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مقدمه:
یکی از واقعیت های تلخ و خطرات جدی که آینده  کشور و خانواده 
هــا را تهدیــد می کنــد، کاهــش جمعیــت اســت. جنــگ جمعیتــی کــه 
نظام ســلطه علیه بشــریت برای غارت و چپاول جهان، طراحی کرده 
اســت امروز جامعۀ ما را دچار چالش جدی تری کرده اســت؛ آنچنان 
کــه ســرعت پیــری جمعیــت در کشــور مــا چنــد برابــر کشــورهای دیگــر 
و ســقوط جمعیــت مــا در تاریــخ حیــات بشــر بــی ســابقه بــوده اســت. 
مقــام معظــم رهبــری، ســالهای متمــادی بر مســئله جمعیت تاکید 
ورزیــده انــد و جامعــه تبلیغــی کشــور، بــرای گفتمــان تبلیغــی در زمینــه 
جمعیــت و فرزنــدآوری بــه حرکــت عمومی مبلغــان در این عرصه، نیاز 
دارد و به عبارت بهتر برای رهایی از چنین وضعیت وحشتناکی، نیاز 

بــه یــک نهضت تبلیغــی داریم. 
از ســوی دیگــر محــرم، فرصتــی مغتنــم بــرای واگویــه کــردن بایســته 
های جمعیتی می باشــد. البته قرار نیســت که تمام وقت ســخنرانی 
های هیئات را به موضوع جمعیت اختصاص بدهیم، بلکه در ذیل 
بیان اهداف و خطوط اصلی عاشــورا، حداکثر 20 درصد از ســخنرانی 

بــه ایــن موضــوع اختصــاص می یابــد. 
بــر ایــن اســاس، 5 جلســه ســخنرانی، بــا محوریــت کالم پــر حکمت 
سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی )ما ملت امام حسینیم ع( تنظیم 
گردیده اســت تا به ویژگی های ملت امام حســین )ع( پرداخته شــده 
و در قالــب پیــام بــه موضــوع جمیعــت هم نیم نگاهی داشــته باشــیم. 
ایــن 5 جلســه در دو شــماره تحــت عنــوان »ملــت امــام حســین (ع 
)1 و 2«، تهیــه و تنظیــم گردیــده کــه میتوانــد مــورد اســتفاده مبلغین و 
ســخنرانان ارجمنــد قــرار گیــرد. تنهــا تفــاوت ایــن دو شــماره تفصیلــی و 
کوتاه تر بودن مطالب است به این صورت که در »شماره 2« تالش 
شــده رئــوس مطالــب و پیامهــا بــه صــورت خالصه تر بیان شــود کــه در 
سخنرانی های 10 – 15 دقیقه ای در ایام محرم مورد استفاده قرار گیرد.
محور هر جلســه و پیام های ذیل آن، در فهرســت اجمالی معرفی 
گردیده اســت. امید اســت این اثر، گامی کوچک جهت زمینه ســازی 

تکثیر و تربیت نسلی حسینی برای ظهور باشد.





مجلس اول: ما ملت امام حسینیم!
پیام: » ارتقاء جایگاه مادری«



عاشورا سرآغاز شکل گیری ملت امام حسین )ع(
اگرچــه امــام حســین )ع( در آغــاز نهضــت خودشــان، در اوج غربت 
قرار داشــتند و کم و بیش 72 نفر بیشــتر، پای کار امام حســین )ع( 
نیامدند و وقتی اباعبدهللا الحسین )ع( دید هیچ یار و یاوری برایش 
باقــی نمانــده اســت، ایــن ســخن را فرمودنــد: »هـَـل مـِـن مُغيــٍث يَرجُو 
ّــهِ فــي إعانَتِنــا؟«1   ّــهَ فــي إغاثَتِنــا؟ هـَـل مـِـن مُعيــنٍ يَرجــو مــا عِنــدَ الل الل
معنــای فارســی خودمانــی اش می شــود کیســت مــرا یــاری کنــد؟
ــاری اباعبــدهللا )ع( برنخاســت جــز طفــل  ــه ی کســی در آن روز، ب
شــیرخوار ابــی عبــدهللا )ع( یــا برخــی نقــل هــا می گوینــد حــر اینجــا 
ــه شــهادت رســیدند،   بیــدار شــد، باالخــره حضــرت در اوج غربــت ب
امــا عاشــورا ســرآغاز حرکتــی بــود کــه در طــول تاریــخ هرچقــدر کــه ایــن 
حرکــت پیــش رفــت، پویاتــر و زنــده تــر و گســترده تــر شــد، کــم کــم 
ایــن گــروه انــدک، در طــول تاریــخ رشــد کــرد، رشــد کــرد، تــا آنجــا کــه  
پدیــده بــا عظمتــی شــکل گرفــت بــه نــام »ملــت امــام حســین )ع(«، 

1. مقتل الحسين عليه السالم للخوارزمي: ج 2 ص 32.

مجلس اول
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ایــن نــدای مظلومانــه اباعبــدهللا الحســین )ع(، انــگار نــدای فطــرت 
بــود، مظلومیــت اباعبــدهللا الحســین )ع(، قومیــت هــا و اقــوام و 
حتــی مذاهــب مختلــف را دور پرچــم حســینی جمــع کرد و ملــت امام 

حســین )ع( را شــکل داد.

شکل گیری ملت امام حسین )ع( معجزۀ حسینی، بزرگتر از 
معجزۀ عیسی و موسی )ع(

امــام حســین )ع( بــرای شــکل گیــری ملــت خــودش، هزینــه داد. 
َــهُ فِيــَك  بــذل جــان کــرد. امــام صــادق )ع( فرمــود: »بَــذَلَ مُهْجَت
َــة ؛ امــام حســین )ع(، خــون  َــةِ وَ الْجَهَال اَلل لِيَْســتَنْقِذَ عِبـَـادَكَ مـِـنَ الضَّ
ــدگان خــدا از گمراهــی  ــا بن ــذل کــرد در راه خــدا ت داخــل قلبــش را ب
و جهالــت بیــدار شــوند«1  ایــن بیــداری ملــت هــا، پــای علــم و پرچــم 
امــام حســین )ع(، معجــزه بزرگــی اســت. معجــزۀ بزرگتــر از معجــزه 
حضرت عیســی)ع(، معجزۀ بزرگ تر از معجزه حضرت موســی )ع(.
ببنیــد ایــن اتفــاق، ســادۀ نیســت، تمــام امکانــات عالــم را بــه خــط 
کنــی تــا دل هــا بــه خــط شــوند، نمی شــود، اینــکار کار خدایی اســت. 
معجــزه  آن  اســت،  )ع(  ابی عبــدهللا  خــون  کار  اســت.  خــدا  کار 
بــزرگ حســینی ایــن اســت، از یــک گــروه کوچــک 72 نفــر االن 
ــی کــه 72 ملــت، ملــت امــام حســین )ع( هســتند. ــه جای رســیده ب

منطقی که حاج قاسم با آن منطقه را یک دست کرد
چـــه تعبیـــر دقیـــق و درســـتی از زبـــان حـــاج قاســـم عزیـــز جـــاری 
ـــا ایـــن منطـــق  شـــد، »ملـــت امـــام حســـین )ع(«، او کـــه منطقـــه را ب
تهدیـــد  را  آمریـــکا  می خواســـت  وقتـــی  بـــود،  کـــرده  یک دســـت 
هســـتیم.«2   )ع(  حســـین  امـــام  ملـــت  »مـــا  می فرمـــود:  کنـــد 
موسســـات بـــزرگ علمـــی تحقیقاتـــی در آمریـــکا بایـــد بنشـــینند 
و تحلیـــل کننـــد ایـــن جملـــه حـــاج قاســـم را اگـــر شعورشـــان برســـد 
)ع( هســـتیم؟ امـــام حســـین  ملـــت  مـــا  چـــه،  یعنـــی  ایـــن  کـــه 

1. کامل الزیارات، ص228.
2. مرداد ماه سال 1397 در يادواره عمليات رمضان در همدان.



14

چرا ما ملت امام حسین )ع( را به خوبی نمی شناسیم؟
ملــت امــام حســین )ع( یــک شــعار نیســت، یــک حقیقیــت 
و واقعیتــی هســت کــه هنــوز بــه خوبــی ایــن ســاختار نــه بــرای 
دیگــران بلکــه بــرای خــود مــا هــم شــناخته شــده نیســت. و ایــن 
درد بزرگــی اســت. چــرا مــا ایــن قــدرت خودمــان را نمــی شناســیم.

نظام امت و امامت، حقیقت ملت امام حسین )ع(
امروز بعد از چهل سال که انقالب اسالمی قدرتمندتر از گذشته 
شده است و قدرت نمایی کرده است، برخی غرب زدهای متحجر 
ــرم  ــی قــدرت ن ــزرگ یعن ــن واقعیــت ب ــدن ای ــد در دی واپســگرا، کورن
انقالب اسالمی، این قدرت نرم در ذیل رابطه امت و امامت شکل 
گرفت. نظام امت و امامت، حقیقت ملت امام حسین )ع( است.
خروجی نظام امت و امامت می شــود ملت امام حســین )ع(. ما 
چقدر این نظام امت و امامت را می شناسیم؟ چند تا کتاب درسی 
دربــاره ایــن موضــوع نوشــتیم؟ چنــد واحــد درســی پــاس کردیــم؟

مردمی بودن اصل اول در تشکیالت بزرگ حسینی
اولین ویژگی ملت امام حســین )ع( این اســت که ملت هســت. 
از مردم اســت، این مردمی که وصل به امام حســین )ع( هســتند. 

ایــن نظــام امامــت و امــت را شــکل می دهد.
ــه ای نیســت. مــردم  بیــن مــردم و امــام حســین )ع( هیــچ فاصل
بــرای مــردم هســتند. پــس مردمــی بــودن اصــل اول در تشــکیالت 

بــزرگ حســینی اســت. 

خانه محل تمرین تبدیل منیت ها به ما
مــا بایــد در خانــه ایــن مــا را تمریــن کنیــم، مــن دیگــر نداریــم. در 
یــک محیــط خانــه، چــه کســی ایــن مــا را شــکل و قیافــه می دهــد؟ 
اگــر خانــه محــل تمریــن کنــار گذاشــتن منیــت هــا و تبدیــل شــدن به 
یــک مــا اســت، چــه کســی مــی توانــد و قــدرت دارد ایــن منیــت هــا را 

تبدیــل بــه مــا کنــد؟ مــادر. 

شغل اصلی مادر در خانه چیست؟ بشور و بساب یا ...
مــادری حقیقتــا یــک شــغل اســت. شــغلی شــبیه انبیــاء. حــاال 
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انبیاء دقیقا شغلشــان چیســت؟ و چه شــباهتی بین شــغل انبیاء و 
شــغل مــادران وجــود دارد؟ 

کار مادر، نه پخت و پز هست، نه بشور و بساب، اینها نیست. 
امیرالمومنیــن )ع( بــه امــام حســن )ع( فرمــود: » حســن جــان! خانم 
شــما زن در خانه خدمتکار نیســت؛ لَيَْســتْ بِقَهْرََمانَة«1  فکر کنی 
خانــم گرفتــی یعنــی مســتخدم گرفتی. بعضی آقایــون فکر می کنند 
ــه، مــن پیشــنهاد می دهــم اگــر قــدرت  کلفــت گرفتنــد آوردنــد خان
مالــی داری از بیــرون غــذا بخــر بگــذار مــادر مــادری کنــد. البتــه هیــچ 
غذایــی غــذای مــادر نمی شــود. چــون عشــق  محبــت خــودش را در 
ایــن غــذا قــرار داده اســت و شــاید بــه همیــن دلیــل کراهــت دارد کــه 

غــذای بیــرون منــزل خــورده شــود. 

شغل مادری، در رشته مدیریت تعریف می شود
ــا پــدر و  شــغل مــادر چیســت؟ تنظیــم کننــده روابــط فرزنــدان ب
تنیظــم کننــده روابــط پــدر بــا فرزنــدان و تنظیم روابط بیــن فرزندان. 
شــغل مــادری ذیــل رشــته مدیریــت تعریــف می شــود، ایــن کار 
کمــی اســت؟ دقیقــا ایــن نقطــه شــباهت شــغل والیــت بــا شــغل 
مــادری اســت. مگــر کارکــرد والیــت چیســت؟ والیــت کاری نــدارد 
جــز مدیریــت روابــط انســان هــا بــا همدیکــر. مثــل یک مــادر. فرمود 
والیــت مانــع پراکندکــی شماســت. »امانــا للفرقه« از بیــن آن همه 
کارکــرد والیــت کــدام کارکــرد ذکــر شــده اســت؟ حضــرت زهــرا )س( 
در خطبــه فدکیــه وقتــی کارکــرد والیــت و امامــت را مطــرح می کنــد 
می فرماید کارکرد اصلی والیت چیســت؟:»إَِماَمتَنَا أََماناً لِلْفُرْقَةِ«2 
امامــت ســامانده دهنــده روابــط بیــن انســان هســت و نمــی گــذارد 
ایــن جامعــه از هــم پراکنــده شــود. مثــل نــخ تســبیح ایــن دانــه هــا را 

کنــار هــم نگــه مــی دارد.   

1. کافی، ج5، ص510.
2. االحتجاج، ج1، ص99.
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سر در خانه بنویسید:»زن خدمتکار نیست، زن مدیر روابط در خانه است «
در مدیریــت روابــط بایــد چقــدر مــادر مــدارا کنــد؟ مــادر ســکوت 
کنــد؟ مــادر مــادری کنــد؟ کلــی می شــود اینجــا حــرف هــای حســابی 
و عالمانــه زد. مــادری مهــارت اســت. اصلــی تریــن مهــارت مــادری، 
مدیریــت روابــط اســت. ایــن را ســردر خانــه بنویســید. زن خدمتــکار 
نیســت، زن مدیــر روابــط در خانــه اســت. لــذا پیغمبــر )ص( فرمــود: 

َِّدةُ بَيْتِهـَـا«1   »زن رئیــس خانــه اســت؛ اَلَْمــرْأَةُ َســي
رئیس خانه دقیقا یعنی چه؟ یعنی مدیر و سامان دهنده روابط 
در خانه است. در این تشکیالت کوچک مادر، »من« ها را تبدیل به 
»ما« می کند. و زیر زبان بچه ها، لذت »ما بودن« را می چشاند. 

چرا دشمن روی نابودی قداست مادر کار می کند؟
چقــدر دشــمن، دقیقــا نقشــه ریختــه تــا شــان و شــغل مــادری 
ــن  ــام رابی ــه ن ــی، ب ــرا یکــی از تئوریســیانهای غرب ــد. اخی ــود کن را ناب
مــرداک، می گویــد: »بــرای نابــودی ایــران، بایــد در خصــوص کلمــۀ 
مقدســی بــه نــام خانــواده هزینــه کــردن و مــن قصــد دارم تــا موضوع 
مــادر را در دســتور کار خــودم قــرار دهــم. در ایــران مــادر خانواده همه 
چیــز را مدیریــت می کنــد و اگــر مــادر را بــه لجــن بکشــیم تمــام ایــن 

جامعــه بــه لجــن کشــیده می شــود« 2
حاال چرا می خواهی مقدس بودن مادر را بزنی؟ حرف اصلی اش 
اینجاست گفت: »در ایران مادر خانواده همه چیز را مدیریت می کند و 
اگر مادر را به لجن بکشیم تمام این جامعه به لجن کشیده می شود« 3
ملتــی کــه مــادری بــرای او نقــش محــوری دارد و مــادر می شــود 
مدیــر روابــط انســانی بــرای تبدیــل مــن بــه مــا، نــه بشــور و بســاب 
خانــه. ایــن ملــت را نمــی تــوان شکســت داد. ایــن ملــت، می شــود 

ملــت امــام حســین )ع(.

1. نهج الفصاحه، ص614.
2. http://haghighat14.mihanblog.com

3. همان
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مجلس دوم: قدرتمندی مهم ترین اثر 
اجتماعی ملت امام حسین )ع( 

پیام: »اسقاط و قتل جنین«
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بحران هویت و شکل گیری هویت
روان شــناس هــا می گوینــد بچــه هــا از ســن نوجوانــی دچــار بحران 
هویت می شــوند، یعنی به دنبال این هســتند که هویت خودشــان 
را شــکل بدهنــد، یعنــی بــه دنبــال ایــن هســتند کــه یــک شــخصیتی 
پیدا کنند، در این مســیر شــکل گیری شــخصیت خودشــان، دچار 
چگونگــی و بحــران می شــوند. بعــد شــما مــی بینیــد کــه تمــام ابــزار 
رســانه ای جهــان در خدمــت ایــن هــدف قــرار گرفتــه اســت کــه بــه 

فرزنــدان مــا، هویتــی بدهــد. 

امت سازی، گاهی برای شکل گیری هویت اجتماعی
هویــت گاهــی فــردی و گاهــی اجتماعــی اســت. ایــن هویــت 
امــت.  می شــود  نامــش  اوقــات  گاهــی  مــا  دیــن  در  اجتماعــی 
َّاسِ«1  یعنی  ُــوا ُشــهَداءَ عَلـَـى الن ُــمْ أُمَّــةً وََســطاً لِتَكُون فرمود:»جَعَلْناك
مــا شــما را امتــی قــرار دادیــم کــه بــرای بقیــه مــردم الگــو باشــد و مردم 

1. البقرة :  143.

مجلس دوم
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به شــما نگاه کنند. ما چقدر در جریان الگو شــدن برای ملل دیگر 
موفــق بودیــم؟ آیــا توانســتیم کاری کنیــم کــه دیگــران آروز داشــته 

باشــند مثــل مــا زندگــی کننــد؟ آیــا ایــن ممکــن هســت؟ بلــه.

ملت امام حسین )ع(، هویت اجتماعی ما، چقدر به این افتخار می کنیم؟
یکــی از هویــت هــای اجتماعــی مــا، همیــن هویــت ملــت امــام 
حســین )ع( اســت. چقــدر بــه ایــن هویــت افتخــار می کنیــم؟ چقــدر 
نشاط داریم از اینکه ما ملت امام حسین )ع( هستیم. ببنید یک 
نفــر در رشــته پزشــکی قبــول می شــود، بعــد مرتــب بــه او می گوینــد 
آقــای دکتــر! هنــوز هــم دکتــر نشــده امــا چــه حســی دارد وقتــی بــه او 
می گوینــد آقــای دکتــر یــا خانــم دکتــر؟ اگر حس خوبی هســت، پس 
معلوم می شود ایشان به این هویت افتخار می کند، حاال اگر به ما 
گفتند که شــما ملت امام حســین )ع( هســتید، چه حســی دارید؟ 

چگونه هویت ملت امام حسین )ع(، را به جهان معرفی کنیم؟
بعــد مهــم تریــن از اینکــه مــا بایــد هویــت ملــت امــام حســین )ع( 
بشناســیم، کــه ان شــاء هللا در ایــن جلســات ســعی می کنیــم ایــن 
هویــت را بیشــتر درک کنیــم، مهــم تــر از اینــکار، ایــن اســت کــه مــا 
ایــن هویــت را ثبــت جهانــی کنیــم. یعنــی بتوانیــم ملت امام حســین 

)ع( را بــه دیگــران معرفــی کنیــم.
فرهنــگ غــرب مبتنــی اســت بــر خودخواهــی، فرهنــگ ملــت امام 
حسین )ع(، مبتنی هست بر دگر خواهی، بعد شما این دگرخواهی و 
خیرخواهی نسبت به دیگران را نشان می دهی؟ عاشق می شوند. 
مــا بایــد ایــن هویــت ملــت امام حســین )ع( را به جهان و بشــریت 
معرفــی کنیــم. چگونــه؟ مهــم تریــن ویژگی که می توان بــا آن ویژگی 
مــردم جهــان را خریــدار کــرد، چیســت؟ چگونــه ملــت امــام حســین 

)ع(، بــه جهــان معرفــی کنیم؟ 

به کارگیری ادبیات متناسب برای جهانی سازی هویت حسینی
ما باید از ادبیاتی استفاده کنیم که همه گیر باشد، همگان را به 
آن ادبیــات دعــوت کنیــم. کــدام ادبیــات همه گیــر و فراگیــر هســت؟ 
در چیــن و ماچیــن هــم بــا ایــن ادبیــات بــا مــردم حــرف بزنــی، مــی 
پذیرنــد. تحســین می کننــد، ممکــن هســت حتــی مســلمان نشــود، 
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حســینی نشــود ولــی پیــش خــودش می گویــد چقــدر ایــن ملــت امــام 
حســین )ع(، بــا کالس هســتند، بــا احتــرام برخــورد می کننــد. 

فطرت، ادبیاتی جهانی و زبان مشترک بشری
مــا بایــد بــا ادبیــات فطــرت بــا مردم حرف بزنیم. این روشــی اســت 
که قرآن به ما آموزش می دهد در معرفی دین، می فرماید: »فَأَقِمْ 
َّاَس عَلَيْهــا ال تَبْديَل  َّتــي  فَطَرَ الن َّــهِ ال ْــرََت الل وَجْهـَـكَ لِلدِّيــنِ حَنيفــاً فِط
َّاسِ ال يَعْلَمُون «1  بیشتر  ِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ الن َّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَي لِخَلْقِ الل
مــردم نمی داننــد ولــی ایــن دیــن، دیــن محکمــی اســت، چرا کــه دین 
در واقــع آمــده اســت بــرای شــکوفایی فطــرت و در اوج تناســب بــا 
فطــرت قــرار دارد. خــدا تیــر و تختــه را بــا هــم جــور کــرده اســت. ســازه 
دیــن، در اوج هماهنگــی و تناســب بــا شــناژ وجــود انســان قــرار دارد.

قدرتمندی، زبان فطرت و اولین و مهم ترین اثر ملت امام حسین )ع(
اگــر مــا بخواهیــم بــا ادبیــات فطــرت، ملــت امــام حســین )ع( را بــه 
جهان معرفی کنیم، چه بگوییم؟ اولین و مهم ترین اثر اجتماعی، 
ملت امام حســین )ع(، که قابل مشــاهده هســت، چیســت؟ با آن 

ملــت امــام حســین )ع( را بــه جهــان معرفی کنیم.
آن ادبیــات، ادبیــات قــدرت و قدرتمنــدی اســت. آدم هــا بــه 
صــورت فطــری عالقمنــد ایــن هســتند کــه قــوی باشــند، از ضعیــف 
بــودن متنفــر هســتند. عاشــق آدم هــای قــوی هســتند، حــاال ایــن 
قــدرت گاهــی روحــی هســت، گاهــی جســمی. فــرق نمی کنــد، 
باالخــره عشــق اســت قــوی شــدن، عشــق هســت آدم هــای قــوی. 

ــی.  ــر ضعــف و زبون مــرگ ب

خانه محل تمرین قوی شدن
خانــه محلــی بــرای تمریــن قــوی شــدن اســت. مــادری کــه در خانــه 
قدرتمندانه به خواســته های خودش نه بگوید یا پدری در خانه به 

خواســتنی هــای خــودش نــه بگویــد فرزندان قــوی تربیت می کند.

1. روم،30
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نقش نظام طاغوتی در ضعیف کردن جوامع
نظــام امــت و امامــت کاری جــز قــوی کــردن جوامــع ندارنــد و 
طاغویت عالم، نظام سرمایه داری کاری جز ضعیف و زبون کردن 
مردم ندارند. مردم در غرب، به ضعف و زبونی کشــیده شــده اند. 
شــما فکــر کنیــد اگــر در غــرب، شــهوت مــردم را رهــا کردنــد، اینهــا 
می خواســتند بــه مــردم خــوش خدمتــی کننــد. هرگــز! آنهــا فهمیدند 
چطــور مــردم را ضعیــف و زبــون کننــد، مــردم جــرأت نکننــد علیــه 

ظلــم بزرگــی کــه بــه مــردم تحمیــل می کننــد، قیــام کننــد. 

چگونه نظام سلطه جوامع را به ضعف و زبونی می کشناند؟
1. با شهوت

از طرف دیگر، هر چقدر راه شهوت را باز گذاشتی، قدرت شهوت 
هــم در او کــم می شــود، دیگــر از شــهوت خــودش هــم لــذت چندانــی 
نمی بــرد. می دانــی ضعیــف شــده اســت. بــا چــی؟ بــا شــهوت رانــی. 
از آن طرف، خودداری انســان را قدرتمند می کند. فرمود:»أَقْوَى 
ــهِ.«1   ایــن قدرتمنــدی در اثــر کنتــرل  ـَـى نَفِْس ــنْ قـَـوِيَ عَل َّــاسِ َم الن
نفس، فقط قدرت روحی نیست، قدرت جسمی است، در قدرت 
جســمی هــم اثــر دارد. از شــهوات خــودش هــم بیشــتر لــذت می برد 
ــد. مــردم چشــم چــران، از  اگــر کســی نفــس خــودش را کنتــرل کن
زندگــی طبیعــی خــودش کمتــر لــذت مــی بــرد. چون براســاس مبانی 
انسان شناسی، چشم چرانی، قدرت لذت بری را کاهش می دهد. 

2. اسقاط جنین 
یکــی دیگــر از کارهــای اساســی نظــام ســلطه بــرای نابــودی قــدرت 
بشــریت انجــام می دهــد، همیــن اســقاط جنیــن اســت. آمــار ســقط 
جنیــن در جهــان وحشــتناک اســت، امــا در ایــران چــه اتفاقــی دارد 
مــی افتــد؟ طبــق آمــار رســمی وزارت بهداشــت، هر روز حداقــل 1000 
جنین در کشــور، توســط والدین کشــته می شــوند. این آمار نســبت 
بــه باالتریــن تعــداد کشــتگان کرونــا در اوج کــه روزانــه 250 نفــر بــود، 

1. عیون الحکم، ص119.
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5 برابر اســت.  خیلی از این کودکان بی گناه، حالل زاده هســتند. 
درصــد بســیار کمــی از آنهــا از راه غیــر مشــروع، جنیــن شــده انــد.
تــا شــما می گوییــد کــه آقــا چــرا اینهمــه ســقط جنیــن، برخــی 
می گوینــد ببینیــد مــی خواهنــد چقــدر فرزنــد معلــول بــه جامعــه 
تحمیــل کننــد، چــرا مقابــل غربالگــری می ایســتید؟ شــما مگــر نمــی 
دانید چقدر نگه داری فرزند معلول برای جامعه هزینه دارد؟ برای 
خانــواده زحمــت و هزینــه دارد؟ در حالــی کــه وقتــی شــما بــه آمــار 
نگاه می کنید درصد قابل توجهی از این غربالگری و سقط جنین 
مربــوط بــه جنیــن ناقــص و معلــول نیســت، بلکــه جنینهــای ســالم 
هســتند که دارند کشــته می شــوند. البته هیچکســی حق ندارد آن 
جنینــی کــه حــاال احتمــال دارد نقــص کوچکی در جســمش باشــد را 
بخاطر این نقص بکشد. او هم مخلوق خداست. چه کسی به ما 
اجازه داده بخاطر نقص احتمالیش مثال بخاطر اینکه احتمال دارد 
شــش انگشــتی باشــد یا نقص دیگری داشــته باشــد او را بکشــیم؟

مشکل فرهنگی است
تقریبــا نیمــی از افــرادی کــه ســقط جنیــن داشــته انــد تنهــا دلیــل 
خــود بــرای ســقط جنیــن را نخواســتن فرزنــد عنــوان می کننــد و نــه 

مشــکالت اقتصــادی1.  نــه حتــی مســئله جنیــن معلــول.
یعنــی مــا االن یــک اشــکال بــزرگ فرهنگــی پیــدا کردیــم، ســبک 
بــه  کــه میــل  اســت  مــا طــوری شــده  زندگــی، فرهنــگ زندگــی 

فرزنــدآوری در مــردم کاهــش پیــدا کــرده اســت. 

حفظ جنین
ــدن اصــل  مــا االن در مقــام حــل مســئله نیســتیم، در مقــام دی
مســئله هســتیم. ما ســالیانه نیم میلیون قتل جنین داریم، نگویم 
ســقط جنیــن. حــاال اگــر ایــن ســقط جنیــن تبدیــل بشــود بــه حفــظ 
جنیــن چــه اتفــاق برزرگــی مــی افتــد؟ حتــی اگــر یــک جنیــن حفــظ 

1. دکتر سالم، خبر شماره 161898.
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شــود و حیــات پیــدا کنــد ارزش دارد. خــدا فرمــود اگر یک نفــر را زنده 
کنــی انــگاری همــۀ بشــریت را حیــات بخشــیدی. یــک مــادر، دســت 
از قتــل جنیــن بــردارد، انــگاری همــه بشــریت را نجــات داده اســت. 
َّمــا  ْــسٍ أَوْ فَســادٍ فـِـي اْلَرْضِ فَكَأَن ْــرِ نَف فرمــود: »َمــنْ قَتـَـلَ نَفْســاً بِغَي
َّاَس جَميعا«1   بعد  َّما أَحْيَا الن َّاَس جَميعاً وَ َمنْ أَحْياها فَكَأَن قَتَلَ الن
خــود مــادر چــه آســیب هایــی مــی بینــد؟ یکــی از آســیب هــای قتــل 
جنین، افســردگی و حس گناه هســت. این اثر طبیعی اســت. بچه 
هــا پــاره تــن مــا پــدر و مــادر هســتند، هرچنــد جنیــن باشــد. بعــد یک 
نفــر قتــل جنیــن کنــد، خــودش را کشــته اســت. آمارهــای تحقیقــات 

علمــی می گوینــد مــادر افســرده می شــود و نابــود می شــود.
قتــل هــر جنیــن بــا قتــل انســان چــه تفاوتــی دارد؟ ایــن کــه خیلــی 
بدتر هست. االن یک نفر، یک نفر را بکشد، او از خودش باالخره 
دفــاع می کنــد. تــازه یــک نفــر غریبــه کشــته شــده اســت. حــاال یــک 
مــادر، جنینــش را بکشــد، کــه قــدرت دفــاع نــدارد، جنایــت نیســت؟ 
یــک آقــای مــی گفــت: »جنیــن زنــده معصومــی کــه دســتش از همــه 
جــا کوتــاه اســت، بــه چــه گناهــی بایــد کشــته شــود؟! دیه جنینی که 
در رحــم مــادر تکمیــل شــده و روح در آن دمیــده اســت برابــر یــک 
انسان زنده اهست.«2  در این صورت دیگر سقط جنین نیست، 
قتــل جنیــن اســت. حــاال اگــر یــک جنیــن حفــظ و حیاتــش ادامــه 
پیــدا کنــد، طبــق معــادالت خــدا، تمــام  بشــریت زنــده شــده انــد. 
خیلــی عجیــب هســت کــه خــدا یــک جــان را معــادل جــان تمــام 
انســان هــا مــی گیــرد. و اگــر کســی جــان جنینــی کــه روح بــر آن 
دمیــده شــده را بگیــرد، جــان تمــام بشــریت را گرفتــه اســت. قیامــت 

ایــن طــوری خــدا حســاب و کتــاب می کنــد. 

نقش امامت در قدرتمند کردن ملت
از آن طــرف مهــم تریــن کارکــرد نظــام امــت و امامــت، کــه خروجی 

1. مائده،32.
2. محمد جواد مروج طبسی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم.
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آن ملــت امــام حســین )ع( اســت ایــن اســت کــه مــردم را قــوی 
می کنــد. امــام کســی کــه جوامــع را قدرتمنــد می کنــد، نمــی گــذارد 
در ضعف و زبانی بمانند. اگر از شــما پرســیدند فرق اساســی نظام 
ســلطه بــا نظــام امامــت و امــت چیســت؟ یکــی از فــرق هــا همیــن 
هســت. در نظام ســلطه مردم را به اســتضعاف و زبونی می کشــند 

امــا در نظــام امامــت و امــت مــردم قدرتمنــد می شــوند.
چــرا امــام حســین )ع(، در کربــال جنگیــد و جــان داد و جــان 
عزیزانشــان را تقدیــم کــرد؟ چــون فرمــود فاتحــۀ جامعــۀ کــه مثــل 
یزیــدی بــر او حکمرانــی می کنــد را بایــد خوانــد. در ایــن جامعــه دیــن 
بــه عنــوان عامــل قدرتمنــد کــردن بشــر، از بیــن مــی رود. وقتــی راس 
حاکمیــت چــون یزیــدی باشــد کــه خــودش غــرق شــهوات هســت و 

آدم زبــون و ضعیفــی اســت. 1

المُ، إذ قَد بُلِيَِت االمَّةُ بِراعٍ مِثلِ يَزيَد.«  1. قال الحسین )ع(: »وعَلَى اإلِسالمِ السَّ
)الفتوح: ج 5 ص 16(
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مــا اگــر مــی خواهیــم در لشــگر ملــت امــام حســین )ع(، عضویــت 
پیــدا کنیــم. کافــی نیســت فقــط  در اجتماعــات ســالیانه حســینی 
شــرکت کنیــم. عضویــت در ملــت امــام حســین )ع(، فقــط بــه ایــن 
نیســت کــه چلــوی امــام حســین )ع(، را بخوریــم بعــد برویــم دنبــال 
زندگی خودمان. البته امام حسین )ع(، هوای ملت خودش را دارد. 
امــام حســین )ع(، هــوای گریــه کــن هــای خــودش را دارد، امــا 
صــرف گریــه کــردن کافــی نیســت هرچنــد الزم هســت. اگــر مــی 
خواهیــم در زمــرۀ ملــت امــام حســین )ع(، باشــیم حداقــل بایــد 
ــم بعــد مــی  ــم. تیــک بزنی ســه ویژگــی اساســی را در خودمــان ببین
توانیــم بگوییــم مــن هــم جــزو ملــت امــام حســین )ع( هســتم.
اســـت.  بصیـــرت  )ع(،  حســـین  امـــام  ملـــت  ویژگـــی  اولیـــن 
ْـــر«1  کســـی  ب فرمـــود:»اَل يَحْمِـــلُ هَـــذَا الْعَلَـــمَ إاِلَّ أَهْـــلُ الْبََصـــرِ وَ الصَّ
نمـــی توانـــد ایـــن پرچـــم را برافراشـــته کنـــد، مگـــر اینکـــه اهـــل بصیـــرت 
و اهـــل صبـــر باشـــد. ایـــن جلســـه بـــا بخـــش اول کار داریـــم. بصیـــرت. 

1. نهج البالغه، خطبه 173.
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معنای بصیریت، درک اولویت های زمانه
بصیــرت یعنــی چــی؟ یکــی از معانــی بصیــرت درک اولویــت هــای 
ِــهِ«1  االن  ُــونَ بَِصيراً بِزََمان زمانــه اســت. فرمــود: »عَلـَـى الْعَاقـِـلِ أَنْ يَك
وقــت چــه کاری هســت؟ االن وقــت چــه کاری نیســت؟ االن وقــت 

صلــح هســت؟ االن وقــت جنــگ هســت؟ 

معنای اول بصیرت: درک زمان و فرصت ها
بصیرت یعنی درک زمان و تصمیم گیری درســـت براســـاس آن 
درک. مـــا در زندگی شـــخصی خودمان خیلی نیـــاز داریم به اینکه 

در لحظه تصمیم درســـت بگیریم؟
بنابراین طبق فرمایش امام صادق )ع( عاقل این گونه هســـت 
کـــه نســـبت به زمان خـــودش، بصیـــرت دارد. یعنی چـــی »بَِصيراً 
ِـــه «2  یکـــی از معانـــی بصیـــرت به زمـــان، درک فرصت هایی  بِزََمان

هســـت که بـــرای ما فراهم می شـــود. 
یکـــی از خصلـــت هـــای خـــوب یـــک مومـــن حقیقـــی،  فرصـــت 
طلبـــی بـــه معنای درســـت کلمه هســـت.  مومن مثل یـــک دیده 
بان هوشـــیار، با چشـــم باز، فرصـــت ها را رصـــد می کند. فرصت 
هـــا را روی هـــوا می زند مبادا یک فرصت هم از دســـتش در برود. 
فکـــر  دایـــم.  زندگـــی  در  فراوانـــی  هـــای  ســـوزی  فرصـــت  مـــا 
بـــرای  هـــا  فرصـــت  بخواهـــد،  دلمـــان  وقـــت  هـــر  می کنیـــم 
فرمودنـــد:  )ع(  امیرالمومنیـــن  کـــه  حالـــی  در  فراهمنـــد.   مـــا 
ْـــرِ؛ فرصـــت  ُـــرََص الْخَي ـــحَابِ فَانْتَهِـــزُوا ف »الْفُرَْصـــةُ تَمُـــرُّ َمـــرَّ السَّ
هـــا ماننـــد گذشـــتن ابرهـــا مـــی گذرنـــد؛ پـــس فرصت هـــای خیر 
را دریابیـــد«3  ببیـــن چقـــدر ابرهـــا در آســـمان بـــه ســـرعت مـــی 
گذرنـــد. بنابرایـــن فرصـــت هـــا ثابـــت نیســـتند. بلکـــه ســـیالند. 
حداقـــل توقفشـــان کوتاه و ســـرعت فـــوت فرصت ها، باالســـت.

1. الخصال، ج2، ص525.
2. معانی االخبار، ص334.
3. نهج البالغه، حکمت21.
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فرصت فرزند آوری
یکــی از فرصــت هــای بــزرگ هــر خانــواده، فرزنــدآوری هســت. 
شــما هــر وقــت کــه اراده کــردی کــه نمی توانی صاحب فرزند شــوی، 
فرزنــدآوری نــه تنهــا چالــش نیســت، بلکــه فرصت اســت، بزرگترین 

فرصــت بــرای خودمــان، بــرای خانــواده خودمــان.
گاهــی اوقــات مــی بینــی چشــم بــه هــم زدی، ایــن فرصــت طالیــی 
فرزند آوری را از دســت دادی، یک وقتی چشــم باز می کنی که کار 

از کار گذشــته، حســرت مــی خــوری کــه چــرا تــک فرزندی؟

فرزندآوری، فرصتی برای شادی و نشاط عمیق
یکــی از فرصــت هــای که فرزنــدآوری برای خانواده فراهم می کند، 
شــادابی و نشــاط هســت. آدم هــا پــول خــرج می کننــد بــرای نشــاط 

خودشــان، برای شــادابی خودشان. 
زندگــی کــه در آن نشــاط نباشــد، زندگــی نیســت مردگــی اســت و 
در خانــواده چطــور نشــاط تامیــن می شــود؟ یکــی از عوامــل نشــاط، 
فرزنــدآوری اســت. یکــی از دعاهــای قرانــی اتفاقــا همیــن هســت 
کــه خدایــا بــه فرزندانــی بــده کــه مایــه چشــم روشــنی مــن شــوند. 
ُــنٍ پــروردگارا بــه  ُــرَّةَ أَعْی َّاتِنـَـا ق ِّی َّنـَـا هـَـْب لَنـَـا مـِـنْ أَزْوَاِجنـَـا وَ ذُر فرمود:»رَب
مــا از همســران و فرزندانمــان آن ده کــه مایــه روشــنى چشــمان ]مــا[ 
باشــد و مــا را پیشــواى پرهیــزگاران گــردان«1  چشــمم بــه فرزنــدم 
روشــن بشــودف یعنــی وقتــی اینهــا را مــی بینــم بــا نشــاط شــوم. 
عالمــه طباطبایــی در تفســیر ایــن بخــش از آیــه می فرماید:»وقتــى 
مى گوينــد« فــالن قــرت عينــه«، معنايــش ايــن اســت كــه: فالنــى 
خوشــحال و مســرور شــد، و به كســى كه مايه مســرت آدمى اســت 

نــور چشــم و قــرة عيــن گفتــه مى شــود« 2
فرزنــدآوری، یــک فرصــت بــزرگ بــرای نشــاط و شــادی اســت. چــرا 
این فرصت را می ســوزانیم؟ این فرصت ســوزی، شــبیه خودســوزی 

1. فرقان،74.
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج15، ص338.
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اســت. بعــد مــی گوییــم چــرا خانــم هــا مرتــب داروهــای افســردگی 
مصــرف می کننــد؟

چرا به فرزندآوری می رسیم بی خیال شادی و نشاط می شویم؟ 
مــا چقــدر بــرای نشــاط و شــادی خــرج می کنیــم؟ مســافرت مــی 
ــم کــه  ــی می کنی ــم چــه کارهای ــم نمــی دان ــم، رســتوران مــی روی روی
موجــب شــادی و فــرح مــا شــود. امــا نمــی دانــم چــرا بــه فرزنــدآوری 
کــه مــی رســیم، کال نشــاط و شــادی کــه در ایــن موضــوع طراحــی 
شــده اســت را بــی خیــال مــی شــویم؟ مــی گوییــم یکــی دو تــا فرزنــد 
بــس اســت. می گویــد ســخت اســت فرزنــد آوری. مــا بــرای بســیاری 
از نشــاط هــای خودمــان پــول خــرج مــی  کنیــم مگــر مســافرت رفتــن 
کــم خــرج اســت؟ ســختی مــی کشــیم. امــا مــی گویــم در عــوض یــک 
نشــاطی را بــه دســت مــی آوریــم بــرای یــک نشــاط موقــت و زودگــذر 
اینقــدر برنامــه ریــزی می کنیــم بعــد کــه می رســیم بــه یــک نشــاط 

دائمــی، یعنــی فرزنــدآوری بــی خیــال نشــاط مــی شــویم. 
در جامعــۀ مــا بایــد یــک فرهنــگ شــود، خانــواده بــا نشــاط، یعنــی 
خانــواده پــر فرزنــد چــرا؟ چــون هــر فرزنــدی یــک نشــاط عمیــق در 
خانواده ایجاد می کند و این را تحقیقات علمی نشــان داده اســت. 
در ســطح جامعــه، ایــن فرهنــگ بایــد نهادینه بشــود، که خانــواده 
پــر جمعیــت یعنــی خانــواده پــر نشــاط و خانــواده کــم جمعیــت یعنی 
خانــواده کــم نشــاط. هــم تحقیقــات علمی این نشــان می دهــد، آیه 
قــرآن هــم فرزنــد را مســاوی بــا شــادی و نشــاط مــی گیــرد. پــس یکــی 

از فرصــت هــای بــزرگ بــرای شــادی شــد فرزنــدآوری.
ــنِ، و  َّــهُ قـُـرَّةُ العَي ـَـَد وَ التَمِســوهُ؛ فَإن ـُـوا الوَل پیغمبــر فرمــود: »اُطلُب
َــةُ القَلــبِ؛ فرزنــد بخواهيــد و آن را طلــب كنيــد؛ چــرا كــه مايــه  رَيحان

روشــنى چشــم و شــادىِ قلــب اســت«  1
بــرای دامادمــان، پســرمان،  بــرای عروســمان  اگــر مــا بتوانیــم 
دخترمــان همیــن یــک روایــت را توضیــح دهیــم که چــه رابطه ای بین 

1. مكارم الخالق: ج ۱ ص ۴۸۰ ح ۱۶۶۵.
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نشــاط و شــادی و فرزنــدآوری اســت، چقــدر نــگاه هــا بــه فرزنــدآوری 
تغییــر می کنــد. حتــی اصــراری هــم نداریــم کســی فرزنــد بیــاورد یــا 
نیــاورد، بــا خــودش امــا بایــد بدانــد چــه فرصــت بزرگــی بــرای شــادی و 
نشــاط را از دســت داده اســت. حســرتش را در آینده نخورد که چرا 

کســی بــه مــا نگفــت.

فرصت لذت فرزندآوری
یکــی دیگــر از فرصت هــای کــه فرزنــدآوری مــی آورد، فرصــت لذت 
بــردن اســت. یکــی از لــذت هــای ایــن عالــم، لذت مادر شــدن و لذت 
ــده شــده ایم، کــدام  ــردن آفری ــرای لــذت ب ــدر شــدن هســت، مــا ب پ
لــذت باالتــر از لــذت فرزنــد. خانــواده  هایــی کــه صاحــب فرزندنــد، 
بیــش از خانواده  هــای بــدون فرزنــد از زندگــی لــذت می  برنــد. بیایــم 

مســابقه بگذاریــم بــرای لــذت بیشــتر. 
تحقیقــات غربــی دربــاره پــدر و مــادران جوانــی کــه فرزنــد اولشــان 
به دنیا آمده، نشــان می دهد که لذت پدر و مادرشــدن و احســاس 
شــادی و نشــاط حاصــل از آن در ایجــاد آرامــش و آســایش زندگــی 
بســیار مؤثــر اســت.1  حــاال ایــن لــذت را شــما ادامــه بــده چــرا روی 

فرزنــد اول متوقــف مــی شــوی؟ 

بصیرت یعنی دیدن دارایی ها و توامندی های خود 
دیــدن  یعنــی  بصیــرت  چیســت؟  بصیــرت  دوم  معنــای  امــا 
دارایــی هــا و توانمنــدی هــای خــود، دیــدن ضعــف و ناتوانــی جبهــۀ 
مقابــل خــود. بعضــی هــا نســبت بــه تــوان خــود، کافــر هســتند. 
دچــار  آدم  کــه  زشــت هســت  چقــدر  توانیــم؟  مــی  مگــر  مــا  آقــا 
چنیــن کــوری بشــود. امــام باقــر )ع( فرمــود کــور کســی نیســت کــه 
چشــم نــدارد، کــور کســی اســت کــه چشــم قلبــش بســته باشــد. 2
خــدا نکنــد یــک جامعــه نســبت بــه دارایــی هــای خــودش دچــار 

1. دانش خانواده و جمعیت، ص 187.
َّتِي فِي  َّهَا ال تَعَْمى اْلَبْصارُ وَ لكِنْ تَعَْمى الْقُلُوُب ال ََّما اْلَعَْمى أَعَْمى الْقَلْبِ فَإِن 2. » إِن

دُور« )کافی، ج1، ص375( الصُّ
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کــور باطنــی شــود. شــنیدید می گوینــد کــوری مگــر نمــی بینــی. گاهــی 
اوقــات شــما دنبــال چیــزی می گــردی کــه جلــوی چشــم تــو هســت. امــا 
تــو بــه آن توجــه نمی کنــی. می گوینــد مگــر کــوری؟! همیــن جاســت. 
خواهش می کنم، مادران محترم! این مهارت را با فرزندان خودشان 
تمریــن کننــد، بچــه هــا را بصیــر نســبت بــه دارایــی هــا و توانمنــدی های 
خودشــان بــار بیاورنــد. نگــو نمی شــود! نمــی توانــی! کــم کــم او بــاورش 
می شود نمی تواند. در حالی که می توانست فقط فرصت پیدا نکرد. 
می شود موجودی کور باطن نسبت به دارای ها و توانمندی های خودش. 

ما کجا توانستیم؟
بیایــم مــا مــی توانیــم هــای خودمــان را مــرور کنیــم. مــا نــه تنهــا 
می توانیم بلکه ما توانســتیم بســیاری از مشــکالت را حل و قله ها 
را فتــح کنیــم. چــرا مقــام معظــم رهبــری، در ترســیم گام دوم انقالب 
اول، یک بار گام اول را مرور کردند، ما چه راهی را تا به حال آمده 
ایــم؟ چــون اگــر شــما نــگاه نکنیــد کــه چــه راهــی را خودتــان آمــده اید 

بــا تمــام ســنگ انــدازی هــا، نمــی توانیــد گام دوم را برداریــد.

شگفتانه های حوزۀ سالمت و بهداشت ایران
فقط کافی هســت ما می توانیم را در حوزۀ ســالمت یکبار مرور 
کنیــم؟ انقــالب اســالمی مــا چــه شــگفتی هــا را در حــوزه ســالمت 
رقــم زده اســت؟ انجــام نخســتین مرحلــه آزمایــش انســانی واکســن 
ایرانــی کرونــا بازتــاب گســترده ای در رســانه هــای جهــان داشــت، بــه 
گونــۀ کــه فعــاالن رســانه ای، ایــن دســتاورد مهــم دانشــمندان ایرانــی 
را موجــب شــگفتی جهــان توصیــف کردنــد.1  یکــی از خبرنــگاران 
شــبکه انگلیســی الجزیــره نوشــت: »احتــرام بــه دانشــمندان ایرانــی 
کــه بــا وجــود تحریــم و فشــارها قــادر بــه آغــاز آزمایــش هــای انســانی 
واکســن کویــد 19 هســتند تنهــا چنــد کشــور در سراســر جهــان بــه 

چنیــن مرحلــۀ رســیدند«2 

1. روزنامه وطن امروز، 11 دی 99
2. همان
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مدیریت والیت، با شعار ما می توانیم
مدیریــت والیــت، بــا شــعار مــا می توانیم مــردم را به خود بــاوری می 
رســاند. مقام معظم رهبری فرمودند:»واکســنی که برای کرونا آماده 
شــد مایــه ی افتخــار اســت؛ ایــن را انــکار نکننــد؛ ایــن مایــه ی عــزّت یــک 

کشــور اســت، مایه ی افتخار کشــور اســت.« 1
ــا جریــان مــا  ــد، اینه ــد بعضــی هــا انــکار می کنن دو مرتبــه فرمودن
نمــی توانیــم هســتند، بصیــرت بــه انســان قــدرت دیــدن دارایــی هــا و 

توانمنــدی هــای خــود را می دهــد.
از آن طــرف بصیــرت یعنــی دیــدن ضعــف دشــمن و افــول تمــدن 
غــرب، بعضــی هــا مومــن بــه طاغــوت هســتند، یعنــی هرچــه آیــه و 
دلیل بیاوری که تمدن غرب و آمریکا، در حال فروپاشــی هســت باور 
نمی کنــد. آگاهــی هــای خــودش را انــکار می کنــد از ضعــف دشــمن. 

می گوینــد نــه! آمریــکا کــه ابرقــدرت هســت. 

1. مقام معظم رهبری، ۱۹/۱۰/۱۳۹۹ بیانات در سخنرانی تلویزیونی در سالروز قیام ۱۹ دی



37





جلسۀ چهارم: »صبر، دومین ویژگی 
ملت امام حسین )ع(«

پیام: آسیب های تک فرزندی برای فرزند
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صبرحسینی در کربال
یکــی دیگــر از ویژگــی هــای برجســته ملــت امــام حســین )ع(، صبــر 
هســت. امیرالمومنیــن )ع( در کنــار بصیــرت، فرمودند صبر. فرمدند: 

ْــر«1  ب »وَ اَل يَحْمـِـلُ هـَـذَا الْعَلـَـمَ إاِلَّ أَهـْـلُ الْبََصــرِ وَ الصَّ
در کربــال امــام حســین )ع(، در صبــر بــی نظیــر بودنــد تــا آنجــا کــه 
ــماواتِ«2  مالئکــه  ــن َصبــرِكَ َمالئِكـَـةُ السَّ فرمــود: »و قـَـد عَِجبـَـت مِ
آســمان از صبــر تــو تعجــب کردنــد. چــه صبــری خــدا بــه اباعبــدهللا )ع( 

داده بــود، فقــط خــدا مــی دانــد. 

صفت عجله در انسان و آسیب های آن
انســان موجــودی اســت کــه از عجلــه خلــق شــده اســت. آنقــدر 
صفت عجله در انســان  قوی هســت که خدا به جای اینکه بفرماید 
مــن مثــال انســان از گل خلــق کــردم فرمــود انســان را از عجلــه آفریــدم. 

1. نهج البالغه، خطبه 173.
2. المزار الكبير: ص 496 ح 9.

مجلس چهارم
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»خُلـِـقَ اإْلِنْســانُ مِــنْ عَجَــلٍ« 1
مــادران محتــرم! در خانــه خیلــی بایــد روی صبــر بچــه هــا، کار کننــد. 
بچــه هــا عجلــه دارنــد. گاهــی مــا بــا تشــویق و تنبیــه فــوری، آتــش مــی 
ریزیــم روی عجلــه بچه هــا و آنهــا می شــوند عجــول. کمــی تشــویق را 
دورتــر انجــام بــده. هــر کار خوبــی کــرد ســریع پــاداش نــده. بگــذار او 

عجــول بــار نیایــد. عجلــه حــال انســان را خــراب می کنــد.  
برخی از آثار روحی و تربیتی صبر؛ تاثیر صبر بر فهم و علم آموزی

صبــر فقــط آثــار تربیتــی نــدارد. بلکه اثر مســتقیم در درس خواندن 
بچه ها دارد. بعضی از حرف ها هست جز صابرین نمی فهمند. صبر 
در فهــم انســان اثــر مســتقیم دارد. آدم هــای صبــور خــوش فهــم ترنــد. 
ابِرُونَ«2  این حقیقت که ثواب آخرت بهتر  َّ الصَّ َّاها إاِل فرمود:»وَ ال يُلَق
از دنیــا هســت را و ]ايــن حقيقــت الهيــه را[ جــز صابریــن نمــی فهمنــد. 

در محیط خانه چطور صبر افزایش پیدا می کند؟
در محیــط خانــه چطــور صبــر افزایــش پیــدا می کنــد؟ یکــی از 
امتحانــات صبــر، صبــر بــر فرزنــدآوری اســت. مــا فکــر مــی کردیــم ایــن 
پــدر و مادرهــا هســتند کــه بچه هــای خودشــان را تربیت می کنند بعدا 
فهمیدیــم اصــال ایــن بچــه هــا هســتند کــه دارنــد پــدر و مــادر را تربیــت 

می کننــد. چطــور؟ او اذیــت می کنــد و تــو بایــد تمریــن کنــی صبــر. 
امــام صــادق )ع( می فرمایــد: پــدرم فرمــود: »مــن بــر چیزهایــى از 
ایــن خدمتکارهــای خــودم و برخــى افــراد خانــواده  ام صبر مى  کنم کــه از 
هندوانــه ابوجهــل بــراى مــن تلخ  تــر اســت. آرى هــر کس صبــوری کند، 
در اثر این صبوری به مقام روزه دار و شب زنده  دار و مقام شهیدى که 
بــا شمشــیر خــود در رکاب محمـّـد)ص( جنگیــده اســت خواهد رســید؛ 
ِــي عَلَى َما هُوَ أََمرُّ  مِنَ الْحَنْظَل  ِّــي َلَْصبـِـرُ مـِـنْ غاَُلمـِـي هـَـذَا وَ مـِـنْ أَهْل إِن
َّذِي  ــهِيدِ ال ائـِـمِ الْقَائـِـمِ وَ دَرَجـَـةَ الشَّ ْــرِهِ دَرَجـَـةَ الصَّ َــالَ بَِصب َّــهُ َمــنْ َصبـَـرَ ن إِن

1. انبیا،37.
2. قصص، 90.
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َــدْ َضــرََب بَِســيْفِهِ قُدَّامَ مُحَمَّــدٍ ص« 1 ق
خانــواده، اصلــی تریــن محل تمرین صبر هســت. بچــه داری اولش 
ســخت هســت، صبــر مــی خواهــد بعد که صبــور شــدی از فرزنــد آوری 
لذت می بری. االن چقدر بچه های ما در حال آسیب دیدن هستند 
از همیــن یــک مســئله، یعنــی تــک فرزنــدی. مــا فکــر می کنیــم تــک 
فرزنــدی،  صــورت مســئله را حــل می کنــد، دیگــر نیــاز نیســت مــا صبــر 
کنیــم. نــه اوال بــه خــودت آســیب مــی زنی بعد به همان تــک فرزندت. 

آسیب های تک فرزندی برای فرزندان:
1. عدم صبر در مشکالت و زود رنجی  

آیا می دانید چه آســیب های عاطفی و روحی به تک فرزندها می 
رســد؟ یکــی از ایــن آســیب هــای مهــم، همیــن بــی صبــری اســت. بچه 
هــای لوســی کــه تحمــل رنــج را ندارنــد، در رنــج هــا بــی صبری می کنند. 
ببیــن آدمــی کــه صبــر را تمریــن نکــرده اول خــودش را نابــود می کنــد، 
دیگــران بــه بهشــت! اول خــودش را مــی زنــد بــا دســت خــودش نابــود 

می کنــد. 
نیســت دنیــا طــوری طراحــی شــده، جــز بــا صبــر و صبــوری کــردن، 
شــما بــه خواســت هــای خــودت نمــی رســی بعــد مــی خواهــد میــان بــر 
بزنــد بــا کلــه مــی رود تــه پرتــگاه. این بچه ها، غالبــا حســاس، زود رنج، 

پرتوقــع و کــم صبر هســتند. 
اگــر تــک فرزنــدی، همیــن یــک آســیب را بــه بچــه بزنــد، بــرای نابودی 
آینــده بچــه بــس اســت. یعنــی بچه هــای تک فرزندی، شــخضیت زود 
رنجــی پیــدا کننــد، بــه خاطــر تــک فرزنــدی، مثــل ایــن اســت که مــادری 
بنزیــن روی بچــه ریختــه اســت و او را آتــش زده اســت. آن جــا جســم 
بچه را آتش زده اینجا جان بچه و شــخصیت بچه را، این خیلی بدتر 

هســت. چــون بــدون صبــر هیــچ کاری در دنیــا ســامان نمــی یابــد. 
کودکی، که تک فرزند باشد، نتوانسته این رنج را  و صبر بر آن را، 
در محیط خانواده تجربه کند، خواهری نداشته، برادری نداشته، که 

1. ثواب االعمال، ص198
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در ارتبــاط بــا او مرنــج و مرنجــان را تمریــن کــرده باشــد، دچــار زودرنجــی 
می شــود. نمــی توانــد در مقابــل رنــج هــا صبــوری کنــد و مــی دانیــد 
بخشــی اصلــی از رنــج هــا، رنــج در روابــط هســت کــه در آســیب دومــی 

کــه تــک فرزندی هســت توضیــح خواهیــم داد.
ای کاش در فضــای رســانه ای کشــور، ایــن شــعارها بــاب مــی شــد، 
تــک فرزنــدی، زود رنجــی. بعــد زود رنجــی نابــود می کنــد بچــه هــا را، 
َــم يصبـِـر أهلَكــهُ الجـَـزَُع؛ هــر كــس صبر نكنــد، بى تابى  فرمــود: »َمــن ل
كردن، او را هالك مى ســازد.« 1 یا این شــعار که تك فرزندی؛ تنهایی 

بــی پایــان کــه حــاال توضیــح خواهیــم داد.
2. عدم صبر در روابط جامعه

یکــی دیگــر از آســیب هــای تــک فرزنــدی، عــدم صبــر بــر روابــط بــا 
جامعــه اســت. گرایــش بــه گوشــه گیــری، ضعــف در برقــراری ارتبــاط بــا 
همســاالن، در عــوض تنهایــی، توجــه بیــش از حــد بــه بازی هــای رایانه 
ای و انفرادی، ترس یا تنفر از حضور در گروه های اجتماعی از جمله 

خصوصیات تک فرزندهاســت.
مــا بــرای تنهایــی خلــق نشــده ایــم، مــا بــرای برقــراری رابطــه خلــق 
شــده ایم و ایــن تمریــن رابطــه در یــک خانــواده تــک فرزنــد، یــک نقــص 
بــزرگ هســت. یــک تفکــر غلــط بیــن برخــی خانــواده هــا ایــن اســت 
کــه تصــور می کننــد بــا جمعیــت زیــاد در خانــواده فرصــت کافــی بــرای 
رســیدگی بــه آنهــا و وقــت گذاشــتن کمتــر خواهــد بــود در حالیکــه بچه 
هــا خودشــان در ایــن خانــواده هــا وقــت هــم را پــر می کننــد و همیشــه 
هــم نیــاز بــه پــدر و مــادر نیــز کــه وقــت آنهــا را پــر کننــد، البتــه ایــن بــه 
شــرطی اســت کــه فاصلــه ســنی بیــن بچــه هــا مدیریــت شــده باشــد.
ــر، مشــارکت داشــت  ــود کــه بچــه بزرگت ــم ایــن طــوری ب اصــال قدی
در تربیــت بچــه کوچکتــر و بخشــی از تربیــت بچــه، بــه همیــن تربیــت 

داداش و خواهــر کوچک تــر خــودش بــود.
وقتــی کودکــی مهــارت صبــر در روابط اجتماعی را در بســتر خانــواده 

1. التمحیص، 64.
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تمریــن نکــرد، می شــود موجــودی تنهــا و کــودک تک فرزنــد تنهــا بــه 
خاطــر وابســتگی شــدیدی کــه بــه والدینــش دارد از اعتمــاد بــه نفــس 

پایینــی برخــوردار اســت  .1

صبر جامعه و جامعۀ صبور
جــدای از اینکــه یــک فــرد بایــد صبــور باشــد و خانــواده می شــود 
محــل تمریــن صبــر بــرای او تــا برســد به قد و قامت ملت امام حســین 
َّذيــنَ آَمنُوا  ُّهـَـا ال )ع(، یــک جامعــه هــم بایــد صبــور باشــد، فرمــود: »يــا أَي

ُــمْ تُفْلِحـُـونَ«2  َّك َّــهَ لَعَل َّقـُـوا الل ُــوا وَ ات اْصبـِـرُوا وَ صابـِـرُوا وَ رابِط
شــما بــه تنهایــی صبــر کنــی کافــی نیســت، باید با جامعــه هم صبر 
کنیــد، صبــر جمعــی را تمریــن کنیــد، جامعۀ صبــور چه نتایجــی دارد؟ 
جامعۀ صبور را نمی توان با امید کاذب، مدیریت کرد. جامعۀ صبور 

را نمــی تــوان بــا وعــده هــای آنــی فریــب داد و رای جمــع کــرد. 
اولیــن عالمــت جامعــه صبــور، ایــن هســت که در رســیدن به منافع 
خودش، عجله نمی کند. برای رسیدن به منافع خودش، سختی ها 
را تحمــل می کنــد. جامعــۀ صبــور منافــع بلنــد مــدت خــودش را فــدای 
منافــع کوتــاه مــدت نمی کنــد. اصــال بــا جامعــۀ صبــور می شــود دربــاره 

منافــع بلند مــدت حــرف زد. 
می گویــد بگــو ببینــم چطــور مــی توانیــم بــه منافــع بلنــد مــدت 
برســیم؟ امــا امــان از جامعــۀ کــه عجــول باشــد، اصــال گــوش نمی دهــد 
کــه دربــاره منافــع بلنــد مــدت صحبت کنی. اصال حاضر نیســت برای 
منافــع بلنــد مــدت، از منافع کوتاه مــدت خودش بگذارد. یک جامعه 

را عــرض مــی کنــم. 

نقش مدیران سیاسی در مدیریت عجله و صبر در جامعه 
حــاال چــه کســی مــی توانــد مدیریــت کنــد، عجــول بــودن یــا صبــور 
بــودن جامعــه را؟ مدیــران سیاســی. فرمــود مــردم بــه سیاســت مــداران 

1. خبرگزاری فارس، خبر شماره 13930628000808.
2. آل عمران : 200  .
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َّــاُس  خودشــان شــبیه تــر هســتند تــا بــه پدرانشــان. فرمــود: »الن
بِأَُمرَائِهِــمْ أَْشــبَهُ مِنْهُــمْ بِآبَائِهِــمْ.«1  ایــن قــدرت تاثیرگــذاری تربیتــی 
سیاســت مــداران هســت. مــا جــدای از تربیــت افــراد، یــک هویــت 
مســتقلی بــرای جامعــه قائــل هســتیم کــه تحــت تاثیــر عواملــی 
تربیــت می شــوند یــک عامــل مهــم تربیتــی سیاســیون هســتند.  
اگر برخی از سیاسیون برای اینکه رای بیاورند دائما ذائقه مردم را به 
عجله برای رسیدن منافع کوتاه مدت سوق دهند. اگر سیاسیون مردم 
را به سوی منافع کوتاه مدت به قیمت ذبح منافع بلند مدت دعوت 
کنند، می دانید چه فاجعه به بار می آید؟ این رفتار سیاسیون چه اثر 
مخــرب تربیتــی بــرای جامعــه دارد؟ فاجعــه آمیز ترین اثر تربیتی چنین 
رفتــار سیاســی ایــن اســت کــه یــک جامعــه را بــی صبــر می کنــد، جامعــۀ 
را عجــول می کنــد. جامعــه کــه عجــول شــد دیگــر حاضــر نیســت بــرای 
رسیدن به منافع بلند مدت، صبوری کند و یا سختی ها را تحمل کند. 
وقتــی جامعــه عجــول شــد حتــی بــه منافع کوتــاه مدت خــودش هم 
نخواهــد رســید. ایــن رفتــار سیاســیون، فضــای نــا امیــدی را در جامعــه 
حاکــم می کنــد. و ایــن جــرم نیســت؟ و جرمــی باالتــر از ایــن نیســت 
کــه شــما یــک جامعــه را نــا امیــد کنــی از رســیدن بــه منافــع خــودش بــا 

امیدهــای واهــی کــه بــرای او درســت کــردی و نتیجــه نرســیدی؟

چگونه در مدیریت والیت، مردم به منافع بلند مدت خود می رسند؟
در مدیریــت والیــت، شــیوه حکمرانــی والیــت، مــردم صبــور بــار مــی 
آینــد. دعــوت والیــت، دعــوت بــه منافــع بلنــد مــدت و کســب منافــع 
بیشــتر هســت. چــرا رهبــری دســت از سیاســت اقتصــادی مقاومتــی 
حمایت از تولید داخلی بر نمی دارد؟ چون منافع بلند مدت جامعه 

را میخواهــد. انتخــاب و تصمیــم با شــما؟ 

1. تحف العقول، ص208.





مجلس  پنجم: »مسئولیت پذیری؛ مهم ترین
 ویژگی ملت امام حسین )ع(«

پیام: آسیب های تک فرزندی برای والدین
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وقتی شما مردم شناسی می کنی مردم کوفه را، حاالت و احواالت 
مــردم کوفــه را مطالعــه مــی کنــی. می بینی مردم کوفه  غــول  های بی 
شــاخ و دم نبودنــد، آدم هــای عجیــب و غریــب، بــی دیــن والمصــب 
نبودنــد، اتفاقــا هرچقــدر کــه بیشــتر دقــت مــی کنــی مــی بینــی اتفاقــاً 
اهل معرفت نسبت به امام حسین )ع( بودند، به خاطر همین نامه 
نوشتند. چه نامه هایی. می گفتند العجل العجل ما منتظریم. شما 
َّــهِ الرَّحْمنِ  متــن نامــه را ببینیــد، یکــی از نامــه ها این اســت: »بِْســمِ الل
الرَّحِیمِ إِلَى الْحَُسیْنِ بْنِ عَلِیٍّ مِنْ ِشیعَتِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُْسلِمِیَن 
َّاَس یَنْتَظِرُونَکَ اَل رَأَْی لَهُمْ غَیْرُکَ فَالْعَجَلَ الْعَجََل  َّهاََل فَإِنَّ الن أَمَّا بَعْدُ فَحَی
اَلمُ ؛ بسم هللا الرحمن الرحیم »نامه ای است  ثُمَّ الْعَجَلَ الْعَجَلَ وَ السَّ
بــه حســین بــن علــی از ســوی شــیعیان او از مؤمنــان و مســلمانان. امـّـا 
بعد، بشتاب زیرا که مردم منتظر شما هستند و همه بر شما اتفاق 
نظر دارند، پس بشــتاب بشــتاب! و باز بشــتاب بشــتاب! والســالم.« 1

1. طبری، تاریخ طبری، ج ۴، ص ۲۶۲.

مجلس پنجم
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هرکســی ندانــد کــه ایــن متــن نامــه بــرای کوفیــان هســت، فکــر 
می کننــد منتظــران ظهــور نامــه نوشــته انــد بــرای حضــرت حجــت. 
بنابراین دقیقا می شــناختند حســین بن علی )ع( چه کســی اســت؟ 
پــدرش پنــج ســال در ایــن شــهر حکومــت کرده اســت. حضــرت در این 
ســالها در مدینــه نبــوده، بــا پــدر بــه کوفــه آمــده اســت، گرمــا و ســرمای 
اینهــا را چشــیده، در جنــگ هــا کنــار حضــرت بــوده انــد، اینهــا دقیقــا 
حضرت را می شناختند، روحیه و مرام حضرت را می دانستند. پس 

مشــکل مــردم کوفــه بــی معرفتــی نبــود. 
از آن طرف، مشکل مردم کوفه، بی محبتی نبود، محبت سرشار 
بــه اهــل بیــت )ع( داشــتند، مگــر خدمــات امیرالمومنیــن )ع( بــه مــردم 

این شــهر فراموش شــدنی هســت؟ 
این جمله مشهور هست که حضرت وقتی میخواست اخبار کوفه 
را رصــد کننــد می گفتنــد یا اباعبدهللا وضعیت مردم کوفــه این طوری 
هســتند. قلــب هــای مــردم بــا شماســت و شمشــیرهای آنها با یزیــد1 .
بعد از آن طرف مگر کسی شک داشت که یزید، نه  دین دارد، نه 
دنیــا را مــی توانــد آبــاد کنــد؟ پــس کوفی ها هم معرفت داشــتند و هم 
محبــت و هــم معرفــت داشــتند کــه یزید چه شــخصیتی اســت؟ همه 
نفرت داشتند از جریان بنی امیه، پس چرا یک شبِ ورق برگشت؟
کربــال حتــی بعضــی هــا پــا را فراتــر از ایــن گذاشــتند نــه تنهــا محبــت 
و معرفــت داشــتند بلکــه حاضر شــدند حضــرت را نصــرت بدهند ولی 

یــک نصــرت موقــت. 
پــس مشــکل مــردم کوفــه نــه محبــت بــود نه معرفــت نه حتی اینکه 
حاضر نباشند هدف امام حسین )ع( را پیگیر نباشد مشکل اصلی مردم 
کوفه، چی بود؟ مشکل نه محبت بود، نه معرفت بود، نه حتی نصرت، 
مشــکل مردم کوفه عدم اســتقامت درمســئولیتی که پذیرفته بودند.
حاضر نشــدند پای مســئولیت نامه های که نوشــته بودند بمانند. 

َّة« )تذكرة الخواّص:  1. »تَرَكُت النّاَس بِالعِراقِ قُلوبَهُم َمعَكَ، وُسيوفَهُم َمَع بَني اَمي
ص 240(
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مشــکل اینجاســت. اگــر مــردم کوفــه احســاس مســئولیت مــی کردند 
کار بــه قتلــگاه و اســارت اهــل بیــت اباعبــدهللا الحســین )ع( کشــیده 
نمــی شــد. آخریــن ویژگــی و مهــم تریــن ویژگی ملت امام حســین )ع(، 

مســئولیت پذیری و اســتقامت در مســئولیت پذیری اســت. 
کــودکان مــا بــه صــورت فطــری، از یــک ســنی بــه بعــد، در درون 
خودشــان احســاس مســئولیت بیــدار می شــود. فعــال می شــود مثــل 
آتش فشان که خاموش بود و حال فعال شده است. می گوید به من 
کار بسپرید. از من کار بخواهید. از پذیرش مسئولیت لذت می برد. 

بچه ها مسئولیت بدهیم
مــادران محتــرم! کافــی اســت ایــن احســاس مســئولیت، ســرکوب 
نشــود. وقتــی او مــی خواهــد مســئولیت پذیــرد. خــوب مســئولیت بــه 
او بدهیــد. نگوییــد بچــه اســت، حتــی بــه او فرصــت شکســت بدهیــد. 

یکبــار، دوبــار خرابــکاری می کنــد بعــد درســت می شــود. 
مــا همــه اش مــی گوییــم بچــه اســت. در حالی می فرماید 18 ســالگی 
یک ســن کامل هســت. 1 در واقع ســن کمال، هجده ســالگی اســت.

چــرا بــه جوانــان مســئولیت نمــی دهیــم؟ آن وقــت تــوان مدیریــت 
آنهــا تضعیــف می شــود حاضــر نیســت مســئولیت یــک خانــم را قبــول 
کنــد ازدواج کنــد. امــا اگــر مســئول شــد، احســاس مســئولیت می کند، 

مدیریــت او قــوی می شــود.
گاهی ما از اینکه ترک می کنیم مسئولیت های اجتماعی خودمان 
احســاس وجــودان درد و گنــاه نمی کنیــم. مــا را بــی تفــاوت تربیــت کرده 
انــد. مــا را بــا تفــاوت تربیــت کــرده بودند االن بســیاری از مشــکالت حل 
شــده بود. من چرا نســبت به جامعه احســاس مســئولیت نمی کنم؟ 
بعــد چــرا از اینکــه نســبت بــه جامعــه احســاس مســئولیت نمــی کنــم، 
احســاس گنــاه نمــی کنــم؟ ایــن گنــاه اجتماعــی خیلــی بدتــر هســت از 

اینکــه یــک نفــر گنــاه فــردی انجــام دهد. 

َّرَ،  فَقَاَل  َّرُ فِیهِ َمنْ تَذَک َّ وَ جَلَّ أَ وَ لَمْ نُعَمِّرْکُمْ ما یَتَذَک َّهِ عَز 1. »وَ ُسئِلَ ع عَنْ قَوْلِ الل
تَوْبِیخٌ اِلبْنِ ثََمانَِی عَْشرَةَ َسنَةً« )من الیحضره الفقیه، ج1، ص186(
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ــال؛ تجلــی مســئولیت اجتماعــی اباعبــدهللا )ع( هســت. امــام  کرب
حسین )ع( با شهادت خودش نشان داد نمی شود بی تفاوت نسبت 

بــه جامعــه زندگــی کــرد. 

آیا نسبت به کاهش جمعیت احساس مسئولیت می کنیم؟
االن یکــی از مشــکالت جامعــه مــا، بعــد از جامعــه ســرازیر می شــود 
بــه خانــواده، جمعیــت اســت. بــر اســاس گــزارش ســازمان ملــل در 
ســال 2010، اگــر ایــران بــه همیــن صــورت به ادامۀ جایگزینی جمعیتی 
بپــردازد، در 80 ســال آینــده، جمعیــت 31 میلیونــی را تجربــه خواهــد 
کــرد! از ایــن میــان، 47 درصــد ایــن جمعیــت را افــراد ســالمند بــاالی 60 

ســال تشــکیل خواهنــد داد.
 آیا مشــکل جمعیت فقط با دولت حل می شــود؟ بله دولت باید 
طــرح هــای حمایتــی را بگــذارد امــا مــردم خودشــان نبایــد در ایــن زمینه 

احساس مسئولیت کنند؟ 

آسیب های عدم مسئولیت پذیری والدین در فرزند آوری برای والدین
شــما ببنید چه مشــکالتی را والدین تک فرزندی، خودشــان درگیر 
هستند؟ والدین وقتی مسئولیت پذیر نشدند، به هر دلیلی علی رغم 
اینکه مشکل مالی نداشتند، حاضر به پذیرش مسئولیت فرزند آوری 
نشدند بعد خودشان ضربه می خورند. چند تا ضربه را عرض کنم. 
حداقــل 3 تــا آســیب جــدی بــه پــدر و مادرهــای کــه مســئولیت 
فرزنــدآوری را نپذیرفتنــد، خواهــد خــورد کــه قابــل جبــران نیســت. 

1. تنها شدن والدین در سنین باال
وقتی در یک جامعۀ تک فرزندی، فرهنگ شد. این امر ناخودآگاه 
موجــب ایجــاد فاصلــه میــان فرزنــد و پــدر و مــادر شــده و تنهــا شــدن 
والدین در سنین باال را به دنبال خواهد داشت.1  یکی از دعای قرآنی 

َــرْدا« 2 همیــن هســت خدایــا مرا تنهــا نگــذار؛ رَبِّ ال تَذَرْني  ف

1. خبرگزاری حوزه، خبر شماره 491657.
2. انبیاء،89.
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شــما چطــور مــی خواهــی از رنــج تنهایــی بیــرون بیایــی در دوران 
ســالمندی خصوصــا که انســان بیشــتر نیاز بــه هــم دم دارد. فرمــود:» 
ــيخُ شــابٌّ علــى حُــبِّ أنيــسٍ؛ پيــر، در عالقــه بــه همــدم جــوان  الشَّ
اســت«   شــما پیــری داری بعــد در پیــری برخــی از احساســات شــما 
جــوان هســت؟ یعنــی فعــال هســت مثــل عالقه بــه همــدم و مونس و 
بــه شــدت از تنهایــی در پیــری نفــرت داری؟ فــردا کــه پیــر شــدی بــا نیــاز 

طبیعــی ات مــی خواهــی چــه کنــی؟ 

2. وابستگی شدید روحی به تک فرزند
از آن طــرف آســیب دیگــری کــه تــک فرزنــدی بــه والدیــن مــی زنــد، 
وابســتگی شــدید روحــی بــه ایــن تــک فرزنــد هســت. تمــام امیــد تــو 
همیــن تــک فرزنــد هســت. تمــام توجــه تــو همیــن تــک فرزند هســت. 
وقتــی وابســتگی شــدید روحــی بــه ایــن تــک فرزنــدت پیــدا کــردی، هــم 
بــه خــودت آســیب مــی زنــی هم بــه فرزندت.  خدای نکــرده اگر اتفاقی 
بــرای ایــن تــک فرزنــد، بایفتــد پــدر و مــادر نابــود می شــوند بــه خاطــر 

همیــن وابســتگی شــدید روحــی بــه تــک فرزنــد.
هــر نــوع وابســتگی بــه شــکل افراطــی هــر دو طــرف را اذیــت و آزار 
می دهــد. بعــد مــی بینــی وقتــی ازدواج کــرد، ایــن حالــت شــدیدتر 
می شــود. مــادر یــا پــدر خــدای نکــرده حســادت یــا رقابــت می کننــد، 
بــه خاطــر شــدت وابســتگی شــدیدی کــه دارنــد و ناخــودآگاه بــر روابــط 

فرزندانشــان بــا همسرانشــان تاثیــر منفــی مــی گذارنــد. 
همــۀ طراحــی هــای خــدا در زندگــی انســان حســاب شــده اســت، 
هوای انسان را دارد نمی خواهد انسان در بستر زندگی زجر بکشد. 
اگــر دیــن ســفارش بــه تعــدد فرزنــد دارد، بــه خاطــر ایــن هســت کــه اوال 

پــدر و مادرهــا در ایــن روابــط آســیب روحــی نبیننــد. 

3. اضطراب و استرس والدین
آخریــن آســیبی کــه اگــر پــدر و مادرهــا، نســبت بــه فرزنــدآوری 
مســئولیت پذیر نباشــند، آســیب خواهند خورد. اضطراب و اســترس 
والدیــن هســت. تــک فرزندهــا، دائمــا اضطــراب و اســترس دارنــد، ایــن 
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بچــه چــی شــد؟ ایــن بچه کجاســت؟ نگرانــی از دســت دادن بچــه، این 
نگرانــی آنهــا را مثــل قتــل خامــوش ذره ذره می کشــد. 

حــرف آخــر اینکــه یــک کمــی بــه خــدا اعتمــاد کنیــم، بــاور کنیــم خــدا 
ــد زندگــی مــا را، مــا حاضــر  ــد هســت مدیریــت کن هســت و خــدا بل
نیســتیم زندگــی خودمــان را بــه خــدا بســپریم می گوییــم خدایــا لطفــا 
آن گوشــه بایســت مــن مشــکالت را خــودم حــل می کنیــم. این فرمول 
زندگی هست. فرمان زندگی دست چه کسی است؟ خدا فرمود:» 
خــدا گاهــی اوقــات روزی آدم هــای احمــق را زیــاد می کنــد تــا عاقــالن 
ــر و عقــل آنهــا  ــا مدیریــت آنهــا و تدبی ــا همــه اش ب ــد کــه دنی بفهمن
ــعَ فـِـي أَرْزَاقِ الْحَمْقـَـى لِيَعْتَبِرَ الْعُقـَـاَلءُ وَ  َــى وَسَّ َّــهَ تَعَال نمی چرخــد ؛ إِنَّ الل

ْــَس يُنـَـالُ َمــا فِيهـَـا بِعََمــلٍ وَ اَل حِيلـَـةٍ.« 1 يَعْلَمـُـوا أَنَّ الدُّنْيـَـا لَي
پیــش خــودت نگــو مشــکالت اقتصــادی زیــاد هســت، بلــه مــن هــم 
قبــول دارم کــه مشــکالت اقتصــادی زیــاد هســت ولــی یــک کمــی هــم 
می شــود بــه خــدا اعتمــاد کنــی؟ بــه امــام كاظــم عليــه الســالم نوشــتم: 
مــن، پنــج ســال اســت كــه از فرزنــددار شــدن، خــوددارى كــرده ام و اين، 
بــدان جهــت اســت كــه همســرم آن را ناخــوش مــى دارد و مى گويــد: بــه 
خاطــر كمــىِ مــال، پــرورش آنــان بــراى مــن ســخت اســت. نظــر شــما 
چيســت؟ امــام عليــه الســالم در پاســخ مــن نوشــت: »بچـّـه دار شــو؛ 
چــرا كــه خداونــد عــز و جــل روزىِ آنــان را مى دهــد«.؛ : كَتَبــُت إلــى  أبـِـي 
ِّي اجتَنَبُت طَلََب الوَلَدِ مُنذُ خَمسِ ِســنينَ،  الحََســنِ عليه الســالم: إن
َِّة  َّهُ يَشــتَدُّ عَلَيَّ تَربِيَتُهُم؛ لِقِل و ذلِكَ أنَّ أهلي كَرِهَت ذلِكَ و قالَت: إن
َّــهَ  َــإِنَّ الل َــدَ؛ ف ُــبِ الوَل َــيَّ: اطل َــَب عليــه الســالم إل َــرى ؟ فَكَت ــي ءِ، فَمــا ت الشَّ

عــز و جــل يَرزُقُهـُـم.«2  چقــدر مــی توانــی بــه ایــن خــدا اعتمــاد کنــی؟ 
ای کاش در ایــن زمینــه تجربــه نــگاری هــا مــی شــد کــه خانــواده 
هایــی کــه وقتــی بچــه دار شــدند، چطــور خانــه دار شــدند و بســیاری از 
مشــکالت اقتصــادی آنهــا حــل شــد. ایــن هــا نیــاز بــه ایمــان بــه غیــب 

1. کافی، ج5، ص83.
2. كافي: ج 6 ص 3 ح 7.
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نــدارد، تجربــه عینــی خانــواده هــا نشــان می دهــد. 
بله قبول دارم عزیزم، مخارج باالست ولی اگر خدا بخواهد مخارج 
تــو را مدیریــت کنــد، حاضــری بســم هللا. یواشــکی بگویــم آرام بگویــم 
کسی با صدای بلند این حرف را منتقل نکند، توضیحش کمی سخت 
هســت. فرمــود یکــی از راه های حل مشــکالت اقتصــادی، فرزنــدآوری 
ُــم. خانــواده  َّــهُ أَرزَقُ لَك َِّخــذُوا الَهــلَ؛ فَإِن اســت. باورتــان می شــود؟ »ات
تشــكيل دهيــد، كــه مايــه افزایــش روزىِ شماســت.«1  اهــل گرفتــن 
فقط زن گرفتن نیســت، فرزندآوری هم هســت. فرزند شــما هم جز 
اهل شــما هســتند. اهل بیت شــما هســتند. خانواده شــما هســتند. 
بنابراین اگر مسئولیت فرزندآوری را نپذیرفتی باید در آیند خودت 
مسئولیت بسیاری از مشکالت آینده خودت را بپذیری مثل تنهایی،  

اضطراب ...

مشکالت کشور فقط با مدیران خوب حل نمی شود
بحـــث مـــا چـــه بـــود؟ ایـــن بـــود کـــه مهـــم تریـــن ویژگـــی ملـــت 
امـــام حســـین )ع( چیســـت؟ گفتیتـــم مســـئولیت پذیـــری. بـــدون 
نقـــش پذیـــری مـــردم در حـــل مشـــکالت اقتصـــادی و مســـئولیت 
ــن دولـــت  ــر بهتریـ ــود. اگـ ــل نمی شـ ــکلی حـ ــچ مشـ ــا  هیـ ــری آنهـ پذیـ
هـــا هـــم ســـرکار بیاینـــد مشـــکالت حـــل نمی شـــود تـــا وقتـــی کـــه 
ــند.  ــته باشـ ــی نداشـ ــی و اجتماعـ ــئولیت جمعـ ــاس مسـ ــردم احسـ مـ

مردم، رکن دوم حل مشکالت 
چــرا کــه رکــن دوم حــل مشــکالت اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی 
شــما مــردم هســتید. خداونــد متعــال در قــرآن ببینیــد چقدر بــه قدرت 
مــردم و نقــش آفرینــی آنهــا در حــل مشــکالت اهمیــت می دهــد. و بــه 
ایــن واقعیــت تصریــح می کنــد. می فرماید: رســالت انبیاء این نیســت 
کــه خودشــان »عدالــت« را بیــن مــردم برقــرار کننــد، بلکــه انبیــاءء 
آمده انــد تــا مــردم قســط و عــدل را برپــا کننــد. مجــری قســط و عــدل، 

1. کافیف ج5، ص329.
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انبیــاء نیســتند بلکــه مردم انــد؛ منتهــا انبیــاء بسترســازی می کننــد. 
َّــاسُ بِالْقِْســِط«1  »انبیــاء« مــردم  قــرآن می فرمایــد: »...لِیَقُــومَ الن
را رشــد می دهنــد تــا مــردم بتواننــد خودشــان عادالنــه زندگــی کننــد.

1. حدید،25.
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