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ﺑﺳم ﷲ اﻟوﻟﯽ

 -١ﺧﺎﻧواده ﻓﻘط ﯾﮑﯽ از ﻣوﺿوﻋﺎت و ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣرﮐزی و ﻋﻠت و ﺑﺎﻋث
ﺑرﭘﺎﺋﯽ آﺧراﻟزﻣﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘﺻود ﻧﮭﺎﺋﯽ اﯾن واﻗﻌﮫ ﻋظﯾم در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺳرآﻏﺎز زﻣﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷری
ھم ﭘﯾداﯾش ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺧﺎﻧواده آدم -ﺣواﺋﯽ ﺑوده اﺳت.
 -٢اﺻﻼً ﻣدرﻧﯾزم و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم ﮐﮫ در ﻟﻐت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻋﯾﺎن ﺷدﮔﯽ و ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﭼﯾزی ﺟز ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ
ﺧﺎﻧواده ﻧﯾﺳت و اﺳﺎس ھر ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ دﯾﮕری از ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﺧﺎﻧواده اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺗدرﯾﺟﯽ ﻓروﭘﺎﺷﯽ و اﻧﺣﻼل
ﺧﺎﻧواده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -٣ﺧﺎﻧواده ھﻣﭼون ﺣﻔﺎظ و ﺣﺟﺎب و ظﻠﻣﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ظﮭور و ﺑروز و ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﻧﻔوس اﻋﺿﺎی ﺧوﯾش اﺳت .و
ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ھر ﮐﮫ ﻗﺻد ظﮭور و ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﻧﻔس ﺧود را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺟﺑر ﯾﺎ اﺧﺗﯾﺎر از ﺧﺎﻧواده ﺧروج ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
ﺣداﻗل اﯾن ظﮭور و ﺑروز ﺑﺻورت ازدواج رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺑﺧﺻوص اﮔر ازدواج ﺑﺎ ﮐﺳﯽ در ﺧﺎرج از ﻧژاد ﺧود ﺑﺎﺷد.
 -۴ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آﺧراﻟزﻣﺎن آﺳﺗﺎﻧﮫ ورود ﺑﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﭘﻧﺟﺎه ھزارﺳﺎﻟﮫ اﺳت و ﻗﯾﺎﻣت ھم طﺑﻖ ﺗﻌرﯾف ﻗرآﻧﯽ ﻋرﺻﮫ ظﮭور
ﺑﺎطن ﻧﮭﺎن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت ﻟذا اﯾن ظﮭور ﺑﺎطن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ اوﻟﯾن ﻣﺣدوده ای را ﮐﮫ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر و اﺧﺗﻼل ﻗرار ﻣﯽ دھد و ﺣدود
ﻣﻘر اﺳﮑﺎن ﻧﻔوس آﺣﺎد ﺑﺷر اﺳت .ﭘس آﺧراﻟزﻣﺎن
ﮐﮭن آﻧرا ﻣﯽ ﺷﮑﻧد ﺧﺎﻧواده اﺳت .زﯾرا ﺧﺎﻧواده داﺋﻣﯽ ﺗرﯾن ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه و ّ
و ﻗﯾﺎﻣت ﺧﺎﻧواده زودﺗر از ھر ﻋرﺻﮫ دﯾﮕری از ﺗﻣدن ﺑﺷری آﻏﺎز ﺷده اﺳت و زﻣﯾﻧﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﺳﺎﺋر ﻗﻠﻣروھﺎی ﺣﯾﺎت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت .ﭘس ﺧﺎﻧواده ﻣرﮐزﯾت اﯾن ﻗﯾﺎﻣت را ﻋﮭده دار اﺳت و ﮐﺎﻧون اﻧﻔﺟﺎر ھﻣﮫ ﻗﯾﺎﻣﺗﮭﺎی دﯾﮕر اﺳت و در ﻋﯾن
ﺣﺎل ﺿد ﻗﯾﺎﻣﺗﯽ ﺗرﯾن ﮐﺎﻧون ﻗﯾﺎﻣت ھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻗﯾﺎﻣت اﺳت.
 -۵اﺻﻼً ازدواج ﯾﮑﯽ از ﻓطری ﺗرﯾن ارادۀ ﺑﮫ ظﮭور در اﻧﺳﺎن اﺳت اراده ﺑﮫ ظﮭور در اﻧﺳﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ ﻧﺎم ھﻣﺳر! ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﺑﻘول ﻗرآن ﮐرﯾم ھﻣﺳر ھرﮐﺳﯽ ﻋﯾن ﻧﻔس ﺧود اوﺳت و ﻟذا ازدواج ﺑﻣﻌﻧﺎی ازدواج ھر ﮐﺳﯽ
ﺑﺎ ﺑﺎطن ﺧوﯾش اﺳت ازدواج ﺑﯾن ظﺎھر و ﺑﺎطن!
 -۶اراده ﺑﮫ ظﮭور در اﻣر ازدواج ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﺻورت ﺗوﻟّد ﻓرزﻧد ﺗﺟﺳم ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻟذا ﻓرزﻧد ﺑﻣﻌﻧﺎی وﺻﯽ و وارث و
اداﻣﮫ واﻟدﯾﻧش ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و ﻧﯾز راز ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺟداﻟﮭﺎی زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑر ﺳر ﺗﺻﺎﺣب ﻓرزﻧد ﮐﮫ وﺻﯽ ﮐداﻣﯾﮏ
از اﯾن دو ﺑﺎﺷد .ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺟداﻟﯽ ﻓﻘط ﺑﯾن زن و ﺷوھری وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﮫ وﺻﺎل و وﺣدت ﻗﻠﺑﯽ رﺳﯾده ﺑﺎﺷﻧد.
 -٧وﻟﯽ ظﮭور در ﻗﻠﻣرو ﺧﺎﻧواده ﭼﮭﺎرﭼوب و ﻣﻘررات و ﺣدود وﯾژه ای دارد و ﺑﯾش از اﯾن را ﻧﮫ ﻣﯽ طﻠﺑد و ﻧﮫ ﻣﺟﺎل
ظﮭور ﻣﯽ دھد و ﯾﺎﻏﯾش را ﺳرﮐوب و ﯾﺎ طرد و اﺧراج ﻣﯽ ﮐﻧد .و از اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده ﺑﻌﻧوان ﮐﺎﻧون ظﮭور ﺿد ظﮭور
و ﻗﯾﺎﻣت ﺿد ﻗﯾﺎﻣت درک ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ظﮭور ھﻣﺎن ﻗﯾﺎﻣت اﺳت و ﻗﯾﺎﻣت از روز ھﻔﺗم ﺧﻠﻘت و ﭘس از آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎن
آﻏﺎز ﺷده اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن روز ﭘﻧﺟﺎه ھزار ﺳﺎﻟﮫ اﺳت.
 -٨و ا ّﻣﺎ ﻣﺣدوده و ﻗواﻧﯾن ظﮭور در ﺧﺎﻧواده ﭼﯾﺳت؟ ظﮭور زن ،ظﮭور ﺷوھر و ظﮭور ﻓرزﻧدان! اﯾن ھﻣﺎن ﻣﺣدوده
ﻣﺎﻟﮑﯾت ھﺎﺳت ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻋﻘﯾدﺗﯽ ،ﻓﮑری ،ﻋﺎطﻔﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و اداری و ارادی!
 -٩ﺑﺎﯾد درک ﻧﻣود ﮐﮫ اراده ﺑﮫ ظﮭور در اﻧﺳﺎن ﺑطور ﮐﻠﯽ ھﻣﺎن اراده ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ و رﺷد و ﺧﻼﻗﯾت اﺳت .ﺑرای زن و
ﺷوھرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دارﻧد ﻣﺣدوده اﯾن ظﮭور وﺳﯾﻌﺗر اﺳت وﻟﯽ ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻣده ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﺷﺎن در ﺧﺎﻧﮫ اﺳت
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ﮐل اراده ﺑﮫ ظﮭور در ﺣرﯾم ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺣدود ﺷده و ﺑﮫ اﺷد ﺧود ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﯾن وﺿﻌﯾت ﺑرای زﻧﺎن ﺧﺎﻧﮫ دار ﻣﺻداق دارد ﮐﮫ
ﺷوھر و ﺧﺎﻧﮫ و ﻓرزﻧداﻧش ﻗﻠﻣروھﺎی ظﮭور و رﺷد و ﺧﻼﻗﯾت اوﯾﻧد و ﻟذا ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دﭼﺎر ﺷدﯾدﺗرﯾن اﺣﺳﺎس ﻣﺎﻟﮑﯾت
ﻣﯽ ﺷود و ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺎﻧﻊ ظﮭورﺷﺎن ﻣﯽ ﮔردد .و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﺎدرﺳﺎﻻری و زن ﺳﺎﻻری ﭘﻧﮭﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﺳت ﮐﮫ
درﺑﺎره زﻧﺎن ﺧﺎﻧﮫ دار ﺑﮫ ﺷدﯾدﺗرﯾن ﺣد ﻣﯽ رﺳد.
 -١٠ﺷﻐل ،طﺑﯾﻌت و رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﮫ ﻗﻠﻣرو ﻣﺣﺳوس و ﻋﯾﻧﯽ ظﮭور ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت زﯾرا ظﮭور ھر ﮐﺳﯽ در ﻏﯾر
ﺧوﯾش ﺗﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد اﻋم از ظﮭور ﻣﺎدی ﯾﺎ ﻣﻌﻧوی و روﺣﺎﻧﯽ!
 -١١اﺣﺳﺎس ﻣﺎﻟﮑﯾت اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﮫ دﻟﯾل آﻧﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣروھﺎی ظﮭور ھﻣدﯾﮕرﻧد .و ﺑﺎﯾد درک ﮐرد ﮐﮫ
ظﮭور اﻧﺳﺎن در ﺳﺎﺋر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻗﻠﻣرو اﺷد ظﮭور ﻣﻌﻧوی و ﻗﻠﺑﯽ و روﺣﯽ اوﺳت و ﻟذا ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻗﻠﻣرو ظﮭور اﻧﺳﺎﻧﯽ ھر
ﺑﺷر اﺳت .و ﻟذا رواﺑط ﺑﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ از ھﻣﯾن ﻣﻧظر اﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﺷدﯾدﺗر ﻣﯽ ﺷود ﻋﺷﻖ ﻧﺎﻣﯾده ﺷده و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﺷدﯾدﺗرﯾن ظﮭورات ﺑﺎطن ﻣﯽ ﮔردد از ﺧﯾر و ﺷر! ﯾﻌﻧﯽ رواﺑط ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ،ظﮭوری ﺗرﯾن ﻗﻠﻣرو ﺣﯾﺎت اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت و ﻧﯾز
ﻣﺎﻟﮑﯾﺗﯽ ﺗرﯾن راﺑطﮫ ھﺎﺳت ﮐﮫ ﮔﺎه از ﻣﺎﻟﮑﯾت اﻧﺳﺎن ﺑر اﺷﯾﺎء ھم ﺷدﯾدﺗر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮔﺎه ﺑرای ﺣﻔظ آن ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﻧون و
ﺟﻧﺎﯾت ھم ﻣﯽ ﮐﺷد.
ظﮭور ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺳﺎﺋر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﺧﻠﻘﮭﺎﺳت.
 -١٢آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﻋرﺻﮫ ظﮭور اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت و ﻋرﺻﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدﺷﺎن در ھﻣدﯾﮕر! ظﮭور
زن و ﺷوھر در ﯾﮑدﯾﮕر و ظﮭور واﻟدﯾن در ﻓرزﻧدان! و ﺑرای زﻧﺎن ﺧﺎﻧﮫ دار ﮐﮫ ﻣﺣدوده ظﮭورﺷﺎن ﻓﻘط ﺧﺎﻧﮫ اﺳت ﺷدت
اﯾن ﻋﺷﻖ و ظﮭور و ﻣﺎﻟﮑﯾت و ﻋوارض ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﻣراﺗب ﺷدﯾدﺗر اﺳت .و ﻟذا زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﭼﻧﯾن ظﮭوری در داﺧل
ﺧﺎﻧﮫ را ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﻣﯾل ﺑﮫ ﺧروج از ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﻋﻠم و ھﻧر و اﺷﺗﻐﺎل و اﻣﺛﺎﻟﮭم!
 -١٣ﻏرﯾزﺗﺎ ً ھر ﻓردی از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﻣﯾل دارد ﮐﮫ ﺳﺎﺋر اﻋﺿﺎء را ﺑطور درﺑﺳت و ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﻗﻠﻣرو ظﮭور و ﺑروز
و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺧود ﺳﺎزد و ﻟذا ﺗﺎب ﺗﺣﻣل ظﮭورات دﯾﮕران را در ﺧﺎرج از ﻗﻠﻣرو ﺧﺎﻧواده ﻧدارد ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل واﻟدﯾن از
ﻋﺎﺷﻖ ﺷدن ﻓرزﻧدان ﺧود در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧواده دﭼﺎر ھراﺳﯽ ﻣرﮔﺑﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد زﯾرا ﻋﺷﻖ ﺷدﯾدﺗرﯾن ﻋرﺻﮫ ظﮭور
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت و اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در ﻣﺎدران ﺻدﭼﻧدان ﺷدﯾدﺗر اﺳت زﯾرا ﻓرزﻧدان ﺧود را درﺑﺳت ﻗﻠﻣرو ظﮭور ﺧود ﻣﯽ ﺧواھﻧد
ﺑﺧﺻوص اﮔر ﻣﺎدری ﺧﺎﻧﮫ دار ﺑﺎﺷد و در ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ رواﺑطﯽ ﺟدّی ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﻓرزﻧدﺧواری ﻣﺎدران
اﺳت ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﺧود را ﺑطور درﺑﺳت ﺟوﻻﻧﮕﮫ ظﮭور ﺧودﺷﺎن ﻣﯽ ﺧواھﻧد .ﻣﻌﻣﺎی ﻋداوت ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻋروس و داﻣﺎد ﺧودش
از ھﻣﯾن ﻣﻧظر اﺳت.
 -١۴و ﻟذا اﻓرادی ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ظﮭور و ﺑروز و ﺧﻼﻗﯾت ﺧود را ﺑﮫ ﻣرزھﺎﺋﯽ ﻓراﺗر از ﺧﺎﻧواده و ﻧژاد ﺧود ﻣﯽ ﺑرﻧد رواﺑط
ﻣﻌﻘوﻟﺗر و ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺗری ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده و ﻓﺎﻣﯾل ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺳﺗم درون ﻧژادﯾﺷﺎن ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
 -١۵آدﻣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد از طرﯾﻖ ﺗﻌﺎﻣل ﻋﻠﻣﯽ و ﻓﻧﯽ و ھﻧری و اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ھم ﺑﺎ ﺟﮭﺎن رواﺑطﯽ ﺧﻼق
ﺑرﻗرار ﻧﻣوده و ﻋرﺻﮫ ﻋﻠوم و ﻓﻧون و ھﻧر و اﻗﺗﺻﺎد و ﺳﯾﺎﺳت و ﻓرھﻧﮓ و طﺑﯾﻌت را ﻗﻠﻣرو ظﮭور و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺧود
ﺳﺎزد وﻟﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗرﯾن و ارﺿﺎء ﮐﻧﻧده ﺗرﯾن ظﮭور و ﺧﻼﻗﯾت ﺑﺷر در ﺳﺎﺋر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺣﻘﻖ دارد ﮐﮫ ھﻣﺎن ظﮭور
روﺣﺎﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻟﮭﯽ! ﮐﮫ اﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ظﮭور اﻧﺑﯾﺎء و ﻋﻠﻣﺎی رﺑﺎﻧﯽ و ﺣﮑﯾﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن و
ﻣﺻﻠﺣﯾن و ﻣرﺑﯾﺎن ﻣﻌﻧوی اﺳت.
 -١۶ﺑﺎﯾد درک ﮐرد ﮐﮫ اﺻوﻻ ً اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن ﻣدرن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ را ﻓﻘط از ﻣﻧظر ﺷﻧﺎﺧت ﺣﮑﻣت "اراده ﺑﮫ ظﮭور" ﻣﯽ
ﺗوان ﻓﮭم ﻧﻣود و ﺑﮫ ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ذاﺗﯽ ﮐﮫ ﻻﯾﻖ اﯾن ﻋﺻر ﺑﺎﺷد ﻧﺎﺋل آﻣد .و اﯾن ھﻣﺎن ﺣﮑﻣت ﺣﺎﮐم ﺑر ﻣﺟﻣوﻋﮫ
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آﺛﺎر ﻣﺎﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ﺣﮑﻣت آﺧراﻟزﻣﺎن و ﻗﯾﺎﻣت اﺳت و اﯾن ﯾﮏ ﺣﮑﻣت ﻗرآﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در آﺛﺎر ﻣﺎ ﺗﺑﯾﯾن و ﺗدوﯾن ﮔﺷﺗﮫ
اﺳت و آن ظﮭور ﺣﻖ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﯾﺎ ﻟﻘﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود.
 -١٧و ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﺑﻣﺎ ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھد ﮐﮫ راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻗﻠﻣرو ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﺎﺷد )ﺳوره ﺑﻘره .(٢٢٣-ﯾﻌﻧﯽ
زن و ﺷوھر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آﺋﯾﻧﮫ ظﮭور ﺣﻖ وﺟود ﯾﮑدﯾﮕر ﺷوﻧد و ﺣﻘﯽ ﺟز ﺧدا ﻧﯾﺳت .و اﯾﻧﺳت ﺣﮑﻣت زﻧﺎﺷوﺋﯽ و ﺧﺎﻧواده در
اﺳﻼم ﮐﮫ ﺑدون وﺟود اﻣﺎم ﻣﻘدور ﻧﻣﯽ ﺷود زﯾرا اﻣﺎم ھﻣﺎن ﻧور اﯾن ظﮭور اﺳت و ﺑدون آن زﻧﺎﺷوﺋﯽ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺳر ﻣﯽ
ﺑرد ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو رﺳوخ اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن ﻣﯽ ﺷود.
 -١٨ﭘس درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺧﺎﻧواده و راﺑطﮫ آدم -ﺣواﺋﯽ ذاﺗﺎ ً ﻗﻠﻣرو ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﻗﯾﺎﻣت ﺑوده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋرﺻﮫ ﻟﻘﺎء ﷲ!
و ﻟذا ﺑﺎ آﻓرﯾﻧش آدم و ﺣوا زﻣﺎن ﺷش روزه ﺧﻠﻘت ﺑﺳر رﺳﯾد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت .و ﺗﺟﻠﯽ زﻣﯾﻧﯽ و
ﺧﺎﮐﯽ اﯾن ﺧﻠﻘت ﺷش روزه ھﻣﺎن ﺗﻣدن ﺷش ھزارﺳﺎﻟﮫ از آدم ﺗﺎ ﺧﺎﺗم اﺳت و ﻟذا ﺑﺎ ظﮭور ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧﺎﺗم ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ظﮭور
آﺷﮑﺎر ﻗﯾﺎﻣت در ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ اﻣروزه ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ﻋطﻔﯽ رﺳﯾده اﺳت.
 -١٩اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد و ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ در اﻧﺳﺎن دﯾﮕری ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور و ﺧﻼﻗﯾت ﻣﯽ رﺳد و ﻣوﺟب ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد
دﯾﮕری ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن اﻧﺳﺎن اﺣﺳﺎس ﻣﺎﻟﮑﯾت و ﺳﻠطﮫ ﻧدارد و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در اﯾن راﺑطﮫ ﺣﺎﮐم اﺳت وﻻﯾت و ﻣﺣﺑت
اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو اﺧﺗﯾﺎر و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت .ﭘس ﺟداﻟﮭﺎ و ﺗﻣﻠﮏ ﻋﺎطﻔﯽ در ﺧﺎﻧواده ھﺎ و ﺳﺗﻣﮭﺎ و ﺷﻘﺎوﺗﮭﺎ و
آدﻣﺧوارﯾﮭﺎی ﻋﺎطﻔﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺣﺎﺻل ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﻓراد در ظﮭور و ﺧﻼﻗﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎن ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽ اﻓﺗﻧد ﺗﺎ ﯾﮑدﯾﮕر را ﺑﺑﻠﻌﻧد
و ﺑﮫ زور و زر و ﺗزوﯾر ﻧﻣﺎﯾﺷﺎت ﻋﺷﻖ و ظﮭور ﺑرﭘﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -٢٠آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﮔوھره ظﮭور و ﺑروز و ﺧﻼﻗﯾت اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﭼﯾﺳت؟ ھﻣﺎن دﯾن و ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ و ﻣﺣﺑت و
ﮔذﺷت و ﻣﻌرﻓت اﺳت ﻧﮫ زر و زور و ﺗزوﯾر و زار و اﯾﺛﺎر ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧطﺎب ﺑﮫ زن و ﺷوھرھﺎ
ﻓرﻣوده ﮐﮫ اﮔر ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد او را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ﺑﻘره-٢٢٣
 -٢١زن و ﺷوھرھﺎ ﺑواﺳطﮫ اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف دﯾﻧﯽ و ﺗﻘوا و ﻣﺣﺑت و ﮔذﺷت ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﯾﮑدﯾﮕرﻧد و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت
ﭼﺎه ﺳﻘوط ھﻣدﯾﮕر ﻣﯽ ﺷوﻧد و از ھم اﻧﺗﻘﺎم ﻣﯽ ﺳﺗﺎﻧﻧد.
 -٢٢ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﮐﻣﺗر از اﻧﺳﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ روﺣﺎﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ظﺎھر ﺷود و ﺑﮫ ﺣﻖ وﺟودش ﺑرﺳد .روح
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ آﺋﯾﻧﮫ ظﮭور ﺣﻖ وﺟودﺷﺎن اﺳت .و ﭼون ﺟﻣﺎل اﯾن روح رخ ﻧﻣود در آﻓﺎق ھم روﯾت ﻣﯽ ﺷود.
 -٢٣اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠوم و ﻓﻧون و ھﻧرھﺎ در اﺷﯾﺎء و اﺟﺳﺎم و ﺟﻣﺎدات ظﮭور ﻧﻣﺎﯾد اﯾن ھﻣﺎن ظﮭور
ﺷﯾطﺎﻧﯽ و دﺟّﺎﻟﯽ اﺳت و اﯾن ظﮭور روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺳﻘوط روح در ﻋﺎﻟم ﺟﻣﺎدی و ﻧﺑﺎﺗﯽ و ﺟﺎﻧوری اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن
واﻗﻌﮫ ظﮭور درک اﺳﻔل اﺳت.
 -٢۴آﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﺧواھد در ﺧﺎﻧﮫ و اﺗوﻣﺑﯾل و ﺗﮑﻧوﻟوژی ظﮭور ﮐﻧد در درک اﺳﻔل ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -٢۵و آﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﺧواھد در ﺗن ﺧود )ﺳﮑس( ظﮭور ﮐﻧد ﺗن ﺧود را ﻣﺣل ظﮭور ﺷﯾطﺎن ﮐرده اﺳت.
 -٢۶اﺻوﻻ ً ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد در ﺧودش و از ﺧودش ظﮭور ﮐﻧد ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر اﺑﻠﯾس درﻣﯽ آﯾد ﺣﺗﯽ اﮔر اھل دﯾن و ﻓﻠﺳﻔﮫ
و ﻋرﻓﺎن و ھﻧرھﺎ ﺑﺎﺷد .ﺣﻖ ظﮭور ﺧود در ﻏﯾر ﺧود اﺳت و اﯾن ﺳﻧت ﺧدا در ﮐﺎر آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را
ﻣظﮭر ﺗﺟﻠﯽ ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﮔوھره رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت اﻟﮭﯽ اﺳت.
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 -٢٧زﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺧود ﻣﺣل ظﮭور ﺧود ﺑﺎﺷد و ﺑواﺳطﮫ ھﻣﺳر و ﻓرزﻧداﻧش ﺗﻌرﯾف و ﺗﻣﺟﯾد و ﭘرﺳﺗش ﺷود ﻣﺣل
ظﮭور ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷود و اﯾن داﺳﺗﺎن اﮐﺛر زﻧﺎن در اﯾن دوران اﺳت.
 -٢٨ﭘس ﺑﺎز ھم درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ آﺧراﻟزﻣﺎن و ﻗﯾﺎﻣت ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺑطن راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت وھر ازدواﺟﯽ ﺑرﭘﺎﮐﻧﻧده
ﻗﯾﺎﻣت طرﻓﯾن اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً از ﻓردای ازدواج ﻧﺎدم ﻣﯽ ﺷوﻧد زﯾرا ﻧﻔس اﻣﺎره و ﮐﺎﻓر آدﻣﯽ ﺧواھﺎن ﻗﯾﺎﻣت ﺧود
ﻧﯾﺳت زﯾرا در اوﻟﯾن ﻣرﺣﻠﮫ از اﯾن ﻗﯾﺎﻣت ﺟز ﮐﻔر و ﺟﮭل و ﻓﺳﻖ و ﺟﻧون آﺷﮑﺎر ﻧﻣﯽ ﺷود و ﻓﻘط اھل ﺗﻘوا و ﻣﻌرﻓت ﺣﻖ
اﯾن واﻗﻌﮫ را درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﺑواﺳطﮫ اش ھداﯾت ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 -٢٩ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﭘدر و ﻣﺎدر ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺎ )آدم و ﺣوا( در ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻗﯾﺎﻣت ﺑﺷری ﻗﺎﻓﯾﮫ را ﺑﺎﺧﺗﮫ و رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت
ﺑﮭﺷﺗﯽ ﭘروردﮔﺎر را از دﺳت داده و ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن ﺷﻘﺎوت و ﻋداوت دﭼﺎر ﮔﺷﺗﻧد .و ھر ازدواﺟﯽ ﺗﮑرار ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ اﺳت
وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﻌﻧوان ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺣﻖ ﻧدارﯾم آن ﻓﺎﺟﻌﮫ را ﺗﮑرار ﮐﻧﯾم و اﻣر ﺷده اﯾم ﮐﮫ از آدم و ﺣوا ﻋﺑرت ﮔﯾرﯾم .و اﯾن ﺟز ﺑﻘدرت
ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .زﯾرا آدم و ﺣوا ﻧﮫ ﺧودﺷﺎن را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد و ﻧﮫ ﺷﯾطﺎن را .زﯾرا ﺷﯾطﺎن ﺑر ﺟﺎی آﻧﮭﺎ و از
ﻣﻧظر ﻧﻔس آن دو ﺑﺎ آن دو ﺳﺧن ﮔﻔت و آن اراده ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮫ ﺳﺎزی ﺑﮭﺷت ﺷﮭواﻧﯽ و ﺟﻧﺳﯽ ﺑود .و اﯾن اراده ﻗﻠﻣرو
رﺳوخ ﺷﯾطﺎن در راﺑطﮫ اﺳت.
 -٣٠اراده ﺑﮫ ظﮭور در ھﻣﺳر ﺟز در اراده ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﺧود در ھﻣﺳر ﻣﺣﻘﻖ ﻧﻣﯽ ﺷود و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻓﻘط ﺷﯾطﺎن
اﺳت ﮐﮫ از طرﻓﯾن ظﮭور ﻣﯽ ﮐﻧد از ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ازدواج را ﻋرﺻﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺷﮭوت ﺟﻧﺳﯽ ﻣﯽ ﺧواھد.
 -٣١راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﻓﻘط ﺑرای ﻣﺑﺎدﻟﮫ روح اﺳت ﺗﺎ ھر ﻓرد ﺑﺗواﻧد ﺑﺎطن ﺧود را در آﺋﯾﻧﮫ روﺣش ﮐﮫ در طرف ﻣﻘﺎﺑل ﻧﮭﺎده
روﯾت ﻧﻣوده و ﺑﺷﻧﺎﺳد .ﭘس اھل اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓت ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ھرآﻧﭼﮫ را ﮐﮫ از ﺧود در طرف ﻣﻘﺎﺑل ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺧوب و ﺑد
ﻧﮑﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﺟﻣﻌﺎ ً ﺑﭘذﯾرد و در آن ﺗﺄﻣل و ﺗﻔﮑر ﻧﻣﺎﯾد و از ﺑدﯾﮭﺎی ﺧود ﺗوﺑﮫ ﮐﻧد .و اﺣﻣﻖ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺻﻔت ﺧوب را از
ﺧود و ﺑدش را ﺑﮫ ھﻣﺳرش ﻧﺳﺑت دھد" :از ﻧﻔس ﺧود ﺷﻣﺎ ﺑراﯾﺗﺎن ھﻣﺳری آﻓرﯾدﯾم ".ﻗرآن -ﭘس زن و ﺷوھر ﺑﺗدرﯾﺞ در
ﯾﮑدﯾﮕر آﻓرﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎ اﻟﮭﯽ و ﯾﺎ ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت .و اﯾن ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ درﺟﮫ ﺗﻘوا و اﯾﻣﺎن و
ﻣﻌرﻓت دارد.
 -٣٢و آﻧﺎﻧﮑﮫ از ﺷﻧﺎﺧت و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش در راﺑطﮫ ﺑﺎ ھﻣﺳر ﻧﺎﺗوان و ﻣﺄﯾوس ﻣﯽ ﺷوﻧد )ﺑواﺳطﮫ ﻓﺳﻖ و ﺟﮭل
ﺧود( ﻓرزﻧدان را اﺑزار و طﻌﻣﮫ اﯾن ﮐﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و اﯾﻧﺎن ظﺎﻟﻣﺗرﯾن و ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن واﻟدﯾن ھﺳﺗﻧد و ﺑزودی ﻓرزﻧدان ﺧود
را ﺑﮫ ﺑدﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﺧود ﺑدل ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد.
 -٣٣ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺑﻌﻧوان ﻗﻠﻣرو ﮐﻔر و ﺷﻘﺎوت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺷر ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ واﻟدﯾن ﻓرزﻧدان ﺧود را ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺧود
ﺳﺎزﻧد و ھﻣﮫ آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﻧﺎﮐﺎم ﺧود را از آﻧﺎن ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻋرﺻﮫ اﺳﺎس ھﻣﮫ ﻣظﺎﻟم ﺑﺷری اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھﻣﺳرش
را ظرف ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺷﮭوات ﺧود ﻣﯽ ﺧواھد ﻓرزﻧدش را ھم ظرف ﺗﺧﻠﯾﮫ ھﻣﮫ ﺣﻘﺎرﺗﮭﺎی ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾن دو ظﻠم ﻋظﯾم
اﺳت ﮐﮫ ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی ھﻣﮫ ﺳﺗﻣﮭﺎ در ﺟﮭﺎن اﺳت و ھﻣﮫ ﻋذاﺑﮭﺎ و ﻋداوﺗﮭﺎ و ﺷﻘﺎوﺗﮭﺎ!
 -٣۴درﺳت اﺳت ﮐﮫ اراده ذاﺗﯽ ازدواج و زﻧﺎﺷوﺋﯽ و ﺧﺎﻧواده ھﻣﺎن اراده ﺑﮫ ظﮭور و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻟﮭﯽ و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺣﻖ
ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت وﻟﯽ ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری ﺑﮫ اﻧﮕﯾزه ارﺿﺎی ﻧﯾﺎز ﺟﻧﺳﯽ و رھﺎﺋﯽ از ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل ازدواج ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ ھدف ازدواج ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺷراﯾط و اﻣﮑﺎﻧﺎت ظﮭور ذات وﺟود ﯾﮑﺎﯾﮏ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده اﺳت .ﭘس ﻋﺎﻣﮫ
ﻣردم وﺳﯾﻠﮫ را ھدف ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد و ﻟذا ﺑﺳرﻋت ﺑﺎ ﮐل زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت رﺳﯾده و ﺑﮫ روﺷﮭﺎی ﻣﮑﺎراﻧﮫ
و ﻧﺎدرﺳت راھﮭﺎی ﺧروج از ﺧﺎﻧواده را ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺧود ﻣوﺟب ﻣﻔﺎﺳد و ﻣظﺎﻟم ﺟدﯾدی ﻣﯽ ﺷود ﻣﺛل ﭼﻧد
ھﻣﺳری ،ﺧﯾﺎﻧت و طﻼق ﻋﺎطﻔﯽ ﯾﺎ ﻓﯾزﯾﮑﯽ!

٦

 -٣۵ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺳوء ﺗﻔﺎھم و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎی ﺣﺎﮐم ﺑر ﺧﺎﻧواده ھﺎ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل را ﺑﺟﺎی ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد روﺣﺎﻧﯽ و ھﺳﺗﯽ
ﺳرﻣدی ﺧود ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد و ﻟذا ﻓرزﻧدان ﺧود را ﻋﯾن ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺧود ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺟﻧون اﺳﺎس ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺑﻌﻧوان
ﺳرﭼﺷﻣﮫ ھﻣﮫ ﮐﻔر و ﺳﺗم و ﻓﺳﺎد در ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﻓرزﻧد ﻣﺣوری و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺟﺎی ﺧداﭘرﺳﺗﯽ و
ﻧزادﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس اﯾن ﺗوھم و ﮐﻔر ھﻣﺎن ﻣﺎدر اﺳت زﯾرا ﺧود را ﺧﺎﻟﻖ ﻓرزﻧدان ﺧود ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﭘس ﺗوﻗﻊ ﭘرﺳﺗﯾده
ﺷدن دارد ﮐﮫ اﮔر ﺑﮫ اﯾن اﻧﺗظﺎرش ﻧرﺳد از ﮐل ﺧﺎﻧواده اﻧﺗﻘﺎم ﻣﯽ ﺳﺗﺎﻧد اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺧود آﯾد و ﺑراﺳﺗﯽ از ﭼﻧﯾن ﻧﮕرﺷﯽ
ﺗوﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
 -٣۶ﺑﺎ ﺷروع زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھر ﯾﮏ از طرﻓﯾن ھﻣﺳرش را ﻣظﮭر ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و ظﮭور ﺣﻖ وﺟود ﺧودش ﻣﯽ ﭘﻧدارد و
ﻟذا ﺧود را در طرف ﻣﻘﺎﺑل ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد .وﻟﯽ اﯾن ﺟرﯾﺎن ﻋﻣری ﺑس ﮐوﺗﺎه دارد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋﻣر ﻣﺎه ﻋﺳل اﺳت ﯾﺎ ﺣداﮐﺛر ﺳﺎل
ﻋﺳل! ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﻋﻣر اﯾن ﻋﺳل اﻣروزه ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﺗﺎھﺗر ھم ﺷده و ﮔﺎه ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷب ھم ﻧﻣﯽ رﺳد زﯾرا اﮐﺛرا ً ﺗﺟرﺑﮫ راﺑطﮫ
ﺟﻧﺳﯽ ﻗﺑل از ازدواج دارﻧد و دوره ﻋﺳل را ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺳﭘری ﮐرده اﻧد.
 -٣٧ﭘس از ﺳﭘری ﺷدن ﻋﻣر ﻋﺳل زﻧدﮔﯽ ھﻣﮫ اﻣﯾدھﺎ ﺑﮫ ﻓرزﻧدان ﻣﻌطوف ﻣﯽ ﮔردد ﺗﺎ ﻓرزﻧد ﻣظﮭر ﺣﻖ وﺟود و ﺣﯾﺎت
ﺟﺎوﯾد زن و ﺷوھر ﮔردد و ﻟذا ﻧﺑردی ھوﻟﻧﺎک ﺑر ﺳر ﺗﺻﺎﺣب ﻓرزﻧد آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﺎ دم ﻣرگ اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾن
ﺗﻼش ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣوﺟب ﻓرار ﻓرزﻧد از ﻗﻠﻣرو ﺧﺎﻧواده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﮔر ﻧﺷود ﺣﺎﺻل ﮐﺎر ﯾﮏ ﺑﭼﮫ ﻏول و ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ اﺳت زﯾرا در
ﻧﺑرد ﺑﯾن ﺗﺻﺎﺣب ﻓرزﻧد ﺑﻌﻧوان ﻣظﮭر ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ،اﯾن زن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﭘﯾروز ﻣﯽ ﺷود.
 -٣٨ﺑﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﺎ اﺑد ﺑﭼﮫ ﺑﻣﺎﻧد ﺗﺎ ظرف ظﮭور اراده ﻣﺎدرش ﺑﺎﺷد و ﻣﺎدرش را در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﺳﺗﺎﯾش و ﭘرﺳﺗش ﻧﻣﺎﯾد و
ﻣﺎدر ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺣﺳﺎس ﺧداﺋﯽ و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﭘس ﯾﮏ ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ﻣوﺟودی ﻣﯾﺎن ﺗﮭﯽ و ﭘوک و ﺑﯽ ھوﯾت اﺳت ﮐﮫ
ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎدرش را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد و ﺧدای ﺧود ﻗرار ﻣﯽ دھد از ﺟﺎﻧب ﻣﺎدرش ﻣورد اﻟطﺎف ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽ ﺷود
و اﺣﺳﺎس وﺟود ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ دﻣدﻣﯽ و ﺑﯽ رﯾﺷﮫ و ﻗﺣطﯽ زده اﺳت زﯾرا ﺑﻼوﻗﻔﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺎدرش را ﺑﭘرﺳﺗد ﺗﺎ
ﻣﺎدرش ھم دﺳﺗﯽ ﺑرﺳرش ﺑﮑﺷد و اﯾن روﻧدی ﻓزاﯾﻧده اﺳت.
 -٣٩اﯾن ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ اﮔر ﭘﺳر ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﻣوﺟودی ھﯾﭻ و ﭘوچ و ﺑﯽ اراده و ﻣﻔﻌول اﺳت و اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ھﻣﺟﻧس
ﮔراﺋﯽ ﺑرای او اﻣری ﻧﻘد اﺳت .او اﮔر ازدواج ﮐﻧد زﻧش را ﻣﺎدرش ﻣﯽ ﺧواھد و از زن ﺧود ﺟز ﻣﺎدرﯾت ﻧﻣﯽ طﻠﺑد .و اﯾن
اﺳﺎس ﭘﯾداﯾش ﺧﺎﻧواده آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺑﺎه ﺷده اﺳت .ﻗرآن ﮐرﯾم ﻧﯾز ﺧطﺎب ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎﺳت ﮐﮫ آﯾﮫ ظﮭﺎر را ﺑﯾﺎن
ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ :ای ﻣردان ،زﻧﺎن ﺧود را ﻣﺎدرﺗﺎن ﻗرار ﻧدھﯾد!
 -۴٠وﻟﯽ اﯾن ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ اﮔر دﺧﺗر ﺑﺎﺷد ﻣوﺟودی ھﯾﭻ و ﭘوچ و ﺷﻘﯽ و ﮐﯾﻧﮫ ﺗوز و ﻗﻠدر ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺳﺗﮑﺑر! زﯾرا دﺧﺗر
ذاﺗﺎ ً ﮐﺎﻧون اراده ﺑﮫ ﭘرﺳﺗﯾده ﺷدن اﺳت ﭘس ﻣﺎدرش ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ دﺧﺗر ﺧود را ﭘرﺳﺗﻧده ﺧودش ﺳﺎزد .ﭘس ﭼﻧﯾن دﺧﺗری
از ھرﭼﮫ ﻣﺎدر و ﻣﺎدرﯾت ﻧﻔرت ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ﻋﻣری ﺑﺎ ﻣﺎدری زﯾﺳﺗﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﮫ او را ﺑﻧده و ﭘرﺳﺗﻧده ﺧود ﺳﺎزد.
ﭼﻧﯾن دﺧﺗر ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ای ﭼون ﺷوھر ﮐﻧد از ﺷوھرش ھم ﯾﮏ ﭘرﺳﺗﻧده ﮐور و ﮐر ﻣﯽ ﺧواھد .ﭘس اﯾن دﺧﺗر ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ طﺑﻌﺎ ً
ﯾﮏ ﭘﺳر ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ را ھﻣﺳر اﯾده آﻟش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﭘﺳری ﮐﮫ او را ھﻣﭼون ﻣﺎدرش ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد و ﻧﮫ ھﻣﭼون زﻧش! و اﯾن ھﺳﺗﮫ
ﻣرﮐزی ﺧﺎﻧواده ھﺎی آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ اﺳت .ﻣردی ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺎدر ﺧوﯾش اﺳت و زﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود از ﻣﺎدر ﺧود ﻣﺗﻧﻔر
اﺳت و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﯽ ﺧواھد ھﻣﭼون ﻣﺎدرش ﭘرﺳﺗﯾده ﺷود .و اﯾن اﺳﺎس ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده واژﮔوﻧﺳﺎﻻر اﺳت :زﻧﯽ ﮐﮫ از
زن ﺑودن و ﻣﺎدرﯾت ﺧود ﻣﻧزﺟر اﺳت و ﻣردی ﮐﮫ از ﻣرداﻧﮕﯽ ﺧود ﺑﯾزار و ﻓراری اﺳت .اﯾن ﭘﯾداﯾش ﺧﺎﻧواده ﺿد ﺧﺎﻧواده
اﺳت .و ﻟذا ﻓرزﻧدان ﭼﻧﯾن ﺧﺎﻧواده واژﮔوﻧﯽ ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ً ﺑﯽ ﭘدر و ﻣﺎدرﻧد و ﺗﺣت وﻻﯾت ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺗرﺑﯾت ﻣﯽ ﺷوﻧد زﯾرا در
راﺑطﮫ ﺑﯾن ﭘدر و ﻣﺎدرش ﺟز اﻧزﺟﺎر و ﻋداوت از ﺧوﯾﺷﺗن ﺣﺎﮐم ﻧﯾﺳت ﭘدری ﮐﮫ ﺿد ﭘدرﯾت در ﺧوﯾش اﺳت و ﻣﺎدری ﮐﮫ
ﺿد ﻣﺎدرﯾت و زﻧﺎﻧﯾت در ﺧوﯾش اﺳت ﭘس اﯾن دو اﻧﺳﺎن ﺿد ﻓطرت ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﻧده ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد زﯾرا ﺷﯾطﺎن دﺷﻣن
ﻓطرت اﻧﺳﺎن اﺳت.

٧

 -۴١دﺧﺗری ﮐﮫ از ﻣﺎدرش ھﯾﭻ رﺣﻣت و ا ُ ّﻣﯾﺗﯽ ﻧدﯾده در ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺎدرﯾت در او ﻋﻘﯾم اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺿد ﻣﺎدرﯾت و رﺣﻣت
اﺳت .و اﯾن اﺳﺎس ﭘﯾداﯾش ﻓﻣﯾﻧﯾزم اﺳت ﮐﮫ زﻧﺎﻧﯾت ﺿد رﺣﻣت و ﻣﺎدرﯾت اﺳت .ﭼﻧﯾن دﺧﺗر ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ای ﻓﻘط ﯾﮏ ﭘﺳر
ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ را ﺷوھر اﯾده آل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﻓﻘط او را اطﺎﻋت و ﭘرﺳﺗش ﮐﻧد .ﭘس اﯾن دﺧﺗری ﻣردوار ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘﺳر
ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھم زن ﺻﻔت ﻣﯽ ﮔردد اﯾن ﻣردواری و زن ﺻﻔﺗﯽ ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘدﯾد آﻣدن ﺻﻔﺎت ﻣرداﻧﮫ و زﻧﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ
ﺗﻼﺷﯽ ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ و ﻧﺎﮐﺎم اﺳت ﮐﮫ ھرﮔز ﻣﺣﻘﻖ ﻧﻣﯽ ﺷود ﭘس اﯾن دو اﻧﺳﺎﻧﯽ دوزﺧﯽ و ﻋﻘﯾم ھﺳﺗﻧد :ﻣردی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد
زن ﺑﺎﺷد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد و زﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھد ﻣرد ﺑﺎﺷد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد .و ﻟذا ﻓرزﻧد ﭼﻧﯾن ﭘدر و ﻣﺎدری ھم دوزﺧﯽ اﻧدر دوزخ
اﺳت زﯾرا از ھﻣزﯾﺳﺗﯽ دو ﻣوﺟود ﺑﯽ وﺟود و ﺿد ﺧود ﭘدﯾد آﻣده اﺳت و ﻟذا اﯾن ﺑﭼﮫ ﺧﺻم ھر ﭼﮫ رﺣﻣت و ھوﯾت و ﻣﻌﻧﺎ
و ﻋزت و اراده در ﺧوﯾش اﺳت .ﭘس ﻣطﻠوﺑﺗرﯾن ﻻﻧﮫ ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺧﺻم اﻧﺳﺎن اﺳت .و اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯽ از ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده
آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای اداﻣﮫ ﺣﯾﺎت ﺧود ﺟز ﺑﻧدﮔﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﯾﭻ راه و روﺷﯽ دﯾﮕر ﭘﯾدا ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﻌﻧوان
وﻟﯽ و ﺻﺎﺣب و ارﺑﺎب و ﺣﺎﻓظ و رزاق ﺧوﯾش و ﮐﺎﻧون اراده و ﻋﻘل ﺧوﯾش! اﯾن ﺧﺎﻧواده زﻣﯾﻧﮫ ﭘﯾداﯾش دﺟﺎﻟﯾت و دﺟﺎل
ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت.
 -۴٢ﭘس ﭘﯾداﯾش ﺧﺎﻧواده آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ دو ﻣرﺣﻠﮫ دارد ﮐﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اوﻟش رﺟوع ﻣرد ﺑﺳوی ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﮑﻧوﺳﺎﻻر
ﺟﮭت ﭘﯾدا ﮐردن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾد ﺧوﯾش اﺳت و رﺟوع زن ﺧﺎﻧﮫ ھم ﺑﮫ ﻓرزﻧدش ﺑﻌﻧوان ﻣظﮭر ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و ﺣﯾﺎت
ﺟﺎوﯾد ﺧوﯾش! از ﭼﻧﯾن ﺧﺎﻧﮫ ای ﻧﺳﻠﯽ ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ازدواج ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣوﻟّد ﻓﺎز دوم ﺧﺎﻧواده
آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﺳﯾطره ﺷﯾطﺎن اﺳت در ﺑﺎطن و ﺳﯾطره ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑر ھﻣﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده در ظﺎھر! و اﯾن
ظﮭور دﺟﺎﻟﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎطﻧش ﺷﯾطﺎن و ظﺎھرش ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت.
 -۴٣ﻣرد در ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ظﮭور ﺧود ﺑرﻣﯽ آﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﻖ ﺟﺎوﯾد وﺟود ﺧود ﺑرﺳد و زن ھم در وﺟود ﻓرزﻧدش
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﺳﺗﺟو ﺑرﻣﯽ آﯾد .اﯾن دو ﺟﺳﺗﺟو و اراده ﺑﮫ ظﮭور در راﺑطﮫ ای دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ظﮭور ﺧﺎﻧواده آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ
و دﺟﺎل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ دو ﻗﻠﻣرو از ﺳﯾطره ﺷﯾطﺎن اﺳت .زن در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻓرزﻧدش ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﮐﺷف دﺟﺎل ﻣﯽ ﺷود و ﻣرد ھم
در ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺧر دﺟﺎل را ﮐﺷف ﻣﯽ ﮐﻧد .و ﺳﭘس آن دﺟّﺎل ﺑر ﺧرش ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد و اﯾن ظﮭور دﺟﺎل آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت.
ﮐودﮐﯽ ﮐﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن ﺷده ھﻣﺎن دﺟّﺎل اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ظﮭور دﺟّﺎل در ﺻدر اﺳﻼم ھم ﯾﮏ ﭘﺳر ﺑﭼﮫ ﺑود
ﮐﮫ ﺑﮫ رﺳول ﺧﺎﺗم ﻣﻌرﻓﯽ ﺷد .و اﻣﺎ ﺧر دﺟّﺎل ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺟﺳﺗﺟوی ﻣردان در ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺟﮭت ﺣﻖ وﺟود ﺧوﯾش اﺳت ﭼﮫ
ﭘدﯾده اﯾﺳت؟ ﺗﮑﻧوﻟوژی اﻧﺗﻘﺎل ﺳرﯾﻊ و ﺷﺗﺎﺑﺎن! ﺗﮑﻧوﻟوژی ارﺗﺑﺎطﺎت از اﺗوﻣﺑﯾل ﺗﺎ اﯾﻧﺗرﻧت و ﻣﺎھواره و ﺗﻠﻔن و ﻣوﺷﮏ!
 -۴۴و آﯾﺎ اﯾن دﺟّﺎل )ﻏول ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ( ﺳوار ﺑر ﺧر ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺷﺗﺎب ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣﯽ رود و ﺣﺎﻣل ﭼﮫ ﭼﯾزی اﺳت و ﭼﮫ ﻣﻘﺻدی
دارد؟ اﯾن دو ﻋﺎﻣل اراده ﺑﮫ ظﮭور ﭼون ﺑﺎ ھم ﻣﺗﺣد ﺷوﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ظﮭور ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد! اﯾن ھﻣﺎن اﺑﻠﯾس ﺳﻠطﺎن ھﻣﮫ
ﺷﯾﺎطﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﺑدﺳﺗﺎن ﻣﺗﺣد ﻣﮭدی و ﻣﺳﯾﺢ ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود طﺑﻖ رواﯾﺎت!
 -۴۵در ﺣﻘﯾﻘت ھر اﻧﺳﺎن ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ای ﮐﮫ ﭘﺷت ﯾﮏ اﺗوﻣﺑﯾل ،ھواﭘﯾﻣﺎ ،ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﯾﺎ ھر دﺳﺗﮕﺎه و ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت
دﺟّﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳوار ﺑر ﺧر ﺧوﯾش اﺳت و ﺑﮫ اﻣر ﺷﯾطﺎن اﯾن ﺧر را ﺑﮫ ﺳﻣت ﻧﺎﺑودﮔری ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -۴۶دﺟﺎﻟﯾت ھﻣﺎن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻗﺻد اﺛﺑﺎت و ﭘرﺳﺗش ﺧود را دارد ﺧود را
ﺗﺑﺎه و ھﻼک ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧودﺑراﻧدازی ﻣﯽ ﺷود! و اﯾن واروﻧﮕﯽ ﺑواﺳطﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی اﻧﺟﺎم ﻣﯽ
ﭘذﯾرد زﯾرا ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺑزار ﺷﯾطﺎن اﺳت و ﺷﯾطﺎن دارای وﻋده ای دروﻏﯾن اﺳت و ﺧﺻم اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و واروﻧﮫ ﮐﺎر
اﺳت .ﺗﮑﻧوﻟوژی ظﮭور دﯾو در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت دﯾوی ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺳواری ﻣﯽ دھد!
 -۴٧دﺟﺎل ھﻣﺎن ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺳوار ﺑر اﺗوﻣﺑﯾﻠﯽ ﺗﺧﺗﮫ ﮔﺎز ﺑﺳوی ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﺎزد ﺗﺎ ﺑﻘدرت ﺷﺗﺎب ﺑر زﻣﺎن و دھر
ﮐﮫ ﻣﮭد ھﻼﮐت اﺳت ﻓﺎﺋﻖ آﯾد و ﺳرﻣدی ﺷود و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺧود و واﻟدﯾﻧش را ھم ﺟﺎوداﻧﮫ ﺳﺎزد ﺑﮫ ﺗوھﻣﺎت اﺑﻠﯾﺳﯽ ﺧوﯾش!
و اﯾن ﺳﯾر ﺳﻘوط اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓر در درک اﺳﻔل اﺳت.
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 -۴٨اﯾن ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ وﻗﺗﯽ ﺧر ﺗﮑﻧوﻟوژی را ھم ﻣﺳﻠﺢ ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی و ﻗرآن و ﻣﻘدﺳﺎت ﻧﻣﺎﯾد ﻣﺣل ظﮭور ﺧود
اﺑﻠﯾس و دﺟﺎل ﺑزرگ ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن دﺟﺎل در ﻋﺻر رﺳول اﮐرم)ص( ھم ﺣﺎﻓظ ﻗرآن ﺑود.
 -۴٩ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭼون ﻗداﺳت و اﻟوھﯾت ﯾﺎﺑد ﻣﺣل ظﮭور دﺟّﺎل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﺑﻠﯾس در ﺻورت اﻧﺳﺎن اﺳت.
 -۵٠ﭘس درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس ﺑﮫ اﻧدازه اﻧﺳﺎن ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ،ﻣظﻠوم و ﻟﮫ ﺷدۀ ﻋﺻر ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺷﯾطﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻧﯾﺳت
ﭘس ﺑﯾش از ھر ﮐﺳﯽ ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻧﺟﺎت و رﺣﻣت ﭘروردﮔﺎر اﺳت .و اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑرای ﻧﺟﺎت ھﻣﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﻗﯾﺎم ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ
ﭘدری دارﻧد و ﻧﮫ ﻣﺎدری! او ﭘدر و ﻣﺎدر و دوﺳت و ﻧﺎﺟﯽ اﯾن ﯾﺗﯾﻣﺎن اﺳت .ﯾﺗﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود ﻧﺎﺑود ﺷده و ﻧﺎﺑودﮔر ﺷده اﻧد.
 -۵١ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ واﻟدﯾﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺟﺎی ﺟﮭﺎد و ﻣﺣﺑت و ﮔذﺷت و ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ ﺑرای ظﮭور ﺣﻖ وﺟود ﺧود دﺳت
ﺑﮫ زور و زر و ﺗزوﯾر و زار زدﻧد ﺗﺎ ﻓرزﻧدان ﺧود را ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺧود ﺑﮑﺷﺎﻧﻧد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ھﯾﭻ ﺣﻘﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﺎرز ﺷده ﺑﺎﺷد
و ھﯾﭻ ﻣﻌﻧﺎ و ارزش ﻗﺎﺑل ﻗﺑوﻟﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻓﻌل آﻣده ﺑﺎﺷد .ﭘدران ﺑﮫ زر و زور و ﻣﺎدران ھم ﺑﮫ ﺗزوﯾر و زار ﻓرزﻧدان
ﺧود را ﺑﻧده و ﻣرﯾد ﺧود ﺳﺎﺧﺗﻧد ﺗﺎ ﺑدﯾن طرﯾﻖ اﺣﺳﺎس وﺟود ﺟﺎوﯾد ﮐﻧﻧد و در ذﻟّت و ﺣﻘﺎرت و درﯾوزﮔﯽ و ھﯾﭼﯽ و
ﭘوﭼﯽ ﻓرزﻧدان ﺧود ،اﺣﺳﺎس ﺑزرﮔﯽ و ﻣﻌﻧﺎ ﮐﻧﻧد.
 -۵٢ھﯾﭼﮑس ظرف ظﮭور ﺣﻖ وﺟود دﯾﮕری ﻧﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس ﺧودش ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ظرف ظﮭور ﺣﻖ
وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن ﮔردد .اﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﻏﯾرﭘرﺳﺗﯽ دو روی ﺳﮑﮫ ﮐﻔر و ﺟﮭل ﺑﺷر اﺳت .ظﮭور ھﻣواره از راﺑطﮫ ای
ﻣﺗﻘﯾﺎﻧﮫ و رﺣﻣﺎﻧﯽ ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد از ﺑﯾن )ﺑﯾﻧﮭنّ (! و اﯾن ھﻣﺎن ﻗﻠﻣرو ھوﯾت اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت .ﻧﮫ ﻣن ﻧﮫ ﺗو ﻓﻘط او! و ﺗﺟﺳم
اﯾن ھوی اﻟﮭﯽ ھﻣﺎن وﺟود اﻣﺎم و ﻋﺎرف اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت .و ﺑدون ﭼﻧﯾن اوﺋﯽ ھﯾﭻ ﻣن -ﺗوی زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻋﺎﻗﺑت ﺑﺧﯾر ﻧﻣﯽ
ﺷوﻧد و ﻻﺟرم ظﮭور ﺗﺑﺎھﯽ و ﻧﻔرت و ﻧﺎﺑودﮔری ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽ ﮔردﻧد و ﺑرای ﺟﺑران اﯾن ﺧﺳران ﻋظﯾم ﻓرزﻧدان را طﻌﻣﮫ
ﺗﺑﺎھﯽ ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ﺗﺎ ﺗﺑﺎھﯽ ﺧود را در وﺟودﺷﺎن ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺑﮑﺷﺎﻧﻧد ﺑﮫ زر و زور و ﯾﺎ ﺗزوﯾر و زار!
 -۵٣ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﯾّت ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺷﮭوت و ﻓرار از ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل ﺧود ﺑرای اﺑدﯾت ﺧود ،ازدواج ﻣﯽ ﮐﻧد ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش اﻣﮑﺎن
ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و ظﮭور ﺣﻖ وﺟودش را از دﺳت داده اﺳت" .ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﭘدری ﮐﮫ ﻣﯽ زاﯾد ".ﻗرآن -اﯾن اﺳت ﻣردی ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ
ﭘدر ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ "وﻟﯽ" ﮐﮫ از ﺻﻔﺎت ﭘروردﮔﺎر اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧود ﺟﺎوداﻧﮫ اش را از ﺧود زاﯾﻣﺎن ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن زاﯾش و
آﻓرﯾﻧش ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .و ﻣﺎدری ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺑﺎرداری ،ﮔوھره ﻣﺎدرﯾت و ا ّﻣﯾت و رﺣﻣت را در ﺧود ﮐﺷف ﻧﻣﺎﯾد و
زاﯾﻣﺎن ﮐﻧد و "رﺣﯾم" ﮔردد .وﮔرﻧﮫ ﻓراواﻧﻧد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ده ﺷﮑم زاﺋﯾده و ﻋﺎﻗﺑت دﯾوی ﺑﭼﮫ ﺧوارﻧد و از ھﻣﮫ ﻓرزﻧدان ﺧود
در ﻧﻔرت و ﻋداوﺗﯽ ﺟﺎوﯾدﻧد! و اﯾﻧﺳت ﺟﮭﻧم ﻧﺎﺑودی و ﺟﺎوداﻧﮫ!
 -۵۴ﭘس ﻣرد ازدواج ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ وﻟﯽ ﺷود و زن ھم رﺣﯾم ﺷود و اﯾن ﮔوھره آﻓرﯾﻧش ﺟﺎوداﻧﮫ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت.
 -۵۵ﻣرد ازدواج ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﭘدرﯾت و وﻻﯾت را ﺗﺟرﺑﮫ و ﮐﺷف ﮐﻧد و زن ھم ا ّﻣﯾت و رﺣﻣت را .وﻟﯽ ﻧﮫ ﻓﻘط ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺧﺎﻧواده ﺧود! ﺧﺎﻧواده آزﻣون ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻟﮭﯽ روح زن و ﺷوھر اﺳت .ﺧﺎﻧواده ﺑﺎﯾد داﻧﺷﮕﺎه و آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﭼﮕوﻧﮫ ﺧداوﻧد ﮐل ﺑﺷرﯾت و ﻣوﺟودات ﺟﮭﺎن ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد و رزق ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﺣﻔﺎظت و ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ
از آﻧﮭﺎ ﺗوﻗﻌﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 -۵۶ﺗﺟرﺑﮫ آﻓرﯾﻧش ﻓرزﻧدان از راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ و روزی دادن ﺑﮫ ﻓرزﻧدان و ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت آﻧﺎن ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻗﻠﻣرو ﺗﻣرﯾن
اﻟﮭﯾت اﺳت و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﺟرﺑﯽ! و اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ زن و ﺷوھر اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ را دارﻧد ﺗﺎ ھﻣﭼون
ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن ﺧﺎﻟﻖ ﺧود و ﺟﮭﺎن ﺑرﺗری ﺑﺎﺷﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ازدواج و زﻧﺎﺷوﺋﯽ و ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل ﺗﺟرﺑﮫ و ﺗﻣرﯾن اﻟوھﯾت و اﻣﺗﺣﺎن
ورود ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد و ﺣﯾﺎت اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ را دارﻧد و ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﺧود
ﯾﻌﻧﯽ ﺷﯾﺎطﯾن ﻣﻠﺣﻖ ﺷوﻧد.
٩

 -۵٧ﭘس ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ازدواج در دﯾن ﻣﺣﻣد ،ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻧﯾﻣﯽ از دﯾن اﺳت و ﻧﯾز ﺳﻧت ﻣﺣﻣدی ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود زﯾرا
ﺳﻧت ﻣﺣﻣدی ﺑﻌﻧوان رﺳول ﺧدا ﻓﻘط ﺳﻧت ﻣﻌراج و ﻟﻘﺎء ﷲ و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و ﺣﺻول ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اﺳت.
 -۵٨ﭘس در ھﯾﭻ دﯾﻧﯽ ازدواج ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎم و ﻗداﺳت و رﻓﻌﺗﯽ ﻧدارد ﮐﮫ در دﯾن ﻣﺣﻣد)ص(! در واﻗﻊ ازدواج ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻌراج و
ﻟﻘﺎء ﷲ اﺳت و آﯾﮫ  ٢٢٣از ﺳوره ﺑﻘره آﺷﮑﺎرا ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧﻧده اﯾن ادﻋﺎﺳت .ﺣﺎل اﮔر ﭼﻧﯾن ﻋﻣل ﻣﻘدﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﻘش ادا ﻧﮕردد
و ﻣورد ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد ﻣوﺟب اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن و ورود ﺑﮫ ﺟﮭﻧم ﻣﯽ ﺷود .ازدواج ﻧردﺑﺎن ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﻣﻌراج اﺳت
و ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣوﺟب ﺳﻘوط در درک اﺳﻔل ﮔردد .و ﻟذا ﻓرﻣوده ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ازدواج روی ﮔرداﻧد از دﯾن ﻣﺣﻣد ﻧﯾﺳت.
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻣد ازدواج ﻧﮑﻧد ﺣﺗﯽ اﮔر ﻋﻼﻣﮫ دھر ھم ﺷود ھﻧوز ﭘﺎ از ﻗﻠﻣرو ﻏراﯾز ﺣﯾواﻧﯽ ﺑﯾرون ﻧﻧﮭﺎده اﺳت و رﺷد و
ﺗﮑﺎﻣل روح را درﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و اﺻﻼً ﺑﺎ روح آﺷﻧﺎ ﻧﺷده اﺳت.
 -۵٩ھﻣﺳر ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن آﺋﯾﻧﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﭘس زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻗﻠﻣرو ظﮭور و ﺑروز ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﺳت و ﻟذا ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﻣﺟﺎھدﯾن و ﺻﺎﺑران ﺳﯾراﻟﯽ ﷲ اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ را ﮐﺎرﮔﺎه داﺋﻣﯽ اﯾن ﺻﺑر و ﺟﮭﺎد ﻣﯽ داﻧﻧد.
ﺻﺑر و ﺗﻘوا و ﮔذﺷت و ﺗوﮐل در زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻋﯾن ﺻﺑر ﺑﺎ ﺧداﺳت زﯾرا ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑرای ھر ﮐﺳﯽ ھﻣﺳری ﺑرﻣﯽ
ﮔزﯾﻧد .ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھﻣﺳر ﺧود را ﻻﯾﻖ ﺧود ﻧﻣﯽ داﻧد در ﺣﺎل ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر و ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧود ﺧداﺳت .آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﻧد
درﺻد ﻣردﻣﺎن ھﻣﺳر ﺧود را ﻻﯾﻖ ﺧود ﻣﯽ داﻧﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﯾن ﺧود؟ اﯾن ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﯾزان ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن و ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ دﯾﻧﯽ
اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﺑرﺗر از ھﻣﺳرش ﻣﯽ داﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧداوﻧد اﺳﺗﮑﺑﺎر ورزﯾده اﺳت.
 -۶٠وظﺎﯾﻔﯽ را ﮐﮫ ﺷرع ﻣﻘدس ﺑرای زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣوده اﺳت ﺟﮭت درک و ﮐﺷف و ﺗﺟرﺑﮫ اﻟوھﯾت و ﺧﺎﻟﻘﯾت و
رﺑوﺑﯾت و رزاﻗﯾت ﭘروردﮔﺎر در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﺗﺎ ﺧدا در ﺧود ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﭘرﺳﺗش ﺷود ﺗﺎ آﺳﺗﺎﻧﮫ دﯾدار! ﺗﺎ او ﭘرﺳﺗش
ﺷود ﻧﮫ ﺧود! ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ زن ﺑﺧﺎطر زاﯾﻣﺎﻧش ﺧود را ﺧدا ﺳﺎزد و ھﻣﮫ را ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺧود وادارد و ﻣرد ھم ﺑدﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ
رزق اﻟﮭﯽ را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ آورد ﺧود را رزاق ﺑﺧواﻧد و ﺳﺎﺋرﯾن را ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺧود ﺑﮑﺷﺎﻧد و ﺳﭘس ﻧﺑرد ﺑﯾن دو ﺧدا در
ﺧﺎﻧﮫ! و اﮔر زن ﻣدرن ھم ﻣﯽ زاﯾد و ھم روزی را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ آورد ﻗﺻد دارد ﮐﮫ ﺧداﺋﯾت ﺧود را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﻣﺻﺎدره
ﮐﻧد و ﻣرد را از اﯾن رﻗﺎﺑت ﺑﯾرون راﻧد .ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎ ﻣﻌﻠول ﭼﻧﯾن ﻣﺎدراﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧﻠﻔﺎی ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻧﺧﺳﺗﯾن
اﻧﺗﻘﺎﻣﺷﺎن را از ﻣﺎدر ﻣﯽ ﺳﺗﺎﻧﻧد!
 -۶١زﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر ھﻣﺧواﺑﮕﯽ ﻣردش را ﺑﻧده ﺧود ﻣﯽ ﺧواھد در واﻗﻊ ﺧود را ﺧدا ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ روﺳﭘﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد .و
ﻣردی ھم ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر رزق آوری زن را ﺑﻧده ﺧود ﻣﯽ ﺧواھد ﺧدا ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﻠﮑﮫ ارﺑﺎﺑﯽ ﻣﻧﻔور ﻣﯽ ﮔردد.
 -۶٢اﮐﺛر ﭘدران و ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن دوران ﺑﺎ وﺟود داﺷﺗن ﻓرزﻧدان ﺳر از آﺳﺎﯾﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻟﻣﻧدان درﻣﯽ آورﻧد
ﺧداﯾﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﻓرزﻧدان ﺧود طرد و ﻟﻌن ﺷدﻧد ﭼون ﺧود اﯾن ﻓرزﻧدان اﯾﻧﮏ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺧداﯾﺎن ﮔﺷﺗﮫ اﻧد.
 -۶٣در ﻋﺻر ﻣدرﻧﯾزم ﺑﻘدرت ﺗﮑﻧوﻟوژی و دﻣوﮐراﺳﯽ ﻧﺑرد ﺧداﯾﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻧﻔﺟﺎر و ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺧﺎﻧواده ﺷده
اﺳت .ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﺎﺷﯾن اﻟﻘﺎرﻋﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﭼﻧﯾن ﺧﺎﻧواده ھﺎﺋﯽ ﻓرود آﻣده و اﯾن ظﻠم ﻋظﯾم را ﺧﺗم ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -۶۴آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻣروزه ازدواج را اﯾﻧﺳﺎن ﺷﺎﻗﮫ و ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺳن ازدواج را ﺑﺎﻻ ﺑرده و ﻣﻔﺎﺳد را ﺑﮫ ﻏﺎﯾت رﺳﺎﻧﯾده
اﺳت و اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ وﻗﺗﯽ ﺗن ﺑﮫ ازدواج ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ دﯾﮕر روح زﻧدﮔﯽ را از دﺳت داده اﻧد ﺑدﻟﯾل ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘرﺳﺗﯽ در ﻗﻠﻣرو
ﺧﺎﻧﮫ اﺳت .وﻗﺗﯽ ﻗرار اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ای ﻣدرن ﺑﺎ آﺧرﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژی روز ﻣﮭﯾﺎ ﺷود ﺗﺎ دو ﻧﻔر ﺗوان ھﻣزﯾﺳﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد
ﭘس اﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت ﮐﮫ ﺑر رواﺑط اﯾن دو ﺣﮑم ﻣﯽ راﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺷﯾطﺎن! و ﻟذا اﯾن ازدواﺟﮭﺎ ھﻧوز ﺷروع ﻧﺷده ﭘﺎﯾﺎن
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﺑﺎ آﺗش ﻋداوت و ﺷﻘﺎوت ﺗﮑﻧوﻟوژی )ﺷﯾطﺎن( ﺣﺎﮐم ﺑر رواﺑطﺷﺎن ﮐﮫ ﺿﺎﻣن ﺳﻌﺎدت آﻧﮭﺎ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت.

١٠

 -۶۵وﻗﺗﯽ ﻗرار اﺳت ﮐﮫ طﻼ )ﻣﮭرﯾﮫ( ﺿﺎﻣن ﺑﻘﺎی زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑﺎﺷد ﭼﻧﯾن ازدواﺟﯽ ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺑر آﺗش رﺑﺎ ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت زﯾرا
طﻼ ذات رﺑﺎﺳت.
 -۶۶دﺧﺗر و ﭘﺳری ﮐﮫ ﺟﮭت اﺛﺑﺎت ﺧداﺋﯽ ﺧود در زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرک ﮐل ﺟواﻧﯾﺷﺎن را ﺻرف ﮐﺳب ﭘول ﺑﯾﺷﺗر ،ﻣدرک ﺑﺎﻻﺗر،
ﺟﮭﯾزﯾﮫ ﮔراﻧﻘﯾﻣت ﺗر و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑرﺗر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﻗﺗﯽ ﺑﮭم ﻣﯽ رﺳﻧد دﯾﮕر ﻧﮫ دﻟﯽ ﺑرای ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد ﻧﮫ ﻋﺻﻣت
و ّ
ﻋزت و ﺷرﻓﯽ ﮐﮫ ﺑﺧواھﻧد ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﻌﻧوی زﻧدﮔﯽ ﺳﺎزﻧد و ﻟذا ﺑﺎ ﻣراﺳم ﻋروﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻋﻣرﺷﺎن ﺑدھﯾش را
ﺑﭘردازﻧد ﻓﻘط ﺑر ﺟﮭﻧم وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد .و ﻟذا ازدواج در اﯾن ﻋﺻر ﺑﺳرﻋت ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺎﺑوس و دوزخ ﻓرھﻧﮕﯽ در
ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﮔﺷﺗﮫ و ﻣﯾرود ﮐﮫ ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﻧﻘرض ﺷود.
 -۶٧اﻣروزه ھﯾﭼﮑس ﺟرأت ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ اﯾن ﺳؤال ﺑزرگ را ﻧدارد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺟواﻧﺎن ﺷﻌﺎرش را ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ :اﺻﻼً ﭼرا
ﺑﺎﯾد ازدواج ﮐرد! اﻣروزه ﭘﯾر و ﺟوان در ﺧﻔﺎ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ازدواج ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺣﻣﺎﻗت و ﺟﻧون اﺳت .و اﯾن ﻋﯾن واﻗﻌﯾت
اﺳت ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑرای ازدواج ﺗﻌرﯾف و ﻣﻘﺻد و ﻓﻠﺳﻔﮫ دﯾﮕری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و راه و روش دﯾﮕری از ازدواج ﻋرﺿﮫ
ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻓﺳﺎد و ظﻠم و ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت و ﺷﯾطﻧت و ﭘﻠﯾدی را از اﯾن واﻗﻌﮫ ﻣﻘدس ﺑزداﯾد .و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ
و ﺷﯾﻌﯽ از اﯾن ﻟﺣﺎظ ﺑﮫ ﻓﺟﺎﯾﻌﯽ ھوﻟﻧﺎﮐﺗر از ﺟواﻣﻊ ﻏﯾر اﺳﻼﻣﯽ دﭼﺎرﻧد .در ھﯾﭻ ﺟﺎی دﻧﯾﺎ ﺷروط ﺟﻧوﻧﯽ و ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑرای ازدواج در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﭘدﯾد آﻣده وﺟود ﻧدارد .اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺳﻘوط از رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی اﺳت زﯾرا ﺣﻖ ازدواج در دﯾن
ﻣﺣﻣد در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﻣﻐﻔول ﻣﺎﻧده و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﮐﺛﯾف ﺗرﯾن ﺗﺟﺎرﺗﮭﺎ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺗوﺻﯾف ﻧﯾﺳت.
 -۶٨ﺑر ﺳر ﺳﻔره ﻋﻘد ھر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ اﯾن ﮐﻼم رﺳول رﺣﻣت ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ :ازدواج ﻧﯾﻣﯽ از دﯾن اﺳت ...ازدواج
ﺳﻧت ﻣن اﺳت و ھرﮐﮫ از آن روی ﺑرﮔرداﻧد از ﻣن ﻧﯾﺳت و!....؟ ﺣﯾرﺗﺎ و اﺳﻔﺎ از اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻏﻔﻠت و وﻗﺎﺣت و رﯾﺎﮐﺎری و
ﺑﺎزی ﺑﺎ رﺣﻣت ﺧدا! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ دارای ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن و ﻓﺎﺳدﺗرﯾن ازدواﺟﮭﺎ و زﻧﺎﺷوﺋﯾﮭﺎ در ﺟﮭﺎن ﮔﺷﺗﮫ و
ﺷﮭره ﻋﺎﻟم ﺷده اﻧد .ازدواج در ﻣﯾﺎن اﻋراب ،اﻓﻐﺎﻧﯾﮭﺎ و ﻧﯾز ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧود ﻣﺎ ھر ﯾﮏ آﺋﯾﻧﮫ ای از اﯾن رﺳواﺋﯽ در ﺟﮭﺎن
اﺳت .ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﭼﺷم ﺧود را ﺑر اﯾﻧﮭﻣﮫ رﺳواﺋﯽ و دروغ و ﺳﺗم و ﻣﻌﺻﯾت در دﯾن ﺧدا ﺑﺑﻧدﯾم و ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ
ﺧود ﺑﺑﺎﻟﯾم و ھﻣﮫ را ﮐﺎﻓر ﺑﺧواﻧﯾم! از ﺗﮑﻔﯾرﯾﮭﺎ ﺳﺧن ﻧﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ را ﺑﮫ ﻏﺎﯾت رﺳﺎﻧﯾده اﻧد.
 -۶٩ازدواج ﮐﮫ ﺳرآﻏﺎز و اﺳﺎس ﺑرﭘﺎﺋﯽ زﻧدﮔﯾﺳت ﺗﺎ اﯾن ﺣد در ﺗﺿﺎد ﺑﺎ دﯾن ﺑﺎﺷد ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺑر اﯾن
اﺳﺎس ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺿد اﺳﻼﻣﯽ ﺧواھد ﺑود زﯾرا ھر آدم ﻋﺎﻗﻠﯽ ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺳﻠوﻟﮭﺎی ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺗﻣدن ھﺳﺗﻧد.
 -٧٠در اﺳﻼم ازدواج ﻧﯾﻣﯽ از دﯾن و از ارﮐﺎن ﺳﻧت ﻣﺣﻣدی اﺳت زﯾرا اﺳﻼم دﯾن ظﮭور اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و ﻣذھب وﺣدت
وﺟود و ظﮭور ﺟﻣﺎل ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت و دﯾن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس .زﯾرا ﻗرآن ﮐرﯾم ھﻣﺳر را ظﮭور ﻧﻔس ﻓرد ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده
اﺳت ﭘس ازدواج در اﺳﻼم ﺑﻣﻌﻧﺎی وﺻﺎل ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ اﯾن وﺻﺎل ﺳراﺳر ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و ﻟذا ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر
ﺧداوﻧد در دﯾﻧش وﻋده ﺑﮫ دﯾدارش داده اﺳت از ﻗﻠﻣرو راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ .ﭘس ازدواج در اﺳﻼم ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و
ﻣﻌراﺟﯽ و وﺣدت وﺟودی اﺳت .ﭘس واﺿﺢ اﺳت ﺑﮫ ﺑﺎزی ﮔرﻓﺗن و ﻟﮕدﻣﺎل ﮐردن ﭼﻧﯾن ﻧﻌﻣت و ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﭼﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت و
ﻋذاب ﻋظﯾﻣﯽ ﺑﮭﻣراه دارد .و از اﯾن ﻣﻧظر ﺑﮭﺗر ﺑﮫ راز اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺗﺑﺎھﯽ و ﻋذاب در ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑرﯾم ﮐﮫ
ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔرد ﻣﺳﻠﻣﯾن اﺳت زﯾرا ﮐﻔران ھر ﻧﻌﻣﺗﯽ ﺑﮫ اﻧدازه ﺑزرﮔﯽ آن ﻧﻌﻣت اﺳت و ﻧﯾز ﻋواﻗب ﻋذاب اﯾن ﮐﻔران ھم ﺑﮫ
ھﻣﯾن اﻧدازه ﺑزرگ اﺳت زﯾرا اﺳﻼم دﯾن اﮐﻣﺎل ﻧﻌﻣﺎت اﺳت و ﭼﮫ ﻧﻌﻣﺗﯽ ﺑزرﮔﺗر از اﯾﻧﮑﮫ ﺣﯾﺎت ﻏرﯾزی و زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑﺷر
ﻣﮭد ﻣﻌراج روﺣﺎﻧﯾش ﮔردد و ﻣﺣل ظﮭور ﺣﯾﺎت ﺳرﻣدی و دﯾدار ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرش .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آﺧراﻟزﻣﺎن ﺧﺎﻧواده ﻧﯾز از
ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺑرﭘﺎﮔﺷﺗﮫ اﺳت و ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﻣﺣور ھﻣﮫ ﺣوادث آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ اﺳت .و اﻣروزه اﮔر ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﮫ اﯾن ﺣﻖ ﻋظﯾم
و رﺳﺎﻟت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧود آﮔﺎه ﻧﺷوﻧد و ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗش را ﻧﭘذﯾرﻧد ﻋذاﺑﮭﺎﯾﺷﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن اﻧدازه ﺑزرگ و ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔرد ﺧودﺷﺎن
اﺳت.

١١

 -٧١ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﻧﺷﺎن داده اﯾم در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺗﺄوﯾل و ﺗﻌﯾّن ﮐﻠﻣﺔ ﷲ از راﺑطﮫ آدم و ﺣواﺋﯽ اﺳت زﯾرا راﺑطﮫ آدم-
ﺣوا ﻣﻌظم ﺗرﯾن و ﻣطﻠﻖ ﺗرﯾن ﺑﯾن )ﺑﯾﻧﮭنّ ( زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﻗﻠب راﺑطﮫ زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن اﺳت و ﺑود و ﻧﺑود و
ﺑﯾن ال و ﻻ.
 -٧٢ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎﯾد درک ﮐﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ "ﻻ" اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳوی "ال" ﻣﯽ رود .ﯾﮏ ھﯾﭻ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋرﻓﺎت
ﺧود ﻣﯽ آﯾد .ﯾﮏ ﻧﺑود اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺑود ﺧود وارد ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن از ھر دو ﺟﺎﻧب زن و ﻣرد ﺑطور ﻣﺗﻘﺎﺑل اﺳت.
ﭘس ﺗﻌﺎﻣل ﻋرﻓﺎﻧﯽ زن و ﺷوھر ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ظﮭور ﮐﻠﻣﮫ ال ﻻ ه ﻣﯽ ﺷود و ﻟﻘﺎء ﷲ!
 -٧٣ﭘس در آﺧراﻟزﻣﺎن ھر ازدواج ،زﻧﺎﺷوﺋﯽ و ﺧﺎﻧواده ای ذاﺗﺎ ً ﯾﮏ ﺑﯾت ﷲ اﺳت زﯾرا ﮐﺎﻧون ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت و
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑدون ﻧور وﻻﯾت اﻣﺎم زﻣﺎن ﮐﮫ ﺧود ﺳرﭼﺷﻣﮫ اﯾن ظﮭور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺧﺎﻧواده ﺑﺟﺎی ﺑﯾت ﷲ ﺷدن ﺑﯾت ﺷﯾﺎطﯾن ﻣﯽ
ﺣﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑر ﯾﮑدﯾﮕر ﺣراﻣﻧد .اﯾن ﺣراﻣﯾت ھﻣﺎن
ﮔردد .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ طﺑﻖ رواﯾﺎت ﺷﯾﻌﯽ زن و ﺷوھری ﮐﮫ ﻓﺎﻗد اﻣﺎﻣﯽ ّ
ﺣﺿور ﺧﻧﺎﺳﺎن و اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن در راﺑطﮫ اﺳت.
 -٧۴اﻣروزه ھر ازدواﺟﯽ ﺑﺧﺻوص در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم و ﺧﺎﺻﮫ در ﺟﮭﺎن ﺗﺷﯾﻊ ﮐﮫ ﻓﺎﻗد ﭼﻧﯾن اﻧﮕﯾزه و ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻘﺻودی
ﺑﺎﺷد ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺷﮑﺳت و ﻓﻼﮐت و ﺟﮭﻧم اﺳت :ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ!
 -٧۵ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ذات ﻣﻌﻧوی واﻗﻌﮫ آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت .و ﻟذا ھﻣﮫ ﭘدﯾده ھﺎی اﯾن دوران ﻓﻘط از اﯾن ﻣﻧظر ﻗﺎﺑل درﮐﯽ
ﺗوﺣﯾدی و ﺑرﺣﻖ اﺳت و ﻻﻏﯾر!
 -٧۶اﯾن ﺑرﺣﺳب اﺗﻔﺎق و ﺳﻠﯾﻘﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐﻠﯾد واژۀ ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از آدم -ﺣوا ،ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ،
آﺧراﻟزﻣﺎن ،ﻗﯾﺎﻣت ،اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و اﻣﺎﻣت .و ﻧﯾز ﺗﮑﻧوﻟوژی ،دﺟّﺎل ،ﺷﯾطﺎن ،واژﮔوﻧﺳﺎﻻری و ﻏول ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ!
 -٧٧ﻏول ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ﻧﺎم ﻧﺳﻠﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑدون وﻻﯾت ﭘدری رﺷد ﻣﯽ ﯾﺎﺑد در ﻧزد ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺻد دارﻧد
ﻓرزﻧدان ﺧود را ﭘرﺳﺗﻧده ﺧود ﺳﺎزﻧد و ﺧداﺋﯽ ﮐﻧﻧد .ﮐﮫ اﯾن ﻧﻧﮫ ھﺎ ﺧود ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺷﯾطﺎﻧﮭﺎﺋﯽ اﻧﺳﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﮔﺎه ﺑﮫ
ھﻧﮕﺎم ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻓرزﻧدان ﺧود را ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد .وﻟﯽ اﯾن ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎ دارای ﻣﺎھﯾﺗﯽ ﻧﺎﺑودﮔرﻧد اﮔر در ﻗدرت ﺑﺎﺷﻧد و در
ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺑﮫ روﺷﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﺑﺳوی ﺧودﮐﺷﯽ ﻣﯽ روﻧد .ﻧﺳل ﻏول ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ﺑﯽ ﺷﺑﺎھت ﺑﮫ ھوﯾت ادﯾپ ﺷﮭرﯾﺎر
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣﺳر اﯾده اﻟش را ﻣﺎدر ﺧود ﻣﯽ داﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺧودﮐﺷﯽ را ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
 -٧٨آﺧراﻟزﻣﺎن ﺧﺎﻧواده ای ﮐﮫ ﻧﺗواﻧد ﺣﻖ اﻟﮭﯽ ﺧود را درﯾﺎﺑد و ﺧود را ﺑرھﺎﻧد ھﻣﺟﻧس ﮔراﺋﯽ اﺳت .ﻗوم ﻟوط در ﻗرآن
ﭘﯾﺎﻣﯽ از اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ اﺳت .و ﻗﺑﻼً ﻧﺷﺎن داده اﯾم ﮐﮫ ھﻣﺟﻧس ﮔراﺋﯽ از ﻋواﻗب ﺧود -ﺷﯾﻔﺗﮕﯽ و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺟﻧﺳﯽ اﺳت.
 -٧٩زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ از وﻻﯾت اﻟﮭﯽ ﺷوھران ﺧود اﮐراه دارﻧد ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭘﺳران ﺧود را ﺑﮫ ﺗﺻرف آورده و ﺟﺎﯾﮕزﯾن
ﺷوھران ﺧود ﺳﺎزﻧد و اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﭘﯾداﯾش ﻧﺳل ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﭘﺳراﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻘش ﺷوھر ﻣﺎدر ﺧود را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .و
اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺷدن ﺑﺷر آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت .ﻋﯾن ﭼﻧﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ای در راﺑطﮫ ﺑﯾن ﭘدران ﺑﺎ دﺧﺗراﻧﺷﺎن رخ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ
اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﮐ ّم و ﮐﯾف ﺑﮫ اﻧدازه راﺑطﮫ ﻣﺎدر و ﭘﺳر ﻧﯾﺳت زﯾرا ﻣﻌﻣوﻻ ً ﭘدران ﺑﯾﺷﺗر در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد و
زن اﻣﮑﺎن ﮐﻣﺗرﯾن ارﺗﺑﺎط ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﯾن ﺷوھر و ﺑﭼﮫ ھﺎﯾش را ﻧﻣﯽ دھد .و اﯾن ﺗراژدی طﻼق ﻋﺎطﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻣراﺗب
ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﺗر و ﻣﮭﻠﮑﺗر از طﻼق ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .طﻼق ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﺟﺎل ﺗﻌﻣﯾﻖ ﭼﻧﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ای را ﮐﺎھش ﻣﯽ دھد .طﻼق
ﻋﺎطﻔﯽ ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ﺳوم و ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﻏوﻏﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد دوزﺧﯽ ﺗرﯾن ﺧﺎﻧواده ھﺎ را ﺑﺑﺎر ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﻋذاب رﯾﺎی ﮔرﯾز از
طﻼق ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ اﺳت.
 -٨٠زن و ﺷوھری ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ و ﭘذﯾرش وﻻﯾت زﻧﺎﺷوﺋﯽ و ﺣﻘوق ﺷرﻋﯽ زﻧدﮔﯽ ﻧﮑﻧﻧد ﻓرزﻧداﻧﯽ ﺑﺑﺎر ﻣﯽ
آورﻧد ﮐﮫ ﺧﺎر ﭼﺷﻣﺎن و آﺗش ﺟﺎﻧﺷﺎن و رﺳواﺋﯽ دﻧﯾﺎﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد.
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 -٨١ﮔراﯾش ﺷﮭواﻧﯽ ﺑﯾن واﻟدﯾن و ﻓرزﻧدان ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺟرﻗﮫ ھﺎی رﺳوخ ﺷﯾطﺎن در ﺧﺎﻧواده اﺳت ﮐﮫ در اﯾن دوران در
ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻏوﻏﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﻠول ﻓﻘدان راﺑطﮫ ﺗﻘواﺋﯽ -وﻻﺋﯽ ﺑﯾن زن و ﺷوھر اﺳت.
 -٨٢رﻋﺎﯾت ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ در راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﮐﮫ اﺳﺎس ھداﯾت زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑﺳوی ﭘروردﮔﺎر و ﻟﻘﺎی رب و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻋرﻓﺎﻧﯽ
اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﭼﯾﺳت؟ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻣدّﻧظر داﺷﺗن ﺧداوﻧد و ﯾﺎد و ﺣﺿورش در ھﻣﮫ ﻣراﺣل و ﻣﺳﺎﺋل راﺑطﮫ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ
ﺗﻌﺎﻣﻼت ﮐﻼﻣﯽ و رﻓﺗﺎری و ﺟﻧﺳﯽ و ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ و ﺗرﺑﯾﺗﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﯾن زن و ﺷوھر از ﺑرای ﺧدا ﺑﺎﺷد ھوﺋﯽ
ﺑﺎﺷد ﻧﮫ ﻣن -ﺗوﺋﯽ! و اﯾن ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت؟ آﯾﺎ اﻧﺟﺎم ﻓراﯾض دﯾﻧﯽ ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ زن و ﺷوھری ﻣﺗدﯾن و
ﻣﺗﺷرع ﮐﮫ دﻋوای ﺑﯾن ﺧداﯾﺷﺎن زﻧدﮔﯾﺷﺎن را ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺧدای ﮐداﻣﯾﮏ ﺧداﺗر و ﺑرﺗر اﺳت .زﯾرا ﻣﯽ داﻧﯾم
ﮐﮫ ﻣﻧﯾّت ھﺎی ﻣذھﺑﯽ ﺑﻣراﺗب ﻋﻣﯾﻖ ﺗر و ﺷدﯾدﺗر و ﺣﻖ ﺑﺟﺎﻧب ﺗرﻧد و ﻣﺳﺗﮑﺑرﺗر! زﯾرا ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﻣﻧﯾت ﺷد ﻗﻠﻣرو ﺣﮑوﻣت ﺷﯾطﺎن اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری از زﻧﺎن در ﺳﻧﮕر ﺷرﯾﻌت از ﭘذﯾرش وﻻﯾت ﺷوھراﻧﺷﺎن اﺑﺎ دارﻧد و اﺻﻼً
ﺷوھر ﺧود را ﺗﮑﻔﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻗﺑﻼً ﻧﺷﺎن داده اﯾم ﮐﮫ راﺑطﮫ ﺗﻘواﺋﯽ ﺑﯾن زن و ﺷوھر ﺟز از طرﯾﻖ راﺑطﮫ وﻻﺋﯽ ﻣﻣﮑن
ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھر دو در وﻻﯾت ﯾﮏ آﻣوزﮔﺎر روﺣﺎﻧﯽ و ﭘﯾر ﻋرﻓﺎﻧﯽ واﺣدی زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣن و ﺗو ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن ﯾﮏ او ﻗرار
ﮔﯾرﻧد اوﺋﯽ ﮐﮫ ﺷﻌﺎﻋﯽ از ﻧور اﻣﺎﻣت اﺳت و ﺣﻘﺎﻧﯾت آن ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﯾده ﺑﺎﺷد در اﺣﯾﺎء و اﺻﻼح راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ! و ﺟز
اﯾن ﺗﻘواﺋﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت.
 -٨٣در ﻗرآن ﮐرﯾم در ﺳوره ﺑﻘره ﻧﯾز ﺧداوﻧد زن و ﺷوھری را ﮐﮫ اھل ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑﺷﺎرت داده ﮐﮫ ﺑزودی "او"
ﺣﯽ و ﻋﺎرﻓﯽ ﺻدﯾﻖ اﺳت ﮐﮫ آﺋﯾﻧﮫ دﯾدار اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد زﯾرا ﺧود ﯾﮏ وﺟﮫ از
را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ "او" ھﻣﺎن اﻣﺎﻣﯽ ّ
وﺟوه ﺧداوﻧد اﺳت.
 -٨۴اﮔر زن و ﺷوھر آﺋﯾﻧﮫ ﻧﻔس ھﻣدﯾﮕرﻧد ﺑﯽ ﺗردﯾد ﻧﺧﺳﺗﯾن طﺑﻘﮫ ﻧﻔس ﮐﮫ ﻧﻔس اﻣﺎره اﺳت ﺟز ﮐﺑر و ﻏرور و ﮐﻔر و
ﺟﮭل و ﺟﻧون و ﻓﺳﻖ و دروغ و ﺳﻠطﮫ ﮔری و ﺳﺗم را ﺑرﻧﻣﯽ ﺗﺎﺑد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﮐﮫ ﻋﺻر ﻗﯾﺎﻣت ﻧﻔوس اﺳت ھﻣﮫ
ﺟواﻧﺎن از ﻓردای ازدواﺟﺷﺎن ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﻧد زﯾرا ﺑﺎ ﭼﻧﺎن دﯾوی روﺑرو ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺗﺻورش را ھم ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺑﺧﺻوص
ﻧﻔس ﺑﺷر ﻣدرن ﮐﮫ ﻣﻌدن ھﻣﮫ ﺷﮭوات ﺷﯾطﺎﻧﯽ و اﻣﯾﺎل ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ و ﺧﻧﺎﺳﺎن رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﺳت ﮐﮫ در راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑﮫ
ﻋرﺻﮫ ظﮭور و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ رﺳﻧد .ﭘس اﮔر ﻋﻠم ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس در ﻣﯾﺎن ﻧﺑﺎﺷد ﺟز ﻓرار و ﻓرﯾب و دروغ و ظﻠم و ﻓﺳﻖ و
ﺧﯾﺎﻧت ﭼﺎره ای ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﺑﺧﺻوص اﻣروزه ﮐﮫ ﺳن ازدواج ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑﺎﻻﺗر ﻣﯽ رود و ﺑﮫ ھﻣﯾن اﻧدازه ﻧﻔوس ،ﻗﺑل از
ازدواج ﺑﮫ ھﻣﮫ اﻧواع ﻣﻔﺎﺳد و ﻣظﺎﻟم و ﺟﻧون و ﺧﻧﺎﺳﺎن و ﺷﯾﺎطﯾن ﻣﺣﺷور ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا دو ﻧﻔر ﮐﮫ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ دو ﮔردان ﺷﯾطﺎن ﮔردھم ﻣﯽ آﯾﻧد .ﻓﻘط اﻣروزه ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ راز ﮔﮭرﺑﺎر ازدواج در ﺳرآﻏﺎز ﺳن ﺑﻠوغ ﭘﯽ ﺑرد ﮐﮫ
از ارﮐﺎن ﺷرﯾﻌت ﻣﺣﻣدی اﺳت و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ در ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻣﺗرﯾن ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ اﯾن اﺻل ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺑﻠﮑﮫ اﯾن اﺻل را
ھم ھﻣﭼون ﺳﺎﺋر اﺻول دﯾن ﺑﮫ ﭘﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐرده اﻧد.
 -٨۵ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﻣروزه ازدواج آﺧرﯾن ﮐﺎر ھر ﺟواﻧﯽ اﺳت آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺟواﻧﯽ در اﻧواع ﻣﻔﺎﺳد و ﻓﺳﻖ و ﻓﺟورھﺎ ﺗﺑﺎه ﮔردﯾد
و دل و ﺟﺎن ﺑواﺳطﮫ اﻧواع ﺧﻧﺎﺳﺎن ﺗﺳﺧﯾر ﺷد .و اﯾن ازدواج ﺑﯾن ﺧﻧﺎﺳﺎن و ﺷﯾﺎطﯾن اﺳت ﻧﮫ دو اﻧﺳﺎن!
 -٨۶ﺣﺎل ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم اﯾن ﺣدﯾث ﮔﮭرﺑﺎر رﺳول ﺧﺎﺗم)ص( را ﮐﮫ ﻓرﻣود ﺧداوﻧد ھﻣﮫ ﮔﻧﺎھﺎن آن واﻟدﯾﻧﯽ را ﻣﯽ ﺑﺧﺷد
ﮐﮫ دﺧﺗرﺷﺎن را در آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﻠوغ ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺷوھر ﺑﻔرﺳﺗﻧد .اﮔر ھﻣﯾن ﯾﮏ ﮐﻼم رﺳول رﺣﻣت در ﻣﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ
ﻓﻌل درآﯾد دوزخ آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﺑر ﺧﺎﻧواده ھﺎ وارد ﻧﻣﯽ ﺷود .ﻧﻧﮓ ﺑر آن ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻧوع ﮐﻼم رﺳول ﺧدا را ﺑر
ﻣﻧﺎﺑر ﺑﮫ ﻣردم اﺑﻼغ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻣﺑﺎدا ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺗﺣﺟر ﺷوﻧد.
 -٨٧اﻣروزه ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ اﮐﺛر ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ،زﻧﺎی ﺑﺎ ﻣﺣﺎرم را ﺧﻼف ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻧﻣﯽ داﻧد رواﺑط
ﻧﺎﻣﺷروع دﺧﺗران ﻗﺑل از ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ را ﺧﻼف ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻧﻣﯽ ﺧواﻧد وﻟﯽ ازدواج دﺧﺗران ﻗﺑل از ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ )١٨ﺳﺎل( را
ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾت و ﻧﻘض ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .وﻗﺗﯽ ﺣﻘوق اﺳﻼﻣﯽ در ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد اﯾن
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ﺟواﻣﻊ ﭼﺎره ای ﺟز ﭘذﯾرش "ﺣﻘوق ﺑﺷر" ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﻣداﻓﻊ ازدواج ھﻣﺟﻧس ﮔراﯾﺎن اﺳت وﻟﯽ ازدواج دﺧﺗر ﻗﺑل از ١٨ﺳﺎل
و ﺑﻠﮑﮫ ﻗﺑل از ﺗﺣﺻﯾﻼت داﻧﺷﮕﺎھﯽ و ﻗﺑل از ﺗﺑﺎه ﺷدن ﻋﺻﻣت و ﺑﮑﺎرت را ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾت ﻣﯽ داﻧد.
 -٨٨ﭼرا دﺧﺗران ﻋﺻر ﻣﺎ ھﯾﭻ ﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﭘس از ازدواج ﻧدارﻧد اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﺳرﺷﺎن ﻣطﻠوب از آب
درﻧﯾﺎﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ ﺷﺎن درﻧﯾﺎﯾد و ﺑرﺗری آﻧﮭﺎ را ﻧﭘذﯾرد .ﺗﺣﺻﯾﻼت داﻧﺷﮕﺎھﯽ در اﻧﮕﯾزه ﻋﻣوﻣﯽ دﺧﺗران ﺟز ﯾﮏ
ﺣرﺑﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑرای زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻧﯾﺳت ﺣرﺑﮫ اﺳﺗﮑﺑﺎری! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق دﺧﺗران ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده در
زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻧﺎﮐﺎم و اﻓﺳرده و وﺣﺷﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﭼون ﺑﮫ ﻣﻘﺻود ﺧود ﻧﻣﯽ رﺳﻧد.
 -٨٩زﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد دﺳﺗش در ﺟﯾب ﺧودش ﺑﺎﺷد ﻣﻧظورش اﯾﻧﺳت ﮐﮫ رزق اﻟﮭﯽ را از ﻧزد ﺷوھر ﻧﺧورد ﺗﺎ وﻻﯾﺗش
را ھم ﻧﭘذﯾرد .اراده ﺑﮫ اﺷﺗﻐﺎل و ﺗﺣﺻﯾل داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﺑرای زﻧﺎن اراده ای ﮐﺎﻣﻼً ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت و واﻗﻌﯾت اﯾن ادﻋﺎ را اﺛﺑﺎت
ﮐرده اﺳت زﯾرا ھﻣﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ زن ﺷﺎﻏل و ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده دارد از ھم ﭘﺎﺷﻧده و ﺟﮭﻧﻣﯽ ھﺳﺗﻧد.
 -٩٠زﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺗواﻧد در ﺧﺎﻧﮫ ﺧداﺋﯽ ﮐﻧد و ﺷوھر را ﺑﻧده ﺧود ﺳﺎزد ﻣﯾل ﺑﮫ اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾل و اﺷﺗﻐﺎل ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن
واﻗﻌﯾت را ھﻣﮫ زﻧﺎن ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﮔر اھل ﺻدق ﺑﺎﺷﻧد.
 -٩١اﺷﺗﻐﺎل و اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﯾﮏ زن ﺷوھردار آﺷﮑﺎرا ﺟﺎﯾﮕزﯾن زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ و آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺷوھر اﺳت و ﺣرﺑﮫ ای ﺑر
ﻋﻠﯾﮫ وﻻﯾت زﻧﺎﺷوﺋﯽ!
 -٩٢از وﯾژﮔﯽ ﻣردان ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﺗﺎﻗﻧد ﮐﮫ ھﻣﺳرﺷﺎن ھم ﺷﺎﻏل ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ آﻧﺎن روزی ﺑدھد درﺳت ﻣﺛل
ﻣﺎدرﺷﺎن! "زﻧﺎن ﺧود را ﻣﺎدر ﺧود ﻗرار ﻣدھﯾد "...ﻗرآن-
 -٩٣وﻻﯾت زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑر ﻣﺣﺑت زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳﺗوار اﺳت .ﻣردی ﮐﮫ زﻧش را دوﺳت ﻣﯽ دارد )وﻟﯽ ﻧﮫ ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ
ﭘورﻧو( و زﻧش ھم ﻣﺣﺑت ﺷوھر را ﻗﻠﺑﺎ ً ﻣﯽ ﭘذﯾرد وﻻﯾت زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳﺗوار ﺷده اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺣﻘوق اﻟﮭﯽ ﺑطور طﺑﯾﻌﯽ
ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﺟرﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
 -٩۴وﻟﯽ ﻣردی ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﮕﯾزه ﭘورﻧوﺋﯽ ھﻣﺳر ﻣﯽ ﮔزﯾﻧد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد وی را ﻗﻠﺑﺎ ً دوﺳت ﺑدارد و ﺑر او وﻻﯾﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
اﯾن ازدواج ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ واژﮔوﻧﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ وﻻﯾت ﭘورﻧوﺋﯽ زن ﺑر ﻣرد ﮐﮫ ھﻣﺎن وﻻﯾت ﺷﯾطﺎن اﺳت.
 -٩۵ﻧﮕرش ﭘورﻧوﮔراﻓﯾﮑﯽ )ﺳﮑﺳﯽ( ﺑﮫ ھﻣﺳر ھﻣﺎن راه ورود ﺷﯾطﺎن ﺑر راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت و ﻣدﺧل ھﻣﮫ ﺧﻧﺎﺳﺎن و
اﺟﻧﮫ و ﻓﺎﺳﻘﺎن! اﯾن ﻧﮕرش ﺿد اﻧﺳﺎﻧﯽ و ھﻣﮕﺎﻧﯽ اﺳت و ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .در ﭼﻧﯾن ﻧﮕرﺷﯽ در ھر راﺑطﮫ
ﺟﻧﺳﯽ ،ھر ﺧﻧﺎس و ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑر راﺑطﮫ وارد ﺷده و اﯾن راﺑطﮫ را ﺑﮫ آﺗش ﻣﯽ ﮐﺷد و زﻧﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾن ھﻣﺎن زﻧﺎی
ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم اﺧطﺎر ﺷده اﺳت.
 -٩۶زﻧﯽ ﮐﮫ وﻻﯾت ﺷوھرش را ﻗﻠﺑﺎ ً ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد در ﺗﺳﺧﯾر ﺷﯾطﺎن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و در ھر راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ را ﺑر
ﺧود وارد ﻣﯽ ﮐﻧد .و اﯾن ﻋﯾن زﻧﺎی ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت.
 -٩٧زﻧﯽ ﮐﮫ دارای اراده اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﺳﻠطﮫ ﺑر ﺷوھر اﺳت و ﺷوھرش را ﭘرﺳﺗﻧده ﺧود ﻣﯽ ﺧواھد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد وﻻﯾت
ﺷوھر را ﻗﻠﺑﺎ ً ﭘذﯾرا ﺷود و اﯾن اﺳﺎس ﺷﯾطﻧت و ﺗﺳﺧﯾرﺷدﮔﯽ زن ﺷوھردار اﺳت.
 -٩٨اﻣروزه اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎرﻧد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای ھوﯾت ﺟ ّﻧﯽ و ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻧﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ از دوره ﻗﺑل از ازدواج آﻏﺎز
ﺷده و در زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﮔردد .ﭼﻧﯾن ﺟن زدﮔﯽ و ﺷﯾطﻧﺗﯽ در ﻣردان ﮐﻣﺗر و ﺧﻔﯾﻔﺗر اﺳت ﭼرا ﮐﮫ زن ﻓطرﺗﺎ ً ﭘذﯾرﻧده
اﺳت ﮐﮫ اﮔر وﻻﯾت ﺷوھر را ﻧﭘذﯾرد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از ﺗﺳﺧﯾر اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن ﻣﺻون ﺑﻣﺎﻧد .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻠب و روان زن
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ﻋﺻﻣت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و درﺑﮭﺎی وﺟودش را ﺣﻔﺎظت ﻣﯽ ﮐﻧد وﻻﯾت و ﻣﺣﺑت ﭘدر ،ھﻣﺳر و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣرد ﺧداﺳت در ﺟرﯾﺎن
اطﺎﻋت و ﻧﮫ ﻋﺎطﻔﮫ ﻣﺣض! اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در ﺷرﯾﻌت اﺳﻼﻣﯽ اﮔر زﻧﯽ ھﯾﭼﮑس را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد از ﭘﺳر ﺧردﺳﺎﻟش
ﭘﯾروی ﮐﻧد .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ زن ﺑﺧودی ﺧود ﮐﻣﺗرﯾن اراده ای از ﻧزد ﺧود ﻧدارد ﮐﮫ ﺧود را ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧد و ﻟذا
ﺑﺳرﻋت ﺗﺣت اﻟﻘﺎﺋﺎت اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن و ﺧﻧﺎﺳﺎن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .و اﯾن واﻗﻌﯾت در ﺟواﻣﻊ ﻣدرن و زﻧدﮔﯽ زﻧﺎن ﺑﮫ اﺻطﻼح
ﻣﺳﺗﻘل و ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ﺑوﺿوح آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳرﻋت ﺑﮫ ﺳﻣت ھرزﮔﯽ و ﻻاﺑﺎﻟﯾﮕری و ﺟﻧون و ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽ روﻧد و دﭼﺎر
اﻧواع اﻣراض روﺣﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت زﻧﺎن ﻣطﻠﻘﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -٩٩ﺑرای ﻋﻼج و ﻧﺟﺎت زﻧﺎن و ﺧﺎﻧواده ھﺎی آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ھﯾﭻ راه ﺣﻠّﯽ ﺑﺟز اﺟرای ﺷرﯾﻌت اﺳﻼﻣﯽ وﺟود ﻧدارد .ﻣﻧﺗﮭﯽ
اﯾن اﺣﮑﺎم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﻘﻼﻧﯽ و اﺟراﺋﯽ ﺗﺑﯾﯾن و ﺗﻔﮭﯾم ﺷوﻧد و اﻏﻧﺎی ذھﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﮔردد در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت دﯾری ﻧﻣﯽ
ﭘﺎﯾد ﮐﮫ ﺗﺣرﯾف و ﻣﻠﻐﯽ ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن ﮐﺎر ﻋظﯾم در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﻣﺣﻘﻖ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت.
 -١٠٠زن ،زاﯾﻧده و ﭘرورﻧده ﺗن و ﺟﺎن ﺣﯾواﻧﯽ ﺑﺷر اﺳت وﻟﯽ ﻣرد زاﯾﻧده و ﭘرورﻧده اﻧدﯾﺷﮫ و روان و ھوﯾت روﺣﺎﻧﯽ
ﺑﺷر اﺳت :ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﭘدری ﮐﮫ ﻣﯽ زاﯾد .ﻗرآن -ﮐﮫ اﯾن زاﯾش روﺣﺎﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و اﻟﺑﺗﮫ ﭼﻧﯾن ﭘدری از اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﻧژاد را از اﺳﺎرت ﺗﺎرﯾﺦ و دھر ﻧﺟﺎت داده و ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺳرﻣدی و ﻧوﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ زن ﻓطرﺗﺎ ً
ﺣﺎﻣﯽ و ﭘرﺳﺗﻧده ﻧژاد و وراﺛت اﺳت زﯾرا ﺧودش ﻣﮭد ﺗوﻟﯾد ﻧژاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ زن ﺑدون وﻻﯾت ﻣردی اھل اﯾﻣﺎن
ﺟز ﭘرﺳﺗش و ﺗﻘدﯾس ارزﺷﮭﺎ و ﻋﺎدات و ﻋﻘﺎﯾد ﻧژادی اﻧﮕﯾزه ای ﻧدارد .زن زاﯾﻧده ﻧژاد ﺧوﯾش اﺳت .و ﻟذا ﻣﺣور
ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ،زن اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اوﺳت.
 -١٠١ﺧداوﻧد آﺷﮑﺎرا زن را ﻣﮭد آﻓرﯾﻧش ﺑﻧﯽ آدم ﻗرار داده اﺳت .ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ اﯾن زن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻧﯽ آدم در
رﺣم زن و ﺑدﺳت و اراده اﻟﮭﯽ آﻓرﯾده ﻣﯽ ﺷود ﭘس زن ﻣﮭد ﺑدﻋت و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت و اﮔر اﯾن رﺣﻣت ﺧدا را ﺑر ﺧود
و در ﺧودش درﯾﺎﺑد و ﺷﺎﮐر ﺑﺎﺷد آﻧﮕﺎه ﻣﺎدر و ا ّم ﺣﯾﺎت ﺑﺷری ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ اﮔر اﯾن رﺣﻣت را ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻓرزﻧدان ﺧود
ﺑﮑﺎر ﮔﯾرد ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺑﻧده ﺧود ﺳﺎزد آﻧﮕﺎه ﻣﮭد اﺷد ﺷﻘﺎوت ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣؤاﺧذه و ﺳﺧﺗﮕﯾری ﺧدا ﺑر اﻧﺑﯾﺎء و
اوﻟﯾﺎی ﺧود ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾدﺗر از ﺳﺎﺋر ﻣردﻣﺎن اﺳت و ﺷرﮐﮭﺎﯾﺷﺎن را ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﺟﺎزات ﻣﯽ ﮐﻧد و اﮔر ﻻزم ﺑﺎﺷد آﻧﮭﺎ را از
ﻧﺑوت ﺧﻠﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد درﺑﺎره ﻣﺎدران ھم اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت .آﻧﮑﮫ ﻣورد رﺣﻣت ﺑرﺗری ﻗرار دارد ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﯾﺷﺗری ھم دارد و
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﯾن رﺣﻣت را ﺑر زﯾر دﺳﺗﺎﻧش روا دارد وﮔرﻧﮫ رﺣﻣت ﺧدا ﺑر او ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻗﮭر و ﻏﺿب ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﮫ
رﺣﻣت ﺧدا را ﺑر ﺧود ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺧودﺷﯾﻔﺗﮕﯽ و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﺳﻠطﮫ ﺑر ﻓرزﻧدان ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ﻣظﺎھر اﺷد ﺷﻘﺎوت و ﻧﻔرت ﻣﯽ
ﺷوﻧد .و اﯾﻧﺎن ھﻣﺎن زﻧﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﮐﺛر دوزﺧﯾﺎن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد ﺑﻘول رﺳول ﺧﺎﺗم)ص(! و اﮐﺛر زﻧﺎن و ﻣﺎدران اﯾن
دوران اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺷده اﻧد.
 -١٠٢ﺧﺎﻟﻖ اﺻﻠﯽ و ﭘس ﭘرده ﺟﮭﺎن ﺧداﺳت وﻟﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺻورت ﺑﯾروﻧﯽ و دھری ﺟﮭﺎن ﺑﻧظر ﻣﯾرﺳد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﻣوﺟودات در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﻋﻠﯾت ﺑواﺳطﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾﻧد و ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول و واﻟد و ﻣوﻟود ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳﻧد
و اﯾن اﻣﺗﺣﺎن ﻋظﯾم ﺧدا ﺑر ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺟز ﺑﮫ ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس درک ﻧﻣﯽ ﺷود.
 -١٠٣ﺧداوﻧد اراده ﺧود را ﺑدﺳت ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش ﺑﮫ ﻓﻌل ﻣﯽ آورد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ھم اﯾن ﻣﺧﻠوﻗﺎت را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد و ھم ﺳﺎﺋرﯾن
را .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓرﻣوده ﺣﺗّﯽ اﻓﻌﺎل آدﻣﯽ ھم ﻣﺧﻠوق اوﺳت و اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺟز از ﻣﻧظر ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس درک ﻧﻣﯽ ﺷود وﮔرﻧﮫ
ﻣﺎدران ﺧود را ﺧﺎﻟﻖ ﻓرزﻧدان ﺧود ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد و ﭘدران ھم ﺑﺎﻋث اﯾن ﺧﻠﻘت ﻓرض ﻣﯽ ﺷوﻧد و رزاق ﻓرزﻧدان .واﻟدﯾن ﻣﮭد
و ﻣﺟرای آﻓرﯾﻧش و رزق ﻓرزﻧدان ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﻋﺎﻣل و ﺑﺎﻋث و ﺑﺎﻧﯽ آن! واﻟدﯾن ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﻧﯾز در اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ھم ﻧﮫ ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ اراده ﺧود ﻓرزﻧدی ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧﻧد و ﻧﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯾداﯾش ﻓرزﻧدی ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن اﻣﺗﺣﺎن ﻋظﯾم ﺑرای واﻟدﯾن اﺳﺎس ﺳرﻧوﺷت
دﯾن و دﻧﯾﺎی آﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ در اﯾن آﻓرﯾﻧش و رزاﻗﯾت ﻓرزﻧدان ﺧود ،ﺧدا را در ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﯾﺎ ﺧود را ﺑﺎ ﺧدا ﻋوﺿﯽ
ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﻣﺷرک ﻣﯽ ﺷوﻧد .و ﻓﻘط از ﻣﻧظر ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑوﺿوح ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ھﯾﭻ اراده و ﻓﻌﻠﯽ
ﻧﯾﺳت و ﺣﺗﯽ ﻣﺎﻟﮏ دم و ﺑﺎزدم ﺧود ﻧﯾﺳت و ﺑراﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﻣﺧﻠوق ﻣﺣض اﺳت ﮐﮫ در ﺣﺎل آﻓرﯾده ﺷدن اﺳت .و ﻣﮭﻣﺗرﯾن
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ﻣرﺣﻠﮫ از آﻓرﯾده ﺷدن زن و ﻣرد ھﻣﺎن ﭘدر و ﻣﺎدر ﺷدن آﻧﮭﺎﺳت در واﻗﻌﮫ ازدواج! ﯾﻌﻧﯽ اﯾن واﻟدﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن
زاﯾش و رزق دادن ﺑﮫ ﻓرزﻧدان ،زاﺋﯾده ﺷده و روزی داده ﻣﯽ ﺷوﻧد در ﺟرﯾﺎن ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد و ﺑرﺗری اﮔر ﺑداﻧﻧد و ﺣﻘش را
ادا ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﮐﺛرا ً ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت.
 -١٠۴ﭘس ازدواج و زﻧﺎﺷوﺋﯽ و ﭘدر و ﻣﺎدر ﺷدن ﻗﻠﻣرو ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و رﺣﻣﺎﻧﯽ واﻟدﯾن اﺳت در دﯾن ﻣﺣﻣد .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در
اﯾن دﯾن ،ازدواج ﻧﯾﻣﯽ از دﯾن و اﺳﺎس دﯾن و ﺳﻧت ﺑرﺗرﯾن دﯾن ﺧدا و رﺳول آن اﺳت زﯾرا واﻗﻌﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت.
و اﮔر ﺣﻖ اﯾن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ادا ﻧﺷود زﻧﺎﺷوﺋﯽ و ﺧﺎﻧواده ﻣﮭد ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﺟﮭﻧم و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود و
ھر ﺧﺎﻧواده ای ﯾﮏ ﺑﯾت اﻟﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﮔردد و ﻗﻠﻣرو ﭘﯾداﯾش دﺟّﺎل ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ!
 -١٠۵ﺑﮭرﺣﺎل ﻓرزﻧدی ﮐﮫ زاده ﻣﯽ ﺷود ﺗﺟﺳﻣﯽ از ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و ﺑرﺗر واﻟدﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﺑرﺗر و دﮔر اﺳت ﯾﺎ
رﺣﻣﺎﻧﯽ ﺗر و اﻟﮭﯽ ﺗر و اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺗر و ﯾﺎ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺗر و ﺷﻘﯽ ﺗر و ﮐﺎﻓرﺗر! ﺑﮭر ﺣﺎل ﻣﺛل واﻟدﯾن ﺧود ﻧﻣﯽ ﺷود ﭘس ﻣﻔﮭوم
ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل درﺑﺎره اﻧﺳﺎن ﯾﮏ ﺗﮭﻣت ﻧﺎﺣﻖ و ﺧﻼف واﻗﻊ اﺳت زﯾرا ھرﮔز ﻓرزﻧدان ﻣﺛل و ھﻣﺳﺎن واﻟدﯾن ﺧود ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد و
اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺑرای واﻟدﯾن ﺟﺎھل و ﮐﺎﻓر اﻣری ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل و ﺷﻘﺎوت ﺑﺎر و اﻧﺗﻘﺎﻣﺟوﯾﺎﻧﮫ اﺳت ﺗﺎ از ﻓرزﻧدان ﺧود اﻧﺗﻘﺎم
ﮔﯾرﻧد و آﻧﺎن را ﺧﺻم ﺧود ﺑداﻧﻧد .ﮐﮫ اﺷد اﯾن ﺷﻘﺎوت و ﻋداوت واﻟدﯾن ھﻧﮕﺎﻣﯽ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن ﮐﺎﻓر ﺑﺎﺷﻧد و
ﻓرزﻧدﺷﺎن ﻣؤﻣن و ﻋﺎﻟم ﮔردد .ﺑﮭرﺣﺎل واﻟدﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرﺗر ﺑودن و دﮔر ﺷدن ﻓرزﻧدان ﺧود را ﺗﺎب ﻧﻣﯽ آورﻧد دﭼﺎر ﮐﻔر و
ﺷﻘﺎوت ﻣﯽ ﮔردﻧد ﺣﺗﯽ اﮔر ﺧود اھل اﯾﻣﺎن ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﺧواھﻧد ﻓرزﻧدﺷﺎن ﭘﯾرو راه و روش دﯾﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد .ﺑﮭرﺣﺎل ھم ﮐﻔر
و ھم دﯾن ،ھم ﻋﻠم و ھم ﺟﮭل در ﺑﺳﺗر ﺧﺎﻧواده ھﺎ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﺗﻣرا ً ﻓراﺗر ﻣﯽ رود و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﻔر و دﯾن ﺑرﺗر و
ﮐﺎﻣﻠﺗر ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن و دﺟّﺎل آﺧراﻟزﻣﺎن!
 -١٠۶واﻟدﯾن ﺑﺎ ﺗﻣﺎﺷﺎی ﻣﺳﯾر ﺗﺣول ﺷﺧﺻﯾت ﻓرزﻧدان ﺧود ﺑوﺿوح درک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن ﺑراﺳﺗﯽ ﻣﺧﻠوق آﻧﮭﺎ
ﻧﯾﺳﺗﻧد زﯾرا ﺑﮫ راه دﮔر و ﺑرﺗری ﻣﯽ روﻧد و واﻟدﯾن ﺧود را ھم ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﺑﮫ اﯾن راه ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﻧد و ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ ﺑرﻧد و
اﯾن ھﻣﺎن آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد واﻟدﯾن در ﻓرزﻧدان اﺳت از راه رﺣﻣﺎن ﯾﺎ ﺷﯾطﺎن! ﻓرزﻧدان ،ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و ﺑرﺗر واﻟدﯾن ﺧود ھﺳﺗﻧد.
در اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺗﺎ ﺗواﻧﯽ ﺑﻣﺎن و ﺗﺄﻣل ﻧﻣﺎ!
 -١٠٧واﻟدﯾن ﺑراﺳﺗﯽ ﻣؤﻣن و ﻋﺎﻗل ﺑﺎ رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻓرزﻧدان ﺧود رﺷد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و دﮔر ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺣﺗﯽ اﮔر
ﺣﯽ و ﻗﯾوﻣﯽ راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .وﻟﯽ واﻟدﯾن ﮐﺎﻓر و ﺟﺎھل در
ﻓرزﻧدﺷﺎن ﮐﻔر ﮔزﯾﻧد وﻟﯽ آﻧﮭﺎ ﺑواﺳطﮫ ﮐﻔر ﻓرزﻧد ﺧود ﺑﮫ اﯾﻣﺎن ّ
ﻗﺑﺎل اﯾﻣﺎن ﻓرزﻧدان ﺧود ﮐﺎﻓرﺗر و ﺷﻘﯽ ﺗر ﻣﯽ ﮔردﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻣظﮭری از ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد و دﺟّﺎل!
 -١٠٨آدﻣﯽ در دوره ﺑﻠوغ ﺑﺗدرﯾﺞ ﺣﺿور روح را در ﺧود درک و اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای ﺗﻌﺎﻣل روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺑﺎﻟﻎ و ﺻﺎﺣب روح دﯾﮕر ﺑﻧﺎم ھﻣﺳر اﺳت .وﻟﯽ اﻧﺳﺎن ﻣدرن اﯾن روح را ﺻرف ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﮫ و ﺗﺎﺟراﻧﮫ و
ﻣﺎدی و دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺑوﻟﮭوﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﮐﺛرا ً آﻧرا از دﺳت ﻣﯽ دھد و آﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﻓﮑر ازدواج ﻣﯽ اﻓﺗد و ﻟذا ازدواﺟﮭﺎی
ﻣدرن در آﻏﺎز ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﭼون روﺣﯽ ﺑرای ﺑرﻗراری راﺑطﮫ در ﻣﯾﺎن ﻧدارﻧد و آﻧرا در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕری از دﺳت داده
اﻧد .و ﻟذا ﻓﻘط راﺑطﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﺗﻧﮫ ای ﻣﺣض ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو رﺳوخ ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷود و ﭼﻧﯾن راﺑطﮫ ای ﻣﮭد ﭘرورش
ﺷﯾﺎطﯾن اﺳت.
 -١٠٩اﺻﻼً ازدواج واﻗﻌﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻧژاد و ﺧروج از ﻧژاد و ﺳرآﻏﺎز ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و آﻓرﯾﻧش ﻧزادی اﺳت .ﭘس ﭘرواﺿﺢ اﺳت
ﮐﮫ ازدواﺟﮭﺎی درون ﻧژادی از اﯾن ﻣﻧظر ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺳﺋﻠﮫ دارﺗر و ﺛﻘﯾل ھﺳﺗﻧد و ﺑﺳرﻋت ﺑﺳوی طﻼق ﻋﺎطﻔﯽ ﻣﯽ روﻧد .از
اﯾن ﻣﻧظر ﻋظﻣت ازدواج و زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻋﻠﯽ)ع( و ﻓﺎطﻣﮫ)ع( و ﺟﮭﺎد ﮐﺑﯾری ﮐﮫ ﺻورت ﺑﺧﺷﯾدﻧد واﺿﺢ ﺗر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﻧﺎی
ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد را ﻧﮭﺎدﻧد ﮐﮫ ﺧﻠﻘﯽ ﺣﺎﺻل ﻧژادزداﺋﯽ از راﺑطﮫ اﺳت ھﻣﭼﻧﯾن ازدواج و زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺣﺿرت اﺑراھﯾم)ع( و ﺳﺎرا ﮐﮫ
ﻓﺎﻣﯾل ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎﻧﯽ اﯾن ﺧﻠﻖ ﻧزادی ﺑودﻧد.
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 -١١٠ﻗﺑﻼً ﻧﺷﺎن داده اﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ و ﻟﯾﺑراﻟﯾزم ﻣﺧﻠوق ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺧﺎﻧواده در ﺟواﻣﻊ ﻏرﺑﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ
ﮐل ﺟﮭﺎن را ﻓراﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑراﺑری ﺟﻧﺳﯽ زن و ﻣرد ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺧروج زن از ﺧﺎﻧﮫ! وﻟﯽ ﺑﺎ اﻧدک
ﺗﺄﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗوان درﯾﺎﻓت ﮐﮫ اﺻﻼً ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣدرن و زﻧدﮔﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﺳﺗﯽ ھم ﻣﻌﻠول ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺧﺎﻧواده و ﻧﺎﺑودی راﺑطﮫ
وﻻﺋﯽ ﺑﯾن زن و ﺷوھر ﺑوده اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑﺎﻧﯾﺎن و داﻧﺷﻣﻧدان و ﻣﺧﺗرﻋﯾن ﻋﺻر ﺗﮑﻧوﻟوژی از
ﻣردان ﺷﮑﺳت ﺧورده در زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ و ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎ ﺑوده اﻧد ھﻣﭼون راﺳل ،اﻧﯾﺷﺗن و ادﯾﺳون!
 -١١١ﺑﮭرﺣﺎل راﺑطﮫ ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﯾن ﭘﯾداﯾش ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم و ﻣدرﻧﯾزم از ﯾﮑﺳو و ﺑراﺑری ﺟﻧﺳﯽ زن و ﻣرد و ﻓروﭘﺎﺷﯽ
ﺧﺎﻧواده اﻣری ﻗﺎﺑل ﺗﺄﻣل و دارای ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﺋﯽ آﺷﮑﺎر و ﻋﻠﻠﯽ ﭘﻧﮭﺎن اﺳت.
 -١١٢ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣرد ﻧﺗواﻧﺳت وﻻﯾت اﻟﮭﯽ ﺧود را در راﺑطﮫ ﺑﺎ ھﻣﺳر و ﻓرزﻧداﻧش ﻣﺳﺗﻘر و ﺧﻼق ﺳﺎزد و ﺣﻖ
وﺟودش را ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﺑرﺳﺎﻧد از ﺧﺎﻧواده ﻣﺄﯾوس و ﺑﺗدرﯾﺞ از آن ﺧروج ﻧﻣود و دﺳت ﺑﮑﺎر ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد دﯾﮕری ﺷد
ﮐﮫ ﺗﺑدﯾل طﺑﯾﻌت و ظﮭور ﺻﻧﻌت و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑود و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺧود را در ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور رﺳﺎﻧﯾد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ
ظﮭوری ﺟﻣﺎدی و اﺳﻔﻠﯽ و دوزﺧﯽ اﺳت .و ﺑﺗدرﯾﺞ زن ھم در ﺧﺎﻧﮫ اﻧﮕﯾزه و اﻣﯾد ظﮭورش را در ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد روﺣﺎﻧﯽ ﺧود
از دﺳت داده و ﺑدﻧﺑﺎل ﻣردش از ﺧﺎﻧﮫ ﺧروج ﮐرد و ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد از وی ﻣردوار ﮔردﯾد و ﺧﺎدم و ﻣزدور ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺷد .اﯾن
ﺧروج از ﺧﺎﻧﮫ در ﺑﯾرون ﺑﺗدرﯾﺞ ﻣوﻟّد ﻗواﻧﯾن و آرﻣﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﺷد ﮐﮫ ﻟﯾﺑراﻟﯾزم و دﻣوﮐراﺳﯽ و ﻣدرﻧﯾزم و ﺑراﺑری زن و ﻣرد
و ﻓﻣﯾﻧﯾزم اﺳت .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺷﮑﺳت ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد روﺣﺎﻧﯽ در راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ در ﺧﺎﻧﮫ اﺳﺎس ﭘﯾداﯾش ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣدرن و
ﻣدرﻧﯾزم و دﻣوﮐراﺳﯽ اﺳت.
 -١١٣ﻓﻠﺳﻔﮫ ﮐﻣوﻧﯾزم ﺳﻌﯽ ﻧﻣود اﯾن وﺿﻌﯾت ﺗراژﯾﮏ ﻋﺻر ﺻﻧﻌت را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ آرﻣﺎﻧﺷﮭر ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﺑﺷر در
ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﮫ و در ﺧﺎﻧواده اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺳﻌﺎدت و آرﻣﺎن اﺑدی ﺧود ﺑرﺳد و ﻟذا اﯾن آرﻣﺎن و اﯾدﺋوﻟوژی ﺗواﻧﺳت
ﺑﺧش ﻋﻣده ای از ﺑﺷرﯾت را ﺑﺧود ﻣﻌطوف ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت و اﻧﻘﻼﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮑﺷﺎﻧد .وﻟﯽ ﺣﺎﺻل اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﭼﯾزی
ﺟز اﻧﺣﻼل ﺑﯾش از ﭘﯾش اﻧﺳﺎن در ﺻﻧﻌت و ﻋﺎﻟم ﺟﻣﺎدی ﻧﺑود و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻓﺟﺎﯾﻌﯽ ھوﻟﻧﺎﮐﺗر ﺷد .ﮐﻣوﻧﯾزم ﻣﯾﺧواﺳت دوزخ
ﺗﮑﻧوﻟوژی را ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﻧﻣﺎﯾد و آﻧرا ﻣﮭد ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد روح اﻧﺳﺎن ﺳﺎزد .ﭘس ﻧﯾّت ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس و
ﺳﺎﺋر اﻧﻘﻼﺑﯾون ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺟﮭﺎن ﺑﺳﯾﺎر اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﭘﺎک و ﺷرﯾف ﺑود وﻟﯽ ﺗﻼﺷﯽ ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ ﺑود زﯾرا ﻓﺎﻗد ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن روح
اﻧﺳﺎن ﺑود .ﻣﺎرﮐس ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﻣﻘﺻود از ﮐﻣوﻧﯾزم اﻗﺗﺻﺎدی اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺷرﯾت ﺑﮫ آﺳﺎﯾش و ﻋزت ﻣﺎدی ﺑرﺳد ﺗﺎ
ﺑﺗواﻧد ﻣﺟﺎل ﺷﮑوﻓﺎﺋﯽ و ﺧﻼﻗﯾت روح ﯾﺎﺑد .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮭﺷت ﮐﻣوﻧﯾزم ﻣﻘﺻود ﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾزم ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ای ﺑرای
ﺧﻼﻗﯾت روﺣﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷد .وﻟﯽ ﭼﻧﯾن اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻧداد زﯾرا ﺟﮭﺎن ﺻﻧﻌت و ﺗﮑﻧوﻟوژی دوزخ روح اﻧﺳﺎن
اﺳت و روح در دوزخ زﻧده و ﺷﮑوﻓﺎ ﻧﺧواھد ﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﺧواھد ﻣرد! ﻣﺎرﮐس و اﮐﺛر رھﺑران ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎن از ﭘﺎﮐﺗرﯾن
و ﻣﻌﻧوی ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻋﺻر ﺧود ﺑودﻧد وﻟﯽ ﻋﻠﻣﺷﺎن ﻧوری و روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ دوزﺧﯽ ﺑود .ﺑر دوزخ ﻧﻣﯽ ﺗوان
ﺑﮭﺷت را ﺑﻧﺎ ﮐرد .ﻣﺎرﮐﺳﯾزم اﯾدﺋوﻟوژی ﺗﺑدﯾل دوزخ ﺻﻧﻌت و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﮫ ﺑﮭﺷت روح اﻧﺳﺎن ﺑود وﻟﯽ ﭼﻧﯾن ﺗﺑدﯾﻠﯽ
ﻣﺣﺎل ﺑود ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﻧﯾّت از ﭼﻧﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ و آرﻣﺎﻧﯽ ذاﺗﺎ ً ﺷرﯾف و ﻗﺎﺑل ﺗﻘدﯾر اﺳت و ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺧداوﻧد ﮐﮫ ﻧظر ﺑﮫ ﻧﯾّﺎت آدﻣﯽ
دارد اﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی از ﺧودﮔذﺷﺗﮫ و ﺷرﯾف را دوﺳت ﻣﯽ دارد و اﺟر ﻋظﯾم ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .ﺑﻧده ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت وﺟودی اﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ
در روﯾﺎﺋﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﯾﻧﺎ ﺷدم و ﻧظرم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﺎن ﺑﮑﻠﯽ دﮔرﮔون ﺷد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون ﻣﺎرﮐس ،اﻧﮕﻠس ،ﻟﻧﯾن و ﻣﺎﺋو و ﭼﮫ
ﮔورا و ﮐﺎﺳﺗرو و اﻣﺛﺎﻟﮭم!
 -١١۴اﻣروزه ﺣﺗﯽ ﮔروھﯽ از ﻣﺗﮑﻔران اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﯾﻌﯽ ﺑر اﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺟﺎت و رﺳﺗﮕﺎری اﻣﺎم زﻣﺎﻧﯽ ھم ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﭘرﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺗﮑرار ﺧطﺎی ﻣﺎرﮐﺳﯾزم اﺳت و ﺧطﺎﺋﯽ ﺑﻣراﺗب ﻣﮭﻠﮑﺗر!
 -١١۵اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻧظور از اﯾن ﺧروج از ﺧﺎﻧﮫ ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺑﮫ ھرﺣﺎل ھر ﮐﺳﯽ ﺑرای اﺳﺗراﺣت ﺑﮫ زﯾر ﺳﻘﻔﯽ
ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ اﺳﻣش ﺧﺎﻧﮫ اﺳت وﻟﯽ ﻟزوﻣﺎ ً ﺧﺎﻧواده ﻧﯾﺳت و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ اﻣروزه ﻣردان و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻧدرت از ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎرج
ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑواﺳطﮫ ﺗﻠﻔن و اﯾﻧﺗرﻧت روﺣﺷﺎن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً در ﺗﺳﺧﯾر ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﮫ اﺳت و ﻟذا ھرﮐﺳﯽ در اﺗﺎق اﻧﻔرادی
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ﺧود ﻣﺣﺑوس اﺳت .ﺑﻠﮑﮫ اﯾن روح اﺳت ﮐﮫ ﺣﯾﺎت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ را ﺗرک ﻧﻣوده اﺳت و ظﺎھرا ً ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو وﺳﯾﻌﺗر و ﺷﻠوﻏﺗری
ﺑﮫ اﺳم ﺟﺎﻣﻌﮫ وارد ﺷده اﺳت ﮐﮫ در آن ھﻣﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﺎﻧﻧد و رواﺑطﺷﺎن ﺑر ﺗﺟﺎرﺗﯽ رذﯾﻼﻧﮫ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑﺳوی ﻧﻔرت و
ﻋداوﺗﯽ ﻓزاﯾﻧده ھداﯾت ﻣﯽ ﺷود ﺑر ﻣدار ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻣش آزادی و دﻣوﮐراﺳﯽ اﺳت و اﻣروزه ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻠﻣﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾن واﻗﻌﮫ را ﺑس ﻣﺑﺎرک و رﺷد دھﻧده ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ﮐﮫ اﻓراد ﺑﺷری از ﻣﺣدوده ﮐوﭼﮏ رواﺑط ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ
ای ﺑزرﮔﺗر وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﺳوی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن ﻣﯽ رود .اﯾن ھﻣﺎن ﺗوھم و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎی ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن اﺳت ﮐﮫ
در اﯾن واﻗﻌﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ﺷﯾطﻧت و دروﻏﮭﺎ و ﻣظﺎﻟم ﺑﺷری اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت ﻓﺗﻧﮫ ای ﺟﮭﺎﻧﯽ و
ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺣرﮐت اﺳت .و اﯾن اﻧﻔﺟﺎر و رﺷد ﺧﺎﻧواده در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﻧﮭدام ﺧﺎﻧواده اﺳت.
 -١١۶ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ﻣﻧظور ﻣﺎ از ﺟﮭﺎد اﮐﺑر و ﻧژادزداﺋﯽ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻓرار از ﺧﺎﻧﮫ اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻣوﺟب ﻓرار از ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎن ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ اﺳت زﯾرا ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺧﺎﻧواده را ﺑﮫ آﺗش ﻣﯽ ﮐﺷد و اﻋﺿﺎﯾش را
ﻓراری ﻣﯽ دھد ﺑﺧﺻوص ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺎدران ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎد رﺣﻣت در ﺧﺎﻧﮫ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن رﺣﻣت را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺣرﺑﮫ ﺳﻠطﮫ و
ﺷوھرﺧواری و ﻓرزﻧدﺧواری ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و ھﻣﮫ را ﻓراری ﻣﯽ دھﻧد.
 -١١٧اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻋرﻓﺎی اﻟﮭﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده دوﺳت ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑوده اﻧد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺑوده
اﻧد و اﻧﺳﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﭘدﯾد آورده اﻧد.
 -١١٨ﻣﻌﻣوﻻ ً ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﺧﺎﻧﮫ ﺧروج ﻣﯽ ﮐﻧد در ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت در ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﺣرﺑﮫ ای اﺳت ﮐﮫ آن را
ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ آورده و ﺑﮫ واﺳطﮫ اش ﺑر ﺧﺎﻧواده ﺧود ﺣﮑوﻣت ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﮭﺎﺋﯽ اﯾن رﺟﻌت ﺟﺑّﺎراﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﻣﺎﻧﺎ
ﻓروﭘﺎﺷﺎﻧدن ﺧﺎﻧواده اﺳت ﺑواﺳطﮫ ﻗدرت ،ﺛروت ،ﺗﮑﻧوﻟوژی ﯾﺎ اﯾدﺋوﻟوژی ﮐﮫ در ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ آورد
ﺗﺎ اﻗﺗدارش را ﺑر ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺣﮑﯾم ﮐﻧد .ﻣﺛﻼً زﻧﯽ ﮐﮫ ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﺗﺣﮑﯾم ﺳﻠطﮫ ﺧود ﺑر اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ اﺷﺗﻐﺎل،
ﺗﺣﺻﯾل ﻋﻠم و ھﻧر ﺑﯾرون ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣرﺑﮫ ای ﺑﮫ ﺳﻠطﮫ اش اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺑﺧﺷد و اﮔر ﻧﺷد ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﮫ اﻧواع ُﻣدھﺎ و
ﺗزﺋﯾﻧﺎت و آراﯾش و ﺟراﺣﯽ ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ روی ﻣﯽ آورد ﺗﺎ ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﻣﻘﺻود ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺧود ﻧﺎﺋل آﯾد .و اﯾن اﻧواع روﺷﮭﺎی
ﺧروج از ﺧﺎﻧﮫ اﺳت ﺑرای زﻧﯽ ﮐﮫ در درون ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم ﭘذﯾرش وﻻﯾت زﻧﺎﺷوﺋﯽ و ادای ﺣﻘوق ﻣﺎدرﯾت ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ در
درون ﺧﺎﻧﮫ اﺳﺗﻘرار ﻣﻌﻧوی ﯾﺎﺑد و ﺟﺎﯾﮕﺎه وﺟودﯾش را ﺑﯾﺎﺑد و ﻟذا ﺑﮫ ﺳﻣت ﻓﺗﻧﮫ و رﯾﺎﮐﺎری و ﺷﯾطﻧت ﻣﯽ رود.
 -١١٩در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺧداوﻧد ﻣﮑررا ً زﻧﺎن ﻣؤﻣﻧﮫ را ﻣؤﮐدا ً ﺗوﺻﯾﮫ ﻓرﻣوده ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺷﺎن ﺑﻣﺎﻧﻧد و از رﺣﻣت و
ﺣﮑﻣﺗﯽ ﮐﮫ داﺋﻣﺎ ً در اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود ﺑﮭره ﮔﯾرﻧد ﺗﺎ ھداﯾت ﺷوﻧد و در اﯾن ﺑﺎب اﺣﺎدﯾث ﮐﺛﯾری ﻧﯾز از ﭘﯾﺎﻣﺑر و
ﻣﻌﺻوﻣﯾن ﻧﯾز وﺟود دارد .وﻟﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺧﺻوص در ﻋﺻر ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺷﯾطﺎن آرﯾل ﻓﻘط در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧدن زن ﺑﮫ
ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﻔﺎﯾت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ در زﯾر ﺳﻘف ﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾز زﻧﺎن ﺑﮫ اﻧواع ﺷﯾﺎطﯾن ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﯾﺎ دﭼﺎر اﻓﺳردﮔﯽ ﻣﯽ
ﮔردﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺧداوﻧد در آﯾﺎت  ٣٢ﺗﺎ  ٣۴از ﺳوره اﺣزاب ﺧطﺎب ﺑﮫ زﻧﺎن رﺳول و ﺳﺎﺋر زﻧﺎن ﻣؤﻣﻧﮫ ﻓرﻣوده ﮐﮫ:
"ﺷﻣﺎ ھﻣﭼون زﻧﺎن دﯾﮕر ﻧﯾﺳﺗﯾد ﭘس ﺗﻘوا ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ طﻧّﺎزی ﺳﺧن ﻧﮕوﺋﯾد ﮐﮫ دﻟﮭﺎی ﺑﯾﻣﺎر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ طﻣﻊ ﻧﮑﻧﻧد .ﭘس
در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺗﺎن ﻗرار ﮔﯾرﯾد و زﯾﺑﺎﺋﯽ ھﺎی ﺧود را ھﻣﭼون دوران ﺟﺎھﻠﯾت ﺑﮫ ﻧﺎﻣﺣرﻣﺎن ظﺎھر ﻧﺳﺎزﯾد ﭘس ﻧﻣﺎز و زﮐﺎت را
اﺣﯾﺎء ﮐﻧﯾد و ﺧدا و رﺳوﻟش را اطﺎﻋت ﻧﻣﺎﺋﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد اراده ﮐرده ﮐﮫ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ را از ﺷﻣﺎ اھل ﺑﯾت ﺑزداﯾد و ﭘﺎﮐﺗﺎن ﮔرداﻧد
ﭘﺎک ﮐردﻧﯽ ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎ .ﭘس ﯾﺎد ﮐﻧﯾد آﻧﭼﮫ ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺗﺎن از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﻟﮭﯽ و ﺣﮑﻣﺗش .ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ
ﺧداوﻧد ﺑر ﺷﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻟطف دارد و آﮔﺎه اﺳت ".ﮐﮫ اﯾن آﯾﮫ اﺳﺎس راه و رﺳم ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻋرﻓﺎﻧﯽ در زﻧﮭﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺧداوﻧد آﻧﮭﺎ را "اھل ﺑﯾت" ﻧﺎﻣﯾده اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻋﺎ ّﻣش اھل ﺧﺎﻧواده ﺑودن اﺳت و ﻣﻌﻧﺎی ﺧﺎﺻّش رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده
اﻟﮭﯽ و ﺧﻠﻘت ﻧزادی اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ اﯾن راه و رﺳم زن از ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و ﻋورت ﭘرﺳﺗﯽ و ﺷوھر و ﺑﭼﮫ
ﺧواری ﭘﺎک ﺷده و از اھل ﺑﯾت اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﮔردد و ﺧﺎﻧﮫ اش ﮐﺎرﮔﺎه آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎن رﺣﻣﺎﻧﯽ و ﻗرآﻧﯽ اﺳت .ھﻣﯾن آﯾﺎت
ﻣذﮐور ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻧﺳﺧﮫ ﻧﺟﺎت و ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و ﺧﻠﻘت اﻟﮭﯽ زن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣور اﯾن ﺧﻠﻘت در ﺧﺎﻧواده اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ﺳرﻣدی اﻧﺳﺎن ﺑﻣﻌﻧﺎی اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ذات ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ﺟز رﺣﻣﺗش ﻧﯾﺳت و ظﮭور اﯾن رﺣﻣت در
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ﺧﺎﻧواده ﮐﺳﯽ ﺟز زن ﻧﯾﺳت و ﻧﯾز ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ اﯾن رﺣﻣت ﺟوھره ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ اھﻠش را ﻗرآﻧﯽ و اھل
ﺑﯾﺎن ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻻﯾﻖ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -١٢٠در آﯾﺎت ﻣذﮐور از ﺳوره اﺣزاب ﺳﺧن از اﺳﺗﻘرار زن در ﺧﺎﻧﮫ اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﮐﯾﻣﯾﺎی ﺳﻌﺎدت در زن ﻣدرن اﺳت
ﮐﮫ ﺑﮑﻠﯽ از دﺳت رﻓﺗﮫ اﺳت و اﯾن ﺑﯾﻘراری زن در ﺧﺎﻧﮫ ﻋﻠّت ھﻣﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯾﮭﺎی اوﺳت .وﻟﯽ آﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻌﻧوی اﺳﺗﻘرار زن
در ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺟﺎﺳت و ﭼﮕوﻧﮫ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد .ﺑﯽ ﺗردﯾد اﺳﺗﻘرار زن در ﺧﺎﻧﮫ ﻋﯾن ﻗرار زن در ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد زﯾرا زن
ﭼﯾزی ﺟز ﺧﺎﻧﮫ ﺧوﯾش ﻧﯾﺳت و اﺻﻼً ﺧﺎﻧﮫ از آن زن اﺳت ﮐﮫ ﻣرد در آن اﺳﺎﺳﺎ ً ﯾﮏ ﻣﯾﮭﻣﺎن اﺳت ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﺳرش در
اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد .و ﻗرار زن و ﺷوھر در دل ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت و آن واﻗﻌﮫ ﻋظﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺟر ﺗﻘوا و وﻻﯾت
زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و زﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺗواﻧد ھﻣﺳرش را در ﺧود ﻣﺳﺗﻘر ﻧﻣﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﻗراری ﻧدارد زﯾرا ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ً اﯾن
ﺧﺎﻧﮫ را ﺷوھر اﺳت ﮐﮫ ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻣﺳﺋول اداره آن اﺳت و رزق اﻟﮭﯽ را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ آورد وﻟﯽ اﯾن زن اﺳت ﮐﮫ
اﯾن رزق را ﺣﻼل ﯾﺎ ﺣرام ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻧوری ﯾﺎ ﻧﺎری ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑواﺳطﮫ ﭘذﯾرش ﻗﻠﺑﯽ وﻻﯾت ﺷوھر و ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ در آﯾﺎت
ﻣذﮐور ﺑﯾﺎن ﮔردﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻘوا ،ﻋﻔت ظﺎھر و ﺑﺎطن ﺑﮭﻣراه ذﮐر و ﺗﻌﻠﯾم ﺣﮑﻣت اﺳت ﮐﮫ رزق در ﺧﺎﻧﮫ ﺣﻼل و ﻧوری ﺷده و
ﻣوﺟب ﻗرار و آرام و ّ
ﻋزت زن در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود.
 -١٢١زﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﺗﻘرار در ﺧﺎﻧﮫ را در ﺷﺄن ﺧود ﻧﻣﯽ داﻧد اﺻﻼً ھﻣﺳرش را در ﺷﺄن ﺧود ﻧﻣﯽ داﻧد و ﭼﻧﯾن زﻧﯽ آﺷﮑﺎرا
ﮐﺎﻓر اﺳت و ﻣﺷﻐول ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧداﺳت .ﭘس ﻋذاﺑش ﺧروج از ﺧﺎﻧﮫ اﺳت و ﺗن دادن ﺑﮫ ﺣ ّﻣﺎﻟﯽ و ﺑﯾﮕﺎری و ﺟﻠوه ﮔری و
ھرزﮔﯽ در ﺑﺎزار ﺗﺣت ھر ﻋﻧواﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷد اﺷﺗﻐﺎل ﯾﺎ ﺗﺣﺻﯾل ﻋﻠم و ھﻧر و اﻣﺛﺎﻟﮭم .زﯾرا زﻧﯽ ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﺷوھرش را در
ﺷﺄن ﺧودش ﻧﻣﯽ داﻧد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ طﻼق ﺑﮕﯾرد و ﺑرود دﻧﺑﺎل ﺷوھری ﮐﮫ ﻻﯾﻘش ﺑﺎﺷد ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻣﺎﻧد و دﺳﯾﺳﮫ و ﺧﯾﺎﻧت ﮐﻧد
آﻧﮭم ﺗﺣت ﻋﻧوان اﯾﺛﺎر ﺑﺧﺎطر ﻓرزﻧدان ﮐﮫ دروﻏﯽ ﺑزرﮔﺗر اﺳت .زﯾرا زﻧﯽ ﮐﮫ ﺷوھرش را ﻻﯾﻖ ﺧود ﻧﻣﯽ داﻧد ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺑﮫ
ﻓرزﻧداﻧش ھم ﮐﻣﺗرﯾن ﻋﺎطﻔﮫ ای ﻧدارد و اﯾن ﯾﮏ ﻗﺎﻧون طﺑﯾﻌﯽ اﺳت .اﯾن ﻗﺎﻋده درﺑﺎره ﻣردان ﻧﯾز ﺻﺎدق اﺳت.
 -١٢٢ﻣﻌﻧﺎی آﺧراﻟزﻣﺎن در ﻗﻠﻣرو ﺧﺎﻧواده اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻣر ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺷر ﺑﮫ ﺳر رﺳﯾده اﺳت و ﻣﮭﻠت ﺧداوﻧد درﺑﺎره
اﯾن ﺷرک ﻋظﯾم ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن آﻣده اﺳت" :آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﺟﺎی ﺧدا ﻣﺎدﯾﻧﮕﯽ را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد و ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺷرﮐﺎﻧﻧد و ﭘﯾروان
ﺷﯾطﺎن ".ﻗرآن ﮐرﯾم -ﯾﻌﻧﯽ ﻣردی ﮐﮫ از زن ﻓﻘط ﻣﺎدﯾﻧﮕﯾش را ﻣﯽ ﺧواھد ﺑزودی ﻣرﯾد ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ
اﻣر اﻟﮭﯽ در اﯾن دوران دﯾﮕر ﻣﺟﺎل اﯾن ﺷرک را ﺑﮫ ﺑﺷر ﻧﻣﯽ دھد و زن و ﺷوھر را از ﻗﻠﻣرو رﺣﻣت ﺧدا ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺎﻧواده
ﺑﯾرون ﻣﯽ ﮐﻧد و در دوزخ ﺻﻧﻌت و ﻣدرﻧﯾزم ﺑﮫ ﻏل و زﻧﺟﯾر ﻣﯽ ﮐﺷد و ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن را ﺧﺻم ﺟﺎﻧﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾﻧﺳت
آﺧراﻟزﻣﺎن ﺧﺎﻧواده! ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾدن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و ﺣﯾﺎت وراﺛﺗﯽ و ﻓرھﻧﮓ ژﻧﺗﯾﮑﯽ ﺑﺷر .ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﺷر ﮐﺎﻓر
ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠوم و ﻓﻧون دوزﺧﯽ ﺳﻌﯽ دارد ﺗﺎ از طرﯾﻖ ﮐﺷف ﻗواﻧﯾن ژﻧﺗﯾﮑﯽ ﺑﺗواﻧد ھﻣﭼﻧﺎن آن ﺗﺎرﯾﺦ را ﺗﻣدﯾد ﮐﻧد ﮐﮫ ﻋﻠم
ژﻧﺗﯾﮏ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﮑر ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﮫ ﮐﺎﻓران را ﺑﮫ اﺷد ﻋذاب ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ اﻣروزه ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ
ﻣﺳﺎﺋل و اﻣراض ﺑﺷری ژﻧﺗﯾﮑﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود و اﯾن در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻋذاب ﻋظﯾﻣﯽ اﺳت
ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑر ﻧژادﭘرﺳﺗﺎن ﺣﮑم ﻓرﻣﺎﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ دﯾﮕر ھﯾﭻ ﺗﻌﮭد و ﻋﻼﯾﻖ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و ﻗوﻣﯽ وﺟود ﻧدارد وﻟﯽ
ﻋذاﺑﮭﺎﯾش ھﻣﭼﻧﺎن ﺣﮑم ﻓرﻣﺎﺳت .ﺑطور ﻣﺛﺎل اﯾن ﻋذاب ﺑزرﮔﯾﺳت ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻓردی ﮐﮫ از ﺧﺎﻧواده و اﻗوام ﺧود ﻣﻧزﺟر
اﺳت ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣراض و ﺻﻔﺎت رذﯾﻼﻧﮫ آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﺎن دﭼﺎر اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺷﻔﺎی ﺑﺳﯾﺎری از اﻣراض ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ
و رواﻧﯽ ﺑﺷر را ھﻣﺎن آﺋﯾن اﺑراھﯾم ﺣﻧﯾف ﻣﯽ داﻧﯾم ﯾﻌﻧﯽ ﻧژادزداﺋﯽ از ﻧﻔس ﺧوﯾﺷﺗن و ﻧﮫ ﻓﻘط ﮔرﯾز از ﻧژاد ﺑﺧﺎطر ﻧﻔرت
و ﻋذاب .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( دﯾن ﻣﺣﻣد و ﻗرآن ﮐرﯾم را ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﺳﺧﮫ ﺷﻔﺎی ﺧﻠﻖ ﻣﯽ داﻧد زﯾرا ھﻣﮫ ﻣﻔﺎﺳد و اﻣراض
ﺑﺷری ﺣﺎﺻل ظﻠﻣﺎت دھرزدﮔﯽ و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .و ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﻧﯾز ﺳراﺳر ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی درﻣﺎن و ﺷﻔﺎی
اﻣراض اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ آن را ﻋرﻓﺎن درﻣﺎﻧﯽ ﺧواﻧده اﯾم.
 -١٢٣اﻣروزه در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً اﮐﺛر ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق زﻧﺎن و ﻣردان ،ھﻣﺳران ﺧود را در ﺷﺄن ﺧود ﻧﻣﯽ داﻧﻧد ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ
ﻣﺎدی ﯾﺎ ﻣﻌﻧوی .و اﯾن واﺿﺣﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﮐﻔر ﭘﻧﮭﺎن در ﺧﺎﻧواده ھﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮫ ﻣﻔﺎﺳد اﺳت ﮐﮫ طﺑﻖ آﯾﺎت
ﻣورد ﺑﺣث درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ راه ﻗرار رواﻧﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﻋﻼوه ﺑر ﺗﻘوا و ﻋﻔت و ﻋﺑﺎدت ھﻣﺎﻧﺎ ذﮐر و ﺣﮑﻣت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
١٩

ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس .و ﻓﻘط از راه ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھرﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﯾﻘﯾن درﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ھﻣﺳرش ھم ﺷﺄن اوﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ او ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﮐﻧد .ﮐﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ً ﭘس از طﻼق آﺷﮑﺎر و اﻋﺗراف ﻣﯽ ﺷود.
ﯾﻌﻧﯽ ﺑدون ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﻧﺳﺎن اﻣروز ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ دﻟش را ﺑر ﺣﮑم اﻟﮭﯽ ﯾﻌﻧﯽ ازدواج ﻗرار ﺑﺧﺷد و ﻻﯾﻖ اھل ﺑﯾت ﺷدن
ﮔردد ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎد ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ اﺳت.
 -١٢۴ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از اﯾﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﻣﻌرﻓت ﺑﺎطﻧﯽ ﺑﮭره ای ﻧدارد و اﻧﮕﯾزه و اراده ای ھم ﺑرای ﺑرﭘﺎﺋﯽ
ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد در زﻧدﮔﯾش ﻧدارد ﺑﮭﺗرﯾن ازدواج ھﻣﺎن ازدواج در ﺣﻣﺎﯾت ﺧﺎﻧواده و ﻧژاد ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ اﮔر ھﻣﺳر ھم از
ﻣﯾﺎن ﻧژاد ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻣراﺗب ﻣطﻠوب ﺗر اﺳت .زﯾرا اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﺑوﻟﮭوس و ﮐﺎﻓر و ﻧژادﭘرﺳت اﺳت ھﻣﯾن زﻧدﮔﯽ ﮐﺎﻓراﻧﮫ
اش ھم در ﺑطن ﻧژاد دوام ﺑﯾﺷﺗری دارد و ﺗﺟرﺑﮫ ھم ھﻣﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ازدواج آزاد و ﺑﯽ واﺳطﮫ ﻧژاد
ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎد اﺳت و ﻋﻣری ﻧدارد .ھرﭼﻧد ﮐﮫ اﻣروزه ﺑدﻟﯾل ھزﯾﻧﮫ ھﺎ و ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭﺎی ﮐﻣرﺷﮑن ازدواج و زﻧدﮔﯽ
زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑﻧدرت ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺣﺎﺿرﻧد ﮐﮫ ﺟواﻧﺎن ﺧود را در ازدواج ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑطور ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﺷﺗﺎﻗﻧد ﮐﮫ
ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن ﺑﯽ واﺳطﮫ آﻧﺎن ھﻣﺳر ﮔزﯾﻧﻧد .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺻر ازدواج ﺳﻧﺗﯽ و ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﺧﺎﻧواده ﺟﺑراً در ﺣﺎل ﺑﮫ
ﺳرآﻣدن اﺳت و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻓراد ﺑﯽ اﯾﻣﺎن و ﻋورت ﭘرﺳت از ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺑﺳوی ﺟﺎﻣﻌﮫ آزاد ﭘرﺗﺎب ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ
ﻗﻠﻣرو اﻧﮭدام ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و ﻋورت ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﺗﺎ از ﻗﻠﻣرو ﻓرھﻧﮓ ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﺑراﺑری ﺟﻧﺳﯽ زن و ﻣرد،
ھﻣﺳر ﮔزﯾﻧﻧد و ﯾﮏ ﺷﺑﮫ در دوزخ ﻧژادﺳوزی ﻧژادﭘرﺳﺗﺎن ﺳﻘوط ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺑﮑﻠﯽ ھﻼک ﻧﺷوﻧد اﻣﮑﺎن ﺗوﺑﮫ ای ﻧﺻوح
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﺗﺎ ﺑﺎر دﮔر ازدواﺟﯽ ﺑر ﺣﻖ اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﻻﯾﻖ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺷوﻧد.
 -١٢۵اﻣروزه ھﻣﮫ اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﻏرﯾزی و ﺗﺟﺎری و ﺟﻧﺳﯽ ازدواج در ﺣﺎل از ﻣﯾﺎن رﻓﺗن اﺳت و ﻟذا ﺳن ازدواج ﻣﺳﺗﻣراً
ﺑﺎﻻﺗر ﻣﯽ رود .ﻣﺛﻼً زﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ دﯾروز ﺑﺧﺎطر اﺳﺗﻘﻼل از ﺧﺎﻧواده و ﻣﻌﯾﺷت ﺧود ،ﺷوھر ﻣﯽ ﮐرد دﯾﮕری ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر
ﻧدارد زﯾرا ﺧود اﻣﮑﺎن ﮐﺎرﮐردن و ﮐﺳب درآﻣد دارد .و ﻣردی ھم ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑرای ارﺿﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﺧود ازدواج ﻣﯽ ﮐرد دﯾﮕر
ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ازدواج ﻧدارد زﯾرا اﯾن رﺿﺎﯾت را ﺑدون ازدواج ھم ﺑرآورده ﻣﯽ ﮐﻧد از طرﯾﻖ ھﻣﺎن دﺧﺗراﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎزار اﺷﺗﻐﺎل
ﺑﮑﺎر ﻣﺷﻐوﻟﻧد .و در ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ﺧود ازدواﺟﯽ از ﻧوع دﯾﮕر اﺳت در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﮫ و ﺧﺎﻧواده ﺑﯽ ھﯾﭻ ﻋﮭد و وﻓﺎﺋﯽ در
ھر ﮐوﭼﮫ و ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ و در ھر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ .و اﯾن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ﻣطﻠوب ﻧﻔس ﮐﺎﻓر و ﺟﺎھل ﺑﺷر ﻣدرن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ
ﺧواﺳﺗﮫ اﺟﺎﺑت ﺷده اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ازدواج ﺑﯽ ﺧﺎﻧﮫ و در ﺧﯾﺎﺑﺎن اﺳت .اﯾﻧﮏ از اﯾن ﻣﻧظر ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗوان ﻣﻔﮭوم اﻧﺳﺎن
"اھل ﺑﯾت" را درک ﻧﻣود در ﻣﻘﺎﺑل اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎن ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ اش را ھر ﺷب در ﺟﺎﺋﯽ ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﮐﻧد .و اﯾن
روﻧد ﮔرﯾز از رﺣﻣت ﺧدا و ﺳﻘوط در ﺷﻘﺎوت و اﻧﺟﻣﺎد اﺳت.
 -١٢۶ﭘس ﺑوﺿوح ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ دﯾﮕر ازدواﺟﯽ ﻣﺗﻌﮭداﻧﮫ در زﯾر ﺳﻘف ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود اﻻ ﺑر اﯾﻣﺎﻧﯽ روﺷن و
ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﭘﺎﯾدار و ﺑرای رﺿﺎی ﺧدا و اﺣﯾﺎی ﺣﻖ او در ﺧوﯾﺷﺗن ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻟﮭﯽ اﺳت از زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ!
و ﻣﺎﺑﻘﯽ در درک اﺳﻔل ﺗﮑﻧوﻟوژی و دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺑراﺑری و ﻓﻣﯾﻧﯾزم و ھﻣﺟﻧس ﮔراﺋﯽ ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﯾن ﻋرﺻﮫ
ﻧﺎﺑودی ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ اﺳت.
 -١٢٧ﭘس ﺑزودی دﯾﮕر ﻧﮫ ﺑﯾﺗﯽ ﺧواھد ﺑود و ﻧﮫ اھل ﺑﯾﺗﯽ )اھل ﺧﺎﻧﮫ( اﻻ از ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺧود را
ﺑراﺳﺎس اﯾﻣﺎن و ﺗﻘوا و ﻋﻔﺎف و ذﮐر و ﺣﮑﻣت و اطﺎﻋت از ﺧدا و رﺳول ﺑﻧﺎ ﮐرده و ﺑﮫ ﺣﻠﻘﮫ اھل ﺑﯾت ﻋﺻﻣت و طﮭﺎرت
اﻟﮭﯽ ﻣﺗﺻل ﺷده و اﻣﺎﻣﯽ ﮔﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
 -١٢٨اﻣروزه از ازدواج ﺳﻧﺗﯽ و ﺑر ﻣﺣور ﺧﺎﻧواده و ﻧژاد ﻓﻘط ﻧﻣﺎﯾﺷﺎﺗﯽ ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ و ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ اش
ﺑﻘدری ﮐﻣرﺷﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺟز ﺗﺑﮭﮑﺎران و دزدان ﺑزرگ از ﭘس اﯾن ﻧﻣﺎﯾش ﺑرﻧﻣﯽ آﯾﻧد ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ ﮐﮫ ﺷب آﺧرش ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ
ﻋروﺳﯽ اﺳت و از ﻓرداﯾش دوزخ ﻋداوت و اﻧﺗﻘﺎم ﺷﻌﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﺷد و ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﻓﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد.

٢٠

 -١٢٩زﯾن ﭘس ﻓﻘط دو ﻧوع اﻧﺳﺎن دارﯾم اﻧﺳﺎن اھل ﺑﯾت و اﻧﺳﺎن اھل ﺑﺎزار! و ﺑر ھﻣﯾن اﺳﺎس دو ﻧوع ازدواج ،زﻧدﮔﯽ،
دﯾن ،ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن دارﯾم اھل ﺑﯾﺗﯽ و اھل ﺑﺎزاری! و اﻧﺳﺎن ﻧزادی ﻣﯽ ﺗواﻧد اھﻠﯾت ﺑﯾت را ﭘﯾدا ﮐﻧد و اھل ﷲ ﮔردد و
ﻣﺎﺑﻘﯽ ھم ھﻣﮫ اھل دوزخ ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺳﺗﻧد و اھل ﺷﯾطﺎن.
 -١٣٠اﻣروزه ھر ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻧد ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﮑرار و اداﻣﮫ ﺧﺎﻧواده و ﻧژاد ﺧوﯾش ﻧﺑﺎﺷد وﻟﯽ
ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﭘس از ﭼﻧدﺳﺎﻟﯽ ﻧﺎدﻣﺎﻧﮫ و دﺳت از ﭘﺎ درازﺗر ﺑﮫ ﺳﻣت ﻧژادش ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردد ﺗﺎ وی را ﺧوﺷﺑﺧت ﺳﺎزد ﮐﮫ اﯾﻧﮏ
ﻧوﺑت اﻧﺗﻘﺎم ﻧژاد اﺳت .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ آﺣﺎد ﺑﺷری در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن از ﻓرھﻧﮓ و ﻣذھب و راه و رﺳم ﻧژاد ﺧود ﺑﺎ
ﺗﻣﺎم وﺟود ﻣﻧزﺟر اﺳت و ھﯾﭻ ﭼﯾز روﺷن و زﯾﺑﺎﺋﯽ در آن ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾن ﻋﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت وﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای
رھﺎﺋﯽ از ظﻠﻣت ﻧژاد و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﻣروزه ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺟﮭﻧم ﻋداوت و ﻧﻔرت ﺷده اﺳت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھ ّﻣﺗﯽ اﻟﮭﯽ ﻧﻣود و ﺑﺎ ﻋﻠم
و ﻣﻌرﻓﺗﯽ دﮔر و ﺑﺎ ﺟﮭﺎدی اﮐﺑر دﺳت ﺑﮫ ﮐﺎر آﻓرﯾﻧﺷﯽ ﺑرﺗر ﺷد.
 -١٣١ﺗﺎ ﭼﻧد ﻧﺳل ﭘﯾش اﻓرادی ﮐﮫ از ظﻠم ﻧژاد ﺧود ﺧروج ﮐرده و دﺳت ﺑﮫ ازدواج ﺧﺎرج از ﻧژاد ﻣﯽ زدﻧد و در دوزخ
ﻋﺷﻘﮭﺎی ﺑﺎزاری ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت ﻣﯽ رﺳﯾدﻧد دوﺑﺎره روی ﺑﺳوی ﻧژاد ﺧود ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد ﺗﺎ دوﺑﺎره اھل ﺑﯾت ﻧژاد ﺧود ﮔردﻧد وﻟﯽ
اﻣروزه دﯾﮕر ھﯾﭻ ﺑﯾﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده ﮐﮫ ﺑﺗوان ﺑﮫ آن ﺑﺎزﮔﺷت و اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی اﻧﻘراض ﻋﺻر ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺳﻧﺗﯽ و ﺳﻧت
ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ اﺳت.
 -١٣٢اﻣروزه ﺑﺧﺻوص در ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ آﺧرﯾن روزھﺎی ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺳﻧﺗﯽ ﺧود را ﺳﭘری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﺿﻌﯾﺗﯽ ﺑرزﺧﯽ
و ﺑﻐﺎﯾت ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ ای ﭘدﯾد آﻣده و آن ﺗذﺑذب و اﻟﺗﻘﺎطﯽ از ارزﺷﮭﺎی ﺳﻧﺗﯽ و ﻣدرن اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ازدواج و زﻧﺎﺷوﺋﯽ
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﺳﺗﯽ و ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب ﺳﻧت و ﻣراﺳم ﻣذھﺑﯽ .ﮐﮫ اﯾن ﻧوع زﻧدﮔﯽ ھﺎ دارای ﻋذاﺑﮭﺎ و ﻣﻔﺎﺳد ﭘﻧﮭﺎن
ﺧﺎﺻﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺳرﻋت ﺑﺳوی ﺷﻘﺎق و ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻣﯽ روﻧد در ﺳردرﮔﻣﯽ و ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣل.
 -١٣٣و اﻣﺎ اﻣروزه ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ای ﮐﮫ در ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﻧﺗﯽ در ﺣﺎل رخ ﻧﻣودن اﺳت ﭘﯾداﯾش ﻧﺳﻠﯽ از ﻏول
ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎﺋﯾﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﻣدرن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ ﺧﺎﻧواده ھﺎﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯽ درﯾﻎ ﺧﺎﻧواده ھﺎ و ﺑﺧﺻوص ﻣﺎدران ﺗﺎ ﺣدود ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻏرق در ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﺳﺗﯽ و ﺑوﻟﮭوﺳﯽ
ھﺎی ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ اﯾن ﻋرﺻﮫ ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺗﻌﮭد و ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ﻣﺎدی ﯾﺎ ﻣﻌﻧوی ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ آﯾﻧد و اﯾﻧﮏ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺗﺷﮑﯾل زﻧدﮔﯽ
دھﻧد و اﯾن ﺳرآﻏﺎز ﯾﮏ ﺟﮭﻧم ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮐل ﺧﺎﻧواده ھﺎ را در ﺧود ﻓرو ﻣﯽ ﺑرد .اﯾن ﭘدﯾده در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﺣور
ھﻣﮫ ﺑﺣراﻧﮭﺎ و ﺑن ﺑﺳت ھﺎﺳت .زﯾرا اﯾن ﻏول ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎ ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺧود را ﻋﻼﻣﮫ دھر و ﻧﺧﺑﮫ و ﻧﺎﺑﻐﮫ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﻧﮫ
ﮐﻣﺗرﯾن اراده ای اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺧود دارﻧد و ﻧﮫ ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﭘذﯾری .ﺗﻧﮭﺎ اﺣﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻧﺳل ﻏوﻏﺎ ﻣﯽ
ﮐﻧد ﻣﯾل ﺑﮫ رھﺑری ﺑر ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن اﺳت .اﯾن ﻏول ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎ ﺑﺳرﻋت در آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺗﺷﮑﯾل زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت ھﻣﮫ اﻧواع
ﺗﺑﺎھﯽ ھﺎ ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐﻧﻧد از اﺑﺗﻼی ﺑﮫ اﻧواع ﻣﺧدرات و رواﻧﮕرداﻧﮭﺎ ﺗﺎ اﺑﺗﻼی ﺑﮫ اﻧواع ﻣﮑﺎﺗب و ﻣذاھب ﻋرﻓﺎﻧﯽ -ﺷﯾطﺎﻧﯽ
و ﺗﺎ ﮔراﯾش ﺑﮫ ﮔروھﮭﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ و ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ و از ﺳوﺋﯽ دﯾﮕر ﮔراﯾش ﺑﮫ ﺧودﮐﺷﯽ و ﻧﺎﺑودﮔری و
ھﻣﺟﻧس ﮔراﺋﯽ و !...اﯾن ﺟﻣﺎﻋت اﮐﺛراً ﺣﺗﯽ ﺗﺎب ﺗﺣﻣل ﯾﮏ روز زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرک زﻧﺎﺷوﺋﯽ را ﻧدارﻧد زﯾرا ھر ﯾﮏ از
طرﻓﯾن ﻣﺳﺗﮑﺑری ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر و ﺷﯾطﺎﻧزده اﻧد .اﻣروزه اﯾن ﻧﺳل را در ﺟﺎی ﺟﺎی ھر ﺧﯾﺎﺑﺎن و ﻣﺣﻠّﮫ ای ﻣﯽ ﺗوان ﺗﻣﺎﺷﺎ
ﮐرد .اﯾﻧﺎن ﻣﺳﺗﻌدﺗرﯾن طﻌﻣﮫ ھﺎی اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻧﺳل ﻣﺧوﻓﺗرﯾن ﺣﺎﺻل ﺗﻠﻔﯾﻖ ﺳﻧت و ﻣدرﻧﯾﺗﮫ در ﺧﺎﻧواده
ھﺎی ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺳﻧﺗﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﻣدرن ﺑﻠﮑﮫ دﯾواﻧﮕﺎﻧﯽ ﺟﮭﺎﻧﺧوارﻧد و طﻠﺑﮑﺎر از ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن و دﺷﻣن ﺟﺎن
واﻟدﯾن ﺧود .ﻧﺳﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت ﺧود را در ﻓﯾﻠﻣﮭﺎی ﻧﺎﺑودﮔر ھﺎﻟﯾوودی ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .اﯾن ﻧﺳل ﻏول ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺻﯾﺑت ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾن ﻋﺻر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻓﺎﺟﻌﮫ آﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﯾن ﻧﺳل ﺑﮫ ﻗدرت
ﮐﻼن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرﺳد.
 -١٣۴ﺟواﻧﺎن اﯾن ﻋﺻر از ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺟﮭﻧم زﻧﺎﺷوﺋﯽ واﻟدﯾن ﺧود ﺗﺎ اﺑد از ازدواج ﺗوﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻓﻘط ﻣﺳﺋﻠﮫ ارﺿﺎی
ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﮐﮫ آﻧﮭم در اﯾﻧﺗرﻧت و ﺑﺎزار آزاد ﺑﯽ ھﯾﭻ ھزﯾﻧﮫ و زﺣﻣﺗﯽ ﻣﮭﯾﺎﺳت .و اﯾن ﻗﻠﻣرو ﺳﯾطره ﺷﯾطﺎن آرﯾل
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و ﭘورﻧوﮔراﻓﯽ اﺳت و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از اﯾن ﻗﻠﻣرو ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود ﺷﯾﺎطﯾن اﻧﺳﯽ اﺳت .و ﭼﻧﯾن ﻧﺳﻠﯽ ﻣﺟرای رﺳوخ ﺷﯾطﺎن در
ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -١٣۵ﺣﺷر و ھﻣزﯾﺳﺗﯽ و ﺷدﯾدﺗرﯾن رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻣﯾن ﺟواﻧﮭﺎی ﻏول ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ﻋﺻر ﺟدﯾد ﺑوده اﺳت ﮐﮫ اﯾن
اواﺧر ﺑﮫ رازش آﮔﺎھﺗر ﻣﯽ ﺷوم زﯾرا ﮐﮫ اﻣر ﻧﺟﺎت آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺷر اﺳﺎﺳﺎ ً ﻣﻌطوف ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻧﺳل واژﮔون و ﺷﯾطﺎﻧزده
اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣور ھﻣﮫ ﻓﺟﺎﯾﻊ و ﻣﻔﺎﺳد و ﻧﺎﺑودﮔری ﻋﺻر ﻣدرن اﺳت و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ اﯾن ﻧﺳل آﺧرﯾن ﺧروﺟﯽ اﻧﮭدام
ﺧﺎﻧواده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻟذا ﻋﺻﺎره اﯾن اﻧﮭدام اﺳت .اﯾن ﻧﺳل در ﺟواﻣﻊ ﺳﻧﺗﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﺗر دارای وﯾژﮔﯽ و ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ و
ﺗﺿﺎدھﺎی ﻻﯾﻧﺣل ﺗر اﺳت و ھﻣﭼون ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ادراک و اﺣﺎطﮫ اﺳت.
 -١٣۶ﻧﺳﻠﯽ ﻟﮫ ﺷده ﺑواﺳطﮫ ﭘدران و ﺑﻠﻌﯾده ﺷده ﺑواﺳطﮫ ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﺷوھران ﺧود ﭘرﺳﺗﯾده ﻧﺷده اﻧد .ﻧﺳﻠﯽ ﮐﮫ
ﻧﮫ وﻻﯾت و ﻧظﺎرت و ﻣﺣﺑت ﭘدر را درک ﮐرده و ﻧﮫ رﺣﻣت و ا ّﻣﯾت ﻣﺎدر را! ﻧﺳﻠﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ از ھوی اﻟﮭﯽ ﭘدر ﺑوﺋﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ و
ﻧﮫ از ھﯽ اﻟﮭﯽ ﻣﺎدر! ﻧﺳﻠﯽ ﮐﮫ ﻧور و ﻗوه ظﮭور وﺟود را ﻓﺎﻗد اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﻧﺳل ﺑﯽ ﺧدا و ﺑﯽ ﺧود اﺳت :ﺑﯽ ذات!
 -١٣٧ﻓرزﻧد ﺑﻌﻧوان ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدی ﮐﮫ از ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﺣﯾﺎت ﻧوﯾﻧﯽ در راﺑطﮫ ﺑﯾن ﭘدر و ﻣﺎدرش ،ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ﭼون راﺑطﮫ ای ﻗﻠﺑﯽ
و روﺣﺎﻧﯽ ﺑﯾن ﭘدر و ﻣﺎدرش ﻧﯾﺎﺑد ﺟﺎﺋﯽ ﺑرای آﻓرﯾﻧش ﺧود ﻧدارد و در اﯾن ﻣﯾﺎن ﺑﯽ وﺟود و ﻋﻘﯾم و ﭘوچ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ آﯾد.
ﻣوﺟودی ﮐﮫ از ﯾﮏ ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ ﺑﯾرون آﻣده اﺳت از ﻗﻠﻣروﺋﯽ ﺳراﺳر ﺗﺣﻘﯾر و ﺗﮭﻣت و ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽ و ﻋداوت و ﺧﯾﺎﻧت و
اﻧﮑﺎر و دروغ و ﻧﺎﺑودﮔری ﻣوﺟودی ﺳرﺑرآورده از ﻣﯾدان اﻋدام! اﯾن ﻗﻠﻣرو ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد دوزﺧﯽ و آﻓرﯾﻧش ﺷﯾطﺎﻧﯽ در ﺑﺷر
اﺳت.
 -١٣٨ﺧﺎﻧواده آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دادﯾم آﻧﮕﺎه ھم ﮐﮫ ﺷﮑل ﻣﯽ ﮔﯾرد ﻣرﮐزﯾﺗﯽ ﺟز ﻋورت ﺳﺎﻻری زن ﻧدارد ﮐﮫ
در اﯾن ﻗﻠﻣرو زن ﺑر ﻣﺣور ﻋورﺗش ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣرد ھم ﺑﻧدﮔﯽ .ﮐﮫ اﯾن راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ ﺳﻣت اﻧواع ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽ ھﺎ
و ﺗﮭﻣت ھﺎ و ﻋداوﺗﮭﺎ ﻣﯽ رود زﯾرا ﺑﮫ ﺗﺻرف ﺷﯾطﺎن درﻣﯽ آﯾد .ﭘس در ﭼﻧﯾن ﻋورت ﺳﺎﻻری ﺷﯾطﺎﻧﯽ )و ﻧﮫ ﺣﯾواﻧﯽ(
طﺑﻌﺎ ً دﺧﺗر ﺧﺎﻧﮫ ھم ھﻣﭼون ﻣﺎدرش ﺟز ﺳﻠطﮫ ﺳﮑس ﻧﻣﯽ آﻣوزد ﮐﮫ ﻗﺑل از ﺧروﺟش از ﺧﺎﻧﮫ اﯾن ﺳﻠطﮫ را ﺑر ﺑرادرش
ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑرادرش ھم از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ھﯾﭻ ھوﯾت ﻣرداﻧﮫ ای را از ﭘدرش ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺟﺑراً ﺗﺣت وﻻﯾت ﻋورت ﺳﺎﻻر
ﻣﺎدرش ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣرد ﻧﺎﻣرد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺟز ﻋواطف ﺳﮑﺳﯽ در ﺧود ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ھﻣﯾن
ﻋواطف ﺑﺎ ﻣﺎدر و ﺧواھرش ﺗﻌﺎﻣل دارد .ﭘس واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺑرزخ ھوﯾﺗﯽ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدّی ﻣﺳﺗﻌد ھﻣﺟﻧس ﮔراﺋﯽ اﺳت
زﯾرا ھوﯾﺗش ﻣﻔﻌول ﻣﯽ ﺑﺎﺷد آﻧﮭم ﻣﻔﻌوﻟﯾﺗﯽ زﻧﺎﻧﮫ .ﭘس ﭼﻧﯾن دﺧﺗر و ﭘﺳری دو دﯾواﻧﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﮔﺷﺗﮫ و ﭘﺎ ﺑﮫ ﺣﯾﺎت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﻧﮭﻧد ﮐﮫ ھر دو طﺑﻌﯽ زﻧﺎﻧﮫ و ﻋورت ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺑﻠﻌﻧده دارﻧد و ﻣوﺟودﯾﺗﯽ ﻗﺣطﯽ زده و ﺣرﯾص و ﺑﺧﯾل و در
ﻋﯾن ﺣﺎل ﺗﺳﻠﯾم و ﺑﯽ اراده اﻧد و ﺟز در ﻗﺑﺎل ﻋورت زﻧﺎﻧﮫ واﮐﻧﺷﯽ ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دھﻧد .و اﯾن اﺳﺎس ﭘﯾداﯾش ﺗﻣدن
آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﻣدّﻧﯽ ﻣﺳﺗﮑﺑر و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﯽ اراده و ﺳﮑس ﺳﺎﻻر اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾن ﺻﻔﺎت ﺑﮫ ﺧدﻣت دﺟّﺎﻟﯾت
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﺑﺳﯾﺞ ﻣﯽ ﮔردد.
 -١٣٩دﺧﺗر و ﭘﺳری ﮐﮫ از واﻟدﯾن ﺧود ﺟز ﺑﻧدﮔﯽ ﺟﻧﺳﯽ و ﺗﺟﺎرت رذﯾﻼﻧﮫ ﺳﮑس ﻧﯾﺎﻣوﺧﺗﮫ اﻧد آﻧﮭم ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﺑﻐﺎﯾت
ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ و ﻣﮑﺎراﻧﮫ و ﺑراﺳﺗﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ،طﺑﻌﺎ ً ﺗﺟﺎرت ﺑﯽ رﯾﺎی ﺳﮑس در ﺑﺎزار آزاد را ﺑﺳﯾﺎر ﺷراﻓﺗﻣﻧداﻧﮫ ﺗر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ
ﻻاﻗل در ﻟﺑﺎس ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر و ادﻋﺎھﺎی ﻣﻌﻧوی ﭘﻧﮭﺎن ﻧﺷده اﺳت .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗﺟﺎرت ﺳﮑس در ﺑﺎزار و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون رﺷد و ﺗوﺳﻌﮫ ای روزاﻓزون ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ھﻣﯾن اﻣر ﻣﺗﻘﺎﺑﻼً اﻧﮭدام ﺧﺎﻧواده را ﺗﺳرﯾﻊ ﻣﯽ ﺳﺎزد .زﯾرا ﺗﺟﺎرت آزاد
ﺳﮑس در ﺑﺎزار ﺑﺳﯾﺎر ﮐم ھزﯾﻧﮫ ﺗر و ﺑﺎ ّ
ﻋزت ﺗر اﺳت ﺑﺎ ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺷﺎھد ﭘﯾداﯾش اﻧواع
اﻣراض ﻣﮭﻠﮏ ﺟﻧﺳﯽ ھﻣﭼون اﯾدز در ﺗﻣدن ﻣدرن ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ھﻣﯾن ﺗﺟﺎرت آزاد ﺟﻧﺳﯽ را ﻧﯾز دﭼﺎر ﺑﺣران و ﺑن ﺑﺳت ﻣﯽ
ﺳﺎزد و اﯾن ﺳرآﻏﺎز اﻧﮭدام ﻧﺳل ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﺟﺎﺋﯽ در ﺧﺎﻧﮫ دارد و ﻧﮫ ﺑﺎزار .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ
ﺑراﺑری ﺟﻧﺳﯽ ﻣوﺟب اﻧﮭدام ﺟﻧﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود.
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 -١۴٠اﯾن ﺑﻧدﮔﯽ و ﺳﻠطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ارﺗﺑﺎطﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﺗﮑﻧوﻟوژی دارد .از ﯾﮏ ﺳو ﻋﻠوم و ﻓﻧون ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ از طرﯾﻖ
ﺗﮭﯽ ﺳﺎزی ﻣﻐز و ﻣﻌرﻓت ﺑﺷری ﻣوﺟب ﻧﺎﺑودﮔری ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ اش ﻣﯽ ﺷود و از آدﻣﯽ ﺟز ﭘﺎﯾﯾن ﺗﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮔذارد و از
ﺳر و ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺳﺎزد و از طرﯾﻖ ﺗﻐذﯾﮫ آﺗﺷﯾن ﺑﺷر،
طرﻓﯽ دﯾﮕر ﺗوﻟﯾد و ﻣﺻرف ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ اﯾن ﺗﺟﺎرت ﺟﻧﺳﯽ را ﻣﯾ ّ
ﺷﮭواﺗش را ﻣﺳﺗﻣرا ً اﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ﺗر و ﺳﯾری ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد .و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑواﺳطﮫ ھﻣﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑراﺑری ﺟﻧﺳﯽ
ﭘدﯾد آﻣده و زن را ﺑﺳوی اﺳﺗﻘﻼل ﺟﻧﺳﯽ وﺳوﺳﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗوھﻣﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺳﺗر ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻧﮭدام ﺧﺎﻧواده
و اﻧﻘراض ﻧﺳل ﺑﺷر ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .از طرﻓﯽ دﯾﮕر ھﻣﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﻌﻠول ﺳﺗم زﻧﺎﺷوﺋﯽ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده
اﺳت زﯾرا زن و ﺷوھر ﺑواﺳطﮫ ﻧﯾﺎز ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر داﺷﺗﮫ ﺳﻌﯽ ﺑر ﺳﻠطﮫ ﺑر ﯾﮑدﯾﮕر داﺷﺗﮫ اﻧد و ﻟذا ﺧداوﻧد اﯾن
ھردو را ﺑﮫ ﺑﻧد ﺷﯾطﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژی ﮐﺷﯾده اﺳت .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ھﻣواره ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻧﻌﺗﯽ
در ارﺗﺑﺎطﯽ ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ ﺑﺎ ﺳﮑس ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
 -١۴١و اﻣﺎ در ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺎﺟﻌﮫ ای ﺑزرﮔﺗر از اﯾن رخ ﻧداده اﺳت ﮐﮫ ﻋده ای ﺑﮫ اﺳم ﻋﺎﻟم و داﻧﺷﻣﻧدان دﯾﻧﯽ ﺑﺎ
اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ آﯾﺎت و رواﯾﺎت ﮐﮫ ﻋﻘل در رأس دﯾن ﻗرار دارد و ﻓﻘط ﻋﻘﻼء ﻣﺗدﯾن ھﺳﺗﻧد و ﻋﺑﺎدﺗﯽ ﺑرﺗر از ﺗﻌﻘل ﻧﯾﺳت
ﻣرﺗﮑب اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﯽ ﺿد ﻋﻘﻠﯽ و ﺿد دﯾﻧﯽ ﮔﺷﺗﻧد ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﻋﻠوم و ﻋﻘول ﻣﺎدی و ﻓﻧﯽ و ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳﺗﯽ را ھﻣﺎن ﻋﻘل دﯾﻧﯽ
و ﻗرآﻧﯽ داﻧﺳﺗﻧد و ﺑدﯾن طرﯾﻖ ﺧﺎﻧواده ھﺎ را ھم از ﻋﻘل ﺗﮭﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد و ھم از دﯾن .و ﺑرای اذھﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﺟز ﺣﺳﺎب و
ﻓرﻣوﻟﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕذاﺷﺗﻧد .اﯾﻧﺎن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﯾﺎﻧت را ﺑﮫ ﺑﻘﺎی ﺧﺎﻧواده در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﻣرﺗﮑب ﺷدﻧد و در
دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ و ﻣﺎدﯾﮕری از ﻏرب ھم ﺳﺑﻘت ﮔرﻓﺗﻧد و ﻧﺎم اﯾن ﻧﮭﺿت واژﮔوﻧﺳﺎﻻری را ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﺗﻣدن اﺳﻼﻣﯽ ﮔذاﺷﺗﻧد .و
اﯾﻧﮏ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺧﺎﻧواده را ﺑﮫ ﻓﺳﺎد و اﻧﮭدام ﮐﺷﺎﻧﯾده اﻧد در ﺟﺳﺗﺟوی دﺷﻣن ﻓرﺿﯽ ﺣﺗﯽ ﻋﻘل ﺳﯾﺎﺳﯽ را ھم از دﺳت
داده اﻧد و در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺎطﻧﺎ ً از ﻏرب ھم ﻣﺎدی ﺗر و ﻓﻧﯽ ﺗر و ﮐﺎﻓرﺗرﻧد در ظﺎھر ﺑﮫ آن ﻓﺣش ﻣﯽ دھﻧد .اﯾن ﺷﻘﺎق و ﻧﻔﺎق و
ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺑﻣراﺗب ﺑﺳﯾﺎر ﺳرﯾﻌﺗر از ﻏرب ،ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺧﺎﻧواده ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺳﺎزد .زﯾرا ﻋﻣر ﺣﯾﺎت
ﮐﺎﻓراﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﺣﯾﺎت ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ اﺳت .و اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ و ﮐﻔری اﺳت ﮐﮫ ﻟﺑﺎس دﯾن و اﺳﻼم ﺑر ﺗن ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ
ﻧﮭﺿت ﺗﮑﻔﯾرﯾﮭﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋواﻗب اﯾن ﻧﻔﺎق ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -١۴٢ﺷرک ﮐﮫ اﺳﺎس ﻧﻔﺎق اﺳت طﺑﻖ ﻗول اﻟﮭﯽ ھﻣﺎن ظﻠم ﻋظﯾم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﭘس ﻧﻔﺎق ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺳﺗﻣﮭﺎ را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد و
ھﻣﯾن ﺳﺗم اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای را ﻣﻧﮭدم ﻣﯽ ﺳﺎزد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮐﻔر ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧد ﻋﻣری ﺑﺳﯾﺎر طوﻻﻧﯽ دارد .اﯾن ھﻣﺎن
ﺗﻔﺎوت ﺧﺎﻧواده ﻏرﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ اﺳت .زﯾرا آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻗﺎﻋده و ﻧظم و ﻗﺎﻧوﻧﯽ را ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد ﺷرک و ﻧﻔﺎق اﺳت و اﯾن
ﺑزرﮔﺗرﯾن آﻓت و ﺳﺗم ﺣﺎﮐم در ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﺑﺧﺻوص آن ﺷرک و ﻧﻔﺎق و ظﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﻟﺑﺎس ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر ﺑﮫ ﺗن
دارد ﮐﮫ ﺳﺗﻣﯽ ﻣﻔﺗﺧراﻧﮫ اﺳت .اﯾن ﺳﺗم ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﺻم ﺟواﻣﻊ ﺳﻧﺗﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -١۴٣آﻧﭼﮫ ﮐﮫ آدﻣﯽ را در ﺧﻼء ﺑﯾن ﮐﻔر و دﯾن ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺷرﯾﮏ و ﺑراﺑرﺳﺎزی ارزﺷﮭﺎی ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ اﺳت.
اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺗﺷرﯾﮏ و اﻟﺗﻘﺎط و اﺧﺗﻼط ﺑﯾن ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن در ﺑﻠﻧدﻣدت ﻣﺣﺎل اﺳت و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷﻘﺎق و ﻧﻔﺎق ﺑﯾن
ذھن و دل آدﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﻓرد را در اﯾن ﺧﻼء ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﺳﺎزد ﯾﻌﻧﯽ ھم از دﯾن و ھم از دﻧﯾﺎ ﻣﺣروم ﻣﯽ ﮐﻧد .ھم از ﻣﺣﺑت
و ھم از وظﯾﻔﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧﺎﻧواده را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ای از ﺣﯾﺎت ﺟﻣﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در آن ﻧﮫ ﻗﺎﻋده و ﻧظم و ﻗﺎﻧون
و وظﯾﻔﮫ ای ﺣﮑم ﻣﯾراﻧد و ﻧﮫ ﻣﺣﺑت و ﺗﻘوا و ﮔذﺷت و اﯾﺛﺎری .ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ از اﯾﺛﺎر ﮐﮫ ﺗﻘوا و وظﯾﻔﮫ را ﻟﮕدﻣﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﻣدﻋﯽ و طﻠﺑﮑﺎر ھﻣﮫ اﺳت و ﺑﺧود اﺟﺎزه ﻣﯾدھد ﮐﮫ در ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ ھﻣﮫ اﻋﺿﺎی ﺧود دﺧﺎﻟت و ﺗﺻرف ﮐﻧد و ﮐﺳﯽ ھم
ﺷﮭﺎﻣت دﻓﺎع از ﺣﻖ ﺧود را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن ھﻣﺎن ﻋﺷﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻟﺑﺎﺳﯽ ﺑر ﺑوﻟﮭوﺳﯽ و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و ﺑﺧود اﺟﺎزه
ھر ﺳﺗﻣﯽ را ﻣﯽ دھد ﮐﮫ در ﮐﺎﻧون اﺻﻠﯽ ﭼﻧﯾن ﻋﺷﻖ و ﺳﺗﻣﯽ ﻣﻌﻣوﻻً واﻟدﯾن ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ اﮐﺛرا ً ﻓرﻣﺎن ﭘس ﭘرده ﭼﻧﯾن
ﺳﺗﻣﯽ از ﺟﺎﻧب ﻣﺎدر اﺳت در ﺗﺟﺎرت رذﯾﻼﻧﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘدر دارد و او را ھم ﺑﻧده ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ و از او ﺣﻖ ﺣﺳﺎب و ﺣﻖ
ﺳﮑوت ﻣﯽ ﮔﯾرد .و ﻓرزﻧدان ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ً از ﻣﺎھﯾت و ﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﻋﻣﻠﮑرد و راﺑطﮫ و ﻋﺎطﻔﮫ ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ و ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﭘس
ﭘرده واﻟدﯾن ﺑﯽ ﺧﺑرﻧد در ﺳرﮔﺷﺗﮕﯽ و درﯾﺎﺋﯽ از ﺳوء ﺗﻔﺎھم ﺑﺳوی ﺑﯽ ھوﯾﺗﯽ و ﺑﺎزﯾﭼﮕﯽ و ﻟودﮔﯽ ﻣﯽ روﻧد و اﯾن
داﺳﺗﺎن ﭘﯾداﯾش ﻧﺳل ﻏول ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎﺳت .ﮐﮫ اﯾن ﻏول ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎی ﺗوﻟﯾدی از ﺧﺎﻧواده ھﺎی اﻟﺗﻘﺎطﯽ -ﻧﻔﺎﻗﯽ ﺑﻣراﺗب
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دﯾواﻧﮫ ﺗر و ﻣﺧرﺑﺗر از ﻧﺳل ﻏول ﺑﭼﮫ ای اﺳت ﮐﮫ در ﺟواﻣﻊ ﮐﺎﻓر ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾﻧد و ﺧﺎﻧواده ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ آﺷﮑﺎرا دﯾن و
اﯾﺛﺎرﮔرﯾﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ را ﭘﺷت ﺳر ﻧﮭﺎده و ﮐﻔر ﺑﯽ رﯾﺎ را ﺗرﺟﯾﺢ داده اﻧد.
 -١۴۴ﻧﻣوﻧﮫ ای از ﺷرک و ﻧﻔﺎق و ﺳﺗم ﺣﺎﮐم در ﺧﺎﻧواده ﺳﻧﺗﯽ -ﻣدرن :ﻣﺎدری ﮐﮫ در ﺷﺄن ﺧود ﻧﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ از ﺷوھرش
از ﺑﺎﺑت ﺧﺎﻧﮫ داری ﺣﻘوق ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ای ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﮐﻧد و در ﻋوض ﮐل ﻣدﯾرﯾت اﻗﺗﺻﺎدی را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺑوﻟﮭوﺳﯽ ھﺎی ﺧود در
اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﮔﺎه ﺑطرزی ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ از درآﻣد ﺧﺎﻧواده دﺧل و ﺗﺻرف ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﺣرام و ﻣﺻداق دزدی اﺳت .و
ﯾﺎ ﭘدری ﮐﮫ ﺑﮭر دﻟﯾﻠﯽ ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳت ﺑﮫ ھﻣﺳرش از ﺑﺎﺑت ﺧﺎﻧﮫ داری ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﭘردازد ﮐﮫ از آن ﺧود زن ﺑﺎﺷد و اﯾن ﺳﺗم را
ﻟﺑﺎس ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧد ﮐﮫ :ﻣﺎ ﺧﺎﻧواده ای ﻋﺎﺷﻖ ھﺳﺗﯾم و اﺻﻼً اﯾن ﺣرﻓﮭﺎ در ﺷﺄن ﻣﺎ ﻧﯾﺳت! در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن ﯾﮏ ﺣﻘوق
ﺷرﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣل ﻧﮑردن ﺑﮫ آن ﺳرﻣﻧﺷﺄ ﺑﺧش ﻋظﯾﻣﯽ از ﻣﻔﺎﺳد ،ﮐﯾﻧﮫ ھﺎ ،ﻣﻧّت ھﺎ و ﻋﻘده ھﺎﺳت و ﺑﺎﻻﺧره زن را ﺑﮫ
اﺷﺗﻐﺎل در ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ ﺻدھﺎ ﻓﺳﺎد و ﻓﺗﻧﮫ اﺳت .ﭘرداﺧت و درﯾﺎﻓت اﯾن ﺣﻘوق ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ زن ﺧﺎﻧﮫ
دار ﺑﻧﯾﺎد ﺑﺳﯾﺎری از ﺷﯾﺎطﯾن در ﻟﺑﺎس ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر را ﺑرﻣﯽ ﮐﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮏ وظﯾﻔﮫ ﺷرﻋﯽ ﮐﺗﻣﺎن ﻣﯽ ﺷود و ﺷﯾطﺎن
اﯾﺛﺎرﮔری ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻣﯽ آﯾد ﺗﺎ ھر ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﮫ ﻧﺎم ﻋﺷﻖ ﻣرﺗﮑب ﺷود.
 -١۴۵ﻣﻌﺿﻠﮫ ﻣﮭرﯾﮫ ﻧﻣوﻧﮫ دﯾﮕری از ﺷرک و ﻧﻔﺎق و دروﻏﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺳﻧﺗﯽ ﻋﺻر ﺟدﯾد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻣﻠﯽ ﺷده اﺳت .ﻣﮭرﯾﮫ ﻧﺟوﻣﯽ ﮐﮫ در آﻏﺎز ﺳﻧد ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر ﻣرد ﺑﮫ زن اﺳت و در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻧد ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت ﻣﯽ
ﺷود .در آﻏﺎز ﺳﻧد اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺧﺎﻧواده اﺳت و در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻧد اﻧﮭدام!
 -١۴۶ﻣﻧظور اﯾﺛﺎرﮔرﯾﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھد دﻋوی ﻋﺷﻖ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﮫ از زﯾرﺑﺎر ھر ﺗﻌﮭد و ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ﺷﺎﻧﮫ
ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻘﻼﻧﯾت و ﻗﺎﻧون و ﻋﮭدی ﭘﺎی ﺑﻧد ﻧﺑﺎﺷد و ﺣﺗﯽ دﯾن را در ﺷﺄن ﺧود ﻧداﻧد.
 -١۴٧ﮐﻼً دﻋوی ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر در راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺣﯾﻠﮫ ﺷﯾطﺎن ﺟﮭت زﯾرﭘﺎ ﻧﮭﺎدن ھر وظﯾﻔﮫ اﺧﻼﻗﯽ و ﺷرﻋﯽ
و ﺣﻘوﻗﯽ اﺳت از ﺟﻣﻠﮫ ﻋدم ﺗﻣﮑﯾن ﺟﻧﺳﯽ زﻧﺎن ﯾﺎ ﻋدم ﭘرداﺧت ﺣﻘوق ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ زن و ﯾﺎ دﻋوی ﻣﮭرﯾﮫ ای ﻧﺟوﻣﯽ ﺟﮭت
ﺗوﺟﯾﮫ زورﮔوﺋﯽ ﺑﮫ زن ،و ﯾﺎ ﺗن ﻧدادن ﺑﮫ ﺣﺟﺎب و ﻋﻔﺎف در رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﻋدم ﺗﻌﮭد ﻣرد در ﻗﺑﺎل اﻣرار ﺣداﻗل
ﻣﻌﯾﺷت ﺧﺎﻧواده وو. ...
 -١۴٨دﻋوی ﻋﺷﻖ ﻣرد ﺑﮫ زن داﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد در ﻗﺑﺎﻟش از ھر ﺗﻌﮭد و وظﯾﻔﮫ ای ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻧد و ﺣﺗﯽ ھﯾﭻ
ﻋﻘﻼﻧﯾﺗﯽ را ﭘﺎﺳﺧﮕو ﻧﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﮐﺛر زﻧﺎن ﺑﮫ ﭼﻧﯾن داﻣﯽ ﮔرﻓﺗﺎر آﻣده و اﯾن ادﻋﺎ را ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻟذا از ھﻣﮫ ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺑر
ﺣﻖ ﺧود ﺻرف ﻧظر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑواﺳطﮫ ﻣرد ﭘرﺳﺗﯾده ﺷوﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ زن ﺑرﺟﺎی ﺧدا ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﺣﻖ ﺗوﻗﻊ ھﯾﭻ
وظﯾﻔﮫ ای از ﺷوھرش ﻧدارد زﯾرا ﺧدا ﺑﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت!؟ و اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮐﻼھﯽ اﺳت ﮐﮫ زن و ﺷوھر ﻣﺗﻘﺎﺑﻼً ﺑر ﺳر ﯾﮑدﯾﮕر
ﻣﯽ ﻧﮭﻧد .اﯾن ﻋﺷﻖ ﻓﻘط ھم ﺑطور ﯾﮑطرﻓﮫ از ﺟﺎﻧب ﻣرد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زن ادﻋﺎ ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﻠﮑﮫ زن ھم آﻧرا از ﻣردش ﻣطﺎﻟﺑﮫ
ﻧﻣوده و ﺑﮫ او اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﮫ ھﻣﯾن واﺳطﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺛﺑت ﺑﮫ ﺷوھرش داده و ﺑﺎ او ازدواج ﮐرده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
ﺑﺷرط ﻋﺷﻖ و ﭘرﺳﺗﯾده ﺷدن! و اﯾن دروازه رﺳوخ ﺷﯾطﺎن در زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت زﯾرا زن و ﺷوھری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدا و
ﺑرای ﺧدا و ﺑﮫ اذن و اﻣر اﻟﮭﯽ ﺑﺎﻧﯽ ﺣﯾﺎت ﺟدﯾدی ﺷده اﻧد ﺑﺟﺎی ﭘرﺳﺗش ﺧدا ،ﺑﺎزی دروﻏﯾن ﭘرﺳﺗش ﯾﮑدﯾﮕر را ﭘرﭼم
زﻧدﮔﯾﺷﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد .دروﻏﯽ ﮐﮫ ﮐﻔری ﻣطﻠﻖ و آﺷﮑﺎر اﺳت ﭘس ﺻﺎﺣب و ﺳﻠطﺎﻧﯽ ﺟز ﺷﯾطﺎن ﻧدارد و ﻋﺎﻗﺑﺗﯽ ﺟز ﺟﮭﻧم
و ﻋداوت و اﻧﺗﻘﺎم و اﻧﮑﺎر ﻧﮭﺎﺋﯽ ھرﭼﮫ ﻋﺷﻖ!
 -١۴٩و ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ زن و ﺷوھر در اﯾن ادﻋﺎی دروﻏﯾن ﻋﺷﻖ و اﺣﺳﺎس ﭘرﺳﺗﯾده ﺷدن رﺳوا و ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﺳراغ
ﻓرزﻧدان ﺧود ﻣﯽ روﻧد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را ﭘرﺳﺗﻧده و اداﻣﮫ دھﻧده ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧود در ﺟﮭﺎن ﺳﺎزﻧد و ﻟذا ﻧﺑرد ﺑرای ﺗﺻرف
ﻓرزﻧدان ﻣوج دﯾﮕر اﯾن ﺳﺗم اﺳت ﺳﺗم ﻓرزﻧدﺧواری و ﻓرﯾب ﻓرزﻧدان ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻓرزﻧد!

٢٤

 -١۵٠ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺑرﺧﻼف ﺣﻖ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ زن و ﺷوھر ﺑﺧواھﻧد ھﻣدﯾﮕر را ظرف ﺗﺣﻘﻖ آرزوھﺎی ﺧود
ﺳﺎزﻧد و از دﯾﮕری اﺑزاری ﺑرای ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﺧود ﺑﺳﺎزﻧد و ﻧﮫ واﻟدﯾن ﺣﻖ دارﻧد ﻓرزﻧدان ﺧود را اﺑزار آرزوھﺎی ﺧود ﮐﻧﻧد
و ﺑواﺳطﮫ آﻧﮭﺎ اﺣﺳﺎس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﯾن ھﻣﺎن ظﻠم ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ھرﮐﺳﯽ از ﻋﺿو ﺧﺎﻧواده ﻣﯽ
ﺧواھد ﺳﺎﺋر اﻋﺿﺎﯾش را اﺑزار ﺳﻌﺎدت و آرزوھﺎی ﺧود ﺳﺎزد و ﭼون ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋداوت و اﻧﺗﻘﺎﻣﺟوﺋﯽ ﻣﯽ ﭘردازد.
ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺧود ﺑﺧود ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻋداوت و اﻧﮭدام اﺳت.
 -١۵١آﻧﮑﮫ ﻧژادش را ﺑر ﺟﺎی ﻧزادش )ﺧداوﻧد( ﻗرار ﻣﯽ دھد ﺑﺎ ﻧژادش ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت و ﻋداوت ﻣﯽ رﺳد .ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ از
طرﯾﻖ ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑرﺳد از طرﯾﻖ ﺗﺟﺎرت رذﯾﻼﻧﮫ ﺑﺎ ﻧژاد و ﻧﻣﺎﯾﺷﺎت دروﻏﯾن ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر ﻗﺻد ھوﯾت
ﺟﺎوداﻧﮫ دارد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻘﺻدی ﺟﺎھﻼﻧﮫ و ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺑطﺎﻟت اﺳت.
 -١۵٢ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻗرار دادن ﻧژاد ﺑر ﺟﺎی ﺧداﺳت ﺑﻌﻧوان ﮐﺎﻧون ﺗﺣﻘﻖ آرزوھﺎ و ﻧﯾﺎزھﺎ و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ در ﺟﮭﺎن!
وﻟﯽ ﻓﻘط ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده را ﻗﻠﻣرو ﺧداﭘرﺳﺗﯽ و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھد ﺧﺎﻧواده اش ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد
اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺷود .وﻟﯽ آﻧﮑﮫ ﺧﺎﻧواده را ھدف ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﮐﺎﻧون ﺗﺣﻘﻖ ھﻣﮫ ﻧﯾﺎزھﺎﯾش ﺷود ﺣﺗﯽ ﺣﯾﺎت ﺟﺎﻧوری
و ﺧﻠﻘت ﻗدﯾﻣش را ھم ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺧﺎﻧواده را درب ورود ﺑﮫ دوزخ اﺑدی ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 -١۵٣ﻣﺣﺑت در ﺧﺎﻧواده اﺟر ﺣﻖ ﭘرﺳﺗﯽ و ﺗﻘواﺳت ﻧﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭘرﺳﺗش ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان! ﭘرﺳﺗش ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان ،آﻧﺎن
را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 -١۵۴ھرﮐﺳﯽ ﭼﻧدﺳﺎل ﭘس از ازدواﺟش ﺑﮑﻠﯽ اﻧﺳﺎن دﯾﮕرﯾﺳت .ﯾﺎ ﮐﺎﻓری ﺷﻘﯽ و ﯾﺎ ﻣؤﻣﻧﯽ ﺳﺎﻟﮏ اﻟﯽ ﷲ! ﺑﮭرﺣﺎل
ازدواج ورود ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ رﺟﻣﺎﻧﯽ اﺳت .زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﯾﺎ ﻏرﻓﮫ ای از دوزخ اﺳت و ﯾﺎ ﻏرﻓﮫ ای از ﺑﮭﺷت!
و ﻓرزﻧدان ھم ﯾﺎ ﻣﯾوه ای از دوزﺧﻧد ﯾﺎ ﻣﯾوه ای از ﺑﮭﺷت! و ھﻣﺳر ھم ﯾﺎ آﺋﯾﻧﮫ ﺣﻖ اﺳت و ﯾﺎ آﺋﯾﻧﮫ دق!
 -١۵۵راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﯾﺎ راھﯽ اﺳت ﺑﺳوی ھوﯾت اﻟﮭﯽ ﺑرای طرﻓﯾن راﺑطﮫ .و ﯾﺎ راھﯽ ﺑﺳوی ﻣﻧﯾت ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ﺑرای
طرﻓﯾن راﺑطﮫ! و در ﻧوع اول ﺧداوﻧد وﻋده ﺑﮫ دﯾدارش ﻧﻣوده اﺳت در آﯾﮫ  ٢٢٣از ﺳوره ﺑﻘره! و در ﻧوع دوم ھر دو
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻏل و زﻧﺟﯾری ﺑر ﮔردن ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ھﻣدﯾﮕر را ﺑﺳوی ﺟﮭﻧم ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﻧد و ﺑﺎ ﺷﯾﺎطﯾن ﻣﺣﺷور ﻣﯽ
ﺷوﻧد.
 -١۵۶زن و ﺷوھر در دﻋوی ﻋﺷﻖ ﻋﻼوه ﺑر ﻣﮑرھﺎی ﻣذﮐور ﺣﺎﻣل ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر دﯾﮕری ھم ھﺳﺗﻧد و آن اﻧﮑﺎر ﻏرﯾزه و
ﻧﯾﺎز ﺟﻧﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧود دال ﺑر ادﻋﺎی ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﮑﻣل ادﻋﺎی ﭘرﺳﺗﯾده ﺷدن از ھر دو ﺟﺎﻧب اﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ آن
ﺳﺧن ﻣﻌروف ﻧﯾﭼﮫ ﻣﺻداق ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ :اﮔر آدﻣﯽ ﭘﺎﯾﯾن ﺗﻧﮫ ﻧﻣﯽ داﺷت در ﺧدا ﺑودن ﺧود ﺗردﯾدی ﻧﻣﯽ ﮐرد!
 -١۵٧دﻋوی ﻋﺷﻖ از ھر دو ﺟﺎﻧب اﺳﺎس ﺗﮑﺑر و اﻧﮑﺎر ھر ﺗﻌﮭد و ﻣﺳﺋوﻟﯾت و وظﯾﻔﮫ ای در زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت.
زﯾرا اﯾن ﻋﺷﻖ ﻣﺳﺗﻠزم ﭘرﺳﺗش اﺳت و ﭘرﺳﺗش و ﭘرﺳﺗﯾده ﺷدن ھم آدﻣﯽ را از ھر وظﯾﻔﮫ و ﺗﻌﮭد ﺑﺷری ﻣﺑرا ﻣﯽ ﺳﺎزد
زﯾرا اﺣﺳﺎس ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧدا ھم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺷر ﺗﻌﮭدی ﻧدارد زﯾرا اﺻﻼً ﻧﯾﺎزی ﻧدارد!؟
 -١۵٨ﭘس درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ دﻋوی ﻋﺷﻖ در زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳﺎس ھﻣﮫ ﺟﻧون و ﺗﺑﺎھﯾﮭﺎ و ﻣﻔﺎﺳد و ﻣظﺎﻟم ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﻋﺎﻗﺑت ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾت و ﺧﯾﺎﻧت ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﮔردد .و اﯾن دﻋوی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﭼون ﻟﺑﺎس دﯾن ھم ﺑر ﺗن ﮐﻧد ﺑﮫ اﺷد ﻧﻔﺎق ﻣﻣﮑن ﻣﻧﺟر
ﻣﯽ ﺷود و زﻣﯾﻧﮫ ھوﻟﻧﺎﮐﺗرﯾن ﺗﺑﮭﮑﺎرﯾﮭﺎﺳت.
 -١۵٩ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ زن و ﻣردی ﮐﮫ از دو ﻓرھﻧﮓ و ﻧژاد ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﮭم ﻣﯾرﺳﻧد و ازدواج ﻣﯽ ﮐﻧﻧد آن اﺳﺗﮑﺑﺎر
ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ در آﻧﮭﺎ ﻣوﺟب دﻋوی ﻋﺷﻖ و اﯾﻧﮭﻣﮫ ﮐﻔر و دروغ و ﺳﺗم ﻣﯽ ﺷود و ھرﯾﮏ ﻣﯽ ﺧواھد ﺑرای طرف ﻣﻘﺎﺑل
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ﺧداﺋﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ھر دو در اﯾن ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻋﺷﻖ ،ﮔوی ﺳﺑﻘت را از ھم ﻣﯽ رﺑﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺳﻧت در اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ
اﺳت ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫ رواﻧﯽ اﻧﮑﺎر ھر وظﯾﻔﮫ و ﺗﻌﮭدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -١۶٠اﯾن اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺑرﺗری ﻧژادی ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھر ﯾﮏ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻏرﯾزی ﺧود را اﻧﮑﺎر ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ
ﺧداﺋﯽ ﮐﻧد و ھﯾﭻ ﻣﻌﻧﺎ و ادﻋﺎﺋﯽ ﺑﮭﺗر از دﻋوی ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن اﻧﮑﺎر را ﻣﮭﯾﺎ ﺳﺎزد اﻧﮑﺎری ﮐﮫ روز ﺑﮫ روز
ﻣوﺟب ﭘﯾداﯾش دروﻏﮭﺎ و رﯾﺎﮐﺎرﯾﮭﺎ و ﻋﻘده ھﺎ و ﻋداوﺗﮭﺎی ﻧو ﺑﮫ ﻧو ﻣﯽ ﺷود و طرﻓﯾن در دروﻏﮭﺎی ﺧود ﮔم و دﯾواﻧﮫ
ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﮐﮫ در اﯾن ﮐﺑر و ﻏرور ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻏرﯾزه ﺟﻧﺳﯽ ﮐﮫ ﺷدﯾدﺗرﯾن ﻧﯾﺎزھﺎﺳت دﭼﺎر اﺷد ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ و ﻓﺳﺎد و ﺗﺷﻧﺞ و
ﺑﺎزﯾﮭﺎ ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫ ﮐﯾﻧﮫ ھﺎ و اﻧﺣراﻓﺎت ﺟﻧﺳﯽ و ﺧﯾﺎﻧت ﺟﻧﺳﯽ اﺳت زﯾرا در ﭼﻧﯾن راﺑطﮫ ای ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻧﯾﺎز ﺟﻧﺳﯽ
ﻣﺟﺎل ارﺿﺎﺋﯽ ﺳﺎﻟم و ﺑﺎ ّ
ﻋزت و طﺑﯾﻌﯽ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد .و ﺑﺎز آن ﺳﺧن ﻣﻌروف ﻧﯾﭼﮫ را در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ :دﻋوی ﻋﺷﻖ
ھﻣﺧواﺑﮕﯽ را ھم ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﮐﺷﯾده اﺳت!
 -١۶١ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ در اﯾن ﻗﺣطﯽ و ﺟﻧون رواﺑط ﻏرﯾزی ﮐﮫ اﺳﺎس زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت ھﯾﭻ ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای رواﺑط
ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ ای و ﻋﻘﻠﯽ و ﻗﻠﺑﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد و اﯾن ﺳﯾطره ﺷﯾطﺎن در زﻧدﮔﯾﺳت.
 -١۶٢ﻣﺣﺑت و ﻋﺷﻖ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺟز از ھوﯾت اﻟﮭﯽ اﯾن راﺑطﮫ ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺳراﺳر ﺑر ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ و وظﯾﻔﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ
و ﺻداﻗت و ھﻣدﻟﯽ اﺳﺗوار اﺳت ﻧﮫ دروغ و رﯾﺎ و ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﻧژادی! ﭘس ﺑﺎﯾد اﻗرار ﮐرد ﮐﮫ ﻋﺷﻖ
زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﯾﮏ ﮐﯾﻣﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت ﻧﮫ ﺟﻧون ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﮭوات اﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ﻣﻌﺟون ﮔردﯾده و ﮐوس اﻧﺎﻟﺣﻖ ﻣﯾزﻧد!
 -١۶٣ﺑﯽ ﺗردﯾد دﻋوی ﻋﺷﻖ ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻋﻘده ﺟﻧﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ اﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮕﯽ ﺷﮭوت ﺟﻧﺳﯽ داﻣن ﻣﯾزﻧد و طرﻓﯾن اﯾن
آﺗش ﺷﯾطﺎﻧﯽ را ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد.
 -١۶۴دﻋوی ﻋﺷﻖ و اﻧﮑﺎر ﻧﯾﺎز ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮫ ھﻣﺳر در ﻣردم اھل دﯾن و ﻧﻔﺎق ﻣذھﺑﯽ ﺑﻣراﺗب ﺷدﯾدﺗر ﺑﺎرز ﻣﯽ ﮔردد زﯾرا
ﺧراﻓﮫ و ﺟﮭل دﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾﺎز ﺟﻧﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻟذا ﺑﺎ ادﻋﺎی ﻋﺷﻖ اﯾن ﻧﯾﺎز را ﮐﺗﻣﺎن
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻗداﺳت ﻧداﺷﺗﮫ ﺧود را اﺛﺑﺎت ﮐﻧﻧد وﻟﯽ ﻋﻘده ﺟﻧﺳﯽ ﺣﺎﺻل از اﯾن دروغ آﻧﮭﺎ را رﺳوا ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 -١۶۵ظﮭور اﻧواع اﻧﺣراﻓﺎت و ﻣﻔﺎﺳد ﺟﻧﺳﯽ در ﺟﻣﺎﻋت ﻣﻼﯾﺎن ﻣذھﺑﯽ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺷﮭور اﺳت ﮐﮫ ﺑدﻟﯾل ھﻣﺎن ﮐﺗﻣﺎن
ﻧﯾﺎز ﺟﻧﺳﯽ در ﺧوﯾش اﺳت .اﯾن اﺳﺗﮑﺑﺎر ﺟﻧﺳﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﻣوﺟب ﭘﯾداﯾش ﭼﻧدھﻣﺳری اﻓﺳﺎرﮔﺳﯾﺧﺗﮫ و ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ و
زﻧﺎن ﺻﯾﻐﮫ ای ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ رﺳواﺋﯽ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و اﯾن ﻗداﺳت ﮐﺎذب را ﺑرﻣﻼ ﻣﯽ ﺳﺎزد .و اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ
رﺳول اﮐرم در ﯾﮑﯽ از آﺧرﯾن ﺧطﺑﮫ ھﺎﯾش ﺑﻌﻧوان وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ اﻣﺗش ﻓرﻣوده" :ﺑﮫ ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻧم در دﺳت اوﺳت ﻣن
ھر ﺷب ھﻔﺗﮫ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ھﻣﺳراﻧم ﺟﻣﺎع ﻣﯽ ﮐﻧم "!...و اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی اﺑطﺎل ﭼﻧﯾن ﻗداﺳت ﮐﺎذﺑﯽ در اﻣت اﺳت.
 -١۶۶اﯾن ﻧﯾز ﯾﮏ اﻟﻘﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺟﻧﺳﯽ را در ﺑﺷر طرد و ﻟﻌن و ﻣﺳﺧره ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ او را ﺑﮫ ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر
و ﻓﺳﺎد ﺑﮑﺷﺎﻧد و در راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ رﺳوخ ﻧﻣﺎﯾد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﮔر ﺑر ﺣﻖ و ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ و ﻋﺻﻣت
ﺑﻧﺎ ﺷود ﻣﻘدﺳﺗرﯾن راﺑطﮫ در ﺟﮭﺎن اﺳت زﯾرا ﻗﻠﻣرو ﻟﻘﺎی ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﭼون وﺻﺎل روح دو اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ از اوﺳت.
 -١۶٧اﻣروزه ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ظﮭور ﻣﻔﺗﺧراﻧﮫ زﻧﺎ و ﭘورﻧوﮔراﻓﯾزم و رواﺑط آزاد ﺟﻧﺳﯽ در ﺗﻣدن ﻏرب ﻣﻌﻠول ﭼﻧدﯾن ﻗرن
ﺗﺣﻘﯾر و طرد و ﻟﻌن راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ و رھﺑﺎﻧﯾت دروﻏﯾن ﺑﮫ اﺳم دﯾن ﻣﺳﯾﺢ ﺑوده اﺳت .اﯾن ﻣرض و ﮐﻔر در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﻧﯾز
ﺑﮫ ﺷﯾوه ﭘﻧﮭﺎﻧﺗر و ﭘﯾﭼﯾده ﺗری در ﺟرﯾﺎن ﺑوده اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ازدواج از ارﮐﺎن و اﺳﺎس دﯾن ﻣﺣﻣد)ص( اﺳت و ﻋﻠﻣﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ھرﮔز ﺣﻘﯾﻘت و اﺳرار اﯾن واﻗﻌﮫ ﻣﻘدس و راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ را ﺑرای ﻣردﻣﺎن ﺗﺑﯾﯾن ﻧﮑرده اﻧد و ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر در
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم اﯾن ﻣﻌﺎرف در آﺛﺎر ﻣﺎ ﺗﺑﯾﯾن ﺷده اﻧد.
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 -١۶٨راﺑطﮫ زن و ﻣرد ،ﻧﯾﺎزﻣﻧداﻧﮫ ﺗرﯾن رواﺑط اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺑﻠﮑﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧداﻧﮫ ﺗرﯾن راﺑطﮫ در ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت .و اﯾن
ﻧﯾﺎزی ﺑﮭﻣﺎن ﺷدت ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و ﻏرﯾزی و ﺷﮭواﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎزی ﻋﺎطﻔﯽ و روﺣﺎﻧﯽ اﺳت .و اﯾن اﺷد ﻧﯾﺎزھﺎ در ﯾﮏ راﺑطﮫ واﺣد
ﻣوﺟب ﺷده ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾت اراده و ﻧﻔوس و اﻧرژی ﺣﯾﺎﺗﯽ دو اﻧﺳﺎن در ﯾﮑﺟﺎ ﻣﺗﻣرﮐز ﺷود و وﺻﺎل روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺣﻘﻖ ﮔردد اﮔر
ﺣﻘوق و آداب و ﻣﻌﺎرف اﯾن راﺑطﮫ درک ﺷده و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﻌل آﯾد.
 -١۶٩در آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ ﻋﺻر ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﻧﻔس ﺑﺷر اﺳت زﯾرا روز ﻗﯾﺎﻣت ﭘﻧﺟﺎه ھزار ﺳﺎﻟﮫ اﺳت ،ﻧﯾﺎزھﺎی
راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھم ﺑﮫ اﺷد ﺧود رﺳﯾده اﺳت ﭘس ﻧﯾﺎزﻣﻧد رﻋﺎﯾت ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺣﻘوق و ﻣﻌﺎرف اﯾن راﺑطﮫ اﺳت.
 -١٧٠وﻗﺗﯽ ﮐﻠﯾﮫ اﻣﯾﺎل و ﻧﯾﺎزھﺎ و اﺳرار طﺑﻘﺎت ﻧﻔس دو اﻧﺳﺎن در ﯾﮏ راﺑطﮫ ﻣﺗﻣرﮐز و ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﺷود ﻧﯾﺎزﻣﻧد
ﻣدﯾرﯾت و ھﻣت ﺗﻣﺎﻣﯾت اراده و ﻋﻘول و ﻋواطف طرﻓﯾن اﺳت و ﺑﮭﻣﺎن ﻣﯾزان ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل از ﺧود و
طرف ﻣﻘﺎﺑل و راز اﯾن راﺑطﮫ اﺳت .و ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ اﯾن ﻧﯾﺎز را ﺑرآورده ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
 -١٧١ﺟز ﺑواﺳطﮫ ﺑﮑﺎرﮔﯾری ﺟدّی و ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر ﻋرﻓﺎن زﻧﺎﺷوﺋﯽ ،ﺗﻣدن ﻣدرن اﻣﮑﺎن ﻧﺟﺎت ﻧدارد .و ﭼﻧﯾن ﻋرﻓﺎﻧﯽ
ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠوم اﺳﻼﻣﯽ رخ ﻧداده اﺳت اﻻ در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﮐﮫ ﻣوﺟب ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ
ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ :اﺳرار را ﺑرﻣﻼ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﯾم!؟
 -١٧٢ﻣﺎ دو ﭼﯾز را از ذات راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑرﻣﻼ ﮐرده اﯾم :ﺧدا و ﺷﯾطﺎن! آﯾﺎ اﯾن ﺑرﻣﻼﺳﺎزی ﺑﮫ ﻧﻔﻊ و ﺿرر ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ
اﺳت؟ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣردﻣﺎن و ﺑﮫ ﺿرر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎن ﺧراﻓﮫ و ﺟﮭل و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻣﺳﻠﻣﯾن را
ﺧورده اﻧد.
 -١٧٣ﺑﺎز ھم ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﮐﮫ اﻣﮑﺎن راﺑطﮫ ای اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻧوی و ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ ای ﺑﯾن زن و ﺷوھر ﻧﯾﺳت اﻻ ﺑرﻣﺑﻧﺎی راﺑطﮫ
ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑر ﺻداﻗت و ﺗواﺿﻊ و ھﻣدﻟﯽ و ﮔﻔﺗﮕوی ﻋﻘﻼﻧﯽ -دﯾﻧﯽ اﺳﺗوار ﺑﺎﺷد .و اﺟرای ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺷرﯾﻌت ﻣﺣﻣدی
ﺿﺎﻣن اﯾن اﻣر اﺳت.
 -١٧۴ﻣﺎ اﻣروزه ﺑﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺑﮫ اﻧدازه ﺷرﯾﻌت زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻧﯾﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑزﺑﺎن واﺿﺢ و ﻣردﻣﯽ ﺗﺑﯾﯾن ﮔردد و
ﺟﺎﯾﮕزﯾن رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﮔردد .و آﺛﺎر ﻣﺎ اﯾن ﺷرﯾﻌت را ﺗﺑﯾﯾن ﮐرده اﺳت.
 -١٧۵ﺗﺎ ﺳده ھﺎی ﻗﺑل راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﻗﻠﻣرو ظﮭور و ﺑروز دو ﻏرﯾزه ﺑود ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌﯾﺷت و ﺟﻧﺳﯾت! وﻟﯽ اﻣروزه
ﮐل ﻧﻔس آدﻣﯽ در اﯾن راﺑطﮫ ﻣﻧﻔﺟر ﺷده اﺳت و اﯾن اﻧﻔﺟﺎر ﺑدﻟﯾل ﻓﻘدان ﻣﻌرﻓت و ﻣدﯾرﯾت ﻻزم ﻣوﺟب اﻧﮭدام ﺧﺎﻧواده ﺑوده
اﺳت .اراده ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن ﻣﮭﻣﺗرﯾن ظﮭور ﻧوﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﺧﺎﻧواده ﺑروز ﻧﻣوده اﺳت و ﮐﺳﯽ آﻧرا در ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد .و
ﻟذا ﺗوﻗﻌﺎت اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ از ازدواج و زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھزاران ﺑﺎر ﺑﯾﺷﺗر از ﻗرون ﻗﺑل اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ از ازدواج
ھراﺳﺎﻧﻧد ﭼون ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ ﺗوان ﺗﻌﺎﻣل و ﻣدﯾرﯾت آﻧرا ﻧدارﻧد ﭼون ﻣﺎھﯾت آﻧرا درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -١٧۶ﺑﺷر ﻣدرن ﺑطرزی ﺟﺎھﻼﻧﮫ ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﺷﺑﺎھﺗﮭﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی و ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ زن و ﻣرد ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﺎﺷد ازدواج ﻣوﻓﻘﺗری را ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺳﺎزد .و اﯾن ﻓﮑر واروﻧﮫ ﺣﺎﺻل ھراس ﮐورﮐوراﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻋﻣر
ﮐوﺗﺎه زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻣدرن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﮐﮫ ﻋﻠت اﺻﻠﯽ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ،اﻧﻔﺟﺎر ﻧﻔوس و ﻗﯾﺎﻣت ﺑﺎطن ھﺎﺳت.
 -١٧٧اﮔر آﺧراﻟزﻣﺎن ﻋﺻر ظﮭور ﭘﻧﮭﺎن ﻧﻔوس ﺑﺷری اﺳت اﯾن ظﮭور در زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎﻟش رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﭼرا
ﮐﮫ ھﻣﺳر ھر ﮐﺳﯽ ظﮭور ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎطن اوﺳت طﺑﻖ ﻗول اﻟﮭﯽ! ﭘس واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ظﮭور ﻣﺎھﯾﺗﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋرﻓﺎﻧﯽ دارد
ﭘس ﺑدون ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﻋرﻓﺎن زﻧﺎﺷوﺋﯽ زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ راه ﻧﺟﺎﺗﯽ ﻧدارد و اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻣدرن ﻣﺳﺗﻣرا ً از ارﺗﮑﺎب ازدواج
ﮔرﯾزان ﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد زﯾرا اﻧﻔﺟﺎراﺗش را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺎھدﻧد ﮐﮫ روز ﺑﮫ روز ﻣﮭﻠﮑﺗر ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮐﺎر ﺑﮫ ﻗﺗﺎل و ﺟﻧﺎﯾت
رﺳﯾده اﺳت.
٢٧

 -١٧٨ﺣﺎل ﺑﮭﺗر درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﭼرا در دﯾن اﺳﻼم ازدواج ﺗﺎ اﯾن ﺣدّ ﻣﮭم و ﻣﻘدس ﺟﻠوه ﮐرده اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑرش
ﻣﻔﺗﺧراﻧﮫ از راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯾش در ھﻔت ﺷب ھﻔﺗﮫ ﺑﺎ ھﻣﺳراﻧش ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و در ﺣﻘﯾﻘت اﺳوۀ ﮐﺎﻣل ﯾﮏ زﻧﺎﺷوﺋﯽ
اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ﻣﺣﻣد اﺳوۀ ﺣﺳﻧﮫ اﺳت .زﯾرا آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ ﻋﺻر ظﮭور ﺑﺎطﻧﮭﺎﺳت ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺣرﯾﻣﯽ اﻣن و
ﻣطﻣﺋن و ﻣﻘدس اﺳت ﺗﺎ اﯾن ظﮭور و ﺑروز ﺑﺎطن اﻣﮑﺎن ﻣﻌرﻓت و ﻣدﯾرﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اﯾن ﺣرﯾم اﻟﮭﯽ ھﻣﺎن زﻧﺎﺷوﺋﯽ
اﺳت ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻗرار اﺳت ﻗﻠﻣرو ظﮭور ﻧزادی اﻧﺳﺎن ﺑﺎﺷد و ﻟذا ﻗرآن ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺗﺎب آﺳﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ
را ﻗﻠﻣرو ﻣﻌراج و ﻟﻘﺎی ﭘروردﮔﺎر ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﺳت و آداب و ﺣﻘوق ﭼﻧﯾن واﻗﻌﮫ ﺑزرﮔﯽ در ﺧﺎﻧواده ھﻣﺎن ﺷرﯾﻌت
ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﻣﺣﻣد اﺳوه ﮐﺎﻣل آن اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﺳﻧّت اﺳت ﺳﻧﺗﯽ ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﻣﮭد ظﮭور ﺑدﻋت ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ
اﻧﺳﺎن ﺟدﯾد اﻟﮭﯽ.
 -١٧٩ﭘس ھﻣﺳر ﮐﮫ ﺗﺎ ﻗﺑل از اﯾن ﻓﻘط اﺑزار ارﺿﺎی دو ﻏرﯾزه ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌﯾﺷت و ﺟﻧﺳﯾت ﺑود اﯾﻧﮏ ﻣﮭد ظﮭور ذات
و ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﻗﯾﺎﻣت اﺳت و اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﻓﻘط ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺧود را ﻧﺟﺎت دھد و ﻋرﺻﮫ ﻧﺎﺑودی
ﺧود ﻧﺳﺎزد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺟﮭﻧم ﺧود ﻧﮑﻧد.
 -١٨٠و اھل ﺑﯾت ﻋﺻﻣت و طﮭﺎرت و در رأس آن ﺑﯾت ﷲ اﻋظم ﯾﻌﻧﯽ ﭘﻧﺞ ﺗن آل ﻋﺑﺎء ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﺟﺎوداﻧﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﺑﮭﺷﺗﯽ
آﺧراﻟزﻣﺎن در ﺧﺎﻧواده اﺳت .ﮐﮫ اﻣروزه ﻣﺎ را ﻣﺄﻣور ﺑﮫ ﺗﺑﯾﯾن اﯾن ﺣﻖ ﻋظﯾم ﻧﻣوده اﺳت و ﺑر اﯾن ﺑﯾت اﻟﮭﯽ وارد ﮐرده ﺗﺎ
ھﻣﮫ ﺣﻘوق اﯾن ﺧﺎﻧﮫ را ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت ﺑﮫ ﺑﺷر آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾم.
 -١٨١ﭘس اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﺧواه ﻧﺎﺧواه در ﺣﺎل ظﮭور و زاﯾش اﺳت و اﮔر زاﯾﺷﮕﺎه اﻣﻧﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺳﻘط ﺟﻧﯾن ﻣﯽ ﺷود
در ﺑﺎزار ﺳﯾطرۀ ﺷﯾﺎطﯾن .و اﯾن زاﯾﺷﮕﺎه اﻣن ﺟز ﺧﺎﻧواده ﻧﯾﺳت .و ﻟذا اﻣروزه ﻓرزﻧدی ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻣﯽ آﯾد ﯾﮏ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد
اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎ اﻟﮭﯽ اﺳت ﯾﺎ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ،ﯾﺎ رﺣﻣﺎﻧﯽ اﺳت و ﯾﺎ رﺟﻣﺎﻧﯽ .ﮐﮫ اﯾن ﻓرزﻧد ﻧﯾز آﺋﯾﻧﮫ ﺟﻣﺎل واﺣد راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .و ﻟذا ﯾﮏ ﺑﭼﮫ آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﺣﺎﻣل و وارث ﻧژاد ﺧود ﻧﯾﺳت و درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی اﯾن ﻋﺻر اﮐﺛرا ً از
داﺷﺗن ﻓرزﻧد ﺑﯾزار و ھراﺳﺎﻧﻧد زﯾرا دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد او را وارث ﻧژاد ﺧود ﺳﺎزﻧد و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕری از ﺣﻘﯾﻘت
آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺷر .و ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧﺎزاﺋﯽ ﺑﺷر ﻣدرن ﻧﺷﺎﻧﮫ دﯾﮕری
از اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت.
 -١٨٢ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕر اﯾن آﺧراﻟزﻣﺎن ﺧﺎﻧواده آﻧﺳت ﮐﮫ ﻓرزﻧدان دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣزﺑﻠﮫ ﻧژاد ﺧود ﺑﺎﺷﻧد و ﻧژاد ﺧود را ﺑﮫ
اﺛﺑﺎت ﺑرﺳﺎﻧﻧد و اداﻣﮫ دھﻧد .ظﮭور اﺷد ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن در اﯾن دوران ﮐﮫ ﻋﻠت ھﻣﮫ ﺟﻧﮕﮭﺎی روی زﻣﯾن
اﺳت ﻧﺷﺎن دﯾﮕری از اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻧﺎﺑودﯾﺳت و اﯾن واﺿﺣﺗرﯾن ﻣﻌﻧﺎی آﺧراﻟزﻣﺎن ﺧﺎﻧواده
اﺳت و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ!
 -١٨٣ﭘس واﺿﺢ اﺳت زن و ﺷوھر ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ از وراﺛت ﻧژادی ﺧودﺷﺎن در راﺑطﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﯾزان
ازدواج را ارزﺷﮭﺎ و ﻋﺎدات و رﺳوخ ﻧژاد ﺧود ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد در زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت و اﺑطﺎل دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑر اﯾن ارزﺷﮭﺎ ﭘﺎﻓﺷﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺧﺎﻧواده را ﺑﺳوی اﻧﮭدام ﻣﯽ ﺑرﻧد.
 -١٨۴ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻗﻠﻣرو ظﮭور ﺑﯾروﻧﯽ -ﻣﺎدی -ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﻐﺎﯾت و ﭘﺎﯾﺎﻧش رﺳﯾده و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
دوزخ ھﻼﮐت ﺑﺷر ﺷده اﺳت .و اﯾﻧﮏ ﻋﺻر ظﮭور ﺑﺎطﻧﯽ -روﺣﺎﻧﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﺷر اﺳت .آن ظﮭور ﺣﺟری اﺳت ﮐﮫ ظﮭور
روح از ﺳﻧﮓ اﺳت و ﻟذا ﻣوﺟب ﭘﯾداﯾش ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت ﮐﮫ از ﺳﻧﮓ ھم ﺳﺧت ﺗر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و اﯾن ظﮭور ھﺟری اﺳت
ﺑﻣﻌﻧﺎی ھﺟرت از ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧژاد و ﺧروج از ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن!
 -١٨۵ﭘس زن و ﺷوھری ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرﮐﺷﺎن را ﺑﮫ ﻣوازﯾن و ارزﺷﮭﺎی ﺣﺟری ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠوم و ﻓﻧون دھری و
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﺑﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺧﺎﻧﮫ ﺑر آﺗش و اﻧﮭدام ﺑﻧﺎ ﮐرده اﻧد زﯾرا ﻋﺻر آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت.
٢٨

 -١٨۶ﭘس ارزﺷﮭﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ھﻣﺳﺎﻧﯽ ھﺎ و ﺑراﺑرﯾﮭﺎ و ﻣﻌﺎدﻻت رﯾﺎﺿﯽ ﮐﮫ ارزﺷﮭﺎی دھری ھﺳﺗﻧد اﻣروزه در ﻗﻠﻣرو
ﺧﺎﻧواده ﺑﺳرﻋت دﭼﺎر اﺑطﺎل ﺷده و ﺑﻧﺎﮔﺎه راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ دﭼﺎر ﺑﺣران ﻣﻌﻧﺎ و ھوﯾت ﻣﯽ ﮔردد.
 -١٨٧ﯾﮑﯽ از ﻋﻠل ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﺷﻌﺎر و دﻋوی ﻋﺷﻖ در ازدواج و زﻧﺎﺷوﺋﯽ در اﯾن دوران ھﻣﺎن اراده ﺑﮫ ظﮭور روح اﺳت ﮐﮫ
اراده ای ﺧﻼق و ﺧودﺟوش در اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت .و اﻧﺳﺎن ﻣدرن اﯾن ﺟوش و ﺧروش و اﻧﻔﺟﺎر دروﻧﯽ را درک
ﻧﮑرده و آﻧرا ﺣﻣل ﺑر ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮫ ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯾت آن ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت ﻣﯽ رﺳد زﯾرا ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ و
ﺟﻧﺳﯾت ظرﻓﯾت ﭼﻧﯾن اﻧﻔﺟﺎر و ظﮭور ﻋظﯾﻣﯽ را ﻧدارد.
 -١٨٨آﯾﺎ ظرف ﺑر ﺣﻖ اﻧﻔﺟﺎر و ظﮭور روح در آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﺟﺎﺳت؟ ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ھرﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﺷد در ﭘﺎﯾﯾن ﺗﻧﮫ ﻧﯾﺳت! وﻟﯽ در
راﺑطﮫ ای ﻗﻠﺑﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﺑﯾن زن و ﺷوھر ﮐﮫ دﭼﺎر ﺗﻧش و ﻋﻘده ھﺎ و اﻣراض ﺟﻧﺳﯽ ھﺳﺗﻧد ھم ﻧﯾﺳت.
 -١٨٩ﻣﯽ داﻧﯾم در ﺳده ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ھرﮔز ﯾﮏ ھزارم اﯾﻧﮭﻣﮫ دﻋوﯾﮭﺎی ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ ﮐﮫ در ﻋﺻر ﻣﺎ ﻏوﻏﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد وﺟود
ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت و ﺑراﺳﺗﯽ ﺗﻌداد ﻋﺷﻖ ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺷری ھﻣﺎن اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ راﯾﺞ در ﻓرھﻧﮕﮭﺎی
ﻣﻠل ﺟﮭﺎن اﺳت از ﺷﯾرﯾن و ﻓرھﺎد ،رﻣﺋو و ژوﻟﯾت و اﻣﺛﺎﻟﮭم .وﻟﯽ ﭼرا اﻣروزه ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ ﻋﺎﺷﻘﻧد از ﭘﯾر و ﺟوان ،ﻣﺗﺄھل
و ﻣﺟرد و ﮐﺎﻓر و ﻣؤﻣن و زن و ﻣرد!؟ آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭼﯾﺳت؟
 -١٩٠از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اراده ظﮭور روح ﻓطرﺗﺎ ً در راﺑطﮫ ﺑﺎ دﯾﮕران رخ ﻣﯽ دھد اﯾن ﺟﻧﺑش ظﮭور روح در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺗﺣت
ﻋﻧوان "ﻋﺷﻖ" ﺗﻌﺑﯾر و ﺗﻔﺳﯾر ﺷده اﺳت ﺑدون آﻧﮑﮫ ﺣﻘﯾﻘت آن درک ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آﯾﺎ اﺻﻼً ﭼﮫ واﻗﻌﮫ ای در ﺣﺎل وﻗوع
اﺳت و دارای ﭼﮫ ﺣﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﯾﻧﮑﮫ واﻗﻌﮫ ظﮭور روح ﻋﯾن واﻗﻌﮫ ﻗﯾﺎﻣت و ﻟﻘﺎی ﭘروردﮔﺎر اﺳت .ﻓﻘدان ﭼﻧﯾن ﻣﻌرﻓﺗﯽ
ﺳرﭼﺷﻣﮫ ھﻣﮫ ﻣﻔﺎﺳد و ﻣظﺎﻟم ﻗﻠﻣرو ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ اﺳت.
 -١٩١اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ظﮭور روح و ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺣﺗﯽ در داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑزرگ ﻣﺎ ھﻣﭼون ﺟﺎﻣﯽ و
ﻧظﺎﻣﯽ ھم ﻣﻐﻔول واﻗﻊ ﺷده اﺳت.
 -١٩٢آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در اﯾن دوران ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻋﺷﻖ اﺳت در ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎن ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ظﮭور روح و ﻟﻘﺎی ﭘروردﮔﺎر و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد
اﻧﺳﺎن اﺳت .و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در اﯾن اﻓﺳﺎﻧﮫ ﻋﺷﻖ ﻣﺣﻠﯽ از اﻋراب ﻧدارد ﺣﮑﻣت اﻟﮭﯽ و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و اﺳرار آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ در
ﻗرآن اﺳت و ﻧﻘش دﯾن و ﺷرﯾﻌت اﻟﮭﯽ در اﯾن واﻗﻌﮫ!
 -١٩٣ھرﭼﻧد ﮐﮫ در اﺷﻌﺎر ﻋرﻓﺎی اﺳﻼﻣﯽ ھﻣواره ﻋﺷﻖ در ﻣﺣور ھﻣﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻗرار دارد و ﻣﺳﺋﻠﮫ ای ﻗدﺳﯽ ﺗﻠﻘﯽ
ﺷده اﺳت وﻟﯽ ﻣﻌﻧﺎ و ارﮐﺎن ﻗرآﻧﯽ و ﺷرﻋﯽ و اﯾﻣﺎﻧﯽ آن ﺑﻧدرت ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت زﯾرا اﺻﻼً ﺣﻘﯾﻘت
آﺧراﻟزﻣﺎن و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ در اﺳﻼم و ﻗرآن ﻣورد ﻏﻔﻠت و اﻧﮑﺎر اﺳت .ﭘس ھﻣﮫ ﻣﻔﺎﺳد و ﻣظﺎﻟم و ﺗراژدﯾﮭﺎی
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﻣﻌﻠول ﭼﻧﯾن ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر ﻋظﯾﻣﯽ در اﺳﻼم اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﺳﻠﻣﯾن و ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎن را ﺑﮫ ﺗﺑﺎھﯽ و ﮔﻣراھﯽ
ﮐﺷﺎﻧﯾده اﺳت .ﺑﺎر اﯾن ﻏﻔﻠت و اﻧﮑﺎر و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ آن ﺑرﮔردن ﻋﻠﻣﺎی دﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺟز ﺗﮑﻔﯾر ﻋﺷﻖ ھﻧری
ﻧدارﻧد.
 -١٩۴ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ ﻋﺎرﻓﺎن و ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن ﺣﮑﻣت اﺳﻼﻣﯽ از ﻋﺷﻖ ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ و ﻣﺑﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎھﯾم ﻓﻠﺳﻔﯽ آﻧرا ﺗﺑﯾﯾن ﮐرده اﻧد
از اﺑن ﻋرﺑﯽ و ﻋطﺎر و ﻣوﻟوی ﺗﺎ ﻣﻼﺻدرا و اﺑن ﺳﯾﻧﺎ .ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺷﻌر ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺟز ﻋﺷﻖ ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑرای ﮔﻔﺗﮕو
ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .وﻟﯽ ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻣﺷﮑﻠﯽ از اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن و اﺣﺳﺎس ﮐوری ﮐﮫ ﻧﺎﻣش را ﻋﺷﻖ ﻧﮭﺎده ﺣل ﻧﮑرده اﺳت و
ھرﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﺳﺧن از واﻗﻌﯾت ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ آﯾد ﺣﺳﺎﺑش از دﯾن و ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ و ﺷرﯾﻌت اﻟﮭﯽ ﺟدا ﻣﯽ ﺷود و ﺗﮑﻔﯾر
ﻣﯽ ﮔردد.

٢٩

 -١٩۵ﭘس از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻗدﺳﯽ ﻋﺷﻖ و ﻣﺑدأ و ﻣﻌﺎد اﻟﮭﯽ آن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷده ھرﮐﺳﯽ اﯾن اﺟﺎزه را ﺑﮫ ﺧودش ﻣﯽ دھد
آن را اﻣری ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺧﺻﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐرده و ﺑﺎ آن ھرﮐﺎری ﺑﮑﻧد .زﯾرا ﻋﺷﻖ ﺑرای ھرﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺧﺻوص ﺗرﯾن و ﭘﻧﮭﺎن
ﺗرﯾن اﺣﺳﺎس و واﻗﻌﮫ زﻧدﮔﯾﺳت ﮐﮫ از ﻋﻣﯾﻖ ﺗرﯾن طﺑﻘﺎت ﺟﺎن ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و اﯾن اﺣﺳﺎس اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻟﺣﺎظ
ﮐﺎﻣﻼً ﺑر ﺣﻖ اﺳت وﻟﯽ ﺣﻖ آن درک ﻧﺷده اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن اراده ﺑﮫ ظﮭور ﺣﻖ وﺟود اﺳت ﮐﮫ ﻗﺻد آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾدی از
اﻧﺳﺎن دارد ﺗﺎ ﺑﮫ وی ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اﻟﮭﯽ و ﺟﺎوﯾد ﺑﺧﺷد .ﭘس اﮔر ھرﮐﺳﯽ در اﯾن اﺣﺳﺎس ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﺗﻣﺎﻣﯾت
ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ اﺑدی ﺧوﯾش اﺳت اﺣﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑرﺣﻖ اﺳت وﻟﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ ﮐور و ﮐﺎﻓراﻧﮫ اﺳت و از ﻧور ﺣﮑﻣت
اﻟﮭﯽ و اﺳرار آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻟذا دﭼﺎر ظﻠﻣﺎت ﺷده و در آﻧﺟﺎ ﻣﻠﻌﺑﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﮔردد و اﻧﺳﺎن ھم ﺟز
ﺷﯾطﺎن دﺷﻣﻧﯽ ﻧدارد ﮐﮫ دﺷﻣن اﻟﮭﯾت اﻧﺳﺎن اﺳت.
 -١٩۶اﯾن ﻣﻌﻧﺎ در ھر ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ ﮐﺎﻣﻼً درک ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھر ﻋﺎﺷﻘﯽ در ﺣﻘﯾﻘت ﻋﺎﺷﻖ ﺣﻖ ﺟﺎوداﻧﮫ وﺟود ﺧوﯾش اﺳت
ﮐﮫ آن را در ﻣﻌﺷوق ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮐﮫ اﮔر اﯾن ﻣﻌﺷوق در ﺗﻌﮭدی ﻗدﺳﯽ ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻗرار ﮔﯾرد ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺳر او ﺷود و
ﺣﻘوق اﯾن واﻗﻌﮫ ادا ﮔردد آرﻣﺎن ﻋﺷﻖ ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﺷود .وﻟﯽ ﺑدون ﭼﻧﯾن ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎﻧﯽ از ﻋﺷﻖ ،ﻋﺷﻖ ﻣﮭﻠﮑﮫ ﻋﺎﺷﻖ و
ﻣﻌﺷوق ﻣﯽ ﺷود.
ﺳم و ظﮭور ﺑﺎطن آدم از ﮐﺎﻟﺑد آدم ﺟدا ﺷد و اﯾن دوﺗﺎ ﻣدﺗﯽ در ﺑﮭﺷت اﻟﮭﯽ
 -١٩٧در ﺧﻠﻘت ازﻟﯽ و ﻗدﯾم ،ﺣوا ﺑﻌﻧوان ﺗﺟ ّ
ﺑر ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ﺟداﺋﯽ آﮔﺎه و ﺑﯾﻧﺎ ﺑودﻧد وﻟﯽ ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ ﯾﺎری ﺷﯾطﺎن از ھم ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده و ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌﻧوی ﯾﮑدﯾﮕر را ﮔم
ﮐردﻧد .وﻟﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﻗرار اﺳت ﮐﮫ اﯾن دو ﺑﮫ وﺻﺎل روﺣﺎﻧﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺟﺎن ﺑرﺳﻧد و
ﺟﻧّت ﺟﺎن را اﺣﯾﺎء ﮐﻧﻧد" :آﯾﺎ ﭘﻧداﺷﺗﯾد ﮐﮫ ﺑر ﺑﮭﺷت ﭘروردﮔﺎر وارد ﻣﯽ ﺷوﯾد .ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺷﻣﺎ را از ﻋﻠﻣﺗﺎن ﻣﯽ
آﻓرﯾﻧﯾم ".ﻗرآن -و اﯾن ﺳﺧن از ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺧﻠﻘﺗﯽ ﻋﻠﻣﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -١٩٨ﭘس ﻋﺷﻖ آدم -ﺣواﺋﯽ از ﯾﮑﺳو رﯾﺷﮫ در ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ازﻟﯽ و ﺧﻠﻖ ﻗدﯾم دارد و از ﺳوﺋﯽ دﯾﮕر در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺣﺎﺻل
ﺟﻧﺑش رﺟﻌﯽ روح ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘس آﯾﺎ ﺑدون ﭼﻧﯾن ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓﺗﯽ و ﺑدون ﺣﻘوق و ﻗواﻧﯾن اﯾن واﻗﻌﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
ازﻟﯽ ﺑﺎزﮔﺷت؟ ﻋﺷﻖ راﯾﺞ در ﻋﺻر ﺟدﯾد ﮐﮫ ﺳراﺳر ﻓﺎﺟﻌﮫ و ﺗﺑﺎھﯽ اﺳت ﺣﺎﺻل ﻓﻘدان و اﻧﮑﺎر اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻗدﺳﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
 -١٩٩ﺳنّ ﺑﻠوغ ﮐﮫ دوره اﺣﯾﺎ و ﺟﻧﺑش روح ازﻟﯽ در اﻧﺳﺎن اﺳت ﺳراﺳر ﻣﻣﻠو از اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ
ﺑدﻟﯾل ﻓﻘدان ﺧودآﮔﺎھﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺣﮑﻣت روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎزﯾﭼﮫ ﺷﯾطﺎن ﺷده و ﺑﺳﺗر ﺗﺑﺎھﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﺷر را ﺑﮫ ﮐﻔر و
اﻧﮑﺎر اﯾن ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و از راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺟز ﺗﺟﺎرت رذﯾﻼﻧﮫ ﻧﺎن و ﺳﮑس ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮔذارد.
 -٢٠٠ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﺻر ﺟدﯾد ﮐﮫ ﻋﺻر اﻧﻔﺟﺎر روح اﺳت ﺑﺎ دو ﺷﻌﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﺷﻖ و آزادی در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ظﮭور روح و آزادی ﻋﻣل ﺑرای اﯾن ظﮭور اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ ﯾﺎری ﺗﮑﻧوﻟوژی ﮐﮫ ﯾﮏ اﺑزار دﺟﺎﻟﯽ
و ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت و از ھﻣﯾن ﺟﺎ اﯾن اراده ظﮭوری ﺑﮫ اﻧﺣراف و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽ رود.
 -٢٠١ﺑﺎﯾد درک ﮐرد ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ظﮭور ﺟﺎوداﻧﮕﯽ روح ،ھﻣﺎن ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧﺎم ﺷﺟرۀ ﻣﻣﻧوﻋﮫ در ﻗرآن ﻣذﮐور
اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع رﺑوﺑﯾت ﻣﺷرﻗﯽ و ﻣﻐرﺑﯽ ﺧداوﻧد دارای دو ﺟﻠوه اﺳت :ﻋﻠم ﺑﻐﯽ و ﻋﻠم ﺑﺎﻗﯽ .ﮐﮫ ﻋﻠم ﺑﻐﯽ ھﻣﺎن
ﻋﻠوم ﻋﻠﯾﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻏﺎﯾت ظﮭورش ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﺷﺟره ای اﺳت ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ آدم و ﺣوا ﺗوﺻﯾﮫ
ﻧﻣود .وﻟﯽ ﻋﻠم ﺑﺎﻗﯽ ھﻣﺎن ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ظﮭور ﮐن ﻓﯾﮑوﻧﯽ و ﺑﯾواﺳطﮫ روح را ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 -٢٠٢اﻣروزه ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ در ﺳﯾطرۀ ﺷﺟره دﺟﺎﻟﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﮫ اﯾن ھﻣﮫ ﺗﺑﺎھﯽ و ھﻼﮐت رﺳﯾده اﺳت.
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 -٢٠٣وﻟﯽ رﺑوﺑﯾت ﻣﺷرﻗﯽ ﭘروردﮔﺎر در ظﮭور آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ روح از اﻧﺳﺎن از وﺟود اﻣﺎم ﻣﺑﯾن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﻋﺷﻖ
آدم -ﺣواﺋﯽ را ﺑﮫ ظﮭور ﻋرﻓﺎﻧﯽ رھﻧﻣون ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﭘس اﻣروزه ﺗﮑﻧوﻟوژی و اﻣﺎﻣت در ﻣﻘﺎﺑل ﯾﮑدﯾﮕر دو ﮐﺎﻧون ظﮭور
روح و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد :آﻓرﯾﻧش دوزﺧﯽ و آﻓرﯾﻧش ﺑﮭﺷﺗﯽ! آﻓرﯾﻧش ﻧوری و ﻧﺎری!
 -٢٠۴ﯾﻌﻧﯽ ظﮭور آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ روح در زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﯾﺎ از ﺑطن ﺗﮑﻧوﻟوژی رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ظﮭوری ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﮫ و ﺟﮭﻧﻣﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت ﻧﻔرت و ﻋداوت ﻣﯽ رود و ﯾﺎ از وﺟود اﻣﺎﻣﯽ زﻧده ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﮔردد .ﯾﻌﻧﯽ زن و ﺷوھر ﯾﺎ از ﭼﺷم
ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ ھم ﻣﯽ ﻧﮕرﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت و ﯾﺎ از ﭼﺷم اﻣﺎم ھداﯾت .زﯾرا اﻣﺎم ﻣظﮭر ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ روح آدم -ﺣواﺋﯽ
اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت .وﻟﯽ در ظﮭور ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ روح ،آدم و ﺣوا در ﺗﻘﻠﯾد ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ از ﯾﮑدﯾﮕر
دﭼﺎر ﺗﻧﺎﺳﺦ روح ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣﺛل ﻣردی ﮐﮫ ﻧﻘش زن را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و زﻧﯽ ﮐﮫ ﻣردوار اﺳت .ﮐﮫ در اﯾن ظﮭور و ﺑروز
ﺷﯾطﺎﻧﯽ ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﯾن دو ﻧﮫ ﻣرد اﺳت و ﻧﮫ زن و ھﻣﭼﻧﯾن ﺟﻣﻊ اﯾن دو ﻧﯾز .زﯾرا اﯾن ھر دو ﻣﺳﺦ ﺷﯾطﺎن ﺷده اﻧد ﮐﮫ
ﯾﮑﯽ ﻣﺎﺳﮏ زﻧﺎﻧﮫ دارد و دﯾﮕری ﻣﺎﺳﮏ ﻣرداﻧﮫ .ﮐﮫ در ﭘﺷت اﯾن ﻣﺎﺳﮏ ﺟز ﺷﯾطﺎن ﻧﯾﺳت و اﯾن ﻟﻘﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت در
ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﮫ از ﻧور اﻣﺎم ﺑرﻣﯽ ﺗﺎﺑد .ﮐﮫ از ﯾﮑﯽ دو ﺗﺟﻠﯽ ذواﻟﺟﻼﻟﯽ و ذی اﻟﺟﻼﻟﯽ از روح رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و از
دﯾﮕری دو رﺑﺎت ﭘورﻧوﮔراﻓﯾﮑﯽ.
 -٢٠۵ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ زن ﻣردوار و ﻣرد زن ﺻﻔت و ﭘﯾداﯾش ﻓزاﯾﻧده ھﻣﺟﻧس ﮔراﺋﯽ واﺿﺣﺗرﯾن ﻧﺷﺎن ﺧﻠﻖ رﺟﻣﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن
و وﺣدت ﭘورﻧوﮔراﻓﯾﮑﯽ زن و ﻣرد در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت .وﻟﯽ ظﮭور ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ و وﺣدت روﺣﺎﻧﯽ آدم و ﺣوا ھﻧوز
ﺗﺎ ﻗﺑل از ظﮭور اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل در ﭘرده ﺗﻘﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺧروج از اﯾن ﺗﻘﯾﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺳﻘوط اﺳت.
 -٢٠۶اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓر و ﺟﺎھل اﯾن اراده ﺑﮫ وﺣدت و ظﮭور ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ روح آدم -ﺣواﺋﯽ را ﺟز در ﺟﻣﻊ و وﺣدت ﺳﮑﺳﯽ ﻧﻣﯽ
ﯾﺎﺑد و ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن درب رﺳوخ ﺷﯾطﺎن در اﻧﺳﺎن ھﻣﺎﻧﺎ ﺳﮑس اﺳت و ﻟذا ﻋرﻓﺎن ﺷﯾطﺎﻧﯽ
و وﺣدت وﺟود ﮐﺎﻓراﻧﮫ در اﯾن دوران ظﮭوری ﺟز ھﻣﺟﻧس ﮔراﺋﯽ و ﻓﻣﯾﻧﯾزم و ﺑراﺑری ﺟﻧﺳﯽ ﻧدارد و اﯾن ھﻣﺎن ﻓرق
ﻋظﯾم ﺑﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺑراﺑری اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﻋﺎرف ﻣوﺣد دارای اﻟﺗﻘﺎط ﺟﻧﺳﯽ ﻧﯾﺳت و ﺷﺧﺻﯾﺗش ﻣﻌﺟوﻧﯽ از ﻣرد
و زن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣظﮭر ﯾﮕﺎﻧﮫ ھوﯾت اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ورای ﻣذﮐر و ﻣؤﻧث اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﮔزارﺷﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺷﺎھد
ﻣدﻋﯾﺎن دروﻏﯾن ﻋرﻓﺎن و وﺣدت وﺟود ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ھﻣﮕﯽ ھوﯾﺗﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ھﻣﺟﻧس ﮔراﯾﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﺗﺻوف ﺣﻘّﮫ اﺳت.
ﻟﮑّﮫ ﻧﻧﮓ ﺑر ﺗﺎرﯾﺦ ﻋرﻓﺎن و
ّ
 -٢٠٧ﭘس ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣذﮐور درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در ﻋرﺻﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن و وﺣدت روﺣﺎﻧﯽ آدم و ﺣوا در اﯾن
دوران اﻣری ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺗر از ﻋﻔت و ﻋﺻﻣت ﻗﻠﻣرو ﺟﻧﺳﯾت و رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻧﯾز ﻣﮑررا ً ذﮐر ﺷده
اﺳت ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺣﻔﺎظت از ﻓروج .و اﯾن اﻣری واﺟب و ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز ﺑرای ھر ﻣرد و زن ﻣؤﻣن اﺳت ﺗﺎ در دوزخ
آﻓرﯾﻧش ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ھﻼک ﻧﺷود .زﯾرا اﻣروزه ﺷﯾطﺎن آرﯾل در ھﻣﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺣﺿور دارد ﮐﮫ ﺷﺎھراه ورودش ﺗﻠﻔن و
ﻣﺎھواره و اﯾﻧﺗرﻧت اﺳت و ﺟواﻣﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دام ﺳﺑﻘﺗﮭﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ اﻓﺗﺎده اﻧد از اﯾن ھﻼﮐت و ﻧﺎﺑودی رھﺎﺋﯽ ﻧدارﻧد
ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﻏرق در ﺷرﯾﻌت ﺑﺎﺷﻧد.
 -٢٠٨اﮔر ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳرﻧوﺷت ﺗﺑﺎھﯽ و ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﻧظر ﮐﻧﯾم ﺑوﺿوح ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ﺧرﯾد ﻧﺧﺳﺗﯾن
اﺗوﻣﺑﯾل و ﻣﺎھواره و اﯾﻧﺗرﻧت و ﺗﻠﻔن ھﻣراه اﯾن ﺳﻘوط آزاد آﻏﺎز ﺷده اﺳت .آن ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﺳوار ﺑر ﻣﺎﺷﯾن
ﺗﮑﻧوﻟوژی ،آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﺑرﺳﺎﻧد ﺟز دوزخ ﻋداوت و ﺧﯾﺎﻧت ﺣﺎﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﻣﯽ آورد .ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﻟم رﺑّﺎﻧﯽ و ﻋﺎرف
ﺑﺎ ھم ﺑﺎ داﺷﺗن ﯾﮑﯽ از اﯾن اﺑزارھﺎی ﺟدﯾد ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺑر ﺳر اﯾﻣﺎن ﺧود ﭼو ﺑﯾد ﻣﯽ ﻟرزد .ھر اﻧﺳﺎن ھوﺷﯾﺎری ﺑوﺿوح
ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ ورود ﯾﮏ اﺑزار ﮐوﭼﮏ ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﺑرﻗﯽ در زﻧدﮔﯽ ﻣدﺧﻠﯽ از ورود ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧﮫ را ﺗﺣت
ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽ دھد .ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ھم ادﻋﺎ دارد ﮐﮫ ﺳوار ﺑر ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺳﻌﺎدت ﻣﻌﻧوی و ﻋداﻟت و
ھداﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ رﺳﯾد ﯾﺎ دﯾواﻧﮫ اﺳت و ﯾﺎ دﺟّﺎل .و ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﻣروزه ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری ﺑر ﮐل ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺣﮑم ﻣﯽ راﻧد ﮐﮫ
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واﺿﺣﺗرﯾن ﺣﺟت ﮐﺎذب ﺑودن اﯾن ادّﻋﺎ واﮐﻧش ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﮑﻔﯾرﯾﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﮐور و ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت و ھﯾﭻ راه
ﮔرﯾزی ﻧدارد .در ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺧﺎﻧواده آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺳﻠطﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت ﺑﺧﺻوص ﺗﮑﻧوﻟوژی ارﺗﺑﺎطﺎت.
 -٢٠٩اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﻧﯾز ﺑﺎرھﺎ ﻧﺷﺎن داده اﯾم ﮐﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘرﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻗﻠب دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺷر ،ﻋﻣری ﭼﻧدھزار ﺳﺎﻟﮫ
دارد ﮐﮫ ﺳرآﻏﺎزش ھﻣﺎن ﻋﺻر ﺣﺟر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر ﺑواﺳطﮫ ﺳﻧﮓ ﺳﻼح ﻣﯽ ﺳﺎﺧت و ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت
ﺑرادرش ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد ﺑواﺳطﮫ ﯾﮏ ﺳﻼح ﺳﻧﮕﯽ ﺑود .ﭘس ﻧﻘد اﻧﺳﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﻋﺻر ﺟدﯾد ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗﺻدﯾﻖ اﻧﺳﺎن ﮐﻣﺗر
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﻋﺻر ﺳﻧت ﻧﯾﺳت .اﻧﺳﺎن ﻣدرن ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن ﺳﻧﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط اﺑزار دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ و ظﻠﻣش ﮐﺎﻣﻠﺗر ﺷده اﺳت.
ﭘس رﯾﺷﮫ ظﻠم ﻧﮭﻔﺗﮫ در زﻧدﮔﯾﮭﺎی ﻣدرن را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ھﻣﺎن ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺳﻧﺗﯽ ﺟﺳﺗﺟو ﮐرد.
 -٢١٠اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﺟﮭﺷﮭﺎ و اﻧﻔﺟﺎرات ﻋﻠﻣﯽ و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ در طﯽ ﯾﮑﯽ دو ﻗرن اﺧﯾر ﻣوﺟب ﺷده ﮐﮫ روﻧد رﺷد
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﺣﯾﺎت ﺑﺷری در اﻧدک ﻣدﺗﯽ از اﺣﺎطﮫ و ﮐﻧﺗرل ﺑﺷر ﺧﺎرج ﺷود و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑر اﻧﺳﺎن ﻣﺳﻠط ﮔردد .ﻓرق
ﻋﺻر ﺳﻧت و ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت .زﯾرا ﺗﺎ ﺣدود ﯾﮏ ﻗرن ﭘﯾش اﻓراد و ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ھﻧوز ﺑر ﻣﺻﻧوﻋﺎت دﺳت ﺧود
اﺣﺎطﮫ و ﮐﻧﺗرل داﺷﺗﻧد وﻟﯽ در اﯾن ﻋﺻر واﻗﻌﮫ ای واروﻧﮫ رخ ﻧﻣوده اﺳت و آن ﺑدﻟﯾل ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﻧوﯾن ﻋﻠﻣﯽ و ﻓﻧﯽ ﺑوده
اﺳت ﮐﮫ از اﻋﻣﺎق زﻣﯾن و ذات ﻣﺎدّه و ﺳﻠوﻟﮭﺎ ﭘدﯾد آﻣده اﺳت ﻣﺛل ﻋﻠم ﺷﯾﻣﯽ و ﻓﯾزﯾﮏ اﺗﻣﯽ و ﻋﻠم ﻣﯾﮑروب ﺷﻧﺎﺳﯽ و
ژﻧﺗﯾﮏ و اﻣﺛﺎﻟﮭم .ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻏﻠﺑﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑر اراده اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ اﯾن ﻏﻠﺑﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اراده ﻧﮭﻔﺗﮫ
در ﺗﮑﻧوﻟوژی ﯾﮏ اراده ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت زﯾرا ﺑﺷر را ﻣﻔﺗﺧراﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﻔر و ﻓﺳﻖ و ﺳﺗم رھﺑری ﮐرده اﺳت .و اﯾن ھﻣﺎن
واﻗﻌﮫ ظﮭور ﺷﯾطﺎن از اراده اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ دوزخ را ﺑﮫ ﻗول ﻗرآن ﮐرﯾم
آﺷﮑﺎر ﮐرده اﺳت.
 -٢١١ﭘس ﺑﺎﯾد دﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ از ﻣﻧظر ﺣﮑﻣت اﻟﮭﯽ و ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ ﺑﺷرﯾت ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ای از ﺷﻘﺎوت و ﮐﻔر و ظﻠم در ﺣﯾﺎت
زﻧﺎﺷوﺋﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻏﻠﺑﮫ ﺷﯾطﺎن و دوزخ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑر اﻧﺳﺎن ﮔردﯾد .زﯾرا طﺑﻖ ﮐﻼم اﻟﮭﯽ ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ اﻣر ﺧدا
ﺑﺳوی اﻧﺳﺎن ﻣﯽ آﯾد و ﺑر وی ﻣﺳﻠط ﻣﯽ ﮔردد .ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت ﻋﺻر ﻣدرﻧﯾزم و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم ﺟزای ﯾﮏ ظﻠم ﻣزﻣن
زﻧﺎﺷوﺋﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت .و اﻣﺎ اﺻل اﯾن ظﻠم ﭼﯾﺳت؟
 -٢١٢اﯾن ظﻠم ﻣزﻣن زﻧﺎﺷوﺋﯽ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮫ ھﻣﺎن ﮐﻔرﺷﺎن اﺳت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ ﻣﺗﺣدا ً ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش و ﺗﺳﺑﯾﺢ
ﭘروردﮔﺎر ﻣﺷﻐول ﺑﺎﺷﻧد و از ﻧزد او روزی ﺑرﻧد ﻣﺷﻐول ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﭘرﺳﺗش ھﻣدﯾﮕر ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ھم از راه
ھﻣﯾن ﮐﻔر ﺑر آﻧﺎن وارد ﺷده و ﮐل راﺑطﮫ ﺷﺎن را در ﭘﺎﯾﯾن ﺗﻧﮫ و ﻋورﺗﺷﺎن ﻣﺣدود ﻣﯽ ﺳﺎزد و از اﯾن ﻣﺣدودﯾت ظﻠم و
ﻋداوت آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود و ادﻋﺎی ﻋﺷﻖ و ﭘرﺳﺗش دروﻏﯾن ﻧﯾز ﺑرﻣﻼ ﻣﯽ ﮔردد .و اﯾن ﺳرآﻏﺎز ھﺑوط از ﺑﮭﺷت ﺧدا و ﺣﯾﺎت
طﺑﯾﻌﯽ و ورود ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ و اﺑزار ﻣﺣوری و ﺟﮭﻧم ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗﺎ
اﻣروزه ﺟﮭﻧم از ﺑطن اﯾن ﮐﻔر رخ ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﺳﻠطﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑر اﻧﺳﺎن اﺳت.
 -٢١٣زن و ﺷوھری ﮐﮫ در ﺗﺟﺎرت ﺑﯾن ﺷﮑم و زﯾرﺷﮑم )ﻣﻌﯾﺷت و ﺳﮑس( ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ھﻣدﯾﮕر را ﺑﻧده و
ﭘرﺳﺗﻧده ﺧود ﮐﻧﻧد ﺑﺗدرﯾﺞ از ﻟﺣﺎظ ﻋﺎطﻔﯽ و روﺣﯽ از ھم ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده و زن ﺑﻧدۀ ﻣﻌﯾﺷت ﺷوھر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ
ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﺳﺗﻣرا ً ﻣﺗﻧوع ﺗر ﻣﯽ ﮔردد و ﻣرد ھم ﺑﻧده ﺷﯾطﺎن ﻋورت زن ﻣﯽ ﺷود .در اﯾن ﮐﻔر ﻣﺷﺗرک ﺷﯾطﺎن و
ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﻣزﻣﺎن رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﺎدّه و ﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﮐﻔرﻧد .ﮐﮫ اﯾن روﻧد ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ ﺳﻣت ﻋداوت ﻣﯽ رود و ﻓﺗﻧﮫ ھﺎ و
ﺧﯾﺎﻧﺗﮭﺎ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد.
 -٢١۴وﻟﯽ زن و ﺷوھری ﮐﮫ ﭘرﺳﺗﻧده ﺧدای ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺧدﻣﺗﮕزار دﯾن اوﯾﻧد ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ وﺻﺎل روﺣﺎﻧﯽ رﺳﯾده و
ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن ﻗﻠﻣرو ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ اﯾن دو را ﻏرق در رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت ﻣﯽ
ﺳﺎزد و از ﻧزد ﺧداوﻧد روزی ﻣﯽ ﺧورﻧد و ﻻﯾﻖ ﺣﯾﺎت طﯾّﺑﮫ طﺑﯾﻌﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺑﺗدرﯾﺞ از زﻧدﮔﯽ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺟدا ﻣﯽ ﺷوﻧد.

٣٢

 -٢١۵ﭘس ﻣﺣﺑت و ﻋﺷﻖ زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺟر ﻧﮭﺎﺋﯽ زﻧدﮔﯽ ﺣﻖ ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﻘﺎوت و ﻧﻔرت و ﺧﯾﺎﻧت ھم ﺟزای
زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﮐﺎﻓراﻧﮫ اﺳت .ﭘس ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺷﻖ آﺗﺷﯾن ﻗﺑل از ازدواج و زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﯾﮏ ﺟﻧون ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﺷﮭواﻧﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻋﻣرش ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﺗﺎه و ﻋذاﺑش ﻋظﯾم اﺳت و اﮐﺛر اﯾن ﻧوع ﻋﺷﻖ ھﺎ ﺣﺎﺻل اﻟﻘﺎﺋﺎت و ﺗﻠﻘﯾﻧﺎت ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﺧﻧﺎﺳﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺧﺻوص ﺳﯾﻧﻣﺎ و ﺗﻠوﯾزﯾون و ادﺑﯾﺎت ُرﻣﺎﻧﯽ و رواﺑط آرﯾﻠﯽ ﺗﻠﻔﻧﯽ و اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﺣﺳﺎﺳﯽ
ظﻠﻣﺎﻧﯽ و وﯾراﻧﮕر اﺳت و ﻣﺻداق ﻋﺷﻖ ﺿد ﻋﺷﻖ! زﯾرا اﯾن ﻋﺷﺎق ﺳﯾﻧﮫ ﭼﺎک ﺑﮫ ﻣﺣض طرح ازدواج و زﻧﺎﺷوﺋﯽ از
ﻣﯾدان ﺑدر ﻣﯽ روﻧد و در زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﮐﻣﺗرﯾن ﺑردﺑﺎری و از ﺧودﮔذﺷﺗﮕﯽ ﻧدارﻧد و اﺳوه ھﺎی ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
 -٢١۶ﺗﻧﮭﺎ ﻋﻧﺻر زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرک زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﮐﮫ در ھﯾﭻ راﺑطﮫ دﯾﮕری ﺟز زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ آﯾد ھﻣﺎن راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ
اﺳت .زﯾرا ﺧوردن ،ﺧواﺑﯾدن ،ﺑﺎزی ﮐردن و ھر ﻋﯾش و ﻧﯾﺎز دﯾﮕری را ﻣﯽ ﺗوان در ﻏﯾر از زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھم ﺑﮫ طرﯾﻖ
ﻣﺷروع و ﺣﻼل ﺣﺎﺻل ﻧﻣود .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت رﺳﯾدن ﺟﻣﺎع ﺟﻧﺳﯽ زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھم ﺑﺳرﻋت ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت و
طﻼق ﻣﯽ رﺳد و ھﯾﭻ ﻋﻼج و ﺟﺑران و ﻣﻌﺎدل دﯾﮕری ﻧدارد .ﭘس ﮐم و ﮐﯾف اﯾن راﺑطﮫ از اھم اﻣور زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺣﺗﯽ در ﻋﺻر ﺟدﯾد ھم ﮐﮫ ﻋﺻر ﻏوﻏﺎی آﻣوزش ﺟﻧﺳﯽ و ﺗﻧوع روزاﻓزون اﯾن راﺑطﮫ اﺳت وﻟﯽ ھﯾﭻ ﻋﻠم و
ﻣﻌرﻓت ﺑﻧﯾﺎدﯾﻧﯽ از اﯾن ﺟﻧﺑﮫ از زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﭘدﯾد ﻧﯾﺎﻣده اﺳت ﺗﺎ ﺑﯾﺎﻧﮕر اﺳرار و ﺣﻘﺎﯾﻖ آن ﺑﺎﺷد و زﻧﺎﺷوﺋﯽ را اﻋﺗﻼء
و ﺗﮑﺎﻣل ﺑﺧﺷد.
 -٢١٧ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دادﯾم راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺟﺎﻣﻌﺗرﯾن راﺑطﮫ دو اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎل اﯾن راﺑطﮫ ھم ﺟﻣﺎع ﺟﻧﺳﯽ اﺳت
ﮐﮫ در آن ﮐﻠﯾﮫ ﺣواس و ھوش و ﻋواطف و اراده و اﻋﺿﺎء و ﺟوارح و اﻧرژی ﺣﯾﺎﺗﯽ دﺧﯾل ﻣﯽ ﮔردد .و ﺗﻣﺎﻣﯾت وﺟود
طرﻓﯾن ﺑﮫ ﻣﺷﺎرﮐت ﻧﮭﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﭘس راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﻣﺷﺎرﮐت ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل دو اﻧﺳﺎن اﺳت ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی و
ﻏرﯾزی و رواﻧﯽ! و اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﻗﻠﻣرو وﺻﺎل و اﺗﺣﺎد دو اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ وﺻﺎل روﺣﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎﻣد .ﮐﮫ در
اﯾن ﺻورت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود اﮔر در اﯾن راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺑﺎطﻧﯽ ھﯾﭻ ﺧﻧﺎس و ﺟن و ﺷﯾطﺎﻧﯽ دﺧﯾل ﻧﺑﺎﺷد و
راﺑطﮫ ای ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ھﻣدﻻﻧﮫ و ﺑﺎ ﺣرﻣت و ّ
ﻋزت ﻣﯾﺳر ﺷود و در آن ﮐﺑر و اﻧﮑﺎر و ﻣﮑر و ﻣرض ﻧﺑﺎﺷد.
 -٢١٨در راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﺳﺎﻟم و ﺻﺎدق ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺟﺳم و روح طرﻓﯾن و ﮐﻠﯾﮫ ﻏراﯾز ﺑﺧدﻣت اﺗﺣﺎد ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ و ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ ﻗرار
ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺗﺟرﺑﮫ ای ﺧﺎص از وﺣدت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﻣﮫ ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده وﺟود را ﺑرای ھر ﯾﮏ از طرﻓﯾن ﻣﻣﮑن ﻣﯽ
ﺳﺎزد .ﭘس راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﻗرار اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو اﺗﺣﺎد و اﺣﺿﺎر ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺟﺎن اﻧﺳﺎن ﺑﺎﺷد .و دو ﺟﺎن در ﮐﻣﺎل اﯾن ﺣﺿور ﺑﮫ
وﺻﺎل روح ﺑرﺳﻧد .ﭘس راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ در زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻣﻘدس ﺗرﯾن و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺗرﯾن و ﺗوﺣﯾدی ﺗرﯾن واﻗﻌﮫ وﺟودی
ﺑرای ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت.
 -٢١٩ﺑﯽ ﺗردﯾد اﯾن راﺑطﮫ ﯾﮏ ﺷﺑﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﭼﻧﯾن اﺗﺣﺎد و وﺻﺎﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود و ﻋﻣری ﺗﻼش و ﺧﻠوص و ﻣﺟﺎھدت و ﺗﻘوا
و ﺻداﻗت و ﻣﺣﺑت ﻣﯽ طﻠﺑد ﺗﺎ ﭼﻧﯾن وﺻﺎل ﺗوﺣﯾدی رخ ﻧﻣﺎﯾد و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ در راﺑطﮫ ﮔردد .و اﯾﻧﺳت ﻣﻘﺻود از
ازدواج و زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ و ﺗﺷﮑﯾل ﺧﺎﻧواده!
 -٢٢٠آﯾﺎ ﭼﻧﯾن ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻘﺻودی از زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن و اﯾﻣﺎن و ﻣراﻗﺑﮫ و ھداﯾت و رھﺑری اﻟﮭﯽ
ﻧﯾﺳت؟ در ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻣﺎﻣﯾت دﯾن و ﻣﻌﻧوﯾت و ﺷﻌور و ﻋﻠم و ﺗﺟرﺑﮫ ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺧدﻣت اﯾن راﺑطﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﻣﻘﺻود
ﺧدا از اﯾن راﺑطﮫ ﻣﺣﻘﻖ ﮔردد و اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و ﺑرﺗری ارﺗﻘﺎء دھد و ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾد را ارزاﻧﯽ وی ﻧﻣﺎﯾد و او را
ﺧوﺷﺑﺧت ﺳﺎزد :و ﭼون او را دﯾدار ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﻣﻘﺎم رﺿﺎ ﺑرﺳﯾد .ﻗرآن-
 -٢٢١ﭘس ﺑرای ﯾﮏ ﻓرد ،ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت دﯾﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ،ھدﻓﯽ ﺑرﺗر از رﺳﺗﮕﺎری ﺧﺎﻧواده وﺟود ﻧدارد و ھﻣﮫ
ﺷراﯾط و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزﯾﮭﺎ و اﺳﺗراﺗژﯾﮭﺎی ﮐﻼن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺧدﻣت ﭼﻧﯾن آرﻣﺎن ﻣﻘدﺳﯽ ﺑﺎﺷد و ﺟﮭت ﺗﺣﻘﻖ ﭼﻧﯾن ھدﻓﯽ
ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن وﯾژه اﯾن راﺑطﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﺑﯾﯾن و ﺗﻌﻠﯾم ﺷود.
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 -٢٢٢ﭘس ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻋﺎﻟﯾﺗر و واﺟب ﺗر و ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎزﺗر از ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ و ﺑﺧﺻوص راﺑطﮫ
ﺟﻧﺳﯽ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﻋﻠوم و ﻣﻌﺎرف رﺳﻣﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﻓﺎﻗد آﻧﺳت و ﺑﺎب ﭼﻧﯾن ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻓﻘط در آﺛﺎر ﻣﺎ ﮔﺷوده
ﺷده و ارﮐﺎن آن ﺗﻌرﯾف ﮔﺷﺗﮫ و اھﻣﯾﺗش ﺗﺎ ﺣدودی ﻣﻌﻠوم ﮔردﯾده اﺳت و اھﻣﯾت اﯾن اﻣر در آﺧراﻟزﻣﺎن و ﻗﯾﺎﻣت ﭘﻧﺟﺎه
ھزارﺳﺎﻟﮫ ﺻد ﭼﻧدان آﺷﮑﺎرﺗر اﺳت و اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾرﺗر! ﺑﺧﺻوص ﮐﮫ اﻣروزه دﯾﮕر ﻋﻣر زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ و ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ
و دھری ﺑﺳر رﺳﯾده و راھﯽ ﺟز زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻣر زﻧﺎﺷوﺋﯽ و ﺧﺎﻧواده در
ﻣﺣور ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
 -٢٢٣ﺧﺎﻧواده و در ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزﯾش ﯾﻌﻧﯽ راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻣﺑدأ و ﻣﻌﺎد ﺧﻠﻘت ﺟﮭﺎن و ﻣﺣور دﯾن ﺧدا و ﻣﻘﺻود آﻓرﯾﻧش
اﺳت .و ﻓﻘدان ﭼﻧﯾن اھﻣﯾﺗﯽ در ﻋﻠوم رﺳﻣﯽ دﯾﻧﯽ و ﻓﻘﺎھﺗﯽ ﻣﺎ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻋﻠت ﺷﮑﺳت و رﮐود اﯾن ﻋﻠوم در آﺧراﻟزﻣﺎن
اﺳت و روﯾﮑرد ﻣراﮐز دﯾﻧﯽ و ﺣوزوی ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﻣﻠﺣداﻧﮫ ﻏرب!
 -٢٢۴ﻏﻔﻠت ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ و ﻣدارس دﯾﻧﯽ ﻣﺎ از ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن و ﻓﻘﮫ ﺧﺎﻧواده و زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻏﻔﻠت از ﺗﻣﺎﻣﯾت رﺳﺎﻟت
اﺳﻼﻣﯽ ﺧود و ﻣﮭﺟورﯾت ﻗرآن اﺳت و راز ھﻣﮫ ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯾﮭﺎ و ﻏرب زدﮔﯾﮭﺎ و ﺑﺣراﻧﮭﺎی ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﮭﺎن اﺳﻼم اﺳت.
اﻣروزه ﻧﮭﺿت ﺗﮑﻔﯾر در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺣﺻوﻻت اﯾن ﻏﻔﻠت و ﻣﮭﺟورﯾت اﺳت .ﺗﮑﻔﯾر ﻗﺑل از ھر ﭼﯾزی ﺗﮑﻔﯾر
ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻣدرن اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﺑرای ﻓرزﻧداﻧش ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕذاﺷﺗﮫ و ﯾﮑﺳره ﺧﺎدم ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم اﺳت.
 -٢٢۵ﻋﻠم ﺗوﺣﯾد و ﻋرﻓﺎن ﻋﻣﻠﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﻓﻘط ﺑراﺳﺎس ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ﺧﺎﻧواده و ﻓﻘﺎھت ﻋرﻓﺎﻧﯽ راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ
اﻣﮑﺎن ﭘﯾداﯾش و ﺑﺎﻟﯾدن دارد و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﯾﮏ ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن اﺷراﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟز در ﺧدﻣت ﺗوﺟﯾﮭﺎت ﺷﯾطﺎﻧﯽ
ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد و ﭘرورﻧده اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻧﻔس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺧﺎدم ﺑراﺑرﺳﺎزﯾﮭﺎی ﻋﺻر ﻣدرﻧﯾزم!
 -٢٢۶طﺑﻖ ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺷر ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﺗرﯾن و ﭘﯾﭼﯾده ﺗرﯾن و ﺗﺷﻧﺞ آﻓرﯾن ﺗرﯾن ﻗﻠﻣرو زﻧدﮔﯽ ھﻣﺎﻧﺎ راﺑطﮫ
آدم -ﺣواﺋﯽ اﺳت .ﭘس ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ و ﻋرﻓﺎن و ﻋﻠم ﺗوﺣﯾدی ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﻣﺎﻣﯾت ھ ّم و ﻏ ّﻣش را ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن ﻧﻘطﮫ ﮐور و ﺗﺎرﯾﮏ
ﺣﯾﺎت ﺑﺷر ﻧﻣﺎﯾد و ﺧﺎﻧواده ﮐﮫ ﻣﮭد ﺗوﻟﯾد ﺗﻣدﻧﮭﺎﺳت را از اﯾن ظﻠﻣﺎت ﺑرھﺎﻧد .وﻟﯽ اﻓﺳوس ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ھ ّم و ﻏ ّم اﯾن ﻋﻠوم
ﻣﺗوﺟﮫ اﻣور روﺑﻧﺎﺋﯽ و ﺳطﺣﯽ ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت و ﭼون ﺑﮫ اﻣور ﺑﺎطﻧﯽ روی ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﯾز ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی
ﺳر ﻣﮕو اﺳت ﮐﮫ
ﺗوھﻣﺎت و آرﻣﺎﻧﮭﺎی ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﺑﺷر اﺳت و از واﻗﻌﯾﺎت ﺣﯾﺎت ﺧﺎﻧواده روﯾﮕردان اﺳت و ﮔوﺋﯽ اﯾن ﻗﻠﻣرو ّ
ﺣﺗﯽ ورود ﺑﮫ آن ﻣﻌﺻﯾت دارد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﻌﺎرف اھل ﺑﯾت ﻋﺻﻣت ﺧﻼف اﯾن ﻣﻌﻧﺎ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد زﯾرا آﻧﮭﺎ از
ﺧﺻوﺻﯽ ﺗرﯾن ﻣﺳﺎﺋل درون ﺧﺎﻧواده ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد و ﺣﺗﯽ اﻣور ﺟﻧﺳﯽ را ﺑوﺿوح ﺑﯾﺎن ﮐرده اﻧد.
 -٢٢٧و ﻣﺎ اﻣروزه ﺑﮫ اذن و ﻓﺿل اﻟﮭﯽ اﯾن طﻠﺳم ﺷﯾطﺎﻧﯽ را ﺷﮑﺳﺗﮫ و ﻧور ﺗوﺣﯾد و ﻗرآن را ﺗﺎ اﻋﻣﺎق ﺧﺎﻧواده ھﺎ
ﺗﺎﺑﺎﻧﯾده و ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﺳرارش را ﺑﯾﺎن و ﻋﯾﺎن ﮐرده اﯾم.
 -٢٢٨ﺑﯽ ﺗردﯾد رﺳﺎﻧﯾدن اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﺳرار ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻗدﺳﯽ ﺧﺎﻧواده و راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑﮫ ﻣردان و زﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣوﺟب ﺑﯾداری و ﺑﺧودآﺋﯽ و ﻗﯾﺎﻣت روح ﺧواھد ﺑود و ﮐﻣﺗرﯾن ﺧﺎﺻﯾت آن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺳﻘوط آزاد ﺧﺎﻧواده در
آﻏوش دﺟﺎل ﺗﮑﻧوﻟوژی را ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﺳﺎزد .و اﻣروزه ﺧدﻣﺗﯽ ﺑزرﮔﺗر از اﯾن ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت و ﺷﮑر و
ﺣﻣد ﺧدای را ﮐﮫ ﻣﺎ را ﻻﯾﻖ ﭼﻧﯾن ﺧدﻣﺗﯽ ﻗرار داده و در اﯾن راه ﺣﻣﺎﯾت و ھداﯾت ﻓرﻣوده اﺳت.
 -٢٢٩ﺟﻣﺎع زﻧﺎﺷوﺋﯽ در ﺻورﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو وﺣدت وﺟود و وﺻﺎل روﺣﺎﻧﯽ و واﻗﻌﮫ ﺗوﺣﯾد ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺷده و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ راﺑطﮫ ﻗﻠﺑﯽ و ﻓﮑری و ﻋﻘﯾدﺗﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ ھم ﺑﯾن آن دو ﺑرﻗرار ﺷده ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ ھﺎ ھم در
راﺑطﮫ ای ھﻣﺳو ﺑﺎﺷﻧد و ﯾﮑدﯾﮕر را دﻓﻊ و ﻧﻔﯽ ﻧﮑﻧﻧد .و اﯾن ﺷراﯾط اﺟر ﻋﻣری ﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻧوی و دﯾﺎﻟوگ ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ و
ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ در ھﻣﮫ اﻣور ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی زﻧدﮔﯾﺳت .و اھﻣﯾت و ﻋظﻣت اﯾن واﻗﻌﮫ وﻗﺗﯽ ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ زن
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و ﺷوھر در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﺗﺟﺳم ﻧﻔس ﯾﮑدﯾﮕرﻧد ﻣﺧﺎﻟف و ﺧﺻم اﯾﻣﺎن ھﻣدﯾﮕر ﻧﯾز ھﺳﺗﻧد .ﭘس رﺳﯾدن ﺑﮫ راﺑطﮫ ای ھﻣﺳو
از ھر ﺣﯾث ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی در راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن وﻗﺎﯾﻊ ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳت.
 -٢٣٠ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ﮐﻔر و ﻋداوت و ﺷﯾطﻧت راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺣﺎﺻل اراده ﺑﮫ ﺳﻠطﮫ آﻧﮭﺎ ﺑر ﯾﮑدﯾﮕر و ﺑﮫ ﺑﻧدﮔﯽ
ﮐﺷﺎﻧﯾدﻧﺷﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت ﺗﺎ ھرﮐﺳﯽ ﺧدای طرف ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺎﺷد .و اﯾن اراده ای ﺿد اﯾﻣﺎﻧﯽ و ﺿد ﺗوﺣﯾدی و
ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ اﺳت .و اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا زن و ﺷوھر دﺷﻣن اﯾﻣﺎن ﯾﮑدﯾﮕرﻧد .ﭘس رﺳﯾدن ﻣﺷﺗرک و ﻣﺗﺣد ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺧدای واﺣد و
ﭘﯾروی از رﺳول واﺣد در زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن اﺗﻔﺎق در ﻧظﺎم آﻓرﯾﻧش اﺳت زﯾرا ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺻﻠﺢ و اﺗﺣﺎد ﺑﯾن ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن
اﺳت زﯾرا زن و ﺷوھر ﻣظﮭر ﮐﻔر ﯾﮑدﯾﮕرﻧد و ﻟذا ھر ﯾﮏ ﺧﺻم اﯾﻣﺎن و ھداﯾت اﻟﮭﯽ در طرف ﻣﻘﺎﺑل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -٢٣١ﭘس ھرﮔﺎه ﮐﮫ زن و ﺷوھری ﺑﮫ وﺣدت ﻣﻌﻧوی ﺑرﺳﻧد ﻗﯾﺎﻣﺗﯽ در ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎد ﮐﻔر ﺑﺷر
را زﯾر و رو ﻣﯽ ﺳﺎزد .از اﯾن ﻣﻧظر اﺳت ﮐﮫ راﺑطﮫ اﺑراھﯾم و ھﺎﺟر ﯾﺎ ﻣﺣﻣد و ﺧدﯾﺟﮫ و ﻋﻠﯽ و ﻓﺎطﻣﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﻧﻘطﮫ ﻋطﻔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳرﻧوﺷت ﺑﺷری ﺷده و اﺳوه ﻧﺟﺎت و ھداﯾت ﺑﺷر ﮔردﯾده اﺳت .و ﻟذا اﯾﻧﺎن ﺑﺎﻧﯾﺎن اھل ﺑﯾت ﺧدا ﺑر
روی زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺗﺎ ﺗواﻧﯽ ﺑﯾﻧدﯾش!
 -٢٣٢ﺧﺎﻧﮫ ﮐﻌﺑﮫ ﮐﮫ ﻗﺑﻠﮫ ھﻣﮫ ﺧداﭘرﺳﺗﺎن روی زﻣﯾن ﺷده اﺳت ﺑدﻟﯾل واﻗﻌﮫ وﺣدت روﺣﺎﻧﯽ ﺑﯾن اﻋﺿﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده
اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾن اﺑراھﯾم و ھﺎﺟر و اﺳﻣﺎﻋﯾل! و اﯾن ﺑﻧﯾﺎد اھل ﺑﯾت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر اﺳت و ﻟذا ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا در ﻗرآن ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺎس ھم
ﺧواﻧده ﺷده اﺳت .و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘت "ﺑﯾت" اﺳت و اھل ﺑﯾت ﺷدن!
 -٢٣٣ھرﮔﺎه دل و ﺟﺎن و روان زن و ﺷوھری ﺑﮫ وﺣدت و وﺻﺎل روﺣﺎﻧﯽ ﺑرﺳد آﻧﺟﺎ ﺑﯾت ﷲ اﺳت و ﺧداوﻧد از اﯾن
راﺑطﮫ دﯾدار ﺷده و ﺑر ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .و دﯾن ﺧدا ﺟز ﺑرای وﻗوع ﭼﻧﯾن واﻗﻌﮫ ای ﭘدﯾد ﻧﯾﺎﻣده اﺳت و اﯾن ﻣﻐز ھدف
اﻧﺑﯾﺎی ﻣرﺳل ﺑوده اﺳت.
 -٢٣۴و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﺳوی ﺧﺎﻧﮫ ای ﺧدای را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد ﮐﮫ در آن ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن زن و ﺷوھر و ﻓرزﻧد ﺑﮫ وﺣدت
ﮐﺎﻣل ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر رﺳﯾدﻧد ﺑر ﻣﺣور اﻣر ﺧداﯾﺷﺎن! و اﯾﻧﺳت راز ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﻣدﻟﯽ و وﺻﺎل روﺣﺎﻧﯽ ﯾﮏ زن و
ﺷوھر و ﻓرزﻧد اﺳت.
 -٢٣۵ﻣﺣﺎل اﺳت ﮐﮫ زن و ﺷوھری ﺑﺗواﻧﻧد ﺑر ﻣﺣور ﻧﻔﺳﺎﻧﯾت ﺧودﺷﺎن ﺑﮫ وﺣدت و ھﻣدﻟﯽ و وﺻﺎل روح ﻧﺎﺋل آﯾﻧد زﯾرا
ﻧﻔوﺳﺷﺎن ﺑطور طﺑﯾﻌﯽ در اﻧﮑﺎر و ﻋداوت ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻗرار دارد و ﻟذا ﺧﺻم اﯾﻣﺎن ﯾﮑدﯾﮕرﻧد ﺑﻘول اﻟﮭﯽ! ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در
ارادت و اطﺎﻋت ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ از اﻣﺎم و رﺳوﻟﯽ زﻧده ﺑﺎﺷﻧد در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺧﺻم ﯾﮑدﯾﮕرﻧد و ﺑر ﯾﮑدﯾﮕر ﺣراﻣﻧد زﯾرا
راﺑطﮫ ﺷﺎن ﻗﻠﻣرو ﺣﺿور اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن و ﺧﻧﺎﺳﺎن ﻣﯽ ﺷود.
 -٢٣۶ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ زن و ﺷوھر و ﻓرزﻧدی اﺳرار ﻧﮭﺎن ﺧود را ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ در ﻣﯾﺎن ﻣﯽ ﻧﮭﻧد و ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر در ھر اﻣری
ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻻﯾﻖ وﺻﺎل روﺣﺎﻧﯽ و اھل ﺑﯾت اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد :ﭼون ﺳﮫ ﻧﻔر راز در ﻣﯾﺎن ﻧﮭﻧد ﭼﮭﺎرﻣﯽ ﺧداﺳت
و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ در ھر ﮐﺟﺎ ھﺳت - ...ﻗرآن ﮐرﯾم-
 -٢٣٧وﻟﯽ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ زن و ﺷوھر در ﺳودای رﯾﺎﺳت و ﺳﻠطﮫ ﺑر ﯾﮑدﯾﮕرﻧد ﺗﺎ ﺧدای ھﻣدﯾﮕر ﺑﺎﺷﻧد اﻣﮑﺎن ﺻداﻗت و
ﺻﻣﯾﻣﯾت و ھﻣدﻟﯽ و وﺣدت روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺣﺎل اﺳت و ﺗوان ﮐﻣﺗرﯾن راز دل ﮔوﺋﯽ و ﮔﻔﺗﮕو را ﻧدارﻧد و ﮐﺎر ﺑﮫ دﻋوا و ﻋداوت
ﻣﯽ ﮐﺷد.
 -٢٣٨و ﻣﺧوﻓﺗرﯾن ﻧوع ﺳﻠطﮫ ﮔری و ﺑﮫ ﺑﻧدﮔﯽ ﮐﺷﯾدن ﯾﮑدﯾﮕر در راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ در ﻟﺑﺎس دﯾن و ﺷرﯾﻌت رخ ﻣﯽ دھد
ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﯾﮑدﯾﮕر را ﺗﮑﻔﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻓﺗوای ﻗﺗل ﯾﮑدﯾﮕر را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز ﺷﺎھد
ﭼﻧﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻣرﮔﺑﺎری ﺑﯾن ﻓرﻗﮫ ھﺎ و ﻗﺑﺎﯾل ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺎزﺗﺎب آن ﺟرﯾﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در درون ﺧﺎﻧواده ھﺎ و ﻧژادھﺎ ﻣﯽ ﮔذرد.
٣٥

 -٢٣٩ﻓرد ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده ای ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﻧﯾّت ﺗﻘوا و ھداﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺧداوﻧد آﻧﮭﺎ را ﺑﺳوی اﻣﺎﻣﯽ زﻧده رھﻧﻣون ﻣﯽ ﺳﺎزد
طﺑﻖ وﻋده اﻟﮭﯽ!
 -٢۴٠آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺳﻠطﮫ و اﺳﺗﮑﺑﺎر در ﻟﺑﺎس دﯾن ﭘﻧﮭﺎن ﺷود ﻋﯾن ﺷﯾطﺎن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺑﻠﯾس ھم ﺑراﺳﺎس دﯾن ﻣداری
و ﻋﺑﺎدت ﺑﮫ ﺧداﯾش ﺑﮫ ﺟدال و اﻧﮑﺎر ﺑرﺧﺎﺳت.
 -٢۴١ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ زن و ﺷوھر ﺑﮫ ﺗﻌﺎﻣل و ﮔﻔﺗﮕوﺋﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ در ھﻣﮫ اﻣور ﻣﯽ ﭘردازﻧد و ﻗﺻد ھﻣﺳوﺋﯽ و وﺣدت دارﻧد
در دﯾن ﺧدا ھداﯾت ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻻﯾﻖ اھل ﺑﯾت ﺷدن ھﺳﺗﻧد وﮔرﻧﮫ ھﻣﮫ از ﺧﺎﻧﮫ ﮔرﯾزان و ﺗﺎروﻣﺎر ﻣﯽ ﮔردﻧد و در ﺑﺎزار ﺑﮫ
دام ﻣﯽ اﻓﺗﻧد و ھﻼک ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 -٢۴٢راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﻧﺎﺋﯽ اﻟﮭﯽ ،اﯾﻣﺎﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻓﻘط ﻗﻠﻣرو ﺑذراﻓﺷﺎﻧﯽ ﺷﯾطﺎن اﺳت و ﺧﻧﺎﺳﺎن را در
ﺧود ﻣﯽ ﭘرورد و ﭘروار ﻣﯽ ﮐﻧد و زن و ﺷوھر را ﺑﺟﺎن ھم ﻣﯽ اﻧدازد.
 -٢۴٣راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﻗﻠﻣرو ﻣﻌراج روﺣﺎﻧﯽ زن و ﺷوھر اﺳت ﻓﯽ ذاﺗﮫ! اﯾن ﻗﻠﻣرو ﻣﻘدﺳﺗر از ﺳﺟﺎده ﻧﻣﺎز و ﺣﺗﯽ ﻣراﺳم
ﺣﺞ اﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد از اﯾن راﺑطﮫ درک و ﺷﮭود ﻣﯽ ﺷود و روح طرﻓﯾن در اﯾن راﺑطﮫ ﺗزﮐﯾﮫ و ﺗطﮭﯾر ﻣﯽ ﮔردد و آﻣﺎده
ﻋﺑودﯾت و ﭘرﺳﺗش ﺧداﯾش ﻣﯽ ﮔردد اﮔر اھل ﺗﻘوا و ﻣﻌرﻓت ﺑﺎﺷﻧد .و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت اﯾن راﺑطﮫ ﻗﻠﻣرو ﺳﻘوط در
آﻏوش ﺷﯾطﺎن اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ واﻗﻌﮫ ﺻﻠوة ھم ﭼﻧﯾن اﺳت :راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﺻﻠوة روح اﺳت ﺑر ﺧدا ﯾﺎ ﺷﯾطﺎن!
 -٢۴۴ﺑرای اھل ﺗﻘوا و ﻣﻌرﻓت راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ زﻻﻟﺗرﯾن آﺋﯾﻧﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت.
 -٢۴۵اﯾﻧﮏ ﺑﮭﺗر درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﭼرا ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺣﺎدﺛﮫ زﻧدﮔﯽ ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﺑﺎ وی
ﻣﯽ ﻣﺎﻧد زﯾرا ذات ﺟﺎوداﻧﮫ ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ در اﯾن راﺑطﮫ ﻣﺗﺟﻠﯽ و ظﺎھر ﻣﯽ ﮔردد .اﯾن ﺧداﺋﯽ ﺗرﯾن راﺑطﮫ اﻧﺳﺎن در زﻧدﮔﯾﺳت.
ﭘس ﻣﮑر و ﺑﺎزی و ﺗﺟﺎرت ﺑﺎ اﯾن راﺑطﮫ ﻧﯾز ﻧﺎﺑﺧﺷودﻧﯽ ﺗرﯾن ﺧطﺎھﺎﺳت ﮐﮫ ﻋوارض و زﯾﺎﻧش ھم ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧد.
 -٢۴۶در ھﻔت زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑزرﮔﺗر و ﻣﮭﻣﺗر از ازدواج و زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻧﯾﺳت .و اﻓﺳوس از آدﻣﯽ ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ
ﺣﻘﯾر و ﻣﮭﻠﮑﯽ ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼﮫ ارزان ﺧود را ﻣﯽ ﻓروﺷد.
 -٢۴٧ﯾﮑﯽ از واﺿﺣﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ﮐﻔر و ﺟﮭل ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﮭﺎن ﺑﺷری ﺣﺗﯽ در ﻋﺻر ﻣدرﻧﯾزم ﮐﮫ ﻋﺻر ﭘورﻧوﮔراﻓﯾزم و زﻧﺎی
ﻣﻔﺗﺧراﻧﮫ اﺳت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﻓرھﻧﮕﮭﺎ و ﻣذاھب روی زﻣﯾن راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﺑﯾن زن و ﺷوھر ﯾﮏ ﭘدﯾده ﺿدارزﺷﯽ،
ﺿد دﯾﻧﯽ و ﺣﺗﯽ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﺗﻧﺎﻗض در ﻋﺻر ﺟدﯾد ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻧﻔﺎق و ﺷﻘﺎﻗﯽ ﺑزرگ در ﺑطن زﻧﺎﺷوﺋﯽ و
ﺧﺎﻧواده در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن اﺳت .ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺗﻧﺎﻗض ﻋظﯾم ﺑﯾﺎﻧﮕر راز ﻧﮭﺎﻧﯽ در ﻣﺎھﯾت زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھﺎﺳت و آن اﯾﻧﮑﮫ
اﮐﺛرﯾت راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ دارای ﻣﺎھﯾت زﻧﺎﺋﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ زﻧﺎی ﺑﺎطﻧﯽ .ھرﭼﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻧﮕﺎه ﻣﻧﻔﯽ ﺑﮫ راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ در ﺧﺎﻧواده
در ﻣﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﮐﻣﺗر از ﺟﮭﺎن ﺑوداﺋﯽ و ﻣﺳﯾﺣﯽ اﺳت .و در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎور و ﺗﺎﺑوی ﺷﯾطﺎﻧﯽ در ھم
ﺷﮑﺳﺗﮫ اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﻘدﺳﺗرﯾن ﭘدﯾده دﯾﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت.
 -٢۴٨ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دادﯾم راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﻗﻠﻣرو ﺗﻌﺎﻣل و ﺗﺑﺎدل دو روح اﺳت ﺑﮫ ﺷرط اﯾﻧﮑﮫ راﺑطﮫ ﻗﻠﺑﯽ ﺑﯾن طرﻓﯾن
ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺑرﻗرار ﺷده ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ راﺑطﮫ اﯾﻣﺎﻧﯽ .زﯾرا طﺑﻖ ﮐﻼم اﻟﮭﯽ ﻗﻠوب اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺟز ﺑﮫ ﻧور اﯾﻣﺎن زﻧده ﻧﻣﯽ ﺷود ﭘس
ﻗﻠوب ﻏﯾر ﻣؤﻣﻧﯾن اﺻﻼً ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﺣﺟﻠﮫ ﮔﺎه وﺻﺎل دو روح ﺑﺎﺷد .و ﻟذا راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ در ﻣﯾﺎن ﮐﺎﻓران و
ﻏﯾرﻣؤﻣﻧﺎن طﺑﻌﺎ ً راﺑطﮫ ای ﻧﺎﭘﺎک و ﺧﻧﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ھﯾﭻ ارﺗﺑﺎط ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ ای و ﻣﻌﻧوی در ﻣﯾﺎن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن راﺑطﮫ را
روﺷن ﺳﺎزد و ھر راﺑطﮫ ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﻗﻠﻣرو رﺳوخ ﺷﯾﺎطﯾن اﺳت ﺷﯾﺎطﯾن اﻧﺳﯽ و ﺟﻧﯽ .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن زن و ﺷوھرھﺎﺋﯽ
ﻓﻘط ﺑدﻟﯾل ﻧﯾﺎز ﺟﻧﺳﯽ در رﺧﺗﺧواب آﺷﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن آﺷﺗﯽ ﻣوﻗت در ﭘﺎﯾﺎن راﺑطﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻋداوﺗﯽ ﺷدﯾدﺗر ﻣﯽ ﺷود
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ﺑدﻟﯾل ﺣﺿور ﺧﻧﺎﺳﺎن راﺑطﮫ .و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑﮫ ﺳردی و طﻼق ﻋﺎطﻔﯽ ﻣﯽ ﮔراﯾد ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫ طﻼق
ﻓﯾزﯾﮑﯽ را ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ اﮔر ﻣﻣﮑن ﻧﮕردد زﻣﯾﻧﮫ ھر ﺧﯾﺎﻧﺗﯽ ﻣﯽ ﺷود.
 -٢۴٩ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ازدواج ﺣﺗّﯽ ﺑرای ﮐﺎﻓرﺗرﯾن اﻓراد و ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ﺗﻧﮭﺎ ﻋﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯾرﻏم ﻣﯾﻠﺷﺎن ﭘﺎی ﺧدا و
ﻣذھب را ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ آورﻧد ﮐﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ دال ﺑر ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﻓطری اﺳت ﮐﮫ اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھد ھﯾﭻ ازدواﺟﯽ ﺑﯽ ﻧﺎم ﺧدا
و ﻋﮭدی اﻟﮭﯽ رﺳﻣﯾت ﯾﺎﺑد ﺑﮕوﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺧود زن و ﺷوھر ھم ﺑدون اﯾن ﻣراﺳم اﺣﺳﺎس زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺧود
را ﻣﺣرم ﯾﮑدﯾﮕر ﻧﻣﯽ داﻧﻧد .ﭘس ﺑراﺳﺗﯽ ازدواج ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑر ﻋﻧﺻر راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﺑﻧﺎ ﺷده ،اﻟﮭﯽ ﺗرﯾن اﺗﻔﺎق در ﺳرﻧوﺷت
اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس را ﺗوان اﻧﮑﺎر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻧﯾﺳت .ﺣﺗﯽ ﺟواﻣﻊ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾز ﺑﺎﻻﺧره ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻣراﺳم دﯾﻧﯽ را از
ازدواج ﺑﮑﻠﯽ ﺣذف ﮐﻧﻧد.
 -٢۵٠ﭘس راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﺑﻌﻧوان ﺗﻧﮭﺎ ﺳﺗون ﻣﺷﺗرک زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮐﺎﻧون ھﻣﮫ ارزﺷﮭﺎی دﯾﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﺷد و
ﮐل ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻣﻌﻧوی طرﻓﯾن را ﺑر ﻣﺣور ﺧود ﻣﺗﻣرﮐز ﺳﺎزد .آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت؟ و ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﺣور
ھﻣﮫ دروﻏﮭﺎ و ﻣﮑرھﺎ و رذاﻟﺗﮭﺎ و ﺑﺎزﯾﮭﺎی زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐوره ﺟﮭﻧم زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ.
 -٢۵١ﺑرای ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن و اھل ﻣﻌرﻓت ورود ﺑﮫ راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺣﺿور ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧداوﻧد اﺳت .ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﮐﻣﺎل ﺗﻘوا و ﺻداﻗت و ﺣرﻣت و ّ
ﻋزت در اﯾن راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣﯾدان آﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻣﯾدان ازدواج دو روح اﺳت از درب ﺗن .زﯾرا ﺗن
آدﻣﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺎﻟﺑد روﺣﺎﻧﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳت .ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در اﯾن راﺑطﮫ دارای ﺗﻘوا و ﺻداﻗت و ذﮐر و اﻋﺗﻣﺎد و اﺗﺣﺎدی ﻧﺑﺎﺷد
در ﺳﺎﯾر ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯾش ﻧﺎﮐﺎم و ﮐﺎﻓر اﺳت.
 -٢۵٢ﻗداﺳت راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ و ﺣرﯾم ﺟﻧﺳﯽ در ﮐﺗﺎب ﺧدا ﺑﻘدری آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ھﯾﭻ ﻣوردی اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ﻗطﻌﯾت
ﺣﮑم ﺻﺎدر ﻧﻔرﻣوده اﺳت .ﻣﺛﻼً ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ھرﮔز اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻓری ازدواج ﮐﻧد و اﻧﺳﺎن ﭘﺎﮐﯽ ﺑﺎ
زﻧﺎﮐﺎر .زﯾرا اوﺳت ﮐﮫ ﺑرای ھرﮐﺳﯽ ھﻣﺳری ﻗرار ﻣﯽ دھد .ﭘس او ﺧود ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً در اﯾن ﺣرﯾم دﺧﺎﻟت ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد و اﯾﻧﺳت
ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﻓرھﻧﮕﮭﺎ ازدواج را ﯾﮏ ﻗﺳﻣت اﻟﮭﯽ و ازﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن درﺳت اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺑﻧدرت ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﻔر و
اﯾﻣﺎن دﯾﮕران را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺣﮑم ﻓرﻣوده ﮐﮫ زن و ﺷوھر اﺗﺎق ﺧواب ﺧود را از ﺳﺎﺋر اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺟدا
ﮐﻧﻧد و ﻓرزﻧدان ﺑﺎﻟﻎ را ﺑﮫ آن راه ﻧدھﻧد .و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﻧﺷﺎن داده اﯾم ﻣرز ﺣﺟﺎب و ﻋﻔﺎف ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ
زن و ﻣرد ﺑﺎﺷد ﻣﻌطوف ﺑﮫ ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑطور ﮐﻠﯽ ﮐﺎﻓران ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎن ﻧﺎﻣﺣرم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ آﯾﮫ ﺣﺟﺎب ھم
آﺷﮑﺎرا ﺑﮫ اﯾن اﻣر اﺷﺎره دارد ﮐﮫ" :ﺣﺟﺎﺑﮭﺎی ﺧود را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﮐﺎﻓران ﺑر ﺷﻣﺎ راه ﻧﯾﺎﺑﻧد ".ﻗرآن -ﭘس زن و ﻣرد
ﮐﺎﻓر ﺑرای ﯾﮏ زن ﻣؤﻣﻧﮫ ﻧﺎﻣﺣرﻣﻧد ﺣﺗﯽ اﮔر از واﺑﺳﺗﮕﺎن ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎﺷﻧد .و درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﮫ زﻧﺎن و ﻣردان ﻧو
اﯾﻣﺎن اﻣر ﺑﮫ ھﺟرت ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﭘﯾوﻧدﻧد و ﺑﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن ازدواج ﮐﻧﻧد .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻣﺎن اﻣری ﺑﻧﯾﺎدی
ﺗر و ﻓراﺗر از ﻣذاھب رﺳﻣﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓر ﺑﺎﺷد و ﯾﮏ ﻣﺳﯾﺣﯽ ھم ﻣؤﻣن.
 -٢۵٣ﻧﯾﺎز ﺑﮫ راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﺑرای زﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻋﻣﯾﻖ ﺗر و ﻗﻠﺑﯽ ﺗر از ﻣردان اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣردان ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ارﮔﺎزم
ﺷﮭواﻧﯽ ﺧود ﻣوﻗﺗﺎ ً ﻧﯾﺎزﺷﺎن را ﺑرطرف ﺳﺎزﻧد وﻟﯽ زﻧﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣداﻗل وﺻﺎل ﻗﻠﺑﯽ ﻧرﺳﻧد ﮐﻣﺗرﯾن رﺿﺎﯾت ﺟﻧﺳﯽ
ﻧﺧواھﻧد داﺷت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ارﮔﺎزم ﺟﻧﺳﯽ ﺑرای زن ﯾﮏ ﻧﯾﺎز ﺛﺎﻧوی و ﻣﺳﺗﺣﺑﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود .در ﺣﻘﯾﻘت زن در اﯾن راﺑطﮫ
ﻧﯾﺎزﻣﻧد درﯾﺎﻓت روح و وﻻﯾت ﻣردش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﭘس اﮔر ﻣردش دارای اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻧﺑﺎﺷد زن در ﻗﺣطﯽ ﺟﻧﺳﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺑﮫ ﺳﻣت اﻓﺳردﮔﯽ و ﯾﺎ ﻓﺣﺷﺎ ﻣﯽ رود .ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﻌدد ارﺗﺑﺎط ﺟﻧﺳﯽ ھﯾﭻ ﮐﻣﺑودی ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﭘس آﻧﭼﮫ ﮐﮫ وﻻﯾت زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود اﺳﺎﺳﺎ ً در اﯾن راﺑطﮫ اﻣﮑﺎن ﺗﺣﻘﻖ دارد.
 -٢۵۴ﭘس اﮔر ﻧﯾﺎز ﺟﻧﺳﯽ زن ﺑﺳﯾﺎر ﻋﻣﯾﻖ ﺗر از ﻣرد اﺳت ﭘس ﻣﻧطﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ زن ھم از اﯾن ﺑﺎﺑت ﺑﮫ ھﻣﺳرش رﺟوع
ﻧﻣﺎﯾد و ﺗﮑﺑر ﻧورزد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﮑﺑری ﺳرﻧوﺷت او را ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ ﺗرﯾن راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﺣﺎﺻل رﺟوع زن
ﺑﮫ ﻣرد اﺳت زﯾرا زن از اﯾن طرﯾﻖ ﺑﮫ ﺟﮭﺎد اﮐﺑر ﻧﺎﺋل ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺑرد ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اراده ﺑﮫ ﭘرﺳﺗﯾده ﺷدن ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺄ ﮐﻔر
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اوﺳت .ﭘس ﻧﺎز و اﻧﮑﺎر و ﻋدم ﺗﻣﮑﯾن و ﺗﻌﺎﻣل ﺟﻧﺳﯽ زن ﺑﺎ ﺷوھرش اﺳﺎس ﺗﻣﺎﻣﯾت ﮐﻔر و ﺷﯾطﻧت و اﻓﺳردﮔﯽ و ﻓﺣﺷﺎی
ﺑﺎطﻧﯽ اوﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻗﺑﺗﯽ ﻓﺟﯾﻊ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد.
 -٢۵۵ﺣﺗﯽ از ﻣﻧظر ﻣﺻﺎﻟﺢ زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ و ﺷوھرداری ھم ﺑرای زن ﺣﻣﺎﻗﺗﯽ ﺑزرﮔﺗر از ﻧﺎز و ﺗﻣﺎرض در راﺑطﮫ
ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎ ﺷوھر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺷوھر را از ﺧﺎﻧﮫ ﻓراری ﻣﯽ دھد و ﺑﮫ ﻓﺣﺷﺎء ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و آﻧﮕﺎه ﻧوﺑت ﺧود اوﺳت
ﺑﺧﺻوص اﻣروزه ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣردان ،ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ و زن ﺻﻔت ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧود ﺑرای زﻧﺎﻧﺷﺎن ﻧﺎز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و زﻧﺎن ﺧود را ﺑﮫ ﺟﺎی
ﻣﺎدران ﺧود ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد.
 -٢۵۶زﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺟﻧﺳﯽ ﺧود ﺑﮫ ھﻣﺳرش را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد در ﺣﻘﯾﻘت ﻋورﺗش را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺣرﺑﮫ ای ﻧﻣوده ﺗﺎ ﺷوھرش
را ﺗﺣﻘﯾر ﮐﻧد و ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی دروﻏﯾن ﺧود را ﺑﮫ او اﺛﺑﺎت ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن زﻧﯽ ﺗﺎ اﺑد در ﭘﺎﯾﯾن ﺗﻧﮫ ﺧود ﻣﺣﺑوس ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و
داﻣﮕﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ راﯾﺟﺗرﯾن ﮐﻔر و اﺳﺗﮑﺑﺎر ﺷﯾطﺎﻧﯽ زن در ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠت ھﻣﮫ اﻣراض زﻧﺎﻧﮕﯽ
اوﺳت .در ﺣﻘﯾﻘت ﭼﻧﯾن زﻧﯽ ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺧواھد از ﭘﺎﯾﯾن ﺗﻧﮫ ﺧود ﺑﺎﻻﺗر رﻓﺗﮫ و راﺑطﮫ ای ﻣﻌﻧوی و روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷوھرش
ﺑرﻗرار ﮐﻧد .ﭼﻧﯾن زﻧﯽ ﺑﺗدرﯾﺞ دﭼﺎر اﻓﺳردﮔﯽ و دﻟﻣردﮔﯽ ﺷده و اﺳوه ﺷﻘﺎوت ﻣﯽ ﮔردد و اﻣﮑﺎن ﻣﺎدرﯾت را ﺑر ﺧود ﺣرام
ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻓﻘط ﺑﻠﻌﻧده ﻓرزﻧدان ﺧوﯾش اﺳت .ﭼﻧﯾن زﻧﯽ ﺑﺗدرﯾﺞ دروغ و رﯾﺎی ﺧودش را ﻧﯾز ﺑﺎور ﮐرده و ﻟذا ﺧود را ﻓرﺷﺗﮫ
اﯾﺛﺎر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان ﻣﯽ داﻧد از ﺑﺎﺑت اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺷوھرش ﺧواﺑﯾده و ﻓرزﻧداﻧش را زاﺋﯾده اﺳت .ﭼﻧﯾن زﻧﯽ ﺗﺟﺳم
ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﻣﺎم وﺟودش ﮐﯾﻧﮫ و اﻧزﺟﺎر از ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان اﺳت ﮐﮫ ﭼرا اﯾﺛﺎرش را درک ﻧﮑرده و او را ﺑﮫ
ﺟﺎی ﺧدا ﻧﭘرﺳﺗﯾده اﻧد .ﭼﻧﯾن زﻧﺎﻧﯽ در ﺧﺎﻧواده ھﺎ و ﺟواﻣﻊ ﻣذھﺑﯽ ﺗر ﻓراواﻧﺗرﻧد ﺑدﻟﯾل ھﻣﺎن ﺧراﻓﮫ ای ﮐﮫ ذﮐرش رﻓت
ﮐﮫ راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ را زﺷت و ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد و ﻟذا در اﯾن راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺷﯾطﺎن درﻣﯽ آﯾﻧد و اﯾن ھم ﻣﻧطﻘﯽ اﺳت و
ھم ﻋﺎدﻻﻧﮫ .ھﻣﮫ زﻧﺎن وﺳواﺳﯽ و آﻟرژﯾﮏ و اﻓﺳرده از اﯾن ﺟﻣﺎﻋﺗﻧد.
 -٢۵٧اﻣروزه ﺷﺎھد ﭘﯾداﯾش ﻧﺳﻠﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ دﺧﺗراﻧش در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ و اﯾﻧﺗرﻧت در ﺟﺳﺗﺟوی ﺷوھرﻧد و ھﯾﭻ ﻣردی ﻧﻣﯽ
ﯾﺎﺑﻧد اﻻ ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط طﺎﻟب دﺧﺗراﻧﯽ ﺟوان و ﺷﺎﻏل و ﭘوﻟدارﻧد ﮐﮫ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎدران ﭘﯾرﺷﺎن را ﭘر ﮐﻧﻧد .اﯾﻧﺳت
ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ازدواﺟﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺷب ﻋروﺳﯽ ﺑﮫ طﻼق ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و دﺧﺗراﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻓطرت زﻧﺎﻧﮕﯽ را از دﺳت ﻧداده و
ﻋﻘﯾم و ﻣردﺧوار ﻧﺷده اﻧد ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﭘﻧﮭﺎن ﯾﺎ آﺷﮑﺎر ھﻣﺳر دوم و ﺳوم ﻣرداﻧﯽ از ﻧﺳل ﻗﺑل ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ھﻧوز
ﻣرداﻧﮕﯽ را از دﺳت ﻧداده اﻧد .اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﻋداﻟت ﺗﺎرﯾﺧﯽ در رواﺑط زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺗﻌﺑﯾر ﻧﻣود در
ﻗﺑﺎل ھزاران ﺳﺎل ﻧﺎز و ﺗﮑﺑر و اﻧﮑﺎر و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ زﻧﺎﻧﮫ از ﯾﮑﺳو و اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﻗﻠدری و ظﻠم ﻣرداﻧﮫ از ﺳوی دﯾﮕر! ﮐﮫ
اﯾن واروﻧﮕﯽ و ذﻟّت و ﺗﺑﺎھﯽ دوﺟﺎﻧﺑﮫ در رواﺑط زن و ﻣرد در آﺧراﻟزﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ھزاران ﺳﺎل ظﻠم زﻧﺎﺷوﺋﯽ در ﮔذﺷﺗﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ ﺳؤال اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﭼﮫ ﻋداﻟﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺳل ﺟدﯾد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﭘﺎی ﻣظﺎﻟم اﺟداد ﺧود ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷود؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﯾم ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﭘﺎ ﺑر ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺧود ﮔذاﺷﺗﮫ و از ﻗﻠﻣرو ﭘرﺳﺗش ﺳﻧت آﺑﺎء و
اﺟدادی ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﮫ ﻧور ﺗﻘوا و ﻣﻌرﻓت ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ آﯾﻧد و ﺣﻖ آﺧراﻟزﻣﺎن را ادا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد از اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻣدرن
ﻣﺻون ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و دﯾﮕر وارث ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ﺑﺎﻧﯽ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﮐﮫ راه و رﺳم اﯾن ﺧروج و
ﻣﻌﺎرف ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﻣﮭﯾﺎﺳت .اﻧﺳﺎن ﻧژادﭘرﺳت ﺧواه ﻧﺎﺧواه وارث ﻧژاد ﺧوﯾش اﺳت و در
ﻧﺟﺎت و
ِ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﻧژادھﺎﺳت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺣﺳﺎب ﻧژاد ﺧود ﺷرﯾﮏ ﺑﺎﺷد و از آن راه رھﺎﺋﯽ ﻧدارد .ﯾﻌﻧﯽ دﺧﺗر و ﭘﺳری
ﮐﮫ ھﻧوز در ﺟﺳﺗﺟوی ﺳﻠطﮫ و ﭘرﺳﺗش ﺧوﯾش ھﺳﺗﻧد در اﯾن ﻋداﻟت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺎﻓﺎت ﭘس ﻣﯽ دھﻧد.
 -٢۵٨آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ وظﺎﯾف و رﺳﺎﻟت ﯾﮏ زن ﺧﺎﻧﮫ دار ﻣﺳﻠﻣﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ﭼﯾﺳت؟ ﺑﮭرﺣﺎل ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺣﮑم اﻟﮭﯽ از ﺑرای
زﻧﺎن ﻣؤﻣﻧﮫ اﺳﺗﻘرار در ﺧﺎﻧﮫ اﺳت .وﻟﯽ اﯾن اﺳﺗﻘرار در ﺟرﯾﺎن ﻋﻣل ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود؟ ﯾﮏ زن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺧﺎﻧﮫ دار
ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ اﺳﺗﻘرار در ﺧﺎﻧﮫ دارد ﺳﺎﻋﺎت و اوﻗﺎت روزﻣره اش را ﭼﮕوﻧﮫ ﺳﭘری ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﻌﺿﻠﮫ ھﻣﮫ
زﻧﺎن ﺧﺎﻧﮫ دار اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً در ﺗﻌﺎﻣل و ﻣدﯾرﯾت ﺳﺎزﻧده و ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﯾن اﻣر ﻋظﯾم درﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و دﭼﺎر ﺑﺣران رواﻧﯽ
ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑرﺧﯽ در ﺧﺎﻧﮫ اﻓﺳرده و دﻟﻣرده ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑرﺧﯽ در ھﻣﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﻧواع ﻣﻔﺎﺳد اﺧﻼﻗﯽ دﭼﺎر ﻣﯽ ﮔردﻧد و
ﺑرﺧﯽ ﺑﺎﻻﺧره از ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮔرﯾزﻧد ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﺷرﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و ﻋﻠﻣﯽ و ھﻧری وو. ...
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 -٢۵٩اﺳﺗﻘرار ﺑﺎطﻧﯽ و ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ّ
ﻋزت و ﻟذّت و ﺳﻼﻣت و ﺷﮑر ﺑﺎﺷد و ﻣوﺟب رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﯽ زن ﮔردد
واﻗﻌﮫ ای ﺑس ﺑزرگ و ﮐﻣﯾﺎب اﺳت.
 -٢۶٠ﻗرآن ﮐرﯾم زﻧﺎن ﻣؤﻣﻧﮫ ای را ﮐﮫ اﻣر ﺑﮫ اﺳﺗﻘرار در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﭘﺎک ﺷوﻧد و اھل ﺑﯾت ﮔردﻧد ﺑﮫ ذﮐر و ﺗﻌﻠﯾم
ﺣﮑﻣت اﻟﮭﯽ در ﺧﺎﻧﮫ دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘط ﺑﻘدرت ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﺎطﻧﯽ و ﺗرﺑﯾت ﺣﮑﯾﻣﺎﻧﮫ ﻧﻔس ﭼﻧﯾن
ﻣﻘﺎﻣﯽ از زن در ﺧﺎﻧﮫ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد.
 -٢۶١طﺑﻖ ﻗول اﻟﮭﯽ زن و ﻣرد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدی را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدا ﺑﻧﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ﻣﺷﻣول رأﻓت و
رﺣﻣت و ﻧزول ﻣﺳﺗﻣر اذﮐﺎر رﺣﻣﺎﻧﯽ ﺧداوﻧد در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻣوازﯾن اﻟﮭﯽ در ﺧﺎﻧﮫ از آن ﺑرﺧوردار
ﻣﯽ ﮔردﻧد ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در ﺳوره اﺣزاب ذﮐرش رﻓت ﯾﻌﻧﯽ رﻋﺎﯾت ﺗﻘوا و ﻋﻔﺎف و اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة و زﮐوة و ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت
ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ ذﮐر و ﺣﮑﻣت اﻟﮭﯽ!
 -٢۶٢ﺑﺧﺻوص اﻣروزه ﮐﮫ ﻋﻔت و ﻋﺻﻣت ﺧﺎﻧواده ﺣﺗﯽ در درون ﭼﮭﺎردﯾواری ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ھم از ﺳﯾطره و رﺳوخ ﺷﯾطﺎن
آرﯾل ﻣﺻون ﻧﯾﺳت و ﺷﯾﺎطﯾن ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم از طرﯾﻖ اﺑزارھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ و اﻣواج ﻣﺎھواره ای در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ
ﻓرو ﻣﯽ رﯾزﻧد ﺑدون ذﮐر و ﺣﮑﻣت و ﻣراﻗﺑﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﻔس اﻣﮑﺎن اﺳﺗﻘرار ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ و ﺑﺎ ﻋﺻﻣت در ﺧﺎﻧﮫ وﺟود ﻧدارد زﯾرا
ﻋﺻﻣت ﺑﺎطﻧﯽ زن از طرﯾﻖ اﯾن ارﺗﺑﺎطﺎت ﻏﺎرت ﻣﯽ ﺷود.
 -٢۶٣ﭘس ﭘر واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ زن و ﺷوھر ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑرای ﺣﻔظ اﯾﻣﺎن و ﻋﺻﻣت و ﺳﻌﺎدت دﻧﯾوی و اﺧروی ﺧود
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھ ّﻣﺗﯽ ﻋظﯾم طﻠب ﮐﻧﻧد و دارای ﻋزﻣﯽ اﻟﮭﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑر اﯾن اﻣر ﺑزرگ اﻟﮭﯽ ﺧود آﮔﺎھﯽ و ﻧظﺎرﺗﯽ ﻣدام داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد و آن را ﻣﺗّﺣداﻧﮫ و ﺧردﻣﻧداﻧﮫ ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧﻧد وﮔرﻧﮫ در اﻧدک ﻣدﺗﯽ ھﻣﮫ ﺷراﻓﺗﮭﺎی اﯾن زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﺑﺎد ﻣﯽ رود و
ﺧﺎﻧواده ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن ﺷﯾطﺎن درﻣﯽ آﯾد و ھر دو را ﺑﻧده ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺣداﻗل ﺷرط ﻻزم ﺑرای اﯾن ھ ّﻣت ﻋظﯾم ھﻣﺎﻧﺎ
اﺳﺗﻘرار وﻻﯾت زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑطور ﻣﺗﻘﺎﺑل اﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ زن ﺑﺎ اﯾﻣﺎن و اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻣردش در اﻣور ظﺎھری و دﻧﯾوی
ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺗﺑﻌﯾت ﮐﻧد و ﻣرد ھم ﻣﺗﻌﮭداﻧﮫ دﻧﯾﺎی زن را ﺑر ﻋﮭده ﮔﯾرد و در اﯾن ﺗﻌﮭد ﺑﺎ ﺗﻼش ﺗﻣﺎم ﻣﺗوﮐل ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﺑﺎﺷد و
ھﯾﭻ ﺣراﻣﯽ را ﺑر زﻧدﮔﯽ وارد ﻧﮑﻧد و ﻓﻘط در اﯾﻧﺻورت اﺳت ﮐﮫ اﯾﻣﺎن و ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ در زن و ﺷوھر ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ھوﯾت
واﺣد اﻟﮭﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷود و در اﯾن ﺳﻣت ﺗوأﻣﺎن رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد.
 -٢۶۴ﻋﻼوه ﺑر ﻣﺳﺎﺋل ﻣذﮐور ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺳﺎﺋل ﺑﺣران زا و ﻓﺗﻧﮫ آﻓرﯾن ﺑرای ﺑﺷر ﻣدرن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗورم زﻣﺎن اﺳت
ﮐﮫ ھﻣﺎن زﻣﺎن اﺿﺎﻓﯽ و آزاد ﺷده در زﻧدﮔﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻓﺗﻧﮫ اﯾن رﺑﺎی دھری ﺑرای زﻧﺎن ﺻد ﭼﻧدان اﺳت
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻓرھﻧﮓ ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری ﻣﻌروف اﺳت ﮐﮫ ﺑرای زن ﭼﯾزی ﻣﺧرﺑﺗر از ﺑﯽ ﮐﺎری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣدﺧل
ﺷﯾطﺎن اﺳت و اﯾن ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﮫ دار در ﻋﺻر ﺟدﯾد اﺳت و اﮔر ﻓﻘط از ھﻣﯾن ﻣﻧظر ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت زﻧﺎن ﺧﺎﻧﮫ
دار ﻧظر ﮐﻧﯾم ﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮫ اﯾن ﻣﺷﮑﻼت را ﺑﯾﮑﺎری زن در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﯾﺎ او را در درون ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﻧون ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﯾﺎ
او را از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﯾرون ﻣﯽ ﺑرد .ﮐﮫ ﻣﺛﺑت ﺗرﯾن روش ﻓﺎﺋﻖ آﻣدن ﺑر اﯾن ﺑﯾﮑﺎری ﺑرای زﻧﺎن ﺧﺎﻧﮫ دار اﺑﺗﻼی ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ
ﺑﮫ ﻓرزﻧدان اﺳت ﮐﮫ ﻓرزﻧدان ﺧود را در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﻌﺑﮫ ﺑوﻟﮭوﺳﯽ ھﺎی ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺑﭼﮫ ﺟﻧّﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و ﻧﺎم
اﯾن ﻓﺳﺎد ﻋظﯾم را ﺑﭼﮫ داری و ﺗرﺑﯾت ﺑﭼﮫ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ﮐﮫ ظﺎھرا ً ﻣﺷروع ﺗر از ﺑوﻟﮭوﺳﯽ ھﺎی دﯾﮕر اﺳت وﻟﯽ در ﺣﻘﯾﻘت
ﻣﺧرﺑﺗرﯾن آﻧﮭﺎﺳت .ﭼﻧﯾن زﻧﺎﻧﯽ ﮐل اراده و ﺷﺧﺻﯾت ﺑﭼﮫ را ﺑﻠﻌﯾده و وﻗت اﺿﺎﻓﯽ ﺧود را ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ در ﺑﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﺷﻧد.
اﻣروزه ﺷﺎھد ﭘﯾداﯾش ﻧﺳﻠﯽ از اﯾن ﺑﭼﮫ ھﺎی رواﻧﯽ در ﺧﺎﻧواده ھﺎﺋﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ دارای زﻧﺎﻧﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﺧﺎﻧﮫ دارﻧد .ﭼﻧﯾن
ﺑﭼﮫ ھﺎﺋﯽ ﺑزودی ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻋذاب روح واﻟدﯾن ﺧود ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن ﺑﭼﮫ ھﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑﯾﮑﺎری و ﺑﯽ ﻋﺎری ﻣﺎدران
ﺧوﯾﺷﻧد و ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن راﺑطﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﭼﮫ را ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﻣﺎدران ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﻣﯽ رﺳﻧد ﮐﮫ
آرزوی ﻣرگ اﯾن ﻓرزﻧدان را ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن ﻓرزﻧدان ﺑﮫ ﻣﺣض رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺳن ﺑﻠوغ ﺑﮫ ﺳرﻋت از ﺧﺎﻧﮫ ﻓراری ﻣﯽ ﺷوﻧد
ﺗﺎ روح ﺧود را از اﺳﺎرت اﯾن ﻣﺎدران ﻧﺟﺎت دھﻧد وﻟﯽ ﯾﮏ ﺷﺑﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ دام ﻣﯽ اﻓﺗﻧد.

٣٩

 -٢۶۵اﻣروزه ﯾﮏ زن ﺧﺎﻧﮫ دار و ﮐﺎردان ھﻣﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﮫ اش را ﺑﮫ ﮐﻣﮏ اﺑزارھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ در ﻋرض دو ﺳﺎﻋت اﻧﺟﺎم
ﻣﯽ دھد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﺎﺑﻘﯽ روزش دﭼﺎر ﺗورم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﮔر ﺑواﺳطﮫ اﺷﺗﻐﺎﻟﯽ ﻣﻔﯾد و ﺳﺎزﻧده ﺟﺑران ﻧﺷود آرام و ﻗرار
را از زن ﺳﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎﻻﺧره او را ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ اﺷﺗﻐﺎل و ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧواده ﯾﺎ اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾل و اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎد
ھﻧری ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﺑﮫ ﺑﺎد ﻣﯽ دھد.
 -٢۶۶ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﻌﻠم و ﻣرﺑﯽ ﺑﭼﮫ ﺗﺎ ﻗﺑل از ﺳن ﺑﻠوﻏش ﻣﺎدر اوﺳت وﻟﯽ ﻧﮫ آن ﻣﺎدری ﮐﮫ از ﺳر ﺑﯾﮑﺎری و ﺑﯽ
ﻋﺎری ﺑﭼﮫ اش را ﺑﮫ ﻣﺻرف ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و اﺳﺑﺎب ﺑﺎزی ﺧود ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻟذا ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ زﻧﺎن
ﺷﺎﻏل ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ اﮐﺛرا ً ﮐم ﻣرﺿﺗر از زﻧﺎن ﺧﺎﻧﮫ دارﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﭼﮫ ھﺎی ﻣﮭدﮐودﮐﯽ آﻧﮭﺎ ھم ﮐم ﻣرﺿﺗر از ﺑﭼﮫ ھﺎی
ﺧﺎﻧﮕﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣزﺑﻠﮫ ﻧﻔس ﻣﺎدران ﺧود ﮔﺷﺗﮫ اﻧد .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﺑﯾن اﯾن
دو ﻧظرﯾﮫ ﭼﮫ ﺟدال ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن و ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺧﯽ اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ زن ﺧﺎﻧﮫ دار ﺑﮭﺗر اﺳت ﯾﺎ زن ﺷﺎﻏل ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ؟ و ھﻣﭼﻧﯾن آﯾﺎ
ﺑﭼﮫ ﻣﮭدﮐودﮐﯽ ﺳﺎﻟﻣﺗر اﺳت ﯾﺎ ﺑﭼﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ؟ در اﯾﻧﺟﺎ دﻋوا ﺑﯾن ﺑد و ﺑدﺗر اﺳت و ﺑراﺳﺗﯽ ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐدام ﯾﮏ ﺑدﺗر
اﺳت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺣران ﻋﺻر ﺟدﯾد ﺧردﻣﻧداﻧﮫ و ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷود.
 -٢۶٧ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﺻ ً
ﻼ آﯾﺎ زن ﺑﺎ ﭼﮫ ﻧﯾت ﺑﻧﯾﺎدی و ﺑﻠﻧدﻣدﺗﯽ ﺑﯾن اﯾن دو ﮔزﯾﻧﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾن ھوﯾت
ﺧﺎﻧﮕﯽ و ھوﯾت ﺑﺎزاری! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺻﻼً ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧﯾﺗﯽ ﺑﺳوی اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ رود و ﻧﯾز ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧﯾﺗﯽ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧﯾﺗﯽ ﺑﭼﮫ دار ﻣﯽ ﺷود و . ....آﯾﺎ ھدف از اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾل داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﯾﺎ ازدواج ،رھﺎﺋﯽ از ﺗﻌﮭدات و ﻗﯾد و ﺑﻧدھﺎی
اﺧﻼﻗﯽ در ﺧﺎﻧواده ﭘدری اﺳت؟ آﯾﺎ ﻣﻘﺻود از اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯾﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﺗور ﮐردن ﺷوھرﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑر وی ﻣﺳﻠط
ﮔردد و ﺳﻠطﻧت ﮐﻧد؟ و آﯾﺎ ھدف از ﺑﭼﮫ دار ﺷدن ﯾﺎ ﻧﺷدن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﺷوھر ﭘرﺳﺗش ﺑﯾﺷﺗری ﮐﺳب ﮐﻧد؟ و آﯾﺎ
ﻗﺻدش از ﺧﺎﻧﮫ داری و در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧدن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻓرزﻧدش را ﺑطور ﺷش داﻧﮓ ﺗﺻﺎﺣب ﻧﻣﺎﯾد و وارث ﺧودش ﺳﺎزد و
دﺳت ﺷوھرش را ﮐوﺗﺎه ﮐﻧد؟ و آﯾﺎ ھدف از اﺷﺗﻐﺎل ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ و ﮐﺳب درآﻣد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ وﻻﯾت ﺷوھرش را ﻧﭘذﯾرد و
ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﺷوھرش وﻻﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؟ و آﯾﺎ ھدف از ازدواج ﺑﺳﺗن دھﺎن اطراﻓﯾﺎن اﺳت؟ و ﯾﺎ ھدف از ازدواج ﻓرار از
ﺳﻠطﮫ و ﺗﺣﻘﯾر ﻣﺎدر و اﻧﺗﻘﺎم ﮔرﻓﺗن از اوﺳت زﯾرا ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺎدران ﻧﺎﻣﺎدر ،دﺧﺗران ﺧود را ھووی ﺧود ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد و
ﻟذا در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺟﺎل ھﯾﭻ ﻧوع ﺑﺎﻟﻧدﮔﯽ و اﺣﺳﺎس وﺟود ﺑﮫ دﺧﺗر ﺧود ﻧﻣﯽ دھﻧد و ﻣﺳﺗﻣرا ً ﮐﺎرھﺎﯾش را ﺗﺣﻘﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺧود اﺣﺳﺎس وﺟود ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ھﻣﺎن ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﮫ ﺷوھر را از ﺣﯾﺎت ﻣﻌﻧوی ﺧﺎﻧﮫ طرد ﮐرده اﻧد و دﺧﺗران ﺧود
را ﻧﯾز ﻣزاﺣم و ھوو ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺑﻧدﮔﯽ و ﭘرﺳﺗش ﺧود ﺑﮑﺷﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ً اﮐﺛر دﺧﺗران ﺗن ﺑﮫ اﯾن اﻣر ﻧﻣﯽ
دھﻧد وﻟﯽ ﭘﺳران ﻣﯽ دھﻧد ھﻣﺎن ﭘﺳراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑزودی ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻏول ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎﺋﯽ زن ﺻﻔت ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾن اﻧﮕﯾزه
ھﺎ و ﻣﻘﺎﺻد ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﺑﯾﻣﺎر دال ﺑر ﻓﻘدان ﺣداﻗل اﯾﻣﺎن و ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ در ﺧﺎﻧواده اﺳت ھرﭼﻧد ﮐﮫ ھﻣﮕﯽ ﻧﻣﺎزﺧوان ﺑﺎﺷﻧد
و ﺷرﯾﻌت را ھم ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺣرﺑﮥ ﺳﺗم ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود دﯾن و دﯾﻧداری در ﺧﺎﻧﮫ ﺑدون ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن
ﻧﻔس و ﺟﮭﺎد اﮐﺑر در ﺧﺎﻧﮫ اﻣﮑﺎن ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده رﺣﻣﺎﻧﯽ وﺟود ﻧدارد .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺷﺎھد ﺧﺎﻧواده ھﺎﺋﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ در
آن ھﻣﮫ در ﺳﮑوت آرزوی ﻧﺎﺑودی ﯾﮑدﯾﮕر را ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از اﯾن آرزوی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ھم رھﺎﺋﯽ ﻧدارﻧد .اﯾﻧﮭﺎ اﺳرار ﻣﮕوی
ﭘﻧﮭﺎن در ﺑطن ﺧﺎﻧواده ھﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره در ﻋﺻر آﺧراﻟزﻣﺎن در ﺟﺎﺋﯽ ﻣﻧﻔﺟر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ھﻣﮫ اھل ﺧود را ﺗﺎروﻣﺎر ﻣﯽ
ﺳﺎزﻧد.
 -٢۶٨ﭘس ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﺻﻼً ﺻورت ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭘدﯾده ازدواج ﻏﻠط اﺳت .ﭘس ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻏﻠط ھرﮔز ﭘﺎﺳﺧﯽ درﺳت ﻧﺧواھد
داﺷت ﯾﻌﻧﯽ اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ازدواج و زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑر ﺧطﺎ و ﺳﺗم اﺳت و ﻟذا ﺑﮫ ﺧطﺎ و ﺳﺗﻣﯽ ﺑزرﮔﺗر ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود.
ﮐﮫ اﯾن ﺧطﺎھﺎ و ﺳﺗﻣﮭﺎ در ﺟواﻣﻊ ﺟﮭﺎن ﺳوم و ﺑﺧﺻوص ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺑﮫ ﻣراﺗب ﭘﯾﭼﯾده ﺗر و ھوﻟﻧﺎﮐﺗر اﺳت زﯾرا ھﻧوز ﺑﺎ
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻔﺎھﯾم ﺳﻧﺗﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﻋﺟﯾن اﺳت ﮐﮫ ھرﮔز ﺣﻘﯾﻘﺗﺷﺎن را ھم درک ﻧﮑرده اﺳت و اﺻﻼً ﺑﮫ ﻣرور ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن
ﻣﻔﺎھﯾم واروﻧﮫ ﮔﺷﺗﮫ اﻧد و اﯾﻧﮏ اﯾن ارزﺷﮭﺎی واروﻧﮫ ﮐﮫ ﻟﺑﺎس ﻗدﺳﯽ ﺑر ﺗن دارﻧد در دوزخ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم و ﺑراﺑری ھﺎ
ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻧﺎﺑودی در ﺗن و ﺟﺎن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﮭﻠﮑﮫ اﯾن وﯾراﻧﯽ ھﺎ ﮔﺷﺗﮫ اﻧد.
وﺻف ﻣﺎﺟراھﺎی ﺧﺎﻧواده ھﺎی آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﭼﯾزی ﺑﺳﯾﺎر ﺗﻠﺧﺗر از ﺗراژدﯾﮭﺎی اﻓﺳﺎﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ اﺳرارش
اﻣروزه ﺟز در آﺛﺎر ﻣﺎ ﻋﯾﺎن ﻧﮕﺷﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺧود آﯾد و ﺧﺎﻧواده اش را ﺑرھﺎﻧد.
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 -٢۶٩ﭘس ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺋﻠﮫ ازدواج و زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑر ﺧطﺎ و ﻓرﯾب و ﺳﺗم اﺳﺗوار اﺳت ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻓرﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
زﻧﯽ ﺧﺎﻧﮫ دار ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺑﺎزاری .اﯾن ﯾﮑﯽ در درون ﺧﺎﻧﮫ ای روﺣش را ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن ﻓروﺧﺗﮫ و ﺧﺎﻧﮫ را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ دﯾواﻧﮫ ﺧﺎﻧﮫ
ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺧودش ﺳردﺳﺗﮫ دﯾواﻧﮕﺎن اﺳت و آن دﯾﮕری ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﺎ ﺷﯾﺎطﯾن ﺑﺎزار ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧﺎﻧﮫ از ﺑراﯾش
ھﻣﭼون ﯾﮏ ھﺗل اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ ﺷﺎﯾد اﯾن زﻧﺎن ﺑﺎزاری ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﺎ ﺷﯾﺎطﯾن دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﻧرژی
ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻧﻔﺳﺷﺎن ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑواﺳطﮫ ﻋذاﺑﮭﺎ ﺷﺎﯾد ﮔوش ﺷﻧوای ﺑﮭﺗری ﺑرای ﺣﻘﯾﻘت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد زﯾرا ﺑﮫ اﻧﺗﮭﺎی ﺟﮭﻧم
رﺳﯾده اﻧد و اﻣﯾد دﯾﮕری در اﯾن ﺟﮭﻧم ﻧدارﻧد وﻟﯽ اﮐﺛر اﯾن ﻧوع زﻧﺎن ﺧﺎﻧﮫ دار ھﻧوز در اﯾن آرﻣﺎن ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﺳرت و
ﻋزا ﻧﺷﺳﺗﮫ ﮐﮫ ﭼرا ﮐﺳﯽ در اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﻗدرﺷﺎن را ﻧﻣﯽ داﻧد ﺷﺎﯾد در ﺑﺎزار ﮐﺳﯽ ﭘﯾدا ﺷود ﮐﮫ ﻗدرﺷﺎن را ﺑﺷﻧﺎﺳد و آﻧﮭﺎ را
ﺑﭘرﺳﺗد .ﮐﮫ اﯾن ﻧوع زﻧﺎن ﺑﮫ ﮐﻣﺗرﯾن ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺑﮫ دام ﻣردان ھرزه اﻓﺗﺎده و از دﺳت ﻣﯽ روﻧد.
 -٢٧٠ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺻورت ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧﺎدرﺳت ازدواج ،دﯾﮕر ﺗﻔﺎوﺗﯽ ھم ﺑﯾن ازدواج ﺳﻧﺗﯽ ﯾﺎ ﻣدرن وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ دﺧﺗر
ﯾﺎ ﭘﺳری از ﮐدام راه ھﻣﺳر ﮔزﯾﻧد از راه ﺧﺎﻧواده ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ.
 -٢٧١ﻧﺧﺳت ﺑﺎﯾد درک ﮐرد ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎد ھر ازدواﺟﯽ در اراده ﺑﮫ ﺧروج از ﻧژاد ﺧوﯾﺷﺗن اﺳﺗوار اﺳت و ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن
اراده ای در دﺧﺗر ﯾﺎ ﭘﺳری ﻓﻌﺎل اﺳت ازدواﺟﯽ ﻣﺧﺗﺎراﻧﮫ و ﻣطﻣﺋن ﺗر دارد و ﺑﺎر ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﯾﺷﺗری از اﯾن اﻣر ﻣﻘدس را
ﺑﮫ دوش ﻣﯽ ﮐﺷد و ﺗﺟرﺑﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺧﻼﻗﺗری ھم ﺧواھد داﺷت ﮐﮫ ﻣوﺟب رﺷدش ﺧواھد ﺑود .ﭼﻧﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ زودﺗر ھم
ازدواج ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭼون دارای اراده اﻧﺗﺧﺎب ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اراده ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت .وﻟﯽ دﺧﺗر و ﭘﺳرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻧژادﭘرﺳت ﺗر
ھﺳﺗﻧد و ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺎر آﻣدﻧد در ﻋرﺻﮫ ازدواج و اﻧﺗﺧﺎب ھﻣﺳر ﻣﻧﻔﻌل ﻣﯽ ﮔردﻧد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺧﺎﻧواده اﻧﺗﺧﺎب
ﮐﻧد و ُﻣﮭر ﺗﺿﻣﯾن و ﺗﺄﯾﯾد ﺑر اﯾن ﮔزﯾﻧﮫ ﺑزﻧد ﺗﺎ اﯾن دﺧﺗر ﯾﺎ ﭘﺳر ﺷﮭﺎﻣت ازدواج ﮐردن ﺑﯾﺎﺑد و ھﻣﺳر را ﺑﭘذﯾرد .وﻟﯽ از
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﻣروزه دﯾﮕر ﺑﻧدرت ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﭼﻧﯾن ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ در اﻧﺗﺧﺎب ھﻣﺳر ﺑﮫ ﻓرزﻧدان ﺧود ﻣﯽ دھﻧد ﻟذا ﺷﺎھد ﭘﯾداﯾش ﻧﺳﻠﯽ
ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﺎزار آزاد ﺑﮫ دام ﻣﯽ اﻓﺗﻧد و اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺧﺎﻧواده ھﺎ ھم ﺑﺎطﻧﺎ ً از اﯾن اﻣر ﺷﺎدﻣﺎﻧﻧد زﯾرا ھﯾﭻ
ﺑﺎر ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی ﺑرای آﻧﮭﺎ ﭘدﯾد ﻧﻣﯽ آورد.
 -٢٧٢اﻣروزه ﺑدﻟﯾل زﯾﺎده طﻠﺑﯽ ھﺎی ﻓزاﯾﻧده ﺑﺷر ﺑﮫ وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ ،ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺳﺗﻣرا ً ﭘرھزﯾﻧﮫ ﺗر ﺷده و
ﺑرای ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل اﺳت و ﻟذا ﻧﺳل ﻏول ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺑﯽ ھﻣﺳری ﻣﯽ ﺷود زﯾرا اراده اﻧﺗﺧﺎب را
ﻧدارد ﮐﮫ ﺑدون ﺣﻣﺎﯾت ﺧﺎﻧواده ھﻣﺳر ﮔزﯾﻧد و ﻟذا ﺟﮭت ارﺿﺎی ﻏرﯾزه ﺟﻧﺳﯽ در ﻣﻔﺎﺳد ﺑﺎزار ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﮔردد .و ﻟذا ﺷﺎھد
ﭘﯾداﯾش ﻧﺳل ﭘﯾرﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ اﻧواع اﻣراض و ﻣﻔﺎﺳد ﺟﻧﺳﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺑﺗﻼﯾﻧد و ھﻧوز از ﻧزد
ﺧﺎﻧواده ﺧود ارﺗزاق ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺷﻐل و درآﻣدی ھم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺻرف ﺑﺎزﯾﮭﺎﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﭘرھزﯾﻧﮫ
دوران ﭘﯾری.
 -٢٧٣ﻧﺳل ﻏول ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎ ﮐﮫ اﺳوه ھﺎی ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ﺑﮭﺗرﯾن طﻌﻣﮫ ھﺎی ﺑﺎزار
ﭘورﻧوﮔراﻓﯾزم ﺣﺎﮐم در ﺑﺎزارﻧد ﭼرا ﮐﮫ اﯾن ﻧﺳل ﻣﺧﻠوق ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺟﻧﺳﯽ ﻣﺎدراﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻓرزﻧدان ﻋورت ھﺳﺗﻧد
و ﻋورت ﭘرﺳﺗﯽ .ﭘس اﯾن ﻧﺳﻠﯽ ﺷﯾطﺎن زده و ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳت اﺳت ﮐﮫ از ھر اراده اﻧﺳﺎﻧﯽ و ھوﯾت ﻣﻌﻧوی ﺑﯾزار اﺳت
ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﺗواﻧﺎﺋﯽ اﻧﺗﺧﺎب ھﻣﺳر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻓﻘط ﺗواﻧﺎﺋﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ﭘورﻧو را دارد آﻧﮭم ﺑرای اﻧدک ﻣدﺗﯽ .و اﯾن
ھﻣﺎن ﻧﺳﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣدن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ آﯾﻧده را رھﺑری ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺳوی ﺟﮭﻧم اﻧﮭدام ﺑﺷری.
 -٢٧۴و اﻣﺎ اﻣروزه ﮐﮫ اﮐﺛر ازدواﺟﮭﺎ ﺑراﺳﺎس رواﺑط ﻣﺷروع ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺷروع ﻗﺑل از ازدواج )دوﺳت ﭘﺳر و دوﺳت دﺧﺗر(
ﺑﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود دارای ﺧﯾر و ﺷری وﯾژه اﺳت ﺧﯾرش اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺎزی ﻋﺷﻖ و ﭘرﺳﺗش ﻗﺑل از ﺗﺷﮑﯾل رﺳﻣﯽ ﺧﺎﻧواده ﺗﺟرﺑﮫ
ﺷده و ﭘوچ ﻣﯽ ﮔردد و ﻟذا اﯾن ﺑﺎزی ﺑﻧدرت دوﺑﺎره در زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻣﺟﺎل ﺑﺎﻟﻧدﮔﯽ دارد و اﺳﺎس ﺷﯾطﻧت و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ
اﺳت .وﻟﯽ ﺷرش اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﻠﺧﯽ را ﭘﺷت ﺳر دارﻧد ﭘس از آن ازدواج را ﻓﻘط ﺑر ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدی و
ﻣﺎدی ﻣﺣض ﺑﻧﺎ ﻣﯽ ﮔذارﻧد و ﻟذا ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﭘﯽ رﯾزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣوازﯾن ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدرن اداﻣﮫ ﻣﯽ
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ﯾﺎﺑد و طﺑﻌﺎ ً ﭼﻧﯾن ﺧﺎﻧواده ای ھﻣﭼون ﺧﺎﻧﮫ ﻋﻧﮑﺑوت اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ دﻟﯽ در آن ﻧﯾﺳت زﯾرا ﻗﺑﻼً ﺧرج ﺷده اﺳت و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ
ﻻک و ﻣﮭر ﮔردﯾده اﺳت.
 -٢٧۵ھﻣﮫ ﻓﺟﺎﯾﻊ ﻣذﮐور در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ زن و ﺷوھر ﺑﺟﺎی ﭘرﺳﺗش ﻣﺗ ّﺣد ﺧدای واﺣد و اطﺎﻋت از
رﺳوﻟش ﺑرای ھﻣدﯾﮕر ﻧﻘش ﺧدا را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﭼون اﯾن ﻧﻘش رﺳوا ﮔردﯾد آﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺟﺎن ﻓرزﻧدان ﺧود ﻣﯽ اﻓﺗﻧد ﮐﮫ
ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺧداﺋﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ زن و ﺷوھری در زﻧدﮔﯽ ﻧﺎم ﺧدا را ﺑر زﺑﺎن آورﻧد و ﻧﻣﺎز و روزه ای
ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧد ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓت آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ در ﺧود و زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﺋﯽ و ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دارﻧد ﯾﺎ ﻧدارﻧد.
ﻗوت و ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻧدارد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﻗﮭﺎرﯾت ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻣدرﻧﯾزم دوام آورد ّاﻻ در
زﯾرا اﻣروزه دﯾﮕر اﻋﺗﻘﺎدات ﻣوروﺛﯽ ّ
ﻣراﺳﻣﮭﺎی ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ.
 -٢٧۶و اﻣﺎ ازدواﺟﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺻل رواﺑط ﻧﺎﻣﺷروع ﻗﺑل از ازدواج ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﻣوﻓﻖ ﺗرﯾن ﻧوع ازدواج
ﻣدرن ﺑﺎﺷﻧد دارای ﯾﮏ ﺿﺎﯾﻌﮫ و اﺧﺗﻼل ﭘﻧﮭﺎن در راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺗﺎ آﺧر ﻋﻣر دوام ﻣﯽ آورد و ﻟذا
ھرﮔز اﻣﮑﺎن ﭘﯾوﻧد ﻣﻌﻧوی ﺑﮫ اﯾن زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽ دھد .و آن ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی اﯾن دو ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﻧﺟوای
ﻣﻧطﻘﯽ ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻏﯾر ھﻣﺳر رﺳﻣﯽ ﺧود ﻣﯽ ﺧواﺑد ﭘس ﻣﯽ ﺗواﻧد ھر زﻣﺎن ﭼﻧﯾن ﮐﺎری را ﻣرﺗﮑب ﺷود و ﺧﯾﺎﻧت ﮐﻧد.
ﮐﮫ در اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﺑﮫ ﺣﻘﺎﻧﯾت و وﺟوب ﺳوﮔﻧد و ﺗﻌﮭد اﻟﮭﯽ در اﻣر زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑرﯾم ﮐﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ای اﺳﺎﺳﯽ
ﺗر از ﻗرارداد و ﻗﺎﻧون و ﺛﺑت ازدواج اﺳت و ﻧﯾز اﻣری ﻓطری اﺳت ﮐﮫ در ورای ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن ﻗرار دارد ﮐﮫ وﺟداﻧﮭﺎ را
ﻣﺧﺎطب ﻗرار ﻣﯽ دھد و ﺗﺎ ﺧداوﻧد ﻧﺧواھد دو دل ﺑﺎ ھم ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺑﮫ ھم اﻋﺗﻣﺎد ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد
ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی ﺣﺗﯽ ﺳطﺣﯽ ﺗرﯾن ﻣﺳﺎﺋل ﺷرﻋﯽ رﯾﺷﮫ در ﻓطرت و وﺟدان آدﻣﯽ دارﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻓر ﮐﻣوﻧﯾﺳت و
ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳت ھم از آن رھﺎﺋﯽ ﻧدارد .و اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدّی ﺣﺿور ﺷﺎھدان در اﻣر ازدواج ﻧﻘﺷﯽ ﺣﯾﺎﺗﯽ در زﻧدﮔﯽ آﯾﻧده
زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد .و ﻧﯾز اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدّی رﺿﺎﯾت و ﺣﺿور واﻟدﯾن و ﺧﺎﻧواده در اﯾن اﻣر ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ ﻧﮭﻧد از ﺑرای
ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﻧﯾﺎد ﻓرھﻧﮓ و ﺑﺎورھﺎﯾﺷﺎن ﻧژادی و ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت و ﻧﮫ اﯾﻣﺎﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ.
 -٢٧٧ﭘدﯾده ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ در ھﻣﮫ ﺟﺎی ﺗﺎرﯾﺦ وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت زﯾرا ﻣﺧﻠوق زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻓﺎﻗد وﻻﯾت اﺳت ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ
ﻣﻌﻧﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﭘدر و ﻣﺎدر اﺳت ﮐﮫ در زﯾر ﺑوﺗﮫ ﺷﯾطﺎن ﭘرورش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و از وﻻﯾت ﭘدرﯾت و ﻣﺎدرﯾت ﻣﺣروم ﻣﺎﻧده
اﺳت زﯾرا وﻗﺗﯽ زن و ﺷوھری در ﺗﻌﮭد ﺑﺎطﻧﯽ و روﺣﯽ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻧﺑﺎﺷﻧد در ﺣﻘﯾﻘت ﺑرای ﻓرزﻧد ﺧود ھم ﭘدر و ﻣﺎدر ﻧﻣﯽ
ﺷوﻧد و ﭼﻧﯾن ﻓرزﻧدی از راﺑطﮫ واﻟدﯾن ﺧود ﺗرﺑﯾت و ھوﯾت ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .و اﮔر ﭼﻧﯾن ﻣوﻟودی را ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾم و ﻧﮫ
ﺑﭼﮫ ﺑﺎﺑﺎ ،ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ ﻣرد از ﺧﺎﻧﮫ طرد ﻣﯽ ﺷود )ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌﻧﺎ( و ﺧود ﺑﮫ ﺧود ﺑﭼﮫ ﺑﮫ ﭼﻧﮕﺎل
زﻧﯽ ﻣﺗﮑﺑر و ﯾﺎﻏﯽ و ﻗﺣطﯽ زده و ﺷﻘﯽ ﻣﯽ اﻓﺗد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﭼﮫ اش را ﺑﮫ ﺟﺑران ﺷوھری ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑﺑﻠﻌد و
ﭘرﺳﺗﻧده ﺧود ﮐﻧد ﺑﮫ ﮔروﮔﺎن ﺑﮕﯾرد و از اﯾن طرﯾﻖ ﺷوھرش را ﻗﺻﺎص ﮐﻧد .وﻟﯽ در ﻋﺻر ﺟدﯾد ،ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﻌﻧوان
اﻟﻘﺎرﻋﮫ ﺑر ﭼﻧﯾن راﺑطﮫ ای ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ ﻓرود آﻣده و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ زن و ﺷوھرھﺎی ﺧودﭘرﺳت را در ھم ﮐوﺑﯾده و ﺷراﯾط را
ﺑرای ﭘﯾداﯾش ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ﻓراھم ﮐرده اﺳت و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﻘﺻد ﺑﭼﮫ دار ﺷدن ازدواج ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﭘس از
زاﯾﻣﺎن ﺑﭼﮫ ﺷﺎن را ﻣﯽ رﺑﺎﯾﻧد و ﻣﯽ ﮔرﯾزﻧد ﺗﺎ از آن ﺧود ﮐﻧﻧد .در ﺣﻘﯾﻘت آن وﻻﯾت ﻗﮭﺎر زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺑر در دوران
ﻗﺑل ﺑر ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺣﺎﮐم ﺑود اﻣروزه دﯾﮕر ﺑﮫ ﯾﺎری ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻧﮫ اﻣﮑﺎن ﺑﻘﺎء دارد و ﻧﮫ ﺑﮫ آن ﻧﯾﺎزی اﺳت .در ﺣﻘﯾﻘت
اﻟﻘﺎرﻋﮫ ﻧﺎزل ﺷده ﺗﺎ ﺑﻧﯾﺎد زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺧودﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ را ﺑراﻧدازد ﮐﮫ ﺑﺷر ﺑﯾن ﻧﺎﺑودی و ﺣﻖ ﭘرﺳﺗﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد .ﭘس ﺑﺎﯾد ﮔﻔت
اﯾن ﻧﺳل ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ﺑﺎﻟﻘوه ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓﻘدان ﺳﯾطره ﻧژاد در ﺟﺎﻧش ﺑﯾش از ھر زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺳﺗﻌد ﺣﻖ ﭘرﺳﺗﯽ و ﺧداﺟوﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺑرای ﻧﺟﺎت از اﯾن ﻗﺣطﯽ وﺟودی و ﺑﯽ ھوﯾﺗﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن ﻧﻔس ﺧود ﺑﮫ ﻧﺑرد ﺑرﺧﯾزد و اﯾن ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس
اﺳت و ﺧودآﮔﺎھﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑر ﻣﺎھﯾت ﺑﯽ ھوﯾﺗﯽ ﺧود.
 -٢٧٨ﺑﻧده در طول ﻋﻣر ﻣﻌﻧوی ﺧود دھﮭﺎ ﺗن از اﯾن دﺧﺗران و ﭘﺳران ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ را ﯾﺎری ﻧﻣوده و ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور
ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺑﺳوی ﺗﺷﮑﯾل ﺧﺎﻧواده ﻣﺳﺗﻘل و ﺑدون ﺳﻠطﮫ ﻧژاد ﺳوق داده ام و ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺗﺣت ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﻋرﻓﺎﻧﯽ
ھداﯾﺗﺷﺎن ﻧﻣوده ام ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﮫ ﻣﺧﺎطرات و ﺗﮭدﯾدھﺎﺋﯽ ﮐﮫ از ﺳﻣت ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺧﺎﻧواده ھﺎﯾﺷﺎن ﻣﺗوﺟﮫ ﻣن ﺑوده اﯾن رﺳﺎﻟت
٤٢

ﻋرﻓﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺛﻣر رﺳﺎﻧﯾده و ﺷﺎھد رﺷد و ﺟﮭش ﻣﻌﺟزه آﺳﺎﺋﯽ در اﯾن اﻓراد ﺑوده ام .و ﺑوﺿوح ﺷﺎھد ﺑوده ام ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ
اﯾن ﻏول ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎی دﯾواﻧﮫ و ﻣﺧرب ﺑﺎ اﻧدک ﺑﯾداری وﺟدان و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺳرﻧوﺷت ﺧود را دﮔرﮔون ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﺑرﮐﺎت ﻣﻌﺟزه آﺳﺎ و ﻣﺎﻧدﮔﺎر اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ اﯾن ﺑوده ﮐﮫ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔﺳﯽ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﯾن ﻧﺳل و ﺑﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت و
ﻣﻧطﻖ آﻧﺎن ﭘدﯾد آوردم ﺗﺎ ﻧور ﺑﯾداری و ﻧﺟﺎت آﯾﻧده ﺧودﺷﺎن و ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﺎﺷد.
 -٢٧٩ﭘس ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﻧﺳل ﻏول ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎ ﮐﮫ از ﯾﮏ ﻣﻧظر ﺗﺑﺎه ﺷده ﺗرﯾن و ﻧﺎﺑودﮔرﺗرﯾن ﻧﺳل ﺑﺷر در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت
ﺑﺎﻟﻘوه ﺣﻖ طﻠب ﺗرﯾن و ھﺳﺗﯽ ﺟوﺗرﯾن ﻧﺳل ھﺎﺳت .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ھر طﺑﻘﮫ ای از دوزخ در ﺑطن ﺧود رﺣﻣﺗﯽ از
ﭘروردﮔﺎرش را ﻧﮭﻔﺗﮫ دارد ﮐﮫ ﺷﻔﺎﻋت ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ ﺧداوﻧد در دل طﺑﻘﮫ ھﻔﺗم دوزخ اﺳت ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن آﺷﮑﺎر ﺷده
اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر و ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ھوﻟﻧﺎﮐﺗرﯾن اﺧطﺎرھﺎ و ﺗﻧذﯾرھﺎ را داراﺳت آﺷﮑﺎرﮐﻧﻧده
ﺑﺷﺎرت ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾﻧﯽ ﭘروردﮔﺎر ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ﺑطن اﻣﺎﻣت رخ ﻧﻣوده اﺳت و آن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﻼً درﺑﺎره
اش ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﯾم.
 -٢٨٠ﻧﺳل ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎ ﺳﺎﮐﻧﺎن درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن و ﺑﻠﮑﮫ ﭘرورش ﯾﺎﻓﺗﮕﺎن اﯾن ﻗﻠﻣرو ھﺳﺗﻧد زﯾرا درک اﺳﻔل ﺟﺎﯾﮕﺎه
اھل ﻧﻔﺎق اﺳت و اﯾﻧﺎن ﺧود ارﮐﺎن و ﻗﻠﻣرو درک اﺳﻔل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد زﯾرا ﻣوﻟود ﻧﻔﺎق و ﺷﻘﺎق راﺑطﮫ ﭘدر و ﻣﺎدر ﺧوﯾش
ھﺳﺗﻧد .و ﺑﻧده رﺳﺎﻟت ﺷﻧﺎﺧت و اﺣﯾﺎء و ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﻗﯾﺎﻣت اﯾن ﻗﻠﻣرو از ﭘﺳت ﺗرﯾن و ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ﻋرﺻﮫ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺑﺷر
را ﺑر ﻋﮭده داﺷﺗﮫ ام .اﯾن ﻧﺳﻠﯽ ﺑﯽ ﻧژاد و ﺑﯽ ﺻﺎﺣب و ﺑﯽ وﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺷﻐﺎل ﺷﯾطﺎن درآﻣده اﺳت و ﻟذا ﺑﺧش ﻋﻣده
ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ را ﺷﯾطﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗﺷﮑﯾل داده اﺳت.
 -٢٨١ﺑﯽ ﻧژاد ﺑودن اﯾن ﻧﺳل ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ اﻣﺗﯾﺎزی ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔرد ﻧﺳل ھﺎی ﺑﺷری در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن رخ ﻧﻣوده
اﺳت .ﮐﮫ اﯾن ﻧﺳل ﺑﯽ ﻧژاد را ﺑﮫ ﻏﺎﯾت دھر و ظﻠﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷﺎﻧﯾده و ﻣﺳﺗﻌد ﺧروج از آن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت زﯾرا ھﯾﭻ
دﻟﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ آن ﻧدارد ﭼون ﻋﻧﺻر اﻧﺳﺎﻧﯽ دھر ،ﻧژاد و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ اﺳت.
 -٢٨٢اﯾن ﻧﺳل از طرﯾﻖ ﺑﺧودآﺋﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن و ﺑﮭﻣراه ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾدن اﺑﻠﯾس ﺑدﺳت ﻣﮭدی و ﻣﺳﯾﺢ از ﺳﯾطره
ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ رھد.
 -٢٨٣زن ﺑدﻟﯾل وﯾژﮔﯽ وﺟودﯾش در ﺧﻠﻘت ﮐﮫ از آدم ﭘدﯾد آﻣده اﺳت ﺑﻣﯾزان دوری و ﻋداوﺗش ﺑﺎ ﻣرد ﺣﺎﻣﯽ ﺧود ﺑﮫ
ﺗﺳﺧﯾر ﺷﯾطﺎن درﻣﯽ آﯾد و ﺑﮫ ﺳوز و ﮔداز و ﻧﺎﺑودی دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷود .ﮐﮫ ﺟﮭت رھﺎﺋﯽ ﺧود ﻓرزﻧداﻧش را طﻌﻣﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ
ﺳﺎزد .و اﯾن واﻗﻌﯾﺗﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺑﻧده در ﺻدھﺎ زن ﺑﯽ ﺷوھر و ﺿد ﺷوھر و ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن ﺑﮫ ﻋﯾﻧﮫ
ﻣﺷﺎھده ﮐرده ام و ﺷﺎھد ﺑﭼﮫ ھﺎی ﻣﻌﺻوﻣﯽ ﺑوده ام ﮐﮫ در ﭼﻧﮕﺎل ﻣﺎدران ﺑﯾرﺣم ﺧود ﻋﯾن ﺟن و ﺷﯾطﺎن ﺷده ﺑودﻧد.
 -٢٨۴ﮐﻼً آن زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر ﻋورت ﺳﺎﻻری و زن ﺳﺎﻻری ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺷﯾطﺎن درﻣﯽ آﯾد و ﺷﯾطﺎن ﺑﯾن اﯾن دو
ﺷﻘﺎق و ﻧﻔﺎق و ﻋداوت ﻣﯽ اﻧدازد ﺗﺎ ھرﯾﮏ را ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺧود درآورد ﮐﮫ اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ در ﻣورد زﻧﺎن ﺑﻣراﺗب
ھوﻟﻧﺎﮐﺗر رخ ﻣﯽ دھد ﺑﺧﺻوص ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﻓرزﻧدان ﺧود را ھم ﺗﺻﺎﺣب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻟذا اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ داﻣن ﻓرزﻧدان را ﻣﯽ
ﮔﯾرد .وﻟﯽ ﻣردان از دوزخ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮔرﯾزﻧد و در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺧود ﻣﯽ ﭘردازﻧد ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو اﻗﺗﺻﺎد
و ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت و ﺻﻧﻌت و ﺳﯾﺎﺳت و ھﻧر و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت اﺳت ﺗﺎ از طرﯾﻖ ﭼﻧﯾن ﻗدرﺗﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻧﺑرد ﺳﻠطﮫ ﮔراﻧﮫ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺧود
ﺑﭘردازﻧد ﺗﺎ ﻓرزﻧدان ﺧود را از ﺳﯾطره آﻧﺎن ﺑرھﺎﻧﻧد و ﺑﮫ ﺗﺻرف ﺧود آورﻧد .و اﯾن ﻧﺑردی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺟﮭت ﺗﻣﻠﮏ ﻧﺳل و
ﻧژاد و ﺷﺟره اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻠش ﺧودﺑراﻧدازی ﻧﺳل ﺑﺷر اﺳت .و اﮔر ﻧﺑود رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﭘروردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن ﮐﮫ از ﻣﺣﻣد و
آل ﻣﺣﻣد در آﺧراﻟزﻣﺎن رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،ﻋﺎﻗﺑت ﺑﺷرﯾت ﺟز ﻧﺎﺑودی اﺑدی ﻧﻣﯽ ﺑود.
 -٢٨۵ﺣﻘﯾﻘت ھوﻟﻧﺎک دﯾﮕر آﻧﺳت ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ ﻋﺻر ظﮭور ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ در ﻓﯾزﯾﮏ و ﻏﯾب در ﻋﯾن اﺳت ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ ﺟﮭﻧم آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت )در ﺗﮑﻧوﻟوژی( ،ﺷﯾﺎطﯾن ھم از ﺑطن ازدواج ﺑﯾن ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ظﮭور
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ﺷﯾطﺎن اﻧﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن و رواﯾﺎت ﻣذﮐور اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﻧﯾز ھﻣﮫ ﻣﻼﺋﮏ ھم از
ﺑطن ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻣؤﻣن اﻣﺎﻣﯾﮫ در ﺻورت ﺑﺷر رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ھم آﻣده ﭼون ﻣﻼﺋﮏ رخ
ﻧﻣﺎﯾﻧد در ﺻورت ﺑﺷرﻧد .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺟﻧﺗﯽ و ﻣﻠﮑوﺗﯽ ﺑﮭﻣراه اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی دوزﺧﯽ و ﺷﯾطﺎﻧﯽ رو در روی ﯾﮑدﯾﮕر
در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑرای ظﮭور ﺣﻖ ﺟﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﮐﮫ ﭘس از ﻗﺗل ﻋﺎم ﮔروه ﻋظﯾﻣﯽ از ﺑﺷرﯾت ﺑﺎﻻﺧره اﺑﻠﯾس و دﺟﺎل ﺑدﺳت
ﻣﮭدی و ﻣﺳﯾﺢ ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺷرﯾت ھم آزاد ﮔﺷﺗﮫ و رﺳﺗﮕﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 -٢٨۶ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣروزه ھﻣﮫ ﺟﻧﮕﮭﺎ و ﺟداﻟﮭﺎی روی زﻣﯾن ﻣﺎھﯾت ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ دارﻧد اﯾن ﺻورت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ
ھﻣﺎن ﺟﻧﮓ ﺑﯾن زن و ﻣرد ﺟﮭت ﺳﻠطﮫ ﻧﮭﺎﺋﯽ اﺳت .ﻣﺛﻼً ﻧﮭﺿت ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﻣﺟﻧس ﮔراﺋﯽ ،ﯾﮏ ﺟﻧﮓ زﻧﺎﻧﮫ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻣردان
اﺳت .ﺻﮭﯾوﻧﯾزم آﺧرﯾن ﻧﺑرد ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﻣرداﻧﮫ ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﮭﺿت ﺗﮑﻔﯾر در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ھم ﯾﮏ
ﻧﮭﺿت ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ ﻋرﺑﯽ اﺳت و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻﮭﯾوﻧﯾزم ارﺗﺑﺎطﯽ ﺣﯾرت آور ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .طﺎﻟﺑﺎن ﻧﯾز آﺧرﯾن ﻧﺑرد
ﻣردﺳﺎﻻری ﻋرﺑﯽ -اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺟﮭت ﺑﻘﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﺑر ﻋﻠﯾﮫ زن ﺳﺎﻻری! ﺗﻣدن ﻏرب اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﮫ ﺳﻣت ﺣﺎﮐﻣﯾت زن ﺳﺎﻻری
ﻣﯾرود و دﻣوﮐراﺳﯽ ﻏرﺑﯽ ﻧﯾز ھﻣﯾن ﻣﺎھﯾت را دارد .و ﺑﯽ ﺗردﯾد ھﻣﮫ اﯾن ﻧﺑردھﺎ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﭘﯾروزی ﺟﮭﺎﻧﯽ زن ﺳﺎﻻری ﻣﯽ
اﻧﺟﺎﻣد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺳل ﺑﭼﮫ ﻧﻧﮫ ھﺎﺳت .و اﯾن ﭘﯾروزی ﮐﻔر ﻣطﻠﻖ و ﺷﯾطﻧت آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل
اﻣﺎم زﻣﺎن و ﻣؤﻣﻧﺎﻧش ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.
 -٢٨٧ﺑﺎﯾد درک ﮐرد ﮐﮫ اﯾﻣﺎن و اﺧﻼص در دﯾن و ﺗوﺣﯾد ﻧﮫ ﻣرداﻧﮫ اﺳت و ﻧﮫ زﻧﺎﻧﮫ! اﯾن زن ﺳﺎﻻری ﺟﮭﺎﻧﯽ واﮐﻧش
ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ ھزاران ﺳﺎل ﻣردﺳﺎﻻری ﮐﻔر و ﮐﻔر ﻣردان اﺳت .ﻣرداﻧﯽ ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﻧد زﻧﺎن را ﺑﻧده و ﭘرﺳﺗﻧده ﺧود
ﺳﺎزﻧد و ﺑﺎﻻﺧره ﺷﮑﺳت ﺧوردﻧد ﺑواﺳطﮫ ﺻﻧﻌت و ﻋﻠوم و ﻓﻧوﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﺻول دﺳت ﺧود ﻣردان ﺑوده اﺳت .زﯾرا
ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑطرزی رﻧداﻧﮫ ﻣردان را از ﺳﺗم ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧود ﺳﺎﻗط ﻧﻣود و ﻗدرت را ﺑﮫ زﻧﺎن ﺳﭘرد و ﻣردان را ﺑﻧده زﻧﺎن
ﺳﺎﺧت و زﻧﺎن را ھم ﺑﻧده ﺷﯾطﺎن! وﻟﯽ ﺑﺎﯾد درﯾﺎﻓت ﮐﮫ اﯾن ﭘﯾروزی ﺟﮭﺎﻧﯽ زن ھﻣﺎن ﺳﻘوط و ﻧﺎﺑودی اوﺳت .زﯾرا ﻧﮫ ﻣرد
ﺑدون زن ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ و ھوﯾﺗﯽ دارد و ﻧﮫ زن ﺑدون ﻣرد.
 -٢٨٨زن و ﻣردی ﮐﮫ ﯾﮑدﯾﮕر را دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ھرﮔز ﯾﮑدﯾﮕر را ﺑﻧده و ﭘرﺳﺗﻧده ﺧود ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد .ﻓﻘدان ﻣﺣﺑت
ﮐﮫ ﻣﺣﺻول ﻓﻘدان وﻻﯾت زﻧﺎﺷوﺋﯽ اﺳت ﻣوﺟب ﭘﯾداﯾش ﺷﯾطﺎن در اﯾن راﺑطﮫ اﺳت .و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑر ﺑﺷر ﻣدرن
ﻗﻠﺑش را ﺷﻘﯽ و ﺳﻧﮓ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ دﯾﮕر ﺗوان دوﺳت داﺷﺗن ﻧدارد و ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻧﯾز ﺣﺎﺻل ﻋﻠوم ﺷﯾطﺎﻧﯽ در ﺑﺷر
اﺳت ﮐﮫ ﻧﻔس اﻣﺎره ﺑﺷر را اﻣﮑﺎن ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ و ﺟوﻻن داده اﺳت ﮐﮫ ﻣدرﻧﯾزم ﻣﺣﺻول اﯾن ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -٢٨٩ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾم ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎد ﻋداوت و ﻗﺗﺎل در ﺗﺎرﯾﺦ از راﺑطﮫ آدم و ﺣوا و ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن آﻏﺎز ﺷد و در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯾﭼﯾده
ﺗر ﮔردﯾد و ﺻور و ﻗﻠﻣروھﺎ و ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﮐﺛﯾری ﯾﺎﻓت .ﭘس از ﻣﻧظر ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ و ﻋﻘل ﺗﺟرﺑﯽ راﺑطﮫ آدم -ﺣواﺋﯽ
)زﻧﺎﺷوﺋﯽ( ﺑﻧﯾﺎد ھر ﺟﻧﮓ و ﻋداوت و ﻧﺎھﻧﺟﺎری در ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری اﺳت و اﮔر ھر اﻣر دﯾﮕری را ﻋﻠت ﺑداﻧﯾم اﯾن ﯾﮏ
اﻧﺣراف ﺷﻌوری و ﮔﻣراھﯽ اﺳت .ﻣﺎ ﻗﺑﻼً ﻧﺷﺎن داده اﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺟﻧﮕﮭﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻗوﻣﯽ و ﻣذھﺑﯽ و ﻋﻘﯾدﺗﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و
اﻣﺛﺎﻟﮭم ﻣﻌﻠول ﺟﻧﮓ آدم -ﺣواﺋﯽ اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده ھﻣواره ﺳﻠول ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری اﺳت .ﭘس ﻣﮑﺗب و
ﺣﮑﻣت آدم -ﺣواﺋﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻋﻠم ذره ھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺗﺎرﯾﺦ و اﻗﺗﺻﺎد و ﻣذھب و ﻓرھﻧﮓ و ﺳﯾﺎﺳت و داﻧش و ﻓن
اﺳت و اﯾن را ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑﻣﺎ ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھد .ﭘس ھر اﺻﻼح و اﻧﻘﻼب و ﻧﺟﺎﺗﯽ در ﻗﻠﻣرو ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻓرھﻧﮓ و اﻗﺗﺻﺎد و
ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و ﺳﯾﺎﺳت و ﻣذھب و ﻣدﯾرﯾت و ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت و ﺳﻼﻣت ،ﻓﻘط و ﻓﻘط ﺣﺎﺻل ﺗﺣوﻟﯽ ﺑﻧﯾﺎدی در راﺑطﮫ آدم-
ﺣواﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ارﮐﺎن و اﺻول و ﻓروع اﯾن ﻋﻠم در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﺗﺑﯾﯾن ﺷده اﺳت و ﻣﺎ اﯾن ﻋﻠم را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑواﺳطﮫ
ﺗﺟرﺑﮫ و ﺷﮭود ﮐﺷف ﮐرده اﯾم و ﺳﭘس ﺗﺻدﯾﻖ آﻧرا در ﻗرآن و ﻣﻌﺎرف اھل ﺑﯾت ﻋﺻﻣت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾم و از آﻧﺟﺎ ﺣﮑﻣت و
ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ آﻧرا اﺳﺗﺧراج و ﺗدوﯾن ﻧﻣوده اﯾم.
 -٢٩٠آﺧراﻟزﻣﺎن ﺧﺎﻧواده ﺑﻣﻌﻧﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و ﻋورت ﭘرﺳﺗﯽ و ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ در
ﺧﺎﻧواده اﺳت و آﻏﺎز ﭘﯾداﯾش اھل ﺑﯾت ﺧدا در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﺷری! ﭘس ﺑﺷﺎرت ﺑﺎد ﮐﮫ ﺑزودی دوراﻧﯽ ﻓرا ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ھر
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ﺧﺎﻧﮫ ای ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﮐﻌﺑﮫ و ﺑﯾت ﷲ ﺑﺎﺷد و ھر ﺧﺎﻧداﻧﯽ ﻧﯾز ﺟﻠوه ای از ﭘﻧﺞ ﺗن آل ﻋﺑﺎی اﻟﮭﯽ! و اﯾﻧﺳت ﺗﻣدﻧﯽ اﻣﺎﻣﯾﮫ ﮐﮫ
ﺟﻧّﺎت ﻧﻌﯾم اﻟﮭﯽ را ﺑر روی زﻣﯾن ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ در آن دﻋﺎ و ﺷﻌﺎر و ذﮐر و ﮐﻼﻣﯽ ﻧﯾﺳت اﻻ اﻟﻠّﮭم ﺻ ّل ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣد و
آل ﻣﺣﻣد! واﻟﺳﻼم-
ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﺧﺎﻧﺟﺎﻧﯽ
١٣٩۴/٠٢/٢٠

٤٥

