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 مقدمه -

ر يت است و اغلب ناآگاهانه و غيشتر بخاطر نبود آموزش و پرورش و حمايان عشاق، بيو مشترک م یموانع فرد    
عاد رفته و ابيشتر آگاهانه و به عمد صورت پذيب یاما موانع خانوادگ. کنند می د و موانع ظهوريآ می شيپ یعمد مشکل
 یها یشتر خودکشيب یار مشکل و طاقت فرسا است، و حتيرند و مقابله با آنها گاه بسيگ می را دربر یتر متفاوت

 .است یعشاق، بخاطر موانع خانوادگ

 یو گاه فکر یو عاطف یمال یشتر موارد با توجه به وجود مشکالت فراوان در استقالل فرزندان، و وابستگيدر ب    
ت از ين نقطه ضعف استفاده نموده و با عدم حمايند از اينما می یخانواده سع یگر اعضاين و ديالدآنها به خانواده، و

کنند که  می د و زور و ارعاب، تالشيو با تهد) بيفر(خالف واقع  یو گاه با مطرح کردن مطالب یو عاطف ینظر ماد
  .عشاق را منصرف و تا حد ممکن از هم دور نگه دارند

آورند که فقط خود حق  می ، فرزندان را نوکر و برده به شمار)و نه زبانا و ظاهرا(کور که عمال مذهای  خانواده    
  .کنند یريم گيشان تصميدارند برا

ن گونه يو حال آنکه در واقع ا یاحترام یو ب یحرمت یب یعنيشان، يمات ايکنند که مخالفت با تصم می آنها استدالل    
  .ستين

شند، احساس کنند، ينديآنها هستند و انتظار دارند که همانند خودشان ب یشان کپ ند فرزندانکن می ن تصورين والديا    
کن يمندند، ل بهره یشتريخبرند که اگر از تجارب ب ین موضوع بيو حال آنکه از ا. نديرند و عمل نمايم بگيتصم

برخوردار  یتر ت از دانش فراوانکسب نموده باشند اما احتمال آن هس یشان تجارب هر چند اندک ممکن است فرزندان
  .باشند

ز کامل نبوده و ين نيست، تجارب فراون والديکارساز ن يیدر هر صورت همان گونه که دانش فرزندان به تنها    
ن تجارب يو ا. اشتباه است... فرزندان و  یزندگ یم آن برايت باشد و تعميموارد منطبق بر واقعی  تواند در همه ینم

  .وانند مکمل هم باشندت میها  و دانش

ازمند و وابسته و ناتوان امروز، يدگاه خود را وسعت بخشند و درک کنند که؛ فرزند نه نيالزم است دها  خانواده    
 ميفرزندانشان تصم ین، امروز برايرسان فرداها است و گرچه والد یاري یبلکه انسان قدرتمند، مستقل و حت

بر اساس  یماتيرند و آنهم تصميم بگيآنها تصم یشان برا وند که فردا فرزندانکن بهتر است باعث آن نشيرند، ليگ می
ی  انهيکجانبه گرايمات يگردد اجتماع فردا نه تنها تصم می سرکوب شده که موجب یالتيق و تمايو عالها  عقده
ر سؤال يکنند و ز یرا، نفاند  شان به ارث برده نيرا که از والدای  یواقع یها شان را مردود بداند، بلکه ارزش نيوالد
  .ببرند
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 نياختالف مذهب و د :بخش اول

ان گوناگون يدانند، شاهد وجود اد می را خدا یهست) برتر یروهاين یو بعض(برتر  یرويکه نها  ستيده آليان ايدر م    
 .ش دارنديگرا ین هم، به مذهب خاصيروان هر ديم و پيهست

هر کدام در بر ) ظاهرا(ز ين مذاهب نيهمچن. باشد می ن به خدا بوده وديان جهت رسيبنابر شواهد، ظهور اد    
  ).انبريالبته بصورت م(دن به خدا است يخاص رسهای  وهيش ی رندهيگ

ز هر چند روش يگردد و در مذاهب ن می واحد ختمی  ک نقطهيان به ير تمام اديان، مسيبا توجه به هدف مشترک اد    
خدا و  یروان خود را به سويست پيبا.یشان، م شيدايکن بر اساس هدف پيشوند، ل می را شامل یمختلف یها و راه

  .ندينما يیراهنما یو صفات اله یگانگي

ان يشتر ميب یو هماهنگ تنوعی  هيو مذاهب ما یگانگيان باعث وحدت و يت اديبر اساس مطالب مذکور واقع    
و  یگر، موجب دوريو موجودات د ها انساننش به روايک ساختن پينزد یکه بجا ین و مذهبيو د. است ها انسان

  .سرانجام است یب یاز خدا و توهم یسراب یبه سو یوخدا، بلکه راه یگانگي ینه به سو یريتفرقه گردد، مس

ند به خدا ينما می که اقرار یو مکاتب و افرادها  ستياليماتر ین نکته هم اشاره شود، حتينجا الزم است به ايدر ا    
ن علوم گوناگون يهستند که کل کائنات از آن بوجود آمده و همچن یواحد یرو و انرژيز معتقد به نيارند نند یاعتقاد
و . دارند یخاص ی، تناسب و هماهنگ با هم ارتباط یبدون استثنا همگ یهستهای  دهيند که پدينما می ن را اثباتيهم ا

گر يو د ها انسان یو همبستگ یگانگيکه خبر از  است یانگر وجود اصول ثابت و واحديقانون علت و معلول خود ب
تواند  می کند، می ن را کشفين اصول و قوانيشتر و بهتر ايکه ب یدر حال یو آدم. دهد می موجودات و کل کائنات

  .گران گام بردارديخود و د یتعال یت و حتيرشد و موفق یشتر و بهتر هم در راستايب

 م، متوجهييهم کندوکاو نما) خدا یرش ظاهريبدون پذ(ش علوم يدايپ یادياگر در اهداف بن یان، حتيهمچون اد    
کند که بتواند از اصول و  می حرکت یريمس ی، در راستا)همچون مذاهب(با وجود تنوع  یم که هر علميشو می
  .ابديب یارات نامحدود آدميو قدرت و اخت یگانگي یبرا ی، پرده بردارد و جوابیهست یو جهان یادين بنيقوان

ر يو مذاهب و چه مکاتب غ یان الهيم، چه ادينانه به مسائل بنگريزبير یدگاهين مطالب، اگر با ديبا توجه به ا    
  .شود یحا اعالم نميک هدف مشترک و واحد دارند که صريت رو به يو علوم گوناگون، در نها ینيد

  .دينما می انيرا ع یگانگيبرداشته و  یعشق پرده از چشم و گوش و قدرت ادراک آدم    

ت يموفقی  هين و مذهب را نه مايکه تفاوت دهايی  ؛ خانواده... یو مذهب ینيو اما در مورد به اصطالح موانع د    
 یاز سو ین و مذهب خاصيرش ديدوما پذ. ستندين و مذهب آگاه نيت ديدانند، اوال از ماه می بلکه موجب شکست

نات مخرب آنها ممکن يو تلق ین نظر منفيهمچن. باشد می یهل و ناآگاهاز سر ج یا انتخابياست و  یا فقط ارثيآنها 
  .یو مذهب ینيت گردد، نه تفاوت دياست باعث عدم موفق
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گردد، همان گونه که .ینم یباعث ناکام یو مذهب ینيتوان گفت که، در واقع تفاوت د می در هر صورت به صراحت    
  .خواهد داشت یرا در پ تيموفق یو مذهب ینيم تشابه دييم بگويتوان ینم

دگاه و گسترش ادراک يباعث وسعت د یو مذهب ینيت باشند، تفاوت ديو موفق یر رشد و تعالين در مسياگر طرف    
، نه موجب یو مذهب ینيند، تفاوت ديحرکت نما یشکست و توهم و ناکام یکه در راستا یگردد و در صورت می یآدم

  .، به شمار خواهد رفتیو عدم رشد و تعال یناکام یبراای  ت، بلکه بهانهيشکست و عدم موفق

ا يو  يی، جدایوند دو نفر باشد، بلکه موجب دوريکه نتواند باعث پ یا مذهبين يبا توجه به مطالب مطرح شده، د    
ا ين ين ديمعتقد باشند؛ ا) عمال( یا مذهبين ين دين چنيهم به اها  دن آنها به هم گردد و خانوادهيوند و نرسيعدم پ

 قت و خدايل به حقين مانع افراد، در نيو بزرگتر یر تعالياست از مس یدن به خدا، بلکه سرابيرسی  هيمذهب نه ما
  .است یبا هست یگانگيوند و يباشد و در تضاد با قانون علت و معلول و پ می
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 تفاوت نژاد و زبان و فرهنگ :بخش دوم

. 

 :پرسد می از من یاوقات زن یگاه

 ".گر استيد یا نژادهايتوانم با او ازدواج کنم چون از تبار  ینم یرا دوست دارم ول مردی"

  .ندارد ین حرفهاست و حد و مرزيعشق باالتر از ا. تر وجود ندارد ین واهياز ا يیقت ادعايدر حق

  »یدکتر ژوزف مورف «

 / سوم: نوبت چاپ / تهران -نوبخت، سپنج : نشر / ر رزم آزماايهوش: ترجمه / یدکتر ژوزف مورف: نوشته / برتر یرويعشق ن :کتاب(
 )١۶٠: صفحه

و  یکيزيکه نوع حرکات و ورزش بر ظاهر فايم  با توجه به تجارب و علوم گوناگون احتماال تا کنون متوجه شده    
در  یهر و حتدر ظا یاديرات زييه باعث تغين تفاوت تغذيهمچن. دارد یرات متفاوت محسوسيتأث یات آدميروح یحت

  .گردد می احساسات و افکار ما

م، با توجه به يسه کنيند را با هم مقاينما می که از دو شغل متفاوت امرار معاش یک شهر دو نفريم در ياگر بتوان    
ک يک شرکت با يدر  یک کارمند عاديمثال ظاهر . خواهد داشت یريچشم گ های تفاوتظاهر آنها  یطيط محيشرا

نه  ید خلق و خويده و شاييگرا یر نور سوزان آفتاب چهره اش به سرخيتابستان و ز یگرمادستفروش که در 
دارد و حال ممکن است  یادي، اختالفات ز)گردد می ین موضوع تنها شامل برخيالبته ا(داشته باشد  یچندان مناسب

در چهره و  یخاص یو رفتار یظاهر های تفاوتک کالس با هم درس خوانده و يدر  ین دو نفر چندسال قبل حتيکه ا
  .آنها وجود نداشته است یخلق و خو

در  یاديز های تفاوتتوانند در طول مثال ده سال باعث بروز  می ط متفاوتيد که اگر شراين اوصاف تصور کنيبا ا    
است  یعيبو شواهد موجود در اجتماع، کامال ط یستيد علوم زييگردند، پس با وجود تأ یا افراديظاهر و رفتار فرد و 

 ها انسان یکيزيار متفاوت، در طول هزاران سال، ظاهر فياز و مشکالت بسيو ن یطيط محيه، شرايکه بر اساس تغذ
ان يم یل گردد و به اصطالح، تفاوت نژاديمتما... ا سرخ و ياه، زرد و يا سيد يبه سف یبا توجه به عوامل خاص

 یاز جانوران به نسل جانورها ینسل برخ یدت هزاران سال حتنکه در ميالبته با توجه به ا(رد يشکل بگ ها انسان
  .)ستيچندان مهم ن یستيواقعا از نظر ز ها انسانان ير رنگ و نژاد ميين تغيل شده اند، ايتبد یگريد

شه و ير اندير مسييکن تغيگذارد، ل می یاديرات زيتأث یبر ظاهر آدم یو اعتقاد ی، فکری، عاطفیرات درونييتغ    
ن موضوع در پناه يبا توجه به ا. ابدي می ک انسان، پس از سالها در ظاهر او نمودياحساس خاص در ک يوجود 
ان آنها يمتفاوت م یها توان شاهد وجود فرهنگ می ، همزمانها انسانان يم ینژاد های تفاوتو  یظاهر های تفاوت
شان دارد و الزم به ذکر است که  یساسهابروز احی  وهيها و ش دگاهيشه و ديشه در طرز انديکه ر يیها فرهنگ. بود

رات يياثرات آن، موجب تغ یمتوال یها متفاوت قبال شکل گرفته و در طول سال یها ن فرهنگياز ا یميبخش عظ
متفاوت  یها ا فرهنگيهم  یرات نژادييتغ یريگ ده و همزمان با شکليگرد ها انسانان يم ینژاد های تفاوتو  یظاهر

  .د آمدنديپد یتر باز هم متفاوت یها ا فرهنگيو اند  ت شدهيشتر تثبيب
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دارد و همان گونه که بحث  یطيست محيط زيشه در شرايد که تفاوت نژاد و فرهنگ، ريتوان فهم می نجايتا ا    
ی  د بر گربهيسفی  ا برتر دانستن گربهياست و  یمنتف) اند، ت خود نبودهيکه قادر به انتخاب جنس(ا مرد يزن  یبرتر
ا ياختالف و ی  هيکه تنوع نژاد و فرهنگ را ما يیها ه دور از عقل است؛ به همان صورت هم افراد و خانوادهاه، بيس

ه و يتجز یرويهستند که نهايی  م العقل بلکه افراد و خانوادهيآورند، نه سل یبه شمار م یو فروتر یموجب برتر
 یاز نظر عقلهايی  ن اشخاص و خانوادهين چنيا، متوقف شده و یک رشد نسبيل و عواطف و ادراکشان، پس از يتحل

توان گفت  می باشند و در کل می یزيار ناچيهم، قادر به ادراک و شهود بس یو از نظر عاطف) نينه واقع ب(ن يبظاهر
ک کودن به تمام ي یعقب مانده و از نظر احساس یبلکه از نظر عقل ،نه یاز نظر رشد ذهنها  ن افراد و خانوادهيا

  . ندمعنا هست

 یازهايز با توجه به نيو ن... و  یميو اقل یط فرهنگيش و لهجه هم بر اساس شرايموضوع زبان و تنوع گو    
و اند  شده یمتفاوت یها ل به زبانيتبدها  شيو گوها  ده و به مرور لهجهيي، در طول هزاران سال به تنوع گرایاجتماع

منشأ و  ین موضوع که روزگاريکه، دانستن ااند  وت شده، چنان از هم متفایو فرهنگ ینژاد های تفاوتهمچون 
  .تعجب ما استی  هياند، ما داشته یکساني یها شباهت

به  یر کالميو غ یرفتارهای  زبان یبرا یان ما را آسان نموده و مکملياست که ارتباطات مای  لهيوس یزبان کالم    
متفاوت  یها با رنگ يیگر، همانند آن است که نورهايد یها ا زبانيک زبان بر زبان و يدادن  یرود و برتر می شمار
د ينور سف ید ذکر نمود که حتيالبته با... (ا يم و ياء تابانده شود و ما مثال نور سبز را برتر از نور قرمز بدانيبر اش

 مختل ايت اشيواقعی  ، مشاهده)بصورت غالب(م با تابش نور زرد ينکه باور داريست و ايا نيت اشيانگر واقعيب
  ).باشد می د هم صادقيگردد، در مورد نور سف می

به  یگذار.ارزشی  خود، نشانه یبه زبان کالم ینکه لزوم توجه و پرورش و حفظ و وفاداريکالم ا ی خالصه    
ا يمتفاوت بر نور و  یکن به همان صورت که برتر دانستن نور با رنگياست ل یآدم یت اجتماعيها و هو ارزش
هم، در تضاد با وجود  یک نوع زبان کالميمتفاوت از آن، خنده دار است، اعتقاد به برتر بودن  یها گبا رن يینورها
 .استها  م در افراد و خانوادهيع و عقل سليوس یق، دانشيعم یآزاد، قدرت ادراکای  شهياند

  

  

  

  

  

 



 

٨  

 یزان درآمد و امکانات و توان ماليتفاوت م :بخش سوم
. 

ما  یر رشد و تعاليشتر، مسيب یاست با سعادتمند یم که پولدارتر بودن مساويبر می گمان که به اشتباه یهنگام    
نکه يا یشود و عمال به جا می رفتهيک هدف پذيد ما به عنوان يست، از ديش نيبای  لهيکه وس یمنحرف شده و ثروت

وار يت شود، پشت ديشتر تقوير موجودات بيگران و سايما با د یگانگيتر گردد و حس  قيعم یمان با هست  ارتباط
، یاز رشد و تعال یخاصی  و روابط خود را به رکود کشانده و در نقطه یمحدودمان، زندگهای  شهياندی  خود ساخته

  .ميشو می متوقف

است و  یا مرتبط با شغل آدميو  یشخص یشتر، موضوعيب یاز امکانات رفاه یمند بهره يیا توانايزان درآمد و يم    
  .ر استيچه بسا جبران ناپذ ی، اشتباهیو خانوادگ یر امور عاطفم آن بيتعم

 یکه ما سع یروند و هنگام می ش به شماريت و آرامش و آسايکسب امن یبراای  لهيدرآمد و امکانات وس    
 یليا وجود درآمد و امکانات متفاوت را دليعاشقانه از آنها بهره گرفته و  یوندياز رشد و پ یريم جهت جلوگيينما می

است  یشه و احساس ما در حصار چنان محدوديم، انديان عاشق و معشوق بدانيوند ميبر نادرست بودن عشق و پ
 گونهنيکه اهايی  م و خانوادهيسنج می یا امکانات ماديگران را تنها با پول و يکه متأسفانه ارزش خود و د

عاشق دخترشان باشد،  ینظر آنها هرگاه کس نند و ازيب یک معامله نميجز  یزيشند، عشق و ازدواج را چياند می
  .شتر و بهتر باشديو امکاناتش هم ب یکه درآمد و توان مال یست جز در صورتيرفته نيچ عنوان پذيعشقش به

داشته  یشتريکه فرد امکانات و درآمد ب یشوند، هنگام می را شامل یريران جمع کثيمذکور که در اهای  خانواده    
تر  ، عاشق)محبوبش بدهدی  به پدر و مادر و خانواده یشتريبی  ها، در واقع بتواند رشوه ید برخيو از د(باشد 
 یارزش یب یزهايتوانند به عنوان چ می یات و مقدسات در مقابل آن، به راحتيشود و عواطف و معنو می شناخته

  .ده گرفته شونديناد

کن در يبه شمار رود، ل یبانه شرعيخود فر یدر ظاهر و ید قانونيار شاين معينجا الزم است اشاره شود که ايدر ا    
  . دانست" نينو یبرده فروش" یتوان آن را نوع می باشد که می یر انسانيغ یواقع عمل

ثروتمندتر،  یملک خود بداند و ازدواج او را با فرديعشق و مهر و محبت، دخترش را ما یبا نف ینکه مثال پدريا    
  تواند باشد؟ می ،یو در کل انسان فروش یجز دختر فروش یزي، مگر چدرست و عاشقانه به شمار آورد

جهت ای  لهيا وسيجاد موانع و يا یبرا یليمتفاوت را دل یدرآمد و امکانات و توان مال) در عمل(که ی هاي خانواده    
جز پول و  يیارد خداا امکان ديبهره مندند و آ یا واقعا از سالمت عقليدانند، آ می ید و فروش انسان و برده داريخر

 داشته باشد؟  يیآنها معنا یبرا یاعتبارات پول

  

 



 

٩  

 یگاه اجتماعيو شهرت و جا یاختالف طبقات :بخش چهارم
. 

در ( ها انساناز  یا با زور و ستم برخيط خاص و ياز روزگاران گذشته تا به حال، با توجه به استعدادها، شرا    
را در طبقات  ها انسانو همزمان عموم . افته اندي یگاه خاصيو شهرت و جاافته ي یبرتر ها انسانگر يبر د) ظاهر
  .اند نموده یبند ن تر طبقهييپا

، ...و  ٢و درجه  ١همانند شهروند درجه . ميدر اجتماع خود هست یگوناگونهای  یبند در حال حاضر ما شاهد طبقه    
  ... .مرفه و متوسط و ی  ن شهر، طبقهييباال شهر و پا

افراد،  یو اجتماع یفرد یان زندگيم که گرچه ميشو می م، متوجهينه چندان دور نگاه کنهای  ر به گذشتهاگ    
 گردد که می جيعنوان شده و ترو یافراد یاز سوها  یبند ن نوع طبقهيکن ايوجود دارد، ل یريچشمگ های تفاوت
گردد و  می درجه چهار یقه شامل شهروندهاند فالن منطيبزنند و مثال بگو یگريبر ظاهر افراد د یخواهند ُمهر می

  .ن ترييار پايشعور و فرهنگ بس یعنيند که، شهروند درجه چهار يد نمايلذا تأک

و فقر، مورد  یبخاطر گمنام یده که روزگاريامبران را به خود ديهمچون دانشمندان و پ یاديخ، ظهور افراد زيتار    
کامال متفاوت  یگاهياد، به جايمان و صبر زيد و ايا تالش فوق العاده شداما ب. اند ت قرار گرفتهيتمسخر و آزار و اذ

  .زدند یر انسانيُمهر غ یطبقاتهای  ضيکه بر تبعای  دند، لحظهيرس

ک انسان ثروتمند دوست ندارد اگر ير است و يمتغ یو اختالف طبقات یگاه اجتماعينکه شهرت و جايبا توجه به ا    
نکه ممکن ير ثروتمند هم با توجه به ايک انسان غيرد، يقرار گ یاحترام یمورد بثروتش را از دست داد،  یروز

گاه يو شهرت و جا ین بردن اختالف طبقاتير ذره بيابد، پس زيدست  ی، به ثروت کالن)بر خالف انتظار( یاست روز
  .باشد می ما یواقع ینده نگريذهن محدودمان و عدم آی  جهي، نتیاجتماع

دانند نه  می خود یکلفتی  ستهيرا شا ی، دختریهستند که با توجه به اختالف طبقات یاديزی  ها نوادهدر جوامع ما خا    
  .شان یق داماديآورند، نه ال می پست به شمار یرا نوکر یا پسريشان و  عروس خانواده

های  ن خانوادهيا. دگرد می هين مختلف توجياست که با عناو ینينو یت تفکر برده داريحاکمی  ن طرز فکر نشانهيا    
ند يش پنهان نمايخواهند پشت ظاهر برتر خو می خود را، ید روحيشد یازهايو ن یت مآبانه، فقر فرهنگيخان و رع

و بهتر است بدانند . آنها نخواهد داشت یو فرهنگ یشتر روحيجز فقر بای  جهياست که نت ین موضوع، حماقتيکه ا
نزول  ین اجتماعييبه طبقات پا یخود آنها باشد، ممکن است روزی  طبقه ا دامادشان ازيکه همانطور که اگر عروس 

به شدت تنزل  ی، روزگاری، روز)یو اجتماع یت فردياز نظر موفق(ها  ن خانوادهيست که خود ايهم ن ینيابد، تضمي
  .ابندين

خواهند ُمرد  یردم، روزگارگر ميهمسان با د یاد داشته باشند که به صورتيمذکور به های  البته الزم است خانواده    
. تر خواهد بود پست یها انساندفن شده و قبرشان هم در کنار قبر همان به اصطالح ) جسم شان(مشابه  یو در قبر



 

١٠  

ت را آنگونه يکه واقعای  الاقل تا لحظه(است  یر قابل انکار و چشم پوشين شده و غياست که کامال تضم یزين چيو ا
  ).آن گردندا مقهور يابند و يکه هست در

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

١١  

 یالت خانوادگيسطح تحص یفيو ک یزان کميم :بخش پنجم
. 

 یَمَحکها  یهم از نظر برخ یکند و گاه می سطح دانش افراد را مشخص) در ظاهر(الت ي، تحصیدر جوامع کنون    
در  یالت و مدارک دانشگاهين تحصياست که ا ین در حاليشود و ا می زان درک و فهم افراد شمردهيسنجش م یبرا
جهت  یمواقع عمال به ابزار یاريست، بلکه در بسيدانش و درک و فهم افراد نی  شتر موارد نه تنها نشان دهندهيب

  .گردد می گران مبدليق بر ديناال یدادن افراد یسوء استفاده و برتر

های  ش رفته و خانوادهيپها  ق خانوادهتا عمها  نات نادرست سوء استفاده کنندهيتفکرات و تلقی  اکنون دامنه    
کنند بر مدارک  می یخانواده، تنها سع یاعضا یاستعدادها يیدانش و شکوفا یتوجه به کسب واقع یب یاريبس

  .له خود را با شعورتر و با فرهنگ تر نشان دهندين وسيخود افزوده و بد... و  یدانشگاه

را که هايی  نگرند و وصلت با خانواده می حقارتی  دهين تر، به دييالت پايبا تحص یمذکور به افرادهای  خانواده    
ننگ به شمار آورده و ی  هيمدارک گوناگون بپردازند را، ما یهمچون آنها به جمع آوراند  ا نخواستهيو اند  نتوانسته

 یل بستن دخترا دينسبت به دخترشان را و ) ن ترييبا مدارک پا( یبا قرار دادن موانع گوناگون، عاشق شدن پسر
  .دانند می یه روزيبه پسرشان را احمقانه فرض نموده و موجب تأسف و س) به اصطالح نادان و پست(

که بر  یجهت کسب دانش است و آن هم دانشای  لهيالت تنها، وسينجا الزم است گفته شود که، تحصيدر ا    
نوع در ما  اق خدمت به خود و هميبر اشت ت نموده ويرا در ما تقو یگانگيو  یمان افزوده و حس همبستگ یآگاه
الت نه تنها ي، تحصیالت بوجود آمده، بر اساس تفکرات غالب اجتماعير تحصيکه در مس یکن با انحرافاتيل. ديفزايب
بر  یسرپوش گذار یز برايجهت اشتغال و کسب درآمد و نای  لهيو خدمت و تواضع، بلکه وس یدانش آموزی  هيما

  .باشد می رشان،يو تحق ها انسانگر يجهت سوء استفاده از شعور د یا موردحقارت و گاهی  عقده

و متأسفانه اند  به هم شده یاديدن عشاق زيمانع رس یاديزهای  کنون خانوادهالت، تايبا توجه به تفاوت سطح تحص    
 یاريبسهای  نوادهد ذهن خايخورش ی، مانع از نور افشانیو ابر جنون مدرک پرست ین کوته نگريدر حال حاضر هم ا

  .است

شوند که با وجود نداشتن  می افتيدر اجتماع  یاديست که افراد زين نيدر ا یمذکور بدانند که شکهای  خانواده    
هم به  یاريبرخوردارند و در مقابل افراد بس يیو شعور و درک و فهم باال یکن از دانش تجربيالت باال، ليتحص
) در واقع(بهره مندند، اما دانش و درک و شعور و فهم  یالت عاليکه از تحص یلقابل شناخت هستند که در حا یراحت
 یاز درک و شعور یاست و اگر کسای  لهيالت تنها وسيست، نه بلکه تحصيالت نيتحص یالبته مسئله نف. دارند ینييپا

گردد  می عورتر و نفهم ترش یالت، بيکه فاقد درک و شعور باشد، با تحص ید و در صورتيفزايمند باشد، بر آن ب بهره
  . ترند شان عاقل ل نکردهيکه تحص یار کسانيآنها با درک و فهم تر است و چه بسی  ل کردهيکه تحص یو چه بسا افراد

د نظر نموده و عقل خود را بدست يمات خود تجديمذکور بهتر است در تصورات و تصمهای  در هر صورت خانواده    
، )مدرک یعنيو خدا  يیهدف نها یبرخ یکه برا( یز مدرک پرستيات جنون آمو توهم ینات موهوم اجتماعيتلق



 

١٢  

به  یتباه کنند، اندک) یت در زندگيو موفق یو عاطف یاز نظر معنو(شان را  فرزندانی  ندهينسپرده و قبل از آنکه آ
 یاري، در کل معیکاغذ ز بدانند، و متوجه باشند که تکهيو تالش افراد را افتخار آم يیخود آمده و استعداد و توانا

بدل  یديتول یل شدن به امريکه فارغ التحص یست، در حاليافراد ن یها يیت دانش و توانايفيت وکيکم یمعقول برا
 ...و تجربه  یو مستلزم تالش و کوشش همراه با علم اندوز یاکتساب یشده، نه عمل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٣  

 حل سکونتن و شهر ميسرزم یفيو ک یاختالف کم :بخش ششم

. 

برخوردارند و در  یشتريب یکوچکتر، از امکانات و رشد اقتصاد یبزرگ به نسبت شهرها یران، شهرهايدر ا    
  .شود می دهيد یشتريمرفه بهای  آنها خانواده

و  ینکه به منابع ماديبزرگ، با توجه به ا یاز مردم در شهرها یاريبر جوامع حاکم است که بس یران تفکريدر ا    
ند و ينما می کوچکتر تصور یدارند، خود را برتر از مردم شهرها یدسترس یشتر و بهتريب... و  یو اطالعات یهرفا
 بزرگتر نقل مکان یکوچکتر به شهر یکه از شهر يیها ت افراد و خانوادهين اعتقاد چنان شدت گرفته که اکثريا یحت
هم ممکن است به چشم بخورد که  یفزوده شده و گاهو شعورشان ا يیکنند که بر فرهنگ و دانا می کنند، گمان می
  .ندينما یان ساکن شهر خودشان، فخر فروشيگر همشهريبر د یحت

م يشتر شود اما غافليت هم بيفيست کيبا می جهياد باشد، در نتيت زيم که اگر کميکن می از ما گمان یاريمتأسفانه بس    
  .ستينگونه نيت ايکه لزوما واقع

 یشتريتواند واقعا رشد بهتر و ب می کند، می یتر زندگ ک شهر بزرگياگر در  یحمقانه است که فردک تفکر اين يا    
خودشان هزاران کتاب  یشخص ی هستند که امکان دارد در کتابخانه یبه همان صورت هم افراد. هم داشته باشد
 یها د و داشتن کتابيخر يیکه توانا یار افراديرا باز نکنند و چه بس یکتاب یکن در طول ماهها اليداشته باشند، ل

، در طول سال صدها کتاب را مطالعه نموده و از مطالب آن ...با قرض و امانت گرفتن و  یگوناگون را ندارند ول
  .ز شونديمند ن بهره

گاه مردمان يتوانند در جا می کنند، هم می یمحروم تر زندگ یکه در جاها ین مطلب الزم است که، افراديذکر ا    
از افراد  یارياما بس. خود ادامه دهند یعاد یت به زندگيط محروميرند و هم در شرايبزرگ قرار گ یرفه تر شهرهام

  .ستنديت نيط محروميدر شرا یز مرفه، قادر به زندگيبزرگ و ن یساکن شهرها

ن است که يلکه هنر ام، بيداشته باش یط مطلوب، عملکرد عاديندارد که در شرا یتين اهميد گفت که اينجا بايدر ا    
ن اساس اگر الزم باشد از برتر يکه بر ا. ميو چه بسا خوب داشته باش یکاف يیط نامطلوب، کارآيت و شرايدر محروم
، عملکرد و يیط محروم کارآيبرترند که در شهر و شرا یرانده شود، افراد یگوناگون سخن ین شهرهايبودن ساکن

  .مندند، دارند بهره یشتر و بهتريارات بيزرگ که از امکانات و اختب یبرابر با افراد ساکن شهرها یتيموفق

دن ينات نامعقول اجتماع، مانع رسيخود و تلق یبوده و هستند که با توجه به توهمات ذهن یاريبسهای  خانواده    
آنها با توجه به  ی ا در کل خانوادهيکنند فرزندشان و  می اليل که خين دليشوند، تنها به ا می به هم یعاشق و معشوق

و  یا معشوق فرزندشان است، با توجه به کوچکيشان، برترند و طرف مقابل که عاشق  وسعت شهر و محل سکونت
 یزيت چياست که واقع ین در حاليترند، و ا تر و نادان فرهنگ یتر و ب شان، پست امکانات کمتر شهر و محل سکونت

حقارت در ما اوج گرفته، های  و وجود عقده یذهن یافتگيل رشد نين تفکرات بچه گانه که بدلين است و اير از ايغ
نصورت در ير اي، متعادل گردد، در غیشتر مهر و انسان دوستيجامعه و پرورش ب یتواند همراه با رشد عقالن یم



 

١۴  

دو ان ي، نه تنها عشق مینيم بود که بخاطر جنون خود بزرگ بيخواههايی  جوامع خود شاهد ظهور خانواده و انسان
به  یند و رأينما می را که دوست ندارند باشند را محکوم یگرانيوجود د یند، بلکه به راحتينما می انسان را محکوم

تر و با امکانات  کوچک یاز شهر یند که اگر کسيان شوند و جرئت نمايعهايی  دهند و چه بسا خانواده می شان نبودن
و وجودش  یا آشکار، زندگيندشان را محکوم کنند، بلکه پنهان کمتر عاشق فرزندشان شود، نه تنها عشق او و فرز

 شان است که عشق تنها در توهماتهايی  که پر از خانواده ین موضوع در اجتماعيند و تحقق ايساقط نما یرا از هست
 .تعجب نخواهد بودی  هياست، به دور از انتظار و ما یزيشان مملو از عشق ست گنجد و گوشت و پوست می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١۵  

 ش از حديب یها و دخالتها  انتظارات نامعقول خانواده :بخش هفتم

. 

 یدانند، شک می یت فرزندانشان را ضروريمصلحت و رشد و موفق) درکل(ن يژه والديو به وها  نکه خانوادهيدر ا    
، )ه دانش و تجارب خودبا توجه ب(شان  یخوشبخت یرند و برايگ می )ظاهرا مثبت( یماتين اساس تصميبر ا. ستين

شان نه تنها  مات و اقداماتياز تصم یبرخی  جهيست اگر نتيز نيکن اعجاب برانگيدهند؛ ل می انجام یاقدامات گوناگون
  .شان رقم بزند یرا هم برا یشان نگردد بلکه عواقب ناگوار ت و رشد فرزندانيباعث موفق

 انجام) به سود خود( یگرفته و اقدامات مثبت یمات درستيصمم تيکن می مواقع تصور یم که برخيدان می یما بخوب    
ن در مورد يم و اقدام ما کامال به ضرر خودمان بوده است و ايم که تصميشو می نده متوجهيم اما در آيده می
  .صادق است) یشتريبا احتمال ب(ز يگران نيو اقدام ما در مورد د یريگ ميتصم

مات يتواند تصم ینم... ک نفر به عنوان پدر، مادر و يم که اگر ين مورد بپردازيا یادآورينجا بهتر است به يدر ا    
ش انجام دهد، پس چگونه يخو یت و تعاليرشد و موفق یرا در راستا یرد و اقدامات بدون نقصيبگ یکامال درست

از  یدارد که برخ وجود ینيز چه تضميبه سود فرزندانش باشد و ن) واقعا(مات و اقداماتش يامکان دارد که همه تصم
  .نباشد یسرانجام و چه بسا منف یو اعمال او در حق فرزندانش بها  ميتصم

با (که هايی  یريم گيز تصميش و نيدر انتظارات خو ین گراميو والدها  با توجه به آنچه گفته شد بهتر است خانواده    
شوند، تا حد ممکن  می یجا تلقيب یها لترد و به عنوان دخايگ یمورد استقبال فرزندانشان قرار نم) ل و رغبتيم

مات و اقدامات خود را در نزد فرزندان حفظ نموده و به دور از ين امر اعتبار تصميد نظر نموده، که با توجه به ايتجد
رفته شود و از يشان پذ فرزندان یتر از سو شان بهتر و آسان شنهاداتين روش، پيباشد اگر با اتخاذ ا یت نميواقع

 .گردد یريشگيپ یاريمات نادرست بسيقب ناگوار تصموقوع عوا

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١۶  

 ديشد يیسنت گرا :بخش هشتم
. 

  .ک ارزش محسوب گردديخود  یتواند به خود یمان نم راث گذشتگانيو حفظ م يیسنت گرا    

د يعقا ن حال رسومات ويباشند و در ع می بخش ید و رشد دهنده و تعالياست که مفهايی  ار رسم و رسوميچه بس    
تر  افتهيط و اوضاع رشد يخورد که نه کامال اشتباه و مضر، بلکه ناهماهنگ با شرا می هم به چشم يیو باورها
  .ماست یامروز

  .طلبد می د رايشد يیگردد و نه سنت گرا می گذشته را شامل یها ارزش یاز امروز نه نفين    

ر يز حرکت در مسيو ن) آنها یه تعصب و مقدس پندارن(گذشته  یها راث و ارزشيم یادآوريت ما به حفظ و يهو    
گذشته  یها راث و ارزشيمی  کننده یباشد که نه تنها نف می یت در علوم گوناگون امروزيو موفق یرشد و تعال

  .گذشته ما است یها ر همان دانش و تجارب و ارزشيتر و در مس افتهيستند، بلکه تکامل ين

ا همانند يخود مانده و  یافته و در کودکيکه رشد ن یسنت گرا، همچون کودک) رايبس(هايی  که خانواده یهنگام    
شان را از  خود و فرزندان) تا حد ممکن( ،نديب می اش یدوران کودک یها ت خود را تنها در حفظ ارزشيکه هو یانسان

پوسد  میرد و يم می نکه در صورت رشد نکرد یدارند، مثل درخت می امروز باز یايبا دن یشرفت و هماهنگيرشد و پ
ما  یدر جوامع امروزها  ن خانوادهيار از ايبرند و چه بس می ر سؤاليت خود را زيو موجود یرود، هست می انيو از م

  .ندينما می ري، تکفورزی عشقفرزند خود را به علت عشق و  یشوند که حت می افتي

  .شناسد ینده نميامروز و آی ها شرفتيگذشته و رشد و پ یها راث و ارزشيان ميم یمرز ،عشق    

د و يبدون ق(شان، آنها را از دوست داشتن و دوست داشته شدن  دوست داشتن فرزندانی  که به بهانههايی  خانواده    
د و شرط ، بلکه بنابر يز نه بدون قيتوانند عشق را بفهمند و دوست داشتن فرزند ن یند، نمينما می محروم) شرط

هايی  با خانواده ینيگزينه چندان دور و جا یا ندهيدر آها  ن خانوادهيا یرانگرين خود ون متضميمصالح آنهاست و ا
  .باشد می )هر چند بدور از انتظار(عاشق پسند 

  

  

  

  

  

 



 

١٧  

 یغرور و کبر خانوادگ :بخش نهم
. 

) یمتوه(از سر قدرت زبان به جالل و جبروت ... همچون فرعون و نمرود و  یم افراديديشن می که یهنگام    
ر قابل بخشش و يغ يیها انسانن حس در ما بوجود آمده که آنها يد اياند، شا دهيش گشوده و خود را خدا ناميخو

  .اند م خدا و مقدسات بودهيمتجاوز به حر

کن يشود ل می دهيگونه د یگوناگون، کبر خدا یها و گروهها  از افراد، خانواده ین برخيما در ب یامروز ی در جامعه    
ر و يتکفی  هين کبر و غرور نه تنها مايشود، ا یده نمين عرش طلبان شنياز زبان ا یزيما چينکه مستقيه به ابا توج

  .ديآ می به حساب) رانگر،يهر چند و(د بلکه موجب افتخار و عزت نفس يآ یطرد به شمار نم

 ر به شماريرا پست و حق گرانيشان، د دهيو پوش یتوهم یها ه به ارزشيهستند که با تک یاديزهای  خانواده    
ن يتنها به ا. گردند می )ا عاشقشي(وند فرزندشان با معشوقش يآورند و با کبر و غرور جاهالنه و احمقانه مانع پ می
ن ياست که ا ین در حاليدارند و ا یمقابل برتر ی کنند بخاطر تظاهر به برتر بودن، واقعا بر خانواده می ل که گمانيدل

های  خانواده یو روان یو فقر روح یفرهنگ یاصالت و فرهنگ، بلکه اوج جهالت و بی  هنوع تفکرات نه نشان
  .اندينما می مغرور و متکبر را

  .کند داشته باشد.یار ندارد و آرزو ميکند که واقعا در اخت می یزيتظاهر به داشتن چ یوجود دارد که آدمای  هينظر    

اند، تظاهر به وجود  بهره یند بينما می که به آن افتخار یاز کماالت) در کل(نکه يمذکور هم با توجه به اهای  خانواده    
  .ندينما می آن

 شان قرار ار سنجش عشق فرزندانيشان را مع نداشته یها وجود دارند که غرور و کبر و ارزشهايی  نکه خانوادهيا    
و  یو تعال یبا رشد قدرت درک و فهم آدم نگونه افکار و اعتقادات، به مروريرا ايندارد، ز یتيدهند، چندان اهم می

  .باشد می نه چندان دور یا ندهيدر آ یرانگرياجتماع، محکوم به خود و یفرهنگی  توسعه

   

  

  

  

  

  

  



 

١٨  

 خانواده یاعضا يیو بدگو یبداخالق :بخش دهم

. 

 یا از سويان عشاق و يدر م یده باشند که با عدم وجود موانع خاصيشيندين نيتاکنون به ا یاريد بسيشا    
 يی، بدگوین با بداخالقيخانواده طرف یا چند نفر از اعضاي یکي) از موارد یاريدر بس(است که  یکن کافيلها  خانواده

  .وند عشاق بوجود آورنديرا در راه پ یاديو ناسزا گفتن، مشکالت ز

شتر ياثر بماند، ب یا بيو د يبه شمار آ یمشکل بزرگها  از خانواده يیا اعضايعضو  يیو بدگو ینکه بداخالقيا    
  .داردها  خانواده یگر اعضايز ديبه عاشق و معشوق و ن یبستگ

و  یتيز عدم استقالل شخصيو ن) شهياز نظر فکر و اند(خود  ی از ما در جامعه یاريد بسيشد یبا توجه به وابستگ    
در  یا افراديست که فرد و يتعجب نی  هيش لذا چندان مايت در دفاع از حق و حقوق خوينداشتن ثبات و قاطع

گران از جمله کل يد یريم گيب، بر تصمين و فريو توه یبتوانند با داد و هموار و عربده کش... خانواده، جامعه و 
  .ب بماننديرق یب یزير گذاشته و در عشق ستيافته ما تاثيپرورش ن یها عاشق و معشوق یخانواده و حت

نانه يل واقع بياز موارد نه بر اساس دال یاريشوند در بس می جاديانواده اخ یگر اعضايد ید که از سويموانع شد    
  .شان استيا یشخصهای  قهيسل یو درست که بر مبنا

ما  یما و بجا یگران براياز مسائل، د یم در مورد برخيده می تاسف است چرا که ما اجازه ی هين مايا    
که  یگريا افراد ديم توسط فرد و يگردد که ممکن است اجازه ده یم یمنتهای  ن روند به نقطهيند و اينما یريگ ميتصم
و ای  م، همچون بردهيرا ندار یفهمند و معتقدند خود ما درک و شعور کاف می کنند از ما بهترند و بهتر از ما می اليخ
ند و يدخالت نماز يما ن یها مات و انتخابين تصميتر یم و آنها به خود اجازه بدهند در شخصيمحسوب گردای  ا بچهي

شان تطابق نداشته باشد، محکوم و عاشق و معشوق را ياهای  قهيکه با سل یو انتخاب را در صورت یريم گيحق تصم
  .نديم نمايتحر

ی  در جامعه، هم مشاهده یتيتر شدن استقالل شخص ن موضوع اشاره شود که با پررنگيت به ايالزم است در نها    
رد و دوران يگ می عشاق در برابر آن اوج یشيافت و هم مقاومت و چاره انديخواهد  نگونه موانع در جامعه کاهشيا

ت و همه موجودات، ينموده و در عصر عشق به خود، انسان ین را سپريو دروغ یتوهمهای  و عشق یزيعشق ست
  .ميشو می متولد

  

  

  

 



 

١٩  

 احساس یبهای  و خانواده یتفاوت یب :ازدهميبخش 

. 

 یان عشق و عاشقياحساس بودن آنها در رابطه با جر یعشاق، ب ین موانع خانوادگيرت گر از مهميد یکي    
  .باشد می شان فرزندان

حل مشکالت باشند  یک راه حل عاقالنه براينکه بدنبال يند بدون اينما می ین سعيژه والديمذکور به وهای  خانواده    
ا محبوبش يترساندن و منصرف ساختن فرزندشان  یز برايخشونت آمهای  از روش) گريد یهمچون برخ(ا اصال يو 

کوشند موضوع را  می شان، فرزندان ینسبت به عشق و عاشق یتفاوت یند، با بياز ابراز عشق و عالقه استفاده نما
ان عشاق، به مرور از شدت يمی  و در برزخ ماندن رابطه یبانين عدم پشتيت جلوه دهند و انتظار دارند با اياهم یب

  .با هم، کامال منصرف شوند ورزی عشقت عشاق از ارتباط و يآنها کاسته شده و در نها ی قهعشق و عال

 یج مورد نظرشان منتهيدر کل به نتا یآگاهانه و عمد یتفاوت ین نوع بيا یاريبسهای  نکه در خانوادهيالبته ا    
به  یعشق و عاشق) ظاهرا(وه ين شياگر بد. ستين روش در مقابله با عشق و عشاق نيا يیل کارآيگردد به دل می

  .عشاق است یافتگيشود، تنها به علت عدم پرورش و رشد ن می دهيچالش کش

شمرده شده  یمناسبی  نهيگز یتفاوت یاست بيس) به اصطالح( یارين بسيوالد ین رفتار که از سويدر خصوص ا    
ن يوالد یتيمسئول ی، بینده نگريم آعدی  ن روش نشانهيتوان گفت که انتخاب ا می گردد، می و مورد قبول واقع

  .و حق به جانب است یک ظاهر منطقيپنهان در پشت  یکتاتوريد  مذکور و

هستند ای  یمنطق یها انسانند که يگو می گرانيبه د یر کالميا غي ی، بصورت کالمیتفاوت ین فوق الذکر با بيوالد    
ی  ندهيکنند که حاال آ می ديدهند و در ضمن تاک یار نمشان قر فرزندان یدر سر راه عشق و عاشق یکه در واقع مانع

  .سرانجام است یب ین رابطه و عشق و عاشقيا. شود می دهين رابطه معلوم است به کجا کشيا

ت اتفاقات و احتماالت ناگوار در يند مسئولينما می تالش) یر کالميا غي یکالم(ن اظهارات ين مذکور با ايالبته والد    
 ینکه با بيخود قرار دهند و مهم تر ا یتيمسئول یه بيتوج یبراای  را بهانه یتفاوت ین بينگرفته و ا نده را بعهدهيآ

 یبه رشد خود ادامه دهند و روزگار) هر چند پنهان و نا آشکار اما(دهند مشکالت  می ، اجازه)ناآگاهانه( یتفاوت
فراموش شده و در ) شان بنابر ظاهر فرزندان( یعشق و عاشقی  کنند مسئله می که گمان) یطوالن یپس از مدتها(

شان نسبت به آنها،  عشق و عالقه فرزندان) بر عکس انتظار(شوند که  می شان دفن گشته، خود متوجه گور خاطرات
ف يدن تضعيند، حس تنفر و دينش می مهر و محبت یشان بجا شان دفن شده و آنچه در قلب فرزندان در گور خاطرات

ل و ُکشتن مهر و يشان، عمال درس تنفر و تحم عشق فرزندان یرويپرورش ن یاست که بجا ینيمرگ والد یو حت
 .اند عالقه را به آنها آموزش داده

  

  



 

٢٠  

 خانواده یاعضا یو سوابق منف یبزهکار :بخش دوازدهم

. 

داشته  مختلف و متفاوت و گاه متضاد، نسبت به مسائل گوناگونهای  شيک خانواده ممکن است افراد گرايدر     
ا رفتار يداشته و  یک خانواده، سوابق منفياز  یا افراديو  یست اگر فرديتعجب نی  هيما یطين شرايباشند و در چن

  .ده شوديا شنيده يآنها د ی، از سویر انسانيا غي، و یر شرعي، غیر قانونيغ یو اعمال

ده ذهن، سوء ييتواند صرفا زا می فراد،اهای  ا اعمال و گفتهيو  یدر مورد سوابق منفها  دهين شنياز ا یبرخ    
ا در واقع بخاطر يش از حد ما و يب یا جهل و سادگيف و يضعی  از حافظه یما باشد که ناش یبرداشت و کج فهم

  .ميفهم می ت را در موردشيم، واقعيشنو می ر از آنچه کهيغای  ما است که در مورد فرد، به گونه یدشمن

ر قابل انکار هم يغ یفه، امريا طايک خانواده و ي یاز اعضا یدر عضو یفتار منفن اگر وجود اعمال و ريهمچن    
شوند،  می یا افراد مرتکب اعمال و رفتار ناپسندين فرد و يم اگر ايم و بفهميز الزم است توجه کنيباشد، قبل از هر چ

ا افراد مورد نظر، از اعمال و يو ا فرد يآ است؟ یاز اعمال و رفتار ناپسندتر یريشگيدارد و بخاطر پ یل خاصيا دليآ
داشته باشند،  یط بهتريکه شرا یا در صورتيزنند؟ و آ می یا از سر اجبار دست به اعمال منفيرفتار خود خوشنودند 

ا يفرد و  یتوان تا حدود میها  ن پرسشيافتن پاسخ ايممکن است اعمال و رفتار خود را اصالح نکنند؟ در صورت 
و  یکم تجربگ ی ک انسان، قضاوت عجوالنه نشانهيط يت و شرايدر مورد شخص یبدون آگاه افراد را محکوم کرد و

  .ما است یتيمسئول یو ب یناآگاه

ز در يگر اعضا را نيم، بهتر است نظر ديدا کرديپ یبزهکار اطالعات نسب یا اعضاينکه در مورد عضو يپس از ا    
ا درمان رفتار و يم که واقعا در مورد مقابله، اصالح و يبفهمم و يا اشخاص بزهکار بدانيشخص و  یمورد اعمال منف
  .اند نموده یداشته و چه اقدام یبزهکار، چه واکنش یا اعضاياعمال عضو و 

ا افراد ياز عشاق، فرد و  یکيا خاندان يکه در خانواده  یم در صورتيتوان یبا توجه به آنچه گفته شد، ما نم    
ر سوال يا خاندان را زيستند، کل آن خانواده يگر اعضا نيد عاشق و معشوق و ديياوجود دارند که مورد ت یبزهکار

ال ماجرا شوند و به يخ یک چشم بنگرند و بيکنند همه را به  می یسع یتيمسئول یکه بخاطر بهايی  م و خانوادهيببر
ند يگو می ايو اند   ارتباط، معتقدند همه آن خانواده مجرم و مستوجب قصاص و قطع یگريد یجرم اعمال و رفتار منف

ن يبا اها  نگونه خانوادهياند؛ ا کنند که مرتکب نشده می یشوند و آنها را محکوم به جرم یممکن است مرتکب جرم
به ( یچ شکيشوند و بدون ه می مرتکب) بدون آنکه بفهمند،(باالتر را  یطرز رفتار و اعمال و اعتقاد نادرست، جرم

  .خورند می خود را یتيمسئول یب ، چوب قضاوت نادرست و)مرور

  

  

  



 

٢١  

 خانواده یاعضا یماريا بيو  یخانوادگ یها یماريب :زدهميبخش س

. 

 یها یماريا بيساده و  یماريک بيوجود داشته باشند که به  يیا اعضايک خانواده امکان دارد که عضو يدر     
باشند و همانند هر  )دزيهمچون ا( ستنديردار نيواگ یکه در حالت عاد يیها یماريد هم مبتال به بيردار و شايواگ

از آن  یعاشق عضو یگريا فرد ديباشد و  یگريتواند عاشق فرد د می آن یاز اعضا ی، عضویگريدی  خانواده
  .خانواده شود

ه و عدم ارتباط دو خانواد یبراای  ، بهانهیگريدی  را در خانواده یماريا افراد بيوجود فرد و هايی  نکه خانوادهيا    
است و به ها  ن خانوادهين اييبر قدرت فهم پا یليدهند، خود دل می دن عشاق به هم قراريجاد موانع در سر راه رسيا

  .آنهاست یحماقت و کوته فکری  ن اعتقاد، نشانهيتوان گفت که وجود ا می جرئت

ست محکوم به قطع يبا می یگري، افراد دیمار بودن فرديرد که بخاطر بيتواند بپذ می یميست چه عقل سليمعلوم ن    
  .م عشق شونديارتباط و تحر

حق دارد که  یمار نباشد و مجرم و گناهکار باشد، کسيب یفرد یا اگر حتي، جرم و گناه است؟ و آیماريا بيآ    
شند؟ ا گناهکار بايا مجرم و يمار يک در جرم و گناه او بداند، بدون آنکه آنها بيز شرياو را نی  گر خانوادهيد یاعضا
ان فرزند ينگونه عشق ميا یبا بالهتها  که خانواده ین مورد سخن به درازا بکشد، فقط در صورتيندارد در ا یلزوم

آن  یشه اثرات منفيهم یر قابل جبران را که برايغ یند و داغينما یمذکور را محکوم مهای  خودشان و فرزند خانواده
 یطيمحکوم به تحمل شرا ین ناباوريدر ع ینشانند، روزگار می انش یماند را بر زندگ می یدر قلب و وجودشان باق

که به هر  یاست و در صورت یر قابل انکار جهانيک قانون غين بس که علت و معلول يار بدتر خواهند بود و هميبس
دآگاه و نامحسوس، اما ناخو یم، هر چند به آراميعشق گرد یعني یمبدا جهان یرويان نيکه باشد، مانع جرای  بهانه

که بر خالف ظاهر در  یقوی  انهيک تفکر پوچ گرايوجود  یعنين يو اايم  نموده یجيتدر یخود را محکوم به خودکش
ک خود ين يا یما حضور دارد، ول یم با خدا خدا کردن واقعا عشق و خدا در زندگيبر می گمان. جوامع ما حاکم است

ک يجز  يی، معنا)و اعتقاد یو نه در تئور(خدا در عمل از ما، عشق و  یريبزرگ است و از نظر جمع کث یبيفر
  ... .ند يعشق و خدا نش یتواند بجا می )از ما یاريدر نظر بس(هم  یتوهم ندارد و گاه پول و اعتبارات پول

  

  

  

  

 



 

٢٢  

 يیاروپا یحراج یه، آنهم بر طبق بازارهاين مهرييتع :بخش چهاردهم

. 

ر از زنان يم و تقدياسالم، بخاطر تکر يیه در آغاز شکوفاي، مهریخيربا توجه به شواهد و مدارک گوناگون تا    
مهر و عشق مرد نسبت به ی  ا اثبات کنندهيشود که نشان دهنده و  می گفته یزيگر به چيد یج شد و به عبارتيرا

  .همسرش باشد

ست و با يه نيش مهرياديباشد، اصال منطبق بر اصول پ... ز پول و جواهر و يو ن یه حتما مادينکه نوع مهريا    
  .رواج آن در تقابل کامل است ی فلسفه

ج شده است، مرد ملزم به پرداخت پول و جواهر و آنهم به يران رايکه فعال متاسفانه در ا یبا توجه به باور عموم    
ن يا تضميتوان گفت که بدون پرداخت و  می باشد تا زن حاضر به ازدواج با او باشد و به طور خالصه می اديمقدار ز

قرار ) به عنوان شوهر(ار مرد يخود را در اخت) به عنوان همسر(پرداخت پول و جواهرات مشخص شده، زن 
همچون  یگردد که قرار است در بازار می محسوب يیها، دختر همچون کاال از خانواده یان برخيدهد و در م ینم

بپردازد  یشتريکه بتواند جواهر و پول ب ی، هر مردها نگونه خانوادهيفروخته شود و در ا يیاروپا یحراج یبازارها
  .ديآ می آن مرد در یا متضمن پرداخت آن شود، دختر به همسريو 

به آنها و ) شوهرشان(شتر مرد يعشق ب یعنيشتر يکنند که پول و امکانات ب می از دخترها و زنها گمان یاريبس    
  .ن تفکر اشتباه استيد که ايتوان فهم.یل طالق، ميدال ع گوناگون از جملهياست که بر اساس وقا ین در صورتيا

از به يدهد ن.یرد که نشان ميگ می ن پول و جواهرات صورتيبا توجه به نبود ا یاريبس یها م طالقييد بگويشا    
  .ات استين آن از ضروريتام

گردد، جز در  می یواهر تلقن امکانات و جيم که آنچه طالق بخاطر عدم تامين مطلب الزم است بدانيدر پاسخ به ا    
ن ي، مرد هم هم(دارد  یدياز شدينکه به عشق مرد نين اساس است که زن با توجه به اي، در کل بر ایموارد جزئ

ن يا یخواهد جا می راب سازد، لذا زنيست که وجود زن را از عشق سيمند ن و قلب مرد آنچنان از عشق بهره) طور
انتقام  یاز زنها برا یبرخ ید و حتيو جواهرات گوناگون پر نما یبا امکانات ماد شتريم را هر چه بياز عظيکمبود و ن

د يبخواهند، بخاطر آزار دادن مرد خر یزيند بدون آنکه واقعا چينما می یسع) ا کمبود عشقشيبخاطر نبود و (از مرد 
ل آنرا يشود، دل می ه طالقان که روابط آنها منجر بيجواهرات و امکانات گوناگون را بهانه قرار دهند و در پا

  .عنوان کنند یمشکالت مال

م، يدان می ن ازدواج را درستيم و اينينش می عقدی  سر سفره ینين چنياهای  هين به اصطالح مهريينکه ما با تعيا    
مرد نسبت به  یه تنها عشق و مهر و محبت قلبيه، مهريمهر یرا با توجه به معنا و مفهوم واقعيک اشتباه است زي

 یه، بين مهريوند بدون وجود ايم که پيد بدانيما ارزش دارد با یقت براياست و اگر حق) و زن نسبت به مرد(زن 
ده است و شرط صحت عقد و ازدواج، يفا یارزش و ب ی، ب)بدون وجود عشق(عقد ی  معنا و خواندن چند جمله خطبه

  .است و بس یعشق و مهر واقع یه به معنايتنها وجود مهر



 

٢٣  

ر يط متفاوت و متغيشرا یاز زنان با وجود تمام یاريران بسين مبحث الزم است گفته شود که در ايای  ادامهدر     
ن ياز ا یمند بهره مند باشند و بهره یارات برابريقا همانند مردان از حق انتخاب و اختي، آرزو دارند که دقیاجتماع
است که در  ین در حاليخواهند و ا می ...و  يیاروپاارات زنان يمشابه تحقق حق و حقوق و اخت یزيرا چ یبرابر

ج شده، وجود ندارد و زن و مرد بدون شرط يران رايکه در اای  پرستانه یماد یه به آن معنايمهر يیاروپا یکشورها
ند و در زمان ازدواج هم نصف اموال زن متعلق به شوهرش و بر عکس آن، ينما می با هم ازدواج یو شروط ماد
باشد و در صورت طالق هم، نصف کل اموال زن و مرد به زن و نصف  می مرد هم متعلق به همسرش نصف اموال

  .رديگ می گر به مرد تعلقيد

 دهيد یا دختر فروشي یخود فروش) هياز نظر مهر( يیا در ازدواج به سبک اروپايد که آيست پرسيبا می قاطعانه    
) یفعل(ه و عقد به سبک يا مهريت است يو انسان) اسالم یحت(ع شتر منطبق با شرين نوع ازدواج بيا ايشود؟ آ می
و حق انتخاب همچون زنان اروپا  ین را حق خود بدانند که از نظر برابريا عاقالنه است که زنان ما اي؟ و آیرانيا

  ند؟يده نماآنها سوء استفا یعياز طبير پا گذارند و از نيه، حقوق مردان را زيمهری  ن حال به بهانهيباشند و در ع

به من جواب ) شيکماب( یآنها همگ. ده اميشان پرس من شخصا از مردها با اعتقادات گوناگون در مورد همسران    
رغم ابراز  یعل(م و آنرا يا دهيخر يیم که همسر خود را همچون کااليکن می ه احساسين نوع مهريبا ا: "اند داده

ما  یار دوستانه برايو بس یميبا همسر و روابط صم یم و دوستيدان می خود یها يیجزو دارا) ن موضوعيننمودن ا
  "...معنا ندارد و 

دانند که تنها به .یارزش م یاز زنان ما چنان خود را ب یاريتاسف دارد که بس یجا ید گفت که بسينجا بايدر ا    
 شان قلب و عواطف ت ويکه روح و شخص يیشند و نسبت به ارزش فوق العاده واالياند می فکر فروختن تن خود

تر از آنچه  ران، خود را ارزانيتاسف دارد که زنان ما در ا ین جايو ااند  توجه مانده یتواند داشته باشد، غافل و ب می
  .ندينما می غيرا از خود در یاز عشق و محبت واقع یمند بهره یستگيفروشند که عمال شا میای  د و به گونهيبا

 یتوانند عاشق زنان ین مسئله گذارم که مردان نميان ايرا در جر یگرامهای  هم خانمخوا می ک مرديمن به عنوان     
  .ندينما می باشند که بطور مشروط با آنها ازدواج

گرش يد یدن به ثروت و آرزوهايرس یبراای  لهياست که اگر زن، مرد را تنها وس یت انکار نشدنيک واقعين يا    
خود و  یارضا یبرا يیملک خود دانسته و آنرا کااليمتقابال زن را جزو ماکند و  می ن را احساسيبداند، مرد ا

  .آورد می ش به شماريها عقدهی  هيتخل

ند، از نبود ينما یرينکه از ازدواج دخترشان با محبوبش جلوگيا یهستند که براهايی  نکه خانوادهيسخن آخر ا    
) به اصطالح(ن يي، سوء استفاده نموده و با تعارات انسان دوستانيت اختيقانون و سکوت متشرعان و محدود

  .شوند می ده، مانع ازدواج عشاقيسر به فلک کشهای  هيمهر

ساخته است و مقابله  یان عشاق جارياست که خدا در م یونديتوجه داشته باشند که عشق پها  ن گونه خانوادهيا    
جز خود  یزيبر طبق قانون علت و معلول، چ آنی  جهيعت و نتياعالم جنگ با خدا و کائنات و طب یعنيبا عشق 



 

٢۴  

و  یمادهای  هيابد که ازدواج مشروط بر مهريان ين جمله پاينخواهد بود و اما الزم است مطلب با ا یجيتدر یبيتخر
سست و هوس  یاز تعهد یاست ناش یونديپ) حق انتخاب برابر زن و مرد با بی توجهی نسبت به(کطرفه، يآنهم 

ارزش  یت زن و بيم شخصيت و تکرير با انسانيز مغايان و نيو اصول و فروع اد ین جهانيقوان آلود و نه منطبق بر
 .دانستن عشق مرد است و بس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢۵  

 هيه، آنهم بر طبق نرخ مهريزين جهييتع :بخش پانزدهم
. 

اگر فراتر از  یر دارند که حتشوهر انتظای  زن بدل شده و خانواده ین برايسنگ یه به باريزيامروزه در کل جه    
  .ن بار را به دوش بکشديد ايشوهر، بای  رفتن به خانه یحد توان هم باشد، زن برا

کنند  می نگاه) شان عروس یعني(اش را بپردازد، به زن  ید بدهيکه با یهستند که همچون فرد بدهکارهايی  خانواده    
کامل را با خود به خانه شوهر ای  هيزيز جهيشان ن د، عروسپرداز می اش را یکه بده یو انتظار دارند همچون کس

  .رديرش و احترام قرار گيببرد تا مورد پذ

  .ن شودييد تعيا بايگردد و  می نييه تعيه بر اساس نرخ مهريزيت جهيفيت و کيمعتقدند که کم یاريبس    

نکه يته و ندارد و با توجه به اه نداشيزيجه ی هيدر قبال ته یتيزن تعهد و مسئول یو شرع یاز نظر قانون    
توان استدالل نمود که  یشود، نم می رفتهيتوسط مرد پذ) یر شرعيو غ یر قانونيو غ یر انسانيهرچند غ(ای  هيمهر
  .گذاشته شود) اش و خانواده(ه بدون چون و چرا بر دوش عروس يزيد جهيبا

 یه، تالشيمهر یبرا یق و نظارتين دقيب قوانيتصو ین مربوطه همانطور که در راستايران، مسئوليمتاسفانه در ا    
نه به ( اش ل عروس و خانوادهيه، آنهم فقط بنابر تمايزيزان جهيمند کردن م اند، در جهت قانون ان توجه ننمودهيشا

  .اند نکرده یز، اقدامين) یالزام یعنوان امر

دن عشاق ياز رس یريشگيسوء استفاده و پ یبرا یل به عامليه تبديزيجهها  از خانواده یبرخ یدر حال حاضر برا    
 یوند پسرشان و محبوبش شوند، سعينکه محترمانه مانع پيا یداماد، برای  مثال خانواده. گر شده استيبه همد

وند و ازدواج يح، مانع پيداده و بدون مخالفت صر یدختر را فراری  نامعمول، خانوادههای  هيزين جهييند با تعينما می
باشد  می ن رابطهيدر ا یحين صرياز عدم وجود قوان یسوء استفاده همانگونه که گفته شد، در کل ناش نيو ا. گردند
ز ينقض حقوق زنان و ن یبرا یمذکور عاملهای  و در خانواده یديق یاز سر هوس و ب یل به رسم و رسوميکه تبد
ن و اجرا يو تدو یه با رشد بلوغ اجتماعباشد، ک می وند دو عاشق و معشوقيممانعت از پ یبرا یر انسانيغای  بهانه

 یل قلبيجز در صورت تما(شود  می دوش عروس برداشته یاز رو یه بکليزير، جهين خلل ناپذيو نظارت قوان
که گاه  یخانگ ی لهيباتر از چند وسيبا، منتها زيز یک زندگي يیوند عشاق مصادف خواهد بود با شکوفايو پ) عروس

 .مبدل سازد یشه، به تلخيهم یمشترک را ناخودآگاه و برا یزندگ ین کاميريا، شآنه یليممکن است وجود تحم

 

  

  

 


