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 احتضار حالِ در نهادی خانواده،
 

 توحیدی خواهِآرمان یک ازدواجِ
 

 نگاهِ نونویسنده : 

 

 کانون آرمان شریعتی
 



 
 : مقدمه 
 
 ،ایران یجامعه ،که است باور این بر شریعتی، آرمانِ  کانونِ ●
 ،مدرن یجامعه یک به ،سنتی یجامعه یک از ،گذار حالِ در

 گذار، این در ،ریختن فرو حالِ  در ،نهادهای از یکی و است،
 ،عینه به ،را فروپاشی این هاینشانه که. است خانواده

 . بینیممی
 
 روندی ،خانواده نهادِ پاشیدنِ  هم از ،که باوریم این بر ،ما ●

 ،که حال همان در ،ما حزبِ لذا،. است ناپذیراجتناب و قطعی
 ،میرنده نظامِ  این بقای و حفظ برای ،شدهمطرح هایبرنامه از

 یارائه برای ،را خویش توانِِی تمام کرد، نخواهد حمایت
 عِ نو و ،"خودبسنده انسانی"ِی گیرشکل جهتِ در ،ییهابرنامه
 در ،که روابطی. گرفت خواهد کار به ،انسانی روابطِ از جدیدی

 انیانس است، توحیدییِ بینجهان یک به باورمندِ  انسانی خورِ
 .انسانی هایارزش به مومنِ  و خواه،آرمان

 
 
 
 
 
 



 
 : خانواده به نگاهی 
 
 ،بش هر ،که روشنفکرانی برخالفِ  شریعتی، آرمانِ کانونِ ما، ●
 رب سر گذشته، دوران آرامشِ از رپُ هایخانوادهیِ نوستالژ با

 شِ نق که کار،محافظه نهادِ  این ی"فروپاشی" از نهند،می بالین
 رغمِ علی است، بوده مردساالری نظامِ حفظِ ،آنیِ تاریخشومِ 
 .کنیممی استقبال گذشته، جوامعِ  در آن مثبتِ گاها   نقشِ

 
 و مردساالر، نظامِ حافظِ  ،همواره ،خانوادگی نظامِ ما، نظرِ از ●

 نظامِ حفظِ با ،تواننمی ،هرگز. است بوده ،زنان اسارتِ عاملِ
 چگونه. برداشت میان از ،را مردساالر نظامِ موجود، یخانواده

 فعاالنِ دفاعِ . داد سر ییرها شعارِ  زندان، حفظِ با ،توانمی
 ،زنانیِ یرهایِ آرزو و سو، یک از ،خانواده نظامِ از ،زنان جنبشِ

 .است آوربهت پارادوکسِ  یک دیگر، سوی از
 
 به ،را زنان ،عمال  تاریخ، طولِ در خانواده، نهادِ  ما، دیدِ در ●

 نکنیم فراموش ،اما است، کرده تبدیل ،فرودست موجوداتی
 باررقتیِ زندگ یک اسیرِ  ،نیز را مردان حال، همان در که،

 در سازند،می برده را دیگران که آنان چون،. است ساخته
. دهندمی قرار دارانبرده یجرگه در ،نیز را خود ،حال همان

 این پذیرشِ و اِعمال میزانِ به را، خویشیِ انسان ماهیتِ و
 .دهندمی دست از آمیز،تبعیض قدرتِ 



 
 و زنیِ انسان رشدِ خانواده، نهادِ حفظِ با ،خواهندمی که آنان ●

 رد ،کنندمی گمان ،که هستند کسانی سازند، فراهم ،را مرد
 کارکردِ  تنها نه !پرورد آزاده هایانسان توانمی ،زندان

 اسارتِ خانواده، نهادِ  ی"حقیقی" کارکردِ  ،حتی که ،"واقعی"
 .است باررقت کوتاهِ سقفِ یک زیرِ  در ،مردان و زنان
 
 وجودِ  رغمعلی غربی، جوامعِ در ،زنان و مردانیِ زندگ ●

 این بر گواهیخود،  مرد، و زن برابرِ  حقوقِ و انسانی، قوانینِ
 حقوقِ وجود و رعایتِ  با حتی ،که است این ما ادعای. ستا ادعا
 عاملِ  ،نهایت در ،خانواده نهادِ  مرد، و زن بینِ  برابرِ  کامال  

 قولِ بهکه  ی،"نو انسان" همان. است امروزی انسانِ اسارتِ
 .است سرزدن حالِ در فانون، فرانتس

 
 ظامِ ن نقدِ به ،جسورانه ،باید شریعتی، پیروِ روشنفکرانِ ما، ●

ِی زندگ شکلِ. بپردازیم خانواده نهادِیِ نف و ،مردساالر
 یخانواده یعنی آن، امروزینِ  شکلِ  در حتی خانوادگی،

ِی بینجهان یک در انسانی، هایگیریجهت با ای،هسته
 یعنی امروزی، سبکِ به زندگی با. ندارد خوانیهم توحیدی،
 انسانِ  یک آرمانِ  به تواننمی خانواده، چارچوبِ در زندگی

 ییخدا جهتِ  در ،همیشگی و مستمر "شدنِ" که توحیدی،
 .آمد نائل است،

 



 
 : خانواده شکلِ 
 
 جهان، در خانواده غالبِ شکلِ  ،دیگر ،قرِن آینده در ●

 تاریخی، دیرپای "نهادِ" این و بود، نخواهد ایهسته یخانواده
 ،که ایرابطه. شد خواهد تبدیل ،اجتماعی ی"رابطه" یک به

 آمیزِ تبعیض روابطِ براساسِ  که خانواده، نهادِ  برخالفِ 
 براساسِ  است، بوده استوار ،ساالریزن ندرتا  و ،مردساالری

 روابط هنگام، آن در. بود خواهد انسانی و ییتجنسِی برابر
 :کرد خواهد بروز شکل سه به ،هاانسانیِ عاطف
 
 افرادِ یِ جنس و غریزی نیازهای زاده که عاشقانه، یرابطه. ۱ ⬥

 خوشایندی، ، عشق ،آن پیدایشِ  در که است، انسانی
 هک. کنندمی ایفا ،را اصلی نقشِ فرزنددوستی، و ی،یوجلذت
 .بود خواهد مخالف جنسِ دو یرابطه آن، غالبِ  شکلِ 

 
 و عاطفی، روحی، نیازهای یزاده که دوستانه، یرابطه. ۲ ⬥

 فکری،هم آن، پیدایشِ در که است، انسانی افرادِیِ اجتماع
 ایفا را اصلی نقشِ ،کاریهم و هدفی،هم راهی،هم تیپی،هم
 بینیپیش قابل ،اکنون هم از ،آن غالبِ شکلِ که. کنندمی

 .نیست
 
 



 
 انسانی، هایضرورت یزاده که طلبانه،نفع یرابطه. ۳ ⬥

 و عاشقانه روابط از بخشی. باشدمی ...و ،اقتصادی اجتماعی،
 .گیردمی جای روابط از شکل این در دروغین، یدوستانه

 
 ،بلکه اندیشد،نمی خانواده "دوامِ" به کسی ،آینده در! آری ●
 که ،درختی سرنوشتِ  و. اندیشید خواهد آن ی"ثمره" به

 .است ییخدا آتشِ در ،آن سوزاندنِ آورد، بار به تلخ ایثمره
 
 ی،باغ کردنِ  آبیاری رنجِ  کرد، باید هموار ،خویشتن بر چرا…" ●
 "…روید؟ کاغذین لگُ ،آن کز
 
 هرابط در ،که آنچه: که ایدشنیده را زیبا کالم این ،شکبی ●
. آن "طولِ " نه و است، زندگی "عرضِ" است، مهم ،زندگی با
 نه است، آن ی"ثمره" است، مهم آنچه نیز، خانواده موردِ  در
 .آن ی"بقاء"
 
 یک زیرِ  در زیستنِ  ضرورتِ  تنها امروز، جهانِ  در ما، نگاهِ  در ●

 چند مدت به ،فرزند پرورش و نگهداری در همکاری سقف،
 داشتنِ  خواهانِ  ،که زنانی و مردان برای ،هم آن است، سال

 هایپیشرفت به توجه با ،که چرا هستند، مشترک فرزندِ 
 داشتنِ  ،بزودی سازی،شبیه بخشِ  در، علم انگیزِ شگفت
 و. است پذیرامکان ،نیز مخالف جنسِ به نیازِ  بدون فرزند،



 "ضرورتِ" به که ،سقفی هر "شدنِ  آوار" ،یعنی ،این
 .ستا برپا ، هنوزفرزندپروری

 
 کلِ ش به ،را ییزناشویِ زندگ نتوانیم چرا امروزی، انسانِ ما، ●

 انیزم دوستانه، یرابطه در کنیم؟ تبدیل ،دوستانه معاشرتِ
 ارِدید به شکفد،می ما در ،بودن باهم و ،دیدار به اشتیاقِ ،که

 در دارد، وجود ،اشتیاق این ،که زمان هر تا و رفته، دوست
 فاصله ،وی از خواستیم، که زمان هر و مانیم،می وی کنارِ
 .شود وارد خللی ،ماندوستی در ،آنکهبی گیریم،می
 
 خصوصیاتی و عادات، ها،خصلت منش، دارای ،انسانی هر ●

 عجم ،سقف یک زیرِ  در ،که زمانی تا خصوصیات، این که، است
 این شدنِ جمع ،اما. نیست دهندهآزار چندان باشیم، نشده
اجباِر و  ،"سقف" یک زیرِ  در ،متضاد یآزاردهنده هایخصلت

 وساخته، و جامعه پسندی جامعه"نظم"به حفظِ  دو طرف،
 .است انسانی یرابطه هرگونه آفتِ  زمان، طولِ  در آن "تکرارِ"
 
 :شریعتی از هر سهیِ و بیزار ●
 
 سعادتِ  و گریزانم، "تکرار" و "نظم" و "سقف" از ... من،" ●

 "...!!است استوار پایه سه این بر تنها خانوادگی،
 
 



 از ،که است آن ،ازدواج از پیش دورانِ در ،جوانان آرزوی ●
 چه اما، ،!بسازند "ما" عشق،ِی یجادو اکسیرِ با ها،"من"

 را دورکیم امیل ییهنظر این باید نخواهیم، هچ و بخواهیم
 نوعی سوی به ،انسانی یجامعه ،که بپذیریم

 در ایمرحله. است حرکت در( ییفردگرا)"اندیویدئوآلیسم"
 و آدمی، "شدنِ " روندِ  در است بزرگی گام ،که آدمییِ زندگ
 .انسانییِ یگانگیِ آرمان دورانِ سازِ زمینه

 
 مرد و زن ،آن در که ،"سقفیهم" یخانواده هر تشکیلِ  با ●
 و رفت و روابط کنند،می زندگی ،سقف یک زیرِ  در ،هم با

 فشارِ  ،بر عالوه که گیرد،می شکل ،جدیدییِ فامیل آمدهای
 در ،است عاملی جوان، زوجِ این بر ،اقتصادی فرسایطاقت
 برای ،مردان فراغتِ اوقاتِ  از تریبیش زمانِ  صرفِ جهتِ
 رد ،زنان شدنِ  قربانی و فامیلی، روابطِ  این هایهزینه تامینِ 

 ،"انفس" و "آفاق" سیرِ ایه جب ،"مطبخ" و "سفرهِ" بین "سیرِ"
 !"ییکدبانونا" یآزاردهنده سخت "اتهامِ" از فرارِ  جهتِ

 
ِن عی در و تاریخی، و سنتی فکرِ اینسقفی، ی همدر خانواده ●
 هن و ،است زنان کارِ  ،خانه کارِ  که توحیدی، غیر و ظالمانه ،الح

 در حتی زنان، و مردان شخصیتِ  پودِ  و تار در چنان مردان،
 شدنِ  متالشی تا که است، شده تنیده امروزی، مدرنِ جوامعِ 
 از زمان، آن تا و نرفته، میان از ،"سقفیهم"یِ گخانواده نظامِ
 .شد خواهد "بازتولید" ،کنونی مردساالرِ  نظامِ سوی



 
 احترام با ،را خویش "مردگانِ " ،مصریان فرعونی، نظامِ در ●
 و اسباب و ،خوراک و خورد ساختنِ  فراهم با و افتخار، و

 هرمی ییهاخانه در ابدی، آرامشِ جهتِ ،نیاز موردِ یاثاثیه
 خویش "زندگان" ،ما و کنند، "زندگی" تا دادند،می جای ،شکل
 تا کنیم،می ییهاخانهیِ راه خیر، نیتِ  و امید هزارانِ با را،

 .کنند "ُمردگی" مان،"پوک" اما ،"پاک" نیاتِ برخالفِ 
 
 ،سقف یک زیرِ دریِ زندگ و ،همسر انتخابِ برای ،ما مالکِ ●

 بودن، هدفهم بودن، راههم بودن، عقیدههمعشق،  چیست؟
 ؟جنسی جذابیتِ  ی،یزیبا تفاهم، بودن، کارهم بودن، تیپهم

 آوار مانعِ  ،تواندمی ،هامالک این از یک هیچ ،آیا کدامیک؟
 ،همسران این شیرینِ رویاهای و آرزوها بر ،سقف این شدنِ
 !باشد؟

 
 این از ،ییهامالک یا مالک یک، هر ،که ییهاانسانیِ زندگ ●

 اگر که، دهدمی نشان اند،برگزیده ،را شماربی هایمالک
 در ،انتخابی هایمالکاین  ندانیم، قاعدهیِ فن را استثناء
 افند،بشک ،را آورخفقان کوتاهِ سقفِ  این ،اندنتوانسته ،نهایت

 .بگشایند ،آدمی انِ چشم پیشِ در ،را بالندگی و رشد افقِ و
 
 از پس ،که است این بر گمان ،"سقفیهم" یخانواده در ●

 هم... و فکر،هم دم،هم راه،هم راز،هم همسرمان، ازدواج،



 از ترقوی بسیار ،دختران در ،"گمان" این که بود، خواهد ما
 مردان در ازدواج، از پس اساس، این بر. است پسران
 و فکرانه،هم دوستانه، روابطِیِ تمام کامال ، زنان در و تقریبا ،

 نیازهای این یهمه و ،!پذیردمی پایان ،یکباره به ،...هم
 هب شد،می برآورده ،اجتماعی یگسترده روابطِ در که انسانی،
 وای! !شودمی منتقل خانواده، محیطِ  و همسر،

 
یِ مست دورانِ  شدنِ  سپری از پس سقفی،هم یخانواده در ●

 طرفِ  بر جاهالنه، و عاقالنه هایسنت از بسیاری انجامِ وصال،
 عاشقانه، شوقِ  و شور کردنِ  فروکش و جنسی، نیازهای شدن

 در ،یکدیگر یچهره دیدنِ" پس از ،شریعتی قولِ به و
 دماننمی ،جوان زوجِ این و نماید،می رخ "بیگانگی" ،"ییروشنا

 ؟آرند سربه ،"غریب آشنای" این با ،را عمری چگونه ،که
 
 ،زنانِی رهای به ،امیدی هیچ ،"سقفیهم" یخانواده در ●

 ،"کوتاه" سقفِ  این زیرِ  در نهادنِ  قدم از پیش ،که چرا نیست،
 اشتقدس که را،! خداپسندانه وظایفِ  از "بلندی" طومارِ 
 داری،خانه چونهم ،!نیست پیامبر موسای فرمانِ ده از کمتر
 عرضه وی بر غیره، و ،داریمهمان شوهرداری، داری،بچه
ایفی وظ زنند!اش سر بازمیها نیز از برداشتنکوه که کنند،می

 هر هایآرمان و آرزوها طومارِ  پیچیدنِ  هم در برایکه، 
 !است کافی ،انسانی

 



 
 بزرگِ  هایآرمان ،"مگو حرفِ " ،"سقفیهم" یخانواده در ●

 ،فردی آرزوهای از تنها کوتاه، سقفِ  این زیرِ  در .است انسانی
 از نه گفت، سخن توانمی ،اشمردانه نوعِ از ،هم آن

 بیکران هایدشت در ،را هاآرمان. انسانی بزرگِ  هایآرمان
 !هاخانه یباغچه در نه جست، توانمی
 
 که است، بوده تاریخی ضرورتِ  یک ،"سقفیهم" یخانواده ●

ِی اقتصاد و اجتماعی، فرهنگی، عللِ  دارای ضرورت، این
 یِ تدریج رفتنِ  بین از با ،که است طبیعی. است بوده خاصی
 ن،آیِ کنون شکلِ در اجتماعی، نهادِ این بقای ضرورتِ علل، این
 نهادِ اینیِ تدریج رفتنِ میان از ما، نظرِ از. رفت خواهد بین از

 دورانِ  ،آینده قرن و است، شده آغاز زیر، دالیلِ به تاریخی،
 :بود خواهد بشری یجامعه نهادِ  پایدارترین این افولِ

 
، و در وجودییِ برابر به ،زنان از بسیارییِ خودآگاه. ۱ ⬥

 .مردان بایِ حقوقِی نتیجه، به برابر
 
 حمایتپذیرش و  و ،هاخانواده تفکرِ طرزِ در دگرگونی. ۲ ⬥
 یخانه ،از آن زندان خودیِ یرها برایکه  ،دخترانِ خویش از

 در ،اساسی تغییراتی خواهانِ و کرده، ترک را دخوهمسرِ 
 .هستند ،یشخوباِر اسارتِی زندگ شرایطِ

 



 
 و مدرن، جوامعِ مردمِ ذهنِ  در ،طالق تابوی شکستنِ . ۳ ⬥

 پایانِ  ازدواج، پایانِ ،که لهامس این پذیرشِ  و سنتی، حتی
 .نیست زندگی

 
 هر بخشِیِ اقتصاد استقاللِ و ،کار بازارِ به زنان ورودِ. ۴ ⬥

 پسیِ خانمانبی وحشت رفتنِ میانِ  از و زنان، از کوچکی چند
 .طالق از
 
 رهیِ اقتصاد امنیتِ امکانِ  که اجتماعی، تامینِ  پیدایشِ . ۵ ⬥

و آنان را، از هراِس در  .است ساخته فراهم ،را ناچیزی چند
 خانه شدن، رهانیده است.فاحشهیِ خیابان ماندن، و راه

 
 هایملت _ت دول در ،نسبیِی اجتماع امنیتِ پیدایشِ . ۶ ⬥

 مردان بهِی وابستگ بدونِ  و ،مسقلیِ زندگ امکانِ  که مدرن،
 .است آورده وجود به ،زنان برای ،را
 
 ساختنِ  محدود و جلوگیری، کنترل، امکانِ آمدنِ  وجود به. ۷ ⬥
 و به ویژه ،انسانیِ وابستگ عدمِ در ،مهمی نقشِ  که ولد، و زاد

 داشته است. نباله دب ،را خانواده نهادِ  بهزنان، 
 
 جایه ب ،"زندگی اصالتِ " یاندیشه روزافزونِ  گسترشِ . ۸ ⬥
 و کردهتحصیل زنانِ از بسیاری ذهنِ  در ،"مادری اصالتِ "



انسان، در  "شدنِ "برای های جدیدی را، که عرصه ،مدرن
 اندازِ بشرِ امروز، آشکار ساخته است.چشم

 
 دورانِ در و ازدواج، از قبل آزادِیِ جنس روابط گسترشِ. ۹ ⬥

 فاحشگی، و گریالابالی از ،آن تفکیکِ و طالق، از پس مجردیِ
 پذیرشِ  بدونِ ،را هاانسان جنسیِ  و روحی نیازهای ارضای که

 ساخته است. فراهم ،ییزناشویِ زندگ سنگینِ  مسئولیتِ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : مایِ و اکنون، نگاهِ آرمان 
 
 ز،عزییِ شریعت یگفته به را، انسان یِزندگ یفلسفه اگر ●
 ،ار حیوان و انسان افتراقِ  ینقطه و بدانیم، "شدن خداگونه"
 نه و "شدن" ،را زندگی و ،"آفرینندگی و اختیار، خودآگاهی،"
 ،آیا، "ماندن"و نه  "رفتن" ،"سعادت" نه و "کمال" ،"بودن"

 "محوِ " یا است، آرمانی چنین "خلقِ " بسترِ ،خانوادگییِ زندگ
 !آن؟
 
 چه ،"سعادت" آرزوی در چه و ،باشی "کمال" آرزوی در چه ●
 آرزوی در چه ،"بودن"ِی پ در چه و ،باشی "شدن"یِ پ در
یِ زندگ ،"بودن خوش" آرزوی در چه و ،باشی "شدن خوب"

 ،تمطالبا این بهِی دستیاب برای مناسب، بستری ،خانوادگی
 !بود نخواهد ونیست،  نبوده،

 
 از ،اما داریم،می پاس سخت ،را انسانی بزرگِ آرزوهای ،ما ●

 یآشیانه" ،را خانواده ،که پسرکانی و دخترکان رویای پذیرشِ
 ،دانندمی ...ساختن بسترِ و ،"انسانی رشدِ  بسترِ" ،"عشق

 ها،آشیانه این اغلبِ در ،که چرا زنیم،می سرباز ،خودآگاهانه
چیزی که در زیر برشمردیم،  ،"انسانی روحِ هایخوره این" ،جز
 :بینیمنمی
 



 
 لتحم و تحمل. اجبار و اجبار و اجبار. تکرار و تکرار و تکرار ●
. غفلت و غفلت و غفلت. تظاهر و تظاهر و تظاهر. تحمل و

. تبعیض تبعیض و و تبعیض. تجاهل و تجاهل و تجاهل
 ساالریزن و یرمردساال. گیروزمره و گیروزمره و گیروزمره

 مدفنِ  و رویاها، ها،دوستی ها،عشق گورِ . ساالریفرزند و
 جوانانِ  اکثریتِیِ اجتماع _ سیاسی بزرگِ هایآرمانیِ تمام

 .ییرها و آزادی یشیفته
 
 سخن زندگی یدرباره ،که آنگاه شریعتی، یاندیشه در ●
 انگیزبرتامل سخت و ،شده تکرار بسیار ،واژه دو گوید،می

 پنهانِ  زوایای ،که ایواژه دو. "ییچرا" و "چگونگی": است
 ،آدمی برای ،را خودآگاهی و ساخته، روشن را آدمی یاندیشه

 .آوردمی ارمغان به
 
 از گویند،می سخن زندگی از ،هاانسان ،که هنگام آن در ●
 سرِ  بر بحث. ها"ییچرا" از نه گویند،می سخن ها"چگونگی"

 زندگیِ  در چگونه کنیم؟ زندگی بهتر "چگونه" :که است آن
 و. ها"چگونه" این از بسیاری و باشیم؟ موفق خانوادگی
 !"کردن زندگی" خودِ  ی"ییچرا" یدرباره مرموزی سکوتِ 

 
ِی زندگ یک آغازِ ِی پ در ،شگفت شتابی با ،هاانسان ما ●

 ،زندگی در انسانیِ اصل رسالتِ  ،گویا. هستیم خانوادگی



 شرطِ  خانواده، داشتنِ  مردم، از بسیاری باورِ  در! است ازدواج
 خانواده، داشتنِ  بدونِِی زندگ و ،!است کردن زندگی یاولیه
 ،خداوند طرحِ  و ،خلقت ناموسِ برخالفِ  ،حتی که عجیب، تنها نه

 !!ست، ادنیا این در ،انسانیِ زندگ برای
 
ِی گزندیِ اصل رکنِ  بعنوانِ خانواده، تشکیلِ ضرورتِ  به باور ●

 یدرباره تربیش ،جامعه افرادِ که شده، نهادینه چنان آدمی،
 مقدسِ  حریمِ  از حفاظتِ و آن، بقای آن، تشکیلِ  ی"چگونگی"

 قا،ب تشکیل، ی"ییچرا" به ،کسی کمتر و گویند،می سخن !،آن
 .پردازدمی ،آن از حفاظتِ و
 
 اجتماعی، نهادهای تمامیِ دینی، نوگرایانِ یاندیشه در ●

 از نتیجه، در و فراتاریخی، نه اند،تاریخی یینهادها
 ،خیتاری ضرورتی اثرِ  بر ،اجتماعی نهادهای تمامیِ. رفتنیمیان
 تِ ضرور رفتنِ  بین از با و است، یافته استمرار و آمده، پدید
 .رفت خواهند میان از آن،
 
 هایضرورت دلیلِ به که است، تاریخی نهادی ،نیز خانواده ●

: حفِظ چونهم احساسی، و اقتصادی، اجتماعی، غریزی،
 اقتصادی، تامینِ  فرزندان،ِی نگهدار جنسی، نیازِ  مالکیت،

 عصرِ در و آمده، پدید ،...و ،عاشقانه یرابطه حفظِ نسل، ایقب
 رفتنِ  میان از با و دور، چندان نه ایآینده در و مدرن،
 .رفت خواهد بین از ذکرشده، هایضرورت



 
 سطحِ در حداقل انسان، بینشِ رشدِ به توجه با امروز، ●

 نقدی با ،که است فرارسیده آن زمانِ  روشنفکری، یجامعه
 نهادِ  ینا بودنِ  تاریخی بر تاکید با و بیرحمانه، و ساختارشکنانه

 اینِی تدریج زوالِ  برای ،الزمِی فکر یزمینه بشری، دیرپای
و  یتکاملیِ زندگ یک با ،اساسی تضادی در که بار،اسارت نهادِ 

 .سازیم فراهم ،را دارد قرار بخشرهایی
 
 خداگونه" زندگی، در انسان هدفِ توحیدی،یِ بینجهان در ●

 شدن خداگونه. ساختن خدا یگونه بر را خود. است "شدن
 ییبو و رنگ و پروردن، خویش در را ییخدا صفاتِ ،یعنی
 تر،مهربان روز هر ،یعنی شدن خداگونه. گرفتن ییخدا
 تر،صادق باوفاتر، صبورتر، تر،باگذشت ریاتر،بی تر،پاک
 .شدن ،...و تر،آگاه
 
 نه است، "فرصت" یک ،زندگی توحیدی،یِ بینجهان در ●
 ی"فرصت" ،زندگی و است، شدن خداگونه هدف،. "هدف"

 آدمیان، اکثرِ یاندیشه در ،اما. دائمی "شدنِ " این برای
 آدمی حیاتِ  "هدفِ" که شدن، برای ی"فرصت" نه زندگی،
 !!است

 
 یتجربه ،"شدن" برای بدانیم ی"فرصت" ،را زندگی اگر ●

 سقفی،هم یخانواده ،که است داده نشان تاریخی



 زنان ،یژهه وب و انسان، ،که است نهادی "ترینسوزفرصت"
 .است ساخته محروم ،انسانی شدنِ این از ،را
 
 است نهادی سقفی،هم یخانوادهآری! باید بپذیریم که،  ●

 ،"تغییر" نه ،"ثبات" برای است بستری کار،محافظه سخت
شدن،  "نفله"، "پروردن" نه ،"پژمردن" ،"شدن" نه ،"بودن"

 شدن! "خداگونه"و نه 
 
ه ب و انسان، زندگیِ در سقفی،هم یخانواده نقشِ  شریعتی، ●

 این به تلخ، طنزی با ،را خواهآرمان نیروهاییِ زندگ ،ویژه
 رکوع به کند،می ازدواج وقتی ،آدمی: که کندمی مطرح ،صورت

 وقتی و رود،می سجده به شود،می داربچه وقتی رود،می
 ،که واقعیتی! شودمی زمین پخشِ شود،می بچه دو دارای
و  ،تلخ لبخندی با و ایم،دیده چشم به ،بارها و بارها

 .ایمپوشیده چشم آن برخودفریبی، 
 
 در ،مکتب ترازِ  و آلایدهیِ زندگ شکلِ کنونی، عصرِ در ●

 زنان، یِ اقتصاد استقاللِ امکانِ  به توجه با توحیدی،یِ بینجهان
 انزن مستقلِیِ زندگ امکانِ و شدن، داربچه از جلوگیری امکانِ

 توسطِ  شدهایجاد امنیتِ  یسایه در ،شخصی یخانه در
 یخانواده "نهادِ " چارچوبِ  در زندگی مدرن، هایدولت
 ،آن شکلِ ترینبخشتعالی و بهترین و نبوده، ایهسته

 .است "دوستانه یرابطه"



 
 دارای ،خویش زندگیِ مختلفِ مراحلِ در ،انسان ●

 تمایالتِ  و ها،خواسته ها،آرمان گرایشات، ها،گیریجهت
 تاس فردی با رابطه خواهانِ  طبیعی، طورِ ه ب و است، گوناگونی

 راهِ  سدِ نه و باشد، او احساسِ هم و همراه ،مسیر این در ،که
 ،است مفید نه مراحل، اینیِ تمام در ،نفر یک با زندگی و. وی
 .بخشتعالییِ زندگ یک با هماهنگ نه و
 
 در سخت که بشری، هایاندیشه بارترینخسران از یکی ●

 تاکید آن ارزشِ  بر ،روز و شب و شده، نهادینه انسانی جوامعِ 
نشان  مندارزش شود،می "بازتولید" ،مداوم طورِ ه ب و شده،
 یعنی ،!است زندگی طولِ تمامِ در ،نفر یک بایِ زندگ دادنِ،
 در اندیشه این گرچه که ،"همسر یک زندگی، یک": شعارِ

 جوامعیِ اجتماع سیاسی ساختارِ در ریشه ،حدی تا ،گذشته
 ،بخشتعالییِ زندگ یفلسفه با ،آشکاری تضادِ در ،اما داشته،
 .است

 
 سکوتِ  ساخته، متعجب سخت را ما که آنچه رابطه، این در ●

 یِزندگ از نوع این آنان، بهیِ بخشارزش ،حتی و روشنفکران،
 یک که روشنفکرانه،یِ زندگ با ،اساسا  که است، خانوادگی

 در است، ایدئولوژیک و آزادانه، متعهدانه، دار،جهتیِ زندگ
 .است بنیادی تضادی

 



 
 یِجد نقدِ  به ،هرگز ،نیز زنان جنبشِ در فعالِ  روشنفکرانِ ●

 تضادِ به ،اساسا  و نپرداخته، "همسر یک زندگی، یک" شعارِ 
یِ زندگ و جنسی، برابریِ زنان،یِ آزاد :شعارِ با ،زندگی نوع این

 دربِ  گشودنِ  جای به ،آنان !اندنکرده هم ایاشاره آگاهانه،
 در ،وجود یهمه با زنان، ساختنِ  آزاد و ،تاریخی قفسِ  این

 ،بلکهکه، نه تنها زنان را در این قفس نگهدارند،  اندتالش
 اسارتِ " و ببندند، ،نیز را مردان فرارِ هایروزنه تمامِ

 !بخشند تحقق را "برابرانه
 
 یک زندگی، یک" شعارِ  یدرباره ،ایرانی المثلِضرب یک ●

 پیراهن ،همسر": که مضمون این به ،دارد وجود ،"همسر
 ،آدمی که چرا گوید،می راست. "کند عوض هی آدم ،که نیست

 یِ یزیبا. ۱: کندمی توجه زیر نکات به ،پیراهن خریدِ  هنگامِ  در
 تناسبِ . ۴ سال و سن با تناسبِ . ۳ فصل با تناسبِ . ۲ لباس

 با تناسبِ. ۶ شخص تفکرِ با تناسبِ. ۵ جامعه رسومِ با
. ۸ مبارک جیبِ  و بودجه با تناسبِ . ۷ اجتماعی شخصیتِ 
 .سال مدِ  حداقل یا روز مدِ با هماهنگیِ

 
 دست از ،فرد با را خویش تناسبِ  ،پیراهن آن ،که آنگاه و

 ،ییزناشویِ زندگ در ،گویا اما. یابدمی ضرورت تغییر دهد،می
 ،هم با همسران تناسبِ و ندارد، ارزشی ،نکات این به توجه
 برخوردار ،نیز، حتی در حِد یک پیراهن چندانی اهمیتِ  از



 !!نیست
 
 به معتقد روشنفکرِ یکیِ اساس هایرسالت از یکی ●

 برای بستری ایجادِ  ،اشآرمان که توحیدی،ِی بینجهان
 و بنیادی، فوری، نقدِ است، انسان "شدنِ خداگونه"

 نقشِ  دادنِ  نشان و سقفی،هم یخانواده نهادِ  یبیرحمانه
 تاریخی دیرپای نهادِ این ستیزِ زن و بار،اسارت سوز،فرصت
 .است

 
ِی سیاس هاینظام هدفِ  کلی،یِ بندتقسیم یک در ،شریعتی ●

. "کمال" و "سعادت": داندمی نوع دو ،جامعه برای ،را مختلف
 دنبالِ به چه و باشیم، "کمال" دنبالِ  به چه ،ماو از نظِر 

، ما آرزوهای بخشِتحقق ،سقفیهم یخانواده ،"سعادت"
 .بود نخواهد نبوده، نیست، و

 
یِ زندگ یک آدمیان، اکثرِِی زندگ ما بر این باوریم که، ●
 ایزندگی. "انسانی"یِ زندگ یک نه است، "نباتی" و "غریزی"
 و تاریخی، هایسنت و رسوم غریزی، هایسائقه اساسِ بر

 ناشی تربیش ،که زندگی نوعیآری! . اجتماعیِی جار باورهای
 ،توانمی کمتر و است، آدمی وجودِ  ی"غریزی _ جبری" بُعدِ  از

 .دید زندگی، آن در ،را انسانی بزرگِ هایآرمان نقشِ  ،از اثری
 
 



 استقبال آن از و نگریم،نمی ییتابو چونهم ،طالق به ،ما ●
 !سازیفرصت یرهاننده چه و ،بخشییرها اتفاقِ چه! کنیممی

. عدیب پایانِبی هایتلخی و ،شورانگیزِ جوانی اشتباهِ یک پایانِ
 امکانِ  و جدید، راهی آغازِ  و ،سوزفرصت یرابطه یک پایانِ 

 یخابانت گرید د،یانتخابِ جد نیآن که، ا دیبه ام ،دیگر انتخابی
 جِ یرا یهاسنت ،یجنس ازِین زه،یعشقِ سرزده از غر یزاده

 !نیو احساساِت زودگذر، نباشد. آم ،یاجتماع
 
 یگفته به که ،(زناشوئی ایزندگی) ایقلعه از ییرهاآری!  ●

 هب ،که کندمی تالش هست، قلعه بیرونِ  در که هر": متفکری
 چگونه ،که آرزو این در است، درون در که هر و آید، درون
 اصطالحی به که، است ییرها از پس و !"بیابد بیرون به راهی
ِی راه دوآن بلندای مشرفِ بر  ،"نجدین" بر ییگو قرآنی،
 سوی به ،دوباره ،که امیدیم آن به و. ایایستاده انتخاب،
 امیدوار چندان ،که هرچند! نشوی رهسپار ،دیگر ایقلعه

 ،گویا ،"آزادی از گریزِ ": فروم اریک قولِ  به ،که چرا نیستیم،
 !استشده  ،آدمیِی ثانو طبیعتِ

 
 ساختارِ با ی،یزناشوِی زندگ سقفِ  که، باوریم این بر ،ما ●

 ایهآرمان بلندِ  قامتِ پذیرای ،که است آن از ترکوتاه کنونی،
 ی،انسان بلندِ  هایآرمان به ،وفاداری راهِ  تنهاو . باشد انسانی
 و پرور،کوتوله سقفِ این زیرِ  ازتِر انسان، هر چه سریع خروجِ
 !است دوستانه هایرابطه به سپردن تن



 
، انسانی واالی هاینه به دنبالِ آرمان ،زندگی در ،اگر حتی و ●

 انهجاود هایراه از یکی ،شکبی یم،اعشق دنبالِ  بهبلکه، تنها 
 ،همواره ،کهاست  یسقف این پذیرشِ از فرارِ  عشق، ساختنِ 
 است، بوده چنین همواره ،قاعده. است بوده عشق مسلخِ
 !نکشید رخ به را استثناء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ... و در پایان 
 
 ،نوشته این که ،شریعتی مهراوه خانمِ  از ،فراوان تشکرِ  با ●

 .است بازنویسی شده ،ایشان هایدیدگاه با تکیه بر
 
 
 بوکفیس در مقاله این بررسی و بحث ●
 

 بوکفیس در بررسی
 

 ۱۳۹۱/  تیر/  ۲۵:  انتشار تاریخ
 

 شریعتی آرمان کانون:  منبع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/notes/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1/247019591976668
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 ۱۳۹۷ دیآخرین ویرایش : 

 
 کانون آرمان شریعتی

 

 خانه 
 
 


