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آب و آتش

1
این خاصّیت زن است؛

سـرش را کـه بلنـد می کنـد و می بیند نگاه مـردی رویش خیره مانده، سـرش را 
پاییـن می اندازد و موقعیّتـش را تغییر می دهد. 

وقتـی مـردی بـه او نزدیک تـر از حـّدی کـه بایـد می شـود، خـودش را کنـار 
می  کشـد و دور می کنـد. 
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همیشه راه های خلوت را به شلوغی ها و ازدحام ها، ترجیح می دهد.
بین جمعیّتی که نامحرم دارد، صدایش از حّد مشخصی باالتر نمی رود.

تعریفش را که می کنند، صورتش ُگر می گیرد و شرمنده می شود.
بعضـی واژه هـا را، دوِن شـأن زنانـه اش می دانـد و در هیـچ جمـع صمیمانـه ای 

حتـی، بـه کار نمی برد.
خنده هایـش آرام اسـت و بـه قهقهـه نمی رسـد، مخصـوص اگـر گوش هـای 

مـردی آن حوالی باشـد.
پذیرایـی از مهمان هایـش را بـه مرد خانه اش می سـپارد و خـودش کمی دورتر 

از نگاه هـا، زحمـت آمـاده کردن پذیرایی را می کشـد.
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زن اسـت و دردهایـش را جـز به طبیب زن بـروز نمی دهد. شـرم دارد مردی را 
محـرمِ دردهایش کند.

حتـی وقـت خریـد پوشـاک، فروشـنده ی هم جنسـش را بـه دیگـران ترجیـح 
می دهـد.

موقـع غـذا خوردن هم، طاقـت نگاه های غیر را ندارد و حتی االمکان سـفره های 
مهمانـی اش را جدا می کند.

زن است دیگر؛
 و این خاصیّت زن است.

تـار و پـودش را بـا حیـا سرشـته اند و بـا تواضـع، با نرمـی، با خضـوع. جان به 
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جانـش کنـی، دسـت به کاری کـه خـاف ذات زنانه اش باشـد، نمی زنـد. ذاتش 
آرام و باقـرار اسـت و جز کنار کسـی که در حریمش اسـت، بی قـراری نمی کند. 
شـیطنت ها، شـلوغی ها،  ناآرامی هـا، خنده هـا، شـادی ها و شـور و شـوقش تنها 
کنـار کسـی گل می کنـد کـه محـرمِ حریمـش اسـت. ایـن ذات زن اسـت کـه 
می خواهـد از غیـر در پـرده باشـد و تـاِب پـرده دری از زنانگـی اش را نـدارد. از 
کودکـی، بـه او گفته اند باید »خانم« باشـد، و تنها یـک زن می داند »خانم فاطمه ی 

زهـرا« یعنی چـه، خانم یعنی چـه... . 
 : قال ابی عبداهلل

اَلَحیاُء َعَشَرةُ أَجزاءٍ تِسَعٌة فِی النِّساءِ وَ واِحٌد فِی الرِّجاِل.
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امـام صـادق  فرمود:حیـا ده جـز دارد؛ نه جزء آن در زنان اسـت و یک جزء 
در مردان.

من الیحضر الفقیه ج3 ، ص468 ، ح4630
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2
)زن و شوهر در کوپه ی قطار(

نفر چهارمیه کیه؟ ندیدیش؟
نه، حاال که نیامده.
اگر مرد باشه چی؟

نمی دونم، یه کاریش می کنیم دیگه. نگران نباش.
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خدا کنه آدم خوبی باشه...
)چند دقیقه بعد، مردی وارد کوپه می شود: (

سام 
سام علیکم. 

خـب مـن بلیطـم مـال ایـن کوپـه س آقا،فعًا پیـش خانـواده خـودم می مونم، 
شـب بـرای خـواب میام.

اگـه اجـازه بدیـد بـا رئیس قطـار هماهنگ کنیـم، جای من و شـما رو بـا دو تا 
خانـوم جابجا کنن.

واسه چی!؟
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خب اینجا خانم و دختر من یه مقدار معّذبن.
ای آقـا مـن چـه کار بـه زن و بچه ی تـو دارم، میـرم اون باال می گیـرم می خوابم 

دیگه.
حـاال اگـر بشـه جامون رو تغییر بدیـم این کوپه رو کًا زنونه کنیـم، ما هم بریم 

یه کوپـه مردونه، بهتره.
چـه خبـره آقـا زود می خواید همـه چی رو زنونـه مردونه ش کنیـد؟! من بلیط 

دارم اینجـا واسـه چی برم جـای دیگه؟
می دونـم بلیـط داریـد آقـا، منـم خواهش کـردم اگر میشـه لطف کنیـد جابه جا 

کنید. 
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نمی خوام لطف نمی کنم. 
شما اآلن خانم و بچه هاتون تو کوپه ی دیگه ن، درسته؟

بله. چطور؟!
اگر یه مردی جز شما شب تو کوپه تون باشه، شما چه کار می کنید؟!

هیچـی چـه کار می کنم، می گیـرم می خوابم! شـمام همین کارو کـن! من رفتم، 
شـب میام. با اجازه.

* * *
: رسول اهلل  

َمـَن کاَن یُؤمِـُن بِـاهلل ِ َوالیَـومِ اآلِخـرِ َفـا یَبیُت في َموِضٍع تَسـَمُع نََفَسـُه امـَرأٌَة 
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لَیَسـت لَُه بَِمحـَرمٍ .
پیامبر خدا   فرمود:

آن کـه بـه خـدا و آخـرت ایمـان دارد، در مکانـی کـه زن نامحـرم نََفـس او را 
می شـنود، نمـی خوابد .  

بحار األنوار : ج 104 ص 50 ح 16 
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3
در دانشـگاه، ممکـن اسـت گاهـی بعد یا قبـل از کاس ها، هم کاسـی ها جمع 
شـوند و صحبـت کننـد. از کله پاچه ی اسـتاد را بارگذاشـتن گرفتـه، تا هماهنگ 
کـردن کاس هـای جبرانـی و یا رد و بـدل کردن جزوه ها و تنظیم سـرفصل های 

امتحان و... .
در محـل کار، زیـاد پیـش می آید که سـر و کار کارمندها به همدیگـر می افتد و 
بـرای انجـام بعضی هماهنگی ها، الزم می شـود صحبت هایی داشـته باشـند. مثل 
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جلسـاتی که برگزار می شـود.
در کاس های آموزشـی آزاد، کاس های کنکور، کاس های هنری، کاس های 
زبـان و...، یـا در هـر اجتمـاع دیگـری، ممکن اسـت گروهـی از مردهـا و زن ها 
کنـار هـم جمـع شـوند و لحظاتی را بـا یکدیگـر بگذرانند. این لحظـات چطور 
می گذرنـد؟ بـرای همـه ی مـا پیـش آمـده و دیده ایم معمـوالً آدم هـای خجالتی ، 
سـاکت تر هسـتند و افـرادی کـه اعتمـاد به نفـس بیشـتری دارنـد، پرحرف تـر. 
بعضی هـا چنـدان خودی نشـان نمی دهنـد و حتی هـراس دارند از دیده شـدن و 
مـورد توجـه قـرار گرفتـن، و بعضی هـا جمـع را مدیریّت می کنند و حتّی شـاید 
تـاش کننـد دیـده شـوند و مورد توجـه دیگران قـرار بگیرنـد. عـادات و آداب، 
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متفاوتنـد و بـه تبـع، اخـاق و خط مشـی متفاوتـی را از هر شـخص، بـه دنبال 
دارند. 

اما، گاهی شـاهد رفتارهای دیگری از افراد در جمع هسـتیم. رفتاری که بیشـتر 
از اشـخاصی بـا روحیـه ی فّعـال در جمـع، دیده می شـود، به غـرِض تحت تأثیر 
قـرار دادن دیگـران. بـا وجـودِ تمـام توصیه هایـی که دیـن ما به اخاق حسـنه و 
مـزاح بـا دیگـران دارد، در خصـوص شـوخی کـردن با جنـس مخالف، مـا را به 

شـدت برحذر داشـته  است. 
در همان کاس های دانشـگاه، محیط کار، حتّی مهمانی های خانوادگی... شـاهد 
شـوخی ها و مزاح هـای دیگـران بوده ایـم و دیده ایـم که اولین تأثیر یک شـوخی 
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در محیـط، صمیمانـه کـردن فضا و نزدیک تر کردن اشـخاص به یکدیگر اسـت. 
اّمـا لـزوم صمیمانه کـردن فضا بین اشـخاص نامحرم، چیسـت؟ با هر شـوخی، 
آجـری از سـّد جّدیـت و مدیریّـت رابطـه بین یـک زن و مرد، کم می شـود و به 
تدریج فضا دوسـتانه می شـود. شـوخی، به تدریج حرمتی را که بین افـراد برقرار 
اسـت، کمرنـگ می کنـد و می تواند مسـیر را بـرای قدم های بعدی یـک رابطه  ی 
نادرسـت، همـوار کنـد. بـه نوعی ابـزار ناپیدای شـیرینی سـت برای پـاک کردن 

مرزهـای افـراد، و دیـن به شـکل های مختلف بـا آن مخالفت کرده اسـت. 
قـال رسـول اهلل  :مـن فاکـه امـراة ال یملک ها حبس بـه کل کلمة کلمها فی 

الدنیـا الف عام فـی النّار
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پیامبر اکرم فرمود:
هـر کـس بـا زنـی نامحرم شـوخی کند، بـرای هـر کلمه که بـا او گفته اسـت، 

هـزار سـال در آتـش دوزخ او را زندانـی مـی کنند. 
ِعقاب االعمال: ص 652
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4
هربـار سـرش را بلند می کـرد، نگاه اسـتاد روی چهره اش بود. چـه وقتی درس 
مـی داد و چـه وقتـی منتظـر حـّل تمرین بچه هـا بود. بچه ها اسـمش را گذاشـته 
بودنـد سـوگلی اسـتاد فانـی، خودش هـم نمی دانسـت در مقابل اسـتادش باید 
چـه عکس العملی نشـان بدهـد. هربار غیبت می کرد، اسـتاد از بچه ها سـراغش 
را می گرفـت و علـت نبودنـش را جویا می شـد. گاهـی فکر می کـرد همه ی این 
توجه هـا از آن روزی شـروع شـد کـه بـرای درخواسـت امتحـان مجدد بـه اتاق  
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اسـتاد رفـت و مشـکات خانوادگـی اش را برایش توضیـح داد. بعد از آن اسـتاد 
چندبـاری از او خواسـته بـود که به اتاقش برود و سـرحرف را باز کـرده بود و از 
مشـکات خودش با همسـرش گفته بود، خواسـته بود ظاهراً هم دردی کند، اما 

دختر حـس بد دیگری داشـت.
* * *

قـرار گذاشـته بودنـد هر سه شـنبه بعـد از آخرین کاس، سـاعتی جمع شـوند 
و کتـاب بخواننـد. تـوی یکـی از کاس هـای خالی دانشـکده جمع می شـدند و 
کتابـی را کـه از قبـل توافق کـرده بودند، می خواندند. پنج نفر بودند، سـه پسـر و 
دو دختـر. امیـر هربـار از محدثـه می خواسـت از روی کتاب بخوانـد و می گفت 
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تـو حّس نوشـته را خـوب منتقل می کنـی. همین طور که محدثـه می خواند، نگاه 
امیـر روی صـورت او می چرخیـد. این بـار کتاب، یک رمان عاشـقانه بود، حمید 
تعریـف عشـق را از بچه هـا می پرسـید و امیـر از محدثـه می پرسـید تـا به حـال 

تجربه ی عاشـقانه ای داشـته است؟
* * *

بعـد از ظهر پیاده از مدرسـه برمی گشـت و ویترین مغازه هـا را هم نگاه می کرد. 
بـه مانتوفروشـی کـه رسـید، قدم هایـش کنـد شـد، مدتـی بـود می خواسـت آن 
مانتـوی سـبز را امتحـان کنـد و فرصتـش پیـش نمی آمـد. داخل مغازه شـد، جز 
فروشـنده کسـی نبود. پسـر جوان سـرش را از تلفن همراهش بلند کرد و پرسید 
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چه خدمتـی از دسـتش برمی آید. 
می تونم اون مانتو سبزه رو پشت ویترین پرو کنم؟

برای خودتون می خواید؟
بله دیگه.

ببینمتون، خب فکر کنم... اوم... باید سایز 2 رو بپوشید. اجازه بدید... بفرمایید.
چنـد دقیقـه ی بعـد دختـر از اتـاق پـرو صدایـش را بلند کرد: »میشـه یه سـایز 
بزرگترشـو بدیـد؟! «. پسـر پشـت در اتاق پرو آمـد و گفت: »میشـه درو باز کنید 
ببینـم؟ بایـد سـایزتون باشـه. « دختـر در اتاق را باز کرد و پسـر مانتـو را در تنش 
برانـداز کـرد. »امـا بـه نظـرم کامـًا انـدازه تونـه. خیلـی هم رنگـش بتـون میاد. 
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می خوایـد صورتـی ش رو هـم امتحـان کنیـد؟ به رنگ پوسـت شـما اونم خیلی 
میـاد ها.« دختر تشـکر کرد و خواسـت رنـگ دیگرش را هم امتحـان کند... چند 
دقیقـه ی بعـد، دختـر از مغـازه بـا یک مانتـوی صورتی سـایز 1 و یک شـماره  ی 

تلفن همـراه، خارج شـد.
* * *

تـوی یـک شـرکت، کار طراحی انجـام مـی داد. روزها با یک هم کار آقا، پشـت 
یک سیسـتم مشـترک می نشسـتند. او طراحی می کرد و آقای همکار، نظر می داد 
و اشـکاالت را برطـرف می کردنـد. دیـروز می گفـت »خانـم ابراهیمـی چه خبره 
جدیـداً ایـن قـدر جـوش زدی؟! صورتتـو نـگاه کن تـوی آیینـه، از بـس از این 
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شـکاتا می خـوری ماشـاهلل! « خانـم ابراهیمـی گفت: »خـودت رو دیـدی آقای 
حبیبـی؟! از اون مـاه تا حاال چند کیلو اضافه کردی؟! ماشـاهلل شـکمت از خودت 
زده جلـو!« ظـرف شـیرینی و شـکات را از میـز کامپیوتر دور کردنـد و طراحی 

کاتالوگ را ادامـه دادند.

:  قال علی بن ابی طالب
عبـاد اهلل! اعلمـوا... محادثة النّسـاء تدعوا الی الباء و بزبغ القلـوب. و الّرمق لهّن 

یخطف نـور ابصار القلوب و لمح العبون مصائد الّشـیطان
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امام علی  فرمود:
 ای بنـدگان خـدا! بدانیـد کـه... گفتگـو و اختاط مـردان با زنان نامحرم سـبب 
نـزول بـا و بدبختـی خواهد شـد، و دل هـا را منحرف می سـازد، و پیوسـته به 
زنـان چشـم دوختن نور چشـم دل را خامـوش می گرداند، و همچنین با گوشـه 

چشـم بـه نامحرم نگاه کـردن از حیله و دام های شـیطان اسـت.
بحاراالنوار ج 74 ص 291 و مانند آن بخارج 75 ص 232
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5
بـرای یـک عده، بهانـه ی خوبی برای عصبانیت اسـت. برای یک عـده ی دیگر، 
بهانـه ی خوبـی برای آرامش؛ »زن هـر چه در خانه بماند، بهتر اسـت.« ، جمله ای 
کـه بـرای عده ای سـنگین و تحمـل ناپذیـر، و برای عـده ی دیگری، خط مشـی 

است. زندگی 
طبـق قانون خدا، هر انسـانی وظیفه ای دارد؛ و وظیفه ی مـرد در این میان، تأمین 
مایحتـاج همسـر و فرزندانـش، و وظیفه ی زن در ایـن میان، پـرورش فرزندان و 
اداره ی امـور منزل اسـت. الزمـه  ی انجام وظیفه ی مرد، خـروج از منزل و الزمه ی 
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انجـام وظیفه ی زن، ماندن در منزل اسـت.
شـاید بعضی از ما، تجربه ی داشـتن مادر شاغل را داشته باشیم. مادرهای شاغل، 
نیمی از روز را کنار خانواده شـان نیسـتند و سـعی می کنند در تأمین مخارج منزل، 
کـه بـر عهـده ی مـردِ خانـه اسـت، بـه او کمـک کننـد. اّمـا ایـن تنهـا در حالتی 
می توانـد پذیرفته باشـد، که زن وظایف خـود، در داخل منزل را انجام داده باشـد 
و توانایی این را داشـته باشـد که بتواند مسـئولیتی بیش از وظیفه اش متقبل شـود. 
اّمـا فرزنـدان زنان شـاغل، همیشـه از بابـت این که سـاعت های کمتـری را کنار 
مادرشـان هسـتند، آسـیب می بینند. به خصـوص در روزهای کودکـی و نوجوانی 
کـه الزم اسـت فـرد، بیشـترین وقتش را کنـار خانواده باشـد، این فرزنـدان وقِت 
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خالـی بزرگـی را که مادر از آن شـانه خالی کرده، در کنار تلویزیـون، رایانه، تلفن 
همـراه، گروه دوسـتان، خیابـان، مهمانـی و... می گذرانند. و مادرها هـم - اگرچه 
بـا نظارتـی دورادور - ترجیـح می دهند فرزندشـان به این ترتیـب وقت بگذراند 
و بـه آن هـا در انجام امور بیرون از منزلشـان، کمـک کنند. مهمترین وظیفه ی یک 
زن، مـادر بـودن اسـت، کـه بی شـک در خانـه موقعیـت بهتـری برای انجـام این 

مسئولیت دارد.
زنـی کـه بیـن خانه و بیـرون، خانـه را انتخـاب می کنـد، از برخـورد با مـرداِن 
نامحـرم، آسـوده می شـود و خانه را برای محارمش، پـر از آرامِش حضور می کند. 
از تمـامِ درگیری هـا و برخوردهـا و رنجش هایی که ممکن اسـت به علت حضور 
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در خـارج از خانـه بیـن او و همسـرش پیش بیایـد، خانه و خانـواده اش را حفظ 
می کنـد. از ایـن کـه در معرض نگاه هـا و صحبت های مـردان دیگر قـرار بگیرد، 
بـه آغـوش امـن خانه پنـاه می برد. زن بـه فرمـوده ی حضرت علی علیه السـام، 
گل و ریحـان اسـت، و بهتریـن جـا بـرای این جنس لطیـف، فضای امـن و آرام 

خانـه اسـت، نه غوغای میـداِن کارزار بیـرون از خانه.
تَقاضـی َعلِـیٌّ َوفاِطَمـُة اِلـی َرُسـوِل اهلل  فِـی الِْخْدَمـةِ، َفَقضی َعلـی فاِطَمَة  
  بِِخْدَمتِهـا ماُدوَن الْباِب َوَقضی َعلی َعلِیٍّ علیه  السـام بِمـا َخْلَفُه... َفقالَْت 

:  َفاَِطَمُة  
ـلَ اَْرقاِب  ـُرورِ ااِلَّ اهللُ  بِاِْکفائی َرُسـوُل اهلل ِ  تََحمُّ َفایَْعَلـُم مـا َدَخَلنـی مَِن السُّ
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جاِل. الرِّ
علـی و فاطمـه  از پیامبـر خواسـتند تـا در تقسـیم امـور خانـواده بیـن 
آن دو قضـاوت کنـد، پیامبراکـرم  نیـز کارهـای مربـوط بـه درون خانـه را 
بـرای فاطمـه  و کارهـای بیـرون خانـه را بـرای علـی  تعییـن کـرد. 
پـس حضـرت زهـرا فرمـود: جـز خـدا کسـی نمی دانـد کـه مـن چقـدر 
از ایـن تقسـیم خوشـحال شـدم. زیـرا از شـانه به شـانه شـدن بـا مـردان بیگانه 
 نجـات یافتـم و مشـکل برخـورد بـا مـردان نامحـرم از دوشـم برداشـته شـد.

وسائل ج 14: 123 ح 25341
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6
وقتی با مردی تنها می شوند، وقتی خلوت است، وقتی کس دیگری نیست؛

بعضی زن ها نمی دانند. 
بعضی زن ها نمی شناسند.

زن بـه گمانـش، تنهـا حـرف می زنـد، همانـی که هسـت را. تنهـا راه مـی رود، 
همانـی که هسـت را. تنهـا کار می کند، همانی که هسـت را. تنها خودش اسـت، 
همانی که هسـت را. به چشـم زنانگـی اش نگاه می کند خـودش را، مردِ اطرافش 
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را. و هیـچ حـرف زدنـی، راه رفتنـی، کار کردنـی و بودنی برایش معنـی دیگری، 
جز آن چه هسـت، نـدارد. 
همه ی مردها اّما می  دانند.

همه ی مردها اّما می شناسند.
وقتی تنها می شوند، وقتی خلوت است، وقتی کس دیگری نیست؛

زن کـه حـرف می زنـد، مـرد اول بـه حـرکات صورتـش نـگاه می کنـد، بعد به 
آن چـه از دهانش خارج می شـود، گـوش می کند. زن که راه مـی رود، کار می کند، 
حضـور دارد، قبـل از راه رفتـن و کار کـردن و بودنش، زن اسـت. زن بودنش قبل 

از هرچیزی هست. 
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مـا بنـدگان خدا که ایمانمان، به نسـیمی بند اسـت، خودمان را در مسـیرِ طوفان 
نیندازیـم. از بعضـی خلوت هـا، بـه شـلوغی ها برگردیـم. نگذاریـم بـا نامحرمی 
زیـر سـقفی، تنهـا بمانیم و ایمانمـان را نخواهیم محـک بزنیم که آزمـون، آزموِن 
خطایـی اسـت و از خودمـان اگـر یقین داشـته باشـیم، بـه خطر نیفتـادن دیگری 
را نمی توانیـم تضمیـن کنیـم. هیـچ زنـی نمی داند وقتـی در خلوتی بـا نامحرمی 

اسـت، در مهلکـه ای اسـت که حسـن ظن جایی نـدارد.

:  قال رسول اهلل
ایاک و محادثة النساء فانه ال یخلوا رجل بامراة لیس لها محرم اال هم بها
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پیامبر اکرم  فرمودند:
از گفتگـو و اختـاط بـا زنـان بپرهیـز.  به راسـتی هیچ مـردی بـا زن نامحرمی 
در خلـوت سـخن نمی گویـد، مگـر این کـه در دل او نسـبت بـه وی رغبت پیدا 

. می کند


