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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازیفایلیآمادهمرحله

 ویرایشنهاییتکمیلمآخذو ویرایشدوم ذکرمآخذ هتصحیحوویرایشاوّلیّ سازیپیاده

 

 1ی شده است؟فعرّعوامل قساوت قلب مهمنشینی با زنان یکی از  چرا در روایات،

یاامصااح تنشستندرکناراویامجالستولذاداردیکصفتبدیبذاتهزنکهایننیستموضوع

اتذاتیخودشراداردکهخدابراساسحکماتهرچیزیخصوصیّخیر!؛کندفردراتخریبمی،بااو

اتضاروریباودهاسات وبراینقشیکهدرآفرینشبهاوسپردهشده،اینخصوصایّاست؛بهاوداده

                                            

 اِء.اْلَحِديُث َمَع النِّساْْلَْغِنیاِء َو اَلَس ٌَو ُمج  الِ ُمجاَلَس ٌُ اْْلَْنذ : اْلَقْلبَ   ُتِمیتُ   اَلَستُـُهمْ ُمجث ٌ  َثال :6قَاَل َرُسوُل اللَّهِ . 1

 (.252، ص 12الشّيعه، ج  عاملی، وسائل و حرّ 141، ص 2؛ کلينی، کافی، ج 953 ،4، ج  ، من ال يحضره الفقيه)صدوق

م  َعنِ  ْنُب  : اْلَقْلبَ   يُِمْتنَ   َأْرَبع    :6اَل َرُسوُل اللَّهِ ق:اِقرِ اْلب  امِ اْْلِ ْنِب َو َكثْـَرُة مُ الذَّ ناَقَش ٌِ النِّساِء يـَْعِنی َعَلى الذَّ

ِِ ، تـَُقوُل َو يـَُقوُل َو الاُة اْْلَْحَمقِ ُمحاَدثـَتَـُهنَّ َو ُممار  ، 6يَا َرُسوَل اللَّهِ  :َفِقیَل َلهُ ُع ِإَلى َخْیٍر أََبدًا َو ُمجاَلَس ٌُ اْلَمْوَتى.  يـَْر

َرٍف. َل:  ا؟ قا اْلَمْوَتىَو م و مجلسی،  131، ص  22الشّيعه، ج  عاملی، وسائل ؛ حر222ّ، ص 1، خصال، ج صدوق) ُكلُّ َغِنيٍّ ُمتـْ

  .(242، ص 122االنوار، ج  بحار

ُهنَّ، َو ااِلْسِتماِء، َو ْلَخْلَوُة بِالنِّس: اَ  ُمْفِسَدة  ِلْلُقُلوبِ   َأْرَبع  : 6قاَل َرُسوُل اللَّهِ  اَلَس ٌُ اْلَمْوَتى. اْْلَْخُذ ِبَرْأِيِهنَّ، َو ُمجاُع ِمنـْ

يَماِن، َو ِاِئٍر َعِن اْْلَْحكاَلَس ٌُ اْلَمْوَتى، َو ما ُمج6ا َرُسوَل اللَّهِ ي َفِقیَل: طوسی، ) اِم.؟ قاَل: ُمجاَلَس ٌُ ُكلِّ ضالٍّ َعِن اْْلِ

 (. 29امالی، ص 
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حساابرریوآنمنقاخخشاک و؛ماردنادارد،یایکاهزنداردمثال،عاطفاهواحسااسیاویبرای

درآفرینشبهخدازنبراینقشیکه بدنیستیکاینهاهیچ انداختنیکهمرددارد،زننداردچرتکه

یوینیاازدارد ارارباهاویبهآناحساسوعاطفه،نقشهمسریونقشمادریبرایایفای،اوداده

بررینیازبهیکحساا،خانوادهتیّرمدیوجامعهتیّرمردهمبرایمدی ندادهبودندزننایصوبدبود

دارد؛ارراینرابهمردندادهبودند،ماردناایصباودوکردنکاربامحاس هودودوتا،چهارتاکردنو

!دیّتکردید توانستایفاکندایننقشرانمی

ایاا فاتّضاروریباودهون اودش،اتبراینقشیکهبهآنموجوددادهشدهازاینخصوصیّیکپسهر

منتهاازن؛هاانیساتیامردبداست،اصال اینبحا ،اینکهزنبداستجهینتدر نقصوعیباست

ابیّتیکهمردبرایزندارد همینپیکرجسامانیوبیشازجذّ؛هاییبرایمردداردابیّتذّهرحالجبه

اصال اینجااایان؛رمهذّبیغچهزنمهذّبباشدچهزن،ینفسانیزنهمینجن ه،تظاهریزنأهی

داردوتوجّهطرفمقابلیعنایجانسکهزناستوایعدلرباییتودرابیّجذّموضوعهانیست؛بح 

دکاهارارباانرویبهمردمی؛،بازنمصاح تنکنکند یقعا بهزندیررینرفتندمخالفراجلبمی

ریری،حواستماییظواهراویرارمیچوندرجاذبه؟چرا افتدفاییمیزنمصاح تکنی،چنیناتّ

شود؛اینباع یسااوتیلابتی،دلتازخداغافلمیبازی؛وویتیدلباخاو،دلبهاومیسراغرود

خواساتنیباودن،چیازوضروریبوده؛یعنیاینزی ایی،اتیکهخدابهزندادهشود اینخصوصیّمی

خاانوادهناامباهفایابرایاینکهیکنهادضروریوحیاتیدرجامعهاتّ؛بدینیستکهخدابهزنداده

ارارزنمثالماردظااهرخشانیداشات، بتواندررمومنسجمباییبمانداینیاکضارورتاسات

آمدوتاداومزنادرینمیوجودبهتمایلبهتشکیلخانواده؛ررفتندهابهاینررمیشکلنمیخانواده

 شدخانوادریبهاینشدّتتضمیننمی

زنبراییکمردیکامرحکیمانهویکچیازاببودنِجذّوخواستنی،تزی ابودنپساینخصوصیّ

یمردهاابااتویتیدرجامعهتعمیمپیداکناد،یعنایهماههمینخصوصیّاامّ؛خیروضروریاست
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خصوصاا شاود  ساازمای]مساأله،چنینارت اطیرابریرارکنند،یعنیحضورپیداکننادهازنیهمه

ویتیزنومردنامحرمدریکفضاایبساتهکهداریمدرروایات جاییکهدیرراندیدنداشتهباشند

شهمهمیناسات پاسزی ااییوتعلّ!کنیددیّتمی2 ریرند،سومیآنهاشیقانخواهدبودیرارمی

تزنبسیارضروریاستوخداازسرحکمتولقفاینرابهزندادهتاخانوادهتشکیلشود؛ابیّجذّ

امّاارراینبیایددرغیرموردشاستفادهشود،موجبپرتشادنحاواس؛ودتامحیطخانوادهررمش

هااینفساانیوبرایرسایدنباهخواساتهشانیجشدنیوته،توجّهبهخدا،تیّومردهاازتوجّهبهمعن

چاه!رمهذّبیغجسمانیخواهدبود پسبهاینلحاظاصال بح ایننیستکهاینزنمهذّباستیا

کههاییتیّابدارد،جذّکههاییهاوزی اییلقافتوجودزنمهذّب،باالخرهظاهروچهغیرمهذّبباشد

سامتاورفات،بهرود؛حواسشکهاومیسمتبهیکامرخواستنیاستوحواسمرد،برایمرددارد

 باشادمصاح تبازناانمنعهاییکیازحکمتتواندمیاینلذاشود ازتوجّهبهعوالمباالترغافلمی

یفاییکاهاالندرجامعاهدرجامعهدارد درنظربریریدهمیناتّایمصاح تبازنانمعنایرسترده

ماافتادهاستوشدیدترازآنهمدرجوامعغربیوامثالاینها،کههیچحدومرزیبرایاینرواباط

 دییساوتیلبباشتواندمایهوجودندارد،ط یعتا می

طاوراینمثلزنمردکجا!تیرانداردمردچنینخصوصیّخبچرابرایمردهانرفتند!روییدبامّاارر

یقعا مصاح تزننامحرمبایاکماردبایشازحاده تّشود اللذااینخقرایجادنمی؟بیّتدارداذّج

                                            

ُِل  بِاَمَرَأٍة فَِِنَّ ال :6َرُسوِل اللَّهِ اَل ق. 2 ی، و بروجرد 211، ص 14الوسايل، ج  مستدرک)نوری،  . ان  َشْیطا ثالِثـَُهم َيْخُلَونَّ َر

 (154، ص 25الشيعة، ج  جامع أحاديث
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دراموتوضیحدادههممصاح هیکدر امصح تکردهبهمحیطکارمختلطی ال راجعدرستنیست 

 هست همءوالهلدرسایتااپشده،وهاچبعضیازروزنامه

است؛چهبارایمسلّیکامرملضروریتقلیلپیداکند،ایحدّاینکهارت اطزنومردبایدبههرحالبه

جامعهبایدمحیقیباشدکهبنایاصالیبارایانن اشاد درغارببارایاینکاهدر!چهبرایزن!مرد

هایکاررریراشادابکنندوکارررهابیشترکارکننادوتایجادکنند،محیطابیّجذّهایکار،محیط

تشاویخوآنهاارادارهاازناانرااساتخدامکردناددارخدمتبرساانند،سارمایهدروایعبهآنسرمایه

ساوءچناینبساتریراتیّانبامردهارابقهبریرارکنید؛بایکوخودتانرازینتکنیدکهکردندمی

افتد حاالاینکهزنهمخودشتمایلبهفاقمیبدانیدکهایناتّرافراهمکردند بنابرایناجمالیضیه

ْنی نَّ هُ َهمَّ  وفرمودند:زینتدارد ایاناست،هایظاهریزندرییعنیاهتمامزنبهجن ه 3:ازِينَـ ٌُ اْلَحیـاِة الـدُّ

هااخاناهیدانادییافاهدرخاانوادهن ودناد،خادامایهاهمبازچیزخیلیخوبیاست یعنیاررخانم

فضاایخاناهرافضاای،وظرافتش،باازیناتکاردنشاینزناستکهباهنرمندی!شدچقوریمی

محیطخانه،بهیاک]ارربهمردهابود کند مردهاچنینهنریندارند؛داشتنیومق وعیمیدوست

اینزناستکهباهنرهایخودشایانکااررا شدیخشکمثلیککارراهصنعتیت دیلمیخانه

اامّتدرجایراهخودشیکامرحیاتیضروریومث تاست؛اازاینخصوصیّیکهربنابراین کندمی

 بیرونآید،خقرناکاست؛اینیکبح استاررازآنجایراه

تمادیریّ،کاهدروجودماانهساترااتیتکردناست؛اینکهمابتوانیمخصوصیّبح دومهممدیریّ

ایانهام کنیم؛درجایدرستبهکارب ندیمودرجاینادرستودرحدغلطازآنهااستفادهنکنیم

 هشودتوجّجایخودشبایدبهآندردومیاستکهینکته

                                            

 .422الکلم، ص  درر و الحکم و آمدی، غرر 114البالغه، ص  رضی، نهج . سيّد 9
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هُ  َِ  مْ اَللٰ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعجِّْل فـََر

 


