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 او؟ به احترام سؤال و مادر

 
روز مادر، ابراز امتنان صمیمانه مینمایم. زیرا محترم آقای حمید انوری از توجه شما به نوشتۀ اینجانب به مناسبت 

مادر  را احترام کنیم، »شما نکته ای را مورد بحث قرار داده اید که عمداً به حیث یک عنوان جا به جا گردیده بود : 
 « زیرا او یک زن است

رم  به نوشتن مضمونی این عنوان شاید عدۀ دیگری را هم به تفکر در زمینه واداشته باشد  و حتی شما نویسندۀ محت
در این مورد پرداخته اید. در حقیقت هدف نویسنده که عبارت از برانگیختن احساس و تفکر خواننده بود، برآورده 

 شده است. 
و اما چرا چنین جمله ای: زن بودن در کشور ما در هر قالب وجودی و وظیفوی که باشد، متاسفانه اکثراً بار منفی 

زن را احترام کنیم زیرا او با وجود آن بعضی از حق شناسان لطف مینمایند و مینویسند که: را با خود دارد.  اما 
حقا که چنین است ، ولی همۀ این صفات بر مبنای ارتباط وی به  مادر است، خواهر است، همسر است، دختر است.

دیگر یک انسان است. و هر خصوص با جنس مرد تبارز پیدا مینماید. همه میدانیم که زن قبل از هر تعلق و صفت 
 انسان در اصل  خویش قابل احترام میباشد. 

عکس جمالت باال را نوشتم که مادر قابل احترام است، زیرا او یک زن می  خویش  ۰۱من در مضمون مؤرخۀ  
ار است، بر مبنای این استدالل که زن یک انسان است.  این جمله در تاریخ ستایش مادر به فکر من برای اولین ب

تحریر شده است. با این جمله خواسته ام تا سرشت و منشاء وجودی مادر را که عبارت از انسان بودنش است، اصل 
قرار بدهم. البته زمانیکه این انسان مقام مقدس مادری را پیدا مینماید، جنت زیر پایش قرار میگیرد. در هر صورت 

مسر همچنان به خاطر انسان بودنش قابل احترام میباشد. و زن افزون بر تعلقاتش به حیث مادر، دختر، خواهر و ه
 من خواستم این مسأله را در روز میارک مادر بار دیگر به یاد خوانندگان عزیز بیاورم، بس همین! 

، من فقط مینویسم که در مورد آیا هر مادر قابل احترام میباشد و یانهو اما در ارتباط با بخش دوم طرح شما که 
بدی مادران این و یا آن که شما از آنها نام گرفته اید،  من نمیتوانم قضاوت صد فیصد نمایم. زیرا اول خوبی و یا 

من تمام این اشخاص را نمی شناسم و ثانیاْ تربیۀ یک طفل تنها مربوط و منوط به  مادر نه، بلکه با شرایط و عوامل 
انسانهای دیگر نیز زیر تأثیر عوامل گوناگون، سمپتی   عدیده ارتباط دارد. و سوم اینکه قضاوت  انسان ها در مورد
صورت میگیرد. لهذا برای من مقدور نیست که  در این ها و انتی پتی ها، درجۀ آگاهی از واقعیت عینی مسأله ... 

مورد قضاوت قطعی کرده بتوانم. و اما در مورد مادر شرف بغالنی میتوانم درد قلب وی را به حیث یک مادر 
نم ولی  معلوم میشود که برداشت وی از مسایل نارس بوده و گریه و نوحۀ وی منبع عاطفی دارد نه احساس ک
 عقالنی. 

در کل میتوانم بگویم که مادر به حیث یک انسان اگر جرمی را مرتکب شود،  و اما در مورد مادران گنهکار:
ت بگیرد و طبعاً این مسئله باالی روابط معلومدار مجرم است و به حیث یک مجرم باید با او برخورد قانونی صور

و احترام گزاری اطرافیانش به اندازه های مختلف نیز تأثیر خواهد نمود. و اما اگر فرزندی  مجرم باشد، حتمی 
نیست که مادر او را نبز مجرم خطاب نمائیم.  تثبیت این موضوع ایجاب تحقیق را مینماید. زیرا نه در حقوق بین 

 قوانین اسالمی کسی به خاطر جرم دیگری محکوم به جزا میگردد، ولو اگر مادر و فرزند هم باشند.المللی و نه در 
و اما اینکه آیا شخص سومی مادر یک مجرم را احترام کند و یا نکند، این حق فردی هر انسان جامعه است که در  

 این مورد من حرفی ندارم. 
ل احترام است، صرف نظر از جنس، موقف، وظیفه ووو... ولی نتیجۀ بخش اخیر اینکه انسان در اصل خویش قاب

زمانیکه جرِم قابل اثبات را مرتکب میگردد، وی در جامعه در صف مجرمین قرار میگیرد. اینکه متعلقین فامیلی، 
 اندیشوی و هم رکاب  و یا مخالفین به ایشان احترام میکنند و یانه، موضوع خصوصی خود آنها خواهد بود.  

وارم توانسته باشم به سؤاالت جناب شما در حیطۀ تفکر و احساس شخصی ام با قلب گرم خالی از کج اندیشی و امیدا
گزافه گویی پاسخ ارائه نمایم. چون دیگر اندیشی جزء مهم فرهنگ سیاسی و اجتماعی است. از این رو توقع ام 
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مون ام  بوده است. و اما اگر با این پاسخ قناعت دادن شما نه، بلکه توضیح علت نوشتن چنین جمله در عنوان مض
 شما را نیز متمایل به این طرز تفکر کرده باشم، در آنصورت برایم کمال خوشبختی خواهد بود. 

 با حرمت


