




گروه گام دومی ها_ رضا رضای رحمتی

»معنویت و عقالنیت در ازدواج«

حس شیرین پرستش



عنــوان ک�ــاب: حــس شــیرین پرســتش (پنــج جلســه منبــر مک�وب بــا موضوع 

عقالنیت و معنویــت در ازدواج)

ب
ّ

تهیه شده:  در معاونت آموزش و پ�وهش تشّکل فراگیر تبلی� گروهی  طال

پدید آورنده: حجت ا�سالم رضا رضای رحمتی  

نوبت چاپ: اول، ۱۴۰۱

طراح جلد: سید امیر حسین حسینی عارف

صفحه آرا: حسین زارعی زیاری

»وی�ه موسم تبلیغی ماه رمضان المبارک ۱۴۴۳»

 قــم، خیابــان جمهــوری، میــدان ســپاه، 
انتهــای خیابــان اخالقــی، ســاختمان شــهید 

حقانــی، پــالک۴۷
                    

۰۲۵۳۲۴۰۰۳۶۰-۲                    
۰۹۰۲۴۱۰۹۸۰۶                         
www.bastefarhangi.ir                      
@bastefarhangi                                         

                    
                         

                      



فهرست 

11 مقدمه 

13 مجلس	اول:	لذت	عبادت	چرا	و	چگونه؟	

13 نیاز به پرستش، نیاز آدم های باهوش 

14 لذت عبادت، عمیق ترین و شدیدترین لذت 

14 عبادت قابلیت لذت بری دارد 

15 چرا ما با صدای بلند، از لذت عبادت، حرف نمی زنیم؟ 

16 ما عبادت را بی مزه، بی لذت به کام بچه ها می چشانیم 

18 کدام مانع قلبی، مانع لذت عبادت است؟ 

19 مهارت مراقبت از دل، راه برداشتن مانع قلبی  

20 ماه رمضان، ماه رسیدن به لذت عبادت 

21 روزه خوارها؛ کمتر لذت می برند و این تاسف برانگیز است 

22 بحث اخالقی نیست!  

22 از کجا مراقبت از دل را شروع کنیم؟ اول زبان 

23 چرا اهالی تقوا، بدرد ازدواج می خورند؟ 

24 مراقبت از دل، با سکوت کردن و خوب گوش کردن  

25 راز موفقیت اهالی تقوا، در زندگی مشترک 

26 چگونه با ازدواج نیمی از دین حفظ می شود؟ 



26 فقط شهادت طلب ها می توانند خوب ازدواج کنند! 

29 عارفی که به خاطر مدیریت زبان در خانه، عارف شد 

29 لذت مالقات با خدا، عالی ترین لذت در عالم 

31 ذکر امیرالمومنین، از جنس لذت عبادت 

33 روضه 

35 مجلس	دوم:	لذت	عبادت	های	اجتماعی	

35 به لذت های موجود؛ قانع نباشیم! 

36 ریشه نارضایتی ها ما 

36 کم بودن و کوتاه بودن لذت های دنیا در یک آیه 

37 گام اول برای استغفار از لذت های کم 

38 لذت های ما، همراه با رنج تلخ است 

39 رنج تلخ عاشقی! 

40 عبادت محدود به رابطه با خدا نیست 

40 عبادت اجتماعی، بیشترین عبادت ما 

41 زندگی ما عبادتگاه ما است 

43 عبادت های اجتماعی در متن خانواده 

45 چرا نگاه عبادتی به مسئلۀ ازدواج در بین ما کم رنگ است؟ 

45 آسیب های فقدان نگاه عبادتی به مسئلۀ ازدواج 

47 در عبادت، هرچه تشریفات کمتر، بهتر 

47 نگاه عبادی شهید چمران به ازدواج 

49 نگاه عالی امیرالمومنین به ازدواج 

49 بهترین شفاعت برای همسر، رضایت همسر 

51 اضطرار ما به لذت عبادت 

51 مجلس	سوم:	شرط	اصلی	درک	لذت	عبادت	



51 غرور در اثر عبادت، بدون درک لذت عبادت 

52 چرا بی دین ها با دین داران ارتباط برقرار نمی کنند؟ 

53 بدون لذت عبادت، رنج عبادت را چگونه سپری کنیم؟ 

53 رنج شیرین عبادت! 

55 رنج شیرین چمران! 

56 چرا ما مضطر به لذت عبادت هستیم؟ 

56 چگونه به لذت عبادت برسیم؟ 

56 عقالنیت، راه درک لذت عبادت 

57 با فرزندانمان بیشتر از عبادت، از عقالنیت در عبادت حرف بزنیم 

58 چرا در دانشگاه، مسجد می زنیم؟ 

58 کدام عبادت؛ وجه عقالنی ندارد؟ 

59 وجه عقالنی عبادت ازدواج 

60 آثار اجتماعی عبادت ازدواج 

61 ُبعد اقتصادی عبادت ازدواج 

62 »اقتصاد ازدواج با من!« 

63 عقوبت مانع تراشی برای ازدواج 

64 به داماد بیکار زن ندهید! 

64 تالش راه کسب فضل حدا 

66 باید فرهنگ اقتصادی ازدواج را تغییردهیم 

67 مجلس	چهارم:	موانع	درک	لذت	عبادت!	

67 ِکیف از عبادت در گرو، کیفیت عبادت 

67 توقف معنوی، مساوی با سقوط 

68 چرا اکثر اوقات حال عبادت نداریم؟! 

68 بخشی از بی حالی در عبادت طبیعی است 

69 گاهی رها کردن نفس، خودش مقدمۀ آمادگی برای عبادت است 



70 لذت عبادت مخصوص آیت اهلل بهجت؟حر؟ ها نیست! 

70 برگردیم به تنظیمات کارخانه  

71 عدم لذت از عبادت، عالمت بیماری است 

71 عالقه به دنیا؛ مانع لذت عبادت 

72 معنای عالقۀ به دنیا چیست؟ 

73 دشواری های تشخیص عالقه دنیا در دل 

74 نگاه کردن و نگاه نکردن؛ راه بیرون کردن عالقه به دنیا 

75 رنج کشیدن در عبادت، مقدمه لذت عبادت 

75 تفکر درباره عقالنیت عبادت، راه درک لذت عبادت 

76 عقلت را در عبادت، به کار بگیر! 

76 نزدیک شدن دل وجه عقالنی دیگر عبادت ازدواج 

77 خانواده آیه الهی است 

78 سه وجه عقالنی ازدواج: آرامش، مهربانی و دلسوزی  

78 نگذاریم مسائل اقتصادی، اصل ازدواج را به حاشیه ببرد 

79 ازدواج شده ویترین فخر فروشی 

81 آدم عاقل، آرامش را فدای آسایش ظاهری می کند؟ 

81 زندگی پایدار در گرو اصالح اصل و فرع در ازدواج است 

82 خانۀ نور؛ خانواده نورانی! 

83 مجلس	پنجم:	بزرگترین	مانع	لذت	عبادت	

83 مانع سازی خدا در مسیر زندگی 

83 چرا حیات بشر پر است از مانع؟ 

85 هوای نفس، مهم ترین مانع لذت بری از عبادت 

85 هوای نفس چیست؟ 

86 زندگی غربی بر مبنای هوای نفس طراحی شده است 

87 عقل راه مدیریت هوای نفس 



88 تکثیر نسل، وجه عقالنی ازدواج 

89 چرا به مسئله جمیعت عقالنی نگاه نمی کنیم؟ 

90 رنج تنهایی، آسیب عقالنی ازدواج نکردن 

91 ازدواج عقالنی؛ ازدواج هوایی 

92 9 میلیون مجرد، نتیجه ازدواج هوایی 

93 ازدواج هوایی یعنی ازدواج تبدیل شده به خرید و فروش 

93 چمران و همسرش هوایی ازدواج نکردند  

95 ازدواج هوایی یعنی اصل مسائل اقتصادی است 

96 عواقب شوم ازدواج هوایی چیست؟ 

96 ازدواجی عقالنی حضرت خدیجه؟س؟ 

97 تکریم خدا از حضرت خدیجه؟س؟؛ نسل امامت در دامان او 

97 آثار و برکات ازدواج عقالنی و بی هوا 

98 قرار شیرین با مادر مومنین! 





۱۱

مقــام معظــم رهبــری: »ازدواج یــک جنبــه ی قدســی دارد؛ ایــن جنبــه ی 

ــواده بــه نظــر مــن روی  قدســی را نبایــد از آن گرفــت.«۱ و »در مســائل خان

ــه کــرد و بایــد راه هــای عملــی �یــدا  ایــن چنــد موضــوع بخصــوص بایــد تکی

کــرد. یکــی از کارهــای بســیار اساســی در ایــن زمینــه فرهنگ ســازی اســت؛ باید 
فرهنگ ســازی کنیــد. ببینیــد چگونــه میشــود فرهنگ ســازی کــرد.«۲

طبــق تعالیــم دینــی؛ هیــ� بنایــی محبــوب تــر نــزد خداونــد متعــال، از 

ازدواج در اســالم بنــا نشــده اســت، مــا بــرای رفیــع مانــدن ایــن بنــای وا�، نیــاز 

بــه حــذف زوائــد فرهنگــی و عمــق بخشــی نــگاه جامعــه، به مســئله ازدواج، 

داریــم. ازدواج انســان هــا، قبــل از اینکــه یــک رابطــه زمینــی و مــادی باشــد، 

در منظومــۀ دیــن، یــک بنــای آســمانی و عبــادت و بندگــی اســت. نگاهــی کــه 

کمتــر بــه مســئله ازدواج در جامعــه وجــود دارد. در نــگاه اکثــر مــردم نمــاز 

خوانــدن، عبــادت اســت امــا ازدواج عبــادت نیســت. بســیاری از زوائــد مــادی 

ازدواج، بــه خاطــر عــدم نــگاه عبــادی و عرفانــی بــه مســئله ازدواج اســت. 

۱. ۱۴/۱۰/۱۳۹۰؛ بیانات در سومین نشست اندیشه های راهبردی
۲. ۲۴/۰۵/۱۳۹۸؛ گ�یده ای از بیانات در دیدار جمعی از فعا�ن و کارشناسان حوزه  خانواده.

�����
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۱۲

شــبیه اینکــه شــما مســجد را پــر از زرق و بــرق کنــی، اصــل نمــاز تحت الشــعاع 

قــرار بگیــرد. 

از ســوی دیگــر هــر عبادتــی، ریشــه عقالنــی هــم دارد، عبــادت ازدواج، 

وجــوه عقالنــی متعــددی دارد کــه امــام رضــا� بــه برخــی از ایــن وجــوه 

عقالنــی اشــاره می کننــد. اگــر مــاه رمضــان، مــاه عبــادت اســت، پــس بهتریــن 

زمــان بــرای شــر� و بســط وجــوه عرفانــی، عبــادی و عقالنــی عبــادت ازدواج 

اســت. 

ــر، گامــی کوچــک بــرای هــدف بــ�رگ یعنــی تحقــق  ــد اســت ایــن اث امی

جامعــۀ مهــدوی و تمــدن عظیــم اســالمی باشــد کــه خانــوداده در آن نقــش 

ــد.  ــدی را ایفــا می کن کلی



۱۳

�یام:»نگاه عبادی به مسئله ازدواج«

���ز �� �����، ���ز آدم ��ی ����ش

یکــی از نیازهــای اساســی انســان، نیــاز بــه عبــادت اســت. هرچنــد خــدا 

را عبــادت نکنــد و حتــی خــدا را هــم منکــر شــود، نمــی توانــد نیــاز خــودش 

ــا  ــ�ی را، ی ــن جــدای از اینکــه آدم چــه چی ــد. بنابرای ــکار کن ــه پرســتش را ان ب

چــه کســی را بپرســتد، انســان نیــاز بــه پرســتش دارد، روان شناســان، یکــی 

ــد. آدم هــا عاشــق ایــن  ــه پرســتش مطــر� کردن ــاز ب از نیازهــای انســان را، نی

هســتند کســی یــا چیــ�ی را پرســتش کننــد. 

منتهــا نیــاز بــه پرســتش، م�ــل نیــاز بــه آب نیســت کــه بدون تامــل و تفکر، 

آدم متوجــه ایــن نیــاز عمیــق و حقیقی خودش بشــود. 

نیــاز بــه پرســتش و عبــادت، نیــاز آدم هــای بــا هــوش و تیزهــوش و متفکــر 

اســت. حــا� چــرا خــدا نیــاز بــه پرســتش را نگذاشــت م�ــل نیــاز بــه آب و 

نــان، دم دســت انســان، گفــت ع�یــزم. بــدون تفکــر و عقالنیــت، نمــی توانــی 

نیــاز خــودت بــه پرســتش مــرا را بیــدار کنــی. آدم هــای احمــق و ســطحی کــه 

��ت ���دت ��ا و �����؟

���� ا�ل
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نمی توانند نیاز به پرســتش را در خودشــان کشــف کنند اگر هم کشــف کنند 

بــه بــی راه می رونــد. چــرا در چیــن میلیون هــا نفــر، هنــوز بــت می پرســتند؟ 

چــون نیــاز بــه پرســتش در او بــه هــر حــال بیــدار شــده، ولــی ایــن تیزهوشــی و 

عقالنیــت وجــود نداشــته، تــا بــا کمــی تامــل و تدبــر نیــاز بــه پرســتش خــودش 

 نیــاز بــه پرســتش، نیــاز آدم هــای بــا هــوش 
ً
را بــا خــدا تامیــن کنــد. پــس اساســا

و هوشــمند هســت نــه ســطحی و ســاده لــو�. 

��ت ���دت، ���� ���� و �������� ��ت

از آن طــرف، هــر نیــازی کــه برطــرف شــود، در و جــود انســان لذتــی شــکل 

ــذت بیشــتری  ــر و شــدیدتر باشــد، ل ــق ت ــاز عمی ــرد؛ حــا� هرچقــدر نی می گی

دارد، بنابرایــن لــذت پرســتش، یکــی از لــذت هــای فــوق العــاده اســت. بــرای 

همیــن، آدم هــا، بــرای تامیــن ایــن لــذت خودشــان، هرچــه دستشــان برســد، 

هرچنــد بــت باشــد، می پرســتند. ایــن خطــای در پاســخ بــه لــذت اســت امــا آیــا 

شــما نیــازی و لذتــی عمیــق تــر از لــذت عبــادت، ســراغ داریــد؟

���دت ������ ��ت ��ی دارد

ــدگان  امــام صــادق� می فرمایــد، خداونــد متعــال می فرمایــد: ای بن

ــد، کــه شــما از  ــذت ببری ــا ل ــادت مــن در دنی صدیــق و راســتگوی مــن! از عب

همیــن عبــادت در آخــرت هــم لــذت خواهیــد بــرد؛ 
ُ�ــ�ا ِ�ِ�َ��َد�ِــ� �ِــ�  �ِ��ــَ�  َ�َ�ّ�َ ِ�ّ ــ� َ�ــ� ِ�َ�ــ�ِدَی  ا�ّ�ِ

َ
ــُ� َ�َ�ــ�َرَک َو َ�َ���  ا�ّ�َ

َ
َ�ــ�ل

�ِ�ــَ�ِة»١
ْ
ُ�ــ�َن ِ�َ�ــ� �ِــ� ا� ــْ� َ�َ�َ�ّ�َ

ُ
�

َ
ْ�َ�ــ� َ�ِ�ّ� ا�ّ�ُ

ــادات  ــد عب ــر می آی ــد: »از ایــن حدیــث ب آیــت اهلل بهجــت؟حر؟ می فرمای

قابلیــت تنّعــم را دارد ولــی مــا عبــادات را به گونــه ای بــه جــا می آوریــم 

۱. کافی،ج۲، ص۸۳.



۱۵

���ــ� ا�ل: �ــ�ت ���دت ��ا و �����؟

کــه گویــا شــالق بــا�ی ســِر ماســت، گویــا داروی تلخــی را از روی ناچــاری 

می خوریــم.«۱ پــس معلــوم می شــود کــه عبــادت یــک تکلیــف اجبــاری نیســت 

کــه چــوب بــا�ی ســِر آدم بگیرنــد و او را وارد بــه عبــادت کننــد. بلکه می توان 

از عبــادت لــذت بــرد.

��ا �� �� ��ای ����، از ��ت ���دت، ��ف ��� ز���؟

خــب چــرا مــا بــا صــدای بلنــد، از لــذت عبــادت، حــرف نمــی زنیــم؟ بچــۀ 

مــن فکــر می کنــد مــن عبــادت می کنــم، لــذت نمــی بــرم. اگــر ایــن لــذت 

بــردن را در مــا می دیدنــد، اصــاًل ایــن ســوال برایشــان �یــش می آمــد چــرا بایــد 

عبــادت کنیــم؟ تــه آن را بگــو بچــه را خــالص کــن. ع�یــزم! عبــادت می کنــم 

لــذت می بــرم. آیــت اهلل بهجــت؟حر؟ فرمــود:» در روایتــی از رســول خــدا� 

آمــده اســت: 
ــ� ِ�ــ�  ُة َ�ْ�ِ� ــّ�َ ــَ� ُ� �ــُ� َو ُ�ِ� َ�ــ�ُء َو ا�ّ�ِ ــْ� ُدْ�َ��ُ�ــُ� ا�ّ�ِ ــّ�َ ِ� ــَ� ِإَ� ِ�ّ�ُ»

ــَ�ة»٢ ا�ّ�َ

از د��ــ�ی �ــ�� �ــ� ��ــ� �ــ�رد ���ــ� و ���ــ�ب �ــ� ا�ــ�: ��ــ� و 

�ــ�ی �ــ�ش، ز�ــ�ن و �ــ�ر ��ــ� �ــ� در ��ــ�ز �ــ�ار داده ا�ــ�.

از ایــن حدیــث اســتفاده می شــود کــه با�تریــن لــذت و خوشــی در دنیــا، 

بــه حســب ظاهــر طیــب و نســا اســت و عــدول نــدارد و دل هــا متوجــه آن 

ــالِه« بعضــی  ــی الّصَ ُه عینــی ِف ــّرَ
ُ
ــارت »َو ُجعــَل ق دو اســت، امــا دربــاره ی عب

ِخــَرِة؛ در دنیــا بــه عبــادت مــن 
ْ
ِ�نکــْم َتَ�َنعُمــوَن ِبهــا ِفــی ا�

َ
۱. »از حدیــِث »َتَنعُمــوا ِبِعبادتــی ِفــی الدْنیــا، ف

ــادات قابلیــت تنعــم  ــد بــود«،1 برمی آیــد کــه عب متنعــم شــوید، زیــرا در آخــرت بــه همــان متنعــم خواهی
را دارد، ولــی مــا عبــادات را به گونــه ای به جــا می آوریــم کــه گویــا شــالق بــا�ی ســر ماســت، و از تــرس 
اینکــه »واجــب اســت و اگــر به جــا نیاوریــم بــه جهنــم می رویــم«. گویــا داروی تلخــی را از روی ناچــاری 
می خوریــم کــه بــدون آن بیمــاری رفــع نمی شــود و ناچــار بــه خــوردن آن هســتیم. آقــای عربــی، دوای تلــخ 
ــا تمســخر می گفــت: عســل اســت! عســل اســت!« (در محضــر بهجــت،  ــد، می خــورد و ب ــه او می دادن ب

ج۱، ص ۳۵۰)
۲. خصال، ج۱، ص۱۶۵.
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گفته انــد: عــدول اســت؛ ولــی چنیــن نیســت، بلکــه شــاید اشــاره بــه ایــن 

اتــی را کــه طیــب و نســا در همیــن دنیــا دارنــد، 
ّ

اســت کــه نمــاز هــم مشــابه لذ
ت طیــب و نســا اســت.«۱

ّ
ت نمــاز بــه مراتــب با�تــر از لــذ

ّ
داراســت؛ یعنــی لــذ

�� ���دت را �� ��ه، �� ��ت �� ��م ��� �� �� ������

آدم هــا لــذت طلــب هســتند، شــما در دین آدرس لــذت را ندهید، دیگران 

و غریبه هــا و غربــی هــا، وقتــی آدرس غلــط از لــذت بــه آنهــا می دهنــد، 

ــادت را بــی  ــی مــا عب ــد. وقت ــه ســمت آنهــا می رون ــا کل ــه ب ــوم هســت ک معل

مــزه، بــی لــذت بــه کام بچه هــا می چشــانیم، بچه هــا حاضــر نیســتند، تلخــی 

و رنــج رســیدن بــه لــذت را تحمــل کننــد. تــو بگــو عبــادت، بــه تــو لــذت 

می دهــد، هــدف دیگــری نــدارد، منتهــا عبــادت، بــه تــو �یشــنهاد لــذت عمیق 

تــر و پایدارتــر میدهــد، ای انســان شــما فقــط لــذت نمــی خواهــی، لــذت 

ــذت می خواهــی  ــدار هــم می خواهــی، ل ــذت پای ــق هــم می خواهــی، ل عمی

کــه مانــع لــذت هــای عمیــق تــر و پایداتــر نشــود، حــا� راه رســیدن بــه ایــن 

لــذت چیســت؟ ایــن لــذت را بایــد کشــف کــرد. 

چــرا آیــه اهلل بهجــت؟حر؟ می فرماید:»همیــن نمــاز را کــه مــا بــا تهدیــد 

بــه چــوب و تازیانــه و عقوبــت جهنمــی شــدن در صــورت تــرك آن، انجــام 
میدهیــم، آقایــان [اولیــاء] میفرماینــد: از همــه چیــز، لذیذتــر اســت!«۲

چگونــه اســتعداد لــذت بــری از عبــادت و پرســتش را در خودمــان فعــال 

کنیم؟

مــا چگونــه اســتعداد لــذت بــری از عبــادت و پرســتش را در خودمــان 

فعــال کنیــم؟ موانعــی کــه نمــی گــذارد، شــما لــذت عبــادت را ببــری، بــردار. 

۱. در محضر بهجت، ص۸۱.
۲. در محضر بهجت، ج۱، ص ۲۲۲.
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آیــت اهلل بهجــت؟حر؟، دربــاره نمــاز، کــه یــک فــرم عالــی از عبــادت اســت 

می فرمایــد: »ایــن احســاس لــذت در نمــاز، یــ� ســری مقدمــات خــار� از 

نمــاز دارد، و یــ� ســری مقدمــات در خــود نمــاز. آنچــه �یــش از نمــاز و در 

خــار� از نمــاز بایــد مــورد مالحظــه باشــد و عمــل شــود ایــن اســت که: انســان 

گنــاه نکنــد و قلــب را ســیاه و دل را تیــره نکنــد. معصیــت، روح را مکــّدر 

میکنــد و نورانّیــت دل را میبــرد. و در هنــگام خــود نمــاز نیــز انســان بایــد 

زنجیــر و ســیمی دور خــود بکشــد تــا غیــر خــدا داخــل نشــود یعنــی فکــرش را 
از غیــر خــدا منصــرف کنــد.«۱

چرا بعضی ها عاشق عبادت می شوند؟ فرمود:
َ�ــ� ِ�َ�ْ�ِ�ــِ� َو َ��َ�ــَ�َ��  َ�ّ�َ

َ
ــ�ِس َ�ــْ� َ�ِ�ــَ� اْ�ِ�َ�ــ�َدَة َ�َ��َ�َ�َ�ــ� َو أ

َ
ْ�َ�ــُ� ا�ّ�

َ
«أ

ْ�َ�ــ� َ�َ�ــ�  ْ�َ�ــَ� ِ�ــَ� ا�ّ�ُ
َ
ــ� َ�ُ�ــَ� َ� ُ�َ��ِ�ــ� َ�َ�ــ� َ�ــ� أ َغ َ�َ َ�ــِ�ِه َو َ�َ�ــّ�َ ِ�ݓَ

؛  ــ� ُ�ْ�ــٍ� ْم َ�َ�
َ
ُ�ْ�ــٍ� أ

�����ــ� �ــ�دم ��ــ� ا�ــ� �ــ� ���ــ� ��ــ�دت �ــ�د، �ــ� ��ــ�دت 

ــ�م  د�ــ� ��ــ�دن �ــ�د و آن را از دل دو�ــ� دارد و �ــ� �ــ� �ــ�د ا�ݓ

د�ــ� و �ــ�اى آن �ــ��غ �ــ�د (�ــ��ر د��ــ� دل ��ــ��ل �ــ�ارد) ���ݐ 

�ــ��� �ــ�ك �ــ�ارد �ــ� ز���ــ� د����ــ� ��ــ��� �ــ�ارد �ــ� 
���ــ���.)»٢

اصــال مســئله عشــق در عبــادت، جایــش در عبــادات مــا کجاســت؟ آیــا مــا 

از ســر عــادت عبــادت می کنیــم یــا از ســر عشــق بــه عبــادت؟ فرمــود:
ُ�ــِ� َو ُ�ــُ��ِدِه َ�ــِ�ّنَ َذِ�ــَ� َ�ــْ� ٌء  ِإَ�ــ� ُ�ــ�ِل ُرُ�ــ�ِع ا�ّ�َ «َ� َ�ْ�ُ�ــُ�وا 

اْ�َ�ــ�َدُه َ�َ�ــْ� َ�َ�َ�ــُ� اْ�ــَ�ْ�َ�َ� ِ�َ�ِ�ــ� ؛ 

�ــ� �ــ�ل دادن ر�ــ�ع و �ــ��د �ــ�� �ــ��ه ����ــ� ��ــ�ا �ــ� آن 

۱. برگی از دفتر آفتاب، ص۱۳۳.
۲.  کافی، ج۲، ص۸۳.
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�ــ�دت �ــ�ده و ا�ــ� آن را �ــ�ك ��ــ� و��ــ� زده �� �ــ�د»١ ��ــ� 
����د:«�ــ� �����ــ� ����ــ� �ــ��ه ���ــ� و ا���ــ� دا�ی او»٢

موانع قلبی مانع لذت حداکثری از عبادت

چــرا اکثــر مــا از عبــادت لــذت حداکثــری نمــی بریــم؟ بلــه یــک تجربــه 

هــای شــیرینی داریــم امــا کافــی نیســت. بــه نظــر می رســد موانعــی کــه بــرای 

کشــف نیــاز عبــادت و لــذت عبــادت هســت را برداریــم، راه را بــاز کنیــم، نیــاز 

بــه عبــادت، اینجــا هســت. لذتــش را خواهیــم بــرد. موانــع هــم بیشــتر قلبــی 

ــاز بــه عبــادت، در وجــود آدم هــای بــا  اســت تــا فکــری. البتــه گفتیــم کــه نی

هــوش و تیــز هــوش بیــدار می شــد منتهــا کــدام آدم بــا هــوش؟ آدم بــا هوش، با 

صفــا، یعنــی در قلبــش مانعــی نگذاشــته؛ مــا یــک بتــن ریــ�ی عجیبــی کردیــم، 

بــرای پنهــان کــردن نیــاز بــه عبــادت، بعــد می گویــم چــرا نیــاز بــه عبــادت در 

وجــود خودمــان حــس نمــی کنیــم؟ چــرا از عبــادت لــذت نمــی بریــم؟ 

مــا کــه از بیــرون می دانیــم، تجربــۀ آدم هــای بــا هــوش و بــا صفــای م�ــل 

آیــت اهلل بهجــت؟حر؟، را شــنیدیم کــه ایــن اســتعداد لــذت بــری را در خودشــان 

کشــف کردنــد و از عبــادت لــذت می برنــد. پــس می دانیــم عبــادت لــذت 

دارد، شــبیه کســی کــه تــا حــا� لذتــی را تجربــه نکــرده امــا از کســی آن لــذت 

را تجربــه کــرده درک می کنــد کــه فــالن چیــز لــذت داد؛ مــا فهمیــدم عبــادت 

لــذت دارد حــا� چــرا در درون مــا، چنیــن تجربــۀ کمتــر اتفــاق می افتــد؟ بایــد 

اول موانــع را برداشــت. هرچقــدر مانــع را برداشــتی، لــذت عبــادت را عمیــق 

تــر می چشــی و تجربــه می کنــی.

��ام ���� ����، ���� ��ت ���دت ا��؟

۱. کافی، ج۲، ص۱۰۵.
۲. همان.
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مانــع قلبــی کــه نمــی گــذارد، آدم لــذت عبــادت را حــس کنــد چیســت؟ 

 عبــادت را ناکارآمــد و بلکــه متنفــر می کند؟ 
ً
کــدام مانــع قلبــی اســت کــه واقعــا

چــه مانعــی در دل وجــود دارد کــه نمــی گــذارد آدم از عبادتــش کام ببــرد، 

یــا کمتــر از عبــادت کیــف کنــد؟ مهــم تریــن مانــع قلبــی کــه نمــی گــذارد مــا 

از عبــادت لــذت ببریــم، نامــش هــوای نفــس، یــا همــان دل بخواهــی هــای 

ســطحی اســت. 

���رت ��ا��� از دل، راه ��دا��� ���� ���� 

چگونــه آدم هــوای دلــش زیــاد می شــود؟ وقتــی کــه بــرای دلــش مراقــب و 

نگهبانــی نمــی گــذارد، ایــن دل بــی چــاره، اســیر می شــود. امیرالمومنیــن� 

می فرمایــد:
ــُ� َ��ِ��ــً�  ــً� َ�ْ�َ� ــ� َ�ْ�ِ�ــِ� ُ�َ�اِ�� ــً� َ�َ� ــُ� ُ�َ�ْ�ِ�� �ُ ْن َ�ُ�ــ�َن َا�ّ�َ

َ
ــ� أ �ِ�َ�ْ�َ»

ِ�َ�ــ�َ�ُ�؛ 

و  و ��ا�ــ� دل  ��ــ� �ــ�د  آد�ــ� ����ــ�ن  ا�ــ� �ــ�  �ــ�اوار 
���ــ�.»١ ���ــ�  ��ــ�ن  ���ــ�ار 

مراقبت از برون دادها و درون دادهای انسان، راه مراقبت از دل

بالفاصلــه بعــد از طــر� مســئلۀ مراقبــت از دل، کــه در دیــن نامــش 

می شــود تقــوا. اولیــن مرحلــه مراقبــت از قلــب را مراقبــت از بــرون دادهــای 

وجــود انســان می نامنــد. مــا از ایــن عالــم بــه وســیله گــوش، چشــم و دهــان 

دریافــت داریــم، بعــد از طریــق زبــان تمــام دریافــت هــای خودمــان را 

می بریــم هــم در قلبمــان اثــر می گذاریــم، هــم از قلبمــان اثــر می پذیریــم 

بعــد شــما می بینیــد دو نفــر از یــک حــرف ،دو برداشــت متفــاوت دارنــد. ایــن 

بــه خاطــر ایــن اســت کــه آن حــرف رفتــه در کارخانــۀ قلــب او، کــه ســوء ظــن 

۱. غرر، ص۷۹۷.
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بــه خــدا دارد، یــک برداشــت می کنــد و در قلــب دیگــری کــه حســن ظــن بــه 

ــد.  ــز دیگــری مخالــف آن برداشــت می کن خــدا دارد، یــک چی

��ه ر���ن، ��ه ر���ن �� ��ت ���دت

مــا مســئلۀ تقــوا، را بــرای رســیدن بــه لــذت عبــادت بایــد جــدی بگیریــم. 

ــاش! چــرا آدم در مــاه رمضــان کمــی  ــزم! مراقــب خــودت ب ــی ع�ی ــوا یعن تق

لــذت عبــادت را درک می کنــد. خــدا ســر شــاهد هســت آدم تاســف می خــورد، 

ایــن همــه لــذت در مــاه رمضــان هســت بعــد آدم از ایــن لــذت هــای عمیــق 

نــاکام باشــد؟ فرمــود:
 َو َ�ــْ� ِ�ــْ� 

ُ
َ�ــ�

َ
ــ�ُع  َو ا�ّ�  اْ�ݓُ

َ
«َ�ــْ� ِ�ــْ� َ��ِ�ــٍ�  َ�ْ�ــَ� َ�ــُ� ِ�ــْ� ِ�َ��ِ�ــِ� ِإّ�

ــ�ِس  َو  �َ�ْ
َ
ــْ�ُم اْ� ــَ�ا َ� ــ�ُء َ�ّ�َ ــَ�ُ� َو اْ�َ�َ�  ا�ّ�َ

َ
ــِ� ِإّ� ــُ� ِ�ــْ� ِ�َ��ِ� ــَ� َ� ــٍ� َ�ْ� �ِ��َ

ِإْ�َ��ُرُ�ــ�؛ 

��� ��زه دارى �� ���ه اى �� ������ و ����� از ��زه دارى 

ى  �ــ�د �ــ�ارد، و ��ــ� �ــ� ز�ــ�ه دارى �ــ� از �ــ� ز�ــ�ه دارى ��ــ�

ــ���ن، و  ــ��رد! ���ــ� �ــ�اب �� ــ� د�ــ� �� ــ� � ــ� و �� ��ا� �ــ� ر�
ا���ر�ــ�ن!» ١

بعضی هــا فقــط از روزه داری گرســنگی و تشــنگی را می فهمنــد. ایــن کــم 

نیســت؟ چقــدر حضــرت لطیــف فرمــود خــوش بــه حــال آدم هــای زرنــگ و 

تیزهــوش. اینهــا افطــار و خوابشــان بهتــر اســت از بیــداری و روزه داری آدم 

هــای غیــر هوشــمند. 

چــرا آدم هــای هوشــمند در مــاه رمضــان از عبــادت لــذت می برنــد؟ چــون 

۱. شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البالغ� (للصبحی صال�) - قم، چاپ: اول، ۱۴۱۴ ق.
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در اثــر روزه داری تقــوای آدم مــی رود بــا�، فرمــود:
 �َ��

َّ
ــ� ا�

َ
�ــ� ُ�ِ�َ� َ�� ��ُم �� ــُ� ا�ّ�ِ

ُ
��ْ

َ
��ــَ� آَ�ُ�ــ�ا ُ�ِ�ــَ� َ��

َّ
َ�ــ� ا� ُ�ّ

َ
<�ــ� أ

ُ�ــ�ن ؛ ای ��ــ��� �� ا��ــ�ن آورده ا��! > ــْ� َ�ّ�َ
ُ

�
َّ
��َ

َ
ــْ� �

ُ
ِ�ــْ� َ�ْ�ِ��

��زه �ــ� �ــ�� ���ــ�� �ــ�ه، ���ن ���ــ� �ــ� �ــ� ��ــ��� �ــ� ��ــ� 
از �ــ�� ��د�ــ� ���ــ�� �ــ� �ــ� ����ــ���ر �ــ���.»١

روزه هــم می دانــی کــه فقــط گرســنگی و تشــنگی نیســت، روزه اصلــش 

مراقبــت از بــرون دادهــای و درون دادهــای وجــود انســان یعنی چه بگوییم 

و چــه ببینیــم و چــه بشــنویم؟ چــه بخوریــم و چقــدر بخوریــم اســت؟ 

روزه ��ار��؛ ���� ��ت �� ���� و ا�� ���� ��ا���� ا��

ــه اینکــه چــرا  ــد، ن ــه بعضی هــا روزه نمــی گیرن آدم ناراحــت می شــود ک

حکــم خــدا را زیرپــا می گذارنــد، بــه دامــن کبریایــی اش نشــیند گــرد؛ امــا آدم 

ناراحــت می شــود از اینکــه چــرا خــودش را لــذت عمیــق محــروم کــرده اســت. 

چــرا خودزنــی می کنــد. چــرا نیــاز خــودش را فرامــوش کــرده اســت. بعــد ایــن 

آدم، کلــی ناراحــت هســت در زندگــی اش شــبیه بچــه ای کــه گریــه می کنــد، 

خــودش هــم متوجــه نیســت مشــکلش چیســت؟ تــو بایــد یــک جایــی بــروی 

ــادت نمــی توانــی  ــق را جــز در عب ــذت عمی ــی، ایــن ل ــدا کن ــق �ی ــذت عمی ل

تجربــه کنــی. فرمــود:
ــِ�  ْو��ُدُ�ــْ� ِ�ــَ� ا�ّ�َ

َ
ُ�ــْ� َو �� أ

ُ
ْ��ا�

َ
ــْ� ُ�ْ�ِ�ــَ� َ�ْ�ُ�ــْ� أ

َ
وا � َ�ــُ� ��ــَ� ��

َّ
<ِإّنَ ا�

>؛ 
ً
ــْ��� ��

��ــ��� �ــ� ���ــ� �ــ���، ا�ــ�ال و ��ز�ــ�ان �ــ�ی �ــ�ا را در 
�ــ� ��� ��ــ�.»٢ د��ــ�ن 

کافــر یعنــی خــودش نمیدانــد چــرا ایــن طــوری اســت. چــرا ناراحــت 

 .۱
۲. آل عمران، ۱۰.
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هســت؟ مــال و منــال دنیــا، زن و فرزنــد دلــش را ســیر نمی کنــد؟ می افتــد در 

تنــوع طلبــی در دنیــا، شــاید حالــش را کمــی خــوب کــرد ولــی خــدا می فرمایــد 

ببیــن بنــده مــن! مــن تــو را بــرای خــودم ســاختم، تــا نیــای در رابطــه بــا مــن 

قــرار نگیــری، آرام نمــی شــوی. دلــت را بایــد بــه صاحــب دل بســپری. 

روزه خوارهــا؛ کمتــر لــذت می برنــد و ایــن تاســف برانگیــز اســت. بــا ایــن 

ادبیــات بایــد در جامعــه و خانــه روزه داری، فرهنــگ شــود.

��� ا���� ����! 

کامــال  مــا  بحــث  نیســت،  اخالقــی  مــا  بحــث  اصــال  باشــد،  یادتــان 

انســانی اســت. مســئله مــا، حــس شــیرین پرســتش هســت. مــا از نیــاز انســان 

بــه عبــادت شــروع کردیــم، رســیدیم بــه لــذت عبــادت، حــا� می خواهیــم 

بگوییــم چگونــه انســان از عبــادت، بــه عنــوان یــک نیــاز بشــری، می توانــد 

لــذت ببــرد؟ برداشــتن مانــع، بــا مراقبــت از دل. راه مراقبــت از دل چیســت؟ 

تقــوا. تقــوا یعنــی مراقبــت. بــرای مراقبــت از دل، بایــد کجــا را مراقبــت کنیــم؟ 

گــوش، چشــم، زبــان. ایــن ســه مراقبــت اصلــی اســت.

از ��� ��ا��� از دل را ��و� ����؟ اول ز��ن

امیرالمومنیــن وقتــی می خواهنــد کســانی کــه اهــل مراقبــت از دلشــان 

هســتند، را توصیــف کننــد چــه می فرماینــد:
ــَ�اُب َو َ�ْ�َ�ُ�ــُ�ُ�  ْ�ــُ� اْ�َ�َ��ِ�ــِ� َ�ْ�ِ�ُ�ُ�ــُ� ا�ّ�َ

َ
ُ�ــ�َن ِ��َ�ــ� ُ�ــْ� أ

َ
�ّ ُ�ْ��َ»

َم اُ� َ�َ�ْ�ِ�ــْ�  ــ� َ�ــّ�َ ْ�َ��َرُ�ــْ�  َ�ّ�َ
َ
ــ�ا أ َ�اُ�ــُ� َ�ّ�ُ

َ
اِ�ْ�ِ�َ�ــ�ُد َو َ�ْ�ــُ�ُ�ُ� ا�ّ�

�ِ�ــ� ؛ 
َ
ْ�ــَ��َ�ُ�ْ� َ�َ�ــ� اْ�ِ�ْ�ــِ� ا�ّ�

َ
َو َوَ�ُ�ــ�ا أ

اّ�ــ� ����ــ���ران! در د��ــ� داراى ����� �ــ�ى �����ــ�، ������ــ�ن 

را�ــ�، ���ــ� آ�ــ�ن ����ــ� �وى، و راه ر����ــ�ن �ــ� ��ا�ــ� و ��و��ــ� 
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ــ� �ــ�ا �ــ�ام �ــ�ده �� ���ــ����، و  ا�ــ�، ��ــ��ن �ــ�د را �ــ� آ�ݕ
��ش �ــ�ى �ــ�د را و�ــ� دا�ــ� �ــ�د��� ��ده ا�ــ�»١

حضــرت مراقبــت هــای ســه گانــه را اینجــا فرمودنــد. اول زبــان، بعــد 

چشــم، بعــد گــوش. 

در روایتــی رســول اهلل� ایــن رابطــه را روشــن می کننــد؛ رابطــه مدیریــت 

زبــان و مراقبــت از دل می فرماینــد:» ایمــان هیــ� بنــده اى درســت نشــود، تــا 

آن کــه دلــش درســت شــود و دلــش درســت نشــود، تــا آن کــه زبانــش درســت 

ــ�  
َ
ــ� َ�ْ�ــَ�ِ��َ� َ�ْ�ُ�ــُ� َو َ� َ�ْ�ــَ�ِ��ُ� َ�ْ�ُ�ــُ� َ�ّ�

َ
ِإ�َ�ــ�ُن َ�ْ�ــٍ� َ�ّ� شــود؛ َ� َ�ْ�ــَ�ِ��ُ� 

چقــدر مدیریــت زبــان، مهــم اســت. هــر حرفــی بزنــی، بــه  َ�ْ�ــَ�ِ��َ� ِ�َ�ــ�ُ�� »٢

ســرعت روی قلبــت اثــر می گــذارد. یــا عالقــه خوبــی را تضعیــف می کنــی یــا 

عالقــه بــدی را تقویــت می کنــی یــا برعکــس.

��ا ا���� ���ا، ��رد ازدواج �� ��ر��؟

حــا� مــن میخواهــم یــک موردخــوب بــرای دامــاد گرفتــن، بــرای عــروس 

گرفتــن، بــرای همســری بــه مجردهــا، معرفــی کنــم. کســی کــه اهــل مراقبــت 

هســت، خــود کنترلــی دارد، خصوصــا در کنتــرل زبــان به چــه دردی می خورد؟ 

اول بــه درد ازدواج می خــورد. 

مــی دانیــد، مشــکل اصلــی مــا در ازدواج، ایــن هســت کــه دختــرو پســری 

ــه  ــد، ب ــل شــالق رهــا می کنن ــان خودشــان را م� ــد، زب کــه تمریــن تقــوا نکردن

تــن خانــم خــودش می نشــاند یــا بــه تــن آقــا شــالق زبانــش را رهــا می کنــد. 

 اگــر خانــم هــا، مهــارت مدیریــت زبــان، را بلــد نباشــند، در اثــر 
ً
خصوصــا

مهــارت تقــوا، زبانشــان را مهــار نکــرده باشــند، زندگــی را بــه آتــش می کشــند. 

۱. نهج البالغه، خطبه ۱۹۳.
۲. همان، خطبه۱۷۶.
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چــون بــه صــورت طبیعــی خانــم هــا، زبانشــان تیــز هســت، و لبــۀ ایــن تیــ�ی 

روح مردشــان را ممکــن هســت، آســیب بزنــد. فرمــود:
ُ��ِت»١ ُ�ّ���ِ َ�ّ�ُ َ��ُء َ�ّ�ٌ َ��ْ�ُ�ُ�وا ِ�ّ�َ «ا�ّ�ِ

خانم هــا بــه صــورت طبیعــی نمــی تواننــد دقیقــا منظــور خودشــان را بــه 

آقــا منتقــل کننــد، م�ــال خانــم از یــک جــای دیگــری ناراحــت هســت، بعد یک 

جــور دیگــری ســر مــرد خالــی می کنــد. می خواهــد بگویــد چــرا بــه مــن نمــی 

گویــی دوســتت دارم دائمــا گیــر می دهــد. مــرد فکــر می کنــد خانــم دارد گیــر 

می دهــد. 

بعــد حضــرت فرمــود اگــر تنــدی شــنیدید، ســکوت کنیــد آقایــان. همیشــه 

گــوش دادن خــوب مــرد، بهتــر از جــواب دادن اســت. آقایــون هنــری دارنــد 

در اینکــه حــرف خانــم هــای خودشــان را دقیــق نشــنوند. خانم هــا کــه همیــن 

طوری نمی توانند دقیقا منظور خودشــان را برســانند، از بس ُدز احساســات 

در قلــب آنهــا با�ســت، حــا� مــرد هــم عجلــه می کنــد، حــرف را بــد متوجــه 

می شــود، کلــی ســوء تفاهــم ایجــاد می شــود.

��ا��� از دل، �� ���ت ��دن و ��ب ��ش ��دن 

مــرد بایــد هنــر شــنیدن را در خــودش افزایــش دهــد، �یامبــر کــه علــم کل 

بــود، چــرا تلقــی عمومــی از حضــرت ایــن بــود، خیلــی خــوب گــوش می دهــد. 

بــه او می گفتنــد گــوش. قــرآن می فرمایــد:
٢<�ْ

ُ
�

َ
ُذُن َ�ْ�ٍ� �

ُ
ُذٌن ُ�ْ� أ

ُ
�َن ُ�َ� أ

ُ
���ُ�َ>

اینجــا تقــوا یعنــی ســکوت. مــردی کــه مهــارت تقــوا، یعنــی مراقبــت 

از زبــان بلــد نباشــد، در رابطــه بــا همســر خــود، دچــار مشــکالت عدیــده 

۱. کافی، ج۵، ص۵۳۴.
۲. توبه،۶۱.
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می شــود. 

حــا� شــما ده تــا کارگاه همســرداری بــرای خانــم و آقــا بگــذار، ده تــا 

کارگاه فقــط اول مهــارت کنتــرل زبــان را بایــد آمــوزش بدهیــم؛ والســالم نامــه 

ــان.  تمــام. ایــن می شــود تقــوای زب

راز ������ ا���� ���ا، در ز���� ����ک

چــرا اهالــی تقــوا، منظــورم این نیســت کســی ریش و ســیبل داشــت حتما، 

نــه شــاید ریــش و ســبیل هــم نــدارد امــا اهــل مراقبــت هســت، چقــدر حــزب 

اللهــی کــه بــی تقواســت؛ منظورمــان از تقــوا مشــخص اســت؛ کســی کــه اهــل 

مراقبــت باشــد، ایــن اهالــی تقــوا، در زندگی مشــترک موفق تر هســتند؟ رازش 

اینجاســت. خانــه را محیــط کارگاهــی کنیــم بــرای تقویــت مهــارت مدیریــت 

زبــان، اگــر آدم بــا ایــن نــگاه رفــت ازدواج کــرد، چقــدر نــگاه آدم بــه ازدواج 

متفــاوت می شــود. آدم راحــت می توانــد بگویــد کــه اهالــی تقوا،اصــال بایــد 

برونــد ازدواج کننــد. بقیــه آمادگــی ازدواج را ندارنــد، بــرو ع�یــزم! ۱۰ واحــد 

مهــارت تقــوا را پــاس کــن، مدیریــت زبــان را یــاد بگیــر، مهــارت خــوب گــوش 

کــردن را یــاد بگیــر، بعــد بیــا دربــاره ازدواج بــا هــم صحبــت کنیــم. 

یــا اینکــه آدم تصمیــم بگیــرد بــا ایــن نیــت ازدواج کنــد، کــه ازدواج را 

کارگاه تمریــن مهــارت تقــوا، ببینــد، آمادگــی روحــی داشــته باشــد، اگــر خانــم 

حرفــی زد، مــن بایــد ســکوت کنــم، اگــر خانــم خواســت حرفــی بــه زبانــش 

بیایــد کــه خــالف مهــارت تقــوا و مدیریــت زبــان هســت، حرفــش را بخــورد. 

قــرار عقــد را می گذاریــم، بــا خانــم قــرار بگذاریــم، ازدواج کنیــم بــه نیــت 

تمریــن مهــارت تقــوا، بعــد شــما ببنیــد لــذت عبادتــی کــه زوجیــن کــه تقــوای 

زبــان را در ازدواج مراعــات می کننــد، چقــدر فــرق می کنــد. 
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����� �� ازدواج ���� از د�� ��� �� ��د؟

چــرا فرمــود کســی کــه ازدواج می کنــد، نیمــی از دینــش را حفــظ می کنــد؛ 

ایــن روایــت خیلــی عجیــب هســت؛ آخ چطــور  ْ�ــَ�َز ِ�ْ�ــَ� ِد�ــ�»١
َ
َج أ َ�ــْ� َ�ــَ�ّ�َ

ممکــن هســت، نصــف دیــن آدم، بــا ازدوج حفــظ بشــود؟ اصــال چــه ربطــی 

بیــن ازدواج و دیــن داری وجــود دارد؟ آیــا اکثــر آدم هــا بــا ایــن نــگاه ازدوج 

می کننــد، نصــف دینــم را بــا ازدواج حفــظ کنــم؟ مگــر معنویتــی، عبادتــی، 

در ازدوج اتفــاق می افتــد کــه نصــف دیــن حفــظ می شــود. آقــا نصــف دیــن، 

خیلــی هســت. 

��� ���دت ��� �� �� ��ا��� ��ب ازدواج ����!

اگــر مــا نگاهمــان بــه ازدواج ایــن شــد کــه ازدوج کارگاه تمریــن تقــوا 

اســت؛ آن وقــت شــهادت طلب هــا می رونــد ازدواج می کننــد، نــه هــر ام 

قمــری. چــون تــا شــهادت طلــب نباشــی، در ازدواج موافــق نمــی شــوی. 

وقتــی در زندگــی مشــترک شــهید شــدی، شــهید زنــده، شــهیدی کــه حــرف 

خــورد، در ارتبــاط بــا خانمــش حــرف خــورد، جــواب نــداد، شــهید شــد دیگــه. 

ایــن آدم شــهادت طلــب بــدرد زندگــی کــردن می خــورد. نــه هرکســی هــوس 

کــرد، بــرود ســراغ ازدواج. هوســی هــا، بــدرد ازدواج نمــی خوردنــد. بله هوس 

آدم هــم تامیــن می شــود ولــی مگــر آن چنــد لحظــه از زندگــی آدم را تامیــن 

ــوی هــوس شــما را می گیرنــد  ــد، هــزاران لحظــه دیگــر هســت، کــه جل می کن

تــا هــوس ب�رگ�ــری بــه نــام لــذت عبــادت را بچشــی ع�یــزم. لــذا تــا شــهادت 

طلــب نشــدی، هــوس ازدواج نکــن. 

فرمود:
َ�ــّ�ُ ِ�ــَ� 

َ
ْ�ِ�ــ� َ�َ�ــ� َ�ــ� ُ�ــَ� أ

َ
ْ�ِ�ــُ� ِ�ــْ� ُ�َ�ِ�ــ� َ�ــَ�ا َو ِ�ــْ� أ

َ
ــ� َ� « ِإّ�ِ

۱. کافی، ج۵، ص۳۲۹.
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ــَ�  ــِ� َو َدَرَ� ــِ� اْ�َ��ِ� �ِ� ــَ� ا�ّ�َ ــِ�ِه َدَرَ� ــ�َل ِ�َ�ْ� ــَ� َ� ــْ� َ�َ� ــُ� َ�
َ
ــِ� ِإّ� �َ�ْ اْ�َ

ــٍ� �؛  اَم ُ�َ�ّ�َ ــِ�ی َ�ــْ� َ�ــَ�َب ِ�َ�ــْ�ِ�ِ� ُ�ــّ�َ
َ
ــِ��ِ� اّ�

َ
ا�ّ�

�ــ� را�ــ��، �ــ� در ��ر���ــ� از ا�ــ� ���ــ� و ���ــ� از ���ــ�اده ام 

�ــ������ ���ــ� �� ��ــ� �ــ� ��ا�ــ� از ���ــ� ��� �ــ� ا�ــ�. 

����ــ� �ــ� �ــ� �ــ������ ��زد �ــ� �ــ������ ���ــ� �ــ� ��ــ�م 

��زه دار �ــ� ز�ــ�ه دار و ��ــ�م �ــ���ى �ــ� ���ــ���� ��ــ�ت 
��ّ�ــ� � ���ــ�� زده ا�ــ� د�ــ� ���ــ�.»١

چــرا حضــرت ازدواج و خانــواده را محــل شــهادت قــرار داد؟ اصــال بایــد 

نگاهمــان را بــه مســئله ازدواج تغییــر بدهیــم. 

بعضی هــا می گویند:»حــاج آقــا ایــن حرف هــا را نــ�ن، همیــن طــوری بچــه 

هــای مــا ازدواج نمــی کننــد؟« جــواب ایــن هســت:»اگر چشــم بســته ازدواج 

ــا بچــه برگشــت،  ــا یکــی دو ت ــرد و پــس فــردا یــک ســال، دو ســال بعــد ب ک

خوبــه؟ اول بــرود، نگاهــش را بــه مســئله ازدواج عــوض کنــد بعــد بیایــد یــک 

ازدواج پایــدار تشــکیل دهــد.«

ــزه اومــدی  ــا ایــن انگی ازدواج، محــل حفــظ دیــن و شــهادت هســت. ب

بســم اهلل! ایــن آدم ۱۵ ســالگی هــم ازدواج کنــد، م�ــل یــک مــرد چهــل ســاله 

می توانــد زندگــی خــودش را مدیریــت کنــد.

چــرا بعضی هــا همــان دیــن نصــف و نیمــۀ خودشــان را بــا ازدواج از 

می دهنــد؟ دســت 

نصــف  دیــن  همــان  می کننــد،  ازدواج  وقتــی  بعضی هــا  چــرا  راســتی 

و نیمــۀ خودشــان را از دســت می دهنــد؟ شــاید بــه ایــن دلیــل باشــد کــه 

چــون خــودش را بــرای حفــظ نصــف دیــن آمــده نکــرده بــود، چــون نــه 

قبلــش تمریــن مهــارت تقــوا خصوصــا تقــوای زبــان کــرده اســت نــه بعــدش 

۱. ثواب ا�عمال، ص۱۹۸.
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ــا دارم  ــه باشــد مــن بن ــن تصمیمــی دارد ک ــد چنی ــه زندگــی را شــروع می کن ک

هرچــی همســرم گفتــم حرفــم را بخــورم، حرفــش را بشــنوم هــر چنــد فکر کنم 

حرفــش اشــتباه اســت. 

بچه هــا وقتــی ببیننــد، پــدر و مــادر در تعامــل بــا هــم، زخــم زبــان نمــی 

زننــد، پــدر خــوب گــوش میدهــد، بــه جــا ســکوت می کنــد تــا بشــنود، آن وقــت 

شــما می بینیــد، بچه هــا مدیریــت زبــان را یــاد می گیرنــد بــه شــیرینی. 

مــا فقــط خــوب حــرف زدن را بــه فرزنــدان آمــوزش ندهیــم، خــوب 

کــردن چــی؟ ســکوت 

مــا نبایــد فقــط بــه بچــه هــای خودمــان حــرف زدن را یــاد بدهیــم، تــازه 

اگــر یــاد بدهیــم؛ مــا بایــد ســکوت کــردن را هــم یــاد بدهیــم، ســکوت مقدمــه 

ــُم ُحســَن 
َّ
ــم ُحســَن ا�ســِتماِع َکمــا َتَعل

َّ
شــنیدن اســت. حضــرت فرمود:»َتَعل

الَقــوِل، و� َتقَطــع َعلــی أَحــٍد َحدیَ�ــُه؛ خــوب گــوش دادن را ماننــد خــوب 

گفتــن، یــاد بگیــر و ســخن کســی را قطــع مکــن.«۱ مهــارت خــوب گــوش کــردن 

را کجــا بایــد بچه هــا یــاد بگیرنــد؟ مدرســه؟ مســجد؟ اینهــا گام هــای رســیدن 

بــه لــذت عبــادت اســت. ســاده انــگاری نکنیــم، �یچیــده انــگاری هــم نکنیــم. 

 بــرای رســیدن بــه لــذت عبــادت، بایــد برویــم از جامعه جدا شــویم، 
ً
آقــا حتمــا

از خانــواده جــدا شــویم بعــد چــه کنیــم تــا برســیم؟ خانــه و جامعــه، محیــط 

ــرای  ــان، ب ــی، اول هــم زب ــرای تقویــت قــدرت خودکنترل تمریــن شماســت، ب

رســیدن بــه لــذت عبــادت، بعــد اهالــی تقــوا هــم کــه گفتیــم بهترین و ایــده آل 

تریــن همســران هســتند بــه دلیــل مهــارت کنتــرل زبانشــان.

قــدرت داری، حــرف را بخــوری، حرفــی کــه از دیگــران خــوردی پــس 

ــی، را بخــوری؟ خــوردن حــرف هــم از  ــه می خواســتی بزن ندهــی؟ حرفــی ک

۱. المحاسن: ج ۱ ص ۳۶۴ ح ۷۸۷
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مــردم، هــم خــوردن حــرف خــودت، ایــن یــک مهــارت جــدی اســت در مســیر 

کشــف لــذت عبــادت. 

��ر�� �� �� ���� ������ ز��ن در ����، ��رف ��

روزی کســی بــرای دیــدن عارفــی روســتا بــه روســتا را می گشــت، با�خــره 

بعــد از چقــدر جســتجو خانــه آن عــارف را دیــد. در را زد. زنــی در آمــد و از 

او پرســید چــکار داری ؟ مــرد جــواب داد دنبــال شــوهر شــما کــه عــارف ب�رگــی 

ــرون کرد.مــرد گفــت  ــراه آن مــرد را از خانــه بی ــا فحــش و بــد بی اســت .زن ب

ایــن چــه عارفــی اســت کــه زنــش اینقــدر آدم بــدی اســت .از جســتجو خــودش 

ــد  ــه داشــت می رفــت دی ــار خــود گشــت.در راه ک پشــیمان شــد و راهــی دی

مــردی ســوار بــر شــیر اســت و بــا شــیر هیــزم کشــی می کنــد و بــا مــاری بــر کمــر 

شــیر می زنــد تــا شــیر حرکــت کنــد. ان مــرد متوجــه شــد ایــن ســوارکار، عــارف 

ــرام بــه عــارف بــا او همــراه شــد تــا بــه خانــه آن  اســت بــ�رگ و بعــد از احت

عــارف برود.دیــد آن زن بــد اخــالق زن همیــن عــارف شــیر ســوار اســت .بــه 

عــارف گفــت : شــما بــا ایــن مقامــات چــرا زنتــان را طــالق نمــی دهید؟عــارف 
گفــت : مــن از تحمــل بدزبانــی هــای ایــن زن بــه مقامــات بــا� رســیدم.۱

��ت ����ت �� ��ا، ���� ���� ��ت در ����

ان شــاء اهلل در ایــن مــاه مبــارک، لــذت عبــادت، روزی شــما بشــود. 

ــِه؛ روزه  ــاِء َرّبِ ــَد ِلَق  ِعْن
ٌ

ْرَحــ�
َ
ــاِرِه َو ف َط

ْ
ــَد ِإف  ِعْن

ٌ
ْرَحــ�

َ
ــاِن ف ْرَحَت

َ
ــِم ف اِئ فرمود:»ِللّصَ

ــا  دار تــو حــال خــوب دارد یکــی لحظــه افطــار و دیگــری لحظــه مالقــات ب

/۱۳۹۶/https://khatfarhangi.blog.ir :۱. »عــارف و همســر بــد اخــالق«، خــط فرهنگــی، دسترســی در
-B۱٪D۸٪B۳٪D۸٪۸۵٪D۹٪۸۷٪D۹٪-۸۸٪D۹٪-۸۱٪D۹٪B۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۹٪D۸٪/۲۲/۰۹

.B۴٪D۸٪-۸۲٪D۹٪A۷٪D۸٪۸۴٪AE٪D۹٪D۸٪A۷٪AF-٪D۸٪D۸٪A۸٪D۸٪
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خــدا«۱ چــه لحظــات قشــنگی را بــرای مــا تصویــر می کننــد. 

لــذت مالقــات بــا خــدا، لذتــی با�تــر از ایــن داریــم؟ آدم تــازه می فهمــد 

چــرا اولیــای خــدا اینقــدر خودشــان را در عبــادت بــه زحمــت می اندختنــد. 

چــه لذتــی می بردنــد. حضــرت زهــرا؟س؟، ســخت مشــغول عبــادت بــود. 

�یغمبــر فرمــود فاطمــه جــان! جبرئیــل خبــر آورده ا�ن هــر چــه بخواهــی 

خــدا بــه تــو می دهــد. هرچــه می خواهــی ازخــدا بخــواه! حضــرت زهــرا؟س؟، 

چــی فرمودنــد؟ عرضــه داشــتند: 
َ�ــِ� ِا�ــ� 

َ
ُة ِ��َ�ِ�ــِ�، � ��َ�ــَ� ِ�ــ� َ��ــُ� ا�ّ�

َ
«َ�ــَ�َ��� َ�ــ� �َ�ــَ�َ�ِ�ِ� َ�ــّ�

ا�َ�ِ��ــِ�؛  َو�ِ�ــِ� 

�ّ��ــ� �ــ� از ���ــ� �ــ�ا �� �ــ�م، �ــ�ا از �ــ� ��ا��ــ� ��زدا�ــ�� 

ا�ــ�. ����ــ� �ــ� ا�ــ� �ــ�ارم �ــ� ����ــ�� ���ــ� ��ــ�ل ���ــ� و 
وا�ی ��او�ــ� ���ــ�.»٢

مــی خواهــم بگویــم مــادر! مــا ذائقــه خودمــان را در غیــر در خانــه خــدا 

ســیر کردیــم. می شــه شــما دســتی بــه دل مــا بکشــید. یــه کمــی از ایــن لذت هــا 

ــا نرویــم. مــادر را  ــاکام از دنی روزی مــا بشــود، مــا هــم دل داریــم. مــا هــم ن

دیــدی تــا خــودش یــک لذتــی می بــرد، می گویــد بگــذارد بچــه هایــم اول ایــن 

ــی مــا  ــادت را بچشــی ول ــذت عب ــد شــما ل ــت می آی ــد. مــادر دل ــذت را ببرن ل

لــذت عبــادت نچشــیده از دنیــا برویــم. 

مــی دانــی مــادر بــه شــما چــه می گویــد؟ می گویــد پســرم! مگــر مــن لــذت 

عبــادت را بــه تــو نچشــاندم؟ کــدام عبــادت مــادر؟! مگــر نفرمود: 
ِ� ِ�ْ� ُوْ�ِ�ِه ِ�َ��َدة؛  َ�ّ�ِ

َ
«ِذْ�ُ� َ�ِ�ّ�ٍ ِ�َ��َدٌة َو ِذْ�ُ� اْ�

او ��ــ�دت  از ��ز�ــ�ان  ا��ــ�  ذ�ــ� ��ــ� ��ــ�دت ا�ــ� و ذ�ــ� 

۱. کافی، ج۴، ص۶۵.
۲. ریاحین الشریعه، ج۱، ص ۱۰۵.
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١ ا�ــ�.»

ذ�� ا���ا�������، از ��� ��ت ���دت

منبــر را بــا ذکــر امیرالمومنیــن بــه پایــان برســانم، لــذت عبــادت را در جــا 

ببریــد. «َ�ــِ�ّیَ �ــَ� ��ِ�ــ�»  �یــش معاویــه آمــد در حالی که ســال ها از شــهادت 

مــو� گذشــته بــود. معاویــه مــی دانســت کــه »عــدى« یکــی از یــاران قدیمــی 

مــو� اســت. خواســت کارى بکنــد کــه ایــن دوســت قدیمــی بلکــه یــک کلمــه 

َرفــاُت؟ « پســرانت  علیــه حضــرت ســخن بگویــد. گفــت: عــدى! » أیــن الّطَ

چــه شــدند؟ (عــدى ســه پســر داشــت کــه در ســنین جوانــی در رکاب حضــرت 

در جنــگ صفیــن کشــته شــده بودنــد. مــی خواســت عــدى را ناراحــت بکنــد 

بلکــه او از مــو� اظهــار نارضایتــی بکنــد.) عــدى گفــت در رکاب مو�یشــان 

علــی بــا تــو کــه در زیــر پرچــم کفــر بــودى جنگیدنــد و کشــته شــدند. گفــت: 

عــدى! علــی دربــاره تــو انصــاف نــداد. گفــت چطــور؟ گفــت پســران خــودش را 

نگهداشــت و پســران تــو را بــه کشــتن داد. عــدى گفــت معاویــه! مــن دربــاره 

علــی انصــاف نــدادم, نمــی بایســت علــی امــروز در زیــر خروارهــا خــاک باشــد 

و مــن زنــده باشــم. اى کاش مــن مــرده بــودم و علــی زنــده مــی مانــد. معاویه 

دیــد تیــرش کارگــر نیســت. ســبک ایــن مــرد ایــن بــود کــه وقتــی مــی دیــد کارش 

بــا خشــونت �یــش نمــی رود, لیــن مــی شــد. گفــت عــدى! ا�ن دیگــر کار از 

ایــن حرف هــا گذشــته اســت. دلــم مــی خواهــد چــون تــو زیــاد بــا علــی بــودى 

یــک قــدرى کارهایــش را برایــم توصیــف بکنــی کــه چــه مــی کــرد. گفــت: 

معاویــه! مــرا معــذور بــدار. گفــت: نــه حتمــا بایــد بگویــی. عــدى گفــت: حا� 

کــه مــی خواهــی بگویــم, آن چــه را کــه مــی دانــم مــی گویــم. نــه ایــن کــه 

مطابــق میــل تــو ســخن بگویــم بلکــه حقیقــت را مــی گویــم. گفــت بگــو.

۱. ا�ختصاص، ص۲۲۴.
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ایــن مــرد شــروع کــرد بــه صحبــت کــردن دربــاره علــی. گفــت یکــی از 

خصوصیــات او ایــن بــود: 
ُ� اِ��َ�ُ� ِ�� َ��اِ�ِ�ِ�، َوا�ِ��ُ� ِ�� َ��ا��� ؛  َ�ّ�َ�َ�َ»

��دى ��د �� ��� و ���� از ا��ا�� �� �����.»

 ای بمیــرم! کــه از حکمــت و علمــت ایــن مــردم اســتفاده نکــردن. ادامــه 

داد گفــت: معاویــه! علــی آدمــی بــود کــه در مقابــل ضعیــف, ضعیــف بــود و 

در مقابــل ســتمکاران, نیرومنــد. بــا ایــن کــه در میــان مــا مــی نشســت و هیــ� 

تکبــرى نداشــت و بــدون امتیــاز مــی نشســت امــا خــدا یــک هیبتــی از او در 

دل مــردم قــرار داده بــود کــه بــدون اجــازه نمــی توانســتیم حــرف بزنیــم و... 

بعــد گفــت: معاویــه! مــن مــی خواهــم منظــره اى را کــه بــه چشــم خودم 

دیــدم برایــت بگویــم. در یکــی از شــب ها علــی را در محــراب عبــادت دیــدم. 

دیــدم مســتغرق خــداى خــودش اســت و محاســنش را بــه دســت مبــارک 

گرفتــه مــی گویــد: آه آه از ایــن دنیــا و آتــش هــاى آن؛ 
�ــُ� ِ�ــ���َ�ُ� و�ــ�َرت 

َ
�ُ�ــُ� َ��َ�ــً� وَ�ــ� َ�ُ�ــَ� �ــ� ِ���اِ�ــِ�، و أرَ�ــ� ا�ّ�

َ
َ�َ�ــ� َرأ

ــ��ِ�،  ــِ� وُ�ــَ� َ�َ�َ��َ�ــُ� َ�َ��ُ�ــَ� ا�ّ�َ �ُ�ــُ�، وُد��ُ�ــُ� َ�َ��ــ�َدُر َ��ــ� ِ�َ�ِ� ُ�ݓ

ّ�ــ� ا�َن أ�ــَ�ُ�ُ� وُ�ــَ� َ��ــ�ل  
َ
�َ���ــ� ُ�ــ��ء اَ���ــِ�، َ�َ��

�ــ�و  ���ــ�  ���ــ�  �ــ�ا  �� ��ا�ــ�  �ــ�  «د��ــ�  ��ــ�:  �ــ�  ��ــ� 

د��ــ�ل د��ــ�ی و��ــ� را ا���ــ� ��ــ� ��ــ�» ��ــ� �� دا��ــ� �����ــ� 

���ــ�ن و �ــ�� دل �ــ� �ــ�د؟ ��ــ� �ــ�ه «َ�َ�َ�َ�ــ� َ���ــ� ُ���ِ�َ�ــَ� 

ــِ�، �����ــ� �ــ� آ�ــ���� ا�ــ� �ــ�ى ��ر�ــ� را �ــ�ک  �ِ�ّ�ــُ�ُ��� ِ�ُ�ّ�ِ

�ــ� �ــ�د.» آن و�ــ� ��ــ�: «د��ــ� ���ــ� ا�ــ� �ــ� ����ــ� ��ــ� 
��ا�ــ�.»١

۱. المحاسن والمساوئ: ص ۴۶، وفی أکثر المصادر نقل هذا الکالم عن ضرار بن ضمرة.
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خــدا لعنــت کنــد معاویــه را! چــه خــون دلــی بــه امیرالمومنیــن داد. نامــه 

نوشــت: »شــنیدم علی م�ل شــتر از خانه تو را تا مســجد کشــیدند.« حضرت 

فرمود:»خواســتی مذمتــم کنــی، کوچیکــم کنــی؛ بــه خــدا مــدح علــی را گفتــی؛ 

چــه اشــکالی دارد آدم در راه خــدا مظلــوم باشــد، وقتــی دینــش را محکــم 

ْن َ�ْ�َ�ــَ� َ��ْ�َ�َ�ْ�ــَ� َو 
َ
ْن َ�ــُ�ّمَ َ�َ�َ�ْ�ــَ� َو أ

َ
َرْدَت أ

َ
گرفتــه؛ َ�َ�ْ�ــُ� اِ� َ�َ�ــْ� أ

ْن َ�ُ�ــ�َن َ�ْ�ُ���ــً� َ�ــ� َ�ــْ� َ�ُ�ــْ� 
َ
َ�ــ� َ�َ�ــ� اْ�ُْ�ــِ�ِ� ِ�ــْ� َ�َ��َ�ــٍ�إ ٣٥٣٣ ِ�ــ� أ

َ�ــ�ّ�ً� ِ�ــ� ِد�ِ�ــِ� َو َ� ُ�ْ�َ���ــً� ِ�َ�ِ��ِ�ــِ�»١

۱. نهج البالغه، نامه۲۸، ص۳۸۸.
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�یام:»نگاه عبادی، به مسئله ازدواج«

�� ��ت ��ی ����د؛ ���� ������!

مــا اصــال نبایــد بــه تعــداد لــذت هایــی کــه داریــم، قانــع باشــیم، مــا اصــال 

نبایــد بــه میــزان لــذت هایــی کــه داریــم، قانــع باشــیم، قانــع بــودن بــه لــذت 

هــای کــم، آغــاز ســقوط انســان اســت. اینجــا تنهــا جایــی هســت کــه قناعــت 

بــد و زشــت اســت. بســنده کــردن بــه لــذت هــای کــم و دم دســتی کــه داریــم. 

مگــر مــا در ایــن دنیــا چنــد تــا لــذت را تجربــه می کنیــم؟ 

اوج لــذت هــای دنیــا بــه تعــداد انگشــتان یــک دســت نمــی رســد. تمــام 

لــذت هــای دنیــا را هفــت تــا می شــمارند. البتــه مــا آدم هــای بــی نهایــت 

طلــب، بــرای رفــع محدودیــت لــذت هــای خودمــان، شــروع کردیــم همیــن 

لــذت هــای محــدود را، متنــوع کنیــم. شــاید فراموشــمان بشــود، تعــداد لــذت 

هایــی کــه داریــم محــدود اســت. شــما مــی روی داخــل فروشــگاه خریــد کنــی، 

می بینــی انــواع خوردنی هــا بــا تبلیغــات رنــگ بــه رنــگ گذاشــته شــده اســت، 

در حالــی کــه همــۀ اینهــا مربــوط بــه لــذت خوردنی هــا هســت. آن هــم بــا 

��ت ���دت ��ی ا������

���� دوم
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یــک طیــف محــدود.  

مــا در مــاه رمضــان، در معــرض عالــی تریــن لذت هــا و بیشــتری و بهتریــن 

لذت هــا هســتیم، پــس بایــد بــه دنبــال راهــی بگردیــم، کــه خودمــان را از 

محدودیــت لــذت هــا، نجــات بدهیــم. پــس اولیــن وی�گــی لــذت هــای 

موجــود مــا، محدودیــت هســت. هرکســی بــه دنبــال رفــع محدودیــت در 

لــذت هســت، بایــد در مــاه رمضــان، آســتین همــت بــا� بزنــد، بگویــد مــن 

ــر و عمیــق تــر برســم.  بایــد بــه لــذت بیشــتر و بهت

ر��� ��ر����� �� ��

ــه  ــا، از داشــتنی هــای خودمــان، ب ــن دنی ــی هــای مــا در ای ــر نارضایت اکث

خاطــر ایــن هســت کــه ایــن لــذت هــای محــدود مــا را راضــی نمی کنــد. 

بعــد تــازه هــر لذتــی کــه بــه دنبالــش هســتیم، تــا بــه آن می رســیم، تــا مــدت 

محــدودی ایــن لــذت ادامــه دارد. نــه تنهــا عمــق لــذت هــای مــا کــم هســت، 

بدبختــی اینجاســت کــه عمــر لــذت هــای مــا هــم کــم هســت. شــما چقــدر 

تــالش کــردی، خانــۀ بخــری، گوشــی بخــری، بعــد از مــدت کوتاهــی می بینــی 

ــه آب و  ــه آن ب ــرای رســیدن ب ــک روزی ب ــه ی ــۀ ک همــان گوشــی، همــان خان

ــاده اســت.  آتــش مــی زدی، حــا� از چشــمت افت

خــب بیشــتر لــذت ببــر، می گویــد نــه دیگــر عمــر ایــن لــذت به ســر رســید، 

ــاه  ــرود عمــر لــذت هــای او کوت ــی بلکــه یــادش ب ــوع طلب ــد در تن ــاز می افت ب

هســت و ایــن انســان بــی نهایــت طلــب بــه دنبــال لــذت های با دوام هســت 

نــه لــذت هــای زودگــر و مقطعــی.

�� ��دن و ����ه ��دن ��ت ��ی د��� در �� آ��

خداونــد متعــال در یــک آیــه بــه کــم بــودن و کوتــاه بــودن لــذت هــای 
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ــا اشــاره می کنــد و مــا را دعــوت بــه لــذت بیشــتر و بــا دوام تــر می کنــد.  دنی

می فرمایــد:
ــَ� اِ�  ْ��ــ� َو ��َ�ُ��ــ� َو �ــ� ِ�ْ� �ــ�ِة ا�ّ�ُ ــْ� ِ�ــْ� َ�ــْ� ٍء َ�َ��ــ�ُع اْ�َ و��ُ�

ُ
«َو �ــ� أ

ــ�َن؛  َ�ــ� َ�ْ�ِ�ُ�
َ
ْ��ــ�  أ

َ
ــٌ� َو أ �ْ�َ

 ���ــ� �ــ� �ــ�� داد�ــ�، ���ی ����ــ� ز���� د��� و ���� د����ــ� 
ــ� �ــ�د ��ا�ــ� ���ــ� و ����ار�ــ� ا�ــ� آ�� ���ــ� ��� ����؟!»١ و آ�ݕ

مهــم تریــن وصــف لــذت هــای عمیــق کــه خــود خداســت و در نــزد 

خداســت، عمیــق بــودن و پایــدار بــودن اســت. وقتــی می فرمایــد چــرا تعقــل 

نمــی کنیــد؟ یعنــی می شــود منطــق عقالنــی آن را توضیــ� داد. فقــط کافــی 

ــرد. اســت آدم عقلــش را بــه کار بگی

ــد، اصــال  ــد بگذرن ــه نمــی توانن ــان می شــود خیلی هــا از ایــن مرحل باورت

ــه گذشــتن از لــذت هــای کــم فکــر کنند.اصــال  ــه ایــن مرحل ــد ب نمــی خواهن

نمــی خواهنــد بــه ایــن فکــر کننــد، ببیــن ع�یــزم! لــذت هــای تــو خیلــی کــم 

ــرای  ــم می جنگــی ب ــا همــۀ عال ــن ب ــد، ببی ــو را راضــی نمی کن ــن ت هســت، ببی

یــک لــذت کــم. تــو بــرای ایــن لــذت کــم ســاخته نشــده ای، طرحــی بــ�ن بــرای 

لــذت هــای عمیــق تــر بــا عمــر بیشــتر. 

��م اول ��ای ا�����ر از ��ت ��ی ��

پــس لــذت هــای مــا کمنــد و کوتــاه و چــون کمنــد و کوتــاه، تــو دلــت 

نمیخواهــد از کــم بگــذری، از لــذت هــای کوتــاه بگــذری؟ بــه فکــر لــذت هــای 

عمیــق تــر و بــا بیشــتر باشــی؟ تــو تــا از آنجــا دل نکنــی، هــوس اینجــا را نمــی 

کنــی. هــوس لــذت بیشــتر، عمیــق تــر بــا دوام تــر. بعــد آنجــا برســی از تمــام 

ایــن لذت هــا اســتغفار می کنــی. عرضــه داشــت: 

۱. قصص،۷۳.
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ِة ِذ�ِ�َک، 
ّ

ٍة �َ��ِ� َ�َ�
ّ

«أ���ِ�ُ�َک ِ�� ُ�ِ�ّ َ�َ�

ــّ�ت  ــ� از � ــ�دم �� �� ــّ�ت � ــ�ی � ــ� �ــ� ��ــ� �ــ�دم از �ــ� �� ��ا�
ــ�.»١ ذ�ــ� �

ــ�َدِة»٢  اْ�ِ�َ�
ُ

ــّ� ــ�ُء ُ� �َ ــادت هســت؟؛ ا�ّ�ُ چــرا فرمود:»دعــا مــخ و مغــز عب

شــاید یکــی از د�یلــش ایــن باشــد کــه دعــا اشــتهای آدم و میــل آدم را بــرای 

ــذت هــای کــم و ناکافــی  ــد و آدم را متوجــه ل ــاز می کن ــق ب ــذت هــای عمی ل

ــد.  ــذت هــای دم دســتی می کن بــودن ایــن ل

ــن  ــذت هــای کــم برســیم، اولی ــۀ اســتغفار از ل ــم بــه مرحل مــا می خواهی

قــدم دیــدن ایــن هســت کــه ایــن لــذت کــم اســت و کوتــاه هســت و کافــی 

نیســت. 

��ت ��ی ��، ���اه �� ر�� ��� ا��

 لــذت هــای مــا، همــراه 
ً
وی�گــی ســوم لــذت هــای مــا ایــن هســت کــه اکثــرا

بــا یــک رنــج تلــخ هســت. مــا بــه صــورت مطلــق، رنــج را در کنــار لــذت نفــی 

نمــی کنیــم، اصــال شــما بــدون رنــج کــه بــه لــذت نمــی رســی، چــه لــذت دم 

دســتی چــه لــذت عمیــق؛ دعــوا ســر ایــن هســت کــه ایــن رنــج تلــخ هســت، 

ــه آن  ــه بعــدا ب ــا ایــن رنــج شــیرین؟ آقــا مگــر رنــج شــیرین هــم داریــم؟ بل ی

خواهیــم پرداخــت؛ فرمــود: 
�؛ َ�ّ�ُ ��َ�ْ َة ا�ّ�ُ

َ
�ّ�َ ��ِ�ْ�َ�ْ�ُ�ْ�ِ»

 ��ــ� �ــ� �ــ�ت د��ــ� را �ــ�ای �ــ�دش ���ــ� �ــ�ار داده؛ ��ــ� 
ا�ــ�»٣

یکــی از غصــه هــای کــه لــذت هــای دم دســتی دارنــد، همین کوتــاه بودن 

۱. غرر، ص۱۶۵.
۲. الدعوات، ص۱۸.

۳. غرر، ص۵۴.
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و تمــام شــدن ایــن لــذت اســت. چــرا آمــار قتــل بیــن ثروتمنــدان، گاهــی بیــن 

کســانی کــه شــهرت دارنــد، قابــل توجــه هســت؟۱ یعنــی عجیــب هســت، کــم 

آن هــم زیــاد هســت؛ تــو کــه همــه چیــز را داری، چــرا؟ چــون ایــن غصــه را بــا 

تمــام وجــود درک می کنــد کــه چقــدر لذت هــا کوتــاه و کمنــد. چــرا مــن بیشــتر 

لــذت نمــی بــرم؟ از کــم بــودن لــذت هــای خــودش غصــه می خــورد، دق 

می کنــد هرچنــد صدایــش را در نمــی آورد، بــا کســی حــرف نمــی زنــد. 

ر�� ��� �����!

عشــق کــه دیگــر اوج لــذت هــای مــا هســت، چقــدر بایــد عشــاق تلخــی 

بچشــند، فرمــود: 
ْ�َ�اُن ُ�ُ��َ�ُ� اْ�ِ�ْ�ِ�؛  «اْ�ِ

�زات ��� و ����� ا��.»٢ ��اق ����ن، ��ݓ

چقــدر عاشــقانی کــه نتواســتند فــراق را تحمــل کننــد، از رنــج فــراق، 

خودکشــی کردنــد؟ در ادبیــات مــا پــر هســت از مفاهیمــی که رنج تلخ عشــق 

را بیــان می کنــد. حافــظ چقــدر قشــنگ می گویــد: »درد عشــقی کشــیده ام کــه 

مپــرس  زهــر هجــری چشــیده ام کــه مپــرس«۳ آقــا شــوخی می کننــد می گوینــد 

درد عشــق، یــا نــه واقعــا عاشــق شــدن درد و رنــج دارد؟ بعــد کــدام فیلــم 

ــه درد  ــه ب ســینمایی را می شناســید کــه درد عشــق را نشــان دهــد؟ الهــی! ک

ــازه عمــر عاشــقی هــم کوتــاه هســت. مشــهور  عشــق دچــار نشــوید! بعــد ت

هســت وصــال مدفــن عشــق هســت، تــا بــه معشــوق رســیدی، بایــد فاتحــۀ 

 ایــن 
ً
عشــق را بخوانــی. حــا� اینجــا بعضی هــا خواســتند فــرار کننــد، یــا واقعــا

https://www. :۱. » ســونامی خودکشــی در قشــر مرفه آمریکا«، باشــگاه خبرنگاران جوان، دسترســی در
۰۰GxuX/yjc.news، ۱۹ اسفند، ۱۴۰۰.

۲. بحار ا�نوار، ج۷۵، ص۱۱.
۳. حافظ.
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طــوری یــا نــه، گفتنــد نــه همیشــه وصــال مدفــن عشــق نیســت امــا با�خــره 

یــک نــوع از ایــن عشــق ها کــه اکثــر آدم هایــی کــه عاشــق می شــوند درگیــر 

ایــن نــوع عشــق هســتند، وصــال مدفــن عشــق آنهــا هســت. حــا� بعــد از ایــن 

همــه زحمــت رســیدیم حــا� چــه خاکــی بــر ســر خودمــان بری�یــم بــا ایــن عمــر 

کوتــاه عشــق. 

���دت ���ود �� را��� �� ��ا ����

ــاز بــه یــک هــوای تــازه، بــه یــک فضــای بــرای تجربــه لــذت  پــس مــا نی

بیشــتر، پایدارتــر و بــدون رنــج تلــخ داریــم. مــا چــرا ســراغ لــذت عبــادت 

رفتیــم؟ چــون نیــاز بــه لــذت عمیــق تــر و بــا عمــر بیشــتر و بــدون رنــج تلــخ 

داریــم و ایــن نیــاز را تنهــا لــذت عبــادت برطــرف می کنــد. 

ســوال اینجاســت کــه آیــا راهــی وجــود دارد کــه از همیــن لــذت هــای 

کــم، لــذت هــای بیشــتر ببریــم؟ بلــه شــما وقتــی ایــن لــذت هــای کــم را متصــل 

کــردی بــه آن لــذت بیشــتر، از همیــن چیزهــای کــه بــرای دیگــران لــذت کــم 

اســت، بــرای تــو لــذت بیشــتر اســت. چطــور؟ کافــی اســت برچســبش را عــوض 

کنــی. هــر چیــ�ی کــه برچســب عبــادت خــورد، لذتــش بیشــتر می شــود. 

���دت ا������، ������� ���دت ��

عبــادت کــه محــدود بــه رابطــه بــا خــدا نیســت، بیشــترین عبــادت مــا، 

در ارتبــاط بــا مخلوقــات هســت نــه ارتبــاط فقــط بــا خــدا، مــا عبــادت هــای 

اجتماعــی داریــم کــه از عبــادت هــای فــردی مــا چــه بســا ارزش بیشــتری 

ــاز  ــادت هــای اجتماعــی حســاب ب ــی اوقــات روی عب داشــته باشــد. مــا خیل

نمــی کنیــم؟ عبادتــی کــه در رابطــه بــا خلــق خــدا، بــه خــدا وصــل می شــویم، 

ایــن مســیر بندگــی ماســت. 
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بندگــی و عبــادت، فقــط محــدود بــه چنــد عبــادت مخصــوص خــدا 

نیســت. خــدا دایــره عبــادت را گســترده کــرده اســت. گاهــی نــگاه کــردن 

بــه پــدر و مــادر، می شــود عبــادت. نــگاه مهربانانــه پــدر و مــادر، بــه فرزنــد 

می شــود عبــادت. فرمــود:
�� ِ���َدٌة.»١ «َ�َ�ُ� ا�َ�َ�ِ� إ�� واِ�َ��ِ� ُ�ّ�� َ�ُ

درســت  دارنــد،  بچــه  بــه  عالقــه  مــادر  و  پــدر  طبیعــی  صــورت  بــه 

هســت؟ چــون عالقــه دارنــد بــه بچــه خودشــان نــگاه می کننــد، حــا� ایــن 

نــگاه طبیعــی در اثــر محبــت طبیعــی می شــود عبــادت. چقــدر دیــن شــیک 

و قشــنگی داریــم، عبــادت کــه فقــط در مســجد نیســت. دیــن، زندگــی را 

مســجد و محــل عبــادت کــرده اســت. 

حجــم عبــادت هــای اجتماعــی مــا، بســیار بیشــتر از عبــادت هــای فــردی 

مــا هســت. در یــک تقســیم بنــدی، بــرای عبــادت اجتماعــی ۱۹ مــورد شــمرده 
انــد و بــرای عبــادت هــای فــردی ۷ مــورد.۲

ایــن هــم یکــی از شــاه کارهــای مهــم هســت، کنــار شــاه کار اول کــه 

رهایــی لــذت از محدودیــت هــا، اینکــه عبــادت را خــالص کنیم، از یک ســری 

محدودیــت هــای ذهنــی کــه بــرای خودمــان ایجــاد کــرده ایــم. 

ز���� �� ���د���ه �� ا��

زندگــی مــا، عبادتــگاه مــا هســت. اگــر زندگــی شــد عبادتــگاه، بعــد ســرکار 

مــی روی رزق حــالل در مــی آوری می شــود عبــادت، از جزئــی تریــن رفتــار شــما 

۱. تحف العقول: ص ۴۶.
۲. » اقسام عبادات«، ویکی فقه، دسترسی در: 

D٪A۸٪D۸٪B۹٪D۸٪_۸۵٪D۹٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪۸۲٪D۹٪A۷٪https://fa.wikifeqh.ir/٪D۸
AA٪D۸٪A۷٪AF٪D۸٪D۸٪A۷٪۸
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م�ــل ســالم و علکیــم بــا دیگــران تــا کلــی تریــن رفتــار شــما رنگ و بــوی عبادت 

می گیــرد. کســی صبــ� رفــت ســرکار آمــد خانــه، خانــم بــه آقــا بگــو قبــول باشــد 

عبــادت شــما! بچه هــا بگوینــد بابــا مگــر نمــاز بــوده؟ مامــان بگوید نه پســرم! 

ــ�ل  ــادت من ــرم! بابــا ســر کار بــوده اســت. آقــا هــم بگویــد خانــم عب یــا دخت

داری شــما قبــول باشــد. 

فرمود:
ٍة َرَ�َ�ــْ� ِ�ــْ� َ�ْ�ــِ� َ�ْوِ�َ�ــ� َ�ــْ��ً� ِ�ْ� َ�ْ�ِ�ــٍ� ِإَ�� َ�ْ�ِ�ــٍ� ُ�ِ��ُ� 

َ
َ�ــ� اْ�ــَ�أ ُ�ّ

َ
«أ

ْ�ُ�؛   ِإَ�ْ�َ�ــ� َو َ�ــْ� َ�َ�ــَ� اُ� ِإَ�ْ�ِ� َ�ــْ� ُ�َ�ّ�ِ
َ

 َو َ�ــّ�
َ

ِ�ــِ� َ�َ��ــً� َ�َ�ــَ� اُ� َ�ــّ�

�ــ� ز�ــ� �ــ� در ���ــ� �ــ���ش ��ــ�ی را از ���ــ� �� �ــ�ی د���ی 

��ــ�ارد �ــ� ��ــ� ا�ــ�ح ا�ــ�ر ���ــ�، ��او�ــ� �ــ� او ��ــ� �� ��ــ� 
و ��ــ� �ــ� �ــ�ا �ــ� او ��ــ� ��ــ� �ــ�اب ��ــ� �ــ�د.»١

ــادت هایــی هســتیم امــا حــس  ــد، مــا در حــال چــه عب تــو رو خــدا ببینی

شــیرین عبــادت نداریــم. حــس نمــی کنیــم بــه خــدا مقــرب شــدیم در حالــی 

کــه بــه خــدا، بــه خــدا مقــرب می شــویم. یــک خانمــی در خانــه بــه صــورت 

طبیعــی مبلمــان و چیدمــان خانــه را تغییــر می دهــد، خــدا نــگاه می کنــد. 

شــاید مــا بــه خــدا بگویــی: »خدایــا! ببخشــید مگــر مــن نمــاز خوانــدم؛ شــما 

نــگاه نکــردی؟ مگــر مــن عبــادت خاصــی انجــام داده ام؟« خــدا می فرمایــد: 

»مالئکــۀ مــن برایــش عبــادت بنویســید.« بعــد قیامــت پرونــده اعمــال را بــاز 

می کنیــم می بینــم پرســت از عبــادت هایــی کــه آنهــا را بــه چشــم عبــادت 

نــگاه نمــی کردیــم. 

بعــد می دانیــد یــک خانــم چقــدر انــر�ی می گیــرد وقتــی بدانــد، هــر 

حرک�ــی در خانــه، عبادتــی اســت بــرای او. خانــم هــا! نیــاز بــه پرســتش و 

۱. امالی صدوق، ص۴۱۱.



۴۳

���ــ� دوم: �ــ�ت ���دت ��ی ا������

عبادتشــان فــوق العــاده با�ســت. اگــر بدانــد ایــن کار کردن در منــ�ل عبادت 

اســت، صــد برابــر بــا حــال بهتــر در خانــه کار می کنــد. آقــا هــم همیــن طــور، 

اگــر بدانــد در خانــه بــه خانــم کمــک کنــد، عبــادت اســت؛ طــور دیگــری در 

ــد.  ــادت می کن خانــه عب

���دت ��ی ا������ در ��� ����اده

امیرالمومنیــن علیــه الســالم می فرماینــد:روزی �یامبــر اکــرم وارد منــ�ل مــا 

شــد زهــرا کنــار دیــگ مشــغول پختــن غــذا بــود و مــن هــم کنــارش عــدس پــاک 

ــر خطــاب بــه مــن فرمود:یــا ابالحســن! عــرض کــردم لبیــک  می کــردم. �یامب

یــا رســول اهلل! فرمــود: آنچــه می گویــم بشــنو زیــرا مــن هیــ� حرفــی نمی زنــم 

مگــر اینکــه بــه امــر پــروردگار اســت: مــردى کــه بــه زن خــود در خانــه کمــک 

کنــد، خــدا ثــواب یــک ســال عبادتــی را کــه روزهــا روزه باشــد و شــبها بــه قیــام 

و نمــاز ایســتاده باشــد بــه او می دهــد؛
َ�ــُ� �ــ� 

َ
 ا�ــَ�� ِ�ّ�ــ� و�ــ� أ�ــ�ُل إّ� ِ�ــ� أ�ــِ� َ�ّ�ــ� �ــ� ِ�ــ� َرُ�ــٍ� ُ��ــ�ݐُ ا�َ�أ

َ��ِ��ــ� إّ� ��َن َ�ــُ� ِ�ــُ�ّ�ِ َ�ــ�َ�ٍة َ��ــ� َ�َ�ِ�ــِ� ِ���َدُة َ�ــَ�ٍ�؛ ِ��ــ�ٌم َ���ُر��، 

وِ��ــ�ٌم َ��ُ���

بعــد فرمــود: خداونــد ثــواب صابــران و ثــواب یعقــوب و داود و عیســی 

علیهم الســالم را بــه او عطــا خواهــد کــرد.

یــا علــی هــر کــه در خانــه در خدمــت خانــواده خــود باشــد و آن را ننــگ 

ندانــد خدوانــد نــام او جــ�و شــهدا می نویســد و ثــواب هــزار شــهید را در هــر 

روز شــب بــرای او محاســبه می کنــد. بــرای هــر قدمــی کــه بــر مــی دارد ثــواب 

یــک حــج و عمــره می نویســد و بــه هــر رگــی کــه در بــدن اوســت در بهشــت 

شــهری بــه او عنایــت می کنــد.

یــا علــی یــک ســاعت خدمــت کــردن در خانــه از عبــادت هــزار ســاله و 
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هــزار حــج و هــزار عمــره بهتــر اســت.خدمت کــردن بــه عیــال از آزاد کــردن 

هــزار بنــده و هــزار جهــاد و عیــادت هــزار بیمار و شــرکت در هزار نماز جمعه 

وشــرکت در هــزار تشــییع جنــازه و ســیر کــردن هــزار گرســنه و �وشــاندن هــزار 

برهنــه گرفتــن هــزار اســیر در راه خــدا بهتــر اســت.

کــردن بــه خانــواده از هــزار دینــار صدقــه دادن بــه  ثــواب خدمــت 

درویشــان بهتــر اســت. خدمــت بــه عیــال از خوانــدن تــورات و انجیــل و زبــور 

و قــرآن بــرای او بهتــر اســت و از هــزار اســیر کــه بخــرد و آنهــا را در راه خــدا 

آزاد کنــد برتــر می باشــد.برای او از صدقــه دادن هــزار شــتر بــه نیازمنــدان بهتــر 

اســت. از دنیــا بیــرون نمــی رود مگــر اینکــه جــای خــود را در بهشــت می بیند.

یــا علــی هــر کســی خدمــت کــردن بــه خانــواده خــود را ننــگ ندانــد 

خداونــد او را بــدون حســاب بــه بهشــت داخــل می کند.یــا علــی خدمــت 

فــرو  را  پــروردگار  کبیــره اســت و غضــب  گناهــان  کفــاره  بــه عیــال  کــردن 

زیــاد  را  اســت. حســنات و درجــات  العیــن  او حــور  می نشــاند و مهریــه 

می کنــد.

یــا علــی خدمــت نمی کنــد عیــال خــود را مگــر کســی کــه صدیــق یــا شــهید 
باشــد یــا مــردی کــه می خواهــد خــدا خیــر دنیــا و آخــرت را بــه عنایــت کنــد.«۱

بــا لــذت عبــادت، بــه انگیــزه چشــیدن لــذت عبــادت، در خانــه خدمــت 

می کنــی دوبرابــر لــذت می بــری. چــون ایــن کارهــای بــه ظاهــر زمینــی را وصــل 

کــردی بــه آســمان. 

۱.  جامع ا�خبار: ص ۲۷۵ ح ۷۵۱.
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��ا ���ه ���د�� �� ����� ازدواج در ��� �� �� ر�� ا��؟

چقــدر عبــادت در محیــط خانــه و خانــواده آدم می توانــد انجــام بدهد؟ 

اصــال مــا خیلــی اوقــات در بیــن جوانــان خودمــان، چنیــن تلقــی بــه مســئله 

ازدواج و خانــواده نمــی بینیــم. شــما برویــد بــا جوانــان مومــن انقالبــی 

مصاحبــه بگیریــد، ببینیــد چنــد درصــد بــه خاطــر ایــن نــگاه می رونــد ازدواج 

می کننــد؟ چنــد درصــد فکــر می کننــد کــه ازدواج، یعنــی عبــادت و خانــواده 

محــل عبــادت و کســب لــذت عبــادت اســت. 

�یغمبر� فرمودند:
َج َ�َ�� ا�ِ�َ� ِ��َ� ا�ِ���َدِة؛  َ�ّ�َ�َ ��َ»

�ــ��ه ا�ــ�.»١ ��ا  ����ــ� ازد�ج ��ــ�، ��ــ� ��ــ�دت را �ــ� او �ݐ

�ــ��ه ���د�ــ� �ــ� ��ــ��� ازدواج در �ــ�ݐ �ــ� �ــ� ر�� ��ــ�؟ 

گفــت آقــا مــن در محیــط خانــواده، لــذت هایــی می بــرم، آیــا بــه خاطــر 

ایــن لذت هــا ثــواب هــم می بــرم؟ حضــرت فرمــود:
ِ�ْ�َ�؛ 

َ
َ�اَم أ َ�ْ�َ� اْ�َ

َ
َ� ِإَذا أ

َ
�ّ

َ
ِ�ْ�َت َ�َ�� أ

ُ
َ�َل أ َ�ْ�َ� اْ�َ

َ
«َ�َ�ْ� ِإَذا أ

لذتــی کــه بــه دســتور خــدا انجــام دادی، ثــواب می بــرد هــم چنــان کــه 

اگــر همیــن لذت هــا را از راه حــرام بــه دســت مــی آوردی، عصیــان و گنــاه 

ــادت. ــو می شــود عب ــذت هــای ت ــادی داشــته باشــی، ل ــود.«۲ اگــر نــگاه عب ب

آ��� ��ی ���ان ���ه ���د�� �� ����� ازدواج

فقــدان چنیــن تلقــی و نگاهــی، کلــی آســیب بــه مــا می زنــد. چقــدر از 

جــوان هــای مــا اکثــر عمــر خودشــان را از ایــن عبــادت محــروم هســتند؟ چــرا 

ســن ازدواج بــا� رفتــه اســت؟ چــون ایــن نگاه هــا بــه ازدواج کــم رنــگ شــده 

۱. روض� الواعظین: ص ۴۱۱.
۲. کافی، ج۱۱، ص۱۳۲.
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اســت. ا�ن چــه اتفاقــی در جامعــۀ مــا افتــاده اســت؟ بــر اســاس اظهــارات 

یــک جمعیــت شــناس و مطابــق بــا آخریــن سرشــماری کشــور، حــدود ۳۶

درصــد از جمعیــت زنــان جــوان ۱۵ تــا ۳۴ ســال کشــور را دخترانــی تشــکیل 

می دهنــد کــه هنــوز ازدواج نکــرده انــد و حــدود ۲.۳ درصد از زنان ۴۵ ســاله 

و بیشــتر در بــازه ســنی تجــرد قطعــی قــرار دارنــد. یعنــی پنــج میلیــون نفــر از 
ایــن زنــان جــوان، دختــر و ازدواج نکــرده بودنــد.۱

فرمود: 
�واِج؛

َ
�َ� أ�ُ�َ�ُ�ّ�َ ِ�َ� ا� �َ� و ُ�َ�ّ�ِ

َ
��َء أن َ�َ�َ�ّ� «َ��� َر��ُل اِ� ص ا�ّ�ِ

 �����ــ� �ــ�ا � ��ــ� ���ــ�د ز�ــ�ن را از ا�ــ� �ــ� ازدواج ����ــ� و 
�ــ�د را از �ــ���، ��ــ�وم �ــ�ز��.»٢

 آیــا ایــن محرویــت طبیعــی اســت یــا غیــر طبیعــی؟ آیــا بــی فرهنگــی ما در 

ازدواج، اضافات و تشــرفیات و زوائد در ازدواج عامل این تاخیر نیســت؟

فرمود:
��ــ� ��ــُ�  ٌج أ�َ�ــُ� ِ�ــ� َ�ــ���ݐَ َر�َ�ــً� ُ�َ�ّ�ِ «َر�َ��ــ�ِن ُ�َ�ّ��ِ��ــ� ُ�َ�ــَ�ّ�ِ

ٍج؛  ُ�َ�ــَ�ّ�ِ

دو ر��ــ� ��ــ�ز آد�ــ� �ــ� ازدواج �ــ�ده ا�ــ� از ���ــ�د ر��ــ� 
��ــ��ی ��ــ� �ــ� ازدواج ��ــ�ده ا�ــ� �ــ� ����ــ� �ــ� ا�ــ�»٣

ایــن  آدم  دارد؟  آدم  عبــادت  و  آدم  در معنویــت  تاثیــر  ازدواج  مگــر 

روایــت را می شــنود یــاد روایــت کربــال رفتــن و زیــارت اباعبــداهلل الحســین� 

می افتــد. 

https://www. :۱. » ۳۶درصــد زنــان ۱۵ تــا ۳۴ ســاله ازدواج نکرده انــد«، خبرگــزاری ایســنا، دســتری در
isna.ir/news/۱۴۰۰۰۷۱۸۱۲۳۲۰/، ۱۹ مهــر ۱۴۰۰. 

 . ۲. الکافی: ج ۵ ص ۵۰۹ ح ۱ عن ابن أبی یعفور
۳. الخصال: ص ۱۶۵
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در ���دت، ���� ������ت ����، ����

وقتــی ازدواج شــد عبــادت، عبــادت هرچــه تشــریفاتش کمتر و ســاده تر، 

بهتــر. اتفاقــا یکــی از ســهل تریــن عبــادت هــا، عبــادت ازدواج هســت. شــما با 

چنــد کلمــه بــه هــم محــرم می شــوید بــا شــرایطی کــه می گذاریــد. تمــام. بقیــه 

اش زوائــدی هســت کــه مــا اضافــه کردیــم، ایــن عبــادت را ســخت کردیــم. 

ایــن عبــادت را تبدیــل کردیــم بــه حســرت. چیــ�ی کــه بایــد عبــادت باشــد، 

ا�ن تبدیــل شــده بــه معصیــت. از بــس زوائــد اضافــه کردیــم به ایــن عبادت. 

بچه هــا رفتنــد ســراغ معصیــت. 

تاســف اینجاســت کــه تمــام ایــن رابطــه می شــد بشــود عبــادت، ا�ن 

کاری کردیــم تمــام ایــن رابطــه شــده اســت معصیــت بــرای بعضی هــا و 

حســرت بــرای بعضــی هــا. چــرا؟ 

���ه ���دی ���� ���ان �� ازدواج

شــهید چمــران، ایــن مــرد بــ�رگ، دانشــمند بــی نظیــر، مــردی کــه امــام؟حر؟ 

ــد. هرچــه در  ــد بیای ــگ شــده اســت بگویی ــرای چمــران تن ــم ب می فرمــود دل

وصــف چمــران بگویــم از علمــش، از جایــگاه علمیــش تــا عرفــان و معرفتــش 

کــم اســت. از مصطفــی پرســیده بودنــد: »چــه قــدر می خواهــی مهــرش 

ــره لبنانــی.«  ــد کالم اهلل و یــک لی ــد: »یــک جل ــی؟« و پاســخ شــنیده بودن کن

حیــران پرســیده بودنــد »چــرا یــک لیــره لبنانــی؟!« و او گفتــه بــود »بــرای اینکه 

مهــر بایــد رقــم داشــته باشــد، مــادی باشــد«. برایــش اســتد�ل آورده بودنــد 

ــه خواهــرش ســی هــزار  ــره نمــی شــود. غــاده خواهــر داشــته، مهری »یــک لی

لیــره لبنانــی بــوده اســت«. و او پاســخ داده بــود: »مــن کــه نمــی خواهــم یــک 

چیــ�ی بخــرم و بعــد بفروشــم. مــن می خواهــم زن بگیــرم.«۱ نگاهــش بــه 

۱. »فرزند آفتاب ;نامه ای به غاده چمران (همسر شهید چمران)«، پایگاه اطالع رسانی حوزه، 
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مســئله ازدواج مــادی نیســت، معنــوی اســت. 

بعــد همیــن آقــا! چقــدر بــه خــدا آقاســت. خانمــش می گویــد مصطفــی 

ــد یــک روز  ــا هــم تفــاوت دارد. بای ــی نظر هــا ب می گفت:»زندگــی مــا از خیل

و یــک ســاعت خاصــی را تعییــن کنیــم، بنشــینیم از هــم انتقــاد کنیــم.« و ایــن 

کار را هــم کردیــم. خانمــش می گوید:»ایــن زیباتریــن لحظــه عشــق مــا بــود 

کــه می نشســتیم روبــه روی هــم، ســعی می کردیــم عیــب هــای آن یکــی را از 
او دور کنیــم.«۱

بعــد نامــه هــای عشــقانۀ بــرای همســرش می نوشــت خانمــش می گفــت: 

»ایــن نامــه هــای عارفانــه و عاشــقانه اگــر چــاپ بشــوند، زندگــی هــای زوج 

هــای جــوان را بــه هــم می ریــزد؛ چــرا کــه صــدای همــه در می آیــد کــه چــرا مــا 
ایــن طــوری نیســتیم... «۲

ببیــن همیــن رابطــه زمینــی را یــک برچســب آســمانی زد، طــوری از ایــن 

رابطــه لــذت می بــرد، کــه دیگــران حســرت ایــن رابطــه را بخورنــد. بحــث مــا 

لــذت عبــادت بــود، گفتیــم مــا فقــط بــه دنبــال عبــادت نیســتیم، مــا بــه دنبــال 

لــذت عبــادت هســتیم. چــون بیشــترین لــذت و عمیــق تریــن لــذت را انســان 

بــا عبــادت می چشــد. عبــادت محــدود در رابطــه بــا خــدا نیســت. یــک جهان 

مــا عبــادت هــای اجتماعــی داریــم، کــه مســجدی ها مــا گاهــی اوقــات ســراغ 

آن عبادت هــا نمــی رونــد. 

ما برای اینکه لذت عبادت را در متن زندگی بچشیم، یکی از اقدامات 

اساســی تغییــر نــگاه مــا بــه مســئله ازدواج و خانــواده اســت. خانــواده شــد 

محــل کســب لــذت عبــادت، بعــد ایــن اتفاقــات قشــنگ هــم می افتــد. 

۱. همان.
۲. همان.
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���ــ� دوم: �ــ�ت ���دت ��ی ا������

���ه ���� ا���ا������� �� ازدواج

ــن، بعــد از  ــی کــه حضــرت زهــرا ؟س؟ آمدنــد خانــۀ امیرالمومی روزی اول

مدتــی �یغمبــر پرســیدند علــی جــان! فاطمــه؟س؟ را چگونــه دیــدی؟ فــدای 

ایــن نــگاه حضــرت امیرالمومنیــن؟س؟ بشــوم بــه مســئله ازدواج، فرمودنــد: 

ــی َطاَعــِ� اهلل «۱ یعنــی یــا رســول اهلل! فاطمــه؟س؟ خیلــی در 
َ
َعــْوُن َعل

ْ
»ِنْعــَم ال

طاعــت و عبــادت خــدا بــه مــن کمــک می کنــد. یــا امیرالمومنیــن! همــۀ عالــم 

لنــگ کمــک شــما هســتند. یعنــی چــی فاطمــه؟س؟ شــما را کمــک می کنــد در 

عبــادت و طاعــت خــدا. 

������ ����� ��ای ����، ر���� ����

یــک نمونــه را از زندگــی امیرالمومینــن بگوییــم و عرضــم تمــام؛ نقــل 

شــده روزی علــی� بــه فاطمه؟س؟گفــت: آیــا چیــ�ی بــرای خــوردن داریــم؟ 

فاطمه؟س؟گفــت: نــه، قســم بــه آنکــس کــه پــدرم را بــه وســیلۀ نبــوت کرامت 

ــون دو روز  ــا آن را بــه تــو بدهــم و اکن ــ�ی نیســت ت بخشــید در نــزد مــن چی

اســت کــه چیــ�ی در نــزد مــا نبــود ا� اینکــه آن را بــه تــو دادم و خــود و 

ــر  ــا خب ــرا ب ــم. علــی� گفــت: ای فاطمه؟س؟چــرا م بچه هــا گرســنه ماندی

ــه کنــم؟ فاطمه؟س؟گفــت: مــن از خــدای  ــ�ی بــرای شــما تهی نکــردی تــا چی

خــود حیــا می کنــم کــه چیــ�ی را از تــو بخواهــم کــه قــادر بــر آن نیســتی؛ 
َ� َ�ْ�َ�َ� َ�� َ� َ�ْ�ِ�ُر ِ�ِ�»٢ ْن ُ�َ�ّ�ِ

َ
� أ ْ�َ�ْ�ِ�� ِ�ْ� ِإَ�ِ

َ
ِإّ�ِ� َ�

با�خــره امیرالمومنیــن دائمــا در حــال جهــاد بودنــد، از ایــن اتفاقــات 

ــ�ی نمــی خواهــی کــه  ــی از علــی� چی �یــش می آمــد. فاطمــه جــان! گفت

علــی شــرمنده بشــود؟ آخریــن لحظــه فرمــود علــی جــان! از مــن راضی هســتی 

۱. مناقب آل ابی طالب، ج۳، ص۳۵۶.
۲. تاویل آیات الظاهره، ص۱۱۴.
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تــا حــا� کــه ناراحتــت نکــردم؟ امیرالمومیــن فرمــود فاطمــه جــان! ایــن چــه 

حرفــی هســت کــه شــما می زنیــد. بعــد امــام باقــر� می دانــی چــرا حضــرت 

گفــت، چــون بهتریــن شــفاعت، رضایــت همســر  ایــن طــوری  زهــرا ؟س؟ 

هســت.۱ حــا� اگــر همســرت علــی بــاش کــه امــام تــو هســت، ایــن رضایــت 

گرفتــن چقــدر بــا ارزش هســت؟ همــه نگاه هــا قشــنگ و زیبا همــه در راه خدا 

و بــرای خــدا. ایــن شــبها امیرالمومنیــن تنهــای تنهــای تنهاســت اینقــدر دلــش 

بــرای فاطمــه؟س؟ تنــگ شــده، یــک بــار دیگــر آن صــدای دلنشــین و خــدای 

فاطمــه؟س؟ را بشــنود. 

وقتــی شمشــیر بــه فــرق مــو� زدنــد، دختــر امیرالمومنیــن بــی تابــی 

فرمــود:  می کــرد. 
ُ� َ� َ�ْ�ِ��ݐ َ�َ� اِ� َ�ْ� َ�َ�ْ�َ� َ�� َ�َ�ی َاُ��َک َ�� َ�َ�ْ�ِ�...؛  َ�ّ�َ�ُ ��َ»

ــ� را  د��ــ�م! ���ــ� ��ــ�! �ــ� �ــ�ا �ــ����! ا�ــ� �� د�ــ�ی آ�ݕ

�ــ� �ــ�رت �� ���ــ�، ���ــ� ��ــ� �ــ�دی.» 

عــرض کــرد: شــما چــه می بینیــد؟ فرمــود: »مــی بینــم کــه مالئکــه و انبیــاء 

عظــام صــف کشــیده انــد و همــه منتظرنــد کــه من بــروم ... .«۲ یعنــی دخترم! 

مــادرت منتظــر آمــدن من هســت...

یهــا أمیــُر 
َ
 علیهــا الســالم قــاَم َعل

ُ
ّمــا ماَتــت فاِطَمــ�

َ
هــا ِمــن ِرضــا َزوِجهــا، و ل ِة أنَجــُ� ِعنــَد َرّبِ

َ
۱. » � َشــفیَع ِللَمــرأ

ُهــّمَ 
ّ
�ِنســها، الل

َ
ــد اوِحَشــت ف

َ
هــا ق

َ
ُهــّمَ إّن

ّ
ــَ�، الل ُهــّمَ إّنــی راٍض َعــِن ابَنــِ� َنِبّیِ

ّ
الُم�ِمنیــَن علیــه الســالم و قــاَل: الل

هــا و أنــَت َخیــُر الحاِکمیــَن.« (الخصــال: ص ۵۸۸
َ
احُکــم ل

َ
ــد ُظِلَمــت ف

َ
هــا ق

َ
ُهــّمَ إّن

ّ
ِصلهــا، الل

َ
ــد ُهِجــَرت ف

َ
هــا ق

َ
إّن

ح ۱۲)
۲. خصال شیخ صدوق، ج ۱، ص ۲۶۸.
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�یام:»تغییر تگاه به اقتصاد ازدواج، ُبعد عقالنی عبادت ازدواج«

ا���ار �� �� ��ت ���دت

لــذت عبــادت، مســئلۀ اصلــی ماســت. نبایــد از ایــن مســئله بــه ســادگی و 

بــی تفاوتــی عبــور کــرد. بایــد بــرای رســیدن بــه لــذت عبــادت، برنامــه ریــ�ی 

کــرد و ایــن لــذت عبــادت، هــم مقــدور هســت هــم مطلــوب، بــه شــرطی 

 مــا را مایــوس می کنــد از رســیدن 
ً
کــه از مســیر درســتی برویــم. شــیطان دائمــا

بــه لــذت عبــادت. می گوید:»تــو کــی هســتی بخواهــی بــه لــذت عبــادت 

برســی؟!« بایــد مرتــب او را نــا امیــد کنیــم و بگوییــم مــن می توانــم بــه لــذت 

عبــادت برســم. مــن ناچــارم کــه بــه لــذت عبــادت برســم وگرنــه بدبخــت 

خواهــم شــد. لــذت عبــادت، فضیلــت نیســت کــه اگــر شــد، شــد؛ اگــر نشــد 

نشــد. لــذت عبــادت، ضــرورت زندگــی و بندگــی مــا اســت. 

��ور در ا�� ���دت، ��ون درک ��ت ���دت

اگــر لــذت عبــادت را نبریــم، چــه اتفــاق شــومی بــرای مــا می افتــد؟ 

��ط ا��� درک ��ت ���دت

���� ��م
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تبدیــل می شــویم بــه آدم هــای کــه در اثــر عبــادت، مغــرور می شــویم. غــرور 

ــردن اســت. فرمــود:  ــاه ک ــر از گن ــی بدت ــادت، خیل ــر عب و ُعجــب در اث
َ�ٌ� َ�ُ��ُءَك َ�ْ�ٌ� ِ�ْ�َ� اِ� ِ�ْ� َ�َ�َ�ٍ� ُ�ْ�ِ�ُ��؛  ِ�ّ�َ»

��ر �ــ�ی �ــ� �ــ� را ��را�ــ� ��ــ� ���ــ� ا�ــ� ��ــ� �ــ�ا از ��ر 
���ــ� �ــ� را د��ر��د���ــ� ��ــ�. »١

ناراحتــی پشــت گنــاه، بهتــر از خوشــحالی بــی جــای و خوشــنودی از 

خــود، پــش ســر کار خــوب اســت. چقــدر ایــن روایــت عجیــب هســت؛ منظــور 

روایــت ایــن نیســت کــه برویــم گنــاه کنیــم. منظــور ایــن هســتت بایــد هــوای 

حــال خــودت را داشــته باشــی؛ خصوصــا بعــد از هــر کار خوبــی، از خــودت 

هواگیــری کنــی. مــا چطــور می خواهیــم مقابــل غــرور و ُعجــب در اثــر عبــادت 

بایســتیم؟ آیــا راهــی جــز چشــیدن لــذت عبــادت بــرای رهایــی از غــرور و 

ُعجــب در اثــر عبــادت وجــود دارد؟

��ا �� د�� �� �� د�� داران ار���ط ����ار ��� ����؟

ــن  ــد؟ چــون ای ــرار نمــی کنن ــاط برق ــن داری مــا ارتب ــا دی چــرا خیلی هــا ب

غــرور و از بــا� نــگاه کــردن را در چشــمان برخــی از ماهــا می بیننــد. اصــال 

عبــادت کــرد، قــرار بــود در اثــر عبــادت، تواضــع خــون روحــش افزایــش �یــدا 

کنــد. ا�ن یــک طــوری از بــا� نــگاه می کنــد انــگاری از عــرش بــه فــرش آمــده 

اســت. همــه را ریــز می بینــد، خــودش را درشــت می بینــد. در حالــی کــه 

تواضــع، اولیــن اثــر عبــادت اســت. تواضــع در چشــم آدم فهمیــده می شــود؛ 

گاه تــو دلبــرو مــی   تبدیــل می شــود بــه یــک موجــود دوســت داشــتنی؛ ناخــودآ

شــود. فرمــود:

۱. نهج البالغه، حکمت۴۶. 
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ُ�؛ ����� ��ا�� ���� ا��.»١ �اُ�ِ� اَ�َ�ّ�َ
َ
«َ�َ�َ�ُة ا�ّ�

آدمــی کــه از عبادتــش لــذت ببــرد، همیشــه �یــش خــدا شــرمنده هســت. 

لذتــش را بــرده، ســرش پاییــن، فقــط تشــکر می کنــد از ایــن همــه لذتــی کــه 

در اثــر عبــادت خــدا بــه او رســانده اســت. 

��ون ��ت ���دت، ر�� ���دت را ����� ���ی ����؟

بعــد شــما می خواهیــد بــا رنــج عبــادت چــه کنیــد؟ بــدون لــذت، عبــادت 

کــردی، بــا چــه عشــقی می خواهــی رنــج عبــادت را ســپری کنــی؟ رنــج عبادت، 

بــرای چــه کســی رنــج شــیرین اســت؟ بــرای کســی کــه می خواهــد بــه لــذت 

برســد. شــبیه کســی کــه می خواهــد لــذت کوهنــوردی را ببــرد، رنــج بــا� 

رفتــن را بــه جــان می خــرد، بــه عشــق فتــ� قلــه. ورزشــکارها ایــن لذت هــا را 

می فهمنــد. مــا می گوییــم، چقــدر ایــن ورزش ســخت و رنــج آور اســت، او 

بــه عشــق قهرمانــی همــۀ رنج هــا را بــه جــان می خــرد. اصــال از رنــج کشــیدن 

لــذت می بــرد. همیــن روزه داری، نخــوردن رنــج دارد امــا مومــن بــه چــه 

عشــقی ایــن رنــج را تحمــل می کنــد؟ 

ر�� ����� ���دت!

ت اینکــه خــدا مــا را مخاطــب خــودش 
ّ

امــام صــادق� فرمودنــد:» لــذ

قــرار داده اســت؛ آنقــدر اســت کــه ســختی و مشــقت عبــادت را از بیــن بــرده 
َزاَ�ــْ� َ�َ�ــَ� اْ�ِ�َ�ــ�َدِة َو اْ�َ�َ�ــ�ِء.»٢

َ
ــَ�اِء أ ُة َ�ــ� ِ�ــ� ا�ّ�ِ

َ
اســت؛ َ�ــّ�

 اگــر لــذت عبــادت را چشــیدی، اصــال از تمــام رنج هــا و ســختی های 

عبــادت، چشــم می �وشــی. بی خیــال! همــه را بــه عشــق آن لذتــی کــه تــو مــرا 

۱. غرر الحکم: ۴۶۱۳.
۲. تفسیر مجمع البیان، ج ۲۱، ص ۴۹۰.
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خوانــدی، تحمــل می کنــم. البتــه درک ایــن رابطــه عمیــق امــام صــادق� بــا 

خــدا کمــی بــرای مــا شــاید قابــل تصــور نباشــد. امــا عاشــق شــدیم یــا عاشــق را 

دیدیــم کــه چقــدر رنج هــا را در مســیر عشــق تحمــل می کنــد و خــم بــه ابــرو 

نمــی آورد. بــه قــول شــاعر: »در بــال هــم می چشــم لــذات او مــات اویــم مــات 

اویــم مــات او«۱ فرمــود:
،�ِ �َ�َ

َ
ّ�ُ َ����ا ا�ّ� «ا�َ��ُ� اُ�ِ�ّ�ُ ِ� ُ�ِ

 د�ــ� �ــ� ���ــ� �ــ�ا ���ــ�، د��ــ�ل ا�ــ� ��ــ� �ــ� ��ای ���ــ�ق 
���ــ� �ــ�ا، �ــ�دش را �ــ� ز��� ���ــ�ازد.»٢

ــادت  ــر آنقــدر عب ــادت کــن! �یغمب ــازل شــد کــه شــب ها عب ــی آیــه ن وقت

می کــرد، پاهــای حضــرت ورم می کــرد.۳ مــن نمــی دانــم چقــدر ایــن عبــادت 

طــول می کشــید، کــه پــا ورم می کــرد، بعــد یکــی از همســران حضــرت، ایــن 

وضعیــت آقــا رســول اهلل� درک نمــی کــرد، می گفت:»یــا رســول اهلل�! 

خــدا گناهــان گذشــته و آینــده شــما را بخشــید، پــس چــرا عبــادت می کنیــد؟« 

چــه نــگاه حداقلــی بــه عبــادت دارد؟ چــه نــگاه حداقلــی بــه رســول اهلل� 

دارد؟ حضــرت می دانیــد چــه جوابــی دادنــد؟ فرمودنــد: 
ُ��ُن َ�ْ��ًا َ�ُ��رًا؟؛ 

َ
 َ�أ

َ
«أ

آ�� ����� ���ه �����ار ��ا ����؟»٤

دیگر خدا آمد وسط میدان فرمود:
ُ�ْ�آَن ِ�َ�ْ���> ؛ 

ْ
ْ��� ا�

َ
��َ ��

ْ
��َ�ْ

َ
<�� �� أ

�ــ��ل  �ــ�  ��ــ��  و  ا��ا�ــ�ݐ  �ــ���  �ــ�  �ــ�ای  را  �ــ�آن  �ــ�  �ــ�! 

۱. مولوی.
۲. تنبیه الخواطر، ج ۲، ص ۸۷.

« »۲« قــاَم 
ً

ِلیــال
َ
 ق

َّ
ْیــَل ِإ�

َّ
ــِم الل

ُ
ــُل* ق ّمِ

ُمّزَ
ْ
َهــا ال ّیُ

َ
بــّیِ � »یــا أ ــی الّنَ

َ
ّمــا َنــَ�َل عل

َ
۳. »ا�مــام علــّی علیــه الســالم: ل

« (الــدّر المن�ــور: ج ۵ ص ۵۴۹.)
ً

 وَیَضــُع ِرجــال
ً

ــُع ِرجــال
َ
َدمــاُه، فَجَعــَل َیرف

َ
َمــت ق ــُه حّتــی َتَوّرَ

َّ
یــَل کل

َّ
الل

۴. کافی، ج۳، ص۲۴۴.
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١ ���د�ــ�.»

ایــن حالــت فقــط بــرای �یغمبــر نیســت، �یــروان ایــن �یغمبــر هــم خــدا 

چنیــن حا�تــی را بــه آنهــا ارزانــی می کنــد. فرمــود:
ــ�ِر ُرَ��ــ�ُء َ�ْ�َ�ُ�ــْ� 

َ
اُء َ�َ�ــ� اْ�ُ�ّ� ِ�ــّ�َ

َ
��ــَ� َ�َ�ــُ� أ

َ
ــٌ� َرُ�ــ�ُل اِ� َو اّ� َ�ّ�َ�ُ»

�ًا َ�ْ�َ�ُ�ــ�َن َ�ْ�ــً� ِ�ــَ� اِ� َو ِرْ��ا�ــً� �ــ���ُ�ْ� �ــ�   �ــً� ُ�ــّ�َ َ��اُ�ــْ� ُرّ�َ

ــُ��د؛  َ�ــِ� ا�ّ�ُ
َ
ُوُ��ِ�ِ�ــْ� ِ�ــْ� أ

��ّ�ــ� � ���ــ��ده ��ا�ــ� و ��ــ��� �ــ� �ــ� او ��ــ��� در 

��ا�ــ� �ّ�ــ�ر ���ــ�� و �ــ���، و در ��ــ�ن �ــ�د �������ــ� ����ــ�� 

آ��ــ� را در �ــ�ل ر�ــ�ع و �ــ��د �� ���ــ� در ���ــ� �ــ� ��ــ�اره 

��ــ� �ــ�ا و ر�ــ�ى او را �� ����ــ� ��ــ��� آ��ــ� در ��ر��ــ�ن از ا�ــ� 
�ــ��ه ����ــ�ن ا�ــ�»٢

ر�� ����� ���ان!

شــما برویــد مناجات هــا شــهید چمــران را بخوانیــد، ک�ــاب »رقصــی چنیــن 

ــد  ــا خــدا می کن میانــۀ میدانــم آروزســت« ببینیــد چمــران چــه عشــق بــازی ب

هســت.  مناجاتــش  دادن  جــان  لحظــات  آخریــن  مبــارزه،  میــدان  وســط 

می گویــد:»ای دســت و پاهــای مــن قــوی و دقیــق باشــید، چنــد لحظــ� بعــد 

بــه شــما آرامــش مــی دهــم؛ آرامشــی ابــدی. چــه، ایــن لحظــات حســاس وداع 

بــا زندگــی و عالــم، لحظــات لقــای پــروردگار و لحظــات رقــص مــن در برابــر 

مــرگ بایــد زیبــا باشــد.«۳ آدم کــه وقــت جــان دادن دروغ نمــی گویــد؛ چمران 

خــودش بــود. پــس لــذت عبــادت، لــذت مناجــات بــا خــدا، تمــام رنــج عبادت 

را آســان می کنــد. رنــج عبــادت را رنــج شــیرین می کنــد.

۱. طه ۱ و ۲.
۲. فت�،۲۹.

۱۵۴/blogfa.com/post.http://www.bekhan۱۱۴ :۳. »رقص مرگ !«، بخوان، دسترسی در
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��ا �� ���� �� ��ت ���دت �����؟

مــا تــا بــه حــال دو دلیــل ذکــر کردیــم کــه چــرا مــا مضطــر بــه لــذت عبــادت 

هســتیم، یکــی اینکــه بــدون لــذت عبــادت، دچــار غــرور و خودپســندی 

می شــویم کــه از گنــاه کردنــی کــه بعــدش ناراحــت از گنــاه بشــوی، بدتــر 

اســت و دلیــل دوم اینکــه، عبــادت بــدون رنــج نیســت. رنــج عبــادت را چطــور 

تبدیــل بــه رنــج شــیرین کنیــم؟ 

����� �� ��ت ���دت �����؟

ــادت  ــذت عب ــه ل امــا مســئلۀ بعــدی مــا ایــن هســت کــه حــا� چطــور ب

برســیم؟ تقــوا، کنتــرل ورودی هــای ســمعی و بصــری و گفتــاری، مهــم تریــن 

راه مدیریــت زبــان بــود، یعنــی موانــع قلبــی را برداریــم راه دیگــر ایــن بــود 

کــه موانــع فکــری را برداریــم، خودمــان را محــدود بــه لــذت هــای کــم نکنیــم، 

دربــاره کــم بــودن، کوتــاه بــودن و تــوام بــا رنــج تلــخ بــودن لــذت هــای دم 

دســتی، تفکــر کنیــم. و دایــرۀ عبــادات را محــدود بــه رابطــه خــدا نکنیــم. 

عبــادات اجتماعــی، بســتر رســیدن بــه عالــی تریــن لــذت عبــادت اســت. 

������، راه درک ��ت ���دت

راه ســوم، بــرای درک لــذت عبــادت، توجــه بــه وجــوه عقالنــی عبــادت 

اســت. شــعار انبیــاء چیســت؟ عبــادت؛ فرمــود: 
�ُ��ت؛  ِن اْ�ُ�ُ�وا اَ� َو اْ�َ�ِ�ُ��ا ا�ّ�َ

َ
ٍ� َرُ��ً� أ َ�ّ

ُ
«َو َ�َ�ْ� َ�َ�ْ��� ��  ُ�ّ�ِ أ

�ــ� در �ــ� ا��ــ� ر�ــ��� ��ا������ــ� �ــ�: «��اى ���� را ����ــ��� 
و از ���ــ�ت ا���ــ�ب ����!»١

امــا راه رســیدن بــه ایــن عبــادت یعنــی تحقــق عبودیــت خــدا در زمیــن 

۱. نحل،۳۶.
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ــُه ِدیــن «۱ یعنــی 
َ
، َکاَن ل

ً
چیســت؟ گســترش عقالنیــت. فرمود:»َمــْن َکاَن َعاِقــال

کســی کــه عقــل دارد دیــن دارد. بــدون عقــل مگــر می شــود دیــن دار بــود؟ 
ــه؛ دیــن نــدارد کســی کــه عقــل نــدارد. «۲

َ
 َعْقــَل ل

َ
 ِدیــَن ِلَمــْن �

َ
فرمــود:»�

�� ��ز��ا���ن ����� از ���دت، از ������ در ���دت ��ف �����

آمــوزش هــای دینــی مــا، در ایــن زمینــه خیلــی ُکمیتــش می لنگــد. مــا بــا 

فرزنــدان خودمــان، خیلــی بیشــتر از عبــادت، بایــد از عقالنیــت در عبــادت 

حــرف بزنیــم. و بایــد از عقالنیــت در عبــادت حــرف بزنیــم. اگــر از بچــه 

هــای مــا بپرســند، چــه کســانی اهــل عبــادت و بندگــی و دیــن داری هســتند؟ 

چــه کســانی اهــل عبــادت و بندگــی و دیــن داری نیســتند؟ آنهــا چــه جوابــی 

می دهنــد؟ اگــر جــواب مشــترک اکثــر بچــه ایــن نباشــد کــه آقــا آدم هــای 

ــم عقــل،  ــادت هســتند. آدم هــای احمــق و ک ــز هــوش، اهــل عب عاقــل و تی

اهــل عبــادت نیســتند. یعنــی مــا در معرفــی دیــن در مدراســمان موفــق 

بودیــم وگرنــه شکســت خوردیــم. فرمود:»آیــا جــز کــم عقل هــا از دیــن و 

 
َ
ــِ� ِإْ��ا��ــَ� ِإ�ّ�

َّ
آییــن ابراهیمــی روی گردانــی می کننــد؛ <َ�ــْ� َ�ْ�َ�ــُ� َ�ــْ� ِ��

اگــر همیــن یــک آیــه را در طــول ۱۲ ســال تحصیلــی بــرای  ــ�>٣ ــِ�َ� َ�ْ��� َ�ــْ� ��

ــن داری  ــه دی ــن همــه مقاومــت علی ــم، آن وقــت ای بچه هــا جــا می انداختی

و عبــادت و دســتورات خــدا در جامعــه می دیدیــم؟ آیــا ایــن همــه مســخره 

شــدن می دیدیــدم؟ ببیــن! تــو عبــادت نکنــی، یــک تختــه ات کــم هســت. این 

ــرای بچه هــا  ــادت را ب ــم عب ــم بعــد مرتــب می خواهی حــرف را جــا نینداختی

جــا بیندازیــم، می گویم:»پســرم نمــاز بخــوان!« مگــر نمــی خواهــی تیزهــوش 

۱. کافی، ج۱، ص۲۷.
۲. تحف العقول، ص۵۴.

۳. بقره،۱۳۰.



�ــــ� ��ـــ��ــ� �ــــــ���ــــ�

۵۸

کار نیفتــد؟ ببیــن همــۀ اســتاد  کار بیفتــد؟ عقلــت از  باشــی؟ عقلــت بــه 

ــد.  ــاز میخوانن دانشــگاه ها نم

��ا در دا����ه، ���� �� ز���؟

چــرا در دانشــگاه مســجد و نمــاز خانــه بــه ایــن ب�رگی داریــم؟ مگر اینجا 

جــای فعالیــت علمــی نیســت، رابطــه عبــادت بــا فعالیــت علمــی و عقالنــی 

چیســت؟ اگــر مــا رابطــه عبــادت بــا عقالنیــت را خــوب توضیــ� داده بودیــم، 

ایــن ســوا�ت اصــال �یــش نمــی آمــد. اســتاد دانشــگاه بگویــد پســرم! دختــرم! 

اینجــا محیــط علمــی و عقالنــی اســت. مــا بــرای کار علمــی و عقالنــی نیــاز بــه 

عبــادت داریــم. اولیــن اثــر عبــادت، افزایــش عقالنیــت اســت. اولیــن اثــر تــرک 

عبــادت، حماقــت اســت. 

��ام ���دت؛ و�� ����� ��ارد؟

کــدام عبــادت اســت، کــه وجــه عقالنــی نــدارد. همــۀ عبــادات، م�ــل 

مســواک زدن، وجــه عقالنــی دارد. چــرا از عقالنیــت در متــن عبــادت حــرف 

نزنیــم. مگــر می خواهیــم عابــدان احمــق تربیــت کنیــم؟ عابــدان احمــق 

ــد بیشــتر اســت. چــون فرمــود: ــادت نمــی کنن ــه عب ــی ک ضررشــان از عاقالن
 [ِ�َ�ْ�َ�ْ�ِ�َ�ُه ] اْ�َ�ْ�َ�َ�ُه  ِ�ِ� َ�ْ��ً� َ��؛

َ
 َ�ْ�ً� ِإّ�

ً
«َ�� اْ�َ�ْ�َدَع اُ� اْ�َ�أ

��او�ــ� ��ــ� را در ��ــ� �ــ� ود��ــ� ��ــ�ارد �ــ� ا���ــ� ��زى او 
ــ�ت د�ــ�.»١ را �ــ� و�ــ��� آن �ݓ

از آن طــرف حضــرت فرمــود:»دو گــروه کمــر علــی� را شکســتند. یکــی 

از آن دو گــروه عابدانــی هســتند کــه عقــل ندارنــد«۲ پــس عابــد احمق ضررش 

۱. نهج البالغه، ص۴۰۷.
 

ُ
ا َیُصــّد

َ
ــِب َناِســٌ� َهــذ

ْ
َقل

ْ
اِســٌق َو َرُجــٌل َجاِهــُل ال

َ
َســاِن ف ِ

ّ
ْنَیــا َرُجــٌل َعِلیــُم الل

ُ
ِن ِمــَن الّد

َ
َطــَع َظْهــِری َرُجــال

َ
۲. » ق

ِئَ� 
َ
ول

ُ
ِدیــَن أ ُمَتَعّبِ

ْ
َجاِهَل ِمَن ال

ْ
َمــاِء َو ال

َ
ُعل

ْ
َفاِســَق ِمــَن ال

ْ
ُقــوا ال

َ
اّت

َ
ا ِبُنُســِکِه َعــْن َجْهِلــِه ف

َ
ِبِلَســاِنِه َعــْن ِفْســِقِه َو َهــذ
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بیشــتر از عابــدی کــه عقل نیســت. 

بیایــم یــک نهضتــی راه بیندازیــم، همــۀ دیــن و عبــادت را بــا ادبیــات 

عقالنــی توضیــ� دهیــم. آیــت اهلل بهجــت؟حر؟ می فرمــود »اینکــه صبــ� بایــد 

دو رکعــت نمــاز بخوانیــم یــا ظهــر چهــار رکعــت و... عقــل انســان ایــن را هــم 

می توانــد بفهمــد« مــا عقل مــان کار نمی کنــد کــه ایــن چیزهــا را بفهمیــم، 

لــذا می گوییــم چــون خــدا گفتــه اســت بایــد این طــوری نمــاز بخوانیــم! حــا� 

ســ�ال ایــن اســت کــه وقتــی عقــل مــا همــۀ اینهــا را بتوانــد بفهمــد، پــس ایــن 

وســط، دیــن چــه نقشــی خواهــد داشــت؟ دیــن »راهنمــای عقــل« می شــود. 

آیــت اهلل بهجــت؟حر؟ می فرمــود: »دیانــت« و »عقــل« بــرای ادارۀ کــرۀ زمیــن 
کفایــت می کنــد.«۱

و�� ����� ���دت ازدواج

هــر عبادتــی، وجــه عقالنــی دارد. یکــی از عبــادت هایــی کــه وجــه 

ــادت  ــادت ازدواج هســت. اصــل عب عقالنــی بــرای آن ذکــر شــده اســت. عب

بــودن ازدوج را در روایــت نبــوی در جلســه گذشــته اشــاره کردیــم. امــا وجــوه 

عقالنــی عبــادت ازدواج را در چنــد وی�گــی حضــرت برمــی شــرمند. امــام 

رضــا� فرمودند:»اگــر بــرای ازدواج آیــه روشــن قرآنــی نبــود، روایتــی نبــود، 

بــه خاطــر وجــوه عقالنــی ازدواج، آدم عاقــل بــه ســرعت بــه ســمت ازدواج 

می رفــت«۲ حضــرت وجــوه عقالنــی ازدواج را می شــمرند. امــا قبــل از اینکــه 

ــِم  ــٍق َعِلی ــَدْی ُکّلِ ُمَناِف ــی َی
َ
ــی َعل ِت ّمَ

ُ
ُك أ

َ
ــال ــّیُ َه ــا َعِل ــوُل َی ــوَل اهلِل ص َیُق ــِمْعُت َرُس ــی َس ِ�ّنِ

َ
ــوٍن ف  ُکّلِ َمْفُت

ُ
ــ� ِفْتَن

َســاِن.« (خصــال، ج۱، ص۶۹) ِ
ّ
الل

۱. در محضر بهجت، ج۲،ص۴۳.
 ،

ٌ
َبَعــ�  ُمّتَ

ٌ
� ، و � ُســّنَ

ٌ
 ُمحَکَمــ�

ٌ
ــم َیُکــن ِفــی الُمناَکَحــِ� َو الُمصاَهــَرِة آَیــ�

َ
ــو ل

َ
۲. »ا�مــام الرضــا علیــه الســالم: ل

ــکاَن فیمــا َجَعــَل اهلُل ِمــن ِبــّرِ الَقریــِب، و َتقریــِب الَبعیــِد، و َت�لیــِف الُقلــوِب، و َتشــبیِ� 
َ
ــٌر ُمســَتفیٌ�، ل

َ
و � أث

، مــا َیرَغــُب فــی دوِنــِه العاِقــُل  هــِر و َحــواِدِث ا�مــوِر
َ

ــِد ِلَنواِئــِب الّد
َ
الُحقــوِق، و َتکثیــِر الَعــَدِد، و َتوفیــِر الَول

ــُق الُمصیــب  (اگــر در بــاره ازدواج و وصلــت، آیــه اى روشــن [از ک�ــاب خــدا]، و 
َّ
یــِه الُمَوف

َ
بیــُب، و ُیســاِرُع إل

َّ
الل

] و اخبــار فــراوان نبــود، بــی گمــان [آثــار و برکاتــی چــون:] نیکــی کــردن بــه  ســّنتی �یــروى شــده [از �یامبــر
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ــو رو خــدا  ــم. ت بــه وجــوه عقالنــی ازدواج در کالم امــام رضــا� اشــاره کن

برخــورد امــام رضــا�، بــا عبادتــی بــه نــام ازدواج را ببینیــد؟ چقــدر برخــورد 

عقالنــی؟ مــا از امــام رضــا�، کــه فــداش بشــوم ان شــاء اهلل روزی مــا بشــود 

برویــم حرمــش، همیــن یــک مســئله را یــاد بگیریــم. یعنــی برخــود عقالنــی بــا 

تمــام دســتورات دینــی و عبــادی. واهلل دیــن را نجــات می دهیــم از غربــت. 

ایــن دیــن جهانــی، را چــرا برداشــتیم بســته بنــدی کردیــم، بــرای خودمــان؟ 

مــا دینــی داریــم کــه قــرار اســت دلبــری کنــد از جهــان بشــریت، حکمرانــی 

دینــی، حکمرانــی عقالنــی اســت. بــا چــه ادبیاتــی می خواهیــم ایــن دیــن 

جهانــی را بــه مــردم جهــان عرضــه کنیــم؟ عقالنیــت نباشــد، عشــق هــم بــی 

بیــراه مــی رود. 

آ��ر ا������ ���دت ازدواج

ازدواج  بــرای  امــام رضــا�،  کــه  بریــم ســراغ وجــوه عقالنــی  حــا� 

شــمردند. حضــرت فرمودنــد: »یکــی از وجــوه عقالنــی ازدواج، ســامان دهــی 

ــد، غریبه هــا را بــه  روابــط انســانی اســت. شــما بــه فامیل هــا خوبــی می کنی

ــه هــم نزدیــک می شــود و حقــوق در  ــد و دل هــا ب ــان نزدیــک می کنی خودت

ــده می شــود؛ هــم تنی
 ِ�ّ�ِ ا�َ���ِ�، و َ����ِ� ا�َ���ِ�، و َ����ِ� ا�ُ���ِب َوَ����ِ� اُ���ِق»١

حضرت اول آثار اجتماعی، ازدواج را می شمرند. 

اولیــن وجــه عقالنــی ازدواج، ســامان گرفتــن مناســبت اجتماعــی اســت. 

]، و الفــت بخشــیدن میــان دل هــا، و درهــم تنیــدن  خویشــاوند، و نزدیــ� ســاختن افــراد دور [بــه یکدیگــر
حقــوق، و افــ�ودن بــر جمعیــت، و اندوختــن فرزنــد بــراى [رویارویی با] ســختی هاى روزگار و �یشــامدهاى 
زمانــه [کــه خداونــد در ازدواج قــرار داده اســت، خــود]، کافــی بــود کــه خردمنــد دانــا، بــه ایــن کار رغبــت 

نمایــد، و انســان ره یافتــه درســت اندیش، بــه آن بشــتابد.« (کافــی: ج ۵ ص ۳۷۳ ح ۷)
۱. همان.
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جامعــۀ کــه پراکنــده اســت. جامعــۀ کــه از هــم دور هســت. فرمــود:
ْ�َ�َ�ْ� َ�َ�ْ��؛ 

َ
َ�َ�� أ

َ
�ّ

َ
��َ �ْ�َ�َ ،�ٌ َ��ِل َوْ�ِ�ّ�َ « ُ�ُ��ُب ا�ّ�ِ

دل �ــ�ى ��د�ــ�ن، �ــ� ��ــ� ���ــ� اى ��ار�ــ�. �ــ� �ــ� �ــ� �ــ� 
آ��ــ� ا��ــ� ��زد، �ــ� او ���� ��ــ� �� �ــ���. »١

ایــن دل هــای کــه در جامعــه از هــم فــرار می کننــد، عامــل �یونــد محکــم 

ایــن جامعــه کــه م�ــل زنجیــره اینهــا را به هم متصل میکند، چیســت؟ عبادت 

ازدواج، اولیــن اثــر آن اجتماعــی اســت. لــذا ازدواج، عبادتــی اجتماعی اســت 

کــه جلســه گذشــته دربــاره آن بحــث کردیــم. در قــرآن، از ازدواج تعبیــر شــده 

بــه �یونــد محکــم۲ شــاید اشــاره بــه ایــن معنــا داشــته باشــد. یعنــی تقویــت 

مناســبات اجتماعی.

ــرای  شــما جــای طراحــی خــدا بنشــین، ببیــن خــدا! چــه نقشــه هایــی ب

جامعــه بشــری کشــیده تــا اینهــا منافعشــان حفــظ شــود و طاغــوت، چــه 

بالیــی ســر ایــن نقشــه هــای خــدا آورده اســت. نظــام خانــواده را نابــود کرده. 

رشــته رشــته کــرده اســت. ایــن �یوندهــا شکســت، جامعــه را می تــوان نابــود 

کــرد. 

ُ��� ا����دی ���دت ازدواج

یکــی از مهــم تریــن آثــار و فوایــد عقالنــی عبادتــی بــه نــام ازدواج؛ ُبعــد 

اقتصــادی عبــادت ازدواج اســت. می فرماینــد:
�ِ�ــ�ݐَ ِ�ــْ� ِ���ِدُ�ــْ� َو ِإ��ِ�ُ�ــْ�  ���ــ�  ِ�ْ�ُ�ــْ� َو ا�ّ�َ

َ
ْ�ِ�ُ�ــ�ا اْ�

َ
«َو أ

ِإْن َ�ُ��ُ�ــ�ا ُ�َ�ــ�اَء ُ�ْ�ِ�ِ�ــُ� اُ� ِ�ــْ� َ�ْ�ِ�ــِ� َو اُ� واِ�ــٌ� َ���ــٌ�؛ 

ــ�ن �� ���ــ� �ــ�د را ���ــ� د��ــ�، ����ــ�ݐ ���ــ�ن  �ــ�دان و ز�

۱. نهج البالغ�، حکمت ۵۰.
۲. نساء،۱۹.
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�����ــ�  و  ���ــ�  ا�ــ�  را  در�ــ���ر��ن  و  ���ــ�  ���ــ�ان  و 

���ــ��، ��او�ــ� از ��ــ� �ــ�د آ�ــ�ن را �� ��ــ�ز �� �ــ�زد ��او�ــ� 
ا�ــ�!»١ آ��ه  و  ��ــ��� د���ه 

ــد متعــال  ــع ازدواج مســائل اقتصــادی اســت، خداون ا�ن یکــی از موان

یکــی از منافــع عقالنــی ازدواج را مســائل اقتصــادی مطــر� می کننــد. چقــدر 

نــگاه مــا دربــاره ازدواج، بــا نــگاه خــدا متفــاوت اســت.

«ا����د ازدواج �� ��!»

خــدا می فرمایــد: »اقتصــاد ازدواج بــا مــن!« شــما از خــدا قبــول می کنیــد؟ 

بنــده بــه نمایندگــی از خــدا، بــه شــما قــول می دهــم، خــدا ســخت تریــن 

بخــش ازدواج را قبــول کــرده اســت. شــما حاضریــد روی قــول خــدا حســاب 

بــاز کنیــد؟ یعنــی چــی روی خــدا حســاب بــاز کنیــم؟ یعنــی خــدا خانــه 

می دهــد؟ یعنــی خــدا خــر� تــا�ر مــا را می دهــد؟ نمــی دانــم! ولــی ایــن را 

ــد،  ــرود ازدواج کن ــه ن ــق ایــن آی ــر فرمــود: »هرکســی طب می دانــم کــه �یغمب

یعنــی بــه خــدا ســوء ظــن دارد.«۲ می گویــد خــدا کــه نمــی توانــد!

مــی توانــی روی فضــل خــدا حســاب بــاز کنــی؟ آخ آدم بایــد حســابی 

بــاز کنــد؛ ایــن طــوری کــه نمــی شــود. یعنــی بــه نظــر شــما نمــی شــود روی 

قــول خــدا حســاب بــاز کــرد؟ حــاج آقــا! داری کفــر مــا را در مــی آوری. باشــد 

عیبــی نــدارد، بــا خــودت، ولــی بــه تــو بگویــم شــیطان رجیــم روی فضــل خــدا، 

حســاب بــاز کــرد. گفــت خدایــا! ایــن همــه تــو را عبــادت کــردم؛ نمــی خواهــی 

ثوابــش را بدهــی؟ خــدا فرمــود چــه ثوابــی می خواهــی گفت:»م�ــل خــون در 

رگ هــای او بــدوم اینقــدر در بنــی آدم نفــوذ داشــته باشــم« چنــد تــا خواســته 

۱. نور، ۳۲.
 

َ
ــّل ــّزَ َو َج  ِإّنَ اهلَل َع

َ
ــّل ــّزَ َو َج ــاهلِل َع ــُه ِب ــاَء َظّنَ َس

َ
ــْد أ َق

َ
ــِ� ف

َ
َعْیل

ْ
 ال

َ
ــ�

َ
ــَج َمَخاف ْ�ِوی ــَرَك الّتَ ــْن َت ــوُل اهلِل ص َم ۲. »َرُس

ْضِلــِه « (کافــی، ج۵، ص۳۳۱)
َ
َقــراَء ُیْغِنِهــُم اهلُل ِمــْن ف

ُ
َیُقــوُل- ِإْن َیُکوُنــوا ف
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دیگــر هــم داشــت. خواســته اش کــه تمــام شــد گفــت حــا� خدایــا! می شــود 

از فضلــت خــودت چیــ�ی بــه مــن بدهــی؟۱ یعنــی روی فضــل خــدا حســاب 

بــاز کــرد؛ شــما چــی؟ 

ــال شــما، راحــت بشــود از اینکــه هرکســی ازدواج کــرد،  بــرای اینکــه خی

خــدا از نظــر اقتصــادی تامینــش می کنــد؛ شــما را دعــوت می کنــم بــه تجربــه 

هایــی آدم هایــی کــه بــه خــدا اعتمــاد کردنــد و رفتنــد ازدواج کردنــد، بعــد 

خــدا آنهــا را فضلــش بــی نیــاز کــرد. چنــد نفــر می شناســید، تلوزیــون مســابقه 

برگــزار کنیــد، تجربــه نــگاری کمــک مالــی خــدا، در ازدواج. فکــر می کنیــد کــم 

هســتند کســانی کــه خــدا در ازدواج از نظــر اقتصــادی، بــی نیازشــان کــرد؟ 

����� ���� ��ا�� ��ای ازدواج

ــد، ســر آقــا پســرهایی کــه از  پــدر و مادرهایــی کــه مانــع تراشــی می کنن

نظــر اقتصــادی اوضــاع مناســبی ندارنــد، قیامــت دیدنــی دارنــد. وقتــی نامــۀ 

اعمالشــان را بــاز می کننــد، در نامــۀ اعمالشــان نوشــته شــده فســاد کبیــر؛ 

فرمــود:
ُ�ــ�ُه«ِإّ� َ�ْ�َ�ُ�ــ�ُه َ�ُ�ــْ�  «ِإَذا َ��َءُ�ــْ� َ�ــْ� َ�ْ�َ�ــْ�َن ُ�ُ�َ�ــُ� َو ِد�َ�ــُ� َ�َ�ّوِ

؛  ْرِض َو َ��ــ�ٌد َ�ِ��ــٌ�
َ
ِ�ْ�َ�ــٌ� ِ�ــ� َاْ�

را  د�ــ� دا�ی اش  و  ا�ــ�ق  �ــ�  آ�ــ�  �ــ��  �ــ�د  ��ــ�  ا�ــ� 

را  ا�ــ� ��ر  ا�ــ�  درآ���ــ�؛  او  ازدواج  �ــ�)  را  (د��ــ�  ��ــ������، 

ْل 
َ
ِکــِن اْســ�

َ
- َو ل

َ
ــاَل �

َ
َ�ــَواُب َعَمِلــی َبَطــَل ق

َ
- ف  َتُجــوُر

َ
ــِذی �

َّ
َعــْدُل ال

ْ
ْنــَت ال

َ
َقــاَل ِإْبِلیــُس َیــا َرّبِ َکْیــَف َو أ

َ
۱. »ف

ــْد 
َ
َقــاَل اهلُل ق

َ
یــِن- ف ــی َیــْوِم الّدِ

َ
َبَقــاَء ِإل

ْ
َل ال

َ
ُل َمــا َســ� ّوَ

َ
ــ�

َ
ْعَطْیُتــَ�- ف

َ
�
َ
 ِلَعَمِلــَ� ف

ً
َوابــا

َ
ــا َمــا ِشــْئَت ث ْنَی

ُ
ْمــِر الّد

َ
ِمــْن أ

ــاَل 
َ
ُعــُروِق ق

ْ
ِم ِفــی ال

َ
ْجِرِنــی ِمْنُهــْم َمْجــَرى الــّد

َ
ــاَل أ

َ
ْطُتَ�- ق

َّ
ــْد َســل

َ
ــاَل ق

َ
ــِد آَدَم ق

ْ
ــی ُول

َ
ْطِنی َعل ِ

ّ
ــاَل َســل

َ
ْعَطْیُتــَ� ق

َ
أ

ُهــْم ِفــی ُکّلِ 
َ
ُر ل َتَصــّوَ

َ
 َیَرْوِنــی- َو أ

َ
َراُهــْم َو �

َ
ــاَل َو أ

َ
َنــاِن ق

ْ
 َو َیِلــُد ِلــی اث

َّ
ــٌد ِإ�

َ
ُهــْم َول

َ
 َیِلــُد ل

َ
ــاَل َو �

َ
ْجَرْیُتــَ�- ق

َ
ــْد أ

َ
ق

ــاَل َرّبِ 
َ
 ق

ً
ْوَطانــا

َ
ــَ� ِفــی ُصُدوِرِهــْم أ

َ
ــُت ل

ْ
ــْد َجَعل

َ
ــاَل ق

َ
ــاَل َیــا َرّبِ ِزْدِنــی- ق

َ
ْعَطْیُتــَ�- ق

َ
ــْد أ

َ
َقــاَل ق

َ
ُصــوَرٍة ِشــْئُت ف

ُهــْم  ِتَیّنَ
َ

ــّمَ �
ُ
ِصیــَن ث

َ
ُمْخل

ْ
 ِعبــاَدَك ِمْنُهــُم ال

َّ
ْجَمِعیــَن ِإ�

َ
ُهــْم أ ْغِوَیّنَ

ُ َ
ِتــَ� � ِبِعّزَ

َ
ِلــَ� »ف

َ
َقــاَل ِإْبِلیــُس ِعْنــَد ذ

َ
َحْســِبی- ف

ْکَثَرُهــْم شــاِکِریَن« (تفســیر 
َ
ْیماِنِهــْم َو َعــْن َشــماِئِلِهْم- َو � َتِجــُد أ

َ
ِفِهــْم َو َعــْن أ

ْ
ْیِدیِهــْم َو ِمــْن َخل

َ
ــِن أ ِمــْن َبْی

قمــی، ج۱، ص۴۲)



�ــــ� ��ـــ��ــ� �ــــــ���ــــ�

۶۴

�� �ــ�د»١ ���ــ�ار  �ــ�رگ  ��ــ�دی  و  ���ــ�  ز�ــ�ݐ  در  ����ــ�، 

اخالقــش، دینــش. آقــا ببخشــید! اقتصــاد چــی؟ تنبــل نیســت؟ ســرکار 

مــی رود؟ تــالش اقتصــادی میکنــد؟ در خانــه ننشســته بگویــد خدایــا! از 

آســمان بفرســت؟ اگــر ایــن وی�گی هــا را دارد، حــل هســت. تضمیــن خــدا 

پشــت ســرش هســت. آرام آرام دســت بــه هــر چــی بزنــد طــال می شــود.

�� دا��د ����ر زن �����!

پــس مــا نگفتیــم آقــا دامــاد بیــکار باشــد، مــا گفتیــم آقــا دامــاد، بنــای کار 

ــم اقتصــاد اولویــت اول نیســت،  ــا مــا می گوی ــردن دارد، کاری هــم دارد. ت ک

می گوینــد حــاج آقــا یعنــی دامــاد بیــکار بــی عــار باشــد؟ نــه. �یغمبــر از کســی 

خوشــش می آمــد، حضــرت می پرســید: »آیــا شــغلی دارد؟« اگــر می گفتنــد آقــا 

ایشــان بیــکار هســت. حضــرت فرمــود:
«َ�َ�َ� ِ�ْ� َ�ْ�ِ�� ؛ از ���� ا���د.»٢

بلــه بایــد آقــا دامــاد شــغل داشــته باشــد امــا دیگــر چقــدر درآمــد دارد؛ از 

خــودش خانــه دارد یــا نــدارد؟ »متــه بــه خشــاش گذاشــتن« ایــن دیگــر مانــع 

تراشــی اســت. 

��ش راه ��� ��� ��ا

»وضــع زندگــی مــردى از اصحــاب رســول خــدا � بســیار ســخت شــد. 

همســرش گفــت: کاش نــزد رســول خــدا � می رفتــی و از ایشــان چیــزى 

می خواســتی.

مــرد خدمــت �یامبــر � آمــد. حضــرت چــون او را دیــد فرمــود: هــر کــه 

۱. کافی، ج۵، ص۳۴۷.
۲. جامع ا�خبار، ص۱۳۹.



۶۵

���ــ� ��م: �ــ�ط ا��� درک ��ت ���دت

از مــا چیــزى بخواهــد بــه او می دهیــم و هــر کــه نخواهــد خداونــد بی نیــازش 

کنــد. مــرد [بــا خــود] گفــت: مقصــود �یامبــر، کســی جــز مــن نبــود. پــس نــزد 

همســرش برگشــت و ماجــرا را برایــش شــر� داد. زن گفــت: رســول خــدا � 

هــم یــ� بشــر اســت، مشــکل را بــه آن حضــرت بگــو. مــرد برگشــت. �یامبــر 

چــون چشــمش بــه او افتــاد [همــان گفتــه قبــل را] فرمــود: هــر کــه از مــا چیزى 

بخواهــد ... آن مــرد تــا ســه مرتبــه ایــن کار را کــرد.

ســپس رفــت و تبــرى عاریــه گرفــت و بــه کوهســتان رفــت و مقــدارى 

هیــزم َکنــد و آورد و آن را بــه نیــم چــارك آرد فروخــت و بــه خانــه برگشــت و 

آن را مصــرف کــرد. فــردا نیــز بــه کــوه رفــت وهیــزم بیشــترى آورد وفروخــت.

او همچنــان کار می کــرد و می اندوخــت تــا آن کــه خــودش تبــرى خریــد. 

بازهــم اندوختــه کــرد تــا جایــی کــه دو شــتر و یــ� غــالم خریــد و از آن 

ــه شــد. آن گاه خدمــت �یامبــر � آمــد و بــه عــرض 
ّ
پــس ثروتمنــد و مرف

آن حضــرت رســاند کــه چگونــه بــراى نیازخواهــی شــرفیاب شــد و از �یامبــر 

� چــه شــنید. �یامبــر � فرمــود: مــن کــه بــه تــو گفتــم: »هــر کــه از مــا 

چیــزى بخواهــد بــه او می دهیــم و هــر کــه دســت نیــاز دراز نکنــد، خداونــد 

نا أعَطینــاُه و َمــِن اســَتغنی  أغنــاُه اهلُل.«۱ تــالش 
َ
بی نیــازش گردانــد؛ َمــن َســ�ل

عامــل جــذب فضــل خداســت.

مــا گاهــی اوقــات آنقــدر حواشــی اقتصــادی بــرای ازدواج درســت کردیــم، 

اصــاًل ازدواج شــده یــک رفتــار آدم هــای ثروتمنــد. فرهنــگ ازدواج، مشــکل 

دارد. نــگاه عبــادی کــه بــه مســئله ازدواج نیســت. از آن طــرف کامــال نــگاه 

اقتصــادی هســت. بعــد اصــاًل هــم نــگاه اقتصــادی، رو بــه آســمان نیســت، رو 

بــه نابــودی ازدواج هســت.

۱. همان، ج۲، ص۱۳۹.



�ــــ� ��ـــ��ــ� �ــــــ���ــــ�

۶۶

���� ����� ا����دی ازدواج را �����د���

اگــر ازدواج عبــادت اســت، وجــوه عقالنــی عبــادت چیســت؟ اقتصــاد و 

معیشــت. شــما ازدواج کــن تــا اوضــاع اقتصــادی ات خوب شــود. این معادله 

هســت. اگــر فقیــر باشــید خــدا از فضلــش شــما را بــی نیــاز می کنــد. البتــه ایــن 

فضــل، معلــوم نیســت بــه آن خــر� هــای وحشــتناک در ازدواج تعلــق بگیــرد. 

بــا آمــار و ارقــام در آوردنــد کــه اگــر کســی بخواهــد یــک ازدواج در تهــران 

ــد.۱ امــا واقعــش ایــن هســت کــه  ــه کن ــون بایــد ه�ین ــد صــد میلی ــرد، چن بگی

تهــران همــه جــای ایــران نیســت، از آن طــرف همــه جــای ایــران هــم تهــران 

نیســت. شــاید بــرای بعضی هــا واجــب باشــد کــه در شهرســتان زندگــی کننــد. 

مــا بایــد فرهنــگ اقتصــادی ازدواج را تغییــر دهیــم. در همیــن تهــران، خانــۀ 

۵۰ متــری اســت، امــا بــه انــدازه دو برابــر مــکان، مــادر و پــدر عــروس جهی�یــه 

می دهنــد، اصــال نمــی تواننــد داخــل خانــه نگــه دارنــد. اینهــا زوائــد اقتصــادی 

ازدواج هســت کــه لــذت عبــادت ازدواج را در کام خانواده هــا تلــخ میکنــد. 

https://www.alef.ir/ در:  دسترســی  الــف،  می خــورد؟«،  آب  چقــدر  ســاده  ازدواج  یــک   «  .۱
 .۱۳۹۹ آبــان   ۵  ،html.۳۹۹۰۸۰۵۰۱۱/news



۶۷

���ــ� دوم: �ــ�ت ���دت ��ی ا������

�یام: »وجوه عقالنی عبادت ازدواج؛ ُبعد آرامشی ازدواج«

ِ��� از ���دت در ��و، ����� ���دت

اگــر مــاه رمضــان، مــاه عبــادت اســت؛ پــس مــا بایــد بــه دنبــال افزایــش 

ــدا کــرد، از  ــادت افزایــش �ی ــر کیفیــت عب ــادات باشــیم. اگ کمــی و کیفــی عب

عبــادت ِکیــف هــم خواهیــم کــرد. لــذت عبــادت را خواهیــم بــرد. گفتیــم لــذت 

عبــادت؛ فضیلتــی نیســت کــه حــا� بگوییــم اگر آن را کســب نکردیم اشــکالی 

نــدارد؛ مــا بــه لــذت عبــادت مضطریــم؛ نیــاز داریــم از عبــادت لــذت ببریــم 

وگرنــه مغرورانــه عبــادت خواهیــم کــرد. 

���� ����ی، ���وی �� ���ط

در رشــد معنــوی، توقــف مســاوی اســت بــا ســقوط؛ مــاه رمضــان، مــاه 

مســابقه اســت؛ چه کســی بیشــتر برد؟ چه کســی بهتر برد؟ امام حســن� 

فرمودند:
ْ�ِ�ِ� َ�َ�ْ�ــَ�ِ�ُ��َن ِ��ــِ� ِ�َ��َ�ِ�ِ�  «ِإّنَ اَ� َ�َ�ــَ� َ�ــْ�َ� َرَ�َ�ــ�َن ِ�ْ�َ�ــ�رًا ِ�ݐَ

��ا�� درک ��ت ���دت!

���� ���رم



�ــــ� ��ـــ��ــ� �ــــــ���ــــ�

۶۸

ــَ� آَ�ــُ��َن َ�َ��ُ��ا؛  ِإَ�ــ� َ�ْ�َ��ِ�ــِ� َ�َ�ــَ�َ� َ�ــْ�ٌم َ�َ�ــ�ُ�وا َو َ�ّ�َ

��او�ــ� ���ــ�ل �ــ�ه ر��ــ�ن را ��ــ�ان ��ــ���� ��ــ���ن �ــ�ار داد، 

�ــ�ه ای در �ــ�ه ر��ــ�ن �ــ� ���ــ� �ــ� �ــ�� ر���ــ� ا�ــ� �ــ��� 

�� ����ــ� و ��ــ��ز ���ــ��� و �ــ�ه د��ــ� �ــ� ��ــ� �� ����ــ� 

و ����ــ� از ر�ــ��ن �ــ� ����ــ�  ��ــ���. در وا�ــ� ��ز�ــ�ۀ ا�ــ� ��ــ���� 
��ــ���.»١

��� او��ت ��ل ���دت ��ار��؟! ��ا ا

بایــد ریشــه هــای عقــب ماندگــی و توقــف در عبــادت و معنویــت 

ــادت نداریــم؛ چــرا اکثــر  خودمــان را �یــدا کنیــم. چــرا اکثــر اوقــات حــال عب

ــر  ــادت حــال خــوب را کمت ــا عب ــم؟ چــرا ب ــادت حــال نمــی کنی ــا عب اوقــات ب

تجربــه می کنیــم؟ چگونــه از عبــادت از ســر عــادت بــه عبــادت از ســر عشــق 

ــه برســیم؟ و عالق

���� از �� ���� در ���دت ����� ا��

بــی حالــی در عبــادت و معنویــت، طبیعــی اســت،  ایــن  از  بخشــی 

فرمــود: حضــرت 
ــ�ْت َو  ــْ� َ�ُ� �َ�َ�ْ

َ
ــِ�َذا أ ــ�رًا َ� ــ��ً� َو ُ�ُ� ــ�رًا َو َ�َ� ــ�ً� َو ِإْدَ� ــ�ِب ِإْ�َ� «ِإّنَ ِ�ْ�ُ�ُ�

ــ� َو َ�َ�ــ�ِ�َ�� َو  ــْ� َ�ُ�ُ�وَ�ــ� ِ�ْ�ــَ� ِإْ�َ��ِ�َ
َ
ــْ� َو َ�ّ�

َ
ْدَ�ــَ�ْت �ّ�

َ
َ�ِ�َ�ــْ� َو ِإَذا أ

اْ�ُ���َ�ــ� ِ�ْ�ــَ� ِإْدَ��ِرَ�ــ� َو ُ�ُ��ِرَ�ــ�؛ 

����ــ� �ــ�اى دل �ــ�، �وى آ�رى و �وى ��دا�ــ�، و ��ــ�ط و ��ــ�� 

آن  و  �� �ــ�دد  ����ــ�ه  و  ���ــ�  آ�َرد،  �وى  �ــ�  آن ��ه  ا�ــ�. 

ز�ــ�ن �ــ� �وى ��داَ�ــ�، ��ــ�ل [و دْل �ــ�ده ] �ــ�دد. �ــ� ��ــ��م 

۱.   تحف العقول، ص۲۰۶.



۶۹

���ــ� ��ــ�رم: ��ا�� درک ��ت ���دت!

�وى آ�ردن و ��ــ���، آن را �����ــ� و ��ــ��م �وى ��دا�ــ� و 
��ــ��، آن را ر�ــ� ���ــ�.»١

نباید با این وضع طبیعی روح خودمان، غیر طبیعی برخورد کنیم. 

گاهــی اوقــات، دل، دلــش بــا عبــادت نیســت، بــه هــر دلیلــی، حضــرت 

ــادت! خــودت را اذیــت  فرمــود رهایــش کــن! خــودت را اذیــت نکــن در عب

ــادات مســتحبی را رهــا کــن.  ــی عب ــادت نــدارم؟! حت نکــن کــه چــرا حــال عب

ــی، دلــت کــور می شــود؛ چــرا؟ چــون فرمــود »اگــر اصــرار کن
ْ�ِ�َه َ�ِ�َ�.»٢

ُ
 َ�ِ�ّنَ اْ�َ�ْ�َ� ِإَذا أ

شاید این معنا هم درست باشد که اشتهای دلت کور می شود.

���� ر�� ��دن ���، ��دش ����� آ��د�� ��ای ���دت ا��

کســی کــه بــا خــودش کار دارد، خــودش را رهــا نکــرده، بلــد هســت چطــور 

نفــس خــودش را بــرای عبــادت آمــاده کنــد، گاهــی رهــا کــردن نفــس، خــودش 

مقدمــۀ آمادگــی بــرای عبــادت اســت. ایــن یــک اصــل فنــی و فــوق العــاده 

هــم در تربیــت آدم هــا و هــم در عبــادت خودمــان اســت. گاهــی اوقــات پــدر 

ــادت هــای  ــرای برخــی از عب ــد، ب ــی جــا دارن ــی، اصــرار ب و مادرهــای مذهب

مســتحبی بچــه هــای خودشــان. بعــد بچه هــا عبــادت هــای واجب خودشــان 

را تــرک می کننــد چــرا؟ چــون ایــن قاعــده را رعایــت نکــرده انــد. حضــرت امیــر 

فرمود:
ــ�َدِة َو اْرُ�ــْ� ِ�َ�ــ� َو َ� َ�ْ�َ�ْ�َ�ــ� َو ُ�ــْ� َ�ْ�َ�َ�ــ� َو  «َ�ــ�ِدْع َ�ْ�َ�ــَ� ِ�ــ� اْ�ِ�َ�

ــْ�  ــّ�َ ِ� ــُ� َ� ُ�
َ
ــَ� اْ�َ�ِ��َ�ــِ� َ�ِ�ّ� ــَ� ِ� ــً� َ�َ�ْ� ــ� َ��َن َ�ْ�ُ��� �َ 

َ
َ�َ�ــ�َ�َ�� ِإّ�

َ�ــ�؛  ــَ� َ�َ�ّ�ِ َ�َ��ِ�َ�ــ� َو َ�َ��ُ�ِ�َ�ــ� ِ�ْ�

۱.  اعالم الدین، ص۳۰۷.
۲. نهج البالغه، حکمت ۱۹۳.



�ــــ� ��ـــ��ــ� �ــــــ���ــــ�

۷۰

��ــ� �ــ�د را در وادا�ــ�ݐ �ــ� ��ــ�دت ���ــ� ده، و �ــ� آن �ــ�ارا ��، 

�ــ�رش ��ــ�ز، و در و�ــ� ��ا�ــ� و  ى ��ݓ و �ــ� ��ر و ا�ــ�اه �ــ� ��ــ�

ــ� �ــ� �ــ� �ــ� وا�ــ� ا�ــ�، و  ��ــ�ط �ــ� ��رش ��ــ�، �ــ� در آ�ݕ
���ــ� آن را در و�ــ� �ــ�ص �ــ�دش �ــ� �ــ� آ�رى.»١

نــه ایــن ور بــام بیفتیــم کــه کال بــی خیــال حــال عبــادت بشــویم و نــه آن 

ور بــام بیفتیــم کــه همیشــه منتظــر حــال عبــادت باشــیم. پــس برخــی از بــی 

حالــی در عبــادات، وضــع طبیعــی مــا هســت. امــا اکثــر بــی حالــی هــای مــا در 

عبــادت، ناشــی از یــک وضــع غیــر طبیعــی در روح و جــان مــا هســت؛ ایــن 

مانــع را بایــد برداریــم. 

��ت ���دت ����ص آ�� ا� ����� �� ����!

بعضی هــا فکــر می کننــد، لــذت عبــادت، مخصــوص آیــت اهلل بهجت؟حر؟ هــا 

هســت. در حالی که یک مومن ســاده و صادق، در هر درجۀ ایمان، می تواند 

لــذت عبــادت را بچشــد. کافــی اســت از وضــع طبیعــی و فطــری خــودش دور 

نشــده باشد. 

����د�� �� ������ت ��ر���� 

مــا خیلــی اوقــات فکــر می کنیــم، حــال عبــادت نداریــم یــا بــا عبــادت 

حــال نمــی کنیــم و لــذت نمــی بریــم؛ ایــن وضــع طبیعــی مــا هســت؛ ایــن طــور 

نیســت. مشــکلی در سیســتم وجــود شــما بــه وجــود آمــده اســت. اگــر یــک 

ــا  گوشــی موســیقی پخــش نکــرده، فیلــم بــرداری و عکــس بــرداری نکــرد، آی

ایــن وضــع طبیعــی گوشــی هســت یــا نــه اشــکالی در سیســتم بــه وجــود آمــده 

ــرای درســت شــدن گوشــی، گاهــی بایــد برگردیــم  اســت؟ همــان طــور کــه ب

۱. نهج البالغه، نامه۶۹. 



۷۱

���ــ� ��ــ�رم: ��ا�� درک ��ت ���دت!

ــد،  بــه تنظیمــات کارخانــه؛ انســان هــم بــرای اینکــه درســت روحــش کار کن

بایــد برگــردد بــه تنظیمــات کارخانــۀ وجــودی خــودش. وقتی شــما برگردی به 

تنظیمــات اولیــه کارخانــه وجــودی خــودت، حتمــا از عبــادت لــذت می بــری. 

چــون عبــادت کــه لــذت دارد، اینجــا مانعــی هســت کــه نمــی گــذارد مــن از 

عبــادت لــذت ببــرم.

��م ��ت از ���دت، ���� ����ری ا��

با�خــره مــا نبایــد از کنــار ایــن مســئله بــه ســادگی عبــور کنیــم، آقــا! مــا کــه 

از عبــادت، لــذت نمــی بریــم ایــن عالمــت عــدم ســالمتی و بیمــاری مــا اســت. 

م�ــل اینکــه مریــ� از غــذا لــذت نمــی بــرد. عیســی بــن مریــم فرمــود:
ــِ�  ُذ ِ�

َ
ــّ� ــَ� َ�َ�َ� ــ�ِم َ� �َ ــ� ا�ّ�َ ِ��ــُ� ِإَ� ُ�ــ�ُل َ�ُ�ــْ� َ�َ�ــ� َ�َ�ــَ� اْ�َ

َ
ــّ�ٍ أ َ�ِ»

ــُ�  ُذ ِ��ْ�ِ�َ�ــ�َدِة َو َ� َ�ݓِ
َ

ْ�َ�ــ� َ� َ�َ�َ�ــّ� ِة اْ�َ�َ�ــِ� َ�َ�ِ�ــَ� َ��ِ�ــُ� ا�ّ�ُ ِ�ــْ� ِ�ــّ�َ

ْ�َ�ــ�؛  ــُ�ُه ِ�ــْ� َ�ــَ�َوِة ا�ّ�ُ َ�َ�َوَ�َ�ــ� َ�ــَ� َ�ــ� َ�ݓِ

����ــ�ن �ــ� ���ــ� �ــ� �ــ�ا ��ــ� �� ��ــ�، و�ــ� �� ���� �ــّ�ت 

دردش از آن �ــ�ت ��� �ــ�د، �ــ� ��ــ�ݐ ���ــ� د��ــ� از ���د�ــ� 

�ــ�����  ذا��ــ� اش  در  د��ــ�  �ــ�  و��ــ�  �ــ�  و  �ــ�د  �ا�ــ�  �ݐ �ــ�ت 
�� ��ــ�، از �ــ����� ��ــ�دت ��ــ�ه اى ����ــ� ��� �ــ�دد.»١

���� �� د���؛ ���� ��ت ���دت

 مانــع لــذت عبــادت، 
ً
اوً� آدم مریــ� از عبــادت لــذت نمــی بــرد. دومــا

لــذت هــای ســطحی دیگــری نظیــر عالقــۀ بــه دنیــا هســت کــه نمــی گــذارد 

اســتعداد لــذت از عبــادت در انســان شــکوفا شــود. حــا� عالقــه بــه دنیــا 

چــه چیــ�ی هســت؛ یــک فصــل مجــزا می طلبــد. بــه هــر چیــ�ی کــه در ایــن 

۱. عده الداعی، ص۱۰۶.



�ــــ� ��ـــ��ــ� �ــــــ���ــــ�

۷۲

ــه امــام صــادق  ــا نیســت. مــردى ب ــه دنی ــه آن داری، عالقــۀ ب ــا عالقــۀ ب دنی

علیــه الســالم گفــت: »بــه خــدا ســوگند! هــر آینــه مــا در طلــب دنیاییــم و 

دوســت می داریــم کــه بــه آن دســت یابیــم«. امــام فرمــود: »می خواهــی بــه 

آن دســت یابــی کــه چــه کنــی؟« گفــت: »می خواهــم خــود و خانــواده ام را 

ت�میــن کنــم و بــا خویشــانم �یونــد برقــرار نمایــم و بــا آن صدقــه دهــم و 

حــج و عمــره گــزارم«. امــام فرمــود: »ایــن دنیــا خواهــی نیســت، بلکــه آخــرت 

خواهــی اســت«.؛ 
ــِ�  ــِ� اِ� َ�َ�ْ� ِ�ــ� َ�ْ�

َ
، َ�ــ�َل: َ�ــ�َل َرُ�ــٌ� ِ� ِ�ــ� َ�ْ�ُ�ــ�ٍر

َ
ــِ� أ ــِ� اِ� ْ� َ�ــْ� َ�ْ�

ــّ�ُ  ْن ُ�ْ�َ��َ�ــ�. َ�َ�ــ�َل: «ُ�ِ
َ
ــّ�ُ أ ْ�َ�ــ�، َو ُ�ِ ــ� َ�َ�ْ�ُ�ــُ� ا�ّ�ُ

َ
ــَ�ُم: َو اِ�، ِإّ� ا�ّ�َ

ِ�ــُ� 
َ
ُ�ــ�ُد ِ�َ�ــ� َ��ــ�  َ�ْ�ِ�ــ� َو ِ�َ��ِ�ــ�، َو أ

َ
ْن َ�ْ�َ�ــَ� ِ�َ�ــ� َ�ــ� َذا؟». َ�ــ�َل: أ

َ
أ

ُ�ــ� َ�ْ�ــِ� اِ� َ�َ�ْ�ــِ� 
َ
أ . َ�َ�ــ�َل  ْ�َ�ِ�ــُ�

َ
أ ، َو  ُ�ــّ�ُ

َ
أ ُق ِ�َ�ــ�، َو  َ�َ�ــّ�َ

َ
أ ِ�َ�ــ�، َو 

ــُ� اْ�ِ�ــَ�ِة».١ ــ�، �ــَ�ا َ�َ� �َ�ْ ــَ� ا�ّ�ُ ــَ�ُم: «َ�ْ�ــَ� �ــَ�ا َ�َ� ا�ّ�َ

اگــر دنیــا را درســت بخواهــی خــر� کنــی، اصــاًل ایــن عالقــه بــه دنیــا 

نیســت. 

����ی ���� �� د��� ����؟

یــک نفــر آمــد �یــش امیرالمومنیــن از دنیــا بــد گفــت؛ حضــرت فرمــود چــرا 

از دنیــا بــد گفتــی؟ بعــد فرمودنــد: 
ــ� َ�َ�ِ�َ�ــِ� اِ� َو َ�ْ�ِ�ــُ� َوْ�ــِ� اِ� َو 

َ
ــ�ِء اِ� َو ُ�َ�ّ� َ�ّ�ِ

َ
أ «َ�ْ�ــِ�ُ� 

ــ�؛ 
َ
�ّ ــ�ا ِ��َ�ــ� اْ�ݓَ ْ�َ�ــَ� َو َ�ِ�ُ ْوِ�َ�ــ�ِء اِ� اْ�َ�َ�ــُ��ا ِ��َ�ــ� ا�ّ�َ

َ
َ�ْ�َ�ــُ� أ

ا�ــ�،  ���ــ���ن  ��ــ�ز��ه  �ــ�ا،  دو�ــ��ن  �ــ��ه ��ه  د��ــ� 

ــ�رت دو�ــ��ن ��ا�ــ�، �ــ�  �ــ�ود��ه و�ــ� �ــ�ا، و ���ــ��ه �ݓ

۱. کافی، ج۵، ص۷۲. 



۷۳

���ــ� ��ــ�رم: ��ا�� درک ��ت ���دت!

در آن ر��ــ� �ــ�ا را �ــ� د�ــ� آ�رد�ــ�، و ���ــ� را �ــ�د ��د�ــ�.»١

تــو نســبت درســتی بــا دنیــا برقــرار کــن؛ دنیــا می شــود تجــارت خانــۀ 

ــه بــد  ــه ایــن تجــارت خان ــن، حضــرت ناراحــت می شــود کســی ب امیرالمومی

و بیــراه می گویــد. مــا فقــط کلمــات حضــرت را در مذمــت دنیــا دوســتی 

شــنیدیم؛ در حالــی کــه حضــرت می فرمایــد بــه دنیــا ایــن طــور هــم می تــوان 

نــگاه کــرد. 

شــما روش صحیــ� برخــورداری از دنیــا را بــه بچه هــا یــاد بدهیــد، بعــد 

 امیرالمومنیــن 
ً
آنهــا بتواننــد خــوب زندگــی کننــد. فرزنــدان شــما بگوید:»واقعــا

ــا از دســت دزدان  ــرود دنی ــل هســت؟!« او ب ــا حرمــت قائ ــرای دنی ــدر ب اینق

دنیــا نجــات دهــد. 

یــک نفــر دیگــر بــه امــام صــادق� گفــت آقــا هرچــی از دنیــا خواســتم 

خــدا بــه هــم داده می ترســم، ایــن دنیــا داری بــه خاطــر ایــن باشــد کــه خــدا 

َمــا َو اهلِل، َمــَع 
َ
با�خــره می خواهــد مــا را زمیــن بزنــد؛ حضــرت فرمــود: »أ

ــال؛ امــا بــه خــدا قســم اگــر شــکر ایــن دارایــی هــای کــه خــدا بــه تــو 
َ
َحْمــِد ف

ْ
ال

داده اســت را بــه جــا بیــاوری، نــه!«۲

چقــدر بایــد رفــع ســوء تفاهــم کنیــم از خودمــان، نســبت بــه دنیــا و اینکه 

معنــای عالقــه بــه دنیــا چیســت؟ امــا عالقــۀ به دنیــای که مانع لــذت عبادت 

هســت کــدام عالقــه هســت؟ آن عالقــۀ اســت کــه نمــی گــذارد درســت خــر� 

کنــی، درســت �ــول در بیــاوری. 

د��اری ��ی ����� ���� د��� در دل

پــس یکــی از راه هــای چشــیدن لــذت عبــادت، عبــور از عالقــه هــای 

۱. نهج البالغه، خطبه ۱۳۱. 
۲. کافی، ج۳، ص۲۴۹.
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ــا  ــه دنی ــه ب ــه ام عالق ــدام عالق ســطحی اســت. تشــخیص اینکــه مــن ا�ن ک

هســت ایــن هــم ســخت شــد. لــذا از خــدا خیلــی بایــد کمــک بگیریــم، هــم در 

تشــخیص اینکــه ا�ن مــن بــه چــه چیــ�ی عالقــه منــد بشــویم، چقــدر عالقــه 

منــد بشــوم؟ چطــوری عالقــه منــد بشــویم، عالقــه بــه دنیــا هســت؟! و هــم 

اینکــه حــا� چگونــه ایــن عالقــه را از دلــم بیــرون کنــم؟ ایــن دو مســئله را باید 

از خــدا مســئلت کنیــم. لــذا حضــرت در دعــای ســحر خودشــان از خــدا چــه 

ِبــی؛ آقــای 
ْ
ل
َ
ْنَیــا ِمــْن ق

ُ
ْخــِرْ� ُحــّبَ الّد

َ
ِدی أ می خواهنــد؟ عرضــه مــی دارد: »َســّیِ

مــن! عالقــۀ بــه دنیــا را از قلبــم بیــرون کــن!«۱ ایــن یعنــی هــم تشــخیص عالقه 

بــه دنیــا، هــم خــار� کــردن ایــن عالقــه کار ســادۀ نیســت.

���ه ��دن و ���ه ���دن؛ راه ���ون ��دن ���� �� د���

امــا یکــی از راه هــای بیــرون کــردن محبــت بــه دنیــا، بــرای چشــیدن لــذت 

عبــادت؛ نــگاه نکــردن اســت. فرمود:
ْ��ــ�  �ــ�ِة ا�ّ�ُ ْ�وا�ــً� ِ�ْ�ُ�ــْ� َزْ�ــَ�َة اْ�َ

َ
ْ��ــ� ِ�ــِ� أ

َ
ّنَ َ�ْ�َ�ْ�ــَ� ِإ�ــ�  �ــ� َ�ّ� «َو � َ�ُ�ــّ�َ

ْ��ــ� ؛
َ
ــَ� َ�ْ�ــٌ� َو أ ِ�َ�ْ�ِ�َ�ُ�ــْ� ��ــِ� َو ِ�ْ�ُق َ�ّ�ِ

 و ���ــ� ��ــ��ن �ــ�د را �ــ� �����ــ�ى �ــ�ّدى، �ــ� �ــ� ��وه ���ــ� 
از آ�ــ�ن داده ا�ــ�، ����ــ�! ا���ــ� �ــ���� ��ى ز���� د����ــ� »٢

ــرای بچه هــا  ــا را ب ــز دنی ــه صــورت مبالغــه آمی بعضــی اوقــات مــادران ب

بــزک می کننــد؛ در حالــی کــه اگــر مــادر بتوانــد، هنرمندانــه کوچکــی عالقــه 

هــای دنیــای، گــذار بــودن ایــن عالقــه و موقــت بــودن آن را بــه بچه هــا نشــان 

دهــد، بچه هــا در جــا فــوق العــده بــ�رگ خواهنــد شــد. 

ــا درســت  ــا نــگاه نکــن ی ــا ی ــرون کــردن عالقــه بــه دنی ــرای بی بنابرایــن ب

۱. مصباح المتهجد، ج۲، ص۵۹۱.
۲. طه : ۱۳۱ .
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نــگاه کــن. درســت نــگاه کــردن بــه دنیــا یعنــی دیــدن کوچکــی دنیــا، دیــدن 

کــم بــودن دنیــا و اینکــه تــو ب�رگ�ــر از آن هســتی کــه دنیــا تــو را ســیر کنــد. 

گاهــی بایــد بــه گــذارا بــودن دنیــا نــگاه کنیــم، ببیــن دنیــا بــرای کســی نمی 

مانــد. لــذا حضــرت فرمــود یــاد مــرگ دل را ســیقل می دهــد. 

ر�� ����ن در ���دت، ����� ��ت ���دت

گاهــی رنــج کشــیدن در عبــادت، خــودش مقدمــۀ برگشــتن بــه تنظیمــات 

کارخانــه وجــود انســان و لــذت بــردن از عبــادت اســت. فرمــود: 
 �ْ�َ ــَ� ِإَذا َ�ــْ� ُ�ْ�َ�ــْ� َو ُ�ْ�َ�َ�ــْ� َ�َ�ّ�َ اّ�َ ّنَ ا�ّ�َ

َ
ُ�ــ�ُل َ�ُ�ــْ� َ�َ�ــ� أ

َ
ــّ�ٍ أ َ�ِ»

ــْ�ِت َو ِ�َ�َ�ــِ�  ــْ� ِ�ِ�ْ�ــِ� اْ�َ
َ

ــَ� ُ�ُ�ُ�َ�ــ� َ�َ�ِ�ــَ� اْ�ُ�ُ�ــ�ُب ِإَذا َ�ــْ� ُ�َ�ّ� َو َ�َ�ّ�َ

اْ�ِ�َ�ــ�َدِة َ�ْ�ُ�ــ� َو َ�ْ�ُ��؛ 

و �ــ� �� ���ــ� ����ــ�ن �ــ� ا�ــ� ���ــ� �ــ� ��ــ�ان �ــ�ار 

��ــ��� و او را ر�ــ� ���ــ�، �ــ� از آن ��ار�ــ��� ��ــ�� �� �ــ�د 

و ��ــ�ان ���ــ� �� �ــ�دد، �ــ� ��ــ�ݐ ��ــ�ب ا��ــ���� ا�ــ� �ــ� �ــ�د 

�ــ�گ و ��ــ�دات، ر��ــ� و �ــ�م ��ــ���، د�ــ�ر ��ــ�وت �� ��د�ــ� و 
�ــ�� �� �ــ���»١

حیــف کــه خیلــی از ماهــا بــا دنیــای اســب ســواری غریبــه هســتیم، اســب 

را اگــر مدتــی تمریــن ندهــی، ســرکش می شــود و اخالقــش بــد می شــود؛ قلــب 

انســان هــم همیــن طــور عمــل می کنــد. اگــر دلــت را بــا یــاد مــرگ و رنــج 

عبــادت تمریــن ندهــی، دل می میــرد.

���� در��ره ������ ���دت، راه درک ��ت ���دت

ــم امــا برخــی از موانــع هــم  ــد برداری ــی هســت کــه بای اینهــا موانــع قلب

۱. عده الداعی، ص۱۰۶.
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ذهنــی هســت کــه البتــه در نهایــت نتیجــۀ آن بــه قلــب می رســد. یکــی از راه 

هــای دیگــری کــه مــا می توانیــم لــذت عبــادت را درک کنیــم، یــا مانــع لــذت 

عبــادت را برداریمــف عقالنیــت در عبــادت اســت. هر جا در عبادت، عقلت 

را بــه کار گرفتــی، یعنــی آغــاز شــکوفایی اســتعداد لــذت بــری از عبــادت. 

گاهــی اوقــات آدم هــا، آدم هــای بــا صفــای هســتند امــا کــم عقــل، اینهــا 

چقــدر از عبــادت لــذت می برنــد؟ بــا صفــا شــدی، قلــب خالی از دنیا داشــتی، 

یــاد مــرگ هــم زیــاد کــردی دلــت صــاف شــد، حــا� تــو چقــدر از عبــادت لــذت 

می بــری؟ بــه انــدازه عقلــت.

���� را در ���دت، �� ��ر ����!

عقلــت را در عبــادت، بــه کار بگیــر، ببیــن چقــدر بیشــتر و بهتــر از عبادت 

لــذت می بــری. مــا گفتیــم کــه عبــادت هــم محــدود بــه رابطــۀ بــا خــدا نمــی 

شــود. اتفاقــا عالــی تریــن عبادت هــا ،در متــن رابطــۀ بــا خلــق انجــام میشــود. 

یکــی از عبــادت هایــی کــه ایــن شــب هــا، ســعی کردیــم بیشــتر چهــره نورانــی 

ایــن عبــادت را ببینیــم، عبــادت ازدواج بــود کــه نصــف دیــن شــما حفــظ 

می شــود. قبــال گفتیــم کــه �یغمبــر فرمــود:» هرکســی ازدوج کنــد، نصــف 
َج َ�َ�ــ� ا�ِ�ــَ� ِ��ــَ� ا�ِ��ــ�َدِة.»١ عبــادت را بــه دســت آورده اســت؛ َ�ــ� َ�ــَ�ّ�َ

از بــس ایــن نــگاه عبــادی بــه مســئله ازدواج غریــب هســت، مــا دائمــا بایــد 

برگردیــم و ایــن نــگاه را بازســازی کنیــم. 

��د�� ��ن دل و�� ����� د��� ���دت ازدواج

حــا� مــا می خواهیــم یکــی از وجــوه عقالنــی دیگــر، عبــادت ازدواج را 

براســاس روایــت امــام رضــا�، بیــان کنیــم. یکــی از آثــار عقالنــی ازدواج، 

۱. روض� الواعظین: ص ۴۱۱.
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کــه اگــر خــدا و �یغمبــر هــم نمــی گفــت آدم عاقــل می رفــت دنبــال ازدواج، 

نزدیــک شــدن دل هــا بــه همدیگــر اســت. 

فرمود:
 �ٌ

َ
ــّ� ــٌ�، و � ُ� ــٌ� ُ��َ�َ� ــَ�ِة آَ� ــ� َ�ُ�ــ� ِ�ــ� اُ���َ�َ�ــِ� َو اُ���َ� ــ� َ� �َ»

َ�َ�ــٌ�، و � أَ�ــٌ� ُ��ــَ���ٌ�، َ�ــ��َن ���ــ� َ�َ�ــَ� اُ� ِ�ــ� ِ�ــّ�ِ ا�َ���ــِ�، و 
َ
�ّ�ُ

َ����ــِ� ا�َ���ــِ�، و َ����ــِ� ا�ُ��ــ�ِب، و َ��ــ��ِ� اُ��ــ�ِق؛ 

�ــ� در �ــ�ره ازدواج و و��ــ�، آ�ــ� اى �و�ــ� [از ��ــ�ب �ــ�ا]، و 

ــ�ن  ــ� �� ــ�د، � ــ�اوان �� ــ�ر � ــ�] و ا�� ــ�ه [از ����� ــ�وى � ــّ��� �� �

ــ�  ــ�و��، و ��د� ــ� ���� ــ�دن � ــ� � ــ�ن:] ��� ــ� � ــ�ر و ����� [آ�

�ــ��ن ��ــ�ن دل �ــ�،  �ــ���ݐ ا�ــ�اد د�ر [�ــ� �����ــ�]، و ا��ــ� �ݐ
و در�ــ� ���ــ�ن ��ــ�ق»١

نزدیــک شــدن دل هــا، الفــت و انــس گرفتــن دل هــا و در هــم تنیــده 

شــدن حقــوق.

����اده آ�� ا��� ا��

خداونــد متعــال، در یــک آیــه کریمــه، اتفاقــا بــه همیــن مســئله تصریــ� 

می کننــد می فرماینــد: 
ْ��� َو َ�َ�َ� 

َ
ُ��ا ِإ�

ُ
 ِ�َ�ْ�ــ�

ً
وا�� ْز

َ
ْ� أ

ُ
ْ�ُ�ِ�ــ�

َ
ــْ� ِ�ْ� أ

ُ
�

َ
ــَ� �

َ
ْن َ��

َ
<َو ِ�ــْ� آ��ِ�ــِ� أ

وَن>٢ �ُ
َّ

���ٍت ِ�َ�ــْ�ٍم َ�َ�َ��
َ
ًة َو َرْ�َ�ــً� ِإّنَ �ــ�  ذِ�ــ�� � ــْ� َ�ــَ�ّدَ

ُ
��َ�ْ�َ

ــه همــۀ آیــات خــدا، زیباســت مهــم ایــن  ــه زیباســت! البت چقــدر ایــن آی

اســت کــه مــا چقــدر ایــن زیبایــی را درک می کنیــم. 

ببینیــد،  را  خانــواده  و  ازدواج  مســئلۀ  بــه  خــدا،  نــگاه  خــدا،  رو  تــو 

می فرمایــد از آیــات و نشــانه هــای مــن اســت. خانــواده آیــه الهــی اســت. 

۱. الکافی: ج ۵ ص ۳۷۳ ح ۷.
۲. الروم : ۲۱ .
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ــاز  ــه، ب ــن آی ــد؟ آخــر ای ــگاه ازدواج می کنن ــن ن ــا ای ــن مــا ب ــر از زوجی ــد نف چن

ــد. خــدا  ــاره آن فکــر کنی ــد درب ــه بای ــی اســت ک ــواده از آیات ــد، خان می فرمای

دســت از ایــن نــگاه آیــۀ بــه خانــواده بــر نمــی دارد. چقــدر آیــات الهــی �یــش 

ــم. آیــا می توانیــم  مــا مقــدس هســت. هــر روز آیــات الهــی را تــالوت می کنی

ــرآن، مقــدس اســت؟ ــات الهــی ق ــواده چــون آی ــم خان بگویی

�� و�� ����� ازدواج: آرا��، ������� و د���زی 

بعــد ســه تــا وجــه عقالنــی تشــکیل خانــواده را ذکــر می کنــد. اول آرامــش، 

! تــو نیــاز بــه آرامــش داری.  چــرا ازداوج؟ چــون ایــن انســان عاقــل و متفکــر

ایــن آرامــش را کجــا می خواهــی تامیــن کنــی؟ بــا چــه چیــ�ی می خواهــی بــه 

دســت بیــاوری؟ ا�ن چقــدر اضطــراب، در جهــان زیــاد هســت؟ آیــا ایــن وضع 

طبیعــی مــا هســت. 

���ار�� ����� ا����دی، ا�� ازدواج را �� ����� ���د

هــر چیــ�ی کــه در ازدواج، حتــی در مقدمــات ازدواج آرامــش را بهــم 

کنــار. بعضــی از مجردهــا می گوینــد مــا وقتــی مجــرد  می زنــد، بگذاریــم 

بودیــم، آرامــش بیشــتری داشــتیم. چــرا؟ چــون شــما زوجیــن بلــد نبودیــد از 

ازدواج بــه آرامــش برســید. 

حاشــیه هــای ازدواج، م�ــل مهریــه هــای ســنگین، م�ــل جهی�یــه هــای 

وحشــتناکی کــه کمــر دامــاد و خانــواده عــروس را می شــکند، دیگــر آرامــش 

بــرای دامــاد می گــذارد؟ مــا چــرا جــای حفــظ آرامــش، بــه دنبــال آســایش 

ظاهــری هســتیم بــه قیمــت حــذف آرامــش!؟ مــا آمــده بودیــم ازدواج کنیــم تــا 

بــه آرامــش برســیم، همیــن آرامــش حداقلــی خودمــان را هــم از دســت دادیم.

هــر رســم و رســومی کــه آرامــش در ازدواج را تهدیــد می کنــد بایــد از 
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فرهنــگ ازدواج مــا حــذف شــود، وگرنــه ایــن راه مــا را بــه مقصــد نمی رســاند. 

ایــن اتفــاق هــم نمــی افتــد مگــر از خانــواده هــای مذهبــی، نهضتــی 

بایــد بیــن خانــواده هــای مســجدی هــا، هیئتــی هــا، مذهبی هــا بیفتــد، 

، البتــه نیــاز را بایــد تعریــف  ازدواج آســان، مهریــه ســبک، جهی�یــه مــورد نیــاز

کــرد، گاهــی اوقــات مــا چیزهــای غیــر ضــروری را، ضــروری گرفتیــم. مــن نمــی 

دانــم چطــور بایــد مذهبی هــا ازدواج کننــد، خــر� کننــد، امــا هــر طــور خــر� 

ــزد.  ــه هــم بری ــواده هــای آنهــا ب ــن، خان ــد آرامــش زوجی ــد، نبای می کنن

فــرع  اقتصــادی  مســائل  و  اســت  اصــل  اســالمی،  ازدواج  در  آرامــش 

ماجراســت

نگذاریــم مســائل اقتصــادی، اصــل ازدواج را بــه حاشــیه ببــرد. اگــر آرامش 

در ازدواج اصــل شــد، وســایل رفــاه و آســایش فــرع شــد، آن وقــت ایــن ازدواج 

می شــود ازدواج اســالمی، وگرنــه ایــن ازدواج جاهلــی هســت، هــر چنــد عقــد 

ــا  ــوده اســت. ام ــت هــم ازدواج رســم ب ــم. چــون در جاهلی اســالمی بخوانی

اســالم آمــد آن ازدواج بــا قوانیــن زائــدش را حــذف کــرد، یــک ازدواج آســان 

را طراحــی کــرد. بعــد مــا همــان ازدواج آســان کــه عنصــر اصلــی آن رســیدن 

بــه آرامــش بــود، تبدیــل کردیــم بــه یــک ازدواج ســختی کــه عامــل برهــم زدن 

آرامــش زوجیــن شــده اســت. ســالها اقســاط ســنگنین مالــی، بــرای نــگاه مردم، 

بــرای حــرف مــردم؛ آیــا ایــن نــگاه بــه ازدواج، عقالنــی اســت؟!

ازدواج ��ه و����� ��� ��و��

ا�ن ازدواج شــده ویتریــن فخــر فروشــی، اصــال مدلــش بــه گونــۀ طراحــی 

شــده، بیایــد ببینیــد، مــا چــی خریدیــم؟! اصــل در ازدواج آرامــش هســت و 

بعــد آن ســرمایۀ اصلــی کــه هــر زوجــی بــا خــود بــه منــ�ل می بــرد، یعنــی مهــر 

و محبــت و عشــقی کــه خــدا در ایــن �یونــد اجتماعــی قــرار می دهــد. فرمود: 
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ًة َو َرْ�َ��؛ «َ�َ�َ� َ�ْ�َ�ُ�ْ� َ�َ�ّدَ
 و در ������ن ��ّدت و ر��� ��ار داد.»١

پــدر و مــادر دامــاد و عــروس، هدیــۀ   دیدیــد شــب عروســی؛ 
ً
حتمــا

بــه زوجیــن می دهــد، ایــن هدیــه معمــو� مالــی اســت. حــا� خــدای کــه 

تمــام دارایــی هــای زمیــن و آســمان دســت اوســت، چــه هدیــۀ بــه زوجیــن 

می دهــد؟ هدیــه قلبــی؛ مهربانــی و دلســوزی. بعــد آدم تعجــب می کنــد، 

چقــدر بعضی هــا بــی تدبیــر ایــن محبــت را تبدیــل بــه نفــرت می کننــد؟! 

هدیــه خــدا را بیــن خودشــان، زیرپــا لــه می کننــد. 

خداونــد متعــال آخــر آیــه فرمــود بنشــیند دربــارۀ ایــن مســائل فکــر کنیــد، 

چــرا خــدا اصــل را آرامــش، محبــت در خانــواده گرفــت نــه مســائل اقتصــادی؛ 

البتــه خــدا در آیــات دیگــری خــودش فرمــود من در مســائل اقتصــادی ازدواج 

خــودم کمــک می کنــم. امــا اینجــا اصــاًل حرفــی از مســائل اقتصــادی نــزد.

گفت گره زدن دل ها با من. در قرآن هم به �یغمبرش فرمود:
ْ�ــَ� َ�ــْ�ݐَ 

َ
�ّ

َ
ْرِض َ����ــً� �ــ� أ

َ
ْ�َ�ْ�ــَ� �ــ� ِ�ــ� اْ�

َ
ــَ� َ�ــْ�ݐَ ُ�ُ��ِ�ِ�ــْ� َ�ــْ� أ

َ
�ّ

َ
«َو أ

ــُ� َ���ــٌ� َ���ــٌ�؛ 
َ
ــَ� َ�ْ�َ�ُ�ــْ� ِإّ�

َ
�ّ

َ
ُ�ُ��ِ�ِ�ــْ� َو �ِ�ــّ�َ اَ� أ

ــ� را �وى ز�ــ�ݐ  و د�ــ�ى آ��ــ� را �ــ� �ــ�، ا��ــ� داد! ا�ــ� ��ــ�م آ�ݕ

ا��ــ� د�ــ�،  آ�ــ�ن  ��ــ�ن د�ــ�ى  ا�ــ� �ــ�ف �� �ــ�دى �ــ� 

ــ�د �ــ�د! او  ��� ��ا��ــ��! و�ــ� ��او�ــ� در ��ــ�ن آ��ــ� ا��ــ� ا�ݓ
��ا�ــ� و ���ــ� ا�ــ�!»٢

چقــدر �ــول خــر� می کننــد بــرای گــره زدن دل هــا بــه هــم، خــدا می گویــد 

�ــول اثــر نــدارد، مــن هســتم کــه دل هــا را بــه هــم نزدیــک می کنــم. 

۱. همان.
۲. انفال،۶۳.
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آدم ����، آرا�� را ��ای آ���� ����ی �� ���؟

مــی گوینــد عقــل چیــز خوبــی هســت، آیــا آدم عاقــل، آرامــش را فــدای 

آســایش ظاهــری می کنــد؟ چــرا ا�ن الفــت در بعضــی از خانــواده هــا، جایــش 

را بــه نفــرت داده اســت؟ چقــدر خانــواده مذهبــی مــا ایــن وجــوه عقالنــی 

ازدواج را در ازدواج ســنگین می داننــد؟ م�ــاًل پــدر حــزب اللهــی و مســجدی 

عــروس بگویــد، دختــرم! بــه خاطــر حفــظ آرامــش، فــالن چیــ�ی کــه ضــرورت 

نــدارد را حــذف کــن؛ آخ مــن تــو را ایــن طــوری تربیــت کــرده ام، اصــل آرامــش 

هســت. نبایــد آرامــش از بیــن بــرود. 

کــدام خانــواده محــل نــ�ول بــرکات و رزق و روزی هــا اســت؟ ایــن خانواده، 

می شــود محــل نــ�ول بــرکات و رزق و روزی هــای الهــی؛ ایــن خانــواده، مســائل 

اقتصــادی خــودش را هــم می توانــد حــل کنــد. 

� در ازدواج ا�� ز���� ����ار در ��و ا��ح ا�� و ��

کــدام زندگــی اســت کــه پایــدار می مانــد؟ زندگــی کــه اول زندگــی تــا آخــر 

ــد آرامــش  ــرد می گوی ــدازه می گی ــد؛ ان ــرع را قاطــی نمی کن زندگــی، اصــل و ف

بچه هــا مهــم تــر هســت از هرچیــز دیگــری، ایــن زندگــی قــوام �یــدا می کنــد، 

؛ مایه  دبیِر ، و ِمالُکُه ُحســُن الّتَ قدیــِر حضــرت فرمــود: »ِقــواُم الَعیــِش ُحســُن الّتَ
ــزى اســت.«۱ ــه آن، برنامه ری ــدارى زندگــی، خــوب ســنجیدن اســت و پای پای

ا�ن چــرا آمــار طــالق در جامعــۀ مــا با�ســت؟ یــک دلیلــش ایــن اســت کــه 

ازدواج با�ســت امــا د�یــل دیگــری هــم هســت کــه مانــع مانــدگاری زندگــی 

اســت؛ یکــی همیــن انــدازه گیــری نکــردن هــا، در خــر� و مخــار�، تدبیــر 

نکــردن هــا، تشــخیص اولویــت دادن آرامــش هســت. 

۱. غرر الحکم: ح ۶۸۰۷. 
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ایــن خانــه، محــل عبــادت می شــود. برویــم ســری بــه خانــۀ امیرالمومنیــن 

بزنیــم خانــۀ کــه فرمــود:
ــ�  ــُ� ��� �َ �ُ ــّ�ِ ــُ�ُ� ُ�َ� ــ� اْ� ــَ� ��َ� ــَ� َو ُ�ْ�َ� ْن ُ�ْ�َ�

َ
ِذَن اُ� أ

َ
ــ�ٍت أ ــ�  ُ�ُ� �» 

ِ��ْ�ُ�ــُ�ّوِ َو اْ��ــ�ِل؛ 

ر��ــ�  آن ���� �ــ�  ا�ــ� �ــ�  اذن داده  در ���ــ� ���ــ� ��او�ــ� 

���ــ�� و ذ�ــ� �ــ�ا در آن ���� �ــ� ���ــ� �ــ�د ��ــ� و �ــ�م ��ــ��� 
�ــ�ا ���ــ� �ــ�د.» ١

فرمــود: »حســن جانــم! چقــدر از مــاه رمضــان گذشــته اســت؟« امــام 

حســن�گفت: »۱۳ روز یــا امیرالمومنیــن«؛ بعــد حضــرت رو کــرد بــه امــام 

حســین� فرمودنــد: حســینم! چنــد روز از مــاه رمضــان مــا مانــده اســت؟ 

امــام حســین� گفــت: »۱۷ روز یــا امیرالمومنیــن باقــی مانــده اســت.« 

ــد؛ صورتــی کــه  ــۀ زدن ــه صــورت خودشــان ضرب اینجــا نقــل شــده حضــرت ب

محاســنش ســفید هســت فرمود:»وقتــی آن شــقی بیایــد ایــن محاســن را بــه 
ــَ��َ��»٢ �ْ

َ
ــَ� أ ــ� ِإِذ اْ�َ�َ� ــ� ِ�َ�ِ�َ� �َ

َ
خــون خضــاب خواهــد کــرد؛ ِ�َ�ْ�ِ�َ�ّ�

یــا امیرالمومنیــن! اینجــا محاســن تــو را بــه خــون ســرت خضــاب خواهنــد 

کــرد؛ امــا کربــال بمیــرم بــرای ابــی عبــداهلل� چگونــه حســین� محاســن 

ــوی اصغــر� را بریــد،  ــر ســه شــعبه گل ــی تی خــودش را خضــاب کــرد؟ وقت

اباعبــداهلل بــا خــون گلــوی اصغــرش، محاســن رو خضــاب کــرد. 

۱. نور،۳۶.
۲. کشف الغمه، ج۱، ص۲۷۶.
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�یام: »وجوه عقالنی ازدواج؛ فرزندآوری«

���� ��زی ��ا در ���� ز����

در طراحــی خــدا، زندگــی مــا پــر اســت از موانــع، موانعــی از درون و 

ــا، مزاحمــت  ــات م ــرای حی ــا، ب ــرای حرکــت م ــرون، همیشــه ب موانعــی از بی

ایجــاد می کنــد. خیلــی از بچــه هــای مــا، اصــال خبــر ندارنــد از ایــن طراحــی 

خــدا در ســاختار حیــات بشــر. بچــۀ کــه به شــدت آمادگی دارد بــرای دریافت 

ایــن خبــر بــ�رگ از زندگــی خــودش، بعــد مــا او را کال بــی خبــر از همــۀ عالــم 

می گذاریــم. 

��ا ���ت ��� �� ا�� از ����؟

چــرا می گوییــم بچــه آمادگــی دارنــد بــرای دریافــت ایــن خبــر بــ�رگ؛ کــه 

حیــات بشــر پــر اســت از موانــع؟ چــون ا�ن اکثــر آدم هــای جهــان، مشــغول 

بازی هــا هســتند. بیــش از ۳ میلیــارد آدم در دنیــا وجــود دارد کــه مشــغول 

��ر����� ���� ��ت ���دت

���� ����
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۸۴

بــازی هســتند۱؛ ۳۶ میلیــون از ایــن آدم هــا ایرانــی هســتند.۲ چقــدر از اینهــا، 

ــی  ــی می بین ــد. بعــد مــی روی بررســی می کن ــودک هســتند بمان نوجــوان و ک

چــرا اینقــدر بازی هــا جــذاب هســت؟ مگــر ســاختار ایــن بازی هــا چیســت؟ 

او� بازی هــا مرحلــه هســتند، هــر مرحلــه موانعــی وجــود دارد کــه بایــد آنها را 

از بیــن ببــری و هــر چقــدر هــم کــه �یــش مــی روی موانــع ســخت تــر می شــود. 

البتــه جذابیــت هــای دیگــری هــم در بــازی هســت امــا اصلــش ایــن ســرگرمی 

بــرای گذشــتن از ایــن مرحلــه بــا گذشــتن از موانــع اســت. 

بچــۀ کــه در بــازی هــای مختلــف، لــذت گذشــتن از موانــع را تجربــه 

می کنــد؛ بــی خبرســت کــه در دنیــای واقعــی هــم، اصــل ماجــرای زندگــی او، 

گذشــتن از موانــع اســت. نتیجــه چــه می شــود؟ در زندگــی خــودش، مرتــب بــا 

موانــع روبــرو می شــود، عــوض اینکــه بخواهــد از موانع عبــور کند، می خواهد 

موانــع را از جــا بکنــد. اعصابــش خــورد می شــود، احســاس شکســت می کنــد. 

بــا موانــع برخــورد می کنــد؛ نمــی خواهــد از موانــع عبــور کنــد.

بعــد حــا� چــرا خداونــد متعــال بــرای زندگــی مــا، موانعــی از درون 

و بیــرون قــرار داده اســت؟ چــون بــدون گذشــتن از موانــع، انســان رشــد 

نمی کنــد. گاهــی از درون ایــن موانــع در مســیر تــو قــرار دارد، گاهــی از بیــرون 

از وجــود تــو، موانعــی هســت. بــا مانــع می خواهیــم چــه کنیــم؟ ایــن موانــع 

هــم تــا روز آخــری کــه در ایــن دنیــا هســتیم، وجــود دارد، هــر مانعــی را 

بــرداری، مانــع دیگــری جلــوی راهــت ســبز می شــود. حضــرت فرمود: »انســان 

هیــ� عیبــی را از خــود دور نکنــد جــز آنکــه عیبــی دیگــر در خویــش بیابــد 

۱. »۳ میلیــارد گیمــر در دنیــا وجــود دارد و نیمــی از آن هــا بــا کامپیوتــر بــازی می کننــد«، ســایت زومیــت، 
billion-people-worldwide-are--۳۶۱۷۸۹/https://www.zoomit.ir/gaming در:  دسترســی 

/gamers
https://www.isna. :۲. » آمارهایــی دربــاره ۳۶ میلیــون گیمــر ایرانــی«، خبرگــزاری ایســنا، دسترســی در

/۹۹۱۱۲۶۱۹۴۹۴/ir/news
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 َ�َ�ا َ�ُ� َ�ْ�ٌ�»١
َ

ُ� َ� َ�ْ�ِ�� ِ�ْ�َ�� َ�ْ��ً� ِإّ�
َ
�ّ�ِ�َ...

��ای ���، ��� ���� ���� ��ت ��ی از ���دت

مهــم تریــن مانــع درونــی مــا، بــرای رشــد و شــکوفایی اســتعدادهای مــا 

چیســت؟ می دانیــد کــه تمــام خوبــی هــای، �یــش ماســت، تمــام بــدی هــا، 

ــرار داده اســت. کافــی  ــا ق ــازی خــدا در وجــود م ــو ب �یــش ماســت. یــک ِمُن

ــد. آن دیگــری ضعیــف می شــود. ایــن  اســت هــر کــدام را شــما انتخــاب کنی

دیگــری قــوی می شــود. 

یکــی از اســتعدادهای مــا، لــذت بــردن از عبــادت اســت، لذتــی کــه فــوق 

العــاده شــیرین و وصــف نشــدنی اســت. لذتــی کــه مــا مضطریــم بــه آن؛ چــه 

مانعــی بــرای شــکوفایی لــذت عبــادت در درون مــا وجــود دارد؟ هــوای 

نفــس. حضــرت فرمــود: 
َ�ى ؛  َة اْ�ِ�َ��َدِة َ�ْ� َ� َ�ُ��ُم َ�ِ� اْ�َ

َ
�ّ�َ �ُ «َ�ْ�َ� َ�ݓِ

����ــ� �ــ�اى ��ــ� �ــ� از �ــ�اى ��ــ� ����ــ� ��� ��ــ�، �ــّ�ت 
ــ�د �� �ــ�د؟»٢ ��ــ�دت ا�ݓ

آقایــون و خانــم هــای روزه دار، بــرای چشــیدن لــذت عبــادت، شــما بایــد 

روزه بگیریــد، روزه کــه حداقلــش ایــن هســت کــه نخــوری، حداکثــر روزه ایــن 

هســت کــه پــا روی عالقــه هــای ســطحی ات بگــذاری. 

��ای ��� ����؟

حــا� ایــن هــوای نفــس چیســت؟ گاهــی ایــن نفــس آدم یــا هــوای نفــس 

آدم، خــواب بیــن الطلوعیــن، گاهــی نفــس آدم، حســادت آدم هســت، گاهــی 

۱. کافی، ج۲، ص۱۴۸
۲. غرر،۵۱۷.
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نفــس آدم، لجبــازی آدم هســت. ایــن هــوای نفــس، انــواع و اقســام چهره هــا 

ــد. ایــن هــوای نفــس،  ــادت آدم هــم نفــوذ می کن دارد. گاهــی نفــس، در عب

یــک مــرد هــزار چهــره اســت. بــرای زن هــا، زن هــزار چهــره. 

بعضــی بچه هــا و اصــاًل ب�رگ�رهــا، هیــ� تصوری از مبــارزه با این عالقه ها 

ندارنــد، می گوینــد یعنــی چــی مــن بایــد بــا نفســم بجنگــم. خــب عالقــه دارم 

نــگاه کنیــم، چــرا نــگاه نکنــم؟ عالقــه دارم حســابی غــذای خوشــمزه بخــورم، 

چــرا نخــورم؟ ا�ن عصبانــی شــدم، چــرا بایــد داد نزنــم؟ معلــوم هســت ایــن 

بچــه، دوره هــای تربیتــی را در خانــواده خــوب نگذارنــده اســت. ع�یزم! شــما 

۷ ســال بایــد بــه ایــن هــوای نفســت پــا می دادنــد. ۷ ســال دوم بایــد تــو روی 

ایــن هــوای نفســت پــا می گذاشــتی. نــه آنهــا را خــوب تجربــه کــردی، نــه ایــن 

را خــوب تمریــن کــردی. 

ز���� ���� �� ����ی ��ای ��� ��ا�� ��ه ا��

مــدل زندگــی کــه در غــرب طراحــی شــده، بــر مبنــای هــوای نفــس اســت. 

فرمود:
َ� ِإَ�ُ� َ��اُه؛  ݐَ َ

ْ�َ� َ�ِ� اّ�
َ
 َ�َ�أ

َ
«أ

ــ� د�ــ�ى ��ــ� را �ــ� ���ــ�د �ــ�د را �ــ�اى ��ــ� ���ــ� �ــ�ار  آ�
داده ا�ــ�؟!»١

دانــش را می گــذارد کنــار، دل را می گــذارد وســط، بعــد تــازه ای کاش 

براســاس دل بخواهــی هــای عمیــق خــودش عمــل می کــرد، همیــن عالقــه 

هــای ســطحی را کورکورانــه دنبالــش مــی رود. بــه او می گوییــد چــرا ایــن لبــاس 

را می �وشــی؟ می گویــد دلــم می خواهــد! چــرا ایــن غــذا را می خــوری؟ مگــر 

ــد  ــم می خواهــد! می گویی نمــی دانــی ایــن غــذا مضــر هســت؟ می گویــد دل

۱. جاثیه،۲۳.
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چــرا ســیگار می کشــی؛ مگــر نمــی دانــی ســیگار بــا قلــب و ریــه هــای تــو چــه 

ــم می خواهــد! دل بخواهــی  ــم دل ــی چــه کن ــم ول ــد می دان ــد؟ می گوی می کن

هایــی کــه منطــق هــم نــدارد. آســیب هــم بــه آدم می زنــد وگرنــه دیــن اتفاقــا 

بــه انســان �یشــنهاد می دهــد بــرو دنبــال دل بخواهــی خــودت، امــا یــک 

لحظــه صبــر کــن! دل بخواهــی هــای تــو، فقــط همین چهار تا شــکم، شــهوت 

اینهــا نیســت. تــو دل بخواهــی هــای عمیــق تــری هــم داری.

��� راه ������ ��ای ���

راه مدیریــت هــوای نفــس چیســت؟ عقــل. اصــال عقــل بــه معنــای ابــزاری 

کــه مانــع چیــ�ی اســت. م�ــل طنابــی کــه بــه وســیلۀ آن زانــوی شــتر ســرکش را 

می بندنــد و بــه ایــن دلیــل بــه عقــل، عقــل می گوینــد کــه ایــن نیــروی باطنــی، 

شــهوات و هواها و خواســته های شــیطانی درون انســان را به بند می کشــد. 

یعنــی بجنــگ بــا هــوای نفســت  امیرالمومنیــن فرمود:«َ��ِ�ــْ� َ�ــَ�اَك ِ�َ�ْ�ِ�ــَ�»١

بــه وســیله عقلــت. عقــل، یــک �یشــنهاد جالــب می گــذارد مقابــل خواســته 

هــای آدم، می گویــد بهتــر و بیشــترش را می خواهــی؟! اگــر آدم عاقــل باشــد، 

می گویــد بلــه. اگــر هــوای باشــد و نفــس خــودش را هواگیــری نکــرده باشــد، 

می گویــد: تــو حــرف نــ�ن؛ فعــال بایــد بــه ایــن دل بخواهــی برســم. لــذا 

حضــرت فرمــود: 
ِ���؛ 

َ
َ� [ِ�ْ�َ�] َ�َ�ى أ ْ�َ �ٍ��ِ

َ
«َ�ْ� ِ�ْ� َ�ْ�ٍ� أ

��ــ�ر ��ــ� �ــ�ی �ــ� ا�ــ�� �ــ�ای ��ــ� ��ــ��� و �ــ�ای ��ــ� �ــ� 
و�ــ�د ا��ــ�ن ا��ــ�ی �� ��ــ�»٢

ــذت  ــت، نفســت را مدیریــت کــن، ل ــا عقل ــه ب ــن شــد ک خالصــه کالم ای

۱. کافی، ج۱، ص۲۰.
۲. نهج البالغه، ص۵۰۶.
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عبــادت را می بــری. ایــن مباحــث، مــدل زندگــی کــردن اســت، اصــال بحــث 

اخالقــی معنــوی نیســت. شــما فکــر کنیــد مــا در کارگاه موفقیــت نشســتیم، 

فرمــول موفقیــت ایــن اســت. فرمــول لــذت بــردن ایــن اســت. 

اگــر مــا نــگاه خودمــان را به زندگی تغییــر دهیم، موانع درونی و بیرونی 

وجــود خودمــان را طبیعــی بدانیــم و طبیعــی برخــورد کنیــم، اتفاقــات خوبــی 

در جــان و جامعــۀ مــا، خانــوادۀ مــا خواهــد افتــاد. بســیاری از موانــع طبیعــی 

را خــدا در بســتر تشــکیل خانــواده و ازدواج قــرار داده اســت. خانــواده جــای 

اســت کــه شــما موانــع درونــی خــودت را کشــف می کنــی و دائمــا خــودت را 

ارتقــاء می دهیــد. بــروز رســانی می کنیــد، ایــن عیــب را برطــرف می کنــی، آن 

عیــب بیــرون می زنــد. آن عیــب را برطــرف می کنــی، آن عیــب دیگــری بیــرون 

می زنــد. دائمــا نســخه هــای جدیــدی از شــما تولیــد می شــود. 

����� ���، و�� ����� ازدواج

ایــن مقدمــه را عــرض کردیــم، تــا برســیم بــه آخرین وجــه عقالنی عبادتی 

بــه نــام ازدواج کــه امــام رضــا � فرمودنــد یکــی از وجــوه عقالنــی ازدواج 

کــردن، تکثیــر نســل و فرزنــدآوری اســت. از نظــر عقالنــی، آدم هــای عاقــل، 

ــر  ــای نســل و تکثی ــال ازدواج؟ چــرا؟ چــون ازدواج موجــب بق ــد دنب می رون

نســل شــما می شــود. فرمــود: 
؛  �ِ� و َ��اِدِث ا���ِر «َ����ِ� ا�َ�َ�ِد، و َ����ِ� ا�َ�َ�ِ� ِ�َ��اِ�ِ� ا�ّ�َ

ا�ــ�ودن �ــ� ����ــ�، و ا��و�ــ�ݐ ��ز�� ��اى [�������� ��] �ــ��� ��ى 
��ز��ر و ��������ى ز����»١

۱. کافی: ج ۵ ص ۳۷۳ ح ۷.
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��ا �� ����� ����� ����� ���ه ��� ����؟

خیلــی جالــب هســت، کــه حضــرت بــا مقولــۀ جمعیــت، عقالنــی و 

منطقــی برخــورد می کننــد، حتــی بــه مســئله جمعیــت دینــی نــگاه نمــی کننــد. 

می فرماینــد مگــر شــما �یــری و مســائل متعــدد دوران کهــن ســالی را نــداری؟ 

حــوادث ســخت را چگونــه می خواهــی ســپری کنــی؟ دوران تلــخ �یــری را 

چگونــه می خواهــی طــی کنــی؟ بعضی هــا می گوینــد آقــا! بچــه هــای ایــن 

دوره زمــان، دیگــر م�ــل قدیــم نیســتند؛ هــوای پــدر و مــادر را ندارنــد. حــا� 

شــاید دو تــا از بچه هــا ایــن طــوری شــدند ولــی از بیــن چهــار تــا بچــه، یــک 

بچــه خــوب در نمــی آیــد کــه هــوای شــما را داشــته باشــد؟

؛ َرّبِ �  یکــی از دعــای قرآنــی همیــن هســت خدایــا مــرا تنهــا نگــذار

ــْردا«۱ امــام صــادق� در ســفارش بــه فــردی کــه پــس از ســال ها 
َ
ْرنــی  ف

َ
َتذ

ازدواج صاحــب فرزنــد نشــده بــود، فرمــود: زمانــی کــه یکــی از شــما فرزنــددار 

شــدنش دیــر شــود، بایــد بگوید: 
ِ�ی،  ُ�ــّ�َ َ�َ�َ�ْرِ�ــ�  َ�ْ�دًا َوِ���ًا َوْ��ــً�، َ�َ�ْ�ُ�َ� ُ�ــْ�ِ�ی َ�ــْ�  َ�َ�ّ�ُ

َ
«ا�ّ�

ْ�ــُ�ُ� ِإَ�ْ�ِ�ــْ� ِ�ــَ� 
َ
ْ��ــً� َو َ��ِ�َ�ــَ� ِ�ــْ�ٍق ُذُ�ــ�رًا َو ِإَ���ــً�، أ

ُ
َ�ــْ� َ�ــْ� ِ�ــ� أ

ْ�َ��.؛  ْ�ــُ�ُ�َك َ��ــ�  َ�َ�ــ�ِم ا�ّ�ِ
َ
اْ�َ�ْ�َ�ــِ� َو آَ�ــُ� ِ�ِ�ــْ� ِ�ــَ� اْ�َ�ْ�ــَ�ِة َو أ

��ا�ــ�! �ــ�ا ���ــ� و و��ــ�  زده ��ــ�ار �ــ� ����ــ��ا��� از ����ــ�م 

���ــ� �ــ�د؛ ���ــ� ��ــ� ُا�ــ� و ����ــ��� در�ــ� از ��ــ�ان و 

د��ــ�ان را �ــ� �ــ� ���ــ� �ــ� از و��ــ� �ــ� ا��ــ�ن ا�ــ� ��ــ�م و از 

و�ــ�ت �ــ� آ�ــ�ن آرا�ــ� ���ــ� و �ــ� ��ــ��م ���ــ� �ــ�ن ���ــ� �ــ� 
را �ــ��س ���ــ�».٢

۱. انبیاء،۸۹.
۲. کافی، ج۶، ص۷.
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ر�� ������، آ��� ����� ازدواج ���دن

دوری  بــرای  عاملــی  و  آرامــش  باعــث  فرزنــد،  وجــود  دعــا  ایــن  در 

از  ایــن دلیــل، برخــی  بــه  بــه شــمار آمــده اســت.  از وحشــت و تنهایــی 

اندیشــمندان در تبییــن کارکــرد فرزنــد در کانــون خانــواده معتقدنــد کــه: 

»زندگــی مشــترک بــدون فرزنــد، پ�مردگــی اســت و پــس از آوردن فرزنــد، 

کانــون زندگــی بــه شــکوفایی می  رســد؛ بلکــه پــس از بچــه  دارشــدن، زندگــی 

دارای معنــای حقیقــی می  شــود و خانــه بــه  وســیله فرزنــد، ُپــر از خنــده و 
می  گــردد.«۱ نشــاط 

دوران  در  بیایــی  بیــرون  تنهایــی  رنــج  از  می خواهــی  چطــور  شــما 

ــیُخ 
ّ

ســالمندی خصوصــا کــه انســان بیشــتر نیــاز بــه هــم دم دارد. فرمــود:» الَش

شــاٌبّ علــی ُحــِبّ أنیــٍس؛ �یــر، در عالقــه بــه همــدم«۲ شــما �یــری داری بعــد 

در �یــری برخــی از احساســات شــما جــوان هســت؟ یعنــی فعــال هســت م�ــل 

عالقــه بــه همــدم و مونــس و بــه شــدت از تنهایــی در �یــری نفــرت داری؟ 

فــردا کــه �یــر شــدی بــا نیــاز طبیعــی ات می خواهــی چــه کنــی؟ 

بعــد امــام صــادق ع فرمود:»هرکســی ۵ چیــز نداشــته باشــد در زندگــی 

خــودش کاســتی دارد. یکــی از آن ۵ چیــز مونــس و همــدم البتــه قیــد ســازگاری 

��ــُ� اُ��اِ�ــ� » پرســیدم آقــا منظورتــون از همــدم 
َ
هــم زدنــد: فرمــود: «ا�

ســازگار چیســت؟ حضــرت چنــد نفــر را ذکــر کردنــد یکــی فرمودنــد: ا�َ�َ�ــُ� 
ا�ّ��ِ�ــ�  یعنــی فرزندخــوب یکــی از آن مونس هــا هســت«۳

۱. ثمــرات پنجگانــه فرزنــدآوری بــرای والدیــن، معاونــت تبلیــ�، علــی ملکوتــی  نیــا، بــه نقــل از تاریــخ 
فلســفه، ویــل دورانــت، ترجمــه عبــاس زریــاب، صــص ۱۷۸ - ۱۷۹. 

 .۲
ــم َیــَ�ل ناِقــَص الَعیــِش، 

َ
َقــَد واِحــَدًة ِمنُهــّنَ ل

َ
۳. » عــن ا�مــام الصــادق علیــه الســالم: َخمــُس ِخصــاٍل َمــن ف

 
ُ

 ِفــی الــّرِزِق، َو الّراِبَعــ�
ُ

ــَع�  الّسَ
ُ

مــُن، َو الّ�اِلَ�ــ�
َ
 ا�

ُ
 الَبــَدِن، َو الّ�اِنَیــ�

ُ
ــ� هــا ِصّحَ

ُ
ل ّوَ

َ
�
َ
زاِئــَل الَعقــِل، َمشــغوَل الَقلــِب: ف

ــُد الّصاِلــُ�، َو الَخلیُطالّصاِلُ�، 
َ
، َو الَول

ُ
 الّصاِلَحــ�

ُ
وَجــ� نیــُس الُمواِفــُق؟ قــاَل: الّ�َ

َ
لــُت: و َمــا ا�

ُ
نیــُس الُمواِفُق.ق

َ
ا�

َعــ�« (الخصــال: ص ۲۸۴ ح ۳۴)
َ

 و ِهــَی َتجَمــُع هــِذِه الِخصــاَل: الّد
ُ

َو الخاِمســ�
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آیــا مــا بــه آســیب هــای کــم فرزنــدی در دوران �یــری خودمــان فکــر 

کردیــم؟ مــا نیــاز بــه انــس داریــم، هرچقــدر پــا بــه ســن بگذاریــم، ایــن نیــاز 

شــدیدتر می شــود. اگــر نتوانیــم بــا بچه هــا بــه انــس برســیم؛ چــه چیــ�ی مایــۀ 

انــس مــا هســت؟! چــرا مــن ازدواج می کنــم؟! چــون می خواهــم فرزندانــی 

بیاینــد کــه در روزگار ســخت، دســت مــرا بگیرنــد. ایــن قــوی تریــن می�ــاق در 

میــان بیشــریت اســت. می�ــاق فرزنــدی و پــدری و مــادری.

چرا در جامعۀ ما ا�ن فرزندآوری تبدیل به یک بحران شده است؟!

چــرا در جامعــۀ مــا ا�ن فرزنــدآوری تبدیــل بــه یــک بحــران شــده اســت؟! 

ــا در ســال ۱۴۳۰ ــت، م ــن کاهــش جمعی ــار در صــورت �یشــروی ای ــق آم طب

�یرتریــن کشــور منطقــه خواهیــم بــود و در ســال ۱۴۸۰ بــه میــزان جمعیــت 

۳۰ میلیــون نفــر خواهیــم رســید! امــا فاجعــه وقتــی عیــان می شــود کــه بدانیــم 

۴۲ درصــد ایــن جمعیــت ۳۰میلیونــی، بــا�ی ۶۵ ســال ســن خواهنــد داشــت 
و ۲۰ درصــد هــم زیــر ســن تولیــد نســل و ثــروت خواهنــد بــود!۱

د�یــل ایــن اتفــاق وحشــتناک متعــدد هســت ولــی جالــب ایــن جاســت 

کــه همــه می گوینــد مســائل اقتصــادی دلیــل اول اســت در حالــی کــه آمــار 

کاهــش فرزنــدآوری بیــن کســانی کــه مشــکل مالــی ندارنــد، قابل توجه اســت. 

یکــی از د�یــل تبدیــل شــدن فرزنــدآوری در جامعــۀ مــا بــه بحــران، مســئله 

تاخیــر در ازدواج اســت. بعــد ریشــه یابــی می کنیــد؛ چــرا در جامعــۀ مــا 

ــد؟ چــون ازدواج عقالنــی نیســت.  ــر می افت ــه تاخی ازدواج ب

ازدواج �����؛ ازدواج ��ا��

مــا دو نــوع ازدواج داریــم، ازدواج عقالنــی، ازدواج هوایــی. نــه مهریــه 

۱. »ایــران در ســال ۱۴۳۰ �یرتریــن کشــور منطقــه خواهــد بود!/می خواهنــد خطــر کاهــش جمعیــت را 
۲۲۶۷۵۲۹/https://tn.ai :کننــد«، خبرگــزاری تســنیم، دسترســی در عادی ســازی 
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ســنگین، منطــق دارد، نــه جه�یــه ســنگین منطــق دارد. ایــن موانــع غیــر 

طبیعــی را در مســیر ازدواج حــذف کنیــم، می شــود ازدواج عقالنــی؛ قــرار 

بــود، جهی�یــه کمــک باشــد، نــه کمــر شــکن باشــد. کمــر پدرهــا و مادرهــا 

شکســته می شــود. بــه خودمــان رحــم نمــی کنیــم، ازدواج می شــود یــک چیــز 

ــد،  ــد مجــرد زندگــی کنن دور از دســترس، خیلــی از جوان هــا ترجیــ� می دهن

بعــد کلــی افســردگی و اتفاقــات ناگــوار، فقــط بــه خاطــر رســم و رســوم هــای 

جاهلــی در ازدواج. 

٩ �����ن ���د، ����� ازدواج ��ا��

بیش از ۹ میلیون جوان در ســن ازدواج و مجرد هســتند.۱ اینها چه باید 

بکننــد؟! اینهــا آثــار شــوم ازدواج هایــی هوایــی اســت. بلــه دولــت اســالمی 

بایــد از مســئله ازدواج حمایــت کنــد امــا تــا فرهنــگ ازدواج، در جامعــۀ ما در 

بیــن مــا مــردم، اصــالح نشــود، هــر چقــدر هــم کــه دولــت کمــک کنــد، موانــع 

غیــر طبیعــی ازدواج برداشــته نمــی شــود. موانعــی کــه در فرهنــگ اقتصــادی 

ازدواج هســت، ب�رگ�ریــن مانع هــا را بــرای ازدواج فراهــم کــرده اســت. 

ایــن وضــع ازدواج مــا هســت و آن وضــع فرزنــدآوری مــا اســت. اینهــا بــا 

هــم در ارتبــاط عمیــق هســتند. ازدواج کــه ســخت شــد، فرزنــدآوری کــه کــم 

شــد، ایــن آســیب دودش هــم بــه چشــم بچــه هــای مــا و خانــواده هــای مــا 

ــی  مــی رود و هــم دودش بــه چشــم جامعــۀ مــا. مــا در یــک جنــگ جمعیت

نابرابــر، شکســت بــدی خوردیــم. نــه �یــش خــدا معذوریــم نــه �یــش اهــل 

بیــت�. 

۱. »بیــش از ۹ میلیــون جــوان در ســن ازدواج و مجــرد هســتند«؛ خبرگــزاری جمهــوری اســالمی، دسترســی 
irna.ir/xjDM۶T :در
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ازدواج ��ا�� ���� ازدواج ����� ��ه �� ���� و ��وش

ازدواج هوایــی یعنــی اینکــه ا�ن ازدواج در جامعــۀ مــا تبدیــل شــده 

بــه یــک خریــد و فــروش و جــا بــه جــای جنــس، اصــل ایــن هســت بقیــه 

فــرع ماجــرا اســت. در حالــی کــه حضــرت فرمــود حتــی در انتخــاب خودتــان 

ــد: ــد. فرمودن مســائل اقتصــادی را اصــل قــرار ندهی
َ�َ�ــ�  ــ� َ�ــْ� ُ�ــْ�َ�ْق َذِ�ــَ� َ�ــِ�ْن َ�َ�ّوَ ْو َ�َ��ِ�َ

َ
ــ� أ َ�ِ� َة ِ�َ

َ
ــْ�أ ُ�ــُ� اْ�َ َج ا�ّ�َ «ِإَذا َ�ــَ�ّ�َ

ــ�؛  َ�َ��َ�َ 
َ

 َو َ�ــّ�
َ

ِ�ِ��ِ�َ�ــ� َ�َزَ�ــُ� اُ� َ�ــّ�

ــ�ر  ى ا��� ــ� ���ــ� ــ� ����ــ� � ــ�اى �ــ�ل � ــ� را � �ــ� ��ه �ــ�دى ز�

ى  �ا�ــ� �ــ�، و ا�ــ� ��اى د��� ����ــ� ��ــ� ��ــ�ه اى ����ــ� �ݐ

ا���ــ�ر ��ــ�، ��او�ــ� �ــّ� و �ــّ� ��ــ�ل و �ــ�ل ��� ���ــ� او ��ا�� 
�ــ�د.»١

ــری ازدواج کــردی، خــدا بــی چــارت  ــزه هــای مالــی بــا دخت ــا انگی اگــر ب

می کنــد. حــا� اگــر کســی مــالک انتخــاب همســرش، مســائل مالــی و ظاهــری 

نبــود، خــدا زیبایــی از ایــن زن در دلــش می انــدازد، نگــو و نپــرس. یــک دل 

نــه صــد دل عاشــق همســرش می شــود. 

���ان و ����ش ��ا�� ازدواج ���د�� 

در خاطــرات خانــم شــهید چمــران، نقــل شــده که پدرش مخالــف ازدواج 

اینهــا بــوده بعــد می گویــد: »پــدرم کوتــاه آمــد. مصطفــی بــاورش نمی شــد، و 

ــد  ــد می بین ــه آن روز هــا فکــر می کن ــه ب ــاورش می شــد؟ ا�ن ک مگرخــودش ب

آدمــی کــه آن هــا را کــرد او نبــود، اصــاًل کار آدم و آدم هــا نبــود، کار خــدا بــود و 

دســت خدابــود، جذبــه ای بــود کــه از مصطفــی و او می تابیــد بی شــناخت، 

شــناخت بعــد آمــد بی هــوا خندیــد، انــگار چیــ�ی دهنــش را قلقلــک داده 

۱. الفقیه، ج۳، ص۳۹۲.
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باشــد، او حتــی نفهمیــده بــود یعنــی اصــاًل ندیــده بــود کــه ســر مصطفــی 

مــو نــدارد! دو مــاه از ازدواجشــان می گذشــت کــه دوســتش مســئله را �یــش 

کشــید؛ غــاده! در ازدواج تــو یــک چیــز با�خــره بــرای مــن روشــن نشــد. تــو از 

خواســتگارانت خیلــی ایــراد می گرفتــی، ایــن بلنــد اســت، ایــن کوتــاه اســت؛ 

ــل اینکــه می خواســتی یــک نفــر باشــد کــه ســر و شــکلش نقــص نداشــته  م�

باشــد. حــا� مــن تعجبــم چطــور دک�ــر را کــه ســرش مــو نــدارد قبــول کــردی؟

ــی  ــا تعجــب دوســتش را نــگاه کــرد، حت غــاده یــادش بــود کــه چطــور ب

ــی.  ــو اشــتباه می کن ــرد کــه؛ مصطفــی کچــل نیســت، ت دلخورشــد و بحــث ک

دوســتش فکــر می کــرد غــاده دیوانــه شــده کــه تــا حــا� ایــن را نفهمیــده.

آن روز همیــن کــه رســید خانــه، در را بــاز کــرد و چشــمش افتــاد بــه 

مصطفــی، شــروع کــرد بــه خندیــدن؛ مصطفــی پرســید: چــرا می خنــدی؟ و 

ــود گفــت: مصطفــی،  ــه اشــک نشســته ب ــده ب غــاده کــه چشــم هایش از خن

تــو کچلــی؟ مــن نمی دانســتم! و آن وقــت مصطفــی هــم شــروع کــرد بــه 

ــه  ــرای امــام موســی هــم تعریــف کــرد. از آن ب ــه را ب ــی قضی خندیــدن و حت

بعــد آقــای صــدر همیشــه بــه مصطفــی می گفــت: شــما چــه کار کرده ایــد کــه 

شــمارا ندیــد؟

ــاد.   اتفــاق افت
ً
ــده دار باشــد، ولــی واقعــا ممکــن اســت ایــن جریــان خن

آن لحظاتــی کــه بــا مصطفــی بــودم و حتــی بعــد کــه ازدواج کردیــم چیــ�ی از 
عوالــم ظاهــری نمی دیــدم، نمی فهمیــدم.«۱

گرفتــه حتــی عیــب ظاهــری  چقــدر عالقــه بیــن ایــن دو نفــر شــکل 

دسترســی   ،۱۳۹۰ خــرداد   ۳۰ تابنــاک،  خبرگــزاری  »غــادة«،  همســرش  زبــان  از  چمــران  »شــهید   .۱
۸A٪٪D۹٪۸۷٪D۹٪B۴٪D۸٪/۱۰۵۶۵۷/https://www.tabnak.ir/fa/news در: 
-B۲ ٪D۸ ٪A۷ ٪D۸ ٪-۸۶ ٪D۹ ٪A۷ ٪D۸ ٪B۱ ٪D۸ ٪۸۵ ٪D۹ ٪۸۶ ٪AF-٪DA ٪D۸
-B۴٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪D۸٪۸۵٪D۹٪۸۷٪D۹٪-۸۶٪D۹٪A۷٪D۸٪A۸٪D۸٪B۲٪D۸٪

A۹ ٪AF٪D۸ ٪D۸ ٪A۷ ٪BA٪D۸ ٪D۸ ٪
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همســرش را نمــی بینــد. چــرا؟ چــون نــگاه بــه ازدواج متفــاوت بــوده اســت. 

چمــران و همســرش هوایــی ازدواج نکردنــد

ازدواج ��ا�� ���� ا�� ����� ا����دی ا��

بــدون  ا�ن هــوای نفــس در ازدواج هــا چــه می کنــد؟! کــدام ازدواج 

هــوای نفــس هســت؟! عروســی هــا، اگــر هواگیــری شــوند، حال جامعــه، حال 

خانــواده، حــال فرزنــدان و فرزنــدآوری خــوب خواهــد شــد. مــا بایــد بــه دنبال 

حــال خــوب در ازدواج باشــیم. 

حضــرت فرمــود:» بــراى بنــده، گناهــی بدتــر از ایــن نیســت کــه بچــه 

بــرادر [م�مــن ] او نــزدش بــرود و بگویــد: مــرا [بــا دختــرت ] ازدواج بــده و او 

بگویــد: ایــن کار را نمی کنــم [و بــه تــو زن نمی دهــم ]؛ مــن از تــو ثروتمندتــرم؛ 
��ــ�، َ�َ���َل:  �ــ� ِ�ــ� َ��ِزَ�ــٍ� أَ�ــّ�ُ َ��ــ� َ��ــٍ� ِ�ــ� أن َ��ِ�َ�ــُ� ا�ــُ� أ��ــِ� َ�َ��ــ�َل: َ�ّوِ

� أ�َ�ــُ�، أ�ــ� أ��ــ� ِ��ــَ�.»١

هواگیــری از ازدواج یعنــی ایــن کــه پغمبــر نهــی کــرد از ازدواجــی که برای 

چشــم و هم چشــمی باشــد

هواگیــری از ازدواج یعنــی ایــن کــه پغمبــر نهــی کــرد از ازدواجــی که برای 

چشــم و هم چشــمی باشــد. فرمود: 
ــُ� َو�ــِ�  ــِ� َ�� ــ�اُد ِ� ــُ� َ��ــ� َ�ــ� ِ�ــ��ٍح ُ�

َ
ــُ� [أی َر�ــ�ِل اِ� ] � أّ� ��َ»

ــ�َ��؛  ــ�ِء َو ا�ّ�ُ � ــ��ِح ِ���ّ�ِ ــِ� ا�ّ�ِ ــِ�، و َ��ــ� َ�
َ

اِ� َو ا�ِ�ّ�

ــ�اى  از �����ــ� �ــ�ا � ��ــ� �ــ�ه �ــ� ا��ــ�ن از ازدوا�ــ� �ــ� �

از  و  ���ــ�د،  ��ــ�  ���ــ�،  ��ك دا��ــ�  ��ــ�  و  ر�ــ�ى �ــ�ا  ��ــ� 
��ــ� ��ــ� ���ــ�د.»٢ �ــ�اى ��د�ــ���� و �ــ��ت ����  ازدواج 

۱. دعائم ا�سالم: ج ۲ ص ۱۹۶ ح ۷۱۶.
۲. دعائم ا�سالم: ج ۲ ص ۱۹۶ ح ۷۱۴.



�ــــ� ��ـــ��ــ� �ــــــ���ــــ�

۹۶

مــا بــرای لــذت بــردن از عبــادت، بایــد هواگیــری کنیــم، هواگیــری بــا عقــل 

اتفــاق می افتــد. در عبادتــی م�ــل ازدواج، هواگیــری بــا عقــل یعنــی نــگاه 

کنیــم از نظــر منطقــی اصــل و فــرع ماجــرای ازدواج نیســت. حضــرت فرمــود:
ْ�َ�ُ�ُ�ْ� ِ�� اْ�َ�َ�اِ�� ؛ 

َ
�ِس أ

َ
ْ�َ�ُ� ا�ّ�

َ
«أ

ــ�  ــ� ��ر� ــ� ��ا� ــ�� � ــ� ��� ــ� � ــ� ا� ــ�دم �� ــ� � ــ� ��� ���
�ــ��ه ��ــ�.»١

��ا�� ��م ازدواج ��ا�� ����؟

عواقــب شــوم ازدواج هوایــی چیســت؟ آیــا چیــ�ی جــز دیــر شــدن ازدواج 

و هــزاران فســاد بــه خاطــر ایــن دیــر شــدن ها و تجردهــا هســت؟! آیــا چیــ�ی 

جــز نابــودی نســل در آینــده هســت؟! آدم عاقــل نســبت بــه آینــده و عاقــب 

ــا عاقبــت ایــن نــوع ازدواجــی کــه  و عاقبــت کار خــودش حســاس اســت. آی

مرســوم هســت، تنهــا شــدن نیســت؟!

ازدوا�� ����� ���ت ������

فــدای ازدواجــی بشــوم عقالنــی، ازدواج �یغمبر با حضرت خدیجه؟س؟، 

چقــدر ایــن ازدواج منشــاء بــرکات و خیــرات در عالــم بــوده اســت؟! حضــرت 

خدیجــه؟س؟ ســرور زنــان قریــش بــود، بــرای خــودش بــرو و بیــای داشــت، از 

ثــروت و جمــال کــم نداشــت ولــی فقط فضائــل رســول اهلل� را دید، خودش 

�یشــنهاد ازدواج داد. ســرور زنــان قریــش، بــا مــردی کــه از دنیــا چیــ�ی بــه ظاهر 

نداشــت ولــی او فهمیــد همــۀ عالــم در مشــت او هســت. 

چگونــه ســرور زنــان قریــش، بــه خانــۀ �یغمبــر آمــد، تمــام مــال خــودش 

را در اختیــار رســول اهلل� قــرار داد، گفــت مــن هــم کنیــز خانــۀ تــو هســتم. 

۱. غرر، حدیث۵۴۲.



۹۷

�ــ� ���� ��ت ���دت ر��� ���ــ� ���ــ�: ��

بعــد شــما تــازه می فهمــی علــت ایــن همــه شــوق رســول اهلل�، بــه حضــرت 

خدیجــه؟س؟ چیســت؟ در جریــان خواســتگاری از حضــرت زهــرا زنــان رســول 

؟س؟ یــادی از حضــرت خدیجــه؟س؟ مــی کننــد؛ می گوینــد ای کاش یــا رســول 

اهلل�، خدیجه؟س؟ بود و عروس شــدن فاطمه را می دید؛ �یغمبر اشــک 

ْیــَن ِمْ�ــُل 
َ
 َو أ

ُ
در چشــمانش جمــع شــد و گریــه کردنــد بعــد فرمود:»َخِدیَجــ�

ــی  َعاَنْتِن
َ
ــی ِدیــِن اهلِل َو أ

َ
ــی َعل ــاُس َو آَزَرْتِن ــی الّنَ َبِن

َّ
ــَن َکذ ــی ِحی ْتِن

َ
ق

َ
 َصّد

َ
َخِدیَجــ�

ْیــِه (دیــن اهلل) ِبَماِلَهــا؛ خدیجــه و چــه کســی می شــود م�ــل خدیجــه او 
َ
َعل

کســی بــود؛ زمانــی کــه همــه مــرا تکذیــب کردنــد، او مــرا بــه �یامبــری تصدیق 
کــرد و مــرا در دیــن خــدا کمــک کــرد و بــا مالــش بــه دیــن خــدا کمــک کــرد.«۱

����� ��ا از ���ت ������؛ ��� ا���� در دا��ن او

بعــد ببینیــد خــدا چــه تکریمــی از ایــن بانــو کــرد؛ برداشــت نســل امامــت 

را از دامــن حضــرت خدیجــه؟س؟ قــرار داد. نقــل شــده یکبــاری حضــرت 

زهــرا؟س؟، بــی قــرار آمــد �یــش رســول اهلل �، �یغمبــر فرمــود دختــرم چــرا 

اینقــدر بــی قــرار هســتی؟ حضــرت فرمــود: یکــی از همســران شــما بــه مــادرم 

خدیجــه بــی احترامــی کــرده و او بــه فخــر فروشــی می کنــد. حضــرت فرمــود 

َماَمــِ� ِوَعــاء؛ وجــود مــادر تــو، ظــرف امامــت  ِ
ْ

ــِ� َکاَن ِل� ّمِ
ُ
دختــرم! ِإّنَ َبْطــَن أ

اســت.«۲ نســل نورانــی امامــت، از دامــان حضــرت خدیجــه؟س؟، بــه هســتی 

فیــ� دمــادم می دهــد. 

آ��ر و ����ت ازدواج ����� و �� ��ا

اگــر ازدواج عقالنــی و بــی هــوا، بــه هــوای خــدا باشــد، ایــن بــرکات را 

۱. کشف الغمه، ج۱، ص۳۶۰.
۲. مناقب آل ابی طالب، ج۳، ص۴۴۵.
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۹۸

دارد. حضــرت فرمــود خــدا می فرمایــد:
ی َ� ُ�ْ�ِ�ــُ� َ�ْ�ــٌ�  ِ�ــ� َو َ�َ�ِ�ــ� َو َ�َ�َ�ِ�ــ� َو ُ�ْ�َرِ�ــ� َو َ�َ��ِ�ــ� َو ُ�ُ�ــّ�ِ

َ
«َو ِ�ّ�

ــُ� ِ�ــ� آِ�َ�ِ�ــِ� َو   َ�َ�ْ�ــُ� اْ�ِ�َ�ــ� ِ�ــ� َ�ْ�ِ�ــِ� َو َ�ّ�َ
َ

َ�ــَ�اَی َ�َ�ــ� َ�ــَ�اُه ِإّ�

ــُ�  ــُ� َو ُ�ْ� ْرَض ِ�ْزَ�
َ
ــَ��َواِت َو اْ� ــُ� ا�ّ�َ �ْ ــُ� َو َ�ّ�َ ــُ� َ�ْ�َ�َ� َ�َ�ْ�ــُ� َ�ْ�

؛  ــ�َرِة ُ�ّ�ِ َ��ِ�ــٍ� ــُ� ِ�ــْ� َ�َراِء ِ�ݓَ �َ

ــ� �ــ�ت و �ــ�ل و ��ر�ــ� و �ــ�ازى و �����ــ� ���ــ�م،  �ــ���� �

ــ�اه �ــ�د �ــ� �����ــ� �ــ� ا���ــ�  ��ــ� ��ــ�ه اى ��ا�ــ� �ــ�ا �ــ� د�ݐ

�ــ���دا�� را از او �ــ�ز دارم و آ�ــ��ن �� و ز�ــ�ݐ را ��ــ�ه دار ����ــ� 

ى ���ــ� (���ــ�  ــ�رت �ــ� ���ــ� �ــ�زم و �ــ� �ــ�د �ــ�اى او از �ــ� �ݓ

ى ��اى  ى �ــ� او �ــ�د ر�ــ��� ��ــ�ا �ــ� ���ــ� ــ�رت �ــ� ���ــ� �ــ� �ــ�ى �ݓ

�ــ�د د��ــ� �ــ� آ�ــ�ت �ــ�ش �� ��ــ� و �ــ�ن او �ــ�اى �ــ� از ��ــ� 

ــ�رت او �ــ� �ــ�ف ����ــ� از ��ــ�ه �ــ�  د�ــ�  ��ــ��ه، ��ــ� ��ــ�ه �ݓ
ــ�رت).»١ �ݓ

��ار ����� �� ��در ������!

بیایــم بــا حضــرت خدیجــه؟س؟، مــادر مومنیــن، قــرار بگذاریــم، هوایــی 

را  مهریــه  ایــن  خــدا  آیــا  می خواهــد؟!  چــه  خــدا  ببینیــم  نکنیــم،  ازدواج 

می خواهــد؟! آیــا خــدا این شــرط و شــروط اقتصــادی را از داماد می خواهد؟! 

آیــا ایــن جه�یــه ســنگین را می خواهــد؟ اگــر نمــی خواهــد، شــما بــا خــدا وارد 

معاملــه شــو، بگــو خــدا قســم خــوردی بــه عــزت و جاللت و عظمــت خودت 

و قــدرت و ابهــت و علــوت کــه اگــر بنــدۀ پــا روی دلــش بگــذارد، بــه خاطــر 

ــور روزی  ــن را مام خواســتۀ مــن، از خواســته خــودش بگــذرد، آســمان و زمی

دادن او می کنــم، بــه خاطــر تــو ایــن مهریــه ســنگین را بــی خیــال! آن شــرایط 

۱. کافی، ج۲، ص۱۳۷.
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اقتصــادی ســخت گیرانــه بــرای دامــاد را بــه خاطــر تــو بــی خیــال! آن جهی�یــه 

ســنگین را بــه خاطــر خــدا، بــی خیــال! شــما ببیــن چقــدر زندگی شــما از لحاظ 

مــادی آبــاد خواهــد شــد، چقــدر مهــر و محبــت بیــن عــروس و دامــاد بیشــتر 

خواهــد شــد. چقــدر عمــر زندگی هــا بــا دوام تــر خواهــد شــد. 




