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مقدمه:
ــده  کشــور  ــخ و خطــرات جــدی کــه آین یکــی از واقعیــت هــای تل
ــد می کنــد، کاهــش جمعیــت اســت. جنــگ  ــواده هــا را تهدی و خان
جمعیتــی کــه نظــام ســلطه علیــه بشــریت بــرای غــارت و چپــاول 
جهــان، طراحــی کــرده اســت امــروز جامعــۀ مــا را دچــار چالــش جــدی 
تــری کــرده اســت؛ آنچنــان 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 بــر مســئله جمعیــت 
تاکیــد ورزیــده انــد و جامعــه تبلیغــی کشــور، بــرای گفتمــان تبلیغــی 
در زمینــه جمعیــت و فرزنــدآوری بــه حرکــت عمومــی مبلغــان در 
ایــن عرصــه، نیــاز دارد و بــه عبــارت بهتــر بــرای رهایــی از چنیــن 
داریــم.  تبلیغــی  نهضــت  یــک  بــه  نیــاز  وحشــتناکی،  وضعیــت 
از ســوی دیگــر محــرم، فرصتــی مغتنــم بــرای واگویه کردن بایســته 
هــای جمعیتــی مــی باشــد. البتــه قــرار نیســت کــه تمــام وقــت 
ســخنرانی هــای هیئــات را بــه موضــوع جمعیــت اختصــاص بدهیــم، 
بلکــه در ذیــل بیــان اهــداف و خطــوط اصلــی عاشــورا، حداکثــر 20 

درصــد از ســخنرانی بــه ایــن موضــوع اختصــاص می یابــد. 
بر این اساس، 5 جلسه سخنرانی، با محوریت کالم پر حکمت 
ســردار دل هــا حــاج قاســم ســلیمانی )مــا ملــت امــام حســینیم ع( 
تنظیــم گردیــده اســت تــا بــه ویژگــی هــای ملــت امــام حســین )ع( 
پرداخته شــده و در قالب پیام به موضوع جمیعت هم نیم نگاهی 

داشــته باشیم. 
محــور هــر جلســه و پیــام هــای ذیــل آن، در فهرســت اجمالــی 
معرفــی گردیــده اســت. امیــد اســت ایــن اثــر، گامــی کوچــک جهــت 
زمینــه ســازی تکثیــر و تربیــت نســلی حســینی بــرای ظهــور باشــد.





مجلس اول: ما ملت امام حسینیم!
پیام: » ارتقاء جایگاه مادری«
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عاشورا سرآغاز شکل گیری ملت امام حسین )ع(
اگرچه امام حسین )ع( در آغاز نهضت خودشان، در اوج غربت 
قرار داشتند و کم و بیش 72 نفر بیشتر، پای کار امام حسین )ع( 
نیامدند و وقتی اباعبدهللا الحسین )ع( دید هیچ یار و یاوری برایش 
باقــی نمانــده اســت، ایــن ســخن را فرمودند: »هـَـل مِن مُغيٍث يَرجُو 
ّــهِ فــي إعانَتِنــا؟1«   ّــهَ فــي إغاثَتِنــا؟ هـَـل مـِـن مُعيــنٍ يَرجــو مــا عِنــَد الل الل
معنــای فارســی خودمانــی اش می شــود کیســت مــرا یــاری کنــد؟
کســی در آن روز، بــه یــاری اباعبــدهللا )ع( برنخاســت جــز طفــل 
شــیرخوار ابــی عبــدهللا )ع( یــا برخــی نقــل هــا می گوینــد "حــر" اینجــا 
بیــدار شــد. باالخــره حضــرت در اوج غربــت بــه شــهادت رســیدند،  
امــا عاشــورا ســرآغاز حرکتــی بــود کــه در طــول تاریخ هرچقــدر که این 
حرکــت پیــش رفــت، پویاتــر و زنــده تــر و گســترده تر شــد، کــم کــم 
ایــن گــروه انــدک، در طــول تاریــخ رشــد کــرد، رشــد کــرد تــا آنجــا کــه  

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

مجلس اول
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پدیــده بــا عظمتــی شــکل گرفــت بــه نــام »ملــت امــام حســین )ع(« 
، ایــن نــدای مظلومانــه اباعبــدهللا الحســین )ع(، انــگار نــدای فطرت 
بــود، مظلومیــت اباعبــدهللا الحســین )ع(، قومیــت هــا و اقــوام و 
حتــی مذاهــب مختلــف را دور پرچــم حســینی جمــع کــرد و ملــت 

امــام حســین )ع( را شــکل داد.

حســینی                                         معجــزۀ  )ع(  حســین  امــام  ملــت  گیــری  شــکل 
امام حســین )ع( برای شــکل گیری ملت خودش، هزینه داد. بذل 
َــهُ فِيــكَ لِيَْســتَنْقَِذ  جــان کــرد. امــام صــادق )ع( فرمــود: »بـَـذَلَ مُهْجَت
ـَـة ؛ امــام حســین )ع(، خــون داخــل  ـَـةِ وَ الْجَهَال اَلل ــَن الضَّ ـَـادَكَ مِ عِب
قلبــش را بــذل کــرد در راه خــدا تــا بنــدگان خــدا از گمراهــی و جهالــت 
بیــدار شــوند1«  ایــن بیــداری ملــت هــا، پــای علــم و پرچــم امــام 
حسین )ع(، معجزه بزرگی است. معجزۀ بزرگتر از معجزه حضرت 

ــر از معجــزه حضــرت موســی )ع(. ــزرگ ت عیســی)ع(، معجــزۀ ب
معجــزه حســینی، ایــن نیســت کــه فقــط کــوری را بینــا کند، فلجی 
را بــه راه بینــدازد، ایــن هــا هســت امــا باالتــر از ایــن معجــزه، ایــن 
معجــزه بــزرگ اســت کــه کمتــر از آن ســخن گفتــه می شــود، کمتــر 
در چشــم مــا بزرگــی آن، دیــده می شــود. آن معجــزه بــزرگ حســینی، 
ـَـم حســینی بــه پــا خاســتند. ایــن  ایــن هســت کــه "ملتــی" پــای عَل

خیلــی عجیــب اســت. 
شــما فکــر نکنیــد، بــه ایــن ســادگی ملتی به پــا خیزند. ایــن طوری 
اجتمــاع کننــد حــول امامــت، ایــن کار جــز بــا خــون، جــز بــا اراده خــدا 
ْــَت  َــوْ أَنْفَق ْــَن قُلُوبِهـِـمْ ل َّــَف بَي امــکان نداشــت. خــدا مــی فرمایــد:»وَ أَل
ََّف بَيْنَهُمْ  َّــهَ أَل ْــَن قُلُوبِهـِـمْ وَ لكِنَّ الل ْــَت بَي َّف مــا فـِـي اْلَرْضِ جَميعــاً مــا أَل
َّــهُ عَزيــزٌ حَكيــمٌ ؛ خــدا بیــن دل هایشــان گــره زد. اگــر تــو تمــام آنچه  إِن
را روى زميــن اســت صــرف مى كــردى كــه ميــان دلهــاى آنــان الفــت 
دهــى، نمى توانســتى! ولــى خداونــد در ميــان آنهــا الفــت ايجــاد كرد! 

1. کامل الزیارات، ص228.
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او توانــا و حكيــم اســت «  1
ببنیــد اتفــاق ســاده نیســت، تمــام امکانــات عالــم را بــه خــط کنــی 
تــا دل هــا بــه خــط شــوند، نمی شــود، اینــکار کار خدایــی اســت. 
کار خــدا اســت. کار خــون ابــی عبــدهللا )ع( اســت، آن معجــزه 
بــزرگ حســینی ایــن اســت، از یــک گــروه کوچــک 72 نفــر االن 
ــه جــای کــه 72 ملــت، ملــت امــام حســین )ع( هســتند. رســیده ب

دور نمای ملت امام حسین )ع( در کالم حضرت زینب)س(
شــاید آن روز کــه اباعبــدهللا الحســین )ع( در اوج غربــت جــان 
داد، تنهــا حضــرت زینــب کبــری )س( و امــام ســجاد )ع( می دیدنــد 
ملــت امــام حســین )ع( از عاشــورا تــا قیامــت شــکل گرفتــه اســت. 
وقتــی اهــل بیــت )ع( را خواســتند از کربــال بــه اســارت بــه ســمت 
ــد امــام ســجاد )ع(  ــد، یــک وقتــی زینــب کبــری )س( دی کوفــه ببرن
مــات و مبهــوت مانــده اســت و دارد جــان مــی دهــد، دوان دوان و 
سراســیمه آمدنــد و عرضــه داشــتند، ســید ســجادین! تعبیــر دقیــق 
ایــن هســت ای همــه هســتی مــا از گذشــتدگان! چــرا با جــان خودت 
بــازی می کنــی؟ حضــرت فرمودنــد: »عمــه جــان! اینهــا کشــتگان 
خودشــان را نمــاز خواندنــد و کفــن کردنــد امــا بــدن پــدرم بــدون 
غســل و کفن رها شــده اســت« اینجا زینب کبری )س( برای اینکه 
دل امــام ســجاد )ع( را آرام کننــد، خبــر از آینــده دادنــد، خبــری کــه 
از جــد و پدرشــان شــنیده بودنــد، آن خبــر چــه بــود؟ فرمود:»بــی 
ــه خــاک ســپرده می شــود«  ــدن هــا ب ــن ب ــای مــن! ای ــی نکــن آق تاب
بعــد ادامــه دادنــد _بــا ایــن جملــه کار دارم_ فرمودند:»فــال يــزداد 
أثــره إاّل ظهــورا، و أمــره إاّل علــوّا.«2  هرچــه مــی گــذرد بــر عظمــت ایــن 
جریــان افــزوده می شــود و شــما هــم امــروز ایــن ملــت امــام حســین 
)ع( را در حرکــت جهانــی اربعیــن خیلــی شــفاف و روشــن مــی بینیــد. 

1. النفال : 63  .
2. المقرّم، مقتل الحسين عليه الّسالم،ص 398- 399.
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رخ نمایی ملت امام حسین )ع( در اربعین
ایــن ملــت امــام حســین )ع( هســت کــه در اربعیــن خودنمایــی 
می کنــد. ایــن ملــت امــام حســین )ع( هســت کــه امــروز جبهــۀ بــا 
عظمــت مقاومــت در منطقــه و بلکــه کل جهــان را شــکل داده اســت.
جامعــه شناســان بایــد بیاینــد پدیــده اربعیــن را بررســی کننــد، 
لشــکر  آن  و  )ع(  حســین  امــام  ملــت  اربعیــن،  در  چطــور  کــه 
چنــد میلیونــی بــه پــا مــی خیــزد مگــر بــه ایــن ســادگی هســت 
ــه در اربعیــن ایــن معجــزه  ــه خــط کنــی؟ چگون کــه شــما ملتــی را ب
اربعیــن  در  )ع(  حســین  امــام  ملــت  اســت؟  داده  رخ  بــزرگ 
دارد.  شناســانه  جامعــه  بررســی  جــای  ایــن  خیــزد؛  مــی  پــا  بــه 
نظــام ســلطه و طواغیــت عالــم و جهــان ســعی می کننــد در 
ســکوت خبــری از کنــار ایــن حرکــت جهانــی ملــت امــام حســین 
)ع( رد شــوند. الل و کــر و کــور هســتند. همــان تعبیــری کــه قــرآن 
ْــمٌ عُمْــيٌ «1 کــور بــاد هــر  بــه کار بــرده اســت. فرمود:»ُصــمٌّ بُك
آن چشــمی کــه نتوانــد ایــن عظمــت ملــت امــام حســین )ع(، در 
اربعیــن ببینــد. در سانســور خبــری ایــن عظمــت برگــزار می شــود.

منطقی که حاج قاسم با آن منطقه را یک دست کرد
چــه تعبیــر دقیــق و درســتی از زبــان حــاج قاســم عزیــز جــاری 
ایــن  بــا  را  منطقــه  کــه  او  )ع(«،  حســین  امــام  »ملــت  شــد، 
را  آمریــکا  می خواســت  وقتــی  بــود،  کــرده  یک دســت  منطــق 
تهدیــد کنــد مــی فرمــود: »مــا ملــت امــام حســین ع هســتیم.«  
2موسســات بــزرگ علمــی تحقیقاتــی در آمریــکا، اگــر شعورشــان 

تحلیــل  را  قاســم  حــاج  جملــه  ایــن  و  بنشــینند  بایــد  برســد، 
کننــد کــه ایــن یعنــی چــه، مــا ملــت امــام حســین )ع( هســتیم؟

1. بقره: 18.
2. مرداد ماه سال 1397 در يادواره عمليات رمضان در همدان.
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شــهید واالمقام ســردار ســلیمانی چقدر با حکمت این ســخن بر 
زبانــش جــاری شــد، امــام صــادق )ع( فرمــود: »هرکســی محبــت مــا 
اهــل بیــت ع را در دل داشــته باشــد، و آن محبــت را دلــش محقــق 
کنــد، خــدا چشــمه هــای حکمــت را بــر زبانــش جــاری می کنــد؛ َمــنْ 
َّنـَـا فِي قَلْبـِـهِ جَرَى يَنَابِيعُ الْحِكَْمةِ عَلَى  َّــقَ حُب ْــِت وَ حَق َّنـَـا أَهـْـلَ الْبَي أَحَب
لَِسانِه «1   حاج قاسم از چشمه های حکمتی که خدا در اثر محبت 
اهل بیت )ع(، به او داده بود، این حرف را زد. »ما ملت امام حسین 
)ع( هســتیم« از یــک واقعیــت بیرونــی خبــر داد. او واقع بیــن بــود.

چــرا ســردار آمریکایــی هــا را بــا ملــت امــام حســین )ع( تهدیــد کرد؟
نمــی تــوان بــه ایــن ســادگی از کنــار ایــن جملــه ســردار ســلیمانی 
گذشــت؛ راســتی ملــت امــام حســین )ع(، یعنــی چــه ملتــی؟ چــرا 
ســردار! مــی خواهــی دشــمن را تهدیــد کنــی، مــی گویــی مــا ملــت 

امــام حســین )ع( هســتیم؟
شــما آدم نظامــی هســتی، وقتــی مــی خواهــی دشــمن را تهدیــد 
کنــی، بایــد از موشــک حــرف بزنــی و ابــزار آالت جنگــی، چــرا از ملــت 
ــا کلــی  امــام حســین )ع( حــرف مــی زنــی؟ ایــن جملــه شــعار بــود ی

شــعور پشــت ســرش هســت؟
االن در جهــان ســخن از دو نــوع قــدرت هســت، یکــی قــدرت 
آالت  ابــزار  همیــن  قــدرت ســخت  نــرم؛  قــدرت  دیگــری  ســخت، 
جنگــی اســت امــا قــدرت نــرم، در واقــع همــان چیــزی اســت کــه 
ســردار ســلیمانی مطــرح کردنــد و تحلیــل گــران جهــان االن مــی 
گوینــد قــدرت ســخت اینقــدر بــه کار نمــی آیــد. االن در جهــان قدرتــی 
کــه حــرف اول را مــی زنــد، قــدرت نــرم اســت نــه قــدرت ســخت. 
در واقــع حــاج قاســم، داشــت قــدرت نــرم را بــه دشــمن یــادآوری 
مــی کــرد، داشــت یــک نظام سیاســی قدرتمندی را بــه رخ آمریکایی 

1. المحاسن، ج1، ص61.
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هــا می کشــاند در قالــب ملــت امــام حســین )ع( و آن نظــام »امــت 
و امامــت« اســت.

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.
وقتــی انقــالب اســالمی در اوج غربــت پیــروز شــد، شــهید بزرگــوار 
آیــت هللا محمــد باقــر صــدر)ره( _کــه بــا امــام موســی صــدر فــرق 
دارنــد_، شــخصیتی کــه مقام معظم رهبــری درباره ایشــان فرمودند 
این شخصیت یعنی آیت هللا محمد باقر صدر)ره(، نابغۀ هستند، 
مســائل را میفهمیــد، مســائل را حــدس میــزد.1 ، امــام )ره( بعــد از 
شــهادت او در عــراق، ســه روز در ایــران عــزای عمومــی اعــالم کردنــد، 
ایــن شــخصیت بــا عظمــت فرمودنــد: »بعــد از انقــالبِ امــام، دیگــر 
کشــورهایی کــه خــود را ابرقــدرت می دانســتند، ابرقــدرت نخواهنــد 
مانــد. پــس از ایــن ابرقــدرت، حکومتــی اســت کــه اســالم بــه پــا 
خواهــد کــرد و ایــران هســته اولیــه ایــن حکومــت را شــکل می دهد«2 

1. » مرحــوم شــهید صــدر قطعــاً یــک نابغــه بــود؛ ایــن یــک خصوصیّتــی اســت. 
خــب، مــا آدمهــای بااســتعداد در حوزه هــای علمیـّـه کــم نداشــتیم؛ آدمهایــی کــه فهــم 
داشــتند، ســلیقه داشــتند، پشــتکار داشــتند و کارهــای بزرگــی انجــام دادنــد. علمــای 
ــران و عــراق  ــر در ای ــزرگ مــا مثــل همیــن مراجــع بزرگــی کــه در ایــن صدســال اخی ب
وجــود داشــتند همــه مردمــان بزرگــی بودنــد. اســتعداد داشــتند منتهــا نابغــه یــک 
خصوصیّاتــی دارد کــه در اغلــب ایــن افــراد، انســان ایــن نبــوغ را احســاس نمیکنــد. 
مرحــوم آقــای صــدر )رضوان هللا علیــه( بــه نظــر بنــده قطعــاً نابغــه بــود؛ یعنــی کاری که 
از عهــده ی او برمی آمــد، از عهــده ی خیلــی از فقهــا و علمــا و متفکّریــن حوزه هــای مــا 
برنمی آید: فضای دید بسیار وسیع، فهم نیازهای دنیای اسالم، پاسخگویی سریع 
و آمــاده بــه خواســته ها -ایشــان همیــن »البنــکُ الاّلربــوی« را در جــواب درخواســت 
دولــت پاکســتان نوشــت؛ آن طــور کــه شــنیدم آنهــا میخواســتند یــک کار این جــوری 
درســت کننــد، ایشــان بالفاصلــه ایــن ]کتــاب [ را فراهــم کــرد و بــرای آنهــا فرســتاد- ... 
ایشــان واقعــاً یــک نابغــه ای بــود، مســائل را میفهمیــد، مســائل را حــدس میــزد.«
2. احمد ابوزید العاملی؛ محمدباقر الصدر، السیرة و المسیرة فی حقایق و وثائق، ج ۴و۵
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نظام امت و امامت، حقیقت ملت امام حسین )ع(
ــد.  عجیــب هســت کــه او در آن موقعیــت، ایــن واقعیــت را می دی
امــروز بعــد از چهــل ســال کــه انقــالب اســالمی قدرتمندتــر از گذشــته 
شــده اســت و قــدرت نمایــی کــرده اســت، برخــی غــرب زدهــای متحجر 
واپســگرا، کورنــد در دیــدن ایــن واقعیــت بــزرگ یعنــی قــدرت نــرم 
انقــالب اســالمی، ایــن قــدرت نــرم در ذیــل رابطــه امت و امامت شــکل 
گرفــت. نظــام امــت و امامــت، حقیقت ملت امام حســین )ع( اســت.
خروجـــی نظام امت و امامت می شـــود ملت امام حســـین )ع(. ما 
چقدر این نظام امت و امامت را می شناسیم؟ چند تا کتاب درسی 

درباره این موضوع نوشـــتیم؟ چند واحد درســـی پاس کردیم؟

جبهه مقاومت، خروجی نظام امت و امامت
ایــن نظــام امــت و امامــت بــا محوریــت اباعبــدهللا الحســین 
آن  بــا  اربعیــن  می شــود  دیگــرش  هــای  خروجــی  از  یکــی  )ع( 
جبهــه  می شــود،  دیگــرش  هــای  خروجــی  از  یکــی  عظمــت. 
مقاومــت بــا ایــن وســعت و قــدرت کــه داعشــی کــه وزیــر اســبق 
خارجــه آمریــکا در کتــاب خــودش بــا عنــوان »گزینه هــای دشــوار« 
نوشــت: »مــن در میــان 112 کشــور جهــان گشــتم و هماهنگی هــا 
امــام  ملــت  قــدرت  شــد.«1   تولیــد  داعــش  تــا  دادم  انجــام  را 
را شکســت.   کــرد. کمــر داعــش  نابــود  را  )ع(، داعــش  حســین 
خــدا را شــکر کــه خــدا دشــمنان مــا را از احمــق هــا آفرید. ما چقدر 
بایــد تــالش مــی کردیــم یــک جبهــه مقاومــت در منطقــه بــا ایــن 
وســعت و تنــوع ملیــت هــا شــکل دهیــم، دشــمن یــک داعــش خلــق 
کــرد، خــدا هــم بــرای مــا از دل ملــت امــام حســین )ع( یــک جبهــه 

مقاومــت خلــق کــرد.
رفقا! ملت امام حسین )ع(، یک جمله است اما یک دنیا حرف 
دارد.  نظام ملت و امامت یک حرف از آن حرف های اساسی است. 

1. https://www.isna.ir/news/93051507194
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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 مــی دهــد. شــعار مــردم، را همــه 
جــا ســر مــی دهنــد امــا کــدام مــردم؟ بیشــترین ظلــم را بــه همیــن 
مــردم کســانی انجــام مــی دهنــد کــه شــعار مــردم، مــردم می دهنــد، 
یعنــی نظــام ســلطه و ســازمان هــای بــه اصطــالح حقــوق بشــری کــه 
وقتــی دم از حقــوق بشــر مــی زننــد، منظورشــان از بشــر خودشــان 

هســتند و حــق هــم حقــی کــه خودشــان تعریــف کــرده انــد.
االن مردم یمن بشــر نیســتند؟ کودکان یمن بشــر نیســتند؟ این 
همــه قتــل عــام! کجــا هســتند ایــن ســازمان هــای حقــوق بشــری؟ 
چــرا خفــه شــده اند؟ شــما می دانیــد روزانــه در یمــن چنــد کــودک در 
اثــر گرســنگی و بیمــاری بــه خاطــر جنــگ از دنیــا مــی رونــد؟ اینهــا دم 
از بشــریت می زننــد؟ اینهــا شــعار طرفــداری از مــردم را می دهنــد؟ 

اما ملت امام حسین )ع(، واقعا ملت است. مردم است. بین مردم 
و امام حسین )ع( هیچ فاصله ای نیست. مردم برای مردم هستند. 
پــس مردمــی بــودن اصــل اول در تشــکیالت بــزرگ حســینی اســت. 
ــرای امــام حســین )ع(  ـَـم و خــرج کــردن ب االن هــزاران بیــرق و عَل
هســت، آیــا کســی شــما را مجبــور کــرده کــه دهــۀ اول محــرم مراســم 
بگیریــد؟ آیــا کســی شــما را مجبــور کــرده شــام بدهیــد یــا خــرج کنیــد 
و ســیاهی بزنیــد؟ اربعیــن کــه دیگــر خیلــی بیشــتر نمــود دارد، طــرف 
تمــام زندگــی خــودش را مــی آورد لــب جــاده، بنابرایــن اینجا در ملت 

امــام حســین )ع( همــه چیــز مردمــی اســت. 

قدرت مردم در کنار نصرت خدا
مردمــی بــودن، اولیــن صفــت برجســته ملــت امــام حســین )ع( 
هســت. نهضــت نبــوی هــم بــا مــردم شــروع شــد، تــا مــردم نباشــند 
پــای کار هیــچ اتفاقــی نمی افتــد، فرمــود: پیغمبــر! تــو بــه وســیله 
َّــذي  ــوَ ال نصــرت مــن و بــه وســیله مومنیــن کمــک مــی شــوی؛ »هُ
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وقتــی  خــدا  رفقــا!  کنیــد  دقــت  بِالْمُؤْمِنيــَن1«   وَ  بِنَْصــرِهِ  َّــَدكَ  أَي
می خواهــد بــه پیامبــرش دلگرمــی بدهــد، کنــار نصرت خــودش، هم 
وزن نصــرت خــودش، نصــرت مــردم را مطــرح می کنــد یعنــی پیغمبر 
اینقــدری کــه روی نصــرت مــن حســاب باز می کنی، هــم وزن نصرت 

مــنِ خــدا، روی نصــرت مــردم حســاب بــاز کــن.
 مــن نمی دانــم چقــدر شــما روی خودتــان حســاب بــاز کردیــد، امــا 
مــردم! خــدا پیغمبــرش را بــه شــما ســپرده اســت، روی نصــرت شــما 
حســاب بــاز کــرده اســت،  بــاور می کنیــد؟ شــاید کســی بگویــد آخــر 
چــه کاری از دســت مــن بــر می آیــد البتــه کــه از شــما بــه تنهایی کاری 
ــه بعــد می شــود روی  ــد امــا اگــر ایــن مــن تبدیــل شــد ب ــر نمــی آی ب
کمــک شــما حســاب بــاز کــرد. جمعیــت مــا، قــدرت مــا، فکــر مــا هــر 
چقدر گســترده تر بشــود بعد می شــود روی نصرت ما برای پیغمبر 

و اهــل بیتــش حســاب بــاز کــرد. 

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

منیــت هــا را تبدیــل بــه "مــا" کنــد؟ مــادر. 
شــغل اصلــی مــادر در خانــه چیســت؟ بشــور و بســاب یــا ...؟
مــادری حقیقتــا یــک شــغل اســت. شــغلی شــبیه انبیــاء. حــاال 
انبیاء دقیقا شغلشــان چیســت؟ و چه شــباهتی بین شــغل انبیاء و 

شــغل مــادران وجــود دارد؟ 
کار مــادر، نــه پخــت و پــز هســت، نــه بشــور و بســاب، اینهــا 
نیســت. امیرالمومنیــن بــه امــام حســن )ع( فرمــود: »حســن جــان! 
َــة«2  فکــر  خانــم شــما در خانــه خدمتــکار نیســت؛ لَيَْســتْ بِقَهْرََمان

1. انفال،62.
2. کافی، ج5، ص510.
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می کنــی خانــم گرفتــی یعنــی مســتخدم گرفتی؟ بعضــی آقایون فکر 
می کننــد کلفــت گرفتنــد آوردنــد خانــه، مــن پیشــنهاد می دهــم اگــر 
قــدرت مالــی داری از بیــرون غــذا بخــر، بگــذار مادر مادری کند. البته 
هیــچ غذایــی غــذای مــادر نمی شــود. چــون عشــق و محبــت خــودش 
را در این غذا قرار داده اســت. و شــاید به همین دلیل کراهت دارد 

کــه غــذای بیــرون منــزل خــورده شــود. 
بعضی هــا می گوینــد حــاج آقــا ایــن حــرف هــا را نزنیــد پــس فــردا 
خانــم غــذا درســت نمی کنــد. مــن می گویــم شــما هنــوز مــادر را 
نشــناختید، مهــر مــادری را نفهمیدیــد، مــادر از ســر مهــر مــادری 
هــم پخــت و پــز می کنــد، هــم بشــور و بســاب. ولــی شــما، شــما آقــا، 
شــما آقــا پســر، دختــر خانــم، درســت هســت کــه مــادر در خدمــت 
شماســت امــا نبایــد بــه چشــم مســتخدم خانــه بــه او نــگاه کنــی. 

بعــد حــرف مهــم تــر ایــن هســت کــه بابــا! این مــادر کار اصلــی اش 
بشــور و بســاب نیســت، بگذار کار اصلی اش را انجام بدهد.

برای کدام شغل مادری حقوق بدهیم؟ 
برخــی از آقایــون گفتنــد مــا بایــد بــرای شــغل مــادری، حقــوق 
بدهیــم، بــه نظــرم اگــر بــه خاطــر ایــن بشــور و بســاب و پخــت و پــز 
ــه مــادران کردنــد چــون مــادر از  گفتــه باشــد بزرگتریــن توهیــن را ب
ســر محبــت، بــه خانــه و خانــواده خدمــت می کنــد. مهــر مــادری 
خریدنــی و فروختنــی نیســت امــا اگــر بــه خاطــر شــغل مــادری کــه 
عــرض خواهــم کــرد چیســت، ایــن پیشــنهاد را داده اســت هرچــه 

مــزد تعییــن کننــد کــم اســت. 
حــاال شــغل مــادری اگــر اینهــا نیســت یعنــی بشــور و بســاب و 
پخــت و پــز نیســت، پــس چیســت؟ اصلــی تریــن شــغل مــادر، 
ایــن هســت: مــادر یعنــی کســی کــه روابــط در خانــواده را مدیریــت 
ــاء جــز ایــن اســت؟  می کنــد. ایــن شــغل، غوغــا اســت. شــغل انبی

شغل مادری، در رشته مدیریت تعریف می شود
ــدر و  ــا پ ــدان ب شــغل مــادر چیســت؟ تنظیــم کننــده روابــط فرزن
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تنیظــم کننــده روابــط پــدر بــا فرزنــدان و تنظیــم روابط بیــن فرزندان. 
شــغل مــادری ذیــل رشــته مدیریــت تعریــف می شــود، ایــن کار 
ــا شــغل  کمــی اســت؟ دقیقــا ایــن نقطــه شــباهت شــغل والیــت ب
ــدارد  مــادری اســت. مگــر کارکــرد والیــت چیســت؟ والیــت کاری ن
جــز مدیریــت روابــط انســان هــا بــا همدیگــر. مثــل یــک مــادر. فرمــود 
والیــت مانــع پراکندکــی شماســت. »امانــا للفرقــه« از بیــن آن همــه 
کارکــرد والیــت، کــدام کارکــرد ذکــر شــده اســت؟ حضــرت زهــرا )س( 
در خطبــه فدکیــه وقتــی کارکــرد والیــت و امامــت را مطــرح می کنــد 
می فرمایــد کارکــرد اصلــی والیت چیســت؟:»إَِماَمتَنَا أََمانــاً لِلْفُرْقَةِ«1  
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. 
اینجاست که امیرالمومنین )ع( برای مدیریت روابط بین انسان 
ها خانه نشــین می شــود، اینجاســت که پیغمبر در مدیریت کردن 
روابــط بیــن انســان هــا پیــر می شــود. فرمــود: »ســوره هــود مــرا پیــر 
کــرد« گفتنــد یــا رســول هللا )ص( کــدام آیــه شــما را پیــر کرد حضرت 
فرمــود:» وَ َمــنْ تــاَب َمعـَـك «2  حاال دقیقا شــغل مــادری، این طوری 

می شــود شــبیه شــغل انبیاء و شــغل اهل بیت )ع(. 

ما بدون مادر هیچ وقت ما نیستیم
مــا بــدون مــادر هیــچ وقــت "مــا" نیســتیم. مــادر در خانــه نقــش 
ســامان دهنــده ی مــا را دارد. آن وقــت خانــواده می شــود تشــکیالت 
کوچــک بــرای ســاماندهی "مــا". رابطــۀ من با فرزنــدم، رابطۀ فرزندم 
بــا مــن، رابطــۀ خواهــر بــا بــرادر، رابطــۀ برادر بــا خواهر، برادر با بــرادر، 
خواهــر بــا خواهــر، همیــن روابــط چندگانــه را چــه کســی مدیریــت 

می کنــد؟ مــادر. البتــه اگــر خواهــر و بــرادری باشــد.

1. االحتجاج، ج1، ص99.
َّذِي  َّبَتْنِي هُودٌ وَ أَخَوَاتُهَا«، فَُسئِلَ: َما ال َّمَ قَالَ: »َشي َّهُ عَلَيْهِ وَ َسل َّى الل َّبِيَّ َصل 2. » رُوِيَ أَنَّ الن
َّبَكَ مِنْهَا؟ فَقَالَ: قَوْلُهُ تَعَالَى: فَاْستَقِمْ كَما أُمِرْت « )مفردات الفاظ قرآن، ص241( َشي
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ضرورت رشته مادری در دانشگاه ها
حــاال چقــدر یــک مــادر بایــد مدیریــت روابــط بلــد باشــد؟ بــی حد و 
عــدد. بــرای اینکــه مــادران مــا بتواننــد نقش  هــای خــود را در خانــواده 
و جامعــه بــه درســتی ایفــا کننــد، باید رشــته های دانشــگاهی مرتبط 
الاقل در حد مقطع کارشناســی تعریف شــود. این رشــتۀ تحصیلی 
در ابتــدا می توانــد در ســطح کارشناســی تعریــف شــود و بعــد بــه 
صــورت تخصصی تــر در رشــته های مختلــف در مقاطــع کارشناســی 
ارشــد یــا دکتــری نیــز پیگیــری شــود. بعــد مادرهایــی کــه مــی رونــد 
ســرکار و شــغلهای دیگــر، واقعــاً ســرکار هســتند، اگــر ایــن شــغل 

خودشــان را دســت کــم بگیرنــد. 
ســر در خانــه بنویســید: »زن خدمتــکار نیســت زن مدیــر روابــط 

در خانــه اســت «
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 فرمــود: »زن 

َِّدةُ بَيْتِهـَـا«  1 رئیــس خانــه اســت؛ اَلَْمــرْأَةُ َســي
رئیس خانه دقیقا یعنی چه؟ یعنی مدیریت و سامان دهنده روابط 
در خانه اســت. در این تشــکیالت کوچک مادر، "من" ها را تبدیل 
به "ما" می کند. و زیر زبان بچه ها، لذت "ما بودن" را می چشاند. 
مــادر کدبانــو، مــزه طعــم "مــا بــودن"، را زیــر زبــان بچه ها مــی آورد
مــادر کــد بانــو فقــط بــه ایــن نیســت کــه غــذای خوشــمزه ای 
مــادر  بیــاورد،   هــا  بچــه  زبــان  زیــر  را  آن  و طعــم  کنــد  درســت 
کدبانــو مــادری اســت کــه طعــم "مــا بــودن"، را زیــر زبــان بچــه 
ــد  ــرای ایــن کار چقــدر بای ــاورد. ایــن کار کمــی اســت؟ حــاال ب هــا بی
حقــوق تعییــن کــرد؟ در حــد مدیــران جامعــه! البتــه در جامعــه 

1. نهج الفصاحه، ص614.
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مهــدوی، مدیــران جامعــه کمتریــن حقــوق را دریافــت می کننــد. 

شغل دکتری یا مهندسی مهم است یا مادری؟
باالخــره جامعــه نیــاز بــه خانــم دکتــر، خانــم مهنــدس و وزیــر 
یــا وزیــری کــه اضطــرار اجتماعــی  هــم دارد. بلــه خانــم دکتــری 
او را وارد ایــن مشــاغل کــرده اســت، عیبــی نــدارد، امــا اگــر ایــن 
فرهنــگ وجــود داشــته باشــد کــه شــغل اصلــی مــا )یعنــی خانــم 
هــای شــاغل( در خانــه اســت، و مــادری شــرافت دارد بــه وزیــری 
مــن، بــه پزشــکی مــن! شــرافت ایــن مشــاغل کجــا، شــرافت شــغل 
مــادری کجــا؟ می دانــی مــادری یعنــی مدیریــت روابــط انســانی 
خــدا  پیوســته.  هــم  بــه  مــای  جمعیــت  و  "مــا"  تشــکیل  بــرای 
بهتریــن خلــق خــودش یعنــی انبیــاء را مامــور ایــن کار کــرده اســت. 
مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد: » مســأله ى مــادرى، مســأله ى 
همســرى، مســأله ى خانــه و خانــواده، مســائل بســيار اساســى و 
حياتــى اســت.... يعنــى شــما اگــر بزرگتريــن متخصــص پزشــكى يــا 
هــر رشــته ى ديگــرى بشــويد، چنانچــه زن خانــه نباشــيد، ايــن بــراى 
شــما يــك نقــص اســت. كدبانــوى خانــه شــما بايــد باشــيد؛ اصــاًل 
محور اين است.«1   ببینید این نگاه دقیق و عالمانه و فقیهانه به 

جایــگاه مــادر و زن در یــک نظــام امــت و امامــت اســت.
بنابرایــن تــا مــادری شــنیدید یــاد مدیریــت بیفتیــد. ایــن شــان 
مــادری اســت. ریشــه شــکل گیــری ملــت امام حســین )ع(، خانــواده 
اســت. ملــت وقتــی ملــت هســت کــه تبدیــل بــه "مــا" شــده باشــد. 
تمریــن تبدیــل "مــن" بــه "مــا"، در خانــواده بــر عهــده مــادر هســت. 
مــادر یعنــی مدیــر روابــط بین انســان ها برای شــکل گیری "مــا" برای 
شــکل گیــری مایــی کــه حقیقــت آن ملــت امام حســین )ع( هســت.

چرا دشمن روی نابودی قداست مادر کار می کند؟
چقــدر دشــمن، دقیقــا نقشــه ریختــه تــا شــان و شــغل مــادری را 

1. بیانات مقام معظم رهبری، ۰۴/۱۰/۱۳۷۰.
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نابود کند. اخیرا یکی از تئوریسیانهای غربی، به نام رابین مرداک، 
کسی که حداقل ۶۰ شبکه تلویزیونی به ۱۳ زبان مختلف از جمله 
مؤسسه تلویزیونی فاکس و شبکه معروف فاکس نیوز، ۱۳۰ روزنامه 
و مجلــه معتبــر ماننــد دیلــی تلگــراف، وال اســتریت ژورنــال، تایمــز، 
نیویــورک پســت را بــه راه انداختــه اســت. او مــی گوید:»برای نابودی 
ایــران، بایــد در خصــوص کلمــۀ مقدســی بــه نام خانــواده هزینه کرد 
و مــن قصــد دارم تــا موضــوع مــادر را در دســتور کار خــودم قرار دهم. 
در ایــران مــادر خانــواده همــه چیــز را مدیریــت می کنــد و اگــر مــادر 
را بــه لجــن بکشــیم تمــام ایــن جامعــه بــه لجــن کشــیده می شــود«1 
شــما مــی ببینــد طــرف الت و الــوات هــم باشــد، روی دســت و 

بــازوش خالکوبــی کــرده »عشــق اســت مــادر«. 
ببینید چقدر دشمن دقیق نشانه گرفته است؟ اگر ما بخواهیم 
ــران مقابلــه کنیــم، بایــد مقــدس بــودن مفهــوم »مــادر« را از  ــا ای ب
چشــمان مــردم ایــران بیندازیــم. بعــد گفتــه اســت:» در ســال 2020 
کلمــه ی مــادر را در ایــران بــی معنــا خواهــم کــرد...«. ســندهای 

باالدســتی، مثــل ســند 2020 دنبــال چنیــن اهدافــی هســت. 
حــاال چــرا مــی خواهــی مقــدس بــودن مــادر را بزنــی؟ حــرف اصلــی 
اش اینجاست گفت: »در ایران مادر خانواده همه چیز را مدیریت 
می کنــد و اگــر مــادر را بــه لجــن بکشــیم تمــام ایــن جامعــه بــه لجــن 

کشــیده می شــود« 
ملتــی کــه مــادری بــرای او نقــش محــوری دارد و مــادر می شــود 
مدیــر روابــط انســانی بــرای تبدیــل "مــن" به "ما"، نه بشــور و بســاب 
خانــه. ایــن ملــت را نمی تــوان شکســت داد. ایــن ملــت، می شــود 

ملــت امــام حســین )ع(.

مادر شهید که خودش در کربال شهید شد
کربــال هــم مــادران، چــه غوغایــی کردنــد. مــادر علــی اکبــر، مــادر 
علــی اصغــر، مــادر قاســم، مــادر ابوالفضــل... چــه دســتگل هایــی 

1. همان
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همــه آمدنــد تبدیــل شــدن بــه "مــا". مثــل مــاه شــب چهــارده کنــار 
ــور حضــرت می درخشــند.  ــه ن اباعبــدهللا )ع( ب

یکــی از مادرانــی کــه بنــا بــر نقلــی خــودش هــم در کربــال بــه 
شــهادت رســید، اولیــن بانویــی کــه در کربــال بــه شــهادت رســید 

دارد.  خواندنــی  داســتان 
حضــرت در مســیر کربــال، دیــد در یکــی از منــازل، یــک خیمــۀ 
زده شــده اســت.ا مــام کنجکاوانــه می پرســد: چــه کســی در ایــن 
بیابــان خیمــه افراشــته اســت؟ شــاید نیازمنــد کمــک باشــد؟ شــاید 
بتــوان بــه همراهــی و یاریــش دعــوت کــرد. خیمــه نزدیــک چــاه 
خشــکی اســت. دم خیمــه پیرزنــی بــه تنهایــی نشســته حضــرت 
نشســته ای؟ تنهــا  بیابــان  ایــن  در  مــادر!  ســالم  شــد.  نزدیــک 
و  شکســته  زنــی  جوانمــرد.  ای  »ســالم  داد:  جــواب  پیــرزن 
مــا  زندگــی  هســتم.  فرزنــدم  تنهــا  راه  بــه  چشــم  ســالخورده ام؛ 
چادرنشــینی و صحرانــوردی اســت. پســرم هرجــا باشــد تــا عصــر بــاز 
می گــردد. تــازه دامــاد اســت. هفــده روز پیــش ازدواج کــرده اســت.« 
حضرت فرمود: »مادر، مبارک است. خداوند فرزندت را کامیاب 
کند. من به دیدارت آمدم تا اگر نیاز به کمک باشد، کمک کنم.« 
پیــرزن گفــت: »خــدا خیــر دهــد. آب تمام شــده اســت. تشــنه ام. این 
جــا هــم آبــی نیســت، می دانــم پســرم تــا چنــد ســاعت دیگــر می رســد 
بــا عروســم هانیــه. تــا آن زمــان اگــر آبــی باشــد دعایــت خواهــم کــرد.«
کیســتی؟  »شــما  پرســید:  کــرد.  ســیراب  را  پیــرزن  حضــرت 
»مــن  فرمــود:  حضــرت  می کنــی؟«  چــه  بیابــان  ایــن  در 
و  برســان  او  بــه  مــرا  ســالم  رســید  فرزنــدت  وقتــی  حســینم. 
اســت.« طلبیــده  یاریــت  بــه  آخرالزمــان  پیامبــر  فرزنــد  بگــو 
کاروان حضــرت حرکــت کــرد، پســر آن پیــرزن به خیمه رســید، می 
خواهــم بگویــم یــا اباعبــدهللا )ع( امــروز مــی توانــی یــک ســری بیــای 
بزنــی بــه خیمــه دل مــا، دل مــا را هــم بــا خــودت همــراه کنــی؟ کاری 
هســت از دســت مــا بــر بیایــد؟ مــا مــی توانیــم بــاری از دوش فرزنــد 
شــما برداریم؟ پیر زن به پســر گفت: »پســرم! فرزند پیامبر از اینجا 
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مــی گذشــت، از شــما کمــک خواســت؛ حاضــری کمکــش کنــی؟« 
ــي فانصــر  ــا بن ــم ي ــه پســرش گفــت: » ق چــه مــادری! برگشــت ب
پســر  وســلّم!«1    عليــه  هللا  ّــى  صل محمــد  نبيــك  بنــت  ابــن 
برخاســت و رجــزی خوانــد و عــده ای از دشــمن را بــه درک واصــل 
کــرد. آمــد پیــش مــادر گفــت: »مــادر راضــی شــدی؟ مــادر گفــت 
تــا پیــش موالیــت حســین شــهید نشــوی راضــی نمــی شــوم.« 
وقتــی در کربــال ســر پســرش را جــدا کردنــد، عمــر ســعد ســر را 
پرتــاب کــرد ســمت لشــکر امــام حســین )ع( مــادر وهــب ســر او را 
برداشــت و بوســید و ســپس ســر را بــه ســوی دشــمن پرتــاب کــرد. 2
ــا زدن عمــودی  برخــی از نقــل هــا هســت کــه شــمر دســتور داد ب
آهنیــن بــر فــرق زن، او را بــه شــهادت رســاند و ایــن مــادر خــودش هــم 

بــه شــهادت رســید.  3
 

1. الفتوح ابن اعثم، ج5،ص104.
2. مقتل الحسين عليه السالم للخوارزمي: ج 2 ص 21.

3. »فأمر شمر غالما اسمه رستم فضرب رأسها بالعمود فشدخه فماتت مكانها« 
)الکامل فی التاریخ، ج4، ص69(





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
دچــار  نوجوانــی  ســن  از  بچه هــا  می گوینــد  شــناس ها  روان 
کــه  هســتند  ایــن  دنبــال  بــه  یعنــی  می شــوند،  هویــت  بحــران 
هویــت خودشــان را شــکل بدهنــد، یعنــی بــه دنبــال ایــن هســتند 
گیــری  ایــن مســیر شــکل  پیــدا کننــد، در  یــک شــخصیتی  کــه 
شــخصیت خودشــان، دچــار چگونگــی و بحــران می شــوند. بعــد 
ــزار رســانه ای جهــان در خدمــت ایــن  شــما مــی بینیــد کــه تمــام اب
بــه فرزنــدان مــا، هویتــی بدهــد.  قــرار گرفتــه اســت کــه  هــدف 

دو رکن هویت
هویــت بــه معنــای کیســتی و چیســتی اســت. آقــا مــن کیســتم؟ 
من چیســتم؟ زمانی که شــما برای خودتان، ویژگی هایی را تعریف 
می کنیــد. خصوصیــات فکــری، شــیوه بیــان و نوع رفتــار، عالقمندی 
هــای مخصــوص خودتــان را ذکــر می کنیــد. ایــن می شــود هویــت 
شــما. رکــن دوم هویــت، تمایــز فــرد از دیگــری اســت. مجموعــه 

مجلس دوم
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دارایی هــا و تمایــزات فــرد از دیگــری، هویــت فــرد را معرفــی می کنــد. 
بــه عبــارت دیگــر هویــت، ترکیبــی از خــودت و غیریــت اســت. مــن 
ایــن هســتم و از دیگــران بــه ایــن دالیــل متمامیــز هســتم. مثــال مــن 
خود مذهبی دارم و از دیگران فاصله دارم. خود معنویت یا علمی 

دارم و از غیــر علمــی و معنــوی فاصلــه دارم. 
کســی کــه مــرز بیــن خــود و دیگــری بــرای خــودش نمی توانــد 
ترســیم کند، فعال هویت مشــخصی ندارد. خطوط کلی خودیت و 
تعییــن مــرز را مــی تــوان فهمیــد. کســی که مرزی بین خــود و دیگری 
نــدارد، بــه تعبیــر قــرآن دچــار نفاق شــده اســت. نفــاق، تحلیل نوعی 

از تیــپ شــخصیت اســت. منافــق هویــت چنــد چهــره دارد.

معنای هویت فردی و محل شکل گیری هویت فردی
هویــت گاهــی فــردی و گاهــی اجتماعــی اســت. در هویــت فــردی، 
ویژگــی هــای ذهنــی و رفتــاری و احساســی، گرایشــات و تمایــالت و 
تنفــرات خــودش را مطــرح کنــد. و دیگــران هــم او را بــه ایــن شــکل 

مــی شناســند و می داننــد او چــه نــوع گرایــش و رفتــاری دارد. 
هویت فردی، در خانواده ســاخته می شــود. اگر کســی در هویت 
فــردی دچــار اختــالل اســت، اولیــن جــا بــرای مراجعــه جهــت بررســی 
اختــالل، خانــواده اســت. تــا از فضــای خانــواده فــرد، مطلــع نشــوید 

نمــی توانیــد او را راهنمایــی کنیــد. 
فرزنــدان مــا چیســتی و کیســتی خودشــان را در تعامــل خانــواده 
مــی آموزنــد. فــرد، احساســات خــودش را مــی شناســد یــا خیــر؟ در 
عصبانیــت، چــه رفتــاری نشــان می دهــد؟ حــرف دیگــران را به راحتی 
گــوش مــی دهــد یــا خیــر؟ پرخاشــگر اســت یــا نــه؟ فــردی بــرای اثبات 
خــودش داد بزنــد یــا آرام باشــد و حــرف گــوش دهــد؟ پایــه آمــوزش 
و آموختــن صفــات و ویژگــی هــای هویــت فــردی، در خانــواده اســت.  
بعــد از خانــواده، معاشــران و گــروه هــای هــم گــرا و وابســته اســت. 
نظیر دوســتان، همکاران... . بخش ســومی که به شــدت در شــکل 
گیری هویت ما تاثیر دارد، رســانه های جمعی اســت. رســانه تاثیر 
یــک طرفــه دارد. برخــالف خانــواده و معاشــران کــه تاثیــر دو طرفــه 
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دارنــد. البتــه فضــای کلــی جامعــه می توانــد روی رســانه تاثیــر گــذار 
باشــد. امــا در هویــت فــردی تاثیــر رســانه یــک طرفــه اســت. رســانه 
اعــم از کتبــی، شــفاهی، نمایشــی، تجســمی، بیشــترین تاثیــر را در 
ــوع ســخن گفتــن و  شــکل دهــی هویــت اجتماعــی فــرد دارد. در ن

نگــرش فــرد تاثیــر بــه ســازی دارد. 
حداقل رسانه بیان یک نفر در بین جمع است که نامش سخنرانی 
اســت. زمانــی کــه اخبــار زیــاد گــوش دهد حس نومیــدی در فرد تقویت 
می شــود. چــرا کــه مضامیــن اخبــار، جنــگ و خونریــزی و ... اســت. 
چنیــن رســانه ای نمی توانــد، تاثیــر چندانــی روی هویــت فــرد بگــذارد. 
خانــواده، بــه عنــوان زیرســاخت شــکل گیــری شــخصیت، در 
میــزان تاثیــر پذیــری فــرد از رســانه نقــش مهمــی را ایفــا می کنــد. 
مثــال خانــواده در اعتمــاد یــا عــدم اعتمــاد فــرد بــه رســانه یــا گرایــش 
خاصی به بخشــی از رســانه، موثر اســت. نظیر تماشــای فیلم های 

احساســی خانوادگــی یــا خشــن. 

نقش رسانه در شکل دهی به هویت فرد
غــرب بــه خوبــی مــی دانــد، چگونــه در رســانه طراحــی کنــد و مردم 
را ســرگرم مســائل ســطح پاییــن غریــزه یعنــی خــوردن و خشــم و 
شــهوت کنــد. تعریفــی از زندگــی می دهنــد، کــه افــراد بیــش از ایــن 
ــز دیگــری نباشــند. تمــام نیازهــای روحــی و مــادی فــرد،  ــال چی دنب
رصــد شــده اســت و جایگزیــن و بــدل پاســخ بــه نیازهــای آن بــه  فــرد 
ارائــه می شــود. فــرد آرزو دارد کــه در نقطــه ناامیــدی و صفــر زندگــی، 
امیــد بــه فــرد برگــردد؟ انســان دوســت دارد بــه زمــان قبــل یــا بعــد، 
بــرود؟ همــه ایــن آرمــان و آمــال فــرد و جامعــه را بــا قــدرت تخیــل بــه 

فــرد و جامعــه می دهــد.

چیستی هویت اجتماعی
بنابرایــن جــدای از هویــت فــردی، مــا هویــت اجتماعی هــم داریم. 
هویت اجتماعی، بخشــی از هویت شــخص که تحت تاثیر شــرایط 
گروهــی و جمعــی شــکل گرفتــه اســت و در تعامــل گروهــی، هویتــی 
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منتســب به گروه برای شــخص پدید می آورد. این هویت می تواند 
ملی، دینی، اقتصادی، فرهنگی، سیاســی یا صنفی و ... باشــد. 

زمانــی کــه فــرد، عضــو جمعــی می شــود و در ارتباط با آنــان، دارای 
افــکار، صفــات و ... خاصــی می شــود. شــباهت بــه آن جمــع پیــدا 
می کنــد و از غیــر آنهــا تمایــز پیــدا می کنــد، بــه ایــن حالــت، هویــت 
اجتماعــی گفتــه می شــود. مثــال فــرد در جمــع مذهبــی هــا، شــکل و 
رفتــار مذهبــی هــا را پذیرفتــه و شــکل و رفتــار، ارزش ها و هنجارهای 
غیــر مذهبــی را نپذیرفتــه اســت. یــا فــردی، در کشــور ایــران بــا تمــدن 
خاص و آداب و فرهنگ خاص، شــکل خاصی از شــخصیت را پیدا 
می کنــد کــه ایــن شــخصیت، با شــخصیت هــای غیــر ایرانی متفاوت 

اســت. ایــن هویــت ملــی فــرد را تشــکیل می دهــد. 
»هویــت جمعــی«، چیــزی غیــر از هویــت شــخصی هســتند. فــرد 
انتســاب بــه گــروه خاصــی را بــرای خــود بــر می گزینــد. فــرد در میــان 
گــروه هــا، »هویــت میــان گروهــی« دارد. شــکل گرفتــن هویــت 
ــا قبــل از نوجوانــی، فــرد  اجتماعــی، از نوجوانــی آغــاز مــی گــردد. ت
بــه دنبــال تامیــن نیازهــای ابتــدای خــودش نظیــر خــوراک، پوشــاک، 
ورزش، درس، تفریــح و ... اســت. فــرد بــه شــکل تلقینــی عمــل 
می کنــد. آنچــه کــه بــه او ارائــه می شــود، عمــل می کنــد. امــا از 
ســن نوجوانــی کــه حــدود 11 ســالگی اســت، فــرد متوجــه می شــود 
بــه غیــر از مــن، بــه عنــوان یــک فــرد، عناویــن دیگــری هــم مطــرح 
اســت. دانــش آمــوز موفــق و غیــر موفــق، خانــواده مرفــه و غیر مرفه، 

مذهبــی و غیــر مذهبــی، شــغل اقتصــادی ، نظامــی. 
فــرد متوجــه می شــود غیــر از نیازهــای مــن و فــردی، فضای دیگری 
مطــرح اســت کــه بایــد در آن عنوانــی را بــه دســت آورد. بایــد بــرای او 
معلــوم شــود کــه "مــن در جامعــه کیســتم و چیســتم؟" فــرد بایــد در 
جمــع در ارتبــاط بــا دیگــران جایــگاه خودش را کســب کند که به این 
دوران، »هویت یابی« گفته می شود. یعنی هویت اجتماعی یافت. 1

1. جامعه شناسی، دکتر افتخاری.
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امت سازی، گاهی برای شکل گیری هویت اجتماعی
ایــن هویــت اجتماعــی در دیــن مــا گاهــی اوقــات نامــش می شــود 
َّــاسِ«   ُــوا ُشــهَداءَ عَلـَـى الن ُــمْ أُمَّــةً وََســطاً لِتَكُون امــت. فرمود:»جَعَلْناك
1یعنــی مــا شــما را امتــی قــرار دادیــم کــه بــرای بقیــه مــردم الگــو باشــد 

و مــردم بــه شــما نــگاه کننــد. مــا چقــدر در جریــان الگــو شــدن بــرای 
ملــل دیگــر موفــق بودیــم؟ آیــا توانســتیم کاری کنیم که دیگــران آروز 
داشــته باشــند مثــل مــا زندگــی کننــد؟ آیــا ایــن ممکــن هســت؟ بلــه

ملت امام حسین )ع(،  چقدر به این هویت 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 مــی گوینــد 
آقــای دکتــر! هنــوز هــم دکتــر نشــده امــا چــه حســی دارد وقتــی بــه او 
می گویند آقای دکتر یا خانم دکتر؟ 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؟ 

چگونــه هویــت ملــت امــام حســین )ع( را بــه جهــان معرفــی کنیــم؟
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.
ــام اربعیــن  ــا راه افتــاده اســت، ای ســال گذشــته، کاروانــی در اروپ
از ایــن کشــور بــه آن کشــور اروپایــی، بــه مــردم ماســک و بطــری آب 
_مثــال_ هدیــه مــی دهــد، عکــس العمــل مــردم اروپــا از ایــن حرکــت 
دیدنــی اســت، اشــک هــا ریختــه شــد، ای کاش مستندســازهای 

1. البقرة :  143.
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مــا، ایــن حــال و هــوا را بــرای مــا منتقــل می کردنــد! آنجــا فقــط کافــی 
اســت کــه بگویــی مــا ملــت امــام حســین )ع( هســتیم. 

فرهنــگ غــرب مبتنــی اســت بــر خودخواهــی، فرهنــگ ملــت 
امــام حســین )ع(، مبتنــی هســت بــر دگــر خواهــی. بعــد شــما ایــن 
دگرخواهــی و خیرخواهــی نســبت بــه دیگــران را نشــان مــی دهــی، 

عاشــق می شــوند. 
ما باید این هویت ملت امام حسین )ع(، را به جهان و بشریت 
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 معرفی کنیم؟ 

بــه کارگیــری ادبیــات متناســب بــرای جهانــی ســازی هویــت حســینی
ما باید از ادبیاتی استفاده کنیم که همگیر باشد، همگان را به 
آن ادبیــات دعــوت کنیــم. کــدام ادبیــات همــه گیــر و فراگیر هســت؟ 
در چیــن و ماچیــن هــم بــا ایــن ادبیــات بــا مــردم حــرف بزنــی، مــی 
پذیرنــد. تحســین می کننــد، ممکــن هســت حتــی مســلمان نشــود، 
حســینی نشــود ولــی پیــش خــودش مــی گوید چقــدر این ملــت امام 

حســین )ع(، بــا کالس هســتند، بــا احتــرام برخــورد می کنــد. 

فطرت، ادبیاتی جهانی و زبان مشترک بشری
مــا بایــد بــا ادبیــات فطــرت بــا مــردم حــرف بزنیــم. ادبیــات فطــرت، 
ادبیاتی است که استاد عرفان امام )ره(، همان شخصیتی که هرگاه 
نــام او نــزد امــام )ره( بــرده می شــد و مــی خواســتند خودشــان نــام ایــن 
اســتاد را بــر زبــان جــاری کننــد، می فرمودنــد روحی له الفداء، امــام )ره( 
شــخصیتی نبــود کــه آدم ندیــده باشــد، چقــدر ایــن اســتاد بــا عظمــت 
بــود، کــه از آن امــام )ره( بــا آن عظمــت، ایــن طــور دلبــری کــرده اســت. 
آیــت هللا شــاه آبــادی )ره(، معــروف اســت بــه فیلســوف فطــرت، یعنــی 
از انســان و نیــاز او شــروع می کنــد بــرای اینکــه دیــن را جــا بینــدازد.
ــی  ــل مـ ــا دلیـ ــه تـ ــات قیامـــت سـ ــادی در اثبـ ــاه آبـ ــوم شـ ــال مرحـ مثـ
ــه  ــتند، دوم اینکـ ــات هسـ ــق حیـ ــا عاشـ ــان هـ ــد: انسـ ــی فرمایـ آورد مـ
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انســـان هـــا عاشـــق راحتـــی هســـتند ســـوم اینکـــه انســـان هـــا عاشـــق 
آزادی هســـتند، ایـــن دنیـــا ظرفیـــت نـــدارد کـــه انســـان باقـــی بمانـــد، 
ـــه تمـــام آزادی برســـد پـــس  ـــه تمـــام راحتـــی برســـد، انســـان ب انســـان ب
ـــی  بایـــد جایـــی باشـــد غیـــر از ایـــن دنیـــا کـــه انســـان بـــه عشـــقش یعن
بقـــا، راحتـــی، آزادی برســـد و آن جـــا نامـــش می شـــود قیامـــت.1  

زبان فطرت در قرآن
ایــن روشــی اســت کــه قــرآن بــه مــا آمــوزش مــی دهــد در معرفــی 
َّتــي   َّــهِ ال ْــرََت الل دیــن، مــی فرماید:»فَأَقـِـمْ وَجْهَــكَ لِلدِّيــنِ حَنيفــاً فِط
ِّــمُ وَ لكـِـنَّ  ِــكَ الدِّيــنُ الْقَي َّــهِ ذل ْــقِ الل َّــاَس عَلَيْهــا ال تَبْديــلَ لِخَل َــرَ الن فَط
َّــاسِ ال يَعْلَمـُـون «2  بیشــتر مــردم نمی داننــد ولــی ایــن دیــن،  َــرَ الن أَكْث
دیــن محکمــی اســت، چــرا کــه دیــن 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 حســین )ع(
اگــر مــا بخواهیــم نــه بــا ادبیــات تحمیلــی بلکــه بــا ادبیــات تکریمــی 
بــا مخاطــب جهانــی حــرف بزنیــم بــا ادبیــات همــه فهــم، بــا ادبیاتــی کــه 
همه شــیرفهم می شــوند، آن ادبیات چیســت؟ ادبیات فطرت. اگر ما 
بخواهیم با ادبیات فطرت، ملت امام حســین )ع( را به جهان معرفی 
کنیم، چه بگوییم؟ اولین و مهم ترین اثر اجتماعی، ملت امام حسین 
)ع(، که قابل مشاهده هست، چیست؟ با آن ملت امام حسین )ع( 

را بــه جهــان معرفی کنیم.
آن ادبیــات، ادبیــات قــدرت و قدرتمنــدی اســت. آدم هــا بــه صــورت 
فطری عالقمند به این هستند که قوی باشند، از ضعیف بودن متنفر 
هســتند. عاشــق آدم هــای قــوی هســتند، حــاال این قــدرت گاهــی روحی 

1. پژوهشنامه عرفان، جایگاه فطرت در منظومه معرفتی حکیم شاه آبادی
2. روم،30
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هســت، گاهــی جســمی. فــرق نمی کنــد، باالخــره عشــق اســت قــوی 
شــدن، عشــق هســت آدم هــای قــوی. مــرگ بــر ضعــف و زبونــی. 

اگرچــه انســان، ضعیــف خلــق شــده اســت همــان طــور کــه قــرآن مــی 
فرماید: »خُلِقَ اْلِنْسانُ َضعيفا«1  اما عاشق قوی شدن خلق شده است.

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، فرزنــدان قوی تربیت میکند.
حقیقــت تمــام خوبی هــا چیــزی جــز قــوی شــدن نیســت. حقیقت 
تمــام بدی هــا چیــزی جــز ضعــف و زبونــی نیســت. حســادت کار آدم 
هــای ضعیــف هســت، مهربانــی کار آدم هــای قــوی هســت. بعــد در 
خانه اگر فرهنگ شــد، که بچه ها حســادت نکنید، چون حســادت 
کار آدم های ضعیف هست، این خیلی بیشتر در تربیت تاثیرگذار 
ــدی اســت.  ــد چــون کار ب ــی حســادت نکنی ــا اینکــه بگوی هســت ت

نقش نظام طاغوتی در ضعیف کردن جوامع
نظــام امــت و امامــت، کاری جــز قــوی کــردن جوامــع ندارنــد و 
طاغویــت عالــم، نظــام ســرمایه داری، کاری جــز ضعیــف و زبــون 
کــردن مــردم ندارنــد. مــردم در غــرب، بــه ضعــف و زبونــی کشــیده 
شــده انــد. شــما فکــر کنیــد اگــر در غــرب، شــهوت مــردم را رهــا 
کردنــد، اینهــا مــی خواســتند بــه مــردم خــوش خدمتی کننــد؟ هرگز! 
آنهــا فهمیدنــد چطــور مــردم را ضعیــف و زبــون کننــد، مــردم جــرأت 
نکننــد علیــه ظلــم بزرگــی که به مردم تحمیــل می کنند، قیام کنند. 

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

از طــرف دیگــر، هــر چقــدر راه شــهوت را بــاز گذاشــتی، قــدرت 
شــهوت هــم در او کــم می شــود، دیگــر از شــهوت خــودش هــم لــذت 

1. نساء،28.



38

چندانــی نمــی بــرد. مــی دانــی ضعیــف شــده اســت. بــا چــی؟ بــا 
ــی.  شــهوت ران

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 هست 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 می بــرد. چون بر اســاس مبانی 
انسان شناسی، چشم چرانی، قدرت لذت بری را کاهش می دهد. 

2. اسقاط جنین 
بــرای نابــودی قــدرت  یکــی از کارهــای اساســی نظــام ســلطه 
بشــریت و کنتــرل جمعیــت، همیــن اســقاط جنیــن اســت. در ایــران 
چــه اتفاقــی دارد مــی افتــد؟ طبــق آمــار رســمی وزارت بهداشــت، هــر 
روز حداقل 1000 جنین در کشــور، توســط والدین کشــته می شــوند. 
ایــن آمــار نســبت بــه تعــداد کشــتگان کرونــا در اوج کــه روزانــه 250 

نفــر بــود، 5 برابــر اســت. 
حــاال اگــر ایــن تعــداد جمعیــت بــه چرخــۀ جمعیــت مــا برگــردد، 
بسیاری از مشکالت جامعه ما حل خواهد شد. نه تنها مشکالت 

جامعــه، مشــکالت خانــواده هــم کــم خواهــد شــد. 
االن چقــدر از خانــواده هــا، تنهــا هســتند، یــا تــک فرزنــد هســتند 
و اینهــا همــه آســیب مــی زنــد. کــه ان شــا هللا در جلســات بعــد بــه 

برخــی از ایــن آســیب هــا اشــاره خواهیــم کــرد.

مشکل فرهنگی است
زندگــی، شــیرین اســت و شــیرینی زندگــی، بــه حضــور کودکــی در 
خانــه اســت. چــرا خودمــان را محــروم می کنیــم؟ برخــی مــی گوینــد 
مــا مشــکالت مالــی داریــم، امــا آیــا مشــکل اصلــی مالــی و اقتصادی 
اســت؟ دلیــل اصلــی ایــن نیســت، تقریبــا نیمــی از افرادی که ســقط 

1. عیون الحکم، ص119.
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جنیــن داشــته انــد تنهــا دلیــل خــود بــرای ســقط جنیــن را نخواســتن 
فرزنــد عنــوان می کننــد و نــه مشــکالت اقتصــادی. 

1یعنــی 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 
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«2   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 مــی گوینــد مــادر افســرده مــی شــود و نابــود مــی 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 مــی کنــد. تــازه یــک نفــر غریبــه کشــته شــده اســت. حــاال یــک 
مــادر، جنینــش را بکشــد، کــه قــدرت دفــاع نــدارد، جنایــت نیســت؟ 
یــک آقایــی مــی گفــت: »جنیــن زنــده معصومی که دســتش از همه 
جــا کوتــاه اســت، بــه چــه گناهــی بایــد کشــته شــود؟! دیه جنینی که 

1. دکتر سالم، خبر شماره 161898.
2. مائده،32.
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در رحــم مــادر تکمیــل شــده و روح در آن دمیــده اســت برابــر یــک 
انســان زنــده اســت.«1  در ایــن صــورت دیگــر ســقط جنیــن نیســت، 
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 جان جنینــی که روح بــر آن دمیده 
شــده را بگیــرد، جــان تمــام بشــریت را گرفتــه اســت. قیامــت ایــن 

طــوری خــدا حســاب و کتــاب مــی کنــد. 
حــاال 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 
ــه دارد؟  ــرای جامعــه هزین ــول ب ــد معل دانیــد چقــدر نگــه داری فرزن
بــرای خانــواده زحمــت و هزینــه دارد؟ در حالــی کــه وقتــی شــما بــه 
آمــار نــگاه مــی کنیــد درصــد قابــل توجهــی از ایــن غربالگــری و ســقط 
جنیــن مربــوط بــه جنیــن ناقــص و معلــول نیســت، بلکــه جنینهــای 
ســالم هســتند کــه دارنــد کشــته مــی شــوند. البتــه هیچکســی حــق 
ندارد آن جنینی که حاال احتمال دارد نقص کوچکی در جسمش 
باشــد را بخاطــر ایــن نقــص بکشــد. او هــم مخلــوق خداســت. چــه 
کســی بــه مــا اجــازه داده بخاطــر نقــص احتمالیــش مثــال بخاطــر 
اینکــه احتمــال دارد شــش انگشــتی باشــد یــا نقــص دیگــری داشــته 

باشــد او را بکشــیم؟
ــه نظــام ســلطه قــدرت جوامــع را  ــم کــه چگون ــا اینجــا مــا گفتی ت
کاهــش مــی دهــد، و جوامــع را ضعیــف مــی کنــد؟ یکــی بــا ترویــج 

ــا ســقط جنیــن. شــهوت دیگــری ب
َّــى َســعى  فـِـي اْلَرْضِ لِيُفِْســَد  خداونــد متعــال فرمــود: »وَ إِذا تَوَل
َّــهُ ال يُحِــبُّ الْفَســادَ«   وقتــی  َّْســلَ وَ الل ِــكَ الْحَــرَْث وَ الن فيهــا وَ يُهْل
ظالمــان و زالــو صفتــان مدیریــت عالــم را دســت مــی کنــد تالش می 

1. محمد جواد مروج طبسی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم.
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کننــد کــه فســاد کننــد و دو کار انجــام مــی دهنــد یکــی اینکــه زارعــت 
ها را از بین می برند که به تغذیه انســان ها برمی گردد، و دیگری  
نســل را نابــود مــی کننــد. نابــودی نســل، رســیده بــه قتــل جنیــن.

نقش امامت در قدرتمند کردن ملت
کــه  امامــت،  و  امــت  نظــام  کارکــرد  تریــن  مهــم  طــرف  آن  از 
خروجــی آن ملــت امــام حســین )ع( اســت ایــن اســت کــه مــردم 
أَعِــدُّوا  را قــوی می کنــد. دعــوت بــه قــدرت می کنــد. فرمــود: »وَ 
 َّ ــدُو ـْـلِ تُرِْهبـُـونَ بـِـهِ عَ ــاِط الْخَي ــنْ رِب َّةٍ وَ مِ ــنْ قـُـو ــا اْســتَطَعْتُمْ مِ ُــمْ َم لَه
ُــمْ وَ آخَريــَن مِــنْ دُونِهِــمْ«1  هرچــه مــی توانیــد بــرای  َّك َّــهِ وَ عَدُو الل
ترســاندن  قــوی شــدن  ایــن  از  هــدف  کنیــد.  مهیــا  قــوی شــدن 
دشــمن هســت. هــم دشــمنان داخلــی و هــم دشــمنان خارجــی. 
امــام کســی کــه جوامــع را قدرتمنــد می کنــد، نمــی گــذارد در 
ضعــف و زبانــی بماننــد. اگــر از شــما پرســیدند فــرق اساســی نظــام 
ســلطه بــا نظــام امامــت و امــت چیســت؟ یکــی از فــرق هــا همیــن 
هســت. در نظــام ســلطه مــردم را بــه اســتضعاف و زبونــی مــی 
کشــند امــا در نظــام امامــت و امــت مــردم قدرتمنــد می شــوند.
بنابرایــن مهــم تریــن اثــر اجتماعــی کــه مــی توانیــم بــا آن ملــت 
شــدن  قدرتمنــد  کنیــم،  معرفــی  جهــان  بــه  )ع(،  حســین  امــام 
اســت. اصلــی تریــن کارکــرد والیــت، قــوی کــردن مــردم اســت و 
مهــم تریــن آســیب مدیریــت نظــام غیــر والیــی در جهــان، ضعیــف 
کــردن مــردم اســت. چــرا امــام حســین )ع( در کربــال جنگیــد و 
ــم کــرد؟ چــون فرمــود فاتحــۀ  جــان داد و جــان عزیزانشــان را تقدی
جامعــه ای کــه مثــل یزیــدی بــر او حکمرانــی می کنــد را بایــد خوانــد. 
در ایــن جامعــه دیــن بــه عنــوان عامــل قدرتمنــد کــردن بشــر، از 
کــه  باشــد  یزیــدی  چــون  حاکمیــت  رأس  وقتــی  رود.  مــی  بیــن 
خــودش غــرق شــهوات هســت و آدم زبــون و ضعیفــی اســت.2 

1. انفال،60. 
المُ، إذ قَد بُلِيَِت االمَّةُ بِراعٍ مِثلِ يَزيَد.«  2. قال الحسین )ع(: »وعَلَى الِسالمِ السَّ
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قدرتمندی مهم ترین ویژگی یاران حسینی
بگــو  راحــت  شــما  »هرچــه«  گذشــت،  کربــال  در  هرچــه 
»هرچــه«، اصــالً نتــرس؛ هرچــه در کربــال گذشــت چیــزی نبــود 
جــز تجلــی قــوت و قــدرت روحــی اباعبــدهللا الحســین )ع( و ملتــی 
کــه بــا او همــراه بودنــد و از آن طــرف، ضعــف و زبونــی دشــمنان 
اباعبــدهللا الحســین )ع( و البتــه دوســتانی کــه حضــرت را همراهــی 
گذاشــتند. خالــی  را  کربــال  میــدان   90 دقیقــه  در  یــا  نکردنــد 
بســیاری از یــاران حســین )ع( بــی نــام و نشــان هســتند ولــی اگــر 
بخواهیم همۀ خوبی های آنها را که در کربال تجلی کرد در یک جمله 
بیــان کنیــم و بــه ذهــن بســپاریم، آن گوهــر نــاب قدرتمنــدی اســت.

عابس مردی که در عشق حسین پیراهن چاک داد 
یکی از یاران ابی عبدهللا )ع( عابس بن شــبیب شــاکری اســت. 
اینهــا ملــت امــام حســین )ع( هســتند. مــردی نتــرس از قیبلــه بنــی 
شــاکر بــود. طایفــه ای کــه در جنــگ صفیــن بــه خاطــر نبردهــای 
چشمگیرشــان مــورد تمجیــد امیرالمومنیــن قــرار گرفتنــد و حضــرت 
دربــاره آنهــا فرمــود: »اگــر تعــداد آنهــا بــه هــزار نفر می رســید خداوند 
آن گونــه کــه بــود ســتایش می شــد.« شــجاعت آنهــا انقــدر میــان 
اعــراب زبــان زد بــود کــه بــه آنهــا لقــب مــردان صبــح را داده بودنــد.
وقتــی شــمار زیــادی از کوفیــان بــا مســلم بن عقیل بیعــت کردند، 
عابس کسی بود که مأمور شد تا نامه حضرت مسلم را به دست 
امام )ع( برساند. ربیع بن تمیم همدانی از لشکریان عمربن سعد 
دربــاره او چنیــن می گویــد: »چــون دیــدم عابــس بــه ســوی میــدان 
می آیــد او را شــناختم؛ مــن نبــرد او را در جنگ هــا دیــده بــودم و 
می دانستم که او از شجاع ترین مردم است؛ پس به سپاه عمربن 
ســعد گفتــم: ایــن شــخص شــیر شــیران اســت، ایــن فرزنــد شــبیب 
اســت، مبــادا کســی بــه جنــگ او بــرود.« بــرای همیــن نوشــته اند که 
عابــس هنگامــی کــه در میــدان حضــور پیــدا کــرد و بــا فریادهایــش 

)الفتوح: ج 5 ص 16(
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بــرای مبــارزه حریــف می طلبیــد کســی جــرأت جنگ بــا او را نداشــت.
عابــس در میانــه میــدان فریــاد می کشــید: »آیــا مرد رزم نیســت؟ 
ــا او پیــش قــدم  ــارزه ب ــرای مب مــرد رزم نیســت؟«. امــا هیچکــس ب
نمی شــد. می گوینــد در ایــن میــان عمربــن ســعد دســتور داد تــا او 
را ســنگباران کننــد. در نقــل دیگــری هســت کــه یکــی از فرماندهــان 
دشــمن گفــت: »هــذَا ابــنُ أبــي َشــبيبٍ الّشــاكِرِيُّ القـَـوِي «1  ایــن مرد 

قــوی اســت. ســنگبارانش کنیــد.
بعــد عابــس کاری کــرد در عشــق ابــی عبــدهللا )ع(، کارســتان، 
وقتــی هجــوم دشــمن بــا ســنگ ها را دیــد پیراهــن و زرهــش را از تــن 
درآورد، شــروع کــرد لبــاس رزم را از تــن کنــدن، بــدون پیراهــن بــرای 
امــام حســین )ع( شــروع کــرد جنگیــدن، عابــس، بــه ســپاه دشــمن 
حملــه بــرد و صف هــای نظامــی آنهــا را بــه هــم ریخــت.2  دشــمنان از 
او ســوال کردنــد: »آیــا نمــی ترســی بــدون پیراهــن بــه جنــگ آمــده 
ای؟! عابــس در پاســخ گفــت: »آنچــه از ســوی دوســت بــه دوســت 

برســد، آســان اســت«

1. مثير الحزان: ص 66.
2. »حَدَّثَني نَُميرُ بنُ وَعلَةَ عَن رَجُلٍ مِن بَني عَبدٍ مِن هَمدانَ، يُقالُ لَهُ رَبيعُ بُن 

تَميمٍ َشهَِد ذلِكَ اليَومَ، قالَ: لَمّا رَأَيتُهُ مُقباًِل عَرَفتُهُ وقَد شاهَدتُهُ فِي الَمغازي وكاَن 
ُّهَا النّاسُ هذَا الََسدُ الَسوَدُ، هذَا ابنُ أبي َشبيبٍ، ال  أشجََع النّاسِ، فَقُلُت: أي

يَخرُجَنَّ إلَيهِ أحَدٌ مِنكُم. فَأَخَذَ يُنادي: أال رَجُلٌ لِرَجُلٍ! فَقالَ عَُمرُ بنُ ِسعدٍ: ارَضخوهُ  
بِالحِجارَةِ. قالَ: فَرُمَِي بِالحِجارَةِ مِن كُلِّ جانِبٍ، فَلَمّا رَأى  ذلِكَ ألقى  دِرعَهُ ومِغفَرَهُ ثُمَّ 

َشدَّ عَلَى النّاس « )تاريخ الطبري: ج 5 ص 444(





مجلس سوم: »بصیرت، اولین ویژگی
 ملت امام حسین )ع(«

پیام: »ارزش فرزند و فرزندآوری«
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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 
بزنیــم بعــد  تیــک  ببینیــم.  را در خودمــان  ســه ویژگــی اساســی 
می توانیــم بگوییــم مــن هــم جــزء ملــت امــام حســین )ع( هســتم.
اولیــن ویژگــی ملــت امام حســین )ع(، بصیرت اســت. فرمــود:»اَل 
ْــر«1 يَحْمـِـلُ هـَـذَا الْعَلـَـمَ إاِلَّ  ب يَحْمـِـلُ هـَـذَا الْعَلـَـمَ إاِلَّ أَهـْـلُ الْبََصــرِ وَ الصَّ

1. نهج البالغه، خطبه 173.

مجلس سوم
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بْر1  کســی نمی تواند این پرچم، را برافراشــته کند  أَهْلُ الْبََصرِ وَ الصَّ
مگــر اینکــه اهــل بصیــرت و اهــل صبــر باشــد. ایــن جلســه بــا بخــش 

اول کار داریــم. بصیــرت. 

معنای بصیریت، درک اولویت های زمانه
درک  بصیــرت  معانــی  از  یکــی  چــی؟  یعنــی  بصیــرت 
ُــونَ بَِصيــراً  اولویت هــای زمانــه اســت. فرمــود: »عَلـَـى الْعَاقـِـلِ أَنْ يَك
ِــهِ«2  االن وقــت چــه کاری هســت؟ االن وقــت چــه کاری  بِزََمان
نیســت؟ االن وقــت صلــح هســت؟ االن وقــت جنــگ هســت؟ 
محمد حنفیه، با اینکه فرزند امیرالمومنین )ع( اســت اما ببنید 
چه پیشنهادی های به امام حسین )ع( می داد. واقعاً هم خیرخواه 
امــام حســین )ع( امــا موقعیــت شــناس نبــود، بنــا بــه نقــل ابوحنیفه 
دینــوری، تمامــی اهــل بیــت امــام حســین )ع( همــراه حضــرت از 
مدینه خارج شــدند و تنها کســی که ماند، محمد بن حنفیه بود.3 
وقتــی از امــام صــادق )ع(، پرســیدند آقــا علــت عــدم همراهــی 
محمــد حنفیفــه چــه بــود. حضــرت فرمــود امــام حســین )ع( نامــه ای 
َّــهِ الرَّحَْمــنِ  بــرای بنــی هاشــم نوشــت و در آن نامــه فرمــود: »بِْســمِ الل
َّهُ َمنْ  َــى بَنِي هَاِشــمٍ، أَمَّا بَعـْـدُ، فَإِن ِــيٍّ إِل ْــنِ عَل الرَّحِيــمِ، مـِـَن الْحَُســيْنِ ب
ــاَلمُ«4   ْــَح وَ السَّ ُــغِ الْفَت َــمْ يَبْل ِّــي ل َّــَف عَن لَحـِـقَ بـِـي اْستُْشــهَِد، وَ َمــنْ تَخَل
هــر کــه بــا مــن همراهــی کنــد به شــهادت می رســد و هرکســی با من 

همراهــی نکنــد روی پیــروزی را نمــی بینــد و الســالم.
درک  کــه  کســانی  از  دیگــر  یکــی  جُوفــی،  عُبیدهللا بن حــر 
در  نتوانســت  نداشــت،  بصیــرت  نداشــت،  موقعیــت  از  درســتی 
داشــت.  تردیــد  داشــت،  شــک  بگیــرد.  درســت  تصمیــم  لحظــه 
عبیــدهللا بــن حــر جوفــی، شــاعر بــود و در بیــن مــردم کوفه شــخصی 

1. نهج البالغه، خطبه 173.
2. الخصال، ج2، ص525.

3. الدینوری، ص 203.
4. دالئل االمامه، ص188.
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شــناخته شــده بــه حســاب مــی آمــد، هرچنــد ســابقة مثبتــی نداشــته 
اســت.1  عبیــدهللا بــن حــر جعفــی در حالــی کــه می توانســت امــام را 
یــاری دهــد، چنیــن کاری نکــرد؛ وقتــی امام)ع( به منزل »قصر مقاتل« 
رسیدند، خیمه ای دیدند. سؤال فرمودند که خیمه کیست؟ گفتند: 
متعلق به عبیدهللا بن حر جعفی است. امام)ع( کسی را فرستاد تا او 
را به همکاری دعوت کند، اما او جواب منفی داد و گفت: »من از کوفه 
بیــرون نیــادم مگــر بــه خاطر اینکه با حســین)ع( نباشــم، چــون در کوفه 
یــاری نــدارد و مــن اصــال دوســت نــدارم او را ببینــم و او هــم مــرا ببینــد.«
وقتــی پاســخِ او را بــه امــام)ع( گفتنــد حضــرت خــودش رفــت، امــام 
حســین )ع(، خــودش رفــت، پیــش عبیــد هللا حــر جعفــی، بعــد ســالم 
علیــک، حضــرت فرمــود: نمی خواهــی مــرا یــاری کنــی؟ همــان جــواب 
را داد.  بعــد حضــرت فرمــود: »نصیحتــی بــه تــو می کنــم و آن اینکــه تــا 
می توانی خود را به مکان دوری برسان تا صدای استغاثه ما را نشنوی؛ 
زیرا به خدا ســوگند اگر صدای اســتغاثه ما به گوش کســی برســد و به 

یــاری مــا شــتاب نکنــد، خــدا او را در آتــش جهنــم قــرار خواهــد داد. 2
آخــر ســر، عبیــدهللا امــام)ع( را یــاری نکــرد، در حالــی کــه مــی 

توانســت بعــد هــم کلــی پشــیمان شــد.
شعر می گفت:

فیالک یا حسره ما دمت حیّا 
َّدُ بین صدری و التراقی تَرَد

حسینٌ حین یطلب نصر مثلی 
علی اهل العداوه و الشقاق

حسین حیث یطلب بذل نصری
علی اهل الضالله و النفاق

لو انّی اواسیه بنفسی

1. ابن حزم، جمهره، ص 385.
2. تاریخ طبری، ج 4، ص308ـ307.
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لنلت کرامه یوم التالقی 1
آه از حســرت و تأســف ســنگینی کــه تــا زنــده هســتم، در میــان 
بــر اهــل  ســینه و گلویــم در حرکــت اســت. آن گاه کــه حســین 
گاه  آن  یــاری می طلبیــد؛  مــن  مثــل  از  پیشــگان  ســتم  و  نفــاق 
کــه می خواســت بــرای نابــودی اهــل ضــالل و نفــاق بــه یاریــش 
مواســاتش  و  یــاری  جــان،  راه  از  روز  آن  اگــر  آری،  بشــتابم. 
می نمــودم، در روز قیامــت بــه شــرافتی بــس بــزرگ نایــل می شــدم. 
بــی بصیرتــی او را کشــت، بــی بصریتــی یعنــی عــدم درک فرصــت 

هــا و تصمیــم گیــری درســت در زمــان مقتضــی.

معنای اول بصیرت: درک زمان و فرصت ها
بصیــرت یعنــی درک زمــان و تصمیــم گیــری درســت براســاس آن 
درک. مــا در زندگــی شــخصی خودمــان خیلــی نیــاز داریــم بــه اینکــه 

در لحظــه تصمیــم درســت بگیریــم.
بنابرایــن طبــق فرمایــش امــام صــادق )ع( عاقــل ایــن گونــه هســت 
کــه نســبت بــه زمــان خــودش، بصیــرت دارد. یعنــی چــی »بَِصيــراً 
ــه زمــان، درک فرصــت هایــی  ـِـه «2  یکــی از معانــی بصیــرت ب بِزََمان

هســت کــه بــرای مــا فراهــم می شــود. 
یکــی از خصلــت هــای خــوب یــک مومــن حقیقــی،  فرصت طلبی 
بــه معنــای درســت کلمــه هســت.  مومــن مثــل یــک دیــده بــان 
هوشــیار، بــا چشــم بــاز ،فرصــت هــا را رصــد می کنــد. فرصــت هــا را، 

روی هــوا مــی زنــد مبــادا یــک فرصــت هــم از دســتش در بــرود. 
مــا فرصــت ســوزی های فراوانــی در زندگــی دایــم. فکــر می کنیــم 
هــر وقــت دلمــان بخواهــد، فرصــت هــا بــرای مــا فراهــم هســتند.  در 
ــحَابِ  حالــی کــه امیرالمومنیــن )ع( فرمودند:»الْفُرَْصــةُ تَمـُـرُّ َمــرَّ السَّ
ْــرِ؛ فرصــت هــا مانند گذشــتن ابرهــا می گذرند؛  ُــرََص الْخَي فَانْتَهـِـزُوا ف

1. ابن أعثم، الفتوح، ج 5، ص 132- 133.
2. معانی االخبار، ص334.
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پس فرصت های خیر را دریابید«1  ببین چقدر ابرها در آسمان به 
سرعت می گذرند. بنابراین فرصت ها ثابت نیستند. بلکه سیالند. 
حداقــل توقفشــان کوتــاه و ســرعت فــوت فرصــت هــا، باالســت.
دســت  از  ســرعت  بــه  هــا،  فرمود:»فرصــت  حضــرت 
بــر  و  آینــد  نمــی  هــم  دســت  بــه  ســادگی  بــه  و  رونــد  مــی 
الْعَــوْدِ.«2  بَطِيئَــةُ  الْفَــوْتِ،  َســرِيعَةُ  »الْفُرَْصــةُ  گردنــد  نمــی 

فرصت فرزند آوری
یکــی از فرصــت هــای بــزرگ هــر خانــواده، فرزندآوری اســت. شــما 
ــد شــوی،  ــی صاحــب فرزن هــر وقــت کــه اراده کــردی کــه نمــی توان
ــه  فصلــی از زندگــی انســان فرصــت فرزنــدآوری دارد، فرزنــدآوری ن
تنهــا چالــش نیســت، بلکــه فرصــت اســت، بزرگتریــن فرصــت بــرای 

خودمــان، بــرای خانــواده خودمــان.
گاهــی اوقــات مــی بینــی چشــم بــه هــم زدی، ایــن فرصــت طالیــی 
ــاز می کنــی کــه  فرزنــد آوری را از دســت دادی، یــک وقتــی چشــم ب
کار از کار گذشــته، حســرت مــی خــوری کــه چــرا تــک فرزنــدی؟

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. 
زندگی که در آن نشــاط نباشــد، زندگی نیســت، مردگی اســت و 
در خانــواده چطــور نشــاط تامیــن می شــود؟ یکــی از عوامــل نشــاط، 
فرزنــدآوری اســت. یکــی از دعاهــای قرآنــی 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[ 

1. نهج البالغه، حکمت21.
2. غرر، ص113.
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باشــد و مــا را پیشــواى پرهیــزگاران گــردان«1  چشــمم بــه فرزنــدم 
روشــن بشــود، یعنــی وقتــی اینهــا را مــی بینم با نشــاط شــوم. عالمه 
طباطبایــی)ره( در تفســیر ایــن بخــش از آیــه مــی 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 
اســت. بعــد مــی گوییــم چــرا خانــم هــا مرتــب داروهــای افســردگی 

مصــرف می کننــد؟

تحقیقات علمی درباره رابطه نشاط و شادی با فرزند آوری
اینها تجربه بشــری هســت که فرزندآوری موجب نشــاط و شــادی 
اســت. نتایــج تحقیقــات پژوهشــگران دانشــگاه »بریگهــام یانــگ« 
آمریــکا بــر 200 هــزار خانــواده از 86 کشــور جهــان، بیــن ســال  هــای 
1981 تــا 2005م نشــان مــی  دهــد کــه داشــتن فرزنــد، موجــب کاهــش 
فشــار خــون والدیــن، افزایــش تمایــل به یادگیری، اســتفاده بیشــتر از 
قدرت تعقل، افزایش اعتماد به نفس، امکان بهتر درک زیبایی  ها، 
دقت بیشــتر در کارهای جزیی و افزایش شــادی والدین می  گردد. 3

چرا به فرزندآوری می رسیم بی خیال شادی و نشاط می شویم؟ 
و شــادی خــرج می کنیــم؟ مســافرت  بــرای نشــاط  مــا چقــدر 
می رویــم، رســتوران می رویــم نمــی دانــم چــه کارهایــی می کنیــم کــه 
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 می شــویم؟ مــی گویــم یکــی دو تــا فرزنــد 
بــس اســت. مــی گویــد ســخت اســت فرزنــد آوری یــا پرخــرج اســت. 

1. فرقان،74.
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج15، ص338.

3. دانش خانواده و جمعیت، زهرا آیت اللهی و همکاران، نشر معارف، ص185.
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مــا بــرای بســیاری از نشــاط هــای خودمــان پــول خــرج مــی  کنیم مگر 
مســافرت رفتن کم خرج اســت؟ ســختی می کشــیم. اما می گویم 
در عــوض یــک نشــاطی را بــه دســت مــی آوریــم بــرای یــک نشــاط 
موقت و زودگذر اینقدر برنامه ریزی می کنیم بعد که می رسیم به 
یــک نشــاط دائمــی، یعنــی فرزنــدآوری بــی خیــال نشــاط مــی شــویم. 
در جامعــۀ مــا بایــد یــک فرهنــگ شــود، خانــوادۀ 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. 
پژوهشــی کــه یکــی از پژوهشــگران غربــی بــه نــام »راســل« انجــام 
داده اســت، نشــاط و شــادمانی حاصــل از تولــد فرزنــد در خانــواده 
را تأییــد می کنــد. گذرانــدن وقــت بــا کــودک و بــازی بــا او یکــی از 
بهتریــن لحظاتــی اســت کــه می توانــد بــه پــدر و مــادر انــرژی و نشــاط 

ببخشــد.1 
فرهنــگ جامعــه بایــد بــه گونــه باشــد کــه خانــواده پــر چمعیــت 

مســاوی شــادی و نشــاط بیشــتر باشــد
بایــد یــک فرهنــگ جــاری در جامعــه شــود، مــردم بــه خانواده هــای 
پر جمعیت حســرت بخورند، مســابقه باشــد برای افزایش جمعیت 
چــرا؟ چــون خانــواده هــای پــر جمعیــت بــا نشــاط تــر هســتند. نشــاط 
در فرزندآوری اســت. هرکســی پرســید چرا شــما چند فرزند آوردید؟ 
بگویــد عمیقــا شــاد شــدم. شــادی دلیــل نمــی خواهــد. بلــه رنــج هــم 
دارد. رنــج اقتصــادی، رنــج شــب بیــداری امــا نشــاط فرزنــدآوری بــه 

تمــام ســختی هــا و رنــج هایــش مــی چربــد. 
ــا چنیــن تلقــی از فرزنــدآوری در جامعــه وجــود دارد کــه مــردم  آی
فرزندآوری را مســاوی با نشــاط بیشــتر و شــادی بیشــتر تلقی کنند؟ 
اگــر نیســت یــک اشــکال اساســی در فرهنــگ جامعــه وجــود دارد. و 

ایــن یــک واقعیــت اســت. 

1. دانش خانواده و جمعیت، ص 187.
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چــرا آمــار افســردگی زنــان دو برابــر مردان هســت؟ 1 یکــی از دالیل 
عمــده اش همیــن هســت کــه جامعــه مــا نشــاط را از زنــان گرفته اند 
از بــس یــک طــوری بــه بانــوان پــر فرزنــد نگاه می کنند کــه انگاری کار 

اشــتباهی کردند که مثال ســه تا فرزند یا بیشــتر آوردند. 

مدال شکوه مادری در روسیه برای مادران پر فرزند
در حالی که در روسیه، طور دیگری به فرزندآوری نگاه می کنند، 
البتــه بــدون همراهــی دولــت و حاکمیــت، این تغییــر فرهنگ امکان 
نــدارد. مثــال در روســیه اولیــن فرزنــد کــه بــه دنیــا می آیــد رنــگ پــالک 
ماشــین تغییــر می کنــد، و یــک ســری امتیازاتــی بــه همــراه دارد. 
مدتــی اســت خانواده هــای بــا بیــش از ســه فرزنــد یک شــنبه های هر 
هفتــه امــکان ایــن را دارنــد کــه بــه کاخ رئیــس جمهــور روســیه برونــد 
و بیــش از شــش ســاعتی کــه آن جــا حضــور دارنــد بــه انــواع بازی هــا 
بپردازنــد! همچنیــن در هنــگام ایــن حضــور، پوتین به مــادران حاضر 
در مراســم مــدال »شــکوه مــادری« هدیــه می دهــد کــه ارزش مــادی 
ایــن هدیــه بــه حــدود بســیار باالســت. ایــن مــدال بــه خانواده هــای 
دارای هفــت فرزنــد و بیشــتر اعطــا می شــود. بعــد تــازه خانــواده هــای 

پرجمعیــت حاضــر نیســتند ایــن مــدال را بفروشــند.  2
چنــد تــا از ایــن طــرح هــا بــرای فرهنگ ســازی در ایــران داریم؟ فکر 
نکنیــد نداریــم! اگــر داشــته باشــیم، چنــد درصــد از  ایــن طــرح هــا را 

اســتاندارها حاضر هســتند اجرا کنند؟ 
در ســطح جامعــه، ایــن فرهنــگ بایــد نهادینه بشــود، که خانــواده 
پــر جمعیــت یعنــی خانــواده پــر نشــاط و خانــواده کــم جمعیــت یعنی 
خانواده کم نشــاط. هم تحقیقات علمی این نشــان می دهد، 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

1. خبرگزاری جمهوری اسالمی، خبر شماره: 81696346.
2. روزنامه خراسان، خبر شماره 165732.



54

َــةُ القَلــبِ؛ فرزنــد بخواهيــد و آن را طلــب كنيــد؛ چــرا كــه مايــه  رَيحان
روشــنى چشــم و شــادىِ قلــب اســت«  1

اگــر مــا بتوانیــم بــرای عروســمان بــرای دامادمــان پســرمان دخترمــان 
همیــن یــک روایــت را توضیــح دهیــم، کــه چــه رابطــه ای بیــن نشــاط و 
شادی و فرزندآوری است، چقدر نگاه ها به فرزندآوری تغییر می کند. 
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 به ما نگفت.
جامعۀ خوشبخت و جامعۀ بدبخت چه جامعه ای است؟ جامعۀ 
خوشبخت، جامعه ای است که فرهنگش فرزندآوری را خوشبختی 
بدانــد و عــدم فرزنــدآوری را بدبختــی. فرمــود: »مِــنْ َســعَادَةِ الرَّجـُـلِ 
َــدُ يُعـْـرَفُ فِيــهِ ِشــبْهُهُ خَلْقـُـهُ وَ خُلُقـُـهُ وَ َشــَمائِلُهُ ؛ از  َــهُ الْوَل ُــونَ ل أَنْ يَك
ســعادت مرد این اســت که برایش فرزندی باشــد که در او شــباهت 
آن مرد از قبیل شکل و خلق و خوی و خصوصیاتش دیده شود.«2 
این که فرمود فرزند موجب ســعادت مرد اســت، حاال اگر شــبیه 
خودش هم که باشد که دیگر چه بهتر، این را باید همه درک کنند. 
همــه بفهمنــد چــه رابطــی بین خوشــبختی و فرزنــدآوری وجــود دارد. 
همــه بــه ایــن خانــواده پــر جمعیــت حســرت بخونــد و بگوینــد 
خــوش بــه حالــت کــه چنــد فرزنــد داری! نــه اینکــه هــر خانــوادۀ کــه 
فرزنــد آورد همــه چشــم برایشــان درشــت کننــد کــه شــما خــودت را 

بدبخــت کــردی. 

فرصت لذت فرزندآوری
یکــی دیگــر از فرصــت هــای کــه فرزنــدآوری مــی آورد، فرصــت 
لــذت بــردن اســت. یکــی از لــذت هــای ایــن عالــم، لــذت مــادر شــدن 
و لــذت پــدر شــدن هســت، مــا بــرای لــذت بــردن آفریــده شــده ایــم، 
کــدام لــذت باالتــر از لــذت فرزنــد. خانــواده  هایــی کــه صاحــب فرزنــد 

1. مكارم الخالق: ج ۱ ص ۴۸۰ ح ۱۶۶۵.
2. مستدرك الوسائل ج15 ص112
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هســتند، بیشــتر از خانــواده  هــای بــدون فرزنــد یــا تــک فرزنــد از 
زندگــی لــذت مــی  برنــد. بیایــم مســابقه بگذاریــم بــرای لذت بیشــتر. 
تحقیقــات غربــی دربــاره پــدر و مــادران جوانــی کــه فرزنــد اولشــان 
بــه دنیــا آمــده، نشــان مــی دهــد کــه لــذت پــدر و مادرشــدن و 
احســاس شــادی و نشــاط حاصل از آن در ایجاد آرامش و آســایش 
زندگــی بســیار مؤثــر اســت.1  حــاال ایــن لــذت را شــما ادامــه بــده چــرا 

روی فرزنــد اول متوقــف مــی شــوی؟ 
نیســت،  اول  مســئله  اقتصــادی،  مســئله  می گویــم  هــم  بــاز 
مشــکالت اقتصــادی هســت امــا جالــب ایــن جــا هســت که کســانی 
کــه مشــکل اقتصــادی ندارنــد، میــل بــه فرزنــدآوری ندارنــد. یعنــی 
از وضعیــت طبیعــی روحــی و جســمانی خودشــان خــارج شــده 
انــد وگرنــه آدمــی زاد کــه دنبــال لــذت و نشــاط هســت چــرا دنبــال 
فرزنــدآوری نباشــد کــه هــم لــذت دارد هم نشــاط؟ مشــکل فرهنگی 
هســت. ما اگر از این فرصت لذت و نشــاط اســتفاده نکنیم، ناکام 

از دنیــا خواهیــم رفــت.
همــان هایــی کــه پــول آن چنانــی خــرج می کننــد بــرای خانــه، 
ماشــین بــه فرزنــد می رســند می گوینــد بــی خیــال فرزنــد. تــو مگــر 
نشــاط نمــی خواهــی، مگــر لــذت نمی خواهــی؟ فرزنــدآوری هــم عامــل 
نشــاط هســت هــم عامــل لــذت و آدم از زندگــی چــه می خواهــد؟ 
مــا فکــر می کنیــم همیشــه بــرای مــا ایــن فرصــت هســت، نــه تــا 
ــی مــی بینــی فرصــت تمــام شــد. بصریــت  یعنــی  چشــم بهــم بزن
درک فرصــت هــا. آیــا حاضریــم ایــن فرصــت بــزرگ فرزنــدآوری 
را از دســت بدهیــم؟ فرصــت عاطفــی، فرصــت نشــاط و لــذت. 
بنابراین بصیریت یعنی درک فرصت ها، درک زمانه و اولویت ها. 
بعضی ها بی درکند، نمی توانند فرصت ها، را درک کنند. نســبت 
بــه اولویــت هــای زمــان حســاس نیســتند. ایــن می شــود بی بصیرتی. 
اگــر مــی خواهیــم در تشــکیالت بــزرگ حســینی، مــا هــم ملــت امــام 

1. دانش خانواده و جمعیت، ص 187.
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حســین )ع( باشــیم بصیــرت مــی خواهــد. ایــن معنــای اول بصیــرت 
هست یعنی بصیرت نسبت به زمانه و درک اولویت ها و فرصت ها. 

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

کــور کســی اســت کــه چشــم قلبــش بســته باشــد. 1
خــدا نکنــد یــک جامعه نســبت بــه دارایی هــای خودش دچــار کور 
باطنــی شــود. شــنیدید مــی گوینــد کــوری مگــر نمــی بینــی؟ گاهــی 
اوقات شما دنبال چیزی می گردی که جلوی چشم تو هست. اما 
تــو بــه آن توجــه نمی کنــی. مــی گوینــد مگــر کوری؟! همین جاســت. 
خواهــش می کنــم، مــادران محتــرم! ایــن مهــارت را بــا فرزنــدان 
خودشــان تمریــن کننــد، بچــه هــا را بصیــر نســبت بــه دارایــی هــا و 
توانمنــدی هــای خودشــان بــار بیاورنــد. نگــو نمی شــود! نمــی توانــی! 
کــم کــم او بــاورش می شــود نمی توانــد. در حالــی کــه مــی توانســت 
فقــط فرصــت پیــدا نکــرد. می شــود موجــودی کــور باطــن نســبت بــه 

دارای هــا و توانمنــدی هــای خــودش. 

جریان "ما می توانیم ها" و "ما نمی توانیم ها"
بعــد مــی رود در جریــان مــا نمــی توانیــم هــا، چقــدر وحشــتناک 
هســت ایــن گــروه. در قــرآن کریــم بــه جریــان مــا مــی توانیــم هــا و مــا 
نمی توانیم ها اشاره می کند. در صدر اسالم مشکالت مسلمانان 
فراوان بود اما شاید بتوان گفت در هیچ مقطعی مثل جنگ احزاب 
مســلمانان در مشــکالت فــرو نیفتــاده بودنــد. دشــمن تمــام زور و 
امکانات خودش را به میدان آورده بود تا اسالم و مسلمانان را نابود 

َّتِي فِي  َّهَا ال تَعَْمى اْلَبْصارُ وَ لكِنْ تَعَْمى الْقُلُوُب ال ََّما اْلَعَْمى أَعَْمى الْقَلْبِ فَإِن 1. » إِن
دُور« )کافی، ج1، ص375( الصُّ
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کند. شــرایط بســیار ســختی بود. همه جبهه های مخالف مســلمان 
دست به دســت همــه داده بودنــد تــا یک قدمــی مدینــه آمــده بودنــد.
تعداد سپاه دشمن ده هزار نفر و مسلمان سه هزار نفر بود. قرآن 
کریم در ترسیم وضعیتی که مسلمان در آن قرار داشتند می فرماید: 
»إِذْ جاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ أَْسفَلَ مِنْكُمْ وَ إِذْ زاغَِت اْلَبْصارُ وَ بَلَغَِت 
َــا؛ زمانــى را كــه آن هــا از طــرف  ُّنُون َّــهِ الظ ُّــونَ بِالل ُــوُب الْحَناِجــرَ وَ تَظُن الْقُل
بــاال و پاييــن )شــهر( بــر شــما وارد شــدند )و مدينــه را محاصــره كردنــد( 
و زمانــى را كــه چشــم ها از شــدّت وحشــت خيــره شــده و جان هــا بــه 
ــردي« 1 ــه خــدا مى ب ــدى ب ــود و گمان هــای گوناگــون ب ــب رســيده ب ل
شــرایط بحرانــی کــه مشــکالت از هــر طــرف و دشــمن حلقــه 
ایــن موقعیــت،  قــرآن می فرمایــد  بــود.  کــرده  تنــگ  را  محاصــره 
ْــزاالً  ـُـوا زِل ـِـَي الْمُؤْمِنـُـونَ وَ زُلْزِل ِــكَ ابْتُل موقعیــت امتحــان اســت »هُنال
َشــديداً؛ آنجــا بــود كــه مؤمنــان آزمايــش شــدند و تــكان ســختى 
خوردنــد«2  طبیعــی اســت کــه در چنیــن شــرایطی یــاس و ناامیــدی 
بــه ســراغ هرکســی بیایــد؛ امــا ایــن هــر کــس را قــرآن معرفــی می کنــد 
َّذيــَن فــي  قُلُوبِهـِـمْ َمــرَضٌ ما  و می فرمایــد: »وَ إِذْ يَقـُـولُ الْمُنافِقـُـونَ وَ ال
َّ غـُـرُوراً؛ و )نيــز( بــه خاطــر آوريــد زمانــى را كــه  َّــهُ وَ رَُســولُهُ إاِل َــا الل وَعََدن
منافقــان و بيمــاردالن مى گفتنــد: »خــدا و پيامبــرش جــز وعده هــاى 
دروغيــن ]امیــد کاذب بــه آینــده[ بــه مــا نداده انــد!«3 . شــروع کردنــد 
آدم هــای مریــض و منافــق یــاس پراکنــی کردنــد و تهمــت زدنــد کــه 

پیامبــر امیــد کاذب بــه مــا مــی داد و کار مــا تمام شــده اســت.
امــا آدم هــای ســالم در اوج مشــکالت چقــدر امیدوارنــه مــی گویند 
مــا مــی توانیــم پیــروز شــویم، قــرآن می فرمایــد امــا مؤمنیــن حقیقــی 
َّــهُ وَ  َــا الل زمانــی کــه لشــکر احــزاب را دیدنــد گفتنــد: »هَــذَا َمــا وَعََدن
َّ إيمانــاً وَ تَْســليماً؛ ايــن  َّــهُ وَ رَُســولُهُ وَ مــا زادَهـُـمْ إاِل رَُســولُهُ وَ َصــَدقَ الل

1. احزاب،10.
2. همان،11

3. احزاب،12.
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همان اســت كه خدا و رســولش به ما وعده داده و خدا و رســولش 
راســت گفته انــد!« و ايــن موضــوع جــز بــر ايمــان و تســليم آنــان 
نيفــزود«.1  باالخــره نتیجــه احــزاب، ســه هیــچ بــه نفــع مســلمانان 

تمــام شــد؛ امــا روســیاهی روی زغــال مانــد.
امــام صــادق )ع( می فرمایــد مســلمانان در هنــگام حفــر خنــدق و 
چاله در اطراف مدینه در جنگ احزاب، به ســنگ بزرگ و محكمى 
ــد و آن حضــرت  ــع كردن ــد. آن هــا رســول خــدا را مطل برخــورد كردن
آمــد و كلنــگ را از دســت ســلمان گرفــت و ضربــه اى بــر آن صخــره 
ّــه فرمــود:  زد كــه ســه جرقــه از آن برخاســت و بــه دنبــال آن رســول الل
بــه دنبــال ايــن ضربــه ام گنج هــاى كســرى و قيصــر بــر مــن گشــوده 
مى شــود! در ايــن حــال يكــى از اصحــاب بــه ديگــرى گفــت: بــه مــا 
وعــده گنج هــاى كســرى و قيصــر را مى دهــد درحالی کــه هیچ کــدام 

از مــا از تــرس نمى توانــد كــه بــه دستشــويى بــرود! 2
خیلــی هــا بــه امــام خمینــی )ره( می گفتنــد امــام نمی شــود نمــی 
توانیم، ولی امام )ره( فرمود ما می توانیم. در طول رهبری امام )ره(، 
ایــن شــاه بیــت عملــی و راهبــرد میدانــی امام القا ما مــی توانیم بود. 
تصمیم گیری براســاس ما می توانیم بود. امام )ره( فرمودند:»اگر 
افــکار شــما آزاد شــد و باورتــان آمــد کــه مــا مــی  توانیــم که صنعتمند 
و صنعتکار باشــیم، خواهید بود. اگر افکارتان و باورتان این باشــد 
کــه مــا مــی  توانیــم مســتقل باشــیم و وابســته بــه غیــر نباشــیم، 
خواهید توانســت. اگر کشــاورزان ما باورشــان این باشــد که ما می  
توانیــم در کشــاورزی بــه جایــی برســیم کــه صــادر کنیــم و وابســته بــه 
غیــر نباشــیم، بلکــه دیگــران بــه مــا محتــاج باشــند، مــی  تواننــد.«3 

1. همان،13.
َّــهِ ص الْخَنَْدقَ َمــرُّوا بِكُدْيَةٍ فَتَنَاوََل  َــالَ: لَمَّــا حَفـَـرَ رَُســولُ الل َّــهِ ع ق ْــدِ الل 2. »عـَـنْ أَبـِـي عَب
ْــهُ  َّــهُ عَن َّــهِ ص الْمِعـْـوَلَ مـِـنْ يـَـدِ أَمِيــرِ الْمُؤْمِنِيــَن ع أَوْ مـِـنْ يـَـدِ َســلَْمانَ رَِضــَي الل رَُســولُ الل
َّــهِ ص لَقـَـدْ فُتـِـَح عَلـَـيَّ فـِـي  فََضــرََب بِهـَـا َضرْبـَـةً فَتَفَرَّقـَـتْ بِثـَـاَلثِ فـِـرَقٍ فَقـَـالَ رَُســولُ الل
ُــوزِ كِْســرَى وَ  َــا بِكُن ُــوزُ كِْســرَى وَ قَيَْصــرَ فَقـَـالَ أَحَدُهَُمــا لَِصاحِبـِـهِ يَعِدُن َضرْبَتـِـي هـَـذِهِ كُن

َّى.«)کافــی، ج8، 216( ْــرُجَ يَتَخَل َــا أَنْ يَخ ْــدِرُ أَحَدُن قَيَْصــرَ وَ َمــا يَق
3. صحیفه امام؛ ج  14، ص 306 - 309
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بصیــرت یعنــی دیــدن واقعیــت هــا، دیــدن دارای هــا و توانمنــدی 
هــا، کســی کــه ایــن دارای هــا و توانمنــدی هــا را دیــد، دیگــر نــا امیــد 

نمی شــود. قــدم بــر مــی دارد محکــم قــدم برمــی دارد. 

ما کجا توانستیم؟
بیایــم "مــا مــی توانیــم" هــای خودمــان را مــرور کنیــم. مــا نــه تنهــا 
می توانیم بلکه ما توانستیم بسیاری از مشکالت را حل و قله ها 
را فتــح کنیــم. چــرا مقــام معظــم رهبــری، در ترســیم گام دوم انقالب 
اول، یــک بــار گام اول را مــرور کردنــد، مــا چــه راهــی را تــا بــه حــال 
آمــده ایــم؟ چــون اگــر شــما نــگاه نکنیــد کــه چــه راهــی را خودتــان 
آمده اید با تمام ســنگ اندازی ها، نمی توانید گام دوم را بردارید.

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:»احترام 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 

مدیریت والیت، با شعار ما می توانیم
مدیریــت والیــت، بــا شــعار مــا مــی توانیــم مــردم را بــه خــود بــاوری 
می رســاند. مقــام معظــم رهبــری فرمودند:»واکســنی کــه بــرای 
کرونــا آمــاده شــد مایــه ی افتخــار اســت؛ ایــن را انــکار نکننــد؛ ایــن 

1. روزنامه وطن امروز، 11 دی 99
2. همان
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مایــه ی عــزّت یــک کشــور اســت، مایــه ی افتخــار کشــور اســت.« 
از طــرق مختلفــی دارنــد دنبــال  ّــه  البت ادمــه فرمودنــد:  بعــد در 
واکســن حرکــت میکننــد کــه خــب در یــک مــوردی بــه آزمایــش 
ّــق بــود. ســعی نکننــد ایــن را انــکار کننــد.  انســانی رســید و موف
ــرد  بعضــی هســتند هــر کار بزرگــی را کــه در کشــور انجــام میگی
مســتبعد میدانند. وقتی این ســانتریفیوژهای هســته ای را جوانهای 
مــا درســت کــرده بودنــد و بنــده چنــد بــار در ســخنرانی اســم آوردم و 
اشــاره کــردم، چنــد نفــر از ایــن بــزرگان علمــی بــه مــن نامــه نوشــتند 
کــه آقــا! نبــادا شــما گــول اینهــا را بخوریــد، اینهــا نمیتواننــد چنیــن 
کاری بکننــد؛ انــکار میکردنــد، میگفتند نمیشــود، ولــی خب دیدید 

چــه شــد و بــه کجــا رســید. 
عیــن همیــن قضیّــه در مــورد ســلّول های بنیــادی بــود؛ وقتــی 
مرحــوم کاظمــی و ایــن جوانــان عزیــزی کــه بحمــدهللا امــروز هــم 
هســتند، توانســتند ســلّول های بنیــادی را کــه یــک کار بســیار بــزرگ 
در مســائلِ زیســتیِ انســانی اســت انجــام بدهنــد، یــک عــدّه ای بــاز 
همــان وقــت بــه مــا پیغــام میدادنــد یا نامه مینوشــتند  _حــاال نامه را 

یــادم نیســت_ کــه خیلــی بــاور نکنیــد. 
بعضی هــا آمدنــد اینجــا بــه خــود من گفتند؛ گفتند اینهــا را خیلی 
بــاور نکنیــد، اینهــا خیلــی قابــل قبــول نیســت. نــه، قابــل قبــول بــود 
و بــاور هــم کردیــم و آن وقــت درســت بــود، بعــد از آن هــم ده برابــر 
پیشــرفت کــرد. االن هــم همیــن جــور اســت؛ ایــن واکســن را درســت 
کردنــد و تســت انســانی شــد، ان شــاء هللا بهتــرش را و کامل تــرش را 
هــم درســت خواهنــد کــرد -یعنــی روز بــه روز کامل تــر خواهــد شــد- تــا 
ّــق خواهــد بــود « 1 ّــق بــوده، بعــد از ایــن هــم ان شــاء هللا موف االن موف
دو مرتبــه فرمودنــد بعضــی هــا انــکار می کننــد، اینهــا جریــان مــا 
نمــی توانیــم هســتند، بصیــرت بــه انســان قــدرت دیــدن دارایــی ها و 

توانمنــدی هــای خــود را مــی دهــد.

1. مقام معظم رهبری، ۱۹/۱۰/۱۳۹۹ بیانات در سخنرانی تلویزیونی در سالروز قیام ۱۹ دی
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از آن طــرف بصیــرت یعنــی دیــدن ضعــف دشــمن و افــول تمــدن 
غــرب، بعضــی هــا مومــن بــه طاغــوت هســتند، یعنــی هرچــه آیــه و 
دلیــل بیــاوری کــه تمــدن غــرب و آمریــکا، در حــال فروپاشــی هســت 
بــاور نمی کنــد. آگاهــی هــای خــودش را انــکار می کنــد از ضعــف 

دشــمن. مــی گوینــد نــه! آمریــکا کــه ابرقــدرت هســت. 

فوکویاما، بزرگترین نظریه پرداز آمریکایی گفت ما اشتباه کردیم
اخیــراً فوکویامــا، بزرگتریــن نظریــه پــرداز آمریکایــی گفــت مــا 
اشــتباه کردیــم گفتیــم کــه دموکراســی آمریکایــی نجــات بخــش 
بشــر هســت.1  بعــد هنــوز متحجریــن بــه غــرب، در کشــور مــا مــی 
گویند:»بنــد بنــد وجــودم لیبــرال هســت.«2   شــما ببینیــد چقــدر 
اینهــا توهــم زده انــد، آنهــا خودشــان مــی گوینــد کار مــا تمــام هســت 
اینهــا مــی گوینــد مــا بــا شــما کار داریــم و کار مــا گیــر شــما هســت. 
اگــر آنهــا لیدرهــا و رهبــران شــما هســتند، مــی گوینــد مــا دیگــر 
حرفــی بــرای شــما نداریــم، پــس چــرا شــما آدرس غلــط بــه مــردم می 

دهیــد؟ مــردم را فریــب مــی دهیــد.
ایــن هــا همــان غربزدگانــی هســتند کــه بــه قــول امــام، مــا از شــر 
رضــا خــان و محمــد رضــا خــالص شــدیم ولــی حــاال حــاال از شــر ایــن 

تربیــت یافتــگان غــرب خــالص نمــی شــویم. 3
اینهــا کســانی هســتند کــه بیــش از چهــل ســال مــردم را معطــل 
تفکــرات پوســیده خودشــان نگــه داشــته انــد. در خــط مقــدم هــم 
مدیــران سیاســی غــرب زده، فریــب را بــه صــورت عملیاتــی محقــق 

1. فوکویاما: »من فکر نمی کنم که جهت تاریخ، هنوز هم به سمت لیبرال 
دموکراسی باشد. دموکراسی بسیار شکننده است و آن چه من طی این 25 سال 
به آن رسیده ام این است که ایجاد نهادهای دموکراتیک بسیار دشوار است، به 

خصوص حکومت های دموکراتیکی که بتوانند بدون فساد اداری و مالی به مردم 
خدمات بدهند. این گونه نظام ها در دنیا بسیار نادر هستند.«)خبرگزاری مشرق، 

خبر شماره: 352745(
2. صادق زیبا کالم.

3. صحیفه امام، ج15، ص446.
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می کننــد. بنابرایــن بصیــرت دو معنــا داشــت یکــی درک زمانــه و 
اولویــت هــا و فرصــت هــا و دیگــری دیــدن دارایــی هــا و توانمنــدی 
هــای خــود و دیــدن  ضعــف دشــمن  و افــول تمــدن پوســیده آن. 

پیرمرد بصیر کربال
در کربــال پیرمــردی بــود کــه بــا او خبــر دادنــد کــه پســرش در مــرز 
ری اســیر شــده امــام حســین )ع( فرمودنــد: خــدا رحمتــت کنــد، مــن 
َّــهُ،  بیعتــم را از تــو برداشــت بــرو بچــه هــات را آزاد کــن ؛ »رَحَِمــكَ الل
أنــَت فــي حـِـلٍّ مـِـن بَيعَتــي، فَاعَمــل فــي فـِـكاكِ ابنـِـكَ.«  کربــال چــه 
خبــر هســت خدایــا! امــام حســین )ع(، بــه یکــی مــی گویــد بیــا نمــی 
آِیــد بــه یکــی دیگــر مــی گویــد بــرو نمــی رود. مــی دانــی چــه گفــت: 
ـّـاً إن فارَقتـُـكَ.«1  یعنــی درنــدگان زنــده  ــباُع حَي »قــالَ: أكَلَتنـِـي السِّ
زنــده مــرا بخورنــد اگــر از تــو جــدا شــوم. چــه کــردی امــام حســین )ع( 
بــا دل اصحابــت، امشــب یــک ســری بــه دل مــا مــی زنــی؟ از مــا 
هــم دلبــری کنــی؟ دل مــا را هــم بــا خــودت ببــری. چــه بصیرتــی! چــه 
لحظــه شناســی! چــه درک از زمانــی! بعــد حــاال حضــرت دســت بــر 
نمــی دارد، حضــرت یــک لبــاس گــران قیمتــی را آورد فرمــود ایــن را 

بــده بــه پســرت بــرود بــرادرش را آزاد کنــد. 
یــک  یــک جــا فرمــودی  امــا  لبــاس بخشــیدی حســین جــان! 
لباســی بیاوریــد کــه کســی رغبــت بــه آن لبــاس نکنــد. 2  امــا بعــد 
از شــهادت هرچــه زینــب گشــت، پیراهنــی بــه تــن حســینش ندیــد. 

1. الطبقات الكبرى، ج 1 ، ص 468 ح 443.
َــوبٍ ال يُرغـَـُب فيــهِ؛ أجعَلــهُ تَحــَت ثِيابــي  2. » قــالَ الحَُســينُ عليــه الســالم: ايتونــي بِث
َّــةُ. فَأَخـَـَذ  ّــانٍ، فَقــالَ: ال، ذاكَ لِبــاسُ َمــن ُضرِبـَـت عَلَيــهِ الذِّل ِــَي بِتُب لِئـَـاّل اجـَـرَّدَ مِنــهُ، فَات
ثَوبــاً خَلَقــاً فَخَرَقـَـهُ وجَعَلـَـهُ تَحــَت ثِيابـِـهِ. فَلَمّــا قُتـِـلَ جَــرَّدوهُ مِنــهُ عليــه الســالم؛ امــام 
حســين عليــه الســالم فرمــود: »برايــم لباســى بياوريــد كــه كســى بــه آن، رغبــت نكند 
تــا زيــرِ لباس هايــم بپوشــم و مــرا برهنــه نكنند«.بــراى امــام عليــه الســالم، شــلواركى 
آوردنــد. امــام عليــه الســالم نپذيرفــت و فرمــود: »اين، لباس خوارى است«.ســپس، 
خــود امــام عليــه الســالم لبــاس كهنــه اى را برداشــت و آن را پــاره كــرد و زيــر لباســش 
پوشــيد؛ امـّـا هنگامــى كــه شــهيد شــد، آن را نيــز بردنــد و امــام عليــه الســالم را برهنه، 

رهــا كردنــد.« )ملهــوف، ص 174(
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جلسۀ چهارم: »صبر، دومین ویژگی 
ملت امام حسین )ع(«

پیام: آسیب های تک فرزندی برای فرزند
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صبر حسینی در کربال
یکــی دیگــر از ویژگــی هــای برجســته ملــت امــام حســین )ع(، 
صبــر هســت. امیرالمومنیــن )ع(در کنــار بصیــرت، فرمودنــد صبــر. 
ْــر«  ب الصَّ وَ  الْبََصــرِ  أَهْــلُ  إاِلَّ  الْعَلَــمَ  هَــذَا  يَحْمِــلُ  اَل  فرمودنــد: »وَ 
در کربــال امــام حســین )ع(، در صبــر بــی نظیــر بودنــد تــا آنجــا کــه 
ــماواتِ«1  مالئکــه  َــةُ السَّ َــد عَِجبـَـت مـِـن َصبــرِكَ َمالئِك فرمــود: »و ق
آســمان از صبــر تــو تعجــب کردنــد. چــه صبــری خــدا بــه اباعبــدهللا 

)ع( داده بــود، فقــط خــدا مــی دانــد. 
بعــد امــام حســین )ع(، بــه یارانــش فرمــود: بــه شــرطی اذن 
میــدان مــی دهــم کــه صبــور باشــید؛ امــام صــادق )ع( مــی فرمایــد: 
َــالَ أَْشــهَُد  ُــمَّ ق ُــوا ث َّــى بِأَْصحَابِــهِ يَــوْمَ أُِصيب »إِنَّ الْحَُســيَْن ص َصل
َّــهَ وَ اْصبِــرُوا ؛ حضــرت  َّقُــوا الل َــوْمِ فَات ُــمْ يَــا ق َــدْ أُذِنَ فِــي قَتْلِك َّــهُ ق أَن
حســين بــن علــى عليهمــا الّســالم در آن روزى كــه بــا اصحــاب و 

1. المزار الكبير: ص 496 ح 9.

مجلس چهارم
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يارانشــان بــه بــالء و مصيبــت گرفتــار شــدند پــس از آنكــه بــا ايشــان 
نمــاز خواندنــد فرمودنــد: شــهادت مى دهــم كــه خداونــد متعــال 
بــه شــما اذن داد جانتــان را نثــارش كنيــد، اى گــروه از خداونــد 
بترســيد و تقــوى اختيــار كــرده و صبــر و شــكيبائى داشــته باشــيد.«1 

صفت عجله در انسان و آسیب های آن
شــده  خلــق  عجلــه  از  کــه  اســت  موجــودی  انســان  ببینیــد 
اســت. آنقــدر صفــت عجلــه در انســان  قــوی هســت کــه خــدا 
کــردم  خلــق  گِل  از  انســان  مثــال  مــن  بفرمایــد  اینکــه  جــای  بــه 
ِــقَ اْلِنْســانُ مِــنْ عَجَــلٍ«2  فرمــود انســان را از عجلــه آفریــدم. »خُل
شــاید بتوان گفت که تنها عامل بهشــتی و جهنمی شــدن انســان 
همیــن عجلــه اســت. چــون فرمــود وقتــی بهشــتی هــا وارد بهشــت 
می شــوند مالئکــه در خــوش آمــد گویــی بــه آنهــا مــی گویند:»َســالمٌ 
ُــم«3  خدایــا! ببخشــید مــا نمــاز خواندیــم، روزه  ُــمْ بِمــا َصبَرْت عَلَيْك
گرفتیم. حج رفتیم. شاید مالئکه بگویند ببین اصل همه خوبی ها 
اســمش صبــر هســت. در همــه ایــن خوبــی هــا صبر الزم هســت. لذا 
ْــر«4   یعنــی هــر کار  ب امــام صــادق ع فرمــود:» كُلُّ أَعَْمــالِ الْبـِـرِّ بِالصَّ
خوبــی بــدون صبــر امــکان نــدارد و هــرکار خوبــی نیــاز بــه صبــر دارد. 
اگــر بخواهــی در رســیدن بــه لــذت هــا و منافــع عجلــه کنــی. یعنــی 
منافــع کوتــاه مــدت، لــذت هــا آنــی را ببینــی مــی شــوی جهنمــی. بعــد 
اگــر بخواهــی عجلــه کنــی بــه این معنا که از دیگران ســبقت بگیری و 
مسابقه گذاری برای خوب شدن، می شوی بهشتی. امیرالمومنین 
ُــمْ رَاحَــةً  َّامــاً قَِصيــرَةً أَعْقَبَتْه در اوصــاف متقیــن فرمودند:»َصبـَـرُوا أَي
طَوِيلـَـة«5  مدتــی کــم صبــر کردنــد، بــه راحتــی همیشــگی رســیدند. 

1. کامل الزیارات، ص73.
2. انبیا،37.
3. رعد،24

4. کافی، ج3، ص408.
5. نهج البالغه، خطبه 193.
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لــذا مــادران محتــرم! در خانــه خیلــی بایــد روی صبــر بچــه هــا، کار 
کنند. بچه ها عجله دارند. گاهی ما با تشــویق و تنبیه فوری، آتش 
می ریزیم روی عجله بچه ها و آنها می شــوند عجول. کمی تشــویق 
را دورتــر انجــام بــده. هــر کار خوبــی کــرد ســریع پــاداش نــده. بگــذار او 

عجــول بــار نیایــد. عجلــه حــال انســان را خــراب می کنــد.  

برخــی از آثــار روحــی و تربیتــی صبــر؛ تاثیــر صبــر بــر فهــم و علــم آمــوزی
صبــر فقــط آثــار تربیتــی نــدارد. بلکــه اثــر مســتقیم در درس 
خوانــدن بچــه هــا دارد. بچــه ای کــه عجــول باشــد خــوب نمیتوانــد 
ــا حلــم مخلــوط شــده اســت.  درس بخوانــد چــرا کــه فرمــود علــم ب
ــم « 1 یعنــی اگــر حلــم  ـَـهُ الحِل ــمُ حتـّـى  يُقارِن ــرَ العِل فرمــود:» لـَـن يُثْمِ
نــداری بــی خیــال علــم. بچــه هــای کــه عجــول هســتند نمــی تواننــد 
خــوب درس بخواننــد. خــوب بفهمنــد. الزمــۀ دریافــت علــم، حلــم 

ــر اســت. هســت کــه خــودش نوعــی از صب
بعضــی از حرف هــا هســت جــز صابریــن نمــی فهمنــد. صبــر 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 دنیا هست را و ]اين حقيقت الهيه را[ جز صابرین نمی فهمند.
صبــر آثــار اقتصــادی دارد، بررســی هــای جهانــی نشــان مــی دهــد 
کــه ملتــی کــه صبــور نباشــند، از نظــر اقتصــادی بســیار آســیب پذیــر 

خواهنــد بــود.  

اکثر امتحانات الهی برای افزایش صبر طراحی شده است
 اکثــر امتحاناتــی کــه خــدا در زندگــی مــا طراحــی کــرده اســت بــرای 
ایــن اســت کــه بــی صبــر هــای مــا را تبدیــل بــه صبــر کنــد. فرمــود:»وَ 
ُــوَا  نَبْل وَ  ابِريــَن  الصَّ وَ  ُــمْ  مِنْك الْمُجاِهديــَن  نَعْلَــمَ  َّــى  حَت ُــمْ  َّك لَنَبْلُوَن
ُــمْ«3  ایــن امتحــان صبــر، یــک امتحــان عمومــی هســت کــه  أَخْبارَك

1. غرر الحكم: 7411
2. قصص، 90.

3. محمد : 31  .
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از همــگان مــی گیــرد. گاهــی بایــد صبــر بــر نــداری کنــی، گاهــی بایــد 
ــر دارای کنــی. 1 ــر ب صب

امــام صــادق)ع( در روایتــی از قــول حضرت عیســی)ع( می فرماید: 
»شــما نمی توانیــد بــه چیزهایــی کــه دوســت داریــد برســید، مگــر بــا 
ُــوَن  ُــمْ اَل تُدْرِک َّک صبــر کــردن بــر چیزهایــی کــه خوش تــان نمی آیــد؛ إِن
ُــونَ َمــا  ُــمْ اَل تُدْرِک َّک ُــمْ عَلـَـى َمــا تَکْرَهـُـون «2  و »إِن ُّــونَ إاِلَّ بَِصبْرِک َمــا تُحِب
ْــرِ عَلـَـى َمــا تَکْرَهـُـونَ«3  دنیــا طــوری طراحــی شــده  ب ُــونَ إاِلَّ بِالصَّ تَأْمُل
کــه اگــر می خواهیــد بــه دوست داشــتنی خــود برســید، بایــد صبــر 

کنیــد. بــدون صبــر و مقاومــت نمی شــود بــه زندگــی بهتــر رســید.

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 فکر مــی کردیم این 
پدر و مادرها هستند که بچه های خودشان را تربیت می کنند بعداً 
فهمیدیــم اصــالً ایــن بچــه هــا هســتند که دارنــد پدر و مــادر را تربیت 
می کننــد. چطــور؟ او اذیــت می کنــد و تــو بایــد تمریــن کنــی صبــر. 
امــام صــادق )ع( مــی فرمایــد: پــدرم فرمود:»مــن بــر چیزهایــى از 
ایــن خدمتکارهــای خــودم و برخــى افــراد خانــواده  ام صبــر مى  کنم که 
از هندوانــه ابوجهــل بــراى مــن تلخ  تــر اســت. آرى هــر کــس صبــوری 
کنــد، در اثــر ایــن صبــوری بــه مقــام روزه دار و شــب زنــده  دار و مقــام 
شــهیدى کــه بــا شمشــیر خــود در رکاب محمـّـد)ص( جنگیــده اســت 
ِــي عَلَى َما هُوَ  ِّــي َلَْصبـِـرُ مـِـنْ غاَُلمـِـي هـَـذَا وَ مـِـنْ أَهْل خواهــد رســید؛ إِن
ائـِـمِ الْقَائـِـمِ وَ  ْــرِهِ دَرَجـَـةَ الصَّ َــالَ بَِصب َّــهُ َمــنْ َصبـَـرَ ن َــل إِن أََمــرُّ  مـِـَن الْحَنْظ

ُــدَّامَ مُحَمَّــدٍ ص« 4 َــدْ َضــرََب بَِســيْفِهِ ق َّــذِي ق ــهِيدِ ال دَرَجـَـةَ الشَّ
جالــب اینجاســت کــه غربــی هــا هــم در تحقیقــات خودشــان بــه 

1. » لِيَبْلُوَكُمْ في  ما آتاكُم« )مائده،48(
2. مسکن الفؤاد،ص42.

3. تحف العقول
4. ثواب االعمال، ص198.
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این واقعیت رســیدند. یکی از اندیشــمندان غربی1 ، معتقد اســت: 
»ازدواج، داشــتن فرزنــد زیــاد و تشــکیل خانــواده  هــای بــزرگ، بــرای 
رشــد والدیــن و ســاخته شــدن شــخصیت فرزنــدان مفیــد اســت.« 
بعــد مــی  گویــد: »تنهــا ریشــه عمومــی رشــد و پختگــی انســان در 
پــرورش فرزنــدان قــرار دارد. هرچــه تعــداد فرزنــدان بیشــتر، کودکــی 
کردن، کمتر؛ یعنی وقتی شــما زندگی خود را صرف خوب شــدن و 
رشــد دیگــران کنیــد، آدم دیگــری خواهیــد بــود؛ ولــی بــا داشــتن بچــه 

 هــای کــم، رشــد شــما کُنــد خواهــد بــود.« 2
ــه  بعــد کــه صبــور شــدی، هــم لــذت بیشــتری مــی بــری و هــم ب
دنبــال منافــع بلنــد مــدت خــودت خواهــی رفــت و بیشــتر از منافــع 
خــودت بــاز لــذت مــی بــری. اینطوری نیســت که صبر همــه اش زجر 
هســت، از یــک جــای دیگــر صبــر لــذت هــم دارد. آدم عجــول، چــون 
ظرفــت کوچکتــری دارد، کمتــر لــذت مــی بــرد، کمتــر حالــش خــوب 

اســت. نســبت بــه کســی کــه صبــور هســت. 
صبــور، روح انســان بــزرگ می کنــد، وقتــی روح بزرگــی پیــدا کردی، 
ــواده،  ــری، بیشــتر حالــت خــوب می شــود. خان ــذت مــی ب بیشــتر ل

اصلــی تریــن محــل تمریــن صبــر هســت.
بچــه داری اولــش ســخت هســت، صبــر مــی خواهــد بعــد کــه 
صبــور شــدی از فرزنــد آوری لــذت مــی بــری. االن چقــدر بچــه هــای 
مــا در حــال آســیب دیــدن هســتند 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 زنــی بعــد بــه همــان تــک فرزنــدت. 

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

1. بیل مک کیبن.
2. مقاله تأملی درباره خانواده تک فرزندی، بیل مک کیبن، ماهنامه سیاحت 

غرب، ج 15، ص 112.



71

آیــا می دانیــد چــه آســیب هــای عاطفــی و روحــی، بــه تــک فرزندها 
می رســد؟ یکی از این آســیب های مهم، همین بی صبری اســت. 
بچــه هــای لوثــی کــه تحمــل رنــج را ندارنــد، در رنــج هــا بــی صبــری 
می کننــد. 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 می خواهــد میان بر 
بزنــد بــا کلــه مــی رود تــه پرتــگاه. ایــن بچــه هــا، غالبــاً حســاس، زود 

رنــج، پرتوقــع و کــم صبــر هســتند. 

رنج قاعده زندگی 
خــدا زندگــی را طــوری طراحــی کــرده اســت کــه رنــج، جــزء جدایــی 
ناپذیــر زندگــی ماســت. فرمــود ای انســان تــو در ســعی ایی تــوام بــا 
ُّهَا  رنج و مشــقت به ســوی پروردگارت در حال حرکت هســتی »يا أَي
ِّــكَ كَدْحــاً فَماُلقيــه«1 ایــن آیــه جــزء اولیــن  َّــكَ كادِحٌ إِلــى  رَب اْلِنْســانُ إِن
آیاتــی هســت کــه هــر پــدر و مــادری بایــد بــه فرزندانشــان بچشــاند 
و بفهمانــد. در دبیرســتان هــا ســرودش کننــد بــا هــم بخواننــد. ای 
انســان ... خطــاب آیــه انســان هســت، فرقــی نمی کنــد تــو مومــن 

باشــی یــا کافــر ای انســان تــو رنــج خواهــی کشــید. 
همــان طــور کــه روزی هــا تقســیم شــده، رنــج هــا نیــز تقســیم 
مصائــب  و  هــا  رنــج  فرمودنــد:  )ع(  امیــر  حضــرت  اســت  شــده 
َّةِ َمقُْســوَمةٌ  ــوِي بیــن مــردم تقســیم شــده اســت.»الَْمَصائُِب بِالسَّ
ثــروت منــد  نــدارد؛ اینقــدر  ثــروت منــد و فقیــر  َّــة«2   الْبَرِي ْــَن  بَي
افســرده هســت. اینقــدر ثــروت منــد خســته از زندگــی هســت. 
باالخــره هــر کســی ســهام دار بخشــی از رنــج هــا هســت و رنــج 
هایــی  خوشــی  بلــه  هســت.  زندگــی  در  قاعــده  و  اصــل  یــک 

1. االنشقاق:6  
2. تحف العقول، ص214
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َمــَع  زیــاد نیســت.فرمود:»إِنَّ  ولــی اصــل نیســت.  هــم هســت 
هســت. بــازی  نیمــه  دو  بیــن  اســتراحت  مثــل  يُْســراً«1  الْعُْســرِ 

روحیه حذف رنج را از خودمان از بین ببریم
خیلــی هــا بــه دنبــال حــذف رنــج از زندگــی شــان هســتند. دنبــال 
راحتــی در دنیــا هســتند ولــی واقعــا نمی شــود مــزه راحتــی را بــه 
صــورت تــام و تمــام در ایــن دنیــا چشــید. فرمــود مــن راحتــی را در 
ســرای آخــرت قــرار دادم مــردم در دنیــا دنبالــش مــی گردنــد و هرگــز 
ُــونَ فِــي  ِّــي وََضعْــُت الرَّاحَــةَ فِــي اْلِخــرَةِ وَ هُــمْ يَطْلُب نمــی یابند.»إِن
َــى يَِجــدُون «2  نمی شــودرنج دنیــا را حــذف کرد. نمی شــود  الدُّنْيـَـا فََمت
دنیــا را دور زد. زندگــی بــدون عیــب، مشــکل و رنــج وجــود خارجــی 

نــدارد. گشــتیم نگــرد نیســت. 
بشــنوند.  دروغ  دارنــد  دوســت  هــا  بعضــی  دانــم  نمــی  مــن 
واقعیــت  از  فــرار  بــرای  کننــد.  فــرار  واقعیــت  از  دارنــد  عالقــه 
خودشــان را فریــب مــی دهنــد. بگــو رنــج نیســت. خــب ایــن دروغ 
اگــر نگفتــی  نکــردی  لطــف  بــه فرزنــدت  مــادر محتــرم  هســت. 
نیســت.  کــه  راحتــی  بــه  کــردی  دعوتــش  رنــج  یعنــی  زندگــی 
»شــخصی مــی گویــد کــه خدمت امــام صادق )ع( بــودم كه مردى 
از نيازمنــدى بــاو شــكايت كــرد، حضــرت بــه او فرمــود: صبــر كــن كــه 
خــدا بــزودى برايــت گشايشــى دهــد. آنــگاه ســاعتى ســكوت نمــود و 
ســپس رو بــآن مــرد كــرد و فرمــود: بــه مــن بگــو زنــدان كوفــه چگونــه 
است گفت:» تنگ و متعفن است و زندانيان در بدترين حالند« 
فرمود: تو هم در زندانى و باز ميخواهى گشــايش داشــته باشــى؟! 
َّــهِ ع  ْــدِ الل ْــَد أَبـِـي عَب ْــُت عِن مگــر ندانــى دنيــا زنــدان مؤمــن اســت؟ كُن
َّــهَ َســيَجْعَلُ لـَـَك  َــالَ لـَـهُ اْصبـِـرْ فـَـإِنَّ الل ــةَ فَق ـْـهِ رَجُــلٌ الْحَاجَ فََشــكَا إِلَي
ُــمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ فَقـَـالَ أَخْبِرْنِي عَنْ  ُــمَّ َســكََت َســاعَةً ث َــالَ ث فَرَجــاً ق
ُــهُ  ِّــقٌ مُنْتـِـنٌ وَ أَهْل َّــهُ َضي ْــَف هـُـوَ؟ فَقـَـالَ أَْصلَحـَـكَ الل َــةِ كَي ِســجْنِ الْكُوف

1. الشرح :6
2. مشکاه االنوار،ص328
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ُــونَ فِيــهِ فـِـي  ــجْنِ فَتُرِيــدُ أَنْ تَك ْــَت فـِـي السِّ ََّمــا أَن َــالَ فَإِن بِأَْســوَإِ حـَـالٍ ق
َســعَةٍ أََمــا عَلِمـْـَت أَنَّ الدُّنْيـَـا ِســجْنُ الْمُؤْمن.«)کافــی، ج2، ص250(

یعنــی حضــرت مــی خواهــد بفرمایــد دنیا طبعش همین هســت. 
طبیعتش همین هست که انسان را اذیت می کند و انسان از دنیا 
رنج می برد. زیاد شلوغش نکن. با مشکالت خوشگل برخورد کن. 
اگر تک فرزندی، همین یک آسیب را به بچه بزند، برای نابودی 
آینــده بچــه بــس اســت. یعنــی بچــه هــای تــک فرزنــدی، شــخضیت 
زود رنجــی پیــدا کننــد، بــه خاطــر تــک فرزنــدی، مثــل ایــن اســت کــه 
مــادری بنزیــن روی بچــه ریختــه اســت و او را آتــش زده اســت. آن جا 
جســم بچــه را آتــش زده اینجــا جــان بچــه و شــخصیت بچــه را، ایــن 
خیلــی بدتــر هســت. چــون بــدون صبــر هیــچ کاری در دنیــا ســامان 
نمــی یابــد. همــان طــور کــه قبــال عــرض کــردم حضــرت فرمــود: »كُلُّ 

ْــر؛ هــر کار خوبــی نیــاز بــه صبــر دارد«  1 ب أَعَْمــالِ الْبـِـرِّ بِالصَّ
کودکــی، کــه تــک فرزنــد باشــد، نتوانســته ایــن رنــج را  و صبــر بــر 
آن را، در محیــط خانــواده تجربــه کنــد، خواهــری نداشــته، بــرادری 
نداشــته، کــه در ارتبــاط بــا او مرنــج و مرنجــان را تمریــن کــرده باشــد، 
دچــار زودرنجــی می شــود. نمی توانــد در مقابــل رنــج هــا صبوری کند 
و می دانیــد بخشــی اصلــی از رنــج هــا ،رنــج در روابــط هســت کــه در 

آســیب دومــی کــه تــک فرزنــدی هســت توضیــح خواهیــم داد.
ای کاش در فضای رســانه ای کشــور، این شــعارها باب می شــد، 
ــد بچــه هــا  ــود می کن تــک فرزنــدی، زود رنجــی. بعــد زود رنجــی ناب
ــزَُع؛ هــر كــس صبــر نكنــد،  را، فرمــود: »َمــن لـَـم يصبـِـر أهلَكــهُ الجَ
بى تابــى كــردن، او را هــالك مى ســازد.«2  یــا ایــن شــعار کــه تــك 

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

یکــی دیگــر از آســیب هــای تــک فرزنــدی، عــدم صبــر بــر روابــط 

1. کافی، ج3، ص408.
2. التمحیص، 64.
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بــا جامعــه اســت. گرایــش بــه گوشــه گیــری، ضعــف در برقــراری 
از حــد  بیــش  توجــه  تنهایــی،  عــوض  بــا همســاالن، در  ارتبــاط 
بــه بــازی هــای رایانــه ای و انفــرادی، تــرس یــا تنفــر از حضــور در 
گــروه هــای اجتماعــی از جملــه خصوصیــات تــک فرزندهاســت.
زندگــی در کنــار بــرادر یــا خواهــر روحیــه جامعــه گرایانــه کــودک را 
تقویــت کــرده و مدیریــت درروابــط اجتماعــی را بــه وی مــی آمــوزد. 
هــم دلــی و هــم ســویی بــا افــراد خانــواده، عشــق ورزی و ســهولت در 
برقراری ارتباط با افراد هم ســن در جامعه و مدرســه از اصلی ترین 
ویژگی های فرزندان خانواده های دارای بیش از یک فرزند است. 1
او وقتــی تنهــا شــد، تنهــای خــودش را بــا چــه چیــزی پــر می کنــد؟ 
بــا بــازی هــای رایانــه ای، شــبکه هــای اجتماعــی و فضــای مجــازی. 
اصــالً قــدرت درک روابــط انســانی از او گرفتــه می شــود. نمی توانــد 
همســر خوبــی باشــد، نــه می توانــد همــکار خوبــی باشــد، چــون بلــد 
نیســت در یــک تعامــل چگونــه برخــورد کنــد؟ مــدارا کنــد، مدیریــت 

کنــد روابــط خــودش را.
حــاال فرزندانــی کــه تــک هســتند، اصــالً مهــارت مدیریــت تنــش 
را در خانــواده پیــدا نکردنــد در روابــط بــا خواهــر و بــرادر، بعــد ایــن 
آقــا پســر یــا دختــر خانــم وقتــی مــی رود داخــل یــک زندگــی مشــترک، 
کــه بایــد تمریــن صبــر کنــد، همــان ســال اول شکســت مــی خــورد و 

ســرافکنده می شــود و برمــی گــردد. 
بــه  شــما  هرچنــد  کــه  هســتند  نفــر  ســه  فرمودنــد:  پیغمبــر 
آنهــا ظلــم نکنــی امــا آنهــا بــه شــما ظلــم می کننــد. یکــی از آن 
ــد هــم  ــاً تــک فرزن ــواده هســتند. 2  فرزنــدی کــه اتفاق ســه نفــر خان
هســت، کــه تمریــن صبــر نکــرده چــون اساســا خواهــری و بــرادری 
نداشــته کــه در چالــش قــرار بگیــرد و بخواهــد روابــط را مدیریــت 
کنــد، صبــر کنــد. بعــد شــما مــی بینیــد بــا کمتریــن چالــش و 

1. پایگاه اطالع رسانی حوزه، آسیب های تک فرزندی، خبر شماره 93661.
فِلَةُ وَ زَوْجَتُكَ وَ خَادِمُكَ.«  2. » رسول هللا ص ثاََلثَةٌ وَ إِنْ لَمْ تَظْلِمْهُمْ ظَلَمُوكَ السَّ

)الفقیه،ج4، ص359(
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تنــش گفتــاری بیــن خانــم و آقــا، حاضرنــد طــالق بگیرنــد. چــرا؟ 
هســت. ابــرو  چشــمت  بــاالی  اســت  گفتــه  مــن  بــه  او  چــون 
مــا بــرای تنهایــی خلــق نشــده ایــم، مــا بــرای برقــراری رابطــه خلــق 
شده ایم و این تمرین رابطه در یک خانواده تک فرزند، یک نقص 
بــزرگ هســت. یــک تفکــر غلــط بیــن برخــی خانــواده هــا ایــن اســت 
کــه تصــور می کننــد بــا جمعیــت زیــاد در خانــواده فرصت کافــی برای 
رسیدگی به آنها و وقت گذاشتن کمتر خواهد بود در حالیکه بچه 
هــا خودشــان در ایــن خانــواده هــا وقــت هــم را پر می کنند 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 مدیریت شــده باشــد.
اصــال قدیــم ایــن طــوری بــود کــه بچــۀ بزرگتــر، مشــارکت داشــت 
در تربیت بچۀ کوچکتر و بخشــی از تربیت بچه، به همین تربیت 

داداش و خواهــر کوچکتــر خــودش بــود.
وقتی کودکی مهارت صبر در روابط اجتماعی را در بستر خانواده 
تمریــن نکــرد، می شــود موجــودی تنهــا و کــودک تک فرزنــد تنهــا بــه 
خاطــر وابســتگی شــدیدی کــه بــه والدینــش دارد از اعتمــاد به نفس 
ــه خاطــر محبت هــای افراطــی و  ــن ب پایینــی برخــوردار اســت. والدی
مراقبت هــای ویــژه ای کــه از فرزندشــان می کننــد تــا مبــادا آســیبی بــه 
او نرســد و بــه قولــی همــان یــک فرزنــد تــا ابــد برایشــان باقــی بمانــد، 
نمی گذارنــد او روی پــای خــود بایســتد و همیــن عامل ضعف اعتماد 
بــه نفــس و خودبــاوری در کــودک می شــود. تصــور او از خــودش 
همــواره ایــن اســت کــه او نیــاز بــه حمایت و کمک والدینــش دارد. او 
خــودش را فــردی ضعیــف و کــم تحمــل می بینــد و تالشــش همیشــه 
ایــن اســت کــه از حمایــت و محبــت والدینــش محــروم نشــود.1  

صبر جامعه و جامعۀ صبور
جــدای از اینکــه یــک فــرد بایــد صبــور باشــد و خانــواده می شــود 
ــه قــد و قامــت ملــت امــام  ــا برســد ب ــرای او ت ــر ب محــل تمریــن صب

1. خبرگزاری فارس، خبر شماره 13930628000808.
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ُّهـَـا  حســین )ع(، یــک جامعــه هــم بایــد صبــور باشــد، فرمــود: »يــا أَي
َّكُمْ تُفْلِحُونَ«1  َّهَ لَعَل َّقُوا الل َّذيَن آَمنُوا اْصبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ ات ال
شما به تنهایی صبر کنی کافی نیست، باید با جامعه هم صبر 
کنید، صبر جمعی را تمرین کنید، جامعۀ صبور چه نتایجی دارد؟ 
جامعــۀ صبــور را نمی تــوان بــا امیــد کاذب، مدیریــت کــرد. جامعــۀ 
صبــور را نمــی تــوان بــا وعــده هــای آنــی فریــب داد و رای جمــع کــرد. 
در روانشناســی اجتماعــی مــردم کشــورهای مختلــف به شــاخص 
هایــی مــی رســیم کــه  معمــوالً مــردم آن کشــورها بــه آن صفــت 
ــد. بعضــی هــا از کشــورها را مــی  ــوده و معــروف شــده ان متصــف ب

گوینــد اینهــا مــردم صبــوری هســتند، جامعــه صبــوری هســتند. 
رســیدن  در  کــه  ایــن هســت  اولیــن عالمــت جامعــه صبــور، 
بــه منافــع خــودش، عجلــه نمی کنــد. بــرای رســیدن بــه منافــع 
خــودش، ســختی هــا 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 بلنــد مــدت حــرف زد. 
مــی گویــد بگــو ببینــم چطــور مــی توانیــم بــه منافــع بلنــد مــدت 
برســیم؟ امــا امــان از جامعــۀ کــه عجــول باشــد، اصــالً گــوش نمــی 
ــی. اصــالً حاضــر  ــد مــدت صحبــت کن ــارۀ منافــع بلن دهــد کــه درب
ــاه مــدت خــودش  ــد مــدت، از منافــع کوت ــرای منافــع بلن نیســت ب

بگــذارد. یــک جامعــه را عــرض می کنــم. 
بســیاری از خوبــی هــا و بــدی هــای مــا در روابــط بیــن مــا رو مــی 
آیــد. خوبــی هــا و بــدی هــای یــک جامعــه در روابــط بیــن انســان 
هــا بــا هــم پدیــد مــی آیــد. در جامعــۀ صبــور، مــردم تحمــل اذیــت 
بــا مــردم مــى  همدیگــر را دارنــد. پیامبــر فرمــود: »مؤمنــى كــه 
آميــزد و بــر آزار و اذيــت آنــان صبــر مــى كنــد، برتــر از مؤمنــى 
اســت كــه بــا مــردم نمــى آميــزد و آزار و اذيـّـت آنــان را تحمّــل نمــى 
ــم أفَضــلُ  ــى أذاهُ ـِـرُ عَل ـّـاَس و يَصب ـِـطُ الن ـّـذي يُخال ــنُ ال ــد ؛ المُؤمِ كن

1. آل عمران : 200  .
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ّــاَس و ال يَصبِــرُ عَلــى أذاهُــم« 1 ِــطُ الن ّــذي ال يُخال مِــَن المُؤمِــنِ ال
ــه  ــه وآل ــر خــدا صلــي هللا علي در نقــل دیگــری هســت کــه پيامب
ـ بــه مــردي كــه خواســت بــراي عبــادت بــه كــوه رود ـ فرمــود: اگــر 
فــردي از شــما در نقطــه اي از جهــان اســالم آنچــه را كــه برايــش 
ناگــوار اســت يــك ســاعت تحمــل كنــد، بهتــر اســت از ايــن كــه 
چهــل ســال در خلــوت وتنهايــي بــه عبــادت پــردازد ؛ لِرَجُــلٍ أرادَ 
ُــم ســاعَةً عَلــى مــا يَكــرَهُ فــي  َّــَد فيــهِ ـ : لََصبــرُ أحَدِك الجَبَــلَ لِيَتعَب
بَعــضِ َمواطِــنِ الســالمِ خَيــرٌ مِــن عِبادَتـِـهِ خالِيــا أربَعيــَن َســنَةً.«  2
پــس یــک جامعــه می توانــد صبــور باشــد و یــک جامعــه می توانــد 
ــه  و صبــر محــل تمرینــش خــود جامعــه  عجــول باشــد و ایــن عجل
هســت. افضــل  فــردی  هــای  عبــادت  از  بســیاری  از  و  اســت 

نقش مدیران سیاسی در مدیریت عجله و صبر در جامعه 
حــاال چــه کســی می توانــد مدیریــت کنــد، عجــول بــودن یــا صبــور 
بــودن جامعــه را؟ مدیــران سیاســی. مگــر نفرمــود مردم به سیاســت 
َّــاُس  مــداران خودشــان شــبیه تــر هســتند تــا بــه پدرانشــان. »الن
بِأَُمرَائِهـِـمْ أَْشــبَهُ مِنْهـُـمْ بِآبَائِهـِـمْ.«3  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.  
اگــر برخــی از سیاســیون بــرای اینکــه رای بیاورنــد دائمــاً ذائقــه 
مــردم را بــه عجلــه بــرای رســیدن منافــع کوتــاه مــدت ســوق دهنــد. 
ــه قیمــت  ــاه مــدت ب ــه ســوی منافــع کوت اگــر سیاســیون مــردم را ب
ذبــح منافــع بلنــد مــدت دعــوت کننــد، می دانیــد چــه فاجعــۀ بــه بــار 
مــی آیــد؟ ایــن رفتــار سیاســیون چــه اثــر مخــرب تربیتــی بــرای جامعه 
دارد؟ فاجعه آمیز ترین اثر تربیتی چنین رفتار سیاســی این اســت 

1. كنز العمّال، ص 686.
2. الدرّ المنثور، ج 1، ص161.

3. تحف العقول، ص208.
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کــه یــک جامعــه را بــی صبــر می کنــد، جامعــۀ را عجــول می کنــد. 
جامعــه کــه عجــول شــد دیگــر حاضر نیســت بــرای رســیدن به منافع 

بلنــد مــدت، صبــوری کنــد و یــا ســختی هــا را تحمــل کنــد. 
وقتی جامعه عجول شد حتی به منافع کوتاه مدت خودش هم 
نخواهد رســید. این رفتار سیاســیون، فضای نا امیدی را در جامعه 
حاکــم می کنــد.  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 حمایــت از تولیــد داخلــی بــر نمــی دارد؟ چــون منافــع بلند 

مــدت جامعــه را میخواهــد. انتخــاب و تصمیــم بــا شــما؟ 
اگــر سیاســت مــداری، رونــق اقتصــادی را مبتنــی بــر نــگاه بــه غرب 
کــرد. حاضــر شــد بــرای منافــع کوتــاه مــدت، بــه غربــی هــا بــاج دهــد. 
تعطیلی تولیدی ها یعنی فدا کردن منافع بلند مدت برای رسیدن 
به منافع کوتاه مدت. مسئولینی که چنین سیاستی داشته اند و 
جامعه را به نابود کشیدند باید توضیح دهندکه چرا چنین کردند؟ 
رسما بگویند ما چنین خسارتی را با چنین سیاستی یعنی قربانی 
کــردن منافــع بلنــد مــدت بــرای رســیدن بــه منافع کوتاه مــدت به بار 
آورده ایــم. اوال چــه منافــع بلنــد مدتــی را از دســت دادیم؟چند ســال 
منافــع بلنــد مــدت مــردم را نابــود کردیــم بــرای رســیدن بــه منافــع 
کوتاه مدت. بعد بگویند که به منافع رســیدیم یا نرســیدم؟ چقدر 
رســیدیم چقــدر نرســیدیم؟ اگــر آمــار و ارقــام ایــن ضررهــا در بیایــد 
دیگــر آبــروی بــرای سیاســت مــداران باقــی نمــی مانــد. بگوینــد مــا 
چند ســال کشــور را عقب انداختیم؟ اعداد و ارقام نجومی هســت. 

مسابقه و عجله برای فدا شدن برای امام حسین )ع(
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هرچقــدر علیــه عجلــه حــرف زدیــم، بــه جایــش عجلــه در کربــال 
تبدیــل شــد بــه مســابقه بــرای فــدا شــدن بــرای امــام حســین )ع(، 
یــک مســابقه ای بیــن اصحــاب و بنــی هاشــم راه افتــاده بــود. شــب 
عاشــوار دیدنــی بــود. اصحــاب می گفتنــد مبــادا بنــی هاشــم از مــا 
جلــو بزننــد، بنــی هاشــم می گفتنــد مبــادا اصحــاب جلــو بزننــد.   
1مســابقه ســر فــدا شــدن بــودن. هرکــدام عجلــه داشــتن زودتــر بــرای 

امــام حســین )ع( فــدا بشــوند. 
کربال همۀ اصحاب امام حســین)ع( با هم مســابقه داشــتند. اما 
چــه کســی در ایــن مســابقه فداشــدن بــرد؟ کســی کــه آخــر از همــه 
فــدا شــد یعنــی اباالفضــل العبــاس. از کجــا مــی گوییــم او از همــه 
جلــو زد؟ چــون فرمــود عمــوی مــا عبــاس در قیامــت تمــام شــهدا بــه 
مقامــش غبطــه می خورنــد. 2 در ایــن مســابقه عمــو برنــده شــد ولــی 
بــا دل خــون، بــا دســت بریــده، بــا قلب شکســته، با چشــم پــر خون.

 

1. معالی السبطین، ج1، ص340الی 342.
ــهََداءِ يـَـوَْم  ُــهُ بِهـَـا جَمِيــعُ الشُّ َّــهِ تَبـَـارَكَ وَ تَعَالـَـى َمنْزِلـَـةً يَغْبِط ْــَد الل َّــاسِ عِن 2. »إِنَّ لِلْعَب

الْقِيَاَمــةِ.« )امالــی صــدوق، ص463(





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

پیام: آسیب های تک فرزندی برای والدین
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وقتــی شــما مــردم شناســی می کنــی مــردم کوفــه را، حــاالت و 

احــواالت مــردم کوفــه را مطالعــه می کنــی. مــی بینــی مــردم کوفــه  

غــول هــای بــی شــاخ و دم نبودنــد، آدم هــای عجیــب و غریــب، بــی 

دیــن والمصــب نبودنــد، اتفاقــا هرچقــدر کــه بیشــتر دقــت می کنــی 

مــی بینــی اتفاقــاً اهــل معرفــت نســبت بــه امــام حســین )ع( بودنــد، 

بــه خاطــر همیــن نامــه نوشــتند. چــه نامــه هایــی. می گفتنــد العجــل 

العجــل مــا منتظریــم. شــما متــن نامــه را ببینیــد، یکــی از نامــه هــا 

ْــنِ عَلِیٍّ مِنْ  َّــهِ الرَّحْمــنِ الرَّحِیــمِ إِلَى الْحَُســیْنِ ب ایــن اســت: »بِْســمِ الل

َّــاَس  َــإِنَّ الن َّهـَـاَل ف ِشــیعَتِهِ مِــَن الْمُؤْمِنِیــَن وَ الْمُْســلِمِیَن أَمَّــا بَعـْـدُ فَحَی

ُــمَّ الْعَجـَـلَ الْعَجـَـلَ وَ  ْــرُکَ فَالْعَجـَـلَ الْعَجـَـلَ ث َــکَ اَل رَأَْی لَهـُـمْ غَی یَنْتَظِرُون

ــاَلمُ ؛ بســم هللا الرحمــن الرحیــم »نامــه ای اســت بــه حســین بــن  السَّ

علی از ســوی شــیعیان او از مؤمنان و مســلمانان. امّا بعد، بشــتاب 

ــر شــما اتفــاق نظــر  ــرا کــه مــردم منتظــر شــما هســتند و همــه ب زی

مجلس پنجم
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دارنــد، پــس بشــتاب بشــتاب! و بــاز بشــتاب بشــتاب! والســالم.« 1
هرکســی ندانــد کــه ایــن متــن نامــه بــرای کوفیــان هســت، فکــر 
می کننــد منتظــران ظهــور نامــه نوشــته انــد بــرای حضــرت حجــت. 
بنابراین دقیقا می شناختند حسین بن علی )ع( چه کسی است؟ 
پــدرش پنــج ســال در ایــن شــهر حکومــت کــرده اســت. حضــرت در 
ایــن 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 حضــرت را مــی شــناختند، روحیــه و مــرام حضــرت را می 

دانســتند. پــس مشــکل مــردم کوفــه بــی معرفتــی نبــود. 
از آن طــرف، مشــکل مــردم کوفــه، بــی محبتــی نبــود، محبــت 
سرشــار بــه اهــل بیــت )ع( داشــتند، مگر خدمات امیرالمومنیــن )ع( 

بــه مــردم ایــن شــهر فرامــوش شــدنی هســت؟ 
وقتــی کوفیــان کاروان اســراء را در کوفــه دیدنــد، شــروع کردنــد زن 
و مــرد بلنــد بلنــد گریــه کردند، امام ســجاد )ع( فرمودند:»إِنَّ هـَـؤاَُلءِ 
ُــونَ عَلَيْنـَـا فََمــنْ قَتَلَنـَـا غَيْرَهـُـمْ؟! ؛ اگــر اینهــا گریــه می کنند، پس  يَبْك

چه کســی عزیزان ما را به شــهادت رســانده اســت؟« 2
بعــد ایــن جملــه مشــهور هســت کــه حضــرت وقتــی میخواســت 
وضعیــت  اباعبــدهللا  یــا  می گفتنــد  کننــد  رصــد  را  کوفــه  اخبــار 
ــا شماســت  مــردم کوفــه ایــن طــوری هســتند. قلــب هــای مــردم ب
و شمشــیرهای آنهــا بــا یزیــد،3 امــام حســین )ع(، یکبــاری  قبــل از 
َــةِ، أنتُمُ  جنــگ صفیــن، خطــاب بــه کوفیان فرمودنــد: »يا أهلَ الكوف
ــعارُ دونَ الدِّثــار ؛ اى كوفيــان! شــما محبیــن  َّــةُ الكُرَمــاءُ، وَ الشِّ الَحِب
مــا و بزرگواريــد و لبــاس زيرينيــد، و نــه روييــن.«4  منظــور از اینکــه 
حضــرت فرمــود لبــاس زیــر هســتید نــه لبــاس رو یعنــی چقــدر زیــر 

1. طبری، تاریخ طبری، ج ۴، ص ۲۶۲.
2. گریه می کنند، پس چه کسی عزیزان ما را به شهادت رسانده

َـّـة« )تذكــرة  ّــاَس بِالعِــراقِ قُلوبَهُــم َمعَــكَ، وُســيوفَهُم َمــَع بَنــي اَمي 3. »تَرَكــُت الن
)240 ص  الخــواّص: 

4. وقعة صفّين: ص 114.
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پیراهنی به تن نزدیک هســت، شــما اینقدر به ما نزدیک هســتید. 
بعــد از آن طــرف مگــر کســی شــک داشــت کــه یزیــد، نــه  دیــن 
دارد، نــه دنیــا را می توانــد آبــاد کنــد؟ پــس کوفــی هــا هــم معرفــت 
داشــتند و هــم محبــت و هــم معرفــت داشــتند کــه یزیــد چــه 
شــخصیتی اســت؟ همــه نفــرت داشــتند از جریــان بنــی امیــه، پــس 

چــرا یــک شــبِ ورق برگشــت؟ 
حتــی ایــن دو قطبــی هــم در کوفــه نبــود کــه االن هســت. ببینیــد 
االن در ارتبــاط بــا اباعبــدهللا الحســین )ع( دو نــوع رفتــار می بینیــم. 
بعضــی هــا بــا خــود امــام حســین )ع( کار دارنــد، دیگــر کاری بــا هدف 
امــام حســین )ع( ندارنــد، بعضــی هــا نــه، بــا هــدف امــام حســین )ع( 
ــا امــام حســین )ع( کار  ــد. مگــر می شــود کــه کســی ب هــم کار دارن
داشــته باشــد ولی با هدف امام حســین )ع( کار نداشــته باشــد؟ بله 
اینقــدر هیئتــی هایــی هســتند بیــا بــه شــما نشــان بدهــم کــه بــا امــام 
حســین )ع( حال می کند، از امام حســین )ع( حاجت می گیرند اما 
بــا هــدف امــام حســین )ع( کاری نــدارد. حتــی گریــه هــم می کنند اما 

بــا هــدف حضــرت کاری ندارنــد.
یکبــاری پیغمبــر ســخنرانی کوتاهــی در قالــب دعــا کردنــد و در 
ضمن فرمودند که جبرئیل خبر آورده که حســینم به شــهادت می 
رســد. نقــل شــده کــه مــردم در مســجد بــا صــدای بلنــد گریــه کردند. 
َــهُ ؛ آیــا گریــه می کنیــد و  پیغمبــر فرمودنــد: »أتَبكــونَ وال تَنُصرون
حســینم را نصــرت نمــی دهیــد؟«1  بلــه می شــود بــه امــام حســین 
)ع( عالقــه داشــت، حتــی معرفــت داشــت و گریــه کــرد ولــی بــا هدف 

حضــرت کاری نداشــت.
مثــل آن مــرد شــامی کــه محــب امــام ســجاد )ع( بــود، حتــی شــاید 
بــه امامــت حضــرت هــم معتقــد بــود، وســط اســارات حضــرت گفــت 

َّهُمَّ فَبارِك لَهُ في  َــدي هذا َمقتولٌ َمخــذولٌ، الل َــد أخبَرَنــي ِجبريــلُ بـِـأَنَّ وَل َّهـُـمَّ وق 1. » الل
َّهُمَّ وال تُبارِك في  َّكَ عَلى  كُلِّ َشــي ءٍ قَديرٌ، الل ــهَداءِ، إن قَتلِهِ، وَاجعَلهُ مِن ســاداتِ الشُّ
َّبِيُّ صلى هللا عليه و  قاتِلِهِ وخاذِلِهِ!قالَ: وَضجَّ النّاسُ فِي الَمســِجدِ بِالبُكاءِ.فَقالَ الن
َّهُمَّ فَكُن أنَت لَهُ وَلِيّاً وناِصراً.« )الفتوح: ج 4 ص 325( آله: أتَبكونَ وال تَنُصرونَهُ؟ الل
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آقــا حاجتــی دارم حضــرت فرمــود آخ االن مــن ایــن طــوری دســت 
بســته ســوار شــتر؟ گفــت آقــا مــی دانــم از دســت شــما بــر می آیــد 
حضرت فرمود شــتر حرکت کرد همین جا که شــتر ایســتاده بود را 
بکــن بــه حاجتــت مــی رســی. کاروان اســرا حرکــت کردنــد، ایــن بنــده 
خــدا هــم نشــان کــرد همــان جایــی کــه امــام ســجاد )ع( آنجا را نشــان 
داده بــود و زمیــن را کنــد و بــه حاجتــش رســید و بعــد رفــت دنبــال 
زندگــی خــودش کاری بــه کار حضــرت نداشــت. نپرســید آقــا شــما بــا 

مــن کاری نداریــد؟
کربــال حتــی بعضی هــا پــا را فراتــر از ایــن گذاشــتند نــه تنهــا محبت 
و معرفــت داشــتند بلکــه حاضــر شــدند حضــرت را نصــرت بدهنــد 
ولــی یــک نصــرت موقــت. ضحاک بن عبدهللا مشــرقی، روز عاشــورا 
شــجاعانه در رکاب امــام جنگیــد؛ تــا آنجــا کــه امــام )ع( در حق او دعا 
فرمودنــد: »سســت نگــردی، دســتت بریــده مبــاد. خداونــد از اهــل 
بیــت رســول )ص(، بهتریــن پاداش هــا را بــه تــو ارزانــی دارد.«1  نمــاز 

ظهــر را هــم بــا امــام بــه جــای آورد. 
امــا وقتــی بــدن یــاران امــام حســین )ع( را بــر زمیــن دیــد. خدمــت 
امــام حســین )ع( آمــد و گفــت: »ای فرزنــد رســول خــدا! بــه خاطــر 
داریــد کــه بیــن مــن و شــما چــه شــرطی بــود؟ آقــا جــان مــن فــردی 
عیالــوارم و بــه مــردم مقــروض هســتم. قرارمــان ایــن بــود فقــط تــا 
آنجــا بجنگــم کــه یــاوری برایتــان باقــی مانــده باشــد و بتوانــم از شــما 
دفــاع کنــم. اینــک یــاوری بــرای شــما نمانــده و جنگیــدن مــن بــرای 

شــما ســودی نــدارد.« 
حضــرت فرمــود: »آری، مــن بیعــت خــود را از تــو برداشــتم ولــی تــو 
چگونــه می توانــی از بیــن ســپاه دشــمن فــرار کنــی؟ ضحــاک گفــت: 
مــن اســب خــود را در خیمــه ای پنهــان کــرده ام و بــه همین جهت بود 

کــه پیــاده می جنگیــدم«  2

1. تاریخ طبری، ج۴، ص۳۰۵۰.
2. انساب االشراف، بالذری، ج3، ص197.
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پــس مشــکل مــردم کوفــه نــه محبــت بــود، نــه معرفــت، نــه حتــی 
اینکــه حاضــر نباشــند هــدف امــام حســین )ع( را پیگیــر نباشــد، 
مشــکل اصلــی مــردم کوفــه، چــی بــود؟ مشــکل نــه محبــت بــود، نــه 
معرفت بود، نه حتی نصرت، مشــکل مردم کوفه عدم اســتقامت 

درمســئولیتی کــه پذیرفتــه بودنــد.
حاضر نشدند پای مسئولیت نامه های که نوشته بودند بمانند. 
مشــکل اینجاســت. اگر مردم کوفه احســاس مســئولیت می کردند 
کار به قتلگاه و اســارت اهل بیت اباعبدهللا الحســین )ع( کشــیده 
نمی شــد. آخریــن ویژگــی و مهــم تریــن ویژگــی ملــت امــام حســین 
)ع(، مســئولیت پذیــری و اســتقامت در مســئولیت پذیــری اســت. 
کودکان ما به صورت فطری، از یک سنی به بعد، در درون خودشان 
احســاس مســئولیت بیــدار می شــود. فعــال می شــود مثــل آتــش 
فشــان، کــه خامــوش بــود و حــال فعــال شــده اســت. مــی گوید به من 
کار بسپرید. از من کار بخواهید. از پذیرش مسئولیت لذت می برد. 

به بچه ها مسئولیت بدهیم
مــادران محتــرم! کافــی اســت ایــن احســاس مســئولیت، ســرکوب 
ــرد. خــب مســئولیت  نشــود. وقتــی او مــی خواهــد مســئولیت پذی
بــه او بدهیــد. نگوییــد بچــه اســت، حتــی بــه او فرصــت شکســت 
ــار خرابــکاری می کنــد بعــد درســت می شــود.  ــار، دوب بدهیــد. یکب

مــا همــه اش مــی گوییــم بچــه اســت. در حالــی مــی فرمایــد 18 
ســالگی یــک ســن کامــل هســت.1  در واقــع ســن کمــال، هجــده 

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 

ــد، مدیریــت او قــوی می شــود. می کن

َّــرَ،   َّــرُ فِیــهِ َمــنْ تَذَک ــلَّ أَ وَ لـَـمْ نُعَمِّرْکـُـمْ مــا یَتَذَک َّ وَ جَ ــز َّــهِ عَ ــنْ قـَـوْلِ الل 1. »وَ ُســئِلَ ع عَ
ص186( ج1،  )من الیحضره الفقیــه،  َســنَةً«  عَْشــرَةَ  ِــَی  ثََمان ْــنِ  اِلب تَوْبِیــخٌ  فَقَــالَ 
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پیغمبر و مسئولیت دادن به جوانان
پیغمبر در دوران حاکمیت خودش، به جوانان چقدر مسئولیت 
داد و اگــر آن اتفــاق بــزرگ رخ داد، بــه خاطــر همیــن همراهــی و 
احســاس مســئولیت جوانــان بــود. یــک نمونــه بــارزش ایــن بود مکه 
کــه مهــد ادعــای شــیخوخیت و بزرگــی و پیری بود. بعــد از فتح آن به 

دســت یــک جــوان مدیریــت شــد. 
بعد پیغمبر خواســت او را منصوب کند در حکمش نوشــت این 
جملــه را کــه » کســی نگویــد ســن ایشــان کــم اســت و بــا او بــه خاطر 
ایــن کــه ســنش کــم اســت مخالفــت کنــد چــرا که بزرگــی به فضیلت 
ــزرگ اســت و مــالک  ــود پــس ب ــر ب ــه اینکــه هرکســی پی هســت و ن
بزرگی و فضیلت هم والیت ما و دشمنی با دشمنان ما است و به 
َــجَّ  خاطــر همیــن او را مدیــر جامعــه شــما و رئیــس قــرار دادم؛ وَ اَل یَحْت
ِّهِ، فَلَیَْس اْلَکْبَرُ هـُـوَ اْلَفَْضلَ،  ُــمْ فـِـی مُخَالَفَتِهِ بِِصغَرِ ِســن َــجٌّ مِنْک مُحْت
بـَـلِ اْلَفَْضــلُ هـُـوَ اْلَکْبـَـرُ، وَ هـُـوَ اْلَکْبـَـرُ فـِـی مُوَاالتِنـَـا وَ مـُـوَاالةِ أَوْلِیَائِنـَـا وَ 
ِــکَ جَعَلْنـَـاهُ اْلَمِیرَ عَلَیْکُمْ وَ الرَّئِیَس عَلَیْکُمْ«.  مُعـَـادَاةِ أَعَْدائِنـَـا، فَلِذَل

1مسئولیت پذیری مهم ترین کارکرد دین 

دین مهم ترین کارکردش این اســت که انســان ها را مســئولیت 
شــما  »همــه  فرمــود:  )ص(  رســول هللا  می کنــد.  تربیــت  پذیــر 
مســئوليد و همــه شــما از ســوى مــردم خــود، بازخواســت مى شــويد. 
بنــا بــر ايــن فرمانــرواى مــردم از رعيـّـت خــود بازخواســت مى شــود، 
ــواده اش سرپرســت اســت و مســئول، و زن  ــه خان و مــرد نســبت ب
سرپرســت اهــل خانــه شــوهر و فرزندانــش و مســئول آنهاســت، و 
خدمتــكار، ناظــر بــر مــال آقــاى خــود، و مســئول آن اســت. همانــا 
همــه شــما مســئوليد و همــه شــما از ســوى مــردم خــود، بازخواســت 
َّتـِـهِ فَاْلَمِيــرُ عَلـَـى  ُــمْ َمْســئُولٌ عـَـنْ رَعِي ُّك ُــمْ رَاعٍ وَ كُل ُّك مى شــويد؛  أاََل كُل
َّتـِـهِ وَ الرَّجـُـلُ رَاعٍ عَلـَـى أَهـْـلِ بَيْتـِـهِ  َّــاسِ رَاعٍ وَ هـُـوَ َمْســئُولٌ عَــنْ رَعِي الن
ْــدِهِ وَ  ْــِت بَعْلِهـَـا وَ وُل وَ هـُـوَ َمْســئُولٌ عَنْهـُـمْ فَالَْمــرْأَةُ رَاعِيـَـةٌ عَلـَـى أَهـْـلِ بَي

1. بحاراالنوار، ج21، ص121.
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ِّدِهِ وَ هُوَ َمْســئُولٌ عَنْهُ  ِهَي َمْســئُولَةٌ عَنْهُمْ وَ الْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى َمالِ َســي
َّتـِـه « 1 ُــمْ َمْســئُولٌ عَــنْ رَعِي ُّك ُــمْ رَاعٍ وَ كُل ُّك أاََل فَكُل

االن این گســتردگی مســئولیت های انســان، را کجا باید آموزش 
داد؟ در کــدام مقطــع، چگونــه احســاس مســئولیت در مدرســه 

بیــدار و فعــال می شــود؟
مــا جــدای از اینکــه در خانــه بایــد مســئولیت پذیــری را تمریــن و 
ــه جامعــه هــم مســئولیت هــای اساســی  تقویــت کنیــم. نســبت ب
ــر فرمــود: »مســلمان نیســت کســی کــه شــبانه روز،  ــم. پیامب داری
بِأُمُــورِ  َــمُّ  اَليَهْت أَْصبَــَح  َمــنْ  نــدارد؛  مســلمین  امــور  بــه  اهتمــام 

ْــَس بِمُْســلِم « 2 الْمُْســلِمِيَن فَلَي
گاهــی مــا از اینکــه تــرک می کنیــم مســئولیت هــای اجتماعــی 
خودمــان احســاس وجــودان درد و گنــاه نمی کنیــم. مــا را بــی تفــاوت 
تربیــت کــرده انــد. مــا را بــا تفــاوت تربیــت کــرده بودنــد االن بســیاری 
از مشــکالت حــل شــده بــود. مــن چــرا نســبت بــه جامعــه احســاس 
مســئولیت نمی کنم؟ بعد چرا از اینکه نســبت به جامعه احســاس 
مســئولیت نمی کنــم، احســاس گنــاه نمی کنــم؟ این گنــاه اجتماعی 

خیلــی بدتــر هســت از اینکــه یــک نفــر گنــاه فــردی انجــام دهــد. 
امــام حســین )ع(س  در خطبــه ای در مرکــز اجتمــاع امت پیغمبر 
یعنــی شــهر مکــه و منــا خطــاب به نخبگان جامعــه فرمودنــد: »وَ قَدْ 
ُــمْ  ُــمْ لِبَعـْـضِ ذَِمــمِ آبَائِك َــاَل تَفْزَعـُـونَ وَ أَنْت َّــهِ َمنْقُوَضــةً ف َــرَوْنَ عُهـُـودَ الل ت
ْــمُ وَ الزَّمْنـَـى  َّــهِ ص َمحْقـُـورَةٌ وَ الْعُمـْـيُ وَ الْبُك تَفْزَعـُـونَ وَ ذِمَّــةُ رَُســولِ الل
فـِـي الَْمَدائـِـنِ مُهَْملـَـةٌ اَل تُرْحَمُــونَ؛ اكنــون مى بينيــد پيمانهــاى خــدا 
شكســته مى شــود ولــى ناراحــت و هراســناك نمى شــويد در حالــى 
كه ننگ شكســتن پيمانهاى پدرانتان را برنمى تابيد؛ عهد و پيمان 
َّــه عليــه و آلــه خــوار شــده اســت. نابينايــان و  رســول خــدا صلـّـى الل
الالن و زمين گيرشــدگان در همــه شــهرها بــدون حمايــت و كمــك 

1. مستدرك الوسائل، ج 14، ص 248.
2. کافی،ج3، ص417.
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مانده انــد و مــورد دلســوزى واقــع نمى شــوند« 1
ُّهـَـا  حضــرت در اولِ ســخنرانی خودشــان می فرماینــد: »اعْتَبـِـرُوا أَی
ـَـارِ إِذْ  ــنْ ُســوءِ ثَنَائـِـهِ عَلـَـى اْلَحْب ـَـاءَهُ مِ َّــهُ بـِـهِ أَوْلِی ــظَ الل ــا وَعَ َّــاسُ بَِم الن
ــمُ  ـَـوال یَنهاهُ ـُـول ...«2  و بعــد هــم ایــن آیــۀ قــرآن را فرمودنــد: »ل یَق
ّــونَ وَ الَحبــارُ عـَـن قَولِهـِـمُ الِثــمَ«3  عبــرت بگیریــد از نهــی خدا  الرَّبّانِی
دربــارۀ علمــاء یهــود کــه فرمــود چــرا علمــاء یهــود دیگــران را از قــول 
بــد نهــی نکردنــد؟ چــرا دیگــران را از ســخن گناه آلــود نهــی نکردنــد؟
آن نهــی ای کــه امــام حســین)ع( انجــام دادنــد، اگــر بــه آن توجــه 
شــده بــود کربــال به پــا نمی شــد و اباعبــدهللا الحســین)ع( قطعــه 
قطعه نمی شــد. حضرت از ســکوت نخبگان نهی کردند و فرمودند 
»مــردم بــه شــما احتــرام می گذارنــد« چــرا ایــن احترام تــان را خــرج 
نمی کنیــد؟ مگــر نمی بینیــد بــا محرومیــن چگونــه دارد برخــورد 

ــا بیمــاران، ضعفــا و... می شــود؟ ب
اما متأســفانه بعدش هرکســی رفت ســراغ زندگی خودش4.  اما 

1. تحف العقول، ص237.
2. همان.

3. مائده،63.
ْــهِ  َّــهِ عَلَي ِــيٍّ َصلـَـوَاُت الل ْــنُ عَل ْــلَ َمــوْتِ مُعَاوِيـَـةَ بَِســنَةٍ  حـَـجَّ الْحَُســيْنُ ب 4. »فَلَمَّــا كَانَ قَب
ْــنُ جَعْفـَـرٍ ]َمعـَـهُ [  فَجََمــَع الْحَُســيْنُ ع بَنـِـي هَاِشــمٍ  َّــهِ ب ْــدُ الل َّــاسٍ وَ عَب ْــنُ عَب َّــهِ ب ْــدُ الل وَ عَب
رِجَالَهـُـمْ وَ نَِســاءَهُمْ وَ َموَالِيَهـُـمْ وَ ِشــيعَتَهُمْ َمــنْ حـَـجَّ مِنْهـُـمْ وَ مـِـَن اْلَنَْصــارِ  مِمَّنْ يَعْرِفُهُ 
ُــمَّ أَرَْســلَ رُُســاًل اَل تََدعـُـو أَحـَـداً مِمَّــنْ حـَـجَّ الْعـَـامَ مـِـنْ أَْصحـَـابِ  ِ  ث الْحَُســيْنُ ع وَ أَهـْـلُ بَيْتـِـه
ِــي  فَاجْتََمَع إِلَيْهِ بِمِنًى  ُُّســكِ إاِلَّ أَجْمِعُوهـُـمْ ل ــاَلحِ وَ الن َّــهِ ص الَْمعْرُوفِيــَن بِالصَّ رَُســولِ الل
ــا  ُّهَ ـِـرُوا أَي ــَن اعْتَب َّابِعِي ــَن الت ُــمْ مِ ــمْ  فـِـي ُســرَادِقِهِ عَامَّتُه ــنْ َســبْعِمِائَةِ رَجُــلٍ وَ هُ ـَـرُ مِ أَكْث
َــوْ ال يَنْهاهـُـمُ  َّــهُ بـِـهِ أَوْلِيـَـاءَهُ مـِـنْ ُســوءِ ثَنَائـِـهِ عَلـَـى اْلَحْبـَـارِ إِذْ يَقـُـولُ ل َّــاسُ بَِمــا وَعـَـظَ الل الن
َّذِيــَن كَفـَـرُوا مـِـنْ بَنِي إِْســرائِيلَ إِلَى  َــالَ لُعـِـَن ال ْــمَ  وَ ق ُّــونَ وَ اْلَحْبــارُ عـَـنْ قَوْلِهـِـمُ اْلِث َّانِي الرَّب
ُــوا يـَـرَوْنَ مـِـَن  َّهـُـمْ كَان ِــكَ عَلَيْهـِـمْ ِلَن َّــهُ ذَل ََّمــا عـَـاَب الل ُــونَ  وَ إِن ُــوا يَفْعَل ْــَس مــا كان ِــهِ لَبِئ قَوْل
َّذِيَن بَيَْن أَظْهُرِِهمُ الْمُنْكَرَ وَ الْفََسادَ فاََل يَنْهَوْنَهُمْ عَنْ ذَلِكَ رَغْبَةً فِيَما كَانُوا  َّلََمةِ ال الظ
َّاَس وَ اخَْشــوْنِ  وَ قَاَل  َّــهُ يَقـُـولُ- فاَل تَخَْشــوُا الن ُــونَ مِنْهـُـمْ وَ رَهْبـَـةً مِمَّــا يَحـْـذَرُونَ وَ الل يَنَال
ُــونَ وَ الْمُؤْمِنــاُت بَعُْضهـُـمْ أَوْلِيــاءُ بَعـْـضٍ يَأْمُرُونَ بِالَْمعـْـرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  الْمُؤْمِن
ِّيَتْ وَ  َّهـَـا إِذَا أُد َــرِ فَرِيَضةً مِنْهُ لِعِلْمـِـهِ بِأَن ْــيِ عـَـنِ الْمُنْك َّه َّــهُ بِاْلَمـْـرِ بِالَْمعـْـرُوفِ وَ الن فَبـَـَدأَ الل
َّهَْي  ِّنُهَا وَ َصعْبُهَا وَ ذَلِكَ أَنَّ اْلَمْرَ بِالَْمعْرُوفِ وَ الن ُّهَا هَي أُقِيَمِت اْستَقَاَمِت الْفَرَائُِض كُل
ِــمِ وَ قِْســَمةِ الْفـَـيْ ءِ وَ  َّال ِــمِ وَ مُخَالَفـَـةِ الظ ِّ الَْمظَال َــى اْلِْســاَلمِ َمــَع رَد َــرِ دُعـَـاءٌ إِل عـَـنِ الْمُنْك
ِّهَا«)تحف العقول،ص237( َدقَاتِ مِنْ َموَاِضعِهَا وَ وَْضعِهَا فِي حَق الْغَنَائِمِ وَ أَخْذِ الصَّ
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حســین بــه علــی )ع( زندگــی خــودش را رهــا کــرد فرمــود مــن بایــد 
جامعــه را اصــالح کنــم بــرای اصــالح جامعــه حســین بــن علــی بــه 
مســلخ مــی رود. وگرنــه امــام حســین )ع( داشــت عبــادت و بندگــی 
خــوداش را می کــرد. کربــال؛ تجلــی مســئولیت اجتماعــی اباعبــدهللا 
)ع( هســت. امــام حســین )ع( بــا شــهادت خــودش نشــان داد 

نمی شــود بــی تفــاوت نســبت بــه جامعــه زندگــی کــرد. 

آیا نسبت به کاهش جمعیت احساس مسئولیت می کنیم؟
االن یکی از مشکالت جامعه ما، بعد از جامعه سرازیر می شود 
بــه خانــواده، جمعیــت اســت. بــر اســاس گــزارش ســازمان ملــل 
در ســال 2010، اگــر ایــران بــه همیــن صــورت بــه ادامــۀ جایگزینــی 
جمعیتــی 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.
 آیــا مشــکل جمعیــت فقــط بــا دولــت حــل می شــود؟ بلــه دولــت 
بایــد طــرح هــای حمایتــی را بگــذارد امــا مردم خودشــان نبایــد در این 

زمینه احســاس مســئولیت کنند؟ 

آسیب های عدم مسئولیت پذیری والدین در فرزند آوری برای والدین
شــما ببینیــد چــه مشــکالتی را والدیــن تــک فرزنــدی، خودشــان 
ــه هــر  ــر نشــدند، ب ــن وقتــی مســئولیت پذی ــر هســتند؟ والدی درگی
دلیلــی علــی رغــم اینکــه مشــکل مالــی نداشــتند، حاضر بــه پذیرش 
مســئولیت فرزنــد آوری نشــدند بعــد خودشــان ضربــه مــی خورنــد. 

چنــد تــا ضربــه را عــرض کنــم. 
ــدر و مادرهــای کــه مســئولیت  ــه پ ــا آســیب جــدی ب حداقــل 3 ت
فرزنــدآوری را نپذیرفتنــد، خواهــد خــورد کــه قابــل جبــران نیســت. 

1. تنها شدن والدین در سنین باال
وقتــی در یــک جامعــۀ تــک فرزنــدی، فرهنــگ شــد. ایــن امــر 
ناخــودآگاه موجــب ایجــاد فاصلــه میــان فرزنــد و پــدر و مــادر شــده و 
تنهــا شــدن والدیــن در ســنین بــاال را به دنبــال خواهــد داشــت. حــال 
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در خانواده هــای دارای یــک فرزنــد بــا دور شــدن آن فــرد از خانــواده 
والدیــن نیــز بــه کلــی تنهــا شــده و بــه تدریــج آســیب پذیر خواهنــد 
شــد. ایــن درحالــی اســت کــه خانواده هــای دارای چنــد فرزنــد حتــی 
بــا مســتقل شــدن یکــی از فرزنــدان باقــی افــراد در خانــواده بــوده و 
والدیــن طعــم تنهایــی و مشــکالت آن را دیرتــر حــس خواهنــد کــرد. 1
یکی از دعاهای قرآنی همین هست، خدایا مرا تنها نگذار؛ »رَبِّ ال 
تَذَرْني  فَرْدا«2  یعنی رسما قرآن یکی از آسیب های عدم فرزندآوری، 
یــا بســنده کــردن بــه تــک فرزنــدی را تنهایــی والدیــن اعــالم می کنــد. 
امــام صــادق)ع( در ســفارش بــه فــردی کــه پــس از ســال  هــا ازدواج 
صاحــب فرزنــد نشــده بــود، فرمــود: زمانــی که یکی از شــما فرزنددار 
َــرْداً وَحِيــداً  ِــي  ف َّهُــمَّ اَلتَذَرْن شــدنش دیــر شــود، بایــد بگویــد: »الل
ِــي أُنْســاً وَ عَاقِبـَـةَ  ــْب ل ُّــرِي، بـَـلْ هَ وَحْشــاً، فَيَقُْصــرَ ُشــكْرِي عَــنْ  تَفَك
َــسُ بِهـِـمْ مِــَن  ُــوراً وَ إِنَاثــاً، أَْســكُنُ إِلَيْهـِـمْ مِــَن الْوَحَْشــةِ وَ آن ِصــدْقٍ ذُك
ِّعَْمــة.؛ خدايــا! مــرا تنهــا و وحشــت  ْــَدةِ وَ أَْشــكُرُكَ عَلــى  تََمــامِ الن الْوَح
 زده نگــذار تــا سپاســگزاریم از تدبیــرم کمتــر شــود؛ بلکــه محــل اُنس 
و جانشــینی درســت از پســران و دختــران را بــه مــن ببخــش کــه از 
وحشــت بــه اینــان انــس گیــرم و از وحــدت بــا آنــان آرامــش یابــم و بــه 

هنــگام کامــل شــدن نعمــت تــو را ســپاس گویــم«. 3
در ایــن دعــا وجــود فرزنــد، باعــث آرامــش و عاملــی بــرای دوری از 
وحشــت و تنهایــی بــه شــمار آمــده اســت. بــه ایــن دلیــل، برخــی از 
اندیشــمندان در تبییــن کارکــرد فرزنــد در کانــون خانــواده معتقدنــد 
کــه: »زندگــی مشــترک بــدون فرزنــد، پژمردگــی اســت و پــس از 
آوردن فرزنــد، کانــون زندگــی بــه شــکوفایی مــی  رســد؛ بلکــه پــس 
از بچــه  دارشــدن، زندگــی دارای معنــای حقیقــی می شــود و خانــه بــه 

 وســیله فرزنــد، پـُـر از خنــده و نشــاط مــی  گــردد.« 4

1. برگزاری حوزه، خبر شماره 491657.
2. انبیاء،89.

3. کافی، ج6، ص7.
4. ثمــرات پنجگانــه فرزنــدآوری بــرای والدیــن، معاونــت تبلیــغ، علــی ملکوتــی  نیــا، بــه 
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شــما چطــور مــی خواهــی از رنــج تنهایــی بیــرون بیایــی در دوران 
بــه هــم دم دارد.  نیــاز  کــه انســان بیشــتر  ســالمندی خصوصــاً 
ــيخُ شــابٌّ علــى حـُـبِّ أنيــسٍ؛ پيــر، در عالقــه بــه همدم  فرمــود:» الشَّ
جوان اســت«1   شــما پیری داری بعد در پیری برخی از احساســات 
شــما جــوان هســت؟ یعنــی فعــال هســت مثــل عالقــه بــه همــدم و 
مونــس و بــه شــدت از تنهایــی در پیــری نفــرت داری؟ فــردا کــه پیــر 

شــدی بــا نیــاز طبیعــی ات مــی خواهــی چــه کنــی؟ 
بعــد امــام صــادق )ع( فرمــود: »هرکســی 5 چیز نداشــته باشــد در 
زندگــی خــودش کاســتی دارد. یکــی از آن 5 چیــز مونــس و همــدم 
البتــه قیــد ســازگاری هــم زدنــد: فرمود:»الَنيــسُ المُوافِق « پرســیدم 
آقــا منظورتــون از همــدم ســازگار چیســت؟ حضــرت چنــد نفــر را ذکر 
ِــح  یعنــی فرزندخــوب یکــی از آن  َــدُ الّصال کردنــد یکــی فرمودنــد: الوَل
مونس ها هســت«2  حاال بگذریم که االن ســبک زندگی، به گونۀ 
شــده کــه همــه چیــز ســرجایش نیســت ولــی وقتــی شــما 5 تــا بچــه 
داشــته باشــی باالخــره یــک دختــر خــوب، یــک پســر خــوب بینشــان 

پیــدا می شــود کــه هــوای پــدر و مــادر را در پیــری داشــته باشــد. 

2. وابستگی شدید روحی به تک فرزند
از آن طــرف آســیب دیگــری کــه تــک فرزنــدی بــه والدیــن می زنــد، 
وابســتگی شــدید روحــی بــه ایــن تــک فرزنــد هســت. تمــام امیــد تــو 
همیــن تــک فرزنــد اســت. تمــام توجــه تــو همیــن تــک فرزنــد اســت. 
وقتــی وابســتگی شــدید روحــی بــه ایــن تــک فرزنــدت پیــدا کــردی، 
هــم بــه خــودت آســیب می زنــی هــم بــه فرزنــدت.  خــدای نکــرده اگــر 

نقل از تاریخ فلسفه، ویل دورانت، ترجمه عباس زریاب، صص 178 - 179.
1. بحار االنوار، ج 9، ص 174.

َــم  2. » عــن المــام الصــادق عليــه الســالم: خَمــسُ ِخصــالٍ َمــن فَقـَـَد واحـِـَدةً مِنهـُـنَّ ل
َّلُهــا ِصحَّــةُ البـَـَدنِ، وَ الثّانِيـَـةُ  يـَـزَل ناقـِـَص العَيــشِ، زائـِـلَ العَقــلِ، َمشــغولَ القَلــبِ: فَأَو
ــعَةُ فـِـي الــرِّزقِ، وَ الرّابِعـَـةُ الَنيــسُ المُوافِقُ.قُلــُت: و َمــا الَنيــُس  الَمــنُ، وَ الثّالِثـَـةُ السَّ
المُوافِقُ؟ قالَ: الزَّوجَةُ الّصالِحَةُ، وَ الوَلَدُ الّصالِحُ، وَ الخَليطُالّصالِحُ، وَ الخامِسةُ و ِهَي 

تَجَمــعُ هــذِهِ الِخصــالَ: الدَّعـَـة« )الخصــال: ص 284 ح 34(
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اتفاقــی بــرای ایــن تــک فرزنــد، بیفتــد 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 
مــی دهــد. بعــد مــی بینــی وقتــی ازدواج کــرد، ایــن حالــت شــدیدتر 
می شــود. مــادر یــا پــدر خــدای نکــرده حســادت یــا رقابــت می کننــد، 
به خاطر شــدت وابســتگی شــدیدی که دارند و ناخودآگاه بر روابط 

فرزندانشــان بــا همسرانشــان تاثیــر منفــی می گذارنــد. 
همــۀ طراحــی هــای خــدا در زندگــی انســان حســاب شــده اســت، 
هــوای انســان را دارد، نمــی خواهــد انســان در بســتر زندگــی زجــر 
بکشــد. اگــر دیــن ســفارش بــه تعــدد فرزنــد دارد، بــه خاطــر ایــن 
هســت کــه اوالً پــدر و مادرهــا در ایــن روابــط آســیب روحــی نبیننــد. 
ــد:  ــر شــمردند. فرمودن ــی را ب ــد هــم فضائل ــرای تعــداد فرزن ــی ب حت
َــدُ البَنــاُت المُخـَـدَّراُت،  َّــه صلــى هللا عليــه و آلــه: نِعــمَ الوَل »رســول الل
ّــارِ، وَ َمن كانَت  َــهُ مـِـَن الن َّــهُ ِســتراً ل َــت عِنــَدهُ واحـِـَدةٌ جَعَلَهـَـا الل َمــن كان
ُــنَّ ثاَلثــاً أو مِثلَهُــنَّ  َّــةَ، وَ إِن ك َّــهُ بِهَِمــا الجَن عِنــَدهُ اثنَتــانِ أَدخَلَــهُ الل
َدقـَـةَ؛ چــه خــوْب فرزندانــى  مِــَن الخـَـواتِ، وََضــَع عَنــهُ الِجهــادَ وَ الصَّ
هســتند دخترانِ پرده نشــین! هر كس يكى ]از آنها[ داشــته باشــد، 
خداوند، آن را براى وى پوششــى از آتش ]دوزخ [ قرار مى دهد و هر 
كس دو تا داشــته باشــد، خداوند، به خاطر آنان، او را وارد بهشــت 
مى ســازد و اگــر ســه دختــر يــا ماننــد آن خواهــر داشــته باشــد، جهــاد 
و صدقــه ]ى اســتحبابى [ را از او برمــى دارد.«1  شــما اگــر امــروز بــه 
عنــوان پــدر و مــادر، مســئولیت پذیــر باشــی نســبت بــه تعــدد فرزنــد 

آوری، فــردا از ایــن آســیب هــا در امــان خواهــی مانــد. 

3. اضطراب و استرس والدین
آخریــن آســیبی کــه اگــر پــدر و مادرهــا، نســبت بــه فرزنــدآوری 
نباشــند، آســیب خواهنــد خــورد، اضطــراب و  پذیــر  مســئولیت 
اســترس والدیــن هســت. تــک فرزندهــا، دائمــاً اضطــراب و اســترس 

1. مكارم الخالق: ج 1 ص 472 ح 1613.
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دارنــد، ایــن بچــه چــی شــد؟ ایــن بچــه کجاســت؟ نگرانــی از دســت 
دادن بچه، این نگرانی آنها را مثل قتل خاموش ذره ذره می کشد. 
حــرف آخــر اینکــه یــک کمــی بــه خــدا اعتمــاد کنیــم، بــاور کنیــم 
خــدا هســت و خــدا بلــد هســت مدیریــت کنــد زندگــی مــا را، مــا 
حاضــر نیســتیم زندگــی خودمــان را بــه خــدا بســپریم می گوییــم 
خدایــا لطفــا آن گوشــه بایســت مــن مشــکالتم را خــودم حــل مــی 
کنــم. ایــن فرمــول زندگــی هســت. فرمــان زندگــی دســت چــه کســی 
اســت؟ خــدا فرمــود: »خــدا گاهــی اوقــات روزی آدم هــای احمــق را 
ــا مدیریــت  ــا عاقــالن بفهمنــد کــه دنیــا همــه اش ب زیــاد می کنــد ت
ــَع فِــي  َــى وَسَّ َّــهَ تَعَال آنهــا و تدبیــر و عقــل آنهــا نمی چرخــد ؛ إِنَّ الل
أَرْزَاقِ الْحَمْقَى لِيَعْتَبِرَ الْعُقاََلءُ وَ يَعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا لَيَْس يُنَالُ َما فِيهَا 

ــلٍ وَ اَل حِيلـَـةٍ.« 1 بِعََم
پیــش خــودت نگــو مشــکالت اقتصــادی زیــاد هســت، بلــه مــن 
هــم قبــول دارم کــه مشــکالت اقتصــادی زیاد هســت ولی یک کمی 
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 ايــن، 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 
ِّــي اجتَنَبــُت  مى دهــد«.؛ : كَتَبــُت إلــى  أبـِـي الحََســنِ عليــه الســالم: إن
ِــكَ و  ِــكَ أنَّ أهلــي كَرِهَــت ذل َــدِ مُنــذُ خَمــسِ ِســنيَن، و ذل طَلـَـَب الوَل
َــرى ؟ فَكَتـَـَب  ــي ءِ، فَمــا ت َّــةِ الشَّ َّــهُ يَشــتَدُّ عَلـَـيَّ تَربِيَتُهـُـم؛ لِقِل َــت: إن قال
ُــم.«2   َّــهَ عــز و جــل يَرزُقُه ـَـَد؛ فـَـإِنَّ الل ـَـيَّ: اطلـُـبِ الوَل عليــه الســالم إل

چقــدر مــی توانــی بــه ایــن خــدا اعتمــاد کنــی؟ 
ــواده  ــگاری هــا می شــد کــه خان ــه ن ــه تجرب ــن زمین ای کاش در ای

1. کافی، ج5، ص83.
2. كافي: ج 6 ص 3 ح 7.
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هایی که وقتی بچه دار شدند، چطور خانه دار شدند و بسیاری از 
مشــکالت اقتصــادی آنهــا حــل شــد. ایــن هــا نیــاز بــه ایمــان بــه غیب 

نــدارد، تجربــه عینــی خانــواده هــا نشــان مــی دهــد. 
بلــه قبــول دارم عزیــزم، مخــارج باالســت ولــی اگــر خــدا بخواهــد 
مخارج تو را مدیریت کند، حاضری بسم هللا. یواشکی بگویم آرام 
بگویــم کســی بــا صــدای بلنــد ایــن حــرف را منتقل نکند، توضیحش 
کمــی ســخت هســت. فرمــود یکــی از راه هــای حــل مشــکالت 
َِّخــذُوا الَهــلَ؛  اقتصــادی، فرزنــدآوری اســت. باورتــان می شــود؟ »ات
َّــهُ أَرزَقُ لَكـُـم. خانــواده تشــكيل دهيــد، كــه مايــه افزایــش روزىِ  فَإِن
شماســت.«1  اهل گرفتن فقط زن گرفتن نیســت، فرزندآوری هم 
هســت. فرزنــد شــما هــم جــز اهــل شــما هســتند. اهــل بیــت شــما 

هســتند. خانــواده شــما هســتند. 
بنابرایــن اگــر مســئولیت فرزنــدآوری را نپذیرفتــی بایــد در آینــده 
خــودت مســئولیت بســیاری از مشــکالت آینــده خــودت را بپذیــری 

مثــل تنهایــی،  اضطــراب ...

مشکالت کشور فقط با مدیران خوب حل نمی شود
بحث ما چه بود؟ این بود که مهم ترین ویژگی ملت امام حسین 
)ع( چیســت؟ گفتیتم مســئولیت پذیری. بدون نقش پذیری مردم 
در حل مشکالت اقتصادی و مسئولیت پذیری آنها  هیچ مشکلی 
حــل نمی شــود، ببینیــد مــا در جامعــۀ خودمــان مشــکالتی داریــم. 
مشــکالت اقتصادی تا مشــکالت اجتماعی و فرهنگی. ریشــه این 
ــه دو موضــوع برمــی گــردد. بخشــی از مشــکالت مــا،  مشــکالت ب
مربــوط بــه ضعــف مدیــران سیاســی هســت. وگرنــه تحریــم هــا بــه 
اذعــان کارشناســان اقتصــادی 20 درصــد از مشــکالت اقتصــادی را 
رقــم زد. 80 درصــد مشــکالت اقتصــادی بــه تحریم ها برنمــی گردد. 
بخشــی از ایــن مشــکالت بــه ضعــف مدیریت سیاســی برمی گــردد. 
مــا االن در مقــام بــه چالــش کشــیدن مدیریــت سیاســی جامعــه 

1. بحاراالنوار، ج 1، ص 217
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نیســیتم. مــا مــی خواهیــم فــرض را بــر ایــن بگیریــم کــه مــا در ایــن 
زمینه مشکلی نداریم که داریم. اما اگر مشکلی هم در این زمینه 
نداشــتیم، آیــا بــاز هــم مشــکالت مــا حل می شــد؟ بله مشــکالت ما 
کم می شد ولی حل نمی شد چرا؟ عرض خواهیم کرد. اگر بهترین 
دولــت هــا هــم ســرکار بیاینــد مشــکالت حــل نمی شــود تــا وقتــی کــه 
مــردم احســاس مســئولیت جمعــی و اجتماعــی نداشــته باشــند. 
ما االن در حوزه کســب و کار، قوانین اضافی و دســت و پا گیری 
داریــم کــه موجــب شــده فضــای کســب و کار مــا بهــم ریختــه شــود. 
نیــاز بــه اصــالح قوانیــن هســت. امــا آیــا اگــر قــوه قانــون گــذار مــا بــه 
درســتی عمــل می کــرد و هیــچ مشــکلی در ایــن زمینــه نداشــتیم بــاز 

هــم مشــکالت مــا حــل می شــد؟ 
آیا قوه قضائیه به تنهایی می تواند مشــکالت و نابســامانی های 
اقتصــادی را از بیــن بــرود؟ اگــر مــا بهتریــن قــوه قضائیــه هم داشــتیم 
کــه بــر بــازار نظــارت کامــل داشــت و مقابــل بســیاری از فســادها و 
ــی در حــال  ــه اتفاقــات خوب ــه الحمدلل قاچــاق را می گرفــت کــه البت
افتــادن هســت. امــا بــا وجــود قــوه قضائیــه قدرتمنــد، مجلــس قــوی 
و یــا حتــی دولــت کارآمــد همــۀ مشــکالت مــا حــل شــده بــود؟ پاســخ 
ایــن هســت کــه خیــر، بــدون رکــن دوم حل مشــکالت محال هســت 
مشــکالت حــل شــود حتــی اگــر بهتریــن دولــت، مجلــس و قــوه 

قضائیــه را داشــته باشــیم. 

مردم، رکن دوم حل مشکالت 
رکــن دوم حــل مشــکالت اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی شــما 
مردم هستید. خداوند متعال در قرآن ببینید چقدر به قدرت مردم 
و نقــش آفرینــی آنهــا در حــل مشــکالت اهمیــت مــی دهــد و بــه ایــن 
واقعیــت تصریــح می کنــد. مــی فرمایــد: رســالت انبیــاء ایــن نیســت 
کــه خودشــان »عدالــت« را بیــن مــردم برقــرار کننــد، بلکــه انبیــاء 
آمده انــد تــا مــردم قســط و عــدل را برپــا کننــد. مجری قســط و عدل، 
انبیــاء نیســتند بلکــه مردم انــد؛ منتهــا انبیــاء بسترســازی می کننــد. 
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َّــاسُ بِالْقِْســِط«1  »انبیــاء« مــردم را  قــرآن می فرمایــد: »...لِیَقـُـومَ الن
رشــد می دهنــد تــا مــردم بتواننــد خودشــان عادالنــه زندگــی کننــد. 

چرا رهبر انقالب همۀ مشکالت را حل نمی کند؟
چــرا پیامبــر)ص( و امیرالمؤمنیــن)ع( همــۀ مشــکالت جامعــۀ 
ْــَس امـْـرُؤٌ  خودشــان را حــل نکردنــد؟ امیرالمومنیــن )ع( فرمــود:»وَ لَي
ُــهُ وَ تَقَدََّمــتْ فـِـي الدِّيــنِ فَِضيلَتُهُ بِفَوْقِ  ِّ َمنْزِلَت وَ إِنْ عَظَُمــتْ فـِـي الْحـَـق
ِّــهِ هيــچ كــس هــر چنــد قــدر او  َّــهُ مـِـنْ حَق أَنْ يُعـَـانَ عَلـَـى َمــا حَمَّلـَـهُ الل
در حــق بــزرگ، و ارزش او در ديــن بيشــتر باشــد، بــى نيــاز نيســت 
كــه او را در انجــام حــق يــارى رســانند« 2 یعنــی مدیریــت جامعــه 
بــه دســت امیرالمومنیــن )ع( باشــد بــدون مــردم مشــکالت حــل 
نمی شــود. مدیــر جامعــه بــه تنهایــی کاری از دســتش بــر نمــی آیــد. 
االن رهبــر انقــالب کــه همــۀ مشــکالت را می داننــد چــرا مشــکالت 
را خودشــان حــل نمی کننــد؟ به دلیــل اینکــه سیســتم والیــی اساســاً 
این گونــه اســت کــه ســعی می کنــد مــردم را »قدرتمنــد«  کنــد تــا 
مــردم خودشــان در یــک »حرکــت جمعــی« بتواننــد روی پــای خــود 
بایســتند، یعنــی میــدان می دهــد کــه خودِ مردم رشــد کننــد و قدرت 
پیــدا کننــد تــا بتواننــد مشــکالت را حل کننــد. این روش، تنهــا روش 

پایــدار بــرای برقــراری عــدل در یــک جامعــه اســت. 
 اگــر مــردم، زندگــی خــود را، خودشــان اداره کننــد و روی پــای 
خــود بایســتند، شــاید نصــف »قوانیــن مجلس« کاهش پیــدا کند، 
چــون بســیاری از قوانیــن بــرای کنتــرل فســاد اســت، امــا وقتــی کار 
دســت خــودِ مــردم باشــد، فســاد بســیار کــم می شــود و دیگــر نیــاز 
بــه این همــه قانــون نیســت. از ســوی دیگــر نظــارت قــوه قضائیــه 
هــم به شــدت کــم می شــود؛ چــون مدیــران، کارِ چندانــی دستشــان 

نیســت کــه قــوۀ قضائیــه بخواهــد بــر آنهــا نظــارت کنــد.
تمرکــز قــدرت و ثــروت، فســادزا اســت و نــه بــا قانــون، نــه بــا قــوه 

1. حدید،25.
2. نهج البالغه، خطبه 216.
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قضائیــه قابل کنتــرل نیســت. برخــالف توزیــع قــدرت بیــن مــردم کــه 
ــت کــم و  ــد قــدرت دول ــاز دارد. بای ــون و نظــارت نی ــن قان ــه کمتری ب
قدرت مردم افزایش پیدا کند وگرنه فســاد ریشــه کن نخواهد شــد.
رهبــر انقــالب فرمــود: »مــا کــه می گوییــم مردم ســاالری دینــی 
بعضــی خیــال می کننــد ایــن مردم ســاالری فقــط پــای صنــدوق رأی و 
انتخابــات اســت؛ ایــن فقــط یکــی از جلوه هــای مردم ســاالری دینــی 
ــر اســاس اســالم،  ــن و ب ــر اســاس دی ــی ب اســت. مردم ســاالری یعن
ســاالرِ زندگــیِ جامعــه، خــود مردم انــد.«1  وقتــی مــردم اقتصــاد 
خودشــان را، خودشــان اداره کننــد ایــن می شــود »مردم ســاالری 
دینــی« در بخــش »اقتصــاد«. مــردم در هــر کاری فعــال شــوند، 

می شــود مردم ســاالری! فقــط صنــدوق رأی نیســت.
چگونــه مــردم مــی تواننــد مشــکالت خودشــان را خودشــان حــل 
کننــد؟ کافــی هســت مــردم نســبت بــه مســائل جامعــه احســاس 

مســئولیت کننــد. 

کربال مظهر مسئولیت پذیری
در کربال 72 نفر احســاس مســئولیت کردند و پای این احســاس 
مســئولیت اســتقامت کردنــد. یکــی از تجــار کوفــه نقــل می کنــد: بــا 
پــدرم بــرای تجــارت از کوفــه بــه شــهرهای دیگــر مســافرت می کردیم، 
بــه یــک کاروانســرا ی عراقــی کــه می رســیدیم، پیرمــردی را آنجــا 
 می دیدیــم کــه زیــر ســایه بانی نشســته؛ هــر کاروانــی کــه از راه 
می رســد، بلنــد می شــود، نزدیــک رفتــه و خــوب کاروان را بررســی 
می کنــد و بعــد ناامیــد برمی گــردد و زیــر ســایه اســتراحت می کنــد. 
یــک بــار پــدرم جلــو رفــت و پرســید: پدرجــان اینجــا در ایــن بیابــان 

ــه و زندگــی و کار دنبــال چــه می گــردی؟ بــدون خان
هللا  رســول  آقــا  خدمــت  بــودم  جــوان  »وقتــی  گفــت: 
صلی هللا علیه وآله بودم که امام حســین علیه الســالم، که آن زمان 
کودکــی بــود، وارد شــد. بالفاصلــه رســول خــدا صلی هللا علیه وآلــه 

1. بیانات مقام معظم رهبری۰۳/۰۹/۹۵.
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برخاســت و او را در بغــل گرفــت و روی پاهــای خــودش نشــاند و بــا 
حالــت گریــه فرمــود: ایــن حســین مــن روزی در ســرزمینی بــه نــام 
کربــال تنهــا و غریــب می مانــد. هــر کــدام از شــما  آن روز بــه فریــادش 
ــا مــن محشــور خواهیــد  برســید و یاریــش کنیــد، فــردای قیامــت ب
شــد. ســال ها از ایــن قضیــه گذشــت تــا چنــد وقــت پیــش کــه مــن 
از اینجــا رد  شــدم و فهمیــدم نــام ایــن ســرزمین کربــال اســت. تــا نــام 
ــه  ــاد کالم رســول هللا صلی هللا علیه وآل ایــن ســرزمین را شــنیدم، ی
افتــادم، از ابــی عبــدهللا علیه الســالم ســراغ گرفتــم. گفتنــد از مکــه 
بــه ســمت کوفــه حرکــت کــرده. فهمیــدم پیش بینــی حضــرت در 
حــال اتفــاق اســت. اینجــا مانــدم و بــه انتظــار نشســتم تــا وقتــی امام 
حســین علیه الســالم وارد ســرزمین کربــال می شــوند، اولیــن کســی 
باشــم کــه بــه یــاری پســر رســول خــدا صلی هللا علیه وآلــه مــی روم.«
ما برگشــتیم به کوفه. بعد از حادثه عاشــورا پدرم گفت: »برویم 
ببینیــم بــرای ایــن پیرمــرد چــه اتفاقــی افتــاده.« بــه کربــال رفتیــم و 
دیدیــم کمــی پاییــن تــر از پیکــر مطهــر امــام حســین علیه الســالم در 

خــون خــودش غلتیــده و بــه شــهادت رســیده اســت. 1

1. موسوعة االمام الحسین علیه السالم، ج 15، ص184.
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