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 7...ى ويراستار     مقدمه

  
 ازدواج

 12... ارزش ازدواج   - 1    
 15... آثار ازدواج   - 2    
 18... وظايف همسران   - 3    

 18...    آموزش   
 19...    مشورت   
 19...    نظارت   

  
 تساوى زن و مرد

 29... زن و مرد       تساوى
 32...    شغل   

 34...    نابرابرى در ارث   
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 41...    زير بناى حجاب   
 44...    وسعت حجاب   

 44...    مقدار حجاب و برخورد   
  

 روابط متكامل زن و مرد

 49   ...    روابط زن و مرد
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 ى ويراستار مقدمه 

ى  نوشته. اى كه پيش رو داريد حاصل دو نوشته و يك سخنرانى است از زنده ياد على صفايى حائرى  مجموعه
ى دوم قبال در كتاب بررسى آمده بود اما به جهت مناسبت موضوعى و  اول تاكنون به چاپ نرسيده بود اما نوشته

 .ه اين مجموعه اضافه شده استبراى سهولت در دستيابى ب
ى پرسش و پاسخ مطرح و از نوار پياده شده و سعى  ى مباحثى است كه در جلسه ى سوم مجموعه  و اما نوشته

توفيق  اگرچه ويراستار خود را در اين امر بى. شده تا مطالب با حفظ امانت انسجام يابد و به نثر استاد نزديك شود
 .قوت مباحث اين نقيصه را جبران كندداند اما اميدوار است كه  مى
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6 
: دارد شـود و اظهـار مـى       هـاى دنيـا داخـل مـى        ى نفس و زينت    ى شهوت و غضب، از دريچه       اگر شيطان از دريچه   
بخشم، پس بايد با محبـت خـدا و بـا            كنم و براى آنها زينت مى      ا اغواء مى  ؛ كه هر آينه آنها ر     1لَأُغْوينَّهم و لَأُزينَنَّ لهم   

بصيرت و معرفت، راه شيطان را بست و هم زمان به تأمين نيازها پرداخـت و بـه ازدواج و تـشكيل خـانواده روى                         
 سـازندگى   هاى گرم خانواده از اغواء و فريب شيطان جلوگير شد و بـه تربيـت و                آورد، تا با اُنس و عاطفه و كانون       

هـا، طعمـه بـراى دشـمنان قـسم خـورده فـراهم نـسازد و          تا بحران عاطفه و فشار جنسى و گرفتارى. آنها پرداخت 
 .فرزندان گرفتار اسالم را در دست كفر و الحاد و فساد و تباهى و خود فروشى و وطن فروشى، اسير ننمايد

شود، مناسـب    هاى عاطفه و مهربانى مى     ندازى كانون هاى ناچيزى كه براى تشكيل خانواده و راه ا          هم زمان با كمك   
است كه به راه و رسم زندگى مشترك و شناخت مشكالت اين زندگى جديد هم بپـردازيم تـا همـسرانى آگـاه، بـا            

همسرانى كه آرامش و پوشش و كشتزار يكديگر باشند و آموخته باشند كه چگونه از               . ظرفيت و تحمل داشته باشيم    
 .بردار و سرشار بمانند ها، بهره ها راحت باشند و با سختى ه كنند و با رنجها زياد استفاد كم

هـا و   هاى قرآنـى و روايـى توجـه كنـيم و از نـصيحت      ها، به آموزش شود در اين نوشته هم زمان با كمك   سعى مى 
 .گهدارى شودى دشمن سوز، محكم و مقاوم بماند و از تزلزل و فروپاشى ن ها بهره برداريم، تا اين قلعه تجربه

  
  ارزش ازدواج- 1 

ت و هـدف و جهـت آن بـه ارزش                  شود با آثار آن ارزيابى كرد، و مى         رفتار و عمل آدمى را مى      شود با انگيـزه و نيـ
 .رسيد

توان بـه ايـن هـر     گذارد، مى  از آنجا كه كارهاى انسانى در بينش و دل آدمى ريشه دارد و در جامعه و هستى اثر مى    
 .ى توجه نموددو عامل ارزياب

كـسى كـه بـه      .  دو عمل مساوى از دو نفر آدم، مثل دو ازدواج، دو انفاق و احسان و حتى دو شهادت، برابر نيستند                   
هـا روى   هـا و عالقـه   آورد با كسى كه با فراغت و آزادى و حتى با اشتياق خاطر خستگى از دنيا به شهادت روى مى    

 .آورد برابر نيستند مى
خواهـد گذشـت و احـسان را درس          بخشد با كسى كه مى     دن از سماجت فقير، درهمى مى      كسى كه براى راحت ش    

ة و ال             . بدهد و بخشش و جوانمردى را بياموزد يكسان نيستند         به همين خاطر در روايت نبوى آمده؛ ال عمل االّ بالنِّيـ
ت جـز بـا سـنّت و             يابد،   ؛ هيچ عملى بدون نيت و بينش نيست و تحقق نمى          2نيةَ االّ باصابة السنة    همان طور كـه نيـ

شود كـه   شود و همين باعث مى در اين روايت ارتباط عمل با نيت و سنّت مطرح مى         . گيرد همراهى سنّت شكل نمى   
 .عمل ازدواج با توجه نيت دو طرف و با توجه به همراهى با سنّت رسول به ارزش برسد

 دو پرنـده، دو انـسان طبيعـى، بـا         . ى آن اسـت    پشتوانهدر واقع عمل آدمى مثل اسكناس است و ارزش اسكناس به            
 ها باالتر رفته باشند و در حد وظيفه ها و غريزه شوند اما ازدواج و پيوند آنها كه از سطح عادت يكديگر جفت مى

 
 . 39حجر،  -1

 .70، ص 1كافى، ج  -2
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 .دارد مىپذيرد و بر  شود و خدا آن را مى ها و در عرش خدا بسته مى آمده باشند، در آسمان
هـا و     آنها كه به خاطر تمامى نيازها و تمامى ابعاد وجود خويش براى زناشويى، براى انس، براى شـناخت كـسرى                   

كنند، با آنها كه به خـاطر عـادت و يـا بـه        ها و بهره بردارى از برخوردها و استقامت در مشكالت ازدواج مى            ضعف
خواهند كه بـر آنهـا تكيـه         روند و كسانى را مى     بزرگان مى كنند و به سراغ      خاطر كسب اعتبار و وجاهت وصلت مى      
 .كنند و به آنها افتخار كنند، برابر نيستند

ها آدمى را به دنبال خود       شوند، كه نقطه ضعف    شوند و دنباله مى    ها مى  ها و اسير همين ضعف      اينها ذليل همين تعلق   
شتر روى آورد و با دم شتر بازى آغاز كرد تـا آنكـه              گذشت، به    روباهى مى . گويند شترى خوابيده بود    مى. كشاند مى

 .دمش را با دم شتر گره زد
اى  گربه. خورد روباه معلق مانده بود و به دنبال شتر تاب مى         . دم كوتاه اين دو به هم گره خورده بود        .  شتر برخاست 

 !ايم ت كردهبا بزرگان وصل! هيچ: از روباه پرسيد چه بر سرت آمده؟ روباه گفت. اين صحنه را ديد
و اگر غفلتى آن    . هاى ذليل كار جوانمردان نيست     كشاند و وصلت   ها آدمى را به ذلت مى      ها و تعلق    راستى كه ضعف  

 .شود شود و با درگيرى بريده مى يابد و با رنج همراه مى اى آن را پخت، ادامه نمى را فراهم كرد و وسوسه
 افتخار كند، نه آنكه وثاق و پيوندى را به گردن بگيرد كه او را بـه    شود كه به اين مرد      مرد زندگى با كسى همراه مى     
ى  خواهـد از توشـه     خواهد در كالس ازدواج بياموزد، با كسى كـه مـى           كسى كه مى  . دنبال بكشاند و در ذلت بنشاند     

 .ازدواج نواله بخورد و افتخار جمع كند، برابر نيستند
هـا   ها و انتظارها و درگيرى     ها و برخوردها و توقع     شود، مثل سختى    بيشتر آنچه كه بدى و مشكل ازدواج قلمداد مى        

هـا، از    اين آدمى است كه بايد از حادثـه       . ى خوب ازدواج هستند    ها، خوبى و ميوه    ها، در واقع همين بدى     و گرفتارى 
 خـود   ها بياموزد و از آنچه كه آموخت، راهش را مـشخص نمايـد و بـر حماقـت و اشـتباه                     برخوردها و از درگيرى   

ى  ها بياموزد كه راه كجاست و چگونه بايد بازگـشت و حلقـه   بست تواند حتى از بن  آدمى مى . پافشارى نداشته باشد  
بيـشتر مـشكالت    . زنجير را باز كرد و بدون سماجت ولج در آوردن، با تفاهم و محبت و مدارا در راه گام برداشت                   

گردد  آور مى  هاى كهنه، عفونى و مالل     شود و سپس اين زخم     ىها آغاز م   ها و لج در آوردن     ازدواج از همين كله شقى    
 .انجامد و به طالق و جدايى مى

اگـر شـوخى و     . كند، نبايد لجاجت كنم و اشـكش را در آورم          زند و فرار مى    بوسم و او فرياد مى      اگر كودكى را مى   
هـا، باعـث     ها و حد نگـه نداشـتن        روى اين زياده . كنم، نبايد به ناسزا و دشمنى بكشانم       مزاحى را با دوستى آغاز مى     

 .آور است شود تا آنجا كه حضور تو غنيمت نيست و مالل درگيرى و خستگى و جدايى مى
كند، به همان اندازه وسوسه و حـسادت دوسـت     اين را هم بگويم، به همان اندازه كه ازدواج دو نفر ارزش پيدا مى 

هـا   اى تظاهر نبايد كرد كـه حـسادت و دشـمنى           پس به گونه  . كند ها را زيادتر مى    شود، كه درگيرى   و دشمن زياد مى   
تواند  ها به زندگى تو آسيب نزند، باعث از هم پاشيدگى زندگى ديگران مى             بجنبد و سر بردارد، كه اگر اين حسادت       

هـا زيـاد بـشود و از مـشكالت زنـدگى بهـره               ها كم و تحمـل     اى سخن بگو كه توقع     تو در جمع آنها به گونه     . باشد
گـاهى  . ها هم راحت باشند، چون؛ رنج و راحتى، در ظرفيت قلبى و در پختگى برخوردها است                بردارند و با سختى   
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  آثار ازدواج - 2  

 آمـده   3 و با اثر حرث و بهره بـردارى        2، با اثر لباس و پوشش     1ران با اثر سكَنَ و آرامش      در نگاه قرآنى ازدواج همس    
آور  هاى مزاحم و انتظارهاى مالل     هاى وسوسه انگيز و كابوس     هاى عاطفى و جنسى و فراغت      همسران، فوران . است

گيـرى را آسـان      كز و تصميم  كنند و تعادل و آرامش و تمر       حساب را، مهار مى    هاى بى  هاى ناگفته و پرگويى    و حرف 
 .سازند مى

اى ديگـر گـشوده      هـا بـه گونـه      هاى آزاد غربى و شرقى با برخوردهـاى آزاد، گـره            اين درست است كه در فرهنگ     
گيـرد، سـرد و خـاموش و حتـى سـياه و              گيرد، ولى آن وقت كـه خـانواده شـكل مـى            شود و خانواده شكل نمى     مى

ى شـناخت    هاى دبستانى و راهنمايى و عـالى، زمينـه         ت كه با آموزش   تر همين اس   پس مناسب . مصلحت آلوده است  
نيازهاى همسران و روش تأمين نيازها، فراهم شود تا اين كه محبت و خشونت و يا سـكوت و كـالم و يـا قهـر و                           
صلح و يا برخوردهاى سازنده و خرابكار را بشناسند و از انفجارهاى پياپى نيروهـا، بـه سـاخت و سـازى مناسـب                        

 .حاصل نيروها، غنيمتى فراهم سازند ى بى د و از تخليهبرسن
و تمـامى   ها   آدم. ، نه لتَسكنوا بها   4لتَسكُنُوا الَيها : گويد شود، كه مى   گويد همسرى با همسر آرام مى       در بيان قرآنى نمى   

ـ                توانند دل بزرگ   دنيا نمى  ه تعـادل و سـكونى       يكديگر را پر كنند، اما در كنار يكديگر و همسو و همراه يكـديگر، ب
 .يابند دست مى

پوشـاند و    هاى آنها را مـى     ها و بدى   آورد و ضعف   ى دوم، لباس و پوششى است كه ازدواج براى دو طرف مى             نكته
هـا   گيرد، تو با عيب گـويى و بـاز كـردن زخـم             در واقع آنجا كه محبت و عالقه شكل مى        . بندد هاى آنها را مى    زخم

نمـايى تـا     درمان و پنهان كردن و پوشاندن آن، از شيوع و گسترش آن جلـوگيرى مـى  كنى، كه با مدارا و   شروع نمى 
قـرآن  . ها و تحقيرها، مداوا و درمان صورت پذيرد        ها و شماتت   ها و حسادت   ها كنترل شود و دور از دشمنى       شماتت

چگونـه  : يـد گو گيرد و خطاب به مؤمن عاشـق مـى   در مورد غيبت از همين عنصر محبت و عشق و ايمان كمك مى         
هـا او را در      هـا و اشـاره     چگونه با رفتار و حرف    . 5كاهد خورد و از او مى     يكى از شما گوشت برادر مرده خود را مى        

كنـد و    او را كه مرده و در جمع نيست چگونه با دهـان خـود، كـم مـى                 . نمايد دل و چشم ديگران حقير و ناچيز مى       
 .نمايد ناقص مى

 ه درمان كمك ـــآنجاست كه پوشاندن، ب ،6شود و خير الساترين و درمان مىاساس محبت و عالقه، باعث پوشش 
 

 . 21روم، ... و منْ آياته أَنْ خَلَقَ لَكُم منْ أَنْفُسكُم أَزواجا لتَسكُنُوا اليها -1

2- لَكُم باسل أَنْتُم و لَكُم باسنَّ ل187بقره، ... ه. 
3- رْثٌ لَكُمح كُم223 بقره،... نساء. 
 .21روم،  -4
5- وهتُمتاً فَكَرِهيم أَخيه مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح بحضا أَيعب ضُكُمعب غْتَب12حجرات، . و ال ي. 
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ش و اين لباس و نهفتن، كار خوبى نيـست، كـه            اما اگر پوشاندن به گسترش درمان نينجامد، اين ستر و پوش          .كند مى

 .آورد كارساز نيست و ضايعات بيشترى مى
ى آدمى است، كه حرث به معنـاى مكـان           ى سوم، حرث و كشاورزى و يا حرث و كشتزار و يا حرث و كشته                نكته

 .رددا كند و نگه مى سازد و جمع مى ها را مى و حاصل و اسم مصدر آمده است و ازدواج، اين حاصل
 كسى كه زمينى دارد و بذرى دارد و نيازى دارد كه اينها را زياد كند و بارور سازد، بايد آفت زدايـى داشـته باشـد،                          

هـا سـبز نـشوند و        بايد زمينه سازى داشته باشد و شخم و شيار را آورده باشد، بايد نظارت داشـته باشـد تـا علـف                     
ا نگيرد و بايد پس از اين همه، حاصل را جمع كند و نگهـدارى  هاى مزاحم نيروى زمين را نبرند و توان بذر ر  دهان
 .نمايد

ازدواجى كه هر دو طـرف بيـدار       .  دو طرف ازدواج و مرد و زن بايد در اين مجموعه فعال باشند و هر دو كار كنند                 
توانـد   باشند و توجه داشته باشند هيچ مشكلى ندارد، حتى اگر يكى از دو طرف بيـدار و حلـيم و فعـال باشـد مـى                         

ها را آماده كرده باشند و نـه حاصـل           ها را بشناسند و نه زمينه      توجه باشند، نه آفت    اما اگر دو طرف بى    . كارگشا باشد 
 .برند ها را به يغما مى ربايند و بهره گرها، حاصل آنها مى ها و چپاول را جمع آورى نموده باشند، ناچار شيطان صفت

  
  وظايف همسران- 3 

ى همـسران قـرار    هايى هستند كه بـر عهـده   يد انجام بگيرد و كارهايى كه بايد ترك شود، اينها وظيفه كارهايى كه با  
 .داد

 .ها و از آثار و نتايج ازدواج است ها و نيت  اين وظايف برخاسته از هدف
  

 آموزش    

ى از دو طرف را بـدون  شود عمر  آيا مى . شود خواهد آش بپزد يا رانندگى كند، بدون آموزش وارد نمى           كسى كه مى  
ها و نيازها و شناخت روش برخوردها و گفت و گوها به تبـاهى كـشيد؟ راسـتى كـه در                      آموزش و شناخت ضعف   

توان طرز برخورد و صلح و قهر و ظرفيت و خشونت و حلم و صـبر                 هاى تحصيلى مى   هاى انشاء و در دوره     ساعت
 يا اين كه چگونه درگير شويم و چه وقت سخت گيرى            اين كه چگونه صلح كنيم و     . و يا شتاب و تندى را آموخت      

آمـوزش  . هاى لجـوج و ناهنجـار را بـه تأمـل وادارد            تواند موضوعات تأمل برانگيزى باشد و حتى بچه        مى... كنيم و 
تواننـد مثـل پرسـتوها،       هـا بـه طـور طبيعـى مـى          آدم. مسائل زندگى و مشكالت و برخوردها، اساس آموزش است        

ها را بچرخاند، كـه نيـاز        تواند تمامى زندگى آدم     به يكديگر جذب شوند، ولى عامل غريزه نمى        ها و كبوترها   چلچله
 .به آموزش و تعليم و مشورت و نظارت، از اينجا ضرورت دارد

  
 مشورت    

 مشورت فقط جمع آورى نظريات اين و آن نيست، كه اساس مشورت بدست آوردن اطالعـات و جمـع بنـدى و                      
هـا و   هاى روانى و اجتماعى و اقتصادى و يا نيازها و هوس ها زمينه در اين مشاوره  . تواند باشد  ا مى ه ى نظريه  مقايسه
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 نظارت    

هـاى بـازيگوش و      چين و ديـوار و بـا مواظبـت از بچـه           كارى بايد در فضاى امن و با پوشش پر          يك گياهى كه مى   
ايـن نظـارت از     . هاى محكم بگيرد و از آسيب نهراسـد        حساب، همراه بشود تا رشد كند و ساقه        هاى  بى   احتياطى بى

همراهان بايد لطيف و نامرئى باشد و اين نظارت از همـسران بايـد بـا دقـت و فراسـت و دور از سـاده انگـارى و                      
 .گيرند ها سر مى ها از قطره شود و سيالب هاى كوچك آغاز مى هاى بزرگ از جرقه  كه آتش سوزىخيالى باشد، بى

  
.  براى رسيدن به آرامش زندگى و هدف سكَن و تعادل، بدگويى، بدبينى، بدخواهى و بـدرفتارى، مـزاحم اسـت                    - 

مش، توقـع كـم، تحمـل زيـاد         براى آرا . تكرار و تذكر مداوم مالل آور است      . شماتت و خشونت، آتش افروز است     
آورد و توجه مناسب دو طرف و پذيرش دو طرف و همدلى و همكارى و همراهـى و همـاهنگى، بـا هـم گـره                           مى
 .بالند خورند و در هم مى مى

  
نزديكـى و   . ها و مداواى كمبودها، عالقه و محبت حرف اساسـى و عامـلِ كـار سـاز اسـت                    براى پوشش ضعف   - 

وگو و دادن فرصت براى بازگشت و صلح و چشم پوشى و غَمض عـين كارسـاز              ى گفت صميميت، ايجاد زمينه برا   
 .است

دانـستند كـه خـدا       اگر مخلوقات خدا مـى    . لو علم الخلق كيف خلق اللّه الخلق لم يلُم أحد أحداً          :  در روايت هست  
 .شد ها كم مى چگونه آنها را آفريده، مالمت

 .ها كمتر خواهد شد ها و پرخواهى تحميل اگر اندازه و توانايى در نظر بيايد، 
  
حوصـله داشـتن، انتظـار كـشيدن، ايجـاد      .  براى حرث و بهره بردارى، كاشتن و پيراستن و برداشـتن الزم اسـت        - 

 .هاى موجود بهره گرفتن، الزم است فرصت كردن و از فرصت
ر چه بيشتر بخـواهى بايـد بيـشتر اقـدام           ه. گيرد هاى تو منشأ مى    ها و از خواسته    هايى است كه از هدف      اينها وظيفه 

ولى آدمى كه از اين سطح بـاالتر        . اى ندارد  كسى كه در سطح غريزه است، غريزه كارگزار اوست و او وظيفه           . نمايى
و بـا   . 1آمده، بايد با مروت و محبت، به عمل روى بياورد و با معرفت و محبت از طرف خـود توقـع داشـته باشـد                        

ى دنيا نپوسد و براى       وصلت آنها زير پاى شياطين خرد نشود و در محدوده          خواهد كه نهال  بتوسل و توجه به حق،      
تـوان تمـامى     و مى . هاى بسيار رسيد   توان با همسر مهربان به آرامش و پوشش و بهره          همين چند روزه نباشد، كه مى     

هاى جنـسى و عـاطفى زيـادتر         و يا ثلث دين را حفظ كرد، كه هر چه فوران          دين و يا دو سوم دين و يا نصف دين           
 اى از آن  و يا اندازه ناچار خطر زيادتر خواهد بود و تمامى دل و دين تر باشد، ها گسترده باشد و هر چه وسوسه

 
 .21روم، . و جعل بينكم مودة و رحمة -1
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 .آسيب خواهد ديد

زيبـايى،  . تـو مهـم اسـت     هايى است كه بـراى        در انتخاب همسر، معيار و ميزان انتخاب، همان خصوصيات و نكته          
اعتنا باشى، مگر آنكه از آن عبور كرده باشـى و      توانى به آن بى    هايى كه براى تو مهم هستند، نمى       صدا، اندام و حالت   

توانم به ديگرى روى بياورم و بـا آن   اى خاص در رؤياهايم نشسته، نمى منى كه حالتى خاص و چهره     . گذشته باشى 
پس تا هنگامى كه اسير هـستى، بـه تقليـد پـرواز نكـن و                . ها را هم داشته باشد     ىى خوب  مأنوس باشم، هر چند همه    

 .گذارند شكنند و در اين دنيا برايت دلخوشى نمى هاى تو را هر چند كه به آن دست بيايى، مى مطمئن باش كه بت
صوصيات، بـا ايـن خـ   .  در هر حال عالقه از دو طرف و ظرفيت و قدرت روحى و ظرافت برخوردها، مهم هـستند    

 .ها و برخوردها براى تو سازنده خواهد شد همسر تو جلوگير هدف تو نخواهد بود و درگيرى
ايـن  . رجل، پاى زندگى اسـت    .  در انتخاب همسر، كسى را دنبال كن كه بر تو تكيه داشته باشد و به تو افتخار كند                 

 .اشدمرد است كه بايد تكيه گاه باشد، نه اينكه خود ذليل و متكى به غير ب
هـاى آن    ها و نقطـه ضـعف      ها، تعلق  ى دل  كليد فتح قلعه  . شود هاى تو باعث اسارت تو و تسخير تو مى          نقطه ضعف 

 .است
هايى از تو مـشتاق هـستند، خاموشـى تـو شـيرين               در محبت يا گفت و گو، حد نگه دار، تا آنجا كه هنوز به جمله              

اى محبت و اقبال داشته باش كـه طـرف تـو نيـاز               ن اندازه به هما . دلزدگى، حتى از محبت، نفرت انگيز است      . است
اين توجه، تعلـق    . هنگام راحتى و انس، در دل بهار زندگى، از پاييز هم يادى بكن            . اى كه تو دارى    دارد، نه به اندازه   

 .بخشد سازد و براى حوادث، مصونيت مى كند و تو را آماده مى و دلبستگى را ضعيف مى
شادى، براى ديگران هم سهمى بگذار و اگر مزاحم تو شدند سخت گير نباش، كه گذشت                هاى خوشى و      در لحظه 
 .1رساند ها مى ها، تو را به خوبى از خوشى

هـا،   سـختى . هايت به هر كس منتقل كنـى  هايت را از نگاه و چهره و حالت       هايت و گرفتارى   از كسانى نباش كه رنج    
ى دلت را    گرى سفره  اگر ناتوان هستى، با توان    . ات سرازير نكن   انوادههاى همسر و خ    آنها را به دل   . مهمان تو هستند  

 .باز كن، تا كارى صورت بگيرد، نه فقط درد دلى بر خاطرى آتش بيندازد
هـاى تـو و      هاى تو باشد، ولى الزم نيـست كـه از گرفتـارى            ها و شادى    اين خوب است كه همسر تو محرم دارايى       

 .مگر آنكه كارگشا باشد، نه فقط سنگ صبور. ى و سختى ببيندمشكالتى كه رزق تو هستند، سنگين
از محبت و عشق خودت پيش كـسانى حـرف بـزن كـه              .  براى همسرت غير مستقيم، امنيت و اعتماد را فراهم كن         

و همينطور غير مستقيم و با لطافـت گلـه گـزارى كـن و               . هاى او اين گونه ياد كن      از خوبى . زنند براى او حرف مى   
گيرنـد و در     برخوردهاى مستقيم ديرتـر مـورد اعتمـاد قـرار مـى           . اش كه سامان بگيرد و سر به راه بگذارد        اميدوار ب 

 .آورند صداقت تو ترديد مى
 : گويم مى. دارد كه تو مرا دوست ندارى كند و با نگرانى ابراز مى گاهى همسرم در چشمم نگاه مى: گفت  جوانى مى
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گـويم و    و مى . بگو به خدا دوستت دارم    . نه دوستم ندارى  : دهد كند و گريه سر مى     بيشتر نگاه مى  ! چرا دوستت دارم  

زنـم   شوم و داد مى    دهد تا آنكه خسته مى     دهد و گريه سر مى     كند و قسمم مى    كنم ولى دوباره نگاهم مى     نوازشش مى 
و رندى هم بود كه پيش ديگـران از همـسرش           . ستت دارم و حاصلى ندارد    دهم كه دو   كه دوستت دارم و فحش مى     

ايـن رنـد    . شود و گنجايش ندارد    خواهم بشنود، چون لوس مى     گفت كه خوب است، كه دوستش دارم ولى نمى         مى
بـان  اى ابراز كند و با نگاه و آخر بـا ز           خواهد به گونه   اند و همسرش مى    دانست هنوز به خانه نرسيده خبرها آمده       مى
 !براى چه دوستت داشته باشم؟: شنود پرسد كه آيا دوستم دارى و مى مى

تـر بـه امنيـت       گويد و اين گونه راحـت      شود كه او را دوست دارد و نمى        تر مى   همسر با اين سؤال و جواب مطمئن      
 .پذيرد رسد و صداقت را مى مى

هـا   هـا و دل     تحريك كردن همـسرت را در چـشم        توانى بدون لج در آوردن و      تو مى .  احترام امامزاده با متولى است    
 .دارند شكنى، ديگران حرمت نگه نمى آنجا كه تو حرمت او را مى. بزرگ كنى
اينكه خيلـى   . هاى شيرين و در تنهايى، ايجاد انگيزه و مسؤوليت پذيرى، از كارهاى خوب و اساسى است                 در لحظه 

چشم اندازهاى وسـيع،    . كاهد از تنگ چشمى و خودخواهى مى     هاست،   دورها به ما مربوط است و دنيا، دنياى رابطه        
بـا روابـط و     . هاى فراغت مزاحم را پر كن      با كار و احساس مسؤوليت، لحظه     . برد گيرى را مى   آورد و غافل   همت مى 

 .حاصل را بارور كن پيوندهاى دوستانه، خالء عاطفى و پر حرفى بى
در برخوردها، غـرور خـود      . ها هم هستند   ها و تحريك   وسوسه. ردها و برخوردهايى دا    ها و سختى    زندگى، درگيرى 

 .هر دو به حكومت خدا تن بدهيد و كالم او را دنبال كنيد. و غرور همسرت را حاكم نگير
مقدار توجه و هنگام توجه و تعريـف و تمجيـد و يـا              . خواهد  تأمين نيازهاى عاطفى و جنسى و روانى، آشنايى مى        

 .ها مشورت و تجربه كارساز است در اين زمينه. م حد و حدودى داردگاليه و شكايت، هر كدا
هـا و    يك دنده راه نرو، كه شرائط، سرعت      . دهد، تكرار نكن و سماجت نكن      بينى كه يك روش حاصل نمى       اگر مى 

 .طلبند ها را مى حتى توقف
دهند، نيازى در ميـان      نشان مى هايى هستند كه     ادبى و افسردگى و دلمردگى هم از عالمت         خستگى، لوس بازى، بى   

 .بايد تجديد نظر كرد و مشورت خواست. هست و يا روش تو اشتباه است
توانـد اهـرم مفيـدى     پس از جذب و دلبستگى، قهر مى      . درد ها را مى   آورد و حرمت    قهر و تندى مكرر، جسارت مى     

اى كه   در لحظه . سبى انجام شده باشد   باشد بخصوص آنجا كه توضيح و تبيينى هم در كار آمده باشد و در هنگام منا               
در جمع، در برابر چـشم حـامى و         . دهد، درگيرى را آغاز نكن     ى درگيرى دارد و مقاومت نشان مى       همسر تو انگيزه  

گيـر   يا بايد زياده روى كنى و يا شكست بخورى و زمـين           . زمينه است و زير پاى تو سست است        مدافع، درگيرى بى  
 .شوى

توانـد   هاى همسر تو، مـى     نقطه ضعف . گشايد، پس آنها را اصالح كن و يا پنهان بدار           را مى  هاى تو، تو    نقطه ضعف 
 .مند شوى توانى بهره از اين وسيله با دقت و مشورت مى. اهرم حركت و تسخير و تغيير و تربيت او باشد

هـايى همـراه سـاخت     شهاى شكستنى را با حائل و پوش بايد ظرف . ها زيادتر است   هاى شلوغ، درگيرى    در خانواده 
 .كه نشكنند
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. هاى خودت مطرح كـن     هاى آنها و دوستانت را، با زبان خواسته        خواسته.  مادر و پدرت را در برابر همسرت مگذار       

 .نمايد ها را كم مى محبت به تو، سختى خواسته
هـا و   ى بـار سـال  بـرا .  تو كه روابط بسيار و مشكالت زيادى دارى، همسرت را براى برخورد و تحمل آمادگى بده             

 .اين گونه همكارى را به آنها بياموز. هايى بار آنها را بردار ها، روزهايى يا ساعت ماه
تو كه پاى زندگى هستى، رجـل و مـرد خانـه            . دارد تر است، بار بيشترى را برمى       آن كس كه نيرومندتر و با ظرفيت      

 .هستى، از بارها شانه خالى مكن
ه جدايى فكر نكن، حتى اگر همسر تو جدايى را خواسـت و تـو هـم در دل خواسـتار                     اى ب   تو كه پيوند را خواسته    

كوبـد و حتـى تـا آنجـا كـه معقـول اسـت، زمـين          مرد، بارى را كه برداشته به زمـين نمـى   جوان. بودى، شتاب نكن  
 .گذارد نمى

رُوف أَو     إِ. انتقـام نگيـر   .  اگر جدايى آخرين درمان بود، در هنگام جدايى از احسان چشم پوشـى نكـن               عـبِم ساك مـ
 .؛ با خوبى نگاه داشتن، يا با احسان و زيبايى رها كردن، اين دستور خداست1تَسريح بِاحسان

اسـتفاده از هـر راهـى جـوانمردى         .  فرزندان را در مشكالت خود داخل نكنيد و آنها را آتش جهنم خـود نـسازيد               
 .نيست

بگذار مشكل را تجربه كنند و      . ميان آنها و مشكالتشان حايل نشو     . كش فرزندان خود را راه رفتن بياموز، به دوش ن        
 .راه حل را بياموزند

 . از دور به آنها راه بهتر را غير مستقيم بياموز، تا اعتماد به نفس و تجربه اندوزى آنها لطمه نبيند
دنـد، غنيمـت بـشمارند و       قرارشان كند و اگر حضورت را بدست آور         آنگونه باش كه اگر تو را نديدند، هوايت بى        

همسر و همراه و همـدل و       . اگر غايب شدى، به سراغت بيايند و اگر مردى و رفتى، جاى خالى تو را احساس كنند                
 .هماهنگ باش

منـد   از اين بارش سـبز و شـاداب بهـره   . ى روايات و آياتى است كه اين گونه دسته بندى شده       ها چكيده   اين حرف 
 .باش

  
 
 
 
 
 
 
 

 .229بقره،  -1
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  تساوى زن و مرد

 پرسند آيا زن و مرد با هم برابر هستند؟  مى
ولى در شغل، حتى مردها با هم برابر نيستند،         . ها زن و مرد با هم برابرند، همه با هم برابريم            جواب اين كه در نقش    

ولى شغل ما بر اساس اندازه و       . گيرد ى نيروهاى ما شكل مى     يب استعدادهاى ما و رابطه    چون؛ نقش ما بر اساس ترك     
 .اين خالصه احتياج به توضيح دارد. مقدار استعدادها و تقدير آنها

هـا، و    هـا، بازيچـه شـدن      هـا، تكرارهـا، بـازيگرى      يابيم كه نقـش او تنـوع        با توجه به تركيب استعدادهاى انسان مى      
اگـر او تحركـى نداشـته       . گنجد نقش او خوش بودن نيست، هدف او در چنين سطحى نمى          . نيستتماشاچى ماندن   

 .كنند ها هم او را ارضاء نمى تر حركت نكند حتى تنوع باشد و در جهتى عالى
و اين نقـش از تركيـب نيروهـاى درونـى           . بريم  با شناخت ارزش و قدر انسان، به شناخت نقش و هدف او پى مى             

شـود و   نه سـنگ راه مـى  . برد انجامد و او را در صراط راه مى  آيد و اين تركيب به تحرك انسان مى        انسان بدست مى  
 .- ضالين -شود و تماشاچى   و نه بازيچه مى- مغضوب عليهم -بازيگر 

ر كند و د   در نتيجه انسانى كه با اين بينش و تلقى همراه گرديده در هر عملى و در هر شغلى، اين نقش را دنبال مى                      
شود، نه اينكه شغل     ى شغل او مى    هر كارى با چنين بينشى همراه است، و در نتيجه اين نقش اوست كه تعيين كننده               

 .اش تعيين كننده نقش او باشند او و كارهاى روزانه
در و  . هاى هر كس وابستگى با مقدار نيروها و امكانات و شرايط او دارد، وابسته با تقدير اوست                  البته كارها و شغل   

هاشـان بـا     ها در حالى كه حتى خطوط انگشت       بينيم تمامى افراد انسان    و مى . حالى كه نقش او وابسته به تركيب بود       
ها، همه با هم برابرند، و همين اسـت       ى اندام  ها و در رابطه    هم برابر نيست و يك اندازه نيست، ولى در تركيب اندام          

 .هاى متغير روابط ثابت وجود دارند اه پديدهگيرد كه همر كه علم بر اساس اين روابط شكل مى
ها  ها برابر هستند، اما در شغل      ها در نقش   توانيم به پاسخ باال برگرديم كه زن و مرد و تمامى انسان             با اين توضيح مى   

هـا بايـد    و اين است كه تقـسيم كارهـا و شـغل          . و هر كس امكانات هر كار را ندارد       . حتى مردها با هم برابر نيستند     
ى چه كسى و كارهاى بيرون بـه         نه اينكه بگوييم كارهاى داخل به عهده      . راساس امكانات بيشتر و بهتر انجام بگيرد      ب

 .ى ديگرى عهده
تقسيم بندى مشاغل با ايـن  . آيند ى آن بر مى ى كسانى است كه در وقت كمتر، به شكل بهتر از عهده     كارها به عهده  

هـايى اسـت    ا مالك افتخار نيست و عمل مالك ارزش نيست، مهم عامله اصل همراه است، در حالى كه خود شغل      
 .سازد و مهم نقشى است كه در پس هر شغل پنهان است كه عمل را مى

هـا عنـوانى    ايـم و بـراى شـغل    ها را فراموش كرده  ها و داد و فريادها، از اينجا برخاسته كه ما ارزش            تمامى درگيرى 
كنيم قضاوت، يـا خيـاطى، بـا بقـالى بـا يكـديگر               خيال مى . شناسيم ك افتخار مى  ايم و آن را مال     ديگر در نظر گرفته   

 .ها دخالت دارند تفاوت دارند و در ارزش
. ى نقشى كـه در پـشت آن ايـستاده ارزش قائـل اسـت      ها و به اندازه ى بينش ها، به اندازه  بينش اسالمى، براى شغل  

 ارزش عمل؛
  وابسته به محرك،
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  وابسته به جهت،

 بسته به شكل حركت، وا
كسى كه با يك تومان پولش فقط خودش را از دست فقيـر             .  وابسته به بينشى است كه تو نسبت به آثار عمل دارى          

خالص كرده، با كسى كه با همين مقدار درس گذشت را داده، با كسى كه با همين مقدار، يارى و همراهى سـاخته،          
 .1برابر نيست

شنويم،  اگر مى .ها دارى    ه دارد، ارزش عمل وابسته به بينشى است كه تو از اين رابطه            نهايت رابط  از آنجا كه عمل بى    
هـا افـضل    ضربة على يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين؛ يك ضربت على در روز جنگ خندق از تمـامى عبـادت       

مى خلـق ديـده و بـا        ى اين ضربت را با عبادت تما       توانيم بفهميم كه چرا؟ چون؛ على رابطه       با همين اصل مى   . است
 .اين بينش اين گام را برداشته، و اين ضربت را فرود آورده است

سنجند، كه؛ كل يعمل     هايش مى  ها و انگيزه   ها را با عامل     در بينش اسالمى عمل و شغل مالك ارزش نيست كه عمل          
 .3دهد ؛ هر كس، عملش بر طبق نيتى است كه به عمل شكل مى2على شاكلته

هايى كه با شناخت قـدر و    اند، هدف  هاى جديد بدست آمده    هاى جديد كه در رابطه با هدف        ارزش با رسيدن به اين   
هـاى جديـد، داسـتان شـغل و تقـسيم كارهـا حـل                ها و هدف   اند، با رسيدن به اين ارزش      ارزش انسان شكل گرفته   

 .خورد ها به سنگ مى شود و اشكال مى
ى زن يك كمى بيشتر صـحبت        اين سه قسمت شغل و ارث و ديه       توانيم در     براى روشن شدن و توضيح بيشتر، مى      

 .كنيم
  

  شغل

دار كارهايى شوند كه در اسالم زن از         توانند عهده  ها بهتر از بسيارى از مردها مى        كسى منكر نيست كه بعضى از زن      
ه مردهاى ديگر هـم     ها ك  ى مهم اين است كه با وجود بعضى از مردها، نه تنها زن             ولى نكته . آن ممنوع گرديده است   

 .ها ممنوع هستند از آن شغل
چـه كـسانى    . ها بر اساس همان اصلى است كه گذشت        ها و عمل   ها، پس از آزادى از اصل شغل        تقسيم بندى شغل  

با اين ديد شغل قضاوت يا رياست جمهورى، خـودش مبنـاى        . توانند آن كار را انجام بدهند      در وقت كمتر، بهتر مى    
و اگر يك مرد با     . تر است  ر وابسته به استعدادهاى بيشتر و ظرفيت و قاطعيت و سنجش دقيق           ارزش نيست و اين كا    

 .رسد هاى ديگر نمى اين خصوصيات بيشتر در دست باشد، نوبت به مردها و به زن
 ها مالك افتخار نيـست و      اى نيست، چون؛ تفاوت    ها هم مسأله   با اين ديد مسأله تفاوت استعدادها و ناقص بودن زن         

هاى عـالى و لقـاء رضـوان اهللا، در           فوز، اجر، فضل و بهره    . هاى بيشتر استعدادها دخالت ندارند     ر رسيدن به ارزش   د
 بارها گفته شده اگر پيرزنى براى ساختمان بنايى سه روز از. رابطه با به كار گرفتن استعدادهاست نه با مقدار آنها

 
 .9زمر، .  يعلَمونَهل يستَوى الذِّينَ يعلَمونَ و الَّذينَ ال -1
 .84اسراء،  -2
 .در اصول كافى جلد دوم بحث كفر و ايمان امام شاكله را به نيت تفسير كرده است -3
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ها تومان كمك بدهد، اين آجرها از آن مقـدار ثـروت             غذاى خود بكاهد و چند آجر هديه كند و ثروتمندى، ميليون          

م گرديده، اگر آن ثروتمند آنقدر كمك كند كه سـه           تر است، چون؛ پيره زن سه روز از غذاى خودش محرو           پرارزش
ى آنها يكى است، كه فوزهـا و         روز از غذايش محروم شود، تازه در سطح همان پيرزن هست و فوز و فضل و بهره                

 .ها و استعدادها ها مربوط به اطاعت و تقوا است نه مربوط به مقدار سرمايه فالح
ها در سهم و در عقل و در ايمـان نـاقص هـستند، ايـن                 دهد كه زن   يح مى بينيم كه على در نهج البالغه توض        اگر مى 

ها نـه    ها و تنگدستى   اند و دارايى   اى ديگر مطرح شده    نقص عيب آنها نيست ،چون؛ در بينش اسالمى مسائل به گونه          
 .1اكرام هستند و نه اهانت كه فقط ابتالء هستند و درگير ساختن

و اين قرآن است كه دارايى بيشتر مرد را باعث باركشى بيـشتر             . ى شاهد هستيم  اين تفاوت در استعدادها را ما بخوب      
هاى بزرگتر را بـراى او       سازد و مسؤوليت   تر را بر او محول مى      هاى سنگين  كند و شغل   او و قوام بودن او حساب مى      

هاست كه تعيين    نقشها، كه ارزش در      هاست و نه در اين مسؤوليت      ها نه در اين شغل     گذارد، در حالى كه ارزش     مى
 .هاست ها و دارايى و ارزش در نسبت ميان بازدهى. ها هستند كننده شغل

  
 نابرابرى در ارث 

آنچـه مبنـاى ارزش اسـت       . ها مشخص شد كه نابرابرى در شغل، به معناى نابرابرى در ارزش نيست              با اين توضيح  
 .نقش ما و نسبت بازدهى و دارايى است

ى  چـون؛ مـسأله  . انـد  شود، كه جوابش را كامال گفتـه     رد در تقسيم و در سهم ارث مطرح مى         اكنون نابرابرى زن و م    
هاى زن و مرد قرار دارد و با توجه به اين رابطـه،              دارى ها و عهده   ى مسؤوليت  تقسيم ارث و سهام در رابطه با مسأله       

 .ارزشى وجود ندارد نابرابرى و يا بى
  

  ديه و خون بها

ى  ى زن نـصف ديـه     كنيد، كه ديه    بتوانيد جواب بدهيد ديگر با اين نابرابرى در خون بها چه مى            گويند هر چه را     مى
 .اينكه ديگر قابل توجيه نيست. و ارزش خون او نصف خون بهاى مرد. مرد است

ـ                            ا  اشتباه از اينجا برخاسته كه ما براى ديات و خون بها، ارزش انسانى قائل هـستيم، در حـالى كـه ديـه در رابطـه ب
ى آن برابر با كشتن و نابود        به همين خاطر، اگر دو دست يك نفر را قطع كنند، ديه           . كارايى و ارزش اقتصادى است    

ى كامـل    ها را ببرند، هـر كـدام برابـر يـا ديـه             ها يا گوش   كردن است و همين طور اگر دو چشم يا دو پا يا تخمدان            
دهد، كه فقط در رابطه بـا كـارايى و           سانى را توضيح نمى   دهد كه ديه ارزش ان     اين مسأله نشان مى   . شوند حساب مى 

و از آنجا كه كار مرد و مسؤوليت مرد بيشتر است و ارزش اقتصادى آن زيادتر است، ناچـار                   . ارزش اقتصادى است  
 .ى اين دو هم با هم تفاوت دارد ديه

 ات اثر جرم بر زندگى اجتماعىحدود و دي. به طور كلى در حقوق اسالمى جرم دو اثر دارد؛ در هستى و در جامعه
 

 . 15 - 16فجر، ... أما االنسان اذا ما ابتاله ربه فأكرمه و نعمه فيقول ربى أكرمن و أما اذا ما ابتاله فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهانن كالّ -1
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لـه از زنـدگى   كند، نه اثر آن بر هستى و جهان را، كه كيفر جرم در رابطه بـا ايـن وسـعت در ايـن مرح     را كنترل مى  
كنـد، از جهـت جـرم        كشد و يا يك موجود عادى را نـابود مـى           مثال كسى كه رهبرى را مى     . شود انسانى مطرح نمى  

ولى در آن بعد و با آن بينش، كيفر جرم به مقدار اثرى است كـه                . اجتماعى جز يك كيفر ندارد و كيفرها برابر است        
 .گذارد ها باقى مى در هستى و در نسل

ق اسالمى و عمق آن در همين است كه از جرم و از مقدار كيفر جرم، يك تلقى خشك و يك بعـدى                        عظمت حقو 
 .كند ها طرح مى ندارد، كه آن را در رابطه با جامعه و با جهان و نسل

 .نمايند كنند و جبران مى  ديات به ارزش انسانى مربوط نيستند و فقط اثر اجتماعى آن را كنترل مى
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 حجاب و آزادى روابط

  مادام كه تلقى ما از انسان و برداشت ما از خويشتن دگرگون نشده،
 مادام كه نقش انسان مجهول مانده و بينش او از اين نقش در حد تنوع، در حد زندگى تكـرارى و مـدار بـسته، در                          

 ها، در حد بازيگر شدن و بازيچه ماندن، و تماشاچى بودن، خالصه شده، و سرگرمىها  حد خوشى
 مادام كه زندگى جز نمايش و بازى، بارى ندارد، ناچار سنگينى حجاب طبيعى است، مگر اينكه با شـعارها همـراه                     

 بخواهند با تشويق و     اى ديگر به نمايش بپردازى، يا      شوى و يا در جو روشنفكرى قرار بگيرى و يا بخواهى به گونه            
 .ات سازند تعريف آماده

 مادام كه تلقى ما از خويش عوض نشود، حجاب هيچ مفهومى نخواهد داشت و چيزى جز كفن سـياه و قبرسـتان                      
 .ها، عنوان نخواهد گرفت خانه و مرگ نشاط زندگى و نابودى شادى

 : و هزار عذر، خواهى داشت كه خودت را از آن آزاد كنى
 .اند شماره هاى كثيف و لجن بى  در لباسش نيست، چادرى كه پاكى زن

  كه من پاكم چه منّتم به خاكه،
 .روم، چشمشان كور نگاه نكنند  كه من راه خودم را مى

 . كه اصال دل بايد پاك باشد
 .كند  كه چادر، بيشتر مرد را كنجكاو و تحريك مى

 .اى نيست گر مسألهاند و دي  كه اين مسائل در كشورهاى مترقى كامال حل شده
 . كه روابط آزاد، طبيعى است

 .زايد آورد و محروميت، سركشى را مى  كه محدوديت، عقده مى
 و خالصه هزار عذر و توجيه و تازه اگر مجبور بشوى كه بخاطر ترسى و يا عـشقى، حجـاب بگيـرى، تـازه خـود             

و . هايش بايد بهمـان باشـند       فالن و گل   شود مترى چندك و رنگش بايد      و چادر تو مى   . شود بازى تو   حجاب تو مى  
اى، در هـر     و تو كه هنوز نقـش خـودت را عـوض نكـرده            . كند اين است كه همان انحراف، در اين شكل جلوه مى         

ها خودت را فريب خواهى داد و به ريـش         ها را خواهى داشت و فقط با تنوع        لباسى همان خواهى بود و همان بازى      
 .ديگران خواهى خنديد

هـا را تهيـه كنـد و در          داند كه كار كند و حقوق بگيرد تـا بتوانـد بهتـرين             انمى كه زندگى را جز اين نمى       راستى خ 
ها از آن استفاده كند و نشان بدهد كسى كه تمامى عمرش و عمـق زنـدگيش                  ها آن را آماده كند و در بهترين        بهترين

هـا نشـستن اسـت، آيـا         دن و در چـشم    همين چند انگشت گرفتن و دوختن و پوشيدن و نمايش دادن و جالب بـو              
تواند كه خودش را در لباس محبوس كند، و خودش را بپوشد؟ پوشش يعنى مرگ، يعنى تمام شدن، يعنى پـوچ                     مى

هـا   هـا و دل  بست رسيدن، كه اينها جز سرگرمى و تنوع و لذت و نمايش و جالـب بـودن و در چـشم         شدن و به بن   
 .اند بينند و باالتر نرفته ا بيشتر از اين نمىخواهند، چون؛ خودشان ر نشستن چيزى نمى
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  زير بناى حجاب

آنوقت آنچـه سـخت و رنـج        . هاست  زير بناى حجاب، همين دگرگون كردن بينش و عوض كردن تلقى و برداشت            
 .آلود است شيرين و مطلوب خواهد شد، و راحت و آسان خواهد گرديد

خودم را يافتم و با شهادت استعدادهايم، كار بزرگ خودم را شناختم            هاى بيشتر    ها، ارزش   هنگامى كه من با مقايسه    
ها رو انداختم، با اين بيـنش، ديگـر هـيچ تنـوعى مـرا        و از تنوع و تكرار و از لذت و خوشى، به تحرك و به خوبى              

ارضاء نخواهد كرد و هيچ چشمى و هيچ دهانى و هيچ دلى، جايگـاه مـن نخواهـد بـود، كـه مـن در ايـن تنگناهـا           
 .شوم ها، محبوس نمى گنجم و در اين محدوده نمى

 هنگامى كه با همين مقايسه، عظمت من مشخص گرديد و كار من نمودار گشت، ناچار مـن بـه شـناخت دنيـا راه                        
اگر نقش من تحرك باشد و كار من حركت، ناچار دنيا راه من خواهد بود و در اين راه من نبايد گردى بـه                        . يابم مى

آنچه امروز آرزوى من و تمـام       . ها بنشانم   بگندانم و كسى را به خود جلب كنم و خودم را در چشم             پا كنم و دلى را    
هاى جديدى كه    شود و نابودى وجود من و نفى ارزش        دهد، با اين بينش، بزرگترين خيانت مى       همت مرا تشكيل مى   

 .ام به آنها راه يافته
هـا تـو را      آورد، ولـى بيـنش     هد داشت، چون لباس بينش نمى      با اين بينش ديگر هيچكدام از آن عذرها، رنگى نخوا         

 .كنند كه گردى بلند نكنى و دلى را به خود نگيرى و سنگ راه نباشى وادار مى
 مسأله اين نيست كه من پاكم، مسأله اين است كه اگر كسى با عمل من گنديد، ناچار گند او بـه مـن هـم سـرايت                           

ى حصارها و ديوارهاى مـن       و مسأله اين است كه من از محدوده       . كنم  مى ى مرتبط زندگى   كند، كه من در جامعه     مى
 .ام و در من تمام خلق گنجانده شده و عشق آنها در دل من هم نشسته است و خودم گذشته

و اين  . اند دارند، از همين عشق سرشار شده      هاى فضول دور نگه مى      مادرهايى كه داروهاى سمى را از دسترس بچه       
 .و بزن و برو نيستند. كنند و بپاش نمىاست كه بريز 

اعتنـا    اين عشق و آن ارتباط و پيوستگى، اين دو عامل مانع اين است كه تو بـه گنديـدگى و آلـودگى ديگـران بـى                         
 .تفاوت بود توان ولنگار و بى ى مرتبط نمى باشى؛ كه در هستى نظام يافته و در جامعه

به دنبال خواهد آورد، كه درخت زنده بار خواهد داد و دل پـاك، عمـل                 و اما داستان پاكى دل، ناچار پاكى عمل را          
 .پاك خواهد آورد

هـا در    ها، ارضاء شده باشد، آنوقت نبايد از بيـرون تحريـك           ها و بينش   ها، هنگامى از درون با شناخت       اما كنجكاوى 
هاسـت، چـه     خويش خواندن كند، همان به     آنچه كنجكاوى را تحريك مى    . ها مانع حركت شوند    ميان باشند و سنگ   

شـود، در حـالى كـه راه صـحيح      هـايش، كنتـرل مـى    ها در تمام شكل در حجاب و چه بدون حجاب و اين تحريك     
كنجكـاوى  . ها، تأمين خواهند شد    اند، بدون احتياج به تنوع     برداشت و ارضاء وجود دارد و آنها كه به تحرك رسيده          

 را گرفته باشند، اما اگر رهبرى كـرده باشـند و جهـت داده باشـند،        هنگامى بيشتر خواهد بود كه ، جلوى استعدادها       
 .اى نيست ديگر مسأله

ى رودهـا در     مانـد كـه بگـوييم مـسأله         و اما اين توضيح كه اين مسائل در كشورهاى ديگر حل شده، بـه ايـن مـى                 
بـردارى از   ه حـل و بهـره  هرز كردن استعدادها، با را . گذارند هرز برود و باتالق بشود      كشورهاى ديگر حل شده، مى    
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كنـد همـراه ارتبـاط و        اى زندگى مى   كند همراه نظام و سنت و در جامعه         انسان با آن عظمت، در جهانى زندگى مى       
نياز شدن و تأمين شدن تمام كمبودها و شكوفا شدن تمام استعدادهاى اوست، نه               و نشاط اين انسان، در بى     . پيوست

ممكن اسـت در    . زايد آورد و رنج مى    ردن آنها، كه اين هر دو درگيرى مى       در هرز كردن استعدادها و نه در احتكار ك        
هايى است كه از درد كزاز غافلنـد و رنـج      ها همراه باشد ولى اين خوشى همان خاك بازى بچه          يك لحظه با خوشى   

 .اند بريدن دست و پا را تجربه نكرده
دانـد چـه از دسـت         از آنجا لذت برده كه نمى       انسانى كه خودش را هرز كرده و خوش بوده و كيف كرده، در واقع             

ما از حجم استعدادها و از عظمت خـويش غـافليم و خـود را       . داده، فقط حساب كرده كه چه به دست آورده است         
كنيم و اين است كه با لذتى كه در عوض از دسـت دادن خـويش و عمـر و هـستى خـود                         جزء دارايى حساب نمى   

 .ايم، سرخوشيم و سرشاد بدست آورده
  
 وسعت حجاب 

فهميم كه حجاب تنها مخصوص زن نيست كه مردها هم بايد حساب شده حركت كنند و گرد و                    با اين توضيح مى   
و . ها بنشيند، او راهـزن اسـت و طـاغوت          ها را به خود گره نزنند، كه هر كس در سر راه دل             خاك باال نياورند و دل    

گيرد، كه هيچيك نبايد بر ديگـرى حكومـت       شوهر را هم مى    شود كه حتى زن و     اين مسأله در آن وسعت مطرح مى      
و هر كـس خلـق را در خـود نگـه دارد و              . كنند و هيچكدام نبايد صاحبدل اين و آن باشند، كه دلدار ديگرى است            

 .باتالق استعدادهاى عظيم او بشود او هم طاغوت است
  

  مقدار حجاب و برخورد

شود كه هميـشه يـك شـكل و يـك        ين بينش و اين مالك، روشن مى       مقدار حجاب و پوشش، با در دست داشتن ا        
كننـد و تمـام وجـودش را         هـا تحـريكش مـى      هـا و دمپـايى     تو در برابر آتش سوزانى كه حتـى كفـش         . مقدار ندارد 

در برابر آنها كـه در      . ى ديگر ندارى   سوزانند، وضعى خواهى داشت كه در برابر سلمان و يا وجود سازمان گرفته             مى
 .گردد شود و پوشيده مى هاست، حتى صداى تو و رفت و آمد تو كنترل مى ها و آتش رضدلشان م
هـا بـراى      ايـن مالحظـه    اى است كه در برابر ديگـران نيـست و          عليهاالسالم در برابر سلمان و ابوذر، به گونه         فاطمه

بينيم كـه    ها، ناچيز است، حتى مى     اين بارها براى اين ظرفيت    . اند، هيچ دشوار نيست    كسانى كه به اين آگاهى رسيده     
دارند، كه محبت آنهـا و       ها دور نگه مى    مادران آگاه چطور وسائل شكستنى و يا داروهاى مسموم را از دسترس بچه            

 .ها را از ميان بردارد مه فشار را آسان كند و مشكلتواند اين ه عشق مادرى آنها، مى
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تواند روايات مختلف را بيابد و بفهمد، روايـاتى كـه از حركـت فاطمـه و زينـت و                      اين ديدگاه وسيع است كه مى     

داند كه بـا مـرد برخـوردى نداشـته           گويد و رواياتى كه سعادت زن را در اين مى          هاى مسلمان سخن مى    برخورد زن 
 .باشد
ام كه در بازار بصره لباس زنى با عباى مردى برخورد كرده، از شـرم                شنيده: گويد السالم در نهج البالغه مى     عليه  على
 .بميريد

كند، مگر آنجا كه ضرورتى باشد و رجحـانى و اهميتـى، كـه ايـن                  اين يك اصل است، كه برخوردها را محدود مى        
و ضربه خوردن فاطمـه مـدافع       . كند يان را، توجيه مى   اهميت و رجحان و ضرورت، حتى به اسارت رفتن زينب عر          

ها را بفهمى، كه اسالم نـه        توانى اين تفاوت   هايى است كه مى    با چنين بينش و با چنين مالك      . دهد حق را توضيح مى   
 .كند ها و معيارها، احكامش را طرح مى و با اين مالك. ها را در نظر دارد ها و انگيزه تنها عمل كه عامل

انـد؛ بينـاتى كـه روشـنگر ارزش انـسان و نظـام جهـان و ارتبـاط و                     الن همراه بينات و كتاب و ميزان آمده        كه رسو 
و ميزانى كـه    . اند و كتابى كه دستور العمل اين انسان در اين راه نظام يافته بوده است               پيوستگى دورها و جداها بوده    

ه همراه اين روشنى و دستور و معيار، هـر كـس            و در نتيج  . شاغول حركت اين انسان و مالك آن احكام بوده است         
 .بست نماند توانست، خودش بر پا بايستد و حركت كند و در بن مى
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 .لين قلوبنا لولى أمرك اللهم ثبتنا على دينك و استعملنا بطاعتك و 
هاى ايـن برخوردهـا و       ان شاء اهللا كه ثمره    .  الحمدهللا كه اين فصل ارتباط و برخورد را شما در جمع خودتان داريد            

 .ى اين داد و ستدها را بدست بياوريد نتيجه
 ديـدار كنيـد از هـم،      : گوينـد  ؛ مـى  1تَزاوروا تَالقوا فَانَّ فى زيارتكم احياء لقلوبكم و ذكـراً لأَحاديثنـا           :  دستور هست 

 .شود هاى تازه ما مطرح مى شود و هم گفته هايتان زنده مى  برخوردها هم دلبرخورد كنيد با هم، چون؛ در اين
ها چه بسا بتوانيم علم را، حتى فكر روشن را بدست بياوريم، ولى دل روشن و دل زنده در برخوردها                      ما در تنهايى  
 .گيرد ها شكل مى و درگيرى

اى  ى متكامـل زن و مـرد چـه نـوع رابطـه             يكى از سؤاالتى كه مطرح كرده بودند دوستان، اين است كه نوع رابطـه              
 است؟

دردسر و بدون درگيرى باشد، يك زندگى مناسبى اسـت، در حـالى              كنيم كه اگر زندگى يك زندگى بى        ما خيال مى  
كند اين است كـه      مند مى  دهد و بهره   نها را رشد مى   دهد و آ   ها تكامل مى   كه آنچه كه مطلوب است و آنچه كه به آدم         

اينجاست كه  . در هر برخوردى بياموزم كه چگونه موضع گيرى كنم و در هر موقعيتى چگونه با مسائل روبرو بشوم                 
برايش اين مسأله اسـت كـه بـا هـر درگيـرى و بـا هـر                  . درگيرى نيست  دغدغه و بى   ديگر آدم دنبال يك زندگى بى     

كند، بين خودش و مـشكالت       اندازد، از مشكل فرار نمى     بين خودش و مشكالت حائل نمى     .  بكند گرفتارى چه بايد  
منـد شـود، يعنـى؛ از        گيـرد بهـره    كوشد كه از مشكالتى كه بـرايش شـكل مـى           دهد، بلكه مى   هم حائلى را قرار نمى    

 .مندى بدست بياورد مشكالت، بهره
مـا تـا    . نه اهل بيت در گرو اين برخوردها و داد و ستدها اسـت            مندى از كلمات حكيما     دلِ روشن، دلِ زنده و بهره     

هـاى   ها يا كوتـاهى    هامان، زياده روى   هامان، خستگى  هامان، بخل  هامان، ترس  ها را نداشته باشيم، ضعف     اين درگيرى 
چقـدر  . چقدر افـراط داريـم    . شود ما چقدر كم داريم     در اين برخورد است كه مشخص مى      . شناسيم خودمان را نمى  

 .تفريط داريم
هـاى   دانـم بـراى زوج     من اين را غنيمتى مـى     . شود ها بدون برخورد، مقدار ظرفيت من مشخص نمى         در تنهايى آدم  

در . تواند برقرار شود   هايشان هم اينجا هستند يا براى هر نوع رابطه و معاشرتى كه بين دوستان مى               جوانى كه بعضى  
مهـم ايـن اسـت كـه مـا يـاد            . گيريم  مطلوبى باشد كه ما در نظر مى       صدد اين نباشيد كه حتماً يك برخورد برخورد       

بگيريم كه با هر كس در هر شرايطى؛ اگر جاهل بود، اگر عالم بود، اگر غافل بود، اگر مهربان بود، اگر حسود بـود،                        
 .اگر زود رنج بود چگونه برخورد كنيم

گـويم ايـن آدم، آدم مهربـانى         گـذارم، مـى    ىكنم، شرايطى مـ     اين يك حقيقتى است كه اگر من همسرى انتخاب مى         
 شود  هايى هم مى لحظه. اش همين خط مستقيم محبت را طى كند است؛ اينطورى نيست كه تا آخرين لحظه زندگى
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 مسأله اين است كه من با بغض      . حاال يا به حق يا به ناحق      . آيد آيد، خستگى مى   آيد، نفرت مى   كه در دلش بغض مى    

ايم كه، صالح است، خوب اسـت        كنيم اگر دوستى گرفته    ما خيال مى  . و خستگى و نامهربانى او چگونه برخورد كنم       
ها، فراز و نشيب آنها، ارتجـاع و اقتحـام           هاى آدم  نوسان. كند اش همين خط را مستقيم طى مى       تا آخر مراحل زندگى   

ها، عقب گـرد     فرو رفتن آدم  . اى فرو برود   د، در يك مرحله   اى برگرد  چه بسا در يك مرحله    . كنيم آنها را ارزيابى نمى   
آموزيم كه براى شرايط گوناگون آنها چگونه حساب         ها را اگر حدس بزنيم، آن وقت در ارتباط با آنها اين را مى              آدم

 .باز كنيم
و مـن در انبيـاء   قُل ما كنت بدعاً من الرسل؛ بگ : گويند  يك تعبير خيلى لطيفى هست در سوره احقاف؛ به رسول مى          

؛ بگـو   1و ما أدرى ما يفعل بـى و ال بكـم ان أتبـع اال مـا يـوحى الـى                    . اى نيستم  بدعتى نيستم، يك چيز بدون سابقه     
 .دانم چه بايد بكنم آيد براى من و شما، ولى مى دانم چه پيش مى نمى

گويـد، مـن    آيد و اين را مـى   مىروم و او ما يك وقت قطعيتى داريم، كه من االن مى. ى خيلى مهمى است     اين نكته 
ام كـه    من پيش بينى شرايطى را كـرده      . گويم؛ در حالى كه اصالً شايد حوادث به اين نحو اتفاق نيفتند            هم اين را مى   

چه بسا او بيايد اصـالً      . گويم پرسد، من اين را مى     دهم، او اين را مى     كند، من بهش جواب مى     آيد، سالم مى   طرف مى 
 اين مسأله است كه ما براى احتماالت حساب باز كنيم يا نه؟! دهد  فحش مىآيد مى. سالم نكند

آيد، بلكه اين خيلى مهم اسـت كـه بـدانم در             ى دوم اين است كه من اصالً برايم مهم نيست كه چه پيش مى               مسأله
 اين دوست مـن  .خواهم حدس بزنم هر پيش آمد چه بايد بكنم؛ ما أدرى ما يفعل بى و ال بكم؛ پيشامدها را من نمى          

هاى بغض و محبت را با هم دارد؛ دشمنى و نفرت را و دوستى و                لحظه. تا آخر بد نيست، تا آخر هم مهربان نيست        
دانـم كـه چـه     ان أَتّبع االّ ما يوحى الى؛ من مى   . ها حسابى باز كنم    ى اين لحظه   من بايد براى همه   . انس را با هم دارد    

ن احتماالت برخوردها را در نظر گرفته باشم و براى هر سـرى كالهـى آمـاده كـرده          در هر پيشامد اگر م    . بايد بكنم 
. آمـاده هـستم   . كنـد  ها من را غافلگير نمـى      كند، حتى نامحتمل   باشم، آنموقع احتماالت گوناگون من را غافلگير نمى       

 .دانم اگر كافر شد، اگر مرتد شد، اگر مسلمان شد ،اگر مجتهد شد چه بايد بكنم مى
من . مكن است با همسرى ازدواج كرده باشم كه االن ساده باشد ولى پس فردا تحصيل كند به مدارجى برسد                   من م 

زن من بر من مسلط بشود و از حيث فكرى، از حيث روحى، جلـوتر از  . مال هستم، فردا جاهل بشوم، فراموش كنم     
 .من بيفتد

داشت، وقتى كه زندگى را شروع كـرد، آن چنـان            خانمى ازدواج كرده بود، يك فراز روحى و توجهات بااليى هم            
داد، آنقدر ذليل حتى نگـاه او شـده بـود كـه بيـا و       آن مردى را كه او تا ديروز در حريم خودش راه نمى           ... اُفت كرد 

 !ببين
. كنيم بايد با هر كس براى هميشه اين جـور باشـيم            ها را اگر در نظر نگيريم، خيال مى         اين افت و اين فراز و نشيب      

هاى آدمى، از علم و جهل و غفلت و محبت و غضب و شكر و كفر و توجـه                 هاى متفاوت حالت   در حالى كه حوزه   
 .آورد ى اينها وضعيت متفاوتى را بوجود مى و عناد و انس و وحشت و فرار، همه
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ت كه شما را با دست پـر در         اين آموزش، آموزشى اس   .  اين را بياموزيم كه با هر شرايطى چگونه بايد برخورد كنيم          
 .شويد دهد، غافلگير نمى برابر شرايط گوناگون قرار مى

ام بـا ايـن خـصوصيات، يـا خـانمى شـوهرى را انتخـاب كـرده بـا ايـن                       ام با تحقيقات زياد زنى را گرفته        من رفته 
ـ     آدم لحظه . اين طور نيست  . كند كه اين تا آخر همين است       او حساب مى  . خصوصيات اگونى دارد؛  هاى روحـى گون

با اين آدم، با اين فراز و نشيب، بهترين راه          . گاهى خسته است، گاهى مشتاق است، گاهى حال خودش را هم ندارد           
ها و قواعدى را كه بايد در هر احتمال مراعات كند را هـم بـشناسد و                  قانون. اين است كه آدم احتماالت را بشناسد      

هـم حلـم، هـم    : پس دو چيز مطرح اسـت .  منتظر مسائل مناسب باشددهد بعد با حلمى كه دارد و با فرصتى كه مى  
 .ها دادن فرصت

راه دوم ايـن اسـت   . برم، اين يك راه قضيه است  شوم، ازش مى   شوم، خسته مى    فرض كنيد من از دوستى نگران مى      
اگـر  . گـذارم ام را به او يادآورى كـنم و فرصـت بازگـشت را هـم بـرايش ب        كه من اگر از او ناراحت شدم، ناراحتى       

 .حتى من در بريدن شروع نكنم. خواهد ببرد، بتواند برنگشت، شرايطى را فراهم كنم كه اگر او مى
. اينها آمده بودند درس طلبگـى را شـروع كننـد          . شان مال جنوب بودند     ما دوستانى را انتخاب كرده بوديم يك عده       

در آن مـدت بـا هـم مهربـان          . شـروع كردنـد   . هاى خاص خودشان را داشتند     حساسيت. مجرد بودند، جنوبى بودند   
بعـد  . كردنـد  شان را از همديگر دريغ نمى      هستى. با هم كامالً مأنوس بودند    . كردند اى زندگى مى   در يك خانه  . بودند

 .طلبد ازدواج كردند، زندگى مجردى يك روابطى را مى
يط مـن و همـسرم طبيعتـاً غيـر از            آدم در تجرّدش يك خصوصياتى را دارد، ولى وقتى من همسرى را گرفتم شـرا              

 .شرايط سابقى است كه من با دوستم داشتيم
هـشت  . اينها به يك صورتى اين چهار اتاق را هشت اتاق كرده بودند           . اى كوچك در قم كه چهار اتاق داشت         خانه

هـا در يخچـال     مـثالً اين  ... هاى اينها از اينجـا شـروع شـد         درگيرى. كردند ى كوچك زندگى مى    خانواده در اين خانه   
هـا   درگيـرى . صابونـشان نيـست   . شامپوشان در حمام نيست   . ديدند غذا نيست   آمدند مى  گذاشتند، بعد مى   غذايى مى 
هـا   بچـه . هـاى خـانوادگى بـه درگيـرى انجاميـد          ما ديديم يواش يواش اين اختالفات داخلى و وسوسه        . شروع شد 

برخـورد  ! رها را از ديوار كندند بر سر هم كوبيدنـد         ى كوچك درگيرى مفصل شد، آج      در آن خانه  . همديگر را زدند  
 .تندى شد

حاال با اين اتفـاق چـه بايـد         . اين اتفاق افتاد  . شود فرار كرد   از مشكل نمى  .  خب، اين حادثه است، اين مشكل است      
نشـستند بـا هـم گفـت و         . شان را درمان كردند    ها سرهاى زخمى   بچه. شد، نشستيم  كرد؟ در رفت و آمدهايى كه مى      

 .گوهايى كردند
ام  من اگر در رابطه با دوسـتم از هـستى         . هاشان قاطى نكنند    ياد گرفتند چگونه مسائل خودشان را با مسايل خانواده        

آنچه كه او دارد با رضـاى       . گذرم، اينطور نيست كه من بتوانم در خلوت خانواده و همسر خودم هم راه پيدا كنم                مى
 ...او بايد ميان بيايد
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يعنى در  . آيا مرد محورى و مرد ساالرى باشد يا زن ساالرى؟ حقيقت امر اين است كه نه اين و نه آن                    سؤال كرديد   

خـواهيم   يك زندگى متفاهم و زندگى سالم، يعنى؛ زندگى كه هـدف دارد، هـدف حـاكم اسـت وقتـى كـه مـا مـى                         
اين مقصود پول باشد؟ مثالً     . رساند مسائلمان را بسنجيم بايد بسنجيم اين كار يا آن كار، كدام ما را به آن مقصود مى                

خواهنـد   اى هستند كه مى    يا خانواده . شان را بدهند   هاى خانه  خواهند پول در بياورند، بدهى     اى هستند كه مى    خانواده
... هر هدفى كـه هـست     . خواهند به يك قدرتى برسند     اى هستند مى   يا خانواده . تحصيل كنند، به يك مدارجى برسند     

اگر خدا مطرح است بايد با او محاسـبه  . خواهد بگذرد بايد با آن هدف محاسبه بشود  خانواده مى  اقداماتى كه در آن   
پول مطرح است، رسيدن به تحصيل مطرح است، رسيدن به امتياز اجتماعى مطرح است، بايد ما آن هدف را                   . بشود

 .ه آنريزى كنيم، نه اين حكومت كند و ن فراموش نكنيم و در رابطه با آن هدف برنامه
 . اگر اينجا خدا را حاكم گرفتيم، حكم او را در نظر بگيريم و براى حكم او آماده باشيم

اى باشد كه با اين مشكل برخـورد صـحيح     پس چه حلم و حوصله و ظرفيتى بايد در همه اينها باشد و چه آمادگى           
 .صورت بگيرد

حدود هفتاد سـال  . ى قم كنار هم نجارى داشتند     هنهدو تا از بستگان ما، در بازار ك       . گفت  پدرم يك قصه شيرينى مى    
حـجِ آن   . با هم دوست بودند، هفتاد سال با هم مهربان زندگى كرده بودند، بعدها اينها با هم يك سـفر حـج رفتنـد                      

ضَر                . سه يا چهار ماه در سفر بودند      . موقع هم طوالنى بود    در اين سفر طوالنى اينهايى كه هفتاد سـال بـا هـم در حـ
او ! ودند، هيچ مشكلى نداشتند، در سفر مكه بر سر اين كه چه كسى اول قليان بكشد، دعواشان شـده بـود                    دوست ب 

 ... اى، اين ديگر خاكستر شد و آن گفت تو اول دودش را گرفته مى
 !كشيدند گفت به اين نتيجه رسيدند كه قليان را از دو طرف سوراخ كنند و با هم مى  پدرم مى
يفى است كه من خيال نكنم اگر با همسرم تفاهم داشتيم، وقتى كه خواهرم آمـد، مـادرم آمـد،                    ى خيلى لط    اين نكته 
ايـم ولـى حـاال       ما يـك زنـدگى طبيعـى داشـته        . اى آمد، مهاجرى آمد، مسافرى آمد، ما بدون مشكل بمانيم          همسايه

اينجاسـت كـه اگـر مـرد        . يماين حوادث را بايد برايش برنامه ريزى داشته باشـ         . آيد اى پيش مى   حوادث غير مترقبه  
مـرد حتـى در     . اند باخته... بخواهد تحكم كند به خانمش كه تو بايد اين كارها را بكنى يا خانم بخواهد تحكم بكند                

 .برابر تحكم خانمش چه وقت عكس العمل نشان بدهد؟ اين مسائلى است كه بايد بياموزيم ما
اگـر ايـن ديـد بيايـد        . كومت و داورى را به پيش داور انـدازيم        حكم و ح  . ايم و نه زن را      ما نه مرد را محور گرفته     

آن كه نيرومندتر است    . تر است  شود و تازه آن كه قويتر است متحمل        تر مى  آنوقت مسائل خيلى حل و فصلش ساده      
گويد تو بال محبتـت را بـا ذلـت بـراى پـدر و                واخفض لهما جناح الذل من الرحمة؛ به پسر مى        . گشايد بالش را مى  

تر است، الذل مع اهللا      آن كه قوى  . طلبد ى ديگرى را مى    اين نوع رابطه، اين نوع توجه، يك مرحله       . 1رت بگستران ماد
 .برد شود، ديگر رنج نمى عزَّة؛ ذلت در راه او برايش عزت مى

اى  هبينيم سفر  وقتى كه مى  . اين راه حل نيست كه ما وقتى كه ديديم مشكل هست، جدا بشويم            .  با هم مرتبط بشويد   
 .اندازيم دعوا در آن هست، سفره را برداريم مى
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: گويد مى. كند آيد، اصل صورت مسأله را پاك مى       وقتى كه مشكلى بوجود مى    .  يكى از مكرهاى شيطان همين است     
وا شـده،   اى ،در آن دعـ     اى انداختـه   سـفره . آيد عيب را بردارد    نمى. نمازت را اين جورى خواندى، اصالً نماز نخوان       

مكـر  . نماز را بخـوان و ايـن مـشكل را بـردار    . نه ،سفره را بينداز، اين كار را منتفى كن . ديگر سفره نينداز  : گويد مى
برد كه رابطه ديگر برقـرار نكـن، بـا           ى مسأله را زير سؤال مى      آيد، همه  اى كه بوجود مى    شيطان اين است كه از بدى     
 .خب اين يك راه حل است... ام را چكار كرد اش بچه ا فالنى نروى، بچهات نروى، ب مادرت ديگر نيا، با خانواده

اگر ما اصل را بر روابط قرار داديم، اصل را بر ايـن             .  يك راه هم اين است كه ياد بگيريم چگونه رابطه برقرار كنيم           
 .تحميل هم نكنيد. قرارداد هم كه تزاوروا تالقوا؛ ديدار كنيد از همديگر

تما يك جور غذايى بوجود نياوريم كه شش روز من غذا تهيـه كـنم، شـش دقيقـه آنهـا بياينـد                        براى زيارت هم ح   
به زحمـت هـم نيندازيـد       . امكانى كه داريد دريغ نكنيد    . رفيق باشيد ! بخورند، ششصد ساعت با همديگر دعوا كنيم      

زنده دلـى بوجـود     . شود هاى شما براى شما آشكار مى      شود كه نقطه ضعف    خاصيت اين ديدارها اين مى    . خودتان را 
هـا در آدم شـكل       اين ارزش . آيد ظرفيت، ظرافت، دقت، حلم و تحمل بوجود مى       . آيد، نه روشنفكرى، نه آگاهى     مى
 .گيرد مى

هـايى نيـست كـه يـك لحظـه           ها رابطه  شود، اين رابطه   هايى كه االن در همين جمع دوستان ما ديده مى           همين رابطه 
 ...اند كه چگونه برخورد كنند هاى طوالنى آموخته هر رابطه با تجربهشايد براى . اتفاق افتاده باشد
خواهيد بدهيد، يكـى     ايد يا افطارى مى    آمدند سر سفره، مثالً شما اطعامى كرده       ها دير مى   اى بوده بچه    در يك مرحله  
آيد   نفر آخرى هم كه مى     اند كه براى آن    اين را آموخته  . آمد آمد، يكى دو ساعت و نيم بعد از افطار مى          اول افطار مى  

اين كـه حتمـاً حـاال       . آموزد ها مى  هايى است كه آدم در درگيرى      اينها نكته . گيرد همان سهمى را بگذارند كه اولى مى      
هاى است كه آدم بتدريج      اينها نكته . تر باشد نيست   تر آمده محروم   آن كس كه زودتر آمده بيشتر بخورد، آن كه عقب         

 ...گيرد ا در برخوردهاست و از برخوردها نشأت مىه آموزد و اين آموختن مى
مثالً من با همسرم دعوا كردم، بـه هـم اهانـت            .  ياد بگيريد اگر درگيرى اتفاق افتاد اين درگيرى را چطور حل كنيد           

اين اهانت يك مسأله است، ولى اين اهانت را چطور پاك كنيم؟ من دستم خون آمده، اين خون را چه طور                     . كرديم
ام، بـستگان دورم نـشان       اهانت را بروم به مادرم، به مادر بـزرگم، خـانواده          ! ؟ همين طور به همه جا بمالم؟      پاك كنم 

چه لزومى دارد؟ چه لزومى دارد كه من مسائلم را به سر كوچه و بازار بكشانم؟ بايـد ديـد                    ! بدهم، حتى فاكس كنم   
 حالت را دارد، كـه يـك عنـصر مـزاحم را چگونـه       بدن اين . اش كنم  اين اهانتى كه اتفاق افتاده من چگونه محاصره       

يك ارگان، يك مجموعـه هماهنـگ ايـن خـصوصيات را دارد كـه               ! خب، ما كه آدميم   . محاصره كند تا كنترلش كند    
هـا را ارزيـابى و       چرا ما نتوانيم در جمعمـان ايـن مناسـبت         . ها را محاصره كند    چگونه هماهنگ كند، چگونه مزاحم    

 ! بهره بردارى كنيم؟كنترل كنيم و حتى از آن
حـاال ايـن نكتـه را اگـر فهميديـد، اگـر كـسى بـه                 .  تزاوروا تالقوا فانّ فى زيارتكم احياء لقلوبكم و ذكراً الحاديثنا         

خواهد، بايد بياموزد كه در هر حادثه چگونه برخورد كند، چگونـه             آورد و غنيمت برخوردها را مى      برخوردها رو مى  
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ممكن است يكـى همـسال      . ها مطرح است   ها مطرح است، مقدار توانايى     حلم.  در ازدواج فاصله سنى مطرح نيست     

هـاى تـو،     قـدرت . رود از تو بزرگتر باشد، كمتر زير بـار تـو مـى           البته خانمى كه    . باشد، بزرگتر باشد، كوچكتر باشد    
خانمى هم كه سنش كمتر باشد بازيگوش اسـت، كمتـر حكمـت    . كند هاى روحى توست كه او را متواضع مى   تفوق

 .پذيرد تو را مى
خب، او  ! يمخواهم ازدواج كنم بعد با هم بياييم بنشينيم نوار فالنى را گوش كن             گفت من مى    يك دوستى داشتيم مى   

بايـد بـا    . اينجاست كه آدمى بايد ياد بگيرد     . آورد هايش رو مى   خواهد نوار گوش كند چه؟ او هنوز به بازيچه         كه نمى 
در او انگيـزه ايجـاد    . هاى كوچك، يا همسرى كه هنوز در سن دورترى است، چگونه او را آمـادگى بدهـد                 اين بچه 

شود كـه او از مقاصـد        ها باعث مى   گيرى نكنيم، چون؛ اين تحميل     تتحميل نكنيم، سخ  . كند، در او زمينه فراهم كند     
 .ى خيلى مهمى است و اين نكته نكته. فاصله بگيرد، راه را كنار بگذارد

ايـن دو دنيـا در ارتبـاط بـا          . اند، دو دنيـا هـستند       پس كليت قضايا اين است؛ دو نفر كه با هم ارتباطى برقرار كرده            
بـازيم مخـصوصاً    اگر ما بخواهيم هر دنيا را بر دنياى ديگر تحميل كنيم، مى        . ته باشند هايى داش  همديگر شايد تفاوت  

هـايش شـكل گرفتـه بخـواهم         هايم شكل گرفته با كسى كه او هم تجربـه          من در سن خودم كه تجربه     . در سنين باال  
 را پيـدا كـنم ،دقـت را         پيوندى داشته باشم، طبيعتاً مشكالت زيادى را خواهم داشت، مگر اين كه بياموزم، انعطـاف              

 .هاى او را در نظر بگيرم ها و قدرت پيدا كنم، شرايط و ضعف
هايش اين اصل هست كه مـا        ى دومى كه اشاره كردم اين بود كه در زندگى با تمام برخوردها و فراز و نشيب                  نكته

مهم نيست چه   . ى چيست فقط بياموزيم كه تكليف در هر پيشامد      . براى همه احتماالت و برخوردهايش آماده باشيم      
 .آيد، مهم اين است كه بدانيم در هر پيش آمد چه بايد كرد پيش مى

هاى متفاوتى كه    ها مسأله است، طرز برخورد و تجربه        اين را چگونه بدانيم؟ حدود شرعى مسأله است، ظرفيت آدم         
يد بشناسيد، هم برخوردها و مقـدارى       هاى آنها را با    ها و روحيه   پس شما بايد هم احكام را بدانيد، هم آدم        . آدم دارد 

كه از اين دارو به طرف بايد داده بشود، زمانى كه بايد داده بشود و نوع مقدمات و مؤخراتى كه بايد در آن در نظـر                          
كنيـد بدسـت     اى كه خودتان مـى     هم با آموزش، هم با تجربه، هم با توجه و مقايسه          . گرفته بشود، بايد بررسى بشود    

 .بياوريد
هـايى كـه دارد،      كند اين برخوردها را با اين فـراز و نـشيب            بعد اين كه مشكالتى كه آدم در زندگى پيدا مى          ى  نكته

بياموزد، كه چگونه در هر سختى بايد قواعد رفت و آمدش را آموخت، قواعد بازى چيـست؟ چگونـه بايـد اقـدام                       
ايـن يـك فرمـول      . رود تحملت باال مـى   شود،   هايت كم مى   تو ديگر توقع  . كند؟ آنموقع خيلى مشكل نخواهد داشت     

 .كند مناسبى را فراهم مى
 

 .9احقاف،  -1
 

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


31 
هـا افـت كـرد       ولـى وقتـى كـه توقـع       . شوى شورى، آشفته مى   كنى، مى  اى كه توقع داشته باشى تحمل نمى        به اندازه 

مماشـات  . آيد  مىآيد، مماشات ها مى محبت. آيد ها در برخوردها مى آيد، ظرافت ها مى ظرفيت. شود ها زياد مى   تحمل
او را بـه  . مماشات مشى است، يعنى؛ با هم دست هم را بگيريم، قدم به قدم با هـم راه بـرويم  . يعنى با هم راه رفتن 

تر است بايد اين مراحل را طـى         آن كه قوى  . روى با او راه مى   . كنى رهايش هم نمى  . دهى هلش نمى . كشى زمين نمى 
 .بكند

آيد؟ جوابش اين است كه يك مقدارش با تعلم است، يك مقدارش بـا   ونه بدست مىها چگ  اما اين كه اين شناخت    
شـود آنجـا    نمـى . كنـد  پـت پـت مـى   . رود من كه ماشينم با اين دنده راه نمى   . كند هايى است كه آدم پيدا مى      بست بن

خـب ايـن    . كـنم  ات را عـوض نمـى      خودت را هـم بكـشى دنـده       ! بايد با اين دنده راه بروى     : خودسرى كنم بگويم  
بينم كـه ايـن جـواب مناسـب را نـداد، خـب               كنم مى  من با همسرم يا با فرزندم تندى مى       ! شود ،يك دنده ديگر    نمى

هـا   بينـى  تجربه هست، تعلـم هـست، پـيش       . اهرم ديگر، دور ديگرى را تجربه كنم      . ى ديگرى را به كار بگيرم      وسيله
ى آخرى بود كه گفتم؛ بدانم كـه در          هم همان نكته  اش   جامع. هايى را ممكن است داشته باشد      هست، كه چه ضعف   

آمـوزش  . شود بـه كـار گرفتـه شـود         افتد، چه عوامل متفاوتى مى     شرايط گوناگون و احتماالت متفاوتى كه اتفاق مى       
مثل اينكه شما بگويى الفبـا را       . و اين چيزى است كه بايد شروع كنيد       . خواهد خواهد، تدبر مى   خواهد، تجربه مى   مى

 .بينى كنى، بعد هم حوادث را مى بينى، بعد هم تمرينى مى يك آموزشى مى.  بنويسممن چگونه
هـاى   فقر هست، مريضى هـست، رابطـه      . آيد طبيعتاً بعداً مسائلى بوجود مى    . هاى را مثال زدم و بيان كردم        من نمونه 

ايـن  . آورد را بوجـود مـى    اينها خواه ناخواه مـشكالتى      . ها هست  ها هست، دنياهاى متفات آدم     گسترده هست، توقع  
 .مشكالت ممكن است در ما يا لجاجت و سخت گيرى و يا تزلزل و سستى را بوجود بياورد

 :خواهم سه نكته را مطرح كنم  مى
  ثبات،

  اطاعت و
  پذيرش

 . بپذيردهاى ما  ثبتنا على دينك؛ ثبات، و استعملنا بطاعتك؛ بكارگيرى در راه طاعت، و لين قلوبنا لولى أمرك؛ دل
 .خواهم صحبت كنم اى است كه من راجع به آن مى  اين سه نكته

ثبتنا؛ اين ثبـات مـا      . مان  ثبتنا على دينك؛ ثبات ما در دين، مبنا و هدف زندگيمان باشد، نه بر كنار و در كنار زندگى                  
 .بر اساس دين ما شكل بگيرد

ى مـن،    علم مـن، تجربـه    . گوييم به دين احتياجى نداريم     دهيم؟ ما يك موقع مى      چه وقت ما دين را اساس قرار مى       
بـا ايـن ديـد، مـن        . ى من، عرفان من يا غرايز من براى حل و فصل مسائل زندگى من كافى هستند                عقل من، فلسفه  

ام قـرار    دانم، يا در محور و در مـتن زنـدگى          ديگر خدا را، اگر هم باشد، دين را، حتى اگر بپذيرم، الزم االجراء نمى             
. تـوانم  ام، چون؛ مـن بـدون او مـى         چيزى است در كناره زندگى    . شود مبنا نمى . كنم بر اساس او كارى نمى    . دهم نمى

 .خدا هست، پيغمبر هم هست، من به او نياز ندارم. بحث اثبات خدا نيست

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


32 
. آب هـست  يقين هم دارم    . من االن يقين دارم در پنج مترى من آب هست         . گويم قابل تأمل است    اى را كه مى     نكته

هـاى مـن العطـش       ولى اگر احتمال بدهم در ده كيلومترى من آب است و بچـه            . روم دنبال آب نمى  . من تشنه نيستم  
پس آن  . كنم حتى بر اساس احتمال راجح و احتمال عقاليى، حركت مى         . روم ام، بدنبالش مى   گويند و خودم تشنه    مى

 .احتياج به آن است. ضطرار به آن استكند، علم به چيزى نيست، ا چه من را به حركت وادار مى
 مادامى كه من، دين را حتى اگر قبول كردم، خدا را حتى اگر باور كردم كه هست، اگر به آن نيـاز نداشـته باشـم و                           

آيـد ،بـر كنـار       توانم بدون دين زندگى كنم، طبيعتاً دين يا در متن نمى           توانم راهم را بروم و مى      بگويم بدون دين مى   
تـوانى   اينجاست كه تو از ديـن مـى       . تواند نسخه بدل داشته باشد     بديلى نيست، مى   آيد متن بى   اگر هم مى  شود، يا    مى

ايـن ديگـر مربـوط    . يك روز باشى يـك روز نباشـى  . ثبات تو در رابطه با دين ممكن است متغير باشد . كنار بكشى 
 .ى زندگى توست حاشيه.  روز ندارىيك روز آن را دارى، يك. دين متن تو نيست. است به شرايطى كه تو دارى

توانـد   ى هفتـاد سـال مـى        اما اگر آدمى باور كرد كه دين براى من ضرورت است، چرا؟ چون علـم مـن در حـوزه                   
تواند روشنگر باشـد و عرفـان مـن هـم و قلـب مـن هـم و                    ى علم من مى    ى من هم در حوزه     كارگشا باشد، فلسفه  

ى راهى كه در پيش دارم و اهـدافى كـه            ه در دل من هست با مجموعه      هاى آسيب و آفتى ك     مجموعه مسائل و نقطه   
آورم، ايـن نيـاز را       شود، آن موقع اگر من اين مجموعه را فهميدم، به وحى روى مـى              بندى و شناسايى مى    دارم جمع 

 .كنم اينجاست كه در خدا جدال نمى. فهمم مى
ى هـستى و     رَ لَكم ما فى السموات و ما فى االرض؛ او براى شما همـه             تَرَوا أَنَّ اللّه سخَّ    ى لقمان آمده؛ أَ لَم      در سوره 

 ها را بر شما داشته، ؛ اين اسباغ و ريزيش مستمر نعمت1ها را مسخر كرده، و أَسبغَ علَيكُم نعمه ظاهرَةً و باطنَة نعمت
 .هان و نهفته هستندهايى كه ظاهرة و باطنة؛ هم آشكارند، هم پن  اين دو را باور كرده؛ نعمت

هاى ما   زنند، ضعف  هاى ما را مى    ها و بالهايى كه نعمتند، تعلق      اند؛ به رنج   هاى پنهان را به واليت تفسير كرده        نعمت
ايـن اسـت كـه در    . شـود  حتى به بالء هـم نعمـت گفتـه مـى    . دارند هاى ما را برمى دهند، وابستگى را به ما نشان مى    

 .و بايد شاكر باشىاى در برابر بالء هم ت مرحله
اى كه هست، كـه مـنعم هـست، كـه ربانيـت              با اين كه تو او را پذيرفته      . أسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة     : گويد  مى

جدل يعنى اين كـه قبـول دارد وجـودش را ولـى بـراى او      . كند دارد، ولى و منَ النّاسِ منْ يجادلُ فى اللّه، جدل مى      
 .كند، يجادل فى اهللا است، مع اهللا نيست دا جدل نمىبا خ. جايگزينى گذاشته است

رود، با علم به او، با علم بـه          كند در حالى اين آدم زير بار خدا نمى          يجادل فى اهللا بغير علم؛ در مورد خدا جدل مى         
دايت و ال هـدى؛ هـ     . رود؛ بغير علـم؛ علـم جـايگزين نـدارد          انعام او، با علم به تسخير و عنايت او، زير بار او نمى            

 .ى روشنگرى كه راه او را نشان بدهد ندارد و ال كتاب منير؛ مجموعه. جايگزينى ندارد
فالن عنـصر جـايش     . ها بتوانيم بفهميم فالن ستاره اينجا جايش خالى است         ها و سيستم    ما ممكن است در مجموعه    

به حـوزه شـهود تـو محـدود         علم تو   . ى اين سيستم تو آگاهى ندارى      ى هستى، از مجموعه    از مجموعه . خالى است 
 ى روابطى كه تو ى عوالمى كه تو دارى و مجموعه شود ،به اين عالم آن هم در يك برش كوتاه، نه به مجموعه مى
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هـدايتى را هـم    . وقتى تو اين محدوده را در نظر بگيرى، كتاب منير، مجموعه روشنگرى را نخـواهى داشـت                . دارى

دانى به تو نعمـت      دانى هست و مى    پس چطور در مورد او كه مى      . اى را هم كه ندارى     علم و تجربه  . نخواهى داشت 
 !كنى؟ داده است جدال مى

و إِذا قيل لَهم إِتَّبِعوا ما أَنْزَلَ اللّه؛ وقتى كه به او            .  و منَ النّاسِ منْ يجادلُ فى اللّه بِغَيرِ علْمٍ و ال هدى و ال كتابٍ منير               
لْ           : گويند گويند به خدايى كه وحى را براى شما فرستاده روى بياوريد، مى            مى و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل اهللا قالوا بـ

 .نَتَّبِع ما وجدنا علَيه آباءنا
آيد كه با وجودى كه خدا را پذيرفته است، بـا وجـودى كـه ربانيـت و نعمـت او را پذيرفتـه           اين جدال تا آنجا مى    

آورد؛ نتبع ما وجدنا عليه آباءنـا و اتبـاع خـدا را              ا وجودى كه جايگزينى هم ندارد، به تقليد گذشته روى مى          است، ب 
كند كه در اين هفتاد ساله، نـه تنهـا ديـن             اى ارزيابى مى   چرا؟ چون؛ خود را در يك محدوده هفتاد ساله        . خواهد نمى

 .زياد است، بلكه حتى عقل و انديشه و تعقل هم زيادى است
اين مجموعه براى اين هفتاد سال كافى است و به ما امكان            . تواند كه زندگى كند     آدمى با غريزه، با علم، با فكر، مى       

گيرد و در نتيجه وقتى كه در متن نبود، ثبات بر            دهد، متن نمى   اينجاست كه آدمى دين را در محور قرار نمى        . دهد مى
رد،   اش، از ديـن مـى      طر فرزندش، بخاطر فقرش، بخاطر درگيرى     بخاطر خانمش ،بخا  . كند دين هم تحقق پيدا نمى     بـ

 .شود شود، متزلزل مى سست مى
اش اين معنا است كه دين در متن زندگى تو آمده باشد، محور شده باشد، مبنا                  ثبتنا على دينك، ثبات بر دين، الزمه      

 - و هدف گرفتى     - آنجايى كه هستى     -ى  اگر تو دين را مبنا گرفتى، يعنى پايه گرفت        . مبنا و هدف  . و هدف تو باشد   
توانـد بـه هـر       سازند كه با توجه به شرايط تو، مـى         مبانى و مقاصد تو سيستمى را مى      . -خواهى بروى    آنجاى كه مى  

شـكل عمـل،   . چه بخورم، چه بنوشم، چه كسى باشم، چگونه غضب كنم، چگونه محبت كـنم         . سؤالى جواب بدهد  
 .شود ، دستور عمل؛ اين مجموعه از مبانى و مقاصد تو انتزاع مىروش عمل، بايدها و نبايدهاى عمل

تـو درهـا را     . تزلزلى ندارى . كنى يعنى تو بر دين ثبات پيدا مى      . آورد اى را بدنبال مى     ثبات بر دين يك چنين مرحله     
 .بتْنا على دينكاى، ثَ با اين مرحله است كه به دين روى آورده. اى ها را ديده بست اى، بن ها كرده اى، تجربه زده

  
در يـك   . تـوانى بپـذيرى    امـر او را مـى     . شـوى   اينجاست كه بعد از اين ثبات، واستعملنا بطاعتك؛ بكار گرفتـه مـى            

حـرف  ! بابا خودم بلدم  : گويم گويد ماشينت را اينجورى روشن كن، مى       اى من با يك ديدى هستم، فالنى مى        مرحله
اين كتاب منير   . دانم ى روشنگرم را از او جلوتر مى       ام را، هدايتم را، مجموعه     پذيرم، چون؛ خودم را، تجربه     او را نمى  

 .دانم و هدايت و علم را براى خودم مى
. ام انما أُوتيت على علم عندى؛ من خـودم بدسـت آورده          : گويد أحسن كما أحسن اهللا اليك، مى     : گويند  به قارون مى  

دهد به ديگرى، حتى به خدا، كه بيايد در ايـن موجـودى              نمىدهد اجازه    كسى كه موجودى را به خودش نسبت مى       
دهـد   شناسد، به ديگرى اجازه نمـى      ها و حدود و ثغور آنها را مى        شناسد و نعمت   با اين كه منعم را مى     . دخالت بكند 

 .روى برايت سنگين است اين حرف زير بار امر خدا نمى! رانم دانم، بهتر مى گويد خودم بهتر مى مى. بيايد
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هـاى ديگـر را      و لَينْ قُلُوبنا لولى أَمرِك واليتى را، چه واليت خدا، چه واليـت رسـول، چـه واليـت                  : ى بعد  رحله م

 .ها نرم نيست، پذيرش ندارد، قساوت دارد توانى بپذيرى، دل تو در برابر اين واليت نمى
هـا را بايـد تـو        آيد، اين سه خصلت، اين مرحله       دل انسان مى    لَينْ قُلُوبنا لولى أَمرِك؛ ثبات، پذيرش و نرمش كه در         

ى روابطت ديدى خـودت تمـام نيـستى، روى           آنموقع اگر اين مراحل را طى كردى، يعنى تو در مجموعه          . طى كنى 
 .آورى مى
مـن  ولـى اگـر كـسى در گـوش     . زند تا حكم را، تا امر را بگيرد و اطاعت كنـد  بينيد از كوفه تا مدينه ركاب مى        مى

 .روم زير بار نمى. خواهم نمى! گويم ان شاء اهللا گربه است بگويد، مى
ولى با آن ديد، تو اضطرار بـه        .  االن دين در كناره زندگيم يا بر كنار است يا حتى مزاحمم، يا ضد دينم يا غير دينيم                 

در يـك  . توانى بروى  نمىكنى، چون؛ اين مجموعه را، اين راه را تو بدون بلد دين، اضطرار به حجت را احساس مى  
گويد از اين طرف بيا، اين طور بيا، يك راه مين گذارى شـده اسـت بـه تـو      اى، يك بومى به تو مى     جنگلى گم شده  

در حـالى   . آورى به طاعت و پذيرش روى مى     . كنى گويند از روى نقشه تو بايد اين طور قدم بردارى، اطاعت مى            مى
 .ده نيستى، الاقل قساوت در دل توستكه بدون آن مرحله تو براى پذيرش آما

اى، در حد اضـطرارت      اى، تو به اضطرار رسيده       لين قلوبنا اين نرمى و پذيرش بعد از اين مرحله است، كه تو يافته             
تو را از پـاى     . هاى تو نخواهد نشست    ديگر غرور تو هر چقدر هم كه بلند باشد، زير پاى تو خواهد بود، روى شانه               

و ايـن در مـسائل زنـدگيتان خـواه و     ... كنى  و غرور بزرگ تو اگر زير پاى تو باشد رفعتى پيدا مى            .نخواهد انداخت 
 .ناخواه خواهد بود

زبير با ما بود تـا عبـداهللا        : گويند بينيم اين است كه مثالً امير المؤمنين مى        ها مى   يكى از عوامل تزلزل كه ما در خيلى       
فالنـى هـست، تـا      . فالنـى هـست، تـا فقـر نيامـده         . كـه ازدواج نكـرده    فالنى با وليش هست تا هنگامى       . رشد كرد 
هاى گوناگونش، اين هم اضطرار به دين و اين هم           اين زندگى شما و فراز و نشيب      . ها برايش شكل نگرفته    درگيرى

هـاى روشـنگر و      هـا و سيـستم     هاى خـارج و مجموعـه      از علم، از هدايت   . شود شما جايگزين كنيد    امكاناتى كه مى  
 .خواهد در هفتاد سال برنامه ريزى كند ها براى كسى است كه مى ى اين جريان بگو، مجموعهجوا

 اما اگر آدمى بيش از نه ماه بود، بيش از هفتاد سال بود، براى اين بيشتر، احتيـاج بـه يـك جريـان جديـدى دارد و                  
كنـد و نـه    نه با خدا جدال مى. ندك شود، جدال نمى آورد، ديگر با خدا درگير نمى اينجاست كه به آن سمت روى مى     

 .كند در مورد خدا جدال مى
ى    .  ما اكثراً هم با خدا دعوا داريم، كه تو چرا اين كار را كردى، چرا اين كار را نكـردى، گويـا مـا حـاكميم                          كَـأَنَّ لـ

هامـان،   خودمـان، هـوس   . مـا بـراى خـدا جـايگزين داريـم         . كنـيم  ، ما مسلطيم در مورد او جدال مى       1التطول عليك 
ايـم، در حـالى كـه اينهـا جـايگزين       هـايى كـه رسـيده     ايم يا به سسيستم    هايى كه يافته   هامان، علممان، آموزش   عادت
خواهى انتخاب كنـى خيلـى       موجودى آدمى محدود است و قلمروى كه تو مى        . علم محدود است  . توانند باشند  نمى

 .ى امكاناتى است كه تو دارى تر از مجموعه گسترده
 

 . افتتاحدعاى -1
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 آدمى استمرارش و روابطش بيشتر از امكانات موجودى است كـه دارد، بيـشتر از علـم و عقـل و عرفـان و غرائـز               
 .فردى و جمعى است كه برايش در نظر گرفته شده است

... تبينيد فردا رنج زندگى برايتان غير قابل تحمل نيس          با اين توجه است كه حاال اگر آماده بشويد، آنموقع ديگر مى           
تو در برابر عشق او يـا عـصبيت         . عاشق شده كه فالن كار را بكند      ! تان دعوا كرديد، عصبى شده، خب بشود       با خانم 

خستگى يك پديـده اسـت كـه مـن بايـد يـاد              . ام كنى؟ خودم خسته شده    او به عنوان يك حادثه چگونه برخورد مى       
ام، ايـن   گـويى سـست شـده    بر اين حادثه ديگر نمـى   ام، چرا؟ تو در برا     سست شده . بگيرم چگونه با آن برخورد كنم     

سستى، موضوع كار است، يعنى؛ مرض موضوعى است كه تو بايد رويش برنامه ريزى كنى، نه اين كه                  . دليل نيست 
 .آن را بپذيرى

همـين آدم وقتـى كـه پـول هـدفش           . اش هدفى نباشـد    شود انسان اهدافش را رها كند، مگر اين كه در زندگى            نمى
رفـت   همين آدم كه خيلى راحت به هر سمت و سويى مى          . ايستد خيلى راحت با قساوت در برابر زنش مى       شود،   مى

ى كـسانى    شود، نه با زن، كه با مادرش، با پدرش، بـا همـه             كند، درگير مى   كند، استقامت مى   وقتى يك هدف پيدا مى    
 .شنيد كه تا ديروز از آنها مى

برخوردهـا  . ياد بشود، از برخوردها بياموزيد و دل نيرومند را بدست بياوريد          برخوردهايتان ز ...  پس، تزاوروا تالقوا  
 .شود هاشان مشخص مى ها اندازه هاست كه آدم در درگيرى. هايش است خاصيتش درگيرى

همـه سـيب را     . بينـيم تلـخ اسـت      زنيم مى  آن لكه را گاز مى    . اش لك زده است    بينيم سيبى هست، يك گوشه      ما مى 
داريـم و از بقيـه بـه بهتـرين نحـو       ولى يك وقت آن مشكل را بر مـى . كنيم خوب آن را هم رها مى  . اندازيم دور  مى

 .اين خيلى مهم است. كنيم استفاده مى
  اللهم ثبتنا على دينك واستعملنا بطاعتك و لين قلوبنا لولى امرك

 . اللهم صل على محمد و آل محمد
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 ) صاد-عين (استاد على صفايى حائرى ى  فهرست آثار منتشر شده    
  

 ها  از سرى روش-     
 روش تربيتى:  مسئوليت و سازندگى-  
 ى قبل و بعد از بلوغ روش تربيت اسالمى در دو دوره:  انسان در دو فصل-  
 روش تفسير قرآن:  روش برداشت از قرآن-  
 ها ها و مكتب روش نقد هدف: 1 روش نقد جلد -  
 ها؛ آزادى روش نقد مكتب: 2لد  روش نقد ج-  
 ها؛ آگاهى و عرفان روش نقد مكتب: 3 روش نقد جلد -  
 روش تدريس دروس حوزه): صرف و نحو( استاد و درس-  
  

  از سرى ديدارى تازه با قرآن-     
 )ى عصر تفسير سوره(ها تحليلى از رشد و خسر انسان:  رشد-  
 )ى حمد ير سورهتفس...(ها و سير و سلوك، راه:  صراط-  
  

  از سرى مباحث قرآنى-     
 ...هاى فلق، ناس، توحيد، تبت، نصر، كافرون، تفسير سوره): 1( تطهير با جارى قرآن-  
 ى بقره تفسير سوره): 2( تطهير با جارى قرآن-  
 ...هاى مدثر، قدر، علق و تفسير سوره): 3( تطهير با جارى قرآن جلد-  
  

  امامت-     
 هاى رسول تبيين و تحليل واليت و ضرورت و هدف آن و گام: ر غدي-  
 ...ها، ادب و اثر انتظار، جايگاه امامت و ضرورت امام و حقيقت، ريشه: آيى  تو مى-  
 ضرورت امامت و جايگاه آن:  اى قامت بلند امامت-  
 ...حاباضطرار به حجت،  حق و شبهه، احياى امر وارثان عاشورا، اص:  وارثان عاشورا-  
 )ع(ى قيام امام حسين هاى مختلف در زمينه بررسى تحليل:  عاشورا-  
  

  از سرى مباحث حكومت دينى-     
 از خودآگاهى تا عبوديت تا جامعه و حكومت دينى:  از معرفت دينى تا حكومت دينى-  
 )در دست چاپ(ها در طول تاريخ و اهداف حكومت دينى  بررسى اهداف حكومت:  اهداف حكومت دينى-  
 )در دست چاپ(در فرض انحراف و بدعت و در فرض حكومت معصوم :  مشكالت حكومت دينى-  
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  از سرى مسائل اسالمى-     
 ى جايگاه فقه و شؤون فقيه به ضميمه:  درآمدى بر علم اصول-  
 )ع(ترجمه و تفسير چهل حديث از ابا عبداللَّه:  چهل حديث از امام حسين-  
 ى ثمالى مرورى بر دعاى ابو حمزه: از نى بشنو -  
 حاوى مباحث ازدواج، تساوى زن و مرد، حجاب و آزادى:  روابط متكامل زن و مرد-  
 ى تربيتى، عرفانى، اخالقى با توجه به بحران انتخاب و معيارها پنج نامه: هاى بلوغ  نامه-  
 اه انبيا، انتظار، مديريت و تشكلبينش بنيادى، ر): انتظار(دفتر اول: هايى از انقالب  درس-  
 مفهوم، اهداف، ابعاد، اثر، فقه، موارد، احكام): تقيه(دفتر دوم: هايى از انقالب  درس-  
 مفهوم، فضيلت، آثار، انواع، مبانى، اهداف، موانع): قيام(دفتر سوم: هايى از انقالب  درس-  
 مسجد مدينهدر ) س(ى فدك حضرت زهرا شرح خطبه): س( روزهاى فاطمه-  
 شرح دعاهاى روزهاى هفته): س(ى حضرت زهرا  دعاهاى روزانه-  
 تحليل مناسك حج :  حقيقت حج-  
 )ره(شامل زندگى نامه، وصيت نامه و آثار مرحوم صفايى:  يادنامه-  
 هاى اخالقى ديگر جايگاه نظام اخالقى و تفاوت آن با نظام:  نظام اخالقى اسالم-  
 )خرمشاهى(و  خدا در فلسفه) هاسپرز(ى دين و فلسفه) شبسترى(يك كتاب و سنت نقدى بر هرمنوت-  
 هاى نهضت آزادى در نقد مبانى و ديدگاه:  پاسخ به پيام نهضت آزادى-  
 نقد سخنرانى دكتر سروش در روز وحدت حوزه و دانشگاه و برخى از مبانى و آثار او:  از وحدت تا جدايى-  
 )ره(هاى استاد على صفايى هاى تربيتى برگرفته از كتاب اى از داستان مجموعه: هاى سبز  آيه-  
 )ره(از زنده ياد على صفايى حائرى) عزيز اللَّه حيدرى(اى از خاطرات نويسنده مجموعه:  مشهور آسمان-  
  

  اقتصاد اسالمى-     
 د آنهاها و نق هاى ارائه شده، زيربناى اين راه حل فقر و انواع آن، راه حل:  فقر-  
 ها، مقدار، نوع، مصرف، موانع و وسعت آن ارزش انفاق، انگيزه:  انفاق-  
  

  هنر و ادبيات-     
 ...در نقد و نقد ادبيات داستانى؛ نقد سو و شون، كليدر، رازهاى سرزمين من،: ى ديد  ذهنيت و زاويه-  
 ...كرديم، آرامش، تابوت، نگاه فرياد مىو با او با : ى اشعار مجموعه: كرديم  و با او با نگاه فرياد مى-  
مفهوم و    سرگذشـت و        ...ها شامل؛ جريان هنر در هنرمند و در تاريخ، نظريه        ): ادبيات، هنر، نقد  ( استاد و درس     -  

 معيارهاى نقد و مفاهيم جمال و زيبايى و حقيقت و زبان هنر
  

  آثار در دست چاپ-     
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 ا؛ آرمان تكامل، ماركسيسمه روش نقد مكتب: 4 روش نقد جلد -  
 ها؛ آرمان تكامل، اگزيستانسياليسم روش نقد مكتب: 5 روش نقد جلد -  
 ...بررسى آزادى، انقالب، اصالح، طبقات، برابرى و حجاب، مالكيت و:  بررسى-  
 ى فقر و انفاق ديدگاه اسالم نسبت به مسأله:  فقر و انفاق-  
 )ع(ه الحسينتحليل حركت ابا عبداللَّ:  عاشورا-  
 ى عاشورا بررسى ارتباط فرازهاى زيارت نامه:  مرورى بر زيارت عاشورا-  
 )ع(جايگاه مصيبت و بيان مصائب امام حسين:  ذكرى از مصيبت ثار اللَّه-  
 نهج البالغه، بيان اصـناف مـردم در برخـورد بـا       32ى   هاى قدر، شرح خطبه    هاى شب  از سخنرانى :  اصناف مردم  -  

 حق
 البالغه، شناخت شخصيت و مقاصد ها، ضرورت آشنايى با نهج از سرى روش: وش برداشت از نهج البالغه ر-  
 ضرورت و جهت حركت با توجه به شناخت انسان و قدر و اندازه و نيازهايش:  حركت-  
 ى آن با مكاتب ديگر ى دينى و مقايسه اهداف دين و رهبرى در جامعه:  اهداف حكومت دينى-  
 مشكالت حكومت دينى در فرض اجراى سالم و در فرض انحراف: كالت حكومت دينى مش-  
 و اهداف سلوك) فزت و رب الكعبة(هاى قدر در رابطه با كالم حضرت على  هاى شب از سخنرانى:  فوز سالك-  
 ) نهج البالغه147شرح حكمت (روش تبليغ، :  خط انتقال معارف-  
 كند ى قدر، آنچه انسان را به رحمت حق واصل مىها هاى شب از سخنرانى:  اخبات-  
  حكمت از نهج البالغه به قلم سيد مجيد فلسفيان40شرح :  على و جارى حكمت-  

 هاى فشرده هاى استاد على صفايى حائرى در قالب لوح     فهرست سخنرانى
  
 1 - MP3ش،’  ه1378 ساعت سخنرانى، 13كامپيوترى، :  مشكالت حكومت دينى 
 2 - MP3ش’  ه1376 ساعت سخنرانى در محرم و رمضان 20كامپيوترى، :  اهداف حكومت دينى 
 3 - MP3ش’  ه1377 ساعت سخنرانى، محرم و رمضان 18كامپيوترى، :  احياء امر 
 4 - MP3ش’  ه1375ها، شبهات، محرم و رمضان  كامپيوترى، مبانى، طرح:  حكومت دينى 
 5 - MP3ش’  ه75، محرم و رمضان 32ى  كامپيوترى، شرح خطبه: اللَّه اصول حاكم بر حركت اباعبد 
 لوح تصويرى، بررسى روش ترجمه، تفسير، تأويل قرآن با توجه به روح و نور آن:  مبانى تفسير- 6 
 لوح تصويرى، ثبات در دين و ارتباط آن با زندگى زن و مرد:  روابط متكامل زن و مرد- 7 
 ها ها و آثار و آفات آن عتجم: ها ها و حاصل جمع  جمع- 8 
 ها و اهداف آن و روش كار رسول رسالت، زمينه:  ضرورت بعثت- 9 
  نهج البالغه32ى  شرح خطبه: ى ناسپاس  روزگار ستمگر و زمانه- 10 
 ى قبل و بعد از بلوغ روش تربيت اسالمى در دو دوره:  انسان در دو فصل- 11 
 هاى عمل ها و بحران ها، نظارت ها و آسيب نقطه ضعف:  عمل، آفات و موانع عمل- 12 
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 علل ناتمامى و ناكامى كارها، اتمام، استقامت و سالمت اعمال:  عمل، تماميت عمل، استقامت- 13 
 ها ها و انگيزه مرورى بر خود، برنامه ريزى، زمينه: ها و آثار عمل ها، انگيزه  عمل، زمينه- 14 
، مشكالت حكومـت    1378هاى محرم    ى تصويرى، سخنرانى   ح فشرده يازده عدد لو  :  مشكالت حكومت دينى   - 15 

ى حـضرت   در نهـج البالغـه، شـرح دعاهـاى روزانـه     ) ع(ها از ديدگاه امام علـى  ها و بدعت دينى در فرض انحراف 
 در مسير مدينه تا كربال) ع(ى آن حضرت در مسجد مدينه، بيانات ابا عبداللَّه و شرح خطبه) س(زهرا

  
 پذيرد ى فعال مى ها نماينده يلة القدر در مراكز استان    انتشارات ل

 09123761905:     مركز پخش تهران
 )021 (6413367: نشر افق: تهران: ى فروش     نماينده

 )0511 (8453356:     مركز پخش مشهد
  
  
  

گـويى بـه     ى پاسـخ   هى تحقيقاتى ليلة القدر جهت ترويج و تبيين معارف دينى آمـاد             واحد پاسخ به سؤاالت مؤسسه    
 .باشد سؤاالت و نقطه نظرات خوانندگان محترم مى

  19پ / ك ش حبيبى  / 87ك / خ طالقانى : قم:     آدرس
 www.einsad.com//:http:     پايگاه اينترنتى

 infoeinsad.com:     پست الكترونيكى
 37185 - 384:     صندوق پستى
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 بیشتره؟ چاپی های کتاب با یادگیری درصد و مطالعه لذت دونستید می آیا

 ردیف موفقیت های کتاب بهترین( ایران موفقیت شبکه ترین محبوب) کارنیل

 کرده تهیه ایرانیان همه برای رو

 داشت خواهید دسترسی ها کتاب به  زیر لینک طریق از

www.karnil.com 

 هستیم شما منتظر سادست، موفقیت کارنیل با


