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نخستين نكته را از اهميت نهاد خانواده آغاز مي كنيم 
و به اين سؤال جدي مي پردازيم كه به راستي صالح و 
فساد يا گرمي و سردي خانواده، چه تأثيري بر استحكام 

و فروپاشي بنيان اجتماع دارد؟
مي دانيم كه »اجتماع بزرگ بشري«، از »جوامع انساني 
كوچك تر« و جوامع كوچك تر نيز از ارتباط و اتصال و 
همكاري و هماهنگي واحده��اي مختلف »خانواده« 
تشكيل مي شود. چنانچه اجتماع را به يك ساختمان 
و بناي مهم و معظم تشبيه كنيم، خانواده حكم پي و 
اس��اس آن بنا را دارد و به ديگر تعبير، به منزله آجرها 
و س��نگ هاي به كار رفته در بناي ياد ش��ده است كه 
استحكام يا سستي آنها نقش مستقيم و تعيين كننده 

در قوام و دوام يا تزلزل و فروپاشي آن بنا دارد. 
اسالم براي آنكه جامعه اي سالم، بهنجار، مستحكم و 
سعادتمند داشته باشد، روي مسئله خانواده و سالمت 
و امنيت و صفا و معنويت آن، تكيه و تأكيد بسيار دارد 
و براي صحت و صالبت مباني و استحكام پيوند اجزاي 
آن - خصوصاً پيوند زن و مرد كه اعضاي رئيسه اين نهاد 
مقدس به شمارمي روند - سرمايه گذاري و برنامه ريزي 
فراوان مي كند. متقاباًل )و مع األس��ف( استعمار نيز به 
منظور مهار و شكار جوامع انساني )شرقي( و تضعيف 
و انهدام پايگاه هاي طبيعي مقاومت آنها تالش بسيار 
دارد كه با برنامه ريزي هاي دقيق و ش��يطاني خويش، 
بنيان خانواده � اين س��نگ زيرين بن��اي جامعه � را 

متالشي و واژگون می سازد. 
  خانواده و نقش نظام اسالمي

بنابراي��ن، نظام حكومت��ي همچون نظ��ام جمهوري 
اس��المي ايران كه اوالً: به دنبال ارائه الگويي ازجامعه 
مطلوب ديني و اسالمي به جهان است و ثانياً: از همه 
س��و در معرض هجوم توطئه ه��ا وترفندهاي ظريف 
استعمار قرار دارد، بايد نسبت به سالمت نهاد خانواده 
و استحكام مباني آن حساس��يت بسيار داشته باشد و 
با ش��ناخت دقيق آفات و عوامل تضعيف و فروپاش��ي 
اين نه��اد، به پيش��گيري از اين آف��ات و بليات همت 
گمارد و در برنامه ريزي ها و سياست گذاري هاي خرد 
و كالن خوي��ش، حداكثر پختگي و دراي��ت را از خود 
نشان دهد. به ويژه مواظب باش��د كه اسير و مجذوب 
برخي ش��عارهاي صرفاً احساس��اتي نش��ود و در دام 
بعضي مشهورات و مقبوالت رايج مربوط به زنان � كه 
از غرب آمده و بيشتر مصرف سياسي و تبليغاتي دارد 
- درنغلتد. چه در غير اين صورت، به دست خود تيشه 
به ريشه موجوديت و صالبت خويش زده و به استقبال 

دشمن فعال و مترصد رفته است. 
  خطر موج هاي فريبنده درباره زنان

آنچه امروزه در برخي از مطبوعات و رسانه هاي جمعي 
ديده مي ش��ود و به ص��ورت موجي بر دس��تگاه هاي 
قانون گ��ذاري و اجرايي و قضايي ني��ز كمابيش تأثير 
گذارده است، نوعي گرايش به موج رايج آزادي بانوان و 
تساوي حقوق زن و مرد )به شكل غربي( و تأثيرپذيري 
فزاينده از آن اس��ت. بدين گونه كه اوالً: با ديدگاه ها 
و نظريات مقاب��ل و مغاير با اين م��وج وارداتي غربي 
)ديدگاه هاي به اصطالح س��نتي(، ش��ديداً برخورد 
شعاري و احساس��اتي مي ش��ود و بي آنكه در مبادي 
و غاي��ات آن نظري��ات، عالمانه و منصفانه بررس��ي و 
تحقيق گ��ردد، از آنها به عنوان ارزش هاي، فرس��وده 
و يادگار دوران اس��ارت زن و... ياد مي گردد! و متقاباًل 
ديدگاه ها و نظريات غربي به عنوان ارزش هاي مطلق 
و غيرقابل نقد، مورد تبليغ و پروپاگاند قرار مي گيرد. 
ثانياً: زمينه ه��ا و عوامل تاريخي و ني��ز مباني نظري 
و تئوريك جريان نهضت آزادي و تس��اوي بانوان در 
غرب، مورد بررس��ي و تحقيق علمي ق��رار نگرفته و 
درباره دس��تاوردها و پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي 
اين جريان در برخاس��تگاه اصلي آن )مغرب زمين(، 
آسيب شناسي صورت نمي گيرد. ثالثاً: ميزان انطباق 
اين مباني با اصول و موازين ش��رعي و اسالمي، حتي 
درجه س��ازگاري و تناس��ب آنها با طبيعت ش��رقي � 
ايراني � اسالمي � شيعي مردم ما مورد توجه و بررسي 
كارشناس��انه قرار نمي گيرد و باالخره، نقش حساب  
شده و مرموز و خطرناكي كه اس��تعمار، به شيوه ها و 
اش��كال گوناگون، در اين عرصه ب��ازي مي كند مورد 
غفلت واقع مي شود و ترفندهاي رنگارنگ جهانخواران 
مس��تكبر، عالمانه و محققانه رصد نمي شود. اين در 
حالي اس��ت كه برخورد مدبرانه با مسائل اجتماعي، 
آن هم موضوعات مهم و اساس��ي چون كيان خانواده 
و مناسبات زن و مرد و... در گرو پرهيز هوشمندانه و 
شجاعانه از برخوردها و ژس��ت هاي احساسي و دقت 
و تأمل كاف��ي در مبادي و مباني نظ��ري و عملي اين 

مسائل است. 
   نمونه هايي شگفت!

به عنوان نمونه، سال ها پيش در ايام والدت حضرت 
صديقه طاه��ره »ع« در ماه جم��ادي الثانيه 1371 
شمس��ي � كه روز زن نامگذاري شده است � در صدا 
و س��يماي جمهوري اس��المي ايران و ني��ز برخي از 
جرايد كشور، بعضاً شاهد برخي گزارش ها، تحليل ها، 
مصاحبه ها و... بوديم كه براي انسان هاي هوشمند و 
دلسوز و متوجه به مسائل و مصالح، جاي تأسف بسيار 
داش��ت و بايد بگويم، زنگ خطر را به ص��دا درآورد! 
گويي برخي با استفاده از فضاي آزاد جامعه اسالمي ما 
� كه از ويژگي هاي مبارك جمهوري اسالمي است � 
مي خواستند يك شبه عقب ماندگي 100 ساله تشبه 
به غرب را در كش��ورمان جبران كنند! همچنين در 
يكي از برنامه هاي سيما، خانمي به عنوان گزارشگر، 
ميكروفوني را در دس��ت گرفته و در كوچ��ه و بازار � 
جلوي مردان مختلف را مي گرف��ت و به گونه اي كه 
گويي همگي برادر و مح��رم اويند، آنه��ا را با ضمير 
مخاطب مفرد )تو( خط��اب قرار مي داد و س��ؤاالت 
عجيب و غريب )و كاماًل تحريك كننده(اي مي پرسيد! 
اولين س��ؤال يا س��ؤال كليدي اش از مردها اين بود: 
»تو چقدر به زنت ماهانه حقوق مي دهي؟« و آنها در 
مي ماندند به اين سؤال  )كه اساساً با فرهنگ رايج در 
كشور ما بين زن و شوهر، تناسبي نداشت( چه پاسخي 

بگويند؟! بعضي از مخاطبين پاسخ مي دادند: بين 
من و همسرم اصاًل اين حرف ها وجود ندارد، من 
بدون منت و صرفاً از سر احساس وظيفه، با همه 
توانم كار مي كنم و زحمت مي كش��م تا خرجي 
خود و خان��واده ام را � با اين ت��ورم فزاينده � در 
آورم و ناني به س��ر س��فره آنان بياورم. همسرم 
هم عاشقانه و بدون چشمداش��ت، در خانه كار 
مي كند تا به س��هم خ��ود، نياز خوي��ش و من و 
بچه ها را برآورد. صحبت حقوق و مزد و اينگونه 
مسائل در كار نيست. خانم سؤال كننده با شنيدن 
اين پاسخ متين، باز هم دس��ت بر نمي داشت و 
مي گفت: خب، اگر قرار بود ب��ه زنت مزد بدهي، 
چقدر مي دادي؟! خانم ديگري كه ظاهراً نماينده 
مجلس تشريف داش��ت، مي گفت: بايد اكثريت 
نمايندگان مجل��س آينده م��ا از خانم ها تعيين 
شود تا به ستمي كه بر بانوان مي رود، پايان داده 
ش��ود. خانم ديگري مي رس��اند كه تفاوت زن ها 
در مسائلي كه در فقه ما وجود دارد، )نعوذ باهلل( 
غلط است و بايد آقايان فقها و مراجع، ترتيب اين 
احكام را هرجور كه بلدن��د، بدهند )يعني آنها را 
تغيير دهند(! حتي اوليا وقت ش��ركت واحد نيز 
براي آنكه از قافله عقب نمانند، در يكي از خطوط 
اتوبوسرني تهران، به نظم: خط ميدان امام حسين 
)ع( تا ميدان خراسان، براي ساعاتي از روز، جهت 
نقل و انتقال مس��افران، از چند راننده زن بهره 
جستند تا البد اين يك مورد عقب ماندگي ما از 
غربيان نيز به خوبي و خوش��ي برداشته و معلوم 
گردد كه ما با آنها در همه امور، برابر و هماهنگ 
و دوش به دوشيم! كار به آنجا رسيد كه در يكي 
از ش��ماره هاي مجله كيان )بخوانيد: اُرگان وقت 
روشنفكرهاي سكوالر وطني، و قلمگاه هواداران 
تز قبض و بسط شريعت( كساني مقاله نوشته و 
به خيال خود، اثبات كردند كه زن، حق مرجعيت 
و قضاوت دارد. حتي از ش��ما چه پنهان، در يكي 

از همايش هاي علمي كه در همان سال ها، يكي 
از مؤسس��ات علمي )وابس��ته به جناح راست( 
گذاش��ته بود، يكي از خانم هاي ظاه��راً متدين 
خيلي رك و صريح،  در مقام تش��ويق خانم ها به 
كاركردن در بي��رون خانه مي گف��ت: هي براي 
ما از اهميت م��ادري و پرورش ك��ودكان حرف 
مي زنند، بابا اين حرف ها ديگر امروزه كهنه شده 
و تأس��يس پرورش��گاه ها و مهدكودك ها براي 
همين است كه خانم ها براي كار در خارج از خانه 
آزاد و راحت باش��ند! از آن س��و، اينجا و آنجا نيز 
اين سخن مطرح ش��د كه بايد براي خانم ها � كه 
نصف جامعه ما هستند � كار تهيه كنيم و ظاهراً 
از اين معناي واضح غفلت يا تغافل ش��د كه اداره 
امور خانواده )نظافت خانه، طبخ غذا و مهم تر از 
همه، پرورش و تربيت فرزندان كه شغل مقدس 
مادري است( خود كار، آن هم كاري بسيار مهم 
است و تفوه صريح يا ضمني به بيكاري خانم ها، 
غفل��ت از كارهاي ضروري و مه��م داخل خانه و 
توهيني آشكار به شأن واالي همسري و مادري 

خانم هاست. 
  نكات مغفول و فراموش شده

پيداس��ت كه هيچ كس، منكر شركت خانم ها در 
امور اجتماع��ي، به ويژه مش��اغل مهم و ضروري 
كه صرفاً بايد از س��وی خود زنان ص��ورت گيرد 
)نظير طباب��ت و درمان خانم ه��ا در امور مامايي 
و جراحي و...( نيس��ت، اما بنيان كار را بر تقسيم 
كارهاي بيرون و درون خانه ميان مرد و زن نهادن 
و هر يك از اين دو عضو رئيس��ه در نهاد خانواده و 
اجتماع را در جايگاه طبيعي و اصلي خاص خويش 
قراردادن و آنگاه حق موارد استثنا و ضرورت را با 
درايت و پختگي اداكردن كجا و اينگونه دو اسبه و 
چشم بسته به استقبال نظام مدني غرب شتافتن 
كجا؟! به قول ش��اعر: تيز مي روي جانا، ترسمت 

كه درماني!

به راستي اسالم زن را از چه منظري مي بيند و اين 
كسان � كه متأسفانه در جامعه ما كم هم نيستند 
� از چه منظ��ري؟ )جهاُد المرأه حس��ُن التبّعل/ 
الجّنه تحت أقدام االّمهات...( آيا اس��الم، اساس 
را برش��ناخت دقيق تفاوت ها و تقس��يم ظريف 
مس��ئوليت هاي زن و مرد مي گ��ذارد يا همچون 
غرب با مشتي ش��عارهاي فريبنده كه درستي و 
كارآيي آنها بايد، عالمانه و مو ش��كافانه به محك 
عقل و علم و تجربه و حس سنجيده شود، تفاوت ها 

را ناديده گرفته و مرزها را در هم مي ريزد؟
همچنين كسي منكر بعضي خبط ها و خطاها در 
رفتار مردها نسبت به همسران خويش نيست و 
بايد براي حل اين مش��كل اجتماعي، عالمانه و 
عاقالنه، فكري جدي و اساس��ي شود. اما اصالح 
اين امر نيز اوالً: )پس از بررسي و شناخت عميق 
و همه جانبه اين مش��كل(، تنها از طريق اجراي 
دقيق و كامل دستورات اسالم درباره خانواده بر 
مي آيد و بس، نه تقليد كليش��ه اي از غرب. ثانياً: 
نبايد از تفريط موجود، به دنده افراط افتاد و در 
نتيجه )ناخواسته و نادانسته( به جاي اصالح ابرو، 
چشم را كوركرد! در اينجا بايد به دو نكته دقيقاً 
توجه شود. نكته نخست، توجه عالمانه به ريشه 
و روند تاريخي پيدايش و گسترش موج »آزادي 
زن« و »تساوي بانوان با مردان« در غرب و تأمل 
در مباني نظري و ايدئولوژيك اين جريان است. 
در اين باب، استاد شهيد مطهري در كتاب نظام 
حقوق زن در اسالم،  اشارات جالب و روشنگري 
دارند كه خواندني اس��ت و البت��ه تبيين كامل 
موضوع، به بررسي و تحقيق بيشتري نياز داشته و 
از گنجايش نوشتار حاضر بيرون است، اما دومين 

نكته از اهميت فراواني برخوردار است. 
  استعمار و فروپاشي نظام زن و خانواده

نكته ديگر، بررسي نقشه و برنامه استعمار درباره 
جوامع شرقي و سنگ زيرين آن »خانواده«است. 
اس��تعمار � چنانكه گفتيم � در پي مهار و شكار 
جوامع شرقي اس��ت و براي اين كار، از خانواده 
ش��روع مي كند؛ خانواده نيز مجموعه اي است 
كه به نوبه خود، از س��ه عنصر: مرد، زن و فرزند 
تشكيل مي ش��ود. اس��تعمار براي يكايك اين 
اعضا و فساد و انحراف آنها، نقشه و برنامه داشته 
و از تالش براي اس��تثمار هيچ يك از اين س��ه 
عنصر غافل نيست، اما براي اينكه به درون اين 
نهاد بنيادين نفوذ و افس��ار ش��يطاني اش را به 
گردن اعضاي آن افكند، با تحليل حساب شده 
و دقيق خويش،  نخس��ت به سراغ زن )بخوانيد 
مادر و همسر( مي رود. چرا؟ زيرا در بين عناصر 
تش��كيل دهنده خانواده، خاصه در محيط هاي 
سنتي ش��رقي، هرچند اين مرد است كه قدرت 
و نف��وذ رس��مي را در اختيار داش��ته و حاكم و 
فرمانرواي جمع محس��وب مي ش��ود، اما به هر 
روي از آنجا كه ضامن و متعه��د تأمين مخارج 
خانواده اس��ت، عقل حس��ابگرش َق��وي عمل 
مي كند و محاس��به دائم دخل و خرج و سود و 
زيان اقتصادي، او را از اس��ارت در چنگ اميال 
و تمنيات نفس��اني و تبعيت از مدهاي وارداتي 
نو به نو و بي پاي��ان روز برحذر مي دارد. فرزندان 
نيز هرچند به دليل خام��ي و ناپختگي خويش، 
تأثيرپذيرتر از ديگر عناصر خانواده )حتي زن( 
مي باشند، اما پيداست آن اختيار و قدرت الزم 
را كه اميال و تمنياتش��ان را بر محيط خانه و بر 
پدر و مادر تحميل كنند، ندارند. فرزندان، بيشتر 
مي توانند روي خواسته هاي خود، اصرار ورزيده 
و س��ماجت كنند، ولي چنانك��ه مي دانيم، اگر 
خواس��ته هاي آنان زمينه اجرا و تحقق نداشته 
باشد با مقاومت پدر و مادر روبه رو شده و نهايتاً با 

تشر پدر يا مادر، موضوع منتفي مي شود!
  رمز تمركز استعمار بر جامعه بانوان!

در اين ميان، زن حسابي ديگر دارد. او از يك سو 
نسبت به مرد، ذاتاً عاطفي تر و احساساتي تر است 
و بدين جهت و نيز بدي��ن علت كه ثقل بار تأمين 
هزينه خانواده را بر دوش ندارد، لذا زودتر از مرد، 
تحت تأثير تبليغات فريبن��ده صاحبان كاال قرار 
مي گيرد و از ديگر سو نسبت به فرزندان، از قدرت 
و اختيار بسيار بيش��تري در خانه برخوردار است 
و خاصه با نفوذ و فش��ار مريی و نامريي مي تواند 
بسياري از حرف ها يا خواسته هاي خود را � احياناً 
با غنج و دالل يا اخم و تخ��م � در محيط خانه بر 
كرسي بنشاند. از اين روي، اس��تعمار براي مهار 
و اس��تثمار واحد خانواده � در عين ح��ال كه از 
برنامه ريزي جامع و همزمان براي ش��كار تمامي 
اعضاي خانواده به هيچ وجه غافل نيست � بيش 

و پيش از هركس به سراغ زن خانه مي رود. و اين 
درس را هم از ابليس آموخته است كه مي دانيم در 
داستان هبوط حضرت آدم ابوالبشر )ع( از بهشت، 
براي آنكه آدم را مجبور به سرپيچي از فرمان الهي 
كند زماني كه از اغفال وي طرفي نبست، تيرهاي 
زهرآگين وسوس��ه اش را متوجه حوا كرد و اتفاقاً 

كامياب هم شد. 
طبعاً وقتي كه افسون القائات و تبليغات رنگارنگ 
و فريبنده اس��تكبار، روي خانم ها كارگر ش��د و 
شيطان استعمار توانست آنان را در مسير اهداف 
خود ب��ه خدمت گيرد، آن��گاه اين عنص��ر مؤثر، 
روزنه اي جهت نفوذ ش��ياطين انس��ي به بهشت 
خانواده مي ش��ود و ديگر اعضاي اي��ن نهاد را به 
دنبال خود به سوي دامي كه استعمار پهن كرده 
مي كشد. اين چنين است كه آمار � مثاًل- لوازم و 
اسباب آرايش در كشورمان، در يك فاصله كوتاه 
دهها بلكه صدها برابر مي ش��ود و انواع و اقس��ام 
مدها و كاالهاي وارداتي از غرب، بازار كشورهاي 
شرقي و اس��المي را تس��خير كرده و نقش آفرين 
زندگي بسياري از زنان مسلمان شرقي و مسلمان 

مي گردد. 
   وظيف�ه نظام اس�المي درب�اره حجاب و 

عفاف
اصوالً ه��ر نظامي خاص��ه حاكمي��ت جمهوري 
اس��المي ايران بايد نس��بت به هجم��ه فكري و 
فرهنگي بيگانگان، حساس و هشيار باشد و با تمام 
توان، در حفظ ش��ئون ديني، اجتماعي،سياسي 
و اقتصادي خويش بكوش��د و طرق نفوذ و رخنه 
دشمن در اين شئون را مسدود سازد. طبق آنچه 
گفتيم، وقتي راه نفوذ را دريافتيم، راه عالج درد 
نيز مشخص می شود، اما متأسفانه ما با مسائل و 
مقوالت مهم فرهنگي و اجتماعي خود، همچون 
مس��ئله زن و حجاب و خانواده يا مفاسد اخالقي 
موجود، در بس��ياري اوقات، برخورد س��طحي و 
احساس��اتي )و نه واقع بينانه و علم��ي( داريم و 
»شرم و حياي معمول ش��رقي« را � كه سرمايه 
ادب و فرهنگ ماس��ت � در غير جاي خود به كار 

مي بريم. 
بياييد حقيق��ت را نيك دريابي��م: در عصر ما كه 
كفر به ش��بيخونی عظيم و بی امان دست زده و 
چه بس��ا از طريق فيلم و تئاتر و رمان و ماهواره 
و...، مغز و دل ميليون ها پي��ر و جوان را در چهار 
گوشه جهان � خاصه شرق اسالمی و ايران شيعی 
� هدف گرفته است و از منجنيق استعمار � دمادم 
� س��نگ فتنه می بارد، چاره ای نيست جز آنكه 
آنچه را نشانی از دوست و پيامی از فرهنگ و سنن 
الهی گذش��ته مان با خود دارد، س��خت و استوار 
از دس��تبرد دش��من پاس داريم، بلكه از آن نور 
و گرما گيريم و تنور جنگ ب��ا آفات زمانه را � كه 
همچون سموم سرد خزان به باغ معنويت شرق 
زده است � هرچه بيشتر، داغ و روشن نگهداريم 
كه در تير باران خصم، س��پر از كف نهادن و تيغ 
از دس��ت دادن را  جز ننگ شكست فرجامی در 
پی نيس��ت. بياييد با همه توان از عفاف و حجاب 
نواميس��مان دفاع كنيم. آري به هوش باشيم كه 
دش��من ما را ]با تعابير مزوران��ه اي نظير حجاب 
اجباري و همجنس  بازي اختياري[ � به دس��ت 
خودمان � خلع س��الح نكند، اما رمز مخالفت با 
حجاب و س��نت هاي ديني را نيز باي��د در پيوند 
اس��توار و ربط وثيقی جس��ت وجو كرد كه ميان 
ش��عائر دينی و جوهر دين وج��ود دارد. چنانكه 
گفتيم، تعظيم ش��عائر ميوه ای است كه از ريشه 
نهال دين - يعن��ی تقوای دل - س��ر می زند: »َو 
َمْن يَُعّظْم َش��عائَر اهلّل  َفإنَّها مْن تَْقَوی الُْقُلوب« و 
همانگونه كه ش��عائر، جدای از روح و ريشه دين، 
كالبدی بي روح است، باطن دين نيز بدون برگ 
و بار ظاهری و وجه��ه عمل��ی آن � يعنی بدون 
شرايع و ش��عائر � حقيقتی دست نيافتنی است. 
ظاهر و باط��ن، با هم داد و س��تد متقابل دارند و 
اصوالً راه دس��تيابی به باطن دين و عامل حفظ 
آن، همين ظواهر و شعائر است. بی جهت نيست 
كه دش��منان اس��الم، خاصه اس��تعمارگران به 
انگيزه محو اس��اس دين و قطع ريشه آن همواره 
از مبارزه با وجهه ظاهری و عملی دين � يعنی از 
مبارزه با ش��عائر � آغاز می كنند، برای آنكه روح 
تقوا و عفاف را نابود سازند، چادر و روسری را � به 
جبر و عنف )همچون زم��ان رضاخان( يا به غنج 
و دالل )همچون عصر محمدرضا( � از سر زنان و 
دختران مسلمان می  ربايند. واقعش اين است در 
ميان شعائر مذهبی، آن دسته كه چشمگيرتر يا 
شورانگيرتر از ديگر ش��عائرند، همواره سپر بالی 
شعائر ديگرند و دشمن، برای نابودی كل شعائر، 
نخست از مبارزه با اينگونه ش��عائر آغاز می كند. 
مثاًل در امر پوش��ش بانوان، »چ��ادر« )به عنوان 
»حجاب برت��ر«(، حصن و حفاظ »روس��ری« و 
»مانتو« اس��ت يا در امر عزاداری ساالر شهيدان 
)ع(، مسائلی نظير»س��ينه زنی« و »زنجيرزنی«، 
حافظ و پاسدار »روضه خوانی« و »اشك و گريه« 
در سوگ شهيدان كربال هستند، يعنی همانطور 
كه در جبهه نظامی، خاكريزهای گوناگونی وجود 
دارد كه برخی درست در خط مقدم و در تيررس 
مستقيم دش��من قرار دارند و برخی آن سوتر و 
در پشت خط مقدم؛ ش��عائر دينی نيز اين چنين 
هس��تند و بعضی از آنها حكم خاكريز نخستين 
را دارند كه فتح و تس��خير آنها،  موجوديت باقی 
شعائر را مورد مخاطره شديد قرار می دهد، چراكه 
نيك می دانند شعائر، در حكم تنه و شاخه و برگ 
و بار درخت دين اس��ت و با قطع اينها، حقيقت 
دين � كه »روح نباتی« اين ش��جره طيبه است � 
ديگر بستری برای بروز و جريان نخواهد داشت 
و از آن پس، دي��ن را بايد در بيغوله ه��ا، بل، در 
افسانه ها سراغ گرفت! به هوش باشيم كه دشمن 

ما را به دست خودمان، خلع سالح نكند. 

چاره اى نيست جز آنكه، آنچه را نشانى 
از دوس�ت و پيامى از فرهنگ و س�نن 
الهى گذشته مان با خود دارد، سخت و 
استوار از دستبرد دشمن پاس داريم كه 
در تير باران خصم، سپر از كف نهادن و 
تيغ از دست دادن را جز ننگ شكست 
فرجامى در پى نيس�ت. بيايي�د با همه 
توان از عفاف و حجاب نواميسمان دفاع 
كنيم، ب�ه هوش باش�يم كه دش�من ما 
را ]ب�ا تعابي�ر مزوران�ه اي نظير حجاب 
اجب�اري و همجنس  ب�ازي اختياري[ � 
به دس�ت خودمان � خلع س�الح نكند

دشمنان اسالم به انگيزه محو اساس، 
هم�واره از مبارزه با وجه�ه ظاهرى و 
عملى دين � يعنى از مبارزه با شعائر 
� آغاز مى كنند، براى آنكه روح تقوا و 
عفاف را نابود سازند، چادر و روسرى 
را � ب�ه جب�ر و عنف )همچ�ون زمان 
رضاخان( يا ب�ه غنج و دالل )همچون 
عص�ر محمدرض�ا( � از س�ر زن�ان و 
دختران مسلمان مى  ربايند. واقعيت 
اين اس�ت در مي�ان ش�عائر مذهبى، 
آن دسته كه چش�مگيرتر از بقيه اند، 
همواره س�پر بالى ش�عائر ديگرند و 
دش�من ب�راى ناب�ودى كل ش�عائر، 
نخس�ت از مبارزه با آنها آغاز مى كند
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فروپاشي نظام زن و خانواده
 دست ها و دسيسه ها

  زنده ياد استاد علي ابوالحسني )منذر(
به كوشش: محمدصادق ابوالحسني

»زن« و »خانواده«، يكي از مسائل زيربنايي در ساختار 
جوامع بشري است كه به ويژه در ايران معاصر، منشأ 
بحث ها و چالش هاي گوناگوني بوده است، با اين حال 
امروزه مقوله »زن« و نظام »خانواده« بيش از هر زمان 
ديگر مورد هجمه قرار گرفته است. آنچه در روزگار ما 
يک ايراني دلسوز را شديداً نگران مي سازد، دست هاي 
مرموزي اس�ت كه در داخل و خارج از كش�ور به كار 
افتاده اند؛ دس�ت هايي كه مي خواهند با يک س�ري 
شيوه هاي پيچيده، بنيان خانواده را از اساس متالشي 
كنند و با غوغاي ويرانگر تبليغاتي، جامعه زنان را به 
طالق، بي  هويتي و بي  عفتي دچار سازند. هدف اصلي 
دشمنان ايران زمين آن است كه با اين كار، آن مادران 
شيرزني كه بزرگمردان ايراني را تربيت  مي كردند، از 
صفحه روزگار محو سازند، يعني همان بانوان پاكدامني 
ك�ه اميركبيرها، قائم مق�ام فراهاني ه�ا، صاحب بن 
عباد ها، ميرزاي شيرازي ها، مدرس ها، عالمه اميني ها، 
امام خميني ها، شيخ محمدتقي بهجت ها، حاج قاسم 
سليماني ها، دكتر حسابي ها، جهان پهلوان تختي ها و 
ديگر ستارگان فروزان تاريخ را در سپهر جاذبه خويش 
مي پرواندند و بدين وسيله پرچم اعتالي ايران را به 
اهتزاز در مي آوردند را از جامع�ه حذف كنند. باري، 
بزرگ ترين خطر براي دشمنان قسم خورده اين آب 
و خاك، فرزندان رش�يد ايران زمينند ك�ه در دامن 
همين ش�يرزنان زينبي و زهرايي  پ�رورش يافتند و 
اس�تعمارگران بيگانه بارها از دس�ت غيرتمند آنان 
سيلي خوردند. مع األسف، همين شيرزنان عفيف و 
رش�يدپرور، بارها به عنوان مادران سنتي و مرتجع، 

مورد طعنه و توهين عناصر استعمار قرار گرفته  و در 
جهت تحريف ش�خصيت آنان، تصويري كامالً عقب 
مانده از آنان ترسيم گرديده است. به گواهي تاريخ، 
زماني كه رضاخان در دي 1314 خورشيدي سناريوي 
كشف حجاب را اجرا كرد و در اولين مراسمي كه روز 
17 دي همسر و دخترانشان را بي حجاب به دانشسراي 
دختران آورد و در فوايد كش�ف حج�اب نطق كرد، 
يكي از كارشناس�ان اس�تعمار انگليس با شادماني 
گفت: ما با اي�ن برنامه اي ك�ه در ايران اج�را كرديم 
)يعني كش�ف حجاب( و آن را نيز از دربار س�لطنت 
ايران آغ�از كردي�م، كاري كرديم ديگ�ر صحنه اي 
كه زمان نهض�ت تحريم تنباكو در دربار ش�اه قاجار 
)ناصرالدين شاه( رخ داد، تكرار نگردد! )اشاره به دفاع 
جانانه انيس الدوله، سوگلي ناصرالدين شاه ازميرزاي 
شيرازي و نهضت تحريم تنباكو در برابر انگليسي ها.(
باري، شادماني اين عنصر انگليسي، بي جهت نبود 
و ديري نپاييد كه آثار خانمانس�وز كش�ف حجاب 
رضاخان�ي نظير فروپاش�ي نظام خان�واده و عفت 
عمومي آش�كار ش�د. در اين زمينه كافي اس�ت، 
نگاهي به كت�اب »تاريخ اجتماعي ته�ران در قرن 
سيزدهم« اثر جعفر ش�هري بيندازيم كه با تأسف 
فراوان مي نويس�د: به محض اجراي كشف حجاب، 
نسبت طالق به ازدواج، 600 برابر فزوني گرفت، به 
صورتي كه در برج اول اعالم آزادي زنان، بيش از 12 
هزار زن، تنها در تهران از شوهرانش�ان جدا شده 
و راهي خيابان ه�ا گرديدند. . . خالص�ه، از آزادي 
زن چيزي كه عايد ش�د اينكه ميزان فروش پودر، 
ماتيک و لوازم توالت و البس�ه بدن نما و اسباب قر 
و فر به مقدار قابل توجهي س�ير صعودي در پيش 

گرفت و مرداني كه راه خيانت و ناراس�تي و دزدي 
و تقلب آوردند... )ر. ك: تاريخ اجتماعي تهران در 
قرن سيزدهم، جعفر شهري، ج1، مؤسسه خدمات 
فرهنگ�ي رس�ا، چ3، ته�ران 1378، ص588 - 
589.( شگفتي ماجرا زماني روشن مي شود كه اين 
آمار را نه با وضعيت امروز ته�ران، بلكه با جمعيت 
پايي�ن اي�ن ش�هر در آن روزگار محاس�به كنيم. 
حال به حوادث مش�كوك و پرحاش�يه امروز نظر 
مي افكنيم و در جس�ت وجوي پاسخ به مهم ترين 
سؤاالت جامعه برمي آييم كه 1. اصوالً چه جرياني 
پشت س�ناريوي كش�ف حجاب و فروپاشي نظام 
خانواده ق�رار دارد و براي رس�يدن به اين مقصود، 
از چه نقشه ها و ترفندهايي اس�تفاده مي كند؟ 2. 
عناصر پش�ت پرده كش�ف حجاب در ايران از چه 
منافع سياس�ي و اقتصاديي س�ود مي برند؟ 3. آيا 
عناصر مزبور تاكنون در همراه كردن افراد زودباور و 
ساده انديش نيز موفق بوده اند؟ و باالخره راه نجات از 
اين خطر بزرگ چيست و بايد چه راه چاره اي ُجست؟ 
نوش�تاري كه اينک مي خوانيد، يكي از ش�يواترين 
تحليل هاي موجود اس�ت كه در موش�كافي عوامل 
پش�ت پرده بس�يار روش�نگر ب�وده و ناگفته هاي 
فراواني را به همراه دارد. اين نوشتار از يادداشت هاي 
منتشر نش�ده تاريخ نگار خبير، مرحوم استاد علي 
ابوالحس�ني )من�ذر( مي باش�د كه عم�ري در باب 
مؤلفه ه�اي هويت مل�ي اي�ران و زيرس�اخت هاي 
فرهنگي و تاريخي ايران زمين، به تحقيق پرداخت 
و آثار گرانس�نگي بر جاي گذاش�ت. اگر مشتاقيد 
علت حمله هاي اخي�ر به »قانون حج�اب« يا »نظام 
خان�واده« را بدانيد از اين يادداش�ت غفلت نكنيد. 
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