
 پنجم و بيست مجلس

  )2( طالق ازاسالم پس  اخالقي هاي توصيه

  *جويي زرين نرگس

� از ��ـ�F �wـ2ق $"ـ#� "ـ�ی! در ایـ� ���ـ� 3-ـV �ـ� ادا�ـ� ایـ� �+ـ* E%� �� �	
در ���� 

��
	ـ� از  ه�Fر �4 ا"�ره ,%دی� $��ز �%دازی!. ه�1ن  �8�eی/ ا��ر ��را  �� �و در  Fـ2قه�� دی#

� ا�eل ر��ی/ �� 2F V-3ق از ��F�0ر  (-� 2Fق ��Vم �13ده ا�/، ه1-�
2Eدر ا �� �ـ� ��0

��Vم ه�1ی&% �?E�� /ا�2م، دی�,�ه در .ا� /-ab" دارا� ه� ا��3ن /�%) � ای� و ا�/ ذا�

� ه����e-� ."�د "V-3 �?�B ��ای� از ��0 (?� 3	�ی� ا(?%ام
2E6/ در اه?�1م از ،ا�2م ا� 

� $]�ر از ��4?�J#�� E	2F %ق از ��E�3 �0"�ی#� و �   .ده�

   كارشكني از پرهيز الف)

�D- %� 2قF ،ه� uC#�
��� و در�/  � زن ��ز� �8 ا]% �% و �4د�3�4 ه�� � �3�6�� ���B �3ارد، ���6

� ا�K3م "�ه% ی����\���ت و ,-%د؛  HI�4 و �� �� Fـ2ق �ـ	X اه1-?� را $ن ارزش و "ـ�د 

��Lس �3�4ن F�E �63$% �� �4 �3ارد � یـ� زن �EدEـ�اه� و 3ـ�دا3� و8ـ� ��P"ـ�، هـ! از ز�3"�ی

� ا�% "�ه%،wV� ن را�#I !6�� ���ه ��Q �B1-% را ��زش �4 ده�  ��� .,%دا�3 E%� اد%Oا Z� 

                                                            

  . �Gر?��س ار?� ����6 اJ3ق *
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�?��� 2Fق از ���3�" �4 �� �� e	% و ,="/ ا4�3� از B3##�، وی%ان را �3�Eاده �3�4ن ��ا�3?#�

�2BCت، �� "�ن ��ا�� �� رو، ای� �1\ �3�1-C� ,="?� از ��ل �	د3 � ه�1ـ% �ـ� دو�ـ�ره ز�3,

��r3 3	�ی� ��e �3 �6#رت، ای� در ه�?#�. �Eد � �ـ�ر �ـ� H14 �##4 ��ی� اF%اO-�ن ���B 4%د، �%ا"

� ��ره ای� در 
%$ن ,-%د. "�B $,�ه��3 و ��8! ز�3,� دی&%���ی�: %O » ِإذا َو  	ُ
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�� ه�1ـ%ان �ـ� 4ـ� �C3ی� �63$ ��r3 ر���3�3، ��ی�ن �� را �Eد �ّ�ه و دادی� 2Fق را ز�3ن �4 ه#&�

]q���[ Dی�E ،ن در ا,% 4##�! ازدواج�-� ایـ� ,ـ%دد. �%
ـ%ار �%ا\ـ� ا���ـ#�ی�ه Fـ%ز �� $�3ن 

�/ روز و �Eا �� ای�1ن �4، "�1 از اO%اد� �#�6 �4 ا�/ د�?�ر��-
� �#�، $ن از، دار�3 � و[ ,-�3% 

� ��1، $ن ��� "�ـ?� �ـ%ا� و �ـv]%�%، "ـ�1 ]هـ�� Eـ��3اده[ ر"ـ� �%ا�، ]د�?�ر] ای� .�##4[ 

�� �Eا و ا�/ �J-��% ه�$�8د,� داده، Fـ2ق 4ـ� ه�1ـ%� �� �%د ر��ع .دا3-� 13� "�1 و دا�3 

�  :���1 از ٢دارد �Kّ�د ازدواج �% �Vای�ی

١. � ه1ـ%اه ز3ـ�,� ���DL، ه�1% �� ز�3,� و8� دارد، 3-�ز ��ی� �K%�� �� ��ی� ه�1% �� ز�3,

�� ��%K� /ا�.  

٢. �?Oر ��ی#� ��ی�، ه�1% �%اغ V% را ��ی�� ه�� ه��6ه �د %�
%ار  ��  .ده� 

٣. ��، ز�3,� �� ��ز,C/ ,�ه�	
 /-0
�� � و 4#ـ� �ـ� (Jـ� ���0ـ� در را �ـ%د و زن ا�?�1�

� و��د�� 2Fق ا]% در �4 را ه�ی� �4ورت�� �%F%ف $ی�، � �#4.  

�. �� 2Fق ا]% %� �3�E �63$اد,� ,%م �3�4ن O �4%ز�3ا3"2?� �3�Eاده $�Qش �� دو��ره ��د، "�ه 

� ��ز�� �	%ان ا�E ،�3رده 2Fق ا]% %� �4 رو(� � �1M8 و ,%د�3 �  ."�د 

�. �� "�O�B ز�3,� در را ای��ر و e	% و ,="/ رو(-� ز�3,�، �� ��ز,C/ ,�ه� #4.�٣   

  رازداري ب)

�-� 2Fق �� داد,�ه �أر ا,%�K3رت ای� در ،ا�e V-3 ن � ا��زه�-� �wـ��� �2
ـEو ا � I&ـ�3&

� .�3ارد و��د دی&%ان �%ا� �wV-�ت "%ح �� 2Fق� H" ن$  �I-� در�ا�ـ/ ,="?� و"�ه% زن  

                                                            

  .٢٣٢. F��ه، �ی�  ١

٢E/���:� . ٨+٣،ص٢ج ،�
	�� ا����ان ،. �1h�1hی�، 

٣. E�� ،�'vا��ر ،� ��	
  .٨=٣،ص ١ج ، �
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� و ��ده ���3ز,�ر� دای%ه در��ـ $�ـ%و� �ـ%دن و و
�یC� r%ی| و دی&%ان ���-� �� V8وv�� 3-�ـ/. 

� $,�ه#ـ�. یBـ�ی&% �-ـ�ب و ه� ��4?� رازه�، �� دا"?#� �h%?C ز�3,� ه! �� ه� ��ت �4 زو�-#

�%وت ر�! /�-�4 3 Z� از � F%ف �-�ب و #4-! �%�2 را رازه� �Eد، �	%� و ��B-� �%ا� ��ای

���L�� ا�eل .�CB-! $"#�ی�ن رخ �� را 
2Eا !B) �� "ـ�د د2F �Oق ه#&�م ا�%ار ای� �#4 �4 

 را $ن و �O �##B3ش O%ز�3ان V3د (?� ،دارد و� V3د دی&%� �4 راز� از ��د��ی� در�eد O%F-� و

�?3��� �Eد"�ن V3د ی�Bی&% ��X3 از اL�� .�#د و زن �13ی%� و 
%$نه��  $��زه از ا8&�,-%� �� ��ی� 

 .�#ـE� #4ـ�ددار یBـ�ی&% �-ـ�ب 4%دن ��ز,� و ا�%ار 4%دن �Oش از 2Fق از ��0 :�-/ اه�

� رازدار� �� ��رهدر �?�0ل �Eاو�3���ی�%O:» =>%ِ2ُ  >ُی
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 ا��6ر را ]دی&%ان �[ ��ی�E ،�6د �b#�ن �� �4� �3ارد دو�/ �Eاو�3 .»�1َ١+.�

�#4 %&���رد Z4 �4 $ن  !?� r
ْ�ـDُوا ِإْن « .دا��3ـ/ و "ـ#�ا، �Eاو3ـ� ��"�. "�ه وا
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ُ
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َ
K«ا,% ٢ �%-E ر را�B"$ �-#4 ی� D3�6#� داری� ،

�#�ن از (�ی�� در .��ا��3/ در,=ر�3ه �Eا �Z، در,=ری� ��ی� از ی�v�%-�� ا��7 � :Eـ�ا3-!�ـ

» �ْ�َ  
َ

�
َ

َب  َه��َِ   ِ���ِ

َ
   أ

ْ
�

َ
  ُهِ��

ُ
��ـ�D3�1 �ـ%ادر ا�ـ%ار رو� از �ـ%ده �4 �4� ؛٣َ�ْ�ِ��ِ  َ�ْ�َرات 

�2 �% را او �-�ب �Eاو�3 �%دارد �� �#4«.   

ـــ C��E�ـــ�  ـــ� � ـــ1-% 4 ـــ�یD دل \ E 
  

ـــ� ـــ � �4�ـــ�ی  ,�ـــ�ی و  ,�ـــ�:  ـــ� 4 &�� 
  

ـــــ�-!! �ا ـــــ�1 ز $ب � CI%� ـــــ� #	� 
  

 ��٤ـــ� ��ـــ?� 3?ـــ�ان "ـــ�، �ـــ% Iـــ� 4ـــ�
  

 چيقهوه رازداري

2�� ز��ن در� ]-" d"�4%J0� ء�MG8��1 از ،;ا��رگ V� dK3 ،ا"%ف �M+
 �	-K� ـ�� و $

 از و $�ـ�ه ()�ر"ـ-[ �� �4 ای� �� �3ا"/، ا]%� 4%د�3، د�� ه%�I ا�� "��3؛ ��ران �+?�ج �%دم

�#�ن (%م در �J0% 4#�."-[ د�� �Eا�?#� اوv�%-� ا� :�13د �%ض و �%دا"/ د�� �� د�/ 7ا

�R�� !��� ��ران �+?�ج �%دم � ا�3.از�Eاو3ـ� �3ی�ه ا]ـ%� �ـ%دم د��، و �13ز ه�1 ای� �� ��"#�؛ 

��ی� �#�ی?� ��bاه-�%J�.!8��رؤی�، در ]-" �� %(+���د 7وا��م "� �C%ف ()%ت %O: ]-" 

                                                            

�ی� ���ء .١ ،١�٨.  

  .١�٩. ���ء، �ی� ٢

٣.  ،�:�  .�١٣،ص١ج، 
	�ا���ا���Gا9;�، 

٤،(�D0 .ن�  .١٧١ص ،٨ ،�Fب���
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!%J0� د�%�
�6ه  �I -� در�راه  �O�4 و dK3 ./&� ا��ا�ـ! او %� "ـ-[ 4#ـ�. "ـ%4/ د�ـ� در


6ـ�ه یH 7ا��م ، dK3 ��1-� (�زه در ��رف و ��8! ه�1 ای� �-� از �4 ای� از و �-�ار"� �I را 

  . "� زده "&J/ 4%د، ا�b?3ب

��یF D	q او%O ن�#�v�%-�
6ـ�ه �ـ%د ، dK3 و �O�4 راه �-� در 7ا �I 13ـ�د. را�-ـ�ا Xدر را "ـ 


�6ه �3�E �3د، ای� دی� "-[ .,=را%�8�10� �13ز و ا�/ ��د� O%د� � �� ا8ـ=4% داw! 3ـ� �Eا�3؛ 

� ا�K3م ا� وی�ه ا��1ل �3 و ا�/�� د�� ه! ��د� �%دم ��� ده�. ���Lم از �6/، ه �-1�� �#4.  

��#0�8�10� ز�3,� $ن �� او � %-+?�
�6ه V3د . "�  �I �� در ارز"ـ� Iـ� �ـ� �%د! ا� ,J/: و $

D-� �3او�E ی�1ن �4 دار�R���#�ن v�%-� ��ـ/  ا�ـ/؟ 
%ارداده د�� ا�?�K�/ و�-�� را �� 7ا

�  �-#I�� I&��3 .را�&� ��#�ت ��ی&�ه ای��L��  ؟�ا ی�O?� د�/ 


�6ه �%د �I /J,: ��
�6ه "�,%د ��ا3� دوران در   �3�E ـ�درم�� ��دم.� را �ـ� دارم $رزو :,Jـ/ 

8� .4#! دا��د�� r1� 4%دم ��درم و�� �%و�ـ� 4%د.�Lـ���ت �Eا�?&�ر� �%ای! اودE?%� دادم. 

�� �-6�� را ز�Oف،�%وس "X ا�� "�؛ �-E ب%M(��?�(D و  ،!?Oـ?!: ی�J, %ـI /و �3را(ـ 

 را راز ایـ� و ام داده د�ـ/ از را �Jـ/ �ـ%��ی� �� �4 ا�/ ای� وا
J,: /-0/ ه�?�؟ �)M%ب

f-هZ4 ا�EV� �  دا3�! �Eد (�ل .دا13 �3

�� و
ـ/ �6?%ی� ا�ن ! ,�E:!?Jاو�3ا و �F	-�م ا�?�1اد و �%ده �#�ه ���E !8او�3 �� $ز��ن ای� از 

 زن ای� $�%و� و e !#4%93%ف ��\�ع ای� ا��CO از و 4%ده رازدار� �� ر\�ی/ �%ا� �� �4 ا�/

 �3ا�3ـ?�، �4ـ� (ـ�ل �ـ� �ـ� �I 4#�ن �4 دادم 
�ل ه�1%م �� و J&3?! ه-�J) !#4 . f را ����1ن

R�)از ���0 �ه!  �  دا�b3 ./�3اه� �4

� �b/ $ز��ن $ن از ه� ��ل�� ز�3,� زن $ن �� ه! (�ل�� �� ,=رد ��ـ��%ا �Eا �V ا(�� #4!.  

�� و 4%دی� اe%ار "�1 ا�ن �4 ای� �� دا�3 13� را %�  . 4%دم ا�F�/ را "�1 ا

��2� ]-" %J0� d"�4 ء�MG8ا ��و�، رازدار� �+�-�  :/J, د! ا�%��16ـ� $ز��ن در �Eا ��  


�6ه �4! د�� (�R�-� ا�! 4%ده �Eا ���-! را �Vر,� ��1 و ا� "�ه �%�3ه �I �� ن�-� /-01� ��$ 

 �4 داده �-�Gم 7��� ه�?#�. �� ر(1/ �+?�ج �%دم �Eای�! ,J/: و 4%د ��#� $��1ن �� د�/ و
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���%دم و �Eد �%ا� از�-C&�ه/ 4#!. د��  X�F �J� ����! �3زل را �EیD ر(1/ ��ران .#4! %O 

 ١. "� $�Qز ا68� ر(1/ ��ران و ��ه%,%دی� $��1ن در ا�%ه� �4 ��د ��#� �%دم �ه� د�/

   همديگر عليه فرزند از ابزاري استفاده عدم پ)

?�u�3�J� -�ر� در��ارد، از �� ه�� �Cـ��%ه �ـ� 3-ـV را �4د4ـ�ن ��� 2Fق از ���Zران و ��دران  

3� را $�3ن و 4%ده ��ز �Eد��%
 �� �Eد�Eاه� Eـ�د او8-ـ� (Lـ�ق از 4ـ�دh 4ـ� 3+ـ�� �� ،�##4 

�+%وم ���Lـ���ت ،Oـ�ا�4ر� و ,="ـ/ �ـ� ��ی� "�ه ��ا وا�8ی� �4 ا�/ (�8� در ای� "�د.  

 ه�� $�ـ-X از �ـ� $ور3ـ� Oـ%اه! را �Eد �4�3م ازدواج از (�O �e%ز�3ان دی�ن $�-X از ���,-%�

  O%ز�3ان �� دو ه% ��ی� وا�8ی� �13ی#�. ���,-%� $�3ن �ه$ی#�
ً
 د8-�ـ� هـ% �ـ� 4ـ� 4##ـ� ا�2م ر��1

  را ��دن ��در و ��ر ��8v-/ ,="?� ه��1ن V-3 ای� از �Z ا�� 4##�، ز�3,� ی�Bی&% �� ا�3 3?�ا�3?�

�4�� و ��F h%?Cر �� �Jای ��� ��ره ای� در �?�0ل �Eاو�##4 �3. ���ی�:%O »...  ـُ*وا َو.ِ
َ
#
ْ
ُ&ْ	  أ

َ
 َ,ْ+ـ�

ْ	  ِإْن  َو  ِ,َ.ْ"ُ*وٍف 
ُ
#*ْCَ�"

َ
#  Mُ)ِ*ْ

ُ

�َ

َ
�  ُ2

َ
*ي �

ْ
7

ُ
 ا�K3م "�ی�?� ��Cوره �� ]را �4ر، O%ز�3ان در��ره[ و ٢؛أ

�ـ�در و �ـ�ر د.,-ـ%�ـ� �6ـ�ه �ـ% را ��ـ� $ن "ـ-%دادن دی&%� $ن ،3%�-�ی� ��اqO �� ا,% و ده-� 

 �EیD اQ%اض و ا�O2?Eت �Oا� را د�Oع �� �3زاد �#�rO و ,ـ-%�3، 3ـ9ـ% در را Eـ�ا �ـ��ـJـ#ـ�

�##B3، ،%ای��#��ی� زو�-� �� ��ل ای� �e2ق اEا ��  :4##� ���� ا�2


��3ن F	q داد,�ه ا,% .١ �� rJ3 %ه Hـ! زو�-� از یB) ـ�درe ـ/ از زو�ـ� یـ� زوج ،4ـ%دe%O 

D-� ه��� e%O/ را (B! ای� و B3##� ا�?�Jده ��L�� F%ف �� �COر �%ا� $	��#� F%ف اذی/ �%ا� 

���L� �L�� .3#�1ی�  

٢. f-ه /
��درش ی� ��ر �� �3	/ را O%ز�3 و �-��� �##B3 ن�I �3ز%O !ه ��در ه! و ��ر �� 3-ـ�ز 

  .دارد

2
�ت و دی�ار از را O%ز�3 .٣�  .��3ز�3 �+%وم ��در ی� ��ر �� 

  .B3##� ��,�ی� ه�1ی&% از O%زV3 �3د در .�

   B3##�. ا�?�Jده ����س و ر��ن E	% �#�ان �� O%ز�3 از .�

                                                            

١��3 �/ .  ،@0��  . ١٣٧، ص ��� ا����ءزاده، 

  .=. Jhق، �ی�  ٢
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  اميد و توكل روحيه داشتن د)

� و��د �� ه�ی�3&%ا3� 2Fق، از ��0�� ر�3 را زن �4 $ی�� ازFـ2ق، �ـZ از�#6ـ�ی� �ـ%س ده�

�� ا�%از از�%دان �-D ز�3ن �4 ا�/ ا(���� ا�ـ/ 3&%ا3� ای� از �3"��%  �-D �%س، ای�. �##4

�%د یH ��ون 3?�ا3#� �4ای� از یuس و �%س دا"/؟ �Eاه#� دی&%� ز�3,� "%یH $ی� �4 � ز3ـ�,

� و �13ی#� اداره �#�6ی� �� را �EیO D%ز�3ان و �##4�G" �#��-� از و �8�� را O%ز�3ا�C3ن و �Eد %93

0�، ه���%س 4##�،ای� اداره
��ـ��w در�ـ�ره �-#��3وا
r �%دی�ه�� از �3"� وا ،� 4ـ�ر، �ـ�زار �ـ�8

١ا�/. ا�?�1�� و O%د� ز�3,� �G--%در و �#�6ی� �� O%ز�3ان 4%دن�Vرگ �2BCت

 

���رد در زی�د� ,#�ه ا(��س �� ,%2F�?Oق ز�3ن ,�ه �"2?� ,%ی	ـ�ن �ـ� د�ـ/ Eـ��3اده "�ن 

� ا�?�Lد ��. ه�?#�E%� X)�e ،6! 93%ان��ـ�در و �ـ�ر در Fـ2ق از �ـZ 4ـ� ا(���ـ� �%ی� 

� ��ی� 4##�ه�?�ر�4�� �� �3	E /-�3/ و ,#�ه ا(��س، $ی�?b	"�E ز�3ان%O ،/ا� ��2وه � !-� 

 ایـ� و $ورد�ـ� ��یـ� $3ـ�ن در را ,�3ـ�,�3� هـ��وا4ـ#O، D%ز�3ان و �Eد �%ا� �	6! ا�$ی#�ه از

� "�ت را ,#�ه ا(��س، و\0-/�.�Cb�٢

 

��%E در r
� ا(��س $�63 �4 ا�/ �ا,� �3�� 2F�?O%,ق ز�3ن �� ����0 رO?�ر ،��ا� دی&ـ% 4##ـ�

��Lم در 2F�?O%, �3ق O%د �3ار�3. ����0 در ���ی Hد ی%K���Lم در �3 و ا�/  Hه�. یu?� ز�3ن 

 3-�ـ?#�، ا�ـ�ن در $"#�ی�ن و اF%اO-�ن دو�?�ن، �BK#4وا�3 �ه�3&�ه و ه��3V, �#0F از ,%2F�?Oق

D�4ه /e%O%ا ازدواج �ه��2ق ز�3ن �F،ـ�?O%, ���ـ�8u و �bـ�d8 �ـ#Z �ـ� �3ـ	/ �%Eـ 

� د�/ از را �Eد ا�?�1د ازدواج،� (ـq �ـ� �ـ�ای� �+ـ* ا,% �4 ا�/ (�8� در ای� و... ده#�

� ا�eل �%ا��س �%د و زن و "�د �M%ح�� و ا3��3� و ا�2
2Eی&% ،ا�Bق و 4%ده ره� را ی�L) 

 �32Lـ� و C3ـ�ه ا(���ـ���. 3	�"ـ� "ـ-�Mن از رد�ـ�ی� ،2Fق در و �#4# ر��ی/ را �ن"ه%�1

!-1a� �?O%, .�#"�� �3او�E ه��را $�3ن دو ه% �4 ا�/ داده و /b	"�E ،�#4 �3او�E /1)و ر 


�رت و ��! ��/��6?#��K ِإْن  َو :« ا�/ $��ن ��-�ر �%ایD ��1 ای� و  *
َ

F
َ

ِ�  َی

ْ
2ُ  ُی�


  ا��

J
� 3ِـْ�  4ُـ

 ِ2
ِ"َCَ  2ُ  �4َن  َو

  ا��

ً
�"Cِوا  

ً
�.+&Oَ٣؛ ]�� هـ! از ]و 3-��#ـ�، Eـ�د �-�ن در ا2eح �%ا� راه�[ ا,% ]ا

                                                            

  . ٣�٠و  +٣٣، ص��دان زن ����0زان ��روارد، .  ١

٢ �:�� و���ه ��/E، . ���9د،��� .=١٠ص  ،ه�* (�)�اد�� و '&ق$��# "	��� ا!

  .١٣٠. ���ء، �ی�  ٣
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� 3-�ز �� �Eد، مَ% 4َ  و O)� �� را $�63 از �4ام ه% �Eاو�3 "��3، ��ا� O)� دارا� �Eاو�3، و 4#�؛ 

   ا�/. (B-! و م،َ% 4َ  و

 3&%ا3ـ� و �%دیـ� �ـ�� ،�=ی%د �eرت ( q�� 2Fق ا,% ی#0� ،زی	��/ و �X-K �-�ر� ،$ی� ای�

� $ی#�ه ا�/ داده و��ه �EاوI�3%ا�4  �3ارد؛ و��د"�E ا� را%� Hزو�-� از ه%ی !
   ز�3. ر

�ـ�ازی� F	ـF qـ2ق ا,% �4 ا�/ ��\�ع ای� �-��E %&3د ،2Fق �� �%��ط $ی�ت در �� و ا�ـ2

�
2Eا �� او �ـ%ا� �?0ـ�ل �Eاو�E �4�� �#4 �3او�3 �� راه ای� در O%د و ��"� دی#Oو ا�ـ/ 4ـ� 

� دا13�3� �4 ��ی� از را اشروز��  ١ر���3.

�  �� �Eش ���B ،�� ��ی�ن ر�-�ه ز�3,� ��ای� از ��a� �##B3 �4 Zر �%د و زن ا��س، ای� �% #-�

 Fـ2ق ��دن �	�Gض رQ! �� ـ ��� �I �13ی#�، "%وع را ��ی�� ز�3,�و ا�-�وار� �3	/ �� $ی#�ه 

   ا�/. ��ده $�3ن 2eح �� ��ای� ـ

 

                                                            

  .٢٩+ـ٢٨+ ص ،١٩ ،ج,���� ا����ان ،�:���/�1h�1h .Eی�،  ١




