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و مطالعه نموده    دهیبه  چاپ رس سندگانیاز قلم نو یو اقتصاد  یو فرهنگ   یدرباره  مسائل  اجتماع اریبس  یکتابها
در ذهن خواننده    یو فرهنگ   یو اقتصاد    یاجتماع  یبخشها   یکمبود در بعض  کیاست  با مطالعه  هر کتاب    یهیام  ُبد

گونه   چیو پژوهش نموده  اند که  ه قیآنقدر بدقت  تحق  نهیزم  نیاما جناب  محترم  سادات  در ا دینما یخطور م
 بر خانواده در اثر شان بنظر  یاسیاجتماع ُ فرهنگ ُ اقتصاد و اقتصاد س  راتیخال در مسائل  مربوط  به  خانواده  تاث

 رسد . ینم
اقتصاد   نیتر  یو از مبتد  ی انسان  در کره  خاک  ی زندگ  ی و اروپا را از  مبدا کایسادات  دو قاره  امر  محترم
   ریانسانها و انعکاس  سوء آن در رشته  تحر  یفکر یخانواده تا رشد اقتصاد امروز  قدم بقدم با رشد و نمو  هیاول

 درآورده  است .   
وسه  صفحه  و چهارده  عنوان  درشت و درخشنده  که  خواننده  را به  عمق    یو س  کصد یاثر گرانبها در   نیا

فشرده  به شما  بازگو   ی لیآن را خ  نی مرتب  شده  است. بگونه  مثال  نکات  عمده  ا  ُدینما یمطالعه  دعوت  م
 دارم .  یم

  یباشد که تداوم فرهنگ و اقتصاد با رشد فکر  یم  یواحد اجتماع  نیتر  نهیریو د  نیستوار تراز ا  یک یخانواده     کانون
خانواده  سیو تاس دیگهواره تمدن و فرهنگ آغاز گرد نیدر شرق  نخست   خیتار یتسلسل داشته است . به گواه شانیا

   یاجتماع نیپردازان و مصلح هی، نظر امبرانیپ ،یسماو  انیبرخوردار بوده  است. اد یاز  منزلت  وارج فراوان
 قلمداد نمودند .  یجمع  یواحد خانواده را اساس  زندگان
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از مباحث دلچسب جامعه  یک ی خیتار هیتحول آن در پو ریتذکر رفته است و س اریانواع خانواده سخن بس درباره
 نیدر سرزم یبرخوردار است  ول یاز مقام و اعتبار فراوان نیباشد. کانون خانواده کماکان در خاورزم یم یشناس

  ی و استقالل اقتصاد یمدن یها ی و آزاد  ییگراکار،  فرد میمدرن از جمله تقس یایغرب در برخورد با مظاهر دن
 باشد. یم ریپذ انیز ها یما شرق د یشد که از د ییها یجنس زن، واحد خانواده دستخوش دگرگون

گرفته است ُ    یو  پژوهشگر  توانا »سادات« که تمام جوانب موضوع را به بررس  سندهیبقلم نو  هیپرما  اریبس   قاتیتحق
 تمدن شرق و افول  تمدن غرب .   خیبر تار ستیگرید  یگواه

جرمن سخن رفته است. و    لیروم و قبا  یامپراتور  م،ی قد  ونانیو ساختار خانواده  ها در    شیدایکتاب درباره پ  نیدر ا 
  ی آنها را به بررس یکه سلطه  فئودالها و پاپه دار یخانواده را در قرون وسط یمولف صاحب نظر چگونگ  نیهمچن

 بحث کرده است. سرهم نشیگز یریو شکل گ  ل یگرفته واز گذار” خانه” به فام
  یو انقالب صنعت کیدوران  رمانت راتیر دوره  رنسانس و تاثدنبال آن جهش ، در مورد چند و چون خانواده د به

   ی مسائل اقتصاد ریو تاث یباختر ی دودمان ها ی به  سنجش  پرداخته است. همچنان از فروپاش ُیغرب یها لیبر فام
 است. عنوان کرده  یبزرگ  سندگانیرا با نقل  قول  از نو ادیز یمطالب ییاروپا یخانواده ها  یثبات یبر ثبات وب

در زمان معاصر اضمحالل خانواده، افول     یستینیفم  یجنبش ها  یریو اوج گ  یزنان به حقوق مدن  یابیاز دست  متعاقبا  
شدن   دهی، برچ یمال یها  قهی، مض هیو ترب میتعل ستمیضعف س ،یاطالعات جمع لی وسا یانحراف ریتمدن غرب تاث

خدشه دار شدن مفهوم بزرگ ”  ،یو پدر یمادر فیااز وظ زیگر ،ییتنها یزندگ  جیترو ل،یسفره غذا از داخل فام
معاصر   لیمادر بودن” و انتقال  کالن ساالن از کاکون گرم  خانواده به  اماکن  بزرگسال و سرانجام سرنوشت فام

 گرفته شده است.  لیبه تحل
باشد و چه بهتر خواهد بود که خوانندگان   یما افغانها م  یزندگ   یایمطروحه  از اهم  قضا  لیکه تمام مسا  داستیپ  ناگفته

رهنمود بزرگ    کی ثیبرده  و منح ضیآن ف  یپربها  اتیکتاب ارزشمند را مطالعه و از محتو  نیهموطن ما ا
 بدارند.   شکشیجوان ما پ  ینسل ها  یبرا

   ُدندیگز   یدور   شیخو    ن یمتنوع  از سرزم   یهموطنان که بنا بر اجبار ها   ی اثرش را برا  ن یمحترم  سادات ا   جناب
غربت   اریدر د  یکه  حت  ییو أن ها ورزندیعشق  م  شیخو  یاما در تار و پود  وجود شان به  فرهنگ  بالنده  ا

 انُد  بحث  نموده اند.کرده    جادیا یفرهنگ   ریدلپذ  طیمح  کیخود و فرزندان شان ُ  یبازهم  برا
اروپا( که    – کایرا با مطالعه  و مشاهده  دو قاره )آمر  یاجتماع  لیسادات  رابطه انسان  با اقتصاد و مسا  جناب
  یذهن  یدرآورده  است.  همانطور که  با رشد و نمو ری به  تحر ُباشندیم یجهان یقاره  ها  نیتر  شرفتهیخود  پ

آورد   یبه حرکت  درم زیانسانها را ن  یو سطح  زندگ دینما یم رتقاا  زین  یانسانها تمام  مسائل  مربوط  به  زندگ
 دهیخانواده  ها از هم پاش  رازهیشده  است  ش  عیبه  سرعت  صوت  سر  یکه علم  و تکنالوژ  یکنون  طی. در شرا

 است.
خانوده  و  سیمشروع  و تاس  یگهواره  تمدن  و فرهنگ  بوده و با ازدواج  ها  نیشرق  نخست  میقد  یزمانها در
 برخوردار بوده  اند.   یو خانواده از منزلت  فراوان گرددیفرهنگ  افزوده  م  ینسل به  غنا دیتول
و شمع  درخشان آن  بوده  و تمام   تیمادر مرکزخانواده  و  سیکه  پدر رئ  یکانون  کوچک  خانوادگ نیا در

سالم  فرزندان و پدر    تیبردند.  مادر در پرورش و ترب یافکار مدبرانه  پدر و مادر بهره  م   ییفرزندان از روشنا
 بودند.   فخانواده مکل  یزندگ  شتیو برآورده  ساختن  مع  هیدر ته
زن    کیخانواده  سالم  عبارت از  کیگردد.  بنا  یبزرگ  محسوب  م  یکوچک خانواده  نمونه  از اجتماع  کانون

کردند که در آن  مناسبات    یم   یرا سپر   یخانوادگ  یو مرد  مزدوج  بود که با فرزندان  شان  مشترکا  با محبت  زندگ
و فرزندان  و با    نیوالد   نیخانواده  ب  بیترت  نی. به همردخویبا هم  گره  م  یو اخالق  ی اقتصاد   ُ ی روان  ُیجسم

در اجتماع  برخوردار بوده  و   یادیز  تیکردند و از اهم یبرقرار م  یو خانوادگ  یخون  وندیپ  یبعد  ینسل ها
   در جامعه  داشتند.    ژهیو  گاهیجا
زنان ُ جنبش  زنان در کشاکش    ی« ُ حقوق مدن لیمفا  یاقتصاد   لیجامعه ُ » تشک   ینادرست  از رشد اقتصاد  هیتوج

 ضعف   ُیاطالعات جمع  لیزنان  ُ انحرافات وسا دیاسارت جد ایو   ی آزاد ُی انحرافات  جنس ُکیمباحثات تئور
مخصوص  کالن    یاز کانون خانواده  در خانه  ها  ساالن کالن  دی تجر  ُیمال  یها قهی مض  ُهیوترب میتعل  ستمیس

طرف  خانواده  را   کیمفهوم بزرگ  » مادر بودن«ُ  همه  و همه از  شی تخد ُییتنها  یزندگ عیسر جیساالن ُ ترو
 . دیمعاصر  غرب را به کجا خواهد  کشان  یسرنوشت زندگ گریو از  طرف د دهدیدر معرض  خطر قرار م

برخورد      میدار   یزندگ   کهیو ما حول   طی مح  ُشیروزمره  خو   یزندگ  یها  تیکتاب با واقع   نیا  مطالعه  هر برگه    با
اشغال    ینوع فرهنگ  منفرد ساز کیرا   یو گروه  ینظم  جمع  یوضع  جا  نیدر پرتو ا  مییبن یو م میینما یم

 نموده  است.
گشوده  اند و    یجوامع  غرب   یرا بسو  شیاز  شرق در اثر عوامل  مختلف  راه  خو  ادیز   یخانواده  ها  مخصوصا  

وضع    یشاقه  طبق  پروگرامها فیاز دست رفته  شان  مصروف  وظا  یاقتصاد  یو بنا  یبه خاطر ادامه  زندگ
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حطاط  قرار گرفته شان در معرض  ان  یخانوادگ  یاند و روابط و ضوابط و ارزشها دهیگرد  زبانیشده  ممالک  م
 .دینما یم  دی« آنها را تهد تیو » فقر  معنو

و تمدن شرق   یفرهنگ   لیو دوام  مسا نهیدر زم  عیوس قاتیتحق  یپردازان  غرب  شهی اند ُسدینو یسادات م  جناب
غرب      یم  زندگاز راه  ورس   یرویرا برجسته  نموده و به  پ   یرشد اجتماع   یانجام داده اند و عوامل  بازدارنده  ا

 بردارند.  شیخو  یجوامع  غرب  یاجتماع  یدردناک  زندگ  قیپرده  از حقا نکهی بدون  ا ُندینما یم  قیتشو
امروز  درخشش   نا  یقیگرفت  ُ    یمورد تهاجم  قرار نم   یشرق   یها  تیاظهار  کرد که  اگر مدن  دیبا   خیتار   یگواه   به

 .ندینما  قیطر  یکجراهه  هارا ط  نیگذاشت  انسانها چن یو نم دیگردیم  یآن  تمدنها  جهان
  شیخو یفرهنگ  یایو مزا   یفرهنگ    یمکلف اند که  اطفال  شان را به  داشته  ها  ن یوالد  یروند اجتماع  نیچن در

در امان    یروح  بیتا از مصا ندیبنما  تیهردو فرهنگ  ترب  انیم  یتوازن فرهنگ   کیآشنا بسازند و در پرتو  
 بمانند.
متفاوت  شرق و غرب »   یو ارزشها  نیاز مواز قیو شناخت  دق  یو خود آگاه  یخیتار  یها  تیواقع  درک

 نجات بخشند.   یخود  ُ خانواده و فرزندان « شان را از سقوط  در پرتگاه  انحرافات  غرب
   خ یتار  ی. از آگاهگرددیم  یخانوادگ  رازهیموجب  گسستن  ش  ی رتگاه  انحرافات جوامع  غربسقوط  در پ رایز
که  همه  دیآیبدست  م  جهینت  یجوامع  بشر  یو معنو  یماد  یمسلم در رابطه  به  رشد تمدن ها  تیواقع  کی
کمبود  رفع    ن یمدرن امروز ا  یوژتکنول  عیسر  افو انکش  شرفتیاما در اثر پ ندینما یرشد نکرده  و نم  کسانی

و  دهیرا بوجود آورد که  موجب  انحطاط  تمدن غرب  گرد  یگریبزرگ  د  یخال  کیکمبود  نیشد . اما رفع  ا
است   دهیخانواده  گرد  رازهیش  دنیو باعث  پاش  یالمجموع  بشر یو ف یفرهنگ   دهیپسند  یانحطاط ارزش ها نیا

 از گزند انحطاط در امان  بماند .  دیبا دهدیم  لیها  جامعه را تشک   نواده. چون  خا
اول  جنگ      یسالها   ی نداشته  و اکثرا  پس از ط   یخیچندان  قدامت  تار   یغرب   یلهایبزرگ در مورد  فام  قاتیتحق
نموده  و آنهم    بیتعقمشخص  را   یها  وهیش  قاتیاست.  بعدا تحق  افتهینشرات  پراکند انتشار   یدوم  ُ ط  یجهان
    ن یاز محققان  معتقدند که انسان  از آخر یبر داشت.  شمار ررا د  یاجتماع  نیمع  یگروهها دیطرز د انگریب

و در  اثر آن    ندینما یم   قیرا  تحق  نیمع  ی ها  وهی هرکدام  ش  یپردازان  غرب  هی.  نظرشودیازاد  م  یوابستگ 
   کی.  بگونه  مثال   دان   دهیها گرد  لیفام   نهیدر زم   یها    دهیاز پد   یشبنیپ  ایو     تهایاز  واقع   یبخش   لیموفق  به  تحل
معاصر«   ی حجرو  یلهایآمدن  » فام  انیرا در بم شنیزیعمده  مدرن ریتاث( ۲۰۰۰در سال  )  ییکایدانشمند آمر

   ی دار هیسرما  ستمیس   ی شان  برا  فیوظا  یبخاطر اجرا  ی کوچک  حجرو  لهاینقطه  نظر فام  نی. از ا داندیم
در  «یجوامع » عنعنو  کهیکارشان  مساعد بود و در حال  یجلب قوا به  نهیمساعد  بودند چونکه  در هرکجا زم

  ی م  یریجلوگ  یفرد  تیاز استقالل مانع  بودند و   ی  خود بمثابه  ا  ُ یتر و بزرگتر  خانوادگ ی وجود  تعلقات  قو
  یبه  مراکز  صنعت فوذ از عنعنه  و انتقال  ن یریو فاصله  گ لهایدر فام  رییو تغ  یمنفرد ساز   یتئور  نینمودند.  ا

 کرد.  دایپ  شیجامعه  افزا  ی ساز  یشده و به سرعت  انفراد  لهایو شهر باعث  انشقاق  فام
   ل یو تکامل  جامعه  را آغاز  نموُد مفهوم  آن خانواده  و تشک   شیدایم در جهت  پگا  ن یکه اول  ی تمدن بشر  خیتار

   خیتمدن ها در طول  تار  یو تهداب  همه ا  هیو پا  یاجتماع  لیتشک   نیجهت  خانواده  اول  نیآن  بود . از  هم
  ی ربنایز   نیاول   ی«حجرو   لیبه  اصطالح امروز » فام  یعنی  «» خانواده  گریو به  عبارت د   شودیبشر محسوب  م

 .باشدیجامعه  م
و    یاقتصاد   یاجتماع   یها   شرفتیتمدنها  و پ   شیدایاروپا  با پ  یخود را از  جوامع مترق   قاتیسادات  تحق   جناب

   یدر کشورها   خیتارظالمانه  بشر در طول      یبشر و نواقص  و اسارت  ها   تیو اهم  ایمزا  ریو سا   یانقالب  صنعت
و جمع   یبزرگ  و  دانشمندان  معروف  بررس  نیاز محقق  ولبا نقل  ق  ونانیو تمدن روم  و  یفرانسه  ُ جرمن

 وندی روابط  و پ  ُی  اقتصاد  ُیاجتماع  ی از نقطه  نظر حقوق  یخیدلچسب  تار   یلیخ   ی نموده  و با مثال  ها  یآور
روابط    یالبا  یمذهب دیعقا  ریخانواده ُ رسم  و رواج ها و مذاهب  و تاث  لیمانند ازدواج  و تشک   یاخالق  یها

در» خانه«     ی بردن  زندگ  نیکه باعث  از ب  یو اثرات  انقالب  صنعت  یو مذهب  ی اجتماع  ن یانسانها  وضع  قوان
 کرده است .  ریشد ُ تحر  رهیو غ

انقباض  (  ۱۹۱۷-۱۸۵۸« )  میدورکه  ملیبنام » ا   یدانشمند  فرانسو   کیاز قول     بایز   کتاب     نیا(  ۴۶}در صفحه  )
»تحرک«   زمینامیآمده  است  که  د نیدر جامعه چن لهایموقف  فام رییمعاصر و تغ  یها لیخانواده بشکل  فام

رو بر اساس  جامعه   ن ی. از ادیگرد  ی حجرو  ی اه  لیفام ماتیباعث تقس  یاز  انقالب  صنعت ی ناش  ی اقتصاد
در   نیآمد. همچن  دیپد   یدهقان  یلهایو فام   یکارگر   یلهای فام ُیشهر  ای   یبورژواز   یها  لی اصطالحات فام ُیشناس

  یبورژواز  یلهای.  زنان مربوط  به  فامدیقابل  تصور  رونما گرد ریغ  راتییتغ یو کارگر  یدو قشر  بورژواز
   یلهایاطفال  بود اما زنان  مربوط به  فام   هیپخت  وپز و ترب   فشانیدور مانده بودند و وظا   دیتول   ان یاز جر  دادر ابت
   ی شخص  یزندگ  یپروسه  موجب  شد  تا فرصت  کمتر  برا نیکشانده  شدند و ا  دیتول  انیدر جر قا  یعم  یکارگر
   یزندگ  یها ازین  یتنها معاش  شوهران  شان  برا   رایشدند  ز دیلخود  داشته باشند. آنها  وابسته به  تو  یلیو فام
تا   که یبعمل آمد.  درحال  شیبودند  افزا میسه  دیتول یکه  در کار ها  یبه  شمار  زنان  بیترت  ن ینبود.  به  ا  یمکف
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از منزل  استخدام      رونب   دیکارگر در کار  و تول  یلهایربوط  فامسه  حصه  زنان م  کبری   یقبل  از جنگ اول  جهان
در   فشانیکه زنان  صرفا  وظا یبورژواز  یلهای. فامکردیم دیرا تشد  یاجتماع  یها   یمعضله  ناآرام  نی. اشدندیم

   ی لهایو مدل  دلخواه  فام دیگرد  یقشر هم  ناکاف  نیمرد در ا د یدوام نکرد . عوا ری د ُشدیداخل  منزل  خالصه  م
مبدل     یصنعت  ی جامعه  ا ینیع  تیواقع  کیو کار زنان  در خارج از منزل به   ورد برهم  خ زین  یبورژواز

بود  زنان را از  نظام  کهنه  ازاد ساخت    یبرون خانه که  ثمره  انقالب  صنعت  ی. اشغال  زنان  در کار هادیگرد
 زیخانواده ن   یایبسازد تا در  پرتو آن  مصالح  عل   د یجد  لیت  آنها را داخل  پروسه  فامنتوانس   یو  نظام  بورژواز

در جامعه چندان  مخالفت    یپدر شاه   تیو اختناق و تسلط  ذهن   یاجتماع   نینو  طیبرآورده  شده  بتواند.  در آن  شرا
قشر     ی شهرها  و سلطه ا شیدایآن  پ امدیافول  کرد و پ  زمیودالیکرد. در قرن  هجدهم  که  نظام  ف یبروز نم  دیشد
 دیتول  ی( شد .  شهر ها به  محور اقتصاد و به  مرکز  صنعت و تجارت مبدل  گشت. جا ی) بورژواز یشهر
 .دندیاجتماع  گرد   نیهم   یابسته  او  زین ریشد و مردان معاش  بگ    لیو تجارت تبد   ییبه  صنعت  کارخانه    یخانگ 
  یاجتماع   یخود را ازدست  داد و عرصه ها   یخانواده نقش  خصوص   یشهر   یفوق الذکر و زندگ  راتییاثر تغ  در

  ن یوالد  یفویوظ  تیدولت  ها قرار گرفتند. مصروف  یها تیصالح  یا  طهیاز هم  جدا شدند و در ح یو خصوص
در   شدیبرده  م شیپ  لیکه از جانب  فام  یمیتعل  فی رفت و  وظا  انیاطفال از مالزم و مطلوب   هیدر جهت  ترب

 . دیمنفصل  گرد  لهایمکاتب  محول شده و از فام ستمی به س  ُیاجبار  نیپرتو قوان
باشند به تداوم   یاز جوانان  امروز که عالقمند  ازدواج  م  یفوق الذکر بخش  بزرگ  لیو دال جینتا  یرو  متاسفانه

جوانان هم    نیدر ب ی  جوانان امروز و حت   انیم  ی. نقطه  مشترک  فرهنگ ستندیشان  مطمئن  ن ندهیازدواج با همسر آ
عنعنه  در  کمتر بوده و هنوز  انهیم ایبخصوص  آس یجوانان  شرق رمشکل  د  نی. اما اشودیم  دهیکمتر د زین شیک
 .شودیم  یآنها  موثر بوده  و احترام  به مقام  شوهران از طرف  خانمها ارج گذار  تیترب
دارند   شتریب  دیکه  عوا  یکسان   یدر ازدواج ها برا   یاقتصاد   زهیکه انگ   دهدینشان  م   ییکایدانشمندان  آمر   قاتیتحق

کمتر دارند  عالقه به  ازدواج  کمتر و  دیکه عا یباال قرار دارد و کسان ایبوده  و در حد وسط و  سریموثر و م
اصطالح »   ریرا ز یخانوادگ  نیدر مواز  راتییاز دانشمندان  و جامعه شناسان  تغ  یباشد. بعض یتر م فیضع

  انیمتعادل ماصطالح تکامل بمقصد انکشاف  قواعد ازدواج به سطح      نیدارند اگر ا  یم   ی« بررس  یجیتکامل  تدر
موجود استعمال  اصطالح   طیزن و شوهر در درون  خانواده  باشد  درست  است . اما در حال  حاضر و در شرا

بنابر ظهور   یعنعنو   ی خانواده ها  لیتشک  رایاست  ز  دنیکند ُ خانواده  ها در حالت از هم پاش یصدق  نم  ملتکا
  لیگرفت.  تشک   یعصر یها لیآنرا ساختار  فام  یو جا  دهیشاز هم  پا دیجد  یو اجتماع  یعوامل  اقتصاد

  یو شمار  والدات اطفال  و  ازدواجها  و طالق  از تعداد خانواده  ها دیگرد  فیضع  یو فرد  یلیفام  یاقتصاد
  مینامکمل  تقس  لیمکمل  به دو فام لیفام  کینموده  و   ه ی.  کثرت طالقها  خانواده ها را تجزکاهدیم  ییکایآمر
 .شودیم
   ی از وقت در صفوف  قوا شیجوان و پ  یلی اطفال  درسن  خ  ُ یو ضعف اقتصاد لهایفام  دنیبنابر از هم پاش 

در اماکن   یلیفام ریساختار غ کیدر   یهجده سالگ   یسن  قانون  یو اکثر دختران  وپسران ال شوندیکارگمارده  م
در اماکن  تحت  نظارت  موسسات    زیکالن ساالن  ن   چنانها و کالج ها و هم  هیلیمجدد ُ ل  هیسسات  ترب مو  ُیاختصاص
 .ندینما یم  یزندگ یاختصاص

سازمان  کیمونث  گراها    یریبا  سهم گ دن«یفر یتیبنام  »ب ییکایآمر  سندهینو  کیسال نزده شصت و شش  در
شد که  سیمشابه تاس  یخواسته ها  نیبنا بر هم زیکرد و متعاقبا  در اروپا  ن سیتاس کایمدافع زنان را در امر  یمل

در برابر زنان ُ   ضیتبع   یزنان در  داخل  خانه و  محل کار و الغا   یآنها مبارزه بخاطر حقوق  مساو   یهدف  اصل
و رفع  ممانعت  بر سقط     ی بر روابط  جنس  وداتیه   لغو قو باالخر د یامور عوا  میسطح  مزد زنان ُ تنظ تیتثب
و نقش   دیآ  لیبزرگ« نا  یخواستند زن به  »آزاد یها) مونث گرا ها (م ستینیفم  گریشد.  به عبارت  د  نیجن

   ه یو روح  افتیرونق  تازه   ستیدوم  قرن ب  مهیعرصه  ها بلند برود. جنبش زنان  در ن  ریآنها در اقتصاد وسا
( شهرت   تهیکرد و سرانجام  جنبش مذکور  بنام) جنبش ضد اتور دایگسترش پ  کایاعتراض  جوانان  اروپا  و امر

  افته ینضج    یاجتماع  نی. عمدتا  نسل  جوان  شامل  محصالن  دانشگاه  ها و مکاتب  بودند که در برابر موازافتی
  اناتیجنبش  جر  نیآغاز  شد و از هم تنامیدر و کایجنگ آمر هیمقابله  علکردند. حرکت  آنها از   امیشان  ق اکانین

در  «و سپس جنبش » سبزها  یحاتیمسابقات  تسل  هیجنبش  صلح ُ  بعد ا  عل  تی. در نها افتی تیضد جنگ  تقو
 آمد .   انیبم عتیبند و بار از طب یبرابر استفاده  ب

«و    یبنام » هم جنس باز  ی و آزاد  ینفع بردند که  عالقمند  یانحراف  یالنهایم  یبرخ   ان یدو جر  نیا  یپهلو در
 .خواستندیرا م  نیشدن  سقط  جن یقانون

متعادل     ثیرا بح   یو اجتماع   ی مساعد  اقتصاد  طیو اروپا« نتوانستند  شرا  کایدو قاره  »امر   نیمسئول ا  مقامات
ها  در خانواده     یانسانها موجب  ناآرام   بیرند بلکه  با اشتهارات  ترغبدا  جاد یساختن موقف  زن و مرد در جامعه  ا

 .       دندیها گرد
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  یهمجنس باز   جیسبب ترو   یدر جوامع  غرب  یانحراف   تیقرار گرفتند و ذهن  یها در معرض انحرافات جنس  خانواده
 شد.    یضور  جوانان  تهها از ح سایکل یو حت دیگرد  یو اجتماع یفرهنگ   نیو انحراف از جاده  مواز

  یاز کشور ها  اریرسما  در بس   یعمل هم  جنسباز   یدر جامعه ُ و آزاد  یحالت با نفوذ آزادانه همجنس باز   نیچن  در
   ی. و ازدواج  هازندینسل  را برهم  م  دیو تول  هیاخالق ُ ترب یساختن  همجنس باز  یشناخته شد. قانون  یغرب
 .دهدیدو  جنس مخالف  ) زن ومرد(  مفهوم خود را از دست  م  انیم یرسم
 . ندینما  تیگرفته  ترب  ی تا رسما  اطفال  را به  فرزند دهدیعمل  به همجنس  بازان جرات  م نیساختن  ا  یقانون با
   ن یزد. در  پرتو ااندا ینسل را به مخاطره  م  یو بقا  زندیاطفال  و محبت  خانواده را برهم  م تیسالم  ترب  ی فضا 

جوانان  ُ و کوچک  شدن  خانواده  ها و سقوط اخالق در جامعه  آنقدر مسلط     یساختن  زندگ   یانفراد  نیقوان
  ن یقوان   ن یپردازند. ا  ی نسل م  دیو به تول   یبا هم  زندگ   یاز جوانان  بدون  ازدواج  رسم   یاریاست  که بس   دهیگرد
 آورده است.    نییزنان و حرمت  زنان را  در جامعه پا  یجنبش  ها  نیهمچن
  یو فرهنگ   یاجتماع  یها  یآزاد   یرا بجا  یشرم یو ب  ییایح  یاست اما ب یمبارک  و مقبول  یکلمه ا  یآزاد

 سازد .  همانطور  یرا به  خطر  مواجه  م  تیباشد که  تمام بشر  یم  ریبزرگ  و جبران  ناپذ   یمطرح  ساختن  گناه
زنان و مردان با وقار را با    ی آزاد منش ُختهیلجام گس  ی دآزا نیا افتیدر جامعه  تطابق  ن  یپدرساالر  وهیکه  ش

 . دهدیغرب در اسارت  قرار م یموجود اقتصاد   ستمیاز س  یناش  یو بندها دیق
ناسالم  اطفال     تیو ترب  رودیبوده است  از دست  م  ریچشمگ    یبزرگ  جهان   یتمدنها   شیدایخانواده  که  در پ   نقش

  دنیبه  فهم ازین شودیبزرگ  م  طیمح  نیکه  در چن  یسازد . طفل یهمجنس  بازان  جامعه  را متشنج  م  طیدر مح
  تی در  باره  هو ُگذراندیبا  دو فرد هم جنس  عمر م اوکه   یباشد در حال یخودش م  کیولوژیپدر و مادر  ب

. تواندیکرده  نم  دایرا پ  شیخو   یتیهو    ی اصل   ی و در اجتماع بزرگ  جا   ردیگ یقرار م   ی در تشنج  روح   زین   شیخو
از آن    یناش  یمنف یها  شهیکند و اند ی  ذهن  جوانان را برمه  م ُنیماش  ثیمنح یاطالعات جمع  غاتیهکذا  تبل

 گردد .  یم  شانیروزمره ا   یو فساد در زندگ یپرست  یماد یموجب  پرابلم ها
احترام و    هیبردن  روح  نیسالم  اطفال  در خانواده و از ب  تیساختن  ترب قیباعث  ض  یغرب  یاقتصاد  ستمیس

    ُ دارندیم زیگر  یو مادر  یپدر  فیاکثر جوانان از وظا لیدال  نیهم  یخانواده  شده  و رو  یاعتماد بر  اعضا
رفته  و آنها  اجبارا   در خانه     نیموثر بود  کامال  از ب   نوادهفرزندان  خا  تیکالن و مادر کالن که  در ترب  نقش  پدر

 پردازند.  یم   یکهن  ساالن  به زندگ  یها
شوند    یم   تیبا اطفال که  تحت نظر پدر و مادر  ترب  سهیدر مقا  شوندیاطفال که تحت نظر هم  جنس بازان بزرگ  م 

که در  خانواده  مزدوج  از    یمتفاوت  اند . طفل  یل یخ  یو فرهنگ   یو  روابط  اجتماع  ی اخالق   -   ی از نظر روان
و    تیاز نظر اخالق  ترب باشدُ یبرخوردار م  گانهی  ن یوالد  سالم و از محبت  پرورش  دیآیم  ایپدر  و مادر  بدن  کی

  ُ دینما  یم  دایپ   یرا به  آسان  شیخو   یسالم  تر بوده  در اجتماع بزرگ  جا   یو قوم   یلی فام  ُیشناخت  روابط  خون
شناسد در    ینم ا ر  شی پدر و مادر ُ قوم و خو ُیمخشوش که  روابط  خون تیذهن کیاما برخالق  طفل  متقابل با 

 اند.  دهیمبتال گرد  یروان  یجامعه با پرابلم  ها
در برابر      کهیحالت  رسالت  که  پدران  و مادران در برابر فرزندان  شان دارند و همچنان فرزندان  رسالت   نیچن  در
 .ندینما یشده و  در غرقاب  فساد سقوط  م  یدارند فراموش  کرده  دچار سردرگم شیخو  نیوالد
تمدن غرب      مانهیبروُد به  همان  پ   شیتندتر به پ   یاضمحالل  خانواده  در جوامع  غرب   یهر اندازه  که پروسه  ا  به

 .ردیگ یآن  شتابزده  در پرتگاه  سقوط  قرار م  یو بلخصوص  جهات معنو
کشاند    یم   راهه یبا خود به  ب  زیرا ن   کیو تکنولوژ   یماد   یتمدن استقامت ها   یو سقوط  در جهات  معنو  انحراف

. 
جرات  انتقاد را از مردم  نگرفته      انیب   یاست  و آزاد  سریانتقاد م  دنیکه توان  شن  انیب   یدر پرتو  قانون  آزاد  زهنو

 تا جلو  تمام  انحرافات  متذکره را گرفت .   باشدیاست ُ فرصت  موجود م
شمند ُ در قدم  نخست توجه   اثر بزرگ  و ارز  نیا هیآور شد که هدف جناب  محترم  سادات از ته ادی دیبا ریاخ  در

  ُرودیتر شده  م قیعم   وستهیانحرافات  که  پ  ن یا رای دارد  ز یرا معطوف م یافغانان  مهاجر شده  در جوامع غرب
و  یعلم  یبا دست  آورد ها قیخود را در تلف  یفرهنگ   اصولو   یمعنو  یخود  ُ ارزشها ینسل ها ییبه  راهنما

 غرب ُ مشعل  راه  شان  قرار  دهند.   یفن
محترم     نیمطالع اریاثر بزرگ را به  اخت  نیچن  یبا سپاس  فراوان  از جناب  محترم  سادات  که با حوصله  مند 

اثر را مطالعه  نموده  با بهرمند    نیتا ا   شودیمحترم« تقاضا م  ن یقرار داده  اند ُ از تمام  افغانان  به خصوص  » والد
 شان  کوشا گردند.  نفرزندا   ییآن  در راهنما یاین  از مزاشد
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