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  پيش گفتار

كه  است عليپور ي  آقااخالق جناب معزز رهگشاي  استاد  هاي سخنراني ي اين مجموعه ارزشمند پياده شده
  خانواده ميباشد.در رابطه با  مفيد و گيرا  ازدواج و پنج سخنراني موضوع ارزنده در سخنراني  دوحاوي 
ها  سخنراني فراز هاي برخي از ازدواج و خانواده   موضوعو پيوستگي  لبامط عميق و دقيقحفظ انسجام  جهت 

  .تدوين و تايپ شده است  اندكي تلخيص و ويرايش  استاد با 
كلمات با حفظ فارسي امثال و  سازي ميباشد معادلآذري به اينكه اصل سخنرانيها بزبان  در ضمن با عنايت 

  ه است.انجام شد خطيب فرزانههدف اصلي 

مطالعه عميق و  د بحث ميشويم اميدواريم كهدر بيان مطالب بدون مقدمه وار استادبه صراحت كالم  عنايت با 
و و معضالت ازدواج  همه عزيزان گردد  مشكالت خانوادگي حل دقيق و مكرر اين كتابچه ارزنده موجب 

  .و غربي برداشته باشيم  سبك زندگي  غلط با مبارزه راه كوچك در هر چند  گامي

  

، بازيبني  ،تايپ  ، پياده سازي ،  در ضبط را كه د خواهران و برادراني از مطالعه كنندگان  عزيز استدعا دار
  د.ننفرماي محروم دعاي خير خود  از ارزشمند مشاركت و همكاري كرده ا ندويرايش و تدوين اين مجموعه 

  

  فَرَجهم  عجل و محمد آلِ و محمد علي صلِّ اهللاللهم 
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  ازدواج:  اول بخش
   ازدواج در افراد انگيزه ي 

ر چيزي را ه و نظام آفرينشداز ب . خداوند متعال  سي استربرتوجه و قابل مسئله ازدواج از جهات مختلف 
از بعد ازدواج  هست .براي خودش مسئله خاصي اين زوجيت و به اين نكته عنايت دارد و فرموده  زوج خلق 
. دارد بحث وسيعي  كه(با هم ازدواج نمايند )موجود  ضعيتودو  باكه دو نفر  -است  قابل بحث روانشناسي

و   روحيبعد هرچه انسان به  . قابل بحث و بررسي است  نيزاجتماعي و ابعاد ديگر ،  از بعد مسائل شرعيازدواج  
موثر و موفق خواهد مديريت زندگيش  به همان مقدار در باشد  به آن وسيع تر شناختش آشناتر وازدواج  ابعاد و 

   . ضعيف و ناتوان مي شود  شمديريت زندگي نحوه همان مقدار دره باشد ب اين ابعاد ناآگاهه هرچه ب و بود 

  .افراد در ازدواج خيلي متفاوت و مختلف است  ي انگيزه
از فراتر ,  آنها  انگيزهو آگاهي ميزان   ست. شهوت و مسائل جنسي ءصرفا ارضا ا زاردواج  بعضي هاي انگيزه 

  اين نيست.
  .ي  برخي از ازدواج اين است صاحب زن و فرزند شود انگيزه 
كم  يم نقش اجتماع ايفاي نهايي در ه تبجامعه مسئوليت دارم و ه ب من نسبتچون   ست ا ها اين بعضي ي انگيزه

چه در را كنم. آرزوهايم كمبودهايم را پر   -ميدهمكه به جامعه تحويل   -و ميخواهم با تربيت اوالد Ĥوردممي
  .ن نمايم اجبربا يك كانون تربيتي اجتماعي , چه در مسائل اجتماعي  مسائل خانوادگي

  .دندارحساسيت  انص به نسلشاشخااين  و كه نسل من قطع نشودست ا اين ي عده اي انگيزه 
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 معنا پيداو داشته  يرنتيجه و ثم شكار اقتصادي تا دباشداشته ست كه شريك زندگي ا  اين ي جمعي انگيزه 
  .كند

تا يك همراه داشته باشم اعتقاديم و  سياسي ، خواهم در مسائل اجتماعيست كه من ميا  اينگروهي  ي انگيزه
باهم  وباشم داشته  صميمي فكر قوي وسنگر و هميك همو اعتقادي  سياسي ، در فعاليتهاي سنگين اجتماعي

  .انجام دهيم هايمان را مسئوليت
از و پس د نا كنآرامش رواني پيددر زندگي خويش ست كه ا ايناز ازدواج  بعضي ها  ي انگيزهخالصه 
  .تامين شود ش شتشكيل زندگي آرام باهاي روزمره  خستگي

 ين ها چند بعضيدر ممكن است  حتي اقدام به ازدواج مي نمايد ي يبا يك انگيزه  اگر دقت بفرماييد هركس لذا
 آن وپيگير مسائل شود آدمي انگيزه اصلي هست كه باعث ميشود  آنمهم  ه باشند. امادجمع شبا هم انگيزه 

   ي دارد .تعيين كننده نقش مديريت زندگي آينده اش  نحوه درانگيزه ي اصلي 

  

  منشاء اختالفات خانوادگي "زندگي از هدف"انتخابِ  در اشتباه

 – يكسري اختالفاتكنم  نميعرض را  همه  -آيند پيش ميخانوادگي  كه در زندگي ياختالفات برخي از 

   .شودناشي مي ازدواج هاي غلط از انگيزه ازهمان  

 ميخواهمآرزو ميكند كه من  پس از ازدواج به فالن آرزو يش برسد و انگيزه اش از ازدواج آن است  يا خانم آقا
، نرسيد هدف و غرض خود  آنبه  ازدواج و تشكيل خانوادهپس از اگر  انگيزه ام برسم.هدف در زندگيم به اين 

به آرزوهاي خياليش نايل  شخص نا كام كه ايناالن  .از بين رفت  انگيزه و آرزوهايش نقش بر آب شد و  همه
و اين احساس عجيب از  داردجيبي ع احساس و زندگي خانوادگي خود ادامه دهد  ميخواهد زندگي بكندنشده 

در عامل اصلي  وحتي خيلي مواقع هم شودمنشا اختالفات زيادي مي ناكامي و نرسيدن به انگيزه ي ازدواج خود 
  .  شان  مي گرددزندگيو از هم پاشيدن   خوردنبرهم 
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 باشدچنين دنبال زيبايي شخص ميگردد كه چشمش ه شهوت باشد بارضاي فقط از ازدواج   اگر كسي انگيزه اش 
بعد از ازدواج  .دارد  حساسيتبه نكته هاي ظريف هم حتي مي بيني باشد و  چنان  و قيافه اشقد و قواره  ،  ابرو و 

 اين ؟هيچ بخاطر يك عمر ؟كه عجب يعني چه بينداز اين نبود و بعد از ارضاي شهوت ميفراتر چون انگيزه اش 
از بين اش انگيزه  خيال ارضاي شهوت از ميان ميرودكه  نيهم ؟يك خيال بود ارضاي شهوت ؟خيال بود كار

  .شودمي سرد و طردزندگي از يواش يواش  .شي ندارددلخو زندگي عامل ميرود و ديگر در

وقتي درك  بود باز نشده مسائل ه بچشمش و خيالي زندگي ميكرد  قبالً چون اين نكته كامال قابل فهم است 
كند كه آيد وسوسه مي شيطان مي بعدش اين زن  يا اين مرد  زندگي كنم ... وبا  من بايد براي  هميشه  ميكند كه

 .زيباترند من زنبيند ميگويد از  كه ميهم حيوانات را قيافه حتي اين چه قيافه اي  است كه زن يا مرد تو دارد ؟؟ !!
و  چشم مرد مياندازدز او شيطان اين خانم را ست هميشه بدنبال ديگريچشمش لذا  .چنان هستنآچنين و  اين

دنبال زيبايي بودم و اين خواسته من ه من فقط ب , نيستاين  ميخواستم من  كسي كه  آنمي گويد خالصه اينكه 
  .نيست

ميخواهد با فردي  .و قواره حساس نيست چندان به ظاهر و قدباشد اوالد  اش  از ازدواج داشتن  انگيزهكسي اگر 
ولو قيافه چنين و چنان باشد  .قوي به بار بياورداوالدش را افرادي و  كنداج كند كه اوالدش را خوب تربيت ازدو
 .ندارد جنبه هيچ اشكالي آنبنابراين از  .توجه نداردبه آن مطلب چون اشكالي ندارد هيچ چيز شبيه نباشد ه اش ب
داري و ه معنوي و خان اگر از نظر وست ا و لذت بخش ن شيرينيباشد براي اهيچ قيافه اي نداشته كه  يكسحتي 

  .لذت ميبرد تربيت اوالد جدي باشد

, وقتي از بيرون خسته ميرسم م به آرامش برس  كه در زندگي باشد اين ا زتشكيل خانواده  اگر كسي انگيزه اش
بيند كه خانم هنوز از خواب بيدار  ميرسد ميمنزل ه و وقتي ب ماده كندآنفر لباس و غذايم را  كخانه ي در, 

اعث بسياري از و الي آخر همان انگيزه بنشده توجه ه مسائل خانه داري همه كارهاي خانه مانده و هيچ ب، نشده 
را پيدا كرده باشد  آنهااگر و تشكيل زندگي ميدهد  اي انگيزهبا مشكالت و اختالفات ميشود. پس هركس 

نشد تبديل به يك جهنم دردناك خواهد شد چون تيرش به سنگ اگر رسيد  خواهد ميزندگي به سرانجا
شود چه مشكالت و  بضر 100يا  20يا  10در اين مشكالت  حاال اگر . است  ورده نشدهآآرزويش بر خورده و
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  معضالتي  پيش مي آيد  . 

 زن(آنها بيني كه پدر و مادر  مي, حاال  هستاي  لهئد يك مسباش (زن و شوهر)اين دو نفرمشكل فقط  اگرمثالً 
هم اضافه شد  شان شد و بعد دخالت خواهر 20كنند كه اين مشكالت ضربدر مثال هم دخالت مي ) شوهر و

بس نبود كه اقوام و اطرافيان هم اينها شد و  40دايي هم دخالت ميكنند كه ضربدر شد بعد خاله و زن 30ضربدر 
دراين  ميشود 100و  90ضربدرمشكالت  حاالان بس نبود شخودمشكالت شد  50دخالت كردند كه ضربدر مثال

  ؟ چرا  ل ايجاد خواهند كردكل نباشد خودشان مشكصورت اگر هم مش

, چون آقاي داماد به خانه ما آمد ولي يك كيلو ميوه  نبوسيدعروس خانم در ميان دوستان دست مرا  چون مثالً
كه اگر  كنند مسائل شخصي خودشان را هم به اين مسائل عروس و داماد اضافه مي . به ما اهانت شد ونياورد هم 
ديگر بدبين  همه خانم ب و آقاد كه باالخره اين نل طرح ميكنكخانم مش و آقانقدر به خيال آهم نبود  يلكمش

آقاي داماد ميخواهد مشكالت را ميخواهند غضب و كينه نفسانيات خويش را با اين كارها اشباع كنند.  و شوند
يك كاري كند تا اين خانم والده عروس خانم ميخواهد  ، حل كند اين خانم ميگويد ول كن اين كارها را 

  دلش خنك بشود .
طبيعي بود اين  مشكل يك  يميشود كه اگر اول بحث ديگريمشكل و يك ديگر مشكل بزرگ شده تبديل يه 

  ميشود. 50 يا 40يا  20يا  10مشكالت ضربدر 
انگيزه هاي فرهنگي به خانواده ها با ،  بعضي رسانه ها را ديگر هئلمتاسفانه هزاران مس ،  فوق مواردعالوه بر 

و  يك عده خانمها و ميكنند ءالقارها خببرخي انعكاس مطبوعاتي و ها ي  بعضي گزاراشو  يلم هافبعضي  بوسيله
د كه نرو ميكن نچنان پرآ بچه را .رنددا يحتي طبيعت انسانتر از رافد كه توقعاتي نرو ميكن چنان پر را آنآقايان 

  بحث ديگري هست.جاي كه اينها خودش  برعكسيا در خانه خودش بچه هست نه پدر و مادر و  انگار پدر
  

  ايل اخالقيذظهور ر و تربيت نفس درنقش ازدواج 
نفس  در تربيت ؟تربيت نفس چگونه هست واز نظر سيروسلوك  ازدواج و تشكيل خانواده   ببينيمحاالب وخ

 اينها هم مورد نظر هستهمه مرديم نيست ولي شكدام از مواردي كه تا االن  هيچهدف و انگيزه ي از ازدواج  
  انگيزه اصلي نيستند.اما 
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 گذاردبد قدم ييك فضاي جد ست كه انسان بها اين تشكيل خانواده و  ازدواج هدف از ديدگاه تربيت نفس  از 
و  كه در دوران مجردي بوددر شرايطي گيرد كه در راستاي تربيت نفسش هست.بدر يك وضعيت جديد قرار  و

وع ديگري از ن ، وقتي كه ازدواج كرد در شرايط ديگر  لي يك نوع مسائل مطرح بود و ,نفس ميكرد  تزكيه
 -  ي از سير و سلوك رسيده است تب باالتراكه به مر -را  سالك بزرگان از فلذا بعضي مسائل مطرح مي شود.

نفس چطور تربيت خواهد  ,  درگيريهاي ازدواج و زندگي سختيها و مشكالت و ند باتا ببين ندكنميازدواج به امر 
  شد.
كرد اين حاالت او قابل قبول هست و حساس تربيت نفسش را خوب الت ازدواج كببينيم در مشوقت  آن اگر

تشكيل خانواده در مواجه با مشكالت دحتي اگر اسم اعظم الهي را هم بدانكرد  دخواه سقوطخواهد شد وگرنه 
  . ند رفتد ريخت و در اولين درگيري مشكالت زندگي همه از بين خواهنهمه فرو خواه

ور تربيت كننده نباشد. آن طنفس انسان مهم هست كه شايد چيزهاي ديگر تربيت در بقدري زدواج مسئله ا
، فرض كنيد در دوران مجردي  بعد از ازدواج آشكار مي شود. باشد صفت رذيله اي كه در انسان پنهان هر

  .ازدواج آشكار مي گردداز ولي بعد ميكرد تواضع ظاهر ه بو  پنهان بود ليغرور داشت و
 8يا  6 از بعدميخورد در محل كار ناهارش را  2دقيقه ميخورد ناهار را ساعت  5ا ا در عرض مثال صبحانه ر

و در  رفتميساعت  8 از بعدبه او وارد ميشد  آنجافشاري كه در  آنو بعد تمام ميشد ميرفت و با ميخورد ساعت 
و فاصله ميگرفت و مشكالتش تا فردا تمام ميشد . اما حاال اينجوري نيست ديگه  ساعت بعدي تخليه ميشد 10

   ساعته درگير است. 24االن 
  روشن شود:مطالب تا مثالي عرض كنم 

توي  يدروشن است بگذارآتش گرفته و سرخ و  من اين زغالي را كه مي بينيد آقاگويد كه يك نفر مي •
ميرود ، را زند زغال  هي ميجاي بحث است ديگه ؟ !! ي دستش تو , ناطرف خياب آن برمشدستم مي

 آنبرد تا طوري مي همين داردنيم ثانيه هم در دستش نگه نميمثالً طرف خيابان  آنت ميبرد نهاي درو  اهو
حاال با  ، بيا در اين وضعيت هم ببراين شكلي توي دست بردن. , ست اكه خيلي آسان اين طرف خيابان.

اگر توانستي  .دربب دهد وبمحكم فشار  انگشتان را دستش ووسط  يمبگذار شكل ديگر كه زغال يك
هم در دست  در شكل اولي كه نيم ثانيه اندازد. به زمين مي را نيم قدم هم برنداشته فوري زغال ؟ببري
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ما اينجور آتش زغال نه آقا ميگويند  . تر بنظر ميرسد و بعد راحت هوا يتو نگه نمي داشت و مي زد
 .يببرميخواهد كه بتواني ت جاعشاين   .بردن را ميخواهيم

رود. اما مي تمام ميشود و دبرميگرد ساعت ديگر 6 تا متواضعانه اي ميكند گرم و برخورد همه جامعه با در يفرد 
هم را انگشتان  و شستد كفزغال را گذاشتند آتش  وارد ميشود ديگر گره خورد.كه  به زندگي همين فرد

نميتواني كه از دستش هم طرف دنيا  آنتا ,  كجا ميري بروتا حاال بيا حركت كن ,  د و نبايد تكان بخوردبستن
و  رذايل و منيتو  غرورجلو تواني چطور مي اين حال ببينيم كه تو ست. درتومسئوليت  ي وزندگاين  ؟فرار كني

فالن  در؟ تواني حفظ كنيمي ت را چطوردوستيع روحيه نو, ت را روحيه ايثارگري .آخر اليت را بگيري؟ وغضب
در ك اهللا گفتن ديگران هم بار وتشويق جامعه در محله من خيلي ايثارگر هستم,  , اردو ,كارخانه,اداره 

را ايثارگر به بار ميĤورد و دارد همه ت تاثيرتو  ياين ايثارگر جامعه در هوسها وات تاثير .اثر دارندايثارگريت 
  ديگه.
هر چي ميگي عوضي يك انسان ضعيفي كه هيچي حاليش نيست و  با ديواريچهاريك  ياز حاال تو •

عالوه بر لباسهاي خودت  كثيف كرده وكن ببينيم. او لباسهايش را  ايثار اينجا حاال بيابرداشت ميكنه 
بايد غذايت را آماده نكرده بلكه تو  خسته هستي و , بيرون آمدي خونه از .ي هم بشوي را بايد لباسهاي او

 هيچكس هم نيست, بخوريم بسم اهللا نشان بده ببينيم ايثارت را  غذا بگويي خانم بيا آماده كني و را غذا
بگويد ك اهللا بار كه؟  كه تو را تشويق كند اينجا ،  تهم نيسكننده اي شوق ت , ديواري هستيتوي چهار

 و..., فيلم ها رو بيارين , گزارشگر رو بگين بياد  !يثارگري هست ايناچه ه ! چه آدم خوبي

يه جوري , كني  شگفته نميتواني تركرا گره زده و  طوري اينشرع و به اين  هم گره خوردهطوري 
شرايط  را دور بياندازي و بگويي فردا يكي ديگه شو ميگيرم.كه اين ديگر باز نميشود ده مثالًخور هگر

مدرسه  در,  عكس خانم يك اخالق خوبي دارد بر ياساعت استراحت ميكنم.  10قبلي نيست كه بگويي 
 .آتش هستمثل همان يك همسري دارد كه براي اين خانم حاال  مادر و پدر ها باهمكالسي خانواده با در

اين حاال  و اين خانم را اصال درك نميكند. خودخواهي و كبر دارد ، غرور ، هيچ چيز حاليش نيست
  خواهد خودش را تربيت كند؟مي خانم چطور
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بسيار پيچيده و ، وضعيت جديد  يك ، شكيل زندگيكه تاين است مهم است احساسي مسائل در  آنچهبهرحال 
در دنيا ميدان جدي مثل خانواده براي تربيت نفس انسان يك حاال  تا ميباشد. در راستاي تربيت نفسي سخت

  .اين نگاه تزكيه نفس در ازدواج بوداست.  نيامدهبوجود 
از دوستان يكي  .حاال آمد برعكس شد هست عالقه به ارضاي شهوت دارد الخره انسانابديدگاه  آنخوب در 

  ي هم عالقمند بود.در دوران دانشجوي ئل حوزويامسه حتي ب,  خيلي موفق ما خيلي فرد موفقي هست
كه  سراغ خانواده اي هعالم خودش رفت در آقااين شغلي و...  ،يزش جور بود امكانات ماليهمه چ ازدواجش در

  باالخره هركس باشد منت اين را خواهد كشيد ., هم فالن  هم زيبا باشد هم اصالت داشته باشد
جهات  هست. از رويت فرد مناسبي و حال در اصالت دارد وطرف  دو خانواده هر هم شد اينجور رفت و
  الي آخر. و اخالق پدرش در بازار خيلي خوب است مثال خياط هست ،  مختلف

 كه پديده زيبايي براي اوجهت  آن, از به سنگ خورده  تيرهايشكه همه  ديد آقا تشكيل زندگيش اين زا بعد
كه همينطور هم هرچند آنكه مسئله اصالت ست ,نموهاي پشت سر خانم ريخته بود و اين نميدا خيلي مهم بود

عقلي كم بهره  از نظر كه اين خانم اين بود همه بدتر ازخانواده نداشت.  آناصالً شباهتي به  بود ولي اين خانم
اين  فيضع اعصابكم عقلي و بخصوص  برعكس شد همه اش كردمي فكر آقادقيقا آنجوري كه اين  بود.
چند ساعتي از  حاال بنده بايد تا.الخره تسليم شدامسئله سيروسلوك ب رد ديگه همعلوم و آمد آقااين  .خانم

كرد.يك انسان تعجب مي .بزرگوار چه خون دلي داد آنبه خانم  آنبراتون تعريف كنم كه  آقا آنداستانهاي 
  :عرض ميكنم  نمونه اش را

 محله آمده بودبه به سبزي فروشي كه  گويد كه مثال خانم شماهمسايه اش آمده مي , اداره نشسته مثال در •
تلفنت را بزن ما به او ميگويد كه بيا خانه ،  به تلفن زدن به جاي ديگري داشت نياز سبزي ميفروخت و و

سبزي بس ساده هست كه به  از نيت سوء براي خيانت ندارد. تلفن بزند. بيايد و گذاشته تا در را باز
خانه  و آشپزي چگونه بود از مسائل فرعي مثال در اين نمونه اي بود زه تلفن زدن ميداد.افروش اج
 تزيين خانه و خسته به خانه برگشته و كار عه از سرگويد كه چند دفمي آقااين . فالن فالن و داريش و

 اينطور مرتب ميكنند. قچه راو طا گذارنددادم مثال رختخواب را اينجوري ميبه خانم ياد  كارهاي خانه را
كه انجامش  كارهاي خونه نهاي من ود, مرتب كر كه مرتب نكرده كه هيچ آمدم و ديدمبعد چند دقيقه 

تمام  .روح عظيمي داده بودبهرحال خداوند باين يك شرح صدري و يك دادم را هم خراب كرده. 
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 ،بگويد مريض هستي بيا ببرمت دكتر ست كه اگرجاتاسف اينجاي  ! ناخواسته !آرزوهايم به باد رفت
صحنه  !بد نشان بدهي را ندختر مشخصيت ميخواهي پدرش هم ميگويد  و بيخود ميشود خود ازدختر 

 شان ادامه ميدهند.االن در شرايط بهتري به زندگي .هاي خيلي عجيبي است

 شروع كرده بود ورا چه كسي زندگي  با كدام راه را رفته بود آقاكنيد كه اين  ست كه تصورا عرض بنده اين
گاه ددي ازب اگر وخ , مسائل ديگر و مد كه اينجور بشودآ , اصال به ذهنش هم نمي در چه شرايطي

ديدگاه  اگر تربيت نفس خودمان هست و براي  صرفازندگي سيروسلوكي در ازدواج وارد شويم مي بينيم كه 
 اين مطلب اولد روزي زندگي انسان را تشكيل ميدهنرزق و اينها بينيم كه همه  برايمان باز شود ميتوحيدي 

  يعني تربيت خودمان در زندگي.
  در خانوادهو زن جايگاه مرد 

پايداري زندگي  » النّساء علَى قَوامونَ جالُ الرِّ « مطلب دوم در ديدگاه سيروسلوكي اين است كه
البته تفسير اين آيه در بخش خانواده مفصالً بحث خواهد شد ولي در اين  خانوادگي به دوش مردان هست.

  اي ميكنيم. اشارهبا توجه به اهميت موضوع مختصر قسمت هم 
دان به عهده مرسرپرستي در خانواده  شده  گفتهچون اينها را اشتباهي متوجه شده اند كه مثال  بعضي ها متاسفانه

 هست هيچ آن بگويد همرد هرچ .ند صاحب نظر بالمنازع هست و ديكتاتور  ،مستبد است يعني مردان در خانواده
هنوز يك  , ردار بايستندبخ ترس ازخانه ميĤيد از زن گرفته تا بچه بايد ه وقتي مرد ب .دندارچرا  كس حق چون و

مرد يك  , مانده ناتمام م, فالن كار هنوز نپخته مغذا واي بچه نگرانند كه زن و خانه بيايده بمرد ساعت مانده 
  :فرمودهچون رعب عجيبي در اعضاي خانواده دارد كه يك  وعجيبي هيبت 

  :مرد در خانه سلطنت كند نميگويد كهفرمايد كه  نميقرآن كريم   كه حالي در»  النّساء علَى قَوامونَ جالُ الرِّ« 
به كه مرد جهت  آناز , خانواده به عهده مرد است قوام و پايداري ميگويد قرآن  , النّساء علَى سالطينُ جالُ الرِّ 

ت عاقالنه به عهده مرد گذاشته بصوررا خانه و خانواده  مديريت يعني تدبير امورخداوند آفت عقل غلبه دارد 
اساس نظام  ش برلذا كل زندگيعقلي و است تا يعاطف مديريتش و خانم به عقلش غلبه داردچون عاطفه  است و

  .آفرينش اينچنين است
تدبير  .به قوه عقل داده است اين قوه عقل هست كه قابليت تدبير دارد نظام عالم خداوند متعال مديريت را در
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كه  نچنا روند يك تشكيالت را آن, يك مجراي صحيح از كه  ستا تدبير امور اين .سلطنت هستاز امور غير
كه  دهدهم حقانيت يك مسير را تشخيص ميست ا قوه عقل نوربه اين معناست.اين ,  حق است به جايش بنشانيم

يش قرار جاچگونه سر  ها راهم اينكه اين و هم حقانيت موارد را و و كدام مسير حق نيست كدام مسير حق است
  .برقرار ميشودهم عدالت  قوام و , استد ولذا چون تابع حق ده

 ي هم لكه  گاهب و كار قوه عقل را نميتواند انجام دهدعاطفه  و عاطفه چون تحريكات عاطفي وجود دارد در اما 
گيردكه بضرر عاطفه يك تصميماتي مي يحتي گاه ولذا مشكالتي دارد. عقل يك حجاب ميشود مقابل در

   دهد.نجات مي از همين ضرر عاطفه به خودشفرد را كه  گيرداما عقل تصميماتي مي خودش است.
خودش هم باز ضرر خودش را حتي اين خانمي كه از روي عاطفه تصميمي گرفته كه به ضرر خودش است 

ين او اين را خداوند متعادل در مرد قرار داده  عقل دخالت دارد و امور يعني تا اين اندازه در تدبير دهدنجات مي
چون خانم مسئوليت سنگين  .خير هن,  بگوييم كه خانم عقل ندارد تاوان نقص براي خانم تلقي نميشود به عن
سنگين و فشارهايي دارد كه فوق العاده  شمراحلترين  در سخت تربيت اوالد و به عهده داردرا اوالد  تربيت

عشق ايجاد  , كند ايجادو بردباري  تحملانسان در اين عاطفه  تا .انسان فعال شود مگر اينكه عاطفه سخت است
اين  تحمل كند. تر راحت زندگي راو هاي تحمل فرزند  سختي , اين حرارت در حرارت ايجاد كند و , كند

   متوجه شود. فرزند رانسل و فشارهاي زندگي تربيت  ومشكالت  گذاردعشق نمي حرارت
خداوند قوه عقل را داده كه كل تشكيالت زمين  خلق كرده است. عالم رااز روي حكمت خداوند متعال چقدر 

و  بيگانه فرزندش و خودش وجايگاه هم  و كندمشخص مي عاطفه را جايگاههم چون  د.كن دارهاين عقل ا را
يك حرارتي  آن عاطفه هم درون نوري است كه در درون همه اش هست وقوه عقل  آشنا را تعيين ميكند. 

, خادم خانواده است ر و ازخدمتگ نوعي مرده لذا بوش سختترين دوران تربيت در فرزند راي تحمل تربيتب است
ست كه تحمل اينها ا اين ، هم نوكر و هم مسئول نگهباني است هم مسئول تداركات است و , خادم تمام بعدي
جايگاهشان قرار بگيرند.اين  كدام در زندگي اينها هر اداره هست كه درهم عين حال راهنما  در و را داشته باشد
. يك نحوه  خانه است مستبد آقانيست كه بگوييم  به اين معنا يا نيست كه بگوييم خانم عقل ندارد به اين معنا

آفرينش قرار داده كه هر كدام نظام اين  در راكدام  هر از روي حكمتمتعال لطيف زندگي هست كه خداوند 
   سالم پياده كنند. به طور شان راصخوا , اساس طبيعت خود بر
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اگر بگوييم خانم هست خوب  ؟هستل كي كعامل مش خوبلي پيش آمده كاين خانه يك مش بنابراين حاال در
 مديريت كند ببيند چطوربايد اين آقاست كه  ميفرمايد قرآنعاطفه خانم ايجاب ميكند كه اينگونه رفتار كند . 

براي اينكه  كه اين مرد هست كه به خواستگاري زن ميرود.بينيد  فلذا مي .داشته باشد نظر در را اهكه همه اين
  .مديريت ميكنم خانه راايي هست كه من اين عاد كي

روي صندلي  آقا, وزير تثبيت شدن بعد از  فردا ، همجلس راي اعتماد گرفت امروز از, وزير راه آقاي ثال م •
بيا مجلس  آقاي وزير مثال چنان شد فالن قطار يا سقوط كردما  يهواپيماپس فردا  ووزارتش نشسته 

من گفتم  مگر ؟ساقط كنيد برويد فالن هواپيما رامن گفتم كه  مگر ؟من چيكار كنمميگه جواب بده. 
تازه به اتاقم رسيده ام . , ام  وزارت را تحويل گرفته ساعت نيست كه 2 من هنوز ؟تش بگيردآ كه قطار

بله  بدهيد. حتما بايد پاسخ ادعايتان راميگويند نه شما ادعا كرده ايد كه من آماده اداره وزارت راه هستم 
ساقط  را فالن هواپيما كه برو كه شما هيچ وقت اينكار را نميكنيد كه مثال جاسوس بفرستيد ما ميدانيم

 به قطار ياسه روز بعد سقوط كند.  لحاظ كن تاطوري  نقشه فني در كه اين قسمت را يبگوي كن يا
از ولي  دهيانجام نمي اين كارها را ما ميدانيم كه تو آتش بگيرد. كن تاپيدا نقص فني  برو كهبگويي 

 بايد  آقاي وزير خ دادفالن اتفاق ر فالن جادهدر اگر كه  مسئول هستيد شما يشد وقتي كه وزير
اتفاقي چنين  هست كه نگذارم يمهارت نم كه در به عهده گرفتيد مديريت را شما چون دباش جوابگو
  .مدير هستيد  باالخره شما مسئول و , بدهيد شما بياييد جواب ادعايتان را .ديپيش بيا

كه من اين خانه را  ديگر تعهد كرديد شمااگر قبول كرد ل كه رفتي خانه فالني و گفتي كه بيا عيال من شو حا
ميدانستي يا نميدانستي ؟ خه نميدانستم كه خانم اينجوري ميشودآ خوب , ادعا تعهد و ,اداره خواهم كرد 

نميدانستم كه  د؟نناينجوري ميك يفالني و خاله اش فالن , دانستم كه مادرشمن نمي مسئول هستي. الخره تواب
اين ديدگاه اول بايد حل  ؟بين مشكل مديريت خودت ازكجا هستبالخره اب ؟دخالت ميكندهمسايه هم مياد 

ز امادرش هم  حتي و مثال يك سيلي بزنم بترسدكه چيري نيست ,  خوب» النّساء  علَى قَوامونَ جالُ الرِّ«  بشود.
اين كه ؟ كه اين مديريت نشده... ديگبراي هميشه آنجور به سرش داد ميزنم كه  ترس نميتواند چيزي بگويد.

مهره  پيچ و , قسمت جايگاهش را تشخيص دهيم هر ست كه حق را درا اداره زندگي اين؟ اداره زندگي نشد
علم  از يكليات به الاقل بايددهد بتشكيل خانواده  اگر كسي بخواهددر خودش تنظيم كنيم ولذا  هاي حق را

  .مديريت آشنايي داشته باشد
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  روش مديريت در خانواده
اين مديريتي كه موال علي (ع) در نهج البالغه به  ؟چطوري ميتوان اداره كرد تشكيالت را ؟مديريت يعني چه

كشور خانوادگي  تطبيق بكند روي كترواحد كوچ دررا مطالب ن اهم فرمودهحكومتها  ن وافرماندهان و استاندار
اينكه به استاندارانش  حضرت را ولو هاي  دوره فرمايش كخانواده يعني يولي  به عنوان رهبر خانواده و  ، انسان

فرموده به زيرمجموعه  حضرت كدام بحث هاي مديريتي را ببيند را انسان يك مطالعه اي بكند و آنهافرموده 
 خوبخودش تطبيق بدهد.  اب اين محيط بياورد در , سي كندربر , دقت بكند واحد كوچكتر در را آنها , خودش

هدف متعالي پيدا  آفرينشي و و تربيتي,  , وسيع عميق بسيار يك مفهوم بسياراينجاست كه مسئله تشكيل خانواده 
   ميكند.

 باشيم ازآشنايي داشته به طور عمومي  علومبا برخي از  پيشامدي بوجود آمد بايدوقتي  تشكيل زندگي از بعد
تنها  .كشوري خيلي پيچيدهمنتهي  مثل اداره كشور هستمديريت خانواده  .سياست گرفته تا علمعلم روانشناسي 

مسائل  , امور داخله دارد , اين كشور امور خارجه دارد .خانم نيست كه زندگي ميكند يك كشور است
يك اين واحد كوچك هم هست  هست دركشور  كه در چيزي ره تدريجاً .ردامسائل دفاعي د , اقتصادي دارد

هايي  اين خانه چه مصيبت بيني كه خارج از ميكند خودسرانه عمل مي اش وزيرخارجهرئيس جمهور وقتي 
داخله  ودشان جمع شده كه سياستهاي خارجه وخدر  اين آقاي مرد و وزارتخانه ها در Ĥورد.همه اينهابوجود مي
حل كه كردن  تهديد , كتك زدن , يك پرخاشگري اهمه اينها ب ؟كرد دوانشناسي چه خواهرنظر  از .را بداند
خودمان  ودمان درخ .طلبدصبرها ميوقتها خيلي  .داردالزم سكوت جاها خيلي در  و مسائل تربيتي هست نميشود.

 اشاره مطلبمان را بعضي جاها فقط حق داريم با درك كند.را مقابل طرف اينكه حرف  پياده خواهيم كرد تا
  .باشد نيست كه همه اينها خيلي هم راحت اينجور... ها با كنايه وخيلي وقت, انعكاس بدهيم 

در بچه عقده ايجاد ميكند و بعدش برخورد ديگه تمام شد. اين  ميگيربمثال يك زهر چشمي از بچه  •
بعد وقتي از پدر صحبت ميكند فقط از ظلم پدر صحبت ميكند  ميبيني كه اصالً اعتنايي به پدرش ندارد.

ي عصبانپدر است از با ش از روي لجبازي يخودش را پيدا كرد ديگه واويالست. كارهاكه چند سال 
  .همراه داردمسائل ديگري كه ب پدر لذت ميبرد و كردن 
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 هدف اصلي ازدواج ،وظيفه محوري 

 دنبال وظيفه ايم ، بله ، بگرديم زيباترين فرد را پيدا كنيم ، بگرديم تا با بهما ست كه ا مطلب اين در تمام شرايط
ترين ، نجيب ترين ،  مهذب ترين ، پاكدامن ترين ، عاقل،  اخالقترين خانم را پيدا كنيم ، بگرديم تا با سواد ترين

خودش تعالي حق به عنوان اينكه اشند، ، اما بعنوان انگيزه زندگي نبايد ب اصيل ترين از نظر خانوادگي ، بله اينها
هي به فردي كه انسان انتخاب ميكند عقل هم ايجاب ميكند كه از همه كاملتر باشد، منتطور صالح ديده است،اين

ست خداوند فرموده است تو برو با فردي، با اين شرايط ازدواج كن ، بخاطر همان دنبال ا عنوان اينكه وظيفه ام اين
، بخواهم نفسم را اشباع كنم ، وقتي بر مبناي وظيفه شد  ميخواهداينكه ، نفسم اين را  اطراين شرايط ميگردم، نه بخ

تا  و مي گردم  مانم معنا نشد ، ديگر انسان دچار وسواس نميشود ، كه شش سال هم منتظر مي آنو انگيزه به 
 آقافقط در بهشت است، چه  همبا اين شرايط پيدا كنم، اين شرايط شايد يك در ميليون پيدا شود ، آن را  فردي

است در اين جا ديگر وسواس نيست چون وظيفه است  آن، اين عالم اصال عكس  آقاچه خانم براي  براي خانم و
اي بسا كه در سال هفتم  به مادرم، خاله ام ، خواهرم بگويم كه است و هدف انجام وظيفه است، اسقاط تكليف 

،  خوبدرجه پايين تر ، نشد دو درجه پايين تر ، نشد سه درجه پايين تر ،  ، يك اگر فردي با اين شرايط پيدا نشد
و در نهايت و حداكثر زمان يك سال و بعد از آنكسي كه  خوبماه،  6ماه ،   5،  ماهتا يك حد معين ، يك 

، خدا  ، واگذار كند به خدا ، با توكل بر خدا انسان انتخاب كند شرايطش اجماال وفق ميكند در طول اين مدت
  .ميشود آنباشد هر چه هرچه بخواهد و روزي من 

، خدا اين خانم را در مقابل او قرار داده است تا به كند مي انجام وظيفه خودش ، خانم پيدا كردن به بهانه  •
 .باشد خدا براي رضاي  و براي خدانسبت به او  وظيفه اش انجام ندگي كند، بهانه او ب

خاطر ، ولي انجام نميدهد و كوتاهي ميكند، به  اينها را براي من بايد انجام دهددانم ، خانم وظايفي كه مي
چشم پوشي كنم، به به، واقعا شجاعت خيلي زيادي است، براي اهللا، اين وظايفي كه  آنهااز خدا رضاي 

بحث ديگري  آنخانم براي او بايد انجام ميداد البته بحث وظايف شخصي است، نه وظايف الهي كه 
غير فرهنگ  شود.در وظايف الهي مرد مسئوليت دارد كه خانمش را كنترل كند كه مبادا اسير حرام است. 

با مديريت مناسب در وظايف شخصي خانم نسبت به در عين حال الهي در زندگاني اش نفوذ كند آنهم 
ه، در بيرون معلوم است كه من من، خدايا براي رضاي تو از اينها گذشتم، اصال به رويش نمي آورد، به ب
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بلند ميشوم، اين خيلي راحت است، بعضي  آنهامن به احترام  وقتي ميĤيم همه براي احترام بلند ميشوند، و
 مي شوم كهنبلند  آناست، اگر هم بلند نشوم، به خاطر  جمع بد وقتها هم خجالت خواهم كشيد ، چون در

ديواري فقط خدا ميداند و ، اما در اين چهار  جور شود آنگويند، بگذار اينجور نكنم كه نجماعت بد 
 نشنيدم و صالًا ياميگويم كه خدااالن , به وظيفه خودش عمل نميكند و منم و خدا او اينجاست كه 

ين است كه در بقيه همدر انسان به كمال ميرسد فرق بين اهل سيروسلوك با بقيه  با اين  نديدم و نفهميدم و
هر چقدر در اين مسابقه زرنگي هم و خانم  گويد و مسابقه را او برنده ميشودحرف خود را راحت مي آقا

كند، اگر بتواند حرفش را به زور بگويد او برنده هست، او در خانه پيروز هست، او كيف ميكند، خانواده 
خواهر ما ميترسد، عمه ام لذت او كيف ميكند، بله، مي بيند كه داماد از دختر ما بدجور ميترسد، يا فرضا از 

ميبرد كه چه زندگي خوشبختي پيدا كرده ام، بچه را ميدهد بغل داماد ميگويد بايد به فالن پاساژ بروي، 
داماد هم ميگويد چشم خانم، فالن مغازه، چشم خانم، فالن مكان چشم خانم، بله دخترم خوشبخت است، 

، هركس هست  بگويد چرا؟ پس اينجا هم برعكسهم جرأت ندارد  شوهرش، مردنشسته است رو شانه 
  .است  او در مسابقه سبقت گرفته و كه برعكس است، رضاي خدا را بيشتر در نظر مي گيرد

اگر هم  وه خواست خدا , اگر نتيجه داد ست كه جدي باشيما اين سيروسلوك وظيفه مادر  , ازدواج از قبلپس 
 بعد، و بس  هستاصال مبناي سيرالي اهللا عمل به وظيفه  كاره اي نيستيم. ما , هم خدا خواسته باز نتيجه هم نداد

 آقا اين جدي باشيم كه هركسي نگاه كند بگويدخود وظيفه  در همه آرامش فكري آزاد با راحت و آن از
  .باشيم جدي بايد اندازه اينبه  وظيفهانجام  در؟ است دنياطلب چقدر؟ است طعمكار درقچ

  است  گناههمه درد ها و ناكامي هاي  ما از 
اراده ، مشكل عيالم اراده ميكند كه با اين  وندخدا و دوران بچگي فالن گناه را انجام داده امخوب مثالً من در 

 ، ميخواهد مرا پاك كند ، حاال من يك خانم ايده آل را انتخاب كردم ، آمد ديدم عقلش كم استخدا پياده شود
، ولي  چنان باشد كه چنين و چنان عاقل آنمي گشتم از جهت عقل ، ، گناه خودم است ، اينجا مشهود شده است 

،  ، خودم را شيرين كام كنم ، چون اينها براي من انگيزه نيست ستا تقدير خدا اينو برعكس شد ، ديگر  مدآ
ناراحتي  عامل بسياري عقده ها و وسرد  شدگيزن آنو در نتيجه هاي دسته اول ، كه انگيزه اش بود برخالف انسان

كه عيالم كم عقل نيست  رضايت تمام ، اصال انگار با ، شيرين كامو خيلي هم شيرين  ، آنهابرخالف  ،مي شد ها 
ندازم كه در نوجواني فالن گناه را يايادم ب . ، آمد و بدخلق ترين شد خوش خلق ترين فرد را ميگشتم پيدا كنم
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، چون  ، روزي من اين بود، خواست و اراده خدا همين است مرا پاك كند ميخواهدتعالي  حق، بودمانجام داده 
خداوند اراده كرده است خيلي هم شيرين كام ، هر وقت از بيرون خسته و كوفته ميرسم ، مشكالت بيرون يك 

،  بودم سرم رفته بود يك لنگه كفش ميخورم ، قندان را پرتاب كرد اگر سرم را نكشيدههم خانه  ، درطرف 
،  دكرهيچ چيز را براي خودش يك مسئله بزرگ ، بهانه تراشي كه  ، زد فالن شد جوري زد كه شيشه شكست

، الحمداهللا ، به به ، خداوند  من است، شكر ميكنم كه از تو آمده استست و روزي ست توهللا، اين خوا شكراً
پشتش فالن زخمي  از، ديدم كه  قيافه اش بهتر بود ولي آمدتوفيق دهد كه چنين روحياتي براي ما پديد آيد، 

، به چشمم خيلي زيبا به  ، روزي من اين بوده است ، خدا را شكرخوبچنين است و يا مثال مويش اين هبيرون زد
، دست هم از  ، آرام آرام پايش هم لنگ ميشود ، چند جور عيب و ايراد دارد د ولي ديدم خير برعكسينظر ميرس
هللا ، تو  اً، شكرست ا ي اين، زندگرا روزي كرده است  االن خداوند اين هر چي , باالخره ، رف خم استيك ط

انسان شرح صدر ميĤورند ،  نها براي، ميخواهي با اين راز ، مرا اينطور تربيت كني، اي خودت مرا تربيت ميكني
شوند مرا تحريك كنند ، ، همه جمع مي ، خاله عمه،  ، برادر ، خواهر ، مادر ، پدر ، حاال انسان بايد حوصله كند

مان ي، اصال هم پش حركت ميكند يمبناي ديگر جايي چسبيده و بر اصال انسان تكان نميخورد ، چون محكم بر
في و موشكا گشتم تحقيق و ماندم و ميسال هم مي 10، من  ، روزي الهي اين بود ، اصال هم ناراحت نيست نيست

بوجود  اين در انسان يك حال تسليم و آرامشو ست ا ايد مشكلتر ميشد، اگر اراده اهللا اين، از اين هم شوسواس
بايد اول  آن، اما زمينه پذيرش  كه جاي خود، آن ، نه گشت تا از يك انسان آرامش بگيرد، نه اينكه ميآورد  مي

زمينه مسائل خانه داري برعكس ديدي كه در  به خانه و ي، رسيد در خود اين فرد باشد تا با او به آرامش برسد
، حاال اين  كردندي تعريف ميمجرد زمانرا در  شهمه خانه داري و ، خيلي هم فرد خانه داري بود خير نه ، شد

  .كه خدايا روزي من اين بودميگويد ريزد كال به هم مي و خانه را خانم لج كرده است
  انتخاب همسر هاي و معيار ازدواج از قبل تحقيق

در جواب ميگوييم بله  بايد تحقيق كنيم يا نه همه چيز را به خدا بسپاريم؟ ما قبل از ازدواجآيا كه ست ا اين سوال
حد يك  ، نه در هم بررسي كنيم ولي نه در حد وسواس حد ايده ال ، تا ، بگرديم تحقيق كنيم بصورت متعارف

با ،  بله انجام وظيفه واگذار كنيم به خدا، ازبعد ،  ، بلكه در حد يك انجام وظيفه ، نه در حد يك آرزو انگيزه
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خانوده اش، اخالقش ، اينها بايد انجام پذيرند، خود طرف و صورت متعارفتحقيق كنيم بمشاوره كنيم قال ع  ،
  :، كه چه براي خانم و آقا، چه براي  ، مخصوصا چند ويژگي كه خيلي هم مهم هستند در تشكيل زندگي تقوايش

 حساس است؟ به آنهاچيزهايي كه واجب هستند به آيا  كه ، ، احكام الهي تعبد در واجباتست از ا اولش عبارت
ش نسبت به عقيده ا ؟ توجه داردهاي الهي   حرام حالل و بهحساسيت وجود دارد  آنچيزي كه حرام است به 

بقيه مسائل  هستند كه خيلي مهم و اصالت خانوادگي و اخالقش ، اينها چند تا مطلبي قيامت و توحيد قوي است؟
 ببرد درخانه نگهداري كندان دوست دارد آنرا بچيند و سنهاي زيبايي در بيابان هستند كه اچقدر گل .فرعي هستند

نزديك ميشود چنان بوي بدي دارد كه انسان سرش گيج ميرود ، عود اين يك تكه چوبي كه  آنهاولي وقتي به 
، زيبايي اخالقي ، زيبايي  بنابراين زيبايي باطني،  خانه بيرون برود ميسوزد از بوي عطرش، انسان نميخواهد كه از

همان قيافه اي كه انسان  صاحب د كه، گاهي ديده ميشو ، قيافه ، اينها هوس هستندمعنوي انسان ، زياد مهم هستند 
خداي نكرده ، يك غرور عجيبي دارد به شكلي ديگر،  نگو. خورده است چنان اخالق كثيفي دارد كهآنرا فريب 

پيگيري و صحبت خوبست ولي درحد متعارف ، پس  دارد، تحقيق الزم  ، در هر حال، اينها در يك مسائل ديگر
  .باشيم  رضاي الهي و قضاي الهي و قدر الهيه از انتخاب ، بقيه آماده و تسليم ب

خودش هم عيبهاي زيادي دارد كه اينها براي خودش كشف خواهد  انسان ،  مطلب ديگر پس از تشكيل زندگي
انسان بعضي آنطور ميشود،  يا شد ، همه اش هم به تحقيق متكي نباشيم ، كه من تحقيق كردم و صددرصد اينطور

يا خانم ناراحت  آقا، اينطور نيست كه مثال از فالن  پس از تشكيل زندگي ظهور ميكنندخصوصيات پنهان دارد كه 
بشيم كه تو گفته بودي كه اين اخالقش خيلي خوب است، پس چرا اينطور شد ، پس چرا تو گفته بودي!، نه خير 

عيبها را بپوشاند ، ، او چكار كند شايد بعضي افراد در عالم خودش بگويد بگذار مشكل دو نفر حل بشود بعضي 
و اطور ميدانستند ، تقصير  آنرد شود تا يك زندگاني شروع شود ولي همه اش اينطور نيست ، يك عده واقعا 

ظهور ميكند ، هيچ كس هم  آننيست ، قاعدتاً انسان بعد از تشكيل زندگي ، بعضي عيبهاي پنهان دارد كه بعد از 
شده است در خانواده ها ، هست خانواده اي ديده ، زياد  دارد يا نه وجود نمي دانست كه در او اين اخالق، اصالً

، يك نفري ما در جريان كارش بوديم كه تحقيق نكرده با عجله ازدواج كرده  كه حتي كارشان به متاركه ميكشد
است، در يك مكان بزرگ شده ايم، عجب ، بله ميگوييم  م، اول بررسي كنيد، ميگويد طرف دختر عموي بود
در . خانم هستندو  آقاست كه اينها ا اين غير اين اما،هست  ت ميگويد ، بحث قبلي ما ، دختر عمو يا پسر عمودرس
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 ميكندحساب خاصي دارد، كه بعد از ازدواج اين را نفس آشكار  ، خودش يك گره و و خانم آقانتيجه درگيري 
و گفتند كه من االن  هبعضي از دوستان تشريف آورد هخيلي باالتر ، حتي خود انسان ، بود آنپنهان بود ، از  بالًق، 

متوجه شدم كه در من غرور وجود دارد ، آرام آرام متوجه ميشوم در من خود برتربيني وجود دارد، تا حاال اين را 
غير از , دنبال سلوك ه چون شخص بمتوجه نشده بودم، االن متوجه ميشوم كه در من فالن رذيله وجود دارد، 

، هميشه به كشف عيب هاي خودش توجه دارد ، به تربيت خودش توجه دارد ، بنابراين ستنيسلوك سيرالي اهللا 
و يك صحنه بسيار عجيبي  آنهاعيبها را در خود كشف ميكند و ميتواند متوجه شود و شروع ميكند به مبارزه با 

باز شود و واقع بينانه شود از نظر خود سازي انسان به  ق تريعم، خالصه اگر ديدگاه ما به وسيله ازدواج كمي  است
مكان  آندر اين جاست كه انسان آرام آرام شروع به تربيت خود در  رسد در اين معنا.چيزهاي شگفت انگيزي مي

 آنجا، در  مسئوليت سنگين و گريز ناپذير، انسان براي تربيت كردن خودتنگ و فشرده ,  ، فضاي سخت و ميكند
، تا  ر استبخداني حاال برو ازدواج كن بيبنم چه اگر اسم اعظم هم بميفرمايند كه ، بزرگان  متوجه ميشود كه چرا

ها را ، اين حالت ، به اينها دلخوش نباش كه اين خوابها را ديده ام ر استبخجا جدي جدي بفهمي كه چه  آن در
همه، بله ، ولذا اگر انسان اينها ، از اين فالن و فالن،  ر دارمخب، از اين علم غيب  ميبينم، اين مسائل را متوجه ميشوم

، كه همان مبنا است كه در انسان توقعات  ديدگاهش باز شود، خداوند فرموده است كه شرح صدر خاصي ميدهد
 واهدميخ، به انسان  ميدهد، انسان را تحت فشار قرار  ن توقعات دل انسان را تنگ ميكند، كه هماميكندرا ايجاد 

، انسان در زندگي  ، آرزوهايت خراب شد بگويد كه در زندگاني شكست خوردي، زندگانيت خراب شد
، انفعال روي انفعال ، ديگر براي  ، عصبيت روي عصبيت ، فشار روي فشار آنو به دنبال  ميكنداحساس نا اميدي 

كار ه با خانمش چ كند؟كار بايد به اش چشيند و ببيند با چه راهي با  بچه نمرد حال و حوصله اي نميماند كه ب
،  مادرزن , برادرزن ، پدر و مادر خودش ، خواهر و برادرهاي خودش و ديگران؟ در خارج از فضاي خانواده كند
، كه بنشيند برنامه ريزي  فكري نميماند آنهاديگر براي  ، دخالت ميكنند روي فالن ازروي حسادت،  از خيلي

 آنها، كارهاي تربيتي با  برخوردهاي مناسب كند متناسب به اصطالح برنامه ريزي وورت كند، محاسبه كند ، به ص
، مديريت كند، كه اين هم بر  اقدامات منفي باداغون شده است، اگر چاره اي داشت كه ،  ، ديگر نميتواند بكند

  رضاي الهي ست.خالف 
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  سير مطالعاتي

،  را با دقت مطالعه كنداينها در يك زمينه هستند، خالصه انسان كتابها اگر بخواهيم تمام عرايض را جمع كنيم اين 
 انشاءاهللا دقيقا آشنا شود ، آنها، با  آقانسبت به  را را نسبت به خانم نوشته است و هم وظايف خانم آقاهم وظايف 

 آنها نيستند، سيروسلوك دنبال به كه آنهايي .است بهتر كنيد مطالعه ازدواج از بعد البته كنيد مطالعه را كتابها اين
 سرم كاله ميخواهد كجا او باالخره مببين من كه مو به مو ، بخوانند دقت با را خانم وظايف تا ميگردند معموال
 معموال ، آنها نيستند اهللا سيرالي راستاي در كه آنهايي شد؟ خواهد چه كجا ؟زد خواهد حقه من به كجا ؟بگذارد
 رد ميشود گذرا آنهم را بخودش مربوط وظايف ، آنهادنبال  دنميگرد كنند گيري مچ مقابل طرف از كه ندهميخوا

 انخودش وظايف ميگردند برعكس، هستند، سيروسلوك اهل كه آنهايي اما ، ديدم را اينها فقط من كه ميگويد و
 و مسئوليتها كدام ، خودم تربيتي و الهي مسئوليت در فردا ، خدا محضر در من ببينم د،نميكن مطالعه دقت با را

 مخصوصاً ، شود آشنا شا وظيفه با كه ميكند مطالعه دقت با را اينها نياورم، كم آنها در كنم دقت كه دارم وظايفي
كه  بندگي، ميدان ترين مهم در ، الهي بندگي اداي براي ، خدا رضاي براي را خودش وظايف .خودش وظايف با
  است. خانوادهي فضا اين آنها مهمترين جمله از

 ايلنسبت به وظايف و برخي رذ عزيزان ديدگاه تبيين  نوعيه ب وي معرفي شده كتابها محتواي از آگاهي جهت
  .است شده آورده نيز دروس و فصول فهرستاخالقي , 

  

  مظاهريحسين  اهللا آيت تاليف  خانواده در اخالق
 

 خانواده مباحث زمينه در متمادي ساليان كه مظاهري اهللا آيت اخالق دروس از مستقيم گيري بهره با كتاب اين
  .است شده نگاشته اند، كردهبحث 
 آشنايي و خانواده حوزه در مشاوره تجربه كنار در فقيهانه و اجتهادي نگاه با روايات و آيات از وافر گيري بهره
  .است داده ايشان مباحث به كاربردي و عميق نگاهي شناسي، روان و تربيتي مسائل با ايشان
  :است شده تدوين زير عناوين با فصل ده در كتاب اين
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 مصطفوي جواد سيد خانواده نويسنده بهشت

  .شوهر و زن ميان محبت و الفت عوامل 
  . آن عالج راه و آنها كدورت و اختالف عوامل 
 شر او، عقل ضعف(  مانند رواياتى و آيات بررسى و تحليل و اسالم نظر از خانواده در زن واقعى موقعيت 

  )اينها مانند و خوبانشان از بودن حذر بر او، با مشورت او، تاديب او، بودن كج استخوان او، بودن
  . زن محدوديت مقدار به نسبت اسالم نظر و حجاب موضوع 
 سواد مانند ، ديگرى بسيار متفرقه مطالب و جايزش و حرام بين مرز تعيين و جنسى غريزه مطالب اظهار 

 به كه شود مى بحث كتاب اين در ، فاميلى روابط و پزشكيها المثلها، ضرب فرزند، داشتن ، زن آموزى
 شده بررسى وار معجون و آميخته و درهم مباحث اين تمام ، خوانندگان خاطر تفنن و مطالب تنوع خاطر
 است

 و قرآن منظر از مشترك زندگي مراحل در شوهر و زن روابط در اسالم بخش سعادت مقررات كتاب اين در
 مبحث با) درس 67 شامل( دوجلدي كتاب اين اول جلد مباحث. است شده عرضه جلد دو در و استخراج روايات
 96 اين تمامي در نويسنده شيوه. پذيرد مي پايان درمانها و دردها و طالق مبحث با و آغاز كردن سالم و زدن صدا
 و است نموده ذكر دنبالشه ب را روايتي و قرآني دالئل درس هر بيان از بعد كه است بوده صورت بدين درس
 در. نمايد بيان زناشوئي زندگي گوناگون ابعاد پيرامون را اسالم گاهددي سنت و قرآن زا استمداد با كه نموده سعي
 اختالف عوامل و است شده اشاره سعادتمند و خوب زندگي يك براي مرد و زن سنخيت به كتاب اين از بخشي

 ، مالي مشكالت :از عبارتند اختالف داخلي عوامل. كند مي تقسيم خارجي و داخلي به را زناشوئي زندگي در
 هم را خارجي عامل و اخالقي و فرهنگي سطح اختالف و همسرداري ندانستن ، خودخواهي ، جنسي غرائز

 بيان نيز را چاره راه نموده سعي يك هر بيان با نويسنده كه.  داند مي خانواده خصوصي درزندگي ديگران دخالت
 علمي شكل كتاب به نموده سعي كتاب پاياني بخش در معالجه و پزشكي روش گنجاندن با مصطفوي دكتر.نمايد

 پيرامون مستند و الزم مباحث ارائه و ساده و روان قلم به توان مي كتاب مثبت نكات از. بدهد بيشتري وكاربردي
  .كرد اشاره زناشوئي روابط

 مي پايان به نتيجه و خوشبختي عوامل مبحث با و آغاز نامحرم و محرم جدول مبحث با كتاب مباحث دوم جلد در
 مرحوم آن مقاالت و نوشتجات اساس بر فضالء از جمعي و فرزند توسط نويسنده رحلت از بعد كتاب اين .رسد

 با و داشته عقالني و استداللي رنگ شده، طرح مباحث بيان در نويسنده روش. است شده تنظيم و گردآوري
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 مباحث خود، درس 27 در نويسنده. است شده مسائل تبيين در سعي سنت و كتاب قبيل از نقلي دالئل به تمسك
 دردها اين درمان راههاي و است شده متذكر را همچشمي، و چشم عذرخواهي، انديشي، عاقبت قبيل از متنوعي

 كه شده گنجانده كتاب آخر در نيز مقاله چهار شده، ياد درسهاي بر عالوه.است نموده عنوان خواننده براي را
  .است پرداخته زنان براي حجاب و عقل بررسي به و داشته بيشتري استداللي جنبه

 درس اول : صدا زدن

 درس دوم : سالم كردن

 پيشباز و بدرقه رفتندرس سوم : 

 درس چهارم : خداحافظى

 منزل درس پنجم : نگهدارى اموال

 درس ششم : انتخاب غذا

 درس هفتم : سخن محبت آميز

 درس هشتم : احكام اوليه و ثانويه در همسرى

 درس نهم : عفت و عشوه

 درس دهم : تميزى شوهر

 درس يازدهم : عطر و رنگ

 كار خانهدرس دوازدهم : كمك مرد به زن در 

 ) درس سيزدهم : زينت (آرايش و پيرايش

 درس چهاردهم : مجالس عروسى و عزا

 درس پانزدهم : دهان خوشبو

 درس شانزدهم : آيا وجود زن شر است

 درس هفدهم : احترام زن

 درس هجدهم : تاءديب زن

 درس نوزدهم : كار زن

 درس بيستم : تعصب بيجا

 درس بيست و يكم : حجاب

 م : مشورت با زندرس بيست و دو

 درس بيست و سوم : مسافرت

 ... درس بيست و چهارم : الرجال قوامون

 درس بيست و پنجم : تكبر و بخل و ترس زن

 درس بيست و ششم : رهبرى غريزه

 درس بيست و هفتم : غريزه زن

 درس بيست و هشتم : محبت به زن

 درس بيست و نهم : درك مشكالت همسر

 درس سى ام : عيدى

 و يكم : تشكر درس سى

 درس سى و دوم : جادوبندى

 درس سى و سوم : گوش دادن به سخن

 درس سى و چهارم : عيب پوشى

 درس سى و پنجم : صفا و صداقت

 درس سى و ششم : ترشرويى

 درس سى و هفتم : استخوان كج

 درس سى و هشتم : زنم را نمى خواهم

 درس سى و نهم : سوغات سفر

 درس چهلم : خلوت

 يكم : باردارى درس چهل و

 درس چهل دوم : جلوگيرى

 درس چهل و سوم : دختر زاييدن

 درس چهل و چهارم : بد گمانى

 درس چهل و پنجم : سود زيان متقابل

 درس چهل و ششم : هر كسى را به خانه مبر

 درس چهل و هفتم : ناسزاگويى

 درس چهل و هشتم : اختالف سليقه
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 درس چهل و نهم : اهانت

 ذشت و اغماضدرس پنجاهم : گ

 درس پنجاه و يكم : سواد آموزى زن

 درس پنجاه و دوم : ضعف عقل

 درس پنجاه و سوم : از خوبانشان بر حذر باش

 درس پنجاه و چهارم : زن از نظر اسالم و ديگران

 درس پنجاه و پنجم : ضرب المثلها

 درس پنجاه و ششم : ابعاد سه گانه

 درس پنجاه و هفتم : زن بدكاره

 ه و هشتم : رفت و آمد فاميلىدرس پنجا

 درس پنجاه و نهم : روابط فاميلى

 درس شصتم : احترام داماد

 درس شصت و يكم : اختالف مالى

 درس شصت و دوم : اختالف غريزى

 درس شصت و سوم : اختالف خودخواهى

  درس شصت و چهارم : اختالف در ندانستن همسردارى
 درس شصت و پنجم : اختالف سطح فرهنگى و اخالقى

 درس شصت و ششم : دخالت ديگران

 درس شصت و هفتم : حكمين

درس شصت و هشتم : طالق
 درس شصت و نهم : پزشكيها و معالجات

  درس هفتادم : خاتمه و نتيجه
 :و نامحرم: از راه خويشاوندىدرس هفتاد و يكم: محرم 

 درس هفتاد و دوم: محرم و نامحرم: از راه ازدواج

 درس هفتاد و سوم: محرم و نامحرم: از راه شير خوردن يا رضاع

 درس هفتاد و چهارم: جدول محرم و نامحرم

 مين كندى: مى تواند سعادت خانواده را تادرس هفتاد و پنجم: تنها قوانين اله

 خواستگارى: سفارشات اسالم به پسر :درس هفتاد و ششم

 درس هفتاد و هفتم: خواستگارى: وظيفه والدين و فرزند در اين راستا

 درس هفتاد و هشتم: خواستگارى: انتخاب شوهر

 درس هفتاد و نهم: خواستگارى: مالكهاى غيرضرورى

 درس هشتادم: خواستگارى: گفگوى پسر با دختر

 و تقوادرس هشتاد و يكم: خواستگارى: دين 

 )درس هشتاد و دوم: تدليس (فريب دادن همسر

 درس هشتاد و سوم: شب زفاف

 درس هشتاد و چهارم: معاشقه و آميزش
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 درس هشتادو پنجم: شيوه جلب محبت

 درس هشتاد و ششم: عذر خواهى

 درس هشتاد و هفتم: خوش بينى

 درس هشتاد و هشتم: عاقبت انديشى

 درس هشتاد و نهم: چشم و همچشمى

 نودم: روابط فاميلىدرس 

 درس نود و يكم: ازدواج موقت

 درس نود و دوم: تعدد زوجات يا تراكم مصيبتها

 درس نود و سوم: برابرى و اختالف مرد و زن

 درس نود و چهارم: عوامل خوشبختى

 درس نود و پنجم: نكات مهم و اساسى اين كتاب

درس نود و ششم: نق نق زدن
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  خانواده: بخش دوم
 خانواده:از بخش ول جلسه ا

 :نساء ميفرمايد در سوره قرآن

ه فَضَّلَ بِما النّساء علَى قَوامونَ جالُ الرِّ  حافَظات قَانتَات فَالصالحات ۚ أَموالهِم منْ أَنفَقُوا وبِما بعضٍ ٰعلَى بعضَهم اللـَّ
ه حفظَ بِما لّلْغَيبِ  تَبغُوا فَلَا أَطَعنَكُم فَإِنْ ۖ بوهنَّ واضْرِ الْمضَاجِعِ في وهنَّ واهجرُ فَعظُوهنَّ نُشُوزهنَّ تَخَافُونَ واللَّاتي ۚ اللـَّ
ه آنۗ  سِبيلًا علَيهِنَّ   ترجمه آيه :              ﴾34﴿ ا كَبِيرً عليا كَانَ اللـَّ

  
 تحمل جسمي، توان جهت از[ را مردان خدا آنكه خاطر به زنانند،] زندگي[ تدبيركنندگانِ و كارگزاران مردان،

 را زنان زندگي هزينه اموالشان از] مردان[ آنكه خاطر به و داده، برتري زنان بر] فكري و روحي قدرت و مشكالت
 مطيع و[ فرمانبردار] حق قوانين رعايت با[ كار درست و شايسته زنان پس پردازند؛ مي] واجب حقّي عنوان به[

 و حقوق[ شوهر غياب در است، نهاده] شوهرانشان برعهده آنان نفع به[ خدا كه حقوقي برابر در] و[ ند] شوهر
 پندشان] اول مرحله در[ داريد بيم آنان نافرماني و سركشي از كه زناني و. كنند مي حفظ] را او اموال و اسرار
 احساس كه اي گونه به[ را آنان] نبخشيد اثر اگر[ و كنيد، دوري آنان از ها خوابگاه در] بعد مرحله در[ و دهيد،
 يقيناً مجوييد؛ راهي هيچ آنان دادن آزار براي كردند اطاعت شما از اگر پس كنيد؛ تنبيه] باشد نداشته دنبال به آزار
  )34. (است بزرگ و مرتبه بلند خدا
 

،  مسائل اجتماعي، سياسي ، در تمام امور زندگي ، سرپرست ميباشند ، زندگي خانمها ميباشند مردها قيم امور
را  معناي اين نيست كه مرد اينه قضائي , نظامي و تمام امور خانوادگي ، البته عرض شد كه قيوميت و سرپرستي ب

. اگر دقت كند خانم بدينوسيله برتر بدانده براي خود امتيازي بداند ، مايه شرافت و ارزش بداند ، خود را نسبت ب
خداوند متعال خلقت مرد را طوري قرار داده كه بتواند اينكار را انجام دهد نه اينكه خودش زحمت كشيده و اين 

  را بدست آورده تا بدين وسيله ارزش پيدا كند.
را كه در تمام عالم خلق كرده ، خاصيتش همينجور است. هر شيئي نسبت بوضع ساختمان  خداوند مخلوقات
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ك خصوصيتي دارد كه از خودش نيست و قانون خداوند متعال است پس اين نميتواند وسيله شرافت خلقتش ي
باشد ، چون خداوند جسم مرد را طوري خلق كرده و ساختارش را طوري طراحي كرده كه استخوانش نسبت به 

هاي سخت دوام بياورد، قوي تر باشد تا بتواند در كار مرد  استخوان بنديخداوند خواسته خانم محكم تر باشد ، 
خودش را سپر قرار دهد.با اين  پيش مي آيدبتواند در برابر  خطرهاي سخت كه براي خانم و اوالدش در جامعه 

وضعيت شرائط مرد ايجاب ميكند كه داراي قدرت مديريت و تدبير امور باشد ، اينها همه مربوط به خلقت و 
، همچنانكه در خانمها نيز يكسري خصوصياتي هست كه به ساختمان وجودي مرد بوده و وسيله برتري نيست 

  ها نيست.ها آنخلقتش مربوط است و در مرد 
محيط خانواده و داشته   طوري خلق كرده كه مهارت زياد و هنرمندي عجيبي در تربيت اوالد زن را خداوند متعال 

اين زن هست كه ميتواند با مهارت و هنرمنديش ايجاد  ، معناي زندگي مرد.  دارد مي گرم نگه با تمام قدرترا 
كند و اينها نيز براي خانم مايه برتري و شرافت نسبت به مرد نيست ، ساختار و خاصيت خلقتش اينگونه است. 

  شايد اگر مثالي عرض كنيم مطلب به موضوع نزديك شود:
مغز و ديگري  آنهاار داده كه يكي از اگر در بدن انسان دقت كنيد ، خداوند متعال دو عضو بسيار مهم قر •

، دستوراتي را به ساير اعضاي بدن مغز فرمانروايي ميكندقلب است و هركدام كار مخصوصي دارند ، 
اين نگاه كن، اين را انجام نده، اين را نخور ، تماماً در ه صادر ميكند، اين را بيار ، آنرا انجام بده ، ب

,  اما قلب نيز كار حساس ديگري دارد،  ت را نداردقلب اين خصوصيافرمانروايي اوست و 
زنده بودن بدن را تأمين ميكند , خون رساني ميكند ، مواد و انرژي مورد نياز زندگي تمام اعضاء حتي 
خود مغز را قلب تامين ميكند. حاال اگر فرض كنيم اينها مانند دو انسان بودند و با هم حرف ميزدند و هر 

ن فخرفروشي ميكردند ، مملكت بدن به چه روزي ميافتاد، مغز افتخار ميكرد كه دو به خصوصيات خودشا
وجود انسانم ، با فرمان من است كه اعضاء حركت ميكند با فرمان من است  باال سر تمام آقا من برترم من

شمارد اين من هستم كه زنده هم شروع ميكرد امتيازات خودش را مي كه زندگي ادامه مي يابد , قلب 
ودن را به تو ميدهم اگر من زنده بودن را قطع كنم تو تكان هم نميتواني بخوري , هر دو اينها بجاي اينكه ب

 دهند. اعضاي بدن و خودشان قبل ازهمه از كار ميافتند.را نشان  هماهنگ شوند برتري و غرورشان 
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منيت , بجاي اينكه اين فخرفروشي , بجاي اما اگر هر دو وظايف خودشان را جدي انجام بدهند و بجاي  
خصوصيات را امتيازي بداند در طرف ديگر ، با تمام جديت بگويد خلقت من اين را ايجاب ميكند كه 

امتياز ، وظيفه  اينكارها را ميتوانم انجام بدهم ، پس اين براي من يك مسئوليت است نه فخرفروشي و
وجه اش به اين باشد و قلب نيز همان طور، هست كه بر دوش من گذاشته شده اين كارها را انجام بدهم. ت

 وقت اين بدن لذت ميبرد , تمام اعضا سالم ، تكامل يافته و پر از لذت و الي آخر. آن

در خانواده هم اگر مرد يكسري خصوصيات طبيعتش ايجاب ميكند كه بعضي كارهاي مهم را انجام دهد بجاي 
باالسر شوم ،  آقاكنم. منم كه بايد فرمانروايي باينكه فكر كند در خانه منم كه بايد دستور بدهم ، منم كه بايد 

نگونه حال و هوا ها حركت كند و فراموش قدرت من از همه باالتر است ، من قدرت تدبير دارم فكرش بطرف اي
كند كه قضيه اين گونه نيست خلقتم ايجاب ميكند كه اينها را انجام بدهم و اينها برايم مسئوليت سنگيني است و 

  يك وظيفه است كه تعيين شده ، نه برتري.
ل خواهم بود كه تو چرا وقتي فهميدم كه اينها برايم مسئوليت است و در روز قيامت من در مقابل اينها طرف سوا

بجاي اينكه از اين خصوصيات وجوديت براي رسيدن جامعه و بدنه زندگي و خانواده به هدف تكامل و زمينه 
پرورش استفاده كني , راه خودت را گم كرده و سوء استفاده نمودي؟ ديكتاتوري كردي و شروع كردي به 

  را زدي. آنهام قدرت توسري زدن به همه موجودات ضعيف تر از خودت و با تما
اين از بدترين ظلم هاست كه در روايات براي اينها عذاب هاي خطرناكي بيان شده است كه از شب اول قبر 

  شروع ميشود و چه عذاب هاي دلخراشي هست؟!
من مهارت تربيت اوالد داده , مسئوليتش را فراموش ه زن بگويد حاال كه مرد اينكار را انجام ميدهد خداوند هم ب

صورت كامأل زيركانه شروع كند بچه ها را عقده اي بار بياورد ، نسبت به محيط گرم خانواده دلسرد كند ه كند و ب
، اغراض و عقده هايش را بسر بچه هاي بيچاره خالي كرده و قلب و روحشان را خراب كند و اينها از مسير تربيت 

ديگر كشيده شوند وآن مهارت عجيبي كه محيط  الهي و هدف طبيعت , به جاده هاي عقده تراشي و انحرافات
  خانواده را ميتوانست گرم كند به شكلهاي مختلف خانواده را فلج كند.

خداوند متعال خلقت موجودات در اين حالت عالوه بر خودشان اعضاي بدنه اين خانواده هم از بين خواهند رفت.
يكي را در يك جهت و شرايطي قرار داده و ديگري را  عالم را طوري تنظيم كرده كه مكمل يكديگر باشند ،

تعبيه كرده تا يك ارتباط محكمي بين اينها برقرار شود و با  آنرا در اين و نقص اين را در  آنناقص ، نقص 



 
29 

 قابل انتشار ٩۴٠۴١٠ويرايش نهايی 

مكمل همديگر شدن ، گردونه زندگي بشري به چرخش بيافتد ، در تمام عالم اگر دقت كنيد اين قانون حاكم 
  است. 
نسان سرتا پا استخوان باشد استخواني مثل فوالد ، در بدن ذره اي گوشت نباشد ، چه فايده؟ اگر بدن ا •

اين استخوان را تكان داده و بحركت  آنچهاستخوان مگر ميتواند تكان بخورد ، در يكطرف ميماند ، 
گوشتهاي قوي هستند كه اين استخوانها را  آنفعاليت ميكشاند ، اين ماهيچه ها هستند ، ه ميĤورد , ب

كه معلومه گوشت چنين چيزي  آنچهبحركت در ميĤورند و يا بدن ديگري كالً از گوشت باشد و بگويد 
كه استخوان را بحركت درميĤورد و مطلب را اشتباهي بفهمد و بگويد پس تمام بدن گوشت شود ،  هست

ماند. اينطور نيست كه ما اينها را با همديگر مخلوط و بدن بدتر شده و در يك طرف مي آناين بدن از 
موقعيت هاشان را قاطي و فكر كنيم كه ميتوانيم نتيجه بگيريم ، در هر دو صورت نتيجه منفي است. 
گوشت و استخوان اگرچه ظاهراً ساختار خلقت شان حتي ضد هم ديده ميشوند ولي اينها با همكاري 

فعاليت خواهد كرد و ه رآورده و اين بدن حركت كرده و شروع بهمديگر است كه عضالت را بحركت د
 زندگي در بدن آغاز خواهد شد چون مكمل همديگرند. ي چرخه

چرخش  آنست كه با مكمل بودن و با پيوند اين دو , يك حركت ايجاد شود و ا نظام خلقت و اراده الهي بر اين
االري و زن بگويد مادرساالري ، زماني اين مشكل چرخ خانواده است. پس اينطور نيست كه مرد بگويد پدرس

استعداد خداداديشان به ديد فخرفروشي ، امتياز , ارزش و برتري نگاه كرده و  آنپيش خواهد آمد كه هر دو به 
سوءاستفاده كنند ، اما اگر بر اساس وظيفه و مسئوليت نگاه كنند و اينكه خداوند متعال اينها را براي يك هدف 

هدف از اصالً ده در اين چرخش ، به هدفهاي باالتري رسانده شود و ا و مهم تر قرار داده ، تا خانوبسيار باال
اري در محيط خانه باز مادر با تمام خدمتگز آنزمان است كه انسان نگران است ،   آنتشكيل خانواده چيست؟ 

مجازات قرارگيرم؟ نكند از  هم نگران است كه نكند در مسئوليتم كوتاهي شود؟ نكند در روز قيامت مورد
  شريك شوم؟ آنهاكوتاهي من در مسئوليتها ضرباتي كه اين بچه و خانواده خواهند ديد روز قيامت منهم با 

، آيا در اينجا اختالف ايجاد ميشود؟ وقتي عامل اختالف نيست چگونه اختالف ايجاد ميشود؟  او پدر هم مثل 
بينيم در بعضي خانواده ها گاهي مشكالت ميرسد به اين مرحله كه  زندگاني چقدر محكم ميشود ، فلذا اگر مي
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خانم ميگويد من اگر طالق بگيرم فكرم از اين مشكالت راحت ميشود , تا كي زير فرمان يك نفر؟ او خواهد 
  گفت اينجور , من خواهم گفت چشم.

ا مستند تحقيق شده از محقق ها آمار آيت اهللا مطهري رضوان اهللا تعالي عليه در كتاب نظام حقوق زن در اسالم ، ب
آورده كه نه تنها در ايران بلكه در كشورهاي ديگر هم ، درصد بااليي از زناني كه طالق گرفته اند متوجه شده اند 

فشار رواني مخصوصي كه  آندر خود احساس بي سرپرستي ميكنند ، احساس ميكنند كه خيلي اشتباه كرده اند ، 
. آنوقت فكر مشكالتي بوده كه در خانواده پر از مشكل تحمل ميكردند آنشود بيشتر از از بي سرپرستي ناشي مي

  مرد خواهم بود؟ آنميكرد كه تا كي تحت فرمان 
كند اينطور نيست كه تحت فرمان اين مرد است , نميخواهد خودش را بشكند ، يك لحظه دقت كند ميحاال فكر 

نفر است ، درد او را هم بايد احساس كند ،  10زندگي ، تحت فرمان مي بيند كه اين مرد در بيرون ، در مشكالت 
اينكه بدستور مرد خودش گوش نميكند و شأن خود را اجل از گوش دادن به حرفهاي مرد ميبيند ميگويد من هم 

محل من بگي اينكار را بكن يا نكن , چطور ميخواهد محيط بيرون ، اداره ، ه براي خودم آدمي هستم تو چرا بايد ب
  كار , بازار و... را تحمل كند؟

نفر ذليالنه ، مشكالتش را تحمل ميكند بخاطر خانواده ، اين را چطور ميتواند تحمل  10اين مرد بيچاره زير فرمان 
  كند؟

مگر فكر ميكند همينكه مرد ميĤيد در خانه ميگويد مصلحت اينست اينكار را بكنيم خانم بگويد چرا به من دستور 
، منم در اين خانه شخصيتي هستم براي خودم ، متوجه باشد كه اين مرد بيچاره اي بسا دهها نفر را در داده ميشود 

 زندگي مجبور است تحمل كند.

مرد هم اينطور است فكر ميكند كه خانم را طالق بدهد ديگر خالص ميشود اينطور نيست؟ مردي كه خانمش را 
تمام ثروت و امكانات و شرايطي كه دارد , شايد در بيرون سرش طالق ميدهد يا امثال اينها جدا ميشوند , با 

مشغول بوده اما همينكه وارد منزل ميشود احساس ميكند يك آبميوه گير خالي ست كه بدور خودش ميچرخد. 
قدم ميزند ولي مثل آبميوه گير خالي كه به برق بزني خودش به دور خودش بچرخد ، شبيه چيست؟ چقدر بي 

 ارزش است؟
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مرد به محض اينكه وارد خانه ميشود ميبيند خانم نيست ولو اينكه ثروتمندترين موجود است ولو اينكه در  آن
بيرون قهرمان است ، همينكه وارد خانه شد ميبيند تمام زندگيش خاموش و تاريك است , در محيط زندگي يك 

 آنرد و ميرفت در بيرون مردي ميكرد باو انرژي داده و وارد جامعه ميك آنچهنوع احساس خالء ميكند. مي بيند 
روز خانمش  5مهارت و هنرمندي و صميميت خانم او بود كه شايد اين نعمت را اصأل احساس نميكرد. اگر 

مريض شود در بيمارستان بماند آنوقت است كه احساس ميكند حتي اگر با اين شرايطي كه عرض شد همكاري 
  ه مرد از نظر روحي نيازمند خانواده است .ما اين يك نياز خاصي است كهم نميكرد , ا

بنابراين اگر هر دو نفر از خصوصيات خلقت شان سوءاستفاده نكنند و اگر يك لحظه شيطان اينها را فريب داد يا 
كه متأسفانه در جامعه ما اينجور مسائل زياد است), آنوقت (توجه نكنند تحريك كردند عوامانه ديگران با سخنان 
كه حتي پدر ، مادر ، برادر , خواهر و هيچ  با همه مشكالتش درك خواهند كرد. براي كسيلذت زندگي را 

احدي اجازه استفاده از او را ندارد و تمام موجوديت و هستي اش را در لحظه قبول عقد داده و خودش را تسليم 
  كرده , اين مرد اگر تمام وجودش را هم قرباني اين خانم كند نميتواند جبران كند.

 
 روايت ميكند:اينگونه آيت اهللا مطهري از پيامبر اسالم صلوات اهللا عليه  •

  اللَّه  بِكَلمةِ فُرُوجهنَّ واستَحلَلْتُم ، اللَّه بِأَمانَةِ أَخَذْتُموهنَّ فَإِنَّكُم ، النِّساء في اللَّه اتَّقُوا
 

او نگاه ه كنيز بحساب ميĤوريد؟ به چشم حيوان ب اي مردها شما درباره اين خانم چه فكر ميكنيد؟ او را 
ميكنيد؟ چه حساب ميكنيد؟ اين انسان است ، انساني باكرامت ، انساني لطيف و ظريف و داراي عواطفي 

اللَّه  بِأَمانَةِ أَخَذْتُموهنَّ فَإِنَّكُم را چه حساب كرده ايد؟ از خدا بترسيد در رابطه با خانمهايتان حساس , اين
  را گرفته ايد و امانت خداوند هستند. آنهاا البته كه شم

خودت را يك لحظه بجاي او بگذار چرا اوقات تلخي ميكني؟ براي اينكه از روزي كه آمده قيافه ميگيره؟ ماتم  
گرفته؟ اصأل تو فكر ميكني؟ يك لحظه خودت را در اين عالم جاي او بگذار ببين در چه حاليست؟ بيچاره از 

ودش را بريده و آمده بخانه تو و بسم اهللا روز اولش خانه پدر و مادر ، برادر ، خواهر ، عمه ، خاله ، از همه اينها خ
لحظه ببين درون  آناست ، موجودي حساس , پر از اضطراب , يك لحظه خودت را بگذار بجاي خانمت 

موج ميزند از اضطراب و خجالت ، از غربت , اصالً همسايه بوده , از اين خانه آمده به خانه ديگر ، اآلن  توجود
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اينجا غريب است. حاال بسم اهللا امروز آمده ، دو سال طول ميكشد به اصول خانوادگي و فرهنگ تو آشنا شود. 
بيچاره در اضطراب ، انواع اقسام  آندرخانه خودت بچه ات به فرهنگ خودت نتوانسته آشنا بشه؟ تمام وجود 

ميگويد فالن كار را انجام بده ، مادرشوهر نگراني و غربت درونش ، بسم اهللا ، تازه امروز رسيده خواهر شوهرش 
انتظار دارد خانم مانند مرد  آقاميگويد فالن چيز اينجور است ، پدرشوهر ميگويد بهمان چيز آنجور است ، اين 

باشد ، جگر داشته باشد ، نترسد , بداند ، ايستادگي داشته باشد ، مخصوصاً خانم كه در طول ماه بعضي روزها 
صوص ميگيرد ، تمام درونش در مشكالت خاصي است , اي بسا مريضي از يك طرف , هست كه مريضي مخ

ميگويند دختر اين فرش را بشور ، تو كه اصأل كار بلد نيستي؟ تو چه دختري هستي؟ تو را اينطوري تعريف 
  نميكردند؟ عجب !!! 

، بجاي پذيرايي از يك انسان  بابا اين يك ماه ، دو ماه ، يك سال طول ميكشد خودش را در اين خانه پيدا كند
امانت الهي , يك برخوردها و فشارهاي روحي و اوضاعي كه متأسفانه در بعضي فرهنگها اينطور هست كه هر 
وقت عروس آمد اول رگش را بزن تا بعد روبروي مرد نايستد ، اگر اول مرد اينطور رفتار نكند و زهر چشم از او 

  گه دارد ، عجب!!! خودمان را هم مسلمان ميدانيم!!!نگيرد ديگه فردا نميتواند اين را ن
با دست خودمان درون يك موجود را پر از عقده و كينه ميكنيم و بعد از يك يا دو سال ميگوييم اين آدم ، همان 
آدمي كه ميگفتم نيست ، حاال ميĤييم مثل يك زخم چركين و از بيرون با زور ميگوييم با اين ميخ آلوده بايد اين 

تميز شود ، بابا درون اين را پر از عقده كرده ايد، بعد ميĤيي با روي بد ، با دشنام و توهين و مردي بخرج چرك 
چركهائي كه در دوران عروسي , خودت ، خواهرت ، مادرت و پدرت ايجاد كرده ايد با اين  آندادن ميخواهي 

را كه ميگويم همان بشود؟ باالخره  آنچه حرفهاي زشت  چرك ها را تميز كرده و به راه راست هدايت كني؟ بايد
بايد حرف من باشد ، الاقل از وسط ضرر برگرد ، الاقل  بيا يك لحظه متوجه شو كه يك مقدار هم خودم شريك 

اقل اين عقده ها را با ميخ آلوده نيشتر نزنم با حرف هاي ركيك وضع درست ال بودم ، خدايا به من توفيق بده.
بعد در نفسم تهذيب كنم متوجه شخصيت الهي ، شخصيت انساني ه شود، بيايم از اين بنميشود كمي هم بدتر مي

  اين خانم بشوم و با راهش ، اين عقده ها و اشتباهات گذشته تميز شود.
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  حضرت رسول اكرم (ص) ميفرمايد:
 
 

  :وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولَقال 
 يوطئْنَ أَال علَيهِنَّ لَكُم آن ، اللَّه بِكَلمةِ فُرُوجهنَّ واستَحلَلْتُم ، اللَّه بِأَمانَةِ أَخَذْتُموهنَّ فَإِنَّكُم ، النِّساء في اللَّه اتَّقُوا «

ا فُرُشَكُمدأَح ونَهلْنَ فَإِنْ ، تَكْرَهفَع كنَّ ، ذَلوها فَاضْرِبرَ ضَرْبرِّحٍ غَيبم  نَّولَه كُملَينَّ عقُهنَّ رِزتُهوسكو  رُوفعبِالْم«  
  

 اينها را گرفته ايد بِأَمانَةِ البته كه شما أَخَذْتُموهنَّ بترسيد از خداوند در رابطه با خانمهايتان فَإِنَّكُم النِّساء في اللَّه اتَّقُوا
اللَّه لَلْتُمتَحاسنَّ , امانت خداوندند، وهةِ فُرُوجماينها را شما گرفته ايد ، كل موجوديت و باالترين هستي  بِكَل اللَّه

شان را به خودتان حالل كرده ايد حاال آمديد پر رويي ميكنيد ، اين را در خانه حيوان حساب ميكنيد!!! در 
گونه رفتار كنند.خداوند حاليكه اگر خودت را يك لحظه بجاي او بگذاري آنوقت ميبيني انتظار داري با تو چ

  و صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين  توفيق دهد بعد ببينيم هدف از ازدواج چيست؟
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 خانواده:بخش جلسه دوم از 

جلسه قبل بحثمان رسيد به اينجا كه خداوند متعال براي خانم ها يكسري خصوصياتي قرار داده چه در جسمش ، و 
ت وجود ندارد و به آقايان نيز يك سري خصوصياتي عطا كرده است اآقايان اين خصوصي، كه در  چه در روحش

فخر و چه در جسمش و چه در روحش كه در خانم ها وجود ندارد و عرض شد كه اينها نميتوانند وسيله ارزش 
نها در موقعيت ايمسئوليت سنگين هستند كه تك تك بلكه  نه تنها امتياز نيستند اينها فروشي به يكديگر باشند.
   .حركت خانواده  خودشان براي چرخش

يا  آقا ش همان مطلب است كهوجود ميĤيد، متأسفانه از چند عامل موجود يكيبمشكالت خانواده در آنكه دليل 
در خانه يا مادرساالري و يا  جوي  برتر نشان دهد و بوسيله اين برتريرا خانم ميخواهد شخصيت خودش 

، در تاريخ بشر نيز متأسفانه اگر بررسي شود ديده ميشود كه گاهي زمانها پدرساالري و  دوجود ميĤيبپدرساالري 
 و شخصيتهاي كاذب و خياالتي خود برتر بيني ، ريشه تمام مشكالت همان منيتبوده و گاهي زمانها مادرساالري 

از ريشه اين مشكل را بيان ميكند و در  قرآنكه دو طرف در عالم خودشان براي خود تراشيده اند و لذا هست 
 جايي كه مسئله خانوادگي ، آياتي بسيار عجيب و تكان دهنده وجود دارد كه بنده به اينها اشاره ميكنم تا هر 

  فرصت اجازه دهد ، بقيه آيه ها نيز مورد بحث واقع شوند،خداوند متعال مي فرمايد كه:

 لّتَسكُنُوا أَزواجا أَنفُسكُم مّنْ لَكُم خَلَقَ آن آياته ومنْ ﴾20﴿ ونَ تَنتَشرُ  بشَرٌ أَنتُم إِذَا ثُم ابٍ تُرَ مّن خَلَقَكُم آن آياته ومنْ
  سوره روم ﴾21﴿ ونَ يتَفَكَّرُ لّقَومٍ لĤَيات ذَلك في ناۚ  حمةً ور مودةً بينَكُم وجعلَ إِلَيها

 كه هستيد بشري اكنون پس آفريد؛] جان بي[ خاكي از را شما كه است اين او] ربوبيت و قدرت[ هاي نشانه از و
 جنس از شما براي كه است اين او] ربوبيت و قدرت[ هاي نشانه از ) و20( منتشريد، و پراكنده] زمين روي[

 كار[ اين در يقيناً داد؛ قرار مهرباني و دوستي شما ميان در و يابيد آرامش كنارشان در تا آفريد همسراني خودتان
  )21( انديشند، مي كه مردمي براي است هايي نشانه] انگيز شگفت

وقتمان  ردقاين آيه يكي از آنهاست كه با مختصر توضيحي ، هر چ وخانوادگي وجود دارد  آيهچند تا  قرآندر 
اگر دقت كنيد خداوند متعال در اين آيه اولين چيزي كه توجه ميدهد انسان را به  .ايجاب كند نكاتي عرض ميشود

خانمان سوز در خانه و بلكه در جامعه  سف انگيز و بعضاًريشه ي اختالفات خانوادگي و مشكالت واقعأ ا آن
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  داشت ميشود.چون از آيه جامعه بشري نيز بر, بشري 

ت براي خود كه در خيال خود اي انسان، اي آني»  ابٍ تُرَ مّن خَلَقَكُم نا اتهآي ومنْ« دردها اين است كه همه ريشه 
ه ايم در اي آني كه به تو امتيازاتي داد ، كه خود را چيز مهمي ميداني اي آني ، هاي بزرگي بافته ايشخصيت
بجاي  ، سئوليتت را بفهميخانواده و جامعه با اين امتيازها بجاي اينكه مبه اري خدمتگز براي مسئوليت و ، خلقتت

عوض  ، كه اينها را بايد جابجا كنم اينكه بداني اينها براي من امتياز نيست ، مسئوليت سنگين است بر عهده من
آياته  ومنْ« بيني ، متوجه باش ، ريشه تو از خاك است  اين خصوصيات را يك امتياز بزرگي براي خود مي ، اينها

آنكه شما را خلق » خَلَقَكُم  نا« اينكه  است :حقيقت  همينش ي يكينمائي خداوند تعالو از نشانه هاي قدرت » 
چيزي به اسم تو در از خاك، در خلق معنايي است كه سابقه اي نداشت بعد بوجود آمد ، قبال »  ابٍ تُرَ مّن« كرد. 

كه اين  خيلي جاي تعجب است هيچ در هيچ بودي و تو شروع شدي به خلق شدن از خاك ,اين عالم نبود. اصالً 
  انسان براي خودش يك شخصيت بزرگي يافته كه حقيقت ندارد.

 ميخورد ناگهان  به او  نشسته  با لذت  تمام پنير و كره اي را  كه باز است  ي سر سفره آدمي مثال : حاال •
مياندازد و يرد و آنرا دور را از نفت درست كرده اند همان لحظه حالت تهوع ميگكره اين  گويندمي

همان لحظه اي كه  ، شير گوسفند استاز از شير گاو است،كره ! من فكر ميكردم اين  عجب ميگويد
  چرا؟ ، استفراغ ميكند و به دور مي اندازد اند گفتند از نفت درستش كرده
 كره  و پنير ميخورد ولي تا متوجه شد اين همان نفت است كه آمده شده پنير وبراي اينكه فكر ميكرد كره 

  }از آنهازده ميشود  { و داخل اين سفره شده

قادر است اما انسان  ، حيوانات اين گونه نيستند ، استعداد  در انسان است كه از چيزي به چيز ديگر منتقل شود آن
فرياد ميكشد، در جاهاي  قرآنهمان انسان براي اما عجيب است  .انتقال پيدا كند از يك وضعيتي به وضعيت ديگر

تو جنست خاك است  خيلي مهم ميداني و فخر فروشي ميكني ،را كه خودت  اي آني ، مختلف ميگويد اي انسان
ي و مرتب يدستت بخورد چهار مرتبه دستت را با آب و صابون ميشوب آنو غباري كه يك ذره از  همان گرد

  نميداني كه چكار كني تو هماني .

را خيلي زود منتقل ميشود و احساس ميكند در و كره سفره، پنير سر در ، اينجا منتقل نميشود  اما اين انسان در
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نفت ميخورد اما اينكه از خاك است اين را انتقال پيدا نميكند اين يكي از گرفتاري هاي منيت انسان دارد دهانش 
بزاز پارچه را با توپش مي آورد و روي  انتقال پيدا كند مي بيني مثال آقاي ميخواهداست آنقدر منيت وجود دارد ن

حاال اصال دستش را به پارچه هم  ، ندهآن را  آقانه ميگويد  ، دربب , ميز ميگذارد و ميخواهد شروع كند و متر كند
سال قبل يك بار اين پارچه را گرفته يا  10 چي شده مثالًر! خبشده چه  چرا چي ، تازه از قفسه پايين آورده ، نزده

سال پيش ، فوري به محض  10ا مثال آب رفته يسال پيش اين پارچه سفيد شده  10، يك دفعه ، يك جايي ديده
 نمي خواهم است فوري ميگويد نه نه اين را آنكه همين دقيقه داخل ، انتقال پيدا ميكند مثل اين اينكه اين را ميبيند

، مثل اين كه همين االن  قيمتش اينجور است و ميگويد نميخواهم كه نميخواهم رزان است فالن است وبابا اين ا ،
انتقال پيدا  درخشد،چرا؟االن براق است و مي ، كهدر حالي ، به آب رفت و از بين رفت اين پارچه فوري سفيد شد و

امپراطور  آن پهلوان ، آنبينم  م ميمجلوي چش، من  ، اما اين منيت در انسان نميگذرد انتقال پيدا كند كه كرد
چرا انتقال پيدا  ، ، گرد و غبار ، اينجا انتقال پيدا نميكند از بين رفت و گردو غبار شد ، شاه فالن آن ، فالن كس

سال پيش سفيد شدن يك پارچه  10، اين استعدادي كه هست ، اين انسان بيچاره ، اين منيت چرا نميگذرد نميكند
،  ما را به اين متوجه كند ميخواهد قرآن،  ، چرا نميتواند متوجه شود من خاك خواهم شد متوجه ميشود را فوري
باز هم خاك  ، بتواند اين لياقت را پيدا كند كه من از خاكم ، و ، ارزش اين است انسان لياقت پيدا كند اًيعني واقع

اين  ، نفت يك ماده زده اند و نفت را پنير كرده اندكه به  يهمانطور ، از بين خواهم رفت ميشوم و داغون شده و
د جزئي نهايي دار انسان ، چون بشر و انسان فرقنه    شدهبشر البته ،  خاك را هم خداوند يك ماده زده انسان شده

در عين حال در  حرفي زده ميشودين انسان وقتي سر سفره از اين پنير خوب هم ، هايشاندر ارزش ، شاندر احساس
چقدر  ؟، ميگويد راستي عجب دستگاهي اختراع كرده اند دستگاه تعجب ميكند آنذهن خودش به عظمت 

تبديل به پنيري به اين  ، نفت را بر ميدارد بويش همه جا را فرا ميگيرد درآن وضع ؟مغزهاي عجيبي وجود دارد
كدام دستگاه  هم خود فرد متوجه نميشود كه اين خوش مزه گي ميكند فوري متوجه اين ميشود اما متأسفانه باز

گل بكن و كوزه درست كن  ، آجر ميكنند در ساختمان هارا جمع ميكنند و گورستان ها است در عالم خاك 
تبديل به موجودي  چه ماده اي به اين زده كه اين دستگاه تا اين خاك ؟كدام دستگاه است آنهمان خاك است 
حاالت گوناگون  ، ميكندفكر  ، ، راه ميرود ، تصميم مي گيرد زند، حرف مي ودشن؟ مي شودعجيب و غريب مي

  ، يك موجود اعجوبه اي ميشود. آرزو ، مشكل و غصه ، خوشحالي عزا
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دستگاه يك دستگاهي است كه اين قدرت را دارد همان خاكي  آنخداوند تعالي ميخواهد بگويد »  آياته ومنْ« 
سپس اين خاك را كه خمير كرده و آب »  ثُم « زند كه انسان شودبماده اي  آنكه پست ترين موجود است به را 

 »إِذَا ثُم« ؟ سپس چه شد ، تا اينجا خاك بود » ثُم « همه اش تمام شد ، ، اين دستگاه سيم كشي و برق كشي و فالن
 شما يك دفعه بشر شديد«   بشَرٌ أَنتُم«  يك دفعه ، يك معناي ناگهاني است. ناگهان » إِذَا« در ، از حيث قواعد عربي

پخش » ونَ  تَنتَشرُ « هم بشري كه آن؟ منظم شده بود بشر شدجنسش چه ماده اي به شما خورد كه همان خاك كه 
ماده چه نوع ماده  آن ، بشريشد جامعه  ، همه جا را بشر گرفت ، با سرعت ، در منطقه عالم ، شد روي كره زمين

وقتي  آنزمين خوب پشت سر  بلكه پخش شد روي كل كره ، ه تنها خودش را به حركت درآوردن؟ اي است
وابستگي هائي كه  آنانسان را به خودش متوجه ميكند و ميگويد كه غرورت را كم كن و دست از منيت بكش ، 

لبته يك بحث طوالني است كه در جلسه هاي قبل در بحث ا .را كنار بگذار آنهارا ايجاد كرده اي  آنخودت 
اينجا از اين مطالب زود رد ميشويم تا  خاطر بهمين ه ويك مقدار اين بحث ها عرض شد آنجامعاد شناسي در 

  .اينكه به بحث اصلي برسيم

ها بود  منم منم آنعامل عفونت  ، ويروس و ميكروب آنهمه  ؟چه مشكلي ماند خوب همه مشكلها حل شد ديگر
معجزه است متأسفانه ما  قرآنديگر چه چيز ماند واقعا  آنخاك شد خوب بعد از  همين كه شكست و ريخته شد و

گذارند و روانشناسي و تشكيالت و ه ميدوند و دانشكدطرف مي آندر دنيا به اين طرف و  ، ر نداريمبخاز قرآنمان 
وقتي ميبيند  يشان را آدم اينها خوب است اما اينها بعضي هامشاوره خانوادگي و... جالب است  ، فالن ميگذارند

 آقاقائي كه اي بسا مشاور خانواده هم هست وقتي نگاه ميكني ميبيني كه براي خود اين آ آنتأسف هم ميخورد 
طرف پر كرده از يك سري  آناين طرف و  يك مشاور الزم است تمام از غرب و فلسفه هاي اروپائي و از

با يك پز ميخواهد مشكل يك جوان ، يك خانواده را حل كند، ريشه  ، ك سري پز دادن هااصطالحات و ي
تواند حل مشكل حل نميشود. اينها را مسجد مي ديدگاه روشن نشده تا ريشه ، ديدگاه در انسان بايد روشن شود

 ند حل كند اينها را كسي كهاينها را محضر اهل بيت عليهم السالم ميتوا ، ميتواند حل كند قرآنكند اينها را مكتب 
تحقيقات  ميخواهدبا لحن عجيب  ، نشسته آنجابا يك مدلي در  ميز و صندلي ، به يك مبل تكيه زده و يا با فالن

اي بسا آقاي دكتر در عمرش  ، آوردي اورپائيبا روشهاي عجيب من در ، روانشناسي بكند و درد اينها را پيدا كند
 ميخواهداين شخص  ، نام نهج البالغه را هم نشنيده ، اهل بيت عليهم السالماز اي بسا  ، هيچ مسجدي را نديده
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 قرآنمشكل انسان در محضر  ، خواهم مشكل انسانها را حل كنمد كه من انسان را شناخته ام و ميكنميدعا يد و ابيا
و مشكلش كجا ايم نه آفريده ها را كه انسان را ما چگوانسان خودش فرموده اين حرف چون آفريننده ، حل ميشود
  رد ميشويم.خوب اينجا ديگر مطلب طوالني است  ، ميتواند باشد

 ستا دستگاه خداوند اينقدرت از نشانه هاي  يكي»  أَنفُسكُم مّنْ لَكُم خَلَقَ نا آياته و منْ«  :مي فرمايد آنبعد از 
 همسرهائي خوب اينجا هر»  أَزواجا« از جنس خودتان »  أَنفُسكُم مّنْ«  اين خلق كه براي شما »لَكُم  خَلَقَ نا« كه 

جنس  اين نقص حل شود و آندو ناقص هستند جنس مرد ناقص است بايد همسري باشد از جنس زن تا به وسيله 
دو داراي  نقص برطرف شود و اينكه اينها هر آنبايد براي اين همسري باشد تا به وسيله  زن هم ناقص است و

  .آرامش»  لّتَسكُنُوا « وجود ميĤيد بنامبو از تركيب اينها يك وضعيت جديدي  اين زندگي ناقص است ، نقص اند

 حركتي ندارندميمانند همانطور  ، كه از هم جدا هستندتا زمانيمنفي و مثبت   جريان الكتريسيتهبرق در سيم  •
كه دو دقيقه  وجود آمد به نام نورجديدي ب از تركيب اينها يك پديده ، همين كه اينها تركيب يافتند ،

 قرآنهائي بسيار بلند را هدف ، هوسراني نيست هئلعالم خلقت مسئله ازدواج , مسدر پس  ، اين نبوداز پيش 
  يعني : آرامش»  لّتَسكُنُوا« ي همين يك ، به ما معرفي كند ميخواهد

 هااين ، اينها آرامش نيستند؟ هاي حيواني استآرامش چيست؟ حقيقت آرامش چيست؟آيا آرامش تأمين خواسته 
  ند.ستدرد و عذاب هكمي هم وسيله 

 گرسنگي بر سر سفره مي افتد نميداند چگونه ميخورد فرطاز مثال فرض كنيد شخصي خيلي گرسنه است  •
 بيند بنابراين بعد از پنچ دقيقه مي .چون مثل حيوانات فقط مشغول خوردن است ، نميداند چطور ميخورد ،

. نوشابه بلند شودو  تواند تكان بخورددر يك طرف ميماند و نمي ، ديگر نفس نميĤيد ، ميكنددرد  ششكم
خوب اين چه آرامشي  ، بدتر شد آنخورد از ميآبميوه  ، بدتر شد ، خورد سبك شود مي بيند نميشودمي
ردم مي بيند درد حاال ميگويد اي كاش كم ميخو ؟ ؟ Ĥوردلذت مي و آرامشخوردن  غذافقط  آيا ، شد

جود همان كم را خوب مي ، كه ميĤيد كمي از غذا را ميخوردوقت هم هست ، يك بهتر بود گرسنگي از اين
 ، قوتي براي بدن ميشودو  بعدي رود در بدن جذب و هضم شده و سوخت و ساز وعده هايبعد اين مي و
 يك معناي ديگريست. آن از روي هوس نخورده ،كه قوت زماني ميĤيد  آن
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 اينها دند به آرامش ميرسنفكر ميكن, زياد شده  اند كه دردشنبين مي ، ي كه ازدواج  ميكند براي هوسرانيانكس
شد ازدواج  كردم من اشتباه كردم من فالنهمان هائي هستند كه در دادگاه ها صد بار ميگويند نفهميدم ازدواج 

معلوم است  چرا؟بخودش  ميدهدكوه ميماندم ، پنجاه تا مثل اينها فحش  در باالي ، اگر اين را مي دانستم كردم
 ، بود و با ديد گاه هاي قرآني آشنا بود و در محضر اهل بيت عليهم السالم تربيت ميشد قرآنكه اگر در محضر 

بااليي كه خيلي معاني  در ازدواج اسراري از خلقت هست ، موقع مي فهميد ازدواج اصال هوس راني نيست آن
در »  لّتَسكُنُوا «تا مطلب  .اهللا تعالي در جلسات بعدي گوشه اي از اين معاني را عرض خواهم كردكه انشاء ، دارد

  .اهللا ادامه اش در جلسات بعديشاءان اينجا بماند

خداوند متعال اراده كرده كه  ، داديمما قرار  »حمةً  ور مودةً«  و خانم  آقاو بين شما قرار داديم بين »  بينَكُم وجعلَ« 
 ه ايم و كتكش را هم خواهيم خورد.نباشد معلوم است كه ما با قانون الهي حركت نكرد طوراگر اين ، اينگونه شود

در اينجا عالمه طباطبائي رحمة اهللا عليه يك  ، و رحمت قرار دهد تست كه بين خانواده مودا اراده خداوند اين
رحمتي ميگويند كه در اعضاي  آنبه »  مودةً « استمفيد  آنان ميكندكه توجه كردن به نكته ظريف كوچكي بي

 , حسحالت تحت تأثير قرار گرفتن  ، فقط در حاالت دروني انسان»  حمةً ر« َولي  دظاهري انسان هم ظهور كن
رحمت است پس بنابراين  آنو در انسان ايجاد ميشود به اصطالح حالت دلسوزي در انسان پيدا ميشود  ديگري
رحمت دارند و بين  نفردو  هر: خداوند مي فرمايد  ، ميكندهم رحمت پيدا اين است كه اينها دو تا نسبت ب رحمت

او  درامتيازات  نم را مي بيند كه ايننقص هاي خا ، وقتي امتيازات خود را مي بيند آقاچطور  .استنفر دو  هر
اگر انسان منيت  .توجه پيدا ميكند نسبت به زن حالت دلسوزي پيدا ميكند آنبهره اي كه دارد وقتي به  آننيست 

اين ميشود كه دلش بسوزد  آناثر  دور بيندازد و زير پا له كندشخصيت خود خواهي خود را به  ، را كنار بگذارد
 ميكندسبت به او يك حالت رقت قلب پيدا ن .يك سري امتيازاتي كه خود دارد و او نداردبخاطر به همسر خودش 

منيت  ، شخصيت كاذب را كشت و زير پا گذاشت آنكه  اين حالت را پيدا ميكند همين آقاو خانم هم نسبت به 
هم يك سري نيازهائي دارد كه در او نيست  آقاكه اين  خود را زير پا گذاشت خاك بودن را احساس كرد ميبيند

دو  پيدا ميكند در ته دلش حالتي ايجاد ميشود براي تأمين نقص او و وقتي هر آنو يك نوع حالت دلسوزي به 
اين رحمت كه در درون  اختالف و اشكال اين خانواده كجاست؟ ، نسبت  به هم يك حالت دلسوزي پيدا كردند

  » دةًمو« در بيرون هم ظهور پيدا كند در چشمش و زبانش و دستش و در اعضاي ظاهري،ميشود  بود بيايد
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هم هست  زماني يك ، شما ميسوزد من دلم براي آقابگويد ست يك وقت هديگر اين رابطه خيلي محكمتر شد 
در اينجا يك قدرت ديگري  ش كنم.كه واقعا بيايم و نشان بدهم كه دلم برايت ميسوزد از دستش بگيرم و كمك

اين  ، ميكندقابل ميگذارد و اين رابطه را محكم تثر ما در اينجا انتقال پيدا ميكند در روح طرف مقابل ، ، ميكندپيدا 
  را خداوند متعال ميفرمايد.

اينگونه قرار داديم كه اوال شما را از خاك آفريديم سپس به ماده خاك شما  را ميفرمايد ما قانون خانوادگيخدا 
براي شما از جنس خودتان  آنو بعد از  در عالم پخش شديد، بشري كه  دزديم كه ناگهان بشر شدييك ماده اي 

 ، در اينجا زوج به خانم نميگويند ، به هر دو زوج ميگويند ، آقا رايخانم را بو  خانم رايرا ب آقا ، زوج قرار داديم
  و رحمتت تا اينكه شما به آرامش حقيقي برسيد و قرار داديم بين شما مود

گونه آفريديم از اين ما يك هدف ديگري را اينخوب بعد از اينكه همه اينها »  ونَ يتَفَكَّرُ لّقَومٍ لĤَيات ذَلك في آن «
وييد كه خدا ما به گونه بگبه خداوند اين و خرم باشيدو  چهار ديواري خوش  فقط اين نبود كه شما خانواده ، داريم

و  هيك قابليتي پيدا شد در شما آنتازه اگر شما به اينجا برسيد بعد از  ، نه خير, گوش كرديم  حرفهاي تو اينطور
در اين  ،حالت را  اين موقع اين مطلب را ، البته آن ، رسيدرشدي در شما ايجاد ميشود تا به تكامل ب آنت به برك

  مي فهميد. آفرينش ما وحركت 

  ؟چه كساني و نشانه هائي هست براي البته آيات ، دستگاه اين چنيني آن در»  ذَلك في نا «

ريان جاز  آنها ، توجه دارند ، هستندداراي عقل  تيز بين و ، شعور دارند ، ندآنهائي كه اهل تفكر»  ونَ يتَفَكَّرُ لّقَومٍ« 
ار يكديگرند و خدمتگز  و خانم باهم توافق دارند و آقاكه اين را مي فهمند يعني باالتر از يچيزهاي ديگر ، خلقت

بلكه براي ديگري شخصيت قائلند و آثارش  ، براي خود قائل نيستند برتري  هيچگونه ، درد همديگر را ميدانند
ينها اهل انديشه هستند ا ، آنهائي كه اهل فكر هستند آنجادر  ؟آثارش به كجا مي رسد بعد از اين تازه ؟چه ميشود
البته آيه »  لĤَيات « البته در اين» ذَلك  في نا«  ، هاي ديگري را مي فهمند كه فوق اين مسائل ميباشديك چيز

  .كه اهل تفكر هستند براي آنهايي » ونَ يتَفَكَّرُ لّقَومٍ « هايي هست

بطه اهللا استفاده كنيم در رابطه با اين كه خداوند در رابعد انشاءجلسه  ، نيست وب بقيه ي بحث بماند،چون وقتخ
  صلي اهللا محمد و آله الطاهرين فرمايند وو خانم چه چيزي مي  آقابا 
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  جلسه سوم از مبحث خانواده:
  

 ات والصابِرَ ينَ والصابِرِ والصادقَات والصادقينَ والْقَانتَات والْقَانتينَ والْمؤْمنَات والْمؤْمنينَ والْمسلمات الْمسلمينَ نا
 والْحافظَات وجهم فُرُ والْحافظينَ والصائمات والصائمينَ والْمتَصدّقَات والْمتَصدّقينَ والْخَاشعات والْخَاشعينَ
  احزاب سوره ﴾35﴿ عظيما ا وأَجرً ةً مغْفرَ لَهم اللَّـه أَعد ات والذَّاكرَ ا كَثيرً اللَّـه ينَ والذَّاكرِ

 زنان و مردان و پيشه، عبادت زنان و مردان و ايمان، با زنان و مردان و مسلمان زنان و مردان يبرا خدا مسلماً
 و دار، روزه زنان و مردان و دهنده، صدقه زنان و مردان و فروتن، زنان و مردان و شكيبا، زنان و مردان و راستگو
 و آمرزش كنند، مي خدا ياد بسيار كه زناني و مردان و جنسي، هاي پليدي از خود كننده حفظ زنان و مردان
  )35. (است كرده آماده بزرگ پاداشي

رسيديم، از اين آيه استفاده كرديم كه خداوند متعال، چه طائفه زن، چه طائفه مرد را به اينجا در بحث خانوادگي 
ز داده و خود را از نظر شخصيت و احترام با هم به طور مساوي نگاه كرده است. هيچ كدام نمي تواند به ديگري پ

برتر بداند و بر خود فضيلت قائل شود،به خاطر هر جهتي از جهات كه دارا هستند. خوب اين بحثها مفصالً در 
جلسات قبل عرض شده است و از جمله آياتي كه بعنوان سند اين عرايضمان در جلسات قبل بحث شد، به اين آيه 

 ي فرمايد:رسيديم و رسيديم به اين مطلب كه خداوند متعال م

در ساير آيات هم بگونه هاي .داراي اين خصوصيات ميباشندكه  فقط براي كساني هستفضيلت و برتري  ،ارزش 
انوادگي را بعنوان جامعه ديگر بيان فرموده است و در اينجا با توضيح بيشتري درمان دردهاي جامعه و درد هاي خ

يش را داده و مشخصاتش را ذكر فرموده كه در جلسات اينجا داروها , بناي جامعه بزرگزيرو اولين  اي كوچك
 ينَ عرض شد و رسيديم امروز به اين صفت بسيار مهم والصابِرِ ،بود مواردي كه به بحثهايمان مربوط  آنقبل 

 ات. والصابِرَ

چيزي كه داراي ارزش است اين نيست كه زود از كوره در رفته و اظهار ناراحتي كند و يك حركتهايي نشان  آن
 كسي كه صبرش زياد است آنمي فرمايد  قرآندهد كه در خانه فرزند و همسر از وي بترسند. اين فضيلت نيست. 

نها كشف خواهند شد.در مورد صبر، كه در آينده اي, هم نزد خدا  آنبرتري دارد.  آن، داراي فضيلت است. 
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. داراي مراحل و ابعاد مختلفي مي باشد و در اين رابطه صحبتهاي بسياري شنيده ايم.  بزرگان بسيار بحث كرده اند
و اين كه آثار صبر چيست و مطالب مفصل كه االن  ، صبر در ترك معصيت ، صبر در طاعت صبر در مصيبت

با  اًه در محضر اساتيد ميباشيم و ميخواهيم از ايشان استفاده كنيم. بنده تبركقصد نداريم وقت جلسه را بگيريم ك
  اهللا جمع بندي كنم.ءمختصر توضيحي ميخواهم عرايضم را انشا

خوشش  آنموافق نيست و روح و طبيعتش از  آنبا كه زي يچ وقتي .صبر حالتي در درون و روح انسان است
خنثي براي يك حالت استقامت و مقابله , يك وضعيتي از درون خود ايجاد ميكند  آندر مقابل پيش ميĤيد نميايد 
روح بايد داراي ايجاد ميشود. پس در اينجا خود روح دخالت دارد.  ، برخورد كرده آنكه با  يوضعيت آنكردن 

   آمادگي باشد كه اين صبر را در درون خود ايجاد كند.

، آمارش را در تفسير الميزان درآورده كه خداوند متعال ،  قرآنمورد از  70اين صبر را عالمه طباطبايي حدود 
بيان فرموده  آنبراي  قرآنانسان را تشويق و ترغيب به صبر كردن نموده است و آثار و بركات بلند و عجيبي در 

به چند جلسه  انيم , ترجمه كنيم و توضيح دهيم ,بخو آيه را در اين جلسه نميشود 70 طبيعي است كه ايناست. 
. بنده نمونه اي از آيات را خوانده و ترجمه ميكنم و اگر مختصر يمنياز دارد و از بحث اصلي هم خارج ميشووقت 

  مي فرمايد: قرآنتوضيحي الزم باشد، عرض نمايم. 

 اجِعونَ ر إِلَيه وأَنَّهم بِّهِم ر ملَاقُو أَنَّهم يظُنُّونَ الَّذينَ ﴾45﴿ الْخَاشعينَ علَى إِلَّا ةٌ رَلَكَبِي وإِنَّها ۚ والصلَاةِ  بِالصبرِ واستَعينُوا :«
  بقره سوره»  ﴾46﴿

 و بخواهيد كمك] حق رحمت به رسيدن و ها آلودگي از ماندن پاك و خود مشكالت حل براي[ نماز و صبر از
 قلب دارندگان) [45. (است گران و دشوار دارند فروتن قلبي حق برابر در كه كساني بر جز كار اين ترديد بي

 باز او سوي به قطعاً و باشد مي پروردگارشان] پاداش و قيامت[ كننده ديدار دارند يقين كه هستند كساني] فروتن
  )46. (گردند مي

مگر آنهايي كه اهل  » إِلَّا « نماز بسيار سنگين و مهم است آنو نماز و البته كه  كمك بخواهيد از صبر » واستَعينُوا« 
اينها كساني هستند كه يقين كرده اند به اينكه  » الَّذينَ «سنگين نميĤيد. آنهاخشوع ميباشند كه نماز بر 
 محضر خدا باز خواهند گشت. در آيه ديگري ميفرمايد:ه ب آنهاد كرد و البته نپروردگارشان را مالقات خواه
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ه ناۚ  والصلَاةِ  بِالصبرِ استَعينُوا آمنُوا الَّذينَ أَيها يا «   بقره سوره»  ﴾153﴿ ينَ الصابِرِ مع اللـَّ

] حق رحمت به رسيدن و ها آلودگي از ماندن پاك و خود مشكالت حل براي[ نماز و صبر از ايمان اهل اي
 )153. (است صابران با خدا زيرا بخواهيد كمك

ان ، گرفتاريهايتان ، سختي هايتان ، بالهايتان و در تد در مشكالتياي كساني كه ايمان آورده ايد ، كمك بگير
  مسلماً خداي تعالي با كساني هست كه اهل صبر ميباشند.  ومصيبتها از صبر و از نماز , البته 

  در آيه ديگري ميفرمايد:

 إِذَا الَّذينَ ﴾155﴿ ينَ الصابِرِ  وبشّرِ ۗ ات والثَّمرَ والْأَنفُسِ الْأَموالِ مّنَ ونَقْصٍ والْجوعِ الْخَوف مّنَ بِشَيء ولَنَبلُونَّكُم  «
 هم ئكٰوأُولَـ ۖ حمةٌ ور هِمبِّ ر مّن صلَوات علَيهِم ئكٰأُولَـ ﴾156﴿ اجِعونَ ر إِلَيه وإِنَّا للَّـه إِنَّا قَالُوا مصيبةٌ أَصابتْهم
  بقره سوره»  ﴾157﴿ الْمهتَدونَ

 يا نباتي[ محصوالت و كسان و اموال از بخشي كاهش و گرسنگي و ترس از اندك چيزي به را شما ترديد بي و
 چون كه كساني همان) 155. (ده بشارت را صبركنندگان و. كنيم مي آزمايش] فرزند و زن از زندگي باغ ثمرات

 و درودها كه آنانند) 156. (گرديم بازمي او سوي به يقيناً و خداييم مملوك ما: گويند رسد آنان به آسيبي و بال
  )157. (اند يافته هدايت كه آنانند و است آنان بر پروردگارشان سوي از رحمتي

حتماً ، مسلماً  حتماًرا آورده بهم وصل كرده , البته سه چهار بار تأكيد  عالمه تأكيد آورده همان تأكيد ثقيله  البته ، 
و نقص و كمبود چيزي از ترس و گرسنگي و گرفتاري دچار ميكنيم. شما را آزمايش مي كنيم ب ءما شما را به بال

 تان و حاصل زحمتهاي و خالصه از دسترنجباشد از جانتان يا اوالدتان كه جانهايتان ، ثمراتي در اموال ، نقص در 
  ، به اين وسايل شما را به بالها ، گرفتاري ها دچار و امتحان ميكنيم.باشد ن تا

كساني ميباشند كه وقتي  آنهاچه كساني هستند؟  آنها، مژده بده به كساني كه صبر مي كنند. »  ينَ الصابِرِ  وبشّرِ« 
آمده ايم و به محضر او باز خواهيم د البته كه مالك ما خداست و از محضر خدا ن، ميگوي مي رسد آنهامصيبتي به 

  گشت .
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 »كأُولَـئ هِملَيع اتلَوّن صم ر صلوات ميفرستد و از جانب  آنهاهايي هستند كه خداي تعالي به  همان آنها، »  بِّهِم
يت دنبال هداه كه ب آنهايي ميرسد و رحمت ميĤيد و آنهايند همان انسانهاي هدايت شده , آنهاخدا صلوات بر 

در آيه ي ديگري  .؟؟؟!!هنوز اهل گمراهي هستند همانها اهل هدايتند نهميگردند و اهل هدايتند و هدايت شده اند 
  مي فرمايد:

 ونَ الصابِرُ يوفَّى إِنَّما ۗ واسعةٌ اللَّـه ض وأَر ۗ حسنَةٌ الدنْيا هـذه في أَحسنُوا للَّذينَ ۚ بكُم ر اتَّقُوا آمنُوا الَّذينَ عباد يا قُلْ «
  سوره زمر»  ﴾10﴿ حسابٍ  بِغَيرِ هم أَجرَ

 اند، داده انجام شايسته اعمال دنيا اين در كه كساني براي. كنيد پروا پروردگارتان از! مؤمنم بندگان اي: بگو
 سرزميني به هستيد ديني مضيقه دچار كه سرزميني از شماست بر [ است گسترده خدا زمين و است نيكي پاداش
  )10. (كرد خواهند دريافت حساب بدون و كامل را پاداششان شكيبايان فقط]. كنيد مهاجرت ديگر

ست و غير از اين هم نيست كسانيكه اهل  صبرند و صبر ميكنند اجري ا حصر است , حقيقت اين» إِنَّما « البته ،   
بدون حساب و كتاب هست. در اين مورد مرحوم عالمه طباطبايي از امام »  حسابٍ  بِغَيرِ« داده ميشود  آنهابه كه 

  ايشان هم از پيامبر اسالم (ص) نقل فرموده كه حضرت فرمودند:و صادق (ع) حديثي نقل ميكند 

  :آله و عليه اهللا صلي اللَّه رسولُ قَالَ , قال السالم عليه اهللا عبد أبي عن

 إِنَّما: اآليةَ هذه تَال ثُم ديوانٌ، لَهم ينْشَرْ ولَم ميزانٌ، البالء ألَهلِ ينْصب لَم الموازِينُ نُصبت و الدواوِينُ نُشرَت إذَا« 
  102: ص  67 ج) بيروت - ط( األنوار بحار  » حسابٍ بِغَيرِ أجرَهم الصابِرُونَ يوفَّي

 آنهااهل باليي كه صبر كرده اند ، براي  آنروزي كه نامه اعمال گشوده شده و ميزان اعمال برپا خواهند شد ،  آن
حضرت اين  آنبدون حساب در بهشتند و بعد از  آنهانه ميزاني برپا خواهد شد و نه نامه اعمالي گشوده خواهد شد 

  آيه را خواندند.

  در آيه ديگري مي فرمايد:

 تُوعدونَ كُنتُم الَّتي بِالْجنَّةِ وا وأَبشرُ تَحزَنُوا ولَا تَخَافُوا أَلَّا الْملَائكَةُ علَيهِم تَتَنَزَّلُ استَقَاموا ثُم اللَّـه بنَا ر قَالُوا نَالَّذي نا« 
  فصلت سوره»  ﴾30﴿
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 ورزيدند، استقامت] حقيقت اين بر عمل ميدان در[ سپس خداست؛ ما پروردگار: گفتند كه كساني ترديد بي
 دادند، مي وعده كه بهشتي به را شما و نباشيد اندوهگين و مترسيد:] گويند مي و[ شوند مي نازل آنان بر فرشتگان
  )30. (باد بشارت

البته آنهايي كه  گفتند پروردگار ما خداست و سپس بر روي اين عقيده خود استقامت نمودند ، معلوم است كه 
اين دنيا براي او مقامات و  مشكالت بسياري پيش خواهد آمد و همين كه گفتند اهللا ، اينطور نيست كه دربعدها 
من هم بنده خدا شده ام , نخير. هركس اينگونه فكر كند  آقادهند و پز بدهد به همه كه بجالل بسياري  جاه و

طلب را برساند كه اگر كسي خواست با در آيات مختلفي ميخواهد اين م قرآناشتباه بزرگي مرتكب شده است و 
آمد و در  حق و در راه حق حركت كند و در رأس اهللا بگويد : معلوم است كه مصيبتهاي بسياري برسرش خواهد

به جهت اينها  م در اين راه استقامت كند ، مالئكه آنعبارت چنين ميفرمايد كه اگر اين را انتخاب كند و بعد از 
  فرود خواهند آمد. 

. چون د را ندار مالئك نزولظرفيت عالم طبيعت  آيات قبلي عرض كرديم كه در است قرآنصريح آيه  مالئك
بحث قبالً عرض  نجلوه كند. اي آنرا ندارد كه حق محض در  آنرفيت حق محض ميباشند و اين عالم ظمالئك 
 ا آنقدر باال ببرد كه مالئك را ببيندانسان ميتواند ظرفيت خود راينجا اين مطلب استفاده ميشود كه  اما شده بود

به قلب وي نازل و د ن. قابليت يابد كه مالئك بيايرا ببيند مرحله برساند كه مالئك آنرا به  يعني انسان بايد خود
  .درا مشاهده كن د و مالئكنشو

  :اين آيه را هم ميخوانم عرايضمان را جمع بندي كنيم با مختضر توضيحي

ه ح شَرَ أَفَمن «  مبِينٍ ضَلَالٍ في أُولَـئك ۚ اللَّـه  ذكْرِ مّن قُلُوبهم لّلْقَاسيةِ فَويلٌ ۚ بِّه ر مّن  نُورٍ علَى فَهو للْإِسلَامِ ه صدر اللـَّ
  سوره زمر»  ﴾22﴿

 خويش پروردگار سوي از نوري از مند بهره و است، گشاده اسالم] پذيرفتن[ براي را اش سينه خدا كه كسي آيا
 كردن ياد از هايشان دل كه آنان بر واي پس] است؟ تنگ اسالم پذيرفتن از اش سينه كه است كسي مانند[ است
  )22. (هستند آشكار گمراهي در اينان است، سخت خدا
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در يك نور  آنهارا گسترش داده به بركت اسالم پس  آنهااينها گشوده ، ظرفيت  آيا كسانيكه خداي تعالي سينه
آيا اين انسانها با آنهاييكه قلبشان مرده و قساوت گرفته  ، الهي قرار گرفته اند و از پروردگار برايشان نوري هست

  مساويند؟

،چه فردي،چه اجتماعي،چه خانوادگي،چه جمعي و بهر  ريشه زندگي انسان هيچ موقع زندگي اينها مساوي نيست.
مسائل و براي يك نفر . اگر مي بينيم در ظاهر اعمال ميدهدبه اصل نكته توجه  قرآنبينيم كه  شكلي كه باشد مي

بايد قضيه روشن شود. اگر چه  كه ستآنجا ميگردد به اصل و ريشه و دل انسانقطعا بر ، مشكالتي پيش ميĤيد
هند. يدهاي جديدي بدست ميĤورند، آزمايشهاي بزرگي انجام مخودشان زحمت داده و چيزروانشناسان دنيا به 

درماني كنند دارو ميدهند , روان ي ميهاي روانشناسي طراحيك سري تئوري شب و روز خودشان را خسته ميكنند
 كرده اند براي خودشان دكان باز در عالم بازرا اند و شاخه هاي مختلفي نند و بعضي مسائل را بوجود آورده ميك

روانشناسي  ، ، نميدانم روانشناسي كودك استكرده اند مخصوصاً در اروپا كه گرفتاري هاي روحي زياد 
چيزهاي خوبي هستند اما اينها به روشنايي نور شبرنگ ,  روانشناسي فالن عيبي ندارد ، جوانروانشناسي  ، خانواده

ريشه اينها را بيان كرده است. مشكالت زندگي  قرآن .داده قرآندر مقابل دستوراتي كه  يا نور كبريت شبيه هستند
 .كسيكه داراي قساوت قلب است با كسيكه شرح صدر دارد و سينه اش در نور اسالم گشوده شده است و انسان

, زندگي اهل بيت عليهم السالم را با زندگي خلفاي بني  اگر زندگي بزركان را مطالعه بفرماييد مشاهده ميكنيد
عنوان سمبل و نمونه خيلي روشن كنيم ببه حاالت بزرگان اگر نگاه مقايسه كنيد. عباس و بني اميه و در طول تاريخ 

زندگي نوراني با صفاي پر از نشاط باطني را از كجا گرفته اند! باهمه مشكالت  آن ، توانيم مشاهده كنيم كه اينهامي
  زندگي كه داشتند.

جمع  مقدمه و موخره عرايضمان را آيات متعددي را بيان كرده ، ما قرآنخوب عرض شد كه در اين موارد ، 
ي ميكنيم ، ترجمه اين آيات را عرض مينما ئيم بطور خالصه. پس استفاده ميشود كه انسان بايد روي روح بند

خودش كار كند ، مركز زندگي دل انسان است ، آنرا بايد با نور اسالم پرورش دهد تا اين ظرافيت گشوده شود. 
مرد و چه از سوي زن ، حتي در مورد چه از سوي  ، كنيم را بررسيانسان خانوادگي زندگي اگر اكثر مشكالت 

كه ظرفيت انسان كوچك مانده است. در مورد اين مسئله بزرگان  اينست اشدليل عمده  , مسائل اجتماعي زندگي
  مثال خوبي زده اند. آنرا عرض ميكنم.
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با كوچكترين  ، مثال مي زنند در مورد ظرفيت يك ظرف , ظرفيت اين ظرف هر چقدر كوچك باشد •
اين استكاني كه االن اينجاست ، با  كه بĤن وارد شود ، فوري سر ريز خواهد شده و مي ريزد. ضربه اي

است ديگر , حاال همان چون ظرفيتش كوچك ؟ چرا كوچكترين ضربه قطعا سرزير شده و خواهد ريخت.
، احساس ميكني كه اصال تكان نخورد. اينجا با يك ضربه  بيائيد به يك استخر بزرگ بزنيد ضربه را

حتي اگر ده برابر اين ضربه را به استخر زدي ،  آنجاكوچك ، آب جاري شد و همه جا را خيس كرد ولي 
تن وزنه را به هزاران كيلو  از بين رفت.و موجي هم ايجاد كند يك موج كوچكي بود كه آنهم نيست شد 

ن , آيا اقيانوس سرريز شده و همه جا را آب ميبرد آنطوريكه اين استكان يك دريا ، يك اقيانوس بز
 .نيست ميشود ,ميرود  مه جا را خيس كرد؟ اصال هضم شده و از بينريخت و ه

آب از آب تكان نخورد و  شدت ، آنبزرگي با  آنضربه به  آن آنجافرق در ظرفيت متفاوت آنهاست.در 
  اين چيه؟. بين رفت اما اينجا با يك ضربه كوچك جاري شداز  آناگر هم تكان خورد در اطراف 

  خاطر اين است كه ظرفيت فرق دارد.ب

  مي فرمايد: قرآن

ما در  و، طبيعي ست  از نور الهي بهره مند هستندو شرح صدر داده ايم به بركت اسالم كه ما  آنهايي رايب
  زندگيمان ميتوانيم آنرا مالحظه كنيم .

خارج شدن از منزل بسيار ناراحت بود و غم وغصه زيادي داشت مثل آدمهاي مي بيني يك نفر هنگام  •
. رفت به بازار و پيش  غم و غصه و يتدنياپرست , مثال فكر و خيالش ناراحت بود و مشكالت و عصباني

لحظه در درون وي از  آنكرد و يك ميليون نفعش شد. آيا در اي يك وقت معامله  ، بيني هم نميكرد
؟ اصال فراموش كرد كه صبح هنگام يا نه يك گسترشي ايجاد ميشود آناز لذت  و ز شوقخوشحالي و ا

يادش رفته بود كه در خانه ديگه خروج از خانه در چه حالي بود و چگونه بود؟ هنگام ورود به منزل هم 
و چون چيزي شيرين تر از خواسته اش به او رسيد. شوق چرا؟ ، فراموش شد.  همه داشت ,يك ناراحتي 

، انبساط ايجاد كرد. كمي ظرفيت باز شد. در نتيجه  ، در روح وي گسترش مختصري ايجاد كرد آنذوق 
 ، هضم شد رفت. ذوب شد و از بين رفت آنهر ناراحتي بود در درون 
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دانشگاه فالن الزم ندارد كه در  ايم. آزمايشش خيلي ساده است. اين را در زنگيمان شايد بارها مشاهده كرده
را لمس كند . خوب  آنتواند فالن در اتاقي آزمايش شود انسان در زندگي خود ميدانشگاه فالن، روانشناسي 

  عبارتي بهره مند است از نور پروردگارش , بانساني كه از نور اله آنفرمايد سان اينگونه است . خداي تعالي ميان
  :توجه كنيد آيه 

 مبِينٍ ضَلَالٍ في أُولَـئك ۚ اللَّـه  ذكْرِ مّن قُلُوبهم لّلْقَاسيةِ فَويلٌ ۚ بِّه ر مّن  نُورٍ ٰعلَى فَهو للْإِسلَامِ ه صدر اللَّـه ح شَرَ أَفَمن
  سوره زمر ﴾22﴿

 خويش پروردگار سوي از نوري از مند بهره و است، گشاده اسالم] پذيرفتن[ براي را اش سينه خدا كه كسي آيا
 كردن ياد از هايشان دل كه آنان بر واي پس] است؟ تنگ اسالم پذيرفتن از اش سينه كه است كسي مانند[ است
  )22. (هستند آشكار گمراهي در اينان است، سخت خدا

  » بِّه :از نور پروردگارخودش  ر مّن  نُورٍ علَى فَهو«  ميفرمايد:

آيا وقتي يك ميليون اينگونه حال انسان را ميتواند عوض كند ، ببين حاال خالق عالم ، خالق اين خلقت و خالق اين 
  از خود پروردگار. , به نكته بسيار ظريفي اشاره فرموده قرآن» بِّه  ر« انسان كه 

 خودش پروردگار اتصال يافت به نورنهايت  اين چاله كه چاله بسيار كوچكي بود، با يك كانال كه به اقيانوس بي
فقط  معلوم است ديگر ظرفيت از اين چاله بودن خارج شد . اگر استخر بزرگي هم باشد ، اگر ، يافت اتصال

 چاله كوچكي با يك كانال ارتباطگندد و از بين ميرود چون محدود است . اما خودش باشد ، بعد از مدتي مي 
در اين با نشاط خواهد بود ولو اينكه  ميشه زنده خواهد بود. هميشه زالل و، اين آب ه پيدا كند به يك درياچه

ارتباط ، نمي بينم كه در زير زمين از كجا رفته و چگونه تسويه شده است. اما باالخره اين از بركات اتصال است. 
مخصوصاً در  قرآنيد لذا اگر دقت فرمائاز چاله بودن در آمد وو گشوده شد به بركت اين ارتباط  االن اين ظرفيت

  آورده است :هم اين دو آيه صبر و نماز را همراه 
ه أَنَا إِنَّني« در آيه ديگر :    طه سوره ﴾14﴿ ي لذكْرِ الصلَاةَ وأَقمِ فَاعبدني أَنَا إِلَّا هٰإِلَـ لَا اللـَّ

  )14. (دار برپا من ياد براي را نماز و بپرست مرا پس نيست، معبودي من جز كه خدايم من! همانا
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هستي  , اين ظرفيت كوچكش را .انسان با پروردگارشبين نماز حالت توجه و اتصال است »  ي لذكْرِ الصلَاةَ أَقمِ« َ
به پروردگار عالم. وقتي انسان توانست با اين نماز، توجه  هدكانالي ميزند و اتصال ميد,  وضعيت وجودي اش راو 

  ، توجهش به سمت پروردگارش بود ، وقتي تمام پيدا كند

توجه قبال در مورد  ، نفس از عالم طبيعت بريده خواهد شد. زندگي انسان با اين توجه است ديگر. به بركت توجه
م هم عرض ميكن باز واهيم وقت عزيزان را بگيريم. توجه خيلي چيز اعجوبه اي است.و نميخبحث شده  مفصالً

راحتي آزمايش كند. انسان با دقت كمي تواند بانسان در زندگي خود مي ، نيستچندان تشكيالت دانشگاهي الزم 
ولي دقت  ، از اين مسائل عبرتهاي زيادي ميگيرد. چقدر در زندگيمان اين اتفاق ميافتد ، در زندگي خودش

از  ش، توجه كه اراده كرد و توجهش را از چيزي قطع كرده توجه كردن اوست. هماننداريم كه زندگي انسان ب
حتي در  ار راديو در منزل ، از حياط ديگر بريده شد و در حياط زندگي ندارد.خبمتوجه كرد به ا،  حياط قطع نمود

 آنره به جاز پنجرياني كه در حياط اتفاق افتاده. آننشسته ولي توجهش را از اتاق قطع كرده و متصل نمود به  اتاق
خودش نيست رفت به حياط. اين است ولي  جسمش در اتاق نيست. ديگر در اتاق خارج شد نگاه كرد از اتاق

, نشسته بود به  كشدسو مي آنانسان را به اين سو و بصورت جبري  گاهيتوجه توجه خيلي چيز اعجوبه ايست. 
اين حادثه  با ، روح چون ارتباط دروني دارد با اين مسئله, از پله ها افتاد ات ار گوش ميكرد يكهو گفتند بچه خبا

ار را نشنيده ، خبار چه گفت؟ اصال اخبا آقااالن اگر بگويي را كشيد برد به سمت پله هاي حياط. تمام وجودش 
 , ه بايد مي شنيد من بودمآنكه اتفاقي افتاده بود؟ هيچ چيز آيا به گوشهايش پنبه گذاشته بود؟ يا خوابيده بود؟ يا چ

، من اينجا  ست كه اينجا نشسته. وقتي از اينجا قطع شدمجسم من ه آن. ا نبال بچه در پله همن هم رفتم حياط به د
نيست ديگر در  , نيستم كه تحت تأثير قرار بگيرم. بشنوم ، بدانم , صحبت كنم , بخندم ، گريه كنم ، بفهمم چيزي

  گيرم.بقرار  آناينجا. من اينجا نيستم كه تحت ثأثير 

يدا ميكند پروردگار خود را پيدا ميكند به بركت نماز كه اگر خدا توفيق وقتي انسان به حضرت باري تعالي توجه پ
احترام خون شهداء ) ، به جامام زمان (ع آقا امام حسين (ع) و آقادهد به احترام اين جلسه و مكان مقدس و احترام 

 خارج شويم ،كه ما بفهميم نماز را كه چگونه چيزي است. از شكل نماز مختصري  اين لطف و عنايت را كرد ,
در يابيم و توفيق پيدا كنيم كه بكمي راه  آنو حركات ظاهري خارج شده و به باطن  آنازظاهر و مدل ظاهري 

  پروردگار خودمان اتصال برقرار كنيم . با توجه مان , بانماز 
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كه احساس توانيم بشويم ولي در حد خودمان همين اندازه  علي(ع) نمي امام هركس در اندازه خودش حاال ما كه
انسان همان مقدار از توجه به  ، همان مقدار كه توجه رفت به عالم باالييب كم .ولو  ؟كنيم در نماز توجه يعني چه

هاي  آثار اين طبيعت كه عصبانيت ، عالم طبيعت پست گنديده آزاد و بريده ميشود. به محض بريدن از اين عالم
اين از يك ، رفت دنبال كار خودش.  فالن بي مورد و فالن واضطرابهاي  ، غم و غصه هاي بي مورد ، بي مورد

روز است گذاشته اي و  3چرا لباس را  ؟موقع نمي فهمد كه چرا نمك آش كم است آنطرف , از طرف ديگر 
خانم چرا فالن كار اينطور انجام دادي؟ همه اش رفت دنبال كارش. روح از اين مسائل  ؟چرا فالن آقا ؟نشسته اي
فالن مسئله چرا اينطور شد؟ اون متوجه يك  آقايا خانم نسبت به  , و تحت تأثير اين مسائل نيست بريده شده

فالن خانم رنگ  :ت آنقدر كوچك نيست كه بعد بگويدمطلب هيچوق مطلب بزرگي شده و از طبيعت بريده شد و
فتاري بزرگي افتاده است. گربه  آناز غصه  ؟پيراهنش اينگونه است كه من مدام به تو مي گويم ولي تو نميخري

  .از ريشه خشكيد و رفت آنهاغصه , همه  غم و عصبانيت , قطع شد ، آنديگر قطع شد ، رفت. وقتي  آنهاهمه 

شيريني و حض  ,نورانيت  ,ديگر بركات  آنجاكه وقتي توجه پيدا كرد به پروردگار خودش ،  باالتر اينست آناز 
و  تلخي , داردكه نشاطي  آن. از لذت ميكندرا دريافت  آنچيزي كه در دنيا به دنبالش بود ،  آنفوق و لذتش 

، يك قدرت  ين انسان قدرتي پيدا كردا طرف مي اندازد. آنكاستيهاي اين طبيعت مادي را بي اعتبار كرده و به 
يش گرفتاري ها الت ود در حل مشكاين قدرت روحي عجيب به وي كمك فوق العاده اي كرروحي عجيبي كه 

  واقعا داراي اخالق سالمي است.اينجاست كه , 

 آن. اين حالت از را انسان خوش اخالقي بدانند اودر بين اقوام  تابگويد چيزي  كيزور اخالقي كه انسان مثالً
را خوش اخالق  او. توفيق جبري است كه انسان براي اينكه فاميل اين خيلي خوب و زيباست .ديگري بهتر است

تعريف  قرآنكه  ياخالقعيبي ندارد ولي اين اخالق نيست. ,  ميكندبا همسر و فرزندانش آنگونه رفتار  ، بدانند
  از توجه الهي شروع شود. حقيقتاً اينگونه باشد. ع شود.يشه اش بايد از ذكر الهي شرو، ر ميكند

حاال  بگويند اخالق خوشي داشت ، شما اينقدر زحمت كشيده بودي كه آقاآنجاست كه وقتي به او گفتند: 
، در اينجا فرقش مشخص خواهد شد.  ميكنند يا به شكل ديگري زحمتهايم را بي ارزش برعكس تعبير ميكنند

  مشخص خواهد شد كه اين اخالق پايدار بوده يا ناپايدار . آنجا
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نميتوانيم مطالب را جمع بندي كنيم. ظاهراً وقتمان هم تمام اينجا مطلب خيلي طوالني است كه اگر وارد شويم 
، عالوه بر مطالب استفاده شده از بزرگان ، علماي عظام و الي آخر ، امروز  شد. پس خالصه بحث در مورد صبر

  از اين آيات استفاده كرديم كه:

و از  الهي تربيت و پرورش دهد، روح و قلبش را با نور  صبر واقعي زماني حاصل ميشود كه انسان از درون خود
رحمت الهي بهره مند شود و در وي يك ظرفيت گسترده اي باز شود و با گشوده شدن اين ظرفيت گسترده ، هر 

و غيره بيايد در اينجا هضم شده و  يگونه مصيبت و مسائل و ناگواريهاي خانوادگي و اجتماعي و شخصي و طبيع
، عكس  فشار آنفشار ايجاد كند و در نتيجه انسان هم مجبور شود در مقابل  نابود گردد و برود و نتواند در انسان

  العملهاي خداي نكرده غيرمعقول از خود ظهور دهد. پس از امتيازات ديگر انسان ، داشتن چنين صبري است.

 د بود وا براي شيعيان و پيروان خومصيبته آنصابرين در  امام حسين(ع) كه سمبل واقعي آقابه احترام خداوند 
  .در انواع مصبيها در عشق الهي يان ما چگونه باشيد در عشق الهي وعمأل نشان دادند و درس دادند كه اي شيع

حق  ، دنحق صحبت كن ، دنحق حركت كن ند در طريقكه بخواه افرادي است آن ايترين گرفتاريها برسخت 
د. انسان بايد تاوان حق حركت كردنش را بدهد . براي اينكه اصال در ذات حق مشكل است فلذا نبرخورد نماي

   سوره عصر » ﴾3﴿  ِبالصبرِ وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا الصالحات وعملُوا آمنُوا الَّذينَ إِلَّا«  مي فرمايد: قرآن

 شكيبايي به و نموده توصيه حق به را يكديگر و اند داده انجام شايسته كارهاي و آورده ايمان كه كساني مگر
  )3. (اند كرده سفارش

بالفاصله , اين مطلبي است كه يك بحث قابل توجهي دارد كه خداوند توفيق »   بِالصبرِ وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا «
   .دهد در مورد اين موضوع خاص انشاءاهللا بحث شود 

اهل  تازمان با تمام قدرت به ميدان ميĤيند الدشمنان اسالم در آخر,  طينشياو پر از  و جنجال اين جامعه پر جاردر 
به بركت اين انشأاهللا خداوند ،  حق را در مسير حق با آخرين سيستم و باالترين مدل مشكالت گرفتار سازند

 و صلي اهللا علي محمد وآله ال طاهرين.صبر در راه خدا را به ما بچشاند. لذت حق و  وجلسات توفيق دهد 
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 خانواده:   بخش جلسه چهارم از 

از عقيده  آنهاكرداري صادر شود، رنگ همه  رفتار و ل ,عمجوارح انسان هر  و ءكه از اعضا بحث به اينجا رسيد
گذشته و  وانسان , كه عالم خلقت  ستا اينانسان مربوط ب وضعيت عقيده. استهمه عقيده منشأ  او گرفته ميشود.

 اين عقيده عقيده خواهد يافت و ، بينش شعور و درك و آننسبت به  .است ينده انسان را چگونه درك كردهآ
 آن ارزش دارد كه در مورد شعور انسان بسيار مهم است و پس درك و كرد. مسير اعمال وي را مشخص خواهد

بينش خودش را در عالم به مراتب باالتر  شعور و بسيار زحمت كشيده شود  تا درك وه و ه شدبسيار وقت گذاشت
  .دنابرس

هيچ بويي  اعصاب بويايي او فلج بوده ويا  ناشنوا باشد طور مادرزادي نابينا واگر مالحظه فرماييد يك نفر ب •
ه مسلما تعريفي ك ميشناسي؟به اين شخص اگر بگويي كه تعريف كن دنيا را چگونه  ، احساس نكند

او هم به قدر  ش مادرزادي نابيناست.انكه فقط چشمهست كسي آننسبت به  خواهد كرد بسيار ناقص تر
را تعريف خواهد كرد نسبت به كسيكه اين پنج حس ن اخود اين عالم را ناقص درك كرده و همن اتو

 دارد.را قوي و سالم 

را  انسان كدام به نوعيانسان ميباشند كه هر بدن حكم پنجره هايي در در ،ن اسنا پس اين پنج نوع حس موجود در
كدام معرفي ميكند و هر انسانبنوعي اين عالم را ب آنها و هركدام از خلقت و هستي ارتباط ميدهندو با عالم طبيعت 

بويي را چ فلج بوده وهي خوب اين آدمي كه بطور مادرزاد اعصاب بيني اش خود را دارند.هم كار مخصوص ب
بين باشد مثل دوربين از هم تيز قدرش هرنابو يعني چه؟ چشمنميداند وقتي به اين عالم آمده  زا ، حس نميكند

د نا، چه بوي خوب و چه بوي بد را بد ، حقيقتي بنام بو د در عالمناچندين كيلومتر فاصله به تماشا بنشيند نميتو
رابطه قطع است.  آن نشسته باشد از جهت بو نادر بين گياهحتي اگر مبهم است  در نظر او تاريك و يعني چه؟

كشف كرده  انانس منت گذاشتن بر بشريت ميگويند ما حس ديگري را در با خوشحالي زياد و انشمنداند اخيراً
چيزهاي ديگري درك ميكند كه اين پنج  انانس آن حسي بنام حس ششم كه با ات است.انايم كه باالتر از حيو

 ، و ادعيه ما ، در فرمايش ائمه(ع) قرآندر حاليكه اينها غافل هستند در  را درك كنند. آنها ندانونميت حس ديگر
حقيقت حس خواهد رسيد به  برسد آنها د كه اگر در وجود خودش بهان اشاره فرموده آن به حسي خيلي باالتر از

   ن داد.اشماره نميتو ، به حس ...و دهم ، هشتم و خود حس ظهور پيدا خواهد كرد. اينجاست كه حس هفتم ،
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درجه  5 با عالم را شده ، باز انپنجره هايي در وجودممانند حس  5از طريق  حاالتا  انانس تمام حقيقت حس
  هم همينطور. انعقيده مست. نآ هم نسبت به انشعورم شناخت. درك و انميتو

مقايسه اين  اعتقاد دارد .حال با شناختهحس را  5كه  شخص آن از بيشتر ، او ي كه حس ششم را شناختهانانس آن
   ي كه براي من مبهم است.دببين او چگونه عالم را شناخته موارها را شناخته حقيقت تمام حس اين شخص كه 

ميشناسد. هرحس  يك حسي است كه فقط خدا را آن ميگذارند. فطرت توحيديرا  آن روايات ما نام و قرآن
حس  آن ستكهنآ ، نسبت بخدا عقيده اش ضعيف است انانس علت اينكهپس  ديگر. خودش كاري داردبراي 

هرقدر هم كه بخواهد دنبال  انانس وگرنهآنست  چاره اش در كرد. اندرم بايد را آن معموال خاموش شده است.
  حراف هم كشيده شود.ان خدا بگردد، اي بسا كمي هم به

تعريف كني دنيا  هم كه عالم طبيعت را قدر هر اگر بيايي به يك شخص كور مادرزاد طوركه شماانهم •
برايش  كه تورا  آنچه خواهد فهميد فقطن ار استآن كه حقيقت  آنچه او ، او تعريف كند رايبيايد ب

را حساب كرده از اينها در  آنها راخواهد برد به ذهنش وآنها  ، دارد انتعريف ميكني چون به تواطمين
كه در واقعيت  آنچه را ثبت خواهد نمود نه آنها ذهنش و عالم خودش يك برداشتهايي خواهد كرد و

زحمت كشيده ايد يك ماه اين طبيعت را  شما .پايه و اساسي ندارد, وجود دارد. اين عقيده به هيچ است 
 بگويد دقيقه يك رهگذر 5 عرض در حال اگر,  بشارآاين  ، اين باغ ، ان، اين گلست به او تعريف كرده ايد

براي اينكه  .همه اش ميرود دنبال كارخودش ، تمام شد ديگر. اينچنين نيست و گذاشته را سركارو ي تنفال
را  آن اما اينها جاي حداقلش اينست كه به شك ميافتد. حرفهايي بود گذرا در ذهنش كه رفت پي كارش.

حال ,  خيلي كم هم ببيند. چشمش حتي يك نور ضعيفي را كند و اندرم نميگيرد كه وي برود چشمش را
 اين باغ هست يعني چه؟ يببيند كه در عالم طبيعت كه ميگفت حس مستقيم تالش ميكند با

 به عقيده او به ، نيستاينچنين  شما را سركار گذاشتند. آقاحال تمام دنيا بيايد بگويد كه  باز شود. حس بايد آن
ديگر  براي اينكه حس باز شده است و او با اين حس رابطه مستقيم دارد.ند لطمه بزنند انسوزني نميتو دازه سران

اگر حس خداشناسي  شود. اندرم تقويت  و انانس پس حس خداشناسي بايد در عوض كرد. انعقيده را نميتو
  پايه اي ندارد . انايم آن هد دنبال خدا برود،هرقدر هم كه بخوا انانس كور و خاموش باشد ،
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حسي كه  5مالحظه فرماييد اين مشخص نمايم ,  را انيك مثال كوچكي عرض كنم و مسير عرايض م •
لحظه كه وارد  آن يعني ساختگي نيست.است  انانس خلقت جزوداده ، اينها  قرار انانس خداي تعالي در

 بوييدن و المسه. ، چشيدن ، ، شنيدن ديدناينها در خلقتش وجود داشت.  ، اين عالم شد

 اين عالم رشد درنتيجه كمي درد ان دهان، اينها سالم م دان مواظبت كرده اناطرفي مادر و و پدراز اينها چون 
مراقبت  آن اما اگر از؟ بقيه يعني چه ؟شنيدن يعني چه؟ درك ميكند كه ديدن يعني چه كرده حاال
ورد. داشت و چشمش را درمي آميچاقو را يا ميله را بر فت ومير پا طور چهار دست وان، بچه هم نميكردند

داراي اين شرايط است او  ين چيزي است.ن، يك همچ ديدن آقاسال ديگر به او بگوئيد كه  7-6 از بعد
 نآ حتي با اين چشم رفتي و و داريگويي؟ هي به او بگويي كه بابا تو اين را د كه تو چه مياننميد اصًال

هم كه  چقدر هر .دهان، هيچ چيزي در خاطرش نم به چشمت فرو كردي برداشتي و ، را ديدي ميله يا چاقو
  بمقدار جزئي هم در يادش نيست. ، تعريف كني توصيف و آن اهميت ، ديدن ، راجع به چشم

به  نآ جهالت از و يانروي ناد منتهي از داشتدر خميره و فطرت و سرشت او اين چشم وجود  ، در اول خلقت
 آنمطلب چيست؟  دانديديگر نم درك كند، ميخواهد چيزهايي را  كهحاال از بين رفت و خوبي مراقبت نشد و

 ، در خلقتش ، درفطرتش داشت. وجود انانس در خميرهقرآن، روايات و  س خداشناسي هم بر اساس فرمايش ح
 و اين فطرت خداشناسي در وجود او بود ، اولين نفسي كه خواست بكشد با و لحظه اي كه وارد اين عالم شد آن

ين حس فطرت خداشناسي مواظبت اه چون انمتاسف. حس ميكرد خدا را بخوبي هم روشن بود كه خدا يعني چه؟
 وقتي ميگويند ، زرگتر شده و ميفهمدبين رفته. بنابراين حال كه ب نادني، از در اثر جهل و انبمرور زم نشده ،

پنجاه نوع سوال بذهنش ميرسد در حاليكه  خدا ه است. دربارهان، اهللا يعني چه؟ با اين حرفها بيگ خدايي وجود دارد
خودش مستقيم اصال لمس ميكرد كه خدا يعني چه؟  ، اين حس اگر شكوفا مي شد نبود؟ هاجايي براي ابن سوال

د اما نه تنها اين حس توحيد و انو در نتيجه كودك سالم ميم مراقبت ميكننده ساير حسها را پدرومادر انمتاسف
 آن بلكه, كه نميفهمد و بايد مراقبت شود  خودشكه كودك , خداشناسي را از ابتداي كودكي مراقبت نميكنند 

برند. خوب چاقوي اين ، ميله بين مي ازفطرت را  و ميدارندچاقو را بر انخودش ، ي هم كه بايد مراقبت كنندانكس
 شروع ميكند كه.فهمد  نميرا  بد خوب و ، اناين ، آب جوش اين هم گناه است . كودك به محض باز كردن زب

و بين ميبرد را  طرتش ازكه ف فحش ندهدتا مواظب باشند  كنترل كنند , را او جاي اينكه پدرومادربه فحش دادن ب
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هم فحش ركيك خودش يادش ميدهد كه  چند تا Ĥيد وجاي اينها حتي خوشش هم ميب ، در خلقت اين اثر دارد
پدرومادري كه بايد مراقب باشند  انهم ، اينها را بگويد و همه بخندند. شب نشيني جلوي همه ندرفال مثالً بگذارد

بچه بزرگ شد نه كه چند سال  از ، بعد برندبين مي را از آن خاصيتو عيبهايي فطرت توحيدي را خاموش كنند 
 آن افتاده. خداي ناكرده فطرت آن انبلكه خودش هم از يك طرف چاقو را برداشته وبه ج تنها مواظبت نكرده

ي انتو خوب ميتو انحقه بازي و دروغگويي را يادش داده ميگويد فرزندم در اين زم كودك را خاموش كرده.
راههايش را هم به كودك ياد ميدهد و از  !ه ايگليمت را از آب بيرون بكشي. حقه بازي را خوب ياد گرفت

  بچگي ، همه دست به دست هم ميدهند كه اين فطرت و حس خداشناسي را از بين برده و  نابود كنند.

خدايي كه وي قبول  نكه ميخواهد كمي خوب و بد را درك كند و بفهمد و بگويد خدا يعني چه؟ اال حاال 
د چشم اننميد كهكند عين كور مادرزاد را دريافت  آن ست با اين حسانوميكند ، غير ازخدايي است كه او ميت

خودش  ديگه , ه ايرا هم گم كردنآهرچه ميگويند , را گم كرده است  آن جاهل بودنش اندر زمچون يعني چه 
  .نداردبا حقيقت كه مستقيماً رابطه اي 

داشته و اهللا اهللا ، او اين تبليغات را در ذهنش نگه، در و ديوار همه اهللا اهللا ميگويند  انآسم اين تبليغاتي كه زمين و
  اعتقاد پيدا كرده است.  آن ميگويد نه اينكه با حس خداشناسي با اهللا آشنا شده و به

ي از انجاهليت است. جاهليت عرب نيز از روي ناد انبنابراين مثل شناخت خدا در اين شرايط مثل بت پرستي زم
ي درست ميكنند بنام بت و ميگويند اين رب ماست , ساخته دست رب انچوب و درخت و سنگ براي خودش

جو اين بود كه اين  نآ باور در قوي شده بودند كه انچننآ انحكومتها و ارباب وتبليغات قوي بود . را انخودش
باور  اندر اثر تبليغات يك خدايي را در ذهنم ما ناال كردند.ميي هم انقرب آن واقعا رب ماست و براي ، ساخته

شناخت پيدا كرده است. اول  آن به اننه اهللا كه فطرت حس توحيديمرا ساخته ايم ,  آن انكرده ايم كه خودم
سجده ميكنيم و از او ميخواهيم و خداي  آن ساخته ايم و به انو به دست خودم انباختيار خود خدايي براي خودم

جاهليت عرب ، جنس خدا از سنگ و چوب بود خداي  انزم درفقط  , اندر خيال خودم است. انبافته ذهن خودم
 ، اناست. خوب اين ايم انو ساخته ذهنم انبه خدايي است بيرون از حقيقتم انم ست. توجهاخيال  ما جنسش از

ين خدايي بگويد آخر چگونه همه چيز را اينطوري خلق كرده ناشكال به خدا ميگيرد. جا دارد به همچ انهزار
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خدايي كه تو با اختيار خودت بافته و ساخته اي ،  آنبه  است؟ چگونه بوده است؟ خوب راست ميگويي ديگه.
همه جا ه اي ديگر! جوابش اينست چگونه را هم خودت ساخته و خلق كرد آن ميگويي چگونه ديگه؟ خوب

اشكال را دارد و صدها اشكال ديگر . به محض اينكه  نفال نميشود؟ چگونه خداييج جا ديده هست ولي هي
ميكند ميبيند علم  انمورد اشتباه را كه بي 4-3شگاه ميشود يك شخص منحرف انشخص به مدرسه ميرود ، وارد د

 ناالفتند ت چه هست و چه نيست؟ ميگساني نبود و نمي دروز كه سواد نبود ، هيچ  اختراعدرست ميگويد تا دي
با چند عظمت را  آن حقايق بهعقيده اش بكور مادرزادي كه  آن علم همه چيز را ثابت كرده با دو تا كلمه ، مثل

د ولي ظلمهاي بسياري هم اننماز شب هم ميخو آقااز بين برد و منحرف كرد ، رفت پي كارش .  انزود ميتوكلمه 
ساخته ايم ، در  انبرميگردد به اين خدايي كه در خيال خودمد اينها ريشه اش اننماز جماعت هم ميخو !ميكند
آن خدا ما بعضي كارها را ميكنيم اثر هم ندارد داشته باشد هم مشخص نيست اما چاره اش اينست كه  آن رابطه با

يا  اني از كودكي خودمانو در اثر نادبود حس خداشناسي را كه خداي تعالي قرار داده  فطرت خداشناسي و
 آن حس باز شود ، ديگر تمام شد. آن معالجه كنيم. اگر ذره اي از و اندوباره درم را از بين برده ايم ،نآ انديگر

ها نبود. خداوند ضمن اينكه همه جا هست ، من با تمام اننبود. خداوند در آسم موقع مي بينيم كه خداوند در بيرون
 بعضي از افراد وقتي اه باندارد. متاسفامكان و حس كردن خدا با اين حس توحيدي   را حس مي كنم آن وجودم

خودش در چند جا  قرآنكافر ميشوي لقاءاهللا ؟  ؟كافر شدي ديگه  آقاد ز لقاءاهللا حرف ميزني ، زود ميگويا كه
به  آن پيدا كند , ميگويد دانكه ديگر چيزي نميتو قرآند برسد. در مقابل انبه لقاءاهللا ميتو انانس فرموده است كه

د خدا را ببيند در حاليكه ما بعضي از آيات را داريم كه اشاره به اين دنيا انتومي انانس در قيامت قيامت مربوط است
نخير ميشنود فكر ميكند ديدن باچشم است , كند؟ براي اينكه تا اسم ديدن را د. اين شخص چرا اين اشتباه را ميدار

 بيمه شود ، اگر شكوفا شود ، است انانس حس خداشناسي كه در وجود آن يعني الح استنوعي اصط ، اين ديدن
  حس ميكند.را خدا  ،

مثال يكنفر عطري را خيلي تعريف ميكند كه يك جور عطري هست  ي هست.انمثالهاي فراو انزندگيم در •
به  آن وقتي بوي ، عطر آن است هي ميگويد , به محض باز كردن در شيشه ناست ، فال انكه چنين و چن

از خودبيخود ميشود و بعد ميگوييم ،  آن نشاط پيدا ميكند و چگونه از لذت بوي انانس ميرسد ، انانس بيني
هل است دوربين هم بگذارند كه مشاهده كردي ؟ عطر را ديدي؟ در اينجا ديدي يعني چه؟ عينك كه س
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تمام وجود  به حقيقت رسيدي؟ با كردي؟ يعني حس ديدن در اينجا يعني چه؟ آن بوي و ديد عطر انتونمي
ارتباط برقرار كرده حال به اين حقيقت كه من ميگفتم ،  آن حسي كه مربوط به او نبود ، حال با آن ،

  رسيدي؟ ديدي؟

  اين را صراحتاً ميفرمايد: قرآنخوب دراينجا 

ك  بِّه فَلْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشْرِ جو لقَاء ر يرْ انفَمن كَ ۖما إِلَـهكُم إِلَـه واحد ان مّثْلُكُم يوحى إِلَي  ا بشَرٌان ماان قُلْ« 
ةِ رادبا  بِعدأَح سوره كهف » ﴾110﴿بِّه  

ند شمايم كه به من وحي مي شود كه معبود شما فقط خداي يكتاست؛ انبگو: جز اين نيست كه من هم بشري م
جام دهد و هيچ ان پس كسي كه ديدار [پاداش و مقام قرب] پروردگارش را اميد دارد، پس بايد كاري شايسته

  )110كس را در پرستش پروردگارش شريك نكند. (

  

مشرك اسم و  كافر ، گناهكار اما .چه مؤمن و چه كافروند در روز قيامت ، براي همه است ديدن خدا آن پس
 ، مشركين جالل الهي را .مؤمن جمال خداوند را مالقات خواهد نمودو  ند كردواهجالل خداوند را مالقات خ

درسوره كهف  قرآناين دنيا در مالقات درجاي خودش محفوظ ولي  آن بحث ، بله ، مؤمنين جمال الهي را
كند دستورالعملش اين مالقات  هركس اميدوار است كه پرودگار خودش را» بِّه  جو لقَاء ر يرْ انفَمن كَ«  فرموده

امام حسين (ع) در دعاي عرفه مي  يا در جاي ديگري كند اندرم و است كه حس مالقات اهللا را درخودش شكوفا
  فرمايد:

 «، خدايا من مشاهده ميكنم» و باطنِ مكْنُونِ ضَميرِي « تا به اينجا ميرسد كه » ي انأَشْهد يا إِلَهِي بِحقيقَةِ إِيمأَنَا  «
 دچيزي  آقاندارد كه يكنفر بگويد:  ان. امك شهادت بدون مشاهده اصالً باطل است وگواهي ميدهم گواهي » أَشْه

، گواهي ميدهم مشاهده ميكنم ولي خودش را اصال نديده ام . حال كه مشاهده نكرده اي چگونه  را نديده ام
  عرض ميكند : حسين (ع)چه؟ امام  ميگويي أَشْهد ؟ با اين صراحت؟ منتهي مشاهده با
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 »يقَةِ إِيمقرا مشاهده ميكنم. با باطن و روح قلب و درونم ترا مشاهده ميكنم. و ت انخدايا با حقيقت ايم» ي انبِح » و
  موقع ميشود: شهادتنآ با  اين بر تو شهادت ميدهم .» باطنِ مكْنُونِ ضَميرِي 

اين  د ثوابش هم درجاي خودشان وگرنه فقط براي ثوايش كه اينرا نگفته» ال إِلَه إِالَّ اهللاُ نا أَشْهد«  موقع ميشود:نآ
مسير ما را مشخص ميكنند كه ما اشتباه نرويم  .دعاها درس توحيد و درس عقايدند كه با صراحت كامل ميفرمايند

وفي ها را هدايت فرمايد كه و ص انصوفي و درويش مسلك نشويم! خداوند درويش, و بخاطر اينگونه مسائل 
،  قرآند حقايق توحيدي با اين عظمت ان ه اي شده بدست بعضي ها كه آمدهان، به نانآ بعضي گروهها و حركات

روايات و ادعيه را كه پر است از مطالب توحيدي و معرفتي كه اين را علي (ع) ميفرمايد ، پيامبر(ص) ميفرمايد 
  از پيامبر نقل شده هم از علي (ع) كه: قدر اعتبار قوي دارد كه همنآ حديث

ه كه البت ؟و چيست ؟ست حقيقت خويشتن را بشناسد كه كيستانهركس تو» منْ عرَف نفسه فقد عرَف ربّه « 
  جاي ديگري امام حسين(ع) در اين دعا ميفرمايندكه:در  پرودگار خود را شناخته است.

ده اي كه براي تو دليلي انخدايا كي غيب شده اي؟ كي درخفا م» دليلٍ يدلُّ علَيك متَى غبت حتَّى تَحتَاج إِلَى « 
  ه به اين دليل خداوند وجود دارد؟بياورند ك

اين  آن ما در اينجا اگر يك سوزني گم كنيم احتياج داريم كه يك روشنايي پيدا كنيم تا با نور ناال •
، روشنايي را باچه بجوييم و پيدا كنيم؟ روشنايي  را پيدا كنيم اما وقتي بخواهيم روشناييسوزن را بيابيم. 

 دا كردن هر تاريكي اي، روشنايي نياز است.ميدهد ديگر! براي پي انها را نشانخودش ، تاريكيها را ، پنه
ما در تمام عالم بخواهيم هر چيزي را ثابت كنيم كه حق است  ميدهد. انروشنايي ، خودش خودش را نش

يم متوجه شويم كه چيزي اصال وجود دارد يا انا اهللا ، با نور اهللا ، با كالم اهللا ، با هدايت اهللا ميتويا باطل؟ ب
  حق است يا باطل؟ نه؟

شده اي كه احتياج داشته باشيم كه براي تو دليل  انپنه يكتو اي خدا  حضرت مي فرمايد كه: عرض شد ديگر
 چيز وجود دارد ، با نور تو ما آن بياوريم كه ثابت شود تو هستي؟ اگر ما به چيزي دليلي بياوريم كه ثابت شود ،

ميفهمد كه اين حق است يا باطل؟ اگر تو به  آن نور را به عقل ميدهي و عقل با آن دليل را اثبات ميكنيم. تو آن
. همه چيز از ديگر برميدارد همه چيز را از بين ميبردنور را ندهي كه از نور خود توست , عقل چاقو را  آن عقل
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  ندارم . حضرت در ادامه دعا عرض ميكند كه: چشم را  آن نور توست. منتهي من

 » نٌ ال تَرَاكيع تيمبه حس توحيدي  نهاآ چشمي كه تو را نمي بيند اگر دقت فرمائيد همه آن كور باشد» ع
  مربوط است. در ادامه دعا عرض ميكند:

 »يودبقِ الْعدي بِصنمأَق و ،كإِلَي ي بِنُورِكندفَاه ،كلَيلُّ عتَدأَس بِك و ،كولَ إِلَيصالْو أَطْلُب كيدنَ ييخدايا : » ةِ ب
واقعا يك نفر به اين رشد برسد، به اين درك برسد كه ست كه به تو وصل شوم ا من آرزويم و گمشده ام اين

اطل و ساخته ذهن , وهم و خيال است اصالً همچون ببيند در عالم هرچه كه غير خداست ، پوچ است , نيست و ب
  چيزي نيست.

عرض ميكند كه خدايا من آرزويم اينست كه به تو وصل شوم. پس مرا با نور خودت هدايت فرما و برپايم دار با 
حس خداشناسي چه  آن ميدهد ديگر . انصداقت بندگي و عبوديت در پيش خودت , بله ، راهش را به ما نش

  :با صداقت بندگي كردن چيست؟  آن ، طبابت و معالجه آن موقع باز خواهد شد؟ عمل جراحي

»  كيدنَ ييةِ بيودبقِ الْعددعا ميفرمايند: انسين(ع) در همعبارت آخر را هم از دعا عرض ميكنم. امام ح» بِص» أَنْت 
ي با نور يآنها ي كه دوستدارانبه بندگ» وار في قُلُوبِ أَوليائك نأَشْرَقْت اال« خدايي هستي كه انتو هم» الَّذي

نوري كه به  آن در نتيجه با» حتّي عرَفُوك و وحدوك « تابش ميدهي ، روشنايي مي بخشي  انخودت به قلب ايش
 انحس ، ارتباطش آن. را مشاهده ميكنندو را شناختند ، به تو محبت پيدا كردند و حال ، تو ت آنها ريختي آنها قلب

  .شروع ميشود انانس د. پس ريشه توحيد از درونان به توحيد رسيده» وحدوك « داده است به تو 

تمام شد و هم اينكه اين بحث جا دارد  اننكه هم وقتمي است. بخاطر اينخوب در اينجا بحث خيلي مفصل و طوال
 اند دهها جلد كتاب ، هزاران ي فرمودهانمطالب فراو انبزرگ صحبت شود .توحيد كه دهها جلسه ، فقط در مورد 

وادگي است ، خواستيم انصفحه مطلب در مورد خدا كه جا دارد بحث شود ولي چون بحث ما در مورد مسائل خ
د ، نوادگي حل شوانوادگي حل شوند ، اختالفات خاناشاره كنيم كه اگر ما بخواهيم مشكالت خبه اين موضوع 

واده را باال انبايد عقيده خداشناسي و قيامت شناسي اعضاي خست كه ا اين آن هاي مفيداناز جمله عوامل و درم
  است. انه ميخشكند و اين راه درم. اگر اين عقيده تربيت پيدا كند ، بسياري ازمشكالت از ريشتربيت كنيم ببريم و
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 انيك سري جزوات ساده و خوب ، عبارتهاي ساده ، بي ستيم باانشاءاهللا اگر تواناشاره شد كه بخاطر اهميت قضيه 
جاست كه لذتش را مي بينيم و حتي در جامعه نآ عقايد حقه الهي را تحويل بدهيم ، انواده مانساده ، به اعضاي خ

  جلسات بعدي مطرح مي شود. بحث در نيز همينطور. خوب بقيه

 مرحوم از شعر 51ص بسطامي ، فروغي اين چند بيت را خارج از متن سخنراني به عزيزان هديه ميكنيم از ديوان
 قول از اهللا رحمه جعفري عالمه مرحوم. است كمپاني به معروف اصفهاني حسين محمد شيخ العظمي اللّه آيت
 حال در (ع) جعفر بن موسي حضرت حرم در اصفهاني مرحوم كه ميكرد نقل اهللا رحمه ميالني العظمي اللّه آيت

  .شده است مكاشفه برايشان مضمون اين سجده از سر برداشتن

  راو ــكـي رفته اي ز دل كه تمنا كنم ت
  غيبت نكرده اي كه شوم طالب حضـور

  با صد هـزار جلوه برون آمدي كه من  

  راوــبوده اي نهفته كه پيدا كنم تكي 
  تــوراپنهان نگشته اي كه هويدا كنم 

تــور كنم تماشـــا ديده رزاـه صد با
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                  واده:انخ بخش جلسه پنجم از 

   حيمِ الرَّ حمـنِ الرَّ اللَّـه بِسمِ *الرَّجيم  الشَّيطانِ منَ بِاهللاِ اَعوذُ * الطَّاهرينَ آله و محمّد علَي اهللاُ صلَّي

ات  ينَ والصابِرَ تَات والصادقينَ والصادقَات والصابِرِانتينَ والْقَانالْمسلمينَ والْمسلمات والْمؤْمنينَ والْمؤْمنَات والْقَ نا
ينَ  وجهم والْحافظَات والذَّاكرِ والْخَاشعينَ والْخَاشعات والْمتَصدّقينَ والْمتَصدّقَات والصائمينَ والصائمات والْحافظينَ فُرُ

ه كَثيرً ه لَهم مغْفرَ والذَّاكرَ ا اللـَّ   سوره احزاب ﴾35﴿ا عظيما  ةً وأَجرً ات أَعد اللـَّ

راستگو و  انو زن انعبادت پيشه، و مرد انو زن ان، و مردانبا ايم انو زن انو مرد انمسلم انو زن انمسلماً خدا براي مرد
 انو زن انروزه دار، و مرد انو زن انصدقه دهنده، و مرد انو زن انفروتن، و مرد انو زن انشكيبا، و مرد انو زن انمرد

ي كه بسيار ياد خدا مي كنند، آمرزش و پاداشي بزرگ آماده انو زن انحفظ كننده خود از پليدي هاي جنسي، و مرد
  )35كرده است. (

ن و مؤمنات را در وادگي از اين آية استفاده خاصي كرديم . اگر چه اين آيه كل ابعاد زندگي مؤمنياندر مباحث خ
وادگي است ، از اين قسمت استفاده مي انمي فرمايد ولي چون بحث ما در مورد مسائل خ انتمام سطح ابعاد جامعه بي

  دازه اي كه الزم بود ، عرض شد و در ادامه بحث ميفرمايد:ان كنيم تا بحث صبر در جلسه قبل به

 » اتعالْخَاشينَ وعالْخَاشبينش و دركي كه از عالم هستي دارند ، و از خداوند  آن مؤمنات به بركتمؤمنين و » و
 آن تبارك و تعالي دارند ، اينها نوعي ذلت نفس دارند درباره خشوع چون در جلسة قبل مفصالً بحث شده است ، از

  زود ميگذريم و در آية ديگري مي فرمايد :

  ه از خدا دارد ،رابطه دارد ك انانس ذلت نفس ، مستقيماً با آگاهي آن

خوب حكم شما (اعالم مي شود ) كه ي بايد اعدام شوند , ان، چند نفر زند انفرض بفرمائيد در يك زند •
برق  كه  داننميدو نند خوب كسيكه از يك منطقة خيلي دور و پرت آمده ميكاينست كه شما را به برق وصل 

حتماً يك چيزي هم خواهند داد كه به  يعني چه ، شايد در عالم خودش خيلي هم خوشحال شود كه به ما
كسي كه آگاهي دارد و  آن ه ببريم و برويم مثالً حاال به هر حال در حال خودش نيست كه چه ميشود اماانخ

 درك ميكند كه آن را به برق وصل كني چه ميشود؟ چون انانس؟ شناخت و معرفت دارد كه برق يعني چه
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را اگر به برق وصل كنند چه خواهد شد ، رنگش خواهد پريد ، از خوف و خشيت اين برق , نبضش به  انانس
معرفت و  هم مي خورد و تا اجراي حكم ، تمام وجودش اصالً آب ميشود . معرفت اينگونه چيزي است .

  .يك نقش خيلي اعجوبه اي داردآگاهي 

 مي فرمايد : قرآن

ه عزِيزٌ غَفُور نا ۗما يخْشَى اللَّـه منْ عباده الْعلَماء ان ۗه كَذَلك انعامِ مخْتَلف أَلْوانومنَ النَّاسِ والدوابِّ والْ«   »  ﴾28﴿  اللـَّ
 سوره فاطر

هاي گوناگون وجود دارد. از  ي] رنگانند ميوه ها و راه هاي كوهستان[م انو چهارپاي انها و جنبدگ انانس و نيز از
  )28اي شكست ناپذير و بسيار آمرزنده است. (اناز او مي ترسند؛ يقيناً خدا تو انشمندانخدا فقط د انبندگ

آورده است يعني حقيقت اين است و » ما ان «خودش هم با » ما يخْشَى اللَّـه منْ عباده الْعلَماء ان «ميفرمايد :  قرآنوقتي 
ميداند از خدا خشيت دارد و واقعاً ذليل بودن خودش را احساس ميكند و  كس  نآكه فقط  نيست  آن غير از چيزي

 انبي دستور و .د برسد ، مگر با آگاهي و معرفت الهيان، كسي به اين مطلب نميتو و ناچيز است  هيچدر محضر خدا 
و اهل بيت  قرآنمعرفت از  آنجا هايي كه در است . بيخود نيست كه مجالس علم ، تحصيالت علمي و هيئت قرآن

اين مجلس. بهر حال در  آن ب اهل بيت (ع) در مورد عظمتانشود ، براي ما توصيه شده از ج(ع) براي ما حاصل مي
اينست  پس از عالمات معرفت. گذريم كه به ساير مباحث برسيمفصل بحث شده زود از اين مباحث ميرد چون مامو

را ذليل  خود انانس در اينجا اين اشتباه نشود كه از بين ميرود . آنها را نمي بينند و منيت انخودشعارفان و عالمان كه 
ة اينكه من ذليل و هيچم و ارزشي ندارم ، به اشتباه انبه اين معنا نيست كه مؤمن به به .استد ، در نظر خدا ذليل انميد

اينها نكات ريزي دارند كه چون جلوتر بحث كرده ايم ، گذرا بيافتد و ارزش حيثيت مؤمن بودنش را زير پا گذارد . 
 اند و يكي اينكه وظيفه دارد كه بعنواندخودش را هيچ مي انانس ميكنيم . عرض كرديم كه يكي اين است كه عبور

ة اينكه من چيزي نيستم ، در جامعه خيلي از ان. به بهحيثيت مؤمن بودن را بايد حفظ كنديك مؤمن ، شخصيت و 
، در درونش  دان، اگر واقعا خود را هيچ بدهاي بسيار عقاليي بي اعتنايي كند ائل را حفظ نكند ، به حركات و كارمس

در بين عرف عقالء حيثيت مؤمن را رعايت نكند . و يك لذتي احساس خواهد كرد نه اينكه در بيرون خودش را 
  ، بعداً در موردش بحث خواهد شد . ميدهداع قرار تحت الشع وارد كنيم ، انخوب اين مطلبي است كه اگر به بحث م
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 » ّقَاتدتَصالْمينَ وّقدتَصالْمه ان. متأسف انمها و چه آقاياناز جملة عالمات اينها اين است كه صدقه ميدهند چه خ» و
 آن داز و باانبيني در صندوق اه ، يكي دو تومانمطرح شده كه مثالً هنگام خارج شدن از خ انتصدق در جامعة ما چن

ي انتوم 5ه انخيلي ساده و عوام» رسم كه بالها را دفع ميكنم ، به خواسته هايم مي« تنظيم كنند سرنوشت خود را 
البته اين كار بسيار  را ميكنيم . انمعاملة تمام زندگيم انتوم 5رسم با دازد به صندوق و ميگويد با اين به همه چيز ميانمي

صفت بسيار زيبايي  آن ر است به نسبتبخي كه غافل و بيانانس زه خودش مفيد است . برايداان است و در حد و خوب
 هم توجه داشت كه مقدرات و تقديرات عالم از جاي ديگر تنظيم ميشود و انتوم 5دازه ان به انهم انانس ميباشد .

صدقه و از اراده خودش اينگونه بريده ميشود ، خوب اينها مفيد و خوبند . اما صدقه و تصدق ، فقط اين نيست .  انانس
منيت به كلي از بين رفت ،  آن پس از اينكه به حالت خشوع رسيد و انانس .تصدق  معناي بسيار عميق و وسيعي دارد

  د :ان زده را اين مثال انلهي موج مي زند . بزرگ، او به يك رحمتي ميرسد و در درونش رحمت ا آن به بركت

جايي  آن د ولياننميم آنجا در انزميني كه سر فراز است و سرش را باال گرفته ، بار آن مي بارد ، انوقتي بار •
قلبي كه از منيت و غرور و خود بزرگ بيني سرش را باال  آن و رحمت الهي پر ميشود . انچاله است ، بار كه

ه شكست نقلبي كه واقعاً ذليال آن خشك و خالي است . اما آنجا ساكن نميشود . آن ميگيرد ، رحمت الهي در
جاست كه رحمت الهي موج ميزند , درياي رحمت الهي توليد  ميشود . قلبي كه با رحمت نآ و فرو ريخت ،

 .  ميكند، اثر رحمت الهي را توليد  انانس اين قلب در اعضاي ظاهري و باطني الهي موج بگيرد ،

تزوير  ,باز كرده و مردم را فريب دهد  اننه اينكه عوام فريبي كند نه اينكه براي خودش دك انانس بنابراين اين •
، چشم و دست و پا و  انزب الهي قرار ميگيرد و رحمت الهي بر بازي كند . نخير، اصالً تحت تأثير رحمت

بنابراين از معاشرتهاي فردي ، اجتماعي ،  و تجلي ميكند . اناعضاي ظاهري و باطني وي حكومت ميكند . فور
را فقط  آن وادگي به هر شكل ، رحمت توليد ميشود ، اين  صدقه است . يك حالت خاصي است كهانخ

به فرزند خودش حالت مخصوص رحمت دارد ،  تبرحمتي كه پدر و مادر نس آن اولياءاهللا متوجه ميشوند .
رحمت الهي است . پس در اينجاست كه  آن دلسوزي مخصوص دارد ، يك گوشة ناچيزي از آثار و عالئم

 ش ، با يك رحمت خاصي است . انو حركاتش در رابطه با جامعه و دشمن انانس زندگي اين

كشتند . اينها  هايي كه رزمنده هاي ديگر مينآ اائمه (ع) افرادي را كه در جنگ مي كشتند ، فرق ميكردند ب •
رحمت الهي را اعمال ميكردند كه هم او زود بميرد و از ادامه گناهش نجات يابد و هم جامعه , نه اينكه كينه 
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نيز از باب توزي مي كردند , نه اينكه مثالً عصبيت شخصي داشته باشند ، يعني حقيقتاً حتي با دشمن خود 
در  انانس ست كهني. يك حال عجيبي است ، از بركت خشوع . خشوع فقط اين كردندرحمت برخورد مي 
دن نماز كج بگيرم و الي آخر اينها نيست.اينها انمن خشوع دارم . گردنم را هنگام خوويد خياالت خودش بگ

  ي غافل هستند.انانس خيلي از مراتب

ذيله حسادت و بخل و كينه توزيها و بسيار صفات رجاست كه در وي ريشه نآ به اين معنا رسيد ، انانس وقتي درون
  مي خشكند و از بين ميروند .

ش در جلسة بحث نشسته بود ، وسط درس يك اناست كه در حضور شاگرد اندر احواالت يكي از بزرگ •
 انحضور نداشت ، از او خيلي تحسين نمود . يكي از شاگرد آنجا ش كه غايب بود وانلحظه ، يكي از شاگرد

را  ي استادر جلسه ، خيلي باهوش بود . فوري ساعت را يادداشت كرد . ساعت تحسين و احسنت گويحاضر د
چه كار ميكردي؟  ني تو در ساعت فالنپرسيد فال شاگرد از مسافرت برگشت آن تا, در حق شاگرد غايبش 

او كمي فكر كرد و گفت : بله من در جاده با ماشين در حال حركت بودم و در راه بودم . پرسيد در راه چه 
اتفاقي افتاد و چه كار كردي ؟ گفت كه يك مسافري بود كه هم صندلي بوديم او را خواب گرفت و افتاد 

ش آب مي آمد و بعضي حاالت و من انز از دهروي من ، من متوجه شدم كه او مريض الحال است و گاهي ني
هم سراسر راه را تا به وطن برسيم ، براي اينكه او اذيت نشود و ناراحت نشود ، با وجود اينكه خودم هم 

نخوردم كه او از  انستم تكانكه ميتو آنجا اين مسائل ، تا همهاحتياج به استراحت داشتم و خستگي راه و 
معلوم بود كه احتياج داشت به استراحت و مريض الحال بود و گهگاهي هم ,  خواب نپريده و ناراحت نشود

بله صدقه يعني اين ,  .م و به ذهنم نميĤيدانش را تميز مي كردم فقط همين , چيز ديگري نميدانبا دستمال ، ده
. اين اولياءاهللا  گويد اهللا اكبر، استاد عاليقدر ميشنود ، مي بزرگوار آن را از ان, وقتي او اين جري روح رحمت

 نيست ، در جاده در انش را مي بيند ، پردة طبيعت در پيش رويشاندازه شاگردان وقتي در عالم هستي تا اين
(ع) چگونه احواالت ما دقيقاً  انائمه و امام زم انان ، احواالت شاگردش زير نظر است ، خوب باالتر از آنجا

 .؟ است اندر محضر مباركش

 برسيم به بحت امامت ، قرآنشاءاهللا در موقع خودش از ان امامت يك بحث شيريني است كهحاال اين بحث  •
كالً (عج)  انقلب مبارك امام زم چگونه عالمكه حتي ثابت شده مفصالً اثبات ميكنند از لحاظ علمي  آنجا
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و از بحثهاي بسيار مهم است . به هر  دارد انو اصالً چگونه امك ؟حجت اهللا است و اين چگونه مطلبي ست
 حال عرضم در مورد رحمت بود .

 حاال اين يك طرف ,  نبدهد ، بيار ، ببر ، جمعيت ، هياهو ، فال اناحس انبقدر يك ميليون توم ياگر شخص  •
بچه هم  يك لحظه فرض كنيد نسبت به همسرش حالت رحمت پيدا كرده و ببيند ظرفهاي نشسته زياد است و

سرازير ميشود و موج ميزند در درونش و ظرفها را  يك حالت رحمتي در درونش حاكم شده و ، يكندماذيت 
در محضر خدا  . اي بسا اين صدقه ،ف ديگرصدقه است اين هم طراين همسرش كمك ميكند ه بشسته و 

هم صدقه  آقاخيلي زود قبول ميشود تا چندين ميليون در بين بقيه خرج كند كه شايد تزوير هم داشت  و اين 
 .انرحمت الهي درباره ديگر است , انانس . صدقه يك حالت دروني رحمت ميدانست انفقط همرا 

نخواهد بود . حاال يادم باشد كه  يك روز هم تي هم جاست كه ديگر منّنآ واقعاً اگر صدقه به اين معنا باشد ، خوب
مرد ما اينرا نصف شب برديم دكتر و... همة اينها تمام ميشود و ميرود .  كس داشت مي نمن عوضش را در مورد فال

. صدقه يعني فقط خدا والسالم . اينها همه رفت پي كارش .  نبه من سالم نداد ، مرا نشناخت ، از ياد برده است و فال
  به اين مطلب كه: ميكنداين آيه خيلي عجيب است . اشاره  لذا

ه بِه عليم  انوما تُنفقُوا من شَيء فَۚ حتَّى تُنفقُوا مما تُحبونَ   لَن تَنَالُوا الْبِرَّ«     انسوره آل عمر»  ﴾92﴿اللـَّ

فاق مي ان از هر چيزي آنچه فاق كنيد؛ وان ددوست داري آنچه هرگز به [حقيقت] نيكي [به طور كامل] نمي رسيد تا از
  )92است. (اند آن كنيد [خوب يا بد، كم يا زياد، به اخالص يا ريا] يقيناً خدا به

كه در  آنچه از» مما تُحبونَ « فاق كنيد ، ان و نيكي تا اينكه ه برّببا اين صراحت مي فرمايد: كه هرگز نميرسيد  قرآن
معلوم ميشود كه محبت به خلق اهللا ، چقدر غلبه دارد تا محبتي كه نفسش دوست دارد ،  آنجا دوستش داريد. اندلت

ه بِه عليم  انفَ« فاق كند ان بگذرد . اگر كسي اينگونه آن بشكند . از اهللا تعالي مي بيند ديگر . وقتي خداي تعالي » اللـَّ
حاصل خواهد شد . پس به جاي اينكه ما بيائيم در مشكالت ميبيند كه تو اينجا چه ميكني  حقيقت صدقه هم در اينجا 

 شايد، يك سري كارهاي غلطي كه روشهاي غلط جامعه هستند كه  وادگي فكر كنيم با چشم و هم چشمي كردنانخ
را سرگرم ميكند به يك سري مسائل فرعي در زندگي كه ما را  انهاي مسلمانانس ، انكات و سياستهاي دشمنيبا تحر

وادگي حل شود ، آمار بگيريم ببينيم كه انبيهوده به رقابت مجبور كند ، درست برعكس. اگر بخواهيم اختالفات خ
وادگي از اين كارهاي بيهوده شروع شده است؟ چيزهاي بيخودي است و ما آمده ايم انريشه چقدر از اختالفات خ
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اصل صدقه و  كهواده از ريشه تربيت را شروع كنيم انرا ميزنيم . در حاليكه اگر بياييم در تربيت خنآ خ و برگشا
م متوجه ميشود كه همسرش رفته در بيرون كار انموقع خنآ معناي توحيد باشد ، واصل رحمت و تراوش رحمت 

اين رحمت دروني را در خودش  نو االكرده ، خسته شده ، زحمت كشيده ، با افراد مختلفي گرفتاري كشيده 
ه را تميز كند ، وسايل را آماده كند ، شرايط استراحت اناحساس خواهد كرد .روي اين رحمت دروني خواهد آمد خ

و در خود احساس مشكل نميكند و اگر زرنگ باشد ، از اين  ميكنده فراهم انو راحتي و دلگرمي همسرش را در خ
و مادرم . يك  ويد خدايا من اين صدقه ام را ، من اين نيتم را شريك ميكنم در حق پدرگو مي ميكندفوراً استفاده 

دازد , اندر مخمصه بي, ه مردش را اننوع منت بگذارد بدين حالت كه در خ 50در بياورد را تي ميگذارد كه عوضش منّ
قرار گرفته و ميخواهد يك مقدمه چيني ي نشسته و تحت تأثير نخواهر زاده ، فال نفاميل ، فال ن؟ مثالً با فالبراي چه

م وقتي تحت تربيت الهي اينچنيني قرار گيرد و واقعاً دروناً اناما اين خ تفريحاتش برسد. نكرده و از شوهرش به فال
(س) شكر ميكند كه خدايا الحمدهللا  م فاطمه زهراانهمچون خ آن يك رحمتي در وي ايجاد شود ، رحمتي الهي ، هر

 اندربدري ، هزار ان، هزار زندگي همسئل انمشكل ، هزار انهزار ه قرار دادي . از بيرون بااندر خ كه مسئوليت مرا
ه فقط امورات همسرم را تأمين مي كنم در حاليكه انهزار از اينها آزادم و راحتم . من در خ انشخصيت كشي ، هزار

. او توليد ميشود و روحيه ميگيرد و يك نوع رحمتي در  حل كند ميخواهدنفر را  50همسرم در بيرون مشكل
شود كه در وجودش نسبت به همسرش پيدا مي روند و يك نوع احساس رحمتيمشكالت زندگي اصالً به كنار مي

 ميكنده را تميز انو دل خ انشود . با جدر اينجا يك حالت صدقه ايجاد مي بسياري از مشكالت زندگي را حل ميكند و
مسائل تربيت اوالد برسد و اينها را صدقه الهي ببيند . به طور كلي اگر در ريشه صدقه دقت جام دهد ، به ان ، كارها را

با تربيت و معرفت خاص ، حاصل ميشود .  هم آن در محضر خدا كه انانس كنيم ، پايه اولش برميگردد به خشوع
  م اگر بحث باز شود ، وقت باشد يا نه. اندخوب در مورد صائمين نمي

 »مائالصو اتمائالصد و اين بحثي كه من ميخواهم ان بحثهاي مفصلي كرده اندربارة صوم ، روزه گرفتن ، بزرگ» ينَ و
خواهم نقل قول كنم . بعضي را مي انبكنم يك بحث خيلي وسيعي است فراتر از حد من و بنده فقط فرمايش بزرگ

ا آمادگي حاصل شود براي معناي عميق صوم . خوب ، قسمتهايي كه اينجا هستند حال مقدمتاً به مطلبي اشاره كنم ت
 اندقيقه اي مطالبي عرض كنيم به طور خالصه كه توضيح بيشتر امك 6-5،  اندر مورد صوم در چهار چوب وقتم

  ندارد.
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خودش هم حس ميكند در اين روزه گرفتن چگونه مبارزه ميكند  انانس مالحظه فرمائيد يك سري مراحلي هست كه
خشك شده با اين وضع تشنگي در يخچال هم آب و هم شربت و يخ و  ان, ده انگرماي جگرسوز تابست، مثالً در 

تاخت و تاز و جنگ  انات . اما در درون مملكت وجودي اش مي بيند كه يك مبارزة عجيبي در ميدانهمه نوع امك
, مبارزه  گويد كه خير ميطرف عقل  ناي از رف نفس ميگويد كه ميخواهم بنوشمط آن چگونه صورت ميگيرد . از
د و ميخواهد و از خودش رد ميكند شود . خوب در اين حالت از درون ، چيزي را اراده ميكناست و واقعاً هم موفق مي

د و با شدت مبارزه ميكند انرا بر ميگرد آن شود و غذا را ميطلبد ويكند خوب اينكه از معده غذا ميرود و حل ميدفع م ,
خود ، خودش يك غذايي ميطلبد . معده ، خوراكيها و  هوبتمام اعضايش هر كدام به ن انانس شود ،ا موفق هم ميانو احي

 هم غذايآناست . چشم ، ديدنيها را ميخواهد  آن نوشيدنيها را ميطلبد . گوش ، شنيدني ها را ميخواهد و غذايش
هم از معده خيلي حساس تر است  خيلي ه فكر ك براي ، اتفاقاًرا ميخواهد تخيالت  واع افكار وان است . فكر ، چشم

طرف سرش را ميگذارد و به خواب  آن سخت تر است . معده وقتي ميگويد من آب سرد ميخواهم ، ميگذارد ميرود
غذايش را ندهد ، اما خياالت اينگونه نيست .  احت و به سادگي او را فريب داده تاخيلي ر! ميرود ، بيچاره معده

، فوق العاده حساس و گرفتار كننده است . به اين زودي ها دست بردار نيست . مثل معده نيست  انانس خياالت و فكر
. مثل چشم نيست كه زود ببندد كه تمام شود برود . همه جا مزاحمت خواهد بود . همه جا با تو خواهد بود . تو 

ميايد و از درونش دنبال چيزي روح چيزي بوجود  ناز سيال هرجور بخواهي كه سر و تهش را ببندي مي بيني كه
ي و غذايش را ندهي. هيچ انرا برگرد آن است بيرون ميزند. فوق العاده حساس است و لذا فوق العاده سخت است كه

از تو اجازه نميگيرد . اصالً منتظر نيست كه مثالً تو بلند شوي با پاهايت راه بروي ، با دستهايت يخچال را باز كني تا 
د اما انبه اينجا برس را جام بشود تا ماان نوع كار بايد 50ي كه غذا بهش برسد ، انيزي برسد . معده تا زماينكه معده به چ

كني زير لحاف و درب و پنجره را قفل روي ند شود از دست و پا استفاده كند يا بقوة خيال به اين احتياج ندارد كه بل
يك قدرت قوي  ي به خواسته اش به غذايش ميرسد .محكم و دست و پايش را ببندي و هر كاري بكني خيال فور

دنبال كارش . خوب ! آزمايش هم شده است.  بدهي كه رد شود برودخيال از درونش يك چيزي به كه  ميخواهد
در مجلس اهل  ان، الحمدهللا عزيز . حال بنده اشاره اي ميكنمورات خاصي دارند . اساتيد تربيتيهم البته دست انبزرگ

  عالقه مندند . ادب و عاشق و
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 بودنش تعريف ميكرد انكه خيلي از قدرتش ، از چنين و چن  از عرفا ييك آزمايش خيلي ساده ميكنيم .  يك •
ين و يك چيزي را در دقيقه بش 5دازه ان اين به گوش يكي از اساتيد رسيده بود ، آمد به او گفت تو به ,

مثالً يك ميكروفن را ، مثالً اين تير برق را ، مثالً اين منبر را يك چيزي را در ذهنت نگهدار و  فكرت نگه دار
را  آن چه ميخواهد به ذهنت بيايد ،ل و ذهنت را نگذار چيزي داخل شود. هرمتوجه باش و خيا آن فقط به
 5-6ت نگه داري . او رفت را رد كني و فقط اين را در ذهن آنها ببين چقدر قدرت و زور داري كه انبرگرد

خودم را  ,روز مشغول شد بعد آمد با صراحت اعتراف كرد كه من حاال ديدم كه خيلي چيز ضعيفي بودم 
كه تصميم  آنچه ستم اراده كنم ، فقطانيه هم  نتوانستم . اينگونه نمي شناختم . من حتي يك ثاناينگونه نمي د

د . غير اين بذهن بگويم مگر تو مال من نيستي؟ ديدم چقدر عاجز انمب آن د ،انگرفتم در ذهنم مثالً اين منبر بم
. فقط معده نيست كه غذا ميخواهد. اين معده ميخواهدغذا  غذا است.نيازمند اينها همه اش . و بيچاره شده ام

ي انطور كه تو ميتوان، هم انانس به ما تفهيم كنند كه اي انبيچاره اسمش بد درآمده و ميخواهند در ماه رمض
كني و نميگذاري كه بيايد و ميوضع از درون هم نيرويي توليد  آن غذاي اين معده را با شجاعت و شهامت با

مي فرمايد و خيلي اشارة  قرآنواقعاً هم نميĤيد ، تمام اعضاي وجوديت ، وقتي به اينجا رسيد ، ميشود روزه ! و 
 .عجيبي است و مقدمه اي است بر اين عرض بنده

ما از  اين قدرت را بدهد كه وبه ما توفيق دهد خداوند امشب  انبه احترام اين مجالس و عزيز قرآنبه احترام  هللاشاءاان 
   اين آيه و مضمونش بهره مند شويم.اين روزه بهره مند شويم و اينگونه روزه داري كنيم ، از 

ه وكُونُوا مع الصادقينَ  قرآن   سوره توبه»  ﴾119﴿مي فرمايد: يا أَيها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللـَّ

و اهل بيت  انپيامبر انش ي كه كامل ترينانباشيد [صادق انآورده ايد! از خدا پروا كنيد و با صادق اني كه ايماناي كس
  )119رسول بزرگوار اسالم هستند.] (

كه از خدا بترس ، بلكه به اين  ستمعنااين تقوا را نه به ، در اينجا  ان) و بزرگ اهللا انعالمه طباطبائي ( رضومرحوم 
  ست . ه ما ، هر چه هست باطل كننده روزه . پس غيراهللاكه خدا را نگه دار  ستمعنا

 آن را باطل ميكند ، انم چه كه هست ، روزهنگه داريم و غير خدا هر انيك روزه اي كه فقط خدا را در وجودم
 انكه به ده هست ند لقمه اياند ما بگيريم و ميگيريم ، همان اين روزه هايي كه فرموده است . انخاص خاص روزه
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شود كه نيرو بگيرد و يواش يواش بزرگ شده و تا اينكه برود و رشد كند . اين روزه كه از معده كودك گذاشته مي
را تقوا ، تقوايي كه فقط اهللا  آن تا»  تَتَّقُونَ لَعلَّكُم« را كنترل كن ، تا كم كم اين كنترل قوي شود  آن شروع شده كه

و خودش غذاي باطل و جلوگيري كند است داخل كننده غيراهللا در وجودمان است هرچه كه ورود و از  نگهدارد
اينچنين روزه اي برسد كه غير اهللا هيچ غذايي را نگذارد مسموم كننده است اين روزه را باطل ميكند . راستي اگر به 

كه رضاي اهللا است ، اجازه دهد كه وارد شود . در يكي از كتابها از  آنچه در وجودش داخل شود ، به چشمش فقط
دم از زندگي انچند سال قبل است جاي معتبري در يكي از كتابها خو مربوط بهاست كه از يادم رفته  انيكي از بزرگ

 اندستش انو ايش انطور كه جمعيت ميĤمدند به حضورشانكرد كه امام (ره) همصحبت مي انامام (ره) كه يكي از بزرگ
  بصيرت ميگويد :  ي بود اهل معرفت وانهم يادم رفته از كسوار بزرگآن دادند ، حال ، مي انرا تك

زديك بود كه ، براي اهللا ، بسوي اهللا ، اين ميداد ، به اين عبارت ن انكه دستش را تك من مشاهده ميكردم امام همين
ميخورد و حركت ميكرد وقتي حركت ميكرد به سوي باال ، به سمت اهللا ميرفت وقتي به پايين ميĤمد ، به  اندست تك

  سوي اهللا به پايين مي آمد . 

با تمام وجود واقعاً به اين معنا رسيده كه غير اهللا را نميخواهد چشمش ببيند ، غير اهللا را حاضر نيست بشنود.  انانس يعني
ل شود . چيزي در قلبش خطور نمايد حاضر نيست چيزي در خياالتش داخل شود . چيزي در ذهنش داخ, غير اهللا 

ه «  اهللا ، فقط خدا را نگه داشتهاز  غير به يك چنين مقام  گرواقعاً ا انانس رمايند كه : فقط خدا را نگه دار.فمي» اتَّقُوا اللـَّ
كرده ايم . از اهل صداقت  كه بحث صداقت در جلسات جلوتر اشاره» كُونُوا مع الصادقينَ « بعدش تقوايي برسد 

  ي است . انانس صداقت يك مرحلة زاللي از حقيقتشويد 

صحيح است  آن چيزي كه وضو گرفتن با آن شود امابا هر چيزي مخلوط ميآيد و د درانآب به هر رنگي ميتو •
  آبي است كه زالل است . انهم آن ميكندچيزي كه نجاست را پاك  آن غسل صحيح است و, 

د ، اينها فقط ظاهري نيست كه بگوييم وضو را با آب زالل بگير ، آب مطلق ان فرموده اناينها را به خاطر عبادت بي 
  د. ان فرموده اننباشد ، اينجا يك اسرار عجيب تربيتي است كه بزرگ است ، مضاف

. تا زالل نشده ، تا مطلق نشده ، تا بريده از هر گونه ي هم چيزي شبيه اين آب استانانس متوجه باشيم كه اين حقيقت
. هنوز به مقام صداقت نرسيده است. خودش را فريب داده. مردم را فريب داده انانس رنگ و مزه و طعمي نشده ،
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. منتهي به شكلهاي مختلف و اهل معرفت شب هنگام بر ميخيزند ، گريه . بخاطر منافع شخصي خودتزوير كرده
  قاه بازي كنند.انمضامين دعاها ، اينها نميخواهند خخواندن ميكنند و ناله ميكنند و هنگام 

فقط به  ي اينها هر نوع حساسيتي برداشته شده ، همه چيز تمام شده ،انه بعضي بيچاره ها مثل اينكه در زندگنامتأسف
سته زود ميرود انسته يا نداند دان حساس شده انكلمه و بحث عرف,  بحث معرفت و عرفان و صحبت از معرفت الهي

ش هم طرف مي شنود . كار آن م از اين طرف وو ... يك چيزهايي ه نداخل ميشود در صوفي گري ، درويشي ، فال
به معناي حقيقي ،  ان. عرفدان فرموده ان. در حاليكه همة اينها را در دعاهايمهست ساعته درب اينها را تخته كردن 24

و از خداوند هم ميترسد . از خودش هم ميترسد اين براي چه كسي  ميكنداهل معرفت اين مسائل را مي فهمد و درك 
ضرر دارد . ميخواهد خودش را پاك نگه دارد . كجاي اين گناه است ؟ كجايش جرم است؟ پس چرا وقتي يك نفر 

ميشود الهي . و كسي هم كه  آن ، هر نوع فساد ، هر گونه حقه بازي ، كندمي ميهر ادايي در مي آورد ، هر جر
بايد  انانسشد عارف از او بترس ! عجب ! حرفهاي تأسف باري است  آقاواهد خودش را پاك نگه دارد ، اين بخ

ه صحبت كند . از روي حساب و معيار صحبت كند . هر چيزي را با هر انهنگام صحبت كردن از روي حق و عالم
معنا نيست  آن ي هم هست. اين بهانتوم 500ي و انچيزي قاطي نكند . خوب بله ، در جامعه اسكناس قالبي هزار توم

جمع  انحواست آقاني را كنار بگذاريد . هيچ وقت اينكار نميشه. ميگويند اكالً اين اسكناسهاي هزار توم آقاكه بگويند 
ي حقيقي قاطي نكنيد. حواست جمع باشد كاله سرت نرود. انتوم 500ي قالبي يك جايي ديديد ، باانتوم 500باشد

چرا؟ چون داخلش , را همه را بينداز بيرون  آنها ي است ،اندر جيبت هر چه هزار توم آقااين را ميگويند . نميگويند 
باز كرده ، يكي مرتاض بازي ميكند . يكي آمده براي  اناسكناس قالبي پيدا شده است . خوب يكي براي خودش دك

خودش صوفي گري ، درويشي مسلكي ميكند . براي خودش يك مدل زندگي پيدا كرده . اين چه ربطي به حقايق 
هاست . مايه تأسف است كه از نآ پر از انبلند معرفتي و الهي دارد كه امام علي (ع) در نهج البالغه فرموده . دعاهايم

) ما از ج(ع انشاءاهللا توفيق دهد به احترام امام زمان وندتظار نميرود . خداان آنها برخي اشخاص مشاهده ميشود كه از
 الطَّاهرينَ آله و محمّد علَي اهللاُ و صلَّي .مقدار كم لذتش را درك كنيمه اين روزه ها بهره مند شويم ولو ب

 

 

  


