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مقدمه:
ــرای  ــی ب ــادری، حت ــدر و قیمــت م ــوز ق ــا هن ــۀ م در جامع
مــادران مــا نیــز پوشــیده اســت در حالــی کــه مــادری، شــغلی 
ــا  ــر انبی ــاء شــباهت دارد، اگ ــه شــغل انبی اســت کــه بیشــتر ب
بــرای انســان ســازی، مســئولیت یافتــه انــد، مــادر بــه عنــوان 
مبــداء خلقــت انســان، مدیــر همیشــگی فرزنــدان، مــی توانــد 
ــواره  ــد، هم ــادری کن ــت م ــر و محب ــار از مه ــدان را سرش فرزن
مراقــب و مربــی فرزنــدان خــود باشــد. هــر بانویــی، بــا مــادر 
شــدن، یــک ســیر وســلوک معنــوی و عرفانــی را آغــاز مــی کند. 
مــا در ایــن اثــر بیــش از اینکــه در مقــام بیــان مقــام مــادری 
ــد،  ــع مــادری را بدانن ــا، مناف ــم مــادران م باشــیم مــی خواهی
ــپس ارزش  ــد، س ــورد کنن ــی برخ ــادری، دانش ــئله م ــه مس ب
مســئولیت مــادری را درک کننــد و مهــارت هــای مــادری نظیــر 
ــدرت و  ــت ق ــش داده و در نهای ــود افزای ــردن را در خ ــدار ک م
ــه نمایــش بگذارنــد و حــس خــوب مــادر  شــکوه مــادری را ب

بــودن را بیــش از پیــش تجربــه کننــد.
فاطمیــه فرصتــی اســت بــرای تقدیــر از مقــام مــادری، چــرا 
کــه فاطمــه)س( بــا آن همــه مقامــات معنــوی، اول مــادر بــود. 
نــه تنهــا مــادر چهــار فرزنــد بلکــه او مــادر پــدرش هــم بــود و 

بــرای تمــام مومنیــن او مــادری مــی کنــد. 
امیــد اســت ایــن اثــر، قدمــی کوچــک بــرای تحقــق دولــت 
مهــدی فاطمــه باشــد. چــرا کــه جامعــه، بــدون خانــواده شــکل 
نمــی گیــرد و خانــواده هــم بــدون مــادر هیــچ هســت. پــس 
جامعــه مهــدوی، از خانــه هــای فاطمــی و علــوی جــای پایــش 

محکــم مــی شــود. 
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مجلس اول: »مدیریت مادری«
ارزش و اعتبار دانش در جامعۀ ما

ــش و  ــم، دان ــش مــی روی ــه پی ــا هــر چــه ک ــۀ م در جامع
علــم، اعتبــار بیشــتری پیــدا مــی کنــد، همه با چشــم احتــرام و 
اعتمــاد بــه علــم و دانــش نــگاه مــی کننــد، البتــه گاهــی اوقات 
مــا از اعتمــاد بیــش از انــدازه بــه مدعیــان علــم، همــۀ علــوم 
منظــور هســت؛ چــوب خوردیــم، بــا ایــن حــال، ایــن موضوع، 

چیــزی از ارزش هــای علــم را نــزد مــا، کــم نمــی کنــد. 
مثــاً مــردم، بــه یــک پزشــک بــه خاطــر علمــش احتــرام 
فــوق العــاده، مــی گذارنــد، چــون بــه صــورت عینــی و عملــی، 
آثــار ایــن علــم را در زندگــی و ســامت خودشــان تجربــه کــرده 
انــد و اگــر خطایــی هــم از پزشــکی ببیننــد، بــا چشــم پوشــی 
و اغمــاض از کنــار آن عبــور مــی کننــد حتــی اگــر ایــن خطــای 
پزشــکی منجــر بــه فــوت عزیزانشــان شــود. اینهــا همــه از آثــار 
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محتــرم بــودن علــم و دانــش در جامعــۀ مــا و بلکــه در جهــان 
بشــریت اســت. 

محتــرم و معتبــر بــودن علــم، ریشــه در قــدرت علــم، دارد. 
فرمود:»الِعلــُم ُســلَطاٌن ؛ علــم ســلطان اســت«1  علــم ســلطان 
اســت یعنــی قــدرت تســلط دارد، اکثــر آدم هــا وقتــی بــه علــم 
مــی رســند، تواضــع مــی کننــد، مــی پذیرنــد، شــاید بــه همین 
دلیــل امــام زمان)عــج( بــا علــم تشــریف مــی آورنــد. حکومــت 

مهــدوی مــی شــود حکومــت علمــی و عقانــی. 
ــرده  ــدا ک ــش پی ــان افزای ــم آنچن ــدرت عل ــم ق ــروز ه ام
ــوازم و مشــاغل مــورد  اســت کــه مــردم بــه همــه ابزارهــا و ل
نیــاز زندگــی، علمــی و تخصصــی نــگاه مــی کننــد حتــی ســاده 
تریــن رفتارهــا، مشــاغلی کــه بــه ظاهــر نیــاز بــه علــم آنچنانــی 
نــدارد، بــا آنهــا علمــی و دانــش برخــورد مــی شــود. مثا مــا در 
دانشــگاه رشــته هتــل داری داریــم، یعنــی شــما بــرای چرخاندن 
یــک هتــل، نیــاز بــه دانــش داری امــا نمــی دانــم چــرا وقتــی 
بــه موضــوع خانــواده مــی رســیم، نــگاه دانشــی و تخصصی به 

مســائل خانــواده مــورد غفلــت قــرار مــی گیــرد؟

نیاز به نگاه دانشی به موضوع خانواده و مسائل آن
در حالــی کــه مــا در موضــوع خانــواده، بیــش از گذشــته نیــاز 
بــه نــگاه تخصصــی و دانشــی و نــگاه عالمانــه داریــم. شــاید در 
گذشــته، یــک پــدر و مــادر، بــا تجربــه هــای تربیتــی کــه از پــدر 
و مــادرش دریافــت مــی کــرد، مــی توانســت یــک پــدر موفــق 
یــا مــادر موفقــی باشــد. امــا االن زندگــی بســیار پیچیــده تــر از 
گذشــته شــده اســت، مثــا االن بایــد روی بحــث تربیتــی فضای 
مجــازی بچــه هــا، یــک کار تخصصــی و عالمانــه صــورت بگیرد 
و محصــوالت علمــی متناســب بــا ایــن شــرایط در اختیــار پدر و 

مــادران مــا قــرار بگیــرد. 

1 . علم سلطان است



مسئله مادری، مسئله دانشی است
یکــی از مســائلی کــه بایــد به صــورت تخصصــی و دانشــی با 
آن در موضــوع خانــواده برخــورد کــرد، مســئله مــادری اســت. 
جامعــۀ زنــان مــا، امــروز نیــاز جــدی بــه دانــش مــادری دارنــد. 
مــا همیشــه مســئله مــادری، را ســپردیم بــه تجربــه مــادری، 
بــا آزمــون و خطــا مــی خواهیــم مــادران مــا، فرزنــدان خوبــی 
را تربیــت کننــد. در حالــی کــه مــا در زمــان خودمــان، بیــش از 
گذشــته نیــاز داریــم کــه بــه مســئله مــادری، دانــش برخــورد 

شــود، نــه تجربــی صــرف.

نگاه حداقلی و نگاه حداکثری به مسئله مادری
ــی  ــادری، دانش ــئله م ــه مس ــا، ب ــر از اینه ــر زودت ــاید اگ ش
ــا و مــادران مــا دچــار  ــدان م ــدر فرزن برخــورد مــی شــد، اینق

ــدند.  ــی ش ــی نم ــی و تربیت ــای روح ــیب ه آس
ــگاه  ــک ن ــود دارد، ی ــادری وج ــئله م ــه مس ــگاه ب االن دو ن
حداقلــی بــه مســئله مــادری و یــک نــگاه حداکثــری. نــگاه رایج 
حتــی بیــن اکثــر مــادران مــا، ایــن نــگاه حداقلــی اســت. نــگاه 
ــادری را  ــا م ــه م ــن اســت ک ــادری ای ــه مســئله م ــی ب حداقل
مســاوی بگیریــم بــا کلفتــی، خدمتــکاری. امــا آیــا حقیقتــا مادر 

مســاوی بــا ایــن چیزهاســت؟ 
مــادری یعنــی عاشــقی. بعد عاشــق در مســیر عشــق خودش 
تمــام زحمــات را تحمــل مــی کنــد. وقتــی شــما ایــن خدمــات 
مادرانــه را بعــاوه عشــق نکنــی مــی شــود ایــن نــگاه حداقلــی 
و پســت بــه مــادری. ایــن نــگاه بــه مــادری، نــگاه خودخواهانــه 
اســت نــه نــگاه عاشــقانه. االن نــگاه عاشــقانه هــم بــه مســئله 
مــادری چنــدان پاســخگو نیازهــای ما در مســئله مادری نیســت 
مــا بایــد بــه دنبــال دانــش مــادری و نــگاه عالمانــه بــه مســئله 
مــادری باشــیم کــه ایــن همــان نــگاه حداکثــری بــه مســئله 

مــادری اســت.

مادری از جنس  مدیریت
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نــگاه حداکثــری بــه مســئله مــادری ایــن اســت کــه مــادری 
را اوال امــری محتــاج دانــش تلقــی کنیــم و ثانیــا ایــن دانــش 
مــادری را زیــر شــاخۀ از علــم مدیریــت بدانیــم. از مــادری یــاد 
مدیریــت بیفتیــم. بیایــم یــک نهضتــی راه بیندازیم، بــرای اینکه 
ــل  ــن حداق ــه و دانشــی در بی ــگاه عالمان در مســئله مــادری، ن
خــود مــادران راه بیفتــد. ایــن کار را هــم باید از دانشــگاه شــروع 
کنیــم. در دانشــگاه رشــتۀ مــادری راه انــدازی شــود، زیــر شــاخه 
مدیریــت. دانشــجو بپذیریــم بــرای رشــته مــادری، اینهــا فــارغ 
التحصیــل شــودند برونــد در زندگــی، هــم دانــش خودشــان را 
خودشــان اســتفاده کنند همه در اختیــار بقیه مادران قــرار دهند.

چــه اشــکالی دارد، مــادر بــرای ســامت بچــه، بــرای تغذیــه 
ــی  ــه م ــم دارد مراجع ــن رشــته عل ــه در ای ــه کســی ک بچــه ب
کنــد، حــاال دربــاره مــادری هــم و مســائل دیگــر آن بــه فــارغ 

تحصیــان  رشــته مــادری مراجعــه کننــد؟
مــا همیشــه از مقــام مــادری، حــرف زده ایــم بیایــم از منافع 
مــادری حــرف بزنیــم. وقتــی شــما بیشــتر از منافــع مــادری از 
مقــام مــادری حــرف زدی، زحمــات مــادری، بیشــتر بــه چشــم 
ــا  ــا ب ــر دردســر ام ــادری کار پ ــادری. م ــع م ــا مناف ــد ت مــی آی
ارزشــی اســت. بــا ایــن نــگاه خســتگی بــه تــن مــادران مــی 
مانــد امــا اگــر گفتیــد مــادری منافعی بــرای شــما مــادران دارد، 
دیگــر زحمــات مــادری اصــا دیــده نمــی شــود، آدم هــا بــرای 
رســیدن بــه منافــع، بســیار از زحمــات را تحمــل می کننــد. حاال 
دربــاره ایــن مســئله جلســه بعــد بیشــتر توضیــح خواهیــم داد.

تفاوت توانمندی ها و دارای های مردان و زنان
در نــگاه واقــع بینانــه و دانشــی، مســئله مــادری، زیرشــاخه 
ــت را در  ــا مدیری ــه م ــل از اینک ــا قب ــت اســت. ام ــم مدیری عل
ــۀ  ــک مقدم ــد ی ــازه بدهی ــم، اج ــط دهی ــرح و بس ــادری ش م
عــرض کنــم. و آن ایــن اســت کــه زن هــا و مردهــا، هرکــدام 
ــد، ایــن توانمندهــای گاهــی خــدادادی  توانمنــدی هایــی دارن



هســت، گاهــی هــم بــه دســت آوردنــی ولــی باالخــره انــگاری 
یــک تقســیم کاری شــده اســت کــه زن هــا در برخــی از کارهــا 
ــه  ــور ک ــان ط ــد هم ــتری دارن ــی بیش ــد و توانای ــد ترن قدرتمن

مردهــا در برخــی از کارهــا قــوی تــر هســتند. 
خانــم هــا و آقایــون، بایــد ایــن تفــاوت در توانایــی هــا را بــه 
رســمیت بشناســند وگرنــه اختافــات حــل نشــدنی و دلخــوری 
هــای فراوانــی بیــن آنهــا اتفــاق مــی افتــد. خانــم گایــه دارد که 
آقــا چــرا چنیــن توانایــی هایــی را نــدارد و آقــا گایــه دارد کــه 
چــرا خانمــش چنیــن تواناهایــی را نــدارد در حالــی کــه ایــن 
تقســیم نقــش هــا از قبــل اتفــاق افتــاده اســت و شــما توقــع 
بــی جــا داری. فکــر مــی کنــی خانــم شــما، مثــل رفیــق شــما 

هســت یــا برعکــس.
امروز در غرب زن را جای مرد و مرد را جای زن گذاشــتند. و به 
دروغ گفتنــد ایــن حــق زن اســت که مثل مــرد باشــد. بزرگترین 
ظلــم هــا را در جوامــع غربی به زن روا داشــتند به نــام حقوق زن.

بدترین ویژگی آقایون، بهترین ویژگی زنان
در حالــی کــه جنــس ایــن دو خلقــت کاما متفاوت هســت. 
توانمنــدی هــا متفــاوت اســت. فرمــود: »ِخَیــارُ ِخَصــاِل النَِّســاءِ 
ــِت  ــإَِذا َکانَ ــُل َف ــُن َو الْبُْخ ــُو َو الُْجْب ــاِل الزَّْه ــَرارُ ِخَصــاِل الرَِّج ِش
ــًۀ  ــْت بَِخیلَ ــَها َو إَِذا َکانَ ــْن نَْفِس ــْن ِم ــْم تَُمکِّ ــوًَّة لَ ــْرأَُة َمْزُه الَْم
ــْت ِمــْن  ــًۀ َفرَِق ــْت َجبَانَ ــا َو إَِذا َکانَ ــا َو َمــاَل بَْعلَِه َحِفَظــْت َمالََه
ــان بدتریــن  ــا ؛ بهتریــن خصلت هــای زن ــرُِض لََه ُکلِّ َشــيْ ءٍ َیْع
ــرس، هــر گاه زن  ــر، بخــل، ت خصلت هــای مــردان اســت: کب
دارای کبــر باشــد جــز در برابــر شــوهر ســر فــرود نیــاورد. و چون 
بخیــل باشــد مــال خــود و شــوهرش را حفــظ کنــد. و وقتــی 
ترســو باشــد از هــر چــه بــه او روی آرد دوری نمایــد.«2  چقــدر 
زیبــا حضــرت، ایــن تفــاوت هــا را ذکــر می کننــد، ویژگــی های 

2 . نهج الباغه، ح234.
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کــه بهتریــن ویژگــی در زنــان هســت و بدتریــن ویژگی مــردان. 
مــرد بخیــل باشــد بد اســت زن بخیل باشــد خــوب اســت. این 
را کــه حداقــل مــی فهمیــم. حــاال رفتیــم خریــد، آقــا مــی گوید 
بخریــم! خانــم مــی گویــد نخریــم! چقــدر زیبــا مــی شــود. نــه 

خانــم گایــه دارد، نــه آقــا گایــه دارد. 

ــاق  ــرد اتف ــن زن و م ــت تقســیم کاری بی ــا در مدیری آی
ــاده اســت؟  افت

بنابرایــن در بیــن توانایــی هــا و دارایــی های مــرد و زن، برخی 
از توانایــی هــا و دارایــی ها مشــترک هســتند و برخــی متفاوت، 
در بیــن توانایــی هــای مشــترک، برخــی توانایــی هــا مقــدار آن 
کمتــر و برخــی بیشــتر هســت، حــاال مدیریــت بــه عنــوان یک 
توانمنــدی مشــترک در بیــن خانــم هــا قــوی تــر هســت یــا 
ــون؟ ــا آقای ــر هســت ی ــوی ت ــم هــا ق ــت خان ــون؟ مدری آقای

آیــا در مدیریــت هــم تقســیم کاری بیــن زن و مــرد اتفــاق 
افتــاده اســت یــا خیــر؟ اگــر تقســیم کاری هســت، مدیریــت 
ــت چــه کســی بیشــتر اســت؟  ــدرت مدیری ــا کــی؟ ق کجــا ب

مــادر یــا پــدر؟ زن یــا مــرد؟
مدیریــت خانــواده، بــه دوش چــه کســی گذاشــته اســت؟ 
ــد در  ــی گوین ــد، م ــوارج مســلکی دارن ــه خ ــا روحی بعضــی ه

ــال تعییــن مدیــر هســتی؟  ــه، چــرا شــما دنب محیــط خان

مدیــر موفــق بــا رابطــه کار خــودش را پیــش مــی بــرد 
نــه بــا ضابطــه

بــرای اینکــه بفهمیــم مادرهــا مدیریــت قــوی تــری دارنــد یــا 
پــدر؟ بگذاریــد اصــل مدیریت را نــگاه کنیم، مدیریت چیســت؟ 
اصــا مدیــر چــه کاری را انجــام مــی دهــد؟ در علــم مدیریــت، 
ــوی چــه  ــر ق ــد. مدی ــر شــمرده ان ــرای مدی ــی هــای را ب ویژگ
کســی اســت؟ آیــا مدیــر قوی کســی اســت کــه ضوابط قــوی را 
بچینــد و همــۀ کارهــا را بــا ضوابــط پیــش ببــرد؟ یا مدیــر قوی 
کســی اســت کــه روابــط قــوی دارد و همــۀ کارهــا را بــا روابــط 



پیــش مــی بــرد بــه ایــن معنــا کــه دیگــران حــرف او را گــوش 
مــی دهنــد نــه بــه ایــن دلیــل کــه قانــون گــرا هســتند بلکــه به 
خاطــر عاقــه شــدید بــه مدیــر خودشــان کار انجــام مــی دهند.
مدیــر بــرای مدیریــت مجموعــۀ خــودش ضوابطی قــرار می 
دهــد، امــا کارهــا را روابــط انســانی پیــش می بــرد. چــون مدیر 
رابطــه خوبــی بــا زیردســتان خــودش دارد، کارها پیش مــی رود. 
این راز موفقیت در مدیریت هســت نه ضوابط خشــک و خالی. 
ضوابــط را مــی شــود دور زد، بــدون رابطــه ضابطــه هــا هــم 
پیــش نمــی رود. پــس مدیــر قــوی تــر هســت کــه بتوانــد بــا 
ــر  ــوی ت ــط او ق ــت رواب ــدرت مدیری ــد و ق ــت کن ــط مدیری رواب
باشــد نــه فقــط صــرف چهارتــا دســتور عمــل بخواهــد مجموعۀ 

خــودش را مدیریــت کنــد.

چرا معموال مادران در مدیریت قوی تر از پدران هستند؟
در محیــط خانــه، پــدر قــدرت تاثیرگــذاری بــر روابط را بیشــتر 
دارد یــا مــادر؟ البتــه نمــی شــود بــه صــورت مطلق گفــت اما به 
صــورت معمــول و خــدادادی، قدرت تنظیــم روابط مــادر، خیلی 
بیشــتر از پدرهــا هســت.  پــس معمــوالً مــادران، در مدیریــت 
قــوی تــر هســتند چرا کــه مدیریــت روابــط آنها قوی تر هســت. 
پــدر بیشــتر بــه دنبــال ایــن هســت کــه بــا ضوابــط حــرف 
خــودش را بــه کرســی بنشــاند امــا مــادر بــا روابــط خوبــی کــه 
ــا ایــن  ــرد. ب ــا فرزندانــش دارد، کار خــودش را پیــش مــی ب ب
اوصــاف، کمتــر از مدیریــت مــادری در بیــن جامعــه مــا رواج 
دارد، بیشــتر از محبــت مــادری مــی گوییــم امــا واقعــا مدیریت 

مــادری بــی نظیــر هســت.
اصــا شــغل مــادری، کاســش در حــد مدیریــت هســت، 
چــرا از ایــن مســئله بــه ســادگی عبــور مــی کنیــم؟ وقتی شــما 
مــادر بــودن را از منظــر مدیریتــی بررســی نکردی، گاهــی برخی 
از خانــم هــا، احســاس حقــارت مــی کننــد، فکــر مــی کننــد 
اگــر مــادر هســتند، شــغل کمــی دارنــد. شــغل مــادری در حد و 
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انــدازه هــای وزارت و مدیریــت هســت، ایــن را کمتــر گفتــه ایم 
و کمتــر شــنیده ایــم. 

مادر یعنی مدیر، اما یک مدیریت هوشمند
مــادر یعنــی مدیــر، امــا یــک مدیریــت هوشــمند، مبتنــی بر 
روابــط، یــک مدیریــت فــوق العــاده، ای کاش در علــم مدیریت، 
ســر فصلــی بــرای مدیریــت مادرانــه بــاز مــی کردنــد. محققین 
ــرم  ــن ف ــی از ای ــتند و مدل ــی نشس ــته م ــن رش ــان ای و عالم
ــی از ایــن  ــد، شــاید خیل ــزه مــی کردن مدیریــت مــادری تئوری

مشــکات مدیریــت حــل مــی شــد. 
ــدرت  ــد، ق ــی کن ــدا م ــش پی ــدان افزای ــدد فرزن ــه تع هرچ
مدیریــت مــادر، افزایــش پیــدا مــی کنــد. چــرا کــه وقتــی او 
بخواهــد روابــط چندگانــه خواهــری و بــرادری را تنظیــم کنــد، 
ــه خــرج  ــط ب ــت رواب دقــت و هوشــمندی بیشــتری در مدیری
بایــد بدهــد، چقــدر فــرق مــی کنــد بیــن مدیری کــه یک یــا دو 
نفــر را مدیریــت مــی کنــد تــا چنــد نفــر را مدیریــت مــی کنــد. 
فرمود:»هرکســی ده نفــر را مدیریــت می کنــد عقــل چهــل نفــر 
بــرای او  اســت؛  َمــْن َولـِـَی َعلَی َعْشــَرةٍ َکاَن لـَـُه َعْقــُل أَرْبَِعیَن«3  
چطــور چنیــن اتفاقــی مــی افتــد؟ آیــا معجــزه خاصــی رخ می 
دهــد یــا ایــن اتفــاق قابــل توضیــح اســت؟ بــه صــورت طبیعی 
مدیــر بایــد حواســش بــه خیلــی از مســائل باشــد، بایــد بــرای 
تعــداد بیشــتری از آدم هــا فکــر کنــد، خــودش را عــادت مــی 
دهــد کــه تــک بعــدی بــه مســائل نــگاه نکنــد، قــدرت عقانــی 

او در اثــر ایــن مدیریــت افزایــش پیــدا مــی کنــد. 
ــورت  ــه ص ــت، ب ــد هس ــد فرزن ــه دارای چن ــم ک ــادری ه م
طبیعــی قــدرت مدیریــت او افزایــش پیــدا مــی کنــد چــون باید 
روابــط بیشــتری را مدیریــت کنــد کــه برخــاف ذهنیــت برخــی 
نــه تنهــا ایــن مدیریــت ســخت تــر نمــی شــود کــه بلکه ســهل 

3 . نهج الفصاحه، ص727.



تــر نیــز مــی گــرد چــون بــا تعــدد فرزنــدان برخــی از وظایــف و 
کارهــای مــادر بــه فرزنــدان بزرگتــر ســپرده مــی شــود کــه ایــن 

مطلــب خــود نیــز منجــر بــه رشــد فرزنــدان مــی شــود.

نقش هنر و فیلم در پر رنگ کردن زیبایی های مدیریت مادری
ای کاش یــک فیلــم و ســریالی ســاخته مــی شــد بــه زیبایــی 
مدیریــت روابــط مــادر را نشــان مــی داد، چقــدر قدرتمندانــه و 
چقــدر هوشــمندانه، یــک مــادر مدیریــت مــی کنــد روابــط را 
ــود  ــدان را ناب ــه فرزن ــد، ن ــه پــدر را ضایــع مــی کن در منــزل، ن
مــی کنــد بــا مدیریــت خــودش. نــه در مدیریــت مــرد دخالــت 
مــی کنــد، نــه در مدیریــت خــودش، خــودش را دخالــت مــی 
دهــد. چقــدر زیبــا مــی شــد. مــن حاضــرم، این فیلــم را قبــل از 
تولیــد تبلیغــش کنــم. فیلمــی کــه بتوانــد زیبایی هــای مدیریت 

مــادری را نشــان دهــد.
اکثــر فیلــم هــا، مــرد را لــه مــی کنــد، به چــه قیمتــی؟ وقتی 
مــی خواهنــد زن زرنگــی را نشــان دهنــد، زنــی را نشــان مــی 
ــرد خــودش را ســرجایش نشــانده  ــط م ــا ضواب ــه ب ــد ک دهن
اســت. ایــن فیلــم هــا نهــاد خانــواده را نابــود مــی کند، مــادری 
کــه ایــن طــوری مــی خواهــد مدیریــت کنــد، بــه قیمــت لــه 
کــردن مــردش، مثــل ایــن اســت کــه بنزیــن برداشــته و بچــه 

هــای خــودش را از لحــاظ تربیتــی آتــش زده اســت.

مدیریت حضرت زهرا)س( در محیط خانه 
نقــل شــده اســت کــه در خانــه حضــرت امیــر غذایــی بــرای 
خــوردن نبــوده اســت، امــا حضــرت زهــرا)س( ایــن مســئله را 
پنهــان کــرده بودنــد تــا اینکه حضــرت امیر مــی فرمایــد فاطمه 
چــرا بــه مــن نگفتــی؟ جــواب حضــرت زهــرا)س( را ببینید:»َیــا 
أَبـَـا الَْحَســِن إِنِّــي َلَْســتَْحیِي ِمــْن إِلَِهــي أَْن أَُکلِّــَف نَْفَســَک َمــا 
اَل تَْقــِدرُ َعلَْیــه  ؛ ای پــدر حســن! چقــدر قشــنگ صــدا مــی زنــد، 
مــن از خــدا خجالــت کشــیدم کــه از شــما چیــزی بخواهیــم 
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کــه تــوان آن را نــداری«4  مــن نمــی دانــم چطــور مدیریــت 
کــرده حضــرت زهــرا)س(، بــا اینکــه چنــد روزی در خانــه غــذا 
کــم بــوده یــا اصــا نبــوده اســت امیرالمومنیــن متوجــه نشــده 

اســت، بابــا هــم پیــش بچــه هــا ضایــع نشــده اســت. 

مدیریت حضرت زهرا)س( در محیط جامعه
ایــن محیــط کوچــک خانــه اســت کــه حضــرت زهــرا )س( 
ــد،  ــی کن ــم م ــط را تنظی ــد و رواب ــی کن ــت م ــه مدیری اینگون
ــرا)س(،  ــرت زه ــم حض ــه ه ــی جامع ــر یعن ــط بزرگت در محی
مدیریــت کــرد بــه عنــوان مــادر مومنیــن! مومنیــن در جامعــۀ 
مدینــه کــه رابطــه خودشــان را بــا امــام امــت و والیــت قطــع 
کــرده بودنــد، حضــرت زهــرا)س( ســعی و تــاش و مدیریــت 
خــودش را بــه کار بســت تــا ایــن رابطــه تنظیــم بشــود. ایــن 

رابطــه برقــرار بشــود. 
ــت  ــن ام ــدران ای ــی، پ ــن و عل ــول اهلل)ص( فرمود:»م رس
ــۀ«5  حــاال ایــن بچــه هــا  هســتیم ؛ أَنـَـا َو َعلـِـيٌّ أَبـَـَوا َهــِذهِ اْلُمَّ
تصیــم گرفتنــد، رابطــه خودشــان را بــا پــدر قطــع کننــد، چــه 

کســی در میــان فــدا شــد، تــا رابطــه را برقــرار کنــد؟ مــادر. 

راز غربت مادر، مدیریت مادر
ــادر  ــه دوش م ــدر، ب ــا پ ــدان ب ــن فرزن ــط بی ــت رواب مدیری
هســت. حــاال اگــر پــدر علــی)ع( باشــد و فرزنــدان تمــام امــت، 
مــادر خــودش را بــه آب و آتــش زد تــا ایــن رابطه قطع نشــود. 
ــت  ــن، مدیری ــادر مومنی ــوان م ــه عن ــرا)س( ب حضــرت زه
ــرد.  ــاش ک ــه ت ــراری رابط ــرای برق ــبانه روز ب ــل ش ــرد. چه ک
آخریــن خانــۀ کــه زهــرای مرضیــه ســام علیهــا بعــد از چهــل 
ــی  ــا جای ــود، اینج ــل ب ــن جب ــاذ ب ــۀ مع ــد خان روز درب زدن
ــه پاســخ  ــه نظــر مــی رســد مــا مــی توانیــم ب هســت کــه ب

4 . بحاراالنوار، ج43، ص59.
5 . عیون اخبار الرضا ع، ج2، ص85.



خودمــان برســیم؛ کــه چــرا جامعــۀ مدینــۀ حاضر بــه همراهی 
ج43، ص59. بحاراالنــوار،  نشــد؟  والیــت  از  حمایــت  و 

حضــرت زهــرا س وقتــی بــه درب خانــه معــاذ رفــت فرمــود 
ــا رســول خــدا  معــاذ! آمــده ام تــا از تــو کمــک بگیــرم، تــو ب
ص بیعــت کــردی کــه همــان طــور کــه از خــودت و خانــواده 
ات حمایــت مــی کنــی از فرزنــدان و شــخص پیامبــر حمایــت 
کنــی. معــاذ یک پرســش کــرد و آن پرســش بســیار معنــا دارد 
بــود؛ گفــت یــا فاطمــه آیــا غیــر از مــن کســی اعــام آمادگــی 
ــا  ــرای حمایــت از شــما کــرده اســت؟ حضــرت زهــرا س ب ب
چــه احساســی فرمودند:»نــه یــک نفــر هــم مــرا اجابــت نکرده 
اســت؛ اَل َمــا أََجابَنـِـي أََحــد«؛ معــاذ گفــت پــس کمــک مــن 
یــک نفــر بــه چــه دردی مــی خــورد؟ ؛ »َفَقالـَـْت َیــا ُمَعــاَذ بـْـَن 
ِ ص  َجبـَـٍل إِنِّــي َقــْد ِجْئتـُـَک ُمْســتَْنِصَرًة َو َقــْد بَاَیْعــَت رَُســوَل اهللَّ
ــا تَْمنـَـُع ِمْنــُه نَْفَســَک َو  َعلـَـی أَْن تَْنُصــْرهُ َو ُذرِّیَّتـَـُه َو تَْمنََعــُه ِممَّ
ُذرِّیَّتـَـکَ َو إِنَّ أَبـَـا بَْکــرٍ َقــْد َغَصبَنـِـي َعلـَـيَّ َفــَدَک َو أَْخــَرَج َوِکیلِي 
ِمْنَهــا َقــاَل َفَمِعــي َغْیــرِي َقالـَـْت اَل َمــا أََجابَنـِـي أََحــٌد َقــاَل َفأَْیــَن 

أَبْلـُـُغ أَنـَـا ِمــْن نُْصَرتـِـک « 6
بمیــرم بــرای غربتــت مــادر امــت، ایــن گونــه حرمــت تــو را 
شکســتند، تــو مــادری کــردی امــا آنهــا بد عهــدی کردند. ســام 
خــدا بــر تــو ای مــادر! نفریــت خــدا بــر آن فرزندانــی کــه عــاق 
شــدند. از رحمــت خــدا دور شــدند وقتــی نــدای مدارانــۀ شــما 

را اجابــت نکردنــد. 
ــه جــا آورد، کــم  ــه خــدا قســم فاطمــه حــق مــادری را ب ب
نگذاشــت امــا آنهــا خیلــی شــقی شــده بودنــد کــه بــا نالــۀ مادر 

بیــدار نشــدند.

6 . االختصاص،ص184.
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مجلس دوم:»منافع مادری«
بعضــی هــا یــک دعــوای زرگــری درســت کــرده انــد کــه آقــا 
دیــن مــی خواهــی یــا منافعــت را؟ دیــن را مقابــل منافــع قــرار 
داده انــد؟ دیــن و منافــع بــا هــم تناســب دارنــد یــا تعــارض؟ با 
هــم دعــوا دارنــد یــا نــه ایــن هــا دو روی یــک ســکه هســتند؟

رابطه منفعت طلبی با دین داری
ــت  ــه »منفع ــت ک ــد گف ــش بای ــن پرس ــه ای ــخ ب در پاس
طلبــی«، اساســا چیــز بــدی نیســت. اتفاقــا آدم هــای دیــن دار 
، بیشــتر از دیگــران بــه دنبــال تامیــن منافع خودشــان هســتند. 
اگــر کســی بــی دینــی کــرد در واقــع دارد علیــه منافــع خــودش 

اقــدام مــی کنــد. چــه بفهمــد چــه نفهمــد. 
ــن داری،  ــی در دی ــت طلب ــر از منفع ــن داران کمت ــا دی م
صحبــت مــی کنیــم. شــاید بــرای برخــی از مــردم ســوء تفاهــم 
ایجــاد کنــد کــه دیــن داران بــه دنبال منافع خودشــان نیســتند. 



حــال آنکــه دیــن، اتفاقــا آدم را پــای منافعــش این قــدر محکم 
می کنــد آنقــدر کــه اگر کســی بخواهــد منافعــش را غــارت کند، 
ــد  ــا نمی خواه ــت از م ــدا هیچ وق ــرد. خ ــد ک ــود خواه او را ناب
کــه به خاطــر دیــن، از منافــع خودمــان بگذریــم! اتفاقــاً دیــن 
برنامــۀ تأمیــن منافــع اســت؛ هــم بــرای یــک شــخص و هــم 

بــرای یــک ملــت. 
امیرالمؤمنیــن)ع( می فرمایــد: خداونــد خلــق را خلــق کــرد 
ــه آداب و اخــاق شــریف. و خــدا  ــد ب ــؤدب کن ــا را م ــه آنه ک
دیــد کــه وقتــی بخواهــد مــردم را مــؤدب کنــد، بایــد بــرای آنها 
توضیــح بدهــد چــه چیــزی بــه نفع شــان اســت و چــه چیــزی 
بــه ضررشــان اســت؟ و خــدا دیــد کــه منافــع مــا را بــا »امــر و 

نهــی« می توانــد بــه مــا گوشــزد بکنــد.  7
اصــاً خــدا چــرا به مــا دســتور داد؟ به خاطــر منافع مــا. تو که 
منفعت طلــب نیســتی اصــاً چــه دســتوری می خواهــی دریافت 
بکنــی؟ فلســفۀ دســتور دادِن خــدا این اســت که تو ضــرر نکنی!

ــه منافــع  فلســفه خلقــت انســان هــم ایــن هســت کــه ب
خــودش برســد. راوی مــی گویــد از امــام صــادق پرســیدم کــه 
چــرا خــدا انســان هــا را خلــق کــرده و آفریــده اســت؟ یکــی از 
دالیــل را حضــرت فرمــود »َخلََقُهــْم لَِیْنَفَعُهْم؛آنــان را آفریــده که 

منفعــت بایشــان برســاند« 8
أمیرالمؤمنیــن علــی )ع( برگشــت صــدا زد »ما أحَســنُت إلی 
!«9  مــن بــه کســی، بــه هیچ وجــه احســان نکــردم،  أَحــٍد َقــطُّ
بعــد یک دفعــه ای مــردم سرشــان را از روی تعجــب بلنــد کردنــد 
بــا« بعــد حضــرت همیــن آیــۀ  ــاُس رُؤوَســُهم تََعجُّ »َفَرَفــَع النّ

ا َخلََق َخلَْقُه أَرَاَد أَْن َیُکونُوا َعلَی آَداٍب رَِفیَعٍۀ َو أَْخَاٍق  َ تَبَارََک َو تََعالَی لَمَّ 7 . »إِنَّ اهللَّ
َشرِیَفٍۀ- َفَعلَِم أَنَُّهْم لَْم َیُکونُوا َکَذلَِک إاِلَّ بِأَْن یَُعرَِّفُهْم َما لَُهْم َو َما َعلَْیِهْم َو التَّْعرِیُف اَل َیُکوُن 

إاِلَّ بِاْلَْمرِ َو النَّْهِی«)احتجاج،1،207(
8 . علل الشرائع، ج1، ص9.
9 . نثر الدرّ، ج 1،ص 293
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قــرآن را تــاوت کردنــد »إن اَحَســنتُم اَحَســنتُم اِلَنُفَســُکم«.10  
شــما کار خوبــی بــرای کســی بکنــی بــرای خــودت کــردی، و 

مــن بــرای خــودم کــردم هــر کاری کــردم.
بنابرایــن پایه هــای دیــن داری ایــن اســت که شــخصیت آدم 
بــه گونــه ای باشــد کــه خــودش را دوســت داشــته باشــد، اصــاً 
حاضــر نباشــد خــودش را ارزان بفروشــد، خــودش را و منافــع 
ــش  ــرود منافع ــرش ب ــد، س ــته باش ــت داش ــودش را دوس خ
ــد  ــد بگوی ــۀ خــدا ضجــه بزن ــرود درِ خان ــرد ب ــرود و ضــرر ک ن
خدایــا مــن اینجــا ضــرر کــردم، دوســت نــدارم ضــرر بکنــم. 

یکــی از عارفانــه تریــن عبــادت هــا حــج هســت. حــج حــال 
و هــوای روحــی آدم را عــوض مــی کنــد، امــا خداونــد ببینــد بــا 
چــه ادبیاتــی از حــج ســخن مــی گویــد؟ مــی فرماید:»مــردم 
را دعــوت عمومــی بــه حــج کــن ســواره یــا پیــاده هــر جــوری 
شــده از راه دور بــه ســوی تــو آینــد ؛ َو أَذِّْن ِفــي النَّــاِس بِالَْحــجِّ 
َیأْتـُـوَک رِجــاالً َو َعلــی  ُکلِّ ضاِمــرٍ َیأْتیــَن ِمــْن ُکلِّ َفــجٍّ َعمیــٍق«  
11تــا چــه اتفاقــی بیفتــد؟ بــه ذکــر خــدا بپردازنــد؟ نــه . اول می 

فرمایــد: »لَِیْشــَهُدوا َمناِفــَع لَُهــْم ؛ تــا شــاهد منافــع خودشــان 
باشــند« بعــد یکــی از منافــع اجتماعــی حــج کــه اســتفاده فقراء 

از گوشــت قربانــی هســت اشــاره مــی کنــد. 
تــو رو خــدا ببنیــد عرفــان دیــن مــا، چطــور بــا عقانیــت و 
منافــع مــا گــره خــورده اســت. بعــد از امــام صــادق ع ســوال 
کردنــد آقــا منظــور خــدا از ایــن منافــع، منافــع دنیــوی هســت 
ــی  ــب عل ــرده خ ــی ک ــر م ــون فک ــگاری ایش ــروی؟ ان ــا اخ ی
القاعــده بایــد منافــع اخــروی باشــد امــا حضــرت فرمود:»هــردو 
هــم؛ منفعــت دنیــا، هــم منفعــت آخــرت؛ َفَقــاَل إِنِّي َســِمْعُت 
َ َعــزَّ َو َجــلَّ َیُقــوُل »لَِیْشــَهُدوا َمناِفــَع لَُهــْم«   َفُقلْــُت َمنَاِفــَع  اهللَّ

10 . اإلسراء،7.
11 . حج، 27.



نَْیــا أَْو َمنَاِفــَع اْلِخــَرةِ؟ َفَقــاَل الْــُکل « 12 الدُّ
ــه  ــم ک ــا نمی فهمی ــون م ــت؟ چ ــب اس ــن غری ــرا دی چ
ــا  ــی از م ــه خیل ــن اینک ــت. ضم ــان اس ــه نفع م ــن داری ب دی
اصــاً بــه معنــای واقعــی کلمــه، منفعت طلــب نیســتیم؛ یعنــی 
دنبــال باالتریــن منافع مــان نیســتیم، لــذا اول یکــی بایــد مــا را 

ــاورد! ــار بی ــب ب منفعت طل

آدم گناه کار، یعنی آدمی که به فکر منافع خودش نیست
کســی کــه گناه مــی کنــد در واقع خــودش را دوســت نــدارد. 
خــود خــواه نیســت بــه گنــاه کار بایــد بگویــم خــود خــواه باش 
چــرا خــودت را فرامــوش کــرده ای؟ آدم گنــاه کار یعنــی آدمــی 

کــه بــه فکــر منافــع خــودش نیســت. 
تــا  بشــوند!  و خودخــواه  منفعت طلــب  بایــد  آدم هــا 
نمی توانــی  نشــوی،  خودخــواه  و  نشــوی  منفعت طلــب 
ــوش  ــودت را فرام ــروش، خ ــودت را نف ــی! خ ــن داری کن دی
نکــن، منافــع خــودت را در نظــر بگیــر! قــرآن مــی فرمایــد:»َو 
َ َفأَنْســاُهْم أَنُْفَســُهْم أُولئِــَک ُهــُم  ــوا َکالَّذیــَن نَُســوا اهللَّ ال تَُکونُ
الْفاِســُقوَن ؛ و همچــون کســانی نباشــید کــه خــدا را فرامــوش 
کردنــد و خــدا نیــز آنهــا را بــه »خــود فراموشــی« گرفتــار کــرد، 
ــد؟ چــون  ــن داری نمی کن ــا فاســقانند.«13  چــرا طــرف دی آنه
ــت.  ــرده اس ــوش ک ــودش را فرام ــد. خ ــودش را نمی خواه خ

ــد. ــع خــودش را نمــی بین مناف
بنابرایــن دیــن داری یعنــی منفعت طلبــی! ایــن را هــم 
بایــد بــه بی دین هــا بگوییــم هــم بــه دین دارهــا! چــون 
دین دارهــا اگــر بفهمنــد دارنــد منفعت طلبانــه دیــن داری 
می کننــد، دچــار غــرور نمی شــوند، چــون می داننــد کــه 
ــه  ــت و ب ــان اس ــع خودش ــه نف ــد، ب ــن داری کنن ــدر دی هرچق

12 . کافی،ج4،ص422.
13 . الحشر : 19.
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خــدا بدهکارتــر می شــوند. اگــر دین دارهــا بفهمنــد کــه 
هــر کاری انجــام می دهنــد بــه نفــع خودشــان اســت، 
ــود. ــر می ش ــم بهت ــاز ه ــه نم ــان ب ــد بودن ش ــت مقی آن وق

اگــر بــه بی دین هــا هــم گفتــه بودیــم کــه دیــن داری یعنــی 
ــن  ــی از ای ــود! خیل ــوا نب ــاب دع ــرِ حج ــی، االن س منفعت طلب
ــاد  ــا ایج ــی م ــط دین ــات غل ــر ادبی ــوده، به خاط ــای بیه دعواه
ــر  ــد را به خاط ــای ب ــن کاره ــم: »ای ــون گفتی ــت! چ ــده اس ش
ــن  ــم: »ای ــد می گفتی ــه بای ــن!« درحالی ک ــرک ک ــادات ت اعتق
کارهــا بــه نفــع شــما نیســت بلکــه بــه ضــرر خودتــان اســت!«

تقابل اخالص با منفعت طلبی
امــا اگــر ایــن اصــل را پذیرفتیــم کــه دیــن در اوج تناســب بــا 
منفعــت طلبــی قــرار دارد و دیــن برنامــه تامیــن منافع هســت. 
دو پرســش اساســی در اینجــا مطــرح مــی شــود، یکــی اینکــه 
چطــور اخــاص را بــا منفعــت طلبــی جمــع کنیــم؟  بعضی هــا 
فکــر می کننــد مخلــص یعنــی کســی کــه همــۀ منافــع خودش 
ــد: »مــن اصــاً نمی خواهــم  ــار گذاشــته اســت و می گوی را کن
هیــچ چیــزی بــه نفــع خــودم باشــد، فقــط می خواهــم بــه نفع 

خــدا باشــد!« ایــن تصــور عوامانــه از اخــاص اســت!
اخــاص یعنــی اینکــه بــه نفــع عالی تریــن منافعــت و فقــط 
ــت  ــن منافع ــر عالی تری ــی. اگ ــل بکن ــت عم ــن منافع عالی تری
ــی خــودت  ــع پایین ــه مناف ــازی ب ــر نی ــو دیگ ــن بشــود، ت تأمی
نــداری. اخــاص بــرای خــدا ترجمــۀ حقیقــی اش ایــن اســت 

ــری. ــع خــودت را در نظــر بگی ــن مناف ــط عالی تری ــه فق ک

تقابل دین داری منفعت طلبانه با دین داری عاشقانه
پرســش بعــدی ایــن هســت کــه »دیــن داری منفعت طلبانــه 
چگونــه بــا عشــق و دیــن داری عاشــقانه قابــل جمــع اســت؟« 
اول بایــد دیــد کــه عشــق یعنــی چــه؟ اگــر عشــق را این طــوری 
ترجمــه کنیــم کــه بگوییــم: »عشــق یعنــی اینکــه خــودت را فدا 
کنــی و از منافــع خــودت بگــذری!« ایــن بــرای انســان، معنــا 



نــدارد؛ مگــر اینکــه یک کســی حواســش پــرت بشــود یــا هــول 
ــۀ پشــیمانی  ــه این هــم مای ــد ک ــدا کن بشــود و خــودش را ف

اســت؛ چــون انســان موجــودی خودخــواه اســت!
ــبِ   ــی  ُح ــوُب  َعلَ ــِت الُْقلُ ــد: »ُجبِلَ ــادق)ع( می فرمای امام ص
َمــْن  َیْنَفُعَهــا َو بُْغــِض َمــْن أََضــرَّ بَِهــا« 14  قلــب انســان این طور 
سرشــته شــده اســت کــه هرکســی به نفــع او باشــد، دوســتش 

دارد و هرکســی بــه ضــرر او باشــد، از او بــدش می آیــد.
ــه معنــای  ــا ب ــه معنــای فــداکاری بگیریــم ی عشــق را اگــر ب
عاقــه ای بگیریــم کــه منجــر بــه فداشــدن و نابودشــدِن منافــع 
مــا باشــد، ایــن بــرای انســان قابــل تصــور نیســت. مثاً عشــق 
مــادر بــه فرزنــد را در نظــر بگیریــد. مــادری کــه بــرای فرزنــدش 
ــات  ــع دارد تمای ــد« او در واق ــداکاری می کن ــاح »ف ــه اصط ب
قشــنگ و عالــی خــودش را ارضــاء می کنــد. کســی کــه تمایات 
عالــی خــودش را ارضــاء می کنــد، هــم از خــدا بیشــتر بهره منــد 
می شــود، هــم از حیــات! ضمــن اینکــه وقتــی انســان تمایــات 
عالــی خــودش را ارضــاء کند شــکوفا می شــود و بزرگ می شــود.

کدام منفعت طلبی بد هست؟
امــا آن چیــزی کــه بــه عنــوان منافعــت طلبــی بــد مطــرح 
ــال  ــان دنب ــه انس ــت ک ــی اس ــدام منفعت طلب ــت . آن ک هس
ــم اخــاق  ــی، ه ــوع منفعت طلب ــن ن ــم باشــد؛ ای ــت ک منفع
آدم را خــراب می کنــد، هــم آدم را قســی القلب می کنــد و 
هــم لــذت عاشــقی در آن نیســت. امــا اگــر شــما همــۀ منافــع 
خودتــان و عالی تریــن منافــع خودتــان را طالــب باشــید، اتفاقــاً 
انســاِن بســیار رقیق القلــب، لطیــف، خوش اخــاق، دل رحــم و 

عاشــقی هــم خواهیــد شــد.
منفعت طلبــی، در چــه مــواردی بــد اســت؟ اول اینکــه 
منفعت طلبــی وقتــی کــم باشــد بــد اســت. دوم اینکــه 

14 . کافی،ج8،ص152.
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منفعت طلبــی وقتــی جهتــش بــد باشــد بــد اســت. امــا اگــر 
ــت  ــر منفع ــی اگ ــد، حت ــوب باش ــش خ ــی، جهت منفعت طلب

ــت. 15 ــی اس ــز خوب ــد، چی ــم باش ــی ه دنیای

منافع مادری یا مقام مادری؟
بنابرایــن منفعــت طلبــی نــه تنهــا چیــز بــدی نیســت بلکــه 
اساســا دیــن داری بــدون منفعــت طلبــی آدم هــا را مغــرور می 
کنــد. یکــی از مفاهیــم بلنــد، مفهــوم مــادری هســت، مــادری 
مقــام هســت یــا منافعــی دارد؟ بــا کــدام ادبیــات دربــاره مادری 
ســخن بگویــم، از مقــام مــادری بگوییــم یــا از منافــع مــادری؟ 
وقتــی شــما گفتــی مقــام مــادری، بعضــی از خانــم ها شــاید 
بگوینــد آقــا مــا اگــر نخواهیم مقــام مــادری را چه کســی را باید 
ببینیــم؟ امــا ادبیــات درســت چیســت؟ بگــو مــا مــی خواهیــم 
از منافــع مــادری بــرای شــما بگویــم؟ گوش هــا آماده شــنیدن 
دربــاره مــادر شــدن می شــود. درســت اســت کــه مادری عشــق 
اســت امــا آیــا ایــن عشــق بــه نفــع مــادر یــا پــدر نیســت؟ این 
مــادری منافــع زیــادی دارد کــه اوال بــه خــود زن برمــی گــردد. 
مــا در جامعــۀ خودمــان بیــش از اینکــه از مقدس بــودن مادر 
ســخن بگوییــم بایــد از مفید بــودن مادر بــودن ســخن بگوییم. 
بعــداً مقــدس بــودن مــادر هــم بــا ایــن ادبیــات جــا مــی افتــد. 

منافع مادری چیست؟ 1. عاشق شدن
منافــع مــادری چیســت؟ اولیــن فایــده علمــی مــادر شــدن، 
ــم  ــد، خان ــا آمــدن فرزن ــه دنی ــل از ب عاشــق شــدن اســت. قب
هــا اغلــب تصــور مــی کننــد کــه مــی داننــد عشــق چیســت 
امــا زمانــی کــه یــک نفــر را بــه ایــن دنیــا دعــوت مــی کننــد، 
معنــی عشــق واقعــی را مــی فهمند و عشــقی بــی قید و شــرط، 
خــاص و کامــل. عشــق مــادر بــه فرزنــد تجربــه ای متفــاوت از 
تمــام عشــق هــای دنیــا اســت و مــادر همیشــه فرزنــدش را 

15 . علیرضا پناهیان، گناه چیست و توبه چگونه است؟، 
http://panahian.ir/post/5475



اولویــت قــرار مــی دهــد و ایــن مــی توانــد بیانگــر یــک عشــق 
واقعــی و بــی نهایــت باشــد. 16

مــادر بــا هــر بــاری کــه مــادر مــی شــود، عشــق جدیــدی را 
تجربــه مــی کنــد، متاســفانه االن مــادران مــا از تجربــه عشــق 
ــن  ــای ای ــره هســتند، مادرهــای مــا معن ــی به ــد ب هــای جدی
حــرف را بهتــر مــی فهمنــد، هــر فرزنــدی، یــک بمــب عشــق 

ــه مــادر هدیــه مــی شــود. اســت کــه ب
مــادر بــا هــر کــدام از فرزنــدان خــودش، یک عشــق جدیدی 
را تجربــه مــی کنــد. مامــان هــا مــی گوینــد ایــن بچــۀ مــن! 
یــک مــزه دیگــری دارد آن بچــۀ مــن! مــزه دیگــری دارد. چــرا 
مــادران خودشــان را تجربــه عشــق هــای جدیــد، بــا فرزنــدان 
جدیــد محــروم کــرده انــد؟؟ ایــن خســارت نیســت، ایــن بــه 
ــه عاشــق، عاشــق شــدن  ضــرر مــادر هــا نیســت؟ مــادری ک

اســت، چــرا فقــط یــک بــار عشــق فرزنــدی را تجربــه کنــد؟ 
خــدای نکــرده، اگــر ایــن تــک فرزنــد شــما، بایــی ســرش 

بیایــد، چقــدر مــادر از لحــاظ عشــقی شکســت مــی خــورد. 

2. رهایی از تنهایی و افزایش اعتماد به نفس است
دومیــن فایــده مــادر شــدن، رهایــی از تنهــای هســت. امــام 
صادق)علیــه الســام( نیــز در ســفارش بــه فــردی کــه پــس از 
ســال  هــا ازدواج صاحــب فرزنــد نشــده بــود، فرمــود: زمانــی که 
یکــی از شــما فرزنــددار شــدنش دیر شــود، بایــد بگویــد: »اللَُّهمَّ 
ــرِي، بَْل  اَلتََذرْنـِـي  َفــْرداً َوِحیــداً َوْحشــاً، َفَیْقُصــَر ُشــْکرِي َعنْ  تََفکُّ
ــَۀ ِصــْدٍق ُذُکــوراً َو إِنَاثــاً، أَْســُکُن إِلَْیِهــْم  َهــْب لـِـي أُنْســاً َو َعاِقبَ
ِمــَن الَْوْحَشــِۀ َو آنـَـُس بِِهــْم ِمــَن الَْوْحَدةِ َو أَْشــُکرَُک َعلــی  تََماِم 
النِّْعَمــۀ.؛ خدایــا! مــرا تنها و وحشــت  زده نگــذار تا سپاســگزاریم 
از تدبیــرم کمتــر شــود؛ بلکــه محــل اُنــس و جانشــینی درســت 
ــه  ــه مــن ببخــش کــه از وحشــت ب از پســران و دختــران را ب

16 . سایت نمناک، خبر شماره 50128.
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اینــان انــس گیــرم و از وحــدت بــا آنــان آرامــش یابــم و بــه 
هنــگام کامــل شــدن نعمــت تــو را ســپاس گویــم«.

در ایــن دعــا وجــود فرزند، باعــث آرامش و عاملی بــرای دوری 
از وحشــت و تنهایــی بــه شــمار آمــده اســت. بــه ایــن دلیــل، 
برخــی از اندیشــمندان در تبییــن کارکرد فرزند در کانــون خانواده 
معتقدنــد کــه: »زناشــویی بــدون فرزنــد، پژمردگی اســت و پس 
از آوردن فرزنــد، کانــون زندگــی بــه شــکوفایی مــی  رســد؛ بلکــه 
پــس از بچــه  دارشــدن، زندگــی دارای معنــای حقیقی می  شــود 
و خانــه بــه  وســیله فرزنــد، پـُـر از خنــده و نشــاط می  گــردد.« 17

حــاال اگــر بــه یــک فرزنــد مــا بســنده کردیــم، چــه اتفاقــی 
مــی افتــد؟ فــردا کــه ایــن فرزنــد رفــت آیــا فکــر جــای خالــی 
او هســتیم؟ چطــور پــر مــی شــود؟ آیــا بــه دوران ســالخوردگی 
خــود فکــر کــرده ایــم؟ دوره ای کــه بیــش از هــر موقعــی نیــاز 
بــه توجــه و رســیدگی داریــم و آن زمــان شــاید 2 یــا 3 فرزنــد 

هــم کــم باشــد.

3. سالمتی
ــد مــادر شــدن، حفــظ ســامتی اســت.  یکــی دیگــر از فوای
طبــق تحقیقــات 30 ســاله ، مــادران در مــاه دوم بــارداری حدود 
47 درصــد خطــر ابتــا بــه دیابــت نــوع 2 را در خــود کاهــش 
ــن  ــزان کاهــش ای ــز می ــاه هــای دیگــر نی ــد و در م مــی دهن
خطــر بــه 23 درصــد مــی رســد و علــت آن ایــن اســت کــه 
هورمــون هــای درگیــر شــیردهی، بــر روی انســولین و ســطوح 

قنــد خــون تاثیــر مــی گذارنــد .
ــاال  ــی ب ــه احتمــال خیل ــد ب ــد دارن ــی کــه فرزن ــواده های خان
مــدت زمــان بیشــتری را در کنــار یکدیگــر زندگــی مــی کننــد. 
مــادران بــاالی شــصت ســالی کــه فرزنــد دارنــد، یــک و نیــم 
ســال بیــش از زنــان بــدون فرزنــد در ایــن ســن عمــر مــی کنند 
و شــاید یکــی از علــت هــای آن ســاپورت عاطفــی و مراقبتــی 

17 . کافی، ج11، ص346.



ــدان از والدیــن مــی باشــد.  18 فرزن
 تحقیقــات گســترده در ایــن مــورد ثابــت کــرده اســت کــه 
مــادران نســبت بــه کســانی کــه فرزنــد نــدارد، حافظــه بهتــری 
دارنــد ، بــه ایــن دلیــل کــه مــادران مــدام مجبورنــد کار هــای 
مربــوط بــه فرزنــد را بــه خاطــر بســپارند و همیــن امــر تمرینــی 
ــز مــی  ــرورش آن نی ــه باعــث پ ــا اســت ک ــرای حافظــه آنه ب
شــود و مغــز آن هــا نیــز بهتــر از دیگــران خطــرات محیــط را 

شناســایی مــی کنــد . 19
ــن  ــان ای ــت خودش ــا دس ــادران ب ــا از م ــی ه ــد بعض بع
ســامتی را بــه خطــر مــی اندازنــد، بــر اســاس آمــار موجــود، 
ســقط های غیــر ایمــن عامــل حــدود 13% از مــوارد مرگ ومیــر 
مــادران )حــدود یــک مــورد از هــر هشــت مــورد مــرگ مــادر( 
اســت. ایــن تعــداد معــادل 47هــزار مــرگ در  ســال محاســبه 
ــن  ــرای ســقط جنی ــوارض متعــدد جســمی ب شــده اســت. ع
ــد؛ مثــل نارســایی کلیــه، عفونت هــای شــدید و  ذکــر کــرده ان
ــه  ــوارض روحــی آن و ب ــن دســت. ع بســیاری از مشــکات ای
خطــر افتــادن ســامت روحــی مــادر کــه ســر جــای خــودش 

قابــل بحــث اســت.

مادر پر منفعت ترین موجود در هستی
پــس مــادری اوال منافعــی را بــرای خانــم تامیــن مــی کنــد 
ــه از  ــم؟ همیش ــی زنی ــرف نم ــادری ح ــع م ــرا اول از مناف چ

ــم.  ــام مــادری حــرف مــی زنی ــا مق ــودن ی مقــدس ب
نــه تنهــا مــادری منافعــی دارد بــرای مــادر، بلکــه مــادر پــر 
منفعــت تریــن موجود در هســتی اســت. برخــی اوقات مــادران 
مــا دچــار بحــران هویــت مــی شــوند، یادشــان مــی رود مــادر 
ــت.  ــد داش ــراه خواه ــه هم ــه ب ــرای جامع ــی را ب ــه منافع چ

18 . سایت نمناک، خبر شماره 50128.
19 . همان
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احســاس مفیــد بــودن، وقتــی ســراغ انســان مــی آیــد کــه اوال 
ایــن منافــع را انســان در وجــود خــودش احســاس کنــد. 

فواید فاطمی برای امت
مادرمــان، حضــرت زهــرا)س(، چقــدر بــرای جامعــه مفیــد 
بــود؟ حضــورش، وجــودش، زبانــش، جهــاد و جنــب و 
جوشــش. پیامبــر بــه ســلمان فرمود:»َیــا َســلَْماُن َمــْن أََحــبَّ 
َفاِطَمــَۀ ابْنَتـِـي َفُهــَو ِفــي الَْجنَّــِۀ َمِعــي َو َمــْن أَبَْغَضَهــا َفُهــَو ِفــي 
النَّــارِ َیــا َســلَْماُن ُحــبُّ َفاِطَمَۀ ع َیْنَفــُع ِفي ِمائـَـٍۀ )ِمــَن الَْمَواِطِن 
ــَراُط )َو  أَْیَســرَُها( الَْمــْوُت َو الَْقْبــرُ ]َو الِْمیــَزانُ [ َو الَْمْحَشــرُ َو الصِّ
الَْعــْرُض َو الِْحَســاُب( َفَمــْن رَِضَیــِت )ابْنَتـِـي َعْنــُه( رَِضیــُت َعْنُه َو 
ُ َعْنــُه َو َمْن َغِضبـَـْت َعلَْیــِه َفاِطَمُۀ ع  َمــْن رَِضیــُت َعْنــُه رَِضــَي اهللَّ
ُ َعلَْیِه َیا َســلَْماُن  َغِضْبــُت َعلَْیــِه َو َمــْن َغِضْبــُت َعلَْیــِه َغِضــَب اهللَّ
َوْیــٌل لَِمــْن َیْظلُِمَهــا َو َیْظلـِـُم بَْعلََهــا ]أَِمیــَر الُْمْؤِمنِیــنَ [ َعلِّیــاً ع 
َو َوْیــٌل لَِمــْن َیْظلـِـُم ِشــیَعتََها َو ُذرِّیَّتََهــا؛ ای ســلمان هــر کــس 
فاطمــه را دوســت دارد او در بهشــت اســت بــا مــن و هــر کس 
او را دشــمن دارد او در آتش اســت ای ســلمان دوســتی فاطمه 
ــگام  ــا هن ــانترین آن مکان ه ــه آس ــده دارد ک ــا فای ــد ج در ص
مــردن، قبــر، میــزان، از قبــر بیــرون شــدن، صــراط و حســاب 
ــه از او خوشــنود  ــرم فاطم ــه دخت ــس ک ــر ک ــس ه اســت. پ
باشــد مــن از او خوشــنودم و هــر کــس کــه مــن از او خوشــنود 
باشــم خداونــد از او خوشــنود اســت و هــر کــس کــه فاطمــه 
بــر او خشــمگین باشــد مــن بــر او خشــمگینم و هــر کــس که 
مــن بــر او غضبنــاک باشــم خداونــد بــر او غضــب کنــد پــس 
وای بــر آن کــس کــه بــر فاطمــه و شــوهرش امیــر المؤمنیــن 
علــی ســتم کنــد وای بــر آن کــس کــه بفرزنــدان فاطمــه ســتم 
کنــد وای بــر آن کــس کــه بــه شــیعیان فاطمــه ســتم کنــد.« 20

یــا رســول اهلل)ص(، بیــا ببیــن چــه ظلــم هــا و چــه اذیــت 

20 . ارشاد القلوب، ج2، ص294.



ــتند،  ــش را شکس ــد پهلوی ــه)س( ات کردن ــه فاطم ــی ب های
ــتند. ــنش را کش ــد، محس ــی کردن ــش را نیل صورت
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مجلس سوم: »مادر، مبداء خلقت«
دست نایافتنی بودن مادر و به دست آوردن معرفت به مادر!

اگرچــه بیــن مــا نــام فاطمــه)س(، شــناخته شــده اســت اما 
حقیقــت وجــودی حضــرت بــرای مــا ناشــناخته هســت. چقدر 
مــا ایــن دریــای بی کــران فضائــل را مــی شناســیم؟ واقعش ما 
هنــوز در اول راه آشــنایی بــا حضــرت زهــرا)س( هســتیم. امــام 
ــا حضــرت زهــرا)س(،را  ــادر م صــادق)ع( فرمود:»هرکســی م
بشناســد بــه شایســتگی شــب قــدر را درک کــرده اســت؛ َفَمــْن 
ــْدر« همــان  ــَۀ الَْق ــْد أَْدرََک لَْیلَ ــا َفَق ــَرَف َفاِطَمــَۀ َحــقَّ َمْعرَِفتَِه َع
شــب قــدری کــه فرمود:»چــه کســی مــی تواند شــب قــدر را در 
کنــد« یــک بانــو و این همــه ظرفیــت هــای نامحــدود. در ادامه 
حضــرت فرمود:»بــه ایــن دلیــل بــه فاطمــه)س(، فاطمــه مــی 
گوینــد کــه چــون مردمــان از کســب معرفــت واقعی نســبت به 

وی عاجــز هســتند.« اهلل اکبــر از ایــن عظمــت! 



درســت هســت کــه شــناخت کامــل حضــرت زهــرا)س(، 
دســت نایافتنــی هســت. امــا ایــن طــوری نیســت کــه نشــود 

قــدری و نمــی  از ایــن دریــای بــی کــران بهــره نبــرد. 
ماجــرای آشــنایی مــا بــا حضرت زهــرا)س(، بیشــتر بیــن در 
و دیــوار و نالــه هــای حضــرت زهــرا)س( بــرای غربــت والیــت 
ــت هســت. درســت هســت  ــن غرب ــع ای ــرای رف ــام او ب و قی
عظمــت شــهادت حضرت زهــرا)س( مــا را درب خانــۀ حضرت 
زهــرا)س( جمــع کــرده اســت امــا در کنــار ایــن شــهادت بــا 
عظمــت، یــک حیــات بــا عظمتــی هــم حضــرت زهــرا)س( 
داشــته انــد. خیلــی بایــد روی ایــن بخــش از زندگــی حضــرت 

زهــرا)س( تامــل و توقــف کنیــم. 

مقام مادری حضرت زهرا)س(، برای تمام مومنین
یکــی از مقامــات واال و بــاالی حضــرت زهــرا )س( این اســت 
کــه امــام صــادق)ع( در ادامه همیــن روایــت فرمودند:»حضرت 
زهــرا)س(، مــادر مومنیــن اســت؛ ِهــَي أُمُّ الُْمْؤِمنِیــن « 21 ایــن 
شــان بــاال و واالی اســت که حضرت زهــرا )س( در هســتی دارد 
و همــۀ مــا مــی توانیــم بــه حضــرت زهــرا)س( بگوییــم مــادر!

ــر  ــن موضــوع فک ــه حــال روی ای ــا ب ــدر ت ــم چق نمــی دان
ــن،  ــرای مومنی ــرا )س( ب ــرت زه ــی؟ حض ــی چ ــد، یعن کردی
مــادری مــی کنــد. ایشــان مــادر مومنیــن هســت یعنــی چــه؟ 
ــن  ــم و آن ای ــرا)س( داری ــرت زه ــا حض ــبتی ب ــک نس ــا ی م

ــا؟! ــن اســت؛ واقع ــادر مومنی ــه او م اســت ک

مادر مومنین بودن یعنی چه؟
ــه  ــن، چ ــرای مومنی ــردن ب ــادری ک ــان م ــن ش ــاال ای ح
ــدازه  ــل ان ــا قاب ــا اینه ــاری دارد؟ آی ــه آث ــت؟ چ ــانی هس ش
گیــری هســت؟ ببینیــد در ایــن عالــم، نزدیــک تریــن 
را  ُخلقــی  و  َخلقــی  عاطفــی،  رابطــه  بیشــترین  رابطــه، 

21 . تفسیر فرات کوفی، ص581.
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انســان از چــه کســی دریافــت مــی کنــد؟ از مــادرش. 
اصــا مــادر مــی شــود مبــدا خلقت و هســتی. خــدا از مــادر، 
خلقــت خــودش را آغــاز مــی کنــد. خلقــت خــدا، محــل تجلی 
اش کجاســت؟ وجــود مــادر. مــادر مــی شــود، محــل »دمیــدن 
روح توســط خــدا«22  خداونــد متعــال وقتــی مراحــل خلقــت 
انســان را توضیــح مــی دهــد کــه چطــور گوشــت و پوســت بــر 
تــن آدمــی مــی پوشــاند23 ، همــۀ مراحــل خلقــت در وجــود 

مــادر اتفــاق مــی افتــد.
مــادر شــاهکار خلقــت اســت، خــدا، خالقیــت خــودش را در 
وجــود مــادر بــه همــۀ عالــم نشــان داده اســت. ایــن ظــرف، 
ظرفیــت دارد بــرای خالــق شــدن. مــادر هــم مثــل خــدا، خالــق 
ــق  ــن خال ــم ای ــوم هســت چــه مــی گویی هســت. هــم معل
بــودن مــادر، بــا اراده خداســت نــه مســتقل از خــدا امــا باالخره 
خــدا خواســته، مــادر مبــدا خلقــت او بــرای عالــی تریــن موجود 

هســتی یعنــی انســان باشــد. 
آقــای بهجــت مــی فرمودنــد کــه مــادر مبــدا خلقت هســت 

مثــل خــدا مــادر هــم خالــق هســت.
اصــا یکــی از لــذت هــای ایــن عالــم خاقیــت و خلــق کردن 
اســت. هــر باری کــه خانمی فرزنــد مــی آورد، لذت خلــق کردن 
و خاقیــت را دوبــاره تجربــه می کنــد. آیا این چیز کمی اســت؟ 
چــرا آمــار افســردگی در بیــن زنــان براســاس آمــار 5 الی 10 
بیشــتر از مــردان اســت ؟ 24چــون خانــم هــا خودشــان را لــذت 

خلــق کــردن محروم کــردن.
االن مــا بــا مســئله مواجــه هســتیم بــه نــام ســقط جنیــن، 
ــه  ــد ب ــع مــی کنن ــذت خلقــت من ــی مادرهــا خــود را از ل یعن
جــای آن قتــل جنیــن را داریــم کــه بــه جــای لــذت خلقــت، 

22 . ص،72.
23 . مومنون،12 و 13 و 14.

24 . ایسنا،95715.



ــرد. ــاه و افســردگی جایــش را مــی گی احســاس گن
مــادری از یــک طــرف مبــدا خلقــت اســت و پــا تــو کفــش 
خــدا کــردن مهســت امــا اگــر ایــن مقــام درک نشــود بــه بهانه 
هــای مختلــف  ســقط اتفــاق مــی افته کــه عنــوان همیــن مادر 
مــی شــود قاتل.یعنــی مــادری میتوانــد ســکوی پرتــاب و مــادر 

نشــدن پرتگاه ســقوط باشــد.
مــا ســالیانه در کشــور نیــم میلیــون قتــل جنیــن داریــم، چرا 
ایــن طــوری هســت؟  جنینــی کــه اکثــر اینها مشــکل جســمی 
و حتــی شــرعی هــم ندارنــد. ایــن آمــار فاجــع آمیــز اســت؛ در 
حالــی کــه در تمــام هشــت ســاله دفــاع مقــدس حــدود 230 

هــزار شــهید داده شــد. 
ــادران  ــردگی م ــن، افس ــل جنی ــدی قت ــوارض ج ــی از ع یک
ــادر از وضــع طبیعــی خــودش خــارج  اســت. چــرا؟ چــون م
شــده اســت، او بایــد از خالــق بــودن خــودش لــذت ببــرد، حاال 
بــا دســت خــودش ایــن خلقــت را بــه قتــل رســانده اســت.

برخــی از ســقط جنیــن هــا، عیــن قتــل نفــس اســت؛ قتــل 
نفســی کــه فرمــود: »اگــر یــک نفــر را کشــتی انــگاری تمــام 

بشــریت را کشــته ای.« 25
بنابرایــن یکــی از منافــع مــادری، لــذت خلقــت اســت. و قتل 

جنیــن، موجــب افســردگی مــادر می شــود.

مادر منشاء همه خوبی های فرزند
مــادر مبــدا خلقــت و منشــاء بســیاری از خیــرات و بــرکات 
اســت. میــزان تاثیرگــذاری مــادر از جهاتــی بســیار بیشــتر از مادر 
اســت. شــما هرچــه داری از خوبــی هــا و امکانــات از مــادر بــه 
شــما رســیده اســت. پــدر هــم بــی تاثیــر نیســت ولــی اصــل و 
ریشــه مــادر هســت. حتــی اگــر پــدر امیرالمومنیــن هم باشــد، 

25 . »َمْن َقتََل نَْفساً بَِغْیرِ نَْفٍس أَْو َفساٍد ِفي اْلَرِْض َفَکأَنَّما َقتََل النَّاَس  
َجمیعاً«)مائده،32(
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تفــاوت میــان فرزنــدان، ریشــه در مــادر دارد. یکــی از فرزنــدان 
ــود، حضــرت  امیرالمومنیــن در یکــی از جنــگ هــا ترســیده ب
ــاال  ــادرت دارد26.  ح ــه در م ــرس ریش ــن ت ــود ای ــر، فرم امی
یــک فرزنــد دیگــری هــم دارد مثــل حضــرت عبــاس)س( بــا 
ــار مــادر شــان  آن شــجاعت و غیــرت و صابــت، ایــن هــا آث

هســت. 
شــما وقتــی مــی خواهــی جایــگاه مــادر را در ذهنــت ترســیم 
کنــی، بــرو جایــگاه مــادر را در هســتی و خلقــت عالــی تریــن 
موجــود عالــم خلقــت یعنــی انســان ببیــن و ببین همــۀ برکات 

از ناحیــه مــادر بــه شــما رســیده اســت.

نزدیکترین ارتباط، ارتباط با مادر
حــاال اگــر حضــرت زهــرا)س(، مــادر مومنیــن هســت، یعنی 
ــک  ــا حضــرت زهــرا)س(، نزدی ــن ب ــاط مومنی چــی؟ اوال ارتب
ــت.  ــتنی اس ــق و ناگسس ــدر عمی ــت. اینق ــاط هس ــن ارتب تری
چــرا کــه مــا نزدیــک تریــن رابطــه را بــا مــادر خودمــان داریــم، 
حتــی نــه بــا همســر خودمــان. خانــم هــا حتمــا از ایــن حــرف 
ناراحــت نمــی شــوند، چــون خودشــان هــم مــادر هســتند و 
مــی داننــد نزدیکتریــن رابطــه، رابطــه فرزنــدان بــا آنها هســت. 
باورتــان مــی شــود مــا چنیــن رابطــه نزدیــک بــا حضــرت 
ــادری و  ــه م ــه، رابط ــن رابط ــک تری ــم؟ نزدی ــرا)س( داری زه
ــرت  ــا حض ــق ب ــه عمی ــن رابط ــط ای ــم در خ ــدی. بروی فرزن

ــویم.  ــرق بش ــرا)س( غ زه

آیا دست نوازشگر مادر را روی سرمان احساس می کنیم؟
ــد،  ــادری مــی کن ــرای م ــن االن ب حضــرت زهــرا)س( همی
آیــا آثــارش را حــس مــی کنیــم؟ دســت نــوازش گــر مــادر را 

26 . »دفــع أمیــر المؤمنیــن ع یــوم الجمــل رایتــه إلــی محمــد ابنــه ع و قد اســتوت 
الصفــوف و قــال لــه احمــل فتوقــف قلیــا فقــال لــه احمــل فقــال یــا أمیــر المؤمنین 
أ مــا تــری الســهام کأنهــا شــآبیب المطــر فدفــع فــي صــدره فقــال أدرکک عــرق من 

أمک«)شــرح نهج الباغــه، ج1، ص243(



روی ســرمان احســاس مــی کنیــم؟ اگــر امــروز درک نکــردی، 
قیامــت خــدا پــرده هــا را از مقابــل چشــم تــو بــر مــی دارد، بــه 
ــردن حضــرت زهــرا)س( در  ــادری ک ــو نشــان مــی دهــد م ت

زندگــی تــو چگونــه بــوده اســت؟
ــن رابطــه را  ــا ای ــن دنی ــی کــه در ای ــه حــال آنهای خــوش ب
کشــف مــی کننــد. آن رزمنــده نقــل مــی کنــد: »پانــزده نفــری 
افتادیــم تــوی محاصــره دشــمن. از فشــار تشــنگی بی  حــال و 
خســته خواب  مــان بــرد. وقتــی بیــدار شــدیم، )شــهید( »محمد 
حســن فایــده« گفــت: »حضــرت زهــرا )س( در خــواب بــه من 
آب دادنــد و قمقمــه یکــی از شــهدا را پــر از آب کردنــد«. فــوری 
رفتیــم ســراغ قمقمــه  شــهدایی کــه اطراف  مــان بودنــد. یکــی از 
قمقمه هــا پــر بــود از آب خنــگ. انــگار همیــن االن داخلــش 

یــخ انداختــه بودنــد.« 27
حضــرت زهــرا)س(، در خلقــت معنــوی مــا نقــش آفریــن 
ــا حضــرت  ــا ب ــت و سرشــت و خــاک م ــه طین هســتند، البت
زهــرا)س( یکــی اســت. فرمود:»خــدا شــیعیان را از باقیمانــده 
گل اهــل بیــت خلــق کــرده اســت، بــرای همیــن دل هایشــان 
بــه ســمت مــا هســت شــبیه وابســتگی بیــن فرزنــد و پــدر و 
مــادر؛ َفَجبـَـَل ِطینـَـَۀ ِشــیَعتِنَا ِمــْن نَْضــِح ِطینَتِنـَـا َفُقلُوبُُهــْم تَِحنُّ 
ــَف الَْوالـِـِد َعلَی الَْولـَـِد«28  هم  إِلَْینـَـا َو ُقلُوبُنـَـا تَْعِطــُف َعلَْیِهــْم تََعطُّ

خلقــت مــادی مــا و هــم در خلقــت معنــوی مــا. 

مادری کردن حضرت زهرا)س( یعنی ...
ــی حضــرت زهــرا)س( ایــن هســت کــه او  ماموریــت اصل
ــرای  ــرای مومنیــن. هــوای شــما را دارد. ب ــد ب مــادری مــی کن
تربیــت شــما دغدغــه منــد هســت، برنامــه ریــزی مــی کنــد. 
کافــی هســت مــا دســتمان را از دســت مــادر جــدا نکنیــم. بــا 
همــان دســت هــای شکســته بــا آن پهلــوی شکســته، همیــن 

27 . خبرگزاری دفاع مقدس، خبر شماره: 279262.
28 . بصائر الدرجات، ج1، ص14.
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االن هــم مــادری مــی کنــد، مــا را دور خــودش جمــع کــرده 
ــدا  ــرا)س( ج ــرت زه ــت حض ــتتان را از دس ــا دس ــت. رفق اس
ــا از  ــا دســت م ــد، ت ــه)س( آســیب دی ــد. دســت فاطم نکنی

دســت مــادر جــدا نشــود.

هر روز سیم توسلت را به حضرت زهرا)س( وصل کن
ــه حضــرت زهــرا  هــر روز یــک طــوری، ســیم توســلت را ب
ــردن  ــه گ ــادری ب ــق م ــت او ح ــادر هس ــن. م ــل ک )س( وص
مــا دارد. چقــدر احتــرام مــادرت بــرای تــو مهــم هســت؟ اگــر 
تــو یــک روز در میــان زنــگ مــی زنــی، مــادرت هــر روز بــه تــو 
زنــگ مــی زنــد. ایــن رابطــه دو طــرف هســت، شــدت عاقــه 
ــه  ــه شــما ب ــر شــدت عاق ــن صــد براب ــه مومنی ــرا)س( ب زه

ــادر هســت.  ــرا)س( اســت چــون او م حضــرت زه

شدت عالقه مادر به شما!
شــدت عاقــه مــادر به شــما بیشــتر هســت یــا شــدت عاقه 
شــما بــه مــادر؟ گفــت آقــا چــرا بچــه هــا وقتــی اذیــت مــی 
شــوند مــا اذیــت مــی شــویم ولــی وقتــی مــا اذیت می شــویم 
خیلــی بچــه هــا اذیــت نمی شــوند یــا اصــا اذیت نمی شــوند. 
حضــرت فرمــود بــه خاطــر اینکــه بچــه هــا بخشــی از وجــود 
شــما هســتند ولــی شــما که بخشــی از وجــود بچه ها نیســتید. 

باورتــان مــی شــود وقتــی شــما حالتــان خــوب نباشــد، حال 
حضــرت زهــرا)س( خــوب نیســت. آقــا چــرا؟ چــون او مــادر 
ــرا)س(  ــرت زه ــه حض ــه اینک ــد ب ــا کافرن ــی ه ــت. بعض هس
مادرشــان هســت. بســیاری از بــد شــدن آدم هــا، بــه خاطــر 

ندیــدن ســایه مادرشــان بــر سرشــان هســت. 

یک سالم مادری و فرزندی
ــه  ــی جــان! ب ــرد فرمود:»عل ــت ک حضــرت زهــرا)س( وصی
تمــام فرزندانمــان تــا قیامــت تــو ســام برســان؛ َو أَْقــَرأُ َعلَــی 



ــَاَم إِلـَـی َیــْوِم الِْقَیاَمــۀ«29  ببیــن اول مادر ســام داده  ُولـْـِدَی السَّ
حــاال نمــی خواهــی جــواب ســام مــادر را بدهــی؟ 

یــا حضــرت زهــرا)س(، اگــر شــما مــادر مومنیــن هســتید، 
کــه امــام صــادق)ع( فرمــود شــما مــادر مومنیــن هســتید؛ آیــا 
ــر  ــم: »ســام ب ــه شــما بگوی ــن طــوری ب ــم ای ــا اجــازه داری م
مــادر پهلــو شکســته ام زهــرا)س(، ای کاش مــادر! مــا پشــت 
ــه خــدا  ــه جــای شــما فــدا مــی شــدیم؛ مــادر! ب در بودیــم ب
ارزشــش را نداشــت، شــما بــروی پشــت درب و دیــوار، تــا مــا 
ــم؛  ــدار شــویم، حواســمان را جمــع کنی بچــه هــای شــما، بی
مــادر! ای کاش بودیــم مدینــه اجــازه نمــی دادیــم کســی بــه 
خانــه مــادری مــا جســارت کنــد، درب خانــه مــادر مــا را آتــش 

بزنــد، پهلــوی مــادر مــا را بشــکند.«
خدایا! بر سر مادر سایه مادرمان را مستدام بدار! 

خدایا! مزة مادری کردن حضرت زهرا)س( برای ما را بچشان!
خدایا! ما را مدیون مادرمان حضرت زهرا)س( قرار مده!

29 . بحاراالنوار، ج43، ص214.
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مجلس چهارم:»مهر و محبت مادری«
از کجا دین را به فرزندان خودمان آموزش دهیم؟

یکــی از دغدغــه هــای همیشــگی پــدران و مــادران، تربیــت 
دینــی فرزنــدان خودشــان هســت. آیــا فرزنــد مــن نمــاز خوان 
مــی شــود؟ آیــا فرزنــد مــن مقیــد بــه مســائل شــرعی و دینــی 
مــی شــود؟ آیــا دختــر مــن حجــاب را مــی پذیــرد؟ چگونــه 
دیــن را بــه فرزنــدم آمــوزش بدهــم کــه فرزنــدم بــا جــان و دل 
پذیــرای دیــن شــود؟ بــه عبــارت دیگــر از کجــا دیــن داری را بــه 

فرزنــد خــودم آمــوزش دهــم؟ 
نقطــه شــروع خیلــی مهــم هســت. اشــتباه راهبــردی مــا در 
ــدان؛ اتفاقــا همیــن جــا هســت. کــه مــا نقطــه  تربیــت فرزن
شــروع خوبــی را بــرای آشــنایی فرزنــدان بــا دیــن انتخــاب نمی 
کنیــم. اساســا نقطــه شــروع و آغــاز هــر کاری بســیار حســاس 

و حیاتــی هســت. 



ای چــه بســا فقــط بــه این دلیــل مــا در تربیــت فرزندانمان به 
موفقیــت نمــی رســیم که نقطه شــروع خوبــی را انتخــاب نکرده 
ایــم. نقطه شــروع شــبیه خواســتگاری هســت. در خواســتگاری 
کــه مجلــس آشــنایی هســت. چقــدر بایــد ظرافــت هــا رعایت 
شــود! از کجــا دیــن را بــه فرزنــدان خودمــان آمــوزش دهیــم؟ 
ــز  ــرت برانگی ــن نف ــای دی ــوزش ه ــی آم ــفانه برخ متاس
هســت. بچــه هــا را عــوض اینکــه عاقــه منــد بــه دیــن کنــد 
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــط ب ــد  فق ــی کن ــن م ــر از دی ــا را متنف آنه
انتخــاب درســتی دربــارة نقطــه شــروع دیــن داری نداشــته ایــم. 

ــم. ــده ای ــد چی ــن را ب و جورچی

چگونــه عــرب جاهلــی دســت از عالقــه، عقیــده و عمــل 
غلــط خــود برداشــت؟

بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش هــا بهتریــن راه حــل نــگاه بــه 
ســیره پیامبــر در دعــوت هســت. مــا می توانیــم از شــیوه دعوت 
پیامبــر بــه عنــوان یــک مــدل تربیتــی اســتفاده کنیــم. چگونــه 
پیامبــر مــردم را دعــوت بــه دیــن کــرد کــه مــردم حاضر شــدند 
بــا جــان و دل دیــن را بپذیرنــد و دســت از عقایــد و عاقــه هــا 
ــد؟ کــدام عامــل آنقــدر قــدرت  ــط خــود بردارن و رفتارهــای غل
داشــت کــه مــردم را از عقایــد و عاقــه هــا و رفتارهــای غلط جدا 
کنــد. ایــن کار، کار ســاده ای نیســت کــه شــما بتوانیــد در مدتی 
کوتــاه چنیــن انقــاب معنــوی را ایجــاد کنیــد کــه مردم دســت 
از عقایــد یــا عاقــه هــا یــا رفتارهــای غلــط خــود . امام صــادق ع 
فرمــود:» تــکان دادن کــوه هــا آســان تــر هســت از تــکان دادن 
دل هــا ؛ إزالـَـُۀ الِجبــاِل أهــَوُن ِمــن إزالـَـِۀ َقلــٍب َعــن َموِضِعه« 30
ــه تعصــب  ــه مشــهور ب ــی ک ــه مردم ــاد ک ــی افت چــه اتفاق
هســتند و عصبیــت از ویژگــی های بــد دوران جاهلیت هســت. 
تعصــب یعنــی حاضــر نیســت دســت از عقایــد و عاقــه هــا و 

30 . تحف العقول: 358.
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عمــل اشــتباه خــود بــردارد. چگونــه پیامبــر توانســت مردمــی 
باتعصبــات قومــی و قبیلــه ای را تــکان دهــد؟ کا که تــکان دادن 
و تغییــر ســخت هســت حــاال قومــی هــم از ویژگــی هــای آن 

ایــن هســت کــه در برابــر تغییــر مقاومــت مــی کننــد؟ 
شــاه کار و هنــر پیامبــر اینجــا معلــوم مــی شــود. البتــه مــا 
منکــر بســترها و زمینــه هــای اجتماعی بعثــت پیامبر نیســتیم. 
حتمــا ظرفیــت هــای فرهنگــی و فکــری و  حتــی معنــوی در 
مخاطبیــن بعثــت وجــود دارد کــه ســرجایش بایــد بحــث کــرد 
ــارة  ــزرگ در جاهلیــت رخ داده کــه مــا درب کــه یــک اشــتباه ب
بــدی هــای جاهلیــت بــه مبالغــه ســخن گفتــه ایــم. در حالــی 
کــه امــام صــادق ع فرمــود همیشــه در جاهلیــت رنــگ و بــوی 
از دیــن حضــرت ابراهیــم بــوده اســت. امــا باالخــره تغییــر کار 
ســختی هســت. خصوصــا قومــی کــه تعصــب و عصبیــت از 
ویژگــی هــای آنهــا هســت. در چنیــن شــرایطی پرســش اصلی 
ایــن هســت کــه اساســا پیامبــر دعــوت بــه دیــن خــدا را از کجا 

شــروع کــرد؟  دیــن یعنــی تغییــر عاقــه، عقایــد و عمــل.  
پیامبــر بــرای ایــن تغییــر بــزرگ و عمیــق و ریشــه ای، نقطــه 

شــروع خیلــی دقیــق و درســتی برداشــته هســت. 

معرفی اولین قدم برای آشنایی با دین
روشــی کــه امــروزه اغلب مــا، برای آشــنایی فرزنــدان خودمان 
بــا دیــن و معرفــی دیــن بــه آنهــا بــه کار می بندیــم، ایــن اســت 
ــاز  ــوت و...( آغ ــد، نب ــی توحی ــوزش اصــول دین)یعن ــه از آم ک
ــروی  ــن روش پی ــز از همی ــا نی ــی م ــام آموزش ــم، نظ می کنی
ــر آســیب  ــط و پ ــا غل ــن روش کام ــه ای ــی ک ــد در حال می کن
هســت. بلــه عقایــد چیــز خوبــی هســت امــا ایــن عقیــده قدم 
اول مواجــه فرزنــدان بــا دیــن نیســت. اولیــن برخــورد بــا دین، 
برخــورد براســاس عاقــه هســت. ایــن همــان روش و شــیوه 
تربیتــی پیشــنهادی حضــرت ختمــی مرتبــت هســت. پیامبــر 
ــم،  ــبِّ نَبِیُِّک ــاٍل: ُح ــاِث ِخص ــی ثَ ــم َعل ــوا أوالَدُک فرمود:»أدِّب



ــرآِن.«31  خــودش اول  ــراءَةِ الُق ــی ِق ــِه، و َعل ــِل بَیتِ ــبِّ أه و ُح
فرمــود محبــت پیامبــر بعــد فرمــود محبــت اهــل بیــت بعــد 
قرائــت قــرآن. شــما وقتــی از قــرآن شــروع مــی کنــی، آســیب 

زاســت. از محبــت شــروع کــن.

محبت تار و پود دین
ــن هســت. چــون  ــوزش دی ــدی در آم ــت عنصــر کلی محب
اساســا تــار و پــود دیــن، چیــزی جــز محبت نیســت. بریــد نقل 
مــی کنــد:» در منــی خدمــت امــام باقــر علیــه الّســام بــودم در 
ــس آن  ــد پ ــرده بودن ــا ک ــرای آن حضــرت  برپ ــه ب چــادری ک
ــود(  ــن اســود )کــه یکــی از اصحــاب او ب ــاد ب ــه زی حضــرت ب
نگریســت و دیــد پایــش بریــده و مجــروح شــده امــام علیــه 
ــود: چــرا  ــاو فرم ــر شــده و ب ــار او متأث ــام از وضــع رقت ب الّس
ــری  ــرد: شــتر جــوان و الغ ــن طــور شــده؟ عرضک ــت ای پاهای
داشــتم و بخاطــر آن بیشــتر راه را پیــاده آمــدم، حضــرت متأثــر 
شــد، زیــاد عرضکــرد: مــن گاهــی آلــوده بــه گناهــان شــوم تــا 
بــدان جــا کــه گمــان کنــم بهاکــت و نابــودی افتــاده ام در آن 
حــال بــه یــاد دوســتی شــما افتــم و همــان امیــد نجاتــی بــرای 
مــن آورد و اندوهــم را برطــرف کنــد! حضــرت یــک جملــه فنی 
یــُن إاِلَّ الُْحــبُّ ؛ آیــا دیــن چیــز  و دقیــق فرمودنــد کــه »َهــِل الدِّ

جــز محبــت اســت؟ « 32

محبت گوهر مرکزی در تعریف دین
ــن  ــت. دی ــت هس ــن محب ــف دی ــزی در تعری ــر مرک گوه
ــُن  ی ــد: الدِّ ــری فرمودن ــت. حضــرت در جــای دیگ ــی محب یعن
یــُن.«.33  االن چنــد درصــد از مــا  ُهــَو الُْحــبُّ َو الُْحــبُّ ُهــَو الدِّ
واقعــا در تعریــف دیــن اصالــت را بــه احساســات مــی دهیــم. 
واقعــا دیــن یعنــی عمــل نیســت؟ واقعــا دیــن یعنــی معرفــت 

31 . کنز العّمال: 16/ 456/ 45409.
32 . کافی، ج8، ص79.

33 . المحاسن، ج1، ص263.
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نیســت؟ واقعــا دیــن یعنــی اخــاق نیســت؟ بلــه در دیــن هــم 
عمــل هســت هــم معرفــت هســت هــم اخــاق ولــی دیــن 
اینهــا نیســت دیــن محبــت هســت و جملــه بعــدی امــام باقــر 
ع بســیار وحشــتاک مــی فرمایــد بــه هــر چــه عاقــه داری آن 
دیــن تــو هســت. بــه چــی عاقــه داری عزیــزم؟ آن دیــن تــو 
هســت. عاقــه هایــت را بــرای مــن فهرســت کــن تــا بــه تــو 

بگویــم دینــت چیســت؟
ــه داری؟ آن دیــن  ــه عاق ــه خان ــه داری؟ ب ــه ماشــین عاق ب
تــو هســت نــه اینکــه ماشــین نداشــته بــاش نــه اینکــه حتــی 
عاقــه هــم نداشــته بــاش بلکــه بــه چــه دلیــل بــه ماشــینت به 
خانــه ات بــه آشــپزخانه ات بــه فرزنــدت عاقــه داری؟ همــان 

دیــن تــو هســت.

مهــر و محبــت مــادری، آغازی بــرای درک گوهــر مرکزی 
دینــی یعنــی محبت 

در محیــط خانــه، مدیریــت محبــت بــا کیســت؟ چــه کســی 
ــی  ــد مرب ــادر بای ــرا م ــت؟ چ ــر هس ــت و مه ــار از محب سرش
تربیتــی بچــه باشــد؟ چــون او مــی توانــد دیــن را بــا محبــت 

زیــر زبــان بچــه هــا بچشــاند. 
ــن  ــت مــادری اســت، دی ــر و محب بچــۀ کــه محــروم از مه
مــی فهمــد؟ یعنــی ســخت مــی شــود دیــن را بــرای او توضیح 
داد. اگــر هفــت ســال اول، دوران محبــت بــه فرزنــد هســت، 
چــه کســی بهتــر از مــادر، ایــن محبــت را مــی توانــد بــه کام 
ــی، دوران  ــال دوم تربیت ــت س ــر دوران هف ــاند؟ اگ ــه بنش بچ
ادب هســت، چــه کســی بهتــر از مــادر، مــی توانــد بــا محبــت 

ســختی هــای دوران ادب را ســهل کنــد؟ 
ــاند،  ــا چش ــه ه ــه کام بچ ــد ب ــادر را بای ــت م ــن محب ای
ــد.  ــی آی ــت نم ــودک بدس ــد ک ــادر در مه ــت م ــن محب ای
ــادر،  ــت م ــن محب ــد، ای ــی آی ــت نم ــد بدس ــم مه ــا معل ب
حتــی پیــش مــادر بــزرگ هــم کمتــر بــه دســت مــی 



ــد. ــی آی ــت م ــه دس ــادر ب ــن م ــت در دام ــن محب ــد، ای آی

محبت مادر، سرآغاز آشنایی و آشتی بچه ها با خدا 
ایــن محبــت مــادر، ســرآغاز آشــنایی و آشــتی بچــه هــا بــا 
ــرای  خداســت. شــما چطــور مــی خواهــی محبــت خــدا را ب
ــام)ص( در  ــی اس ــر گرام ــد؟ پیامب ــح دهی ــا توضی ــه ه بچ
جریــان یکــی از غــزوات، مــادری را دیــد کــه در بحبوحــۀ نبــرد و 
در گرمــای شــدید آفتــاب، فرزنــدش را در آغــوش گرفتــه اســت 
ــال  ــن ح ــد، در ای ــیر می ده ــه او ش ــا، دارد ب ــارغ از همه ج و ف
یــاران خــود را خطــاب قــرار داد و فرمــود: »آیــا از مهربانــی ایــن 
مــادر نســبت بــه فرزنــدش تعجــب می کنیــد؟! همانــا محبــت 
ــل  ــه طف ــادر ب ــن م ــت ای ــدگان از محب ــما بن ــه ش ــد ب خداون

شــیرخوارش بیشــتر اســت.«  34
بچــه ای کــه حســابی محبــت مــادر نچشــیده، چطــور مــی 
ــا او حــرف  ــت ب ــی محب ــن یعن ــزی دی خواهــی از گوهــر مرک
بزنــی؟ اینجــا محبــت مــادر مــی شــود محــوری. مهــر و محبت 
ــه گوهــر  ــرای رســیدن ب ــدی ب ــرد کلی مــادری مــی شــود راهب
مرکــزی دیــن یعنــی محبــت، بــه جــای محبــت مــادری، هیــچ 

چیــزی نمــی شــود گذاشــت.

نتایج شوم امنیتی و اجتماعی کمبود محبت مادرانه
امــروز، مشــکلی در جامعــه بشــری ســر زده بــه نــام کمبــود 
محبــت، بــا ایــن چــه کنیــم؟ بچــۀ کــه از محبــت مــادر محروم 
باشــد، عقــدة مــی شــود هــر جنایتــی از او مــی توانــد ســر بزند. 
فرزنــدی کــه در رابطــه عاطفــی بــا مــادر خــود احســاس ســیری 

34 . »اوقــف صبــّي فــي بعــض الغــزوات ینــادی علیــه بمــن یزیــد فــي یــوم صائــف 
شــدید الحــر، فبصــرت بــه امــرأة و هــو ینــادی علیــه، فعــدت مســرعۀ إلیــه و أخذتــه 
و ألصقتــه إلــی بطنهــا، ثــّم ألقــت ظهرهــا علــی البطحــاء و أجلســته علی بطنهــا تقیه 
الحــّر و تقــول: ابنــي ابنــي، فبکــی النــاس و ترکــوا مــا هــم فیــه. فأقبــل رســول اهلّل 
صلـّـی اهلّل علیــه و آلــه حّتــی وقــف  علیهــم فأخبــروه فقــال: أعجبتــم من رحمــۀ هذه 
ابنهــا، إنّ  اهللّ  أرحــم  بکــم  جمیعــا مــن  هــذه  بابنهــا. فتفّرق المســلمون و هــم فرحون 

مستبشــرون« )ریاض الســالکین،ج 2،ص172(
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نکنــد، بیــش از دیگــران در معــرض وابســتگی های افراطــی بــه 
اطرافیانــش خواهــد بــود. چــه دختــر، چه پســر؟!

چــرا اینقــدر فضیلــت گفتنــد بــرای محبــت ورزیدن بــه یتیم؟ 
فرمــود:» َمــا ِمــْن َعْبــٍد َمَســَح َیــَدهُ َعلـَـی رَأِْس َیتِیــٍم رَْحَمــًۀ لَُه 
َرةٍ نـُـوراً َیــْوَم الِْقَیاَمــِۀ.؛ هیچ بندة نیســت  لِّ َشــعْ ُ بـِـکُ إاِلَّ أَْعَطــاهُ اهللَّ
کــه دســت مهربانــی بــر ســر یتیــم بکشــد، مگــر آنکــه خداوند 
در مقابــل هــر مویــی کــه از زیــر دســتش رد مــی شــود، نــوری 
در قیامــت بــرای او قــرار مــی دهــد.«35  چــرا ایــن همــه ثــواب 
ــر شــده اســت؟ چــون خــدای  ــم ذک ــه یتی ــی ب ــرای مهربان ب

نکــرده بچــه کــه احســاس کمبــود محبــت کنــد.
امنیــت جامعــه، مدیــون محبــت هــای مــادران مــا هســت. 
ــادر:  ــان م ــت از زب ــش هس ــات بخ ــه نج ــن جمل ــدر ای چق
»عزیــزم! خیالــت راحــت مــن تــو را دوســت دارم«. ایــن جملــه 
بــه او امنیــت عاطفــی مــی دهــد. بچــه ها بــا چشــیدن محبت 
مــادری، رشــد عاطفــی پیــدا مــی کننــد، مــی فهمنــد چطــور بــه 
دیگــران محبــت کننــد، وقتــی خودشــان غــرق محبــت مــی 

شــوند، دیگــران را مــی تواننــد غــرق محبــت کننــد.  
یکــی دیگــر از آثــار مهــر و محبــت مــادری، ایــن هســت کــه 
اعتمــاد بــه نفــس پیــدا مــی کنــد، بچــه هــا تشــنه محبــت 
ــد، بچــه هــا  ــت کن ــرق محب ــادر بچــه را غ ــی م هســتند، وقت

اعتمــاد بــه نفــس پیــدا مــی کنــد.
محبــت مــادر، غــذای روح بچــه هــا هســت. چطــور ایــن غذا 
را تامیــن کنیــم؟ در غــرب رفتنــد محبــت مــادری را قــرض مــی 
کننــد، یــک نفــر را اســتخدام مــی کننــد مــی گوینــد بیــا بــرای 
مــا نقــش مــادری را ایفــا کننــد بــه ما محبــت مادرانــه بــورز. در 
آمریــکا، مــردم آمریــکا ســاعتی 40 دالر مــی دهنــد و محبــت 

یــک مــادر را خریــداری مــی کننــد!  36

35 . ثواب االعمال، ص199.
36 . کانال خبری، خارج بدون فیلتر



ــادری، ســطحی و ســاده  ــت م ــر و محب ــا موضــوع مه ب
برخــورد نکنیــد

ــر و محبــت مــادری،  ــا موضــوع مه ــم ب خواهــش مــی کن
ســطحی و ســاده برخــورد نکنیــد، ایــن محبــت آثــار اجتماعــی 
ــت  ــه دارد. ارزش محب ــتقیم در جامع ــر مس ــی دارد. اث و امنیت
مــادری اینجــا معلــوم مــی شــود. بزهــکاری ریشــه در کمبــود 
محبــت دارد. ایــن حــرف خیلــی روشــنی هســت کــه تحقیقات 

میدانــی اثبــات کــرده اســت. 
بعــد از آن ســو، مــادری کــه فرزنــدش را غــرق محبــت کــرده 
اســت، خــدا او را غــرق محبــت خــودش می کنــد. فرمــود: »اِنَّ 
ةِ ُحبِّــِه لَِولـَـِدهِ ؛ خــدا بــر بنــده مهربانــی  اهللَّ  لََیرَحــمُ الَعبــَد لِِشــدَّ

مــی کنــد بــه خاطــر شــّدت محبّــت بــه فرزنــدش.«  37
البتــه آقایــان نبایــد در محبــت ورزیــدن کــم بگذارنــد، محبت 
را مثــل نهــری در خانــه جــاری کنیــد. خانمــت را شــارژ کــن  تــا 

او هــم بتوانــد نقــش مــادری خــودش را بهتــر ایفــا کنــد.

ــر و  ــان مه ــر، خ ــترده ت ــدان گس ــره فرزن ــدر دای هرچق
ــر ــترده ت ــادری گس ــت م محب

ــت شــود،  ــدآوری، تقوی ــا فرزن ــادری، ب ــن م ــدر ای هرچــه ق
ــر مــی شــود. االن  ــادری گســترده ت ــت م ــر و محب ســفره مه
یکــی از مشــکات خانــواده هــا، تــک فرزنــدی اســت. مادرهــا، 
خودشــان را محــدود مــی کننــد، بــه ایــن تــک فرزنــد. هــم بــه 

خودشــان آســیب مــی زننــد هــم بــه فرزندشــان. 
یکــی از آســیب هــای تــک فرزنــدی، همیــن انحصــار طلبــی 
اســت. بچــه هــای تــک، انحصــار طلــب هســتند، گاهــی اوقات 
ــم!  ــی خواهی ــر داداش نم ــا دیگ ــا! م ــان! باب ــد مام ــی گوین م
خواهــر نمــی خواهیــم! چــرا؟ چــون مــی خواهد تمــام محبت 

 https://eitaa.com/kharej2025/858
37 . کافی ، جلد 6، ص50.
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و توجــه پــدر و مــادر را بــرای خــودش انحصــاری داشــته باشــد. 
بعدهــا آســیب هــای جــدی تربیتــی خواهــد خــورد. 

مــادر هــم ضــرر مــی کنــد، خــودش را محبــت خــودش را 
محــدود کــرد بــه ایــن تــک فرزنــدش، هرچقــدر دایــره فرزندان 
گســترده تــر، خان مهر و محبت مادری گســترده تــر و عمیق تر. 

محبت مادری حضرت زهرا )س( به امت 
ــار از  ــت، سرش ــادر ام ــوان م ــه عن ــرا)س(، ب ــرت زه حض
محبــت بــود، آنقــدر ایــن محبــت و عواطــف مــادر، بــاال بــود 
ای کاش مــردم مدینــه ایــن محبــت را درک مــی کردنــد، مــی 
فرمود:»بدانیــد مــن دختــر پیغمبــر شــما هســتم؛ مــن فاطمه 

هســت چــرا اقدامــی نمــی کنیــد؟« 38
حضــرت زهــرا)س(، در جامعــۀ مدینــه محبوبیــت داشــت، 
ایــن محبوبیــت عامــل نجــات مــردم بــود. امــا بــا ایــن محبت 
چــه کردنــد؟ امــام صــادق )ع( فرمودنــد مــودت مــا را و محبت 
مــا را کشــتند. فــردای قیامــت خــدا مــی پرســد چــرا محبــت 
ِ َعــزَّ  ِ ع ِفــي َقــْوِل اهللَّ اهــل بیــت را کشــتید؟ »َعــْن أَبـِـي َعْبــِد اهللَّ
تَنـَـا ]أَْهــَل الْبَْیــتِ [ بـِـأَيِّ  ِذْکــرُهُ َو إَِذا الَْمــْوُؤَدُة ُســئِلَْت َیْعنـِـي َمَودَّ
نـَـا  نـَـا الَْواِجــُب َعلـَـی النَّــاِس ]َو[ ُحبُّ َذنـْـٍب ُقتِلـَـْت َقــاَل َذلـِـَک َحقُّ

تَنـَـا.« 39 الَْواِجــُب َعلـَـی الَْخلـْـِق َقتَلـُـوا َمَودَّ

َ َفإِنِّي ابْنَُۀ نَبِیُِّکْم«)االختصاص،ص184( 38 . »انُْصرُوا اهللَّ
39 . تفسیر فرات کوفی، ص542.



مجلس پنجم:»مراقبت مادری«
خیلی باید از خودمان مراقبت کنیم

مــا در جهانــی زندگــی مــی کنیم، کــه خیلــی بایــد از خودمان 
مراقبــت کنیــم. مــا بــه صــورت طبیعــی هــم مراقبت دائمــی از 
خودمــان داریــم. مراقــب ســامتی خودمــان هســتیم، مراقــب 
منافــع خودمــان هســتیم. چــرا مراقبــت اینقــدر اهمیــت دارد؟ 
چــون در زندگــی پیرامونــی خودمــان هــم عواملــی هســتند کــه 
همــواره مــا را تهدیــد مــی کننــد، سیســتم مراقبــت در وجــود 
مــا فعــال هســت تــا نگــذارد ایــن عوامــل تهدیــد کننــده ضرری 

بــه مــا وارد کنــد. 
بــه صــورت ناخــودآگاه، هــر عاملــی کــه ممکــن هســت بــه 
مــا ضــرری بزنــد، از آن دوری مــی کنیــم و مراقــب هســتیم که 
نکنــد آن عامــل ســامتی یــا جــان مــا را تهدیــد نکنــد. االن چرا 
ماســک زدن یــا واکســن زدن اینقــدر روی آن تاکیــد می شــود؟ 
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مســئله، مراقبــت از ســامتی خود اســت. 
ــی، مراقــب  پــس مــا همگــی در یــک ســطح بســیار باالی
ــی  جیــب خودمــان، مراقــب ســامتی خودمــان، مراقــب حت
روابــط عاطفــی خودمــان بــا دیگــران هســتیم. انســان بــدون 
مراقبــت اصــا نمــی توانــد زندگــی کنــد. زندگــی هــم طــوری 
طراحــی شــده کــه پــر اســت از عوامــل تهدیــد کننــده مــا و مــا 
ــه صــورت طبیعــی سیســتم هــا و سنســورهای مراقبــت در  ب

وجــود مــا حســاس و فعــال هســتند.

ما زحمت های مراقبت از خود را می پذیریم
مراقبــت در زندگــی مــا تــوام بــا زحماتــی بــرای مــا هســت 
امــا هیــچ عاقلــی بــه خاطــر زحمــت هایــی کــه مراقبــت دارد، 
مراقبــت را کنــار نمــی گــذارد. مثــاً بســتن کمربنــد، یــک مدل 
مراقبــت از خــود اســت. بســتن کمربنــد، کمــی تــا قســمتی 
ســخت هســت امــا کمتر کســی نق مــی زند کــه چــرا کمربند؟ 
ــم، ســطح  ــن هرجــا احســاس خطــر بیشــتری کنی بنابرای
مراقبــت مــا افزایــش پیدا می کنــد و حتی حاضر هســتیم تمام 
محدودیــت هــا و زحمــت هــای و حتــی هزینــه هــای مراقبــت 
را بپردازیــم امــا مراقبــت از خودمــان را کنــار نمــی گذاریــم. مثا 
دزدگیــر وصــل می کنیــم به ماشــین مبــادا دزد ماشــین را بزند.

خاصــه اینکــه مــا در جریــان زندگــی دائمــاً اهــل مراقبــت 
از خودمــان هســتیم چــون عوامــل تهدیــد کننــده مــا، فــراوان 
هســتند و حتــی حاضریــم تمــام محدودیــت هــا و زحمــت ها 

و هزینــه هــای مراقبــت از خودمــان را بپذیریــم. 

تقوا یعنی مراقب خودت باش
حــاال ایــن مراقبتــی کــه اینقــدر در زندگــی مــا، نقــش آفرین 
هســت و همــه آن را بــه صورت قانون نانوشــته پذیرفتــه ایم در 
دین اســمش می شــود تقوا. تقــوا یعنی چی؟ مراقبــت. مراقب 
بــاش. فانــی آدم مراقبــی اســت. اهــل تقــوا یعنی چــی؟ یعنی 
اهــل مراقبــت. تقــوا داشــته بــاش یعنــی مراقــب خــودت باش



ــوم  ــه از مفه ــدود 250 مرتب ــرآن ح ــال در ق ــد متع خداون
»تقــوا« اســتفاده فرمــوده اســت. در قــرآن بیشــترین دســتور 

ــت.  ــارة تقواس درب
عمــوم مــردم چقــدر بــا احتــرام بــه آدمــی کــه اهــل مراقبت 
هســت، نــگاه مــی کننــد. کســانی کــه اهــل مراقبــت در زندگی 
نیســتند را احمــق فــرض مــی کننــد. امــا برخــی از همیــن هــا، 
چــرا وقتــی بــه اهالــی تقــوا می رســند بــا احتــرام برخــورد نمی 
ــاری  ــاری معقــول و بــی تقوایــی را رفت کننــد؟ چــرا تقــوا را رفت

احمقانــه تلقــی نمــی کنند؟

تعریف امیرالمومنین از تقوا
شــاید مــا خــوب تقــوا را توضیــح ندادیــم، شــاید مــا خــوب 
ــل  ــم. حداق ــداده ای ــح ن ــت را توضی ــا مراقب ــوا ب ــه تق رابط
مثــل امیرالمومنیــن تقــوا را توضیــح دهیــم. در تعریــف تقــوا 
امیرالمومنیــن تقــوا را تشــبیه مــی کننــد بــه خانــۀ کــه شــما را 
ِ أَنَّ  آســیب هــا مراقبــت مــی کنــد. فرمودند:»اِْعلَُمــوا ِعبَــاَد اهللَّ
التَّْقــَوی َدارُ ِحْصــٍن َعزِیــزٍ؛ ای بنــدگان خــدا! بدانیــد کــه تقــوا، 
دژی محکــم و شکســت ناپذیــر اســت «40  بعــد گناه چیســت؟ 
فرمــود: »َو الُْفُجــورَ َدارُ ِحْصــٍن َذلِیــٍل اَل َیْمنَــُع أَْهلَــُه َو اَل یُْحــرِزُ 
ــه ای در حــال فــرو  ــاه، خان ــِه ؛ امــا هرزگــی و گن ــأَ إِلَْی ــْن لََج َم
ــاع  ــود دف ــاکنان خ ــه از س ــت ک ــده اس ــوار کنن ــن و خ ریخت
نخواهــد کــرد، و کســی کــه بــدان پنــاه بــرد در امان نیســت.«41  
ببینیــد چقــدر ملمــوس و عینــی تقــوا را تعریــف مــی کننــد و 
بــی تقوایــی را. اگــر اهــل مراقبــت نباشــی عزیــزم بــی پنــاه می 
مانــی، آســیب مــی خــوری. تقــوا تــو را حفــظ مــی کنــد. تقــوا 
مراقبــت از خــود اســت در مقابــل آســیب هــا و بــی تقوایــی 

ــه خــود هســت و از دســت دادن پناهــگاه. آســیب زدن ب

40 . نهج الباغه، خطبه 157.
41 . همان.
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امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر یعنــی مراقــب خــودت 
بــاش

ــن و  ــی از دی ــن تعریف ــا، چنی ــای م ــه ه ــر از بچ ــد نف چن
تقــوا دارنــد؟ یکــی از حــرف هــای قشــنگی کــه بیــن مــا رد و 
بــدل مــی شــود ایــن جملــه هســت:»مراقبت خــودت بــاش!؛ 
مراقــب خوبــی هــای خــودت بــاش« آدم چــه حــس خوبــی 
پیــدا مــی کنــد وقتــی ایــن جملــه را مــی شــوند، یــک نفــر بــه 
او مــی گویــد: »مراقــب خــودت بــاش!« حــس مــی کنــد یــک 
ــه معــروف و  ــه فکــر او هســت. امــر ب نفــر هــوای او را دارد، ب
نهــی از منکــر آیــا چیــزی جــز ایــن هســت؟ وقتــی بــه یــک 
نفــر مــی گویــی خانــم حجابــت را رعایــت کــن! یعنــی خانــم 
مراقــب خــودت بــاش! چــرا بایــد بــه ایشــان بــر بخــورد؟ حتما 

مــا تقــوا و رابطــه آن بــا مراقبــت را توضیــح نــداده ایــم. 

تاثیر مراقبت از خود، در موفقیت دانش آموزان
ــی هســت،  ــده بیرون ــد کنن ــل تهدی ــت از عوام گاهــی مراقب
گاهــی مراقبــت از عوامــل تهدیــد کننــده درونــی. امــروز در روان 
شناســی مفهومــی هســت بــه نــام خویشــتن بانــی، مراقبــت از 
خــود، هــوش هیجانــی بعــد مــی گوینــد االن ایــن وضعیــت 
در موفقیــت دانــش آمــوزان خیلــی بیشــتر موثــر هســت تــا 
هــوش ذهنــی. مثــا عجلــه یــک عامــل تهدیــد کننــده انســان 
اســت، حــال کســی اهــل مراقبــت از خــودش نبــود، مراقــب 
خــودش نبــود، عجــول بــود از عجلــه مراقبــت نکــرد کــه بــه او 
آســیب نزنــد، چــه اتفاقــی بــرای او مــی افتــد؟ در زندگــی موفق 

نخواهــد شــد. 

نقش مادر در آموزش مراقبت از خود به فرزندان
حــاال ایــن مراقبــت از خــود را چــه کســی بــه بچــه آمــوزش 
مــی دهــد؟ طبیعــی اســت مــادر. ذات مــادری اینگونــه هســت 
ــی  ــادر یعن ــد خــودش هســت. م ــب فرزن ــه همیشــه مراق ک
عنصــر مراقبــت کننــده فرزنــد. چقــدر نقــش کلیــدی پیــدا مــی 



کنــد مــادر. نــه تنهــا مــادر و مــادری یعنــی مراقبــت کننــده از 
فرزنــد بلکــه مــادر کســی اســت کــه مــی توانــد مراقبــت کردن 

از خــود را بــه فرزنــدان خــودش آمــوزش دهــد.
اصلــی تریــن مفهــوم دیــن تقــوا اســت، تقــوا یعنــی مراقبت 
از خــود، بعــد چــه کســی مهــم تریــن نقــش را در جــا انداختن 

اصلــی تریــن مفهــوم دیــن یعنــی تقــوا ایفــا مــی کند؟ مــادر.

  گاهــی مــادران، ایــن نقــش پــر رنــگ مراقبــت از خــود 
را کــم رنــگ مــی بیننــد

چــرا بعضــی از خــود خانم هــا حتی گاهــی اوقــات این نقش 
پــر رنــگ مــادری را کــم رنــگ می بیننــد؟ از نظــر روان شناســی 
و جامعــه شناســی، نیــاز بــه ایــن تحلیــل دارد، جامعــه یــا فردی 
ــن عنصــر در موفقیــت  ــدر ای کــه اهــل مراقبــت هســت، چق
فــرد و جامعــه نقــش آفریــن هســت و چــه کســی بیشــترین 
ــادر؟ ــت از خــود دارد جــز م ــه مراقب ــت روحی ــر را در تقوی تاثی

چگونــه قــدرت مراقبــت افزایــش پیــدا مــی کنــد؟ بــا تعــدد 
فرزنــد. هرچقــدر فرزنــدان بیشــتر، قــدرت مراقبت مادر بیشــتر. 
اگــر مــا بــه طبیعــت خودمــان برگردیــم، ســبک زندگــی غلطی 
کــه امــروز همــۀ مــا اســیر آن شــده ایــم، از دســت این ســبک 
زندگــی خومــان را نجــات دهیــم، هزینــه هــای مراقبــت هــم 

کاهــش پیــدا مــی کنــد. 
اگــر مــا بــه یــک کــودک بســنده نکنیــم، بــه صــورت طبیعی 
ــه  ــادر ب ــر م ــه اگ ــد، البت ــی کنن ــت م ــم مراقب ــا از ه ــه ه بچ

ــوزش داده باشــد.  ــت را آم ــن مراقب ــدان خــودش ای فرزن
مادر باید اول خودش اهل مراقبت از خود باشد

بــرای اینکــه مــادر مراقبــت از خــود را، خصوصــا مراقبــت از 
عوامــل تهدیــد کننــده درونــی مثــل عجلــه و ... را بــه بچــه هــا 
آمــوزش بدهــد اول خــودش بایــد اهــل مراقبــت باشــد. مادری 
کــه اهــل مراقبــت از خــود نیســت، چطــور مــی توانــد مراقبت 

از خــود را بــه بچــه هــا نشــان دهــد؟
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سه مراقبتی که هر مادری باید در زندگی داشته باشد
مراقبــت هــای فکــری، مراقبــت هــای احساســی، مراقبــت 
هــای رفتــاری، ســه عنصــر موفقیــت یــک مــادر، یــک 
ــه در  ــی ک ــن عامل ــم تری ــا مه ــه اســت. مث ــک جامع ــرد، ی ف
ــود  ــین ش ــه نش ــن خان ــد، امیرالمومنی ــب ش ــه موج فاطمی
ــن،  ــه امیرالمومنی ــود؟ حســادت. حســادت سیاســی ب چــه ب
امیرالمومنیــن در یــک نامــه مفصــل بــرای معاویــه، تاریخچــه 
فرماید:»مــا  کننــد. مــی  را ذکــر مــی  انبیــاء  حســادت 
ــا حســادت شــده اســت؛  ــه م ــم، همیشــه ب ــدان ابراهی فرزن
ــدی  ــک ب ــادت ی ــوُدون«  42حس ــَم الَمحس ــُن آُل إبراهی نَْح
ــر  ــه اگ ــت ک ــدی هس ــر، ب ــای دیگ ــدی ه ــار ب ــت در کن نیس
ــد. ــی ده ــرار م ــدا ق ــی خ ــل ول ــد آدم را مقاب ــش بیفت پای

فرزند حسود، محصول دست مادر حسود است 
ــه کســی اســت؟ حســادت  ــال چ ــن حســادت م ــاال ای ح
از احساســات  اهــل مراقبــت  اســت کــه  مــال کســی 
خــودش نباشــد. آیــا مــادران محتــرم!  خودشــان اهــل 
ــت  ــل مراقب ــتند؟ اه ــان هس ــات خودش ــت از احساس مراقب
ــول  ــود، محص ــد حس ــتند؟ فرزن ــان هس ــادت خودش از حس
دســت مــادر حســود اســت. چقــدر مهــم مــی شــود 
کــه مــادر اهــل مراقبــت از احساســت خــودش باشــد.

رمز موفقیت مادری، مراقبت از احساسات خود
کار مــادر حســود، بــه جایــی مــی رســد کــه بــه عزیزتریــن 
فــردش یعنــی دختــرش یــا پســرش حســادت مــی کنــد. رمــز 
موفقیــت مــادری، مراقبــت از احساســات خــود هســت، مادری 
کــه ناراحــت شــده، مــی خواهــد یــک جیــغ بنفش ســر بچه ها 
بکشــد، آن را بــه چــراغ ســبز تبدیــل کنــد، به صــورت خــودکار، 
مراقبــت از احساســات را بــه فرزنــدان خــود آمــوزش مــی دهد. 

42 . الغارات، ج1، ص117.



چرا تنبیه در عصبانیت اثر معکوس تربیتی دارد؟
چــرا تنبیــه در عصبانیــت اثــر معکــوس تربیتــی دارد؟ پیغمبر 
ــی  نهــی مــی کــرد از اینکــه موقــع عصبانیــت ادب کنیــد. »نََه
ِ ص َعــِن اْلََدِب ِعْنــَد الَْغَضــِب« 43 وقتــی مــادری بــا  رَُســوُل اهللَّ
عصبانیــت، ســر بچــه داد مــی زنــد، بچه بیــش از اینکــه بفهمد 
کارش اشــتباه بــوده اســت مــی فهمــد کــه هــر وقــت ناراحــت 

شــد بایــد داد بزنــد و احساســات خــودش را خالــی کنــد.
اگــر هــم مــادری مــی خواهــد بچــه را تنبیــه کنــد، بــا لبخنــد 
ایــن کار را بکنــد. مثــاً بگوید:»عزیــزم! مشــق هایــت را ننوشــته 
ای، امشــب متاســفانه نمــی توانــی آن فیلمی که دوســت داری 
را ببینــی«. البتــه تشــویق و تنبیــه فوری، همیشــه خوب نیســت 

ــی گاهی الزم هســت. ول

قدرت مادران در مراقبت از احساسات خودشان 
ــان را  ــات خودش ــت از احساس ــدرت مراقب ــا، ق ــادران م م
بیشــتر از پــدران دارنــد. گاهــی پــدر عصبانــی اســت، مــادر بهتــر 
ــه خاطــر ایــن  ــد. خــدا از مــادران ب ــدر را آرام کن ــد پ مــی توان

ــع بیشــتری دارد. ــدرت، توق ق

نظم، یکی از مراقبت رفتاری مادرانه
ــه  ــاری مــادران نظــم بخشــی ب یکــی از مراقبــت هــای رفت
ــد:  ــه امــام حســن)ع( فرمودن ــن ب بچــه هاســت. امیرالمومنی
ــی از  ــم ناش ــْم«44  نظ ــمِ  أَْمرُِک ــَوی اهللِ َو نَْظ ــا بِتَْق »أُوِصیُکَم
تقواســت. قبــل از اینکــه بچــه هــا اهــل نمــاز باشــند، بایــد اهل 
نظــم باشــند. بچــۀ کــه اهــل نظــم باشــد، نمــاز را بــه عنــوان 
یــک نظــم روزانــه بهتــر مــی پذیــرد. البتــه پــدر بایــد در ایــن 
نظــم همــکاری کنــد. اگــر پــدر بــی نظــم باشــد، چــه توقعــی از 

فرزنــدان هســت؟  

43 . کافی، ج7، ص260.

44 . نهج الباغه، نامه 31.
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ــوه ای دارد آیــت اهلل شــریعتمداری کــه هم حجــره ای  یــک ن
حضــرت امــام بــود. تعبیــر آن پیرمــرد ایــن بــود کــه مــا امــام 
را همیشــه ِگــت کــرده دیدیــم. ســحر بلنــد می شــد می رفــت 
ــادت  ــه عب ــود ب ــتاده ب ــی ایس ــد وقت ــت می آم ــو می گرف وض
تــوی حجــره هــا! قبــل از ازدواج، یک جــوری انــگار می خواهــد 
ــل و ول  ــام را ش ــا ام ــت م ــب! هیچ وق ــی. مرت ــرود مهمان ب
ندیدیــم. مهــم ایــن اســت کــه آدم ول نباشــد. اهــل مراقبــت. 

اهــل دقــت. مراقــب خــودت بــاش.
پــس مــادر مــی شــود عنصــری کــه مراقبــت را بــه فرزنــدان 
ــل  ــم عام ــودش ه ــر خ ــوی دیگ ــد و از س ــی ده ــوزش م آم
مراقبــت کننــده از فرزنــدان هســت. در یــک انــدازه بزرگتــر، یک 
جامعــه و امــت، چــه کســی از جامعــه مراقبــت می کنــد؟ مادر 

امــت. مــادر مومنیــن حضــرت زهــرا)س(.

نقــش مراقبتــی حضــرت زهــرا)س( از جامعــه بــه عنــوان 
ــادر مومنین م

آدم تــازه مــی فهمــد چــرا حضــرت زهــرا )س( قیــام 
ــه و حضــرت  ــن نســبتی کــه بیــن مــردم مدین کــرد؟ اگــر ای
زهــرا)س( وجــود داشــت یعنــی مــادری بــرای مومنیــن. پــس 
او بایــد بیشــتر از دیگــران از جامعــه مراقبــت کنــد، چــون مــادر 
اســت. حضــرت زهــرا)س( مــی دیــد کــه جامعــه دچــار یــک 
بــی تقوایــی بــزرگ شــدند، بــی تقوایــی یعنی تــرک مراقبــت از 
خــود، مــردم مدینــه داشــتند خودزنــی مــی کردنــد، خودشــان 

را نابــود مــی کردنــد. 
حضــرت زهــرا)س( جامعــه را لبــۀ پرتــگاه مــی دیــد، شــبیه 
مــادری کــه مــی بینــد فرزنــدش، از لبــه پشــت بامــی بــه پایین 
پرتــاب مــی شــود، از ســر دلســوزی مادرانــه، بــرای مراقبــت از 
فرزنــدان خــودش برخاســت و ســعی کــرد از جامعــه مراقبــت 
کنــد. خطرهــای بزرگــی را بــرای فرزنــدان خــودش مــی دیــد 
ــل  ــن عام ــی تری ــوان اصل ــه عن ــت ب ــر از والی ــی فرمود:»اگ م



ــی  ــارت م ــما را بش ــوید ش ــه دور ش ــده از جامع ــت کنن مراقب
دهــم بــه شمشــیرهای عریــان و هــرج و مرجــی کــه فراگیــر و 
دائمــی اســت و ســتمی کــه از ناحیــه ظالمیــن بــه شــما مــی 
رســد آنچنــان کــه امــوال عمومــی حیــف و میــل مــی شــود و 
اجتمــاع شــما درو مــی شــود؛ أَبِْشــرُوا بَِســْیٍف َصــارٍِم َو َهــْرٍج 
الِِمیــَن َیــَدُع َفْیئَُکــْم زَِهیــداً َو زَرَْعُکْم  َشــاِمٍل َو اْســتِْبَداٍد ِمــَن الظَّ

َحِصیــداً.« 45

45 . معانی االخبار، ص355.
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مجلس ششم:»مربی مادری«
قبل از دین، دنیا را به بچه ها معرفی کنیم

مــا در آمــوزش هــای دینــی خودمــان، قبــل از اینکــه از دیــن 
بــرای بچــه هایمــان بگویــم و بگوییــم کــه دیــن از مــا چــه می 

خواهــد، بایــد اول بچــه هــا را بــا دنیــا آشــنا کنیــم. 
وقتــی مــا دیــن را بــه بــدون معرفــی دنیــا، بــه بچــه آموزش 
مــی دهیــم، بچــه هــا دیــن گریــز مــی شــوند، یــا دیــن ســتیز؛ 
فکــر مــی کننــد دیــن، مقابــل دنیــای آنها هســت. بیــن دعوای 
الکــی دیــن و دنیــا قــرار مــی گیرنــد. مــی گوینــد برویم ســمت 
دنیــا؛ رفقــا! امــروز ایــن مســئله، یــک مســئله جدی ما هســت. 
انــگاری دیــن مــا هیــچ ربطــی بــه دنیــای مــا نــدارد. انــگاری 
دیــن، دنیــای مــا را مــی خواهــد از ما بگیــرد، چقدر ســوء تفاهم 
بــرای خیلــی ها ایجاد شــده اســت. بازاری درســت کردنــد؛ دین 
مــی خواهــی بیــا این ور بــازار، دنیــا می خواهــی بــرو آن ور بازار.



ــدون  ــا ب ــا داری، اص ــی روش دنی ــن یعن ــه دی ــی ک در حال
دیــن شــما نمی توانــی دنیــای خوبی داشــته باشــی. فرمــود:»َو 
َمــْن أَْعــَرَض َعــْن ِذْکــري َفــإِنَّ لـَـُه َمعیَشــًۀ َضْنکاً«)طــه،124( 
هرکســی از ذکــر خــدا اعــراض کنــد، کــه حقیقــت ذکــر خــدا، 
ــت. از  ــرده اس ــوده ک ــودش را ناب ــای خ ــت، دنی ــن خداس دی

دنیــای خــودش کمتــر لــذت مــی بــرد. 
فقــط دیــن داران هســتند کــه از دنیــای خودشــان بیشــتر و 
بهتــر لــذت مــی برنــد؛ آیا مــا مــی توانیم چنیــن ادعــای کنیم؟ 
اصــا دنیــا بــدون دیــن آبــاد نمــی شــود. بــا چــی دنیــا را 
مــی خواهــی آبــاد کنــی؟ ببیــن مدعیــان آبادانــی دنیای مــردم، 
ــا مــا  ــد؟ چقــدر فقــر؟ آی ــای مــردم آورن چــه بایــی ســر دنی
کمبــود منابــع تغذیــه در زمیــن داریــم؟ پــس چــرا فقــر داریم؟ 
چــرا گرســنگی داریــم؟ چــون نظــام ســلطه دنیــای مــردم را 
نابــود مــی کنــد. بــه قــول آیــت اهلل بهجــت غربــی هــا حتــی 

بلــد نیســتند دنیــای خودشــان را مدیریــت کننــد. 
ــم،  ــا را ببینی ــردم اروپ ــی م ــا بدبخت ای کاش روزی برســد م
یعنــی ایــن واقعیــت را ببینیــم کــه مــردم اروپــا چقــدر بدبخــت 
هســتند. یــک ســوم مــردم اروپــا تمــام ســرمایه خودشــان این 
اســت یــک بلیــط، یــک منــزل، یک غــذای بخــور و نمیــر. کاری 

کــرده انــد مــردم از دنیــای خودشــان لــذت نبرنــد. 
آنهــا اصــا بلد هســتند دنیــا را آباد کننــد، فرمود اینها تســلط 
پیــدا کننــد نســل هــا را از بیــن مــی بــرد و زارعــت هــا را، چــرا؟ 
چــون بلد نیســتند چطــور منابــع زمین را تقســیم کننــد، چطور 
دنیــای مــردم را آبــاد کننــد. بلــد هــم باشــند نمــی خواهنــد. 

دنیا محل مسابقه است
پــس بــرای رهایــی از ایــن دعــوای ســاختگی دیــن و دنیــا، 
ــای  ــی دنی ــان آبادان ــمت مدعی ــرد س ــی ب ــا م ــی ه ــه خیل ک
مــردم، مــا اول بایــد دنیــا را خــوب توضیــح دهیــم. امــا کــدام 
واقعیــت از واقعیــت هــای دنیــا را بایــد بیشــتر شــرح و بســط 
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داد. ایــن واقعیــت کــه ســاختار دنیــا، ســاختار مســابقه اســت. 
ــرای مســابقه طراحــی شــده اســت و اساســا هــم مــا  ــا ب دنی
ــَق الَْمــْوَت  بــرای مســابقه خلــق شــده ایــم؛ فرمود:»الَّــذي َخلَ
ُکــْم أَْحَســُن َعَمــاً ؛ آن کــس کــه مــرگ  َو الَْحیــاَة لَِیْبلَُوُکــْم أَیُّ
و حیــات را آفریــد تــا شــما را بیازمایــد کــه کــدام یــک از شــما 

ــد«46   ــل می کنی ــر عم بهت
دیدیــد بچــه هــا عشــق مســابقه هســتند، از مســابقه دیدن، 
از مســابقه دادن لــذت مــی برنــد، حــاال چــرا از دیــن و هــدف 
از زندگــی بــه مســابقه نمــی رســند؟ شــاید مــا خــوب هــدف از 
خلقــت را توضیــح نــداده ایــم. بگویمــی: »بچــه هــا! مــا بــرای 
مســابقه دادن خلــق شــده ایــم، بزنیــم بریم مســابقه! مســابقه 

بــرای بهتــر شــدن. فرمود:»َفاْســتَبُِقوا الَخْیــراِت« 47
خــب اگــر مــا از این ظرفیــت روحیــه مســابقه دادن انســان، 
اســتفاده نکردیــم چــه اتفاقــی مــی افتــد؟ نظام ســلطه ظرفیت 
مســابقه دادن بچــه هــا را مــی بــرد ســمت بــازی، برایــت بازی 
طراحــی مــی کنــد خوشــگل، ســرگرم کننــده، در دســترس، تــو 
بــازی تــو را مــی بــرد ســر مســابقه، در حالــی کــه جــدی تریــن 
بخــش زندگــی مــا، یعنــی اصــل زندگــی مــا، دنیــای مــا، بــرای 
مســابقه طراحــی شــده اســت. بیــا از ایــن مســابقه لــذت ببــر! 

بیــا در ایــن مســابقه شــرکت کــن و جلــو بــزن.  48

چگونه ظرفیت مسابقه دادن ما هدر می رود؟
مــا در حــال مســابقه هســتیم امــا مســابقه ســر چــی؟ ســر 
هیچــی. شــیطان خوب بلد هســت چطــور آدمــی زاد را ســرکار 
بگــذارد، او مــی فهمــد انســان میــل بــه مســابقه دادن دارد، این 
میــل بــه مســابقه را بــر مــی دارد، مــی بــرد کجــا؟ ســر دنیــا بــا 

46 . الملک 2
47 . بقره،148.

48 . برگرفته از مبحث:» ذهنیت مسابقه در دینداری« علیرضا پناهیان
 http://panahian.ir/post/2904



هــم مســابقه بدهید. ســر همدیگــر را ببرید، ســرهمدیگر را کاه 
بگذاریــد بــرای بــردن در مســابقه دنیا. 

دین ما را سر مسابقه برای بهتر زندگی کردن می برد
دیــن چــه مــی گویــد؟ دیــن هــم اتفاقــا انســان را مــی بــرد 
ــرای بهتــر شــدن، بهتــر زندگــی  ســر مســابقه، امــا مســابقه ب
کــردن حتــی در ایــن دنیــا. دیــن مــا را ســر مســابقه بــرای بهتر 
زندگــی کــردن مــی بــرد. فرمود:»اِْعَمــْل لُِدنَْیــاَک َکأَنَّــَک تَِعیُش 
أَبـَـداً َو اْعَمــْل لِِخَرتـِـَک َکأَنَّــَک تَُمــوُت َغــداً؛ بــرای دنیــا طــوری 
تــاش کــن کــه گویــا مــی خواهــی بــرای همیشــه در ایــن دنیا 
بمانــی و بــرای آخــرت طــوری تــاش کــن کــه گویــا فــردا مــی 
ــابقه دارد  ــه مس ــت روحی ــن آدم نیس ــری«49  ای ــی بمی خواه
همیشــه آمــاده اســت، تــاش گــر هســت. جنگنــده هســت. 
بــرای مســابقه آمــده اســت. هــم مســابقه دنیــا و هم مســابقه 
ــودش  ــای خ ــه در دنی ــی ک ــن از آدم ــد فرمود:»م ــرت. بع آخ
ــُض  ــي َلُبِْغ ــرت دارم؛ إِنِّ ــد نف ــاش نمــی کن ــل هســت، ت تنب
الرَُّجــَل أَْو أُبِْغــُض لِلرَُّجــِل أَْن َیُکــوَن َکْســَاناً ]َکْســَانَ [ َعــْن أَْمِر 

ُدنَْیــاهُ«  50
شــاید مــا باشــیم بگوییــم چــه اشــکالی دارد بگــذارد در دنیــا 
تنبــل باشــد بــه جایــش بــرای مســائل آخرتــی اهــل تــاش 
ــد، در  ــح دادن ــور توضی ــن ط ــش را ای هســت؟ حضــرت دلیل
ادامــه فرمودنــد:» هرکســی در دنیــای خــودش بــی حال باشــد 
بــرای آخرتــش بــی حــال تــر اســت؛ َو َمــْن َکِســَل َعــْن أَْمــِر 
ُدنَْیــاهُ َفُهــَو َعــْن أَْمــرِ آِخَرتـِـِه أَْکَســُل«51  ای کاش ایــن حــرف 
را ســردر هــر مدرســه ابتدایــی مــی زدنــد، تــا ایــن ســوء تفاهــم 
برداشــته مــی شــد کــه اهالــی دیــن کاری بــه دنیــا نــدارد و اصا 

دنیــا بــرای اهــل دنیاســت. اصــا اینطــوری نیســت. 

49 . الفقیه، ج3، ص156.
50 . کافی، ج5، ص85.

51 . همان.
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جای خالی حس مسابقه در آموزش های دینی
ــرح  ــابقه مط ــث مس ــا بح ــی، اص ــت دین ــای تربی در فض
نیســت، چــرا خیلــی هــا مــی رونــد از بچــه هــا ســراغ بــازی، 
حتــی بزرگتــر هــا هــم عاشــق بــازی هســتند؟ چــون بــازی یک 
فضــای مســابقه دارد، مــا بــرای مســابقه خلــق شــده ایــم چــرا 

دنبــال مســابقه نباشــیم؟ چــرا طرفــدار مســابقه نباشــیم؟
بعضــی ها در مســیر دیــن داری، انگیزه خودشــان را از دســت 
مــی دهنــد احســاس یــاس و نــا امیــدی یــا درجــا زدگــی مــی 
ــاد مســابقه نمــی  ــن، ی ــد چــرا؟ چــون از دی ــد، مــی دانی کنن
افتــد. انگیــزه زندگــی کــردن خــودش را انگیــزه مســابقه دادن 
قــرار نمــی دهــد. نیســت خــودش را در مســابقه نمــی بینــد، از 

مســابقه هــم لــذت نمــی بــرد.

دین برنامۀ برای قوی شدن و برنده شدن در مسابقه
ــن  ــن در ای ــا محــل مســابقه هســت، نقــش دی پــس دنی
مســابقه چیســت؟ وقتــی خــوب توضیــح دادی نســبت دنیــا 
را بــا مســابقه؛ حــاال دیــن چیســت؟ االن جــا مــی افتــد دیــن 
چیســت؛ دیــن برنامــه شــما بــرای قــوی شــدن و برنده شــدن 

در ایــن مســابقه هســت. 
ورزشــکاران را دیدیــد بــدون برنامــه و تمریــن ورزشــکار نمــی 
شــوند؟ اصــا در مســابقه شــرکت نمــی کننــد. اگــر مــا بــه بچه 
هــا مــی گفتیــم دیــن برنامــه و تمرین شــما بــرای قوی شــدن 
هســت، این قدر دین گریزی و دین ســتیزی شــکل نمی گرفت.

نقــش مــادر بــه عنــوان مربــی در برنده شــدن انســان در 
ــابقه دنیا مس

حــاال، اگــر دنیــا یعنــی محــل مســابقه، دیــن برنامــۀ قــوی 
شــدن مــا و برنــده شــدن مــا در ایــن مســابقه اســت. نقــش 
مــادر، در ایــن مســابقه چیســت؟ مــادر مربــی من و شماســت.

نقش مربی در موفقیت ورزشکار چقدر است؟



در هــر رشــته ورزشــی، جــدای از اســتعداد ورزشــکار و تــاش 
او، مربــی نقــش اصلــی را در شکســت و پیــروزی یــک فــرد یــا 
یــک تیــم ورزشــی دارد. اگــر مربــی نقــش مهمــی نداشــت در 
موفقیــت هــای ورزشــی، چــرا مربــی انتخــاب مــی کننــد؟ حــاال 
چقــدر شــما به مربــی در موفقیــت ورزشــکاران وزن مــی دهید؟ 
در موفقیــت هــای ورزشــی، اســتعداد حــرف اول را مــی زنــد یــا 

تــاش یــا مربــی؟
نقــش مربــی در مســابقات جهانــی بیشــتر مشــخص مــی 
شــود، وقتــی اســتعدادها در یــک رقابــت جــدی جهانی قــرار می 
گیرنــد، فــرق اســتعدادها، زیــاد نیســت، آنچــه کــه بــه موفقیت 
یــک تیــم یــا فــرد وزشــکار، ضریــب موفقیت مــی دهــد، مربی 
اســت نــه اســتعداد و نــه حتــی تــاش فــرد. این مربی هســت 
کــه بــه تــاش هــای فــردی و جمعــی هــدف مــی دهــد، تاش 

هــا را اثــر بخــش مــی کنــد.
مربــی بــد، مــی توانــد تمــام تــاش هــای یــک تیم ورزشــی 
را ضایــع کنــد، بــا تصیمــات غلــط خــودش بهتریــن تیــم هــا را 
تبدیــل بــه بدتریــن تیــم هــا کنــد. مربــی خــوب، مــی توانــد 
تمــام تاشــی هــای یــک تیــم ورزشــی را ثمربخــش کنــد، بــا 
تصمیمــات درســت خــودش، بدتریــن تیــم هــا را تبدیــل بــه 

بهتریــن تیــم هــا کنــد.

همــه پذیرفتــه انــد چقدرنقــش  مربــی در ورزش مهم و 
ــت حیاتی هس

االن یکــی از شــخصیت هــای محبــوب جهــان، مربــی هــای 
ــی،  ــاره نقــش مرب ــم ورزش، درب ــی در عال ــق هســتند. کل موف
شــیوه مربــی گــری و دانــش مربــی گــری و ارزش مربــی حــرف 
مــی زننــد؛ انــگاری همــه پذیرفتــه انــد چقــدر نقــش مربــی در 

ورزش مهــم و حیاتــی هســت. 

مادر مربی فرزند من
ــتمزدهای  ــت و دس ــه ای هس ــغل حرف ــک ش ــری ی مربیگ



عجیــب و غریبــی هــم بــرای مربیــان قــرار داده اســت. امــا نمی 
دانــم چــه اتفاقــی مــی افتــد همیــن نقــش مهــم مربیگــری در 
عالــم ورزشــی کــه همــه بــا ســپاس و درود و احتــرام برخــورد 
مــی کننــد وقتــی بــه محیــط خانــه و خانــواده مــی رســد، کــم 

ارزش و حتــی گاهــی اوقــات بــی ارزش مــی شــود. 
مــادر بــه عنــوان مربــی فرزنــد خــودش، چــه فرقــی بــا مربی 
ــودن دارد؟ چــرا اینجــا  ورزشــی از حیــث شــرافت و محتــرم ب
حــس خوبــی بــرای مــادران مربــی مــا، وقتــی مربیگــری مــی 
ــی مهــری هایــی از  ــر دســت مــی دهــد؟ گاهــی ب ــد کمت کنن

طــرف پــدر خانــواده رخ مــی دهــد. 

گاهی از مادر به خاطر مربی بودن تشکر کنیم
پــدر حاضــر هســت بــرای بچه خــودش مربــی انتخــاب کند 
و کلــی هزینــه بــه او بدهــد تــا فرزندش در رشــته ورزشــی موفق 
ــدش  ــی فرزن ــن مرب ــی تری ــه، اصل ــط خان ــا در محی شــود، ام
ــت،  ــم داش ــه و چش ــدون هزین ــه ب ــواده، ک ــادر خان ــی م یعن
ــس  ــد، ح ــی کن ــری م ــدش مربیگی ــرای فرزن ــت ب ــام وق تم
خوبــی را بــه مــادر منتقــل نمــی کنــد. گاهــی پدرها حواسشــان 
نیســت، بــه نقــش مربیگــری همسرشــان، او مربی فرزند شــما 
هســت، گاهــی هدیــۀ بخــر بــه عنــوان اینکــه او مربــی بچــه ها 
هســت، بــه او هدیــه بــده. بگو:»ممنــون همســرم! بــرای بچــه 

هــا مربیگــری کــردی«
خــود بچــه هــا گاهــی اوقــات، یادشــان مــی رود از اصلــی 
تریــن مربــی زندگــی خودشــان، بــه عنــوان مربــی تشــکر کنند. 
ــه دســت مــادر،  ــده ب ــر، ب ــه بگی چــه اشــکالی دارد شــما هدی
ــزرگ زندگــی مــن؛ تمــام  ــی ب ــم؛ مرب بگو:»مادرجــان! ممنونت
موفقیــت هــای زندگــی ام را مدیــون تــو هســتم« درجــا حــال 
ــودن خــوب مــی شــود، تمــام زحماتــی کــه  ــی ب مــادر از مرب
بــرای تربیــت شــما کشــیده اســت، از تنــش بیــرون مــی رود. 
نــه بــه خاطــر هدیــه! بــه خاطــر فهــم شــما از او، کــه فهمیــدی 



مــادر مربــی اصلــی تــو در زندگــی ات هســت. 
ــدا!  ــول خ ــت: ای رس ــرم گف ــر اک ــه پیامب ــخصی ب روزی ش
مــادرم پیــر شــده و پیــش مــن زندگــی می کنــد، او را در پشــت 
خــودم جــا بــه جــا مــی کنــم، بــرای رفــع نیازهایــش بــه ایــن 
طــرف و آن طــرف مــی بــرم، و از درآمــد خــودم نیازهــای وی 
ــا  ــا دســت خــودم او را از آزار و اذیته ــم، ب ــی نمای ــن م را تامی
محافظــت مــی کنــم، بــا کمــال ادب و تعظیــم و احتــرام بــا او 
رفتــار مــی نمایــم. آیــا زحماتــش را تــا حــدودی جبــران کــرده 
ــه  ــود: یکــی اینک ــش را فرم ــد علت ــه، بع ــود: ن ــر فرم ام؟ پیامب
شــکم او جایــگاه تــو بــوده اســت، از وجــود او،  تغذیــه و شــیر 
گرفتــی، قدمهایــش وســیله حرکــت تو بوده اســت، دســتهایش 
محافــظ تــو بــوده اســت، آغــوش او گهــواره ات بــوده اســت.؛ 
ِ )ص(: إِنَّ َوالَِدتـِـي بَلََغَهــا الِْکبَــرُ َو ِهــَي ِعْنــِدي  رَُجــٌل لَِرُســوِل اهللَّ
اْلَن أَْحِملَُهــا َعلـَـی َظْهــرِي َو أُْطِعُمَهــا ِمــْن َکْســبِي َو أُِمیــُط َعْنَها 
اْلََذَی بَِیــِدي َو أَْصــرُِف َعْنَهــا َمــَع َذلـِـَک َوْجِهــَي اْســتِْحَیاءً ِمْنَهــا 
َو إِْعَظامــاً لََهــا َفَهــْل َکاَفأْتَُهــا َقــاَل اَل ِلَنَّ بَْطنََهــا َکاَن لـَـَک وَِعــاءً َو 
ثَْدَیَهــا َکاَن لـَـَک ِســَقاءً َو َقَدَمَهــا لـَـَک ِحــَذاءً َو َیَدَهــا لـَـَک وَِقــاءً َو 

ِحْجَرَهــا لـَـَک ِحــَواءً« 52

فقط خدا می تواند از مقام مربیگری مادر تشکر کند
فقــط خداســت کــه می توانــد از مقــام مربیگــری مــادر تقدیر 
و تشــکر کنــد، حــاال خــدا چــه چیــزی دارد کــه پــای ایــن مربی 
ــادران  ــای م ــر پ ــذا فرمود:»بهشــت زی ــزد؟ بهشــت دارد. ل بری
شماســت«53  خــدا بهشــت را مــی ریــزد زیــر پــای مــادر. یکــی 
از معانــی دیگــر ایــن حدیــث شــاید ایــن باشــد یعنی هرکســی 
ــت.  ــادر هس ــری م ــش مربیگ ــر نق ــه خاط ــود، ب ــتی ش بهش
بهشــت کــه خــط پایــان مســابقه دنیاســت و آنجــا جوایــز را 

تقســیم مــی کننــد.

52 . مستدرک الوسائل، ج15، ص180.
َهات.« )نهج الفصاحۀ  ص: 434( 53 . النَّبِی )ص(: »الَْجنَُّۀ تَْحَت أَْقَداِم اْلُمَّ
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پدر نقش کمک مربی را دارد
البتــه بایــد بــه ایــن مربــی کمــک هم کــرد، پــدر بایــد نقش 
کمــک مربــی را داشــته باشــد. بعضــی اوقــات برخــی مــادارن، 
حاضــر نیســتند فرزنــد بیشــتری بیاورنــد و حتــی خــدای ناکرده 
ــد،  ــی کنن ــقط م ــوردن س ــل آب خ ــان را مث ــدان خودش فرزن
ــد:  ــد؟ مــی گوین ــکار را مــی کنی ــا مــی پرســید چــرا این از آنه
»دســت تنهــا هســتم و کمــک کار نــدارم«. اینجــا پــدر نقــش 
کمــک مربــی را دارد؛ گاهــی برخــی از خویشــاوندان مثــل خالــه 
مــی توانــد نقــش کمــک مربــی را ایفــا کند. چــه اشــکالی دارد؟ 
اگــر مــا بــه وضــع طبیعــی خودمــان برگردیــم، یعنــی تعــدد 
ــی را از ذهــن و دل  ــع فکــری، اقتصــادی، اجتماع ــد، موان فرزن
مــادران ســرزمین خودمــان برداریــم، حتــی فرزنــد بزرگتــر مــی 
توانــد، کمــک مربــی باشــند. خصوصــا دختــر هــا خــوب ایــن 
نقــش را بــرای مــادران ایفــا مــی کننــد. بطوریکــه بســیاری از 
کارهــای مــادر بــه فرزنــدان بزرگتــر ســپرده مــی شــود و آنهــا 

هــم مشــق مربــی گــری مــی کننــد
دو ویژگی مهم مادران به عنوان مربیان فرزندان

ــن نقــش را در  ــم تری ــی مه ــوان مرب ــه عن ــادر ب ــن م بنابرای
پیــروزی شــما دارد. حــاال ایــن مربــی بایــد چــه ویژگــی هــای 
داشــته باشــد، مربــی بایــد خــوب دانــش مربیگــری را داشــته 
باشــد یعنــی اســتعدادهای شــما را بشناســد اوال و ثانیــا دیــن را 

بــه عنــوان برنامــه قــوی شــدن و برنــده شــدن بشناســد. 
مــادران مــا بهتــر از عالمــان دینــی، بایــد انســان شــناس و 
دیــن شــناس باشــند وگرنــه نمــی توانند بچه هــا را در مســابقه 
دنیــا برنــده کننــد. انســان شناســی و دیــن شناســی، دانــش 
ــت؟  ــن چیس ــور دی ــاال مح ــت. ح ــا اس ــادران م ــری م مربیگ
ــن  ــبیح دی ــخ تس ــَوی ؛ ن ــُۀ الَْه ــِن ُمَخالََف ی ــاُم الدِّ ــود: »نَِظ فرم



ــا دوســت داشــتنی هــای ســطحی اســت« 54 ــارزه ب مب
مــادران محتــرم! مربیــان بچــه هــا! بــه فرزنــدان خودشــان 
آمــوزش دهنــد، آمــوزش کارگاهــی کــه تــو بــرای قــوی شــدن، 
بــرای پیــروز شــدن در مســابقه، باید مبــارزه کنــی. این مبــارزه از 
درون تــو شــروع مــی شــود، مــا دوســت داشــتنی هــای داریــم 
ســطحی هســتند و فعــال مثــل خــوردن ، خوابیــدن و از غــذا 
لــذت بــردن، امــا برخــی از دوســت داشــتنی هــای هســت کــه 
عمیــق هســتند ولــی در وجــود مــا فعــال نیســتند بــا مبــارزه بــا 
دوســت داشــتنی هــای ســطحی مــی توانــی دوســت داشــتنی 
هــای عمیــق را کشــف کنــی و از آنهــا لــذت ببــری، مثــل لــذت 

بندگی.
عــاوه بــر ایــن مربــی خــوب، بایــد محیــط مناســب بــرای 
تمریــن ایجــاد کنــد. محیــط مناســب بــرای تمریــن چیســت؟ 
تعــدد فرزنــد. چقــدر تــک بــودن، بــه فرزنــد مــا آســیب مــی 
زنــد؟ فهرســت بلنــدی اینجــا هســت کــه قابــل تامــل هســت؛ 
ــا،  ــل اینه ــدی دارد. مث ــک فرزن ــه ت ــی ک از آســیب هــای تربیت
1-پرتوقــع و لــوس بــودن، کمالگــرا و غیــر قابل انعطــاف بودن؛ 
ــی و عــدم مســئولیت  ــی کفایت ــه نفــس، ب 2-عــدم اعتمــاد ب
پذیــری؛ 3-پاییــن بــودن رشــد و خاقیــت؛ 4-تهاجمــی 
ــودن و  ــب ب ــزوا طل ــدان ؛ 5-ان ــک فرزن ــودن ت ــی ب ــا تدافع ی
خودباختگــی ؛ 6-ناتوانــی دربرقــراری ارتبــاط بــا دیگــران همین 
طــوری بشــمارید بیایــد پاییــن؛ حــاال یــک مربــی خــوب  چــه 
مــی کنــد؟ محیــط مناســب بــرای تمریــن و تربیــت ایجــاد می 
کنــد. محیــط مناســب تربیتــی بــه تــک فرزنــدی نیســت بــه 
تعــدد فرزنــد هســت. هرچــه فرزند بیشــتر، محیط تربیتــی بهتر.

برخــاف، تصــور ذهنــی مــا کــه فکــر مــی کنیــم اگــر فرزندان 
بیشــتر باشــد، فرصــت تربیــت نداریــم، اتفاقــا این تعــدد فرزند، 

54 . غرر،721.
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یــک محیــط تربیتــی ایجــاد مــی کنــد، بعــد شــما ایــن همــه 
آســیب هــای تربیتــی، تــک فرزنــدی را ندیــد مــی گیــری، آن 

همــه بــرکات تعــدد فرزنــد را هــم.  

نقش مربیگری حضرت زهرا)س( در جامعه
یکــی از مقامــات حضــرت زهــرا)س(، همیــن مربــی بــودن 
ــی بچــه  ــی مــا و مرب ــوان مــادر امــت، مرب ــه عن هســت، او ب
هــای مــا هســتند؛ فرمــود: »إِنَّ أَْطَفــاَل ِشــیَعتِنَا ِمــَن الُْمْؤِمنِیَن 
ــا آن  ــه حضــرت زهــرا)س(، ب ــُۀ ع «55   خــدا ب ــْم َفاِطَم تَُربِّیِه

مقــام و شــان، مقــام مربیگــری داده اســت. 
ــی امــت  ــوان مــادر امــت، مرب ــه عن حضــرت زهــرا)س(، ب
نبــوی هــم هســت. بچــه هــا دارنــد در یــک کار تیمی شکســت 
مــی خورنــد، حضــرت زهــرا)س( تمــام تــاش خــودش را مــی 
کنــد ایــن جامعــه ســقوط کنــد، ایــن جامعه شکســت نخــورد. 
اگــر شکســت خــورد، بــه بــازی برگــردد. امــا مــردم بــا مربــی 
خودشــان چــه کردنــد؟ تماشــا کردنــد تــا حریــف مربی آنهــا را 
زد. کــدام ورزشــکار حاضــر هســت تماشــا کند ببیند کــه حریف 
دارد مربــی اش را مــی زنــد؟ رفقــا! مــردم مدینــه تماشــگر کتک 
خــوردن مربــی خودشــان بودنــد و هرچــه فاطمــه)س( نالــه زد، 

نالــۀ فاطمــه)س( اثــر نکرد.  

55 . تفسیر قمی، ج2، ص332.



مجلس هفتم:»معنویت مادری«
میل به معنویت در جهان

ــش اســت. آدم  ــه افزای ــان، رو ب ــت در جه ــه معنوی ــل ب می
هــای خســته از مــادی گــرای در دنیــا کم نیســتند. روح انســان، 
بخشــی از وجــود انســان هســت کــه قابــل انــکار نیســت، روح 
انســان مثــل جســم انســان، نیــاز بــه تغذیــه دارد. جهانــی کــه 
خــودش را در مــادی گرایــی خفــه کــرده اســت، دنبــال ایــن 
هســت کــه نیــاز بــه معنویــت خــودش را هــم پاســخ بدهــد. 

دنیای غرب، دنیای مردم را هم آباد نکرده است
البتــه دنیــای غــرب، دنیــای مــردم را هــم آبــاد نکرده اســت، 
ــی  ــر م ــرده اســت. شــما فک ــود ک ــردم را هــم ناب ــات م مادی
ــای  ــر جوامــع مســلط شــود، دنی ــر نظــام ســلطه ب ــد، اگ کنی
مــردم را آبــاد مــی کنــد؟ بــه قــول آیــت اهلل بهجــت )ره( کفــار 
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بلــد نیســتند دنیــای خودشــان را هــم آبــاد کننــد 56 ؛ خداونــد 
متعــال فرمــود: »َو إِذا تََولَّــی َســعی  ِفــي اْلَرِْض لِیُْفِســَد فیهــا َو 
ــی  ــاَد« 57  وقت ــبُّ الَْفس ُ ال یُِح ــَل َو اهللَّ ــْرَث َو النَّْس ــَک الَْح یُْهلِ
ــد  ــم را دســت مــی کن ــت عال ــان مدیری ــو صفت ظالمــان و زال
تــاش مــی کننــد کــه فســاد کننــد و دو کار انجــام مــی دهنــد 
ــه  ــه تغذی ــد کــه ب یکــی اینکــه زارعــت هــا را از بیــن مــی برن
انســان هــا برمــی گــردد، و دیگــری  نســل را نابــود مــی کننــد. 
ــام  ــد، اع ــرای نســل کشــی دارن رســما اســناد باالدســتی ب
هــم کــرده انــد، اجــرا هــم کــرده انــد. در آفریقــا هــزاران بــی 
گنــاه را بــه جــرم زیــاد بــودن کشــتند. خودشــان گفتنــد مــا باید 
جمیعــت جهــان را کنتــرل کنیــم وگرنــه جهــان از کنتــرل مــا 

خــارج مــی شــود. قــدرت از دســت مــا خــارج مــی شــود.

اسناد باالدستی از نظام سلطله برای کنترل جمعیت
»ریچــارد نیکســون« رئیس جمهــور آمریــکا کــه می خواســت 
بدانــد افزایــش جمعیــت جهــان چــه تأثیری بــر منافــع آمریکا 
ــوان یــک قــدرت جهانــی خواهــد  و جایــگاه ایــن کشــور به عن
ــی گفــت  ــری کســینجر« مشــاور امنیــت مل ــه »هن داشــت ب
کــه بــرود و تحقیــق کنــد و ببینــد ماجــرا چیســت. کســینجر 
هــم رفــت تحقیقــی محرمانــه انجــام داد کــه نامــش »مطالعه 

امنیتــی شــماره 200« بــود و 15 ســال بعــد فــاش شــد.
کســینجر در آن ســند نوشــته بــود: »جهــان غــرب بــه واردات 
ــعه  ــال  توس ــورهای در ح ــام از کش ــواد خ ــی و م ــواد معدن م
ــه مصــرف  ــن کشــورها ب ــت ای وابســته اســت و رشــد جمعی
بیشــتر منابــع طبیعــی توســط خودشــان و همچنیــن مســائلی 
نظیــر بی ثباتــی احتمالــی منجــر می شــود و موجــب کاهــش 

56 . آیــت اهلل بهجــت )ره(: »واقعــاً بــی انصافــی اســت کــه کســی متوجــه نشــود که 
دولــت هــای مهــم دنیــا حتــی دنیــاداری را هــم بلــد نیســتند، لــذا از دســت یکدیگــر 
راحــت نیســتند، وگرنــه عقــاً هــم بایــد بــرای خــود قوانیــن عقایــی جهــت رفــاه و 

آســایش داشــته باشــند.« )در محضــرت بهجــت، ج3، ص40(
57 . البقرة : 205  



ــت،  ــا و در نهای ــی آن ه ــع طبیع ــه مناب ــکا ب ــی آمری دسترس
تهدیــد اقتصــاد و سیاســت آمریــکا خواهــد شــد«. از آن زمــان 
جمعیت زدایــی از ســایر کشــورها شــد اولویــت اصلــی آمریــکا. 58
آمریــکا برنامــه اش را فازبنــدی هــم کــرده بــود و فاز نخســِت 
کاهــش جمعیــت تمــام کشــورهای آفریقایــی بــه همــراه 13 
کشــور از جملــه هند، برزیــل، ترکیــه، اندونزی، کلمبیــا، مکزیک 
و مصــر را شــامل می شــد. آمریــکا بــرای پیشــبرد ایــن برنامــه 
ــه  ــق در 4 ده ــک تحقی ــق ی ــرد و طب ــرج می ک ــم خ ــول ه پ
اخیــر حــدود 9 میلیــارد دالر پــول داده بــرای اجــرای برنامه هــای 
تنظیــم خانواده در ســایر کشــورها. آلمان، انگلســتان و فرانســه 
هــم پــول می دادنــد بــرای ایــن برنامه هــا و پشــتیبانی فنــی و 

فرهنگــی و پزشــکی می کردنــد. 59
در حالــی کــه خــود آمریــکا جمعیتــش را از 150 میلیــون نفر 
در ســال 1950 میــادی بــه 280 میلیــون نفــر در ســال 2000 
رســاند و حــاال هــم جمعیتــش بــه بیــش از 330 میلیــون نفــر 
رســیده اســت! یعنــی در همیــن 20 ســال اخیــر 50 میلیــون 

نفــر بــه جمعیتــش اضافــه کــرده اســت! 60

ــرخ کاهــش جمعیــت  ــران رکــورد ســریع ترین ن چــرا ای
تاریــخ بشــر را زده اســت؟

بعــد شــما بــاور مــی کنیــد کــه ایــن اتفــاق وحشــتناک در 
ایــران بــدون برنامــه ریــزی رخ داده باشــد؛  چــه اتفاقــی؟ ایــن 
اتفــاق کــه ایــران ســریع ترین نــرخ کاهــش جمعیــت تاریــخ 
بشــر را دارد. رکــورد زده اســت.   آیــا مــا نبایــد در ایــن زمینــه 

احســاس خطــر کنیــم؟61
ــزرگ قدرتمنــدی  ــده ب ــرگ برن درحالی کــه جمعیــت یــک ب

58 . فارس، خبر شماره 14000420000025.
59 . همان.
60 . همان

61 . https://www.hamshahrionline.ir/news/201040
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ــت الن  ــن هس ــدرت آفری ــت ق ــت. جمعی ــه اس ــک جامع ی
چیــن در ســازمان ملــل حــق وتــو دارد؟ بــه نظــر شــما بــه چــه 

دلیــل؟ فقــط بــه ایــن دلیــل کــه جمعیــت دارد.

تله جمیعتی
اگــر امــروز مــا داریــم بــه ســمت پیرشــدن بــه ســرعت پیش 
مــی رویــم ایــن اتفاقــی نیســت، طراحــی شــده اســت. ببینیــد 
ایــران د در 30 ســال آینــده پیرتریــن کشــور جهــان هســت! 
جهــان در طــول 70ســال گذشــته حــدود 5ســال پیــر تــر شــده 
ــران متاســفانه در حــدود 60 ســال گذشــته  ــا در ای اســت، ام
10ســال پیــر تــر شــده ایــم ، ایــن اتفــاق ثابــت نمــی مانــد و 

همچنــان پیرتــر مــی شــویم62. 

آدم های مادی گرا، از لذت های مادی کمتر لذت می برند
حــاال از مســئله جمعیــت بگذریــم امــا مــی خواهــم بگویــم 
کــه نظــام ســلطه، برنامــه ریــزی کــرده اســت بــرای نابــودی 
جمعیــت و جهــان. شــما فکــر نکنیــد هرچقــدر که مقابــل لذت 
هــای ســطحی انســان را بــاز گذاشــتند، او از همیــن لــذت های 
ســطحی بیشــتر لــذت می بــرد. آمارها حــرف دیگری مــی زنند، 
وقتــی انســان را مــی خواهــی ضعیــف کنــی، دیگــر از مادیاتش 
هــم لــذت نبــرد، اجــازه بــده لــذت هــای ســطحی اش را بدون 
ــذت هــا،  ــن ل ــر از ای ــی دیگ ــد از مدت ــد. بع ــت رهــا کن مدیری
لــذت نمــی بــرد. دنبــال لــذت هــای جدیــدی مــی گــردد. آدم 
هــای مــادی گــرا، از لــذت هــای مــادی کمتــر لــذت مــی برنــد

ــذت  ــال ل ــذت هــای ســطحی خســته شــد، دنب ــی از ل وقت
ــختی  ــت س ــر هس ــی حاض ــردد. حت ــی گ ــوی م ــای معن ه
رســیدن بــه لــذت هــای معنــوی را تحمــل کنــد امــا بــه ایــن 
لــذت برســد. چــرا میــل بــه معنویــت در جهــان رو بــه افزایــش 
هســت؟ چــون مــردم از لــذت هــای ســطحی خســته شــده 

62 . خبرگزاری تسنیم، خبر شماره 2268362.



انــد و دیگــر اینکــه نیــاز روحــی دارنــد بــه لــذت هــای معنــوی. 
ــات  ــط از زحم ــم فق ــام کنی ــی را اع ــت گرای ــذت معنوی ل

ــم ــرف نزنی ــی ح ــت گرای معنوی
ــا از  ــت و آدم ه ــانی اس ــاز انس ــک نی ــی، ی ــت گرای معنوی
معنویــت لــذت مــی برنــد. بعضــی هــا فکــر مــی کننــد، آقــا ما 
معنویــت گــرا هســتیم، از ســر تــرس یــا اضطراب هســت. فکر 
مــی کننــد معنویــت گراهــا، ضجــر مــی کشــند، نــه لــذت مــی 
برنــد. مــا بایــد دربــاره لــذت معنویــت گرایــی بــا مــردم حــرف 
بزنیــم.  لــذت معنویــت گرایــی را اعــام کنیــم فقــط از زحمــات 

معنویــت گرایــی حــرف نزنیــم
آیــه اهلل بهجــت)ره( مــی فرمایــد:»در روایتــی از رســول خــدا 
ص آمــده اســت: »ُحبــَب إِلـَـّی ِمــْن ُدنْیاکْم ألطیــُب، َو النســاءُ، 
َو ُجِعــَل ُقــرُة َعینــی ِفــی الصــاةِ؛ از دنیای شــما ســه چیــز مورد 
عاقــه و محبــوب مــن اســت: عطــر و بــوی خــوش، زنــان، و 
ــور چشــم مــن در نمــاز قــرار داده شــده اســت«63.  از ایــن  ن
ــذت و خوشــی در  ــن ل ــه باالتری ــتفاده می شــود ک ــث اس حدی
دنیــا، به حســب ظاهــر طیــب و نســاء اســت و ِعــْدل نــدارد و 
دل هــا متوجــه آن دو اســت، امــا دربــاره عبــارت »َو ُجِعــَل ُقــرُة 
ــد: »عــدول اســت«، ولــی  ــی الصــاةِ« بعضــی گفته ان َعینــی ِف
چنیــن نیســت، بلکــه شــاید اشــاره بــه ایــن اســت کــه نمــاز 
هــم مشــابه لذاتــی را کــه طیــب و نســا در همیــن دنیــا دارنــد، 
داراســت؛ یعنــی لــذت نمــاز بــه مراتــب باالتــر از لــذت طیــب 
و نساســت.در حدیــث قدســی آمــده اســت: »تَنَعُمــوا بِِعباَدتــی 
ِفــی الدنْیــا، َفإِنکــْم تَتَنَعُمــوَن بِهــا ِفــی اْلِخــَرةِ؛ در دنیــا از عبادت 
مــن برخــوردار شــوید و لــذت ببریــد، کــه در آخــرت از آن لــذت 

خواهیــد بــرد«؛ »تَنَعُمــوا« یعنــی »تَلـَـذُذوا«. 64
پــس معنویــت لــذت دارد، اما بیشــتر از ســختی هــای اهالی 

63 . خصال، ج1، ص165.
64 . در محضر بهجت، ج1، ص81.
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معنویــت حــرف زده ایــم یــا آنها ســختی هــای اهالــی معنویت 
در روزه و نمــاز را دیــده انــد، کمتــر از ایــن لذت معنویت ســخن 

ــه ایم.  گفت

سیر و سلوک معنوی با مادر شدن
حــاال کجــا و کــی مــا مــی توانیــم ایــن لــذت را بچشــیم؟ 
ــد  ــت را مــی توان ــذت معنوی ــت را. چــه کســی ل ــذت معنوی ل
بــه کام بــه بچشــاند؟ حقیقتــا مــادر. مــادر عنصــر معنــوی در 
خانــه اســت. هــر چقــدر معنــوی تــر، جمــع خانــواده معنــوی 

تــر. اصــا خــود مــادری کــردن، معنویــت آفریــن هســت. 
رســول خــدا)ص( فرمــود:»إَِذا َحَملـَـِت الَْمــْرأَُة َکانـَـْت بَِمْنزِلـَـِۀ 
ِ َفــإَِذا  ائـِـِم الَْقائـِـِم الُْمَجاِهــِد بِنَْفِســِه َو َمالـِـِه ِفــي َســبِیِل اهللَّ الصَّ
َوَضَعــْت َکاَن لََهــا ِمــَن اْلَْجــرِ َمــا اَل تـَـْدرِي َمــا ُهــَو لِِعَظِمــِه َفــإَِذا 
ــِد  ــْن ُولْ ــِق ُمَحــرَّرٍ ِم ــْدلِ  ِعْت ــٍۀ َکِع ــا بِــُکلِّ َمصَّ ــْت َکاَن لََه أَرَْضَع
إِْســَماِعیَل َفــإَِذا َفَرَغــْت ِمــْن رََضاِعــِه َضــَرَب َملـَـٌک َعلـَـی َجْنبَِهــا 
]َجْنبَْیَهــا[ َو َقــاَل اســتأنف ]اْســتَأْنِِفي [ الَْعَمــَل َفَقــْد ُغِفــَر لـَـِک. ؛ 
هنگامــی کــه زن بــاردار مــی شــود در تمــام طــول مــدت حمــل 
بــه منزلــه روزه دار و شــب زنــده دار و مجاهــد در راه خــدا با جان 
و مــال اســت و هنگامــی کــه وضــع حمــل مــی کند آنقــدر خدا 
بــه او پــاداش مــی دهــد کــه هیچکــس حــد آنــرا از عظمــت 
نمــی دانــد و هنگامــی کــه فرزنــدش را شــیر مــی دهــد در برابر 
هــر مکیدنــی از ســوی کــودک خداونــد پــاداش آزاد کــردن برده 
ــه  ــی ک ــد و هنگام ــی ده ــه او م ــماعیل را ب ــدان اس ای از فرزن
دوران شــیرخوارگی کــودک تمــام شــد یکــی از فرشــتگان بزرگوار 
بــر پهلــوی او مــی زنــد و مــی گویــد: برنامــه اعمــال خــود را از 
نوآغــاز کــن چــرا کــه خداونــد همــه گناهــان تــرا بخشــید.« 65
مگــر عرفــاء چــه مراحلی برای ســیر و ســلوک برای خودشــان 
ســپری مــی کننــد؟ یک زن، در ســیر و ســلوک عرفانــی خودش 

65 . امالی صدوق، ص411.



یعنــی مــادر بودن تمــام این مقامــات معنوی را کســب می کند. 
ایــن عجیــب نیســت؟ معنویــت دیــن، در متــن زندگــی اســت 
نــه از زندگــی فاصلــه گرفتــن و تکالیــف اجتماعی را تــرک کردن. 
اصــا زنــی، تــا آخــر عمــرش هیــچ صفحــه قرانــی نخوانــد، 
ــچ  ــم هی ــد، نمــی دان ــچ مجلــس روضــه ای شــرکت نکن هی
نمــاز مســتحبی نخوانــد، هیــچ روزه مســتحبی نگیــرد؛ فقــط 
مــادری کنــد. چقــدر ایــن مادر بــودن در معنویــت او تاثیــر دارد؟ 
فــوق العــاده. ثــواب روزه دار، شــب زنــده دار، مجاهــد در راه خدا 

را بــه او مــی دهنــد. 
چقــدر معنویــت در مــادر شــدن وجــود دارد، خــدا مــی دانــد 
بعــد بعضــی هــا از خانــم هــا خودشــان را محــروم کــرده انــد. 
ــودن  ــا متاهــل ب ــوی ب ــودن، از نظــر معن االن ببینیــد مجــرد ب
زمیــن تــا آســمان فــرق مــی کنــد. حــاال یــک زن بــا یــک مادر 
از نظــر معنــوی چقــدر متفــاوت اســت؟ هــر بــار کــه یــک زن 
بــه مقــام مــادری مــی رســد، خــدا ایــن ســیر و ســلوک معنوی 

را در اختیــار او قــرار مــی دهــد. 
ــه اینکــه االن کشــور مــا از لحــاظ  ــدارم ب مــن اصــاً کاری ن
جمعیتــی مشــکل دارد، مــن بــه اینــکار دارم کــه بانوانــی کــه 
ــار  خودشــان را از مــادر بــودن محــروم مــی کننــد، بــه یــک ب
مــادر شــدن بســنده مــی کننــد، چقــدر خســارت بــزرگ معنوی 
بــه خودشــان مــی زننــد، اصــا حواسشــان هســت؟ پــدر هــم 
در ایــن ســیر و ســلوک عرفانــی و معنــوی، همــراه مــادر مــی 

توانــد باشــد.
ســیر و ســلوک عرفانــی بــا مــادر شــدن، ایــن مســیر رشــد و 
صعــود معنــوی تــه نــدارد و زن بــا هــر بــار مــادر شــدن رشــد 

معنــوی مــی کنــد. 

مادر شدن یعنی یک سیر و سلوک معنوی
مــادر شــدن یعنــی یــک ســیر و ســلوک معنــوی، چنــد نفــر 
از مــادران بــه ایــن موضــوع توجــه دارنــد کــه چــه اثــری مــادر 
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شــدن در نورانــی شــدن آنهــا دارد. یــک خورشــید نورانــی مــی 
شــود مــادر، اقیانوســی از معنویــت مــی شــود. بــا هــر بــار کــه 
ــادر  ــرای م ــوی ب ــلوک معن ــیر و س ــک س ــی آورد، ی ــد م فرزن
شــروع مــی شــود و مقامــات او بــاال مــی رود. هــر چــه تعــدد 

فرزنــدان بیشــتر، ســیر و ســلوک معنــوی باالتــر. 

صاحــب کرامــت شــدن در اثــر رســیدن بــه مقــام معنوی 
مادری

ــر مــادری کــردن، صاحــب کرامــت مــی شــود،  مــادر در اث
همیــن مــادران شــهید را ببنیــد بــه چــه مقاماتــی رســیده انــد؟ 
خیلــی از مــادران شــهداء، کرامــات خودشــان را پنهان مــی کنند. 
مثــل عرفــاء مــادر مــی توانــد صاحــب کرامــت شــود. کراماتــی 

بــه او داده مــی شــود. 
ــکر 10  ــده لش ــتگار فرمان ــم رس ــاج کاظ ــوار ح ــهید بزرگ ش
سیدالشــهدا اســت. مــادر در خــواب پســر شــهیدش را می بینــد. 
ــه. چــی  ــی خوب ــوی بهشــت جــام خیل ــه او می گوید:ت پســر ب
می خــوای بــرات بفرســتم؟ مــادر می گوید:»چیــزی نمی خــوام؛ 
فقــط جلســه قــرآن کــه مــی رم، همــه قــرآن می خونــن و مــن 
نمی تونــم بخونــم خجالــت می کشــم. می دونــن مــن ســواد 
نــدارم، بهــم می گــن همــون ســوره توحیــد رو بخــون.«. حــاج 
کاظــم می گوید:»نمــاز صبحــت رو کــه خونــدی قــرآن رو بــردار 
و بخون!«.بعــد از نمــاز یــاد حــرف پســرش می افتــد. قــرآن را 

بــر مــی دارد و شــروع می کنــد بــه خوانــدن. 
ــوان کرامــت  ــه عن ــر می پیچــد. پســر دیگــرش ایــن را ب خب
ــد و  ــی مطــرح می کن ــوری همدان ــت اهلل ن ــهید محضــر آی ش
از ایشــان می خواهــد مــادرش را امتحــان کننــد. قــرار گذاشــته 
می شــود. حضــرت آیــت اهلل نــزد مــادر شــهید می رونــد. 
قرآنــی را بــه او می دهنــد کــه بخوانــد. بــه راحتــی همــه جــای 
را می خوانــد؛ امــا بعضــی جاهــا را نه.میفرمایند:»قــرآن خــودت 
رو بــردار و بخــوان!«. مــادر شــهید شــروع می کنــد بــه خوانــدن؛ 



بــدون غلــط. آیــت اهلل نــوری گریــه میکننــد و چــادر مادر شــهید 
را می بوســند و می فرمایند:»جاهایــی کــه نمی توانســت بخوانــد 
متــن غیــر از قــرآن قــرار داده بودیــم کــه امتحانــش کنیــم. 66

معنویت حضرت زهرا)س( در اثر مادر شدن
بخشــی از مقامــات معنــوی حضــرت زهــرا)س(، بــه خاطــر 
مقــام مــادری ایشــان هســت. مــادر پنــج فرزنــد بــودن، بــرای 

حضــرت زهــرا)س( یــک ســیر و ســلوک معنــوی اســت. 
بانــوی کــه وجــودش سرتاســر معنویــت اســت. کوثــر نبــی 
ــور وجــود  ــر روز ن ــود ه اســت، صاحــب کرامــت اســت. فرم
حضــرت زهــرا )س( در مدینــه درخشــندگی مــی کــرد. مــردم 
ــه)س(  ــه فاطم ــه از خان ــد ک ــی دیدن ــور را م ــن ن ــه ای مدین
ــر  ــه پیغمب ــد ب ــد آمدن ــرد. تعجــب کردن ــی ک درخشــندگی م
ــر  ــور چیســت؟ پیغمب ــن ن ــا رســول اهلل)ص( ای ــا ی ــد آق گفتن
ــور  ــن ن ــد ای ــه فاطمــه)س( ببنی ــد درب خان مــی فرمــود بروی
ــادت  ــغول عب ــرا)س( مش ــرت زه ــد حض ــت؟ دیدن از کجاس
ــاز فاطمــه)س( اســت. 67 ــور، از نم ــن ن ــد ای هســتند فهمیدن

ــر  ــما فک ــت، ش ــت و نورانی ــن کرام ــا ای ــه ب ــن فاطم ای
مــی کنیــد مــادر شــدن تاثیــری در نورانــی تــر شــدن 
ــادر  ــا م ــه اص ــت ک ــر نداش ــدارد؟ اگ ــا ن ــه)س( دارد ی فاطم

66 . خبرگــزاری ایمنــا، خبــر شــماره: 311406 » َعــْن أَبـَـاِن بـْـِن تَْغلـِـَب َقــاَل: ُقلـْـُت 
َیِت الزَّْهــَراءُ ع زَْهــَراءَ َفَقــاَل ِلَنََّهــا تَْزَهــُر  ِ لـِـَم ُســمِّ ِ ع َیــا ابـْـَن رَُســوِل اهللَّ ِلَبـِـي َعْبــِد اهللَّ
ــورِ َکاَن َیْزَهــرُ نـُـورُ َوْجِهَها َصــَاَة الَْغَداِة  ِلَِمیــرِ الُْمْؤِمنِیــَن ع ِفــي النََّهــارِ ثـَـَاَث َمــرَّاٍت بِالنُّ
ــورِ إِلـَـی ُحُجَراتِِهــْم بِالَْمِدینـَـِۀ َفتَْبَیضُّ  َو النَّــاُس ِفــي ُفرُِشــِهْم َفَیْدُخــُل بََیــاُض َذلـِـَک النُّ
ــا رَأَْوا َفیُْرِســلُُهْم إِلَی  ِحیَطانُُهــْم َفَیْعَجبـُـوَن ِمــْن َذلـِـَک َفَیأْتـُـوَن النَّبِيَّ ص َفَیْســأَلُونَُه َعمَّ
ورُ َیْســَطُع  َمْنــزِِل َفاِطَمــَۀ ع َفَیأْتـُـوَن َمْنزِلََهــا َفَیَرْونََهــا َقاِعــَدًة ِفــي ِمْحَرابَِهــا تَُصلِّــي َو النُّ
ِمــْن ِمْحَرابَِهــا ِمــْن َوْجِهَهــا َفَیْعلَُمــوَن أَنَّ الَّــِذي رَأَْوهُ َکاَن ِمــْن نـُـورِ َفاِطَمــَۀ َفــإَِذا نََصَف 
ْفــَرُة ُحُجــَراِت النَّــاِس  ْفــَرةِ َفتَْدُخــُل الصُّ ــَاةِ زََهــَر َوْجُهَهــا ع بِالصُّ النََّهــارُ َو تََرتَّبَــْت لِلصَّ
ا رَأَْوا َفیُْرِســلُُهْم إِلـَـی َمْنزِِل  َفتَْصَفــرُّ ثَِیابُُهــْم َو أَلَْوانُُهــْم َفَیأْتـُـوَن النَّبـِـيَّ ص َفَیْســأَلُونَُه َعمَّ
َفاِطَمــَۀ ع َفَیَرْونََهــا َقائَِمــًۀ ِفــي ِمْحَرابَِهــا َو َقــْد زََهــَر نـُـورُ َوْجِهَهــا ع َفــإَِذا َکاَن آِخــرُ النََّهارِ 
 ِ ــْمُس اْحَمــرَّ َوْجــُه َفاِطَمــَۀ ع َفأَْشــَرَق َوْجُهَهــا بِالُْحْمــَرةِ َفَرحاً َو ُشــْکراً هلِلَّ َو َغَربـَـِت الشَّ
َعــزَّ َو َجــلَّ َفــَکاَن َیْدُخــُل ُحْمــَرُة َوْجِهَها ُحُجــَراِت الَْقــْوِم َو تَْحَمــرُّ ِحیَطانُُهــْم َفَیْعَجبُوَن 

ِمــْن َذلـِـَک َو َیأْتـُـوَن النَّبـِـيَّ ص «)علــل الشــرائع، ج1، ص180(
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ــور  ــه ن ــن خان ــان باشــد، از ای ــه یادت ــردم مدین نمــی شــد. م
ــه باشــید، امــا  ــه شــما آمــد، مراقــب اهــل ایــن خان ــه خان ب
ــه  ــور ب ــه ن ــن خان ــد از ای ــردم دیدن ــم م ــر ه ــار دیگ ــک ب ی
ــده  ــت. آم ــش اس ــور آت ــار ن ــن ب ــا ای ــی رود ام ــمان م آس
ــه نورانــی را آتــش بزننــد.  ــد ایــن وجــود نورانــی، ایــن خان ان



مجلس هشتم:»مسئولیت مادری«
نیاز فطری انسان به بزرگ شدن 

مهمتریــن نیــاز فطــری انســان بــزرگ شــدن اســت و خــدا 
ایــن عاقــه بــه بــزرگ شــدن را در وجــود انســان ها قــرار داده 
اســت. اگــر عجلــه کنیــم و مســیر غلطــی را بــرای بــزرگ شــدن 

انتخــاب کنیــم، اســم مــا متکبــر خواهــد بــود.
ــزرگ  ــاره ب ــد درب ــی بای ــا خیل ــه ه ــا بچ ــرم! ب ــادارن محت م
شــدن حــرف زد؛ بچــه هــا رو دیــدی بخــل مــی ورزنــد، بــه او 
بگوییــد کوچلــوی مــن! ســخاوت آدم هــا را بــزرگ می کنــد. در 
هــر خوبــی یــک بــزرگ شــدن هســت، و در هــر بــدی کوچکی 
در آن هســت.68  آدم هــای کــه اهــل تشــکر هســتند، آدم های 
بزرگــی هســتند، شــکر روح بــزرگ مــی کنــد و کفــر روح آدم ها 

68 . برگرفته از مبحث:»معنای خوب بودن«، علیرضا پناهیان
http://panahian.ir/post/112



75

را کوچــک مــی کنــد. فرمــود:» لَئـِـْن َشــَکْرتُْم َلَزیَدنَُّکــم« 69
بزرگ شدن و اجتماعی شدن

ایــن بــزرگ شــدن آدم، گاهــی معنــا مــی شــود بــه بــزرگ 
شــدن نــگاه انســان، عاقه های انســان اســت؛ بعضی هــا آنقدر 
وســعت روح پیــدا می کننــد، می تواننــد آینــده را ببینند؛ بعضی 
هــا آنقــدر وســعت روح پیــدا مــی کنند، مــی تواننــد دیگــران را 
ببیننــد، بــه دیگــران محبــت کننــد، از دیگــران دســتگیری کنند. 
ــد،  ــی کنن ــدا م ــی پی ــی روح بزرگ ــر خیل ــا دیگ ــی ه بعض
نســبت بــه جامعــه حســاس مــی شــوند، درد جامعــه 
روحــت  تــا  دارنــد.  جامعــه  از  درســتی  درک  دارنــد، 
بــزرگ مــی شــود دیگــر از الک فردیــت در مــی آیــی، 
اجتماعــی مــی شــوی بــرای اجتمــاع دلــت مــی تپــد. 

راه بزرگ شدن روح فرزندان: 1. تحقیر نکردن
چنــد پیشــنهاد ســاده بــرای بــزرگ شــدن روح فرزندانمــان 
و روحیــه فرزندانمــان. یکــی اینکــه بچــه هــا را تحقیــر نکنیــم، 
ــوش  ــل خام ــردن، قات ــر ک ــم. تحقی ــرض نکنی ــان ف کوچکش

ــزرگ شــدن بچــه هــا اســت.  حــس ب
مــادر و پــدری کــه بچــه اش را تحقیــر کــرد در واقــع اعتمــاد 
ــه ات  ــی در بچ ــا ضعف ــرد. ت ــی گی ــه را از او م ــس بچ ــه نف ب
ــازه مــا فهمیدیــم تــو ایــن نقطــه  دیــدی بگــو عیبــی نــداره ت
ضعــف را داری حــاال بیــا مــن بــه تــو کمــک مــی کنــم ایــن 
نقطــه ضعفــت برطــرف شــود. تــا ضعفــی دیــدی دیگــر آتیش 
نتــز بــه نقــاط قوتــش و بگــو تــو از دم آدم نمــی شــوی. تــو کــه 
بــدرد نمــی خــوری. تحقیــر کــردن یعنــی اصلــی ترین ســرمایه 
شــخصیتی فرزنــد را نفــت ریختــی آتــش زدی. یــک حــرف بی 
راه بزنــم ای کاش بنزیــن مــی ریختــی بچــه ات را آتیــش مــی 
زدی امــا بنزیــن تحقیــر نمی ریختــی روی بچه ات شــخصیتش 

69 . ابراهیم،7.



را آتــش بزنــی. مــی خواهــم بگویــم چقــدر تحقیــر کــردن بچه 
در ســوزاندن شــخصیت او بدتــر از آتــش زدن بچــه هاســت.

بچــه ای کــه زیــاد تحقیــر شــد کــم کــم در او بدتریــن بــدی 
ســر مــی زنــد یعنــی تکبــر. امــام صــادق ع فرمــود: »َمــا ِمــْن 
رَُجــٍل تََکبَّــَر أَْو تََجبَّــَر إاِلَّ لِِذلَّــٍۀ َوَجَدَهــا ِفــي نَْفِســِه ؛ هیــچ مردی 
ــر  ــه خاط ــر ب ــد مگ ــی کن ــی نم ــا زورگوی ــی ورزد ی ــر نم تکب
ــی  ــه در وجــودش احســاس م ــاری ک ــر و خ احســاس تحقی
کنــد«. 70 ایــن آقــا پســر یــا دختــر خانــم وقتــی رفــت منــزل 
خــودش، در ارتبــاط بــا همســرش مــی خواهــد اثبــات کنــد که 

بــزرگ هســت امــا بــه شــیوه غلــط بــا زورگویــی بــا تکبــر.

2. سپردن مسئولیت راه بزرگ شدن روح انسان ها
گاهــی بــه بچــه هــا مــی گویــم تــو بــزرگ نشــده ای نمــی 
خواهیــم تحقیــرش کنیــم حتــی ممکــن اســت ایــن حــرف را 
از ســر دلســوزی بزنیــم امــا ایــن حــرف هــم یکــی از حــرف 
هــای اســت کــه مثــل ســم خطرنــاک هســت، مــا بــرای بزرگ 
شــدن بچــه هــای خودمــان، بایــد از مدرســه و نظــام آموزشــی 

خودمــان شــروع کنیــم.
ــه  ــا، ب ــه بچــه ه ــا، روحی ــزرگ شــدن روح بچــه ه ــرای ب ب
بچــه هــا مســئولیت بدهیــم، از مســئولیت دادن بــه بچــه هــا 
نترســیم. مســئولیت دادن، راه بزرگ شــدن روح انســان اســت. 
ــم، بچــه  ــه بچــه هــا مســئولیت مــی دهی ــر ب ــی دی مــا خیل
ــر هســت.  ــل بچــۀ مســئولیت پذی ــی، نقطــه مقاب مدرســه ای
ــا  ــه ه ــه بچ ــا ب ــئولیت ه ــذاری مس ــل واگ ــا مح ــدارس م م
نیســت. مــی گویــم هنــوز بچــه هســت در حالــی کــه خداونــد 
متعــال فرمــود مــن کســی کــه بــه ســن 18 ســالگی می رســد 
بــا او مثــل یــک انســان کامــل و رشــد یافتــه برخــورد مــی کنم. 
او را خیلــی حســاب مــی کنــم. روی او خیلــی حســاب بــاز مــی 

70 . کافی، ج2،ص312.
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ــل  ــرد چه ــک م ــع از ی ــل توق ــع مــن خــدا از او مث ــم. توق کن
ســاله و کامل هســت.71   18 ســالگی ســن رشــدیافتگی هست 
امــا در خانــه و جامعــه مــا دیــر بــه فرزندانمــان مســئولیت می 
دهیــم و اصــا نمــی دانیــم بنا داریــم بچه هــا را بی مســئولیت 
بــار بیاوریــم. بچــه هــای کــه بــی مســئولیت بــار آمــد اعتمــاد 
ــم  ــن مه ــه نفــس خــودش را هــم از دســت مــی دهــد. ای ب
تریــن آســیب هســت. وقتــی شــما مســئولیت بــه بچــه دادی 
او احســاس مــی کنــد کســی شــده اســت. کــم کــم خــودش 
را بــاور مــی کنــد. توانمنــدی هــای خــودش را پیــدا مــی کنــد.

سیره نبوی، در سپردن مسئولیت های بزرگ به جوانان
شــما در ســیره پیامبــر مــی بیند بــه جوانــان اعتماد مــی کرد 
و بــه آنهــا مســئولیت هــای بزرگی مــی ســپرد. جــوان گرایی در 
واگــذاری مســئولیت هــا در ســیره نبــوی بــه عنــوان پایــه تمدن 
اســامی مــوج مــی زنــد. مــردم مدینــه بــه پیامبــر گفتنــد یــک 
نفــر را بــه عنــوان مبلــغ بــرای تبلیــغ اســام بــرای مــا بفرســت.

پیامبــر بعــد از فتــح مکــه یــک جــوان 21 ســاله را بــه عنــوان 
اســتاندار یــا فرمانــدار شــهر مکــه قــرار داد.  72

امیرالمومنیــن فرمــود: »إَذا احتَجــَت إِلـَـی الَمشــَورَةِ فــی أَمــٍر 
ــبّاِن، َفإِنَُّهــم أََحــدُّ أَذهانــا  َقــد َطــَرأَ َعلَیــَک، َفاســتَبِدهِ بِبِداَیــِۀ الشُّ
هُ بَعــَد ذلـِـَک إلــی رَِی الُکهــوِل َوالُشــیوِخ  َوأَســَرُع َحدســا، ثـُـمَّ رُدَّ
لَِیســتَعِقبوهُ َویُحِســنُوا، االِختیــارَ لـَـُه َفــإِنَّ تَجرِبَتَُهــم أَکَثرُ؛»هرگاه 
در کاری کــه برایــت پیــش آمــده اســت احتیــاج بــه مشــورت 
پیــدا کــردی ابتــدا آن را بــا جوانــان در میان بگــذار؛ زیــرا جوانان 
تیــز هــوش تــر و از ســرعت حــدس بیشــتری بــر خوردارنــد% 
ســپس دربــاره ی آن بــا میــان ســاالن و پیــران رایزنــی کــن تــا 

رُ ِفیِه  ْرُکْم ما َیتََذکَّ 71 . » اإلمام الصادق علیه السام في َقوِل اهللِّ عز و جل: »أَ َو لَْم نَُعمِّ
َر«: تَوبیٌخ اِلبِن ثَماني َعشَرَة َسنًَۀ.«)خصال: ص 509 ح 2.( َمْن تََذکَّ

72 . »ولـّـی صلــی اهلل علیــه و آلــه َعّتــاَب بــَن أســیٍد و ُعُمــرُهُ إحــدی و ِعشــروَن َســنًَۀ 
ــَۀ و أَمــَرهُ صلــی اهلل علیــه و آلــه أن یَُصلِّــَي بِالنّــاِس و ُهــَو أوَُّل أمیــرٍ َصلـّـی  أمــَر َمکَّ

ــَۀ بَعــَد الَفتِح َجماَعــًۀ.«) الســیرة الحلبیــۀ: ج 3 ص 104.( بَِمکَّ



عیبــش را بیابنــد و نیکــش را برگزیننــد؛ چــرا کــه آنــان از تجربه 
بیشــتری برخوردارنــد.« 73 وقتــی شــما بــه جــوان مســئولیت 
دادی، از جــوان مشــورت گرفتــی و نظــر خواســتی، ایــن حــس 
خودبــاوری را در او تقویــت کــردی. واقعــا خــودش را پیــدا مــی 
کنــد. فقــط حــس نیســت یــک حقیقتــی پشــت ایــن هســت 

و آن شــکوفا شــدن اســتعدادها و بــزرگ شــدن روح او اســت.
بنابرایــن بــرای بــزرگ شــدن روح بچــه هــا، نــه تنهــا نبایــد او 
را تحقیــر کنیــم بایــد بــه او مســئولیت بدهیــم تــا بــزرگ شــود 
تــا احســاس بزرگــی کنــد. خــدا هــم در ایــن عالــم مســئولیت 
ــزرگ مــی ســپرد، مســئولیت  ــه آدم هــای ب ــزرگ را ب هــای ب

هــای کوچــک را بــه آدم هــای کوچــک مــی ســپرد. 

هر چه آدم ها بزرگتر، مسئولیت ها بزرگتر
هرچــه آدم هــا بزرگتر، مســئولیت هــا بزرگتر؛ حــاال بزرگترین 
ــرار  ــانی ق ــه کس ــه دوش چ ــدا ب ــم را خ ــن عال ــئولیت ای مس
داده اســت؟ انبیــاء، انبیــاء آدم هــای بزرگــی هســتند، طبیعتــا 
بزرگتریــن کار را خــدا بــر دوش انبیــاء مــی گــذارد. بزرگتریــن کار 

در ایــن عالــم چیســت؟ انســان ســازی.
هــدف اصلــی انبیــا، ایــن اســت انبیــا آمــده انــد تــا کارخــان 
ــکوفا  ــان را ش ــتعدادهای انس ــد؛ اس ــازی راه بیندازن ــان س انس
ــِب  َه ــاِدِن الَذّ ــاِدُن َکَمَع ــاُس َمَع ــادق ع النَّ ــام ص ــد. ام کنن
ــتند.«74   ــره هس ــال و نق ــدن ط ــل مع ــردم مث ــَضّ ، م َو الِْف
ــی  ــرخ م ــره را س ــا و نق ــنگ ط ــن س ــه ای ــی ک ــما وقت ش
کنــی، مــی توانــی طــا و نقــره را اســتخراج کنــی. جواهــرات 
ــت  ــنگ زش ــد آن س ــی کن ــاور نم ــی ب ــازی. کس ــت را بس آال
ــف و  ــره ظری ــک جواه ــه ی ــده ب ــل ش ــاال تبدی ــواره ح و بدق
ــن، خودشــکوفایی انســان اســت.  ــی دی ــواز. کار اصل چشــم ن
بنابرایــن دیــن، کارش تــراش دادن ســنگ هــای طــال و نقــره 

73 . شرح نهج الباغۀ: ج 20 ص 337 ح 866..
74 . الفقیه، ج 4 ،ص 380 ،ح 5821.
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هســت یعنــی اســتعدادهای انســان را بــه شــکوفایی برســاند.
امــا راه انســان ســازی، ایــن نیســت کــه دســت هر فــردی را 
بگیرنــد بیاورنــد، نــه انبیــا مــی روند ســراغ جامعــه، جوامــع را از 
دســت طواغیــت نجــات مــی دهنــد، کارخانــه انســان ســازی را 

راه انــدازی مــی کننــد. 

بعد از انبیاء بزرگترین مسئولیت ها به دوش مادران است
پــس تــا بــه حــال چــی شــد؟ خــدا مســئولیت هــای بــزرگ 
ــن  ــا در ای ــن آدم ه ــپرد. بزرگتری ــی س ــزرگ م ــا ب ــه آدم ه را ب
جهــان چــه کســانی هســتند؟ انبیــاء و اولیاء. پــس کار آنهــا، کمی 
نیســت، مســئولیت آنها، بزرگترین مســئولیت در جهان هســت. 
بزرگترین مســئولیت انبیاء چیســت؟ انســان ســازی. بعد از انبیاء، 
خــدا به چه کســانی مســئولیت انســان ســازی را ســپرده اســت؟ 
آنهــا حتمــا آدم هــای بزرگــی هســتند کــه خدا چنین مســئولیت 
بزرگــی را بــه آنهــا ســپرده اســت. مســئولیت مــادری، بزرگتریــن 

مســئولیت بعــد از مســئولیت نبوت اســت. 

مسئولیت مادری چه شباهتی به مسئولیت پیغمبری دارد؟
چــرا ما تشــبیه مــی کنیم مســئولیت مــادری را با مســئولیت 
پیغمبــری؟ چــه شــباهتی وجــود دارد؟ بزرگی مســئولیت مادری 
ــد  ــادری، بع ــام م ــم. مق ــا فهمیدی ــئولیت انبی ــی مس را از بزرگ
از مقــام نبــوت اســت. چــون بزرگتریــن مســئولیت بــر دوش 
ــی انســان ســازی.  ــاء گذاشــته شــده اســت یعن مــادران و انبی

موثرترین زن قرن چه کسی است؟
ــه  ــرن چ ــن زن ق ــند تاثیرگذارتری ــما بپرس ــن و ش ــر از م اگ
ــن  ــد؟ تاثیرگذارتری ــی دهی ــی م ــود، شــما چــه جواب کســی ب
زن قــرن، کســی بــود کــه موثرتریــن انســان را در قــرن اخیــر 
پــرورش داد، یعنــی ســید روح اهلل الموســوی الخمینــی. یعنــی 
مــادر امــام )ره(، مــادری کــه شــاید مــا هــم نــام او را نشــنیده 
ایــم امــا او موثرتریــن زن قــرن بــود. از ایــن دســت مــادران و 

زنــان کــم نیســتند. 



چرا باید همۀ استعدادهای من، خرج نگه داری بچه شود؟
گاهــی اوقــات مادران محترم، مســئولیت خودشــان را دســت 
کــم مــی گیرنــد، احســاس نمــی کننــد کار بزرگــی را انجــام می 
دهنــد. مــی گوینــد من اســتعداد مهنــدس شــدن و ... چــرا باید 

همــۀ اســتعدادهای مــن، خــرج نگــه داری بچه شــود؟
شــما وقتــی کــه مســئولیت خــودت را در حــد و انــدازه هــای 
مســئولیت انبیــاء ندیــدی، فکــر مــی کنــی، کاری بزرگتــر از ایــن 
هــم وجــود دارد. بــرای همین مســئولیت بزرگ هســت که خدا 
آنقــدر ثــواب نجومــی بــرای مســئولیت مادری قــرار داده اســت. 

حقوق های نجومی خدا برای مقام مادری
بــرای همیــن مســئولیت بــزرگ هســت کــه خــدا  حقــوق 
هــای نجومــی بــرای مقــام مــادری قــرار داده اســت. بــا  هــر 
تولــد بچــه ایــن ثوابهــا دوبــاره بــه مــادر تعلق مــی گیرد. کســی 
از حضــرت رســول اکــرم )ص( پرســید: »حــق پــدر بــر عهــده 
فرزنــد چیســت؟« ایشــان فرمودنــد: »تــا زمانــی که زنده اســت 
از او اطاعــت بکنــد.« آن مــرد پرســید: »حــق مــادر بــر عهــده 
ــر  ــک تعبی ــام )ص( ی ــی اس ــر گرام ــت؟« پیامب ــد چیس فرزن
ــن  ــرای ای ــاننده ب ــی ترس ــحال کننده و حت ــده، خوش تکان دهن
مســئله بــه کار می برنــد: »هیهــات، هیهــات، بســیار بعید اســت 
کســی بتوانــد ایــن حــق را ادا کنــد. اگــر بــه انــدازه ریگ هــای 
ــاران عمــر کنــی و تمــام ایــن مــدت را در  ــان و قطــرات ب بیاب
مقابلــش بایســتی )کنایــه از اینکــه آماده بــه خدمتش باشــی(، 
ایــن بــه انــدازه یــک روز کــه مــادرت تــو را در شــکمش حمــل 
ــَدِة  ِ ــقُّ الَْوال ــا َح ِ ، َم ــوَل اهللَّ ــا رَُس ــَل ی ــت؛ ِقی ــرده، نیس می ک
َفَقــاَل َهْیَهــاَت َهْیَهــاَت لـَـْو أَنَّــُه َعــَدَد رَْمــِل َعالـِـٍج َو َقْطــرِ الَْمَطــِر 
نَْیــا َقــاَم بَْیــَن َیَدْیَهــا َمــا َعــَدَل َذلـِـَک َیــْوَم َحَملَْتــُه ِفــي  أَیَّــاَم الدُّ

بَْطنَِهــا« 75

75 . عوالی، ج1، ص269.
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حتــی پــدر بــودن هــم چنیــن حقــوق نجومــی را نــدارد. در 
حدیثــی از امــام صــادق علیــه الســام مــی خوانیــم: مــردی نزد 
پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه آمــد و عــرض کــرد: ای پیامبــر به 
چــه کســی نیکویــی کنــم؟ فرمــود: بــه مــادرت، عــرض کــرد 
بعــد از او بــه چــه کســی؟ فرمــود: بــه مــادرت، بــار ســوم عرض 
کــرد بعــد از او بــه چه کســی؟ فرمــود: بــه مــادرت، در چهارمین 
ــاَء  ــدرت؛ َج ــه پ ــن ســؤال را تکــرار کــرد، فرمــود: ب ــار کــه ای ب
ــَک  ِ َمــْن أَبـَـرُّ َقــاَل أُمَّ رَُجــٌل إِلـَـی النَّبـِـيِّ ص َفَقــاَل َیــا رَُســوَل اهللَّ
ــَک َقــاَل ثـُـمَّ  ــَک َقــاَل ثـُـمَّ َمــْن َقــاَل أُمَّ َقــاَل ثـُـمَّ َمــْن َقــال  أُمَّ

َمــْن َقــاَل أَبـَـاَک.« 76
ــزرگ شــانه  گاهــی اوقــات مــادران مــا از ایــن مســئولیت ب
خالــی مــی کننــد، نقطــه مقابــل مســئولیت پذیری، مســئولیت 
ــرای اینکــه ایــن مســئولیت  ــزی اســت. حاضــر هســت ب گری
بــزرگ را نپذیــرد، دســت خــودش را قتــل جنیــن آلــوده کنــد. 
هرچــه تعــداد فرزنــدان بیشــتر، مســئولیت بزرگتــر و آدم هــا از 

پذیــرش نقــش هــای بزرگتــر طبیعتــا لــذت مــی برنــد. 

نجات جامعه، مسئولیت بزرگ حضرت زهرا )س(
روح یــک مــادر، چقــدر روح بزرگی هســت، خدا بــه او بزرگترین 
مســئولیت را ســپرده اســت. حقــوق هــای نجومــی هــم بــرای او 
ــوان مــادر امــت،  ــه عن ــرار داده اســت. حضــرت زهــرا)س(، ب ق
چــه مســئولیت بزرگــی بــر دوش داشــت؟ چــه کســی عظمــت 
حضــرت زهــرا)س( را درک مــی کنــد؟ دختــری که نقــش مادری 
بــرای پــدر خــودش داشــت. دختــری کــه هــر بــار پیامبــر او را می 
دیــد بــه قامــت می ایســتاد و بــه احتــرام فاطمه)س(، به ســمت 
دختــرش مــی رفــت. کوثــر نبــی اســت. ایــن مــادر بــا عظمــت، 
ــه او ســپرد؟ نجــات جامعــه.  خــدا چــه مســئولیت بزرگــی را ب
ــزرگ حضــرت زهــرا)س( اســت.  جامعــه ســازی، مســئولیت ب

76 . کافی، ج2، ص160.



مجلس نهم:»مدارای مادری«
عقل معاشرت برتر از عقل معاش

ــردم  ــا م ــردن ب ــدار ک ــی، م ــای اجتماع ــارت ه ــی از مه یک
هســت. چیــزی کــه بــه آن مــی گوینــد عقــل معاشــرت، بعضی 
ــد  ــد، بل ــل معاشــرت ندارن ــی عق ــد ول ــاش دارن ــل مع ــا عق ه
هســتند پــول در بیاورنــد ولــی بلــد نیســتند چطــور دل مــردم 

را بــه دســت بیاورنــد. 
ــه هــر  عقــل معاشــرت، گوهــر گــران بهایــی هســت کــه ب
ُهْم ُمــداراًة لِلنّاِس؛  کــس ندهند. فرمــود:» »اَْعَقــُل النـّـاِس اََشــُدّ
عاقــل تریــن مــردم کســانی هســتند کــه بیشــترین مــدارا را بــا 

مــردم مــی کننــد«  77

قدرت مدار کردن، قدرت رهبری کردن جامعه

77 . الفقیه، ج4، ص395.
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عقــل معاشــرات و قــدرت مــدار کــردن بــه مــردم، بــه انســان 
قــدرت رهبــری جامعــه را مــی دهــد. مــا فکر مــی کنیــم رهبری 
جامعــه، یعنــی دیکتاتــوری جامعــه در حالــی کــه رهبــر جامعــه، 
یعنــی قــدرت مــدارا کــردن بــا مــردم و ایــن نیــاز بــه یــک عقل 
وافــر دارد بــه نــام عقــل معاشــرت. لــذا فرمــود: انبیــاء، همــان 
طــوری کــه دســتور داده شــده انــد کــه دســتورات الهــی را برپــا 
بدارنــد مامــور شــده انــد تــا بــا مــردم مــدارا کننــد؛ إنّــا اِمرنــا 
َمعاِشــَر النبیــاءِ بُِمــداراةِ النــاِس کمــا اِمرنــا بِإقاَمــِۀ الَفرائض « 78

ــا  ــی ه ــدارد، بعض ــکان ن ــدار ام ــدون م ــه، ب ــری جامع رهب
بــه رهبــری جامعــه خــرده مــی گیرنــد چــرا مــدار مــی کنــد؟ 
مــدارا کــردن رهبــری را مســاوی ضعــف و نوتوانــی در رهبــری و 
مدیریــت جامــه مــی گیرنــد، در حالــی کــه قــدرت یــک رهبــر، 

ــا مــردم اســت. مــدارا کــردن ب

فلسفه مدارکردن رهبری جامعه، رشد جامعه
ــرا  ــت. چ ــه اس ــد جامع ــردن، رش ــدار ک ــن م ــفۀ ای فلس
ــا  ــی صــدر مــدار کــرد؟  فرمــود مــن از اول، ب ــا بن امــام)ره( ب
انتخــاب بنــی صــدر مخالــف بــودم امــا چقــدر مــدار کــرد. چرا؟ 
چــون مــردم بایــد رشــد کننــد، پــای انتخــاب غلــط خودشــان 
بایســتند، خودشــان بفهمنــد کــه بنــی صــدر انتخــاب درســتی 
نبــود. قیمــت ایــن فهمیــدن مــدارا کــردن اســت. رشــد و بلــوغ 

جامعــه بــدون مــدارا کــردن رهبــر جامعــه  امــکان نــدارد.
نصف زندگی خوب، با کسب مهارت مدار کردن است

شــما چطــور مــی توانــی بــدون مــدار کــردن اصــا بــا مــردم 
ــِش« 79  ــُف الَْعْی ــْم نِْص ــُق بِِه زندگــی کنــی. پیمبــر فرمود:»الرِّْف
مــدارا کــردن بــا مــردم نصــف زندگــی اســت.، جای ایــن نصف 
زندگــی و مهــارت خــوب زندگــی کــردن کجاســت؟ خدایــش ما 

78 . المالي للطوسي: 521.
79 . کافی، ج2، ص117.



در ذهــن خودمــان بــرای مــدارا چنیــن وزنــی قائــل هســتیم؟ 
یعنــی اگــر کســی مــدارا کــردن را بلــد باشــد، نصــف راه خــوب 
زندگــی کــردن را رفتــه اســت؟ بعــد امــام صــادق)ع( فرمــود:» 
ــاَر  ِ ع َخالُِطــوا اْلَبـْـَرارَ ِســّراً َو َخالُِطــوا الُْفجَّ ثـُـمَّ َقــاَل أَبـُـو َعْبــِد اهللَّ
ــا خــوب هــا و بدهــا  ــم ب ــْم َفَیْظلُِموُک ــوا َعلَْیِه ــاراً َو اَل تَِمیلُ ِجَه
ارتبــاط داشــته باشــد منتهــا بــا خــوب هــا دلــی باشــد ولــی بــا 
بدهــا ظاهــرا ارتبــاط داشــته باشــد ولــی متمایــل بــه آنهــا نشــو 

کــه بــه شــما ظلــم مــی کننــد. « 80
فرهنــگ مــدار کــردن در جامعــه ما کم شــده اســت، آســتان 
تحمــل هــا پاییــن آمــده اســت. بلــد نیســتیم بــا دیگران مــدارا 
ــات  ــیاری از اختاف ــی بس ــل اصل ــردن، عام ــدارا نک ــم. م کنی
خانوادگــی هســت. بچــه هــا انــگاری در محیــط خانــه یــاد نمی 
ــازه مــدارا  ــط اجتماعــی، ت ــد. آدم هــا در رواب ــد مــدارا کنن گیرن
کــردن را یــاد مــی گیرنــد. یکــی از آســیب هــای تــک فرزنــدی 
دقیقــا همیــن هســت، بچــه هــا توانایــی و مهــارت مــدار کردن 
در روابــط اجتماعــی را بلــد نیســتند بعــد زندگــی کــردن بــه این 

دختــر خانــم و آقــا پســر بســیار ســخت مــی شــود. 

چرا االن آمار طالق باال رفته است؟
چــرا االن آمــار طــاق بــاال رفتــه اســت؟ دالیــل زیــاد اســت 
ــه  ــن هســت. در گذشــته، ب ــی همی ــل اصل ــی یکــی از دالی ول
صــورت طبیعــی وقتــی در یــک خانــواده چنــد خواهــر و بــرادر 
قــد و نیــم قــد بودنــد، بچــه هــا مهــارت مــدارا کــردن در آنها به 
شــدت تقویــت مــی شــد قــدرت ســازگاری بیشــتری داشــتند، 

االن کجــا، چطــور ایــن توانایــی مهــم را یــاد بگیرنــد؟
ــاه  ــر کوت ــه پس ــد، ن ــی آی ــاه م ــر کوت ــه دخت ــد ن ــی بینی م
مــی آیــد؛ چــرا؟ مهــارت مــدار کــردن را یــاد نگرفتــه اســت در 
حالــی کــه کلیــدی تریــن مهــارت زوجیــن، مــدارا کــردن اســت. 

80 . همان.
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مهارتــی کــه روان شــناس هــا بــه آن مهــارت می گوینــد مهارت 
ُ بأهــِل بیــٍت َخیــراً أدَخــَل علَیِهــم  طایــی، فرمــود:»إذا أراَد اهللَّ
بــاَب رِفــٍق؛ خــدا خیــر خانــوادة را بخواهــد درب مــدار کــردن را 

بــه روی آنهــا بــاز مــی کنــد.«  81

مهم تر از مال، مهارت مدارای دختر یا پسر هست
االن آقــا پســرها مــی خواهند بروند خواســتگاری؛ معیارشــان 
چیســت؟ بــه زیبایــی طــرف نــگاه مــی کنــد، بــه مــال طــرف 
نــگاه مــی کنــد، بــه خانــواده طــرف نــگاه مــی کنــد امــا مهــم 
تــر از مــال، مهــارت مــدارای دختــر یــا پســر هســت. اصــا بلــد 

هســت مــدار کنــد؛ یــا فقــط پرخاشــگری بلــد هســت؟
ــت  ــن عام ــد؟ ای ــی کنن ــگری م ــا پرخاش ــه ه ــد بچ دیدی
ضعــف روحــی آنهــا هســت. کســی کــه نمــی توانــد صدایــش 

ــا صــدای بلنــد داد مــی زنــد.  ــه دیگــران برســاند، ب را ب
ــی  ــا م ــد، تنه ــردن ندارن ــدارا ک ــدرت م ــه ق ــی ک ــه های بچ
شــوند، پرخاشــگر مــی شــوند، برعکــس بچــه هــای کــه قــدرت 
مــدارا کــردن بــا هــم ســن و ســال هــای خودشــان را دارنــد، 
رهبــر مــی شــوند، قــدرت وفــاق جمعــی پیــدا مــی کننــد، دعوا 
و پرخاشــگری را خامــوش مــی کننــد. چقــدر مهــارت عجیــب و 

غریبــی هســت ایــن مهــارت مــدار کــردن.
ــم  ــت اســت. مه ــردن، شــدت عقانی ــدار ک پــس ریشــه م
تریــن اثــر مــدار کــردن، خــوب زندگــی کــردن اســت و از همــه 
مهــم تــر، قــدرت رهبــری اســت. حــاال چه کســی ایــن توانایی و 
مهــارت مدارا کــردن را دارا هســت؟ مادران. ذات مــادری، مادری 
یعنــی مــدارا کــردن. در اثــر مــادری، خانــم هــا، قــدرت و مهارت 
مــدارا کردنشــان بــاال مــی رود. قــدرت رهبــری کــردن در آنهــا 
تقویــت مــی شــود. عقــل خانم هــا، رشــد و نمــو پیدا مــی کند. 

چگونه مادری قدرت مدارای بانوان را افزایش می دهد؟

81 . شرح نهج الباغۀ: 6/ 339.



چگونــه مــادری قــدرت مــدارای بانــوان را افزایــش مــی دهد؟ 
وقتــی یــک مــادر بــا چنــد فرزنــد، بــا چنــد روحیــه متفــاوت، 
ــزاج  ــی م ــی عصبان ــت، یک ــان هس ــی مهرب ــه دارد، یک رابط
هســت، یکــی متواضع هســت، یکی حســود هســت. مــادر در 
اثــر برخــورد بــا ســایق و شــخصیت هــای متفــاوت فرزندانش، 
قــدرت مــدارای او افزایــش پیــدا مــی کنــد. حاال بگذریــم که تک 
فرزنــدی و کــم فرزنــدی، االن یــک مســئله بــزرگ بــرای خانواده 
اســت. بچــه هــای تنهــا، والدیــن تنهــا، اینهــا آســیب هــای تک 
فرزنــدی اســت، کــه پــس فــردا دودش در چشــم مــا خواهــد 
ــن کاهــش  ــروز آن همی ــی از آســیب هــای ام ــا یک ــت ام رف
قــدرت مــدارای مــادر و کاهــش قــدرت مــدارای فرزنــد اســت.

حرف های روان شناسان درباره مهارت مدارای زوجین
ــارت مــدارا کــردن، رشــد  ــه مه ــم روان شناســی، در زمین عل
خوبــی کــرده اســت. حــرف هــای خوبــی دارد خصوصــا دربــاره 
مــدارای زوجیــن. از جملــه ایــن حــرف هــا ایــن اســت: »مــدارا، 
توافــق بــر ســر تفاوت هــا اســت. مــادری مهــارت مــدارا کــردن 
را دارد کــه اول بتوانــد تفــاوت هــا را ببینــد. تفاوت بیــن خودش 
و همســرش، تفــاوت بیــن خــودش و فرزندانــش.  مــدارا بــا 
اضطــراب همســر، مــدارا بــا کــج خلقی هــای همســر و مــدارا 
ــه  ــن مــدارا دو طرف ــه ای ــاف ســلیقه های همســر. البت ــا اخت ب
اســت و وظیفــه زن و شــوهر اســت کــه هــر دو، مداراگر باشــند.

بدانیــم و بــاور داشــته باشــیم که شــاه کلیــد آرامشــگری برای 
ــای  ــد، ســلیقه ها و ارجیحت ه ــا عقای ــردن ب ــدارا ک همســر، م
ــلیقه هایی  ــا و س ــا ارجحیت ه ــردن ب ــدارا ک ــت. م ــر اس همس
کــه ارجحیــت و ســلیقه مــا نیســت و احتمــاال مــدارا کــردن بــا 

ارجحیتــی کــه دوســتش نداریــم.
درک شــرایط همســر ، درک توانایی هــا و درک ظرفیت هــای 
همســر، درک اینکــه مــن و همســرم دو شــخصیت منحصر به 
فــرد داریــم، از دو خانــواده مختلــف آمده ایــم و ایــن اختافــات 
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طبیعــی اســت و نبایــد ایــن اختافــات را از بیــن بــرد.
بــاور کنیــم کــه اگر از اشــتباهات همســر خود چشــم پوشــی 
نکنیــم زندگــی تلخــی خواهیــم داشــت. هــر یــک از همســران  
تــاش کنــد نیازهــا و ســلیقه های همســر خــود را بــر تمایــل و 
ســلیقه خــود ارجــح بدانــد. بــاور داشــته باشــیم اگــر ایــن کار را 

نکنیــم زندگــی و پیونــد مــا شکســته خواهد شــد.
تــاش کنیــم رفتــار ناشایســت همســر را بــا رفتــار نیکــو دفع 
کنیــم. همــه بدانیــم کــه ســخن و رفتــار نیکــو یکــی از بهتریــن 
ــوع  ــن ن ــت.  ای ــر اس ــای همس ــج خلقی ه ــع  ک ــای دف راه ه
از رفتــار مداراگونــه شــاه کلیــد آرامشــگری در زندگــی زناشــویی 
ــش  ــر و افزای ــذب همس ــن کار ج ــدف از ای ــت.بدانیم ه اس
صمیمیــت بیــن زوجیــن اســت و هرگــز معنــای کوتــاه آمــدن 
و ذلــت نیســت. دفــع بــدی بــا خوبــی و مــدارا کــردن بــا کــج 
ــد  ــرد. بدانی ــن می ب ــا را از بی ــا و بدی ه ــر کینه ه ــی همس خلق
کــه دفــع کــج خلقی هــای همســر بــا رفتــار نیــک باعــث جذب 
همســر کــج خلــق و زمینه تغییــر و رشــد وی به نقطــه مطلوب 
خواهــد شــد82.  اینهــا حــرف هایــی هســت کــه صریحــا روان 

شــناس هــا مــی زننــد.
ــُۀ بِِمْثــِل  امیرالمومنیــن می فرمایــد: » َمــا اْســتُْجلِبَِت الَْمَحبَّ
ــَخاءِ َو الرِّْفــِق َو ُحْســِن الُْخلـُـق  ؛  چیــزی بــه اندازه ســخاوت،  السَّ
مــدارا و خوش اخاقــی محبــت بــه وجــود نمــی آورد.«83  پــس 

مــدارا نقــش مهمــی در جلــب محبــت دارد.
جــدای از مهــارت مــدارا بــا همســر، مهــارت مــدارا در مقــام 
مــادری، یــک چیــز دیگــر اســت. جنــس ایــن مــدارا کــردن، 
فــرق دارد. البتــه شــاید از جهاتــی ســخت و از جهاتــی راحــت 
باشــد. امــا حقیقــت مــادری، چیــزی جــز تقویــت قــدرت مــدار 
نیســت همــان توانمنــدی کــه انســان را به رهبــری می رســاند. 

82 . خبرگزاری فارس، خبر شماره: 13990109000093.
83 . غرر، ص689.



چند پیشنهاد برای تقویت مهارت مدارای مادران
ــد  ــادران چن ــرای م ــردن ب ــدارا ک ــارت م ــت مه ــرای تقوی ب
پیشــنهاد داریــم. یکــی تمرکــز بــر نقــاط قــوت فرزندتان اســت. 
وقتــی او پرخاشــگری مــی کنــد، در واقــع مــی خواهــد دیــده 
شــود، اگــر شــما بــه او بفهمانــی کــه مــن تــو را درک مــی کنم، 
مــن تــو را مــی بینــم، مــن نقــاط قــوت تــو را مــی بینــم، ایــن 
تمرکــز بــر نقــاط قــوت، موجــب می شــود فرزنــدان پرخاشــگر، 

بــا شــما همراهــی کننــد. 
یکــی دیگــر از راه هــای تقویــت مهــارت مــدارا کــردن بــرای 
مــادران، ندیــدن گرفتــن و تغافــل اســت. فرمود:»َصــَاُح َحــاِل 
ــُه تََغاُفــل   ــٌۀ َو ثُلُثُ التََّعایُــِش َو التََّعاُشــرِ ِمــلْ ءُ ِمْکَیــاٍل ثُلَُثــاهُ ِفْطنَ
؛ درســتی وضــع زندگــی اجتماعــی و معاشــرت، پیمانــه پُــری 
ــک  ــت، و ی ــیاری اس ــی و هوش ــوم آن زیرک ــه دو س را مانَدک
ــای  ــد از خطاه ــه نتوان ــادری ک ســومش چشم پوشــی. «84  م
ــی  ــدان خوب ــد فرزن ــد، نمــی توان فرزنــدش چشــم پوشــی کن
ــد. مــدار کــردن مــادری یعنــی چشــم پوشــی از  را تربیــت کن

خطاهــی فرزنــد.

زهرای مرضیه، مادر مدارا کننده با جامعه
ــا  ــوان مــادر مومنیــن، چقــدر ب ــه عن حضــرت زهــرا)س(، ب
ــه  ــردم مدین ــدر از خطاهــای م ــرد. چق ــدار ک ــه م ــردم مدین م
چشــم پوشــی کــرد. چقــدر خوبــی هــای آنهــا را به چشمشــان 
ــد؟  ــه کردن ــده چ ــدار کنن ــادر م ــن م ــا ای ــردم ب ــا م آورد؟ ام
مــدارای حضــرت زهــرا)س(، بــرای رشــد جامعــه بــود. عقانیت 
ــود.  ــا مــردم کــرده ب حضــرت زهــرا)س( او را اهــل مــدارای ب
ــا او را  ــرد، ت ــدارا ک ــردم م ــا م ــرا)س( ب ــرت زه ــدر حض آنق

کشــتند؛ قیمــت رشــد جامعــه، قتــل فاطمــه)س( هســت.

84 . تحف العقول، ص359.
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مجلس دهم:»مقاومت و قدرت مادری«
مهــم تریــن عامــل تاثیرگــذار بــر مقاومــت مــا در 

چیســت؟ مشــکالت 
آدم هــا تــا حــدی، مقابــل مشــکات مقاومــت مــی کننــد، از 
یــک جــای بــه بعــد دیگــر مقاومــت نمــی کننــد. مهــم تریــن 

عامــل تاثیرگــذار بــر مقاومــت مــا در مشــکات چیســت؟ 
مثــا خانــم یــا آقایــی کــه در مشــکات خانوادگــی کــم مــی 
ــت  ــت؟ عام ــت چیس ــن عام ــتند، ای ــج هس ــد، زود رن آورن

قــدرت مــرد یــا زن هســت، یــا عامــت ضعــف آنهــا؟
دو خانــواده هســتند کــه در نهایــت فقــر زندگی مــی کنند، هر 
دو تــاش مــی کننــد، در یــک انــدازه هــم تــاش مــی کننــد اما 
در نهایــت مــرد یــک خانــه، کــم مــی آورد؛ دزدی مــی کنــد، یــا 
دســت درازی بــه امــوال دیگــران مــی کنــد، حــاال ایــن دســت 
درازی و کــم آوردن عامــت قــدرت هســت یــا عامــت ضعف؟



خواهــر و بــرادر بــا هــم در خانــه دعــوا مــی کنند، کتــک کاری 
مــی کننــد، یــک نفــر کوتــاه مــی آیــد آن دیگــری داد و هــوار 

مــی کنــد، کدامیــک قــوی تر هســتند؟ 
ــرده اســت، هــر دو از  ــا هــم تصــادف ک ــر ب ماشــین دو نف
ــی مــی شــود و  ــد، یــک نفــر عصبان ماشــین پاییــن مــی آین
ــری ســکوت  ــد و دیگ ــی گوی ــد م ــی آی ــش م ــه از دهان هرچ
مــی کنــد حــاال چــه کســی قــوی تــر اســت؟ کســی کــه مقابل 
ــه تســلیم  ــا کســی ک ــرد، ی ــت ک ــت خــودش مقاوم عصبانی

عصبانیــت خــودش شــد؟ 

قاعده طالیی: هر چه قوی تر، مقاومت بیشتر
اینهــا مســائلی هســت که مــا شــبانه روز درگیر آنها هســتیم، 
از دل ایــن مســائل یــک قاعــده طایــی بــه دســت مــی آیــد و 
آن ایــن اســت کــه شــما هرچقــدر قــوی تــر باشــید، مقاومــت 

بیشــتری خواهیــد کرد.
مــا همیشــه مــی گویــم جامعــۀ مــا بایــد مقابــل اســتکبار 
مقاومــت کنــد، مقاومــت شــعار محــوری مــا هســت امــا مهــم 
تــر از مقاومــت و عامــل تاثیرگــذار بــر مقاومــت جامعــه، قــدرت 
جامعــه اســت. جامعــۀ قــوی، جامعــۀ مقاومــی خواهــد بــود. 
جامعــۀ ضعیــف، جامعه شــکننده و آســیب پذیری خواهــد بود.

ــا  پــس قــدرت مــی شــود مســئله محــوری زندگــی مــا، ت
ــا مقاومــت  ــم و ت ــم مقاومــت کنی ــوی نباشــیم نمــی توانی ق
ــه هســت.  ــن رابطــه دو طرف ــوی نمــی شــویم. ای ــم ق نکنی

اولین اثر دین داری چیست؟
اگــر از مــن و شــما بپرســند، اولیــن اثــر و ثمــرة دیــن داری 
چیســت؛ شــما چــه پاســخی مــی دهیــد؟ اگــر پرســیدند دیــن 
شــما چــه خاصیتــی دارد؛ بــه آنهــا چــه بایــد بگوییم؟ دیــن دار 
شــدی یعنــی دقیقــا چــه اتفاقــی در وجــودت خواهــد افتــاد؟ 
چــه فــرق اساســی بیــن دیــن داری و بــی دینــی وجــود دارد؟ 
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ــن  ــوس دی ــوس و محس ــر ملم ــی اث ــی توان ــما م ــا ش آی
ــه غیــب ندهــی؛  ــۀ ب ــرای دیگــران بازگــو کنــی؟ حوال داری را ب
بلــه قیامتــی هســت بهشــتی هســت و جهنمــی. حــاال کــو تــا 
بهشــت و جهنــم! االن نقــد! دیــن داری چــه اثــری و ثمــری دارد  

شــما چــه پاســخی داریــد؟ 
ــرز  ــن م ــم ای ــم و بگویی ــم خــط کشــی بگذاری ــر بخواهی اگ
دیــن داری و بــی دینــی هســت؟ شــما کــدام گزینه را پیشــنهاد 

مــی دهیــد بــرای مرزکشــی بیــن دیــن داری و بــی دینــی؟
آیا اخاق می تواند مهم ترین اثر دین داری باشد؟  

برخــی هــا مــی گوینــد اگــر دیــن دار بشــوی، اخاقــت خوب 
مــی شــود. دیــن را معــادل اخــاق مــی گیرنــد. آیــا دیــن یعنی 
ــم ســراغ  ــم؟ بروی ــن داری ــه دی ــازی ب اخــاق؟!! پــس چــه نی
اخــاق؛ اخــاق بــرای خــودش کســی هســت جــدای از دیــن. 
االن مکتبــی هســت کــه طرفــداران پــر و پــا قرصــی دارد کــه 
میگویــد مــا بــا و جــود اخــاق چــه نیــازی بــه دیــن داریــم؟  
85اخــاق خیلــی خوشــگل تــر و بــا حــال تــر از دین هســت. در 

دیــن خشــونت هســت. در اخــاق خشــونت نیســت. 

آسیب های نگاه اخالقی به دین
ــر  ــی خط ــاق ب ــد. اخ ــی کن ــی م ــا را خنث ــاق، آدم ه اخ
ــی  ــدارد. االن م ــتکبرین ن ــرای مس ــری ب ــه خط ــت. البت هس
دانیــد در غــرب، چقــدر اخــاق حرمــت دارد؟ خیلــی زیــاد؛ بــه 
قــدری کــه جهــان غــرب را بــا اخــاق مدیریــت مــی کننــد.  بــا 
ــت خودشــان را  ــا اخــاق جنای ــد. ب ــی کنن ــت م اخــاق جنای
تئوریــزه مــی کننــد. اســتاد فلســفۀ اخاقــی مــی گفتند کــه قبل 
ــه هیروشــیما، اول از نظــر اخاقــی مــردم جامعــه  ــه ب از حمل
خودشــان را قانــع کردنــد کــه ایــن حملــه رفتــاری بــه شــدت 

85 . رجوع شود به مکتب فکری مصطفی ملکیان



اخاقــی هســت.86  پــس چــه کســی بــود مــی گفــت در اخاق 
خشــونت نیســت؟! بــا اخــاق افــکار عمومــی را مدیریــت مــی 

کنند بعد شروع به جنایت می کنند. 
بلــه اخاقــی کــه بــه نفــع نظــام ســلطه هســت. ایــن اخاق 
را نــه تنهــا نفــی بلکــه تاییــد هــم مــی کننــد. بــه عنــوان وجدان 
خفــه کــن جهانــی! ایــن هــا ظرفیــت هــای هســت کــه مــی 
شــود از اخــاق ســوء اســتفاده کــرد. بــه نفــع نظــام ســلطه و له 

کــردن جوامــع بشــری.
ــکا،  ــروم آمری ــتم ب ــی خواس ــن م ــت م ــی گف ــتادی م اس
روحانــی بــودم. بــه مــن گفتنــد مــی روی آنجــا بگــو من اســتاد 
اخــاق هســتم. دیگــر بــا تــو کاری ندارنــد بلکــه بــه تــو احتــرام 

هــم مــی گذارنــد. 
ــد؟  ــی کن ــا را خــوب نم ــن اخــاق م ــی دی ــس یعن ــا پ آق
ــی صــرف  ــد. ول ــن اخــاق شــما را خــوب مــی کن ــزم دی عزی
خــوب شــدن اخــاق، اصلــی تریــن ثمــرة دیــن داری نیســت. 
اخــاق فــرع ماجــرا هســت. اصــل ماجرا چیــز دیگری هســت. 
 اصــل ماجــرا ایــن اســت کــه اولیــن و اصلــی تریــن و مهــم 
تریــن اثر،ثمــرة دین،ایــن اســت کــه دیــن داری آدم را قــوی و 

ــد مــی کند.  قدرتمن
مــا معمــوال از دیــن داری توقع داریم لطیف بشــویم، بــی آزار 
بشــویم ولــی کســی توقــع نــدارد  در اثر دیــن داری قوی بشــود.

خیلــی هــا ترجیــح میدهنــد بچــه هــا یشــان اخــاق داشــته 
باشــند. امــا اخاقــی گوســفندوار، بــره وار زندگــی کننــد. میگوید 
حــاج آقــا همیــن کــه بچــه ام لگــد نمــی زنــد، شــاخ نمــی زند 
و گاز نمــی گیــرد بــس اســت دیگــر؛  آدم نمــی دانــد بگویــد 

86 . به نقل از حجت االسام سید حسن اسامی، استاد فلسفه اخاق دانشگاه قرآن و 
حدیث قم و ادیان و مذاهب ...

https://urd.ac.ir/fa/Faculty/17/سید-حسن--اسامی-اردکانی
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چــه بچــه خوبــی یــا چــه گوســفند خوبــی؟87 
مــرده شــور آن اخاقــی ببــرم کــه از ســر ضعــف باشــد نــه  
ســر قــوت و قــدرت روحــی. بــاور مــی کنیــد بعضــی هــا اخاقی 
برخــورد مــی کننــد از ســر ضعــف؟ مــرده شــور اخاقشــان را 
ببریــم. بایــد از ایــن اخــاق هــا بیــزاری جســت. ایــن را بنــده 
ــرت  ــد. حض ــی فرمای ــجاد ع م ــام س ــن را ام ــم ای ــی گوی نم
فرمــود: اگــر شــما دیدیــد کســی آدم اخاقــی اســت، فریــب او 
را نخوریــد، شــاید او آدم ضعیفــی اســت و از ســرِ ضعــف، آدم 
اخاقــی شــده اســت. انســان بایــد قــوی باشــد و از ســر قــوت 
و قــدرت روحــی، اخاقــی باشــد. »إَِذا رَأَْیتـُـُم الرَُّجــَل َقــْد َحُســَن 
َســْمتُُه َو َهْدیـُـُه َو تََمــاَوَت ِفــی َمْنِطِقــِه َو تََخاَضــَع ِفــی َحَرَکاتـِـِه 
نَْیــا َو رُُکوُب  َفرَُوْیــداً اَل َیُغرَّنَُّکــْم َفَمــا أَْکَثــَر َمْن یُْعِجــزُهُ تَنـَـاُوُل الدُّ
ــِه«88   آدم  ــِن َقلْبِ ــِه َو ُجْب ــِه َو َمَهانَتِ ــِف نِیَّتِ ــا لَِضْع ــَراِم ِمْنَه الَْح

اخاقــی ضعیــف، دو زار نمــی ارزد. 

نیم نگاهی به اخالق مداری غربی ها
االن مــی گوینــد بببنیــد غربــی هــا چه صداقتــی دارنــد. ببینید 
غربــی هــا دزدی نمــی کننــد؟ چــه نظمــی دارنــد! عزیــزم ســاده 
ــش  ــب اخاق ــْم« فری ــرت »اَل َیُغرَّنَُّک ــول حض ــه ق ــاش! ب نب
را نخــور صبــر کــن؛ بــرو ببیــن ریشــه ایــن صداقــت ضعــف 
هســت یــا قــوت؟ همیــن اهــل صداقــت و عــدم دزدی و نظــم 
اگــر یــک روز دوربیــن هــا از کار بیفتنــد ببیــن چــه مــی کننــد؟ 

حــال ایــن غربــی هــای اخاقــی چطــور هســت؟ 
ســاعت 21 و 34 دقیقــه 13 جــوالی ســال 1977 میــادی، 
جریــان بــرق شــهر نیویــورک قطــع شــد و بخــش بزرگــي از این 
شــهر در تاریکــي فــرو رفــت. وســعت غــارت بــه حــدي بــود کــه 
پلیــس بیــش از ســه هــزار غارتگــر را دســتگیر کــرد. ایــن رویداد 
پــر معنــا مدتهــا از لحــاظ کشــف علــل و اســباب تحت بررســي 

87 . برگرفته از مبحث تقوا طرحی برای ادارة جامعه، علیرضا پناهیان
88 . احتجاج، ج2، ص320.



جامعــه شناســان بــود کــه چــرا در نیمه دوم قــرن 20 و در شــهر 
نیویــورک کــه مقــر ســازمان ملــل اســت چنیــن قانــون شــکني 
روي داده بــود. ایــن وضعیــت، تمدن و قانونمندي بشــر معاصر 
را زیــر ســئوال بــرد. هفته نامــه تایــم صفحــه نخســت خــود را 
بــه ایــن حادثــه اختصــاص داد و نوشــت: قتــل، اوباشــگری و 
نابــودی 31 محلــه، نیویــورک را بــا بحــران مالــی رو بــه رو کرده 
اســت. بیــش از 1600 فروشــگاه غــارت شــد و آمریکایــی هــا 
ــن  ــش کشــیدند.89  ای ــه آت ــهر را ب ــه ش ــش از 1000 ناحی بی
نتیجــه اخاقــی هســت کــه در اثــر ضعــف پدیــد آمــده اســت.

قوی و قدرتمند شدن مهم ترین اثر و خاصیت دین داری
از اخــاق کــه بگذریــم؛ حــاال اگــر از مــا بپرســند دیــن داری 
چــه خاصیتــی دارد؟ مثــل آب پرتقالــی کــه به شــما مــی گویند 
ــی دارد؟  ــه خاصیت ــن چ ــاال دی ــن  دارد. ح ــال ویتامی آب پرتق
بغیــر از اخــاق چــه جوابــی بایــد بدهیــم؟ بــه نظــر مــی رســد 
یــک جــواب درســت و دقیــق ایــن اســت کــه بگویم دیــن آدم 
ــۀ  هــا را قــوی و قــدرت منــد مــی کنــد. دیــن چیــزی از مقول

قــوی شــدن و قدرتمنــد شــدن هســت. 
عمــل بــه هــر دســتوری دینــی، تــو را  بــه قــدرت مــی رســاند 
ــی  ــدرت م ــه ق ــو را ب ــن ت ــد و اساســا دی ــی کن ــر م ــوی ت و ق
رســاند. تقــوا کــه جــان دســتورات دینــی ماســت. مهــم تریــن 
 َ اثــرش قدرتمنــد شــدن انســان اســت. فرمود:»َمــِن اتََّقــی اهللَّ
ــام  ــه ن ــی ب ــردم! دور واقعیت ــی دورت بگ ــا«90.  اله ــاَش َقوِّی َع
قــدرت در اثــر دیــن دار شــدن بگردیــم. بــا ایــن ادبیــات بــا بچه 
هایمــان حــرف بزنیــم. بچــه هــا عاشــق قــدرت هســتند. بعــد 

ببینیــد چطــور دیــن دار خواهنــد گشــت.  
بعــد از هــر عبادتــی و هــر دســتور دینــی بگردیم ببینیــم قوی 

89 . خبرگزاری مشرق، خبر شماره 193760 با عنوان»محک نظم غربی در خاموشی 
1977 نیویورک«

90 . الدعوات، ص292.
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شــدیم یــا نــه؟ مــن االن ایــن نمــاز را خوانــدم قــوی شــدم؟ 
فرمــود نمــازی کــه تــو را از منکــرات بــاز نــدارد نمــاز نیســت؛  
ــَاَة َو  ــِع الصَّ ــْم یُِط ــْن لَ رســول اهلل )ص( فرمــود:» اَل َصــَاَة لَِم
ــَاةِ أَْن تَْنَهــي َعــِن الَْفْحَشــاءِ َو الُْمْنَکرِ؛ نمازی نیســت  َطاَعــُۀ الصَّ
ــاز  ــد و اطاعــت از نم ــه از نمــاز را اطاعــت نکن ــرای کســی ک ب
یعنــی دوری از فحشــاء و منکــر«  91چــرا نمــاز نیســت؟ چــون 
تــو را قــوی نکــرد مقابــل گنــاه؛ تَْنَهــي َعــِن الَْفْحَشــاءِ َو الُْمْنَکــِر 

نبــود. قــدرت بازدارندگــی بــه تــو نــداد.
آدم قــوی نــگاه بــه نــام محــرم نمــی کنــد مثــل آب خــوردن 
از نــگاه بــه نامحــرم عبــور مــی کنــه فرمود:»قوی کســی هســت 
ــْن  ــوِيُ  َم ــذات خــودش را؛  الَْق ــد ل ــع و قمــع مــی کن ــه قل ک
ــای دیــن داری هســت کــه هــر  ــا الــف ب ــه« 92  اینه تَ ــَع لَذَّ َقَم

مــادری بــه فرزندانــش بایــد آمــوزش بدهــد.  93
چــرا دیــن بــا شــهوت رانــی مخالــف هســت؟  چون شــهوت 
رانــی آدم هــا را ضعیــف مــی کنــد. ببیــن اگــر شــهوت رانــی 
کنــی، دیگــر نمــی توانــی شــهوت رانــی بکنــی. خیلــی عجیــب 
هســت. قــدرت لــذت بریــت کــم مــی شــود. از آن ســو فرمــود: 
آدمــی کــه شــهوت رانــی مــی کنــد، ریشــه آن ضعیــف بــودن 

ــَهَواُت ِمــْن َضْعــِف الَْقلـْـِب،« 94 هســت.»إِنََّما تَُکــوُن الشَّ
چــرا دیــن بــا موســیقی مبتــذل، مخالــف هســت؟ دالیــل 
متعــددی دارد امــا یکــی از دالیــل شــاید همین موضوعی باشــد 
ــد. ایشــان فرمودند:»موســیقی  ــی)ره( فرمودن ــام خمین ــه ام ک
تضعیــف می کنــد روح انســان را. موســیقی اســباب ایــن 

ــد.« 95 ــری می افت ــتقال فک ــان از اس ــه انس ــود ک می ش

91 . بحار،ج79، ص198
92 . عیون الحکم،ص45.

93 . برگرفته از مبحث قدرت و قوت روحی، علیرضا پناهیان
94 . تنبیه الخواطر، ص135.

95 . صحیفه امام، ج 9، ص: 156.



اگر کسی قوی شد، مهربان می شود
اگــر کســی قــوی شــد، مهربــان می شــود. دلســوز همــۀ عالم 
مــی شــود. مــی شــود ســردار ســلیمانی. آقــای خانــه، وقتــی 
ــی  ــه داد زدن یعن ــی ک ــی، مــی دان ــه داد مــی زن شــما در خان
اظهــار ضعــف نــه اظهــار قــوت و قــدرت؟ آدم هــای ضعیــف در 
خانــه، داد مــی زننــد. بــا داد و هــوار خودشــان را لــو مــی دهند. 
ضعــف خودشــان را نشــان مــی دهنــد. برعکــس آقای قــوی در 
خانــه آرام هســت. مــی توانــد خشــمش را بخــورد. مــی دانــی 
خــوردن خشــم چقــدر ســخت هســت؟ پهلوانــی مــی خواهــد 
خشــمش را بخــورد. فرمــود: آدم قوی»أَْقــَوی النَّــاِس َمــْن َقوَِي 

ــِه بِِحلِْمِه.«  ــی َغَضبِ َعلَ
ــرده  ــه خــدای نک ــازو نیســت؛ ک ــه زور و ب ــط ب ــدرت فق 96ق

بــه دیگــران زور بگوییــم، قــدرت بــه آنجایــی هســت کــه زورت 
بــه خــودت برســد. از جهــان پهلــوان حســین رضــازاده پرســیده 
بــودن باالتریــن وزنــه، چنــد کیلــو هســتش کــه یــک نفــر بزنــه 
بهــش میگــن پهلــوان؟ آقــای رضــازاده در جــواب گفتــه بــود: 
باالتریــن وزنــه یــک پتــوی 400 یــا 500 گرمیــه که صبــح باید 
بلنــد کنیــم تــا نمــاز صبــح یــا نمــاز شــب را بخونیــم. هرکــی 

بتونــه اون وزنــه را بلنــد کنــه بهــش میگــن پهلــوان! 97

96 . ریشــه عصبانیــت، ضعــف روحــی اســت. در اینبــاره مراجعــه کنیــد بــه روایــات 
وَن لِِعیَســی ع أَيُّ اْلَْشــَیاءِ  ِ ع: َقــاَل الَْحَوارِیُّ زیــر: خصــال، ج1، ص6( َعــْن أَبـِـي َعْبــِد اهللَّ
ِ؟ َقــاَل  ِ َعــزَّ َو َجــلَّ َقالـُـوا بَِمــا نَتَِّقــي َغَضــَب اهللَّ ؟  َقــاَل أََشــدُّ اْلَْشــَیاءِ َغَضــُب اهللَّ أََشــدُّ
ــرُ َو 3.  ــرُ َو 2. التََّجبُّ ــاَل:« »1. الِْکْب ــِب؟« َق ــْدءُ الَْغَض ــا بَ ــوا »َو َم ُ ــوا َقال ــأَْن اَل تَْغَضبُ بِ
َمْحَقــَرُة النَّاِس.«)حواریــان بــه عیســی بــن مریــم علیــه الســام گفتنــد: ای آمــوزگار 
ــخت ترین  ــود: »س ــت؟ فرم ــا چیس ــخت ترین چیزه ــه س ــو ک ــا بگ ــه م ــی! ب خوب
ــدا در  ــم خ ــوان از خش ــیله می ت ــه وس ــه چ ــد: ب ــت«. گفتن ــم خداس ــا خش چیزه
امــان مانــد؟ فرمــود: »بــه ایــن کــه خــود، خشــم نگیرید«.گفتنــد: خاســتگاه خشــم 

ــرازی و کوچــک شــمردن مــردم«.(  ــر و گردن ف چیســت؟ فرمــود: »تکبّ
ــَر إاِلَّ لِِذلَّــٍۀ  ــَر أَْو تََجبَّ ِ ع: َمــا ِمــْن رَُجــٍل تََکبَّ ــِد اهللَّ ِــي َعْب کافــی،ج2، ص312( َعــْن أَب
َوَجَدَهــا ِفــي نَْفِســِه. )هیــچ مــردی تکبــر یــا زورگــوی نمی گــردد، مگــر بــه ســبب 

ــد.( ــر خــود، احســاس می کن ــی کــه در ضمی حقارت

97 . خبرگزاری رسا، خبر شماره 238103
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مادر سرچشمۀ قدرت در جامعۀ بشری
سرچشــمۀ قــدرت کجاســت در جامعــۀ بشــری؟ سرچشــمۀ 
قــدرت در روح بســیار قدرتمنــد و توان هایــی اســت کــه خــدا در 
زنــان و خصوصــا مــادران قــرار داده. در روایــات دارد کــه صبــر 
ــر مــردان اســت.98  مقــام معظــم رهبــری یــک  ــان ده براب زن
جملــه ای دارنــد خیلــی جالــب اســت مــن بــرای شــما عیــن 
جملــۀ ایشــان را بخوانــم. می فرمایــد: »مــن گاهــی در بعضی از 
جلســات عقــد کــه عــروس و دامادهــا پیشــم می آینــد وقتــی 
ــه  ــه ایــن نکت ــم ب ــم، در خــال حرف های نصیحت شــان می کن
هــم اشــاره دارم کــه بعضــی حمــل بــر شــوخی می کننــد. مــن 
ــادم  ــم. اعتق ــر از مــرد می دان ــی زن را قوی ت در محاســبات نهای
ایــن اســت کــه مــرد هــارت و هورتــش زیــاد اســت، امــا آنکــه 
باالخــره در یــک مقابلــه، اگــر ایــن مقابلــه طــول بکشــد پیــروز 
خواهــد شــد زن اســت. یعنــی زن باالخره بــا روش ها و وســائلی 
کــه خــدای متعــال در اختیــار او و طبیعــت او گذاشــته بــر مــرد 
غالــب می شــود؛ و ایــن یکــی از زیبایی هــای طبیعــت و از 
ــد  ــری می فرمای ــام معظــم رهب اســرار خلقــت اســت.«99  مق
ــرد  ــر از م ــه زن قوی ت ــت ک ــت اس ــرار خلق ــی از اس ــن یک ای

اســت.
ــر،  ــّد بلندت ــت تر، ق ــتخوان درش ــرد اس ــه م ــد: »ب  می فرمای
صــدای کلفت تــر داده انــد؛ اّمــا بــه زن در مقابــل ایــن امکانــات 
ــا  ــد ت ــرد را داده ان ــوذ روی م ــای روحــی و وســائل نف لطافت ه
ــرار شــود. حــاال اگــر زن ضعیــف شــد سرچشــمۀ  تعــادل برق
قــدرت جامعــه کجــا خواهــد بــود؟ کّل جامعــه ضعیــف شــده. 
ــی  ــه اتفاق ــد چ ــوردار نباش ــی برخ ــدرت روح ــادر از ق ــر م اگ
می افتــد؟« ببینیــد رفقــا، حضــرت امــام واقعــاً تربیــت را تقریبــاً 

ِ ع َقاَل َسِمْعتُُه َیُقوُل إِنَّ النَِّساءَ أُْعِطیَن بُْضَع اْثنَْي َعَشَر َو َصْبَر  98 . »َعْن أَبِي َعْبِد اهللَّ
اْثنَْي َعَشَر. «)کافی، ج5، ص339(

99 . بیانات در دیدار شورای مرکزی جمعیت زنان 71/2/15، نقش و رسالت زن،ج3، 
ص57، دفتر حفظ و نشر آثار آیت اهلل العظمی خامنه ای



صرفــاً منحصــر بــه مــادر می داننــد. و تقریبــاً بــرای پــدر نقشــی 
قائــل نیســتند در تربیــت. حــاال زن قــدرت الزم را نداشــته باشــد، 
بچــۀ ضعیــف تربیــت می کنــد. در یــک کامــی مقــام معظــم 
رهبــری می فرماینــد مــن ســرجمع، تعابیــری شــبیه بــه ایــن 
ــم  ــی خانواده هــای شــهدا را می بین ــد، مــن ســرجمع وقت دارن

قــدرت روحــی مــادران شــهدا بیشــتر از پــدران شهداســت.
 اگــر دیــدی یــک جوانــی ســر نتــرس دارد و قــدرت روحــی 
ــادرش  ــی  را از م ــن ویژگ ــی ای ــد بدان ــاً بای ــی دارد حتم باالی
گرفتــه. امیرالمؤمنیــن علــی)ع( هــم دنبــال اباالفضــل العبــاس 
می گشــت، اول دنبــال مــادر قــوی و شــجاع می گشــت. 
آقــا شــما خودتــان امیرالمؤمنیــن هســتید؛ باشــد تأثیــر مــادر 
یــک چیــز دیگــر اســت. مــادر این جــور نباشــد مــِن علــی بــن 

ــم. ــم بکن ــم کاری نمی توان ــب ه ابی طال
مثــاً ایــن جمــات را ببینیــد از امــام و رهبــری اســت دیگــر. 
ــه  ــان هســتند ک ــد زن ــکاران فهمیدن ــد: »ابرجنایت ــام فرمودن ام
ــدان بکشــند.«100    ــه می ــردان را ب ــام خــود م ــا قی ــد ب می توانن
ــه  ــمندی ب ــل و هوش ــی عق ــر زن ــری: »اگ ــم رهب ــام معظ مق
ــی و  ــا زرنگ ــه ب ــرد. البت ــد ک ــرد را اداره خواه ــد م ــرج ده خ
ــا مایمــت، خوشــرویی  ــد، بلکــه ب ــه دســت نمی آی ــم ب تحّک
ــا  ــد ب ــا می توانن ــد: »زن ه ــا می فرمای ــل.«101  ی ــی تحّم و اندک
تدبیــر و بــا ظرافــت مــرد را در دســت خــودش بچرخاننــد. این 
واقعیــت قابــل اثبــات اســت.«102  در یــک جملــه ای حضــرت 
آقــا می فرماینــد: »ایــن حرفــی کــه می گویــم خواهــش 
می کنــم مردهــا نشــنوند، چــون ممکــن اســت بدشــان بیایــد. 
شــما خانم هــا ایــن را بدانیــد آقایــان تــا آخــر هــم مثــل یــک 

ــد ادارة شــان کنیــد.«. 103 پســربچه هســتند، بای

100 . صحیفه امام، ج6، ص299.
.1372/03/19 . 101

102 . بیانات در دیدار جمعی از بانوان فرهیختۀ حوزوی و دانشگاهی؛ 1392/02/21.
103 . بیانات رهبر معظم انقاب در تاریخ  1381/7/11 ؛ کتاب خانواده، نشــر صهبا، 



ــوی  ــتر. ق ــادری بیش ــدرت م ــتر، ق ــدان بیش ــدر فرزن هرچق
تریــن مــادران مــا، مادرانــی هســتند کــه فرزنــدان بیشــتری را 

ــد. تربیــت کــرده ان

قدرت فاطمی در حرکت جامعه اسالمی
ــب و  ــه جن ــد ب ــی توان ــت را م ــک ام ــادر ی ــک م ــدرت ی ق
جــوش بیــاورد. االن ببنیــد چقــدر فاطمیــه رونــق دارد، الحمــد 
هلل، جامعــۀ مــا جامعــۀ فاطمــی اســت، نالــۀ مــادر بــی تاثیــر 
ــه  ــا هم ــن ه ــد. ای ــی ده ــکان م ــه را ت ــک جامع ــت، ی نیس
ــت در  ــرا)س( پش ــرت زه ــادات حض ــادر س ــه م ــون نال مدی
هســت. امــا بمیــرم بــرای غربــت ایــن مــادر، چــرا بایــد اینگونه 
غریبانــه بــه خــاک ســپرده شــود، فرمود:»نمــی خواهــم امتــی 
کــه پــای والیــت مقاومــت نکردند، بر مــن نمــاز بخواننــد.« 104 

ص70، برگرفتــه از علیرضــا پناهیــان، کلیــپ قدرت و شــکوه زن، خبر شــماره: 5340
ُ َعلَْیِه َو آلِِه ِفي  ِ َصلَّی اهللَّ ِ َو َعْهَد أَبِي رَُسوِل اهللَّ ٌۀ نََقَضْت َعْهَد اهللَّ 104 . »اَل تَُصلِّ َعلَيَّ أُمَّ
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