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  سخن ناشر

  .الحمد هللا وحده و الصلوة و السالم علي من ال نبي بعده

كتابچــه، بخشــي از مجموعــه مقــاالت دكتــر عبــداهللا بــن   ايــن
ارش ي اسـالمي البيـان بـه نگـ     باشد كه در مجله مبارك الخاطر مي

درآمده و در همين مجله توسط مركز اسالمي بريتانيا انتشـار يافتـه   
  .است

ــال مــي  ــاب  از خــداي متع ــن كت ــراي  خــواهيم كــه اي چــه را ب
خوانندگان مفيد بگرداند و به نگارنده و تمام كسـاني كـه در نشـر    

  .اند، اجر و پاداش فراوان عنايت بفرمايد آن سهم داشته

  .علي آله و صحبه و سلماهللا علي نبينا محمد و  و صلي
  ناشر
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  يادداشت مترجم

الحمــد هللا رب العــالمين قيــوم الســموات و األرضــين مــدبر 
الخالئق أجمعين و أشهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال شـريك لـه     
الملك الحق المبين و أشهد أن محمـدا عبـده و رسـوله الصـادق     

  .معيناألمين صلي اهللا عليه و سلم و علي آله و أصحابه أج

انـد تـا در راسـتاي     در جهان معاصر، دشـمنان اسـالم كوشـيده   
گاه آزادي انسان و سرزمين  ها، غرب را مظهر و جلوه جنگ تمدن

آنـان، در ايـن ميـان نيازمنـد هيـاهوي      . رؤياهاي بشري نشان دهنـد 
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ي نفوذ فكـري خـود    سو حوزه تبليغاتي توانمندي بودند كه از يك
هــاي  گيــري بــر آمــوزه ا خــردهرا گســترش دهنــد و از ديگرســو بــ

ي سيمايي از اسالم و مسـلمانان بپردازنـد    اسالمي، به ترسيم و ارائه
كه گويي دنياي مسلمانان، دنيـايي تاريـك و آكنـده از اسـارت و     

هرچند براي ما مهـم نيسـت   . باشد ها و بويژه زنان مي بردگي انسان
ايـن پرسـش   كنند، اما بايد بـه   ي ما چه فكر مي ها، درباره كه غربي

پاسخ داد كه رجال ديني ما، در برابر شبيخون فرهنگي غـرب چـه   
كرده و چه بايد بكنند؟ ما، وظيفه داريم جـدا از بكـارگيري تـوان    

ــاعي ارزش ــاجمي،     دف ــوتي و ته ــعي دع ــا موض ــالمي، ب ــاي اس ه
ي سـيمايي   معادالت كنوني را به نفع اسالم تغييـر دهـيم و بـا ارائـه    

گرايي را  انسان گرفتار در باتالق مادي درست و راستين از اسالم،
ــه آيــين و سرشــت راســتين رهنمــون گــرديم  بــدون ترديــد مــا . ب

چـون   هـاي فكـري و عقيـدتي توانمنـدي هـم      مسلمانان، از قابليـت 
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كتــاب و ســنت برخــورداريم كــه جســتجوي راهكارهــاي فكــري 
. انصـافي نخواهـد بـود    هاي ديگر، چيزي جز حماقـت و بـي   وايسم

هاي فكري بشر، امتحان خـود را پـس داده و بـا     شچراكه تمام تال
ي  بـاره  هـاي فكـري در   وجود پيـدايش و گسـترش علـوم و حـوزه    

شناسي، نه تنهـا هـيچ گرهـي از     شناسي و جامعه انسان از قبيل روان
روزي بشـر   مشكالت انسان بـاز نشـده، بلكـه روز بـه روز بـر تيـره      

گيـري از   هـره به عبارت ديگر اينـك بايـد بـا ب   . افزوده گشته است
و الگـوگزيني از   هاي ناب كتاب خدا و سنت پيامبر اكرم آموزه

ي  سلف صالح، به خود و ديگران بقبـوالنيم كـه بازگشـت دوبـاره    
هـايي خالصـه    مجد و عزت اسالم و مسلمانان، در اصـول و ارزش 

بنـا    شود كه گذشتگان نيك ما، زندگي خـود را بـر اسـاس آن    مي
ــد ــرو  . نهادن ــا، در پي ــزت م ــرار   ع ــرب و تك ــه از غ ي كوركوران
ي غربيان نيست؛ آن هم در زمـاني كـه چنگـال     هاي فريبنده دروغ
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مـا، نـه   . قدرتمندان غربي، به خون مسـلمانان آغشـته گشـته اسـت    
ايـم و نـه روزگـار پرننـگ      ي پرافتخار خود را از يـاد بـرده   گذشته

ايم كه دين ما، به ما درس اخالق و نظافت  غرب را فراموش كرده
ها، به نـام ديـن و از زبـان رجـال كليسـا،       داد و غربي انسانيت ميو 

! دانستند پاكيزگي و رفتن به حمام را گناه و مخالف با رهبانيت مي
حماقت و جهالت است كه در شرايطي از تمدن مادي غرب دفاع 
كنيم كه دستان پليد آنان، به خون پاك كودكان افغاني، عراقي و 

ي  اينــك كــه از چنگــال مجســمه !فلســطيني آغشــته گشــته اســت
چكــد و اكنــون كــه  آزادي، خــون زنــان و كودكــان مســلمان مــي

شــهروندان جوامــع غربــي بــا پــوچي روحــي و انــواع مخــدرات و 
نمـا را   هاي مسلمان كنند، طوطي ها، دست و پنجه نرم مي گرد روان

توان ناميد؟ منظورم، همان خودباختگاني اسـت كـه بـه نـام      چه مي
چون و چراي افكار وارداتـي غـرب    از پذيرش بي علم و پيشرفت،
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ي مـؤمن   شـده  شـكي نيسـت كـه حكمـت، گـم     . گوينـد  سخن مي
  :باشد و او، از همه به آن سزاوارتر است؛ اما مي

  بايـد نه ملبوس فرنگ مغز سر مي  علم و فن را اي جوان شوخ و شنگ

  ابواحمد، ابراهيم كياني درميان
  ش.هـ19/3/1385-زاهدان
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  دكتر عبدالرزاق محمود ياسين الحمد: قلم همقدمه ب

الحمد هللا الذي فضل اإلنسان بالعقل و جعله سـاميا بروحـه و   
الصلوة و السالم علي رسوله و خير خلقه محمد بن عبداهللا و آلـه  

  .و صحبه

ي انسـاني، يكـي از منـابع شـناخت و دانـش       مشاهده و تجربـه 
ضـوابط و   ي انسـاني، در چـارچوب   اگـر تجربـه  . باشـد  بشري مـي 

هــاي درســتي شــكل گرفتــه باشــد، مقــدمات و در پــي آن   ســنجه
تجربيـات  . پيامدهاي باضابطه و مفيدي را به دنبـال خواهـد داشـت   

هـاي   گيرد و نه بر اساس گفتـه  بشري، نه با حاالت فردي شكل مي
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تجربه، . اساسي كه حتي ممكن است بسيار پررواج و شايع باشد بي
داري اسـت كـه شـايد انـدك      دنباله برخاسته از مشاهدات پياپي و

دادهـاي   به همين خـاطر قـرآن كـريم، بـه پندپـذيري از رخ     . باشند
هاي گذشته، رهنمـون شـده و در بسـياري از مـوارد      ها و ملت امت

به تفكر و انديه در احـوال و سرنوشـت اقـوام پيشـين دسـتور داده      
 ∋ΘΨΤÿςΚ†ς∇ΩΤ⊇ ⇑ΨΘ∨ ]◊ΩΤÿ⌠≤Ω⇑ …: فرمايـد  كـه خـداي متعـال، مـي     چنـان . است
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هــايي كـه بــه ســبب   چــه بسـيار شــهرها و آبـادي  «: يعنـي 
فروتپيــده و بــر هــم ريختــه اســت و ) ســاكنانش(گــري  ســتم
شـته و  هـاي برافرا  استفاده رهـا گشـته و كـاخ    هايي كه بي چاه

آيا در زمين به . صاحب و متروك مانده است استواري كه بي
ــه ــد  ســير و ســفر نپرداخت ــار گذشــتگان و  (ان ــا از ديــدن آث ت

هـايي بـه هـم     دل) هـاي سـتمگران   هـاي كـاخ   ي ويرانه مشاهده
ي خـود را در قبـال دعـوت درك     وظيفـه (ها  برسانند كه با آن

اخبـار  (هـا   آن هايي داشته باشند كه با بفهمند و گوش) كنند و
بشنوند؟ چراكه اين ) جباران و نداي وجدان و فرمان يزدان را

هـاي درون   شـوند و بلكـه ايـن دل    ها نيستند كه كور مي چشم
  .»شوند هاست كه نابينا مي سينه

هـا سـخن    هاي زندگاني ساير ملت هنگامي كه از يكي از جنبه
در . مهـا غفلـت بـورزي    گوييم، نبايد از ديگر جوانب مثبـت آن  مي

به نسـبت جوانـب مـورد      اي اصولي، اين ميان وجود معيار و سنجه
از . برسي و جايگـاه آن در زنـدگاني بشـر، در اولويـت قـرار دارد     
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رو آنچه به موضوع روح و برتري آن يـا عقـل و پختگـي آن،     اين
يابـد و آنچـه بـه     مرتبط است، پيوستگي بيشتري با حيات بشـر مـي  

شود، پيامد و تابع عوامل و  ، مربوط ميهاي مادي ها و بهره خواسته
ي غرب و حيات آن، بحثـي   سخن درباره. هاي ديگري است زمينه

اينـك بـيش از هـر زمـان و     . انجامـد  طوالني است كه به درازا مـي 
مكان ديگري، صداي غربيان در هشدار به فروپاشي تمـدن مـادي   
ي غرب، درآمده است؛ تمدني كه از تعامل با روح و كرامت انسان

ي درستي باعقل فهيم بشـر   بازمانده و نتوانسته است رابطه و معامله
عقـل، تنهـا عامـل    . و نقش و رسـالتش در زنـدگاني برقـرار نمايـد    

ــوآور در كشــف اســرار زنــدگي و پيشــرفت در   شــگفتي ســاز و ن
. باشـد  ي علوم مكانيكي، فيزيكي، شيميايي و الكتروني نمي عرصه
هـا و   تجربيات و نيز كنكاش در آنيابيم كه اين  خوبي درمي ما، به
مانده از رسـالتش،   براي خيزش اين امت عقب  ها، مندي از آن بهره

امتي كه از ياري دينش و از رفتار و مـنش دينـي   . باشد كارساز مي
هـاي   هـا و تجربـه   بنـابراين مـا، يافتـه   . در زندگاني دور افتاده است
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هـاي امـت    غرب را فقط با قرآن و سنت و زندگاني نخستين نسـل 
هاي كنـوني ايـن    ها را در قياس با واقعيت سنجيم و آن اسالمي، مي

اي  كه نمونه دهيم؛ چراكه اينك امت اسالمي، از اين امت قرار نمي
روي باشد، باز مانده است  كامالً اسالمي و عاري از انحراف و كج

هــاي  چــون اوضــاع و نشــانه هــا و اوضــاعي هــم رو نشــانه و از ايــن
تنها دليلش، اين است كه اين امت، اسالم را . ي داردزندگاني غرب

كنـد و بـه    درستي در اقوال، افعال، قوانين و روابطش پيـاده نمـي   به
ــه نابســاماني و انحــراف دچــار    ميــزان دوري از كتــاب و ســنت، ب

هـاي دكتـر    لذا اين كتابچـه را كـه بخشـي از مقالـه    . گرديده است
ي گرامـي   ، به شما خواننـده باشد ي البيان مي عبداهللا خاطر در مجله

در ايــن كتابچــه، برخــي از زوايــاي زنــدگي در . كنــيم تقــديم مــي
ي مـا   رود كه همه شود و اميد آن مي انگليس به تصوير كشيده مي
گرا، وضع موجود خـود را   زده و مادي و بويژه خودباختگان غرب

ــاهي،    ــوني امــت اعــم از تب ــه واقعيــت و دســتاورد كن ــابيم و ب دري
اينك چنين شرايطي بر امـت چيـره   . ناخوشي پي ببريمآشفتگي و 
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ــانده اســت    ــواري كش ــت و خ ــه خف ــده و آن را ب ــت،  . ش ــن ام اي
 ∋ΜΞ…Ω⎝ Ν…⎯⎡Πς√Ω⎡ΩΩΤ ⎯©ΨŸ⎯‰ΩπΤ♥Ωÿ †[Τ∨⎯⎡ΩΤ⇐ …: ي خدا را به ياد دارند كـه  فرموده
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روي ) ان خـدا سـرپيچي نماييـد و   از فرم(اگر شما «: يعني
و ايـن  (گردانـد   گزين شما مـي  برتابيد، مردمان ديگري را جاي
كه هرگز همانند شـما  ) سپارد مأموريت را به گروه ديگري مي

و از ايثار جان و مال خودداري نخواهند كرد و (نخواهند بود 
  .»)گردان نخواهند شد از فرمان خدا روي

اين كتابچـه را مفيـد و سـودمند    خواهم كه  از خداي متعال مي
اش قــرار دهــد،  ي اجــر و پــاداش نگارنــده بگردانــد و آن را مايــه

هدفمان را نيكو بفرمايد و به ما پـاداش نيـك عنايـت نمايدكـه او،     
  .كننده است شنوا و اجابت

  ق.هـ21/11/1412  دكتر عبدالرزاق محمود ياسين الحمد



١٥   خاطراتم در بريتانيا

  ...آنچه در انگلستان ديدم

  ي و صالة و سالما علي عباده الذين اصطفيالحمد هللا و كف

در ايـن مـدت   . ام بنده، حدود سه سال در لندن زندگي كـرده 
كردم و در عين حال در  ي روانپزشكي دنبال مي درسم را در رشته
جوانـان خـوبي   . جا به نام پيكهام فعاليت داشـتم  يكي از مساجد آن

بنـده، در  . از كشورهاي اسالمي به اين مسجد رفت و آمد داشـتند 
هـا را بـه قلـم     پايتخت انگلستان چيزهـايي ديـدم كـه خوبسـت آن    

  .درآورم

آورم  مـي  صورت يك مجموعه در بنده، مشاهدات خودم را به
  .ها، براي همه، درس و عبرتي باشد ي آن تا مطالعه



١٦   خاطراتم در بريتانيا

  التحصيل دانشگاه كمبريج فارغ

ي پزشـكي را بـه زبـان انگليسـي آموختـه       كـه رشـته   من، با آن
خاطر امتحـان كـارگزيني، نگـران و نيازمنـد فراگيـري       اما بهبودم، 

زبان انگليسي بودم؛ چراكه در انگليس از همه انتظار دارنـد تـا در   
از . سخن گفتن و نوشتن، همانند شهروندان انگليسـي عمـل كننـد   

اي جـز ايـن    كـردم، چـاره   ها در بيمارستاني كار مي جا كه صبح آن
رم تـا بـه مـن اصـول نگـارش      نداشتم كه مدرس و آموزگاري بگي

معموال در انگلـيس چنـين مرسـوم اسـت     . مقاالت را آموزش دهد
خوان محلي تجاري يا تـابلوي اعالنـات    ها را در پيش كه نيازمندي

نويســند و خيلــي زود از طريــق تلفــن،   هــا مــي يكــي از دانشــكده
ــد پاســخش را دريافــت مــي  ــز همــين كــار را كــردم؛  . كنن مــن ني

آموختگـان دانشـگاه    شت كه يكي از دانشزمان زيادي نگذ مدت
ي زبان و ادبيات انگليسي به سراغم آمـد و قـرار    كمبريج در رشته

وي، پـس از پـنج   . بر آن شد تا دو روز در هفته به من درس دهـد 



١٧   خاطراتم در بريتانيا

ام آمـد، بـا لحنـي آميختـه بـه       جلسه كه براي آموزش زبان به خانه
: پرسـند  ن ميدوستان و همكاران زنم از م: شرم و حيا از من پرسيد

اي و او، هنـوز   ي دوسـتت رفتـه   چطور تـا حـاال پـنج بـار بـه خانـه      
  !خانمش را به تو معرفي نكرده تا او را بشناسي

ي مسـايلي غيـر از نكـات     اين سؤال، سـرآغاز گفتگـو دربـاره   
هـا را   من هم منتظر چنين فرصتي بودم؛ زيـرا انگليسـي  . درسي بود
دوست ندارنـد كـه كسـي    ها  دانستم كه آن شناختم و مي خوب مي

هـا،   سر سخن با آنان را آغاز كند و از مسايلي سخن بگويد كه آن
هـايي را   رو بايد چنين فرصـت  از اين. اند اش چيزي نپرسيده درباره

  .گويي سؤاالتشان پرداخت پاسخ  غنيمت شمرد و به

دين ما، بـه  : ي پاسخي كه به او دادم، از اين قرار است چكيده
دستور داده و روا ندانسـته اسـت كـه زن، بـا     حجاب و پوشش زن 

هاي اخـتالط   ي آسيب سپس از او درباره. جا بنشيند نامحرمان يك
: نشيني مردان و زنان پرسيدم و اين نكته را مطرح كـردم كـه   و هم
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اي بـراي   كرده، زمينـه  نشيني و اختالط مردان و زنان ازدواج آيا هم
ي  شـده در زمينـه   هخيانت زناشويي نيست؟ هرچنـد كـه آمـار ارائـ    

% 5چـون   كرده، رقم اندكي هم فساد اخالقي زنان و مردان ازدواج
  !دهد را نشان مي

  .باشد  بله؛ بلكه شايد آمار و ارقام، بيشتر از اين: پاسخ داد

ي فسـاد و   ضـابطه، زمينـه   آيـا ايـن روابـط بـي    : دوباره پرسيدم
  فروپاشي جامعه نيست؟

هـايي   ن، يكي از حكمتاي: گفتم. طور است بله؛ همين: گفت
نشـيني   است كه دين ما، بـه حرمـت و نـاروا بـودن اخـتالط و هـم      

زن، در دين و باورهاي ديني مـا،  . مردان و زنان حكم نموده است
باشد؛ خواه  مكرم و گرامي است و از حقوق بسياري برخوردار مي

سرپرسـت زن، بايـد نفقـه و    . آن زن، دختر يا همسر و يا مادر باشد
در ديـن  . را بدهد و براي خوشـبختي زن تـالش نمايـد   خرجي زن 



١٩   خاطراتم در بريتانيا

پذيري  اي آكنده از محبت، تعاون، مسؤوليت ما، خانواده، مجموعه
ي شــما قابــل تصــور هــم  هــايي اســت كــه بــراي جامعــه و ويژگــي

  .باشد نمي

  .اين، خيلي خوب و منطقي است: گفت

بنده، صداقت و راستي را در گفتـارش احسـاس كـردم؛ از او    
هـاي   داني؟ وي، نـام دو تـن از شخصـيت    ز اسالم چه ميا: پرسيدم

هـا را   فقـط ايـن  : سياسي در جهان اسالم را بر زبـان آورد و گفـت  
  .!شناسم مي

كند؛ اما چـون ايـن موضـوع را بيشـتر      گمان كردم شوخي مي
دنبال نمـودم، فهميـدم كـه او، واقعـا چيـزي از اسـالم و مسـلماني        

  !داند نمي

دانست كه كتـابي بـه نـام     ريج، نميالتحصيل دانشگاه كمب فارغ
ــام محمــد  ــه ن ــامبري ب ــرآن كــريم و پي مــردي، ! وجــود دارد ق



٢٠   خاطراتم در بريتانيا

چون طفلي كوچـك و ناآگـاه    گفت كه هم روبروي من سخن مي
با عـرض پـوزش از ايـن آقـا بايـد بگـويم كـه در كشـور مـا          . بود

  .كودكان، آگاهي و دانش بيشتري از دين خدا دارند

كسـي مسـؤول ناآگـاهي و عـدم      دانم كه چه نمي: به او گفتم
هاي آموزشـي   ها و برنامه شناخت شما از اسالم است؟ آيا دانشگاه

شما مقصرند يا خود شـما مقصـريد كـه بـه چنـين وضـعي راضـي        
ي دينـي كـه در سراسـر     ايد؟ چطور ممكن اسـت كـه دربـاره    شده

جهــان بــيش از يــك ميليــارد پيــرو دارد، بــه شــما هــيچ آموزشــي 
يـان كشـور شـما و كشـورهاي جهـان اسـالم،       بويژه كـه م ! ندهند؟

  .منافع و پيوندهاي تاريخي مشتركي وجود دارد

ام را ترك كنـد، تعـدادي كتـاب در     كه استاد، خانه قبل از اين
او، پس از مـدتي بـا مـن    . شناسي به او دادم موضوع اسالم و اسالم

ها را خوانـده و قصـد    تماس گرفت و به من خبر داد كه اين كتاب
  .ي اسالم بخواند هاي بيشتري درباره ابدارد كت



٢١   خاطراتم در بريتانيا

چقدر دوست داشتم كـه فرصـت بيشـتري    ! ي گرامي خواننده
توانسـتم بـيش از ايـن بـا امثـال ايـن شـخص،         در اختيارم بود تا مي

اما چـه كـنم كـه كارهـاي سـخت و      . ي اسالم سخن بگويم درباره
ي  گيـرد و فعاليـت در عرصـه    دشواري دارم كه بيشتر وقت مرا مي

بنـدي و بـه ترتيـب كارهـاي      اسالمي را بر اسـاس اولويـت   دعوت
در هر حـال سـؤال، ايـن اسـت     . دهم تر و سپس مهم انجام مي مهم

صـفت كشـورهاي    كه در چنين اوضاعي آيا خودباختگان طـوطي 
وار از غـرب و   ها باخبرنـد كـه طـوطي    جهان سوم از حقيقت غربي

  !گويند؟ مظاهر زندگي غربي سخن مي

ي دانشگاه كمبريج، پزشك يا مهندس بود،  آموخته اگر دانش
ي زبـان و   كرديم؛ اما او، از دانشكده اي برايش پيدا مي عذر وبهانه

رفـت   رو انتظار مي التحصيل شده بود و از اين ادبيات انگليسي فارغ
لذا كسـاني  . ي اسالم آموخته باشد كه حداقل مقدار اندكي درباره

كثــرت بــه اقــوال و  بــه هــاي ادبــي و تــاريخي خـود،  كـه در نوشــته 



٢٢   خاطراتم در بريتانيا

كنند، بايد اين نكتـه   هاي مستشرقان و خاورشناسان استناد مي گفته
التحصـيل   چـون ايـن فـارغ    را مد نظـر قـرار دهنـد كـه افـرادي هـم      

  آموزند؟ ي اسالم چه مي دانشگاه كمبريج، درباره

اي، از نابينايي و كورچشـمي نيسـت؛ بلكـه     چنين پديده! آري
 ⊆Ω™ΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ†  …. هـا هسـتند   است كه در سينه هايي برخاسته از كوري دل
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٢٣   خاطراتم در بريتانيا

  ي ازدواج زنان غربي و مسأله

پيشتر يادآور شـدم كـه بنـده، روانپزشـك     ! ي گرامي خواننده
ي ديگـري از   چهـره  كار، به من ايـن فرصـت را داده تـا    اين. هستم

هاي مختلف مردم اعـم   ها را ببينم و با افراد و گروه جوامع و انسان
هـاي مشـاغلي    يكـي از ويژگـي  . از زن و مرد، رابطـه داشـته باشـم   

چون روانپزشكي، اين است كه دارندگان چنين مشاغلي بيشـتر   هم
رو چـه بسـا روانپزشـكي     با مشكالت مردم آشنايي دارند و از ايـن 

شـود كـه ديگـران،     رود، متوجـه امـوري مـي    ابان راه ميكه در خي
چقـدر دوسـت دارم كـه علمـا و     . گذرند تفاوت از كنار آن مي بي

گران نيز به اين قضـايا و مسـايل، بـا توجـه و نگـاه بيشـتري        دعوت
 -نگريستند؛ چراكه مسؤوليت و نقـش آنـان در مسـايل روحـي     مي

از سوي ديگر . شدبا رواني، بيش از پزشكان و مسؤوالن امنيتي مي
تـرين عـواملي اسـت كـه بـه       هاي اسالمي از مهم مخالفت با آموزه

  .هاي رواني انجاميده است پيدايش و گسترش بيماري



٢٤   خاطراتم در بريتانيا

اين مقدمه را از آن جهت نوشـتم كـه خواننـده، از حـوادث و     
. زده نشـود  كنم، متعجب و شـگفت  پيشامدهايي كه برايش بيان مي

ــه ــژه آن ب ــه  وي ــه از معاين ــا ك ــوش ي ز ج ــار و گ ــان بيم ــه  ن دادن ب
توان بدون معاينـه و شـنيدن    گويم؛ زيرا نمي مشكالتشان سخن مي
پس از ايـن مقدمـه   . ها، دست به درمان شد مشكالت و بررسي آن

  :گردم ي ازدواج بازمي به اصل موضوع يعني زنان غربي و مسأله

زده شـده   در آغازين روزهاي اقامتم در انگليس خيلي شگفت
مـن، چنـين   . دهنـد  بودم كه در غـرب، زنـان، خـرج مـردان را مـي     

گويـا در  . كردم ها و قطارها مشاهده مي هايي را در رستوران پديده
ها و فرهنگ غربيان، چيزي به نام لطف و سخاوت، وجود  نامه واژه
بيماران، اسـباب  . جب درآمدمپس از مدتي از شگفتي و تع. ندارد

هـاي بيمـاران    مـن، از گفتـه  . و عوامل اين پديده را بـه مـن گفتنـد   
دانستم كـه در غـرب، مـردان، ميلـي بـه ازدواج و برقـراري پيونـد        

در آن جامعه روابط زنـان و مـردان بـا يكـديگر،     . زناشويي ندارند



٢٥   خاطراتم در بريتانيا

بدور از اصول زندگي زناشويي و در قالب چيزي است كه نـامش  
زنـان و مـردان غربـي، معمـوال دوسـتاني از      . اند وستي گذاشتهرا د

اين، در حالي است كه در اين دوستي، هـيچ  . جنس مخالف دارند
نشــاني از صــدق و راســتي، محبــت، مردانگــي، كــرم، وفــاداري و 

  .ها و مفاهيم ارزشمند وجود ندارد ديگر ارزش

ها دوست، كسي است كه چنـد مـاه يـا سـال را      در نگاه غربي
بلكـه  . كه خرجش را بدهـد  آن كند؛ البته بي راه زني زندگي ميهم

مرد، هر زمان . دهد در بيشتر موارد زن، خرج دوست مردش را مي
سـان زن،   رود و بدين كند و مي ي زن را ترك مي كه بخواهد خانه

بـرد كـه مبـادا دوسـت      سـر مـي   در افسردگي و هراس شـديدي بـه  
ــد و دوســت دي  ــردش، او را از خــود بران ــا زن  م ــرد و ب گــري بگي

ترسـد كـه مبـادا     زن بيچاره، از اين مـي ! جديدي رابطه برقرار كند
  !ديگر دوست مردي نيابد تا مدتي را در كنار او بگذراند
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كنـد، بنـده،    تر مـي  مثال، مسأله را روشن: اند جا كه گفته از آن
بـاره وجـود دارد، بيـان     اي از نمونه هاي زيادي را كه در اين نمونه
  :تر گردد ي غرب روشن تا وضعيت زن، در جامعه كنم مي

درميان بيماران رواني، زني ديدم كه حدود بيست تا سي سال، 
با گذشت . پاشيده بود هم اش، خيلي به سن داشت؛ وضعيت روحي

گفت،  زمان كه مقداري بهبود يافت و از روي هوشياري سخن مي
چشـمانش  وي، در حـالي كـه از   . ي زندگيش پرسيدم از او درباره
تنها مشكل من، ايـن اسـت كـه    : ريخت، چنين پاسخ داد اشك مي

دانـم كـه دوسـت     كنم و نمي در اضطراب و افسردگي زندگي مي
تـوانم از او درخواسـت    نمي! شود؟ مردم، چه زماني از من جدا مي
ترسم كه ناراحت شود و از من جـدا   ازدواج نمايم؛ زيرا از اين مي

ا بـراي جلـب رضـايتش، از او بـاردار     به من پيشنهاد شـد تـ  ! گردد
بينيـد و مشـاهده    طـور كـه اينـك ايـن كـودك را مـي       شوم؛ همان

بـا  . نماييد كه از زيبايي و جمالم نيز چيزي كاسـته نشـده اسـت    مي
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گيرم تـا بـا    كنم و هر راهي در پيش مي اين حال تمام تالشم را مي
و  خدمت به وي و صرف مال و هزينـه، او را بـه ازدواج بـا خـودم    

چنان از پذيرش ازدواج با من  اما او، هم. تشكيل خانواده، قانع كنم
همين، راز بيماري من است كه باعث شـده تـا در   . ورزد امتناع مي

مــن، شــوهري نــدارم كــه مــرا در  . جامعــه احســاس تنهــايي كــنم
اي دارم كـه بـود و    هاي زندگي ياري رساند؛ البتـه خـانواده   سختي
ماندم؛ زيرا  چنان بدون بچه مي كاش هماي . ها، يكي است نبود آن

  .روز و بدبخت شود خواهم كه اين طفل نيز همانند من تيره نمي

بلكه زناني كـه  . ي غرب، چنين زناني، اندك نيستند در جامعه
بـا ايـن حـال    . زندگي آرامي داشـته باشـند، كـم و انـدك هسـتند     

ند كه كن گيرند و گمان مي  ها، بر جوامع اسالمي ما خرده مي غربي
البته براي ما . باري دارد ي ما زن، زندگي سخت و رنج ، در جامعه

كنند و اصال ما، از  ي ما چه فكر مي ها، درباره مهم نيست كه غربي
ي ما، اين است  تنها خواسته. خواهيم ها گواهي حسن رفتار نمي آن
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زن، ! آري. كه زنان ما، خدواند را بر نعمت اسالم سپاس بگذارنـد 
ي جاهليت و پـيش از ظهـور اسـالم، خـوار و ذليـل بـود؛        در دوره

اش  رفتـه  اسالم آمد تا جايگاهش را برتري بخشد و حقوق ازدست
اين، از فضـل خـدا اسـت كـه مـرد را بـر آن       . را به او بازپس دهد

خواهش برآيد و از او خواسـتگاري   داشت تا در جستجوي زن دل
بخواهـد بـه    ايـن، زن اسـت كـه اگـر    . و درخواست ازدواج نمايـد 

ي زن نيـز در   دهد؛ خـانواده  خواستگارش جواب مثبت يا منفي مي
ي  در هـر حـال زن، در خـانواده   . امر ازدواج، نقش بزرگـي دارنـد  

ي  كنـد كــه در خانــه  اسـالمي، عزيــز و گرامـي اســت؛ فرقـي نمــي   
ي اسـالمي، مـردان،    در جامعـه . ي شـوهر  پدرش باشد يـا در خانـه  

ناليم كـه   حتي گاهي ما، از اين مي. ندده ي زنان را مي خرج و نفقه
ي  ي ما، مرد ناگزير است تا براي رسـيدن بـه زن، مهريـه    در جامعه

ي ما، مرد،  به عبارتي، در جامعه. سنگين و مخارج هنگفتي بپردازد
براي رسيدن به زن دلخواهش، بايد منت بكشد و مراحل زيادي را 
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  !زن مسلمان، ملكه است

با . ي ما، پيرزني بود كه بيش از هفتاد سال عمر داشت همسايه
ن، در آن ز. داد ديدنش، به انسـان، شـفقت و دلسـوزي دسـت مـي     

كـس و كـار بـود و     كرد كـه بـي   اش رفت و آمد مي حالي به خانه
خريد و لباس  كسي نداشت كه به او كمك كند؛ خودش، غذا مي

ي آرامي داشت كه كسـي جـز خـودش در آن     كرد؛ خانه تهيه مي
  .زد اش را نمي نبود و كسي هم درب خانه

ي اسـالمي خـود كـه بايـد از      در يكي از روزها بنـا بـر وظيفـه   
بـا  . اش را زدم مسايگان سر زد، بـه سـراغش رفـتم و درب خانـه    ه

كه من، كار خاصي نكردم، اما پيرزن، خيلي ترسيد؛ چراكـه او   آن
اي زيسته و پرورش يافته بود كه هـيچ خـوبي و خيـري،     در جامعه

. در آن نيســت و بــه مهــرورزي و دلســوزي، هــيچ شــناختي نــدارد
ي همسـايگي، گفـتن    ابطـه اي كه در آن بيشترين و بهترين ر جامعه

  !اتفاقي صبح بخير يا عصر بخير است
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ها آورده بود،  پيرزن، روز بعد با مقداري شيريني كه براي بچه
ي مـا آمـد و كـارت تقـديري بـه مـا داد كـه بـر روي آن          به خانـه 

. خاطر آنچه كه به او داده بوديم، قـدرداني و تشـكر كـرده بـود     به
هـا و   انگلـيس در مناسـبت  چنانچه ايـن كـار، عـادت عمـوم مـردم      

  .مراسم است

او نيز . من، از آن پيزن خواستم تا گاهي به ديدن همسرم بيايد
وي، پس از مدتي رفت . آمد هر از چند گاهي به ديدن همسرم مي

ي ما، متوجه شـد كـه در جوامـع مـا، مـرد، در قبـال        و آمد به خانه
كنـد و   مـي ها كار  خاطر آن باشد؛ به اش مسؤول مي خانه و خانواده

چنين دريافت كه مسلمانان، به  هم. خرد براي آنان، غذا و لباس مي
. گذارند جنس زن اعم از دختر، همسر و يا مادر احترام زيادي مي

گـذرد، افـزايش    اين احترام، بويژه در زمـاني كـه سـني از زن مـي    
كوشد تا بيشترين  اي كه هر يك از فرزندانش، مي گونه يابد؛ به مي

ي مـا، هـر    پيرزن، دانست كه در جامعه. او انجام دهد خدمت را به
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هـا كوتـاهي    كسي كه در خدمت به پدر و مادرش و توجـه بـه آن  
  .شوند افتد و همه، از او بيزار مي نمايد، از چشم مردم مي

ي مسـلمان   ي رفتارهـاي خـانواده   سان پيرزن، از مجموعه بدين
پدر با فرزندان  ي مسلمان، رفتار آگاهي يافت و فهميد كه در خانه

چگونه است؟ گويي به چشـم خـود مشـاهده كـرد كـه فرزنـدان،       
ــي    ــه دورش م ــه، ب ــه خان ــدر ب ــام ورود پ ــام   هنگ ــد؛ زن، تم گردن

آن زن ! آري. گيـرد  اش را در خدمت به شوهرش بكار مي توانايي
ي مسلمان بـا يكـديگر    از چگونگي تعامل و منش اعضاي خانواده

خـودش را بـا اوضـاعي كـه مـا       رو حـاالت  آگاهي يافت و از ايـن 
ــم، مقايســه كــرد  ــدان و  او، مــي. مســلمانان داري دانســت كــه فرزن

هيچ يك از ! ها كجا هستند؟ هايي دارد، اما خبر نداشت كه آن نوه
شايد تعجب كنيد، اما اين، يك واقعيـت  ! آمد آنان به ديدنش نمي

يـا پيرمـرد و پيرزنـي    (است كه در غـرب امكـان دارد ايـن پيـرزن     
بميرد، دفن شود و يا بسوزد و هيچ يك از فرزندانش، ) ون اوچ هم
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ي كــار و  اي كــه آن پيــزن داشــت، نتيجــه خانــه!! خبــر هــم نشــوند
آن پيرزن، براي همسرم از . رنج خودش در طول عمرش بود دست

هاي فراروي زن غربي در محيط كار يـا خريـد    مشكالت و سختي
جـا   خنش بـه ايـن  كـه سـ   گفت تا ايـن  هاي خانه سخن مي نيازمندي

ي شما، مثـل يـك ملكـه اسـت و      واقعا زن، در جامعه: انجاميد كه
كـردم و   اگر دير نشده بود، با مردي همانند شـوهر تـو ازدواج مـي   

  .نمودم چون شما زندگي مي هم

هـايي را   كسي كه براي درس يا كار به غرب رفته، چنين نشانه
ي مـا،   ر جامعهبا اين حال متأسفانه د. وضوح مشاهده كرده است به

ــه  ي  برخــي از خودباختگــان فرهنــگ غــرب، از تقليــد كوركوران
چنـان   كنند و با شگفت و تعجب تمام هـم  زندگي غربي، شرم نمي

ها و نشريات كشورهاي اسالمي، از لباس زن غربي،  برخي از مجله
گويند كه زن  اي سخن مي كار زن غربي و پوشش غربي و آزادي

  !كند مي ي آن زندگي غربي، در سايه
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  .تو را سپاس كه به نعمت اسالم بر ما، منت گذاشتي! بارخدايا
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  ...!وقتي زن، با فطرتش در تعارض قرار بگيرد

بـرم كـه در مـدت اقـامتم در غـرب، دو       اد نميمن، هرگز از ي
ــان      ــي از زن ــارض از يك ــه متع ــاوت و بلك ــيما و شخصــيت متف س

  .ي انگليسي ديدم كه وكيل بود برجسته

ــت  ــيماي نخس ــن    :س ــن زن، داراي اي ــين شخصــيت اي اول
  :ها بود ويژگي

  .ـ انرژي زياد، فربگي و تنومندي1
  .ـ تندزباني2
  .ه باور داشتـ جديت و سرسختي در رسيدن به آنچ3
صـورتي كـه گـاهي     ناپـذير و گسـترده؛ بـه    ـ فعاليت خستگي4
ي  رسيد و گاهي نيـز بـر صـفحه    هاي زيادي از او به چاپ مي مقاله

هـاي   شد و بـا مـردان نـامور و توانـا در عرصـه      تلويزيون نمايان مي
ي مسـايل مختلـف    فكري و علمي، به رايزني و اظهار نظـر دربـاره  
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رسـيد كـه    و، سخنان اين زن، به گوش ميپرداخت و از ديگرس مي
در دادگاه به دفاع از موضوعي برخاسته بود كه خـود را بـراي آن   

  .نثار كرده بود

ي گرامـي، چنـين بپنـدارد كـه ايـن زن، وكيـل        شايد خواننـده 
خير؛ بلكه تنها كـار ايـن خـانم، دفـاع از     . اي بود شركت يا مؤسسه

رو آمـار   از ايـن . دان بودي زنان و مر جانبه حقوق زن و برابري همه
هـا، نـزد    ها، مؤسسـات و شـركت    انگيزي از وزارت و ارقام شگفت

شد كه به موضوع نسبت زنان و مردان شـاغل در   اين زن يافت مي
رو توانسته بود در بسياري  از اين. پرداخت هاي يادشده، مي سازمان

ور از موارد، تعدادي از زنان را به استخدام نهادها و مؤسسات مذك
در . ي ميان زنـان و مـردان شـاغل را كـم نمايـد      در بياورد و فاصله

اي از موارد نيز موفق شده بـود كـه حكـم دادگـاه را بـر ضـد        پاره
ها، به نفع زناني تغيير دهد كه به علت عدم نياز به  برخي از شركت

  .هاي سازماني خود، بيكار شده بودند ها، از وظايف و شغل آن
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ي غرب، بلندآواز و نامور بود و  ر جامعهدر هر حال اين زن، د
وي، در انگلـيس،  . اي در جامعـه داشـت   جايگاه بزرگ و برجسـته 

ي زنان و حتي مرداني قرار گرفته بود كـه بـه برابـري     الگو و نمونه
  .خوانند مطلق ميان زن و مرد، فرا مي

ــيماي دوم ــيت زن    :س ــن زن، شخص ــيت اي ــين شخص دوم
هـاي روانـي، تحـت درمـان      يماريبيماري است كه در بيمارستان ب

او، در همــان بيمارســتاني تحــت . پزشــك قــرار داشــت يــك روان
مـن، بـه چشـم خـود     . كـردم  درمان بود كـه مـن، در آن كـار مـي    

كلـي متفـاوت بـا چيـزي بـود كـه مـردم، در         اي ديدم كه به صحنه
  .كردند ي تلويزيون يا سالن دادگاه مشاهده مي صفحه

اي ديدم كـه در   و در هم شكستهپاشيده  من، زن ضعيف، ازهم
كـرد و فرزنـد، شـوهر و بـرادر و پـدري       دنيا احسـاس تنهـايي مـي   

ايــن در حــالي اســت كــه زنــان، او را وكيــل توانمنــدي  . نداشــت
ي  ايـن، تنهـا رابطـه   . كـرد  دانسـتند كـه از حقوقشـان دفـاع مـي      مي
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رو آنـان، خـود را نيازمنـد و يـا      ديگران با خانم وكيل بود و از اين
دانستند كه روي تخت بيمارسـتان افتـاده    را با زن ضعيفي نميگ هم

كـه از ايـن زن، چيـزي     مـن، پـيش از آن  .. نشين شده بـود  و يا خانه
دانستم، اما بايد از بيمار سـؤاالتي را پرسـيد    بپرسم، مشكلش را مي

بيماريـت، چيسـت و   : لذا از او پرسيدم. هايش توجه كرد و به گفته
مـن، از يـك   «: پاسخ من، چنـين گفـت  چه احساسي داري؟ او در 

ام، اما او بـه مـن پاسـخ منفـي داده و      مرد درخواست ازدواج كرده
  .»ام من، از زندگي و كارم خسته شده!! ام را رد كرده است خواسته

.. كـنم  بيماري اين زن را با امانت و دقت، براي شما بازگو مـي 
يـن زن،  ي پزشكي خود، براي درمان افسـردگي ا  من، بنا بر وظيفه

دانم كه اين زن، هرگـز از ايـن    اقدامات الزم را انجام دادم؛ اما مي
چنـان مـردي    گـاه، آن  زيرا وي، هـيچ . بيماري بهبود نخواهد يافت

پيدا نخواهد كرد كه براي ازدواج با او، از زندگي و عقلش دست 
پروا به ازدواج و زندگي با ايـن زن، تـن دهـد و اگـر      بر دارد و بي



٣٩   خاطراتم در بريتانيا

نگويـد، در واقـع   » نـه «اش  ي بيابـد كـه بـه خواسـته    هم چنـين مـرد  
و چنـين مردنمـايي،   ! نامردي پيدا كرده كه فقط شبيه مردان اسـت 

از سوي ديگر اگـر ايـن   . تواند مشكل خانم وكيل را حل كند نمي
ــه شــغل گذشــته   ــد و ب ــود حاصــل كن اش  خــانم، از بيمــاريش بهب

زنـي كـه بـه     بپردازد، دوباره بيمار و رواني خواهد شد؛ زيرا چنين
آوري است، به همه چيز جز پيامـدهاي كـارش    دنبال شهرت و نام

اينك خود قضاوت كنيد كـه چـه باليـي بـر سـر زنـي       . انديشد مي
  !گيرد؟ آيد كه با فطرت و سرشت خويش، در تعارض قرار مي مي

ــال مــي  ــد خــداي متع  ψΨ∈ςΚ†ΩΤ⊇ ð∠Ω™⎯–Ω⎝ Ξ⇑ÿΠΨŸ∏Ψ√ &†_ΤΤ⊃∼ΤΨ⇒Ωš⎯ …: فرماي
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٤٠   خاطراتم در بريتانيا

حقيقـي خـدا،   (روي خود را خالصانه متوجه آيـين  «: يعني
مردمـان را بـر   اين، سرشـتي اسـت كـه خداونـد،     . كن) اسالم

و آن (اساس آن سرشته است؛ نبايد سرشت خدا را تغيير داد 
روي بــه كــج روي  دينــي و از راســت داري بــه بــي را از ديــن

اين است دين و آيين محكم و استوار و لـيكن بيشـتر   ). كشاند
  .»دانند مردم، نمي

جاسـت كـه مـردم، ايـن زن را فقـط بـا تنـدزباني،         مشكل، اين
ي دفاع از حقوق زن ديده و او  فرش در عرصهپرحرفي و انرژي وا

اسـاس بيمـاري و   . انـد  را بر بستر بيماري افسردگي مشاهده نكـرده 
ي سـخنان   روزي خانم وكيل، رويكرد كساني است كه فريفته تيره

انگيزش شدند و يا كساني، عامل بدبختي او هسـتند كـه بـا     شگفت
ايـن، چيـزي   . تحسين و فريب او، وي را به چنـين روزي انداختنـد  

هــايي، در  اســت كــه مــن شخصــا مشــاهده كــردم و چنــين نمونــه 
كنم كساني كه  رو پيشنهاد مي از اين. باشند ي غرب زياد مي جامعه

هــايي بــيش از ايــن هســتند، بــه آمــار زنــان چهــره و  در پــي نمونــه



٤١   خاطراتم در بريتانيا

ــورهاي      ــي در كش ــرب و حت ــه در غ ــد ك ــه كنن ــهوري مراجع مش
  .برند اسالمي، از بيماري رواني رنج مي

هـا،   اش و سرپرسـتي آن  پذيري مرد در قبال خانواده مسؤوليت
. هــم بــراي خــود او بهتــر اســت و هــم بــراي همســر و فرزنــدانش 

نشيني از جايگاه سرپرستي  كوتاهي مرد در انجام وظايفش و عقب
خانواده و واگذاري آن بـه زن، جهـنم غيرقابـل تحملـي بـراي زن      

اي اسـت كـه    وسـاخته برابـري مطلـق زن و مـرد، دروغ ن   . باشـد  مي
ــان، صــليبيان، سوســياليت  ــا دشــمنان زن اعــم از يهودي و ســاير  1ه

                                                           
ي سوسيال در زبان فرانسه بـه معنـاي    باوري، از واژه سوسياليسم يا جامعه 1

ي انگليسـي آكسـفورد، سوسياليسـم،     نامه اجتماعي گرفته شده است؛ در واژه
اي تعريف شده است كه بر نظارت جامعه بر توليد و وسايل توليد و نيز  نظريه
بـدون ترديـد چنـين تعريفـي از     .. ي آنها به سود همگـان، تأكيـد دارد    اداره

ي اقتصادي اين مكتب و تفكـر، اشـاره دارد؛ در    سوسياليسم، صرفا به حوزه
هـاي مختلـف اجتمـاعي،     پـردازان سوسياليسـم در حـوزه    صورتي كه نظريه

سـان   اند كه هرچند هم اقتصادي و فلسفي و حتي ديني، اظهار نظرهايي كرده



٤٢   خاطراتم در بريتانيا

انـد و اينـك تمـام     گـرا، سـاخته و پرداختـه    دين و مادي مكاتب بي
  .كنند هاي علمي، بر فساد و سستي چنين باوري تأكيد مي بررسي

ــد خــداي متعــال، مــي   ∅Ψ⁄Ωϒ⎯™Ω∼<∏ΩΤ⊇ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎡Σ⊃Ψ√†Ωμ⎪μ〉 ⌠⇑Ω …: فرماي
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هاي تاريخي، طبيعي و حتي ما بعـد   جا كه از تمام جريان باشد، اما از آن ينم

اند، از  شناختي داشته باورانه و صرفاً جامعه طبيعي، برداشت و يا تفسيري ماده
انـد؛   راه رفتـه  هاي مذهبي و ديني خـود نيـز، بـه بـي     رو در تحليل آموزه اين

اند  مفاهيم دين اسالم كوشيده اي بدور از آشنايي با متأسفانه در اين ميان عده
: تا اسالم را ديني تعريف كنند كـه بـا مكاتـب و باورهـاي بشـري از قبيـل      

سو و موافق است؛ اما  ها، هم دموكراسي، ناسيوناليسم، سوسياليسم و امثال اين
هـاي   راهگـي  جانبه كه با وجود تمام بـي  قطعاً اسالم، ديني است كامل و همه

مندان، از تحريـف و دگرگـوني در امـان مانـده و     اصطالح انديش برخي از به
  )مترجم.(هاي رندگاني را دارد چنان قابليت كاربرد در تمام جنبه هم



٤٣   خاطراتم در بريتانيا

كننـد، بايـد از    آنان كه با فرمان پيامبر مخالفت مـي « :يعني
باليي، گريبانگيرشـان  ) در برابر اين نافرماني(اين بترسند كه 

  .»كه عذابي دردناك، به آنان برسد شود يا اين

  ي اهللا علي نبينا محمد و علي آله و صحبه و سلمو صل


