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 (از دیدگاه اسالم(  و جوانان  زنان

 

   محمد تقي صرفي : نام نویسنده 

 

 

  قدمھم

 

 .او باد  و اھلبیت 6بر محّمد  الھي  وبركات  و صلوات  است  پروردگار عالمیان  مخصوص  حمد و سپاس

  دچار انسانھا مخصوصا نسل  كھ  وانحرافاتي  و مذھبي  از نظر فرھنگي  فعلي  زمان  حساسیت  بھ  با توجھ

  من«: فرمود ، كھ خودشان  از وظایف  افيك  شناخت  مگر بخاطر عدم  نیست  شود واین مي  و بانوان  جوان



در   مختصري  آشنائي  كتاب  شناسد لذا این مي  خود را بشناسد خدا راھم  ھر كھ»  ربّھ  فقد عرف  نفسھ  عرف

 .  از انحرافات اسالمي  جامعھ  اصالح  با آرزوي. دھد مي  خواننده  را بھ  دوقشر حساس  این  وظایف  بارة

 83تابستان

 

 

 

 : اول بخش

 درباره زنان

 

 

   مخالف  و جنس  زن

 

 :فرماید مي  ، چنانچھ است  درانسانھا قرار داده  را خداوند بطور طبیعي  مخالف  جنس  مرد بھ  و میل  زن  میل

 .« آفریدیم ما از ھر چیز جفت» « ا َزْوَجین'ٍء َخلَْقن  َشْیي ِّ ُكل ْ َو ِمن»

 . است  و ھمسر آفریده  جفت  و داشتن  زوجیت را بر اساس  ھستي  دستگاه  اینخداوند   كند كھ مي  اعالم  آیھ  این

 : است  بنا شده  اصل  بر سھ  زوجیت  قانون

  بخودي  زوجیت  قانون  ، پس است  مخلوقات كمال  و براي  حكمت  براساس  الھي  قوانین  كھ  است  این  اول  اصل

 . خود، شّر و بد نیست

  و الزم  ضروري  نظام  این  جریان  ادامھ براي  و مفعول  وجود فاعل  یعني  زوجیت  كھ  تاس  این  دوم  اصل

 .ھستند

مرد   در انسانھا تعبیر بھ  كھ  است  وحاكمیت  قدرت  و داشتن  ، غلبھ بودن  فاعل  الزمة  كھ  است  این  سوم  اصل

تعبیر   زنانگي بھ  از آن  كھ  و تأثر است  و مالیمت  و لطافت  نرمي  ، داشتن بودن  مفعول شود و الزمة مي  بودن

 .شود مي

  زن  براي  نقصاني  ھیچ  مؤنث  بودن  مفعول كھ  شود، ھمانگونھ مرد نمي  براي  فضیلتي  باعث  بودن  فاعل  البتھ

 .باشد نمي

  مراعات  و تفریط  راطاف  ، جانب آن  باید دربرآوردن  كھ  است  ھر انساني  و فطرت  ، طبیعي جنسي  میل  پس

 .قرار گیرد  انسانھا مورد استفاده شود تا در مسیر كمال

  رفع  براي  فقط  در حیوانات  كھ  است  این  درحیوانات  جنسي  با وجود میل  در انسان  میل  وجود این  فرق  البتھ



خداوند  . است  دیگري اھداف  دارايدو،   بر این  عالوه  در انسان  رود ولي بكار مي  نسل  وادامة  جنسي  غریزه

 :فرماید مي  روم  سورة 21  درآیھ

 .« ً  َو َرْحَمة ً َمَودَّة ْ بَْینَُكم َا َو َجَعل'اجاً لِتَْسُكنُوا اِلَْیھ' اَْزو ْ اَْنفُِسُكم ِْمن   لَُكم َ َخلَق ْ اَن ِاتِھ' آي ْ َو ِمن»

  یابید و بین  آفرید تا با آنھا آرامش  ھمسراني خودتان  از جنسشما   براي  كھ  است  او این  قدرت  ھاي از نشانھ»

 .«قرار داد و مھرباني  شما محبت

  ھدف  و این. باشد مي  دو زوج  بین  ومھرباني  و الفت  ، انس زوجیت  ھدف  عالیترین  كھ  فھمیم مي  آیھ  از این

 . نیست  در حیوانات

كند و  انسانھا برقرار مي  را درمیان  ونسب  خویشاوندي  روابط  كھ  ستو شوھر ا  زن  بین  و الفت  انس  از این

  ھدف  آنجاكھ. شود مي  حاصل  و تمدن  اجتماعي  ھا، زندگي خانواده  بین  آیند و ازروابط ھا بوجود مي خانواده

 :كند مي  بیان  گونھ  را این  اجتماع  از بوجود آمدن

  ِه'ِعْنَداللّ    اَْكَرَمُكم َّاَرفُوا اِن' لِتَع َ ائِل'ُشُعوباً َوقَب  اُكم'َو َجَعْلن '  َذَكٍر َو اُْنثي ْ ِمن ْ اُكم'ْقنا َخلَ ' اءنّ  ُاس'ا اَیُّھَا النّ 'ي»

 .« ُكم'اَْتقي

  تا بدانید كھ  ھا قرار دادیم ھا و طائفھ ھا وقبیلھ و شما را خانواده  و مرد آفریدیم  ما شما را از زن!  مردم  اي»

 «. شماست  شما نزد خدا،باتقواترین  ترین گرامي

  ھر كھ  كھ  نكتھ  این  بھ  را، معرفت  ھاو جوامع خانواده  انسانھا و تشكیل  از خلقت  ، ھدف شریفھ  آیھ  در این  كھ

 .داند ، مي تر است ، در نزدخدا گرامي بیشتر است  تقوایش

  آنھا بھ  رعایت  كھ  است  مقید ساختھ قیودي  مرد را بھ و  زن  ، رابطة جنسي  غریزه  تعادل  حفظ  براي  اسالم

از . شود مي جامعھ  آن  اضمحالل  و عاقبت  انحراف  آنھا، باعث  رعایت  نماید وعدم مي  كمك  جامعھ  سالمت

 :  قیود و ضوابط  این  جملة

 

 : ـ محارم1

  ھم  را بھ  افرادي  كنند، اسالم  جا زندگي مجبورند در یك  و خویشي  بخاطر قرابت  افرادي  اینكھ  بھ  باتوجھ

و   ، سخت زن حجاب  وجوب  رعایت  عدم  دلیل  بھ  افراد با ھم  این  معاشرت  طرف از یك  كھ  است  ساختھ  محرم

 .نرود  از بین  سالم  خویشاوندي  ، روابط افراد با ھم این  از ازدواج  با ممانعت  آور نباشد و از طرفي  مشقت

  فرزند و عالقھ  بھ  پدر ومادر نسبت  عالقھ مثل.  است  و فامیلي  خویشاوندي  عالقھ  ھم  افراد بھ  این  ھعالق

 . خواھر وغیره  بھ  برادر نسبت

 

 زنا  ـ حرمت2

و   شده  ، زنا محسوب عقد شرعي  بدون  مخالف با جنس  ، ارتباط با محارم  جنسي  رابطھ  بر ممنوعیت  عالوه



 . است  نوعو مم  حرام

ن' َو ال»  .«اَء َسبیالً ' َو س ًاِحَشة' ف َان' ك ُا اِنَّھ'تَْقَربُوا الزِّ

 .« است  نشوید زیرا زنا فحشاء و بد راھي  زنا نزدیك  بھ»

 : دید كھ 6، پیغمبر بازدید از جھنم  ، در ھنگام در سفر معراج

  ، بدنھایشان آتشین  و سوزن  دیگر را با نخ اي وعده بودند  كرده  آویزان  ھایشان سینھ  از زنھا را بھ  اي  عده»

 .«اند اینھا زناكار بوده:فرمود  پرسیدم  اینان  در باره از جبرئیل. دوختند را مي

 :فرمود 7 علي  بھ 6پیغمبر

  ، كوتاھي رسواشدن: زنا عبارتند از  دنیوي اثرات:  است  اثر بد اخروي  و سھ  اثر بد دنیوي  سھ  زنا داراي»

  در جھنم  بودن خداوند و ابدي  ، خشم حساب  سختي:  آن  اخروي  و اثرات).  حالل روزي(  روزي  عمر و قطع

 .« است

. را گرفتند  شام  تصرف  بھ  تصمیم 7 نون  بن  یوشع فرماندھي  بھ 7 موسي  لشكر حضرت  وقتي  كھ  است  آمده»

لشكر   شكست براي  راھي  كرد كھ  بود درخواست  الّبيق  دانشمندي  باعورا كھ  ازبلعم  ناحیھ  آن  حاكم

را   ھرزه  شما زنان.  است! لشكر زنا  این  شكست  تنھاعامل  كھ  گفت  آنان  بھ  بلعم. دھد  او نشان  بھ  اسرائیل بني

  ختیار مردانخودرا در ا  بدھید كھ  آنھا اجازه  بفرستید و بھ  اسرائیل  لشكر بني  میان  خرید وفروش  عنوان  بھ

 .لشكر بگذارند

  و فجور با لشكریان  فسق  نمودند و بھ و آمدمي  رفت  لشكر یوشع  در بین  ھرزه  اجرا شد و زنان  دستور بلعم

  .شدند  مشغول

چند   پیدا شد و در فاصلة  لشكریان  دربین  خطرناك  ، مرضي نامشروع  تماسھاي  دراثر این  نكشید كھ  طولي

  ! نفر را كشت  روز ھزاران

  كھ  و مردي  زن  و بھ  گرفت  خود را بدست از افراد غیرتمند لشكر، نیزة  یكي  تا اینكھ  داشت  ادامھ  وضع  این

، او  بیابم  نامشروع  عمل  را در حال  كرد ھركھ  و اعالم  را كشت  كردو آنان  زنا بودند حملھ  در حال

  رفت  از میان  مھلك  مرض  آن  گرفتند ودرنتیجھ  مذكور فاصلھ  زنان، از  جان  از ترس  لشكریان ! كشم رامي

 .كند  و تصرف  را فتح  شام توانست  اسرائیل و لشكر بني

  زنھا استخاره  براي 7 امیرالمؤمنین  درحرم  یكبار خانمي  اي ھفتھ  كھ  كردم  مشاھده: گوید از علماء مي  یكي»

را   خانم.  از اوبپرسم  بیاورد تا چند سؤال  را نزد من  زن  آن  كھ  كردم  اھشخو  ازخّدام  از یكي  من. گیرد مي

  حضرت  و با كمك  با تسبیح: داد  گیرید؟ جواب مي استخاره  شما چگونھ:  آوردند، از او پرسیدم  نزدم

چندبار   پولي  از بي.  دارم چند بچھ  كھ  ھستم  بیوه  زني  من:  ، گفت خواستم  از او توضیح  وقتي!7 ابوالفضل

  بمن  آخر خیلي  دفعھ  یك.  نمودم  و تقوا پیشھ  شدم  ھربارمنصرف  ، ولي گرفتم  ناشایست  اعمال  بھ  تصمیم

  و سھ  رفتم 7 ابوالفضل  حضرت حرم  و بھ  شدم  باز منصرف  ولي  شوم  آلوده  كھ  بودم  فشار آمدو دیگر نزدیك



  . نمودم  كمك  تقاضاي  واز حضرت  غذا نمودم  روز در آنجا اعتصاب

  !بگیر  زنھا استخاره  براي 7  امیرالمؤمنین پدرم  برو و در حرم: فرمود  بمن 7 عباس  رؤیا حضرت  در عالم

  ! كار را بلد نیستم  این  من:  گفتم

  مطالبي  ھم  و حضرت  مگیر مي  واستخاره  آیم اینجا مي  بار بھ  یك  اي ھفتھ  ھم  من.  كنیم مي  ما كمكت: فرمود

 «!دھند مزد مي  بمن  درعوض  ھم  و مردم. كند مي  جاري  ،بر زبانم افراد بگویم  بھ  است  الزم  كھ

 

   خانواده  بھ  مرد نسبت  ـ سرپرستي3

  لفامور مخت  و اداره  خانواده  احتیاجات او را رفع  داند و وظیفة مي  خانواده  و سرپرست  مرد را رئیس  اسالم

  اعضاي  ازطرف) او نباشد  خدا و رسول  دستورات  اگر بر خالف(او را   ازدستورات  و اطاعت  دانستھ

 .داند مي  ، الزم خانواده

را بر )  مردان(  خداوند بعضي  كھ  دارند، بخاطربرتري  را برعھده  زنان  و كارگذاري  سرپرستي  مردان»

 .«پردازند مي  از اموالشان  كھ  اي فقھخاطر ن  ، وبھ است  داده)  زنان(  بعضي

او   فرشتگان  باشد، تمام  از او ناراضي  شوھرش كھ  شود در حالي  خارج  از خانھ  اگر زن: فرمود 6پیغمبر»

 .«برگردد  خانھ  بھ  كھ  كنند تازماني مي  را لعنت

شوھر از   كھ  شود تا زماني مين  قبول  باشد،عبادتھایش  ناراضي  اگر شوھر از زنش:دیگر فرمود  و در سخن

 .شود  او راضي

 

 :  امور خانھ  مسئول  ـ زن4

 6پیغمبر  كھ  آنچنان.  است  گذاشتھ  زن عھده  را بھ  داري وامورخانھ  خانھ  اداره  مسئولیت  اسالم  از طرفي

 :فرمود

 .« است  و مسئول  بوده  شوھرش  خانة  سرپرست  زن»

  شود كھ  مشغول  اموري  بھ  زن  است  ، خوب از نظراسالم  كھ  شویم مي  متوجھ:  نمعصومی  روایات  بھ  باتوجھ

  و لباس  و مسكن  آذوقھ و تھیھ  است  شده  برداشتھ  مثالً جھاد از زنان .محدود سازد  مخالف اورا با جنس  تماس

 .مرد قرار دارد  عھدة  بھ

  زنان  ، براي است  شده  بسیار سفارش مردان  براي  كھ  عيامور اجتما  و بقیھ  جنازه  و تشییع  مریض  عیادت

  امورشركت  در این  كھ  است  شده  داده  رخصت  زنان  بھ  ، بلكھ است  نشده دین  بزرگان  از طرف  سفارشي

  رفعو   و آموزش  و تعلیم  كودكان  تربیت بھ  شدن  و مشغول  امور منزل  اداره  براي  طرف  اّما از آن. نكنند

 :نمائید  توجھ  زمینھ  در این  چند حدیث  بھ.  است  شده  شوھر بسیارسفارش  احتیاجات

حضور   ، بھ یزید انصاري  اسماء بنت  بودند كھ نشستھ  و یاران  اصحاب  در جمع 6خدا  رسول  روزي»



انصار و   زنان  سؤال  فقط ن، و ای بپرسم  تا از شما سؤالي  ھستم  زنان  نماینده  من: كرد  رسید وعرض 6پیغمبر

. پذیرد را مي  مرا بشنود، آن  سؤال  وقتي  مگر اینكھ  نیست  عالم و غرب  در شرق  زني  ھیچ  بلكھ  نیست  مدینھ

 !خدا  رسول  شما اي  فداي و خودم  پدر و مادرم!  ھستم  عالم  زنان  ھمة  نماینده  در حقیقت  من پس

، و  آوردیم  ، ایمان تو و خدایت  بھ  نمود، ما ھم مبعوث  و مردان  زنان  بسوي  مبريپیا  حقیقتاً خداوند شمارا بھ

  كنیم مي  شمامردھا را برطرف  غرائز جنسي.  و محدود ھستیم  و در حجاب  نشینین  ،خانھ ما زنان  كھ  بدرستي

  شما در نماز جمعھ: ھا داریدشما مردھا چند امتیاز بر ما زن  وقت آن!  نمائیم مي  شما را بزرگ  و فرزندان

  یكي  وقتي! كنید مي  باالتر در جھاد شركت و از ھمھ  پیاپي  و حج  جنازه  مریضھا و تشییع  و عیادت  وجماعت

،  بافیم شما را مي ، لباسھاي كنیم مي  شما را حفظ  شوید، ما اموال مي  و جھاد، خارج و عمره  حج  از شما براي

 ! نیستیم  شما شریك  كارھاي  در اجرو ثواب  كھ  در حالي  كنیم مي  شما را بزرگ  ھاي بچھ

  چنین  این  زني  آیا شما تاكنون: شد وفرمود  متوجھ  اصحابش  بھ  صورت  با تمام  حضرت  موقع  در این

 را بپرسد؟  دینش مسائل  خوبي  این  بھ  اید كھ دیده

 !برسد  مرتبھ  این  بھ  زني  كردیم ما فكر نمي: گفتند  اصحاب

  بدرستي!  كن  اعالم  زنان  ھمة  و بھ  بفھم خوب!  خانم  اي: كرد و فرمود  توجھ  زن  آن  طرف  پیغمبر بھ  سپس

  این  ھمة و معادل  ، مساوي نمودن  او عمل  شوھر و موافق  رضایت  و جلب  زن كردن  شوھرداري  خوب  كھ

  !دھند يم  انجام  مردان  كھ  است  خیري  كارھاي

 «. برگشت  بود نزد زنان  بلند كرده  االّ ّهللا   ال الھ  رابھ  زبان  كھ  درحالي  زن  آن

 

 : زن  ـ حجاب 5

خود   كنند و زینت  راحفظ  خویش  فروبندند و عفت  اجنبي  مردان  بھ  از نگاه  چشم: بگو  باایمان  زنان  و بھ»

بیاندازند و   ھایشان سینھ  خود را بھ  روسریھاي  ید اطراف، ظاھر نسازند، وبا آشكار است  را جز آنچھ

و   و یا پسر شوھران  یا پسران  و پدرشوھران  یا پدران  شوھرانشان  را آشكار نكنند مگر براي  خویش زینت

  چونھم از شھوت  و یا افراد ناتوان  و یا غالمان  و یا زنان  ویا برادر زادگان  و یا خواھرزادگان  یا برادران

  خود را بھ  خبر ندارند و مبادا پاي  از اسرارزنان  كھ  ندارند و یا كودكاني  تمایلي  زنان  بھ  كھ  پیرمردان

كنید   خدا توبھ بسوي  ھمگي!  مومنان  گروه  و اي. ، ظاھر شود است  پنھان  اززینتشان  بكوبند تا آنچھ  زمین

 .«شاید رستگار شوید

 : است  شده  بیان  چھار حكم  فوق  در آیة»

آشكار نكنند، مگر )  زینتي  سر، لباسھاي  ،موي ، خلخال مانند گوشواره(خود را   پنھان  ـ زنھا نباید زینتھاي1

 .(...و  دست  مانند انگشتر، خضاب(  طبیعتاًآشكار است  مقدار كھ  آن

 .بیندازند  و گردن  سینھ  را بر روي  یا مقنعھ  روسري  ـ باید دامنة2



 .( است  دیگر آمده  در آیات  عمو و دائي  البتھ(توانند آشكار كنند نفر مي  دوازده  براي  خود را فقط  زینتھاي ـ3

گردد،   نامحرم  توجھ  جلب  و باعث(نزنند تا زینتھا آشكارشود   خود را بر زمین  پاھاي  رفتن  راه  ـ موقع4

 .(6پیامبر  زمان  و خلخالھاي  بلندكنوني  پاشنھ  كفشھاي  مثل

و دو   صورتش: ؟ فرمود است  حالل  دیدنش نامحرم  براي  زن  بدن  قسمت  كدام: پرسیدند 7 ششم  از امام»

 .« و دو دستش  پایش

  و خیابان  در كوچھ  با حجاب  كھ  زني.دارد  دور نگھ  باید خود را از دستبرد نامحرمان  كھ  است  گوھري  زن

و . كند واردنمي  جامعھ  و اخالقي  رواني  سالمت  بھ  آسیبي  برد و ھم د راباال ميخو  ارزش  شود، ھم ظاھر مي

  كھ  است  مانند میكربي  آورد و ھم مي  خود را پائین ارزش  كند ھم را نمي  اسالمي  حجاب  رعایت  كھ  خانمي

 .كند مي  ومریض  را آلوده  دیگران

 : شود مي  از آنھااشاره  بعضي  بھ  دارد كھ  در مورد حجاب  نظراتي  شھید مطھري

و   بصري  لذتھاي  خواھد انواع مي  اسالم كھ  است  ، این در اسالم  زن  براي  پوشش  بودن  واجب  اصلي  ریشة»

  یابد واجتماع  اختصاص  و در كادر ازدواج  خانواده  محیط  ، محدود بھ جنسي دیگر لذت  و انواع  لمسي

  ، بھم جنسي  ھاي جوئي  را با لذت  كار و فعالیت كھ  غربي  سیستم  برخالف. باشد  عالیتكار و ف  منحصراً براي

  .«آمیزند مي

  و خودآرائي  خودنمائي  بھ  میل  كھ است  این  براي  یافتھ  زنان  بھ  اختصاص  دستور پوشش  اینكھ  علت»

ازنظر   ھمچنانكھ  است  شكارچي  قلبھا و دلھا، مرد شكار و زن  از نظرتصاحب.  است  زنان  مخصوص

  گري شكارچي  حس  نوع  از این  خودآرائي بھ  زن  میل!  است  شكار و مرد شكارچي  ، زن و تن  جسم  تصاحب

 .«شود مي  او ناشي

و   علم  را ندارد، بلكھ  و دانش  علم  تحصیل حق  گوید كھ نرود و نمي  بیرون  از خانھ  زن  گوید كھ نمي  اسالم»

  زن  را براي  خاصي  اقتصادي  فعالیت  اسالم.  است  و مرد دانستھ زن  مشترك  را فریضة  انشد

  پوشاندن. بار آید  وباطل  عاطل عار بنشیند و وجودي بیكار و بي  خواھد زن ھرگز نمي  اسالم.كند نمي تحریم

  كردن فلج  موجب  آنچھ.  نیست  ديیا اقتصا  یا اجتماعي  فرھنگي  فعالیت گونھ  ھیچ  و دستھا، مانع  صورت

  .« است  شھواني ھاي جوئي  لذت  كار بھ  محیط  كردن  ، آلوده است  اجتماع  نیروي

  است  بشري  طبیعي  حق  یك  كھ  آزادي  حق  سلب موجب  حجاب  كھ  است  این  حجاب  مسئلة  بھ  از ایرادات  یكي

  زنداني  بین  است  فرق كھ  باید گفت  در جواب. رود بشمار مي  زن  انساني  حیثیت  بھ  توھین گردد ونوعي مي

  اگر رعایت. باشد  داشتھ  ، پوشش با مرد بیگانھ  شدن  درمواجھ  اینكھ  او بھ  داشتن  موظف  و بین  زن  كردن

ایند و را اتخاذ نم  خاصي روش  در معاشرت  یا مرد را مقیّد سازد كھ  ، زن اجتماعي  ازمصالح  اي پاره

را   مطلبي  نبرند، چنین  را از بین  اخالقي  نزنند و تعادل را بر ھم  دیگران  آرامش  بروند كھ  راه  طوري

جلو او را   آید، پلیس بیرون  از خانھ  برھنھ  با بدن  چطور اگر مردي. نامند نمي  آزادي  وسلب  كردن  زنداني



و   را ضد آزادي  كار پلیس  كند، این مي  او را جلب  اعياجتم حیثیت  منافي  عمل  عنوان  گیرد و بھ مي

 !كنند  نمي  ، تلقي كردن زنداني

 : دیدند كھ  بازدید از جھنم  ، در ھنگام در معراج 6رسولخدا

  او پرسیدم  در باره  از جبرئیل! جوید رامي  بودند و او مغز سرش  كرده  آویزان  سرش  موي  را بھ  زني»

 «. است  پوشانده نمي  سرخود را از نامحرم  یا موياو در دن: فرمود

 

  چراني  و چشم  ـ نگاه6

  از گناھان  باشند، از بسیاري  خود را بطور صد در صد دراختیار داشتھ  چشم  و مرد بتوانند كنترل  اگر زن

 : است  لذا خداوند فرموده.مانند مي  مصون  و انحرافات

  برایشان  این  كنند كھ  حفظ  خود را از حرام خود را بپوشانند و اندامھاي  چشمان  بگو كھ  مؤمن  مردان  بھ»

  خود را از نارواحفظ  خود را بپوشانند و اندامھاي  چشمھاي  بگو كھ  مؤمنھ زنان  و بھ.  تر است پاكیزه

 .«نمایند

 :فرمود  كھ  است 6از پیامبر  درحدیث

 «النظر  زناه  ینالزنا فالع  من  حظ  آدم  ابن  عضو من  لكل»

 .« است  كردن  نگاه  دو چشم زنان  از زنا دارد كھ  اي و بھره  حظ  آدم  فرزندان  از اعضاي  ھر یك»

  لذت  چشم  از طریق  اینكھ  انسانھابراي. است  ، تصاویر غیر اخالقي دشمن  اسلحة  ترین در عصر ما بّرنده

  اینترنت  از طریق  و چھ  ماھواره  از طریق  چھ  تھجنتصاویر مس  تھیھ را صرف  زیادي  ببرند، پولھاي

 .نمایند دیگر مي  وویدئو و ابزارھاي

دیگر را   انحرافات  زمینة  بسا كھ  كند واي را مي  آن  ھواي  ھارا دید، دلش صحنھ  این  چشم  كھ  و ھنگامي

 .كند  فراھم

شھر   كشور و در این  را در این  چوگناھانيھم  توان مي  شود كھ تصور مي  گونھ  این  شخص  براي  گاھي

شود  مي اي دھد و مقدمھ مي  تشكیل  و غیره  و رقص  پارتي  رود و مجالس خودمي  افراد مثل  بدنبال. داد  انجام

 .بزرگتر  مفاسد و انحرافات  براي

  د در آنجا مھیّا بود، دعوتمفاس  انواع كھ  محلي  را بھ  و پسران  دختران  را گرفتند كھ  باندي  مثال  بعنوان

كردند و  مي تھیھ  و عكس  شدند، از آنھا فیلم مي  مشغول  نامشروع  شھوات  بھ  آنان كھ  در حالي  سپس. كردند مي

را بما   مبلغ  باید این.  شمارا داریم  خالف  كارھاي ما فیلم  گفتند كھ رفتند و مي او مي  بعد از چند روز سراغ

وارد   وخالصھ ! دھیم قرار مي  را در اختیار پدر و مادر و ھمسر و دیگر اقوامت فیلم  و االّ این  بدھي

  رفت بشمار مي  چیز عادي  و غیره  و تجاوز وتھدید و سرقت  قتل  در آن  شوند كھ مي  خطرناكي  ھاي معركھ

.. 



 یاد  كنھ  دل  بینھ  دیده  ھر آنچھ/ ھر دو فریاد   و دل  دیده  ز دست

 گردد آزاد  تا دل  بر دیده  زنم/ز فوالد   نیشش  خنجري  بسازم

 

 :فرمود 6خدا  رسول

 .«  ابلیس ِ  ِسھام ْ ِمن ٌ َمْسُموم ٌ َسھم ُاَلنَّظََرة»

 .« است  شیطان  مسموم  از تیرھاي  ، تیري نامحرم  بھ  نگاه»

كرد تا  عبور مي  كھ  و دختري  نھر ز  بھ كھ  خود در حالي  مغازه  درب  كھ  چران بود چشم  اند شخصي گفتھ

  نزد اوآمد و از این  نفر مشتري  روز یك  یك!  گفت مي  االّ ّهللا   نمود، ذكر ال الھ مي نگاه  توانست مي  كھ  جائي

  خانمي  حین  در این. را بیاورد  تا جنس  داررفت و مغازه  را خواست  جنسي. دار با خبر شد مغازه  حالت

ال   رابیاورید، یك  رفتید این  شما كھ:  گفت  مشتري. داد  مشتري  را آورد و دست دار جنس مغازه. عبور كرد

 !عبور كرد  االّ ّهللا   الھ

 .! ّهللا   سبحان  عجب: داد  او جواب

 :فرمود 6پیامبر

  من  عورت  ھب  یا شخصي  كنم  نگاه  شخصي عورت  بھ  كھ  بھتر است  برایم  شوم  و دو نیم  بیفتم  اگر از آسمان»

 .«!نظر نماید

 

 : وآرایش  ـزینت7

  دارد كھ  ودوست  بیشتر است  درزن  غریزه  این  ولي  ومرد است  زن  طبیعي  غریزه  خودآرایي  اگر چھ

  مو،انتخاب  ،آرایش لباس  در آراستن  توان را مي  غریزه  آثاراین.قرار گیرد  او مورد توجھ  زیبائي

 .نمود  مشاھده  وغیره  مھیّج  ورنگھاي  نازك لباسھاي

  لباس  تواند زیباترین مي  شوھرش  او درمقابل.باشد  شوھرش  براي  باید فقط  زن  وتجمل  زینت  از نظر اسالم

تواندخود را  مي'  حتّي.نماید  استفاده  وخودنمائي  زینت  از نوعي  را بكار بردو ھر دفعھ  آرایش  ترین  وغلیظ

  وزینت  وجود نداردواّماآرایش  محدودیتي راه  ودر این... برقصدو  شوھرش  براي.كند  او برھنھ  درمقابل

 .باشد مي  وممنوع  او حرام  ،براي  از خانھ  غیر شوھر مخصوصاًدر خارج  براي

  معذبند از جملھ  را دید كھ  دیدار كرد،افرادي از جھنم 6پیغمبر  وقتي  درمعراج  كھ  است  نبوي  در حدیث

 :ودفرم

او در دنیا خود را : فرمود. كردم  او سؤال در باره  از جبرئیل.خورد خود را مي  بدن  گوشت  كھ  را دیدم  زني»

خود   بود كھ  اوزني: فرمود! برید را مي  بدنش  گوشت  كھ  را دیدم  زني.  است  نموده مي آرایش  دیگران  براي

 «.كرد مي  عرضھ  مردان  را بھ



 :فرمود 6 پیغمبراكرم  ازجملھ  است  شده شود ،منع  خارج  از خانھ  عطر زده  زن  از اینكھ  اتدر روای  ھمچنین

 «.خواھد بود  مالئكھ  برگردددر لعن  كھ  بشود،تا زماني  خارج  عطر بزند و از خانھ  كھ  ھر زني»

 

 : مردان  خود را بھ  زن  كردن  ـ شبیھ8

و   در برابر مردان  است  شایستھ  زن. كند مي ومرد كمك  زن  جنسي  قواي  تھییج  بھ  مردانھ  لباسھاي  پوشیدن

 .او را بپوشاند  بدن  برجستگیھاي  بپوشد كھ  لباسھائي)غیر از شوھر(  پسران

  ھاي فتنھ  كند و باعث مي  خود جلب  رابطرف  زیادي  چشمھاي  بپوشد، آنوقت  مردانھ  لباسھاي  اگر زني  حال

و   تأثیر خود قرارداده  را تحت  و غیره  برادر و دائي  مثل  از محارم  بعضي  گاھي كھ  بطوري .شود مي  زیادي

، از  غربي  در كشورھاي  كھ  گونھ  ھمان! دھد را بربادمي  خیلي  كشد و آبروھاي مي  باریك  جاھاي  كار بھ

 .اند قرار كردهبر  با فرزندان  نامشروع  ، ارتباطات محارم پدر و مادر و بقیھ  ناحیھ

 

 : با نامحرم  ـ خلوت9

و   شده  جنسي  غریزه  تھییج  دو تنھاباشند، باعث  این  ، ھركجا كھ مخالف  جنس  و مرد بھ  زن  میل  با توجھ

 :فرمود 6 پیغمبراكرم .كند مي  رافراھم  خالفي  اعمال  زمینھ

 .«ا' بِھ َّھَم' اِالّ  ٌا َمْحَرم' لَھ َ لَْیس ٍ بِاءْمَرأَة ٌَرُجلیَْخلُو ' ال ُ اء فَاِنَّھ'النِّس  ادثَة'َو ُمح  اُكم'اِيّ »

  خلوت)  از محارم  حضور شخصي  بدون( نامحرم  با زني  زیرا اگر مردي!  بازنان  گفتن  بپرھیزید ازسخن»

 .«كند مي  او رغبت  شود و بھ مي  تحریك زن  آن  كند، بطرف

ھستند،نباید آنجا نماز بخوانند زیرا   زن مرد ویك  یك  فقط  ر مسجدياگر د  كھ  است  شرعي  در احكام  حتّي

 . است  ممنوع  با نامحرم  خلوت

  وازدواج  زن

 

  است  و فوائد مھّمي  ثمرات  ، داراي وروایات  ، از نظر آیات و مردان  زنان  قانوني  و رابطة  پیوند زناشوئي

 : از جملھ

 

 :و توالد  ـ زناشوئي1

شوند و  متولد مي  و قانوني  پاك  ،فرزندان ، با پیوند ازدواج است  تولید نسل  طبیعي  و مرد، وسیلة  زن  آمیزش

 .شود آید، پر مي بوجود مي  سابق نسل  بر اثر مرگ  را كھ  خالئي

 .« ًَو َحفََدة  بَنین اِجُكم' اَْزو ِْمن   لَُكم َ اجاً َو َجَعل'اَْزو   اَْنفُِسُكم ِْمن   لَُكم ََجَعل  ه'َو اللّ »



 «.شوند ھا متولد مي ونوه  ، پسران ھمسران از این  قرار داد كھ  ، ھمسراني شما از خودتان  خداوند براي»

 

 :  و محبت  ـ زناشوئي2

 .شود ایجاد مي و مرد محبّت  زن  ، بین جنسي  بر ارضاء غریزه  ، عالوه در ازدواج

 .« ً  َو َرْحَمة ً َمَودَّة ْ بَْینَُكم َا َو َجَعل'اجاً لِتَْسُكنُوا اِلَْیھ' اَْزو ْ اَْنفُِسُكم ِْمن   لَُكم َ َخلَق ْ اَن ِاتِھ' آي ْ َو ِمن»

شما   بیابید و بین  قرار داد تا آرامش  ھمسراني خودتان  شما از جنس  براي  كھ  است  این  الھي  آیات  واز جملھ»

 «.ایجادنمود و دوستي  محبت

 

 : و عفت  ـ زناشوئي3

، ارضاء  غریزه  این. گیرند قرار مي  نیرومندجنسي  در فشار جاذبة  و پسران  ، دختران جنسي  بلوغ  درایام

  ازدواج. قراربگیرند  عفتي  وبي  ناپاكي  در معرض  جوانان  است  طلبد و ممكن مي ھر صورت  خود را بھ

و فساد،   را برآورد و از تباھي  آنان  واند خواھشت مي كھ  است  و قانوني  و شرعي  طبیعي  ، راه یا موقت  دائم

 .دارد  نگھ  مصون

 :فرمود 6پیامبر

  از حرام  و عورتش  شود چشم مي باعث  كند كھ  دارد، ازدواج  ازدواج  نیاز بھ  ھركھ!  جوانان  گروه  اي»

 .«بماند  مصون

 :و فرمود

  درخت  ھاي میوه  منزلة  بھ  باكره  دختران:  آمد وگفت  و دانا نزدم  خداوند لطیف  از طرف  جبرئیل!  مردم  اي»

شد   بالغ  وقتي  دختر ھم.برد مي  ھارا از بین میوه  شوند و االّ گرما و باد این  رسیدند باید چیده وقتي  ھستند كھ

 «.ھستند  انسان  ھم  بود زیرا دختران  ایمن توان نمي  كند و االّ از فساد آنان  باید ازدواج

 

 : و لباس  زناشوئي ـ4

  ھم  پوشاند، ازدواج را مي  بدن  عیوب لباس  زیرا ھمانطور كھ.  است  كرده  تشبیھ  لباس  را بھ  زناشوئي  قرآن

 .كند پوشاند و دور مي ھامي از زشتي  را از بسیاري  انسان

 .« َّ لَھُن ٌاس'لِب   َو اَْنتُم ْ لَُكم ٌاس' لِب َّھُن»

 «.آنھا ھستید  لباس  و شما ھم شمایند  لباس  زنان»

 :فرمود 6پیامبر

 «.نماید  عفت  طلب  ھمسرش  كند، بایدبوسیلة  مالقات  و پاكیزگي  خدا را با پاكي  خواھد كھ مي  ھركس»

  بزرگان  و سخنان  روایات  اكنون. شد  آورده گفتار فلسفي  ، از كتاب ازدواج  پیرامون  مطالبي  قبل  درصفحات



 . كنیم مورد مرور مي  این را در  دین

 :فرمود 6پیامبرخدا

 « است  ازدواج  بناء در نزد خداوند،بناي  محبوبترین  در اسالم»

 :و فرمود

 «. نیست  نكند از من  ازدواج  و ھر كھ  است  من  سنّت  ازدواج»

 :و فرمود

 «.نمود  حفظ  را از من  دینش!  يوا  اي: كند مي نالھ  كند، شیطان  ازدواج  جوانیش  در ابتداي  جواني  ھرگاه

 :و فرمود

 «.كند  دیگر باید تقوا را رعایت  و درنصف  آورده  رابدست  دینش  كند، نصف  ازدواج  انسان  ھرگاه»

 :و فرمود

 .« نماز برتر است  دار ومشغول ، در نزد خداوند از مجرِد روزه در خواب  كردة  ازدواج»

 :فرمود  حضرت.پرسید  شوھرش  بھ   زن ِخدمت  وابث  از پیامبر دربارة   سلمھ ّام

  گذارد، در این دیگر مي  دارد و در جاي برمي را از جایي  اي كند و مثالً وسیلھ كار مي  درخانھ  زن  وقتي»

 «.كند نمي  او نظر كند، او را عذاب  خدا بھ  و ھركھ. كند او نظرمي  خداوند بھ  حال

 :و فرمود

 «. باالتر است  درمسجد من  ، از اعتكاف در كنار شوھرش  زن  تندر نزد خداوند، نشس»

 :و فرمود

او را محو   گناھان  شوھِر او باشد، خدا ھمة صالح  كند كھ  شوھرداري  شوھر، طوري  درخانة  كھ  ھر زني»

و مانند  بنویسند، ثواب  شود، آنقدر برایش  از شوھر حاملھ  و چون. نماید مي  رامضاعف  كند و حسناتش مي

  این  دھد، مثل را شیر مي  كودكش  و ھر بار كھ. باشد  بوده الصلوة  دار و دائم عمر روزه  در تمام  است  كسي

!  زن  اي: ندا كند  از آسمان را از شیر بگیرد، منادي  كودك  ، و چون خدا آزاد كرده  در راه  اي بنده كھ  است

 «.شد  آمرزیده  ات گذشتھ  گناھان  تمام

  معني  چھ  بھ  درنزد تو تبتّل: فرمود  حضرت! ھستم  متبّتلة  من:  گفت7باقر  امام  بھ  زني: فرمود 7رضا  امام

 . نكنم  ازدواج  ھیچگاه  كھ  دارم تصمیم  یعني:  ؟ گفت است

! برگرد  میمتص  از این: فرمود  امام . بشوم فضیلت  داراي  وسیلھ  این  بھ  خواھم مي:  چرا؟ گفت: فرمود  امام

  زیراھیچكس! كرد كار را مي  از تو این  قبل  ھم 3 فاطمھ  بود، حضرت  فضیلتي نكردن  زیرا اگر در ازدواج

 .بگیرد  پیشي 3 از فاطمھ  تواند در فضیلتي نمي

آید  يم  پیشبازم  بھ  روم مي  خانھ  بھ  چون  كھ  دارم ھمسري! خدا  رسول  اي:  آمد و گفت 6پیامبر  خدمت  مردي

را   روزي  اگرغم  كھ!  نباش  ناراحت: گوید ببیند مي  اگر مرا ناراحت .كند مي  ام ،بدرقھ شدن  خارج  و ھنگام



 !را زیاد كند  ، خدا غمھایت داري آخرت  و اگر غم.  است  رسان  ، خدا روزي خوري مي

 :فرمود 6پیامبر

ھفتاد شھید   در ھر روز، پاداش  كھ  خدایي از عامالن  تو یكي  او بگو كھ  و بھ!  بده  بھشت  او بشارت  بھ»

 «.تو خواھد بود  براي

 :فرمود 6پیامبر

  جزء آن  شود، یك  حیض  زن  وقتي . است جزء در مردان  و یك  در زنان  جزء آن  نُھ  ، كھ جزء است  حیا ده»

  برود و چون ردد، جزء سومشگ  زایل  بكارتش  ، و چون شوھر كند جزء دیگرش و چون. دھد مي  را از دست

! برود  حیائش  شود، ھمة  آلوده) زنا(  گناه  اگر بھ.بماند  جزء آن  برود و پنج  بزاید جزء چھارمش  فرزندي

 «.بماند  جزء حیائش  دارد، پنج  خود رانگھ  اگر عفت  ولي

 :فرمود 6پیامبر

 :بگوید  شویش  بھ  روزي ليو جواھر ببرد، و  شوھر، طال ونقره  خانة  با خود بھ  اگر زن»

 ! است  من  مال  اموال  این  ؟ ھمة تو كیستي

 «.عذر بخواھد  كند و از شویش  توبھ  مگراینكھ. افراد باشد  عابدترین  گردد، اگر چھ مي  باطل  اعمالش  ھمة

 :و فرمود

 «.دھداو ب  را بھ  آسیھ  حضرت صبر كند، خداوند ثواب  بد شوھرش  براخالق  كھ  ھر زني»

از   شدن  خارج  ، ھنگام داشت  از انصارقصد مسافرت  ،مردي 6در عھد رسولخدا: فرمود 7 صادق  امام»

  شخصي  زن این. بیمار شد  بعد، پدِر زن  نرو، چندي  بیرون  از خانھ  ام برنگشتھ  تا من: گفت  ھمسرش  بھ  خانھ

  بھ  توانم مي.  است  بیمار شده  پدرم  اكنون  نشو ولي  جخار از خانھ  گفتھ  شوھرم  فرستاد كھ 6پیامبر  را خدمت

  چند روز بعد خبر رحلت! كن  اطاعت  و از شویت  بمان  در خانھ  فرمود كھ  جواب  ؟ حضرت اوبروم  عیادت

داد  بجوا  ؟ حضرت حاضر شوم  پدرم  بر جنازه  توانم آیا مي  داد كھ  پیغام6پیامبر  باز بھ. او دادند  را بھ  پدرش

در   داد كھ  بشارت  زن  بھ 6پیامبر. سپردند را بخاك  پدرش  تا اینكھ!  كن  اطاعت  و از شویت  بمان  در خانھ  كھ

 «.را آمرزید  ، خداوند تو و پدرت تو ازشوھرت  اطاعت  مقابل

: فرمود  امام. كرد  شكایت  آمد و از زنش  مردي كھ  بودم 7 صادق  امام  درخدمت: گوید عالء مي  بن  حسین»

  گوید؟ زن مي چھ  شوھرت: فرمود  زن  آن  بھ  امام.  برگشت  و با ھمسرش  مرد رفت آن! را بیاور  برو و زنت

  ، سھ نكني  درست  را با شویت  و اخالقت  بماني  حال اگر بر این: فرمود  امام! بكند  و چنانش  خدا چنین:  گفت

را   زنت  دست: مردفرمود  آن  بھ  امام!  را نبینم  ھرگز صورتش  خواھم يم:  گفت  زن!  نماني روز بیشتر زنده

  !ماند نمي  روز زنده  بیشتر از سھ  بگیر و برو كھ

 .« از دنیا رفت  زن  روز آن  دو رفتند، بعد از سھ  آن

  اصمعي. بود  ھدرخیم  جمال  و صاحب  جوان زني. رسید  اي خیمھ  بھ  در بیابان  عباسي  وزیر خلیفھ  اصمعي»



  خودم  بز بدست  شیراین  اجازه  ولي.  بدھم  شما آب  بھ  ندارم  و اجازه  نیست  شوھرم:  گفت زن. طلبید  از او آب

از صحرا   كھ  است  شوھرم:  گفت  زن. از دور پیداشد  سیاھي موقع  در این. داد  اصمعي  از شیر بھ  زن.  است

ھر   ولي...و  او را شست كرد، پاھاي  و بر او سالم  او رفت  باستقبال  زن شتر سوار رسید،  وقتي.گردد برمي

. داد مي  او جواب  بھ  بود، با بداخالقي  لنگ  پایش  و یك  داشت زشتي  قیافھ  كرد، مرد كھ مي  محبّت  زن  چھ

:  گفت  زن  بھ  اصمعي . رفت  آخرخیمھ  نمود و بھ  اصمعي  بھ  غضبناكي  شد و نگاه  مرد وارد خیمھ  تااینكھ

  ھستي وزیر خلیفھ  از شما كھ  من:  گفت  ؟ زن كني مي  زندگي  ، باھمچو مردي امتیازات  شما با این  نیست  حیف

  این  براي  كنم مي  مرد زندگي  با این  اگر من!  بیافكني جدائي  و شوھرم  من  بین  خواھي مي  كھ  كنم مي  تعجب

  ُشكر و یك  اي نیمھ.  است دو نیمھ  ایمان:فرمود  كھ  باشم  كرده  عمل 6پیامبر  روایت  بھ خواھم مي  كھ  است

و امید .  نمایم صبر مي  زندگي  ھاي و بر سختي  شكر گفتھ  خدا را برنعمتھایش  من.  صبر است  اش نیمھ

 .«. دارم  آخرت  پاداشھاي بھ

  غرب  در فرھنگ  زنان

 

  فرھنگ  بین  و اختالف  چقدر فرق  كھ  شویم مي ، متوجھ كنیم مي  نگاه  غربي  امعجو  بھ  حاضر وقتي  در زمان

 .وجود دارد غرب  و فرھنگ  اسالم

زیبا باشد  اگر زن.باشد  مردان  راني  شھوت وسیلة  كھ  است  این  بھ زن  یك  در اكثر مواردتنھا ارزش  درغرب

تواند  او مي.دارد  زیادي مادي  وبھاي  گردد،ارزشمند است  لذت  باعث  وجایي  وھرمكان وخیابان  ودر كوچھ

  براي  وھمھ  شده  او جلب  نگاھھا وچشمھا بسوي  چگونھ بداند وببیند كھ  باارزش  شخصیت  خودرا یك

اورا   ھیچگاه  مردم  شود كھ مي متوجھ  زن  ،این  عمیق  اّما با درك. شكنند  مي  او سرو دست  آوردن بدست

  لذت باعث  تازمانیكھ  بلكھ.دانند  ، ارزشمند نمي ودانش  ویا علم  اخالقي فضائل  ویا داشتن  بودن  سانبخاطر ان

 .باشد ،ارزشمند مي است  دیگران

  مطالعھ  عنوان  سھ  دھند،تحت مي  را تشكیل جدید اروپائي  تمدن  اجتماعي  بنیان  كھ  واصولي  اساسي  نظرات»

 : كنیم مي

 

 ومرد  زن  ینب  ـ مساوات1

  در امور زندگي  زنان  ـ آزادي2

 ومرد  زن  بین  مطلق  وآمیزش  ـ اختالط3

 

 :  شد كھ این  گانھ  سھ  نظریات  این  برطبق  غرب  اجتماع  گذاري  پایھ  نتیجھ



 

باشند و   ، مساوي اخالقي  و ارزش  بشري  ومرد درحقوق  باید زن  فھمیدند كھ  چنین  مساوات  از معني  ـ آنان1

از   ، مردان در سابق  دھد و ھمانطوركھ مي  مرد انجام  دھد كھ  را انجام  اعمالي  ھمان  اجتماعي در زندگي  زن

 !برخوردار باشند  بند و باري بي نیز از ھمان  ، آزاد بودند، زنان قیود اخالقي

  بشر است  نسل  بقا و ادامھ  كھ  طبیعیشو  فطري  وظیفھ  را از اداي  زن  بود كھ  از مساوات  غلط  برداشت  این

بخود   واجتماعي  ، اقتصادي سیاسي  او را،اعمال  ابعاد وجودي  و تمام  ساخت منحرف  بلكھ  تنھا غافل  نھ

  با مردان  ، رقابت رسمي  ، وظایف انتخابات  موضوع.برد  او را از بین  فطري  و شخصیت  ساخت  مشغول

و دیگر   و لھو ولعب  رقص  ، تئاتر، مجالس ورزشي  در مسابقات  آزاد، شركت  وصنایع  در امور تجارت

،  گردد، بر احساسات مي  ذكر آنان  باشند و حیا مانع مي ظاھر فریب  تمدن  این  دستاوردھاي  كھ  تفریح  اسباب

  برنامھ  انجام و اورا از  بازداشت  و طبیعیش  اصلي  كرد و او را از وظیفھ  او غلبھ  وادراكات  عواطف

بود،   خانواده  بھ  و خدمت  دادن  ، سر و سامان اطفال و تربیت  زناشوئي  زندگي  تكالیف  قبول  كھ  زندگیش

بد و   بودند در نظرش و فطریش  اصلي  وظایف  را كھ  وظایف  ، این فراتر از آن  و حتي  بازداشت  بطور كلي

  شد، در تمدن مي  شمرده  تمدن  و پایھ  اساس  كھ  خانواده  نظام شد كھ  ینچن  وضع  این  نتیجھ. داد  جلوه  دگرگون

  كھ  رفت  از بین  بود، چنان  انسان روحي  و آرامش  ، نشاط علمي  قدرت  مایھ  كھ  نظام  و آن  رفت  ازبین  غرب

  .نماند  باقي  از آن  و اثري  نام

  محسوب  و تمدن  اجتماع  بھ  و مرد درخدمت  زن  و ھمكاري  تعاون  و سالم  صحیح  راه  یگانھ  كھ  ازدواج

از   وجلوگیري  خانواده  تنظیم  دیگر مسألة  تر گردید و از طرف تر و ضعیف سست ھم  شد، از تار عنكبوت مي

  اخالق  و مرد، مساوات  زن  بین  مساوات  تفكر غلط.شد  شروع  جنین  و سقط  فرزندان  با كشتن  ھم  بارداري

قبالً از   مردان  زدند كھ دست  فاسد و پلیدي  اعمال  چنان  بھ  ایجاد كرد و زنان  آنان  رانیز بین  فاسد و انحرافي

 .نداشتند  حیا و شرم  آن  از انجام  جدید غرب   تمدن ِودختران زنان  نمودند، ولي مي  آنھا خودداري  ارتكاب

 

  قاعده. گردید  از مردان  آنان  نیازي  بي ، باعث اقتصادي  و مسائل  يدر امور زندگ  زنان  و استقالل  ـ آزادي2

  گردید،ولي مي  تدبیر امور منزل  مشغول  كرد و زن كار مي  خانھ  مرددر بیرون  طور بود كھ  این  قدیم  و رسم

را   خانھ  ايو مرد ھر دو بكارپرداختند و ھتلھا و شركتھا، ج  در عصر جدید تغییر كرد و زن  نظریھ  این

بود   نمانده و شوھر باقي  زن  بین  شھوت  حیواني  غریزه  بجز ارضاي  و نیازي دیگر رابطھ  بنابر این! گرفتند

  ارضاي  فقط  كھ  باشند و كامالً ظاھر و آشكار است داشتھ  و زناشوئي  خانوادگي  زندگي  شود آنان  تا باعث

مستمر و   زناشوئي نمایند و زندگي  زندگي  خانھ  در یك  سازد كھ ومرد را مجبور نمي  ،زن حیواني  شھوات

  دھد، در زندگي مي  را انجام  خودش  كارھاي  كند و ھمھ كارمي  خودش  كھ  دارا باشند، زیرا زني  ھمیشگي

از   بخاطر ارضاء شھوت فقط  شود كھ حاضر نمي  وقت  نیاز ندارد و ھیچ  و قیم  سرپرست  بھ اش روزمره



كند؟ و   زندگي  مردي  با چنین  چھ  گوید براي او بخود مي. باشد ھمراه  ببرد و با او در زندگي  فرمان  ديمر

  مجبور سازد؟ و چرا مسئولیت  قانون و بار سنگین  اخالقي  قیدھاي  تحّمل  بھ  فایده  خود و بي چراخود را بي

 او باشد؟  بدوش  و منزل  خانواده

،  است  و فجور را ھموار ساختھ  فسق  وراه  است  را برداشتھ  و موانع  مشكالت  ، تمام اخالقي  مساوات  وقتي

و  مملّو از مسئولیتھا، مشقات  را كھ  و قدیمي  كھنھ  را رھا كند و راه  و سرور وآزادي  لذت  كوتاه  چرا راه

و   است  باختھ  رنگ  ، در اذھان دین  رفتن نیز با از بین  و گناه  ، تفكر معصیت بپیماید؟ در ضمن  ھاست قرباني

كنداز او   را توبیخ  ، فاجر و فاسق اجتماع  اینكھ  شود زیرا بجاي نمي  احساس خطري  ھیچ  اجتماع  از طرف

 !!كند مي  باز استقبال  با آغوش  كارش  بخاطر این

  وسایل  ولي. آید بوجود مي  طریق  ینازا  كھ  است  در ھراسند، فرزندي  از آن  زنان  نوع  این  كھ  چیزي  آخرین

شود  مي استفاده  ضّد بارداري  ابتداء از وسائل.  است  برده  را از بین  ھراس  ،این است  شده  ابداع  كھ  و ابزاري

نوزاد در   آن  ، كشتن نشد در نھایت  ممكن ھم  گردد و اگر این مي  انجام  جنین  نشد، سقط  و اگر مؤثر واقع

  عاطفھ ـ چھ  مادري  خواھد بود و اگر عاطفھ  راه  آخرین! دیوار  طرف  آن  اوبھ  و یا انداختن  شب  تاریكي

  فرزند غیر قانوني  مادر یك  ندارد كھ  اشكالي ھیچ  زن  آن  ، براي كار باز داشت  ـ او را از این  وپلیدي  زشت

  و فرزند غیرقانونیش  مادر باكره  آن  را براي  اماحتر  خود، این  شھواني  ارضاي علت  بھ  زیرا جامعھ. باشد

و   مانده  نمود، او را عقب  را سرزنش  خانم  این اگر كسي  كھ  در دلھا اثر كرده  چنان  ھم  ھستند و محیط  قائل

 .دانند مي و ضّد تمدن  اُّمل

، صدھا ھزار  غربي  مملكتشودو در ھر   متزلزل  از اساس  غرب  اجتماعي  بنیان  شد كھ  باعث  وضع  این

،  جنین سقط  چون  كشورھا مفاسدي  در این. بزنند  فحشاء دست  بھ  حیا وشرم  شوھر، بدون  و دختر بي  زن

و   و انواع  خطرناك  امراض  و شیوع  فحشاء،برھنگي  ، گسترش  نامشروع  فرزندان  ، كثرت فرزندان  كشتن

 . تاس  بروز نموده اجتماعي  مشكالت  اقسام

 

بند و  زینتھا و بي  ، نمایش شد تا آرایش و مرد، سبب  زن  بین  قید و شرط  بدون  و آمیزش  اختالط  ـ فراواني3

و .  است انكاري  غیر قابل  و كشش  قدرت  و مرد داراي  زن  بین  جنسي  زیراجاذبة. زیاد شود  در زنان  باري

  را شدت  قدرت  ، این مسئولیتھا و مشكالت  پذیرش بدون  مخالف  سجن  بھ  آسان  دو و دستیابي  این  بین  اختالط

 . است  بخشیده

و   خوب  بلكھ  نیست  و گناه  تنھا عیب نھ  زن  و آرایش  ، تجمل غرب  بر اجتماع  حاكم  تفكر اخالقي  طبق

  و مرزھا را زیرپا گذاشت حدود  نماند و تمام  كشورھا در حّد معیني  در این  لذاآرایش! آید بشمار مي  پسندیده

بوجود   غرب  موجوِد تمدن  و وضع  حالت  رسید، تااینكھ  بند و باري و بي  گسیختگي  حّد لجام  آخرین  و بھ

  و جذاب  چسبان  لباسھاي بھ  دیگر زنان  كھ  است  شده  افراط  آنچنان  و آرایش  تجمل  درغریزه  اكنون  ھم! آمد



و پا را فراتر   نكرده  قناعت  مختلف  رنگھاي  ، عطرو پودر و استعمال ، زیور آالت و آرایش  زینت  و وسایل

دھند و   نشان  دیگران  بھ  و لباس پوشش  ھیچ  و بدون  را كامالً برھنھ  جسمشان  خواھند كھ و مي  گذاشتھ از آن

  . است  در غرب  زنان  وضع  این

كنند و  مي  در خود احساس  اي تازه و عالقة  ، شوق زنان  تجملو   و آرایش  برھنگي  این  در مقابل  مردان

  مانندشخص  آنان. باشند تر مي آمیز، جدیدتر و قوي  مناظر تحریك  این  بادیدن  آنان  حیواني  و غریزه  شھوت

یشتر خورند ب مي  آب  و ھر اندازه  است  افزایش رو بھ  شان و تشنگي  عطش  ھر لحظھ  باشند كھ مي  مسمومي

  حیواني  و تمایالت  شھوت آتش  ھستند كھ  جدیدي  و لوازم  در فكر اسباب  ھمیشھ  آنان  بنابراین! شوند مي  تشنھ

 .یابند  نمي  دست  و آسودگي آرامش  بھ  ھیچوقت  سازند ولي  را خاموش

ھا،  خانھ  ، رقاص یز عشقيانگ  فتنھ  ،داستانھاي عفت  بي  ،ادبیات و برھنھ  لخت  عكسھا و فیلمھاي  ھمھ  این

  خاموش  آنھا براي و كوشش  بارز از سعي  اي بند و بار، نمونھ بي  و فیلمھاي  سرشار ازاحساسات  ھاي نمایش

را   غریزه  این  ، آتش اجتماعي  و زندگي  ابزارو محیط  این  در حقیقت  ولي  است  شھوت  آتش  ساختن

و با   است  كرده رخنھ  غرب  اجتماع  در بنیان ( شھوات  غلبھ(  كشنده  مرض  این. كند ورتر و تیزترمي شعلھ

 .كند تھدید مي  و نابودي  ھالكت  آنھا رابھ  اجتماعي  و زندگي  بیشتر، حیات  ھر چھ  سرعت

  جامعھ  ، آن انتشار یافتھ  و در بینشان  كرده سرایت  كھ  اي در ھر جامعھ  مرض  این  دھد كھ مي  گواھي  تاریخ

  وترقي  پیشرفت  و مانع  برده  را از بین  و جسمي  عقلي  قواي  تمام  مرض  ، زیرااین است  رسیده  ھالكت  بھ

یابد و تا  نمي  ، دست است  نیك  اعمال  بھ دستیابي  تنھا راه  كھ  و فكري  روحي  آرامش  او بھ. گردد مي  انسان

باشد   وفریفتگي  تحریك  وسائل  باشد و در ھر طرف  كرده  طھاحا  وغرایز حیواني  را شھوت  محیط  كھ  وقتي

  و آرایشھاي  ، مناظر جذاب فریبنده  فاسد، رقصھاي ، فیلمھاي مھیج  ھاي ، موسیقي برھنھ  و در اثر عكسھاي

  آینده  و نسلھاي  موجود باشد، خودآنان  مخالف  دو جنس  بین  قید و شرط  بدون  و آمیزش ، اختالط دلفریب

. یابند  ، دست ضروریست  و فكري  عقلي  قواي  تربیت  براي كھ  و سالم  ، متعادل آرام  فضایي  توانند بھ نمي

و   كرده  بر آنھا غلبھ  جنسي  غریزه و دیو سیاه  شھوت  غول  اند كھ نرسیده  بلوغ  كمال  ھنوز بھ  نوجوانان آن

افتند و ھرگز  مي  غول  پاي  بھ  ناخودآگاه  دھد و آنان ار ميتأثیرخود قر  ، تحت و غالم  را مانند برده  آنان

 «.یابند او را نمي  از چنگال  رھایي قدرت

در   جنسي  و ھیجان  ، احساس خردسالي شوند و از سنین مي  ، بالغ زودتر از معمول  در امریكا، كودكان»

 .شود مي  زنده  ایشان

  شوند كھ پیدا مي  پولدار و باسواد، دختراني طبقات  حتي  مختلف  طبقات  در بین  كھ  نیست  تعجب  جاي  ھیچ

فحشاء   واحتماالً بھ  برقرار كرده  جنسي  خود رابطة  و سال  سن  ھم  با كودكان  سالگي و ھشت  ھفت  درسالھاي

 .گردند مبتال مي

  ، مرتكب برادرش  از دوستان  ھيبا برادرو گرو! آبرومند  خانواده  از یك  اي سالھ  دختر ھفت  مثال  عنوان  بھ



  دیگر را بھ و كودكان  داده  فحشاء را تشكیل  پسر، گروه  دو دختر و سھ  نفردیگر شامل  پنج. بودند  فحشاء شده

، خود را  داشت  سال  نُھ  كھ  دختر دیگري. بود سالھ  آنھا ده  بزرگترین  كھ  كردند در حالي كار وادار مي  این

 !بود  نفر شده  چندین  ، معشوقة و سال  سن  زیرا در این  دانست يم بسیار خوشبخت

 : است  نوشتھ  آمریكائي  از مجالت  یكي

  زمین  ساكنین  براي  آتش  و درافروختن  امروز ما را فرا گرفتھ  دنیاي  وجود دارد كھ  شیطاني  عامل  سھ

 .مؤثرند

و   عفتي و بي  وقاحت  با تمام  جھاني بعد از جنگ  كھ  است  آبرو و دور از عفت  بي  ادبیات  اول  عامل

 ! شد و دنیارا فرا گرفت  ترویج و غریبي  عجیب  بشكل  آبرویي بي

  خصوص  در این  كند بلكھ مي  را تحریك  حیواني شھواني  تنھا غریزة  نھ  كھ  است  سینمائي  فیلمھاي  دوم  عامل

 .نماید مي  تلقین  را برایشان  وعملي  علمي  ،دروس

  قید و شرطشان  بدون  ، اعتیاد و اختالط ،برھنگي در لباس  كھ  است  زنان  اخالق  سطح  آمدن  پایین  سوم  عامل

  و آخرین  ازدیاداست  رو بھ  بمرور زمان  گانھ  مفاسد سھ  این. خورد مي  بچشم  آشكاري بصورت  با مردان

، بطور  نكنیم  آنھا جلوگیري  اگر ما امروز از طغیان كھ  است  سیحیتم  رفتن  و از بین  تمدن  زوال  آن  نتیجة

تكرار   ما ھم  گردیدندبراي  رھسپار عدم  جنسي  و غریزه  از شھوت  پیروي  بھ  كھ  رومیھا وكساني  تاریخ  حتم

 .بودند  شده  غرق  و لھو و لعب  وموسیقي  ، رقص ، زن مانند ما در شراب  شود زیرا آنھا ھم مي

  نامشروع  و از روابط  و حجاب  وتھذیب  اصالً عفت!  نیست  احترام  داراي   با عفت ِدیگر زن  جامعھ  در این

 !آید مي  حساب  بھ  پیشرفت  وعدم  فرھنگي  وبي! تمدني  بي  ھمسر خود، نشانة بھ  بودن  و قانع  نمودن  دوري

  در فیلمھاي  شده  بكارگرفتھ  جنسي  ھاي بتواند با جاذبھ  كھ  است  و منزلت  مرتبھ  داراي  ، ادبیاتي در غرب

  وسیلھ  بكند وبدین  تر معرفي تر و برھنھ را عریان  فاسد، زن  ھا و داستانھاي ، تئاترھا وموسیقي سینمائي

  با این  كتاب  و یا فالن  داشت  اینقدر فروش  فیلم فالن  شود كھ  و مثالً نوشتھ  كرده  جذب  بیشتري  مشتریھاي

 . رفت  تیراژ فروش

جا،   در ھمھ  و عریان  برھنھ  زن  قید وشرط  و حضور بي  غربي  امور ملتھاي  بر ھمة  شھوات  تسلط  نتیجة

 . است  ملتھا شده  این  نصیب كھ  است  آثار مخربي  پیدا شدن

بود،   رسیده  وزارت  بھ  چندبار ھم  كھ  فرانسھ از دانشمندان  یكي(  آمار طالق  ، افزایش خانوادگي  فساد نظام

یا   از ھر ھزار نفر،ھفت  در فرانسھ(  ازدواج  ، تعداد كم!)داد  ، طالق بعد ازازدواج  ساعت  را پنج  زنش

، ) است  یكنفر نامشروع  كودك  از ھر سھ  درانگلستان(  نامشروع  فرزندان  كثرت) كنند مي  نفر ازدواج  ھشت

  طفل  بود و چون  كرده را خفھ  طفلش  را كھ  زني  ، دادگاه در فرانسھ(  بال  با فراغت  عنامشرو فرزندان  كشتن

  كھ  اي رقاصھ  ھمچنین ! ندانست  بود، مجرم  بودو كشتھ  كشید سر او را بدیوار كوبیده مي  ھنوز نفس

و   نموده  را قطع رگشو شاھ  كرده  را زخمي  لذا سر طفلش! درآورد  را از حلقش  كودكش زبان  خواست مي



 .(!نشد  شناختھ  بود، مجرم  او را كشتھ

و   و جنایات  تجاوزات  ، كثرت)دارد  رواني نفر مشكل  نفر یك  در امریكا از ھر سھ(  رواني  بیماران  افزایش

  شارمختلفاق  در بین  اخالقي  فضیلتھاي  و مردن  ھم  بھ  اعتمادي و بي  درجامعھ  سالم  اخالق  رفتن  از بین

از   ھمھ...و  اكثر جوانان  دربین  پوچي  ،احساس مردم  و طغیان  ، شورش و محبت  عاطفھ  رفتن  ، از بین مردم

 «.باشند مي غربي  جوامع  معضالت

 :نویسد مي انگلیسي»  اسكات  رائیلي  جورج»  فحشاء، آقاي  تاریخ  كتب  مؤلف

  وسایل  از جملھ  امروزي  دوشیزة  براي عفت  خیابانھا و عدم در  و فجور و ولگردي  فسق  بھ  شدن  مرتكب

  رنگ و لبھا بھ  ناخن  كردن  ، رنگ مزه  ترش  مواد مخدر، و شرابھاي  استعمال.رود بشمار مي  تجملي  زندگي

  از فحشاء نیز از جملھ  و سخن  و تدابیر ضّدبارداري  جنسي  در مورد مسائل  داشتن  ، مھارت سرخ

از   پیش كھ  تعداد زناني  ھم  تا االن .شود مي  محسوب  تجملي  زندگي  وپیشرفت  شدن  امروزي  اتضروری

دانند و وجود  نمي  و گناھي  عیب  را ھیچ و آن  است  ازدیاد و افزایش  دارند رو بھ  جنسي  ، روابط ازدواج

 . است  در كلیسا بسیار نادر و كمیاب  عقدازدواج  در ھنگام  باكره  دختران

  و كارھاي  و اداري  تجاري  كارھاي  بھ زنان  ،اشتغال جنسي  در مسائل  بند وباري  بي  این  عامل  بزرگترین

  دفاعي قوة  كھ  شده  وباعث.  است  و زنان  مردان  اختالط  براي  و فرصت  وسیلھ بھترین  كھ  دیگر است  مختلف

در . آزاد گردد  و مرد از ھر قید اخالقي  زن بین  شھواني  و روابط  و نابود شده  تجاوز مرد، كم  در مقابل  زن

  این  كند و لذابدنبال  تقدیم  وي  را بھ  و تمتع  لذت  مرد جام  كھ  است  این  در نزددوشیزگان  زندگي  لذت  حال  این

  را كھ  اي واند مرد بیگانھزند تا بت ھا سر مي خانھ ، ھتلھا وقھوه شبانھ  ھا، كلوپھاي خانھ  رقاص  لذتھا بھ

و   در محیط  فراوان او خود را با رضا و رغبت  ترتیب  این  بھ! ، شكار كند است  وثروت  ماشین  صاحب

را با   آن  ندارد بلكھ  ترسي  آن  تنھا از عواقب  كند و نھ ترمي را مشتعل  جنسي  تمایالت  اندازد كھ مي  اوضاعي

 .«كند مي  باز استقبال و آغوش  شادي

  در زنان  و حجاب  و حیا و شرم  و عفت اخالقي  از فضیلتھاي  دیگر آثاري  كھ  در غرب  زنان  وضع  است  این

اند و  كرده شركت  حیائي و بي  برھنگي  خطرناك  مسابقة  در این  شود و ھمھ نمي دیده)  مگر در افراد كمي(

 .شوند دچار مي  آن  و نابود كنندة  خطرناك  عواقب  بھ  عاقبت

 :فرمایند مي در غرب  فرھنگي  انحطاط  این  در بارة  آملي  جوادي  ّهللا   استاد آیة

از   افراد كھ  برخي  دارد ـ و متأسفانھ و غلطي  منحط  ، فرھنگ زن  در خصوص  غرب  جھان  سّر اینكھ»

آنھا   شناسي انسان  كھ  است  دھند ـ این مي  سوء آنان  تبلیغات  بھ  اطالعند، گوش بي اسالم  و قوي  غني  فرھنگ

آنھا   بیني  جھان.  آنھاست  بیني  بر جھان  آنھا فرع  شناسي دیگر انسان  عبارت  و بھ.  آنھاست  بیني  ھمانند جھان

 :فرماید مي  كھ  است آیھ  درحّد این

  و این  میریم و بعد مي  شویم مي  زنده  درآن  ، كھ ما در كار نیست  دنیوي  جز زندگي  حیاتي«: گویند  كافران



 .« نیست  دیگري  حقیقت  میراند و بعد از مردن ما رامي  كھ  روزگار است

را نیز در   ندارند، انسان  ، سھمي كنند واز ماوراءطبیعت مي  خالصھ  طبیعت  را در نشئھ  جھان  و چون

 ! ناسش  انسان  شناسند نھ  كنند و صرفاً تن مي خالصھ  قلمرو طبیعت

  دھد و چون مي  تشكیل  آدمي  و تن  رابدن  انسان  حقیقت  تمام  كھ  است  این  شناسي  در انسان  آنان  دیدگاه

و مرد   زن كنند كھ مي  مرد، لذا گمان  یا بصورت  است  زن  ، یا بصورت است  دوشكل  بھ  آدمي  بینند بدن مي

 . است  متفاوت  بدنھایشان  دارند، ھمانطور كھ  تفاوت  باھم

داند  ندارد و نمي  سیر عمودي  ، اوھرگز درجھان اوست  مادي  شناسي  برابر جھان  شناسیش  انسان  كھ  كسي

در   برتر از آنچھ مقامي انسان  او براي. دارد  سیر افقي  ھمواره  ؟ بلكھ چیست  انسان  سیرزندگي  مبدأ و منتھاي

  فھمد كھ او نمي. ندارد  مفھومي  برایش  و وحي  ، َملِك فرشتھ  ازقبیل  ئليو مسا.  نیست  ،قائل است  طبیعت  نشئھ

آنھا   بھ  در خطاب  كند و یا اینكھ دریافت  بشنود و بشارت  بگوید و سخن  سخن  تواند با مالئكھ مي  مثالًزن

  و نیزدرك.  در شگفتم  ازآن  بلكھ.  دانم خدا را بعید نمي  و آفرینش  خدا ناامیدنیستم  از رحمت  من: بگوید

او   بھ  كنند بلكھ نمي  ، تكلّم است  مكّرمي عضو خانوادة  كھ  جھت  از آن  زن  با یك  فرشتگان  كند كھ نمي

 . رسانیم مي  و ما بشما كرامت  ھستي تو منشأ كرامت: گویند مي

  با مثالً گیاه  در ارتباط  كھ  است  نظر وبینشي  ھمان  انسان  دربارة  دید مادیون  شود كھ مي  روشن  بنابر این

  از قبیل .كنند مي مطرح  كھ  شبھاتي  سلسلھ  خواھد بود از یك  عبارت  علومشان و بازده  لذا نتیجھ. دارند  شناسي

  كمتر از ارث  زن  موارد، ارث  كند؟ ویا چرا در بعضي مي  و مرد فرق  زن  دیھ  مثالً چرا در اسالم  اینكھ

 «. ومانند آن  است  شده  مرد تعیین

 

 ! غربي  دختران

خود   سرنوشت  دربارة  كشي قرعھ بھ  و پولدار تصمیم  مرفّھ  ھاي ، چھار دختر از خانواده در فرانسھ

دختر » «!كرد  خواھم  خودكشي«: بود  شده  نوشتھ  جمالت از این  یكي  ھر قرعھ  روي! گیرند مي

  یكي  ھریك  بھ. شد  انجام  كشي قرعھ»!كرد  خواھم  دزدي» «!نمود  خواھم  خودفروشي» «!شد  خواھم خوبي

پالتو   یك»  ماري«! خود را برید  رگ» ایزابال»  روز یكشنبھ. سازرسید  سرنوشت  جمالت  از این

 «!فحشاء نمود  بھ  شروع « جیني«و ! بھتر شد  اخالقش»  آني«!دزدید

 

 

 



    برگزیده  زنان

 

 .اند شده  معرفي  عالم  برتر و َسْرَوِرزنان  زنان  عنوان  بھ  چھار زن  پیغمبر اسالم  از طرف

 :  آنان

   فرعون  ، زن آسیھ  ـ حضرت1

  ،مادرعیسي  مریم  ـ حضرت2

  ، ھمسر پیغمبر اسالم خدیجھ  ـ حضرت3

 .باشند مي  معصومین  مادر ائمة  فاطمھ  ـ حضرت4

 :فرمود  پیامبر اكرم

  ازدواج  بھ  را در بھشت)  كلثوم(  وخواھر موسي)  آسیھ(  و ھمسر فرعون  ختر عمراند  مریم  تعالي  خداي»

 «.آورد در مي  من

 .شد  داده  اجمالي  توضیح 8 و مریم  آسیھ  در بارة

 .شود مي  تقدیم مطالبي 3 فاطمھ  و حضرت 3 خدیجھ  حضرت  اّما دربارة

 

  كبري  خدیجھ  حضرت

،  اش كنیھ. متولد شد  ، در مكھ از بعثت  قبل سال 55او .بود  فاطمھ  بنام  ویلد و زنيخ  بنام  دختر مردي  خدیجھ»

  من: فرمود7 مجتبي  امام.  است  ، زیبا و شكوھمند بوده بلند، چھارشانھ  قامتي: اش و چھره  ھند و شمائل ّ ام

 . ھستم 3 كبري  خدیجھ  بھ  مردم  ترین شبیھ

  پیامبر وصل  بھ  مادر در جّد ھشتم  واز جانب  بوده  متصل 6 پیامبر اكرم  بھ  پدر در جّد چھارم  او از جانب

 .باشند مي 7 اسماعیل  حضرت  ازفرزندان 28و ھر دو در جّد   بوده

  این  از جملھ.  است  گفتھ مي  واشعاري  داشتھ  دستي  ھم  و در ادبیات  و تدبیر بوده  و عقل  ھوش  او داراي

 : است  گفتھ 6 پیغمبر اسالم  شخصیت  ، دربارة ازبعثت  قبل  سال 25  كھ  است  ابیات

ْني َ لِي ْاَمت'َو د ٍ  نِْعَمة ُّكل  في  اَْمَسْیت  فَلَو اَنَّني   اِسَرة'االَك  ا َو ُملك' الدُّ

  ، در نزدم باشم  داشتھ  را ھم  ایران  پادشاھان باشد و پادشاھي  و دنیا بكامم  باشم  در رفاه  ھمیشھ  اگر من:  یعني

 !نكند  تو نگاه  چشم  بھ  ندارد، اگر چشمم ارزش  مگسي  بال  باندازه

 ظلما   بھ ُقتلت  حتي  سھماًفصادفني  حاجبھ  قوس  من'  فرفي'  دني

 ظلما  لیلة  البدر في  یباھي  فبات شعره  واسبل  وجھ  واسفر عن

  و نور از صورتش!  او شدم  كشتة  رسیدومن  من  بھ  تیري  از آن  زیبا بود كھ  آنچنان  شد وابرویش  نزدیك

  نور صورت  آن  بھ  ظلماني  در شب  ماه  كھ  شد در حالي  بودو شب  باز شده  تابید و موھایش مي



 .نمود مي مباھات

را   ھنگفتي  ، ثروت و مالي  اقتصادي  ماند و باتدبیرات  برجاي  از دو شوھرش  كھ  با ارثي 3 خدیجھ  حضرت

  جھان  مراكزاقتصادي  بازارھاي  او را بھ  التجارة  دھھا ھزار شتر، كاالھا و مال  كھ بطوري. بود  كرده  فراھم

. او ناچیز بود  دارائي  ، در مقابل ثروتمندان  و ثروت و كنیز داشت  او چھارصد غالم. كردند مي  و نقل  حمل

از او   یھاب ابي  بن  و صلت  محیط  ابي  بن  و عقبة  و ابوسفیان  مانند ابوجھل  زمان آن  شخصیتھاي

 .زد  آنان رد بر سینھ  دست  او با صراحت  نمودند ولي  خواستگاري

مادر »  الصعالیك  ام«او   ھاي  نمود لذا ازكنیھ مي  استفاده  و نیازمندان  مستمندان  براي  ثروت  او از این

 . است  بوده انمادر یتیم» '  الیتامي ّ ام«و   بینوایان

  اینھا را بھ:  داد و گفت  كالني  و پولھاي  اموال نوفل  بن  ورقة  عمویش  بھ  با او، خدیجھ 6پیغمبر  با ازدواج

  در آن  خواھي مي كھ  و ھرگونھ.  شماست  پیشگاه  بھ  اي اینھا ھدیھ  او بگو ھمة  ببرو بھ 6حضور محّمد

از   و تجلیل  احترام  را بھ  ، ھمھ دارم  و ثروت و امالك  و كنیزان  از غالمان  را كھ  و ھرچھ.  كن  تصرف

 . او بخشیدم  بھ 6محّمد

!  عرب  اي:  بلند گفت  ایستاد و با صداي7 ابراھیم  و صفا و مقام  زمزم  آمد و بین  كنار كعبھ  نوفل  بن  ورقة

و   ومھریھ  و امالك  و كنیزان  ا از غالمانر  ثروتش  خود و ھمة  گیرد كھ شما راشاھد مي  خدیجھ  بدانید كھ

 . آنرا پذیرفت 6محّمد  كھ  است اي آنھا ھدیھ  و ھمة. بخشید 6محّمد  بھ  ھدایا را ھمگي

با   و ثروت  و حشمت  شوكت  ھمھ  چرا با آن نمودند كھ مي  ،او را سرزنش3 كاِر خدیجھ  بخاطر این  مّكھ  زنان

  نمودند تا آنجا كھ نمي او سالم  كردند و بھ  و آمد با او را ممنوع  رفت  كم ؟ كم است  كرده ازدواج!  ابوطالب  یتیم

! او نشدند  و ھمراھي  كمك  حاضر بھ 3زھراء  تولد فاطمة  درھنگام 3 خدیجھ  از ازدواج  سال  بعد از بیست

  كمك  فرستاد و آنھا را بھ  امپی  ھاشم وبني  قریش  زنان  ، براي حمل  وضع  در ھنگام 3 خدیجھ  كھ  وھنگامي

  كھ  ابوطالب و با یتیم  ما اعتنا ننمودي  سخن  و بھ  نمودي  تو با ما مخالفت: گفتند گستاخي  با كمال  طلبید، آنان

 ! كنیم  نمي  یاري  كاري  و تو را در ھیچ  آئیم و ما ھرگز نزد تونمي  نمودي  فقیر بود ازدواج  شخصي

بلند   چھار بانوي  داد و ناگاه  رخ  اي ، معجزه حمل وضع  دلگیر شد اّما در ھنگام  ورد آنانبرخ  از این 3 خدیجھ

!  مباش  و نگران  نترس:گفتند  خورد، آنان  افتاد ، یّكھ  آنان  بھ  چشمش  خدیجھ  وقتي .او واردشدند  اطاق  باال بھ

تو   ھمدم 3 آسیھ  واین.  ھستم  ساره  من:  گفت  اناز آن  یكي. ایم خدا آمده  از طرف  كھ  تو بوده  ما خواھران

  خداوند ما را براي. باشد مي 7 خواھرموسي  كلثوم  دیگري  و این  است 3 مریم  یكي  و این.  است  دربھشت

 . است  از تو فرستاده  پرستاري

 .متولد شد 3 فاطمھ  حضرت  آنان  با كمك  بود كھ  چنین  و این

* * * 



 

  كھ  اي در روز عاشورا در خطبھ 7 حسین  امام چنانچھ. آورد  اسالم  بود كھ  زني  نخستین 3 خدیجھ  حضرت

  بنت خدیجھ  من  جدة  آیا شما خبردارید كھ!  دھم مي  شما را قسم  من:كرد، فرمود  معرفي دشمن  خود را بھ

 ! آري: شذ؟ گفتند  مسلمان  بود كھ  امت  این  زن  خویلد اولین

 .آورد  اسالم  بود كھ  نفري  بود، سومین  بخشیده6پیغمبر  بود و آنرا بھ  خدیجھ  غالم  كھ  حارثھ  د بنزی  ھمچنین

 . 3 و خدیجھ 7 ، علي6خدا رسول: خواندند نفر نماز مي  سھ  فقط:  بعثت  اول  سال  در سھ

 

 یاور پیغمبر  خدیجھ

چند   بھ. كرد مي  حمایت 6خدا  ورسول  سالماز ا  وجودش  و ھمة  و مال  و دست  با زبان  خدیجھ  حضرت

 :كنید  او توجھ  از ایثارگري  نمونھ

آشكار نما و از   مأمور شدي  را كھ  آنچھ.»  اْلُمْشِركین ِ َعن ْ اتُْؤَمر َواَْعِرض' بِم ْفَاْصَدع«:  شد كھ  نازل  آیھ

 . كن  دوري  مشركین

   اءنّي ُاس'ا اَیُّھَا النّ 'ي«:بار فرمود  بلند، سھ و با نداي صفا آمد  كوه  برباالي  حج  در موسم 6خدا  رسول

  حضرت متوجھ  مردم  موقع  در این.  ھستم  پرودگار جھانیان  فرستادة  من! مردم  اي.» الَمین' اْلع ِّ  َرب ُ َرُسول

ا 'ي«:د فرمودبلن  بار با صداي  نھاد و سھ  رابرگوش  آمد و دستش  مروه  كوه  برباالي  حضرت  سپس. شدند

 . خدا ھستم  رسول  من!  مردم  اي.» ه'اللّ  َُرُسول  اءنّي!  ُاس'اَیُّھَا النّ 

  بر پیشاني  سنگي  ابوجھل .نمودند  حملھ حضرت  بھ  شدند و با سنگ  خشمگین  حركت  از این  پرستان بت

كردو در   تكیھ  سنگي  آنجا بھو در   رفت  كوه  از سنگھا بر باالي  ماندن  در امان براي  حضرت! زد  حضرت

 .آنجا ماند

 6پیغمبر  جستجوي  و بھ  نموده  تھیھ  و غذایي  با خبر شدند وآب  حادثھ  از این 3 و خدیجھ 7 شد و علي  شب

 .رفتند

از   كسي  آورد؟ چھ مي  خبري  برایم ' ازمصطفي  كسي  چھ:  گفت مي  جانكاه  بود و با آھي  نگران  خیلي  خدیجھ

  از ابوالقاسم كسي  كند؟ چھ مي  خدا مرا آگاه  در راه  شدة  از رانده  كسي  دھد؟ چھ خبرمي  من  بھ  من  دل بھار

 آورد؟ مي  خبري  برایم

: سرازیر بود فرمود  از چشمانش  اشك  درحالیكھ  حضرت. شد  نازل 6بر پیغمبر  جبرئیل  حال  در این

 !نمودند  حملھ  من  و بھ! راندند  از شھر بیرون! نمودند  تكذیب كردند؟ مرا  چھ با من  من  قوم  بیني مي

نكرد و   قبول  اّما حضرت. نمودند  آمادگي اعالم  پرستان بت  ھالكت  براي  از فرشتگان  و گروھي  جبرئیل

 .دانند آنھا نمي. واگذارید  مرا بخودم  قوم . ھستم  رحمت عالم  اھل  براي  من: فرمود

آیا : فرمود  حضرت  بھ  جبرئیل. گردد مي 6خدا رسول  بدنبال  گریان  را دید كھ  ، خدیجھ جبرئیل  موقع  در این



و   او برسان  مرا بھ  و سالم افتادند؟ او را بخواه  گریھ  بھ  آسمان  او، فرشتگان  از گریة  كھ  نگري نمي خدیجھ  بھ

  در آن  كھ  است  خدیجھ  از طال مال  قصري  در بھشت  كھ  داده و مژده  رسانده  خداوند بتو سالم: او بگو  بھ

 .نخواھد دید  و مشقتي  سختي ھیچ

  با اطالع  ، مشركین  شب  ھمان .كردند  مراجعت منزل  بھ  شب  در تاریكي  خدا را دید وبا ھم  ، رسول  خدیجھ

 .نمودند را سنگباران  و منزل  كرده  را محاصره  ، منزل  در خانھ 6خدا از حضور رسول

 كنید؟  مي  سنگباران  خودش  آزاد رادر خانة  آیا زن!  قریش  گروه  اي: صدا زد  منظره  این  با دیدن  خدیجھ

 .و برگشتند  شده  شرمنده  سخن  با این  مشركین

 3 كرد، خدیجھ  شكوه  در محلشان  آمد واز خشكسالي  نزد حضرت 6خدا  رسول  ، مادر رضاعي حلیمھ  وقتي»

 .«او بخشید  گوسفند وشتر بھ  چھل

،  محاصره  از رفع  پس  كھ  شد بطوري  مسلمین صرف 3 خدیجھ  ثروت  ، ھمة ابوطالب  ِشعب  در محاصره»

  ، نمانده را رواندازقرار دھم  را زیر انداز و دیگري  یكي  كھ  جز دو پوستین  چیزي  ازاموال:  گفت 3 خدیجھ

 . است

 «.نمود  ، رحلت ابوطالب از شعب  بعد از خروج  ، دو ماه وراند  این  ھاي او بخاطر سختي

 

  خدیجھ  مقام

 :فرمود  حضرت!نمود  اظھار برتري 3 خدیجھ  بھ  نسبت  عایشھ  ـ روزي1

 َو  َ َو َحْمَزة َ َو اْلُحَسْین ََحَسنَو َعلِیّاً َو الْ  َان' ِعْمر َ َو آل َ اھیم' اِْبر َ َو نُوحاً َو آل َآَدم'   اْصطَفي َه' اللّ  َّ اَن ِا َعلِْمت'اََو م»

 «؟ اْلعالَمین  َعلَي َ َو َخدیَجة ََجْعفَراً َو فاِطَمة

و جعفر و   و حمزة  و حسین  و حسن ّو علي  عمران  و آل  ابراھیم  و آل  و نوح  خدا، آدم  كھ  داني  آیا نمي»

 «انسانھا برگزید؟ را از میان:  و خدیجھ  فاطمھ

 :فریاد زد  بر منبر شام 7جادس  ـ امام2

 «'  اْلُكْبري َ َخدیَجة ُاَنَا ْبن»

 «. ھستم'  كبري  پسر خدیجة  من»

 : خوانیم مي)  عج(عصر   امام  بھ  ، خطاب ندبھ  ـ در دعاي3

 «؟!ءا'اْلَغرّ  َ َخِدیَجة َُو اْبن'   اْلُمْرتَضي ٍّ َعلِي َُو اْبن'   اْلُمْصطَفي ُّ النَّبِي ُ اْبن َاَْین»

 «؟! ارجمند واالمقام  و پسرخدیجة'   مرتضي ّو پسر علي'  مصطفي  پسر رسول  اي  كجایي»

  ! برسان  خدیجھ  مرا بھ  خدا و سالم سالم: فرمود  ، جبرئیل برگشت  از معراج 6پیغمبر  ـ وقتي4

 : گفت  در جواب  خدیجھ. كار را كرد  این  ھم 6پیغمبر

 «. م' السَّال ََجْبَرئیل



شدند   مشرف 6خدا  رسول  خدمت  از زنان  باتعدادي   ایمن ّ ،ام 3 از فاطمھ 7 علي  خواستگاري  ـ در ھنگام 5

تو باد   ما فداي  و مادران  پدران: گفت   ایمن ّنشستند، ام  ھمھ  وقتي .بگذارند  در میان  را با حضرت مطلب  تااین

 .شد او مي  چشم  بود، روشني  زنده  اگر خدیجھ  ھك  ایم شده اینجا جمع  امري  ما براي!رسولخدا  اي

 :سرازیر شد و فرمود  حضرت  از چشمان  اشك  ناگاه

نمود و مرا   نمودند، مرا تصدیق  مرا تكذیب مردم  كھ  ؟ او زماني است  و مانند خدیجة  مثل  كسي  چھ!  خدیجة»

 «.نمود  و یاري  مرا كمك  كرد وبا مالش  خدا یاري  بر دین

 :فرمود 3 خدیجھ  بھ 6از روزھا پیغمبر  در یكي ـ6

 قرار   ، ھمسر من خداوند تو را در بھشت  كھ  داني آیا مي»

 «؟ است  داده

 :فرمود  خدیجھ  اوآمد، بھ  بر بالین 6پیغمبر 3 خدیجھ  رحلت  در ھنگام  ـوقتي7

خود را   اگر ھمدمھاي  پس. خیر كثیر باشد  بسا دراین  چھ  ولي  ناراحتم  نمائي مي  رحلت  از اینكھ  خدیجھ  اي»

 ! آنھا برسان  مرا بھ  ،سالم دیدي  در بھشت

 «. و كلثوم  ، آسیھ مریم: كیانند؟ فرمود  آنان: پرسید  خدیجھ

 .گردد دنیا برمي و بھ  شده  زنده  رجعت  در ایام 3 خدیجھ  كھ  است  ـ در روایت8

  كجاست! دختر خویلد  خدیجھ  ؟كجاست!دخترمحّمد  فاطمة  ستكجا: كند ندا مي  منادي  ـ در روز قیامت9

 ...! مادر یحیي   كلثوم ّام  كجاست ! دختر مزاحم  آسیھ كجاست!  دختر عمران  مریم

كنند تا در  مي  را ھمراھي 3زھراء  ،فاطمة از فرشتگان  با گروھي  و حوا و آسیھ  خدیجھ  حضرت  سپس

 .محشر بایستد  عرصة

برو و از   نزد پدرت: فرمود 3 فاطمھ  كشید، بھ مي خود خجالت  ، چون از رحلتش  قبل 3 دیجھخ  ـ حضرت10

 .«كند  خود كفن  از لباسھاي  رابا یكي  بدنم  كھ  او بخواه

 

 زھراء  فاطمھ  حضرت

 

 :  والدت

  پسران  چون  زمان  در آن. متولد شد  درمكھ  الثاني  جمادي  ، در بیستم بعثت  پنجم  در سال 3زھراء  فاطمة

. رود مي  او، ازبین  با رحلت  حضرت  نسل  بودند كھ  خوشحال  ازدنیا رفتند، مشركین  در كودكي 6رسولخدا

 . گفت شود، مي مي  قطع  ، نسلش با مردنش  كسیكھ  ابتریعني  حضرت  بھ  پسر داشت  دوازده  كھ  وائل  بن  عاص

  كند و در عوض مي  حفظ  پیغمبررا تا روز قیامت  نسل  داد كھ  ھدیھرا  3 ، فاطمھ رسولش  بھ  خداوند متعال

 !خود ابتر شد  مردند و عاص  ازپدرشان  قبل  پسر عاص  دوازده



  نماز بگذار و نحر نما، و بدان  خدایت  براي پس.  ما بتو كوثر را عطا كردیم.  مھربان  خداوند بخشندة  بنام»

 .« است  نسل  تو ابترو بي  حقیقتاً دشمن  كھ

  میلیون 20  سید و در اندونزي  میلیون5/1  سید و در عراق  میلیون 4  حاضر در ایران  در حال  اند كھ گفتھ

 .سید در دنیا وجود دارد  میلیون 5/45جمعاً   سید كھ  میلیون20سیّد و در سایر كشورھا نیز 

 18  و درسن. نمود  ازدواج 7 با علي  سالگي 9نمود اودر   رحلت 3 خدیجھ  مادرش  بود كھ  پنجسالھ 3 فاطمھ

 . یافت  رحلت در مدینھ  سالگي

 

  اخالق  و مكارم  عبادت

   چند روایت  بھ  باره  در این. كرد مي  بسیار عبادت 3 فاطمة

 :شود مي  اشاره

  را از ایمان  مھفاط  دخترم  اعضاي  و ھمة  وجان  دل  چنان  تعالي  خداي!  سلمان  اي: فرمود 6خدا  ـ رسول1

 . است  كرده  چیز فارغ  خدا، خود را از ھمھ عبادت  براي  كھ  پر كرده

و   و نور چشمم  من  تن  او پاره. باشد تا آخر مي از اول  عالم  ، سرور زنان فاطمھ  دخترم: فرمود 6ـ رسولخدا2

  . است  من  دل  میوه

قرار   ذوالجالل  خداي  در مقابل  او درمحراب  كھ  ھرگاه.  است  انسیھ  و او حوریھ  است  من  در تن  او روح

و خدا  است  مشخص  زمین  اھل  براي  نور ستاره  ، ھمانطور كھ است  مشخص مالئكھ  براي  گیرد، نورش مي

  من  و در پیشگاه  است  من  اوسرور كنیزان  كنید كھ  نگاه  فاطمة  بھ!  من  فرشتگان  اي: فرماید مي  مالئكھ  بھ

شما   من.كند مي  مرا عبادت  لرزد و با دلش مي  من  از خوف  استخوانھایش  كھ در حالي  است  عبادت  مشغول

 . گردانیدم  ایمن  او را از آتش  شیعیان  كھ  گیرم را شاھد مي

  تا ھنگامي  ستھو پیو  ایستاده  عبادت  درمحراب  جمعھ  شب  كھ  را دیدم  مادرم: فرمود 7'  مجتبي  حسن  ـ امام3

دعا   مؤمن و زنان  مردان  براي  كھ  و شنیدم. و سجود بود  ركوع  ، مشغول رافرا گرفت  افق  خورشید، پھنة  كھ

  . از خدا نخواست  خودچیزي  براي  برد ولي را مي  آنان  یك  یك  كرد و اسامي مي

!  فرزندم: ؟ فرمود كني خود دعا نمي  براي يكن دعا مي  دیگران  براي  كھ  چرا ھمانگونھ! مادر:  كردم  عرض

 . ، بعد خانھ ھمسایھ  اول

  ورم  پاھایش  نماز ایستاد كھ  او آنقدر بھ!  نیست عابدتر از فاطمھ  اّمت  این  در میان: گوید مي  بصري  ـ حسن4

 .كرد

خود   و وضع  حال  ربارةد: فرمود 3 راپرسید، فاطمھ  علّت. دید  را نگران  ، ھمسرش زفاف  در شب 7 ـ علي5

و (قبر   ، مرا بیادورود بھ خودم  منزل  پدر بھ  از خانھ  و انتقال  عمر و قبر را بیاد آوردم و پایان  فكر كردم

خدا   عبادت  را بھ  و امشب  برخیزیم  مشتركمان  بیا در آغاززندگي!  تو را بخدا قسم.  انداخت)  آخرت  خانھ



 . بپردازیم

  اثر آن  كشید كھ  آب  افراد نزد پیغمبر خدابود، اّما آنقدر با مشك  ترین محبوب  او با اینكھ: دفرمو 7 ـ علي6

  غبار آلود بود و آنقدرزیر دیگ  لباسھایش  كرد كھ  را جاروب  پیداشد و آنقدر خانھ  مباركش  در بدن  مشك

 .(شد  كھنھ(شد   عوض  لباسھایش  كھ  افروخت  آتش

چرخاند و  را مي  آسیاب  دھد و با دستش راشیر مي  بچھ  و دید كھ  رفت 3 فاطمھ  پیش 6 كرمپیامبرا  ـ روزي7

  دنیا را براي امروز تلخیھاي!  دخترم: پیغمبر فرمود.  شتر است  از جل  تنش  پیراھن كرد كھ  مشاھده

شكر   بركرامتھایشو  كنم حمد مي  خدا را بخاطرنعمتھایش  من: فرمود  فاطمة!  بچش  آخرت  شیرینیھاي

»  شوي  خدا آنقدر بتو بدھدتا راضي  بزودي» «'  فَتَْرضي َ َربُّك َ یُْعطیك ََو لََسْوف»  آیة ھنگام  در این.  گذارم مي

 .شد  نازل

!  جبرئیل  من  دوست  اي: فرمود 6رسولخدا. بود صورت 24  داراي  آمد كھ 6نزد پیغمبر  اي فرشتھ  ـ روزي8

خداوند مرا   كھ  محمود ھستم من  بلكھ.  نیستم  جبرئیل  من:  گفت  ؟ فرشتھ بودم  ندیده  صورت  این ھتو را ب  تاكنون

؟ محمود  كسي  چھ  را بھ  كسي  چھ: فرمود 6پیغمبر.  نور دربیاورم  ازدواج  تا نور را بھ  است  فرستاده

ٌد :بود  نوشتھ  بر آن  محمودافتاد كھ  كتف  پیغمبر بھ  چشم  ھنگام  در این!  علي  ازدواج  را بھ  فاطمھ: گفت ُمَحمَّ

؟  است  شده  تو نوشتھ  بر كتف  عبارت  این  زماني  از چھ: پرسید حضرت.  ُ  َوِصیُّھ ٌ، َعلِي ه' اللّ  ُ َرُسول

 .7 آدم  از خلقت  قبل  و چھار ھزار سال  بیست: گفت

  سلمان  سوار كرد وبھ  را بر آن  ورد و فاطمھشھباء راآ  بنام  ،شترش 3 فاطمھ  زفاف  شب 6ـ رسولخدا9

  را شنیدند ومشاھده  اي ھمھمھ  صداي  در راه. دادند  شتر را بگیرو خود، شتر را حركت  دھنة  فرمود كھ

  چھ: پرسید 6 پیغمبراكرم .شدند  نازل  با ھفتاد ھزارفرشتھ  و میكائیل  با ھفتاد ھزار فرشتھ  جبرئیل  كردند كھ

  موقع  در این.  كنیم  شركت7 و علي 3 فاطمھ  در عروسي  ایم ما آمده: اید؟ گفتند شده  نازل زمین  بھ  كھ  شده

  تكبیرگفتن  بود كھ  تاریخ  و از این.  تكبیر گفت  ھم 6تكبیرگفتند و رسولخدا  ھم  و مالئكھ  تكبیر گفت  جبرئیل

 .شد  مرسوم  مسلمانان  در عروسي

او را دید،   اّما روز بعد وقتي .اوداد  بھ  لباسي3  فاطمھ  دخترش  عروسي  براي 6رپیغمب  اند كھ ـ گفتھ10

در را   رازدند، وقتي  دِر خانھ  دیشب:  گفت 3 فاطمھ. را پرسید  سبب .دارد  تن  بھ كھنھ  لباس  كرد كھ  مشاھده

 : افتادم  آیھ  ، اّما بیاد این او بدھم  را بھ  كھنھ  لباس  ،خواستم خواست مي  لباس  از من  كھ  را دیدم  ، زني باز كردم

 .«كنید  دارید، انفاق را خود دوست  آنچھ  كھ  رسید مگر زماني نمي  نیكوكاري  بدرجة»

 . فقیر دادم  آن  را بھ  عروسي  لذا پیراھن

  شیر را بھ  و ظرف  رفت  حجلھ  شیر بھ  با ظرفي6رسولخدا  ھنگام  ، صبح 3  فاطمھ ِزفاف  شب  ـ فرداي11

! بخور: داد و فرمود7 علي  دست  شیر را بھ  ظرف  سپس.  فدایت  بھ  پدرت! بخور: داد وفرمود 3 فاطمھ

 . بفدایت  پسرعمویت



  دختران! عجبا  و گفتم  كرده  ، تعجب دیدم دار و ساده وصلھ  را با چادري  فاطمھ  روزي: گوید مي  ـ سلمان12

  دختر رسولخداست اّما این. كنند مي  برتن  زربفت  ھاي و پارچھ  طال نشستھ  ھاي يبرصندل  و روم  ایران  پادشاه

 !زیبا  لباسھاي دارد و نھ  تن  بھ  قیمت  گران  چادرھاي  نھ  كھ

  ذخیره  ما در روز قیامت  طال را براي  وتختھاي  زینتي  ، لباسھاي بزرگ  خداي!  سلمان  اي: فرمود 3 فاطمھ

 . است  كرده

 

 :  لمع

بیا تا   نزدیك!  علي  اي:  افتاد، گفت 7 علي  بھ 3 فاطمھ تا چشم.  رفت 3 نزد فاطمھ 7 علي: گوید عمار یاسر مي»

را  7 تا علي  حضرت.  برگشت 6نزدپیغمبر 7 علي.  سازم  خواھد شد مطلع  تا قیامت  و آنچھ  بوده  تو را ازآنچھ

 . شما بھتر است  گفتن  سخن: فرمود7 ؟ علي دھي خبر مي  یا تو بمن  تو خبر دھم  بھ  من  خواھي مي:دید، فرمود

؟  از ماست 3 آیا نور فاطمھ :پرسید7 علي. كرد بود را تعریف  داده  رخ 3 او و فاطمھ  میان  آنچھ 6پیغمبر

افتاد   جدهس  بھ 7 علي  ھنگام  دراین.  از نور ما است 3 نور فاطمھ  كھ  داني مگر نمي!  علي  اي: فرمود6پیامبر

 «. برگشت 3 نزد فاطمھ  و سپس

ْكر َفَاْسئَلُوا اَْھل(  در تفسیر آیھ  عباس  از ابن» داد آنھا محّمد و   جواب. شد  بپرسید سؤال از آگاھان  یعني)  الذِّ

 «.پیامبر ھستند  بیت  و اھل  بیان  ، عقل ذكر، علم  اھل  ھستند كھ  وحسین  و حسن  و فاطمھ  علي

با   در رابطھ  مردم  كھ  ھایي دانش  تمام  درآن.  موجود است  نزد من  فاطمھ  مصحف: فرمود 7 دقصا  امام»

 «. نداریم  نیازي  برخي  ما بھ  ولي  است شده  آنھا بما نیاز دارند، جمع

 

  معصومین  از زبان  فاطمھ

 :فرمود 6ـ پیغمبر1

 «.شود مي  اوراضي  رضایت  كند و براي مي  ، غضب فاطمھ  غضب  خدا براي»

 :ـ و فرمود2

.  است  و آخرین  از اولین  عالم  ،سرور زنان فاطمھ  و دخترم  است  جھان  این  سرور زنان  دختر عمران  مریم»

   ّهللا  ّان: كنند مي و خطاب  كرده  او سالم  بھ  مقرب  ایستد، ھفتاد ھزار فرشتة مي عبادت  او در محراب  وقتي

 .« نساء العالمین'   علي ِ و اصطفاك ِ و طھّرك ِاصطفاك

 :ـ و فرمود3

در   آنان. كنند مي  حفظ  و چپ  سر و راست و پشت  را از مقابل  فاطمھ  كھ  كرده  را موكل  اي خداوند مالئكھ»

را   فاطمھ ھر كس. فرستند درود مي  ھستند و بر او پدر و ھمسر و فرزندانش با فاطمھ  و مرگ  زندگاني

و   است  كرده  را زیارت  كند، گویا فاطمھ  رازیارت  علي  و ھركھ  است  كرده  ، گویا مرا زیارتكند  زیارت



  را زیارت  وحسین  حسن  فرزندان  و ھر كھ  كرده  را زیارت  كند گویا علي  را زیارت و حسین  حسن  ھر كھ

 . است  كرده  كند گویا آندو را زیارت

 :ـ و فرمود4

ورزد، در   با او دشمني  و ھركھ  است  دربھشت  باشد، با من  داشتھ  را دوست  فاطمھ  ھركس!  سلمان  اي»

  . است  جھنم

و در قبر و در   مرگ  آنھا در ھنگام  ترین راحت آید كھ بكار مي  بسیاري  در مواقع  فاطمھ  دوستي!  سلمان  اي

 . است  ودر حساب  محشر و در صراط

، خدا  ھستم  از او راضي  من  و ھر كھ ھستم  از او راضي  باشد، من  او راضي از  فاطمھ  دخترم  ھر كھ  پس

،  بگیرم بر او خشم  من  و ھر كھ  گیرم مي  بر او خشم  بگیرد، من  بر او خشم فاطمھ  و ھركھ  است  از او راضي

 .كند مي  خدا بر او غضب

 .كند  او ظلم  و ذریة  فاطمھ  بھ  كھ  بر كسي  واي!  سلمان  اي

  من  چون  دارد و كسي  من  مثل  پدري كھ  است  نموده  فاطمھ  عطاھا را در دنیا بھ  خدا این: ـ و فرمود5

را دارد  و حسین  و حسن. شد پیدا نمي  فاطمھ  براي  نبود، ھمسري  واگر علي  ھمسر اوست  باشد و علي نمي

  .بھشتند  دو سرور جوانان  ندارند و آن  مانندي  كھ

  خدایت: پرسند شود، نكیر و منكر از او مي كند و دفن  رحلت  فاطمھ  ھرگاه:  آمد و گفت  نزد من  برئیلو ج

؟  كیست  امامت:پرسند مي.  پدرم: گوید ؟ مي كیست  پیغمبرت :كنند مي  سؤال.  ربّي ّهللا : گوید ؟ مي كیست

 .( ستا 7 طالب ابي  بن ّعلي(  ایستاده  قبرم  باالي  كسیكھ: گوید مي

، بشناسد،  سزاوار است  كھ  گونھ  را آن  فاطمة ھر كس.  القدر است  لیلة)  فاطمھ(او : فرمود 7 صادق  ـ امام6

   القدر را درك  لیلة

 . است  كرده

 .«شود وارد نمي  باشد، فقر وتنگدستي  فاطمة  اسم  كھ  اي در خانھ: فرمود 7 ھفتم  ـ امام7

 : امت  امام  از زبان

  كرده  علیھا جلوه  ّهللا   سالم  ، در فاطمھ متصوراست  انسان  یك  و براي  متصور است  زن  براي  كھ  ابعادي  تمام

،  معنا انسان  تمام بھ  انسان  ، یك ملكوتي  زن  ، یك روحاني  زن  ، یك است  نبوده  معمولي زن  ، یك است  و بوده

 .« زن  حقیقت  ، تمام انسانیت  نسخة  تمام

در   جبروتي  موجود الھي  ، بلكھ است ظاھر شده  انسان  بصورت  درعالم  كھ  است  ملكوتي  موجودي او

بود،   اگر مرد بود،نبي  كھ  ، زني انبیاء در اوست  ھاي خاصھ  تمام  كھ  زني... است ظاھر شده  زن  یك  صورت

 .«بود  ّهللا   رسول  اگر مرد بود، بجاي  كھ  زني

 



  فاطمھ  ومناقب  فضائل

  نوري  آن  از وسط  ناگاه .كرد  و دو نیم گرفت  سیبي  طوبي  از درخت  معراج  در شب 6 ـ پیغمبراكرم1

  و نورفاطمھ  خدا در آسمان  نور منصوره: كرد  ؟ عرض نور چیست  پرسید این از جبرئیل  حضرت. درخشید

  با قبول  زیرا خداوند در قیامت:  یند؟ گفتگو منصوره 3 فاطمھ  بھ  چرا در آسمان :فرمود.  است  در زمین

 .را خوردند  سیب  آن  حضرت. كند مي را یاري  او، وي  شفاعت

وارد شد و  6پیامبر  روزي.  گفت مي  با اوسخن  در شكم  بود، كودك  حاملھ  فاطمھ  بھ  كبري  خدیجھ  ـ زمانیكھ2

  درشكم  كھ  باكودكي:  ؟گفت گوئي مي  سخن  با كھ!  خدیجھ: كرد  سؤال .زند مي  حرف  باشخصي  خدیجھ  دید كھ

  باقي  طاھر و مباركي  و از او نسل  دختر است  كودك  این  خبردادكھ  بمن  جبرئیل: فرمود  حضرت . دارم

  خدا در روي  جانشین  شوندكھ متولد مي  و از او اماماني  است  مرا از او قرار داده  ماند وخداوند نسل مي

 .ستندھ  زمین

 ! است  خدا بھتر از ما نیافریده  كردند كھ مي دو مباھات  نمود، آن  و حوا را خلق  خداوند، آدم  ـ چون3

  وارد فردوس  وقتي. آنجا برد  آنھا را بھ جبرئیل. ببرد'  اعلي  فردوس  دو را بھ  امر كرد تا آن  جبرئیل  خدا بھ

از نور بر سر و دو   بود و تاجي  نشستھ  بھشتي  تختي  بر روي  افتادكھ  دختري  بھ  شدند، نگاھشان

  .بود  شده  روشن  بھشت  از نور آن  بود كھ  از نور در گوشھایش گوشواره

  فاطمھ  این:  ؟ گفت كیست  شده  روشن  از نور او،بھشت  دختر كھ  این! جبرئیل  من  حبیب  اي: كرد  سؤال  آدم

 8 و حسین  ،حسن اش و دو گوشواره 7 ّعلي  بر سر دارد، شوھرش  كھ  و تاجي  است دختر پیغمبر آخرالزمان

 . است  شما، آنھا را آفریده از خلقت  قبل  خدا چھار ھزار سال  ھستند كھ

  ام بنده  را بھ  فاطمھ  كنیزم  من : كرد كھ  وحي خدا بمن:  گفت  بمن  ، جبرئیل در معراج: فرمود 6ـ و پیامبر4

امر كرد تا '  طوبي  درخت خدا بھ  سپس.  گیرم عقد شاھد مي  را بر این  و فرشتگان  نمایم مي تزویج) 7  علي(

  این  بھ  زیورھا برداشتند و حورالعین  از این  وحور العین  خود را نثار كند و مالئكھ  زینتھا و زیورھاي

 .كنند افتخار مي  نثارھا تا روزقیامت

 

 زھراء  فاطمھ  ھاي و كنیھ  القاب

ـ 8ـ زھراء 7  ـ مرضیھ6  ـ راضیھ5 ـ زكیھ4  ـ طاھره3  ـ مباركھ2  ـ صدیقھ1عبارتند از   آنحضرت  قابال

   ـ محّدثة15   ّهللا  ُـ اََمة14ابیھا   ـام13الشھداء   ـ ام12  السبطین ـ ام11  ـ ممتحنھ10  ـ منصوره9  بتول

   دةـ شھی19  ـ فاضلة18  نساء العالمین  ـ سیدة17  ـ معصومة16

   ّهللا  ّولي  ـ زوجة27  الفردوس  ـ تفّاحة26 ـ رشیدة25  ـ مقھوره24  ـ مضطھده23  ـ علیمھ22  ـ نقیة21  ـ تقیة20

   ـ مظلومة29ـ عذراء 28

 . ـ صابرة30



 شود نمي  كبري  عصمت  بھ  ھمتا كسي/ شود  نظیر تو پیدا نمي  ھرگز كسي

 شود تو احیاء نمي  فیض  جز بھ  اسالم/   خیر كثیر از وجود توست  كھ  كوثري  اي

 شود  ابیھا نمي ّام  كھ  ھر دختري / مصطفي   دگر داشت  ھر چند دختران

 شود تو پیدا نمي  مثل  كھ  گوھري  اي/نھاد   تو خدا بر نبي  ز خلقت  منّت

 

  و باتقوا در تاریخ  پاكدامن  زنان

 

  الھي  توانند با اطاعت دادند مي  نشان  اند كھ ، وجودداشتھ یتبشر  در تاریخ  و بزرگي  ، پاكدامن قھرمان  زنان

  .برسند  انسانیت  واالي  درجات  بھ  الھي  از پلیدیھاو اطاعت  و دوري

 : عبارتند از  جھان  و نمونھ  بزرگ  از بانوان  چند تن

  ،سیّدة 3 كبري  ، زینب ھ، فضّ  مادرعمار، نُسیبھ  ، سمیّھ دختر عبدالمطلب  ، صفیھ آرایشگر دختر فرعون»

  : پردازیم آنھامي  حال  شرح   بھ ً خالصة  كھ...و   نیشابوري  ، شطیطة3 معصومھ ، فاطمة نفیسھ

 

 آرایشگِر دختر فرعون

خود   را بمشام  و معّطري  خوش  فرمود، بوي مي آسمانھا عروج  بھ  ، وقتي در سفر معراج 6 پیغمبر اكرم

 6رسولخدا!  است آرایشگر دختر فرعون  بوي  این : پرسید، گفت  از جبرئیل  درمورد آن. نمود  احساس

خود را   ایمان  بود ولي  آورده  واحد ایمان  خداي  بھ  او درپنھاني: كرد  عرض  جبرئیل. او را پرسید  داستان

  بر زبانش  ودآگاهافتاد و ناخ  ازدستش  آرایش  ، وسیلھ دختِر فرعون  آرایش  در حین  ، روزي داشت مي مخفي

 ؟  را صدا زدي  كھ  پس:  گفت!  نھ:  ؟ گفت پدر مرا صدازدي : گفت دختر فرعون! خدا  اي:  آمد كھ

  ! و تو و پدر تو است  من  خالق  را كھ  خدایي  گفت

را حاضركردند و   دستور دادتا او و كودكانش  فرعون. داد  پدرش  را بھ  حادثھ  این  گزارش  دختر فرعون

  ! سوزانم مي  را در آتش  ، تو و كودكانت برنداري  عقیده  از این  اگر دست  كھ  گفت

  .خود نشد  از عقیدة  برداشتن  دست  حاضر بھ  شجاع  زن  این

را   زن  خود این  سوزاندند، سپس  او را درآتش  را برافروختند و ابتدا كودكان  دستور داد تا تنوري  فرعون

 . است  شھیده  زن  از آن خوش  بوي  این. شھید نمودند

 

  صفیّھ

و   بسیار پر صالبت  ومادر زبیر از زنان  ، برادر حمزه پیامبر، دختر عبدالمطلب  و دختر خالة  ، عمھ صفیھ



 . پیامبر بود  او تقریباً ھمسن.استوار ماند  اسالم  شد و در راه مسلمان  در مكھ  كھ  بوده  شجاع

  پیامبر سرزنش  شد وآنھا را برتنھا گذاشتن مي فرار مسلمانان  ومانع  داشت  بدست  اي هاُحد نیز  او در جنگ»

  بود كھ  نشستھ  حمزه كنار بدن 6پیامبر. نمود  را ُمثلھ  را شھید وبدنش  ، حمزه دشمن جنگ  ، در این.نمود مي

 !را نبیند  صحنھ  این  یر كھرا بگ  بروو جلو مادرت: زبیر فرمود  بھ. آید مي  طرف  آن  بھ  دید صفیّھ

  مانع  حمزه  برادرم  چرا مرا از دیدن: گفت  صفیھ  ولي. او را برگرداند  و خواست  رفت  زبیر نزد صفیھ

  و ما بھ  است خدا، كوچك  در راه  حادثھ  این  اند ولي كرده  او را قطع  بدن  اعضاي كھ  است  شوید؟ درست مي

بگذارید تا   پس: فرمود  حضرت.  كنیم و صبر مي  گذاریم خدامي  حساب  رابھ  و آن  خوشنودیم  داده  رخ  آنچھ

 .«بیاید

  نفر از یھودیان  یك  شدند كھ  متوجھ  ناگاه حضور داشت  قارع  در قلعة  از زنان  ،او با جمعي خندق  در جنگ»

كرد و   حملھ شخص  آن  و بھ  فتگر  بدست  و چوبي  كمر بست  را بھ  چادرش  صفیھ.باشد مي  جاسوسي  مشغول

 .«رساند  ھالكت  او را بھ

 . ازدنیا رفت  ھجري 20  در سال  سالگي 73  در سن  شجاع  زن  ، این عاقبت

 

 مادر عّمار  سمیّھ

  بود، ازدواج  ابو حذیفھ  پیمان  ھم  كھ  با یاسرعبسي  وقتي. بود  مغیره  بن  و ابتدا كنیز ابو حذیفھ  او دختر خباط

 .آزاد شد  كرد و عمار بدنیا آمد، او ازبردگي

و یاسر و   توحید، سمیّھ  نداي  با شنیدن. بودند كھولت  دو در سنین  بلند شد، این  از مكھ  اسالم  نداي  كھ  موقعي

 ، عمار  پسرشان

 .شدند  مسلمان

  سھ  خانواده  این  بسراغ  مغیره  خاندان .شد كفار شروع  توسط  مسلمین  و شكنجة  آزار و اذیت  نكشید كھ  طولي

  روزي .كردند مقاومت  اّما آنان. كفر برگردانند  را بھ  آنان  خواستند بافشار و تھدید و شكنجھ آمدند و مي  نفره

 :دید و فرمود  شكنجھ  را در حال  پیامبر آنان

 «.دھد رابشما مي  بھشت:  خداوند در عوض  كنید كھ  صبر پیشھ! یاسر  آل  اي»

  رسید و عّمار بعد از تحمل  بشھادت  دیگري شخص  شھید شد و یاسر توسط  ابوجھل  توسط  سمیّھ  عاقبت

 .گردید  اسالم  شھید راه  اولین  سمیّھ  شد كھ  چنین  این. پیدا كرد  نجات فراوان  ھاي شكنجھ

گرفتار   مادرت  قاتل  چگونھ  كھ  دیدي: عمار فرمود بھ 6رسید، پیغمبر  ھالكت  بھ  ابوجھل  بدر وقتي  در جنگ

 شد؟  الھي  انتقام

 

  نَُسیبھ



 13،  از حضرت  اُحد در دفاع  او درجنگ. كرد  با پیامبر بیعت  عقبھ  بیعت  در ھنگام  بود كھ  او از زناني

در   نسیبھ دست. رسید  بشھادت  كّذاب  با مسیلمة  در جنگ  اُحد و پسر دیگرش در جنگ  پسرش.  برداشت  زخم

 .گردد ، بدنیا برمي) عج(عصر  ظھورامام  در ھنگام  كھ  است  او از زناني. گردید  قطع  یمامھ  جنگ

 

   ایمن ّام

او   در بارة 6 پیامبراكرم  كھ  است  اسالم برجستھ  از زنان  یكي  ایمن  او ام  بود و كنیھ  او بركت  نام  كھ   ایمن ّ ام

  گرانسنگ مكتب  براي  پیامبر و خدمتگذار صدیقي  او از ھمسران.  است  شتبھ از اھل  زني  ایمن ّ ام: فرمود

 .بود  اسالم

 

  كبري  زینب

. متولد شد 7 علي  چون  و پدري 3زھراء چون  از مادري  در مدینھ  ھجري 5  درسال  قھرمان  بانوي  این

 :بعد فرمود. نھاد  خداوند، زینب  او را از طرف نام 6 پیغمبراكرم

 «. است  كبري  زیرا او ھمانند خدیجھ.دارند  دختر را نگھ  این  حرمت  برسانند كھ  غائبین  بھ  ینحاضر»

.  است  و ناراحت  ساكت 7 علي  ، دید كھ رفت7 علي  خانة  بھ  زینب  والدت  تبریك  براي  سلمان  كھ  ھنگامي

 .ودنم  او تعریف  كربال را براي  داستان 7 علي.را پرسید  علت  وقتي

  قضیھ  این 3زھراء.  گرفت مي  آرام 7 حسین در آغوش  ، فقط در طفولیت  زینب  گریة  در ھنگام  كھ  است  آمده

 3 فاطمھ  كربال را براي افتاد و ماجراي  گریھ  كشید و بھ  آھي  حضرت. كرد  تعریف 6خدا رسول  را براي

 .نمود  بیان

  داشتھ  سفر برود، او حق  بھ 7 حسین  ھرگاه كرد كھ  نمود و شرط  زدواججعفر ا  بن  با عبدّهللا   ازدواج  در سنین

 ھمسفر   باشد كھ

 .باشد  برادرش

» شھید و خواھر شھید و فرزند شھید مادر شھید و عمة«كرد و خود   را درك 7 معصوم  او حضور ھفت

 .بود

 

 : عبادت

  امام«و »  نكن  فراموش  در نمازشبت مرا: او فرمود  بھ 7 حسین  كھ«بود   عبادت  اھل  او آنچنان

نماز   از گرسنگي  نكرد و گاھي  را ترك  و مستحب  واجب  نمازھاي ام ، عمھ در اسارت: فرمود7سجاد

 «.خواند مي  رانشستھ

 



 :صبر

را   قرباني  بار الھا این» : گوید بیند، مي خود رامي  گمشدة  قتلگاه  در گودال  وقتي«بسیار صبور بود   او زني

 .بفرما  ازما قبول

  چو فرمود نزول  كشتگان  در مقتل بتول  دخت  آن  و رضا نگر كھ  تسلیم

  تو قبول  پیشگاه  ما بھ  قرباني خداوند جلیل  سرود كاي  شكرانھ

 

  فقط   االّ جمیالً من ُمارأیت: كرد؟ فرمود چھ  خدا با برادرت  دیدي:  گفت  زینب  بھ  زیاد كھ  ابن  در مقابل»

 .« خدا را دیدم  و لطف  زیبائي

  پسرت  دو نازنین  فداي  یكروز مادر دو شھیدوي  بھ  اي

  بر جگرت  روزماند ھفتاد داغ  كمتر از یك  در طول  كھ  اي

  مفتخرت  توبخدا شد حسین  بودي  حسین  آبروي

 

  خود را بھ  غذاي  ، سھمیھ امو ش كوفھ  راه  و در طول. داد مي  كودكان  خود را در كربال بھ  آب  سھمیھ»

 «.داد مي  دیگران

 

 : وعفت  حجاب

بر سر   خود را پوشاند، زیرا مقنعھ  صورت زیاد با دست  ابن  در مجلس«. بود  و با حجاب  بسیار عفیفھ  زني

  كھ  است آیا از عدالت!  فرزند آزاد شده  اي:  او گفت  بھ  یزید خطاب  در مجلس زینب» « نداشت  و صورت

 «.باشند  نداشتھ  رسولخداحجاب  دختران  باشند، ولي  تو با حجاب  و كنیزان  زنان

 

 : ودانش  علم

و »  ھاشم  بني  عقیلھ»  اش و كنیھ  و فھیمھ بود، عالمھ  شده  تربیت  الھي  و خالص  ناب  علم  در دامان  كھ  زینب

  خطابھ بود كھ7 گوید گویا علي مي  كرد، راوي مي  سخنراني  كوفھ  در دروازه وقتي. بود»  الشوري  صاحب«

  خوانده  درس  اینكھ  بدون  ھستي  تو عالمھ! بگیر آرام  عمھ: او فرمود  بھ 7سجاد  امام  ھنگام  در این. خواند مي

بر را   امام  سرمقدس كھ  دار درحالي نیزه  وقتي.  باشي  یاد گرفتھ  از كسي  اینكھ  بدون  ھستي و فھمیده  باشي

بر او   زینب....  كسیكھ  قاتل  منم! دراز داشت  نیزه  كسیكھ قاتل  صاحب  منم: خواند كھ بود،رجز مي  زده  نیزه

  كسیكھ  قاتل  منم!رشد كرد جبرئیل  در گھواره  كسیكھ  كشندة  منم:بگو  بلكھ!اینھارا نگو:فریاد زدوفرمود

 «...!درآمد  لرزه  بھ  رحمن  ،عرش از شھادتش  كھكسی  قاتل منم!او بودند  ،خادم واسرافیل  میكائیل



ثَني: گفت كرد ومي مي  نقل  حدیث  از زینب  عباس  ابن»  «. ّ َعلِي ِبِْنت  اَزْینَب'َعقیلَن  َحدَّ

 

 : رحلت

خبر . نمود مي  افشاگري  وقت  حكومت  كرد وعلیھ مي  ، سخنراني و محافل  كربال، او در مجالس  بعد از حادثة

  بعد از یكسال زینب. صادر كرد) مصر  بھ  روایتي  و طبق(  شام  را بھ 3 زید رسید و او دستورتبعید زینبی  بھ

 . درگذشت  سالگي 56  كربال،در سن  از حادثة

 

  نفیسھ  سیّده

  ازدواج 7 جعفر صادق  پسر امام  اسحاق  باجناب  سالگي 15در   وي. متولد شد  در مكھ  ھجري 145  در سال

را در   بارقرآن 190  و پرھیزكار كھ  ، عالمھ بسیار عابده  زني. وارد مصر شد  باشویش 193  در سال كرد

. بود  اكثر روزھا روزه. كرد مي  ، گریھ تالوت نمود و در ھنگام  بود، ختم  حفر نموده  اش در خانھ  كھ  قبري

  بھ  حدیث  شنیدن علما براي. خورد ار غذا نمياز یكب  و روز بیش  و در شب  گذران مي عبادت  شبھا را بھ  ھمة

  .شدند مي  بانو مشرف  این  خدمت  و شافعي  مصري ، ذوالنون حنبل  احمد بن  از جملھ. رفتند او مي  خانة

بانو بر او   دھند و این  طواف  نفیسھ  سیده را بر دور خانھ  جسدش  نمود كھ  وصیت  رحلت  در ھنگام  شافعي

 !نماز گذارد

  ، چون بعد از رحلتش. دار بود روزه رحلت  و در ھنگام. شد  مشرف  حج  بار بھ  بزرگوار، سي  بانوي  این

نماید  او را در مصر دفن  كردند كھ  دیار خواھش  آن  كند، مردم  منتقل  مدینھ را بھ  بدنش  كھ  خواست  شوھرش

  كند كھ  را اجابت  مردم  خواستھ  او فرمود كھ بھ  در خواب 6رسولخدا. گردد  منطقھ  اھل  بركت  تا باعث

را در مصر   فضیلت صاحب  زن  این  بدن  ھم  اسحاق .دھد قرار مي  مردم  براي  بركت خداوند قبر او را باعث

 .باشد مي  حاجتمندان او زیارتگاه  آرامگاه  ھم  اكنون. نمود  دفن

 

  معصومھ  فاطمة

  مردم  را براي  خبر آن  از بدنیا آمدنش  قبل كھ  داشت  اھمیت  چنان 3 ھلبیتا  بزرگوار براي  بانوي  تولد این

 .كردند منتشر مي

 7 صادق  نزد امام  ري  از شیعیان  ـگروھي1  روزي 3 معصومھ  فاطمة  از تولد حضرت  قبل  سال  پنجاه

  قم  اھل باز بھ  امام.  ھستیم  ري  ما اھل! قاآ: گفتند!  قم  ما از اھل  مرحبا بر برادران:آنھا فرمود  بھ  امام. شتافتند

  است  حرمي 6رسولخدا  و براي  است  مكھ  وآن  است  خدا حرمي  براي  باشید كھ  آگاه: و فرمودند  گفتھ  آفرین

از و اوالد بعد   من  حرم  باشید كھ آگاه.  است)  نجف(  كوفھ  و آن  است  حرمي 7 امیر مؤمنان  وبراي  مدینھ  و آن

  آن  تاي سھ  در دارد كھ  ھشت  بھشت  بدانید كھ.  ما است  كوچك)  نجف(  ،كوفھ قم  باشید كھ  آگاه.  است»  قم»  من



  او ھمة  شفاعت  بھ.  از دنیا خواھد رفت 7 دخترموسي  فاطمھ  بنام  شھر دختِر پسِر من  در این.  است  قم  بھ

 .روند مي بھشت  بھ  شیعیان

  و پدرش  نجمھ  مادرش. متولد شد  در مدینھ7 ھشتم  امام  از والدت  پس  سال  و پنج  ، بیست173  او در سال

 . است7جعفر  بن  موسي

: پرسید!  است  صحبت  مشغول  در گھواره با كودكي  امام  و دید كھ  رفت 7 صادق  امام  خدمت  شخصي«ـ 2

  سخن  بھ  لب نزدیكتر شد، كودك  وقتي. جلوتر برود  او فرمود كھ  بھ  گوید؟ امام مي سخن  كودك  مگر این

!  كن  را عوض  نامش.  خداوند است  ، مبغوض اي گذاشتھ برفرزندت  را كھ  نامي! مرد  اي: و فرمود  گشوده

كند  مي  عنایت  بمن  خداوند از اودختري.  است 7 موسي  ، فرزندم كودك  این: فرمود  شخص  این بھ  امام  آنگاه

بر   كند، بھشت  زیارت  او را در قم  ھركس. سپارند مي  خاك  بھ  قم و او را در سرزمین  بوده  فاطمھ  مشنا  كھ

 .شود مي  اوواجب

  امام  خانة  بھ. بپرسند 7 كاظم  خود رااز امام  شدند تا پرسشھاي  وارد مدینھ  از شیعیان  گروھي  ـ روزي3

  دختري لحظھ  در این. شدند  بازگشت  و آماده  شده  اندوھگین.  است  درمسافرت  امام  فھمیدند كھ  آمدند ولي

  آنان  و بھ  نوشت  را با دقت  ھمھ  و پاسخ  راگرفت  آنان  و پرسشھاي  را شكست  گروه  این  ، سكوت خردسال

در . گرفتند دیار خود را در پیش  راه  آسوده  پاسخھا نگریستند و با خاطري  بھ  زده شگفت  آنان. باز گرداند

و   لبخند زده  امام. دادند  او را نشان  راگفتند و خط  دخترك  و قصة  كرده  نمودند و سالم  مالقات  با امام  راه

 ! فدایش  بھ  پدرش! فداھاابوھا: بار فرمود  سھ

  تو برتري  نسوان  از ھمھ  در عصر خویش سري  بانوان  برھمة  كھ  بانویي  اي - 4

  گوھري  و دریاي  معارف  گنجینة و مبّرا ز ھر بدي  و منزھّي  پاك

  حیدري  و از نسل  عصمت  از خاندان احمدي  و از آل  ھاشم  از دودمان

  اطھري  زھراي  حضرت  وز بوستان اي شكفتھ  كبري  خدیجة  از گلشن

  پیامبري  و دخت  امامي  عمة  ھم خواھر امامي  و ھم  دختر امامي  ھم

را در  7باقر  امام. بود  گرفتھ 3زھراء قبر فاطمة  پیداكردن  را براي  ، ختمي مرعشي  نجفي  ّهللا   ـ پدر آیة5

  فاطمة ، حضرت مراد امام  تصور كرد كھ  وي!  البَْیت   اَْھل ِ بَِكریَمة َِعلَْیك: فرمود ایشان  بھ  رؤیا دید، امام

  حضرت  مرقد شریف  مرادم: فرمود  امام. ھستم  شریفش  آرامگاه  بدنبال  ھم  من:  گفت.  است 3زھراء

مرقد   باشدولي  پنھان 3زھراء  قبر شریف  مصالحي  بنا بھ  كرده  خداوند اراده. است  در قم 3 معصومھ

 . است  قرار داده 3زھراء حضرت  شریف  آرامگاه  را تجلّیگاه 3 معصومھ  حضرت

  بطرف  از مدینھ 7الّرضا  موسي  بن ّعلي  الحجج  ثامن  بابرادرش  مالقات  جھت 201  بانو در سال  این

  .فرمود  و در آنجا رحلت  بیمار شده در قم  كرد ولي  حركت  خراسان

  : است  این  عباراتش  از جملة  بانو تجویزفرمودند كھ  این  زیارت  براي  اي زیارتنامھ 7رضا  امام  حضرت



  بھ  در ایصال  برایم!  فاطمھ  اي  یعني.»  الَشأن َ َشأناً ِمن ِه' ِعْنَد اللّ  ِ لَك َّ فَاِن ِةاْلَجنَّ   فِي  لي  اْشفَعي  اِطَمة'ا ف'ي»

 .  مقامي  و صاحب  تو نزدخدا گرانمایھ  فرما كھ  شفاعت  بھشت

 

  نیشابوري  شطیطة

ھا،  امامي  سھ  مثل  حرافيان  دھھا فرقة  كھ  درزماني.  است  بوده 7 اھلبیت  مخلص  باتقوا و از شیعیان  او زني

 7 و از اھلبیت  خودانداختھ  دام  ھا را بھ و خیلي  بوجود آمده...ھا و امامي  ھا، شش امامي ھا، پنج چھار امامي

 .كرد  طریق  ادامھ  صحیح  ماند و درراه  قدم  ثابت  زن  بودند، این  دور كرده

و   خود تعیین  نمایندة  عنوان  را بھ  نیشابوري علي  بنمحمد   بنام  نیشابور، شخصي  شیعیان  كھ  است  آمده

  دھھا جزوه.بفرستند  ھفتم  امام  خدمت  شرعي  و حقوق  و زكات  خمس  او را بامبالغي  گرفتند كھ  تصمیم

  درھم  نیز یك  شطیطھ. شد  جمع  و دوھزار پارچھ ھزار درھم  ھزار دینار و پنجاه ، سي شرعي  سؤاالت  حاوي

  این:  گفت  علي  محمد بن.بپردازد 7 ھفتم  امام  داد تا بھ  شخص  این  آورد و بھ  درھم  یك قیمت  بھ  لباس  و یك

 !باشد  كم  كند اگر چھ حیا نمي  خدا ازحق:  گفت  شطیطھ ! تو ناچیز است  امانت

رسید   داشت  امامت  ادعاي  كھ 7 مكاظ  برادرامام  ابتدا نزد عبدّهللا . شد  مدینھ  عازم  علي  محمد بن  در ھر حال

او فرمود   بھ  شد وحضرت 7 كاظم  امام  زیارت  بھ  موفق  اي با معجزه.  نیست  واقعي او امام  شد كھ  و متوجھ

  علي  محمد بن  براي.  است  شده  باشد، داده  باز شده  جزوات ُمھر و موم  اینكھ  بدون  سؤاالت  تمامي  جواب  كھ

  اّما امام. برد  امام  را خدمت  اموال. باشد مي7 صادق  بعد از امام  برحق  امام 7جعفر  بن  موسي  شد كھ ثابت

  امام. شد تحویل  امام  بھ  شطیطھ  امانت .را داد  آن  و نشاني! را بیاور  شطیطھ  مال:و فرمود  آنھا را نپذیرفت

روز بعد   نوزده: داد و فرمود  علي  محّمد بن  بھ كفني  سپس! باشد  كم  كند اگر چھ حیا نمي  خدا از حق: فرمود

  و بدست  ریسیده خودمان  زمینھاي  از پنبھ  را كھ  كفن  این. رود از دنیا مي  نیشابور، شطیطھ تو بھ  از مراجعت

كند   خودش  خرج  درھم 16  و بگو كھ  او برسان  را بھ  درھم چھل  این  و ھمچنین  او بده  بھ  شده  بافتھ  خواھرم

  تو حاضر خواھم  نمازبربدن  براي  من  و بگو كھ  او برسان  مرا بھ  و سالم. نماید  صدقات  راخرج  و باقي

 .شد

  امام  از امامت  غیر از شطیطھ  بھ  اموال آن  صاحبان  دید كھ  نیشابور برگشت  بھ  علي  محمد بن  كھ  وقتي

  بعداز نوزده  خبر داد شطیطھ  امام  كھ  گونھ  اند و ھمان شده  افطح  و پیرو عبدّهللا  كشیده  دست 7 كاظم  موسي

او   كسي  غیر از من  اینكھ  سوار بر شتر بدون7 كاظم  امام  ناگاه: گوید مي  علي  محّمد بن.  روز از دنیا رفت

  :نماز خواند و فرمود  ، بر بدنش شطیطھ  كند، ظاھر شد وبعد از تجھیز بدن  را مشاھده

ھستید حاضر   كھ  شما در ھر شھري  ، باید برجنازة است  امام  و ھركھ  و بگو من  برسان  یارانم  مرا بھ  سالم

 !بپرھیزید و پروا نمائید  ، از خدا دركارھایتان پس.  شویم

 



  درتاریخ  ومنحرف  خائن  زنان

 

 فاسد  زن  دستور یك  بھ 7 یحیي  حضرت  شھادت

  بود، ازدواج  فاسدي  زن  با دختربرادر خود كھ  تورات  قوانین  تا خالف  گرفت  تصمیم»  ھیرودیس»  وقتي

 .نمود  اعالم  را باطل  ازدواج  كرد و این  امر مخالفت با این 7 یحیي  كند، حضرت

و ا. كشید  اي و نقشھ  گرفت  با اورا در دل  باخبر شد، دشمني  پیامبر الھي  این  از مخالفت  مزبور وقتي  زن

  كام  عمو در گرو گرفتن  دل  كھ  و در ساعتي  رفت  نزد عمویش  كامل داد و با زیبائي  خود را زینت  شبي

  جلب  براي  شھوتران  پادشاه .كرد  اعالم7 یحیي  عمو را در گرو كشتن  خواستة  فاسد بود، قبول  زن  از این دل

  سرحضرت  پادشاه  مأمورین! بیاورند  زن  آن  رايرا ب 7 ، دستورداد تا سر یحیي زانیھ  زن  این  رضایت

 .آوردند  زن  این  براي  قرارداده  طشتي  بریدند و داخل  عبادت  را در حال 7 یحیي

 

  مادر معاویھ! ھند جگر خوار

!  لَمعَ   نبود و از صاحبان  گردان ، از فجور و زناروي بعد از ازدواج  و ھم  با ابوسفیان  از ازدواج  قبل  او ھم

ـ 1: اند دانستھ چھار نفر دیگر او را فرزند خودمي  اند ،بعداز تولد معاویھ نوشتھ چنانچھ . است  بوده  در مكھ

 ! خدمتكار ابوسفیان  ـ صباح4  عبدالمطلب بن  ـ عباس3ولید   بن  ـ عمارة2عمرو   ابي  مسافر بن

  طرح  كھ  اي او با دسیسھ  ازشھید كردن  را ظاھر كرد و پس  و وحشیگري  پستي  اُحد نھایت  او در جنگ

 !شد  ھند جگرخوار معروف  كشید و بھ  دندان  سیدالشھداء را بھ بود، جگر حمزة  كرده

 

 ! مادر عمرو عاص  نابغھ

  بن  ، ھشام خلف  بن  ، امیة ابولھب  چون او با مرداني. بود  و مشھوره  منحرف  ، زني مادر عمروعاص  نابغھ

كرد  از اینھا ادعامي  بعد از تولد عمرو، ھركدام.  داشت  نامشروع  ارتباط  وائل بن  و عاص  سفیان، ابو مغیره

عمرو،   كرد كھ  اعالم  زن  كرد، این مي نابغھ  بھ  مالي  كمكھاي  عاص  چون  ولي!  عمرو فرزند اوست  كھ

منعقد   من  و ازآمیزش  است  رو، فرزند منعم  كھ  ندارم  تردیدي : گفت مي  اّماابوسفیان! باشد مي  فرزند عاص

 ! است  شده

 

  ابولھب  زن   جمیل ّام

  سوره  اش درباره  نمود كھ مي  راآزار و اذیت 6كرد و رسولخدا مي  مخالفت  با پیامبر و اسالم  او آنچنان

وجود دارد،  جھنمي  ینزنجیر آتش  در گردنش  كھ  جھنم  ھیزمھاي  كنندة  شد و خداوند اورا حمل  نازل»  تبّت«

 . است  خوانده



 

 !مادر زیاد خونخوار

مادر . بوجود آمدند  ھرزه  اند، از زناني بوده خودشان  زمان  زیاد از جنایتكاران  ابن  خود و پسرش  زیاد كھ

  وقتي.  ستا پرداختھ و فجور مي  فسق  بھ  راه  از این  كھ  است  بوده  درمكھ!  َعلَم از صاحبان  سمیھ  زیاد بنام

زیاد و . نامیدند!  زیاد پسر پدرش  یعني!  ابیھ  ، او را زیادبن نبود، كیست  معلوم  پدرش  زیاد بدنیا آمد، چون

 .پیامبر و اولیاء خدا روا داشتند  خاندان  بھ  نسبت  فراواني  جنایات عبیدّهللا   پسرش

 

 !خونخوار  مادر حّجاج

  جوان  عاشق  او مدتي.  داشت  نامشروع ارتباط  غیر از شوھرش  مرداني با  بود كھ  ھوسراني  زن  مادر حجاج

بود، خبردار شد ودستور داد تا   خلیفھ  عمر كھ.  گفت یار مي  در وصف  نذر شد و اشعارعاشقانھ  بنام  زیبائي

. یاد نذر بود، ب یوسف  با شوھرش  آمیزش  درھنگام  اند حتي گفتھ. سر نذر را تراشیدند و او را تبعید نمود

  مادر عیاش  بخاطر آن حجاج  جنایات  این: را شھید نمود فرمود  شیعھ 120000  كھ  حجاج در بارة 7 ششم  امام

 . است  بوده  و الاُبالیش

 

  دختر اشعث  جعده

  او داده  را بھ  با جعده  یزید پسرش  ازدواج  قول كھ  معاویھ  ھاي بود با وعده 7 مجتبي  حسن  ھمسر امام  او كھ

 .داد  را از دست نرسید و دنیا و آخرتش  آرزویش  رساند اّما بھ  شھادت  پیامبر را بھ  خورد وسبط  بود، فریب

 

  نھم  ھمسر امام  الفضل  ام

را  7 محمدتقي  امام  ، شوھرش عباسي  بامعتصم  و ھمكاري  ، بخاطر حسادت عباسي  دختر مأمون  الفضل  ام

 .رساند  بود، بشھادت  شخص  و باسخاوتمندترین  اكترینخود،پ  در زمان  كھ

 .شد  ثبت  تاریخ  خائن  جزو زنان  نامش  وسیلھ  و بدین

و مادر   شاه  مادر ناصرالدین»مھد علیا»  اخیر بھ  ، در قرون در كشور خودمان  توانیم مي  ھمچنین

  :گوید او مي  دربارة  ارتشبد فردوست كھ»  پھلوي  اشرف«و   مخلوع  محمدرضاي

 . كنیم  اشاره... و! ندارم  سراغ  اشرف  پیشگي  و جنایت  فاسدي  بھ  ، زني در تاریخ  من

 

 



 

 

     درقرآن  زن

 

چیز   سھ  آملي  مدعا را استاد جوادي این  دلیل. باشد در ارزشھا نمي  و مرد تفاوتي  زن  بین  از منظر قرآن

 : تزیر اس  بشرح  آن  خالصة  دانند كھ مي

  روح  ولي  معتبر است  جسم  بھ  نسبت  بودن ، مرد و زن اوست  روح  بھ  ھر انساني  ارزش  اینكھ  بھ  ـ با توجھ1

 . مؤنث  و نھ  مذكر است  نھ  انسان  حقیقت ندارد، پس  مذكر و مؤنث

را   داند و جھل مي  شرا ارز  علم  كھ مثالً آیاتي. ندارد  در ارزشھا و ارزشمندھا اثري  بودن  ـ مرد و زن2

  ، فضیلت و شقاوت  ، سعادت و ذلّت  ، عّزت داندو كفر را ضد ارزش مي  را ارزش  ، ایمان ضد ارزش

،  غیبت  و عدم  ، انقیاد و تمرد، غیبت وعصیان  و فجور، اطاعت  ، تقوي و كذب  ، صدق و باطل  ، حق ورذیلت

  مذكرند و نھ نھ  اوصاف  از این  داند، ھیچكدام مي  ارزشيو ضد  ارزشي  مسائل را بعنوان  و خیانت  امانت

 . نیست  ، ھرگز بدن اوصاف  این  ، زیرا موصوف مؤنث

  ھرشخصي» «  َرھین َا َكَسب'اْمِرٍء بِم ُّ ُكل» :مانند. ندارد  اثري  و انوثت  ، ذكورت ھم  الھي  ـ در خطابات3

  برایش كھ  است  آنچیزي  انسان  براي» «' ا َسعي'م'  اِالّ  ِان'ِالْنس لِ  َ لَْیس» «كند كسب  كھ  است  چیزي  درگرو آن

  زن  و كار ھیچ  عمل  من  كھ  بدرستي«، »'  َذَكٍر اَْواُْنثي ِْمن   ِمْنُكم ٍاِمل' ع َ َعَمل ُاُضیع' ال  اءنّي» «بكشد  زحمت

 .« كنم نمي را ضایع  و مردي

  خواھد افكار جاھلي مي  كھ  آنست  برد،علتش و مرد را مي  زن  نام  با صراحت  كریم  قرآن  كھ  و در مواردي

  ومرد فرق  زن  و بین  مردھاست  مال  و فضائل  عبادت  داشتند كھ  زیرا آنھا عقیده.كند  را تخطئھ  از اسالم  قبل

 .«. است

 : ، از جملھ و مرد نیست  زن  نبی  وپاداشھا فرقي  صالح  و عمل  در عبادت  كھ  یابیم در مي  در قرآن  با تفحص

  راستگو، مردان  راستگو و زنان  ،مردان عابده  عابد و زنان  ، مردان مسلمان  و زنان  مسلمان  ھمانا مردان»

  ،مردان دھنده  صدقھ  و زنان  دھنده  صدقھ  ، مردان خاشعھ  و زنان  خاشع صبور، مردان  صبور و زنان

بسیار ذكر   ، مردان كننده حفظ  و زنان  خود ازحرام  اندامھاي  كنندة حفظ  رداندار، م روزه  دار و زنان روزه

 «. است  نموده  آماده  عظیمي  و پاداش  آمرزش  آنان  ، خداوند براي ذكرگوینده  و زنان  گوینده

 :  و یا در آیة

 .«كنند مي  را كسب  آن  كھ  است  چیزي  آن  و زنان  مردان  نصیب»

 :  و یا در آیة



  اعمال  را بھ  پاداش  و بھترین  داده  پاكي او زندگي  دھد، ما بھ  انجام  صالح  عمل  كھ  مؤمني  ھر مرد و زن»

 .« دھیم آنھا مي

 « : ویا در آیة

. باشد مي  روشن  راستشان  رو و سمت ، در پیش مؤمن  و زنان  نور مردان  بیني مي)  قیامت(روز   در آن»

  ھمان  در بھشتند واین  و ھمیشھ  است  نھرھا از زیر آنھا جاري  كھ  بھشتھائي بر شما بھباد   امروز بشارت

 «. است  عظیم  رستگاري

 

  نمونھ  دو زن

 :برد مي  نام  در ایمان  نمونھ  دو زن  بعنوان  از دو خانم  خداوند در قرآن

در   در بھشتت  بار خدایا برایم:  گفت  زند كھ مي را مثال  فرعون  اند، زن آورده  ایمان  كھ  آنھائي  خداوند براي»

! *  كن  راحت  ستمكاران و مرا از دست!  بده  نجات  و اعمالش  و مرا از فرعون  بنا كن اي خانھ  جوار خویش

  و او سخنان  او دمیدیمدر   نمود و ما از روحمان  حفظ  خود را ازحرام  كھ  دختر عمران  مریم  و حضرت

 .«بود  كنندگان  و از عبادت  نموده  را تصدیق  الھي  وكتابھاي

 

  : توضیح

بدستور . كشید  دست  شوھرش  وپادشاھي  و رفاه  آورد و از ثروت  یكتا ایمان  خداي  بھ  فرعون  زن  آسیھ

او قرار   برسینھ  انداختند و سنگي  آفتاببستند و در   چھارمیخ  او را بھ  از جملھ.كردند  او را شكنجھ  فرعون

  او را اذیت  سنگ  از اینكھ  قبل  خود را تقاضانمود و خداوند ھم  از خدا نجات  ، آسیھ موقع  در این. دادند

خداوند او را  فوق  در آیة.  است  جھان  زنان  برگزیده  چھار زن  او از جملھ. كرد  روح نماید، او را قبض

 .داند مي  ایمان  نمونھ

 . است 3 مریم  داند، حضرت مي  ایمان  خدا او را نمونھ  كھ  دومي  زن

  . است  شده  مدح با چند عبارت  آیھ  در این  است 7 عیسي  مادر حضرت  او كھ

 .كرد  حفظ  ، از حرام گناه و امكان  و مجرد بودن  خود را با وجود زیبائي  كھ  بوده  ـ او زني1

 .باردار نمود 7 عیسي  حضرت  باشد، بھ داشتھ  تماس  با مردي  اینكھ  او را بدون  ازشـ خداوند با اعج2

 . داشت  ایمان آن  و بھ  او را تأیید كرده  آسماني  خداوند و كتابھاي  ـ او كلمات3

 . است  بوده  كنندگان  ـ او جزء عبادت4

 

 !خیانتكار  دو زن

 :كنید  ، توجھ است  شده برده  نام  و خیانتكاران  كافران  نمونة  عنوان  بھ  از دو نفر زن  در قرآن



ما   صالح  دونفر ھمسر دوتا بندة  این  زند كھ مي را مثال  لوط  و زن  نوح  كافر شدند، زن  آنانكھ  خداوند براي»

خدا   از عذاب و  نداشت  برایشان سودي  ، ھیچ با پیامبران  كردند و ھمسریشان  خیانت  شوھرانشان بودند اّما بھ

  داخل آتش  بھ)  نوح  و قوم  لوط  قوم)  با جھنمیان  شد كھ  آنھا دستور داده نكرد و بھ  آنھا جلوگیري  بھ  نسبت

 .«شوید

 

 : توضیح

و اگر .  است  دیوانھ  نوح:  گفت مي مردم  ، كافر بود و بھ» واغلھ»  بنام  نوح  زن  كھ  است  آمده  در روایت»

 .«داد خبر مي  مشركین  سران آورد، فورا بھ مي  ایمان  نوح  بھ  كسي

  بھ  و ھر كھ! نمایند  آنھا را اذیت  كرد تامردم با خبر مي  لوط  را از مھمانھاي  ، مردم» واھلھ»  بنام  لوط  زن

 .كشتند را مي  مؤمن  شخص  آن  داد و آنھا ھم خبرمي  مردم  آورد، بھ مي  ایمان  لوط

 «.شد  غرق ھم  نوح  بارید و زن  سنگ  لوط  ، بر سر زن تشانخیان  بخاطر این

  در روایات  زن

 

  ذكر شده  در موارد مختلف  بارھا و بارھااز زنان  اسالم  مكرم  مخصوصاً رسول  دین  بزرگان  در سخنان

عمر   لحظات آخریندر  6 دانند، پیغمبر اسالم را شّر و بد مي  زن  ومكتبھا كھ  از ادیان  بعضي  برخالف.  است

 .فرمود  و سفارش  توصیھ  زنان  حال  ، در مورد رعایت شریفش

 :شود مي  اشاره  در مورد زن  از روایات  تعدادي  بھ  حال

  حضرت. دیگر شد  بر زنان  از زنان  بعضي و برتري  از زنان  صحبت  كھ  بودیم 6نزد پیغمبر:  ـ جابر گفت1

، با  زا،بامحبت  بچھ  ھستند كھ  شما آنان  زنان  بھترین«: فرمود ! آري:  تیم؟گف شما بگویم  بھ  من: فرمود

در   و پوشیده  شوھرش  براي  كننده  ، زینت شوھرش در مقابل  و مطیع  اش خانواده  ، عزیز درمیان حجاب

با شوھر   تودر خلو  نموده  را اطاعت  و امرش  داده  شوھر را گوش  سخن  آنانكھ. غیر شوھرباشند  مقابل

 ...گذارد و مي  خود را در اختیار شویش

  :؟ گفتند نكنم  آگاه  زنانتان  آیا شمارا از بدترین: فرمود  سپس

  !بفرمائید  آري

  مغرور و سخت  شوھرش  در مقابل  ولي مطیع  اش خانواده  در میان  ھستند كھ  آنان  زنانتان  بدترین: فرمود

با   خلوت و ھنگام! كند نمي  دوري  زشت  ،از زینتھاي نیست  شوھرش  وقتي  كھ بوده  اي و كینھ  ، عقیم است

كند، عذر شوھر را  مي  جلوگیري  صاحبش  از سوارشدن  كھ  كند، مانند مركبي مي  شوھر، خود را از او منع

 «بخشد را نمي  شویش پذیرد و خطاي نمي



 : 7 ششم  امام

  او ندھند نیز راضي  كند و اگر بھ شود تشكرمي  او عطائي  بھ  ھرگاه  كھ  است  زني  شما آن  زنان  بھترین»

 .«باشد

 :و فرمود

 .« است  چین  و سخن  ، فّحاش حیاء، عبوس  كم  شما زن  زنان  بدترین»

 : 6رسولخدا

 .«شود نیز بیشترمي  زن  بھ  اش شود، عالقھ بیشتر مي  انسان  ایمان  ھرچھ»

 :7 ششم  امام

او   ، بلكھ نیست  طال و نقره  ارزششان  خوب اّما زنھاي.  بدش  و نھ  خوبش  نھ!  نیست  گذاري  شارز  قابل  زن»

 «. از او بھتر است  خاك!  نیست  ھم  خاك  بد، ارزششان  و اّما زنھاي. باالتر است  از طال و نقره

 : 6رسولخدا

،  جنازه  و تشییع  مریض  ، عیادت وجماعات  در جمعھ  شركت  از زن.  نیست  گفتن  واقامھ  اذان  زن  براي»

  كعبھ  حجراالسود، داخل  بھ  زدن  ، دست رفتن  راه  صفا و مروه  بین  ، باتندي بلنددر حج  با صداي  گفتن  لبیك

مگر در   كردن  ، ذبح قرار گرفتن  ، مورد مشورت شدن ، حاكم شدن  سر، قاضي  موي  ، تراشیدن رفتن

 . است  هشد  ،برداشتھ ضرورت

نماز   در ھنگام  ، زن.نماید  شروع  دست مرد از پشت  دستھا را وضوء دھد، ولي  داخل  او در وضو اول

  اوروزه  اجازه  و بدون. برود  بیرون  شوھر از خانھ  اجازه  ندارد بدون  حق زن. بچسباند  را بھم  پاھایش

  مستحبي  او حج . لباس  كند مگر از پشت  بیعت نامحرمدھد و یا با   دست  او نباید با نامحرم .بگیرد  مستحبي

و   ارث  نصف زن  و دیھ  ارث.  شود مگر در ضرورت  نباید سوار اسب. آورد  شوھربجاي  را باید با اجازه

  بایستد، رضایت  سرش  در مرد، مقابل  او بایستد ولي سینھ  مقابل  ، امام زن  نماز بر بدن  ، ھنگام مرد است  دیھ

 .« او بھتر است  در نزد خدا براي  ، ازھر شفیعي وھر از زنش

 :؟ فرمود جھادنیست  زن  آیا براي! خدا  رسول  اي: پرسید 6از پیامبر  شخصي

خدا را دارد و   مجاھد در راه  ، ثواب را از شیرگرفتن  و تا بچھ  تا زائیدن  شدن  حاملھ  از وقت  ، زن آري»

 .«شھید را دارد امبمیرد، مق  بین  اگر در این

 : 6خدا  رسول

دارد و   نگھ  از ناپاكي  رابگیرد و دامن  رمضان  مبارك  ماه  آورد و روزه  نماز خود را بجاي  پنج  اگر زن»

 .«شود  بھشت  تواند داخل بخواھد مي  كھ  كند، از ھردري  را اطاعت  شوھرش

 :و فرمود

 .« بھتر است  از ھزار مرد غیرصالح  صالحھ  زن»



 :و فرمود

 .« بد است  چیزھا، زن  بدترین»

 :فرمود 7 و علي

  ، از دین گرد، عریان  خیابان  پیدا شوند كھ ، زناني زمانھاست  و بدترین  قیامت  نزدیك  كھ  در آخر الزمان»

اینھا گرفتار  .حرامھاھستند  كنندة  و حالل! لذتھا  بھ  و شتابان  ھا وھوسھا و پیرو شھوات رو فتنھ ، دنبالھ بیگانھ

 .«باشند مي  دوزخ  ابدي

 :7 علي  امام

مغرور باشد،   اگر زن  كھ  است  خودخواھي یكي.  است  كمال  باعث  و در زن  نقص  در مرد باعث  صفت  سھ»

  است  ترس  سوم.كند  مواظبت  خوب  شوھرش  شود از مال مي  باعث  كھ  است  بخل دوم. ندھد  بكار زشت  تن

 .«شود  ، از فساد رویگردان ترسبخاطر   كھ

 

 ورھبر  امام  دركالم  زن

 

  : خمیني  امام  حضرت

 .«شوند انسانھا پیدا مي  زن  ،از دامن است  جامعھ  مربي  ، زن بزرگ  انسان  یك  ھم  ، آن است  انسان  زن»

   ، مرد بھ زن  از دامن...  بشر است  آمال  مظھر تحقق  زن»

 .«رود مي  معراج

،  جامعھ  یك  از بركاتشان  دھد كھ  تحویل  جامعھ بھ  خود افرادي  تواند در دامن مي  كھ  است  یكتا موجودي  زن»

 .«باشد  آن  عكس تواند بھ و مي. شوند  كشیده  انساني  واالي  و ارزشھاي  استقامت ھا بھ جامعھ  بلكھ

.  است  ، از دامن صحیح   مرد و زن ِاول ، مرحلةشوند انسانھا پیدا مي  زن  ، از دامن است  جامعھ  مربي  زن»

  خودش  صحیح با تربیت  ، زن است  وجود زن  بھ  كشورھا بستھ  و شقاوت  ،سعادت است  انسانھا زن  مربي

بلند   زن  سعادتھا از دامن  كند، مبدأ ھمة كشور را آباد مي خودش  صحیح  كند و با تربیت مي  درست  انسان

 .«...سعادتھا باید باشد  أ ھمةمبد شود، زن مي

 . «وارد باشید  داده  اجازه  اسالم  كھ قدري  ھا و میدانھا آن صحنھ  شما باید در ھمة«:  بانوان  بھ  خطاب

  كھ  ام ، دیده داده  عزیز از دست  وھمسران  و خواھران  از مادران  ھایي ، صحنھ جنگ  این  در طول  اینجانب»

 .«باشد  داشتھ  نظیري  انقالب ایندر غیر   ندارم  گمان

 

  : اي خامنھ  ّهللا   آیة  حضرت



،  خردمندي  را از جھت 3زھراء  خودباید فاطمة  و خانوادگي  ، اجتماعي شخصي  در زندگي  مسلمان  زنان»

،  ،حضور در صحنھ ، مجاھدت خود قرار دھند و از بُعد عبادت  الگو و سرمشق  ومعرفت  و عقل  فرزانگي

 3اطھر  ، از زھراي صالح  فرزندان  و تربیت  ،ھمسرداري داري ، خانھ اجتماعي  عظیم  گیریھاي  یمتصم

 .«كنند  پیروي

  درس  و عصمت  با عفت  وھمراه  ، دلسوزي ، با جدیت اسالمي  امروز در نظام  كھ  مسلماني  زنان»

 3زھراء فاطمھ  ھستند، پیروان  فعال  سیاسيو   ، علمي اجتماعي  كنند و یا درمحیطھاي مي  خوانند، طبابت مي

 .« ھستم  قائل  و تكریم  احترام  زناني چنین  وجود براي  با ھمة  شوند و اینجانب مي  محسوب

  فراواني  ، اھمیت خانواده  در داخل  زن  نقش براي  و اسالم  است  خانواده  و عنصر اصلي  اساسي  ركن  زن»

  جامعھ  پر مھر مادر، نسلھادر آن  در آغوش  فرزندان  و تربیت  خانواده  بھ  زن  ديبن زیرا با پاي  است  قائل

 .«و رشید خواھند شد  بالنده

و مرد   ، زن از نظر اسالم. دھد نمي  زن  رابھ  ظلم  و اجازة  است  ایستاده  زن  بھ  و تعدي  ظلم  در مقابل  اسالم»

  حق  كس رفتار كنند و ھیچ  ستند و باید با یكدیگر با محبتیكدیگر ھ  زندگي شریك  خانواده  در درون

  و براساس  است  و مرد بسیار دقیق  زن  در موردارتباط  اسالمي  احكام. را ندارد  یكدیگري  بھ  زورگویي

 .« است  صادر شده  اسالمي  جامعة  و مرد ومصالح  زن  طبیعت

  بھ  ، اگر كسي ، كامالً باز است زنان  براي و سیاسي  ، اقتصادي علمي  و تالش  فعالیت  ، میدان از نظر اسالم»

كند، بر  محروم  و اجتماعي  ، سیاسي اقتصادي  و تالش  را از كار علمي  بخواھدزن  اسالمي  استناد بینش

ھد، د مي  اجازه  و نیازھا و ضرورتھاشان  جسمي توان  كھ  فعالیتھا بقدري.  است  زده  خدا حرفي  حكم  خالف

 .« نیست  مانع مقدس  شرع. كنند  و سیاسي  ، اجتماعي اقتصادي  توانند تالش مي ندارد ھر چھ  مانعي

 

  وقیامت  زنان

 

پیدا   در دنیا، آلودگي  آنانكھ . انسانھاست و شقاوت  سعادت  شدن  و مشخص  ، روز حسابرسي قیامت  صحنة

، از  است پاك  آنكھ:  معروف  بقول. ھستند  و آرامش  وشحالينمودند، درخ  كردند،توبھ  نكردند و یا اگر گناھي

 ؟ است  باك  چھ  محاسبھ

  دادند و عمل  پیشنھاد كرد، گوش  آنان بھ  شیطان  كردند و ھرچھ  را برخود حاكم  نفس  ھواي  آنانكھ  ولي

 .ھستند  بزرگي  وپشیماني  و ندامت  كردند، در حسرت

 . نمائیم  جلوگیري  درقیامت  و از حسرت  بگیریم  درس  دین  رگانبز  و سخنان  ، از روایات پس

  شود و زن مي  زنداني  بگوید، ھزار سال با او سخن  كھ  اي كند، با ھر كلمھ  شوخي  نامحرمي  با زن  كھ  كسي



، دچار  سبب این  با او كند، و مرد بھ  یا شوخي  حرام  یا مباشرت  بوسیدن  باشد و مرد راوادار بھ  اگر راضي

 !باشد مي  ھم  زن  براي  عذاب  فحشاء شود، ھمین

  زنش  دھد و براي او مي  را بھ  ایّوب  ،ثواب صبر كند، خدا بر ھربار صبر كردن  بد زنش  بر اخالق  كھ  كسي

  شدن  از راضي  شود، و اگر مرد قبل مي  نوشتھ  زیاد، گناه  ھاي ریگ اندازه  روز، بھ  در ھر شبانھ

 .! است  اسفل  در درك  شود و بامنافقین محشور مي  ، واژگون روز قیامت  ، بمیرد، زنش  ھمسرشاز

در بَر و   از آتش  لباسھایي  كھ  اند، در حالي كرده مساحقھ  با ھم  را كھ  زناني  در روز قیامت: 7 صادق  امام

: 7 صادق  امام!كنند مي  و وارد دوزخ  ، آورده آنھاست  در فرج  از آتش  برسر و عمودي  از آتش  اي مقنعھ

چرا   شود كھ مي  او خطاب  آورند و بھ ، مي است  كرده مي خود فتنھ  با زیبائي  را كھ  زیبائي  ، زن روز قیامت

از تو  3 مریم  حضرت  شودكھ مي  او خطاب  بھ!  تومرا زیبا آفریدي! خدایا:  دھد كھ مي  ؟جواب كردي  فتنھ

  آورند و بھ ، را مي است  نموده مي  خود فتنھ  با زیبائي  را كھ  مردزیبائي  سپس! نكرد  او فتنھ  زیباتر بود ولي

  شود كھ مي  او خطاب  بھ!  تو مرا زیباآفریدي:  دھد كھ مي  ؟ جواب كردي  چرا فتنھ  شود كھ مي  اوخطاب

  افتاده فتنھ  بخاطر بالھا و سختیھا بھ  كھ را  بعد شخصي. نیفتاد  فتنھ  بھ  از تو زیباتر بود،ولي  یوسف  حضرت

تو   دھد كھ مي  ؟ جواب افتادي  فتنھ  و بھ  سختیھاننمودي  چرا تحمل  شود كھ مي  او خطاب  بھ. آورند بود را مي

 7 ایوب  حضرت بالھاي  شود كھ مي  او خطاب  بھ!  افتادم  فتنھ  بھ  و من  كردي  نازل  سختیھا و بالھا را برمن

 .نیفتاد  فتنھ  او بھ  تو بیشتر بود ولي از

 .كنند نمي  شوندو تند خوئي نمي  ندارند و حیض  حسادت  بھشت  زنان: 7 صادق  امام

شد،   ، سؤال و زیبا است  خوب  زنان  دربھشت  یعني»  ٌان' ِحس ٌات' َخْیر َّفیِھن»  آیھ  در باره 7 صادق  از امام

  و آنجا كھ. آیند درمي  مؤمن  مردان  ازدواج  و بھ  شده  بھشت  داخل  ستند كھھ  شیعھ مؤمن  آنھا زنان: فرمود

  بھشت  اند، حوران ھا نشستھ در خیمھ  كھ  حوریاني: یعني»  ام'اْلِخي   فِي ٌات'ُحوٌر َمْقُصور«:  است  فرموده

 .دارند  باریك  اند و كمرھاي سفیدي  درنھایت  ھستند كھ

  تمام  آن  از بوي  چكد كھ مي  از عورتش  اي كنند وقطره مي  زناكار را وارد جھنم  متروز قیا: فرمود 6پیامبر

ما را   كھ  كیست  بد مال بوي  این: گویند مي  جھنم  نگھبانان  بھ  جھنمیان !شوند مي  دچارناراحتي  جھنم  اھل

 . است  زناكاران  بوي این: شود مي  آنھا گفتھ  ؟ بھ است  كرده  اذیت

و   خوب  گوشت  ھم  در مقابلشان  اي عده  كھ  دیدم دیدار كردم  از جھنم  كھ  معراج  در شب: فرمود 6خدا  لرسو

  !اند خوار بوده اینھا حرام:  گفت  جبرئیل! خوردند از مردار مي  آنان  ، ولي مرداراست  گوشت  ھم

  و در دھانشان  كرده  مقراض  آنان پھلوياز   مانند شتر بود و مأمورین  آنان  لبھاي  كھ  را دیدم  اي عده

:  گفت جبرئیل !كوبیدند را مي  سرشان  كھ  را دیدم  اي عده. اند جو بوده اینھاعیب : گفت  جبرئیل! گذاشتند مي

در   و از مخرجشان  گذاشتھ  بر بدھانشان  آتش مأمورین  كھ  را دیدم  گروھي! خواندند اینھا نماز عشاء نمي

  بود كھ  آنقدربزرگ  شكمشان  كھ  را دیدم  اي عده. اند یتیم  مال  اینھا خورندگان: گفت  لجبرئی! آمد مي



  پستانشان  آنھا را بھ  كھ  از زنھا را دیدم  گروھي. اند اینھا رباخواربوده:  گفت  جبرئیل! توانستند برخیزند نمي

  ، بدنھایشان آتشین  وسوزن  با نخ  كھ  را دیدم  اي عده. اند اینھا زناكار بوده:  گفت  جبرئیل! بودند كرده  آویزان

  ...بودند  اینھا نیززناكاران : گفت  جبرئیل! دوختند را مي

  زن  این:  گفت  جبرئیل! جوید را مي  و مغزسرش! بودند  كرده  او را آویزان  سرش  موي  بھ  كھ  را دیدم  زني

  اجازه  بدون  زن این : گفت  جبرئیل! بودند  آویختھ  پاھایش  ا بھر  زني!... پوشانده نمي خود را از نامحرم  موي

  زن  این:  گفت  جبرئیل! خورد خود را مي  بدن  گوشت كھ  را دیدم  زني.  است  رفتھ مي  بیرون  شوھر از خانھ

بودند و مار و   ستھب  دستھایش را بھ  پاھایش  كھ  را دیدم  زني!  است  كرده مي  آرایش  دیگران  خود رابراي  بدن

  را دیدم  زني!  است  داده نمي  خود را انجام  غسلھاي  زن  این:  گفت جبرئیل! بودند  بر او مسلط  عقرب

!  است  كرده مي  عرضھ  نامحرم  مردان خود را بھ  زن  این:  گفت  جبرئیل! كردند مي  را قیچي  بدنش  گوشت كھ

  این: گفت  جبرئیل! خورد خود را مي  ھاي سوزانیدند و روده ميرا   وبدنش  صورت  كھ  را دیدم  شخصي

 : گفت  جبرئیل! بود  االغ  مثل  و بدنش  خوك مثل  سرش  كھ  را دیدم  شخصي ! است  زنا بوده  واسطھ  شخص

 !كردند بر اووارد مي  بود و آتش  سگ  مثل  صورتش  كھ  را دیدم  شخصي.  كرده مي چیني  سخن  شخص  این

 ! است  و حسود بوده  او خواننده:  گفت  رئیلجب

لذا   آنھا را دانست  خداوند ضعف  باشند كھ مي و زنان  مستضعفین  از طبقھ  بھشت  بیشتر اھل: 7 صادق  امام

 .آورد  برآنھا رحم

  اجاگر ازدو(  شوھرش  درباره  و سپس  پرسند،نماز است مي  از زن  درقیامت  كھ  چیزي  نخستین: 6رسولخدا

 .  است  نموده رفتار مي  با شوھرش  چگونھ كھ)  بوده  كرده

،  بھشت  آیا زنان  اینكھ  پرسید، ازجملھ  سؤاالتي) عج(عصر   از امام  اي نامھ  طي  حمبري  عبدّهللا   محمد بن

 ؟ یا نھ  آنھا ھست  براي  زایند؟ توالد و تناسل شوند؟مي مي  حاملھ

  و مشقات  و نفاس  ، حیض بكارت  ، ازالة ،زائیدن شدن  ، حاملھ زنان  براي  تدربھش: نوشتند  درجواب  امام

  اگر شخصي  پس. شود مھیامي  بخواھد برایش  انسان  ھرآنچھ  كھ  است  جایي  بھشت  ولي. نیست  داري بچھ

  ،برایش  زایمان و  آبستني  كند، بدون  اراده  كھ  شكلي  ھمان باشد، بھ  اي بچھ  باشد داراي  داشتھ  دوست

 .!شد  خلق 7 آدم  كھ  شود ھمانگونھ مي آفریده

  ولي. خواندند مي  درس  معلم  نزد یك  باھم  دركودكي  كھ  داشت  اي ھمسایھ  در نجف  یزدي  مالّ محّمد علي  حاج

  خانھ  نزدیك  مرد و او را درقبرستاني  شد تا اینكھ  مشغول  راھزني  شغل  شد، بھ  بزرگ وقتي  ھمسایھ  آن

  در حال  را دید كھ  راھزن  ، ھمسایھ در خواب  حاجي  بود كھ نگذشتھ  ھنوز یكماه. كردند  دفن  یزدي  مالي

تا دیروز بخاطر   بعد از مردنم: او گفت. را پرسید  كرد و از او ماجرایش  تعجب. قرار دارد  وخرمي خوش

  كرد و او را در این  حداد فوت  سر استاد اشرفھم  دیروز كھ ، ولي بودم  در عذاب  زشتم  كارھاي

  قبرستان  را از این  دستور داد عذاب او آمد ودر بار سوم  دیدن  بار بھ  سھ 7 كردند، اباعبدّهللا   دفن قبرستان



 !تغییر كرد  خوبي بھ  ما از بدي  لذا حال. بردارند

،  زن  این  و جو در مورد شخصیت  و بعداز پرس  استاد آھنگر رفت  سراغ  ، بھ بعد از بیدارشدن  یزدي  مالي

 . است  خوانده عاشورا مي  زیارت  روزه ھمھ  زن  این  شد كھ  متوجھ

 

 : و مآخذ  منابع

 

  « آملي  جوادي  ّهللا   آیة»  الھي  وجالل  جمال  در آئینھ  زن

 « مجلسي  عالمة«بحار االنوار 

 ( شھراني  ّهللا   نعمت  ترجمھ(«  مودودي  ابواالعلي« حجاب

 « محمودي  عباسعلي»  در اسالم  زن

 « كرماني  فھیم'  مرتضي»  آوري  وپیام  زن

 « اشتھاردي  محمدي»  ایثار ومقاومت  اسطوره  خدیجھ  حضرت

 2  شماره  و پیش 8و  7  شماره  مبلّغان  مجلھ

  « قمي  عباس  شیخ« 2 البحار ج  سفینة

 «32 شماره«نور   راھیان  توشھ  ره

 « صرفي  محمدتقي« عالم  سرور زنان 3زھراء  فاطمة

  نذیر احمد سالمي  با ترجمھ»  ندوي  وعبدالسالم  سعید انصاري»  و صحابھ 6عصر پیامبر  نمونھ  بانوان

 « عطاردي  عزیزّهللا »  امامت  گوھر خاندان

  اسالم  مكتب  مجلھ

 «جو  حق  محمدحسین«...و  ،نگاه چشم

 1376  آبان 68  شماره  زن  پیام  مجلھ

 « خلخالي  رباني« 7 ھاشم  قمربني  درخشان  چھرة

 « طبرسي»  االخالق  مكارم

 « دشتي  حسیني  سیدمصطفي»  ومعاریف  معارف

 « استاد شھید مطھري»  حجاب  مسئلة

 

 

 : بخش دوم



 درباره جوانان

 

  وبلوغ  جوانان

 

  شدن  شكفتھ  یكي: كند بروز مي نورس  در جوانان  ابو جذّ   مطبوع  دو صفت  بطور طبیعي  بلوغ  درایّام

  براي مؤثّري  عامل  خود بتنھائي  جنسي  تمایل  گرچھ.  جواني  ایّام  وزیبائي  طراوت  و دیگري  جنسي  غریزة

و   دختران  و جمال  را با زیبائي  آتشین  تمایل خداوند این  ، ولي بشر است  نسل  و حفظ  مخالف  جنس  جلب

یكدیگر  آنھا را بھ  پیوستگي  و میل  تر كرده سوزان  را در آنان  آمیزش  رغبت راه  و از این  آراستھ  پسران

 . است  تشدید نموده

 

 ! جنسي  اّما غریزة

خود را با   پنھاني  شوند و فعالیت بیدارمي  از خواب  غدد جنسي  كھ  است  از موقعي  جنسي  آغاز بلوغ

  ھمھ و انقالب  ریزند و تحول مي  را در خون  جنسي  ھورمونھاي .كنند مي شروع  اخليسایر غدد د  ھمكاري

بكار   ھمچنان  بلوغ  فّعال  ، عوامل بلوغ  چندسالة  دوران  در تمام. آورند بوجود مي  آنان  را در مزاج  اي جانبھ

برسانند و   جواني و شّدت  قّوت  مدارج  یترینعال  و بھ  رشد نھائي  را بھ  بالغ  تازه  دھند تانوجوان مي  خود ادامھ

 .ایجاد و مستقر نمایند را در وي  كامل  زن  مرد یا یك  یك  ممیّزات  كلّیة

  جنسي  با ھورمونھاي  رشد استخوان ارتباط.  مخصوصاً استخوانھا است  بدن  ، رشد سریع بلوغ  نشانة  اولین

. نمود بیني  را پیش  جنسي  بلوغ  شروع  از استخوانھا، تاریخ  شود باعكسبرداري مي  كھ  آنقدر زیاد است

  روید و این نمي  ، موي بالغ  در دختران  ولي است  آنان  بلوغ  ھاي از نشانھ  یكي  پسران  مو بر صورت  روئیدن

اعضاء   وكلیة  استخوانھا و عضالت  نمّو سریع  ، عامل بلوغ.  و مرد است  آشكار زن از تفاوتھاي  خود یكي

را در   رساند وآنان مي  جسم  نیرومندي  و كمال بدن  رشد نھائي  را بھ  ضعیف  ، كودكان بلوغ.  است  داخلي

 .دھد قرار مي  اجتماع  وكامل  افراد بزرگ  ردیف

  بلكھ شوند مي  جسم  جانبة  و ھمھ  رشدسریع  گذارند و باعث اثر مي  بدن  تنھا بر روي  ، نھ بلوغ  انقالبي  عوامل

پدید  در روحشان  عمیقي  سازند و انقالب مي  را دگرگون  آنان  نیز مؤثرند،افكار و اخالق  نوجوانان  در روان

  است  ھمین  و براي. بسیار دارد  تفاوت  نابالغ ، با اطفال نوجوانان  طرز فكر و ُخلقیات  جھت  آورند، بھمین مي

ھا نفوذ و تأثیر  ، بیضھ غدِدبدن  در بین.  است  پیدا نشده  بزرگ  شمندانو دان  ھا، فالسفھ خواجھ بین  ھیچگاه  كھ

و   و مقدسین  بزرگ  و شعراي  و معموالً ھنرمندان! دارند انسان  روحي  و حالت  قدرت  روي  بیشتري

و   شده  روحي  بدھد، دچار بحران غدد را از دست  این  و اگر كسي! اند داشتھ  شدیدي  جنسي  ،تمایل فاتحین



 .دھد مي  خود را از دست   اخالقي ّحس و حتّي  فكري  از فعالیتھاي  قسمتي

تجاوز   كشد و اگر از حّد طبیعي مي زبانھ  وجود جوان  از اعماق  كھ  است  سوزاني  مانند آتش  جنسي  غریزة

! رابخشكاند  انسان  عادتو س  و مذھب  ، دین اخالقي  فضائل  ریشة  مھار نشود،قادر است  نماید و اگر بدرستي

  اعضاء مختلف  آرزوھاي  تمام  براي  مستقیم  مركزتحریكات  در واقع  كھ  است  آنقدر قوي  غریزه  این  عمل

 .گردد مي  بدن

در   شود، افراط مي  آنان  سقوط باعث  وجود دارد و اغلب  جوانان  زندگي  در راه  كھ  پرتگاھي  بزرگترین

در   و علمي  دیني  ھاي برنامھ  ھدف.  است  نفساني  از شھوات اي رائز و اِرضاء پارهاز غ  بعضي  اِعمال

. دارد  بركنارشان  و تفریط واز افراط  كرده  ھا ھدایت غریزه  بھ  را در عمل  آنان  كھ  است  این  جوانان تربیت

و   اختالف  انساني  التشود، با سایر تمای  خود بكار برده محدود گردد و در جاي  جنسي  اگر غریزة

  و خواھشھاي  طبیعي  ، سایرتمایالت جنسي  غریزه  بھ  توانند با عمل مي  و جوانان  نخواھد داشت تضاّدي

  را آزادانھ  بخواھند آن  نباشد و جوانان  غریزه  بر این  كنترلي  كھ  درجائي  ولي. خود را ارضاء نمایند  فطري

از   جنسي  غریزه  شود و چون مي  شروع تمایالت  بین  كنند، ناسازگاري  ند عملباش  مایل  كھ  ھر صورتي  وبھ

. انجامد مي فطري  سایر تمایالت  و شكست  جنسي  غریزه  پیروزي  نبرد بھ  ،این تر است قوي  سایر تمایالت

  روند و فقط كنار مي عھد  بھ  و وفاي  ،امانتداري و درستي  ، راستي پاكدامني  بھ  مانند میل  فطري  تمایالت

  مسئلھ  یك صورت  بھ  غرب  در دنیاي  ن´اال  كھ  چیزي. آید در مي  ھدف  صورت بھ  جنسي  اطفاء غریزه

و   لّذت  جلب  نفسند و در راه  و اسیر ھواي  شھوت بندة  كھ  و پسراني  دختران!  است  درآمده  و عادي  طبیعي

  سقوط  عفّتي فحشاء و بي در منجالب  دھند و سرانجام مي  و نكبتھا تن ھا پستي  ھمة  بھ  جنسي غریزه  ارضاي

 ! تر است زرخرید پَست  ، از غالم شھوت  بندة: فرماید مي7 علي  لذا امیرالمؤمنین. كنند مي

  طاستمناء و استشھاء، لوا.  زیردانست  از اقسام  یكي  توان بشود را مي  احیاناً دامنگیر جواني  كھ  انحرافاتي

  و اخروي  دنیوي  و مجازات  حرام  اینھا از نظر اسالم  ھمة  ،و زنا، كھ) در دختران(  ، مساحقھ) درپسران(

،  است  جنسي  انحراف  پلة  اولین شده  دیده  و جوانان  نوجوانان  دربعضي  اّما استمناء و استشھاء كھ.دارد

كنند از آثار بد  مي  مبادرت  عمل  این  بھ  كھ  كساني. واعتیاد در بیاید  عادت  مخصوصاً اگر بصورت

  ، خمیدگي ، انزجار از ازدواج وبینائي  چشم  ، ضعف آثار آن  از جملھ. یابند  توانند رھایي نمي  وضرربار آن

  .باشد دیگر مي و عوارض  روحي  ، یأس پشت

  ، در صورت كردن  ، زود ازدواج دنتنھانبو: چند چیز است  زشت  عمل  این  بھ  و یا مبتال نشدن  درمان  راه

 . معنوي  و ارتباط  در نماز جماعت  فعال  و شركت  آن  از افراد مبتال بھ  گرفتن ، فاصلھ گرفتن  روزه  توانائي

  ضربات  ، دستور دادند تا با چوب است استمناء كرده  خبر دادند جواني 7 امیرمؤمنان  بھ  وقتي  كھ  شده  نقل

 .او زدند   دستھاي ِبر پشت  زیادي

تا آخر عمر   گذارد كھ مي  برجاي  زیادي  ، عوارض است  عظیم  آن  گناه  كھ  بازي  و یا ھمنجنس  اّما لواط



و   ، خودكشي ، دیوانگي روحي  ، اضطرب ، ھیجان منشأ قتل عمل  این. شود مي  گیر شخص گریبان

از دنیا بروند،   توبھ  اگر بدون  اشخاص گونھ  و این  است  قتل  كننده  لواط  سزاي.  است  اخالقي  مفسدة ھزاران

 .شوند محشور مي  لوط  با قوم

  براي  در آخرت  دنیا و ھم  در این  شود نیز آثار زیانبارھم  انجام  دختران  بعضي  شاید در بین  كھ  اّما مساحقھ

 .گذارد فرد بر جا مي

  از آتش  لباسھایي  كھ  اند، در حالي كرده مساحقھ  با ھم  را كھ  ني، زنا در روز قیامت: فرماید مي 7 صادق  امام

 .!كنند مي  و وارد دوزخ  ، آورده آنھاست  در فرج  از آتش  بر سر، وعمودي  از آتش  اي و مقنعھ  بر تن

  : باشد، از جملھ مي  وخیمي  عواقب  و داراي  اّما زنا نیز بسیار مذموم

  جھنم  اھل  تمام  آن  از بوي  چكد كھ مي از عورتش  اي كنند و قطره مي  وارد جھنمزناكار را   ـ روز قیامت1

  كرده  مارااذیت  كھ  كیست  بد مال  بوي  این: گویند مي  جھنم  نگھبانان  بھ  جھنمیان!شوند مي  دچار ناراحتي

 . است  زناكاران  بوي  شود این مي  آنھا گفتھ  ؟ بھ است

 :فرمود7 علي  میرمؤمنانا  بھ 6 پیغمبراكرم

  عمر و قطع  ، كوتاھي رسواشدن: زنا دنیوي  اثرات.  است  اثر بد اخروي  و سھ  اثر بد دنیوي  سھ  زنا داراي»

 .« است  در جھنم  بودن  خداوند و ابدي  ، خشم حساب  سختي:  اخروي و اثرات)  حالل  روزي(  روزي

  وقتي  كھ  است  آمده«:  كنیم ذكر مي آن  اھمیت  بود مجدداً براي  مدهآ»  زنان»  در قسمت  را كھ  بلعم  داستان

  از بلعم  ناحیھ  آن حاكم. را گرفتند  شام  تصرف  بھ  تصمیم 7 نون  بن  یوشع  فرماندھي بھ 7 موسي  لشكر حضرت

. دھد  او نشان  بھ  لاسرائی لشكر بني  شكست  براي  راھي كرد كھ  بود درخواست  قالّبي  دانشمندي  باعورا، كھ

،  خرید و فروش  عنوان را بھ  ھرزه  شما زنان.  است! لشكر زنا  این  شكست  تنھا عامل  كھ  گفت آنان  بھ  بلعم

 .لشكر بگذارند  خود را در اختیار مردان  بدھید كھ آنھا اجازه  بفرستید و بھ  اسرائیل لشكر بني  میان

  و فجور با لشكریان  فسق  نمودند و بھ و آمدمي  رفت  لشكر یوشع  در بین  ھرزه  اجرا شد و زنان  دستور بلعم

پیدا شد و  لشكریان  در بین  خطرناك  ، مرضي نامشروع  تماسھاي  در اثر این  نكشیدكھ  طولي. شدند  مشغول

  رتمند لشكر، نیزةاز افراد غی  یكي  تا اینكھ  داشت ادامھ  وضع  این!  نفر را كشت  چند روز ھزاران  در فاصلة

  كرد ھر كھ  و اعالم را كشت  كرد و آنان  زنا بودند، حملھ  درحال  كھ  و مردي  زن  و بھ  گرفت خود را بدست

گرفتند و در   مذكور فاصلھ  ، از زنان جان  از ترس  لشكریان! كشم ، او را مي بیابم  نامشروع  عمل  را در حال

 .كند  وتصرف  را فتح  شام  توانست  اسرائیل و لشكر بني  فتر  از میان  مھلك  مرض آن  نتیجھ

 

 جنسي  تحریك  عوامل

از . شود مي  آن  و تحریك  آن  بیدارشدن  كند و یا باعث مي  را زودتر فراھم  جنسي  بلوغ  كھ  است  عواملي

 : عوامل  این  جملھ



 .«...و  محارم مناسبنا  ، پوشش والدین  زناشوئي  عمل  مشاھدة»  منزل  فضاي:  الف

 .«و مایو  مخصوصاًشورت  چسبان  لباسھاي»  لباس:  ب

 .«باشند مي  محّرك  ، وانیل ،زعفران ، شیریني موز، پیاز، سیر، فلفل  چون  ھایي غذاھا و میوه«غذا :  ج

   بھ  برانگیز و نگاه  فیلمھا، عكسھا و تصاویر شھوت«ھا  دیدني: د

 .« مخالف  جنس

 .« جنسي  از مسائل  ،صحبت محرك  ھاي ، موسیقي دو زوج  شوخي»  محّرك  يھا شنیدني: ذ

 

  جواني  شناخت

  معموالً احساسات  ، در جوانان است  واحساس  عقل  عظیم  دو نیروي  داراي  سالمي  ھر انسان  اینكھ  بھ  باتوجھ

  بیني لذامي)  موارد استثنائيبغیر از (  است  و ناتواني  ضعف  در حال  و نیرو،و عقل  قدرت  در كمال

ناروا و   كارھاي  عصبانیت  ومخصوصاً در حال  است  و نپختھ  نامعقول  گاھي  و كارھایشان  تصمیمات

،  جواني  عقل  ضعف بھ  باتوجھ  كھ  است  سعادتمند كسي  جوان  كھ  اینجاست. دھند مي انجام  خطرناك  اعمال

  صحیح  ھاي  نماید و از برنامھ  پیروي  و خیرخواه  افراد عاقل ز نصیحتا  مھم  خود را بشناسد و در كارھاي

 .كند  تبعیت  ودیني  تربیتي

  بھ  بیماري  این!  است  جواني  جنون ، بیماري است  از جوانان  بعضي  در كمین  كھ  رواني  از بیماریھاي  یكي

  و بیش  كم  ، كھ است  فكري  ھاي نظمي بي و  رواني  اختالالت  آن  قسم یك  كند كھ بروز مي  چند صورت

  در این.  ایست افسانھ  و تخیّالت  خودنمائي جنون  ھمان  بیماري  ھستند و این  گرفتار آن  نوخاستھ  جوانان تمام

  شود ومانند دیوانگان مي  غافل  زندگي  ھاي  گردد، از واقعیت خود مي  واھي  اسیرتوھّمات  ، شخص بیماري

افكار   عینك  را از پشت  كند و زندگي سیر مي  وخیال  در خواب  و ھمواره! برد مي  پناه  و تخیّالت  ماوھا  بھ

  اینجاست!  ناشدني  ھاي وافسانھ  اوھام  و عاشق  است  گریزان  و منطق  او از عقل. بیند مي  و غیرواقعي  بیھوده

  و اعمال  و خشن  وحشتناك  زند و كارھاي مي  تدس  و جنایت جرم  بھ  اوھام  تأثیر این  تحت  گاھي  كھ

، با » دین  جیمس»  پایة  بھ رسیدن  براي  كھ  ھامبورگي  دوجوان  مانند آن.شود آمیز از او صادر مي جنون

 !كردند  پرت  پائین  بھ  ساختماني چھارم  خود را از طبقة  باریكي  طناب

از   كند كھ مي  رامسرور و خوشحال  آنان  آنچنان  ، گاه وانانج  ناسنجیدة  و تصوّرات  غیر عقالئي  تخیّالت

از   سازدكھ مي  و مھمومشان  زده غم  چنان  و گاھي. زنند مي  اختیار قھقھھ گنجند وبي نمي  در پوست  خوشحالي

و   آمده  دین  بزرگان  در كلمات  اختالالت  این.شوند مي  و انزوا پناھنده  گیري گوشھ  و بھ  شده  گریزان  اجتماع

 . است  تعبیرفرموده  جواني  را مستي  آن 7 علي  و امیر مؤمنان  جواني  راجنون  آن 6 پیامبراكرم

  ھستند تا جایي  شدید رواني  ھاي وناموزوني  روحي  ، دچار آشفتگي بعد از بلوغ  و دوم  اول  در سال  جوانان

گذرد و  بیشتر مي اّما ھر چقدر از عمر جواني! گیرد يبخود م  جنون  ھا رنگ نظمي ازبي  اي در پاره  كھ



كند و  مي  فروكش  نسبت  ھمان  بھ  احساسات  یابد،طوفان مي  ، افزایش بلوغ  بحران  از دورة  جوان  فاصلة

  این  البتھ. گردد مي  عادي شود و اخالقش مي  ، پختھ از نظر عقلي  یابد و جوان مي  تقلیل  رواني ھاي نظمي بي

  مرحلة  بھ  سالگي 18، در حدود  سخت  زندگاني  زیرا افرادفقیر و داراي.  است  در افراد مختلف  غییراتت

  الي 35تا   رشد عقلي! اند ھنوز مردنشده  سالگي 23یا 22، در  افراد ثروتمند و مرفّھ  رسند ولي مي پختگي

 32در  شھوات  و دایرة  جنسي  بلوغ  ولي. سدر خود مي  نھایت  بھ  سالگي26تا   دارد و رشد جسمي  ادامھ 40

  تجربة  و ھم  در اوست  جواني  سالھاي از شھوات  بقدر كافي  ، ھم سن  در این. رسد خود مي  اوج  بھ  سالگي

 .در اختیار دارد  اي پختھ  و فھم  وسیع

 

  جواني  ایّام  و زیبائي  اّما طراوت

از مناظر زیبا، با   لّذت  واحساس  بشر است  فطري  از خواھشھاي  یكي  و جمال  زیبائي  بھ  آدمي  تمایل

  داراي شھري  دور از تمدن  و اقوام  ملل  حتّي  مردم  طبقات  تمام  جھت  بھمین. است  شده  آمیختھ  انسان  سرشت

 .ھستند  طبیعي  احساس  این

  زیبائیھا ابراز عالقھ  بھ  مردم  طبقات تمام و  قرار گرفتھ  توجھ  مورد كمال  زیبائي  مسئلة  كنوني  در دنیاي

  زیبا كردن را براي  علمي  دستاوردھاي  و آخرین  قرار گرفتھ  مسئلھ  این  درخدمت  و پیشرفت  كنند و علم مي

 .گیرند بكار مي

بپوشند،   كزیبا و شی  كنند، لباس  زندگي آراستھ  در خانة. چیز زیبا باشد  جا و ھمھ  دارند ھمھ  عالقھ  مردم

  و اطاق  منزل زیبا بشوند، حیاط  بنشینند، سوار ماشین  قشنگ  مبل  خود رابیارایند، روي  و موھاي  صورت

خود و   كردن  قشنگ  خرج  مردم  را كھ  پولھائي امروزه  باشد، و خالصھ  قشنگ  گلھاي  ، غرق پذیرائي

 ! كمتر نیست بیشتر نباشد،  ضروري  كنند اگراز مصارف خود مي  زندگي

  مخصوصي  توجھ  و زیبائي  جمال موضوع  ، بھ بشر است  و كامیابي  سعادت  جامع  برنامة  كھ  اسالم  آئین

و  را نیز مورد حمایت  مردم  دوستي  جمال  بشر، عاطفة  فطري  تمایالت كلیة  پرورش  در ضمن  اسالم. دارد

 . است  كرده  خود اكیداً توصیھ  پیروان را بھ  و مصنوعي  یعيطب  از زیبائیھاي  و استفاده  قرار داده  تربیت

  ا َعلَي'ا م'ا َجَعْلن'اِنّ « 18  سورة7  در آیة  از جملھ.  است  را ذكر نموده  مطلب  این  مختلف  در آیات  قرآن

 . یمقرار داد  زمین  و جمال  را زینت  زمین روي  ما موجودات :  یعني» ا' لَھ ً زینَة َِ◌ْرض االْ 

  آیا بھ:  یعني» ا'اه'ا َو َزیَّنّ 'اه'بَنَْین ََكْیف  اِء فَْوقَھُم'السَّم   یَْنظُُروا اِلَي ْاَفَلَم«: فرماید مي 50  سورة 7  و در آیة

 ؟  ایم را زیبا نموده  و آن  ایم را ساختھ  آن  چگونھ كنند كھ نمي  نگاه  سرشان  باالي  آسمان

م ْ َمن ْقُل«: فرماید مي  اعراف  سورة  و در آیة را   زینتھائي  كسي  بگو چھ»  اِده'لِِعب َاَْخَرج   الَّتي ِه' اللّ  َ زینَة َ َحرَّ

 ؟ است  نموده  ،حرام قرار داده  بندگانش  خدا براي  كھ

  یوسف  جّذاب  زیبا و چھرة  صورت.اند بوده  بدني  نقص  از ھرگونھ  خدا عموماً زیبا و عاري  پیامبران



  .شد مي  پیامبر محسوب آن  از امتیازات  یكي 7 یقصدّ 

 . داشت  مخصوصي  و مالحت  رخسار، گیرندگي بر زیبائي  عالوه 6محّمد  حضرت  عالیقدر اسالم  پیشواي

  جّذاب  قیافة.  نزد پیامبر رفت 7 ّعلي  روزي: است  او آمده  در بارة  نیز زیبا بود، چنانچھ 7 علي  امیرالمؤمنین

  شده  نزدیك  بمن  چھارده شب  ماه  كھ  پنداشتم  چنین: پیامبر فرمود  كھ  داشت  جلوه  بقدري زیبایش  تو صور

 . است

و از   از یكطرف  در جوانان  طبیعي زیبائي  ، بوجود آمدن از آثار بلوغ  شود یكي  بود تا گفتھ  اي مقدمھ  این

  و دربعضي  شده  كشیده  افراط  بھ  حس  این  گاھي  كھ  وريبط.  است  نمودن و زینت  خودآرائي  بھ  میل  طرفي

  ارضاي  براي  باید معیاري  كھ  اینجاست .گردد و ھنرمي  بدن  براي  پرستي بت  نوع  یك  منجر بھ  از دختران

  ، مسواك نبد  پاكیزگي از راه  اسالم. نماید  جلوگیري  و تفریط  افراط  باشد تا از ھرگونھ  وجودداشتھ  حس  این

 خود  ّنظیر اینھا، حس  و كارھائي  زیبا پوشیدن  مو، لباس زدن  و روغن  كردن  ، رنگین دندانھا، معطّربودن

 . است  افزوده  آنان  و جمال  و بر جلوه  نموده  خطر ھدایت و بي  صحیح  راه  رابھ  جوان  آرائي

و   دختران  است  در بر دارد و ممكن نامطلوبي  رض، عوا و خودآرائي  در زینت  روي و زیاده  پرستي  تجّمل

 .گردد  آنان  و بدبختي  روزي تیره  دھد و مایة سوق  غلط  راھھاي  را بھ  پسران

و   ریاكاري  خوي  ، پیدا شدن روحي و اختالالت  وسواس  ، پیدا شدن آن  نامطلوب  عوارض  از جملھ

ظاھر و   زیاد بین  كار، فاصلة  در این  رانقیمتاز عمر گ  مقادیرزیادي  شدن  ، صرف خودپرستي

 .گردد مي  و غیره  اشخاص باطن

  عبارت  بھ. داند بشر مي  زیبائي  اساسي از اركان  را یكي  و آن  داده  اھمیت  ھم  باطني  زیبائي  بھ  اسالم  البتھ

و   وصورت  و شكل  و جان  جسم  سیماي  كھ  است  از این  عبارت  انسان  براي و جامع  كامل  دیگر، زیبائي

  كھ  و اخالق  علم  كند ولي ،ظاھر را زیبا مي مصنوعي  و تجّمل  طبیعي  جمال. ھر دو زیبا باشند  معني

عطا   معنوي  وجمال  روحاني  زیبائي  آدمي  بھ  است  انسان  زیور اختصاصي  ودرخشانترین  زینت  ترین عالي

 .نماید مي

 . است  باطني  ، جمال عقل  وزیبائي  است  ظاھري  ، جمال صورت  زیبائي: فرمود 7 عسگري  امام

گردد  بیدار مي  جوانان  در باطن  اخالقي خوب  و صفات  روحاني  جمال  بھ  ، میل جواني  در دوران  خوشبختانھ

  تمایل  وفتّوت  رديجوانم  بھ  بطور طبیعي  جوانان. شود مي  شكفتھ  ، درضمیرشان معنوي  زیبائي  بھ  و عالقھ

، اداء  نفس  و ایثار، عّزت  ، فداكاري مانندراستگوئي  و صفاتي  اخالقي  فضائل  نمایند و فطرتاًبھ پیدا مي

و   ،نادرستي ، عھد شكني ، خیانت مانند دروغگوئي  بدي  و از صفات  پیدا كرده و نظائر آنھا عالقھ  امانت

 .متنفرند  غیره

 

 :اند دستھ  سھ  اخالقي  ا صفاتب  در رابطھ  جوانان



، راستگو و  و با ایمان  پاكدل  كھ  ،جواني است  انساني  و صفات  اخالقي  سجایاي  داراي  كھ  جواني:  اول

  محبوبیت ، در جامعھ است  پسندیده  صفات  داراي  و خالصھ  و خیرخواه  درستكار، خدمتگذار و باوفا،امین

  چنین. خواھد بود  مردم  و احترام  مورد عالقھ  وھمواره  است  معنوي  و جمال  ظاھري  او واجد زیبائي. دارد

  نوازي و شاّمھ  مطبوع  بوي ، داراي طبیعي  و جمال  بر طراوت  عالوه  كھ  است  معّطري  گل  مانندشاخ  جواني

 . است

  اگر خیرش.  است  نشده  آلوده  ھم بد  صفات بھ  ولي  نیست  اخالقي  خوب  صفات  داراي  كھ  است  جواني:  دوم

  گروه  این. رساند نمي آزار ھم  آنان  كند، بھ نمي  دستگیري  اگر از بینوایان. ندارد  ھم رسد، شّري نمي  مردم  بھ

 . است  در امان  از شّر آنان  رسانند و جامعھ نمي  آسیبي  مردم ھستند زیرا بھ  جامعھ  محبوب  اي تا اندازه  ھم

  در عذاب  از رفتار و گفتارش  فاسد ومردم  اخالقش!  ناپسند است  صفات  بھ  آلوده  كھ  است  جواني : سوم

  خود را بیاراید، باز ھم  و لباس  باشد و مو و صورت  داشتھ  ھم ظاھري  او ھر چقدر زیبائي! ھستند

  كھ  زیبائي  مانند جوان. بپوشانداو را  باطني  تواند عیوب نمي  ظاھري  زیرا جمال ! است  موردتنفر جامعھ

او   ھرگاه  شود و مردم او مي  متوجھ  و تنفر مردم  خشم  سیل  ھنگام در این! برساند  قتل  را بھ  مثالً كودكي

  او مسرور و خوشحال  زیباي  تنھا ازقیافة  نمایند، نھ مي  ھا مشاھده را در روزنامھ  بینند و یا عكسش رامي

   بالئي  چھ  نیست  او برسد معلوم  بھ  شود و اگر دستشان بیشتر مي انزجارشان  رعكسب  شوند بلكھ نمي

 !سر او بیاورند

  متخلّق  اخالقي  سجایاي  بھ  جوانان  آنكھ  ؟براي سعادتمند باشیم  تا جوان  باید بكنیم  چھ  باید ببینیم  كھ  اینجاست

  نشوند و سرانجام گرفتار فساد اخالق  جوانان  آنكھ  برخوردار گردند، براي  روحاني شوند و از زیبائي

 .باشند  خویش  وظائف  متوّجھ  ھمواره  مربیّانشان و ھمچنین  نگردند، باید خودشان  مطرود جامعھ

  خود داراي  و اینك  سر گذارده  راپشت  كودكي  ایّام  باشند كھ  باید خود را بشناسند و در خاطر داشتھ  جوانان

در اختیار  آنان  و بدبختي  خوشبختي  اعظم  قسمت  اكنون  ھستند، باید بدانند كھ شخصي  و مسئولیت  استقالل

 . است  قرار گرفتھ  خودشان

و   روزي  تیره  ، موجبات وناپاك  با افراد آلوده  و معاشرت  گناه  در مجالس  باشركت  باید بدانند كھ  آنان

  ،آلوده است  اجتماعي  و نفرت  بدنامي  باعث  كھ  فساد اخالق  را بھ  شتنآورند وخوی مي  خود را فراھم  بدبختي

 .نمایند مي

 

 وتقلید  جوانان

 

  جوان  وجود دارد و درنسل  مختلف  افراد بشر درسنین  درتمام  كھ  است  طبیعي  از تمایالت   تقلید یكي ّحس



  . شدیدتر است

و   پیموده  گذشتگان  را كھ  كند و راھي  استفاده دیگران  و عملي  علمي  تقلید، از تجربیات  میتواند بوسیلة  آدمي

  نوجوانان. پیدانماید  بیشتر دست  كمتر و سرعت  خود با زحمت  اھداف  اند رابپیماید و بھ رسیده  نتیجھ  بھ

كار   را برنامة  آنان  كنند و روش تقلید مي  ، از دیگران الزم صفات  و برگزیدن  خویش  شخصیت  ساختن  براي

  ، كوشش شدید است  درنوجوانان   طلبي ّ و تشخص  خودنمائي  تمایل  اینكھ  بھ  باتوجھ. دھند خود قرارمي

  را الگوي  آنان  نمایند و صفات  مشھور و ممتاز پیروي  ازمردان  میّسر است  كھ  كنند تا جائي مي

نمایند و   كسب  وافتخاري  زودتر و بیشتر شھرت  ھر چھ  امید كھ  این  خود قرار دھند، بھ  سازي شخصیت

 .قرار گیرند  عموم  مورد توجھ

  كنند و كارھاي سینما تقلید مي  ازستارگان  گاه. كنند تقلید مي  ورزشي  از قھرمانان  خصوص  دراین  گاھي

زنند،  مي روند، حرف مي  راه  مانند آنان. دھند خود قرار مي  زندگي  رابرنامة  آنان  و غیر واقعي  ساختگي

  آرایند و خالصھ خود را مي  و موي  كنندو صورت مي  خندند، معاشقھ كنند، مي مي  پوشند، نگاه مي  لباس

  كنند وخود را انسان  ریزي پي  انساني  و صفات  اخالقي  سجایاي  را براساس  خویش شخصیت  اینكھ  بجاي

  این  دھند و بھ كار خود قرار مي  را برنامة  ورفتار آنان  تقلید كردهھا و الگوھا   ستاره  بسازند، از این  الیقي

  .زنند خود مي  معنوي  شخصیت  را بھ  ضربھ بزرگترین  واسطھ

و   از مسیر پاكي  كھ  شده  نابجا باعث بسا تقلیدھاي  كند و چھ را تھدید مي  جوانان  خطراتي  كھ  اینجاست

  ھمیشھ اند و براي شده  بزرگ  گناھان  ، مرتكب جوئي   برتري ّاء حسارض و براي  گشتھ  منحرف  فضیلت

 .اند آورده  خود را فراھم  و بدبختي  روزي تیره  موجبات

  او مرتب  سالة  پسر دوازده  و اظھارنمود كھ. كرد  شكایت  و از پسرش  مراجعھ  دادگاه  بھ  در لبنان  مادري»

  پس.  است  پولھا از كجا آمده  داند این  نماید و او نمي مي  خرج  ولپ حساب كند و بي فرار مي  از مدرسھ

  و تاكنون  فیلمھا یاد گرفتھ  را ازمشاھدة   سرقت ّابتدا فن  نمود كھ  شد، او اعتراف»  عدنان«از   كھ  ازتحقیقاتي

  «. است  ھو فروخت  را دزدیده  دوچرخھ  دستگاه  ھفت  ازجملھ. است  شده  سرقت  فقره 27  مرتكب

  را اداره  اتومبیل  آموزبودند و باند سرقت دانش  برخي  كھ  نوجوان  اي عده  طاغوت  حكومت  در زمان»

  این در مورد انگیزه  در بازجوئي  بیشتر آنان. بود  سال 20تا  16  بین  گروه  این ّسن. كردند، دستگیرشدند مي

  ماشین  بود از سرقت  اّما ھرچھ زدیم  اینكار دست  بھ چرا  دانیم نمي  ھم  ما خودمان :گفتند كار مي

 .« بردیم مي  سرقتھالذت  این  قھرماني  مخصوصاًكارھاي

 

  !بر باد داد  را تقلیدشان  خلق

در .  و جوانان  شود و مخصوصاًدر مورد نوجوانان مي  خالف  از كارھاي  بسیاري  باعث  كھ  تقلید است

  ! است  بار نیاورده  بھ  كھ  آثار زیانباري  ھا چھ از فیلمھا وھنرپیشھتقلید   كشور خودمان  ھمین



  الكلي  مشروبات  بھ  اگر گروھي.  است تقلید ناصحیح  كشند، نتیجة ما سیگار مي  از نوجوانان  اي اگر عده

 . تقلید است  نتیجة  آورند باز ھم مي  روي

و اگر اعتیاد و .  تقلید است  نتیجة ھم  ھستند این  گریزان  زنانھ  و عفت  از حجاب  از دختران  اي اگر عده

  ھم ما وجود دارد، این  از جوانان  بعضي  در بین  َرپي  باصطالح  لباسھاي از انواع  و استفاده  نامشروع  روابط

 .گردد تقلید برمي  بھ

واگذار   را بخودشان  یگرانبد د  وكارھاي  بگیریم  درس  دیگران  خوب  از كارھاي  كھ  آنست  تقلید صحیح

 . نمائیم

  :قرارگیرد  مورد توجھ  تقلید باید دونكتھ  دربارة

  آبروئي و بي  دیر وزود دچار شكست  و گناھكار تقلید نشود، زیرا گناھكاران  از افراد منحرف  آنكھ  اول

 .شوند مي

و   آفریده  خدا انسانھا را مختلف. دارد  فاوتت افراد با ھم  و استعدادھاي  طبیعي  ساختمان  بدانند كھ  آنكھ  دوم

 .دارد  بیشتري  خود آمادگي  با ساختمان  كارمناسب  انجام  براي  ھر انساني

 

 :و اعتیاد  جوانان

 

  مختلف  دالئل  بھ  كنوني  در زمان.  مواد مخّدراست  انواع  ، اعتیاد بھ سالم  زندگي  و موانع  انحراف  از عوامل

مواد   صادرات براي  ایران  بودن  ارتباطي  ، پل و پاكستان  مانند افغانستان  باكشورھائي  سایگيھم  از جملھ

.  است  نموده  بزرگ  و معضل  مشكل  و این  وخطرناك  سخت  مرض  دنیا، كشور ما را دچار این  مخدر بھ

  ازمواد مخدر استفاده  و تفنّني  ریحياعتیاد و یا تف  صورت  ما یا بھ  نفر از ھموطنان  از دومیلیون  شاید بیش

  جواناني  و چھ. اند داده  خود را از دست  مواد مخدر جان  و یاقاچاق  استفاده  در راه  كھ  جواناني  چھ. نمایند مي

  را مرتكب  و تجاوز و غیره  تاقتل  گرفتھ  و از سرقت  شده  آلوده  و تخلفات  گناھان  انواع  بخاطر اعتیاد بھ كھ

  .شوند مي

اعتیاد را چند   عوامل.  است  شده  از خالفھا و ناھنجاریھا،شدني  بسیاري  ، انجام با آن  كھ  است  اي اعتیاد پلّھ

  :اند چیز شمرده

باید در   سالم  جوان  كھ  اینجاست. اند پیداكرده  آلودگي  ناباب  رفیق  از طریق  درصد معتادین  شصت :  رفیق

 .نیفتد  نارفیقان  این  دام  كند تا بھ  و افراد دلسوز را گوش  و بزرگان  اسالم دارھاي، ھش رفاقت  مسئلة

 .اند معتاد شده  علت  باین  درصد از معتادین  چھارده: عاطفي  ھاي  ناراحتي

 .اند معتاد شده  در صد بخاطر كنجكاوي  ھشت : كنجكاوي



 .اند شده  مخدر آلودهمواد   از استفادة  درصد بخاطر لذت  شش : جویي  لذت

 .اند  معتاد شده  از درد جسمي  نجات  درصد براي  پنج :درد  تسكین

 .اند معتاد خود اعتیاد را فرا گرفتھ  چھار درصد از فامیل :معتاد  فامیل

 

 :مواد مخّدر  انواع

 . و ُكدئین  ، ھروئین ، ُمرفین زا مانند تریاك ـ مواد سستي1

 . و كراتم  ، ناس وكائینافزا مانند ك ـ مواد توان2

 . و غیره  دي  اس  جوانا، ال  ، ماري افزا مانند حشیش ـ مواد توھم3

 

 :مواد مخّدر  اعتیاد بھ  مراحل

  ، كنجكاوي آنان  و تشویق  ناباب  بادوستان  فرد در اثر معاشرت  مرحلھ  در این: با مواد مخّدر   آشنایي:  الف

  بھ  مرورزمان  شود و بھ بیند، با مواد مخّدر آشنا مي در خود مي  دوستان  ندر برابرای  كھ  غروري  و احساس

 .نماید پیدا مي  مواد وابستگي  این

  مخّدر استفاده  از ماده  رابطور نامرتب  زماني  مدت  از اینكھ  فرد پس  مرحلھ  در این:  ـ تردید و دودلي  ب

  بھ  باتوجھ ؟ ولي یایم  تا نجات  كنم  چھ  كھ  و ستیز شده  وارد جنگ  باخویشتن  كند، بطور ناخودآگاه مي

  در آن  مواد كھ  افزایش  بھ  میل  بیند و در نتیجھ مي از ترك  مواد، خود را ناتوان  بھ  و رواني  جسمي  وابستگي

 .شود گیرد، در او ایجاد مي خو مي  از آن  مقدارمعیني  بھ  تدریجاً بدن

  كشیده  اعتیاد قطعي  ، بھ كردن  ترك و تردید و احتماالً مدتي  ، فرد بعد از شك حلھمر  در این: ـ اعتیاد ج

  اعتیاد بھ.كند مي  خود را آلوده  و رواني  جسمي  سالمت  مواداعتیادآور، بسرعت  و با مصرف! شود مي

 .شود مي  انجام  بسرعت  ھروئین  و اعتیاد بھ  ماه  یك  با مصرف  تریاك

 

 :اعتیاد  یعاتو ضا  عوارض

، تغییر در  ، یبوست عضالني  ،دردھاي جسماني  ، بیماریھاي آن  عوارض  از جملھ:  و جسماني  ـ فردي1

،  خستگي  صدا،احساس  ، گرفتگي ، تشنج بدن  ، خارش دھان  ، خشكي گوارش  دردستگاه  ، اختالل چشم  مردمك

 .انجامد مي  مرگ  بھ  گاھي كھ  كبد و ریھ  ، عفونت بد دھان  و بوي  فساد دندان

و   جنگ  و ابتكار، حالت  اراده  ،سلب عصبي  فرد، ضعف  رواني  در سازگاري  اختالل:  رواني  عوارض -2

وصدھا   دائمي  ، ترس نفس  اعتماد بھ  ، عدم قراري و بي  ، اضطراب اخالقي انحرافات  ستیز با خود، پیدایش

 .دیگر  و عاطفي  و رواني  روحي  مشكل

و   ، جرم شكني  ، قانون خانوادگي  نظمي ،بي اجتماعي  فعالیتھاي  بھ  عالقھ  نداشتن:  اجتماعي  عوارض -3



  وانحراف  فرزندان ، نابودي خانواده  نظام  ، فروپاشي دیگران  ، معتاد نمودن كار وتحصیل  محل  ، ترك جنایت

 ...و  آنان

  براي  بزرگي  اقتصادي  ، ضایعات بودن و انگل  بازدھي  و عدم  اشتغال  عدم  دلیل  معتاد بھ:  اقتصادي  ـ جنبة4

و   نامشروع اعتیاد از راه  ھزینھ  ، تھیة خانواده  مخارج  درتأمین  مسئولیت  احساس عدم .نماید كشور ایجاد مي

 .دیگر  و دھھا عوارض  بزھكاري  انواع  بھ  اشتغال

و   سیاسي  در فعالیتھاي  چیز،مشاركتي  ھمھ  بھ  نسبت  تفاوتي  بي  علت  افراد معتاد بھ:  سیاسي  ـ جنبة5

  ، قتل جنایت  عامالن  عنوان  از آنھا بھ  و مفسدین  ومعموالً غارتگران .ندارند  لزوم  درمواقع  اجتماعي

 .كنند مي  ، استفاده و غیر سیاسي  سیاسي  ھاي وتوطئھ

 

 !رسایر مواد مخدّ   براي  سبزي  سیگار چراغ

  وقتي. باشند زا مي از آنھا سرطان  تعدادي وجود دارد كھ  سّمي  مادة  از چھار ھزار نوع  در دود سیگار بیش

  كنند و ازآنجایي ایجاد مي  محل  را درآن  سرطاني  شوند، تغییرات مي  وارد ناي زا از دھان  مواد سرطان  این

  خود اطالعي  در ششھاي  رشد سرطان  ازمراحل  یگاري، افراد س نیست  حّسي  ، اعصاب ریھ  در نَُسج  كھ

 .ندارند

یابد  مي  ، ادامھ است  پرداختھ  دخانیّات  استعمال فرد بھ  كھ  متمادي  سالیان  در طي  سرطاني  تكثیر سلولھاي  این

و   سینھ  قفسة ي، دردھا نفس  ، تنگي ، سرفھ اشتھایي ، بي خوني  ، خلط وزن  كاھش  مبتالبھ  بتدریج  تا اینكھ

 ! است  بسیار كمي  فاصلة تا مرگ  لحظھ  از این  متأسفانھ  گردد، كھ صدا مي  خشونت

  لب  از جملھ  فرزندان  براي  ، وناھنجاریھایي جنسي  میل  ، كاھش عقیمي  چون  عوارضي  سیگاري  در مردان

 .شود مغز در اثر سیگار ایجاد مي  وسرطان  خون  ، سرطان شكري

  دیده  فراوان  اشتھایي و بي  بدن  ،ضعف ، خستگي استخواني  ، دردھاي عضالني  ، دردھاي سیگاري  زناندر 

 .شود مي

 

 یا بیمار؟  است  آیا معتاد مجرم

اعتیاد آمد، دیگر فرد   وقتي  ولي . است ساختھ  خود فراھم  اعتیاد را براي  مقدمات  كھ  است  معتاد این  جرم

  آساني تواند بھ نمي  او وجود دارد كھ  و جسم  در روح  مواد چنان  بھ  و عادت زیرا كشش.  نیست  معتاد مجرم

  داشتھ  نقش  خود در بیمار شدنش  كھ  است  فرد معتاد،بیماري  كھ  باید گفت  بنابر این. از اعتیاد بردارد  دست

  بیماران  این  با تدابیري ا بیفتد، شاید بتوانكشور ما ج  و مسئولین  مردم  در بین  و مفھوم  معني اگر این.  است

 .كرد  جلوگیري بقیھ  بھ  مرض  این  نمود و از سرایت  را درمان

 



  و ازدواج  جوانان

 

دارد از   آثار خیر و پربركتي  ازدواج.باشد مي  ، ازدواج از انحرافات  و مصونیت  دوري  براي  راه  ترین ایمن

 : جملھ

 .« است  خود را خریده  دین بكند نصف  ازدواج  كھ  كسي: فرمود 6خدارسول«:  دین  ـ حفظ1

  و موجب  ازگناھان  پوشي چشم  موجب  از ھرچیزدیگري  بیش  ازدواج: 6رسولخدا:  وعفت  پاكدامني  ـ باعث2

 .شود مي  پاكدامني

  در روز جزا از زیادي  من  زیاد شود كھ  كنید تانسلتان  ازدواج: 6رسولخدا:  است  حالل  بقاء نسل  ـ موجب3

 . كنم ، افتخار مي شده سقط  طفل  و لو بھ  اّمتم

 .و مرد  زن  رواني  آرامش  ـ عامل4

 !ھستند) مجردھا(ھا از عذب  جھنم  اكثر اھل: فرمود 6رسولخدا:  از جھنّم  ـ نجات5

 

  از جملھ  است  و فوائد مھّمي  مراتث ، داراي ، از نظر روایات و مردان  زنان  قانوني  و رابطة  پیوند زناشوئي

 : است  آمده  روایات بحار االنوار این 103در جلد 

 . است  ازدواج  شود، موقع بازمي  رحمت  براي  آسمان  درھاي  كھ  از مواقعي  یكي: 6رسولخدا

 :او فرمود  بھ  است  كرده  محروم  با زنش  جنسي خود را از ارتباط  مظعون  بن  عثمان  فھمید كھ 6پیامبر  وقتي

  حسنھ  او ده  گیرد، براي مي  را دردست  زنش  دست  وقتي  مؤمن  زیرا بندة!  كار را نكن  این!  عثمان  اي

نویسد وصد  مي  برایش  را ببوسد، خدا صد حسنھ  و اگر ھمسرش. كنند مي از او پاك  گناه  و ده  شده  نوشتھ

و . نماید مي  پاك  و ھزار گناه  شده  نوشتھ  ھزارحسنھ  نماید، برایش  عتمضاج  و اگر با زنش. كند مي  پاك  گناه

و   شده  نوشتھ  حسنھ شود، برایش مي  جاري  كھ  برھر موئي  غسل  شوند، آب مي  غسل ھردو مشغول  ھرگاه

در   كنید كھ  هنگا  ام دوبنده  بھ: گوید  فرشتگانش  نمایند، خدا بھ غسل  سردي  و اگر شب. شود مي  پاك  گناھش

  . ھر دو را آمرزیدم  كھ  گیرم شما را شاھد مي  من. كنند مي  سرد، غسل شب  این

  را برایش  ّهللا   سبیل  شود،اجر مجاھد في ھمبستر مي  با زنش  مرد مؤمن  ھرگاه: فرمود 6 پیامبر اسالم

 .گردد مي  پاك  كنند،گناھانشان  غسل  و ھرگاه. نویسند مي

درد او را   نویسند و ھرگاه مي را برایش  داِر نمازخوان شود، اجر روزه باردار مي  كھ  نيزما  اّما زن

نمود،   حمل  وضع  كھ  و زماني. داند را مي  آن  تنھا خدا اندازة نویسند كھ اجر مي  گیرد، آنقدر برایش مي

 .گردد مي  پاك  گناه  و یك  شده  نوشتھ  حسنھ  ، یك ھربار شیر دادن براي

 .كنند مي  ازدواج  دنیا برگردند،ھمھ  و بھ  شده  مرد، زنده  اگر مجردھاي:  6رسولخدا

  كند، آگاه ندا مي  از آسمان  شوند، منادي مي جمع  دور ھم  حاللي  ازدواج  براي  مؤمنین  وقتي:  7 ششم  امام



 .نمود  مرد تزویج  فالن  رابراي  زن  باشید، خدا فالن

  برد، چگونھ مي  لذت  باھمسرش  نزدیكي  در ھنگام  مرد و زن  با اینكھ: كرد  امبر عرضپی  ابوذر بھ  روزي

 نویسند؟ مي  برایش  ھم  ثواب

  نویسند، در ھنگام مي  گناه  برد، برایش مي دھد و لذت مي  انجام  حرام  عمل  وقتي  چگونھ: فرمود  حضرت

 .شود مي  نوشتھ حسنھ  ، برایش حالل  عمل

 . است  آورده  را بدست  سعادت  كند، نصف  ازدواج  ھركھ: 6داپیامبر خ

بر اثر   مؤمن  لذا وقتي.  در نزد خدامحبوبتر است  از ھمھ  ، ازدواج مباح  كارھاي  در میان: 7 صادق  امام

  را اطاعت ، خدایش بنده  این!  واي  اي: گوید افتد و مي مي  گریھ  بھ  كند، ابلیس مي ، غسل با زنش  جنسي  تماس

 .را آمرزید  گناھش  نمود و خدا ھم

  ؟ گفتم كنیز داري: فرمود!  نھ:  ؟ گفتم داري زن: فرمود  بمن  حضرت.  رفتم 6پیامبر  خدمت: گوید مي  عكاف

  ! نھ:

 ! آري:  ؟ گفتم و پولداري  سالمي: فرمود

ما   سنّت!  كني  عمل  مسلمانان  بقیھ مثل، و یا باید  ھستي  نصراني  یا راھب!  تو یا برادر شیطاني  پس: فرمود

  كھ!  كن ازدواج!  كن  ازدواج!  كن  ازدواج!  عكاف  برتو اي  واي! شمامجردھا ھستند  و بدترین  است  ازدواج

  پیامبر ھم! دربیاور  ازدواجم  بھ  ھمسري برخیزم  از اینكھ  قبل  پس! خدا  رسول  اي:  گفتم!  تو در اشتباھي

 .عقد نمود  برایمرا  دختري

 

 

 

     و مذھب  جوانان

 

،  ، حیاء اجتماعي ، تربیت ، علم ، ازعقل نفساني  تمایالت  غرائز وتعدیل  كردن  رام  براي  اسالم  در مكتب

  مھاركردن براي  مقّدس  آئین  در این  كھ  قدرتي  بزرگترین  ولي.  است  شده  صحبت كیفري  ، قوانین ملّي  نظارت

  دانشمندان.  است  مذھب  ، احساس بار آورده بھ  و ثمربخش  بزرگ  و نتایج  شده  واقع  ورد استفادهغرائز م

. شود پیدامي  در انسان  مذھب  بھ  و عشق  و عالقھ  ، تمایل سالگي   دوازده ّتقریباًاز سن  اند كھ كرده  اذعان

  ناگھاني  و جھش  تكلیف  بحران  مابین  متّفقند كھ نكتھ  در این  روانشناسان  گویا ھمة: گوید مي  دبس  موریس«

شود  مي  دیده  دركساني  حتي  مذھبي  نھضت  نوع  یك  اوقات  در این. وجود دارد  ،ارتباطي مذھبي  احساسات



  مذھبي  احساسات  اند، حداكثر این القید بوده  و ایمان  مذھب بھ  مربوط  مسائل  بھ  نسبت  بر این  سابق  كھ

،  است  بلوغ  آغاز فعالیت  كھ  سالگي12در   مذھب  بھ  تمایل  آنكھ  جالب. »شود پیدا مي  سالگي 16حدود در

.  نیست شھوات  اسیر طغیان  كودك  اند و مزاج نشده  شكفتھ  غرائزھنوز بخوبي  موقع  در آن. شود آشكار مي

را   مھار كردنشان  غرائز، وسیلة  وطغیان  از بروز طوفان  قبل  پیشگیري  صورت  بھ  خداوند حكیم  گوئي

 . است  قرار داده  مذھب  احساس  و پرورش  خودسازي  را مھلت  بلوغ  چندسالة  ودوران  است  نموده  آماده

در . شود  ھدایت  باید در مسیر صحیح  مذھبي احساس  این  آنكھ  یكي: نمود  توجھ  دو نكتھ  باید بھ  رابطھ  در این

  و این  است  نھفتھ  تحریفي در دینھاي  فراواني  خرافي  وجود دارد و مطالب  انحرافي  صدھامذھب  كھ  دنیایي

  فقط. كند مي  دیني و بي  را دچار شك  جوان  سازد، گاھي  نمي علمي  در عصر حاضر با پیشرفتھاي  مطالب

از   خالي  و دین  است  و فطرت خلقت  ئینو آ  است  و تعلّم  علم  ، دین و تفكر است  تعقل  دین  عزیز كھ اسالم

  بت  با پرستش  ، قرآن مسلمانان  كتاب. نماید  را اشباع  جوانان  مذھبي تواند حس ، مي است  و خرافات  اوھام

  و عملي  و علمي  توحید عقلي و بشر را بھ  است  كرده  مبارزه  عقاید خرافي  و با تمام  و ماه  وگاو و ستاره

  غرب  شایع مذھب  كھ)  مسیحیت  گانھ  سھ  خدایان(  و با تثلیث  جاھالنھ  باخرافات  اسالم.  است  مودهفر  ھدایت

 .ندارد  سالم  عقل  و خالف  و وھم  خرافھ  مطلب گونھ  ھیچ  كھ  است  تنھا اسالم.  است  نموده  مبارزه  است

خداوند   انسانھا بھ  ، دعوت حس  این پرورش  براي  اسالم  برنامة  اولین.  است  مذھبي  حس  این  پرورش  دوم

  پروردگار رامحبوب  كھ  است  و دلپذیري  مطبوع  دو صفت  و مھرباني  بخشندگي. است  و مھربان  بخشنده

  نماید و بھر نسبتي مي  خداوند عزیز، تھییج  داشتن دوست  او را براي  و احساسات  كند و عواطف مي  نوجوان

 .گردد محكمتر مي  و ایمانش  خدابیشتر شود، دین  بھ  محبتش  كھ

 ؟  است  چیز دیگري  جز محبت  آیا دین: فرمود 7 پنجم  امام

  واداشتن  براي  در قرآن. خدا  بھ  خدا ومؤمنین  خدا و نمایندگان  بھ  عشق.  است  بنا شده  بر محبّت  اسالم  دین

  نداشتن  ودوست  داشتن  دوست  و بھ  گفتھ  سخن  واحساس  محبت  زبانازبدیھا، با  نیكیھا و بازداشتن  انسانھا بھ

  خدا نیكوكاران. دارد  را دوست  كنندگان  خدا توبھ. دارد را دوست  خدا دادگران: مانند.  است  كرده  خدا تكیھ

 .دارد  را دوست  خدا صابران.دارد  را دوست

خدا . ندارد  را دوست  خدا ظالمین .ندارد را دوست  ا مفسدینخد. ندارد  را دوست  خدا ستمكاران: فرماید و مي

 .ندارد  را دوست  خدامستكبرین. ندارد  را دوست  خائنین

  روزه. بخدا  نزدیكي  براي  خوانم نمازمي :مانند. شود مي  خدا انجام  بھ  و نزدیكي  تقرب  بر پایة  ھم  عبادات

 .بخدا  نزدیكي  براي  گیرم مي

 

 :كرد  راطي  باید چند مرحلھ  جوان  مذھبي  حس  رشپرو  براي

 . با خدا آشنا نمائیم  ساده  ـ آنھا را با استدالل1



 . كنیم  معرفي بودن  و آمرزنده  و رحیم  مانند رحمان  نیكویش  ـ خدا را با صفات2

كنید تا خدا   پیروي  مندارید از   اگر خدا رادوست: پیامبر بگو  اي«.  بزنیم  خدا با آنھا حرف  ـ از دوستي3

 .« است  را بیامرزد و خدا آمرزند و مھربان  وگناھانتان  داشتھ  شما را دوست  ھم

 . دھیم  آنھا آموزش  بھ  سالگي  و نماز را ازھفت  داده  عادت  و مستحب  واجب  عبادات  را بھ  ـ نوجوانان4

فرد معتقد و با   یك  سالگي 16پذیرد، اودر   جامان  بدرستي  سالگي  از دوازده  نوجوان  مذھبي  اگر پرورش

و   كند و ازتندروي  ، مقاومت و شھوات  نفساني  تمایالت  تواند در مقابل مي احساس  خواھد بود و با این  ایمان

و   قرار نگرفتھ  و پرورش  مورد حمایت  مذھبیش احساسات  كھ  ، نوجواني اّما برعكس. بركنار بماند  طغیان

  را روشن  ،ضمیرش و نور ایمان  ارضاء نگشتھ  معنویش  خواھش  كھ  باشد، نوجواني شده  سركوب احیاناً 

  پرورش  مذھبي  خواھد بود و عواطف  و شھوي  غریزي تمایالت  محكوم  سالگي 16باشد، در   ننموده

 .بخشد  ایمني  انحرافات  او را در مقابل  قادرنیست  اش نیافتھ

مؤثر   از عوامل  الھي  در پیشگاه  دعا ونیایش  و ھمچنین  شده  تشریع  در اسالم  كھ  ستحبيو م  واجب  عبادات

  نمازگزارروزي. باشد مي  خالقش  بھ  انسان  دھندة  نماز ارتباط . پروردگار است و محبت  دوستي  در تحكیم

 .كند مي تجدید  خود را بامحبوبش  دوستي  رود و مراتب خدا مي  پیشگاه  چند بار بھ

  نماز بعدي  ، بوسیلة دور شده  ازخدایش  كند و اگر چند قدمي مي  نماز پاك  آنھا را بوسیلة  كرده  اگر گناھاني

.  است گشوده  ھمھ  بر روي  توبھ  باب  دارد كھ  و عطوفت  آنقدر رحمت  واقعي خداي. گردد برمي  خدایش  بھ

شد،   و باز آلوده  را شكست  اگر توبھ  حتي.  و خدا بازاست  پاكي  بھ  بازگشت  پیدا كرد، راه  آلودگي  اگر انسان

  درگرفتاریھا و سختیھاي  كھ  خالقي!  باز آي  شكستي  اگر صدبار توبھ:  دارد و باصطالح بازگشت  راه  باز ھم

 . است  انسان  گاه ، تكیھ زندگي

لي ِ َعلَْیھ ْا َمن'ي«: فرماید مي 7 علي   كھ  كسي  اي» ! الي' اَْحو ُ َشَكْوت ِ اِلَْیھ ْا َمن'ي» ! من  گاه تكیھ  اي» !  ُمَعوَّ

و   انسانھا را از انحرافات  كھ  است  واقعي  و ایمان  صحیح دین  این.  گویم او مي  بھ  را فقط  گرفتاریھایم

 .نماید و آنھا را سعادتمند مي  كرده  آلودگیھا دور وپاك

  این  انحرافي  ھاي برنامھ  با انواع  تنھا كار نداردبلكھ  نھ  جوانان  مذھبي  تمایالت  بھ امروز  دنیاي  اّما بدبختانھ

  كرده گذاري  سرمایھ  صنعتي  كاالي  یك  براي  آنطور كھ  غرب  دنیاي. برد مي از بین  جوانان  را در میان  حس

 .شود نمي  قائل  وارجي  رزشا  مذھبي حس  و پرورش  صحیح  تربیت  شود، براي مي  قائل  و اھمیت

 

  : و علم  جوانان

 

و   علم  شود، بذر پربركت  افشانده  وجوانان  نوجوانان  با استعداد دل  باید در زمین  كھ  بذري  و بھترین  اولین



  انساني  وبروز كماالت  عقل  شكفتگي  باعث  ، علم است  و خوشبختي  سعادت  اساسي مایة  علم.  است  دانش

 . است  بشري  افتخارات  تمام  محكم  پایة  علم  و خالصھ  است

فاقد   كھ  مردماني  بھ  را نسبت  آنان و برتري  شناختھ  ممتاز جامعھ  را گروه  ، علماء و دانشمندان كریم  قرآن

ُر '، اِنَّم یَْعلَُمون'  ال َالَّذین َو  َ یَْعلَُمون َالَّذین   یَْستَِوي ْ  ھَل ْقُل«:  است  فرموده ھستند، خاطرنشان  و دانش  علم ایَتََذكَّ

  را تشخیص  دو گروه  این  خرد تفاوت  برابرند؟صاحبان  با غیر دانشمندان  آیا دانشمندان .« اب'اُولُوا االَْلب

 .دھند مي

  شود كھ مي  ، باعث طبیعي  علوم .كنند مي عرضھ  جوان  را بھ  فراخور خود، كماالتي  بھ  ھر یك  مختلف  علوم

  و نظم  خلقت عظمت  و بھ. آشنا شود  اي تا اندازه  زمین  كرة  وجودخود و سایر موجودات  با ساختمان  انسان

و   آشنا ساختھ  اي خود تا اندازه  و روان  را باروح  انسان و تربیتي  رواني  علوم. ببرد  پي  آفرینش  كتاب  عجیب

  تواند خوبیھا وبدیھا را بشناسد و عادت مي  علم  با این. دھد مي  آموزش  انسان  نیرو را بھ  این كنترل  راھھاي

  و تشكر از آن  خداشناسي  درس  دیني  علوم .گیرد  آورد و ازبدیھا فاصلھ  خوبیھا روي  عمر بھ  درتمام  كند كھ

  و ایمن  واكسینھ  انحرافات از  بسیاري اگر دیندار شد در مقابل  جوان. دھد مي  تعلیم  جوان  را بھ  بخشنده خالق

 .گردد مي

  از دو حالت  را با یكي  روزش  مگراینكھ  از شما را ببینم  جواني  ندارم  دوست«: فرماید مي 7 صادق  امام

و یا دانشجو و ) بیاموزد  دیگران  را بھ  و از علمش(باشد   وعالم  كرده  باشد، یا تحصیل  آغاز كرده

و اگر   كرده  كوتاھي  اش ، دروظیفھ را نداشت  دوحالت  این  اگر جواني  پس. باشد  شو دان  علم  تحصیل مشغول

  شود و اگر گناه منجر مي  گناھكاري  نمود، بھ  را ضایع  واگر عمرش  نموده  را ضایع  كرد عمرش  كوتاھي

 .«گردد مي  ساكن  الھي  فرستاد، در عذاب  نبّوت  پیامبر را بھ  كھ  كردبخداوندي

و   مردار افتاده  شبھا چون  آنكھ: ؟فرمود داري  را بیشتر دشمن  انسان  خدایا كدام:  گفت 7 موسي  ضرتح

 .گذراند مي  بطالت  روزھا عمر خود بھ

  در بزرگسالي  اینان. گذرانند مي  وبطالت  بوالھوسي  گرانبھا، عمر خود را بھ  ایام  در این  از جوانان  اي عده

اند  افروختھ خویش  در باطن  كھ  افسوسي  در آتش  شوند و ھمواره مي  وندامت  شیمانيگرفتار پ  پیوستھ

از عمر عزیز   قسمتي  ھم  اي عده .ندارد  اثري  رفتھ از دست  فرصت  براي  و ندامت  افسوس  سوزند، ولي مي

  كتابھا آنان  این. دارند مي وفغیر مفید و احیاناً مضّر مصر  ھاي  و افسانھ  موھوم  كتابھاي مطالعة  خود را بھ

  .برد مي  است  و دروغ  غیر واقعي كھ  دنیایي  و بھ  دور كرده  واقعیات  را از دنیاي

  كم و كم  را ضعیف  آنان  وارادة  دور كرده  را از واقعیت  افكار آنان  عشقي  و رمانھاي  پلیسي  كتابھاي

  .كند مي  را فراھم  اخالقي  انحرافات  موجبات

و مورد   مھم  كھ  كند از آنچھ  سرگرم  زائد و غیرالزم  مسائل  خود را بھ  كھ  كسي: فرماید مي 7 علي  حضرت

 .ماند باز مي  اوست  آرزوي



  در تربیت  آن  ، و امثال و ادب  علم بزرگان  ، زندگینامة الھي  پیامبران  ھاي ، قصھ تاریخي  وقایع  اّما مطالعة

  .را دارد  مھمي ،اثرات  روح  فكر وپرورش  صحیح

عمر   باندازه  عمر من  گر چھ! فرزند عزیز اي: فرماید مي 7 حسن  امام  فرزندش  بھ 7 علي  امیرالمؤمنین

تا   سیركردم  و در آثارشان  نمودم  تأّمل  و در اخبار آنان  فكر نمودم  آنان  دركارھاي  ولي  است  نبوده  گذشتگان

و   با اولین  رسید، گویا من  دستم  بھ  كھ مھمي  از نتایج  بلكھ!  ام بوده  از آنان  یكي  ھم  من  گویي  كھ  جائي

زیبا   مطالب  را بعد از غربال  دانشم  این  و خالصة  را فھمیدم  و بدشان و خوب  ام عمر نموده  آخرینشان

 . گویم تو باز مي  اثر، براي و بي  فائده بي  وسودمند از مطالب

 

 ! گرفت  عبرت  از گذشتھ  كھ  جواني  ستاندا

و . شناختند مي  و امانت  درستكاري او را بھ  مردم  بود كھ  ، مرد تاجري مروان  عبدالملك  حكومت  در زمان

از   اّما دریكي. گذاشتند مي  نزد وي  كاري  العمل حق  عنوان  و بھ  خود رابطور امانت  كاال، اجناس  صاحبان

خبر را شنیدند و   این  مردم  نكشید كھ  نمودو طولي  شد و خیانت  منحرف  و امانت  مسیر درستياز   معامالت

اّما پسر . شد  دیده و زیان  آمدند و او ورشكستھ او نمي  دیگر بطرف  مردم!  اوبرباد رفت  سالة  چندین  آبروي

  تلخ  از سرگذشت  كھ  گرفت  و تصمیم  گرفت  عبرت  حادثھ بود، از این  و بافراست  فھمیده  جواني  تاجر كھ  این

او اعتماد نمودند و   بھ  مردم  ازمدتي  او وارد بازار كار شد و پس. نكند  خیانت  و ھیچگاه  گرفتھ  عبرت پدرش

 .كردند مي  با او معاملھ

  : آمد و گفت  بود، نزدش  تاجرزاده  آن  ھمسایة  كھ  افسري  روزي

طال نزد تو   ھزار سكة  ده  این.  برنگردم دیگر زنده  دارد كھ  احتمال.  ھستم  با روم  جنگ  بھ  رفتن  درحال  من

  از این  ھم و ھزار سكھ  آنھا بده  ھستند، بھ  محتاج  ھایم ھمسر و بچھ  كھ  ، درمواقعي اگر برنگشتم. باشد  امانت

  او بھ  شدن  خبر كشتھ  بعد از مدتي. رد شدنب  كرد وعازم  افسر خداحافظي  آن  سپس!  است  خودت  پولھا مال

:  ، نزدپسر آمد و گفت داشت  اطالع  ھزار سكھ  از ده  كھ  و پدر تاجر فعلي  تاجر ورشكستھ.رسید  اش خانواده

را   و بعداً آن  بدھم  زندگیم  بھ  تا رونقي  بده  ازاینھارا بمن تو بیا ومقداري  شده  پولھا كشتھ  این  صاحب  كھ  حال

را   اگر اعضاء بدنم  بخدا قسم!  افتادي وضع  این  بھ  و نادرستي  تو از خیانت! پدر:  پسر گفت ! گردانم بتوبرمي

 ! كنم تو را تكرار نمي  كرد و اشتباه  نخواھم  خیانت در امانت  كنند، من  قطعھ  قطعھ

  كردند ولي  كمك  نوشتند و درخواست خلیفھ  بھ  اي شد، نامھ  سخت  افسر مقتول  بر خانواده  زندگي  وقتي

پدرشما :  آنھا گفت  و بھ  افسر را خواست  آن  شد و فرزندان  مطّلع  مسئلھ  ازاین  جوان  این. نگرفتند  اي نتیجھ

را   باشد و بقیھ  من  مال  ھزار سكھ  كھ  كرده و سفارش.  است  گذاشتھ  نزد من  سكھ  مقداري  ھمچو روزي  براي

  ھم  داد و آنان  آنان پولھا را بھ  جوان.  دھیم  بتو مي ّ و گفتند ما دو ھزار سكھ  شده  آنھاخوشحال.  ردانمبشما برگ

  كھ  كردند و ھنگامي  تحقیق  خانواده  آن  از وضع  دستور داد كھ خلیفھ  بعد از چندي. او دادند  بھ  دوھزارسكھ



او   را بھ  داري خزانھ  تور داد او را احضارنمودند و پُستشد، دس  آگاه  جوان  این  داري  امانت  ازماجراي

 !نمود  محّول

 

 از فرصتھا  و استفاده  جوانان

 

  كار و فعالیت  ، موقع است  خود آمدن  وبھ   بیداري ّ ، سن است  شخصي  و مسئولیت  مؤاخذه  ، ایّام جواني  دوران

  خود گام  ومعنوي  ماّدي  خوشبختي  كند و در راه ر نميخود فك  سعادت  بھ  جواني در بحبوحة  كھ  كسي.  است

  دھد و از آن مي  از كف  رایگان  عمر خود را بھ  ایّام  بھترین انگاري و سھل  با سستي  كھ  دارد، جواني برنمي

 .و كیفر دارد  توبیخ  نماید، استحقاق نمي  نظیر قدرداني بي فرصت

ُكم ْاََولَم»  در تفسیر آیة 7 صادق  امام رَ  ْ َمن ِ ا یَتََذكَُّر فیھ'م   نَُعمرِّ   اھل  كھ  تا كسي  آیاما بشما عمر ندادیم» « تََذكَّ

اند  رسیده  بلوغ ّسن  بھ  كھ  است  غافلي  جوانان  و سرزنش  مالمت  آیھ  این: فرمود»بگیرد؟  آگاھي  است  آگاھي

 .كنند نمي  خود استفاده  جواني  و از فرصت

فاسد   فرھنگ  حاكمیت  علّت  دنیا،بھ  رشد و كالًّ درتمام  و در حال  پیشرفتھ  كشورھاي  تمام در  متأسفانھ

  اخالقي  مقرّرات  تمام  و عمالً بھ  شده  منحرف  مستقیم  دنیا از صراط كشورھاي  از جوانان  ، بسیاري غربي

  پرورند، اینان در سر مي  و عصیان ر طغیانبد بینند و فك  كس  چیز و ھمھ  ھمھ  اند، بھ پا زده  پشت  وانساني

  اند،نھ شده  و نامیدي  ، دچار یأس و كوشش  امیدواري  ، بجاي زندگي  ایّام و در پرشورترین  جواني  در دوران

اند  شده  آلوده  زشت  عادات  خودامیدوارند، بیشتر آنھا بھ  فرداي  سعادت  بھ  دارند، نھ  عالقھ  دانش  تحصیل  بھ

 .دھند مي  از دست  و بوالھوسي  ناداني  را بھ  جواني  گرانبھاي فرصتو 

بشمرند و   را مغتنم  جواني  مایلند فرصت كھ  خود ھستند، كساني  و خوشبختي  سعادت  خواھان  كھ  جواناني

 :نمایند  توجھ  چھارنكتھ  بھ  است  نمایند، الزم برداري بھره  از آن  بطور كامل

 . است  زندگاني  درطول  ثمربخش  فرصتھاي  ترین و پرارج  از بھترین  یكي  يجوان  ـ دوران1

  و موفقیت  كامیابي  اساسي  ، شرط ازآن  برداري بھره  در راه  و كوشش  و سعي  جواني  از فرصت  ـ استفاده2

 . است  آدمي

  خوب  اّیام  این  از فرصت  كھ  نيشود،جوا مي  ریزي پي  جوانیش  در ایّام  ھر انساني  و بدبختي  ـ خوشبختي3

 .نماید  عمر خود را تضمین ھمة  تواند سعادت كند، مي  اسفاده

  و مایة  و زیان  حسرت  ، باعث وسستي  روز غفلت  ، یك زودگذر است  شباب  و فرصت  كوتاه  ـ عمر جواني4

 . است  زندگي ایّام  در تمام  و پشیماني  ندامت

  تأثّر و افسوس  و دوم  ازآینده  و نگراني  اضطراب  یكي: عبارتند از  بر سر جواني  مھم  دوتا از موانع



 . برگذشتھ

و   را مأیوس  خورد و آنان مي  را در ضمیرانسان  امید و اراده  ھاي ، ریشھ مانند موریانھ  و نگراني  اضطراب

 7 علي.نماید دور مي  را از انسان  و اشتیاق  ، شور و شوق گذشتھ  برشكستھاي  و افسوس. نماید دلسرد مي

  ھمچنین. كند دور مي  آینده  براي  تورا از آمادگي  كھ  خود بیدار مكن  را در دل  برگذشتھ  افسوس: فرماید مي

  جھت رابي  و بار امروزت  مكن  تحمیل  را بر امروز موجودت  نیامده  فرداي  غّصة:فرماید مي  حضرت

 !منما  سنگین

 :گوید شاعر مي  باره  در این

 یاد كنند  از گذشتھ  ھر زمان زمین  اھل  بود كھ  حالت  چھ  این

 و داد كنند  ، بانگ حال  وز غم ھا غمگین گذشتھ  از فراق

  افسوس  خورد بھر كودكي مي  در بھار بُرنائي  یكي  آن

  عبوس  كند قیافھ  از تأّسف و زیبائي  جمال  در كمال

  ناھموار ِراه  سخت  آن  عبوردیده  كرده  وآندگر از شباب

 شعار  كرده  شباب  و شعورآرزوي  عقل  نشاط  از كف  داده

 نبود  فكر نقد حال  كس  ھیچ احوال  بغالب  دیدم  آنچھ

 نبود  و مالل  جز غم  حالشان و خیال  در اختیار وھم  ھمھ

  برداري بھره  در اختیار دارد بخوبي  كھ ئيھا كند و از سرمایھ  خواھد از فرصتھا استفاده مي  كھ  كسي  خالصھ

باید   ھمچنین.كند  خالي  آن  و اندوه  را از حسرت  سپارد و دل  فراموشي  رابدست  معدوم  نماید، باید گذشتة

  و شرایط  حال  لحظة  خود را متوجھ  نیروي  نباشد،باید تمام  آن  انگارد و نگران  را نادیده  موجود نشده  آیندة

دھد، و   پاسخ  فكر كند،عاقالنھ  سپس. »باید كرد؟  چھ  ن´اال«كند   از خود سؤال  ود نماید ودر ھر كاريموج

 .نماید  ، جداً قیام است  موظف  آنچھ  بانجام  سپس

 

  و والدین  جوانان

 

از   آگاھي و  جوان  روان  ،شناخت ناپسند جوان  از رفتارھاي  و دوري  خانواده  آرامش  براي  نكتھ  اولین

  خواھدھرچھ مي.  است  و تشخص  استقالل  ، عاشق طبیعي  میل  ،مطابق فرزند جوان.  است  جواني  مقتضیات

  مستقل  بپیوندد و مانند آنان  بزرگساالن گروه  رھا سازد و بھ  كودكي  دوران  زودتر خود را از محدودیتھاي

  خود، دست طبیعي  حق  نشود و بھ  مقصود خود نائل  اگر بھ  ولي !آورد نمي  خود را برزبان  او خواستة. باشد

  شود و با زبان زند، بد رفتار و تندخو مي مي  دست غیر عادي  كارھاي  كند، بھ مي  و طغیان  نیابد، سركشي



 :گوید مي  حال

 !برخورد كنید  فرد بزرگ  ھمانند یك با من! و آزاد بشناسید  مرا مستقل! بگذارید  احترام  من  شخصیت  بھ

وزیر   ھم  سال  و ھفت  است  بنده  سال  ھفت. آقاست  سال  فرزند، ھفت«: فرمود  كھ  است 6پیامبر  در سخن

 .« است

پدر و .  است  ناتوان  نارسا و جسمش زیرا فكرش! كند مي  حكومت  بر پدر و مادرش  اول  سال  ھفت  طفل

 .سازند  او را برآورده  ھاي خواستھ  ناچارند كھاو نظركنند و   بھ  رأفت  مادر باید با دیدة

شود و  مي  قوي  جسمش. آید پدید مي كودك  و روان  در تن  اي مالحظھ  قابل  ، تغییرات دوم  سال  در ھفت

و آموزگار  و مربي  والدین  لذا مورد مؤاخذه. فھمد خوبیھا و بدیھا را مي  اي كندژ تااندازه رشد مي  دركش

دھد، پدر  نمي  تشخیص  درستي  وفساد خود را بھ  و صالح  نشده  شكفتھ  بخوبي  عقلش  و چون. گیرد قرار مي

 .كند  را اطاعت  والدین  و او باید فرمان  اوتذكر داده  بھ  و مادر آمرانھ

و در  كند مي  مسئولیت  لذا احساس .آید در او پدیدمي  و بزرگسالي  جواني  ھاي نشانھ  سوم  سال  اّما در ھفت

 .باشد مي  ھمكاروالدین  تدبیر زندگي

 : فھمیم را مي  وزیر چند نكتھ  كلمة  از بكار بردن

 . جواست  و استقالل  طلب  تشخص  ـ جوان  الف

 .برخورد كرد  ـ نباید با او آمرانھ  ب

  داده  اظھار عقیده  قآنھا ح  بھ  ومدرسھ  باید در خانھ.  مؤثر نیست  آنان  در تربیت  رأي  از حق  چیز بیش  ھیچ

ھر   خود بھ میل  آزاد باشد تا بھ  اعمالش  در تمام  وي  كھ  معنا نیست  این  بھ  جوان بھ  دادن  استقالل  البتھ. شود

  سقوط  در معرض  ، ھمواره است  ضعیف  احساساتش بھ  نسبت  عقلش  كھ  برود، زیرا جوان  فاسدي  محیط

مراد   پس . از بدیھا و خوبیھاعاجز است  بسیاري  بیند و از تشخیص كار را نمي  پایان  اغلب جوان. قرار دارد

  باشد، بلكھ  اختیار صد در صد نداشتھ  باشد و ھم  مورداحترام  شخصیتش  ھم  كھ  است  آن  از وزیر بودنش

 . است  با والدین  نھایي تصمیم

بار   را بھ  از دو نتیجھ  یكي  جوان  بھ  نسبت الدینو  و خشونت  ، تعدي و ستم  مورد، زورگویي  بي  سختگیري

 :آورد مي

خود را   مقاوت  ، نیروي والدین  كنندة خستھ  و نظارتھاي  روحي  فرساي  طاقت  بر اثر فشارھاي  ـ جوان  الف

ود را خ  استعدادھاي شود ولي سازگار و سربزیر مي  او اگر چھ .شود موجود مي شرائط  و تسلیم  داده  از دست

 .آید بار مي  ناالیق  انسان  دھد و یك مي  از دست

ھا و  عربده. شود مي  در خانواده  اختالف باعث  در نتیجھ  ایستد كھ ھا مي سختگیري  در مقابل  ـ جوان  ب

 !خواھد بود  ھایي خانھ  چنین  عادي  برنامة  و ناراحتي  ، ھیجان و زاري  ،اشك و خشونت  فریادھا، تندي

  منزل  ، با اھل در خانھ  ابراز قدرت براي. و تندخو ھستند  ، خشن بیني خودكم  بخاطر عقدة  پدران  بعضي



  در محیط  و گاھي! زنند مي  ھارا كتك بچھ  گاھي. دھند مي  كشند،دشنام كنند، فریاد مي مي  بدرفتاري

مثالً . كنند نمي  پوشي و چشم  كرده قيتل  را بزرگ  كوچك  یا اشتباه  لغزش! كنند مي  و ھراس  ایجاد رعب منزل

  بلند شود، طوفان  باشند و اگر صدایي  ساكت  خانھ  اھل  ھمة  پدر اگر بخواھد بخوابد، انتظار داردكھ

ھا بر  خانھ  این  كودكان! ندارد  ارزشي برایش  دیگران  باشند، استراحت  خواب  اگر دیگران  ولي! كند بپامي

و   نموده حقارت  در خود احساس  آیند و ھمواره بار مي  و عصبي  ،خشمگین والدین مورد  بي  اثر سختگیري

  !ماند مي  در آنھا باقي  عقده  بصورت  حس  این

  دھند، اّما زماني  نشان  العملي پدر نیرومندخود عكس  رفتار خشن  توانند در مقابل ھستند نمي  تا كوچك  البتھ

  خود، ابراز وجودكنند، كانون  حقارت  بخاطر عقدة  در خانھ  اینكھ  د، برايگذارن مي جواني  سن  پا بھ  كھ

پدر   فرزند در مقابل  كشد كھ آنجا مي  و كاربھ  كرده  تبدیل  و ناسازگاري  مشاجره  محل  را بھ  خانواده

كنند واز   تركرا   و لجاج  باید خودسري  دو طرف. گردد برمي  دو طرف  بھ معضل  این  حل  راه! ایستد مي

 .كنند  را حل  یكدیگر مشكالت بپوشند تا بتوانند با ھمكاري  چشم  خویش  نادرست  تمایالت

 91تقریباً   شدند كھ  بودند، متوجھ  داده را انجام  بزرگي  خالف  كھ  پسر و دختر جوان 105  روي  در بررسي

قرار   مھري  مورد بي عاطفي  از حیث  ھم  یعني .برند مي  شدید رنج  عاطفي  ازاختالالت  مجرم  درصد جوانان

 !داشتند  و حقارت  ناامني  احساس  بودند و ھم  گرفتھ

 

 ! فرزندشان  در برخورد با خالف  والدین  العمل  عكس

اظھار   با بنده  در تماس  برخوردنمود؟ مثالً خانمي  باید با آن  داد چگونھ  را انجام  خالفي  فرزند عمل  چنانچھ

باید   ؟ در پاسخ مادرچیست  این  تكلیف! كند استمناء مي  پسر دبیرستانیش  كھ  شده  ،متوجھ است  مدتي  كھ  اشتد

 .آمیز باشد  شود شاید موفقیت  اگر رعایت  خالفھاوجود دارد كھ  در برخورد با این  مراحلي  كھ  گفت

  براي  استمناء است  درمورد مضّرات  را كھ  مطالبي  جوان  مثالً پدر این.  است  تذكر غیر مستقیم:  اول  مرحلة

گرفتار   كھ  كساني  براي  عمل  این  ضررھاي  یا شفاھاً پیرامون. بدھد مطالعھ  او جھت  كند و بھ  تھیھ  وي

 .بگوید  با او سخن  شوند، بطور غیر مستقیم مي آن

  ، مرحلة توفیق  عدم  در صورت  ،ولي احتیھاستاضطرابھا و نار  پایان  آمیز بود كھ  موفقیت  مرحلھ  اگر این

را  موضوع  دیگران  اینكھ  مادر بدون  و سپس  اول  پدر در وھلة. را بایداجرا نمود  است  تذكر مستقیم  بعد كھ

دھند،  مي  او انجام  كھ  عملي  این  قرار گیرد، ازمضرات  اعتباري مورد بي  جوان  بشوند و شخصیت  متوجھ

  مثل  ازامتیازاتي  و محرومیت  ، تھدید و توبیخ سوم  كارگر نیفتاد، در مرحلة  ھم این  چنانچھ. ندبگوی  سخن

نشد،   وي  زشت  عمل  مانع  ھم  اگر این. شود  ، بكارگرفتھ با دوستان  ، تفریح تلویزیون  ، تماشاي توجیبي  پول

  كھ 6خدا  رسول  چنانچھ.شود پیشنھاد مي  تدر حّد ضرور  و برخورد فیزیكي  بدني  تنبیھ چھارم  درمرحلة

دھند،  بزرگتر خودنمي  حرف  بھ  خوانند و گوش نماز نمي  كھ  در موردنوجواناني  است  رحمتاً للعالمین



 ! نماز بزن  او را براي  یعني»  ُ فَاِْضِرْبھ«. اند را داده  دستور تنبیھ

 

  بیگانھ  و فرھنگھاي  جوانان

 

بینند و دیدار از  را مي  غربي  ازكشورھاي  یكي  بھ  خود، رفتن  در آرزوھاي  كھ  و پسراني  بسیار دختران  چھ

  نامشروع و لّذات!  مظھر آزادي!  غرب! اروپا! آمریكا. نمایند مي  خود مشاھده سرزمینھا را در رؤیاھاي  آن

تصویر   خود بھ  نھا را در تصوراتسرزمی زیبا از این  اي و چھره  بوده  از جوانان  اي عده  و ذھن  در خیال

  .كشند مي

 كنند؟ مي  خیال  جوانان  این  كھ  است  گونھ  ھمان  اّما آیا واقعاً غرب

از مظاھر خوبیھا و   كھ  سرزمینھایي!اند كرده  بیني را، پیش  دیر یا زود آن  ، سقوط آن  دانشمندان  كھ  غربي

  وتمدن  داري سرمایھ  در خدمت  و مردان  زنان  ، شخصیت آن  ايو بج  نیست اثري  در آن  حقیقي  زیبائیھاي

و   قاشق  و كلكسیون  ظاھر شده  در تلویزیون جمھور آن  رئیس  كھ  آمریكایي!  است  شده  بكار گرفتھ  دروغین

  و ھنگامي  بودم  كودك كھ  است  زماني  بھ  و چنگالھا مربوط  قاشق  این: گوید دھد و مي مي را نشان  چنگالھایي

 ! دزدیدم مي  میزبان  ، آنرا از خانة رفتیم مي  مھماني  بھ  كھ

  را بھ  غرب  كند، ھیچگاه  تحقیق  غرب وضع  در بارة  خواھد سعادتمند باشد، اگر درست مي  كھ  ایراني  جوان

  در غرب!ند باشدتوا نمي  جوان  یك  نیازھاي  ھمة  پاسخگوي  غرب! دھد خود قرارنمي  آرزو و ھدف  عنوان

در آنجا   و رستگاري  و كمال  و ھدایت  اّماسعادت. را پیدا نمود  نامشروع  و لّذات  فحشاء ارزان  توان تنھا مي

  شده  پیداكند؟ آیا تا بحال  دست  انسانیت  ، بھ غرب  ، باسفر بھ جوان  یك  كھ  است  شده  آیا تابحال. شود پیدا نمي

  فیلم  با یك  كھ  شده  آشنا شود؟ اّما بسیار دیده  باخدا و معنویت  ، انساني غرب  تلویزیوني  برنامة  با یك  كھ  است

،  غرب  فرھنگي  تھاجم.  است  شده و بدبخت  پیدا نموده  ، فساد اخالق ، انساني غرب  بھ  مسافرت  ،یا بایك غربي

  و خدا كشانده  با دین  و دشمني  و انحراف  پوچي  كشور ما را بھ  ازجوانان  اي دنیا و عده  از جوانان  بسیاري

 . است

 

 ! دروغین  قھرمانان

  سینمائي  ھاي حقّھ  بركت  خود ھستند، بھ در تاریخ  واقعي  فاقد قھرمانان  آمریكا چون  بخصوص  غرب  دنیاي

  رسند ولي بنظرمي  قعيوا  فیلم  نمایش  در لحظة  فقط  كھ  دروغین  ، قھرماناني آور ھنرھفتم شگفت  و دنیاي

 . است  كرده  ندارند را خلق  وجود خارجي

سینماھا و ویدئوھا   عرصة  پا بھ  وجوانان  نوجوانان  محبوب  و دھھا چھرة  لي بروس! ، رامبو راكي!  تارزان



  این  واقعي  چھرة  سراغ  بھ  اّما وقتي. اند خود پیدا كرده  زیاد براي و عاشقان  ھا گذاشتھ و رایانھ

  در فیلمھا از آنان  كھ  ودلیرمردي  و شجاعت  از قدرت  اثري  كھ  شویم مي  ، متوجھ رویم مي  اي افسانھ مردان

پیدا  زیبا و محبوب  ، چھرة فیلم  جادویي  قدرت  از طریق  ھستند كھ  عادي مرداني  و اینان  شود، نیست مي  دیده

و غیرتمند و   و آزاده  پاك  انساني  ھابھ چھره  این  از طریق  كھ  ستا  پیدا نشده  فردي  لذا تاكنون. اند كرده

  ھا روزھا وشبھاي چھره  این  بھ  با عالقة  شوند كھ مي  یافت  زیادي  انسانھاي بر عكس  بلكھ. شود  تبدیل  شجاع

 .پیدا نكردند  خوبي  عاقبت  بردند ولي  را بپایان  زیادي

 

 ! واقعي  قھرمانان

  و ھم  ایران  كشورمان  درتاریخ  ھم كھ  نمائیم مي  ، مشاھده كنیم مي  مراجعھ  خودمان  فرھنگ  بھ  ياّما وقت

  وفضائل  جنگي  در فنون  ، مھارت بدني  از نظر قدرت  شوند كھ پیدا مي عزیز، شخصیتھائي  اسالم  درتاریخ

  .اند نظیر بوده  كم  اخالقي

  فضائل  بر دارا بودن  عالوه  عبّاس   اكبر وحضرت ّ، علي7 حسین  امام،  حمزه  ، جعفر طیّار، حضرت7 علي

  علمداروقتي  عبّاس. اند صدھا نفر بوده  حریف  جنگي  در قدرت  ،ھر كدام و انساني  شمار اخالقي بي

گر چھارھزار نفراز لش. كرد  حركت  نھرفرات  طرف  بیاورد، بھ  آب  گاه خیمھ  پیدا كرد تا براي  مأموریت

  عبّاس  اّمابا یورش. پیدا نكند  آب  بھ  دسترسي  كسي 7 حسین  امام  بودند تا از یاران نھر فرات  ، محافظ دشمن

  كھ  دشمن. را پرنمود  وارد نھر شد و مشكش  ھاشم نشستند و كنار رفتند تا قمربني  آنھا عقب  ، ھمة قھرمان

با . نمودند  را قطع عباس  ، دستھاي كمین  و از طریق  نمردانھكند، بطور ناجوا  مقابلھ  تواند باعباس دید نمي

  :بلند فریاد زد  سرفراز با صداي  عباس  حال  این

  بي  انسان  بر یك  آنگاه.  دارم برنمي  دینم از حمایت  دست  من  نمودید، اّما بدانید كھ را قطع  راستم  اگر دست

خود   دارید؟ھمچنین  باالتر سراغ  از این  و قھرماني  آیا حماسھ. رساندند  كردند و او رابشھادت  حملھ  دست

  گفتند كھ  دروغ  شدند و بھ  متوسل  نیرنگ  بھ  ھزار نفردرآورد كھ  ده  باالي  دمار از دشمن  چنان 7 حسین  امام

را از پا   ، امام تھوشمشیر شكس  شكستھ  نیزه  و پرتاپ  سنگباران  و از طریق  نموده  حملھ  گاه خیمھ بھ  دشمن

 !باشد 7 امام  بتواند حریف  نداشتندكھ  را سراغ  و االّ احدي. درآوردند

، دالور و  سینمائي  ھاي حقّھ  از طریق  كھ دلھا باشد یا انسانھائي  و میتواند محبوب  است  واقعي  قھرمان  آیا این

  آنان بھ  و اگر دو نفر در خیابان! محرومند  قياخال  فضائل  از داشتن  در واقع آیند ولي مي  بحساب  قھرمان

 !!نمایند  توانند از خود دفاع كنند نمي  حملھ

. اند كرده مي  زندگي  ازآنھا گمنام  خیلي  اند كھ وجود داشتھ  زیادي  و قھرمانان  كشور پھلوانان  در تاریخ

،  ، كاشاني ، مدّرس صفوي  نواب  نچو  واال مقامي  انسانھاي ھمچنین...و  تختي  ، پھلوان ولي  پوریاي

  و مقابلھ  در بیداري  ھركدام  اند كھ زیستھ مي... و  ، غفاري ، اندزگو، سعیدي كرماني  ،میرزا رضاي اسدآبادي



با   ایران  كردة  انقالب  كشوِر تازه  كھ  مقدس  دفاع  درایّام. ایفانمودند  مھمي  نقش  ستمكاران  با زورگوئي

  و اكثراً گمنام  شده  از آنھاشناختھ  تعداي  نھادند كھ  رزم  عرصة  پا بھ  وبرو شد، قھرمانانير  بزرگ جنگي

،  ،خّرازي ، فھمیده الّدین  ، زین ، باكري ھّمت  حاج. ھستند  فعالیت  مشغول شھید شدند و یا در سنگر سازندگي

با   جنگ  و صدھا قھرمان  صیاد شیرازي ، ،چمران الھدي  ، علم ، بروجردي ، بابائي ، كشوري كلھر، كریمي

  ، خلق غرب  منحط فرھنگ  را در مقابل  بسیجي  زانو درآوردند و فرھنگ  را بھ  خوددشمن  ھاي حماسھ

 .نمودند

در   كھ  بسیجي  رابشناسد، باید با فرھنگ  واقعي  باشد و قھرمانان  واقعي  اگر بخواھد قھرمان  ایراني  جوان

  كند، كاركند، اُنس  قرار دارند، زندگي)  عّزه  دام(  اي خامنھ  ّهللا   حاضر آیة  و درحال 1 خمیني  امام  آن  رأس

 .دالور باشد  بسیجي  بگیرد و خود یك

برتر ھستند، در الگو   ایراني  ،جوانان و ھنر و ورزش  و صنعتي  علمي  مختلف  ھاي در صحنھ  ھمانطور كھ

  ناب  اسالم فرھنگ  یعني  بسیجي  فرھنگ  داشتن  توانند الگو باشند بشرط نیزمي  اخالقي  فضائل  و داشتن  بودن

 .6 محمدي

 

 ! بر دیگران  مسلمان  جوانان  برتري

برتر از غیر خود   در نزد خدا، شیعیان كردند كھ  اعالم  و جانشینانش  حضرت  ، آن پیامبر اسالم  بعد از بعثت

  من: فرمود آنان  بھ  حضرت. كرد  را در مسجد پیامبر مشاھده  از شیعیان  اي عده7 پنجم  امام  روزي. باشند مي

! شما انصار خدا ھستید!  شیعیان  اي. كنید  تقوایاري  مرا با رعایت  شما ھم.  دارم  شما را دوست  بو و روح

  .اند كرده  شما ضمانت  را براي  ،بھشت خدا و رسول

باشید   آگاه!  بود بغیر از شما شیعیان  ناراحت اّمتش  از ھمة  از دنیا رفتپیامبر   وقتي: فرمود 7 امیرمؤمنان

و   است  اي دستگیره ھر چیزي  بدانید براي.  است  شیعیان  بھ  دین  و شرافت  است  شرافتي ھر چیزي  براي  كھ

  در آن  شیعھ  كھ  است  نيزمی  ، آن زمین  و امام  است  امامي ھر چیزي  بدانید براي.  است  شیعھ  دین  دستگیرة

بعد از ما   روز قیامت...  است شیعھ  ، مجالس مجالس  و آقاي  است  آقائي  ھر چیزي  براي  بدانید كھ. است  ساكن

و  روشن  صورتشان  آیند كھ مي  از قبرھا بیرون  آنھا در حالي. شیعیانند الھي  عرش  افراد بھ  نزدیكترین

 ...ھستند  در امان  شیعیان  در ھراسند ولي بقیھ. ناراحتند  مردم  بقیة  شحالند وليآنھا خو. باشند مي  خوشحال

 .باشد مي  تاریك  غیر شیعیان  دلھاي ولي  است  روشن  نور امامان  بوسیلة  شیعیان  دل: فرمود 7 پنجم  امام

 . ھزار عابد برتر است  ما از دل  شیعیان  دلھاي: فرمود 7 ششم  امام

بر فقراء و   داران سرمایھ  ، برتري برمظلوم  ظالم  برتري  یعني  غرب  فرھنگ  باشند كھ  ا باید متوجھم  جوانان

فساد و  ، برتري دنیا بر آخرت  ، برتري ظاھر بر باطن  ، برتري بر ایمان  ماّدي علم  ، برتري پائین  طبقات

  و صفا، برتري  بر صلح  خشونت  ،برتري و حقیقت  بر واقعیت  پوچي  برتري!  و پاكي  بر اصالح  ناپاكي



انسانھا،  بر برابري  نژادپرستي  ، برتري نقد بر نسیھ  ، برتري غیب  برعالم  ماّده  ، برتري بر روح  جسم

 ...و  جامعھ  بر منافع  گروھي منافع  برتري!  سوم  بر جھان  صنعتي  كشورھاي  برتري

 

  نمونھ  جوانان

 

  از آنھا الگوي  ھركدام  كھ  كنیم برخوردمي  وبزرگوار و بافضیلتي  نمونھ  با جوانان  بشریت  تاریخ  درطول

 : كنیم مي  اشاره نمونھ  چند جوان  بھ  مثال  براي  اینك. برسد  سعادت  خواھد بھ مي كھ  جواني  ھستند براي  خوبي

 

 ! زیبا و صّدیق  یوسف

از   عزیز مصر كھ. كند  عزیزمصر زندگي  در خانة  ا و صّدیقزیب  یوسف  كھ  قرار گرفت  بر این  تقدیر الھي

  از خانداني  بود كھ  برده  و پي  قرار گرفتھ  یوسف  و نجابت  تأثیراصالت  تحت  سخت  اول  لحظة  ھمان

ما   بحال  در آینده  امید است! او بكوش  حال  در رعایت«:  زلیخا گفت  ھمسرش  ، بھ دار است  و ریشھ بزرگ

 .« بگیریم  باشد، یا او را بفرزندي  ربخشثم

  عزیز، ھمچنان  ھمسرش  بودن  عنین برخوردار بود، بعلت  خاصي  و جالل  زیبا و از شكوه  زني  زلیخا كھ

در   یوسف كھ  سالي 9  در مدت. و حیا بود  و با حجب  ، نیزبسیار زیبا و درخشان یوسف! بود  دختر مانده

  این  كردن  عملي  براي  فرصتي  بود و در پي شده  یوسف  ، عاشق ، زلیخا در دلعزیز مصر بسر برد  خانة

 !بود  نامقدس  عشق

فرا   خوابش  اطاق  را بھ  بود،یوسف  و زیباتر نموده  خود را آرایش  كھ  از روزھا، زلیخا در حالي  در یكي

  یوسف و بھ  شد، زلیخا در را بست  او داخل  اطاق  زلیخا، بھ  خبر از نیت ، بي پاك  یوسف  كھ  خواند و ھنگامي

  خدایي!  برم مي  بخدا پناه» : منظور او شد گفت متوجھ  وقتي  یوسف!  در اختیار توام  من  اینك!  یوسف : گفت

در دوید تا از   بطرف یوسف  موقع  در این. »رستگار نشوند  حقیقتاً ستمكاران. قرار داد را خوب  جایگاھم  كھ

شد و   پاره  دارد، اّما پیراھن  تا او را نگاه  را گرفت  یوسف پیراھن  زلیخا از پشت  شود، ولي  ارجخ  اطاق

  كرد و بھ  زلیخا زرنگي.را دید  صحنھ  شد و آن  عزیز مصر داخل  ناگاه  شد كھ  خارج  ازاطاق  یوسف

او از  : گفت  یوسف»  است  ا شكنجھی  باشد زندان  داشتھ  زنت نظر بد بھ  كھ  كسي  مجازات«:  گفت  شوھرش

مكر و   این:  گفت  زنش  ماجرا برد وبھ  بھ  پي  یوسف  پیراھن  شدن  عزیز مصر از پاره!  خواست  كام من

 ! اي و تو خطاكار بوده  است  شما زنان  فریب

  گناه  بھ  و طاھر تن  پاك  جوان  آورد، آن ست0را بد  یوسف  تا دل  را بكار گرفت  زلیخا ھر تالشي  در ھر حال

خواھند،بھتر  مي  از من  زنان  این  از آنچھ  برایم  زندان! خدایا«: كرد  عرض خدایش  بھ  یوسف  نداد تا اینكھ



بسر برد   در زندان  سال 7  و حداقل  سال 14حداكثر  انداختند و مدت  زندان  را بھ  بعد یوسف  چندي» ! است

تقوا و   این  در مقابل.نماید  آلوده  نامشروع  خود را با شھوت  و روان  دھد و روح  گناه  بھ  حاضر نشدتن  ولي

 .عطا نمود  وحكمت  ، پادشاھي یوسف  ، خداوند بھ با نفس  مبارزة

 

  و قھرمان  داود شجاع

  او صف  ومسلح  ستمكار با لشگر انبوه جالوت  خود در مقابل  سالح و بي  پیامبر با لشگر كوچك  طالوت  وقتي

  كھ  خودجالوت  كھ  ھنگامي.  است  حتمي  طالوت  شكست  پنداشتند كھ خود مي در ذھن  كردند، بسیاري  ارایي

ایستاد و   طالوت  سپاه  آمد و درمقابل  بیرون  لشگرش و جنگجو و مبارز بود، از صف  اندام  درشت  پھلواني

با   مرتب  جالوت! كنند تن  بھ  تن  با او مبارزه  د كھنكردن  جرعت  طالوت  از سپاھیان  مبارز طلبید،ھیچیك

داود   ناگاه. بود  با او را پیدا نكرده  مبارزة  جرعت  باز كسي طلبید ولي مي  رزم  خود ھم  رعد آساي  صداي

!  تو نوجواني:  گفت  ، اّماطالوت نبرد خواست  اجازه  او از طالوت! شد  با جالوت  مبارزه  ،داوطلب جوان

  كردن  جنگ  داود براي  ولي! او برود  جنگ  ، بھ تراست از تو بزرگتر و قوي  كھ  تا دیگري  بر كنص

  پوشاندند و نیزه  برتنش  زره  بدستور طالوت .كرد  كسب  را از طالوت  میدان  بھ  رفتن  اصرار نمود واجازه

و كالھخود را   بود، زره  نپوشیده  زره  زمان  تا آن  نھادند، اّماداود كھ  دادند و كالھخود بر سرش  دستش  بھ

  نبرد با جالوت  و آمادة  خودبرداشت  فالخن  براي  شد و چند عدد سنگ  خم  افكند و سپس  كناري در آورد و بھ

 .شد

با   كردي  جرعت  چگونھ:  افتاد و گفت خنده  او بھ  با دیدن  جالوت.  قرار گرفت  دشمن  قھرمان  داود در مقابل

  با ھمین  اینك! را بتو بخشیدم  جنگ  لباس:  ؟ داود گفت بیائي  من  جنگ  بھ  جنگي لباس  و بدون  خالي  دست

  سنگي  سپس! كند مي  بخدا چھ  ایمان  دید كھ  خواھي  اكنون و ھم  ام تو آمده  میدان  بخداوند بھ  و با ایمان  سالح

  كھ  چرخاند و در حالي دور سرش  را بھ  و چند بار آن  فتگر  را ھدف  دشمن  و پیشاني  گذاشت در فالخن

  داود و پرتاب  فشار دست !نمود  را پرتاب  بود، آن  گشتھ  جمع بازویش  بود و نیروي  شده  فشرده  عضالتش

را با   دوم  داود سنگ. شد  جاري از آن  و خون  را شكافت  جالوت  پیشاني  بود كھ  و سریع  قوي  چنان سنگ

 !شد  برزمین  نقش  دشمن  قھرمان. نمود  را متالشي  كرد ومغز جالوت  پرتاب  و قدرت  سرعت  مانھ

  بعدھا داود بھ. دادند  بودند،شكست  شده  متحیّر و مرعوب  كردند و آنھا را كھ  حملھ  طالوت  سپاه آنگاه

 .شد  منتقل  سلیمان پسرش  بھ  نبوت  رسید و سپس  پیامبري

 

 دشھی  یحیاي

. نھاد  نام  او را یحیي  شد كھ  پسري  فرزند،صاحب  در حسرت  و بعد از عمري  در پیري 7زكریا  حضرت

سرشار و  و ھوشي  تابناك  اي ، اندیشھ بچگي  سنین  بود، و در ھمان  تركیب زیبا و خوش  نوزادي  یحیي



 .داد  و دانش  او حكمت  بھ  ، خداوند دركودكي قرآن  آیات  طبق.  داشت  العاده  فارق  استعدادي

خداوند بود   دلباختة  او چنان!  داشت خاصي  و ھواي  و حال  گرفت مي  كناره  از مردم  كودكي  از ھمان  یحیي

او از . و الغر گردید  نحیف  بدنش  رفتھ  رفتھ  كھ  ریخت مي  و اشگ پرداخت مي  عبادت  بھ  و چندان

كرد و از  مي  پرشورخود، موعظھ  را با بیانات  نمود و آنان مي  وتخدا دع  را بھ  مردم  خردسالي ھمان

و   از قیامت  سخن  در مجلسي  ھرگاه  كھ  داشت  معرفت  قیامت  بھ او آنچنان!  داشت خدا برحذر مي  نافرماني

 . گذاشت مي  بیابان  سر بھ  شد و گاه مي  بیھوش  آورد و گاه نمي  شد، تاب مي جھنم

از   زن  این. بود  كرده  ازدواج» ھیرودیا« بنام  با زني  بود كھ»  ھیرودیس»  بنام  شخصي  یحیي  زمان  پادشاه

  ارتباط بھ  دختر شد و تصمیم  این  عاشق  كم كم  پادشاه.  گر و دلربا داشت زیبا وفتنھ  خود دختري  شوھر سابق

ھشدار   پادشاه  بھ  یحیي. رسید 7 یحیي  وبگوش شد  پخش  مردم  در میان  مطلب  این.  با او را گرفت  نامشروع

  دختر كھ  با این  وازدواج  و باید از مراوده! باشد مي  موسي  و شرع  تورات  حكم  برخالف عمل  این  داد كھ

  را بھ  یحیي  ، كینة شد تا ھیرودیا و دخترش  باعث  مسئلھ  بااین  یحیي  مخالفت! ، بپرھیزد است  پادشاه  محرم

  بود، حكم  رااسیر خود كرده  شاه  دختر، دل  كھ  در موقعیتي. او گرفتند  شھید كردن  بھ  گرفتندو تصمیم  دل

! مادر و دختر بردند  براي  طشتي  را بریدند و در میان  سریحیي  شاه  را گرفتند و مأمورین  یحیي  شھادت

 . است  نموده ، سالم شھادتش  در ھنگام  و ھم  والدتش  در ھنگام  بر او ھم  خدا درقرآن

 

 و عابده  پاك  مریم

  حضرت  تربیت  و تحت  المقدس در معبدبیت  كودكي  ، از ھمان بخاطر نذر مادرش  بود كھ  دختري  مریم

و   ماھانھ و عادت  نیست  مانند سایر زنان  شد كھ  رسید، متوجھ  تكلیف  سن  بھ مریم  وقتي. شد  بزرگ 7زكریا

در   و ھمیشھ  پروردگار داشت  عبادت  بھ  شدیدي ، تمایل اوقات  او از ھمان. را ندارد  زنانھ  ھايسایر آلودگی

  خدا براي  از طرف واسطھ  بدون  رسید كھ  مقامي  بخدا بھ  در اثر تقرب  مریم. بود  مشغول عبادت  بھ  محراب

نكشید   طولي.  داشت  متناسب  زیبا و اندامي  يصورت  بودو ھم  عابده  زني  ھم  مریم. رسید مي  بھشتي  او غذاي

 .بردند مي  نام  ونیكي  پارسائي  از او بھ  خود نمود و ھمھ  را متوجھ  و مردان  او زنان  معنوي مقام  كھ

  كھ  روزي. گفتند مي  با او سخن  فرشتگان نمود كھ  شد و او را عبادت  خدا نزدیك  آنقدر بھ  مریم  حضرت

  زنان  تمام و از میان  داشت  و پاكیزه  خداوند تورا پاك!  مریم  اي» :او گفتند  بھ بود، فرشتگان  تعباد  درحال

و   گذارند تو نیز نماز بخوان نماز مي  دیگران  كھ ھنگامي!  مریم  اي. داد  برتري  آنان  عصر برگزید و برھمھ

از   و دوري عفت  دیگر در بارة  و در آیة» !نما  و ركوع  او سجده  بیاد آور و براي را در قنوت  خدایت

  ِات' ِبَكلِم ْا َو َصدَّقَت' ُروِحن ْ ِمن ِا فیھ'ا فَنَفَْخن'فَْرَجھ اَْحَصنَت  الَّتي  ان' ِعْمر َ اْبنَت ََو َمْریَم«: فرماید او مي  شھوات

از   كرد و ما ھم حفظ  خود را از حرام  عورت  كھ  است  زني  مریم:  یعني. » انِتین' اْلق َِمن ْانَت' َو ك ِا َو ُكتُبِھ'َربِّھ

 .بود  كنندگان  نمود و او از قنوت  خدا راتصدیق  و كتابھاي  او كلمات.  خود در او دمیدیم  روح



 .خود رسید  زمان  زنان  سروري مقام  ، بھ و شھوات  از گناه  و دوري  با عبادت  مریم  بود كھ  چنین  این

 

 !رعمی  بن  مصعب

،  او بسیار زیبا و عفیف.  عمیر است  بن ، مصعب از ھجرت  قبل  در ایّام  پیغمبر اسالم  جوان  از اصحاب  یكي

  واحترام   مورد تكریم ّدر مكھ  مصعب. داشتند مي  او را دوست  و جوانمرد بود و پدرو مادرش  بلند ھّمت

اّما . كرد مي  زندگي  و آسایش  و رفاه  كمال شرائط  رینپوشید و در بھت لباسھا را مي  بھترین. بود  مردم  عموم

شد   حضرت  ونافذ آن  گفتار روحاني  و مجذوب 6 پیغمبراكرم  آسماني  سخنان  ، اوشیفتة پیغمبر اسالم  با بعثت

 .آمد  ائلن  مسلماني  شرف  و بھ  پذیرفت  را صمیمانھ  اسالم ، آئین قرآن  آیات  مكّرر و شنیدن  و بر اثر شرفیابي

و   اكرم  از رسول  ، پیروي خودسر وجنایتكار مّكھ  پرستان  بت  روز و بین  آن  و خطرناك  مسموم  در محیط

  اسالم  عالیة آوردند و تعالیم مي  پیغمبر ایمان  بھ  كھ  كساني. شد مي  شناختھ  جرم بزرگترین  اسالم  آئین  پذیرفتن

  خود را از دیگران  المقدور ایمان  اظھارنداشتند و حتي  فتند، جرئتپذیر مي  صفا و صمیمیت  را در كمال

و   نگفت  كسي  خود را بھ ، مسلماني مصعب  جھت  بھمین. داشتند مي  پنھان  خویش  وبستگان  از كسان  حتّي

 .داد مي  بوددرخفا انجام  ممكن  را تا آنجا كھ  خویش  دیني  فرائض

مادر   خبر را بھ  این.  است  شده او مسلمان  نماز دید و فھمید كھ  در حال او را  طلحھ  بن  عثمان  روزي

  مصعب  شدن  از مسلمان  جا صحبت  رسید و ھمھ  دیگران  گوش خبر بھ  نكشید كھ  داد و طولي  مصعب

تا شاید او نمودند،   زنداني  شدند و او را درخانھ  او وارد عمل  بستگان  وبقیھ  مادر مصعب. آمد مي  میان بھ

از   زیادي  ، آیات شدن  زنداني  در ایام  كرد و بنابر قولي  او مقاومت ولي. و پیغمبر بردارد  از اسالم  دست

 .شد  حضرت  نزدیك  و جزءیاران  یافت  نجات  از زندان  بعد از مدتي  در ھر حال. نمود  را حفظ قرآن

نزد   عبد قیس  بن  و ذكوان  زراره اسعد بن  بنامھاي  جخزر  و از قبیلة  مدینھ  دو نفر از محترمین  روزي

  از خود بھ  نمایندگي  را بھ  شخصي  حضرت  ،تقاضا كردند كھ شدن  پیغمبر آمدند و بعد از مسلمان

 .نماید  دعوت  اسالم  آئین  را بھ  و آنان  آموختھ  مردم  را بھ  بفرستد تا قرآن مدینھ

  بار است  و اولین. بودند  كرده  نماینده در خواست  مدینھ  مثل  و پراختالفي  بزرگشھر   بار بود كھ  اولین  این

  ھمة از میان  اسالم  پیشواي. بفرستد  شھري  خود بھ  از طرف  نمایندگي  را بھ خواھد شخصي مي  حضرت  كھ

  نمایندگي  را بھ  ر جوانعمی  بن  خود،مصعب  و یاران  اصحاب  تمام  و از بین  و جوان  سالخورده  مسلمانان

 .فرستاد  مدینھ  بھ  مھم  مأموریت  آن انجام  خود برگزید و او را براي

 :فرمود  مدینھ  بھ  جوان  مصعب  اعزام  در ھنگام 6پیغمبر

  آیات  كار خودرا آغاز كرد و او با تالوت  جواني  و شور و شوق  ایمان  و با نیروي  رفت  مدینھ  بھ  مصعب

  او اولین. كند  را مسلمان  زیادي  عدة  توانست  اسالمي  در سخنرانیھا واخالق  گفتار آتشین و  قران

او   خضیر بدست  معاذو اسید بن  مانند سعد بن  كرد و شخصیتھایي  جمعھ  اقامة  در مدینھ  كھ  است شخصي



 .شدند  مسلمان

 .آمد  نائل  شھادت  دبشرفاح  در جنگ  رسولخدا بود و عاقبت  بدر ھمراه  در جنگ  مصعب

 

 مسعود  بن  عبدّهللا 

نزد پیامبر   عبدّهللا . و دانشمند گردید قدم  ثابت  از مسلمانان  شد و یكي  مسلمان  بود كھ  شخصي  او ششمین

 .بود  وحي  ازنویسندگان  و یكي  آموخت را مي  قرآن

، 6غیر از پیامبر  تابحال  آمد كھ  بمیان از این  تصحب  بودند كھ  شده  جمع  دور ھم  از مسلمانان  اي عده  روزي

  كرد تا این آمادگي  اعالم  عبدّهللا .  است  را پیدا نكرده  مشركین  بلند در بین  باصداي  قرآن  تالوت  جرعت  كسي

كار را بكند   این  بگذار كسي. كنند  تا از تو دفاع نداري  اي تو عشیره: او گفتند  بھ  مسلمانان! دھد  كار را انجام

 ! خداست  من  و پشتیبان  روم مي  من:  گفت  عبدّهللا . شود  خطر ،از اوحمایت  در صورت  كھ

و در   ابراھیم  آمد و در كنار مقام بودند، عبدّهللا   در كنار كعبھ  مشركین  سران  كھ  روز در حالي  آن  فرداي

ْحم ِه' اللّ  ِبِْسم«! شد  رآنق  آیات  تالوت بلند مشغول  ، با صداي مشركین  مقابل حیم ِن' الرَّ ْحم   الرَّ   اْلقُرآن ََعلَّم  ن'اَلرَّ

شدند   ، خشمگین پیدا كرده  جرعت  چنین  این مانند عبدّهللا   جواني  ، از اینكھ قرآن  آیات  با شنیدن  مشركین» ...

! خود گرفتند  بود، زیرضربات  الوتت  ، مشغول ترس  و بدون  ھمچنان  آوردند و او را كھ او ھجوم  و بطرف

  خود را نجات  سپس. خواند  قرآن  و بقدر الزم  برنداشت  بود،دست  اندام  الغر و كوتاه  جواني  كھ  اّما عبدّهللا 

!  ترسیدیم مي  ما از ھمین: دیدند، گفتند مجروح  او را با صورتي  مسلمانان  وقتي.  بازگشت  داد ونزد مسلمانان

  كافي! نھ: گفتند  مسلمانان!  روم مي  تالوت  اگر بخواھید فردا نیز براي!  نیست ، چیز مھمي نھ:  گفت  عبدّهللا 

 ! رساندي  آنان  خواستند را بگوش آنھا نمي  آنچھ . است

  بزرگ  سر دشمن  او بود كھ. آمد و در جنگھا در كنار پیامبربود  مدینھ  بھ  سپس.  رفت  حبشھ  بعدھا او بھ

 .او داد  را بھ  بھشت  مژدة 6پیامبر برد و پیامبر را جدا كرد و براي  ابوجھل  یعني  ماسال

 

 اُسید  بن  عتاب

  و سربازانش  اكرم  ناچار باید رسول .آمد پیش  ُحنین  جنگ  نكشید كھ  ، طولي مسلمین  بدست  مّكھ  از فتح  پس

  بتازگي شھر كھ  آن  امور اداري  تنظیم  بود براي  الزم  از طرفي. بروند  جنگ جبھة  شوند و بھ  خارج  از مّكھ

  مردم  بكارھاي  شایستگي  در كمال  شود كھ تعیین  و مدبّري  ، فرماندار الیق شده  خارج  مشركین  از دست

 .نماید بوجود آورند، جلوگیري  دشمنان  است  ممكن  كھ  ھائي نظمي ازبي  كند و بعالوه  رسیدگي

  بزرگ  مقام  آن  براي» اسید  بن  عتاب« را بنام  اي سالھ  و یك  بیست  ، جوان مسلمین  تمام  از بین  ماسال  پیشواي

  حضرت.بگیرد  را بعھده  مردم  جماعت  امامت  او دستور داد كھ  و بھ. صادركرد  فرمان  وي  برگزید و بنام

  مكھ  خدا و ساكنین  حرم  و امیر اھل  ؟ تو راحاكم ما برگزیده  مقامي  چھ  تو را بھ  آیا میداني: او فرمود  بھ



  كسي  اواولین.  نمودم مي  تر بود، او را انتخاب شایستھ  مقام  این  از تو براي  كسي مسلمین  و اگر بین.  ام كرده

 .نمود اقامھ  شھر نماز جماعت  در آن  مكھ  بعد از فتح  بود كھ

گشودند و   شكایت  بھ  زبان  اي عده! ھا شد خیلي رنجش  باعث  مقام  این  بھ  سالھ  و یك  بیست  جوان  یك  انتصاب

و   عرب  را بر مشایخ  نورسي جوان  جھت  ھمین  بھ!  باشیم  دارد ما حقیر و پست  دوست 6 اكرم رسول: گفتند

 ! است  ، امیر و فرمانروا كرده حرم  بزرگان

  و در كمال  نوشت  مكھ  اھل بھ  اي بود رسید، نامھ  از مكھ  جخار  پیامبر كھ  گوش  بھ  سخنان  این  وقتي

موظفند از اوامر   مردم  ھمة  نمود و تأكید كرد كھ  اسید اشاره بن  عتاب  و كارداني  لیاقت  بھ  صراحت

  ّْحتَجیَ ' َو ال» : بسیار زیبا را نوشت جملة  این  در آخر نامھ. او را بكار بندند  كنند و دستورھاي  اطاعت وي

  كوچكي  كسي:  یعني» ! ھَُو االَْكبَر ُ االَْفَضل ِبَل  َ◌ْكبَُر ھَُو االَْفَضل  االْ  َفَلَْیس! ِ بِِصَغِر ِسنِّھ ِالَفَتِھ'ُمخ  في   ِمْنُكم ٌُمَحتَج

 ! برتربزرگتر است  بلكھ!  بزرگتر برتر نیست  نیاورد كھ  ناكار آمد بودنش  او را دلیل سن

 .داد  را انجام  درخشاني بود و خدمات  فرماندار مكھ 6 عمر پیغمبر اكرمتا آخر   عتاب

 

 زید  بن  اسامة

  تمام. كرد  بسیج  باكشور نیرومند روم  جنگ را براي  خود، مسلمین  آخر زندگي  در روزھاي 6 پیغمبر اكرم

  در این  باشخصیت  و رجال  بعر  شیوخ  و انصار، ھمة  مھاجرین  بزرگان  ، كلیة ارشد و اُمراءارتش  افسران

  بزرگان  ھمة  كرد كھ  شد و مشاھده  باز دید ازلشگر خارج  براي  روز حضرت  یك. بودند  لشگر عظیم

  وبقیھ  و قتادة  زید و ابوعبیده  و سعد بن  وقاص  ابي  ابوبكر و عمر و سعد بن مھاجر و انصار از قبیل

افسر از   ترین و حتما باید الیق  است  و مھم العاده  فوق  عظیمي  پاهس  چنین  تردید فرماندھي  بدون. حاضرند

بوداحضار كرد و   سالھ 18  را كھ  اسامھ 6 اكرم  رسول. شود  برگزیده  مھم  مقام  آن براي  اسالم  پیشواي  طرف

  نظامي  تاریخ از نظر  موضوع  و این! برگزید  فرماندھي واو را بھ  خود بست  را با دست  فرماندھي  پرچم

 . نظیر است بي نظیر بلكھ كم

دار و  سابقھ  مھاجرین  نباید فرمانده  جوان این: گفتند و مي! ھا شد خیلي  و اعتراض  حیرت  باعث  انتصاب  این

 باشد؟  كسوت  پیش

  حرفي  چھ  این!  مردم  اي :و فرمود شد و بر منبر رفت  ناراحت  رسید، پیامبر خیلي  حضرت  خبر بھ  وقتي

  حارثھ  دیروز زید بن  كھ  كنم یاد مي  قسم  اید؟ بخداوند بزرگ زده اسامھ  فرماندھي  در بارة  كھ  است

 ! اسامھ  بود و امروز پسرش  مناسب)  موتھ  درجنگ(لشگر   فرماندھي براي

اگر .  است  بوده  رد توجھمو  ، ھمواره اسالم در مكتب  جوان  نسل  ارزش  كھ  شویم مي  متوجھ  نمونھ  سھ  از این

  پیش قرن  و نظر قرار دھد، چھارده  را مورد توجھ  كند و آنان!  جوان  تاجوان  امروز بفكر افتاده  دنیاي

 .قرار داد را مورد توجھ  زد و امور جوانان  دست  كار اساسي  این  ، بھ اسالم



 

  اكبر ّعلي  حضرت

نبرد   در ھنگام  كھ  سیما، برازنده  رشید،خوش  جواني.  است  نبوت  خاندان  ھاي  چھره  از زیباترین  او یكي

 اكبر  ّعلي.باشد مي  دین  كنندة  و زنده  اسالم  تاریخ  ، قھرمان 7 اوفرزند حسین.  است  بوده  سالھ 18كربال، 

  ھاشم  در بني  الفتاگر قرار باشد خ : گفت  معاویھ روزي  بود كھ 6پیامبر  بھ  و شبیھ  و الیق  كاردان  آنچنان

نمود و با  دفاع  و والیت  او در نبرد نا برابر كربال،از دین!  اكبر است  فرد، علي  ترین قرار گیرد، شایستھ

  آمده  در تاریخ  كرد كھ  جنگي  و چنان  انداخت را بخاك  و دھھا نفر از دشمن  پرداخت  جنگ  نفر بھ  ھزاران

 !بلند شد  از دشمن  و شیون  ضّجھ  صداي  كھ  ساخت  شتھ، پ دشمن از كشتھ  آنچنان:  است

را   كربالئیان  ، حماسة خودش  باخون  و او ھم. خود، او را شھید نمودند  سواران  با خیل  دشمن  عاقبت

 .تر نمود جاودانھ

 

  العبّاس  ابوالفضل  حضرت

  كربال، ارادت  شھداي  دربین  كھ  ر دادهتأثیرقرا  را تحت  دوستدار والیت  مردم  آنچنان 7 ابوالفضل  شخصیت

  .كند مي  علمدار درخود احساس  عباس  بھ  خاصي  ،عالقة  ھم  عراق مردم  حتي. او وجود دارد  بھ  خاصي

او با   كربال بدر برند، ولي  ازصحنة  سالم  ، جان آورد تا او و برادرانش  نامھ  او امان  براي  دشمن  با اینكھ

 .نمود  دفاع  خود از امامت  زندگي  لحظة  ، ماند و تا آخرین داشت در دل  كھ  از والیتي  طاعتو ا  وفاداري

از   بیش  را كھ  فرات  ،نگھبانان رفت  فرات  طرف  بھ  آب  آوردن  براي  وقتي  بود كھ  شجاع  اوآنچنان

  فرات  آب  لب  تشنھ  بیاد حسین  ليبود، و  بسیار تشنھ  با اینكھ عباس .نمود  چھارھزار نفر بودند، پراكنده

،  بطور ناجوانمردانھ  وقتي. را پیداننمود  وي  بھ  شدن  نزدیك  جرعت  ، دشمن داشت  دربدن  او تا دست!نخورد

 :كردند،صدازد  را قطع  راستش  دست

   دیني ْاَبَداً َعن  امي'اُح  اءنّي  یَمیني   قَطَْعتُم ْاِن  ه'َو اللّ 

 . دارم برنمي  دینم  از حمایت  دست  كردید، من  را قطع  راستم  بخدا اگر دست

 !باد  حسین فداي  و جانش. ندارد  ھراسي  از مرگ  كھ  گفت خواند و مي او رجز مي

خواھد   تا ابد زنده  و والیت  دین  او درراه  و یاد و جانفشاني  رساند، اّمانام  او را بشھادت  دشمن  در ھر حال

 .بود

 

 : ومآخذ  منابع



 

 .« فلسفي  محمد تقي»  ـ گفتار فلسفي1

 . « دواني  علي»  جوانان  ـ سیماي2

 .«جو  حق  محمد حسین»  بلوغ  ھاي ھا و زمینھ ـ جلوه3

 . « مودودي  ابو االعلي»  ـ حجاب4

 . «جو  حق  محمد حسین«..و  ، نگاه ـ چشم5
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