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 مقدمه مترجم

را خلیفه وجانشین خود  )انسان(آفرید وآناکه انسان را  درنیکو ترین صورت ثنا وستایش مرآن ذاتی ر

دوسرتی ومبتر   را در کرانون ررر  دانیرد وسیله ادامه نسل بشرری رردر روی زمین قرار داد و ازدواج را

 خانواده به ودیع  نهاد.

شرکیل خرانواده ازجملره ودرود وسال  برپیامترررامی اسال  حضرت مبمرد مطففی)((خصطریکه ت

سنتهایش بوده ومعیار فضیل  را درحسن خلق با اهل خانواده قرار داده طوریکه میفرماید)خیرکم خیر کم 

ن خما  کسی اس  که برای اهل خود بهترین با خرد و مرن بررای اهرل خرود الهله انا خیرکم الهلی(بهتری

 بهترین هستم.

ازآن جاییکه دخمنان اسال  برای از بین بردن اسال  با استفاده  از وسایل وابزار رونرارون ترالم مری 

ز دیر زمان ورزند تا پایه ها  وستون های را  که اسال  برآن استوار اس  متزلزل سازند ،یکی از مواردی که ا

بدین سودخمنان اسال  آن را هدف قرارداده اند واز هر رونه امکانات ووسایل درایرن راه اسرتفاده میکننرد 

خانواده مسلمان اس  ،زیراکه خانواده بستری اس  که درآن تما  ارزخها ی عالی انسرانی از قتیرل تربیره، 

ز اولین آوان کودکی تا آخررین مرحلره اخالق، عفوف  ،مهربانی ،دیان ، الف ، صمیم ، صب  وسالمتی ا

زندری در وجود انسان غرس خده وانسان را با تما  ارزخهای انسانی ای  مجهز میسازد که نتود این ارزخها 

دریک انسان عامل بد بصتی سر افگنده ری وناکامی دنیا وآخرتش می رردد.پس خانواده سنگ اول تهداب 

اساسی وقالتی آباد خود ،تعمیر زندری از تما  لغزم ها ،زلزلره  زندری اس  ارر این تهداب با  سنگ بنای

ها ،فراز ونشیب های آینده درامان خواهدماند اما ارر این تهداب با ستون های کر   ،میران تهری وسسر  

 آمده و سر نگون میگردد. اعمار خود بدون خک این قطرتا نهای  ک  بوده با عادی ترین تند باد به لرزه در

 اعری می فرماید :چنان چه خ

 خش  اول رر نهد معمار ک                   تا ثریا میرود اعمار ک 

پس درخانواده صب  مندی اس  زیرا انسان رااز امراض رونارون نجات میدهد ،امراضی ماننرد ایردس 

مروزی وامثال آن که درنتیجه فروپاخی خانواده وارتکاب اعمال زخ  زنا وامثال آن بوجود می آید که طب ا

با تما  تقد  وپیشرفتش از  عالج وتداوی آن امراض  عاجز مانده اما خریع  اسالمی  با نسصه های صب  

آفرینش یکهزار وچهار صد سال قتل این چنین امراض را وقایه نموده بودچنانچه  قرآن کریم فرموده اس  

 ، راه بری حیرایی  زنرا عمرل  زیراکره به زنا نزدیک نشوید :)والتقربوا الزنا إنه کان فاحشهً وساءسبیالً( 

 وروم بد اس  .

خانواده مهد عفوف  اس  لذا انسانی که در خانواده ودر سایه عفوف  ومهربانی  تربی  خود ارزخهای 

انسانی را خوب درک کرده میتواند عواطف درونی ام زنرد ه بروده از خشرون  وسرنگ دلری کره خطرل  

ازداوج دین انسان تکمیل میشود زیرا ازدواج نظر به  شکیل خانواده وذا با تکه و حیوانی اس   بدور میماند،

در نطرف  نطف دین اس  هر کس ازدواج کند نطف دیرنش تکمیرل میشرود و فرموده پیامتر اسال  )((

 دیگر از خدا بترسد. 
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بنا بر آنچه که رفته آمدیم وبرای درک اهداف ، منراف  وفوایرد اخالقری ،سیاسری ،اقتطرادی ،صربی 

حسین مبمد یوسف  تب  عنوان )اهداف االسرره  اعی ،روحی ومعنوی خانواده رساله ای را که استاد،اجتم

فی االسال (به رخته تبریر دراورده اس  دراین راستا  بسیار موثر میتاخدلذا بنده تطمیم رررفتم ترا بررای 

 استفاده بیشتر این رساله را به زبان فارسی ترجمه نمایم. 

ی که بنده را دراین راه کمک وهمکاری نمودندخطوصا از اسرتاد رهنمراب بنرده از ودراخیراز تما  کسان

 صمیم قلب  تشکری مینمایم.

 

 یم حکیمیعتد البل 
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقدمه مولف
نفس را ازیک میا ن که آدبه آن رف   وینات را پیداکرده، واراده حمد وثنا مرآن ذاتی راکه تما  کائ

واحد پیداکند، وخواس  باقدرت خویش که جوره انان رااز جنس خودخان بیافرینرد ترا بره آن  رور وروان 

ه خرانواده بره نها مبتتی را ایجادکند کایجاب نمود که دربین آ حکم  امایشان سکون  وآرامش بیابد، و

آن ادامه داخته باخد  چنانچه وی  که زندکی بهنهادربانی ای  رادر نهاد آنها  به ودیع  آن استوار بماند ومه

لتسکنوا  إلیها.وجعل  :)ومن آیاته أن خلق لکم من انفسکم ازواجاًاس درکتاب سماوی خود فرموده 

(ترجمه:وبرخی از نشرانه هرای )دانرش 12رو :یتفکرون.( یات لقومٍآلفی ذلک  نَبینکم مودة ورحمة.إ

رامرش نی را برایتران آفریرد ترا در کنرار آنهرا آوحکم  (خداوند) ج (این اس  که از نوع خود تان همسررا

)سکون  روحی مرد وایجاد مبت  بین پیداکنید ودر میان خما دوستی ،مهربانی ودلسوزی را قرار داد.درین

 برای کسانیکه می اندیشند ،نشانه های اس  .   زن وخوهر( 

ا روز قیام  خریع  تدرود وسال  بر اخرف انتیاب ومرسلین،  حضرت مبمد مطففی )(( پیامتریکه 

سمانی به آمدنش تکمیل ورسالتها بفرستادنش خاتمه یاف  که بعثتش رحم  برای جهانیان وکمک های آ

برای مستضعفان رردید واز آخرین وصرایایش ایرن برود کره فرمرود :)اتقروا اهلل فری الضرعیفین ،المملروک 

فرمروده  زن بیوه.بنا به روای  دیگرکهواالرملة(یعنی از خدا )ج(در باره دوکسی بترسید یکی غال  ودیگری 

 رملةوالطتی الیتیم (یعنی زن بیوه وطفل یتیم .اس  :)األ

ة(خداوندا !من درحق دو ضعیف یتیم وزن وفرموده اس :)اللهم انی اخرج حق الضعیفین الیتیم والمرأ

 تاکید میکنم.

روی کنیم و مارا وسیله ای خداوندا!مارا موفق بگردان تابه سنتش متاٌدب خویم واز هدای  ونورآن پی

برای ترقی وتعالی دین ونطرت کننده ای برای خریع  خود بگردان..،وقتول بفرما از ما همانا توئی خرنوای 

 دانا.
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 مقدمه رساله اول         

 به اهمیت خانواده خانواده سمتوجه ساختن رئی 

   خانواده مسلمان ضد تالش های غرب 

 مسلمان رسوم خانواده ب ..وموقف ایشان در مقابلد کننده گان غرتقلی 

 ... اهمیت خانواده در جنگ مصیر 

 ار مختصری درمورد محتویات رساله تپیشگف 
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ن برای رهرایی تالم درآبا وجود ظروف وخرایفیکه باالی  ام  در سالهای اخیر رذخ  که اکثر    

اعمار دول  بر  سادات در یکی از دعوت های اساسی خود برایلاس انور ر از تجاوز اسرایل بود،باآنهم  ریخه

اثر عمیقی راکه بنای خانواده در اصرل ودر آینرده خرود دارد فرامروم ننمروده افکرار را بنای علم وایمان و

 متوجه این ساخ  که توجه به اعمار خانواده، به پایه های قوی وارزم های عالی ،الز  وضروری اس  .

 جتماعات خانم ها که فرص  برای خان میسر خده بود چنین رفتند :ایشان دریکی از ا

)من میصواهم که خمارا به یک چیزمهم متوجه بساز  ،که آن عتارت از خانواده اس  زیراکه خانواده 

خانواده در تمامی مراحل خود مفهومی معفوف ساخته که اس ،وتوجه خمارا به آن  داریخش  اول کشور

اینرا بگویم که خانواده، آن پایه های اساسی ای  را در خود دارد که هزاران سال این وهکذا میصواهم  .دارد

 مل  به آن استوار اس  ،واین اس  عامل ترقی وپیشرف  (.

از همین جه  من به خانواده اخاره میکنم زیرا که خانواده تهداب جامعه اس ،وقتیکه ما از خرانواده 

د،..پس زن خودم اسراس اسر  وزن اسر  کره هرر آنچره مرا صبت  بعمل می آوریم نوب  به زن مپرس

 2واساسات ما را حفظ میکند بوجودآورده میصواهیم 

ن ورمز مقاومر  آن در عطرر قوت جهان اسال  در دوران طالیی آ حقیق  مترهن این اس  که رمز

چیزی  انواده()خن،وآعقب مانی همانا در بقای خانواده متعهد به رسو  درس  وسالم از فساد وانبالل اس  

اس  که دخمنان اسال  آن را خناختند لذا خانواده را هدف قرارداده وعل  عقب مانده کی  مسلمانان را به 

 آن نست  دادند رویا که ایشان بما رحم میکنند ،وعالقه مند پیشرف  وآ زادی ما هستند ..! 

 حرب ) پاچاه( میگوید : مرحو  طلع 

د آرزوی بودکه اروپا از دیر وق  بدینسو بدنتال آن بود،واین برای )یقینا بی حجابی واختالط زن ومر

 هدفی اس  که آنرا  هر خصص آراه بر مقاصدا روپا در جهان اسال  میداند.  

سر  همانرا موجرود ا -نه تنها  در مطرر–)یگانه مانعیکه  در مقابل ویرانی  جامعه اسالمی در خرق 

 کره اسر  شود ،آن فسادی میمتتال اخالقیبه فساد نمودتغیر نکند اررکه تغیر حفظ عف  وپاکی زن اس  

 .( تما  مردان خرق را فرا ررفته اس 

هرر  نا مسلمان برود) که دردل هر فرنگیپوخیده تغیر حال  زن مسلمان ،  چیزی اس   )یقینا اراده

ود را به ردی خهم دکه رویا  نهادرمورد  به یکی از دانشمنداسالمی موخوع را ببث ومناقشه مینمودندراه آ

کره خرنیده میشرد کره د،وحرف های از ایشران زن مسلمان اظهار می نمودند،به نا  آن مرثیه ها میسرودن

    1دالل  به نا دانی ایشان به حال  زن وحقوق آن از نظر اسال ، میکند (.

                                                 
  2-االختار در2791/9/6 

 (5-1تربیةالمرأة والبجاب/ مولف مبمد طلع  حرب/(:)  -1
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ال  در موقف انطاف قرار ررفتره از تقالیرد ورسرو  اسر با وجودیکه بیشتر دانشمندان ومفکرین غربی

رفعر   تقدیر نمودند حق را به مستبقش داده برای فرزندان قو  خود اعالن نمودنرد کره چقردر دراسرال 

 ن برای زن عزت ومرتته بلنداس .وحکم  اس  وچقدر درتعالیم آ

تایید کننرده عظمر   یری ها وبیانیه های هی  های بین الدولوبا وجود اینکه بسیاری از احطایه ر

یده ای اس  که برای مشکالت پیچ ال  در نظا  خانواده بهترین عالجکند که رسو  اساسال  بوده  اعالن می

خیوع زنا درمسرتواهای  مصتلرف وبوجرود آمردن فرزنردان ن عاجز مانده اس  مانند: جامعه غربی از حل آ

 تما  نوزادان را تشکیل میدهد...!! 95%از  خهرهای امریکا مثل پانامه که تعداد انها در بعضیحرامی 

 چنین آمده اس  : ه  صورت ررفت2757دراحطایه ای  که از طرف هئی  ملل متبد در سال 

مان اندزیرا که ایرن کشرورها  درا–اوالدزنا بالی خیوع فبشا وکثرت--وبا ب)کشور های اسالمی ازین 

ی توانرد اما به نظر بعضی از دانشمدان تعدد زوجات مان  خیوع زنا خده نمر . 1پیروقانون تعدد زوجات اند (

زیراکه کسیکه متتال به زنا باخد خاید هرزنی که خوخش بیاید به زنا با وی متادرت ورزد چهار زن داخرتن 

 نیز مان  خیوع مرض زنا کاری خده  نمیتواند  لکن خاید ستب تقلیل آن خود. 

باوجود این همه باز هم بعضی متاثرین غرب همیشه سصنان باطل وساخته ری را بر ضد سن  های 

باارزخیکه نظا  خانواده بر آن استوار اس ، زمزمه می کنند رویا که آن ها وحی مقدس باخند،حتی به این 

سرحد که بعضی از ایشان تقاضای قانون جدید خانواده که تعدد زوجات را یرا منر  نمایرد ویراهم آن قردر 

ن اجازه قاضری منر  میکنرد مقید خودکه قابلی  تفتیق را نداخته باخد،مینمایند ...وهمچنان طالق را بدو

این همه نه به اساس نص خرعی ،حکم فقهی ویا کدا  دلیل قوی ،بلکه تما  احتجاج ایشان  )حقوق بشرر( 

آن ملل متبدیکره همیشره در رذخرته وحرال 4اس  آن حقوقیکه ملل متبد آن را برسمی  خناخته اس 

 !!وسیله برای هضم حقوق ملتها   بدس  دول  های استعماری بوده اس 

نیز  یوهطتیعی اس  که ما در جنگ فیطله کن جه  پاک سازی سرزمین غطب خده از پلیدی صر

داریرم ونرا رزیرریم کره بررای خرانواده  ن،  چون مردان ،زنان واطفال قررارزادی مستضعفاواستعماروبرای آ

ربانی  در آن رابرای قضرورت اهمی  خاصی قایل خویم طوریکه رئیس بران اخاره کرد تا برای ام  مسلمه 

 برابردخمنان آماده ساخته باخیم.

در جامعه اسالمی ، هردف   اهمی  خانوادهتااین ببث  مفالب آتی را انتصاب نمود ،  وض  لذا برای

،وسایل حمای  خانواده  از طوفان ،ووقایه آن از فر و پاخی  را  توضیح دهم  اسال  حنیف در تشکیل خانواده

ن ،با بیان مغلوبی  وتوهینیکه زنران بره از قتیل از هم پاخی ستونهای آ اس بامقاسیه آنچه در غرب مروج 

آن مواجه اند،و بیان صورت درس  در مقابل انبرافاتی که معاصرین آن را زمزمه میکنند ،وموقرف قرران و 

 را باطل نموده و فرزندان اسال  را نا صوابسن  را درقتال آن ،طوریکه تما  پوخیده ری را واضح،وهر ادعاب

                                                 
  1-االسال  یتبدی :مولف وحید الدین خان ،(،)292(

  4-االهرا  در:2792/1/8-()5(
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مفمین سازد که این دین قیم را باطل از هری  طرفری ضرربه زده نمیتواند،وپیامترصرادق وامرین از هروی 

 وهوس خود صبت  ننموده بلکه از وحی آسمانی صبت  میکند.

 وبرای  این ببث  نا  عامی را اتنصاب نمود   که عتارت اس  از : 

 سیس خانواده مسلمانتأ

 ل  تقسیم کرد   :واین متبث را به سه رساله قرار ذی

 ه اول :اهداف خانواده در اسال  وجنتش های مصالف .رسال

 داب خواستگاری .رساله دو  :آزادی های زن وخوهر در اسال  ،وآ

 رساله سو  :اداب عقد ...وعروسی در اسال  .

oo 

 

 قرآنری  ذکر آیاتبا  مطادر ثاب  از مناب  تفسیر،حدیث ،فقه وتاریختابه  تم خواسدرترتیب این ببث 

،برا بیران جلرد خده  در اغاز از آن نقل که  به مراج  مصتلفرجوع نموده و، نتوی وتصری  ضروری احادیث

وصفبه جه  آسانی به کسانیکه بصواهند به مراج  اصلی غرض معلومات بیشتر ویا ثتروت صرب  اسرناد 

 .،اخاره نمایم به آن مراجعه نمایند  وروایات

o 

 ذکرمیگردد: زیر یک مقدمه ودو فطل تقسیم نمود  که مفاهیم هر یکی به ترتیب رساله اول رابه
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 فصل اول

 جایگاه خانواده در اسالم
 ن واضح ساختیم ،که چگونه آنرا از زنده درررور کرردن نجراتدرین ببث میزان توجه اسال  را به ز

وازذل  آزاد ساخته،وازظلم ومبرومی  نجاتش داد ، حقش را در میراث مقررنموده ،حمای  وی را در  داده

وتجراوز کننرده برخررف وی را سرنگ  دِرهتمامی ادوار زندریش ضمان  کرد،جزای تهم  کننده بر زن را 

امله ام به فامیرل وخرانمش جوان مردی ومروت مرد را به اندازه احترا  وحسن مع باران مقررنمود،ومعیار 

 .قرار داد

اسال  به عزت واکرا  زن  به این حد اکتفا نکرده بلکه جهر  رعایر  ادب آن ، بره مرردان نرامبر  

مران امرکرد تا چشم خود رااز دیدن آن بپوخانندوبه زنان نیز امر کردترا چشرمان خرود رااز دیردن نرا مبر

بتندند ،وهکذازن را امر کرد که روپوم خود را بپوخدتا از زن های کوچه ررد فررق واز طمر  نفرس هرای 

 . درامان باخد  پس  ففرت وقلب های مریض

و اسال  برای همیشه به زن احترا  ،تکریم واحسان  مینمایدحتی که پیامتر اسرال  )((توصریه بره 

 و زح  اکتر رردانید.  اکرا  زنان را از نقاط اساسی صبتتش در ر

در کشور های غربری بره  )زن(درآن هنگا  که زن مسلمان بقله عزت وخراف  رسیده بود همنوع آن

در بسیاری کشور ها از میراث مبرو  ومکلف به  و اقسا  مصتلف ذل  ،خواری ،ظلم ومبرومیتها متتال بوده

ایه کننده برای آبرویش بوده ونه کدا  سر پرستی جانش  وقتیکه در سن معین میرسید بود که نه کدا  حم

نره تنهرا بررای  -در حالر  طرالق-ن مقرر بود .او هی  حقیفریب دهند ه وتجاوز کننده باالی آجزا برای 

خودم بلکه برای مطارف اوالدهایش نیز نداخ  بلکه مطارف اوالدها به خکل مناصفه براالی زن و طرالق 

 !     …دهنده آن بود 

–در اکثرر حراالت –وجود خعار های آزادی ومسراوات حقروق زن، در غررب زنوبطورت عمو  ،با   

زندری پر از مشقتی را از قتیل،خدم  در کار خانه جات وموسسات برای پیداکردن روزی ودر رقاصه خانه 

رانی بررای خررک  در جنرگ ویرا بررای خروم ررذها تجارت ابروی خودرا کرده،در میدان های جنگ یرا 

 د ..!!یردنظامیان استصدا  میگ

سپس پیرامون از هم پاخی خانواده در غرب وآثاریکه برآن مرتب میشود ازقتیل :ازدیاد جرایم سال   

به سال از قتل وتصریب خروع تا معتاد خدن به مواد مصدره ،تجاوز به ابرو ها  ومعاخرت های جنسری کره 

ورت تجرارت سرود منردی حال  عادی را برای خود ررفته حتی که خرید وفروم دختران خورد سال بطر

 .،صبت  نمود تتدیل رشته اس  که جایهای مشهور ونرخهای معین نیز  دارد 

خانواده را بر تربی  انسان...و ضعفیکه ام  عربری از درک از هرم پاخری خرانواده نقش وبعد ازین    

قی براالی لشرکر ،ودوری از رهنمایی اسال  به  آن متتال خده ،تشریح نمود   ،زیراکه خفر فرو  پاخی اخال

 جنگجو خدیدتر اس  نست  به دخمن آن .
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وباالخره :اسال  در رذخته عزیز وغالب بود ،وقتیکه مسرلمانان بره آن پابنرد بروده واسرال  را قرانون 

زندری خویش ساخته ،وخانه های خویش را به اساس تقوی بنا کرده بودند ،وخانم های خویش را از ابتذال 

عاده عظم  اسال  از جایی خرروع خرود کره کارا ...ازهمین جه  الز  اس   واختالط  مطون نگهداختند،

تالخهای دخمن درآن جا به پایان رسیده اس  ،درعین زمان نتایرد مرا را مشرکالتهای سیاسری وجنرگ از 

تالم درجه  تاسیس خانواده بر متنای ارزخهای فاضله ورسرو  خروب ،وحفاظر  آن از عوامرل ویرانگرر 

 وفساد، باز دارد .
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 فصل دوم

 اهداف اسالم در ساختار خانواده

درآغاز این ببث اخاره مصتطری کرد   بره ا ولرین خرانواده ایکره در صردر اسرال  توسر  حضررت 

  حضررت خدیجره در قررار رررفتنش ی )رض(تشکیل خده بود،برا بیران فضریلمبمد)(( وخدیجه کتر

ی ،تصفیف مطیتتها ودورساختن ترس وحشر  ازآن حضررت درپهلوی پیامتر اسال )((وپشتیتانی،همکار

.))( 

 که وسیله ای اس  برای تبقیق اهداف مهم ذیل:سپس پیرامون ازدواج در اسال  ببث نموده 

 هدف اخالقی ؛با حمایه جوانان از فساد اخالقی،ومطونی  اجتماع از بی نظمی.  

 بین  -ندیتوس   پیوند خویشاو-هدف اجتماعی ؛با ایجاد ارتتاطات مبکم                                                           

 فراد،اجتماع، قتایل وملتها .ا  

  ن وخوک  ام  مسلمه وکثرت نفوس آن ،تا تروان مقابلره برا خأهدف سیاسی ،با تقویه

دخمنان حریص را داخته باخد ،ویاحد اقل بدیلی باخد  برای خهداییکه بصاطر دفاع ویا 

برای نشر دعوت دین خدا به لقا باهلل میپیوندند.بدون خک جنگ دهرم رمضران درجهاد

بسرریاری از دیرردراه هررای هررای نظررامی را تغیررر داده وارزم نفرروس بشررری را در 

برابرخفرناکترین سالحها از قتیل توپ تانک وغیره ،ثاب  ساخ  که یک فرد جنگجو با 

 سالر دس  داخته چگونه در تصریب انها نقش دارد.

 ف اقتطادی ،به اعتتار اینکه ازدواج  باوجود یکه وسیله برای غنا وثروتمنردی اسر  هد

 یکی از عوامل کثرت رزق درزندری نیز اس  .

  سراری کره زنردری خران را تضرعیف هدف صبی ؛با حفظ جوانران از عرادات پنهرانی

 مینماید، واز امراض پلید جنسی که حیات خان را نابودمسیازد.

 خرردن نطررف ایمرران ،واسررتقام  داخررتن درراه ومسرریر خرردا  هرردف روحرری ؛بررا تکمیررل

 قلب پاک ازکشمکش ها ونفس دور از وسوسه ها .    )ج(،وباداختن 

بصاطر تبقق همین اهداف:اسرال  ازدواج را تشرویق نمروده ورو رردانردن ازآن را از کسریکه قردرت 

در دیرن خردا  نتروده وهگرذا ازدواج  را داخته باخد نمی پذیرد ونیز بیان نموده اس  کره روخره نشرینی 

 متاهلین را نست  به مجردان فضیل  وبر تری داده اس .

ودر ختم ببث بعضی تطاویری را از حر( سلف صالح نسرت  بره ازدواج ،ونرا پسرندی ایشران را   

 نست  به مجردی باوجود بزرگ سالی وکوتاه ماندن عمرخان، بیان نمود  .

 نیب .  والیه أ باهلل ......علیه توکلوما توفیقی اال

 یوس  حسین مبمد                      2795: ه مفابق2175المبر                  قاهره  
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 جایگاه خانواده دردولت اسالمی

 مسلمان درخانواده  جایگاه زن 

   اسالم به انحرافات جاهلیت.پایان دادن 

 .جایگاه زن درکشورهای غربی 

  زن. اسالم برایفضل اعتراف منصفین غربی به 

  .موقف دشمنان اسالم در برابر خانواده مسلمان 

 .تالش برای ازبین بردن اسالم در فروپاشی خانواده 

  خانواده در جوامع غربی. فروپاشی  نتیجه 

 هدف تیر ها قرار میگیرد ؟ خانواده چرا 

  باازهم پاشی خانواده.مناسبت بی تفاوتی در قبال خانواده 

 دشمن.  خطر ت نسبت بهاخالقی ...سخت تر اس خطر انحطاط 

 ها غربی ازنارسائی دنباله روان )مقلدین(معاصر . 

  . اصالح خانواده... راه پیشرفت 
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 )فامیل(جایگاه زن مسلمان در خانواده

دولر  تشرکیل میشرود بره  بنا بره آن تشکیل میدهد. را  پایه های  دول وقتی فامیل خش  اولی  

استوار بوده میتواند،ودر جایگاهی قرراردارد کره بررای دولر  عرزت  ی آن اندازه که قوت وارزم دول  باال

 واجتماع را به اخالق وفضیل  رهتری میکند.میسازدوخوک  مهیا 

نطورت تاثیر بسزایی در عمق درآدرآن نفوذ کند وبر عکس: ارر ستون های خانوا ده بشکند  ،وفساد 

 ن وخوک  دول  دارد.زبین رفتن خأراری امور ودر ااجتماع ،در بیق دول  ،در  فروپاخی

بدین لباظ:خانواده در دول  اسالمی از اهمی  خاصی برخورداربوده وخریع  اسالمی توجه بیشتری 

به آن متذول داخته اس    زیراکه خانواده تاثیر عمیقی در اجتماع ودر زندری حال وآیند ه ام  دارد لرذا 

را در برداخته خانواده ی خانواده بیان میکند که سالم  خریع  اسالمی احکا  وجایب،آداب ورسومی  رابرا

باخد ، تا وظیفره جدیرد خرودرا بطرورت آرا  در آمراده سراختن نسرل  ودر مقابل فساد حامی وپشتیتانش

 جدیدوتر بیه آن با ارزخهای عالی ونمونه ای اداکرده بتواند. 

=  =  = 

که منبطر به زوجین واوالد اس  ویاهم به وفرقی نمیکند که کلمه خانواده به معنای قریب آن باخد 

معنای عا  تر که خامل والدین واقرباب نیز خود ،به هر حال تعلیمات عالی ونظا  مبکم خریع  اسالمی همه 

 حدود خانواده را دربر میگیرد چه خا( باخد وچه عا  ..

هر کدا  در تربیه خریع  اسالمی رواب  زوجین را تعین نموده ،مسولیتها ، حقوق یکدیگر، مکلفی  

اوالد ،ومراعات امور خانواده ری را بیان نموده طوریکه ارتتاط را برین پردران وپسرران ،برین ذوی االرحرا  

 ارزخهای صبیح وانسانی بیان نموده تا ضامن زندری مفمین و واولی القربی وغیره را دریک چوکات مبکم

خیرر اجتمراع  دران  وده، وحس تعاون در چیزیکرهخانواده در سایه عفوف  صادقانه بین افراد آن بفامیل و

 وخیر دنیا واخرت باخدبوجود بیاید.

   =      =     = 

در –میتاخد  ،پس  طتیعی اس  کره اسرال  بره زن فامیل نجاییکه زن ازجمله مهمترین عناصر از آ

نجرات داده توجه نموده ووی رااز انزواییکره در زمران جاهلیر  داخر   -تقوی  بصشیدن جامعه با فضیل 

وبرایش جایگاه مناسب حالش را، اعفانموده اس  مانند زنیکره در سرصتی وراحتری خروهرم را همکراری 

کند،ومانند مربی ای  که  امور خانواده را سر وسرامان بصشریده  می میکند ،ومانند مادریکه اوالدم را تربیه

 یاورد.به ارمغان ب وفامیل  وتما  سعادت وخوختصتی را برای افراد خانواده

اسال  زن رادرآوان طفولی  از زنده دررور کردن ،که  از ترس فقر وخوف عار صورت میگرف  نجات 

ن قاتلهم إ .وال تقتلوا اوالدکم خشیة امالق .نحن نرزقهم وایااکم)داد طوریکه خداوند )ج(میفرماید :

 5کان خطأکبیرأ(

                                                 
12سوره اسراب:ایه  5  
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ما خما وایشان راروزی میدهیم یقینأکه تر جمه : خما اوالد های تان را از ترس فقر نکشید زیرا      

 کشتن ایشان رناه بزرگ اس  .

  میکنرد  طوریکره سرزنش اسال  آنهایی را که با والدت دختر درخانه ایشان ناراض میشدند

 خداوند متعال میفرماید :

نثی ظل وجهاه مساودأوهو کمیمتیتاواری مان القاوم مان واذا بُشر احدهم باألَََََ)

 6( ءساءما یحکمونعلی هون أم یدسه فی التراب اآلشر به تأیمسکه سوءمابُ

تر جمه :وقتیکه برای یکی از ایشان بشارت دختر داده میشد رویش خیاه وخشرمگین مری 

ن رابره نهان میساخ  ومی اندیشرید کره ایرا آرردید از مرد  خود رابصاطر این بشارت بد پ

 نماید . شدفن زندری ذل  بار نگهداردویا در خاک

 لی  زن مانند مال ومتاع به میراث برده میشد ،وقتیکه خوهرم فروت میکررد در زمان جاه

دیگر)بچه اندر( ویا کدا  نزدیکی دیگر می   به میراث میتردو ویاهم  آن را پسرخوهرم ازنِ

همرایش بدون مهر نکار میکرد ویا به کسی دیگربه نکار میداد ومهررم را میگرفر  واررر 

میکرد تا یا میراث خوهرم را فدیه بدهد ویا بمیررد ، میصواس  بدون سرنوخ  وی را رها 

 که درآن صورت هم میراثش را ازان خود میساخ  ...!!

با خود نگهداری  میکرد ترا کره  را خوم نداخ  جتراً اهی وق  خوهر زنش را باوجودیکه وی ور   

    9هم میراثش را صاحب میشد درآنطورت فدیه از نزدم بگیرد ویا بمیرد 

:)یاایها الذین امنوا الیحل لکم مد واین همه راحرا  ساخ  طوریکه خداوند)ج( میفرمایرد اسال  آ

    8تیتموهن ...(کرهأوالتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آن ترثوا النساءأ

جتور ترجمه :ای کسانیکه ایمان اورده اید حالل نیس  برایشما  که زن هارا جترأ به میراث بترید وم

 نچه راکه برایشان داده بودید.ه بگیرید آنسازید ایشان را تا ک

در بعضی قتایل عرب طوری عادت بودکه پسرجانشین پدر باالی خانم پدرم میشد  واین حال  در بین 

. پس اسال  زن را ازیرن تروهین نجرات داد  7اما در بین مرد  قریش متار بود بود  مرد  انطار بسیار خای 

تاح  ودوربودنش از کرام  انسانی ، حرا  ساخ  .طوریکره خداونرد ،وباالی فرزندان این عمل را  بصاطر ق

االماقاد سالف إناه کاان فاحشاهً ومقتاًوسااء باءکم من النساء )والتنکحوا مانکح آ)ج( میفرماید

  20(سبیالً

                                                 
59و58سوره نبل:ایه های     6 

  9  الجام  االحکا  القران  :مولف قرطتی )74/5( 

  8 سوره النساب:ایه 27

  7  الجام  الحکا  القران :مولف قرطتی)201/5(

  20 سوره نساب:ایه )11(
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  ،یقینا نچه که رذخان را به نکار ررفته اند مگر آنر نگیرید زنانی راکه پدران خما  آتر جمه :به نکا

 اس  . ،متغوض وراه بد  رناه بزرگسیار بیبیایی ،این کار ب

اسال  امور طالق را منظم ساخ  ،در حالیکه در زمان جاهلی  غیر منظم  بود . یک مرد زنش را هر 

وق  که میصواس   طالق میکرد وهر وقر  کره میصواسر  رجروع میکررد اررچره ایرن امرر صرد مرتتره 

که بعد ازآن یا به صورت د رس  برا زن  معاخررت خرود  تکرارمیشد ،پس اسال  طالق را دو مرتته ساخ  

ویا بطورت درس  طالق داده خود ،وطالق را ناپسند ترین حالل در نزد خداوند )ج( دانس   ،برای زن بعد 

از طالق حق وی را درنظر ررف  تا تما  کرامتش رعای  رردیده وبرای پرورم درس    فرزندانش امکانات  

 الز  فراهم رردد . 

را تنظیم نمود  ،طوریکه تعدد زوجات را به چهارزن مبدود سراخ   اسال  بینظمی ازدواج جاهلی  

خررط در حالیکه قتال درتعدد زوجات هی  حد ومرزی وجود نداخ  ...وهمچنان عدال  را درمیان خانم ها 

اهلی  متداول ن اکتفا به یک خانم را واجب رردانیدوهگذا نکاحهای زیادی که در زمان جرذاخ   در غیر آ

 بود بصاطر حفاظ  کرام  وخراف  زن حرا  ساخ  .

 از حضرت عایشه)رض( روای  خده نکار درزمان جاهلی  به چهار نوع بود :

نکاحی مانندنکار  مرد  امروزی کره یرک مررد نرزد مررد دیگرری  بره خواسر  رراری دخترر  .2

 ویاخواهرم  میرود پس از موافقه، آن زن  رابوی  به نکار میدهد .

طوری بود که یک مرد به خانم خود بعد از پاک خدن از عادت ماهوار میگف  که نزد فالن مرد   .1

برو وازآن نففه بگیر ،وخودم ازآن زن  کناره ریری میکرد تا وقتیکه حملش معلو  میشد وبعد 

از روخن خدن حمل به همرایش ارر میصواس  مقارب  میکرد ،این کار را بررای نجابر  فرزنرد 

 دادند واین نکار را نکار استتضاع مینامیدند.انجا  می

قسمی بود که یک رروه  مردان کمتر از ده نفر یکجا میشدند ،وهمه با آن زن مقارب  میکردنرد  .1

نهرا نها را میصواس  ،آپس وقتیکه حمل میگرف  واوالد به دنیا میاورد بعد از رذخ  چند روز آ

ورده ا  هستید ،حاال من فرزندی به دنیا آ هراده برایشان میگف  :خما از موضوع آنزدم جم  خ

ن وآن فرزنرد مربروط بره آ ،این فرزند تو اس  ای فالن ،هر که راکه میصواسر  نرا  میگرفر  ،

 ن خصص قدرت انکار را نداخ  .د ،وآخصص میش

ند ،وبا یک زن مقاربر  میکردنرد  این نوع نکار قسمی بود که تعداد زیادی از مردان جم  میشد .4

کس رو رردان نتود ،اینها همان فاحشه های بودند که در باالی دروازه های خویش  ن از هی وآ

که بصواهد  با ایشان نزدیک خود ،وقتیکه یبیرق ها را نطب میکردند تا هر کس بشناسد وهر کس

وردنرد  و یکی از انهاحمل میگرف  ووالدت میکرد همه جم  میشردند وقیافره خرناس را مری آ

 که مشابه میتود نست  میداد وآن خصص انکار کرده نمیتوانس  .یر کسرا به همذکور  ند فرز
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وقتیکه حضرت مبمد )(( متعوث خد به جز نکار امروزی،  تما  نکاحهای زمران  جاهلیر  را از برین 

 22برد

نجراتش اطه کرده بود ؟تا اینکره اسرال  پس چه خناختی از زن موجود بود؟وچقدر  پلیدی آن را اح

ن داخل خده نتواند وهی  کس به آ حر  مقدس  معرفی نمود که هی  کس بدون نا  خداداد ،وآن را مانند 

 را بجز به عنوان امان  خدا، ررفته نتواند.زن 

درحالیکه قتالازآن مبرو  بود  –اسال  زن را از ظلم ومبرومی  باتعین حقش درمیراث نجات داد  -

 را دوباره برایش داد زن د ،پس اسال  حقطوریکه از تطرف در مال خودم بدون اجازه خوهر مبرو  بو–

اءنصیب مما قربون وللنسواأل :)للرجال نصیب مما ترک الوالدانطوریکه خداوند  )ج(میفرماید 

   21(ون مما قل منه او کثر نصیباًمفروضاًقربترک ترک الوالدان واأل

برای زنها نیرز حطره اند   و ترجمه:برای مردان حطه ای اس  ازان چه که والدین واقرباببجا رذاخته

 ن مال متروکه کم باخد ویا زیاد ،حطره تعرین خردهلدین واقرباب  بجا رذاخته اند ، آچه که واای اس  ازآن

 . اس  

دین اسال  به این اکتفا نکرده ،بلکه توجه کافی به حمای  زن در تمامی مراحل زندری نمروده ،وآن 

وی بردوم پردر م  ز والدت تا ازدواج مسولی را از مشق  کسب روزی برای خودم معاف نموده اس  :ا

دواج خوهرم مسولی  وی را بدوم دارد ،ودرصورت  بیوه خردن پسررم سرپس سرایر میتاخد، بعد  از از

 نزدیکانش بالترتیب ازآن مسول بوده تا اینکه به نزد پروردرارم رحل  نماید .

رفی نموده تا مرد به جانب آن اسال  آن قدر زن را معززدانسته که آن را منبیث روهر پوخیده  مع -

مگر به نکار خررعی کره حقروق ن را ممکن نساحته مهرم را بپردازد ورسیدن به آبه خواس  راری برود ،

 ینده برایش تضمین نموده اس . ندری مفمین را در حال وآمبفوظ بوده وز وخرف وی 

هشتاد دره همراه  راتهم  کننده ام ن قدر عزت وخرف برای  زن قایل اس  که سرزنش اسال  آ -

 متهم تعین نموده اس  . بودن  سقابا نفی عدال  وحکم به ف

 ن یرمااون المحصاانات  ثاام لاام یاااتوا بأربعااه:)والااذیطوریکرره خداونررد )ج(فرمرروده اسرر  

  21ک هم الفاسقون(نین جلده وال تقبلوا لهم شهادهً ابداً واولیشهداءفاجلدوهم ثما

هشرتاد دره  آنهرارامیکنندوچهار خاهد اورده نمیتواننرد ،ترجمه:کسانیکه به زنهای پاک دامن تهم  

 وایشان از جمله فاسقانند .دت ایشان را هی  کاه قتول نکنید بزنید ،خها

 اما جزای تجاوز رر به خرف زن را از رجم تا مرگ تعین نموده اس  .

                                                 
  22 التاج الجام  لالصول مولف :خیخ منطور علی ناصف)104/1(وهمچنان رفته اس  :این حدیث را بصاری وابو داود روای  کرده اند .

  21سوره النساب  ایه 7

  21سوره النور ایه 4
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ان جاهلی  بره ،طوریکه دورمیکنددر برابرعناصر مداخله کننده درا مور خانواده حمای   رااسال  زن -

،   اندازخ آن ،از طریق بچه خوانی که رواب  خانواده ری را تضعیف وابروی صاحب خانه را به مصاطره می 

متتال بود. به  همین ترتیب اسال  بچه خوانی را حرا  دانسته و امر کرده اس  که هی  کسی بغیر از پدرم 

فاان قسط عنداهلل  ادعوهم آلباءهم هو أ)به کسی دیگری نست  داده نشود  ،خداوند )ج(فرموده اسر :

 24باءهم فاخوانکم فی الدین وموالیکم (لم تعلموا آ

ترجمه :بچه ها را به نا  پدران خان بصوانید این در نزد خدابا عدال  تر اسر  واررر پردران خران را 

 نمیشناختید ،پس برادران دینی ودوستان  تان هستند .

د واجب رردانیده اس ، واکرا  زن را معیار واصل جروانمردی اسال  حسن معامله با زن را باالی مر -

وخرف دانسته اس  ،طوریکه اهانر  زن را  مقیراس لئریم  وخسریس برودن دانسرته اسر  ،رسرول اکرر  

  25)((فرموده اس  :)خیرکم خیرکم الهله ،وانا خیرکم الهلی ،ما اکر  النساباال کریم وال اهانهن اال لیم(

ترین خما برای خانم های تان هستید ومن بهترین خما برای خرانم هرایم ترجمه : بهترین خما خوب

 .ولئیم هستم ، زن را ررامی نمیدراد مگرانسان کریم ،واهان  نمی کند مگرانسان زخ 

اسال  برای رعای  وعزت  بیشتر به زنان ،نظر نا مبر  را به آنان حرا  سراخته اسر  وزنران رانیرز   -

ا  ،وبرای پاکی آنان ازینکه مبرل تهمر  رنهگراران  ویرا وسریله تبریرک بصاطر خراف  ، کرام  ،علو مق

خهوت پس  ففرتان خوند نظرکردن آ نان رابمردان نا مبر    حرا  ساخته ونا مبرمان را امر کرده اس  تا 

ن یغضاوا مان :)قل للمومنیچشم  های خویش را به پایین به اندازند .طوریکه خداوند )ج(فرموده اس  

 26ن اهلل خبیر بما یصنعون(ذلک أزکی لهم إحفموا فروجهم صارهم ویأب

وخر  رراه هرای خرویش را  انداحته ترجمه :بگو )ای مبمد (برای مومنان که چشمان خود را پایین

 نچه که ایشان انجا  میدهند .یشان ،یقینا خداوند دانا اس  به آدارند ،زیرا این پاکتر  اس  برای اهنگ

ن  را از ترس از تیر های خیفان اس   ،کسیکه آ:)نظر تیر زهرارینی  رسول اکر  )((فرموده اس  

 29را در قلب خود درک میکند(  د برایش ایمانی میدهد که خیرینیشخدا ترک کرد خداون

برای تاکیدبه معانی  ارزخمندفوق ،اسال  همچنان زن را بصاطر پاکیش  از پلیدی ها ،وبرای تاکید  -

زبین بی حجابان ای  که از بی حجابی زمان جاهلی  اول  پیشی ررفته حرم  وخرفش ،وبرای تفکیک آن ا

اند ،وبرای حمای  انان از طم  فاسقان ، امر کرده اس  که چشمان خرود را پرایین بره اندازنرد ،حجراب را 

 مراعات نمایند وبا نامبرمان یکجا نتاخند .

                                                 
  14 سوره احزاب :ایه،5

  الجام  الطغیر تالیف :سیوطی بروای  ترمذی از حدیث عایشه )رض(. ابن ماجه وحاکم از حدیث ابن عتاس . ابن عساکر به روای  علی )ک(با اسناد 

  25صبیح

  26سوره نور :ایه ،10

  29 کشف الصفا:تالیف  عجلونی )118/1(وفرموده :این حدیث را حاکم روای  وتطبیح نموده اس  .
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ن فروجهن وال یبدین ) وقل للمومنات یغضضن من ابصارهن ویحفمخداوند )ج(فرموده اس  : 

رهن علی جیوبهن وال یبدین زینتهن اال لبعولتهن اوآبائهن مُخُزینتهن اال ما ظهر منها ولیضربن بِ

)28 

ترجمه :وبه زنان مومنه بگو :چشمان خرود را )از نرا مبرمران (فررو ریرنرد )وچشرم چرانری نکننرد 

ارنرد وزینر  خرویش را )همچرون (وعورتهای خویش را )با پوخاندن ودوری از رابفره نرا مشروع(مطرون د

سر،سینه ،بازو،ساق ،رردن ،خلصال،رردن بند ،وبازوبنرد(نمایان نسرازند مگرر آن مقردار) از جمرال خلقر  

د ،وچار قرد ،همچون چهره وپنجه ودستها (وآن چیزهای)از زین  االت که )بطورت طتیعی( ظاهر می ررد

ند وزین  خود را نمودار نسازند مگر برای خوهران قه ها ورریتانها یشان آویزان کنوروسری های خود را بر

 وپدران خان .    

نین یادنین  م:)یا ایها النبی قل الزواجک وبناتک ونساءالمووهمچنان خداوند )ج(فرموده اس 

 27 ن یعرفن فالیوذین وکان اهلل غفورأرحیمأ(من جالبیبهن ذلک أ دنی  أعلیهن 

وبه زنان مومنان بگو ردا های خود را جم  وجرور وبرر ترجمه :ای پیغمتر به همسران ودختران خود 

خویش فرو افگنند،تا این که )از زنان بی بند وبار وخانم  های آلوده(دس  کم باز خناخته خوند ودر نتیجه 

 مورد اذی  وآزار) اوبام ها( قرار نگیرند،خداوند) پیوسته(آمرزنده و مهربان اس  .   

ده اس  حتی که رعای  آن را نست  به جهاد درراه خدا هم مقد  اسال  زنرا به حد نهایی اکرا  کر -

 دانسته اس  ...!

مردی درنزد رسول خدا آمد و برایش رف  :من میصواهم جهاد کنم وآمد  تا  از تو مشرورت بگیرر  

 10یا مادر داری؟:رف  بلی فرمود :ازآن دوری مکن  زیرا جن  زیرپای آن اس  (حضرت )((فرمود :)آ آن

همیشه عزت ،خرف ،اکرا  زن را می خواسته اس   حتی در حجرةالوداع ، جاییکره پیرامتر اسال   -

صبت  جام  خود را ایراد نمود که نکات مهم صبتتش توصیه وتنتیه درمورد زنان بو دطوریکره فرمودنرد 

رای :)من درمورد زنان خمارا به خیر توصیه میکنم ، زیراکه ایشان درنزد خما مانند اسیران هسرتند کره بر

خود هی  چیز را مالک نیستند ،آنهاامان  خداوند)ج(  در نزد خما بوده ومقارب  جنسی با آنها به حکم خدا 

   12برای خما حالل رردیده اس (

=      =      = 

این برخی از حمای  وکرامتی بود که اسال  برای زن مقررنموداس . وجای تعجب نیس  که اسرال  

دن اوضاع ظلم  بار ورسو  فاسد کره خرانه هرای زن را خرم سراخته برود ، توجه خویش را برای ازبین بر

اسال  تما  تالم خود را برای  همعفوف داخته اس  زیرا که این امر  تا ثیر زیادی در تهداب خانواده داردک

                                                 
  28 سوره نور :ایه ،12

  19 سوره احزاب :ایه ،57

  10این حدیث را  احمد ونسایی ودیگران  بروای  معاویةبن جاهمة السهمی نقل نموده اند  

  12  تاریخ الرسل والملوک :تالیف طتری )252/1(، التدایة والنهایة:تالیف :ابن کثیر )101/5(
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ای ثاب  ،پایه های قوی و سالم از تما  عوامل ضعف وفروپاخی ،مترذول ه تاسیس خانواده، برمتنای  ریشه

 .ارد مید

 

 

 

 جای گاه زن در کشورهای غربی
دس  یافته بود ،در حالیکه اروپا در تاریکی قرون –قرن  24قتل از –زن مسلمان به این جایگاه بلند 

بودند که آیا زن انسران اسر  یرا وسفی به سر میترد ،حتی که  بعضی از صاحب نظران ایشان به این نظر 

 ؟!نه

 انه ؟آیااین انسان  صاحب جان ورور اس  ی

 آیا تعلیمات دینی را تلقین کرده عتادت آن قتول میشود یانه ؟

 وآیادر جنة داخل میشود یانه ؟

ویکی از مجام  علمی آن وق  به این نتیجه رسیده بودکه زن یک حیوان نجس اس  ،کره نره رور 

بنرد بسرازد دهرنش را عقیم دارد ونه دوا ،لکن برده ری وخدم  باالی آن الز  بوده ومانند حیوان وسگ 

 زیراکه این ریسمان خیفان اس  .!!

در دسر  بوسری و مقرد  سراختن زن در  با وجود پیشرف  جوام  غربی ومظاهر فریب دهنرده آن

ردزیران واجتماعات، ،وبصشیدن حقوق خیالی و مساوات آن  با مرد.....با وجود همه اینها ،باز هم برا زن برخ

 نه هایش را خم ساخته اس  .آورخده ،ومشقتی باالیش تبمیل میشود که خا

   قرن قتل برای ان تعرین کررده برود 24زن در بسیاری از کشورهای  غربی ، از حق میراث که اسال

مبرو  اس ، طوریکه از تطرف در مال خود هم مبرو   میتاخد ، حتی که این حق را در انگلسرتان  

ی را مستقل خناخ  کره حرق زن انگلیس این قانون   بموجب قانونی بدس  اورد که 2716در سال 

   11تطرف را دراموال خود دارد

  زن عروسی خده:)حق ملکی  را ندارد ونه میتواند که حساب خرا( برانکی بردون –مثال–در اسپانیا

  افتترار 2794اجازه کتتی خوهر برای خود باز کند(تا اینکه پن  بانرک درخرهر  مادریرد در سرال 

دند ،وزن میتوانس  بدون اجازه کتتری از خروهر م پرول رردیدکه برا ی خانم ها مسمی رردیده بو

 11های پس انداز خود را دران بگذارد 

  این تقاضا صورت میگرف  که سر پرستی خود را خرودم  -بالغ–ودر کشورهای غربی اکثراً از دختر

 ازوی بدوم ریردوما یبتاج زندری خود را به هر وسیله ممکن فراهم نمایدولوکه این امر به انبراف 

 انجامد .در س  وسقوط آن)زن( در ذل  بمسیر 

                                                 
  22  العالقات الزوجیة:مولف عتد السمی  مطری ،(:13

  11 االهرا  در :18/5/2794
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  یکجا میشرود ،ترا  فیشنیواکثراً زن خودم در جستجوی خوهر آید ال اس  ،ودر این راه با هر مرد

که آن مرد  با وی  ، نه برا دادن مهربره زن  موافقه مردراآخرین سرحد مورد ازمایش قرارمیگیرد  ،تا 

 ا زن  راضی خود !، به ازدواج ب مهراز زن ررفتن با بلکه

  قوانین غربی از حمای  دختران بجز درحال  خوردی  عاجز اند ،لرذا بعرد ازدوران خروردی  ،فریرب

دادن دختران ،ویاتجاوز کردن به آنان هی  مجازاتی ندارد ،خطوصأ در صورتی که به رضای خرودم 

 صورت ریرد !!

  ساله ری تعین کرده بود ،حتری   21را در انگلستان قانون زناوفبشاب در این اواخر سن بلوغ دختران

که )مسز یتلر( در انتقاد باالی قانون مذکور چنین میگوید:)یقینا قانون ما از مهمترین عوامل  فریب 

ساله ری را پوره کرد،آن راماننرد یرک زن صراحب  21وزنا به حساب میرود،زیرا که هر طفلیکه سن 

منظور  اس  که طفرل  بره دامران فبشرا  عقل کامل ودر ک کامل مبسوب میکند این صرف بدین

 ...!!   14سقوط نماید (

درین اواخر... بعد از تالخهای پی در پی وایجاد کمیته های برای ببث در  موضروع   زنرا ،سرقوط   

ساله ری وبعد ازآن، وبه کمک  21هزاران دختر جوان در معرض فبشاب،وعادت ررفتن دختران بزنا در سن 

ن ایشان ،پس از تما  اینها دعودت رران اصالر درانگلستان موفق به این خدند کره ، خناخ  وموافقه مادرا

 (سال   تعین خود!21( سال بعوض)26سن بلوغ) 

متوقف نشده بلکه ازدیاد  یاف ، حتی کره دکترور  ه این جابا آنهم : فریب دادن دختران خرد سال ب

ه این نظر اس  که دختران در سنین نوجروانی کننده بریفانیایی، بتبقیق )میشیل الثها (یکی ازدکتوران 

تا جلو بوجود آمدن اطفال غیر قرانونی و واکسین های ضد حمل تفتیق  خوند ساله ری  با ید  25قتل از 

    15سق  جنین ررفته خود 

آبروعزت زن در جامعه غربی هی  اهمی  وارزخی ندارد ،آنچره کره بررای مسرولین ایرن حفظ یقینا 

 و ریری از نتای   رواب  جنسی غیر قانونی اس   تا که اضرار ومشاکل را بار نیارد .اجتماع مهم اس  جل

بریفانیا هی  رونه مشکلی در رابفه با تطمیم ریری پیرامون سق  جنین مجلس الردهای همچنان 

سردسر   سرال 26عملیه سق  جنین بررای دخترران کرم ترر از برضدندارد :)دول  هی  رونه مصالفتی   

 !!16(ندارد

 خوهر درحال  طالق مبرو  اس  نه تنها این بلکه مکلف  در مقابل  زن در جوام  غربی از تما  حقوق

به نفقه خود واوالدهایش بطورت نطف با خوهرم میتاخدطوریکه نطف مطارف اوالدهرارا زن ونطرف 

 دیگرر ا خوهربدوم ریرد   .

  بررای زن  جوام  غربی  ،تما  این هرابا وجود خعار آزادی زن ،کرام  ومساوات حقوق آن  با مرد  در 

ن،در سراقی خانره هرا تر برای کسب روزی ،ویا عرضه خدن زبه جز زحم  ومشق  در کار راه ها ،دفا

ورقاصه خانه ها برای تجارت آبرویش ،ویاهم استصدا  خدنش در میدانهای جنگ برای خوم ررذرانی 

                                                 
  14 حریة الجنس :مواف ایرین کلیفین،(: 218

  15 الفکر االسالمی فی المجتم  المعاصر:مولف ،دکتور مبمد التهی ،(:158 

  26 الفکر االسالمی والمجتم  المعاصر مولف: دکتور مبمد التهی ،(:160
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بره اینکره بره زن  درایرن میردان چره  بدون توجه –به پیشرفته  ترین معنای  خوم رذرانی _سپاه 

 مطیت  های از قتیل وحش  واسارت میرسد،چیزی دیگری نیس .

این اس  تمدن غرب ،واین اس  انتهای اعزاز واکرامیکه برای زن میدهند ،چه کرام  دادنیکه هدف  

 آن افراط بیش از حد بوده،و تسصیرزن  برای اختاع غرایز  خهوت پرستان اس  .

مطففی افندی صتری (خیخ االسال   در دول  عثمانی میگوید : )کسیکه به کار هرای عالمه فاضل )

نمایشری غرررب نگرراه کنرد رمرران میکنررد کره ایشرران زن را عتررادت واکررا  میکننررد واز همررین نگرراه زن 

خرقی)مسلمان ( را فکر میکنند که مورد قهر قرارررفته از حقوقش مبرو  اس  ،لکن در حقیق  غربی ها 

ان خواهشات نفسانی خود را در عتادت زن می جویند ،اکرا  و مقد  دانسرتن   زن نسرت  بره ومقلدین خ

مرد  صرف برای تمسصر و فریب ان اس   تا وی را وسیله بازی وخوم ررذرانی قراردهرد طوریکره خرارج 

ک ابتذال اس  حتری کره اخرترا ساختن زن از حجاب به معنای فرود آوردن وی از مقا  عالی به بازار های

ن در کار های مردانه در جمله کمک به آن به حساب میرود ،وموفق خدنش به حطول حقوقیکه در کردن ز

 . 19نظرم وی را با مرد مساوی میسازد این همه صرف بمنظوربار کردن مشق  زندری باالی زن اس ( 

 دکتور مبمد التهی میگوید : 

مهر او درجوام   پیشرفته امروز  نه به  اما اکنونمستبق مهر بود ،حق میراث داخ  )در رذخته زن 

زن  در خرارج از  لکرن ،بلکه طوریکه رفته میشود آزاد رردیده ، ونه مستبق میراث می ررددداد ه میشود

خانه کار میکند ودر بدل  کار خود مزد میگیرد ،آیا این فریب دادن زن نیس  کره مررد  توسر   مرال زن 

ف پیدا میکند؟ اینبال  بوضعی که در زمان جاهلی  وجود داخ  توانای کسب وکار را در حال  های مصتل

   18ندارد(زیادی تفاوت 

 اعتراف نویسنده گان منصف غربی
فکرین برزگ ومنطف غربی به قدر ومنزل  زن دراسال  اعتراف کررده انرد تبسیاری از دانشمندان ،م

مهرد -فریاد میکنند، حتی در ایفالیا ،وبعضی ایشان به پیروی از قانون اسال  به عنوان راه حل جوام  غربی

در این اواخر کار به جایی رسیده اس  که طالق را جه  تسلیم خدن به واقعی  ومجرایی برای  -کاتولیک 

 رف  احتیاجات انسانی متار دانسته اند .

لیتون (میگوید :)اسال  تا ثیر زیرادی  در بلنرد برردن مقرا  زن  تدانشمند مشهور فرانسوی )روستا

به قانون اروپا داخته اس  ،واهمی  این موضوع وقتری درک میشرود کره حالر  زن قترل از اسرال   نست 

  17(.خود مفالعه

کره پنراه بترنرد فیلسوف ایرلندی )برنارد خو(میگوید :)وقتیکه دانشمندان میصواهند کره بره دینری 

ا خرد ،اسرال  را یگانره فضایل را حمایه نموده جامعه را وقایه کند ،وستب زندری سعادت مند برای بشر بر

دینی  میابند که پیشرف  وکامیابی را برایشان تضمین میکند ،اسال  همان دینی اس  که خوبیهای تمرا  

                                                 
  19 قولی فی المرأة مولف :خیخ االاسال  مطففی افندی صتری،(:2و1

  28 الفکر االسالمی والمجتم  المعاصر مولف دکتور مبمد التهی ،(:198و188

  17 اسال  وتمدن عربی مولف :مبمد کرد علی )86/2(اقتتاس از تمدن عرب مولف :روستا لیتون .
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ادیان درآن بوده ومزایای اسال   در تما  ادیان یاف  نمیشود ،ممکن اس  که یک انسان به اعلی درجه علم 

 10مسلمان با تقوی باخد(ووفلسفه برسد 

 سنده غربی )مس انی رود (میگوید :این خانم نوی

بره وغرال  میتودکره درآن خراد   ای )ای کام خهر ما مانند خهرهای اسالمی صاحب وقار وبزرری

بهترین صورت زندری میکنند ،به مانند اوالدهای خانه کار میکنند که بره آبرروی هری  کرس صردمه وارد 

ان خود را با آمیرزم برا مرردان، نمونره پلیردی انگلستان  که دختروندان نمیشود.... این عار اس   به خهر

بگردانند.ما را چه خده که در جه  بدس  آوردن آنچه که موافق طتیع  دختران از قتیل ماندن در خانره 

   12،رذاختن کار های مردان که  بصاطر حفظ خرف آنان اس ، تالم نمی کنیم(

لیتون (مزایرای نمی دانند،اما )روستات را قانونی  اما تعدد زوجات که بسیاری از مقلدین غرب آن   

 آن را چنین بیان میکند:

مشروع درنزد خرقی ها با عزت تر اس  نست  به تعدد خانمهای ریایی در نزد اروپایی زوجات )تعدد 

ها که عواقب به وجود  آوردن اوالد های غیر خرعی را درپی دارد.زنان مسلمان در طول زمان زنران صرالح 

  11اضافه ازآن کمیتیکه  مکاتب غربی امروز، آن را تقدیم کرده اند ( ومشهوری بوده اند

 11یک زن مجاز اس  اما بسیار کم آن را دراخالق مراعات میکنند ...( واج با) درقوانین غربی تنها ازد

) خوپنهاور ( قانون رومانیایی امریکایی را که تعدد زوجات را اجرازه میدهرد بره خروبی یراد میکنرد 

را بیان میدارد ومیگوید بصاطریکه ایشان )مرد  را به قرانون برا ارزخری رهنمرایی میکنرد کره ،وتعریف ان 

 14غیر طتیعی مقید به یک زن بودن را رف  نموده اس  (حدود

نامترده ازین بی ختر اس  که قانون مذکور یکه به ذکر آن موفق رردیده دین اسال  ازآن پیشری    

 قرن بیان نموده اس  .24ومنظم قتل از  ررفته واین مسئله  را به صورت درس 

 موقف دشمنان اسالم در برابر خانواده :
اررآنچه که ما رفته آمدیم برای وضاح  بعضی چیزهای که از درک مقلدین غرب نست  به  مزایای 

نادانی به تعلیمات اسالمی وفضایل آن ازخاطر اسال  پوخیده  مانده اس  یقیناً از جه  تعطتی اس  که یا 

رچشمه ررفته  ویا از جه  تاثیر کینه های قتیلوی که به میراث مانده اس ، میتاخد  ویاهم هجومهرای س

سیاسی  استعماری انها را باعث خده اس  تا ایشان در مقابرل اسرال  ،خطوصرادر مقابرل نظرا  اجتمراعی  

 .یند اتصاذنماوآنچه که مربوط به نظا  خانواده مسلمان  میشود  موقف مقابله ودخمنی را

   دیدن نمود  2874وحتی کینه به جایی رسید که) دار کور (فرانسوی بعد از ینکه از  مطر  درسال 

نظا  خانواده مسلمان را نقد مغرضانه نمود وتطویر غیر واقعی از خانواده مسلمان ارایه نمودو چنرین رفر  

                                                 
  10 مجلة الوعی خماره جون :2767با اقتتاس از مقاله  )عالمیةاالسال  ( نوخته انور الجندی 

  12  جریده االیسترن خماره 2705/5/20

  11االسال  والبضارةالعربیة:مولف مبمد علی )81/2(

  11 مطدر سابق )85/2(با اقتتاس از ) حضارةالعرب مولف :روستا لیتون 

  34 جریده النذیر :خماره 21ربی  االول 2165ه ق
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از ینکره براالی خران فیطرله  :)ممکن نیس  که مرد  طریقه بد تر وخنی  تر برای تعذیب مجرمین بیابند

  15کنند که مانند زنهای مطری زندری نمایند (

 سپس )مسیو اتیین المی( فرانسوی می روید که خالصه ام  چنین اس  :

)مقابله در برابر اسال  با قوت ونیرو باعث  انتشار بیشتر  آن می رردد ،ووسریله مروثر  بررای از برین 

اس  که :فرزندان مسلمانان در مکاتب مسیبی تربیه خروند ،وخرک بردن اسال  وسقوط پایه های آن  این 

وتردید ازآوان نشات در دلهای خان انداخته خده وعقایرد ایشران بطرورتی فاسرد خرود کره  هری  نداننرد 

 ،....وامثال اینها باالی اسال  خفر ناکتر اس  نست  به مواجه خدن ومقابله کردن به آن (

 سپس می روید :

دختران مسلمان  در مکاتب راهتان یگا نه وسیله ای اس  بررای خرتم کرردن اسرال   )...یقینا تربیه

دخرمن لجروجی را داخرل مری  -خرانواده–ل قطر مبکم اسرال  ،زیراکه این درداخبدس  پیروان خودم 

کندزیرا  ممکن نیس  که مرد باال ی آن زن  قهر کند زیرا زن مسرلمانیکه بدسر  مسریبی تربیره خرود 

تا باال ی  خوهر وعقیده وی ،  تا ثیر وارد کرده وآن را از اسال  دور بسازد وفرزنردانش را  برایش اسان اس 

بر علیه دین پدر خان تربیه کند ،وروزیکه  زن فرزندان را به این منوال تربیه کند ایرن زن خرودم براالی 

     16اسال  غالب خواهد خد (

زیادی به آن دعوت میکرد که نظیر ا ینها  را  این چیزی بود که) میسو ایتین المی( قتل از سالهای 

 مستشرق )سنوک(

 تکرار میکند طوریکه میگوید :

) جنگ با مسلمانان برای از بین بردن اسال  با قوت سالر ورویارویی فایده ای ندارد ،لکرن طریقره   

له در خرک موثر این اس  که آنها را در داخل از طریق انداختن اختالفات دینری ،فکرری ،مرذهتی وبوسری

انداختن مسلمانان از طریق تزکیه رهترانشان به جان هم انداخته،ودر عین حرال الز  اسر  کره فرزنردان 

  19مسلمانا ن با عقاید مارکسستی تغذیه خوند(

 تالش برای ازبین بردن اسالم  با کنار زدن خانواده :
ا  خانواده اس  ،نه ترالم عامل اساسی وحقیقی برای از بین بردن اسال  تالم برای ازبین بردن نظ

برای نشر مسیبی  وخناساندن آن برای مسلمانان ،بصاطریکه تعلیمات دین اسال  مران  اصرلی در مقابرل 

در مقابرل   و ایرن امرر باعرث میشرودکه فرزنردان اسرال  –چه خررقی باخرد وچره غربری  -استعمار اس  

ایند ،واسال  مسلمانان را تشرویق ازآد نمرران استاده خوند وسر زمینهای خویش را از دس  ایشان استعمار

کند که از سر خمی وتسلیمی سر باززنند وخهادت در راه خدا را بهتر دانند نست  به زندری طروالنی در می

 سایه اسارت وتتعید .

 وبه همین معنی نویسنده فرانسوی )روجیه جارودی(میگوید :

                                                 
  15 فطل الصفاب فی ال مرأةوالبجاب مولف :مرحو  مبمد طلع  حرب باخا 

  16تربیة المرإة والبجاب :مولف مرحو  مبمد طل  حرب )باخا ((:211از  مجلة العالمین فرانسوی خماره ستتمتر2877

  37انتابالعالم السالمی خماره 120مکه مکرمه در  2792/2/4 



 24 

اخغال خده در عطر ما اسر  ،و تمرا   )اسال  عامل اساسی تما  حرکتهای آزادی خواهی  مل  های

رقاب   های وطنی درتب  بیرق جهاد در راه وطن رها رردیده ،واسال  در تما  این مسابقه ها رمز مقاوم  

 18معنوی وفرهنگی بر ضد اخغال از چنگال  استعمار بوده اس  (

=          =           = 

جود آن تفاوتی  که نظا  سر مایه داری غربری با وجود آنچه که در استعمار خرقی وغربی اس  وبا و

واختراکی خرقی از لباظ  سیاسی ومذهتی دارند، موقف دین  اسال  وام  اسرالمی  در بررا برهمره  اینهرا 

یکی اس  هر کدا  این اردوراه ها تالم دارند تا فرزندان اسال  را از کنارم جدا سراخته وعقیرده آنهرا را 

برا دعروت بره کمونسرتی  )خررق(با دعوت  به تعلیمات مسیبی وآن رروه )غرب(متزلزل سازند ،این رروه

مارکسستی می خواهند تا برای هرکدا  این دو بالک مستعمره ساختن  کشور های اسالمی ودور سراختن 

 فرزندان آن از کنارم، آسان خود .

 نتایج فروپاشی خانواده در جوامع غربی :  
ن خانواده مسلمان هستند زیراکه تاسیس خرانواده برر جای تعجب نیس  که دخمنان اسال  در کمی

پایه های قوی وارزم های عالی، در حقیق  قلعه مبکمی اس  که در بفن خود نسرلهای مسرلمان  پری 

درپی را تربی  کرده ودر حیات انسانی در خ   ترین خ  های فدا کاری و قهرمانی را ترسریم نمروده ودر 

   .کرام  وفضیل  ضرب المثل رردیده اس

 –بطرورت کرل –با وجود تصلف مسلمانان در بعضی مناطق)نست  به اصول دین(  براآنهم خرانواده 

با وجود تهراجم فرهنرگ وعنعنرات –قلعه ای اس  که چشم های امید به آن دوخته خده  زیراکه همیشه 

تمامی –ان با وجود تمدن وعمر –نکهتان ارزخها وفضایل میتاخد بر عکس، خانواده غربی  –غرب باالی آن 

ارزخها وفضایل را ازدس  داده اس  از همین جه  فروپاخی خانواده نتای  چشم ریری ،  در تزلرزل پایره 

 آن اس  . بیان ررهای  جامعه غربی داردطوریکه  فریاد مسولین امور

طوریکه در یک بیانیره مهمری از بصرش فرهنگری سرفارت –امریکا خیوخ سیاسی این اس  مجلس 

زیراد خرده  وایجراب   امریکرا  خیوع جر  در بین طالب–  آمده اس  2755مارچ سال  دردر امریکا مطر

مذکور  مسولی  دارد  میکند تاکمیته ای  در زمینه تشکیل وپیرامون آن ببث مفطل صورت ریرد وکمیته

ث وه نمودندکه  این کافی اس  که   در وق   بروزحادثه استاب ونتایجش ببوعالی آزان ارایه  کند ،رزارخ

 خود .

وبا وجودی که این موضوع منبطر به ببث درمورد طالب مکاتب ثانوی وپوهنتون ها اس   لکن این 

 حقایق بسیار خفر ناکی  را دربر دارداز جمله :

 نست  به رذخته زیاد خده اس  .%45در پن  سال اخیر حوادث جرمی  .2

عردد برزودی، در صرورتیکه ود وایرن حد اقل به یک ملیون تصمین زده میشرتعداد منبرفین حوادث  .1

 اجرابات قاط  صورت نگیرد به دوچند  باال میرود.

حوادث جرمی به  حد زیادی افزایش یافته وباعث خده اس  که رروهی از بچه ها از اسیر ررفتن زنان  .1

با کرام  خروع تا به تصریب هر آنچه که  به آن روبرو میشوند دریغ نورزند،از قتیل ارتکاب جر  قترل 
                                                 

  38 مجله وعی  پاکستانی خماره جون 2767 .
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تیری ومزار ،انداختن بم های دستی به کلکین های مرد  در خب بدون هری  رونره هردف  در ساع 

 وبصاطر اختاع رغت  ارتکاب جر  ...!!

نست  به دیگر حوادث بیشتر  خیوع پتدا کرده ،طوریکه بر رذاری مبافرل آزاد از  به مواد مصدراعتیاد  .4

 کرده اس !هر رونه قید اخالقی وسق  جنین در بین دختران ،خیوع پیدا 

تبقیقات عوامل اینگونه انبالل اخالقی را به تغیر عمیقی نست  داده اند که  به خانواده داخل خده 

واستقرار آن را از بین برده اس  که عالوه بر پای مال خدن قانون توس  پدران ، منجرر بره از هرم پاخری 

ات اجتماعی ورسرو  نیرک را پیردا خانواده  نیز  خده اس  ،پس طفل هی  خانواده صالح پابند عرف وعنعن

کرده  نمیتواند  ودامنه این رونه حوادث به سرک ها رسیده  ،پردران ومرادران کنتررول را از دسر  داد ه   

واطفرال از  انررواع اخرریای لررذت آور اسررتفاده میکننررد، در حالیکرره دختررران بهررای هنگفترری را درایررن راه 

 ..!!   17میپردازند

=     =     = 

یه ای  که باالی جوام  اروپایی وامریکایی حاکم اس  تاثیر بزرری را درفروپاخی نظرا  ثروت وسر ما

 خانواده وسقوط پایه های آن  بجا رذاخته اس  .به همین مفهو  دانشمند )لیوبولدفایس(می روید :

زمان حر( به رواب  مبکم خانواده در غرب امروزی به زمانه نظا  اجتماعی ای  تتدیل خده اس  )

ادب واحترا  پسر به پدردارای  هی  ارزم اجتماعی نیس  ،بدین ترتیب هر پدر اروپایی هر روز سرلفه که 

خود را باالی پسر خود از دس  میدهد ،وپسرنیز احترامش را نست  به پدر از دسر  میدهرد ایرن نتیجره 

س  وغالرب خردن  ن اجتماع اخله نکردن هر کس به کار دیگری درآغلته اعتتار های  مادی وعالقه به مدا

این مسایل باالی خانواده نیز اثر میگذارد وبه مرور زمان رواب  پدری وپسرری بره  طراق نسریان رداخرته 

 میشود (.

 وادامه میدهد :

ینها از به حساب میرود زیرا که ا ه)ودر جانب دیگر عف  وپاکی در جامعه غرب امروزی سصن رذخت

یتنیم که ن هی  ارزخی دا ده نمیشود  ،وهمچنان می به آجمله ارزخهای اخالقی هستند که در تمدن غرب

ن را تایید مکند به تدری  جایش را به کشش هرای مرادی کره تقاضرای ازادی ارزخهای اخالقی که دین آ

بدون قید وخرط جسم بشری را میکند خالی  کرده اس  ،واما کنترول نفس ومراقتر  روابر  جنسری بره 

  40د (زودی اهمی  خان را ازدس  داده ان

=       =        = 

 52نفرر دانشرمند از  500  ملل متبد جلسه ای را در جنیف به اختراک 2755در ماه ارس  سال 

کشور برای ببث در مورد حوادث انبرافی دایر نمود که صبت  ایشران حقرایق مهمری را دربرر داخر  از 

 جمله :

                                                 
  39 االهرام در 1955/3/27

  41 االسالم علی مفترق الطریق:مولف استناذ لیوبولد فایس-ص:43-42
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  نست  بره ن بسیار زیاد اسه وآسایش آت متبد ه امریکا با وجود رفافیطدی حوادث انبرافی در ایاال .2

ن را ویران نموده اس  وبا وجودیکه بیشترین فیطدی در دنیا اس  هنوز هرم بریفانیای که بمب ها  آ

 رو به افزایش بوده  در حالیکه در بریفانیا در حال کاهش میتاخد . 

به تساهل به حوادث  ضعف رواب  در خانواده خطوصا که پدر ومادر هردو ماموری  داخته باخند منجر .1

 جرمی میشوند که انبرافات را رهتری میکند .

سایش خانوادری  بهره منداس  این طفل عرادات بهترری را به یک خانواده منسوب بوده واز آ طفلیکه .1

 نست  به سایر اطفال دارد .

، جر  رامرتکرب میشروند11و 24مجرمین درسنیین  بین %90مقدار زیادی از انبرافات مصفی بوده و، .4

 .!!   42وبطورت کل، انبراف خان ناخی از نوخیدن خراب ورواب  جنسی میتاخد 

یقینأاکثری   اطفال مجر    که پایین تر از سرن  ()سیر فرید دیننگ( در مقاله خود چنین میگوید 

       41بلوغ هستند  بطورت حتمی ازقیدو ررفتاری خال( میشوند (

ن در جامعه امریکایی  باعث خده کره زنیکره لی  های آه  وبی میلی به تبمل مسوفروپاخی خانواد 

به ارزخها ورسو  خانواده ری عالقه و پابندی ندارد قادر خرود ترا  هرر قردر فرزندانیکره بصواهرد از طریرق 

ارتتاطات غیر مشروع ویا از طریق القار مطنوعی بدس  اورد ،حتی تعداد اطفالیکه در نهای  سرال در اول 

سفه القار مطنوعی طتق احطایه رسمی که حکوم  امریکا نشر کرد تولرد خرده   بوا2752سپتمتر سال 

هزار نفر میرسد ،در پهلوی روی ارودن زنان به این نوع القار مطنوعی یرک نقرابی    80اند تعدا د خان به 

   41جنسی به  صد دالر تعین رردید  م  یک مرتته مقارب برای زنان بد اخالق بوجود امد وقی

گر :فروپاخی خانواده درامریکامنجر به کثرت بیش از حد  عملیره سرق  جنرین رردیرد از جانب دی 

   قانونی را درنیویارک به 2790مجتور ساخ  تا درسال –در تسلیم خدن به حقیق  -چیزیکه حکوم  را 

 تطویب برساند که این را متار سازد .

نون بره یرک مسر له عرادی هم چنان بعد ازینکه سق  جنین در رذخته در خفا صورت میگرف  اک

 ند .( به تداوی  ان مساویانه میپردازتتدیل خده اس  که بیمارستانهای عا  وخا

ورذخته ا زین که یک امر بی حیایی و خجال  آورمیتاخد اکنون به یک تجارت سرودمندی تتردیل 

 خده اس  که در جراید بزرگ  اعالنات آن به چاپ میرسد .

در بیمارستان ها وکلنیرک هرای خطوصری  صرورت ررفتره در  تعداد عملیات های سق  جنین که

واقعه میرسدومترهن اس  که  این عملیات وقتی صرورت  198و211ماه بعد  از صدور قانون به  10جریان 

 می ریرد که حمل از سه ماه کم تر باخد .

هرا یاتواما آن عملیات های  که از سه ماه زیاد باخد  ازین حسراب خرارج اسر  زیررا کره ایرن عمل 

 درداخل موسسه ها وتنظیم ها به قیمتهای خیالی صورت می ریرد!!

                                                 
  42 االهرا  در  2755/8/10

  41االسال  یتبدی مولف : وحید الدین خان (:285

  43 الندابدر خماره  2752/1/27
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در وازه اعالنات باز خده وجریده نیویارک تایمز اعالنات موسسات سق  جنین  را به چاپ رسانید که 

 نمونه آن به خرر ذیل اس  :

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

                  

 متن عربی اعالن                                        تر جمه فارسی اعالن         

 

ساع  از صتح تا خا   14ودر اعالن دیگر نیز امده اس  :)عملیات های سق  جنین در طول 

 ،بصاطری که خما به صب  تان فکر میکنید واین تقاضای رعای  پاکی بشتر را میکند (

 دعوت میکند ...! طفل ن به نجاب بل این  کلیسا  بر  ضد آدر مقا

 به نشر رسانید : نیزدر عین جریده که دو اعالن سابق به نشر رسید کلیسا اعالن ذیل را

)قتل ازین که به عملیه سق  جنین روی آورید به ما مراجعه کنید ونزد ما حل دیگر ....نجاب  اس  

 44ز تضمین میکنیم (،وما کمک های  سری ومصفی دیگررا نی

=       =      = 

ن را ود مگر کدا  راه حل واستاب خیوع آبا وجودی که موقف کلیسا در مقابل سق  جنین مصالف ب

 مانند انبالل نظا  خانواده ورسترم رواب  غیر مشروع بین زن ومرد ، برای این قضیه ارایه نه نمود.

ن به رواب  غیر مشروع اس  در صورتیکه کمک وردکلیسا در حقیق  تشویق برای روی آ بلکه موقف

 سری  برای دخترانیکه قربانی این ماجرا میشوند  پیش کش خود ..!!

کسیکه در  -با این فریاد کلیسا تاثیری مثتتی برای حطول هدف خود ایجاد کرد ،ریس نیکسون   

فرستاده ر رساله ای که مجتور خد تا برای یکی از اسقف ها د –زمانش این قانون به تطویب رسیده بود 

                                                 
  44  االهرا  در  2791/1/19 

 اجهاض 

 استشارة مجانیة
 سزیةتامة

14لغایةاالسبوعجنه 111  

جنه 311اسبوع14بعد   

(212)3492=783  

مساء  9-صباحا  8االثنین الی السبت :  

مساء  5-صباحا  8االحد   

 مرکز توجیه للسیدات 

ارباحمنظمةبدون   

 

 

 فحص مجانی لحاالت الحمل 

 الارباح

 سقط جنین
 مشوره دهی رایگان 

 مکمال  سری

  14پوند   تا    هفته 111

پوند    311هفته 14بعد از   

(212)-3492=873  

شام  9صبح تا 8از روزدو  شنبه    االی     شنبه از   

شام    5صبح تا   8یک شنبه    

رهنمایی خانم ها مر کز   

 تنظیم بدون فایده 

 

 معاینه رایگان در حالت های بار داری

 بدون فایده  
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بود اعالن نماید :)یقینأ سق  جنین با دین ،ورسو  تمدن غرب موافق نیس (  )وتقا ضانمود تا  درمورد 

قانون ای که  سق  جنین رامتار میسازد  در بعضی والیات بر متنای آن اجرابات صورت میگیرد،تجدید 

   45نظر  خود (

کالتهای می افتد که در اثر فروپاخی خانواده بوجود آمده بدینترتب جامعه امریکا درخک ،تردیدو مش

 اند .

هزاران   -ساالنه -و فروپاخی خانواده منجر به خیوع رواب  غیر مشروع بین زن ومرد رردیده  که  

 اقعه وض  حمل وسق  جنین  به خکل بیرحمانه، باالی آن مرتب رردیده اس  .و

 یث حل مشکل منظور نمود.وحکوم ، قانون متار بودن سق  جنین را منب

 لکن این خود حقایق خفر ناکی  را برمال ساخ  ازجمله : 

بر رواب  قانونی    -در صورت ازدیاد -ب  جنسی غیر مشروع نزد یک اس  ابر قراری رو .2

 مشروع نیز تاثیروارد کند  واین به معنی از هم پاخی بیشتر خانواده واجتماع اس .

که میشود مبرو  نوزادی واب  غیر مشروع دول  از هزاران بر قراری این رونه ردر نتیجه  .1

 قتل از والدت سق  میشوند .

 این وض  دول  را به قل  نفوس وضعف قدرت تهدید میکند پس راه حل چیس  ؟!! .1

این چیزی اس  که کلیسا از جترانش کوتاه آمده وتمدن غرب از رسیدن به آن عاجز مانده 

 اس . 

   حنیف برای ما  پیشنهاد میکند:لکن یگانه راه حل را اسال

اسال  به  ازدواج  بعنوا ن یگانه  وسیله ارتتاط جنسی آبرومند تشویق نموده  ،وبی حیائی را در هر 

 صورتیکه باخد رد میکند.

وخانواده را به نیرو مند ترین پایه ها ستوار ،وبراساس فضیل  وتقوی تاسیس نموده وآن رااز  تما    

 جدی  تما  حمای  نموده اس  .آفات وخواهشات با 

وبدین ترتیب اسال  یک مان  مبکمی در برابر رواب  عیر مشروع وپیامد های آن از قتیل سق    

 جنین ایجاد کرده اس  .

وبا وجود اختالف نظا  بین  جوام  سر مایه داری واختراکی، با آن هم جامعه کمونستی بهتر از 

نیز حوادث جرمی در نتیجه فر وپاخی نظا  خانواده خیوع پیدا جامعه سر مایه داری نیس  ،زیرا درآن 

کرده اس  وداکتر )خارخیف (جامعه خناس کمونستی جریده ای )بر افدا (را  به نشر رسانیده اس  که از 

 زبان حزب کمونیز   درآن چنین آ مده اس  :

در اثر فروپاخی نظا  از تما  قانون خکنی های که جوانان مراهق آن را مرتکب میشوند %80)یقیناً

  46خانواده اس  (

=        =      = 

                                                 
  45 الجمهوریةدر 1972/5/8م    

  46 الفکر االسالمی والمجتمع المعاصر :مولف:دکتور البهی )126/2 
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این  اس  مش  نمونه خر وار ازآن چه که در جوام  کنونی در اثر فروپاخی نظا  خانواده وضعف 

کشور های اسالمی با وجود دو ریشان از اسال ، بصاطر تا ثیررسو   ا  -نستتاً -رواب  آن موج میزند که

آن در  نظا  خانواده نهفته اس ، ازاین مطیتتها مبفوظ مانده  رزخمند اسالمی که اکثری 

 اندخطوصأدرقرابوقطتات که تمدن بی ارزم غربی به آنها کمتر رسیده اس 

 چرا تیر ها به طرف خانواده متوجه اند ؟
باوجودیکه ضربه های به آن وارد رردیده ومطیت  های دامرن –نگهداری پایه های خانواده مسلمان 

از مهمتر ین عوامل واستابی اس  که جامعه اسالمی را در برابر جنرگ هرای سیاسری –ه اس  ریر آن خد

،نظامی و فکری اروپا  با وجود اخغال بسیاری از کشور های اسالمی،  قادر ساخته اس ،..همین ارزخرها ی 

آوری از عزمر  عالی  اندکی  که در خانواده مسلمان باقی ماند ه وتغیر درآن وارد نگردیده اس  برای یراد 

رذخته مسلمانان ،وتشویق آنان به بی نیازی واستقام  ،وآراه  ساختن آنها به خفری که آنها رابا تقلید  از  

 غرب که ایشان را از منت  قوت وعل  غلته وعز  خان  دور مسازد ،کفای  میکند 

بره نمراز ،زکرات   از همین جه  متعطتین انگلیسی را دیدیم که در وق  انتقاد ایشان باالی اسرال 

خانواده مسلمان خطوصأآنچه که به  اسال   ،روزه وح  مسلمان انتقاد نمی کنند  بلکه باالی نظا  اجتماعی

در  امر آن وحمایةونگهداری ای  که از زن میکند ، ار تتاط میگیرد انتقاد میکنند ،زیراکه این،نظم واستقرار

در از تیر هایشان دور باخرد ازمطریت   خران در امرن نظر ایشان ریشه اصلی جامعه اسالمی اس  که هر ق

میماند ،واین چیزی اس   که فکر خان را پریشان ،پهلو های خان را نا را  ،وآنها را باعرث میشرود  ترا  در 

 جه  ختم کردن ان بذل مساعی نمایند  .

اترب ایجراد خرفاخانه هرا ومکهمچنان دول  های استعماری با همکاری به موسسات تتشریری در   

درنسرل جدیرد –از طریرق خردمات طتری وتعلیمری  –دن به هدف خران وترزیرق زهرر خران یسبصاطر ر

خکستن سرتونهای مبکرم ان برا تربیره ر تغیر دررسو   خانواده مسلمان و،وخطوصأدختران مسلمان بصاط

زیررا دختر ،تربیه ای که به قول خودخان دختر را به )دخمن لجوج در داخل قلعه مبکم( تتدیل میکنرد،  

وقتی که  مادر طفل خود را به این سیستم تربیه میکند ،دراین صورت خود آن زن به تنهایی خرود براالی 

 49اسال  غالب خده اس  وبه این صورت اسال  توس  خودم ازبین میرود  .

=    =    = 

از اسرتعمار غربری فررق بیشرتری –در مفکوره ام پیرامون خانواده مسلمان  –خرقنظا  کمونستی 

 دارد .ن

  به مفالعه آن در 2760، در سال یهاز مهمترین موضوعاتیکه ، مجلس علو  وببث های نظری روس

 )مجش کاال ( توجه نمود موضوع )مقابله  با دین اسال  ...واستاب پیروزی درآن (بود.

ده برای  برر وسیله مانند  در بیانیه ای که دکتور )ایلی کارلی( در مجلس مذکور تب  عنوان )اسال 

های دین اسال  بر روخهای مقفعری  کره  مصالف  های دنمود درآن چنین آمده اس  :)یقیناًخدن زن (ایرا

در برابر زن دارد درهمه  عرصه ها نتوده،بلکه به صورت کلی در :مبدود ساختن زنان درزنردری اجتمراعی 

سیالسرتی وقرانون وسیاسی ،تعدد زوجات ،مهر عروس ،تمثیل میشود ،واین چیزی اس  که برا مرذهب سو
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کمونستی  ما مصالف  دارد ،پس ضرور اس  که ما در ین موارد بطورت مشصص وبردون هیچگونره تررحم 

وسهل انگاری بر ضد این  مصالفتها ببث کنیم ،و  نه تنها از طریق تفتیق جزا های قانونی بلکه برا مترارزه 

سانیکه به این عادات ورسو  مضر پابند درتمامی عرصه ها ،با بر انگیصتن افکار عمومی خشمگین علیه آن ک

 48هستند (

–تاانردازه ای –چیزیکه درآن خکی نیس  این اس  که  دخمنان اسال  در تفتیق نقشه های حود 

موفق خده اند وبعضی تیر های آنها فعال به آن قلعه مبکم  ای که ام  اسالمی بره آن پابنرد برود رسریده 

ا پیروی میکند ،واختالط زن ومرد درجامعه اسالمی  به  یک امرر اس  ،زیرا خانواده عنعنات ورسو  غرب ر

 عادی تتدیل  خده اس  .

کار به این جا به پایان نرسیده اس  بلکه دختران مسلمان راه، تقلید کور کورانه غربری را در پریش  

ی وامثال آن دوباره مروج خده اس  ،وهکذا پسرران چهرر هرا ب ،مایکروجوب جو ررفته ولتاس های منی

مردی راا زدس  داده  رنگ مصنث را بصود ررفته اند.وغیره چیزهای که با ارخادات اسال  از قتیرل ایمران 

 ومردانه ری، مصالف اس  همه مروج خده اند.

 بی تفاوتی و  تساهل در فروپاشی خانواده :نقش 
سیار خده، دوری خانواده ازارزم های عالی ومتأثر خدن آن از زهر تمدن غربی که پصش ونشر آن ب

وهکذا تربیه دینی به معلومات مجرد غیر عملی ای  متدل خرده اسر  کره ترر ک آن هری  رونره جرمری  

مبسوب نمیشود، این همه منجر به ضعف روحیه دینی در جامعه اسالمی خده ،این روحیه ای که به غیرر 

دیگرر  ،ران وسرن ،وحر( به طاع   وپابنردی اطاعر  قر خدا از ایمان به خدا )ج(،چنگ زدن به ریسمان

 مطدری ندارد .

راهی وق  درک وخناخ   رابفه عمیقری کره میران پیرروی از رسرو  ودوری از دیرن در جامعره   

صهیونسرتی در سرال هرای متارزات اسالمی ومیان آن خکستی که به ام  عربی خطوصاًدر متارزه بر ضد 

 یشود .باالی یک تعداد سص  تما   م وجود دارد فهم آن اخیر رخ داده اس ،

وقوت تجهیرزات بواسفه کثرت تعرداد  وچیزی که درآن خکی نیس  این اس  که دخمن باالی ما، 

اما با چیزی که او به ما غالب خرده –همیشه از نظر تعداد وتجهیزات زیاد بودیم –غالب نشده اس  زیرا ما 

دینری ریشره هرای  اس  عتارت از تقویه روحی ومعنوی از طریق تربیه دینی رهتری خده، اسر  ،وتربیره

 وآماده ری روحی را کنار رذاختیم . ات توجه نکرده معنوی ارد ،واین در حالی اس  که ما  بهعمیق د

=         =          = 

  دایرکررده برود در سرصنان قومانردان 15/6/2767در کنفرانس مفتوعاتی که وزیرر اوقراف بترارخ 

 امی  چنین آ مده اس  :لوابارکان حرب )حسن بدری (مدیر اکادمی عالی  نظ

)نتود آمادری نظامی  ،کمتود ذخایروتجهیزات  ،وکمتود افراد ،عد  رهتری ،ونتود نقشه های نظامی 

به قوای مسلح،  کدا  نقطانی وارد نکرده اس  اماچیزیکه به آن صردمه زده اسر   نترود  روحیره معنروی 

 ودینی میتاخد(!!
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(و این امر سالر داخ  ومادیات باالی فکروعقل سلفه  ولرزان بود)بدون خک عقیده  کنار زده خده 

 حقیقی را پنهان ساخته اس  که سالر اول سالر ایمان وعقیده اس (!!

)خکس  در روز پنجم جون به عل  این نتود که  دخمن قدرت خارق العاده داخ  ویا کمتود مادی 

یات وتوجه کامل  ایشان نست  بره در قوای مسلح عربی بود ،اما عل  خکس ، رو رردانی مسلمین از معنو

 مادیات بود  ..(!!)ما به میدان جنگ رفته بودیم ونمیدانستیم که چرا آمده ایم (!؟

 )ودر میدان توقف کردیم ونمیدانستیم که پهره  داری  چر امیکنیم (؟!

 )برای ماا مر خدکه از میدان بیرون خویم ونمیدانستیم که چرا از میدان عودت کردیم (؟!

اسلبه وتجهیزات ما ازبین رفر  وهرزاران %80س  واق  خد ،وخکس  هم ریشه کن بود تقریتأ)وخک

 !!47سر باز عرب به خهادت رسید (

=     =     = 

 این حال  ما بود واین عوامل خکس  ما، پس دخمن ما چگونه ودر چه حال بود ؟

ن سوال مهمی بن رور بده امریکایی )هر مان ووک(با) بن رور بن( داخ  در یک صبتتی که نویسن

 را طرر نموده رف  :چگونه ممکن اس  که یهود در برابرنابودی خود در تما  دنیا مقاوم  کند ؟

 نویسنده امریکایی از طریق دین جواب آن را داد !!

 50ن این بود که :این یگانه راه اس  وجواب بن رور ب

 و موصوف به آن چنین عالوه میکند :

ان مصتلف هستند اما آنها در چیزی دیگری متفرق هسرتند وآن عترارت از وزب ه)یهود در رنگ ،چهر

نان را قوی ساخته اس  ...عالقه روحی قوت خان اس  ،پس ازان به ات وتلمود اس  ،واین رابفه دینی آتور

 مال وعلم جه  بقا کمک خواستند (.

ل خردید در جوانرا ن ) وامادر اسراییل خعور بیشتری وجود دارد که آن عتارت از روحیه عکس العم

وتبقیردیگران اس ، پس ازهمین جه  خعار ها ی بلند پروازی از نو بوجود میاید .دین پردران واجرداد را 

 52نگهداخ  ،ودین به تنهای ام بچه ها ونواده ران را نیز نگهداری خواهد کرد(

  برای   نسرل در سال ایمان به خدا )ج(وتربیه دینی وآخکار  اس  که خانوداه مرحله اول غرس نه

 جدید اس  .

=     =     = 

یک مش  یهود که تعداد ایشان از دو الی سه ملیون تجاوز نمیکند ، به عقیده باطرل اس  وض  این 

خود چنگ زده وبه دور آن جم  خده  ،وتوانسته به نابودی  ای کره آن راتهدیرد میکررد مقابلره کنرد ودر 

دمقاوم  نماید ودر اخیر پیروزی را هم ازآن خود سازد ...اررچه برابرتعداد  زیادی که آن را احاطه کرده بو

 این پیروزی برای مدت کم وکوتاه بود.

                                                 
  47 التوجیه  االجتماعی فی االسال  )219/1و218( مرتب :مجم  التبوث االسالمیه.
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پس حال صد ملیون عرب چه خواهد بود ،رذخته از هف  صد ملیون مسلمان که ارر بدور اسرال  ، 

لره نماینرد، کره در دین بر حقی که درآن خکی نیس ، جم  خوند  ...آنها نه توانستند  تنها با اسرایل مقاب

 حال حاضر هی  کسی توان مقابله ایشان را ندارد .

=       =        = 

روخن تر از آنچه که اختار متواتر در باره جنگ دهم رمضان روای  میکند نیس  کره لشرکر دلیرمرا   

بدون اینکه قله بلندی را طی نموده اند  ،در حالیکه تستیح وتبلیل میگفتند در قلعه) بارلیف( داخل خدند 

 خساره وتلفات   زیادی را بجا بگذارند .!

تصمین زده انرد در %95دانشمندان جنگ، خساره ای را که دراین جنگ به قوای دخمن رسیده بود 

در این جنرگ رسریده برود از  انحالیکه توجه خدا وند )ج(به لشکرم بود زیرا خساره ای که برای مسلمان

ن بره خردا ونرد )ج(واطاعر  اوامرر او ، آن قهرمانران را سرزاوارکمک بیشتر نتوده اس  ،زیرا که ایمرا50%

رردانید ،پس تکتیرهای آنهرا  دخرمنان خردا را پریش ازینکره طروپ خداوند ،نطرت،توجه واهل حمای   

 ومرمی به انها فیر خود خکس  داد !!

کاری کسیکه رهتری میدان جنگ را به عهده داخ  واکثری  نشانه هرای فردا –سعد الدین خاذلی 

 وقهرمانی را به چشم سر دیده بود چنین می روید :

)یقیناً اعتقادمرد  به کمک ونطرت خدا منت  قوتی بود که آنها را توان مقابله با قوای باغی ومتجاوز  

 51در سر زمین دوس  داختنی ما،  داد بود(

قهرمان چنین  مسول ختر رسانی المانی )ماتیاس هارت(چشم دیدخود را در مورد روحیه عالی لشکر

 بیان میکند :

)اماچیزیکه ما را بیشتر متعجب ساخ  این بودکه نعره های اهلل اکتر این لشکر،روحیه ای را بوجرود 

آورده بود  که کمتر دریک لشکر جنگ جو مشاهده میشود ،این جنگی بود که تما  مطر به آن افتصار می 

 51کند (

 گوید :یارک تایمزچنین می )هنری تانر( ختر نگار نیو

یقیناً لشکر مطر در یک حال  بسیار عالی روحی بوده ،وهی  التفاتی بره فیرر هرای اسرراییلی هرا 0

نداخ ، ..یکی از سه نفر سر بازان  جوان به ما فریاد زدند که : )خما پریشان نشوید کره اهلل)ج( بامرا اسر  

ا پنهان می کردیم،در حالیکه مطریها ؟...(این درحالی بود که ما  از   انفجار بم دستی در نزدیک ما، خود ر

 !!54در جاییکه استاده بودند تکان هم نصوردند...(

 را افاده  خواهد کرد؟؟.مفهومی این وامثال این چه 

  نست  به اسراییل نه از لباظ سالر کم بودیم ونه از لباظ تعدا داما با وجود همه 2789ما در سال 

 اینها خکس  فاحش خوردیم !!
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اد ،بلکه نست  بره  دهم رمضان نست  به ما نه از لباظ تجهیزات کم بودونه از لباظ تعداسراییل در 

ی جنگی وقلعه های مجهز با تما  سالر های تتاه کن وکشنده برتری داخ  ،وبا وجود این ما از کشتی ها

 هم قوای ایشان پش  به فرار نهاد !!

قتل از هر چیز ایمان به خدا اس  طوریکه این بدین معنا اس  که عامل موثر ونیروی برتری دهنده، 

 55قوماندان عمومی فرقه، احمد اسماعیل می روید :)مرد با سالر اس .... نه سالر با مرد (

از توجره ،رعایر  وتاییرد  خداونرد  گو این مفلب راکه نماینرده رری سعید الدین خاذلی دریک رفت

 )ج(دارد، چنین بیان میکند :

بود که ایجاب میکرد ترا دقر  بیشرتر،تبرکات  -پیش از جنگ–اخیرسص  ترین روز این سه روز 0

معین ، برای  پنهان ساختن هدف صورت ریرد،لکن اول وآخر، کمک خداوند با ما بود که ما را قادر ساخ  

 تا حمله نارهانی را طوریکه صورت ررف  انجا  دادیم ..(

 سپس فرمود :

نفر آن را درحال عترور از بنادر،احسراس میکردنرد یان در مباستات خود تاثیر معنوی که هزارن ا)د

را درمباسرتات خرود  ،من باور ندار  او این عوامل ندداهلل اکتر اهلل اکتر را سر میدا ودرعین وق  نعره های

 56آورده باخد (

 برای مسلمان هیچ عزتی بدون اسالم نیست :
  چنرگ زده وآن را سرر مشرق مسلمانان نصستین بواسفه اسال  عزت  یافتند زیرا که آنها به اسرال

زندری وسسیتم حکوم  داری خود  قرار دادند،خانواده های خود را به اساس تقوی وعف  بنیران ررذاری 

نموده وجامعه خود را به ایمان وفضیل  اسا س رذاری کردند لذا قل  وفقرآنهرا، کثررت وغنری  دخرمنان 

 خان به آنها کدا  ضرری نرساند.

انان سه هزار نفر بود وکسانیکه در مقابل خان بودند به خمول هم پیمران در جنگ موته تعداد مسلم

احرة در برین خران اسرتاده وریرسیدند ،در ین وق  عتد اهلل بن های خان به تعداد دو صد هزار نفررومی م

 حقیق  اخاره میکرد ومیگف  : و خده وآنها را به  حق

ت (  به این جا آمده آید وما با )خهاداطر آن)ای قو  قسم به خدا، آن چه راکه بد میتینید)مرگ( بص

تعداد وقوت خود  مقابله نمیکنیم  ما با آنها صرف به ایرن دیرن مقابلره میکنریم ،دینری کره با این  مرد  

خداوند )ج( بواسفه آن ما را عزت داده اس  ،بروید به جز یکری از دو نیکری چیرزی دیگرری  نیسر  ،یرا 

 59خهادت ویاهم کامیابی ( 

یک لک وپنجاه هزار نفری بود که  لشکر قادسیه تعداد مسلمانان  هف  هزار نفر در مقابل ودر جنگ

وقتی که امیر المونین عمر بن خفاب ازین موضروع برا قرار داخ  هشتاد هزار نفر دیگر نیز به حمای  آنها 

 ختر خد چنین نامه ای  را برای لشکر مسلمانان ارسال نمود :
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من  سص  بپرهیزید زیرا که رناه لشکرخفر ناکتر اس  نست  به دخرمن )...از رناهان نست  به دخ

مانان به ستب نافرمانی  دخمن خان در برابر خدا)ج(، به پیروزی میرسند ارر این امر نمی لایشان ،یقیناً مس

ی بود  ما دربرابر آنها قوت نداخیم زیرا که تعداد ما مانند تعداد خان نیس  ،آماده ری مرا ماننرد آمراده رر

ایشان نیس  اررما به رناه نیز با آنها مساوی خویم آنها باالی ما ، در قوت برتری دارندو ارر ما به فضریل  

 58معنوی باالی آنهاپیروز نشویم به قوت خود باالی آنها غالب نصواهیم خد (

=          =         = 

قرن قتل استوار اس  این  24این حقایقی اس  که اسال  به آن استواربوده ودعوتش به اساس آن از 

 همان حقایقی اند که اخیراً رهتران  وزعمابعرب به آن پی برده اند !!

وقتی که فرانسه در جنگ دو  جهانی خکس  خورد ،صدها هزار المانی توانستند خ  )ماجینو (رادر 

ن به دیرن سرتب ن استاده بود در هم خکنند ...اییکه چهار ملیون نیرو در پش  سر آ روز باوجود 25مدت 

نتود که آلمان از لباظ تجهیزات ونیرو نست  به فرانسه بیشتر بود ،این بدان جه  بود که فرانسوی هرا از 

لباظ ایمان واخالق ضعیف بودند حتی که مارخال )بیتان (ریس دول  فرانسه درآن وق  ،در مورد فرزندان 

نشر خد عوامل خکس  وپیرروزی 2740وطنش هی  تردیدی نداخ  ،ودر یک بیانیه ای که در جون سال 

 را چنین بر خمرد :

)یقیناًخکس  بصاطر انبالل اخالقی بوجود آمرد ،روحیره خرهوت خرواهی روحیره قربرانی را ازبرین 

 بردومن خمارا قتل از هر چیز به ارزم های اخالقی دعوت میکنم (

 سپس فرمود :

ثی  آن ازین فروپاخی نیسر  مگرر برا )هی  راهی  برای دوباره  سر پا استادخدن فرانسه واعاده حی

 مقدس خمردن رسو  ونظا  آن (.واحیای مجددقطر خانواده ،تقویه پایه های آن  

خعار های جدید کره –زادی ،دوستی ومساوات آ–به این ترتیب خعار فرانسه به سه چیز تتدیل خد 

 57در رأس ان خانواده قرارداخ .

=          =           = 

مری (قوماندان  لشکر هشتم افریقرا ازیرن درس خروب اسرتفاده کررده ودر جهر  و مارخال)مونتور

تسلیح  قوتهایش  به اخالق ودین بصاطر بلند رفتن معنویات ،واستقام  خان، تالم نموده  دربیانیه ای که 

    ایرادنمود چنین رف  :2752در روز چهار  مارچ سال 

ی که روحیره عسرکری را هردف قررارد اد )قطه جنگ هشتم مربوط میشود به جنگ فکری بزرگ ا

مل  نطرت در جنگها عتارت از عامل اخالقی اس  ..وباور من این اسر  معلو  خد که مهمترین عابود،ازین 

 که هر راه نیروها بدون رضای خدا حرک  کنند به بیراهه میروند (

 ومری( به ادامه صبتتش چنین رف  :سپس مارخال )مونتو ر
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پیش از جنگ بادخمن خارجی ، به جنگ داخلی برای تنظریم صرفوف خرود  )برلشکر الز  اس  که

فکر کند ،زیرا که خفر سقوط اخالقی درافراد لشکر بزرکتر اس  نست  به خفر دخمن ،بردین منظرور مرا 

 .60درهی  جنگ پیروز نصواهیم خد تا وقتیکه قتل از همه  باالی نفس های خود پیروز نشویم(

ن را دربر داخ ،واین  تکرار همان  چیزهای اس  که در ) مونتورو مری (آاین مفالتی بود که  بیانیه

 ن اس  (.از دخمن آ بیانیه حضرت عمر فاروق )رض(امده بود )رناه لشکر خفرناکتر

اما این رفته او که )پیروز خدن در برابرنفس مقد  اس  نست  به پیروزی در مقابل دخمن(به همین 

 آمده اس  :معنی در یک حدیث رسول اکر  )((

 )ما از جهاداصغر... به جهاد اکتر باز رشتیم (یعنی جهاد نفس .

=      =     = 

 پس مسلمانان نصستین پیش از همه چیز  بواسفه اسال  عزت یافتند.

ومسلمانان در حال حاضر  وآینده وپیش از همه چیز به کمک خدا وند )ج(و به ستب اسرال  پیرروز 

راه نجات نرداریم مگرر اینکره  پایره  -رام  ،وبرای ام  خود عزت بصواهیماررما برای خود ک–خواهند خد

های دول  را به اساس تقوی طوریکه رذخته ران بنا کردند،تاسریس نمراییم  ،و سرتونهای خرانواده رابره   

م را بصرود ی ابنا کنیم که رذخته ران به اساس آن بنا کرده بودند ،تا که چهر ه اولر آن رسو  وارزخهای

–قسمییکه دخمنان اسال   به آن خرهادت  داده انرد –وبه حق استوار باخد طوریکه در رذخته بود  بگیرد

بر ضرد اسرال  برا تمرا   خانواده را مانندقلعه بلند ومبکمی تاسیس کنیم که تما  یورم های تنظیم خده

نیز  به چیرزی  د ، واخر این ام را درسینه داخ  ، در هم کوبیده خی ختم کردن مسلمانان وزقواییکه آر

که اولش اصالر خده بود اصالر خواهد خد ،وبدین ترتیب بنا این ام  را به اساس دانرش وایمران تهرداب 

 رذاری کردیم،زیرا که خانواده سنگ تهداب هر تعمیر اس  .

 نارسایی نویسنده گان معاصر و مقلد غرب :
 باوجود وضاح  حقایقی که ما ذکر کردیم .

 انشمندان  بزرگ غربی آن را قتول کردند وبه آن تسلیم خدند.وبا وجودیکه رهتران ود

باوجود این همه بعضی نویسنده ران معاصر که تقلید غرب را میکنند وحیثی  د  آن را دارند بدون 

هیچگونه دانش وفهم نظریات بعضی دخمنان اسال  را تکرار ،وزهر های آنها را پصش ونشر میکننرد وتمرا  

وت به تقلید غررب در اکثرر اوضراع اجتمراعیش  بره مطررف میرسرانند ،وخرانواده توان خویش را برای دع

مسلمان وجامعه اسالمی را به رنگ غربی ای  که آنها را فریب دا ده وفتنه هایش ایشانرا جذب نموده ملون 

خوب را انجا  میدهند ،ایشران  قردر ومنزلر  زن کارساخته وآنها به این کار خویش چنین فکر میکند که 

انواده را در نزد باداران غربی خود که خارردی خان راکرده  ویاهم از عادات ورسو  خان متأثر رردیرده وخ

 اند ، بلند میترند .

رمراهی آنان در این جا خاتمه نیافته بلکه آنها به این نادانی خود دلیرل از قرران وحردیث جسرتجو 

یرات متشرابهات اسراس هرای را جرور ،وازآونظر خودخان  تاویل میکننرد  کرده آیات مبکم را مفابق رای

حضرت رسول اکر  )((واصباب کررا  آن –کردند که به آن خودخان اعتماد میکنند واز سن  عملی که 
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اکثر احوال خرانواده را  -بی ختر هستند–را انجا  داده بودند واحادیث صبیح به تاییدآن روای  خده اس  

ساختند تا که برابت آن چیزراکه از اوضاع اسال   تغیرر دا ده تغیر داده، رسو  خوب  خانواده  را درر رون 

بیزار اس  داخل ساختند، حاصرل نماینرد،این قرول    وازآناندویاهم در اسال   چیزی را که دراسال  نیس

:)هو الذی انزل علیک الکتب منه  آیات محکمات هن أم الکتاب خداوند در باره ایشان صدق میکنرد 

  62الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه إبتغاءالفتنة وإبتغاء  تاویله (خر متشابهات فأما واُ

ترجمه : خداوند ذاتی اس  که باالی تو کتابی را نازل کرده اس  که بعضی آیات آن مبکم )واضرح( 

اند وانها اصل کتاب بوده وبرخی دیگرم متشابهات اند،پس کسانیکه دردلشان کجی وفریرب اسر  ایشران 

 شابهات را به منظور فتنه رری وبه منظور تاویل  پیروی میکنند.  آیات مت

بعضی  ایشان به این نظر هستندکه اسال  نست  به غرب در مساوات زن با مرد در مشرارک  هرا ی 

مصتلف زندری پیشی ررفته وبه این قول خان به مشارک  زنان در نماز جماع  ،اختراک زنان با مردان در 

 ردن ایشان در لشکرها وسهم ررفتن ایشان در  جنگها استدالل نموده اند !!مراسم ح  ،همراهی ک

یکتعداد خان ازاین  که اسال  مشارک  زنان را در حقوق عامه من  نمیکند استنتاط میکنند وبه زعم 

خودخان  به آنچه که در زمان حضرت عمر )رض(وقتیکه در باره زیادت مهر زنان صبت  میکرد ویکری از 

 :)وإن آتیااتم احااداهنَّول وی اعتررراض نمررود ه وایررن قررول خداونررد)ج(را تررالوت نمررود زنرران برره قرر

د یر...ترجمه:ارر  خما برای یکی از  زنان مال زیادی را هم )به عنوان مهر( بدهقنطاراًفالتأخذوا منه شیأ(

یکره طور–ماننرد مررد –د،استدالل کردند که  زن خودم یپس الز  نیس  که دو باره ازآن چیزی را بگیر

تما  مالیات را از جانب خود میپردازد پس حق دارد که از تما  حقوق سیاسی ای  بفور مسراوی مسرتفید  

 خود که مرد ازآن استفاده میکند....!!

وبعضی دیگرخان عالوه برآنچه که رذخ  دالیل دورغینی را  از کتابهای تاریخ وادب نقل نموده انرد   

 آن قرار ذیل اس : از اندکه بر خیکه مبققین ضعف آنها را بیان نموده 

ن خالفر  بره حضررت رسرانیدهردف حضرت فاطمه)رض(سرهم بزررری در دعروت بره  .2

 !علی)ک(داخته اس 

حضرررت عایشرره )رض (سررر پرسررتی مسررتقیم  جریرران مصررالف خالفرر  حضرررت علرری  .1

)ک(راداخته وفریاد وجوب عزل خالف  ،خارج خدن از امر وجنگ علیه آن را اعالن نمود 

 انتقا  ریری از دخمنان وقاتالن حضرت عثمان آغاز کرد ..!!وخودم به 

خجرةالدر سلفن  را درمطر به دوم ررف  وبهترین سیاس  را درایا  خود داخ  ،که به  .1

 نامش در منتر ها نیز خفته خوانده میشد.

 ختزران، نقش بزرری را درچوکی سیاس  بازی نمود !! .4

 اکر  )((درباره حضررت عایشره  وازآن جمله کسانی اند که فکر میکنند  رسول

)رض(رفته اس  )نطف دین تان را زاین رالبی بگیرید (با وجودیکره آن حردیث منکرر اسر  

واساسی ندارد ،وبا این استشهاد ررفتند که زن متیواند متطدی فتوی وقضاوت باخد ،وتعدادی 
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اوت  زن فتروی ابو حنیفه )رر( به جواز  قضر دیگری به این عالوه نمودند وفکر کردندکه اما 

داد ه اس  ،وهگذا در زمان مقتدر خلیفه عتاسی قاضی ای که مررد  بره عردال  وفیطرله ان 

اطمینان داخته  وبه فضیل  وقدرت قضائی ام اعتراف نمودند او یک زن بود !درحالیکه مادر 

)به مثابه ریس مبکمه عالی اسرتیناف -طوریکه یک تعداد آنها فکر میکردند –خلیفه)مقتدر( 

 به خکایات روم داده وقضیه هارا نیز فیطله مینمود (بود ..!!   که

 فکر کردنرد کره  -از روی کذب ودروغ–وتعدا د دیگر انها در جهال  متالغه نموده

 اکثر امامان به صب  امام  زن برای مردان در نماز  جواز  داده اند !!

 ی جاها از جمله بعضی ازانها از حجاب  منکر خده اند به دلیل اینکه اسال  دربعض

احرا  در مراسم ح  ، جواز نظر کسیکه زنی را برای ازدواج خواس  راری میکند، رف  حجاب 

را استثنا نموده وسصن به جایی رسید که ایشان حجاب را مصطو( زن هرای پیغمترخرمرده 

اند ومیگویند که اسال  پن  بنا دارد وحجاب از جملره آنهرا نیسر  بلکره دیرن بررا ی برهنره 

 نان  تشویق وامر میکند !!ز ن روی ودس ساخت

  وبعضی آنها به این نظر اند که اسال  اختالط زن ومرد را اجازه داه وصرف خلوت

با اجنتی دیگر را حرا  نساخته اس ،)پس دراین جا هی  مانعی برای اختراک زن در میدانهای 

ورت هر کسری نیس  که در وق  ضرنیس   ،وهی  مشکلی  موجود  سیاسی ،اجتماعی وادبی

 ن نظر کند (...!!به آ

 دند که اسال  برای دختر جروان وبعضی دیگراز سرداران جهل ونادانی  اضافه نمو

ه میدهدکه با هر کس که دلش خواس  یکجا باخد ،وباهر کس که دلش خواس  تعرارف اجاز

مفمین  ن ازدواج نماید موافقه کند وقلب خود رابا کسیکه)مردیکه(میصواهد با آداخته باخد  و

میتوانرد هرر جرای اخرکار ومصفری  را از زنیکره –دروق  خواس  رراری  -بسازد ومرد جوان

خواس  راری میکند میتواند بتیندتا از  هیکل خوب  وبی عیتری جسرد آن خرود را مفمرین 

 سازد !!

  جهال  دیگران به این حدرسیده اس  که فکر میکنند که اسال  نزدیک اس  که

به رفته خود  به حدیثی استدالل میکند که هری  اصرلی نردارد وبره طالق را حرا  قراردهد و

رسول اکر  )((نست  داه میشود که )همیشه جتریل برایم وصی  میکند تااینکره مرن فکرر 

کرد  که طالق آنها را میصواهد (!!وحکم  اسال  درمتار خدن حالله عترارت از منر  طرالق 

 اس  !!

 ین( مشروط به عدال  مفلق ، مساوات این )مجتهد از لکن تعدد زوجات را بعضی

تا  حتی در میل قلتی نیز میدانند،حتی کار به جایی میرسد که میگویند اسال  تعدد زوجات 

 رانمی پذیرد زیراکه پوره خدن خروطش مبال اس  !!  

=        =          = 
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وتالیفات پیرامرون به نشر رسیده  ومبافل ،رفتگوها  این بعضی چیز هائی بود که در جراید ،مجالت

آن ببث کرده اند   که در نتیجه آن، حق وباطل مشتته خده وارزم های خانواده در ایرن جهالتهرا ازبرین 

 رفته وبرای جستجو رران حق وهدای  خناخ  آن ارزخها مشکل خده بود !!

 اصالح خانواده  راه پیشرفت  :

دس  ورریتران انرد  با آن  لمانانادامه وض  فعلی مبال اس ، وهمچنان عقب مانده ری ای که مس

،وآن ذل  وخواری ای که به آنها رسیده اس  از جمله مهمترین  عوامل ای اس  کره ایشران را  از خرواب 

غفل  بیدار نموده وبه آنها فرص  داده تا به  راه هدای  ایکه ازان ک  خده بودند،وراه عظم  ای کره آن را 

یا افراد ورروها  برای براز رشر  بسروی اسرال  ،ودوبراره تاسریس خفا کرده بودند.دوباره رجوع نمایند.وفر

 نمودن دول  اسالمی  به پایه های  علم وایمان، بلند خد .

واین طتیعی اس  که دعوت رران اصالحات از جایی خروع به کرار نماینرد کره کوخرش دخرمنان  

ایشان را  ازتاسیس خرانواده  اسال  درآنجا به پایان رسیده باخد،و درعین زمان  مشکالتهای سیاسی وجنگ

د،یقیناً ایرن از عوامرل ویرانری وفسراد، براز نردار مسلمان با ارزخهای عالی ،ورسرو  خروب، ونگهرداری آن

مسلمانان  به آن عظم  ای که خداوند به عنروان بهتررین امر  انران را  زدیکترین راه برای اعاده اسال  ون

 خناخته اس  ،میتاخد .   
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 دربهترین اُمت  اولفامیل 
ومهربانی ایکه به عنای  پروردرار دربین مرد وزن بودیع  رذاخته خرده اسر  از جملره  آن رحم 

های نموده و از جمله بزرکترین نشانه  )ج(برای بنده ران خود ارزانیس  که خداوندبزررترین  نعم  های ا

 وده اس  :مفراس  که به قدرت وبزرری خداوند)ج( دالل  میکند طوریکه خداوند )ج(

یاته أن خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها وجعل بینکم موده ورحمه إن فی )ومن آ

 .  61( ذلک آلیات لِقوم یتفکرون

ترجمه:ویکی از نشانه های) دال بر قدر ت وعظم (خدا این اس  که از جنس خود تان همسرانی را 

وکشش قلتی (بیارامید ودرمیان خما وایشان مهرر ومبتر  برای خما آفرید تا در کنار آنان )در پرتو جاذبه 

 انداخ  مسلماً دراین) امور ( نشانه ها  ودالیلی)برعظم  وقدرت خدا ( اس  برای افرادی که می اندیشند . 

 از ابن عتاس )رض(روای  خده که فرموده اند :

بازنش اس  که به آن عتارت از مهربانی او دوستی مرد بازن خودم بوده ،ورحم   عتارت از)مودت 

 61کدا  صدمه نرساند (

ین عفوف  خانواده نیک بص  تاسیس خده،وزندری خانواده ری ای که در سایه آن مفاهیم پس به ا

آن خعو رهای عالی نمومینماید ،زیراکه وقتی مرد زن خود را به کناربا ارزم نهفته اس   ادامه یافته ، ودر 

حی آن  به او خود ،وبه عنوان خصطی میابد که بره آن اطمینران عنوان رفیق ودوس  میابد که سکون  رو

سانی را به آن تقسیم کرده میتواند ،واو هم  مبتتی همرایش میکنرد کره واند ،وکسیکه سصتی وآخده میت

دخواری های زندری را آسان کرده ،وغم های دنیا را ازآن کم میسازد . طوریکه زن خوهرم را بره عنروان 

که آن را پناه داده واز کرامتش حراس  نموده ،وزندری مفمین وبا سرعادت را بررایش  تکیه  راهی  میابد

 فراهم میسازد.

=            =          = 

  میتواند آن ارزخها ی عالی  را لمرس کنرد اسالمی تامل کند به و ضاح دعوت در سیرت کسیکه 

کند ،   در مقابل سرصتی هرا  مفمرین  که خانواده به آن استوار بوده وآن را در پیشترد دعوت حق کمک

 ساخته،در برابر دخواری ها صابر وبه پیروزی اطمینان دهد.

ن حضررت )((بره عنروان بشریر ونرذیر ازین کره آپیش –حکم  خداوند )ج(این را تقاضانمود که 

مودکره خانواده ای را برایش اعفاب نمودکه به آن پناه بترد ،وخانم کامل  ای را برایش عفافر–متعوث خود 

از هر سصتی آسانی یافته ودر هر خدت کمک ،آن  زنی که معررفتش بره قردرومنزل   خروهر م در کنار 

بزررش باالرفته واعتمادم نست  بوی در نزد خداوند)ج( به حدی برود کره وقتری آن خروهر بزررروار بره 

برین برردن صراطر از قطه مینمود آن زن ب خدیجه  طرفش میامد وظاهر خدن جتریل وصبتتش  را برای

 وبرای اطمینان قلتش چنین رف  : ترس آن حضرت

                                                 
  61سوره رو  :ایه ،21

  61الجام  الحکا  القران ،مولف : قرطتی)29/24(
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)هر رز نه ... بشارت بگیر قسم به خدا که خداوند ترورا هرررز رسروا نمیکنرد  ترو صرله رحرم داری 

،وراس  رو هستی ،با بینوایان کمک میکنی وچیزی رم خده را به دس  می آوری ،ومهمان نواز هستی وبه 

    64هستی ( ننده وکمک ک مطیت  زده ران حق معاون

 دروای  دیگری فرموده اس  :

)بشارت بگیر ای پسر کاکا وثاب  قد  بام ،قسم به ذاتی که جان خدیجه در ید قردرت اوسر  مرن 

وآن حضرت )((را رهانمی کند تا اینکره آن جنراب  65امید وار هستم که تو پیامتر این ام  خواهی بود (

 نان میصورد وتتسم مینماید.

د یک خانم وفاداری مانند خدیجه )رض(برای خوهرم مبمد مطففی )((در وقتی بدین ترتیب بو

که از غار حراب آمده وازآنچه راکه دیده بودترسیده، میلرزید ومیگفر :)من را بپوخرانید ....مرن را بپوخرانید 

وند (وقسم خورده برای ان تاکید میکند ومیگوید که: خداوند )ج(به ان کدا  ضرر نمی رساندبصاطریکه خدا

او را به اخالق پسندیده وخطل  های خوب عزت داده واین همه صاحتش را از بدی ها نجات میدهد .واین 

 میکند .خدیجه همه دالل  به کمال فکر،استوار بودن قلب ووسع  دانش 

کره  خریخ   -ورقه بن نوفل -نبضرت )((را به نزد پسر کاکایشاکتفا نمیکند بلکه آ وی به این امر

در با ره کتاب هاوادیان رذخته خناخ  ومعرف  داخ  ، میتررد ،وقتری کره ورقره قطره را از  بزرری بود ه

 پیامتر )((خنید بدون مکث رف  :  

)این همان راز داری اس  که به موسی )ع(نازل خده بود ...ای کام من درآن وق  توانا میتود  وای 

میکنند ،وارر آن روز مرن زنرد ه برود  ترو  کام من درآن زمان زنده میتود  که قوم  تورا از خانه بیرون

 .66راخوب کمک خواهم کرد(

 در روای  دیگری ورقه رف :

)بشارت ریر ....باز بشارت ریر من رواهی میدهم که تو کسی هستی که پسر مریم به تو بشرارت داه 

کررده میشروی بود وتومانند راز دار موسی هستی ،وتو پیامتر مرسل هستی ،وتو به جهاد  بعد از امروزامرر 

   69،وارر حیات برایم باقی بود التته تو را همراهی خواهم کرد (

=        =        = 

خدیجه )رض( به اتفاق آرا باولین کسی بودکه اسال  اورده بود طوریکه برای آن حضرت )((همکار 

وبردم هر چیرزی را کره از مشررکین میشرنید ین در جهاد ومتارزه ام نیز  بود حضرت مبمد )((راست

میامد مانند رد کردن سصنانش وتکذیب خودم او را نزد خدیجه بیان مینمود خداوند)ج( بواسرفه وی آن 

غم واندوه را ازبین میترد ،همیشه برای آنبضرت )((تسلی میدادغم هایش را سرتک ،خسرته رری ام را 

 وهر مشکلش را آسان میساخ .ساخته رف  ،بیگانگی را ازو ی دور 

                                                 
  64 صبیح مسلم ،کتاب االیمان –باب بدب الوحی  

  65 التدایةوالنهایةمولف:ابن کثیر )21/1(

  66  صبیح مسلم –کتاب االیمان –باب بدبالوحی 

  67 فتح المتدی خرر مصتطر الزبیدی : مولف: خیخ االسال  عتداهلل الشر قاوی)14/2( 
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نیزاز سیرتش بصوبی  یاد میکرد ویادم را ررامی  -عد از وفات خدیجه )رض(ب-وحضرت مبمد )((

میداخ  تا اینکره آنبضررت )((روزیکره حضررت عایشره غیررت خرود را از کثررت ذکرر خدیجره بیران 

 میکردومیگف  :)رویا که در دنیا هی  زنی وجود نداخ  مگر خدیجه (!!

 ف  :پیامتر )(( سصنانش را رد کرده در جوابش چنین میگ 

از رسال  من  انکار ورزیدند او بره مرن آیمران آورد ،ووقتیکره مررد  مرن را تکرذیب  )روزیکه مرد 

ایر  نمودنداو تطدیقم کرد ،ووقتی که مرد  من را از همه چیز مبرو  ساختند او به مال خرود از مرن حم

 68نطیتم کرد وقتی که از فرزند مبرو  بود  ( کرد ،وخداوند)ج(فرزندی را ازوی

که خش  اول درتأسیس  جامعه جدید ،واولرین خرانواده در  فامیلیبود   آن  خانواده کریم  ،ن چنی

 بهترین اُم  به حساب میرود .

 چگونگی تشکیل خانواده :
اسال  ارتتاط ازدواج خرعی را که به اساس کتب خدا وسن  رسول خدا بر قرار میشود یگانه  وسیله 

 .وراه تشکیل خانواده مسلمان میداند 

طوریکه میشرماردد که ان را معادل نطف دین ویا نطف ایمان   این رابفه را انقدر ررامی میداراسال

 پیامتر )((فرموده اس  :

 67)کسیکه ازدواج کند به تبقیق نطف ایمانش را تکمیل کرده اس  ودر نطف باقی از خدا بترسد (

 وهمچنان فرموده اس  :

ده اس  به تبقیق وی  را به تکمیل نطف دیرنش کمرک )کسیرا که خداوند زن صالح نطیب رردانی

 90کرده اس  پس باید در نطف باقی از خدا بترسد (

=          =            = 

علما در باره ازدواج اختالف نظر دارند که آیا این از جمله عتراد ات اسر  ویراهم از حملره متاحرات 

فررق ج وتوانایی پروره کرردن ضرروریات آن اازدو؟واین به اعتتار حال  های مرد  ،ومقدار ضرورت خان به 

ن را ازجمله متاحات بره حسراب داس  در حالیکه مذهب اما  خافعی آ.پس درنزد احناف سن  موکمیکند

میاورد ، اما  نووی)رض(چنین میگوید :)ارربه ازدواج اراده طاع  راداخ  مانند پیروی کردن سن  ویراهم 

   92ی پس دراین صورت ازجمله اعمال اخرت اس  وثواب دارد (بدس  اوردن فرزند صالح ویا عف  وپاک

 خداوند )ج(فرموده اس  :

فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنی وثالث ورباع فإن خفتم  االتعدلوا فواحدةاوماملکت   (

 ...91ایمانکم(

                                                 
  68 االصابةفی تمیز الطبابة،مولف:ابن حجر عسقالنی )181/4(

  67 طترانی دراوس  از حدیث انس)رض(

  90 حاکم در مستدرک ،ازحدیث انس )رض(

  92 ارخادالساری لشرر صبیح بصاری ، مولف عسقالنی )4/8(

  91 سوره النساب:ایه،1
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حالل اند نتوانید داد رری کنید با زنان دیگری که برای خما  ترجمه:وارر ترسیدید که درباره یتیمان

ودوس  دارید ،با دو یاسه یا چهار تا ازدواج کنید ،وارر هم میترسید که نمی توانید میران زنران داد ررری 

 کنید به یک زن اکتفا کنید یا با کنیزان خود ازدواج نمایید .   

دراین ایه امر اس  وحد اقل درجات امر ندب یا استبتاب اس  وبه همین اساس جمهرور علمرا ببره 

نکرار کرردن ویرا  ل خداوند )ج(استدالل نموده اند  )اوماملک  ایمانکم (دراین ایه اختیار اس  بریناین قو

 کنیز ررفتن.

اری نمری یراما  نووی )رض(میگوید :)ارر نکار واجب میتود آن را دربین نکرار وکنیرز رررفتن ا خت

که این امر باعث ابفرال درس  نیس  زیرا اختیار دربین واجب وغیر واجب ساخ  زیراکه در نزد اصولیین 

 .  91خود (  ن رناه رار نمیدراین صورت تارک آ حقیق  واجب میگردد که

ودیگران به این عقیده اند که امربرای وجوب اس  پس نکار واجب اس  برای کسیکه حالش تقاضرا 

 . 94کند و  توانایی جنسی داخته باخد واز زنا بترسد 

کسیکه توانا اس  اما نفس خود را برای ازدواج قادر نمی  ویکتعداد روخه نشنی برای عتادت را برای

 بیند .ترجیح داده اند 

=          =        = 

ن  امر وپیروی ازآنبضرت )((اس  که مارا به اتتاع سن  یطله کن دراین مورد همانا احوال آقول ق

ین جهر  ی پسندد،از هممیکند وخداوند )ج(برای بهترین انتیابخود به جز بهترین حال  دیگر چیزی رانم

نها باازدواج واوالدداده بود برایش بیان کرده اسر  م  ای که خداوند )ج(به آن نعاحوال انتیابرذخته  رابا آ

 تا ازان ها پیروی کند وخداوند )ج(فرموده اس  :

 95ولقد ارسلنا رُسالًمن قبلک وجعلنا لهم ازواجاًوذریه...()

را بر تو عیب میداننرد(وما پریش از ترو پیغمترانری را روانره  ترجمه :)برخی ها داختن زنان وفرزندان

 کرده ایم وزنان وفرزندانی به ایشان داده ایم .

ن را  در جروانی،پیری،ودر تمرا  دوره هرای حضررت )(( قترل وبعرد از نتروت حرر( آ نسیرت آ

وبه این ترتیب ادامه زندریش به پیروی از سن  انتیابوصالبین در ازدواج با زنان صالبه وعفیفه تاکید دارد 

ن سرتاره رران هردای  )رضری اهلل عرنهم وآنبضررت )((رااصربابش ،آداد تا که به رفیق اعرال پیوسر  

 اجمعین(پیروی نمودند .

ود التتره خداونرد بهترر میتر -ولوکه به منظور  فارغ خدن برای عتادت هرم باخرد -ارر ترک ازدواج

 هتر بود .ن نست  به همه ب)ج(رسولش را به آن امر میکرد وآ

ه نست  خان را بره نانی را کنیک خود را )عتادالرحمن (آ وبرای تاکید به این معنی خداوند بنده ران

 نها اس  توصیف میکند ودراخیر این صفات چنین میگوید :خود میکند وبه آن خوبی ای که دروجود آ

 .  96ین اماما (والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرةاعین واجعلنا للمتق)

                                                 
  73 خرر نووی علی صبیح مسلم :با حشیه عسقالنی )221/6(

  94 التاج ا لجام  لالصول :مولف :خیخ منطور علی ناصف)151/1(

  95 سوره رعد :ایه،18.
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ترجمه:وکسانیندکه میگویند : پرورد رارا !همسران وفرزندانی بره مرا عفرا فرمرا کره باعرث روخرنی 

 چشمان مان رردند وما را پیشوای پر هیز راران رردان .

 دام را اعفا فرموده اس  طوریکه فرموده:اوخداوند )ج(  به آنها بهترین پ 

یها تحیةوسالما.خالدین فیهاا حسانت مساتقراً اولئک یجزون الغرفةبما صبرواویلقون ف)

 99ومقاماً (

ترجمه :به اینان باالترین درجات وعالیترین منزلگاه های بهش  داده میشود  در برابر صتر واستقام  

 خان ،وبه انان درود وسال  رفته میشود ،درانجاها  جاودانه میمانند.چه قرار راه خوب وچه جایگاه زیتایی . 

 ر ایشان توصیف خداوند )ج(برایشان کافی اس  .وبرای خرف وفص

 خعرانی )رض(میگوید :

)امامان اتفاق نمودند که که نکار از جمله عقدهای خرعی مسنونه به اصل خریع   اس  ،وهم چنان 

به مستبب بودن آن برای کسیکه توانایی جنسی داخته واز وقوع به زنا خوف داخته باخد اتفاق نمودند که 

 .98خصص بهتر از جهاد ،نماز ،روزه و نفل اس  ( نکار این قسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
  96 سوره فرقان ایه،94.

  99  سوره فرقان :ایه،96-95

  78  المیزان الکتری :مولف :خیخ عتد الوهاب الشعرانی )225/1(
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 اهداف اسالم در قبال تشکیل خانواده 
هدف اسال  در تشویق به ازدواج تنها این نیس  که آن یگانه راه مشرروع تشرکیل خرانواده ،وسریله 

رایز جنسی.....باخد درس  تولد فرزند صالح،و ستب پایین خدن چشم وحفظ خرمگاه ،دف  خهوات واختاع غ

بلکه اسال  ازدواج را بزرکتر ازین میداند زیراانسان  به این رابفه به یک مقا  عالی ارتقاب میکنرد ،وتشرکیل 

خانواده را راهی برای تبقق اهداف بزرری که تما  نواحی جامعه اسالمی را در بر ررفته وتاثیر عمیقری در 

 اند.زندری مسلمانان وریشه ام  اسالمی دارد،مید

 هدف اجتماعی تاسیس خانواده -1
اسال  در تشکیل خانواده میصواهد تا رواب  اجتماع بر قرار بوده وپایه های اخروت وبررادری دربرین 

 افراد ،اجتماع وقتایل توس  خسر ودامادی ونسب استوار باخد .

ض جنس وبرا ی رسیدن به این هدف اسال  مسلمانان را یک ام  واحد بدون هی  رونه تفرقه وتتعی

،رنگ وزبان دانسته وازدواج را دربین عربی وعجمی ،سیاه وسفید ،خرقی وغربی جایز میداند ،وبدین ترتیب 

ن (در راه تبقق وحدت بنی نوع بشری پیشری کررده وبره ایرن دیموکراسی وامثال آ)از تما  نظا  ها اسال 

 د خو(میگوید : موضوع اکثر فیلسوف ها ودانشمندان غربی اعتراف نموده طوریکه) بر نار

قررن مقررر نمروده برود 24زادی اس  دین غال  سازی نیس  واسال  اخوت را قتل از )..اسال  دین آ

 غازی بود که نه رومی های سابق آن را میدانستند ونه امریکایی واروپایی های  معاصر(.آ واین

گویرد کره :مرن ویا افغانی را پرسان کنی کره ترو کیسرتی ؟در جرواب می )وقتی که عربی ، هندی  

مسلمان هستم .اما ارر غربی را پرسان کنی که تو کیستی؟در جواب برای  میگوید : که من انگلیسری ویرا 

فرانسوی هستم...غربی دین را ترک کرده وبه جنسی  وقومی  چنرگ میزنرد در حالیکره اررر مسرلمان را 

ی  ،ایرن بزرکتررین دلیرل پرسان کنی برای  میگوید که من مسلمان هستم با صرف نظر از جنسی  وقوم

برین اس  که اسال  در بین اهل عقیده خود وحدت را به میان می آورد بدون این کره هری  رونره فرقری 

را امیرر براالی  97دربین انها به ستب وطن ،جنسی  ورنگ های خان قایل خود ،اسال  جوان سریاه پوسر 

ند .پس حکوم  دیموکراسی واقعری در دارحضورن لشکر بزرران نیز لشکرم تعین مینماید در حالیکه درآ

     80اسال  اس  ( 

عنطری تتاه کن که نکار سیاه پوستان را بازنان سرفید ،ن تفرقه  پس کجاس  این رذخ  اسال  وآ

پوس  ،خمولی  سیاه پوستان را به مکاتب سفید پوستان،ویا نشستن سیاه پوستان در مجالس ایکه سرفید 

 سیاه پوس   دانسته که در صورت تصلفممنوع  را نانعا  خانه های آند ویاداخل خدن درطپوستان مینشین

 به بد ترین  انتقا  ویا مرگ مالم  باردچار میکند .

از بیگانه برای تبکیم پایه های برادری در بین فرزندان این  دین، اسال  تشویق مینماید که ازدواج  

ن بیگانه ران بر قرار میشرود دربرین کسرانیکه ن رابفه تعاون وتکافل  ایکه دربیران صورت ریردزیرا که آ

باهم قراب  دارند بر قرارا خده نمیتوانددراین حال ازدواج با زن بیگانه ستب ایجاد رابفه جدیدی میشود که 

                                                 
  97آن اسامه بن زید)رض( اس  

  81  مجلةالوعی خماره جون  2797  (:7
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قتال در بین فامیل ها ،قتیله ها ،ملیتها وجنسی  های مبتلف وجود نداخته اس  ،وبردین ترتیرب جامعره 

 اسالمی قوی وقوی ترمیشود.

ورسررول اکررر  )((بهترررین پیشرروا در تبقررق هرردف اجتمرراعی تاسرریس خررانواده بررود ،آنبضرررت 

)((باعایشه بن  ابی بکر صدیق )رض(وحفطه بن  عمر فاروق )رض(ازدواج نموده بره ایرن ترتیرب برا دو 

 رفیق بزرگ خود رابفه خسری ودامادی را بصاطرتقوی   اخوت ایمانی  برقرار نمود .

رت عثمران برن عفران )رض(بره نکرار کر  )((یک دخترم رقیه  را به حضاز جانب دیگر :رسول ا

وقتی که ایشان فوت کردند دختر دیگرم ا  کلثو  را بره حضررت عثمان)رض(بره نکرار داد طوریکره داد

 حضرت فاطمة الزهراب را به حضرت علی )رض(ابن ابی طالب به نکار داد .

وده ودر بین خان پیوند خسر ی ودامرادی را برر وهمچنان صبابه کرا   راه پیامتر خان را تعقیب نم

اروار خران برود  بندی به اصل ،تقویه صفوف ،ویکجاخردن امل پامودند که این از جمله قوی ترین عقرار ن

،پس مانند  یک ساختمان مبکم ای که یکی دیگرم راتبکیم بصشیده ،ویا مانند یک جسد واحد که هرر 

احساس درد وتب میکنند، و طوریکه خواس  خدا ورسولش برود  راه یک عضو آن درد کند دیگر اعضابنیز

 رفتند . به پیش ،
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 هدف سیاسی تاسیس خانواده-2
تأسریس خرانواده طوریکه اسال  تاسیس خانواده را وسیله ای برای اهداف سیاسی مهم میدانرد بنرأ 

 .دارددراعاده عزت وسیادت ام  اسالمی نقش عمده ای 

ن قوت خرک ورمراهی در برابرر آسالمی درابتدا بمانند یک قفره در برابر ببر سیاه بود زیرا جامعه ا

،واز نگاه تعدا د وتجهیزات ،قوت ومال نیز سرنگینی  میکررد بود  مانند دخمن در کمین نشسته قرار داخته

خده بود اخغال نمایرد  ینی،وبرای جماعه جدید الز  بود که راه خود را باز نماید تا جایگاه ای که برایش تع

ورد ،ومهمترین بدس  آ ...وبرایش الز  بود تا  استاب قوت الز  را چه از نگاه مادی باخد وچه از نگاه روحی

عناصر قوت معنوی ایمان به خدا واز مهمترین عناصر قوت مادی نیروی بشری اس .کسیکه تاریخ اسال  را 

ن را تهدید میکررد نس  این دین در برابر  خفراتیکه آوامفالعه نماید در میابد وتعجب میکند که چگونه ت

 ن روز حکوم  جهانی داختند مواجه بود !!  ازین که با قوای رو  وفارس که درآتفوق حاصل کند رذخته 

رسول اکر  )((به رفیق اعلی پیوس  وتعداد مسلمانان به روای  اما  خافعی دربین خط  هزاروبه 

نها  در جنگ هرای  آمیرسید که تعداد ی از -مرد وزن -82یس  هزار نفربو روای  ابی زرعة رازی به یکطد

اهل رده وتعدادی هم در فتوحات اسالمی به خهادت رسیدند،وتعداد باقی مانده ایشان در جنگ هرای کره 

در بین مسلمانان  به پالنهای ابن ستا ی یهودی به وقوع پیوس  ازبین رفته حتی کره از جملره اهرل بردر 

 ین به خهادت رسیدند .هی  کسی باقی نمانده واکثری  قاریان قران دراین جنگ های خون

        لکن تعجب وقتی زایل میشود که ما سیرت این تعداد کم مومن را مفالعه کنیم که از خود فرزندان 

 درایمان ودر پهلوانی بود...!!م متارکی را به جا رذاختند ....ده ها قهرمان ،که هر کدا  معادل پدر 

 یروی کردند که فرموده اس  :این مومنان صادق هدای  های حضرت پیامتر )((را پ 

)ازدواج نمایید ....زیرا من به کثرت خما باالی دیگر ام  ها  افتصار میکنم ،ومانند رهتانیر  نطراری 

 ی  دیکر رسول اکر  )((فرموده اس  :ودر روا   81نتاخید(

  هرا در برین دیگرر امر)نکار کنید واوالد زیاد به دنیا بیاورید زیرامن به کثرت خما درروز قیامر  

   81(افتصار میکنم

بدین ترتیب کثرت نسل از جمله مهم ترین عواملی بود که ریشه این تعداد  مومنین  را حفظ نموده 

، کمک کرد .پس این کثررت اوالد جرای ند،وآن را با وجود قربانی های که درراه خدا)ج( تقدیم نموده بود 

داد تا بیرق حق را بلنرد  ام  اسالمی  آن را برایآن  خهادت های را که تقدیم خده بود پر نمود و توانایی 

تزازنگهداخته وتاج وتص  باطل را سقوط ،ولشکر مشرکین را باوجود زیادبودنش در تعداد وتجهیزات ودر اه

به خکس  مواجه نماید.وقتی که تعداد مسلمانان در حال حاضر تقریتا به هف  صرد ملیرون میرسرد پرس 

رت رسول اکر  )((متنی بر تکاثر دراوالد مبسوس میتاخد ترا کره ضرورت برای پیروی هدای  های حض

 د مقابله کند .ندول  های اسالمی بتوانند با قوای ستمگر وتجاوز رر که در تعداد وتجهیزات بر تری دار

 

                                                 
  82التدایةوالنهایه :مولف :ابن کثیر )156/5(،االصابه فی تمیز الطبابه مولف :ابن حجر )1/2(

  81الجام  الطغیر مولف:سیوطی بروایه بیهقی از  حدیث ابی امامه )رض(

  83 الجام  الطغیر :مولف:سیوطی بروایه عتد الرزاق از حدیث سعید بن ابی هالل )رض(
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 پس از جنگ دهم رمضان : 
جنگ دهم رمضان اهمی  نیروی بشری را در جنگ ها ثاب  ساخ  ونظریرات متنری برر تاکیرد بره 

 تتدیل خد . کالر های استراتیژیس

دن خ  بارلیف ،ودرهم کوبیدن تانک ها وطیراره هرای پیاده نظا  مطر از بندر ،وخکستانعتور قوای 

 دخمن با سالر های دفاعی تما  دنیارا متعجب ساخ  .

این جنگ تئوری های نظامی را تغیر داد  زیرا که اکثر سالر های پیش رفته خفر خرود را ازدسر  

 ز فعالی  باز ماندوبرای فرد جنگجو قهرمانی میدان جنگ راداد !!داده ا

 اینک وزیر دفاع امریکا به این حقیق  اعتراف کرده میگوید :

نگهرای هوایی اسرائیل یک نشانه برزرگ در ج قوای مطر از کانال سویس باوجود تفوق نیرویعتور )

برای اولین بار نیروی نظرامی قرادر خرد ترا جدید بوده ،ونزدیک اس  که استراتیژی جنگ را تغیر دهد ، ..

عملیه عتور از کانال سویس را که مانند نهر اس  ممکن سازد ، در برابر دخمنی که با سرالر هرای هروایی 

جدید مجهز بوده بدون اینکه این قوا هی  طیاره ای از طیارهای خود را ازدس  بدهرد. یقینأجنرگ خررق 

    84ا که خوب کار ازموده باخند ،ثاب  ساخ  (میانه ضرورت یک نیروی اماده به جنگ ر

اما عساکر بریفانایا یی جنگ خرق میانه رابه مثابه مقدمه ای برای ختم خدن تانک وطیاره میداننرد 

وتاکید میورزند که انسان دربرابر وسایل پیروزبوده وهکذا سالر های دس  داخته انسان را نست  به سالر 

 85میداند مدرن وجدیداتو مات نستتأموفق 

دانشمندان جنگ امریکایی تتار نظر نظامیان انگلیس ر ا تاید میکنند ،ودر تبلیلهای خان در جنگ  

خرق میانه  به این نتیجه رسیده اندکه  نقش پیاده نظا  در جنگ از اهمیر  خاصری بعرداز سرلفه تانرک 

کند توانسته اس  که فعالی  وطیاره  برخورداراس  ،وسالر دس  داخته ای  را که  پیاده نظا  استعمال می

  86میدان جنگ بودند ، خنثی بسازدفاتح بم افگن ها وتانک های را که در طول سه نسل 

بدون خک تفوق نیروهای عربی در تعداد با وجود صدق ایمان به خدا )ج(وتمرین خوب عراملی برود 

وبا وجود کمرک وهمکاریهرای یلی را با وجود کثرت سالر  وامکانات ئکه انان را قادر ساخ  تا دخمن اسرا

وسی   امریکا به خکس  مواجه سازد ،طوریکه تفوق وکثرت  افراد انان را قادر ساخ  ترا تلفراتی راکره در 

 جریان جنگ بدوم کشیدند بدون هی  رونه مشق  وتکلیف تبمل کرده بتوانند .

خته وقد  های خران وبرعکس تلفات  در جانب دخمن تاثیر بسیار منفی را در داخل انان به جا رذا 

 را نست  به تلفات واز دس  دادن نیروهای خان متزلزل ساخ  .

ن به خکلی که خودم خر  اول دفراعی  باز رش  به اغوم وطن وتوجه به آبادی آاز جانب دیگر :  

راقتل از بندر تشکیل بدهد،ایجاب این امر را از دول  میکند که به امور خانواده سر از نوتجدید نظر نمایرد 

ن دسر  ورریتران برود وظروف دخواری که ملیونها نفر به آن بصاطر خرای  به آ ن خانواده که در رذختهآ

 توجه صورت ررفته بود .

                                                 
  84 االهرا  در 2791/20/27.

  85 االهرا  در :2791/20/12.

  86 االهرا  در 2791/22/6.
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رمضان تتارز نمود از جملره عالوه برآن ،یک پارچگی عربی که به صورت قوه نیرومند در جنگ دهم 

ال تجارب وثرروت الز  را ه زمینه انتقدل فنون بشری ومادی کن تالم در جه  رخد اقتطادی،وتتانتای  آ

برای تفتیق بسیاری از پروژه های بزرگ که ایجاب تالم بیشتر را برای حطول  نتیجه بیشرترورفاه مرورد 

 نظر  میکند،  دربین ملتهای عربی اسالمی بود.

 روشنی وحقایق پیرامون تنظیم نسل: 
ای عربی بطورت عمو  ودر مطر به از همین جه  دعوت به تبدید نسل که دراین اواخر در کشوره

  وظروف سیاسی واقتطادی توجیه میشد اما یصورت خا( مفرر رردید ارردر رذخته بصاطر بعضی خرا

را به دس   در خرای  فعلی هی  توجیهی ندارد باالخص  بعد ازینکه ام  اسالمی رهتری واعتماد به نفس 

جنتی اس  که بره موجرب خدن سر مایه های عربی وان یکجا د از طرر سیاس  باز که از نتای  آورد ،وبعآ

 ن پیشرف  اقتطادی ان خاباهلل  خواهد خد .آ

تعجب اینجا اس  کشورهای که تقاضای تبدید نسل را از دولتهای در حرال توسرعه میکننرد همره 

ن با وجرود کثررت نفروس خران کره چنردین برابرر آ کشورهای بزرگ  استعماری هستند که خود خان به

 اسالمی هستند به این طرر عمل نمی کنند..!!کشورهای 

 )فرید بونیه (نویسنده استعماری دردعوتش برای تبدید نسل در مطر میگوید :

)مطر پر نفوس ترین کشورهای خرق میانه ،نه  بلکه اکثر کشورهای دنیا به خمار میررود ،وبره ایرن 

 89تر به نظر میرسد (خاطر این کشور به مشکالت های مواجه میشود که در سایر کشورهاکم

ن کافی اس  مابدانیم که: کثرت نفروس مطرردرحال فرید بونیه( فکر میکند برای رد آ چیزی را که)

ملیرون تجراوز  19ن از آ نفراضافه  نمی خود ،وتعرداد مجمروع نفروس 22حاضر  در هر کیلو متر مرب  از 

ش  نمیر سد ،کاوم های علمی به ن به اندازه نطف مساح  قابل کمیکند...)مساح  اراضی غیر مزروع آن

مسراح  مطرر  را تشرکیل میدهرد قابرل %79این نتیجه رسیده که قسم  زیادی از صبرا های مطر که 

   88کش  اس  ،واکثری  این صبرا ها در زمانه رومان مزروع بودند (

برابرر  ن چنردینالر اراضی وبهره برداری به مورد آین معنی اس  که مطر میتواند بعد زا اصاین به ا

 بگیرد .دهد ودر  صف  کشورهای بزرگ قرارنفوس فعلی خود را در خود جای ب

 وبه همین مفلب جمال ناصر در صبتتش با نماینده )اسوخیتد پرس( تاکید نموده چنین رف  :

باقی مانده همه متروک اس  ،وارر  زمین خود زندری کرده وازان استفاده میکنیم%4)ما در مساح  

ه در باره کم ساختن تعداد نفوس فکرمیکنیم به وسع  اراضی کره زنردری میکنریم توجره ما در بدل اینک

  87نماییم ما راه حل مشکالت های خود را در خواهیم یاف  (

=       =        = 

در مقابل اینها احطایه های رسمی نشان میدهد که تعداد نفوس دولتهای بزرگ استعماری وازدحا  

ابر مطروسایر کشورهای اسالمی اس  ،وازدیادنفوس  دراین کشورها بره آخررین جمعی  در انها چندین بر

                                                 
  89 التفور االقتطادی للشرق االوس :مولف :فرید بونیه

  88 تنظیم النسل مولف :دکتور علی عتد الدواحد وافی )من مباضرت القاها بدوع  من وزارت االوقاف عا  2751
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هر رونه وسایل علمی وفنی به کار بره خده اس  ،با وجوداین  همره  ایرن درجه ممکن رسیده ودراین راه 

دولتها با زهم درمورد من  زیادت نفوس هی  فکری نمیکنند ...بلکه برعکس این به کثررت نفروس تشرویق 

،وار تتاطات نا مشروع را که ستب به وجود امدن هزاران بچه ولد زنا میشود من  نمی کنند زیرا که  میکنند

 این تعداد خان را باال میترد .

نفرر 15ملیون  ،وازدحا  جمعی  در هر کیلرو کترر مربر  بره 100تعداد ساکنین ایاالت متبده به   

 میرسد.

 نفر  میرسد.!215درهر کیلومتر مرب  آن به  ملیون،وازدحا  جمعی 55تعدادساکنین انگلستان  

 نفر میرسد .!70ملیون ،وازدحا  جمعی  درهر کیلومتر مرب  ان به 50تعداد ساکنین فرانسه به  

نفرر 15ملیون،وازدحرا  جمعیر  در هرکیلومترمربر  آن بره 280تعدادساکنین روسیه اروپرای       

 میرسد !  

هدید هاررانه بزرگ یک امر طتیعی اس  ومطیر دنیا را تن کثرت نفوس دراین کشورهای چبا وجود آ

حرال توسرعه اسر  برا وجودیکره یر را تهدید میکند کشرورهای خروردو درنمیکند ،اما آن چه که این مط

 نها چندین برابرنفوس  خانرا رنجایش دارد ..!مساح  آ

 تحدید نسل ..در خدمت توسعه صهیونیزم: 
(وبعد از آن آمده اس  که دعوت به  تبدیرد 172( )2759 درنشرات امریکا درامور خارجی درسال

  70نسل در مطر وسوریه به نف  توسعه صهیونیز  اسراییل اس  

یونیز  را تهدید میکنرد هاین بدین معنی اس  که ازدیاد جمعی  در مطر وسوریه نقشه توسعوی ص

درزیر سرلفه کشرورهای   طوریکه زیادت نفوس در دیگر کشورهای اسالمی که تاهنوز هم بعضی از ایشان

 استعماری هستند با مطلب  استعمار رران سازراری ندارد .

 ی میگوید :داکتر مبمود سال  زنات

خان بررای خرتم تعرددزوجات از  )مشکل اس  مااین را باورکنیم که قدرت های استعماری درتالم

این باور هسرتیم کره ایرن  عالقه مندی صادقانه به خیر ومطلب  جوام  افریقایی سرچشمه میگیرد ،ما به

توجیه برای عالقه مندی تبدیدنسل افریقایی ها اس  زیرا که زمینی که برایشان اختطا( داده خده اس  

کافی نیس  وبه تناسب تعداد جمعی  خان نمیتاخد در حالیکه استعمار رران مناطق باقی مانرده خران را 

ه منراطق تصطریص داده خرده بررای جمعیر  آن دراختیار خود دارند  ،وازدیاد نفوس به این حد رسید ک

زوجات دکه جتران این همه را به منر  تعرددرنجایش نداخته ،وکشورهای استعماری به این  نتیجه رسیدن

   72نمایند (

=          =          = 

سلفه خان به جایی رسریده اسر   تالم استعمار وصهیونیز  برای تبدیدنسل در کشورهای تب  

 به وسایل اجتاری تهدید مینمایند !ای تب  سلفه راکشورهنها که آ

                                                 
  70  البمهوریةدر  2759/2/11 
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یک دانشمند امریکائی)بیرترا ( در صبتتش چنین میگوید : )در صورتیکه ازدیا د نسل در کشورهای 

مردن مستعمره متوقف نشود تما  جهان را خفر تهدید میکند ،در صورتیکه وسایل اختیاری برای پرایین آ

 !!71نشود  پس ضروری اس  که از وسایل اجتاری کار ررفته خود (موثر واق   تعدادنفوس در مستعمرات

)بیرترا ( این رانگف  که  وسایل اجتاری که برای قل  نفوس پیشنهادنموده بود چسی  ؟خاید هرم 

ودر  آن منفقره عملیات های کشتار جمعی باخد که استعمار رران در جنوب افریقا برضد سراکنین اصرلی

 ا  دادند لپین بر ضد مسلمانان انجیف

عالوه نمودن تر کیبات ضد حامله گی در غذا هاییکه به کشورهای درحال توسعه ارسال 

 میشود :
اهتما  دولتهای استعماری جه  پایین آمدن نفوس کشورهای در حال توسعه به جرایی رسرید کره 

جهر  این موضوع مبل ببث های علمی ودانشگاهی در امریکا برای دس  یرابی بره کامیرابترین وسرایل 

 تبقق این هدف حیاتی رردید ه اس  .

هیئ  یونسکو جلسه سیزدهم خود را در سان فرانسسیکو به اخرتراک یرک صرد عرالم بررای ببرث 

 پیرامون مشکل  تور  جمعی  ومن  ازدیاد آن در کشورهای در حال توسعه بررذار نمود .

لی  دکتور )بول ارلیش از جمله عجیب ترین پیشنهادات ایکه دراین ببث مفرر خد همان طرر قت 

(استاذ پوهنتون) ستانفورد(امریکا بودکه) حکم به اضافه نمودن ترکیتات من  حمل در غذا هرای فرسرتاده 

 خده به کشورهای در حال توسعه بود(!!

)در عین زمان دکتور )لی دوبریدج( مشاور علمی رئس امریکایی نیکسون  دراین جلسه اعالن نمرود 

معی  دنیا بدون زیادت یک مسئله مهم وحیاتی اس  ،..وایاالت متبده در قفر  که ،حفاظ  تعدادفعلی ج

کمک های اقتطادی خود به کشورهای که از ازدیاد جمعی  خان جلرو ریرری نمری نماینرد فکرر میکنرد 

،...وافزود :استفاده دواهای من  حمل در ابها ی نوخیدنی وخوراکی ها راهی وق  راه حلی برای این مشکل  

    71های در حال توسعه میتاخد (در کشور

درانجا نظر دیکری بود که)ولیم خوکلی(  استاذ پوهنتون استانفورد در خیکارو ارائه نمودکه دران به 

سیاه پوستان را نمود که در مقابل دولر  بایرد مکافرات مرالی بررای خران عقیم ساختن صراح  تقاضای 

 ..!!  74بپردازد

 ن به اعدا  جنس زنجی)قومی از سودان( اس  .معنای تعقیم درا مریکا فیطله نمود

 ایزنهاور تحدیدنسل را رد میکند :  
از جمله امورتعجب اور این اس  که  دفترخا(  احطایه نفروس ملرل متبرد فیطرله وتقاضرایش را 

صادر  نمرود ترا کره ازدیراد نفروس  -در حال توسعه–متنی برایجادسیستم تبدیدنسل در بعضی دول  ها 

 نظمی جهانی نشود . باعث ایجاد بی

                                                 
  71صوت االسال :العد59در 27خعتان 2199مارچ 2758  
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درعین زمان قوت های رسمی در امریکا اعالن مینمایند که،خانواده امریکابه مشکل ترین مشرکالت 

مواجه اس  ،وان عتارت از بلند رفتن تعداد نوزادان اس  طوریکه وض   اقتطرادی را در خرهر هرا  تهدیرد 

طفل ازدیاد یافته ،وایرن  1/ 000/141تولد خده اند به2757میکند ،تعداد اطفال ای که در نطف اول سال 

   75فیطدی ای اس  که تاهنوز به وقوع نه پیوسته اس  .

تقریتأ درعین وق  رئیس سابق ایاالت متبرده جنررال ایزنهراوردر جلسره دو  منعقرد دسمترسرال 

اعالن نمودکه:)حکوم  ام درباره تبدیدنسل در امریکاتا وقتی که او در قطر سفید باخرد یعنری   2757

 اوقتی که او ریئس جمهور باخد  هر رز فکر نصواهد کرد (. ت

 نیکسون باسقط جنین مبارزه میکند :   
آمد وموقف )ایزنهاور( را درباره تبدید نسل درامریکا   تایید کررد وبره آن 2791)نیکسون( در سال 

ود تا )در قروانین ای عالوه نموده فرمود :)سق  جنین نه بادین مفابق  دارد ونه با فرهنگ غرب(..وتقاضانم

   76که سق  جنین را متار میدانند ودر بعضی ایال  ها ازان پیروی میشود تجدید نظر خود (

این به دین معنی اس  که ایاالت متبده به ادامه رخد،وازدیاد جمعی  خود  حریص اسر  رذخرته 

دارد کره از طریرق نکرار ازین که این زیادت از کجا  حاصل میشود وبه کدا  وسیله بدس  میاید تفاوتی نر

میاید ویا ازطریق فبشاب،اول واخر مهم این اس  که درمن  سق  جنین حمای  از هزاران طفل ولد زنرای 

 اس  که از سق  نجات پیداکنندتا مل  ازانها در کثرت تعداد وتقویه قدرتش استفاده نماید ..!

 جایزه بهترین مادر در روسیه: 
–نهم اوجود آب–ملیون میرسد  150داد ام در حال حاضر   تقریتابهاما در روسیه اختراکی ای که تع

نها به این فکر هستند که به ازدیاد نفوس ضرورت دارند زیرا که هدف آن عالوه ازازدیاد نیروی کراروعالوه آ

از ازدیاد تولید ،  تقویه نیروی بشری اس  تا که بتواندتوازنش را دربرین دولتهرای برزرگ همسرایه  ماننرد 

 صد ملیون نفوس بوده ودول  هندکه دارای هف  صد ملیون نفوس اس  حفظ نماید .21که دارای چین 

از همین جه  :)مجلس بزرگ خوروی در مسکوفیطله نمود  تا مدال بهترین مادر را به آن  مادرانی  

 بدهند که اطفال بسیار بدنیا میاورند (..!

اتاتانیا( از خهر مسکو  بدس  اورد کره هشر  بچره )ولقب بهترین  مادر را یک  زنی به نا  )روزا ییق

 بدنیا اورده بود وخودم هم از جمله کار رران بود (

)وجایزه دو  را سه مادری ازآن خود ساختند که هف  طفل بدنیا اورده برود ،وجرایزه سرو  راهفر   

 .  79( ندزنی بدس  آوردند که هر کدا  خش بچه بدنیا آورده بود

 ر اسپانیا :   د وی جایزه پدر نمونه
اما در اسپانیا جنرال فرانکو از جمله سص  ترین مرد  های بود که به زیرادت نفروس ملر  اسرپانیا 

جایزه پدر نمونه را به –دراختار امده اس   -،وتشویق فرزندان وطنش به کثرت نفوس حریص بود، طوریکه
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سالگی رسیده بودوبره تعرداد 209به عمر یکی از دهقانان اسپانیایی به نا  )خوزی ماریانولیدو(اهدانمود که 

  78اوالد پسر ودختر به دنیا اورده بود 12

 موقف پولس در مورد تحدید نسل :
در مقابرل ملیرون کراتولیکی ،500:)پولس خشم رهتر دینری بیشرتراز-مرکز کاتولیک–اما درایفالیا 

 د آن متارزه نمود(.ودر طول زمان دوامدار بدون هی  کدا  توقفی بر ض تبدیدنسل متارزه نموده 

 .77وسایل تبدیدنسل رناه اس  واستفاده کننده رانش همه رناه رار اند ( از )استفاده

 ده لیره برای طفل سوم در یونان:
با وجودیکه یونان مساح  مبدود داردبا آنهم حکوم  آن هی  دلیلری را بررای فکرر کرردن دربراره 

در جه  ازدیاد نفوس خود تالم میکند تا تروازنش  تبدیدنسل جستجو نکرده بلکه بر عکس با تما  توان

را دربین کشورهای همسایه بر قرار نموده،وجتران آن خساره ای رانماید که به ستب هجرت دوامدار هزاران 

نفر از اتتاعش به ایاالت متبد وامثال ان مانند استرالیا وجنروب امریکرا متضرررم سراخته برود ..چیزیکره 

   ملیون وخش صد هزار نفر رردیده بود .منجربه توقف نفوسش در هش

 از همین جه  :

حکوم  یونان اخیرأ فیطله نمودکه یک مقدار پول را برای معام ماهوار ثابر  برر به همین منظور )

ای هر والدین ای که طفل سو  را به دنیا میاورند ،ویا پرورم هر طفلی راکره بعرد از طفرل سرو  بردوم 

       200ه تقریتأ به ده لیره بالغ میگردد(داخته باخند به مطرف برسا ندک

 مذهبی در برابر تحدید نسل در پولند :  انمقاومت مردم
درپولند خرقی میتینیم که مردان دینی موقف بسیار قاطعی را  در برابرر حکومر  پولنرد متنری برر 

 توخیح قانون اباحة سق  جنین اتصاذ نمودند .

عرالوه –مبکو  کرده ،تاکید کردند که سرق  جنرین  )اسقف های پولندی قانون مذکور را به خدت

 حتمأمنجر به تضعیف مل  پولند میشود (–ازین که تعدادجمعی  را مبدود میسازد 

ایررن مفلررب در رسرراله دینرری ای  آمررده اسرر  کرره در تمررا  کلیسررا هررا در نمرراز یکشررنته مفررابق 

 تالوت میشد .2792مارچ12

وزادان را در پولند بدوم قروت هرای قرومی انداختره ین امدن اوس  ن)این رساله مسولی  کامل پائ

رف  :حکوم  خودم کسی اس  که دعوت علنی به استعمال تابلیتهای ضد حامله رری میکنرد طوریکره 

  202آنها را دراختیار جوانان میگذارد (

=            =         = 

زده نمیشرویم ازینکره درتب  سیفره روس قرار دارد ،ما  وحش   -فعال -وقتی مادانستیم که پولند

تفاوت را دربین تشویق روسیه برای ازدیاد نسل که جوایز افتصاری نیز برای بهتررین مرادر درروسریه داده 
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ن زیراده از دهرم کشروریکه تعردادجمعی   آن در پولنرد ر بین دعوت به تبدید نسل وتنظیم آمیشود ،ود

 حطه تعداد جمعی  روسیه اختراکی  نیس ،میتینیم.

در موض  ریری خان در مقابل دولتهرای در –خرق وغرب –اهداف دو اردو راه  نظامی  بدین ترتیب

بره -حال توسعه یکی بوده وقلب هایشان  برای تضعیف این دولتها دردعوت به تبدید نسل ویراتنظیم ان  

 .ابه اس  .وزمینه سازی برای این امر مش–رفته خودخان 

 در حال توسعه:   ملیاردها دالر برای تحدید نسل در کشورهای 
دراین راه امریکا وسایر دولتهای بزرگ اروپایی اموال فراوانی را بررای نشرر دعروت تبدیرد نسرل در 

،از همرین جهر  در -ومیکننرد –دولتهای در حال توسعه خطوصأکشورهای اسالمی وخرقی خرچ کردنرد 

رستی دانشمندان امریکرائی تور  جمعی  (به سر پ با  مجلسی به نا )جلسه دولتی برای مقابله 2751سال 

 وهمکاری بعضی دولتهای دیگر دایر خد .

با وجودیکه بیشتر از بیس  سال از تآسیس این مجلس میکذرد ،با آنهم به این دعوت تاهنوز کسری 

از کشورهای در حال توسعه  لتیک نگفته اس ،چیزیکه این مجلرس را مجترور سراخ  ترا ترالم خرود را 

 ممکن دراین راه استفاده نماید از جمله:دوچند نماید واز هر وسیله 

برای توزی  تجهیزات وتابلیر  هرای ضرد حاملره رری  دالر تصطیص ساالنه صدها ملیون .2

 بطورت مجانی .

 ایجاد  مراکز خا( برای حمایه طفل ومادر . .1

 پصش دعوت به تبدید نسل ومزایای آن برای صب  مادر وزیتایی وی. .1

 ودراین راه :

با  تور  جمعی  برنامه ای را برای تبدیدنسل برای نه  دول  در حال توسرعه )خورای دولتی متارزه 

 داخ (.میوض  نمود که ملیاردها دالر ساالنه هزینه بر

اس  (همچنان جهر   پرایین  -سال 10در مدت  -ملیون طفل 15) هدف این برنامه نجات زندری 

یون طفل دردولتهای نه رانه در حرال مل240الی 80اوردن سفح وفیات دربین اطفال، جلو ریری از والدت

 توسعه که عتارت اند از فلپین،تایلند،اندونیزیا ،هند،ایران،ترکیه،کینیا،غاناوکولمیتا (.

)این برنامه از طریق ایجاد مراکز حمایه طفل ومادر درین  کشورها اجرا میشرود کره درآن داکترران 

از طریق رابفه این معلومات با مسایل وقایره  وقابله ها موظف هستندتا معلومات خا( در مورد تبدیدنسل

 201وی که برای مادران قتل وبعد از والدت داده میشودارایه نمایند  ..( 

درنگاه اول معلو  میشودکه تا چه اندازه مغالفه درهدف حقیقی  برنامه آن مجلس  اسر  کره ذیرال 

 بیان میگردد :

کردن هدف اس  که عتار ت از جلو ریری ملیون طفل بصاطر پنهان  15اوأل :تشویش نجات زندری 

 ملیون طفل میتاخد..!! 240والدت 

ثانیأ:رابفه دعوت به تبدیدنسل با مسئله حمای  طفل ومادر با حقیقر  متفرق علیره از نظرر طتری 

مصالف اس  ،بدین معنی که طتیع  زن تقاضای حمل و والدترا وقتاً  فوقتاً مینماید تا از صب  کافی بهره 
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زن های که این فرص  برای خان میسر نشده اس  از نظر طراوت وصب  نست  به زنهای کره مند خود ،و

 صاحب حمل ،والدت وخیردهی هستند، کمتر اند .

اوالد داخ  با وجودیکه اخر عمرم بود ،با انهرم زیترایی وترازه رری ام  26 201خانم روبرت کیندی

ود بیراورد ترا کره نمونره مثرال دربرین زنران  مبفوظ بوده وتالم داخ  تا اوالد های دیکری را نیز به وج

 خانواده  ارستو کراسی باخد !! 

ثالثأ:ارر این یک ملیارد دالرا یکه ساالنه در مدت سی سال به مطرف میرسد بصاطر بلندرفتن سرفح 

تولید دراین دول  های نه رانه درحال توسعه  به مطرف برسد تا ثیر بسیار زیادی را درپیشرف  وانکشراف 

شورها به جا خواهد رذاخ  .لکن برای دولتهای استعمار ی این   مهم نیس  که کشرورهای درحرال این ک

توسعه انکشاف نمایند، اما این مهم اس  که این کشورها عقب نگهداخته خوند واز ازدیادنیروی بشری کره 

 ید .ارزوهای استعمار را برای اخغال بیشتر کشورهاتهدیدو ختم می نماید جلو ریری به عمل ا

 جمعیت ..!!رملیون ها دالر دیگر برای جلو گیری از انفجا 
کمیته های دولتی دیگری نیز اند که توجه خودرا به موضوع انفجار جمعی  در کشرورهای در حرال 

  بوجرود امرد ،وماننرد ملرل 2769توسعه متذول داخته اند مانند :)صندوق تنظیم جمعی  (کره در سرال 

ا  ....که پول های بیشماری را در راه من  ازدیراد جمعیر  درکشرورهای در متبدودیگر سازمانها وخوری ه

 حال توسعه به مطرف میرسانند .

  اعالن نمود که وی پرروژ ای را بررا ی کمرک کشرورهای در حرال 2791)ملل متبد درمارچ سال

در طرول ملیرون دالرر رردیرده و 150ماده نموده اس  که بالغ بره وسعه جه   غلته بر انفجار جمعی  آت

 سال به مطرف میرسد (چهار

  به نشر رسید آمد ه اسر  :ایرن پرروژه بره سرر پرسرتی 25/1/2791)در اعالنیه رسمی که بتاریخ 

ق به جوام  ای داده خواهد وصندق تنظیم جمعی  به اجرا  در خواهد امد ...واین بعد از موافقه مشاور صند

نمایند که دولتهای در حال توسعه به ان صندق داده خد که سه بار متواتر تقاضای کمک های عاجل ای را 

بودندوانهم به اندازه کمک خان در مقابله با این مشکل داده میشود ،مجلس مشورتی صندق مرکرب اسر   

 204ازیک تعداد مشهور ترین دانشمندان دنیا درامور خانواده (

 کنند!! به صورت عمو  این مرد  به بسیار جوانمردی برای این  هدف پاک خرچ می

 دولتهای استعماری منبع گرسنگی درجهان :  
–از جانب دیگر :خفر ررسنگی که دنیا را تهدید میکند مطدر آن دولتهای در حال توسعه نیستند  

در حقیق  منت  آن همان دولتهای استعماری برزرگ در راس  -طوری  که کمیته های دولتی فکر میکنند

 امریکا وانکلستان اند .

  در رابفه بره خزانره  2792ن نیس  که احطایه های  را که ملل متبد در اپریل سال روخن تر ازی

 تی را دربر داخ  :حقایق آجهانی ووجوه مطرف آن نشر نموده تذکر داد که 
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اوأل:  اینکه صد دول  فقیر که دوثلث نفوس جهان را تشکیل میدهد سهمیه سراالنه خران از خزانره 

 بیشتر نیس  .%21جهانی از 

یأ: دولتهای غنی که یک ثلث جمعی  جهان را تشکیل میدهند سهمیه ایشان از خزانه جهانی بره ثان

 میرسد .89%

ملیرون 2500أ:  اینکه تعداد کسانیکه درجهان  مطاب بره سرو تغرذی هسرتند فعرال تقریترا بره ثالث

 ملیون افزایش یابد.  1500    به 2785میرسند،وانتظار میرود که این رقم تا سال

ملیرون لیرره میرسرد 1500:  اینکه خساره دولتهای درحال توسعه در تجارت جهانی ساالنه بره رابعأ

.این بصاطر فشار دولتهای بزرگ در مبدودی  قیم  تولیدات زراعتری براالی کشرورهای در حرال توسرعه 

 میتاخد درحالیکه قیم  کاالهای وارد خده از کشورهای بزرگ افزایش میابد ..

به کشورهای درحرال توسرعه  رفته اند که ایاالت متبده در مقابل هر دالر یکه خامسأ:  دانشمندان 

د کره تولیردات انها باالی آن کشرورها خررط میگرذارد زیراکه یکنیم لیره استرلینی بدس  میارو دمیپرداز

  205امریکا را به قیم  باال خریده ودر بدل تو لیدات خود را به قیم  ارزان بفروخند 

 گوییم که: وبه طور خالصه می

میرسرد درحالیکره درآمرد  فررد هماننرد آن %89درامد متوسر  هرر فررد در کشرورهای غنری بره 

میرسرد یعنری  %21درکشورهای درحال توسعه که دو ثلث نفوس دنیاراتشکیل میدهند به نطف باقیمانرده

 میتاخد.  %6،5صرف

س انرداز آن در یعنی فیطدی پس انداز هر فرد درکشورهای در حال توسعه نسرت  بره فیطردی پر

 !!200: 9،5تقریتأ 202:  24کشورهای غنی ازین قرار اس  :

 آیا بعد ازین کدا  خکی اس  که چه سمتی دنیا را به ررسنگی تهدید میکند ؟!

دراین خکی اس  که در عقب دعوت به تبدید نسل در کشورهای در حال توسعه اهداف پنهرانی  آیا

 وجود دارد ؟

 غنی : در کشورهای حال توسعه وحد وسط عمر درکشورهای در 
به خکل نتیجه ریری از رذخته درمورد نتود توازن پس انداز  در بین کشرورهای غنری وکشرورهای 

درایرن درحال توسعه ، دراثر اوضاع بد صبی ناخی از  فقر در کشورهای در حال توسعه حدوس  عمرفررد 

 کشورهای غنی نیس  .مرد   کشورها  اضافه از ثلث عمر

 آمده اس  :2791ب احطایه ساالنه ملل متبد در  سال در کتا

)فیطدی ازدحا  نفوس در کشورهای در حال توسعه زیادتر اس  از نطف فیطدی ای که در کل دنیا 

میرسد .درعین زمان فیطردی تلفرات %1،4و بیشتر آن در کشور امریکا اس  که به  -%1 –زندری میکنند 

نفر میرسد 100یقایی به حد نهایی آن یعنی در هرهزار والدت به  نوزادان در بعضی دول  های آسیای وافر

 درهرهزار  والدت میرسد (.22،9ن پایین میشود که به ن به حد نهایی آ،واین فی صدی درسوید

 وبه ا دامه آن آمده :

                                                 
  115 القمح والسیاسة:تبقیق استاذ مبمد فهمی در اختار الیو  در  2792/4/14  



 57 

سال از زن بوده ،واین باالترین ا وسر  عمرر  در 96سال از مردو  91)عمر متوس  انسان درسویدن 

  206(سال  میتاخد(. 15  درحالیکه حد اوس  عمر درافریقا به پایین ترین حد آن)دنیا اس

 این به دین معنی اس  که :

ی  وافریقایی های که بیشترین نفوس دنیا را تشکیل میدهند در مقابل ئسیانست  ضایعات نوزادان آ

 در مقابل یک !! 29یعنی 22،9الی 100یکی از کشورهای غربیکه عتارت از سوید اس  به این قرار میتاخد :

 ...!! 2در مقابل1یعنی تقریتأ15:91واوس  عمر افریقایی نست  به سویدی عتارت اس  از :

با وجود همه این حقایق باز هم  صدای صرهیونیز  واسرتعمار بلنرد خرده از تتراهی وبربرادی ترور  

سرو  حطره عمرر  جمعی  کشورهای درحال توسعه که نست  بره دیگرران درحالیکه جمعی  بیم میدهد 

 حطه دیگران بهره میترند!!2/21زندری میکنند واز مزایای زندری 

 نفوس در مستعمرات : ازدیاد پریشانی استعمار نسبت به 
حقیقتی که درآن خکی نیس   ایرن اسر  کره ازدیراد نفروس کشرورهای درحرال توسرعه ای کره 

فروخته وتولیدات آنان  را به نرخ بسیار به قیم  بسیار هنگف    ها کشورهای غنی کاالهای خود راباالی آن

نازل خریداری مینماید ...این ازدیاد نفوس اس  که کشورهای اروپایی وامریکایی را پریشان سراخته اسر  

زیرا که ازدیاد نفوس بهره برداری دوا  دار  آن کشورها را از کشورهای درحال توسرعه تهدیرد نمروده وآن 

 جهانی بدس  میآورند،  به خفر مواجه میکند .فیطدی باالیی را که از پس انداز 

لکن ازدیاد جمعی  درکشورهای عربی واسالمی بزرگ ترین خفر برای استعمار رران اس  زیرا که   

این قدرت عرب واسال  را برای آزادی از استعماربیشتر ساخته  وجلرو  توسرعه طلتری  ای را  کره اسررایل 

عامرل اسرال   یکه روجیه جارودی دانشمند فرانسروی میگویرد :) خواب  میتیند میگیرد زیراکه اسال  طور

اساسی تما  نهض  های آزادی خواهی  دربین ملتهای تب  استعمار درعطر کنونی بوده ومقاومر  هرای 

وطنی همه درتب  بیرق جهاد در راه وطن جم  خده اند ،ودر اکثر این برخورد هرا اسرال  رمرز مقاومر  

 . 209بوده اس  ( روحی بر ضد اخغال واستعمار

ازین جه  جای تعجب نیس  که کمیته های دولتی ای که تب  تاثیر دولتهای برزرگ اسرتعماری 

هستند با تما  توان در جه  نشر وپصش دعوت به تبدید نسل میکوخرند ،وبره خفرر هرای  کره ازدیراد 

طررف میرسرانند  سرمایه جهانی را به م%89جمیع  جهان را تبدیدمیکند میترسانند ،رویا  خود خان که 

 منت  حقیقی خفر برا ی بشر  نیستند !

 کاهش ازدیادجمعیت به صفر :  
  دریرک 29/4/2791)ساز مان غذایی جهانی(مربوط ملل متبرد در نچه که  آمنوال اس  همین به 

 بیانیه کامل  نشر نموده اس  درآن چنین آمده :

د خا  ومناب  طتیعی کره زمین  حتمی )تنظیم نسل درتما   روخهای دنیا به منظور تما  نشدن موا

 وضروری میتاخد (.
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واین سازمان تقاضا دارد که )ازدیاد جمعی  در زمین به درجره صرفر پرایین  بیایرد ...زیراکره اکثرر  

نشانهای عقب مانی جامعه دراین اواخر  معلول  ازدیاد وازدحا  جمعیر  بروده کره تقاضرای بیشرتر غرذارا 

    208ته از اثار بدی که در پی خواهد داخ   زراع  نیز  توسعه پیدا کند (میکند واین ستب خده که رذخ

 آیا این دعوت زهرارین قابل  مباسته اس ؟

پایین آمدن فیطدی ازدیادجمعی  به درجه صفر  دردنیا به معنی انجماد وضر  فعلری آن و  ادامره 

ه ارر به همرین خرکل  ادامره فاصله طوالنی دربین کشورهای عقب مانده وکشورهای پیشرفته بوده طوریک

یابد پس دولتهای کوچک تا ابد کوچک ،دولتهای ضعیف  تا ابد  ضعیف  ماند ه ودولتهای بزرگ به سیفره 

 خود باالی کشورهای کوچک وضعیف ادامه خواهند داد  .

وازدیدراه عربی واسالمی میتینیم که کشورهای بیس  رانه  عربی که به امتداد خلی  عربی از طرف 

ملیون کیلومتر مرب  واق  خرده انرد ایرن 21ق و تا به ببر اطلس در سم  غرب که در مساح  تقریتا خر

ملیون زیادنتوده درحالیکه وسع  این مسراح  رنجرایش یرک ترا دو 210کشورها تعدادجمعی   خان از 

 چند نفوس خودم را دارد .

مساحتش از از نه ملیون کیلرو  در مقابل این بیس  کشور عربی میتینم که ایاالت متبده امریکا که

متر مرب  زیادنتود ه تعداد نفروس آن دو برابرر نفروس تمرا  کشرورهای عربری اسر  ...طوریکره مسراح   

برابر مساح  کشورهای عربری  میتاخرد وبرا وجرود آن 02: 50کیلومتر مرب  یعنی  145،000انگلستان از 

 نه  اس  !!تعداد جمعی  ام  معادل نطف جمعی  کشورهای عربی بیس  را

راهی رفته میشود که :قسم  زیاد ی ازا راضی کشورهای عربی از صبراها تشکیل خده اس  که نه 

 کش  میشوند ونه قابل سکون  اند این مفکوره را با دالیل ذیل رد میکنیم :

قسم  زیادی ازین صبرا ها آماده زراع  بوده،وبیشتر آنها در زمان  یونان مرزروع بودنرد  -2

.207 

ر حال حاضر ثاب  کرد که  زمینها ی صبرایی سینا امکان مزروع خدن رادارند اسراییل د -1

 که اکنون تعمیرها باالی آن آباد خده وهزاران مهاجر یهودی دران زندری میکند .

=              =             = 

 از متبث رذخته حقایق ذیل برای ما واضح میشود :

ی بسیار دور اس  نسرت  بره امریکرا وانگلسرتان وامثرال اوأل: خفر انفجار جمعی  از کشورهای عرب

 انهادیگر کشورهای اروپایی .

ثانیأ: اینکه کشورهای استعماری بزرگ مانند امریکا وانگلستان  قادر بره ایرن نیسرتند کره جمعیر  

را خودرا به خکل فزاینده  باال بترند زیرا که زمینهای زراعتی ومناب  طتیعی که ازدیاد نفروس تقاضرای ان 

میکند ندارند درحالیکه  کشورهای عربی رنجایش دوچند تعدادنفوس  خود را دارند زیراکه مساح  کافی 

 برای زراع  ومناب  طتیعی مانند پفرول ببد کافی دارند .
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  119 تنظیم النسل :مباضرةدکتور علی عید الواحد در وزارة اوقاف در سال 2758  



 59 

ثالثأ : ازدیاد نفوس در کشورهای عربی به معنی زیادت قوای بشری ، قدرت اسرتثمار،بهره ریرری از 

در مقابل آرزوهای صهیونیز  وکشورهای  استعماری اس  که این  تطادی ویک نیروانی اقمناب  خا ،پشتیت

مان  دس  یابی به اهداف زراعتی ،تولیدی، انجماد رخد نفوس مستعمرات ،بررای   کشرورهای اسرتعماری 

بوده وراهی هم  جه  عد  کفای  مواد خا  طتیعی که ازدیاد جمعی  تقاضای آن راداردبره آن مصالفر  

 .د نمیکن

رابعأ : کاهش میزان جمعی  به درجه صفر به نف  کشورهای استعماری بوده اما ازدیراد ان بره ضررر 

این کشورها ومناف  خان میتاخد زیرا که این به معنای ازدس  دادن برتری اقتطرادی وازدسر  دان نفروذ 

 سیاسی ونظامی ایشان میتاخد .

مقابل کشورهای در حال توسعه برای رخد ازهمین جه  : سازما ن غذایی جهان از مواجه خدن در 

 زراع  انکار نمودزیرا که به نظرخان این عمل نتای  بد طویل المدت را در پی دارد !!؟

مناف  کشورهای درحال توسعه را تهدیردنمی کنرد بلکره ایرن تنهرا منراف  ضررآخکار اس  که این 

برداری کشورهای در حال توسرعه وادامره  کشورهای استعماری را بصاطر ی ازبین میترد که انها را از بهره

تسل  ایشان باالی انها مبرو  میسازد .در حالیکره توسرعه زراعتری بره نفر  کشرورهای در حرال توسرعه 

خطوصأکشورهای عربی اس  ،زیرا که این به معنای ازدیاد قدرت ونیروی بشری،نیروی اقتطرادی ونظرامی 

 می کشورهای استعماری بزرگ ضروری  میتاخد .اقتطادی ونظااسارت ای  اس  که  برای آزادی از 

 اسالم به ازدیاد نفوس دعوت میکند :    
خاید چیزیکه ما قتال رفتیم برای تنتیه  اولیای امور در مورد اهداف دعوت به تبدید نسل ویا تنظیم 

 خانواده  در کشورهای اسالمی وعربی کفای  کند .

 سابق مطر چنین اس  :خالصه رفته های خیخ حسین مبمد مصلوف مفتی 

)تبدیدنسل را در مطر استعمار ررانیکه ازدیا د جمعی  وکثرت امر  اسرالمی  ایشران را  پریشران 

ونگران ساخته بود  پصش نمودند،والز  اس  تا افکار درمورد روخها وخفرات سیاسی ،اقتطادی واجتماعی 

آزادی کشورها از خر ایرن مطریت   فریراد  استعمار درکشورها اراه خوند ....و در تما  اطراف و اکناف برای

 زده خود(

استعمار خال( واز  )استعمار دانسته که در ازدیاد نفوس ،وبیداری ملتهابیم اس  براینکه آنها از ظلم

ن نجات خواهند یاف  ،به این اساس جاسوسان وپیروانش اغاز به تتلیغ نمودندکه رویرادوا   ازدیراد فساد آ

 ررسنه ری خواهد بود...(.جمیع  وسیله تنگ دستی و

)از مهمترین اهداف خریع  اسالمی قوی ساختن با زوهای ام  اسالمی اس  تا در برابردخمنان با با 

زوهای قوی وقوت موثر استاده ری کند ،ثمرات زمین برای اکثری  دوا  کند ...ودر مقابرل دخرمنانیکه در 

رورت وایجابرات زمران دوا  دار در وق  ضر کمین بوده وهر لبظه در جستجوی ایجاد مطیت  اند بطورت

  220(پشتیتان باخد
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 خطر های اخالقی تحدید نسل :
عالوه ازآن چه که ماذکر کردیم برای هی  کس پوخیده نیس  که استفاده از وسایل منر  حمرل در 

 جامعه اسالمی منجر به خفر های فساد اخالقی ای میشود که آبرو وعزت را لکه دار میسازد .

درآن خکی نیس  این اس  که دس  یابی به چنین وسایل مررتکتین ایرن اعمرال پلیرد را  آنچه که

جربات میدهد تاکه بدون ترس وخوف از افشا خدن ورسوا خدن خان  به چنین اعمال دس  بزننرد ،والز  

  -مثلیکه در استفاده ادویه زهری اس  –اس  تاجلو این ررفته خده و  دراین مورد قیوداتی وض  خود که 

فاده کرده نتواندودر صورت ضرورت از طریق توصریه هرای طتری صررف بررای کسرانیکه تهر کس ازآن اس

 ازدواج نموده اند وکارت ازدواج را درنزد خود دارند توزی  رردد واین هم نتیجه ضعف ایمان اس  .

 اضرار  طبی تابلیت های ضد حاملگی :  
خان بیان نفی ضررر تابلیتهرای ضرد حاملره رری  از جانب دیگر :با وجود ادعای سازمانهای که هدف

اس  با آنهم احطایه های طتی تا کید میکند که دراین تابلیتها بصاطر اهتما  بیشتر در چگونه ری استفاده 

 آنها ضررهای وجود دارد .

)در مجلس جهانی برای تنظیم خانواده که اخیرا در ایفالیا دایر خده برود از جملره مهمتررین چیرز 

 رآن ببث خد دومقاله از یک داکتر ارجنتینی بود :های که د

 ببث اول : در مورد قرصهای ضد حامله ری ای بود که مرد ازآن استفاده میکند .

بود، بدین ترتیب که خشرماه  دراستعمال ادویه ضد حاملگیخانم وخوهرپیرامون مشارکه ببث دو  :

  222خشماه دیگر خانم ازآن استفاده نماید ( مرد باید از تابلیتهای  ضد حامله ری استفاده نموده ودر

آن  رگی این اس  که  ضرهای ضد حاملروخن اس  که عل  مشارک  زن وخوهر در استعمال تابلیت

 را  هردو به خکل مساویانه متبمل خوند نه زن به تنهایی ام .

=  =  = 

کل خد،وبصاطر دف  باعث تولد اطفال سوئ خ–در خرد ساالن –استفاده از تابلیتهای ضد حامله ری 

دوسیه های که برضد خرک  تولید کننده تابلیتهای ضد حامله ری که ستب سوبخکل اطفال  خده اسر  

 .طالب جتران خساره برای متضررین رردیده اند .

ارسر  سرال  10واین مشکل برای چندین سال بطورت الینبل درمبکمه  باقیماند ...که اخیررا در 

به این نتیجره رسرید کره در برین خررک  تولیرد کننرده   به صورت خا( مبکمه عالی بریفانیا  )2791

تابلیتهای ضد حامله ری ودربین خانواده های  خورد ساالنیکه ازان استفاده نموده ودر اثر ان متضرررردیده 

 .اند معاوضه صورت ریرد (

طفرل  411ملیون لیره استرلینی برالغ رردیدکره بررای خرانواده هرای  10) وقیم  این معاوضه به 

 .221سوبخکل داده خود (
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 هدف اقتصادی -3
بدون خک در تشکیل خانواده اهرداف اقتطرادی ای نهفتره اسر  کره در زنردری افرراد وپیشررف  

 اقتطادی جامعه نقش بسزایی دارد .

نهرا اکثررا در ودکه به زندری مجردان نگراه کنریم آمثال در مورد افرادتاثیر خانواده وقتی ظاهر میش

م به سر برده وبه مشکالت بیبد وحطری از قتیل خروردن ،نوخریدن، مسرکن لتراس وسرایر زندری بی نظ

مشکالت به تنهایی  مواجه اند ،ودر مقابل وقتی به حال  متأهلین نگاه کنیم میتینیم که با وجود دخل کم 

 در پهلوی خانواده در چه آسایش وآرامش خاطر بسر میترند .

  نیس  که برای بعضی مررد  مران  ازدواج وتولرد فرزنرد  درس سرمایه نستی ازهمین جه  کمتود

رردد،زیراکه اسال  دین تقوی وپاکی ودین رور وایمان بوده بدون خک زندری در خانواده بسیار پاک بوده 

که مطیت  ها به تعراون ومبتر  حرل بیشتر بوده وبرک  آن بزرگ ،که در سایه آن برک ، ایمان وتقوی 

 .هدر میرود ن بدون حانواده بهااومیگردد ،وراهی وق  مال فر

از همین جه  حضرت سید المرسلین)(( به تشکیل خانواده اررچه که به آسرانی متبقرق نشرود  

 تشویق کرده میفرماید :

   221)به زنها نکار نماید زیراکه ایشان مال وثروت  را با خود میاورند (

به اهل ایمان پوخیده نیس  زیراکه  بدین معنی که :ازدواج به آنها ستب برک  میشود ،واین موضوع

ازدواج به اعتتار اینکه نگهدارنده نفس از پریشانی ها ،ونگهدارنده خرمگاه اس  قوت روحری زن وخروهر را 

منت  هر خیر وبنیاد هر فضیل  اسر  خداونرد خدا ترسی باال برده وبه خداترسی انها را کمک میکند ،پس 

 متعال فرموده اس  :

 224حیث الیحتسب ( تویرزقه منل له مخرجاً)ومن یتق اهلل یجع

ترجمه :کسیکه از خدا بترسد خداوند به او آسانی میارود واو را از جایی روزی میدهرد کره هری  در 

 فکر م هم نمیگنجد .

 جابربن عتداهلل)رض(  روای  نموده اس  که رسول اکر  )((فرموده :

 225وج()جابرجل الی رسول اهلل یشکوا الیه الفاقةفأمره ان یتز

ترجمه:یک مرد درنزد رسول اکر  )((آمد واز فقر خکای  داخ  آن حضرت )((او  راامرکرد  کره 

 ازدواج کند .

لکن تاثیر خانواده در پیشرف  ام  اسالمی وبلند رفتن سفح آن نتیجه کثررت نیرروی  کرار بررای 

نیروی برای  خود کفایی استفاده ازاراضی قابل کش  واستصراج مناب  طتیعی ببری وبری اس ،وهمه اینها 

اقتطادی ،استقالل سیاسی بوده وحامی بزرری  در مقابل تجاوز  دخمنان میتاخند ،مفتی سابق سر زمرین 

 مطر خیخ حسین مبمد مصلوف چنین میگوید :

                                                 
  221 جام  الطغیر :بروای  ابی داوود از حدیث عروة)رض(

  224 سوره الفالق :ایه 1و1

  115 خفیب بغدادی در تاریصش روای  کرده اس  
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وردن وسرایل  وان خود کار وزحم  را برای بدس  آ)اسال  به علم وروخنی دعوت  نموده وباالی پیر

ق تولید ،تجارت و زراع  واجب رردانیده ،تا ام  اسالمی بواس  آن مستغنی رردیده زندری مناسب از طری

 احساس عزت نمایدودر خوان دخمنان  ومهربانی ایشان  زند ری ننماید (.  

دستان توانرا،مغز هرای متفکرر ورروهرای  با)ازان جایی که رسیدن به این اهداف ممکن نیس  مگر 

 :سل تشویق نموده ورسول اکر )((فرموده اس  لذا خریع  اسال  به کثرت نمتبد 

  226)تزوجوا الودود الولودفانی مکاثر بکم (

ترجمه :ازدواج کنیدبا زنانیکه  بیشتراوالد به دنیا میاروند و مبت  نیرز  دارنردوزیرا مرن بره کثررت 

 خماافتصار میکنم .

 ودر جایی دیگری نیز فرموده اس  :

 229م یو  القیمة ()تناکبو وتکثروافانی متاه  بکم االم

 )نکار کنید وزیاد خوید زیرا که من در روز قیام  به کثرت خما  باالی دیگر ام  ها افتصار میکنم (

واز قف  کردن آله تناسلی،خطی کردن ،روخه نشینی وتر ک زنان من  نموده به ازدواج امر  نمروده 

 وتعدد زوجات را در صورت پوره خدن خرای  آن متار دانسته اس  .

تاسیس دول  وایجاد  خریع  بان اس  نظریه اسال  در باره  دعوت به ازدیاد نفوس،واین موضوع را ای

امتی که تا روز قیام  ادامه داخته باخد تایید میکند واین وقتی به نتیجه  میرسد که امر  درحرال رخرد 

بله با زمانه ومقاوم  با عامل بقا ،عزت وقدرت مقا وکثرت نفوس باخد ونفوس آن به مرور زما ن ازدیاد یابد،

  228حوادث آن میتاخد .
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 هدف اخالقی – 4
اسال  تاسیس خانواده را وسیله مهمی برای جلو ریری جوانان از فسادووقایه اجتماع از بی بند وباری 

میداند،از همین جه  اس  که سهم بیشتری را در تشویق به ازدواج به جوانان،بصاطر اینکره ازدواج بررای 

 انها بهتر اس  ، میدهد رسول اکر )((فرموده اس  :

یسرتف   )یا معشر الشتاب من استفاع منکم التابةفلیتزوج فانه اغض للتطر واحسن للفرج ،ومرن لرم

  227(فعلیه بالطو  فانه له وجاه

 ازدواج تر جمه :ای جماعه جوانان !کسیکه از خما توان ازدواج راد ارد پس باید ازدواج نماید زیرا که

سپر چشم ووقایه خر  راه اس ،اما کسیکه توان ازداوج راندارد باالی آن روزه الز  اس  که یقنأروزه برایش 

 سپر اس  .

التابة:به معنی قادر بودن به  مشق  های ازدواج اس  ،واین یک مسئله نستی بوده  به اعتتار تفاوت 

بودن احتیاجات وسایل زندری فرق  حال  های مرد  از نظرروم زندری ،از نظر سصتی ودخواری وتکمیل

 میکند.

 وجاه :به معنی خطی کردن اس  .

هدف ومقطد  حدیث خریف :  کسیکه توانایی ازدواج رادارد باید به آن اقردا  نمایرد زیررا کره درآن 

سالم  دین ،آرامش رور ومبافظ  خرمگاه اس  ،وکسیکه این توانایی را ندارد باالی آن روز ه الز  اسر  

 روزه خهوتش را ریشه کن وبیتابی های جوانی را مهار میکند .زیرا که 

رسول اکر  )((جوانان را به این هدای  خا( نمود زیراکه کثررت خرهوت  ضررورت ایشران را بره 

ازدواج  بیشتر میسازد ودر صورت انطراف  از ازدواج ضرر آن بیشتر اس  چه بررای خرود خران باخرد کره 

سازد وچه برای اجتماع باخد که انطراف از  ازدواج  باعث انتشرار فبشراب ایشان را  از راه راس  منبرف می

میشود طوریکه اکنرو ن در جوامر  عطرری خطوصرأدر  درجامعه زنا ،ولد ،پصش منکرات،وازدیا دفرزندان 

 امریکا اس  جایی که مرزها دربین زن ومرد از بین رفته اس  .

 جنسی در جوامع غر بی : انحرافات 
 ( آمده اس  که ترجمه آن چنین اس  :16صفبه:-2740نومتر سال111خماره )درمجله مصتار 

)تعداد دخترانیکه ازموسسات عالی تعلیمی خهر نیویارک ماهانه به مراکز صبی مصطو( خانم های 

 غیر متزوج  میروند در هر ماه به دونفر میرسد(

تعداد زاده دخترانری انرد  اطفال ای که در سال رذخته تولد خدند تقریتا نطف این80000از جمله 

 ساله بود (.27-25که سن خان دربین 

 )جرایم هتک حرم  ،وامراض تناسلی  دربین جوانان بیشتر  انتشار یافته اس  (.

 ارراین حال  دانشگاهی جامعه امریکا باخد پس حال  کار رران ودیگر افراد جامعه چه خواهد بود ؟!

ر کنسی (کتابی را درمورد )زن ومبت  (نوخرته ودرآن چند سال پیش یک نویسنده امریکایی )داکت

قسمتی از بی نظمی های جنسی ای که در جوام  امریکای که در نتیجره ازادی بری حرد وحطرر ،دربرین 

 جوانان خیوع پیدا کرده درآن چنین آمده اس  :
                                                 

  119  رواه الخمسه :من حدیث عبد هللا بن مسعود )رض(
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 دختر توس  مردان  فریب داد ه خده بدون عزت  وتکیره رراه رهرا کررده 000/200ساالنه تقریتا 

 میشوندکه این امرایشان را مجتور به بد اخالقی حرفه وی میکند .

  به زن تتدیل میشدند  اما اکنون در سرن  سالگی 10-29در سنین -در رذخته–دختران درامریکا

 سالگی به زن پصته سال تتدیل میشوند ...!! 21

   90پی برده اند به تعداد دخترانیکه ازدواج نموده اند وبه معنی ازوداج از طریق متاخرت جنسی% 

 210میرود .%80رسیده که اتنظار بیشتر خدن ان تا به 

  212.تولدمیشود طفل از طریق غیر مشروع 000/210ساالنه در ایاالت متبده  امریکا تقریتا  

=  =  = 

آن تطویری را که) داکتر کنسی (با خفرات آن نشان داد از آنچه که حقیق  اس  بسیار کمتر نشان 

 .داد ه خده اس  

)ادجار هوفر (مسول دفتر تبقیقات جنایی در واخنگتن اعالن نمودکه مبالت مزدحم ،باغها وسرکها 

ی بلندی دار از جمله جای های پر خفر مبسوب میشوند خطوصا در تابستان کره میرزان جررایم بره اوج 

 خود میرسد.

   قررار   زیاد خده طوریکه قترل از  جنرگ دو  جهرانی در همرین میرزان%80حوادث هتک حرم

 داخ .

 نش/دت حادثه هتک حرم  وده حادثره حملره وتجراوزنوع  تعداد حوادث سال رذخته اکثرا از دو

حادثره   140حادثره هترک حرمر   48در هر ساع  از ساعات خب وروز به تعرداد  کرده بود که 

 حجو  وتجاوز جنسی در یک روز  رسیده بود  !!

  د که به سن بلوغ نرسیده بودند !دختر جوانی بوقربانی  حوادث هتک حرم  صد ها 

  از ترس آن را مصفی نموده اند بیان نمیکند .آسیب دیده ران این احطایه ها تعداد حوادثیکه 

مطیت  را در مدیر تبقیقات جنایی سصنش را به این نکته پایان داد که :این جرایم آن قدر جنگ و

    211ه که از حساب بیرون اس  .خانه ها به جا رذاخت

 :زادان غیر قانونینو57%
  عمق انبفاط اخالقی ای که در جوام  غربری در 2757احطایه های منتشره  ملل متبد در سال 

 اثر فروپاخی خانو اده  بوجود آمده اس  بیان میکند .

)دراین نشریه ارقا  احطایه ها نیز  بیان خده اس  :دنیای غرب در خرای  کنونی بیشتر بره مشرکل 

تعرداد اطفرال غیرر جه بوده اس  نست  به  اطفال قانونی،دراین احطایه آمده اس  که فرزندان ولد زنا موا

تجاوز نموده اس  یعنی از هرر چهرار  %90رسیده اما در بعضی خهر های دیگر مثال )بناما(به %60به  قانونی

 ن غیر قانو نی اس  وفی صدی بیشتر این اطفال در امریکای التین میتاخد (.آ طفل سه طفل

                                                 
  210 جریده النداب:در 2750/4/15  

  212  جریده الزمان :در 2751/8/17    

  211  جریده االهرا  :در 2755/6/18 
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زمان این نشریه ثاب  نمود که دراثر استقرار خرانواده) فیطردی اطفرال غیرر قرانونی درایرن  درعین

قرار %2درجه  صفر قرارمیگیرد(واین نشریه عالوه مینماید )فیطدی این اطفال در مطر پایینتر ازبه کشورها 

 (.دارد با جودیکه مطر نست  به هر کشور اسالمی  دیگر از فرهنگ غرب بیشتر  متاثر اس  

 نویسنده ران این احطایه ها بیان میکنند که :

     211)کشورهای اسالمی بصاطری ازین مرض مطون اند که از قانون تعدد زوجات پیروی میکنند (

بدون خک تعدد زوجات از جمله عوامل سالم بودن جامعه اسرالمی اسر  ،لکرن اررراین را  بردانیم 

فه پی خواهیم برد  که در پهلوی ایرن عامرل  عوامرل میرسد به این نق%1فیطدی تعدد زوجات درمطر به 

دیگری ،مانند حجاب وعد  اختالط دربین زن ومررد  نیرز مروثر بروده و  بطرورت عمرو  رفتره میتروانیم 

 مطونی  خانواده مسلمان از مفاسد تمدن غربی اولین وسیله سالم  جامعه اسالمی از فباخی میتاخد .

 انحرافات جنسی در جامعه بریطانیا:
اما درانگلستان کافی اس  که ما مطافه ای را ذکرنماییم که آن جامعه در فروپاخری اخالقری دراثرر 

اعراض از ازدواج وفروپاخی خانواده  به آن رسیده اس  حتی که مجلس بریفانیا در امور کلیسا هرا کمیتره 

ازدو سرال  ای را جه  مبدودی  موقف کلیسا پیرامون رواب  جنسی غیرر مشرروع تشرکیل نمرود ،وبعرد

   قراری را صادرنمود که درآن چنین آمده اس  :28/20/2766مفالعه دوا  دار خورای مذکور به تاریخ 

) به زنا  ازین لباظ  که ستب طالق اس  نظر  نتایدکرد  بلکه ازین نگاه بره ان نگراه  نمرود کره ان 

 214فرصتی برای عفو وبصشش اس  (.

نبرافات جنسی به حدی خیوع پیدامیکند که یکی از نماینرده کار دراین جا به پایان نمیرسد بلکه ا 

ران حزب مبافظه کا ر)سیر روبرت بوثتی(را درمجلس عمومی مجتور به مفالته )تشکیل کمیته مفالعرات 

انبرافات جنسی در بریفانیا  میکند زیرا که در  اکثر خهر های اقلیمی ختکه های مصفی مردان مطاب به  

 215میشود ،آنها منت  خفر دایمی اند که جوانان خورد سال ما را تهدید میکند ( انبرافات جنسی   دیده

  بود ،  تقریتا دوسال پرس ازآن دراثرر بری نتیجره مانردن  کمیتره ای کره 2754این دراوایل  سال

نماینده مبافظه کاران پیشنهاد کرده بود )نماینده کار رران از صردر اعظم)سریر انترونی ایردن ( تقاضرای 

کیل کمیته تبقیق را نمود زیرا طوریکه رفته میشدتعدادی از اعضای پارلمان به انبرافات جنسی فوری تش

متتال  اند ،ومجله طتی بریفانیا وبعضی نشریه های دیگر نیز مفالتی را پیرامرون ایرن موضروع نشررنموده 

  216اند(

مردان بزرگ دولتی  با وجود فریاد های همه ساله ،خیوع این مرض دربین انگلیسها ،خطوصا دربین  

بعضی از صاحتنظران را به این امر  واداخ  که تقاضای متار خدن  لواطة را در صورتی که به طور مصفری 

صورت بگیرد  نمایند،فعال بعضی اعضای حزب مبافضه کار انگلستان طرحی را به مجلس عمومی بریفانیرا 

                                                 
 123  االسال  یتبدی :مولف وحید الدین خان (:292از جریده اوقاف هند ی در 2760/7/21  

  214  فکر اسالمی وجامعه معاصر مولف دکتور مبمد التهی .

  215  مطری:در 2754/1/12  

  216  االختار :در 2755/21/10  
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این جواز  را بعد از  بهتر خردن  فضرا ی    دایر خد متنی بر تطویب قانون ای که2765که در نومتر سال 

   219مجلس بدهد وبه تعدیل مرحله اول موافق  نماید،ارایه نمود  .

  متنی بر تاییرد  قرانون  2767واین کوخش) قابل تشکر (  منجر به موافقه خورای عمومی در سال 

اخر  اررچره دربرین ای که انبرافات جنسی را متار نماید، خد .ودراین هی  رونه خر  وعراری وجرود ند

  218مردان بزرگ دولتی صورت ررف  ..!!

در صورتیکه انبرافات جنسی در بین برالغین مجراز باخرد ایرن امرر مران  آن نمیشرودکه نوجوانران 

یقر  جامعره را بره ن متار باخرد در حق،زیرا  وقتی که فبشا به هر صورت آانگلیسی به آن سقوط نکنند 

میکند مبرو  می سازد ،دراین حال  هر کرام  فبشابه جلو ریری از ن را از ارزخهای کانبفاط کشانده وآ

 از بین میرود وخهوت رانی پلید ادامه پیدا میکند !!

این چنین حامله دارخدن دربین خارردان مکاتب بیشترخد طوریکه وزیر خدمات اجتمراعی )کیر  

متلغ یک ونریم ملیرون لیرره جوزف (را مجتور ساخ  تا اعالن کند که )حکوم  بریفانیا تطمیم دارد که 

استرلینی را جه  تهیه وسایل ضد حمل برای خارردان مکاتب بعدازاین که حوادث  حمرل در برین خران 

 طرف برساند،ووزارت مذکور برای استفاده ازین ادویه موافقه والدین را خرط رذاخ  .مزیاد خد  به 

–مرده اسر  اخی خانواده بوجود آدراثر فروپ –این بدین مفهو  اس  که رواب  جنسی غیر مشروع 

رردیده که حکوم  آن را برای خاکردان مکاتب  تایید کرده وبررای جلرو ریرری از آثرارم عادی یک امر 

وسایلی را هم تهیه میکند ،طوریکه والدین آن را تایید کرده وبرا ی بدس  آ وردن تابلیتهرای ضرد حاملره 

 کنند !!ری وسایر  وسایل جلو ریری از حمل ، اقرار هم می

 لمان غرب :در آ
 بعرد از خکسر  آن در جنرگ دو  جهرانی وتقسریم که مصالفین الماناز جمله مهمترین چیزهای 

به دو دول   به آن  توجه نمودندعتارت بود ازفروپاخی خانواده ،ازبین بردن ارزخهای اخالقی دربین  آلمان 

 نواده .ازبین بردن دول  از طریق سقوط خابه منظورجوانان ونسل جدید 

–آن جامعه ای که در مردانگی وقروت ممتراز برود –انگلیستان وامریکا در رنگ دادن  جامعه المان 

موفق خدند وآن را به رنگی ملون ساختند که به همان رنگ جوام  امریکا وانگلستان  رنگین بود .تا اینکره 

رأی بره 101درمقابرل رأی  154  بره اکثریر  اراب      2791کار به پارلمان المان رسیدکه درجون سرال 

تطویب قانونی اقدا  کردند که حکو م  آن را جه  تعدیالت در بعضی موارد خفرناکی که مربوط به امور 

 جنسی میشد پیش کش کرده بود که در مقدمه آن چنین آمده بود :

 رف  ممانع  از تتدیلی خانم ها !! .2
                                                 

  219 فکر اسالمی :(/)16(،از الهیر الدتریتون در 2765/21/17  

ن را بر   ودعوت آانیکه اساللیل اس  بر کسبدون خک این حال   حیوانی ای که جامعه بریفانیا وسایر جوام  دیگر دران به سر میترند قوی ترین د 

د ، ان را ازجمله عوامل انبرافات جنسی در بعضی کشورهای اسالمی  متشدد بر تفتیق حجاب ان ایشان  عد  اختالط جنسین ومراعات حجاب که

د برقراری اختالط زن و مر میدانند،ارر این سصن درس  باخد ،این موضوع دلیل باالی خود خان اس  نه برای ایشان ،زیرا که معنای ان این اس  که

طورت ارتتاطات جنسی را اسانتر ساخته وضرورت هم جنس بازی  را منتفی میسازد ،در حالیکه جامعه بریفانیا با وجود مصتل  بودن زن ومرد ب

  ران جا  نست  به بعضیولد زنا میتاخد ، وبا وجود نتود حجاب با انهم  انبرافات جنسی دمتالغه امیز آن ،که نتیجه ان بوجود امدن هزاران 

عضی کشورهای اسالمی چندین برابر میتاخد واین مان  ان نشد که این انبرافات از جمله امور متعارف وعادی  در جوام  معاصر نشود طوریکه در ب

  218جوام   بیشر مانه برای ان قوانین نیز وض  مینمایند 
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ساله بره  28ن به اعتتار از سن فقه طرفین در بین مردااجواز انبرافات جنسی در صورت مو .1

 سالگی !! 12عوض 

به نشر میرساند در صرورتی کره  فروم مفتوعاتی که اعالنات مسایل جنسی راچاپ وجواز  .1

 !!.217ساله ری تجاوز کرده باخد 28از  عمر

 شیوع سقط جنین در بعضی کشورهای غربی :
سه را مجتور ساخته اسر  ترا اخالقی به حدی رسیده که حکوم  فرانانبفاط درجامعه فرانسه ،    

)جزای عملیه سق  جنین را جه  تهدید باال بترد  زیرا احطایه ریری های رسمی ثاب  ساخته اسر  کره  

عملیه های سق  جنین نست  به عملیه های والدت نهای  زیاد خده اس  در حالیکه عملیره والدت یرک 

هزار میرسد  75بوده اما تعداد عملیه والدت به  هزار250امر قانونی بوده با آنهم تعداد  واقعات سق  جنین 

)210 

باوجود خفر این عمل سال به سال زیاد خده میرف  وحتی کار به جرایی رسریده برود کره تعرداد   

 زیادی از مرد  فرانسه دراین اواخر تقاضای خالصی زن را از جنینی دارند که او را درآغوم خود میکشید .

ساختن حکوم  برای متار ساختن عملیه سق  جنین ،سازمان  )در تالم های جدید جه  قان    

های زنان در فرانسه تالم میکنند تا تعدادی از وسای  نقلیه را در اکثری  سراحات مرکرز فرانسره تعرین  

زن را  در  هفته سه باربه هالند انتقال دهد، جایی کره عملیرات هرای  50بیشتر از   وسای   نمایند تا  آن

 صورت میکیرد ودر عین روزایشان را دو باره به فرانسه انتقال دهد (.سق  جنین در آن 

) این عملیه به طور سری صورت نمی ررف  بلکه با یک سری از خعار های وسری   نیزهمرراه برود  

،ودراین باره کافی اس  تا این را بدانیم که درآن موتری که آنها رف  وبر رش  میکردند لوحه بزرری  بره 

وتر نطب ودرآن به خ  در خ   نوخته خده  بود که  عملیه سق  جنرین در هالنرد صرورت اندازه طول م

 !!212ررفته اس  ( 

درنتیجه این  جریانات  قوی ای که جامعه فرانسره  بررای تبر  فشرار قررار دادن حکومر  جهر  

از سق  تطویب قانون مجاز بودن سق  جنین ضرورت داخ ،تعداد ی از وکال  به پارلمان فرانسه قانون جو

    تعین رردید .2794جنین را طرر نمودند که برای مناقشه آن تاریخ جلسه ای در اوا خر نومتر سال 

 اعالن میکند که سقط جنین جرم قتل است:   )پولس(بابا
بابا) پولس خشم ( که حیثی  پدر مسیبی  را دارد در مقابل این پروژه سص  مقاومر  نمروده بره 

جنین رناه قتل را دارد ودالیل فقر وانفجار جمعی  درجهان  به هی  صورت صراح  اعالن کرد که:)سق  

 آن  را تترئه کرده نمی تواند (

متار ساختن سق  جنین  بره نشرر رسریدرفته مورد و)بابا( در سندیکه پیرامون مناقشه پارلمان در 

 اس  :  

                                                 
  129  الجمهوریةدر 2791/1/16        

  210 االهرا  در 2791/6/7   

  212  اختار الیو  در 2794/4/10   
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گران حرالل سراخته نمری زندری دی واز بین بردن  )هی  یکی از ین عوامل حرا  را درمتار  ساختن

 211تواند ،ارر چه که آن زندری در حال  ابتدایی ام باخد (

ی آن بود که عتارت از نین در حقیق  مقابله با عوامل مفضبدون خک مقاوم  التابا در برابر سق  ج

فروپاخی جنسی ای اس  که در جوام  غربی خیوع پیدا کرده اس  ،درعین زمران ایرن مقاومر  در برابرر 

مرتب برآن اس  که آن عتارت از من  ازدیاد نسل اس  رذخته ازین که کمتود ی های نفوسی ام  اضرار 

 را در نتیجه جارزین خدن ازدواج های غیر مشروع بجای ازدواج های مشروع  پر میکند .

=  =  = 

باوجود ردخدن عملیه سق  جنین توس  بابا پولس ورناه رار خمردن مرتکتین آن از جانب وی ،با 

رای 184نهم طرحی که به پارلمان در رابفه به متار خدن  سق  جنین پیش کش خده بود به اکثری  آ

رای مصالف با مناقشه های طوالنی در طول  بیشتر از سه روز حتی دو حطه روز چهار   287موافق و

 !!211به تطویب رسید  17/22/2794روزجمعه به تاریخ 

با آنهم   -ز  جهانی مناف  بزرری در رسیدن به آن دارندکه کمونیز  وصهیونی–به اساس این نتیجه 

کار به پایان نرسید زیرا که این طرر باید به مجلس  سنا نیز جه  تایید  برسد،ودرآن جا نیز به مقاوم  

 بیشتری نیز مواجه خواهد خد .

ر آخکار اس  که عملیه سق  جنین جه  ازبین بردن نتای  رواب  جنسی غیر مشروع اس  که د  

 مده اس  .  مشروع در سایه خانوداه  بوجود آجامعه فرانسه در اثر فروپاخی رواب

=  =  = 

رای مصالف به متار بودن عملیه 111رای موافق 148در المان غرب )پارلمان المان به اکثری  اراب

حمل  هفته از11-21هفته اول حمل  موافقه نمود ،اما بعدا زآن  در جریان مدت 21سق  جنین در خالل 

مجاز نتوده مگردر صورتیکه کمیته طتی  تایید نماید که طفل ومادر هردو در خفر اند ،درهردو صورت 

هزار  50دول  مکلف اس  تا مطارف عملیات را بپردازد ...تا زمان صدور فیطله جواز سق  جنین ساالنه 

هزار عملیات مصفی در 100زن المانی جه  اجرای این عملیات به بریفانیا میرفتند، در حالیکه ساالنه 

زنان المانی از جدیدتر ین %16خود المان صورت می ررف  ،واین یک تعداد زیادی اس  ارر ما بدانیم که  

  214وسایل ضد حامله ری استفاده میکنند (

=  =  = 

درنتیجه مشکالت  مادر خدن های غیر مشروع ،ومشکالت فرزندان ولد زنرا ،وخریوع طرالق بصراطر 

یل زنا خوهری)جوام  صنعتی پیشرفته مانند سویدن مادر غیر متزوج را مانند مرادر مترزوج خیان  در مسا

،وطفل غیر مشروع را مانند طفل  مشروع در تمامی حقوق مدنی میدانند ،طوریکه دیگر جوامر  پیشررفته 

 .215کافی برای طالق نمیدانند (دلیل مانند دنمارک جر  زنا را 

                                                 
  211 االختار در 2794/22/16 

  211 االهرا  در 2794/22/10  

  214  االهرا  در 2794/6/1  

  215 الفکر االسالمی :مولف دکتور مبمد التهی:()192(
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 کا واروپا : اطفال فروشی در بازار های امری
از جمله آثار فروپاخی خانواده در جوام  غربی این اس  که )تعداد مادرانیکه اطفال غیر مشروع خود 

را برای فروم در بازار هاعرضه میدارند بیشتر خده خطوصا بعد ازینکه قیم  هر طفرل از هرزار لیرره براال 

دت خان صورت میگیرد وهرزاران نفرر در ن اطفال قتل از والیرفته اس  ،از همه بدتر اینکه خرید وفروم ا

انتظار آن میتاخند ..در حال حاضر مفالعات وسیعی  پیرامون این پدیده خفر ناک دربریفانیا ،المان غربی 

،فرانسه ایفالیا ،هالند وامریکا درحالی صورت میگیرد که این امر به بازار سیاه تتدیل خده اسر  کره یرک 

دی در لنردن   نیرز بره همرین نرده رری آن را میکنرد وخرفا خانره والرردان انگلسی به نرا  سرانگداکتر 

  216دارد(.منظوروجود

 اما :    

اسال  حنیف با تاکیدم به تاسیس خانواده به عنوان یگانه وسیله بر قراری زوجی  دربین زن ومررد 

تمرا   تشرکیل داده کره،جامعه اسالمی را از تما  این امراض مطؤن ساخته وبه حد نهرایی جامعره پراکی 

 میتاخد .مبفوظ برو وحرم  هر کس در آن ارزخها وفضایل درآن موجود بوده وآ

ازان جایی که عادتا جوانان مبتاج کمک والدین خان در امر تشکیل خانواده میتاخرند ،لرذا اسرال   

ین ازدواج را از جمله حقوق پسر باالی پدر در حد توان  مقرر نمود ،وبه همین معنی پیامتر اسال  )((درا

 رفته ام  به آن اخاره مینماید :

ن را نمایرد )حق پسر باالی پدرم این اس  که نا  نیک براالیش بگرذارد ،درصرورت تروان ،ازدواج آ

 219ن رابرایش تعلیم بدهد (وقرآ

 وبه  همین معنی نیز فرموده اس  :

ب ادبرش )حق پسر باالی پدر این اس  که نا  نیک باالیش بگذارد ،خانم خوب برایش بگیررد و خرو

 . 218دهد (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  136 االهرا  در 2794/5/17  

  219  دیلمی در مسند فردوس ،ابو نعیم در حلیه،از حدیث ابو هریره.

  138 بیهقی در خعب ایمان بروای  حضرت عتایشه )رض(
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 هدف صحی -7
هدف اسال  در تشکیل خانواده مسلمان حفاظ  صب  وقوت جوانان از عادت های مضر اسر  کره 

ویادراثر آن انتشار وباهراوامراض ختیرث متتال می خوند دراثر آن  یا ضعف وناتوانی های جسمی ومعنوی   

ه تا در جوام  ای که فبشا وبی حیرایی ومنکررات وپلیدی صورت میگیرد که  حکم  پروردرارتقاضا نمود

خود ، وآن جوام   وخانواده های  که به  اسراس تقروی وپراکی اسرتوار چنین امراض منتشر باخد ،ررفتار 

 باخند ازین مرض  مطون میمانند.

 رسول اکر  )((فرموده اس :

راضی مطاب میشود که )در هی  جامعه ای فبشا منتشر نمیشود مگر اینکه آن جامعه به  طاعون وام

    217در رذخته ران ایشان نتود (.

 انتشار امراض  در جوامع غربی :
درس  رف  آن رسولی که از وحی سصن میگوید ،کاوم ها وبیانیه های رسمی ثاب  ساخته اسر  

کشور های امریکای واروپایی که دربین آنها امراض ساری به صورت غیرر قابرل عرالج برا وجرود پیشررف  

می وطتی  پیشرفته  خطوصا دربین دختران وپسران غیر متزوج انتشار یافته در نتیجه ارتتاطات وسایل عل

 غیر مشروع بوجود آمده اس .

  ساز مان صبی جهانی ملل متبد اعالن نموده اس  :)امراض تناسلی در بین جوانا ن در بسریاری

 انتشار یافته اس  (.   ساله میتاخد 27-25کشورهاخطوصا دربین جوانان ای که عمرخان در بین 

عر  و وظیفره زن مررد )واین سازمان عوامل این پدیده  را در نقطان نظا  خانواده ،عرد  فهرم طتی

 240،وآزادی زنان دانسته اس  (.،نقطان دین 

 در جلسره سرری کرانگرس  -داکتر دیفید ستنسرر–اینک مدیر مرکز قومی مفالعات امراض ساری

ک درایاالت متبده به حدی منتشر خرده اسر  کره )تسرل  امریکا اعالن مینماید که مرض سوزا

دالر جه  مقابله به این مرض 000/00/9/2بران غیر ممکن خده(..وتقاضانمود که ساالنه در حدود 

 تناسلی خفر ناک تصطیص دا ده خود.

  دکتور دیفید واضح ساح  که :داکتران امریکایی به مشکل تشصیص این مرض درنزد زنان  دچرار

در رابفه به مردان هم به عین مشکل مواجه اند ،وعالوه نمود که در بعضی اجتماعرات  اند طورکه

   242زنان به این مرض متتال اند .%15مسکونی  در ایاالت متبده معلو  خده که 

 :  ودر بیانیه ام در سازمان صبی جهانی چنین آمده اس 

ندیناوی وبریفانیرا از کنتررول به این مرض در ایاالت متبرده ،کشرورهای اسرکامتتال خدن )ازدیاد 

 بیرون خده اس  ،ومتتال خدن به مرض سوزاک درایاالت متبده  به اندازه وباب رسیده اس  (

)وبا وجود دوا های قوی وموثر هی  وسیله ای در برابر این مرض سراری مروثر واقر  نشرده اسر ... 

ب بیشتر میتاخد طوریکه تعداد فیطدی مطاب خده ران به این امراض به صورت خا( دربین جوانان مکات

                                                 
  217  طترانی از حدیث ابن عتاس)رض(

  240  االهرا  در 2765/4/20  

  242 االهرا  در 2768/5/7 
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دو چند دیگر مطاب خرده رران اسر  ،همچنران  ،مطاب خده ران به این مرض در سنین کمتر از بیس  

تعداد زیادی از واقعات سوزاک که زنان ودختران به آن مطاب اند تا هنوز یا تشصیص نشرده اسر  ویراهم 

   241عالج(

=  =  = 

وام  غربی درنتیجه انتشار رواب  غیر مشرروع در برین زن این بعضی از امراض پلیدی  بود که در ج

ومرد ودر اثر نتود پاکی وقدسی  خانواده بوجود آمده اس  ،برعکس آنچره کره در خرانواده هرای  دهراتی 

موجود اس  ،جایی که رو آوردن به تشکیل خانواده دارای اهمیتی اس  وجایی که خرانواده پراکی ورسرو  

نجا امراض ساری در حکم عد  اس  ،در حالیکه آن امراض در خهر ها بیشتر خود را حفظ نموده اس  ،درآ

به نظر میصورد واین ثاب  میسازد که رواب  غیر مشروع تنها عاملی اس  که مرتکتش را به چنین امرراض 

 متتال میسازد طوریکه خداوند متعال فرموده اس  :

زنا نزدیک نشوید زیرا که آن بی حیای وبد  ترجمه:به(وساءسبیالً)وال تقربو االزنا إنه کان فاحشهً 

 241راهی اس .

 اسالم طبیعت بشری را تقدیر میکند :
ازآنچه  رذخ  ،چیزی که چشم پوخی ازآن ممکن نیس  این اس  که مجترور سراختن یرک عالوه 

جوان برای سرنگون ساختن خهواتش از مشق  های اس  که تعداد کمری تروان آن را دارنرد زیررا کره برا 

 غرایزم پوره وخهواتش مهار خود . الز  اس  بشری مصالف اس  ،آن طتیعتی کهطتیع  

در صورتی که اسال  این مرض رابا تشویق جوانان به روزه تا قدرت یرافتن خران بره ازدواج  ترداوی 

آیا میتوانند که تمرا  –در صورت قدرتشان به ازدواج –نموده اس  پس ایا کسانیکه ازین اعراض نموده اند 

 ا در روزه سپری نمایند ؟!عمر ر

اسال  طتیع  بشری را احترا  نموده وبه غرایز خان اراهی دارد لذا مردی را که نظرم به کردا  زن 

تشویق میکند  تا برود با زن خود نزدیرک خرود وغلتره  ،می افتد ،خوخش میاید وخهوتش تبریک میشود

بسوی خداوند  ا دف  ،ورور وقلب خودراخهوت خود را فرونشاند ه نفس خود را مفمین ووسواس خیفانی ر

 متعال متوجه سازد 

 وبه همین  معنی رسول اکر  )((فرموده اس  :

)هر راه  یکی از خما کدا  زنی را بتیند که خوخش بیاید پس برود بره خانره خرود وبرا اهرل خرود 

  دیگری نیرز در روای244نیز اس  ( )خانمش (اس  در نزد این )زن (نزدیک خود زیرا چیزی که در نزد آن

 آمده اس  که رسول اکر  )((فرموده اس  :

)وقتی یکی از خما زنی  را بتیند که زیتایی ام وی را در تعجب بأند ازد، پس دراین صورت به اهل 

خود بر رردد یقینا که اله تناسلی یکی بوده ودر نزد آن زن چیزی اس  که در نزد خرانمش نیرز میتاخرد 

)245 

                                                 
  241 االهرا  در 2792/2/8  

  241 سوره اسرابایه 11

  244  الجام  الکتیرمولف :سیوطی،به اسناد خود از حدیث  جابر )رض(
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خوب را به کار عملی مقارن ساخته اسر  ترا بهتررین قردوه وخروبترین رسول اکر  )((این توجیه 

 پیشوا باخد.

از جابر )رض(روای  خده  که رسول اکر  )((زنی را دید دراین حال  به نزد زن خرود رفتره برا آن 

 مقارب  نمود سپس به نزد اصباب آمد ورف  :

از خما زنری را دیرد پرس  )زن در صورت خیفان می اید  وبه صورت خیفان می رود وقتی که یکی

 246دراین حال  به نزد خانم خود برود زیرا که وی میتواند وسوسه قلب او را از بین بترد (.

انهرا را ارخرادنماید کره چره رسول اکر  )((این کار راانجا  داد تا برای اصباب خود بیان نمروده و

 مبفوظ بماند قلتهای خان پاک وصب  خان ،را انجا  دهند تا نفس های خان مبکمچیزها

=  =  = 

نهابره  صرتر ردان در صرورتیکه آبررای مجر اسال   این برنامه اسال  برای متاهلین اس  ،پس برنامه

که با تقوی نیز باخند با غرایز ه مند هستند در چنین حال  چیس ؟ آنها با وجودیواستقام  نیز  زیاد عالق

 هم بر نفس وصب  ایشان دارد .خان در مقابله وستیز اند وبدون خک این مقابله اضراری 

بری اما ارر نیروی  تقوی در انها ضعیف باخد دراین صورت غریزه هر مانعی را از بین میترد وخود را 

 ی نیز میشود .متتالخدن به امراض دنیوی وعذاب اخرو اختاع نموده که این امر ستبباکانه 

به مشکالت رونرا ررون زنرد رری – چه مرد باخند وچه زن–وکسانی که از ازدواج اعراض میکنند   

مواجه بوده واز مزایای حسی وروحی آن اررچه استاب رفاه وارامش برای خان میسر باخد باز هم از بهترین 

 منفع  دنیوی وبزررترین نعم  خداوندی  مبرو  اند .

از همین جه  جای تعجب نیس  که رسول اکر  )((مجرد بودن را مسرکین برودن نامیرده اسر  

یفرماید :)مسکین اس  مسکین اس  مسکین اس  مردیکه زن ندارد اصرباب رفتنرد اررچره از طوریکه م

درک مال غنی باخد ؟آنبضرت )((فرمود:) اررچه که از درک مال غنی باخد( سرپس فرمرود : )مسرکین 

اس  مسکین اس  مسکین اس  زنی که خوهر ندارد( یاران فرمودند ای رسول خردا اررچره مرال داخرته 

     249رت )((فرمود )اررچه مال داخته باخد (باخد؟آنبض

در اختاع غرا یز جنسی خرود بره انسانها  –جاییکه اخالق هی  مفرر نیس  – لکن در جوام  غربی

هی  مشکلی مواجه نیستند  زیرا که فروپاخی خانواده رواب   جنسی را بی نظم سراحته ،عفر  را درزنران  

 ! ستک وبکارت را در دختران خرافات میپندارد

رذخته ازین، رواب  جنسی دسته جمعی خکل تجارتی را بصود ررفتره اسر  حتری کره خررکتهای 

اعالنات خویش را منتشر نموده سفر ها را به خهر های مصتلف غربی تنظیم مینمایند  این کار سیاحتی برای

!! 

 آمده اس : )یکی از خرکتهای سیاحتی درجنروب افریقرا بصراطر خروم ررذرانی در جوهانستورگ 

جوانان خروع به اعالنات )سفر های جنسی (نمود ومدت این سیاح   سه هفته بودکه جوانران در جریران 

                                                                                                                                                     
  145 الجام  الکتیر مولف :سیوطی،به اسناد خود از حدیث  عمر )رض(

  246 صبیح مسلم :کتاب النکار 

  249 اسد الغابة:مولف : ابن اثیر )121/6(از حدیث ابی نجیح سلمی ،وفرمود که این حدیث را ابن منده وابو نعیم استصراج نموده اس  
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آن ازتفریح راه های برهنه فرانسه ،نای  کلپهای آلمان ،ودنمارک ومرکز تولید جنسی در لندن نیز  باز دید 

 . 248بعمل می آوردند .واین سفر چهار هزار مارک هزینه بر میداخ  (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  148 الجمهوریةدر 2792/1/11م
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 هدف روحی-6
اسال  حانواده را بهترین وسیله ای برای تهرذیب نفرس ،رخرد فضرایل وارزخرهای انسرانی میدانرد   

س  طوریکه افراد آن به برداخ  ،زیراکه  مبی  خانواده بر اساس عفوف  ،مهربانی،ایثار وفدا کاری استوار ا

 ند ،طوریکه حضرت رسول اکر  )((فرموده اس  لیتها وهمکاری درادای وظایف عادت میکنمسئو

)همه خما حیثی  چوپان را دارید وهمه خما از رعی  وزیردستان تا ن مسولی  دارید اما  مسولی  

ودرا دارد ،زن مسول خانه خوهرم میتاخد وازآن با زخواسر  ود را دارد ،مرد مسئولی  خانواده خرعی  خ

دارد پس همه خما حیثی  چوپان را داریرد وهمره خرما مسرول میشود ،خاد  در مال بادار خود مسولی  

   247هستید (

یقینا اقدا  پدران به سر پرستی پسران ،توجه به حال  خران ،تبمرل مشرق  بررای فرراهم نمرودن 

وسایل زندری آنها وامثال اینها از موجتات رحم  خداوند )ج(وعفو آن بوده رذخته ازاین کره ایرن وسریله 

تطفیه قلتها وبلند رفتن درجات اس  وبه همین معنی رسول اکر  )((فرموده اس  صیقل نمودن اروار ، 

ا بعضی از رناهان رناهانی اند که نماز، روزه وح  آنها را مبو نمیکند بلکه زحم  کشی درراه پیردا یقین:) 

وهمچنان رسول اکر  )(( در مرورد تشرویق بره تربیره  250کردن رزق وروزی آن رناهان را مبو میکند (

) کسی که یک دختر داخته باخد واو را به  خروب تررین صرو رت  تربیره نها فرموده اس :ختران واکرا  آد

وتعلیم داده وآن نعمتی را که خداوند )ج(برایش ارزانی نموده برای آن دختر نیز خرچ نموده باخد این عمل 

   252برایش سپر وپرده دربرابر آتش دوزخ خواهد بود(

حیات پدر ومادر خان وفات نمایند این بهترین بشارت برای آنها جه  نجات  اما ارر بعضی اوالد  در

در روز یکه هی  مال واوالد بره 251سلیم ( تی بقلبٍوم ال ینفع مالٌ وال بنون اال من أ:)یخان خواهد بود 

 درد کسی نمیصورد مگر کسیکه به قلب پاک در نزد خداوند متعال حاضر خود .

اس  که فرمود :)هی  دو مسلمانی نیستند که چهار  اوالد خان قترل  از رسول اکر  )((روای  خده

از بلوغ وفات یافته باخند مگر اینکه خداوند )ج( آنها را در جن  د اخل خواهد نمود (رفتند ای رسول خدا 

در مورد سه اوالد چه حکم اس  آن حضرت )((فرمود)ارر سه هم بمیرد همان حکرم را دارد (واصرباب 

ی رسول خدا ارر دوطفل بمیرند ؟ آنبضرت )((فرمود :)همین حکم در مورد دو طفرل هرم کرا  رفتند ا

 251اس  (

رسو ل اکر )((فرموده اس  :)هر مسلمانی که سه طفل  ام بمیرد در روز قیام  آنهرا را میارونرد 

ی وبرایشان میگویند که در جن  داخل خوید آنها در جواب میگویند که ما داخل جن  نمی خویم ترا وقتر

که والدین ما در جن  داخل نشوند ...در مرتته دو  وسو  برایشان رفته میشود که خما ووالدین تان همره 

  254در جن  داخل خوید(

                                                 
  247 متفق علیه ،از حدیث ابن عمر )رض(

  250 این حدیث را عجلونی در کشف البفا ب )154/2(به طترانی وابو نعیم از حدیث ابو هریره به خکل مرفوع  نست  داده اس  

  252 این حدیث را قرطتی)228/20(از ابی نعیم از حدیث اعمش از عتد اهلل بن مسعود روای  نموده اس . 

  251  سوره خعرابایه :88و87

  251  اسد الغابة )199/2(بروای  حارث بن قیس 

  154 اسد الغابة مولف ابن کثیر )62/9(از حدیث حتیته خادمه حضرت عایشه )رض(
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زندری یک مرد در فامیلش از جمله بزررترین نعم  های خداوند )ج(اس  ،توجه وی   بطورت عمو 

ب دادنش برای خانمش نیز  صردقه اسر  به اوالدهایش صدقه اس  ،الف  او به اوالد هایش صدقه اس  ،آ

صردقه  نیرز  خرانمش وی  با ورذاختن لقمه نان در دهن خانمش صدقه اس ..نه تنها این بلکه در مقارب 

اس  طوریکه رسول اکر  )((فرموده اس  )در خرمگاه یکی از خما صدقه اس  (اصرباب رفتنرد کره ای 

ن صدقه اس  ؟آنبضرت )((فرمود :)برایم بگوییرد رسول خدا آیا  یکی از ما خهوتش رااختاع میکند ودرآ

ن رناه نیس  ؟همچنان ارر آن را در حالل اخرتاع اختاع نماید آیا درآاکر آن  خصص خهوتش را در حرا  

   255نماید برایش اجر وثواب اس (

 برای انجام دهنده آن أجر روزه دار وپهره دار است :
دارد، برای زنان در تشکیل خرانواده بصراطر تبمرل  از جانب دیگر : اسال  با آن عدال  ورذختی که

 مشق  حمل ،والدت ،خیر دادن وخب زنده داری  اجر کمتر ازمردان مقرر ننموده اس  .

 )سالمة(مربی ابراهیم پسر رسول اکر  )((آمد ورف  :   

 ای رسول خدا!  خما برای مردان همه چیز را بشارت میدهید مگر برای زنان هی  چیز نمری روییرد

تو را به این کار وادار نمودند ؟آن زن رف  بلی آنها مرن را  )خانمها(آن حضرت )((فرمود :آیا همنشینان 

به این کار امر نمودند آنبضرت )((فرمود :)آیا راضی نیس  یکی از خما در صورتی که از خوهرم حامله 

مل را بدنیا اورد هری  کسری از باخد برایش اجر روزه دا روپاستان درراه خدا)ج( داده خود ؟وقتی که آن ح

  256اهل اسمان وزمین به چشم روخنی ای که برایش داده خده اس  اراهی ندارد (

=  =  = 

پس چه قدر تفاوتی دربین زندری   خانواده رری  وزنردری مجرردی وجرود دارد ،زنردری مجرردی 

ایل انسانی مبرو  بوده زندری خشکی اس  که نه رور دارد ونه هدف ، این زندری ای ا س  که از اکثر فض

 وبر اساس خود خواهی وفرار از مسولی  ها استوار اس  .

مجردان غالتا تنها زندری میکنند ودر کار های خیریه  بسیار کرم سرهم میگیرنرد ،ومقابلره آنهرا برا 

خهوتها وغرایز خان پاکی رور خان را مصتل میسازد زیرا که خرهوت طوریکره امرا  غزالری)رض( میگویرد 

الب خود وتقوی در مقابل آن نتاخد منجر به فبشا میشود ..،وارر قیزه تقوی بند باخد پس نتیجه )وقتی غ

این میشود که جوارر از پذیرم دعوت خهوت بندخده چشم پوخیده  وخر  راه مبفوظ میماند لکن حفظ 

ی بررایش قلب از وسواس وفکر از  اختیار وی بیرون بوده همیشه نفس آن را کش میکنرد واز امرور خرهوان

قرات نمرازآن را دور نصواهرد خرد حتری در او سصن می روید وخیفان وسوسه کننده ازآن در اکثر اوقات 

رهانه نموده  امورخهوانی ای  را در ذهنش بوجود میاورد که ارر  آن را در نزدبدترین مرد  تطرریح نمایرد 

    259خرمش میاید وازآن حیاب میکند  اما خداوند )ج(به قلتش آراه اس  (

نفس والف  ررفتن به خانم  اس  که این امر انسان را کمک میکند که  در زندری خانواده ری راح 

 به خدا)ج( رو آورد و همتش را به عتادت قوی میسازد .

                                                 
  255  صبیح مسلم از حدیث ابی ذر الغفاری )رض(

  256 اسد الغابةمولف ابن اثیر )244/9( 

  157  احیا بعلو  الدین مولف ابی حامد الغزالی در کتاب اداب نکار
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چنین می روید : نفس خسرته میشرود ،وقتری کره در بعضری  مفلب  اما  غزالی)رض( به تایید این

خده نشاطش دو باره اعاده میگرردد ،مگرر در الفر  رررفتن برا زنران اوقات  از  لذایذ  استفاده نماید قوی 

خوخی ای اس  که دخواری ها را رف  نموده وقلب را مستریح میسازد ،والز  اس  کره بررای نفرس هرای 

متقیان نیز استراح  با اخیای لذت اور متار باخد .از همین جه  اس  که خداوند )ج(فرمروده اسر  کره 

 258که به آن)زن( آرامش روحی ام حاصل خود . )لیسکن الیها (یعنی تا

خالصه اینکه :تشکیل خانواده فرصتی اس  که با توبه واستقام  تعویض خده نمی تواند ،پروردرار   

عالمیان برای توبه کننده ران ضمان  کرده که از رناهان خان در رذرد وبدی های خان را به نیکی تتدیل 

 :)االمن تاب وآمن وعمل  عماالًود صادق باخند .خداوند می فرماید نماید  در صورتی که آنها در توبه خ

   257ولئک یبدل اهلل سیاتهم حسنات وکان اهلل غفورا رحیما (تفاُ صالحاً

ترجمه :مگر کسیکه  توبه کند وایمان آورد  وانجا  دهد کار نیکرو را آنهرا کسرانی انرد کره خداونرد 

 وند)ج( بصشاینده ومهربان اس  .)ج(بدیهای خان را به نیکی تتدیل میکند وخدا

 ) بد کاران شما مجردان شمااند (

ه انجرا  بدین ترتیب رو ررداند ن از سهم ریری در تبقق این اهداف در صورتی که انسران قرادر بر

ن باخد چیزی اس  که کسیکه  پیرو حضرت مبمرد )((برو ده وبدانرد کره زنردری، زنردری کرار دادن آ

اکی  اس  نه زندری تنتلی وخود خواهی ..ونه زندری روخره نشرینی وزحم ،اخوت ودس  ریری عف  وپ

 وبد کاری .

خداوند متعال انسان را برای زندری تنهایی نیافریده اس  ، خداوند)ج( آن را آفریده اسر  ترا بررای 

خودو دیگران زندری کرده ودرامور تشکیل جامعه سالم وبا ارزخهای عالی ، در تشکیل ام  نیرومند سرهم 

،وخوبترین سهم ریری در این امور تشکیل خانواده قوی و تقدیم فرزندان صرالح ونیرک کره نیرروی  بگیرد

 ام  را بیشتر ساخته ودر کار های خیریه بشری همکار باخند، میتاخد .

از همین جه  اسال  اعراض از ازدواج را من  نموده واعرراض کننرده رران را سرص  مرورد  تروبیخ 

 قرارداده اس  .

سول خدا )ج(از حال  )عکاف بن وداعه هال لی ( ختر ندارد که باوجود قدرتش به ازدواج این اس  ر

تا هنوز ازوداج ننموده اس  وقتی ختر میشود می روید:)آیا تو خانم داری ای عکاف(؟در جرواب رفر  نره 

 خیر ...آن حضرت )((فرمود :)کنیز هم نداری ؟( در جواب رف  :نه سپس رف  آیاتو قدرت مند وصرب 

مند هستی ؟رف  بلی خرکر خردا . در ایرن حالر  رسرول اکرر  )((فرمرود :)تویرا  از بررادران خریفان 

هستی..ویاهم از جمله روخه نشینان نطاری ویا از جمله ما، در صورتی که از جمله ما هستی پس آنچه که 

بردترین اا نرد وما میکنیم تو هم آن را بکن واز جمله سن  های من نکار اس ، بد کاران خما مجردان خم

 باد به تو ای عکاف ..!!ازدواج کن ( مرده ران مجردان اند هالک 

 عکاف در جواب رف  :

                                                 
  258 مرج  رذخته 

  257 سوره فرقان ایه90
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)ای رسول خدا من ازدواج نمیکنم تا که خودت به من هر که راکه خواسته باخری بردهی (رسرول 

    260خدا )((فرمود )من برای تو به نا  خدا وبه برک  او ،کلثو  حمیری را به ازدواج میدهم (

ازدواج به این اوصاف بد بصاطری تاکیرد  از حضرت رسول اکر  )((در وصف اعراض کننده ران  

نمود که زندری مجردی اکثراً به؛ انبرافات جنسری وپامرال خردن ارزخرهای اخالقری نسرت  بره زنردری 

ه آنهرا ک وخیفان باالی خان غالب  میتاخد بدلیل اینکیدمجردان نزمتزوجین نزدیک اس  زیرا که خر به 

 از بار مسؤلی  ها دور  بوده واز وسایل ای که انسان را در مقابل قوای خهوانی نگهمیدارد، مبرو  اند.

 اسالم متاهلین را در توظیف اولویت میدهد:
در صورتیکه مجردان اکثرا درارتکاب خر وکم تروجهی بره احتیاجرات جامعره  نسرت  بره متراهلین  

بینیم که متاهلین را  ف اند ،طتیعی اس  که پیامتر اسال )(( را مینزدیک بوده وبه تبمل مسولیتها ضعی

ترواز رناه دورترر  نها متقیتعین میکرد ،زیراکه آ در توظیف بمسولیتهای عامه ترجیح میداده انها را مسول

  این امور را در ساحه رعی متأهلین  بوده و به ضرورت های مرد  آراه وبه مناف  انها حریص تر اند زیرا که

یتهاوتامین نمودن فضای امن بررای خانواده اس  به تجربه ررفته  وبه برداخ  مسول که همانا کوچک خان

 نها عادت نموده اند .آ

خامل وصیتهای که آن حضرت )((برای امرای والیات در وقر  حرکر  زن ررفتن از همین جه  

 ه مبسوب میگردید،بود.ن در اجرای وظیفنمودن خان به عنوان تعلیماتی که وسیله  موفقی  خا

اما  احمد به سند خودم از عتد الرحمن ابن جتیر روای  نموده اس  که فرمود :مرن مسرتورد برن 

خداد  را خنید  که میگف : من از رسول خدا )((خنید  که فرمود:)کسیکه مسولی  یک کار ی را از مرا 

رد پس باید برای خرود زن بگیررد واررر د وارر زن ندادارد پس باید برای خود خانه بگیرمیگیرد ارر خانه ن

خاد  ندارد پس باید برای خود خاد  بگیرد وارر پای کش ندارد پس بایرد بررای خرود پرای کرش بگیررد 

 .262وکسیکه ازین بیشتر چیزی بگیرد پس او خیان  کار اس  (

رده اسر  کره رسرول اکرر  ابوداود بسند دیگری ایرن حردیث را از مسرتورد برن خرداد روایر  کر

اس  :)کسیکه از جمله ما به یک وظیفه ای مقررمیشود پس باید زن بگیرد وارر خراد  نردارد موده )((فر

 .261پس باید یک خاد  هم بگیرد وارر خانه ندارد پس باید خانه برای خود بگیرد(

اررر حکومر  هرای اسرالمی هردایات آن حضررت )((را در مقرد  دانسرتن متراهلین در توظیرف 

خمود وجمود  بهترر وض  یکردند حاال وضعی  وحال  مسلمانان نست  به این مسولیتهای عامه   پیروی م

 میتود وجامعه اسالمی از بسیاری مطیت  های اخالقی وامراض اجتماعی مطون میماند .

 در ایمان است :  اعراض از ازدواج نقص
  پوره یک کمی مشکل اس  اما ارر این استقام انطتیعی اس  که استقام  وپایه داری برای مجرد

هم باخد با زهم دین آن ناقص اس  زیرا که رسول اکر  )((فرموده اس  :)کسیرا که خداونرد )ج(بررایش 

                                                 
  161 اسد الغابةفی معرفة الطبابة مولف ابن اثیر از حدیث عفیه بن یسر مازنی )68/1(،االصابه مولف ابن حجر )475/1(از حدیث ابن عمر )رض(

  262  تفسیر القران العظیم  مولف حافظ ابن کثیر )212/1(

  261  تفسیر القران العظیم  مولف حافظ ابن کثیر )212/1(
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زن صالح بدهد خداوند)ج( آن  را در تکمیل خدن نطف دینش کمک کرده اس  پس بایرد درنطرف براقی 

 .261(از خدا بترسدمانده 

ند . در حقیق  مشغولی  انهرا برا مقابلره اررچه که مجردان استقام  کنند ،نماز بصوانندو روزه بگیر

نها را  از  رو آوری به خدا برا زمیردارد وصرفای نفرس له با خیا طین خان یک اندازه ای آغرایز خان ومجاد

خان را مصشوم میسازد .از همین جه  اس  که رسول اکر  )((فرموده اس  :)دو رکع  نماز از متزوج 

 264( بهتر اس  نست  به هفتاد رکع  نمازمجرد

 .265در روای  دیگر چنین آمده اس  :)بهتر ازهشتاد دو رکع  نماز مجرد  اس  ( 

رسول اکر  )((این فرق بسیار را صرف  در نمازمتاهل ومجرد  بیان نموده اس  زیرا که نماز ستون 

 دین اس  واین فرق در روزه وح  وسایر  عتادات نیز متطور اس  .

غرایز خان راهی بسیار ضعیف میشود زیرا که این مقابله برا جای تعجب نیس  که مقابله مجردان با 

 ففرت اس  ،وبعید اس  که مجردان دراین متارزه از لغزم ها سالم بدر خده واز انبرافات نجات یابند.

 یک مردی به نزد ابن عتاس)رض( آمد  ورف  :

یا دراین کار کدا  آفسم میترسم واستمنا به ید میکنم من جوانی هستم که زن ندار  راهی وق  از ن

باد !!ازدواج با یک کنیز بهتررازآن  اسر   رناه اس  ؟ابن عتاس ازان رو ررداند ه رف : هالکی باد وهالکی

 ن ا ز زنا بهتر اس .وآ

بدینترتیب مجرد درنفس خود سه خر را درمیابد که  خالصی از یکی آنها ممکن نیس  ،ستک تر آن 

ساختن اوالد وضعیف ساختن نسب اس  ،سص  تر آن زنا اس  )کره ازدواج با کنیزکان اس  ودراین غال  

پاک وهم   س  اس  ودراین پلیدی اس  که نفسهایآن بیبیایی و راه بد  اس  (ودربین آنها استمناب باد

 های عالی آن را نمی پذیرد . 

در یک حدیث خریف از انس بن مالک )رض(روای  خده اس  که رسول اکر  )((فرمود ند:)هف   

روه مرد  اند که خداوند )ج(در روز قیام  بره آنهرا نگراه نمری کنرد ،آنهرارا تزکیره نمری کنرد وآنهرا را ر

نیکوکاران یکجا نمی کند وایشان را در زمره اولین رروپ داخل دوزخ میکند مگر کسیرا که توبه کنرد  و با

ا دف  نماید ،لواط  کننرده خداوند )ج( توبه ام را قتول نماید : کسیکه با دس  خود غریزه خهوانی خود ر

 وکسیکه با آن لواط صورت میگیرد ،خراب خور دوا  دار،کسیکه پدر ومادر خود را بزند تا فریاد خان بیرون

ار بدهد تا که آنها باالیش لعن  بفرستند وکسیکه با  خرانم همسرایه خود ،کسیکه همسایه های خود را آز

  266خود زنا کند (

)والاذین هام الل نمروده اسر  مره اسرتدتمنا بالید به این ایره کریاما  خافعی) رر(به حرم  اس 

ورفتره اسر  کره ایرن حافمون اال علی أزواجهم أو ماملکت اَیمانهم فإنهم غیر ملومین (لفروجهم 

                                                 
  261 حاکم در مستدرکش از حدیث انس )رض(

  164 بروای  انس  )رض(

  265  عقیلی وابن عساکر از حدیث انس )رض(

  266  کشف الصفا :مولف عجلونی ورف  که این حدیث را دیلمی از انس وابن عمر روای  نموده اس  
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لئاک  هام :) فمن ابتغای وراءذلاک فأُو عمل خارج ازین دو قسم اس  ،وخداوند متعال فرموده اسر 

 269العادون (

 نیست : گوشه نشینی در اسالم
اسال  حنیف به عنوان یک دینی که دعوتش به کار  های عملی وواقعی  استواربوده وستب رستگاری 

ری و سن  خداونرد)ج( در دنیا وآخرت میشود ،رهتانی  وروخه نشینی را بصاطر مصالف  آن باطتیع  بش

یررا کره  درآن  رد نموده وازدواج را نست  به روخه نشرینی بررای عترادت ترر جریح میدهرد زمصلوقاتش 

کنرد .روایر   میحفاظ  دین ،تهذیب نفس وادامه نسلی اس  که خدارا  عتادت نمروده ودر راه او  جهراد

 خده که سه تن از اصباب پیامتر )((که آنها عتارت بودند از :

علی بن ابی طالب ،عتداهلل بن عمرو وعثمان بن مظعون )رض( به نزد امهرات المرومنین رفتنرد واز  

ضرت  پرسیدند  تا به آن اقتدا نمایند وقتی که از میزان عتادت  آن حضرت )((ختر خدند آن عتادت آنب

را کم فکر کردند ورفتند :ما کجا وآن حضرت )(( کجرا ؟ او تمرا  رناهران اول وآخررم بصشروده خرده 

 اس ..!! ویکی  از آنها رف  

 من تما  خب را عتادت میکنم ..!! دیگرم رف :

 ه میگیر  وهی  اففار نمی کنم .!!. سو  ایشان  رف  :من تما  سال را روز

 من ازز نها دوری میجویم وهی  نکار نمیکنم ..!!

آنبضرت )((از حال  ایشان ختر خده در نزد خان آمد ورف  :خما کسانی بودید که چنین وچنان 

ر دار  اما مرن من نست  به خما از خدا بسیار میتر سم وتقوی هم بیشتاس  که  رفتید؟لکن قسم به خدا 

سرن   م ومن با زنان نکار میکنم  ایرن هم روزه میگیر  وهم اففار میکنم  ،هم نماز میصوانم وهم میصواب

 268من اس  کسیکه از سن  من اعراض نماید از ام  من نیس  (

=  =  = 

نان اس  که راهی وق  این امر منجر به فساد بزرری  درزمین اعراض از زنان در حقیق  حق تلفی آ

 میشود  چه متزوج باخند وچه غیر متزوج .

 بود در نزد حضرت عایشه)رض( آمد وروای  خده که زن عثمان بن مظعون )رض(که نامش )حوالب(

موجود بودند آنها باالی موهای پریشان ولتاس  نبضرت )((نیز در نزد عایشهدر همین وق  دیکر زنان آ

 ایشه )رض(فرمود :اعتراض  نمودند ،حضرت ع )حوالب(های نا مناسب او

ستعمال چه خده تو را ای حوالبکه رنگ  تغیر کرده نه موهای  را خانه میکینی ونه خوم بویی ا

در جواب رف  :من چه رونه سر خانه کنم وخوم بویی استعمال کنم در حالیکه خوهر  به  میکنی ؟وی  

 من نزدیک نمیشود ومدت زیادی میشود که جامه از من بلند نکرده اس  !!

ازواج مفهرات باالیش خنده کردند که در  همین حال  آنبضرت )((داخل خد ورف  چه ختر 

اس  که خما این قدر خنده میکنید؟ حضرت عایشه )رض(در جواب رف :من از حوالبدر مورد وضعش 

 پرسید   در جواب رف  که: خوهر  مدت زیادی میشود که لتاس من را بلند نکرده اس  .

                                                 
  167 تفسیرقران العظیم  مولف ابن کثیر )458/5(

  168 متفق علیه ،اما لفظ از اما  بصاری اس  :کتاب النکار –باب ترغیب در نکار .
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خفر این خکای  واندازه تاثیر منفی  آن باالی خانواده  واجتماع  مکرراً فکر می پیامتر )((در مورد 

 کرد وخصطی را به نزد عثمان فرستاد ه آن را خواس  وبرایش رف  :

 )چه خده تو را ای عثما ن(؟ او درجواب رف  :

ان عتادت رها کرده بود  ! وحال خود را برای آن حضرت )((بیان کرد ،وعثمبصاطر من وی را 

 ثی نماید رسول اکر  )((فرمود :نمیصواس  که خود را خ

) من تو را سورند میدهم ارر به خانم  رجوع نکنی وبا آن مقارب  نکنی (!آن مرد رف  ای رسول 

 خدا من روزه دار هستم ..!رسول اکر  )((فرمود :

 )اففار کن .. اففار کن(!

ه نزد حضرت عایشه آمد در حالیکه عثمان بن مظعون به خانمش رجوع نمود..وخانمش حوالبب

سرم را خانه کرده ،سرمه کشیده و خوم بویی نیز استعمال نموده بود  حضرت عایشه خنده کرده رف : 

 .  267چه خده ای حوالب؟! در جواب رف  :خوهرم دیروز به وی نزدیک خده اس !

=  =  = 

رونه آنبضرت )((فرورا بره بتین که به چه اندازه آنبضرت )((به حل این مشکل میپردازد .وچه 

نزد عثمان نفر روان میکند وچه رونه وی را سورند میدهد که به خانمش نزدیک خود وچه رونره براالیش 

امر میکند که  رو زه اخرا  اففار نماید ،زیراکه  خوخی نفس زن  چه قدر درنزد خدا ارزم دارد ،ودرنرزد او 

وواجب اس  اما روزه غیر رمضران نفرل ومسرتبب  نست  به زوره مهمتر میتاخد زیراکه حفاظ  زن فرض

 ،واجب مقد   از مستبب  وفرض مقد  بر نفل میتاخد .

رسول اکر  )((به این امر اکتفا نکرده بلکه فرموده اس  :)چه خده اقوامی را که زنان ،نوخریدنی 

گیر  وهم اففرار ها وخواب را باالی خود حرا  نموده اند ؟مگر من هم خواب میکنم وهم قیا  ،هم زوره می

 290میکنم وزنان را به نکار میگیر  وکسیکه از طریقه من اعراض کند از جمله ام  من  نیس  (

:)یا ایهاالذین امنوا التحرموا طیباات ماا ودر همین مورد این قول خداوند )ج( نازل خده اسر  

 .292احل اهلل لکم وال تعتدوا (

وند برای خما حالل کررده اسر  برر خرود حررا  ترجمه: ای مومنان چیز های پاکیزه ای  را که خدا

  .مکنیدو )از حالل به حرا  (تجاوز نکنید زیراکه خداوند متجاوزان را دوس  نمی دارد

ودراین رفته رسول اکر  )((:)کسیکه از سن  من اعراض میکند از جمله ام  مرن نیسر  (وعیرد 

اض میکنند در صورتی که آنها این عمل د قدرت خان به ازدواج ازآن اعربا وجو سصتی اس  برای کسانیکه

را از جه  بی توجهی به سن  وترجیح دادن کار خود خان باالی سن  پیامتر)(( انجا  بدهنرد از جملره 

ام  وپیروان آنبضرت  به حساب نمی ایند ،اما ارر از جه  جهل ونادانی ویا از جه  تقوی ویرا از جهر  

ا  بدهند در حالیکه افضلی  رفته های رسول اکرر  )(( را کدا  وضعی  خاصی که برایشان رخ داده  انج

 قتول دارند خامل این وعید نمیشوند .

                                                 
  267  تفسیر القران العظیم مولف ابن کثیر بروای  ابن جریر)261/1(

  290  صبیح مسلم ،باب ترغیب در نکار از حدیث انس)رض(

  292  سوره مایده ایه89.
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 تر س از فقر دراسالم نیست :
را هی برای آسانی وسهول  در زندری انتصاب نمروده  را طوریکه در رذخته رفته خد اسال  ازدواج 

نافرات داخرته عرالوه از وعرده هرای خردا اس  پس اعراض از ازدواج بصاطر ترس از فقرر برا رور اسرال  م

 وپیامترم مصالف آنچه اس  که رسول اکر  )((ویاران اولش برآن بودند .

خداوند )ج( برای متزوجین ضمان  رضامندیش ،دوری از معطی  ورشاده ری در زنردری را نمروده 

م ان یکوناوا :)وانکحوا االیامی منکم والصالحین  من عبادکم وامااءکاس  خداوند )ج(فرموده اس  

   291فقراءیغنهم اهلل من فضله واهلل واسع علیم (

ترجمه: مردان وزنان مجرد خودرا وغالمان وکنیزان خایسته خویش را  به ازدواج یکدیگر دراورید ارر 

فقیر وتنگدس  باخند خداوند انان را در پرتو فضل خود دارا وبی نیاز میسرازد وبری رمران خداونرد دارای 

 اس  . نعم  فراخ وآراه

نهرا را رروه مرد  اند که خداوند )ج(کمک آورسول اکر  )((این وعده را چنین  تاکید میکند :)سه 

تضمین نموده اس  :مجاهد درراه خدا )ج(،غال  مکاتب ای که قطد ادابپول کتابر  خرود را داخرته باخرد 

 ی  خده که فرمود ند:. همچنان از رسول اکر  )((روا291،ونکار کننده ای که به قطد عف  نکار میکند (

)کسیکه از جه   اعتماد به خدا وارزوی ثواب ازدواج نماید خداوند)ج( تضمین نموده اس  کره وی 

   294را کمک کرده ودر ازدواجش برک  اندازد (

این هدای  ها در اعماق قلب ستاره ران هدای  جا ررفته طوریکه ابی بکر صدیق)رض(می فرماید   

ار اطاع  نمایید خداوند )ج(آن وعده های غنی وفراخ دستی را برایتان پوره میکند :)از امر خدا در مورد نک

 . 295)إن یکونوا فقراءیغنهم اهلل من فضله (طوریکه فرموده اس  

 ارر فقیر وتنگدس  باخند خداوند انان را در پرتو فضل خود دارا وبی نیاز میسازد. ترجمه:

:)من تعجب میکنم به حرال کسریکه غنری را در از عمر بن خفاب )رض(روای  خده اس  که رف  

 .296)ان یکونوا فقراء یغنهم اهلل من فضله(نکار جستجو نمی کند ،خداوند)ج( فرموده اس : 

 ارر فقیر وتنگدس  باخند خداوند آنان را در پرتو فضل خود دارا وبی نیاز میسازد. ترجمه:

=  =  = 

ز خدا )ج(،وتالم در طاع  او از جمله از همین جه  موجتات ایمان  این اس  که  : ترس ا

:)ومن یتق اهلل یجعل له ، خداوند )ج(فرموده اس  اس قویترین استاب زیاد ت رزق  ووسع  در زندری 

 .  299مخرجاًتویرزقه من حیث الیحتسب (

                                                 
  172  سوره نور ایه :11.

  291 این حدیث را تر مذی ،نسایی و اما  احمد در مسند م:از ابی هریره )رض(نموده اند .

  294 این حدیث را طترانی از جابر )رض(روای  نموده اس  .

  295 ارخاد االساری خرر صبیح بصاری :مولف عسقالنی )28/8(بروای  ابن ابی حاتم .

  296 الجام  الحکا   القران :مولف :قرطتی)142/21(

  299 سوره طالق ایه :1و1
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ترجمه :هر کس هم از خدا بترسد  وپرهیز راری کند خدا راه نجات )ازتنگنایی(را برای او فراهم می 

 به او از جایی که تطورم راهم نکند روز ی می دهد .سازد،و

 وهمچنان خداوند )ج(فرموده اس :

من عمل صالحاً من ذکرٍ اوانثی وهومومن فلنحیینه حیاهً  طیبهً ولنجزینهم اجرهم باحسن )

 .298ما کانوا یعملون(

(زنردری ترجمه :هر کس چه زن وچه مرد کار خایسته انجا  بدهد ومومن باخد ،بردو )درایرن دنیرا 

 پاکیزه وخوخایندی میتصشیم و )دران دنیا (پادام آنان را بر طتق بهترین کار های خان خواهیم داد .

از جمله ترس خدا تکمیل نمودن نطف ایمان با تشکیل خانواده بوده وعمرل صرالح تبمرل مشرق  

 هاوادای  مسولیتها اس  .

 موقف سلف صالح در تشکیل خانواده :
یل خانواده ،جایگاه آن در جامعه اسالمی وتا ثیر آن را دراصالر امرور دنیرا سلف صالح اهمی  تشک  

واخرت خوب درک کرده بودند ،لذاآ نها به ازدواج  حر( نموده وبه منظرور تکمیرل خردن دیرن ،پیرروی 

طریقه پیامترخان وبرای تقویه پایه های اخوت در بین خان وبه منظور نزدیک خردن بره خردا)ج(  ترالم 

عالوه از مطونی  نفس وتطفیه قلب  ها یشان،  هیت  وعظم  اسال  در جهراد ومترارزه بیشرتر نمودند ،تا

 خود .

واج را بره جرز ده عمر فاروق )رض(فرمروده اسر  :)ازواین فهم سلف صالح فهم حقیقی بوده حتی ک

  297توانی وبد کاری چیزی دیگری مان  خده نمیتواند(نا

 به حدی بود که عتد اهلل بن مسعود)رض( می روید : نا پسندی ونفرت سلف صالح نست  به مجردی

)ارر از عمر من ده روز هم باقی میماند من دوس  داختم که ازدواج کرنم ترا کره برا خردا در حرال 

 . 280مجردی رو برو نشو  (

ش با ا  ولده ام مادر عترد اهلل  ه اس  که وی یک روز پیش از وفاتازاما  احمد بن حنتل روای  خد

 رف  که :)من ناپسند میدانم که یک خب راهم در مجردی سپری نمایم (.ازدواج نمودو

معاذ بن جتل )رض(در مرض طاعون مردند وخودم نیز به آن مرض متتال بود ،با وجود آن  دو زن 

 تالم وی برای ازدواج به حدی بود که رف  :

 )برای من نکار کنید ..من دوس  ندار  که با خدامجرد  روبروخو (!!

  بن عتاس همیشه میگف  :)ح  هی  حاجی قتول  نمی خود تا که ازوداج ننماید (  عتد اهلل

ان ایشران بره خردا)ج( ،مبتر  خران این بود در ک ورسال   سلف صالح ،وبردین ترتیرب برود ایمر

پیامتر)((وپیروی ایشان از سن  وی ،واین بصاطر آن بود که ایشان تما   نیکی هارا در پیروی سن  وی با

فرار از برداخ  مسرولیتها وکوتراهی در ادای فررایض بد بصتی هارا در پیروی خواهشات ودر  ما دانسته وت

 میدانستند .
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 واهلل اعلم
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