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ـ       85 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تقسیم کار      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ      89 مجلس پنجم: عبادت های خانوادگی      

ـ       92 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبادت چیست؟      

ـ       92 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فتنه های زندگی      

ـ       93 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مانند فاطمه      

ـ       94 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ از خانه تا بهشت      

ـ       95 مناسک عبادتگاه خانه      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ       95 هم سنِگ عبادت      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ       96 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هم  ناِم شهادت      

ساعتی بهتر از...      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       97

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       98 بندگی و زندگی       

ـ       99 جهاِد زنان      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ       100 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اعتبار مجاهدان      



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       100 ارزش مادری       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       102 برترین محراب      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       102 رفتارهای غلط      

ـ       105 نور چشِم ما      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهترین همراه      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       106

ـ       109 کتابنامه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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همــٔه آفرینــش را فشــرده کردنــد: شــد فاطمــه. و فاطمــه همــٔه 

زندگــی اش را عصــاره کــرد: شــد مــادری. علــی شــاهکار بی بدیــل آفرینش 

بــود. محمــد نیــز گل سرســبِد همــٔه آفریده هــا. امــا خــدای مّنــان بــر ســرِ 

محمــد مّنــت گذاشــت، خلقــت علــی را و بــر ســر علــی نیــز مّنت 

نهــاد، آوردن فاطمــه را.

معصومــان نماینــدگان ممتــاز خداینــد در زمیــن و ســفره گســترده اند 

بــرای مــن و تــو و برای خوشــِی دنیــا و آخرتمان. ســفره گرداِن ایــن مهمانی 

کســی نیســت جــز زهــرای اطهــر. ایــن تک بانوی حلقــٔه معصومــان، از 

خــدای احــد و واحــد، فضلیت هــای نابــی گرفته اســت: 

َمهــر او همــٔه ذخایــر آســمان و زمین اســت و ِمهر او شــعله ور در ضمیر 

بنــدگان خالــص. نــام او را آســمانیان به هلهلــه می برنــد و یاد او را شــیعیان 

به افتخــار. صبــر او کــوه را آب می کنــد و ُخلــق او آتــش را ســرد. عفــت او 

حیــا را معنــی می کنــد و کالم او دسیســه ها را بی معنــی. والیــت را تــا پای 

جــان پاســدار اســت و شــهادت را تــا عمــق جــان خواســتار. این هــا، همــه، 

فاطمــه اســت و فاطمــه، همــه، این نیســت. 

پیــش از همــٔه ایــن فضایــل و بیــش از همــٔه ایــن مناقــب، او یــک 

امتیــاِز دیگــر هــم دارد. فاطمــه را فاطمــه می داننــد، اول بــه 
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آن صفــت و آخــر بــه آن جهــت. ویژگــی ویــژه ای کــه بــر پیشــانی بلنــدش 

می درخشــد و نوُرعلی نــوری کــه از او در سرســرای تاریــخ پیچیــده اســت، 

این هــا نیســت. چیــز دیگــری اســت کــه محــور وجــود اوســت و همــٔه 

وصف هــای دیگــرش گرداگــرِد آن محــور می چرخنــد و پیکــرٔه ایــن شــاهکار 

خلقــت را آذیــن می بندنــد. فاطمــه، فاطمــه اســت بــه آن، و آن 

چیســت؟ »مــادری!«

ایــن فاطمــه بــود کــه بــا مــادری اش بــه نقــش »مــادری« عمــق 

بخشــید. بلــه، فاطمــه مــادری اش محــدود نبــود بــه خانــٔه کوچکــی 

کــه در آن زندگــی می کــرد. او اثبــات کــرد کــه »مــادری« مفهومــی اســت 

کــه محــدود نمی شــود بــه نگــه داری یکــی دو فرزنــد و تروخشــک کردنشــان. 

فاطمــه مــادری بــود کــه مــادری می کــرد. 

متأســفانه بــرای خیلــی از زنــان و مــردان، دیگــر مادربــودن »ارزش« 

بــه حســاب نمی آیــد. در واقــع، ارزش هــای دیگــری جایــش را گرفته انــد 

و بــرای زنــان و مــردان، مهــم و حتــی مهم تــر از آوردن و پــروردن فرزنــد 

شــده اند. فهرســت ایــن نوَارزش هــا بلنــد اســت: درس خواندن، مــدارک عالی 

گرفتــن، مهارت آموختــن، کارکــردن، گذرانــدن کارگاه های گوناگون، تناســب 

انــدام، زیبایــی چهــره، صفحه داشــتن در فجــازی )فضــای مجازی(، ســاختن 

شــبکٔه ارتباطــی، ورزش، ســفر، رفاقت گــردی، پرســه زنی در مراکــز خریــد، 

تفریــح و... . مــا نیازمنــد بازتعریــف نقــش مــادری در خانواده ایــم. راهــکار 

رســیدن بــه این دســتاورد، آری، ارزش بخشــی بــه پدیدٔه مادرشــدن و مفهوم 

مادری کــردن اســت کــه در دو ُبعــد معنــوی و مــادی تعریــف می پذیــرد. 

در نــگاه دینــی و ملــی مــا، مــادر نه تنهــا یگانه َمجــرای فرزندآوری اســت، 

بلکــه اصلی تریــن ُمجــرِی تربیــت فرزنــد هــم هســت. نــگاه ایــن اســت کــه 

»مــادر کارگــزار خداســت و انسان ســازی می کنــد« و آن وقت نتایــج فرعِی این 

نقــش اوســت کــه بــه درد همــٔه جامعه می خــورد، چه از نظــر کّمــی در ازدیاد 

جمعیــِت کشــور و چــه از نــگاه ِکیفــی در آرامــش و پویایــی جامعــه. ایــن دو 

ُبعــد را می تــوان در ایــن کالم رهبــر معظــم انقــالب ســراغ گرفت: 

و  زنــان  مجاهدت هــای  مهم تریــن  از  یکــی  فرزنــدآوری 
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وظایــف زنان اســت؛ چــون فرزنــدآوری در حقیقت هنر زن 

اســت. اوســت کــه زحماتــش را تحمــل می کنــد، اوســت 

کــه رنج هایــش را می بــرد، اوســت که خــدای متعــال ابزار 

پــرورش فرزنــد را بــه او داده اســت. خــدای متعــال ابــزار 

پــرورش فرزنــد را بــه مردهــا نــداده. در اختیــار بانــوان قرار 

داده: صبــرش را بــه آن ها داده، عاطفه اش را به آن ها داده، 

احساســاتش را بــه آن هــا داده، اندام های جســمانی اش را 

بــه آن هــا داده. در واقــع این هنر زن هاســت. اگــر چنانچه 

مــا این هــا را در جامعــه به دســت فراموشــی نســپریم، آن 

وقــت پیشــرفت خواهیــم کرد.1 

کلیــد ماجــرا اینجاســت کــه نقــش زادوولــد را بــرای زنــان جــدی کنیــم کــه 

مــادر بشــوند. موهبــت تربیــت را نیــز برایشــان ُپررنــگ کنیــم کــه مــادری 

کننــد. هیــچ ترغیــب مصنوعــی و تشــویق پوشــالی در کار نیســت. تــالش 

کرده ایــم ســخنان دیــن را دربــارٔه ایــن دو نقــش شــاهکار بازنشــر دهیــم؛ 

مســتقیم قــرآن و روایــت بخوانیــم تــا ببینیــم کــه دیــِن خــدا چــه اعتباری 

بــه پــای ایــن دو نقــش ریختــه اســت. همچنین از قــول بزرگانمــان جمله و 

خاطــره بگوییــم تــا ببینیــم آنــان کــه زندگــی اصیــل و کامیابــی داشــته اند، 

چــه کرده انــد بــا هدیــٔه الهــِی فرزنــد و بــا وظیفــٔه تاریخــِی تربیــت. 

نیســت.  جامعــه  زنــان  بــا  فقــط  روی ســخن  کــه  نکنیــم  فرامــوش 

مخاطــب حرف هــای ایــن مجالــس بیــش از آن کــه زنــان باشــند، مردهایند. 

بلــه، بســیاری از نگاه هــای غلطــی کــه دربــارٔه نقــش زن و مــادر در خانــه و 

خانــواده و جامعــه وجــود دارد نتیجــٔه رفتارهــای غلطــی اســت کــه مــردان 

انجــام می دهنــد؛ نتیجــٔه تفکــرات جاهلــی مردانی اســت که زنــان و مادران 

را کارگــزار خودشــان می داننــد. ایــن نــگاه و آن رفتارهــای غلــط، جایگاه زن 

و مــادر را نــزد دختــران و زنانمــان کــم ارزش کــرده اســت.

نقــش  بازتعریــف  دیگــر؛  »فاطمــه ای  عنــوان  بــا  حاضــر  مجموعــۀ  

 مــادری در خانــواده« ســعی دارد با الگوبرداری از زندگــی فاطمٔه زهرا

1. بیانات در دیدار با مداحان، 11اردیبهشت1۳۹۲. 
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و بررســی ویژگــی »مــادری« آن حضــرت، ارزش ایــن مفهــوم عمیــق و عزیــز 

یعنــی »مــادری« را توصیــف کنــد. بــه ایــن امیــد کــه بــا »بازتعریــف نقــش 

مــادری در خانــواده« بتوانیــم تکــرار فاطمــٔه زهــرا را در خانواده هــای 

خــود ببینیــم و از آن بهره هــا بگیریــم. آری، بــا ایــن الگوگیــری از فاطمــٔه 

زهــرا می تــوان کاری کــرد کــه زنانمــان »فاطمــه ای دیگــر« باشــند و 

فرزندانــی علــوی بیاورنــد و ســربازانی مهــدوی تربیــت کننــد. 

در ایــن مجموعــه ، در پنــج مجلــس، دربــارۀ ایــن موضوعــات ســخن 

خواهیــم گفــت:

مجلس اول: مادرانه های فاطمی
توصیــف مفهــوم مقــدس مــادری، تحلیــل وقایــع فاطمیــه از زاویــٔه مادری 

ویژگــی  و   زهــرا فاطمــٔه  بررســی فضیلت هــای   ،زهــرا حضــرت 

مــادری آن حضــرت، توصیــف شــفیع بــودن فاطمــٔه زهــرا در قیامــت، 

تبییــن گســترٔه نقــش مــادری در عالــم.

مجلس دوم: مادری که مادری می کرد!
تبییــن چیســتی مــادری، ویژگی هــای مــادران فاطمــی، مادرانــی کــه لعنت 

خــدا را خریدنــد، ســبک تربیتــی فاطمــٔه زهــرا، بررســی مهمتریــن ابزار 

مــادران بــرای تربیــت و رشــد فرزندان.

مجلس سوم: رنجِ شیرینِ مادری
بیــان ســختی ها و شــیرینی ها مــادری. توصیــف لذت هــا و رنج هایــی کــه 

در پــس مادرشــدن و مادرنشــدن نهفتــه اســت. بررســی توأمان بــودن رنج و 

.شــیرینی مــادری حضــرت زهرا

مجلس چهارم: مانند فاطمه
تبییــن نقــش محوری مادر در خانواده. محــور بودن حضرت زهرا به عنوان 

مــادر خانــواده. مدیریت حضرت زهرا برای رشــد و تربیت جامعٔه اســالمی 

و الگــو بودنــش بــرای زنان تاریــخ. تبیین موفقیت های مادرانــی که با مدیریت 

خانــواده توانســتند جهانی را تحت تأثیــر خود قرار دهند.
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مجلس پنجم: عبادت های خانوادگی
توصیــف اصلی تریــن راه سیروســلوک فــردی و اجتماعــی کــه عبادت هــای 

خانوادگــی اســت. تبییــن روایاتــی که بــه ثواب ایفــای نقش مــردان و زنان 

در خانــه و خانــواده می پــردازد. بازتعریــف معنویــت و راه هــای رســیدن بــه 

آن و نقــش خانــواده در ایــن ســلوک معنــوی و مــادی.

مجموعۀ حاضر به ســفارش ادارۀ امور مبلغین ســازمان تبلیغات اســالمی 

و با مشــورت و بهره مندی از نظرات اســتادان حوزۀ تبلیغ تألیف شــده اســت.

در اینجــا از تمــام پژوهشــگران و بزرگوارانــی کــه مــا را در تولیــد ایــن 

مجموعــۀ  گران ســنگ یــاری کردنــد، از جــان سپاســگزاریم: حجــج اســالم 

محمــد جنتــی، رضــا زندوکیلی، موســی محمدآبادی، حســین جوادی صدر و 

حمیــد قاســمی، صــدرا بهرامــی و جنــاب آقــای محمدمهــدی باقــری.

واحد راهبری محتوایِی اداره کل

امـور مبلغیـن سازمان تبلیغات





. مجلس اول .
مادرانههای
فاطمی
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همه به مادرشان افتخار می کردند
تمام عـزت ایـل و تبار زهرا بود

یکــی از مفاهیمــی کــه مــا در زندگــی خیلــی با آن ســروکار داریــم، مفهومی 

اســت کــه مقدس تریــن واژه را بــه خــودش اختصــاص داده اســت؛ مفهومی 

کــه همیشــه بــرای مــا پــر بــوده از عاطفــه و احســاس؛ مفهومــی کــه مایــٔه 

آرامــش قلــب ماســت، حتــی در ســخت ترین و بدترین لحظــات. این مفهوم 

همیشــه عمیق تریــن عواطــف مــا را بــه دنبال داشــته و البته مثــل خیلی از 

مفاهیــم ارزشــمند دیگــر، ســاده از کنــارش عبــور کرده ایم.

قــرار اســت دربــارٔه مفهومــی صحبــت کنیــم که نه تنهــا پیش ما انســان ها 

ارزشــمند اســت و جایــگاه ویــژه ای دارد، بلکــه خــدای متعــال هــم منزلــت و 

مقامــی عظیــم برایــش در نظر گرفته اســت. بهشــت و جهنم ما در گــروی این 

مفهــوم اســت و نــوع نــگاه و رفتار مــا با این مفهــوم اســت.1 عاقبت به خیرهای 

عالــم، خودشــان را مدیــون ایــن مفهوم می داننــد و عاقبت به شــرهای عالم هم 

1. این جمله برداشــتی اســت از روایتی که پیامبر فرموده اســت: »الجّنُة تحَت اقداِم االّمهات«. 

)حسين بن محمد تقى نورى،  مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 15، ص180(.
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کســانی بودند و هســتند که نســبت بــه این مفهــوم بی اعتنا بوده اند و نســبت 

بــه آن ظلــم کرده انــد. ایــن مفهــوم مقــدس، مفهوِم مادر اســت.

مقدس ترین واژه
»مــادر« همــان مفهومــی اســت کــه همــه مــا از کودکی بــا آن انس داشــته ایم 

و بــا آن بــزرگ شــده ایم؛ واژه ای کــه کودکی هــای مــا و ناب ترین لحظــات ما را 

شــکل داده اســت. بله، این مادر اســت که در ســخت ترین و تلخ ترین لحظات 

امیدبخشــی می کنــد و بــا محبــت و عشــقی که پــای ما می ریــزد آرامــش را به 

مــا هدیــه می دهــد. دســت های بلنــدش بــه درگاه خــدا همیشــه ســالمتی و 

عاقبت به خیــری بچه هــا را طلــب می کنــد و خــدا هــم به احتــرام او بســیاری از 

درد و رنج هــا را از مــا دور می کنــد. 

چقــدر ســخت اســت از ایــن مفهــوم حــرف زدن؛ ایــن ســختی بیشــتر هــم 

می شــود وقتــی بخواهــی از مــادری بزرگ تریــن مــادرِ عالم هســتی صحبت کنی! 

عشــق و محبتــی کــه در دل مــادر هســتی، یعنــی فاطمٔه زهرا، نســبت 

بــه فرزندانــش هســت را مگــر می شــود بیــان کــرد؟ 

شــما کلمــه ای آســمانی تر و لطیف تــر از مــادر پیــدا نمی کنیــد. مــادری 

خالص تریــن و پاک تریــِن محبت هاســت کــه مــا در زندگــی درک کرده ایــم. بــه 

همیــن دلیل اســت که همــٔه زن ها به صورت فطری دوســت دارند ایــن مقام را 

درک کننــد و یکــی از مهم ترین آرزوهایشــان این اســت که به چنین جایگاهی 

برســند. »مــادری« بــرای مــا انســان ها، در طــول تاریــخ مفهومــی مقــدس بــوده 

اســت و »مــادر« مظهــر محبت و فــداکاری.

از نگاه فاطمه
فاطمیــه هــم همیشــه برای ما بــوی ناب مادری فاطمٔه زهرا را داشــته 

اســت. وقتــی در مجالــس فاطمیــه شــرکت می کنیــم احســاس می کنیــم 

مهمــان حضــرت زهراییــم و او مــا را دعوت کرده اســت. پس شــاید بهترین 

زمــان بــرای این کــه کمــی دربــارٔه ایــن مفهــوم عمیــق و عزیز صحبــت کنیم 

همیــن ایامــی اســت کــه متعلــق بــه فاطمــٔه زهرا اســت. شــاید در ماه 
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محــرم زیــاد نتوانیــم دربــارٔه ایــن واژه و درک عمیــق مفهومی کــه در دل دارد 

صحبــت کنیــم؛ نهایتــًا در یکــی از شــب ها مثــاًل شــِب هفتــم محــرم، وقتــی 

داریــم دربــاره حضــرت علی اصغــر صحبت می کنیــم، مقداری دربــارٔه مادر 

هــم حــرف بزنیــم؛ امــا فاطمیــه به دلیــل مــادری حضــرت زهــرا بهترین 

زمانــی اســت کــه می شــود به ایــن مفهــوم پرداخت. 

بیاییــم یک بــار اتفاقاتــی را کــه در فاطمیــه رخ داده اســت از نــگاه یــک مــادر 

ببینیــم. ســختی ها و رنج هایــی کــه در مدینــه پیــش آمــد اگــر بــرای یک پــدر بود 

این قــدر دردنــاک و جگرســوز نبــود. این همــه آتشــی کــه از فاطمیــه بــه دل هــای 

ماســت دلیلــش ایــن اســت که مصیبت برای یــک مادر بــود؛ مادری که  هــم برای 

خانــوادٔه خــودش و هــم بــرای خانــوادٔه اســالم مــادری می کــرد. 

فاطمه ای دیگر
می خواهیــم کمــی فاطمیــه را از ُبعــد مــادری اش بررســی کنیم تا بلکه بتوانیــم مادری 

حضــرت زهــرا را درک کنیــم و از داشــتن چنین مــادری به خود ببالیم. قرار اســت 

پــای مکتــب فاطمیــه بنشــینیم و ارزش ایــن مفهــوم عمیــق و عزیــز و لطیــف یعنــی 

»مــادری« را در زندگــی حضــرت زهراپیــدا کنیــم. بــه ایــن امیــد کــه بــا »بازتعریف 

نقــش مــادری در خانواده« بتوانیم امتــداد فاطمٔه زهراباشــیم. زنانمان »فاطمه ای 

دیگــر« باشــند و فرزندانــی علــوی بیاورند و ســربازانی مهــدوی تربیت کنند. 

بلــه، مادرهایــی کــه در خانه هایمــان هســتند همانی انــد کــه فاطمهبود؛ 

یعنــی مــادر! مادرهایــی دیگــر کــه ادامه دهنــدٔه راه زهراینــد. بلــه، اگــر فاطمهرا 

درســت بشناســیم و بــا مقــام مــادری اش آشــنا شــویم، می بینیــم کــه هــر مــادری 

می توانــد »فاطمــه ای دیگــر« باشــد! پــس بایــد اول ببینیــم فاطمهکــه بود؟

فاطمه که بود؟
فاطمــٔه زهــرا را بایــد شــناخت. آن همــه فضیلــت و مقامــی را کــه مخصوص 

اوســت بایــد درک کــرد. از فضیلت هــای عرشــی اش کــه بگذریم و با همین چشــم 

مــادی ظاهربیــن هــم کــه نــگاه کنیــم دهــان حیــرت ذهن  هــا بازمی ماند. 
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فاطمــه کــه بــود؟ شــبیه ترین فــرد بــه پیامبرخــدا.1 وقتی کــه فاطمــه بــر 

پیامبــر وارد می شــد، آن حضــرت برمی خاســت و مشــتاقانه به ســمتش می رفت. 

ایــن معنــای تعبیــرِ »قام الیها«۲ اســت. شــیؤه برخورد پیامبر با فاطمــه را ببینید. 

ــَل فاِطَمــَة«۳ فاطمــه را می  بوســيدند.  هروقــت از غــزوات کــه برمی  گشــتند »َقبَّ

این هــا عظمــت فاطمٔه زهراســت. 

شــنیده اید کــه پیامبــر هروقت قصد ســفر می رفــت، بعــد از خداحافظی 

بــا خانــواده  اش، بــه خانــٔه فاطمــه می رفــت و بــا او وداع می کــرد؛  همان طور 

کــه وقتــی از ســفر برمی گشــت اول بــه خانــٔه دختــرش می رفــت و او را می دید.4 

فاطمــه اهل بهشــت بود و پیامبر  دربــاره اش می فرمود: »فاِطَمــُة َحْورآُء 

ٌة« )فاطمــه حورّيــه ای بشــرگونه اســت(، من از فاطمه بوی بهشــت را  ِإْنِســيَّ

استشــمام می کنــم.5  زیــاد اســت روایاتــی کــه خشــم و رضایــت خــدا را به خشــنودی 

و ناراحتــی فاطمــه گره زده اســت: »ِإنَّ الّلــَه َلَيْغَضُب ِلَغَضِب فاِطَمــَة َو َيْرضى  ِلرِضاها.«6 

)خداوند به غضب فاطمه، غضب می  كند و به خشــنودى او خشــنود می  شــود.( 

بلــه،  عظمت فاطمــٔه زهرا وصف نشــدنی اســت. این هایی که گفتیم 

همــه فاطمــه بــود؛ اما فاطمه همه این نیســت. فاطمه یــک امتیاز دیگر 

هــم دارد. ویژگــی برتــری کــه در تاریــخ ادامــه دار شــده اســت و همٔه مــا او را به 

آن صفــت می شناســیم. فاطمــه، بــه آن صفــت فاطمــه اســت و آن 

»مــادری« فاطمــٔه زهراســت. فاطمــه، اول و آخر، مادر اســت.

1. ایــن حدیــث معــروف از عایشــه اســت که گفت: »َمــا َرَأْيــُت  َأَحًدا َأْشــَبهَ  َســْمًتا َو َهْدًيا َو 

ــهِ  ِفــي ِقَياِمَهــا َو ُقُعوِدَهــا ِمــنْ  َفاِطَمــَة؛ هیــچ کــس را از لحاظ هیأت،  َدالًّ ِبَرُســولِ  اللَّ

چهــره، ســیما، درخشــندگی و حــرکات و رفتــار، شــبیه تر از فاطمــه بــه پیغمبــر اکــرم 

ندیــدم.« )جمعــی از نویســندگان، الســنن الکبــری، ج5، ص۹6(.

۲. عماد الدين طبرى آملى، بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، ص۲5۳.

 ،لَ  َفاِطَمة« )ابن شــهر آشــوب، مناقب آل أبي طالب  َقِدَم ِمْن َمَغازِيِه َقبَّ ِبيُّ ۳. »َكاَن النَّ

ج ۳، ص۳۳۳(.

اِس  َل النَّ ــاِس َعْهدًا ِبَفاِطَمــَة َو ِإَذا َقِدَم َكاَن َأوَّ  ِإَذا َأَراَد َســَفرًا َكاَن آِخــَر النَّ ِبــيُّ 4. »َكاَن النَّ

َعْهــدًا ِبَفاِطَمَة« )محمدباقر مجلســی، بحاراالنوار، ج4۳،  ص40(.

ِة َشــِمْمُت  َراِئَحــَة اْبَنِتي  َفاِطَمة«  ٌة َفُكلََّمــا اْشــَتْقُت  ِإَلــى  َراِئَحِة اْلَجنَّ 5. »َفاِطَمــُة َحــْوَراُء ِإْنِســيَّ

)شــیخ صــدوق، األمالي،  ص461(.

6. محمدبن محمدبن نعمان)مفيد(، األمالي، ص۹5.
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مادری که مادری می کرد!
ایــن فاطمــه بــود که بــا مــادری اش به نقش »مــادری« عمق بخشــید. 

بلــه، فاطمــه مــادری اش محــدود نبــود بــه خانــٔه کوچکــی کــه در آن 

زندگــی می کــرد. فاطمــه نگاهــی عمیق تــر داشــت. فاطمــه اثبــات کــرد کــه 

»مــادری« مفهومــی اســت کــه محدود نمی شــود بــه نگه داری یکــی دو فرزند 

و تروخشــک کردنشــان. فاطمــه مــادری بــود کــه مــادری می کرد. 

راســتش وقتــی آدم زندگــی حضــرت زهــرا را کــه می بینــد، تــازه 

متوجــه می شــود کــه اگــر مــادری آن اســت که فاطمــه انجــام می داد، 

پــس زیادنــد مادرانــی کــه فقــط مادرنــد و مــادری نمی کننــد. 

مگــر مــادر شــدن بــا مــادری فــرق می کنــد؟ بلــه، صدالبتــه کــه مــادر شــدن 

یک چیــز اســت و مــادری کــردن چیــزی دیگــر. مــا قــرار اســت در ایــن چند مجلس 

کمــی در این بــاره صحبت کنیــم. دربارٔه این که »مــادری« فاطمٔه زهــرا چه بود؟ 

چرا »مادری«؟
ایــن موضــوع چــه اهمیتــی دارد؟ این همه مســئله های مهم تــر وجود دارد کــه می تواند 

موضــوع بحــث باشــد! چرا »مــادری«؟ واقعــًا موضوعی مهم تر پیدا نمی شــود؟

بلــه، حــق بــا شماســت! شــاید آن چیــزی کــه ابتــدا از ایــن موضــوع بــه ذهن 

می رســد این باشــد که این موضوع آن قدرها هم موضوع مهمی نیســت. در حالی 

کــه خواهیــد دیــد واقعیت چیز دیگری اســت. »مادری« چه در ُبعد فــردی و چه در 

ُبعــد خانوادگــی و چــه در ُبعد ملی و تمدنی مهم تریــن نقــش را دارد. اگر »مادرها« 

بــا الگوگیــری از فاطمــٔه زهــرا نقش خودشــان را درســت تشــخیص بدهند و 

»مردها« هم این نقش و مقامش را درســت بشناســند و بر اســاس این شــناخت 

رفتــار کنند، بســیاری از مشــکالت فــردی و خانوادگی و ملی حل می شــود.

حتمــًا ذهــن خیلــی از شــما درگیر مســائل اقتصادی اســت و مشــکالت 

اقتصــادی را درک می کنیــد. امــا همان طــور که رهبر معظم انقــالب فرمودند: 

فرهنــگ و مســائل فرهنگــی خیلــی مهم تــر از بقیــٔه مســائل 

اســت. فرهنــگ، بــه معنــای هوایــی اســت کــه مــا تنّفــس 

می کنیــم؛ شــما ناچار هــوا را تنّفس می کنید، چــه بخواهید، 
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چه نخواهید؛ اگر این هوا تمیز باشــد، آثاری دارد در بدن شــما؛ 

اگــر ایــن هوا کثیــف باشــد، آثــار دیگــری دارد... فرهنگ یعنی 

باورهــای مــردم، ایمــان مــردم، عــادات مــردم، آن چیزهایی که 

مــردم در زندگــی روزمره با آن ســروکار دائمی دارند و الهام بخش 

مــردم در حــرکات و اعمــال آن هــا اســت؛ فرهنــگ ایــن اســت؛ 

ایــن پــس خیلی اهمیــت دارد. تشــکیل خانــواده و ازدواج یک 

فرهنــگ اســت؛ تعــداد فرزندان یک فرهنگ اســت؛ اگــر در این 

چیزهــا بینش مــردم و جهت گیری مردم جهت گیری درســتی 
باشــد، زندگــی در جامعــه جــوری ]دیگر[ خواهد شــد.1

در ایــن میــان مهم تریــن نقــش را زنــان و مادرانــی دارنــد که »مــادری« می کنند. 

بلــه، فرهنــگ از خانــه و خانــواده شــروع می شــود و در جامعــه جاری می شــود و 

کیســت کــه نداند »مــادر، بزرگ خانه اســت«۲ و مهم ترین نقش بر عهدٔه اوســت. 

مــادر اســت کــه »فرهنــگ و معرفــت و تمــدن و ویژگی هــای اخالقِى یک قوم و 

جامعــه را بــا جســم خــود، بــا روح خــود، با ُخلــق خود و بــا رفتارِ خود، دانســته و 

ندانســته بــه فرزنــد منتقل می کنــد.«۳ این جملــٔه رهبر معظم انقــالب را ببینید:

می توانــد  ســطحی...  هــر  در  زن  یــک  کــه  نقشــی  مهم تریــن 

ایفــاء کنــد، آن نقشــی اســت کــه به عنــوان یــک مــادر و به عنــوان 

یــک همســر می توانــد ایفــاء کنــد... بقــای نــوع بشــر و رشــد 

وابســته  ایــن  بــه  انســان  درونــی  اســتعدادهای  بالندگــی  و 

اســت؛  وابســته  ایــن  است؛ حفظ ســامت روحی جامعه به 

َســکن و آرامــش و طمأنینــه در مقابــل بی قراری هــا و بی تابی هــا 
و تاطم هــا بــه ایــن وابســته اســت؛ ایــن را نبایــد فرامــوش کنیــم.«4

1. نک: بیانات رهبر معظم انقالب، 1فروردین1۳۹۳.

ــِه، َو  ُد َأْهِل ُجــُل َســيِّ ُد َفالرَّ ۲. پیامبرخــدا می فرمایــد: »ُكلُّ َنْفــٍس ِمــْن َبِنــي آَدَم َســيِّ

َدِة َبْيِتَهــا؛ هــر يــک از فرزنــدان آدم فرمانروائيســت مــرد فرمانــرواى كســان  اْلَمــْرَأُة َســيِّ

خويــش اســت و زن فرمانــرواى خانه خويش اســت « )ابوالقاســم پاینــده، نهج الفصاحة، 

ص614(.

۳. بیانات در دیدار جمعی از مداحان، 5مرداد1۳84.

4. بیانات در دیدار بانوان نخبه  در آستانه سالروز میالد حضرت زهرا، 1۳تیر1۳86.
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متأســفانه ایــن نقــش مهــم در خانــه و خانــواده و جامعه نادیده گرفته شــده اســت. 

می خواهیــم با بررســی زندگی حضــرت زهرا نقش »مادری« را مشــخص کنیم. 

البتــه ایــن را هــم بگوییم که مخاطــب حرف های ایــن مجالس هم بیش 

از اینکــه زنــان باشــند مردهاینــد. بلــه، بســیاری از نگاه هــای غلطــی کــه دربارٔه 

نقــش زن و مــادر در خانــه و خانــواده و جامعــه وجــود دارد نتیجــٔه رفتارهــای 

غلطــی اســت کــه مردهــا انجــام می دهنــد؛ نتیجــٔه تفکــرات جاهلــی مردهایی 

اســت کــه زنــان و مــادران را کارگــزار خودشــان می داننــد. ایــن نــوع نــگاه و آن 

رفتارهــای غلــط، ارزش زنــان و مادرانــی کــه مــادری می کننــد را از چشــم زن ها 

انداختــه اســت. بــه خــدا قســم کــه مــا مردهــا مقصریــم در ایــن اتفــاق شــوم! 

گناه بزرگ تمدن مــادی کــه دامن گیــر خیلــی از مــا هم شــده اســت، تضعیف 

و گاهــی بــه فراموشــی ســپردن ایــن نقــش مادری اســت.1 در مســیر ســخت و 

شــیریِن زندگــی و در کارهــای خانــه و خانواده، مردها همــراه و همکار و همدِل 

زنان انــد و بایــد هم باشــند.

زنــان و مــادران هــم بایــد بداننــد کــه نقــش اصلــی آن هــا چیســت. کســی 

مخالــف این نیســت کــه زن می تواند کار بکند؛ اســالم هم ایــن را نمی گوید. اما 

آن چیــزی کــه برای زن اصل اســت و مهم ترین نقش او در عالم اســت چیســت؟ 

ْغِنی ِلَما َخَلْقَتِنی َلُه«۲ )خدایا  حضرت زهرا در دعایی می فرماید: »اللَُّهمَّ َفرِّ

بــه مــن فرصــت بــده تا بــه آنچه تو مــن را به خاطــر آن خلق کــردی بپــردازم.( معلوم 

می شــود هرکســی در این دنیا یک نقشــی دارد و تفســیر نقش »مادری« را حضرت 

زهــرا انجــام داده اســت. نقشــی کــه خــود، مهم تریــن وظیفه و مقام و پســت 

اجتماعــی اســت و بایــد در درجــه اوِل وظایف و مقامات اجتماعــی زن قرار بگیرد.۳ 

»مادری« یعنی...
مــادری کــردن یعنــی دل ســوز خانــواده ات باشــی. بخواهــی بــا چنگ ودندان 

ایــن خانــواده را از ســر هــر آســیب و گزنــدی حفظ کنــی و فاطمه یک 

1. نک: بیانات در دیدار جمعی از مداحان، 5مرداد1۳84.

۲. ابن طاووس، مهج الدعوات، ص141.

۳. نک: یادداشت های استاد مرتضی مطهری، ج7، ص۲۹.
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مــادر بــود. خــود را بــه آب وآتــش زد که خانــواده ای که پــدرش علی بود 

و پدربزرگــش پیغمبــر، از هم نپاشــد. 

فاطمــه یــک مــادر بــود کــه چادربه ســر می کــرد و هــر شــب در خانــٔه 

 را دیــده بودنــد و احترامــش بــه فاطمــه مســلمانانی می رفــت کــه پیامبــر

را لمــس کــرده بودنــد. می رفــت و از جــان مایــه می گذاشــت تــا فرزندانــش، یعنــی 

مســلمانانی کــه بــا روشــنگری پیامبــر یــک خانــواده شــده بودنــد از هــم نپاشــد. 

خانــواده ای کــه بــه پــدرش، یعنــی علــی پشــت کــرده بــود و با ایــن کار، خــاری و 

خفــت را انتظــار می کشــید.

 را با این دید بخوانیــد. صدای فاطمه خطبه هــای حضرت زهــرا

صدایــی مادرانــه اســت. مــادری کــه می ســوزد تــا بــه فرزندانــش بگویــد به خدا 

ایــن راه کــه می روید اشــتباه اســت. به پدرتان بــد نکنید! بدی به پــدر، خودتان 

را بدبخــت می کنــد.  ایــن شــد کــه بــه زن هــای مدینــه فرمــود: »َوْیَحُهــْم َاّنــى 

وِح  ــِة َو َمْهِبــِط الــرُّ الَل ِة َو الدَّ ــوَّ ُب ســاَلِة َو َقواِعــِد النُّ َزْعَزُعوهــا َعــْن َرواِســی الرِّ

یــِن )َأاَل َذِلَک ُهَو اْلُخْســَراُن اْلُمِبیُن(«1   ْنیــا َو الدِّ ااَلِمیــَن َو المّطلِعیــِن ِبُاُمــورِ الدُّ

)واى بــر مــردان شــما چگونــه کنــار زدنــد خالفــت را از کوه های محکم رســالت و 

شــالوده های متیــن نبــّوت و رهبــرى و جایــگاه نــزول وحــى و جبرئیــل امیــن و 

آگاهــان در امــر دنیــا و دیــن؟ آگاه باشــید زیان آشــکار همین اســت!( 

دفاع از پدر
فاطمــه از علــی دفاع می کرد؛ از پدری که پیامبــر او را پدر امت 

معرفــی کــرده بــود.۲ دیده ایــد بعضــی مادرهــا چطــور رفتــار می کننــد؟! وقتی 

بچــه بــه پــدرش بی احترامــی می کنــد! نهیــب می زنند کــه چه می کنــی؟ آدم 

بــا پــدرش این طــور حــرف نمی زنــد! حضــرت زهــرا هم مقــام این پــدر را 

فریــاد مــی زد؛ اما گوش کســی بدهــکار نبود!

1. احمدبن علی طبرسی، اإلحتجاج على أهل اللجاج، ج 1، ص108.

ــة« )حســن بــن علــی، التفســير المنســوب إلــى اإلمــام  مَّ ۲. »َأَنــا َو َعِلــيٌ  َأَبــَوا َهــِذهِ  اأْلُ

ــِفيق« )محمدبن  ِفيُق  َو اْلَواِلُد الشَّ ِنيــُس الرَّ َماُم اأْلَ الحســن العســكري، ص۳۳0(؛ »اإْلِ

یعقــوب کلینــی، الكافــي، ج 1، ص۲00(.
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چــرا حضــرت زهــرا چهــل شــب رفــت درِِ خانــه مهاجــر و انصــار؟1 چــون 

این امت اســالم، این خانواده اســالم، داشــتند پدرشــان را کنار می گذاشــتند. 

داشــتند بــه پدرشــان بی اعتنایــی و بی احترامــی و ظلــم می کردنــد.

در دوران قبل از شــهادت ایشــان، هنگامی که ایشــان در بســتر بودند برخی 

 افــراد می خواســتند بــه عیــادت حضــرت بیاینــد. آمدنــد و از امیرالمؤمنیــن

اجــازه گرفتنــد. علــی هــم آمــد کنــار بســتر حضــرت زهــرا و جایی که 

بچه هــا هــم حضــور داشــتند. گفتنــد فاطمــه جــان فالنــی و فالنــی آمده انــد؛ 

اجــازه می دهــی بیاینــد داخــل یــا نــه؟ فاطمــه در حضــور بچه هایــش بــه 

ُة َزْوَجُتــَك اْفَعــْل ما َتشــاُء«۲ )خانه، خانٔه توســت.  او فرمــود: »الَبْيــُت َبْيُتــَك َو اْلُحــرَّ

تصمیم گیرنــده و آقــای ایــن خانــه تو هســتی. هرچــه که نظر تو باشــد من هم راضی هســتم.(

خانه ای به وسعت بهشت
دیوارهــای  خانــٔه فاطمــه انتهــا نداشــت. ایــن  طــور نبود کــه همه چیز 

را بــرای چهاردیــواری خــودش بخواهــد. نــه. فاطمــه وســیع می دیــد و 

همــه را در خانــه اش جایــی بــود. فاطمــه در دوران زندگــی اش خانــه ای 

داشــت بــه وســعت همــٔه مــردم مدینــه؛ بلکــه بزرگ تــر. همــه از »مــادری« 

فاطمــه ســهم داشــتند. از آن فقیــر و یتیــم و اســیر گرفتــه تــا فضــه و 

ســلمان و ابــوذر. همســایه های دیــروزش چــه خوش بخــت بودنــد کــه دعــای 

ندانســتند.  را  قــدرش  کــه  حیــف  امــا  می شــد.۳  نصیبشــان   فاطمــه

1. »َحَمَلَهــا َعِلــيٌّ َعَلــى َأَتــاٍن َعَلْيــِه ِكَســاٌء َلــُه َخْمــٌل َفــَداَر ِبَهــا َأْرَبِعيــَن َصَباحــًا ِفــي ُبُيــوِت 

ْنَصــارِ َو اْلَحَســِن َو اْلُحَســْيِن َمَعَهــا.« )مفیــد، اإلختصــاص، ص184(. اْلُمَهاِجرِيــَن َو اأْلَ

۲. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج4۳، ص1۹7.

ــي َفاِطَمــَة ِمْحَراِبَهــا َلْيَلــَة  ۳. »اْلَحَســِن ْبــِن َعِلــيِّ ْبــِن َأِبــي َطاِلــٍب َقــاَل: َرَأْيــُت ُأمِّ

َتْدُعــو  ْبــِح َو َســِمْعُتَها  َضــَح َعُمــوُد الصُّ ــى اتَّ َراِكَعــًة َســاِجَدًة َحتَّ ــَزْل  َت ــْم  َفَل ُجُمَعِتَهــا 

َعاَء َلُهْم َو اَل َتْدُعو ِلَنْفِســَها ِبَشــيْ ٍء َفُقْلُت  يِهْم َو ُتْكِثــُر الدُّ ِلْلُمْؤِمِنيــَن َو اْلُمْؤِمَنــاِت َو ُتَســمِّ

اَر؛  ــاْه ِلــَم اَل َتْدِعيــَن ِلَنْفِســِك َكَمــا َتْدِعيــَن ِلَغْيــرِِك َفَقاَلْت َيا ُبَنــيَّ اْلَجاَر ُثــمَّ الدَّ َلَهــا َيــا ُأمَّ

 فرمودنــد: شــب جمعــه ای بــود که دیــدم مــادرم فاطمه امــام حســن مجتبــی

در محــراب عبــادت ايســتاده و پيوســته در حــال ركــوع و ســجود بــود تا ســفيدى صبح.  

دعــای مــادرم در طــول ايــن مــّدت فقــط بــراى دیگــر مؤمنیــن بود. نشــنیدم بــرای خود 

دعایــی کنــد. از مــادرم پرســيدم: مــادر جان! بــرای دیگران دعا کــردی اما نشــنیدم براى 
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 هــم خوش  بختنــد کــه دعــای فاطمــه همســایه های امــروز فاطمــه

 نصیبشــان اســت. ما همســایه های امــروز فاطمه ایــم. بله، دعــای فاطمه

.بــوده کــه مــا شــیعه ایم و دوســت دار امیرالمؤمنیــن

 زهــرا بــرای ســیر کمــال والی ماســت سلمان شدن نتیجه همسایگی اوست

ماســت تنها وسیله ای که نخش هم شفاعت است ارباب هــای  مــادر   چادرنمــاز 

اســماء نقــل می کنــد کــه در لحظه هــای پایانــی عمــر حضــرت زهــرا دیدم 

کــه از جــا بلنــد شــد. غســل کــرد و لباس هــا را عــوض کــرد و در خانــه مشــغول 

رازونیــاز بــا خــدا شــد. جلــو رفتــم، دیــدم کــه روبه قبلــه نشســته و دســت ها را 

ِدی َاْســَئُلَک ِبالَّذیَن  به ســوی آســمان بــرآورده چنین دعا می کنــد: »ِإَلِهــی َوَســیِّ

اْصَطَفْیَتُهــْم َو ِبُبــکاِء َوَلــَدیَّ فــی ُمفاِرَقتی َاْن َتْغِفَر ِلُعصاِة شــیَعتی َو ِشــیَعِة 

َیِتــی«1 )پــروردگارا! بــزرگارا! بــه حــق پیامبرانــی کــه آن هــا را برگزیدی و بــه گریه های  ُذرِّ

فرزندانم در فراق من، از تو می خواهم، گناه خطاکاراِن شــیعیان و پیروان ما را ببخشــی( 

بهترین شفیع
همیــن اآلن هــم حضــرت زهــرا بــرای مــا »مــادری« می کند. اساســًا نقش 

»مــادری« ادامــه دار اســت و محــدود نیســت. گســترٔه این نقش چقدر اســت؟ تا 

قیامــت! بلــه، خــدا به مــادران در قیامت حق شــفاعتی داده اســت. 

در دعای بیســت و چهارم صحیفه ســجادیه امام ســجاد می فرمایند: 

ْعُهَما ِفــي، َو ِإْن َســَبَقْت َمْغِفَرُتــک  ُهــمَّ َو ِإْن َســَبَقْت َمْغِفَرُتــک َلُهَمــا َفَشــفِّ »اللَّ

َو َمَحــلِّ  ِفــي دار کَراَمِتــک  ِبَرْأَفِتــک  َنْجَتِمــَع  ــي  ِفیِهَمــا َحتَّ ْعِني  َفَشــفِّ ِلــي 

ــک ُذو اْلَفْضــِل اْلَعِظیِم؛ َو اْلَمنِّ اْلَقِدیــِم؛ َو َأْنَت َأْرَحُم  َمْغِفَرِتــک َو َرْحَمِتــک، ِإنَّ

اِحِمیــَن.«۲ )خداونــدا اگــر پدر و مــادرم را پیش از من آمرزیده ای پس ایشــان  الرَّ

را شــفیع مــن قــرار ده، و اگر مرا پیــش از آنان مورد آمرزش قــرار داده ای پس مرا 

شــفیع ایشــان کــن، تــا در پرتو مهربانــی ات در ســرای کرامت و جایــگاه مغفرت 

اَر« اّول همســايه بعــدًا اهــل  خــود دعــاء کنــی؟ مــادرم فرمــود: پســرم! »اْلَجــاَر ُثــمَّ الــدَّ

الشــرائع، ج 1، ص18۲(.  بابویــه، علــل  خانــه« )محمدبن علی بــن 

1. محمد دشتی، نهج الحیاۀ؛ فرهنگ سخنان فاطمه، ص148.

۲. صحیفه سجادیه، دعای ۲4.
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و رحمتــت گــرد آییــم؛ زیــرا کــه تــو صاحب فضــل بــزرگ و نعمت قدیمــی و تو 

مهربان تریــن مهربانانی.( 

ایــن کــه امــام ســجاد از خــدا می خواهد مــادرش را شــفیع قــرار دهد؛ 

یعنــی رابطــٔه مــادر و فرزنــدی محــدود بــه ایــن دنیــا نیســت. از آن طــرف هــم 

روایــت داریــم کــه فرزنــدی کــه به طــور طبیعــی ســقط می شــود، نــه به  صــورت 

عمــدی، فــردای قیامــت شــفیع مــادرش می شــود. در حدیــث آمــده اســت کــه 

ایــن فرزنــد ســقط شــده دم در بهشــت می ایســتد و می گویــد تــا مــادرم وارد 

بهشــت نشــود وارد نمی شــوم.1 فرزنــد می توانــد شــفیع پــدر و مــادر باشــد.۲ این 

گســترٔه »مادری« اســت. 

یــک وقــت بچه خودش ســقط می شــود، که شــافی مادر اســت. یک وقت 

ــْقِط َيَظلُّ ُمْحَبْنِطئــًا َعَلى َباِب  ى ِبالسِّ ــي ُأَباِهــي ِبُكــُم اأْلَُمــَم َيــْوَم اْلِقَياَمــِة َحتَّ 1. قــال رســول اهلل : »َأنِّ

ى َيْدُخَل َأَبــَواَي َقْبِلي َفَيُقوُل اللَُّه َتَباَرَك  َة َفَيُقــوُل اَل َأْدُخُل َحتَّ ــُه َعــزَّ َو َجلَّ اْدُخِل اْلَجنَّ ــِة َفَيُقــوُل اللَّ اْلَجنَّ

ِة َفَيُقوُل َهَذا ِبَفْضِل َرْحَمِتي َلك  « )به  َو َتَعاَلــى ِلَمَلــٍك ِمــَن اْلَماَلِئَكِة اْئِتِني ِبَأَبَوْيِه َفَيْأُمُر ِبِهَمــا ِإَلى اْلَجنَّ

راســتی من در روز قیامت به کثرت جمعّیت شــما اّمت اســالم، بر ســایر اّمت ها مباهات می کنم حّتی 

به سقط شــدگان از شــما؟ جنین ســقط  شــدۀ شــما در روز قیامت، با حالت غضب و ناراحتی بر در بهشــت 

درنــگ می کنــد؛ پــس خداوند عّزت منــد و صاحب جالل به او می فرماید: داخل بهشــت شــو. می گوید: نه؛ 

مگــر ایــن کــه قبــل از مــن، پدر و مادرم داخل بهشــت شــوند. پــس خداونــد عّزت مند و صاحــب جالل به 

فرشــته ای از فرشــتگان می فرماید: پدر و مادرش را بیاور. ســپس خداوند به آن دو امر می کند که به بهشــت 

داخــل شــوید. و بــه آن طفــل نیــز می فرماید: این کار را به خاطر فزونی رحمتم نســبت به تــو انجــام دادم و ااّل 

پدر و مادرت مستحّق بهشت نبودند.( )محمدبن یعقوب کلینی، الكافي، ج 5، ص۳۳4(.

۲. قــال رســول اهلل: »َتِجــي ُء َيــْوَم اْلِقَياَمِة َأْطَفاُل اْلُمْؤِمِنيــَن ِعْنَد َعْرِض اْلَخاَلِئِق ِلْلِحَســاِب َفَيُقوُل 

ِة َو َيْســأَُلوَن َعْن آَباِئِهْم َو  ِة َفَيِقُفوَن َعَلــى َأْبَواِب اْلَجنَّ ــُه َتَعاَلــى ِلَجْبَرِئيــَل: اْذَهْب ِبَهُؤاَلِء ِإَلى اْلَجنَّ اللَّ

َئاٌت ُيَطاَلُبوَن ِبَها  َهاُتُكْم َلْيُسوا َكأَْمَثاِلُكْم َلُهْم ُذُنوٌب َو َسيِّ َهاِتِهْم. َفَتُقوُل َلُهُم اْلَخَزَنُة آَباُؤُكْم َو ُأمَّ ُأمَّ

ْيَحُة؟ َفَيُقوُل: اللَُّهمَّ َأْنَت َأْعَلُم  َفَيِصيُحوَن َصْيَحًة َباِكيَن. َفَيُقوُل اللَُّه َتَعاَلى: َيا َجْبَرِئيُل َما َهِذِه الصَّ

َهاُتَنا َفَيُقوُل اللَُّه ُســْبَحاَنُه َو  ى َيْدُخَل آَباُؤَنا َو ُأمَّ َة َحتَّ َهُؤاَلِء َأْطَفاُل اْلُمْؤِمِنيَن َيُقوُلوَن اَل َنْدُخُل اْلَجنَّ

َة ِبَرْحَمِتي.   « )روز  َهاِتِهْم َفأَْدِخْلُهْم َمَعُهُم اْلَجنَّ َتَعاَلى. َيا َجْبَرِئيُل َتَخلَِّل اْلَجْمَع َو ُخْذ ِبَيِد آَباِئِهْم َو ُأمَّ

قیامــت خداونــد بــه جبریل دســتور می دهد که بچه های مؤمنین را به بهشــت وارد کند. ]فرشــته 

وحــی آن هــا را به ســوی بهشــت راهنمایی می کنــد؛ ولی آنان[ دم در بهشــت می ایســتند و داخل 

نمی شــوند. ســراغ پدران و مادران خود را می گیرند. فرشــتگان پاســخ می دهند که آن ها مشــغول 

حسابرســی اعمالشــان هســتند. آنگاه اطفال مؤمنان می گویند: فریاد می کشــند و گریه می کنند. 

جبرئیل عرض می کند: خداوندا این صدای بچه های مؤمنان اســت که بدون پدران و مادرانشــان 

وارد بهشــت نمی شــوند؛ در نتیجــه خداونــد فرمــان می دهــد به جبرئیل کــه از میان مردم دســت 

والدین آن ها را بگیرد و با آنها داخل بهشــت کند.( )محمدباقر مجلســی، بحاراالنوار، ج 7۹، ص1۲۳(.
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مــادران خودشــان ایــن فرزنــد در َرحــم را می کشــند و نفریــن خــدا را بــرای خود 

می خرنــد. این هــا همــان زنانی انــد کــه از »مــادری« بهــره ای نمی برند.

مادرانه های فاطمی
نقــش مــادری حضــرت زهــرا و محبــت مادرانــه اش در طول تاریــخ جریان 

پیــدا کــرده اســت. شــهدا در جبهه هــای حق علیــه باطــل در دفاع مقــدس بارها 

ایــن مــادری را دیده انــد. خــدا رحمــت کند شــهید ســلیمانی عزیــز را؛ دیده اید چقدر 

زیبــا از مادرانه هــای فاطمــه در جبهه هــا می گفت و اشــک می ریخت؟ می گفت: 

هروقــت در ســختی های جنــگ فشــارها بــر مــا حادث می شــد، 

وقتی هیچ کاری از ما برنمی آمد، پناهگاهی جز زهرا نداشــتیم، 

پناهگاهمــان زهــرا بــود، در شــب والفجــر 8 وقتی کــه 

چشــممان بــه آب های خشــمگین ارونــد افتــاد و لرزیدیم هیچ 

پناهگاهــی و هیــچ نامی آشــناتر از زهرا نمی شــناختیم... 

. ارونــد را بــا یازهــرا بــه کنتــرل درآوردیــم و عبور کردیــم... . 

مــن قــدرت و محبــت مادری حضــرت زهــرا را بارهــا دیدم. 

 در کربالی پنج، فاطمه در هور، فاطمه فاطمــه

در ارونــد، فاطمــه در کوه هــای ســرد و ســخت کردســتان، 

مــادری کــرد. مــن قــدرت و محبت مــادری حضرت زهــرا را 

در هــور دیــدم، در قلب کانال دیدم، در وســط میــدان مین دیدم، 

وقتــی شــما مادرهــا نبودیــد و بچه هایتــان در خــون دســت وپا 
می زدنــد، او را دیــدم.1

شــهید احمــد کاظمــی از شــهدایی اســت کــه ارادت ویــژه ای بــه حضــرت 

زهــرا داشــت. یکــی از همرزمــان شــهید نقــل می کنــد:

شــهید ارادت عجیــب بــه حضــرت زهــرا داشــت، در هــر 

پســت و مقامــی بــود، مجلــس عزای فاطمیــه را برپــا می کرد و 

خــودش هــم مانند خادمــان، در کنــار در می ایســتاد... فرمانده 

https://www.namavid. :1. بیانــات شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی، دسترســی در

 .com/video/129893
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تیــپ نجــف بــود. نیروها خیلی بــه او عالقه داشــتند. در حین 

عملیات به ســختی مجروح شــد، ترکش به ســرش خورده بود. 

بــا اصــرار او را بــه بیمارســتان صحرایــی بردیم. شــهید کاظمی 

می گفت: »کســی نفهمد من زخمی شــدم. همین جا مداوایم 

کنیــد. می خواســت روحیٔه نیروها خــراب نشــود.« دکتر گفت: 

»ایــن زخــم عمیق اســت، باید کامــالً مداوا و بعد بخیه شــود«. 

به همین دلیل بســتری شــد. خونریزی او به قــدری زیاد بود که 

بی هــوش شــد. مدتــی گذشــت، یــک دفعــه از جــا پریــد! گفت 

»بلندشــو، بایــد برویــم خــط«. هــر چــه اصــرار کردیــم بی فایده 

بــود. باالخــره همــراه ایشــان راهی مقر نیروهــا شــدیم. در راه از 

ایشــان پرســیدم: شــما بی هــوش بودی، چه شــد کــه یک دفعه 

از جا بلند شــدی؟ هر چه می پرســیدم جواب نمی داد.قســمش 

دادم کــه بــه مــن بگوییــد کــه چــه شــد. نگاهــی به چهــرٔه من 

انداخــت و گفــت »می گویــم، به شــرطی که تا وقتی زنــده ام به 

کســی حرفــی نزنی.« بعد خیلــی آرام ادامه داد »وقتــی در  اتاق 

خوابیــده بــودم، دیــدم خانــم فاطمــه زهــرا آمدنــد داخــل 

اتــاق، بــه من فرمودنــد: »چرا خوابیدی؟« گفتم: »ســرم مجروح 

شــده، نمی توانــم ادامــه دهــم.« حضــرت زهرا دســتی به 

ســرم کشــیدند و فرمودند: »بلند شــو، بلند شــو، چیزی نیست، 

بــرو بــه کارهایت بــرس.« وقتی حاج احمد به منطقه برگشــت 

در جمــع نیروهــا گفت »من تا حاال شــکی نداشــتم کــه در این 

جنگ ما برحق هســتیم؛ اما امروز روی تخت بیمارســتان این 

موضــوع را بــا تمــام وجــود درک کردم.«

مادری در قیامت
محبــت مادرانــٔه فاطمــه هم محدود به این دنیا نیســت. لطــف مادرانه اش 

 در قیامــت هــم شــامل حــال محبینــش می شــود. یعنــی حضــرت زهــرا

مــادری اش را تــا قیامــت هــم ادامــه می دهــد. حضــرت زهــرا در صحــرای 
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قیامــت محبینــش را از بیــن اهــل محشــر جمــع می کنــد و بــه بهشــت می برد.

 چشــمٔه رحمت روان از چشم سار فاطمه است
 گردش گردون مســّلم در مدار فاطـــمه اســت

 از حجاب و عصمت زهرا چه گویم عاجــــزم
 شه پر جبریل چــــتر استتار فــاطــمه است

 گر ز من پرسی مزارش با صراحت گــــویمت
 در شکاف قلب هر شیعه مزار فاطــــمه است

اگــر دلــت بــرای امــام رضــا  تنــگ بشــود مــی روی مشــهد . اگــر دلــت بــرای 

امیرالمؤمنیــن تنگ شــود مــی روی به نجــف. کربال هم همین طور؛  اما اگر کســی 

بخواهد به فاطمه ســالم بدهد باید به کدام ســمت بایســتد و ســالم بدهد؟! 
 گر ز من پرســی مــزارش با صراحت گویمت

 در شــکاف قلب هر شــیعه مزار فاطمه است
 گرچه در محشر گریزی نیست، شیعه! غم مخور!

 حکم آزادی یقین در اختیار فاطــــمه است

ــَة َبِقــَي ِمْرُطَها  ایــن حــرف مــا نیســت! پیغمبــر فرمــود: »َفــِإَذا َدَخَلــِت اْلَجنَّ

ِة َو َطــَرٌف ِفي َعَرَصاِت  ــَراِط َطــَرٌف ِمْنــُه ِبَيِدَها َو ِهَي ِفــي اْلَجنَّ َمْمــُدودًا َعَلــى الصِّ

اْلِقَياَمــِة« روز قیامــت وقتی کــه فاطمــه وارد بهشــت می شــود، چــادرش بر 

روی صراط کشــیده شــده، باقی می ماند؛ یک طرف آن در حالی که او در بهشــت 

اســت، بــه دســت اوســت و طــرف دیگــر آن در صحــرای محشــر اســت. »َفُيَناِدي 

ــونَ  ِلَفاِطَمَة  َها اْلُمِحبُّ َنــا« پــس منــادی پروردگارمان ندا می دهــد: »َيا َأيُّ ُمَنــاِدي َربِّ

َدِة ِنَســاِء اْلَعاَلِميَن« ای محبان فاطمهبه  ُقــوا ِبَأْهــَدابِ  ِمْرِط َفاِطَمَة َســيِّ َتَعلَّ

ریشــه های چــادر فاطمــه ســرور زنــان جهــان چنــگ بزنیــد. »َفــَا َيْبَقــى ُمِحــبٌّ 

ــَق ِبَهــا َأْكَثُر ِمــْن َأْلِف  ــى َيَتَعلَّ ــَق ِبُهْدَبــٍة ِمــْن َأْهــَداِب ِمْرِطَهــا َحتَّ ِلَفاِطَمــَة ِإالَّ َتَعلَّ

ِفَئــاٍم َو َأْلــِف ِفَئــاٍم« هیــچ محــب فاطمــه نمی مانــد، مگــر این کــه بــه آن چنگ 

می زنــد! تــا جایــی کــه بیشــتر از هزارهــزار فئــام از آتش جهنم نجــات می یابند. 

»َقاُلــوا َو َكــْم ِفَئــاٌم َواِحــٌد« پرســیدند: هــر فئــام چند نفر اســت؟ »َقاَل َأْلــُف َأْلٍف 

ــارِ.«1 حضــرت فرمودنــد: یک میلیون نفر! ُيْنَجــْوَن ِبَهــا ِمــَن النَّ

1. محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج 8، ص68.
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مـا از تـو ممنونیـم ذره پـروری کـردی
قابل نبودیم و تو بر ما مادری کردی

فاطمیه برای ما شــیعیان همیشــه پر بوده اســت از احســاس و عاطفٔه مادرانه. 

دوســت داریــم خودمــان را در مجالــس فاطمــی به دســت حضرت بســپاریم 

و از او بخواهیــم کــه برایمان مــادری کند. 

فاطمــه، مــادر اســت و در جایــگاه مــادری، همیــن بــس کــه 

فاطمــه یــک مــادر بود. فاطمه مادر اســت و برای شــیعیان مادری 

می کنــد. فاطمــه مــادر اســت و تربیــت فرزنــدان علــی را خــودش دســت 

گرفته اســت. 

مــا فکــر می کنیــم فقــط ما بــه حضــرت زهرا محبــت داریــم؛ امــا واقعیت 

ایــن اســت کــه مــادر بیشــتر فرزنــدش را دوســت دارد. فاطمــه مــادر اســت و 

دلــش بــرای فرزندانــش، یعنی من و شــما، می تپــد. محبت ما بــه فاطمه در 

برابــر محبــت او بــه مــا خیلــی ناچیز اســت. اگر همین یــک مطلــب را درک کنیم، 

بــرای تمــام عمرمان بس اســت. 
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مادری به نام زهرا
رابطــٔه عالــم اســت. کاری کــه  مــادری  حضــرت فاطمــه حقیقی تریــن 

فاطمــه می کــرد مــادری بــود. اگــر خــودش را بــه آب وآتــش زد، بــرای این 

بــود کــه فرزندانــش، یعنــی مســلمانان و شــیعیان، عاقبت به خیــر شــوند.  اگــر 

فریــادش در خطبــٔه فدکیــه بر ســر مــردم بلند بود دلیلــش این بود کــه فرزندان 

اســالم، پــدرِی علــی  را کنــار زده بودنــد و راهــی را پیــش گرفتــه بودنــد که 

بــه ُترِکســتان می رســید. بــه همین دلیــل به زنــان مدینه فرمــود: »َوْیَحُهــْم اَّنى 

وِح االَِمیَن  الَلِة، َو َمْهِبِط الــرُّ ِة َو الدَّ ُبــوَّ ســاَلِة َو َقواِعِد النُّ َزْعَزُعوهــا َعــْن َرواِســی الرِّ

یــِن َأالَ َذِلــَک ُهــَو اْلُخْســَراُن اْلُمِبیــُن«1؛ )واى بر  ْنیــا َو الدِّ َو المّطلِعیــِن ِبُاُمــورِ الدُّ

آن هــا! چگونــه خالفــت را از کوه هــای محکــم رســالت و شــالوده های متیــن 

نبــّوت و رهبــرى و جایــگاه نــزول وحــى و جبرئیل امیــن و آگاهــان در امر دنیا 

 و دیــن، کنــار زدند؟ آگاه باشــید زیان آشــکار همین اســت.(  فاطمــٔه زهرا

بــا مادری هایــش بــه مقــام زن و مادر نیز معنا بخشــید؛ به نقــش مادری عمق 

بخشــید و ســطح باالتــری از آن را بــه نمایش گذاشــت.

مادری چیست؟
زیــاد شــنیده اید آیــات و روایاتــی کــه مقــام مــادر را توصیــف کــرده  اســت. مثاًل 

این کــه فرموده انــد مــادر به واســطه درد زایمانــی کــه می کشــد »خــدای متعــال 

)هــرروز( بــرای او هــزار حســنه می نویســد و هــزار گنــاه او را محــو می کنــد؛ 

و آنگاه کــه درد زایمــان می گیــرد، خــدای متعــال، ثــواب مجاهدیــن و شــهدا و 

صالحیــن را در نامــٔه عمــل او می نویســد«۲ و بــه ایــن واســطه بهشــت را بــرای 

خودشــان می خرنــد. امــا هســتند مادرانی که مادری شــان در حد همیــن درد و 

رنــج بــارداری و زایمــان اســت. عــده ای هم مادری شــان در حد رنج شــیردهی 

1. احمدبن علی طبرسی، اإلحتجاج على أهل اللجاج، ج 1، ص108(.

۲. »إذا حملــت المــرأة تســتغفر لهــا المالئكــة فــي الســماء و الحيتــان فــي البحــر، و كتــب 

الّلــه لهــا فــي كّل يــوم ألــف حســنة، و محــا عنهــا ألــف ســّيئة.فإذا أخذهــا الطلــق 

كتب الّلــه لهــا ثواب المجاهديــن و ثواب الشــهداء و الصالحين « )عبــداهلل بحرانی اصفهانی، 

عوالم العلــوم و المعــارف واألحــوال من اآليــات و األخبار و األقوال)مســتدرك سيدةالنســاء 

ص5۲4(. ج 11،  إلى اإلمام الجــواد، 
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و بــزرگ کــردن بچه هاســت. از مــادری فقــط همیــن را فهمیده انــد کــه بچــه 

بیاورنــد و ســختی بکشــند. بچــه بیاورنــد و برایش غــذا بپزند و لبــاس بدوزند 

و بشــورند و بســابند و آخــرش هــم خودشــان را لعنــت  کننــد. 

درســت اســت کــه همــٔه این هــا اجــر دارد؛ اما حواســمان باشــد کــه مادری 

کــردن غیــر از مادرشــدن اســت. حتمــًا دیده ایــد روایاتــی را کــه دربــارٔه عــده ای 

از روزه داران می گویــد: »روزه دارانــی هســتند کــه بهره شــان از روزه تشــنگی و 

گرســنگی اســت«1. مگــر بــرای روزه این همه ثــواب نگفته اند؛ مگر برای تشــنگی 

و گرســنگی روزه دار این همــه ثــواب بیــان نکرده انــد؟! راســتش روزه هــم چیزی 

بیشــتر از تحمل تشــنگی و گرســنگی اســت، همان  طور که مادری هم چیزی 

بیشــتر از درد زایمــان و شــیردادن بــه بچه هاســت. تربیــت این نیســت که صرفا 

نیازهــای جســمی بچه هــا را تامیــن کنیــم. والدیــن بایــد بــرای زندگــی برنامــه 

داشــته باشــند. هم برای رشــد خودشــان و هم برای رشــد تربیتی بچه هایشــان. 

یادمــان باشــد کــه همــان طور کــه دغدغه داریــم جیبمان خالی نشــود، زن 

و بچه هایمــان بــی آب و نــان نماننــد باید بــرای تربیت آن ها هم دغدغه داشــته 

باشــیم. شــهید دکتــر محمد علــی رهنمون یــک ایدٔه جالــب تربیتی پیــدا کرده 

بــود و اجــرا می کــرد. همســر این شــهید بزرگوار نقــل می کند: 

محمدعلــی صبح ها بعد از نماز قرآن می خوانــد. اگر دخترمان بیدار 

بــود، می گرفتــش تــوی بغل؛ اگر هــم خواب بود، کنــارِ رختخوابش 

می نشست و می گفت: اینـــجا قـــرآن می خوانم، می خواهم چشم 

و گــوِش بچــه  ام از االن بــه این چیزها عادت کند.۲  

یــک اصــل مهــم تربیتــی و بی هزینــه ایــن اســت: »تشــکر کــردن از یکدیگــر و 

قدردانــی« در مقابــل بچه هــا. رعایت این اصل موجب می شــود روحیٔه قدرشناســی 

در فرزنــدان بــاال بــرود. روانشناســان معتقدنــد کــه کــود کاِن قد رشــناس؛ د ر آینــد ه 

افــراد ی مســئولیت پذیر، صبــور، بــا روابــط اجتماعــی بهتــر، اعتماد به نفــس باال و 

بــا قــد رت د رک باالتــری خواهنــد بــود؛ حتــی وقتــی د ر جایــگاه پــد ر و مــاد ری قرار 

می گیرنــد، حقــوق خانــواد ه و فرزند شــان را نیــز بهتــر رعایــت می کننــد. 

ُه ِمن ِصياِمِه الجوُع َو الَعَطُش«. )محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج84، ص۲07( 1. قال رسول اهلل: »ُربَّ صاِئٍم َحظُّ

۲. محمد رضاپور، یادگاران16، »کتاب رهنمون«، ص۹0.
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مادری برای پدر
بیاییــد در ایــن فضیلتــی کــه بــرای حضرت زهــرا گفته انــد و ما هم هربــار باافتخار 

ــى  ُأمَ  َأِبيَهــا«1.  ــْت ُتَكنَّ تکــرارش می کنیــم کمــی تأمــل کنیــم: »َأنَّ َفاِطَمــَة َكاَن

فاطمــه مــادر بــود حتــی بــرای پــدرش. ایــن فضیلــت حضــرت زهــرا نشــان 

می دهــد کــه مــادری تنهــا به این نیســت کــه بچــه ای بیــاوری و درد و رنجــش را تحمل 

کنــی؛ مــادری مفهومــی اســت عمیق تــر و دقیق  تــر. مــادری فاطمــٔه زهــرا چگونــه 

بــود؟ چگونــه مــادری بــود فاطمه کــه کنیــٔه »ام ابیهــا« را از آن خود کــرده بود؟ مگر 

غیــر از ایــن بــود کــه در ســختی ها و رنج هــا مثل مادری دلســوز در کنار پیامبــر بود؟ 

بلــه، ایــن فاطمــه بــود کــه در شــعب ابی طالــب یار و غم گســار 

پدر بــود؛ مثــل یــک فرشــتٔه نجــات بــرای پیغمبــر؛ مثــل مــادری بــرای 

پدر خــود؛ مثــل پرســتار بزرگــی بــرای آن انســان بــزرگ، مشــکالت را تحمــل  

کرد. غم گســار پیغمبر شــد. او دخترِ کارگشــای پیغمبر اســت و در این 

شــرایط، زندگــی را بــا کمــال ســرافرازی به پیش می بــرد: فرزندانــی تربیت می کند 

مثــل حســن و حســین و زینــب؛ شــوهری را نگهــداری می کنــد 
۲!و رضایــت پــدری را جلــب می کنــد مثــل پیغمبر مثــل علــی

شمِع جمِع خانواده
رهبر معظم انقالب دربارٔه نقش مادری می فرماید: 

زن،  شــمع جمــع افــراد خانــواده اســت؛ مایــٔه انــس و ســکینه و 

آرامــش اســت. کانــون خانــواده، کــه حوضچــٔه آرامــش زندگــِى 

ُپرچالــش و ُپرتــالش هر انســانی اســت، به وجــود زن آرام می گیرد 

و ســکینه و اطمینــان پیــدا می کنــد. آن وقــت نقــش او به عنــوان 

همســر، به عنــوان مادر، به عنــوان دختر خانــواده، هرکدام یک فصل 

طوالنــی در تکریــم دارد. بنابرایــن حقیقتــًا بایــد درزمینــۀ ارزش و 
کرامــت زن در نظــر اســالم، بازنویســی و بازگویــی و بازبینــی کــرد.۳

1. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج4۳، ص1۹.

۲. نک: بیانات در دیدار جمعی از بانوان، ۲5آذر1۳71.

۳. بیانات در دیدار جمعی از مداحان، 5مرداد1۳84.
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وقتــی در خانواده ای، جوان یــا یــک عضو خانــواده، به خاطــر اینکــه والدیــن 

نقــش پــدری و مــادری خــود را ایفــا نکــرده و بــه او عشــق و محبتــی 

نمی کننــد، خدای نکــرده نقطه ضعفــی پیــدا کــرد؛ مثــل لکــه ســیاهی شــد 

روی دندان و مینــای دنــدان در ایــن نقطــه خــراب شــد، به تدریــج روی 

ذهــن مخاطب هــای خودش و پدر و مــادرش اثــر می گذارد و همین طــور 

اثرهــای متقابــِل تشــدیدکننده دارد؛ درنتیجــه آن حقیقت و معنویــت را از 

دســت می دهــد.1 والدیــن بایــد بداننــد کــه بچه هــا زمانــی بــه آن هــا احتــرام 

می گــذارد کــه جایــگاه پــدر و مــادر در ذهنشــان مقــدس باقــی بمانــد. 

متأســفانه گاهی اختالف شــیوه های تربیتی مرد و زن کار دســت خانواده ها 

می دهــد. فــرض کنیــد کــه بچــه ای از قانــون خانــه ســرپیچی کــرد، مــادر او را از 

رفتــن بــه مهمانــی منــع کنــد و پــدر به یک تذکــر دادن اکتفــا نمایــد. اینجا چون 

قانــون پــدر راحت تــر و تنبیــه مــادر ســخت تر اســت، بــه مــرور بچــه فکــر می کنــد 

مــادرش ســنگدل اســت و پــدرش مهربــان. نتیجــه  هــم ایــن می شــود کــه بچه ها 

بــه مــرور از مســیر حرف  شــنوی و تاثیرپذیــری از مــادر فاصلــه می گیرند. 

بزرِگ خانٔه مایی
نظــر اســالم در بــاب خانــواده و جایگاه زن در خانواده، نظر خیلی روشــنی اســت. 

ببینیــد کــه پیامبرخــدا می فرماید: »المرأة، ســّیدة بیتهــا«۲ )بــزرگ خانه، زن 

خانــه اســت(. درواقــع خانــواده را هــم زن به وجــود مــی آورد و اداره می کند؛ این 

را بدانیــد.۳ رهبــر معظــم انقــالب در بزرگی مقام زن تعبیر جالبــی دارند:

مادر از هر ســازنده ای، ســازنده تر و باارزش تــر اســت. بزرگ تریــن 

پیچیــده  بســیار  ابــزار  یــک  مثــاًل  اســت  ممکــن  دانشــمندان، 

الکترونیکــی را بــه وجــود آورنــد، موشــک های قاّره پیمــا بســازند، 

1. نک: بیانات در دیدار مسئوالن نظام، 6آبان1۳8۳.

۲. »كّل نفــس مــن بنــي آدم ســّيد فالّرجــل ســّيد أهلــه، و المــرأة ســّيدة بيتهــا؛ هــر يک از 

فرزنــدان آدم فرمــان  روائيســت مــرد فرمانــرواى كســان خويــش اســت و زن فرمانــرواى 

خانــه خويــش اســت.« )ابوالقاســم پاینــده، نهــج الفصاحــة/ مجموعــه كلمــات قصــار 

حضــرت رســول، ص614(.

۳. بیانات در دیدار جمعی از بانوان نخبه، 1خرداد1۳۹0.
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وســایل تســخیر فضــا را اختــراع کننــد؛ امــا هیچ یک از این هــا 

اهمیــت آن را نــدارد کــه کســی یــک انســان واال به وجــود آورد و 
او، مادر اســت.«1

لعنت به والدینی که...
شــاید بــاورش ســخت باشــد کــه بــا ایــن  همــه ارزش و مقامــی کــه مادرهــا و 

پدرهــا دارنــد گاهــی کاری می کننــد کــه لعنــت خــدا را می خرنــد. بلــه، تعجــب 

ــُه َواِلَدْيــِن َحَمَا  نکنیــد! ایــن ســخن پیامبرخدا اســت که فرمــود: »َلَعَن اللَّ

َوَلَدُهَمــا َعَلــى ُعُقوِقِهَمــا«۲ )خــدا پــدر و مــادری را لعنت کند که فرزندانشــان را 

بــه َســمت عــاق والدین شــدن ســوق می دهند(. یعنی بعضــی از پــدر و مادرها 

طــوری بچه هایشــان را تربیــت می کننــد کــه بچه ناخلف می شــود و خــود این 

پــدر و مــادر از دســتش بــه ســتوه می آینــد. آخــرِ کار هــم عاقــش می کنند. 

پیامبــر می فرمایــد کــه ایــن عــاق شــدن فرزنــد نتیجــٔه تربیــت خود 

آن پــدر و مــادر اســت؛ پــس لعنــت خــدا بــر ایــن پــدر و مــادر. می بینیــد 

ببینیــد.  را  ادامــٔه حدیــث  پــدری چقــدر حســاس اســت.  کــه مــادری و 

پیامبرخــدا می فرمایــد: »َيْلــَزُم اْلَواِلَدْيــِن ِمــْن ُعُقــوِق َوَلِدِهَمــا َمــا َيْلــَزُم 

اْلَوَلــَد َلُهَمــا ِمــْن ُعُقوِقِهَمــا«۳ )ای علــی! هــر ِوزر و َوبالــی کــه به ســبب عاق 

والدیــن شــدن، دامن گیــر فرزنــد می شــود، بــه ســبب عــاق فرزنــد شــدن، 

دامن گیــر پــدر و مــادر نیــز می شــود.( بدبخت انــد پــدر و مادرهایــی کــه 

فرزندانــی چنیــن تربیــت کرده انــد.

رحمت به والدینی که...
می بینیــد کــه مادرشــدن این  همــه ارزش دارد و بــه آن سفارشــمان کرده اند 

یک چیــز اســت و مــادری کــردن و تربیــت و محبت بــه فرزند چیــز دیگری. 

روی دیگــر ســکه هــم مادرانــی هســتند کــه خــدا برایشــان رحمــت 

1. بیانات در دیدار جمعی از بانوان، ۲5آذر1۳71. 

۲. شیخ صدوق، من ال يحضره الفقيه، ج 4، ص۳7۲.

۳. همان، ص۳7۲.
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ِهَمــا«1 )خدا رحمت  ــُه َواِلَدْيــِن َحَمــَا َوَلَدُهَمــا َعَلى ِبرِّ می فرســتند: »َرِحــَم اللَّ

کنــد پــدر و مــادری کــه فرزنــد خــود را بــه نیکــی کردن بــه خویــش و جلب 

رضایتشــان ســوق می دهنــد(.

کربــال را ببینیــد. مــادران در کربــال چــه نقشــی داشــتند؟ مادرانــی کــه 

فرزندانشــان را بــه یــاری امــام فرســتادند یک طــرف و مادرانی کــه فرزندانی را 

بــرای قتــل حســین تربیت کــرده بودنــد. شــب عاشــورا وقتی شــمر، برای 

عبــاس امان نامــه آورد. حضــرت عبــاس بــه او فرمــود: »تّبــت یداک 

یــا شــمر، لعنــک اهلل و لعــن مــا جئــَت به مــن أمانک هــذا، أتأمرنــا أن نْترک 

أخانــا الحســین بــن فاطمــة ونْدخــل فــى طاعــة الُلَعنــاء وأوالد الُلَعنــاء؟«۲ 

)دســتانت بریــده بــاد ای شــمر، لعنــت خــدا بــر تــو و بــر امــان تــو بــاد. آیا به 

مــا امــان می دهــی ولــی ُدردانــٔه رســول اهلل و جگرگوشــه زهــرا امــان 

 نداشــته باشــد؟ آیــا از مــا می خواهــی کــه از طاعــت برادرمــان حســین

خــارج شــویم و بــه اطاعــت ملعون هایــی از فرزنــدان ملعونــان درآییــم؟(

یعنــی دشــمنان حســین از مــادران ملعــون متولــد شــده اند. وای به 

حــال مادرانــی کــه چنین انــد و خــوش بــه حــال مادرانــی کــه بــا فرزندانشــان 

یاریگــر خــدا و دین خدا شــدند. نمونــٔه بارزش هم مادر خــود ابالفضل العباس 

اســت.  ام البنیــن، چهــار فرزنــدش را طــوری تربیــت کرد که دور سیدالشــهداء 

می گشــتند و قربانــش می رفتنــد. ام البنیــن نمونــٔه مادری اســت کــه رحمت 

و درود ابــدی خــدا را بــرای خــودش کرد.

مادری کن!
وقتــی مفهــوم مــادری را درک کنیــد می بینیــد کــه حتــی کســانی کــه 

بــه دلیــل بیمــاری نمی تواننــد مــادر شــوند هــم می تواننــد مــادری کنند. 

نمونــه اش هــم آســیه زن فرعون اســت. آســیه، یکــی از چهار زن بهشــتی 

اســت کــه هیچ وقــت مادر نشــد؛ اما مــادری کرد آن هــم بــرای پیامبرخدا. 

عشــق و محبتــی کــه آســیه خــرج پیامبــر خــدا کــرد را شــنیده اید. وقتــی 

1. محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشيعة، ج ۲1، ص۳۹0.

۲. خوارزمی، مقتل الحسین، ج1، ص۳4۹.
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ُت َعْيٍن  موســی را از رود نیــل گرفــت، آمــد پیش فرعون و به او گفــت: »ُقرَّ

لــي َو َلــَك« )ايــن نور چشــم مــن و توســت.( »الَتْقُتُلــوُه َعســى َأْن َيْنَفَعنا 

ِخــَذُه َوَلــدًا«1 )نكشــيدش! شــايد بــراى مــا مفيد باشــد يا این کــه او را  َأْو َنتَّ

بــه فرزندى قبــول كنيم(. 

آســیه مــادر نشــد؛ ولــی مــادری کــرد. بامحبــت و عشــق، موســی را 

بــزرگ کــرد و در دامن پــاک خــودش او را رشــد داد. نمونــٔه دیگــرش هــم 

عزیــز مصــر و همســرش زلیخاســت. آن هــا هــم فرزنــدی نداشــتند؛ امــا 

بــرای یوســف پــدر و مــادری کردنــد. پــس می شــود مــادر نبــود و مادری 

کــرد؛ همان طــور کــه می شــود مــادر بــود و مــادری نکــرد. این هــا دو 

روی یــک ســکه اند. بلــه، امروز متأســفانه زنانــی را می بینیــم که مادری 

مســائل  این گونــه  و  اشــتغال  دغدغــٔه  به خاطــر  گذاشــته اند.  کنــار  را 

خودشــان را از داشــتن موجــود پــر خیروبرکتــی بــه نــام فرزنــد محــروم 

می کننــد. درواقــع بــا ایــن کارشــان برخــالف طبیعــت بشــری و زنانٔه خــود 

پیــش می رونــد.

شــهیده زینــب کمایــی، مصــداق زیبایــی برای زنی اســت که مــادر نبود اما 

مــادری می کــرد. بزرگ تریــن آرزویــش ایــن بــود کــه مثل حضــرت زهــرا قبل از 

هجــده ســالگی شــهید شــود. بــرادرش می گفــت مــن همیشــه فکــر می کــردم 

محــل شــهادت فقــط در جبهه هاســت و آرزوی شــهادت خواهــرم در شــاهین 

شــهر اصفهــان کــه خبــری از جنــگ نبــود را درک نمی کردم. اما زینب همیشــه 

آمــاده بود و غســل شــهادت می کــرد. آخر هم بــه آرزویش رســید و منافقین او 

را تــرور، و بــا چــادر خفــه اش کردند. 

این کــه چــرا ایــن خانــم بــه این مقــام رســید، دالیل زیــادی دارد داســتانی 

دارد کــه مفصلــش در مســتند »مــن میتــرا نیســتم« و کتــاب »راز درخت کاج« 

آمــده اســت. امــا یکــی از دالیــل شــهادتش همیــن مادری کــردن بــرای دیگران 

بــود. مــادر نشــده بــود، امــا مثل یک مــادرِ مهربــان برای رشــد همکالســی ها و 

همشــهری هایش مــادری می کــرد. مثــال وقتــی می دیــد دو نفــر از بچه هــای 

مدرســه بــا هــم مشــکل پیــدا کرده انــد، خــودش را بــه آب و آتــش مــی زد تــا 

1. قصص، ۹.
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رابطه شــان را اصــالح کنــد. آنقــدر فعال بــود که می گفتند همه چیز در مدرســه 

زینــب اســت. حتــی بــا بچه هایــی کــه خیلی هــم مذهبــی نبودند دوســت می 

شــد و بــه آن هــا محبــت می کــرد. از همیــن طریق هم آن هــا را جــذب می کرد. 
بــا آن کــه ســن کمی داشــت، مــادری کــردن را بلد بــود. 1

خطایی بزرگ
ببینید رهبر معظم انقالب دراین باره می گوید:

بچــه و  بــه  فرزند و شــیردادن  فرزند و تربیــت  کــه  کســانی 

در آغوش مهر و عطوفــت بزرگ کردن فرزنــد را برای کارهایی که 

نیــازی بــه آن ها نیســت رها می کنند، اشــتباه می کنند. بهترین 

روش تربیــت فرزنــد انســان، ایــن اســت کــه در آغوش مادر و بــا 

استفاده از مهر و محّبت او پرورش پیدا کند.  زنانی که فرزند خود 

را از چنیــن موهبــت الهــی محروم می کنند، اشــتباه می کنند؛ هم 

بــه ضــرر فرزندشــان، هم به ضــرر خودشــان و هم به ضــرر جامعه 

اقــدام کرده اند. اســالم، ایــن را اجازه نمی دهــد. یکی از وظایف 

مهــم زن، ایــن اســت کــه فرزنــد را بــا عواطــف، بــا تربیــت 

صحیــح، بــا دل دادن و رعایت و دّقــت، آن چنان بــار بیاورد که 

این موجود انســانی، چه دختر و چه پســر، وقتی که بزرگ شــد، 

ازلحــاظ روحی، یک انســان ســالم، بــدون عقده، بــدون گرفتاری، 

بــدون احســاس ذّلت و بــدون بدبختی ها و فالکت ها و بالیایی 

کــه امروز نســل های جوان و نوجــوان غربــی در اروپا و امریکا به 
آن گرفتارنــد، بار آمده باشــد.۲

خانم طباطبایی، عروس امام، نقل می کند: 

امــام، نقــش مــادر را در خانه خیلی تعیین کننده می دانســتند 

و بــه تربیــت بچه هــا خیلــی اهمیــت می دادنــد. گاهــی کــه مــا 

شــوخی می کردیــم و می گفتیــم، پــس زن بایــد همیشــه در خانــه 

1. نک: مستند »من میترا نیستم«.

۲. بیانات در اجتماع زنان خوزستان، ۲0 اسفند 1۳75.
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بمانــد، می گفتنــد: شــما خانــه را کــم نگیریــد؛ تربیــت بچــه کــم 

نیســت. اگــر کســی بتوانــد یــک نفــر را تربیت کنــد، خدمت مهمی 

بــه جامعــه کــرده اســت. ایشــان معتقــد بودنــد: تربیــت فرزنــد از 

مــرد بــر نمی آیــد و ایــن کار، دقیقــاً به زن بســتگی دارد؛ چــون عاطفه زن 
بیش تــر اســت و قــوام خانــواده هــم بایــد بــر اســاس محبــت و عاطفــه باشــد.1

مادری یعنی...
مــادری کــردن یعنــی بــا محبــت و عشــق، بهتریــن درس هــای زندگــی را بــه 

فرزنــدت بدهــی و رشــد و پیشــرفتش را تضمیــن کنــی. شــاکلٔه شــخصیتی 

فرزنــدان در خانــواده شــکل می گیــرد؛ به ویــژه مادرهــا در شــکل گیری ایــن 

شــاکله نقــش مهمــی دارنــد.  یکــی از روان شناســان معــروف و نظریه پــردازان 

مطــرح دنیــا بــه نــام ژان پیــاژه می گوید: »85 درصــد صفات فرزندان بــه مادران 

برمی گــردد«۲؛ بیخــود نیســت کــه اســالم توصیــه می کنــد، بــرای ازدواج زنــی را 

انتخــاب کنیــد کــه ویژگی های خوبی داشــته باشــد. 

شــنیده اید امیرالمؤمنین هم بعد از فاطمه می خواســت ازدواج 

کنــد بــه بــرادرش فرمود: برایم همســری پیدا کن که از قبیله ای شــجاع باشــد. 

برادرش هم، قبیلٔه بنی کالب را به او پیشــنهاد داد و او هم با ام البنین ازدواج 

کــرد.۳  ام البنیــن نمونــٔه زنــی بــود کــه فرزندانــش را بــه بهتریــن شــیوه تربیت 

کــرد و ادامــه دار شــد در تاریــخ. بلــه، ام البنیــن فاطمــه ای دیگــر بــود. بچه هــای 

ام البنیــن بودنــد کــه در کربال شــجاعانه تا پای جان ایســتادند و وفــاداری خود 

را به سیدالشــهدا اثبــات کردند.

اینجــا نکته هــا نهفتــه اســت. یکــی از نــکات تربیتــی اش بــرای مــا این اســت که در 

1. مهدی محمدی صیفار، مشق مهر/ سیره خانوادگی علما و بزرگان دین، ص1۳۲.

۲. »تربیت نســل تمدن ســاز در گفتمان تربیتی حضرت زهرا، خبرگزاری مهر، دسترســی 

در: https://www.mehrnews.com/news/5138219، 15 بهمن 1۳۹۹.

َخيــِه َعقيــٍل وكاَن َنّســاَبًة عاِلمــاً ِبَأنســاِب الَعَرِب  ۳. »ُرِوَي أنَّ أميــَر الُمؤِمنيــَن َعِلّيــاً  قــاَل ألِ

َجها َفَتِلَد لي ُغالمًا فارِســًا.  ََتَزوَّ وأخبارِِهــم: اُنُظــر إَلــى امــَرَأٍة َقد َوَلَدتَهــا الُفحوَلُة ِمــَن الَعــَرِب، ألِ

ــُه َليــَس ِفــي الَعــَرِب أشــَجُع ِمــن آباِئهــا« )محمــد  ــَة، َفِإنَّ ج اُمَّ الَبنيــَن الِكالِبيَّ َفقــاَل َلــُه: َتــَزوَّ

محمــدی ری شــهری، دانشــنامه امــام حســين بر پايه قــرآن، حديــث و تاریــخ، ج7، ص106(.
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ازدواج بایــد مالک هــا را طــوری دیگــر در نظــر گرفــت. این کــه فقط مــالک زیبایی و 

پــول برایمــان مهــم باشــد درســت نیســت. مــالک اصلــی تقواســت و ایمــان. مالک 

اصلــی وفــاداری اســت و فهــم تربیتــی. بلــه، فهم تربیتی خیلی مهم اســت. شــاید 

ایــن کلمــه برایتان نامفهوم باشــد. قــدری توضیح می دهم. فهم تربیتــی را زنی دارد 

کــه از کنــار تربیــت فرزند با ســهل انگاری عبــور نمی کند. برای تربیــت بچه ها دغدغه 

و برنامــه دارد. آن هــم برنامٔه اصولی و درســت. فهم تربیتــی را زنانی دارند که مادری 

کــردن بلندنــد. چــرا اســمش را گذاشــتیم فهم تربیتــی؟ چون ارتباط مســتقیم با 

فهــم دارد. یعنــی مثــال اگر زمانی رفتار ناشایســتی از فرزندش دید، ســریع او را دعوا 

نکنــد، فکــر کنــد ببینــد چه شــده که چنیــن رفتــاری در فرزندم نمایان شــده اســت. 

ایــن زن فهــم تربیتــی دارد. خیلــی از زن هــا و مادرهــا، مادری کردن را بلد نیســتند.

شــاید بگویید چنین همســری به راحتی پیدا نمی شــود. بله، ســخت است؛ 

اما شــدنی اســت. مســلما پیــدا کردن همســری کــه در اتفاقات زندگــی این گونه 

ریشــه یابی کنــد، ســخت اســت. امــا اگر شــما در انتخــاب همســرتان مالک های 

اصلــی را لحــاظ کنیــد، حتــی اگــر همســرتان همــان اول کار هــم فهــم تربیتــی 

باالیــی نداشــته باشــد، بعــد از ازدواج می تواند ایــن ویژگی را در خــود ایجاد کند. 

دختــری کــه دغدغــٔه تربیــت ســرباز بــرای یــاری دیــن دارد، زمینــٔه مجهز شــدن 

بــه اصــول درســت تربیتــی را داراســت. امــا دختــری کــه ارزش هــای زندگــی اش 

متوقــف اســت در مدگرایــی و  تفریــح و کار، نه تنهــا در تربیــت فرزنــدان  درســت 

عمــل نمی کنــد، بلکه با ســهل انگاری و روش هــای غلط تربیتی، شــالکٔه تربیت 

فرزنــدان را نیــز بــر هم خواهــد زد.

 تربیت به سبک فاطمه
مــادری کــردن همــان راهــی بود کــه فاطمه پرچــم دارش بــود و ام البنین ها و 

زینب هــا دنبالــه روی آن. بلــه، فاطمــه، مــادری می کــرد بــرای بچه هایــش. بــا 

آن هــا بــازی می کــرد و برایشــان وقــت می گذاشــت. می دانســت کــه بــازی با 

فرزنــدان بیهــوده نیســت، وقــت تلف کردن نیســت. 

نقــل کرده انــد کــه امــام حســن در کودکــی به مســجد می رفــت و پای 

منبــر رســول خــدا می نشســت. وقتــی برمی گشــت بــه خانــه، جلــوی مــادر 
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می نشســت و هــر چیــزی یــاد گرفتــه بــود را بــرای مــادرش می گفــت. حضــرت 

زهرا بــا وســایل خانــه منبــری برایــش درســت می کــرد و بــه حســنش 

می گفــت بــرو بــاالی منبــر و برایــم بگــو امروز در مســجد چــه یاد گرفتــی؟ امام 

مجتبــی هــم شــروع می کــرد بــه ســخنرانی و بــرای مــادرش حــرف مــی زد 

و حــرف مــی زد. مــادر هــم بــا اشــتیاق گــوش مــی داد و تشــویقش می کــرد.  

بعــد امیرالمؤمنیــن هــم بــه خانــه می آمــد و می دیــد فاطمــه همــٔه آنچه 

پیامبــر از قــرآن و وحــی بیــان کــرده اســت را می دانــد. با تعجب می پرســید 

تــو این هــا را از کجــا شــنیدی؟ فاطمــه هــم بــا لبخنــدی جــواب مــی داد 
مجتبــی برایــم همــه را تعریــف کرده اســت.1

نقش پدر
بــرای مــادری کــردن بایــد شــرایط را فراهــم کــرد. مــادر بــودن یعنــی فــرد 

توانایــی جســمی، فکــری و توانایی هــای روحی روانــی خــود را بــاال ببــرد تــا 

بتوانــد نقش  آفرینــی کنــد. مادرانــی کــه توجــه بــه وضعیــت روحــی و روانــی 

خــود نمی کننــد، یــا شــوهری که توجهــی به وضعیــت جســمی، روحی روانی 

همســرش نداشــته باشــد مقصــر اســت. 

درســت اســت کــه اصــِل تربیــت فرزنــد بــا مــادر اســت؛ امــا زمینه ســازی ایــن 

تربیــت بــر عهــدٔه مردهاســت. اگــر مــادری آرامــش روحــی و فکــری نداشــته باشــد، 

نمی توانــد بچه هایــش را درســت تربیــت کنــد. ایــن زمینــٔه روحــی را تــا حــد زیادی 

مــرد خانــواده فراهــم می کنــد. ایــن مردهــا هســتند که بــا توجه بــه مــادر و محبت 

بــه او ایــن جایــگاه را تقویــت می کننــد. یکی از مهمتریــن نیازهای افــراد در خانواده 

کــه الزم اســت همــه آن را بــه طــور جــدی در نظــر داشــته باشــند، مــورد توجــه قــرار 

ــِه َو ُهــَو اْبــُن َســْبِع ِســِنيَن  1. »َأنَّ اْلَحَســَن ْبــَن َعِلــيٍّ  َكاَن َيْحُضــُر َمْجِلــَس َرُســوِل اللَّ

 َوَجَد  ــا َدَخَل َعِلــيٌّ ــُه َفُيْلِقــي ِإَلْيَهــا َمــا َحِفَظُه َفَلمَّ َفَيْســَمُع اْلَوْحــَي َفَيْحَفُظــُه َفَيْأِتــي ُأمَّ

ارِ َو َقْد  ى َيْومــًا ِفي الــدَّ ِعْنَدَهــا ِعْلمــًا َفَيْســَأُلَها َعــْن َذِلــَك َفَقاَلــْت ِمــْن َوَلــِدَك اْلَحَســِن َفَتَخفَّ

ــُه ِمْن َذِلَك  َدَخــَل اْلَحَســُن َو َقــْد َســِمَع اْلَوْحَي َفــَأَراَد َأْن ُيْلِقَيُه ِإَلْيَهــا َفُأْرِتَج َعَلْيِه َفَعِجَبْت ُأمُّ

َلهُ  َو  اْه َفِإنَّ َكِبيرًا َيْســَمُعِني  َو اْســِتَماُعُه َقْد َأْوَقَفِني َفَخــَرجَ  َعِليٌ  َفَقبَّ َفَقــاَل اَل َتْعَجِبيــَن َيــا ُأمَّ

دًا َيْرَعاِني« )ابن شــهر آشــوب، مناقب  ــاْه َقــلَّ َبَياِني َو َكلَّ ِلَســاِني َلَعلَّ َســيِّ ِفــي رَِواَيــٍة- َيــا ُأمَّ

آل أبي طالــب،ج 4، ص7(.
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گرفتــن اســت.  ایــن نیــاز در بین زنان بیشــتر اســت. زنــان در خانــواده دوســت دارند 

شوهرشــان بــه آن هــا توجــه و ابــراز عالقــه کنــد. ایــن کار مــرد جایــگاه ویژٔه مــادر را 

بــرای فرزنــدان هــم روشــن می کند.  بلــه، به او ابــراز عالقه کنید، به خواســته هایش 

توجــه کنیــد، نیازهایــش را بــرآورده کنیــد، در کارهــا به او کمک کنیــد، برایش وقت 

بگذاریــد. ببینیــد، شــاکلٔه زن هــا بــر اســاس عاطفــه بنــا شــده و یکــی از مهم تریــن 

رفتارهای عاطفه شــکن بی توجهی به خانم هاســت! ســکوت مرد به شــدت زن را آزار 

می دهــد. پــس بــرای حفــظ و پاسداشــت عاطفــٔه همســرتان بــا او صحبــت کنید. 

ایــن صحبــت کــردن بــا همســر بــه شــدت در آرامــش داشــتِن زن هــا موثر اســت. 

بی جهــت نیســت کــه پیامبــر  خــدا فرمودنــد: »ُجلــوُس الَمــرِء عنــَد ِعياِلــِه أَحــبُّ 

إلــى الّلــِه تعالــى ِمــِن اعِتكاٍف في َمســِجِدي هذا«1 )در پیشــگاه خداوند، نشســتن 

مــرد در کنــار همســر خــود، ازاعتکاف در این مســجد من، محبوب تر اســت.( پس 

بایــد بــرای مــادر و پــدر موفق شــدن و برای تربیــت فرزندان وقت جــدی بگذاریم. 

ســطح اطالعاتمــان را متناســب بــا زمــان و مــکان افزایــش دهیــم.  

ایفــا کــردن نقــش مــادری در عشــق اســت و محبت. مــادران قطب عشــق و محبت 

و مرکــز مهربانــی خانه اند. مــادر حرکت دهندٔه موتور خانواده اســت. موتــور خانواده، 

ســوختش عشــق اســت و محبــت؛ عشــق و محبتــی کــه منبــع و معدنــش مــادر 

خانــواده اســت. محبــت برای هر انســانی، در هرجایــی، در هرزمانی، در هر ســنی، با 

هــر جنســیتی یک نیاز محســوب می شــود. محبت مادرانــه هم نیاز اساســی فرزند 

بــرای تربیــت اســت و اگــر بــه این نیــاز فرزند توجه نشــود کار ســخت می شــود.

اینجــا هــم نقــش مــرد بســیار پررنــگ اســت. مردهــا بایــد بدانند کــه زن تا 

محبــت نبینــد و از محبــت ســیراب نشــود، نمی تواند محبــت را به خانــواده اش 

تزریق کند. کســی که خودش تشــنٔه محبت اســت، توان ســیراب کردن دیگران 

را نــدارد. پــس مردهــا هــم بایــد دقــت کنند کــه در ابــراز عالقه به همسرانشــان، 

به ویــژه ابــراز عالقــٔه زبانــی کوتاهــی نکننــد. نگوییــد کــه من بــا کار کــردن دارم 

عملــی بــه همســرم محبت می کنــم، ایــن  کارهای عملــی و کمک ها ســر جای 

خــودش، امــا نیــاز زن بــه شــنیدن جمــالت عاطفــی بســیار مهــم اســت. حتــی 

خریــد گران قیمت تریــن لباس هــا و طالهــا هــم جــای جمــالت عاطفــی را برای 

1. وّرام بن ابی  فراس، مجموعه وّرام، ج۲، ص۲۲.
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زن نمی گیرد. زن دوســت دارد از همســرش محبت کالمی دریافت کند. محبت 

کالمــی بــه شــدت در تأمیــن آرامــش روحی و روانــی زن موثر اســت. به همین 

ــکِ  اَل َیْذَهــُب ِمــْن  ــی  ُأِحبُّ ُجــِل ِلْلَمــْرَأِة ِإنِّ جهــت پیامبــر خــدا فرمودنــد:  »َقــْوُل الرَّ

َقْلِبَهــا َأَبــدًا«1 )دوســتت دارمی کــه مــرد بــه همســرش می گویــد، هیچ وقــت از 

قلــب همســرش نمــی رود(. پــس تا مــی توانید به همســرتان ابــراز عالقه کنید. 

مهربان تریــن مــادر 
فاطمــه مهربان تریــِن مــادران دنیــا بود. ســلمان دراین بــاره می گویــد: روزی 

فاطمــه زهــرا را دیــدم کــه مشــغول آســیاب بــود و امــام حســین هــم 

ُت  ــِعيَر َأْو ُأَســكِّ ا َأَنا َأْطَحُن الشَّ گریــه می کــرد.  عــرض کردم: »ِإنِّي َمْوَلــى َعَتاَقٍة ِإمَّ

اْلُحَســْيَن« )مــن بنــده آزادشــده پدر شــما هســتم، پس اجــازه دهيد بــرای کمک 

بــه شــما يــا جــو را آســياب كنم و يــا اينكه حســين را ســاكت كنم(. 

ــَت َتْطَحــُن  ــا ِبَتْســِكيِنِه َأْرَفــُق َو َأْن ــْت َأَن ــِك َفَقاَل حضــرت جــواب دادنــد: »َل

ــِعيَر«۲ )مــن بــه آرام کــردن فرزنــد تواناتــرم شــما آســیاب را بچرخانیــد.( الشَّ

امــروز هــم صدیقــٔه طاهــره مشــغول مــادری اســت. تابه حــال فکــر کرده ایــد کــه 

 عزیــز هســتید؟ چقــدر در زندگی تــان فاطمــه چقــدر بــرای حضــرت زهــرا

مادری کرده اســت؟ چقدر مشــکالت و ســختی ها را در زندگی تان برطرف کرده اســت؟ 

بلــه، بــاورش بــرای مــا ســخت اســت. امــا اگــر فاطمــه را بشناســید می بینید که 

فاطمــه مــادر اســت و مــادری می کنــد. ایــن مــادری  هــم ادامــه دارد. در لحظات 

مــرگ و در قیامــت هــم مهــر و محبــت فاطمــه اســت کــه کمک حــاِل ماســت. 

تربیت فاطمی
بــاور کنیــد فاطمــٔه زهــرا تربیــت مــا را هــم بــر عهــده  گرفتــه اســت. نه این کــه این  

یــک حــرف ذوقی باشــد، نــه. ایــن کالم امــام صــادق اســت. می فرمایــد: »ِإنَ  َأْطَفالَ  

يِهــْم َفاِطَمــُة«۳ )فاطمه فرزندان شــیعیان را تربیت می کند(.  ِشــيَعِتَنا ِمــنَ  اْلُمْؤِمِنيــنَ  ُتَربِّ

یکــی از بهتریــن جاهایــی کــه می تــوان به روشــنی ردپای محبــت و هدایت 

1. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج5، ص56۹.

۲. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج4۳، ص۲8.

۳. علی بن ابراهیم قمی، تفسير القمي، ج ۲، ص۳۳۲.
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و تربیــت مــادر ســادات را پیــدا کــرد در دفــاع مقــدس اســت. شــهدا تربیــت 

شــدٔه حضــرت زهــرا هســتند. ایــن جمــالت عاشــقانه و عارفانٔه »شــهید 

ناصریــان« را دقــت کنیــد کــه چگونــه بــا بی بــی دو عالــم نجــوا می کند: 

از مــادرم فاطمــه زهرا، از بهترین مــادر دنیا صحبت کردن 

برایم مشــکل اســت... زهرا مادر پهلو شکستٔه ماســت... قبل از 

اینکــه بــه جبهه بیایــم، کم می شــناختمش و با هــم میانه ای 

نداشــتیم. در یکی از دعاهای توّســل، که شــبی از ده شــب اّول 

آمدنــم، بــر پــا شــده بــود، یــک مرتبه حــس کــردم انــگار میان 

مــن و زهــرا حجابــی نیســت. مــن او را  نمی دیــدم، اّمــا 

انــگار او حرف هایــم را می شــنید و مــن هــم پشــت ســر هم با 

او حــرف مــی زدم و درد دل می کــردم و ایــن برنامــٔه، شــب های 

بعــد هــم در دعاهــای توّســل و در خلــوت بیابان هــا ادامــه 

داشــت. هــرگاه مســئله ای دارم یــا مشــکلی که حل نمی شــود، 

بــه ســراغش مــی روم. اگــر خالــص شــویم و تزکیه پیــدا کنیم 

ان شــاءاهلل، توّســل بــه حضــرت زهرا ســریع االجابه اســت. 

البتــه هر خواســته ای هم که اشــتباه بــوده یا زود بــوده، جواب 
نــداده، و بــه نحــوی هــم فهمانــده کــه چرا جــواب نداده اســت.1

ایــن رابطه هــا هــم دو طرفــه اســت. نمونــه اش در زندگــی ســردار شــهید حاج مصطفی 

رّدانی پــور پررنــگ اســت. وقتی می خواســت برای عروســیش کارت دعوت بنویســد، اّول 

رفتــه بــود ســراغ اهل بیــت. یک کارت نوشــته بــود بــرای امام رضا و به مشــهد 

فرســتاده بــود. یــک کارت بــرای امام زمان  و به مســجد جمکران برده بــود. یک کارت 

هم به نّیت حضرت زهرا انداخته بود توی ضریح حضرت معصومه. قبل از 

عروســی حضــرت زهــرا را خواب دیده بــود که حضرت به او فرموده بــود: چرا دعوت 
شــما را رد کنیم؟ چرا به عروســی شــما نیایم؟  شــما عزیز ما هســتی.۲

1. »انس شهدا با حضرت زهرا«، تبیان، دسترسی در: https://article.tebyan.net/314615، ۲۳ اسفند 1۳۹4.

۲. نــک: »مجلــس عروســی کــه حضــرت زهــرادر آن حضــور یافــت«، تارنمــای ابــر و بــاد، 

بی تــا.  ،https://www.abrobad.net/fa-ir/Article/Details/wedding-party در:  دسترســی 
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مادرم نجاتم داد
شــهید ابوترابــی نقــل می کنــد در زندان های عــراق، اذان با صدای بلنــد ممنوع بود. 

مــا هــم طــوری اذان می گفتیــم کــه بعثی ها نفهمنــد. یک بار پســری 17ســاله که 

از لحــاظ جســمانی خیلــی ضعیــف بود، موقــع نماز صبح شــروع کرد بــه بلندبلند 

اذان گفتــن. یــک مأمــور بعثــی  فهمید و آمد این پســر 17ســاله را با خــودش ببرد. 

یکــی از اســرا کــه ســن دارتر بــود، تــا ایــن صحنــه را دیــد، بــا خــودش گفــت که 

ایــن بچــٔه 17 ســاله زیرشــکنجه های ایــن بعثی هــای نامــرد زنــده نمی مانــد. به 

همیــن دلیــل خــودش را انداخــت جلــو و گفــت مــن بــودم کــه اذان می گفتم. 

ایــن مأمــور بعثــی هــم قبــول نمی کــرد و می گفــت: مــن خــودم دیــدم کــه او 

داشــت اذان می گفــت. وقتــی کار بــه اینجــا رســید ایــن بندٔه خدا دســتش را 

گذاشــت روی گوشــش و شــروع کــرد بــه اذان گفتن با صدای بلنــد. باالخره 

ورق برگشــت و دســت از ســر ایــن بچــٔه 17ســاله برداشــتند و آن بســیجی 

ایثارگــر را گرفتنــد و بردنــد انفــرادی. شــانزده روز هــم بــه او آب ندادنــد.

زندان هــای موصــل ماننــد کــوره گــرم بــود. آن مأمــور عراقــی هــم، برای 

اینکــه شــکنجه را بیشــتر کنــد، گاهــی آب می پاشــید داخــل آن اتاقــک 

انفــرادی و اتــاق دم می کــرد و گرمــا دوبرابــر می شــد. 

 روز آخــر کــه تشــنگی داشــت هالکــش می کــرد بــه حضــرت زهــرا

متوســل شــد و گفــت: »بی بــی جــان! حــال و روزم را ببینیــد. افتخــار می کنم 

اگــر مثــل فرزنــد مــا تشــنه شــهید بشــوم«. ایــن جملــه را گفــت و ســرش را 

زمیــن گذاشــت و بــا توســل به حضرت زهــرا از اون وضعیت رها شــد. 

قصــه هــم ایــن بود که وقتی داشــت از تشــنگی جــان می داد و شــهادتین را 

می خوانــد، ایــن مأمــور بعثی صــدا می زند: »بلند شــو برایت آب آوردم، بلند شــو«. 

گریــه می کــرد و می گفــت: »تــو را به حضرت زهــرا آب بخور«. ایــن بندٔه خدا 

می گویــد: تــا اســم حضــرت زهــرا را بــرد ســرم را برگردانــدم و آب را خــوردم. 

بالفاصلــه مأمــور گفــت: تــو را به حضرت زهــرا  حاللم کن!مــن هم گفتم: تا 

نگویــی چــه شــده حاللت نمی کنــم. او هم با گریه جواب داد: دیشــب، مــادرم مرا 

از خــواب بیــدار کرد. گریه می کرد و عصبانی بود. پرســیدم چه شــده و جــواب داد: 

تــو بایــد بگویــی چه شــد؟! مرا پیــش حضــرت زهرا شــرمنده کــردی! خواب 
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حضــرت زهــرا را دیــدم کــه به من می گفت برو به پســرت بگو دل اســیری را 
کــه شکســته و اذیتش کرده به دســت بیــاورد وگرنه همٔه شــما را نفرین می کنم.1

خیلی از شــهدا دوســت  داشــتند مانند فاطمه باشــند؛ هم در زندگی 

و هــم در مــرگ. زندگی شــان در دفــاع از دین و مرگشــان در شــهادت برای خدا. 

بعضــی از بچه هــای جنگ پالک خودشــان را بــه دیگــران می دادند و می گفتند 

می خواهیــم مثــل فاطمــه بی نشــان از دنیــا برویم. شــهید ســید ابراهیم 

تــارا، بارهــا می گفــت: »می خواهــم مثــل مــادرم فاطمــه گمنــام باشــم. 
کســی برایم چلچراغ نگــذارد.«۲

مــادری کــه در زندگــی کســی قــدرش را ندانســت. هنــگام وفاتــش هــم 

غصــه دار بــود. چــه کردنــد بــا فاطمــه؟!

 مــادری پیش نــگاه دختــرش آتش گرفت

ــت ــش گرف ــادرش آت ــرد م ــری از آِه س  دخت

 آن َقالفــی کــه دلیــِل مــرگ مــادر بــود، آه

گرفــت آتــش  خنجــرش  از  او  اوالد   حنجــر 

 امــام صــادق فرمــود: و َكاَن َســَبُب َوَفاِتَهــا َأنَ  ُقْنُفــذًا َمْوَلى  ُعَمــَر َلَكَزَها 

ــنًا َو َمرَِضْت ِمــْن َذِلَك َمَرضًا َشــِديدًا،  ــْيِف  ِبَأْمــرِِه، َفَأْســَقَطْت ُمَحسِّ ِبَنْعــِل السَّ

ــْن آَذاَها َيْدُخــُل َعَلْيَها. َو َلــْم َتــَدْع َأَحــدًا ِممَّ

زیر دســت و پای شــیطان بود قرآن، وای وای

گــو به احمد آیه هــای کوثرش آتش گرفت 

1. ناصرکاوه، کتاب شهدا و اهل بیت، حماسه های ناگفته، خاطره از مرحوم ابوترابی، ص۹0.

۲. »گمنامــی بــرای شــهرت پرســت ها دردآور اســت اگرنــه، همــه اجرهــا در گمنامــی اســت«، 

خبرگــزاری دفــاع مقــدس، دسترســی  در: https://defapress.ir/fa/news/34393، ۲6 آذر 1۳۹۳.
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بایـد در عاشـقی به شما اقتـدا کنیــم
رخصت گرفته ایم که مادر صـدا کنیـم

وقتــی آیــات قــرآن را بررســی می کنیــم، می بینیــم خداونــد متعــال مســائل 

و قوانیــن زندگــی و رنج هــا و لذت هایــش را، بــدون تعــارف، بــا مــا در میان 

گذاشــته اســت. بهتریــن کتــاِب انسان شناســی قــرآن اســت؛ همــان طــور 

کــه بهتریــن کتــاب دنیا شناســی اســت. یعنــی اگــر شــما بخواهیــد دنیــا را 

بشناســید، زیروبــِم دنیــا دســتتان بیاید و ببینیــد چطور بایــد در دنیا زندگی 

کنیــد، بــدون شــک باید بــه قــرآن مراجعــه کنید.

به عنــوان مثــال گاهــی مــا امــری در زندگــی را دنبــال می کنیــم و فکــر 

می کنیــم خیرمــان در آن  اســت. در حالــی  که برایمان شــّر و بدبختی اســت: 

ــوا َشــْيًئا َوُهــَو َشــرٌّ َلُكــْم«1 همیــن  طــور اســت امــوری کــه  »َعَســی َأْن ُتِحبُّ

آن هــا بــد می دانیــم و از آن هــا دوری می کنیــم، در حالــی کــه خیــر مــادرآن 
اســت: »َعســى  َأْن َتْكَرُهــوا َشــْيئًا َو ُهــَو َخْيــٌر َلُكْم.«۲

1. بقره، ۲16.

۲. همان.
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قانون زندگی
یکــی از ایــن اندیشــه هایی کــه خــدا، دربــاره اش با ما ســخن گفتــه، موضوع 

رنــج و لــذت اســت.1 ایــن کالم خداســت کــه می گویــد: مــا اساســًا انســان 

را در رنــج آفریدیــم: »َلَقــْد َخَلْقَنــا اآلنَســاَن ِفــي َكَبــٍد«.۲ نــه اینکــه رنــج را بــه 

انســان پیشــنهاد بدهیــم! نــه. مــا او را در رنــج آفریده ایــم. شــما هــم وقتی 

صفحــات تاریــخ بشــر را ورق می زنیــد می بینیــد همیشــه انســان ها دنبــال 

راهــی بودنــد کــه ایــن درد و رنــج را از بیــن ببرنــد یــا الاقــل آن را کــم کنند. 

بلــه، یکــی از قانون هــای دنیــا رنــج و ســختی اســت؛ امــا قانونــی کــه 

همراهــش آســانی و راحتــی هــم اســت؛ یعنی رنــج، مطلق و ممتد نیســت. 

همــراِه رنــج، راحتــی و گشایشــی اســت. ببنیــد کــه خــدا فرمــود: »فــِإنَّ َمــَع 

اْلُعْســرِ ُيْســًرا«۳ )پــس مســّلمًا بــا ]هــر[ ســختی آســانی اســت(. انــگار بــاور 

ایــن مســئله راحــت نبــوده و نیســت کــه خداونــد بالفاصلــه با تأکیــد ادامه 

می دهــد: »ِإنَّ َمــَع اْلُعْســرِ ُيْســًرا«4 )مســّلمًا بــا ]هــر[ ســختی آســانی اســت(.

رنــج و لــذت در دنیــا بــه هــم دوختــه شــده اســت و در پــس هــر رنجــی، 

راحتــی و لذتــی خوابیــده اســت. ایــن همــان تفکری اســت که قــرآن می گوید. 

کســی کــه ایــن قانــون را می پذیــرد  در ســختی ها و رنج هــا، شــرح  صــدری پیدا 

می کنــد و زندگــی آرام تــری دارد.

آرامش فاطمی
اگــر می بینیــد کســانی مثــل فاطمٔه زهــرا، با آن همه ســختی و رنجی که 

در زندگــی داشــت، آرام بودنــد و ایــن آرامــش را بــه دیگــران هم می بخشــیدند، 

یکــی از مهم تریــن علت هایش این اســت که دنیا و قوانینش را می شــناختند. 

آن همــه ســختی و رنجــی کــه فاطمــٔه زهــرا در زندگی کشــیده بودند باور 

نکردنی اســت:

1. بلد، 4؛ انشقاق، 6.

۲. بلد،4.

۳. انشراح، 5.

4. انشراح، 6.
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»در دوران کودکــی، محنــت شــعب ابی طالــب را احســاس 

می کنــد و درک می کنــد. از کودکــی وارد میدان هــای دشــوار 

زندگــی می شــود. مــادر را از دســت می دهــد که بــرای دختری 

در ایــن ســن بســیار دشــوار اســت؛ اّمــا او در کنــار تحّمل این 

آن غم گســارِی  و  انجــام می دهــد  را  بزرگــی  کار  دشــواری 

پیغمبــر اســت. پیغمبــر   کــه هــم خدیجــه را، هــم 

جنــاب ابی طالــب را از دســت داده، نیــاز بــه غم گســار دارد و 

ایــن دختــر اســت که غم گســار پدر می شــود. این غم گســاری 

همیــن طــور ادامــه پیدا کــرد تــا دوران مدینــه و در اُُحــد و در 

   خنــدق و در بســیاری جاهــای دیگــر که آن وقــت پیغمبر

فرمــود: »فاِطَمــَة اُمُّ اَبیهــا«1 مــادری کــرد بــرای پیغمبــر. بعــد، 

مســئلٔه هجــرت، آزمون هــای بی نظیر دوران مدینه، همســری 

بــا علیّ بن ابی طالــب کــه یــک پایــش در خانــه اســت، یــک 

پایــش در میــدان جهــاد، تحّمل این ســختی ها، و بعد تربیت 

ایــن چهــار فرزنــد بی نظیــر در دوران تاریــخ، بعــد هــم دادِن 

اولیــن قربانی بعد از رحلت پیغمبر، محســن، و درنهایت 
۲».شــهادت خــود او چنــد ماه بعــد از پیغمبــر

فاطمــٔه زهــرا در ســختی ها بــه  دنیا آمد و در رنج ها بزرگ شــد و بــا دلی ُپردرد 

از دنیــا رفــت. در کنــار همــٔه این ســختی ها او هیچ وقت ضعف یا سســتی به خود 

راه نــداد و بــا کمک گرفتــن از خداونــد متعــال در ایــن راه اســتقامت کــرد. هیچ گاه 

زبــان بــه گله و شــکایت باز نکرد، بلکه همیشــه شــاکر نعمت های خــدا بود. 

   حدیثــی اســت از جابربن عبــداهلل انصــاری که نقــل می کند: رســول خدا

فاطمــه را در حالــی دیــد کــه عبایی از پوســت شــتر پوشــیده بود و با یک دســت 

مشــغول آســیاب کردن بــود و بــا دســت دیگــر مشــغول شــیردادن بــه فرزندانش؛ 

»َفَدَمَعــت َعینــا رســوِل اهلِل« )چشــمان رســول خــدا   از دیــدن ایــن صحنــه پرِ 

َأنَّ   :َأِبيــه َعــْن  ــٍد  ُمَحمَّ ــِن  ْب َجْعَفــرِ  ِإَلــى  ِبِإْســَناِدِه  يــَن  اِلِبيِّ َالطَّ ــِل  َمَقاِت ِفــي  »ُرِوَي   .1

ــى ُأمَّ َأِبيَهــا« )محمدباقــر مجلســی، بحاراألنــوار، ج 4۳، ص1۹(. ــْت ُتَكنَّ َفاِطَمــَة َكاَن

۲. نک: بیانات در ارتباط تصویری با مداحان، 15بهمن1۳۹۹.
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اشــک شــد(. به فاطمــه اش فرمــود: »اِبتناه تعّجِلی َمــَراَرَة الدنیــا ِبحــاَوِة االخَرة« 

)دخترم! ســختی ها و تلخی های دنیا را در مقابل حالوت و شــیرینی آخرت قرار 

ــکُر هلِل َعَلــی آالِئِه؛«1  بــده(. فاطمــه در جــواب گفت: »الَحمُد هلِل َعلی َنعماِئِه َو الشُّ

)حمــد و شــکر و ســپاس ســزاوار خداســت، در برابــر نعمت های بی کــران او.( بله، 

فاطمه همیشــه شــکرگزار بود.

راِه رشد
مــا چطــور بــا این قانــون دنیا برخــورد می کنیم؟ ما چقــدر قوانین بــازی را بلدیم 

و چقــدر بــه آن پایبندیــم؟ راســتش ایــن اســت کــه مــا »ُنؤِمــُن ِبَبعــٍض و َنكُفــُر 

ِبَبعٍض«۲ هســتیم. بخشــی از قوانین دنیا را قبول کرده ایم و بخشــی را نه! یا در 

بعضــی از کارهــا قانون مداریــم و در بقیــٔه کارهــا نــه! مثــالً پذیرفته ایــم کــه برای 

داشــتن اندامــی زیبــا بایــد بــه باشــگاه پــرورش انــدام برویــم و رنجــش را تحمل 

کنیــم یــا پذیرفته ایــم کــه بــرای رســیدن بــه فــالن مــدرک و فــالن شــغل بایــد 

ســال ها کتــاب بخوانیــم و دانشــگاه برویم و ســختی اش را به جــان بخریم، بلکه 

بــه آنچــه می خواهیم برســیم. 

امــا دربــارٔه بعضــی از موضوعــات اصــاًل نمی خواهیم فکر کنیــم به راحتی 

و لذتــی کــه در آینــده بــه دســت می آوریــم. یکــی از آن هــا همیــن مســئلٔه 

»مــادری و پــدری« اســت. خیلــی از مــا فکــر می کنیــم اگــر مــادر بشــویم یــا 

پــدر بشــویم، همــه اش ســختی اســت و بدبختــی. آن قدر ایــن مســئله را برای 

خودمــان تکــرار کرده ایــم کــه دیگر پیش فــرض ذهنمان شــده اســت. در حالی 

کــه اگــر بــه همــان قانــون دنیــا فکــر کنیــد می بینیــد کــه ایــن ســختی های 

مــادری و پــدری، لذت هــا و شــیرینی هایی دارد. تــو انتخــاب می کنــی کــه در 

دوران پیــری و ازپاافتادگــی ات در کنــار فرزندانــت در آرامــش باشــی یــا نه، در 

تنهایــی ات بمانــی و غــم تنهایــی را بــه رنــج ســالخوردگی ات اضافــه کنی. 

1. محمــد دشــتی، نهج الحیــاه/ فرهنــگ ســخنان فاطمــه، ص16۲، محمدباقر مجلســی، 

بحاراألنــوار، ج4۳، ص86؛ ابــن شــهر آشــوب، مناقب، ج۳، ص۳4۲؛ محمدباقر مجلســی، 

زندگانــی حضرت زهــرا، ص۳۲0.

۲. نساء، 150.
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مهم تــر از اینکــه در پیــری تنهــا نیســتیم، بــه ایــن فکــر کنیــم کــه تربیت یک 

فرزنــد خــوب چــه برکاتــی می توانــد برایمــان داشــته باشــد، آن وقــت متوجــه 

می شــویم کــه تحمــل رنج مــادری و پدری مــی ارزد. به عنــوان مثــال در روایت 

آمــده کــه وقتــی فــردی از دنیــا می رود، دســتش از دنیــا کوتاه می شــود و دیگر 

قــدرت جبــران کوتاهی هایش را ندارد. اما کســانی هســتند که از دنیا برایشــان 

خیــر می رســد؛ این هــا همان هایــی کــه فرزندانــی صالــح تربیــت کرده انــد. بله، 

فرزنــدان مــا می تواننــد بعــد از مرگمــان هــم بــه ما خیر برســانند.

نقــل کرده انــد کــه روزی حضــرت عیســی از کنــار قبــری می گذشــت و دیــد  

صاحــب آن قبــر در عــذاب اســت. بعــد از مدتــی دوباره بر ســر آن قبر رفــت و دید 

مالئکــه ای بــا طبق هــای نــور کنــار آن قبــر ایســتاده اند. از خــدا ســؤال کــرد قصه 

چیســت؟ جــواب شــنید که ایــن مرده ای کــه می بینی، بنــده ای گناهکار بــوده و 

مســتحّق عــذاب؛ اّمــا هنگام مرگ، همســری بــاردار داشــت. آن زن بعــد از مرگ 

شــوهرش، فرزنــدش را بــه دنیــا آورد و او را تربیــت کــرد. هنگامــی کــه آن فرزنــد 

بــزرگ شــد. او را بــه مکتــب خانــه فرســتاد. و معّلــم در مکتب خانــه بــه او کلمه 

»بســم اللَّــه الرحمــن الرحیــم« را آموخت. من حیا کــردم پدر فرزندی کــه نام مرا 
روی زمیــن می بــرد عــذاب کنم.1

هدف را ببین!
بلــه، کســی در ایــن شــکی نــدارد کــه فرزنــد داشــتن، مســئولیت آور اســت و از 

مــا زمــان و انــرژی می گیــرد. ایــن قبــول. امــا فرزنــد و نســل در کفــۀ تــرازوی 

اهدافتــان چــه وزنــی دارد؟ آیــا وزن متناســب بــا ایــن مســئولیت را بــه آن 

داده ایــد؟ ادامه تحصیــل یــا فعالیت های فرهنگی چه؟ انتخــاب هدف و مقصد 

درســت بــرای زندگــی، یکــی از شــاه کلیدهایی تحمــل رنج هــا و اســتفاده صحیح 

از لذت هــای زندگــی اســت. اگــر کســی هــدف زندگی را درســت انتخاب کنــد، در 

برابــر رنج هایــی کــه بــرای او پیــش می آید بــه  هم نمی ریزد و آشــفته نمی شــود. 

فــرض کنیــم وزن فرزندپــروری ۲0درصــِد کل اهدافمــان باشــد و وزن 

ادامه تحصیــل یــا فعالیــت فرهنگی مــان هــم ۲0درصــد. اگــر این طــور باشــد، 

1. نک: سید نعمت اهلل الجزائری، نورالبراهین، ج۲، ص4.
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هــر مقــدار کــه بــرای فرزندپــروری وقــت اختصاصــی بگذاریــم، پابه پایــش بــرای 

ادامه تحصیــل یــا فعالیــت فرهنگی مان وقت خواهیم گذاشــت. حرف این اســت 

کــه بایــد در هدف گذاری مــان متناســب با ارزش هــر کار، وقت اختصــاص دهیم.

نکتــۀ دیگــر ایــن اســت کــه بــا به کارگیــری ابزارهــا و فنــون مختلــف 

می توانیــم وقتمــان را بهینه تــر اســتفاده کنیــم. مثــاًل می توانیــم برخــی 

فعالیت هــای فرهنگــی را غیرحضــوری و مجازی انجام دهیــم یا فرزندانمان 

را در برخــی فعالیت هــا همــراه کنیــم.

نکتــۀ ســوم هــم ایــن اســت کــه در نــگاه بلندمــدت، فرزنــدان بزرگ تر ما 

می تواننــد کمک کارمــان باشــند در کارهــای زندگــی و نیــز نگهــداری فرزنــدان 

کوچک تــر. ایــن البتــه بــه نوع تربیــت ما و شــکل دهی محیــط خانوادگی مان 

دارد. بستگی 

مانعی برای رشد؟!
متأســفانه هیاهــوی تبلیغــات غربــی کاری کرده کــه موفقیت را تنهــا در مدرک و 

شــغل و پــول می بینیــم و برای رســیدن به این هــا آرام و قرارمــان را فدا می کنیم. 

زنــی کــه می توانــد بزرگ تریــن موفقیــت عالم یعنــی »مــادری« را از آن خــود کند، 

بــه بهایــی انــدک ایــن گنــج گران بهــا را رهــا کــرده و فکــر می کنــد مــادری بــا آن 

پیشــرفت ها نمی ســازد. در حالــی کــه زیادنــد مادرانی که هم مشــغول بــه درس و 

کارنــد و هم مادری می کنند. بله، بدون ســختی که نمی شــود. ســختی هــم دارد؛ 

امــا بــه ســختی اش مــی ارزد. ایــن راز رســیدن بــه موفقیــت اســت که بایــد تالش 

کنــی و ســختی بکشــی تــا به رشــدی برســی و موفقیتــی را از آِن خود کنی.

از این هــا کــه بگذریــم،  در زندگی ماییــم و انتخاب هایمــان. دوروبرمان را 

کــه نــگاه کنیــم زیاد می بینیم کســانی کــه به بهانــٔه درس و دانشــگاه ازدواج 

نکرد نــد و سنشــان کــه بــاال رفــت دیگــر موقعیت هــای ازدواج را از دســت 

دادنــد. یــا خانواده هایــی را کــه بــا همیــن بهانــه، فرزنــدآوری را بــرای بعــد 

گذاشــتند و حــاال مشــکالت جســمی نمی گــذارد فرزنددار شــوند. یــا آن ها که 

دیــر بچــه دار شــدند و دیگــر حا ل و حوصلــٔه بچــه و تربیتــش را ندارنــد.

زندگــی فاطمــٔه زهــرا   را ببینیــد. در همان ســال های کمی کــه در خانٔه 
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علــی   زندگــی کرد، نگاهی داشــت به  بلنــدای تاریخ. پــس به کیفیت و عمق 

زندگــی اش پرداخــت. وقتــی بــرای هــدردادن نداشــت! بــرای لحظه هایــش ارزش 

قائــل بــود. می خواســت از مزرعــٔه دنیــا بهتریــن محصــول را برداشــت کنــد. برای 

همیــن، در همیــن فرصــت کوتاه، مشــغوِل »بهترین« کار شــد؛ یعنی »مــادری«.

کارگزار خدا
فاطمــه   خــودش را »کارگــزار خــدا« می دانســت و نقــش خــودش را 

انسان ســازی. بارهــا از پــدرش شــنیده بــود که مادرهــا چه جایگاهــی دارند. 

فاطمــه   بهتــر از هرکســی درک می کــرد کــه تنهایــِی تک فرزنــدی و 

نداشــتن خواهــر و بــرادر چقــدر دردنــاک اســت و چقــدر فــرق اســت بیــن 

اینکــه خواهــر و بــرادر داشــته باشــی و نداشــته باشــی. برای همیــن بود که 

 زینب     آورده بود و برای حســینش   ُحســین   بــرای َحســَنش

و می خواســت بــرای زینــب نیــز محســنی بیــاورد کــه نگذاشــتند. او 

بهتــر از همــه می دانســت کــه نســل صالــح، چــه جریانــی در تاریــخ بــه راه 

می انــدازد. پــس فاطمــه در یــک  کالم آغــوش بــاز کــرده بــود بــرای 

رویــش و پــرورش همــٔه خوبی هــا.

یکــی از القــاب حضــرت فاطمــه »حانیــه« اســت به معنــای زن دلســوز و 

مشــفق.1 روایــات زیــادی داریــم دربــارٔه مادری های فاطمــٔه زهــرا و کارهایی که 

انجــام مــی داد، ماننــد: بازی کــردن با کــودکان،۲ غذا خورانــدن به کــودکان،۳ هم زمان 

بــا هــم تــالش برای برقــراری عدالــت در رفتارها کــودکان،4 تالش برای آمــوزِش صبر 

در برابــر ســختی ها بــا آرام کــردن فرزنــدان گرســنه ای که دیــروز غذا نخــورده بودند.

1. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج 4۳، ص17.

ــُص اْبَنَهــا َحَســنًا َو َتُقــولُ  َأْشــِبهْ  َأَباَك  َيــا َحَســنُ ، َو اْخَلْع َعِن  ۲.  »َكاَنــْت َفاِطَمــُة ُتَرقِّ

َحِن، َو َقاَلْت ِلْلُحَســْيِن   َأْنَت َشــِبيٌه  َســَن، َو اْعُبــْد ِإَلهــًا َذا ِمَنــنٍ ، َو اَل ُتــَواِل َذا اإْلِ اْلَحــقِّ الرَّ

ِبَأِبــي  َلْســَت َشــِبيهًا ِبَعِلي«  )ابن شهرآشــوب، مناقــب آل أبي طالــب  ، ج ۳، ص۳8۹(.

ــِه َعَلْيَهــا َكاَنــْت َتْمَضُغ ِلْلَحَســِن ُثمَّ ِلْلُحَســْيِن َو ِهَي َصاِئَمٌة  ۳.  »ِإنَّ َفاِطَمــَة َصَلــَواُت اللَّ

ِفــي َشــْهرِ َرَمَضــاَن؛ فاطمــه غــذا می جویــد بــرای حســن و حســین در حالی کــه روزه بود« 

)حرعاملی، وســائل الشــيعة، ج 10، ص108(.

4. نک: محمدبن علی بن بابویه )صدوق(، االمالی، ص446.
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خانوادٔه آرمانی
در ســال های اخیــر، ذهنیــت مــا ایرانی هــا ایــن شــده کــه »خانــوادۀ آرمانــی«، 

خانــواده ای اســت کــه دو تــا بچــه دارد، یــک دختــر و یــک پســر کــه قشــنگ 

جنســمان هــم، جــور باشــد. خانــواده ای کــه بــه ایــن نقطــه می رســد، در نــگاه 

مــردم بــه پایــان راه فرزنــدآوری رســیده اســت. امــا آیــا ما همیشــه این طور فکر 

می کرده ایم؟ بیســت ســال پیش و قبل تر از آن، خانوادۀ ایرانی هرچه پرتعدادتر 

بود، احســنت و ماشــاءاهلِل بیشــتری داشــت. خیلی وقت نمی گذرد از زمانی که 

می گفتیم »هرچی دســت توی ســفره بیشــتر باشــه، ســفره بابرکت تره.« ما باور 

داشــته و داریــم کــه »دولــت در آن َسراســت کــه از کــودکان ُپر اســت.« 

جالــب اســت کــه خانواده هــای پرجمعیت، در بســیاری جوامــع، همین 

اآلنــش مایــۀ فخــر و مباهات انــد؛ مثل بســیاری از کشــورهای غربــی، چین، 

هنــد، جوامــع عربــی و مخصوصــًا خانواده هــای یهــودی در سرتاســر دنیــا! 

شــأن  پرجمعیــت،  خانواده هــای  عشــایر خودمــان  در  اآلن  اصــاًل همیــن 

اجتماعــی بهتــری دارنــد و کارکردهــای اقتصــادِی بهتــری. در خانواده هــای 

بلــوچ هــم، پرجمعیت بــودِن خانــواده پســندیده اســت. پــس اگــر بگوییــم 

کوچک شــدِن خانــواده اصالــت نــدارد، بیــراه نگفته ایــم.

تجربٔه خانواده
بیاییــد نتیجــه بگیریــم؛ ممکن اســت برخی برداشــت های فرهنگــی اصالت 

نداشــته باشــد و در مقاطــع مختلــف عوض شــود. بمانــد که در ایــن روزگار، 

صاحبــان ســرمایه و قــدرت،  بنــا بــه اهــداف خــود، گفتمان هــای فرهنگی را 

مدیریــت می کننــد یــا ســلیقۀ عمومــی جامعــه را تغییــر می دهنــد و از کجا 

معلــوم کــه ایــن حِس باکالســی، احساســی ســاختگی و مصنوعی نباشــد؟!

می دانســتید کهن الگــوی همــۀ مــردم دنیــا ایــن بــوده کــه خانــوادۀ 

بــزرگ نعمــت اســت؟ می دانســتید برکــت در خانــه ای اســت کــه کــودکان 

در آن باشــند؟1 یــا می دانســتید بنــا بــه تعریــف ســازمان جهانــی جمعیــت،۲ 

1.  پیامبر اکرم: »َبْيٌت ال ِصْبیاَن فیِه ال َبَرَكَة فیِه.« )ابوالقاسم پاینده، نهج الفصاحه، ص۳74(.

iran.unfpa.org/fa :۲. دسترسی در
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خانــوادۀ کامــل خانــواده ای اســت کــه همــۀ روابــط خانوادگــی را تجربــه کند: 

خواهــری، بــرادری، پــدری، مــادری، فرزنــدی. ایــن خانــواده بایــد دســت کم 

چهــار فرزنــد داشــته باشــد. در آینده هــم، فرزندان ایــن چهار فرزنــد می توانند 

عمــو و خالــه و عمــه و دایــی داشــته باشــند. 

این هــا را گفتیــم کــه نتیجــه بگیریم حتی اگر برچســب بی کالســی به کســی 

خــورد، خیلــی جــای نگرانــی ندارد؛ چــون با بــادی، َکنده خواهد شــد! باید بــه راهی 

برویــم کــه عقــل و شــرع تأییــدش می کند و سرنوشــت خودمــان را دســت این وآن 

ندهیــم. مــردم همیشــه حــرف می زننــد. بــا حــرف مــردم کــه نمی شــود زندگــی 

خودمــان را تنظیــم کنیــم. درِ دروازه را می شــود بســت؛ امــا دهــاِن مــردم را نــه! اگر 

بــه راه درســت و خداپســند می رویــم، خــوِد خدا پشــتمان خواهد بــود و ما را از شــّر 

حرف هــای بی اســاِس برخــی افــراد بی مایــه، خواهد رهاند و بــه ما آبرو خواهــد داد. 

آینده ای روشن
از این هــا کــه بگذریــم، حتمــًا خانواده هایــی کــه چنــد فرزنــد دارنــد، آینــدٔه 

آرام تــری دارنــد. اگــر ما اآلن عصای دســت پدرهــا و مادرهای ســال خورده مان 

هســتیم و بــا نیــروی جوانــی، کارهــای میدانــی و عملیاتی را ُچســت وچابک 

پیــش می بریــم، بایــد بــرای آیندۀ خودمــان هم، همیــن فکر را بکنیــم. آینده 

وقِت آســودگی ماســت، نه زمــان رانندگی مــان! امام ســجاد می فرمایند: 

»ِمْن َســعاَدِة الرُجِل َأْن َیکوَن َلُه ُوْلٌد َيســَتعیُن ِبهم.«1 )بخشــی از خوشــبختی 

انســان بــه این اســت کــه فرزندانی کمک حال داشــته باشــد.( فراموش نکنیم 

فرزندانمــان ضامن فــردای زندگی مان هســتند.

امــام عســکری   بــرای یکــی از شــیعیانش این طــور دعــا می کنــد: 

ُهــمَّ اْرُزْقــُه َوَلــدًا َیُکــوُن َلــُه َعُضــدًا َفِنْعــَم اْلَعُضــُد اْلَوَلــُد.«۲ خدایــا! فرزندی به  »اللَّ

او عطــا کــن کــه بازویــش )یــاورش( باشــد؛ فرزنــد، چه خــوب بازویی )یــاوری( 

است. 

1. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج6، ص۲.

۲. محمدبن حسن حرعاملی، وسائل الشیعه، ج50، ص۲75.
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رنج و شیرینی 
مــادری یــک امــر غریزی اســت کــه خداونــد آن را در وجــود هر زنی قــرار داده 

اســت و ماننــد کارهــای دیگــر در دنیــا همــراه بــا رنج هــا و لذت هایــی اســت 

ــُه ُکرهــًا َو َوَضَعتُه ُکرهــًا«1 به این مطلب اشــاره  کــه قــرآن در آیــه »َحَمَلتــُه ُأمُّ

می کنــد. واژه »ُکــره« در ایــن آیــه به معنــای ســختی با لذت و خواســت قلبی 

اســت. خداونــد در مــادری لــذت قــرار داد. ایــن عمــل را بــرای زن لذت بخــش 

کــرده اســت.۲ البتــه خداونــد برای این ســختی کــه مادرها با لذت و خواســت 

قلبــی خــود در دوران بــارداری تحمــل می کنــد، ارزش زیــادی قائــل اســت و 

به خاطــر همیــن، فرزنــدان را در مقابــل آن ملــزم به قدرشناســی و حمایــت و 

سپاســگزاری از او در کنــار شــکرگزار از خداونــد مطــرح می کنــد. امثــال ایــن 

ــُه َوْهًنــا َعَلــى  ْيَنــا اآلنَســاَن ِبَواِلَدْيــِه َحَمَلْتــُه ُأمُّ آیــات کــه می فرمایــد: »َوَوصَّ

َوْهــٍن َوِفَصاُلــُه ِفــي َعاَمْيِن َأِن اْشــُكْر ِلــي َوِلَواِلَدْيَك ِإَليَّ اْلَمِصيــُر«۳ )ما هم به 

انســان دربــارۀ والدینــش، به ویــژه مادرش این طور ســفارش کردیم: »مرا شــکر 

کــن. آنــان را هــم.« مــادرش کــه او را در دوران حاملگــی بــه شــکم می کشــد، 

هــر روز توانــش بیــش از پیــش تحلیــل مــی رود و تازه، دو ســال هم شــیرش 

می دهــد. حواســتان باشــد کــه بــه مــن ختــم می شــود آخرعاقبــِت همه.( 

کلمــه »وهــن« به معنای ضعف و سســتی اســت. در کتاب های لغت آمده 

کــه بــا رشــد جنیــن در شــکم مــادر، ضعــف و سســتی مادر، بیشــتر می شــود.4 

بــه همیــن دلیل اســت که ایــن واژه در مــورد بــارداری زن به کاررفته اســت.

در آیــه دیگــری، خداونــد بــه ســنگینی زن در روزهــاي پایــان بــارداری 

اشــاره می کنــد: »ُهــَو الَّــِذي َخَلَقُكــْم ِمْن َنْفــٍس َواِحــَدٍة َوَجَعــَل ِمْنَهــا َزْوَجَها 

ــا َأْثَقَلْت  ْت ِبــِه َفَلمَّ ــاَها َحَمَلــْت َحْمــًا َخِفيًفــا َفَمرَّ ــا َتَغشَّ ِلَيْســُكَن ِإَلْيَهــا َفَلمَّ

ــاِكرِيَن«5 )اوســت  ُهَمــا َلِئــْن آَتْيَتَنــا َصاِلًحــا َلَنُكوَنــنَّ ِمــَن الشَّ ــَه َربَّ َدَعــَوا اللَّ

1. احقاف، 15.

 ،  پرتال امام خمینی ،  ۲. قــدرت اهلل عفتــی ، مــادر و مادری در اندیشــه امام خمینــی

دسترسی در: http://www.imam-khomeini.ir/fa/n119321، 16 فروردین 1۳۹6.

۳.  لقمان، 14.

4. ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن با تفسير لغوى و ادبى قرآن، ج 4، 4۹4.

5. اعراف، 18۹.
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او  نــوع  از  آفریــد و  آدم،  انســان، یعنــی  از یــک  را  کســی کــه همه تــان 

همســرش را خلــق کــرد. هــدف ایــن بود کــه او در کنار همســرش به آرامش 

روحی روانــی برســد. وقتــی انســان بــا همســرش هم بســتری می کنــد، او 

بــاردار می شــود. ابتــدای حاملگــی، ســنگینی جنیــن را حــس نمی کنــد؛ امــا 

بعــد کــه بچــه وزن می گیــرد، زن و شــوهر از خــدا می خواهنــد: »خدایــا، اگر 

بــه مــا بچــۀ ســالمی بدهــی، حتمــًا شــکرگزارت می شــویم.(

بعــد از ســختی های بــارداری، زایمــان و تولــد فرزنــد اتفــاق می افتــد، پس 

 از ایــن، مرحلــه ای دیگــر به نــام »مــادری« اســت، کــه همــراه بــا ســختی هایی 

ْخَلِة َقاَلْت  اســت، قــرآن دراین باره می فرمایــد: »َفَأَجاَءَها اْلَمَخــاُض ِإَلٰى ِجــْذِع النَّ

ا«1 )تا اینکــه درد زایمــان، او را  ــَذا َوُكْنــُت َنْســًيا َمْنِســيًّ َيــا َلْيَتِنــي ِمــتُّ َقْبــَل َهٰ

به زیر تنۀ به ظاهر خشــکیدۀ خرمایی کشــاند. از درد جســمی و فشــار روحی، 

این طــور نالیــد: ای کاش مــرده بــودم و ایــن روزهــا را نمی دیــدم و کالً از یادهــا 

رفتــه بــودم!( ایــن آیــه حــال و روز حضــرت مریــم را در هنــگام تولــد حضــرت 

عیســی بیــان می کنــد. این که مریم هنــگام درد زایمان، از مــردم فاصله گرفت 

و در آن حالــت آرزوی مــرگ نمــود. یکــی از علــل ایــن آرزو، بــارداری و زايمــان 

در تنهايــی و غربــت بود.۲ 

توجــه کنیــد کــه همراهــی اهــل خانــه می توانــد این شــرایط طاقت فرســا 

را بــرای مــادر کمــی آســان کنــد. پــدر خانواده بــا انجــام کارهای خانــه می تواند 

دغدغه هــای مــادر را کــم کنــد و اجــازه دهــد مــادر اســتراحت کند.

لذت مادری
درســت اســت کــه بیشــترین بــار فرزنــدآوری بــر دوش مــادر اســت؛ ولــی در 

کنــارش لذت هــای زیــادی هم قرار داده شــده کــه انصافًا چندیــن و چند برابر 

آن زحمــات و رنج هــا را جبــران می کنــد و گاهی تا حدی اســت که مــادر آرزو 

می کنــد کاش بچه های بیشــتری داشــت. 

بعــد از این همــه رنــج و ســختی، مــادر بــه باالتریــن لــذت زندگــی یعنــی 

1. مریم، ۲۳.

۲. محسن قرائتی،تفسیر نور)1۳8۳(، ج7، ص۲56.
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شــنیدن صــدای فرزنــد و در آغــوش کشــیدنش می رســد. لــذت رابطــٔه مادری 

و فرزنــد یکــی از باالتریــن لذت هایــی اســت کــه در دنیــا وجــود دارد. وقتــی 

مــادر لبخنــد شــکرین کودکــش را می بینــد لــذت می بــرد. وقتــی می بینــد 

کــه اســتعدادهایی کــه خــدا در وجــودش گذاشــته حــاال بــا تولــد نوزاد بــه بار 

نشســته لــذت می بــرد. وقتــی می بینــد بــه ایــن مقــدار در اجتمــاع، نقــش 

مثبــت دارد لــذت می بــرد. وقتــی موفقیــت فرزندانــش را در محیط هــای 

تحصیلــی و شــغلی و... می بینــد قنــد در دلــش آب می شــود. همــٔه این هــا 

موفقیت هــا، افتخــارات و ســربلندی های مادرشــدن و مادری هــای اســت کــه 

گاهــی از نــگاه خــود مــادران هــم پنهــان می مانــد.

اگــر کاری بــرای مــا آدم هــا لــذت نداشــته باشــد کــه اصــاًل ســراغش 

نمی رویــم. مــا هــر کاری می کنیــم، مســتقیم یــا غیرمســتقیم دنبــال لذتی 

هســتیم از آن. درســت نیســت؟

می دانســتید بعــد از نیازهــای اولیــه در سلســله  مراتــب نیازهــای مازلو، 

نیازهــای روانــی قــرار دارد کــه اّولینــش نیــاز بــه محبــت اســت؟ لذت هــای 

بچه  داشــتن بهتریــن پاســخ بــرای نیــاز محبــت اســت. تــا حــاال کودکتــان 

نوازشــتان کــرده اســت؟ تــا حــاال صدایتــان کــرده و گفتــه »بابــا جــون« یــا 

»مامانــی« کــه دلتــان آب شــود برایــش؟ تــا حــاال تــوی بغلتــان خوابــش 

بــرده کــه دلتــان برایــش پــر بکشــد؟ تــا حــاال بچــٔه حمام رفتــه در حولــه 

تحویــل گرفته ایــد؟ پیغمبــر می فرمایــد: »َالَوَلــُد ِللواِلــِد َرْيحاَنــٌة ِمــَن اهلِل 

ها.«1 )فرزنــد بــرای پــدر، گلــی خوش بــو از جانــب خداوند اســت که آن  َيَشــمُّ

می بویــد.( را 

اولین هــای بچه هــا شــیرین اســت: اولیــن کلمــه ای کــه می گویــد، 

اولیــن غذایــی کــه می خــورد، اولیــن قدمــی کــه برمــی دارد و... . تــا حــاال 

کجــا  را  لذت هــا  ایــن  اســت؟  رفتــه  ریســه  خنــده  از  برایتــان  بچه تــان 

می توانیــد بچشــید جــز بــا فرزنــد خودتــان؟ عمیق تریــن لذت هــای روانــی 

فرزنــد  بــرای همیــن شــیرینی  بــا بچه هایشــان می چشــند.  انســان ها  را 

اســت کــه فرزنداولی هــا بــا همــۀ زحمت هایــی کــه بچــۀ اول برایشــان 

1. محمد محمدی ری شهری، حکمت نامه كودک، ج1، ص۲0.
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داشــته، دوبــاره تمایــل می یابنــد بــه آوردن فرزنــد جدیــد تــا بــاز هــم ایــن 

لذت هــا را بچشــند. خالصــه کــه در دیــگ ازدواج، بچــه نمــک غذاســت و 

زندگــی بــی او هم ســنگ عــزا!

شهید مطهری دراین باره می گوید:

لــذت  مــادرى  متناســب اســت بــا محبــت مــادرى. همــان 

طــورى كــه محبــت مــادرى باالتريــن محبت هاســت، قهرًا 

لبخنــد  يــک  لذت هاســت .  باالتريــن  نيــز  مــادرى   لــذت  

كــودک، يــک شــيرين زبانى، يــک التجــاء بــه مــادر، يــک 

قــد و بــاالى فرزنــد ديــدن، فوق العــاده لــذت دارد. به طــور 

كلــى مشــاهده كــردن اثــر، خــود لذت بخــش اســت. يــک 

صنعت گــر و يــک خطــاط و يــک نقــاش نمى توانــد از اثــر 

خــود لــذت نبــرد. لــذت از اثــر و مخلــوق و آفرينــش فــوق 

همــۀ لذت هاســت، خصوصــًا اگــر پــدر و مــادر در تكويــن 

روحــى، يعنــى در تربيــت و تأديب و آراســتگى روح فرزند 
خــود مؤثر باشــند.1

ببینیــد کــه شــهید مطهــری چقــدر زیبــا بــا تشــبیه کــردن مــادری بــه 

خطــاط یــا نقاشــی کــه از اثر خــودش لذت می بــرد، لذت مــادری را توصیف 

کــرده اســت. بلــه، لــذت مــادری یکــی از باالتریــن لذت هاســت.

عــالوه بــر ایــن لذت هــای مــادری، مــادران می تواننــد در ایــن حالــت 

شــاهد تکامــل شــخصیت خــود و ســالمت جســم و تجلــی یافتــن عاطفــه 

و احســاس باالیــی در خــود باشــند کــه ایــن عاطفــه و احســاس به صــورت 

کامــل فقــط در مــادری آشــکار می شــود و همچنیــن، طبیعــي بــودن ايــن 

غريــزه باعــث می شــود پــس از تولیدمثــل، مرحلــه دوم تکثيــر نســل کــه 

شــامل »تــداوم نســل« اســت، ایــن تــداوم نســل عــالوه بــر اینکــه بــرای 

جامعــه خیلــی الزم و مفیــد اســت، بــرای مــادران خیلی اثــرات مهمی دارد. 

1. مرتضی مطهری، يادداشت هاى استاد مطهرى، ج 5، ص55.
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تنهایی مادر!
اگــر خانواده هــا ســختی ها و غصه هــای مــادری و فرزنــدآوری را کــه واقعــًا 

شــیرین اســت تحمــل نکننــد، بایــد غصه هــای ســنگین تری را در نبــود فرزند 

تحمــل کنند.

اآلن غصــۀ برخــی مادران، شــده گریه کــردن بچه و بیدارخوابــی و به خطر 

افتــادن راحتی هــا در زندگــی! حــاال فرض کنیــم خانواده ای اصاًل بچه نداشــت 

و خیالــش از بابــت گریه کــردن و اســتراحت و... راحــت بــود؛ آیــا زندگــی او 

بــدون رنج و ســختی اســت؟! 

بــدون شــک، هرکســی بخواهد به هــر لذتی در دنیا برســد، بایــد رنج های 

آن را بــه جــان بخــرد. امــا نبایــد فرامــوش کنیم کــه برخی از رنج هــا و لذت ها 

زودگذرنــد و بعضــی دیگــر پایدارترنــد. هرچنــد مــادر شــدن و مــادری کــردن 

رنج هایــی دارد، امــا رنج هایــی اســت زودگــذر و لذتــش پایدار. 

بــرای اینکــه همیــن رنج هــای زودگــذر و ســختی های مــادری هــم در 

زندگی هایمــان مدیریــت شــود و ســختی هایش ما را بــه هم نریــزد دو راهکار 

وجــود دارد. 

زندگی را از باال ببین! 
یکــی از کارهایــی کــه رنج هــای ایــن راه را شــیرین می کنــد درک قانون های 

دنیاســت. این کــه بدانیــم قطعــًا در ایــن دنیــا رســیدن بــه لــذت، بــدون 

تحمــل رنــج نمی شــود. ایــن قانــون دنیاســت کــه بــرای رســیدن بــه راحتــی 

و آرامــش بایــد ســختی کشــید. آن وقــت لذتــی هــم کــه بعــد از ســختی 

به دســت می آیــد خیلــی زیــاد خواهــد بــود. بایــد زندگــی را از بــاال دیــد. این 

کار باعــث می شــود در پــِس رنج هــا، آســانی ها و راحتی هایــی را ببینیــد.

حتمــًا بــرای شــما اتفــاق افتــاده اســت کــه در یــک ترافیــک ســنگین 

گرفتــار شــده باشــید. شــما کــه از پاییــن بــه ترافیک نــگاه می کنیــد، خیلی 

ناراحــت و نگــران هســتید و شــاید از ادامــۀ مســیر ناامید شــوید و برگردید.

امــا کســی کــه آن صحنــه را از بــاال ببینــد می فهمــد کــه ترافیــک چنــد 

دقیقــٔه دیگــر تمــام می شــود. زندگــی را از باال دیــدن کمک می کنــد حوادث 
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زندگــی، ترافیک هــای اقتصــادی، اجتماعــی و ســختی های مــادری کاری 

نکنــد کــه به هــم بریزیــد و کنترلتــان را از دســت بدهیــد.

زندگــی را از بــاال دیــدن، یعنــی در کنــار ســختی ها، 40 ســال بعــد را 

و بعــد از مــرگ را ببینیــد. یعنــی همــان طــور کــه شــلوغی امــروز خانــه 

و دســت گیری  ازپاافتادگــی  آرامــش ســال های  را می بینیــد،  فرزنــدان  از 

بچه هایتــان را هــم ببینیــد. 

بن بست شکن باش!
یکــی دیگــر از راه هــای عبــور از رنج هــا این اســت که شــما بــرای برطرف کردن 

رنــج، اقــدام کنیــد. بایــد بن بست شــکن باشــید. نــه اینکــه رنــج از پــا درِمــان 

بیــاورد. گفتیــم کــه رنج هــای دنیــا ناپایدارنــد و همراهشــان آســانی و راحتی 

اســت. پــس نبایــد در مقابــل ایــن رنج هــا عاجز شــد. 

ایــن کالم امیرالمؤمنیــن   اســت کــه فرمــود: »إذا َنــَزَل ِبــَک َمْکــروٌه َفانُظــر 

َفــإْن کاَن َلــَک حیَلــة َفــا َتْعِجــز« وقتــی امر ناخوشــایندی برایت پیــش آمد، 

خــوب نــگاه کــن. اگــر راه چــاره ای بــرای عبــور از رنــج داری، ُخــب عاجز نشــو 

و اقــدام کــن؛ یعنــی اگــر توانســتی رنــج را برطــرف کنــی، آن  را برطــرف کــن. 

در ادامــۀ روایــت می فرمایــد: »و إْن َلــْم َیُکــْن فیــِه حیَلــة َفــا َتجــَزع«1 )و اگــر 

نتوانســتی ایــن وضعیــت بــد را برطــرف کنــی، و چاره ای دســتت نبــود، جزع 

) نکن!

داشــت  کــه  رنج هایــی  و  ســختی ها  همــٔه  بــا     زهــرا فاطمــٔه 

   یــک لحظــه آرام ننشســت و در برابــر رنج هــا کوتــاه نیامــد. فاطمــه

اذیــت  و  آزار  بــه  بودنــد  بســته  کمــر  شــهر،  همــٔه  بــود.  بن بست شــکن 

خانــواده اش. همــه کمــر بســته بودنــد به دشــمنی بــا امیرالمؤمنیــن  . و او 

یــک تنــه ایســتاده بــود. 

 در هجوم دشــمنان یار علی اســت فاطمــه تنهــا طــرف دار علی اســت

 اولیـــن قربانـــی حیـــدر منـــم آنکــه باشــد مــرد ایــن ســنگر منم

1. ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج۲0، ص۳10.
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 ای مغیــره هرچــه می خواهی بزن چشــم پوشــیدم ز جان خویشــتن

 ایــن غــالف تیغ ایــن بــازوی من ایــن در کاشــانه، ایــن پهلــوی من

هــر کاری کردنــد دســت فاطمــه را کوتــاه کنند نشــد. عاقبت نانجیبــی با غالف 

بــه بــازوی فاطمــه زد.1 بی حــال روی زمیــن افتــاد. لحظاتــی بعــد بلنــد 

شــد صــدا زد: علــی را کجــا بردنــد؟ تــا فهمیــد علــی   را بردند مســجد. چطور 

خــودش را به مســجد رســاند؟!

 خواســت تــا زود خــودش را برســاند به علی
 ســر این خواســتن خود دو ســه باری افتاد

 ناله ای زد که ســتون های حــــــرم لرزیدند
 بــه روی مســجدیان گرد و غبـــــاری افتاد

ی«۲ )پسرعمویم را رها کنید(.  وارد مسجد شد. صدا زد: »َخلَّوا َعن ِابِن َعمِّ

 بــازوی مشکل گشــا را بســته اید؟ کافــران دســت خــدا را بســته اید؟

رفــت پشــت پــرده. آمــاده شــد نفریــن کنــد. فرمــود اگــه علــی را رهــا نکنید، 

گیســوانم را پریشــان می کنــم. ســلمان می گویــد: ســتون های مســجد بــه 

لــرزه درآمــد.۳ هــر طــور بــود علــی را بــه خانــه برگردانــد. اما...

 وقــت برگشــت بــه خانه همه جــا خونی بود
 چشــم یاری به قد و قامـــــت یاری افتاد4

1. شــیخ عبــاس قمــی، بيت األحــزان، ج1، ص1۳۲؛ محمدباقر مجلســی، بحــار األنوار، ج۳0، 

ص۳48 ـ ۳4۹(.

۲. ابن شهرآشوب ، مناقب آل أبي طالب  ، ج ۳، ص۳۳۹.

۳. محمدباقر مجلسی، بحاراألنوار، ج4۳، ص47.

4. علی اکبر لطیفیان.
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همه زمین و زمان در مطاِف روی علی ست

م مـدار زهـرابــود
َّ

به ایـن مطاِف معظ

وقتــی قــرآن کریــم می خواهــد نمونــه ای از انســان های بــا ایمــان را بــه 

عنــوان نمــاد زن خــوب، زن برتــر و زن مؤمــن نــام ببــرد، دو نفــر را معرفــی 

می کنــد: یکــی آســیه، همســر فرعون اســت، یکی هــم حضرت مریم اســت: 

ــُه َمَثــًا ِللَِّذيــَن آَمُنــوا اْمــَرَأَت ِفْرَعــْوَن«1، »َوَمْرَيــَم اْبَنــَت ِعْمــَراَن  »َوَضــَرَب اللَّ

الَِّتــي َأْحَصَنــْت َفْرَجَهــا«۲. جالــب اینجاســت کــه خوبی هــای ایــن دو زن 

مربــوط بــه محیــط خانــواده اســت. مســئله، مســئلٔه خانــواده اســت. 

ارزش و اهمیت آســیه در چیســت؟ ارزشــش در این اســت که یک پیغمبر 

اولوالعــزم را، موســای کلیم اللَّــه را در آغــوش خــودش بزرگ کرد، بــه او ایمان  آورد 

و کمکش کرد. مســئله درون خانواده اســت. آســیه برای موســی »مادری« کرد. 

در مــورد حضــرت مریــم هــم همین جور اســت: »الَِّتــي َأْحَصَنــْت َفْرَجَهــا«۳؛ ناموس 

1. تحریم، 11.

۲. تحریم، 1۲.

۳. همان.
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خــود را حفــظ کــرد، عفــت خــود را حفــظ کــرد. ایــن نشــان دهندٔه ایــن اســت کــه در 

محیــط زندگــی حضــرت مریم عواملــی وجود داشــته کــه می توانســته تهدیدکنندٔه 

عفــت و نامــوس یــک زن عفیف باشــدو او توانســته مبارزه کند.1 مریم مادر عیســی 

و دختــرِ عمــران اســت: »َمْرَيــَم اْبَنَت ِعْمــَراَن«.۲ مریم، زنی جوان اســت که در مقابل 

تهمــت و نــگاه آلــودٔه مردم شــهر و منطقٔه خود، مثل کوه می ایســتد و عیســی را که 

خــدای متعــال بــا قــدرت کاملٔه خــودش در دامــان پاک او گذاشــته، بــزرگ می کند.

ایــن دو زن، دنیــا را نــور بــاران می کننــد. ایــن، نشــان دهنــدٔه آن 

اســت کــه در میــدان عظیمــی کــه همــٔه انســان ها، از اّولیــن و 

آخریــن جمع شــده اند؛ وقتــی خدای متعال می خواهد دو انســان 

را از مجمــوع همــٔه انســان ها انتخــاب کنــد و بــه عنــوان مثــل و 

نمونــه، آن هــا را معرفــی کنــد، دو زن را انتخــاب می کنــد؛ نــه دو 
مــرد را و نــه یــک مــرد و یــک زن را. در ایــن کار، رازهایــی اســت.۳

مادر و خانواده
اینجــا دو نکتــٔه مهــم وجــود داشــت: اول اهمیــت خانــواده و دوم نقش مهم و 

جایــگاه واالی زن و مــادر. کــه البتــه دومــی از اولــی هــم مهم تــر اســت. ببنید 

جملــه ای رهبــر معظــم انقــالب دارد کــه می فرماید:

»در واقــع، خانــواده را هــم زن بــه وجــود مــی آورد و اداره 

می کند؛ این را بدانید. آن عنصر اصلِی تشــکیل خانواده، زن 

اســت، نــه مــرد. بــدون مــرد، ممکن اســت خانواده ای باشــد. 

اگــر زن از خانــواده ای گرفتــه شــد، مــرد نمی تواند خانــواده را 
حفــظ کنــد. بنابرایــن، خانــواده را زن حفــظ می کند.«4

در خانــواده هــم محــور زن اســت. ایــن کالم پیامبــر اســت کــه می  فرماید: 

َدِة َبْيِتَها«5 )هر  ُد َأْهِلــِه، َو اْلَمْرَأُة َســيِّ ُجُل َســيِّ د َفالرَّ ُكلُّ َنْفــٍس ِمــْن َبِنــي آَدَم َســيِّ

1. نک: بیانات در دیدار جمعی از بانوان نخبه، 1خرداد1۳۹0.

۲. تحریم، 1۲.

۳. نک: بیانات در اجتماع زنان خوزستان، ۲0اسفند1۳75.

4. بیانات در اجتماع زنان خوزستان، ۲0 اسفند 1۳75.

5. ابوالقاسم پاینده، نهج الفصاحة، ص614.
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يــک از فرزنــدان آدم فرمانروائــي  اســت؛ مــرد فرمانــرواى كســان خويــش اســت و زن فرمانــرواى 

خانــٔه خويــش اســت (. بــه هر حــال همٔه خانواده گرد شــمِع مادرند. مادر اســت که محور اســت.

در خانــٔه امیرالمؤمنیــن هــم همیــن بــود. فاطمــه محــور بود. شــمِع 

خانــٔه علــی فاطمــه بود. شــنیده اید داســتان حدیث کســاء را. حدیثی 

اســت خواندنــی. همــٔه خانــوادٔه پیامبــر زیــر عبــای پیامبر جمع می شــوند. 

آنجــا هــم محور فاطمه اســت. می گوید: »ُهم فاطمُة و أبوهــا و َبعُلها و َبنوها«1. 

محــور »مــادر« اســت.»در چنیــن کانــون مبارکی ]خانــواده[ محور کیســت؟ مادر؛ 
اصــل کیســت؟ مــادر؛ مرکــز دایره کیســت؟ مــادر. مادر، محــور خانواده اســت.«۲

نقــش فاطمــٔه زهرا به عنوان یــک »زن« و یک »مادر« نقشــی کلیدی 

اســت. فاطمــٔه زهــرا نمونــٔه یــک بانــوی نمونــه اســت کــه می توانــد برای 

مــا الگــو باشــد. جملــه ای هســت که می گویــد: »ببینیــد انســان های موفق چه 

کارهایــی کرده انــد کــه موفــق شــده اند. شــما هــم همــان کارهــا را بکنیــد تا به 

همــان نتایــج برســید.« ایــن جمله همان قدر که ســاده اســت، درســت اســت. 

 مانند فاطمه
بــرای شــبیه شــدن بــه حضــرت زهرا هــم باید همــان کارهایــی را کرد کــه او 

انجام می داد، همان لذت هایی را برد که او می برد، همان ســختی هایی را چشــید 

 کــه او می کشــید و همــان افق هایــی را دیــد کــه او می دیــد. فاطمــٔه زهــرا

کــه بــود و چــه می کــرد؟ فاطمــه، اول و آخــر، مــادر بــود. مــادر پــدرش، مــادر 

اهل بیــت، مــادر امام زمانٔه ما. فاطمه مادر اســت. مادر شــیعیان، مــادر قدر و 

غدیــر، مــادر فــدک و آب و خــاک. فاطمــه قدیمی ترین مادر هســتی اســت.

 زنــی از خــاک،  از خورشــید، از دریا،  قدیمی تر

 زنــی از هاجــر و آســیه و حــوا قدیمی تــر

 زنی از خویشــتن حتی، از أعطینا، قدیمی تر

 زنــی از نّیــت پیداِیــش دنیــا، قدیمی تــر

فاطمــه محــور اســت. فاطمــه الگوســت، حتــی برای امــام زمــان. این 

1. مفاتیح الجنان، حدیث کساء.

۲. بیانات در ارتباط تصویری با مداحان، 15بهمن1۳۹۹. 
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ِه ِلي ُأْســَوٌة َحَســَنٌة«1 )دختر  کالم امام اســت که فرمود: »َو ِفي ِاْبَنِة َرُســوِل اَللَّ

رســول خــدا بــرای من الگویی نیکوســت.( و آخر این که فاطمه، مادر اســت.

مــادِر هــر چیــزی اصــل و ریشــٔه آن اســت، ماننــد ُامّ الکتــاب )ســورٔه 

حمــد( و ُامّ الُقــرٰی )مّکــه(. شــاید مــراد از ُکنیــٔه »ُاّم أبیهــا« بــرای صدیقــٔه 

اســت،  نبــوت  درخــت  اســاس  و  اصــل  او  کــه  اســت  ایــن   طاهــره

فرزندانــش شــاخه های آن درخت انــد و شــیعیان میوه هایــش. خیلــی تعبیر 

عجیبــی اســت. فاطمــه مــادر اســت حتی برای پــدرش! رهبر معظــم انقالب 

تعبیــری دارد دربــارٔه فاطمــٔه زهــرا کــه شــنیدنی اســت: 

فاطمــٔه زهــرا یــک زن اســالمی اســت. زِنــی در باالتریــن 

طــراز زن اســالمی، یعنــی در حــّد یــک رهبــر؛ اّما همیــن زنی که 

از لحــاظ فضایــل و مناقــب و حــّد وجودی می توانســت پیغمبر 

باشــد، همین زن مادری می کند، همســری می کند، خانــه داری 

می کنــد؛ ببینیــد این هــا را باید فهمید... معنــای خانــه داری زن، 

تربیت انسان است، معنایش تولید واالترین و باالترین محصول 
و متــاع عالــم وجود اســت؛ یعنی بشــر. خانــه داری یعنــی این. ۲

یکــی از زنانــی کــه مصــداق بــارز مدیریت در خانــه و فعالیت های بــزرگ اجتماعی 

اســت، بانویی اســت به نام مجتهدٔه امین. ایشــان با اینکه به مقام اجتهاد رســیده 

بــود و اجــازٔه نقــل روایت به برخی مراجــع می دادند؛ اما وقتی وارد خانه می شــدند، 

دیگــر خــود را خانــم خانــه دار می دیــد، نه مجتهد خانه. خانــه داری را تمــام و کمال 

انجــام مــی داد؛ چــون ارزش و اعتبارش را می دانســت. هرگز خــود را در محیط خانه 

باالتــر از همســرش نمی دید؛ در حالی که همسرشــان یک مغــازه دار و بازاری ســاده 
بــود و ســواد آن چنانــی نداشــت، و از نظــر علمی قابل قیاس با ایشــان نبود.۳

بلــه، اســالم بــرای زن دو نقش اصلی و اساســی قائل اســت؛ یک، نقش همســری 

و دیگــری نقــش مــادری. هنــر زن یــک هنر بــزرگ و جهــاد او جهادی مقدس اســت. او 

می تواند تاثیرات زیادی در جامعه داشــته باشــد و خدمات ارزنده ای به جامعه برســاند.

1. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج5۳، ص180.

۲. بیانات در دیدار مداحان اهل بیت، ۲۹ اسفند 1۳۹5.

۳. به نقل از حجت االسالم سید علیرضا تراشیون.
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مادری و کارمندی؟!
متأســفانه امــروز دســتگاه های تبلیغاتــی دشــمن خیلــی روی ایــن مســئله 

کار کــرده اســت کــه مقــام و ارزش زن را پاییــن بیــاورد و مــادر شــدن 

و مــادری کــردن را بــی ارزش جلــوه بدهــد. بــه بهانه هــای مختلــف و بــا 

دوگانه ســازی هایی کــه زن اگــر بخواهــد بچــه داشــته باشــد و خانــه داری 

کنــد و همســرداری کنــد می شــود اســیر و کلَفــت. یا ایــن  که دو گانه ســازی 

کنــد کــه یــا بایــد مــادری کنــی و یــا شــغلی داشــته باشــی. 

در ذهــن مــا جــا انداخته اند که شــغل، یعنــی کار کردن بــرای دیگران و 

رســیدن بــه پــول، درحالی که ایــن حرف نوعــی فریبکاری در معنــای کلمات 

اســت. اشــتغال یعنی مشــغول شــدن به یــک مســئله مفیدی کــه درنهایت 

بــه ســود و منفعتــی برســید؛ پر واضح اســت که بــزرگ کردن بچــه و تربیت 

کردنــش، یــک شــغل ســنگین و بســیار مفیــد اســت کــه ســود و منفعتــش 

از ابتــدای کودکــی تــا آخــر عمــر، حتی بعــد از مردن، به انســان می رســد.

اتفاقــا انســان هوشــمند از هــر کاری، بــرای تحقــق وظایف اصلــی خودش 

اســتفاده می کنــد. مثــال طبــق عــرف و شــرع، امــرار معــاش خانــواده وظیفــٔه 

اصلــی هــر مــردی اســت و قاعدتا مــردان شــغلی را انتخاب می کننــد که بتواند 

بــه ایــن وظیفــه عمــل کننــد؛ به همیــن خاطر اگــر شــغلی حقوق کم داشــت، 

مــردی آن را نمی پذیــرد، چــون در امــرار معــاش دچــار مشــکل مــی شــود.

امــا یــک زن وظیفــٔه اصلــی اش در نگاه عــرف ، امرار معاش خانواده نیســت، 

بلکــه وظیفــه اش مدیریــت عاطفــی خانــه و رســیدگی بــه فرزنــدان اســت؛ پــس 

بهتــر اســت شــغلی را برگزینــد کــه بــه تحقــق ایــن وظیفــٔه اصلــی اش کمــک 

کنــد. بــه عبــارت دیگــر، یــک زن اگــر فعالیت هــای اجتماعــی اش را متناســب با 

نیازهــا و وظایــف زندگــی اش انتخــاب کند، می توانــد عالوه بر حضــور در محیط 

اجتمــاع، در امــر تربیــت فرزنــد و خانــه هم موفق باشــد. مثــال بانویی که رشــتٔه 

دانشــگاهی مشــاوره یا روانشناســی را انتخاب می کند، بعد از تحصیل می تواند 

از اندوخته هــای علمــی اش در تربیــت فرزنــد و همســرداری اش بهــره ببــرد.
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شغل مادر
نقــش مادری چیســت؟ چقدر می شناســیمش؟ مهمترین شــغل عالــم را مادران 

دارنــد؛  واقعــًا »مــادری« را باید شــغل به حســاب بیاوریم؛ بلکه آن را شــریف ترین 

شــغل بدانیــم. ایــن جملٔه مرحــوم امام را ببینیــد: »مادر يک شــغلى دارد كه 

همان شــغل انبياســت، اين شــغل بزرگ انبيا را در نظر مادرها كوچك كردند«1و 

درجایــی دیگــر می فرماینــد: »شــريف ترين شــغل در عالــم بــزرگ كــردن يک بچه 

اســت، و تحويــل دادن يــک انســان اســت بــه جامعه. ايــن همان بود كــه خداى 

تبــارك و تعالــى در طــول تاريــخ برايــش انبيا فرســتاد.«۲ بدون شــک بســیاری از 

پیشــرفت های کشــور، مدیــون مادری هــای مــادران انقالبی و فاطمی اســت. 

تأثیر زنان
اینکــه می بینیــم اســتکبار و رژیم هــای فاســد ایــن نقــش اساســی زن و مادر 

را تحقیــر می کننــد، دلیلــش ایــن اســت کــه می خواهنــد بــه مقاصــد شــوم 

خودشــان برســند. شــهید مطهــری بــه نقــل از ويــل دورانــت، نويســنده 

معــروف تاريــخ تمــدن، جملــه ای می گویــد کــه خیلــی عجیــب اســت:

و  ســال ۲000، مســيحى هســتيم  در  كنيــم،  فــرض  اگــر 

بخواهيــم بدانيــم كــه بزرگ تريــن حادثــٔه ربــع اول قــرن 

بيســتم چــه بــوده اســت، متوجــه خواهيــم شــد كــه ايــن 

حادثــه، جنــگ و يــا انقــالب روســيه نبــوده اســت؛ بلكــه 

همانــا دگرگونــى وضــع زنــان بــوده اســت... خانــٔه مقــدس 

كــه پايــه نظــم اجتماعــى ما بود، شــيؤه زناشــويى كــه مانع 

شــهوت رانى و ناپايــدارى وضــع انســان بــود، قانــون اخالقِى 

پيچيــده اى كــه مــا را از توحــش بــه تمدن و آداب معاشــرت 

رســانده بــود، همه آشــكارا در ايــن انتقال پرآشــوبى كه همه 

رســوم و اَشــكال زندگى و تفكر ما را فرا گرفته اســت گرفتار 

گشــته اند. اكنــون نيــز كــه مــا در ربــع ســوم قرن بيســتم به  

1. روح اهلل خمینی، صحيفه امام، ج ۹، ص1۳7. 

۲. همان، ج 7، ص464.
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ســر مى بريــم، نالــٔه متفكــران غربــى از به هم خــوردن نظــم 

خانوادگــى و سســت شــدن پايــٔه ازدواج، از شــانه خالى كردن 

جوانــان از قبــول مســئوليت ازدواج، از منفــور شــدن مادرى، 

از كاهــش عالقــه پــدر و مــادر و باألخص عالقٔه مادر نســبت 

بــه فرزنــدان، از ابتــذال زن دنيــاى امــروز و جانشــين شــدن 

هوس هــای ســطحى به جــای عشــق، از افزايش دائــم التزايد 

طالق، از زيادى سرســام آور فرزندان نامشــروع، از نادر الوجود 

شــدن وحــدت و صميميت ميــان زوجيــن، بیش ازپیش به 
گــوش مى رســد.1

می بینیــد کــه زن و خانــواده چقــدر در نقش مهم و اثرگــذاری دارد. به همین دلیل 

اســت که همیشــه دشــمن برای رســیدن به اهداف شــومش روی این قشــر دست 

می گــذارد و بــا شــعارهای فریبنــده می خواهــد ارزش نقشــش اصلــی او را از بیــن 

ببــرد. شــعارهایی مثــل آزادی را دســتاویزی کرده اند برای فریب آن ها. مونا شــارن، 

نویســنده آمریکایی در مقاله ای تحت عنوان »اشــتباه فمینیســت ها« می نویســد: 

آزادی زنــان بــرای مــا افزایــش درآمــد آورد، ســیگار ویــژۀ زنــان 

تولیــد شــد، حق انتخــاب برای تنهــا زندگی کردن به زنــان داده 

شــد، خانــواده یک نفــره تشــکیل شــد، »مراکــز بحران تجــاوز« 

ایجــاد شــد، اعتبــارات فــردی آورد، عشــِق آزاد آورد و...؛ امــا در 

ازای آن، چیــزی را بــه غــارت بــرده کــه خوشــبختی بســیاری 

از زنــان در گــرو همــان اســت. آن چیــزی را کــه بــه غــارت برد 

همســر و خانواده اســت؛ خانواده ای که اســالم به شــدت روی 
آن حســاس اســت و آن را زینــت زندگــی دنیــا می دانــد.۲

البتــه کــه هیچ وقــت اســالم نگفتــه کــه زن نباید کار کنــد یــا در جامعه حضور 

داشــته نداشــته باشــد، نــه. حــرف دیــن و اســالم این اســت که زن نباید اســیر 

باشــد. اســارتی که دســتگاه های فاســد برای زن می آورند طوری اســت که خود 

1. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 1۹، ص44. 

۲. مرضیــه صدیقــی، نگاهــی بــه رونــد جنبــش زنــان و موقعیــت زن در جمهوری اســالمی 

ایــران، کتــاب نقد، ص6۹، شــماره1۲.
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زن متوجه اش نمی شــود. اســارتی اســت کــه آن را کادوپیــچ کرده اند و به عنوان 

اســتقالل زن بــه خورد جامعــه می دهند. 

اســالم بــا ایــن مخالــف اســت کــه کرامــت زن نابــود شــود و او را به عنوان 

یــک نیــروی کار ارزان به خدمــت بگیرنــد. اســالم مخالــف ایــن اســت کــه یــک 

عــده فرصت طلــب و ســودجو برای رســیدن به اهــداف مــادی و صرفه  اقتصادی 

خــود، ایــن موجــود لطیف و البته تأثیرگذار را به بیگاری بکشــانند. بله! اســالم 

مخالــف ایــن نــوع حضــور زنــان اســت؛ ایــن حضــور نه تنهــا اســتقالل نیســت، 

بلکه اســارت اســت!1 ویل دورانت، فیلســوف مشــهور فرانســوی، در کتاب معروفش 

»لــّذات فلســفه« این گونــه می گوید: 

آزادی زن از عوارض انقالب صنعتی است... زنان کارگران ارزان تری 

بودند و کارفرمایان آنان را بر مردان سرکِش سنگین قیمت ترجیح 

می دادنــد. یــک قــرن پیــش در انگلســتان کار پیداکــردن برای 

مــردان دشــوار شــد؛ امــا در اعالمیه هــا از آنــان می خواســتند 
کــه زنــان و کــودکان خود را بــه کارخانه ها بفرســتند.۲

اثرگذار تویی!
امــا در نــگاه الهــی جایــگاه زن و مــادر چگونــه اســت؟ مــادری، کجــای معادلــۀ 

زندگــی یــک زن می توانــد باشــد؟ زن و رســالت های بی نظیــر او در نــگاه الهی و 

اســالمی جایــگاه ویــژه ای دارد. اســالم بــرای زن دو نقش اصلی و اساســی قائل 

اســت؛ یــک، نقــش همســری و دیگــری نقش مــادری. هنــر زن یک هنــر بزرگ 

و جهــاد او جهادی ســت مقــدس. او می توانــد تاثیــرات زیادی در جامعه داشــته 

باشــد و خدمــات ارزنــده ای به جامعه برســاند.

شــیخ  انصاری یکی از مراجع تقلید حدود 1۲0 ســال گذشــته اســت. وقتی 

مــادرش از دنیــا رفــت، شــاگردانش دیدنــد کــه شــیخ خیلــی بی تابــی می کنــد. 

یکــی از شــاگردانش گفــت: شــما مرجــع تقلیديــد، شــاید خــوب نباشــد این قدر 

گریــه می کنیــد؛ مــردم می بیننــد. شایســتۀ شــما نیســت بــا ایــن مقــام علمی، 

1. روح اهلل خمینی، صحیفه امام، ج7، ص447.

۲. نک: ویل دورانت، لذات فلسفه، ترجمه زریاب، ص151.
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بــرای درگذشــت پیرزنــی، این گونــه اشــک بریزیــد و بی تابــی کنیــد. شــیخ از 

شــنیدن حــرف ایــن طلبــه به هــم ریخــت و جــواب داد: شــما هنــوز نفهمیدیــد 

مــادر کیســت و چــه مقامی دارد! اگر زحمــات این مادر نبود، مرتضــای انصاری، 

شــیخ مرتضی نمی شــد. به خاطــر دعاهــای مــادرم، خیلــی از بالهــا از مــن دور 

می شــد؛ چــرا گریــه نکنــم؟1 بله، واقعاً این طور اســت کــه مادرها خیلــی اثرگذارند. 

تربیت مادرها و مدیریتشــان در خانه و خانواده باالترین نقشــی اســت که می شــود 

بــرای کســی در دنیــا تصویــر کرد. يكى از بزرگان اروپا گفته اســت: »كســانى كه بند 

گهــواره كــودكان را بــه دســت دارنــد از آن هــا كه زمــام  حكومتــى را در دســت دارند، 
مؤثرتــر و بانفوذترند.«۲

نابغٔه قرن
ادیســون کــه بــرق را اختراع کرد داســتانی دارد شــنیدنی. نقــل می کنند زمانی 

کــه بــه مدرســه می رفت، درســش ضعیف بــود و معلمــش از او ناراضــی بود. 

معلــم نامــه ای بــه ادیســون داد که به مــادرش بدهد. مــادر نامــه را که خواند 

بــه ادیســون گفت: پســرم معلمــت گفته: »فرزند شــما نابغه و باهوش اســت 

و مدرســۀ مــا تــوان آمــوزش بــه فرزندتان را به خاطر داشــتن هوش بــاال ندارد. 

شــما باید شــخصًا خودتــان به او آمــوزش دهید.«

از آن روز بــه بعــد ادیســون در خانــه مانــد و مــادرش بــه او درس مــی داد. 

ادیســون در 1۳ســالگی اولیــن اختــراع خــودش را ثبت کــرد. مدتی بعــد از فوت 

مــادرش، صندوقچــٔه مــادرش را بــاز کــرد.  خواســت آن نامه را بــرای همه بخواند 

تــا بــه همــه ثابت کند کــه از کودکــی نابغه بــوده و معلمش اولین فــردی بوده 

کــه ایــن مســئله را فهمیــده اســت؛ ولــی بــا دیدن نامــه، شــروع به گریــه کرد و 

تــازه متوجــه شــد کــه نامــۀ معلمش چیــز دیگری بوده اســت! کــه باز کــرد دید 

در نامــه نوشــته شــده: »باکمــال تأســف بایــد بگویــم فرزندتــان کــودن اســت و 

هیچ گونــه اســتعدادی بــرای ادامــه  تحصیــل و درس خوانــدن نــدارد. مدرســۀ  ما 

نیــز جــای افــراد ابلــه و کــودن  نیســت. از فــردا او را بــه مدرســه راه نمی دهیم.«

1. نک: سید علی اصغر علوی، امضای کوچک، ص87.

۲. یادداشتهای شهید مطهری، ج5، ص45.
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ادیســون تــازه فهمیــد کــه چطــور مــادرش از یــک ادیســون کــودن، یــک 

ادیســون نابغــه ســاخت! بعدهــا در خاطراتــش نوشــت: »تومــاس ادیســون، 

فــرد کودنــی کــه توســط یــک مــادر قهرمــان، بــه نابغــۀ قــرن تبدیــل شــد!«1 

ایــن معجــزه و نتیجــۀ دســت هنرمنــد یــک مــادر اســت؛ انســان می ســازد؛ 

دانشــمند و اندیشــمند می ســازد.

شــما فکــر می کنید نقــش مادر شــهدای ما چقدر مهــم اســت؟ مادرانی که 

فرزندانــی تربیــت کردنــد و در راه اســالم فدا کردند. این شــوخی نیســت. مادری 

کــه فرزنــدی تربیــت کرده مانند حاج قاســم ســلیمانی چقــدر در عالــم تأثیرگذار 

اســت؟ مــادر شــهید تهرانی مقــدم، مــادر شــهید شــهریاری در عالــم تأثیرگــذار 

نبودند؟! شــاید بگویید تربیت فرزندانی مثل این شــهدا کار راحتی نیســت؛ بله، 

امــا بــا تــالش و دعــای مادر شــدنی اســت. دعای مــادر در حــق فرزندانش پیش 

خدا ارزشــمند اســت. 

شــهید شــاهرخ ضرغــام داســتانی دارد خواندنــی. خــودش نقــل می کند که 

آدِم ســربه راهی نبــود ولــی مــادر پیرش همیشــه بــرای عاقبت به خیــری اش دعا 

می کــرد و می گفــت: »خدایــا پســرم را ببخــش، عاقبــت بــه خیــرش کــن. خدایا 

پســرم را از ســربازان امــام زمــان قــرار بــده.« دیگــران بــه او می خندیدند که پســر 

چاقوکــش تــو را چــه به ســربازی امــام زمــان؟! نمی دانســتند که:

آبروی اهل دل، از خـاک پای مادر است

هر چه دارند این جماعت، از دعای مادر است 

 مــادر شــاهرخ همیشــه می گفــت: خدایا فرزنــدم را به تــو ســپردم. خدایا همه چیز به 

دســت توســت. هدایت به وسیله توست. پســرم را نجات بده. زندگی شاهرخ در غفلت 

و گمراهــی ادامــه داشــت. تــا اینکــه دعاهای مادر پیــرش اثر کــرد. بهمن ماِه ســال 57 

این شــاهرخ طوری تغییر کرده بود که مرید امام خمینی شــده بود. این اســت مقام 

مادر؛ ولی ما ندیدیم حقیقت، رِه افســانه زدیم! اگر مثل شــهید ســلیمانی به مقام مادر 

پی برده بودیم، مثل او کف پای مادر را می بوســیدیم. شــهید ســلیمانی که دنیا از او 

حســاب می بــرد، بدون رضایــت مادرش قــدم از قدم بر نمی داشــت. 

https://www. :1. »داســتان نابغه ســاختن مادر ادیســون از فرزندش«، بیتوته، دسترســی در

beytoote.com/fun/fiction-vocal/mother4-edison3.html بی تــا.
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ما مسئولیم!
بــه هــر حــال اینکــه خــود را محــدود به موقعیــت فعلی مــان ببینیم یا مســئول 

در برابــر آن، بســتگی دارد بــه باورهــا و جهان بینی مــان. ما انتخــاب می کنیم چه 

مقدار و چه مســئولیت هایی داشــته باشــیم. مادری هم مثل همســری اســت؛ 

مــا خودمــان انتخاب کردیــم که ازدواج کنیم و در پی  آن مســئولیت هایی را هم 

پذیرفته ایــم. آنجــا هــم رنــج و شــیرنی بــا هم اســت. ایــن مســئولیت همان طور 

کــه مزیت هــای زیــادی برایمــان دارد و بــه زحمت ها و تالش هایی هم نیــاز دارد.

بلــه، خانــه داری یکــی از زحمت هایــی اســت کــه بیشــتر بــارش را خانم ها 

در زندگــی مشــترک بــه دوش می کشــند. امــا آیــا ایــن به معنــای آن اســت کــه 

مثــالً مــرد خانــواده نباید مشــارکت کنــد؟ در زندگی مشــترک باید بــا گفت وگو، 

فضــای مشــارکت همســری را مدیریــت کنیــم و پیــش ببریــم. تقســیم کارهــا 

یکــی از راه حل هایــی اســت کــه تمــام وقــت خانــم درگیر امــور منزل نشــود. 

ســبک زندگی شــهدای دفــاع مقــدس را که می بینیم تازه می فهمیم شــهدا  

چقدر در کارهای خانه به همسرانشــان کمک می کردند. همســر روحانی شــهید 

عبــداهلل میثمــی نقــل می کند: عبداهلل هــر وقت خانه بــود، در بچــه داری کمکم 

می کــرد. از شســتن بچــه گرفته تا پهن کــردِن لباس هایش روی بنــد. خالصه از 

هیــچ کمکــی دریــغ نمی کرد. همســر شــهید صیاد شــیرازی نقــل می کند: علی 

آقــا وضــو می گرفــت و تــوی کارهــای خانــه به من کمــک می کرد. مســافرت که 

می رفتیــم، بچه هــا را نگــه می داشــت و می گفــت: بچه هــا را مــن نگــه مــی دارم، 

الاقل شــما هم کمی راحت باشــید. از این خاطرات در زندگی شــهدا زیاد اســت.

دیگــر اینکــه می توانیم بــا راهکارهایــی، کارها را بهینه تر انجــام دهیم. مثاًل 

بــا مقــداری دقــت در اســتفاده از ظــروف می توانیــم تعــداد ظــروف مصرف شــده 

در هــر وعــدۀ غذایــی را مقــداری کمتــر کنیــم؛ با شســتن آن ها بالفاصلــه پس از 

صــرف غــذا، زمــان شست وشــو را کاهــش دهیــم؛ بــا نوبتی کردن شســتن ظرف ها 

بیــن والدیــن و فرزندان باالی هفت ســال، بعضی وعده های ســبک را واگذار کنیم.

مدیریــت امــور منــزل یک مهارت اســت که با مقــداری آمــوزش و فکــر و برنامه ریزی و 

نظــم، ســبک تر و راحت تــر انجام می شــود. این همان مدیریــت زن در خانه اســت.

البتــه آقایــان در ایجــاد فضــای مناســب بــرای مدیریت زن در خانه نقشــی 
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جــدی دارنــد. اگــر مــرد فضای خانــه را به ســمتی هدایت کند که اهــل خانواده 

مقــام و جایــگاه مادرشــان را حفــظ کنــد، قطعــا انگیــزٔه زن بــرای پرداختــن بــه 

شــغل مقــدس مــادری هــم بیشــتر می شــود. متاســفانه ما بــا ســهل انگاری یا 

مــادر و نقــش او را در خانــه نمی بینیــم، یــا بــا غــر زدن و ســرکوفت، مــادر را بــه 

یــک موجــود کم ارزش و خدمتگزار تبدیل می کنیم. گاهــی با رفتارهایمان کاری 

می کنیــم کــه بچه هــا از مادر خودشــان اصال حســاب نمی برنــد. بله، مــرد باید در 

محیــط خانــه طــوری رفتار کند که همه بدانند مــادر جایگاه رفیع و بلنــدی دارد. 

همچنیــن مــرد نبایــد اگــر اشــتباهی از همســرش دیــد ، جلــوی بچه هــا آن 

اشــتباه را تذکــر دهــد. بگذاریــد یــک اصــل مهــم تربیتــی بگویــم. فــرض کنیــد، 

فرزندان اشــتباهی مرتکب شــده اند و یکی از والدین بر ســر آن ها فریاد می کشــد 

یــا آن هــا را طــوری توبیــخ می کنــد کــه نبایــد. در ایــن مــوارد مــرد یــا زن نبایــد 

به خاطــر رفتار غیرتربیتی همســرش، جلــوی بچه ها آن رفتار غلــط را تذکر دهد و 

از بچــه دفــاع کنــد. بلکه باید ســکوت کنــد و در خلوت به همســرش بگوید فالن 

تنبیــه و رفتــاری کــه با فرزندمان کــردی اصولی و تربیتی نبــود. دلیلش هم این 

اســت که اگر جلوی بچه ها اشــتباهات همســرمان را بیان کردیم، دیگر حرف او 

بــرای بچه هــا ارزش نخواهــد داشــت. یکی دیگــر از رفتارها، که بــه مدیریت مادر 

در خانــه کمــک می کنــد، تــالش بــرای روی زمیــن نمانــدن حــرف مادر اســت. 

چنانچــه مــادر چیــزی از بچه هــا خواســت، پــدر بایــد بچه هــا را تشــویق کند به 

انجــام دســتور مــادر. این هــا ارزش جایــگاه مــادری را در خانــه افزایش می دهد 

و بــه لذت بخــش  شــدن مدیریــت مادرانــٔه زنــان در خانــواده کمــک می کند.

مدیریت زن در خانه
مــادری یعنــی مدیریــت؛ مدیریــت زن در خانــه و خانــواده بــر عهــدٔه زن اســت. 

مجموعــٔه افــراد خانــواده تحــت تأثیر مادر اســت. مادر اســت کــه دارد دیگــران را 

مدیریــت می کنــد. پــس یــک مــادر موفــق، یــک مدیــر موفق اســت. 

هرکــس بخواهــد مجموعــه ای از افــراد را مدیریــت کنــد، شــرط اولــش ایــن 

اســت کــه بــر خــودش مســلط باشــد. مــادری کــه می خواهــد مدیــر خانــه 

 شــود، اول بایــد بتوانــد خــودش را مدیریــت کنــد. اگــر فاطمــٔه زهــرا
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مادری موفق اســت و اثرگذار اســت، دلیلش این اســت که توانســته بود بر خودش 

مســلط باشــد. این راه و رسم مدیریت را هم از پدرش یعنی پیامبرخدا داشت. 

روزی پیامبــر بــه او فرمــود: »يــا فاِطَمــُة اْعَملــى ِبَنْفِســِك«  )دختركــم! خودت 

بــراى خــودت عمــل كــن(  »اّنــى  ال اْغنى  َعْنِك َشــْيئاً«1 من بــه درد تو نمى خــورم، از 

انتســابت با من كارى ســاخته نيســت. تعليمات مرا بپذير و دســتورات مرا عمل 

كن، مگو پدرم پيغمبر اســت. پدرم پيغمبر اســت، به دردت نمى خورد، به دســتور 

پــدرت عمــل كردن بــه دردت مى خورد. پــس مدیریت زن در خانه مهم اســت. مادر 

بــرای اینکــه در مدیریتــش موفق باشــد به دو چیز نیــاز دارد: یکــی دانش مدیریت 

خانــه و دوم به کار بســتن همــان دانش. 

مهارت های زندگی
بســیاری از ایــن مهارت هــا را می تــوان بــا کالس رفتــن یــا مطالعــه کتــب 

کارشناســان تربیــت یــا  اســتفاده از فایل هــای صوتــی و تصویــری ایــن 

کارشناســان یــا پی گیــری برنامه هــای تلوزیونــی و رادیویــی آمــوزش دیــد.

این کــه زنــی در بیــرون از خانــه کار کنــد و بــه همین بهانه هــای درســی و کاری 

ازدواج نکند یا بچه نیاورد اســمش می شــود، موفقیت و پیشــرفت؛ اسمش می شود 

فعالیت اجتماعی زنان؛ ولی اگر محیط خانه را مدیریت کند و چند تا بچه را تربیت 

کند، نامش بیکاری اســت و پسرفت محســوب می شود.

بعضی هــا هــم فکــر می کنند اگر بچــه بیاورند جلوی پیشــرفت و رشدشــان 

را می گیــرد. فکــر می کننــد اگــر قــرار باشــد بچه هــا زیــاد بشــوند، دیگــر بــه هیــچ 

چیــزی نمی رســند. بلــه، قطعــًا هــر فرزنــد ســهمی از زندگــی مــا را می گیــرد؛ اما 

اینکــه ســهمش چقــدر باید باشــد، جــای بررســی دارد. ما زمانمــان را جداجــدا در 

اختیــار فرزندانمــان قــرار نمی دهیــم؛ بلکه در کنــار کارهــای روزمره، بــا فرزندان و 

دیگــران هــم ارتبــاط داریــم، می گوییــم و می شــنویم و می خوانیم و امــور منزل 

را رتق وفتــق می کنیــم. زمــان رســیدگی بــه فرزندان بــا دیگر فعالیت هــای روزمره 

هم پوشــانی دارد. کالس خصوصــی کــه نیســت! زمــان الزم بــرای رســیدن بــه دو 

فرزنــد، دو برابــرِ زمانــی نیســت کــه بایــد برای یــک فرزند صــرف کنیم. 

1. مرتضی مطهری، مجموعه آثار)احياى تفكر اسالمى(، ج ۲5، ص444.
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تدبیر کن!
نکتــۀ بعــد اینکــه بچه هــا که زیاد بشــوند، زمــان کمتــری از ما می گیرنــد؛ چون 

فرزندان خودشــان کمک حاِل ما در رســیدگی به امور منزل می شــوند و فرزندان 

بزرگ تــر بــه فرزنــدان کوچک تــر کمک می کننــد. البته ایــن کار همــان مدیریت 

زن در خانــه را می طلبــد. خانواده های پرجمعیِت خودمان در گذشــته را ببینیم. 

بیست ســی ســال قبــل، این قــدر امکانــات رفاهی مانند ماشــین لباس شــویی و 

خــودروی شــخصی و... بــود؟ تعــداد فرزندان بیشــتر نبود؟! بــرای همه چیز نباید 

در صــف می ایســتادیم و کوپنــی کاالهای اساســی مان را تهیــه می کردیم؟! 

نســبت بــه آن زمــان، اآلن بیشــتر در رفاهیم؛ اما باز هم وقــت کم می آوریم. 

خانواده هــا کوچک تــر شــده اســت و کارهــای یــدی بــه دســتگاه هایی مثــل 

جاروبرقــی و غذاســاز ســپرده می شــود. چــرا امــروز این قــدر وقــت کــم می آوریم؟ 

شــاید ســبک زندگی مان در گذشــته نســبت بــه اآلن بهتر بــود؟ در گذشــته روزی 

چنــد ســاعت پای تلفــن بودیم؟ چقدر در شــبکه های مجازی بودیــم؟ چقدر پای 

تلویزیــون وقتمــان تلــف می شــد؟  اگــر بــه زندگــی خــود نــگاه از بــاال بیندازیم و 

قطعــات پــازل زندگی مــان را ســر جایش بگذاریم و دســت ســارق های زمــان را از 

زندگی مــان کوتــاه کنیــم و هدفمنــد و بابرنامه باشــیم، مطمئناً ســاعت ها وقت 

برای رســیدن به خودمان و رشدمان اضافه می آوریم. 

تقسیم کار
اگــر آن فاطمــٔه زهــرا در مدیریــت منــزل، موفق بــود، نبایــد از همراهی ها و 

توجهــات امیرالمؤمنیــن غافــل بــود. از امــام باقــر روایت شــده اســت: 

 تقســیم کارهــای زندگــی مشــترک خود را بــه پیامبر علــی و فاطمــه«

واگــذار کردنــد. پیامبر هم کارهــای داخل خانه را به فاطمــهو کارهای 

بیــرون خانــه را بــه علــی ســپردند؛ در این هنگام فاطمه فرمود: کســی 

جــز خــدا نمی دانــد که تــا چه اندازه خوشــحال شــدم از اینکه پیامبر خــدا مرا 

از انجــام دادن کارهــای مردانه معــاف کرد.«1 

ــِه َعــْن َأِبيــِه َقــاَل: َتَقاَضــى َعِلــيٌّ َو َفاِطَمــُة ِإَلــى َرُســوِل  ــِد اللَّ 1. »َعــْن َأِبــي َعْب

ــِه ِفــي اْلِخْدَمــِة َفَقَضــى َعَلــى َفاِطَمــَة ِبِخْدَمِتَهــا َمــا ُدوَن اْلَبــاِب َو َقَضــى  اللَّ
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ببینیــد بــا اینکه حضرت زهرا دختر رهبر جامعه اســت و جایگاه اجتماعی 

باالیــی دارد، پــدرش بهترین شــغل را برای او، مادری می دانــد؛ خانه داری می داند، 

نــه کارهــای بیــرون از منــزل. نظــر خــود زهــرای مرضیــه هم همیــن اســت؛ زیرا 

می فرمایــد از ایــن تقســیم، خیلــی خوشــحال شــدم. ایــن سیاســت، راه را بــرای 

مادرشــدن و مــادری کــردن در حــق بچه هــا، خیلی همــوار می کند.

از آن  طــرف نیــز شــوهر گرامــی اش در کارهــای خانــه کمــک کارش بــود و این 

هــم باعــث می شــد مقــداری از بارهــا از دوش مادر برداشــته شــود تــا او راحت تر به 

اداره امــور خانــه بپردازد. شــاید این روایت برای بســیاری از ما غافل گیرکننده باشــد 

کــه امــام صــادق فرمودنــد: »امیرالمؤمنین هیــزم و آب مــی آورد و جارو 

می کــرد. فاطمــه نیز آســیاب می کرد و خمیر درســت کرده و نــان می پخت.«1 

وقتــی  از  امــا  خانــه می پیچیــد.  در  فاطمــه همیشــه  نــان  بــوی 

فاطمــه بســتری شــد خبــری از نــان تــازه و کارهــای فاطمــه در خانه 

نبــود. روز آخــر، حضــرت فاطمــه از بســتر بلنــد شــد. شــروع کــرد بــه انجام 

کارهای خانه، شســتن لباس ها. بچه ها خوشــحال شــدند. الحمدهلل مادر از بســتر 

بلنــد شــد. بچه هــا را شست وشــو داد. صــدا زد:

 و بــا ســختی پــرت را جمــع کردی شــنیدم بســترت را جمــع کــردی

حســینم بــه  دادی  آب   حــواس دختــرت را جمــع کــردی شــنیدم 

ــُروِر ِإالَّ   ِبَمــا َخْلَفــُه َقــاَل َفَقاَلــْت َفاِطَمــُة َفــاَل َيْعَلــُم َمــا َدَخَلِنــي ِمــَن السُّ َعَلــى َعِلــيٍّ

َجــاِل.« )حرعاملــی، وســائل الشــيعة،  ــَل َأْرَقــاِب الرِّ ــِه َتَحمُّ ــُه ِبِإْكَفاِئــي َرُســوُل اللَّ اللَّ

ص17۲(. ج ۲0، 

1. »َعِلــيُّ ْبــُن ِإْبَراِهيــَم َعــْن َأِبيــِه َعــِن اْبــِن َأِبــي ُعَمْيــٍر َعْن ِهَشــاِم ْبــِن َســاِلٍم َعْن َأِبــي َعْبِد 

ــِه َعَلْيِه َيْحَتِطــُب  َو َيْســَتِقي َو َيْكُنُس َو  ــِه َقــاَل: َكاَن َأِميــُر اْلُمْؤِمِنيــَن َصَلــَواُت اللَّ اللَّ

ــِه َعَلْيَهــا َتْطَحــُن َو َتْعِجنُ  َو َتْخِبــُز.« )محمدبن یعقــوب کلینی،  َكاَنــْت َفاِطَمــُة َســاَلُم اللَّ

الكافــي، ج 5، بــاب عمــل الرجــل في بيتــه، ص86(.
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از خانٔه تـو نـور به افـالک می رود
جان ابوتراب سوی خاک می رود

مــا معمــواًل وقتــی از عبــادت و راه هــای رســیدن بــه خــدا صحبــت می کنیم 

ذهنمــان مــی رود ســمت نمــاز و روزه و یک ســری اعمــال عبــادی خــاص. 

خیلــی از مــا فکــر می کنیــم کــه برای سیروســلوک نیــاز به نســخه های ویژٔه 

فــالن عــارف و ذکرهــای مخصوصــی اســت که تنها راه رســیدن بــه معنویت 

اســت. ایــن برداشــت از دیــن و معنویــت، موجــب شــده بعضــی از مــردم، 

نســبت بــه دیــن سوءبرداشــت هایی داشــته باشــند. 

بعضی هــا هــم از آن طــرف بــام افتاده انــد و عبــادت را در هــر چیــزی 

غیــر از نمــاز و روزه می داننــد. برایــش شــعر هــم گفته انــد کــه: »نمــاِز زیاده 

خوانــدن، کار پیرزنــان اســت و روزه فــزون داشــتن، صرفــٔه نان اســت و حج 

نمــودن، تماشــای جهــان اســت. اما نــان دادن، کار مردان اســت«1 یــا اینکه 

»عبــادت بــه جز خدمــت خلق نیســت«۲. 

1. خواجه عبداهلل انصاری.

۲. سعدی شیرازی.
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بلــه، خدمــت بــه خلق، عبادتی اســت کــه خیلی هم به آن ســفارش شــده ایم 

امــا ایــن انحصــار را از کجــا آورده ایــد؟ و این همان افراط و تفریطی اســت که 
امیرالمؤمنین آن را از نشــانه های جهالت معرفی کرده اســت.1

عبادت چیست؟
عبــادت خــدا، هر عملی اســت کــه در آن رضایت خدا در نظر گرفته شــود. عبــادت خدا، 

هر گفته ای، هر نوشــته ای و هر خواســته ای اســت که به نّیت خدا انجام شــود. گوهر 

عبادت هــا یکــی اســت و آن باخــدا و برای خدا بودن اســت؛ ولی جلوه کــردن آن عبادت 

و معنویــت به گونه های مختلفی بــوده و در زمینه های متفاوتی خودنمایی می کند.

عــده ای وقت گذاشــتِن در خانــه بــرای همســر و فرزنــد را از ضرورت هــا و 

ناچاری هــای زندگــی اجتماعــی می داننــد؛ بعضی ها هــم این طور فکــر می کنند که 

داشــتن فرزند همه اش مشــکل اســت و بدبختی و اصالً چه لزومی دارد آدم این همه 

ســختی را تحمــل کنــد. بدترش این اســت که بعضی ها فکر می کننــد اگر بخواهند 

بــه معنویتی برســند، بچه هــا مانع اند و فکر می کنند معنای فتنه بــودن بچه ها این 

اســت که این ها نمی گذارند ما انســانی معنوی باشــیم و اســتدالل هم می آورند که 

از وقتــی بچــه آمــده ما از زندگی افتاده ایم و دیگر نه خبری از هیئت و مســجد اســت 

و نــه خبــری از زیارت مشــهد و کربال.

فتنه های زندگی
ایــن تفکــر هــم، بــرای امــروز و دیــروز نیســت. در زمــان ائمه هم کســانی 

مثــل حســن بصــری همین حرف  هــا را می زدند. این ســخنش در شــهر پیچیده 

بــود کــه می گفــت: فرزنــد نیاوریــد، فرزنــد موجــب گرفتــاری اســت؛ اگــر بمانــد 

تربیت کــردن یــا نگــه داری اش یــک بالیــی اســت و اگــر بــرود غمــش دل آدم را 

می گیرد که این هم یک بالیی اســت و او شــما را از خداپرســتی باز می دارد.«۲ 

طــًا؛ نــادان را جــز افــراط كار يــا تفريــط كار نبينــى«  1. »اَل َتــَرى  اْلَجاِهــلَ  ِإالَّ ُمْفرِطــًا َأْو ُمَفرِّ

آرام، ج 1، ص۹7(. الحيــاة / ترجمــه احمــد  )محمدرضــا حکیمــی و دیگــران، 

ِنی َفَبَلَغ  ِنــی َو ِإْن َماَت َمدَّ ــیْ ُء اْلَوَلُد ِإْن َعاَش َکدَّ ــُه َقاَل ِبْئَس الشَّ ۲. »َعــِن اْلَحَســِن اْلَبْصــرِیِّ َأنَّ

ــاٌء َحاِضــٌر  ــیْ ُء اْلَوَلــُد ِإْن َعــاَش َفَدعَّ ــِه ِنْعــَم الشَّ َذِلــَک َزْینَ اْلَعاِبِدیــَن  َفَقــاَل َکــَذَب َو اللَّ

َو ِإْن َماَت َفَشــِفیٌع َســاِبق« )ســعیدبن هبه اهلل قطب الدبن راوندی، دعوات راوندی، ص۲85(.
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ایــن حــرف بــرای یــک آدم معمولی هم نبود. این حرف حســن بصــری بود که 

مــردم او را به عنــوان فقیــه و مفســر و واعــظ قبولش داشــتند. کســی که چنان 

غــرق عبــادت بــود و دنیــا را ســه طالقه کرده بود. کســی جرئت نمی کــرد مقابل 

او حرفــی از دنیــا و امــور دنیایــی بزند.1 کســی که خیلی از مــردم فکر می کردند 

اگــر یــک آدِم دیــن دار در شــهر باشــد، حســن بصــری اســت. حــاال شــما تصــور 

کنیــد چنین شــخصیتی حرفش بیــن مردم پیچیده اســت.

عــده ای از مــردم رســیدند خدمــت امــام زین العابدیــن  و پرســیدند: 

»یابن رســول اهلل، آیــا ایــن حرف حســن بصری درســت اســت که بچه هــا مانع 

معنویــت و خداپرســتی ماســت؟ حضــرت فرمودنــد: »حســن بصــری اشــتباه 

کــرده! فرزنــد بیاوریــد، اگــر از دنیــا رفــت در آن دنیــا بــرای شــما یک شــفیعی 

اســت و اگــر اینجــا بــود یــک دعاکننــده ای برای شــما اســت.«۲ 

ایــن فهــم غلــط از دیــن و معنویت و عبــادت تا کجا ادامه پیــدا می کند! 

کســی کــه فقیــه و مفســر اســت راهــی پیــش می گیــرد کــه خــالف مــرام و 

مســلک و ســیرٔه دیــن اســت. بــه هــر حــال ایــن یــک نــوع نــگاه اســت کــه 

بچه هــا را مانــع رشــد معنــوی می داننــد. 

مانند فاطمه
در مقابــل ایــن نــوع نگاه، عده ای هســتند که زندگی اهل بیــت را الگوی 

خودشــان قــرار داده انــد و می خواهند مانند فاطمه و علی باشــند و 

مثــل آن هــا زندگــی کنند. اگــر عبادتی هم می کنند، چشمشــان بــه رفتارهای 

اهل بیت پیامبر خداســت. 

این هــا معتقدنــد راه رســیدن بــه آخــرت از همیــن زندگی معمولــی می گذرد. 

 برای رســیدن به آخــرت دنیایش را رها کــرد؟! کجا فاطمه کجــا علــی

فرزندانش را مانع رســیدن به معنویت می دانســت؟! اتفاقًا فاطمه نشــان 

َمــا َکاَن ِفی َأْمــرِ اآْلِخَرِة«  ــا ِإَذا َأَتْیَنــا اْلَحَســَن، اَلَنْســَأُل َعــْن َخَبــٍر َو اَلَنخُبــُر ِبَشــیْ ٍء َو ِإنَّ 1. »ُکنَّ

)ابن ســعد کاتــب واقــدی، طبقات الکبــری، ج7، ص1۲۳(.

ِنی َفَبَلَغ  ِنی َو ِإْن َمــاَت َمدَّ ــیْ ُء اْلَوَلُد ِإْن َعــاَش َکدَّ ــُه َقاَل ِبْئَس الشَّ ۲. َعــِن اْلَحَســِن اْلَبْصــرِیِّ َأنَّ

اٌء َحاِضــٌر َو ِإْن  ــیْ ُء اْلَوَلــُد ِإْن َعــاَش َفَدعَّ ــِه ِنْعــَم الشَّ َذِلــَک َزْینَ اْلَعاِبِدیــَن؟ َفَقــاَل َکــَذَب َو اللَّ

َمــاَت َفَشــِفیٌع َســاِبق« )قطب الدبن راونــدی، دعوات راونــدی، ص۲85(.
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داد می تــوان در خانــه و بــا عبادت هــای خانوادگــی رشــد معنــوی کــرد و بــه 

باالتریــن درجــات رســید. فاطمــه نشــان داد، داشــتن فرزندانــی صالــح و 

تــالش بــرای رشــد و تربیتشــان برای زن عبادتی اســت کــه اثری مانــدگار دارد.

از خانه تا بهشت
وقتــی نگاهــت بــه خانــه و خانواده این شــد، دیگــر کارهای خانــه برایت پلی 

اســت بــه بهشــت. مــادری را در ظرف شســتن و لبــاس دوختــن و غذا پختن 

نمی بینــی. مــادری می شــود بزرگ تریــن عملــی کــه تــو را رشــد می دهــد. پدر 

و مــادر می شــوند محــور رشــد؛ هــم بــرای خودشــان هــم بــرای اهــل خانــه. 

بندگــی و راه درســت سیروســلوک از دِل  زندگی هایمــان می گــذرد. 

مــا بــرای عبــادت دنبال جایــی می گردیم که بتوانیم اعمال و مناســکی انجام 

بدهیــم و بــا انجام آن اعمال عبادی خــاص، خودمان را به خدا نزدیک کنیم. کافی 

اســت بــاور کنیــم که محــراب عبادت فقط مســجد و دیر و صومعه نیســت. خانه 

هــم عبادتــگاه اســت؛ عبادتگاهــی کــه در دســترس همٔه ماســت. باید بــاور کنیم 

راهــی را کــه شــهدا یک شــبه طــی کردند، می شــود بــا جهــاِد در خانه هم طــی کرد. 

راهــی کــه فاطمٔه زهــرا پرچم دارش اســت و مادران دنبالــه روی آنند. 

آیــات و روایــات و ســیرٔه معصومین راه هایی را برای طی این مســیر 

عبــادی، پیِش روی ما گذاشــته اســت که انســان فکــرش را هــم نمی کند. مثاًل 

خداونــد در قــرآن کریــم احســان بــه پدر و مــادر را در کنــار عبادت خــودش قرار 

داده اســت.1 یــا پیامبرخــدا نــگاه از روی محبــت بــه پــدر و مــادر را عبادت 
معرفــی می کنــد.۲

ــَه َو ال ُتْشــرُِکوا ِبــِه  ــَه َو ِباْلواِلَدْیــِن ِإْحســانًا« )بقــره،8۳(، »َو اْعُبــُدوا اللَّ 1. »ال َتْعُبــُدوَن ِإالَّ اللَّ

َشــْیئًا َو ِباْلواِلَدْیــِن ِإْحســانًا« )نســاء، ۳6(، »َأالَّ ُتْشــرُِکوا ِبــِه َشــْیئًا َو ِباْلواِلَدْیــِن ِإْحســانًا« 

اُه َو ِباْلواِلَدْیِن ِإْحســانًا« )اســراء، ۲۳(،  ــَک َأالَّ َتْعُبــُدوا ِإالَّ ِإیَّ )انعــام، آیــه 151(، »َو َقضــى َربُّ

ْنســاَن ِبواِلَدْیِه« )نعمــان، 14،1۳(  ْیَنا اإْلِ ــْرَک َلُظْلٌم َعِظیــٌم َو َوصَّ ــِه ِإنَّ الشِّ »یــا ُبَنــیَّ ال ُتْشــرِْک ِباللَّ

۲. »یــا َعِلــی، َنَظــُر الَوَلــِد إلــی َواِلَدیــِه ُحّبــًا َلُهمــا ِعبــاَدٌة« )محمدباقــر مجلســی، بحاراالنــوار، 

ج 77، ص14۹(.
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مناسک عبادتگاه خانه
زندگــی اهل بیــت و شــیؤه زندگــی آن هــا پر اســت از ایــن عبادت هایی 

کــه مــا اســمش را عبــادت نمی گذاریــم. محبــت بــه پــدر و مــادر، محبت به 

فرزنــد، رفت وآمدهــای بــا ارحــام، دست کشــیدن بــر ســر فرزنــدان و محبــت 

بــه دختــران، نشســتن کنــار همســر و هم صحبتــی بــا آن هــا، کار در خانــه 

و خدمــت بــه همســر در کارهــای خانــه. مــا چقــدر ایــن کارهــا را عبــادت 

می دانیــم و چقــدر بــرای سیروســلوکمان به این کارها مشــغول می شــویم؟

زندگــی فاطمــٔه زهــرا ُپــر بــود از عبادت هایــی کــه در عبادتــگاه 

خانــه اش انجــام مــی داد. فاطمــه اهــل نمــاز و روزه و صدقــه و حــج 

بــود؛ امــا همــٔه ســلوکش را ایــن عبادات هــا شــکل نمــی داد. فاطمــه عابــد 

بــود. عابــدی کــه محل عبادتــش خانه بــود و عبادتــش عبادتــی خانوادگی.

بلــه، خانــه عبادتــگاه اســت و اعمال عبادِی مخصــوص خــود را دارد. هــم مرد و 

هم زن می توانند در این عبادتگاه رشــد کنند و به باالترین درجات معنویت برســند. 

هم سنِگ عبادت
اجــازه بدهیــد قبــل از هــر ســخن دیگــری، حدیثــی از پیامبــر بگویــم. 

در ایــن حدیــث نورانــی، پیامبــر جمالتــی را بیــان کرده انــد کــه ُافــق 

تــازه ای را در ســیر و ســلوکمان نشــان می دهــد. عبــادت چیســت؟ مــا چــه 

فکــر می کنیــم و دیــن چــه می گویــد؟ بندگــی خدا چگونــه به دســت می آید 

و واقعــًا این طــور اســت کــه بــرای بندگــی بایــد از زندگــی گذشــت؟ بــا ایــن 

حدیــث خیلــی از کارهایــی کــه مــا بــرای خودمــان کســر شــأن می دانیــم و 

معمــواًل حســابش نمی کنیــم هم رتبــٔه حــج و نمــاز شــب و باالتــر از همــه، 

هم ســنِگ شــهادت قــرار می گیــرد. خــوش بــه حال کســانی که مصــداق این 

حدیث انــد و طوبــا بــرای کســانی کــه می کوشــند مصداقــش باشــند.

روزی فاطمــٔه زهــرا و امیرالمؤمنیــن در خانــه نشســته بودند. 

علــی مشــغول پاک کــردن عــدس بــود کــه پیامبــر خــدا وارد شــد. تا 

ایــن صحنــه را دیــد، علــی را مخاطب خودش قــرار داد و جمالت عجیبی 

فرمــود. »یــا علــی، َمــا ِمــْن َرُجــٍل ُيِعيــُن اْمَرَأَتــُه ِفــي َبْيِتَهــا ِإالَّ َكاَن َلــُه ِبــُكلِّ 
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ــُه  َشــْعَرٍة َعَلــى َبَدِنــِه ِعَبــاَدُة َســَنٍة- ِصَيــاٍم َنَهاُرَهــا َو ِقَيــاٍم َلْيُلَهــا َو َأْعَطــاُه اللَّ

ِبــيَّ َو َيْعُقــوَب  اِبرِيــَن َو َداُوَد النَّ ــُه الصَّ ــَواِب ِمْثــَل َمــا َأْعَطــاُه اللَّ َتَعاَلــى ِمــَن الثَّ

َو ِعيَســى« )هیــچ مــردی در خانــه بــه همســرش کمــک نمی کند، مگــر اینکه 

خــدا ثــواب یــک ســال عبــادت بــه او می دهــد؛ عبــادت ســالی کــه روزهایش 

را روزه باشــد و شــب ها بــه قیــام و نماز ایســتاده باشــد. خدا ثــواب صابران و 

ثــواب یعقــوب و داود و عیســی  را بــه او عطــا خواهــد کــرد.(

ببینیــد، پیامبــر کمک به همســر در خانه را هم ســنِگ عبادِت یک ســال 

قــرار می دهــد! آن هــم نه یک ســال عبادت معمولــی؛ عبادتی که در آن بدنــت را در 

رنج و ســختی انداخته باشــی و گرســنگی روزها و بیداری شــب ها را برایش تحمل 

کــرده باشــی. بــاز به این هم بســنده نمی کند و ثوابــی را که به پیامبرانش می دهد 

 .بــرای چنیــن مردی قرار داده اســت! ثواب یعقوب و داود و عیســی

مــا چــه فکــر می کنیــم و عبــادت را در چــه چیزهایــی می دانیــم و 

پیامبــر خــدا عبــادت را در چــه می بینــد. واقعــًا بعــد از خوانــدن ایــن 

حدیــث بایــد کمــی تأمــل کنیــم کــه چقــدر ســاده می شــود بندگــی کــرد. 

بندگــی و زندگــی بــه هــم گره خورده انــد.

هم  ناِم شهادت
تــازه ایــن  همــٔه حدیــث نبــود! حدیــث مفصلی اســت و هــر چه جلوتــر می رود 

دهــان تعجــب آدم بیشــتر بــاز می مانــد کــه این همــه ثــواب و منزلــت بــرای 

کســی کــه در خانــه بــه خانــواده اش کمک می کنــد! واقعًا بندگی همیــن بود؟!

، َمــْن َكاَن ِفــي ِخْدَمــِة اْلِعَيــاِل  پیامبــر ادامــه می دهــد: »یــا َعِلــيُّ

ــَهَداِء َو  ــُه َتَعاَلــى اْســَمُه ِفــي ِديــَواِن الشُّ ِفــي اْلَبْيــِت َو َلــْم َيْأَنــْف َكَتــَب اللَّ

ــُه َلــُه ِبــُكلِّ َيــْوٍم َو َلْيَلــٍة َثــَواَب َأْلــِف َشــِهيٍد َو َكَتــَب َلــُه ِبــُكلِّ َقــَدٍم  َكَتــَب اللَّ

ــُه َتَعاَلــى ِبــُكلِّ ِعــْرٍق ِفــي َجَســِدِه َمِديَنــًة  ــٍة َو ُعْمــَرٍة- َو َأْعَطــاُه اللَّ َثــَواَب ِحجَّ

ــِة« )یا علی، کســی که در خانه، در خدمت همســرش باشــد و ایــن کارش را  ِفــي اْلَجنَّ

هم ننگ نداند، خدا اســمش را میان نام شــهدا می نویســد و به ازای هر روز و شــبش 

ثواب هزار شــهید را محاســبه می کند و برای هر قدمی که بر می دارد ثواب یک حج و 

عمره می نویســد و به هر رگی که در بدن اوســت، در بهشــت، شــهری به او می بخشــد.(
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چــه مقامــی و چــه منزلتــی اســت بــرای مردانــی کــه چنین انــد! شــهادت کــه 

آرزوی مــردان خداســت و ثوابــش نصیب هرکســی نمی شــود را اینجــا هزار هزار 

می دهند. بهشــتی که برای ذره ذره اش باید شــب و روز تالش کنی را اینجا شــهر 

به شــهر می بخشــند. چه عبادتگاهی اســت خانــه و چه اعمــال مقرب کننده ای 

دارد! بااین همــه موقعیــت عبــادت چــه می کنیــم و چه بایــد کنیم؟

ساعتی بهتر از...
 ، حدیــث عجیبــی اســت! ادامــٔه حدیــث عجیب تــر هــم می شــود: »َيــا َعِلــيُّ

َســاَعٌة ِفــي ِخْدَمــِة اْلِعَيــاِل َخْيٌر ِمْن ِعَبــاَدِة َأْلِف َســَنٍة َو َأْلِف َحــجٍّ َو َأْلِف ُعْمَرٍة 

َو َخْيــٌر ِمــْن ِعْتــِق َأْلــِف َرَقَبٍة َو َأْلــِف َغْزَوٍة َو َأْلــِف ِعَياَدِة َمرِيــٍض َو َأْلِف ُجُمَعٍة 

َو َأْلــِف َجَنــاَزٍة َو َأْلــِف َجاِئــٍع ُيْشــِبُعُهْم َو َأْلــِف َعــاٍر َيْكُســوُهْم َو َأْلــِف َفــَرٍس 

ُق َعَلى اْلَمَســاِكيِن«  ــِه َو َخْيٌر َلُه ِمــْن َأْلِف ِديَنــاٍر َيَتَصدَّ ُهَهــا ِفــي َســِبيِل اللَّ ُيَوجِّ

)یــا علــی، یــک ســاعت خدمت کــردن در خانــه، از عبــادت هزارســاله و هــزار 

حــج و هــزار عمــره بهتــر اســت. خدمت کردن بــه عیــال از آزادکردن هــزار بنده 

و هــزار جهــاد و عیــادت هــزار بیمــار و شــرکت در هــزار نمازجمعــه و شــرکت 

در هــزار تشــییع جنــازه و ســیر کــردن هزار گرســنه و پوشــاندن هــزار برهنه و 

گرفتــن هــزار اســیر در راه خــدا بهتر اســت. ثــواب خدمت کردن به خانــواده از 

هــزار دینــار صدقــه دادن بــه درویشــان بهتر اســت.( 

ــُه ِبــه  يــٌق َأْو َشــِهيٌد َأْو َرُجــٌل ُيرِيــُد اللَّ »َيــا َعِلــيُّ اَل َيْخــُدُم اْلِعَيــاَل ِإالَّ ِصدِّ

ْنَيــا َو اآْلِخــَره«1 )يــا علــى، جــز صديــق يــا شــهيد يــا مــردي كــه می  َخْيــَر الدُّ

خواهــد خــدا خيــر دنيــا و آخــرت را بــه عنایــت کنــد بــه همســرش خدمــت 

نمی کنــد.(  بلــه،  بــاور کردنــش ســخت اســت. بــرای مــا که تــا به حــال بندگی 

و عبــادت را در زندگــی ندیــده بودیــم باورنکردنــی اســت. کجــا می توانیم راهی 

نزدیک تــر و شــیرین تر از ایــن پیــدا کنیــم؟ در کدام مســجد و محرابی می شــود 

این قــدر بــه خــدا نزدیک شــد؟ 

ــُه َنَظــَر َمــْن َو ِإَلْیَها َجلَّ  در روایــت آمــده اســت کــه: »یعذبــه لــم ِإَلْیِه اللَّ

ــُه َنَظــَر َصَاحــًا ُترِیــُد َمْوِضــٍع ِإَلــى َمْوِضــٍع ِمــْن َشــْیئًا َزْوِجَهــا َبْیــِت  َو َعــزَّ اللَّ

1. محمدبن محمد شعیری، جامع األخبار، ص10۲.
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َمــا«1 )هــر زنی که در خانه شــوهرش چیــزی را از جایی  ِمــْن َرَفَعــْت اْمــَرَأٍه َأیُّ

بــه جــای دیگــری بگــذارد، بــه قصــد اصــالح امــور خانــه، خداوند بــه او نظر 

می کنــد و کســی کــه خــدا بــه او نظــر کنــد عــذاب نمی شــود.( وقتــی یــک 

جابه جایــی کوچــک چنیــن پــاداش بزرگــی دارد، خوشــا بــه  حــال آنــان کــه 

به خاطــر اصــالح امــور خانــه و بــرای رضــای خداونــد در خانــه کار می کننــد.

این هــا عبادت هایــی اســت کــه در خانــواده انجــام می شــود و درصــِد 

معنویتــی کــه می شــود از ایــن عبادت هــا بــه دســت آورد خیلی زیاد اســت؛ اما 

متأســفانه مــا هیــچ توجهــی بــه ایــن محــراب بندگــی نکردیم.

بندگی و زندگی 
عبادت هــای خانوادگــی، عبادت هایی اســت که می توانــد ما را به باالتریــن درجه از 

رشــد و معنویت برســاند. نمونه این روایت نورانی در زمینه عبادت های خانوادگی 

را هــم زیــاد داریــم. روایاتــی کــه نشــان می دهد اگــر مردی غــذا در دهــان فرزندش 

بگــذارد خــدا چــه ثوابــی بــه او می دهــد یــا روایاتی که ثواب نشســتن مــرد در کنار 

خانــواده اش را توصیــف می کنــد.۲ این هــا یک ُبعــد عبادت های خانوادگی اســت.

ُبعــد دیگــرش عبادت هایــی اســت که یــک خانواده بــا هم انجــام می دهند. 

عبادت هایــی مثــل روضه هــای خانگی. نمونه اش حدیث کســاء اســت. خانــوادٔه 

پیغمبــر دور هــم جمــع می شــوند و خــدا بــه برکــت دورهم نشســتن ایــن 

خانــواده چــه برکاتــی را نازل می کند. نمونٔه دیگرش در ســورٔه هل اتی آمده اســت 

که خانوادٔه فاطمی ســه روز غذای خود را به فقیر و مســکین و اســیر می دهند.

ایــن عبادت هــای خانوادگــی زن و مــرد و بــزرگ و کوچــک هــم نــدارد. همه 

می تواننــد بــا انجــام اعمالــی در خانــه ایــن معنویــت را از آِن خــود کننــد. مــردی 

کــه در خانــه خدمــت کنــد یک جــور ثــواب می بــرد و رشــد می کنــد. زنــی هم که 

شــوهرداری می کنــد و فرزندانــی علــوی و فاطمــی مــی آورد و تربیتشــان می کند 

طــور دیگــری؛ امــا همــه دارنــد در این سیروســلوک رشــد می کنند. 

1. شیخ صدوق، امالی، ص411.

۲. »ُجُلــوُس  اْلَمــْرِء ِعْنــَد ِعَياِلــهِ  َأَحــُب  ِإَلــى  اللَّــهِ  َتَعاَلــى  ِمــنِ  اْعِتــَكاٍف  ِفــي  َمْســِجِدي  َهــَذا« 

)محمــد محمدی ری شــهری، میــزان الحکمــه، ج5، ص101(.



مجلس اول: مادرانه های فاطمی

ــر
ــــ

ــــ
یگ

ی د
ه ا

ــــ
مـــ

اط
ف

99

مجلس پنجم: عبادت های خانوادگی

جهاِد زنان
خیلــی از زن هــا فکــر می کننــد کارهایشــان در خانــه ارزشــی نــدارد و صرفــًا 

مســئولیتی اســت کــه زحمتشــان را زیــاد کرده اســت. فکــر می کننــد اگر مرد 

بودنــد، می توانســتند بیشــتر و بهتــر رشــد کننــد و بــا تــالش و کوشــش در 

عرصه هــای اجتماعــی موقعیــت و معنویتــی را بــرای خودشــان بســازند. 

ایــن حرف هــا بــرای امــروز و دیــروز هم نیســت. زمــان خــود پیامبر هم 

بودنــد زنانــی کــه چنیــن فکرهایــی داشــتند. فکــر می کردنــد اگــر مــرد بودند 

می توانســتند جهــاد کننــد و موقعیــت و معنویتــی به دســت بیاورند.

یکــی از همیــن زن ها روزی از پیامبر ســؤال کرد: ای رســول خدا بهرٔه ما 

زن ها از جهاد چیســت؟ آیا این همه ثواب و معنویتی که برای جهاد در راه خداســت 

فقــط بــرای مردهاســت و مــا از آن ها بی بهره ایم؟ این ســؤال به شــکل های مختلفی 

در ذهــن خیلــی از زن هــای ما وجــود دارد. فکر می کنند مردها برای معنویت و رشــد 

دنیایی و آخرتی هزار راه پیش رویشــان اســت که برای ما زن ها نیســت. 

ســؤال ایــن زن در لحظاتــی بــود کــه پیامبــر داشــتند دربــارٔه فضیلــت و 

ثواب هــای جهــاد صحبــت می کردنــد. اینجــا بــود کــه ایــن زن بــه ســخن آمــد که 

ای رســول خــدا پــس مــا از این ثواب هــا محرومیم؟ پیامبر هــم در جواب 

فرمــود: »ِلْلَمــْرَأِة َمــا َبْيَن َحْمِلَهــا ِإَلى َوْضِعَهــا ِإَلى ِفَطاِمَها ِمــَن اْلَْجــرِ َكاْلُمَراِبِط ِفي  

ــِه« ؛ شــما هــم جهــادی داریــد؛ بــرای زنــان هم ثوابی اســت ماننــد ثواب  َســِبيلِ  اللَّ

مجاهــدان در راه خــدا کــه از اول بــارداری  تــا آخــر شــیردهی ادامــه دارد. 1 این یعنی 

جهــاد زنــان همیــن فرزنــدآوری اســت و فرزندپــروری. در حدیث دیگری آمده اســت: 

»زنــی از پیامبــر ســؤال کــرد: چــرا زنــان از جهــاد معــاف شــده اند؟ پیامبــر در 
جوابش فرمود جهاد زن از جنس دیگری اســت. خوب شــوهرداری زن جهاد اوست.«۲

اعتبار مجاهدان
وقتــی مــردی جهــاد می کنــد و از میــدان جهاد بــا آن همه ســختی برمی گردد 

مبارکبــاد  و  می گیرنــد  تحویلــش  همــه  می شــود؟  او  بــا  برخــوردی  چــه 

1. شیخ صدوق، من ال يحضره الفقيه، ج ۳، ص561.

لِ « )محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج5، ص۹(. َبعُّ ۲. »ِجَهاُد اْلَمْرَأِة ُحْسنُ  التَّ
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و خداقوتــی نثــارش می کننــد. عــزت و احترامــی پیــدا می کنــد و جایــگاه و 

اعتبــاری. همه وهمــه به خاطــر این کــه در راه خــدا جهاد کــرده و رنجی را تحمل 

کــرده اســت. ایــن یــک جهــاد اســت، جهــاد زن ها هم یک جهاد اســت. شــما و 

انصافتــان! چقــدر بــه زنی که مادر شــده اســت و مــادری می کند چنیــن دیدی 

داشــته اید؟ چقــدر در نگاهتــان ایــن کارش ارزشــمند بوده؟ واقعیت این اســت 

کــه چشــم ها را بایــد شســت و طــور دیگــری بایــد دیــد. بــا ایــن نــگاه، مفاهیم 

دینــی رنــگ عــوض می کنند. 

وزن اعمــال در نــگاه مــا چقدر اســت؟ در نگاه خــدا و پیامبرش چقدر؟ 

 خیلــی از کارهــا برای ما ارزشــی نــدارد، در حالی که در نگاه خدا و پیامبرش

بســیار ارزشــمند اســت. این نگاه به زن را کجا می توانید پیدا کنید؟

اگــر ایــن دیــد وارد زندگی هــای ما شــود، خیلی از مســائل و مشــکالت از 

بیــن مــی رود. مــرد احســاس می کند زن اســت دیگر. باید بچه دار شــود و بچه 

را بــزرگ کنــد و اصــاًل وظیفــه ای غیر از این نــدارد. با این حرف ها مســئولیت 

را از دوش خــودش برمــی دارد و مــادر را در ایــن جهــاد تنهــا می گــذارد. مردی 

کــه جهــاد می کنــد زن پشــتیبانی اش می کنــد و کمک حــال اوســت. پس چرا 

وقتــی نوبــت جهاد زن اســت مــرد هیچ مســئولیتی نمی پذیرد؟!

ارزش مادری 
متأســفانه بعضــی از مردهــا و زن هــای مــا فکــر می کننــد اگر به بچه هایشــان 

برســند و وقتشــان را بــرای ســروکله زدن بــا بچه هــا صــرف کننــد، از رشــد و 

پیشــرفت و معنویــت عقــب می ماننــد! ایــن خیلــی آســیب بزرگــی اســت که 

مذهبی هــا بخواهنــد بــه بهانــٔه سیروســلوک و معنویــت از خانوادٔه خودشــان 

بزننــد و برونــد بــه اعمــال دیگری مشــغول شــوند.

بــه ایــن ارزش و ایــن جایــگاه مــادران در خانــواده بایــد دقــت کــرد. 

متأســفانه گاهــی مــا نمی دانیم چــه کاری داریم انجام می دهیم و ارزشــش 

را نمی دانیــم. زن هــا در ایــن قصــه جلوترنــد. خیلــی از زن هــا نمی داننــد بــا 

مــادر شــدن و مادری هایشــان بــرای خانــواده چــه مقامــی دارنــد نــزد خــدا. 

نمی داننــد کارهایــی کــه در خانــه انجــام می دهنــد و همیــن غذادرســت 
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کــردن و تروخشــک کــردن بچه هــا و کارهــای خانــه از هــزار تا عمــل عبادی 

هــم بیشــتر معنویــت مــی آورد. نه تنهــا خــود زن ایــن را نمی دانــد و اصــاًل 

فکــرش را هــم نمی کنــد، مــرد هــم اصــاًل بــا ایــن دیــد بــه مــادر خانــواده 

نــگاه نمی کنــد. اگــر زن هــا می دانســتند کــه بــا همیــن کارهای خانــه چقدر 

معنویــت به دســت می آورنــد از خوشــحالی در پوســت خــود نمی گنجیدنــد. 

ایــن حرف هــا وظیفــٔه مردهــا را هــم بیشــتر می کنــد. مــا وظیفــه داریم این 

مقــام الهــی را پاســداری کنیــم و بــه آن احتــرام بگذاریــم. 

متأســفانه بعضــی از مــردان خیــال می کننــد زن وظیفــه دارد همــٔه کارهای 

مربــوط بــه آن هــا را انجــام دهد. البته در محیــط خانواده، زن و مــردی که به هم 

عالقــه دارنــد، با کمال میل و شــوق، کارها و خدمات یکدیگــر را انجام می دهند؛ 

امــا انجــام دادن از روی میــل، غیر از این اســت که کســی احســاس کنــد، یا این 

طــور عمــل کنــد کــه گویا وظیفٔه زن اســت که باید مثل یک مســتخدم، خدمت 
مــرد را بــه آن شــکل انجــام دهد. چنین چیــزی در اســالم وجود ندارد.1

ببینید که امیرمؤمنان چه می فرماید: »المرأُة َریحانٌة و َلیَسْت بَقْهرِماَنٍة«۲ 

قهرمــان، یعنی همین کار پرداز امروز زندگــی. این زن، کار پرداز شما نیســت که 

همٔه کارهــای زندگیتــان را روی دوش او بگذاریــد و بعــد هــم از او مؤاخــذه 

کنیــد. نــه! ایــن یــک ُگلــی اســت در دست شــما. حتــی اگــر دانشــمند یــا 

سیاســت مدار باشــد، در بحــث معاشــرت خانوادگــی، او ُگل اســت.۳ در داخــل 

خانــواده هــم، از نظــر اســالم مــرد موّظــف اســت کــه زن را مانند گلــی مراقبت 

کنــد. با این چشــم باید به این موجــود دارای لطافت هــای روحی و جســمی 

نــگاه کــرد. این نظر اســالم اســت.

دختــر شــهید صیــاد شــیرازی نقــل می کنــد: پــدرم رفتــارش بــا مادرمان 

بســیار بــا محبــت و همــراه بــا احتــرام بــود. مادرمــان تعریــف می کــرد: در 

ســال اول ازدواج شــان، یــک روز در حــال اتــو کــردن لبــاس پــدر بودنــد کــه 

ناگهان پدر ســر می رســد و از مادرم گله می کند که: شــما خانم خانه هســتید 

1. بیانات در اجتماع زنان خوزستان، ۲0اسفند1۳75.

۲. شیخ صدوق، من ال يحضره الفقيه، ج ۳، ص556.

۳. رهبر معظم انقالب، خطبۀ عقد، ۲8شهریور1۳7۹.
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و وظیفــه ای در قبــال انجــام کارهای شــخصی من ندارید. شــما همــان قدر که 

بــه بچــه ها برســید کافی اســت. من تــا آنجا که یــاد دارم پــدرم لباس هایش را 

خــودش می شســت و پهــن  و  جمــع می کــرد و اتــو مــی زد. بــه طور کلــی انجام 

تمــام کارهــای شــخصی اش بــا خودشــان بــود. در امــور منــزل هــم بــه محض 

رســیدن بــه خانــه به مادر کمــک می کردند و اینک ار را تا پاســی از شــب ادامه 

می دادنــد. اگــر مثــال قــرار بــود آشــپزخانه مان را در طــول ســال مثــال صــد بــار 
بشــوییم ، بــه جــرأت می گویــم ۹5 مرتبــه اش را ایشــان به عهــده می گرفتند.1

برترین محراب
تــا وقتــی ایــن بــاور در مــا درســت نشــود کــه خانــه بزرگ تریــن محــراب 

عبــادت اســت و نزدیک تریــن موقــف بــه خــدا، خیلــی از مشــکالت حــل 

نخواهــد شــد.

همانطــور کــه یــک عبادتــگاه آداب دارد، خانــه نیــز بــه عنــوان یــک محــل 

عبــادت نیازمنــد رعایــت آدابی اســت. یکــی از آداب اســتفاده از خطاب های 

مناســب توســط اهــل خانــه در تعامــل بــا یکدیگــر اســت. اینکه مــادر و پدر 

همدیگــر را بــا کلماتــی محبت آمیــز صــدا کنند. این هــا روابــط را صمیمی تر 

و زیباتــر می کنــد.

روزی  اســت.  عبادتــگاه  خانــه  کــه  کنیــم  بــاور  بایــد  حــال  بــه  هــر 

َها« در  پيامبــر از اصحــاب خــود ســؤال کردنــد: »َمَتى َتُكــوُن َأْدَنى ِمــْن َربِّ

چــه هنگامــى زن بــه خداونــد نزديك تــر اســت؟ اصحــاب نتوانســتند به اين 

ســؤال پاســخ بدهنــد. وقتــی اين ســؤال به گــوش فاطمه رســید، جوابی داد 

کــه پیغمبــر از شــنیدن پاســخ زهــرا خوشــحال شــد و فرمــود: »ِإنَّ 

ــي« فاطمــه پــارۀ تــن من اســت.  َفاِطَمــَة َبْضَعــٌة ِمنِّ

پاســخ فاطمــه بــه ســوالی کــه اصحــاب عاجــز بودنــد از پاســخش ایــن 

َها َأْن َتْلَزَم َقْعــَر َبْيِتَهــا«۲ در خانه ماندِن زن  بــود کــه »َأْدَنــى َمــا َتُكوُن ِمــْن َربِّ

نزدیک تریــن حالــت اوســت بــه خــدا. کافــی اســت بــاور کنیم کــه می توانیم 

1. نک: امیرحسین انبارداران ، امیر دالور، ص۲7و۲8.

۲. محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج4۳، ص۹۲.
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بــا انجــام همیــن اعمــال ســادٔه دم دســتی و همیــن کارهای ســادٔه خانه رشــد 

کنیــم. متأســفانه ما به مــادر بــودن و مادری های زن هایمان افتخــار نکرده ایم! 

اینکــه امــروز بعضی هــا فکــر می کننــد رشــد و موفقیــت در تحصیــل و 

مــدرک و شــغل اســت، نــه چیــز دیگــر، نتیجــٔه همیــن نوع نــگاه غلطی اســت 

کــه ارزش مــادری را نادیــده می گیــرد. ایــن می شــود کــه زنــی که شــاغل اســت 

و مــادری را ننگ وعــار می دانــد را اعتبــار می دهیــم و احترامــش می کنیــم. 

امــا زنــی کــه مــادر اســت و در خانــه مــادری می کنــد را بی اعتبــار می دانیــم و 

می گوییــم نتوانســته خــودش را بــاال بکشــد!

رفتارهای غلط
بــدون شــک یکــی از عواملــی کــه ایــن نــوع نــگاه را دامــن زده رفتارهــای 

غلــط مــا مردهاســت. اگــر در زندگی هایمــان از همســری که در خانــه داریم 

و اآلن مــادر بچه هایمــان اســت تقدیــر می کردیــم و به خاطــر مادربودنــش 

قدردانــی اش می کردیــم وضعمــان بهتــر بــود. 

همســر شــهید صیاد شــیرازی نقــل می کند که یــک روز در زدنــد. پیک بود. 

نامــه آورده بــود. قلبــم ریخــت. فکــر کــردم علــی شــهید شــده و وصیت نامه اش 

را آورده انــد. نامــه را گرفتــم. بــاز کــردم. یک انگشــتر عقیق برایم فرســتاده بود از 

جبهــه. نوشــته بود: »اين انگشــتر را فرســتادم به پاس صبرهــا و تحمل هاى تو. 
بــه پــاس زحمت هايــى كــه كشــيده اى. اين را بــه تو هديه كــردم«.1

تحقیــر خانــه داری و فرزنــدآوری و فرزندپــروری ریشــه های عمیقی دارد 

کــه مــا هــم در آن مقصریــم. نــوع نــگاه و رفتــار ماســت کــه خیلــی بــه این 

ــا  وضعیــت بــد دامــن زده اســت و مــا مســئولیم. روایــت می فرمایــد: »َو َأمَّ

َحــُق  ِذي  اْلَمْعــُروِف  َعَلْيــَك  َفــَأنْ  َتْشــُكَرُه َو َتْذُكــَر َمْعُروَفــُه َو َتْكِســَبهُ  اْلَمَقاَلَة 

َوجــل«۲ )اما حق  ــِه َعزَّ َعــاَء ِفيَمــا َبْيَنــَك َو َبْيــَن اللَّ اْلَحَســَنَة َو ُتْخِلــَص َلــُه الدُّ

کســی کــه بــر تــو خوبی کرده آن اســت که سپاســگزارش باشــی و خوبی اش 

را بــه زبــان آورده و منتشــر کنــی و در حقــش خالصانه دعا کنــی.( و بزرگان 

1. نک: رضا رسولی، یادگاران 11: کتاب صیاد شیرازی.

۲. شیخ صدوق، من ال يحضره الفقيه، ج ۲، ص6۲۲.
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مــا واقعــأ بــه ایــن روایــت عمــل می کردنــد. نــوه امــام1 نقــل می کند:

امــام عالقــه و محبــت وافــری بــه همسرشــان داشــتند بــه  

طــوری  کــه ازنظــر امــام همسرشــان در یک طرف قرار داشــت 

و بچه هایشــان در طــرف دیگــر و ایــن دوســت داشــتن بــا 

احتــرام خاصــی همــراه بــود. یــادم هســت یک بــار کــه خانم 

مســافرت رفتــه بودنــد آقا خیلــی دل تنگی می کردنــد. وقتی 

ایشــان اخــم می کردنــد، مــا به شــوخی می گفتیم اگــر خانم 

باشــند آقــا می خنــدد، وقتــی نباشــند آقــا ناراحت هســتند و 

اخــم می کننــد. خالصــه مــا هر چــه سربه ســر آقا گذاشــتیم 

اخــم ایشــان بــاز نشــد. باالخــره مــن گفتــم خــوش بــه حال 

خانــم کــه شــما این قــدر دوستشــان داریــد امــام گفتنــد: 

»خــوش بــه حــال من کــه چنیــن همســری دارم. فــداکاری 
کــه خانــم در زندگــی کردنــد، هیچ کــس نکــرده اســت.۲

خانم حضرت امام می گوید: 

چــون بچه هایشــان شــب ها خیلــی گریــه می کردنــد و تــا 

صبــح بیــدار می ماندنــد امــام شــب را تقســیم کــرده بودند؛ 

یعنی مثاًل دو ســاعت خودشــان از بچه نگهداری می کردند 

و خانــم می خوابیدنــد و دو ســاعت خــود می خوابیدنــد و 

خانــم بچه هــا را نگهــداری می کــرد. روزهــا بعــد از تمــام 

شــدن درس، امــام ســاعتی را بــه بازی بــا بچه ها اختصاص 
می دادنــد تــا کمــک خانــم در تربیــت بچه هــا باشــند.۳

ایــن نــوع رفتــار و نــگاه درســت بــه همســر در میــان شــهدای مــا هــم هســت 

به عنوان نمونه همســر شــهید حجت االســالم غالم حســین حقانی نقل می کند:

ایشــان خیلــی بامحبــت بــوده. بــا خوش اخالقــی و متانــت 

خــود، انســان را آرام می کــرد .غــم و غصــه را می بــرد. حتــی 

1. زهرا اشراقی

۲. مهدی محمدی صیفار، مشق مهر/ سیره خانوادگی علما و بزرگان دین، ص۳5.

۳. همان، ص50.
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شــده بــود مــن بداخالقــی می کــردم ولــی او هیچ وقت حتی 

یــک داد هــم نکشــید! ســر زبــان همــه بــود کــه می گفتنــد: 

ببینیــد فالنــی با زنش چطــوره ... گاهی دو مــاه نبود؛ وقتی 

می آمــد، بــا کارها و خوبی هایــش جبران می کرد . مســافرت 

می رفتیــم مشــهد. وقتــی بــه مشــهد می رســیدیم می گفت: 

"بچه هــا بــا من. شــما کار نداشــته بــاش". بچه هــا را مراقبت 

می کــرد. می گفــت : "تــا حــاال تــو بچه هــا را نگه می داشــتی، 

حــاال مــن می خواهــم نگــه دارم. شــوخی می کــرد و می گفت 

: "اآلن مــن مامانم.بــه بچه هــا می گفــت : "هــر کاری داریــد 
اآلن بــه مــن بگیــد، مامانتــون به انــدازه کافی زحمت کشــیده.1

بایــد نــگاه مردهــای مــا از ایــن نــوع نگاه ها باشــد. اما افســوس کــه یکی از 

اصلی تریــن قشــرهایی کــه در ایــن انحــراف نقش داشــته و دارنــد، مردهایی 

هســتند کــه قــدردان جایگاه متعالــی و مقدس زن خانــه دار نبوده اند.  باالتر 

از این هــا کســانی هســتند کــه به این مقــام بی حرمتــی کرده انــد و آن را پایین 

کشــیده اند. بایــد باور کنیم که تحقیر خانه داری، گناهی اســت نابخشــودنی. 

رفتــار مــرد بــا همســرش نبایــد به گونه ای باشــد که زن احســاس کند عزت 

و احتــرام زنانــی کــه در بیــرون از خانــه کار می کننــد، خیلــی بیشــتر از آن 

زنــی اســت کــه تما م قد و تمام وقت مشــغول مادری اســت و همســرداری. 

بعضــی مردهــا فکــر می کننــد کار فقــط بــرای بیــرون از خانــه اســت و 

زنانشــان در خانــه فقــط مشــغول خــوردن و خوابیدن انــد؛ در حالــی کــه بــرای 

زنــان خانه محیط اســتراحت نیســت: خانــه داری و غذا و نظافــت و بچه داری 

و هزارجــور کار ریــز و درشــت، تمــاِم وقــت زن هــای خانــه دار را پــر می کنــد. 

طبیعــی اســت کــه زن هــم خســته شــود و دلگرمــی شــوهرش را بخواهــد. 

اگــر ایــن دلگرمی هــا و ایــن درک نباشــد زن هــم دلســرد می شــود و همیــن 

می شــود کــه بعضی هــا از مــادر شــدن و مــادری کــردن دل خوشــی ندارنــد. 

بــدون شــک رفتارهــای ما با مــادر بچه هایمان خیلی مهم اســت. این رفتــاری را 

کــه یــک مــرد در خانــه انجام می دهــد، فرزندها هــم می بینند؛ می بیننــد که پدر 

1. همان، ص15۹.
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اصــالً بــرای ایــن مــادری که دو بچه دارد چه ارزشــی قائل اســت. همیــن در رفتار 

آن بچــه هــم تأثیر می گذارد. اگــر رفتارمان ارزش مادری را نشــان بدهد دخترمان 

هــم درک می کنــد کــه مادر و مادری هایش چقدر باارزش اســت امــا اگر رفتارمان 

طــوری باشــد کــه انــگار مــادر هیــچ جایگاهی نــدارد این بچــه هم می بینــد و در 

آینــد خــودش هیــچ رغبتــی به مادر شــدن و مــادری کردن نشــان نمی دهد. 

بهترین همراه
کســی کــه این طــور نگاه می کند خانه اش عبادتگاه اســت و همــٔه کارهایش 

عبــادت و بندگــی خــدا. بی خــود نبود کــه فاطمــه می فرمود: »َشــَغَلنی 

ــِه«؛ )لذتــی کــه مــن از حضــور در خدمــت خــدا  ُة ِخدَمِت ــذَّ َعــن مَســَئَلِتِه َل

می بــرم، مــن را از هــر خواســتۀ دیگــری منصــرف کــرده اســت(؛ یعنی تمام 

زندگــی مــن غــرق یــک هــدف و یــک خواســته و یــک لــذت هســت. »ال حاَجــَة 

َظــرِ اِلــی َوجِهــِه الَکرِیــِم«1 مرکــز و هدف اصلــی من خداســت. آن قدر  ِلــی َغیــُر النَّ

درگیــر لــذت خدمــت به خدا هســتم که حتــی چیزی بــرای خــودم نمی خواهم. 

پــس همــٔه کارهــای فاطمه عبادت بود: گندم آســیاب کردنش، بچه شــیردادنش، 

گهــواره جنباندنش، نان درســت کردنش. 

 در جــواب پیامبــر بی خــود نبــود کــه پــس از ازدواجشــان، علــی

کــه پرســیده بــود فاطمه را چطــور یافتی فرمــود: »ِنْعــمَ  اْلَعــْونُ  َعَلى  َطاَعــِة اهلل«۲ 

)بهتریــن یــار و همــراه در طاعت خداونــد(. فاطمه در زندگی بهترین همــراه برای 

عبــادت خــدا بــود. کمــی روی عبــارت دقت کنید. علــی در جــواب پدری که 

 دختــرش را بــه خانــه اش فرســتاده چنین حــرف می زند. یعنــی زندگی علی

و فاطمــٔه زهــرا سراســر عبادت بود و عبادتگاهشــان همان خانــٔه کوچک و 

گلــی. آن وقــت همیــن خانه می شــود خانه ای که جبرائیــل از بــودن در این خانه 

لــذت می بــرد. خانــه ای کــه پیامبــر در آن بوی بهشــت را استشــمام می کند. 

کــدام خانــه؟ همــان خانــه ای کــه بعد از نــزول آیٔه تطهیــر، به مدت شــش ماه یا 

نــه مــاه، هــر روز پیغمبــر می آمد مقابلش می ایســتاد و آیۀ تطهیــر را تالوت 

1. نهج الحياة، فرهنگ سخنان فاطمه عليها السالم، محمد دشتي، ص۹۹، ح56.

۲. ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج ۳، ص۳56.



مجلس اول: مادرانه های فاطمی

ــر
ــــ

ــــ
یگ

ی د
ه ا

ــــ
مـــ

اط
ف

107

مجلس پنجم: عبادت های خانوادگی

ِة.«1 یعنــی مردم  ُبــوَّ ــاُم َعَلْيُكــْم يــا أهــَل َبْيــِت النُّ می کــرد. بعــد می فرمــود: »السَّ

مدینــه بدانیــد ایــن خانــه، خانۀ وحی اســت. مــردم مدینــه پیغمبر بــدون اجازه 

وارد ایــن خانــه نمی شــود. جبرئیل بدون اجــازه وارد این خانه نمی شــود. اما بعد 

از پیغمبــر بــا ایــن خانــه چــه کردنــد؟ هر چــه فاطمه صــدا زد: »مــن دختر 

پیغمبرم«. هر چه صدا زد: »من یادگار رســالتم«. فایده ای نداشــت. هیزم آوردند 

و در ایــن خانــه را به آتش کشــیدند. 

 صـدا صـدای َدر و مـادری که پشـِت َدر است

 صـــدا صدای شکستن، َدری که شعله ور است

 حرام زاده چـنـان با لــــــگد به َدر کوبــیـد

 که بارِ شیشه شکست و دودست، روی َسر اسـت

 شکـسـت بـــاِل کبـوتر، بیـــا بـرس فـّضــه

 بیــــا که سهِم تو این خرده های بال وپر است

تــا فاطمــه بیــن درودیــوار قــرار گرفــت، نالــه اول صــدا زد: »یــا ابتاه یا 

رســول اهلل، هکــذا کان ُیْفَعــَل ِبَحبیَبِتــک وابنتــك«؛ بابا بین بــا دخترت دارند 

چــه می کننــد؟! پــدر کــه نداشــت، جوابــی نیامــد. مــادر کــه نــدارد، چــه کند 

فاطمــه؟! بــرادری نداشــت کــه صدایش کنــد، اینجا دیگر صــدا زد: »آه 

يــا فضــة إليــك فخذينــي، فقــد واهلل قتل مــا في أحشــائي«۲ کنیــز خانه اش 

را صــدا زد: »فضــه بیــا! به خدا محســنم را کشــتند.

1. الدر المنثور فی التفسیر بالماثور سیوطی، ج 5، ص1۹۹.

۲. شیخ عباس قمی، بيت األحزان، ج1، ص1۲1.
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