
 
 خانه داري و بچه پروري

 
 .ـ زنرا در خانه شوهر باياهايي هست١

 :در اينجا يكايك ياد كنيمزنرا در خانه شوهر باياهايي هست كه ميبايد 

است و بايد بآراستن و پيراستن خانه و شستن و پاكيزه گردانيدن رخت و پختن و آماده                        » كدبانو«زن  : نخست
 .اينها كارهاي بانوانست. در زندگاني هركسي بايد بكاري يا پيشه اي پردازد. گردانيدن خوراك پردازد

هستند بانواني كه چنين     . ناسند و يا آنرا شاينده خود نمي دانند        هستند زناني كه كار كردن را باياي خود نمي ش            
ميدانند كه بايد بنشينند و بياسايند و بگردش روند و روز خود را با بيكاري بسر برند و كارهاي خانه را كلفت و نوكر                             

. آنها خواهد برخورد  » انميخ«چنين مي دانند كه پرداختن بكار خانه به        . بيشتر زنهاي تهران چنينند و چنين مي دانند      . كند
 .اينها درس از خانه هاي اعيانهاي مفتخور گرفته اند. اينها مفتخواران زنهايند

باين معني كلفت از    . در داستان كلفت، درد تنبلي و مفتخوري با خيم پست خودنمايي و برتريفروشي بهم آميخته                
روز گزارد، و از يكسو براي آنست كه گفته شود فالن           يكسو براي آنست كه كار كند و خانم تن پرور و تنبل بياسايد و               

 .همراه خانم باشد كه صدا كند و فرماندهد و بخود بالد» فاطمه سلطان«خانم كلفت دارد و در ميهمانيها 

برخي از زنها تنبلي و خود فروشي را بجايي رسانيده اند كه بغل كردن بچه خود را ننگ مي شمارند، و در كوچه ها                      
 .ا آن نيز بايد در بغل كلفت يا نوكر باشدو ميهمانيه

كار كردن نه تنها ببانوان نخواهد برخورد مايه سرفرازي ايشان تواند            . كاِر خانه باياي زنهاست   . اينها همه نافهميست  
 .يك بانو در پرداختن بكار خانه، شايستگي و ارزش خود را نشان تواند داد. بود و ارج ايشانرا بيشتر تواند گردانيد

انه اي كه كدبانويي با فهم و هوش و سليقه خود بيارايد و راه برد، جز از خانه ايست كه با دست كلفتهاي بيگانه                         خ
 .دل نابسته راه برده شود

از بديهاي زندگاني ماست كه يكي آقا باشد و يكي نوكر،           . زندگاني ماست  داستان كلفت و نوكر يكي از بديهاي      
 .ن خود سخنيست كه بايد در جايش گفته شوداي. و يكي خانم گردد و يكي كلفت

آري اگر زني در خانه اي تنهاست و از فزوني كار در رنج ميباشد، تواند يكي را از خويشان و همسايگان و يا از                           
 .ديگران كمك خود گيرد

دان نيز  به بزمهايي كه مر   . زن بايد فرمانبرداري از شوهر كند و در رفتن بگردش و ميهماني پرگ ازو خواهد                : دوم
اين از يكسو مايه نيكنامي اوست و از يكسو جلو            . نرود) يا يكي از پدر و برادرش      (خواهند بود جز بهمراهي شوهرش       
 .بدگمانيهاي شوهر را تواند گرفت

 .زن كه در سر راهش دامها تواند بود بسيار بجاست كه خود را بنگهداري شوهر سپارد
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 .آرايش زن در خانه و براي شوهرش بايد بود.ا و بميان مردها ساده درآيدآنگاه چنانكه گفته ايم زن بايد بخيابانه

آرايش . يكي از عادتهايي كه از اروپاييها گرفته شده همينست كه زنها چون مي خواهند بيرون روند خود را بيارايند            
دها در پيش نباشند، اين كار را       زنيكه مي خواهد مر  !.. من نمي دانم باين چه معنايي دهم؟     . را تنها براي بيرون رفتن شناسند     

با اين عادت آيا شگفتست كه مردان در دنبال زنهاي بيگانه باشند و در خانواده ها هميشه بدگمانيها و                        .. چرا مي كند؟ 
 ..رنجيدگي ها فرمانراند؟

. تولي پاكيزگي جز خودآراييس    . مي گزارند» پاكيزگي«كساني باين خودآرايي زنان در هنگام بيرون آمدن نام             
 .»پيراستن جز آراستنست«

زن بايد خود را همراه مرد و همباز زندگاني او شناخته اگر او را تنگدستي پيش آمد شكيبايي نمايد و با كم                        : سوم
 .و بيش بسازد، و اگر او را گرفتاري پيش آمد خود را بكنار نكشد و از كوشش و دلسوزي باز نايستد

زندگي درچيند و بآسايش زن بكوشد و از خريدن رخت و ديگر چيزها باز                مرد بايد باندازه توانايي خود دستگاه        
 .زن هم بايد بهمان اندازه خرسندي نمايد و مرد را در فشار نگزارد. اين باياي اوست. نايستد

زنهاي درسخوانده  . يكي از گرفتاريهاي بزرگ در زندگاني امروزي همين داستان رخت و كفش و كاله زنهاست               
فالن «. ما چيزيرا كه ياد گرفته اند، رختهاي تازه بتازه پوشيدن و با يكديگر همچشمي كردن است                 ) جددمت(و نوانديش   

اينهاست جمله هايي كه   . »فالن خانم فالن رخت را پوشيده بود من هم بايد بپوشم          «،  »رخت مود شده من بايد داشته باشم      
 . نمي نمايند اندازه توانايي مرد و درآمد اوستآنچه نمي فهمند و پروايي. زنهاي نوانديش ما از بر مي دارند

اين . بي بهره است، اينهاست  » فرهنگ«اين توده از    : آنچه مي گوييم . اين جز بيچارگي نيست، جز بي فرهنگي نيست      
 خوشيهاي جهان تنها رختهاي شيك پوشيدن و       . معني زندگانيرا ندانستن و خود را بتوي رنج و بدبختي انداختن است             

 .خودنمايي جز هوس پستي نمي باشد و همچشمي. ن نيستفروخت خود

رخت براي آنست كه بپوشيم و      . يكزن بافهم و فرهنگ چرا اين نداند كه رخت براي ماست، ما براي رخت نيستيم               
 .آسوده باشيم، نه براي اينكه خود را گرفتار آن گردانيم و هميشه اندوهش خوريم

 
 

 . خود كوشدـ هركسي بايد بجلوگيري از بديهاي٢
اين نتيجه ديگري از نبودن        . يكي از گرفتاريها در خانواده ها نساختن عروس با مادر و خواهر شوهر است                      

 .فرهنگست

آدمي از سرشت جاني خود داراي خيم هاي پست خشم و رشگ و خودنمايي و برتريفروشي و مانند اينهاست، و                      
هركسي، چه زن و چه مرد، بايد هوشيار اين بديهاي خود           . دهركسي بايد بكوشد و جلو اين خيمهاي پست خود را بگير          

 .اينست يك معني فرهنگ و آنچه امروز بسيار كمست اينست. باشد و تا تواند جلو آنها را بگيرد

عروس كه بخانه آورده مي شود، مادر شوهر ميدان پيدا مي كند كه اسب خودنمايي و برتريفروشي را بتك و تاز                       
عروس نيز كه پاي كم از آنها نمي دارد و جلو خشم و             . بهر چيز آن رشگ ميبرد و كينه مي توزد        آورد، و خواهر شوهر     

 .اينست خانه هميشه پر از رنجش و گفتگو مي باشد. كينه را نمي گيرد
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» تربيت«بسياري از مادر شوهران بهر كار و بهر سخن عروس ايراد گيرند و بهانه شان آنست كه مي خواهيم اينرا                        
خودنمايي و چيرگي فروشي    . كند» تربيت«هر بزرگي بايد كوچكتر را       . در ايران يكي از گرفتاريهاست    » تربيت«. كنيم

مرد زنش را كتك مي زند و      . »من بايد ترا تربيت كنم    «: خواهر بزرگ كوچكتر را مي زند و مي گويد      . نامش تربيت است  
بايد ترا  «:  خود دشنام ميدهد و سيلي مي زند و مي گويد           سلماني بشاگرد . »من بايد اينرا تربيت كنم     «: بهانه اش اينست 

 .»تربيت كنم

يا فرهنگست بايد   » تربيت«اگر كسي در پي     . اينها چيرگي فروشي است   : دوباره مي گويم . نيست» تربيت«ولي اينها   
 .نخست بخود پردازد، و بيش از همه بجلوگيري از بديهاي خود كوشد

ولي اينها بايد   . ي عروس نگهباني نمايد و چيزهايي را كه نمي داند باو بياموزد           بسيار بجاست كه مادر شوهر بكارها     
 .عروس هم بايد با او  پاسدارانه راه رود و به پندهايش گوش دهد. با مهرباني و پاكدلي باشد

گفتن . رداين باياي هر مرديست كه ميانه مادر و زن خود بايستد و آنانرا از چيرگي بيكديگر و از بدرفتاري باز دا                       
از زن هم   . اين نشان ناتواني و كار ندانيست     . بيجاست» از زن دست توان كشيد ولي از مادر يا خواهر نتوان كشيد            «اينكه  

 .بآساني دست نتوان كشيد

بزرگ و كوچك و زن و مرد گرفتار اين زشتي مي باشند و باندك                . است» دشنام«يك گرفتاري بدي در ايران       
دشنام معنايي را در بر ندارد و بيش از همه و پيش از همه، پستي و                    . روي يكديگر ريزند  خشمي دشنامهاي زشت را ب     

ولي چون دلسوز و خشم انگيز است، چه بسا زد و خوردهايي كه از آن برخيزد و چه                   . بي فرهنگي دشنام دهنده را رساند    
 .تلخا نتيجه هايي كه از آن پديد آيد

ياري از مردان آنرا افزار زندگاني، بلكه افزار تربيت مي شناسند و بارها                رواج دشنام در ايران تا بجاييست كه بس         
ديده شده كه يكي كه دشنامگوست و بزنش دشنامها مي شمارد و شما او را نكوهش ميكنيد برگشته با خشم چنين پاسخ                      

من مي خواهم اينرا    «:يا مي گويد . »!..آخر با رفتاريكه اين نافهم دارد آدم فحش هم ندهد پس چكار كند؟                «: مي دهد
 .اينها نمونه هايي از بيچارگي هاي اين توده است. »!..سر هر چيزي بزنمش؟!.. تربيت كنم پس فحش ندهم چكار كنم؟

بايد يكي از كوششهايي كه در ايران رود،         . يكي از چيزهايي كه بايد در ميان زن و شوهر نباشد اين زشتگوييست             
 .يد هركسي چه زن چه مرد زبان خود را از اين آلودگيها پاك نگه  داردبا. در برانداختن اين پتياره باشد

آمد «بفال و جادو و خواب و       ) بلكه بيشتر مردها نيز   (يكي ديگر از گرفتاريها در خانواده ها آن باورهاييست كه زنها           
 .يكي از چيزهاييكه هميشه مايه ناآسودگيست اينهاست. و مانند اينها مي دارند» و نيامد

سي كه بيك خانه درآمده آگر آنسال كار شوهر خوب نباشد و يا زياني از يكجا باو رسد يا يكي از                                  عرو
) طالقها(چه بسا بيزاريها    . او شمرده خواهد شد   » بدقدمي«خويشانش بميرد، اين گناه بگردن عروس خواهد افتاد ـ اينها از            

 شده، مرد هر زمان كه زياني باو رسيده و يا از پيشرفتي              بروي زن گزارده  » بدقدمي«چون نام   . كه از همين پندار برخاسته    
 .كه اميد مي داشته بازمانده، آنرا نيز از زن دانسته و بدرفتاريها كرده و سرانجام بجدايي و بيزاري انجاميده

: مردي را مي شناسم با زنش راه نمي رفت و مي خواست او را رها كند و پس از شمردن عيبهايي چنين مي گفت                         
 .…» اين بد قدمستاصالً«
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 يكزن ايراني با چادر و چاقچور و روبند

 )اين پيكر از كتاب فردريك روزن آلماني برداشته شده و درباره چهل و پنجاه سال پيش است(
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از آنسو بيشتر زنها از ناداني و نافهمي كه از آميغهاي زندگاني ناآگاهند، چون بي مهري يا بي پروايي از شوهر خود                     
بجاي آنكه بينديشند كه انگيزه آن بي مهري يا بي پروايي چيست و از راهش                 . ره آنرا از فال و جادو خواهند        بينند چا 

 .بجلوگيري كوشند، دست بدامن فالگير و جادوگر يازند

نتيجه ناتواني روانها و خردها در توده يكي همينست كه كسي بخود گمان بد بودن نبرد و كمي در خود نشناسد و                       
شيطان بيش از همه براي      . از اينجا رواج گرفته   » شيطان«افسانه  . ها بكوشد كه گناه را بگردن ديگران اندازد         در پيشآمد 

دو تن با هم پيكار كنند و بسر و كله يكديگر كوبند، و چون خشمشان                     . آنست كه هر گناهي را بگردن او اندازند          
يا پي هوسبازيها را گيرند و بكارهاي ناسزا           . »..!ديديد شيطان چه كار كرد      «: فرونشست و پشيمان گرديدند بگويند      

 .»شيطان گولم زد«: پردازند و آنگاه بگويند

اينست گناه را بگردن    . زنها كمتر توانند گناهي را بگردن گيرند       . بهرحال اين ناتواني در زنها بيشتر از مردهاست         
ولي زنها براي آنها انگيزه هاي      . ي از ايشانست  ناسازگاري زن با مرد بيگمان نتيجه بدرفتاري يك        . چيزهاي ديگر اندازند  

 .ديگري پندارند و چاره را نيز جادو شناسند

فالگيري و جادوگري در اين توده بدبخت يكي از پيشه هاست كه در هر شهري دسته اي از آن نان مي خورند، بلكه                    
 .كاران بدنهادنديكي از چيزهاييكه بايد ريشه اش كنده شود اين فريب. برخي دارايي مي اندوزند

اينان نه تنها دروغ مي گويند و فالهاشان راست نيست و از جادوهاشان سودي يا زياني نتواند بود، زيانهاي ديگري                     
اين يكي از شيوه هاي ايشانست كه چون زني بنزدشان رفت و سرگذشتي گفت پاسخ داده                      . نيز بخاندانها مي رسانند   

و آن زن كه اينرا شنود يكي از مادر         » ن باال بلندي يا باال كوتاهي دشمن شماست       براي شما جادو كرده اند، يكز    «: بگويند
 .اينها داستانهاي روزانه خانواده هاست. يا خواهر شوهر خود را بديده گيرد و با او دشمن گردد و اين نيز باو جادو كند

در اينجا همين .  آنها را بخوانند و بدانند سخنان بسيار رانده ايم كه بايد بانوان١ما درباره فال و جادو در جاي ديگري       
 .اندازه مي گوييم كه يكي از گرفتاريها در خانواده ها همينهاست و اينها بايد از ميان رود

 
 .ـ بايد داور در ميان زن و شوهر خويشان باشند٣

هاي نخست زناشويي   بويژه در سال  . زن و شوهر كه با هم مي زيند ناچاريست كه در ميانشان رنجشهايي پديد آيد                
ولي بايد تا توانند بآشكار     . كه در نتيجه جواني و ناآزمودگي و ناآشنايي بخوي و خيم يكديگر رنجش بيشتر تواند بود                 

 .نيندازند و خودشان با چشم پوشي و يا با گفتگو بپايان رسانند

و بازرسند و گناه را از هر         اگر رنجش بآشكار افتاد در آنهنگام بگردن خويشان نزديكست كه پا بميان گزارند                  
چيزي بسيار بد است كه پدران و مادران بدختران و پسران خود هوادار درآيند و                 . كدام كه ديدند بنكوهند و پند دهند       

بايد پدران و مادران بيش از همه در انديشه نيكي زندگاني دختران يا پسران خود باشند و                      . بيدادگرانه پشتيباني نمايند  
. رسند اگر بدرفتاري را از سوي پسر يا دختر خود ديدند بجاي هواداري، نكوهش باو كنند و پندش دهند                   اينست بايد باز  

 .از هواداري بيدادگرانه جز فزوني رنجش و ناسازگاري نتيجه نتواند بود

                                                           
 » پندارها«  كتاب -١
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كه اين گذشته از آن   . از چيزهاي نيك ميهمان خواندن دختر و داماد و يا پسر و عروسست كه پدران و مادران كنند                  
 .ميهمانيست و خوشيها را در برخواهد داشت، مايه سرفرازي دختران و پسران تواند بود و بمهر آنان بيكديگر تواند افزود

. اين بسيار بجاست كه چون ميانه پسري و دختري عروسي رخ داده، خويشان از دو سوي آنان را ميهمان خوانند                       
 .نايستندخويشان بايد از اينگونه پذيراييها و پرواها باز 

از چيزهاي بد كه گاهي ديده شده آنست كه پدران و مادران در پي سودجويي از داماد باشند و چشم بدست او                          
گاهي نيز وارونه آن    . اين دختر خود را سرافكنده و خوار گردانيدنست و چه بسا كه رنجشها تواند پديد آورد                  . دوزند

 .شد كه آن هم ناستوده استديده شود و داماد در انديشه سودجويي از پدرزن با

اگر رنجش ميانه زن و شوهر رويه ديگري گيرد كه پند و نكوهش سودي ندهد و نياز بدادخواهي افتد ـ  مثالً                             
مردي زن خود را از خانه بيرون راند و يا از خريدن رخت و كفش باز ايستد و يا زني پيروي از دستورهاي شوهر نكند و                          

در آيين ما چنين است كه بايد زن و مرد             . اين هنگامها نيز بايد داوران از خويشان باشند         يا بكار خانه برنخيزد ـ  در          
برگزيند كه اينان بازرسي    ) از آنانكه بي يكسوست و در رنجش و كشاكش پا در ميان نداشته           (هريكي داوري از خويشان     

 .و راستي داوري كنندكنند و اگر نياز بداور سومي افتاد خود آنان برگزينند و آنگاه از روي داد 

پيداست كه اگر يكسو به برگزيدن داور برنخاست و يا بداوري آنان گردن نگزاشت بايد كار را با دست دادگاه                        
بهرحال . بايد از دادگاه خواست كه او را به برگزيدن داور وا دارد و يا رأي داوران را روان گرداند                              . انجام داد 

 .يد كشانيدگفتگوهاي خانواده اي را بدادگاه نبا

امروز يكي از گرفتاريها همانست كه براي اينگونه رنجيدگيها و دادخواهيها داوراني نيست و اگر به عدليه روند                       
 .بايد سالها بروند و بيايند و نتيجه اي نبينند

 
 .ـ ميوه زناشويي فرزندان بايد بود٤

. وستن و با هم زيستن پديد آوردن فرزندان باشد         زن و مردي كه بهم مي پيوندند و با هم مي زيند بايد ميوه اين پي                
بهر اين بوده كه    . آفريدگار كه زن و مرد را نيازمند هم گردانيده بيش از همه بهر اين بوده كه فرزندان از آنان پديد آيد                     

 گزارده و   پدران و مادران، ما را پديد آورده و در جاي خود           . نژاد آدمي پايدار ماند و روي زمين از آدميان تهي نگردد           
يا بهر نامي كه    (اين راهيست كه آفريدگار يا طبيعت       . ما هم بايد فرزنداني پديد آوريم و در جاي خود گزاريم           . رفته اند
 .بروي ما باز كرده) خوانند

داشتن فرزند و پرداختن به پرورش آنها پر از              . از آنسو داشتن فرزند يكي از خواهشهاي طبيعي هركسيست             
مردان و زناني كه فرزند نمي دارند تو گويي چيزيرا كم مي دارند           . ي هم دارد خوشيش بيشتر است     اگر رنج . خوشيهاست

 .يا چيزي را گم كرده اند

ولي اينها  . هستند زناني كه از زاييدن جلو مي گيرند      . آري هستند مرداني كه زن نمي گيرند كه داراي فرزند نباشند          
 كه به تن پروري بيش از هر چيزي دلبستگي ميدارند و يا چون در پي                  كمند و شما اگر نيك سنجيد كساني تن آسايند         

 .كامگزاريها مي باشند بچه داشتن را سنگ راه خود مي شمارند
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برخي از ايشان بخود هستي ايراد مي دارند و        . كساني از اينان سخناني هم بزبان مي دارند و فلسفه هايي ياد گرفته اند           
اگر پدر و مادران ما ستم كرده ما را باين جهان آورده اند ما نبايد ستم                «:  چنين مي گويند  را شنيده اند ١چون سخن ابوالعال  

هم مي خورند و هم از     «پيروان اين فلسفه كسانيند كه بگفته عامي        . ولي اين فلسفه كم ژرفاست    . »كرده ديگران را بياوريم   
ود دلبستگي بسيار مي دارند و اگر كسي در پي           در حال آنكه اين سخن را مي گويند، بهستي خ          . »منت بيرون مي آورند  

داستان اينان  . نابود كردن يكي از آنها بود بيگمان او را دشمن خواهد داشت و تا مي تواند بنگهداري خواهد كوشيد                       
مي نامند، در حاليكه خودشان در آرزو و جستجوي آنند         ) جيفه(» مردار«داستان صوفيانست كه جهان را مينكوهند و آنرا         

 .در راه آن بگدايي كردن و آبروي خود ريختن هم تن در مي دهندو 

. برخي هم چنين وا مي نمايند كه روي زمين تنگ شده و يا خواهد شد و اينست بايد از فزوني آدميان جلو گرفت                       
ه امروز روي زمين تنگ نيست و در آينده روزي اگر تنگ گرديد در آن هنگامست كه بايد چار                    . ولي اين نيز بيپاست   

در اين كشور كه خواهد توانست بسيصد مليون مردم نشيمن و . اين سخن كه خود بيپاست در ايران بيپاتر مي باشد        . جويند
خواربار دهد و اكنون بيش از بيست مليون در آن نيست، زن نگرفتن و سخن از تنگي جا و كمي خواربار راندن بسيار                           

 .نابجاست

هستند كساني كه جدايي ميانه پسر و دختر گزارند          .  بايد ناخشنودي ننمود   .بهرحال بايد از داشتن بچه جلو نگرفت      
آنگاه آيا همه   !.. زيرا چه جدايي ميانه پسر و دختر است؟        . اين هم ناسزاست  . و از زاييده شدن دختر ناخشنودي نمايند       

 !..زنها توانند پسر زايند؟

يك بچه يا يك عروس نه        . ز نتيجه ناداني نيست    اينها ج : چنانكه گفتيم . شناسند» بدقدم«گاهي نيز بچه اي را       
آمدن عروس يا زاييده شدن بچه اي      . بايد در پيشآمدها ريشه آنها را جست و بدست آورد         . »بدقدم«باشد و نه    » خوشقدم«

 .مايه خوشبختي و بدبختي نتواند بود
 

 . ـ نازايي خود شوندي براي بيزاري تواند بود٥
باشد و بچه نزايد مرد را سزاست كه بهمان شوند او را رها كند و يا نگه داشته                     ) نازا(در آيين ما اگر زني سترون        

اگر خرسندي نداد سزاست كه      ) زن نازاي پيش  (چيزيكه هست آن زن      . در اينجا دو زني سزاست     . زني ديگر بگيرد  
 خوشي بسر برد و چون از        اين بدلخواه اوست كه بنشيند و بشكيبد و با آرامش و            . بهمين شوند بيزاري و رهايي خواهد      

زن نو فرزنداني بود آنها را فرزندان خود شمارد و در پروردن و نگه داشتن بياوري و دستياري پردازد، و يا اگر اينها را                           
 .نخواست و يا نتوانست، بيزاري جسته خود را بكنار كشد

نشكيبد و بهمان دستاويز بيزاري و       همچنين اگر مردي سترون بود و بچه ازو پديد نيامد، زن تواند به بي فرزندي                   
 .اينها چيزهاييست كه چه زن و چه مرد با پيشاني باز توانند كرد و جاي ايراد و نكوهش نتواند بود. رهايي خواهد

براي زنان و مرداني كه فرزند نمي دارند و نمي توانند داشت بسيار بجاست كه بچگاني را از ديگران ـ  از خويشان و                      
كسانيكه بچگان بسيار ميدارند كه نگهداري و        .  بگيرند و بفرزندي بپذيرند و بپرورند و بزرگ گردانند           از بيگانگان ـ    

                                                           
 ).و من بكسي ستم نكردماين ستم را بمن پدرم كرده ( » هذا جناه  ابي علي و ما جنيت علي احد «:  ابوالعال شعري گفته بوده كه بروي سنگ گورش نوشته شود -١
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هيچ باكي  . پرورش آنها سختست هيچ باكي نخواهد داشت اگر يكي از آن بچه ها را بيك مرد يا زن بچه نداري سپارند                     
 خرد ناسازگار است و نه از بزرگي كسي خواهد             چنين كاري نه با    . نخواهد داشت اگر بچه اي را بفرزندي آنها دهند         

. شايد كه بكساني گران افتد و تن بآن ندهند         . كاست و باو خواهد برخورد، و نه زياني به بچه يا بديگران خواهد داشت              
 ..!چه بدي از آن تواند برخاست؟!.. شوندش چيست؟: بايد پرسيد

بچه بيك خانه آسوده تري افتاده     .  آن زن و مرد نيكست      اين كار چه براي بچه و چه براي پدر و مادر و چه براي               
اما آن زن و مرد     . پدر و مادر بارشان سبكتر شده بپرورش بچگان ديگر بهتر خواهند رسيد             . پرورش بهتري خواهد ديد   

 .داراي فرزند گرديده، آن كمي كه در زندگانيشان مي بود از ميان خواهد برخاست

چه كمي در ميان تواند     !.. چرا نشود؟ : ما مي گوييم . »نه براي آدم فرزند نمي شود    بچه بيگا «: گاهي كساني مي گويند  
اگر خواستتان آنست كه يكمرد يا زن به بچه ديگري دلگرم نتواند            . بهتر است سخن را بشكافيد و روشنتر بگوييد       !.. بود؟

وي جانورانست كه هريكي زاده خود را        آنخ. بود و آنرا فرزند خود نتواند شناخت، اين پايه اي از فهم و خرد نمي دارد               
گربه كه بچه هاي خود را بدانسان دوست  دارد،          . دوست دارد و بپروردن پردازد و بزاده هاي ديگران دشمني نشاندهد            

آدمي كه داراي فهم و خرد است بايد اين سهشهاي جانوري را             . بچه هاي ديگران را بيازارد و چه بسا كه آنها را بخورد           
نتيجه اي كه از داشتن بچه     . گرداند و جدايي ميانه زاده خود و زاده ديگري كه او بفرزندي پذيرفته نگزارد               از خود دور    

ديگري او را   . يكي سرگرم بودن با آنان و لذت بردن از رفتار و گفتار بچگانه و ساده او                   : بايد خواست دو چيز است     
ه، جدايي ميانه آنكه فرزند زاده آدمي باشد و يا زاده               در زمينه اين دو نتيج      . پروردن و يادگار خود گردانيدن است       
 .ديگري نتوان گزاشت و بايد نگزاشت

اگر خواستتان آنست كه آن فرزند همچون زاده خود آدمي دلبسته و مهربان نتواند بود ـ اين بسته بآنست كه چه                         
زندگي بي بهره نباشد، جدايي ميانه       اگر بچه با فهم و خرد باشد و از آميغهاي                 . آميغهايي بآن فرزند ياد داده شود        

گذشته از آنكه بسياري از بچگان بپدر و مادر راست خود نيز              . پرورندگان خود با پدر و مادر راستي نخواهد گزاشت          
 .نيكي ناشناس درآيند و پاسداري ننمايند، و اين تنها درباره پرورندگان نيست

پرورش  او آنچه ارجدار است و در انديشه بايد بود، كشيدن              در پذيرفتن فرزند و برخاستن ب      : گذشته از همه اينها   
ميباشد، و اين   ) واميكه هركسي بتوده مي دارد و بايد او نيز يكي را بپرورد           (رنج پرورش يك آدمي و پرداختن وام خود          

 .نتيجه خواهد بود چه آن فرزند نيك درآيد و ارجشناسي نمايد و چه بد درآيد و نمك ناشناسي نشان دهد

اين يك كار كرفدار نيكست و اگر كسي بسراغ بچگان خانواده هاي بيچيز رود و از آنها پسري يا                      : تاه سخن كو
 .دختري بفرزندي پذيرد، ديگر بهتر و كرفدارتر خواهد بود
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 .ـ بدختران نامهاي نغزي بايد داد٦
زشگيست كه از گفتگوي ما بيرونست       ولي چون بيشتر از ديده پ      . درباره بچه پروردن بسخنان بسياري نياز هست        

 .بآنها در نيامده در پايان كتاب بيك يادآوري درباره نامهاي دختران مي پردازيم

ما اگر بخواهيم در اين زمينه        . جاي افسوسست كه در ايران نامگزاري بكودكان نيز از روي فهم و خرد نيست                  
 . بسخن درآييم بايد چند سات را پر كنيم

م كه نامها در ايران كمست و از اينرو شما در هر شهري صدها و هزارها كسان را با يكنام توانيد                      بكوتاهي مي نويسي 
از اين گذشته نامها در ايران بيشتر آنها معنايي نمي دارد و اگر مي دارد                . يافت و پيداست كه اين زيانهايي تواند داشت         

رستم، برزو، اسفنديار، افراسياب، يعقوب،      : مثالً  . يشهاستهمچنان بيشتر آنها يادگار افسانه ها و ك       . فهميده مردم نيست  
يوسف، عيسي، موسي، كيخسرو، جمشيد، جعفر، باقر، مجتبي، مرتضي، زينب، خير النساء، كلثوم، سكينه، رباب، ليلي،                  

ضا، عبدالحسين، عبدالعلي، عبدالصاحب، غالمر   : يك رشته ديگر خواري آور است همچون       . عذري، و بسيار مانند اينها    
 .غالمحسن، غالمعلي، شاهقلي، وليقلي، جعفرقلي، امامقلي و مانند اينها

: همچون. بي پروايي ايرانيان در اين زمينه چندان بوده كه نامهاي دشمنان تاريخي خود را بفرزندانشان گزارده اند                  
 .تيمور، چنگيز، هالكو، ارغون، اسكندر، و مانند اينها

گي ايرانيانست كه چنگيز و تيمور را با آن بديها كه بتوده و كشورشان كرده اند بد                  اين نمونه اي از نافهمي و بيچار     
ولي يزيد و ابن ملجم را كه كار بدي كه كرده اند برخوردي بايران و                  . نمي شناسند و كتابها نيز پر از ستايش آنهاست        

و » عمر«و  » يزيد«بلكه واژه هاي   . يد يافت تاريخ ايران نداشته، بد مي شناسند و شما در سراسر ايران يزيد نام كسي نخواه              
 .نيز در ايران دشنامست» عايشه«نام . عايشه كه زن پيغمبرشان بوده بد مي شناسند. در ميان ايرانيان دشنامست» ابوبكر«

 پس از پيدايش مشروطه، به پيروي از اروپاييان، گامي در اين زمينه برداشته شده، و آن اينكه قانون نام خانواده در                      
يكي آنكه بودن هركسي از      : اين براي دو خواست بوده     . اين يكي از يادگارهاي مشروطه است      . ايران روان گردانيده  

مثالً در فالن شهر كه صد تن محمد        . ديگري اينكه از تكرار نامها و از زيان آن كاسته گردد          . كدام خانواده شناخته باشد   
 .از ديگران جدا گرددنام هست هركدام نام خانواده ديگري پيدا كند و 

گذشته از اينكه همان نام     . چنانكه گفتيم عيب در نامها تنها از يكراه نيست         . ولي اين يك گام به تنهايي بس نبوده        
زيرا از يكسو در آنجا هم واژه كم بوده و چه بسا             . خانواده از راه ناستوده اي روان گرديده و آن نيز عيبهايي پيدا كرده             

بسياري از كسان لقب    . آنگاه در آنجا نيز واژه هاي بيمعنايي بكار برده شده         . بيشتر تكرار يافته است   كه يك نام ده بار و        
از يكسو نيز در يكخانواده هركسي بهوس و دلخواه نام خانوادگي             . پيش خود را كوتاه گردانيده نام خانواده ساخته اند        

رويهمرفته از  . بودن خانواده ها مي بود از ميان رفته است       اينست يكي از نتيجه ها كه شناخته       . ديگري براي خود برگزيده   
 .اين كار نيز سودي كه مي بايست بدست نيامده

نامهاي : در اينجا درباره دختران سخن مي رانم     . باري اين يكي از چيزهاييست كه بايد ديگر شود و براه نيكتري افتد            
بلقيس، فرنگيس، توران، زليخا، فضه، مريم، بگمجان،        : همچون. دختران نيز بيمعنيست و يا معنيش فهميده مردم نيست          
 .خواتونجان، عشرت، ملوك، فاطمه و بسيار مانند اينها
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راستست كه نام براي آنست كه دارنده نام را نشان دهد و بتوانند او را بآن نام بخوانند، و اين معني از آن واژه ها                             
بايد واژه اي باشد كه    . ليكن در نام بايد معني واژه را نيز بديده گرفت          . برمي آيد و اين كار بدستياري آنها انجام مي گيرد       

 . بويژه در دختران كه بسيار بجاست كه نامهاي معني دار نغزي برگزيده شود. معناي خوشآيندي هم از آن درآيد

دانم كه در   چون بارها رخ مي دهد كه كسيكه فرزندي پيدا كرده درباره نامش به پرسش برمي خيزد اينست بجا مي                  
 .اينجا نامهايي را كه براي دخترها شاياست براي يادآوري بشمارم

 :ما بهتر مي دانيم نامهاي دختران از چند رشته پايين برگزيده شود

 .خورشيد، ماه، ستاره، اختر، پروين، ناهيد، كيوان: از نامهاي ستاره ها) ١

 .، بهرامن، فيروزه، گوهر)ياقوت(ياكند زبرجد، زمرد، مرواريد، ): جواهرات(از نامهاي گوهرها ) ٢

، ١شكوفه، الله، سوسن، سمن، ياسمن، سنبل، نسرين، نسترن، بنفشه، نرگس، الدن، نيلوفر، ورد              : از نامهاي گلها  ) ٣
 .چمن، بهار

 .آهو، گوزن، كبك، فاخته، تيهو، كبوتر، تذرو: از چيزهاي قشنگ از هر گونه) ٤

 آراسته، پيراسته، سيمتن، سيمبر، سنمبر، گلرخ، گلفام، گل اندام، گلچهر،              ستوده، خجسته، ): صفات(از زابها   ) ٥
 .مهرانگيز، زيبا، برازا، فروزا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
با الف بوده است اگر     » وارد«چون رويه نخست  واژه      . چنانكه ارمنيها و گرجيها نيز گرفته اند     . عربها آنرا از فارسي گرفته اند    . بمعني گل سرخ واژه فارسيست    » ورد  «-١

كته ديگر اينست كه اين واژه را بايد در زبان نيز روان گردانيده و بجاي گل                  ن. نامند زياني نخواهد داشت   » وارد«كساني آنرا با همان رويه نخست بگيرند و دختري را            
 .گفت» وارد«يا » ورد«سرخ 
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 ضدآخشيج ـ 

 زينت كردنآراستن ـ 

 زينت يافته ، مزينآراسته ـ 

 آرزو ، آمالآرمان ـ 

 شرفآزرم ـ 

 حقيقت آميغ ـ 

 اطالعيهآگاهي ؛ آگهي ـ 

 پر كردن آگندن ـ

 صداآواز ـ 

 ارزش ارج ـ 

 سبب ، علتانگيزه ـ 

 بيان كردنباز نمودن ـ 

 قدباال ـ  

 عقيدهباور ـ 

 وظيفه ، واجببايا ؛ باينده ـ  

 الزمستبايد ـ 

 بدادگاه كشانيدنبداوري خواندن ـ 

 در نظر گرفتنبديده گرفتن ـ 

  تحريك كردنبرآغاالنيدن ـ 

 گناهبزه ـ 

 گناهكاربزهكار ـ 

 تدارك ، تهيهيج ـ بس

 مشهور ، ناميبنام ـ 

 نشان دهندبنمايند ـ 

 براي) همچون زهر(بهر ـ  

 فالنبهمان ـ 

 طالقبيزاري ـ 

 بكلي ، يكدفعهبيكبار ـ 

 بيطرفبي يكسو ـ 

 با احترامپاسدارانه ـ 

 بالپتياره ـ 

 پاك گردانيدنپيراستن ـ 

 پاك شدهپيراسته ـ 

 عفت و پاكدامنيپرده داري ـ 

 اجازه) همچون برگ(  پرگ ـ

 برنامهپرگرام ـ 

 توجه ، اعتناپروا ـ 

 غرامتتاوان ـ 

 بدست آوردنتوزيدن ـ 

 مستقلجداسر ـ 

 آنقدرچندان ـ 

 اينقدرچندين ـ 

 چند سال قبل باينطرفچند سال باز ـ  

 تسلط، غلبهچيرگي ـ 

 مسلط ، غالبچيره ـ 

 قلمخامه ـ 

 خواستن هميشگيخواها ـ 

 مشرقخورآيان ـ 

 عادتي ـ خو

 خصلتخيم ـ 
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 قاضيداور ـ 

 قضاوتداوري ـ 

 وارد شدندرآمدن ـ 

 مرتب كردندرچيدن ـ 

 هزينهدررفت ـ 

وحشي ، فرهنگ    ) دژ همچون لژ   (دژآگاه ـ    
 ناديده

 فرهنگ ناديدگي ، ناتراشيدگيدژآگاهي ـ 

 بهانهدستاويز ـ 

 دست درازي كردندست يازيدن ـ  

 امضاءدستينه ـ 

 دادن ، بخشيدندهش ـ 

 روستا ، دهديه ـ 

 حسدرشگ ـ 

 دور شدنرميدگي ـ 

 اجرا كردنروان گردانيدن ـ 

 ظاهر ، صورت) همچون مويه(رويه ـ 

 عمقژرفا ـ 

 صفحهسات ـ 

 نظمسامان ـ 

 طبيعتسپهر ـ 

 نازاسترون ـ 

 حكومتسررشته داري ـ 

 روا ، جايزسزا ـ 

 احساس دروني) همچون جهش(سهش ـ 

 يقشايسته ، الشايا ؛ شاينده ـ 

 صبرشكيب ـ 

 دليل ، علت) همچون بلند(شوند ـ 

 جهازكابين ـ 

 اثاث خانهكاچال ـ 

 چشم پزشكيكحالي ـ 

 ثواب ، كار نيككرف ـ 

 با ثوابكرفدار ـ 

 تصميمگزيرش ـ 

 تصميم گرفتنگزيريدن ـ 

 گماردن ، مأموريت دادنگماشتن ـ 

 اصل ، ذاتگوهر ـ 

 جبر ، اجباريناچاري ـ 

  ناسزاوارناروا ،ناسزنده ـ 

 نقاشنگارگر ـ 

 نشان دادننمودن ـ 

  نياييدن ، عبادتنيايش ـ 

 شريكهمباز ـ 

 رقابتهمچشمي ـ 

 مقدسورجاوند ـ 

  ورزيده بودنورزندگي ـ 
 

 

 

 


	�
	�
	
	ÊåÑÇä Ü  �Ç�ÎÇäå �íãÇä
	�
	
	ÏÑÈÇÑå Ñæ �ÑÝÊä
	3 Ü Ñæ�íÑí ÇÒ ÇÓáÇã äíÓÊ.








