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| جلسه اول |
اولویت اصالح خانواده؛ نسبت به اصالح فرد و جامعه

کنیم تا فرزانمان بی ادب نشوند؟  چه کار 
فرزندتان باید »مبارزه با نفس« شما را ببیند

گی( 2. دینداری منحرفانه امروز جهان را از دو راه به تباهی می کشانند: 1. بی دینی افراطی)هرز

امروزه جهان بشریت و انسان ها را به دو شیوه، دارند به تباهی می کشانند: 1- به وسیلۀ فساد، لذت جویی و هرزگی 
بر  که  دینداری،  افراطی گری تحت پوشش  به وسیلۀ  یا  منحرفانه  دینداری های  با  یعنی  هرزگی؛  مقابل  2-نقطۀ 
و مردم بی دفاع شیعه و سنی  ببندند  به خودشان بمب  که  تربیت می کنند  اینگونه  را  اساس آن، هزاران جوان 
گر  گفته می شود قربانیان شما بی گناه هستند در پاسخ می گویند: »اشکالی ندارد، ا را بکشند. حتی وقتی به آنها 

بی گناه باشند به بهشت خواهند رفت! ما باید وظیفۀ خود را انجام دهیم!«

کرده اند، شیوۀ دیگر را تقویت می کند؛ به این  که برای به تباهی کشیدن حیات بشر اتخاذ  هر یک از این دو شیوه ای 
که بی بندوبارِی افراد هرزه را به عده ای  از متدینیِن منحرف نشان می دهند، و آنها را در دیانت منحرفانۀ  صورت 
افراطی گری تحت پوشش  از  ناشی  و جنایت  های  از سوی دیگر، منحرفین متدین  و  تقویت می کنند.  خودشان 

دینداری را به افراد هرزه نشان می دهند و آنها را در هرزگِی خودشان تقویت می کنند.
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و  لبۀ قیچی عمل می کنند  مانند دو  که  گروه شده  این دو  گرفتار  زندگی می کنیم،  آن  در  که  و منطقه ای  جهان 
اختیارش هم در دست ابلیس و بعد از ابلیس، در دست جریانات صهیونیستی و مستکبران عالم است. در این 

کرد؟  کنار آمد و مماشات  گروه باید  کدام  کنیم؟ با  میانه باید چه کار 

که نوعی افراطی گری در دینداری است ایجاد خواهد شد. البته خوِد  کنیم، نقطۀ مقابلش  گر با هرزگی مماشات  ا
که می خواهند افراطی گری خود  دینداری نمی تواند افراطی شود، بلکه اینها خودشان آدم های افراطی ای هستند 

کنند. لذا باید نام آن را »افراطی گری تحت پوشش دینداری« گذاشت. را با دین توجیه 

گی« و »افراطی گری تحت پوشش دین« هر یک به نوعی »نسل کشی« می کنند »افراطی گری در هرز

»نسل کشی«  دارند  نوعی  به  یک  هر   ،) دین  پوشش  تحت  افراطی گری  و  هرزگی  در  )افراطی گری  جریان  دو  این 
می کنند. 

کاهش پیدا  که باعث می شود تعداد زاد و ولد  افراطی گری در لذت جویی چگونه نسل کشی می کند؟ به این صورت 
که طبق  کشورهای اروپایی( می بینیم. و این مسأله به حّدی جدی است  کشورها )مثل  کما اینکه در برخی  کند 
که هم پدر و هم مادرشان اروپایی باشند، تقریبًا به  برخی آمارها تا چندین سال دیگر، تعداد اروپایی های اصیل 

صفر خواهد رسید. 

که چقدر راحت آدم می کشند،  از سوی دیگر »افراطی گری تحت پوشش دین« هم نسل کشی می کند و می بینید 
را  انتحاری  تا به حال چند هزار عملیات  که »ما  افتخار هم اعالم می کنند  با  و  سر می برند، بمب گذاری می کنند 

کرده ایم!«  سازمان دهی 

دیگر دینداری واقعًا جّدی شده است و اصاًل یک مسألۀ تعارفی نیست. باید تکلیف دینداری خودمان را روشن 
کنیم و این مثل »نان شب« واجب است. نجات دادن جامعۀ خودمان و جامعۀ بشری در زمرۀ اوجب واجبات 
و  زندگی فردی خودش به موضوع دین  کسی در  این مسأله واقعًا خیانت است. هر  به  گرفته و بی اعتنایی  قرار 
کرده است؛ چون این قیچِی دولبه )»افراطی گری در هرزگی« و  کند، در واقع خیانت  نجات حیات بشر بی اعتنایی 
که دوست دارند  کسانی است  »افراطی گری تحت پوشش دین«( دارد حیات بشر را نابود می کند و این قیچی دست 
مردم بی تفاوت باشند و البته بعدها یا سر تمام این بی تفاوت ها را نیز خواهند برید یا آنها را به بردگی خواهند کشید. 
لذا به عنوان یک ضرورت باید به این موضوع پرداخت؛ امروز انتخاب دینداری در زندگی، به میِل من و شما نیست، 

بلکه یک ضرورت حیاتی شده است. 

مش به دست ما 
َ

که اولین دوندۀ آن امام حسین)ع( بوده و حاال َعل ما آخرین دوندۀ یک دِو امدادی هستیم 
کنیم رسیده/ وقتی داریم به »خِط پایان« می رسیم، باید بیشترین توان خود را صرف 

که وقتی به  کنیم. مانند دونده هایی  که داریم به آخر خط می رسیم، باید بیشترین توان خود را صرف  در شرایطی 
خط پایان نزدیک می شوند نهایِت توان خود را صرف می کنند تا بهترین نتیجه را بگیرند. ما در مقام تشبیه مانند 
کرده اند و چوب را به  که در دور آخر دِو امداری قرار داریم و دونده های هم تیمی ما، تالش خود را  دونده ای هستیم 
گذشتگان  کنیم تا حاصل تالش همۀ  که باید بیشترین توان خود را صرف  دست ما رسانده اند و حاال نوبت ما است 

کنیم.  را به ثمر برسانیم و تیم خود را برنده 
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که َعَلم را به حضرت زینب)س( سپرد و این َعَلم  اولین دوندۀ این دِو امدادی اباعبداهلل الحسین)ع( بوده است 
امروز به دسِت ما رسیده است و ما هم به خط پایان نزدیک شده ایم؛ پیروزی ما در این میداِن بزرگ، به معنای 
کم گذاشتِن ما در این عرصه، به  که این َعَلم را به دست ما رسانده اند و  تقدیر از تالش همۀ دونده های بزرگی است 

معنای بی اعتنایی به زحمات این بزرگان است.

کفر و استکبار در آخرالزمان، تمام زوِر خود را می زنند، و ما هم باید تمام زور خود را بزنیم.  ابلیس و نظام 

حساسیِت دورۀ ما حتی مثل دوران دفاع مقدس هم نیست، بلکه خیلی حساس تر از آن دوران است. خطری 
گر با  که در نهایت ما را دچار مرِگ با سر و صدا می کرد اما ا که در دوران دفاع مقدس ما را تهدید می کرد این بود 
گازگرفتگی  کرد؛ شبیه مرگ در اثر  که امروز ما را تهدید می کند مقابله نکنیم، ما را دچار مرِگ خاموش خواهد  خطری 
در منزل. البته مقابله با این تهدید، سخت تر است. انسان به این سادگی ها نمی تواند سبک زندگی خودش را از 
افراطی گری تحت پوشش دینداری نجات بدهد. چون  یا  افراطی گری در هرزگی و لذت بری و هوای نفس طلبی 
که مانند پل صراط باریک و ُبرنده است. )امام صادق)ع(: »صراط، از مو و لبۀ شمشیر  صراط مستقیم، راهی است 

ْیف «؛ الزهد/ص92( ْعِر َو ِمْن َحّدِ الّسَ
َ
َدُق  ِمَن الّش

َ
َراُط أ باریکتر است؛ الّصِ

جلوی  که  است  این  مهم  فرزند،  تربیت  در  نشوند؟/  بی ادب  و  نکنند  بد  کارهای  فرزانمان  تا  کنیم  چه کار 
بگذارید خود«  نفس  روی  »پا  فرزندتان 

نمازخوان  ما  بچه های  تا  کنیم  »ما چه کار  که  گله مند هستند  فرزندانشان  از دست  مادرها  و  پدر  از  امروز خیلی 
گفت: شما خودتان جلوی  کارهای بد نکنند؟ تا بی ادب نشوند؟« باید به این پدر و مادرها  کنیم تا  بشوند؟ چه کار 
فرزندانتان چقدر مبارزه با نفس کرده اید؟ اینکه آدم خوبی باشید کفایت نمی کند و در تربیت فرزند به درد نمی خورد 
گر شما به صورت ژنتیکی آدم مهربان یا  کردن را در شما ببیند تا تأثیر بگیرد. مثاًل ا بلکه فرزندتان باید مبارزه با نفس 
که چند بار جلوی فرزندتان پا روی  خوش اخالقی باشید این زیاد به درِد تربیت بچۀ شما نمی خورد. مهم این است 
کار را  گر این  کرده اید و بچۀ شما این را فهمیده است؟ ا گذاشته اید و دوست داشتنی  خود را قربانی  نفس خودتان 
کنید! کردن فرزند خود پیدا  که راه حلی برای درست  جلوی بچۀ خودتان انجام نداده  اید، انتظار نداشته باشید 

وقتی آدم می بیند که فرزندش دارد در خانه خراب می شود و خودش عامل این خرابی است)نه فرزندش(، یک دفعه 
خودش را جمع می کند و ضرورِت دینداری و مبارزه با نفس را در مورد خودش احساس می کند.

این، بچه های خوب  از  که در همین وضِع موجود جامعه و حتی در اوضاع بدتر  خانوادۀ خوب آن است 
کند  تربیت 

گردن فساد جاری در جامعه می اندازیم!  ما خودمان در خانه، بچه ها را خراب بار می آوریم و سپس این خراب شدن را 
این، بچه های  از  یا حتی در اوضاع بدتر  و  که در همین وضِع موجود جامعه  یک خانوادۀ خوب خانواده ای است 
کند. مثاًل گیر بدهد  گر مذهبی  شد افراطی گری  که ا کند. خانوادۀ خوب، بچۀ عقده ای تربیت نمی کند  خوب تربیت 
که وارد می شوند می خواهند تا آخرش  کاری  به قمه زنی و بگوید »من حتمًا باید قمه بزنم!« این قبیل آدم ها، در هر 
بروند! مثاًل در خوردن، می خواهند تا آخرش بروند و لذا به حرام خواری می افتند، در رفیق بازی هم تا آخرش می روند 
و به خاطر رفیق بازی ممکن است مرتکب قتل هم بشوند، در عزاداری هم افراطی گری می کنند و به خاطر قمه  زدن، 
وجهۀ دین را پیش بعضی ها خراب می کنند. در لذت بردن هم می خواهند تا آخرش بروند و باز هم به حرام می افتند. 
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گر  باید دید این قبیل آدم ها در چه خانوده ای تربیت شده اند و اخالق پدر و مادرشان در خانه چگونه بوده  است. ا
که پدر و مادرهایشان هر وقت عصبانی می شدند، هر چیزی دلشان  کنید می بینید اغلب این طور هستند  بررسی 
گر هم چیزی نمی گفتند  می خواسته بر زبانشان جاری می کردند و همین باعث شده بچۀ آنها این طور بار بیاید. ا
گیر می کردند و نمی توانستند آن حرف زشت را بگویند؛ مثاًل برای  به خاطر خدا نبوده بلکه در اثر یک عامل دیگری 
که در این خانواده  کنند. لذا بچه ای  کنترل  آبروداری پیش همسایه و فامیل، نه اینکه به خاطر خدا، خودشان را 
که دلشان و  کاری  کنند و آن  کنترل  که پدر و مادرش »به خاطر خدا« خودشان را  تربیت شده، هیچ وقت ندیده 

هوای نفسشان خواسته، انجام نداده  باشند.

نه افراطی گرِی معنوی تحت لوای دین داشته باشیم و نه افراطی گری مادی/  »دیدن برگشت فّوارۀ فرهنگ و 
تمدن پوسیدۀ غرب« ظرفیت جوانان را باال برده

کنیم؟ از یک سو، نه افراطی گری معنوی تحت لوای  کار  که واقعًا فضای حساسی است، باید چه  ما در این فضایی 
که متاسفانه دارد  دین داشته باشیم و نه افراطی گری مادی تحت لوای زندگی آزاد و پوسیدۀ غربی داشته باشیم 

گذشته است.  ترویج می شود و البته دروه اش هم، دیگر 

شما تصور می کنید چرا امکانات ماهواره و اینترنت و موبایل و ... برای انواع هرزگی ها روز به روز بیشتر می شود؟ 
که برخی عوامل سودجو پشِت سر توسعۀ  که تکنولوژی دارد روز به روز پیشرفت می کند و درست است  درست است 
ابزارهای هرزگی قرار دارند اما هیچ یک از اینها خارج از تدبیر کالن و حکمت الهی اتفاق نمی افتد. حکمِت دسترسی 
که این همه توسعه در ابزار فساد و  کرده است  آسان تر به انواع ابزارهای هرزگی چیست؟ چرا حکمت خداوند اقتضا 

هرزگی پدید بیاید؟ 

که ما باید بتوانیم از پِس این امتحان  که االن و در این شرایط دارد از ما امتحان می گیرد، می داند  خداوند متعال 
گرفته شود. معنایش این است  که فوق ظرفیت ما باشد، از ما  بربیاییم و اال خداوند اجازه نمی دهد امتحان سختی 

که از پس این امتحانات بر بیایند. که جوانان ما علی القاعده می توانند از چنان ظرفیتی برخوردار باشند 

که مثل امروز این قدر فساد ترویج نمی شد، ولی در آن زمان، این قدر عقل ها رشد نکرده بود و امکانات  زمانی بود 
راِه تمدن پوسیده و فرهنگ  و آخر  بود  زیاد دیده نشده  الگوهای خوب،  و  فراوان نشده بود،  برای خوب شدن 
که در فّواره باال می رود هرچقدر به نقطۀ اوج خود  کفر و الحاد، خودش را نشان نداده بود. آبی  منحوس غربزدگی و 
نزدیک می شود در واقع به لحظۀ برگشت خود نزدیک می شود. و ما داریم لحظۀ برگشت این فّوارۀ فرهنگ پوسیدۀ 

غرب را می بینیم. پس ما امکانات زیادی داریم برای اینکه از پِس این امتحانات بربیاییم.

کج اندیشان  همین فساد جاری در جامعۀ ما را دلیل بر عدم حقانیت  گر از این امتحانات سربلند برنیاییم برخی  ا
که خیلی از مسائل شرعی را  راه حسین)ع( می گیرند. مثاًل می گویند: عزاداران امام حسین)ع( همان هایی هستند 

کردن یک ضرورت حیاتی شده است. رعایت نمی کنند. لذا امروزه درست دینداری 

کرده است و یک سری  یک دلیل دیگر برای این ضرورت این است  که امروز خوب بودن ما دشمنان زیادی پیدا 
که خودشان ادعای دینداری دارند؛ البته از نوع »افراطی گری تحت پوشش دین«.  کسانی هستند  از دشمنان ما 
اتفاقًا با هرزگی هم  که  که فقط ما مخالِف هرزگی باشیم. بلکه بعضی ها پیدا شده اند  امروز دیگر این طور نیست 

که از ما دیده اند می خواهند سِر ما را بُبرند! مخالفند ولی همین ها به خاطر چند مورد بی دینی ای 
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و  فرد  مقابل  یا جامعه/ در  فرد  نه دیندارِی  با »دینداری خانواده« است  کردن،  اولیت در درست دینداری 
شود داده  »خانواده«  به  اصالت  باید  جامعه، 

کردن، دیندار بودن  کردن، این قدر ضرورت دارد، باید ببینیم اولیت در درست دینداری  که درست دینداری  حاال 
جامعه است یا دیندار بودن فرد است؟ در واقع اولیت با هیچ یک از این دو نیست، بلکه اولیت با دینداری خانواده 
است، چون هم فرد و هم جامعه اسیِر خانواده هستند و برای اصالِ  دینداری، سبک زندگی، کنترل هرزگی و ... 
برای همۀ اینها باید اول خانواده درست شود. یعنی یک زن و شوهر باید تصمیم بگیرند با هم درست شوند و در 
که امیرالمؤمنین)ع( دربارۀ حضرت فاطمه)س( فرمود: »ایشان بهترین یار  کنند؛ همان طور  این راه همدیگر را یاری 

و یاوِر من در طاعت خداوند است؛ ِنْعَم  اْلَعْوُن  َعَلی َطاَعِة اهلِل «)مناقب آل ابیطالب/356/3(

امروز راِه معقول رسیدگی به وضِع دیندارِی فردی و اجتماعی، رسیدگی به وضع دینداری خانواده است. در مقابل 
فرد و جامعه، باید اصالت به خانواده داده شود. چون در واقع واحد اصلی یک جامعه، خانواده است. لذا وقتی 

کنیم. بدانیم در یک جامعه، خانواده ها چگونه هستند، می توانیم دربارۀ وضعیت آن جامعه اظهار نظر 

که در عرصۀ اقتصاد و سیاست بی انصافی می کنند، می شود حدس زد در چه خانواده ای  کسانی  به عنوان مثال 
کردن و  کار  که بیش از  که رشوه می گیرد، یا مدیر و مسئولی  کارمندی  بزرگ شده اند. کاسبی که دست کجی می کند یا 
که  خدمت به مردم، دنبال تسویه حساب با دیگران است، و هنوز نیامده، به فکر نرفتن است، یا برخی اهالی رسانه 
کنند،  منفی بافند و مدام سیاهنمایی می کنند و سعی می کنند برای هر چیز مثبتی در جامعه، یک بعد منفی پیدا 
کرده اند؟ گرچه همۀ عیوبشان، تقصیر خانواده هایشان نیست، ولی  شما فکر می کنید اینها در چه خانواده ای رشد 
کند، می گفت: »من سِر سفرۀ بابام بزرگ  کسی می خواست از خودش دفاع  ریشه در آنجاست. لذا قدیم ها وقتی 

کار بدی را انجام نمی دهم.  که هر  شده ام« یعنی من دارای خانوادۀ اصیل هستم و یک نجابتی دارم 

کند و آن واحد خانواده است. خانواده  با دین مشخص  را  باید تکلیف خودش  که  ما یک »واحِد اصلی« داریم 
برای خودش مختصاتی  که مثال »هیات« که یک واحد اجتماعی است  برای خودش مختصاتی دارد. همانطور 
دارد: مراسمش صبح ها برگزار می شود یا شب ها؟ عزاداری اش چند ساعت طول می کشد؟ سخنرانی دارد یا ندارد؟ 
هفتگی است یا موسمی؟ خانواده ها نیز برای خودشان مختصاتی دارند. مثاًل اینکه بچه ها جلوی پدر و مادر با 

احترام رفتار می کنند یا نه؟ آیا جلوی پای پدر و مادرشان بلند می شوند یا نه؟ 

که مادر جلوی بچه ها به پدر خانواده احترام الزم را نگذارد، معمواًل بچه ها هم به پدرشان احترام الزم  در خانواده ای 
گر مادر همیشه جلوی بچه  به پدر احترام بگذارد، این بچه به طور خودکار به پدرش احترام خواهد  را نمی گذارند. ا
که  گر پدر جلوی بچه ها راحت دِل مادِر خانواده را بشکند، بچه ها هم راحت دلشان می آید  گذاشت. از سوی دیگر ا
کند، بچه ها  گر پدر خانواده الاقل جلوی بچه ها دِل مادِر خانه را نشکند و به او محبت  کنند. و اال ا این مادر را اذیت 
که مادر به بچه اش  هم دلشان نمی آید دل مادرشان را بشکنند. در این صورت اهرم تربیت در خانه این خواهد بود 

کاِر بد نرود.  که بچه به دنبال آن  کافی خواهد بود  کار را انجام دهی« همین  بگوید: »من دوست ندارم فالن 

که وقتی پدر به خانه  چرا پدر و مادرها این حرمت را ندارند؟ چون مادرها باید این حرمت را برای پدر نگه دارند 
آمد همه در مقابلش محترمانه )مثاًل دو زانو( بنشینند و به پدر احترام بگذارند. پدرها هم باید دل همسرشان را 
که دِل مادرشان را نشکنند. اینها پایه های تربیت در خانواده  کنند تا بچه ها هم یاد بگیرند  نشکنند و به او محبت 
کسی علی رغم  گر هم  کنیم، دینداری فردی هم درست نخواهد شد و ا گر پایه های تربیت را در خانه خراب  است. ا

خانواده اش، آدم خوبی بشود، زیاد آدم خوبی نخواهد شد.
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خوب  »فردی  سکوالر،  اخالق  گی های  ویژ از  یکی  می کند/  درست  تروریست  که  است  خانواده  فقدان 
است شدن« 

کردند، یعنی  گروهی از تروریست ها را از یک شیرخوارگاه درست  وقتی به شما می گویند آمریکایی ها هستۀ اولیۀ یک 
که حاضر شوند مثل آب خوردن  کردند  آنها طلبه های منحرفی درست  از بین  را بردند و  نوزادهای بی سرپرست 

که تروریست درست می کند. که فقدان خانواده است  کنند، نشان می دهد  آدم کشی 

گر یک خانواده بخواهد دیندار باشد چه اتفاقی باید در آن بیفتد؟ آیا اینکه در خانواده هر کسی به تنهایی آدم  حاال ا
کسانی  که می فرماید: »ای  کریمۀ قرآن چه می شود  خوبی باشد، آن خانوادۀ خوب یا دینداری است؟ پس این آیۀ 
ذیَن 

َ
َها اّل ّیُ

َ
کنید )نیروهای خود را روی هم بگذارید(؛ یا أ کنید و هم افزایی  کنید و با هم صبر  که ایمان آورده اید، صبر 

کسی برای خودش آدم خوبی باشد، باید  که هر  آَمُنوا اْصِبُروا َو صاِبُروا َو راِبُطوا«)آل عمران/200( این فایده ندارد 
»باهمدیگر آدم های خوبی باشیم«. 

که معمواًل به ما درس داده می شود  که معمواًل برای ما ناآشناست چون اخالقی  »با هم خوب بودن« عبارتی است 
که »فردی خوب شدن«  اخالق سکوالر است. یکی از ویژگی های اخالق سکوالر، فردی خوب شدن است. در حالی 

کمی دارد، باید خانوادگی خوب بشویم. خوب شدن  در اسالم، خانوادگی است.  ثمرۀ 

دین ما، هم خانوادگی شروع شده و هم خانوادگی حفظ شده است

که جهان را تحت تأثیر قرار داده است. وقتی می خواهیم به آنها سالم بدهیم، در ابتدا  ما یک خانواده سراغ داریم 
این خانواده،  اصاًل  ِة«  ُبّوَ الّنُ َبْیِت  ْهَل  

َ
أ َیا  َعَلْیُکْم   اَلُم   »الّسَ و می گوییم:  آنها سالم می دهیم  به  به صورت خانوادگی 

کردند، یعنی این خانواده آمدند و با هم، هم پیمان شدند و خانوادگی  پروژۀ دین ما را به صورت خانوادگی اجرا 
کردند. دین ما، هم  کردند. پدر، مادر، داماد، پسر و دختر همگی خودشان را در راه دین فدا  کاری  در راه دین فدا

خانوادگی شروع شده و هم خانوادگی حفظ شده است.

که  که می پرسیدند: یا اباعبداهلل الحسین! شما  که هنوز هم جواب دادن به آن سخت است، این است  سؤالی 
که احتمال جنگ وجود دارد، چرا خانوادۀ خود را همراه می برید؟ چرا خواهر  می خواهید به این سفر پرخطر بروید 

و دختربچه ها را می برید؟...      
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که برای بچه دار شدن ارزش قائل نیست؛ در واقع برای »انسان« و »بندۀ خدا« ارزش قائل نیست  کسی 
تر است کارهای سادۀ زن و مرد در خانه، از هزار عبادت و خدمت اجتماعی باال ثواب برخی 

کارهای سادۀ زن و مرد در  اصالح و ارتقاء انسان در خانواده راحت تر از هر جای دیگری است/ ثواب برخی 
خانه، از هزار عبادت و خدمت اجتماعی باالتر است 

که اصال  خانواده نسبت به اصال  فرد و جامعه، از اولوّیت و اّولیت برخوردار است. یکی از دالیلش، سهولت  گفتیم 
کمک همدیگر راحت تر  کسب نور و معنویت در خانه است. یعنی اعضاء یک خانواده به  اصال  فرد در خانواده و 
گر  کنند، ولی اصال  جامعه خیلی سخت تر و پیچیده تر است. یک فرد هم ا می توانند راه ارتقاء و سعادت را طی 
کند، بدون یار و همراه، خیلی برایش سخت است. رسیدگی به وضع معنوی  بخواهد به تنهایی خودش را اصال  
کند و یا اینکه در یک جامعه بخواهیم به  که یک فرد بخواهد به تنهایی رشد  افراد در خانواده، راحت تر از این است 

وضع معنوی افراد برسیم.  

کنید؟ از نماز شب؟ از صدقه دادن  کجا می خواهید پیدا  کمال را از  شما راه تقرب به خدا و رسیدن به درجات عالی 
کارهای خوب، تعامل  کردن به محرومین؟ از ایثار به مردم؟ بیشتر از همۀ این  کردن به دیگران؟ از خدمت  کمک  و 
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و رفتار درست با همسر و فرزندان در خانواده، به انسان نورانیت و معنویت می دهد. شما وقتی در خانواده، برخی 
کرم)ص(  از اقدامات خیلی ساده را انجام می دهید، ثوابش از هزار تا عبادت و خدمت اجتماعی باالتر است. پیامبر ا
کنار  کند، در نزد خداوند از اعتکاف آن مرد در  کنار همسر خود بنشیند و صحبت  می فرماید: »اینکه یک مردی 
َحّبُ ِإَلی اهلِل َتَعاَلی ِمِن اْعِتَکاٍف ِفي َمْسِجِدي 

َ
کعبه بهتر است و ثوابش باالتر است؛ ُجُلوُس اْلَمْرِء ِعْنَد ِعَیاِلِه أ خانۀ 

کسی بخواهد سطح معنویت خود را ارتقاء دهد و نفس خود را اصال   گر  َهَذا«)مجموعۀ وّرام/ج2/ص122( ُخب، ا
کار در خانواده راحت تر است و سختی و زحمت چندانی هم ندارد. کند، این 

کردن همسر و فرزند خود به درجات باالی بهشت برسید! با خوشحال 

کند،  گر مرد، یکی از زنان محرم خود )مثل مادر، خواهر، دختر، همسر...( را خوشحال  امام رضا)ع( می فرماید: »ا
ُکوِر َو َما 

ُ
ُف ِمْنُه َعَلی الّذ

َ
ْرأ
َ
َناِث أ ِ

ْ
کرد؛ ِإّنَ اهلَل َتَباَرَك َو َتَعاَلی َعَلی ال خداوند متعال در روز قیامت او را خوشحال خواهد 

کسی  َحُه اهلُل َتَعاَلی َیْوَم اْلِقَیاَمِة؛ کافی/ج6/ص6( حاال   َفّرَ
َّ
ٍة َبْیَنُه َو َبْیَنَها ُحْرَمٌة ِإال

َ
ِمْن َرُجٍل ُیْدِخُل َفْرَحًة َعَلی اْمَرأ

که نزدیک او هستند را خوشحال نمی کند و در عوض می خواهد  کار راحت را انجام نمی دهد و این افرادی  که این 
کرده است. مثاًل وقتی می توانیم با  کار خودش را سخت  کردن مردم دیگر به درجاتی برسد، در واقع  با خوشحال 
کنید و با خریدن یک لباس ساده، همسر خود را  گِل سر( دختر خودمان را خوشحال  کوچک )مثل یک  یک هدیۀ 
کنیم؟! ضمن اینکه به مردها توصیه شده است برای همسرشان  کنیم، چرا از این ثواب بزرگ صرفنظر  خوشحال 

لباس بخرند.

او یک درجه در بهشت  به  بابت هر بوسه، خدا  را ببوسد،  کسی فرزند خودش  کرم)ص( می فرماید: »هر  ا پیامبر 
 َلُکْم ِبُکّلِ ُقْبَلٍة 

ِدُکْم َفِإّنَ
َ
ْوال
َ
ْکِثُروا ِمْن ُقْبَلِة أ

َ
که بین هر دو درجه، به اندازۀ مسیر پانصدسال فاصله است؛ أ می دهد 

الشیعه/485/21( انسان چقدر می خواهد در بیرون خانه اش،  َعام «)وسائل  َمِسیَرَة َخْمِسِماَئِة  ِة  اْلَجّنَ َدَرَجًة ِفي 
که  گرامی اسالم)ص( می فرماید: »کسی  که به این مقدار ثواب و پاداش برسد؟! پیامبر  کارهای خوب انجام دهد 
َنْف ِمْن ِخْدَمِة اْلِعَیاِل 

ْ
کردن به خانواده اش سرباز نزند، بدون حساب وارد بهشت خواهد شد؛ َمْن َلْم َیأ از خدمت 

ِحَساٍب«)جامع االخبار/ص102( ِبَغْیِر  َة  اْلَجّنَ َدَخَل 

با هوای نفس در خانه، هم راحت است و هم عدم  کردن در خانه خیلی ساده است/مبارزه  ثواب جمع 
ک خطرنا رعایتش 

را در محیط خانواده  ثواب ها  کنی، بیشترین  گر می خواهد رشد  ا کردن در خانه خیلی ساده است.  ثواب جمع 
که می توانی قلب آنها را  کنی. مثاًل به پدر و مادر خودت احترام بگذار و به هر شکلی  می توانی برای خودت جمع 
کن، تا بگویند: »پسرم یا دخترم! الهی خیر ببینی!« این دعای خیر پدر و مادر برای تو مستجاب خواهد  خوشحال 
شد، و هیچ چیزی مثل این دعا، برای تو نخواهد بود و سرمایۀ زندگی و بندگی ات قرار نمی گیرد. آدم بیرون خانه 
کند، قابل  که آدم می تواند در خانه برای خودش جمع  کند؟! ثواب هایی  کسب  چه ثوابی می خواهد باالتر از این 

که بیرون خانه جمع می کند.  مقایسه نیست با ثواب هایی 

ک است.  گر رعایت نشود، خیلی خطرنا مبارزه با هوای نفس در خانه، از یک سو خیلی راحت است و از سوی دیگر ا
کند  گر فرزندی والدین خود را اذیت  که ا یک نمونه از نتایج رعایت نکردن این مسأله در خانه، عاّق والدین است 
روایت دیده  این  اهل خانه، در  این مسأله در مورد  رعایت  از عدم  نمونۀ دیگر  این خطر خواهد شد. یک  دچار 
که خانواده اش  کرم)ص( می فرماید: »مرد مؤمن طبق میل خانواده اش غذا می خورد)غذایی  که رسول ا می شود 
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ُکُل ِبَشْهَوِة ِعَیاِلِه َو 
ْ
دوست دارند می خورد( ولی مرد منافق، خانواده اش مطابق میل او غذا می خورند؛ اْلُمْؤِمُن َیأ

که اهل و عیال مرِد مؤمن اصاًل به  ْهُلُه ِبَشْهَوِتِه«)وسائل الشیعه/542/21( البته معنایش این نیست 
َ
ُکُل أ

ْ
اْلُمَناِفُق َیأ

گر  که شوهرشان دوست دارد، ولی ا که خانم ها معمواًل غذایی درست می کنند  میل او غذا نمی خورند! معلوم است 
کشیده شوند و از ترس او مجبور شوند غذایی  که خانواده اش به بردگی  کند  مردی مثل یک سلطان بی رحم رفتار 
که شاخ و دم ندارد! که خودشان دوست ندارند، سر سفره بگذارند و بخورند؛ این روحیۀ منافقانه است؛ منافق 

که مردم تصور می کنند یک »خانم خانه دار«، بیکار است و حرمت ندارد!  گرفته  متاسفانه فرهنگی شکل 

که برای استفادۀ بهتر از مسجد، خانۀ خدا و زیارت عتبات آدابی وجود دارد، برای استفاده از محیط  همان طور 
خانواده جهت ارتقاء سطح معنوی انسان نیز آدابی وجود دارد. خانه و خانواده، برای خودش آداب و آیینی دارد و 
که در جامعه، فرهنگی شکل  کرده ایم  حرمت بسیار باالیی دارد اما متاسفانه آن قدر نسبت به این مسأله، بد برخورد 
که وقتی یک خانمی بگوید »من خانه دار هستم« مردم تصور می کنند او بیکار است و حرمت ندارد!  گرفته است 

کرده ام اما االن خانه داری را بر هر شغل دیگری ترجیح  گر یک خانم بگوید: »من تحصیل  که ا واقعش این است 
کار ساده ای نیست. البته  می دهم« او باید احترامش ده برابر شود، چون واقعًا آدم فهمیده ای است. خانه داری 
کثری«  بعضی ها با خانه داری، »حداقلی« برخورد می کنند و زیاد برایش وقت نمی گذارند ولی می شود با آن »حدا

کرد.  برخورد 

امام  ببرد؟!  می تواند  دیگری  در جای  آیا  ببرد،  آب دست شوهرش  لیوان  یک  دادن  از  می تواند  که خانم  ثوابی 
صادق)ع( می فرماید: »هر زنی که به همسرش جرعه ای آب بدهد، ثواب عبادت یک سال نماز و روزه و شب زنده داری 
که به شوهرش داده، خداوند شهری در بهشت برایش بنا می کند و شصت  به او می دهند و به ازای هر شربِت آبی 
َکاَن َخْیراً َلَها ِمْن ِعَباَدِة َسَنٍة ِصَیاِم َنَهاُرَها َو ِقَیاِم َلْیُلَها   

َّ
ٍة َتْسِقي َزْوَجَها َشْرَبًة ِمْن َماٍء ِإال

َ
گناه او را می آمرزد؛  َما ِمِن اْمَرأ

یَن  َخِطیَئًة«)وسائل الشیعه/172/20(  ِة َو َغَفَر َلَها ِسّتِ
َو َیْبِني اهلُل َلَها ِبُکّلِ َشْرَبٍة َتْسِقي َزْوَجَها َمِدیَنًة ِفي اْلَجّنَ

که شوهرش از دست او ناراضی و عصبانی باشد، آیا عبادت و نماز خواندنش قبول است؟!  از سوی دیگر، خانمی 
که  که نمازشان مورد قبول خداوند قرار نمی گیرد: ... زن نافرمانی  گروه هستند  کرم)ص( می فرماید: هشت  )پیامبر ا
 َیْقَبُل اهلُل َلُهْم َصاَلًة اْلَعْبُد 

َ
کند و شوهرش از دست او خشمگین باشد؛ َثَماِنَیٌة ال خالف رضاى مشروع شوهرش رفتار 

اِشُز َعْن َزْوِجَها َو ُهَو َعَلْیَها َساِخط...؛ من الیحضره الفقیه/88/1( جالب اینجاست  ُه َو الّنَ
َ
ی َیْرِجَع ِإَلی َمْوال ِبُق َحّتَ

ْ
ال

کرده  است، ممکن است حّس نمازخواندن هم به او دست بدهد  که خانم، به شوهرش ظلم  که همان موقعی 
و دوست داشته باشد مفصل تر نماز بخواند. چرا؟ چون نمازش قبول نیست، شیطان هم مانع نماز خواندنش 
که رابطه اش را با شوهرش  که االن وقت این است  نمی شود و باعث می شود نماز به او بچسبد و مزه بدهد! در حالی 

کند نه اینکه برود نماز بخواند. درست 

کمال در خانواده بیشتر و راحت تر به دست می آید.  که سعادت و  کمال هستیم، باید بدانیم  گر دنبال سعادت و  ما ا
پس چرا نباید به خانواده اولویت بدهیم؟ خدمت به خانواده ثوابش خیلی بیشتر از عبادت فردی است و حتی 
ثوابش از خدمت به مردم هم باالتر است. نور و معنویت در تعاون با خانواده برای دینداری بیشتر از نور و معنویت 
که یک ساعت در خدمت خانواده اش باشد ثوابش از  کرم)ص( می فرماید: »مردی  در عبادِت فردی است. پیامبر ا
ْلِف َحّجٍ َو 

َ
ْلِف َسَنٍة َو أ

َ
هزار سال عبادت و هزار حّج و عمره و... باالتر است؛ َساَعٌة ِفي ِخْدَمِة اْلِعَیاِل َخْیٌر ِمْن ِعَباَدِة أ

ْلِف ِعَیاَدِة َمِریٍض َو ...«)جامع االخبار/ص102(
َ
ْلِف َغْزَوٍة َو أ

َ
ْلِف َرَقَبٍة َو أ

َ
ْلِف ُعْمَرٍة َو َخْیٌر ِمْن ِعْتِق أ

َ
أ
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بعضی ها بی خیالی به خانواده را برای خودشان »کالس« می دانند!/مرد نسبت به دیِن خانوادۀ خودش 
مسئول است

که بی خیالی و بی توجهی به خانواده را نوعی »کالس« می دانند! در حالی  گاهی اوقات یک فضایی ایجاد می شود 
که در تمدن غرب نمونه های  که احساس بی مسئولیتی نسبت به خانواده، در واقع سبک زندگی وحشیانه ای است 

فراوان آن را می توان دید و متاسفانه بعضی ها با آن برای خودشان »کالس« می گذارند!

مرد نسبت به دیِن خانوادۀ خودش مسئول است و این مسأله باید برایش مهم باشد. امام صادق)ع( می فرماید: 
« مردم از پیامبر)ص( پرسیدند چگونه خودمان 

ً
ها اّلذیَن آَمنوا ُقوا أنفَسُکم و أهلیُکم نارا وقتی این آیه نازل شد»یا أّیُ

کنیم؟ حضرت فرمود: اعمال صالح انجام دهید و خانوادۀ خود را هم به  و خانوادۀ خود را از آتش جهنم حفظ 
اُس َیا َرُسوَل اهلِل  ْهِلیُکْم ناراً َقاَل الّنَ

َ
ْنُفَسُکْم َو أ

َ
ِذیَن آَمُنوا ُقوا أ

َ
َها اّل ّیُ

َ
َیُة یا أ

ْ
ا َنَزَلْت َهِذِه ال کنید؛ َلّمَ طاعت خدا توصیه 

 َتَرى 
َ
 ال
َ
ُبو َعْبِد اهلِل أ

َ
ُبوُهْم َعَلی َطاَعِة اهلِل ُثّمَ َقاَل أ ّدِ

َ
ْهِلیُکْم َفأ

َ
ُروا ِبِه أ ْهِلیَنا َقاَل اْعَمُلوا اْلَخْیَر َو َذّکِ

َ
ْنُفَسَنا َو أ

َ
َکْیَف  َنِقي  أ

کرم)ص( می فرماید: »مرد  الِة َو اْصَطِبْر َعَلْیها؛ دعائم االسالم/82/1( و )پیامبر ا ْهَلَك ِبالّصَ
َ
ُمْر أ
ْ
ِه َو أ  اهلَل َیُقوُل ِلَنِبّیِ

ّنَ
َ
أ

َعْنُهم «  َمْسُئوٌل  ُهَو  َو  َبْیِتِه  ْهِل 
َ
أ َعَلی  َراٍع  ُجُل  الّرَ فرزندانش است؛  و  راهبرى خانواده  و  تربیت  و  نگهداری  مسئول 

وّرام/6/1(  )مجموعۀ 

کند و این بداخالقی را به نام دین انجام دهد. مثاًل  البته مرد نباید در این باره نسبت به اهل خانه اش، بداخالقی 
که بچه ها از نماز خواندن خاطرۀ بدی  کند و باعث شود  نباید بچه هایش را به شکل نامناسبی برای نماز صبح بیدار 
داشته باشند. حضرت امام)ره( به فرزندان خود می فرمودند: »نوه های من)بچه های خودتان را( به تلخی برای 
کرد تا موجب زدگی  نماز صبح بیدار نکنید تا از نماز بدشان بیاید« باید با رفق و مدارا و با یک ظرافت هایی عمل 

که نسبت به دیِن خانوادۀ خود مسئول هستیم. فرزندان نشود ولی باید بدانیم 

که برای بچه دار شدن ارزش قائل نیست؛ در واقع برای »انسان« و »بندۀ خدا« ارزش قائل نیست   کسی 

آدم های مجّرد )خصوصًا آقایان( که به فکر تشکیل خانواده نیستند، چگونه می خواهند برای خودشان ثواب جمع 
که در معرضش قرار دارند را در نظر نگیریم، الاقل آنها با ازدواج نکردن، یک محیط خیلی خوب  گناهانی  گر  کنند؟ ا
از بی غیرتی دینی  ازدواج می کنند ناشی  که دیر  آقایانی  از دست داده اند. گاهی اوقات  را  کردن  برای ثواب جمع 
کسب نور و معنویت نیستند. آدم متاهل نسبت به مجرد، خیلی می تواند از  است، یعنی زیاد دنبال تقرب به خدا و 

نظر معنویت و نورانیت باالتر باشد. 

کسانی  نگرفته اند!  بچه دار شدن  به  تصمیم  هنوز  ازدواج،  از  بعد  سال  چند  تا  بعضی ها  اوقات  گاهی  متاسفانه 
که برای مادر شدن ارزش قائل نیستند، در واقع برای  یا خانم هایی  که برای بچه دار شدن ارزش قائل نیستند 
»انسان« و بندۀ خدا ارزش قائل نیستند، و اینها برای خودشان هم ارزش قائل نیستند. تولید و توّلد یک انسان 
که خانواده تشکیل می دهد و در  خیلی ارزشمند است و به همین دلیل مادر شدن اجر فوق العاده ای دارد. کسی 
خانۀ او چند فرزند در حال رشد و نمو هستند، در واقع دارد برای پروردگار عالم، بنده تربیت می کند؛ و این یک 
که از این راه دنبال بندگِی خدا نباشد و فقط بخواهد با نماز خواندن به خدا  عبادت بسیار ارزشمند است! کسی 
مقرب شود، چقدر نتیجه می گیرد؟ چون این هم نوعی خودخواهی و هواپرستی است و از عبودیت و بندگی خدا 
که بخواهد  که »پس خودم چی؟!« یا »من می خواهم راحت باشم« و کسی  فاصله دارد. در واقع معنایش این است 

راحت باشد، نمی تواند به خدا مقرب شود.
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که »خانواده« ندارد، موجود ذلیلی است چرا غربی ها بردۀ صهیونیست ها شدند؟/کسی 

که در غرب برای مردم  آخر و نهایِت »من می خواهم راحت باشم« همین فرهنگ منحط و زندگی منحوسی است 
کرده اند؟ برای اینکه یک مشت صهیونیست،  ساخته اند. می دانید چرا این فرهنگ را بر اساس »دلم می خواهد« بنا
خیلی راحت بتوانند همه را به بردگی بکشانند. امروز در غرب، حدود 5 میلیون نفر دارند 5 میلیارد نفر را به بردگی 
انواع برده ها دیده  البته در میانشان برده های مرفه، برده های فقیر، برده های باسواد و دانشمند و  می کشانند. 
کشورها بدون اجازۀ اسرائیل )که از استان های ما هم  کدام از آن  که هیچ  می شود. نشانۀ بردگی  شان هم این است 
کاری باید بروند اسرائیل و از صهیونیست ها  کوچکتر است(، آب نمی خورند! سیاستمداران و بزرگان غرب برای هر 
کنند؛  اجازه بگیرند و مردم غرب هم اصاًل نمی گویند چرا باید بزرگان ما بروند و در مقابل صهیونیست ها، کوچکی 
گرفته شده باشد، این ذلت ها و بردگی  کردن ها، به عزتشان برنمی خورد،  که حیثیت انسانی از آنها  چون مردمی 

آنها اصاًل عزت ندارند. 

که در آن »خانواده« مهم نباشد، همین طور بی عزت می شود.  امروز جوامِع بزرگ غربی عزت ندارند. جامعه ای 
که می گویند: »این غربی ها چقدر منظم هستند و چقدر حرف پلیس  آن وقت بعضی از آدم های سطحی و ظاهربین 
که عامل این نظم شده است را  نمی بینند. البته نظم و اطاعت از پلیس  گوش می دهند!«، زشتی ذلتی  را خوب 
که خانواده ندارد، موجود ذلیلی است  چیز خوبی است اما منظم بودن آنها به خاطر درک انسانِی آنها نیست؛ کسی 
و لذا از هر کس- از  جمله پلیس-  حرف شنوی دارد و آمادۀ برده شدن است. البته لزومًا همۀ نظِم غربی ها ناشی از 

بی خانوادگی و بی عزتی آنها نیست، ولی بخش قابل توجهی از آن به همین خاطر است. 

نظِم ناشی از بی عّزت و بی خانواده بودن، فایده ندارد/کسی که از روی بی عرضگی گناه نمی کند، فریبت ندهد!

که در فرهنگ شرقی زندگی می کند، اما اصالت انسانی خود را از دست نداده است،  بی نظمی و عصیانگرِی جوانی 
گر شما به یک  که به خاطر بی عزت و بی حیثیت و بی خانواده بودن، منظم شده است. ا ترجیح دارد به نظِم کسی 
کیست! قطعًا به او برمی خورد، اما در غرب، خیلی از جوان ها معلوم  جوان ایرانی بگویید: اصاًل معلوم نیست پدِر تو 
که این مسأله  کیست و اصاًل هم به آنها برنمی خورد، چون برایشان عادی شده است. در حالی  نیست پدرشان 

نباید برای یک انساِن عزتمند عادی بشود.

گر  کند و اال ا که نظم پذیر است و از پلیس اطاعت می کند باید روی یک حساب و مبنای درست، اطاعت  کسی 
اطاعتش از روی ذلت و بی عزتی باشد و همه جا فرمان پذیر باشد به یک »برده« تبدیل می شود! فرمان پذیری و 
که روی او سلطه دارند تمام می شود و ما این نظم را  کسی در نهایت به نفع قدرت های برتر و ظالمی  نظِم چنین 

نمی خواهیم، چون زشتی و آثار منفی آن بیشتر از زیبایی و آثار خوب آن است.

کردن ندارد.  گناه  گناه نکرد، فریبش را نخور شاید عرضۀ  کسی اخالقش خوب بود و  گر  امام رضا)ع( می فرماید: »ا
گناه  یک  و  ندارد  را دوست  گناه  این  نخور شاید  را  فریبش  باز هم  نکرد،  گناه  و  کند  گناه  داشت  عرضه  گر هم  ا
َفُرَوْیداً  َحَرَکاِتِه  ِفي  َتَخاَضَع  َو  َمْنِطِقِه  ِفي  َتَماَوَت  َو  َهْدُیُه  َو  َسْمُتُه  َحُسَن  َقْد  ُجَل  الّرَ ْیُتُم 

َ
َرأ ِإَذا  را دوست دارد؛  دیگر 

یَن  ِتِه  َو َمَهاَنِتِه َو ُجْبِن َقْلِبِه َفَنَصَب الّدِ ْنَیا َو ُرُکوُب اْلَمَحاِرِم  ِمْنَها ِلَضْعِف ِنّیَ
ُ
ْکَثَر َمْن ُیْعِجُزُه َتَناُوُل الّد

َ
ُکْم َفَما أ

َ
ّن  َیُغّرَ

َ
ال

کسی اهل هرزگی نباشد، ولی اهل پول پرستی باشد، و شاید اهل  َفّخًا َلَها...«)احتجاج/320/2( مثاًل ممکن است 
کند. حضرت  گناه  هیچ یک از این دو نباشد ولی اهل مقام پرستی باشد و به خاطر اعتبار اجتماعی اش حاضر باشد 

که فریب ظاهر خوب را نخورید. توجه می دهند 
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بردۀ  را  آدم ها  اخالقی،  سخنان  از  /برخی  شویم  خوش اخالق  و  منظم  قیمتی،  هر  به  نمی خواهیم  ما 
می کند    تربیت  صهیونیست ها 

که آدم ها را بردۀ  کنیم. لذا درس اخالقی  ما نمی خواهیم به هر قیمتی، منظم یا خوش اخالق بشویم و خوب رفتار 
که سرمایه گذاری می کنند تا به  کند، به چه درد می خورد؟! اتفاقًا صهیونیست ها همان قدر  صهیونیست ها تربیت 
کنند، همان قدر هم سرمایه گذاری می کنند تا انسان ها را به وسیلۀ اخالق ،  وسیلۀ هرزگی، انسان ها را بردۀ خود 
کنند. مثاًل به مردم شان توصیه می کنند: در مشکالت، صبور باشید! حضرت امام)ره( می فرمود: »بر  بردۀ خودشان 
گامی  که آنها به نفع صلح و منافع ما  که امریکا یك طرح صد در صد اسالمی- انسانی بدهد، ما باور نمی کنیم  فرض 
کاله بگذارند. آنها  که آنها می خواهند سِر ما   اهلل« بگویند، ما قبول نداریم؛ چرا 

ّ
گر امریکا و اسرائیل »ال اله اال بردارند. ا

که صحبت از صلح می کنند، می خواهند منطقه را به جنگ بکشند.« )صحیفۀ امام/339/15(

کارهای خوب  کنند، باید انگیزۀ بچه را در انجام  که می خواهند بچه های خود را تربیت  پدرها و مادرهای محترم 
درنظر بگیرند. مثاًل برای درس خواندِن بچه، انگیزۀ صحیح به او بدهند. متأسفانه بعضی از پدر و مادرها از همان 
کم  فامیل،  یا  پسرخاله  پیش  تا  بخوان  »درس  می گویند:  مثاًل  و  می دهند  خود  بچۀ  به  خراب  و  بد  انگیزۀ  ابتدا 
کنی!« یعنی از همان اول بچه را دنبال حب  نیاوری!« یا می گویند: »درس بخوان تا یک اعتباری در جامعه پیدا 

کینه توز بار می آورند. مقام و دنیاطلبی می فرستند، با این انگیزه های غلط، بچۀ خود را متظاهر، حسود و 

اصلی ترین محل تربیت خانه است و مدرسه معاون و مشاور خانه در امر تربیت است

که می تواند این دینداری را  پدر و مادر مسئول دیِن خانواده و بچه های خود هستند و خانواده بهترین جایی است 
گر در یک جامعه ای خانواده ها در حفظ و تقویت دین خود موفق بودند، آن جامعه  توسعه دهد و تعمیق ببخشد. ا

اصال  می شود و افراد هم در این جامعه اصال  خواهند شد. 

در اصل جای تربیت در خانه است و مدرسه در امر تربیت، به تعبیری معاون و مشاوِر خانه محسوب می شود. کسی 
که در خانه، تربیت نشود، چگونه می خواهد در مدرسه تربیت شود؟! البته استثناء همیشه وجود دارد، مثاًل برخی 
که دارند، خوب بشوند ولی اینها استثناء هستند. ممکن است  آدم ها خودشان می توانند علی رغم خانوادۀ بدی 
که آدم ها  برخی آدم ها در محیط خانواده، خوب نشوند و در مدرسه یا مسجد، خوب بشوند ولی اصل بر این است 

در خانه و خانواده خوب بشوند.

برای بندگی  او  یار  و  کمک  کس در واقع  که زن و شوهر »با هم« خوب شوند/همسِر هر  این است  بر  اصل 
است خداوند 

کرم)ص( به خانۀ ایشان رفتند و یک ظرف شیر برایشان  یک روز بعد از ازدواج فاطمۀ زهرا)س( با علی)ع(، پیامبر ا
بردند، سپس از علی)ع( پرسیدند: »همسرت را چگونه همسری یافتی؟ یعنی نظرت دربارۀ خانمت چیست؟ 
کمک عالی برای من در جهت بندگی خداوند است. و همین سؤال را از حضرت  حضرت علی)ع( فرمود: ایشان 
ْهَلَك َقاَل ِنْعَم اْلَعْوُن 

َ
َل َعِلّیًا َکْیَف َوَجْدَت أ

َ
زهرا)س( پرسیدند و ایشان پاسخ دادند: همسر بسیار خوبی دارم؛ َفَسأ

زیبا نشان می دهد،  روایت  این  )مناقب آل ابیطالب/356/3 (  َبْعٍل«  َخْیَر  َفَقاَلْت  َفاِطَمَة  َل 
َ
َسأ َو  اهلِل  َطاَعِة  َعَلی 

که زن و شوهر »با هم«  کمک و یاور او برای بندگی خداوند است و اصل هم بر این است  کسی در واقع  همسِر هر 
خوب بشوند.
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کند  که سعی  کرد  کند و بگوید شوهر من آدم بدی است، غالبًا باید به او توصیه  گله  گر یک خانم از شوهر خودش  ا
که خانم ها خیلی می توانند روی همسر خودشان اثِر مثبت بگذارند  کند، چون واقعش این است  شوهر خود را درست 
و خداوند این توانایی را به آنها داده است. خانم ها روی همسرشان خیلی مؤثر هستند و می توانند در دیندارِی شوهر 
کنند راهش را بلد  کردن شوهرشان استفاده  گر بخواهند از توانایی خدادادی خود برای درست  کنند. ا کمکش  خود 

کنند هیچ فایده ای ندارد.  کنند و فقط بخواهند دعوا  گر نخواهند از این توانایی استفاده  هستند. و اال ا

وقتی مادر، ام البنین)ع( باشد در این خانه فرزندی مثل ابالفضل العباس)ع( تربیت می شود

مادر،  وقتی  است.  فوق العاده  خانواده  در  مادر  تربیت کنندگی  نقش  و  است  انسان  تعالی  و  رشد  محل  خانواده 
کند. همان عباسی  ام البنین)ع( باشد در چنین خانه و خانواده ای می تواند فرزندی مثل ابالفضل العباس)ع( رشد 
که بلند شد  کسی بود  که شب عاشورا وقتی اباعبداهلل الحسین)ع( به یارانش فرمود: شما می توانید بروید، اولین 
کرد: »یعنی می گویید ما بعد از شما زنده باشیم و نفس بکشیم؟! هرگز، خدا آن روز را نیاورد« )بدأ القول  و عرض 
العّباس بن علي ع فقال: له لم نفعل ذلك ؟ لنبقی بعدك؟! ال أرانا اهلل ذلك أبدا« )وقعة الطف/198( شاید یک تعبیر 
را  ام البین  کنم و بروم، چطور می توانم جواب مادرم  را رها  تو  گر  ا که:  از این سخِن عباس)ع( این باشد  سطحی 
کربال را به ام البنین دادند، بالفاصله پرسید: پس عباِس من آن  بدهم؟! لذا وقتی خبر شهادت امام حسین)ع( در 

کجا بود... موقع 
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| جلسه سوم |
خانه؛ محلی برای مبارزه با هوای نفس

 راه رسیدن به لذت عمیق در خانواده »مبارزه با هوای نفس در محیط خانواده« است
کنم   ازدواج یعنی می خواهم مبارزه با هوای نفس در خانواده را آغاز 

 بچه از 7 تا 14  سالگی باید مثل عبد در مقابل ارباب منظم شود
که بچه را بی تربیت می کند تشویق و تنبیه هایی 

یکی از دالیل آسان بودن دین، سهل بودن اصالح انسان در »خانواده« است/کلید اصالح فرد و جامعه، 
اصالح خانواده است        

انسان یک  تربیت دینی و رشد معنوی  راه  و  که نشان می دهد دین ما یک دین »آسان« است  از مواردی  یکی 
راه ساده و روشن است، توجه به نقش سازندۀ »خانواده« در اصال  فرد و جامعه است؛ چون اصال  انسان در 
کلید هر دوی اینها اصال   کنیم یا جامعه را، و  »خانواده« واقعًا آسان  است. ما معمواًل یا می خواهیم فرد را درست 
خانواده است. ولی ما چون از راهش وارد نمی شویم، تصور می کنیم تربیت دینی و اصال  فرد و جامعه از راه دین، 

است. سخت 

کاستی های خانواده ها توسط آموزش و پرورش باشیم، باید دنبال اصال  خانواده ها  ما بیش از اینکه دنبال جبران 
دادن  آموزش  باشد،  کرده  رشد  در یک خانوادۀ خوب  که  بچه ای  است.  در خانواده  تربیت  اصل  باشیم، چون 
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به او بسیار راحت  خواهد بود و قدرت  یادگیری باالیی خواهد داشت. نیاز نیست آموزش و پرورش زیاد دنبال ُپر 
کند با آموزش های  کردن ذهن بچه های ما از محفوظات باشد، به جای افزایش حجم محفوظات، کمی تالش 
را در جهت اصال  خانواده ها، به والدین  گیر برای پدر و مادرها، مطالب عمیق و دقیق دینی  حساب شده و فرا

ارائه دهد.  بچه ها 

که به اصال  فرد یا جامعه اهتمام می ورزیم، به اصال  خانواده اهتمام بورزیم و خانواده ها را درست  گر ما آن مقدار  ا
کلیدی خانواده را رها  گر پایگاه  کنیم، در این صورت هم فرد و هم جامعه خیلی آسان ، اصال  خواهند شد. اما ا
کنیم، به نتیجۀ مطلوب نخواهیم رسید.  کنیم، و بعد بخواهیم از راه های دیگری غیر از راه خانواده، افراد را اصال  
کنید!« یا به مدیران جامعه  کنیم: »لطفًا اسراف نکنید! نظم ترافیک را رعایت  که مدام به افراد توصیه  مثاًل این 
بگوییم: »دست کجی نکنید! بیت المال را حیف و میل نکنید!« یا به سیاسیون بگوییم: »با هم دعوا نکنید!« خوب 
کنیم، خود به  گر برویم خانوده ها را درست  کنیم. ا که خانواده ها را اصال   که  است، اما بهتر از همۀ اینها این است 

خود همه چیز درست خواهد شد.

 در آن دعوا و طال ق نباشد 
ً
که صرفا خانوادۀ خوب خانواده ای نیست 

که خانوادۀ خوب چه خانواده ای  اینکه بگوییم خانوادۀ خوب چه خانواده ای است، مختصراً می گوییم  از  قبل 
که خانوادۀ خوب  نیست. اینکه در خانواده ای صحبت از طالق نیست و با هم دعوا نمی کنند، دلیل بر این نیست 
که دعوا و طالق نیست، یک نفر دارد  و درستی باشد و بهره وری آن خانواده در حّد کمال باشد. شاید در خانواده ای 
به دیگری ظلم می کند و آن دیگری می پذیرد یا تحمل می کند و به همین دلیل فعاًل نظم برقرار است، ولی معنایش 
که این خانواده واقعًا خانوادۀ خوبی است. اینکه یک زن و شوهر ظاهراً با همدیگر خوب هستند، شاید  این نیست 
که تحمل  کسی  که یکی از آنها با اخالق خوبش دارد ظلم های دیگری را تحمل می کند. البته  دلیلش این باشد 

گفت »خانوادۀ خوب«. می کند آدم خوبی است ولی در مجموع به این خانواده، نمی شود 

کنند کنند نه اینکه همدیگر را تحمل  که اعضایش نیازهای هم را تأمین  خانوادۀ خوب، خانواده ای است 

که محصوالت این خانواده  که صرفًا در آن دعوا نباشد، بلکه خانواده ای است  خانوادۀ خوب خانواده ای نیست 
کمبودهای روحی، روانی و عاطفی داشته  کاماًل تأمین باشند. اعضای این خانواده نباید  به لحاظ جسمی و روحی 

باشند، این نیازها باید در خانواده تأمین شده باشد.  

کند.  که بیشترین نیاز و لذت های روحی و جسمانی اعضای خانوده را تأمین  خانوادۀ خوب، خانواده ای است 
هم فرزندان در روابط خانوادگی بیشترین لذت هایشان تأمین شود و هم زن و شوهر واقعًا لبریز و سرشار باشند. 
کنند. اعضای خانواده باید همدیگر را تأمین  کاماًل تأمین  که نیازهای همدیگر را  خانوادۀ خوب، خانواده ای است 

کنند.  کنند نه اینکه همدیگر را تحمل 

در  ما  بچه های  گر  ا اما  می شود،  بیشتر  دارد  روز  به  روز  فساد  توزیع کنندۀ  تکنولوژی  و  امکانات  که  است  درست 
کنند چون  کرده باشند، هیچ یک از این ابزارهای فساد نمی توانند بچه های ما را خراب  »خانواده های خوب« رشد 

کمبود محبت( ندارند. کمبودی )از جمله  کاماًل اغنا شده اند و هیچ  این بچه ها در خانواده های خودشان 

کسی به او بگوید: »من به شما عالقه  کرده باشد، وقتی در خیابان  که در یک خانوادۀ خوب، رشد  دختر خانمی 
که تابه حال او را ندیده این طور  گفت: »چه آدم بی شخصیت و بی مزه ای! مگر آدم به یک غریبه ای  دارم!« خواهد 
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ابراز عالقه می کند؟!« یعنی نه تنها از این ابراز محبت، خوشحال نمی شود بلکه مشمئز می شود چون در خانوادۀ 
کافی محبت دیده و اصاًل کمبود محبت ندارد تا فریفتۀ یک ابراز عالقه سطحی و خیابانی بشود. خودش به قدر 

کرده باشد حتی به ذهنش خطور نمی کند به یک دختر خانم َمَتلک  که در یک خانوادۀ خوب رشد   آقا پسری 
کردن به یک خانم جوان قرار بگیرد، کاماًل با حیا و نجابت رفتار می کند.  کمک  گر در معرض  بیندازد. و ا

کرده می خورد دیگر در بیرون خانه به این  که با محبت غذا درست  که در خانه، دست پخت مادرش را  بچه ای 
کنند.  او تعارف  گر خیلی به  ا سادگی حاضر نمی شود غذا بخورد حتی 

کمبودهای روحی و روانی و عاطفی در نمی آید  آدمی با 
ً
از یک خانوادۀ خوب، معموال

کمبودهای روحی و  خانوادۀ خوب، استاندارهای خیلی باالیی دارد. از یک خانوادۀ خوب، معمواًل آدم هایی با 
کمبود عاطفه دارند  کمبود محبت و  روانی و عاطفی در نمی آید. متاسفانه بعضی ها آن قدر در خانواده های خود 
که در خیابان دنبال تأمین آن هستند و بعد به جای اینکه نام آن را بی حیایی بگذارند نامش را عشق و محبت 
می گذارند! به جای اینکه بگویند من مشکل دارم و بیمار شده ام، با افتخار می گویند »من عاشق شده ام!« امام 
که دلش از ذکر و محبت خدا خالی شد، خداوند او را مجازات می کند به اینکه محبت  صادق)ع( می فرماید: کسی 
َذاَقَها اهلُل ُحّبَ َغْیِرِه؛ 

َ
َبا َعْبِد اهلِل َعِن اْلِعْشِق َقاَل ُقُلوٌب َخَلْت ِمْن ِذْکِر اهلِل َفأ

َ
أ ْلُت 

َ
غیرخدا را در دلش می اندازد. )َسأ
امالی شیخ صدوق/ص668(

در یک خانوادۀ خوب زن و شوهر بعد از سی سال زندگی مشترک، عالقه و محبتشان نسبت به هم خیلی بیشتر از ماه 
کنار این خانم رد شود، هرگز حسرت روزهای اول زندگی مشترک  عسل خواهد بود. لذا وقتی یک ماشین عروس از 
خود را نمی خورد چون این زن و شوهر االن بعد از سی سال به مراتب احساس محبت بیشتری نسبت به هم دارند. 

که  کسانی  کثر  ا  / است  خانواده«  محیط  در  نفس  هوای  با  »مبارزه  خانواده  در  عمیق  لذت  به  رسیدن  راه 
می کنند  اشتباه  نبوده«  خوب  »انتخابم  می گویند 

کسی لذت تأمین می کند،  که هرزگی و تنوع طلبی برای  خانوادۀ خوب لذت انسان را بسیار عمیق تر از آن چیزی 
که باید از همان راه برویم؛ این راه  تأمین می کند. منتها برای رسیدن به این لذت عمیق، راه و روشی وجود دارد 
این است  با هوای نفس در محیط خانواده« است. متاسفانه بعضی ها فکر می کنند راهش  درست هم »مبارزه 
که هیچ وقت از او خسته نشوند، و آن همسر  کنند  که دنبال بهترین همسر دنیا باشند! یعنی همسری انتخاب 
که در طول زندگی هیچ مشکلی با او پیدا نکنند  به قدری خوش اخالق، مهربان، متواضع و زیبا و بی نقص باشد 
کاماًل مناسب و  گزینۀ  و این زیبایی و سایر خوبی های همسرشان تا آخر عمر تداوم داشته باشد! اینها دنبال یک 

بدون نقص هستند چون خودشان نامناسب و معیوب هستند! 

البته معنایش این نیست که آدم در انتخاب همسر، دقت نکند یا دنبال گزینه های نامناسب باشد، ولی خوشبختی 
فقط با یک انتخاب خوب و درست به دست نمی آید، انسان باید خوشبختی را ذره ذره در طول زندگی مشترک 
که لذت دارد و هر نوع خوشبختی غیر از این لذت عمیق و پایدار  به دست بیاورد و فقط همین خوشبختی است 
کنار این  را دارند ولی خودشان بدترین آدم ها هستند و در  که بهترین همسر  اینکه خیلی ها هستند  ندارد. کما 
همسر خوب، نه تنها درست نمی شوند بلکه فاسدتر و خرابتر هم می شوند. اصاًل گاهی اوقات بد بودن همسر، عامل 

کنترل انسان می شود. رشد یا 
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زندگی سرشار از خوشبختی را باید »ساخت« نه اینکه آن را مثل جایزه های شانسی به طور اتفاقی و تصادفی پیدا 
کرد. خانوادۀ خوب تصادفی نصیب آدم نمی شود و همه اش هم به انتخاب یک همسر خوب و مناسب بستگی 
که می گویند:  کسانی  کثر  که: »من انتخاب خوبی نداشتم!« ا ندارد. متاسفانه این خیلی سر زبان ها افتاده است 
من انتخاب خوبی نکرده ام اشتباه می کنند. بعضی ها خودشان آدم خودخواه و هواپرستی هستند و می خواهند 
کاماًل همراهی  که با خواسته های آنها  کسی هستند  دیگران بردۀ آنها باشند و فقط به ساز آنها برقصند، لذا دنبال 
کند ولی این ممکن نیست، چون آنها در زندگی مشترک، می خواهند فقط به هواپرستی  خود برسند و به صورت 

یک طرفه لذت ببرند.

که لذتش را در  کسی  اولین قدم برای داشتن یک خانوادۀ خوب، اصالح نگا ه خود به مقولۀ خانواده است/ 
 به درد ازدواج نمی خورد!  

ً
هواپرستی می بیند، اصال

کردن یک خانوادۀ خوب این است  حاال چگونه می توانیم یک خانوادۀ خوب داشته باشیم؟ اولین قدم برای پیدا 
که خانواده چگونه جایی است. خانواده  کنیم و بدانیم  که نگاه  خودمان را به مقولۀ خانواده تغییر دهیم و اصال  
که  که ورود در آن آدابی دارد؛ حضور در خانواده هم مثل حضور مسجد، آدابی دارد. همان طور  موقعیتی است 
کسی  کرد، البته  مسجد برای خودش حرمت دارد، خانواده هم حرمت دارد و باید خیلی از آداب را در خانه رعایت 

مخالف راحت بودن انسان، در محیط خانواده نیست منتها راحتی در خانه هم حّد و مرز دارد.

)و  ببرید  لذت  زندگی  از  و  کنید  مقدار خوش گذاری  یک  ازدواج،  از  قبل  و  نکنید  ازدواج  زود  می گویند  که  کسانی 
منظورشان، هرزگی کردن و ارضاء هوای نفس است(، اینها اصاًل چرا ازدواج می کنند؟! کسی که لذتش را در هواپرستی 
گزینۀ خوب هم نرود، چون هرچقدر هم همسرش خوب  می بیند، اصاًل به درد ازدواج نمی خورد! چنین کسی دنبال 
کسی هواپرست باشد، حتی  گر  باشد، او باز هم از روی هواپرستی و تنوع طلبی، دنبال هرزگی خودش  خواهد رفت. ا

گر بهترین همسر هم نصیبش شده باشد، خیلی زود از او خسته و دل زده و متنفر خواهد شد. ا

که سفره محل شکم چرانی نیست و آدابی دارد، خانواده هم محل هوسرانی نیست و آدابی دارد/  همان طور 
کردن توأم با یک آیین نامه خانواده یعنی زندگی 

که سفره محل شکم چرانی نیست و آدابی دارد، خانواده نیز محل هوسرانی نیست و آداب و آیین خاص  همان طور 
کردن توأم با یک آیین نامه. رعایت آداب و مقررات خانواده آن قدر اهمیت  خودش را دارد. خانواده یعنی زندگی 
ْیماُنُکْم َو 

َ
أ ذیَن َمَلَکْت 

َ
اّل ِذْنُکُم 

ْ
که برای رفت و آمد بچه ها به اتاق پدر و مادر، آیۀ قرآن نازل می شود. )ِلَیْسَتأ دارد 

هیَرِة َو ِمْن َبْعِد َصالِة 
َ
اٍت ِمْن َقْبِل َصالِة اْلَفْجِر َو حیَن َتَضُعوَن ِثیاَبُکْم ِمَن الّظ ذیَن َلْم َیْبُلُغوا اْلُحُلَم ِمْنُکْم َثالَث َمّرَ

َ
اّل

اْلِعشاِء َثالُث َعْوراٍت َلُکْم ...؛ نور/58(

باید نگاه خودمان را به خانواده تغییر دهیم. مثاًل نگاه ما به پادگان این گونه است که محل رعایت آداب و آیین نامه ها 
گر  و  رفتارهای خاص است. در پادگان وقتی به یک مقام ارشد رسیدیم، باید به او احترام نظامی بگذاریم، و حتی ا
کنیم، بلکه باید  به فرمانده مان هم خیلی عالقه داشتیم نمی توانیم او را در آغوش بگیریم و به این شکل ابراز عالقه 
طبق آیین نامه به او احترام نظامی بگذاریم. گرچه آیین و آداب خانواده مثل پادگان سخت و خشک نیست، ولی 
باالخره باید یک سری آداب و احترام ها رعایت شود. در روایات ما شیوۀ برخورد مرد و زن در خانواده، به طور دقیق 
بیان شده است و آیین نامه ها و دستوراتش یک به یک ذکر شده است. ما در خانه ول و رها نیستیم، بلکه باید طبق 

کنیم. آداب و آیین نامه  زندگی 
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گرفت، نه از 18 سالگی و در سربازی/ بچه  طبق دستور اسالم، ادب و نظم را از 7سالگی و درخانواده باید یاد 
از 7 تا 14  سالگی باید مثل عبد در مقابل ارباب منظم شود

پدر و مادر از سن هفت سالگی باید به فرزندان خود رعایت »ادب« را یاد بدهند تا بچه ها اصل مبارزه با نفس را 
کنند. امروزه، بچه ها بعد از 18 سالگی به سربازی  که باید با »دلم می خواهد« خودشان مبارزه  کنند و بدانند  درک 
که طبق دستور اسالم باید از سن  می روند و در آنجا رعایت نظم و انضباط و برخی آداب را تمرین می کنند، درحالی 
ْب 

َ
اِدُق ع: َدِع اْبَنَك َیْلَعْب َسْبَع ِسِنیَن َو ُیَؤّد هفت سالگی به فرزندان خود ادب و رعایت نظم را یاد بدهیم. )َقاَل الّصَ

 َخْیَر ِفیِه؛ من الیحضره الفقیه/3 /492/  4743( 
َ
ْن ال ُه ِمّمَ

َ
 َفِإّن

َّ
ْفَلَح َو ِإال

َ
ْلِزْمُه َنْفَسَك َسْبَع ِسِنیَن َفِإْن أ

َ
َسْبَع ِسِنیَن َو أ

ٌد َسْبَع  ِسِنیَن  َو َعْبٌد َسْبَع ِسِنیَن َو َوِزیٌر َسْبَع ِسِنیَن؛ وسائل الشیعة/476/21( و )َدِع اْبَنَك َیْلَعُب َسْبَع  و )اْلَوَلُد َسّیِ
 َخْیَر ِفیِه؛ الکافي/46/6/   1( 

َ
ْن ال ُه ِمّمَ

َ
 َفِإّن

َّ
ْفَلَح َو ِإال

َ
ْلِزْمُه َنْفَسَك َسْبعًا َفِإْن أ

َ
ِسِنیَن َو أ

بچه از هفت سالگی باید مثل عبد در مقابل ارباب منظم بشود؛ البته پدر و مادر مانند یک ارباب مهربان هستند 
که یک سرباز از فرماندۀ خودش  و دستوراتشان را با نرمش و مهربانی به بچه می گویند، ولی بچه باید همان طور 
کند. در این هفت سال )یعنی از 7 تا 14 سالگی( محیط خانه تا حدودی باید مثل  اطاعت می کند، از آنها اطاعت 
کردن وسایل  کارهایی مثل مرتب  پادگان باشد تا بچه در این محیط، رعایت نظم و ادب را یاد بگیرد. بچه باید 
شخصی و محل زندگی، رعایت وقت خواب و بیدار شدن، احترام به بزرگتر و خیلی از آداب را در این سال ها رعایت 
کید شده است، بیدار بودن  کند تا بفهمد که دنیا جای راحت طلبی و بی مباالتی نیست. یکی از مواردی که خیلی تأ
که آثار روحی و جسمی بسیاری دارد و خوب است پدر و مادر با مهربانی، فرزندان خود را مقید  بین الطلوعین است 

که در این زمان، بیدار باشند. کنند 

کند/ خانه، محلی است سرشار  بچه باید از 7 تا 14 سالگی با »مدیریت پدر و مادر«، مبارزه با نفس را تمرین 
از مقررات، و یک فضای مناسب برای مبارزه با هوای نفس 

کودکی و نوجوانی سخت است! در  کردن این آداب، به خصوص برای بچه ها در سنین  بعضی ها می گویند: رعایت 
که این سختی  و مخالفت با نفس، در ذات زندگی انسان وجود دارد، اصاًل زندگی یعنی مبارزه با نفس. بچه  حالی 
کند، از 14 تا 21 سالگی نیز با »مشورت پدر  باید از 7 تا 14 سالگی با »مدیریت پدر و مادر«، مبارزه با نفس را تمرین 
که بعد از  کند، خودش می فهمد  کسی، وقتی بخواهد ازدواج  و مادر« مبارزه با هوای نفس را ادامه بدهد. چنین 
کردن، در واقع دارد وارد یک  که با ازدواج  ازدواج باید مبارزه با نفس را در آیین نامۀ خانواده ادامه دهد و می داند 

دورۀ جدیدی از فعالیت های مبارزه با نفس می شود. 

که خانه، محلی است  که نگاه خود را نسبت به خانه و خانواده تغییر دهیم و باید بدانیم  پس قدم اول این است 
که خانۀ خدا چقدر  است. حتمًا می دانید  نفس  با هوای  مبارزه  برای  مناسب  و یک فضای  مقررات،  از  سرشار 
کارها برایش حرام می شود  مقررات دارد. وقتی حاجی احرام می بندد و وارد محدودۀ خانۀ خدا می شود خیلی از 
کما اینکه  کند. خانۀ خدا به تعبیری یک نمونه از همۀ خانه هاست  و آداب و مقررات سختگیرانه ای را باید رعایت 
َة ُمباَرکًا؛ آل عمران/96( 

َ
ذي ِبَبّک

َ
اِس َلّل َل َبْیٍت ُوِضَع ِللّنَ ّوَ

َ
خداوند می فرماید: این خانه ای برای همۀ مردم است)ِإّنَ أ

که خانۀ خدا، این همه مقررات دارد، خانه خودمان هم محلی سرشار از آیین نامه و مقررات است.  همان طور 

کسی در حال احتضار است و دارد از دنیا می رود، او را در  که وقتی  به عنوان مثال، یکی از مقررات خانه این است 
ُه  
َ
َب ِإَلی  ُمَصاّل ِت َمْوُتُه َو َنْزُعُه ُقّرِ که معمواًل نماز می خواند قرار دهند تا راحت جان دهد. )ِإَذا َعُسَر َعَلی اْلَمّیِ جایی 
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کند در خانۀ خودش جای مشخصی برای نماز  ي ِفیِه؛ کافی/125/3( یعنی بهتر است هر کسی سعی  َکاَن ُیَصّلِ ِذي 
َ
اّل

خواندن داشته باشد و همیشه آن را به عنوان مصالی خودش قرار دهد. داشتن جای مشخص برای نماز، یکی از 
آداب خانه است.

یعنی  تلوزیون است.  تماشای  و  بودن  روشن  رعایت شود، ساعت های  که خوب است در خانه  مقرراتی  از  یکی 
کند. روانشناس ها  را نگاه  کسی هر برنامه ای  که تلویزیون مدام و بدون نظم، روشن باشد و هر  این طور نباشد 
کندذهنی و  کند- بعد از مدتی دچار  گر برنامه های خوب را نگاه  کند-حتی ا که زیاد تلویزیون نگاه  می گویند: کسی 

می شود.  کندفهمی 

خانواده یک محل شیرین برای مبارزه با هوای نفس است/ ازدواج یعنی می خواهم مبارزه با هوای نفس در 
کنم خانواده را آغاز 

که به او انبوهی از مبارزه با نفس  که انسان وقتی وارد آن می شود، در واقع وارد روابطی شده  خانواده محلی است 
کند  که ازدواج می کند، باید خودش را برای یک مرحلۀ جدید از مبارزه با نفس آماده  کرد. کسی  تحمیل خواهد 
از هرزگی و هوس رانی دور می کند و به  را  باید برای انسان شیرین باشد، چون آدم  با نفس ها  البته این مبارزه  و 
که »من می خواهم بروم در خانواده، مبارزه با هوای نفس  لذت های بهتری می رساند. معنای ازدواج این است 
کنم!« لذا حضرت امام)ره( معمواًل به  که »من می خواهم بروم در خانواده هوس چرانی  کنم« معنایش این نیست 
که خطبۀ عقدشان را می خواند به عنوان توصیه می فرمود: »بروید با هم بسازید« این یعنی خانواده محل  کسانی 

»ساختن« انسان است و محل ول شدن و راحت طلبی نیست.

که پدر و مادرش از 7 تا 14  که از هفت سالگی، اصل مبارزه با هوای نفس برایش جاافتاده است و می داند  کسی 
کرده اند تا او مؤدب بار بیاید، چنین آدمی در موقع ازدواج هم  کمی سختگیرانه برخورد  سالگی از سر محبت با او 
دنبال یک محل جدید برای مبارزه با هوای نفس می گردد، و خانواده همان محل جدید و البته شیرین برای مبارزه 

با نفس است.

که هوسرانانه زندگی می کنند، افزایش پیدا نمی کند کسانی  رضایتمندی از دنیا برای 

کرده است تا انسان ها جز از طریق مبارزه با نفس، لذت  که خداوند این دنیا را طوری طراحی  واقعیت این است 
که  که هوس رانانه زندگی می کنند، از دنیا افزایش پیدا نمی کند. طبق آماری  کسانی  نبرد. لذا میزان رضایتمندی 
حدود ده سال پیش در اروپا منتشر شده، علی رغم پیشرفت تکنولوژی و باال رفتن سطح رفاه عمومی نسبت به 
هفتاد سال قبل، میزان رضایتمندی مردم اروپا حتی یک درصد هم افزایش پیدا نکرده است. این در حالی است 

که در این هفتاد سال امکانات بسیار زیادی برای راحت  کردن زندگی مردم تولید شده است. 

که در فیلم ها و مصاحبه های خودشان، مردم غرب را خیلی شاد و خوشبخت نشان  فریب این رسانه ها را نخورید 
کند  که آدم های هرزه و هوسران، از هوسرانی خود لذت نمی برند؛ هرکس هرزگی  می دهند! البته کسی ادعا نمی کند 
گر هرزگی نمی کرد خداوند از راه حالل همان لذت را می داد، پس با هرزگی در واقع  باالخره لذت هم می برد ولی ا
که دزدی می کند و از  کسی  کجا! مثل  کجا و نکبت و نحوست حرام  کرده اید. برکت حالل  لذت حالل خود را حرام 

گر دزدی نمی کرد از راه حالل می خورد. که ا راه حرام چیزی را می خورد 
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گر زیاد باشد، زندگی شور می شود! که ا »دلم می خواهد« نمک زندگی است 

تأمین  نباید مدام به فکر  زیاد بگوید »دلم می خواهد«. یعنی  انسان  که در آن زشت است  خانواده محلی است 
کم! عده ای به خانۀ امام  دل بخواهی های خودش باشد. البته نه اینکه هیچ وقت دلم  می خواهد نگوید ولی خیلی 
گفتند: »شما فرش ها و ُپشتی های خوب و قشنگی  حسین)ع( رفته بودند و با دیدن برخی لوازم منزل، به حضرت 
کرده اید!« حضرت فرمود: »همسرم این طور دلش خواسته است« )امام صادق)ع(: َدَخَل َقْوٌم  برای خانۀ خود تهیه 
ا 
َ
ْشَیاَء َنْکَرُهَها َو ِإَذا ِفي َمْنِزِلِه ُبُسٌط َو َنَماِرُق َفَقاَل ع ِإّن

َ
َعَلی اْلُحَسْیِن ْبِن َعِلّيٍ ع َفَقاُلوا َیا اْبَن َرُسوِل اهلِل َنَرى ِفي َمْنِزِلَك أ

َساَء َفُنْعِطیِهّنَ ُمُهوَرُهّنَ َفَیْشَتِریَن َما ِشْئَن َلْیَس َلَنا ِمْنُه َشْي ٌء ؛کافی/476/6( این یعنی امام حسین)ع(  ُج الّنِ َنَتَزّوَ
گاهی باید تأمین شود ولی متاسفانه بعضی ها همه اش  با دل همسرش راه آمده است، البته این دل بخواهی ها 
که این اشتباه است. »دلم می خواهد« مثل نمک  کنند  سعی می کنند دل بخواهی های خودشان را در خانه تأمین 
گر زیاد باشد،  که ا کمی، باید استفاده شود، »دلم می خواهد« هم نمک زندگی است  که فقط یک مقدار  غذاست 

زندگی شور می شود!

بچه باید »مبارزه با هوای نفس« را در رفتار پدر و مادرش ببیند/ تشویق و تنبیه هایی که بچه را بی تربیت می کند

که این را در عمل و رفتار خودشان به بچه یاد ندهند  پایۀ اصال  نفس مبارزه با هوای نفس است و پدر و مادری 
که فرزندشان اصال  شود و خوب بار بیاید.  و در خانواده این تجربه را به بچه ندهند، نباید انتظار داشته باشند 
که وقتی عصبانی شوند هر چه دلشان بخواهد به زبان می آورند، طبیعتًا بچۀ آنها هم هرکاری دلش  پدر و مادری 
که بارها عصبانی شده اند، ولی چیزی نگفته و  بخواهد، انجام خواهد داد! بچه باید در رفتار پدر و مادرش ببیند 
کند و پا روی  که خیلی جاها باید علی رغم هوای نفسش رفتار  گر بچه این را بییند، می فهمد  فقط لبخند زده اند. ا

نفسش بگذارد.

که خوشحال و سرحال هستند بچه را  کنند، و موقعی  که عصبانی هستند بچۀ خود را تنبیه  گر پدر و مادر، موقعی  ا
کنند، این بچه تربیت نمی شود بلکه بی تربیت خواهد شد! چون بچه پیش خود می گوید: »مالک تشویق  تشویق 
و تنبیه، رفتار درست و غلط من نیست، بلکه مالکش حال خوب و بد پدر و مادر من است! آنها هروقت سرحال 
که  باشند می بخشند و هروقت عصبانی باشند نمی بخشند و مجازات می کنند« وقتی رفتار پدر و مادر باعث شود 

کند.  که این بچه هم طبق هوای نفسش عمل  کند، طبیعی است  بچه  این طور نتیجه گیری 

کارهای خوب از پدر  گفتار پدر و مادرش مبارزه با هوای نفس ببیند، و اال هرچقدر  که بچه در رفتار و  مهم این است 
کارهای خوب توأم با مبارزه با نفس نباشد(، در تربیت بچه فایده ای نخواهد داشت. چون  و مادرش ببیند )و این 
کشیده-هوس  از روی عشق و حال انجام شده، یعنی »عشقش  از پدرش دیده، معمواًل  که مثاًل  کارهای خوبی 
کشیده نماز  کار خوب انجام داده«، لذا بچه هم عشقی-یعنی هوسی- بار می آید! شما هروقت عشقت  کرده- و 
کارهای خوبت را هم از روی عشق و حال انجام داده ای،  خواندی و هر وقت عشقت نکشیده نماز نخواندی، و سایر 
کاری عشقش بکشد انجام می دهد! یعنی بر اساس  لذا بچه ات هم همین طور عشقی و هوسی بار آمده و حاال هر 

گرفته است. هوای نفسش رفتار می کند، و این را از خودت یاد 

هر زن و شوهری برای خانوادۀ خودشان باید مقرراتی بگذارند؛ مثاًل اینکه چه ساعتی بخوابند و چه ساعتی از خواب 
گر طبق برنامه عمل نکردند برای خودشان مجازات هایی  بیدار شوند، زمان صبحانه و شام چطور باشد و حتی ا



خــــــانواده خــــوب
محرم 93

24

که در چنین خانواده ای تربیت شود، طبیعتًا خیلی  کنند، بچه ای  گر پدر و مادر این مسایل را رعایت  کنند. ا تعیین 
باادب خواهد بود.

که  کشیده است. این بچه ها به حّدی باادب بودند  کوفه و شام به رخ  کربال و  امام حسین)ع( ادب فرزندانش را در 
کربال بود، وقتی قرار شد اسرا از شام به مدینه  کاروان اسرای  کوفه تا شام همراه  که از  یکی از فرمانده های لشکر یزید 
کوفه تا شام، ما خیلی این  که قصه تمام شده است اجازه بده، یک چیزی بگویم: »در راه  برگردند به یزید گفت: حاال 
کردم حتی یکی از بچه های حسین)ع( هم یک حرف بد یا ناسزا  کتک زدیم، ولی من دقت  کردیم و  بچه ها را اذیت 
کدام از  که امام زین العابدین)ع( می فرماید: هر  به ما نگفت! اینها خیلی خانوادۀ نجیبی بودند« این درحالی است 

گریه می کردند با چوب نیزه به سرش می کوبیدند...    که شروع به  بچه ها 
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 بعضی ها خانه را با ُمبل راحتی اشتباه می گیرند!
که به فرزندآوری توجه ندارند اصاًل معنای خانواده را متوجه نشده اند  کسانی 

که در مقابل شوهرش تواضع می کند در واقع امکان لذت بردن خودش را از زندگی اش افزایش داده  خانمی 
که مادر محبوب باشد و پدر مطاع، بچه تعادل خواهد داشت در خانه ای 

گرفته/ انتقاد از  که از ازدواج در ذهن مردم شکل  یکی از دالیل تأخیر در ازدواج، تلقی های ناصحیحی است 
گرفت!« کرد و رفت زن  کالم »فالنی خودش را بیچاره  تکه 

کنیم. ابتدا  در اولین قدم برای رسیدن به یک خانوادۀ خوب باید نگاه و تلقی خود را نسبت به »خانواده« اصال  
که خانواده  باید ببینیم نگرش و تلقی ما نسبت به خانواده چیست؟ آیا تلقی ما نسبت به خانواده این گونه است 
را یک مفهوم باعظمت و باشکوه ببینیم؟ آیا خانواده را محل خودسازی و مجموعه ای شبیه پادگان یا ورزشگاه 
البته توأم با لطافت و مهربانی می بینیم یا آن را محل ول بودن و راحتی مطلق تلقی می کنیم؟ آیا خانواده را شبیه 
که فقط محل استراحت و غذا خوردن است یا آن را جایگاهی برای ایفای نقش و مسئولیتی  مسافرخانه می بینیم 

مهم می دانیم؟

کرد  متاسفانه بعضی ها تلقی منفی و نادرستی نسبت به خانواده دارند. مثاًل می گویند: »فالنی خودش را بیچاره 
گرفت!« یا می گویند: »می دانید یک خانم باهوش چه شوهری را انتخاب می کند؟ یک خانم باهوش  و رفت زن 
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اصاًل هیچ وقت ازدواج نمی کند!« این حرفها به لحاظ روانی اثر بدی روی جوانان خواهد داشت و به مرور تلقی آنها 
که از ازدواج  را نسبت به ازدواج خراب می کند. یکی از دالیل تأخیر در ازدواج همین تلقی های ناصحیحی است 
که دربارۀ ازدواج درست  گرفته است. نشانۀ این تلقی های غلط همین تّکه کالم هایی است  در ذهن مردم شکل 
کرده اند، یا اینکه بعضی ها سختی های تشکیل خانواده را به صورت مبالغه آمیز بیان می کنند، یا دربارۀ آن منفی بافی 

کند. که از بابت زیبایی ها و خوبی های خانواده شکر  کسی را دیده ایم  کمتر  می کنند و متاسفانه 

کنیم یا  تلقی ما از تشکیل خانواده خیلی مهم است. تلقی ما نسبت به خانواده، بر اینکه چگونه همسری انتخاب 
برای ازدواج فرزندمان سراغ چه خانواده ای برویم، تأثیر دارد. اینکه بعضی خانواده ها در انتخاب داماد، نسبت به 
که تلقی آنها نسبت  مال و اموال یا سطح اجتماعی یا سطح سواد او خیلی سختگیری می کنند به خاطر این است 
به تشکیل خانواده، درست نیست و شاید خانواده را وسیله ای برای قیافه گرفتن و فخرفروشی می دانند. بعضی از 
گر ما با هم در خیابان راه برویم، مردم می گویند  دختر خانم ها صریحًا می گویند: »این آقا پسر زیاد به من نمی آید! ا
این دوتا به هم نمی آیند!« این قبیل افراد در ظرف »مردم می گویند« زندگی می کنند و تلقی شان از خانواده به این 

که مردم چه چیزی درباره اش بگویند. بستگی دارد 

کند خیلی از آقایان طبیعت زن را نمی شناسند/ مرد در قبال سخن تلخ همسرش باید سکوت 

که طبیعت  که ازدواج می کنند اصاًل جنس زن را نمی شناسند و تلقی درستی ندارند. مثاًل نمی دانند  خیلی از آقایان 
مطلق  طور  به  می کنند  باز  شکایت  و  گله  به  زبان  وقتی  که  است  این طور  خودساخته-  خانم های  خانم ها-نه 
انتقاد و ناشکری می کنند و وقتی از دست شوهرشان ناراحت می شوند، ممکن است به او بگویند: »من اصاًل هیچ 
؛ مستدرک الوسائل/244/14  ْیُت ِمْنَك َخْیراً َقّطُ

َ
َها ِإَذا َغِضَبْت َعَلی َزْوِجَها َساَعًة َتُقوُل َما َرأ

َ
ّن
َ
خیری از تو ندیدم!«)ِل

که  ِإَذا ُمِنْعَن اْلَقِلیل ؛ من الیحضره الفقیه/554/2( وقتی یک زن این را بگوید باعث می شود   َیْشُکْرَن اْلَکِثیَر 
َ
و ال

باید در چنین مواردی  که واقعًا این طور نیست و شوهر  از شوهرش متنفر است در حالی  او  کند  شوهرش تصور 
گفتگو با شما چندان خوب حرف نمی زنند )گاهی زبانشان  کرم)ص( می فرماید: »خانم ها در  کند. پیامبر ا سکوت 
َساُء ِعٌي ... و اْسُتُروا  َما الّنِ

َ
تلخ و تند یا نارسا است( و شما مردان این مسأله را با سکوت خودتان پوشش دهید؛ ِإّن

من الیحضره الفقیه/390/3(     و  ُکوت«)کافی/535/5  ِبالّسُ اْلِعّيَ 

که این تفاوت ها هم موجب  کنار همدیگر قرار می گیرند  در خانواده، زن و مرد با تفاوت های بسیار زیاد و آشکار در 
گر شما این مسأله را پیش بینی نکرده باشید، نه ظرفیت  شیرینی هایی می شود و هم موجب تلخی هایی می شود. ا
را خواهید  تلخی هایش  با  برخورد مناسب  و  نه ظرفیت تحمل  و  را خواهید داشت  از شیرینی هایش  برخورداری 
کنار هم قرار داده  تا تعارض ها  داشت. اصاًل خدا این دو جنس مخالف و متفاوت از خیلی جهات را در خانواده 
که دارند، در طول  کنار همدیگر دیده شود و ببیند این دو علی رغم همۀ اختالف هایی  و تناسب های این دو در 
زندگی مشترک چه عکس العمل هایی در قبال هم انجام می دهند. در واقع این دو )زن و شوهر( با همۀ اختالف ها 

کنند و به تکامل برسند.  کامل  که با هم دارند باید همدیگر را  و تفاوت هایی 

گر من هم برایت دعا  هر همسری که انتخاب کردی باید بگویی: »این را خدا برای من خواسته«/ پیامبر)ص(: ا
کنم باز همان همسری که خدا مقدر کرده نصیبت خواهد شد

که  انتخابی  لذا هر  نیستید،  تعیین کننده  زیاد  که خودتان  بدانید  اما  کنید  انتخاب همسرتان دقت  امر  در  شما 
که بعدًا در  گرفت علی القاعده باید بگویید: »این را خدا برای من خواسته است« و هر تلخی  و هر مشکلی  صورت 
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کنید و بگویید: حتمًا این تلخی و مشکل برای من سازنده است و اال خدا سر راهم قرارش  زندگی داشتید، تحمل 
نمی داد.)مگر اینکه برخی موارد نادر پیش بیاید، که شرحش خارج از این بحث است.( لذا شما در انتخاب همسر 
که برای شما پیش آمد، خواست خدا  کردید هر چیزی  کنید، و وقتی به وظیفۀ خود عمل  به وظیفۀ خود عمل 
گر مِن پیامبر همراه با حضرت جبرائیل، میکائیل و فرشتگان حامل عرش  کرم)ص( فرمودند: »ا بدانید. پیامبر ا
گرفته، نصیبت نخواهد  که خدا برایت درنظر  کنیم، جز آن همسری  برای اینکه یک همسر خوب نصیبت شود دعا 
ُکِتَبت لَک«)میزان  جَت إاّل المرأَة التی  شد؛ لو َدعا لک إسرافیُل و ِجبریُل و میکائیُل و َحَملُة الَعرِش و أنا فیِهم ما َتَزّوَ

الحکمه/ 16500(

ُکفو خودم را پیدا  که در انتخاب همسر خیلی سختگیرانه برخورد می کنند، می گویند: »من می خواهم  بعضی ها 
که تحلیل شما از آن چگونه باشد.  کنم!« البته اصل قضیۀ »کفو بودن« زن و شوهر درست است ولی مهم این است 
کرده  کنار او بتوانید عیوب خود را برطرف  کردن در  که شما با زندگی  در واقع بهترین همسر برای شما همسری است 

کنید. کنید و به پروردگار عالم تقرب پیدا  و رشد 

 
ً

که به فرزندآوری توجه ندارند اصال بسیاری از طالق ها ناشی از تلقی اشتباه نسبت به ازدواج است /کسانی 
معنای خانواده را متوجه نشده اند 

کنند، به طالق  ممکن است بعضی از ازدواج ها به دلیل اینکه زن و شوهر واقعًا نتوانسته اند تاب بیاورند و تحمل 
کشیده شود ولی بسیاری از طالق ها به خاطر ناشی گری و بی توجهی آدم ها نسبت به مقدرات عالم است و ناشی از 
که اساسًا تلقی آنها نسبت به ازدواج اشتباه بوده است. بعضی ها خانه را با ُمبل راحتی اشتباه می گیرند!  این است 
که می خواهد آنها را وادار به  که نگاه آنها به خانواده باید مانند نگاه به یک ورزشگاه یا برنامۀ ورزشی باشد  در حالی 

کند و باعث رشد و تعالی آنها شود.  حرکت و تمرین 

کنارش لذایذ  که در همسری وجود دارد، لذایذ جنسی است. در  تلقی ما نسبت به همسری چیست؟ یکی از نکاتی 
کارها را به عهده بگیرند(.  عاطفی نیز هست، تعاون در زندگی نیز هست)یعنی اینکه هر یک از زن و مرد بخشی از 
کمترین  که خیلی ها  که شاید مهمترین بخش زندگی باشد  یکی دیگر از قسمت های بسیار مهم »فرزندآوری« است 
کنترل می کنند یا محدودیت قایل می شوند، اینها اصاًل  توجه را به آن دارند. خیلی ها دربارۀ فرزندآوری خودشان را 
که به او  کسی  متوجه نشده اند خانواده یعنی چه؟ تلقی آنها از خانواده و زندگی مشترک تلقی درستی نیست. مثل 

کند، فقط بوق می زند و پیاده می شود! یک ماشین داده اند و او سوار می شود و به جای اینکه حرکت 

که فرزندآوری در درجۀ اول قرار نداشته، تعامل و تحمل و تکامل به واسطۀ  تلقی غربی ها از خانواده طوری بوده 
که اصاًل من چرا باید به  تضارب بین زن و مرد برایشان اهمیت نداشته و لذا بعد از مدتی به این نتیجه رسیدند 
کنم؟! به جای تشکیل خانواده می توانم لذت جنسی خود را از راه دیگری  طور مداوم با یک جنس مخالف زندگی 
که طبق برخی آمارها، در  گربه زندگی می کنم! جالب است  کنم، با یک سگ و  گر هم خواستم زندگی  کنم، و ا تأمین 
که با همسر خود زندگی می کنند بیشتر  کسانی  گربه زندگی می کنند از تعداد  که با سگ و  کسانی  این جوامع تعداد 
کنند لذا  کنار خود تحمل  است! چون آنها از بس خودخواه و راحت طلب هستند نمی توانند یک انسان دیگر را در 
کنم!« چون نمی خواهند  کنار خودم تحمل  می گویند: »من یک سگ را خیلی راحت تر از یک همسر می توانم در 
که رشد  کنند و اذیت شوند و این باعث شوند  که احیانًا گاهی با او اختالف پیدا  کنارشان باشد  یک انسان دیگر در 

کنند. و تکامل پیدا 
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کنند/پدر نباید یواشکی و بی صدا وارد  پدر و مادر باید نسبت به برخی خطاهای فرزندان خود »تغافل« 
کند خانه شود تا مچ گیری 

کنند. مثاًل امام صادق)ع( می فرماید: »مرد وقتی وارد  که زن و مرد باید آن را رعایت  خانواده حرمت خاصی دارد 
کنند هرچند آنها وظیفه دارند به پدر خانه  که به او سالم  کند )منتظر نباشد  خانه شد به اهل خانواده اش سالم 
کفش و با  که می خواهد وارد خانه شود، کفش خود را به زمین بزند و هنگام ورود با صداي  کنند( و وقتی  سالم 
گر احیانًا رفتاری  کند برای اینکه اهل خانه بفهمند او دارد می آید و ا کردن، خانواده اش را از آمدن خود با خبر  سرفه 
ْهِلِه َو ِإَذا َدَخَل 

َ
ُجُل ِإَذا َدَخَل َعَلی أ ُم الّرَ کنند )ُیَسّلِ که دوست ندارند پدر خانواده ببیند، خودشان را جمع  دارند 

 َیَرى َشْیئًا َیْکَرُهُه؛ جامع االخبار/ص89( نه 
َ
ی ال ُه َقْد َجاَء َحّتَ

َ
ّن
َ
ی ُیْؤِذَنُهْم أ َیْضِرُب ِبَنْعَلْیِه َو َیَتَنْحَنُح َو َیْصَنُع َذِلَك َحّتَ

که این در جای خودش قابل بحث است ولی  کنند  اینکه خانم ها یا بچه ها بخواهند چیزی را از پدر خانواده مخفی 
کند. پدر نباید یواشکی و بی صدا وارد خانه شود  مرد برای خودش و برای خانواده اش باید این طور حرمت حفظ 
که همه  کردن خانواده این نیست! مرد آن قدر باید آقا و بزرگوار باشد  کنترل  کردن یا  کند! راه تربیت  تا مچ گیری 
که پدر و مادر نسبت به برخی از  گفته شده است  کنند. حتی  از بزرگواری او خجالت بکشند و رفتار خود را درست 
که اصاًل ندیده اند. درست  کنند  گر هم آن خطا را دیدند، این طور وانمود  خطاهای فرزندان خود، »تغافل« کنند و ا
که این »تغافل« جلوی خطای بچه را نمی گیرد اما در عوض حیا و نجابت او را افزایش می دهد و بعداً این حیا  است 

گرفت. و نجابت، به تدریج جلوی خطا را خواهد 

که وارد  کرم)ص( می فرماید: »کسی  کردن به خانواده اش باید چگونه باشد؟ مثاًل پیامبر ا تلقی یک مرد دربارۀ خدمت 
گروه نیازمند  که برای یک  کسی است  کند، مانند  بازار شود و یک چیزی بخرد و آن را برای خانوادۀ خودش حمل 
وَق  َفاْشَتَرى   گرسنگی هالک می شوند؛ َمْن  َدَخَل  الّسُ گر آن صدقه را به آنها نرساند از  که ا صدقه ای را حمل می کند 
ُتْحَفًة َفَحَمَلَها ِإَلی ِعَیاِلِه َکاَن َکَحاِمِل َصَدَقٍة ِإَلی َقْوٍم َمَحاِویَج«)امالی شیخ صدوق/577( نه اینکه حضرت بخواهد 
کار چقدر ثواب می برد. که مرد با این  کند؛ بلکه می خواهد بفرماید  گرسنگان تشبیه  - نعوذ باهلل- اهل خانه را به 

کند،  رسول خدا)ص( در ادامه می فرماید: »مرد وقتی چیزی برای خانواده اش آورد و خواست بین بچه هایش توزیع 
کس  ُکوِر«)همان( و بعد می فرماید: »هر 

ُ
َناِث َقْبَل الّذ ِ

ْ
 ِبال

ْ
اول به دخترانش بدهد و بعد به پسرانش بدهد؛ َو ْلَیْبَدأ

که بنده  یا اسیری از فرزندان حضرت اسماعیل)ع( را در راه خدا  کسی است  کند مانند  دختر خودش را خوشحال 
کسی  کرده است و  گریه  که از خشیت خدا  کسی است  کند، مانند  که پسرش را خوشحال  کسی  کرده است و  آزاد 
ْعَتَق َرَقَبًة ِمْن ُوْلِد 

َ
َما أ

َ
ّن
َ
َح اْبَنًة َفَکأ کرد؛ َفِإّنَ َمْن َفّرَ کند خدا او را وارد بهشت خودش خواهد  گریه  که از خوف خدا 

 َو َمْن َبَکی ِمْن َخْشَیِة اهلِل َعّزَ 
َ
َما َبَکی ِمْن َخْشَیِة اهلِل َعّزَ َو َجّل

َ
ّن
َ
َقّرَ ِبَعْیِن اْبٍن َفَکأ

َ
ِإْسَماِعیَل ُمْؤِمَنًة ِفي َسِبیِل اهلِل َو َمْن أ

ِعیم «)همان( اِت الّنَ ْدَخَلُه اهلُل ِفي َجّنَ
َ
 أ
َ
َو َجّل

که در مقابل شوهرش تواضع می کند در واقع امکان  مرد مسئول آموزش دینداری به همسرش است/ خانمی 
لذت بردن خودش را از زندگی اش افزایش داده

که برای خانواده اش زحمت می کشد تا از راه حالل پول دربیاورد، مانند مجاهد  امام صادق)ع( می  فرماید: »کسی 
 َعَلی  ِعَیاِلِه  ِمْن  َحاَلٍل َکاْلُمَجاِهِد ِفي َسِبیِل اهلِل«)من الیحضره الفقیه/168/3( 

ُ
در راه خداست؛ اْلَکاّد

زکات  و  روزه  و  نماز  او  به  و  کند،  تهیه  لباس  و  غذا  خودش  همسر  برای  باید  »مرد  می فرماید:  کرم)ص(  ا پیامبر 
َعَلی  ِة 

َ
ِلْلَمْرأ کند؛  با شوهر خودش مخالفت  امر  نباید در این  یاد بدهد( و خانم هم  او  را به  یاد بدهد)یعنی دین 
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ِفي  ُتَخاِلْفُه   
َ
ال َو  ؛  َحّقٌ َماِلَها  ِفي  َکاَن  ِإْن  َکاَة  الّزَ َو  ْوَم  الّصَ َو  اَلَة  الّصَ َمَها  ُیَعّلِ َو  َظْهَرَها  َیْکُسَو  َو  َبْطَنَها  ُیْشِبَع  ْن 

َ
أ َزْوِجَها 

است. همسرش  به  دینداری  آموزش  مسئول  مرد  یعنی  این  َذِلك«)مستدرک الوسایل/243/14( 

گر مردی به صورت همسرش سیلی بزند، خداوند به مأمور جهنم دستور می دهد  کرم)ص( می فرماید: »ا پیامبر ا
یَراِن   َماِلکًا َخاِزَن الّنِ

َ
َمَر اهلُل َعّزَ َو َجّل

َ
َتُه َلْطَمًة أ

َ
ّيُ َرُجٍل َلَطَم اْمَرأ

َ
تا در آتش جهنم هفتاد سیلي بر صورت او بزند...؛ َفأ

ُه 
ُ
َکّف َر  ٍة ُمْسِلَمٍة ُسّمِ

َ
ّيُ َرُجٍل ِمْنُکْم َوَضَع َیَدُه َعَلی َشْعِر اْمَرأ

َ
أ َم َو  َناِر َجَهّنَ َفَیْلِطُمُه َعَلی ُحّرِ َوْجِهِه َسْبِعیَن َلْطَمًة ِفي 

کرم)ص( دربارۀ رفتار خانم با شوهرش،  ِبَمَساِمیَر ِمْن َناٍر اْلَخَبَر«)مستدرک الوسایل/250/14( از سوی دیگر پیامبر ا
که شوهرش از او راضی  ک باشد و خوشا به حال زنی  که شوهرش نسبت به او ناراضی و غضبنا فرمود: »وای بر زنی 
و در جای دیگری  الرضا/11/2(  اخبار  َزْوُجَها«)عیون  َعْنَها  َرِضَي  ٍة 

َ
اِلْمَرأ ُطوَبی  َو  َزْوَجَها  ْغَضَبْت 

َ
أ ٍة 
َ
اِلْمَرأ َوْیٌل  باشد؛ 

کرده و او را  کمك  کارهاي خوبش را نمي پذیرد تا اینکه به مرد  کند، خدا نماز و  که شوهرش را اذیت  فرمود: »زنی 
کند؛  گر چه این زن تمام عمر را روزه بگیرد و نماز بخواند و بندگان را آزاد و دارایي اش را در راه خدا انفاق  کند، ا راضي 
ْهَر َو َقاَمْت َو 

َ
ی ُتِعیَنُه َو ُتْرِضَیُه َو ِإْن َصاَمِت الّد  َحَسَنًة ِمْن َعَمِلَها َحّتَ

َ
ٌة ُتْؤِذیِه َلْم َیْقَبِل اهلُل َصاَلَتَها َو ال

َ
َمْن َکاَن َلُه اْمَرأ

اَر«)وسائل الشیعه/163/20( َل َمْن َتِرُد الّنَ ّوَ
َ
ْمَواَل ِفي َسِبیِل اهلِل َو َکاَنْت أ

َ ْ
ْنَفَقِت ال

َ
َقاَب َو أ ْعَتَقِت الّرِ

َ
أ

کنار این موضوع رد شود و مثاًل  که شوهرش از او ناراضی و ناراحت شود، نباید به راحتی از  کند  کاری  گر یک خانم  ا
کنار شوهرش بنشیند و دستش را در دست بگیرد و بگوید:  کند، بلکه باید در  گذار  کسب راضیت شوهر را به فردا وا
ْغَضَبْت َقاَلْت ِلَزْوِجَها َیِدي 

َ
ْو أ
َ
ِتي ِإْن َغِضَبْت أ

َ
من نمی خوابم تا از من راضی بشوی! )امام صادق)ع(: َخْیُر ِنَساِئُکُم اّل

گاهی شوهرش او را  ي؛ من الیحضره الفقیه/381/3( البته ممکن است  ی َتْرَضی َعّنِ
ْکَتِحُل ِبُغْمٍض َحّتَ

َ
 أ
َ
ِفي َیِدَك ال

کند چون این غرور به درد  کند، ولی زن باید صبر  دیر ببخشد، و مثاًل مرد بخواهد غرور خودش را در اینجا ارضا 
که غرورش شکسته شده، زیاد  گر غرور مرد شکسته شود، بعد از مدتی، زن از این مردی  این خانم هم می خورد، ا
که در مقابل شوهرش تواضع می کند در واقع امکان لذت بردن خودش را از زندگی اش  خوشش نمی آید. خانمی 

افزایش داده است.

بی احترامی خانم به شوهرش موجب بد بار آمدن بچه ها می شود/ وقتی پدر در خانه حرمت نداشته باشد 
 زیاد اهل حجاب نخواهد شد

ً
دختر معموال

که در خانه به شوهر خودش بی احترامی می کند)مخصوصًا در حضور بچه ها( در واقع دارد ستون خانه را از  خانمی 
بین می برد و باعث می شود بچه ها خوب تربیت نشوند چون حرمت پدر در این خانه شکسته شده است و محبت 

کرد.  او نسبت به فرزندان )به خصوص دخترانش( بی اثر خواهد شد و آنها را لبریز و سرشار از محبت نخواهد 

کرده ام محجبه شوند ولی دختر خودم حجاب درستی  یک خانمی می گفت: »من بچه های مدرسه را متقاعد 
می کند.  بی احترامی   خانه  پدر  به  دخترش  حضور  در  خانم  این  که  شد  معلوم  صحبت  کمی  از  بعد  ندارد!« 
که در  علی القاعده وقتی پدر در خانه حرمت نداشته باشد، دختر معمواًل زیاد اهل حجاب نخواهد بود. پدری 
کند، و چنین  خانه حرمتش از سوی خانم خانه، رعایت شود با اشارۀ خودش می تواند رفتار دختر خود را تنظیم 
کند، دخترش سرشار از محبت خواهد شد و این پدر وقتی از دخترش بخواهد  پدری وقتی به دخترش محبت 
که برای او قایل است،  که نسبت به پدر دارد و احترامی  حجاب خوبی داشته باشد، این دختر به خاطر محبتی 
و در حضور  را در خانه  گر خانم خانه، شوهر خودش  ا اما  کرد.  انتخاب خواهد  را  بهترین حجاب  به خود  خود 
گر بر سر دخترش فریاد هم بزند یا حتی التماس هم بکند، سخنش اثری بر  کند دیگر این پدر ا بچه ها، بی حرمت 

نخواهد داشت.  روی دخترش 
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که مادر محبوب باشد و پدر مطاع، بچه تعادل خواهد داشت در خانه ای 

کشیدم!  حرمت پدر باید در خانه حفظ بشود. خانم نباید بگوید: »حاال من عصبانی شدم و یک فریاد سر شوهرم 
مگر چه شده است؟!« خانه محل مبارزه با هوای نفس است؛ شما با این بی حرمتی به پدر، ستون خانه را خراب 
می کنید و باعث می شوید بچه ها خوب بار نیایند. متاسفانه بعضی از خانم ها فکر می کنند با فریاد زدن و با لحن 
کردن، همه چیز درست می شود! البته ممکن است وقتی فریاد می زند شوهرش )به هر دلیلی( با او  تند صحبت 
که تعادل روحی در  کند و به این ترتیب آرامش در خانه برقرار شود ولی این باعث نمی شود  مخالفت نکند و قبول 

بچه ها برقرار شود.

که ببینند »پدر »ستون« خانه است و مادر »زیبایی« خانه است«  بچه ها وقتی در خانه تعادل روحی پیدا می کنند 
به تعبیر دیگر؛ بابا رئیس حقوقی خانه است و مادر رئیس عاطفی خانه است. لذا مادر باید به بچه ها بگوید:»مبادا 
غرور پدرتان را بشکنید!« و خودش هم غرور شوهرش را نشکند. و پدر هم باید به بچه ها بگوید: »مبادا دل مادرتان 
را بشکنید« و خودش هم دل همسرش را نشکند. در این خانواده هرچه مادر دوست داشته باشد و هر چه پدر 

کرد و به این ترتیب تعادل در خانه برقرار خواهد شد. فرمان بدهد، بچه ها طبق آن عمل خواهند 

که مادر محبوب است و پدر مطاع است، بچه تعادل دارد. این اصل است و سایر مسائل مانند وجود  در خانه ای 
وسایل و امکانات رفاهی زندگی فرع هستند. هر چیزی باید سر جای خودش باشد؛ پدر در خانه فرمانده است و 
کرد یعنی نمی شود مادر فرمانده و مطاع باشد و پدر محبوب  مادر ملکه است و نمی شود جای این دو را عوض 
گر هم رفتار خوبی داشته باشند از سر  و معشوق خانه باشد در این صورت بچه ها عدم تعادل خواهند داشت و ا
کاری-هرچند بد-  بی عرضگی خواهد بود. چون بعضی ها از روی بی عرضگی آدم های خوبی هستند؛ باالخره هر 

نیاز به عرضۀ خاص خودش را دارد.

کلیدی ترین عوامل تعادل روحی: محبت پدر  که از تعادل روحی برخوردارند/  کنید  با خانواده هایی وصلت 
به مادر، احترام مادر به پدر

کتورهای زیادی  که از تعادل روحی و روانی برخوردار هستند. البته تعادل روانی به فا کنید  با خانواده هایی وصلت 
کلیدی ترین عوامل تعادل روحی بچه ها همین است: اینکه آیا پدر جلوی بچه ها به  ربط پیدا می کند ولی دو تا از 
مادر محبت می کند و به او رحم می کند؟! آیا مادر جلوی بچه ها از پدر اطاعت می کند و به او احترام می گذارد؟! این 
کرد. دختر چنین خانواده ای شوهردار و مادر خوبی خواهد شد و رعایت  که تعادل را در خانه برقرار خواهد  است 
کرده است.  حجاب برایش راحت خواهد بود. و پسر این خانه هم زن داری بلد است چون پدرش به مادرش محبت 

ْنًثی  َفَلْم  
ُ
کید شده است. )َمْن َکاَن َلُه أ کردن پدر به دخترش خیلی تأ که در روایات ما نسبت به محبت  جالب است 

ة؛ مستدرک الوسایل/15/ص118( و )َمِن اْبُتِلَي ِبَشْي ٍء ِمْن  ْدَخَلُه اهلُل اْلَجّنَ
َ
ُیْبِدَها َو َلْم  ُیِهْنَها َو َلْم ُیْؤِثْر ُوْلَدُه َعَلْیَها أ

ار؛ همان( امام صادق)ع( می فرماید: »دختر حسنه است و پسر نعمت  ْحَسَن ِإَلْیِهّنَ ُکّنَ َلُه ِسْتراً ِمَن الّنَ
َ
َهِذِه اْلَبَناِت َفأ

است، برای حسنه اجر و پاداش می دهند ولی از بابت نعمت، حسابرسی می کنند؛ اْلَبَناُت َحَسَناٌت َو اْلَبُنوَن ِنْعَمٌة 
امر  روایات دختردار بودن  َعْنَها«)من الیحضره الفقیه/481/3( اصاًل طبق  ُل 

َ
ُیْسأ ْعَمُة  الّنِ َو  َعَلْیَها  ُیَثاُب  َفاْلَحَسَناُت 

کند، بهشت بر او واجب می شود. شخصی  کسی سه دختر بزرگ  گر  خیلی عجیبی است. رسول خدا)ص( فرمود: »ا
از حضرت پرسید: دو دختر چطور؟ حضرت فرمود: آن نیز همین طور. پرسیدند: یک دختر چطور؟ فرمود: آن نیز 
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ُة َفِقیَل َیا َرُسوَل اهلِل ص َو اْثَنَتْیِن  َخَواٍت َوَجَبْت َلُه اْلَجّنَ
َ
ْو َثاَلَث أ

َ
همین طور؛ َقاَل َرُسوُل اهلِل ص َمْن َعاَل َثاَلَث َبَناٍت أ

َفَقاَل َو اْثَنَتْیِن َفِقیَل َیا َرُسوَل اهلِل َو َواِحَدًة َفَقاَل َو َواِحَدًة«)کافی/ ج6/ص6( 

گل  که یک پدر، به دخترش محبت می کند و این دختر را مثل دستۀ  کنید چقدر زیبا و باشکوه است  شما تصور 
تربیت می کند و بعد این دختر ازدواج می کند و به تعبیری در خدمت یک خانوادۀ دیگر قرار می گیرد. ببینید این 
کند و نسبت به او  که به دخترش رحم  رفتار چقدر لطیف است. شاید اولین انتظار یک پدر از دامادش این باشد 
کردن و  گرفته باشد؛ یعنی از محبت  مهربان باشد. ُخب آقای داماد باید این رفتار را در خانه از پدر خودش یاد 

گرفته باشد. مهربانی پدر به مادر خانه یاد 

که امیرالمؤمنین)ع(  که هرچه به آنها محبت شود، قدر این محبت ها را نمی دانند. می دانید  البته بعضی ها هستند 
کوفه محبت می کرد و به آنها غذا می داد. اما این مردم بعد از عاشورا چطور محبت های  چقدر به بچه های یتیم 
کردند  کوفه آوردند قبل از ورود به شهر توقف  کربال را تا نزدیکی های  کاروان اسرای  کردند؟! وقتی  علی)ع( را جبران 
که دو روز  گرم به بچه های امام حسین)ع( می رسید ولی به این بچه ها  کردند به غذا پختن. بوی غذای  و شروع 
که نوه های علی)ع( بودند از  غذا نخورده بودند، یک لقمه غذا هم ندادند. آن نامردها می خواستند این بچه ها 

کنند و از مردم غذا بخواهند... کوفه شدند دست دراز  گرسنگی به خودشان بپیچند تا وقتی وارد 
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 هیچ چیز مثل خدمت به خانواده، بندگی انسان را رونق نمی بخشد
که هر دو عاشق خدا و اولیاء خدا باشند  عاشق هم باشند 

ً
 دو نفر وقتی می توانند واقعا

 خودتان را با خدا طرف حساب بدانید نه با همسرتان
گر من خوب باشم، همسرم حّق مرا می خورد!« که »ا از این نترسید 

بعضی ها به هدف زندگی فکر نمی کنند و فقط دنبال نیازها و لذت هایشان هستند 

که »برای چه  گره های روحی« باشد، معمواًل زیاد دنبال این نخواهد بود  گرفتار »کمبودها و  گر انسان در زندگی  ا
گر خدا  زندگی می کند؟!«، فعاًل دنبال تأمین نیازها و لذت های خودش است و به هدف زندگی فکر نمی کند. اما ا
کسی دارم زندگی می کنم؟!  که من اصاًل چرا و برای چه  به انسان »آرامش روحی« بدهد، کم کم به این فکر می کند 
حتی از خودش می پرسد: من چرا باید لذت ببرم؟ البته برای آدم های تازه به دوران رسیده، خوش گذراندن یک 
هدف است ولی آدم ها وقتی یک مقدار چشم و دل سیر می شوند، به خودشان می گویند »من اصاًل برای چه و به 
گر یک هدف برتر نداشته  باشد، خوش گذرانی هم برایش پوچ و  کسی ا چه عشقی باید خوش بگذرانم؟« چنین 

بی ارزش می شود. 
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کمبودهای  و مدام  نیاورند  کم  از دیگران  بخواهند  و  کنند  با دیگران  را درگیر مقایسۀ  آدم ها مدام خودشان  گر  ا
کنند »مرغ همسایه غاز است« اینها هیچ وقت به موضوع هدف زندگی نمی رسند. اما  خودشان را ببینند و فکر 
که  آدم وقتی درگیر مقایسه ها نشد و به یک آرامش روحی رسید، این سؤال به صورت جدی برایش مطرح می شود 

کرد. »اصاًل من برای چه دارم زندگی می کنم؟« یعنی عمیقًا به موضوع هدف زندگی فکر خواهد 

کردن به هدف زندگی می دهند کر بودن« به انسان آرامش روحی و فرصت فکر  »نماز خواندن« و »شا

که بشود  که برتر از همۀ زندگی باشد و آن قدر با ارزش باشد  کند؛ عشقی  آدم باید با یک هدف و یک عشقی زندگی 
این  از زندگی نمی رسند.  این نقطه  به  البته خیلی ها هیچ  وقت  قرار دهد.  برای آن  و  کند  را فدای آن  کل زندگی 
کارها برای رسیدن به این آرامش و بلوغ  یک بلوغ روحی می خواهد ولی خیلی ها به این بلوغ نمی رسند. یکی از 
که انسان های ُعقده ای  و حسود و درگیِر  کر بشویم به آرامشی می رسیم  گر مدتی شا کر بودن« است. ا روحی، »شا

سرگرمی های هیجانی هیچ وقت به آن نمی رسند. 

کردن به هدف زندگی برایش فراهم می کند،  که به انسان آرامش می دهد و فرصتی برای فکر  کارهایی  یکی دیگر از 
کردن نماز، در واقع ترمز دستی زندگی ما را می کشد و باعث می شود ما حداقل سه  »نماز« است. خداوند با واجب 
که اصاًل برای چه به این دنیا آمده ایم و زندگی  کنیم  بار در طول روز، به یک آرامش روحی برسیم و بتوانیم فکر 
که متوجه هدف عالی زندگی و پوچ بودن درگیریهای دنیایی خودمان بشویم و به  می کنیم؟! نماز برای این است 

غ باغ ملکوتم نَیم از عالم خاک/چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم« که »مر کنیم  این فکر 

که این آرامش را  که آرام هستند و لحظات آرامش دارند، به هدف زندگی خود فکر می کنند. ولی آدم هایی  آدم هایی 
ندارند و به هدف زندگی فکر نمی کنند، فقط درگیر مسائل زندگی هستند و می خواهند کمبودهای زندگی دنیایی خود 
گروه اول است و زندگی شان سخت تر  کنند، اتفاقًا این افراد معمواًل مشکالتشان در زندگی خیلی بیشتر از  را برطرف 
ْعَرَض َعْن ِذْکري 

َ
کرد؛ َو َمْن أ کند، زندگی را بر او سخت خواهم  کسی از یاد من غفلت  می شود. خداوند می فرماید: »هر 

که برای یاد خدا وقت بگذارد، خدا خیلی از مشکالتش را حل می کند. َفِإّنَ َلُه َمعیَشًة َضْنکًا«)طه/124(  کسی 

که نیاز شما را  که دارید می توانید برای خودتان یک دستیار بسیار خوب داشته باشید، دستیاری  شما هر شغلی 
گر با خدا باشید،  کارهای شما را فراهم می کند. این دستیار خوب »پروردگار عالم« است! شما ا درک می کند و مقدمۀ 
گرفته  کارها و تصمیم های شما به کار  کردن  خدا دستیارتان خواهد شد و به جای اینکه قدرت خدا در جهت خراب 
کسی با خدا باشد هیچ  گر  که ا گرفت. البته معنایش این نیست  کارهای شما قرار خواهد  شود، در جهت روان شدن 
کرد و او را به  مشکلی برایش پیش نمی آید، بله مشکالتی خواهد داشت ولی این مشکالت، اعصابش را ُخرد نخواهد 
که در مشکالت، داری ِله می شوی، بدان  گر یک وقت دیدی  هم نمی ریزد بلکه در جهت رشد و تعالی او خواهد بود. ا

کرده تا متوجه بشوی و برگردی. گرفتار  که یک جایی روی خود را از خدا برگردانده ای و خدا هم تو را 

وقتی هدف از خلقت انسان »عبودیت« باشد پس هدف از تشکیل خانواده نیز »عبودیت« است/ هیچ چیز 
مثل خدمت به خانواده، بندگی انسان را رونق نمی بخشد

از تشکیل خانواده  که هدف  آیا به این رسیده  است  آیا به هدف زندگی اش رسیده است؟  که  باید ببیند  کسی  هر 
که می فرماید:  چیست؟ انسان برای اینکه به این نقطه برسد، باید از نظر روحی به یک بلوغی رسیده باشد. خدایی 
 ِلَیْعُبُدوِن«)ذاریات/56( 

َ
ْنَس ِإاّل ِ

ْ
»ما انسان را نیافریدیم مگر برای اینکه به مقام عبودیت برسد؛ َو ما َخَلْقُت اْلِجّنَ َو ال
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معنایش این است که هدف از تمام نعمت ها و اموری که برای این انسان قرار داده ایم، رسیدن انسان به این عبودیت 
است. لذا هدف از انتخاب همسر و تشکیل خانواده نیز عبودیت و بندگی خداوند است، و مثاًل هدفش راحت طلبی و 
کردن و پول درآوردن نیز عبودیت است. هدف از بچه دار شدن و تربیت فرزند، و هدف  کار  لذت طلبی نیست. هدف از 
که آنها هم برای عبودیت است.  کسب و حفظ عزت اجتماعی هم عبودیت است. همۀ این  کارها نیز اجزایی دارند  از 

کند. که این عبودیت تحقق پیدا  گر شما به خانم خودتان محبت می کنید، باید برای این باشد  مثاًل ا

وقتی همۀ امور زندگی خود را اجزاء بندگی و عبودیت خدا بدانیم، آن وقت می فهمیم که »هیچ چیزی مثل خانواده، 
گر شما هدف خانواده را بندگی در نظر بگیرید، آن طوری که در خانواده با اخالق  بندگی انسان را رونق نمی بخشد«. ا
بندۀ خوب  دیگران،  به  کردن  مهربانی  و  با خوش اخالقی  در خیابان  بندۀ خوب خدا می شوید  خوب خودتان، 
گفت: »عبادت به جز خدمت به خانواده  خدا نمی شوید. گفته اند: »عبادت به جز خدمت خلق نیست« ولی باید 
نیست« بعضی ها به غریبه ها خدمت می کنند و لبخند می زنند ولی با پدر و مادر و همسرشان این طور خوب برخورد 
که به  گر با خانوادۀ خودشان مهربان برخورد نکنند، لبخند هایی  نمی کنند، چون اینها برایشان تکراری شده اند! ا
که به نزدیکان خودش محبت  کارها نمی توانند سِر خدا کاله بگذارند. کسی  غریبه ها می زنند نیز ارزش ندارد و با این 

نمی کند طبیعتًا محبتش به دیگران، دروغی و فریبکارانه خواهد بود.

کردن خود  کمبود توجه با آرایش  بعضی ها بیرون خانه، تیپ می زنند ولی برای همسرشان تیپ نمی زنند!/ 
برای دیگران جبران نمی شود 

بعضی ها وقتی می خواهند از خانه بیرون بروند، حسابی تیپ می زنند ولی در خانه و جلوی همسرشان اصاًل به سر 
که موقع بیرون رفتن این طور خود را آراسته  و وضع ظاهری  خود اهمیت نمی دهند. از این ها باید پرسید: »شما 
می کنید، چرا در خانۀ خودتان تیپ نمی زنید؟!« این مسأله هم در مورد خانم ها مطرح است و هم در مورد آقایان. 
حضرت امام)ره( در خانه هم، زیرجامۀ خودشان را اتو می کردند و می پوشیدند. امام محمد باقر)ع( می فرماید: 
کند، زن ها نیز دوست دارند، شوهرشان پیش آنها  که مردها دوست دارند همسرشان پیش آنها تزیین  »همان طور 
یَنة«)مکارم االخالق/ َساَء ِمَن الّزِ ْن َیَرى ِفیِه الّنِ

َ
ُجُل أ ُجَل ِفي ِمْثِل َما ُیِحّبُ الّرَ ْن َیَرْیَن الّرَ

َ
َساُء ُیْحِبْبَن أ کند؛ الّنِ تزیین 

که یکی از اولین  کرده اند  ص80( البته آرایش مرد در خانه، با آرایش زن فرق دارد. مثاًل برخی روانشناس ها بررسی 
که خانم ها در ظاهر شوهرشان به آن توجه دارند، خِط اتوی لباس مرد است.  مواردی 

که حضرت در داخل خانه پوشیده اند رنِگ  یکی از دوستان امام باقر)ع( که به خانۀ ایشان آمده بود، دید لباسی 
کرده است، فرمود: این لباس را پوشیده ام به خاطر  که او تعجب  خاص و خیلی متفاوتی دارد. حضرت وقتی دید 
ْمُت  ِبي َجْعَفٍر ع َو َعَلْیِه ِمْلَحَفٌة َحْمَراُء َشِدیَدُة اْلُحْمَرِة َفَتَبّسَ

َ
اینکه همسرم این طوری دوست دارد. )َدَخْلُت َعَلی أ

َها  ِحّبُ
ُ
َنا أ
َ
ْکَرَهْتِني َعَلْیِه َو أ

َ
َة أ َقِفّیَ

َ
ِذي ُهَو َعَلّيَ ِإّنَ الّث

َ
ْوِب اّل

َ
ْعَلُم ِلَم َضِحْکَت َضِحْکَت ِمْن َهَذا الّث

َ
ّنِي أ

َ
ِحیَن َدَخْلُت َفَقاَل َکأ

کنند و برای خیابان آرایش نکنند  ْکَرَهْتِني َعَلی ُلْبِسَها؛ کافی/447/6( اینکه خانم ها برای شوهر خودشان آرایش 
َ
َفأ

کمبود توجه دارند وقتی بیرون خانه  که احساس  که در اینجا به آن نمی پردازیم. اما بعضی ها  بحث مفصلی دارد 
که  کسی  کمبود توجه آنها به این روش جبران نمی شود. مانند  می روند خودشان را آرایش می کنند غافل از اینکه 
کمبود  گر از نظر روحی احساس  کند. اینها ا سوار ماشین شده و مدام بوق می زند تا توجه دیگران را به خودش جلب 
کنند. این قبیل افراد احتمااًل در یک خانوادۀ  توجه نداشتند، نیاز پیدا نمی کردند خودشان را برای دیگران تزیین 
که انسان را از نظر محبت و توجه، لبریز  خوب تربیت نشده اند چون یکی از مختصات خانوادۀ خوب این است 
گر در یک خانوادۀ خوب بزرگ شده بودند، نیاز به توجه و محبت دیگران نداشتند، و سعی نمی کردند با  می کند. ا
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کنند. کسی را درگیر و مشغول خودشان  جلب توجه دیگران ذهن 

 عاشق هم 
ً
هر یک از زن و مرد در خانواده باید ببینند خدا از آنها چه خواسته؟/ دو نفر وقتی می توانند واقعا

که هر دو عاشق خدا و اولیاء خدا باشند باشند 

که در تمام لحظات زندگی مشترک، در واقع  گر ما هدف تشکیل خانواده را بندگی خدا بدانیم، آن وقت می فهمیم  ا
گر ما »عبد خدا« هستیم باید هر لحظه ببینیم خدا از ما چه می خواهد.  بندگی ما در حال آزمایش شدن است. ا
هر یک از زن و مرد در خانواده باید ببینند خدا از آنها چه خواسته است. مثاًل خداوند از یک خانم خواسته است 
کند و به خواستۀ پروردگار  گر این خانم بخواهد خدا را حذف  ا اما  کند  را برای شوهرش تزیین  که فقط خودش 
کند، لذا خودش را به همه نشان می دهد و برای آنها  کند، نمی تواند خودش را فقط به شوهرش محدود  بی توجهی 
که خدا از او خواسته فقط خودش  که خدا از او چه خواسته، می بینید  کند  گر »عبد« باشد و نگاه  تزیین می کند. اما ا
کند، باید فقط با همسر خودش  گر بخواهد طبق خواست خداوند عمل  را به شوهرش نشان بدهد. یک مرد هم ا

گذشت  سال ها، تازگی همسرش برای او از بین رفته باشد.  کند هرچند ممکن است بعد از  عشق بازی 

که این  کنند، این دو آن قدر عاشق همدیگر خواهند شد  گر هر یک از زن و مرد در خانه بخواهند نظر خدا را تأمین  ا
کنون در هیچ فیلمی نشان داده نشده است! امام صادق)ع( در خانۀ یکی از دوستان خود مهمان بود، و  عشق تا
کرد و  کردند. حضرت به آنها نگاه  کبوتر در حیاط خانه نظر حضرت را به خود جلب  روی یک تخت نشسته بود. دو تا 
کبوتر به هم  چه می گویند؟ کبوتر نر به  لبخند زد. دوست حضرت دلیلش را پرسید و حضرت فرمود: می دانی این دو 
که روی تخت نشسته  کبوتر ماده می گوید: تو در همۀ عالم عزیزترین موجود پیش من هستی، البته بعد از این آقایی 
 ُسُروراً ِبُجُلوِسَك ِفي 

ُ
َشّد

َ
َنا أ
َ
ِهَما أ ّیِ

َ
ْدِري ِبأ

َ
ِبي َعْبِد اهلِل ع َو َرآُه َیْضَحُك ِفي َبْیِتِه ُجِعْلُت ِفَداَك َلْسُت أ

َ
است. )ُمِغیٌث َقاَل ِل

َحّبُ ِإَلّيَ 
َ
ْنَت َسَکِني َو ِعْرِسي َو اْلَجاِلُس َعَلی اْلِفَراِش أ

َ
ْنَثی  َفَقاَل أ

ُ ْ
َکُر َعَلی  ال

َ
ُه َهَدَر اْلَحَماُم  الّذ

َ
ْو ِبَضِحِکَك؟ َقاَل ِإّن

َ
َبْیِتي أ

ِمْنِك َفَضِحْکُت ِمْن َقْوِلِه ؛ مناقب آل ابیطالب ع/217/4(

به آن  که هر دو عاشق یک موجود دیگری باشند و عشق  بورزند  نفر می توانند واقعًا به همدیگر عشق  وقتی دو 
گر اینها در آن موجود »فنا« شده باشند طبیعتًا خودخواهی شان از  موجود، منّیت این دو نفر را از بین برده باشد. ا
بین رفته و در نتیجه واقعًا می توانند عاشق هم بشوند. آن موجود برتر هم غیر از خدا )و اولیاء خدا( نمی تواند باشد. 
که برای »یکی« بشوند، واقعًا برای هم خواهند شد.  چون غیر از خدا هیچ کس دیگری ارزش عاشقی ندارد. دو نفری 
گر آنها واقعًا راست  که در غرب از آن دم می زنند دروغ است؛ چون ا غ است. مثاًل عشقی  بقیۀ عشق ها غیر از این دور

کنند!      گربه زندگی   با سگ و 
ً
کثرا می گفتند االن باید اروپا را سرشار از محبت می دیدیم نه اینکه ا

کدام پای عشق خود نایستاده اند؟! معلوم می شود  که این قدر ترانه های عاشقی سر داده اند، هیچ  چرا غربی ها 
گر تو برای من نباشی  که: »من تو را برای خودم دوست دارم! ا که این عشق واقعی نبوده، بلکه معنایش این است 
می خواهم اصاًل نباشی!« و این جور دوست داشتن ها خیلی زود به تنفر تبدیل می شود. یعنی این ادعای »دوستت 
و  بگوییم  دروغ  به همدیگر  نباید  لذا  نمی آید.  در  عاشقی جور  با  و خودخواهی  است  روی خودخواهی  از  دارم« 
خودمان را فریب بدهیم. اینکه خیلی از دختر و پسرها می گویند »ما عاشق و معشوق همدیگر هستیم« غالبًا راست 
که می تواند دل آدم را تسخیر  نیست، و آنها معنای عشق را نفهمیده اند. در این عالم هستی فقط یک نفر است 
کند و آن پروردگار عالم است. لذا خداوند می فرماید: »خدا برای هیچ انسانی دو دل در درون سینه اش قرار نداده 
کنی؛ تو یا خدا را دوست داری یا خودت  است؛ ما َجَعَل اهلُل ِلَرُجٍل ِمْن َقْلَبْیِن في  َجْوِفِه«)احزاب/4( باید دل یک دله 

گر دیگران را هم دوست داشته باشی به خاطر خودت دوستشان داری. که در صورت اخیر، ا را دوست داری 
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گر خدا را دوست داشته باشی، خانواده ات را هم به خاطر خدا دوست خواهی داشت/بعضی ها بچه شان  ا
کند نه به خاطر خدا را به خاطر آبروی خودشان تربیت 

گر خدا را دوست داشته باشی، خانواده ات را هم به خاطر خدا دوست خواهی داشت. فیلم عشقی واقعی این  ا
که دو نفر چون هر دو عاشق خدا هستند عاشق همدیگر باشند. در این صورت این دو نفر به قدری به هم  است 
که حّد ندارد. هر دوی اینها هم می خواهند خودشان را  عالقه پیدا می کنند و به قدری برای هم بی قرار می شوند 
به خدا نشان دهند، نه به دیگران. متاسفانه االن این نوع محبت و عشق ورزیدن زن و شوهر به همدیگر)یعنی 
که به خاطر خدا باشد( ناشناخته  است. حتی خیلی از پدر و مادرها بچه های خود را هم به خاطر خدا تربیت  عشقی 
کم نیاوردن پیش مردم تربیت می کنند و می گویند: »پسرم درس بخوان تا پیش پسرخاله ات  نمی کنند مثاًل به خاطر 
کم نیاورند یا برای دخترشان شوهری انتخاب می کنند  کم نیاوریم!« یا برای او زن می گیرند تا پیش فالن فامیل 
که جگرگوشۀ آنهاست را فدای خواسته های نفسانی خودشان می کنند و در واقع  کم نیاورند! بچه ای  که در فامیل 
گور می کردند را مسخره  که بچۀ خود را زنده به  ک می کنند، آن وقت عرب هایی  کارها بچۀ خودشان را خا با این 

می کنند!

که چرا فرزندشان خراب شده و آبروی آنها را پیش فامیل و همسایه برده است. باید به  گله می کنند  بعضی ها از این 
کرده اید، حاال این بچه)خواسته یا ناخواسته( آبروی  اینها گفت: »شما احتمااًل بچۀ خود را به خاطر آبروی تان تربیت 
کنید.«  کنید. بچه را به خاطر خدا باید تربیت  که نباید به خاطر آبروی خودتان بچه تربیت  شما می برد تا بفهمید 

کنند و بچۀ  کنند و برخی بدی ها یا نواقص همسرشان را به خاطر خدا تحمل  گر پدر و مادر به خاطر خدا زندگی  ا
که به پدر و مادر مربوط است- واقعًا خوب و  کنند، در این صورت این بچه-تا آنجا  خود را هم به خاطر خدا تربیت 

درست تربیت خواهد شد.

کند و برای خدا به خانواده اش  کسی این معنا را درک  گر  در خانه، زن و مرد خودشان را به خدا نشان می دهند و ا
که نورش بر روی سایر اعضای خانه هم اثر خواهد داشت. امام  کند به نورانیت و معنویتی خواهد رسید  خدمت 
گر خانمی یک لیوان)یک جرعه( آب به شوهرش بدهد، ثوابش باالتر از یک سال عبادتی  صادق)ع( می فرماید: »ا
که روزهایش روزه بگیرید و شبها نماز بخواند. و خداوند به خاطر هر لیوان آب)هر جرعۀ آب( برایش یک شهر  است 
 َلَها ِمْن ِعَباَدِة َسَنٍة ِصَیاٍم َنَهاُرَها َو ِقَیاٍم 

ً
َکاَن َخْیرا  

َّ
ٍة َتْسِقي َزْوَجَها َشْرَبًة ِمْن َماٍء ِإال

َ
در بهشت بنا می کند؛ َما ِمِن اْمَرأ

یَن  َخِطیَئًة«)وسائل الشیعه/172/20(  ِة َو َغَفَر َلَها ِسّتِ
َلْیُلَها َو َیْبِني اهلُل َلَها ِبُکّلِ َشْرَبٍة َتْسِقي َزْوَجَها َمِدیَنًة ِفي اْلَجّنَ

کند؟! کم به او می دهند صرفنظر  که در قبال یک عمل  کسی حاضر است از این پاداش های بزرگ  چه 

گر من خوب باشم، همسرم حّق  که ا خودتان را با خدا طرف حساب بدانید نه با همسرتان/از این نترسید 
مرا می خورد!

و  باشید  گر شما خوب  ا که  نترسید  این  از  و  با همسر خودتان،  نه  بدانید  با خدا طرف حساب  را  شما خودتان 
کنیم و همسر ما  گر ما به خاطر خدا خوب رفتار  همسرتان بد باشد، منافع شما از بین خواهد رفت. نگویید: »ا
گرگ بشویم و به  کسی حق ما را از او می گیرد؟ پس بگذارید خودمان  کند، چه  گرگ صفت باشد و حق ما را پایمال 
گرگ بشوید، فایده ندارد و بدتر خواهد شد،  که شما هرچقدر  جان او بیفتیم و حق مان را بگیریم!« پاسخ این است 
آَمُنوا«)حج/38( همسر  ذیَن 

َ
اّل َعِن  کرد. »ِإّنَ اهلَل ُیداِفُع  از بندۀ خوب خودش دفاع خواهد  ضمن اینکه خداوند 

کند؟!   کدام دادگاه بهتر و محکمتر از خداوند می تواند از حق شما دفاع  کند، و  که از دست خدا نمی تواند فرار  شما 
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کند، حتی  گر قدر شما را نداند و به شما بدی  شما همسر خوبی باش و خودت را به خدا نشان بده، شوهر شما ا
ک سپرده شود، قبر او را فشار خواهد داد!  کرم)ص( به خا گر در راه خدا هم شهید بشود و با دستان مبارک پیامبر ا ا
ک سپرد و از قبر بیرون  کرم)ص( بعد از اینکه یکی از یاران شهیدش را به خا که پیامبر ا نمونه اش در صدر اسالم بود 
ْرَبَة َعَلْیِه  ى الّتُ ْن َسّوَ

َ
ا أ آمد، فرمود: قبر او را به شّدت فشار داد، چون اخالقش با همسر و خانواده اش بد بود )َفَلّمَ

َصاَبْتُه 
َ
 َقْد أ

ً
 َتْجِزِمي َعَلی َرّبِِك َفِإّنَ َسْعدا

َ
ّمَ َسْعٍد َمْه ال

ُ
ُة َفَقاَل َرُسوُل اهلِل ص َیا أ ّمُ َسْعٍد َیا َسْعُد َهِنیئًا َلَك اْلَجّنَ

ُ
َقاَلْت أ

ْهِلِه ُسوٌء؛ علل الشرایع/310/1( 
َ
ُه َکاَن ِفي ُخُلِقِه َمَع أ

َ
ٌة ... ِإّن َضّمَ

برای  برود،  دنیا  از  مرد  یک  می دهد؟/وقتی  نشان  را  خودش  کجاها  شوهر،  و  زن  واقعی  عشق  می دانید 
است سخت تر  همه  از  همسرش 

جلوی  مسّن  پدر  یک  که  آن جایی  مثاًل  می دهد؟  نشان  را  خودش  کجاها  شوهر،  و  زن  واقعی  عشق  می دانید 
که بزرگ شده اند، دست همسرش را بگیرد و اشک بریزد و بگوید: »می دانید این دست ها چقدر زحمت  بچه هایش 
کرده اند؟« اینجاست  کشیده  اند؟! بدون اینکه برایش واجب باشد چقدر مانند یک آشپز برای من غذا درست  مرا 
که از  که عشق خودش را نشان می دهد و در عالم طراوت ایجاد می کند و اال رفتار عاشقانۀ یک دختر و پسر جوان 

روی هوس های دوران جوانی باشد یک امر طبیعی است و در عالم طراوتی ایجاد نمی کند.

کرد و  یکی از عرفای بزرگوار در بیمارستان بستری بود و پزشک ها از درمان او ناامید شده بودند. چشم هایش را باز 
گفت باید به خانه برویم! گفتند چرا؟ گفت: من االن باید از دنیا رفته باشم ولی چون دل مادرت به رفتن  به پسرش 
کنم. لذا به خانه رفتند و چند ساعت با همسرش  کرده ام. باید به خانه بروم و او را راضی  گیر  من راضی نمی شود 

کرد تا او راضی شود و بعد خیلی راحت از دنیا رفت. عشق را باید در این جاها دید.  صحبت 

می دانید وقتی یک مردی از دنیا برود، برای چه کسی بیشتر از همه سخت است؟ برای مادرش، دخترش، خواهرش 
کربال در  یا همسرش؟ فرموده اند برای همسرش سخت تر از هر کس دیگری است. امان از دل رباب! می دانید بعد از 
که زودتر از همه از دنیا رفت. رباب  کرد و از دنیا رفت؟ این حضرت رباب بود  کسی از همه زودتر دق  بین خانم ها چه 
که اباعبداهلل)ع( به خاطر خدا و به خاطر معرفت حضرت رباب، عالقۀ  همسر بسیار بامعرفت امام حسین)ع( بود 
ویژه ای به ایشان داشتند. ضمن اینکه هر مادری هم لیاقت پیدا نمی کند فرزند شش ماه اش در راه امام زمانش 
که شایستگی این را داشت تا فرزند شش ماهه اش  قربانی شود. البته قبل از حضرت رباب، یک مادر دیگر هم بود 

که محسن شش ماهه اش را در راه امیرالمؤمنین)ع( داد...  قربانی شود و او فاطمۀ زهرا)س( بود 


