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 سخن ناشر

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

كتابچننه، بخشنني از مهموعننه مقنناعب دكتننر عبنندا  بننن  ايننن
ارش ي اسالمي البينان بنه نگن   باشد كه در مهلهمبارك الخاطر مي

درآمده و در همين مهله توسط مركز اسالمي بريتانيا انتشار يافتنه  
 است.

چننه را بننراي خننواهيم كننه ايننن كتننا  از خننداي متعننا  منني
خوانندگان مفيد بگرداند و به نگارنده و تمام كساني كنه در نشنر   

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

 علي آله و صحبه و سلم.اهلل علي نبينا محمد و و صلي
 ناشر



21  خاطراتم در بريتانيا 

 

 
 يادداشت مترجم

الحمددد هلل ّ ا العددالمين  يددوم السددمواي و ابّ ددين مدددب  
الخالئق أجمعين و أشهد أن ال إلده إال اهلل وحدده ال شد له لده     
المله الحق المبين و أشهد أن محمدداا عبدده و ّسدوله الصدا       

 معين.ابمين صلي اهلل عليه و سلم و علي آله و أصحابه أج

انند تنا در راسنتاي    در جهان معاصر، دشمنان اسنالم كوشنيده  

گاه آزادي انسان و سرزمين ها، غر  را مظهر و جلوهجنگ تمدن

رؤياهاي بشري نشان دهند. آننان، در اينن مينان نيازمنند هيناهوي      
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ي نفوذ فكري خنود  سو حوزهتبليغاتي توانمندي بودند كه از يك

هنناي گينري بنر آمنوزه   ا خننردهرا گسنترش دهنند و از ديگرسنو بن    

ي سيمايي از اسالم و مسلمانان بپردازنند  اسالمي، به ترسيم و ارائه

كه گويي دنياي مسلمانان، دنيايي تارينك و آكننده از اسنارب و    

باشد. هرچند براي ما مهنم نيسنت   ها و بويژه زنان ميبردگي انسان

اينن پرسنش   كنند، اما بايد به ي ما چه فكر ميها، دربارهكه غربي

پاسخ داد كه رجا  ديني ما، در برابر شبيخون فرهنگي غنر  چنه   

كرده و چه بايد بكنند؟ ما، وظيفه داريم جدا از بكنارگيري تنوان   

هنناي اسننالمي، بننا مووننعي دعننوتي و تهنناجمي،    دفنناعي ارزش

ي سنيمايي  معادعب كنوني را به نفع اسالم تغيير دهنيم و بنا ارائنه   

گرايي را انسان گرفتار در باتالق مادي درست و راستين از اسالم،

بننه آيننين و سرشننت راسننتين رهنمننون گننرديم. بنندون تردينند مننا   

چنون  هناي فكنري و عقيندتي توانمنندي هنم     مسلمانان، از قابلينت 
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كتنا  و سننت برخننورداريم كنه جسننتهوي راهكارهناي فكننري     

انصنافي نخواهند بنود.    هاي ديگر، چيزي جز حماقت و بني وايسم

هاي فكري بشر، امتحان خود را پن  داده و بنا   شچراكه تمام تال

ي بناره هناي فكنري در  وجود پيندايش و گسنترش علنوم و حنوزه    

شناسي، نه تنهنا هنيگ گرهني از    شناسي و جامعهانسان از قبيل روان

روزي بشنر  مشكالب انسان بناز نشنده، بلكنه روز بنه روز بنر تينره      

گينري از  هنره افزوده گشته است. به عبارب ديگر ايننك بايند بنا ب   

و الگنوگزيني از   هاي نا  كتا  خدا و سنت پيامبر اكرمآموزه

ي سلف صالح، به خود و ديگران بقبوعنيم كنه بازگشنت دوبناره   

هنايي خالصنه   مهد و عزب اسالم و مسلمانان، در اصو  و ارزش

بننا   شود كه گذشتگان نيك ما، زندگي خنود را بنر اسنان آن   مي

ي كوركورانننه از غننر  و تكننرار   نهادننند. عننزب مننا، در پيننرو  

ي غربيان نيست؛ آن هم در زمناني كنه چنگنا     هاي فريبندهدروغ
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قدرتمندان غربي، به خون مسنلمانان آغشنته گشنته اسنت. منا، ننه       

اينم و ننه روزگنار پرنننگ     ي پرافتخار خود را از يناد بنرده  گذشته

ايم كه دين ما، به ما درن اخالق و نظافت غر  را فراموش كرده

ها، به ننام دينن و از زبنان رجنا  كليسنا،      داد و غربيانسانيت ميو 

دانستند! پاكيزگي و رفتن به حمام را گناه و مخالف با رهبانيت مي

حماقت و جهالت است كه در شرايطي از تمدن مادي غر  دفاع 

كنيم كه دستان پليد آنان، به خون پاك كودكان افغاني، عراقي و 

ي اينننك كننه از چنگننا  مهسننمه فلسننطيني آغشننته گشننته اسننت!

چكند و اكننون كننه   آزادي، خنون زننان و كودكنان مسنلمان مني     

شنهروندان جوامننع غربنني بننا پننوچي روحنني و انننواع مخنندراب و  

نمنا را  هاي مسلمانكنند، طوطيها، دست و پنهه نرم ميگردروان

توان ناميد؟ منظورم، همان خودباختگاني است كنه بنه ننام    چه مي

چون و چراي افكار وارداتي غنر   از پذيرش بي علم و پيشرفت،



21  خاطراتم در بريتانيا 

ي منممن  شنده گوينند. شنكي نيسنت كنه حكمنت، گنم      سخن مي

 باشد و او، از همه به آن سزاوارتر است؛ اما:مي

 بالدد نه ملبوس ف نگمغز س  مي علم و فن ّا اي جوان شوخ و شنگ

 ابواحمد، ابراهيم كياني درميان

 هن.ش21/3/2385-زاهدان
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 قلم: دكتر عبدالرزاق محمود ياسين الحمدهمقدمه ب

الحمد هلل الذي فضل اإلنسان بالعقل و جعله سداميا ب وحده و   
الصلوة و السالم علي ّسوله و خي  خلقه محمد بن عبداهلل و آلده  

 و صحبه.

ي انسناني، يكني از مننابع شنناخت و داننش      مشاهده و تهربنه 
ونوابط و   ي انسناني، در چنارچو   باشند. اگنر تهربنه   بشري مني 
هنناي درسننتي شننكل گرفتننه باشنند، مقنندماب و در پنني آن  سنننهه

پيامدهاي باوابطه و مفيدي را به دنبا  خواهند داشنت. تهربيناب    
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هناي  گيرد و نه بر اسان گفتنه بشري، نه با حاعب فردي شكل مي
اساسي كه حتي ممكن است بسيار پررواج و شايع باشد. تهربه، بي

داري اسنت كنه شنايد انندك     دنباله برخاسته از مشاهداب پياپي و
دادهناي  باشند. به همين خاطر قنرآن كنريم، بنه پندپنذيري از ر     

هاي گذشته، رهنمون شنده و در بسنياري از منوارد    ها و ملتامت
به تفكر و انديه در احنوا  و سرنوشنت اقنوام پيشنين دسنتور داده      

    فرمايند:  كنه خنداي متعنا ، مني    است. چننان 

        

         

          

        

  :حج(،) 
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بههه كس ههبسيههبس هه  سچههبسياههشهرساهه آبهسيس يههه  »يعنني:  

گههآ سا ههه (هفروسپآيه شههر سيسيههآسبهه سر   ههبس  هه سيسس هه  
اه بسيسسبهه سيآ پآ س   فه  سربههسگته بسيس هه سسسبه كس بسيكچه 

صهح سيسم آيكسمهفر س   .س  هس رسزمشنسيهبسس   و ر س بسيك
 فههرساههههس زس  ههر س شهههرسگ اهه  ه سيسس ههشآسيس ههفآسف آ    ههبس

بهه كسيهبسبه سسسسبهه س ه ر آ  وس  سسبهه س هه سس سي آ فبمتهبر 
 س هو سر س رسب هه س تهورس ركسسسسبهسايظشفهبسيآ هف(رس بسيهس  

بههسا   ههرسسس  سبه كس  ا بسيها(رس بسيههس ((رسيوسيف ر(رسيسگوش
ج هر  سيسفر  سيجر  سيسپآمه س ز   سر وسيت(وفر؟سچآ  بس  نس

بهه س ري سساهوفرسيسيكههبس  هنس  سسسبهسفشا (رس بس ورسمكچت 
 «.اوفربه  س بسفهيش(هسمك ش(ب

ها سنخن  هاي زندگاني ساير ملتهنگامي كه از يكي از جنبه
م. در هنا غفلنت بنورزي   گوييم، نبايد از ديگر جوانب مثبنت آن مي

به نسنبت جواننب منورد     اي اصولي،اين ميان وجود معيار و سنهه
برسي و جايگناه آن در زنندگاني بشنر، در اولوينت قنرار دارد. از      
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رو آنچه به موووع روح و برتري آن ينا عقنل و پختگني آن،    اين
يابند و آنچنه بنه    مرتبط است، پيوستگي بيشتري با حياب بشنر مني  

شود، پيامد و تابع عوامل و ، مربوط ميهاي ماديها و بهرهخواسته
ي غر  و حياب آن، بحثني  هاي ديگري است. سخن دربارهزمينه

انهامند. ايننك بنيش از هنر زمنان و      طوعني است كه به درازا مي
مكان ديگري، صداي غربيان در هشدار به فروپاشي تمندن منادي   
ي غر ، درآمده است؛ تمدني كه از تعامل با روح و كرامت انسان

ي درستي باعقل فهيم بشنر  بازمانده و نتوانسته است رابطه و معامله
و نقش و رسنالتش در زنندگاني برقنرار نمايند. عقنل، تنهنا عامنل        

سنناز و نننوآور در كشننف اسننرار زننندگي و پيشننرفت در  شننگفتي
باشند.  ي علوم مكانيكي، فيزيكي، شيميايي و الكتروني نميعرصه
هنا و  تهربياب و نيز كنكاش در آنيابيم كه اين خوبي درميما، به
مانده از رسنالتش،  براي خيزش اين امت عقب ها،مندي از آنبهره

باشد. امتي كه از ياري دينش و از رفتار و منش دينني  كارساز مي
هناي  هنا و تهربنه  در زندگاني دور افتاده است. بننابراين منا، يافتنه   
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هناي امنت   غر  را فقط با قرآن و سنت و زندگاني نخستين نسنل 
هاي كنوني اينن  ها را در قيان با واقعيتسنهيم و آناسالمي، مي
اي كه نمونهدهيم؛ چراكه اينك امت اسالمي، از اينامت قرار نمي

روي باشد، باز مانده است كامالً اسالمي و عاري از انحراف و كج
هنناي چننون اوونناع و نشننانههننا و اوونناعي هننمرو نشننانهو از ايننن

ي دارد. تنها دليلش، اين است كه اين امت، اسالم را زندگاني غرب
كنند و بنه   درستي در اقوا ، افعا ، قوانين و روابطش پيناده نمني  به

ميننزان دوري از كتننا  و سنننت، بننه نابسنناماني و انحننراف دچننار  
هناي دكتنر   گرديده است. لذا اين كتابچنه را كنه بخشني از مقالنه    

ي گرامني  ، به شما خوانندهباشدي البيان ميعبدا  خاطر در مهله
كننيم. در اينن كتابچنه، برخني از زوايناي زنندگي در       تقديم مني 

ي منا  رود كه همهشود و اميد آن ميانگلي  به تصوير كشيده مي
گرا، ووع موجود خنود را  زده و ماديو بويژه خودباختگان غر 

دريننابيم و بننه واقعيننت و دسننتاورد كنننوني امننت اعننم از تبنناهي،   
ناخوشي پي ببريم. اينك چنين شرايطي بر امت چينره  آشفتگي و 



11  خاطراتم در بريتانيا 

شننده و آن را بننه خفننت و خننواري كشننانده اسننت. ايننن امننت،    

     ي خدا را به ياد دارند كنه:  فرموده

       

ه س هر س هآچش كسفره شهرسيوسري سسسس گآسارهسا زسپآمهس»يعني: 

گآ  فهرسايس  هنسسسگز نسارهسمهكسيآههيشر،سمآ مه س   آ سر سجه 
  هر وس بسبآگزسبرهف(رساهرهسسمأمور  سر سيبسگآي س   آ سمك

ف و ب(رسيو سايس زس  ثهرسجه سيسمه س و   ر سف و ب(رس هآ سيسس
 «.گآ   سف و ب(رسارو زسپآمه س ر سري 

اين كتابچه را مفيند و سنودمند   خواهم كه از خداي متعا  مي
اش قننرار دهنند، ي اجننر و پنناداش نگارننندهبگرداننند و آن را مايننه

هدفمان را نيكو بفرمايد و به ما پاداش نينك عناينت نمايدكنه او،    
 كننده است.شنوا و اجابت
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 هن.ق12/22/221دكتر عبدالرزاق محمود ياسين الحمد
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 آنچه در انگلستان ديدم...

 ي و صالة و سالما علي عبا ه الذلن اصطفيالحمد هلل و كف

ام. در اينن مندب   بنده، حدود سه سا  در لندن زندگي كنرده 
كردم و در عين حا  در ي روانپزشكي دنبا  ميدرسم را در رشته
جا به نام پيكهام فعاليت داشتم. جواننان خنوبي   يكي از مساجد آن

بننده، در  از كشورهاي اسالمي به اين مسهد رفت و آمد داشنتند.  
هنا را بنه قلنم    پايتخت انگلستان چيزهنايي ديندم كنه خوبسنت آن    

 درآورم.

آورم مني صورب يك مهموعه دربنده، مشاهداب خودم را به
 ها، براي همه، درن و عبرتي باشد.ي آنتا مطالعه
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 التحصيل دانشگاه كمبريجفارغ

ي پزشنكي را بنه زبنان انگليسني آموختنه      كه رشنته من، با آن
خاطر امتحنان كنارگزيني، نگنران و نيازمنند فراگينري      اما بهبودم، 

زبان انگليسي بودم؛ چراكه در انگلي  از همه انتظار دارنند تنا در   
سخن گفتن و نوشتن، همانند شهروندان انگليسني عمنل كننند. از    

اي جنز اينن   كردم، چناره ها در بيمارستاني كار ميجا كه صبحآن
رم تنا بنه منن اصنو  نگنارش      نداشتم كه مدرن و آموزگاري بگي

مقاعب را آموزش دهد. معموع در انگلي  چننين مرسنوم اسنت    
خوان محلي تهاري يا تابلوي اعالنناب  ها را در پيشكه نيازمندي

نويسننند و خيلنني زود از طرينن، تلفننن،  هننا مننييكنني از دانشننكده
كنننند. مننن نيننز همننين كننار را كننردم؛   پاسننخش را دريافننت منني 

آموختگنان دانشنگاه   شت كه يكي از دانشزمان زيادي نگذمدب
ي زبان و ادبياب انگليسي به سراغم آمند و قنرار   كمبريج در رشته

بر آن شد تا دو روز در هفته به من درن دهند. وي، پن  از پننج    
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ام آمند، بنا لحنني آميختنه بنه      جلسه كه براي آموزش زبان به خانه
پرسند: ن ميشرم و حيا از من پرسيد: دوستان و همكاران زنم از م

اي و او، هننوز  ي دوسنتت رفتنه  چطور تنا حناع پننج بنار بنه خاننه      
 خانمش را به تو معرفي نكرده تا او را بشناسي!

ي مسنايلي غينر از نكناب    اين سما ، سرآغاز گفتگنو دربناره  
هنا را  درسي بود. من هم منتظر چنين فرصتي بودم؛ زينرا انگليسني  

دوست ندارند كنه كسني   ها دانستم كه آنشناختم و ميخو  مي
ها، سر سخن با آنان را آغاز كند و از مسايلي سخن بگويد كه آن

هنايي را  رو بايد چنين فرصنت اند. از ايناش چيزي نپرسيدهدرباره
 گويي سماعتشان پرداخت.پاسخ غنيمت شمرد و به

ي پاسخي كه به او دادم، از اين قرار است: دين ما، بنه  چكيده
دستور داده و روا ندانسنته اسنت كنه زن، بنا     حها  و پوشش زن 

هاي اخنتالط  ي آسيبجا بنشيند. سپ  از او دربارهنامحرمان يك
نشيني مردان و زنان پرسيدم و اين نكته را مطرح كنردم كنه:   و هم
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اي بنراي  كرده، زمينهنشيني و اختالط مردان و زنان ازدواجآيا هم
ي شنده در زميننه  هخيانت زناشويي نيست؟ هرچنند كنه آمنار ارائن    

 %چنون  كرده، رقم اندكي هنم فساد اخالقي زنان و مردان ازدواج

 دهد!را نشان مي

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

ي فسناد و  ونابطه، زميننه  دوباره پرسيدم: آينا اينن روابنط بني    
 فروپاشي جامعه نيست؟

هنايي  ن، يكي از حكمتطور است. گفتم: ايگفت: بله؛ همين
نشنيني  است كه دين ما، بنه حرمنت و نناروا بنودن اخنتالط و هنم      

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

آن زن، دختر يا همسر و يا مادر باشد. سرپرست زن، بايند نفقنه و   
را بدهد و براي خوشبختي زن تنالش نمايند. در دينن    خرجي زن 
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پذيري اي آكنده از محبت، تعاون، مسموليتما، خانواده، مهموعه
ي شنما قابنل تصنور هنم     هنايي اسنت كنه بنراي جامعنه     و ويژگي

 باشد.نمي

 گفت: اين، خيلي خو  و منطقي است.

بنده، صداقت و راستي را در گفتنارش احسنان كنردم؛ از او    
هناي  داني؟ وي، نام دو تنن از شخصنيت  ز اسالم چه ميپرسيدم: ا

هنا را  سياسي در جهان اسالم را بر زبنان آورد و گفنت: فقنط اينن    
 شناسم.!مي

كند؛ اما چنون اينن موونوع را بيشنتر     گمان كردم شوخي مي
دنبا  نمنودم، فهميندم كنه او، واقعنا چينزي از اسنالم و مسنلماني        

 داند!نمي

دانست كه كتابي بنه ننام   ريج، نميالتحصيل دانشگاه كمبفارغ

وجود دارد! مردي، روبنروي   قرآن كريم و پيامبري به نام محمد
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چون طفلي كوچنك و ناآگناه بنود. بنا     گفت كه هممن سخن مي
عرض پوزش از اين آقا بايد بگنويم كنه در كشنور منا كودكنان،      

 آگاهي و دانش بيشتري از دين خدا دارند.

كسني مسنمو  ناآگناهي و عندم      دانم كه چهبه او گفتم: نمي
هاي آموزشني  ها و برنامهشناخت شما از اسالم است؟ آيا دانشگاه

شما مقصرند يا خود شنما مقصنريد كنه بنه چننين وونعي راوني        
ي دينني كنه در سراسنر    ايد؟ چطور ممكن اسنت كنه دربناره   شده

جهننان بننيش از يننك ميليننارد پيننرو دارد، بننه شننما هننيگ آموزشنني 
ينان كشنور شنما و كشنورهاي جهنان اسنالم،       ندهند؟! بويژه كه م

 منافع و پيوندهاي تاريخي مشتركي وجود دارد.

ام را ترك كند، تعندادي كتنا  در   كه استاد، خانهقبل از اين
شناسي به او دادم. او، پ  از مندتي بنا منن    موووع اسالم و اسالم

ها را خوانده و قصند  تمان گرفت و به من خبر داد كه اين كتا 
 ي اسالم بخواند.هاي بيشتري دربارها دارد كت
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ي گرامي! چقدر دوست داشتم كنه فرصنت بيشنتري    خواننده
توانستم بنيش از اينن بنا امثنا  اينن شنخ ،       در اختيارم بود تا مي

ي اسالم سخن بگويم. اما چه كننم كنه كارهناي سنخت و     درباره
ي گينرد و فعالينت در عرصنه   دشواري دارم كه بيشتر وقت مرا مي

بنندي و بنه ترتينب كارهناي     اسالمي را بر اسنان اولوينت   دعوب
دهم. در هر حنا  سنما ، اينن اسنت     تر و سپ  مهم انهام ميمهم

صنفت كشنورهاي   كه در چنين اوواعي آيا خودباختگان طنوطي 
وار از غنر  و  ها باخبرند كنه طنوطي  جهان سوم از حقيقت غربي

 گويند؟!مظاهر زندگي غربي سخن مي

ي دانشگاه كمبريج، پزشك يا مهندن بود، آموختهاگر دانش
ي زبنان و  كرديم؛ اما او، از دانشكدهاي برايش پيدا ميعذر وبهانه

رفت رو انتظار ميالتحصيل شده بود و از اينادبياب انگليسي فارغ
ي اسالم آموخته باشد. لذا كساني كه حداقل مقدار اندكي درباره

كثنرب بنه اقنوا  و    بنه  هناي ادبني و تناريخي خنود،    كه در نوشنته 
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كنند، بايد اين نكتنه  هاي مستشرقان و خاورشناسان استناد ميگفته
التحصنيل  چنون اينن فنارغ   را مد نظر قنرار دهنند كنه افنرادي هنم     

 آموزند؟ي اسالم چه ميدانشگاه كمبريج، درباره

اي، از نابينايي و كورچشنمي نيسنت؛ بلكنه    آري! چنين پديده

  ها هسنتند.  است كه در سينه هاييبرخاسته از كوري د 
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 ي ازدواجزنان غربي و مسأله

ي گرامي! پيشتر يادآور شندم كنه بننده، روانپزشنك     خواننده
ي ديگنري از  چهنره  كار، به من اين فرصنت را داده تنا  هستم. اين

هاي مختلف مردم اعنم  ها را ببينم و با افراد و گروهجوامع و انسان
هناي مشناغلي   از زن و مرد، رابطنه داشنته باشنم. يكني از ويژگني     

چون روانپزشكي، اين است كه دارندگان چنين مشاغلي بيشنتر  هم
رو چنه بسنا روانپزشنكي    با مشكالب مردم آشنايي دارند و از اينن 

شنود كنه ديگنران،    رود، متوجنه امنوري مني   ابان راه ميكه در خي
گذرند. چقندر دوسنت دارم كنه علمنا و     تفاوب از كنار آن ميبي

گران نيز به اين قضايا و مسنايل، بنا توجنه و نگناه بيشنتري      دعوب
 -نگريستند؛ چراكه مسموليت و نقش آننان در مسنايل روحني   مي

شد. از سوي ديگر بارواني، بيش از پزشكان و مسموعن امنيتي مي
تنرين عنواملي اسنت كنه بنه      هاي اسالمي از مهممخالفت با آموزه

 هاي رواني انهاميده است.پيدايش و گسترش بيماري
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اين مقدمه را از آن جهت نوشتم كنه خوانننده، از حنواد  و    
زده نشنود.  كنم، متعهب و شنگفت پيشامدهايي كه برايش بيان مي

دادن بننه نننان بيمننار و گننوش ي زجننا كننه از معاينننه ويننژه آنبننه
توان بدون معايننه و شننيدن   گويم؛ زيرا نميمشكالتشان سخن مي
ها، دست به درمان شد. پ  از اينن مقدمنه   مشكالب و بررسي آن

 گردم:ي ازدواج بازميبه اصل موووع يعني زنان غربي و مسأله

زده شده در آغازين روزهاي اقامتم در انگلي  خيلي شگفت
دهنند. منن، چننين    بودم كه در غر ، زننان، خنرج منردان را مني    

كردم. گوينا در  ها و قطارها مشاهده ميهايي را در رستورانپديده
ها و فرهنگ غربيان، چيزي به نام لطف و سخاوب، وجود نامهواژه

هب درآمدم. بيماران، اسنبا   ندارد. پ  از مدتي از شگفتي و تع
هناي بيمناران   و عوامل اين پديده را بنه منن گفتنند. منن، از گفتنه     

دانستم كه در غنر ، منردان، ميلني بنه ازدواج و برقنراري پيونند       
زناشويي ندارند. در آن جامعه روابط زننان و منردان بنا يكنديگر،     
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بدور از اصو  زندگي زناشويي و در قالب چيزي است كه ننامش  
اند. زننان و منردان غربني، معمنوع دوسنتاني از      وستي گذاشتهرا د

جن  مخالف دارند. اين، در حالي است كه در اين دوستي، هيگ 
نشاني از صندق و راسنتي، محبنت، مردانگني، كنرم، وفناداري و       

 ها و مفاهيم ارزشمند وجود ندارد.ديگر ارزش

ها دوست، كسي است كه چنند مناه ينا سنا  را     در نگاه غربي
كه خرجش را بدهد. بلكنه  آنكند؛ البته بيراه زني زندگي ميهم

دهد. مرد، هر زمان در بيشتر موارد زن، خرج دوست مردش را مي
سان زن، رود و بدينكند و ميي زن را ترك ميكه بخواهد خانه

بنرد كنه مبنادا دوسنت     سنر مني  در افسردگي و هران شديدي بنه 
گننري بگيننرد و بننا زن  مننردش، او را از خننود براننند و دوسننت دي 

ترسند كنه مبنادا    جديدي رابطه برقرار كند! زن بيچاره، از اين مني 
 ديگر دوست مردي نيابد تا مدتي را در كنار او بگذراند!
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كنند، بننده،   تر مني اند: مثا ، مسأله را روشنجا كه گفتهاز آن
بناره وجنود دارد، بينان    اي از نمونه هاي زيادي را كه در ايننمونه
 تر گردد:ي غر  روشنتا ووعيت زن، در جامعه كنممي

درميان بيماران رواني، زني ديدم كه حدود بيست تا سي سا ، 
پاشيده بود. با گذشت هماش، خيلي بهسن داشت؛ ووعيت روحي

گفت، زمان كه مقداري بهبود يافت و از روي هوشياري سخن مي
چشنمانش  ي زندگيش پرسيدم. وي، در حالي كنه از  از او درباره
ريخت، چنين پاسخ داد: تنها مشكل من، اينن اسنت كنه    اشك مي

داننم كنه دوسنت    كنم و نميدر اوطرا  و افسردگي زندگي مي
تنوانم از او درخواسنت   شود؟! نميمَردَم، چه زماني از من جدا مي
ترسم كه ناراحت شود و از من جدا ازدواج نمايم؛ زيرا از اين مي
ا بنراي جلنب رونايتش، از او بناردار     گردد! به من پيشنهاد شند تن  

بينيند و مشناهده   طنور كنه ايننك اينن كنودك را مني      شوم؛ همان
نماييد كه از زيبايي و جمالم نيز چيزي كاسنته نشنده اسنت. بنا     مي
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گيرم تنا بنا   كنم و هر راهي در پيش مياين حا  تمام تالشم را مي
و  خدمت به وي و صرف ما  و هزينه، او را بنه ازدواج بنا خنودم   

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

جامعننه احسننان تنهننايي كنننم. مننن، شننوهري ننندارم كننه مننرا در  
اي دارم كنه بنود و   هاي زندگي ياري رساند؛ البته خنانواده سختي
ماندم؛ زيرا چنان بدون بچه ميكاش همها، يكي است. اي نبود آن
 روز و بدبخت شود.خواهم كه اين طفل نيز همانند من تيرهنمي

ي غر ، چنين زناني، اندك نيستند. بلكه زناني كنه  در جامعه
زندگي آرامي داشنته باشنند، كنم و انندك هسنتند. بنا اينن حنا          

ند كه كنگيرند و گمان ميها، بر جوامع اسالمي ما خرده ميغربي
باري دارد. البته براي ما ي ما زن، زندگي سخت و رنج، در جامعه

كنند و اصال ما، از ي ما چه فكر ميها، دربارهمهم نيست كه غربي
ي ما، اين است خواهيم. تنها خواستهها گواهي حُسن رفتار نميآن
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كه زنان ما، خدواند را بر نعمت اسالم سپان بگذارنند. آري! زن،  
ي جاهليت و پيش از ظهنور اسنالم، خنوار و ذلينل بنود؛      در دوره

اش رفتهاسالم آمد تا جايگاهش را برتري بخشد و حقوق ازدست
را به او بازپ  دهد. اين، از فضنل خندا اسنت كنه منرد را بنر آن       

خواهش برآيد و از او خواستگاري داشت تا در جستهوي زن د 
بخواهند بنه    و درخواست ازدواج نمايد. اينن، زن اسنت كنه اگنر    

ي زن نينز در  دهد؛ خنانواده خواستگارش جوا  مثبت يا منفي مي
ي امر ازدواج، نقش بزرگي دارنند. در هنر حنا  زن، در خنانواده    

ي كنند كنه در خاننه   اسالمي، عزينز و گرامني اسنت؛ فرقني نمني     
ي اسنالمي، منردان،   ي شنوهر. در جامعنه  پدرش باشد ينا در خاننه  

ناليم كه ند. حتي گاهي ما، از اين ميدهي زنان را ميخرج و نفقه
ي ي ما، مرد ناگزير است تا براي رسنيدن بنه زن، مهرينه   در جامعه

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

    فرمايند:  پشت سر بگذارد. خداوند متعنا  مني  
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     2   :حهراب(2) 

 فهر.سسگ  رفهرس هبس  هآوس ير  سسس فه ،سيآسهوسم( سمهكس»يعني: 

وس و سيآسمنسم( سم   ر هر سيكههبس هر ،سيهآساهرهسسسسسسي و:سيهس  آ
ف رس بسارهسر سيبس و س  ره سبر   س آ  س  ه س گهآسسسم( سمك

س«. رس  ته س  ره سر   سيس ر  سبا شر
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 زن مسلمان، ملكه است!

ي ما، پيرزني بود كه بيش از هفتاد سا  عمر داشت. با همسايه
ن، در داد. آن زديدنش، به انسان، شنفقت و دلسنوزي دسنت مني    

كن  و كنار بنود و    كرد كنه بني  اش رفت و آمد ميحالي به خانه
خريد و لبان كسي نداشت كه به او كمك كند؛ خودش، غذا مي

ي آرامي داشت كه كسني جنز خنودش در آن    كرد؛ خانهتهيه مي
 زد.اش را نمينبود و كسي هم در  خانه

ي اسنالمي خنود كنه بايند از     در يكي از روزها بننا بنر وظيفنه   
اش را زدم. بنا  مسايگان سر زد، بنه سنراغش رفنتم و در  خاننه    ه
كه من، كار خاصي نكردم، اما پيرزن، خيلي ترسيد؛ چراكنه او  آن

اي زيسته و پرورش يافته بود كه هنيگ خنوبي و خينري،    در جامعه
در آن نيسنت و بنه مهنرورزي و دلسنوزي، هنيگ شنناختي ننندارد.       

ي همسنايگي، گفنتن   ابطهاي كه در آن بيشترين و بهترين رجامعه
 اتفاقي صبح بخير يا عصر بخير است!
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ها آورده بود، پيرزن، روز بعد با مقداري شيريني كه براي بچه
ي منا آمند و كنارب تقنديري بنه منا داد كنه بنر روي آن         به خاننه 

خاطر آنچه كه به او داده بوديم، قندرداني و تشنكر كنرده بنود.     به
هنا و  انگلني  در مناسنبت  چنانچه اين كنار، عنادب عمنوم منردم     

 مراسم است.

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

ي ما، متوجه شند كنه در جوامنع منا، منرد، در قبنا        و آمد به خانه
كنند و  مني ها كار خاطر آنباشد؛ بهاش مسمو  ميخانه و خانواده

چنين دريافت كه مسلمانان، به خرد. همبراي آنان، غذا و لبان مي
گذارند. جن  زن اعم از دختر، همسر و يا مادر احترام زيادي مي

گنذرد، افنزايش   اين احترام، بويژه در زمناني كنه سنني از زن مني    
كوشد تا بيشترين اي كه هر يك از فرزندانش، ميگونهيابد؛ بهمي

ي منا، هنر   او انهام دهد. پيرزن، دانست كه در جامعه خدمت را به



31  خاطراتم در بريتانيا 

هنا كوتناهي   كسي كه در خدمت به پدر و مادرش و توجنه بنه آن  
 شوند.افتد و همه، از او بيزار مينمايد، از چشم مردم مي

ي مسنلمان  ي رفتارهاي خنانواده سان پيرزن، از مهموعهبدين
پدر با فرزندان  ي مسلمان، رفتارآگاهي يافت و فهميد كه در خانه

چگونه است؟ گويي به چشنم خنود مشناهده كنرد كنه فرزنندان،       
گردننند؛ زن، تمننام  هنگننام ورود پنندر بننه خانننه، بننه دورش منني   

گينرد. آري! آن زن  اش را در خدمت به شوهرش بكار ميتوانايي
ي مسلمان بنا يكنديگر   از چگونگي تعامل و منش اعضاي خانواده

خنودش را بنا اووناعي كنه منا       رو حناعب آگاهي يافت و از اين
دانسننت كننه فرزننندان و مسننلمانان داريننم، مقايسننه كننرد. او، منني 

ها كها هستند؟! هيگ يك از هايي دارد، اما خبر نداشت كه آننوه
آمد! شايد تعهب كنيد، اما اين، يك واقعينت  آنان به ديدنش نمي

است كه در غر  امكنان دارد اينن پينرزن )ينا پيرمنرد و پيرزنني       
ون او( بميرد، دفن شود و يا بسوزد و هيگ يك از فرزندانش، چهم
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ي كننار و اي كننه آن پينزن داشنت، نتيهنه   خبنر هنم نشنوند!! خاننه    
رنج خودش در طو  عمرش بود. آن پيرزن، براي همسرم از دست

هاي فراروي زن غربي در محيط كار ينا خريند   مشكالب و سختي
جنا  خنش بنه اينن  كنه سن  گفت تا اينن هاي خانه سخن مينيازمندي

ي شما، مثنل ينك ملكنه اسنت و     انهاميد كه: واقعا زن، در جامعه
كنردم و  اگر دير نشده بود، با مردي همانند شوهر تنو ازدواج مني  

 نمودم.چون شما زندگي ميهم

هايي را كسي كه براي درن يا كار به غر  رفته، چنين نشانه
ي ما، ر جامعهوووح مشاهده كرده است. با اين حا  متأسفانه دبه

ي برخنني از خودباختگننان فرهنننگ غننر ، از تقلينند كوركورانننه 
چننان  كنند و با شگفت و تعهب تمام هنم زندگي غربي، شرم نمي

ها و نشرياب كشورهاي اسالمي، از لبان زن غربي، برخي از مهله
گويند كه زن اي سخن ميكار زن غربي و پوشش غربي و آزادي

 كند!مي ي آن زندگيغربي، در سايه
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 بارخدايا! تو را سپان كه به نعمت اسالم بر ما، منت گذاشتي.

          

          

2  :حهراب( 2) 

 فهر.سسگ  رفهرس هبس  هآوس ير  سسس فه ،سيآسهوسم( سمهكس»يعني: 

ي و:سيهس  آوس و سيآسمنسم( سم   ر هر سيكههبس هر ،سيهآساهرهسسسسسس
ف رس بسارهسر سيبس و س  ره سبر   س آ  س  ه س گهآسسسم( سمك

 «. رس  ته س  ره سر   سيس ر  سبا شر
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 وقتي زن، با فطرتش در تعارض قرار بگيرد...!

بنرم كنه در مندب اقنامتم در غنر ، دو      اد نميمن، هرگز از ي
سننيما و شخصننيت متفنناوب و بلكننه متعننارض از يكنني از زنننان    

 ي انگليسي ديدم كه وكيل بود.برجسته

اولننين شخصننيت ايننن زن، داراي ايننن   سيييماي نخسييت:
 ها بود:ويژگي

 ن انرژي زياد، فربگي و تنومندي.2
 ن تندزباني.1
 ه باور داشت.ن جديت و سرسختي در رسيدن به آنچ3
صنورتي كنه گناهي    ناپذير و گسنترده؛ بنه  ن فعاليت خستگي1
ي رسيد و گاهي نينز بنر صنفحه   هاي زيادي از او به چاپ ميمقاله

هناي  شد و بنا منردان ننامور و تواننا در عرصنه     تلويزيون نمايان مي
ي مسنايل مختلنف   فكري و علمي، به رايزني و اظهار نظنر دربناره  
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رسيد كنه  و، سخنان اين زن، به گوش ميپرداخت و از ديگرسمي
در دادگاه به دفاع از موووعي برخاسته بود كه خنود را بنراي آن   

 نثار كرده بود.

ي گرامني، چننين بپنندارد كنه اينن زن، وكينل       شايد خواننده
اي بود. خير؛ بلكه تنها كار اينن خنانم، دفناع از    شركت يا ممسسه

رو آمنار  دان بود. از ايني زنان و مرجانبهحقوق زن و برابري همه
هنا، ننزد   ها، ممسساب و شنركت انگيزي از وزاربو ارقام شگفت
شد كه به موووع نسبت زنان و مردان شناغل در  اين زن يافت مي

رو توانسته بود در بسياري پرداخت. از اينهاي يادشده، ميسازمان
ور از موارد، تعدادي از زنان را به استخدام نهادها و ممسساب مذك

ي ميان زنان و منردان شناغل را كنم نمايند. در     در بياورد و فاصله
اي از موارد نيز موف، شده بنود كنه حكنم دادگناه را بنر وند       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 شغلآن
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ي غر ، بلندآواز و نامور بود و ر جامعهدر هر حا  اين زن، د
اي در جامعنه داشنت. وي، در انگلني ،    جايگاه بزرگ و برجسته

ي زنان و حتي مرداني قرار گرفته بود كه بنه برابنري   الگو و نمونه
 خوانند.مطل، ميان زن و مرد، فرا مي

دومننين شخصننيت ايننن زن، شخصننيت زن    سيييماي دوم:
هاي روانني، تحنت درمنان    يماريبيماري است كه در بيمارستان ب

پزشننك قننرار داشننت. او، در همننان بيمارسننتاني تحننت يننك روان
كنردم. منن، بنه چشنم خنود      درمان بود كنه منن، در آن كنار مني    

كلني متفناوب بنا چينزي بنود كنه منردم، در        اي ديدم كه بهصحنه
 كردند.ي تلويزيون يا سالن دادگاه مشاهده ميصفحه

اي ديدم كه در و در هم شكستهپاشيده من، زن وعيف، ازهم
كنرد و فرزنند، شنوهر و بنرادر و پندري      دنيا احسان تنهنايي مني  

نداشننت. ايننن در حننالي اسننت كننه زنننان، او را وكيننل توانمننندي  
ي كنرد. اينن، تنهنا رابطنه    دانسنتند كنه از حقوقشنان دفناع مني     مي
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رو آننان، خنود را نيازمنند و ينا     ديگران با خانم وكيل بود و از اين
دانستند كه روي تخت بيمارسنتان افتناده   را با زن وعيفي نميگهم

كنه از اينن زن، چينزي    نشين شده بود.. منن، پنيش از آن  و يا خانه
دانستم، اما بايد از بيمار سماعتي را پرسنيد  بپرسم، مشكلش را مي

هايش توجه كرد. لذا از او پرسيدم: بيماريت، چيسنت و  و به گفته
منن، از ينك   »پاسخ من، چننين گفنت:   چه احساسي داري؟ او در 

ام، اما او بنه منن پاسنخ منفني داده و     مرد درخواست ازدواج كرده
 «.امام را رد كرده است!! من، از زندگي و كارم خسته شدهخواسته

كننم..  بيماري اين زن را با امانت و دقت، براي شما بازگو مي
ينن زن،  ي پزشكي خود، براي درمان افسنردگي ا من، بنا بر وظيفه

دانم كه اين زن، هرگز از اينن  اقداماب عزم را انهام دادم؛ اما مي
چننان منردي   گناه، آن بيماري بهبود نخواهد يافت. زيرا وي، هنيگ 

پيدا نخواهد كرد كه براي ازدواج با او، از زندگي و عقلش دست 
پروا به ازدواج و زندگي با اينن زن، تنن دهند و اگنر     بر دارد و بي
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نگويند، در واقنع   « ننه »اش ي بيابند كنه بنه خواسنته    هم چنين منرد 
نامردي پيدا كرده كه فقط شبيه مردان اسنت! و چننين مردنمنايي،    

تواند مشكل خانم وكيل را حل كند. از سوي ديگر اگنر اينن   نمي
اش خننانم، از بيمنناريش بهبننود حاصننل كننند و بننه شننغل گذشننته  

زنني كنه بنه     بپردازد، دوباره بيمار و رواني خواهد شد؛ زيرا چنين
آوري است، به همه چيز جز پيامندهاي كنارش   دنبا  شهرب و نام

انديشد. اينك خود قضاوب كنيد كه چنه باليني بنر سنر زنني      مي
 گيرد؟!آيد كه با فطرب و سرشت خويش، در تعارض قرار ميمي

     فرماينند: خننداي متعننا  منني

          

          

 ()روم:
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ري س و سر س هلصهفبسم وجبس  هشنساحيشيهكس هر ،سسسس»يعنني:  

مآ مهه سر سيهآسسس  آووس ن.س  ن،س آاه كس  ه س هبس ر يفهر،سسسسس
  هسس  س آا بس    سف ه رس آا س ر سر سهغششآس   سايس  س

ري سيههبس ههيسري س  (ههكسيس زسر  هه   ر سيههبسيههكر س زس  ههن
 تهفرو.س  نس   س  نسيس  شنسمحه سيس   و رسيسلهشهنسيشته آسسس

س«.  ف(رمآ و،سفرك

جاست كنه منردم، اينن زن را فقنط بنا تنندزباني،       مشكل، اين
ي دفاع از حقوق زن ديده و او فرش در عرصهپرحرفي و انرژي وا

انند. اسنان بيمناري و    را بر بستر بيماري افسردگي مشاهده نكنرده 
ي سنخنان  روزي خانم وكيل، رويكرد كساني است كه فريفتهتيره

انگيزش شدند و يا كساني، عامل بدبختي او هستند كنه بنا   شگفت
اينن، چينزي   تحسين و فريب او، وي را به چنين روزي انداختنند.  

هننايي، در اسننت كننه مننن شخصننا مشنناهده كننردم و چنننين نمونننه 
كنم كساني كه رو پيشنهاد ميباشند. از ايني غر  زياد ميجامعه

هنايي بننيش از اينن هسننتند، بنه آمننار زننان چهننره و     در پني نمونننه 
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مشننهوري مراجعننه كنننند كننه در غننر  و حتنني در كشننورهاي    
 .برنداسالمي، از بيماري رواني رنج مي

هنا،  اش و سرپرسنتي آن پذيري مرد در قبا  خانوادهمسموليت
هننم بننراي خننود او بهتننر اسننت و هننم بننراي همسننر و فرزننندانش. 

نشيني از جايگاه سرپرستي كوتاهي مرد در انهام وظايفش و عقب
خانواده و واگذاري آن به زن، جهننم غيرقابنل تحملني بنراي زن     

اي اسنت كنه   وسناخته باشند. برابنري مطلن، زن و منرد، دروغ ن    مي
و سنناير  1هننادشننمنان زن اعننم از يهوديننان، صننليبيان، سوسننياليت 

                                                           
ي سوسيال در زبان فرانسه بهه معاهاي   باوري، از واژهسوسياليسم يا جامعه 1

ي انگليسي آكسهوورد، سوسياليسهم،   نامهاجتماعي گرفته شده است؛ در واژه
اي تعريف شده است كه بر نظارت جامعه بر توليد و وسايل توليد و نيز نظريه
ي آنها به سود همگهان، تككيهد دارد   بهدون ترديهد  اهيي تعريوهي از       اداره

ي اقتصادي ايي مكتب و توكهر، اشهاره دارد؛ در   سوسياليسم، صرفا به حوزه
ههاي متتلهف اجتمهاعي،    پهردازان سوسياليسهم در حهوزه   صورتي كه نظريه

سهان  اند كه هر اد هماقتصادي و فلسوي و حتي دياي، اظهار نظرهايي كرده
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انند و ايننك تمنام    گنرا، سناخته و پرداختنه   دين و ماديمكاتب بي
 كنند.هاي علمي، بر فساد و سستي چنين باوري تأكيد ميبررسي

     فرماينند: خننداي متعننا ، منني

          

 ()نور:

                                                                                                          
هاي تاريتي، طبيعي و حتي ما بعهد  جا كه از تمام جريانباشد، اما از آنينم

اند، از شااختي داشتهباورانه و صرفاً جامعهطبيعي، برداشت و يا توسيري ماده
انهد؛  راه رفتهه هاي مذهبي و دياي خهود نيهز، بهه بهي    رو در تحليل آموزهايي

اند مواهيم ديي اسالم كوشيده اي بدور از آشاايي بامتكسوانه در ايي ميان عده
تا اسالم را دياي تعريف كااد كهه بها مكاتهب و باورههاي باهري از قبيهل        

سو و موافق است؛ اما ها، همدموكراسي، ناسيوناليسم، سوسياليسم و امثال ايي
ههاي  راهگهي جانبه كه با وجود تمام بهي قطعاً اسالم، دياي است كامل و همه

مادان، از تحريهف و دگرگهوني در امهان مانهده و     اصطالح انديابرخي از به
 هاي رندگاني را دارد )مترجم( اان قابليت كاربرد در تمام جابههم
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 ((هر،سيه هرس زسسس فه س بسيهسپآمه سچشهم آسم هلف سمهكس» يعنني: 

  نسي آ (رس بسا رسيآ يآس  نسفهپآمهفكوسيآ ك،سگآ  هف شآاهه سس
س«. بست  يكس ر فهك،سيبس فه سيآ راو س هس  ن

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


