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یکــی از دغدغه هــای اصلــی مــا در طــول زندگی مــان، مســئلۀ رزق وروزی 
اســت. گاهــی اوقــات بــرای کســب رزق وروزی تــاش زیــادی می کنیــم؛ امــا 
ــه مــا  ــی ب ــوب نمی رســیم. گاهــی اوقــات هــم رزق وروزی های ــه نتیجــۀ مطل ب
می رســد کــه کمتریــن نقــش و تــاش را بــرای رســیدن بــه آن انجــام داده ایــم.
در نظــام هســتی، بیشــترِ وقــت مــا، صــرف کســب رزق وروزی می شــود؛ 
داریــم.  رزق وروزی  قواعــد  از  را  آگاهــی  کمتریــن  می رســد  نظــر  بــه  امــا 
رفتارمــان گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه راز رزق بــر مــا پوشــیده اســت. 
گاهــی بــرای از دســت دادن رزق وروزی و گاهــی هــم به دلیــل بــه دســت 
نیاوردنــش غمگیــن و ســرخورده می شــویم. گاهــی اوقــات هــم از رســیدن بــه 
رزق وروزی آن چنــان خوش حــال و سرمســتیم کــه ســر از طغیــان و سرکشــی 

می آوریــم. در 
قواعــد رزق وروزی، چگونگــی برخــورد درســت بــا رزق وروزی هــا را بــه مــا 
ــر  ــرۀ رزق وروزی هایمــان را گســترده می کنــد و فرات می آمــوزد، همچنیــن دای
از رزق وروزی هــای ظاهــری، ردّپــای رزق هــای درونــی و روحــی را در زندگــی 

مــا پررنگ تــر می کنــد.
مــاه رمضــان بهتریــن فرصــت بــرای تفکــر دربــارۀ رازورمزهــای رزق وروزی 
اســت؛ چراکــه در ایــن مــاه، روزی هــا تقســیم می شــود و مؤمنــان می تواننــد 

بــا توجــه بــه قواعــد رزق وروزی، آن هــا را به ســمت خــود بکشــانند.
یکــی از روزی هــای باعظمــت، رزق فرزنــد اســت. از ســوی دیگــر یکــی 
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اســت.  رزق وروزی  فرزنــدآوری،  بــرای  خانواده هــا  اصلــی  دغدغه هــای  از 
خداونــد متعــال مســئلۀ رزق فرزنــدآوری را بــه خــودش نســبت می دهــد 
رزق  فرزندانتــان  و  شــما  بــه  )مــا  َّاهُــمْ(1  إِی وَ  ُــمْ  نَرْزُقُک )نَحْــُن  می فرمایــد:  و 
می دهیــم.( عــاوه بــر نگرانــی روزیِ فرزنــد، ردّپــای نگرانی هــای دیگــری هــم 
در مســیر فرزنــدآوری پیــدا می شــود، از جملــه نگرانــی از کمبــود وقــت بــرای 
ــدان و نگرانــی از پذیــرش نقــش  ــرای تربیــت صحیــح فرزن ــد، نگرانــی ب فرزن
پــدری و مــادری. مــا در ایــن نوشــتار، بــا بررســی قواعــد رزق وروزی، به دنبــال 
رفــع ایــن نگرانی هــا هســتیم. رزق آرامــش، رزق وقــت و رزق تربیتــی و... 
از طــرف خداونــد تقســیم شــده اســت. البتــه قواعــدی هــم بــرای کســب 
ایــن روزی هــا وجــود دارد کــه حضــور فرزنــد در زندگــی، در آن قواعــد نقــش 

پررنگــی دارد.
امیــد اســت ایــن اثــر گامــی کوچــک باشــد بــرای هدفــی بــزرگ، یعنــی 
شــکل گیری و تکثیــر نســلی مهــدوی و زمینه ســازی بــرای ظهــور منجــی.

فروردین 1401
رضا رضای رحمتی

1. انعام، 1۵1.
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چه نسبتی بین ماه رمضان و رزق وروزی وجود دارد؟
هرکســی مــاه رمضــان را بــه نشــانه ای می شناســد: بعضی هــا ایــن مــاه را بــه 
ســحری و افطــاری می شناســند، بعضی هــا بــه روزه داری و فرمان بــرداری 
از خــدا می شناســند، بعضی هــا هــم ایــن مــاه را بــه عبــادت و نمــاز شــب 
می شناســند، عــده ای هــم مــاه رمضــان را بــه قــرآن می شناســند. دربــارۀ 
هرکــدام از ایــن وجــوه مــاه رمضــان، حرف هــای زیــادی شــنیده ایم؛ امــا کمتــر 
پیــش آمــده دربــارۀ بعضــی از ویژگی هــای دیگــر ایــن مــاه صبحــت کنیــم. 
یکــی از ایــن ویژگی هــا کــه اتفاقــاً اکثــر عمرمــان را هــم درگیــرش هســتیم، 
ــهرُ  الشَّ »نِعــَم  می فرمایــد:    صــادق امــام  اســت.  رزق وروزی  مســئلۀ 
رََمضــانُ. کاَن یَُســمّى عَلــى عَهــدِ رَســوِل اللـّـهِ)ص(: الَمــرزوق. «1 )در زمــان رســول 
خــدا، یکــی از نام هــای مشــهور مــاه رمضــان ’روزی داده  شــده‘ اســت.( 
چــه نســبتی بیــن مــاه رمضــان و رزق وروزی وجــود دارد؟ چــرا خداونــد در اوج 
ــد رزق هــا و روزی هــای تمــام  مــاه رمضــان، یعنــی شــب های قــدر، می فرمای

ســال مــا را در یــک شــب قــدرِ مــاه رمضــان تنظیــم می کنــد؟
پیغمبــر اکــرم، در وصــف مــاه مبــارک رمضــان فرمودنــد: »هـُـوَ َشــهرٌ یَزیــدُ اللـّـُه 
فی رِزقِ المُؤمِنِ فیه.«2  )ماه رمضان ماهی اســت که خداوند متعال رزق مؤمنان 
را افزایــش می دهــد.( چــرا خــدا افزایــش روزی را در مــاه رمضــان قــرار می دهــد؟ 

1. كافی، ج4، ص1۵۷.
2. كافی، ج4، ص۶۶.
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دیده ایــد ســر ســال کــه می شــود، حقــوق افزایــش پیدا می کنــد. انگار مــاه رمضان 
شــده اســت ســر ســال و خــدا روزی شــما را آن موقــع افزایــش می دهــد.

بعضی از ثروتمندان در ماه رمضان در طبقۀ محرومان قرار دارند
قــرار  رمضــان  مبــارک  مــاه  بــا  تناســب  اوج  در  رزق وروزی  بحــث  بنابرایــن 
آن  بــا  دنیــا  در  تمــام عمرمــان  در  کــه  اســت  رزق وروزی مســئله ای  دارد. 
زندگــی می کنیــم. البتــه مفهــوم رزق وروزی فقــط شــامل اقتصــاد زندگــی 
بــر می گیــرد. در  را در  مــا نمی شــود، بلکــه همــۀ بخش هــای زندگی مــان 
ِــاوَةَ  دعــای اول مــاه رمضــان می خوانیــم: »اللّهُــمَّ ارزُقنــا ِصیامَــُه و قِیامَــُه و ت
القُــرآنِ فیــهِ.«1 )خدایــا، روزه داری و شــب زنده داری و تــاوت قــرآن را در مــاه 
مبــارک رمضــان روزی مــان کــن!( یعنــی روزه گرفتــن از جنــس روزی اســت، 
ــرآن از جنــس روزی اســت.  ــاوت ق شــب زنده داری از جنــس روزی اســت، ت
آدم تأســف می خــورد کــه بعضی هــا از ایــن روزی هــا محروم انــد. شــاید اگــر مــا 
بــا ادبیــات رزق وروزی بــا ایــن مســائل برخــورد می کردیــم، ایــن حــس تأســف 

بــه دیگــران هــم منتقــل می شــد.
االن اگــر کســی ماشــین آن چنانــی، خانــۀ آن چنانــی یــا یــک زندگــی الکچــری 
داشــته باشــد، دیگــران چقــدر بــه او افســوس می خورنــد؟ حداقــل بخشــی از 
جامعه آرزو دارد این گونه باشد. پیش خودش می گوید: »حیف! ای کاش روزی 
مــا هــم می شــد!« واقعــاً بعضی هــا در مــاه رمضــان، روزیِ روزه داری ندارنــد. رزقِ 
شــب زنده داری ندارنــد یــا از روزیِ تــاوت قــرآن محروم انــد. این هــا هرچنــد اوضــاع 
مالی شــان هــم خــوب باشــد، جــزو طبقــۀ محرومان هســتند. می دانی چــرا؟ چون 

از بســیاری از رزق هــا محروم انــد.

باید برق این خوشــبختی و خوش رزقی را در چشــمان تو ببینند
بعضی ها هم شــاید دستشــان به دهانشــان نرســد؛ ولی روزیِ روزه داری دارند و 
احســاس خوشــبختی می کننــد. دیگــران بایــد بــرق ایــن خوشــبختی و خوش رزقی 
را در چشــمان تــو ببیننــد و حســرتش را بخورنــد کــه چــرا چنیــن روزی هایــی 
ندارنــد. البتــه قرار نیســت فخرفروشــی کنید؛ اما نبایــد فراموش کنیــم روزه داری، 

1. کافــی، ج4، ص۷۳.
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شــب زنده داری و تــاوت قــرآن از جنــس روزی اســت و ایــن روزی هــا شــامل حــال 
هرکســی نمی شــود. جــا دارد اگــر هــزار مرتبــه خــدا را شــکر کنیــم کــه بــه مــا توفیق 
داده که رمضان را درک کنیم و از رزق های این ماه بهره ببریم. راســتی تابه حال 
شــده درِ خانــۀ خــدا برویــم و بابــت روزی روزه داری، روزیِ شــب زنده داری و روزیِ 

تــاوت قــرآن در مــاه مبــارک رمضــان، از خــدا تشــکر کنیــم؟!

روزی هایی که روی آن حساب باز نکردیم؛ اما با ما حساب کرده اند
ــۀ آدم هــا این طــوری اســت کــه بیــش از آنکــه شــکر کننــد،  می دانیــد روحی
دیــدن  اســت،  دیــدن  شــکرگزاری،  بــرای  اول  قــدم  شــکایت اند.  اهــل 
روزی هــا. چیزهایــی کــه مــا روزی حســاب نکرده ایــم؛ امــا خــدا در حســاب 
مــا نوشــته اســت و روزی از ایــن روزی هــا حســاب می کشــد. می پرســد بــا 
روزیِ روزه داری چــه کــردی؟ البــد آن روز خیلی هایمــان می گوییــم: »خدایــا 
ببخشــید اصــاً مــا تــوی بــاغ نبودیــم. مگــر روزه داری هــم جــزو روزی هــای مــا 

می شــد؟!« حســاب 
گاهــی خــدا بــه یــک نفــر، درک و فهــم خوبــی می دهــد. ایــن خوش فهمــی 
ایــن  بــه  خــودش  تــاش  بــا  می کنــد  فکــر  نیســت؟!  آدم  رزق وروزی  آیــا 
خوش فهمــی رســیده اســت! البتــه تــاش بی اثــر نیســت؛ امــا کــم نیســتند 

ــه خوش فهمــی نرســیدند. ــد و مثــل شــما ب آدم هــای کــه تــاش کردن

گاهی نق زدن ها به خاطر نبود روزی نیســت، 
امــا  داده،  قــرار  مــا  اطــراف  خــدا  کــه  رزق وروزی هایــی  بابــت  بایــد  مــا 
اصــاً  کنیــم.  از خــدا طلــب بخشــش  نکردیــم،  توجــه  آن  بــه  تابه حــال 
شــما  کــه  اســت  شــده  طراحــی  مســابقاتی  همیــن  شــبیه  مــا  زندگــی 
مــی روی چیــزی را پیــدا و کشــف می کنــی، بعــد امتیــاز می گیــری. یکــی 
ــا، کشــف رزق وروزی هایــی اســت کــه  از مراحــل امتیازگرفتــن در ایــن دنی
کســی  انــگار  نیســت.  انــگار  امــا  هســت؛  مــا  اطــراف  نقل ونبــات  مثــل 
نمی خواهیــم  یــا  نمی بینیــم  را  آن هــا  کــه  گرفتــه  را  مــا  چشــم  جلــوی 
و  نق زدن هــا  از  کنیم.بســیاری  نــگاه  آن هــا  بــه  رزق وروزی  چشــم  بــه 
به خاطــر  بلکــه  نیســت،  رزق وروزی  نبــود  به خاطــر  مــا،  گایه کردن هــای 
ندیــدن رزق وروزی هایــی اســت کــه کنارمــان وجــود دارد؛ امــا صــد حیــف 
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ــن خــودش یــک  ــدن و دقــت و کشــف آن هــا نیســتیم. ای کــه مــا اهــل دی
مهــارت اســت کــه شــما چشــم دیــدن داشــته باشــید. پــدر و مادرهــا هــم 
ــه ایــن مهــارت توجــه کننــد و  خیلــی می تواننــد در تربیــت بچه هایشــان ب
بچه هــا را طــوری بــزرگ کننــد کــه چشــم دیــدن نعمت هــا و روزی هایــی را 

کــه خــدا بــه آن هــا داده، داشــته باشــند.

دعا، اشــتهای آدم را باز می کند؛ یک زیاده خواهی خوب!
مــاه مبــارک رمضــان مــاه رزق وروزی اســت، ماهــی اســت کــه در دعــای هــر 
روزش از خــدا وســعت رزق می خواهیــم.1 در ادعیــۀ مــاه مبــارک رمضــان و 
در ادبیــات مــاه مبــارک رمضــان، مســئلۀ رزق وروزی یــک مســئلۀ پررنــگ 
و برجســته اســت. در دعــای ســحر کــه از ادعیه هــای عجیــب مــاه مبــارک 
ــهِ و  ـِـَک بِأَعَمِّ ــن رِزق ـّـی أســأَلَُک مِ ــمَّ إن ــه خــدا می گوییم:»اللّهُ رمضــان اســت، ب
ِّــهِ.«2 )خداونــدا، مــن از روزىِ تــو  ّــی أســأَلَُک بِرِزقـِـَک کُل کُلُّ رِزقـِـَک عــامٌّ اللّهـُـمَّ إن
فراگیرترینــش را مى خواهــم و همــۀ روزىِ تــو فراگیــر اســت. خداونــدا، مــن از 

تــو همــۀ روزىِ تــو را مى خواهــم.(
شــما وقتــی بــا خــدا حــرف می زنیــد چــه روزی هایــی را طلــب می کنیــد؟در 
دعــای ســحر بــه مــا یــاد می دهــد کــه از خــدا روزی فراگیــر بخواهیــد. روزی 
فراگیــر چیســت؟ آن رزقــی اســت کــه همــۀ روزی هــا را در بــر بگیــرد: روزی هــا 
معنــوی و مــادی و روزی هــای زمینــی و آســمانی. بــرای خــدا کــه کاری نــدارد 
از زمیــن و آســمان بــه شــما روزی برســاند. از خــدا کــه چیــزی کــم نمی شــود. 
دعــای ســحر بــه مــا یــاد می دهــد کــه بــا خــدا این طــور روبــه رو شــویم: »خدایــا 
مــن بــه ایــن کــم از روزی هــای تــو قانــع نیســتم! همــۀ روزی را می خواهــم، 
روزی فــراخ و واســع.( می بینیــد دعــا بــا آدم ایــن کار را می کنــد. اشــتهای 

آدم را بــاز می کنــد، یــک زیاده خواهــی خــوب را بــه مــا یــاد می دهــد.
سقف برداشت شما از روزی در ماه رمضان تعیین می شود

ببینید چقدر تناســب هســت بین ماه رمضان، با مســئلۀ رزق وروزی. انگار 
یک دفعــه در مــاه رمضــان، موضــوع رزق وروزی، بــرای آدم بــه یــک مســئلۀ 
تــو می خواهــی رزق وروزی  کان و جــدی تبدیــل می شــود. خدایــا، یعنــی 

َع عَلَیَّ فی رِزقی.« كافی، ج4، ص1۶1. 1. »و أن تُوَسِّ
2. تهذیب االحكام، ج۳، ص121.
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کل ســال مــا را، در مــاه رمضــان رقــم بزنــی؟ یعنــی هرچــه در طــول ســال 
تــاش کنیــم، به قــدری کــه در مــاه رمضــان بــرای مــا روزی نوشــته ای، بــه 
مــا تعلــق می گیــرد؟ گاهــی اوقــات آدم می بینــد هرچــه دوندگــی می کنــد، 
بازهــم هشــتش گــروی نُهَــش اســت. شــاید مائکــه خنده شــان بگیــرد کــه 
»بابــا تــو بایــد مــاه رمضــان، بــه فکــر ســرانۀ رزق وروزی ات می بــودی نــه االن! 

ــد.« ــد و شــما در ســال برداشــت می کنی آنجــا تقســیم می کنن
ســقف برداشــت شــما از رزق وروزی هــا را در مــاه مبــارک رمضــان تعییــن 
می کننــد. البــد همیــن اســت کــه هرچــه می دویــد، نتیجــه ای نــدارد. خــدا 
نکنــد خــدا بگویــد: »هرچــه بــدوی، دیگــر ســقف روزی تــو همیــن هســت!« 
رَمَضــاَن: فَاجهَــدوا  »إذا دَخَــَل َشــهرُ  بــه فرزنــدش فرمــود:   امــام صــادق
َــإِنَّ فیــهِ تُقَســُم األَرزاق «.1 )وقتــی داخــل مــاه رمضان شــدی، تاش کن  أنفَُســکُم ف
و خــودت را بــه زحمــت بینــداز؛ چراکــه روزی هــا در مــاه مبــارک تقســیم می شــود.(

قاعدۀ طالیی رزق وروزی چیست؟

بگذاریــد همیــن اول کار حدیثــی بخوانیــم. حدیــِث خیلی عجیبی اســت. حاال 
َّــَه تَعَالـَـى  بعــداً بایــد مفصــل دربــارۀ ایــن قاعــده حــرف بزنیــم. فرمــود: »إِنَّ الل
ــا  ــا فِیهَ ـَـالُ َم ـْـَس یُن ـَـا لَی ــوا أَنَّ الدُّنْی َــَاءُ وَ یَعْلَمُ ــا الْعُق ـِـرَ بِهَ َــى لِیَعْتَب ــَع أَرْزَاقَ الْحَمْق وَسَّ
بِعََمــلٍ وَ َل ِحیلـَـٍة.«2 )خــدا گاهــی اوقــات روزی احمق هــا را وســعت می دهــد تــا 

عاقــان بفهمنــد کــه دنیــا بــا تــاش و زرنگ بــازی بــه دســت نمی آیــد.(
ایــن حدیــث قاعــده ای طایــی در رزق وروزی اســت. حتماً شــما هم تأیید 
می کنیــد و حتمــاً شــما هــم ســراغ داریــد کســانی را کــه روزی هایشــان وســیع 
اســت و نمی دانیــد چــرا و چطــور بــه ایــن روزی رســیده اند. هم کاســی، 
همــکار یــا فامیلــی کــه از لحــاظ هوشــی و اســتعدادی از شــما پایین تــر اســت 
و از لحــاظ تــاش و فعالیــت هــم نصــف شــما تــاش نمی کنــد؛ ولــی اوضــاع 
زندگــی اش از شــما بهتــر اســت. چــرا؟ نصــِف قیافــۀ شــما را نــدارد، نصــف 
قــدرت رابطــۀ شــما را نــدارد؛ ولــی چنــان از اطرافیانــش دلبــری می کنــد 
کــه نگــو. اینجــا محــل خداشناســی اســت. اینجــا محــل خلوت کــردن بــا 

1. الفقیه، ج2، ص۹۹.
2. تهذیب االحکام، ج۶، ص۳2۳.
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ــی: »خدایــا چــرا؟« بعــد  خداســت. اینجــا بایــد بــروی درِ خانــۀ خــدا، بگوی

بشــنوی کــه خــدا می گویــد: »عزیــزم، خواســتم بــه تــو بفهمانــم این قــدر 
نیــاور! این قــدر فکــر نکــن خــودت همــه کاره هســتی!  بچه زرنگ بــازی در 
اینجــا مــا ایســتادیم، تقســیم کننده مــا هســتیم، ســقف برداشــت رزق وروزی 

را مــا تعییــن می کنیــم، نــه شــما.«
کار  دو، شــبانه روز  هــر  و خانمــم،  بــا گایــه می گفــت: »مــن  آقایــی 
ــاد اســت؛ امــا آخــر مــاه کــم  ــی زی ــم و درآمــد ماهیانه مــان هــم خیل می کنی
می آوریــم.« چــرا؟ شــاید بعضی هــا ایــن حــرف را مســخره کننــد و بگوینــد: 
ماجــرا  نکتــۀ جالــب  اتفاقــاً  نــه  نکنیــم!«  تــاش  آقــا می فرماییــد  »پــس 
اینجاســت کــه یکــی دیگــر از قواعــد رزق وروزی دقیقــاً تاش کــردن اســت. 
هــم شــما تــاش کــن، هــم همه چیــز را در افزایــش رزق وروزی بــه تــاش 

خــودت خاصــه نکــن. اینجــا معــادالت و قواعــد دیگــری هــم هســت.

قاعــدۀ عکس در رزق وروزی چه می گوید؟

گاهی اوقات برای به دســت آوردن رزق وروزی، باید روی آن معادالت بیشــتر 
حســاب بــاز کنیــم. مثــاً یکــی از قواعــد رزق وروزی قاعــدۀ عکــس اســت. 
حضــرت می فرمایــد: »فقیــر شــدی، بــرای افزایــش رزق وروزی خــودت، انفــاق 
کــن و صدقــه بــده.« شــما االن جرئــت می کنــی بــه یــک فقیــر محتــرم بگویــی: 
»اگــر فقیــر شــدی، چــرا دســتت را دراز می کنــی، دســت ودل بازی کــن. از 

همــان چیــزِ کمــی کــه داری، انفــاق کــن تــا روزی ات افزایــش پیــدا  کنــد«؟
شــخصی آمــد محضــر امــام کاظم، از دســت تنگی خــودش گایه کرد، 
آن قــدر کــه گفــت: »آقــا لبــاس تنــم را هــم نــدارم. لبــاس عاریــه می کنــم.« 
حضــرت فرمــود:»روزه بگیــر و صدقــه بــده.« گفــت: »آقــا از همــان چیزهایــی 
کــه بــه مــن صدقــه دادنــد، صدقــه بدهــم، هرچنــد کــم باشــد؟! حضــرت 
َــرَْت عَلـَـى نَفِْســَک.«1 )صدقــه بــده از آنچــه  َــوْ آث َّــُه وَ ل َــَک الل فرمود:»تََصــدَّقْ بَِمــا رَزَق
خــدا بــه تــو روزی کــرده اســت و هرچنــد دیگــران را بــر خــودت ترجیــح دهــی.(
پــس یکــی از قواعــد رزق وروزی، قاعــدۀ عکــس اســت. قاعــدۀ عکــس 
ــدا  ــر شــدی، ببخــش. اگــر ببخشــی، روزی ات افزایــش پی ــد اگــر فقی می گوی

1. کافی، ج4، ص1۸.



مجلس اول:  رمضان پر رزق

17

می کنــد. مــا وقتــی فقیــر می شــویم، می گویــم چراغــی کــه بــه خانــه رواســت، 
بــه مســجد حــرام اســت. حضــرت می فرمایــد آن چراغــی کــه بــه خــودت 

رواســت، نصــف کــن.
شــخص دیگــری آمــد محضــر پیغمبــر و از نــداری شــکایت کــرد. 
حضــرت فرمــود: »ازدواج کــن.« از نظــر مــا در ایــن موقعیــت ازدواج کــردن 
قوزِباالقــوز اســت، می گوییــم خــودش را نمی توانــد جمــع کنــد. ولــی ایشــان 
َِّســاءِ وَ الْعِیـَـاِل.«1  قبــول کــرد. در نهایــت حضــرت بــه او فرمــود: »الــرِّزْقُ َمــَع الن

ــد. ــا این هــا می آی ــواده اســت.( اصــاً روزی ب ــا همســر و خان )روزی ب

صدقــه بدهی، فقر از بین می رود

نصــف  را  خــودت  موجــودیِ  شــما  وقتــی  چیســت؟  قاعــده  ایــن  منطــق 
ــه یــک حســاب مرکــزی وصــل کــردی.  ــگاری حســاب خــودت را ب کــردی، ان
کل رزق وروزی هــا در بانــک مرکــزی خــدا قــرار دارد. البتــه باتشــبیه، اصــاً 
معــدل رزق وروزی دادن خــدا بــا بانــک کامــاً متفــاوت اســت و اصــاً بانک هــا 
خیلــی اوقــات، ضــد قواعــد رزق وروزی عمــل می کننــد. امــا از بــاب اینکــه 
ــال را می زنیــم. ــن مث ــه ذهــن مــا نزدیــک شــود، ای یــک مقــداری مطلــب ب

زمــان  )هــر  َــِة.«2  َدق بِالصَّ اللّــَه  فَتَاِجــرُوا  ُــمْ  أَمْلَقْت »إذَا  فرمــود:  حضــرت 
فقیــر ُشــدید، از طریــق صدقــه دادن، بــا خداونــد تجــارت کنیــد.( معنــای 
ایــن حدیــث چیســت؟ ببینیــد، شــما وقتــی موجــودیِ خــودت را بــا دیگــری 
تقســیم کــردی، حســاب خــودت را وصــل کــردی بــه حســاب مرکــزی. حــاال از 
آنجــا قــرار اســت حســاب شــما را پــر کننــد. هرکســی ایــن را تجربــه کنــد، 
اثــرش را می بینــد، حتــی اگــر مســلمان هــم نباشــد. همیــن اســت کــه 
خیلــی از ســرمایه داران غیرمســلمان هــم در میــان قواعــد رشــد ســرمایه 
بــه  پــر می شــود.« در آمریــکا  تــو بخشــیدی، جایــش  می گوینــد: »اگــر 
ــد:  ــون کارمــا می گوی ــا قان ــه می شــود. کارمــا ی ــون »کارمــا«۳ گفت ــن قان ای

1. کافی، ج10، ص۵۸۷.
2. نهج الباغه، حکمت 2۵۸.

https://modireafkar.ir/the- :۳. »کارما چیست؟«، سایت مدیر افکار، دسترسی در
law-of-karma، 2تیر1400.
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کــردی،  بخشــش  اگــر  دارد.«  دنبــال  بــه  عکس العملــی  عملــی  »هــر 
می کنــی. دریافــت  بخشــش 

رفـــع نـگرانـی هـــای بـــزرگ مـهـم تـریـــن اثـــر دانـســـتن قــواعــــد 

ــت رزق وروزی اسـ
نمی خواهیــم االن وارد قواعــد رزق وروزی شــویم. فقــط می خواســتیم بدانیــم 
قواعــدی هســت. رزق وروزی هــای مــا را ایــن قواعــد مدیریــت می کننــد، چــه 
بخواهیم و چه نخواهیم. مهم ترین اثر دانســتن قواعد رزق وروزی چیســت؟
زندگی بسیاری از ما پر است از نگرانی: نگرانی از آیندۀ شغلی، نگرانی 
ــی از  ــی از نرســیدن ها و شکســت ها، نگران ــد اقتصــادی، نگران از وضعیــت ب
تاش هــای بی ثمــر و صدهــا نگرانــی دیگــر. بلــه، نگرانــی در تاروپــود زندگــی 
مــا ریشــه دوانــده. چطــور می خواهیــم ایــن نگرانی هــا را برطــرف کنیــم؟ اگــر 
قواعــد رزق وروزی را شــناختیم، بســیاری از ایــن نگرانی هــا دســت از ســر مــا 

برمی دارنــد؛ چــون می دانیــم چــه قواعــدی حاکــم بــر زندگــی ماســت.
َـّـهِ تَطَْمئِــنُّ الْقُلُــوب(1 شــاید منظــور از ذکــر خــدا، در  ْــرِ الل فرمــود: )أَل بِذِک
اینجــا ذکــر قواعــد خــدا در هســتی از جملــه قاعــدۀ رزق وروزی باشــد. وقتــی 
شــما ســوار کشــتی پرتاطمــی هســتی و هرلحظــه یــک مــوج بــه ســینۀ کشــتی 
می خــورد، اگــر ناخــدا نقشــه را بدانــد، بــا کشــتی و ســازۀ آن آشــنا باشــد و از 
محکم بــودن آن مطمئــن باشــد، هرچقــدر هــم کــه  موج هــا ســهمگین باشــد، 
آرامــش خــودش را از دســت نمی دهــد. شــاید داد بزنــد؛ امــا آن دادزدن 

به خاطــر آرام کــردن افــراد اســت.

از نگرانی بزرگ خانواده ها برای فرزندآوری چه می  دانید

همیشــه یکــی از نگرانی هــای بــزرگ خانواده هــا بــرای فرزنــدآوری، نگرانــی از 
معیشت زندگی و رزق وروزی است. تا می پرسی: »چرا بچه دار نمی شوید؟« 
می گوینــد: »بــا این همــه مشــکات اقتصــادی، بچــه دار بشــویم بــرای چــه؟!« 

یکــی از بهانه هــای ســقط جنین یــا بهتــر اســت بگوییــم یکــی از بهانه هــای 

1. رعد، 2۸.
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قتــل جنیــن همیــن تــرس و نگرانــی از روزی اســت. بهانه شــان نگرانی هــای 
اقتصــادی اســت.

توجــه کنیــد کــه مــا یــک مشــکل اقتصــادی داریــم، یــک تــرس از مشــکل 
ـُـوا  ــای آن هــا یــک جــواب می دهــد: )ل تَقْتُل ــرای هــر دو ت اقتصــادی. امــا ب
تــرس  از  را  )فرزندانتــان  ُــم(1  َّاک إِی وَ  نَرْزُقُهُــمْ  نَحْــُن  إِمْــاقٍ  خَْشــیَةَ  ُــمْ  أَوْلدَک
بــه  نمی خواهیــم  روزى مى دهیــم.(  را  و شــما  آن هــا  مــا  نکشــید.  فقــر 
کنیــم،  عبــور  مادرهــا  و  پــدر  اقتصــادی  نگرانــی  کنــار  از  ســادگی  ایــن 
بایــد منطــق  بــا یــک کلمــه کــه خــدا روزی رســان اســت. حتمــاً  آن هــم 
و عقانیــت افزایــش رزق وروزی بــا افزایــش فرزنــد در خانــواده تبییــن 
شــود؛ امــا چقــدر ایــن کلمــه آرامش بخــش اســت. خــدا می گویــد: »مــن 
می گوییــم:  مــا  کنــی؟«  بــاز  حســاب  نمی خواهــی  مــن  روی  هســتم. 
هســتید؛  شــما  می دانــم  بنــده  ببخشــید.  خیلــی  ببخشــید.  »خدایــا 
کجــا  از  بدانــم  بایــد  کنــم.  برنامه ریــزی  می خواهــم  مــن  کجــا؟  از  امــا 
مــن  را می رســانی؟  بچــه ام  روزی  کِــی می رســانی؟ چطــور  می رســانی؟ 
االن در خرج وبـَـرج ایــن تک بچــۀ خــودم مانــده ام؛ چطــور می توانــم روی 
می رســد،  مــن  دســت  بــه  چطــور  و  کجــا  و  کِــی  نمی دانــم  کــه  چیــزی 

حســاب بــاز کنــم؟«

با نگاه کردن به خودت مســئله را حل کن
می دانــی جــواب خــدا بــه ایــن بنــده چیســت؟ می فرمایــد: )وَ َضــرََب لَنــا مثــاً 
وَ نَِســَی خَلْقَــُه قــاَل َمــنْ یُحْــیِ الْعِظــاَم وَ ِهــَی رَمیــمٌ(2 )و بــراى مــا مثــال زد و 
ــن اســتخوان ها را  آفرینــش خــود را فرامــوش کــرد و گفــت: »چــه کســى ای
زنــده مى کنــد، در حالــی  کــه پوســیده اســت؟!«( اول نگاهــی بــه خــودت 
بینــداز. در بدتریــن حالــت، در اوج ضعــف و نیــاز، در شــکم مــادر، مــن 
تــو را فرامــوش نکــردم. روزی ات را فرســتادم. در آن زمانــی کــه خــودت را 
نمی توانســتی جمــع کنــی، پــدر و مــادر مهربانــی گذاشــتم کــه بــا تــو مهربــان 
بودنــد و تــو را جمــع کردنــد. از طریــق پــدر و مــادر مهربــان، بــه تــو روزی 

1. إسراء، ۳1.
2. یس، ۷۸.
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دادم. آنجــا از کجــا، چطــور و کـِـی روزی ات را رســاندم؟! پــس اگــر بــه خــودت 
مراجعــه کنــی، می بینــی. مــن نه تنهــا روزی فرزنــد تــو، بلکــه روزی تــو را 
هــم داده  ام. االن می پرســی کــی و کجــا و چطــور؟ مهم تریــن دلیــل بــرای 
روزی رســان بودن مــن، روزی دادن بــه خــودت اســت. چطــور خــودت را و 

روزی دادن مــن بــه خــودت را فرامــوش کــردی؟

امنیت شــغلی و مســکن فرزندان ما چگونه تأمین می شود؟

ایمــان محکمــی داشــت،  و  نــه دیــن  بــود،  انقابــی  نــه  آقایــی کــه  یــک 
از  می گفــت: »مــن خیالــم راحــت اســت. به خاطــر آب شــدن جمعیــت، 
ــاد بــرای فرزنــدان  نظــر آینــده نگرانــی نــدارم؛ آن قــدر مشــاغل و خانــه، زی
همیــن  بــا  اگــر  کــه  می دانیــد  شــما  نپــرس.«  و  نگــو  کــه  هســت  مــا 
شــیب جمعیتــی کار را پیــش ببریــم، بــر اســاس پیش بینی هــا، در صــد 
اکونومیســت  مــا محــو خواهــد شــد. هفته نامــه  آینــده، جمعیــت  ســال 
می نویســد: »بــا تــداوم رونــد کنونــی و تغییــر ترکیــب جمعیتــی، جمعیــت 
کشــورهایی مثــل ایــران و چیــن احتماالً تــا کمــی بیــش از 1۵00 ســال دیگــر 
در  بــاروری  الگــوی  در صــورت عدم  اصــاح  و  به کلــی محــو خواهــد شــد 
بــرای  آینــده تعــداد کافــی دختــر  ایــران، در  از جملــه  ۸۳ کشــور جهــان 
جایگزینــی مــادران امــروز وجــود نخواهــد داشــت.«1 تــا ســی ســال آینــده، 
جمعیــت مــا بــه ســی میلیون می رســد کــه نیمــی از آن ســالمندند.2 شــاید 
مجبــور شــویم بــرای ادامــۀ زندگــی خودمــان، کشــوری مهاجرپذیــر شــویم و 

را دارد. مهاجرپذیــری هــم آســیب های خــودش 

چگونه جمعیت زیاد عامل رشــد اقتصادی است؟

برخــاف تصــور مــا، جمعیــت زیــاد عامــل رشــد قــدرت اقتصــادی اســت. االن 
چیــن، بــا یک میلیــارد جمعیــت، غــول اقتصــادی جهــان اســت کــه آمریــکا را 

https:// :1. »محو جمعیت ایران تا 1۵00 سال دیگر«، سایت عصر ایران، دسترسی در
000kRl/www.asriran.com، ۳شهریور1۳۹0.

2. »جمعیت ایران تا ۳0 سال آینده ۳0میلیون نفر می شود«، خبرگزاری صداوسیما، 
دسترسی در: 00DGl۳/https://www.iribnews.ir، 21تیر1400.
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در آینــده نه چنــدان دور، قــورت می دهــد. حــاال چــه شــده کــه مــا نتوانســتیم 
ــا وجــود جمعیــت جــوان،  ــا مشــکلی پیــش  آمــده اســت و ب ــا نخواســتیم ی ی
نتوانســتیم اقتصــاد خودمــان را آبــاد کنیــم، آن  یــک معادلــۀ پیچیــده اســت. 
امــا مقــاالت علمــی نشــان می دهــد جمعیــت یکــی از عوامــل مؤثــر بــر رشــد 

اقتصــادی در بلندمــدت اســت.
پــل ساموئلســون، برنــدۀ جایــزۀ نوبــل اقتصــاد در ســال 1۹۷0 میــادی، 
در ســال 1۹۵۸ در مجلــۀ اقتصــاد سیاســی، مقالــه ای بــا عنــوان »یــک مــدل 
دقیــق وام مصرفــی بــا یــا بــدون قــرارداد اجتماعــی پــول« چــاپ کــرد. در ایــن 
مقالــه  کــه دســتاورد عظیمــی به دنبــال داشــت، اثبــات کــرد بهتریــن عامــل 
تحــرک و تکامــل اقتصــاد »نــرخ بــاروری انســانی« اســت. نظریــۀ »هــارود«1 

نیــز رشــد جمعیــت را عامــل رشــد طبیعــی اقتصــاد عنــوان می کنــد.
نظریــۀ دیگــری کــه بــر اســاس آن می تــوان دربــارۀ اثــر جمعیــت بــر رشــد 
اقتصــادی اســتدالل کــرد، قاعــده ای منســوب بــه »فلپــس« اســت. ادمونــد 
نوبــل  جایــزۀ  برنــدۀ  و  آمریــکا  اقتصــاد  انجمــن  برجســتۀ  فلپــس،  عضــو 
بــاره می کوشــد از طریــق درون زاکــردن  ایــن  اقتصــاد در ســال 200۶، در 
نــرخ پس انــداز، بهتریــن نــرخ را بــرای پس انــداز بیابــد. او در ایــن پی جویــی، 
بــه رابطــۀ دقیــق بیــن رشــد اقتصــادی و رشــد جمعیــت دســت می یابــد 
کــه بــه »قاعــدۀ طایــی رشــد« مشــهور اســت. بــر اســاس قاعــدۀ طایــی، 
کارایــی نهایــی ســرمایه بــا نــرخ رشــد جمعیــت برابــر اســت. بــه  عبــارت  دیگــر، 

ــه را  ــن نظری ــرخ رشــد جمعیــت اســت. ای ــع مســتقیم ن رشــد اقتصــادی تاب
اقتصاددانــان دیگــری ماننــد موریــس الــه )1۹۶1(، ســوان )1۹۵۶( و میــد 

)1۹۶1 و 1۹۶۳( نیــز تأییــد کرده انــد.2
ایــن حرف هــا و مباحــث علمــی و مقــاالت و نظریــات صاحب نظــران 
اقتصــادی در غــرب اســت کــه چطــور جمعیــت بــر رشــد اقتصــادی جامعــه 

1. این نظریه از روی هارود، اقتصاددان انگلیسی پیرو مکتب کینز است. تا مدت ها کتاب 
اقتصاد بین الملل او در دانشگاه ها تدریس می شد.

https://farsi. :2. »تأثیر جمعیت بر اقتصاد«، سایت خامنه ای)زید عزه(، دسترسی در
khamenei.ir/others-note?id=24۶00، 11آذر1۳۹2.
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اثــر می گــذارد. از بــس مــا نتوانســتیم منطــق ایــن حــرف را توضیــح دهیــم، 
ــر  ــد کمت ــه اســت کــه فرزن ــن برداشــت غلــط در جامعــه شــکل  گرفت االن ای
مســاوی اســت بــا زندگــی بهتــر. در حالــی  کــه فرزنــد بیشــتر، زندگــی بهتــر 
ــزرگ، نگرانی هــای اقتصــادی  ــی از نگرانی هــای ب ــرای رهای ــد. ب را رقــم می زن
و نگرانی هــای معیشــتی بایــد قواعــد رزق وروزی را بدانیــم؛ وگرنــه دائمــاً در 
اســترس و نگرانــی غــرق خواهیــم شــد. در ســایز بزرگ تــر، جامعــۀ مــا تبدیــل 

بــه جامعــه ای پراســترس و نگــران خواهــد شــد.
دانســتن قواعد رزق وروزی مثل دانســتن قواعد شناســت. چقدر متفاوت 
اســت شــناکردن کســی کــه قواعــد شــنا را می دانــد و بــه آن عمــل می کنــد بــا 
کســی کــه دســت و پــا می زنــد؛ امــا بی هــدف و در نهایــت امــکان غرق شــدن 
هــم دارد. مــاه رمضــان مــاه تقســیم و تقدیــر و کم وزیاد شــدن روزی هاســت، 

آشــنایی بــا قواعــد رزق وروزی، آشــنایی بــا ســاختار حیــات بشــر اســت.
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خدا چگونه زندگی ما را مدیریت می کند؟
زندگــی مــا را کســی دیگــر مدیریــت می کنــد. شــاید اگــر کمــی اهــل دقــت 
باشــیم، نیــازی بــه دیــن و ایمــان حســابی هــم نباشــد. کمــی عقانیــت و 
ــرای فهمیــدن ایــن حــرف کــه انــگار زندگــی مــا جــدای  دقــت کافــی اســت ب
از تــاش مــا، جــدای از برنامه ریــزی مــا، دارد توســط کســی دیگــر مدیریــت 
می شــود. گاهــی چنــان انگیزه منــد  می شــوی بــرای یــک کار، شــروع می کنــی 
تمــام  می بینــی  و  می کنــی  نــگاه  کار  وســط  برنامه ریــزی،  و  حرکــت  بــه 
انگیزهایــی کــه داشــته ای از بیــن رفتــه اســت. چــرا؟ چــه کســی بــه تــو شــوق 

داد؟ چــه کســی دســت وپای تــو را شــل کــرد؟
قشــنگ آدم احســاس می کنــد خــودش نبــود. انــگار کســی آدم را هــل 
مــی داد. بعــد انــگار کســی آب  روی آتــش انگیزه هــای تــو ریخــت و خامــوش 
شــد. یــک روز بــرای رســیدن بــه آن هــدف خودکشــی می کــردی، االن بــه 
آن هــدف نــگاه کــه می کنــی، حالــت بــه هــم می خــورد. باالخــره در تمــام 
ایــن حالتــی  فــارغ.  یــک روزی  یــک روزی عاشــقی،  فعالیت هــای زندگــی 
اســت کــه در انســان پدیــد می آیــد. دائمــاً حــال انســان نوســان دارد. نه تنهــا 
در زندگــی، در بندگــی هــم همیــن طــور اســت. گاهــی حــال عبــادت داری، 
گاهــی اصــاً حــال عبــادت نــداری. ایــن وضــع طبیعــی ماســت. حــاال از ایــن 
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ــه مدیریــت فعــال خــدا  ــه چــه چیــزی منتقــل می شــویم؟ ب وضــع طبیعــی ب
در زندگــی خودمــان.

بــا  نمی کنیــم،  زندگــی  دنیــا  در  خودمــان  برنامه ریــزی  بــا  تنهــا  مــا 
ــم. امیرالمؤمنیــن فرمــود مــن خــدا را  ــم زندگــی می کنی مدیریــت خــدا داری
شــناختم؛ یعنــی پــی بــه حضــور خــدا، بــه مدیریــت خــدا در زندگــی خــودم 
بــردم. چــه زمانــی؟ زمانــی کــه تصمیــم جــدی بــرای کاری گرفتــم و بعــد دیــدم 
َـّـَه بِفَْســخِ الْعَزَائِــم وحَــلِّ العُقــودِ،  ْــُت الل سســت شــد انگیزه هــا، فرمــود: »عَرَف
ونَقــضِ الهَِمــمِ.« )خداونــد را از تغییریافتــن قصدهــا و گشوده شــدن گره هــا 

و درهم شکســتن خواســته ها شــناختم. (1 یعنــی خــدا را شــناختم، زمانــی کــه 
ــزه ام شــل شــد. عزم هــا از بیــن رفــت، انگی

لحظۀ خداشناســی را غنیمت بدان
رفقــا، ایــن لحظــه را بایــد غنیمــت شــمرد. ایــن لحظــه، لحظــۀ خداشناســی 
اســت، لحظــه ای کــه شــما توجــه پیــدا می کنــی یــک نفــر هســت برنامه هــای 
شــما را تغییــر می دهــد. انــگار کــس دیگــری دارد زندگــی شــما را مدیریــت 
می کنــد. ایــن لحظــه اســت کــه خــدا خــودش را بــه مــا نشــان می دهــد. 
ایــن لحظــه ای کــه خــدا از پــس پــردۀ غیــب بیــرون می آیــد، لحظــۀ تماشــای 
ــد انجــام بدهیــد، آخــرش  ــه مــا گفتنــد هــرکاری می خواهی ــذا ب خداســت؛ ل
ایــن عبــارت را اضافــه کنیــد: »ان شــاء هللا«؛ یعنــی اگــر خــدا بخواهــد، فــردا 
می خواهــم بــروم مســافرت. اگــر خــدا بخواهــد، امــروز می آیــم ســر قــرار. 
چــرا مرتــب می گویــی »ان شــاء هللا«؟ برنامه ریــزی کــن، قــول بــده، تمــام 
ــا  ــه، مدیریــت خــدا در زندگــی مــا فعــال اســت. اصــاً خــدا ب شــد دیگــر. ن
مدیریتــش رخ نمایــی می کنــد. خودنمایــی می کنــد، یعنــی خــودش را بــه 

نمایــش می گــذارد.
ــزی  ــارت، تمــام برنامه ری ــروی زی ــزی خــودت را کــرده ای ب تمــام برنامه ری
خــودت را کــرده ای نــروی بــه زیــارت، می بینــی یــک نفــر دیگــر تــو را آورد بــه 
زیــارت، می بینــی تمــام کارهــا بــه هــم گــره خــورد و نتوانســتی بــروی زیــارت. 

1. نهج الباغة، حكمت 2۵0.
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مــن اســم ایــن وضعیــت را می گــذارم »مدیریــت خــدا«. حــاال بیشــترین 
بخــش از مدیریــت خــدا کــه بــا آن بخــش درگیــر هســتیم، همیــن رزق وروزی 

اســت. خیلــی خودمانــی اش می شــود ثــروت و فقــر.

جمــع و تفریق زندگی چه فوایدی دارد؟
اگــر بخواهیــم زندگــی خودمــان را جمــع و تفریــق بزنیــم. چرتکــه بیندازیــم 
ببینیــم چقــدر عمــر مفیــد داریــم، آخــرش از ایــن عمــر خودمــان چنــد کاســب 
می شــویم، آخــرش چنــد، آخــرش چنــد ســال عمــر مفیــد داریــم، خیلــی 
تــوی  نــگاه کنیــم، به طــور میانگیــن، هفتــاد ســال  خوش بینانــه هــم کــه 

ایــن دنیــا هســتیم. از ایــن هفتــاد ســال چنــد ســالش را خوابیــم؟ به طــور 
میانگیــن، یک ســوم عمــر خودمــان را می خوابیــم، حــدود 2۵ ســال. مــا فقــط 
خــواب را حســاب کردیــم. حــاال خــوردن و دوران بچگــی و دوران پیــری و 
ازکارافتادگــی را بگذاریــم کنــار، ۵ ســال را بدهیــم بــه ایــن کارهــا. چقــدر 
دیگــر از عمــر مفیــد مــا می مانــد؟ 40 ســال. تــازه اگــر ۷0 ســال عمــر کنیــم. 
مــا ســر جمــع 40 ســال وقــت داریــم. تــازه خیلی هــا هــم نصــف ایــن 40 
ســال را اســتفاده کرده انــد؛ یعنــی اگــر بخواهیــم از زندگــی انســان خروجــی 

ــا ۳0 ســال عمــر مفیــد انســان اســت. بگیریــم، شــاید حــدود 20 ت
جمع بنــدی  این طــوری  را  زندگــی اش  کل  آدم  اســت  خــوب  چقــدر 
کنــد. درجــا روحــش بــزرگ می شــود. محدودیــت خــودش را درک می کنــد. 
ــن  ــا ۳0 ســال اســت! حــاال در ای ــرای 20 ت تمــام باالوپایین پریدن هــا فقــط ب
مــدت محــدود، بیشــترِ وقتمــان بــه چــه می گــذرد؟ بــه کارکــردن بــرای روزی 
درآوردن. مــا بیشــتر وقــت خودمــان را بــرای چــه می گذاریــم؟ بــرای کســب 
رزق وروزی. پــس چیــزی کــه بیشــتر از هــر چیــز دیگــری مــا را بــا خــدا وصــل 
بیشــترین  کــه  اســت  بخشــی  آن  رزق وروزی  اســت.  رزق وروزی  می کنــد، 
درگیــری و دغدغــۀ زندگــی ماســت. حــاال ایــن رزق وروزی قاعــده دارد یــا نــه، 

ــد او بیشــتر می بــرد؟ هرکــه هرچقــدر تــاش کن

قدرت و ثروت، آرزوی همیشــگی انسان است
ببینیــد قــدرت و ثــروت همیشــه بــرای انســان محبــوب و مقبــول بــوده اســت؛ 
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لــذا گاهــی تمــام عمــر تــاش می کنــد تــا بــه قــدرت یــا ثــروت برســد، امــا 
هیــچ گاه همــۀ انســان ها، بــه قــدرت و ثــروت آن چنانــی نرســیدند. عــدۀ کمــی 
هســتند کــه بــه قــدرت و ثــروت می رســند. ایــن عــدۀ کــم هــم معمــوالً یــا 
راه خوبــی را بــرای رســیدن بــه قــدرت و ثــروت انتخــاب نکرده انــد یــا بعــد از 
رســیدن بــه قــدرت و ثــروت از راه درســت، بــرای حفــظ قــدرت و ثــروت از 

ــد. راه هــای غلــط اســتفاده کرده ان
بــا ایــن  حــال، هیــچ گاه ثــروت و بعــد قــدرت، از چشــم انســان نیفتــاده 
اســت. خیلــی از آدم هــا بــرای رســیدن بــه ثــروت و قــدرت بــه آب وآتــش 
می زننــد، هــزاران بیراهــه را انتخــاب می کننــد تــا بــه ثــروت و قــدرت برســند؛ 
امــا عجیــب اینجاســت کــه کــم نیســتند کســانی کــه هــم راه درســتی انتخــاب 
کرده انــد و هــم اســتعداد خوبــی بــرای رســیدن بــه قــدرت و ثــروت یــا شــهرت 
قــدرت  بــه  نــه  هرگــز  جدی شــان،  تاش هــای  وجــود  بــا  امــا  داشــته اند؛ 

رســیده اند، نــه بــه ثــروت و نــه بــه شــهرت.
بــا  ایــن تاش هــا،  از  بــا کمتــر  کــه  از آن طــرف عــده ای هــم هســتند 
کمتــر از ایــن اســتعدادها، بــه قــدرت و ثــروت و شــهرت رســیده اند و آدم 
انگشــت به دهان می مانــد کــه چطــور ایــن آدم بــه اینجــا رســیده اســت. 

پارتــی هــم نداشــته؛ ولــی بــه عالی تریــن نقطه هــا پرتــاب شــده اســت.

چـه چـیـــزی از تالش و اسـتـعـداد، در کسب ثروت و 
قدرت مهم تر   است؟

مــا بایــد عــاوه بــر عنصــر تــاش و اســتعداد، عنصــر مدیریــت خــدا را نیــز 
در زندگی هایمــان ببینیــم، به ویــژه در بحــث رزق وروزی بایــد آن را به صــورت 
جــدی مدنظــر قــرار دهیــم. مدیریــت خــدا در تنظیــم میــزان رزق وروزی و 

ثروت و فقر، بخش جدی رابطۀ ما با خداست.  
امیرالمؤمنیــن در مناجــات مســجد کوفــه، ایــن رابطــه را بــا خــدا در میــان 
َــا الَْمــرْزُوقُ، وَ  ْــَت الــرَّازِقُ وَ أَن َــا َمــوَْلَی أَن می گــذارد، عرضــه مــی دارد: »َمــوَْلَی ی
هَــلْ یَرْحـَـُم الَْمــرْزُوقَ إِلَّ الــرَّازِق ؟«1 مــا چقــدر در زندگــی خودمــان نیــاز داریــم؟ 
رازورمزهــا  چقــدر  مروزقــی.  و  رازقــی  رابطــۀ  کنیــم،  فکــر  رابطــه  ایــن  بــه 

1. المزار، ص2۵0.
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ــه  ــا اســتفاده ب ــی خــدا را جلــب کــرد، ب اینجاســت؟ چقــدر می شــود مهربان
رابطــۀ رازقــی و مرزوقــی؟ او رازق اســت و مــن رزق را از او دریافــت می کنــم.
کــه  رزق وروزی  بخــش  را، در  زندگــی  فقــط مدیریــت خــدا در  اگــر  حتــی 
بیشــترین دغدغــه و تــاش انســان اینجاســت، ندیــده گرفتــی، بــا مشــکات 
بســیاری مواجــه می شــوی. فقــط ببیــن خــدا هســت، همیــن! خــدا فقــط بــه 
تــاش تــو نمــره نمی دهــد. گاهــی حتــی داری؛ ولــی از دارایی هایــت لــذت 
نمی بــری. ایــن خیلــی وحشــتناک اســت. وقتــی کســی بخواهــد خــدا را دور 
بزنــد، بــه مدیریــت خــدا در زندگــی خــودش کافــر باشــد؛ یعنــی ندیــده بگیــرد 
کــه خــدا هســت و خــدا تقســیم کنندۀ روزی هاســت، می بــازد. همــۀ روزی هــا 

ــا  ــد دم خــدا را هــم ببینــی، ب ــد. بای ــه دســت نمی آی ــو ب ــر ت ــا تــاش و تدبی ب
قواعــد رزق وروزی او هــم آشــنا باشــی؛ وگرنــه خــدا کاری می کنــد کــه از 
ماشــینی کــه داری لــذت نبــری، از خانــه ای کــه داری لــذت نبــری، از تمــام 
دارایی هایــت لــذت نبــری، انــگاری بــودن یــا نبــودن آن هــا بــرای تــو یکســان 

می شود. انگاری روزی تو نیست.          
     اســتادی می گفــت: »روزی آن چیــزی اســت کــه از گلــوی انســان پاییــن 
مــی آورد.« بعــد می گفــت: »مــن دوســتی دارم کــه باغــی دارد. بــه مــن 
مرتــب زنــگ می زنــد و می گویــد: ’حــاج آقــا بــرو داخــل بــاغ مــن.‘ یــک روز بــه 
او گفتــم روزی مــن از بــاغ شــما، از روزی خودتــان از باغتــان بیشــتر اســت. 
گفــت: ’چطــور مگــر؟‘ گفتــم شــما ماهــی چنــد بــار بــه باغتــان می رویــد؟ 
گفــت: ’خــودم کمتــر فرصــت می شــود.‘ گفتــم ولــی گاهــی اوقــات بنــده 
بیشــتر از شــما مــی روم و از بــاغ شــما اســتفاده می کنــم. ایــن می شــود 

رزق وروزی.«

صبوری قاعدۀ رزق وروزی است
امــام عســکری در کامــی بــه برخــی از قواعــد رزق وروزی اشــاره می کننــد. 
ــدَْت  ــا وَجَ ــأَلَةَ َم ـَـعِ الَْمْس یکــی از قواعــد ایــن اســت کــه حضــرت فرمــود: »ادْف
ِــکُلِّ یـَـوْمٍ رِزْقــاً جَدِیــداً.« )تــا جایــى کــه مى توانــى تحمــل  َــإِنَّ ل َّحَمُّــَل یُمْکِنـُـَک ف الت
کنــى، دســت نیــاز دراز مکــن؛ زیــرا هــر روز، روزىِ تــازه اى دارد.( قاعــدۀ اول 
در رزق وروزی ایــن اســت کــه تــا می توانــی قــرض نکــن. چــرا؟ چــون هــر 
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روز، رزق جدیــدی در راه هســت. االن اکثــر زندگــی مــا بــا قــرض ســپری 
می شــود. قرض گرفتــن حالــت اورژانســی دارد. دیگــر نتوانســتی، بــرو ســراغ 
قــرض. امــا االن قرض گرفتــن شــده یــک ســبک زندگــی در شــرق و غــرب 
ـْـُن  ــر روانــی قرض کــردن چیســت؟ غصــه. فرمــود: »الدَّی ــم. می دانیــد اث عال

ــارِ.«1  َّهَ َّیـْـلِ وَ ذُلٌّ بِالن ــمٌّ بِالل هَ

قبــول دارم اوضــاع اقتصــادی ســخت شــده اســت، نمی شــود بــدون 
قــرض زندگــی کــرد؛ امــا گاهــی اوقــات آدم می بینــد قرض گرفتــن یــا وام هــای 
بانکــی، بــرای ضــرورت نیســت. بســیاری از اوقــات بــرای زوائــد زندگی اســت. 
یــک  بــه  شــده  تبدیــل  منــزل،  وســایل  نوبه نوکــردن  زودبــه زود  مصــرف، 
فرهنــگ. در چنیــن وضعیتــی معلــوم اســت آدم نمی توانــد بــدون قــرض 
زندگــی کنــد. تــازه  ای  کاش قــرض بــود، ســودهای شــبهه ناک آن چنانــیِ 
بانک هــا و اشــکاالتی کــه در سیســتم بانکــی مــا وجــود دارد، ســر جــای 

خــودش جــای بحــث دارد.

فرهنگ زندگی کردن با وام پیامدهای مخرب روحی و روانی دارد

فرهنــگ قرض گرفتــن بــا ســودهای کان کــه دیگــر اســمش قــرض نیســت، 
اختصاصــی بــه ایــران نــدارد، تمــام جهــان درگیــر ایــن ماجراســت. شــاید 
شــنیده باشــید کــه یــک ســریال کــره ای در جهــان در عــرض چنــد روز بــه 
فــروش چنــد میلیــاردی رســید. محتــوای قصــه اش همیــن مســئله بــود. ایــن 
یعنــی همــۀ مــردم جهــان بــا ایــن فیلــم و شــخصیت های آن، هم ذات پنــداری 
می کننــد. روزنامــۀ گاردیــن دربــارۀ این ســریال نوشــت: »بدهی هــای خانگی 
در کشــور کــرۀ جنوبــی در ســال های اخیــر به شــکلی چشــمگیر افزایــش 
یافتــه و بــه ســطح باورنکردنــیِ بیــش از 100درصــدِ درآمــد ناخالــص داخلــی 
رســیده اســت، رقمــی کــه در هیــچ کشــور دیگــر در آســیا دیــده نمی شــود. 
ایــن ماجــرا را بگذاریــد کنــار کاهــش درآمــد و افزایــش خیره کننــدۀ بیــکاری 
جوانــان، تــا دریابیــد اقتصــاد کــره بــا چــه هیوالیــی دســت به گریبان اســت. 
بــر اســاس آنچــه در ایــن ســریال بــه تصویــر درآمــده، یــک بخــت نامــراد 
یــا افزایــش ناگهانــی قیمت هــا و ســرمایه گذاری نامناســب می توانــد یــک 
ــا یــک خانــواده را بــه جایــی برســاند کــه فقــط بــرای گــذران زندگــی و  نفــر ی

1. عوالی، ج2، ص2۵۶.
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زنده مانــدن بــه وام گیرنــدگان و قســط دهندگان حرفــه ای تبدیــل شــوند.«1 
بــردۀ  را  مــردم  می شــود.  مدیریــت  مــدل  ایــن  بــه  دارد  دنیــا  االن  پــس 
مــردم  چــه می شــود؟  نتیجــه  آن چنانــی.  وام هــای  بــا  بانک هــا می کننــد، 

نابــود می شــوند.

امــام عســکری در ادامــۀ حدیــث فرمــود: »وَ اعْلَــمْ أَنَّ اْلِلْحَــاَح فِــی 
َّعَــَب وَ الْعَنَــاءَ.« )بــدان کــه پافشــارى در  ُــورُِث الت ِــِب یَْســلُُب الْبَهَــاءَ وَ ی الَْمطَال
درخواســت، هیبــت آدمــى را مى بَــرد و رنــج و ســختى بــه بــار مــى آورد.(2

حــاال اگــر قــرض نکنیــم و تــا جایــی کــه امــکان دارد از دیگران درخواســت 
َّــُه لـَـَک بَابــاً  َّــى یَفْتـَـَح الل نکنیــم، پــس چــه کنیــم؟ حضــرت فرمــود: »فَاْصبـِـرْ حَت
یَْســهُلُ الدُّخـُـوُل فِیــهِ.«۳ )پــس صبــر کــن تــا خداونــد دَرى بــه رویــت بگشــاید 

کــه به راحتــی از آن وارد شــوى.( گاهــی بایــد بــرای رزق وروزی فقــط صبــر کــرد 
و مترصــد فرصــت بــود تــا خــدا دری را بــه روی تــو بــاز کنــد تــا به راحتــی از آن 

در وارد شــوی و از مشــکات خــارج شــوی.

نِیــَع مَِن الَْملْهـُـوفِ وَ اأْلَمَْن مـِـَن الْهَارِِب  ْــرََب الصَّ بعــد حضــرت فرمــود: »فََمــا أَق
الَْمخـُـوفِ.«4 )چــه نزدیــک اســت احســان بــه آدم اندوهنــاک و امنیــت بــه آدم 

فــرارى وحشــت زده.( یعنــی حضــرت می فرمایــد خوشــی ها بــا ناخوشــی ها 
در هــم  تنیــده شــده اســت. اگــر کســی امنیــت اقتصــادی نداشــت، امنیــت 
روحــی نداشــت، ایــن امنیــت همیــن حوالــی اســت. دارد بــه او نزدیــک 

می شــود. کافــی اســت کمــی صبــر کنــد.

َـّـهِ.«۵  َــِت الْغِیَــرُ نَوْعــاً مِــنْ أَدَِب الل ََّمــا کَان در ادامــه حضــرت فرمــود: »فَرُب
) چــه بســا کــه دگرگونــى و گرفتاری هــا، نوعــى تنبیــه خداونــد باشــد.( اگــر 

1. »واقعیتی که سریال »بازی مرکب« از زندگی مردم کرۀ جنوبی فاش کرد، بدهی خانگی 
http://www. :کره ای ها بیش از تولید ناخالص داخلی!«، هنر آناین، دسترسی در

honaronline.ir/fa/tiny/news-1۶۵۹۷۵، 1۷مهر1400.
2. عوالی، ج2، ص2۵۶.

۳. همان.

4. همان.

۵. همان.
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زندگــی ات بــاال و پاییــن دارد، ایــن باالوپایین شــدن، مدیریــت خداســت. 
ایــن مدیریــت بــا تربیــت بنــدگان تــوأم اســت.

قاعدۀ تدریج در رزق وروزی را بشناســید
قاعــدۀ دیگــر در رزق وروزی ایــن اســت کــه روزی تدریجــی اســت و نبایــد 
ََّمــا  ُــدْرَِک فَإِن ُــوظُ َمرَاتـِـَب فـَـَا تَعْجَــلْ عَلـَـى ثََمــرَةٍ لـَـمْ ت عجلــه کــرد. فرمــود: »وَ الْحُظ
ُــَک فِیــهِ.«1  َّــذِی یَْصلـُـحُ حَال ْــِت ال َــَک أَعْلـَـمُ بِالْوَق ِّــرَ ل تَنَالُهـَـا فـِـی أَوَانِهـَـا وَ اعْلـَـمْ أَنَّ الْمَُدب

)بهره هــا مرحلــه دارنــد؛ پــس بــراى چیــدن میوه هــاى نــارس شــتاب مکــن 
تــو را تدبیــر مى کنــد،  بــدان آن کــه  کــه به موقــع آن هــا را خواهــى چیــد. 
بهتــر مى دانــد کــه چــه وقــت، بیشــتر مناســب حــال توســت؛ پــس در همــۀ 

ــرد.( ــا حــال و روزت ســامان گی ــه انتخــاب او اعتمــاد کــن ت کارهایــت ب

قاعدۀ اعتماد به مدیریت خدا چیســت؟

خیلــی اوقــات مــا بــه مدیریــت خــدا اعتمــاد نداریــم، فکــر می کنیــم بهتــر 
ــه چــه چیــزی برســیم. حــال آنکــه او  از خــدا می فهمیــم کــی و چــه موقــع ب
بهتــر از مــا می دانــد. اگــر میــوه را زودتــر بچینــی، میــۀه نــارس نــه طعــم دارد 
و نــه مــزه. مــا خیلــی اوقــات عجلــه می کنیــم در رزق وروزی، در حالــی کــه 
ـِـقْ  خــدا می بینیــد ایــن میــوه هنــوز نــارس اســت. بعــد حضــرت فرمــود: »فَث
ْــَل وَقْتِهـَـا فَیَِضیــقَ  َــَا تَعْجـَـلْ بِحَوَائِِجــَک قَب ُــَک ف ِــهِ فـِـی جَمِیــعِ أُمـُـورَِک یَْصلـُـحْ حَال بِِخیَرَت

قَلْبـُـَک وَ َصــدْرَُک وَ یَغَْشــاَک الْقُنـُـوط.«2 )بــه حُســن انتخــاب او اعتمــاد بکــن تــا 

اوضاعــت خــوب شــود. نیازهــاى خــود را پیــش از موقــع و بــا عجلــه مخــواه 
کــه موجــب تنگ دلــی و ناراحتــى و ناامیــدی ات مى شــود.(

رســیدن  بــرای  عجلــه  به خاطــر  فقــط  ناامیدی هــا،  ناراحتی هــا،  اکثــر 
روزی هــای  بــه  رســیدن  در  جامعــه  حــاال  اگــر  همیــن.  اســت،  روزی  بــه 
جامعــۀ  ناامیــد،  جامعــۀ  می افتــد؟  اتفاقــی  چــه  نباشــد،  خــودش صبــور 
از  یــا برخــی  ناراحــت. نمی خواهیــم بی تدبیری هــا و تنبلی هــای خودمــان 

1. همان.

2. اعام الدین، ص۳1۳.
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سیاســت مدران گذشــته و حــال را بــه گــردن خــدا بیندازیــم، می خواهیــم 
ببینیــم. رزق وروزی  در  را  خــدا  مدیریــت 

روزِی مردم ایران چه چیزی است؟
روزیِ مردم ایران، آقایی و سروری جهان است، آبادانی دنیای آن ها هم هست، 
بارهــا رهبــر معظــم انقــاب فرموده انــد: »مــن بــه آینــدۀ ایــران امیــدوارم. آینــدۀ 
ایران بســیار بهتر از امروز ایران خواهد بود.« منطق این حرف چیســت؟ االن را 
کــه نــگاه می کنــی، می بینــی چقــدر گرفتاری، چقدر ســختی، چطور قرار اســت به 
آن نقطــه برســیم؟ اینجــا نیــاز بــه نهضت تبیین دارد. نیــاز به صبوری کــردن دارد. 
مــا چــه ریل گذاری هایــی در صنایــع، در اقتصــاد داریــم کــه در ســال های آینــده مــا 

را بــه مقصد می رســاند؟
امــام عســکری قاعــدۀ اصلــی رزق وروزی را صبوری کردن و عجله نکردن 
َــوْ أَنَّ أَهْــلَ الْقُــرى  می داننــد و اعتمادکــردن بــه خــدا. خــدا فرمــوده اســت: )وَ ل
ــا  ــماءِ وَ اأْلَرْض(1 هــر امتــی کــه دو ت ــَن السَّ ـَـرَکاتٍ مِ ِــمْ ب ــا عَلَیْه َّقَــوْا لَفَتَحْن ـُـوا وَ ات آَمن
ویژگــی داشــته باشــد، مــنِ خــدا برکاتــم را از زمیــن و آســمان بــر ایــن مــردم 
ســرازیر می کنــم: یکــی ایمــان و دیگــری تقــوا. ایمــان معنایی کلــی دارد؛ اما اگر 
بخواهیــم جزئی تــر نــگاه کنیــم، یکــی از معانــی ایمــان بــه خــدا، اعتمادکــردن 
بــه خداســت، اعتمــاد بــه مدیریــت خــدا. آیــا خــدا می توانــد روزیِ مــا را بدهــد؟ 
آیــا خــدا بموقــع روزیِ مــا را می دهــد؟ این هــا قتلــگاه روزی ماســت. از آن طــرف 
تقــوا هــم معنایــی عــام دارد. تقــوای در اقتصــاد بــه چــه معناســت؟ گاهــی 

تقــوای در اقتصــاد یعنــی تنبلی نکــردن، درســت تدبیــر کــردن.

به مســئلۀ رزق وروزی فرزندان با نگاه توحیدی بنگرید
یکــی از مســائل خانواده هــای مــا بحــران تک فرزنــدی اســت. بــا اینکــه مــردم 
و می داننــد خانواده هــای کم فرزنــد  را  آســیب های تک فرزنــدی  می داننــد 
چقــدر دچــار آســیب روحــی هســتند، هــم بچه هــا، هــم والدیــن، چــرا بــرای 
رفــع مشــکل اقدامــی نمی کننــد؟ چقــدر مادرهــای تک فرزنــد افســرده و 
مضطــرب هســتند، چقــدر تک فرزندهــا افســرده و مضطــرب هســتند. شــما 
برویــد مصاحبــه بگیریــد بــا تک فرزندهــا. ببینیــد چقــدر متأســف هســتند، 

1. اعراف، ۹۶.
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چقــدر مشــکات روحــی دارنــد، فقــط به خاطــر اینکــه خــأ وجــود خواهــر و 
بــرادر را بــا تمــام وجــود احســاس می کننــد. خبرهــا و گزارش هــای علمــی بــه 
مــا چــه می گویــد؟ می گویــد: »میــزان اضطــراب و اســترس در خانواده هــای 
تک فرزنــد بیشــتر اســت. احســاس تنهایــی بزرگ تریــن معایــب تک فرزنــدی 
ــر عمــل می کننــد. طبــق  اســت. تک فرزندهــا در یادگیــری مهــارت  ضعیف ت
ــد بیشــتر از پرجمعیــت  تحقیقــات، اســترس در بیــن خانواده هــای تک فرزن
اســت؛ چراکــه والدیــن دائــم نگــران هســتند کــه اتفاقی برای بچه شــان بیفتد 
یــا اگــر آن هــا از دنیــا برونــد، چــه بایــی ســر بچــه می آیــد.«1 بعــد چقــدر بایــد 
ــا  ــرای رفــع اضطــراب مــادر و تک فرزندهــا، آی ــول خــرج بشــود، ب ــه و پ هزین
ایــن اضطــراب و افســردگی برطــرف بشــود یــا خیــر. مــا پــدر و مادرهــا داریــم 
بــا دســت خودمــان آینــدۀ بچه هایمــان را نابــود می کنیــم. خــب چــرا؟ معلــوم 
اســت آدم دچــار اســترس می شــود. چــون خــاف قاعــده حرکــت می کنــد. 

خــاف مســیر رودخانــه شــنا می کنــد.

ترساندن مدل شیطان است
بیشــتر  برابــر  چنــد  رزق وروزی،حاضریــم  از  تــرس  تــرس،  یــک  به خاطــر 
ــا ایــن منطقــی اســت کــه مــن بــرای  نگرانــی و اضطــراب را تجربــه کنیــم. آی
یــک تــرس، ترس هــای دیگــر را تجربــه کنــم؟ ایــن مدلــی اســت کــه شــیطان 
کار می کنــد روی مــا. ای  کاش شــیطان، بــه انســان امنیــت روحــی مــی داد. 
ــوِّفُ  ــیْطانُ یُخَ َّمــا ذلِکـُـم الشَّ او می ترســانَد. ایــن را قــرآن کریــم می فرمایــد: )إِن
أَوْلِیــاءَهُ(2 )ایــن فقــط شــیطان اســت کــه پیــروان خــود را مى ترســاند.( راه حــل 
نترســیدن چیســت؟  راه  نتــرس! خدایــا  چیســت؟ خــدا می گویــد عزیــزم 
ــا تــوی بغــل خــودم. مؤمــن بــه مــن شــو. اگــر از مــن حســاب  می فرمایــد بی
َــا تَخافُوهـُـمْ  ببــری، روی مــن حســاب بــاز کنــی، دیگــر نمی ترســی. فرمــود: )ف
ُــمْ مُؤْمِنیــَن(۳ )از او نترســید و از مــن بترســید، یعنــی حســاب  ُــونِ إِنْ کُنْت وَ خاف
ایمــان امنیت یافتــن اســت.  اگــر مؤمــن هســتید.( معنــای اصلــی  ببریــد 

1. »میزان اضطراب و استرس در خانواده های تک فرزند بیشتر است«، خبرگزاری برنا، 
دسترسی در: https://www.borna.news/fa/tiny/news-120۷20۹، 2۵تیر1400.

2. آل عمران، 1۷۵.
۳. همان.
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مؤمــن چــه کســی اســت؟ مؤمــن کســی اســت کــه خــودش امنیــت یافتــه و 
ــه دیگــران امنیــت می دهــد. ب

اگر نترسیم و نگران نباشیم، خدا به ما امنیت می دهد
واژۀ »مُؤْمِــن« از مــادۀ »امــن« گرفتــه شــده و به گفتــۀ »مقاییــس« دو 
معنــای نزدیــک بــه هــم دارد: یکــى امانــت در مقابــل خیانــت کــه مایــۀ 
در  راغــب  اســت.  چیــزى  تصدیق کــردن  دیگــرى  و  اســت  قلــب  آرامــش 
مفــردات، یــک معنــا بــراى آن بیشــتر ذکــر نکــرده و آن آرامــش نفــس و از 
بیــن رفتــن خــوف و تــرس اســت. نیــز عــرب بــه شــترى کــه مورداطمینــان 
اســت و سســتى نمى کنــد و لغــزش نــدارد، »امــون« مى گویــد. هنگامــى کــه 
ایــن واژه به عنــوان نامــى از نام هــاى خــدا ذکــر مى شــود و خــدا را »مؤمــن« 
می نامیــم، یعنــی خــدا اولیــا و دوســتانش را امنیــت مى بخشــد.1 ببینیــد 
چقــدر زیبــا ایمــان مــا را بــه امنیــت می رســاند. آیــا مــردم جامعــۀ مــا، بــا 
ــای درســتی از  ــاد امنیــت می افتنــد؟ اگــر نمی افتنــد، پــس معن ــه ی ایمــان ب

ایمــان را بــه مــردم خودمــان منتقــل نکرده ایــم.

اولین اثر ایمان، امنیت است
َّذیــَن آَمنـُـوا وَ لـَـمْ  خداونــد متعــال در جــای دیگــری از قــرآن کریــم می فرمایــد: )ال
َــدُوَن(2 )آن ها که ایمان آوردند  ْــمٍ أُولئـِـکَ لَهـُـمُ اأْلَمـْـنُ وَ هـُـمْ مُهْت یَلْبُِســوا إیمانَهـُـمْ بِظُل
و ایمــان خــود را بــا شــرک و ســتم آلــوده نکردنــد، ایمنــى تنهــا از آنِ آن هاســت 
و آن هــا هدایت یافتگاننــد!( اولیــن اثــر ایمــان، امنیت اســت، همه نوع امنیتی. 
ــا چــه  ــوع امنیــت، امنیــت روحی روانــی اســت. االن اضطــراب در دنی اولیــن ن

می کنــد؟ جالــب اینجاســت کــه ثــروت، امنیــت روحــی ایجــاد نکــرده اســت.
آمریــکا« نشــان  از ســوی »انجمــن خودکشــی  آمــار رســمی منتشــره 
می دهــد از ســال 1۹۹0 بــه بعــد، نــرخ خودکشــی بیــن 10/۷ تــا 12/4 نفــر 
در هــر 100هــزار نفــر بــوده اســت و بخــش مهمــی از ایــن خودکشــی ها بــه 

1. »معنای صفت مؤمن«، پایگاه اطاع رسانی آیت هللا مکارم شیرازی)حفظه هللا(، 
دسترسی در:

cat&412۳۹۹=mid&0=lid&42=https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo 
id=۵۵14، 1۳شهریور1۳۹۷.

2. آل عمران، 1۷۵.
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مســائل اقتصــادی ارتبــاط نداشــته و به خاطــر موضوعــات روانــی، افســردگی و 
اســت. ناراحتی هــای عصبــی رخ داده 

نکتــۀ جالــب در جامعــۀ آمریــکا، وقــوع خودکشــی در بیــن افــراد مرفــه و 
ثروتمنــد ایــن کشــور اســت. تحلیلگــران از ایــن موضــوع بــا عنــوان »ســونامی 
خودکشی در قشر مرفه آمریکا« یاد می کنند. در آخرین نمونه از خودکشی 
ثروتمنــدان آمریکایــی کــه انعــکاس گســترده ای در ایــن کشــور داشــته، یــک 
اعیان نشــین ســن لوئیس میســوری  مــادر جــوان آمریکایــی ســاکن محلــۀ 
آمریــکا، پــس از قتــل دختــر و پســر کوچــک خــود، دســت بــه خودکشــی زد.1
پــس ایمــان بــه انســان امنیــت می دهــد و ترس هــا را از بیــن می بــرد. 
ــی معیشــتی، فرزندکشــی  ــرس و نگران ــد به خاطــر ت چــرا خانواده هــا حاضرن

کننــد، بــا قتــل جنیــن یــا تک فرزندبــودن، خودشــان را مضطــرب و نگــران 
بگذارنــد، امــا حاضــر نیســتند بــرای رفــع ایــن نگرانــی، بــرادر یــا خواهــری برای 
فرزندشــان بیاورنــد؟ مســئله اصــاً اقتصــاد و معیشــت نیســت؛ مســئله 
واقعیــت شــما می بینیــد  در  چــون  اســت.  و معیشــت  اقتصــاد  از  تــرس 
کســانی کــه میــل بــه فرزنــدآوری ندارنــد، بهانــۀ معیشــت دارنــد؛ امــا در 

واقــع معیشــت و اقتصادشــان مشــکل نــدارد.
چطور نگرانی برای روزِی فرزند را برطرف کنیم؟

ــه خــدا اعتمــاد  ــا ب ــد را برطــرف کنیــم؟ ت ــرای روزی فرزن چطــور مــا نگرانــی ب
ــی برطــرف بشــود. وقتــی هــم کــه برطــرف  ــن نگران ــدارد ای ــی، امــکان ن نکن
نشــود، می افتــی در چالــه ای از نگرانی هــا و اضطراب هــا، بایــد بدویــی و 
بــا  را  یکی یک دانــه  فرزنــدان  و  تک فرزنــد  مــادران  اضطــراب  و  نگرانــی 
ــنْ  َّــُه مِ َّــَه أَخَافـَـُه الل هزینه هــای کان برطــرف کنــی. فرمــود: »َمــنْ لـَـمْ یَخـَـِف الل
کُلِّ َشــیْءٍ«2 )کســی کــه از خــدا نترســد، خــدا او را از همه چیــز می ترســاند.( 

راه رفــع نگرانی هــا و اضطراب هــا چیســت؟ قــرآن می فرمایــد از خــدا حســاب 
ببــر، روی خــدا حســاب بــاز کــن. اگــر از خــدا ترســیدی، خــدا بــه تــو امنیــت 

1. »سونامی خودکشی در قشر مرفه آمریکا«، باشگاه خبرنگاران جوان، دسترسی در: 
00GxuX/https://www.yjc.news، 11مرداد1۳۹1.

2. کافی، ج2، ص۶۸.
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می دهــد. اگــر از خــدا نترســیدی، از همه چیــز می ترســی. نگرانــی سرتاســر 
وجــودت را پــر می کنــد.

روزی ها با فرزندآوری افزایش پیدا می کند
بــه واقعیت هــای دنیــا نــگاه کنیــم. روزی هــای تقســیم شــده اســت. بخشــی 
از ایــن روزی هــای تقسیم شــده روزیِ فرزنــدآوری اســت. آیــا مــا مؤمنــان بــه 
خــدا می توانیــم روی خــدا حســاب بــاز کنیــم؟ عــاوه بــر اعتقــاد بــه خــدا، 
بایــد بــه خــدا اعتمــاد هــم کــرد. می توانــی بــه خــدا اعتمــاد کنــی؟ این قــدر بــه 
خــدا اعتمــاد داری کــه بگویــی فرزنــد مــی آورم تــا رزقــم زیــاد شــود؟ فرمــود: 
ْــزُِل بِالْقـَـوْمِ  ْــَف لَیَن ی َــدْرِ َمئُونَتِهـِـمْ وَ إِنَّ الضَّ ْــزُِل الَْمعُونـَـةُ عَلـَـى الْقـَـوْمِ عَلـَـى ق ََّمــا تَن »إِن
ُــُه َمعـَـُه فـِـی حَجـْـرِهِ.«1 )خــدا کمــک خــودش را به انــدازۀ نیــاز و خــرج  ْــزُِل رِزْق فَیَن
بنــدگان می فرســتد و مهمــان روزی خــودش را بــا خــودش مــی آورد.( بچه هــا 
می آورنــد  خودشــان  بــا  را  خودشــان  روزی  کــه  هســتند  مــا  مهمان هــای 
ایــن یــک قاعــدۀ مهــم رزق وروزی اســت. کمــک خــدا و روزی رســانی خــدا 
به انــدازۀ نیــاز توســت. آیــا اجــازه داریــم بگوییــم هرچــه فرزنــد بیشــتر، کمــک 
خــدا بیشــتر؟ کمــک هــم اقتصــادی اســت، هــم فکــری. فرمــود: »الــرّزقُ مــع 
النّســاءِ و العِیــاِل.«2 )روزى همــراه همســران بــه خانــۀ شــوهران می آیــد.( 
آن هایــی کــه شــک دارنــد، می گوینــد: »نکنــد خــدا کمــک نکنــد!« »البتــه 
خــدا کــه روزی رســان اســت، بلــه، ولــی... .« ایــن ولی هــا کمــر زندگــی مــا را 

شکســته اســت. نمی توانیــم روی خــدا حســاب بــاز کنیــم.
مــاه رمضــان بــا خــدا قــرار بگذاریــم، خــدا را هــم امتحــان کنیــم. بــا خــدا 
تجــارت کنیــم. در تجــارت بــا خــدا، ضــرر نخواهیــم کــرد. ابهــام در رزق وروزی 
بــرای  تک فرزنــدی،  در  مــا  مشــکات  از  بســیاری  بعــد  بپذیریــم.  هــم  را 

فرزندانمــان و خودمــان از بیــن خواهــد رفــت.

1. همان، ج۶، ص2۸4.
2. شرح نهج الباغة البن أبی الحدید، ج1۸، ص۳۳۷.
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تعارض دین با لذت سوءتفاهم است
در جامعــۀ مــا یــک سلســله ســوءتفاهم در برخــورد بــا دیــن بــه وجــود آمــده 
کــه موجــب دین گریــزی و دین ســتیزی برخــی افــراد شــده اســت. منظــور از 
ســوءتفاهم برداشــت غلــط از دیــن اســت. بخشــی از جهــاد تبییــن، در واقــع، 
جهــاد بــرای برطرف کــردن ایــن ســوءتفاهم ها از چهــرۀ دیــن اســت. یکــی از ایــن 
ســوءتفاهم ها تعــارض دیــن بــا لذت بــردن انســان اســت. مــن بــرای چــه خلــق 
شــده ام؟ بــرای لــذت یــا عبــادت؟ اگــر گفتیــم عبــادت، امــا دربــارۀ لــذت حرفــی 
نزدیــم، مــردم دین گریــز می شــوند یــا دین ســتیز. دچــار دوگانگــی می شــوند. از 
درون خودشــان لــذت می خواهنــد، امــا دیــن آن هــا را از برخــی لذت هــا محــروم 
و در بعضــی دیگــر محــدود می کنــد. از اینجــا دعــوای انســان بــا دیــن شــروع 

می شــود.
دِّیقِیــنَ  َّــهُ تَبـَـارَکَ وَ تَعَالـَـى یـَـا عِبـَـادِیَ الصِّ َــالَ الل امــام صــادق می فرمایــد: »ق
ُــمْ تَتَنَعَّمُــونَ بِهَــا فِــی اْلِخــرَةِ.«1 )خداونــد متعــال  َّک ِــی فِــی الدُّنْیَــا فَإِن تَنَعَّمُــوا بِعِبَادَت
می فرمایــد:  ای بنــدگان صدیــق و راســت گوی مــن، از عبــادت مــن در دنیــا لــذت 

ببریــد کــه شــما از همیــن عبــادت در آخــرت هــم لــذت خواهیــد بــرد.(
آیــت هللا بهجــت می فرمــود: »از ایــن حدیــث برمی آیــد عبــادات قابلیــت 
تنعّــم را دارد؛ ولــی مــا عبــادات را به گونــه ای بــه جــا می آوریــم کــه گویــا شــاق 

1. کافی، ج2، ص۸۳.
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بــاالی ســرِ ماســت، گویــا داروی تلخــی را از روی ناچــاری می خوریــم.«1 پــس 
معلــوم می شــود کــه عبــادت یــک تکلیــف اجبــاری نیســت کــه چــوب بــاالی ســرِ 

آدم بگیرنــد و او را وارد بــه عبــادت کننــد. بلکــه می تــوان از عبــادت لــذت بــرد.

چرا با صدای بلنــد، از لذت عبادت حرف نمی زنیم؟
خــب چــرا بــا صــدای بلنــد، از لــذت عبــادت حــرف نمی زنیــم؟ بچــۀ مــن فکــر 
می کنــد مــن عبــادت می کنــم، لــذت نمی بــرم. اگــر ایــن لذت بــردن را در مــا 
می دیدنــد، اصــاً ایــن ســؤال برایشــان پیــش می آمــد کــه »چــرا بایــد عبــادت 
کنیــم«؟ تــهِ آن را بگــو و بچــه را خــاص کــن. عزیــزم، عبــادت می کنــم تــا 
لــذت ببــرم. آیــت هللا بهجــت فرمــود: »در روایتــی از رســول خــدا آمــده 
ــَاة.‘2  ُــرَّةُ عَیْنـِـی فـِـی الصَّ ِّیــُب وَ جُعـِـَل ق َِّســاءُ وَ الط ُــُم الن َــیَّ مـِـنْ دُنْیَاک ِّــَب إِل اســت: ’حُب
)از دنیــای شــما بــه ســه چیــز عاقــه دارم و محبــوب مــن اســت: عطــر و بــوی 
خــوش و زنــان. و نــور چشــم مــن در نمــاز قــرار داده اســت.( از ایــن حدیــث 
اســتفاده می شــود کــه باالتریــن لــذت و خوشــی در دنیــا، به حســب ظاهــر 
طیــب و نســا اســت و عــدول نــدارد و دل هــا متوجــه آن دو اســت، امــا دربــارۀ 
ــاهِ.‘۳ بعضــی گفته انــد: عــدول اســت؛  ُــرَّهُ عینــی فِــی الصَّ عبــارت ’وَ جُعــَل ق
ولــی چنیــن نیســت، بلکــه شــاید اشــاره بــه ایــن اســت کــه نمــاز هــم مشــابه 
لذاتــی را کــه طیــب و نســا در همیــن دنیــا دارنــد، داراســت؛ یعنــی لــذت نمــاز 

بــه مراتــب باالتــر از لــذت طیــب و نساســت.«4

لذت حاج قاسم از نماز
زدیــم  بــود،  نمــاز  وقــت  شــده:  نقــل  ســلیمانی  ســردار  خاطــرات  در 
کنــه،  قبــول  »خــدا  باشــه.«  گفــت:  قبــول  »حاجــی  گفتــم:  بغــل، 

1. »از حدیِث »تَنَعمُوا بِعِبادتی فِی الدنْیا، فَإِنکمْ تَتَنَعمُوَن بِها فِی اآلِْخرَةِ.« )در دنیا به 
عبادت من متنعم شوید؛ زیرا در آخرت به همان متنعم خواهید بود« برمی آید که عبادات 

قابلیت تنعم را دارد؛ ولی ما عبادات را به گونه ای به جا می آوریم که گویا شاق باالی سر 
ماست و از ترس اینکه »واجب است و اگر به جا نیاوریم، به جهنم می رویم«. گویا داروی 
تلخی را از روی ناچاری می خوریم که بدون آن بیماری رفع نمی شود و ناچار به خوردن آن 

هستیم. آقای عربی، دوای تلخ به او می دادند، می خورد و با تمسخر می گفت: »عسل 
است! عسل است!« )در محضر بهجت، ج1، ص۳۵0(.

2. خصال، ج1، ص1۶۵.
3. همان.

4. در محضر بهجت، ج1، ص۸1.
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کــه  خوانــدم  نمــازی  »ابراهیــم،  و  گفــت:  کــرد  نگاهــم  ان شــاءهللا.« 
در طــول عمــرم در جبهــه نخوانــدم.« بــه حــاج قاســم گفتــم: »حــاج  
خوانده شــدۀ  نمــاز  قصــۀ   اســت.«  قبــول  نمازهایتــان  همــۀ  شــما  آقــا 
حــاج قاســم فــرق  می کــرد. بــه کاخ کرملیــن رفتــه بــود و بــا پوتیــن قــرار 
داشــت. تــا رئیس جمهــور روســیه برســد. وقــت اذان شــد. حاجــی هــم 
بلنــد شــد. اذان و اقامــه اش را گفــت. صدایــش  در ســالن پیچیــد، بعــد 
طــول  در  نگاهــش  می کردنــد. می گفــت  ایســتاد. همــه  نمــاز  بــه  هــم 
عمــرش همچیــن لذتــی از نمــاز نبــرده بــوده. پایــان نمــاز پیشــانی اش 
بــود  ایــن  خــودش  گفــت: »خدایــا  خــدای  بــه  گذاشــت.  مهــر  روی  را 
اســام نقشــه  نابــودی  بــرای  یــک روزی در کاخ کرملیــن  تــو،  کرامــت 
 می کشــیدند، حــاال مــنِ قاســم ســلیمانی آمــدم اینجــا نمــاز خوانــدم.«1 
حــاج قاســم لذتــی از نمــاز می بــرد کــه مــا چنیــن لذتــی را شــاید تجربــه 

از نمــاز نگوییــم؟ از لذت بــردن حــاج قاســم  نکردیــم. چــرا 

مــا دین را بی مــزه و بی لذت به کام بچه ها می چشــانیم
ــوم  ــذت را نمی دهیــد. معل آدم هــا لذت طلــب هســتند. شــما در دیــن آدرس ل
اســت کــه وقتــی دیگــران و غریبه هــا و غربی هــا، آدرس غلــط از لــذت به فرزندان 
مــا می دهنــد، بــا کلــه ســمت آن می رونــد. وقتــی مــا دیــن را بی مــزه و بی لــذت بــه 
کام بچه هــا می چشــانیم، بچه هــا حاضــر نیســتند تلخــی و رنــج رســیدن بــه لذت 
را تحمــل کننــد. تــو بگــو دیــن بــه تــو لــذت می دهــد، هــدف دیگــری نــدارد، منتهــا 
دیــن بــه تــو پیشــنهاد لــذت عمیق تــر و پایدارتــر می دهــد.  ای انســان شــما فقــط 
لــذت نمی خواهــی، لــذت عمیــق هــم می خواهــی، لــذت پایــدار هــم می خواهــی، 
لــذت می خواهــی کــه مانــع لذت هــای عمیق تــر و پایدارتــر نشــود، حــاال راه 

رســیدن بــه ایــن لــذت چیســت؟ ایــن لــذت را بایــد کشــف کــرد.

درک لذت برخــی از روزی ها، نیاز به تالش و تکاپو دارد
روزی،  ویژگی هــای  از  یکــی  اســت.  رزق وروزی  قواعــد  مــا  مســئلۀ 
درک  اســت.  لذت بخــش  روزی،  اساســاً  روزی هاســت.  از  لذت بــردن 

1. »خاطره ای ناب از نماز متفاوتی که حاج قاسم در یک کاخ اقامه کرد«، خبرگزاری 
شبستان، دسترسی در: http://shabestan.ir/detail/News/۹00۹۸2، 12اسفند1۳۹۸.
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لــذت برخــی از روزی هــا، نیــاز بــه تــاش و تکاپــو نــدارد. شــما تــا روزی 
ــه کام شــما می نشــیند. امــا برخــی  ــذت آن هــم ب ــد، ل را دریافــت می کنی
ــد  ــد تــاش کــرد، بای ــذت آن هــا، بای ــرای درک ل از روزی هــا هســتند کــه ب

کشــید. زحمــت 

فهمیدن چقدر لذت دارد؟
مثــاً یکــی از روزی هــا، روزی فهمیــدن یــا علــم اســت. فرمــود: »مُدارََســةُ 
العِلــمِ لـَـذَّةُ العُلَمــاءِ.«1 )گفت وگــوى علمــى، مایــۀ لــذت دانشــمندان اســت.( 
تــا  لــذت دارد؟  ایــن جنــس  یــا لذت هایــی از  آن وقــت، چقــدر فهمیــدن 
حــاال شــده از فهمیــدن لــذت ببریــد؟ چــه کســانی از روزیِ فهمیــدن، لــذت 
می برنــد؟ آیــا رســیدن بــه لــذت روزی فهمیــدن، بــدون تــاش و تمریــن 
ممکــن اســت؟ آیــا بــدون اینکــه آدم زحمــت تفکــر یــا هــر نــوع زحمــت 
بــه خــودش بدهــد، روزی فهمیــدن شــامل حالــش می شــود؟  دیگــری را 
َّهـُـمْ ُســبُلَنا(2 یعنــی چــه؟ اول شــما تــاش  َّذیــَن جاهـَـدُوا فینــا لَنَهْدِیَن فرمــود: )وَ ال
و ســعی وافــرت را بکــن، بعــد مــن راه را بــه تــو نشــان می دهــم. یــک چیــزی 
بــه تــو می فهمانــم کــه دیگــران بــه آن دسترســی ندارنــد. بــرای کشــف لــذت 

ــد تــاش کــرد. ــی مثــل فهمیــدن، بای روزی های

اکثــر آدم ها ناکام از دنیا می روند
اگــر مــا زحمــت کشــف روزی را حــذف کنیــم، آیــا بــه لــذت روزی هایــی 
کــه بــا زحمــت بــه دســت می آیــد، می رســیم؟ اکثــر آدم هــا نــاکام از 
دنیــا می رونــد، بســیاری از لذت هــا را از دســت می دهنــد، خودشــان 
را محــدود بــه چنــد لــذت خــاص کرده انــد، در حالــی کــه انســان خلــق 
شــده تــا بی نهایــت لــذت ببــرد و لذت هــای محــدود، نمی توانــد روح 
نــاآرام آدم را آرام کنــد. کشــف روزی، یعنــی اســتعداد لذت بــری را 

بــرای خودمــان بایــد ایجــاد کنیــم.
آدم واقعــاً تأســف می خــورد بــرای اهــل دنیــا کــه چقــدر کــم در دنیــا 
 لــذت می برنــد، چقــدر محــدود در دنیــا لــذت می برنــد. امیرالمؤمنیــن

1. غرر الحكم، حدیث ۹۷۵۵.
2. عنکبوت، ۶۹.
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ُــوُح  ُــوُس وَ الَْمنْک ُــوُل وَ الَْمْشــرُوُب وَ الَْملْب ُّ الدُّنْیـَـا َســبْعَةٌ الَْمأْک َــا جَابـِـرُ َمــَاذ فرمــود: »ی
ُــوُب وَ الَْمْشــمُوُم وَ الَْمْســمُوع .«1 )تــه لذت هــای دنیــا هفــت چیــز اســت:  وَ الَْمرْک
خوردنی هــا، نوشــیدنی ها، لبــاس و ازدواج و مرکــب و عطــر و موســیقی 
اســت.( بعــد حضــرت دانــه دانــه لذت هــای دنیــا را شــرح می دهــد، این قــدر 
کــه حــال آدم از این هــا بــه هــم می خــورد. فرمــود: »بهتریــنِ خوردنی هــا 
عســل اســت، عســل چــه هســت؟ عســل آب دهــان یــک حشــره اســت.«2 
مــن دیگــر بقیــه اش را توضیــح نمی دهــم، بلکــه بتوانیــم راحــت زندگــی 

کنیــم. مــا در محدودیــت در لذت هــا زندگــی می کنیــم.

اولین گام برای کشــف روزی هایی با لذت های عمیق تر
لذت هــای  و عمــق  دایــره  کــه  نیســتند  ایــن  فکــر  بــه  اصــاً  بعضی هــا 
یــاد کننــد. رزق لــذت آن چیــزی نیســت کــه مــن االن  خودشــان را ز
دارم. روزی لــذت مــن کــم اســت. درک اینکــه روزی لــذت مــن کــم 
عمیق تــر  لذت هــای  بــا  روزی هایــی  کشــف  بــرای  گام  اولیــن  اســت، 
جدیــد  روزی هــای  کشــف  به دنبــال  بایــد  چــرا  مــا  اســت.  جدیدتــر  و 
مــا  لذت هــای  اینکــه  یکــی  دلیــل:  دو  بــه  باشــیم؟  لــذت  جنــس  از 
حوصلــۀ  تکــراری  لذت هــای  نــدارد.  تنــوع  لذت هــا  اســت.  تکــراری 
لذت بــری  قــدرت  کم کــم  آدم  اینکــه  دوم  می بــرد.  ســر  را  آدم هــا 
لــذت  مثــاً  می دهــد.  دســت  از  را  خــودش  ســطحی  لذت هــای  از 
آدم  کــه کم کــم  اســت  این هــا لذت هایــی  لــذت خوابیــدن،  خــوردن، 
هرچــه کــه ســنش بیشــتر می شــود، قــدرت لذت بــری اش از این هــا کمتــر 

می شــود. پس فــردا کــه پیــر شــدی، می خواهــی بــا چــه لــذت ببــری؟
مهم ترین مانع کشف لذت های عمیق و پایدار چیست؟

مهم تریــن مانــع کشــف روزی هایــی بــا لــذتِ عمیق تــر و پایدارتــر، راحت طلبــی و 
رنج گریــزی اســت. آدم هــا حــال ندارنــد بــرای رســیدن بــه لــذت عمیق تــر، از لــذت 
ســطحی بگذرنــد. می گوینــد بگــذار بــا همین ها حــال کنیم. عزیــزم، این لذت ها 
کم کــم آب می رونــد، تــو نمی توانــی دیگــر از این هــا لــذت ببــری. از آن طــرف، بــه 
تکــرار لذت هــای قبلــی می افتــی، حالــت از ایــن لذت هــا بــه هــم می خــورد. چــرا 

1. غرر، ص1۶۵.
2. همان.
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آن هایــی کــه تــا تــه لذت هــای دنیــا رفته انــد، خودکشــی می کننــد؟ از یــک جایــی 
بــه بعــد دیگــر ایــن آدمِ بی نهایت طلــب، از ایــن لذت هــا لــذت نمی بــرد.

پــس بایــد مســئلۀ رنــج را بــرای خودمــان حــل کنیــم. دنیــا پــر اســت از رنــج، 
طبیعــت دنیــا رنــج اســت و شــما بــرای افزایــش و عمق بخشــی بــه روزیِ لــذت 
خــودت، بایــد ایــن رنــج را بپذیــری. عالی تریــن لــذت کــه ان شــاء هللا روزی مــا 
بشــود، چیســت؟ لــذت ماقــات بــا خــدا عمیق تریــن لــذت اســت. او کــه خالــق 
لذت هاســت، خــودش لذت بخش تــر نیســت؟ بچه هــای ســه یــا چهارســاله را 
دیده ایــد، هرچــه می خواهــی لــذت ازدواج کــردن را بــرای او جــا بینــدازی، اصــاً 
ایــن حرف هــا را نمی فهمــد. مــا آدم هــای معمولــی که هنوز اســتعداد لذت بــری از 
خــدا را در خودمــان کشــف نکرده ایــم، لــذت ماقــات بــا خــدا را عمیق تریــن لذت 
نمی دانیــم. حــاال راه رســیدن بــه عمیق تریــن لــذت، پــر اســت از رنــج. فرمــود: )یــا 
ِّــکَ کَدْحــاً فَمُاقیــه(1 )اى انســان، تــو بــا تــاش و رنــج  َّــکَ کادِحٌ إِلــى رَب ُّهـَـا اْلِنْســانُ إِن أَی
به ســوی پــروردگارت مــى روى و او را ماقــات خواهــى کــرد!( یعنی مســیر رســیدن 
بــه خــدا، ناهمــوار اســت. دقیقــاً اینجاســت کــه مســیر آدم هایــی کــه به دنبــال 
لــذت کــم هســتند، از آدم هایــی کــه به دنبــال لــذت عمیــق و زیــاد هســتند، جــدا 

می شــود. مســئلۀ رنج پذیــری و رنج گریــزی بــرای رســیدن بــه لــذت اســت.

چرا آدم ها اکثرًا قهرمان نمی شوند؟
و  علمــی  قهرمان هــای  کُشــتی،  قهرمان هــای  کوهنــوردی،  قهرمان هــای 
بســیاری از قهرمان هــای دیگــر، از شــکم مادرشــان کــه قهرمــان نبودنــد. چــرا 
اکثــر آدم هــا به دنبــال قهرمانــی نمی رونــد؟ چــون قهرمانــی زحمــت دارد. 
لــذت قهرمان شــدن روزیِ چــه کســی می شــود؟ کســی کــه اســتعداد دارد 
یــا کســی کــه اســتعداد خــودش را بــا تــاش و رنــج کشــف کــرده اســت؟ اول 

رنــج را بــرای خودمــان حــل کنیــم، بعــد برســیم بــه لــذت.

لذت روزِی پدرشدن و مادرشدن را چگونه کشف کنیم
ــری از آن  ــد آن را کشــف کــرد و اســتعداد لذت ب ــی کــه بای یکــی از لذت های
پــس از پذیــرش رنــج، در انســان شــکوفا می شــود، لــذت روزیِ پدرشــدن و 

1 . انشقاق، ۶.
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روزیِ مادرشــدن اســت. اگــر ایــن لــذت روزیِ کســی شــود، لذتــی را تجربــه 
می کنــد کــه هرگــز تــا بــه حــال ایــن لــذت را تجربــه نکــرده اســت.

رنج مادری، مقدمۀ رســیدن به لذت مادری است
می خواهیــم لذت هــای بیشــتر و عمیق تــری روزی مــان شــود، راه رســیدن بــه 
ایــن روزی هــا یــا قاعــدۀ رســیدن بــه ایــن روزی هــا چیســت؟ رنج پذیــری. چــرا 
االن بســیاری از دختــران جــوان خودشــان را از لــذت عمیــق مــادری محــروم 
می کننــد؟ نگــران ایــن هســتند کــه نتواننــد نقــش مــادری را خــوب اجــرا 
کننــد، در حالــی کــه ریشــۀ ایــن نگرانــی در رنج گریــزی و راحت طلبــی اســت. 
خانمــی کــه رنــج مادرشــدن را بپذیــرد، ایــن می شــود مقدمــۀ چشــیدن لــذت 

عمیقــی بــه نــام مادرشــدن.

خانه و مدرســه محل تمرین کشف لذت روزی های جدید است
کجــا بایــد مســیر رســیدن لذت هــا بــا گذشــتن از رنــج تمریــن  شــود؟ خانــه و 
مدرســه. مــادران محتــرم، خواهــش می کنــم اجــازه بدهیــد بچه هــا لذت بیشــتری 
ببرنــد، اجــازه بدهیــد لذت هــای جدیــد خودشــان را کشــف کننــد. بعــد از اینکــه 
ایــن ادبیــات لذت بــردن خــوب جــا افتــاد و اینکــه بایــد دائمــاً لذت هــای جدیــد و 
عمیق تــری را تجربــه کنیــد. ایــن ســؤال بــرای دختــر یــا پســر پیــش می آیــد کــه راه 
تجربه کــردن لذت هــای عمیق تــر و جدیدتــر چیســت؟ راهــش رنج پذیــری اســت. 
بْرِ عَلَى َما تَکْرَهُونَ.«1  ُّونَ إِلَّ بِالصَّ َّاسُ نَائِلِینَ َما تُحِب ُّهَا الن حضرت فرمود: »فَلَْستُمْ أَی
)مــردم بــه آنچــه می خواهیــد نمی رســید؛ مگــر اینکــه بــر آنچــه خوشــتان نمی آیــد، 

صبر کنیــد.(
بــه اســتقبال رنج هــا رفتــن، از رنج هــا فرارنکــردن، فلســفۀ رنــج را فهمیــدن، 
این هــا تمرین هایــی اســت بــرای کشــف لــذت روزی هــای جدیــد. فلســفۀ رنــج 
چیــزی نیســت؛ مگــر اینکــه شــما اســتعداد لذت بیشــتر پیــدا کنی. بعــد خواهید 
دیــد کــه چقــدر بچه هــای مــا خوشــگل بــا مشــکات و رنج ها برخــورد خواهــد کرد.

مســئولیت پذیری، راه کشف لذت روزی های جدید است
یکــی از رنج هــای پیشــنهادی بــرای کشــف لــذت روزی هــای جدیــد، رنــج 

1. شرح نهج الباغه، ج1۶، ص۳۸.
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لــذت  او  او ســپردی و  بــه  را  مســئولیت پذیری اســت. وقتــی شــما کاری 
انجــام آن کار را چشــید و بــا زحمــت ایــن مســئولیت را انجــام داد، امــا 
در نهایــت بــه  راحتــی رســید، آن وقــت به دنبــال مســئولیت های بزرگ تــر 
خــودش می گــردد. دیگــر الزم نیســت دائمــاً بــه او تذکــر بدهــی کــه کارهــای 

شــخصی خــودش را خــودش انجــام بدهــد.

چرا جوانان نگران پذیرش مســئولیت پدری یا مادری هستند؟
چرا آقاپسرها و دخترخانم های جوان نگران پذیرش مسئولیت پدری یا مادری 
هســتند؟ چون در خانه و مدرســه لذت مســئولیت پذیری را زیاد تجربه نکرده ، 
عملیــات کشــف روزی هــای جدیــد را طــی نکــرده  اســت. بعــد نگــران اســت مبادا 
مــن نتوانــم ایــن مســئولیت را انجــام دهــم. ببخشــید، وقتــی شــما می خواســتید 
ازدواج کنیــد، نگــران نبودیــد کــه نتوانیــد مســئولیت همســری را انجــام دهیــد؟ 
البته متأســفانه باز یکی از دالیل افزایش ســن ازدواج دقیقاً همین بیان شــده 
اســت. علــت افزایــش آمــار طــاق هــم همیــن اســت کــه دخترهــا و پســرهای مــا 
نــه در مدرســه، نــه در خانــه، زیــاد تجربــۀ مســئولیت پذیری نداشــته اند و رنــج 

شــیرین مســئولیت پذیری را تجربــه نکرده انــد.
چــه اشــکالی دارد هــر هفتــه مســئولیت کاس بــا یکــی از دانش آمــوزان 
باشــد. بعــد ببینیــد آخــر ســال، چقــدر ایــن مسئولیت ســپاری، در افزایــش 
ُّکُمْ  ُــمْ رَاعٍ وَ کُل ُّک کیفیــت درس خوانــدن بچه هــا اثر گذاشــته اســت. فرمــود: »أََل کُل
َّتـِـهِ وَ الرَّجُــلُ رَاعٍ  ــنْ رَعِی ــوَ َمْســئُولٌ عَ َّــاسِ رَاعٍ وَ هُ ـَـى الن ــرُ عَل َّتـِـهِ فَاأْلَمِی ــنْ رَعِی َمْســئُولٌ عَ
ْــدِهِ وَ ِهــَی  ــا وَ وُل ـْـِت بَعْلِهَ ـَـى بَی ـَـةٌ عَل ــرْأَةُ رَاعِی ــوَ َمْســئُولٌ عَنْهُــمْ فَالَْم ـِـهِ وَ هُ عَلـَـى أَهـْـلِ بَیْت
َمْســئُولَةٌ عَنْهُمْ.«1 )بدانید که همۀ شــما سرپرســت هســتید و همۀ شــما دربارۀ 
زیردســتانتان بازخواســت می شــوید. آن امیــرى کــه بــر مــردم فرمــان می رانــد، 
سرپرســت اســت و دربــارۀ رعیتــش بازخواســت می شــود، مــرد سرپرســت 
ــد پاســخ گو باشــد و زن سرپرســت  ــارۀ آن هــا بای ــوادۀ خویــش اســت و درب خان

خانــه و فرزنــدان شــوهر خــود اســت و دربــارۀ آن هــا بایــد پاســخ دهــد.(
مــا جنــگ باعظمتــی را ســپری کردیــم، جنگــی کــه 20 فرمانــده ایــن 

1. ارشاد القلوب، ج1، ص1۸4.



مجلس سوم: از روزِی لذت تا لذت روزی

49

جنــگ، زیــر 2۶ ســال داشــتند.1 چــرا آن موقــع بــه یــک نوجــوان، یــک لشــکر 
ســپرده می شــد؛ امــا االن یــک خانــواده، یــک خانــم، کلــی نگرانــی دارد 
این طــور شــده اســت؟ چــون جایــی  برنیایــم؟ چــرا  از پســش  نکنــد مــن 
نبــوده کــه ایــن آقاپســر یــا دخترخانــم مســئولیت پذیری را تجربــه کنــد. راه 
کشــف لــذت روزی هــای جدیــد، رنج کشــیدن اســت. رنج کشــیدن منطقــی و 
ــی از نگرانی هــا  ــد. بعــد کل حساب شــده در مســئولیت پذیری اتفــاق می افت

از بیــن مــی رود.
در  می کننــد  توانمنــد  را  بچه هــا  کــه  باشــد  جایــی  بایــد  مــا  مــدارس 
مســئولیت پذیری. ســپس آن بچــه، راحــت مثــل آب خــوردن، مســئولیت 
پــدری و مــادری را می پذیــرد. چــون هــزاران بــار، رنج و لذت مســئولیت پذیری 

را چشــیده اســت.

روحیۀ مســئولیت پذیری و پذیرش نقش والدینی 
از  بعضــی  نمی فهمــی  نشــدی،  پــدر  تــا  »عزیــزم  می گفتنــد:  قدیم هــا 
چــه  را.«  لذت هــا  از  بعضــی  نمی فهمــی  نشــوی،  مــادر  تــا  را،  لذت هــا 
چقــدر  شــده ایم.  خودسانســوری  دچــار  کرده ایــم!  پیــدا  بــدی  فرهنــگ 
لــذت  را،  لــذت مادرشــدن  بدهنــد  نشــان  مــا  بــه  تــا  داریــم  نیــاز  فیلــم 
لــذت  ایــن  بــرای چشــیدن  برنامه ریــزی می کنیــم  بعــدش  را؟  پدرشــدن 
آیــا  کــه  نیســتیم  ایــن  نگــران  و اصــاً  لــذت پدرشــدن  ایــن  مادرشــدن، 

نپذیریــم. یــا  بپذیریــم  را  نقــش  ایــن  می توانیــم 
تــا  می گیــرد.  شــکل  شخصیتشــان  نقــش،  پذیــرش  از  بعــد  آدم هــا 
تــا  نمی کنــد.  رشــد  آدم  وجــود  در  پــدری  مســئولیت  کــه  نشــوی  پــدر 
مــادر نشــوی، نمی شــود کــه مســئولیت مــادری در وجــودت رشــد کنــد. 
ــا آمــوزش ببینــی  ــن کنــی ی ــروی تمری این طــور نیســت کــه از قبــل شــما ب
بــرای پذیــرش نقــش پــدری، بعــد بتوانــی پــدر خوبــی شــوی. البتــه آمــوزش 
هــم بــد نیســت، امــا تــا داخــل آب نپــری، هیــچ گاه شــناگر نمی شــوی. 

هیچ کــس پــدر بــه دنیــا نمی آیــد، هیچ کــس مــادر بــه دنیــا نمی آیــد.

بــرای  را  لــذت جدیــدی  بــار  هــر  پدرشــدن،  رزق  مادرشــدن،  رزق 

https:// :1. »جنگی با 20 فرمانده زیر 2۶ سال«، خبرگزاری دفاع مقدس، دسترسی در
defapress.ir/2۹۷0۶، ۶مهر1۳۹۳.
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مــادران و پــدران مــا ایجــاد می کــرد، لذتــی عمیــق و شــیرین. در نتیجــه 
آدم به راحتــی رنــج شــیرین مادرشــدن و پدرشــدن را می پذیــرد.

لذت روزی دهندگی، یکی از ابعاد لذت پدر و مادرشــدن است
یکــی از ابعــاد لــذت پدرشــدن و لــذت مادرشــدن، لــذت روزی دهندگــی 
لــذت  از  درســتی  درک  نشــده،  مــادر  یــا  نشــده  پــدر  تــا  آدم  اســت. 
از لذت هــای  لــذت بســیار بیشــتر  ایــن  نــدارد. شــیرینی  روزی دهندگــی 
فِــی  ِّئَــامِ  الل َــذَّةُ  ل وَ  اْلِطْعَــامِ  فِــی  الْکِــرَامِ  َــذَّةُ  »ل فرمــود:  مثــاً  اســت.  دیگــر 
لــذت  روزی دادن  و  اطعــام  از  باکرامــت،  و  بــزرگ  )آدم هــای  َّعَــامِ.«1  الط
خــدا  اســت.(  خــوردن  در  فقــط  پســت،  آدم هــای  لــذت  امــا  می برنــد. 
می دانــد وقتــی مامــان غــذا درســت می کنــد، چقــدر از اینکــه بچــه اش 
غــذا بخــورد، لــذت می بــرد. صــد برابــر لــذت بیشــتری می بــرد از اینکــه 

خــودش ایــن غــذا را بخــورد.

چنیــن  خانم هــا  دیگــر  کــه  می کننــد  تجربــه  را  لذت هایــی  مادرهــا 
هــم  پدرهــا  می کننــد.  تجربــه  کمتــر  یــا  نمی کننــد  تجربــه  را  لذت هایــی 
همین طــور. تــا شــما نقــش پــدری پیــدا کــردی، لذت هــای جدیــدی را تجربــه 
خواهــی کــرد. تجربه نگاری هــای ایــن لــذت پدرشــدن را بایــد در یــک فیلــم 
ســینمایی بــه مــا نشــان دهنــد. یکــی از ایــن کانال هــای خبــری، کج ســلیقگی 
کــرده بــود و ایــام والدت امیرالمؤمنیــن چالشــی ایجــاد کــرده بــود تحــت 
عنــوان »ســختی های پدربــودن«. چــرا شــما ســختی پدربــودن را پررنــگ 

می کنــی؟ بیــا شــیرینی و لــذت پدربــودن را بــه اشــتراک بگــذار.

در تحقیقــات روان شناســی بــه اثبــات رســیده اســت کــه تأثیــرات مثبــت 
لــذت پدرشــدن یــا مادرشــدن چقــدر در روح و روان انســان زیــاد اســت. 
تحقیقاتــی کــه فیلدمــن )1۹۷1( روی پــدران و مــادران جوانــی کــه بــرای اولیــن 
بــار صاحــب فرزنــد شــده اند، انجــام داده اســت، نشــان می دهــد لــذت پــدر 
و مادرشــدن و احســاس شــادی و نشــاط از بــودن بــا فرزنــد، تــا چــه انــدازه 

1. غرر الحکم، ص۳۷۷.
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در ایجــاد آرامــش و آســایش زندگــی زناشــویی مؤثــر اســت.1
بنابرایــن یکــی از لذت هایــی کــه هــر پــدر و مــادری تجربــه می کنــد، لــذت 
روزی دهندگــی اســت. بــا تولــد هــر فرزنــد، لــذت روزی دهندگــی افزایــش 
ــا ایــن لــذت ارتبــاط برقــرار می کنــد؟ کســی کــه  پیــدا می کنــد. چــه کســی ب
پــدر شــده، کســی کــه مــادر شــده. شــاید بــرای آن هایــی کــه فرزنــد ندارنــد، 
درک ایــن لــذت کمــی دشــوار باشــد؛ امــا ایــن لــذت هســت. البتــه الزمــۀ 

درک لــذت، پذیــرش زحمــت اســت.
آموزش الزمۀ پذیرش نقش پدر و مادری است

ــد آموزش هــای الزم را هــم  ــدری و مــادری، بای ــرش نقــش پ ــرای پذی ــه ب البت
ــَن اســَمُه و  ِــدِ أن یُحَسِّ َــدِ علَــى الوال ُّ الوَل دیــد. امیرالمؤمنیــن فرمودنــد: »حَـــق
َِّمــُه القــرآَن.«2 )حــق فرزنــد بــر پــدرش ایــن اســت کــه اســم  ــَن أدَبـَـُه، ویُعَل یُحَسِّ
زیبــا ]برایــش بگــذارد[ و ادب نیکــو و قــرآن بــه او بیامــوزد.( مــا بــرای ورود بــه 
بســیاری از مشــاغل، خــود را محتــاج دانــش و مهــارت می دانیــم؛ امــا وقتــی 
می خواهیــم نقــش پــدری و مــادری را ایفــا کنیــم، بــدون دانــش و مهــارت، 
بــا ایــن مســئله برخــورد می کنیــم. آیــا ادب کــردن فرزنــد، نیــاز بــه دانــش 
نــدارد؟ اگــر دانش هــای مرتبــط بــا نقــش پــدری و دانش هــای مرتبــط بــا 
نقــش مــادری جــدی گرفتــه شــود، خواهیــد دیــد آثــار آن در جامعــه حــس 
و لمــس می شــود. االن اکثــر والدیــن نمی داننــد بــا مســئلۀ فضــای مجــازی 
کــودکان خودشــان چگونــه برخــورد کننــد؟ از چــه ســنی بــه فرزندشــان اجــازۀ 
ورود بــه فضــای مجــازی بدهنــد؟ چقــدر بچه هــا در فضــای مجــازی حضــور 

ببیننــد؟  را  را، چــه صفحــات مجــازی ای  بازی هایــی  باشــند؟ چــه  داشــته 
چگونــه بچه هــا را مدیــر فضــای مجــازی تربیــت کننــد، نــه اینکــه فضــای 

مجــازی بچه هــا را مدیریــت کنــد؟

1. تقویت نظام خانواده و آسیب شناسی آن، ص ۳۳۷ تا ۳40.
2. نهج الباغه، ص۵4۶.
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دین را بــه فرزندان خودمان از کجا آموزش دهیم؟
مــا در آموزش هــای دینــی خودمــان، دیــن را از کجــا آمــوزش بدهیــم؟ گاهــی 
اوقــات، فقــط بــه ایــن دلیــل کــه قدم هــای آمــوزش دیــن را درســت برنداشــتیم، 
در انتقــال دیــن بــه بچه هایمــان، دچــار چالــش می شــویم. اگــر دیــن هماهنــگ 
بــا خواســتنی های اوســت کــه هســت؛ وگرنــه در مقابلــش مقاومــت می کنــد. 
خــدا در یــک آیــه رابطــۀ دیــن بــا دل بخواهی هــای مــا را این طــور توضیــح داده و 
َّــاَس عَلَیْهــا(1  َــرَ الن َّتــی فَط َّــهِ ال ْــرََت الل فرمــوده اســت: )فَأَقـِـمْ وَجْهـَـکَ لِلدِّیــنِ حَنیفــاً فِط

یعنــی تمــام توجــه خــودت را به ســمت دیــن کــن!2
بعــد خــدا دلیلــش را این طــور توضیــح می دهــد: چــرا بایــد دیــن داری 
ــر  ــد انســان ها را ب ــن دیــن همــان فطرتــى اســت کــه خداون کنیــم؟ چــون ای
آن آفریــده اســت.۳ فطــرت یعنــی ســاختار و شــکل اولیــۀ هرچیــزی. فرمــی 

1. روم،۳0.
2. عامه طباطبایی: »كلمه )حنیفا( حال از فاعل )اقم( است و ممكن هم هست حال از 
دین و یا حال از وجه باشد، اما اولى ظاهرتر و با سیاق مناسب تر است و كلمه مذكور از 

مادۀ ’حنف‘ است كه به معناى تمایل دو پا به سوى وسط مى باشد و در آیه منظور اعتدال 
است.« )ترجمۀ تفسیر المیزان، ج1۶، ص2۶۷(.

َّاَس عَلَیْها( كلمۀ )فطرت( بر وزن فعلت  َّتِی فَطَرَ الن َّهِ ال ۳. عامه طباطبایی: »)فِطْرََت الل
به اصطاح اهل ادب بناى نوع را مى رساند و در كلمۀ موردبحث به معناى نوعى از خلقت 

َّهِ( به نصب خوانده مى شود؛ چون در مقام وادارى شنونده است و چنین  است و )فِطْرََت الل
معنا مى دهد كه مازم فطرت باش و بنابراین در جملۀ مزبور اشاره است به اینكه این 

دینى كه گفتیم واجب است براى او اقامۀ وجه كنى، همان دینى است كه خلقت بدان 
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ــرار  ــن ق ــا دی ــه وجــود مــن و شــما داده اســت، در اوج تناســب ب کــه خــدا ب
ــز  ــا هــر فل ــه آهــن ی ــد کــه ب دارد. شــما در کارخانه هــای قالب ســازی دیده ای
مــواد  به راحتــی می توانیــد  بعــد شــما  دیگــری شــکل خاصــی می دهنــد، 
متناســب بــا آن شــکل را داخلــش بریزیــد؟ قلــب انســان هــم شــکل خاصــی 
دارد. کشــش ها و عاقه هایــی در دل شــما هســت، دیــن پاســخ بــه آن 
عاقه هاســت. پــس دیــن همــان چیــزی اســت کــه مــا می خواهیــم. حــاال چــرا 

ــد؟ ــت می کنن ــن مقاوم ــرش دی ــر پذی ــا در براب بعضی ه
ایــن طبیعــی نیســت. شــاید بــه ایــن دلیــل باشــد کــه مــا دیــن را از جــای 
درســتی توضیــح نداده ایــم. مــا قبــل از اینکــه بچه هــا را بــا خداشناســی، 
حتــی بــا دســتورهای دینــی آشــنا کنیــم، بایــد بچه هــا را بــا حیــات و زندگــی 
آشــنا کنیــم؛ وگرنــه بچه هــا در مواجــه بــا دســتورهای به ظاهــر تلــخ دیــن، 

مقاومــت می کننــد. می گوینــد چــرا دیــن این قــدر تلــخ اســت؟

حیات شناسی گام اول است
عزیــزم، اصــاً خــدا را بی خیــال، بیــا دربــارۀ مختصــات حیاتــی کــه در آن زندگــی 
می کنیــم، بــا هــم صحبــت کنیــم. حیات شناســی گام اول اســت. می دانــی 
ــر حیــات شــما حاکــم اســت؟ بعــد، نســبت  اینجــا کجاســت؟ چــه قواعــدی ب
دیــن بــا ایــن حیــات را می توانــی توضیــح بدهــی؟ قــرآن پــر اســت از قواعــدی کــه 
حاکــم بــر حیــات بشــر اســت. نمی دانــم چــرا از کنــار ایــن آیــات الهــی به ســادگی 
عبــور می کنیــم. مثــاً یکــی از قواعــد حاکــم بــر حیــات بشــر امتحــان و مســابقه 
ُــمْ أَحَْســنُ عََمــاً(1 اتفاقــاً  ُّک ُــمْ أَی َّــذی خَلـَـقَ الَْمــوَْت وَ الْحَیــاةَ لِیَبْلُوَک اســت. فرمــود: )ال

یکــی از قواعــد رزق وروزی هــم همیــن قاعــدۀ امتحــان اســت.

فقر و ثروت موضوعیت ندارد، امتحان مهم اســت
چــرا فانــی ثروتمنــد اســت؟ چــرا فانــی فقیــر اســت؟ می شــود روی ایــن 
مســئله فکــر کــرد. چــرا مــن ثروتمنــد نیســتم؟ چــرا فانــی ثروتمنــد اســت؟ 
چــرا مــن فقیــر هســتم؟ چــرا فانــی فقیــر نیســت؟ اگــر بخواهیــم بــا توجــه 

دعوت و فطرت الهى به سویش هدایت مى كند، آن فطرتى كه تبدیل پذیر نیست.« )ترجمۀ 
تفسیر المیزان، ج1۶، ص2۶۷(.

1. ملک، 2.
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بــه قاعــدۀ امتحــان بــه مســئلۀ فقــر و ثــروت نــگاه کنیــم، چقــدر ســؤاالت 
متفــاوت می شــود. حــاال ســؤال بنــده از شــما ایــن اســت: آیــا مســئله فقــر 
و ثــروت اســت یــا امتحــان؟ آیــا امتحــان فقــر ســخت تر اســت یــا امتحــان 
ــا رنــج در امتحــان فقــر؟ ــا رنــج در امتحــان ثــروت کمتــر اســت ی ثــروت؟ آی

بنــده اصــاً نمی خواهــم دعــوت بــه فقیرشــدن کنــم. اتفاقــاً تکلیــف مــا 
ایــن اســت کــه ثــروت تولیــد کنیــم، ثروتمنــد شــویم و ایــن ثــروت را درســت 
مصــرف کنیــم؛ امــا مســئله اینجاســت کــه مــا در فــرم امتحــان، ثــروت و 
فقــر را ببینیــم. فرمــود: »إِنَّ مِــنْ عِبـَـادَِی الْمُؤْمِنِیــَن َمــنْ َل یُْصلِحـُـُه إِلَّ الْغِنـَـى وَ 
ــَن َمــنْ َل یُْصلِحُــُه إِلَّ  ـَـادَِی الْمُؤْمِنِی ــنْ عِب ـَـَک وَ إِنَّ مِ ـِـَک لَهَل ـْـرِ ذَل ـَـى غَی ـُـُه إِل لـَـوْ َصرَفْت

ِــَک لَهَلـَـک.«1 )بعضــی از بنــدگان مؤمــن اصــاح  ْــرِ ذَل َــى غَی ُــُه إِل َــوْ َصرَفْت ْــرُ وَ ل الْفَق

نمی شــوند؛ مگــر بــا ثــروت و اگــر او را فقیــر کنــم، هــاک می شــود و برخــی 
از بنــدگان مؤمنــم کســانی هســتند کــه اصــاح نمی شــوند؛ مگــر بــا فقــر و 
اگــر او را ثروتمنــد کنــم، هــاک و نابــود می شــود.( امتحــان اصالــت دارد، 

نــه فقــر و ثــروت.

ثروتمنــد  ثروتمنــدان  »چــرا  پرســیدند:   صــادق امــام  از  بــار  یــک  
أَعْطَاهُــمْ  بَِمــا  اأْلَغْنِیَــاءَ  »اِخْتَبَــرَ  فقــرا فقیــر؟« حضــرت فرمــود:  و  هســتند 
...( َصبْرُهُــمْ.«2  ْــَف  کَی ُــرَ  لِیَنْظ َمنَعَهُــمْ  ََّمــا  إِن الْفُقَــرَاءَ  وَ  ُشــکْرُهُمْ  ْــَف  کَی ُــرَ  لِیَنْظ

تــا خــدا امتحــان کنــد ثروتمنــدان را بــه آنچــه بــه آن هــا داده تــا ببینیــد 
شــکر آن هــا چگونــه اســت، و فقــرا را منــع کــرده تــا صبرشــان را ببینــد 
ــا وَ  َّلَهَ ــا وَ قَل َّرَهَ چگونــه اســت.( در جــای دیگــری فرمودنــد: »قـَـدَّرَ اأْلَرْزَاقَ فَکَث
ِــَی َمــنْ أَرَادَ بَِمیُْســورِهَا وَ  ــعَِة ]فَعـَـدَّلَ[ فَعـَـَدَل فِیهـَـا لِیَبْتَل یــقِ وَ السَّ ــَمهَا عَلـَـى الضِّ قَسَّ

ِّهـَـا وَ فَقِیرِهَــا.«۳ )]خداونــد[  ْــرَ مِــنْ غَنِی ب ــکْرَ وَ الصَّ ِــَک الشُّ َمعُْســورِهَا وَ لِیَخْتَبـِـرَ بِذَل

روزى همــگان را تعییــن کــرد. ســپس آن را زیــاد و کــم کــرد و آن را بــر 
پایــۀ تنگــى و گشــایش، تقســیم کــرد. آنــگاه در آن، دادگــرى ورزیــد تــا 

1. کافی، ج2، ص۳۵2.
2. احتجاج، ج2، ص۳41.
۳. نهج الباغه، خطبۀ ۹1.
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به وســیلۀ آســانى و ســختى آن، هرکــه را بخواهــد بیازمایــد و بدیــن وســیله، 
سپاســگزارى و شــکیبایى توانگــر و نیازمنــد را بشناســد.(

امتحان شــکر ثروتمندان سخت تر است یا امتحان صبر فقرا؟
حــاال امتحــان شــکر ثروتمنــدان ســخت تر اســت یــا امتحــان صبــر فقــرا؟ 
خداونــد متعــال بــه موســی بــن عمــران وحــی کــرد: » ای موســی، بــه بنــدگان 
گرفتــار  کــه  بندگانــی  بــه  و  کــن  دل ســوزی  و  رحــم  مــن  گرفتــار  و  مبتــا 
 نیســتند و در عافیــت هســتند هــم دل ســوزی کــن.« حضــرت موســی
گفــت: »خدایــا، آدم گرفتــار را کــه فهمیــدم چــرا بایــد ترحــم کنــم. بــرای 
آدم ثروتمنــد کــه مشــکلی نــدارد و در عافیــت هســت، چــرا بایــد دلســوزی 
َّــِة ُشــکْرِه.«1 )به خاطــر کمــیِ شــکرش.(  کنــم؟« خداونــد متعــال فرمــود: »لِقِل
امتحــان شــکر خیلــی ســخت تر اســت از امتحــان صبــر. نــه فقــر موضوعیــت 
دارد، نــه ثــروت. امتحــان موضوعیــت دارد؛ بنابرایــن مــا در عالــم چیــزی بــه 
نــام اتفــاق نداریــم، همه چیــز مدیریت شــده اســت. قالــب مدیریــت خــدا در 

حیــات بشــر »امتحــان« اســت.

قواعد رزق وروزی در منظومۀ قواعد حیات بشــر قرار می گیرد
مــا چــرا ســراغ مســئله ای بــه نــام قواعــد رزق وروزی رفتیــم؟ چــون قواعــد 
رزق وروزی اوالً در منظومــۀ قواعــد حیــات بشــر قــرار می گیــرد و بعــد بســیاری 
از نگرانی هــای مــا را کــم می کنــد. آرامــش اولیــن اثــرِ آگاهی یافتــن از قواعــد 
بعضی هــا،  بــرای  البتــه  کردیــم.  اشــاره  هــم  قبــاً  کــه  اســت  رزق وروزی 
اعصاب خــردی اتفــاق می افتــد، کفرشــان را درمــی آورد، نمی تواننــد قواعــد 
را بپذیرنــد، دچــار خودخــوری و خوددرگیــری می شــوند، امــا آدم هــای عاقــل 
مســیر  در  می کننــد  ســعی  و  می شــوند  آرام  شــناختند،  را  قواعــد  وقتــی 

قواعــد، مشــکات رزق وروزی خودشــان را حــل کننــد.

قاعدۀ نابرده رنج، گنج میســر نمی شود
یکــی دیگــر از قواعــد رزق وروزی جــدای از قاعــدۀ امتحــان، قاعــدۀ »نابــرده رنــج، 

1. ارشاد القلوب، ج1، ص124.
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گنــج میســر نمی شــود« اســت.1 ماجــرای خواندنــی ای دارد ایــن ضرب المثــل. 
می گوینــد ســال ها پیــش در ایــران پادشــاهی حکومــت می کــرد کــه بــه اهمیــت 
یادگیــری و پــرورش پــی بــرده بــود؛ ولــی عیبــش ایــن بــود کــه ایــن پادشــاه فقــط 
یادگیــری را بــرای پســرش کــه ولیعهــد خــودش بــود، ضــروری می دانســت. شــاه 
مدت هــا به دنبــال معلمــی خــوب و باســواد بــود کــه بتوانــد یادگیری پســرش را با 
خاطرجمعی به او بسپارد. معلم های مختلفی آمدند و رفتند. تا اینکه شاه از 
میــان این همــه  معلــم، مــردی را انتخــاب کــرد و بــه او قول داد اگر بتواند پســرش 
را به خوبــی تعلیــم دهــد، ثــروت درخــور  توجهــی بــه او خواهــد داد. معلــم قبــول 
کــرد کــه خواســتۀ پادشــاه را بــه بهتریــن نحــو انجــام دهــد، فقــط بــه ایــن شــرط 
کــه حــق داشــته باشــد ســخت گیری های ضــروری و حتــی تنبیــهِ به هنــگام را برای 
ولیعهــد انجــام دهــد. پادشــاه بــا اینکــه خیلــی پســرش را دوســت داشــت، آگاه 

بــود کــه او بایــد بــرای ســوادآموزی به ســختی تــاش کنــد.
پســر شــاهزاده در ســن کــم بــه ایــن معلــم ســپرده شــد تــا تعلیــم ببینــد و 
تربیــت شــود. هــرروز معلــم تکالیفــی بــه او می ســپرد و او موظــف بــود آن هــا را 

ــا او برخــورد می کــرد. ــم به شــدت ب انجــام دهــد و اگــر انجــام نمی شــد، معل

در حیــاط قصــر، درخــت آلبالویــی بــود کــه یــک شــاخه از آن را معلــم کنــده 
بــود و همه وقــت به شــکل ترکــه ای در دســت داشــت. اگــر ولیعهــد ســؤاالت 
معلــم را به درســتی پاســخ نمــی داد، یــک ترکــه می خــورد. پســر شــاه چندیــن بــار 
از ســختگیری معلم نزد پدرش شــکایت کرده بود؛ ولی شــرطی بود که در آغاز 
کار پــدرش پذیرفتــه بــود و نمی توانســت قولــش را بــر هــم بزنــد. پــدر می دیــد 
کــه ایــن ســخت گیری ها چــه میــزان مؤثــر بــوده و پســرش در درس روز بــه روز 
پیشــرفت بیشــتری می کنــد. پســر کــه می دیــد نمی توانــد پــدرش را قانــع کنــد تــا 

معلمــش را عــوض کنــد، همه وقــت از معلمــش دلخــور و ناراحــت بــود.

چندیــن ســال گذشــت. کم کــم پســر بــه ســنین جوانــی رســید. او تقریبــاً 
توانســته بــود تمــام علــوم زمانــه را از معلــم خــود بیامــوزد. شــاه کــه از 

yun. :1. »ضرب المثل نابرده رنج، گنج میسر نمی شود«، خبرگزاری نم ناک، دسترسی در
.۶ltf۹۷/ir
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عملکــرد معلــم خیلــی راضــی بــود، ثــروت درخــور توجهــی بــه معلــم بخشــید 
ــه اش کــرد. و وی را راهــی خان

ولیعهــد بــا رفتــن معلــم ســختگیرش خیــال می کــرد از تعلیــم خــاص 
آمــادۀ  بــه دســتور شــاه، پســرش  کــه  بــود  ولــی مدتــی نگذشــته  شــده؛ 
یادگیــری اصــول نظامــی شــد. پســر، اول خیلــی ناراحــت شــد؛ ولــی کمــی 
کــه گذشــت، متوجــه شــد یادگیــری نظامــی بــا تنبیــه همــراه نیســت. چــون 
و  آینــده می کردنــد  را در  رتبــۀ وی  و  فرماندهــان نظامــی مراعــات مقــام 
احتــرام خاصــی بــرای او قائــل بودنــد. ایــن رفتــار مهربانانــۀ آن هــا باعــث 

شــده بــود او روزبــه روز کینــۀ بیشــتری بــه معلــم کودکــی اش پیــدا کنــد.

ــد روزی  ــرد و پســرش جانشــین او شــد. چن ــد ســال، شــاه مُ بعــد از چن
از تاج گــذاری نگذشــته بــود. یــک روز وقتــی شــاه جــوان در حیــاط قصــر 
ــاد و تمــام  ــو افت ــه درخــت آلبال ــود، ناگهــان چشــمش ب در حــال قــدم زدن ب
ترکه هــای آلبالویــی کــه در کودکــی از معلمــش خــورده بــود، یــادش آمــد. 
شــاه جــوان بــا خــود فکــر کــرد حــاال کــه قــدرت را در دســت دارد، تافــی 
کنــد و چنــد ضربــه ترکــۀ آلبالــو بــه معلمــش بزنــد. یکــی از نگهبانــان قصــر 

را به دنبــال او فرســتاد.

نگهبــان بــه خانــۀ معلــم رفــت و گفــت: »شــاه دســتور فرمودنــد هرچــه 
ســریع تر خــود را بــه قصــر برســانید.« معلــم کــه خبــر تاج گــذاری پســر شــاه 
را شــنیده بــود، پرســید: »شــاه بــا مــن چــه کار دارنــد؟« نگهبــان پاســخ داد: 
»نمی دانــم. امــروز کــه در بــاغ در حــال قــدم زدن بودنــد، جلــوی درخــت 
آلبالــو کــه رســیدند، نگاهــی بــه درخــت انداختنــد و بــه مــن گفتنــد بیایــم و 
شــما را بــه قصــر ببــرم.« معلــم کــه از کینــۀ شــاه جــوان بــه خــودش آگاه بــود، 

فهمیــد حــاال کــه قــدرت در دســت اوســت، می خواهــد تافــی کنــد.

میوه فروشــی  دیــد  می رفــت،  قصــر  به طــرف  کــه  همان طــور  معلــم 
آلبالوهــای تــازه و قرمزرنگــی را بــرای فــروش گذاشــته. اندکــی خریــد و در 
جیــب خــود ریخــت. بــه قصــر کــه رســید، دیــد شــاگرد دیــروزش کــه حــاال بــر 
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ــد.  ــد می زن ــه او لبخن تخــت ســلطنت نشســته، ترکــه ای در دســت دارد و ب
درود گفت. شــاه جوان پاســخش را داد و گفت: »اســتاد کجا رفتید؟ چند 
ســالی اســت یکدیگــر را ندیده ایــم؟« بعــد بــه ترکــۀ آلبالــو اشــاره ای کــرد 
و گفــت: »ایــن را می شناســی؟« معلــم پاســخ داد: »چــوب تــازۀ درخــت 
ــا آن  ــی می خواهــم ب ــه. می شناســم.« شــاه گفــت: »می دان آلبالوســت. بل
چــه کار کنــم؟« معلــم کــه می دانســت شــاه می خواهــد بــا آن ترکــه چــه 
بایــی ســرش بیــاورد، پیش دســتی کــرد و گفــت: »نمی دانــم؛ ولــی برتریــن 
کار ایــن اســت آن را جایــی بگــذاری کــه همه وقــت پیــش چشــم تــو باشــد.« 
شــاه گفــت: »چــرا آن را جلــوی چشــمم بگــذارم؟« معلــم آلبالوهــا را از 
جیبــش درآورد و به طــرف شــاه گرفــت و گفــت: »ایــن آلبالوهــا را می بینــی 
چــه میــزان قشــنگ اند؟! اگــر درخــت آلبالــو گرمــای تابســتان و ســرمای 
زمســتان را تــاب نمــی آورد، نمی توانســت چنیــن آلبالــوی خوبــی بدهــد. 
شــما شــاگرد قدیــم مــن هــم اگــر آن همــه  تــاش و ســختی را پشت ســر 
نمی گذاشــتید، بــه ایــن باســوادی و درک فهــم امــروز نبودیــد.« شــاه از ایــن 
ــار  ــا در درب ــه معلــم زد و از او خواســت ت تشــبیه خوشــش آمــد. لبخنــدی ب

ــران شــاه باشــد.1 ــد و از وزی بمان

همۀ روزی های ما با رنج کشــیدن ما به دست نمی آید
ضرب المثل هــای ایرانــی چقــدر حکیمانــه طراحــی شــده اســت. البتــه اصــل 
ایــن کام بــرای ســعدی اســت. مــا بســیاری از اوقــات به دنبــال ایــن هســتیم 
ــه همــۀ  ــم. البت ــه روزی هاســت، حــذف کنی ــرای رســیدن ب کــه رنجــی را کــه ب
روزی هــای مــا بــا رنج کشــیدن مــا بــه دســت نمی آیــد. بــه قــول شــاعر »گاهــی 
ناجــور  مقدمــه  صــد  بــه  گاهــی  می شــود...  جــور  خــودش  عیــش  بســاط 
می شــود!«2 گاهــی اوقــات بی هیــچ زحمتــی، روزی را خــدا بــه آدم می دهــد؛ 
امــا ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه ایــن روزی بی قاعــده آمــده اســت. حتمــاً 
قواعــد دیگــر روزی شــامل حــال مــا شــده اســت. مثــاً فرمــود: »الْجُلـُـوُس بَعـْـَد 

1. همان.
2. برگرفته از شعر قیصر امین پور.
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ــمُْس أَبْلـَـغُ فِی طَلَِب الــرِّزْقِ مَِن  َّــى تَطْلـُـَع الشَّ َّعْقِیــِب وَ الدُّعـَـاءِ حَت َصــَاةِ الْغـَـَداةِ فـِـی الت
ــرِْب فـِـی اأْلَرْضِ.«1 )اثــر تعقیبــات نمــاز صبــح تــا طلــوع فجــر در رســیدن بــه  الضَّ
روزی، از ســفر تجــاری بیشــتر اســت.( حــاال ایــن روایــت نفــی می کنــد تــاش 

شــما را بــرای کســب رزق وروزی؟ نــه. قواعــد در هــم پیچیــده شــده اســت.

روزی ها با تالش یا بی رنج به دســت می آید؟
فرمــود: »چهــار نفــر هســتند کــه دعــای آن مســتجاب نیســت. یکــی از ایــن 
ــه نشســته اســت و تاشــی نمی کنــد و  چهــار نفــر کســی اســت کــه در خان
ــه او می فرمایــد:     ــا روزی مــرا بفرســت.‘ خــدا ب فقــط دعــا می کنــد کــه ’خدای
َّلـَـب.‘ )آیــا مــن بــه تــو دســتور نــدادم تــاش کــن؟!(«2 روزی ها  َــمْ آمـُـرْکَ بِالط ’أَ ل
تقســیم شــده اســت؛ امــا ایــن روزی هــا بــدون تــاش و رنــج بــه دســت 
می آیــد؟ بعضــی از روزی هــا بــا تــاش بــه دســت می آیــد، بعضــی از روزی هــا 
تــو هــم تــاش نکنــی، بــه دســت می آیــد. منتهــا شــما کاً بنــای خــودت را بــر 

تــاش بگــذار و رنــج شــیرین کســب روزی را بــه دســت بیــاور.
شــخصی می گویــد روزى هــوا بســیار گــرم بــود و مــن بــه یکــى از نواحــى 
مدینــه مى رفتــم. در راه امــام صــادق را دیــدم کــه بدنــى فربــه و ســنگین 
داشــت و بــه دو غــام ســیاه یــا دو تــن از دوســتان خــودش تکیــه داده 
بــود. بــا خــودم گفتــم: »ســبحان هللا! پیرمــردی از پیرمردهــای قریــش در 
ــا چنیــن حالــى در پــى دنیاســت! بایــد او را نصیحــت  یــک چنیــن وقتــى و ب
ــا  ــى کــه عــرق مى ریخــت، ب کنــم.« نزدیکــش رفتــم و ســام کــردم. در حال
حالــت تََشــر جــواب  ســام مــرا داد. گفتــم: »خــدا خیــرت دهــد. پیرمــردی از 
پیرمردهــای قریــش در چنیــن ســاعتى و بــا چنیــن حالــى در پــى دنیــا! اگــر 
ـِـی  ـَـوْ جَاءَن ــا ایــن حــال اجلــت برســد، چــه مى کنــى؟!« حضــرت فرمــود: »ل ب
َّ وَ جـَـلَّ  َّــهِ عـَـز َــا فـِـی ]طَاعـَـٍة مـِـنْ[ طَاعـَـِة الل ِــی وَ أَن َــا عَلـَـى هـَـذِهِ الْحـَـاِل جَاءَن الَْمــوُْت وَ أَن
ـِـی  ـَـوْ جَاءَن ـْـُت أَخَــافُ أَنْ ل ــا کُن ََّم َّــاسِ وَ إِن ــنِ الن ـْـَک وَ عَ ــا نَفِْســی وَ عِیَالـِـی عَن أَکـُـفُّ بِهَ
َّــُه أَرَدُْت أَنْ  ْــَت یَرْحَمـُـَک الل ْــُت َصَدق َّــهِ فَقُل َــا عَلـَـى َمعِْصیـَـٍة مـِـنْ َمعَاِصــی الل الَْمــوُْت وَ أَن
َــَک فَوَعَظْتَنـِـی.«۳ )اگــر در چنیــن حالــى باشــم و مرگــم فرابرســد، در حــال  أَعِظ

1. الفقیه، ج1، ص۳2۹.
2. کافی، ج2، ص۵11.
۳. کافی، ج۵، ص۷۳.
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طاعتــى از طاعــات خداونــد هســتم، طاعتــى کــه بــا آن خــودم و خانــواده ام را 
از محتاج شــدن بــه تــو و مــردم بازمــى دارم. تــرس مــن از ایــن اســت کــه در 

حــال انجــام معصیتــى از معاصــى خداونــد باشــم و مرگــم در رســد.(

 امــام صــادق فــرد می گویــد حضــور  آن  کــه  اســت  نقــل شــده  یــا 
رســیدیم، در حالــى کــه در بــاغ خــود مشــغول کارکــردن بــود. عرض کردیــم: 
»خــدا مــا را فــداى شــما کنــد، اجــازه دهیــد مــا بــراى شــما کار کنیــم یــا 
ِّــی أَشْــتَهِی أَنْ  ِــی فَإِن غامــان کار را انجــام دهنــد.« حضرت فرمــود: »َل دَعُون
َّ وَ جَــلَّ أَعَْمــلُ بِیـَـدِی وَ أَطْلـُـُب الْحـَـَاَل فـِـی أَذَى نَفِْســی.«1 )نــه، مــرا  َّــُه عَــز ِــَی الل یَرَان
بــه حــال خــود بگذاریــد؛ چــون خــوش دارم خداونــد ببینــد کــه مــن بــا دســت 

خــود، کار مى کنــم و بــا رنــج، روزى حــال بــه دســت مــى آورم.(

 بنابرایــن نبایــد قاعــدۀ رنــج را از رزق وروزی جــدا دیــد. ایــن رنــج، هــم 
نمی دانــم  مــن  خداســت.  بــه  آدم  تقــرب  موجــب  هــم  اســت،  شــیرین 
رزق وروزی  بــه  می خواهنــد  وقتــی  کــه  می بیننــد  آمــوزش  کجــا  بچه هــا، 
برســند، نمی خواهنــد رنــج بکشــند. می خواهنــد یک شــبه و بــدون زحمــت، 
ره صدســاله را در رزق وروزی برونــد. معلــوم اســت در مدرســه دو واحــد، 
او  بــه  مــادر  یــا  پــدر  خانــه،  در  ندیده انــد.  آمــوزش  را  رزق وروزی  قواعــد 
نگفتــه یــا نشــان نــداده کــه »عزیــزم، مــا بــرای رســیدن بــه ایــن خانــه و ایــن 
امکانــات چــه مســیری را طــی کرده ایــم.« هرچــه خواســته، فــوراً پــدر و مــادر 
خریده انــد. حــاال خواســته هایش بــزرگ شــده و دیگــر پــدر و مــادر نمی تواننــد 
خواســته های او را فــوری بــرآورده کننــد، بــا زمیــن و زمــان و خــدا و پیغمبــر 

می شــود. دعوایــش 

یکــی از رنج هــای شــیرین، رنــج پدرشــدن و مادرشــدن اســت. پدرشــدن 
خیلی هــا،  چــرا  امــا  اســت؛  شــیرین  روزیِ  یــک  حقیقتــاً  مادرشــدن،  و 
نمی خواهنــد ایــن روزی شــیرین را؟ چــون در زندگــی خودشــان آمــادۀ رنــج 
نشــده اند. رنــج بــرای رزق وروزی را تمریــن نکرده انــد. مــا بایــد واقعیتــش 
اســت.  شــیرین  رنــج  ایــن  امــا  دارد؛  رنــج  فرزنــدآوری  بلــه  بگوییــم.  را 

1. الفقیه، ج۳، ص1۶۳.
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ــد، شــیرین اســت. همــان شــب زنده داری،  ــرای فرزن شــب زنده داری مــادر ب
شــیرین اســت.

تنهایی، رنجی اســت برای فرار از رنج فرزندآوری

می گویــی شــما کــه وضــع اقتصادی تــان خــوب اســت، چــرا بــه یــک یــا دو تــا 
فرزنــد بســنده کــردی، آقــای هیئتــی، آقــای مســجدی، خانــم مذهبــی؟ می گویــد: 
»حوصلــۀ بچــه را نــدارم. چــرا بایــد خــودم را بــه زحمــت بینــدازم؟« خــب دوســت 
خــوب مــن، اگــر شــما رنــج بچــه داری را حــذف کــردی، فــردا می توانــی رنــج تنهایــی 
ــا حــاال فکــر کــرده ای اگــر خدای نکــرده بچه هــا از  دوران پیــری را تحمــل کنــی؟ ت
ــا بــه ســن  پیــش تــو رفتنــد، چــه جایگزینــی بــرای بچه هــا داری؟ آدم هــا وقتــی پ
می گذارنــد، خیلــی نیــاز بــه انــس دارنــد، از تنهایــی رنــج می کشــند؛ لــذا یکــی از 

دعــای قرآنــی همیــن اســت: )رَبِّ ل تَذَرْنــی فـَـرْدا(1 )خدایــا مــرا تنهــا نگــذار.(

امــام صــادق در ســفارش بــه فــردی کــه پــس از ســال ها ازدواج، صاحــب 
فرزنــد نشــده بــود، فرمــود: »زمانــی کــه یکــی از شــما فرزنددارشــدنش دیــر شــود، 
ُّرِی، بـَـلْ هَْب  َــرْداً وَِحیــداً وَحْشــاً، فَیَقُْصــرَ ُشــکْرِی عَنْ تَفَک ِــی ف َّهـُـمَّ َلتَذَرْن بایــد بگویــد: ’الل
َــسُ بــه هــم مِــَن  ُــوراً وَ إِنَاثــاً، أَْســکُنُ إِلَیْهـِـمْ مِــنَ الْوَحَْشــةِ وَ آن ِــی أُنْســاً وَ عَاقِبـَـةَ ِصــدْقٍ ذُک ل

ِّعَْمــة.‘2 )خدایــا، مــرا تنهــا و وحشــت زده نگــذار تــا  الْوَحـْـدَةِ وَ أَشْــکُرُکَ عَلــى تََمــامِ الن

سپاســگزاری ام از تدبیــرم کمتــر شــود؛ بلکــه محــل اُنــس و جانشــینی درســت از 
پســران و دختــران را بــه مــن ببخــش کــه از وحشــت بــه اینــان انــس بگیــرم و از 
وحــدت بــا آنــان آرامــش یابــم و به هنگام کامل شــدن نعمت، تو را ســپاس گویم.(

مــا نیــاز بــه انــس نداریــم؟ آیــا از تنهایــی فــرار نمی کنیــم؟ اگــر امــروز رنــج 
فرزنــدآوری را تحمــل نکنــی، فــردا بــا رنــج تنهایــی می خواهــی چــه کنــی؟ 
شــاید بعضی هــا بگوینــد: »آقــا االن زندگی هــا طــوری شــده اســت کــه ده تــا 
بچــه هــم داشــته باشــی، بــه تــو نــگاه نمی کننــد.« در حالــی کــه این طــوری 
نیســت، باالخــره از میــان ایــن ده تــا بچــه، یکــی دو تــا بچــه هســتند کــه 

1. انبیاء، ۸۹.
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هــوای پــدر و مــادر را داشــته باشــند. اگــر رنــج فرزنــدآوری نکشــی عزیــزم، 
رنج هــا خواهــی کشــید. یکــی از ایــن رنج هــا، رنــج تنهایــی اســت.

بعــد خــدا چقــدر رنــج فرزنــدآوری را کــم می کنــد، وقتــی تعــداد بچه هــا 
زیــاد می شــود. بچه هــای بزرگ تــر، خصوصــاً دخترهــا، بــا اینکــه ســن کمــی 
دارنــد، کمــک کار مادرشــان هســتند در نگهــداری خواهــر و بــرادر کوچک تــر. 
هــم خــودش رشــد می کنــد، هــم خواهــر و بــرادرش را رشــد می دهــد، هــم بــه 

پــدر و مــادرش کمــک می کنــد، چقــدر اتفاقــات قشــنگی می افتــد.

نقش پذیرش رنج مادری، در رشــد معنوی خانم ها

پذیــرش رنــج نقــش مــادری، چقــدر رشــد خانم هــا تأثیــر دارد؟ رســول خــدا)ص( 

ِــهِ  ائـِـمِ الْقَائـِـمِ الْمُجَاِهــدِ بِنَفِْســهِ وَ َمال َــتْ بَِمنْزِلـَـةِ الصَّ فرمــود: »إِذَا حََملـَـِت الَْمــرْأَةُ کَان

ـَـإِذَا  ــهِ ف ــوَ لِعِظَمِ ــا هُ ـَـدْرِی َم ــا َل ت ـْـرِ َم ــَن اأْلَج ــا مِ ــتْ کَاَن لَهَ ـَـإِذَا وََضعَ َّــهِ ف ــبِیلِ الل فـِـی َس

َــإِذَا فَرَغـَـتْ مـِـنْ  ْــدِ إِْســَماعِیلَ ف ْــقِ مُحـَـرَّرٍ مـِـنْ وُل ــةٍ کَعـِـدِْل عِت أَرَْضعـَـتْ کَاَن لَهـَـا بـِـکُلِّ َمصَّ

َــاَل اســتأنف ]اْســتَأْنِفِی[ الْعََمــلَ فَقـَـدْ  رََضاعِــهِ َضــرََب َملـَـکٌ عَلـَـى جَنْبِهَــا ]جَنْبَیْهَــا[ وَ ق

َــکِ؛ هنگامــی کــه زن بــاردار می شــود در تمــام طــول مــدت حمل به منزله  غُفـِـرَ ل

روزه دار و شــب زنده دار و مجاهــد در راه خــدا بــا جــان و مــال اســت و هنگامــی 

کــه وضــع حمــل می کنــد آن قــدر خــدا بــه او پــاداش می دهــد کــه هیچ کــس حــد 

آن را از عظمــت نمی دانــد و هنگامــی کــه فرزنــدش را شــیر می دهــد در برابــر 

هــر مکیدنــی از ســوی کــودک خداونــد پــاداش آزاد کــردن بــرده ای از فرزنــدان 

ــه او می دهــد و هنگامــی کــه دوران شــیرخوارگی کــودک تمــام  اســماعیل را ب

شــد یکــی از فرشــتگان بزرگــوار بــر پهلــوی او می زنــد و می گویــد: برنامــه اعمــال 
خــود را از نــو آغــاز کــن چــرا کــه خداونــد همــه گناهــان تــرا بخشــید.«1

نفریــن بر فرهنگ و ســبک زندگی که رنج را از زندگی حذف کرد
از زندگــی حــذف کــرد،  بــر فرهنــگ و ســبک زندگــی کــه رنــج را  نفریــن 
بعــد کلــی رنــج را بــه زندگــی مــا اضافــه کــرد. مــا آدم هــا بــرای راحتــی در 

1. شیخ صدوق، امالی، ص411.



راز رزق

66

ایــن دنیــا ســاخته نشــده ایم، شــما صبــح تــا شــب یــک جــا بنشــین راحــت 
لــم بــده، ورزش نکــن، راحــت بــاش، هرچــه می خواهــی بخــور، ببینــم تــا 
ــج شــیرین هســت بــرای  ــی؟ ورزش یــک رن ــد وقــت دیگــر ســالم می مان چن
مریــض نشــدن، بــرای حفــظ ســامتی. حضــرت فرمــود: »مــن راحتــی را 
در بهشــت قــرار دادم و مــردم در دنیــا بــه دنبــال راحتــی هســتند کــی آن را 
ـَـى  ـَـا فََمت ـُـوَن فـِـی الدُّنْی َّــاُس یَطْلُب َّــِة وَ الن ــةَ فـِـی الْجَن ــد؛ وََضعـْـُت الرَّاحَ ــدا می کنن پی

یَِجــدُوَن«1

رنـج هـای کـه دیـن بـه انـسـان پـیـشـنـهـاد مـی دهـد، بــرای رسـیـدن 

بــه  راحــتــی اســت
دیــن چــه می کنــد؟ دیــن رنج هــای شــما را مدیریــت می کنــد. می گویــد: 
تــو  کــه  بکشــی  رنج هایــی  بکشــی؟ می خواهــی  رنــج  کمتــر  »می خواهــی 
رنج هــای  مدیریــت  بــرای  دیــن  دســتورهای  و  برنامه هــا  دهــد؟«  رشــد  را 
توســت. چــرا دیــن بــه انســان رنــج می دهــد و می گویــد پــا روی دلــت بگــذار؟ 
رنج هایــی کــه دیــن بــه انســان پیشــنهاد می دهــد، بــرای رســیدن بــه  راحتــی 
ـُـوا[  ــوَى فاتــرک ]فَاتْرُک ـَـرِْک الْهَ ــدُْت إِلَّ بِت ــا وَجَ ـْـَش فََم ـْـُت الْعَی اســت. فرمــود: »طَلَب
الْهَــوَى لِیَطِیــَب عَیُْشــکُم.«2  )به دنبــال زندگــی رفتــم. زندگــی را جــز در تــرک 
خواســتنی های نیافتــم. خواســتنی های خودتــان را تــرک کنیــد تــا زندگــی 
شــما شــیرین و خــوش شــود.( بــرای داشــتن زندگــی شــیرین، بایــد پــا روی 

خواســتنی های خودمــان بگذاریــم تــا راحت تــر زندگــی کنیــم.

1. جامع االخبار، ص1۸4.
2. همان، ص124.
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روزی ها محدود به روزی های بیرونی نیســتند
ــه رزق وروزی هایــی کــه از  ــم ب مــا رزق وروزی هــای خودمــان را محــدود کردی
بیــرون وجودمــان بــه مــا می رســد. خانــه ای بــه مــا می رســد، می گویــم: 
این طــور می گوییــم.  مــا می رســد،  بــه  رزقــی رســید.« ماشــینی  »به بــه! 
ایــن روزی هــا شــیرین اند؛ امــا مهم تــر از ایــن  روزی هایــی کــه عامــل بیرونــی 
ــه انســان  ــد از درون انســان، ب ــد، رزق وروزی هــای هســتند کــه خداون دارن
هدیــه می کنــد. ایــن روزی هــا، روزی هایــی نیســت کــه تــو بتوانــی آن را وزن 
کنــی، بــه دیگــران نشــان دهــی؛ ولــی خــودت کامــاً حســش می کنــی، 
ــا ایــن روزی هــای درونــی خریــد کنــی. لمســش می کنــی. کلــی می توانــی ب

مــا همیشــه به دنبــال روزی هــای هســتیم کــه از بیــرون وجودمــان بــه مــا 
برســد؛ در حالــی کــه اصــل روزی هــا، روزی هــای روحــی و درونــی اســت. اگــر 
کســی رزق وروزی هــای روحــی و درونــی بــه او برســد، هرچنــد رزق وروزی های 
بیرونــی و مــادی هــم بــه او نرســد، سرشــار خواهــد بــود. ســرخوش خواهــد 

بــود در اثــر اســتحکام روحــی ای کــه از درون پیــدا کــرده اســت.

فقر و ثروت روزی درونی اســت، نه بیرونی
بیــرون  از  آدم  کــه  ثــروت  یکــی  نــوع روزی داریــم،  مــا دو  ببینیــد  مثــاً 
به دنبــال کســب آن اســت. نــوع دیگــری از روزی هــم قناعــت اســت و 
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پرشــدن نفــس. حــاال کــدام روزی اصالــت دارد و بقیــه فــرع ماجراســت؟ 
آدمــی داریــم پولــدار نیســت؛ ولــی ثروتمنــد اســت. آدمــی داریــم پــول 
دارد؛ امــا فقیــر اســت. آقــا مگــر می شــود آدم پولــدار باشــد، امــا فقیــر 
باشــد؟ بلــه. فقــر و ثــروت روزی درونــی اســت نــه بیرونــی. فرمــود: »َمــن 
کــه  رزقــی  بــه  کــه  )کســی  ّــاس. «1  الن أغنَــى  مِــن  فَهُــوَ  اللّــُه  َــُه  رَزَق بمــا  قَنِــَع 
خــدا بــه او داد، قانــع اســت، او ثروتمندتریــن افــراد اســت.( او لذتــی 
َــذَّةُ  ل »القَناعَــةُ  فرمــود:  مپــرس. حضــرت  و  مگــو  کــه  قناعــت می بــرد  از 
العَیــشِ.«2 )قناعــت لــذت زندگــی اســت.( اصــاً معنــای ثروتمنــد و فقیــر 

می شــود. عــوض  اینجــا 

آدم حریص فقیر اســت؛ هرچند جیبش پر باشد
رهبــر معظــم انقاب)مدظله العالــی( فرمودنــد: »امــروز زندگــی در تمــدن 
غربــی بــر پایــۀ طمــع و حــرص اســت، بــر پایــۀ آزمنــدی اســت. اصــاً اســاس 
زندگــی در تمــدن غربــی، حــرص و طمــع اســت.«۳ حــرص معــادل فقــر 
ُــن لِلحِــرصِ أســیرا.«4 )تــه  اســت. حضــرت فرمــود: »أغنَــى الغِنــى َمــن لــم یَک
ایــن اســت کــه آدم اســیر حــرص نباشــد.( فقیــر کســی  ثروتمندشــدن، 
اســت کــه از درون فقیــر اســت. دیگــر هیچ چیــزی ایــن آدم حریــص را راضــی 

نمی کنــد. آدم حریــص فقیــر اســت؛ هرچنــد جیبــش پــر باشــد!

ثروتمندان فقیر را بشناســید
شــما را دعــوت می کنــم بــه تمنــا و درخواســت رزق وروزی هایــی روحــی و 
درونــی؛ وگرنــه دائمــاً نــاآرام خواهیــد بــود. تمــام دنیــا را بــه شــما بدهنــد، بــاز 
هــم بی قــرار خواهیــد بــود. بیاییــم نهضتــی راه بیندازیــم بــرای تغییــر نگاه هــا 
بــه مســئلۀ ثــروت و فقــر. آدم در جامعــه ایــن فقــر درونــی را می بینــد بــا 

وجــود ثــروت بیرونــی.
از خــدا رزق هــای روحــی و درونــی بخواهیــم، بعــد ببینیــم بــا کمتریــن 

1. کافی، ج2، ص1۳۹.
2. تاریخ الیعقوبی، ج2، ص۳21.

۳. بیانات در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید مبعث، 10اسفند1400.
4. کافی، ج2، ص۳1۶.
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دارایی هــا، چقــدر خوشــگل زندگــی خواهیــم کــرد. چقــدر خوش حــال زندگــی 
خواهیــم کــرد. آدم چقــدر دردمنــد می شــود فقــر روحــی و روانــی را در جامعــۀ 
خــودش می بینــد! شــما چقــدر آدم هایــی می بینیــد کــه اوضــاع اقتصادی شــان 
این قــدر خــراب نیســت؛ امــا وقتــی از اوضــاع اقتصــادی خــودش حــرف می زنــد، 
می گویــی بدبخت تــر از ایــن هــم در عالــم هســت؟! چــون از درون داغــون شــده 
اســت. اصــل روزی هــا درونــی اســت، اصــل روزی هــا روحــی اســت. بقیــه فــرع 

ماجراســت. چطــور می شــود ایــن واقعیــت را بــه جامعــه منتقــل کــرد؟

می بینــی طــرف پولــش از پــارو بــاال مــی رود؛ ولــی آی فقیــر اســت! آی 
احســاس فقــر می کنــد! از درون می ســوزد! اِی خــدا، چــرا این طــور اســت؟ 
تــو دیگــر چــرا؟ تــو کــه ثــروت داری و نــداری؟ تــو کــه جیبــت پــر هســت و 
دلــت خالــی از احســاس ثــروت؟! بایــد از خــدا بخواهیــم قبــل از اینکــه جیــب 
مــا را پــر کنــد، اول دل مــا را پــر کنــد. چــون اگــر دل پــر نشــد، هرچقــدر هــم 
ـْـَن  ــاز احســاس می کنــی خالــی اســت. فرمــود: »اب ــر کنــی، ب کــه جیبــت را پ
ْــَت  َــإِنَّ أَیَْســرَ َمــا فِیهـَـا یَکْفِیــَک؛ وَ إِنْ کُن ْــَت تُرِیــدُ مـِـَن الدُّنْیـَـا مـَـا یَکْفِیــَک، ف آدََم، إِنْ کُن
َــإِنَّ کُلَّ َمــا فِیهـَـا َلیَکْفِیــک .«1 )فرزنــد آدم، اگــر از دنیــا  ََّمــا تُرِیــدُ مـَـا َلیَکْفِیــَک، ف إِن
به انــدازۀ نیــاز خــودت بــرداری، کمتریــن امکانــات دنیــا تــو را بــس اســت؛ امــا 
اگــر از دنیــا، به انــدازۀ کفایــت نخواســتی، کل دنیــا را هــم بــه تــو بدهنــد، تــو 

را بــس نیســت؛ بیشــترش را می خواهــی.(

تلۀ »فقر درونی و ثروت بیرونی« چیســت؟
چــرا هرچقــدر ســطح امکانــات و رفــاه در جامعــه بیشــتر می شــود، میــزان 
رضایتمنــدی عمومــی کمتــر می شــود؟ شــما االن ببینیــد وضــع مملکــت مــا 
نســبت بــه گذشــته و زمــان پــدران مــا بهتــر شــده اســت، جاده هــا، خانه هــا، 
امــا هرچقــدر  اســت،  شــده  بهتــر  و  بیشــتر  حتــی خوردنی هــا  امکانــات، 
ــه،  ــدا کــرده اســت. چــرا؟ بل ــم، درصــد نارضایتی هــا افزایــش پی پیــش رفتی
کم کاری هایــی شــده؛ امــا کارهــای کمــی هــم انجــام  نشــده اســت. خدمــات 
بســیاری بعــد از انقــاب بــه وجــود آمــده اســت؛ امــا میــزان رضایتمنــدی 
مــردم، نســبت بــه ایــن خدمــات چقــدر اســت؟ انــگار اشــکالی در شــکل و 

1. کافی، ج2، ص1۳۸.
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شــخصیت جامعــۀ مــا اتفــاق افتــاده. بلــه، مــا گایــه داریــم از کم کاری هــا؛ 
امــا چــرا از کارهایــی کــه انجــام شــده، به انــدازۀ کافــی رضایتمنــدی نداریــم؟ 
حداقــل میــزان رضایــت مــا نســبت بــه کارهــای بزرگــی کــه انجــام شــده، 
آن قــدر نیســت کــه بایــد باشــد؟ شــاید جامعــۀ مــا هــم در تلــۀ »فقــر درونــی 

و ثــروت بیرونــی« افتــاده اســت!

یعنــی هرچقــدر امکانــات در جامعــه بیشــتر می شــود، مــردم احســاس 
فقــر بیشــتری از درون می کننــد و ایــن بــرای یــک جامعــه فاجعــه اســت. 
خودتــان  فرزنــدان  در  را  حــس  ایــن  می کنــم  خواهــش  محتــرم،  مــادران 
ــر نیســت، فقــر  ــد مــادر دلــش پ ــه می بین ــد. بچــه کــه در خان ــت کنی مدیری
را کامــاً حــس می کنــد. بعــد هیچ وقــت از زندگــی خــودش لــذت نمی بــرد. 
فرمــود: »کســی کــه از درون حــس قناعــت نــدارد، زندگــی خوشــی نخواهــد 

داشــت.«1

را  ایــن  ولــی  مــا چیســت؛  جامعــۀ  در  تعــارض  ایــن  علــت  نمی دانــم 
می دانــم کــه اصــل روزی هــا، درونــی هســتند، نــه بیرونــی و ما باید بیشــترین 
اهتمــام خودمــان را بــرای کســب روزی هــای درونــی بگذاریــم، نــه روزی هــای 
بیرونــی. اگــر آن روزی هــای درونــی و روحــی رســید، روزی هــای بیرونــی هــم 

کم وبیــش بابــش بــاز می شــود، راهــش را پیــدا می کنیــم.

اســتقالل روحی، رزق  درونی و روحی است

یکــی از رزق وروزی هــای بی نظیــر و بی بدیــل کــه از درون بــه انســان هدیــه 
درونــی  روزی هــای  آن  از  ایــن  اســت.  روحــی  اســتقال  رزق  می شــود، 
اســت کــه اگــر مــا و جامعه مــان بــه ایــن روزی رســیدیم، راه بســیاری از 

روزی هــای بیرونــی همــوار می شــود.

اگــر آدم از درون بــه یــک اســتحکام روحــی برســد کــه شــخصیتش 
و رفتــارش تحــت تأثیــر دیگــران نباشــد، هیــچ مــوج منفــی ای روی دل و 

1. المحاسن، ج1، ص۹.
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ذهنــش اثــر نمی گــذارد. اصــل ایــن اســتقال روحــی و اثرپذیــری از حتــی 
گرایش هــا خــود آدم هــم از درون انســان شــروع می شــود.

اســتحکام روحی مؤمن، از استقالل روحی آدم برمی خیزد

الْمُؤْمِــُن  وَ  ْــُه  مِن یُْســتَقَلُّ  الْجَبَــلُ  الْجَبَــلِ  مِــَن  أَْصلَــُب  »الْمُؤْمِــُن  فرمــود:  چــرا 
کــوه  از  اســتوارتر  و  باصابت تــر  )مؤمــن  َشــیْءٌ.«1  دِینِــهِ  مِــنْ  یُْســتَقَلُّ  َل 

ــی.  ــی؛ ولــی از دیــن مؤمــن نمی توانــی بکَن اســت.( از کــوه می توانــی بکَن
ایــن شــدت صابــت و اســتواری و اســتحکام روحــی مؤمــن، از اســتقال 

او ناشــی می شــود. روحــی 
بچه هــا را دیدیــد از ِســنی بــه بعــد، دیگــر حاضــر بــه دریافــت کمــک از 
طــرف پــدر و مادرشــان نیســتند، می خواهنــد روی پــای خودشــان بایســتند. 
می گویــد بگــذار خــودم کارهایــم را انجــام بدهــم. ایــن ســن، آغــاز تولــد 
حســی بــه نــام »اســتقال روحــی« اســت. هرچقــدر پیــش می رویــم، حــس 
مســتقل بودن در وجــود آدم هــای ســالم، قوی تــر و فعال تــر کار می کنــد. 
تصمیم گیــری  قــدرت  نیســتند،  مســتقل  منفعل انــد،  مریــض  آدم هــای 
ندارنــد. دیگــران بایــد آن هــا را مدیریــت کننــد، نمی تواننــد حتــی خودشــان 

را مدیریــت کننــد، چــه برســد بــه مدیریــت دیگــران.

چگونه  اســتقالل روحی بچه ها نابود می شود؟
اســتقال روحــی رزق اســت؛ امــا مســیر ایــن رزق را خــدا تعبیــه کــرده اســت. 
بــا تربیــت در خانــه و مدرســه می شــود بــه ایــن رزق روحــی و روانــی رســید. 
در خانــه ای کــه بچه هــا شــرطی تربیــت شــده اند، هــر کار خوبــی یــک پــاداش 
ّــن و فــوری داشــته،  ّــن و فــوری داشــته، هــر کار بــدی یــک تنبیــه معی معی
کم کــم ایــن بچــه از حــال متعــادل خــودش خــارج می شــود. دیگــر نمی توانــد 
مســتقل از آن پــاداش، خــوب باشــد، دیگــر نمی توانــد مســتقل از آن تنبیــه، 

هیــچ کار زشــتی را تــرک کنــد. اســیر آن پــاداش و تنبیــه می شــود.
شــاید بــرای برخــی ایــن پرســش پیــش بیایــد کــه اگــر نظــام پــاداش و 
عقوبــت، اســتقال روحــی بچه هــا را کــم می کنــد، چــرا خــدا دائمــاً از بهشــت 

1. کافی، ج2، ص241.
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و جهنــم بــرای کنتــرل مــا انســان ها حــرف می زنــد؟ اصــل نظــام و پــاداش 
اشــکالی نــدارد؛ امــا وقتــی ایــن نظــام پــاداش و جــزا، فــوری و عینــی شــد، 
ــم و جــزای الهــی کــه عینــی و فــوری  ــد. بهشــت و جهن اشــکال پیــش می آی
ــر ســرش  ــاال ب ــد کــه ســنگ از ب ــی اگــر کســی االن نمــاز نخوان نیســت؛ یعن
نمی ریــزد. دربــارۀ قیامــت هــم کــه روز جــزا و پــاداش الهــی اســت، خداونــد 
)نزدیــک اســت کــه آن را  أُخْفیهــا(1  أَکادُ  آتِیَــةٌ  ــاعَةَ  )إِنَّ السَّ متعــال فرمــود: 
پنهــان کنــم.( خدایــا چــرا می خواهــی پنهانــش کنــی؟ چــون خــدا می خواهــد 
هرکســی به خاطــر تــاش خــودش جــزا بگیــرد، نــه بــه خاطــر نظــام پــاداش و 

جــزای عینــی و فــوری.
بنابرایــن می تــوان روی رزق هــای روحــی و درونــی، مثــل اســتقال روحــی، 
برنامه ریــزی کــرد. آغــاز برنامه ریــزی هــم در خانــه اســت. مــدل پیشــنهادی 
بــرای تقویــت اســتقال روحــی بچه هــا، تغییــر در نظــام پــاداش و تنبیــه 
در تربیــت بچه هاســت، بگذاریــد بچه هــا مســتقل از پــاداش، مســتقل از 
تنبیــه خــوب باشــند. ایــن خوب بــودن اگــر ریشــۀ آن در درون خــودت باشــد، 

بســیار ارزشــمندتر اســت تــا اینکــه بچه هــا از بیــرون خــوب باشــند.

قانون اضافی، مانع اســتقالل روحی است
گاهــی در جامعــه می خواهیــم بــا قوانیــن اضافــی، از بیــرون، رفتارهــای افــراد 
ــون اضافــی، مانــع اســتقال روحــی آدم هاســت. مگــر  را کنتــرل کنیــم. قان
قانــون و نظارت هــای بیرونــی، چقــدر قــدرت بازدارندگــی دارنــد و چقــدر 
ایــن بازدارندگــی ارزش دارد؟ او بایــد خــودش باشــد کــه تصمیــم بگیــرد کــه 
خــوب باشــد یــا بــد. عیبــی نــدارد اگــر هــم می خواهــد بــد باشــد، بگــذار بــد 
باشــد، فقــط بگــذار خــودش باشــد و خــودش تصمیــم بگیــرد. لــذا خداونــد 

متعــال بــه اســتقال آدم هــا خیلــی احتــرام می گــذارد.

ســخت ترین عتاب ظاهری پیامبر در قرآن
دارد.  پیامبــر  بــه  را  ظاهــری  عتــاب  ســخت ترین  کریــم،  قــرآن  از  آیــه ای 
تَبْتَغِــَی نَفَقــاً  اْســتَطَعَْت أَنْ  َــإِنِ  ف ْــَک إِعْراُضهُــمْ  عَلَی ُــرَ  إِنْ کاَن کَب می فرمایــد: )وَ 

1. طه، 1۵.
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ایــن  َــٍة(1 )هرچنــد روی گردانــی  بِآی فَتَأْتِیَهُــمْ  ــماءِ  فِــی السَّ َّماً  ُســل أَوْ  فِــی اأْلَرْضِ 
کفــار بــرای تــو پیغمبــر ســخت اســت، پــس اگــر می توانســتی می خواســتی 
کــه تونلــی بزنــی و بــروی در عمــق زمیــن یــا نردبانــی بگــذاری در آســمان 
تــا آیــه ای بیــاوری تــا این هــا ایمــان بیاورنــد.( بعــد خــدا کامــش را قطــع 
َــنَّ مِــَن  َــا تَکُون َـّـُه لَجََمعَهُــمْ عَلَــى الْهُــدى ف الل َــوْ شــاءَ  ل می کنــد می فرمایــد: )وَ 
الْجاِهلیــن(2 )اگــر خــدا می خواســت، این هــا را بــر هدایــت جمــع می کــرد؛ 
پــس از نادان هــا نبــاش!( یعنــی پیغمبــر، نبایــد در جریــان تبلیــغ و نبــوت و 
هدایتــت، اســتقال روحــی آن هــا را از آن هــا بگیــری. چقــدر خــدا محترمانــه 
بــا مــا برخــورد می کنــد. عزیــزم، مســتقل بــاش! نمی گــذارم اســتقالت را 
پیغمبــر بگیرنــد، بــرای هدایــت تــو. بقیــه اش را مــن می گویــم: بــرو نگــذار 
خــدا  بــرای  چقــدر  کننــد.  گمــراه  را  تــو  و  بگیرنــد  را  اســتقالت  دیگــران 
اســتقال آدم هــا مهــم اســت، خــدا می دانــد. آن وقــت مــا راحــت، بــدون 
لحــاظ اســتقال روحــی آدم هــا، می خواهیــم همــه را ببریــم بهشــت؛ حتــی 

بهشــت رفتن هــم بــدون اســتقال روحــی ارزش نــدارد.

 راه رســیدن به رزق استقالل روحی است
رزق اســتقال روحــی یعنــی مــن تحت تأثیــر پــاداش و جــزای خــوب نباشــم، 
خــودم باشــم کــه خــوب هســتم. راه دیگــری کــه کمــک می کنــد آدم رزق 
اســتقال روحــی را بــه دســت بیــاورد، ایــن اســت کــه تمرین کنــد، تحت تأثیر 
تعریــف یــا مذمــت و ســرزنش دیگــران زندگــی نکنــد. مــا آدم هــا به صــورت 
ناراحــت می شــویم.  ســرزنش  از  تعریــف خوشــمان می آیــد،  از  طبیعــی، 
درســت اســت؟ امــا اهالــی کوچه  پس  کوچه هــای تقــوا، این طــوری نیســتند. 
ْــرِی  َــا أَعْلـَـُم بِنَفِْســی مِــنْ غَی َــاَل أَن ُــوَن وَ ق ِّــَی أَحَدُهـُـمْ خـَـاَف مِمَّــا یَقُول فرمــود: »إِنْ زُک
ْــراً  خَی اجْعَلْنِــی  وَ  ُــوَن  یَقُول بَِمــا  ِــی  تُؤَاِخذْن َل  َّهُــمَّ  الل ْــرِی  غَی مِــنْ  بِــی  أَعْلَــُم  ِّــی  رَب وَ 
ـُـوِب. «۳  ـُـوِب وَ َســاتِرُ الْعُی ُم الْغُی ــاَّ َّــَک عَ ــوَن فَإِن ــا َل یَعْلَمُ ُّــوَن وَ اغْفِــرْ لـِـی َم ــا یَظُن مِمَّ
ــد، بلکــه  ــد، نه تنهــا خوششــان نمی آی )اگــر یــک نفــر از متقیــن تعریــف کن
می ترســند و می گوینــد: ’مــن بــه احــوال خــودم از دیگــران آگاه تــرم و خــدا از 

1. انعام، ۳۵.
2. همان.
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ــا، مبــادا به خاطــر حــرف و تعریــف این هــا  مــن بــه مــن آگاه تــر اســت. خدای
مــرا مؤاخــذه کنــی و مــرا بهتــر از ایــن چیــزی کــه این هــا فکــر می کننــد، قــرار 
ِــم بــه  بــده و مــرا ببخــش بــر آنچــه این هــا از مــن خبــر ندارنــد؛ چراکــه تــو عال
پنهان هــا هســتی و پوشــانندۀ عیب هــا.‘( جانــم بــه ایــن مناجــات اهالــی تقوا! 
ــا یــک نفــر از آن هــا تعریــف  چقــدر مســتقل از تعریــف دیگــران هســتند. ت
می کنــد، مثــل بچه هایــی کــه تــو بغــل پــدر و مادرشــان هســتند و وقتــی یــک 
ــه آغــوش پــدر و  غریبــه از آن هــا تعریــف می کنــد و تحویلشــان می گیــرد، ب
مــادر پناهنــده می شــوند، متقیــن این طــوری بــا تعریــف دیگــران برخــورد 

می کننــد.
امــا بعضی هــا تشــنۀ تعریــف هســتند. اگــر تعریــف نشــنوند، می میرنــد. 
اگــر تعریــف نشــنوند، افســرده می شــوند. چقــدر کم ظرفیــت، چقــدر اســیر 
نگاه دیگران! این مرحله ای از اســتقال روحی اســت. شــاید مرحلۀ ســخت تر 
برای رســیدن به رزق اســتقال روحی، اثرنپذیرفتن از ســرزنش دیگران اســت.

ترس از ســرزنش پهلوان عرب را زمین زد
در جنــگ خنــدق، وقتــی امیرالمؤمنیــن، در مواجــه بــا پهلــوان عــرب، یعنــی 
عَبــدود، قــرار گرفــت، فرمــود: »مــن از تــو بــه هنگامــى کــه پرده هــاى کعبــه را بــا 
پنجــه ات گرفتــه بــودى، شــنیدم کــه مى گویــى: ’هــرگاه شــخصى به هنگام مبــارزه 
در جنــگ ســه خواســته از مــن داشــته باشــد، حتمــاً بــه یکــى عمــل خواهم کــرد.‘ 
حــال مــن ســه خواســته از تــو دارم و مى خواهــم کــه بــه یکــى عمــل کنــى.« عمرو 
گفــت: »خواســته هایت را بگــو.« فرمــود: »اول اینکــه شــهادت دهــى کــه ال الــه 
ااّل اللـّـه و محمّــد رســول اللـّـه.« عمــرو گفــت: »ایــن را از مــن نخــواه و خواســتۀ 
دوم را مطــرح کــن.« فرمــود: »دوم اینکــه خــودت برگــردى و شــر ایــن احــزاب را 
از ســر رســول هللا کوتــاه کنــى؛ زیــرا اگــر او صــادق باشــد کــه باعــث افتخــار 

شماســت و اگــر کاذب باشــد، گرگ هــاى عــرب او را کفایــت مى کننــد.«
می دانیــد عمــرو در جــواب امیرالمؤمنیــن چــه گفــت؟ برگشــت گفــت: »إِذاً 
ْــُت وَ رَجَعـْـُت  ِّــی جَبُن ــعَرَاءُ فـِـی أَشـْـعَارِهَا أَن ِــکَ وَ َل تُنِْشــدُ الشُّ ْــشٍ بِذَل َل تَتَحـَـدَُّث نَِســاءُ قُرَی
َُّســونِی عَلَیْهِــمْ.«1 )آیــا زنــان قریــش در  ْــُت قَوْمــاً رَأ عَلَــى عَقِبِــی مِــَن الْحَــرْبِ وَ خَذَل

1. تفسیر قمی، ج2، ص1۸4.
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گفت وگویشــان و شــعراى عــرب در اشعارشــان نمى گوینــد کــه مــن ترســیدم و 
از جنــگ دســت کشــیدم و قومــى را کــه مــرا رئیــس خــود قــرار داده بودنــد، خــوار 
کــردم؟!( پهلــوان عــرب را حــرف مــردم زمیــن زد و جهنمــی  کــرد. نتوانســت در 

مقابــل حــرف مــردم مقاومــت کنــد.
یکــی از مراحــل بــزرگ و هــم در رســیدن بــه رزقــی بــه نــام اســتقال روحــی، 
نترســیدن از سرزنش هاســت. در تاریــخ نقــل شــده اســت کــه عــده ای بــا پیامبــر 
قول و قرار گذاشــتند تا از ســرزنشِ ســرزنش کنندگان نترســند. یک نفر گفت: 

»آقــا مــا نمی توانیــم.«1 معلــوم اســت کــه کار ســخت اســت.
از ترس سرزنش مردم فرزند نمی آورند

االن در جامعۀ ما چقدر ترس از سرزنش هست؟ چقدر از رفتارهای جمعی و 
فــردی مــا مبتنــی اســت بــر ترس از ســرزنش؟ هیچ دلیل عقانی دیگــری ندارد، 
جــز ترســیدن از ســرزنش. کــم نیســتند پــدر و مادرهایــی کــه به خاطــر تــرس از 

ســرزنش، خودشــان بچه هــای خودشــان را از خواهــر و بــرادر محــروم کرده انــد.
باورتــان می شــود مــادری جگرگوشــه اش را یعنــی جنیــن و فرزنــد نورســیدۀ 
خــودش را به خاطــر حــرف مــردم، بکشــد؟ مــا مگــر بــرای مــردم زندگی می کنیم؟ 

مگــر فــردا کــه تنهــا شــدیم، حــرف مــردم اســت کــه تنهایــی مــا را پــر می کنــد؟

باشیم! مراقب سرزنش های خودمان 

از آن طــرف، گاهــی یــک حــرف نســلی را نابــود می کنــد. مراقــب باشــیم 
 باقــر امــام  داشــت؟  خواهــد  مــا  بــرای  عقوبتــی  چــه  ســرزنش  یــک 
ِّســاَن مِفتــاُح کلِّ خَیــرٍ و َشــرٍّ، فیَنبَغــی للمؤمــنِ أن یَختِــَم  فرمــود: »إّن هــذا الل
تِــه .«2 )ایــن زبــان کلیــد هــر خیــر  علــى لِســانِهِ کَمــا یَختِــُم علــى ذَهَبِــهِ و فِضَّ

ــر زنــد،  ــر زبــان خــود مُه و شــری اســت؛ پــس ســزاوار اســت کــه مؤمــن ب
همان گونــه کــه بــر ]کیســۀ [ طــا و نقــرۀ خــودش مهــر مى زنــد.(

َّبیَّ ص أنا و أبو ذَرٍّ و عُبادَةُ بُن الّصامِت و أبو سعیدٍ  1. »عن سهَل بنِ سعدٍ: بایَعُْت الن
الخُدریُّ و محمُّد بُن َمسلمةَ و سادِسٌ على أنْ ال تَأخَُذنا فی اللّهِ  لَوَْمةُ الئمٍ  و أمّا الّسادُِس 

فاْستَقالَهُ فأقالَهُ«)كنز العمّال، 1۵1۶(.
2. کافی، ج2، ص114.
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حداقــل ۷0 گنــاه وصــل اســت بــه زبــان. زبــان را رهــا کنــی، درنده تــر 
ــده ای می شــود. از هــر درن

َــدِه. «1 )مســلمان  فرمــود : »الْمُْســلُِم َمــنْ َســلَِم الْمُْســلِمُوَن مِــنْ لَِســانِهِ وَ ی
کســی اســت کــه مــردم از دســت و زبــان او راحــت باشــند.( مــردم از دســت 
بچــه  می گویــد: »دختــرم،  یــک کام  مامــانِ  ندارنــد.  امنیــت  مــا  زبــان  و 
می خواهــی چــه کار؟!« همیــن! دختــر هــم فــردا مــی رود بچــه را می کشــد. 
دختــر و مــادر، هــر دو قاتــل جنیــن می شــوند. چــرا نمی گذاریــم دیگــران 
راحــت زندگــی کننــد؟ چــرا زندگــی را بــرای دیگــران ســخت می کنیــم؟ همــان 
مــادری کــه خــودش ۵ تــا ۶ تــا بچــه دارد و اگــر االن هرکــدام نیاینــد بــه او ســر 
بزننــد، کلــی گایه منــد خواهــد بــود، بــه دختــرش می گویــد: »دختــرم، بچــۀ 
ســوم را می خواهــی چــه کار؟« خــدا نکنــد اگــر بفهمــد دختــرش می خواهــد 

بچــۀ چهــارم را بیــاورد. دیگــر او را بــا زبــان بــه قتــل می رســاند.

عقل، عنصر اســتقالل روحی است

از  مســتقل  روحیــه ای  بپذیــر.  ســرزنش  نــه  کــن،  ســرزنش  شــما  نــه 
ســرزنش داشــته بــاش، بعــد ببیــن چقــدر زندگــی آدم آبــاد می شــود. 
بایــد روی خودمــان  اینکــه مــا اســیر ســرزنش ها نشــویم، خیلــی  بــرای 
کار کنیــم. بایــد عقــل خودمــان را خیلــی بــه کار بگیریــم. عقــل عنصــری 
چــه می گویــد.  عقلــت  ببیــن  مــی آورد.  بــار  را مســتقل  آدم  کــه  اســت 
بــرای  شــما  مگــر  دیگــران.  نــگاه  بــه  دیگــران،  حــرف  بــه  داری  چــه کار 

می کنــی؟ زندگــی  دیگــران 

چرا من می خواهم فرزند بیاورم؟

ــل منطقــی خــودت را لیســت کــن.  بــرای رهایــی از ســرزنش دیگــران، دالی
بــدون  بیــاورم؟ چــون نمی خواهــم بچــۀ مــن  چــرا مــن می خواهــم فرزنــد 
خواهــر و بــرادر و تنهــا بمانــد. پس فــردا چــه جوابــی بــرای تک فرزنــد خــودم 
یــا حتــی فرزنــد دوم خــودم دارم، اگــر از مــن بپرســند: »مامــان، بابــا چــرا 

1. کافی، ج2، ص2۳4.
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مــردم، جــواب  از حــرف  تــرس  آیــا  تنهایــی بســوزم؟«  مــن در  گذاشــتید 
عقانــی و قانع کننــده ای بــرای فرزنــد شماســت؟

چــرا مــن فرزنــد می خواهــم؟ چــون می خواهــم بانشــاط زندگــی کنــم، 
بــا لــذت بیشــتر زندگــی کنــم. فرزنــد مــن، لــذت زندگــی مــن اســت، فرزنــد 
ــا حــرف  مــن، نشــاط زندگــی مــن اســت، نــه حــرف مــردم. حــال خــودم را ب
مــردم تنظیــم نمی کنــم، حــال خــودم را بــا حــال خــودم تنظیــم می کنــم. بــه 
حــال خــودم نــگاه می کنــم. بچــه شــیرینی زندگــی اســت، نمی خواهــم ایــن 

شــیرینی را از خــودم دریــغ کنــم.
این هــا ادبیــات و دالیلــی اســت کــه می توانــد هــر پــدر و مــادری را از 
ســرزنش دیگــران نجــات دهــد. مــن بــه شــما بگویــم اگــر از تــرس ســرزنش، 
تصمیــم غلطــی گرفتیــد، فــردا خودتــان خودتــان را ســرزنش خواهیــد کــرد 
کــه » ای غافــل! چــرا مــن آن روز به خاطــر حــرف مــردم، خــودم را از نشــاط و 

شــادی و لــذت پدربــودن یــا مادربــودن محــروم کــردم؟!«

امیرالمؤمنین قهرمان رهایی از ترس از ســرزنش است
زیــارت  در  اســت.  ســرزنش  از  تــرس  از  رهایــی  قهرمــان  امیرالمؤمنیــن 
امیرالمؤمنیــن می خوانیــم: »تــو همــان کســی هســتی کــه ایــن آیــه دربــارۀ 
تــو نــازل شــد کــه در راه خــدا از ســرزنشِ ســرزنش کنندگان نترســیدی.« 
از امیرالمؤمنیــن بخواهیــم ایــن نعمــت خــاص خــدا روزیِ مــا شــود، روزیِ 

ســرزنش کنندگان. ســرزنش  از  رهایــی 
یــک جایــی معاویــه شــروع کــرد امیرالمؤمنیــن را ســرزنش کــردن، گفــت: 
»علــی، شــنیدم...« معــذرت می خواهــم آقــا! معاویــه گفــت: »شــنیدم 
مثــل شــتری کــه از جلــو او را می کشــند، تــو را هــم کشان کشــان بــه مســجد 
َــذُمَّ فََمَدحـْـَت وَ أَنْ تَفَْضَح  َّــهِ لَقـَـدْ أَرَدَْت أَنْ ت بردنــد.« حضــرت فرمــود: »وَ لَعَمـْـرُ الل
فَافْتََضحـْـَت وَ َمــا عَلـَـى الْمُْســلِمِ مِــنْ غََضاَضــٍةإ فـِـی أَنْ یَکـُـوَن َمظْلُومــاً َمــا لـَـمْ یَکـُـنْ 
ــاً بِیَقِینـِـه.«1 )بــه خــدا قســم خواســتى مــرا ســرزنش  َشــاکّاً فـِـی دِینـِـهِ وَ َل مُرْتَاب
کنــى، ]ولــی[ ســتایش کــردى و ]خواســتی مــرا[ رســوا کنــی؛ ولــى خــود رســوا 
شــدى. بــراى مســلمان از اینکــه مظلــوم باشــد، نقصــى نیســت تــا وقتــى 

1. نهج الباغه، نامۀ 2۸.
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کــه دچــار شــک در دیــن و تردیــد در یقیــن نباشــد.( فــدای مظلومیــت یــا 
امیرالمؤمنیــن کــه حتــی به خاطــر مظلومیتــت تــو را ســرزنش می کردنــد. 
امــا تــو اســتخوان در گلــو و خــار در چشــم، محکــم در راه خــدا از ســرزنش 

ســرزنش کنندگان نترســیدی. ســام خــدا بــر مــوالی مــا!
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ــیرین زندگی ماست آرامش روزِی ش

یکــی از روزی هــای شــیرین زندگــی مــا آرامــش اســت. آرامــش از آن 
روزی هایــی اســت کــه آدم تــا آن را از دســت ندهــد، متوجــه ارزشــش 
خودمــان،  اطــراف  بــه  بیندازیــم  نگاهــی  اســت  کافــی  نمی شــود. 
به خاطــر  کــه  آدم هایــی  نیســتند،  کــم  نگــران  و  مضطــرب  آدم هــای 
محــروم  خوابیــدن  مثــل  زندگــی  شــیرینی های  حداقــل  از  اضطــراب، 
شــده اند. اولیــن آثــار از دســت دادن رزق آرامــش، در جســم انســان 

می آیــد. پدیــد 

غــرب در بر هم زدن رزق آرامش چه نقشــی دارد؟

و  گرفتــه  مــردم  از  را  آرامــش  رزق  آمریکایــی،  و  غربــی  زندگــی  و  غــرب 
دادوســتد  و  معاملــه  ایــن  آیــا  گذاشــته.  را  ظاهــری  آســایش  به جایــش 
بگیــری؟  رفــاه  و  آســایش  بدهــی،  آرامــش  اســت؟  پرفایــده  معاملــه ای 
۸0درصــد  امــا  جهــان هســتند؛  از جمعیــت  ۵درصــد  تنهــا  آمریکایی هــا 
وضعیــت  ایــن  چــرا  می کننــد.1  مصــرف  را  دنیــا  آرام بخــش  داروهــای  از 
ــی ســر رزق آرامــش  ــد آمــده اســت؟ نظــام ســلطه چــه بای نامتعــادل پدی

1. »کشوری با کمتر از ۵درصد جمعیت جهان، ۸0درصد آرام بخش های دنیا را مصرف 
می کند«، خبرگزاری مشرق، دسترسی در: mshrgh.ir/۵۶۵۹0۳، 1۶اردیبهشت1۳۹۵.
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مــردم جهــان آورده اســت؟ نیــاز مــا بــه رزق آرامــش، مثــل نیــاز مــا بــه 
هواســت. هــر لحظــه نیــاز بــه آرامــش داریــم.

فرق رزق آرامش اصیل با موقت در چیســت؟
اوضــاع  »آقــا،  می داننــد،  بیرونــی  را  اضطــراب  عامــل  افــراد  برخــی 
اقتصــادی به هم ریختــه اســت؛ پــس مــردم آرامــش ندارنــد!« در حالــی 
کــه آرامــش وقتــی واقعــی اســت کــه از متغیرهــای بیرونــی، از بــاال و 
نیســت،  آرامــش اصیــل  آن  نپذیــرد؛ وگرنــه  اثــر  زندگــی،  پایین شــدن 
الهــی  اولیــای  ببینیــد  شــما  اســت.  زودگــذر  و  موقــت  آرامــش  یــک 
مثــل اباعبــدهللا الحســین، در اوج بــا و گرفتــاری بیرونــی، چقــدر 
 1 َّــةُ( َّفـْـُس الْمُطَْمئِن ــا الن َّتُهَ آرامــش داشــتند؟ خداونــد متعــال فرمــود: )یــا أَی
 ای نفــس آرام،  ای خــدای آرامــش!  ای خــود آرامــش! امــام صــادق

فرمــود: »منظــور خــدا از نفــس آرام، امــام حســین اســت.«2

آرامش حســینی در اوج گرفتاری برقرار بود
ــه شــهادت  ــد: »هرچــه اباعبــدهللا الحســین ب امــام ســجاد می فرمای
پــس  می شــدند.«۳  گذشــته  از  آرام تــر  آرام تــر،  می شــدند،  نزدیک تــر 
رزق آرامــش بیــش از اینکــه منشــأ بیرونــی داشــته باشــد، منشــأ درونــی 
دارد. رزق آرامــش را آدم از درون خــودش دریافــت می کنــد. چــرا باهــا و 
گرفتاری هــا، آرامــش آدم هــای بــزرگ را بــه هــم نمی زنــد؟ بــا بایــد طبیعتــاً 
حــال آدم را دگرگــون کنــد، آرامــش را از آدم بگیــرد؛ امــا امیرالمؤمنیــن در 
ِّلـَـت فـِـی  َّتــی نُز ِّلـَـت أنفُُســهُم مِنهـُـم فـِـی البـَـاءِ کَال اوصــاف متقیــن فرمودنــد: »نُز
الرَّخــاء.«4 )حــاِل این هــا در بــا مثــل حــال این هــا در خوشی هاســت.( خیلــی 
عجیــب اســت. حــال آدم در گرفتاری هــا مثــل خوشــی ها باشــد، امــکان 
دارد؟ چقــدر آدم بایــد قــدرت روحــی داشــته باشــد کــه بــا رزق آرامــش او را 

. فجر، 2۷.
َّةً  ِِّك راِضیَةً َمرِْضی َّةُ ارِْجعِی إِلى  رَب َّفُْس الْمُطَْمئِن َّتُهَا الن َّهِ ع فِی قَوْلِهِ: یا أَی 2. »عَنْ أَبِی عَبْدِ الل
َّتِی  یَعْنِی الْحَُسیَْن بَْن عَلِیٍّ ع « )تفسیر قمی، ج2، ص422.( فَادْخُلِی فِی عِبادِی وَ ادْخُلِی جَن

۳. »كَاَن الْحَُسیُْن ع وَ بَعُْض َمنْ َمعَهُ مِنْ خََصائِِصهِ تُْشرِقُ أَلْوَانُهُمْ وَ تَهَْدأُ جَوَارِحُهُمْ وَ 
تَْسكُُن نُفُوُسهُم« )معانی االخبار، ص2۸۸(.

4. نهج الباغه، خطبۀ 1۹۳.
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کــم و زیــاد نکنــد. جالــب اینجاســت کــه ایــن حــال بــا ارادۀ خودشــان اتفــاق 
می افتــد. می شــود آدم طــوری باشــد کــه در بــا مثــل خوشــی ها ســرخوش 
باشــد؟ آرامــش داشــته باشــد؟ بــا آدم را بــه هــم نریــزد؟ پــس رزق آرامــش 
را بایــد اول از درون گشــت و پیــدا کــرد. آرامشــی پایــدار و همیشــگی کــه بــا 

بــاال و پایین شــدن زندگــی بــه تاطــم نیفتــد.

منشأ و محل آرامش کجاست؟
بــرای کســب آرامــش، بایــد منشــأ آرامــش و محــل آرامــش را یافــت. محــل 
آرامــش کجاســت؟ در آیــه ای، خداونــد متعــال منشــأ و محــل آرامــش را 
ـُـوب (1 یعنــی محــل  ـِـنُّ الْقُل َّــهِ تَطَْمئ ـْـرِ الل ــد: )أَل بِذِک ــد و می فرمای معرفــی می کن
آرامــش و اضطــراب، قلــب انســان اســت. منشــأ آرامــش چیســت؟ اتصــال 
ــه قــدرت خــدا. ذکــر خــدا یعنــی همیــن. ذکــر خــدا  ــه خــدا، وصل شــدن ب ب
فقــط ایــن نیســت کــه تســبیح دســت بگیریــم و بگوییــم: »ســبحان هللا!« 
ذکــر خــدا چگونــه منشــأ آرامــش قلــب اســت؟ وقتــی شــما مدیریــت خــدا را 
در باهــا ببینــی، قــدرت خــدا را در حــل مشــکات ببینــی، ســیمت کــه بــه 
منبــع قــدرت وصــل شــد، شــجاع می شــوی، آرام می شــوی، کلــی اتفاقــات 

خــوب برایــت می افتــد.
اطمینــان بــه  در ادعیــۀ مــا، تمنــای آرامــش مــوج می زنــد. خصوصــاً 
مدیریــت خــدا. در زیــارت امیــن هللا، اوِل زیــارت چــه می گوییــم بــه خــدا در 
ــا مقــدرات، یعنــی  ــا قلبــم و جانــم را در مواجهــه ب محضــر ولــی خــدا؟ خدای

َّــةً بِقَــَدرِک. «2 َّهُــمَّ فَاجْعَــلْ نَفِْســی مُطَْمئِن ــت خــدا، آرام کــن. »الل مدیری
رزق آرامش در وســط میدان جنگ هم روزی شما می شود

نه تنهــا در مشــکات فــردی، بلکــه در مشــکات اجتماعــی، وقتــی شــما 
بــود. شــاید  نــام خــدا وصــل باشــی، آرام خواهــی  بــه  بــه منبــع قدرتــی 
ســخت ترین جنــگ در زمــان صــدر اســام، جنــگ احــزاب باشــد. تمــام کفــر 
در برابــر اســام قــد علــم کــرده بــود. دشــمن بــه یــک قدمــی شــهر مدینــه 
رســیده بــود. همــۀ دشــمنان دســت بــه دســت هــم داده بودنــد تــا اســام را 

1. رعد، 2۸.
2. کامل الزیارات، ص40.
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نابــود کننــد. از یهــود بگیــر تــا منافقــان تــا مشــرکان مکــه، موقعیــت بســیار 
بحرانــی بــود. قــرآن ایــن صحنــه را چطــور ترســیم می کنــد؟ می فرمایــد:     
ُــمْ وَ إِذْ زاغـَـِت اأْلَبْصــارُ وَ بَلَغـَـِت الْقُلـُـوُب  ُــمْ وَ مِــنْ أَْســفََل مِنْک ُــمْ مِــنْ فَوْقِک )إِذْ جاؤُک
ــى را کــه آن هــا  ــد[ زمان ــه خاطــر بیاوری ـَـا(1 )]ب ُّنُون َّــهِ الظ ُّــوَن بِالل ــرَ وَ تَظُن الْحَناِج
از طــرف بــاال و پاییــن ]شــهر[ بــر شــما وارد شــدند ]و مدینــه را محاصــره 
کردنــد[ و زمانــى را کــه چشــم ها از شــدت وحشــت خیــره شــده و جان هــا 
بــه لــب رســیده بــود و گمان هــای گوناگــون بــدى بــه خــدا مى بردیــد.( یعنــی 

گفتیــد: »نکنــد خــدا کمــک نکنــد، نکنــد خــدا مــا را تنهــا بگــذارد!«
ْــزالً َشــدیداً(2  ُــوا زِل ُــوَن وَ زُلْزِل ِــَی الْمُؤْمِن ِــَک ابْتُل بعــد قــرآن می فرمایــد: )هُنال
آنجــا بــود کــه مؤمنــان آزمایــش شــدند و تــکان ســختى خوردنــد؛ یعنــی 
ــرای زمیــن  ــه فقــط ب ــکان شــدیدی در جامعــه انداخــت. زلزل ــه و ت خــدا زلزل
نیســت، بــرای آدم هــای روی زمیــن هــم هســت. خــدا مدعیــان ایمــان را 
تــکان شــدیدی داد تــا کفــر و ایمانــش بیــرون بریــزد. ببینــم چندَمــرده حــاج 
هســتید؟ آرامشــتان را از دســت می دهیــد یــا نــه، آرامــش برقــرار اســت؟

بعــد خــدا می فرمایــد منافقیــن و آدم هــای مریــض گفتنــد: )مــا وَعََدنـَـا 
َّ غـُـرُوراً(۳ )خــدا و پیامبــرش جــز وعده هــاى دروغیــن بــه مــا  َّــُه وَ رَُســولُُه إِل الل

نداده انــد!( کجاســت آن وعــدۀ نصــرت و پیــروزی؟! آدم هــای مریــض و 
منافــق، در بــاال و پایین شــدن در مشــکات اجتماعــی، آرامــش خــود را از 
دســت می دهنــد و کافــر می شــوند. چقــدر رابطــه هســت بیــن از دســت 

دادن آرامــش و کفــر.

کــه  می کنــد  معرفــی  را  دیگــر  آدم هــای  تیــپ  یــک  خــدا  ادامــه  در 
ــا همیــن مشــکل و چالــش اجتماعــی، چــه می گوینــد:  آن هــا در مواجــه ب
َّ إیمانــاً وَ  َـّـُه وَ رَُســولُُه وَ مــا زادَهُــمْ إِل َـّـُه وَ رَُســولُُه وَ َصــَدقَ الل َــا الل )هــذا مــا وَعََدن

تَْســلیماً(4 )»ایــن همــان اســت کــه خــدا و رســولش بــه مــا وعــده داده 

1. احزاب، 10.

2. احزاب، 11.
۳. احزاب، 12.
4. احزاب، 22.
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و خــدا و رســولش راســت گفته انــد!« و ایــن موضــوع جــز بــر ایمــان و 
نیفــزود.( آنــان  تســلیم 

ایمان از جنس آرامش است
ایمــان از جنــس آرامــش اســت. راوی می گویــد از امــام باقــر پرســیدم: 
می کنــد،  نــازل  مؤمنــان  دل  در  را  آرامــش  خــدا  کــه  آیــه  ایــن  »معنــای 
قــرار  مؤمنــان  دل  در  را  آرامــش  »یعنــی  فرمــود:  حضــرت  چیســت؟« 
ــر چــه  می دهــد.«1 مؤمــن چــه کســی اســت؟ کســی کــه آرامــش دارد. کاف

کســی اســت؟ کســی کــه اضطــراب دارد.
انقــاب اســامی ایــران در طــول ایــن مــدتِ بیــش از چهــل ســال، بارهــا 
در موقعیــت جنــگ احــزاب قــرار گرفتــه اســت. از جنــگ تحمیلــی بگیــر 
تــا جنــگ جمعیتــی تــا فتنه هــا و در همــۀ ایــن موقعیت هــا خــدا مــا را در 
موقعیــت جنــگ احــزاب قــرار داده اســت. االن هــم کــه در جنــگ اقتصــادی 
هســتیم. چــه کســانی در ایــن مشــکات اقتصــادی، آرامــش خودشــان را 
حفــظ می کننــد؟ چــه کســانی کفــر خودشــان را رو می کننــد؟ خــدا به عنــوان 
واقعیــت عالــم، به عنــوان قــدرت مطلقــۀ عالــم، در معــادالت سیاســی و 
اجتماعــی مــا کجاســت؟ اگــر ذکــر خــدا مایــۀ آرامــش اســت، یعنــی ســر نمــاز 
فقــط ذکــر خــدا مایــۀ آرامــش اســت یــا وســط جنــگ اقتصــادی هــم یــاد خــدا، 

به معنــای توجــه بــه قــدرت خــدا و کمــک خــدا، مایــۀ آرامــش اســت؟

محل اصلی آرامش، درون انســان است
پــس محــل اصلــی آرامــش، درون انســان اســت و یکــی از منشــأهای 
قــدرت  بــه  توجــه  یعنــی  هــم  ذکــر  ذکــر خداســت.  آرامــش،  دریافــت 
خــدا. البتــه از بیــرون از وجــود انســان هــم خــدا کانال هایــی را بــرای 
دریافــت رزق آرامــش قــرار داده اســت؛ ولــی اصلــش و اثــرش درون 
بــه وجــود می آیــد، یکــی از جاهایــی کــه خــدا رزق آرامــش را  انســان 
أَنْ  ِــهِ  آیات مِــنْ  )وَ  قــرار داده، خانــواده اســت. فرمــود:  تقســیم کــرده و 

كِینَةَ فِی  َّ وَ جَلَّ )أَنْزََل السَّ َّهِ عَز 1. »عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَاَل: َسأَلْتُهُ عَنْ قَوِْل الل
قُلُوبِ الْمُؤْمِنِیَن( )فتح،4( قَاَل هُوَ اْلِیَمان « )کافی، ج2، ص1۵(.
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ــا(1 )از نشــانه های خــدا ایــن  ــکُنُوا إِلَیْه ــکُمْ أَزْواجــاً لِتَْس ــنْ أَنْفُِس ـُـمْ مِ ـَـقَ لَک خَل

بــه آرامــش  تــا در کنــار یکدیگــر  بــرای شــما زوج قــرار داد  اســت کــه 
برســید!( اول آیــه می فرمایــد خانــواده از آیــات الهــی اســت. مــا بایــد 
بــه خانــواده همچــون آیــه ای از آیــات الهــی نــگاه کنیــم. آن وقــت هــدف 

ایــن آیــت الهــی، یعنــی خانــواده، می شــود آرامــش. اول از تشــکیل 

انــواع رزق آرامش در محیط خانواده وجود دارد
در محیــط خانــواده، آدم چنــد نــوع رزق آرامــش دریافــت می کنــد: آرامــش 
دیــداری، آرامــش شــنیداری، آرامــش گفتــاری. اولیــن رزق آرامشــی کــه آدم 
در محیــط خانــواده دریافــت می کنــد، آرامشــی اســت کــه در اثــر گفت وگــو 
بــه دســت می آیــد. اگرچــه بــر ســر زبان هــا می گوینــد کــه »حــرف بــاد هــوا« 
اســت؛ امــا در زندگــی مشــترک، حــرف خانــم و آقــا بــاد هــوا نیســت، بلکــه 
گاهــی اوقــات حرفــی نســنجیده زندگــی را بــر بــاد می دهــد. حــرف مثبــت یــا 
منفــی، هــم اثــر معنــوی دارد، هــم اثــر روحــی. مهم تریــن اثــر ایــن اســت کــه 

آرامــش را برقــرار می کنــد یــا آرامــش را بــر هــم می زنــد.

رزق آرامــش گفتاری در خانه قدر بدانیم
امــا اثــر معنــوی کام مثبــت یــا منفــی خانــم: گاهــی ســخن مثبــت خانــم، 
او را تــا مقــام شــهدا بــاال می بــرد. »جــاءَ رَجـُـلٌ إلــى رَســوِل اللـّـهِ صلــى هللا علیــه 
َّعَتنی و إذا رَأَتنــی  َّتنــی و إذا خَرَجــُت َشــی و آلــه، فَقــاَل: إنَّ لــی زَوجَــةً إذا دَخَلــُت تَلَق
َــَک بِــهِ غَیــرَُک  َـّـَل ل َــمُّ لِرِزقِــَک فَقَــد تَکَف ـَک؟ إن کُنــَت تَهت َــت: مــا یُهِمُـّ مَهمومــا قال
َــزادََک اللّــُه هَمّــا. فَقــاَل رَســوُل اللّــهِ صلــى هللا  ِــَک ف َــمُّ بِأَمــرِ آِخرَت و إن کُنــَت تَهت
ــهید.«2 مــردى  ِــهِ، لَهــا نِصــُف أجــرِ الشَّ علیــه و آلــه: إنَّ للـّـهِ عُمّــاًل و هــذِهِ مِــن عُمّال
نــزد پیامبــر خــدا گفــت: »زنــى دارم کــه هــرگاه وارد ]خانــه [ مى شــوم، بــه 
اســتقبالم مــى آیــد و هــرگاه ]از خانــه [ خــارج مى شــوم، بدرقــه ام مى کنــد 
و هــرگاه مــرا اندوهگیــن مى بینــد، مى گویــد: ’چــرا اندوهگینــى؟ اگــر غــمِ 
روزى ات را مى خــورى، غیــر تــو )خداونــد( آن را برایــت ضمانــت کــرده اســت 
و اگــر غــم آخرتــت را دارى، پــس خداونــد بــر اندوهــت بیفزایــد.‘« پیامبــر 

1. روم، 21.
2. الفقیه، ج۳، ص۳۸۹.
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خــدا فرمــود: »خداونــد کارگزارنــى دارد و ایــن زن یکــى از کارگــزاران 
اوســت. بــراى او نصــف پــاداش شــهید در نظــر گرفتــه شــده اســت.« 

می کشــاند.  ســقوط  بــه  جهنــم  تــا  را  او  خانــم،  منفــی  حــرف  گاهــی 
وقتــی پیامبــر بــه معــراج رفــت، دیــد عــدۀ بســیاری از خانم هــا در جهنــم در 
ــوان  ــن بان وضــع اســفناکی هســتند. از جبرئیــل پرســید: »علــت عــذاب ای
چیســت؟« جبرئیــل گفــت: »ناسپاســی.« کــدام حــرف منفــی خانم هــا 
موجــب جهنمی شــدن آن هــا شــده اســت؟ جبرئیــل گفــت: »خانمــی کــه 
ـْـراً قـَـط.‘1 )در  ـْـُه خَی ـْـُت مِن ــا رَأَی ــد: ’َم ــه همســرش بگوی ــگام عصبانیــت ب در هن
زندگــی بــا تــو هیــچ خیــری ندیــدم.(« آیــا واقعــاً ایــن خانــم در زندگــی بــا 

همســرش هیــچ خیــری ندیــده اســت؟
امــا اثــر روحــی: گاهــی حــرف مثبــت آقــا، آن چنــان اثــر روحــی دارد کــه تــا 
آخــر عمــر از دل وجــان خانــم پــاک نمی شــود. فرمــود: »قـَـوُل الرَّجُــلِ لِلَمــرأَةِ: 
بگویــی »دوســت  خانمــت  )بــه  أبَــدا.«2  قَلبِهــا  مِــن  یَذهَــُب  ُّــِک‘ ل  اِحب ّــی  ’إن

ــر ایــن گفتــن در قلــب او از بیــن نمــی رود.(  ــا آخــر، اث دارم«، ت
البتــه هرکــدام از خانــم و آقــا کــه حــرف منفــیِ دیگــری را بــاد هــوا حســاب 
کنــد، بی حســاب وکتاب اجــر خواهــد بــرد. نشــان می دهــد چــه روح بزرگــی 
اثــر  بــی ارزش  و  ایــن حرف هــای منفــی و مفــت  از  کــه  اســت  کــرده  پیــدا 

نمی پذیــرد.
دومیــن آرامــش، آرامــش دیــداری اســت. وضــع ظاهــری مــرد و زن، 
موجــب آرامــش روح همدیگــر می شــود. بعضــی از آقایــان در منــزل خیلــی 
راحــت هســتند. زیرپــوش می پوشــد. از بــس کهنــه اســت، بدن نمــا و نخ نمــا 
شــده. شــلوار می پوشــد، شش خشــتکه. حــاال از بــاب مــزاح عــرض می کنــم. 
ولــی در خانــه خیلــی شــلخته اســت. می گویــی چــرا؟ می گویــد: »می خواهــم 

راحــت باشــم.«
در حالــی حضــرت فرمــود در منــزل شــیک بپوشــید. امــام باقــر را 
دیدنــد لباســی پوشــیده قرمــز. می گویــد ناخــودآگاه خنــده ام گرفــت. حضــرت 

1. مستدرک الوسائل، ج14، ص244.
2. كافی، ج۵، ص۵۶۹.
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فرمــود: »مــن می دانــم چــرا می خنــدی. امــا ایــن لبــاس را به خاطــر همســرم 
پوشــیدم.«1 لباســی شــیک بــرای خانــه تهیــه کنیــد. همان طــور کــه دوســت 
داری او برای تو شــیک بپوشــد، او هم این شیک پوشــی را از تو می خواهد.

رزق آرامش به دســت آقاست یا خانم؟
بیــن خانــم و آقــا رزق آرامــش را چــه کســی بیشــتر و بهتــر تقســیم می کنــد؟ 
لــذا خداونــد متعــال فرمــود زن را مایــۀ آرامــش  معلــوم اســت خانم هــا. 
نبــود، چشم بســته می تــوان  آرامــش  خانــۀ  در  اگــر  داده ام.  قــرار  آقایــان 
گفــت خانم هــا خــوب رزق آرامــش را تقســیم نکرده انــد. هرچنــد آقایــان 
مقصــر باشــند. چــرا خــدا وجــود زن را مایــۀ آرامــش قــرار داده اســت؟ اصــاً 
خــود خانم هــا آرامش بخــش هســتند. چــرا خــدا در آیــۀ شــریفه نفرمــود زن 
و مــرد مایــۀ آرامــش هــم هســتند، بلکــه فرمــود زن هــا مایــۀ آرامــش مردهــا 
هســتند؟ چــون قــدرت روحــی زنــان، بســیار بیشــتر از قــدرت روحــی مــردان 

اســت.2
بنابرایــن اگرچــه مشــهور اســت کــه آقایــان مظهــر قدرت انــد و بــر ســر قــدرت 
ــا یکدیگــر رقابــت و فخرفروشــی می کننــد؛ ولــی در نگاهــی دقیــق و عالمانــه  ب
می تــوان گفــت از جهاتــی خانم هــا نســبت به آقایان قدرتمند ترنــد؛ چراکه اصل 
قــدرت نــه بــه جســم، بلکــه بــه قــدرت روحــی برمی گــردد. در برخــی روایــات بــه 
ایــن قــدرت روحــی خانم هــا نســبت بــه آقایــان تصریــح شــده اســت. صبــر یکــی 
َّــَه جَعَــَل  از مصادیــق بــارز قــدرت روحــی اســت. امــام صــادق فرمــود: »إِنَّ الل
َّةَ عََشــرَةِ رِجـَـال.«۳ )خداوند  َــإِذَا حََصلـَـتْ زَادَهـَـا قُو ْــرَ عََشــرَةِ رِجـَـالٍ ف لِلَْمــرْأَةِ أَنْ تَْصبـِـرَ َصب
بــرای خانم هــا ایــن قــدرت را قــرار داده اســت کــه به انــدازۀ ده مــرد صبــر کننــد و 
اگــر خانم هــا در ایــن تمریــن پیــروز شــوند، قــدرت ده مرد را پیدا می کنند.( یعنی 
یــک زن می توانــد تــوان روحــی ده مــرد پیــدا کنــد. واقعــاً عجیــب اســت که چنین 

اســتعداد و قدرتــی در بانــوان قــرار داده شــده اســت.

1. مکارم اخاق، ص10۵.
2.  آیت هللا جوادی آملی: »اگر راه اندیشه و کام و راه برهان و عقل و نظر برای مرد 

گشوده تر از زن باشد، معلوم نیست در راه دل، عرفان، قلب و موعظه، مرد قوی تر از زن 
باشد،  بلکه در این راه زن قوی تر از مرد است« )آینۀ جال و جمال، ص2۸۶(.

۳. کافی، ج۵، ص۳۳۹.
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چرا رزق آرامش در دست بانوان است؟

رهبــر معظــم انقــاب می فرمودنــد: »مــن در محاســبات نهایــی، زن را قوی تــر 
از مــرد می دانــم. اعتقــادم ایــن اســت ]کــه[ مــرد  هارت وهورتــش زیــاد اســت؛ 
امــا آنکــه باالخــره در یــک مقابلــه، اگــر ایــن مقابلــه طــول بکشــد، پیــروز 
خواهــد شــد، زن اســت؛ یعنــی زن باالخــره بــا روش هــا و وســایلی کــه خــدای 
متعــال در اختیــار و طبیعــت او گذاشــته،  بــر مــرد غالــب می شــود. ایــن یکی از 
زیبایی هــای طبیعــت و از اســرار خلقــت اســت. بــه مــرد اســتخوان درشــت تر، 
قــد بلندتــر و صــدای کلفت تــر داده انــد؛ امــا بــه زن در مقابــل ایــن امکانــات، 
لطافت هــای روحــی و وســایل نفــوذ روی مــرد را داده انــد تــا تعــادل برقــرار 

شــود.«1

پــس زن هــا قــدرت روحــی بیشــتری نســبت بــه آقایــان دارنــد. حــاال توقــع 
خــدا از اقویــا بیشــتر اســت یــا ضعفــا؟ از قدیــم گفته انــد: »هرکــه بامــش 
اگــر خانم هــا به صــورت طبیعــی، قــدرت روحــی  بیــش، برفــش بیشــتر.« 
بیشــتری از آقایــان دارنــد، خــدا رزق آرامــش را بــه دســت خانم هــا ســپرده 
و آن هــا بایــد تقســیمش کننــد. اگــر معمــوالً آقایــان رزق مــادی را در خانــه 

تقســیم می کننــد، رزق روحــی را خانم هــا تقســیم می کننــد.

آقــا داد می زنــد، می خواهــد آرامــش خانــه را بــه هــم بزنــد. کافــی اســت 
خانــم لبخنــد بزنــد یــا کمــی اشــک بریــزد یــا یک کمــی کوتــاه بیایــد، بگویــد: 
»آقــا، حــق بــا شماســت.« هرچنــد حــق بــا خانــم باشــد. آقــا در جــا آرام 

می شــود. قــدرت زن این طــوری اســت.

در ابتــدا، رزق آرامــش از درون شــما مثــل چشــمه می جوشــد، بعــد ایــن 
آرامــش بــه دیگــران منتقــل می شــود. دلــت کــه پــر از آرامــش شــد، بعــد 
می توانــی دیگــران را هــم آرام کنــی. آقــای شــما هــم آرام می شــود. حــاال خانــم 
خــودش از کجــا رزق آرامــش را دریافــت می کنــد؟ مســتقیم از خــود خــدا روزی 

1. بیانات در دیدار اعضای شورای مرکزی جمعیت زنان، 1۵اردیبهشت1۳۷1.
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می گیــرد. خانمــی کــه ارتباطــش بــا خــدا خــوب نباشــد، نمی توانــد رزق آرامــش 
را در خانــه تقســیم کنــد. درســت اســت؟ حــرف عجیب وغریبــی کــه نزدیــم؟

خانــم از کجا رزق آرامش دریافت کند؟
شــاید برخــی از خانم هــا بگوینــد: »اگــر مــن بــه آقایــم آرامــش بدهــم؛ پــس 
خــودم از کجــا رزق آرامــش دریافــت کنــم؟« ذات نایافتــه از هســتی بخش، 
ُــوَد هســتی بخش؟!1 شــما بایــد بــروی وصــل بشــوی بــه  چــون توانــد کــه ب
منشــأ آرامــش، یعنــی خــود خــدا. »پــس بی خیــال آقــا شــوم؟!« نــه، شــما 
بی خیــال آقــا نشــو! آقــا هــم بایــد بــه شــما آرامــش بدهــد، آقــا هــم می توانــد 
بــا خــدا بــه آرامــش برســد. امــا مســیر رســیدن بــه آرامــش در محیــط خانــه 
ایــن مســیر اســت. خــدا رزق آرامــش را بــه خانــم داده، خانــم رزق آرامــش را 

در خانــه تقســیم می کنــد بیــن آقــا و فرزندانــش.
بعضــی از خانم هــا گایــه دارنــد از اینکــه آقایشــان بــه آن هــا آرامــش 
نمی دهــد. شــما بــرو از خــدا رزق آرامــش بگیــر. البتــه خــدا می دانــد بــا ایــن 
آقایــی کــه دزد آرامــش همســرش اســت، چــه کنــد. امــا شــما خانــم، آرامــش 
را بایــد از منبــع اصلــی دریافــت کنیــد. آن وقــت می بینیــد در جــا رابطــۀ 
ْــَن  شــما بــا همســرتان خــوب می شــود. فرمــود: »َمــنْ أَْصلَــَح فِیَمــا بَیْنَــُه وَ بَی
َّــاسِ.«2 )هرکســی رابطــۀ خــودش را بــا خــدا  ْــَن الن َّــُه َمــا بَیْنـَـُه وَ بَی َّــهِ أَْصلـَـَح الل الل

ــا مــردم درســت می کنــد.( اصــاح کنــد، خــدا رابطــۀ او را ب

آقایان به خاطر رزق آرامشــی به نام بانوان باید شــاکر باشند
آقایــان بایــد شــاکر باشــند به خاطــر اینکــه خانم هــا رزق آرامــش را بــرای آن هــا 
بــه ارمغــان می آورنــد. آقایــان، فکــر می کنیــد شــما فقــط رزاق هســتید؟ 
خانــم هــم رازق اســت بــرای شــما، رزق هــای روحــی بــه شــما می رســاند. لــذا 
ـَـَک  ــا ل ــلَّ جَعَلَه َّ و جَ ــز ـّـَه عَ َــَم أنَّ الل ـَـأَن تَعل ــِة، ف َّوجَ ُّ الز ــق ــا حَ حضــرت فرمــود: »أمّ
ُــقَ  َّ و جـَـلَّ عَلَیــَک، فَتُکرَِمهــا و تَرف ِــَک نِعَمــةٌ مـِـَن اللـّـهِ عـَـز َســکَنا و انســا، فَتَعلـَـَم أنَّ ذل
بِهــا.«۳ )حــق همســر ایــن اســت کــه بدانــى خداونــد متعــال او را مایــۀ آرامــش 

1. عبدالرحمان جامی.
2. المحاسن، ج1، ص2۹.

۳. الفقیه، ج2، ص۶21، حدیث ۳214.
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و انــس تــو قــرار داده و بدانــى کــه ایــن خــود، نعمتــى اســت از جانــب خداونــد 
متعــال بــرای تــو. پــس او را کرامــت کــن، احتــرام بگــذار و بــا او مــدارا کــن.( 
ببینیــد آقایــان! حضــرت از حقــوق همســرانتان حــرف می زنــد کــه بــر گــردن 
شماســت. حــق همســرت چیســت؟ بدانــی او مایــۀ آرامــش توســت. اگــر این 

را فهمیــدی، حــق همســرت را ادا خواهــی کــرد، بــه او ظلــم نخواهــی کــرد.

فرزند منشأ رزق آرامش است
رزق  منشــأ  چیــزی  چــه  خانــم،  از  بعــد  خانــواده،  از  بعــد  خــدا،  از  بعــد 
آرامــش در زندگــی اســت؟ فرزنــد، خصوصــاً اگــر ایــن فرزنــد دختــر باشــد. 
َــزَل  َــم ی امــام صــادق فرمودنــد: »خَمــُس ِخصــاٍل مَــن فَقَــَد واحِــَدةً مِنهُــنَّ ل
ـةُ البَــَدنِ، وَ الثّانِیَــةُ  َّلُهــا ِصحَـّ ناقِــَص العَیــشِ، زائِــَل العَقــلِ، مَشــغوَل القَلــِب: فَأَو
مَــا  قُلــُت: و  المُوافِــقُ.  األَنیــُس  الرّابِعَــةُ  وَ  الــرِّزقِ،  فِــی  ــعَةُ  السَّ َــةُ  الثّالِث وَ  األَمــُن، 
ِــُح، وَ  ِــُح، وَ الخَلیــطُ الّصال َــدُ الّصال َّوجـَـةُ الّصالِحـَـةُ، وَ الوَل األَنیــُس المُوافـِـقُ؟ قــاَل: الز
الخامِســةُ و ِهــَی تَجَمــُع هــذِهِ الِخصــاَل: الدَّعَــة.«1 )پنــج چیــز اســت کــه هرکــس 
یکــی از آن هــا را نداشــته باشــد، همــواره در زندگــی اش نقــص داشــته، 
فکــرش مشــوّش و دلــش نگــران اســت: اوِل آن هــا، ســامت جســم و دوم، 
امنیــت و ســوم، وســعت روزی و چهــارم، همــراه و مونــس هــم رأی اســت. 
]راوی می پرســد:[ »مونــس هــم رأی چیســت؟« امــام می فرمایــد: همســر 
خــوب و فرزنــد خــوب و هم نشــین خــوب. و پنجــم کــه دربرگیرنــدۀ همــۀ ایــن 
ــدی  ــه هــر فرزن ــاه زندگــی اســت.( البت خصلت هاســت، آرامــش خاطــر و رف

ــۀ آرامــش هســت. ــح مای ــد صال ــۀ آرامــش نیســت. فرزن مای

چگونه با فرزند به رزق آرامش برســیم؟
بعضی هــا از زوجیــن نگــران ایــن هســتند اگــر فرزنــد بیایــد، رزق آرامــش 
آن هــا کم وزیــاد می شــود، در حالــی کــه خــدا بــا وجــود فرزنــد، رزق آرامــش را 
بــرای آدم هــا افزایــش می دهــد. به صــورت طبیعــی رزق فرزنــدآوری، موجــب 
افزایــش آرامــش در خانــواده می شــود. ایــن مســئله بایــد تبدیــل بــه یــک 

مهــارت شــود، مهارتــی کــه چطــور انســان بــا فرزنــد بــه آرامــش می رســد.
بعضــی از بچه هــا نــاآرام هســتند. ایــن ناآرامــیِ بچه هــا، موجــب می شــود 

1. الخصال، ص2۸4، حدیث ۳4.
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خانــواده هــم آرامــش خــودش را از دســت بدهــد. بایــد منشــأ ایــن ناآرامــی 
را پیــدا کــرد. البتــه بخشــی از ایــن ناآرامــی طبیعــی اســت. هیجــان هــم در 
کنــار آرامــش نیــاز مــا آدم هاســت. بچه هــا هیجــان را بــر آرامــش ترجیــح 
ایــن اســت کــه  بــرای آرامــش در فرزنــدآوری، قــدم اول  می دهنــد. پــس 
بپذیریــم بخشــی از هیجانــات بچه هــا طبیعــی اســت و مــا نبایــد به صــورت 
غیرعــادی و بیــش از انــدازه در برابــر هیجانــات بچه هــا حســاس باشــیم و 

خصوصــاً آرامــش مــادران بــه هــم بریــزد.
به صــورت طبیعــی، پســرها هیجــان بیشــتری دارنــد، پــس بایــد بــه آن هــا 
حــق بدهیــم و فضایــی بــرای تخلیــۀ انــرژی آن هــا فراهــم کنیــم. گاهــی بــا یــک 
بــازی مهیــج، گاهــی بــا ورزش، گاهــی بــا رفتــن بــه بــاغ و گاهــی بــا کارکــردن و 

ــه آرامــش می شــود. خسته شــدن، ایــن هیجــان تبدیــل ب
گاهــی علــت ناآرامــی بچه هــا، تغذیۀ آن ها و طبیعت تند و تیز آن هاســت. 
گاهــی هــم علــت ایــن نداشــتن آرامــش، ناآرامــی مــادر اســت. چقــدر پــدر بایــد 

بــرای برقــراری ایــن آرامــش بــه مــادر کمــک کنــد، خــدا می دانــد.
پــس بچه هــا نه تنهــا مزاحــم آرامــش زوجیــن نیســتند، بلکــه هــر فرزنــد 

صالحــی، بــا خــودش روزیِ آرامــش را بــه خانــم و آقــا هدیــه می کنــد.
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دو اقدام اساسی تا شب قدر
اگــر مــاه رمضــان ماهــی اســت کــه خداونــد متعــال در فینــال آن، یعنــی 
تــا شــب های  مــا  و تقســیم می کنــد،  تقدیــر  را  قــدر، روزی هــا  شــب های 
قــدر فرصــت داریــم روی دو تــا مســئله عمیقــاً فکــر کنیــم: یکــی فهرســتی 
از روزی هایــی کــه تابه حــال اصــاً بــه آن هــا فکــر نکرده ایــم یــا کمتــر فکــر 
کرده ایــم؛ در حالــی کــه به  شــدت بــه آن هــا نیــاز داریــم. مــا نبایــد دایــرۀ 
روزی هــای خودمــان را محــدود بــه روزی هــای ظاهــری و بیرونــی کنیــم. اصــل، 

روزی هــا درونــی هســتند، مثــل روزی آرامــش و روزی اســتقال روحــی.
آیــا در فهرســت تمناهــا و تقاضاهایمــان از خداونــد متعــال، آرامــش 
جــزو  این هــا  تابه حــال  آیــا  خواســته ایم؟  قناعــت  و  روحــی  اســتقال  و 
روزی هــای درخواســتی مــا از خــدا بــوده یــا نبــوده؟ البتــه یــک جایــی بایــد 
ــارۀ نقــش مســئلت و درخواســت و دعــا در روزی حــرف بزنیــم. از خــدا  درب
یــا فقــط خودمــان را  تابه حــال خواســته ایم ایــن چیزهــا را روزی مــا کنــد 

محــدود کرده ایــم بــه روزی هــای بیرونــی مثــل خانــه، ماشــین و...؟

مســئلۀ دومــی کــه تــا شــب های قــدر فرصــت داریــم دربــارۀ آن فکــر 
ــا  ــه مــا می رســد؟ ی ــه ب کنیــم، قواعــد رزق وروزی اســت. ایــن روزی هــا چگون
اینکــه کاً خداونــد متعــال چــه قواعــد و ســازوکاری بــرای جریــان رزق وروزی 
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ــم، بعــد  ــن قواعــد زندگــی می کنی ــد مــا خــاف ای ــرار داده اســت؟ نکن مــا ق
می گویــم چــرا روزی مــا کــم اســت! یکــی از راه هــای خــوبِ رهاشــدن از نگرانی 
روزی، دانســتن قواعــد رزق وروزی اســت. شــاید مصلحــت باشــد روزی مــا 
ــاد نمی شــود؟ از  کــم باشــد. حــاال چــه مصلحتــی هســت کــه روزی مــن زی
آن طــرف اگــر رزقــی هســت، شــکر کنیــم تــا اضافــه شــود. اگــر رزقــی در ســبد 
روزی مــا نیســت و فکــر می کنیــم بــه آن نیــاز داریــم، چطــور بایــد ایــن روزی 
ــا می خواهــد؟  ــه ســبد خودمــان اضافــه کنیــم؟ تــاش می خواهــد؟ تمن را ب
کســب  را  آن  بایــد  کــه  می خواهــد  خاصــی  توانایــی  می خواهــد؟  تحمــل 

کنیــم؟ هرکــدام از این هــا کــه نیــاز اســت، آن هــا را آمــاده کنیــم.

ما تابه حال فهرســت برخی از قواعد رزق وروزی و برخی از روزی هایی را 
کــه بــه آن هــا کمتــر بــه چشــم روزی، بلکــه بــه چشــم خریــدار نــگاه کرده ایــم، 
شــمردیم. یکــی دیگــر از رزق وروزی هایــی کــه بایــد آن را در فهرســت مســائل 

و مســئلت های خودمــان از خــدا اضافــه کنیــم، رزق تربیتــی اســت.

چرا مــا نیاز به رزق تربیتی داریم؟

از جنــس  مــا هــم  تربیــت  مــا تقســیم می شــود،  همــان طــور کــه خــوراک 
روزی هایــی اســت کــه بیــن مــا تقســیم می شــود. چــرا مــا نیــاز بــه رزق تربیتــی 
داریــم؟ چــرا مــا انســان ها نیــاز بــه تربیــت داریــم؟ ببینیــد، یکــی از ویژگی هــای 
انســان تربیت پذیــری اســت. قبــل از تربیت پذیــری، یکــی از ویژگی هــای انســان، 
ایــن اســت کــه اســتعداد عجیبــی دارد هــم در خوب شــدن و هــم در بدشــدن.

دو اســتعداد متضاد در وجود انسان چیست؟

خداونــد متعــال در ســورۀ شــمس، هشــت بــار قســم می خــورد: بــه خورشــید 
و مــاه و روز و شــب، بــه آســمان و زمیــن، آخریــن قســم، قســم بــه جــان 
انســان و آفریننــدۀ انســان، یعنــی خــودش، اســت. می فرمایــد: وَ نَفـْـسٍ وَ 
َّاها1 )و قســم بــه جــان آدمــى و آن  کــس  کــه آن را ]آفریــده[ و آنچــه  مــا َســو

در اوســت، به صــورت مســاوی قــرار داده اســت.( بعــد می فرمایــد: »مــن در 

1. شمس، ۷.
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وجــود انســان دو اســتعداد قــرار دادم: یکــی اســتعداد بدشــدن و دیگــری 

اســتعداد خوب شــدن.«

تربیت یعنی استعداد خوبت را شکوفا کنی
در ادامــه خداونــد متعــال فرمــود: فَأَلْهََمهــا فُجُورَهــا وَ تَقْواهــا1 حــاال خدایــا، 
اســتعداد را چطــور خــرج کنــم؟ اگــر ایــن اســتعداد را در شــکوفایی خوبی های 
خــودت، یعنــی در مســیر تقــوا کــه حقیقــت تقــوا شــکوفایی اســتعداد انســان 
اســت، خــرج کــردی، ایــن می شــود تربیــت. چیــزی کــه در قــرآن بــه آن تزکیــه 
َّاهــا )هرکــس نفــس خــود را پــاک و  َــدْ أَفْلَــَح َمــنْ زَک می گوینــد. فرمــود: ق
تزکیــه کــرده، شــکفته شــده اســت.( فــاح یعنــی چــه دقیقــاً؟ یعنــی شــکفته 

شــدن، خودشــکوفایی.2 ایــن حقیقــِت ماجــرای زندگــی مــا در دنیاســت.

بی تربیت ها چه عاقبتی دارند؟
خداونــد متعــال می فرمایــد کســی که خــودش را تربیــت نکنــد، چــه اتفاقــی 
ــاها۳ یعنــی ضــرر می کنــد کســی  کــه  بــرای او می افتــد: وَ قـَـدْ خــاَب َمــنْ دَسَّ
خــودش را تزکیــه نکنــد. نقطــۀ مقابــل تزکیــه کــه پاک کــردن اســت، دسیســه 
آمــده اســت. آیــت هللا جــوادی آملــی در ذیــل ایــن آیــه می فرماید: »دسیســه 
یعنــی نیرنــگ شــدید، پنهــان کاری. یعنــی انســان روی خواســته های نفســانی 
خــودش، یــک روپــوش از تقــوا و بهانه هــای شــرعی روی آن بگــذارد، آن را 
حــال جلــوه بدهــد، الهــی جلــوه بدهــد، مردمــی جلــوه بدهــد، خــوب جلــوه 

بدهــد و مرتکــب ]آن[ بشــود. ایــن کار تدســیس اســت.«4

رزق تربیتی ما، دست اولیای خداست
مــا چقــدر نیــاز بــه رزق تربیتــی داریــم؟ تغذیــۀ روح مــا بــا رزق تربیتــی اســت. 
رزق تربیتــی مــا همیــن تزکیــه اســت. ایــن رزق تربیتــی مــا، دســت چــه کســی 

1. شمس، ۸.
2. راغب در مفردات خود گفته است: »’الفلح‘ به معناى شكافتن است و در َمثَل گفته شده 

است ’الحدید بالحدید یفلح‘ یعنى آهن با آهن شكافته مى شود. اگر بُرز گران را هم ’فاح‘ 
مى گویند، به همین عنایت است كه آنان زمین را مى شكافند« )المیزان، ج۷، ص4۶(.

۳. شمس، 10.
4. تفسیر سورۀ شمس، جلسۀ 1، 1۷اسفند1۳۹۸.
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اســت؟ دســت رســول هللا اســت،1 دســت امیرالمؤمنین اســت. فرمود: »یَا 
ُِّث اْلدَاَب  ُِّب الْمُؤْمِنِیَن وَ أُوَر َّبَنِی وَ أَنَا أُؤَد َّهُ وَ هُوَ ع أَد َّبَهُ الل َّهِ ص أَد کَُمیْلُ إِنَّ رَُسوَل الل
الْمُکْرَمِیــن .«2 )اى کمیــل، همانــا خداونــد پیامبــر را تربیــت کــرد و رســول خــدا 
مــرا تربیــت کــرد و مــن نیــز مؤمنــان را تربیــت می کنــم و فرهنــگ و آداب ورســوم 
را بــه مــردم بزرگــوار خواهــم آموخــت.( بگــو یــا امیرالمؤمنیــن، دســت شــما را 

می بوســم. مــن کــه نتوانســتم، شــما بیــا رزق تربیتــی مــا را برســان.

بدشــدن  و  خوب شــدن  اســتعداد  مــا  ماســت.  وجــود  فرمــوِل  ایــن 
بالفعــل  یزیــد  و  معاویــه  »آنچــه   :بهجــت آیــت هللا  به قــول  داریــم.  را 
داشــتند، مــا بالقــوه داریــم.«3 چــرا مــا بــه رزق تربیتــی نیــاز داریــم؟ چــون اگر 
خودمــان را رهــا کنیــم، در برنامــه ای دائمــی از خودمــان مراقبــت نکنیــم، 
یعنــی تقــوا نداشــته باشــیم، اســتعداد بدشــدن دائمــاً بــه مــا ضربــه می زنــد 
و بــه خودشــکوفایی نمی رســیم. چیــزی کــه در قــرآن تعبیــر شــده اســت بــه 

فــاح، یعنــی شکفته شــدن.

تمام دستورهای دین برای خودشکوفایی انسان است
تمــام دســتورهای دیــن بــرای خودشــکوفایی انســان اســت، بــرای کشــف 
اســتعدادهایی اســت کــه درون ماســت. انســان چــه اســتعدادهایی دارد؟ 
اســتعداد مــا خداشــدن اســت؛ یعنــی تمــام قدرت هــای خــدا در مــا بــروز 
ــرورو کنیــم. حــاال مــا چقــدر نیــاز بــه رزق  کنــد. بعــد می توانیــم جهــان را زی
ــاز بــه رزق تربیتــی از نــان شــب هــم بــرای مــا واجب تــر  تربیتــی داریــم؟ نی
کار  چقــدر  دیدیــد  را  بندبازهــا  اســت.  پرتــگاه  لبــۀ  اینجــا  چــون  اســت؛ 
خطرناکــی می کننــد؟ از ایــن ســاختمان بــه آن ســاختمان روی بنــد حرکــت 
می کننــد. اولیــن خطــا آخریــن خطاســت. مــا یــک راه بیشــتر نداریــم و آن 

راه رفتــن روی طنــاب اســت.

شــباهت تقوا با مهارت طناب بازی در تربیت چیست؟
اگــر مــا رزق تربیتــی خودمــان را دریافــت نکنیــم، مثــل ایــن اســت کــه از 

1. آل عمران، 1۶4.
2. تحف العقول، ص1۷1.

۳. در محضر بهجت، ج1، ص1۸۵.
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بــاالی طنــاب در حــال ســقوطیم. نابــودی مــا بــا فقــدان رزق تربیتــی رقــم 
می خــورد. از هســتی ســاقط می شــویم. حــاال اگــر مــا در مــاه رمضــان تقــوا 
بخواهیــم، چیــز کمــی خواســته ایم؟ تقــوا همــان مهارتــی اســت کــه موجــب 

می شــود بتوانیــم مثــل بندبازهــا روی طنــاب راه برویــم.

اگر آدم ها خودشان را رها کنند، استعداد بدی در آن ها رشد می کند
شــما مطمئــن بــاش اگــر آدم خــودش را رهــا کنــد، اســتعداد بــدی، مثــل 
علــف هــرز، در وجــودش رشــد می کنــد. بــرای بدشــدن اصــاً نیــازی نیســت 
تــاش زیــادی بکنیــد. همیــن کــه خودتــان را رهــا کنیــد، کم کــم صــدای 
فطرتتــان کــه الهــی هــم هســت، خامــوش و خفــه می شــود. ببخشــید، خیلــی 
ببخشــید، تبدیــل می شــوید بــه موجــودی بی تربیــت. بــرای بی تربیت شــدن 
نَفَْســَک عَلَــى  ْــرِهْ  لــذا فرمــود: »أَک زیــاد الزم نیســت آدم زحمــت بکشــد، 
ُــوٌع عَلَیْهَــا.«1 )خــودت را بــه کارهــای خــوب  ْــَت َمطْب َــإِنَّ الرَّذَائِــَل أَن الْفََضائِــلِ ف
و کســب فضیلت هــا وادار کــن؛ و ااّل به طــور طبیعــی دچــار رذایــل خواهــی 
شــد.( دیدیــد بچــه چقــدر راحــت حــرف بــد را یــاد می گیــرد؟ حــاال بخواهــی 
حــرف خــوب را بــه او یــاد بدهــی، کلــی بایــد زحمــت بکشــی. چــرا تبلیغــات 
در غــرب موفــق اســت؟ چــون کاری نــدارد، روی مــوج بعضــی از گرایش هــای 
ســطحی و فعــال آدم هــا ســوار می شــود. حــاال اگــر بخواهــی بــا تبلیغــات 

ــد! ــدرت در می آی ــدازی، پ ــی را جــا بین دینــی، خوب

آیا احســاس نیاز به رزق تربیتی، در ما فعال است؟
مــا خیلــی بــه رزق تربیتــی نیــاز داریــم. آیــا ایــن احســاس نیــاز بــه رزق تربیتــی 
در مــا فعــال اســت؟ آیــا حــس می کنیــم اگــر رزق تربیتــی بــه مــا نرســد، 
می میریــم؟ آخ کــه بعضی هــا را جــز مــرگ چیــز دیگــری بیــدار نمی کنــد! 
می گویــد: »مــن به غیــر از شــکم و یکــی دو تــا نیــاز اولیــۀ خــودم، دیگــر مگــر 

چــه نیــازی دارم کــه از خــدا بخواهــم روزی ام کنــد؟«
دریافتــش از خــودش و هــدف خلقتــش، بــا دریافــت چهارپــا از خــودش 
و هــدف خلقتــش زیــاد فرقــی نمی کنــد. او می خــورد، منــم می خــورم؛ او 
می خوابــد، منــم می خوابــم؛ او نیــاز بــه آشــیانه دارد، منــم نیــاز بــه خانــه 

1. غرر الحکم، ص14۹.
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دارم و حــاال برخــی نیازهــای دیگــر. فاصلــۀ خــودش بــا حیوانــات را زیــاد 
نمی بینــد. عزیــزم، ببیــن، تــا اینجــا کــه مــا و حیوانــات بــا هــم مشــترک 
هســتیم، بیــا دربــارۀ بعــدش صحبــت کنیــم. فــرق مــا بــا حیوانــات چیســت؟ 
ــد:  ــه، تقــوا، خودشــکوفایی!« می گوی ــه او می گویــی: »رزق تربیتــی، تزکی ب
»این هــا ســیخی چنــد؟!« یــک نفــر داشــت بــا پــوزه آب می خــورد، شــخص 
دیگــری ایــن صحنــه را دیــد. رفــت بــه او گفــت: »این طــوری آب بخــوری، 
عقلــت کــم می شــود.« آن بنــدۀ  خــدا گفــت: »عقــل چــه هســت؟« ایــن 
هــم گفــت: »عزیــزم، راحــت بــاش. تــو آبــت را بخــور!« بابــا ایــن خــدا بــه تــو 
افتخــار کــرده، بــه تــو کرامــت داده، فرمــوده: وَ لَقَــدْ کَرَّمْنــا بَنــی آدَم1 مــن 
خیلــی ســرت احتــرام گذاشــتم. بــا اکــرام و احتــرام بــا تــو برخــورد کــردم. تــو 

چــرا خــودت را کــم می بینــی؟
َــدْرِ ِهمَّتـِـهِ.«2 )ارزش آدم هــا، قیمــت  َــدْرُ الرَّجـُـلِ عَلـَـى ق حضــرت فرمــود: »ق
آدم هــا به انــدازۀ اهتمــام و دغدغه شــان اســت.( اگــر تمــام اهتمــام تــو شــد 
شــکم و بعضــی از نیازهــای اولیــه ات، تــو همیــن قــدر بیشــتر نمــی ارزی. 
بــاز آن گوســفند، ارزش افــزوده دارد، تولیــد می کنــد. انســان کــه دائمــاً 
و  حیــات  بــه  مضــر  معمــوالً  کــه  هــم  تولیداتــش  اســت،  مصرف کننــده 

طبیعــت اســت.

نقش حکومت در تقســیم رزق تربیتی چیست
تــو  تــا بگویــم قدروقیمــت  شــب های قــدر از خــدا چــه می خواهــی؟ بگــو 
چقــدر اســت. از خــدا رزق وروزی می خواهــی، جــای رزق وروزی هــای تربیتــی 
کجاســت؟ حکمت تشــکیل حکومت چیســت؟ چرا امیرالمؤمنین حکومت 
را دســت می گیــرد؟ چــون تزکیــه و رزق هــای تربیتــی بــا درس اخــاق بــه 
ــد رزق تربیتــی را در جامعــه تقســیم  دســت مــردم نمی رســد. حکومــت بای
کنیــم. امیرالمؤمنیــن به عنــوان حاکــم اســامی فرمــود: »حــق شماســت بــر 
ِــی  َــإِنْ أَطَعْتُمُون گــردن مــنِ علــی کــه شــما را تربیــت کنــم.«۳ یــا فرمــود: »ف

1. اسراء، ۷0.
2. نهج الباغه، ح 4۷۷.

َِّصیحَةُ لَكُمْ وَ تَوْفِیرُ  ُّكُمْ عَلَیَّ فَالن ٌّ فَأَمَّا حَق َّاُس إِنَّ لِی عَلَیْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَیَّ حَق ُّهَا الن ۳. »أَی
فَیْئِكُمْ عَلَیْكُمْ وَ تَعْلِیمُكُمْ كَیَْا تَجْهَلُوا وَ تَأْدِیبُكُمْ كَیَْما تَعْلَمُوا« )نهج الباغه، خطبۀ ۳4(.
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ٍَّة َشــدِیَدةٍ وَ  َّــِة وَ إِنْ کَاَن ذَا َمَشــق َـّـُه عَلَــى َســبِیلِ الْجَن ُــمْ إِنْ َشــاءَ الل ِّــی حَامِلُک فَإِن
َــٍة َمرِیــرَة.« 1 )اگــر از مــن پیــروى کنیــد، بــه خواســت خــدا، شــما را بــه راه  َمذَاق

بهشت خواهم برد؛ هرچند سخت و پر از تلخى ها باشد.(

باید از دولت یارانۀ تربیتی دریافت کنیم
مــا عــاوه بــر یارانــۀ معیشــتی، بایــد از دولــت یارانــۀ تربیتــی دریافــت کنیــم. 
ــا نــدارد؟ چنــد تــا مقالــه بــه  یارانــۀ تربیتــی چیســت؟ اصــاً خواهــان دارد ی
مــا نشــان بدهیــد. بــه مــا می گوینــد یکــی از حقــوق شــهروندی، حــق تربیــت 
اســت. داریــم چنیــن چیــزی؟ یادشــان قطــع بــه خیــر نیســت آن مدیــران 
سیاســی  کــه می خواســتند حــق تربیتــی، یارانــۀ تربیتــی مــردم را ندهنــد. 
می گفتنــد: »حکومــت کــه نبایــد بــه زور مــردم را بــه بهشــت ببــرد.« بلــه، مــا 

هــم می گوییــم نبایــد بــه زور مــردم را بــه بهشــت بــرد.

ظرافت های تقســیم رزق تربیتی در مقام حکمرانی چیســت؟
امیرالمؤمنیــن در مقــام حکمرانــی چگونــه رزق تربیتــی را تقســیم می کــرد؟ 
ــا اجبــار؟ آن قــدر کرامــت و آزادی و حــق انتخــاب مــردم  ــا ب ــا اکــراه؟ آی ــا ب آی
را در تقســیم رزق تربیتــی رعایــت کــرد کــه مــردم دیگــر حــرف او را گــوش 
نمی دادنــد. خــدا بــه پیامبــرش می فرمایــد: لَْســَت عَلَیْهِــمْ بِمَُصیْطِــر2ٍ )تــو 
تســلطی بــر آن هــا نــداری.( چقــدر ظرایــف را در تقســیم روزی تربیــت خــدا و 

ــد. ــد، خــدا می دان ــای خــدا رعایــت می کنن اولی
امــا فــدای آن هایــی بشــوم کــه آمادگــی دارنــد بــرای دریافــت رزق. یکــی از 
قواعــد رزق وروزی، ظرفیت داشــتن اســت. خداونــد متعــال به انــدازۀ ظرفیــت 
چــه  مــادی،  رزق وروزی هــای  چــه  می دهــد،  رزق وروزی  آن هــا  بــه  آدم هــا 
رزق وروزی هــای معنــوی و روحــی. اگــر خــدا ببینــد بی ظرفیت بــازی د آوردی، بــه 
مائکــه می گویــد کــه ایــن روزی را از او بگیریــد. اصــاً فــان روزی را بــه او ندهید.
َــمْ أُِصــْب  َــى َصــدْرِهِ بِیـَـدِهِ ل امیرالمؤمنیــن فرمــود: » هاهُنـَـا لَعِلْمــاً جَمـّـاً وَ أَوَْمــأَ إِل
َــةَ الدِّیــنِ فـِـی الدُّنْیـَـا وَ مُْســتَظْهِراً  ْــرَ َمأْمـُـوٍن یَْســتَعْمِلُ آل َــُه حََملـَـةً بَلـَـى أُِصیــُب لَقِنــاً غَی ل

1. نهج الباغه، خطبۀ 1۵۶.
2. غاشیه، 22.
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ـَـادِهِ وَ بِحُجَِجــهِ عَلـَـى أَوْلِیَائـِـه.«1 )بــدان کــه در اینجــا ]اشــاره  َّــهِ عَلـَـى عِب بِنِعَــمِ الل
ــى انباشــته اســت. اى  کاش کســانى  ــارک کــرد[ دانــش فراوان ــه ســینۀ مب ب
را مى یافتــم کــه مى توانســتند آن را بیاموزنــد. آرى، تیزهوشــانى مى یابــم؛ 
امــا نمی شــود بــه آن هــا اعتمــاد کــرد. دیــن را وســیلۀ دنیــا قــرار داده و بــا 
نعمت هــای خــدا، بــر بنــدگان و بــا برهان هــاى الهــى، بــر دوســتان خــدا فخــر 
مى فروشــند.( نمی دانــم چــرا در ایــن جلســه این قــدر روزی مــا شــده کــه از 
امیرالمؤمنیــن یــاد کنیــم. الحمدللــه رزق خــوب و خوشــی هــم هســت. مگــر 
نفرمــود یــاد امیرالمؤمنیــن عبــادت اســت؟2 مــا کــه توفیــق نداریم نــگاه کنیم 
بــه صــورت امیرالمؤمنیــن کــه آن هــم عبــادت اســت؛۳ امــا یــاد حضــرت را کــه 
از مــا نگرفته انــد. پــس حکومــت اســامی رزق تربیتــی تقســیم می کنــد، بــا 

ظرافــت و حفــظ کرامــت آدم هــا، بــا رعایــت ظرفیت هــای آدم هــا.

حکومت و سیاســت در رزق تربیتی چه تأثیری دارد؟
تأثیــر حکومــت و سیاســت در رزق تربیتــی، از خیلــی از عوامــل دیگــر بیشــتر 
اســت. بــرای همیــن مــا حکومــت تشــکیل دادیــم. پیغمبــر فرمــود: »ِصنْفـَـانِ 
َّــهِ وَ  َــا رَُســوَل الل مـِـنْ أُمَّتـِـی إِذَا َصلَحـَـا َصلَحـَـْت أُمَّتـِـی وَ إِذَا فََســَدا فََســَدتْ أُمَّتـِـی قِیــَل ی
َــاَل الْفُقَهـَـاءُ وَ اأْلَُمــرَاءُ.« 4 )دو گــروه از امــت مــن هســتند کــه اصاح و  َمــنْ هـُـمْ ق
 فســاد امــت مــن دســت ایــن دو گــروه اســت. پرســیدند: »یــا رســول هللا
ــن دو گــروه چــه کســانی هســتند؟« حضــرت فرمــود: »عالمــان دینــی و  ای

مدیران سیاســی.«(
اثــر تربیتــی مدیــران سیاســی در اصــاح و افســاد جامعــه، به انــدازۀ 
عالمــان دینــی، بلکــه بیشــتر اســت؛ چــون آن هــا هســتند کــه بــا ریل گــذاری 
ایــن  از  مانــع  یــا  می رســانند  جامعــه  بــه  تربیتــی  رزق  درســت،  یــا  غلــط 
ــاره می بینیــم ســر  رزق وروزی هــای تربیتــی می شــوند. هرچــه می دویــم، دوب
جــای خودمــان هســتیم. پدرهــا و مادرهــا، دل ســوزان جامعــه، چــرا؟ چــون 

1. نهج الباغه، حکمت 14۷.
2. رسول هللا: »ذِكْرُ عَلِیٍّ عِبَادَة« )االختصاص، ص224(.

َّظَرُ إِلَى عَلِیٍّ عِبَادَة« )امالی طوسی، ص4۵۵(. ۳. رسول هللا: »الن
4. تحف العقول، ص۵0.
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خانــه از پای بســت ویــران اســت، خواجــه در بنــد نقــش ایــوان اســت!1 تــا 
مدیــران سیاســی اصــاح نشــوند، تزکیــه و تربیــت، آب در هــاون کوبیــدن 
اســت. الحمدللــه مدیــران سیاســی مــا تغییــر کرده انــد. اتفاق هــای خوبــی در 
عرصــۀ رزق تربیتــی جامعــه در حــال افتــادن اســت و شــما آثــار ایــن تغییــرات 

را در ســال های بعــد خواهیــد دیــد.

ســـه دوره رزق تـربـیـتـی کــه پــدران و مــــادران بــیــن فــرزنــدان 

ــد تقسیم مـی کـنـنـ
حکومــت  اجتماعــی  فضاســازی های  و  اســامی  حکومــت  از  جــدای 
اســامی بــرای دریافــت رزق وروزی هــای تربیتــی، خانــواده محــل کَســب 
رزق تربیتــی اســت. پــدران و مــادران در ســه دوره رزق تربیتــی فرزنــدان 
خودشــان را تقســیم می کننــد. هفــت ســال اول رزق تربیتــی کــودکان 
چیســت؟ بــازی کــردن یــا به تعبیــری دیگــر آقایی کــردن. هفــت ســال دوم رزق 
تربیتــی کــودکان چیســت؟ ادب داشــتن یــا عبدبــودن. هفــت ســال ســوم رزق 
تربیتــی کــودکان چیســت؟ کســب اســتقال روحــی. ایــن تقســیم بندی را امــام 
َــدُ  صــادق در بــاب شــیوۀ توزیــع رزق تربیتــی بــه مــا می دهنــد. فرمــود: »الْوَل
ِّدٌ َســبْعَ ِســنِینَ وَ عَبْدٌ َســبَْع ِســنِیَن وَ وَزِیرٌ َســبَْع ِســنِیَن فَإِنْ رَِضیَت خََائِقَُه ِلِحْدَى  َســی
َّــهِ.«2 )فرزنــد تــا هفــت  َــى الل ْــهِ فَقـَـدْ أَعـْـذَرَْت إِل وَ عِْشــرِیَن َســنَةً وَ إِلَّ ُضــرَِب عَلـَـى جَنْبَی
ســال حاکــم اســت ]یعنــى آزاد[ و تــا هفــت ســال بنــده اســت ]یعنــى بایــد کاماً 
تحــت تربیــت باشــد[ و هفــت ســال ســوم وزیــر اســت ]بایــد بــا او مشــورت 
کننــد[. اگــر در بیست  ویک ســالگى اخاقــش رضایت بخــش شــد کــه بهتــر؛ 
وگرنــه بــه پهلــوی او زده می شــود کــه در نــزد خــدا معــذورى.( جالــب اینجاســت 
ــح و  ــی را صحی ــی کــه شــما رزق تربیت ــن ســه دورۀ تربیت ــد بعــد از ای می فرمای
دقیــق تقســیم کــردی، اگــر بچــه تربیــت نشــد، اصــاً بــه شــما ربطــی نــدارد، 

شــما پیــش خــدا معــذوری. خــدا عــذر تــو را می پذیــرد.
چقدر باید نگران تربیت فرزندان نیامده باشیم؟

بعضــی از زوجیــن جــوان دغدغــۀ تربیتــی دارنــد و به دنبال فرزندآوری نیســتند. 

1. سعدی.

2. مکارم االخاق، ص222.
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پس فــردا  کنــم.  تربیــت  نتوانــم  »شــاید  می گویــد:  »چــرا؟«  می گوییــم: 
بی تربیــت شــد، آن وقــت چــه کنــم؟« اینجــا حضــرت می فرمایــد: »بــه شــما 
ربطــی نــدارد. شــما تمــام تاشــت را انجــام بــده. فراینــد توزیــع و تقســیم رزق 
تربیتــی را در ایــن ســه دوره درســت اجــرا کــن، بعــدش نتیجــه هرچــه شــد، 
شــد.« دیگــر باالتــر از ایــن نیســت کــه بشــود فرزنــد نــوح. آیــا حضــرت 
نــوح مقصــر اســت؟ خیــر. باالخــره فرزنــد شــما انســان اســت، حــق انتخــاب 

دارد، می توانــد مســیر دیگــری را انتخــاب کنــد.

رزق تربیتی در هفت ســال اول، بازی است
رزق تربیتــی دورۀ اول، بــازی یــا آقایــی اســت. هفــت ســال اول دورانــی اســت 
ــازی  ــا ب ــازی شــغل اصلــی بچه هاســت. ب ــازی انــس دارنــد و ب ــا ب کــه بچه هــا ب

ــه بچه هــا آمــوزش داد. می شــود قواعــد زندگــی را ب
مــا زندگــی خــود را بــا بــازی شــروع می کنیــم. آنچــه در بازی هــای دوران 
اســت. معماهــا،  جــاری  مــا  زندگــی  طــول  در  تمامــاً  دارد،  وجــود  کودکــی 
تاش هــا، هیجان هــا، رقابت هــا، قهرهــا، آشــتی ها و... زندگــی مــا را شــبیه 
بازی هــای کودکانــه می کنــد؛ امــا مهم تریــن درســی کــه بایــد از بازی هــای دوران 

کودکــی بگیریــم، ایــن اســت کــه جــدی نگیریــم.
محــور اصلــی در هفــت ســال اول بــازی اســت، نــه آمــوزش. آمــوزش هم در 
قالــب بــازی اســت. نبایــد به گونــه ای آمــوزش بدهیــم که بچه احســاس تحمیل 

کرده و احســاس کند فضای آزاد او محدود شــده اســت.

آشــنایی با انواع تمایالت، هدف اصلی در بازی است
امیــال  اســت،  خودشــان  بــا  بچه هــا  آشــنایی  بازی هــا،  در  اصلــی  هــدف 
بگذاریــد  بشناســند.  را  خودشــان  ضعف هــای  بشناســند،  را  خودشــان 
آشــنا  خودشــان  متنــوع  و  مختلــف  امیــال  بــا  بچه هــا  بــازی،  مســیر  در 
ــه ای  ــی کــودک، به گون ــد مراقــب باشــیم فضــا و محیــط پیرامون بشــوند. بای
ــواع  ــا ان ــد ب نباشــد کــه در یکــی دو میــل خــاص محــدود بشــود. بچه هــا بای

کننــد. تجربــه  و  شــوند  آشــنا  خودشــان  دوست داشــتنی های 
مثــاً بعضــی بچه هــا خوردنــی را دوســت دارنــد، خوابیــدن را دوســت دارنــد. 
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غیــر این هــا چه چیــزی را دوســت دارنــد؟ مثــاً کــودک شــما بایــد بــا مفهومــی بــه 
نام زیبایی و زشــتی آشــنا بشــود. این کار زشــت اســت، این کار زیباســت. میل 
بــه زیباگرایــی را در او تقویــت کنیــم. دختــرم ایــن کار، کار قشــنگی بــود، ایــن کار 
زشــت بــود. بعــد کــه لــذت زیبایــی را فهمیــد، هفــت ســال دوم بــه او می گویــی 
ــرد، به شــرطی کــه  نظــم زیباســت و بی نظمــی زشــت اســت. به راحتــی می پذی
ــا مثــاً میــل بــه  هفــت ســال اول برایــش میــل بــه زیبایــی جــا افتــاده باشــد. ی
کنجــکاوی را بایــد در بچه هــا فعــال کــرد. بــازی ای طراحــی بشــود کــه بچه هــا 
کنجکاویشــان فعــال بشــود. باالخــره بچه هــا پاســخ امیــال اصلــی خودشــان را 
بگیرنــد. تجربــه کننــد. مثــل ســلطانی که هرچــه بخواهد، بــرای او فراهم اســت.

ادب، رزق تربیتی هفت ســال دوم است
ــو آزاد نیســتی.  رزق تربیتــی هفــت ســال دوم ادب اســت. ادب یعنــی دیگــر ت
بایــد برخــی از قوانیــن را رعایــت کنیــد. چقــدر خــوب اســت جشــن ادب هــم 
گرفتــه شــود. راســتی، حواســمان هســت چــه داریــم می گوییــم؟ داریــم قواعــد 
رزق وروزی تربیتــی را می گوییــم تــا هیــچ زوجــی بهانه نگیرد که »چون نمی توانم 
بچــۀ آینــده را تربیــت کنــم، نگرانــم تربیــت درســتی انجــام ندهــم، پــس بی خیال 
ــه تکلیــف  ــزم، اگــر ایــن ســه دوره را درســت رعایــت کنیــم، ب ــه عزی ــد.« ن فرزن
تربیتــی خودمــان در رســاندن رزق تربیتــی بــه فرزنــدان خودمــان عمــل کرده ایم.
ـْـرَ  پــس ادب مــال دورۀ هفــت تــا چهــارده ســال اســت. فرمــود: »إِنَّ خَی
َــإِنَّ الَْمــاَل یَذْهَــُب وَ اأْلَدََب یَبْقــى.«1  ََّث اْلبَــاءُ أِلَبْنَائِهِــُم اأْلَدَُب، َلالَْمــاُل ف مَــا وَر
بــه میــراث مى نهنــد، ادب  بــراى پسرانشــان  پــدران  )بهتریــن چیــزى کــه 
پدرهــا  ادب مى مانــد.(  و  مــى رود  کــف  از  مــال  مــال؛ چراکــه  نــه  اســت، 
یادشــان باشــد فقــط مســئول آب ونــان بچه هــا نیســتند. رزق تربیتــی هــم بــا 

ادب. شماســت، خصوصــاً 

ادب در تیزهوشــی فرزندان چه تأثیری دارد؟
ــم: ادب در غذاخــوردن، ادب  ــد آداب را رعایــت کنی ــی بچه هــا بای ادب یعن
بــه خیــر قدیم هــا! چقــدر  یــادش  در لباس پوشــیدن، ادب در خوابیــدن. 
حکیمانــه بــه مدرســه می گفتنــد »ادبســتان«. انــگاری ادب نقــش محــوری 

1. کافی، ج۸، ص1۵0.
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داشــت. بچــه کــه مــؤدب شــود، بهتــر هــم درس می خوانــد. فرمــود: »بــاألدِب 
َــُن.«1 )ادب ســبب تیزهوشــى مى شــود.( مــا دائــم گیــر دادیــم بــه  تُْشــحَذُ الفِط

نتیجه، راه رسیدن به خوب درس خواندن، مؤدب شدن است.

مستقل شــدن، رزق تربیتی دورۀ سوم تربیتی فرزندان است
دورۀ ســومی کــه پدرهــا و مادرهــا بایــد رزق تربیتــی تقســیم کننــد، چهــارده 
تــا بیســت ویک ســال اســت. پــدر و مــادر بایــد بــه بچه هــا فرصــت دهنــد تــا 
آن هــا کم کــم مســتقل شــوند. فرمــود از او در مقــام مشــاوره اســتفاده کــن. 
از او نظرخواهــی کــن. تــا او دائمــاً در مقــام حــل  مســئلۀ زندگــی قــرار بگیــرد 

و بتوانــد خــودش تصمیــم بگیــرد، خــودش راه حــل پیــدا کنــد.

ما که از خدا نباید دغدغه  مند تر باشــیم
چــرا این قــدر رزق تربیتــی را پیچیــده می کنیــم، بعــد کاً ناامیــد می شــویم 
و بی خیــال فرزنــدآوری؟! شــما رزق تربیتــی را تقســیم کــن. دیگــر شــما کــه 
مهربان تــر از خــدا نیســتی! خــدای مهربــان هــم وقتــی رزق تربیتــی خــودش 
ــبیَل إِمَّــا شــاکِراً  َّــا هََدیْنــاهُ السَّ را بیــن بنــدگان تقســیم می کنــد، می فرمایــد: إِن
وَ إِمَّــا کَفـُـورا2ً )مــا راه را بــه او نشــان دادیــم. خــواه شــاکر ]و پذیــرا[  باشــد یــا 
ناســپاس!( ممکــن اســت فرزنــد شــما ایــن رزق تربیتــی را بپذیــرد، ممکــن 
اســت نپذیــرد. مهــم نیســت. مهــم ایــن اســت کــه فراینــد تقســیم رزق وروزی 
تربیتــی، در ایــن ســه دوره اتفــاق بیفتــد. مــاه رمضــان خــودش مربــی بزرگــی 

اســت. رزق تربیتــی خــودت را از مــاه رمضــان بگیــر.

رزق تربیتــی را از امیرالمؤمنین بگیریم
رزق تربیتــی خودمــان و فرزندانمــان را از امیرالمؤمنیــن بگیریــم. خــودش 
فرمــود: »مــن وظیفــه دارم مؤمنــان را تربیــت کنــم.« امشــب بگوییــم یــا 
امیرالمؤمنیــن!  ای کــه مــرا خوانــده ای، راه نشــانم بــده. بزرگ تریــن رزق 
تربیتــی، والیــت امیرالمؤمنیــن اســت. جابــر در کوچه هــای مدینــه می رفــت 
ـُـوا  ِّب ــارِ أَد ــرَ اأْلَنَْص ـَـا َمعَاِش َــرَ ی َــدْ کَف ـَـى فَق ــنْ أَب ــرِ فََم ـْـرُ الْبََش ـِـیٌّ خَی و داد مــی زد: »عَل

1. غرر الحکم، ص۳04.
2. انسان، ۳.
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أَوَْلدَکـُـمْ عَلـَـى حـُـبِّ عَلـِـی .«1 )علــى بهتریــنِ انسان هاســت. هرکــس نپذیــرد، 
کافــر اســت. اى انصــار، فرزندانتــان را بــا محبــت علــى تربیــت و ادب کنیــد.( 
بــرای بچه هایتــان بگوییــد. بگذاریــد غــرق  را  امیرالمؤمنیــن  داســتان های 

عظمــت امیرالمؤمنیــن بشــوند، غــرق محبــت امیرالمؤمنیــن بشــوند.

1. الفقیه، ج۳، ص4۹۳.
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در آخرت برای از دست دادن روزی زمان حسرت می خوریم
بــرای  خــدا  کــه  اســت  وقتــی  و  زمــان  رزق  باعظمــت،  رزق هــای  از  یکــی 
هرکســی قــرار داده اســت. درک ارزش رزق وروزی بــه نــام زمــان و وقــت، نیــاز 
بــه بلــوغ و رشــدیافتگی دارد. گاهــی اوقــات آدم هــا چهــل ســال از عمرشــان 
می گــذرد و هنــوز بی ارزش تریــن چیــز برایشــان، رزق زمــان اســت. در حالــی 
کــه یکــی از حســرت هایی کــه آدم در انتهــا می خــورد، حســرت از دســت 
دادن زمان هایــی اســت کــه می توانســت خریدهــای بزرگــی انجــام بدهــد.

خداونــد متعــال حــاِل بعضــی از افــراد را در لحظــۀ جــان دادن این گونــه 
»خدایــا،  می کننــد»  التمــاس  این هــا  کــه  می فرمایــد  و  می کنــد  بیــان 
هولناکــی:  نــدای  چــه  می آیــد،  نــدا  برگــردم؟!«  دارد  امــکان  می شــود، 
ــنْ وَرائِهـِـمْ بـَـرْزَخٌ إِلــى یـَـوْمِ یُبْعَثـُـوَن1 یعنــی هرگــز.  َّهــا کَلَِمــةٌ هُــوَ قائِلُهــا وَ مِ کاً إِن

امــکان نــدارد. ایــن حرفــی اســت کــه او می زنــد و حــال آنکــه بعــد از ایــن، 
َــم برزخــی اســت کــه تــا قیامــت ادامــه دارد. پشت ســرش عال

آدم های بزرگ، ارزش رزق زمان را می دانند
واقعــاً چقــدر ســخت اســت آدم ارزش روزی زمــان را بفهمــد. ارزش پــول 
هــم  بزرگ ترهــا  از  خیلــی  را  زمــان  ارزش  امــا  می فهمنــد،  هــم  بچه هــا  را 

1. المؤمنون، ۹۹.
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نمی فهمنــد. بایــد خیلــی روح بزرگــی پیــدا کنــی تــا بفهمــی اینکــه می گوینــد 
زندگــی  آن  در  کــه  زمانــی  بنابرایــن  چــه.  یعنــی  اســت،  ارزشــمند  زمــان 
می کنیــم، مثــل مکانــی کــه در آن زندگــی می کنیــم، بســیار بــاارزش اســت!

االن ســر متــراژ زمیــن چقــدر بحــث می شــود؟ امــا زمــان چطــور؟! آیــا 
ســر ارزش صــدم ثانیــه بحــث می شــود؟ ورزشــکارها قــدر صــدم ثانیه هــا را 
می فهمنــد. در موقعیت هــای خــاص، آدم تــازه ارزش زمــان برایــش مهــم 
می شــود. ارزش دارد آدم ورزشــکار بشــود، بــه عشــق اینکــه ارزش روزی ای 

بــه نــام زمــان و وقــت را بفهمــد.

آیــا در لیســت امــوال و دارایی هــای خودمــان، چیــزی بــه نــام زمــان جایــی 
دارد؟ شــما االن منــزل داشــته باشــی بــا قیمــت آن چنانــی، ایــن را در لیســت 
دارایی هــای خــودت می شــماری؛ ولــی زمــان را کــه روزیِ تــو شــده، حســاب 
بیشــتر  انســان  دیگــر  دارایی هــای  از  بســیاری  از  زمــان  ارزش  می کنــی؟ 
ُــدْرِکُ بِهـَـا َمــا  َّــةُ عُمـُـرِ الْمُؤْمـِـنِ َل قِیَمــةَ لَهـَـا ی اســت. امیرالمؤمنیــن فرمودنــد: »بَقِی
ــر اســت.  ــدۀ عمــر مؤمــن قیمت ناپذی ــات.«1 )باقی مان ــا َم ـِـی َم ـَـاَت وَ یُحْی قـَـدْ ف
به وســیلۀ آن گذشــته را جبــران کــرده و آنچــه مُــرده اســت، زنــده می کنــد. (

)بایــد  أو ِصدِّیــقٌ.«2  نَبِــیٌّ  إّل  مِــن عُمــرِهِ  بَقِــَی  مــا  َــدرَ  ق یَعــرِفُ  »ل  فرمــود: 
پیغمبــر باشــی یــا صدیــق کــه مقامــی عالــی اســت و هم نشــین انبیــا، تــا 
بتوانــی ارزش زمانــی را کــه در اختیــار توســت، بدانــی.( ببینیــد چقــدر ســخت 
اســت درک کــردن ارزش روزی ای بــه نــام زمــان و وقتــی کــه خداونــد متعــال 

ــرار داده اســت. ــار مــا ق در اختی

دربارۀ رزق زمانت خسیس باش
را  خودمــان  دارایی هــای  از  خیلــی  اســت  الزم  بلکــه  داریــم،  اجــازه  مــا 
بذل وبخشــش کنیــم؛ ولــی دربــارۀ روزی ای بــه نــام زمــان، بایــد ســخت گیر 
باشــیم، خســیس باشــیم، حتــی ســخت گیرتر از پولمــان. پیامبــر بــه ابــاذر 

1. الدعوات، ص122.
2. غرر الحكم، 10۸01.
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ْــَک عَلَــى دِرْهَمِــَک وَ دِینَــارَِک.« 1  ُــنْ عَلَــى عُمُــرَِک أََشــحَّ مِن َــا أَبَــا ذَرٍّ ک فرمــود: »ی
)بــه عمــر خــود بخیل تــر بــاش تــا بــه درهــم و دینــارت.( می دانــی، زمــان 

خیلــی ارزشــمند اســت.

امــام چگونه رمانش را مدیریت می کرد؟
عــروس امــام، همســر حــاج احمــد آقــا، نقــل می کنــد: »اولیــن دیــداری کــه 
مــن بــا امــام داشــتم، وقتــی بــود کــه ازدواج کــرده بــودم و پســرم نه ماهــه بــود. 
مــن تــا آن موقــع هنــوز موفــق بــه زیــارت امــام نشــده بــودم. دلیلــش هــم ایــن 
بــود کــه حــاج احمــد آقــا ممنوع الخــروج بودنــد. و باالخــره موفــق شــدیم آن هم 
از طریــق لبنــان و ســوریه، بــه عــراق برویــم و بــه زیــارت ایشــان نائــل شــویم. 
مــن بــرای اولیــن بــار بــود کــه ایشــان را زیــارت می کــردم و احمــد آقــا هــم 
چندیــن ســال بــود کــه پدرشــان را ندیــده بودنــد. مــا وقتــی بــه نجــف رســیدیم 
و در زدیــم، ایشــان خودشــان در را بــاز کردنــد؛ چــون دیگــران خــواب بودنــد 
و فقــط حضــرت امــام بیــدار بودنــد. یــک ســاعت بــه اذان صبــح مانــده بــود. 
طبیعتــاً ایــن دیــدار پــس از چندیــن ســال، آن هــم بــا عاطفــه و محبتــی کــه 
ایشــان داشــتند، خیلــی خوش حال کننــده بــود؛ امــا چنــد دقیقــه ای ننشســته 
بودنــد کــه گفتنــد: ’مــن بایــد بــروم.‘ در آن موقــع خانــم بیــدار شــده بودنــد. 
مــن تعجــب کــردم پــدری کــه این قــدر اظهــار عاقــه کــرده بودنــد، فقــط چنــد 
دقیقــه نشســتند و رفتنــد! از احمــد آقــا پرســیدم آقــا کجــا می رونــد؟ گفتنــد: 

’آقــا وقــت نمــاز شبشــان اســت.‘«2 چقــدر زمــان بــرای امــام مهــم اســت.

شــما می دانیــد چقــدر امــام دربــارۀ زمــان خودشــان حســاس بودنــد؟ 
خیلی هــا  می گوینــد  خواندیــم.  را  روایتــش  کــه  صدیقیــن  و  انبیــا  شــبیه 
ــا کار هــای امــام تنظیــم می کردنــد. مثــاً وقتــی  ساعت  هایشــان را منطبــق ب
ایشــان در حیــاط خانــه قــدم مــی زد یــا کتابــی تــورق می کــرد یــا مشــغول 

ماقــات بــا مســئوالن می شــد، الزم نبــود بــه ســاعت نــگاه بینــدازی.

دقــت امــام در رابطــه بــا وقــت نمــاز و حــق نمــاز آن قــدر چشــمگیر بــود کــه 
1. مکارم االخاق، ص4۶0.

 ،yun.ir/zqq۵kd :دسترسی در ،2. »نماز در دل شب«، پرتال امام خمینی
۳0خرداد1۳۹۶.
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پلیس هــای فرانســه از روی رفت وآمــد امــام بــرای نمــاز، ســاعت خــود را تنظیم 
می کردنــد و وقتــی کــه چنــد نفــر از برادرهــا بــرای حفاظــت می ایســتادند، 
امــام می فرمودنــد: »احتیاجــی نیســت. در ســاعت نمــاز بایــد نمــاز خوانــد.«1

برای از دســت دادن زمانت گریه کن

روزیِ زمــان و وقــت آن قــدر ارزش دارد کــه آدم می توانــد بــرای از دســت 
ــزی  ــرای هرچی ــن مــا گریه کــردن ب ــد کــه در دی ــد. می دانی ــه کن دادنــش گری
ــن کـَـرَمِ المــرءِ بـُـکاؤهُ علــى  خــوب نیســت. امــا امیرالمؤمنیــن می فرماینــد: »مِ
ــن زمانـِـهِ.«2 )از عائــم کرامــت و بزرگــواری و شایســتگی انســان  مــا َمضــى مِ

ایــن اســت کــه گریــه کنــد بــر زمانــی کــه از او گذشــته اســت.( مــا بــرای 
زمانــی کــه از دســت دادیــم، مثــل از دســت دادن خدای نکــرده عزیــزی 

اشــک بریزیــم. چقــدر رزق زمــان در دیــن مــا محتــرم اســت!

گذرابودن و موقتی بودن مهم ترین ویژگی رزق زمان است

بایــد  باشــیم،  حســاس  خودمــان  زمــان  رزق  دربــارۀ  قــدری  اینکــه  بــرای 
زمــان،  ویژگــی رزق  زمــان دقــت کنیــم. مهم تریــن  ویژگــی  بــه مهم تریــن 
ْــنِ  ِــی عَلَــى اب َــوْمٍ یَأْت گذرابــودن و موقتی بــودن آن اســت. فرمــود: »مَــا مِــنْ ی
ـُـلْ  ـْـَک َشــهِیدٌ فَق ـَـا عَلَی ــدٌ وَ أَن ـَـوْمٌ جَدِی ـَـا ی ـْـَن آدََم أَن ـَـا اب ـَـوُْم ی ـِـَک الْی ـَـُه ذَل آدََم إِلَّ قـَـاَل ل

ــا  َّــَک لـَـنْ تَرَانـِـی بَعَْدهَ ــِة فَإِن ــهَدْ لـَـَک بـِـهِ یـَـوَْم الْقِیَاَم ـْـراً أَشْ ـْـراً وَ اعَْمــلْ فـِـیَّ خَی فـِـیَّ خَی

ــهِیدِ  ِــِب الشَّ ْــلِ الْجَدِیــدِ وَ الْکَات َّی ِــیٌّ ع إِذَا أَمَْســى یَقـُـوُل َمرْحَبــاً بِالل َــاَل وَ کَاَن عَل أَبـَـداً ق

ــر  ــلَّ.«۳ )هیــچ روزىْ نباشــد کــه ب َّ وَ جَ ــز َّــَه عَ ـُـرُ الل ـُـمَّ یَذْک َّــهِ ث ـَـى اْســمِ الل ـَـا عَل اکْتُب

فرزنــد آدم درآیــد، جــز اینکــه آن روز بــدو گویــد: »اى پســر آدم، مــن روز 
ــزن و کار  ــو گواهــم؛ پــس در مــن حــرف خــوب ب ــر ت نوینــى هســتم و مــن ب
خیــر بکــن تــا در روز قیامــت برایــت گواهــى دهــم؛ زیــرا پــس از ایــن، هرگــز 
مــرا نخواهــى دیــد.« فرمــود کــه حضــرت چنیــن بــود شــب کــه می شــد، 

1. »تنظیم ساعت پلیس های فرانسه با وقت نماز امام«، خبرگزاری میزان، دسترسی در: 
001NlR/https://www.mizan.news، 2۶تیر1۳۹۶.

2. اعام الدین، ص1۷۹.

۳. کافی، ج2، ص۵2۳.
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می فرمــود: »مرحبــا بــه ایــن شــب تــازه و نویســندۀ گــواه، بنویســید بــراى 
مــن بــه نــام خــدا.« ســپس نــام خــداى عــز و جــل را یــاد می فرمــود ]و بــر 

زبــان جــارى می کــرد[.(

ارزش زمان را باید در خانه و مدرسه آموزش داد
زمــان را از خانــه و مدرســه شــروع کنیــم.  مــا بایــد آمــوزش ارزش روزیِ 
بچه هــا در خانــه بایــد ببیننــد کــه مــادر دربــارۀ زمــان خــود حســاس اســت، 
از دقیقه به دقیقــۀ وقتــش کمــال اســتفاده را می کنــد، منفعانــه بــا زمــان 
مجــازی  فضــای  اختیــار  در  بی حدوحســاب  را  زمــان  نمی کنــد،  برخــورد 
نمی گــذارد، زمــان را رهــا در فیلــم و ســریال نمی کنــد. این هــا نشــان دهندۀ 

ارزشــمندی زمــان بــرای مــادران اســت.
امیرالمؤمنیــن در نامــۀ ۳1 بــه جوانــش امام حســن، مســئلۀ زمان 
ََّمــانِ الْمُدْبـِـرِ الْعُمـُـرِ  ِــدِ الْفـَـانِ الْمُقـِـرِّ لِلز را پررنــگ می کنــد، می فرمایــد: »مـِـَن الْوَال
لِلدَّهْــرِ.«1 )از پــدرى فانــى، اعتراف دارنــده بــه گذشــت زمــان،  الْمُْستَْســلِمِ 
زندگــى را پشت ســر نهــاده ]خطــاب بــه تــو فرزنــدم[ کــه در سپرى شــدن، 
خودشــان  زمــان  در  طــوری  پدرهــا  اوقــات  گاهــی  نــدارد.(  چــاره اى  دنیــا 
بریزوبپــاش دارنــد، انــگار همیشــه وقــت دارنــد، انــگار زمــان ارزشــی نــدارد. 

ــر در بیــن ماســت. ــه زمان نداشــتن، کمت اصــاً تذکــر ب

برکت رزق زمان چگونه است؟
مســئلۀ مــا برکت یافتــن زمــان اســت. گاهــی اوقــات خــدا بــه بعضــی از 
نتیجــۀ  و  خروجــی  امــا  می گــذاری؛  کــم  زمــان  می دهــد.  برکــت  زمان هــا 
زیــادی می گیــری. رزق زمــان بعضی هــا خیلــی بابرکــت و پروپیمــان اســت. از 
خــدا زمــان بابرکــت بخواهیــم. برکــت وقــت یعنــی عمــر هفتادســاله به انــدازۀ 
دوهــزار ســال فایــده دارد. مرحــوم عامــۀ حلــی از علمــای باعظمــت ماســت 
کــه کتاب هــای متعــدد و مختلفــی دارد. تعــداد کتاب هــای ایشــان را حســاب 
کردنــد تــا ببیننــد ایشــان چقــدر بایــد وقــت می گذاشــت تــا ایــن تعــداد کتــاب 
چــاپ بشــود. وقتــی حســاب کردنــد، دیدنــد از وقتــی بــه دنیــا آمــده اســت، 
بایــد روزی هــزار خــط نوشــته باشــد تــا ایــن تعــداد کتــاب به دســت ما رســیده 

1. نهج الباغه، نامۀ ۳1.
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باشــد؛ امــا ایشــان حداقــل از بیست ســالگی شــروع بــه نوشــتن کتــاب کــرده 
اســت.1 بعضــی از آقایــان قــاری می گوینــد کــه مــا حفــظ قــرآن را در زمانــی 

کــه پشــت چراغ قرمــز معطــل می شــدیم، انجــام دادیــم.

شب قدر زمان بابرکتی است
ــنْ  ـْـرٌ مِ َــدْرِ خَی َــةُ الْق چقــدر مــاه رمضــان زمــان بابرکــت می شــود. فرمــود: لَیْل
ــدازۀ  ــی چقــدر برکــت دارد، به ان ْــِف َشــهْر2ٍ یــک شــب بیشــتر نیســت؛ ول أَل
هشــتاد ســال. یــک شــب می شــود به انــدازۀ یــک عمــر پیــش رفــت. بــه 
ایــن می گوینــد برکــت. همــان طــور کــه در آیــۀ دیگــر فرمــود: »مــا در شــبی 

ــازل کردیــم«؛۳ یعنــی شــب قــدر. مبــارک، قــرآن را ن

ُــم َشــهرٌ فیــهِ لَیلـَـةٌ خَیــرٌ مـِـن ألــِف  َّک َــد أظَل ّــاُس ق ُّهـَـا الن بعــد پیغمبــر فرمــود: »أی
ِــهِ نافِلـَـةً فََمــن  َــرََض اللـّـُه عــز و جــل ِصیاَمــُه وجَعـَـَل قِیــاَم لَیل َشــهرٍ وهـُـوَ َشــهرُ رََمضــاَن ف
ــهورِ  ــَن الشُّ ََّع بَِســبعیَن لَیلـَـةً فیمــا ِســواهُ مِ ــن تَطـَـو ََّع بَِصــاةِ لَیلـَـٍة فیــهِ کاَن کََم تَطـَـو
ــرِ وَالبـِـرِّ کَأَجــرِ َمــن أَدّى فَریَضــةً  ــن ِخصــاِل الخَی ََّع فیــهِ بِخَصلـَـٍة مِ ــَل لَِمــن تَطـَـو وجَعَ
مـِـن فَرائـِـضِ اللـّـهِ تَعالــى وَمــن أدّى فیــهِ فَریَضــةً مـِـن فَرائـِـضِ اللـّـهِ تَعالــى کاَن کََمــن 
ــهورِ.«4 )اى  أدّى َســبعیَن فَریَضــةً مِــن فَرائِــضِ اللّــهِ تَعالــى فیمــا ِســواهُ مِــَن الشُّ
مــردم، ماهــى بــر شــما ســایه افکنــده کــه در آن، شــبى اســت بهتــر از هــزار 
مــاه. و آن مــاه رمضــان اســت. خداونــد روزه اش را واجــب ســاخته و نمــاز 
در شــبش را مســتحب قــرار داده اســت. پــس هرکــس یــک شــب در آن 
نمــاز مســتحب بخوانــد، گویــا هفتــاد شــب نمــاز مســتحب در ماه هــاى دیگــر 
خوانــده اســت. و بــراى کســى کــه در آن، کار نیــک مســتحبی از کارهــاى 
نیــک انجــام دهــد، پاداشــى همچــون پــاداش کســى قــرار داده کــه واجبــى 
از واجبــات الهــى را انجــام داده اســت. و هرکــس در آن، واجبــى از واجبــات 
خداونــد را ادا کنــد، همچــون کســى خواهــد بــود کــه در ماه هــاى دیگــر، 

1. »برای گشایش وقت چه عملی را انجام دهیم؟«، خبرگزاری وارث، دسترسی در: 
https://vareth.ir/news/4441۳، 2۳آبان1۳۹4.

2. قدر، ۳.
۳. دخان، ۳.

4. كافی، ج4، ص۶۶.
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هفتــاد واجــب از واجبــات الهــى را انجــام داده اســت.( چقــدر خــدا بــه ایــن 
زمــان کوتــاه برکــت داده اســت.

خــودِ زمــان مــاه مبــارک چقــدر بابرکــت اســت. امیرالمؤمنیــن فرمــود: 
أفَضــلُ  لَیالیــهِ  و  ّــامِ  األَی أفَضــلُ  أیّامُــُه  ــهورِ  لَیــَس کَالشُّ َشــهرَکُم  إنَّ  اللّــهِ  »عِبــادَ 
َــةٌ َمحبوَســةٌ هـُـوَ  ــیاطیُن فیــهِ َمغلول َّیالــی و ســاعاتُُه أفَضــلُ الّســاعاتِ هـُـوَ َشــهرٌ الشَّ الل
َشــهرٌ یَزیــدُ اللـّـُه فیــهِ األَرزاقَ وَ الجــال.«1 )بنــدگان خــدا! ایــن مــاهِ شــما همچــون 
دیگــر ماه هــا نیســت. روزهایــش برتریــن روزهاســت و شــب هایش برتریــن 
کــه  اســت  ماهــى  آن  ساعت هاســت.  برتریــن  ســاعت هایش  و  شــب ها 
شــیطان ها در آن در بنــد و زندانى انــد، ماهــى کــه خداونــد در آن روزى هــا 
مبــارک  مــاه  زمــانِ  برکــت  و  ارزش  بــه  را مى افزایــد.( حضــرت  اجل هــا  و 
توجــه می دهنــد. برکــت زمــان، یعنــی مــاه رمضــان. اگــر از مــاه رمضــان 
یــاد برکــت زمــان نیفتیــم، یــاد چــه می خواهیــم بیفتیــم؟! نفس هــای شــما 
عبــادت، خــواب شــما عبــادت،2 پــس مــا در زمانــی هســتیم کــه خیلــی خــوب 

می توانیــم ارزش رزق زمــان را درک کنیــم.

برنامه ریزی برای زمان، رمز برکت یافتن رزق زمان اســت

گاهــی اوقــات بــرای رســیدن بــه برکــت زمــان بایــد برنامه ریــزی کــرد. وقتــی وقتت 
را مدیریــت کــردی، می بینــی چقــدر وقــت اضافــه پیــدا می کنــی. چقــدر از 

پرتی هــای زمانــت کــم می شــود.

امــام خمینــی فرمودنــد: »وقتــی اوقــات و کارهــای شــما برکــت پیــدا می کنــد 
کــه آن هــا را تنظیــم کنیــد.«۳ بنابرایــن بــرای اســتفادۀ حداکثــری از روزی زمــان، 
بایــد زمــان را بــه چنــد بخــش تقســیم کــرد. تمــام  وقــت خــودت را پــر کــن؛ وگرنــه 
وقتــت را پــر خواهنــد کــرد. تمــام وقــت فرزنــدت را خــودت پــر کــن؛ وگرنــه تمــام 
َــمْ  وقــت فرزنــدت را پــر خواهنــد کــرد. پیامبــر بــه ابــاذر فرمــود: »عَلـَـى الْعَاقـِـلِ مـَـا ل
َّ وَ جـَـلَّ وَ  َّــهُ عـَـز َــهُ أَرْبـَـعُ َســاعَاتٍ َســاعَةٌ یُنَاِجــی فِیهـَـا رَب ُــونَ ل ِــهِ أَنْ یَک ُــنْ َمغْلُوبــاً عَلـَـى عَقْل یَک

َّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ وَ َســاعَةٌ یَخْلُو  َّهُ عَز َّرُ فِیَما َصنََع الل َســاعَةٌ یُحَاِســُب فِیهَا نَفَْســهُ وَ َســاعَةٌ یَتَفَک

1. فضائل األشهر الثاثة، ص10۷.
2. فضائل األشهر الثاثة، ص۷۷، حدیث ۶1.

۳. پابه پای آفتاب، ج4، ص۹۹.
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ــاعَاتِ وَ اْســتِجَْمامٌ  ْــکَ السَّ ــاعَةَ عَــوْنٌ لِتِل فِیهَــا بِحَــظِّ نَفِْســهِ مِــَن الْحَــَالِ فـَـإِنَّ هَــذِهِ السَّ

َــه.«1 )آدم عاقــل تــا هنگامــى عقلــش پایــدار اســت کــه برنامــۀ  لِلْقُلـُـوبِ وَ تَوْزِیــعٌ ل

روزانــه اش چهــار بخــش باشــد: زمانــى را بــه رازونیــاز با پروردگار بپــردازد؛ زمانى را 
بــه حسابرســى از خــود اختصــاص دهــد؛ زمانــى را بــرای تفکــر دربــارۀ رفتــار خــدا 
بــا خــودش بگــذارد و زمانــى را بــه خوشــى هاى حــال و زیبــاى دنیــا اختصــاص 
دهــد. از ایــن ســاعت آخــر، یعنــی لــذت حــال، بــرای بقیــۀ ســاعت های زندگــی 

کمک بگیــرد.(
وقــت بگــذار بــرای مناجــات بــا خــدا، وقــت بگــذار بعضــی کارهــا را بــا خــدا چــک 
ً گاهــی بــه خــدا شــکایت کــن، ایــن اتصــال مهــم  کــن، بــا خــدا در میــان بگــذار. اصــا
اســت. »آقا، وقت نمی شــود.« ببین، تو بخواهی، می شــود. او بخواهد، می شــود. 
خــدا می گویــد: »اگــر از بنــده ای خوشــم نیایــد، ســرش را آن قــدر شــلوغ می کنــم کــه 
وقــت نکنــد بیایــد درِ خانــۀ مــن. درِ خانــۀ مــن هــم بیایــد، می گویــم مائکــه ســریع 

حاجتــش را بدهیــد بــرود، خوشــم نمی آیــد اینجــا بمانــد.«
وقت بگذار برای خودت. بعضی ها حتی برای خودشان هم وقت ندارند. تمام 
وقت را فروخته رفته. وقت بگذار ببین چندچند هستی. یک وقتی هم بگذار برای 
تفکرکــردن تــا کشــف کنــی رابطــۀ خــدا با خــودت را، دســت خــدا را در زندگــی خودت 

می بینی. چه کسی، کجا از زندگی ات بی سروصدا گره گشایی کرد؟
یــک وقتــی هــم بگــذار بــرای لذت هــای حــال. ایــن را جــدی بگیــر. ایــن بخــش از 
وقــت، بــه بقیــۀ بخش هــا کمــک می کنــد. روایت هــای دیگــر، تقســیم های دیگــری 
برای وقت مطرح می کند، چقدر از وقتت را بگذار برای کارکردن و... . باالخره برای 
اینکــه رزق زمــان از دســتمان نــرود، بایــد بــرای لحظه به لحظــۀ آن برنامه ریــزی کنیم.

بــه بچه هــا برنامه ریزی کــردن را آمــوزش دهیــم. پســرم، دخترم، اشــکالی نــدارد، 
از فــان ســاعت تــا فــان ســاعت می توانــی بــا گوشــی بــازی کنــی. از فــان ســاعت تا 
فــان ســاعت می توانــی فیلــم ببینــی. بی برنامــه زندگــی کــردن برکــت را از زمــان آدم 

می گیــرد.
عبادت و ذکر در برکت یافتن وقت چه نقشی دارند؟

یکــی دیگــر از کارهایــی کــه بــه وقــت انســان برکــت می دهــد، عبــادت و ذکــر 

1. تحف العقول، ص20۳.
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اســت. حضــرت زهــرا سرشــان شــلوغ بــود و نمی رســیدند کارهایشــان 
ــر رفتنــد و فرمودنــد: »مــن  ــدر بزرگوارشــان پیامب را انجــام بدهنــد. پیــش پ
ــاد اســت. می شــود خادمــی بــرای مــن در نظــر گرفتــه شــود؟«  کارهایــم زی
پیغمبــر اکــرم فرمودنــد: »چیــزی بــه تــو می دهــم کــه از خــادم برایــت 
بهتــر اســت. ســی وچهار بــار هللا اکبــر و سی وســه بــار الحمدللــه و سی وســه 
بــار ســبحان هللا بخــوان.« کــه تســبیحات حضــرت زهــرا نــام دارد.1 ایــن 
بــر خوانــدن  تســبیحات یکــی از خاصیت هایــش گشــایش وقــت اســت. 

تســبیحات حضــرت زهــرا مداومــت داشــته باشــید.
بــرای کارهــای اصلــی کــم نگــذار، خــدا بــه وقــت شــما برکــت می دهــد. 
آیــت هللا بهجــت می فرمودنــد: »به تجربــه بــرای مــن معلــوم شــده کــه 
اگــر از مســائل عبــادی کــم نشــود، درســی کــه نیــاز بــه یــک ســاعت مطالعــه 

دارد، بــا ده دقیقــه تمــام می شــود.«2

من برای فرزندآوری وقت ندارم

بعضــی از زوجیــن جــوان فرزنــد نمی آورنــد، می پرســی: »چــرا؟« می گویــد: 
ــدارم. دانشــگاه دارم. مــی روم ســر کار.« چقــدر دلیــل قشــنگی  »وقــت ن
هســت وقت نداشــتن؛ امــا بیــا یــک بــار وقت هــای خــودت را تنظیــم کــن، 
ببیــن چقــدر وقــت اضافــه پیــدا می کنــی. برنامه ریــزی کــن بــرای وقتــت، 

وقــت خــودش را نشــان می دهــد.

اســت  ایــن  مــا  مســئلۀ  نیســت،  وقت نداشــتن  فقــط  مــا  مســئلۀ 
کــه بــرای کارهــای مهــم خودمــان وقــت داریــم؛ بــرای کارهایــی کــه فکــر 

نداریــم. وقــت  نیســت،  مهــم  زیــاد  می کنیــم 

اگــر روزیِ زمــان و وقــت خــودت را بــرای فرزنــدآوری نمی خواهــی خــرج 
کنــی، کجــا می خواهــی خــرج کنــی؟ راســتش را بگــو. ببیــن کدام یــک ارزش 
دارد. وقت گذاشــتن بــرای فرزنــد یــا وقت گذاشــتن بــرای کارهــای فرعــی 

1. الفقیه، ج1، ص۳20.
2. »معرفی کتاب نفیس بهجت الدعا، مجموعه ادعیه و اذکار توصیه شدۀ آیت هللا العظمی 
https://bahjat.ir/ :دسترسی در ،مرکز تنظیم و نشر آثار آیت هللا بهجت ،»بهجت

fa/content/۹۸۵۸، ۹مرداد1۳۹۶.
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دیگــر؟ وقتــی فرزنــد تــو بــه دنیــا بیایــد، وقتــی را کــه بــرای او گذاشــتی، 
چنــد می خرنــد؟

آیــا ارزش دارد برای فرزندآوری وقت بگذارم؟
ـُـودٌ فـِـی أُمَّتـِـی أَحَــبُّ  ارزش فرزنــدآوری چقــدر اســت؟ حضــرت فرمــود: »لََموْل
ــوزادِ متولدشــده در امتــم،  ــا یــک ن ــمْس.«1 )همان ـْـهِ الشَّ ــْت عَلَی ــا طَلَعَ ـَـیَّ مِمَّ إِل
از آنچــه خورشــید بــر آن می تابــد، نــزد مــن محبوب تــر اســت.( یعنــی همــۀ 
دنیــا یک طــرف، ایــن نــوازد یک طــرف. خانــم، اگــر تمــام دنیــا را بــه شــما 
بدهنــد، جــای یــک فرزنــد را بــرای شــما پــر نمی کنــد. ببیــن وقــت را کجــا 

خــرج می کنــی.

حضــرت زهــرا دعایــی دارد کــه خیلــی قشــنگ اســت، می فرمایــد: 
ـِـی بـِـه .«2  ـْـَت ل َّل ــا قـَـدْ تَکَف ـَـِب َم ــغَلْنِی بِطَل ـَـُه وَ َل تَْش ـِـی ل ــا خَلَقْتَن ـِـی لَِم َّهُــمَّ فَرِّغْن »الل
)خدایــا، وقــت مــرا آزاد کــن بــرای آنچــه تــو بــرای آن مــرا خلــق کــرده ای و 
مــرا مشــغول نکــن بــه به دســت آوردن چیــزی کــه خــودت بــر عهــده گرفتــی.( 
همیشــه از خــودت بپــرس آیــا اینجایــی کــه هســتم، همــان جایــی اســت کــه 
بایــد باشــم؟ آیــا کار مهم تــری نیســت کــه مــن آن را زمیــن گذاشــته باشــم؟ 

نکنــد ســرکار رفتنــم، در واقــع ســرکاری باشــد؟

ُــُه  َّــَه یَرْزُق َِّخــذَ أَهـْـًا لَعـَـلَّ الل رســول خــدا فرمودنــد: »مـَـا یَمْنـَـُع الْمُؤْمـِـَن أَنْ یَت
َّــه.«۳ )چه چیــزی مانــع می شــود کــه مؤمــن  ـَـَه إِلَّ الل نََســَمهً تُثْقـِـلُ اأْلَرَْض بـِـَا إِل
خانــواده داشــته باشــد؟ شــاید خــدا بــه او فرزنــدی دهــد کــه زمیــن را بــا 
]گفتــن[ الالــه اال هللا ســنگین ســازد.( پاقــدم یــک فرزنــد را ببیــن، زمیــن 
ســنگین می شــود بــا ذکــر گفتــن او. آیــا موجــودی کــه زمیــن را ســنگین 

می کنــد، ارزش نــدارد بــرای آمدنــش یــک خانــم وقــت بگــذارد؟

مادر سردار ســلیمانی بودن کار کمی است؟
مثــاً اگــر مــادر ســردار ســلیمانی، ســر کار نرفتــه، امکانــات نبــوده، یــا بــه هــر 

1. الفقیه، ج۳، ص1۵۸.
2. المقعنه، ص1۷۷.

۳. الفقیه، ج۳، ص۳۸2.
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دلیلــی، شــاید هــم ســواد آن چنانــی نداشــته، اگــر ایشــان تنهــا هنــرش ایــن 
ــه جامعــه  باشــد کــه مــادر ســردار ســلیمانی اســت و ســردار ســلیمانی را ب
تحویــل داده اســت، آیــا ایــن کار کمــی اســت؟ آیــا وقت گذاشــتن بــرای ایــن 
کار بــی ارزش اســت؟ فقــط می خواهــم بگویــم مراقــب باشــیم آدرس غلــط 
بــه مــا ندهنــد. وقــت خودمــان را کجــا و بــرای چــه خــرج می کنیــم، در قیامــت 

حســرت نخوریــم ای  کاش وقتــم را جــای دیگــری خــرج می کــردم.

برکت زمان با هــر فرزند تازه افزایش می یابد
ْــتٌ ل ِصبْیاَن  خــدا بــا آمــدن هــر فرزنــد بــه وقــت شــما برکــت می دهــد. فرمــود: »بَی
فیــهِ ل بَرَکـَـَه فیــهِ.«1 )خانــه ای کــه کــودک در آن نیســت، برکــت در آن نیســت.( 
باشــد.  فرزنــدان  کم شــدن  به خاطــر  زندگی هــا،  بی برکت شــدن  ایــن  شــاید 
به تجربــه نشــان داده شــده خانواده هایــی کــه جمعیــت بیشــتری دارنــد، وقــت 
کمتــری را از مــادران خودشــان می گیرنــد؛ چــون بچه هــای بزرگ تــر کمک حــال 

مــادر هســتند.

فاطمه مصداق کامل مادری بابرکت اســت
برکــت در زمــان را می خواهــی، بیــا مــادری هجده ســاله بــه شــما معرفــی 
کنــم. چقــدر بابرکــت بــود زمانــش. زمــان کمــی در اختیــار داشــت؛ امــا 
چقــدر بابرکــت بــود. چهــار فرزنــد را بــه هســتی هدیــه کــرد. نســل امامــت از 
دامــن اوســت. ایــن دختــر چــه مــادر بابرکتــی بــود. هــم اثرگــذاری اجتماعــی 
داشــت، مرجــع و محــل پرســش های زنــان شــهر خــودش بــود،2 زنــان مدینــه 
می آمدنــد از حضــرت ســؤال می کردنــد، هــم نقــش اجتماعــی داشــت، هــم 

نقــش مــادری، هــم نقــش تمدنــی.

پیغمبــر فرمــود: »أَبِْشــری یــا فاطمــةُ فــإّن المهــدیَّ منــِک.«۳ )بشــارت بــاد تو 
را اى فاطمــه کــه مهــدى از توســت.( خــدا می خواهــد فاطمــه را بشــارت 
هــم  امامــت  مســئلۀ  تــا  فرزنــدآوری  ماجــرای  ایــن  فرزنــدش.  بــه  بدهــد 

1. الفردوس، ج۵، ص۳۵۹، حدیث ۸4۳۵.
2. البرهان، ج4، ص۶02.

۳. كنز العمال، ۳420۸.
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ــرای حَســنت، وقــت  کشــیده شــده اســت. فاطمــه جــان، وقــت گذاشــتی ب

گذاشــتی بــرای حُســینت، وقــت گذاشــتی بــرای زینبــت، وقــت گذاشــتی 
بــرای فرزنــدآوری. نســل تــو را بابرکــت قــرار می دهــم.



مجلس  نهم رزق اجتماعی
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میل به تأثیرگذاری بر اجتماع

یکــی از رزق وروزی هــای پرطــرف دار و پرکشــش و پرجاذبــه، منتهــا پرخطــر 
بــرای عــده ای از افــراد، »رزق اجتماعــی« اســت. رزق اجتماعــی یعنــی 
اینکــه مــن بتوانــم در جامعــه مؤثــر باشــم و نقش آفرینــی کنــم. آدم هــا 
مؤثــر  خودشــان  اطرافیــان  و  خودشــان  اطــراف  بــر  کاً  دارنــد  دوســت 
جامعــه  در  نمی خواهنــد  جامعه گریزنــد.  هــم  بعضی هــا  البتــه  باشــند. 

کننــد. نقش آفرینــی 

آیــا  کنیــم.  روشــن  را  جامعــه  قبــال  در  خودمــان  موضــع  بایــد  مــا 
ــم؟  ــر بگذاری ــم تأثی ــا نمی خواهی ــم ی ــر بگذاری ــر جامعــه تأثی ــم ب می خواهی
را  اجتماعــی  مســئولیت  لــذا  ندارنــد؛  اجتماعــی  رزق  هــوس  بعضی هــا 
ارکان  از  اجتمــاع  بــر  تأثیرگــذاری  کــه  حالــی  در  نمی کننــد؛  قبــول  هــم 
ْــَس  َــمُّ بِأُمُــورِ الْمُْســلِمِیَن فَلَی مســلمانی ماســت. فرمــود: »َمــنْ أَْصبَــَح َل یَهْت

بِمُْســلِمٍ.«1

اجتمــاع  بــر  بــزرگ  اثرگذاری هــای  به دنبــال  بلندهمــت  آدم هــای 
دارد:  هــم  زیــادی  راهزن هــای  مســیر  ایــن  البتــه  هســتند.  خودشــان 

1. کافی، ج2، ص1۶۳.
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امــا  بگذارنــد؛  اثــر  جوامــع  بــر  می خواهنــد  کــه  ظالمانــی  و  طواغیــت 
اســت. خودشــان  نفــع  بــه  جوامــع  کنتــرل  هدفشــان 

رزق اجتماعی یعنی چه؟

رزق اجتماعــی یعنــی مــن بتوانــم در جامعــه آبــرو جمــع کنــم، بــه شــهرت 
برســم، حرفــم روی جمــع زیــادی از مــردم تأثیرگــذار باشــد، محبوبیتــی 
رزق  نتایــج  این هــا   . و...  کنــم  پیــدا  میلیونــی  فالوورهــای  کنــم،  پیــدا 
اجتماعــی اســت. برخــی از این هــا ممــدوح و برخــی مذمــوم اســت. اصــاً 
گذاشــت،  اجتماعــی  رزق  اســم  این هــا  از  بعضــی  روی  نمی شــود  دیگــر 

اســت. زیاده خواهــی 

حداکثــرِ ایــن رزق اجتماعــی، رهبــری و راهبــری جوامــع بشــری اســت، 
یعنــی جریــان امامــت و والیــت. همــان چیــزی کــه در قــرآن آمــده اســت:وَ 
َّقیــَن إِمامــاً.1 حداقــلِ ایــن رزق اجتماعــی نیــز تأثیرگذاری بر جامعۀ  اجْعَلْنــا لِلْمُت

کوچــک خــودم اســت. باالخــره محــور رزق اجتماعــی تأثیرگــذاری اســت.

ظرفیت داشــتن، شرط دریافت رزق اجتماعی است

رزق اجتماعــی مشــمول حــال هرکســی نمی شــود. خیلــی بایــد آدم ظرفیــت 
و روح بزرگــی پیــدا کنــد تــا خــدا بــه او رزق اجتماعــی بدهــد؛ وگرنــه اگــر 
و  مانــدگار  آثــار  به جــای  باشــند،  اجتماعــی  رزق  به دنبــال  بی ظرفیت هــا 

مثبــت، آثــار مخــرب و شــومی بــه جــا می گذارنــد.

فرعــون آدم بی ظرفیتــی بــود کــه به دنبــال رزق اجتماعــی می گشــت، 
گذاشــت.  جامعــه  بــر  شــومی  آثــار  هــم  کــرد،  خــراب  را  خــودش  هــم 
ـَـةً  ــا ِشــیَعاً یَْســتَْضعُِف طائِف ــَل أَهْلَه ــا فـِـی اأْلَرْضِ وَ جَعَ ــوَْن عَ می فرمایــد: )إِنَّ فِرْعَ
َّــُه کاَن مـِـَن الْمُفِْســدیَن(2 )فرعــون در  ِّــُح أَبْناءَهـُـمْ وَ یَْســتَحْیی نِســاءَهُمْ إِن مِنْهـُـمْ یُذَب

زمیــن برترى جویــى کــرده و اهــل آن را بــه گروه هــاى مختلفــى تقســیم کــرد. 

1. فرقان، ۷4.
2. القصص، 4.
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گروهــى را بــه ضعــف و ناتوانــى مى کشــاند، پسرانشــان را ســر مى بریــد و 
زنانشــان را ]بــراى کنیــزى و خدمــت[ زنــده نگــه مى داشــت. او بــه یقیــن از 

ــود!( مفســدان ب
شــاید کلیدی تریــن قاعــدۀ رزق وروزی کــه چنــد بــار تکــرار کردیــم، همیــن 
نداشــته  ظرفیــت  اگــر  رزق وروزی،  دریافــت  بــرای  اســت  ظرفیت داشــتن 
باشــی، یــا خــدا رزق وروزی نمی دهــد یــا اگــر بدهــد، مــا نابــود می شــویم. لــذا 
خیلــی بایــد خــدا را شــکر کــرد بابــت رزق وروزی هایــی کــه بــه مــا نــداده اســت. 
اگــر ایــن روزی را مــی داد، بــدون اینکــه مــا ظرفیــت دریافتــش را داشــته 

باشــیم، خــراب می شــدیم.
امــا اصــل اینکــه آدم هــا میــل بــه تأثیرگــذاری مثبــت بر اجتماع خودشــان 
داشــته باشــند، نه تنهــا پســندیده اســت، بلکــه ضــروری اســت. چیــزی کــه 
مــا بــه آن مســئولیت پذیری اجتماعــی می گوییــم. ایــن مســئولیت پذیری 
برآمــده از حــس تأثیرگــذاری بــر دیگــران اســت. اثرگــذاری بــر دیگــران چیــزی 
شــبیه خلقــت اســت. خلــق اثــر، حکاکی کــردن اثــری در جــان دیگــران اســت.

دریافت رزق اجتماعی را در مدرســه تمرین کنیم
مــا بایــد در مدرســه و در خانــه، ایــن حــس تأثیرگــذاری بــر دیگــران را بیــن 
دانش آمــوزان تقویــت کنیــم. در مدرســه، بچه هــا را بــه گروه هــای چندنفــره 
تقســیم کنیــم، بعــد در کار گروهــی مســنجمی، بچه هــا به صــورت دوره ای، 
لــذت تأثیرگــذاری بــر دیگــران را تجربــه کننــد. چیــزی کــه مــا بــه آن رزق 
اجتماعــی می گوییــم. این طــور بچــه تمــام خوبی هــا و بدی هــای خــودش 
را متوجــه می شــود. فرمــود: »الْقُــدْرَةُ تُظْهِــرُ َمحْمُــودَ الِْخَصــاِل وَ َمذْمُوَمهَــا.«1 
)قــدرت، ویژگی هــای مثبــت و منفــی آدم هــا را رو مــی آورد.( تــا حــاال ایــن بچــه 
نمی دانســت حســادت داشــته یــا عجــول بــوده. وقتــی بــه او رزقــی اجتماعــیِ 
مدیریــت گــروه را می دهــی، در واقــع نوعــی قــدرت بــه او می ســپاری، او 

خــودش را نشــان می دهــد.
شــما فکــر کنیــد. در دوران ظهــور ایــن اتفــاق می افتــد. 12 ســال بچه هــا 
گروهــی و در گــردش قــدرت، خوبی هــا و بدی هایشــان رو بیایــد. بعــد مــا 

1. غرر الحکم، ص۶1.
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مثــاً وقتــی بخواهیــم رئیس جمهــور انتخــاب کنیــم، می رویــم پرونــدۀ 12 
ســال مدیریــت او را بررســی می کنیــم. ببینیــم او ســزاوار اســت یــا نیســت. 

ایــن رزق اجتماعــی را بــه او بدهیــم یــا خیــر.

چگونه بچه ها را با رزق اجتماعی آشــنا کنیم؟
در محیــط خانــه چطــور و چگونــه بچه هــا را بــا رزق اجتماعــی آشــنا کنیــم؟ 
اجــازه بدهیــد. تمــام مدیریــت خانــواده را بــه پــدر بســپارید و تمــام مدیریــت 
عاطفــی خانــه را بــه مــادر. هــر دو رزق اجتماعــی در جامعــۀ کوچــک خانــواده 
اســت. بچه هــا ببیننــد پــدر چگونــه از ایــن رزق اجتماعــی درســت اســتفاده 
می کنــد. بچه هــا ببیننــد چطــور مــادر رزق اجتماعــی محبوبیــت را درســت و 

به نفــع خانــواده بــه کار می گیــرد.
در تربیــت بچه هــا واقعــاً جــای تربیــت اجتماعــی و شــیوه تأثیرگــذاری 
صحیــح بــر جامعــه خالــی اســت. هیئــت محیطــی اســت کــه اگــر بچه هــای 
مــا در آن مســئولیتی را قبــول می کننــد، مــزۀ رزق اجتماعــی به درســتی 
ــدْر.«1 )ابــزار مدیریــت  َــةُ الرِّیَاَســِة َســعَةُ الصَّ زیــر زبانشــان مــی رود. فرمــود: »آل
ســعۀ صــدر اســت.( بچه هــا در هیئــت وقتــی مســئولیت کاری را می پذیرنــد 
و بــا دیگــران شــروع بــه تعامــل می کننــد، به ناچــار ســعۀ صــدر را بــه کار 

می گیرنــد. البتــه بایــد در ایــن زمینــه کمــک فکــری هــم بــه آن هــا کــرد.

رزق اجتماعــِی مادری چه جایگاهی دارد؟
محیــط خانــه محــل تمریــن پذیــرش رزق هــا و نقش هــای اجتماعــی اســت. هــم 
نقــش پــدری و هــم نقــش مــادری آثــار اجتماعــی دارد. رزق اجتماعی نقش مــادری 
بســیار بیشــتر از رزق اجتماعی بقیۀ مشــاغل اســت. نقش مادری بیشــترین اثر 
اجتماعــی را دارد. قضاوت کــردن دربــارۀ بزرگــی یــا کوچکــی نقش هــا برمی گــردد 
بــه اینکــه ببینیــم آن نقــش در جهــان چــه آثــاری بــه جــا می گــذارد. هرچقــدر آثــار 
بزرگ تــر باشــد، آن نقــش مهم تــر و مؤثرتــر و باکاس تر اســت. واقعاً نقش مــادری 
نســبت بــه ســایر نقش آفرینی هــای بانــوان، مثــل پزشــک  بــودن، وزارت و... در چه 
جایگاهی است؟ البته االن ای  کاش همۀ بانوان می رفتند پزشک می شدند. کم 
نیســتند بانوانــی کــه مــادری را رهــا کردنــد، رفته انــد منشــی گری، کارمنــدی. بزرگی 

1. نهج الباغه، حکمت 1۷۶.
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و کوچکــی نقش هــا بــه میــزان آثــار آن اســت. باکاس بــودن یــا نبــودن معیــار دارد. 
ً مدشــدن یا نشــدن که معیار نیســت. االن شــلوار پاره مد شــده اســت. ما که  مثا
نباید فریب مد را بخوریم. ما شــلواره مان پاره می شــد، می انداختیم بیرون. االن 

مــد جــای عقــل را گرفتــه اســت. هرچــه کــه مــد شــد، مگــر درســت اســت؟
برای اینکه کاس کار مادری را ببینیم، باید اول آثار این نقش را اندازه گیری 
کنیــم. هرچقــدر نقــش مؤثرتــر باشــد، باکاس تــر و محترم تــر اســت. حــاال نقــش 

مــادری چــه آثــاری دارد؟

نقش مادری بیشــترین تأثیر اجتماعی را دارد
اولیــن اثــری کــه می خواهیــم دربــارۀ نقــش مــادری ذکــر کنیــم، آثــار اجتماعــی 
نقــش مــادری اســت. برخــاف تصــور خیلی هــا کــه مــادری را منزوی شــدن و دوری 
از جامعــه می پندارنــد، مــادری اصلی تریــن اثــرش را بــر جامعــه می گــذارد. بنــده از 
جامعه شناســان محتــرم خواهــش می کنــم بیاینــد بــرای مــا توضیــح بدهنــد کــدام 
ً رسانه. بعد مادری چه اثری  مؤلفه ها بر جامعه بیشترین تأثیر را می گذارد، مثا

بــر جامعــه می گــذارد.

نقش مادر منشأ همۀ نقش هایی است که در جامعه وجود دارد
یکــی از جامعه شناســان جملــه ای دارد، بســیار عالمانــه و طایــی اســت. جــا دارد 
ســردرِ هــر بــازار و اداره و وزارتخانــه ایــن جملــه را بزننــد: »نقــش مــادر منشــأ همــۀ 
نقش هایــی اســت کــه در جامعــه وجــود دارد.«1 ایــن دیگــر حــرف مــا حاج آقاهــا 
نیســت. یــک نفــر کــه علــم جامه شناســی دارد، ایــن مطلــب عالمانــه را می گویــد. 
حــال شــما بیــا معــادالت و مناســبات جامعــه را بــا محوریــت مســئلۀ مــادری 
تعریــف کــن. خیلــی از برنامه ریزی هــا بایــد متحــول بشــود. دیگــر مــادری مســئلۀ 

پیش پاافتــاده ای تلقــی نمی شــود.
چرا نقش مادری را مقابل نقش اجتماعی زن می گذارند؟

نــاروا  بــا صــدای بلنــد نزدیــم، دیگــران حرف هــای  ایــن حــرف را  از بــس 
علیــه مــادری زدنــد و مــادری را ضــد نقــش اجتماعــی زن معرفــی کردنــد. 
ــی کــه خودشــان را به اصطــاح طــرف دار زن هــا معرفــی  بعضــی جریان های
1. »نقش مادر منشأ همۀ نقش ها جامعه است«، خبرگزاری ایسنا، محمدتقی آیینه بیگی، 

دسترسی در: https://www.isna.ir/news/۸۸0۳-1۳40۸، 24خرداد1۳۸۸.
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می کننــد، ســینه چــاک می دهنــد کــه »شــما زنــان را بــا سرگرم شــدن بــه 
نقــش مــادری، از اثرگــذاری اجتماعــی محــروم کردنــد.« عزیــزم، مگر نقش 
مــادری جــز اثــر اجتماعــی، اثــر دیگــری هــم دارد؟ شــهید مطهــری مــادر را 
جامعه ســاز تعریــف می کنــد. چقــدر دقیــق و درســت توضیــح داده اســت. 
رهبــر معظــم انقــاب جامعه ســازی را گامــی بلنــد بــرای رســیدن بــه تمــدن 
ایــن جامعه ســازی  بیانیــۀ گام دوم معرفــی می کننــد. حــاال  اســامی در 

ــدون نقش آفرینــی مــادر ممکــن اســت؟ ب
موفق تریــن آدم هــا در جهــان چــه کســانی هســتند؟ چــه عاملــی بــر 
موفقیــت آن هــا تأثیــر گذاشــته اســت؟ وراثــت یــا تربیــت و تــاش؟ در هــر 
دو مســئله، مــادران نقش آفریــن هســتند، هــم در وراثــت، هــم در تربیــت. 
موفق تریــن جوامــع در جهــان چــه جوامعــی هســتند؟ مهم تریــن عوامــل 
مؤثــر در موفقیــت جوامــع چیســت؟ جــای مــادران در ایــن موفقیت هــا 

ــه مقــاالت علمــی دارد. ــاز ب کجاســت؟ این هــا مســائلی اســت کــه نی
بانویی که روح الله در دامان او خمینی کبیر شد

چه کســی بیشــترین تأثیر را بر جامعۀ خودش گذاشــته اســت؟ نقش مادر 
حضــرت امــام خمینــی در تأثیرگــذاری اجتماعــی چیســت؟ در خاطــرات 
بــرادر حضــرت امــام، آیــت هللا پســندیده، آمــده کــه بعــد از شــهادت پــدر، 
به همــراه عمــه، مــادر هاجــر خانــم و روح هللا کــه کودکــی خردســال بــود، بــه 
تهــران رفتنــد و بــا عین الدولــه، صدراعظــم مظفرالدیــن شــاه، دیــدار کردنــد 
و بانــو صاحــب به همــراه بانــو هاجــر در حضــور مظفرالدین شــاه ســخنانی 
بــر قصــاص قاتــل آقــا مصطفــی  در دفــاع از خــون شهیدشــان و اصــرار 
بیــان کردنــد و در نهایــت بــا پیگیری هــای مــداوم خانــوادۀ امــام، شــاه و 
 صدراعظــم مجبــور می شــوند دســتور قصــاص قاتــان ســید مصطفــی
را صــادر کننــد؛ چنان کــه قاتــل را بــه حکـــم دولــت وقــت، در قلعــۀ یوجــان، 
دوفرســخى خمیـــن، دســتگیر کــرده و بــه زنــدان تهــران انتقــال داده و در 
میـــدان تـــوپخانۀ تهران، به حکـــم علما و مجتهدان عصـــر، قصاص کردند.
روحیــۀ  و  خان ســاالری  و  بی عدالتــی  عصــر  در  امــام  پــدر  شــهادت 
حق طلبــی ای کــه امــام در جریــان قصــاص قاتــل پــدر و در طــول زمــان حیــات 
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ایــن دو زن بزرگــوار، عمــه و مــادرش، از آن هــا دیــد، چنــان در تاروپــود فکــری 
امــام رســوخ یافتــه بــود کــه بعدهــا در دفــاع همه جانبــۀ وی از مســتضعفان 

و مــردم مظلــوم تجلــی کــرد.1
نقش مادری در افزایش عقالنیت و عاطفۀ اجتماعی چه تأثیری دارد

چه عواملی مؤثرند در میزان عقانیت جامعه؟ نقش مادر در میزان عقانیت 
اجتمــاع چقــدر اســت؟ در میــزان عاطفــۀ اجتماعــی چه عواملــی مؤثرند؟ نقش 
مــادر در میــزان عواطــف اجتماعــی چقــدر اســت؟ اجــازه بدهیــد چنــد جملــه از 
امــام خمینــی کــه روز تولــد مــادر، روز تولــد ایشــان هــم هســت، عرض کنم تا 

بــه نقــش پررنــگ اجتماعی مادر بیشــتر پــی ببریم.
امام خمینی: »شـغل تـربـیـت فــرزند از هـمـۀ شـغـل ها بـاالتـر است.«

حــاال  به طوری کــه  خانم هــا  »شــما  فرمودنــد:  معلــم  خانم هــای  بــه  امــام 
خودتــان مى گوییــد معلــم هســتید، دو شــغل شــریف داریــد. شــما خانم هــا 
ــن از  ــد کــه ای ــد: یکــى شــغل تربیــت فرزن ــا شــغل بســیار شــریف داری دو ت
همــۀ شــغل ها باالتــر اســت. یــک فرزنــد خــوب، شــما اگــر بــه جامعــه تحویــل 
َــم. اگــر یــک انســان شــما تربیــت  بدهیــد، بــراى شــما بهتــر اســت از همــۀ عال
ــم بیــان کنــم.«  ــراى شــما به قــدری شــرافت دارد کــه مــن نمی توان کنیــد، ب
بعــد در ادامــۀ توضیــح نقــش تربیتــی مــادران فرمودنــد: »بــراى اینکــه عاقــۀ 
بچــه بــه مــادر بیشــتر از همــۀ عایــق هســت و هیــچ عاقــه اى باالتــر از عاقــۀ 
مــادرى و فرزنــدى نیســت. بچه هــا از مــادر بهتــر ]مســائل [ را اخــذ می کننــد. 
آن قــدری کــه تحــت تأثیــر مــادر هســتند، تحــت تأثیــر پــدر نیســتند، تحــت 

تأثیــر معلــم نیســتند، تحــت تأثیــر اســتاد نیســتند.«2
از منظر امام خمینی مادر در اجتماع چه نقشی دارد؟

کــه  اســت  اوالد  تربیــت  شــغل  شــغل،  یــک  »پــس  فرمودنــد:  بعــد   
از  مى خواســتند  را  شــغل  ایــن  طاغوتــى  حکومــت  آن  در  مع األســف 
ایــن مادرهــا بگیرنــد. تبلیــغ کردنــد بــه اینکــه زن چــرا بچــه داری بکنــد... 

https:// :1. »خمینی در دامن سه بانو، خمینی کبیر شد« روزنامۀ جوان، دسترسی در
00۳pII/www.javann.ir، 2۳خرداد1۳۹۷.

2. صحیفۀ امام، ج ۸، ص۹0، 21خرداد1۳۵۸، حضار: بانوان فرهنگى دزفول.
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اینکــه  بــراى  مادرهــا؛  نظــر  در  کردنــد  منحطــش  را  شــریف  شــغل  ایــن 
در  ببرنــد  را  بچه هــا  بشــوند،  جــدا  بچه هــا  از  مادرهــا  کــه  مى خواســتند 
پرورشــگاه ها بــزرگ کننــد. مادرهــا هــم على  حــده برونــد یــک کارهایــى کــه 
آن هــا دلشــان مى خواهــد بکننــد و بچــه در پرورشــگاه وقتــى کــه بــزرگ 
بشــود، یــک بچــه اى کــه در دامــن مــادر بــزرگ بشــود نیســت. عقــده پیــدا 
بخواهــد  اجنبــى  بــا  مــادر،  بــدون  و  پرورشــگاه  در  بچــه  وقتــى  مى کنــد. 
ســروکار داشــته باشــد و محبــت مــادر از ســر او کــم بشــود، ایــن بچــه 
عقــده پیــدا مى کنــد. بســیارى از ایــن مفســده هایی کــه در جامعــه واقــع 
مى شــود، از ایــن بچه هایــى هســتند کــه عقــده دارنــد، از ایــن انســان هایی 
ــن جداکــردن بچــه  ــزرگ، ای ــدأ یــک عقــدۀ ب ــد. مب هســتند کــه عقــده دارن
ــن شــغل کــه  ــن، ای از مــادر اســت. محبــت مــادرى الزم دارد بچــه. بنابرای
شــغل انبیاســت و انبیــا هــم آمدنــد بــراى اینکــه انســان درســت کننــد. ایــن 

شــغل اول شــما هســت، در اول تربیــت بچــه... .«1
ببینیــد امــام چقــدر دقیــق ایــن مســائل را می بیننــد. شــرافت شــغل 
مــادری را کنــار شــرافت شــغل پیغمبــری می گذارنــد، بعــد می گوینــد شــغل 
اول شــما خانم هایــی اســت کــه معلــم هســتید. تــازه چقــدر معلمــی بــه 
مــادری نزدیــک اســت. بــاز می فرمایــد شــغل اول شــما مــادری اســت. بعــد 

نســبت عاطفــۀ مــادری و تأثیــر آن بــر اجتمــاع را ذکــر می کننــد.

مادران زمامداران جامعه اند
مــادر بنــد قنــداق کــودک را در دســت دارد؛ ولــی اهمیــت آن به گونــه ای 
اســت کــه می تــوان گفــت زمــام امــور جامعــه در اختیــار اوســت. ممکــن 
نیســت خلق وخویــی در جامعــه باشــد؛ ولــی از خانــه منشــأ نگرفتــه باشــد. 
اهمیــت نقــش مــادر به حــدی اســت کــه می تــوان گفــت فســاد زن موجــب 
مــادر  پــدر و  او موجــب اصــاح جامعــه اســت.  فســاد جامعــه و اصــاح 
در جنبــۀ اجتماعــی و سیاســیِ فرزنــدان ســهم مشــترک دارنــد؛ ولــی در 
ســال های اولیــه، نقــش مــادر مؤثرتــر از پــدر اســت. مــادر نخســتین عامــل 

فشــار بــر کــودک اســت و جنبه هــای مثبــت و منفــی را از راه امــر و نهــی در 

1. همان.
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دل او پایــدار می کنــد. اوســت کــه می توانــد شــرف اجتماعــی و سیاســی 
ــه طفــل دهــد و وی را مدافــع حــق و روابــط صحیــح بســازد. نقــش مــادر  ب
در همــۀ زمینه هــای حیــات اجتماعــی آشــکار و مهــم اســت، به گونــه ای کــه 

مــادر، مربــی فرهنــگ جامعــه بــه شــمار می آیــد.1

عاطفۀ مادری عامل نجات شــاهخر شد
نــام یکــی از شــهدای مــا شــهید شــاهرخ اســت. بــرای خــودش بزن بهــادری بــود. 
هیــچ کســی حریفــش نبــود. امــا چطــور عاقبت به خیــر شــد؟ عاطفــۀ مــادری 
دســت او را هــم گرفــت. پــدر نداشــت. از کســی هــم حســاب نمی بــرد. مــادر 
پیــرش هــم کاری نمی توانســت بکنــد؛ ااّل دعــا! اشــک می ریخــت و بــرای 
فرزنــدش دعــا می کــرد: »خدایــا پســرم را ببخــش، عاقبت به خیــرش کن. خدایا 
پســرم را از ســربازان امــام زمــان قــرار بــده.« دیگــران بــه او می خندیدنــد؛ 
امــا او می دانســت کــه ســاح مؤمــن دعاســت. کاری نمی توانســت بکنــد؛ ااّل 
دعــا. همیشــه می گفــت: »خدایــا فرزنــدم را بــه تــو ســپردم. خدایــا همه چیــز بــه 

دســت توســت. هدایــت به وســیلۀ توســت. پســرم را نجــات بــده!«
زندگــی شــاهرخ در غفلــت و گمراهــی ادامــه داشــت، تــا اینکــه دعاهــای 
مــادر پیــرش اثــر کــرد. مســیحا نفســی آمــد و از انفــاس خــوش او مســیر زندگی 
شــاهرخ تغییــر کــرد. بهمــن ۵۷ بــود. شــب و روز می گفــت: »فقــط امــام، فقــط 
خمینــی.« وقتــی در تلویزیــون صحبت هــای حضــرت امــام پخــش می شــد، 
بــا دل وجــان گــوش می کــرد.  بــا احتــرام می نشســت، اشــک می ریخــت و 
می گفــت: »عظمــت را اگــر خــدا بدهــد، می شــود خمینی، بــا یک عبا و عمامه 
ُــرد.« همیشــه می گفــت: »هرچــه  آمــد؛ امــا عظمــت پوشــالی شــاه را از بیــن ب
ــرای  ــود. ب ــرای او فصل الخطــاب ب ــد، همــان اســت.« حــرف امــام ب امــام بگوی

همیــن روی ســینه اش خال کوبــی کــرده بــود کــه: »فدایــت شــوم خمینــی.«
مادرش نقل می کند:

شــاهرخ در نوجوانــی هــر روز بــا یــک نفــر درگیــر می شــد. عصــر یکــی 
از روزهــای تابســتان بــود. زنــگ خانــه بــه صــدا در آمــد. آن زمــان مــا در 

1. »روز مادر فرصتی است برای تجلیل از مقام واالی مادر«، باشگاه خبرنگاران جوان، 
دسترسی در: 00NHYI/https://www.yjc.news، 11فروردین1۳۹۵.
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حوالــی چهــارراه کوکاکــوال، در خیابــان پرســتار می نشســتیم. پســر همســایه 
بــود. گفــت: »از کانتــری زنــگ زدنــد. مثــل  اینکــه شــاهرخ دوبــاره بازداشــت 
شــده.« ســند خانــۀ مــا همیشــه ســر طاقچــه آمــاده بــود. تقریبــاً ماهــی یــک 
 بــار بــرای سندگذاشــتن بــه کانتــری محــل می رفتــم. مســئول کانتــری هــم 
از دســت او بــه ســتوه آمــده بــود. ســند را برداشــتم. چــادرم را ســر کــردم 
و بــا پســر همســایه راه افتــادم. در راه پســر همســایه می گفــت: »خیلــی 
از گنده الت هــای محــل، از آقــا شــاهرخ حســاب می بــرن. روی خیلــی از 
ــا هــم زده.«  آن هــا را کــم کــرده. حتــی یک دفعــه تــوی دعــوا چهــار نفــر را ب
حتــی  دارد.  نُوچــه  کلــی  خــودش  بــرای  االن  داد: »شــاهرخ  ادامــه  بعــد 
خیلــی از مأمورهــای کانتــری از او حســاب می برنــد.« دیگــر خســته شــده 
بــودم. بــا خــودم گفتــم: »شــاهرخ دیگــر االن هفــده ســالش اســت؛ امــا 
این طــور اذیــت می کنــد. وای بــه حــال وقتــی کــه بزرگ تــر بشــود.« چنــد 
بــار می خواســتم بعــد از نمــاز نفرینــش کنــم؛ امــا دلــم برایــش ســوخت. یــاد 
یتیمــی و ســختی هایی افتــادم کــه کشــیده بــود. بعــد هــم به جــای نفریــن، 

دعایــش کــردم.

وارد کانتــری شــدم. بــا کارهــای پســرم، همــه مــن را می شــناختند. 
مأمــور جلــوی در گفــت: »بــرو اتــاق افســر نگهبــان.« درِ اتــاق بــاز بــود. افســر 
ــه  ــاز و موهــای به هم ریخت ــا یقــۀ ب ــود. شــاهرخ هــم ب ــز ب ــان پشــت می نگهب
مقابــل او روی صندلــی نشســته بــود. پاهایــش را هــم روی میــز انداختــه 
بــود. تــا وارد شــدم، داد زدم: »مــادر خجالــت بکــش. پاهایــت را جمــع 
کــن.« بعــد رفتــم جلــوی میــز افســر و ســند را گذاشــتم و گفتــم: »مــن 
شــرمنده ام، بفرماییــد.« بــا عصبانیــت بــه شــاهرخ نــگاه کــردم و بعــد از 
چنــد لحظــه گفتــم: »دوبــاره چــه کار کــردی؟« شــاهرخ گفــت: »بــا رفقــا ســر 
ــا گاری هایشــان داشــتند  ــا پیرمــرد ب چهــارراه کــوکا ایســتاده بودیــم. چنــد ت
پیرمردهــا  میــوۀ  بــار  و  آمــد  پاســبان  یــک  میــوه می فروختنــد. یک دفعــه 
را ریخــت تــوی جــوب. امــا مــا هیچــی نگفتیــم. بعــد همــان پاســبان بــه 
پیرمردهــا فحــش نامــوس داد. مــن نتوانســتم تحمــل کنــم و رفتــم جلــو. 



مجلس نهم:رزق اجتماعی

137

تــوی چشــم هایش نــگاه کــردم. ســاکت شــد. فهمیــده بــود چقــدر ناراحتــم، 
ســرش را انداخــت پاییــن.«

افســر نگهبــان گفــت: »ایــن دفعــه احتیاجــی بــه ســند نیســت. تحقیــق 
کردیــم و فهمیدیــم مأمــور مــا مقصــر بــوده.« بعــد مکثــی کــرد و ادامــه داد: 
»بــه خــدا دیگــر از دســت پســر شــما خســته شــده ام. دارم توصیــه می کنــم 
مواظــب ایــن بچــه باشــید. این طــور ادامــه بدهــد، ســرش مــی رود بــاالی 

دار!«
شــب بعــد از نمــاز، ســرم را گذاشــتم روی مهــر و بلنــد بلنــد گریــه کــردم. 
را  درســت  راه  خــودت  برنمی آیــد،  کاری  مــن  دســت  از  »خدایــا  گفتــم: 
نشــانش بــده. خدایــا، پســرم را بــه تــو ســپردم، عاقبت به خیــرش کــن.«1

چقدر از این شاهرخ ها با عاطفۀ مادری نجات پیدا کردند؟!

مادر عاملی تعیین کننده اســت در عواطف اجتماع
اگــر در  اســت.  اجتمــاع  تعیین کننــده در عواطــف  مــادر عامــل  بنابرایــن 
جامعــۀ بی رحمــی و قســاوت قلــب دیدیــد، بدانیــد و بگردیــد ببینیــد نقــش 
مــادری کم رنــگ اســت یــا پررنــگ. البتــه قبــول دارم مادرشــدن کار ســختی 
اســت. امــا حضــرت فرمــود: »أَفَْضــلُ اأْلَعَْمــاِل أَحَْمزُهَــا.«2 )بافضیلت تریــن 
ــوان  ــر دوش بان کارهــا، ســخت ترین کارهاســت.( خــدا ایــن کار ســخت را ب
قــرار داده اســت؛ چــون لیاقــت ایــن کار بــزرگ را داشــته اند. البتــه پــدران 

ــد در ایــن کار ســخت، کمــک کننــد. جامعــه هــم بای

1. »شهیدی که روی بازو نوشته بود فدایت شوم خمینی«، خبرگزاری مشرق، دسترسی 
در: mshrgh.ir/۵0۸۳۳۵، 24آذر1۳۹4.

2. مفتاح الفاح، ص4۵.





مجلس  دهمنقشوالیتدررزقوروزی





مجلسدهم:نقشوالیتدررزقوروزی

141

امام واسطۀ رزق وروزی است
اصــل رزق وروزی هــای مــا بــا همــۀ وســعت و کرانــه ای کــه دارد، از مــادی تــا معنوی، 
روحــی و معنــوی، از جانــب خداســت؛ امــا خــدا ایــن رزق را بــه دســت امامــت و 
ْــوَرَى.«1 )به یُمــن  والیــت بیــن بندگانــش تقســیم می کنــد. فرمــود: »بِیُمْنـِـهِ رُزِقَ ال

وجــود حضــرت حجــت موجــودات روزی می خورنــد.( 

از طــرف دیگــر، امامــت مدلــی اســت بــرای مدیریــت جامعه کــه در آن جامعه 
بــه رزق وروزی می رســد. در جامعــه ای کــه مــدل مدیریــت و شــیوۀ حکمرانــی آن، 
بــر اســاس والیــت اســت، روزی هــا فــراوان و منطقــی تقســیم و توزیــع می شــود. 

اتفاقــی کــه در دوران ظهــور می افتــد، چیســت؟

ــی  ــد، فراوان ــی ظهــور را ترســیم می کنن وقتــی کــه اهل بیــت، عصــر طای
ـُـُب الرَّجُــلُ  رزق وروزی یکــی از شــاخص های مهــم آن دوران اســت. فرمــود: »یَطْل
َّاسِ  مِنْکُمْ َمنْ یَِصلُهُ بَِمالِهِ وَ یَأْخُذُ مِنْهُ زَکَاتَهُ فََا یَِجدُ أَحَداً یَقْبَلُ مِنْهُ ذَلِکَ ِلْستِغْنَاءِ الن
َّهُ مِنْ فَْضلِهِ.«2 )انســان در زمان حکومت حضرت ولی عصر برای  بَِما رَزَقَهُمُ الل
صدقــات و زکات خــود جایــی پیــدا نمی کنــد؛ چــون خــدا مــردم را از رزقــش کــه از 
فضلــش عنایــت کــرده، بی نیــاز می کنــد.( آیــا ایــن اتفــاق، طبیعــی رخ می دهــد؟ 

1. زاد المعاد، ص42۳.
2. اعام الوری، ص4۳2.
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یعنــی شــیوۀ حکمرانــی و مــدل مدیریــت والیــت به گونــه ای اســت که ایــن فراوانیِ 
رزق وروزی را رقــم می زنــد یــا فقــط پــای معجــزات الهــی در میــان اســت؟

نقش مدیریت والیت در افزایش رزق وروزی جامعه چیســت؟
مــا هیچ وقــت بــه مســئلۀ والیــت و مدیریــت، عقانــی و واقع بینانه نــگاه نکردیم. 
فکــر می کنیــم همیــن اتفاقــات، آســمانی رخ می دهــد. خیــر، می شــود منطــق 
ً یکــی از منطق هــای زمینــی ایــن وفــور نعمــت، ایــن  زمینــی آن را پیــدا کــرد. مثــا
اســت کــه مــردمِ عصــر ظهــور، قواعــد رزق وروزی را مراعــات می کننــد: طغیــان 
نمی کننــد، ظرفیــت دارنــد، بــه همدیگــر ظلــم نمی کننــد. ایــن وفــور رزق وروزی 

بازتــاب رفتــار منطقــی و عقانــی مــردم اســت.

ایــن وفــور رزق وروزی قــرار بــود بعــد از رحلــت پیامبــر، وقتــی ریــل مدیریــت 
جامعــه بــه دســت والیــت بیفتــد، رخ بدهــد؛ امــا وقتــی مســیر عــوض شــد، 
َّــاَس ِحیــَن  ـَـوْ أَنَّ الن ْــرِی ل رزق وروزی هــا نابــود شــد. امیرالمؤمنیــن فرمــود: »لَعَم
ــنْ فَوْقِهـِـمْ وَ  َّدُونـَـا أُمُورَهُــمْ أَلَکَلـُـوا مِ َّبَعُونـَـا وَ قَل ـَـا وَ ات َّمُوا لَن َّــهِ ص َســل قُبـِـَض رَُســولُ الل

مِــنْ تَحـْـِت أَرْجُلِهـِـم.«1 )بــه جــان خــودم قســم، اگــر مــردم هنگامــى کــه پیامبــر 
از دنیــا رفــت، کار را بــه مــا واگــذار می کردنــد و از مــا تبعیــت می کردنــد و 

ــد.( ــه مــا می ســپردند، از آســمان و زمیــن می خوردن ــی را ب حکمران

در زمــان حکومــت امیرالمؤمنیــن هــم بــا اینکــه حضــرت درگیــر ســه 
جنــگ داخلــی بودنــد، تــا حــدی ایــن اتفــاق افتــاد. حضــرت در جمع بنــدی و 
گــزارش ۵ ســال حکومتشــان حداقــل در کوفــه، فرمودنــد: »ما أصبـَـَح بِالکوفَِة 
ِّــلِّ و یَشــرَُب مـِـن  ِــُس فـِـى الظ ُــرِّ وَیَجل َــةً لَیـَـأکُلُ مـِـَن الب أحـَـدٌ إّل ناعِمــاً؛ إنَّ أدناهـُـم َمنزِل
مــاءِ الفـُـراتِ.«2 )]در دوران حکومــت مــن [ هیچ کــس در کوفــه شــب را بــه روز 
نمى رســانَد، مگــر اینکــه زندگــىِ آســوده اى دارد. فروپایه تریــنِ مــردم نــان 

گنــدم مى خــورَد، ســایبانى دارد و آب گــوارا مى نوشــد.(

آیا اوضاع اقتصادی ما، بعد از انقالب اسالمی بهتر نشده است؟
افزایــش  آن  نتیجــۀ  کــه  اســت  گونــه ای  بــه  والیــت  مدیریتــی  مــدل 

1. سلیم، ج2، ص۷۷2.
2. مناقب آل ابی طالب، ج2، ص۹۹.
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رزق وروزی هاســت، هــم ظاهــری، هــم باطنــی. شــما در همیــن چهــل ســال 
انقــاب اســامی ببینیــد. چــه اتفاقــات عجیب وغریبــی در مســئلۀ رزق وروزی 
و معیشــت مــردم افتــاده اســت. بــا همــۀ مشــکاتی کــه امــروز داریم و با همۀ 
کارشــکنی های داخلــی و جنــگ و تحریــم و نفــوذ، ببینیــد در طــول ایــن چهــل 
ــه گذشــته چقــدر اتفاقــات  ســال، در مســئلۀ معیشــت و اقتصــاد نســبت ب
کــه  بزرگــی  موانــع  اســت.  داده  رخ  والیــت  مدیریــت  در  شــگفت انگیزی 
هرکــدام بــرای هــر کشــوری اتفــاق می افتــد، کمــر آن کشــور را می شکســت، 

بــا وجــود همــۀ ایــن موانــع، ایــن پیشــرفت عجیب وغریــب اســت.
آمــار جهانــی پــر اســت از ایــن موفقیت هــا. خواهــش می کنــم برویــد 
کتــاب صعــود چهل ســاله را مطالعــه کنیــد. ایــن کتــاب بــا اســناد بین المللــی 

ــم و االن کجــا هســتیم؟ نشــان می دهــد کجــا بوده ای
پیــش از انقــاب تنهــا 1/ ۳ میلیــون مشــترک بــرق، اعــم از خانگــی 
و عمومــی و صنعتــی و کشــاورزی وجــود داشــت و ایــن در حالــی اســت 
کــه ایــن رقــم در ســال 1۳۹2 بــه 000/ 414 / ۳0 مشــترک رســیده اســت.
میلیــون   1/۵ تولیــد  میــزان   ،1۳۵۷ ســال  در  آب رســانی  وضعیــت 
مترمکعــب آب و تعــداد انشــعابات ۷/ 2 میلیــون بــوده اســت؛ امــا ایــن 
رقــم تــا ســال 1۳۹4 در کل کشــور 4۵0هــزار کیلومتــر شــبکۀ آب رســانی 
شــهری و روســتایی وجــود دارد و نــرخ دسترســی بــه آب  لوله کشــی ســالم 
پراکندگــی  بــه  توجــه  بــا  کــه  یافتــه  افزایــش  نیــز  روســتایی  مناطــق  در 
وســیع خانواده هــای روســتایی در کشــور، دســتاورد عظیمــی محســوب 
نظــام  در  رزق وروزی  قطعــاً  اســت؟  کمــی  اتفاقــات  این هــا  می شــود.1 
مبتنــی بــر والیــت بیشــتر اســت، برخــاف مــدل مدیریــت غیروالیــی، از 

طاغــوت بگیــر تــا دموکراســی غربــی.

مدل مدیریت غیروالیی، مانع رزق وروزی جهان شده است!
مــدل مدیریــت غیروالیــی، هــر اســمی کــه می خواهیــد روی آن بگذاریــد، 
ــا...، االن چــه بایــی بــر ســر جوامــع  نظــام ســرمایه داری، دموکراســی ی

1. »دستاورد های انقاب؛ از پیشرفت های اقتصادی تا نظامی«، خبرگزاری آوا، دسترسی 

در: yun.ir/kt0rd4، 1۶بهمن1۳۹۷.
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بشــری آورده اســت؟ آیــا در عالــم، خــدای ایــن عالــم، رزق وروزی جهــان 
را کــم گذاشــته اســت؟ آیــا ایــن رزق وروزی هــای کــه در طبیعــت هســت، 
ایــن  نگــران  بعضی هــا  نیســت؟  بشــر  میلیــارد  چنــد  نیــاز  جواب گــوی 
ایــن  باشــد.  نداشــته  را  ایــن جمعیــت  ظرفیــت  طبیعــت،  کــه  هســتند 

حــرف غلطــی اســت.

دیویــد  هســت.  قابل تأمــل  خــودش  جــای  هــم  بشــر  حــرص  البتــه 
و  زیســت  محیــط  بین المللــی  مؤسســۀ  ارشــد  اعضــای  از  ســاترویت، 
توســعه)IIED(، می گویــد: »مســئلۀ اصلــی تعــداد انســان ها روی ســیارۀ مــا 
نیســت، بلکــه تعــداد مصرف کننــدگان و نــوع مصــرف آن هــا اهمیــت دارد.« 
او از گانــدی نقــل قــول می کنــد: »جهــان بــرای تأمیــن نیــاز همــه کافــی 
اســت؛ امــا نــه بــرای طمــع و حــرص همــه.«1 آن وقــت نظــام ســرمایه داری 
غربــی و آمریکایــی کــه مدعــی اســت می توانــد عالــم را مدیریــت کنــد، 

تقســیم می کنــد؟ را چگونــه  رزق وروزی هــا 

فقــط کافــی اســت ســری بزنیــد بــه بودجه هــای نظامــی جهــان. نصــف 
بودجه هــای نظامــی صــرف رزق وروزی بشــر می شــد، مــا آدم داشــتیم کــه 
دنیــا  از  گرســنگی  به خاطــر  روزانــه  نفــر  صــد  چنــد  بمیــرد؟  گرســنگی  از 
می رونــد؟ نــان به عنــوان حداقــلِ غــذا بــه آن هــا نمی رســد. واقعــاً خنــده دار 

و گریــه آور اســت!

هــزاران ُتن گندم در دل دریا جای می گیرد

آمریــکا هرســاله هــزاران تــن از گنــدم مــازاد تولیــد خــود را، جهــت تنظیــم بــازار 
گنــدم بــه دریــا می ریــزد. ایــن یعنــی هرســاله هــزاران تــن گنــدم کشت شــده 
ــی کــه مــردم  ــه اقیانــوس آرام ریختــه می شــود.2 در حال ــکا، ب در مــزارع آمری
آفریقــا به علــت گرســنگی می میرنــد. چــرا آمریــکا ایــن گنــدم مــازاد را در 

http://old.alef. :1. »زمین تحمل چند میلیارد نفر دیگر را دارد؟«، الف، دسترسی در
html.ir/vdchv۶nkw2۳nkmd.tft2?44۸۵0۹، ۵اسفند1۳۹۵.

2. »تصاویری كه بعد از دیدنشان اشك خواهید ریخت!«، خبرگزاری مشرق، دسترسی 
در: mshrgh.ir/۵۸۵0۶، ۳مرداد1۳۹0.
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اختیــار آن هــا قــرار نمی دهــد؟! جــواب ایــن ســؤال در سیاســت های نظــام 
ســرمایه داری اســت.

طبیعــت باســخاوتی داریــم. دریــا، زمیــن، همه چیــز را خداونــد متعــال 
ـُـمْ مــا فـِـی  َّــَه َســخَّرَ لَک ـَـرَوْا أَنَّ الل ـَـمْ ت ــار مــا قــرار داده اســت. فرمــود: )أَ ل در اختی
ــُه ظاِهــرَةً وَ باطِنـَـة(1 )آیــا ندیدیــد  ــماواتِ وَ مــا فـِـی اأْلَرْضِ وَ أَْســبَغَ عَلَیْکـُـمْ نِعََم السَّ

خداونــد آنچــه در آســمان ها و زمیــن اســت، مســخّر شــما کــرده و نعمت هــای 
آشــکار و پنهــان خــود را به طــور فــراوان بــر شــما ارزانــى داشــته اســت؟!( خــدا 
مســئلۀ فراوانــی در نعمــت را مطــرح می کنــد، پــس چــرا مــا دچــار قحطــی و 

گرســنگی هســتیم؟

نظام سرمایه داری برای نابودی رزق وروزی دو برنامۀ اصلی دارد
مســئله برمی گــردد بــه مــدل مدیریتــی نظــام ســرمایه داری. خداونــد متعــال 
َّْســَل وَ  ــرَْث وَ الن ـِـَک الْحَ َّــى َســعى فـِـی اأْلَرْضِ لِیُفِْســَد فیهــا وَ یُهْل فرمــود: )وَ إِذا تَوَل
ــبُّ الْفَســادَ(2 وقتــی نظــام ســلطه مدیریــت عالــم را دســت گیــرد،  َّــُه ل یُحِ الل
تــاش می کنــد فســاد کنــد و دو کار انجــام می دهــد: یکــی اینکــه زارعت هــا 
را از بیــن می برنــد کــه بــه تغذیــۀ انســان ها برمی گــردد و دیگــری نســل 
را نابــود می کننــد. جالــب اینجاســت کــه قــرآن می فرمایــد این هــا تــاش 
می کننــد، برنامه ریــزی می کننــد، پــول خــرج می کننــد بــرای تولیــد فقــر و 

گرســنگی و نابــودی نســل.

فقر در اروپا به چه میزان اســت؟
ــوز وابســته  ــه مــردم خودشــان هــم رحــم نمی کننــد. شــبکۀ یورونی این هــا ب
بــه اتحادیــۀ اروپــا ایــن آمــار را می دهــد: »بیــش از 1۸میلیــون کــودک در 
اتحادیــۀ اروپــا بــا فقــر و محرومیــت اجتماعــی روبــه رو هســتند. ایــن آمــار 
کــه مربــوط بــه ســال 201۹ اســت، حــدود 22.۵درصــدِ جمعیــت کــودکان 
اروپــا را در بــر می گیــرد. انتظــار مــی رود ایــن وضعیــت بــا همه گیــری ویــروس 
کرونــا بدتــر شــده باشــد. البتــه میــزان فقــر کــودکان در کشــورهای مختلــف 

1. لقمان،20.
2.  بقره، 20۵.
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روبــه رو  فقــر  بــا  کــه  کودکانــی  تعــداد  بیشــترین  اســت.  متفــاوت  اروپــا 
هســتند، در بلغارســتان و رومانــی گــزارش شــده اســت، دو کشــوری کــه 
ــزان در  از هــر ســه کــودک، یــک نفــر در فقــر زندگــی می کنــد. کمتریــن می
اســلوونی، هلنــد و فنانــد اســت کــه از هــر ده کــودک، یــک نفــر در فقــر 
زندگــی می کنــد. حــدود ۶0درصــد کــودکانِ ســاکن رومانــی در محرومیــت 
شــدید مــادی زندگــی می کننــد و ۸0درصــد آن هــا در معــرض خطــر فقــر یــا 

محرومیــت اجتماعــی قــرار دارنــد.«
ایــن چــه مدیریتــی اســت کــه تولیــد فقــر می کنــد؟ ناتــوان اســت در 
حــل مشــکات خــودش؟ چــرا صدایــش را در تبلیغاتشــان درنمی آوردنــد؟ 
این همــه فقیــر در اروپــا چــه می کنــد؟ بــا تبلیغــات کاری کرده انــد ایــن آمــار 

ــه نظــر می رســد. و ارقــام واقعــی، غیرواقعــی ب
روزنامــه دی ولــت آلمــان، بــر اســاس ارزیابــی انجمــن مشــترک رفــاه در 
ــراد  آلمــان نوشــت: »در ســال 2020، 1۶.1درصــد مــردم آلمــان در زمــرۀ اف
فقیــر قــرار گرفتنــد کــه شــامل حــدود 1۳میلیــون نفــر و رقمــی بی ســابقه 
بیــن  رفاهــی  ارزیابــی، شــکاف های  ایــن  اســاس  بــر  محســوب می شــود. 
جنــوب و بقیــۀ جمهــوری فــدرال آلمــان عمیق تــر شــده اســت. بــر اســاس 
ــۀ ایــن انجمــن رفاهــی کــه در برلیــن منتشــر شــد، حــدود 1۶.1درصــد  بیانی
شــهروندان )1۳.4 میلیــون نفــر( را بایــد در زمــرۀ فقــرا قــرار داد. »اولریــش 
اشــنادیر«، مدیــر عامــل ایــن انجمــن ایــن را یــک رکــورد جدیــد غم انگیــز 

دانســت.«1

ــه  ــت چ ــرل جمعی ــئلۀ کنت ــلطه در مس ــام س ــتی نظ ــناد باالدس اس

چیزهایــی را فــاش می کنــد؟
مــدل مدیریتــی دموکراســی غربــی، چــه جنایاتــی در نســل بشــریت انجــام 
داده اســت؟ ریچــارد نیکســون، رئیس جمهــور آمریــکا، کــه می خواســت 
بدانــد افزایــش جمعیــت جهــان چــه تأثیــری بــر منافــع آمریــکا و جایــگاه ایــن 
کشــور به عنــوان یــک قــدرت جهانــی خواهــد داشــت، بــه هنــری کســینجر، 

1. »میلیون ها کودک در اتحادیۀ  اروپا در فقر زندگی می کنند«، خبرگزاری یورونیوز، 
million-children-live--1۸/10/0۶/2021/https://per.euronews.com :دسترسی در

in-poverty-in-the-european-union، 10ژوئن2021.
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ماجــرا  ببینــد  و  کنــد  تحقیــق  و  بــرود  داد  ملــی، دســتور  امنیــت  مشــاور 
چیســت. کســینجر هــم رفــت تحقیقــی محرمانــه انجــام داد کــه نامــش 

»مطالعــۀ امنیتــی شــمارۀ 200« بــود و 1۵ ســال بعــد فــاش شــد.
بــه واردات مــواد  کســینجر در آن ســند نوشــته بــود: »جهــان غــرب 
معدنــی و مــواد خــام از کشــورهای در حــال  توســعه وابســته اســت و رشــد 
جمعیــت ایــن کشــورها بــه مصــرف بیشــتر منابــع طبیعــی توســط خودشــان 
و همچنیــن مســائلی نظیــر بی ثباتــی احتمالــی منجــر می شــود و موجــب 

کاهــش دسترســی آمریــکا بــه منابــع طبیعــی آن هــا و در نهایــت، تهدیــد 
اقتصــاد و سیاســت آمریــکا خواهــد شــد.« از آن زمــان، جمعیت زدایــی از 

ــکا.1 ســایر کشــورها شــد اولویــت اصلــی آمری
آمریــکا برنامــه اش را فازبنــدی کــرده بــود و فــاز نخســت شــامل کاهــش 
جمعیــت تمــام کشــورهای آفریقایــی می شــد به همــراه 1۳ کشــور از جملــه 
هنــد، برزیــل، ترکیــه، اندونــزی، کلمبیــا، مکزیــک و مصــر. آمریــکا بــرای 
پیشــبرد ایــن برنامــه پــول هــم خــرج می کــرد و طبــق یــک تحقیــق در 4 
دهــۀ اخیــر حــدود ۹میلیــارد دالر پــول داده بــرای اجــرای برنامه هــای تنظیــم 
خانواده در ســایر کشــورها. آلمان و انگلســتان و فرانســه هم پول می دادند 

ــد.2 ــرای ایــن برنامه هــا و پشــتیبانی فنــی و فرهنگــی و پزشــکی می کردن ب
در حالــی کــه خــود آمریــکا جمعیتــش را از 1۵0میلیــون نفــر در ســال 
هــم  حــاال  و  رســاند   2000 ســال  در  نفــر  2۸0میلیــون  بــه  میــادی   1۹۵0
جمعیتــش بــه بیــش از ۳۳0میلیــون نفــر رســیده اســت! یعنــی در همیــن 20 

ــه جمعیتــش اضافــه کــرده اســت!۳ ــون نفــر ب ــر ۵0میلی ســال اخی

جنگ جمعیتی مســئلۀ امروز ماست
همیشــه مســئلۀ جمعیــت بــرای جامعــۀ دینــی مــا مهــم بــوده اســت. شــما 
ببینیــد در دعایــی کــه می خواهیــد شــکایت کنیــد از خــدا، به خاطــر فقــدان 

1. »44 سال پیش طرح »هنری کسینجر« برای کاهش جمعیت جهان چه هدفی را دنبال 
https://www.qudsonline.ir/ :می کرد؟«، خبرگزاری قدس آناین، دسترسی در

news/۶1۳102/، 1۳مرداد1۳۹۷.
2. همان.
۳. همان.
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ــه امــام زمــان، از بحــث  ــر، به خاطــر غیبــت و دسترسی نداشــتن ب پیغمب
جمعیــت شــکایت می کنیــد.1 یعنــی این قــدر مســئلۀ جمعیــت مهــم اســت، 
هــم وزن فقــدان پیغمبــر و غیبــت امــام زمــان. ایــن مســئله حیاتــی و 

ضــروری اســت.

مــا در بهتریــن صــورت، همیشــه در بحــران جمعیــت و در اقلیــت جمعیــت 
قــرار داریــم. نمی شــود از کنــار ایــن مســئله به ســادگی عبــور کــرد. در حــال 
حاضــر در حالــت اورژانســی قــرار داریــم و اگــر مســئلۀ افزایــش جمعیــت بیــن 
۳ تــا ۵ ســال اخیــر حــل نشــود، جامعــۀ مــا و ایــران مــا بایــد بــا جوان بــودن 
خداحافظی کند و متأســفانه به کشــوری ســالمند تبدیل می شــویم و از لحاظ 

امنیتــی و اقتصــادی، آســیب های جــدی و جبران ناپذیــری خواهیــم خــورد.

شــیب  ایــن  بــا  اســت.  روشــن  خیلــی  مســئله  ایــن  ارقــام  و  عددهــا 
کاهــش جمعیــت، در سراشــیبی انقــراض پیــش می رویــم. در نهایــت ایرانــی 
خواهیــم داشــت بــا ۳0میلیــون جمعیــت کــه اکثــر ایــن ۳0میلیــون پیــر و 
ســالمندند و بــرای کار و معیشــت مجبوریــم از کشــورهای دیگــر مهاجــر 
بپذیریــم. نمی دانــم حواســمان هســت یــا نیســت؟ اصــاً وقــت نداریــم. 
ــا احســاس می کنیــم کــه در  در یــک محدودیــت زمانــی شــدید هســتیم. آی
جنــگ تمــام عیــار جمعیتــی قــرار داریــم؟ می دانیــم همیــن  االن در ایــن 

جنــگ چقــدر تلفــات داده ایــم؟

یعنی؟ جمعیتی  جنگ 

جنــگ جمعیتــی چیســت؟ جنگــی اســت کــه به جــای صــرف هزینه هــای 
هنگفــت بــرای کشــتن انســان ها و ریختــن خونشــان و دادن تلفــات زیــاد، 
از به دنیاآمــدن آن هــا جلوگیــری می کنــد، همــان چیــزی کــه در ســال 1۹4۸، 
موضــوع قــراردادی بیــن ارتــش آمریــکا و دانشــگاه جان  هاپکینــز در بالتیمور 
دانشــگاهی  رشــتۀ   تأســیس  بــه  هفتــاد  دهــۀ  در  کم کــم  و  شــد  مریلنــد 

ََّمانِ عَلَیْنَا وَ وُقُوَع الْفِتَنِ وَ تَظَاهُرَ  ِّنَا وَ ِشدَّةَ الز ِّنَا وَ غَیْبَةَ وَلِی َّا نَْشكُو إِلَیَْك فَقَْد نَبِی َّهُمَّ إِن 1. »الل
َّةَ عََددِنَا« )مصباح المتهجد، ج1، ص40۹(. ِّنَا وَ قِل اأْلَعَْداءِ وَ كَثْرَةَ عَُدو
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»ارتباطــات ســامت عمومــی« در دانشــگاه جــان  هاپکینــز منجــر شــد. 
هــدف از تأســیس ایــن رشــته و مراکــز مرتبــط بــا آن، ارائــۀ برنامــۀ هماهنــگ 

جهانــی بــرای کاهــش جمعیــت کشــورهای کمترتوســعه یافته بــود.1
نتیجــۀ ایــن برنامــه در جهــان چــه شــد؟ تعــداد کشــته های جنــگ جهانــی 
اول و دوم مجموعــاً کمتــر از 1۵0میلیــون نفــر بــوده اســت؛ امــا جمعیــت 
کســانی کــه بــا سیاســت کنتــرل جمعیــت، بــه دنیــا نیامدنــد، چــه تعــداد 

بــود؟ 2میلیــارد نفــر.2

قتل خاموش در جهان و ایران در حال خر دادن اســت
جنــگ جمعیتــی در ایــران نســبت بــه جهان ســومی ها بســیار وحشــتناک تر 
اتفــاق افتــاده اســت. دکتــر نیکــوالس ابراشــتات، محقــق مؤسســۀ امریکــن 
انترپرایــز، می گویــد: »کاهــش بــاروری کــه در ایــران اتفــاق افتــاد، یکــی از 
بشــر  تاریــخ  در  بــاروری  کاهــش  آمارهــای  و چشــم گیرترین  ســریع ترین 
اســتفاده  بشــر«  از »تاریــخ  و  نمی گویــد معاصــر  کنیــد  دقــت  اســت!« 
می کنــد!۳ مــن نمی دانــم چــرا در ایــن موقعیــت جنگــی مــا احســاس خطــر 
نمی کنیــم؟ حداقــل چــرا کســانی کــه دغدغــۀ اهل بیتــی دارنــد، دغدغــۀ 
امــام زمانــی دارنــد، بــه ایــن مســئله بی توجــه هســتند؟ بــاور می کنیــد کــه 
ایــن اتفــاق وحشــتناک در ایــران بــدون برنامه ریــزی رخ داده باشــد؟ ایــران 
ســریع ترین نــرخ کاهــش جمعیــت تاریــخ بشــر را دارد. رکــورد زده اســت.4 

آیــا نبایــد در ایــن زمینــه احســاس خطــر کنیــم؟
اتفاقــی نیســت اگــر امــروز داریــم به ســرعت به ســمت پیرشــدن پیــش 
می رویــم، ایــن، طراحی شــده اســت. ایــران در ۳0 ســال آینــده پیرتریــن کشــور 
جهــان اســت! جهــان در طــول ۷0 ســال گذشــته، حــدود ۵ ســال پیرتــر شــده 

1. »نقش آمریکا در بنیان جنگ جمعیتی در جهان، برای نجات کرۀ زمین، خود را 
بکشید!«، خبرگزاری فارس، دسترسی در: http://fna.ir/ex۷0a۳، 2۸اردیبهشت1۳۹۹.

2. »نقش آمریکا در بنیان جنگ جمعیتی در جهان«، پایگاه خبری و تحلیلی حرا، 
دسترسی در: yun.ir/rl۸q2f، 2۹اردیبهشت1۳۹۹.

۳. »روایت هایی از سرعت سرسام آور کاهش جمعیت ایران«، خبرگزاری مشرق، دسترسی 
در: mshrgh.ir/11۸۵۳۷۹، ۶اسفند1۳۹۹.

4. »ایران سریع ترین نرخ کاهش جمعیت تاریخ بشر را دارد«، سایت روزنامۀ همشهری، 
دسترسی در: hamshahrionline.ir/x۳JKS، 2۳بهمن1۳۹1.
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اســت؛ امــا در ایــران متأســفانه در حــدود ۶0 ســال گذشــته، 10 ســال پیرتــر 
ــر می شــویم.1 ــد و همچنــان پیرت شــده ایم. ایــن اتفــاق ثابــت نمی مان

مشکالت اقتصادی، مسئلۀ اول در کاهش جمعیت نیست
بــه نظــر شــما آیــا ایــن وضــع طبیعــی ماســت؟ شــاید بعضی هــا بگوینــد: 
»آقــا مشــکات اقتصــادی، دســت مــردم را بســته اســت.« در حالــی کــه 
در تحقیقــات ملــی مشــخص شــده اســت بیشــترین دلیــل ازدواج دیــررس و 
فرزنــدآوری کمتــر، ســبک زندگــی اســت، نــه مســائل اقتصــادی! اگــر مســائل 
اقتصــادی حــرف اول را مــی زد، چــرا افــراد ثروتمنــد و شــاغل دیرتــر ازدواج 

می کننــد و بــا تأخیــر تــازه آن هــم یــک یــا دو فرزنــد می آورنــد؟
اسقاط جنین یا نابودی قدرت؟

یکــی دیگــر از کارهــای اساســی نظــام ســلطه در جنــگ جمعیتــی، همیــن 
اســقاط جنیــن اســت. آمــار ســقط جنیــن در جهــان وحشــتناک اســت؛ امــا 
در ایــران چــه اتفاقــی دارد می افتــد؟ طبــق آمــار رســمی وزارت بهداشــت، 
هــر روز 1000 جنیــن در کشــور، توســط والدیــن کشــته می شــوند کــه تنهــا 10 
تــای آن قانونــی اســت. ایــن آمــار نســبت بــه تعــداد کشــتگان کرونــا کــه تــازه 
در اوجــش 2۵0 نفــر بــود، ۵ برابــر اســت. خیلــی از ایــن کــودکان بی گنــاه، 
حــال زاده هســتند. درصــد کمــی از آن هــا از راه غیرمشــروع جنیــن شــده اند.

مشــکل جمعیت، فرهنگی است
زندگــی شــیرین اســت و شــیرینی زندگــی بــه حضــور کودکــی در خانــه اســت. 
چــرا خودمــان را محــروم می کنیــم؟ برخــی می گوینــد: »مــا مشــکات مالــی 
داریــم.« امــا آیــا مشــکل اصلــی مالــی و اقتصــادی اســت؟ دلیــل اصلــی ایــن 
نیســت. تقریبــاً نیمــی از افــرادی کــه ســقط جنیــن کرده انــد، تنهــا دلیــل 
خــود بــرای ســقط جنیــن را نخواســتن فرزنــد عنــوان می کننــد و نــه مشــکات 

اقتصــادی.2
یعنــی مــا االن یــک اشــکال بــزرگ فرهنگــی پیــدا کردیــم: ســبک زندگــی. 

1. » ایران در ۳0 سال آینده به پیرترین کشور جهان تبدیل می شود!«، خبرگزاری تسنیم، 
دسترسی در: 1vgr۵a/yun.ir، 2۹اردیبهشت1۳۹۹.

 ،0qnpo2/yun.ir :2.18. »انگیزه های مختلف برای سقط جنین«، دکتر سام، دسترسی در
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ــدآوری در مــردم  ــه فرزن فرهنــگ زندگــی مــا طــوری شــده اســت کــه میــل ب
ــدا کــرده اســت. کاهــش پی

حفظ جنین، راه نجات ایران است
ما االن در مقام حل مسئله نیستیم.، در مقام دیدن اصل مسئله هستیم. 
ســالیانه نیــم میلیــون قتــل جنیــن داریــم. نگویــم ســقط جنیــن. حــاال اگــر ایــن 
ســقط جنیــن تبدیــل بشــود بــه حفــظ جنیــن، چــه اتفــاق بزرگــی می افتد؟ حتی 
اگــر یــک جنیــن حفــظ شــود و حیــات پیــدا کنــد، ارزش دارد. خــدا فرمــود اگــر 
یــک نفــر را زنــده کنــی، انــگار همــۀ بشــریت را حیــات بخشــیدی. یــک مــادر، 
دســت از قتل جنین بردارد، انگار همۀ بشــریت را نجات داده اســت. فرمود: 
َّــاَس جَمیعــاً وَ َمــنْ  َّمــا قَتـَـلَ الن ْــسٍ أَوْ فَســادٍ فـِـی اأْلَرْضِ فَکَأَن ْــرِ نَف )َمــنْ قَتـَـلَ نَفْســاً بِغَی
َّــاَس جَمیعــا(1 بعــد خــود مــادر چــه آســیب هایی می بینــد؟  َّمــا أَحْیـَـا الن أَحْیاهــا فَکَأَن
یکــی از آســیب های قتــل جنیــن، افســردگی و حــس گنــاه اســت. ایــن اثــر 
طبیعــی اســت. بچــه پــارۀ تــن پــدر و مــادر هســتند، هرچنــد جنیــن باشــد. یــک 
نفــر کــه قتــل جنیــن می کنــد، خــودش را کشــته اســت. آمارهــای تحقیقــات 

علمــی می گوینــد مــادر افســرده و نابــود می شــود.
قتــل جنیــن بــا قتــل انســان چــه تفاوتــی دارد؟ ایــن خیلــی بدتــر اســت. 
االن یــک نفــر، یــک نفــر را بکشــد، او از خــودش باالخــره دفــاع می کنــد. 
تــازه یــک نفــر غریبــه کشــته شــده اســت. حــاال یــک مــادر جنینــش را 
بکشــد کــه قــدرت دفــاع نــدارد، جنایــت نیســت؟ یــک آقــای می گفــت: 
»جنیــن زنــدۀ معصومــی کــه دســتش از همــه جــا کوتــاه اســت. بــه چــه 
گناهــی بایــد کشــته شــود؟! دیــۀ جنینــی کــه در رحــم مــادر تکمیــل شــده 
و روح در آن دمیــده اســت، برابــر یــک انســان زنــده اســت.«2 در ایــن 
صــورت، دیگــر ســقط جنیــن نیســت، قتــل جنیــن اســت. حــاال اگــر یــک 
جنیــن حفــظ شــود و حیاتــش ادامــه پیــدا کنــد، طبــق معــادالت خــدا، تمــام 

بشــریت زنــده شــده اند.
خیلــی عجیــب اســت کــه خــدا یــک جــان را معــادل جــان تمــام انســان ها 

21شهریور1۳۹۵.
1. مائده، ۳2.

2. »سقط جنین هیچ تفاوتی با قتل نفس ندارد«، محمد جواد مروج طبسی در گفت وگو 
با خبرگزاری تسنیم، دسترسی در: yun.ir/jgjo1۵، 11آبان1۳۹۹.



راز رزق

152

می گیــرد. اگــر کســی جــان جنینــی را بگیــرد کــه روح بــر آن دمیــده شــده، 
جــان تمــام بشــریت را گرفتــه اســت. قیامــت این طــور خــدا حســاب وکتاب 

ــد. می کن

نقش ما در برهم زدن نقشــۀ دشمن چیست؟

حــاال نقــش مــا در برهــم زدن نقشــه دشــمن چیســت؟ از ایــن زاویــه 
ــم. چــه کنیــم؟  ــرو می خواهی ــم، نی ــم: وســط جنگی ــگاه کنی ــه مســئله ن ب
ُــوَن  ْــلِ تُرِْهب َّةٍ وَ مِــنْ رِبــاِط الْخَی ُــو فرمــود: )وَ أَعِــدُّوا لَهُــمْ مَــا اْســتَطَعْتُمْ مِــنْ ق
بــرای  می توانیــد  هرچــه   1 دُونِهِــمْ( مِــنْ  آخَریــَن  وَ  ُــمْ  َّک عَدُو وَ  َـّـهِ  الل  َّ عَــدُو بِــهِ 

دشــمن  ترســاندن  قوی شــدن  ایــن  از  هــدف  کنیــد.  مهیــا  قوی شــدن 
اســت، هــم دشــمنان داخلــی و هــم دشــمنان خارجــی. جامعــۀ والیــی و 

مهــدوی بــرای قوی شــدن نیــاز بــه جمعیــت جــوان دارد.

 الزمــان صاحــب  لشــکر  در  ان شــاء هللا  آینــده  در  کــه  جوانانــی 
الْقَائِــمِ  أَْصحَــاَب  »إِنَّ  فرمــود:  کــه  چــرا  بــود؛  خواهنــد  نقش آفریــن 
َــلُّ  أَق وَ  َّادِ  فِــی الــز ْــحِ  کَالْمِل ْــنِ أَوْ  إِلَّ کَالْکُحْــلِ فِــی الْعَی َشــبَاٌب َل کُهُــوَل فِیهِــمْ 

آن هــا  در  پیــری  و  جوان انــد   مهــدی امــام  )یــاوران  ْــُح.«2  الْمِل َّادِ  الــز

و  غــذا.  در  نمــک  به انــدازۀ  یــا  ســرمۀ  چشــم  به انــدازۀ  مگــر  نیســت؛ 
اســت.( نمــک  غــذا،  در  چیــز  کمتریــن 

اگــر نیتمــان ایــن باشــد کــه می خواهیــم قدمــی بــرای ظهــور برداریــم، 
ــدآوری قــدم  ــرای ظهــور اســت؟ اگــر فرزن کــدام اقــدام یــک قــدم اساســی ب
اساســی نیســت، چــه کاری اساســی اســت؟ مــا از خــدا گایــه می کنیــم بــرای 
ــرای فقــدان جمعیــت.  ــرای فقــدان امــام زمــان و ب ــر، ب فقــدان پیغمب
جــدای از گایــه، یــک اقــدام الزم اســت و آن عمــل بــه ایــن آیــه اســت کــه 

هرچــه کــه مایــۀ قــدرت شماســت، بــرای آن مهیــا شــوید.

اگــر اثــر ایــن نیــت و حرکــت، یــک حــاج قاســم باشــد، آیــا اتفــاق کمــی 

1. انفال،۶0.
2. الغیبه، ص۳1۶.
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اســت؟ البتــه بگویــم خــدا معطــل مــا نمی شــود. اگــر حرکتــی نکردیــم، خــدا 
قومــی  خواهــد آورد کــه بــا آن هــا ظهــور را رقــم می زنــد.1

فزونی نســل مهدوی، در پرتو فرزندآوری است
می دانیــد کــه اهل بیــت علــم بــه گذشــته و حــال و آینــده دارنــد؛ امــا کمتــر 
ایــن علــوم را بــه کار می گرفتنــد. در تاریــخ نقــل شــده حضــرت یکــی از 
جاهایــی کــه علــم خودشــان از آینــده را بــه کار می گرفتنــد وقتــی بــود کــه 
می خواســتند دشــمنی را از پــای دربیاورنــد. حضــرت در نســل ایــن فــرد نــگاه 
ــد، او را  ــن فــرد بیای ــود از نســل ای ــرار ب می کــرد. اگــر یــک نفــر آدم خــوب ق
نمی کشــت. ماحظــۀ نســل را می کردنــد.2 فــدای امیرالمؤمنیــن بشــوم، 
چقــدر مســئلۀ نســل برایــش مهــم بــوده اســت. مــا باشــیم می گویــم: »آقــا 
بــرو  بــزن  ایــن هســت، مگــر چقــدر اهمیــت دارد؟!  نفــر در نســل  یــک 
دیگــر.« حضــرت حاضــر اســت دشــمنش را نکشــد تــا آن دوستشــان در ایــن 
نســل حفــظ شــود. امیــدوارم نســل مــا همــان نســل ظهــور و مقدمه ســازان 

ظهــور باشــد.

چقــدر مــادران شــهیدی کــه خــدا فرزندانشــان را به عنوان نســل مهدوی، 
ســرباز امــام زمــان قبــول کــرد. مــادر شــهید محمدرضــا وطن خــواه نقــل 
می کنــد: »شــب اربعیــن فرزنــدم متولــد شــد. بــه ایــن نیــت بــه پســرم شــیر 
مــی دادم کــه بشــود ســرباز امــام زمــان.«۳ چقــدر نیت هــای قشــنگ! خــدا 
ُــمْ لِخُــرُوجِ  ایــن نیــت قشــنگ را از ایــن مــادر خریــد. فرمــود: »لَیُعِــدَّنَّ أَحَدُک
َّتِــهِ رَجَــوُْت أِلَنْ یُنِْســَئ  ِــَک مِــنْ نِی ِــَم ذَل َــى إِذَا عَل َـّـَه تَعَال َــإِنَّ الل َــوْ َســهْماً ف الْقَائِــمِ وَ ل
ــارِهِ.«4 )هریــک از شــما بایــد  ـِـهِ وَ أَنَْص ــنْ أَعْوَان ـُـوَن مِ ـَـُه فَیَک َّــى یُدْرِک ــرِهِ حَت فـِـی عُمُ
خــودش را بــراى خــروج قائــم آمــاده کنــد، هــر چنــد بــا یــک تیــر. خــداى تعالــى 

َّوْا یَْستَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَكُمْ ثُمَّ اَل یَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ( )محمد،۳۸ (. 1. )وَإِنْ تَتَوَل
2. »اَن أَمِیرُ الْمُؤْمِنِیَن قَدْ عَلَِم أَنَّ فِی أَْصَابِ الْمُنَافِقِیَن قَوْماً مَِن الْمُؤْمِنِیَن فَعِنَْد ذَلَِك لَمْ 

یَقْتُلْهُم «)تفسیر فرات کوفی، ص422(.
۳. »خاطرات شفاهی والدین شهدا، قسمت دوم«، پایگاه جامع فرهنگ ایثار و شهادت، 

دسترسی در: yun.ir/nsyni، 2۸تیر1400.
4. الغیبه، ص۳20.
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هــرگاه از نیــت او را بدانــد، امیــدوارم کــه در عمــر او تأخیــر انــدازد تــا آنکــه 
قائــم را درک کنــد ]و از یــاران و یــاوران او باشــد[.( حــاال اگــر یــک تیــر ناقابــل 
را این قــدر می خرنــد، مــادری نیــت کنــد کــه »خدایــا، مــن فرزنــدی مــی آورم، 

یــک  قــدم بــرای ظهــور بــردارم«، خــدا ایــن فرزنــد را نمی خــرد؟

فرزندآوری با همۀ مشــکالت آسان می شود
ایــن مســیر همیشــه ناهمــوار بــوده، همیشــه پــر از مشــکات بــوده. اینکــه منتظــر 
باشــیم تــا همه چیــز فراهــم شــود و اقدامــی  بکنیــم، نــه ممکــن اســت، نــه مقــدور. 
امــا اگــر بــرای خــدا، بــه عشــق ولــی خــدا، قدم در این راه گذاشــتیم، خــدا راه را آســان 
می کنــد. ایــن همــان رزق خــاص خداســت. ظاهــرش ســخت اســت؛ امــا خــدا بــرای 
کســانی کــه در ایــن مســیر قــدم بگذارنــد، راه را آســان می کنــد. امــروز فرزنــدآوری 
مصــداق رعایــت تقواســت، آن هــم عالی تریــن تقــوا، یعنــی تقــوای جامعــه بــرای 
ــدَائِدُ  ْــهُ الشَّ ْــوَى عَزَبـَـْت عَن َّق حفــظ جامعــه از نابــودی و ســقوط. فرمــود: »َمــنْ أَخـَـذَ بِالت
ِّهَا وَ احْلَوْلَتْ لَهُ اأْلُمُورُ بَعْدَ َمرَارَتِهَا وَ انْفَرَجَتْ عَنْهُ اأْلَمْوَاجُ بَعْدَ تَرَاکُمِهَا وَ أَْسهَلَْت  بَعْدَ دُنُو
عـَـاُب بَعـْـدَ إِنَْصابِهـَـا.«1 )آن کــه دســت بــه دامــن تقــوا بزنــد، ســختى ها پــس از  َــهُ الصِّ ل
نزدیک شــدن، از او دور مى شــود و امــور بعــد از تلخــى، بــراى او شــیرین مى شــود و 
امــواج فتنه هــا پــس از تراکــم، از اطــراف او پراکنــده مى شــود و دشــواری ها پــس از 

رنجاندنــش، بــر او آســان مى شــود.(
قبــل از تولــد امــام حســین، پیغمبــر بــه حضــرت زهــرا فرمــود: »فاطمــه 
جــان، جبرئیــل بــه مــن خبــر داده اســت ایــن فرزنــد تــو شــهادت باعظمتــی خواهــد 
داشــت« و ماجــرای کربــا را شــرح دادنــد. حضــرت زهــرا فرمــود: »پــدر، مــن ایــن 
فرزنــد را بــا ایــن شــرایط ســخت نمی خواهــم.« پیغمبــر فرمــود: »فاطمــه جــان، آیــا 
نمی خواهــی نســل امامــت از وجــود تــو باشــد؟« وقتــی حضــرت زهــرا دانســت 
فرزنــدش نســلی بــا عظمــت دارد و امامــت عالــم بــر دوش ایــن نســل اســت، تمــام 
ســختی های این مولد را پذیرفت.2 حاال شــما وقتی به این ســتارۀ دنباله دار نســل 
مهــدوی نــگاه می کنــی، ســختی های فرزنــدآوری بــرای شــما آســان نمی شــود؟ »بــه 
عشــق مهــدی فاطمــه فرزنــدی مــی آورم با همۀ مشــکات! او را نــذر تمدن مهدوی 
می کنــم.« هــم مشــکات آســان می شــود، هــم ایــن نیــت در عالــم اثــر می گــذارد. 

1. نهج الباغه، خطبۀ 1۹۸.
2. کامل الزیارت، ص۵۶.
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خدا را چه دیدی، شــاید در نســل تو کســی باشــد که یار حضرت حجت اســت 
یــا همیــن فرزنــد تــو، جــزو یــاران و ســربازان حضرت حجت قــرار بگیرد.
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قرآن.

نهج البالغه.

ــی  ــن أب ــة الب ــج البالغ ــح نه ــه، ش ــن هبة الل ــد ب ــد، عبدالحمی ــن ابی الحدی اب

ــی، 1۴۰۴. ــی النجف ــه المرعش ــة الل ــة آی ــم: مکتب ــد، چ1، ق الحدی

فــی  العزیزیــة  اللئالــی  عوالــی  زین الدیــن،  بــن  محمــد  أبی جمهــور،  ابــن 

.1۴۰۵ للنشــر،  سیدالشــهدا  دار  قــم:  چ1،  الدینیــة،  األحادیــث 

ــدوق،  ــران: ص ــی، چ1، ته ــة للنعمان ــم، الغیب ــن ابراهی ــد ب ــب، محم ــن أبی زین اب

13۹۷ق.

ابــن شــعبه حرانــى، حســن بــن علــى، تحــف العقــول، چ۲، قــم: جامعــۀ 

13۶3ق. مدرســین، 

ــب، چ1،  ــب آل أبی طال ــى، مناق ــن عل ــد ب ــى، محم ــوب مازندران ــهر آش ــن ش اب

ــه، 13۷۹ق. ــم: عالم ق

ابــن قاضــی، عالء الدیــن علــی بــن حســام الدین، کنــز العمــال فــی ســنن 

1۴۰1ق. الرســالة،  مؤسســة  بی جــا:  چ۵،  األفعــال،  و  األقــوال 

ابن قولویه، جعفر بن محمد، کامل الزیارات، چ1، نجف: مرتضوی، 13۵۶.

ابن بابویــه قمــی )شــیخ  صــدوق(، محمــد بــن علــى، الخصــال، چ1، قــم: جامعــۀ 

13۶۲. مدرسین، 

ابن بابویــه قمــی )شــیخ  صــدوق(، محمــد بــن علــى، امالــی، چ۶، تهــران: 

.13۷۶ کتابچــى، 

ابن بابویــه قمــی )شــیخ  صــدوق(، محمــد بــن علــى، فضائــل األشــهر الثالثــة، 

ــى داورى، 13۹۶ق. ــم: کتابفروش چ1، ق

ابن بابویه قمی )شیخ  صدوق(، محمد بن على، کتاُب من ال یحضره 
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الفقیه، چ۲، قم: انتشارات اسالمى وابسته به جامعۀ مدرسین، 1۴13ق.

ابن بابویــه قمــی )شــیخ  صــدوق(، محمــد بــن علــى، معانــی األخبــار، چ1، قــم: 

ــالمى، 1۴۰3ق. ــارات اس ــر انتش دفت

الکتــب  دار  قــم:  چ۲،  المحاســن،  خالــد،  بــن  محمــد  بــن  احمــد  برقــى، 

13۷1ق. اإلســالمیة،

تمیمــى آمــدى، عبدالواحــد بــن محمــد، غــرر الحکــم و درر الکلــم، چ۲، قــم: دار 

الکتــاب اإلســالمی، 1۴1۰.

جوادی آملی، عبدالله، زن در آینۀ جالل و جمال، چ11، قم: اسراء، 138۵.

ــار  ــر آث ــم و نش ــه تنظی ــران: مؤسس ــام، ته ــۀ ام ــیدروح الله، صحیف ــی، س خمین

ــا. ــى، بی ت ــام خمین ام

دیلمــی، شــیرویه بــن شــهردار بــن شــیرو یــه بــن فناخســرو، الفــردوس بمأثــور 

الخطــاب، چ1، بیــروت: دار الکتــب العلمیــة، 1۴۰۶.

ــریف  ــم: الش ــواب، چ1، ق ــى الص ــوب إل ــاد القل ــد، إرش ــن محم ــن ب ــى، حس دیلم

ــی، 1۴1۲. الرض

ــم:  ــن، چ1، ق ــات المؤمنی ــی صف ــن ف ــالم الدی ــد، أع ــن محم ــن ب ــى، حس دیلم

مؤسســة آل البیــت، 1۴۰8.

 ،ــت ــی بهج ــه العظم ــرت آیت الل ــر حض ــین، در محض ــد حس ــاد، محم رخش

ــماء، 138۲. ــی س ــه فرهنگ ــم: مؤسس چ۴، ق

ستوده، امیررضا، پابه پای آفتاب، چ۶، تهران: پنجره، 138۷.

شعیری، محمد بن محمد، جامع األخبار، چ1، نجف: مطبعة حیدریة، بی تا.

شهید اول، محمد بن مکى، المزار، چ1، قم: مدرسه امام مهدى، 1۴1۰.

شــیخ بهایــى، محمــد بــن حســین، مفتــاح الفــالح فــی عمــل الیــوم و اللیلــة 
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ــواء، 1۴۰۵. ــروت: دار األض ــتحبات، چ1، بی ــات و المس ــن الواجب م

طباطبایــى، محمدحســین، المیزان فی تفســیر القــرآن، چ۲، بیروت: مؤسســة 

األعلمی للمطبوعــات، 13۹۰ق.

طبرسى، احمد بن على، اإلحتجاج على أهل اللجاج، چ1، مشهد: مرتضى، 1۴۰3.

طبرسى، حسن بن فضل، مکارم االخالق، چ۴، قم: الشریف الرضى، 1۴1۲.

طبرســى، فضــل بــن حســن، إعــالم الــورى بأعــالم الهــدى، چ3، تهــران: 

13۹۰ق. اســالمیه، 

طوسى، محمد بن حسن، األمالی، چ1، قم: دار الثقافة، 1۴1۴.

الکتــب  دار  تهــران:  چ۴،  األحــکام،  تهذیــب  حســن،  بــن  محمــد  طوســى، 

1۴۰۷. اإلســالمیه، 

طوســى، محمــد بــن حســن، مصبــاح المتهّجــد و ســالح المتعّبــد، چ1، بیــروت: 

ــیعة، 1۴11. فقه الش

قطب الدیــن راونــدى، ســعید بــن هبة اللــه، الدعــوات، چ1، قــم: انتشــارات 

مدرســه امــام مهــدى، 1۴۰۷.

قمى، على بن ابراهیم، تفسیر قمی، چ3، قم: دار الکتاب، 1۴۰۴.

کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، چ۴، تهران: دار الکتب اإلسالمیة، 1۴۰۷.

کوفــى، فــرات بــن ابراهیــم، تفســیر فــرات الکوفــی، چ1، تهــران: الطبــع و النشــر 

فــی وزارة اإلرشــاد اإلســالمی، 1۴1۰.

مجلســى، محمدباقــر بــن محمــد تقــى، زاد المعــاد، چ1، بیــروت: مؤسســة 

.1۴۲3 للمطبوعــات،  األعلمــی 

ــة  ــى اللفی ــر العالم ــم: الموتم ــاص، چ1، ق ــد، االختص ــن محم ــد ب ــد، محم مفی

ــد، 1۴13. ــیخ المفی الش
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1، قــم: کنگــرۀ جهانــى هــزارۀ  مفیــد، محمــد بــن محمــد، المقنعــة، چ

1۴13. شــیخ مفیــد،

نــورى، حســین بــن محمدتقــى، مســتدرک الوســائل و مســتنبط المســائل، چ1، 

قــم: مؤسســة آل البیــت، 1۴۰8.

هاللى، سلیم بن قیس، سلیم بن قیس الهاللی، چ1، قم: الهادی، 1۴۰۵.

یعقوبی، احمد بن اسحاق، تاریخ الیعقوبی، بی جا: دار صادر، بی تا.

سایت ها

ــام  ــل از مق ــرای تجلی ــت ب ــی اس ــادر فرصت ــوان، »روز م ــگاران ج ــگاه خبرن باش

 ،۰۰NHYI/https://www.yjc.news در:  دسترســی  مــادر«،  واالی 

11فروردیــن13۹۵.

باشــگاه خبرنــگاران جــوان، »ســونامی خودکشــی در قشــر مرفــه آمریــکا«، 

11مــرداد13۹1.  ،۰۰GxuX/https://www.yjc.news در:  دسترســی 

ــت  ــای صف ــیرازی)حفظه الله(، »معن ــکارم ش ــه م ــانی آیت الل ــگاه اطالع رس پای

=https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo :ــی در مؤمن«، دسترس

catid&۴1۲3۹۹=mid&۰=lid&۴۲=۵۵1۴، 13شــهریور13۹۷.

ــهدا،  ــن ش ــفاهی والدی ــرات ش ــهادت، »خاط ــار و ش ــگ ایث ــع فرهن ــگاه جام پای

۲8تیــر1۴۰۰.  ،yun.ir/nsyni در:  دسترســی  دوم«،  قســمت 

پایــگاه خبــری و تحلیلــی حــرا، »نقــش آمریــکا در بنیــان جنــگ جمعیتــی در 

۲۹اردیبهشــت13۹۹.  ،yun.ir/rl8q۲f در:  دسترســی  جهــان«، 

 ،yun.ir/zqq۵kd :نمــاز در دل شــب«، دسترســی در« ،پرتــال امام خمینــی

3۰خرداد13۹۶.
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معــه  جا ی  نقش هــا همــۀ  منشــأ  ر  د مــا نقــش  «  ، یســنا ا ی  ر خبرگــزا

h t t p s : / / w w w . ر:  د سترســی  د  ، یینه بیگــی آ تقــی  محمد  ، » ســت ا

.1 3 8 8 د ۲خــردا ۴  ،1 3 ۴ ۰ 8 -8 8 ۰ 3 /i s n a . i r / n e w s

تــا  اقتصــادی  پیشــرفت های  از  انقــالب؛  »دســتاورد های  آوا،  خبرگــزاری 

1۶بهمــن13۹۷.  ،yun.ir/kt۰rd۴ در:  دسترســی  نظامــی«، 

خبرگــزاری برنــا، »میــزان اضطــراب و اســترس در خانواده هــای تک فرزنــد 

https://www.borna.news/fa/tiny/ :بیشــتر اســت«، دسترســی در

۲۵تیــر1۴۰۰.  ،1۲۰۷۲۰۹-news

خبرگــزاری تســنیم، »ایــران در 3۰ ســال آینــده بــه پیرتریــن کشــور جهــان تبدیل 

می شــود!«، دسترســی در: 1vgr۵a/yun.ir، ۲۹اردیبهشــت13۹۹.

»ســقط  طبســی،  مــروج  محمدجــواد  بــا  گفت وگــو  تســنیم،  خبرگــزاری 

 ،yun.ir/jgjo1۵ :ــی در ــدارد«، دسترس ــس ن ــل نف ــا قت ــی ب ــچ تفاوت ــن هی جنی

11آبــان13۹۹.

خبرگــزاری دفــاع مقــدس، »جنگــی بــا ۲۰ فرمانــده زیــر ۲۶ ســال«، دسترســی در: 

https://defapress.ir/۲۹۷۰۶، ۶مهــر13۹3.

ــم در  ــاج قاس ــه ح ــی ک ــاز متفاوت ــاب از نم ــره ای ن ــتان، »خاط ــزاری شبس خبرگ

http://shabestan.ir/detail/ در:  دسترســی  کــرد«،  اقامــه  کاخ  یــک 

1۲اســفند13۹8.  ،۹۰۰۹8۲/News

خبرگــزاری صداوســیما، »جمعیــت ایــران تــا 3۰ ســال آینــده 3۰میلیــون 

 ،۰۰DGl3/https://www.iribnews.ir در:  دسترســی  می شــود«،  نفــر 

۲1تیــر1۴۰۰

.۷

.8

.۹

.1۰

.11

.1۲

.13

.1۴



»نقــش آمریــکا در بنیــان جنــگ جمعیتــی در جهــان  فــارس،  خبرگــزاری 

http://fna.ir/ :ــی در ــید!«، دسترس ــود را بکش ــن خ ــرۀ زمی ــات ک ــرای نج ب

۲8اردیبهشــت13۹۹.  ،ex۷۰a3

خبرگــزاری قــدس آنالیــن، »۴۴ ســال پیــش طــح ِهنــری کســینجر بــرای 

کاهــش جمعیــت جهــان چــه هدفــی را دنبــال می کــرد؟«، دسترســی در: 
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.1۵

.1۶

.1۷

.18

.1۹

.۲۰

.۲1

.۲۲

.۲3

.۲۴


