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 مداري است پذيرش واليت پدر و مادر در خانواده، تمرين واليت
 بـه ايـراد     »نهال واليـت در نهـاد خـانواده        «با موضوع  مهديه تهران    در دهة اول محرم، در    حجت االسالم عليرضا پناهيان     

  :آيد اين سخنراني در ادامه مي جلسةچهارمين اي از  گزيده. سخنراني پرداختند

  مدار  تربيت فرزند واليت/ مداري خاصيتي ندارد بدون واليت» خوب بودن«
 از پدر و مادرها توقع چنداني از فرزندانشان ندارند و همين قدر كه فرزندشان درس بخواند، شغلي داشـته باشـد،                       بعضي •

انشان ها انتظار دارند كه فرزند      اما بعضي . به اعتياد كشيده نشود و پيش در و همسايه آبروداري كند، برايشان كافي است             
يعنـي  . باشـد » مـدار  واليـت «خيلي بيش از اينها خوب شوند و منظورشان از اين خوب بودن اين است كـه فرزندشـان                 

عميقـاً در قلـبش جـاي بگيـرد و در     ) ع(ترين ويژگي فرزندشان اين باشد كه واليت اميرالمؤمنين علي  خواهند اصلي   مي
دهد كه آنها در خانوادة خود، خيلي خوب و دقيق            باال، نشان مي  اين سطح انتظار    . قرار گيرد ) ع( عصر  زمرة اصحاب ولي  

داننـد كـه      چون مـي  . مداريِ او خواهد بود     ترين مالك در انتخاب همسر، واليت       براي چنين افرادي، اصلي   . اند  كار كرده 
ري از  داننـد كـه بـسيا       چـون مـي   . خواندن بـدون واليـت خاصـيتي نـدارد         ها حتي نمازخواندن و قرآن      بسياري از خوبي  

 .وضو والي او عبادتي است بي نماز بي: اند اند كه در نهايت، جهنمي شده ها بوده خوان ها و قرآن نمازخوان

اللَّه ولِي الَّذينَ آمنُوا يخْرِجهم مِـنَ الظُّلُمـاتِ إِلَـى           «: يكي از آيات بسيار كليدي و استراتژيك قرآن اين آية شريفه است            •
گرفتاري كـافران ايـن اسـت كـه         ) 257/بقره(»تكََفرُوا أَولِياؤُهم الطَّاغُوت يخْرِجونَهم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُما       النُّورِ و الَّذينَ    

قدر بـد نيـست    يعني كفر آنها آن. برد شود  و اين طاغوت است كه آنها را از نور به ظلمت مي              سرپرست آنها طاغوت مي   
 .كشاند اليت طاغوت است كه آنها را به ظلمت ميكه آنها را به ظلمت ببرد، بلكه و

حـضرت  . و گفت من از دوسـتان شـما هـستم         ) ع(كسي آمد نزد امام صادق    . واليت چيزي فراتر از دوست داشتن است       •
كنند كـه از ايـن        حضرت در ادامه اشاره مي    ... فرمود جزء كدام دسته از دوستان ما هستي؟ دوستان ما سه دسته هستند            

بعضي )  325/؛ تحف العقول  ...؟قَالَ لَه مِنْ أَي محِبينَا أَنْت     .(مدار هستند   ك دسته به معناي واقعي واليت     سه دسته فقط ي   
طـور    لذا كـساني كـه ايـن   . ها زباني است و فقط در يك گوشة دل قرار دارد و همة دل را نگرفته است      از دوست داشتن  

 .ندنشين زنند و عقب مي  در وقت امتحان، جاز ميباشند

 از شي مداران بتي والتياردوگاه ترب/  است يمدار تي والتي خانواده تربي وجودة فلسفنيتر ياصل
  است» خانواده «گر،ي ديمسجد، مدرسه و هرجا

مدار تربيت شويم؟ اردوگاه تربيت واليـت مـداران           مدار شد و كجا بايد واليت       توان واليت   حاال بايد ببينيم كه چگونه مي      •
اردوگاهي براي تربيت سربازان است تا ،  طور كه پادگان همان. است» خانواده«مدرسه و هرجاي ديگر،   بيشتر از مسجد،    

قبل از حضور در ميدان نبرد، در آن محل، تمرين كننـد و مـشق جنـگ بياموزنـد، خـانواده هـم محلـي بـراي تربيـت               
. مـداري اسـت     انواده تربيـت واليـت    خـ  ترين فلسفة وجودي    از نقطه نظر رشد معنوي انسان، اصلي      . مداري است   واليت
 اسـت و مدرسـه يـك محـل مناسـب بـراي               خوان  هاي نماز   طور كه مسجد يك محل مناسب براي تربيت انسان          همان
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تمام مناسـبات و روابطـي      . مداري است   ترين محل براي تربيت واليت      آموزش و پرورش افراد است، خانواده نيز مناسب       
البته در  . مدار تربيت شوند    هاي واليت    است، هركدام به نوعي، كاركردشان اين است كه انسان         كه در خانواده تعبيه شده    

 .مداري انسان است شوند ولي كاركرد اصلي خانواده براي تربيت واليت خانواده، ساير ابعاد وجود انسان نيز تربيت مي

 يمدار تيوال تي تربي محل برانيتر خانواده مناسب
و «.كند  چهار مرتبه بالفاصله بعد از توصيه به توحيد، سفارش به احسان نسبت به پدر و مادر مي                 م،خداوند در قرآن كري    •

» اًو بِالْوالِدينِ إِحـسان   «فرمايند كه عبارت      مي) ع(ائمة هدي ) 23/اسراء-151/انعام-36/نساء-83/بقره(» اًبِالْوالِدينِ إِحسان 
اصالً دين  ) مانند واليت اميرالمؤمنين  .(اي بيان شده است      قرآن به صورت اشاره    بسياري از امور در   . اشاره به واليت دارد   

مـداري    كند، در واقع به واليـت       اينكه در قرآن بعد از توحيد به نيكي نسبت به والدين توصيه مي            . اي است   ما دين اشاره  
 براي اين اسـت كـه خـانواده پايگـاه           قدر به خانواده اهميت داده شده است،        اينكه در آيات و روايات اين     . كند  توصيه مي 

 .مداري است و اگر واليت در جهان مستقر شود همة امور سامان خواهد يافت تربيت واليت

 مداري است پذيرش واليت پدر و مادر در خانواده، تمرين واليت
هـشت و جهـنم تـو       پـدر و مـادر تـو، ب       «: در مورد حق پدر و مادر بر فرزند پرسيدند، ايشان فرمودند          ) ص(از رسول اكرم   •

بِـرُّ الوالِـديِن أكبـرُ      «:فرمايند  مي) ع(اميرالمؤمنين) ونارك جنَّتُك هما : ولَدِهِما علي الوالِدينِ حقِّ عن سئلَ لَما(» .هستند
 تـى الّ الـذُّنوب «-: فرماينـد   مي) ع(و امام صادق  ) 312/غررالحكم(»ترين فريضه است    فَريضَةٍ؛ نيكي به پدر و مادر بزرگ      

تُظلِم واءقوقُ الهينِ ع2/447/كافي( ».سازد نافرمانى پدر و مادر است      ؛ از جمله گناهانى كه فضا را تيره و تار مى          الوالِد (
كند، چون با ايـن كـار در واقـع ريـشة              احترامي به پدر و مادر و عاق والدين، آسمان را تيره و تار مي               معلوم است كه بي   

 . درو مداري از بين مي واليت

قدر در دين ما جدي گرفته شده است؟ چون بنا بر اين است كـه مـا واليـت پـدر و مـادر را            اين چرا مسألة عاق والدين    •
اگـر  . مداري را تمرين كنيم تا واليت امام زمـان خـود را بـه نحـو احـسن بپـذيريم                     بپذيريم و در محيط خانواده واليت     

مدار شوند و واليت امام زمان را قبـول           توانند واليت    نپذيرند، چطور مي   فرزندان ما در خانواده، واليت پدر و مادر خود را         
اي كه در مقابل پدر و مادرش رعايت ادب را نكند، آيا در مقابل امام زمانش مؤدب خواهد بود؟ البته ممكـن                        كنند؟ بچه 
 . كند تقريباً در همة موارد اين قاعده صدق مي، ولي يي نيز وجود داشته باشدءهااست استثنا

در آن حرمت  تر از فيلمي است كه شود، بسيار مخرب فيلمي كه در آن حرمت پدر و مادر شكسته مي
 شود  حجاب شكسته مي

رود،   شـود و از بـين مـي         هايي كه در آنها حرمت پدر و مادر شكسته مي           توان گفت فيلم    با عنايت به اين قاعدة مهم، مي       •
آثـار سـوئي كـه نـشان دادن ايـن نـوع       . شود حجاب در آنها شكسته ميهايي هستند كه حرمت  تر از فيلم   بسيار مخرب 

شود بسيار بيشتر است، چرا كه اينها به بنيان خـانواده       هايي كه در آنها حجاب رعايت نمي        ها دارند، از آثار سوء فيلم       فيلم
  .كنند رزندان ما لطمه وارد ميمداري ف و واليت

  


