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 ر چیزی را زوج خلقه و نظام آفرینشداز ب . خداوند متعالسی استربرتوجه و قابل مسئله ازدواج از جهات مختلف 
 بحث روانشناسی قابلعد از ب  ازدواج  .استبرای خودش مسئله خاصی این زوجیت و به این نکته عنایت دارد و  فرموده

 ،عد مسائل شرعیاز ب   ازدواج. داردبحث وسیعی  ( که)با هم ازدواج نمایندموجود  ضعیتودو  باکه دو نفر ؛ است
به  ناختشش آشناتر وازدواج  ابعاد و و عد روحیهرچه انسان به ب   .قابل بحث و بررسی است نیز اجتماعی و ابعاد دیگر

همان  هباشد ب این ابعاد ناآگاهه هرچه ب و خواهد بودثر و موفق ؤم مدیریت زندگیبه همان مقدار در  ،باشد ترآن وسیع
 .شودمیضعیف و ناتوان  خود مدیریت زندگی  نحوه  مقدار در

 در ازدواج افرادانگیزٔه 
 شهوت و مسائل جنسی ارضاء صرفا   ،دواجزا زا هابعضی انگیزه  ، افراد در ازدواج خیلی متفاوت و مختلف است انگیزه  

 .صاحب زن و فرزند شود که برخی از ازدواج این است انگیزه   از این نیست.فراتر  ،هاآن انگیزهو آگاهی  میزان ؛ستا
میم ک خود ینقش اجتماع ایفاینهایی در ه تجامعه مسئولیت دارم و به ب من نسبت چون که ستا ها اینبعضی انگیزه  

چه در مسائل را کنم. آرزوهایم  کمبودهایم را پ ر ،دهممیکه به جامعه تحویل  یخواهم با تربیت اوالدمی م،آور
که نسل من ست ا این ایعده انگیزه   .ن نمایماجبربا یک کانون تربیتی اجتماعی  ،چه در مسائل اجتماعی ،خانوادگی
کار  تا دباشداشته ست که شریک زندگی ا این جمعی انگیزه   .دنحساسیت داراین اشخاص به نسلشان  و قطع نشود
، سیاسی خواهم در مسائل اجتماعیست که من میا اینگروهی  انگیزه   .کند معنا پیداو داشته  یرنتیجه و ثم شااقتصادی

 فکرسنگر و همیک همو اعتقادی  سیاسی ،های سنگین اجتماعیدر فعالیتتا یک همراه داشته باشم  خودم اعتقادیو 
در ست که ا ایناز ازدواج  هابعضی انگیزه  خالصه  .انجام دهیم یمان راهامسئولیت ،هم با وباشم داشته میصمی قوی و

اگر  لذا .مین شودأت شتشکیل زندگی آرام باهای روزمره از خستگیو پس د نا کنآرامش روانی پیدزندگی خویش 
جمع با هم انگیزه  ینها چندبعضیدر ممکن است  حتی نمایداقدام به ازدواج میی ابا یک انگیزه فرمایید هرکسدقت 

 نحوه دراصلی  انگیزه   آن وپیگیر مسائل شود  میآدشود ست که باعث میاانگیزه اصلی  آن ،مهم ه باشند. امادش
 دارد. ایکنندهتعیین نقش اش مدیریت زندگی آینده

 اختالفات خانوادگی أمنش ،هدف زندگیاشتباه در انتخاب 
 آقاانگیزه  .شودناشی می ازدواجهای غلط از انگیزه همان از، آیندپیش میکه در زندگی خانوادگی  یاختالفات برخی از
م به این ادر زندگی خواهمکند که من میآرزو می پس از ازدواج یش برسد وبه فالن آرزو است ایناز ازدواج  یا خانم
انگیزه و آرزوهایش  همه، نرسیدهدف و غرض خود  آنبه  ازدواج و تشکیل خانوادهپس از اگر  ام برسم.انگیزهو هدف 

و  کندخواهد زندگی می ،نایل نشده خود به آرزوهای خیالی کام کهشخص  نا این اآلن ،از بین رفت نقش بر آب شد و
 ،ازدواج انگیزه  و نرسیدن به  میو این احساس عجیب از ناکا داردجیبی ع احساس ،ادامه دهدرا زندگی خانوادگی خود 
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 شانزندگی  و از هم پاشیدن  خوردنهم  هبدر عامل اصلی  ،هم خیلی مواقعدر وحتی  شودمیاختالفات زیادی  أمنش خود
 گردد.می

قد  ،ابرو و باشدچنین گردد که چشمش دنبال زیبایی شخص میه ب ،ارضای شهوت باشدفقط  از ازدواجکسی انگیزۀ اگر 
فراتر اش بعد از ازدواج چون انگیزه دارد. حساسیتهای ظریف هم به نکتهحتی  دبینیمیباشد و  چنان اشو قیافهو قواره 

 ،ارضای شهوت .خیال بود کار   این .بخاطر هیچ یک عمر ؟یعنی چه !که عجببیند از این نبود و بعد از ارضای شهوت می
شی دلخو زندگی عامل رود و دیگر دراز بین میاش انگیزه ،رودخیال ارضای شهوت از میان میکه  نیهم .یک خیال بود

چشمش و کرد خیالی زندگی می قبال   چون ؛قابل فهم است این نکته کامال   .شودمی سرد و طردزندگی از  کم کم ،ندارد
آید شیطان می بعد و زندگی کنم یا این مرد این زنبا  همیشه من باید برای کند کهوقتی درک می .بودباز نشده مسائل ه ب

 من زنگوید از بیند میکه میهم حیوانات را قیافه  حتی !تو دارد؟ که زن یا مرد  است  ایاین چه قیافهکند که وسوسه می
و  اندازدچشم مرد میز اشیطان این خانم را  و ستا همیشه بدنبال دیگریچشمش لذا  .استچنان نچنین و آ این !زیباترند

  .تمن نیس ۀزیبایی بودم و این خواستدنبال ه من فقط ب ،نیستاین  خواستممیمن  کسی که آنگوید میخالصه اینکه 
اج کند خواهد با فردی ازدومی .و قواره حساس نیست چندان به ظاهر و قد ،باشداوالد  کسی از ازدواج داشتنانگیزۀ اگر 

اصال خوب اش قیافهچنین و چنان باشد. هرچند و  قوی به بار بیاورداوالدش را افرادی و  کندکه اوالدش را خوب تربیت 
ای هیچ قیافهه ک یکسحتی . نداردجنبه هیچ اشکالی  آنبنابراین از  .توجه ندارد مسئلهبه آن چون  ،اشکالی ندارد ،نباشد

لذت  ،ی باشدداری و تربیت اوالد جد  همعنوی و خان اگر از نظر وست ا بخشو لذت شیرین فرد، نینداشته باشد برای ا
 .بردمی

 کخانه ی در ،رسمقتی از بیرون خسته میو ،به آرامش برسم که در زندگی باشد این تشکیل خانواده زاکسی انگیزۀ اگر 
همه کارهای خانه ، بیند که خانم هنوز از خواب بیدار نشدهمی ،رسدمنزل میه و وقتی ب ؛ماده کندآنفر لباس و غذایم را 

الت اعث بسیاری از مشکهمان انگیزه ب]لذا[  بیند[؛]مشکالتی که می و الی آخرنشده توجه داری ه مسائل خانهمانده و هیچ ب
 شود. و اختالفات می

اگر  .رسید خواهدمیزندگی به سرانجا ،را پیدا کرده باشد هاآناگر و دهد میتشکیل زندگی  ،ایانگیزهبا پس هرکس 
این  حاال اگر .است ورده نشدهآآرزویش بر چون تیرش به سنگ خورده و، نشد تبدیل به یک جهنم دردناک خواهد شد

زن و نفر )این دو فقط  ،اگر مشکل؟ آیدپیش می چه مشکالت و معضالتی ،شود بضر 100یا  20یا  10در مشکالت 
 20 مثال  کنند که این مشکالت ضربدر هم دخالت میها آنکه پدر و مادر  دبینیمی گاهی !ستا ک مسئلهی ،دباش شوهر(

 !شد 40ضربدر کنند که میدایی هم دخالت بعد خاله و زن ،شد 30ضربدر  ،شدهم اضافه  شانشد و بعد دخالت خواهر
مشکالت  حاال ،ان بس نبودشخودمشکالت  .شد 50 مثال  که ضربدر  کنندمیاقوام و اطرافیان هم دخالت  هاعالوه بر اینو 

 چون مثال   ؟چرا .کردل ایجاد خواهند کنباشد خودشان مش یلکدراین صورت اگر هم مش .شودمی 100و  90ضربدر 
ا به م ونیاورد هم چون آقای داماد به خانه ما آمد ولی یک کیلو میوه  ،نبوسیدعروس خانم در میان دوستان دست مرا 

 درنقدر آهم نبود  یلاگر مشک. کنندمیمسائل شخصی خودشان را هم به این مسائل عروس و داماد اضافه  !اهانت شد
خواهند غضب و می . ]اطرافیان[شوندهمدیگر بدبین ه خانم ب و آقااین  باألخرهد که نکنمیل طرح کخانم مش و آقاخیال 
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این خانم  ولی ،خواهد مشکالت را حل کندآقای داماد می ]از طرفی[ نفسانیات خویش را با این کارها اشباع کنند. و کینه
دیگر مشکل  خانم والده دلش خنک بشود.این  تایک کاری کند خواهد میعروس خانم  .گوید ول کن این کارها رامی

مشکالت ضربدر  این ،یک مشکل طبیعی بود شود که اگر اولیمی بحث دیگریمشکل و یک ه بتبدیل و بزرگ شده 
  شود.می 50یا  40یا  20یا  10

عضی ها و ببعضی فیلم وسیلهه ب] ،فرهنگیهای انگیزهبا ، هابعضی رسانه را دیگر هئلسفانه هزاران مسأمت ،فوق مواردعالوه بر 
میررو چنان پ   را آنو آقایان  هایک عده خانم کنند ومی ءالقا [هابه خانوادهمطبوعاتی و انعکاس برخی خبرها  شاتگزار

 اندر خانه خودش و مادر د که انگار پدرنکنمینچنان پررو آ بچه را .رنددا یحتی طبیعت انسانتر از رافد که توقعاتی نکن
 ست.ابحث دیگری جای خودش  هااینکه  یا برعکسو ! نه پدر و مادر ،هستند بچه

  نفس و تزکیه در تربیتنقش ازدواج 
 انگیزه  هدف و  ،فسن در تربیت .ستاچگونه  ،تربیت نفس وسلوک  و از نظر سیر ازدواج و تشکیل خانواده]حاال ببینیم[ 

 .انگیزه اصلی نیستنداما  ،ستاهم مورد نظر  هااینهمه لی و مردیم نیستش اآلنکدام از مواردی که تا  هیچ ،از ازدواج
در  و ذاردگد قدم بییک فضای جد ست که انسان بها دیدگاه تربیت نفس این ازهدف از ازدواج و تشکیل خانواده، 

نفس  تزکیه و که در دوران مجردی بودشرایطی  در ست.ا او گیرد که در راستای تربیت نفسبیک وضعیت جدید قرار 
شود. یموع دیگری از مسائل مطرح ن ،وقتی که ازدواج کرد در شرایط دیگر لیو یک نوع مسائل مطرح بود ،کردمی

 ند باتا ببین ندکنمیازدواج به امر ، سلوک رسیده استی از سیر و تب باالترارا که به مر سالک ،بزرگان از لذا بعضی
الت کببینیم در مشوقت  آن اگر نفس چطور تربیت خواهد شد. ، ازدواج و زندگی های درگیری مشکالت و، هاسختی
 .ردک دخواه سقوطوگرنه حساس خواهد شد ست و ااو قابل قبول  این حاالت   ،کردتربیت نفسش را خوب  ،ازدواج

د ریخت و در اولین نهمه فرو خواه ،تشکیل خانوادهدر مواجه با مشکالت ، دحتی اگر اسم اعظم الهی را هم بدان
 .د رفتهمه از بین خواه ،مشکالت زندگی با درگیری

 ظهور صفات رذیله بعد از ازدواج
فت ص ور تربیت کننده نباشد. هرآن طدیگر  امورست که شاید انفس انسان مهم تربیت در قدری ه ب ،زدواجا ۀمسئل

پنهان  لیغرور داشت و، فرض کنید در دوران مجردی شود.میبعد از ازدواج آشکار  ،باشدای که در انسان پنهان رذیله
ناهار را  ،خوردمیدقیقه  5ا در عرض صبحانه ر مثال   .شودمیازدواج آشکار از لی بعد و کردمیتواضع ظاهر ه ببود و 
می کار، ساعت 8 از بعد ،شدمیبه او وارد  محل کارفشاری که در  آنو با خورد میساعت در محل کار  8یا  6بعد از 
شد. اما میگرفت و مشکالتش تا فردا تمام میو فاصله  شدمیتخلیه  ]فشار مشکالت[ ساعت بعدی 10و در  خانه رفت

  ساعته درگیر است. 24 اآلن .حاال اینجوری نیست
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 ،روشن استآتش گرفته و سرخ و که  ! این زغالی راآقاگوید که مییک نفر  مطالب روشن شود:تا مثالی عرض کنم 
 ،بردمی طرف خیابان آنبه ت نهای درو  ارود هومی، زندمیزغال را ی ه   !نآن طرف خیابا برممی ،بگذارید دستم داخل

 دربه این شکل زغال را  !رساندمی طرف خیابان آنبه  وبرد میطوری  همین و داردمیهم در دستش نگه ن ثانیهنیم 
دهد بم فشار محک انگشتان را و بگذاریم دستشوسط  را زغالاگر شکل دیگر  یک هب اما ، کار آسانی است.دست بردن

هم در  نیم ثانیه ]زغال را[در شکل اولی اندازد. میبه زمین  را فوری زغال ،نیم قدم برنداشته د!اگر توانست ببر ،دببر و
]که زغال را در دستت  خواهیممیما اینجور آتش زغال بردن را  !نه آقاگویند میب رد. میدر هوا داشت و میدست نگه ن

 .یببرخواهد که بتوانی  میت جاعش ،این .کامل نگه داری[
ره دیگر گ   ،شودمیوارد که  به زندگی همین فرداما  ؛داردای متواضعانه گرم وبرخورد  همه جامعه با در فردگاهی 
ا حرکت کن حاال بی، بخوردد و نباید تکان بستنهم را  شانگشتان گذاشتند وکف دستش زغال را آتش  ، یعنیخورد
ین ا ست. درتومسئولیت زندگی و این ، توانی که از دستش فرار کنینمیهم طرف دنیا  آنتا  ؟یورکجا میتا ببینیم 

عروحیه نو ،ت رااروحیه ایثارگری و غضبت را بگیری؟ رذایل وت جلو غرور و منی  توانی چطور می حال ببینیم که تو
وجه ]باید ت ! اماهستممن خیلی ایثارگر  ،محله ،اردو ،کارخانه ،در فالن ادارهتوانی حفظ کنی؟ می ت را چطورادوستی

تو  یگراین ایثار جامعه در وها هوس ،اثر دارندت ادر ایثارگری دیگران ک ال ه گفتن  بار وتشویق جامعه در کنی که[ 
 یک انسان ضعیفی که هیچی حالیش دیواری باچهاریک  دراز حاال د؛ نآورمیرا ایثارگر بار و ت هااین همه !دارد ثیرأت

عالوه  هایش را کثیف کرده واو لباس !کن ببینیم ایثار اینجا حاال بیا د،کنعوضی برداشت می ییوگمی ههر چنیست و 
ه بلک ،نکردهغذایت را آماده  و هستیخسته  ،نهای خاهبیرون آمد از ،ییهم بشو را های اوهای خودت باید لباسبر لباس

 داخل ،هم نیست هیچکس ،نشان بده ببینیمایثارت را  !بسم ال ه  .بخوریم غذا بگویی خانم بیا آماده کنی و را غذاباید تو 
! است دم خوبیچه آاین فرد، »و بگوید:  بگویدک ال ه بارو  که تو را تشویق کند هم نیست کسی و هستیدیواری چهار
 طوری اینرع شو گره خورده  مرد به اینطوری  زن هم. ...« بگیرید و گزارشگر بیاید ود فیلم بیایی  !ستایثارگری اچه 

را دور بیندازی و بگویی فردا یکی  این توانیمین ،شودمیدیگر باز نکه  ،کنی شتوانی ترکگفته نمیرا گره زده و 
 کنم.میساعت استراحت  10شرایط قبلی نیست که بگویی  گیرم.می دیگر را
 ،دارد مادر و پدر خانواده با در ،هابا همکالسی مدرسه دراخالق خوبی مطلب نیز همین طور است. خانم،  این عکس
خودخواهی و  ،غرور ،هیچ چیز حالیش نیست .استمثل همان آتش که برای این خانم  شوهری پیدا کردهیک حاال 

 ،شکیل زندگیت؟! خواهد خودش را تربیت کندمی این خانم چطورحاال  کند.درک نمی و این خانم را اصال   کبر دارد
ی مثل خانواده برای میدان جد  یک حاال  تا باشد.می در راستای تربیت نفسی بسیار پیچیده و سخت، وضعیت جدید یک

 .این نگاه تزکیه نفس در ازدواج بود !است نیامدهدر دنیا بوجود تربیت نفس انسان 
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 مسائل نامطلوب بعد از ازدواج، هنگام مواجهه با توّجه به تربیِت خود
 چه باید کرد؟، حاال آمد برعکس شد ،عالقه به ارضای شهوت دارد و ستا انسان باألخرهدیدگاه  آندر  ،خوب
 زدواجشا در بود. مندعالقهی هم ئل حوزوی در دوران دانشجویامسه حتی بست، افقی واز دوستان ما خیلی فرد میکی 

که هم  ایسراغ خانواده هم خودش رفتعال   در آقااین  ]همه آماده بود[. شغلی ،امکانات مالی ،یزش جور بودهمه چ
شید ت این را خواهد کهرکس باشد من   باألخره ]الزامات دیگر را هم داشته باشند[.و  هم زیبا باشد ،اصالت داشته باشد

 جهات مختلف از و دنطرف اصالت دار دو هر ۀخانواد .هم شد اینجور رفت و مند به ازدواج با او خواهد بود.و عالقه
 این ،یتشکیل زندگ زا بعد .های دیگر هم بود[]ویژگی و بوداخالق پدرش در بازار خیلی خوب  ،]شرایط مناسب بود[

انم موهای پشت سر خ ،خیلی مهم بود زیبایی برای او جنبه کهجهت  آناز ، تیرهایش به سنگ خوردهکه همه  دید آقا
اشت. خانواده ند آناصال  شباهتی به  لی این خانمو که همینطور هم بودهرچند مسئله اصالت ، ستندامین اوریخته بود و 

 ،برعکس شد اشهمه ،کردمی فکر آقاوری که این طآن بهره بود.عقلی کم از نظر که این خانم این بود همه بدتر از
به این خانم  آن .سلوک تسلیم شد و سیر خاطر مسائلبه آقااین البته  .این خانم فیضع کم عقلی و اعصاببخصوص 

همسایه، اداره نشسته در مثال   :کنممیعرض  نمونه اش را یک !دنکمیانسان تعجب  که ی دادهایبزرگوار چه خون دل
به تلفن زدن به جای  نیاز فروخت ومیسبزی  و محله آمده بودبه به سبزی فروشی که  خانم شما گوید کهمیاش آمده 

ء برای خیانت نیت سو تلفن بزند. بیاید واو  گذاشته تا در را باز تلفن کن.ما گوید که بیا خانه به او می، دیگری داشت
آشپزی چگونه در . بود از مسائل فرعیای این نمونه داد.میزه تلفن زدن است که به سبزی فروش اجابس ساده  از ،ندارد

خانه  تزیین خسته به خانه برگشته و کار عه از سرگوید که چند دفمی آقااین  !]در مسائل دیگر[ ش واخانه داری و بود
چند  کنند.میاینطور مرتب  و طاقچه را گذارندمیرختخواب را اینجوری  مثال   ؛دادمبه خانم یاد  کارهای خانه را و

که انجامش دادم را هم خراب  نهاکارهای خ من و های ندمرتب کر، که مرتب نکرده که هیچ آمدم و دیدمبعد دقیقه 
تمام آرزوهایم به باد گفت[ ]می .داده بودمیروح عظییک شرح صدری و یک  هرحال خداوند به او به. است کرده
 و شودمیبیخود  خود ازدختر  ،مببرتو را دکتر ی بیا ستهبگوید مریض  ست که اگرسف اینجاأجای ت !ناخواسته !رفت

ر د اآلن]البته[  خیلی عجیبی است. های صحنه !بد نشان بدهی را ندختر مشخصیت خواهی میگوید میپدرش هم 
 دهند.میشان ادامه شرایط بهتری به زندگی

شروع را  زندگی و در چه شرایطی چه کسی با ،کدام راه را رفته بود آقاکنید که این  ست که تصورا عرض بنده این
 و گاه سیرددی ازب اگر وخ .]پیش بیاید[ مسائل دیگر و مد که اینجور بشودآمیاصال به ذهنش هم ن ]که[ کرده بود

 برایی دیدگاه توحیداگر  ست واتربیت نفس خودمان  برای صرفا  زندگی بینیم که میدر ازدواج وارد شویم  ،سلوکی
یعنی تربیت خودمان  ،این مطلب اول .ددهنرا تشکیل میروزی زندگی انسان رزق و  ،هااینبینیم که همه میباز شود  ما

 .در زندگی
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 جایگاه مرد و زن در خانواده
اُموَن َعلَ الر  »فرماید:[ ]قرآن می سلوکی این است که و مطلب دوم در دیدگاه سیر پایداری  ، 1«الن َساءِ  یَجاُل َقوَّ

 مفصال  بحث خواهد شد ولی در این ،در بخش خانوادهالبته تفسیر این آیه - .استدوش مردان  زندگی خانوادگی بر
اند که را اشتباهی متوجه شده هااین سفانهأمتها بعضی -کنیممیای اشارهبا توجه به اهمیت موضوع مختصر قسمت هم 

صاحب نظر  و دیکتاتور ،مستبد ،یعنی مردان در خانواده ،دان استمر ۀبه عهدسرپرستی در خانواده  شده گفتهچون  مثال  
از زن گرفته  ،آیدمیخانه ه وقتی مرد ب !نداردچرا  کس حق چون و هیچو  است آن بگوید مرد هرچه .ندستهبالمنازع 

غذا هنوز  ایو بچه نگرانند که زن و ،خانه بیایده بمرد که هنوز یک ساعت مانده ، ردار بایستندبخاز ترس تا بچه باید 
قرآن  هک حالی در .رعب عجیبی در اعضای خانواده داردیک  و عجیبمرد یک هیبت ، مانده ناتمام مفالن کار، نپخته

قوام و پایداری » فرماید:میقرآن  !مرد در خانه سلطنت کند !«َعَلی الن َساءِ  سالطینُ َجاُل الر  »فرماید: مینکریم 
ر مدیریت یعنی تدبیخداوند  .دارد]نوعا [ بر عاطفه اش غلبه  از آن جهت که عقل مرد، «عهده مرد است خانواده بر

 و عقلش غلبه دارد رب ]نوعا [چون عاطفۀ زن  مرد گذاشته است وۀ عهد رب ،ت عاقالنهصورهبرا خانه و خانواده  امور
 .است چیده شده او اساس نظام آفرینش ش برالذا کل زندگی، عقلی است تا عاطفی مدیریتش

 نقش عقل و عاطفه در مدیریت خانواده
 یر امور غیرتدب ،که قابلیت تدبیر دارد استعقل  ۀاین قو .عقل داده است ۀبه قو   خداوند متعال مدیریت را ،نظام عالم در
حق است به  که نروند یک تشکیالت را آنچنا، یک مجرای صحیحاز که  ستا معنا اینبه تدبیر امور  .استسلطنت از 

و کدام  که کدام مسیر حق است دهدمیهم حقانیت یک مسیر را تشخیص  ؛ستا نور ،عقل ۀقو این. جایش بنشانیم
لذا چون تابع  د وچگونه سر جایش قرار ده را هااینهم اینکه  و را ]و مصادیق[ هم حقانیت موارد و مسیر حق نیست

 .شودمیبرقرار هم عدالت  قوام و، استحق 
 در گاهی هم لکهب و تواند انجام دهدمیعقل را ن ۀقو عاطفه کار و عاطفه چون تحریکات عاطفی وجود دارد در اما

ضرر خودش ه گیردکه بمی عاطفه یک تصمیماتی حتی گاهی لذا مشکالتی دارد.، شودمیعقل یک حجاب  مقابل
، متعادل نحو[]به خداوند دهد.مینجات  ،از همین ضرر عاطفه به خودشفرد را که  گیردمیاما عقل تصمیماتی  است.
، بگوییم خانم عقل ندارداینکه  شود تامیوان نقص برای خانم تلقی نین به عناو  است در مرد قرار داده ویژگی رااین 
فشارهایی دارد  شمراحلترین تربیت اوالد در سخت و به عهده داردرا اوالد  چون خانم مسئولیت سنگین تربیت !نخیر

 ایجادی و بردبار تحملانسان در این عاطفه  و انسان فعال شود مگر اینکه عاطفه ،سنگین و سخت استالعاده که فوق
تحمل  ترراحت ،زندگی راو تحمل فرزند  های سختی، این حرارت در حرارت ایجاد کند و، عشق ایجاد کند، کند
عال خداوند مت متوجه شود. فرزند رانسل و فشارهای زندگی تربیت  ومشکالت که  گذاردمیعشق ن این حرارت کند.

                                                           
 (34نساء، آیه سوره ) ...«ت و سرپرستی دارندی  مردان بر زنان قیموم»-1
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چون  د.داره کنارا عقل را داده که کل تشکیالت زمین ۀ خداوند قو ،خلق کرده است م راعال  از روی حکمت چقدر 
 را. خودش هم جایگاه  و کندمیمشخص  عاطفه را جایگاههم 

در سخت فرزند رای تحمل تربیتبیک حرارتی  آن عاطفه هم درون و ستهنوری است که در درون همه  ،قوه عقل
 هم مسئول تدارکات !عدیخادم تمام ب  ، خادم خانواده استار و زخدمتگنوعی ه بمرد،  لذا .او است دوران تربیتترین 

 ستهم هعین حال راهنما  در ،داشته باشدباید را  هااینست که تحمل ا این !هم نوکر وهم مسئول نگهبانی است  است و
به این  ای نیست که بگوییم خانم عقل ندارد به این معنا این د.خود قرار بگیر جایگاه کدام در زندگی هر ۀادار که در

کدام  هر ،که خداوند متعال از روی حکمت استلطیف زندگی  ۀیک نحو !خانه است مستبد آقانیست که بگوییم  معنا
 ند.کنسالم پیاده  به طور شان راصخوا، اساس طبیعت خود که هر کدام بر است آفرینش قرار دادهنظام این  در را

 است مسئولیت حل مشکالت خانواده، بر عهده مرد
انم خ]و فرض کنیم عامل مشکل[  اگر بگوییم ؟است چه کسیل عامل مشک ، یک مشکلی پیش آمد،خانه حاال در

ت مدیری ببیند چطورباید این آقاست که  فرمایدمی قرآنکند که اینگونه رفتار کند. میخوب عاطفه خانم ایجاب  ،است
 کبرای اینکه ی رود.میکه به خواستگاری زن  استبینید که این مرد میلذا  .داشته باشد نظر در را هااینهمه  و کند

ول کرد، اگر قب !حال که رفتی خانه فالنی و گفتی که بیا عیال من شو .کنممیمدیریت  که من این خانه را استایی عاد
شود. میتوانی بگویی نمیدانستم اینجوری مین !خواهم کرد. تعهد و ادعارا اداره شما دیگر تعهد دادید که من این خانه 

میآید دخالت میدانستم که همسایه هم مین د!کننمیفالنی و فالنی اینجوری  ،اشدانستم که مادرش، خالهمیمن ن
 تو مسئول هستی. باألخرهببین مشکل مدیریت خودت ازکجا است؟ چه بدانی چه ندانی،  باألخره !کند

ش نشسته وزارتروی صندلی  آقا، وزیرفردا بعد از تثبیت شدن  ،هی اعتماد گرفتأمجلس ر امروز از، وزیر راهآقای  ثال  م
کار من چ ویدگمی ؛بیا مجلس جواب بده آقای وزیر ،چنان شد مثال   فالن قطار یا سقوط کردما  یهواپیماپس فردا  و

ساعت  2 ن هنوزم !؟تش بگیردآ من گفتم که قطار مگر !؟ساقط کنید فالن هواپیما رامن گفتم که بروید  مگر ؟کنم
وزارت  ۀاید که من آماده ادارشما ادعا کرده !نه :گویندمی .امتازه به اتاقم رسیده، اموزارت را تحویل گرفته نیست که

جاسوس  کنید که مثال  میکار را ن که شما هیچ وقت این دانیمبله ما می بدهید. باید پاسخ ادعایتان را حتما   و مستهراه 
سه روز بعد  کن تا لحاظطوری  فنی ۀنقش در این قسمت را اینکه بگویی ساقط کن یا را فالن هواپیماو  که برو بفرستید

در اگر که  یدستهمسئول  شما ،شدی وقتی که وزیراز لی و دهیانجام نمی این کارها را دانیم که تومیما  .سقوط کند
 یمهارت نم که در عهده گرفتید رب مدیریت را شما چون .دباش جوابگو باید آقای وزیر ،خ دادفالن اتفاق ر ،فالن جاده

این  .یدستهدیر م شما مسئول و باألخره، بدهید شما بیایید جواب ادعایتان را .دیاتفاقی پیش بیاچنین  که نگذارم است
 دیدگاه اول باید حل بشود.

اُموَن َعَلی الن َساءِ الر  » تواند رس نز تامادرش هم  حتی و بترسدو یک سیلی بزنم  مثال  که ی نیست زچی «َجاُل َقوَّ
ی این که اداره زندگ !مدیریتکه نشد این  ،]مسئله حل شود[برای همیشه که  کشممیبه سرش داد  طوری .چیزی بگوید
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م در خودش تنظی حق را های مهره پیچ و، تشخیص دهیمقسمت،  هر درحق را جایگاه ست که ا اداره زندگی این !نشد
 .علم مدیریت آشنایی داشته باشد از یکلیات اب الاقل باید ،دهدبتشکیل خانواده  لذا اگر کسی بخواهد ؛کنیم

 تطبیق فرامین امیرالمؤمنین در کشور کوچک خانواده
در نهج البالغه به  السالمعلیه این مدیریتی که موال علی ؟توان اداره کردمی چگونه تشکیالت را ؟مدیریت یعنی چه

در واحد کوچکتر، در کشور خانواده، به عنوان مطالب را ن هما است، ها فرمودهحکومت ن وافرماندهان و استاندار
مطالعه  (به استاندارانش فرموده هرچند)حضرت را  اتفرمایش یعنی یک دور .کندتطبیق رهبر خانواده و ولی  خانواده، 

احد و در را ها آن است؟ تا اینکهفرموده  مدیریتی را های کدام بحثبه زیرمجموعه خودش،  ،حضرت ببیند کند و
 ،یل خانوادهاینجاست که مسئله تشک خوبخودش تطبیق بدهد.  اب ،این محیط بیاورد در، سی کندربرو دقت  ،کوچکتر

وقتی  تشکیل زندگی از بعد کند.میهدف متعالی پیدا  و شودمی آفرینشی و تربیتی، سیعو عمیق یک مفهوم بسیار
 .تسیاس گرفته تا علمعلم روانشناسی  از ،آشنایی داشته باشیممیبا برخی از علوم به طور عمو باید رخ داد،پیشامدی 

بلکه خانواده،  .کندمیتنها خانم نیست که زندگی  !کشوری خیلی پیچیده امنته ؛استمثل اداره کشور مدیریت خانواده 
 ره تدریجا   .ردمسائل دفاعی دا، مسائل اقتصادی دارد، امور داخله دارد، این کشور امور خارجه دارد .یک کشور است

میخودسرانه عمل یک رئیس جمهور وقتی وزیر خارجۀ  هست.این واحد کوچک هم  در استکشور  که در چیزی
در ها این آقای مرد و وزارتخانه در هااین ۀهم آورد.میی بوجود هایاین خانه چه مصیبت که خارج از دبینیمی ،کند

یک  اب هااینهمه  ؟کرد روانشناسی چه خواهدنظر  از .داخله را بداند های خارجه وودشان جمع شده که سیاستخ
 خیلی .داردالزم سکوت جاها خیلی در  و استمسائل تربیتی  شود.مینحل که کردن  تهدید، کتک زدن، پرخاشگری

بعضی جاها  درک کند.را حرف  ،مقابلطرف اینکه  خودمان پیاده خواهیم کرد تا ودمان درخ .طلبدمیصبرها وقتها 
که  نیست ورطاین ]غیرمستقیم باید گفت[. ها با کنایه وخیلی وقت، دهیمانعکاس  راخود  اشاره مطلب فقط حق داریم با

قده در بچه ع  برخورد د. این وتمام ش و میگیرباز بچه  مییک زهر چش مثال. ائل، به این راحتی و سادگی باشداین مس
فقط از ظلم پدر صحبت  ،کندمیوقتی از پدر صحبت  که اصال  اعتنایی به پدرش ندارد. دبینیمی کند و بعدمیایجاد 

ش از روی لجبازی ی. کارها]و چقدر جای حسرت دارد[ستا اویالو خودش را پیدا کردکه چند سال از بعد و  کندمی
 .مراه دارده همسائل دیگری که ب برد ومیپدر لذت  ی کردنعصباناز  ،پدر استبا 

 انتخاب همسر دروظیفه توجه به 
ترین خالقا بله، بگردیم زیباترین فرد را پیدا کنیم، بگردیم با .یمهستبه دنبال وظیفه ما ست که ا مطلب این در تمام شرایط

 ترین از نظر خانوادگیترین، اصیلترین، نجیبترین، عاقلین، پاکدامنترمهذبترین، بگردیم با سوادنم را پیدا کنیم، خا
 .الح دیده استطور صخودش اینتعالی حق که ]باشد[  به عنوان این !اشندعنوان انگیزه زندگی به بنباید اما  ،را پیدا کنیم

ست ا ام اینینکه وظیفهبه عنوان ا اهتر باشد، منتاز همه کامل کند کهعقل هم ایجاب می ،کندمیکه انسان انتخاب  فردی
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 اینکه خاطره نه ب .گردممیدنبال این شرایط  به این دلیل، ،با این شرایط ازدواج کن داوند فرموده است برو با فردیخو 
نشد،  نی[]اغراض نفسا معنا آنبه  ۀوقتی بر مبنای وظیفه شد و انگیز !بخواهم نفسم را اشباع کنم و خواهدمینفسم این را 

این  !با این شرایط پیدا کنم را تا فردی گردممیو  مانممیشود، که شش سال هم منتظر دیگر انسان دچار وسواس نمی
این عالم اصال  !آقاچه خانم برای  و برای خانم آقافقط در بهشت است، چه  همشرایط شاید یک در میلیون پیدا شود، آن

به  ذال .استاسقاط تکلیف و انجام وظیفه  ،چون وظیفه است و هدف ؛جا دیگر وسواس نیستدر این .است آنعکس 
تر، نشد نشد دو درجه پاییناگر تر، ن شرایط پیدا نشد، یک درجه پایینگویم اگر فردی با ایمیام، خواهرم مادرم، خاله

کسی که شرایطش ، حداکثر زمان یک سال و بعد از آن و ماه 6ماه،  5، ماه، تا یک حد معین، یک خوب .ترسه درجه پایین
هر چه واگذار کند، خدا هرچه بخواهد و روزی من  و به خدا با توکل بر خدا انتخاب کند انسان کند،میفق و   اجماال  

داده است تا ، خدا این خانم را در مقابل او قرار کندمیانجام وظیفه خودش ، خانمپیدا کردن به بهانه ، شودمی آن ،باشد
را  هااینخانم  دانممیوظایفی که . باشدخدا برای رضای  و برای خدانسبت به او  اشوظیفهانجام ندگی کند، به بهانه او ب

! واقعا به به ،پوشی کنمچشم ها آناز خدا رضای کند، برای میدهد و کوتاهی لی انجام نمیو من باید انجام دهد نسبت به
من به  و شوندمیهمه برای احترام بلند  ،آیممیمعلوم است که من وقتی  از خانه در بیرون است.شجاعت خیلی زیادی 

است، اگر هم  جمع بد بعضی وقتها هم خجالت خواهم کشید، چون در .شوم، این خیلی راحت استمیبلند ها آناحترام 
اری دیواما در این چهار  .جور شود آنگویند، بگذار اینجور نکنم که نجماعت بد  شوم کهمینبلند  آنبلند نشوم، به خاطر 

 صال  ا یاگویم که خدامی اآلن !کند و منم و خدامیبه وظیفه خودش عمل ن ]خانم[ اوداند و اینجاست که میفقط خدا 
 .رسدمیانسان به کمال  ،با این ندیدم و نفهمیدم و نشنیدم و

 شودمیگوید و مسابقه را او برنده میحرف خود را راحت  آقاین است که در بقیه همدر فرق بین اهل سیروسلوک با بقیه 
، استوز ، او در خانه پیراستهر چقدر در این مسابقه زرنگی کند، اگر بتواند حرفش را به زور بگوید او برنده هم و خانم 

ترسد، از خواهر ما می ترسد، یا فرضا  میبیند که داماد از دختر ما بدجور می .کنداو کیف می ۀکند، خانواداو کیف می
گوید باید به فالن پاساژ بروی، دهد بغل داماد میمیام، بچه را خوشبختی پیدا کرده برد که چه زندگیمیام لذت عمه

 شانه یرم خوشبخت است، روبله دخت !چشم خانم .فالن مکان !چشم خانم .فالن مغازه !گوید چشم خانمداماد هم می
، هرکس که برعکس است، رضای خدا است هم جرأت ندارد بگوید چرا؟ پس اینجا برعکس ، مردنشسته است شوهرش

 .است او در مسابقه سبقت گرفته و گیردمیرا بیشتر در نظر 
ه مسئولیت دارد کهی مرد البته بحث  وظایف شخصی است، نه وظایف الهی که آن بحث دیگری است. در وظایف ال

قبل  بنابراین .نفوذ کندش شود و فرهنگ غیرالهی در زندگانیکنترل کند که مبادا اسیر حرام  خانمش را با مدیریت مناسب
ر نتیجه خدا خواسته و اگ، اگر نتیجه داد .ی باشیمجد  در انتخاب همسر، ست که ا ظیفه ما اینو نگاه تربیتیدر  از ازدواج

زاد با راحت و آ آنبعد از   .و بس استعمل به وظیفه  ،ای نیستیم. مبنای سیرالی ال ه ما کاره، باز هم خدا خواسته ،هم نداد
دنیاطلب  چقدر !کار استمعچقدر ط آقاجدی باشیم که هرکسی نگاه کند بگوید این خود در وظیفه  همه آرامش فکری

 در انجام وظیفه به این اندازه باید جدی باشیم. !است
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 بعد از ازدواج و تسلیم خدا بودن مشکالتنگاه تربیتی به 
اراده ، ]همسرم[ مشکل عیالمکند که با این میاراده  وندخدا و امان بچگی فالن گناه را انجام دادهدورخوب مثال  من در 

ش کم است، گناه انیتآل را انتخاب کردم، دیدم عقالحاال من یک خانم ایده .خواهد مرا پاک کندمی، خدا پیاده شود
 .و برعکس شد مدآلی و چنان باشد که چنین و چنان عاقلآنگشتم از جهت عقل می. خودم است، اینجا مشهود شده است

های دسته اول، که نابرخالف انس .برای من انگیزه نیست هااینکام کنم، چون ست، خودم را شیرینا تقدیر خدا ایندیگر 
خیلی  ،هاآنبرخالف  لذا .شدها میناراحتی وها عقده از عامل بسیاری وسرد  شزندگیو در نتیجه، بود  هاایناش انگیزه

ین فرد ترخوش خلقگشتم که می . یا اینکهکه عیالم کم عقل نیست گویی !رضایت تمام با است شیرین کامو هم شیرین 
مرا  خواهدمیتعالی  حق فالن گناه را انجام داده بودم،ندازم که در نوجوانی ییادم ب .ترین شدرا پیدا کنم، آمد و بدخلق

 خیلی هم شیرین کام ،چون خداوند اراده کرده است .من این بود، خواست و اراده خدا همین است روزی   .پاک کند
یا  خورم،مییک لنگه کفش هم خانه  ، دررسم، مشکالت بیرون یک طرفمیهر وقت از بیرون خسته و کوفته  هستم.
 تراشیبهانه .سرم رفته بود، جوری زد که شیشه شکست، زد فالن شد ،اگر سرم را نکشیده بودم ،قندان را پرتاب کرد اینکه

من است، شکر ست و روزی ست تواین خواخدایا  !ل ه  شکرا   کند.میرا برای خودش یک مسئله بزرگ « هیچ» و کندمی
، به بهتو آمده است، الحمد طرف کنم که ازمی قیافه ا مثال  ی .خداوند توفیق دهد که چنین روحیاتی برای ما پدید آید !ل ه

ین بوده من ا خدا را شکر، روزی  . است چنانمویش  یا مثال   هبیرون زد پشتش فالن زخم ازبود ولی آمد، دیدم که  زیبااش 
چند جور عیب و ایراد دارد، آرام آرام  است و لی دیدم برعکسو دیرسمیبه چشمم خیلی زیبا به نظر  . و یا اینکهاست

ی زندگ .را روزی کرده است خداوند این اآلن !هر چی باألخره ،است کجشود، دست هم از یک طرف پایش هم لنگ می
 یبرا هااین .، مرا اینطور تربیت کنی]مشکالت[خواهی با اینکنی، میمیتو خودت مرا تربیت  ]خدایا[ !ل ه  ا  ، شکرستا این

شوند مرا می، همه جمع آورند، انسان باید حوصله کند، حاال، پدر، مادر، خواهر، برادر، عمه، خالهمیانسان شرح صدر 
 به هیچ وجه .کندمیحرکت  یمبنای دیگر جایی چسبیده و بر خورد، چون محکم برمیانسان تکان ن تحریک کنند، اصال  

فی و موشکا تحقیق و ،گشتممیماندم و میسال هم  10، من الهی این بود روزی  گوید میمان نیست، ناراحت نیست، یپش
در انسان یک حال تسلیم  ،روحیه اینو . من راضی هستم ستا ال ه این ۀشد، اگر ارادمیتر ، از این هم شاید مشکلوسواس

 محفوظ است. جای خود آنآرامش بگیرد،  همسرش[یعنی ] از یک انسان خواستمینه اینکه  .آوردمیبوجود  و آرامش
ه مسائل که در زمین دید ورسید به خانه اگر  .باید اول در خود این فرد باشد تا با او به آرامش برسد آناما زمینه پذیرش 

، کردندمیی تعریف مجرد زمانرا در  او داریخانه ،همه و داری بودانهخیر، خیلی هم فرد خن داری برعکس شد،خانه
 .خدایا روزی من این بودگوید می !ریزدمیبه هم  ال  ک   و خانه را کرده استحاال این خانم لج 

 انتخاب همسر هایو معیار تحقیق قبل از ازدواج
ه ببله  :گوییمدر جواب می همه چیز را به خدا بسپاریم؟، یا نه ؟باید تحقیق کنیم ما قبل از ازدواجآیا که ست ا این الؤس

حد یک انگیزه، نه  هم بررسی کنیم ولی نه در حد وسواس، نه در لآحد ایده بگردیم، تاتحقیق کنیم،  صورت متعارف
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 ،نیممشاوره کقال با ع  ، بله، واگذار کنیم انجام وظیفه به خدااز بعد  !در حد یک آرزو، بلکه در حد یک انجام وظیفه
چند  اش، اخالقش، تقوایش، مخصوصا  خانوده طرف و باید انجام پذیرند، خود   هااینصورت متعارف، ه تحقیق کنیم ب

 :ندخیلی هم مهم هست چه برای خانم و آقاویژگی که در تشکیل زندگی چه برای 
 چیزهایی که واجبآیا که  واجبات، احکام الهی، بهست از تعبد ا اولش عبارت: تعبد به حالل و حرام الهی. 1
 ؟توجه دارد الهی های حرام حالل و به ،دارد حساسیت آنبه  ،چیزی که حرام است حساس است؟ به ها آنبه  ،ندسته

  قوی است؟ ،ش نسبت به قیامت و توحیداعقیده: اعتقاد به توحید و معاد .2 

بوده یلی مهم که خهستند  چند تا مطلبی هااین .اصالت خانوادگی و اخالقش: زیبایی باطنیاصالت خانوادگی و . 3
 هستند. بقیه مسائل فرعی و

 ها آنتی به ولی وق ببرد درخانه نگهداری کندان دوست دارد آنرا بچیند و سنکه اهستند های زیبایی در بیابان چقدر گل
از بوی  ،سوزدمیاین یک تکه چوبی که  ،عوداما  .رودشود چنان بوی بدی دارد که انسان سرش گیج مینزدیک می

مهم  یلیخبنابراین زیبایی باطنی، زیبایی اخالقی، زیبایی معنوی انسان،  .خانه بیرون برود خواهد ازعطرش، انسان نمی
چنان  ،خورده استآنرا ای که انسان فریب همان قیافه صاحب شود که، گاهی دیده میاستهوس  و ... قیافه .هستند

هر حال،  در .خدای نکرده، یک غرور عجیبی دارد به شکلی دیگر، در یک مسائل دیگر نگو. اخالق کثیفی دارد که
ضای الهی ره پس از انتخاب، آماده و تسلیم ب ،ست ولی درحد متعارفا پیگیری و صحبت خوب ،دارد، تحقیق الزم هااین

 .باشیم و قضای الهی و قدر الهی

 توجه به عیوب خود، پس از تشکیل زندگی
تکی به تحقیق مفقط  .خواهد شدزیادی دارد که برای خودش کشف های خودش هم عیب انسان ،پس از تشکیل زندگی

انسان بعضی خصوصیات پنهان دارد که پس از تشکیل  .شودمیآنطور  یا درصد اینطور که من تحقیق کردم و صد نباشیم
ودی که یم که تو گفته بوشناراحت  ]که معرفی کرده[ یا خانم آقااز فالن  ند، اینطور نیست که مثال  کمیزندگی ظهور 

ممکن  تهالبد؟ کار کناو چ !نه خیر ]چنان شد[.گفتی؟ و ]چنین[ چرا  ؟خوب است، پس چرا اینطور شداین اخالقش خیلی 
یک ینکه ارا بپوشاند تا ها بعضی عیبو لذا بگذار مشکل دو نفر حل بشود  :م خودش بگویدبعضی افراد در عال   است

قاعدتا   .و نیستا، تقصیر اند[]گفته دانستندمی]که[ طور آن ، یک عده واقعا  ندلی همه اینطور نیستو زندگانی شروع شود
دانست که در او میهیچ کس هم ن .کندمیظهور  آنپنهان دارد که بعد از  های انسان بعد از تشکیل زندگی، بعضی عیب

 .کشدمیای که حتی کارشان به متارکه خانواده ،شده استدیده زیاد ها در خانواده .وجود دارد یا نه این اخالق، اصال  
اول بررسی که  شودمیبه او گفته . با عجله ازدواج کرده بودو ما در جریان کارش بودیم که تحقیق نکرده  شخصی بود که

گوید، بحث قبلی ما، دختر درست می :گوییممی .ایماست، در یک مکان بزرگ شده مگوید طرف دختر عمویمیکنید، 
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و خانم،  قاآدر نتیجه درگیری . هستندخانم و  آقا هااینست که ا غیر این ،نسبت خویشاوندی این اما .است عموعمو یا پسر 
 .پنهان بود بال  ق، کندمیکه بعد از ازدواج این را نفس آشکار  حساب خاصی دارد خودش یک گره و

میمتوجه شدم که در من غرور وجود دارد، آرام آرام متوجه  اآلنکه من  گفتندمیبعضی از دوستان باالتر اینکه  آناز 
شوم که در من فالن رذیله وجود میمتوجه  اآلن .تا حاال این را متوجه نشده بودم .برتربینی وجود داردشوم در من خود

خودش توجه دارد، به تربیت خودش  های همیشه به کشف عیب ،ستنی «ال ه الیسلوک» غیردنبال به چون شخص  .دارد
و یک  ها آنکند به مبارزه با میتواند متوجه شود و شروع میکند و میها را در خود کشف توجه دارد، بنابراین عیب
ود و واقع بینانه شود، از نظر باز ش ترقیعممیبه وسیله ازدواج ک انسانخالصه اگر دیدگاه  .صحنه بسیار عجیبی است

 .کندمیمکان  آنست که انسان آرام آرام شروع به تربیت خود در ا جااین ،رسدمیانگیزی چیزهای شگفت سازی بهخود
میمتوجه  نجاآانسان برای تربیت کردن خود،  ی است.ناپذیرمسئولیت سنگین و گریز، تنگ و فشرده فضای سخت و

دی جا جآن تا در ؟!ر استبخم چه ببینی ،ازدواج کن، حاال برو دانیاگر اسم اعظم هم بفرمایند: میبزرگان  شود که چرا
بینم، این مسائل را میها را ، این حالتامها را دیدهدلخوش نباش که این خواب هااینبه  !ر استبخکه چه میجدی بفه

لذا اگر انسان دیدگاهش باز شود، خداوند فرموده  .ها[]از این دست حرفو  ر دارمخبشوم، از این علم غیب میمتوجه 
 کندمیدر انسان توقعات ایجاد  بعد از ازدواج[غیر این صورت ] .مبنا است ،دهد، که همانمیاست که شرح صدر خاصی 

 ه در زندگانیبگوید ک خواهدمی، به انسان دهدمیکند، انسان را تحت فشار قرار مین توقعات دل انسان را تنگ هماو 
، آنو به دنبال  کندمیامیدی انسان در زندگی احساس نا .راب شدت خراب شد، آرزوهایت خنیشکست خوردی، زندگا

شیند و ببیند نماند که بمیای نفعال، دیگر برای مرد حال و حوصلهفشار روی فشار، عصبیت روی عصبیت، انفعال روی ان
برادرزن، پدر و ، مادرزن هم ؟ در خارج از فضای خانوادهبا خانمش چکار کند کند؟اش چکار باید ببچه با چه راهی با
ریزی کند، برنامهو که بنشیند  ماندمین مجالیدیگر  .کنندمیدخالت خواهر و برادرهای خودش و دیگران مادر خودش، 

اگر  .داغون شده است و تواندمیبکند، دیگر نها آن، کارهای تربیتی با داشته باشدبرخوردهای مناسب محاسبه کند و 
 ست.ارضای الهی خالف این هم بر ولی کند.می مدیریت کند، اقدامات منفی باای داشت که چاره

 ی و توّجه به وظایِف خودسیر مطالعات
در یک زمینه  «بهشت خانواده»و امینی  آیت ال ه  «آئین همسرداری» آیت ال ه مظاهری و «اخالق در خانواده»های کتاب
، وشته استن آقا را نسبت به خانم و هم وظایف خانم را نسبت به آقا را با دقت مطالعه کند، هم وظایف هااینانسان . هستند

یی که به هاآن بهتر است. ،ها را مطالعه کنید. البته بعد از ازدواج مطالعه کنیدشاءال ه این کتابدقیقا آشنا شود، انها آنبا 
و ا باألخرهگردند تا وظایف خانم را با دقت بخوانند، مو به مو که من ببینم می معموال   ها آندنبال سیروسلوک نیستند، 

قه خواهد زد؟ کجا چه خواهد شد؟ کجا می یی که در راستای سیرالی ال ه هاآنخواهد کاله سرم بگذارد؟ کجا به من ح 
ظایف مربوط بخودش را هم گذرا رد و هاآنگردند دنبال میگیری کنند و رف مقابل مچند از طخواهمینیستند، معموال  

 را دیدم. هااینگوید که من فقط میشود و می
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ببینم من در  ؛کنندمیگردند وظایف خودشان را با دقت مطالعه مییی که اهل سیروسلوک هستند، برعکس، هاآناما  
کم نیاورم. ها آندارم که دقت کنم در  را ها و وظایفیمحضر خدا، فردا در مسئولیت الهی و تربیتی خودم، کدام مسئولیت

ا، برای ادای بندگی وظایف خودش را برای رضای خد. آشنا شود خودشکند که با وظیفه میرا با دقت مطالعه  هااین
 این فضای خانواده است، رعایت کند.، هاآنکه از جمله مهمترین  ترین میدان بندگی،الهی، در مهم
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 خلقتنظام حقوقی اسالم با نظام هماهنگی 
اُموَن َعلَ الر  » :فرمایدسوره نساء می 34آیه در  قرآن ُه بَْعَضُهْم َعلَ  یَجاُل َقوَّ َل اللَـّ ََنَفُقوا بَْعٍض وَ  ی  الن َساِء بَِما َفضَّ بَِما 

الَِحاُت  ََْمَوالِِهْم ۚ َفالصَّ تِ یَقانِتَاٌت َحاِفَظاٌت ل ْلغَ ِمْن  ُه ۚ َوالالَّ ِعُظوُهنَّ تََخاُفوَن نُُشوَزُهنَّ فَ  یِب بَِما َحِفَظ اللَـّ
َََطْعنَ الَْمَضاِجِع َواْضرِ  یوُهنَّ فِ َواْهُجرُ  َه  نَّ إالا ۗ یِهنَّ َسبِ یْم َفاَل تَبُْغوا َعلَ کبُوُهنَّ ۖ َفِإْن    ،«ارا یبِ ک یّاا  َعلاَن کاللَـّ

 از مردان که این خاطر به و داده، برترى بعضی بر را بعضی خدا اینکه خاطر به دارند، سرپرستی و قیمومت زنان بر مردان»
 جنسی عاتتمت و گیرى کام در شوهران فرمانبر باید شایسته و صالح زنان پس دهند، می را آنان مهریه و زنان نفقه خود مال

 بیم هک را زنانی و فرموده، حفظ را آنان منافع خدا که همانطور باشند، غیابشان در آنان آبروى و منافع و ناموس حافظ و
 اگر و ید،نده راه خود بستر در و کنید، قهر آنها با نیامدند، در اطاعت به اگر دهید، اندرز نخست کنند، نافرمانیتان دارید

 خدا که لوىع خاطر به و مکنید، جویی بهانه زدنشان ادامه براى دیگر آمدند در اطاعت به اگر بزنیدشان نشد مؤثر نیز این
 1« .است خدا بزرگی و علو دارنده که نشوید، مغرور داده شما به

و  مینظا، مسائل اجتماعی، سیاسی، قضائی در تمام امور زندگی، ،هستندسرپرست  ،هستندها زندگی خانم م امورمردها قی  
یازی بداند، را برای خود امت معنای این نیست که مرد اینه ومیت و سرپرستی بالبته عرض شد که قی   .تمام امور خانوادگی

مرد را  د خداوند متعال خلقتیخانم برتر بداند. اگر دقت کنه خود را نسبت ببدینوسیله  و شرافت و ارزش بداند ۀمای
یله ارزش وسبدست آورده تا بدینیده و این را طوری قرار داده که بتواند اینکار را انجام دهد نه اینکه خودش زحمت کش

ساختمان  وضعه را که در تمام عالم خلق کرده، خاصیتش همینجور است. هر شیئی نسبت ب خداوند مخلوقات پیدا کند.
تواند وسیله شرافت باشد، پس این نمی .خلقتش یک خصوصیتی دارد که از خودش نیست و قانون خداوند متعال است

تر ه که استخوانش نسبت به خانم محکمخلق کرده و ساختارش را طوری طراحی کرد چون خداوند جسم مرد را طوری
ای خطره تر باشد تا بتواند در کارهای سخت دوام بیاورد، بتواند در برابرقوی مرد بندیاستخوانخداوند خواسته باشد، 

ط مرد ایجاب مییاین وضعیت شرا با خودش را سپر قرار دهد. آیدمیپیش سخت که برای خانم و اوالدش در جامعه 
ه و وسیل استوط به خلقت و ساختمان وجودی مرد همه مرب هااینکند که دارای قدرت مدیریت و تدبیر امور باشد، 

ن ها آکه به خلقتش مربوط است و در مرد استسری خصوصیاتی  ها نیز یککه در خانمبرتری نیست، همچنان
 نیست. خصوصیات

محیط خانواده را با تمام و  رددا طوری خلق کرده که مهارت زیاد و هنرمندی عجیبی در تربیت اوالد رازن خداوند متعال 
نیز برای  هااینتواند با مهارت و هنرمندیش ایجاد کند و که می استاین زن  ،معنای زندگی مرد .داردمی گرم نگهقدرت 

خانم مایه برتری و شرافت نسبت به مرد نیست، ساختار و خاصیت خلقتش اینگونه است. شاید اگر مثالی عرض کنیم 
ها نآاگر در بدن انسان دقت کنید، خداوند متعال دو عضو بسیار مهم قرار داده که یکی از  مطلب به موضوع نزدیک شود:

، دستوراتی را به سایر اعضای بدن صادر کندمغز فرمانروایی می ؛مخصوصی دارندمغز و دیگری قلب است و هرکدام کار 
لب قتماما  در فرمانروایی اوست و  !این را نخور !این را انجام نده !این نگاه کنه ب !را انجام بده آن !رواین را بیا !کندمی
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کند، رسانی میخون، کندبدن را تأمین میزنده بودن ، اما قلب نیز کار حساس دیگری دارد .این خصوصیات را ندارد
مانند دو انسان  هااینکند. حاال اگر فرض کنیم مین میأتمام اعضاء حتی خود مغز را قلب تمواد و انرژی مورد نیاز زندگی 

 ؟افتادکردند، مملکت بدن به چه روزی میزدند و هر دو به خصوصیات خودشان فخرفروشی میبودند و با هم حرف می
با فرمان  ،کندباال سر تمام وجود انسانم، با فرمان من است که اعضاء حرکت می آقا من ،کرد که من برترمز افتخار میمغ

که زنده بودن را هستم این من  ،شماردمیکرد امتیازات خودش را هم شروع میقلب  ؛یابدمیمن است که زندگی ادامه 
جای اینکه هماهنگ شوند ه ب هااینهر دو  !توانی بخوریاگر من زنده بودن را قطع کنم تو تکان هم نمی ،دهمبه تو می

اما اگر هر دو وظایف خودشان را  افتند.همه از کار می دهند. اعضای بدن و خودشان قبل ازرا نشان  برتری و غرورشان
یت ام جد  ، با تماین خصوصیات را امتیازی بداندجای اینکه ه ب، تجای منی  ه ب، جای فخرفروشیه جدی انجام بدهند و ب

ت است نه توانم انجام بدهم، پس این برای من یک مسئولی  کند که اینکارها را میبگوید خلقت من این را ایجاب می
لب نیز قش به این باشد و توجه ،شته شده این کارها را انجام بدهمکه بر دوش من گذا استوظیفه  .فخرفروشی و امتیاز

   تمام اعضا سالم، تکامل یافته و پر از لذت و الی آخر.، بردوقت این بدن لذت میآن ؛همان طور

 مکمل بودن زن و مرد در زندگی
 به جای ،کند که بعضی کارهای مهم را انجام دهدسری خصوصیات طبیعتش ایجاب می در خانواده هم اگر مرد یک

وم، قدرت من از باالسر ش آقامنم که باید  ،فرمانروایی کنماینکه فکر کند در خانه منم که باید دستور بدهم، منم که باید 
گونه کت کند و فراموش کند که قضیه اینحرها طرف اینگونه حال و هواه فکرش ب ،همه باالتر است، من قدرت تدبیر دارم

مسئولیت سنگینی است و یک وظیفه  نم برای هااینرا انجام بدهم و  هااینکند که ایجاب مین م خلقتبلکه  ،نیست
طرف  هاینابرایم مسئولیت است و در روز قیامت من در مقابل  هااینوقتی فهمیدم که  است که تعیین شده، نه برتری.

ه زندگی و خانواده ب ۀت وجودیت برای رسیدن جامعه و بدنجای اینکه از این خصوصیاه ال خواهم بود که تو چرا بؤس
استفاده نمودی؟ دیکتاتوری کردی و شروع راه خودت را گم کرده و سوء، هدف تکامل و زمینه پرورش استفاده کنی

نگاهم عوض ]آن وقت  ؟را زدیها آنتر از خودت و با تمام قدرت ه توسری زدن به همه موجودات ضعیفکردی ب
خطرناکی های عذاب هااینکه در روایات برای  1هاستاز بدترین ظلم ]زور گفتن به عیال و ظلم به او[ این [خواهد شد.

بگوید حاال که مرد  هم زندر مقابل  !استدلخراشی  هایشود و چه عذابشروع می 2بیان شده است که از شب اول قبر
صورت کامأل ه مسئولیتش را فراموش کند و ب، دادهمن مهارت تربیت اوالد ه خداوند هم بو دهد اینکار را انجام می

                                                           

ل  ا ذا : پیامبر صلي ال ه علیه و آله-1 ج  : الرَّ لی ا ْهل ه  قال  یِّقاع  ول  ال ه   و  ک یْف  ی ک ون  ض  س  ، قالوا یا ر  لی ا ْهل ه  یِّق  ع  رُّ الن اس  الضَّ ل  ب یْت ه  ش  خ  ب  د  ر  ت ه  و  ه  أ  ع ت  اْمر  ش  خ 
ت ه  و  اْست أْن س  ا ْهل  ب یْت ه   أ  ک ت  اْمر  ح  ض  ج  ر  ه  و  ف رَّ ف ا ذا خ  ل د  بدترین مردم کسی است که بر خانواده اش سخت گیر باشد. گفتند اى رسول خدا!سخت گیرى . »و 

از اوهراسان و فرزندان از او گریزان شده، فرار کنند و چون بیرون رود همسرش بر خانواده چگونه است؟ فرمودند: مرد وقتی وارد خانه شود، همسرش 
 (25، ص8)مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج.« شاد گردد وخانواده اش با یکدیگر انس گیرند

رو به  ش دعا کرد ولی وقتی مادر سعداشاره ای به حکایت سعد بن معاذ که پیامبر صل ی ال ه علیه و آله با اینکه خودش او را خاکسپاری کرد و برای-2
و امالی  236، 3ج جنازه او بهشت را به او مژده داد! پیامبر به مادر سعد فرمود: سعد اینک به سبب بد اخالقی با خانواده عذاب قبر دارد. )ر. ک. الکافی،

 (428شیخ طوسی، ص
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ا رخودش های ای بار بیاورد، نسبت به محیط گرم خانواده دلسرد کند، اغراض و عقدهرا عقدهها زیرکانه شروع کند بچه
به  ،از مسیر تربیت الهی و هدف طبیعت هااینبیچاره خالی کرده و قلب و روحشان را خراب کند و های سر بچهر ب

توانست گرم کند به تراشی و انحرافات دیگر کشیده شوند وآن مهارت عجیبی که محیط خانواده را میعقده هایادهج
 این خانواده هم از بین خواهند رفت. ۀبدن در این حالت عالوه بر خودشان اعضای های مختلف خانواده را فلج کند.شکل

متعال خلقت موجودات عالم را طوری تنظیم کرده که مکمل یکدیگر باشند، یکی را در یک جهت و شرایطی  خداوند
برقرار  هااینبین  میتعبیه کرده تا یک ارتباط محک آنرا در این و نقص این را در  آننقص . قرار داده و دیگری را ناقص

فتد، در تمام عالم اگر دقت کنید این قانون حاکم بینه زندگی بشری به چرخش ان، گردشود و با مکمل همدیگر شد
ای گوشت نباشد، چه فایده؟ استخوان مگر در بدن ذره و اگر بدن انسان سرتا پا استخوان باشد استخوانی مثل فوالد است.

فعالیت میه ب و  وردآمیدر حرکت ه این استخوان را تکان داده و ب آنچهماند، در یکطرف می ؟!تواند تکان بخوردمی
و یا بدن دیگری  .دنورآمیحرکت در ه را بها ناکه این استخوهستند های قوی گوشت آن، هستندها کشاند، این ماهیچه

و  وردآیمدر حرکت ه که استخوان را ب استگوشت چنین چیزی  ،است که معلوم آنچهکال  از گوشت باشد و بگوید 
 .ماندبدتر شده و در یک طرف میهم  بدن آنمطلب را اشتباهی بفهمد و بگوید پس تمام بدن گوشت شود، این بدن از 

توانیم نتیجه بگیریم، و فکر کنیم که میکرده هاشان را قاطی را با همدیگر مخلوط و موقعیت هاایناینطور نیست که ما 
شوند ولی استخوان اگرچه ظاهرا  ساختار خلقت شان حتی ضد هم دیده میدر هر دو صورت نتیجه منفی است. گوشت و 

فعالیت خواهد کرد و ه حرکت درآورده و این بدن حرکت و شروع به با همکاری همدیگر است که عضالت را ب هااین
  چون مکمل همدیگرند. ؛زندگی در بدن آغاز خواهد شد چرخه  

 مسئوالنه زن و مرد نسبت به نقش خود در خانواده نگاه
خ چرخش چر آنیک حرکت ایجاد شود و ، ست که با مکمل بودن و با پیوند این دوا الهی بر این ۀنظام خلقت و اراد

مد زمانی این مشکل پیش خواهد آ .خانواده است. پس اینطور نیست که مرد بگوید پدرساالری و زن بگوید مادرساالری
ر ارزش و برتری نگاه کرده و سوءاستفاده کنند، اما اگر ب، استعداد خدادادیشان به دید فخرفروشی، امتیاز آنکه هر دو به 

ه داتر قرار داده، تا خانوو مهم واالرا برای یک هدف بسیار  هاایناساس وظیفه و مسئولیت نگاه کنند و اینکه خداوند متعال 
زمان است که انسان  آنهدف از تشکیل خانواده چیست؟ اصال  های باالتری رسانده شود و در این چرخش، به هدف

اری در محیط خانه باز هم نگران است که نکند در مسئولیتم کوتاهی شود؟ نکند مادر با تمام خدمتگز آن نگران است،
ها ضرباتی که این بچه و خانواده خواهند دید من در مسئولیتدر روز قیامت مورد مجازات قرارگیرم؟ نکند از کوتاهی 

شود؟ وقتی عامل اختالف نیست ، آیا در اینجا اختالف ایجاد میاوپدر هم مثل  شریک شوم؟ها آنهم با  روز قیامت من
مشکالت به  گاهیها بینیم در بعضی خانوادهمیفلذا اگر  ؟شودشود؟ زندگانی چقدر محکم میچگونه اختالف ایجاد می

تا کی زیر فرمان یک ، شودگوید من اگر طالق بگیرم فکرم از این مشکالت راحت میکه خانم می رسدمی این مرحله
 ]این سخنان به سبب دید غلطی است که دارند[. ؟چشم بگویم هم من، باش اینجور بگویداو تا کی نفر؟ 
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 وابستگی زن و مرد به همدیگر در نظام خانواده
مار آورده آها ، با مستند تحقیق شده از محقق«نظام حقوق زن در اسالم»آیت ال ه مطهری رضوان ال ه تعالی علیه در کتاب 

اند که خیلی اشتباه متوجه شده ،اندد باالیی از زنانی که طالق گرفتهکه نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر هم، درص
سرپرستی ناشی میفشار روانی مخصوصی که از بی آنکنند کنند، احساس میسرپرستی میاند، در خود احساس بیکرده

کرد که تا کی تحت فکر می زمان آن ،کردندکه در خانواده پر از مشکل تحمل می استمشکالتی  آنشود بیشتر از 
خواهد خودش را بشکند، نمی، تکند اینطور نیست که تحت فرمان این مرد اسمیحاال فکر اما  مرد خواهم بود؟ آنفرمان 

نفر است، درد او را هم باید  10بیند که این مرد در بیرون، در مشکالت زندگی، تحت فرمان مییک لحظه دقت کند 
بیند میاز گوش دادن به حرفهای مرد می ا اجل  کند و شأن خود ردستور مرد خودش گوش نمیه احساس کند، اینکه ب

خواهد محیط بیرون، چطور می ؟ی اینکار را بکن یا نکنویمن بگه م تو چرا باید بسته میگوید من هم برای خودم آد
 بازار و... را تحمل کند؟، اداره، محل کار

 تواند تحمل کند؟میاین را ، چطور کندتحمل می نفر ذلیالنه، مشکالتش را بخاطر خانواده 10این مرد بیچاره زیر فرمان 
 خانم بگوید چرا به من دستور ،گوید مصلحت اینست اینکار را بکنیممیو ید آمیدر خانه که مرد  کند همینگر فکر میا

ها دهمجبور است ای بسا  ،متوجه باشد که این مرد بیچاره ؟!مسته م در این خانه شخصیتی برای خودمه شود، منداده می
 نفر را در زندگی تحمل کند.

مردی که خانمش را طالق  .اینطور نیست ،شودخانم را طالق بدهد خالص میاگر کند که فکر می ،مرد هم اینطور است
شاید در بیرون سرش مشغول بوده اما ، با تمام ثروت و امکانات و شرایطی که دارد، شوندجدا می هاایندهد یا امثال می

زند ولی مثل قدم می، چرخدمیدور خودش ه ست که با گیر خالیکند یک آبمیوهشود احساس میهمینکه وارد منزل می
 شبیه چیست؟ چقدر بی ارزش است؟ .گیر خالی که به برق بزنی خودش به دور خودش بچرخدآبمیوه

ن لو اینکه در بیروو بیند خانم نیست ولو اینکه ثروتمندترین موجود استشود میمرد به محض اینکه وارد خانه می آن
در محیط زندگی یک نوع احساس ، بیند تمام زندگیش خاموش و تاریک استقهرمان است، همینکه وارد خانه شد می

مهارت و هنرمندی  ،کردرفت در بیرون مردی میکرد و میاو انرژی داده و وارد جامعه میه ب آنچهبیند می ،کندمی خأل
شود در بیمارستان  روز خانمش مریضپنج  اگر ،کرداحساس نمی او بود که شاید این نعمت را اصال   و صمیمیت خانم

اما این یک نیاز ، کردحتی اگر با این شرایطی که عرض شد همکاری هم نمی ،کندوقت است که احساس میبماند آن
 خاصی است که مرد از نظر روحی نیازمند خانواده است.

داد یا دیگران  را فریب هااینسوءاستفاده نکنند و اگر یک لحظه شیطان  خودبنابراین اگر هر دو نفر از خصوصیات خلقت 
وقت لذت زندگی آن، -د استکه متأسفانه در جامعه ما اینجور مسائل زیا-توجه نکنند  ،با سخنان عوامانه تحریک کردند

خواهر و هیچ احدی اجازه استفاده از او ، که حتی پدر، مادر، برادر را با همه مشکالتش درک خواهند کرد. برای کسی
این مرد اگر تمام وجودش را ، را در لحظه قبول عقد داده و خودش را تسلیم کردهش یستهیت و را ندارد و تمام موجود

 تواند جبران کند.هم قربانی این خانم کند نمی
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  الهیامانت  به عنوان زننگاه به 
َ فِ » کند:روایت میاینگونه آیت ال ه مطهری از پیامبر اسالم صلوات ال ه علیه  َّ  یاتَُّقوا اّلّل  َََخْذتُُموُهنَّ کالن َساِء، َفِإن ْم 

 ِ ِ کاْستَْحَلْلُتْم ُفُروَجُهنَّ بِ و بَِأَمانَِة اّلّل  کنید؟ او را کنیز بحساب این خانم چه فکر می ۀای مردها شما دربار، «لَِمِة اّلّل 
باکرامت، انسانی لطیف و کنید؟ این انسان است، انسانی کنید؟ چه حساب میاو نگاه میه ورید؟ به چشم حیوان بآمی

َََخْذتُُموُهنَّ » هاآناید؟ از خدا بترسید در رابطه با را چه حساب کرده این، ظریف و دارای عواطفی حساس َفِإنَّکْم 
 ِ  .هستنداید و امانت خداوند تهرا گرفها آنشما البته که  ،«بَِأَمانَِة اّلّل 

؟ ماتم دگیرکنی؟ برای اینکه از روزی که آمده قیافه میچرا اوقات تلخی می ،او بگذار به جایخودت را یک لحظه  
بیچاره از خانه  !ستا ببین در چه حالی و یک لحظه خودت را در این عالم جای او بگذار !کنی؟تو فکر می گرفته؟ اصال  

و بسم ال ه روز اولش است،  آمده خانه توه خودش را بریده و ب هااینپدر و مادر، برادر، خواهر، عمه، خاله، از همه 
از اضطراب  تلحظه ببین درون وجود آن ،بگذار یک لحظه خودت را جای خانمت، پر از اضطراب، موجودی حساس

ال ه حاال بسم ،اینجا غریب است اآلناین خانه آمده به خانه دیگر،  از، اصال  همسایه بوده، زندموج می و خجالت، از غربت
 اب هخودت نتوانست ۀبچ ،خانه خودتر خانوادگی و فرهنگ تو آشنا شود. دبه اصول تا کشد سال طول میامروز آمده، دو 

، تازه امروز اقسام نگرانی و غربت درونش، بسم بیچاره در اضطراب، انواع آنتمام وجود  ود!فرهنگ خودت آشنا بش ال ه
گوید گوید فالن چیز اینجور است، پدرشوهر میمادرشوهر میگوید فالن کار را انجام بده، خواهر شوهرش میو رسیده 

ته باشد، بداند، ایستادگی داش، انتظار دارد خانم مانند مرد باشد، جگر داشته باشد، نترسد آقااین  .بهمان چیز آنجور است
خاصی گیرد، تمام درونش در مشکالت که مریضی مخصوص می استمخصوصا  خانم که در طول ماه بعضی روزها 

و چه ت !کار بلد نیستی دختر این فرش را بشور، تو که اصال  گویند میاز طرفی هم ، ای بسا مریضی از یک طرف، است
 عجب!!! !کردندتو را اینطوری تعریف نمی !ی؟ستهدختری 

ت امان ،پذیرایی از یک انسان به جایخودش را در این خانه پیدا کند، تا کشد بابا این یک ماه، دو ماه، یک سال طول می
که هر وقت عروس آمد  استها اینطور یک برخوردها و فشارهای روحی و اوضاعی که متأسفانه در بعضی فرهنگ، الهی

تواند نمیگر دیاول رگش را بزن تا بعد روبروی مرد نایستد، اگر اول مرد اینطور رفتار نکند و زهر چشم از او نگیرد فردا 
با دست خودمان درون یک موجود را پر از عقده و کینه می !؟دانیمد، عجب! خودمان را هم مسلمان میاین را نگه دار

ییم مثل یک زخم چرکین و آحاال می !گفتم نیستکه میمیگوییم این آدم، همان آدکنیم و بعد از یک یا دو سال می
یی با آ، بعد میایپر از عقده کرده ود، بابا درون این راگوییم با این میخ آلوده باید این چرک تمیز شاز بیرون با زور می

خواهرت، خودت، ، هائی که در دوران عروسیچرک آنخواهی روی بد، با دشنام و توهین و مردی بخرج دادن می
 آنچهباید  !را تمیز کرده و به راه راست هدایت کنی؟ها چرک های زشتبا این حرف ،ایدمادرت و پدرت ایجاد کرده

و که یک لحظه متوجه شو بیا  برگرد، الاقل د حرف من باشد، الاقل از وسط ضرربای باألخره !گویم همان بشودرا که می
 هایبا حرف ،را با میخ آلوده نیشتر نزنمها اقل این عقدهال ،ریک بودم، خدایا به من توفیق بدهیک مقدار هم خودم ش

هی، یت المتوجه شخص و بعد در نفسم تهذیب کنمه شود، بیایم از این بهم بدتر می میک ،شودرکیک وضع درست نمی
 .کنم تمیزرا و اشتباهات گذشته ها ه، این عقددرست شخصیت انسانی این خانم شوم و با راه
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َ فِ » فرماید:میصلوات ال ه علیه حضرت رسول اکرم  َّ  یاتَُّقوا اّلّل  َََخْذتُُموُهنَّ کالن َساِء، َفِإن ِ ْم  اْستَْحَلْلُتْم و بَِأَمانَِة اّلّل 
، کُفُروَجُهنَّ بِ  ِ ََال یْم َعلَ کلَ  نإلَِمِة اّلّل  ا تَ کوِطئَْن ُفُرشَ یِهنَّ  َََحدا ، َفاْضِربُوُهنَّ َضْرباا کَرُهونَُه، َفِإْن َفَعْلَن َذلِ کْم 

حٍ یغَ   ؛1«بِالَْمْعُروفِ ْسَوتُُهنَّ کْم ِرْزُقُهنَّ وَ یکَولَُهنَّ َعلَ  َر ُمبَر 
َ ِفی الن َساءِ » را  هااین «وُهنَّ َََخْذتُمُ » ؛البته که شما «مْ کَفِإنَّ »، بترسید از خداوند در رابطه با خانمهایتان «اتَُّقوا اّلّل 

ِ » ؛ایدگرفته ِ کَواْستَْحَلْلُتْم ُفُروَجُهنَّ بِ » ؛امانت خداوندند، «بَِأَمانَِة اّلّل  اید، کل موجودیت را شما گرفته هااین «لَِمِة اّلّل 
کنید، این را در خانه حیوان حساب میرویی میحاال آمدید پرو اید را به خودتان حالل کرده هاآنی ستهو باالترین 

 وقت میبینی انتظار داری با تو چگونه رفتار کنند. او بگذاری آن به جایدر حالیکه اگر خودت را یک لحظه  !؟کنید
[ توفیق دهد خداوند لی محمد و و صلی ال ه ع بعد ببینیم هدف از ازدواج چیست؟ ]به این مسائل توجه کنیم. تا در مباحث 

 .آله الطاهرین
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
« خداۀ کلم»اید و عصمت آنها را با به عنوان امانت خدا نزد خود بردهبترسید. شما آنها را یعنی ای هاالن اس! در مورد زنان، خدا را در نظر بگیرید و از او »-1

های شما راه ندهند که اگر چنین کردند، آنها را به زدن بدون پسندید به خانه. همانا بر گردن آنهاست که پای کسی را که شما نمیایدبرخود حالل کرده
ت تنبیه کنید. و رزق آنها و   (293، ص 19مجموعه آثار شهید مطهری، ج ) «پوشاک نیکوی آنها بر گردن شماست.شد 
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 ریشه مشکالت خانوادگی  ،خودبرتربینی زن و مرد

آقایان  در ی قرار داده کهسری خصوصیات یکها خانم در جسم و روح خداوند متعال هرسید ک به اینجابحث جلسه قبل 
وجود ندارد و عرض ها عطا کرده است که در خانم خصوصیات ت وجود ندارد و به آقایان نیز یک سریااین خصوصی

 یسئولیت سنگینمبلکه  نه تنها امتیاز نیستند هااین فروشی به یکدیگر باشند.فخرو توانند وسیله ارزش نمی هااینشد که 
کالت مشخانواده در آنکه دلیل  الزم است. حرکت خانواده در موقعیت خودشان برای چرخش هااینکه تک تک هستند 

برتر را خواهد شخصیت خودش یا خانم می آقا همان مطلب است که آید، متأسفانه از چند عامل موجود یکیوجود میه ب
در تاریخ بشر نیز متأسفانه  ؛آیدوجود میه بیا مادرساالری و یا پدرساالری  ،در خانه یجوی وسیله این برتریه نشان دهد و ب

ریشه تمام مشکالت بوده و مادرساالری  ها ناپدرساالری و گاهی زمها ناگاهی زمشود که اگر بررسی شود دیده می
اند در عالم خودشان برای خود تراشیدهکه دو طرف  است های کاذب و خیاالتیو شخصیت بینیخود برتر ت،همان منی  

وجود دارد که  ایتکان دهندهکند و در مسئله خانوادگی، آیاتی بسیار عجیب و ریشه این مشکل را بیان می قرآنو لذا 
 .نیز مورد بحث واقع شوندها ، بقیه آیهکنماشاره می هااینبه  فرصت اجازه دهد جایی کهبنده تا هر 

 ها با توجه به خلقت انسان از خاکمنیت بردناز بین 
نُْتْم بََشٌر تَنْتَِشُروَن »: فرماید میمتعال  خداوند ََ ََْن َخَلَقکُْم ِمْن تُراٍب ُثمَّ ِإذا  َخَلَق ْن َو ِمْن آیاتِِه ََ ، َو ِمْن آیاتِِه 

ةا َو َرْحَمةا ِإنَّ في ََْزواجاا لِتَْسکُنُوا ِإلَیْها َو َجَعَل بَیْنَکُْم َمَودَّ ََنُْفِسکُْم  َو ، ٍم یَتََفکَُّروَن ذلَِک ََلیاٍت لَِقوْ  لَکُْم ِمْن 
ََلْوانِکُْم ِإنَّ في ماواِت َو اْْلَْرِض ِمْن آیاتِِه َخْلُق السَّ  ََلِْسنَتِکُْم َو   قرآندر  ؛1«نَ ذلَِک ََلیاٍت لِْلعالِمی َو اْختاِلُف 

ی ایجاب کند نکات وقت ردقتوضیحی، هر چست که با مختصر هاآناین آیه یکی از  وخانوادگی وجود دارد  آیهچند 
اختالفات  ریشه   و دهدتوجه می آناگر دقت کنید خداوند متعال در این آیه اولین چیزی که انسان را به  .شودعرض می

ری چون از آیه جامعه بش - خانمان سوز در خانه و بلکه در جامعه بشری سف انگیز و بعضا  خانوادگی و مشکالت واقعأ ا
ََْن َخَلَقکُْم ِمْن تُراٍب »دردها این است که همه ریشه  -شودداشت مینیز بر در  که کسیای انسان، ای  !«َو ِمْن آیاتِِه 

در  که به تو کسیای  میدانی، میکه خود را چیز مه کسیای  ای،های بزرگی بافتهت برای خود شخصیتخیال خود
ت را اینکه مسئولیت به جایبا این امتیازها  ،خانواده و جامعهبه اری خدمتگز برای مسئولیت و ،ایمهامتیازاتی داد خلقتت
 جا کنم،ها باید جابر هاایناست که  بر عهده منی برای من امتیاز نیست، مسئولیت سنگین هاایناینکه بدانی  به جای بفهمی،
َوِمْن » ،تو از خاک است بینی، متوجه باش، ریشهمیاین خصوصیات را یک امتیاز بزرگی برای خود  ،هااینعوض 

ِمْن » ،شما را خلق کرد «ََْن َخَلَقکُمْ » که ،استحقیقت  همین یقدرت نمائی خداوند تعال هایاز نشانهیکی و  «اتِهِ یآ
                                                           

ست این آیاتش از یکی و»-1 شرى ناگهان سپس و آفرید خاك از را شما: که ا شر که هستید ب ست این او آیات از یکی و شوید می منت  از ماش براى که ا
 که مردمی براى هسممت آیتها همین در و داد قرار رحمت و مودت شممما بین و گیرید آرامش و کنید میل آنان سمموى به تا کرد خلق همسممرانی شممما خود
سمانها خلقت او آیات از یکی و کنند تفکر ست رنگهایتان و شما زبانهاى اختالف و زمین و آ ست آیاتی اینها در که ا یات سوره روم، آ)« دانایان براى ا

 (22تا  20

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=30&AID=20
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=30&AID=21
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=30&AID=21
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=30&AID=22
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=30&AID=22
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=30&AID=22
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 ،چیزی به اسم تو در این عالم نبودوجود آمد، قبال ه ای نداشت بعد بمعنایی است که سابقه «خلق»خاک، در از  «تُراٍب 
 !هیچ بودی و تو شروع شدی به خلق شدن از خاکر هیچ داصال  

 میآد کنید مثال  فرض !افته که حقیقت نداردبخصیت بزرگی که این انسان برای خودش یک ش خیلی جای تعجب است 
 را از نفت درستره ک  این  گویندمی به او خورد ناگهانمی ای راتمام پنیر و کره با لذتو  نشسته که باز است ایسفرهسر 

از شیر ره ک  کردم این ! من فکر میعجب گویداندازد و میرا دور می یرد و آنگهمان لحظه حالت تهوع می ،اندکرده
 اندازد،میکند و دور استفراغ می ،اندکرده از نفت درستآن را ای که گفتند همان لحظه شیر گوسفند است،از گاو است،

و داخل این شده  و کره خورد ولی تا متوجه شد این همان نفت است که پنیرمیپنیر  وره کرد ک  برای اینکه فکر می! چرا؟
ونه گحیوانات این در انسان است که از چیزی به چیز دیگر منتقل شود، استعداد ؛ ایندشوزده میها آناز  است سفره شده

 قرآن ،انسان همانبرای اما عجیب است  .انتقال پیدا کندی به وضعیت دیگر از یک وضعیتقادر است اما انسان  نیستند،
 کنی،دانی و فخر فروشی میخیلی مهم میرا که خودت  کسیای  گوید ای انسان،کشد، در جاهای مختلف میفریاد می

دستت بخورد چهار مرتبه دستت را با آب و صابون ه ب آنو غباری که یک ذره از  همان گرد ،خاک است تو از جنس
را خیلی ره و ک  سفره، پنیر سر در ، شوداما این انسان در اینجا منتقل نمی !که چکار کنی تو همانیدانی ی و نمییشومی

 ،کنداین را انتقال پیدا نمی ،خورد اما اینکه از خاک استنفت میدارد کند در دهانش شود و احساس میزود منتقل می
آقای  مثال   دبینیمی .انتقال پیدا کند خواهدمینکه ت وجود دارد آنقدر منی   .ت انسان استمنی  های این یکی از گرفتاری

آن را  ،آقانه گوید می د،ربب  و  خواهد شروع کند و متر کندگذارد و میآورد و روی میز میمیاز پارچه را با توپش بز  
سال  10 مثال  چون ! شده؟رخبچه  ؟شده چرا چی تازه از قفسه پایین آورده، دستش را به پارچه هم نزده، حاال اصال   نده،

ه ، فوری بآب رفته ا مثال  یسال پیش این پارچه سفید شده  10یک دفعه، بار این پارچه را گرفته یا یک جایی دیده،قبل یک
مین گوید نه نه این رافوری میو است  آنکه همین دقیقه داخل مثل این ،کند، انتقال پیدا میبیندمحض اینکه این را می

که همین خواهم، مثل اینخواهم که نمیگوید نمیمی، قیمتش اینجور است فالن است وو بابا این ارزان است  خواهم،
 ؟چرا درخشد،اق است و میبر   اآلن کهدر حالی و از بین رفت، ] وکوتاه شد[آب رفت این پارچه فوری سفید شد و اآلن

امپراطور  آن پهلوان، آنبینم میم م، من جلوی چشانتقال پیدا کندگذرد ت در انسان نمیاما این منی   !انتقال پیدا کرد چون
چرا انتقال پیدا نمی کند،اینجا انتقال پیدا نمی !و غبار شد، گرد و غبار از بین رفت و گرد ،یشاه فالن آن فالن کس،و 

وری فرا  سال پیش در ده پارچهسفید شدن یک دارد  این را استعداد   که این انسان بیچاره، گذردت چرا نمیاین منی   ؟کند
انسان  ا  ، یعنی واقعدهدتوجه ما را به این  خواهدمی قرآن؟! واند متوجه شود من خاک خواهم شدت، چرا نمیشودمتوجه 

از  شوم و داغون شده وباز هم خاک می و بتواند این لیاقت را پیدا کند که من از خاکم (ارزش این است) لیاقت پیدا کند
این خاک را هم خداوند یک ماده زده  اند،اند و نفت را پنیر کردهکه به نفت یک ماده زده یهمانطور !رفتبین خواهم 
ین خوب هم ،ددارن هایشاندر ارزشو  جزئی در احساس هایانسان، چون بشر و انسان فرق نه شدهبشر البته انسان شده، 

کند، دستگاه تعجب می آنعظمت  ازدر عین حال در ذهن خودش  ،شودحرفی زده میانسان وقتی سر سفره از این پنیر 
همه جا  آن دارد بوینفت را بر می !چقدر مغزهای عجیبی وجود دارد !اندراستی عجب دستگاهی اختراع کردهگوید می

اما متأسفانه باز هم خود  ؛شودفوری متوجه این می ،کندگی میمزهیل به پنیری به این خوشتبد گیرد درآن وضعمی را فرا
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کنند در ساختمان آجر میکنند و را جمع میها گورستانخاک  که کدام دستگاه است در عالم شود که اینفرد متوجه نمی
 این خاک کهای به این زده چه ماده !؟کدام دستگاه است آن ،همان خاک است کنند،میو کوزه درست کنند میل گ   ها،

حاالت  ،کندمیفکر  گیرد،میرود، تصمیم زند، راه می، حرف میشنودمی، شودتبدیل به موجودی عجیب و غریب می
 ؟!شودای مییک موجود اعجوبهو آرزو  مشکل و غصه، گوناگون خوشحالی عزا،

ی همان خاککه به  دارد اهی است که این قدرت رادستگاه یک دستگ آنخواهد بگوید خداوند تعالی می، «َوِمْن آیاتِهِ »
رده و آب و فالن، این سپس این خاک را که خمیر ک «ُثمَّ » ،زند که انسان شودبای ماده، ترین موجود استکه پست

 از حیث قواعد عربی، «ُثمَّ ِإَذا»؟ سپس چه شد تا اینجا خاک بود، «ُثمَّ » ،همه تمام شد کشی،کشی و برقدستگاه سیم
ای به شما خورد چه ماده !شما یک دفعه بشر شدید «بََشرٌ ََنتُم » !یک دفعه یک معنای ناگهانی است. ناگهان، «ِإَذا»در 

در منطقه  ،پخش شد روی کره زمین «وَن تَنتَِشرُ » هم بشری که آن !؟بشر شد ،منظم شده بودجنسش که همان خاک که 
ه تنها خودش را به حرکت ن؟ ای استماده چه نوع ماده آن !شد جامعه بشری همه جا را بشر گرفت، با سرعت عالم،

گوید که کند و میوقتی انسان را به خودش متوجه می آنپشت سر . پخش شد هم زمین بلکه روی کل کره درآورد،
البته یک بحث  ،را کنار بگذار یاایجاد کردههائی که خودت وابستگی آنت بکش، غرورت را کم کن و دست از منی  

ا از اینج خاطر مینه به ه وعرض شدها این بحثاز قبل در بحث معاد شناسی یک مقدار های طوالنی است که در جلسه
ویروس  آنهمه  ؟چه مشکلی ماند ها حل شد دیگرهمه مشکل .شویم تا اینکه به بحث اصلی برسیماین مطالب زود رد می

دیگر چه چیز  آنبعد از  ،خاک شد همین که شکست و ریخته شد و و بودها منم منم آن ،عامل عفونت و و میکروب
 !؟ماند

 ها، با تکیه بر قرآنحّل مشکالت انسان
، گذارنده میدوند و دانشکدطرف می آندر دنیا به این طرف و  ر نداریم،بخ معجزه است متأسفانه ما از قرآن قرآنواقعا  

از  بعضیانسان وقتی اما  هستندخوب  هااینکه جالب است و گذارند می ...ومشاوره خانوادگی  ،روانشناسی و تشکیالت
بینی که برای کنی میقتی نگاه میو ستهقائی که ای بسا مشاور خانواده هم آ آن !خوردتأسف هم می ،بیندمیرا  هااین

 یک سریاز  ،طرف پر کرده آناین طرف و  و از اروپائیهای تمام از غرب و فلسفه ،یک مشاور الزم است آقاخود این 
دیدگاه در  ۀریشخواهد مشکل یک جوان، یک خانواده را حل کند، با یک پز می ها،اصطالحات و یک سری پز دادن 

را  هااین ،تواند حل کندرا مسجد می هااینشود. مشکل حل نمی دیدگاه روشن نشده ۀریشتا  انسان باید روشن شود،
تکیه  یبه مبل را کسی که هااین ،تواند حل کندالسالم میرا محضر اهل بیت علیهم هااین تواند حل کند،می قرآنمکتب 

های عجیب با روشرا  هااینتحقیقات روانشناسی بکند و درد  خواهدمیبا لحن عجیب  و نشسته آنجابا یک مدلی در  ،زده
اهل از ای بسا  ای بسا آقای دکتر در عمرش هیچ مسجدی را ندیده، ،تواند حل کندنمی پیدا کند، پائیورآوردی امن در

ام و مید که من انسان را شناختهکنمیدعا ید و ابیا خواهدمیاین شخص  نام نهج البالغه را هم نشنیده، السالم،بیت علیهم
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 هاانسان خودش این حرف ۀچون آفرینند شود،حل می قرآنمشکل انسان در محضر  !را حل کنمها ناخواهم مشکل انس
  1!تواند باشدو مشکلش کجا میایم انسان را چگونه آفریده ما که فرموده را

 ازدواج، جبران نقص زن و مرد، و رسیدن به آرامش
ََنُْفِسکُمْ » :فرمایدمی آنبعد از  ََْن َخَلَق لَکُْم ِمْن  که  ستا دستگاه خداوند اینقدرت  های از نشانه یکی «َو ِمْن آیاتِِه 

ََنُْفِسکُمْ » ،برای شما که خلق ]کرد[این «ََْن َخَلَق لَکُمْ » ا» ،از جنس خودتان «ِمْن   جا هرخوب این .همسرهائی «ََْزَواجا
هم  جنس زن این نقص حل شود و آنوسیله باید همسری باشد از جنس زن تا بجنس مرد ناقص است هستند دو ناقص 

این  ،تندهسدو دارای نقص  هر هاایننقص برطرف شود و اینکه  آنهمسری باشد تا به وسیله  اوباید برای  ناقص است و
 !آرامش «نُواکل تَسْ » آید بناموجود میبیک وضعیت جدیدی  هااینو از ترکیب  زندگی ناقص است

همین که  حرکتی ندارند،و مانند میهمانطور  ،هستندمنفی و مثبت از هم جدا  ۀجریان الکتریسیتکه  تا زمانیبرق در سیم 
پس  .این نبوداز که دو دقیقه پیش  ،به نام نور آیدمیوجود ه جدیدی ب ۀیک پدید هاایناز ترکیب  ترکیب یافتند، هااین
 ازی یک هائی بسیار بلند را به ما معرفی کند،هدفخواهد قرآن می هوسرانی نیست، هئلمس، عالم خلقت مسئله ازدواجدر 
 !آرامش یعنیاست،  «نُواکتَسْ لِ »همین ها آن

 در ازدواج حقیقت آرامش
میک اهاین آرامش نیستند، هااین؟ حیوانی است هایآرامش تأمین خواسته آیا آرامش چیست؟ حقیقت آرامش چیست؟

نمیو افتد یمگرسنگی بر سر سفره  فرطاز مثال فرض کنید شخصی خیلی گرسنه است  .هستنددرد و عذاب هم وسیله 
بنابراین بعد از پنچ دقیقه  .چون مثل حیوانات فقط مشغول خوردن است خورد،داند چطور مینمی خورد،داند چگونه می

. نوشابه میبلند شودو  تواند تکان بخوردماند و نمیدر یک طرف می آید،دیگر نفس نمی ،کندمیدرد  شبیند شکممی
 غذافقط  آیا ؟!این چه آرامشی شد؛ بدتر شد آنخورد از میآبمیوه  بدتر شد، شود،بیند نمیمی اما سبک شودتا خورد 

 .بهتر بود درد گرسنگی از اینکه بیند میو ردم خوگوید ای کاش کم میحاال می !؟آوردلذت می و آرامشخوردن 
رود در بدن جذب و بعد این می جود وهمان کم را خوب می خورد،از غذا را می میآید ککه می استوقت هم  یک

 از روی هوس نخورده،که آید ت زمانی میقو   آن شود،تی برای بدن میقو  و  بعدی هایهضم شده و سوخت و ساز وعده
د به نکنفکر می، زیاد شده اند که دردشنبینمی ،دنکنمی ازدواجبرای هوسرانی ی که انکسست.ا یک معنای دیگری آن

 ،من اشتباه کردم ،کردمگویند نفهمیدم ازدواج صد بار میها که در دادگاههستند  کسانیهمان  هااین ،دنرسآرامش می
، دهدمیخودش ه بفحش  هااینماندم، پنجاه تا مثل در باالی کوه می دانستممی، اگر این را شد ازدواج کردم من فالن

السالم بود و در محضر اهل بیت علیهمشنا قرآنی آهای گاهبود و با دید قرآنمعلوم است که اگر در محضر چون  چرا؟

                                                           
ل قْن ا »-1 ریدو  ل ق ْد خ  بْل  الْو  ب  إ ل یْه  م ْن ح  ه  و  ن ْحن  أ قْر  ْسو س  ب ه  ن فْس  -و به راستی که ما انسان را خلق کردیم و می( »16)سوره ق، آیه  «اْْل نْسان  و  ن عْل م  ما ت و 

 «.تریمکند. و ما به او از رگ گردن نزدیکدانیم نفس او، او را به چه وسوسه می
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که خیلی معانی باالیی  استدر ازدواج اسراری از خلقت  رانی نیست،هوس فهمید ازدواج اصال  میموقع  آن شد،تربیت می
  .ای از این معانی را عرض خواهم کردال ه تعالی در جلسات بعدی گوشهشاءکه ان دارد،

 موّدت و رحمت در خانواده
ةا َو َرْحَمةا » -و خانم آقابین  –بین شما قرار دادیمما و  «َجَعَل بَیْنَکُمْ َو » خداوند متعال اراده کرده که اینگونه  «َمَودَّ

اراده خداوند  را هم خواهیم خورد.آن  تکایم و ک  هنباشد معلوم است که ما با قانون الهی حرکت نکرد طوراگر این .شود
در اینجا عالمه طباطبائی رحمة ال ه علیه یک نکته ظریف کوچکی  و رحمت قرار دهد، تست که بین خانواده مودا این

ةا مَ » ،مفید است آنکندکه توجه کردن به بیان می گویند که در اعضای ظاهری انسان هم ظهور رحمتی می آنبه  «َودَّ
شود در انسان ایجاد می دیگری حس -حالت تحت تأثیر قرار گرفتن -فقط در حاالت درونی انسان «ْحَمةا رَ »ولی کند 

ه دو نسبت ب ایناین است که  پس بنابراین رحمت ؛رحمت است آنو شود به اصطالح حالت دلسوزی در انسان پیدا می
وقتی امتیازات خود  آقاچطور  .استنفر دو  رحمت دارند و بین هر نفردو  هر: فرمایدمیخداوند  ،دنکنمیهم رحمت پیدا 

کند توجه پیدا می آنای که دارد وقتی به بهره آن ،او نیست درامتیازات  بیند که اینمینم را خاهای نقص بیند،میرا 
 دور بیندازد وخواهی خود را به شخصیت خود ت را کنار بگذارد،اگر انسان منی   .کندنسبت به زن حالت دلسوزی پیدا می

 .یک سری امتیازاتی که خود دارد و او نداردخاطر ه ب بسوزد شود که دلش به همسر خودشاین می ،آناثر  زیر پا له کند
شخصیت  آنکه  همین ،کنداین حالت را پیدا می آقاو خانم هم نسبت به  کندمیت قلب پیدا نسبت به او یک حالت رق  

هم یک  آقاکه این  بیندمی ،خاک بودن را احساس کرد ،ت خود را زیر پا گذاشتمنی   شت و زیر پا گذاشت،کاذب را ک  
او  برای تأمین نقصحالتی  او کند در ته دلپیدا می اوسری نیازهائی دارد که در او نیست و یک نوع حالت دلسوزی به 

ین ا اختالف و اشکال این خانواده کجاست؟ به هم یک حالت دلسوزی پیدا کردند، دو نسبت شود و وقتی هرایجاد می
 شودمی، هم ظهور پیدا کند و در اعضای ظاهری دست، زبان ،چشمدر در بیرون  اگر ،بوداو رحمت که در درون 

ةا مَ »  استهم  زمانی یک سوزد،شما می من دلم برای آقابگوید  استیک وقت  .تر شدخیلی محکمدیگر این رابطه ! «َودَّ
در اینجا یک قدرت دیگری پیدا  ،ش کنمسوزد از دستش بگیرم و کمکمی تو ا بیایم و نشان بدهم که دلم برایکه واقع

خداوند . کندمیگذارد و این رابطه را محکم قابل میتاثر م ،کندانتقال پیدا می در اینجا در روح طرف مقابل ،کندمی
 دیم سپس به ماده خاکشما را از خاک آفری اینگونه قرار دادیم که اوال   را ما قانون خانوادگیکه  فرمایدمی این را متعال
برای شما از جنس خودتان زوج  آنبعد از  و در عالم پخش شدید، بشری که دزدیم که ناگهان بشر شدیای یک مادهشما 

تا اینکه شما  گویند،در اینجا زوج به خانم نمی گویند،به هر دو زوج می ،آقا رایخانم را بو  خانم رایرا ب آقا قرار دادیم،
 . قرار دادیم رحمتو ت به آرامش حقیقی برسید و بین شما مود
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 فکر و اندیشه  برای اهلدرک خلقت خداوندی 
گری از این یک هدف دیما  ،گونه آفریدیمرا این هااین ۀبعد از اینکه هم، «ذلَِک ََلیاٍت لَِقْوٍم یَتََفکَُّروَن  ِإنَّ في»

رفویید که خدا ما به حگونه بگبه خداوند این و خرم باشیدو  چهار دیواری خوش فقط این نبود که شما خانواده !داریم
 آنت به برکو  هدر شما یک قابلیتی پیدا شد آنتازه اگر شما به اینجا برسید بعد از  !نه خیر، گوش کردیم های تو اینطور

یم آفرینش ما ودر این حرکت  ،حالت را وموقع این مطلب  البته آن رسید،شود تا به تکامل برشدی در شما ایجاد می
 فهمید.

 ، کسانی«لَِقْوٍم یَتََفکَُّروَن » ؟چه کسانی برای استهائی و نشانه البته آیات !دستگاه این چنینی آن در «ذلِکَ  ِإنَّ في»
میا ر یچیزهای دیگر ریان خلقت،جاز ها آن توجه دارند، ،هستنددارای عقل  بین وتیز شعور دارند، ند،که اهل تفکر

 هیچگونه و دانندار یکدیگرند و درد همدیگر را میخدمتگز و هم توافق دارند خانم با و آقاکه این یعنی باالتر از ،فهمند
به کجا  آن آثار بعد از این تازه ؟شودچه می آن آثار ،بلکه برای دیگری شخصیت قائلند برای خود قائل نیستند، برتری

فهمند که فوق این مسائل میهای دیگری را چیز هااینهستند اهل اندیشه  ،هستندکه اهل فکر کسانی  آنجادر  ؟رسدمی
 !هستندفکر که اهل ت ییهاآنبرای ، «لَِقْوٍم یَتََفکَُّروَن » ،است یهایآیه «ََلیاتٍ » ،البته در این «ذلِکَ  ِإنَّ في» باشد،می
 .انشاءال ه جلسه بعد بماند برای  فرمایندمیو خانم چه چیزی  آقابطه با که خداوند در رااین مورددر بحث  بقیه  

 صلی ال ه محمد و آله الطاهرین و
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 چهارمگفتار 
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 مالک ارزش و فضیلت در خانواده
اِدقیَن َو » اِدقاِت َو اِإنَّ الُْمْسلِمیَن َو الُْمْسلِماِت َو الُْمْؤِمنیَن َو الُْمْؤِمناِت َو الْقانِتیَن َو الْقانِتاِت َو الصَّ لصَّ

ائِ  ائِمیَن َو الصَّ قاِت َو الصَّ قیَن َو الُْمتََصد  ابِراِت َو الْخاِشعیَن َو الْخاِشعاِت َو الُْمتََصد  ابِریَن َو الصَّ ماِت َو الصَّ
ُ لَهُ  َََعدَّ اّلّل  اکِراِت  َ کَثیراا َو الذَّ اکِریَن اّلّل  ََجْ الْحاِفظیَن ُفُروَجُهْم َو الْحاِفظاِت َو الذَّ  1«راا َعظیماا ْم َمْغِفَرةا َو 

رد را از نظر م ۀچه طائفو  زن ۀکردیم که خداوند متعال، چه طائف رسیدیم، از این آیه استفادهبه اینجا در بحث خانوادگی 
بر تواند به دیگری پز داده و خود را برتر بداند و میشخصیت و احترام با هم به طور مساوی نگاه کرده است. هیچ کدام ن

ها مفصال  در جلسات قبل عرض شده است . این بحثهستندخاطر هر جهتی از جهات که دارا  به خود فضیلت قائل شود،
که خداوند  رسیدیم به این مطلبو عنوان سند این عرایضمان در جلسات قبل بحث شد، به این آیه ه و از جمله آیاتی که ب

 در ،«ستندهدارای این خصوصیات که  استفقط برای کسانی فضیلت و برتری  ،ارزش» فرماید:میمتعال 
های درد دردهای جامعه وو داروی دیگر بیان فرموده است و در اینجا با توضیح بیشتری درمان های گونهه سایر آیات هم ب

داده و مشخصاتش را ذکر فرموده که در جلسات ، بزرگ ۀبنای جامعزیرو اولین  ای کوچکعنوان جامعهه انوادگی را بخ
ابِریَن َو »عرض شد و رسیدیم امروز به این صفت بسیار مهم  ،بودمربوط  ما مواردی که به بحث آنقبل  َو الصَّ

ابِراتِ   «!الصَّ
هایی نشان دهد این نیست که زود از کوره در رفته و اظهار ناراحتی کند و یک حرکت ،چیزی که دارای ارزش است آن

کسی که صبرش زیاد است، دارای  آنفرماید می قرآنکه در خانه فرزند و همسر از وی بترسند. این فضیلت نیست. 
 مورد صبر، بزرگان بسیار بحث در کشف خواهند شد. هااینکه در آینده  !هم نزد خدا آن، برتری دارد او ،ضیلت استف

ایم. صبر در مصیبت، صبر های بسیاری شنیدهباشد و در این رابطه صحبتمیدارای مراحل و ابعاد مختلفی که  ،اندکرده
 ویریم قصد نداریم وقت جلسه را بگ اآلنکه آثار صبر چیست و مطالب مفصل که در طاعت، صبر در ترک معصیت و این

ال ه ءشاخواهم عرایضم را انبا مختصر توضیحی می ا  بنده تبرک ،خواهیم از ایشان استفاده کنیمو می هستیمدر محضر اساتید 
 بندی کنم.جمع

 

 معنای صبر و اهمیت قرآن به آن
 ،یدآخوشش نمی آناز  او بیعتموافق نیست و روح و ط آنبا که زی یچ وقتی .صبر حالتی در درون و روح انسان است

خنثی کردن برای یک حالت استقامت و مقابله و  کندیک وضعیتی از درون خود ایجاد می آندر مقابل  و آیدپیش می
روح باید دارای آمادگی باشد  ،پس در اینجا خود روح دخالت دارد شود.ایجاد می برخورد کرده، آنکه با  یوضعیت آن

                                                           
ستگو، مردان مطیع فرمان خدا و زنان مردان با ایمان و زنان با ایمان ،لمان و زنان مسلمانبه یقین، مردان مس»-1 ستگو و زنان را  ،مطیع فرمان خدا، مردان را

دار، مردان زهدار و زنان روانفاق کننده و زنان انفاق کننده، مردان روزه ، مردانابر و شکیبا و زنان صابر و شکیبا، مردان با خشوع و زنان با خشوعمردان ص
ستند و  سیار به یاد خدا ه سیار یاد خدا می کنندپاکدامن و زنان پاکدامن و مردانی که ب  ، خداوند برای همه آنان مغفرت و پاداش عظیمی فراهمزنانی که ب

 (35آیه  ،سوره احزاب« )ساخته است

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=33&AID=35
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=33&AID=35
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المیزان ، در تفسیرقرآنمورد از  70حدود این صبر را آمار عالمه طباطبایی  که این صبر را در درون خود ایجاد کند.
 رآنقدرآورده که خداوند متعال، انسان را تشویق و ترغیب به صبر کردن نموده است و آثار و برکات بلند و عجیبی در 

، ترجمه کنیم و توضیح دهیم و انیمبخو شودآیه را در این جلسه نمی 70 طبیعی است که اینبیان فرموده است.  آنبرای 
کنم و اگر ای از آیات را خوانده و ترجمه می. بنده نمونهیمشونیاز دارد و از بحث اصلی هم خارج میوقت به چند جلسه 

َّها لَکَبیَرٌة ِإالَّ َعَلي َو اْستَعینُوا » فرماید:می قرآنمختصر توضیحی الزم باشد، عرض نمایم.  الِة َو ِإن بِْر َو الصَّ بِالصَّ
َُّهْم ِإلَیِْه راِجُعوَن ، الْخاِشعینَ  ََن َُّهْم ُمالُقوا َرب ِهْم َو  ََن و نماز  کمک بخواهید از صبر «نُوایَواْستَعِ »، 1«الَّذیَن یَُظنُّوَن 
 آید.گین نمیسنها آنکه نماز بر  ،هستندکه اهل خشوع  کسانیمگر  «ِإالَّ » ،نماز بسیار سنگین و مهم است آنو البته که 

محضر ه ب هاآند کرد و البته ناند به اینکه پروردگارشان را مالقات خواهکه یقین کردههستند کسانی  هااین «نَ یالَّذِ »
 خدا باز خواهند گشت. 

 از صبر و نماز در مشکالت استعانت
ابِرینَ » فرماید:دیگری می ۀدر آی َ َمَع الصَّ الِة ِإنَّ اّلّل  بِْر َو الصَّ ََیَُّها الَّذیَن آَمنُوا اْستَعینُوا بِالصَّ ای کسانی که ، 2«یا 

، دریکمک بگی تان، بالهایتان و در مصیبتها از صبر و از نمازهایهایتان، سختیان، گرفتاریتاید، در مشکالتان آوردهایم
 باشند.که اهل صبر می استمسلما  خدای تعالی با کسانی  والبته 

ثََّمراِت ُفِس َو الناْلٍء ِمَن الَْخْوِف َو الُْجوِع َو نَْقٍص ِمَن اْْلَْمواِل َو َو لَنَبُْلَونَّکُْم بَِشيْ » فرماید:در آیه دیگری می
ابِرینَ  ِر الصَّ َّا ِإلَیِْه راِجُعوَن ، َو بَش  ِ َو ِإن َّا ّلِلّ  ََصابَتُْهْم ُمصیبٌَة قالُوا ِإن َلواٌت ِمْن َرب ِهْم ْم َص َُولئَِک َعَلیْهِ ، الَّذیَن ِإذا 

َُولئَِک ُهُم الُْمْهتَُدوَن  هم وصل  هرا آورده بسه چهار بار تأکید ، تأکید ثقیله نون و تأکید آورده الم البته، 3«َو َرْحَمٌة َو 
و نقص چیزی از ترس و گرسنگی ه شما را ب ،کنیمو گرفتاری دچار می ء، مسلما  ما شما را به بال«حتما   حتما  البته »، کرده

تان و خالصه از دسترنج باشداز جانتان یا اوالدتان که ، ثمراتی کنیممیآزمایش  یتانهاناجدر اموال، نقص در و کمبود 
رِ »؛ کنیمدچار و امتحان میها ، به این وسایل شما را به بالها، گرفتاریباشدهایتان و حاصل زحمت ابِرِ  َوبَش  مژده  ،«نَ یالصَّ

د نگویرسد، میها میآنکه وقتی مصیبتی به  هستندکسانی  هاآن؟ هستندچه کسانی  هاآن !کنندمیبده به کسانی که صبر 
ِهْم َصَلَواٌت م ن یَعلَ  کَُولَـئِ »ت؛ ایم و به محضر او باز خواهیم گشالک ما خداست و از محضر خدا آمدهالبته که م

رسد و میها آنفرستد و از جانب خدا صلوات بر صلوات می هاآنکه خدای تعالی به هستند ی هایهمان هاآن ،«ب ِهمْ رَّ 
گردند و اهل هدایتند و هدایت دنبال هدایت میه که ب ییهاآن، هستند ی هدایت شدههاناهمان انسها آنآید و رحمت می

 . اهل هدایتندها ناهم .هستندهنوز اهل گمراهی  ]اینکه[نه ،اندشده
                                                           

شگان، که»-1 شوع پی ست مگر برای خ سنگین ا سی  صبر و نماز کمک بجوئید و آن ب شگاه پروردگار خویش مییقین د از  او باز میه روند و بارند به پی
 (46و  45آیات  ،سوره بقره)« گردند

 (135آیه  ،سوره بقره)« استای کسانی که ایمان آوردید از صبر و صالة استعانت جویید که خدا با صابران »-2
ستثناء همگی شما را یا با خوف و یا گرسنگیه ما ب»-3 شارت تو ای پیامبر صابران را ب و آزمائیمها میها و میوهو یا نقص اموال و جان طور حتم و بدون ا

َّا إ ل یْه  راج ع ون  ( ما ملک خدائیم و بسوی او باز خواهیم گشترسد میهایی را که وقتی مصیبتی به ایشان میده، یعنی آن َّا ل  ه  و  إ ن اینان مشمول  ،گویند: ) إ ن
 (157تا  155آیات  ،سوره بقره)« گانندشان هستند و ایشان تنها ایشان راه یافتهصلواتی از پروردگار
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 ، به سبب صبر و استقامتهحساب و نزول مالئکبیپاداش 
ََْحَسنُوا في» فرماید:میدیگری  آیه  در  نْیا َحَسنَ  ُقْل یا ِعباِد الَّذیَن آَمنُوا اتَُّقوا َربَّکُْم لِلَّذیَن  ََْرُض ٌة َو هِذِه الدُّ

ََْجَرُهْم بَِغیِْر ِحساٍب  ابُِروَن  َّما یَُوفَّي الصَّ ِ واِسَعٌة ِإن ََّما» البته، ،1«اّلّل  ست و غیر از این ا حقیقت این، حصر است «ِإن
بدون حساب و کتاب  «ِحَساٍب  بَِغیرِ » ،شودداده میها آنبه کنند اجری که صبرند و صبر می که اهل هم نیست کسانی

صلی ایشان هم از پیامبر اسالم و کند حدیثی نقل میالسالم علیه. در این مورد مرحوم عالمه طباطبایی از امام صادق است
واِویُن و نُِصبَِت الَمواِزیُن لَْم یُنَْصْب ْلَْهِل الباَلِء » نقل فرموده که حضرت فرمودند:ال ه علیه و آله  إَذا نُِشَرِت الدَّ

ابُِروَن َْجَرُهْم بَِغیِْر ِحساٍب لَْم یُنَْشْر و میزاٌن    .2«لَُهْم دیواٌن، ُثمَّ تاَل َهِذه اَلیََة: ِإنَّما یَُوفَّی الصَّ
ُ ُثمَّ » فرماید:میدر آیه دیگری  ُّنَا اّلّل  ََالَّ تَخاُفوا َو ال تَ ِإنَّ الَّذیَن قالُوا َرب ُل َعَلیِْهُم الَْمالئِکَُة  ْحَزنُوا اْستَقاُموا تَتَنَزَّ

َِّة الَّتي ََبِْشُروا بِالَْجن گفتند پروردگار ما خداست و سپس بر روی این عقیده خود  یی کههاآنالبته ، 3«کُنُْتْم تُوَعُدوَن  َو 
، اینطور نیست که در استقامت نمودند، معلوم است که بعدها مشکالت بسیاری ین ا پیش خواهد آمد و همین که گفتند ال ه

هرکس اینگونه  !نخیر، امن هم بنده خدا شدهم آقاپز بدهد که به همه دهند و بجالل بسیاری  دنیا برای او مقامات و جاه و
خواهد این مطلب را برساند که اگر کسی خواست در آیات مختلفی می قرآنفکر کند اشتباه بزرگی مرتکب شده است و 

آمد و در  های بسیاری برسرش خواهدمعلوم است که مصیبت ،بگوید «ال ه »با حق و در راه حق حرکت کند و در رأس 
فرود  هااینبه جهت  م در این راه استقامت کند، مالئکه آنفرماید که اگر این را انتخاب کند و بعد از عبارت چنین می

. دا ندارر مالئک نزولظرفیت عالم طبیعت  آیات قبلی عرض کردیم که در ،است قرآنصریح آیه  مالئک هند آمد.خوا
بحث قبال  عرض  نجلوه کند. ای آنرا ندارد که حق محض در  آنرفیت و این عالم ظ هستندحق محض چون مالئک 

ظرفیت خود را آنقدر باال ببرد که مالئک را ببیند یعنی تواند شود که انسان میاینجا این مطلب استفاده می اما شده بود
 د و مالئکنازل شوبه قلب وی نو د نقابلیت یابد که مالئک بیای، را ببیند مرحله برساند که مالئک آنرا به  انسان باید خود

 .درا مشاهده کن
 :ر توضیحیصبندی کنیم با مختعرایضمان را جمعو خوانم این آیه را هم می

                                                           

اسممت! و زمین  اند پاداش نیکیاید! از )مخالفت( پروردگارتان بپرهیزید! برای کسممانی که در این دنیا نیکی کردهای بندگان من که ایمان آورده»بگو: »-1
 (10آیه  ،سوره زمر)« !حساب دریافت می دارندمهاجرت کنید( که صابران اجر و پاداش خود را بی خدا وسیع است، )اگر تحت فشار سران کفر بودید

صب میسنج بکار میشود و ترازوهای عملهای عمل باز میهنگامی که دفترها و پرونده»-2 صیبت و بالء نه ترازویی ن ه پرونده شود و نافتد برای اهل م
ساب  گردد سپس این آیه را تالوت فرمود: عمل گشوده می ْم ب غ یْر  ح  ه  ون  أْجر  اب ر  فَّی الصَّ  (101ص ،67وار، ج اآلنبحار ) «إ نَّما ی و 

 و ید و غمگین مباشیدنترس»شوند که: سپس استقامت کردند، فرشتگان بر آنان نازل می« پروردگار ما خداوند یگانه است!»به یقین کسانی که گفتند: »-3
 (30سوره فصلت، آیه ) «!بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده است
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 صدر، عنایت نور الهی بر قلب انسانشرح 
ُ َصْدَرُه لِْْلِْسالِم َفُهَو َعلي» َُولئَِک في ََ َفَمْن َشَرَح اّلّل   ِ َضالٍل  نُوٍر ِمْن َرب ِه َفَویٌْل لِْلقاِسیَِة ُقُلوبُُهْم ِمْن ِذکِْر اّلّل 

در ها آنس پ، گسترش دادهرا به برکت اسالم ها آنگشوده، ظرفیت را  هااینکه خدای تعالی سینه  آیا کسانی ،1«ُمبیٍن 
که قلبشان مرده و قساوت  ییهاآنبا ها ناآیا این انس ،استاند و از پروردگار برایشان نوری قرار گرفته هییک نور ال

 چه ادگی،خانو چه اجتماعی، چه فردی، چه ریشه زندگی انسان، !مساوی نیست هااینهیچ موقع زندگی  !گرفته مساویند؟
برای یک نفر بینیم در ظاهر اعمال می. اگر دهدمیبه اصل نکته توجه  قرآنبینیم که میکه باشد  هر شکلیه جمعی و ب

باید قضیه روشن شود. اگر چه  که ستآنجا،گرددبرمی به اصل و ریشه و دل انسان قطعا   ید،آمسائل و مشکالتی پیش می
هند. شب دهای بزرگی انجام میآورند، آزمایشدست میه های جدیدی بخودشان زحمت داده و چیزروانشناسان دنیا به 

نند کدرمانی میروان ، دهنددارو می ،کنندی میهای روانشناسی طراحیک سری تئوری ،کنندو روز خودشان را خسته می
 ،اندکرده برای خودشان دکان باز ،اندکرده در عالم بازرا مختلفی  هایاند و شاخهوجود آوردهه و بعضی مسائل را ب

روانشناسی  روانشناسی خانواده، دانم روانشناسی کودک،روحی زیاد است، نمی هایمخصوصا  در اروپا که گرفتاری
ایی نور به روشندر مقابل دستوراتی که قرآن داده  هاایناما هستند چیزهای خوبی ، عیبی ندارد ،روانشناسی فالن جوان،

که دارای قساوت  کسی و مشکالت زندگی انسان، را بیان کرده است هااینریشه  قرآن .هستندشبرنگ یا نور کبریت شبیه 
را مطالعه بفرمایید ان گاگر زندگی بزر .اش در نور اسالم گشوده شده استکه شرح صدر دارد و سینه قلب است با کسی

به د. مقایسه کنیدر طول تاریخ  دگی خلفای بنی عباس و بنی امیهالسالم را با زنزندگی اهل بیت علیهم، کنیدمشاهده می
زندگی نورانی  آن ،هااینتوانیم مشاهده کنیم که عنوان سمبل و نمونه خیلی روشن میه حاالت بزرگان اگر نگاه کنیم ب

 قرآنعرض شد که در این موارد،  !؟انداز کجا گرفته ،همه مشکالت زندگی که داشتند بابا صفای پر از نشاط باطنی را و 
عرض  کنیم، ترجمه این آیات را بطور خالصهبندی میجمع خره عرایضمان راؤمقدمه و م آیات متعددی را بیان کرده، ما

ور ا نروی روح خودش کار کند، مرکز زندگی دل انسان است، آنرا باید بشود که انسان باید پس استفاده می .کنیممی
 فیت گشوده شود. اسالم پرورش دهد تا این ظر

 شرح صدر و افزایش آستانه تحمل انسان
چه از سوی مرد و چه از سوی زن، حتی در مورد مسائل  کنیم، را بررسیانسان خانوادگی زندگی اگر اکثر مشکالت 

ی این مسئله بزرگان مثال خوب که ظرفیت انسان کوچک مانده است. در مورد ستا این آندلیل عمده ، اجتماعی زندگی
با  ظرفیت این ظرف هر چقدر کوچک باشد،، زنند در مورد ظرفیت یک ظرفمیمثال  کنم.آنرا عرض می ، کهاندزده

اینجاست، با کوچکترین  اآلناین استکانی که  ریزد.میریز شده و آن وارد شود، فوری سره که ب ایکوچکترین ضربه
ر بیائید به یک استخ حاال همان ضربه را، استکوچک  آن چون ظرفیت؟ چرا سرزیر شده و خواهد ریخت. ضربه قطعا  

اینجا با یک ضربه کوچک، آب جاری شد و همه جا را خیس کرد  ،تکان نخورد کنی که اصال  بزرگ بزنید، احساس می

                                                           
 یاد هک سنگدالنی بر واى پس ؟است سنگدالن چون دارد برمی قدم الهی نور با همواره نتیجه در و کرد اسالم پذیراى را اش سینه خدا که کسی آیا »-1

 (22آیه  ،سوره زمر) «!آشکارند ضاللتی در آنان کند نمی نرم را دلهایشان خدا
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نیست  هم موجی هم ایجاد کند یک موج کوچکی بود که آنحتی اگر بر این ضربه را به استخر زدی، ده برا آنجاولی 
 ،بردآیا اقیانوس سرریز شده و همه جا را آب می، تن وزنه را به یک دریا، یک اقیانوس بزن هزاران از بین رفت.و شد 
فرق در ظرفیت  !شود نیست می، رودمی از بینمه جا را خیس کرد؟ اصال هضم شده و طوریکه این استکان ریخت و ه آن

آب از آب تکان نخورد و اگر هم تکان خورد در  شدت، آنبا  و بزرگی آنضربه به  آن آنجا در ست.اها آنمتفاوت 
ق خاطر این است که ظرفیت فرب ؟هست هاین چدلیل  ،از بین رفت اما اینجا با یک ضربه کوچک جاری شد آناطراف 

مند از نور الهی بهرهو ایم شرح صدر دادهبه برکت اسالم که ما  ییهاآن رایب» فرماید:می قرآن دارد.
بینی یک نفر هنگام خارج شدن از منزل بسیار می توانیم آنرا مالحظه کنیم.ما در زندگیمان می وست ا، طبیعی «هستند

 تیفکر و خیالش ناراحت بود و مشکالت و عصبانی مثال  ، های دنیاپرستغصه زیادی داشت مثل آدم ناراحت بود و غم و
لحظه  آنآیا در  ،شد به نفع اوکرد و یک میلیون ای یک وقت معامله کرد،بینی هم نمیو پیشرفت به بازار  !غم و غصه و

فراموش کرد که صبح هنگام  ؟ اصال  یا نه شودیک گسترشی ایجاد می آناز لذت  و از خوشحالی و از شوق اودر درون 
، تداشخروج از خانه در چه حالی بود و چگونه بود؟ هنگام ورود به منزل هم یادش رفته بود که در خانه یک ناراحتی 

صری ، در روح وی گسترش مختآناش به او رسید. شوق و ذوق تر از خواستهچون چیزی شیرین چرا؟ ،فراموش شد همه
ذوب شد و از بین رفت، هضم  آنظرفیت باز شد. در نتیجه هر ناراحتی بود در درون  میک ،دایجاد کرد، انبساط ایجاد کر

 شد رفت.

 «َربّ »، به برکت ارتباط با ایجاد شرح صدر
که در  ،دانشگاه فالن الزم ندارد و خیلی ساده است آن ایم. آزمایشمشاهده کرده دگی خودماندر زنبارها این را شاید 

سان اینگونه ان، را لمس کند آنتواند انسان در زندگی خود می ،فالن در اتاقی آزمایش شوددانشگاه فالن، روانشناسی 
  :توجه کنیدآیه  عبارته ب !مند است از نور پروردگارشی بهرهانسانی که از نور اله آنفرماید است. خدای تعالی می

ُ َصْدَرُه لِْْلِْسالِم َفُهَو َعلي» َُولئَِک في ََ َفَمْن َشَرَح اّلّل   ِ َضالٍل  نُوٍر ِمْن َرب ِه َفَویٌْل لِْلقاِسیَِة ُقُلوبُُهْم ِمْن ِذکِْر اّلّل 
انسان را  اینگونه حال ،یک میلیون مبلغ آیا وقتی! نور پروردگارخودش از «ب هِ م ن رَّ  نُورٍ  یَعلَ َفُهَو » فرماید:می، «ُمبیٍن 

ریفی اشاره به نکته بسیار ظ قرآن «ب هِ رَّ »تواند عوض کند، ببین حاال خالق عالم، خالق این خلقت و خالق این انسان که می
به  ،نهایت اتصال یافتبسیار کوچکی بود، با یک کانال که به اقیانوس بیاین چاله که چاله ! از خود پروردگار، فرموده

اشد، اگر استخر بزرگی هم ب ،ظرفیت از این چاله بودن خارج شد معلوم است دیگر خودش اتصال یافت، نور پروردگار
 با یک کانال ارتباطچاله کوچکی اما  ،رود چون محدود استندد و از بین میگ  میفقط خودش باشد، بعد از مدتی  اگر

باط، در این ارتبا نشاط خواهد بود ولو اینکه  به یک دریاچه، این آب همیشه زنده خواهد بود. همیشه زالل و، پیدا کند
 این ظرفیت اآلناین از برکات اتصال است.  باألخرهاما  !کجا رفته و چگونه تسویه شده است بینم که در زیر زمین ازمین

 .از چاله بودن درآمدو ین ارتباط گشوده شد به برکت ا
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 و توجه به پروردگار در مشکالت نماز
ُ ال  ِإنَّني» آورده است:هم صبر و نماز را همراه  ،مخصوصا  در این دو آیه قرآنلذا اگر دقت فرمائید ف  ََنَا ِإلََنَا اّلّل  َه ِإالَّ 

الَة لِِذکْري َفاْعبُْدني ََِقِم الصَّ اَلَة لِذِ »َ  ،1«َو   انسان با پروردگارشبین نماز حالت توجه و اتصال  «یرِ کََِقِم الصَّ
. وقتی دهداتصال می زند و به پروردگار عالمکانالی می، ش راوضعیت وجودیی و سته، این ظرفیت کوچکش را .است

س از عالم به برکت توجه، نف قتی تمام توجهش به سمت پروردگارش بود،و با این نماز، توجه پیدا کندانسان توانست 
واهیم وقت خو نمیبحث شده  مفصال   قبال   «توجه»در مورد  طبیعت بریده خواهد شد. زندگی انسان با این توجه است.

ن انسا م چندان تشکیالت دانشگاهی الزم نیست،کنمیهم عرض  باز ای است.خیلی چیز اعجوبه «هتوج  »عزیزان را بگیریم. 
های زیادی از این مسائل عبرت در زندگی خودش، میراحتی آزمایش کند. انسان با دقت که تواند بدر زندگی خود می

ده اراکه  همان؟! ه توجه کردن اوستلی دقت نداریم که زندگی انسان بو افتدگیرد. چقدر در زندگیمان این اتفاق میمی
گر ، از حیاط دیمتوجه کرد ار رادیو در منزلخببه ا و کرداز حیاط قطع  را کرد و توجهش را از چیزی قطع کرد، توجهش

جریانی  آنبریده شد و در حیاط زندگی ندارد. حتی در اتاق نشسته ولی توجهش را از اتاق قطع کرده و متصل نمود به 
ست ولی اجسمش در اتاق  !دیگر در اتاق نیست خارج شدنگاه کرد از اتاق  آنره به جپن از و که در حیاط اتفاق افتاده

ن سو و انسان را به ایصورت جبری ه ب گاهیست. توجه ای اخیلی چیز اعجوبه «توجه»خودش نیست رفت به حیاط. این 
چون ارتباط درونی با این روح ، افتادها از پلهات گفتند بچه ، ناگاهکردار گوش میخبنشسته بود به ا، کشدسو می آن

 فت؟ اصال  ار چه گخبا آقااگر بگویی  اآلن. برد حیاط های به سمت پلهو را کشید این حادثه تمام وجودش  با ،دارد مسئله
شنید میه باید آنک ،ه اتفاقی افتاده بود؟ هیچ چیزهایش پنبه گذاشته بود؟ یا خوابیده بود؟ یا چار را نشنیده، آیا به گوشخبا

. وقتی از اینجا قطع شدم، من است که اینجا نشسته استجسم من  آن ،هانبال بچه در پلهمن هم رفتم حیاط به د، بودممن 
 دیگر در اینجا، هممبفچیزی  و بخندم، گریه کنم، صحبت کنم، بشنوم، بدانم و ا نیستم که تحت تأثیر قرار بگیرماینج

به برکت نماز  و کندوقتی انسان به حضرت باری تعالی توجه پیدا می! گیرمبقرار  آنمن اینجا نیستم که تحت ثأثیر  ،نیست
لیهعامام حسین  آقاکه اگر خدا توفیق دهد به احترام این جلسه و مکان مقدس و احترام  ،کندپروردگار خود را پیدا می

میم نماز هکه ما بف و عنایت را کرد این لطف، احترام خون شهداء، به الشریف فرجه تعالی ال ه  عجلامام زمان  آقا والسالم 
و حرکات ظاهری خارج شده  آنظاهر و مدل ظاهری  از از شکل نماز مختصری خارج شویم،، را که چگونه چیزی است

هرکس  پروردگار خودمان اتصال برقرار کنیم. با، مانبا توجهراه یابیم و توفیق پیدا کنیم که در نماز  میک آنو به باطن 
بشویم ولی در حد خودمان همین اندازه که احساس کنیم در السالم علیهعلی  امامتوانیم مین خودش حاال ما کهدر اندازه 

انسان همان مقدار از توجه به عالم طبیعت  ،رفت مان مقدار که توجه به عالم باالییه هب، کمولو  ؟یعنی چه «توجه»نماز 
غم و  مورد،بیهای آثار این طبیعت که عصبانیت بریدن از این عالم،شود. به محض آزاد و بریده می ،گندیدهو پست 
از طرف دیگر ، این از یک طرف !، رفت دنبال کار خودش]بود[ فالن مورد و فالن وهای بیاضطراب بی مورد، هایغصه

 ؟چرا فالن آقا ؟ایای و نشستهگذاشتهآنجا روز است  3چرا لباس را  ؟فهمد که چرا نمک آش کم استمیموقع ن آن
و تحت تأثیر  روح از این مسائل بریده شده ! چونرفت دنبال کارش هاآنخانم چرا فالن کار اینطور انجام دادی؟ همه 

                                                           
 (14آیه  ،سوره طه)« کن، عبادت من کن و برای یاد کردن من نماز به پا من خدای یکتایم، معبودی جز من نیست»-1
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فالن مسئله چرا اینطور شد؟ اون متوجه یک مطلب بزرگی شده و از طبیعت بریده  آقایا خانم نسبت به  .این مسائل نیست
ن مدام به تو م وفالن خانم رنگ پیراهنش اینگونه است  که نیست که بعد بگویدت آنقدر کوچک وق مطلب هیچ شد و

طع ق آندیگر قطع شد، رفت. وقتی ها آنگرفتاری بزرگی افتاده است. همه به  آناز غصه  !خریگویم ولی تو نمیمی
 وقتی به پروردگار خودشکه  ستا این ،آناز  باالتر .از ریشه خشکید و رفت ها آنهمه ، غصه غم و، عصبانیت شد،

را  نآچیزی که در دنیا به دنبالش بود،  آنفوق و لذتش  ظ  ح، شیرینی، نورانیت، دیگر برکات آنجا، توجه پیدا کرد
میطرف  آنو به  کندمیاعتبار ی را بیهای این طبیعت ماد  و کاستی تلخی، داردکه نشاطی  آن. از لذت کندمیدریافت 

 .اندازد

 الهی است  و توجه ذکر ،قرآنیمنشأ اخالق 
در حل ای کمک فوق العاده اوروحی عجیب به  این قدرتین انسان قدرتی پیدا کرد، یک قدرت روحی عجیبی که ا

چیزی  به زور اخالقی که انسان مثال   است. میدارای اخالق سال واقعا  اینجاست که ، دکراو های گرفتاری مشکالت و
. استاین خیلی خوب و زیب .دیگری بهتر است آن. این حالت از را انسان خوش اخالقی بدانند اودر بین اقوام  تابگوید 

عیبی ، کندیمبا همسر و فرزندانش آنگونه رفتار  را خوش اخالق بدانند، اوتوفیق جبری است که انسان برای اینکه فامیل 
الهی شروع  از توجه ،ع شودباید از ذکر الهی شروۀ آن یش، رکندتعریف می قرآنکه  یاخالق !ندارد ولی این اخالق نیست

گویند اخالق خوشی ب شما اینقدر زحمت کشیده بودی که آقا آنجاست که وقتی به او گفتند حقیقتا  اینگونه باشد. و شود
کنند، در اینجا فرقش مشخص خواهد می ارزشهایم را بییا به شکل دیگری زحمت کنندبرعکس تعبیر میحاال  داشت،

اینجا مطلب خیلی طوالنی است که اگر وارد  است. دار بوده یا ناپایدارمشخص خواهد شد که این اخالق پای آنجا. شد
 ، عالوه بر مطالب«صبر»بندی کنیم. ظاهرا  وقتمان هم تمام شد. پس خالصه بحث در مورد توانیم مطالب را جمعشویم نمی

شود صبر واقعی زمانی حاصل می وز از این آیات استفاده کردیم کهامراستفاده شده از بزرگان، علمای عظام و الی آخر، 
مند شود و در وی یک و پرورش دهد و از رحمت الهی بهرهکه انسان از درون خود، روح و قلبش را با نور الهی تربیت 

، های خانوادگیای باز شود و با گشوده شدن این ظرفیت گسترده، هر گونه مصیبت و مسائل و ناگواریظرفیت گسترده
و برود و نتواند در انسان فشار ایجاد کند و در نتیجه انسان  شودو نابود  و غیره در اینجا هضم یشخصی و طبیع، اجتماعی

یگر های غیرمعقول از خود ظهور دهد. پس از امتیازات دالعملعکسخدای نکرده فشار،  آنهم مجبور شود در مقابل 
ا همصیبت آنصابرین در  که سمبل واقعی السالمعلیهحسین امام  آقابه احترام خداوند  انسان، داشتن چنین صبری است.
ها در تیبدر انواع مص در عشق الهی و، یان مانشان دادند و درس دادند که ای شیع عمال   برای شیعیان و پیروان خود بود و

 ]به ما هم عنایت فرماید[. ،چگونه باشید عشق الهی
حق برخورد  د،نحق صحبت کن د،نحق حرکت کن ند در طریقکه بخواه افرادی است آن ایها برترین گرفتاریسخت
ا ]و حرکت در راه حق ب در ذات حق مشکل است حق را بدهد. برای اینکه اصال  حرکتش در راه . انسان باید تاوان کنند

الَِحاِت َوتََواَصْوا بِالَْحق  َوتََواَصْوا یِإالَّ الَّذِ » فرماید:می قرآنفلذا  ؛مشکالت عجین شده است[ َن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ
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بْرِ  بْرِ َوتََواَصْوا بِالَْحق  َوتََواَصْوا »، 1«بِالصَّ داوند این مطلبی است که یک بحث قابل توجهی دارد که خ، بالفاصله !«بِالصَّ
دشمنان اسالم ، طینشیاو پر از  و جنجال این جامعه پر جاردر  .شاءال ه بحث شودتوفیق دهد در مورد این موضوع خاص ان

اهل حق را در مسیر حق با آخرین سیستم و باالترین مدل مشکالت گرفتار  تاآیند زمان با تمام قدرت به میدان میالدر آخر
 .بچشاندصبر در راه خدا را به ما لذت حق و  وبه برکت این جلسات توفیق دهد ال ه خداوند اءشان، کنند

 صلی ال ه علی محمد وآله الطاهرین. و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (3آیه  ،سوره عصر)« انداند و یکدیگر را به حق سفارش کرده و به صبر توصیه نمودهمگر افراد و اقلیتی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده»-1
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 است حاصل درک او از عالم خلقت ،عقاید انسان
فته ده او گریاز عقها آنصادر شود، رنگ همه  از اعضاء و جوارح انسان یردارک رفتار و، لعمهر ه ک دینجا رسیبحث به ا

را  اونده یآگذشته و  وانسان ، ه عالم خلقتک ستا نیاه انسان مربوط ب ۀدیت عقیوضع. استده یهمه عقمنشأ  شود.یم
ا مشخص ر یر اعمال ویمس دهین عقیا افت ویده خواهد یعق نش،یب شعور و و کدر آننسبت به  ،است ردهک کچگونه در

ار یبسه و ار وقت گذاشته شدیبس آن ه در موردکارزش دارد  ار مهم است ویشعور انسان بس و کپس در رد.ک خواهد
 یکوقتی به  دییاگر مالحظه فرما .دناباالتر برسنش خودش را در عالم به مراتب یب شعور و و کتا در ده شودیشکزحمت 

ف یه تعرک ییگوب ند،کاحساس ن ییچ بویه اعصاب بویایی او فلج بوده ویا  ناشنوا باشد نا ویناب یطور مادرزاده ب که نفر
بطور ش انه فقط چشمک است یسکآن از ترار ناقصیرد بسکه خواهد ک یفیتعر مسلما   ؟یشناسیا را چگونه مین دنک

 یسکرد نسبت به کف خواهد یرا تعرن ارده و همک کن عالم را ناقص دریخود ان ااو هم به قدر تو ،ناستیناب یمادرزاد
ه ک دهستن او بدن دری هایم پنجرهکدر ح ،ناسنا ن پنج نوع حس موجود دریپس ا دارد.را ن پنج حس قوی و سالم یه اک

 انسانه ن عالم را بیا ینوعه بها آن دام ازکدهند و هریارتباط م یستهخلقت و و عت یرا با عالم طب انسان یدام به نوعکهر
 فلج بوده و اشینیطور مادرزاد اعصاب به ه بکمین آدیا ؛خود را دارنده ار مخصوص بکدام هم کد و هرننکیمعرفی م

ن مثل دوربی، ن باشدیبزیهم ت قدرهرش ناچه؟ چشم یعنیبو داند نمین عالم آمده یوقتی به ا زا ند،کیرا حس نم ییچ بوهی
ه کد نابد را بد یخوب و چه بو ینام بو، چه بوه ب یقتید در عالم، حقناتویاز چندین کیلومتر فاصله به تماشا بنشیند نم

 رابطه قطع است.  آن نشسته باشد از جهت بو نادر بین گیاهحتی اگر مبهم است  و یکدر نظر او تار .چه یعنی

 توان معرفتی انسان و  توحیدیفطرت 
ه کم یاردهکشف ک انانس را در یگریند ما حس دیگویت میت گذاشتن بر بشرمن   اد ویز یبا خوشحال انشمنداند را  یاخ

 گرین پنج حس دیه اکند کیم کدر یگرید یزهایچ انانس ،آن ه باکبنام حس ششم  یحس ،ات استانویباالتر از ح
 یبه حس السالمعلیهمائمه ش یو ادعیه ما، در فرما قرآندر هستند غافل  هااینه یکحالدر  ،نندک کرا در ها آن ندانتوینم

حقیقت حس خواهد رسید و خود حس به  برسدها آن د که اگر در وجود خودش بهاناشاره فرموده آن خیلی باالتر از
 انانس قت حسیتمام حق شماره داد. تواننمی به حس ،...و دهم هشتم، ه حس هفتم،کنجاست یظهور پیدا خواهد کرد. ا

 و کدر ،شناخت انتویدرجه م پنج با عالم را است، شده باز ام در وجود ییهاپنجرهمانند حس  پنجق یاز طر حاالتا 
حس  جپنکه  یشخص آن از شتریه حس ششم را شناخته، بک یانانس! نطوریهم هم انمدهیعقست. ا نآ هم نسبت به ما شعور

 را شناخته چگونه عالم ،را شناختهها قت تمام حسیه حقک یشخص ببینید آن ،سهیمقان یا با حال اعتقاد دارد. ،شناختهرا 
 یحس یک آن ؛گذارندمی «یدیفطرت توح»را  آن نام ،ات مایروا و قرآن ،من مبهم است یه براکی دموار است.
ف یخدا ضعه نسبت ب انانسعقیدۀ  هکنیعلت اپس  !دارد یارکخودش برای حس  شناسد. هریم ه فقط خدا راکاست 
 هر انانس وگرنهست ا آن چاره اش در رد.ک اندرم دیبا را آن ،خاموش شده است حس معموال   آن که ستاین ا است،

 که شخص یکبه  شمااگر ه کطورانهم ده شود.یشکهم حراف ان به میبسا ک یه بخواهد دنبال خدا بگردد، اکقدر هم 
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آن قت یه حقک آنچه او ند،کف یاو تعر راید بیایدنیا ب ،ینکف یتعر عت رایه عالم طبکهم  قدر هر است ور مادرزادک
 خواهد برد به ذهنش راها آن دارد، اننیاطم چون به تو ینکیف میش تعریبرا ه توکرا  آنچه فقط ،دیخواهد فهمن ار است

 نه ،کندمی را ثبت هاآن رد وکخواهد  ییهابرداشت یکو عالم خودش  در ذهن هاایناز و  کندمی را حسابها آن و
عت ین طبیا و یددیشکزحمت یک ماه  شما .پایه و اساسی ندارد و چ استیه دهین عقیت وجود دارد. ایه در واقعک آنچه

را و ت ینفال دیبگو رهگذر یکقه یدق 5 عرض در حال اگر، بشارآن یا ن باغ،یا ،انن گلستید، ایاردهکف یرا به او تعر
گذرایی در  یهاه حرفکنیا یبرا !ارخودشکرود دنبال یم هاآن همه !گریست، تمام شد دین نیچن نیا و گذاشته ارکسر

برود چشمش  اوه کرد یگیرا نم آن یجا هاایناما  ،افتدیم که به شکست ا نیحداقلش ا !ارشک یه رفت پکبود  ذهنش
ه در کند یبببا حس مستقیم  ندکیتالش محال ، مک یلیخ ،ندیهم بب را یفینور ضع یک یچشمش حت ند وک اندرم را

شما را  آقا هکد نیبگو و دنیایا بیحال تمام دن باز شود. دیحس با آن چه؟ یعنی ،استاین باغ  یگفتعت که مییعالم طب
ه حس باز شده است کنیا یبرا ،لطمه بزننداو  ۀدبه عقی توانندنمی یسوزن دازه سران به ست،ین نیچن نیا و ار گذاشتندکسر

 و تیتقو انانس د دریبا یپس حس خداشناس رد.کعوض عقیده را  انتوینمو دیگر  م داردین حس رابطه مستقیو او با ا
ای پایه انمیا آن ه بخواهد دنبال خدا برود،کقدر هم  هر انانس ور و خاموش باشد،ک یاگر حس خداشناس شود. اندرم

 کنیم؛مشخص  را انمضر عرایینم و مسکعرض  کیوچکمثال  یک ندارد.

 دور شدن انسان از فطرت الهی، بر اثر عدم مراقبت
 آن یعنی ست.ین یساختگ و است انانس خلقت جزوداده،  قرار انانس در یتعال یه خداک یحس پنجن ید اییمالحظه فرما

 ون پدرچ .دن و المسهیبوی دن،یچش دن،یدن، شنید ،وجود داشت او در خلقت هااین ن عالم شد،یه وارد اکلحظه 
یم کدر حاالو  ندردک ن عالم رشدیا در میکجه ینت درو د اندهاند، سالم مان ردهکمواظبت  هاایناز  انیاطرف مادر و و
چهار دست که طور انبچه هم و ردندکمراقبت نمی آن اما اگر از ،چه یعنیه یبق ،چه یعنیدن یشن ،چه یعنیدن یه دکند ک
 یکدن، ید آقاه کد یبه او بگوئ سال 7-6 از بعد ،وردآمیداشت و چشمش را دریمله را بریچاقو را یا م فت وریم پا و

حس ن یه تو اک ییبه او بگو هرقدر !ییگویه تو چه مکد اندینم ط است او اصال  ین شرایا یدارا و است یزین چینهمچ
اطرش در خ یزیچ چی، هیردکبه چشمت فرو  و یبرداشت ،یدیرا د ا چاقویله یم نآ و ین چشم رفتیبا ا یحت و یرا دار

 وا ادیهم در  یمقدار جزئه ب ،ینکف یتعر ف ویتوص آن تیاهم و دنید ه راجع به چشم،کهم  چقدر هر است، دهاننم
به  نآ جهالت از و یانناد یرو از ین چشم وجود داشت منتهیفطرت و سرشت او ا، در خمیره در اول خلقت، !ستین

س ح آن ،ستیمطلب چ داندیگر نمید ند،ک کدر را ییزهایخواهد چیم هک حاال ن رفت ویاز ب مراقبت نشد و یخوب
ه ک یالحظه آن ،داشتوجود او  در خلقت ،درفطرت ،انانس ۀریدر خمقرآن، ات و یروا شیهم بر اساس فرما یخداشناس

شن بود هم رو یخوبه ب و در وجود او بود یخداشناسن فطرت یا شد،که خواست بک یسف  ن ن  یاول با و ن عالم شدیوارد ا
ر در اث انمرور زمه ب مواظبت نشده، «یفطرت خداشناس»ن حس یاه چون انسفأمت! ردکیحس مخدا را  ،چه یعنیه خدا ک

ال ه  و وجود دارد ییخدا ندیگویمبه او  یقتو فهمدیه بزرگتر شده و مک اآلنن یبنابرا است؛ ن رفتهیب ، ازیناناد جهل و
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 هاالؤن سیدر حالیکه جایی برای ا ،رسدذهنش میه ال بؤپنجاه نوع س خدا ۀه است. دربارانها بیگن حرفیبا ا ،چه یعنی
 .چه یعنیه خدا کرد کیم لمس میخودش مستقاصال   شد،میوفا کن حس اگر شیا .نبود

 فرزند حس فطرت توحیدی از بین بردننقش پدر و مادر در 
د و یتوح»ن حس یاما نه تنها ا ،دانمیسالم م کودکجه یو در نت کنندمراقبت میها را ر حسیسامادر  و پدره انسفأمت

 آن هکبل -د مراقبت شودیفهمد و بایه نمکخودش که  کودک-، نندکیمراقبت نم کیودک یرا از ابتدا «یخداشناس
 ،ن همیآب جوش او  لهیچاقو، م !برندین میب از فطرت را و دارندیمچاقو را بر انخودش نند،کد مراقبت یه باکهم  یانسک
ه کنیا به جای، کندمی به فحش دادنشروع ، فهمدمینکه را  بد خوب و ،انردن زبکبه محض باز  کودکاست.  «گناه»

 ن اثر دارد،یدر خلقت او برد ین میب ازرا طرتش ف چون که فحش ندهدتا مواظب باشند  و نندکنترل ک را او مادر و پدر
شب نفال در مثال   ه بگذاردکد ندهیم او ادی انخودش یک همرکفحش چند  د ویآیهم م انخوشش یحت هااین به جای

 یدیفطرت توح یهابیو عد مراقب باشند یه باک یمادر و پدر انهم را بگوید و همه بخندند. هااینهمه،  یجلو ینینش
 انخودش هکبل ،ندبچه بزرگ شد نه تنها مواظبت نکرده کچند سال  از بعد !برندین میب را از آن تیخاص ،نندکرا خاموش 

و  یبازحقه !ندرا خاموش کرد کودکخدای ناکرده فطرت  ند،افتاد آن انبه ج و ندطرف چاقو را برداشت یکهم از 
، بیرون بکشیت را از آب خود ی گلیمانتوتو خوب می انگوید فرزندم در این زممی و دهندمیبه او یادگویی را دروغ
ه کدهند ی، همه دست به دست هم میدهد و از بچگیاد می کودکرا هم به  آن هایراه !ایبازی را خوب یاد گرفتهحقه

ند و بفهمد و ک کخوب و بد را در میکخواهد یه مک حاال نابود کنند. و برندن بیرا از ب ین فطرت و حس خداشناسیا
را دریافت  آن ن حسیست با اانتویه او مکاست  ییر ازخدایند، غکیقبول م اوه ک ییخدا اآلن ،چه یعنیخدا که د یبگو

یمهم چه  هر و رده استکرا گم  آن جاهل بودنش اندر زمچون  ،چه یعنید چشم اندنمی که یور مادرزادکن یع ،ندک
وار ی، در و دانآسم ن ویه زمک یغاتین تبلیا؛ نداردقت یبا حقای ما  رابطهیمستقدیگر ه کخودش ، ایهرا گم کرد نآند یگو

با ال ه آشنا  «یحس خداشناس»ه با کنینه ا ،دیگویداشته و ال ه ال ه م غات را در ذهنش نگهین تبلی، او اندیگویهمه ال ه ال ه م
 پرستی زمان جاهلیت است.مثل بت ،طل شناخت خدا در این شرایث  بنابراین م   رده است.کدا یاعتقاد پ آن شده و به

 تفاوت معرفت فطری به خدا با تعبّد به خدای خیالی
به ساخته  و «بت»نام ه نند بکیدرست م یرب   انخودش یدرخت و سنگ برا، از چوب یانناد یز از رویت عرب نیجاهل

 باور در هکشده بودند  یقو انچن نآ ،انها و اربابومتکح وبود  یغات قویتبل !ن رب  ماستیند ایگویم دست خودشان
را در  ییخدا یکغات یما در اثر تبل اآلن !ردندکمیهم  یانقرب آن یرب  ماست و برا اقعا  و ن ساختهیه اکن بود یجو  ا نآ

ه . اول بهردکدا یشناخت پ آن بهما  یدیه فطرت توحک «اّلّل  » آن نه، میارا ساخته آن انه خودمکم یاردهکباور  انذهنم
م و خدای بافته یخواهیم و از او مینکیسجده م آن م و بهیاساخته انو به دست خودم انخودم یبرا ییار خود خدایاخت
ال یخ ما از یخدا، جنس ت عرب، جنس خدا از سنگ و چوب بودیجاهل انزم درفقط  .است انخودمو خیال ذهن در 

جا دارد به  ؛ردیگیال به خدا مکاش انهزار ،انمین ایاست. ا انو ساخته ذهنم انقتمیرون از حقیب ییبه خدا ما ست. توجها
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 آنبه  ر!گید ییگویرده است؟ چگونه بوده است؟ راست مکخلق  ینطوریز را اید آخر چگونه همه چیبگو ییخدا چنین
 یاهردکو خلق  ایرا هم خودت ساخته آن !؟رگیچگونه د ییگوی، میاار خودت بافته و ساختهیه تو با اختک ییخدا

ال را دارد و صدها کاش نفال ییچگونه خدا !شود؟یده نمیج جا دیه یول استهمه جا چگونه  ،ستا نیا آن گر! جوابید
مورد اشتباه را  4-3شخص منحرف  یکشود یشگاه مانارد دو رودیه شخص به مدرسه مکنیبه محض ا ؟!گریاشکال د

و چه  ستهت چه ساندمینبود و ن یاختراع چیه سواد نبود، هکروز یتا د ،گویدبیند علم درست مییم ،ندکیم انیه بک
 حقایق بهه اش بدهیعقه ک یور مادرزادک آن مثل لمهکبا دو تا  است، ردهکز را ثابت یعلم همه چ اآلنگفتند یست؟ مین

 یاریبس یهاظلم ید ولانخوینماز شب هم م آقا !ارشک یرد، رفت پکن برد و منحرف یاز ب انتویزود م ،عظمت را آن
 م، در رابطه بایاساخته انه در خیال خودمک یین خدایگردد به ایبرم هااین ، ریشۀدانخوینماز جماعت هم م !ندکیهم م

فطرت آن ه کست ا نیاش ااما چاره .ستیداشته باشد مشخص ناگر هم  ،م اثر هم نداردینکیارها را مک یخدا ما بعض آن
ا از ر نآ انگریا دی ،انخودم کیودکاز  یانو در اثر نادبود قرار داده  یتعال یه خداکرا  یحس خداشناس و یخداشناس

 م. ینکمعالجه  و اندوباره درم م،یان بردهیب

 رسیدن به معرفت و لقای خداوند
خداوند  ،رون نبودیه خداوند در بکم ینیبمیموقع  آن ،گر تمام شدیباز شود، د ]فطرت توحیدی[ حس آن از یارهاگر ذ

و حس کردن خدا با این  نمکمیرا حس  آن من با تمام وجودم و استه همه جا کنیخداوند ضمن ا ،نبودها نادر آسم
 ؟ردیگ یافر شدک آقاد گویی، زود میزنیحرف م «لقاءال ه »ز افراد ا یبعض ابوقتی که ه انسفأمت ؛داردامکان حس توحیدی 

؟ ،یشویافر مک ه ک قرآندر مقابل  ،برسد «لقاءال ه »به تواند می انانس خودش در چند جا فرموده است که قرآن !لقاءال ه
ه ک یدر حال ،ندید خدا را ببانتویم انانس امتیدر ق ،امت مربوط استیبه ق آن دیگومی، د پیدا کندانتوینم یزیگر چید

دن را یه تا اسم دکنیا یبرا !ند؟کین اشتباه را میان شخص چرا یا ،دا دارین دنیه اشاره به اکم یات را داریاز آ یما بعض
 ه در وجودک یحس خداشناس آن یعنی اصطالح است ینوع دن،ین دیر اینخ !چشم است دن بایند دکیر مکشنود فیم

 ینفر عطر یک مثال   ،است یانفراو یهامثال ام یزندگ در ند.کیحس مرا خدا  مه شود،یب وفا شود،کاگر ش است، انانس
ردن کبه محض باز ، گویدمی مداماست  ناست، فال انکه چنین و چن استه یک جور عطری ککند ف مییتعر یلیرا خ
خود یب از خود آن یند و چگونه از لذت بوکیدا مینشاط پ انانس رسد،یم انانس ینیبه ب آن یبو یقتو عطر آن ۀشیدر ش

 ن همیدورب ،هل استه سک کنیچه؟ ع یعنی «یدید»نجا یدر ا ؟یدی؟ عطر را دیردکم، مشاهده ییگویشود و بعد میم
 آن ،تمام وجود ؟ بایدیقت رسیبه حق ؟یردکحس  یعنی نجایا دن درید !چه یعنی آن یبو و عطر ،دید انتویبگذارند نم

  ؟یدی؟ دیدیگفتم، رسیه من مکقت ین حقیحال به ا ،ردهکارتباط برقرار  آن ه مربوط به او نبود، حال باک یحس
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 لقای الهی و شهود آن، با رسیدن به معرفت فطری
ثْلُ  بََشرٌ ا ان َماان ُقلْ » د:یفرماین را صراحتا  میا قرآننجا یا در  انکْم ِإلَـٌه َواِحٌد َفَمن کَما ِإلَـهُ ان یِإلَ  یوحَ یْم کم 
ا َواَل یب ِه َفلْ ُجو لَِقاَء رَ رْ ی ابِِعبَاَدِة رَ  کْشرِ یْعَمْل َعَمالا َصالِحا َََحدا  یامت، برایق وند در روزدن خداید آن پس، 1«ب ِه 

مؤمن جمال و  ردکند اسم جالل خداوند را مالقات خواه کمشرو  افرک ار،کگناه اما ،چه مؤمن و افرکچه همه است 
خودش  یجا مالقات در آن بحث بله، !را ین جمال الهیمؤمن را، ین جالل الهکیمشر. خداوند را مالقات خواهد نمود

ودگار ه پرکدوار است یس امکهر «ب هِ ُجو لَِقاَء رَ َفَمن کان یرْ »هف فرموده کدرسوره  قرآنا ین دنیادر  یمحفوظ ول
 یگرید یا در جای ندک اندرم و وفاکه حس مالقات ال ه را درخودش شکن است یند دستورالعملش اکمالقات  خودش را

َو بَاطِِن »ه کرسد ینجا میتا به ا «یانََْشَهُد یَا ِإلَِهی بَِحِقیَقِة ِإیمَ ََنَا » د:یفرمامیعرفه  یدر دعا السالمعلیهن یامام حس
هادت بدون مشاهده اصال  باطل ش و یگواه ،دهمیم یگواه «ََْشَهدُ » نم،کیا من مشاهده میخدا «َمکْنُوِن َضِمیِری

دهیخودش را اصال ند ینم ولکیمشاهده م ،دهمیم یگواه و امدهیرا ند یزیچ آقاد: ینفر بگو یکه کندارد  انکام ؛است
 السالمعلیهن یچه؟ امام حس مشاهده با امنته !؟«ََْشَهدُ » ییگویمبا این صراحت چگونه  یاردهکه مشاهده نکحال  !ام

باطن و روح قلب و درونم ترا مشاهده کنم. با را مشاهده میو ت انمیقت ایا با حقیخدا «یانبَِحِقیَقِة ِإیمَ » ند:کیعرض م
 نا ََْشَهدُ » شودیموقع منآ! شهادت شودیموقع منآ ،دهمین بر تو شهادت میا با «َو بَاِطِن َمکْنُوِن َضِمیِری» ؛نمکیم

 ُ و درس  دین دعاها درس توحیا ؛خودش یجا ثوابش هم در ،داننگفتهکه  شبفقط برای ثوااین را وگرنه « ال ِإلََه ِإالَّ اّلّل 
 یفصو، نگونه مسائلیم و بخاطر ایه ما اشتباه نروکنند کیر ما را مشخص میمس ،ندیفرمایامل مکه با صراحت کدند یعقا

شده  یاهان، بهنانآ اتکها و حرگروه یه بعضکد یت فرمایرا هداها یو صوف انشیخداوند درو .مینشو کش مسلیو درو
 و یدیه پر است از مطالب توحکه را یات و ادعی، رواقرآنبا این عظمت  یدیق توحید حقاانه آمدهکها یدست بعضه ب

 یقدر اعتبار قونآ ثیحد ،دیفرمایم صلی ال ه علیه و آله و سل مپیامبر د، یفرمایم السالمعلیه یعلموال ن را یکه ا یمعرفت
 قتیست حقانس توکهر «فقد َعَرَف ربَّهَمْن َعَرَف نفَسه » هک السالمعلیه یامبر نقل شده هم از علیه هم از پکدارد 

 السالمعلیهین حسامام  یگرید یجادر  !ه پرودگار خود را شناخته استکه البت ،و چیست ستکیه کشتن را بشناسد یخو
دهاندرخفا م کی؟ یاب شدهیغ کیا یخدا 2«َدلِیٍل یَُدلُّ َعَلیْکَ  یتَْحتَاَج ِإلَ  یِغبَْت َحتَّ  یَمتَ » ندیفرماین دعا میدر ا

اج یاحت ،مینکگم  یسوزن یکنجا یدر ا اآلناگر ما  !ل خداوند وجود دارد؟ین دلیه به اکاورند یب یلیتو دل یه براک یا
 را با ییم، روشناینکدا یرا پ ییم روشنایبخواه یم. اما وقتیابین سوزن را بیا آن م تا با نورینکدا یپ ییروشنا یکه کم یدار

 یی، روشنایکیردن هر تارکدا یپ یدهد! برامی انرا نشها ناها را، پنهیکیخودش، تارکه  ییم؟ روشناینکدا یم و پییچه بجو
ا یه حق است کم ینکزی را ثابت یم هر چیعالم بخواه ما در تمام !دهدیم ان، خودش خودش را نشییروشنا از است.ین

، با  ، با باطل؟ با ال ه ، با هداکنور ال ه  .ا باطلیحق است  ،ا نهیوجود دارد  اصال   یزیه چکم یم متوجه شویانتویمت ال ه یالم ال ه
ل یتو دل یه براکم یاج داشته باشیه احتک یاشده انپنه یکتو خدا  یا»: دیفرمامیحضرت که عرض شد 

                                                           
هر که امید دارد که به پیشممگاه بگو من فقط بشممری هسممتم همانند شممما ، که به من وحی می شممود ، حق این اسممت که خدای شممما یگانه اسممت پس »-1

 (110سوره کهف، آیه )« پروردگار خویش رود باید عمل شایسته کند و هیچکس را در عبادت پروردگارش شریک نکند
  (السالم در روز عرفهدعای امام حسین علیه) 349، ص1اقبال االعمال، ج-2



48 |   

 

 ندای پاک فطرت پنجمگفتار  | شش گفتار در باب ازدواج و خانواده

 ما ارد، با نور توز وجود دیچ آن ه ثابت شودکم یاوریب یلیدل یزیچ رایباگر ما  «؟یستهه ثابت شود تو کم یاوریب
 اگر تو به عقل ؛فهمد که این حق است یا باطلمی آن دهی و عقل بانور را به عقل می آن تو ،مینکیل را اثبات میدل آن
 امنته ،ز از نور توستیهمه چ، بردین میهمه چیز را از بو دارد یبرمعقل چاقو را ، نور را ندهی که از نور خود توست آن
میه تو را نکمیچش آن ور باشدک «َعِمیَْت َعیٌْن ال تََراکَ » :ندکیدعا عرض م ۀادامندارم. حضرت در  چشم را آن من

 مربوط است. یدیبه حس توح هاآن د همهیاگر دقت فرمائ ؛ندیب
ََْستَِدلُّ َعلَ  و کَ یََْطُلُب الُْوُصوَل ِإلَ » ند:کیدر ادامه دعا عرض م  یََِقْمنِ  و کَ یبِنُوِرَک ِإلَ  یَک، َفاْهِدنِ یبَِک 

ن رشد یه انفر ب یکواقعا  ؛ه به تو وصل شومکست ا نیاۀ من و گمشد آرزو ایخدا «کَ یدَ یَن یِة بَ یبِِصْدِق الُْعبُودِ 
ال یهم و خوو  اطل و ساخته ذهنست و بین، ر خداست، پوچ استیه غکند در عالم هرچه یه ببکبرسد  کن دریبرسد، به ا

پس مرا با نور خودت  ،ه به تو وصل شومکست ا نیم ایا من آرزویه خداکند کیعرض م؛ ستین یزیاست اصال  همچون چ
حس  آن !دهدیم انرا به ما نش آن بله، راه .برپایم دار ت فرما و با صداقت بندگی و عبودیت در پیش خودتیهدا

ْدِق بِصِ »! ردنک یست؟ با صداقت بندگیچ آن ، طبابت و معالجهآن یچه موقع باز خواهد شد؟ عمل جراح یخداشناس
 ََنَْت » فرمایند:دعا می اندر هم السالمعلیهحسین امام  ،نمکیعبارت آخر را هم از دعا عرض م «کَ یدَ یَن یِة بَ یالُْعبُودِ 
ََْولِ  یواَر فِ اَلنََْشَرقَْت »که ی ستهخدایی  انتو هم «یالَّذِ  با نور  یهست هاآن ه دوستدارکی انبه بندگ «ائِکَ یُقُلوِب 

ُدوکَ  یَحتّ » ،یبخشمی یی، روشنایدهیتابش م انشیخودت به قلب ا ه به ک ینور آن جه بایدر نت «َعَرُفوَک َو َوحَّ
ها را به تو آنحس،  آن. نندکیرا مشاهده مو ردند و حال، تکدا یرا شناختند، به تو محبت پو ت هاآن ریختی هاآن قلب

ُدوکَ »، داده است ارتباط  !شودیشروع م انانس د از درونید. پس ریشه توحاندهید رسیبه توح «َوحَّ
ها ه دهکن بحث جا دارد یه اکنیتمام شد و هم ا ه هم وقتکنیاست. بخاطر ا ینمفصل و طوال یلینجا بحث خیخوب در ا

صفحه مطلب در  انتاب، هزارکها جلد ده ،دانفرموده یانمطالب فراو انبزرگ صحبت شود.د یتوحجلسه، فقط در مورد 
م ینکن موضوع اشاره یم به ایاست، خواست یوادگانچون بحث ما در مورد مسائل خ یه جا دارد بحث شود ولکمورد خدا 

 دیی مفهاناد، از جمله عوامل و درمنحل شو یوادگانحل شوند، اختالفات خ یوادگانالت خکم مشیه اگر ما بخواهک
ت یه تربدین عقیاگر ام. ینکت یترب م ویواده را باال ببرانخ یاعضا یشناسامتیو ق یخداشناس ۀدید عقیه باکست ا نیا آن

اند اشاره شه که یت قضیخاطر اهمه ب است. انن راه درمیو ا خشک خواهند شدشه یالت از رکازمش یاریند، بسکدا یپ
د حقه یعقا ،انموادهانخ یساده، به اعضا انیساده، ب یهاجزوات ساده و خوب، عبارت یسر یک م بایستانشاءال ه اگر تو

 .نطوریز همیدر جامعه ن یم و حتینیبمیه لذتش را کجاست نآ م،یل بدهیرا تحو یاله
اه رین  و  د  و  آل ه  الطَّ مَّ ل ی م ح  لَّی ال ه  ع   ص 
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جیمَاعوُذ  یطاِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ  بِاّلّل 
ِه الرَّ   مِ یحِ ْحَمـِن الرَّ بِْسِم اللَـّ

اِدقیَن َو الصَّ » ِدقاِت َو اِإنَّ الُْمْسلِمیَن َو الُْمْسلِماِت َو الُْمْؤِمنیَن َو الُْمْؤِمناِت َو الْقانِتیَن َو الْقانِتاِت َو الصَّ
ابِراِت َو الْخاِشعیَن  ابِریَن َو الصَّ ائِماِت وَ الصَّ ائِمیَن َو الصَّ قاِت َو الصَّ قیَن َو الُْمتََصد   َو الْخاِشعاِت َو الُْمتََصد 

ُ لَُهْم َمْغِفَرةا َو ََ  َََعدَّ اّلّل  اکِراِت  َ کَثیراا َو الذَّ اکِریَن اّلّل   1«ْجراا َعظیماا الْحاِفظیَن ُفُروَجُهْم َو الْحاِفظاِت َو الذَّ
اگر چه این آیه کل ابعاد زندگی مؤمنین و مؤمنات را در تمام  ،آیه استفاده خاصی کردیموادگی از این اندر مباحث خ

کنیم تا میوادگی است، از این قسمت استفاده انفرماید ولی چون بحث ما در مورد مسائل خمی انسطح ابعاد جامعه بی
 .ای که الزم بود، عرض شددازهان بحث صبر در جلسه قبل به

 و آگاهی زمینۀ رسیدن به خشیت الهی معرفت
ی ستهبینش و درکی که از عالم  آن مؤمنین و مؤمنات به برکت «َن َوالَْخاِشَعاتِ یَوالَْخاِشعِ » فرماید:در ادامه بحث می

 قبل مفصال  بحث جلسه  درباره خشوع چون در  .نوعی ذلت نفس دارند هاایناز خداوند تبارک و تعالی دارند،  و دارند
، که از خدا دارد انانس ذلت نفس، مستقیما  با آگاهی آن فرماید:میدیگری  آیه  در  .گذریمزود می آن شده است، از

ست که شما ا حکم شما اینکه  شودمیاعالم ، ی باید اعدام شوندان، چند نفر زندانفرض بفرمائید در یک زند .رابطه دارد
برق یعنی چه، شاید در عالم  که داندنمیو خیلی دور و پرت آمده  منطقه  که از یک  کسی ،نندکمیرا به برق وصل 

ر حال حاال به ه ،ه ببریم و برویمانبه خ مثال   خودش خیلی هم خوشحال شود که به ما حتما  یک چیزی هم خواهند داد که
]و  ،کسی که آگاهی دارد و شناخت و معرفت دارد که برق یعنی چه آن اام   !شوددر حال خودش نیست که چه می

را اگر به برق وصل کنند چه خواهد  انانس کند کهدرک می آن چون ،شودرا به برق وصل کنی چه می انانسداند[ می
تا اجرای حکم، تمام وجودش آب  اصال   خورد ومینبضش به هم ، شد، رنگش خواهد پرید، از خوف و خشیت این برق

 !ای داردیک نقش خیلی اعجوبهمعرفت و آگاهی ، چیزی است چنینمعرفت  ؛شودمی
َواب  َو » فرماید:می قرآن ََلْوانُهُ اَلنَو ِمَن النَّاِس َو الدَّ َ ِمْن ِعباِدِه الُْعلَ  عاِم ُمْختَلٌِف  َّما یَْخَشي اّلّل  ماُء کَذلَِک ِإن

َ َعزیٌز َغُفورٌ  َه ِمْن ِعبَاِدِه الُْعَلَماءُ  یْخشَ یِإنَّما »فرماید: می قرآنوقتی  2«ِإنَّ اّلّل  َّما»خودش هم با  «اللَـّ  آورده «ِإن
خدا خشیت دارد و واقعا  ذلیل بودن خودش از  کس نآکه فقط  نیست آن یعنی حقیقت این است و چیزی غیر از ،است

د برسد، مگر با آگاهی و انتو، کسی به این مطلب نمیو ناچیز است هیچدر محضر خدا داند میکند و را احساس می
 قرآناز  آنجا که در ییهاو هیئت میخود نیست که مجالس علم، تحصیالت علبی ،است قرآن انبی دستور و !معرفت الهی

                                                           

زنمان بما ایممان، ممردان مطیمع فرممان خمدا و زنمان مطیمع فرممان خمدا، ممردان راسمتگو و به یقین، مردان مسملمان و زنمان مسملمان، ممردان بما ایممان و »-1
ن زنممان راسممتگو، مممردان صممابر و شممکیبا و زنممان صممابر و شممکیبا، مممردان بمما خشمموع و زنممان بمما خشمموع، مممردان انفمماق کننممده و زنممان انفمماق کننممده، مممردا

کننممد، خداونممد و مردانممی کممه بسممیار بممه یمماد خممدا هسممتند و زنممانی کممه بسممیار یمماد خممدا می ، مممردان پاکممدامن و زنممان پاکممدامنداردار و زنممان روزهروزه
 (35سوره احزاب آیه )« برای همه آنان مغفرت و پاداش عظیمی فراهم ساخته است

سند ترهای مختلف، )آری( حقیقت چنین است: از میان بندگان خدا، تنها دانشمندان از او میها و جنبندگان و چهارپایان انواعی با رنگو از انسان»-2
 (28سوره فاطر، آیه )« خداوند عزیز و غفور است!

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=35&AID=28
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=35&AID=28


52 |   

 

 ندای پاک فطرت ششمگفتار  | شش گفتار در باب ازدواج و خانواده

برای  مجلس آن در مورد عظمت السالممعلیهب اهل بیت اناز ج ،شودحاصل میمعرفت برای ما  السالممعلیهو اهل بیت 
گذریم که به سایر زود از این مباحث می است فصل بحث شدهرد چون مامواین ر حال در ه به است. ما توصیه شده
 . مباحث برسیم

رود. در اینجا این اشتباه از بین میها آن تبینند و منی  میرا ن انخودشعارفان و عالمان ست که ا این پس از عالمات معرفت
 اینکه من ذلیل و هیچم و بهانه  به این معنا نیست که مؤمن به  ،استد، در نظر خدا ذلیل اندرا ذلیل می خود انانس نشود که

قبل از  یزی دارند که چوننکات ر هااین ،یثیت مؤمن بودنش را زیر پا گذاردحو ارزشی ندارم، به اشتباه بیافتد و ارزش 
د و یکی اینکه اندخودش را هیچ می انانس کنیم. عرض کردیم که یکی این است کهمی ایم، گذرا عبوربحث کرده این

ی نیستم، در اینکه من چیز بهانه  . به حیثیت مؤمن بودن را باید حفظ کندیک مؤمن، شخصیت و  انعنوه وظیفه دارد که ب
د، ان، اگر واقعا خود را هیچ بداعتنایی کندبی ،های بسیار عقالییبه حرکات و کار و جامعه خیلی از مسائل را حفظ نکند

حیثیت مؤمن را رعایت  ،در بین عرف عقالءو در درونش یک لذتی احساس خواهد کرد نه اینکه در بیرون خودش را 
 ، بعدا  در موردش بحث خواهد شد.دهدمیتحت الشعاع قرار  وارد کنیم، انماگر به بحث این مطلبی است که !نکند

 ق صدقه و تصدُّ  عنای عمیقم
قِ » َقاتِ یَوالُْمتََصد  ه انمتأسف !انها و چه آقایمانچه خ ،دهنداین است که صدقه می هااینعالمات  جمله  از  «َن َوالُْمتََصد 

 آن داز و باننی در صندوق بیاه، یکی دو تومانمطرح شده که مثال  هنگام خارج شدن از خ انما چن جامعه  تصدق در 
دازد نای میانتوم 5ه انخیلی ساده و عوام «رسممیم هایبه خواستهو کنم، که بالها را دفع می»تنظیم کنند سرنوشت خود را 
 البته این کار بسیار خوب کنیم.را می انتمام زندگیم معامله   انتوم 5با  ،رسمگوید با این به همه چیز میبه صندوق و می
 .استصفت بسیار زیبایی  آن به نسبت ،ر استبخی که غافل و بیانانس دازه خودش مفید است. برایان است و در حد و

از اراده  انانس شود ورات و تقدیرات عالم از جای دیگر تنظیم میهم توجه داشت که مقد   انتوم 5دازه ان به انهم انانس
  !ق، فقط این نیستاما صدقه و تصد   ؛مفید و خوبند هااینشود، خودش اینگونه بریده می

ی از بین ت به کلمنی   آن پس از اینکه به حالت خشوع رسید و انانس ،معنای بسیار عمیق و وسیعی دارد قصدقه و تصد  
که  دانزده را این مثال انزند. بزرگمیرسد و در درونش رحمت الهی موج ، او به یک رحمتی میآن رفت، به برکت

چاله است،  جایی که آن د ولیانمنمی آنجا در انفراز است و سرش را باال گرفته، بارزمینی که سر آن بارد،می انوقتی بار
 گیرد، رحمت الهی دررا باال میبینی سرش ت و غرور و خود بزرگقلبی که از منی   آن شود.می رحمت الهی پرو  انبار
 جاست که رحمتنآ ه شکست و فرو ریخت،نقلبی که واقعا  ذلیال آن خشک و خالی است. اما آنجا ،شودساکن نمی آن

قلبی که با رحمت الهی موج بگیرد، این قلب در اعضای ظاهری و  ،شودمی دریای رحمت الهی تولید، زندالهی موج می
باز  نانه اینکه عوام فریبی کند نه اینکه برای خودش دک انانس این ،بنابراین .کندمی، اثر رحمت الهی را تولید انانس باطنی

، انزب گیرد و رحمت الهی برالهی قرار می اصال  تحت تأثیر رحمت !نخیر، بازی کندتزویر، کرده و مردم را فریب دهد
های فردی، بنابراین از معاشرت کند.و تجلی می انفور ،کندمی چشم و دست و پا و اعضای ظاهری و باطنی وی حکومت

را فقط اولیاءال ه  آن صدقه است. یک حالت خاصی است که شود، اینوادگی به هر شکل، رحمت تولید میاناجتماعی، خ
د، ند، دلسوزی مخصوص دارنت به فرزند خودش داربکه پدر و مادر نس رحمتحالت مخصوص  آن شوند.متوجه می
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طه و حرکاتش در راب انانس رحمت الهی است. پس در اینجاست که زندگی این آن ناچیزی از آثار و عالئم گوشه  یک 
 ش، با یک رحمت خاصی است.انبا جامعه و دشمن

 تصّدق و رحمت ائّمه علیهم السالم بر افراد بشر
رحمت الهی را اعمال  هااین کشتند،میهای دیگر رزمندهبا کسانی که کشتند، میدر جنگ  السالمعلیهمائمه افرادی را که 

نه اینکه مثال  ، کردندمیتوزی نه اینکه کینه .کردند که هم او زود بمیرد و از ادامه گناهش نجات یابد و هم جامعهمی
یک حال عجیبی  .کردندمینیز از باب رحمت برخورد یعنی حقیقتا  حتی با دشمن خود  .ت شخصی داشته باشندعصبی  

ام گردنم را هنگ ،من خشوع دارموید در خیاالت خودش بگ انانس ست کهنیخشوع فقط این  !است، از برکت خشوع
به این معنا  انانس وقتی درون .هستندی غافل انانس خیلی از مراتب هااین !نیست هااین .دن نماز کج بگیرم و الی آخرانخو

 روند.خشکند و از بین میمیذیله صفات ر ی ]از[ها و بسیارتوزیو بخل و کینهجاست که در وی ریشه حسادت نآ رسید،
یکی از ز اسط درس یک لحظه، و بحث نشسته بود جلسه  ش در اناست که در حضور شاگرد اندر احواالت یکی از بزرگ

 بود حاضر در جلسه، خیلی باهوش انحضور نداشت، خیلی تحسین نمود. یکی از شاگرد آنجا ش که غایب بود وانشاگرد
د از شاگر آن تا (،را در حق شاگرد غایبش ی استادساعت تحسین و احسنت گوی، )فوری ساعت را یادداشت کردو 

فکر کرد و گفت: بله من در جاده با ماشین  میکردی؟ او کچه کار می نی تو در ساعت فالنپرسید فال ،مسافرت برگشت
پرسید در راه چه اتفاقی افتاد و چه کار کردی؟ گفت که یک مسافری بود که هم  ،بودمدر حال حرکت بودم و در راه 

ش آب انالحال است و گاهی نیز از دهروی من، من متوجه شدم که او مریضصندلی بودیم او را خواب گرفت و افتاد 
آمد و بعضی حاالت و من هم سراسر راه را تا به وطن برسیم، برای اینکه او اذیت نشود و ناراحت نشود، با وجود اینکه می

نخوردم که او از خواب  انستم تکانتوکه می آنجا این مسائل، تا همهخودم هم احتیاج به استراحت داشتم و خستگی راه و 
ش را انالحال بود و گهگاهی هم با دستمال، دهو مریض احتیاج داشت استراحتمعلوم بود که به ، و ناراحت نشود دنپر

 انقتی او این جریو .روح رحمت بله صدقه یعنی این .آیدم و به ذهنم نمیاندچیز دیگری نمی !کردم فقط همینمیتمیز 
ش را نادازه شاگردان ی تا اینستهاین اولیاءال ه وقتی در عالم ! گوید ال ه اکبرشنود، می، استاد عالیقدر میبزرگوار آن را از
 نانآ ، احواالت شاگردش زیر نظر است، خوب باالتر ازآنجا درو در جاده  و نیست انطبیعت در پیش رویش پرده  بیند، می

ی امامت یک بحث شیرینحاال این بحث ! ؟است انچگونه احواالت ما دقیقا  در محضر مبارکش السالمعلیه انائمه و امام زم
حتی ثابت  میاز لحاظ عل ،کنندمفصال  اثبات می آنجا برسیم به بحت امامت، قرآنشاءال ه در موقع خودش از ان است که

و اصال  چگونه ، ستاکال  حجت ال ه است و این چگونه مطلبی  السالمعلیه انقلب مبارک امام زم شده که چگونه عالم
 های بسیار مهم است. به هر حال عرضم در مورد رحمت بود.و از بحث، دارد انامک
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 جریان صدقه در زندگی اجتماعی و خانوادگی
رض کنید یک لحظه ف حاال ؛این یک طرف دهد، بیار، ببر، جمعیت، هیاهو،ب اناحس انقدر یک میلیون تومه ب یاگر شخص

یک حالت رحمتی  ،کندمیهای نشسته زیاد است و بچه هم اذیت نسبت به همسرش حالت رحمت پیدا کرده و ببیند ظرف
این  ،کندهمسرش کمک میه بها را شسته و و ظرف زندموج می شود و در درونشسرازیر می در درونش حاکم شده و

بقیه شود تا چندین میلیون در بین در محضر خدا خیلی زود قبول می ای بسا این صدقه، .ف دیگراین هم طر !صدقه است
 انانس . صدقه یک حالت درونی رحمتدانستمی انفقط همرا هم صدقه  آقاو این  خرج کند که شاید تزویر هم داشت

حاال  ،تی هم نخواهد بودجاست که دیگر من  نآ واقعا  اگر صدقه به این معنا باشد، خوب! انرحمت الهی درباره دیگر، است
نصف شب بردیم دکتر  او رامرد ما میداشت  یکس ی انجام بدم،نفالیک روز هم من عوضش را در مورد  یادم باشد که

 ؛رفت پی کارش هااین ، همهنبه من سالم نداد، مرا نشناخت، از یاد برده است و فال ،رودشود و میتمام می هااین همه  و... 
 یَحتَّ  الْبِرَّ لَن تَنَالُوا » به این مطلب که: کندمیاشاره  ،این آیه خیلی عجیب است لذا !صدقه یعنی فقط خدا والسالم

َ بِِه َعلِ  نَّ إٍء فَ یتُنِفُقوا ِممَّا تُِحبُّوَن َوَما تُنِفُقوا ِمن شَ   و نیکی ه بر  بفرماید: که هرگز میبا این صراحت  قرآن 1«مٌ یاّلّل 
شود که محبت به خلق معلوم می آنجا !دوستش دارید انکه در دلت آنچه از «ِممَّا تُِحبُّوَن »فاق کنید، ان تا اینکه رسیدنمی

، چقدر غلبه دارد تا محبتی که نفسش دوست دارد، بشکند َ  نَّ إفَ » ،ندفاق کان بگذرد. اگر کسی اینگونه آن از و ال ه اّلّل 
در اینجا حاصل حقیقت صدقه هم  کنیبیند که تو اینجا چه میبیند. وقتی خدای تعالی میمیتعالی خداوند  «مٌ یبِِه َعلِ 

 خواهد شد.
کردن، یک سری کارهای غلطی میبا چشم و هم چش و وادگی فکر کنیمانپس به جای اینکه ما بیائیم در مشکالت خ 

را به یک سری مسائل  انی مسلمهاناانس ،انهای دشمنکات و سیاستیبا تحر شایدکه هستند های غلط جامعه که روش
فات اگر بخواهیم اختال .عمل کنیم به رقابت مجبور کند، درست برعکس ما را بیهوده وکند سرگرم میفرعی در زندگی 

، ستاین کارهای بیهوده شروع شده اوادگی از انچقدر از اختالفات خ ۀشود، آمار بگیریم ببینیم که ریش وادگی حلانخ
از ریشه  ، تربیت راوادهانبیاییم در خکه اگر  زنیم. در حالیرا می نآ ایم شاخ و برگو ما آمده بودهچیزهای بیخودی 

شود که م متوجه میانموقع خ نآ معنای توحید باشد، واصل صدقه و اصل رحمت و تراوش رحمت  کهشروع کنیم 
رونی ین رحمت دا اآلنهمسرش رفته در بیرون کار کرده، خسته شده، زحمت کشیده، با افراد مختلفی گرفتاری کشیده و 

سایل را آماده کند، شرایط و ه را تمیز کنداناین رحمت درونی خواهد آمد خ روی ،خواهد کردرا در خودش احساس 
کند و اگر زرنگ باشد، و در خود احساس مشکل نمی کندمیه فراهم انهمسرش را در خ میاستراحت و راحتی و دلگر

یک ، کنمشریک می و مادرم را در حق پدر متام را، من این نی  ید خدایا من این صدقهگوو می کندمیاز این فورا  استفاده 
، دازدندر مخمصه بی ه مردش راانحالت که در خ مثال به ایننوع منت بگذارد  50 !در بیاوردرا گذارد که عوضش تی میمن  

کرده خواهد یک مقدمه چینی ی نشسته و تحت تأثیر قرار گرفته و مینزاده، فالخواهر نفامیل، فال ن؟ مثال  با فالبرای چه
گیرد و واقعا  درونا  یک میچنینی قرار  م وقتی تحت تربیت الهی ایناناما این خ ،تفریحاتش برسد نو از شوهرش به فال

کند که خدایا الحمدل ه کر میش   اسالم ال ه علیه م فاطمه زهراانهمچون خ لحظه هر !متی در وی ایجاد شود، رحمتی الهیرح

                                                           
 (92ه سوره آل عمران، آی)« هر چه را انفاق کنید خدای تعالی به آن دانا است و رسید تا آنکه از آنچه دوست دارید انفاق کنیدشما هرگز به خیر نمی»-1
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ت شخصی اندربدری، هزار انزندگی، هزار همسئل انمشکل، هزار انهزار از بیرون با ،دادیقرار ه انکه مسئولیت مرا در خ
که همسرم در  کنم در حالیمیه فقط امورات همسرم را تأمین انآزادم و راحتم. من در خ هااینهزار از  انشی، هزارک  

مشکالت  اصال   .گیردشود و روحیه مییک نوع رحمتی در او تولید می درنتیجه ،حل کند خواهدمینفر را  50مشکل بیرون 
شود که بسیاری از مشکالت در وجودش نسبت به همسرش پیدا می روند و یک نوع احساس رحمتیزندگی به کنار می
میجام ان کارها را، کندمیه را تمیز انخ ،و دل انبا ج و شوددر اینجا یک حالت صدقه ایجاد می کند وزندگی را حل می

به  آن اول ۀصدقه دقت کنیم، پای ۀطور کلی اگر در ریشه را صدقه الهی ببیند. ب هاایندهد، به مسائل تربیت اوالد برسد و 
 شود. با تربیت و معرفت خاص، حاصل می هم آن کهگردد برمیدر محضر خدا  انانس خشوع

 و توّجه به روزه ذهن از افکار و تخیالت «صوم» حقیقت
ائِمِ » ائَِماتِ یَوالصَّ د و این بحثی که من میانهای مفصلی کردهبحث ان، روزه گرفتن، بزرگ«صوم» درباره   1«َن َوالصَّ

خواهم نقل قول کنم. را می انو بنده فقط فرمایش بزرگ .کنم یک بحث خیلی وسیعی است فراتر از حد منبخواهم 
اصل آمادگی ح« صوم»عمیق  معنایدرک مقدمتا  به مطلبی اشاره کنم تا برای حاال هستند هایی که اینجا قسمتبعضی 

کند در این روزه گرفتن چگونه مبارزه میخودش هم حس می انانس که استمالحظه فرمائید یک سری مراحلی  .شود
و همه نوع  یخ، شربت، این وضع تشنگی در یخچال هم آب خشک شده با انده، انکند، مثال  در گرمای جگرسوز تابست

تاخت و تاز و جنگ  انعجیبی در مید مبارزه  یک  چگونه بیند کهمیش اما در درون مملکت وجودی هست، اتانامک
مبارزه است و ، گوید که خیرطرف عقل می نای از خواهم بنوشمگوید که میرف نفس میط آن از ،گیردصورت می

 .شودموفق میواقعا  هم 
اینکه از معده غذا می، کندیدفع م، کندخواهد و از خودش رد مید و میکندر این حالت از درون، چیزی را اراده می 

تمام  شود،موفق هم می ا  انکند و احید و با شدت مبارزه میانگردرا بر می آن طلبد وشود و غذا را میرود و حل می
ها گوش، شنیدنی ،طلبدها را میها و نوشیدنیمعده، خوراکی ،طلبدخود، یک غذایی می هوبهر کدام به ن انسان اعضای
را تخیالت  واع افکار وان فکر ،است چشم هم غذای آنخواهد ها را میچشم، دیدنی ،است آن خواهد و غذایشرا می

گوید من آب سرد است. معده وقتی میتر سختهم خیلی  ،تر استاز معده خیلی حساسفکر که  برای ، اتفاقا  خواهدمی
احت و به سادگی خیلی ر که رود، بیچاره معدهگذارد و به خواب میطرف سرش را می آن رودگذارد میخواهم، میمی

العاده حساس و گرفتار کننده ، فوقانانس خیاالت و فکر ،اما خیاالت اینگونه نیست ؛غذایش را ندهد او را فریب داده تا
مزاحمت  همه جا ،ت که زود ببندد که تمام شود برودمثل چشم نیس، مثل معدهو  دار نیستدست برها به این زودی ،است
ه روح چیزی ب ناز سیال بینی کهمیرا ببندی  آن تو هرجور بخواهی که سر و ته ،اهد بود. همه جا با تو خواهد بودخو

 آن العاده سخت است کهلذا فوق العاده حساس است وفوق ،زندبیرون میو ید و از درونش دنبال چیزی است آوجود می
وی، ی با پاهایت راه براصال  منتظر نیست که مثال  تو بلند شوو  گیردهیچ از تو اجازه نمی ،ی و غذایش را ندهیانرا برگرد

جام بشود ان نوع کار باید 50برسد،  به آنی که غذا انیخچال را باز کنی تا اینکه معده به چیزی برسد. معده تا زم انتبا دست
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زیر لحاف و درب  رویند شود از دست و پا استفاده کند یا بخیال به این احتیاج ندارد که بل قوه  اما  ،دانبه اینجا برس را تا ما
یک  ،رسدبه غذایش می وکنی خیال فوری به خواسته دست و پایش را ببندی و هر کاری  کنی محکم وو پنجره را قفل 

آزمایش هم شده است. ؛ برود دنبال کارشو بدهی که رد شود خیال از درونش یک چیزی به که  خواهدمیقدرت قوی 
 ،در مجلس ان، الحمدل ه عزیزکنمای میبنده اشاره حاالکه  ورات خاصی دارندهم البته دستو اساتید تربیتی  انبزرگالبته 

 اهل ادب و عاشق و عالقه مندند.
این به گوش ، کردبودنش تعریف می اناز چنین و چنو  که خیلی از قدرتافراداز  ییک کنیم.خیلی ساده مییک آزمایش 

مثال  یک ، دارین و یک چیزی را در فکرت نگهشندقیقه ب 5دازه ان به او گفت تو به آن استاد .یکی از اساتید رسیده بود
ل و یامتوجه باش و خ آن یک چیزی را در ذهنت نگهدار و فقط به ،میکروفن را، مثال  این تیر برق را، مثال  این منبر را

ببین چقدر قدرت و زور داری  انرا برگرد آن خواهد به ذهنت بیاید،میکه چه هر ،چیزی داخل شودکه ذهنت را نگذار 
بعد آمد با صراحت اعتراف کرد  و روز مشغول شد 5-6 و او رفت .ی و فقط این را در ذهنت نگه داریرا رد کن هاآن که

 یه همانشناختم. من حتی یک ثمیاینگونه ن و ستماندمیخودم را اینگونه ن، بودم ضعیفکه من حاال دیدم که خیلی 
تو مال من گویم ذهن به د. غیر این بانبم آن د،انکه تصمیم گرفتم در ذهنم مثال  این منبر بم آنچه ستم اراده کنم، فقطاننتو

 ،خواهد. فقط معده نیست که غذا میخواهدمیغذا  ،غذا استنیازمند  هااینهمۀ . امدیدم چقدر عاجز و بیچاره شده، نیستی
طور که تو میان، همانانس به ما تفهیم کنند که ای خواهندمی اندر ماه رمضاست. این معده بیچاره اسمش بد درآمده 

گذاری که بیاید و کنی و نمیمیوضع از درون هم نیرویی تولید  آن با ،ی غذای این معده را با شجاعت و شهامتانتو
عجیبی است  اشاره  فرماید و خیلی می قرآنشود روزه! و قتی به اینجا رسید، میو آید، تمام اعضای وجودیتواقعا  هم نمی

ق به ما توفیخداوند امشب  انعزیزبه احترام این مجالس و و  قرآنبه احترام  ل ه ا شاء نا .است ای بر این عرض بندهو مقدمه
مند بهره آن این آیه و مضمونداری کنیم، از روزه مند شویم و اینگونهما از این روزه بهره این قدرت را بدهد که ودهد 

   شویم.

 مالزمت با اهل صدق و رعایت حقیقت تقوا روزه
َه یَها الَّذِ یا ََ ی»فرماید: می قرآن اِدقِ کوَ َن آَمنُوا اتَُّقوا اللَـّ علیه  ال ه  انرضو مرحوم عالمه طباطبائی، 1«نَ یونُوا َمَع الصَّ

، هر پس غیرال ه  ؛دارکه خدا را نگه ستکه از خدا بترس، بلکه به این معنا ستمعنااین را نه به  «تقوا»، در اینجا انو بزرگ
ۀ ، روزاستچه که نگه داریم و غیر خدا هر انای که فقط خدا را در وجودمیک روزه .است ما ۀباطل کننده روز استچه 

 است ایند لقمهانگیریم، همد ما بگیریم و میانی که فرمودههایاست. این روزه انخاص خاص ۀروز آن کند،را باطل می ما
 تا اینکه برود و رشد کند. این روزه که از معده، بزرگ شده کم کمشود که نیرو بگیرد و کودک گذاشته می انکه به ده

را ه فقط ال ه تقوا، تقوایی ک آن تا «ْم تَتَُّقوَن کلََعلَّ » ،را کنترل کن، تا کم کم این کنترل قوی شود آن شروع شده که
و خودش غذای باطل و مسموم کننده جلوگیری کند ، خل کننده غیرال ه در وجودمان استداهرچه که ورود و از نگهدارد 

 کند. این روزه را باطل می و است
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رضوان زندگی امام یکی از بزرگان در مورد  ، کهدمانخو بود اناز یکی از بزرگکه ها در یکی از کتابچند سال پیش 
 انرا تک اندستش انو ایشآمدند می انشای طور که جمعیت به حضورانهم رضوان ال ه علیهکرد که امام صحبت می ال ه علیه

کردم امام من مشاهده می گوید:میکه بصیرت  ی بود اهل معرفت وانکسهم یادم رفته از وار بزرگآن ، دادند، حاالمی
، بمی انکه دستش را تک همین ، این دست تکه داد، به این عبارت نزدیک بود که، برای ال ه خورد و حرکت می انسوی ال ه

 یعنی، آمدمیآمد، به سوی ال ه به پایین قتی به پایین میو رفتکرد به سوی باال، به سمت ال ه میقتی حرکت میو کردمی
بشنود. حاضر غیر ال ه را خواهد ببیند، حاضر نیست غیر ال ه را نمیچشمش با تمام وجود واقعا  به این معنا رسیده که  انانس

فقط  ،غیر از ال ه چیزی در قلبش خطور نماید ،ل شودچیزی در ذهنش داخ ،غیر ال ه چیزی در خیاالتش داخل شودنیست 
هَ » است؛ خدا را نگه داشته به یک چنین مقام تقوایی  گرواقعا  ا انانس ؛«فقط خدا را نگهدار» رمایند کهفمی !«اتَُّقوا اللَـّ

اِدقِ  ونُواک» آن دبعبرسد   ،از اهل صداقت شوید ،ایمکرده که بحث صداقت در جلسات جلوتر اشاره ،«نَ یَمَع الصَّ
 آن شود اماآید و با هر چیزی مخلوط مید درانتوآب به هر رنگی می ی است.انانس زاللی از حقیقت مرحله  صداقت یک 

آبی است  انهم آن کندمیچیزی که نجاست را پاک  آن غسل صحیح است و، صحیح است آن چیزی که وضو گرفتن با
فقط ظاهری نیست که بگوییم وضو را با آب زالل بگیر،  هاایند، انفرموده انرا به خاطر عبادت بی هااین است. «زالل»که 

 .دانفرموده انآب مطلق است، مضاف نباشد، اینجا یک اسرار عجیب تربیتی است که بزرگ
ه . تا زالل نشده، تا مطلق نشده، تا از هر گونه رنگ و مزی هم چیزی شبیه این آب استانانس متوجه باشیم که این حقیقت

ردم م ،خاطر منافع شخصی خوده ب ،ت نرسیده است. خودش را فریب دادههنوز به مقام صداق انانس نشده،بریده  میو طع
خواندن هنگام  و خیزندو اهل معرفت شب هنگام بر می! های مختلفمنتهی به شکل است، تزویر کرده و را فریب داده
که مثل اینها ه بعضی بیچارهانمتأسف .دربیاورندقاه بازی انخواهند خنمی هااین، کنندناله می، کنندگریه می مضامین دعاها

ز معرفت عرفان و صحبت ا، فقط به بحث معرفت و هر نوع حساسیتی برداشته شده، همه چیز تمام شده هااینی اندر زندگ
داخل می و ... نگری، درویشی، فالدر صوفیو رود سته زود میانسته یا نداند و دانحساس شده انکلمه و بحث عرف، الهی
. در است را تخته کردن هااینساعته درب  24ش هم شنود. کارمیطرف  آن یک چیزهایی هم از این طرف وو  شود

میفهمد و درک میبه معنای حقیقی، اهل معرفت این مسائل را  ان. عرفدانفرموده انرا در دعاهایم هااین همه  که  حالی
خواهد خودش را پاک نگه می ؟ترسد این برای چه کسی ضرر دارداز خودش هم می ،ترسدو از خداوند هم می کند
، هر کندمی میآورد، هر جرمیپس چرا وقتی یک نفر هر ادایی در  !کجایش جرم است؟ !کجای این گناه است؟ ،دارد

شد  آقاو کسی هم که بخواهد خودش را پاک نگه دارد، این  !د الهیشومی آن کند،می نوع فساد، هر گونه حقه بازی
ه صحبت انباید هنگام صحبت کردن از روی حق و عالم انانس ،های تأسف باری استعجب! حرف، از او بترس ،عارف

ی نااز روی حساب و معیار صحبت کند. هر چیزی را با هر چیزی قاطی نکند. بله، در جامعه اسکناس قالبی هزار توم ،کند
هیچ  !نی را کنار بگذاریداهای هزار تومکال  این اسکناس آقامعنا نیست که بگویند  آن این به ،استی هم انتوم 500و 

ی انتوم 500با ی قالبی دیدید، انتوم 500 اگر در یک جایی باشدجمع  انحواست آقاگویند میبلکه . ودشوقت اینکار نمی
ی اندر جیبت هر چه هزار توم آقاگویند نمی .گوینداین را می ،حواست جمع باشد کاله سرت نرود ،حقیقی قاطی نکنید

کرده،  باز اناسکناس قالبی پیدا شده است. یکی برای خودش دک آن چرا؟ چون داخل، بینداز را بیرونها آنهمه  است،
برای خودش یک مدل ، کندمسلکی می درویش و گرییکی آمده برای خودش صوفی ،کندیکی مرتاض بازی می
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 در نهج البالغه فرمودهالسالم علیهاین چه ربطی به حقایق بلند معرفتی و الهی دارد که امام علی  است و زندگی پیدا کرده
رود. تظار نمیانها آن شود که ازست. مایه تأسف است که از برخی اشخاص مشاهده میاها آن پر از اندعاهایم است و
ل ال ه تعالی فرجه الشریف انشاءال ه به احترام امام زمان خداوند مقدار ه مند شویم ولو ببهرهها ما از این روزهتوفیق دهد  عج 

  .کم لذتش را درک کنیم
اه رین   د  و  آل ه  الطَّ مَّ ل ی م ح  لَّی ال ه  ع   .و ص 


