارند،بیشتراست؟ تحصیلکردهازمادرانی
مــنمیــانتحصیالترســمیوافزایشایمان،هیــچتالزمیپیدا
کندبرای کهبهمنثابــت کنــم نکــردم؛یعنــینتوانســتمدلیلیپیدا
کــه کســانی افزایــشایمــانبایــدبــهتحصیــالترســمیپرداخــتیــا

تحصیالترسمیدارند،نسبتبهبقّیهایمانقویتریدارند.
کرد:فضاومحتوایآموزشی ازاینصریحترهممیشودصحبت

دربسیاریازرشتههابهضعفایمانمنتهیمیشود.

_ ببین!

_ بله!

گاز می دی و می ری؟ _ می گم تو ترمزم داری ؟ یا فقط 

کنم؟ _ برا چی باید ترمز 

_ هیچی، برو.
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کتابیمستقل کهنیازمند نمیخواهمدراینجاواردبحثیشوم
اســت؛اّمــاحکایــتتحصیــلدربرخــیازرشــتههایعلــومانســانی،
کهبههردودســتدانشــجو،لولهایوصل بــهاتــاقتزریقیمیماند
کــهقطرهقطره کردهانــد.باالیســردانشــجو،ســُرمماّدیتقــراردارد
کیســهایوصل بــهجانشتزریقمیشــودولیبهانتهایلولۀدیگر،

کهایمانراازجاندانشجوبیرونمیکشدودورمیریزد. است
گاهیهمبایدبهدوسؤالپاسخداد: دربارۀآ

شــدن بیشــتر بــه انــدازه چــه رســمی، رشــتههای اّول: ســؤال
کمــک همســرداری و فرزنــد تربیــت مســیر در مفیــد گاهیهــای آ

میکنند؟
ســؤالدوم:بــهدســتآوردنچــهانــدازهازایناّطالعــاتمفید،

نیازمندتحصیلرسمیاست؟
کمــیصریحتــرحــرفبزنیــم.برخیازرشــتههایدانشــگاهی،نه
گاهیهایالزمدرمســیرمادریوهمســریربطــیندارند، تنهــابــهآ
گردرهمســرداریوتربیتبه کها بلکهآموزههاییرامنتقلمیکنند

گرفتهشوند،مشکلسازمیشود. کار

کلمه بگو با تحصیل خانوما مشــکل داری و تمام. چرا این قدر  _ یه 

ِکش می دی؟ حرفت رو 

_ من تعارف ندارم، حرفم رو رک می زنم؛ اّما به وقتش. حاال می شه 

کنی؟ گوش  ج بدی و  حوصله به خر

که تو با تحصیل خانوما مشکل داری. _ حوصله دارم؛ اّما معلومه 

کنی،  بهم بگو این حرفا رو قبول داری  که زود قضاوت  _ به جای این 

یا نه؟
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که زرنگی می کنی و اعتراف می گیری. _ یادت باشه 

که قبول داری یا نه؟ _ تو اسمش رو بذار اعتراف؛ ولی جواب بده 

کــه می گفتــی، مثل  _ نمی تونــم قبــول نداشــته باشــم. همیــن طوری 

فیلم، یه عالمه آدم جلوم راه می رفتن.

کنیــم،البّته دربــارۀزمــانهــمبایدتکلیفخودمانرامشــّخص
کــهبخواهیــمبــهدورازواقعّیتهــاتصمیمبگیریــم.مّدت بــدونآن
کهبرایتحصیلرســمیصرفمیشــود،چهاندازهاســت؟آیا زمانی
کهمیــانانجام درهــررشــتهای،بــرایهمهایــنامکانوجــوددارد
کهتحصیلروی کشیدنباری وظایفمادریوهمسریوبهدوش

کنند؟ دوشآنانمیگذارد،جمع
گمانم شایدپاسخبرخیازشمابهاینسؤال،مثبتباشد؛اّمابه
کمیجّدیتربایدبهمســئلۀتربیتو قبلازپاســخدادنبهســؤال،
کنید.شــایدمطالعۀمجموعۀ»مِن کهازمادرمیگیرد،توّجه زمانــی
کهتربیــتازمادران دیگــرمــا«بتواندتاانــدازهایدورنمــایزمانیرا

میگیرد،نشاندهد.
کهبهاینسؤالپاسخمثبتمیدهند،ازوظایف وقتیازکسانی
کردنتصویردرســتی کهازمادری مادرمیپرســیم،معلوممیشــود

ندارند.این،یکآسیبجّدیاست؛اّمادرستدیدهنمیشود.
کــهمــادردرجایگاهــی جــّدیبــودنایــنآســیب،ازآنروســت
کهنمیداندچگونهجایگاهیاســتوچهوظایفیدرآن گرفتــه قــرار
کهداردوظایفشراانجام جایگاه،متوّجهاومیشــودوباخیالاین

میدهد،زندگیرامیگذراند.
مــانــهتنهــادربــارۀجایــگاهمــادری،بلکــهدربــارۀهــرجایــگاه
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گــر گاهــی«حّساســیم.مثــاًلا اجتماعــیدیگــری،نســبتبــهایــن»آ
گذاشــتنبخواهد شــهرداریکشــهربزرگ،باروزیدوســاعتوقت
کند،بهاومیگوییم:یانمیدانیادارۀیکشهریعنی شهریرااداره
کــهمیخواهیعنوان چــهویکشــهردارچهوظیفــهایدارد،یااین
شــهرداررابهپیشــانیاتبزنیوازمزایایآنبهرهببری.ماشهررابه

چنینشهردارینمیسپاریم.
کهمشــغول واّمــاحوصلــه.بــهنظرشــماچنــددرصــدازمادرانی
کافیبرایانجــاموظایفمادری تحصیلرســمیهســتند،حوصلــۀ

وهمسریدارند؟
کمبود کمنگیرید.مشــکلبســیاریازمادران، حوصلهرادســت
حوصلــهاســت.وقتــیحوصلــهنباشــد،بــهایــنراحتــینمیشــود

گرفت. کار مهارتهایآموختهشدهرادرتربیتفرزندبه
کمیواقعبینانهبهمســیرتحصیل گر کمیصریحترحرفبزنیم:ا
کهانرژیزیادیازیکفردمیگیرد.این کنید،میبینید رسمینگاه
انــرژیوقتیمصرفمیشــود،نــایزیادیبرایچیزهــایدیگرباقی
کــهدرمســیرتحصیل کســانی گفت کــممیشــود نمیمانــد.دســت
رســمی،میتواننــدوظایــفمادریوهمســریخودرابهشایســتگی

انجامدهند،زیادنیستند.قبولدارید؟

که تو  کوتاه رابطۀ چهار تــا نکته ای رو  کردم خیلی  _ خــب من ســعی 

همسری و مادری الزمه، با تحصیل رسمی بگم. حاال می خوام ازت 

یه سؤال بپرسم و به قول تو ازت اعتراف بگیرم.

کنار همۀ اعترافای دیگه. _ بفرما بگیر! اینم یه اعتراف، 

کدوم یکی از لوازم مادری، احتیاج به تحصیل رسمی داشت؟  _
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کدوم. _ هیچ 

گفــت هــر نــوع از تحصیل رســمی، هیــچ ضرری بــه وظایف  _ می شــه 

همسری و مادری نمی زنه؟

گفت. _ نه نمی شه 

که به وظایف مادری ضرر  گفت مواردی از تحصیل رســمی  _ می شــه 

کم هم ضرر می زنن؟ کم هستن و  می زنن، 

_ نه، توی خیلی از موارد، ضرر می زنه و زیادم ضرر می زنه.

ک من و تو. قبول؟ _ خب، پس اینا می شن نقطۀ اشترا

که بخوای ازم بگیری؟ _ قبول. دیگه اعترافی نیست 

کتاب، تا بعد. _ فعاًل بیا توی متن 

گفتهشــد، کــهدربارۀاینچهارنکته توّجــهبــههمۀحرفهایی
کهبرایلزومتحصیل میتواندبخشزیادیازنقددلیلهاییباشد

گفتیم. رسمیزنان
کنــونبــهنقــدوبررســییکایــکایــندلیلهــامیپردازیــم،بــا ا
که:مقصودازتحصیلدراینجا،تحصیلدریک یادآورِیایننکته
که کاراداریوآموزشــیخاصاســت محیطرســمیباهمانســازو

نتیجۀآنهمدریافتمدرکاست.

نقد دلیل اّول: 
تحصیل رسمی و شناخِت بهتر از جامعه

دلیــلاّول،ایــنبــود:زنتحصیلکــرده،جامعــهرابهترمیشناســد.
پسدرهمسرداریوتربیتفرزندانش،بهترعملمیکند.

کهایندلیلرابرایتحصیلرسمیدارند،بهچندسؤال کسانی
بایدپاسخبدهند:
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_آیاتنهاراهشناختجامعه،تحصیلرسمیاست؟
گرفتن کــهبــهتحصیــلرســمیرویمیآورنــد، کســانی _بیشــتر
که کمترینهدفخوددرنظرمیگیرند.زمانی کارشناســیرا مدرک
کارشناســیصرفمیشــود،چهارســال گرفتنمدرک بــرای معمــواًل
کــهراهشــناختجامعه،تحصیلرســمیباشــد،آیا اســت.برفــرض

کم،چهارسالزماناست؟ نیازمندصرِفدست
_میــزانتأثیراینشــناختدرمســیرهمســرداریومــادری،چه
قــدراســت؟آیااینمیزانازتأثیر،شایســتۀصرفایــنمقداراززمان

هست؟
مــادریالزم بــرایهمســرداریو _چــهشــناختهایدیگــری
کهازجامعهدرمحیطتحصیلبهدستمیآید، است؟آیاشناختی
نســبتبــهشــناختهایدیگــر)مانند:شــناختخویش،شــناخت
عالم،شــناختفرزند،شــناختمهارتهایهمســرداری،شــناخت
کاربردیترومهمتر مهارتهــایتربیــتفرزند،شــناختدیــنو...(
کمتــریدارد؟مابــرایاینشــناختهاچه اســتیــاازآنهــااهّمیــت

زمانیرااختصاصدادهایم؟
بــهچــهنتیجــهای ازآنحــرفمیزنیــد، کــهشــما _شــناختی
کهبهدســتمیآورند، میانجامد؟دخترانماازســرمایۀشــناختی

چهاستفادهایمیکنند؟
گونهتعّصبدربارۀاینســؤالفکر خواهــشمیکنمبهدورازهر
کنید:آیادخترانازاینسرمایهاستفادهمیکنندتامسیرصحیحتری
کم کهتعدادشــان کهبرخــیازآنها_ کننــد،یااین رادرجامعــهطــی
کهبهدســتآوردند،درمسیرتطبیقدادن همنیســت_شناختیرا

کارمیگیرند؟ بیشترخودباجامعهبه
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کهنیازمندیکمقّدمهاست. یکسؤالدیگرمیخواهمبپرسم
که کومعیاری کمکمــال گاهــیمــنواردیکمحیطمیشــومتابه
کنــم.پس،چشــمهایمراخوبباز دارم،ازجامعــهامشــناختپیدا
کهقبــلازورودبهآنمحیطبهدســتآوردهام، کــی میکنــموبــامال
خوبیهاوبدیهاراتشخیصمیدهموبراساسآن،زندگیخودم

رامدیریتمیکنم.
کــیدر کــهمال گاهــیهــمواردهمیــنمحیــطمیشــوم،بــیآن
کهاآلندرآن کمن،همانمحیطیاست دســتداشتهباشم.مال
کهدراینمحیطمیافتد،شــناختنیســت. حضوریافتهام.اّتفاقی
کــهدراختیارمــنمیگذارد،جامعــهرابهمن ایــنمحیــطباعینکی

میشناساند.
کــهامروزبــرایتعــدادقابل بــاخودمــانصــادقباشــیم،اّتفاقــی
که توّجهــیازفرزنــدانمــامیافتــد،شــناختنجامعــهاســتیــااین
کــهدرآنقــرارمیگیرنــد،جامعهرااززاویۀنــگاهخودشبه محیطــی

آنانمیشناساند؟

گفتم؟ _ دیدی 

گفتی؟ _ چی 

که تو مخالف تحصیل دخترایی.  _

_ چرا از طرف آدِم زنده، حرف می زنی؟

که با  کلمه نگفته  کشت و هنوز یه  که این آدِم زنده ما رو  _ برای این 

تحصیل خانوما مشکل داره یا نداره.

کلمه بگه موافقه یا مخالف. بنا  _ ایــن آدِم زنده نمی خواد فقط یک 

عش 
ّ
که تو توق کنه. اون جواب دادنی  داره مخاطبش رو به فکر وادار 
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