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 ............................... 

 :فصل اول

 بیست و چهارمهای دعای ویژگی

 ............................... 

 

 دعای بیست وچهارم شرح و تفسیر آیات قرآن : 

ی متفاوت درباره  یاوّل بیانبحث ما به دو نکته خواهد گذشت، مطلب  

این موضوع اساسی و کلیدی است و ضرورت توجّه بیشتر به آن  و  

مراجعه به قرآن کریم چرا که دعای بیست و چهارم در  مطلب دوم  

حقیقت شرح و تفسیر عرشی این آیاتی است که تالوت خواهد شد، 

آسمانی یک توجّهی پیدا کنیم بعد به تفسیر    ابتدا به آیاتبنابراین ما  

السّاجدین )عَلَیهِ  بیان حضرت سیّد  آیات در مقام دعا و به  و عرشی 

هایی که حقیقتاً انسان در این ، حرفخواهیم پرداختالصَّلَاةُ وَ السَّلَام(  

و نشنیده است  ی مهم و ذیل این آیات بسیار مبارک و ارجمند  مسئله 

عای نورانی امیدوارم سهم داشته باشد این گزارش و این سیر در این د

درهر  مادرهایمان  و  پدر  با  ما  ارتباط  مجدّد  طراحی  و  بازخوانی  در 

سطحی که بوده، یعنی فرض کنید در عالیترین سطح هم که بوده این  

را که بخوانید متوجّه خواهید شد باید دوباره شروع کرد، و چه حسرت  

 عظمایی است برای کسی که پدر و مادر را از دست داده باشد و البتّه 

هایی در چه یادآوری بزرگی است برای جبران بر اساس ابداع تماس 

باالخره   و  برزخ  دهنده احیاناً  عالم  تکان  واقعاً  ؛  یک مقداری جبران 

فرمود   است،  این  آیات  امّا  تکان  ،قَضَى َوَاست.  است، خیلی  دهنده 

 اهُ وَا إِیَّتَعْبُدُوا إِلَّکَ أَلََّا  رَبُّ  وَ َقَضَى  اَلْعَظَمَةط لِلَّه،  رَبُّکَ،قَضَى   َوَ

 اهُا إِیَّأَلََّا تَعْبُدُوا إِلَّخوب دو تا گزاره مطرح شد،  ،  بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً
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می  بالفاصله  محض،  توحید  نپرستید،  خدارا  بِالْوَالِدَیْنِ    وَ گوید  جز 

ایستد، آن موضوع قبلی را دیگر تشریح امّا اینجا دیگر می  ،إِحْسَاناً

را  کن نمی بعدی  این موضع  امّا  را کنمفصل بحث مید،  آیاتش  د که 

ا یَبُْلغَنََّ عِنْدَكَ الِْكبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كَِلاهُمَا فََلا تَقُلْ إِمَّدقّت کردید؟  

أُفٍّ لَّ   وَ   لَهُمَا  وَقُل  تَنْهَرْهُمَا  قَوْلً لَا  اهلَلُ ،  وَاخْفِضْاً،  كَرِیم  هُمَا 

حْمَةِ مِنَ الرَّ  ل  اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّوَاَکْبَر، چقدر لطیف است،  

بِمَا فِی بُّرَصَغِیراً،  یَانِی  ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ  قُلْ رَب   وَ أَعَْلمُ  ُكمْ 

که   ،اًغَفُور  لِْلأَوَّابِینَ  كَانَ  فَإِنَّهُ  صَالِحِینَ   تَُكونُوا  إِن  نُفُوسُِكمْ

ی آخرش، ی آخرش برای من و امثال بنده هست، این جملهاین جمله

نُفُوسُِكمْبُّرَ فِی  بِمَا  أَعَْلمُ  أَعَْلمُبُّرَ،  ُكمْ  بندگان   بُِكم،  ُكمْ  برای 

نُفُوسُِكمْاست،    کافی أَعَْلمُبُّرَ،  ندارد  ظاهراً  فِی  إِن   بُِكم  ُكمْ 

یعنی تا وقت دارید   ،اًغَفُورابِینَ  لِْلأَوَّهُ كَانَ  فَإِنَّتَُكونُوا صَالِحِینَ  

خدا   ..... کنید،  اصالح  آیات  این  طبق  را  خودتان  ارتباطات  بروید 

را که اگر در ارتباط   هاییبخشد اشتباهات و خطاها و کم و کاستیمی

ی  ، این جملهجمله آخر یک بشارتی استداشتید، این    با پدر و مادر

یعنی است    که   نفرموده را فقط  یک جمله    این  قبلش خیلی سنگین 

بروید خودتان را جلوی پدر و مادر بکشید، قربانی کنید، دیگر از این  

اصالح ارتباط خودتان  که گذشت هر چی که شده خدای متعال اینجا 

 .با پدر و مادر را مطرح کرده است

 

روش متفاوت قرآن در پرداختن به موضوع اولیا و  

 فرزندان: 

نکته  این ای که الزم  امّا  به آن توجه شود؛  یادآوری  به عنوان  است 

است، قرآن کریم در پرداختن به موضوع پدر و مادر و فرزند دو روش 
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بینید کنید می. شما که مراجعه میمالً متفاوت را در پیش گرفته استکا

ی پیش برنده  هایش توصیههن کریم در موضوع پدر و مادر توصیقرآ

تق است،  تشویق  است،  تهییج  افقاست،  است،  راهبری ویت  و  گشا 

اینها را است، این سمت است که حاال امروز می خواهیم یک مقدار 

بخوانیم. در سمت فرزند انقباضی است، ترمز دهنده است و نگهدارنده 

و البتّه با یادآوری آن تأثیر کلیدی و مهمّی که پدر و مادر در سرنوشت  

ساز امّا  اقدامات سرنوشتفرزند دارند یعنی در خطّ تربیت، یادآوری آن  

ارتباط بازدارنده، کنترل کننده و ترمز دهنده است.  در خطّ تماس و 

اش کجاست این دو روش کامالً متفاوت؟ و البتّه میزان این آیات  نکته

اش هم اصالً با همدیگر قابل مقایسه  اش و کیفیو تعداد حتّی کمّی

 نیستند. 

 با پدر و مادر:   دعای بیست و چهارم منشور عالی ارتباط

تفسیر  از  هست  کریم  قرآن  در  که  آنچه  به  کنید  ضمیمه  شما  اگر 

اش در  اش و بیانیی اولیاء و تفسیر خالصه نظریاش در سیرهعینی

رفیع من  نظر  به  از جمله  در  کلماتشان  که  است  این چیزی  ترینش 

ی سجّادیه است، حقیقتاً یک منشور عالی ارتباط با  ی مبارکهصحیفه

ی سجّادیه است، نظیر ندارد  پدر و مادر دعای بیست و چهارم صحیفه

اولیاء خدانقل شده ما دیگر نظیر این نداریم،   در سائر کلماتی که از 

دهنده است و خواهش  خیلی رفیع است، فوق العاده است، خیلی تکان

 کنم دوستان از کنار این مسئله رد نشوند. می

 پدر و مادر:  گری بهترین روش ارتباط باترسیم 

)عَ سجّاد  السَّلَام(امام  وَ  الصَّلَاةُ  که  لَیهِ  آنجایی  فهرست،  این  وسط   ،

فرستاند یک توجّهی هم به پدر و مادر خودشان اختصاص صلوات می

خوانید رسیم در متن، یک وقت شما این را میکنند که حاال میپیدا می

آن متن را هم که بخوانید،   لِأَبَوَیْهِ عََلیْهِمَا السََّلامُاوّلش که گفت  
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ای را که حضرت آنجا آن وسط مطرح  آن صلوات هم بخوانید، آن جمله

کردند بعد یکی کسی بگوید خیلی خوب اینها را حضرت راجع به پدر 

گویند یعنی در افق ارتباطی که حاال اولیاء خدا  مادر خودشان دارند می

ه را نکنید، نخیر، این در مقام پدر و فرزندی باهمدیگر دارند، این اشتبا

دعا منشور بسیار روشنی است برخاسته از متن معارف دینی و معارف 

گری بهترین روش ارتباط فرزند با پدر و مادر، قَویم قرآنی برای ترسیم

این دعا این است، برای همه و همه است. البتّه امام )عَلَیهِ الصَّلَاةُ وَ 

همان کسی است که تنظیم    السَّلَام( در آن متن، آن صدرش که مال

، نگفته بَوَیْهِأَخواسته بگوید  چون می ،  لِأَبَوَیْهِ عََلیْهِمَا السََّلامُکرده،  

مثالً مطلق وَالِدَیْه، لِْلوَالِدَیَّ  كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عََلیْهِ السََّلامُ لِمثالً وَ  

کند همه را به نسوب میطوری است که مگفت، چون این دعا اینمی

چنانکه این اشکال بعضی از جاهای دیگر هم در عناوین ،  حضرتخود  

صحیفه هست، یک جاهایی هست که حضرت کامالً دعای آموزشی 

دادند به دست پیروانشان و اصالً آن دعا هیچ نسبتی با شأن امام )عَلَیهِ  

السَّلَام( ندارد، صدر این دعا آن کسی که غافالنه این چیزها را نوشته 

داده به خود حضرت، آنجا هم اورده، که این اصالً نه   آن را هم نسبت

بینید اینها  با مقام عصمت، نه با مقامات حضرت هیچ نسبتی ندارد می

 این اشتباه است  

 دعای امام آموزشی برای انسانها در نسبت با پدر ومادر:  

، یک کسی مراجعه کند به این  یک وقت مبادا که یک اشتباهی بشود

كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عََلیْهِ السََّلامُ لِأَبَوَیْهِ  وَ لش نوشته بیند اوّ، میمتن

است   السالم()علیهامام سجّاد  دعایخوب اینکه    بگوید،  عََلیْهِمَا السََّلامُ

دعا    برای امام حسین و برای مادرشان، آن بانوی بزرگ و گرامی  که

گوید پس به من چه کار دارد، این خودش خوب دیگر می است. کرده

هایی  گوید بله این در مقامات اولیاء است، این حرفکشد کنار، میرا می
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کند، حاال من هم که حضرت اینجا زدند، به من پس ربطی پیدا نمی

خواهد به من الهام کند که من باید نسبت به خوانم ولی این نمیمی

کشد کنار؛ متن را هم که ادامه  اشم، خودش را میپدر و مادرم چگونه ب

بدهد اوّل که این خطای ذهنی وارد شده، آن جمله را بعد از آن صلوات 

شود که این مربوط  خواند دیگر برایش مسلّم میکه در متن هست می

به اولیاء است، مربوط به خودشان هست حاال خواستند ما هم مطلّع 

طوری ر، آن صدر حتماً غلط است، اینباشیم در این متن آوردند نخی

تعبیر کرده است بلکه این دعای امام )عَلَیهِ السَّلَام( و آموزشی است  

مادر، آن چیزی هم که در متن  پدر و  با  پیروانشان در نسبت  برای 

همه ماوراء  باشد  یادتان  که  هست  این  یادآوری  و هست  پدر  ی 

به  را  پدر و مادری است که شما  آقای   مادرهایتان آن  قول حضرت 

انسان دو پدر و مادر دارد، یک پدر جوادی آملی ایشان می فرمودند 

می  خاک  عالم  به  پاک  عالم  خالصه  از  را  او  که  دارد  آورد، مادری 

اصطالحات ایشان است دیگر، با مالحظات خودش، از عالم پاک به  

آورد و یک پدر و مادری است که او را از عالم خاک به  عالم خاک می

برد، در آن سیر صعودی و در سفر اِلَی اهللِ تَبَارَکَ وَ تَعَالی، لم پاک میعا

برد به آنجایی  گیرد از اینجا میی اصلی است دیگر، دستت را میفاصله

که باید برسی، و آن کسی نیست جز محمّد و آل محمّد )صَلَواةُ اهللِ وَ 

اَجْمَعِین(. خوب، حاال در این   تعبیر چه باب جدیدی در سَلَامُهُ عَلَیهِمْ 

می  پیدا  السَّلَام(  وَ  الصَّلَاةُ  )عَلَیهِ  امام  و  انسان  بین  وقتی نسبت  شود، 

این چه ارتباط عاطفی ،  أَبَوَا  عَِلیٌّوَ    أَنَا خودشان این باب را گشودند که  

شود دیگر فوق العاده، چه ارتباط قلبی و صمیم فوق العاده ای پیدا می

دیگری   آن یک بحث  در جای خودش مالحظه حاال  باید  است که 

انگیز است که شما بتوانید به حجّت خدا بگویید پدر، بشود، خیلی شوق

 خیلی شیرین است.  
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 منشور عالی در تأمین مناسبات شایسته با پدر و مادر : 

موضوع سخن ما گزارشی است از مضامین عالی و درخشان بیست و  

که دعا برای پدر و مادر ی سجّادیه ی مبارکهچهارمین دعای صحیفه

کَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ »وَ    است. عنوان دعا در صحیفه چنین است:

السَّلَامُ عَلَیْهِمَا  نیاز به اصالح دارد. دعایی که  لِأَبَوَیْهِ  « که این عنوان 

درباره فرزند  دعای  فرمودند،  انشاء  السَّلَام(  )عَلَیهِ  مادر  امام  و  پدر  ی 

را است سخنان  باالترین  کریم  قرآن  در  تعالی  و  تبارک  خداوند   .

بیان کرده است. ی موضوع حیاتی و سرنوشتدرباره سازِ پدر و مادر 

منزله  به  چهارم صحیفه،  و  بیست  و  دعای  قدسی  آسمانی،  شرح  ی 

شود. یعنی تفسیر عرشی قرآن کریم در  عرشی این آیات محسوب می

بیست و مادر، دعای  پدر و  ابعاد،   موضوع  تبیین  چهارم است که در 

توان العادگی دارد و میلطایف، ظرایف و نکات قابل توجّه، حقیقتاً فوق

گفت که یک منشور عالی در تأمین مناسبات شایسته بین انسان و پدر  

می  محسوب  مادرش  اگر و  حقیقتاً  است.  که ضامن خوشبختی  شود 

خوشبختی و کسی به دعای بیست و چهارم عمل کند، کلید اصلی  

سعادت را به دست آورده و درهای بهشت خوشبختی را در همین دنیا 

 به روی خودش باز کرده است.  

می ولی  است؛  دعا  قالب  در  قالب،  جامع  منشور  یک  که  گفت  شود 

ترین نوع ارتباط بین انسان و پدر و مادرش برقراری زیباترین و شایسته

ری باال و مرتفع است قدشود. سطح این دعای نورانی به محسوب می 

کند. البته طبیعی است؛ چراکه با مراجعه به آیات  که انسان حیرت می

رو نیستیم  ی عادی روبهبینیم که با یک مسئله قرآنی در این زمینه، می

 و جایگاه والدین یک جایگاه عادی نیست.
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 ............................... 

 :فصل دوم

 ها آنانواع ولی و جایگاه 

 ............................... 

 

 لزوم توجه به ابوین الهی و نقش ما در مقابل آنها:  -3

و سهم ادعیه  صلوات   نقش  متن  نقشی ی صحیفهدر  چه  مبارکه  ی 

کننده، نقش شفاعتی، برنده، حمایتاست، نقش کامالً الگوبخش، پیش 

به والیت    های خاصّ شوق انگیز، امیدبخش، نقشی که توجّهاین نقش

کنند  الهی دارد، اینجا هم خوب آوردند منتها ضمناً یک جا اشاره می

عَلَیهِم اَجْمَعِین( سَلَامهم    ای که اولیاء کامل )صَلَوَاتُ اهللِ وَبه  حقّ ویژه

نسبت به سائر خلق دارند، اتّفاقاً آن خیلی جالب است، یعنی وسط این 

الصَّلَاةُ وَ السَّلَام( یک باب جدیدی را پیش چشم شما جریان امام )عَلَیهِ  

کنند و آن عبارت است از پدر و مادری یا آن به اصطالح اَبَوَیْنی باز می

ی پیروانشان شان سِمَت عام و شامل و کامل نسبت به همه که سِمَت

هِ  أَبَوَا هَذِ  عَِلیٌّوَ    أَنَا  و ارادتمندانشان و دوستدارانشان است که فرمود:

برمیةالْأُمَّ آنجا  و  شما  ،  دارند  یعنی  سوق  غافل  های  ذهنگردد،  را 

خود به خود این مرجع دهند به تعبیر این دعا درباره ابوین الهی، که  می

می پیدا  را  یک  خودش  دعا  این  وسط  السَّلَام(  )عَلَیهِ  امام  منتها  کند 

یک    تصریحی هم کردند برای آنهایی که از این جهت غفلت دارند تا

تنبّهی هم پیدا کنند که پدر حقیقی آنها علی بن ابی طالب )عَلَیهِ الصَّلَاةُ 

حضرت  اقدس  وجود  آنها  حقیقی  مادر  و  اکرم  پیامبر  و  السَّلَام(  وَ 

 ی کبری )صَلَواةُ اهللِ وَ سَلَامُهُ عَلَیهِمْ(، است  صدّیقه
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 جایگاه مادر الهی و اهمیت احترام به آن حضرت :  -4

که معلوم    ةأَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّ  عَِلیٌّوَ    أَنَافرمایند:  اینجا که حضرت می

این یک بحث  است. خوب،  امّت چه کسی  مادر  اعظم  شد مصداق 

عَلَیْه(  جداگانه سَلَامُهُ  وَ  اهللِ  )صَلَواةُ  اکرم  پیامبر  آنجا  که  است  ای 

اً عجیب و ، این تعبیر واقعمسئله را یک قدم باالتر هم بردندخودشان  

دهد  ی باالتری این را قرار میدر یک مرتبه  و البته باز هم  نغز اُمِّ اَبِیها،

خبر است   ، دیگر حاال چهاا خََلقْتُُكمَلَمَ  اطِمَةُا فَوَ لَوْلَنشاند که  و می

کرد از مرحوم علّامه  ، یکی از اساتیدمان نقل می دانمدر این کلمات نمی

تَعَالی عَلَیه( که این چه مرد بزرگی بود، چه آقای امینی )رِضْوَانُ اهللِ  

ی ها را واقعاً اسم علّامهانگیز است و دلبزرگی، و یادش واقعاً شوق

؛ ایشان  دارد  ی والیت، یک چنین سهمی در مسئله دهدجال می  امینی

رمی به  منجر  که  ایشان  بیماری  ایّام  در  که  رفته  گفت  حلتشان شد 

عیادت برای  خدمتبودند  بودند  ،  رسیده  این   ،ایشان  ظاهراً  بعد 

گویند که ما راجع به این حدیث سؤال داشتیم،  شخصیّت بزرگوار می

ی امینی که راجع به مَصْدَق و گفتیم خوب چه کسی بهتر از علّامه

حدیث  ریشه این  بپرسیمی  ایشان  حدیث  از  خیلی  حدیث  چون   ،

است،  دهندهتکان الْأَ  لَمَالَوْالکَ  ای  لَوْلفاْلکَ،  خَلَقْتُ    لَما   عَلِى    وَ 

لَما خََلقْتُُكماخَلَقْتُکَ،   لَوْل فاطِمَةُ  خَلَقْتُ    لَمَالَوْالکَ  ، چون آن  وَ 

ین را که  تفصیل و ذیلش امستقل گاهی نقل شده، امّا با این    الْأَفاْلکَ

بلند کنید، چون آقا در  ،  کردیمطرح   بستر خوابیده بود، گفتند من را 

گفت با یک زحمتی ایشان را نشاندند، ست بنشینند، میتوانایشان نمی

متوجّه کنید، نشست، مؤدّب، فرمودند   فرمودند را  قبله من  به سمت 

با یک چنین آدابی،   ی تیمّم بیاورید،ید یا وسیلهوسائل وضو برایم بیاور

می روبهکه  کسی  چه  با  شدیم  متوجّه  ماها  که گفت  هستیم،  رو 

ها هم صحبت کند ولو در آن شرایط سخت خواهد راجع به این چیزمی
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کند،  صحبت  هست  بستر  در  باالخره  که  حالتی  آن  نیست  حاضر 

ایشان می بعد  با یک زحمتی،  بلند کردیم و نشاندیم  را  ایشان  گفت 

شروع کردند با همان حالت خودشان منابع و مَصادر و چیزهایی که در 

برایشان پیدا شده  ذهن شریفشان بود گفتند البتّه با انقالب روحی که  

اش و بود و همراه با اشک و حاالت و راجع به حقّانیّت حدیث و ریشه

اساسش و منابعش و اینها صحبت کردند، بعد برشان گرداندند به حالت 

 رِضْوَانُ اهلل تَعَالَی عَلَیه.قبلی خودشان، 

اذن الهی برای نسبت و تعلق خاطر با پدر و مادر   -2

 :الهی

ها ذکر گرفته بودند شب شهادت حضرت زهرا،  زمان جنگ بود، بچّه  در

های کج زدند در سینه و اینها، یکی از این آدم طور میمادر مادر، همین 

و مثالً چی  ها گفته بشود  گذارید این بدعتفهم آمده بود، که چرا می

گویند،  اصالً مادر همان است که اینها می. گفتم  گویند اینهادارند می

اگر کسان دیگری سهمی از مادری دارند ذیل حقیقت وجود مقدّس 

این اگر هم کسی در  از    اوست،  مقام عالم سهمی  دارد ذیل  مادری 

گویی؟ مادر فقط همان است. ست، شما چه داری میشامخ حضرت ا

و والیی  قلبی  تعلّق خاطر  دارند که  اینها یک خصوصیّتی هم  حاال 

ر هم دارند و آن اینکه جانشان را گرفتند  یکی از این باالت  البتهدارند،  

ی بعدیش ی بعدیش، خوب این هم مسئله آمدند میدان، این هم مسئله 

،  را گرفتند کف دستشان آمدند میداناست که چی شد که جانشان  

دیگر از اینها نزدیکتر چه کسی؟ که بتواند به حضرت زهرا )سَلَامُ اهلل 

 .ها هستنددیکتر همین بچّهعَلَیهَا( خطاب کند مادر، از همه نز

البتّه حاال سادات عظیمُ القدر ما در این انتساب سهم خودشان را دارند،  

 عَِلیٌّ وَ    أَنَاآن نسبت و شرف خودشان را دارند ولی این عام است، :  

الْأُمَّ هَذِهِ  الْأُمَّ،  ةأَبَوَا  ما ةهَذِهِ  آقا  گفتند  دادند،  فراخوان  یعنی   ،
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باشیم، شما حاضرید فرزند ما باشید؟ بِسْمِ اهلل،   حاضریم پدر مادر شما

ما حاضریم شما را به فرزندی قبول کنیم، این آن نسبت است، و البتّه  

 حاال اسرار خودش را دارد، نکات خودش را دارد که بماند.

 مصادیق پدر و مادر و لزوم توجه به آن : 

که عالوه بر پدر و مادر، والدین همسر نیز بر انسان حق دارند؛ چنان

تعلیم گفته انسان  به  پدری که  پدر حقیقی،  دارد:  پدر  انسان سه  اند: 

دهد و پدر زن. حقوق استاد و حقوق پدر و مادر همسر، به حقوق می

دارد؛ ولی حقوق والدین چیز دیگری است و در   مادر شباهت  پدر و 

تفاوت اساسی دارد با دیگر حقوقی که بر عهده انسان  عین شباهت،  

 است.  

 جایگاه پیامبر و پدری امت و انسانها :  -1

اش دعای شیرین بیست و چهارم صحیفة مبارکة سجّادیه که شیرینی

به اندازة شیرینی پدر و مادر است، دعای خیلی جذّابی است. مطلبی را 

می یادآوری  بدانکه  که  است  این  برای  مادر،  کنم،  و  پدر  جایگاه  یم 

مخصوصاً مادر، نزد اولیاء خدا چقدر است. البته منظور از اولیاء خدا، آن  

کسی است که همة شرف اولیاء مُنبَعث از او است؛ یعنی وجود اقدس  

حضرت خاتم انبیاء محمّد مصطفی )صَلَّی اهللُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم( که 

العاده ممتازش، یعنی  شخصیّت فوق  کسی مثل »شیخُ الْاَنبیاء« با آن

حضرت ابراهیم )عَلَیهِ السَّلَام(، در برابر این فرزندش احساس کوچکی 

کند. فاصله به تعبیر امام عظیم الشّأنمان بین دو آیه است: یک: می

مِنَ  » أَنَا  وَمَا  حَنِیفًا  وَاأَلرْضَ،  السَّمَأوَاتِ  فَطَرَ  لِلَّذِی  وَجْهِیَ  وَجَّهْتُ 

من از روى اخالص، پاکدالنه روى خود را به سوى کسى    1؛ رِکِینَالْمُشْ

ها و زمین را پدید آورده است و من از مشرکان گردانیدم که آسمان

 
 . 79. انعام: 2
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فَکَانَ قَابَ   دَنَا فَتَدَلیَّ  م«. این مقام ابراهیم است. آیة دوم: »ثُمَّنیست

اش[ به فاصله تا ]  تر شدسپس نزدیک آمد و نزدیک  2؛قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنَی

«. این فاصلة آن پدر و  تر شدقدر ]طول[ دو ]انتهاى[ کمان یا نزدیک

 این فرزند است. 

 رضایت مادر و تحصیل رضایت پیامبر 

توانید در این ماجرا مشاهده  مادر نزد پیامبر اکرم چه جایگاهی دارد؟ می

کنید. ماجرایش خیلی شیرین است. قضیه مربوط به جناب اویس قَرنیِ 

نی است. اویس واقعاً دلداده و شیدا و عاشق به تمام معنای کلمه یمَ

سوخت. آن کسی که مانع نسبت به پیامبر اکرم بود و در این عشق می

از  مادر  بلکه  مادر منع کند؛  اینکه  نه  منتها  مادر است؛  وصال است، 

جهت موقعیّت سنّی و بیماری در شرایطی است که این فرزند دائماً 

تواند مادرش او باشد. به همین علت محروم است و نمیباید در خدمت  

را تنها بگذارد و ساعتی خود را به مدینه برساند تا خدمت پیامبر اکرم 

گفت: عجب مانع ماند. کسی میشرفیاب شود؛ لذا در این هجران می

گذارد شود. چیزی است که نمیطور میخجسته و مبارکی! گاهی این

پیامبر  خدمت  ظاهر  باطن    به حسب  به حسب  را  امّا شخص  برسد، 

می  اکرم  پیامبر  خیلیخدمت  کجا!  آن  و  کجا  این  توفیق رساند.  ها 

داشتند و ظاهراً خدمت پیامبر اکرم شرفیاب شدند. از اصحاب بودند، 

را می نماز صبح میدیدند، شب میروز حضرت  دیدند، در دیدند، در 

دیدند، نماز عشاء می  دیدند، دردیدند، در نماز مغرب مینماز ظهر می

وقت موفّق دائماً امکان دیدار برایشان فراهم بود؛ امّا بعضی از آنها هیچ 

به   خاطر  تعلّق  و  اشتیاق شدید  اویس  جناب  ببینند.  را  پیامبر  نشدند 

شد که این پیامبر داشت؛ منتها مادرش مانع شرفیابی ظاهری او می

در آن مرحله مستقر   مانع، سبب شد او مشرّف به دیدار باطنی بشود و

 
 . 9ـ  8. نجم: 3
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اوّل تا  بشود. این قصّه را که نقل می از  کنند، حکایت امروز نیست. 

هوش   از  حکایت  این  پای  بشنود،  کسی  هر  آخِر  تا  حاال  از  و  حاال 

رود. خیلی حکایتش جذّاب است. اویس نتوانست دوری پیامبر را می

کند؛ بد  تحمّل  اجازه  او  به  که  کرد  خواهش  مادرش  از  هد بنابراین 

خدمت پیامبر شرفیاب شود. مادرش گفت: نیم روز فرصت داری، بروی 

ور و برگردی. این زمان اندک باعث شد آتشِ شوق اویس بیشتر شعله

خواست پیغمبر بشود. به مدینه آمد؛ امّا حضرت تشریف نداشتند. اگر می

می صبر  غروب  تا  باید  ببیند،  را  ماند:  اکرم  جذبه  دو  این  بین  کرد. 

اینطرف  آن است،  مادر مادر  ببیند،  را  پیامبر  و  بماند  پیامبر.  طرف 

کنیم و رد شود. واقعاً به اینها فکر کنید. ما فکرش را نمیمند میگله

دید که ماند تا پیامبر را می شویم. یا باید به اندازة چند ساعت میمی

گشت و چنین محرومیّتی را به حسب شد یا باید برمی مادرش دلگیر می 

کرد. فهم عمیقش به او گفت: مهم این است که هر تحمّل می  ظاهر

کند، این است که دو راضی بشوند. آن چیزی که هر دو را راضی می

می راضی  دلم  فقط  بمانم  اگر  برگردم.  مادرم  مادر پیش  چون  شود؛ 

شود و هر دو را از  شود، پدر هستی هم از من دلگیر میناراضی می

آورم. آن دم، رضای هر دو را به دست میگردهم. ولی اگر بردست می

کند، دیدار و تحصیل رضای مادر چیزی که رضای هر دو را فراهم می

است؛ لذا به یمن برگشت. پیامبر اکرم به خانه برگشتند. حضرت اینجا  

ها بکنند؛ والّا چیزی از نگاه خواستند دیگران را متذّکر به این نکته می

نمی مخفی  فرموداو  لذا  آن  ماند؛  به  بوده؟  خبر  چه  خانه  این  در  ند: 

بینم. حضرت عرضه داشتند: مگر چه شده؟ فرمود: اینجا نور دیگری می

با شما آمده بود. فرمودند: من عِطر خدای  گفتند: اویس برای دیدار 

را از سوی یمن استشمام می أَشُمُّ  رحمان  الرَّکنم: »إِنِّی    حْمَنِ رَائِحَةَ 

. آن منطقه از شرف این عاشق پیامبر اکرم مشرّف «مِنْ جَانِبِ الْیَمَنِ
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است و یمن یُمن دارد و مبارک است. آری، اویس به دیدار پیامبر اکرم 

 مشرّف شد! 

 ؛ اطاعت از خدای متعال: اطاعت از پدر امت

زندگی حسینی اصول و قواعدی دارد. اصل اصول زندگی حسینی را  
م آل  و  عنوان حیات محمّد  به  عاشورا  زیارت  وَ در  اهلل  )صَلَوَاةُ  حمّد 
متعال تمنّا می پروردگار  از  اَجْمَعِین(  عَلَیهِم  گوییم: کنیم و میسَلَامُهُ 

»اَللَّهُمَّ اجْعَلْ مَحْیَایَ مَحْیَا مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد وَ مَمَاتِی مَمَاتَ مُحمَّدٍ وَ  

پرودگارا! مرا به   3ن(؛ آلِ مُحَمَّد )صَلَوَاةُ اهلل وَ سَلَامُهُ عَلَیهِم اَجْمَعِی

آیین محمد و آل اطهارش زنده بدار و گاهِ رحلت هم به آن 

کنیم. شناخت «. این چیزی است که ما در آنجا توقّع میآیین بمیران 

های انسان مؤمن است، مقصد اینجا است و  این زندگی، صدر برنامه 
خواسته، هجرت خواهد به اینجا برسد. خدای متعال از ما هجرت  می

که در از خود به سوی ولیّ خدا، که همان هجرت اِلَی اهلل است؛ چنان
قرآن فرمود: »وَ مَن یَخْرُجْ مِن بَیْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اهللِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ 

و هر کس ]به قصد[ مهاجرت در راه    4الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اهللِ؛
اش به درآید، سپس مرگش دررسد، پاداش او پیامبر او، از خانهخدا و  

عمده این است که شما مهاجر شوید و از خودتان    قطعاً بر خدا است«.
به سوی خدا هجرت کنید. هجرت به سوی خدا یعنی هجرت به سوی  
رسول خدا. »إِلَى اهللِ وَ رَسُولِهِ«، این »واو«، »واوِ« تفسیر است؛ بنا بر 

تر، مهاجر به سوی رسول خدا، یعنی همان مهاجر إِلَی اهلل؛ نظر دقیق
یُطِعِ که در همهچنان داده شد. »مَنْ  این تطبیق  موارد دیگر هم  ی 

هر کس از پیامبر فرمان بَرَد، در حقیقت، خدا   5الرَّسُول فَقَدْ اَطَاعَ اهلل؛
برده«،  فرمان  ال  را  اَطِیعُوا  وَ  اهللَ  »اَطِیعُوا  فرمودند:  را    6رَّسُولَ؛ لذا  خدا 

 
 عاشورا. زیارت   3
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این »واو« مجدّداً »واو«   اطاعت کنید و پیامبر را ]نیز[ اطاعت کنید«.
تفسیر است که ما چطور و چگونه از خدای متعال اطاعت کنیم؟ تمثّل  

اش در زندگی اطاعت از رسول است که سرفصل بسیار زیبایی  عینی
 در قرآن کریم دارد.

یعی دارد؛ یعنی موقعیّتی که مبدأ و بیت شما هستید. بیت معنای وس
هر کسی از شماها در آن قرار گرفته، آن بیت است. »وَ مَن یَخْرُجْ مِن 
بَیْتِهِ«، این »بیت«، »بیتِ« نقص، ناخالصی و بیت ضعف است. بیتی 

ی با ظلمات هست، بیت طبیعت است که در آن کدورت هست، آمیخته
 و البتّه بیت فطرت است. 

باید   انسان  از  زندگی  این هجرت، هجرت  به هجرت شود.  مصروف 
کلمه وسیع  معنای  به  زندگی  است.  مرگ  و  همهزندگی  در  ی اش، 

منطقه در  هم  تفکّر،  و  اندیشه  بخش  در  هم  یعنی  ی  وجوهش، 
ی مناطق انسان از آنچه  ی عمل، در همهها و هم در منطقه گرایش

به    که هست و شرایطی که در آن قرار گرفته که شرایط نقص است،
سوی رسول اکرم )صَلَوَاةُ اهللِ وَ سَلَامُهُ عَلَیه( خارج شود. این هجرت، 
یعنی سعی کند از نقص به کمال، از شرک به توحید، از ظلمات به نور 

 سفر کند. این هجرت دستور کار انسان مؤمن است.

 

 

 

 ............................... 

 :سومفصل 

 جایگاه پدر و مادر 

...............................   
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  سفررضایت؛ طلب خیر و دعای پدر و  مادر در آستانه 

 از دنیا: 

حال جوانی خراب بود. پیغمبر اکرم باالی سرش آمد. در شرایط سخت، 

آستانه در  را  یعنی  کسی  چه  سراغ  اکرم  پیغمبر  دنیا،  این  از  سفر  ی 

را اصالح کند؟ پیغمبر  گرفت؟ باالتر از پیغمبر کیست که بتواند کار او

سراغ پدر و مادرش را گرفت. حضرت هنگام رفتن، یک جمله گفتند 

تکان خیلی  یا  که  گفتند:  است؟  کجا  مادرش  فرمودند:  است.  دهنده 

رسول اهلل، مادرش از دنیا رفته است. حضرت فرمودند: کاش مادرش 

اخته  کند که از فرد دیگری سهایی را باز میبود. یعنی دعای مادر گره

گوید:  نیست. پیغمبر )صَلَوَاةُ اهلل وَ سَلَامُهُ عَلَیه(، شخص اوّل عالم، می

 کاش مادرش بود. 

عَلَى   هُ وَهْناًحَمَلَتْهُ أُمُّیک پیام ویژه دارد. آن پیام این است: »  این آیه 

« اسم پدر و مادر هر دو آورده شده است، ولی خدای متعال سمت  وَهْنٍ

شود؛ امّا خدای ر دو تبیین، حفاظت و سفارش میرود. شأن همادر می

انسان چه   آنجا مؤکّد است.  مادر است و سفارشش در  متعال سمت 

 داند که مادرش برای او چه کشیده است؟  می

 ارتباط با پدر و مادر اصلی ترین حوزه ارتباطی انسان: 

ی سجّادیه  ی مبارکهموضوع سخن بیست و چهارمین دعا از صحیفه

ی امام سجّاد )عَلَیهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام( برای پدر و مادر. البتّه است، دعا

یعنی وقتی که برای پدر و مادر    لِأَبَوَیْهِ عََلیْهِمَا السََّلامُاینجا گفته به  

کردند )صَلَوَاةُ اهللِ وَ سَلَامُهُ عَلَیه(.این دعا یک  خودشان حضرت دعا می

غنیمت  خیلی  باید  که  الهی  رحمت  و  فضل  و  فیض  از  است  بابی 

العاده فوق  دعای  حقیقتاً شمرد؛خیلی  انگیز،  شوق  حقیقتاً   ، است  ای 

ترین  ت، از بخشی از اصلیتکان دهنده، بیدار کننده و غفلت زدا اس

های ارتباطی دائمی، تکوینی، بنیادین مرتبط با ما که در سرنوشت  حوزه
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العاده فوق  تأثیر  ما  آخرت  و  چیز دنیا  هر  از  متفاوت  کامالً  دارد،  ای 

دیگری که شما فکرش را بکنید، از هر چیزی که فکر کنید، غیر از 

تأث تأثیر،  نظر  از  ربوبی،  اقدس  ذات  با  همهارتباط  در  وجوه یر  ی 

همه ما،  آخرت  و  ما  دنیای  و  ما  این شخصیّت  به  دارد  بستگی  اش 

موضوع بسیار فرازمند و جدّی و مهمّی که در این دعای نورانی مطرح  

شده یعنی پدر و مادر، و فهم این ارتباط، شناخت ظاهر، باطن، اسرار 

ل این خطّ بدیو ابعاد این ارتباط، فهم تأثیر شگفت انگیز و ممتاز و بی

تماس و سهمی که در برقراری ارتباط ما با حضرت حق دارد و سهمی 

مندی ما از رحمت الهی و برکت الهی در دنیا و از بهشت  که در بهره 

چنین  موضوعی  بر  مشتمل  نورانی  دعای  این  دارد.  آخرت  در  الهی 

از   گفت  باید  متأسّفانه  که  هست  گوناگونش  ابعاد  بیان  و  حیاتی 

 غفلت است.   های موردبخش

 پدر و مادر مبادی فیض و برکت الهی:

انسان به شکل طبیعی بر اساس مالحظات روانشناختی در مقام غفلت 

. ر پا گذاشتن حقوق پدر و مادر استو پشت پا زدن و نَسْتَجِیرُ بِاهلل زی

ی به این مسئله ضمیمه بشود غفلت خود پدر و مادر در آن چرخه  اگر

های غالب و جاری که تربیت، اگر به این مسئله ضمیمه بشود گفتمان 

این بخش اخیری بود که عرض کردیم و بهش پرداخته شد؛ نتیجه 

می در این  غریبی  عجیب  آشفتگی  یک  دچار  ما  باالخره  که  شود 

گسست خانوادگی،  ترفضاهای  از  های  برکت  بربستن  رخت  و  بیتی 

برد یعنی به هر ها هستیم چون این غفلت برکت را میزندگی انسان

کند، از وسائط  ای که انسان از وقتی که از مبادی فیض غفلت میاندازه

الهی را به فیض غفلت می با دست خودش درِ رحمت و برکت  کند 

ک چنین  بندد، یبندد، با دست خودش میروی خودش بسته است، می

آورد.ما به هر شکل ممکن باید این بحث  مصیبتی را به سر خودش می
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اش،  سازی کنیم، هر چه که بشود، بگوییم درباره پدر و مادر را برجسته 

بنویسیم، فیلم تولید کنیم، تذکّر بدهیم، یادآوری کنیم، هر کاری که  

بشود کرد، برای اینکه این مسئله واضح بشود چیزی است که برکت 

اینآورد، محبّت میآورد، توسعه میآورد، رحمت میمی طوری آورد، 

 است، مسئله عادی نیست.  

 بهشت ارمغان محبت وافر به پدر و مادر:  

نگاه قرآن کریم در مورد روابط متقابل فرزندان با پدر ومادر این هست 

ترمز می ومادر  پدر  به  دائماً  مقابل  که  در  اما  یادآوری، هشدار؛  دهد، 

توانی انجام بده، آنجا در وید برو، بزن به خط، هر کاری که می گمی

می یادآوری  شما  به  تربیت  وظائفبحث  محبّت  کند  در  ولی  را  تان 

ترمز می به شما  مادر مرتب  پدر  است چون  واضح  سرّش هم  دهد، 

کشد اصالً توصیه نکرده بر اساس همان  نگفته خودش را برای بچّه می

کند برای بچّه، حاال دش هست خودکشی میمبانی تکوینی که در وجو

به او باید بگویی و تاکید کنی که دیگر معلوم است که چه خواهد کرد،  

یعنی خدای متعال هم در قرآن بگوید که اَیُّهَا النَّاس به بچّه هایتان  

میفرماید   قرآن  در  نه،  لذا  شد،  خواهد  چه  دیگر  کنید،  محبّت  مثالً 

أَوْلدِكُمْ   وَ  (البتّه این هم هست،)    زْوَاجُِكمْأَمِنْ    إِنَّمواظب باشید،  

لَك عَدُوَّ بعضیم  اً  اینها  باشد  حواستان  دشمن  .  شما،  برای  هایشان 

هستند حواستان را جمع کنید با یک وقت خالصه ریسمان اینها به 

روید بهشت، با  جهنّم نروید. آنجا هر چی بروی سمت پدر و مادر می

انسان ق مادر  پدر و  به بهشت میریسمان  مادر طعاً  پدر و  رود، حتّی 

 فاجر و فاسق و مشرک، یک همچین هنری دارد

 اهمیت  جایگاه پدر و مادر در نگاه قرآن کریم: 

در محور پدر و مادر اهلَلُ اَکْبَر که قرآن کریم، چه کرده است من بدون 

ی توحید که حاال توحید ضمائم  کنم که بعد از قضیهتعارف عرض می
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گوییم توحید دیگر آن اصولِ مبانیِ متّصل به  ر، وقتی که میدارد دیگ

اینها که سر  الهی و  نبوّت و والیت  حقیقت توحید از مثالً وسائط و 

کنید هیچ چیزی به  جایش، از این محور که اساس است شما عبور می

ی پدر و مادر بهش پرداخته نشده و اهمیّت داده نشده،  ی مسئلهاندازه

ا عجیبی  چیز  جملهیک  این  حاال  را،  آیات  این  شما  که  ست.  ای 

خواستم عرض امروز را تکمیل کنم این بخش است، این آیات را می

گذارید دهنده است، یعنی میگذارید فوق العاده تکانکه کنار هم می

انتخاب کرده  آیات این بخش را، سبکی که قرآن  اینها را کنار هم، 

تخاب کرده خیلی فوق العادگی خیلی فوق العادگی دارد، سیاقی که ان

چیز  خیلی  دارد،  العادگی  فوق  خیلی  کرده  انتخاب  که  ادبیّاتی  دارد، 

نه فقط توصیه از جمله مواردی است کهنه جالبی است، حتّی  های، 

ی کلّی، بلکه ورود جزئی پیدا کرده، دقیق، ظریف شده و  فقط توصیه

 دآوری کرده است. های بسیار کاربردی را در این محور به شما یانمونه

 : از پرستش خداوند پس  ،احسان به پدر و مادر

 7؛ بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً  اهُ وَا إِیَّکَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّرَبُّ  »وَ َقَضَى  امّا نخستین آیه: 

رستید و به پدر و مادر ]خود[  پَو پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مَ

د«. خداوند با عبارتی بسیار محکم و جدّی فرمان احسان احسان کنی

شناسیم ی دیگری نمیدهد. در قرآن کریم نمونهبه پدر و مادر را می 

ی خواهد به همهکه در این سطح از استحکام باشد. خدای متعال می

تر از آن چیزی است که شما گمان ما بگوید که مسئله خیلی جدّی

و  می پدر  به  احسان  و خللکنید.  استوار، محکم  ناپذیر مادر خواست 

پروردگار متعال از شما است که هیچ رفت و برگشتی ندارد. کسانی که 

گویند  های لغوی دارند، میهای لغوی هستند و موشکافیاهل بررسی

« یعنی  کَرَبُّی »اَمَرَ« است. »اَمَرَ  ی »َقَضَى« خیلی باالتر از کلمهکلمه
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تر و تر، جدّی«، به مراتب محکمکَرَبُّ  ا »قَضَىامّ خدای تو فرمان داد؛

ترین سطح فرمان از نظر استواری ی امر است. عالیاستوارتر از کلمه

می بودن  محکم  کلمهو  از  بعد  »قَضَى«.  کلمهشود  از  قَضَی،  ی ی 

»ربّ« نیز استفاده شده تا به ما یادآوری کند کسی که این فرمان را 

مالک  صادر می است. کلمهکند، خالق،  ولیّ شما  از و  که  ی »ربّ« 

ترجمه است،  عزیزمان  و  مهربان  و  متعال  پروردگار  زیبای  ی اسماء 

ای به ازای شود و ما واژهفارسی ندارد و اصالً به فارسی ترجمه نمی

ها،  ترینش در ترجمهترین کلمه یا برگزیده ی ربّ نداریم. نزدیککلمه

 ت. پروردگار است؛ ولی واقعاً گویا نیس

اگر بخواهید بدانید ربّ حامل چه بار معنایی است، سه صفت از اوصاف  

الهی، یعنی خالق، مالک و ولیّ را در کنار هم قرار بدهید و ترکیب 

شود ربّ. بنابراین خداوند مالک و ولیّ شما است کنید. حاصل آن می

شود که در ضمن والیت، این ارتباط تربیتی نیز برای شما تعریف می

ی کند. کلمهیر رشد شما را هم به شما در این قسمت یادآوری میو مس

»ربّ« این سه ـ یعنی خالقیّت، مالکیّت و والیت ـ را در متن خودش 

عنایت، طرّاحی، رهبری و زیر نظر داشتن فرآیند رشد   دارد، به اضافه

ای است! »وَ َقَضَى رَبُّکَ« کسی که  العادهفوق  انسان. ببینید چه واژه 

لقت است، مالکت است، صاحب اختیارت است، ولیّ تو است و تو  خا

 دهد. کند و به تو فرمان میرا پرورش داده، او با تو صحبت می

صمیمی است. خداوند نگفته: »رَبُّکُم«   العادهنسبت »رَبُّکَ« نسبت فوق

انگیزد بلکه به شخص خطاب کرده تا شوق و تعلّق خاطر را در شما بر

ی را در شما به وجود بیاورد. ربّ تو، یعنی من در این  و ارتباط صمیم

کنم، گویا با هیچ کس دیگری در این عالم مقام که با تو صحبت می

اینجا خدای متعال شخص تو را به حساب آورده، خودِ  کاری ندارم. 
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خودت را مخاطب قرار داده و از مقام و جایگاه ربوبیّتش به شما فرمان  

 است. دهد که خیلی شیرین می

ی قرآنی دیگر اینکه این دستور خدای متعال خطاب به تو، یک لطیفه

با این مالحظه شما سراغ متن تناسب ویژه با مقام ربوبیّت دارد.  ای 

بینید چقدر این دو ـ یعنی پرستش خداوند و نیکی به  روید و میمی

ر به شما فرمان  «، پروردگااهُا إِیَّأَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّوالدین ـ نزدیک هستند. »

داده که جز او کسی را نپرستید. پرستش، منحصر به ذات اقدس او  

گردد که در آغاز  است؛ چون ربّ شما است. دلیلش  به صفتی برمی

دهد که جز او را نپرستی، چرا؟ چون کالم آمد. ربّ تو به تو فرمان می

ی  ربّ شما است. در این مسئله شریکی ندارد. خالق، مالک و پرورنده

ی پرستش موحّدانه در متن اسم مقدّس  دهد. مسئلهتو به تو دستور می 

این روش خیلی  از  با خودش است. قرآن کریم  و دلیلش  ربّ است 

 استفاده کرده است. این مطلب اوّل. 

آنکه نگفته: »وَ قَضَی رَبُّکَ أَنِ اعْبُدُوا« خدا فرمان داده که    ممطلب دو

صورت نفی و اثباتیِ توحیدی صددرصدِ    او را پرستش کنید. نه، بلکه به

« فقط او در محور پرستش شما  اهُا إِیَّ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّخالص گفته است: »

ترین سبک بیان توحیدی، سبک نفی و اثباتی است که باشد. لذا عادی

ی مقدّس و نورانی توحید که »لَا ی مطلقش، یعنی کلمهما در گزاره 

 کنیم.  ت، آن را مشاهده میاِلَهَ إِلَّا اهلل« اس 

شوند. باید روی این بالفاصله بدون هیچ درنگی پدر و مادر مطرح می

شود بدون تفکر رد شد. باید فکر را آزاد کرد و از مسئله فکر کرد. نمی

خدای متعال کمک گرفت تا به عمق مطالب قرآن برسیم. به ما گفته 

ان در آیات قرآن تعمق  شده که در آیات قرآنی تدبّر کنیم. چنانچه انس

دهد. این سبک بیان قرآن و کند، حقیقتاً احساس عجز به او دست می
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نفَس و  رفیع  گرفته خیلی  آیه  این  در  است. موضعی که خداوند  گیر 

اختیار، خالق، مالک، ربّ مطلق، خدای عزیزِ کریمی که ولیّ، صاحب

ودش  کس شما است، در کنار اسم مقدّس خچیز و همهپرورنده، همه

هم با مطرح کردن مقام شامخ بندگی ـ اسم شخص دیگری را ـ آن 

 شود که خیلی مسئله مهم است. آورده است. معلوم می

ی توحید، برای شما تعیین تکلیف کرده است. بالفاصله بعد از مسئله 

یعنی پس از بیان توحیدِ خالصِ ناب، از شما توقّع دارد و به شما حکم 

که چنین نسبتی را با پدر و مادرتان داشته    دهدکند و فرمان می می

 باشید. 

را خیلی جذّاب کرده   مسئله  از کلمات  بعضی  تأخّر  و  تقدّم  اینجا  در 

بِالْوَالِدَیْن«، بلکه کلمه ی است. مثالً خدای متعال نگفته: »وَ أَحْسِنَوا 

متّصل کرده و هیچ فاصله به خودش  با یک »ب«  را  ای »وَالِدین« 

ی اصلی احسان را پس از آن قرار داده که ذیل کلمهنگذاشته است.  

واسطه هر  حذف  با  بالفاصله  است.  گرفته  قرار  است،  فرمان  ی که 

 وَممکن، با یک ترکیب بسیار بدیع، اسم پدر و مادر را آورده است: »

« به این ترتیب ترکیب بسیار زیبا و بدیعی را به وجود بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً

 آورده است. 

 

 : واجب استثناء ناپذیراحسان به والدین 

ی دیگر اینکه پدر و مادر را با تعبیر »وَالِدَیْن« ذکر کرده و هیچ نکته

وصفی برای آنها قرار نداده است. فقط و فقط و فقط از این جهت که 

احسان ک آنها  به  باید  تو هستند،  مادر  و  آن پدر  در  نی. هیچ صفتی 

کند. پدر و مادر مسلمان باشند، کافر باشند، فاسق فرمان مداخله نمی

اصل   در  تفاوتی  باشند، هیچ  باشند، عالم  باشند، جاهل  متّقی  باشند، 

http://kayhan.ir/fa/news/19127
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اصلی به  اتّصال شما  برای  مستقیمی  ندارد. خطّ  ترین جایگاه مسئله 

ندگی حق را  ی ببندگی خالق هستی برقرار شده تا شما بتوانید جلوه 

توانید آشکار کنید؟ در دسترس  در رفتار خودتان آشکار کنید. چگونه می

 شما است: پدر و مادر. 

تابد. احسان به والدین مطلق است و هیچ صفت و محدودیّتی را برنمی

کلمه بالفاصله  آیه  این  »در  آمده:  احسان  إِحْسَاناً  وَی  و  بِالْوَالِدَیْنِ   »

تردید   دچار  بعدها  اینکه  برای  گذاشته  باز  کامالً  را  جنابعالی  دست 

اوّل گفته تا  نشوید. منتها بندگی  اش فقط برای خدا است؛ لذا آن را 

تکلیف واضح شود. فقط رکوع، سجده و نماز را در مقام احسان به پدر  

 چراکه آن اختصاصی حضرت حق است.   و مادر نباید داشته باشید؛

آورد و تمام وجوه اختصاصی بندگی را در این قالب بدیع میخداوند  

ی پدر و مادر آزاد  کند. بعد شما را دربارهتوحید را به خودش متّصل می

گذارد تا هرکاری که بلد هستید، انجام دهید. این قسمت به هنر می

گوید هر  فرزند واگذار شده است. دقّت کردید چقدر شیرین است؟ می

ا به میدان بیاور، فقط ذیل عنوان احسان باشد؛ یعنی هنری بلدی اینج

کار و رفتاری باشد که به حُسن آراسته باشد، زیبا باشد، پسندیده باشد، 

از نگاه پدر و مادرت آن رفتار، رفتار زیبایی محسوب شود؛ چون ممکن  

است یک وقت رفتاری از نظر خود شما احسان باشد، امّا از نظر پدر و  

معیار نه.  بپسندند و دوست مادر  آنها  آنها است. هر چیزی که  نظر   ،

گیرد. فقط مراعات توحید را  ی احسان قرار میداشته باشند، در دایره 

توانید انجام خواهید، میبکنید، بعد دست شما باز است و هر کاری می

آورد. وقتی  دهید. این توقّع خدای متعال، واقعاً نفَس انسان را بند می

بار سنگ این  میبه  فکر  آنین  ـ  گذاشته  ما  اختیار  در  با کند که  هم 

ی »قَضَی« ـ که برو برگرد ندارد، ترس و واهمه سراسر وجودش کلمه
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می فرا  مادّی،  را  بلدی،  کاری  هر  است:  پروردگار  دستور  این  گیرد. 

 معنوی، دنیایی، آخرتی، به هر شکل ممکن برای آنها انجام بده. 

 قرآن کریم: سفارش احسان به والدین در 

ی لقمان  ی مبارکهدومی که از قرآن کریم انتخاب کردم، در سوره   آیه

ای دارد و سخن از این است که خدای متعال دارد. این آیه مقدمه   رقرا

 8؛هِوَ لَقَدْ آتَیْنا لُقْمانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّبه لقمان حکمت داده است: »

«. سپس یم که: خدا را سپاس بگزارو به راستى، لقمان را حکمت داد

آید و کامالً از فضای عادی این بحث و ترتیب سراغ پدر و مادر می

هایی که جناب لقمان  گردد به حکمتشود. مجدّداً برمیآن خارج می

می نقل  را  بُنَیَّ؛  آنها  »یَا  عنوان  و  منکند  پسرک  و اى  دارد   »

میتوصیه فرزندش  به  لقمان  که  است  اهایی  خیلی کند.  ترتیب  ین 

 شود. جالب است. با خواندن متن، بعضی از لطایف این مسئله آشکار می

فِصَالُهُ فِی عَامَیْنِ    عَلَى وَهْنٍ وَ  هُ وَهْناًحَمَلَتْهُ أُمُّ  یْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِوَصَّ  وَ»

اره پدر و مادرش و انسان را درب  9؛الْمَصِیرُ   لِوَالِدَیْکَ إِلَیَّ  أَنِ اشْکُرْ لِی وَ

مادرش به او باردار شد، سستى بر روى سستى. و از   .سفارش کردیم

او سفارش کردیم  شیر به  ]آرى،  است.  دو سال  در  [ که  بازگرفتنش 

[ به سوى من  شکرگزارِ من و پدر و مادرت باش که بازگشت ]همه

ی همیشگی خدای متعال  « یعنی خواستهیْنَاوَصَّت«. تعبیر دوباره »اس

این مسئله، مسئله   از دارد که  از این  این است که حکایت  ی انسان 

طور بوده است. خواست و سفارش پروردگار امروز نیست و همیشه این

ها در هر زمانی این است که با پدر و مادر چنین  ی انسان متعال به همه

رفتاری داشته باشند. این سفارش چیست؟ جالب است که اینجا خدای 

 
  .12. لقمان: 8
  .14. لقمان: 9
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آیه، توصیه نیکی به پدر و  در میمتعال سراغ ما رود. عنوان عمومی 

« است:  بِوَالِدَیْهِوَصَّ  وَمادر  الْإِنسَانَ  آن یْنَا  نکته،  یک  بعد  به «  نه  هم 

العاده جذّاب و در اوج اعجاز صورت امری، بلکه در قالب توصیفیِ فوق

ی توصیفی، به شود که به صورت یک جملهبالغت قرآنی، بیان می

کند که انسان با مادرش دارد. بعد سفارش را مطرح  ای میهنسبتی اشار

 العاده است.  کند که از نظر زیبایی کالم و اثر تربیتی، فوقمی

مادر انسان او را   «عَلَى وَهْنٍ  هُ وَهْناًحَمَلَتْهُ أُمُّ   یْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِوَصَّ  وَ»

  هُ وَهْناً حَمَلَتْهُ أُمُّ»  عبارتدر شرایط بسیار دشواری حمل کرده است.  

« حکایت از این دارد که دائماً از توان او کاسته شده و به عَلَى وَهْنٍ

با تعبیر  منتها  داده شده است. دشواری در پی دشواری است،  فرزند 

دهد دائماً از نیرو و توان مادر ضعف در پی ضعف آمده که نشان می

ن ایّام حمل و بارداری است. کودک شود. ایکاسته و به فرزند تقدیم می

العاده سریع است؛ کند که البتّه در ابتدا رشدش فوقتدریج رشد میبه

گویند اگر سرعت رشد کودک  به طوری که دانشمندان فیزیولوژی می

در دوران جنینی و ایّامی که در رحم مادر است، ادامه یابد، تبدیل به  

که غیر قابل تصوّر است. شود  یک موجود بزرگ و عجیب و غریبی می

شود، مسیر رشد و فرآیندش  عجیب این است که انسان وقتی متولّد می

می تغییر  و کلّاً  متناسب  بیرون،  محیط  و  دنیایی  شرایط  با  و  کند 

های زیبایی است که اگر انسان در آن شود. اینها از پدیدههماهنگ می

 های فراوانی خواهد گرفت. کند، درس فکر 

« مادر، او را با حالت سختی و دشواری و  عَلَى وَهْنٍ   هُ وَهْناًهُ أُمُّحَمَلَتْ»

« یعنی دائماً به ضعف مادر اضافه عَلَى وَهْنٍ  وَهْناً»  کند.ضعف حمل می

تر شود، در حالی که آن فرزند در فضای جنینی، هر روز قوی و قویمی

 شود. می
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استجمله شیرخوارگی  یا  رضاء  ایّام  درباره  بعدی  به    ی  آن  از  که 

نُه ماه یا کمتر، ایّام حمل طول می  کشد. »فصال« تعبیر شده است. 

شود. به حسب ظاهر از جسم پس از تولّد نیز کودک از مادر جدا نمی

« است.  متّصل  مادر  به  کامالً  ولی  گرفته،  فاصله  فِی   وَمادر  فِصَالُهُ 

ر مسیر  ی خودش را د« همان ایّام شیرخوارگی است که بهره عَامَیْنِ

ی نوزاد از مادر دو کند. تغذیهرشد، مجدّداً از وجود مادر دریافت می

 «.  فِصَالُهُ فِی عَامَیْنِ وَ» کشد:سال طول می 

 گزاری و قدردانی از زحمات والدین: سفارش به شکر

« ما انسان را  یْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِوَصَّ  وَگردیم به سفارش » حاال بر می

ر و مادر سفارش کردیم. آن سفارش چیست؟ سفارش این نسبت به پد

شود « خیلی عجیب است. چطور میلِوَالِدَیْکَ  نِ اشْکُرْ لِی وَأَاست: »

اینها را توضیح داد؟!! فقط باید با مضامین قرآنی اُنس بگیرید و زبان  

قرآن را بفهمید تا حالت ابتهاج و اشتیاق در شما پیدا شود و روح و  

کند. هیچ راه دیگری برای درک این مضامین وجود ندارد.   جانتان پرواز

کند. ای برای مادر باز میرود و حساب ویژهبالفاصله سراغ مادر می

لِی وَأَی آیه این است: »ادامه  اشْکُرْ  « برای اینکه خدای لِوَالِدَیْکَ  نِ 

متعال سطح قدرشناسی و انجام وظیفه نسبت به پدر و مادر را تعریف 

گذاری کند، از عنوان شکر استفاده کرده است. در فهرست و شاخص

از جلوه و  است  اوّل  تراز  و  صدرنشین  تقریباً  شکر  عبودیّت،  های 

 شود.  های بندگی و عبودیّت محسوب میزیباترین جلوه

بِوَالِدَیْهِوَصَّ  وَدر اینجا نفرموده: » « بعد سفارش به والدین یْنَا الْإِنسَانَ 

« نِ اشْکُرْ لِیأَفرماید: »«، بلکه میوَالِدَیْکَ بِنِ اشْکُرْ  أَبگوید: »بکند و  

ای را که خدای متعال  تا معلوم شود تراز شکر چیست. سپس همان واژه

دهد. با این برای خودش استفاده کرده است، به پدر و مادر تعمیم می

 فرماید که قدرشناس کند و میتفاوت که اینجا به خطاب تبدیلش می
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و شاکر و سپاسگزار من و پدر و مادرت باش. در اینجا فضا صمیمی و 

شود. خطاب کامالً متفرّدش کرده است و تو را طرف خطاب  خطابی می

گوید شکرگزار من و پدر و مادرت باش. خطاب خودش قرار داده و می

شود و واسطه برداشته کامالً فردی، متمرکز، صمیمی و مستقیم می 

فمی ترکیب  »لوالدیک« العادهوقشود.  و  »لی«  الم  دو  با  است.  ای 

عنوان شکر درست می ذیل  نمیترازی  تکرار  را  واژه  و  در کند  کند. 

کند؛ امّا در اینجا  ها استفاده میبرخی موارد، قرآن کریم از تکرار واژه 

« به این ترتیب معانی را از  لِوَالِدَیْکَ  شْکُرْوَانِ اشْکُرْ لِی  أَنگفته است: »

یگر تفکیک نکرده و با یک واژه و یک فرمان، دستور شکر داده  یکد

فوق خیلی  که  است  فردی  کامالً  و  مستقیم  نیز  خطاب  العاده است. 

 است.  

 

 بشارت وتهدید برای شاکرین وکافرین نعمت والدین: 

ادامه  تکان  در  بسیار  تعبیر  »دهندهآیه  است:  آمده  ؛ الْمَصِیرُ  إِلَیَّای 

ت«. »مصیر« یعنی مقصد و پایان یک  وى من اس[ به سبازگشت ]همه

زنی،  گوید پایان مسیری که تو در آن قدم میسیر تکاملی. خداوند می

زمان « همالْمَصِیرُ  إِلَیَّمن هستم. سر و کارت با خودم است. در تعبیر »

تر است. پیام اوّل تهدید است که دو پیام وجود دارد که یکی سنگین

ت. این تهدید است؛ یعنی اگر آنجا کم گذاشته پایان کارت با خودم اس

ی رسم و با خودم طرف هستی. این جنبه باشی، خودم حسابت را می

زمان یک بشارت خیلی بزرگ تهدیدش است. امّا جالب است که هم

نهفته است. » این شکرگزاری الْمَصِیرُ  إِلَیَّهم در آن  پاداش  « یعنی 

 انگیز است. شوقحقیقتاً  فقط با خودم است. این جنبه
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آن برداشت اوّل یعنی اگر در مقام شکر کوتاهی کنی، حسابت را خودم 

با خودم است. جنبهمستقیماً می ی بشارتش هم که رسم و عقوبتت 

واضح است؛ یعنی اگر کسی موفّق به سپاسگزاری شد و از مقام شکر 

و  است  با خودم  پاداشش  نائل شد،  مقام شاکران  به  و  داشت  حظّی 

انگیز است. از هر طرف که پاداشش هستم. این نیز بسیار شوق  خودم

فوق تعبیر  تعبیر،  این  کنید،  تفسیر  العادهنگاه  مقام  در  البتّه  است.  ای 

  نیستم، والّا این چیزی نیست که بشود از آن عبور کرد. در حدّ یادآوری 

 شود. ی مختصری ارائه میاست و فقط یک ترجمه

 ترین سطح کمال:  عالیوالدین واسطه رسیدن به 

مالحظه با  تعبیر،  آیه این  این  در  که  مقدّماتی  آمده،  ی  کریمه  ی 

خواهد به شما یادآوری کند که وصال حقّ ـ که رسیدن به کمال می

با شکر مطلق و عالی ـ فقط و فقط و فقط  ترین سطح کمال است 

میسّر است. این هنر شکر است و شکر چنین نقشی دارد. منتها شکری 

ی فیض و وسائط فیض را هم ببیند و مالحظه کند.  ه شاکر، واسطهک

ی فیض چه کسی است؟ پدر و مادر است که مصداق اینجا واسطه

ویژه، برجسته و برگزیده وسائط فیض هستند. البتّه اینجا یک معنای 

باطنی هم دارد که عبارت است از توجّه به مقام شامخ انسان کامل، با 

 ٌ  أَنَا وَ عَلِیْکه حضرت رسول فرمودند: »نْ«؛ چنانیْوَالِدَتعبیر لطیف »

 من و علی دو پدر این امت هستیم«. 10؛ ةأَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّ

کند. ما در مقام سپاسگزاری از ی بعدی یک فرض را مطرح میآیه

ی خدای متعال واضح کنیم. سپاسگزاری دربارهپدر و مادر صحبت می

های مادر، ارتباط سپاسگزارانه که یکی از جلوه   ی پدر واست؛ امّا درباره

 
علل الشرائع،    ؛ همو،86، ص  2، ج(علیه السالم)عیون أخبار الرضا  . شیخ صدوق،  10
 . 128، ص 1ج 
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احسان،   احترام،  ادب،  فهم،  خشوع،  خضوع،  شامل  که  است  بندگی 

می خدمت  و  سپاس  فروتنی،  همهخضوع،  در شود.  چیزها  این  ی 

نهفته است. معرفت، خدمت، اطاعت و احسان که هر  کلمه ی شکر 

این موارد  گیرد.  ی شکر قرار میکدام یک سرفصل است، ذیل کلمه

میدرباره حاال  است.  واضح  متعال  خدای  واسطهی  سراغ  ی آییم 

برگزیده و ممتاز و درجه یک فیض، یعنی پدر و مادر. شکر در بین  

دهد، سِمَت مادری  عناوین فوق که بین ما و خدای متعال را ارتباط می

 ها، خیلی ممتاز است.  دارد و در آن جلوه 

 یض و فضل الهی:  پدر ومادر باب ورود به عالم ف

دنیا  است.  مادر  و  پدر  راهش  بخواهید،  متعال  خدای  از  چیزی  هر 

خواهید، سراغ پدر و خواهید، سراغ پدر و مادرتان بروید؛ آخرت میمی

مادرتان بروید؛ چراکه باب ورود به عالم فیض و فضل الهی هستند. 

ل  این را دست کم نگیرید و خیال نکنید مسئله عادی است. خدای متعا

آن شِرک،  از  نهی  از  بعد  و  بندگی  و  توحید  به  فرمان  از  در بعد  هم 

رود. این نوع  چندین جا در قرآن کریم، بالفاصله سراغ پدر و مادر می

من و شما می به  گفتن خداوند،  عادی  سخن  اصالً  مسئله  گوید که 

از خدا می بگیرید.  نیست. هر چه  مادر  و  پدر  از طریق  باید  خواهید، 

د. ادب در برابر پدر و مادر، خضوع در برابر آنها، خدمت به  امتحان کنی

آنها، اطاعت از آنها و محبّت به آنها، هر چه بیشتر باشد، بهتر است. 

چشمه جوشاندن  آنها،  از  کردن  دلبری  آنها،  دل  آوردن  دست  ی به 

محبّت آنها نسبت به خود، هر کاری که انسان بتواند، باید در این زمینه 

در این صورت است که ابواب فیض و فضل و رحمت الهی انجام دهد.  

می  باز  روی خودش  به  این جملهرا  درباره  کند.  مادر حتّی  و  پدر  ی 

فاسِقِ فاجِرِ مشرک صادق است، تا چه رسد به پدر و مادر مؤمن و پدر 

و مادری که والیت امیرالمؤمنین )عَلَیهِ السَّلَام( از طریق آنها به قلب 
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ی جان ترین گنج هستی از وجود و شیرهیعنی بزرگ  ما نشسته است.

ی آنها انسان  ی وجود آنها به من و شما رسیده است. دربارهو عصاره

بعضیمی نکنیم.  اشتباه  کند؟  کار  چه  دنبال  خواهد  دیگر  جاهای  ها 

 جا است.  مسئله هستند. نه، جایش همین 

 خدمت به والدین توفیقی الهی :

زه علمش را پیدا کردم و موفّق شدم بفهمم، مطلب دوم این است که تا

وَ وَفِّقْنِی از این به بعد توقّع دومی هم از تو دارم و آن این است: »

بر اثر علمی که به من دادی، چشم   «لِلنُّفُوذِ فِیمَا تُبَصِّرُنِی مِنْ عِلْمِهِ

حاال  دارم.  مادرم  و  پدر  قبال  در  وظایفی  چه  فهمیدم  و  باز شد  من 

کمکم کن و به من توفیق بده ـ یعنی اسباب و مقدّماتش را برای من 

 فراهم کن ـ تا به آن چیزی که فهمش را پیدا کردم، عمل کنم. 

اکتفا نمی اسْفرمایند: »کنند و میباز حضرت  تُلْهِمُنِی ثُمَّ  بِمَا  تَعْمِلْنِی 

« مرا به کار بگیر نسبت به آنچه به من الهام کردی و مرا وارد مِنْهُ

« تأکید پشت سر  وَ وَفِّقْنِی لِلنُّفُوذِ فِیمَا تُبَصِّرُنِی مِنْ عِلْمِهِمیدان کن. »

گوییم: به من توفیق دهنده اهمیّت موضوع است. می تأکید که نشان 

ی این حقیقت بزرگ فهمیدم، عمل کنم. یی که دربارهبده به آن چیزها

ءٍ  حَتَّى لَا یَفُوتَنِی اسْتِعْمَالُ شَیْاش را ببینید: »باز هم کافی نیست. ادامه

قدر من خوب وارد میدان عرض ارادت و احسان و  « یعنی اینعَلَّمْتَنِیهِ

.  خدمت به پدر و مادرم بشوم که از این وظایف هیچ چیزی باقی نماند

طور که خدای متعال در قرآن کریم موضوع « همانوَ لَا تَثْقُلَ أَرْکَانِی»

را رها نکردند، حاال در مقام دعا، امام سجّاد )عَلَیهِ السَّلَام( موضوع را 

أَرْکَانِیرود: »کنند و جلوتر میرها نمی تَثْقُلَ  لَا  فِیمَا   وَ  الْحَفُوفِ  عَنِ 

زهایی که به من الهام کردی، در معرض تنبلی « درباره آن چیأَلْهَمْتَنِیهِ

من   با  جوارحم  و  اعضاء  و  باشد  کم  من  توان  است  ممکن  هستم. 

خواهم که انجام این وظایف بزرگ همراهی نکنند؛ لذا از تو کمک می 
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های من سنگین نیاید و بتوانم راحت به بر دست و پا و پیکر و اندام

 میدان عمل بروم.

والدین و فرزندان به واسطه پیوند باپیامبر  حقوق متقابل 

 )ص(: اکرم 

 للَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ کَمَا شَرَّفْتَنَا بِهِ، وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَ»

« دوباره باب صلوات است. هر  کَمَا أَوْجَبْتَ لَنَا الْحَقَّ عَلَى الْخَلْقِ بِسَبَبِهِ

این  از صلوات کمک میآوریم  جا که کم می خواهیم؛ مخصوصاً در 

 مورد که خیلی به کمک پروردگار نیازمندیم. 

کَمَا «، این صلوات دو جمله دارد: یک »للَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِاَ»

« یعنی به کَمَا أَوْجَبْتَ لَنَا الْحَقَّ عَلَى الْخَلْقِ بِسَبَبِهِ«، دو »وَ  شَرَّفْتَنَا بِهِ

وَ  اسطهو آلِهِ  وَ  عَلَیهِ  اهللُ  )صَلَّی  مصطفی  محمّد  پیامبرت حضرت  ی 

سَلَّم(، به سبب او و به بیان او به ما شرافت دادی و حقوقی برای ما 

ی سجّادیه، تمایل از شارحان و مترجمان صحیفه  قرار دادی. بعضی

الصَّلَاةُ )عَلَیهِ  مقدّس حضرت سجّاد  به وجود  را  فراز  دو  این  وَ    دارند 

« یعنی  بدهند؛  اختصاص  بِهِالسَّلَام(  شَرَّفْتَنَا  و کَمَا  امامت  شرافت   »

اَ» لَنَا  بِسَبَبِهِأَوْجَبْتَ  الْخَلْقِ  عَلَى  این یک  لْحَقَّ  امامت است.  « حقوق 

معنا است. امّا معنای دوم این است که هر کسی از مؤمنان که دعای  

شود که بنده  ل او میخواند، این قسمت شامل حابیست و چهارم را می

عمومی است و خاص   پسندم. به نظر بنده معنای این جملهدومی را می

 امامان نیست.

ها « یعنی به ما مسلمان للَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ کَمَا شَرَّفْتَنَا بِهِاَ»

ی وجود مقدّس آن حضرت شرافت و رتبه دادی، و ما به  به واسطه

ای با سایرین  ن آن حضرت و از طریق ایشان رابطهسبب وجود نازنی

رابطه که  کردیم  رابطه،پیدا  این  در  و  است  ایمانی  بین   ی  حقوقی 
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می  برقرار  محمّد مؤمنان  انبیاء  خاتم  مقدّس  وجود  مناسبت  به  شود. 

وجود  به  ایمان  رهگذر  از  و  سَلَّم(  وَ  آلِهِ  وَ  عَلَیهِ  اهللُ  )صَلَّی  مصطفی 

و رسالت   او  بر مقدّس  ما  فرد  فرد  و  برقرار شده  ما حقوقی  بین  او، 

یکدیگر یک فهرست طوالنی از حقوق داریم. بنابراین الزم نیست این  

راجع بگوییم حضرت  تا  کنیم  معنا  امامت  با  ارتباط  در  را  فراز  به  دو 

ی حقّ یا شرافت امامت نیست؛ بلکه  کنند. مسئله خودشان صحبت می

خوانند. ی مؤمنانی که این دعا را میشود بین همه این فراز توزیع می

بندی  این معنای دوم به نظر ما راجح است. دلیلش سیاق دعا و جمع

 ایم. است که از مضامین این کلمات نورانی داشته

 ی رضایت پدر و مادر: کننده تأمین )ع(وساطت امام رضا

نمی اتّفاق  عالم  این  در  به وساطت هیچ رضا و خشنودی  مگر  افتد، 

ای است که این  ضا )عَلَیهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام(. این نقش ویژه حضرت ر

ی جهات مادّی و معنوی دارند؛ چه  امام بزرگ، بدون استثنا در همه

بدانیم و چه ندانیم، چه توجّه داشته باشیم و چه نداشته باشیم. هیچ 

رضایی در این عالم، جزئی، کلّی، شخصی، جمعی، در مناسبات، در 

شود، مگر به وساطت و عنایت ها فراهم نمیها و در کامیابیموفّقیّت

حضرت رضا )عَلَیهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام(. در کنار این مسئله، بحث جاری 

پدر و  از رهگذر تحصیل خشنودی  دنیا  بتواند در  انسان  ما است که 

مادر، به خشنودی خدای متعال برسد. تمام حرف دعای بیست و چهارم 

ی سجّادیه این است که رضایت پدر و مادر، سهم بارکهی مصحیفه

ی ی اوّل را به نکتهبسیار بزرگی در تحصیل رضای الهی دارد. اگر نکته

می معلوم  کنید،  ضمیمه  حقیقتاً  دوم  بخواهیم  ما  چنانچه  که  شود 

رضایت پدر و مادر را برای خودمان فراهم کنیم، راهش این است که  

ال )عَلَیهِ  رضا  بهترین،  از حضرت  این،  بگیریم.  السَّلَام( کمک  وَ  صَّلَاةُ 

ترین راه برای دوستان حضرت رضا )عَلَیهِ الصَّلَاةُ ترین و شیریننزدیک
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وَ السَّلَام( است. یقیناً و بدون هیچ شکّ و تردیدی، این یک فرصت 

بسیار ارزشمند است که تحصیل رضای پدر و مادر را که نقش استثنایی 

خدای متعال دارد، به درگاه کسی ببریم که وساطت در تحصیل رضای  

ها است و در تحصیل این جایگاه ی خشنودیی همهکنندهاو تأمین

شاءاهلل به مدد حضرت عظیم، از آن حضرت کمک ویژه بخواهیم. ان

رضا )عَلَیهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام( ما و شما در تحصیل رضایت پدر و مادر و 

 دای متعال موفّق باشیم. به تبع آن، خشنودی خ

 غیر قابل مقایسه بودن حقوق متقابل والدین با فرزندان: 

زنی که  در پیشگاه پروردگار متعال از حقّ و حقوق خودت حرف می 

اگر والدین به حقّ من تعدّی یا با من بدرفتاری کردند... حضرت برای 

«، من  فَهُمَا  سْتَبْطِئُهُمَالَا أَتَّهِمُهُمَا، وَ لَا أَفرمایند: »جبران این جمله، می

دانم که آنها بر عهدة من حقوقی دارند و من هم  حواسم هست و می

بر عهدة آنها حقوقی دارم؛ امّا حقّ من بر آنها کجا و حقّ آنها بر من 

می چطور  هم کجا؟!!!  من،  بر  آنها  حقّ  کرد؟؟  مقایسه  را  اینها  شود 

فهمم. غلط کردم بخواهم می اوجب، هم اقدم و هم اعظم است. این را  

ی آنها بکنم. حقّ آنها کجا، حقّ من کجا!!!!! اگر  چنین فکری درباره

پدر و مادر روی از فرزند برگردانند، خدای متعال از آن شخص روی 

گرداند و این شخص قطعاً و بدون هیچ شکّی جهنّمی است. امّا  برمی

رش روی برگرداند، طور نیست. چنانچه فرزند از پدر و مادآن سمت این

اگر حقّی از آنها تضییع شده باشد، از حقوقی که پدر و مادر به عهدة  

می دارند،  فرزند  میاین  فرزند  به  و  در حق گیرند  امّا کوتاهی  دهند. 

ناپذیر است. »حَقُّ الْوَالِدَینِ عَلَی الْوَلَد و حَقُّ الْوَلَد عَلَی والدین جبران

کنند: مة حق است، اینجا حضرت روشنت میالْوَالِدَینِ«، هر دو با کل

«، مسئله فَهُمَا أَوْجَبُ حَقّاً عَلَیَّ، وَ أَقْدَمُ إِحْسَاناً إِلَیَّ، وَ أَعْظَمُ مِنَّةً لَدَیَّ»

این است که اگر بخواهم بین من و ایشان به عدالت رفتار بشود یا 
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أَوْ أُجَازِیَهُمَا عَلَى    مِنْ أَنْ أُقَاصَّهُمَا بِعَدْلٍبخواهم معاملة به مثل کنم »

کند.حق مراتبی دارد. حقّی هرگز حقوق من با آنها برابری نمی ،«مِثْلٍ

که پدر و مادر بر عهدة فرزند دارد، اوجب است و در مراتب وجوب و  

شود بین حقّ پدر و مادر بر فرزند و حقّ فرزند بر استحکام حق، نمی

 « یک جمله تکمیلیبُ حَقّاً عَلَیَّأَوْجَ پدر و مادر مقایسه کرد. بنابراین »

تر و اینها در مقام احسان به من پیشگام  ،«وَ أَقْدَمُ إِحْسَاناً إِلَیَّدارد: »

«، آنچه که آنها دربارة  وَ أَعْظَمُ مِنَّةً لَدَیَّاقدم هستند و سبقت دارند. »

من از منّت انجام دادند ـ منّت اینجا به معنای نعمتی است که در آن 

تر است از خدمتی که من عی جبران است ـ در نزد من خیلی عظیمنو

 به آنها کردم.
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 ............................... 

 :چهارمفصل 

 آثار دعای بر پدر و مادر

...............................   

 طلب علم توام با عمل در رفتار با پدر ومادر: 

اِسراء را کنار هم ی مبارکهسوره  وی لقمان  ی مبارکهسوره آیات   ی 

قرار بدهید، آن وقت دعای امام سجّاد )عَلَیهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام( را بخوانید  

تا بفهمید اهمیّت مسئله به چه میزان است. این دعا، شرح عرشی و 

ی دیگری قدسی همین آیات است. در این صورت برایتان این دعا مزّه 

دعا حظّ دیگری خواهید داشت و تعابیر امام سجّاد    کند و از اینپیدا می

 )عَلَیهِ السَّلَام( برایتان سنگین نخواهد بود.  

امیدوارم خداوند تبارک و تعالی نخستین فراز این دعای نورانی صحیفه  

ی ما به استجابت برساند. اوّلین فراز این است: خدایا، ی همهرا درباره

مادر ر پدر و  با  به من  خودت علم رفتار  الهام کن و خودت  ا به من 

 توفیق بده به آن چیزی که به من الهام کردی، عمل کنم. 

 صلوات باب طلب خیر برای والدین: 

مطلع این دعای نورانی، صلوات بر محمّد و آل محمّد )علیهم السالم(  

مُحَمَّدٍ للَّهُمَّ صَلِّ عَلَى  اَهم با یک ترکیب خیلی زیبا و بدیع. »است؛ آن

خواهیم که صلوات خودش را  « از خدای متعال میعَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ

وَ أَهْلِ بر پیامبر، با توجّه به مقام شامخ بندگی و رسالت او، نازل کند. » 

الطَّاهِرِینَ می  ،«بَیْتِهِ  متعال  خدای  از  صلوات همچنین  که  خواهیم 

م )عَلَیهِ السَّلَام( آنها  خودش را بر اهل بیت پاک پیامبر نازل کند که اما

کند و به مقام عصمت مطلق ائمّه  را در اینجا به صفت طهارت یاد می

می پیدا  توجّه  اَجْمَعِین(  عَلَیْهِم  سَلَامُهُ  وَ  اهلل  )صَلَوَاةُ  »هدی  وَ  کند. 
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سَلَامِکَ وَ  بَرَکَاتِکَ  وَ  رَحْمَتِکَ  وَ  صَلَوَاتِکَ  بِأَفْضَلِ  خدایا  اخْصُصْهُمْ   »

و آل محمّد )صَلَوَاةُ اهلل وَ سَلَامُهُ عَلَیْهِم اَجْمَعِین( را به برترین    محمّد

و برکات و سالمتت، ویژه بدار و این    درودهایت و رحمت و مهربانی

موارد را به آنها اختصاص بده. این اوج عرض ادب به ساحت مقدّس 

پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت است. رسم و سبک امام )عَلَیهِ 

با صلوات ا را  بیشتر دعاها  این است که  السَّلَام( در صحیفه  وَ  لصَّلَاةُ 

کنند و هر جای آن دعا که الزم باشد، باز هم به صلوات شروع می

شوند؛ چراکه صلوات به معنای گشودن باب لطف و فضل متوسل می

هُ و کرم پروردگار متعال است. نام محمّد و آل محمّد )صَلَوَاةُ اهلل وَ سَلَامُ

خدای  با  صمیمانه  و  دوستانه  گفتگوی  باب  افتتاح  اَجْمَعِین(  عَلَیْهِم 

همه آن،  در  که  گفتگویی  است؛  و  متعال  است  مسموع  تقاضاها  ی 

می مؤدّبانه شنیده  درخواست  چنین  با  کالم  شروع  و سخن شود.  ای 

شود ابواب  گفتن از کسانی که محبوب خدای متعال هستند، باعث می

و فض فیض  و  در صلوات  رحمت  اینکه  گشوده شود. ضمن  الهی  ل 

درجهمطرح برترین  اینجا،  در  است.    شده  درخواست شده  آنان  برای 

الشّأن و مقام شامخ طهارت مقام عبودیّت و رسالت برای پیامبر عظیم

و عصمت برای اهل بیت )عَلَیهِمُ السَّلَام( ذکر شده است. این صلواتِ  

آغاز این دعای نورانی قرار گرفته است.  العاده مؤدّبانه و دقیق، در فوق

یعنی وقتی  است؛  برکت و سالم  و  البتّه خود صلوات، جامع رحمت 

وَ آلِ مُحَمَّد« از پروردگار متعال و    اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍگوییم: »می

عزیزمان برای پیامبر و اهل بیت آن حضرت، درخواست رحمت، برکت  

بر  مهکنیم. صلوات هو سالم می را در  از آن  باالتر  این چیزها و  ی 

؛ ی صلوات رمزگشایی کرده دارد. اینجا گویا امام )عَلَیهِ السَّلَام( از کلمه

« وَ رَحْمَتِکَ وَ بَرَکَاتِکَ وَ سَلَامِکَ  این  بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِکَفرمایند: »لذا می

کند اینها عطف تفسیری است. حضرت صلوات را برای ما معنی می
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گوییم: خدایا، بر محمّد و آل محمّد درود بفرست، که هنگامی که می 

آن ـ  را  و سالم خودت  برکت  رحمت،  و یعنی  درجه  برترین  در  هم 

اشـ  بر آنان بفرست. چون رحمت و برکت و سالم از جانب خدای رتبه

کنید که افضلش را به پیامبر  متعال درجاتی دارد، اینجا شما تقاضا می

 امت کن. و اهل بیت کر

و نکته شیرین  بسیار  ارتباط  یک  وارد  صلوات  در  ما  اینکه  جالب  ی 

ها ترینشویم، به مناسبت اینکه نام محبوب جذّاب با خدای متعال می

اینکه وارد را نزد او می بابی است برای گفتگو. ضمن  این،  بریم که 

ارتباط بسیار جذّاب و صمیمی و فوق اولیاء خدا یک  با  العاده شیرین 

 شود که آنها برای ما دعا کنند.  شویم و این باعث میمی

فرستید، برای آنها دعا  وقتی بر پیامبر و اهل بیتش درود و صلوات می 

خواهید. کنید و از خدای متعال برای آنها رحمت، برکت و سالم میمی

به این ترتیب در مقام دعا برای پیامبر و اهل بیت )سَلَامُ اهلل عَلَیهم 

هستیم   مؤذونن( هستید. این افتخار به ما داده شده است و ما  اَجمَعی

مؤدّبانه قالب  در  دعا  این  کنیم.  دعا  آنها  برای  که  داریم  اجازه  ی و 

ی محلّ تأمّل است. به این  صلوات قرار گرفته که خودش باب ویژه

کنیم، وارد یک ارتباط ترتیب وقتی برای پیغمبر و اهل بیتش دعا می 

آنها    ویژه آل می با  و  که محمّد  است  این  اثرش  کمترین  که  شویم 

ما دعا می برای  اَجْمَعِین(  عَلَیْهِم  وَ سَلَامُهُ  با محمّد )صَلَوَاةُ اهلل  کنند. 

ی درهای لطف و فضل و فیض الهی به روی انسان دعای آنها همه

 شود. این نکته را یادتان باشد.گشوده می

 دین: برای وال ترین َمکانت معنوی طلب عالی

أَرْحَمَ » یَا  مِنْکَ،  الصَّلَاةِ  وَ  لَدَیْکَ،  بِالْکَرَامَةِ  وَالِدَیَّ  اللَّهُمَّ  اخْصُصِ  وَ 

میالرَّاحِمِینَ موفّق  انسان  اینکه  از  بعد  بالفاصله  صلوات  «  با  شود 
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گوید: کند و میدرهای رحمت را باز کند، از خداوند توقّع و تقاضا می

 اخْصُصِ اللَّهُمَّ وَالِدَیَّ بِالْکَرَامَةِ لَدَیْکَ، وَ وَخواهم که: »خدایا از تو می

مِنْکَ درود الصَّلَاةِ  و  کرامت  خودت  جانب  از  من  مادر  و  پدر  به   »

طلب   باب  که  حاال  است.  درخواست  اوّلین  این  بده.  اختصاص 

ی صلوات گشوده شده، من به پدر و مادرم توجّه پیدا کردم و وسیلهبه

مادر شوم. برای همین، یک   خواهم وارد فضایمی پدر و  برای  دعا 

توجّه خاص و عنایت ویژه از جانب خدای متعال برای پدر و مادرمان  

می » تقاضا  بِالْکَرَامَةِ کنیم.  لَدَیْکَ،  بِالْکَرَامَةِ  وَالِدَیَّ  اللَّهُمَّ  اخْصُصِ  وَ 

کی « در این قسمت دو درخواست نهفته است. یلَدَیْکَ وَ الصَّلَاةِ مِنْکَ

آنها را به کرامت نزد خودش اختصاص اینکه از خدا می خواهیم که 

ی ویژه به پدر و مادر ما دهد، آنها نزد  دهد؛ یعنی از کرم خودش بهره

عبارت  به  و  باشند  داشته  شأن  و  موقعیّت  کرامت،  باشند،  گرامی  او 

« لَدَیْکَترین سطح ممکن نصیب ببرند. »تر، از کرم او در عالیلطیف

من دوست دارم پدر و مادر من در باالترین سطح عنایت از جانب یعنی  

کنید،  تو قرار داشته باشند؛ چون وقتی شما برای پدر و مادرتان دعا می 

ی خودتان، هویّت خودتان برای اصل خودتان، اساس خودتان، ریشه

 کنی.  کنید. در واقع برای خودت دعا میو تبار خودتان دعا می

ترین مَکانت از نظر معنوی  یم پدر و مادر ما در عالیخواهاز خداوند می

به چنین جایگاهی  را  آنها  باشند.  او  نزد  و شکوه و کرامت و بزرگی 

« و آن رحمت ویژه و متّصل از جانب  وَ الصَّلَاةِ مِنْکَاختصاص دهد. » 

خودت را به آنها اختصاص بده؛ یعنی موقعیّت و جایگاهشان نزد تو 

ایگاه ویژه به صورت متّصل و دائمی از لطف،  ویژه باشد و در آن ج

ها ی حرفمند باشند. به نظر من همهمحبّت، رحمت و عنایت تو بهره 

امام   آورده است.  این جمله خالصه کرده و  السَّلَام( در  )عَلَیهِ  امام  را 

السَّلَام( گوشزد می  با ما  )عَلَیهِ  کنند که پدر و مادر چه حقّ و نسبتی 
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برای آنها از خدای متعال چه چیزی درخواست کنیم و    دارند تا بدانیم

می آموزش  ما  به  السَّلَام(  )عَلَیهِ  امام  بخواهیم.  و چه  پدر  برای  دهد 

آنها   برای  بخواهیم.  خدا  از  را  چیزها  واالترین  و  باالترین  مادرمان 

برترین مقام را نزد خدای متعال و رحمت و لطف و فضل متّصل و  

شاءاهلل  هیم. این مطلب اوّل. خدای متعال انمداوم حضرت حق را بخوا

 ی ما این دعا را مستجاب کند. ی پدر و مادرهای همهدرباره

 استعانت از خدا در جبران خدمت پدر و مادر: 

مطالب دعای بیست و چهارم، مطلب خیلی شیرین و رفیع و سطحش 

 خیلی باال و توجّه به آن خیلی راهگشا است.

  11؛الْمَصِیرُ  إِلَیَّ  أَنِ اشْکُرْ لِی وَ لِوالِدَیْکَکریمه »  مادر، آیه ی پدر و  درباره

[ به سوى من  شکرگزارِ من و پدر و مادرت باش که بازگشت ]همه

ای ت« را از زوایای مختلف شرح و تفسیر کردیم. امّا امروز از زاویهاس

 ه.  دهندکنیم که هم خیلی شیرین است و هم تکانبه آن توجّه پیدا می 

مسئله  ما  می تا  مطرح  را  متعال  پروردگار  شکر  اساس ی  بر  کنیم، 

می آن  به  که  چیزی  خدا،  اولیاء  بیان  و  کریم  قرآن  رسیم، رهنمون 

ی مبارکه عبارت است از عجز. مسئله این است. تمام مطالب صحیفه

ی شکر و »مناجاتُ الشَّاکرین« که از امام سجّاد )عَلَیهِ  سجادیّه درباره

ام( نقل شده و همچنین سایر کلمات اولیاء خدا در این باره، ذیل  السَّلَ

می قرار  آیه  »این  تَعُدُّ   وَگیرد:  تُحْصُوهَاإِن  اَل  اهللِ  نِعْمَةَ  اگر   12؛ واْ  و 

توانیم د«. نمیتوانید بشماری[ خدا را شماره کنید، آن را نمى]هاىنعمت

تا چه رسد بخواهیم شکرنعمت را بشماریم،  به جا   های خدا  را  آنها 

و نکته این آیه این است که به فرض شکر خداوند را هم    آوریم. لطیفه

 
  .14. لقمان: 11

   .18. نحل: 12
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گاه  ای از شکر مستلزم شکری است؛ پس هیچبه جا آوردیم، هر مرحله

توانیم شکر خداوند را به طور کامل به جا آوریم. به این ترتیب در نمی

می اعتراف  عجز  به  اوّل  قدم  استهمان  حالت  این  و  در   کنیم  که 

 پیشگاه خدای متعال مطلوب است.

« خداوند با یک فعل، امر به أَنِ اشْکُرْ لِی وَ لِوالِدَیْکَدر آیه نورانی »

می »شکر  نفرمود:  یعنی  لِوالِدَیْکَکند.  اشْکُرْ  أَنِ  وَ  لِی  اشْکُرْ  «، أَنِ 

طور که در مقام شکر در ی شکر را تفکیک نکرد. یعنی همانوظیفه

رسید، در ارتباط با پدر و مادر نیز همین قاعده  ه عجز میبارگاه الهی ب

عجز می به  انسان  و  است  میبرقرار  و  ساخته رسد  کاری  او  از  بیند 

کند توانسته از پدر و مادر قدرشناسی نیست. گاهی تصوّر و خیال می

 یابد که نتوانسته از آنان قدردانی کند. کند؛ امّا با بررسی بیشتر، درمی

یامبر اکرم )صَلَوَاةُ اهللِ وَ سَلَامُهُ عَلَیه( آمد و گفت: من هر  شخصی نزد پ

ی پدر و مادرم انجام دادم. االن به سنّ  توانستم، دربارهکاری که می

اند، من همان کارهایی که آنها در بچگی برای من انجام  پیری رسیده

آیا وظیفهدادند، برایشان انجام می می اندهم.  جام  ام را در قبال آنان 

دادند با این ام؟ حضرت فرمودند: نه. آنها این کارها را انجام میداده 

دهی به این امید که گیری قلبی که تو بمانی؛ امّا تو انجام میجهت

آنها بمیرند و راحت شوی. این نکته بسیار دقیقی است که گاهی به  

 آن توجه نداریم. 

« وظیفه شما شکر است؛ امّا أَنِ اشْکُرْ لِی وَ لِوالِدَیْکَبر مبنای آیه »

رسید و شوید، در مقام شکر به عجز میوقتی مشغول انجام وظیفه می

ی پدر و مادر بینید که از شما کاری ساخته نیست. هر چه دربارهمی

انجام دهیم و حتّی باالتر از توان خود به آنان خدمت کنیم، بازهم حق 

 ایم.آنان را ادا نکرده 
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ی  السَّلَام( ما را راهنمایی کردند و فرمودند که درباره امام سجّاد )عَلَیهِ 

باشی.   حق  حضرت  دامن  به  دست  باید  فقط  و  فقط  مسئله،  این 

آییم. پس از درگاه  ی شکر پدر و مادر بر توانیم از عهدهتنهایی نمیبه

خدای متعال بخواهیم که علمش را به ما الهام کند و توفیق عمل به 

  آن را هم به ما بدهد.

 عناوین درخواست از خدا برای رفتار با والدین : 

پس ما در این دعا از خداوند موارد زیر را برای رفتار با والدین خود 

 خواستاریم: 

 خَفِّضْ لَهُمَا صَوْتِی   - 1

 وَ أَطِبْ لَهُمَا کَلَامِی   - 2

 وَ أَلِنْ لَهُمَا عَرِیکَتِی   - 3

 عْطِفْ عَلَیْهِمَا قَلْبِیوَ اَ  - 4

 صَیِّرْنِی بِهِمَا رَفِیقاًوَ   - 5

 وَ عَلَیْهِمَا شَفِیقاً  - 6

 

عجز در برابر پدر و مادر و طلب جبران از خدا برای  

 آنها: 

گوید: خدای متعال در قرآن در این باره می،  «للَّهُمَّ اشْکُرْ لَهُمَا تَرْبِیَتِی اَ»

براى پدر و مادرت    راى من وب  13؛الْمَصِیرُ  اشْکُرْ لِی وَ لِوالِدَیْکَ إِلَیَّ ِأَن»

 «. جا آور که بازگشت )همه شما( به سوى من استه شکر ب

کلمه دربارههرجا  شکر  میی  کار  به  متعال  خدای  بالفاصله  ی  رود، 

کند. همین را خدای متعال با یک فعل و با  انسان حالت عجز پیدا می 

 
 .14. لقمان:  13
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می تکرار  مادر  و  پدر  برای  ترکیب  »همان  لِی ِأَنکند:  وَ   اشْکُرْ 

« شاکر من باش و پدر و مادرت. آنجا احساس عجز است. لِوالِدَیْکَ

آورد. شخصی به پیغمبر اکرم اینجا هم انسان جلوی پدر و مادر کم می

گفت: من پدرم را بر دوش گرفتم، به طواف و سعی و حج بردم و تمام 

کارهایش را انجام دادم. حضرت فرمودند: خوب کاری کردی؛ امّا هنوز 

های انسان به پدر و مادر  ی. حضرت فرمودند: تمام خدمتکاری نکرد

گیرد که آنها بمیرند؛ ولی هنگامی که پدر پیرش با این آرزو انجام می

کنند، دوست دارند که فرزندشان زنده بماند. و مادر به فرزند خدمت می

 شود.از اینجا تفاوت مسئله معلوم می 

می اینجا  در  انسان  آنکه  بغرض  خدایا  من  گوید:  از  برس.  فریادم  ه 

ی این کارها را هم که انجام دهم، باز هم از دست  ساخته نیست. همه

للَّهُمَّ اشْکُرْ  اَمن کاری ساخته نیست. تو از آنها سپاس داشته باش: »

وَ أَثِبْهُمَا عَلَى تَکْرِمَتِی، وَ احْفَظْ لَهُمَا مَا حَفِظَاهُ مِنِّی فِی   لَهُمَا تَرْبِیَتِی،

« انسان وقتی در برابر انجام این وظایف نسبت به پدر و مادر، صِغَرِی

آورد، دست به  کند و کم میبه تمام معنای کلمه، احساس عجز می 

خدا می می دامن  قبلش  پایین  شود.  که صدایم  مرا کمک کن  گفت 

بیاید، مرا کمک کن نرم باشم، مرا کمک کن زبانم شیرین باشد. امّا 

گویی: دیگر از من ساخته نیست، تشکّر می  گویی؟ اینجااینجا چه می

 از آنها با خود تو است. من عاجز هستم، تو قادر هستی. 

امیدوارم این دعا برای من، برای شما، برای دوستانمان، برای برادرها  

اینکه هرکس از ما  و خواهرهای عزیز من یادآوری هایی باشد برای 

زیبایی و خوبی که است، اش را با پدر و مادرش در هر سطحی از  رابطه

ارتقا دهد. تا این باب رحمت الهی به روی شما گشوده است و تا این  

در لطف خداوند به سوی شما باز است، آن را قدر بدانید. ممکن است 



47 

یک وقت چشمتان را باز کنید، پدر و مادر دیگر در قید حیات نباشند  

باشد. همه نوع خدمات دستت کوتاه شده  این  از  تو  لحظات را ی  و 

راهی  ولیّ کامل، هیچ  با  ارتباط  از  بعد  بدانیم.  قدر  ارتباط  این  برای 

تر از ارتباط برندهتر و پیشتر، سهلبرای تقرّب به خدای متعال، نزدیک

تر تر و نزدیکشود. هیچ راهی از این شیرینما با پدر و مادر پیدا نمی

 برای قرب به خدای متعال وجود ندارد. 

 دیل بدیهای ما به حسنه برای والدین:  در خواست تب 

للَّهُمَّ وَ مَا مَسَّهُمَا مِنِّی مِنْ أَذًى، أَوْ خَلَصَ إِلَیْهِمَا عَنِّی مِنْ مَکْرُوهٍ،  اَ»

أَوْضَاعَ قِبَلِی لَهُمَا مِنْ حَقٍّ فَاجْعَلْهُ حِطَّةً لِذُنُوبِهِمَا، وَ عُلُوّاً فِی دَرَجَاتِهِمَا،  

این قسمت دعا خیلی عالی و زیبا است. ما دو    ،«سَنَاتِهِمَاوَ زِیَادَةً فِی حَ

ی پدر و مادر است. این  فراز از دعای بیست و چهارم داریم که درباره 

این جمله  با  اوّل  فراز  امّا  کنار هم و مکمّل هم هستند.  در  فراز  دو 

می »شروع  أَذًىاَشود:  مِنْ  مِنِّی  مَسَّهُمَا  مَا  وَ  »للَّهُمَّ  تا  و  مُبَدِّلَ یَ«  ا 

الْحَسَنَاتِ مِنَ  بِأَضْعَافِهَا  تمام میالسَّیِّئَاتِ  اوّل است. «  فراز  این  شود، 

للَّهُمَّ وَ مَا تَعَدَّیَا اَشود: »فراز دوم هم بالفاصله با این تعبیر شروع می

 شود. « تمام مییَا رَبِّی »ی مبارکه« و تا کلمهعَلَیَّ فِیهِ مِنْ قَوْلٍ

فراز چیست؟ مطلب اوّل این است که در مسیر تربیت  مطلب این دو  

هایی رُخ داده  ی من نسبت به پدر و مادر ناراحتیو زندگی من از ناحیه

فرماید: من احیاناً آنها را اذیت  است. در همان تعبیر اوّل حضرت می

ی من رنج دیدند، آزار دیدند و ناراحتی کردم و آنچه که اینها از ناحیه

خد ای  »کشیدند،  که  تو  السَّیِّئَاتِ  ا،  این الْحَسَنَاتِبِمُبَدِّلَ  هستی،   »

زیبا بدی بده. خیلی  آنها هدیه  به  و  به حسنات کن  تبدیل  مرا  های 

ها گشوده بشود. این  است! امام سجّاد باید بیاید به میدان تا این افق 

 فراز اوّل است. 
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 طلب بخشش گناهان و حقوق خود نسبت به والدین : 

قَوْلٍللَّهُمَّاَ» مِنْ  فِیهِ  عَلَیَّ  تَعَدَّیَا  مَا  وَ  است.    برعکسش  دوم  فراز   »

برعکسش این است که در مسیر رشد و تربیت و زندگی من ممکن 

هایی رُخ داده باشد.  ی من هم بدیاست از سوی پدر و مادر درباره 

  رسند. امام آن قدر این تعابیر را مؤدّبانه ای میالبتّه اینجا امام به نقطه 

ی فرمایند: اگر احیاناً از ناحیهبرد. میکنند که انسان حظ میمطرح می

آنها به من بدی صورت گرفته، کم و کاستی، تضییع حقّی شده است، 

خواهم تو هم بگذری. یعنی کنم و از تو میخدایا اوّاًل من گذشت می

 بین من و پدر و مادرم چیزی نباشد.

مِاَ» مَسَّهُمَا  مَا  وَ  أَذًى للَّهُمَّ  مِنْ  داریم، نِّی  ما  تعابیری که  اذیّت در   ،»

ناراحتی مَا مَسَّهُمَا  شود. »های ریز و کوچک اطالق میمعمواًل به  وَ 

أَذًى مِنْ  الْیَسِیر  مِنِّی  اَلْمَکْرُوهُ  مَکْرُوهٍ،  مِنْ  عَنِّی  إِلَیْهِمَا  خَلَصَ  «.  أَوْ 

و ناراحتی بیشتری از  « یعنی رنج  مَکْرُوهٍ»خَلَصَ«؛ یعنی »وَصَلَتْ« و »

« است.  ایشان رسیده  به  من  مِنْ حَقٍّسوی  لَهُمَا  قِبَلِی  ضَاعَ  یا  أَوْ   »

اینکه نزد من حقّی از حقوق آنها تضییع شده باشد و من حقّشان را ادا 

آورند. پس نکرده باشم. این سه فرض را امام )عَلَیهِ السَّلَام( اینجا می

أَاوّل، »  ، «خَلَصَ إِلَیْهِمَا عَنِّی مِنْ مَکْرُوهٍ»  ؛ دوّم،ذًىمَسَّهُمَا مِنِّی مِنْ 

«، باز یک  ضَاعَ قِبَلِی لَهُمَا مِنْ حَقٍّسوم، »  ی باالتری است؛که مرحله

مرحله باالتر است. یا یک اذیّت کوچک، یا ناراحتی بزرگتر، یا احیاناً  

 من حقّی از آنها را تضییع کرده باشم.

گناهان والدین و تبدیل آنها به حسنه طلب جبران ، بخشش 

: 

می آموزش  ما  به  اینجا  السَّلَام(  )عَلَیهِ  نگرش امام  همان  این  دهند، 

ی قبلی توحیدی است. برو به ساحت قدس ربوبی، چنانکه در جمله

توانم، من « بگو من نمیاشْکُرْ لَهُمَا تَرْبِیَتِیحضرت آموزش دادند: »وَ
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کن، تو از آنها از سوی من قدرشناسی   عاجزم، خدایا تو به من کمک

مُبَدِّلَ السَّیِّئَاتِ  گوید خدایا از من ساخته نیست، تو »کن. اینجا هم می

ی این فهرست « هستی، چنین کیمیاگری کار تو است. همهالْحَسَنَاتبِ

ی من  هایی که از ناحیهها و ناراحتیها و رنجطوالنی از آزارها و اذیت

خواهم آنها را تبدیل کنی به حسنه، به ه، از تو میبرای آنها پیدا شد

ها به حسنات تبدیل ی آن رنجی عمل آنها بنویسی. همهخوبی، در نامه

بشوند. آن وقت امام )عَلَیهِ السَّلَام( با تفسیر بسیار زیبایی اینجا مطرح 

گناهانی « آنها بین خودشان و تو  فَاجْعَلْهُ حِطَّةً لِذُنُوبِهِمَافرمودند؛ اول: »

اذیت این  کفّاره دارند،  را  اینها  دیدند،  من  سوی  از  که  آن هایی  ی 

عهده  از  گناهانشان  آن  که  بشود  باعث  بده،  قرار  آنها گناهانشان  ی 

دَرَجَاتِهِمَا »  برداشته بشود. دوّم: عُلُوّاً فِی  ارتفاع وَ  آنها  برای  را  این   »

« سوم:  بده.  قرار  حَسَنَاتِهِدرجه  فِی  زِیَادَةً  اذیتمَاوَ  و «  آزارها  و  ها 

ی حسنات آنها ای در نامهی من دیدند، اضافههایی را که از ناحیهرنج

قرار بده و برایشان حسنه بنویس. اینجا که حضرت رسیدند، این جمله 

«، این کار تو است، از کجا الْحَسَنَاتِبِیَا مُبَدِّلَ السَّیِّئَاتِ  گویند: »را می

می آن الهام  از  کریمهآیه   گیرند؟  »  ی  یُبَکه  م  اتِهِئَیِّسَ  اهللَ  لُدِّاُولئِک 

میاتٍحَسَنَ توبه  که  کسی  توبه «.  اگر  خدای  کند،  باشد  حقیقی  اش 

مُبَدِّلَ  کند. ما در قرآن کریم »متعال گناهانش را به حسنه تبدیل می

م  اتِهِئَیِّسَ  اهللَ  لُدِّاُولئِک یُبَ« نداریم؛ بلکه فرمود: »فَالْحَسَنَاتِبِالسَّیِّئَاتِ  

این «.  کندیشان را به نیکیها تبدیل مىهابدیپس خداوند    14؛ اتٍحَسَنَ

الْحَسَنَاتِ بِیَا مُبَدِّلَ السَّیِّئَاتِ شود که: »اسم مقدّس از آنجا استفاده می

کنی و  ها را تبدیل به خوبی می «؛ یعنی بدیبِأَضْعَافِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ،  
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ی من هایی را که از ناحیهی آن رنجدهی و همهپاداش میچند برابر  

 کشیده اند، برایشان تبدیل به حسنه کن.

طلب خیر برای پدر و مادر برای سبکی بارشان در  

 پیشگاه خدا: 

امام سجّاد )عَلَیهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام( گفت که خدایا آنها اگر دربارة من 

آنها گذشت کردم . منتها من این را گفتم چون  تعدّی کردند، من از 

خواستم ادّعایی خواستم بار آنها در پیشگاه کرم تو سبک بشود؛ نمیمی

 کنم. داشته باشم. من آنها را متّهم نمی

آنها   احسان  در  است.  اوجب  آنها  که حقّ  است  حواسم  اینکه  ضمن 

فرمایند: مقدّم و در منّت نسبت به من اعظم هستند. جملة بعدی می

احسانشان إِذاًأَیْنَ  » است،  اوجب  حقّشان  آنها  که  بود  این  مسئله   ،»

تر و منّتشان اعظم است از اینکه من بخواهم حقّ دربارة من قدیمی

طرف، بعد بخواهم طرف، حقّ خودم هم بگذارم این آنها را بگذارم آن 

تقاص یا مقابله به مثل یا معاملة به مثل کنم؛ اینها هرگز با هم طرف  

 شوند.  نمی

 ستعانت از خداوند برای توفیق جبران زحمات اولیا: ا

می اقتضا  مادر  و  پدر  برابر  در  فرزند  این ادب  دعا  در  که  چنین کند 

ناحیه از  اگر  خدایا،  داشته،  بگوییم:  وجود  کاستی  و  کم  آنها  ی 

عهدهنمی به  تو هم خواهم چیزی  آن گذشتم،  از  من  بماند.  آنها  ی 

این  صحیفه  تربیتی  دستگاه  قرار  بگذر.  ما  ذهن  در  نکند  است.  طور 

چنین بگیرد که پس ما در قبال پدر و مادرمان حقّی داریم. هرگز این

 نیست.

ی نورانی به بعد، دست  «، حضرت از این جملهفَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ»

ی حقوق آنها بربیایم.  شود. خدایا کمکم کن تا از عهده به دامن خدا می
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ای والدینم را ادا کنم. دوباره همان عجز و البهتوانم حقوق  من نمی

است که انسان باید در پیشگاه خدای متعال داشته باشد و از حضرت 

توانم، دربارة پدر و مادرم تو به من  حق کمک بگیرد و بگوید من نمی

 «.یَا خَیْرَ مَنِ اسْتُعِینَ بِهِ کمک کن: »

 

 

شرایط طلب توفیق برای درک خدمت به والدین و رعایت 

 آن: 

فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعِنِّی یَا خَیْرَ مَنِ اسْتُعِینَ بِهِ، وَ وَفِّقْنِی یَا  »

گیرید. « در اینجا شما از خدای متعال کمک میأَهْدَى مَنْ رُغِبَ إِلَیْهِ

امام )عَلَیهِ السَّلَام( پس از تشریح فهرستی که در نسبت بین ما و پدر 

فرستد  مادر عزیزمان وجود دارد، اینجا بر محمّد و آل محمّد درورد میو  

«، ای خدا کمکم کن، تو بهترین  وَ أَعِنِّیگیرد. »و از آنان کمک می 

می دستگیری  که  هستی  بِهِ»  کنی.کسی  اسْتُعِینَ  مَنِ  خَیْرَ  هر    ،«یَا 

 گیرد. آیا کسی تو قرار میکسی از تو کمک بخواهد مورد کمک ویژه

وَ وَفِّقْنِی  دیگری در این عالم هست که کمکی غیر از تو داشته باشد؟ »

خدمت کردن به پدر مادر    «، تعبیر خیلی زیبا است.یَا أَهْدَى مَنْ رُغِبَ

کار خیلی بزرگی است. درک این خدمت و رعایت شرایطش، خیلی  

طلبم که خواهم و از تو توفیق میسنگین است. من از تو کمک می

«  یَا أَهْدَى مَنْ رُغِبَ إِلَیْهِ»  قم بداری در انجام این کار بزرگ.مرا موفّ

می رغبت  تو  به سوی  که  برابر کسانی  در  کنند، خودت  راهنماترین 

 هستی، »یَا خَیرَ الْمَرْغُوبِین«. 
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 استعانت از خداوند برای عاق والدین نشدن: 

ی «، ای خدا من در زمرهلِلْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِوَ لَا تَجْعَلْنِی فِی أَهْلِ الْعُقُوقِ  »

وَ لَا تَجْعَلْنِی »   کسانی که گرفتار عاق پدران و مادران شدند، قرار نگیرم.

تُجْزَى «. این فراز »لیَوْمَ تُجْزَى کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ وَ هُمْ لَا یُظْلَمُونَ

تا هر کسى به ]موجب[ آنچه  ؛  مُونَوَ هُمْ لَا یُظْلَ  کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ

آنان مورد ستم قرار نخواهند گرف یابد و  ت«، به دست آورده پاداش 

رسند و  ها میجاثیه است. روزی که به حساب  سوره مبارکه  22ی  آیه

شود، ی عدل تو برپا میشود و محکمهروزی که به کسی ستم نمی

ادر باشم. چون اگر  نکند آن روز من جزء کسانی باشم که عاق پدر و م

هیچ به  دستش  شد،  عقوق  گرفتار  مظهر کسی  شد.  نخواهد  بند  جا 

رحمت الهی در عالم مُلک تجلّیات تام ولیّ الهی در لیلةُ القدر است. 

اَلْفِ شَهْر؛ «. از  از هزار ماه ارجمندتر است  15لیلةُ القدر که »خَیْر  مِنْ 

برد. نه  نصیبی نمی  برند، امّا عاق والدین هیچشب قدر همه نصیب می

شاءاهلل اهل حقوق آید. انآید، هیچی گیرش نمیاینکه کم گیرش می

باشید نه اهل عُقوق. حقّ پدر و مادر را رعایت کنید و در تماس رضامند 

با آنها باشید. در تماس و ارتباط رضامند، یعنی آنها از شما راضی باشند. 

راضی   خودتان  از  را  آنها  شده  کیفیّتی  هر  شما  به  از  آنها  اگر  کنید. 

اولیاء  ناراضی شدند، قطعاً خدای متعال از شما راضی نخواهد شد و 

 خدا از شما راضی نخواهند شد. این یک قاعده است.  

الْأُمَّهَاتِ» وَ  »لِلْآبَاءِ  نفرمود:  به لِلْ«، حضرت  »لَهُمَا«  مثالً  یا  وَالِدَیْن« 

 تفصیل فرمود تا واضح باشد.

)عَلَی سجّاد  حساب  امام  به  که  را  خطرناکی  روز  السَّلَام(  وَ  الصَّلَاةُ  هِ 

رُخ می به  یادآوری کرده و  از قرآن کریم  با استمداد  اینجا  رسند، در 

 کشیده است. 
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 طلب رحمت ویژه حق برای والدین: 

مَا »ا بِأَفْضَلِ  أَبَوَیّ  اخْصُصْ  وَ  ذُرّیّتِهِ،  وَ  آلِهِ  وَ  مُحَمّدٍ  عَلَى  صَلّ  للّهُمّ 

خدایا ؛  بِهِ آبَاءَ عِبَادِکَ الْمُؤْمِنِینَ وَ أُمّهَاتِهِمْ، یَا أَرْحَمَ الرّاحِمِینَ  خَصَصْتَ

بر محمد و آل و نسل و تبار او رحمت فرست، و پدر و مادر مرا به 

بخشیده  مؤمنت  بندگان  مادران  و  پدران  به  که  امتیازى  اى بهترین 

دهد که میحضرت آموزش    «.ترین مهرباناناختصاص ده، اى مهربان

باید برای پدر و مادر دعا کرد. با صلوات که رمز پذیرش و  این طور 

«، ای  وَ اخْصُصْ أَبَوَیَّی باب اجابت است، این را بخواهید. »گشاینده 

ی خودت اختصاص بده. این تعبیر خدا پدر و مادر مرا به رحمت ویژه

« است.  خَصَصْتَلطیف  مَا  بِأَفْضَلِ  أَبَوَیَّ  اخْصُصْ  عِبَادِکَ   وَ  آبَاءَ  بِهِ 

به پدر و مادر بندگان مؤمن خودت چه بخشی    ،«الْمُؤْمِنِینَ وَ أُمَّهَاتِهِمْ

من   والدین  به  را  برترینش  دادی،  اختصاص  را  خودت  رحمت  از 

گوید: اختصاص بده. چون اختصاص طرفینی است، از آن سمت هم می 

های خدای متعال؟ بین نام  « و این چه نامی است ازیَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ»

تعبیر زیبایی که خدای متعال در قرآن به ما آموزش داد که بگوییم:  

رَبَّ  رَبِّ»   ؛پروردگارا، آن دو را رحمت کن  16؛ یَانِی صَغِیراًارْحَمْهُمَا کَمَا 

« و امام سجّاد )علیه السالم( با دعایی که مرا در خُردى پروردندچنان

اناً وَ سَانِ اِحْسَحْإِ جْزِهِمَا بِالْاِ دهد: »اش میادامهدیگر با همان تفصیل  

شان بده در برابر نیکی به نیکی و در مقابل  پاداش   17؛اناًرَاتِ غُفّئَیِبِالسَّ

 «. ها به آمرزش بدی

 دعا وطلب خیر برای پدر و مادر در تمامی اوقات:

ی، وَ فِی إِنًى مِنْ آنَاءِ لَیْلِی، وَ اللّهُمّ لَا تُنْسِنِی ذِکْرَهُمَا فِی أَدْبَارِ صَلَوَاتِ»

خدایا در پى نمازها و در قسمتى از ؛  فِی کُلّ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ نَهَارِی
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«.  اوقات شب و در ساعتى از ساعات روزم ذکر ایشان را از یادم مبر

فرماید خدایا کمکم کن که پدر و مادرم را هرگز فراموش نکنم و می

یعنی بعد   ،«فِی أَدْبَارِ صَلَوَاتِیبه یادشان باشم. »  ی نمازهابعد از همه

خوانم آنها را یاد کنم. این یک چیز جدیدی است  از هر نمازی که می

السَّلَام( در فرازهای قبلی گفتند،  که به فهرست قبلی که امام )عَلَیهِ 

هایی از شب آنها  «، در بخشوَ فِی إِنًى مِنْ آنَاءِ لَیْلِیشود. »اضافه می

ی «، در همهسَاعَاتِ نَهَارِیوَ فِی کُلِّ سَاعَةٍ مِنْ  را فراموش نکنم. »

 روز به یادشان باشم. ساعات شبانه

شوی، فرشتگان  بعد از نماز دعا مستجاب است. وقتی بدون دعا بلند می

ای بود. نمازت را عرضه گویند: عجب آدم بیخندند و میبه شما می 

گویند: بخواه، وقت خواستن است که دعا مستجاب خواندی، حاال می

ه بابِ اجابت باز شده، بعد از نماز بنشین و برای پدر و  است. حاال ک

 مادرت دعا کن. 

شود به سحر که باب رحمت الهی و مربوط می  ،«ى مِنْ آنَاءِ لَیْلِی إِنً»

جوشد. ی فیض الهی میهای فیض ربوبی گشوده است و چشمهدروازه

 آن وقت، وقت یاد کردن پدر و مادر است.  

مِنْ سَ» نَهَارِیفِی کُلِّ سَاعَةٍ  یاد پدر و مادر  اعَاتِ  « در طول روز به 

باشیم؛ مخصوصاً زمانی که در مقام استغفار و طلب مغفرت و رحمت 

ی این هستیم و نیز هنگام یادآوری حقوق آنها بر خود. این یاد همه 

 کند. زمان برای شما باز میابواب را هم

 دعا برای پدر و مادر باب مغفرت الهی:

لَهُمَا   اللّهُمّ صَلّ» اغْفِرْ  لَهُمَا، وَ  بِدُعَائِی  اغْفِرْ لِی  آلِهِ، وَ  عَلَى مُحَمّدٍ وَ 

وَ  عَزْماً،  رِضًى  لَهُمَا  بِشَفَاعَتِی  عَنْهُمَا  ارْضَ  وَ  حَتْماً،  مَغْفِرَةً  بِی  بِبِرّهِمَا 

خدایا بر محمد و آل او رحمت فرست  ؛ بَلّغْهُمَا بِالْکَرَامَةِ مَوَاطِنَ السّلَامَةِ

شان وسیله دعایم درباره ایشان و ایشان را به سبب مهربانى ه و مرا ب

وسیله شفاعت من به  هدرباره من مشمول آمرزش حتمى قرار ده و ب
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به سرمنزل  اکرام  با  را  ایشان  ایشان خشنود شو و  از  هاى طور قطع 

 .  «سالمت برسان

های « درخواستبِدُعَائِی لَهُمَا  للَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اغْفِرْ لِیاَ»

کنم، مرا لطیفی است. ای خدا، به خاطر اینکه من برای آنها دعا می

خواهی آمرزیده  کنند که اگر میببخش. حضرت به شما یادآوری می

باب  مادر  و  پدر  برای  دعا  دعا کنی.  مادرت  و  پدر  برای  باید  شوی، 

 مغفرت الهی است. 

پدر و مادر مرا حتماً ببخش، به   ،«هِمَا بِی مَغْفِرَةً حَتْماًوَ اغْفِرْ لَهُمَا بِبِرِّ»

 ی من داشتند.خاطر برّ و احسان و لطفی که درباره

عَزْماً» رِضًى  لَهُمَا  بِشَفَاعَتِی  عَنْهُمَا  ارْضَ  قرین  کلمه   ،«وَ  ی »عزماً« 

»کلمه آنها  حَتْماًی  از  یعنی  است؛  قطعاً  و  حتماً  معنای  به  و  است   »

 ش. راضی با

«، آنها را به کرامت خودت به موطن  وَ بَلِّغْهُمَا بِالْکَرَامَةِ مَوَاطِنَ السَّلَامَةِ»

مَوَاطِنَ  «. البتّه این »بَلِّغْهُمَا بِالْکَرَامَةِ مَوَاطِنَ السَّلَامَةِسالمت برسان. »

میالسَّلَامَةِ حیات  «  قید  در  اگر  باشد،  هم  دنیایی  زنگی  شامل  تواند 

دنیایشان به سالمت باشد، هم در آخرت به دارُ السَّالم و  هستند. هم  

 بهشت امن تو برسند.

للّهُمّ وَ إِنْ سَبَقَتْ مَغْفِرَتُکَ لَهُمَا فَشَفّعْهُمَا فِیّ، وَ إِنْ سَبَقَتْ مَغْفِرَتُکَ  »ا

دَارِ   فِی  بِرَأْفَتِکَ  نَجْتَمِعَ  حَتّى  فِیهِمَا  فَشَفّعْنِی  مَحَلّ  لِی  وَ  کَرَامَتِکَ 

أَنْتَ   وَ  الْقَدِیمِ،  الْمَنّ  وَ  الْعَظِیمِ،  الْفَضْلِ  ذُو  إِنّکَ  رَحْمَتِکَ،  وَ  مَغْفِرَتِکَ 

اى پس ایشان  خدایا اگر ایشان را پیش از من آمرزیده ؛  أَرْحَمُ الرّاحِمِینَ

اى را شفیع من ساز و اگر مرا پیش از ایشان مورد آمرزش قرار داده

شفیع ایشان کن، تا در پرتو مهربانى تو در سراى کرامت و   پس مرا 
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محل مغفرت و رحمتت گرد آئیم، زیرا که تو صاحب فضل عظیم و  

  .«تر مهربانانىنعمت قدیمى، و تو مهربان 

 طلب پذیرش شفاعت متقابل و بهشت خانوادگی:

فِاَ» فَشَفِّعْهُمَا  لَهُمَا  مَغْفِرَتُکَ  إِنْ سَبَقَتْ  گوید: ای خدا می،  « یَّللَّهُمَّ وَ 

اگر آنها را اوّل آمرزیدی، آنها مشمول مغفرت تو شدند، آنها را شفیع 

شوند، دمِ در بهشت  دانید پدر مادرهایی که آمرزیده می من قرار بده. می 

هایمان! به ما خوش رویم مگر با بچهگویند: خدایا نمیایستند و می می

همهنمی وسط  که  نعمتگذرد  باشیمی  بهره ها  فرزندمان  ولی  ای ، 

باشد. » فِیَّاَنداشته  فَشَفِّعْهُمَا  لَهُمَا  مَغْفِرَتُکَ  إِنْ سَبَقَتْ  وَ  اگر للَّهُمَّ   ،»

مغفرتت قبل از من شامل حال آنها شد، آنها شفیع من شوند و شفاعت  

«. اگر مرا اوّل  وَ إِنْ سَبَقَتْ مَغْفِرَتُکَ لِی ی من بپذیر. »آنها را درباره 

«، به من توفیق ده من شفیع آنها شوم. من  فَشَفِّعْنِی فِیهِمَایدی، »آمرز

در درگاه بهشت بایستم و بگویم: خدایا، بدون پدر و مادرم به بهشت 

«، خیلی زیبا است. چه آنها شفیع من شوند، فَشَفِّعْنِی فِیهِمَاروم. » نمی

ود: چه من شفیع آنها شوم، چه هر دو شفیع هم بشویم، نتیجه این بش

 ، «حَتَّى نَجْتَمِعَ بِرَأْفَتِکَ فِی دَارِ کَرَامَتِکَ وَ مَحَلِّ مَغْفِرَتِکَ وَ رَحْمَتِکَ»

بهره  خانوادگی  بهشت  از  ما  ترتیب  این  به  بهشت تا  بشویم.  مند 

چسبد و دلپذیر است؛ یعنی ما باشیم،  خانوادگی، آن چیزی است که می 

ها مسرمان هم باشد. بعضیهایمان باشند، هپدر و مادرمان باشد، بچه

خانواده. امّا این کجا، بهشت خانوادگی کجا؟ در روند، امّا بیبهشت می

قرآن کریم به تفصیل راجع به بهشت خانوادگی صحبت کرده، از جمله 

 ی رعد. بهشت خانوادگی را از خدا بخواهید. ی مبارکهدر سوره

«، حَتَّى نَجْتَمِعَ کند. »می  امام سجّاد )عَلَیهِ السَّلَام( این بهشت را توقّع

سایه  زیر  البتّه  باشیم؛  همه  واسطه  ما  به  و  تو  مهربانی  و  ی رحمت 

داری  «، آنجایی که همه را گرامی میفِی دَارِ کَرَامَتِکَمهربانی تو. »
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مَغْفِرَتِکَ» مَحَلِّ  بهره وَ  خودت  مغفرت  از  را  همه  که  آنجا  مند «، 

 کنی.  می

وَ الْمَنِّ تو صاحب بخشش عظیم هستی. »  ،«الْعَظِیمِ  إِنَّکَ ذُو الْفَضْلِ»

وَ أَنْتَ أَرْحَمُ صاحب نعمت دیرینه، فقط و فقط تو هستی. »،  «الْقَدِیمِ

 وَ صَلَّ اهللُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِین«.  الرَّاحِمِینَ

ارتباط   برای  جامع  منشور  یک  که  بود  چهارم  و  بیست  دعای  این 

زندان با پدر و مادر است. با آن زندگی کنید، درس بگیرید ی فرشایسته

و به آن عمل کنید تا خوشبخت و سعادتمند شوید »بِإِذْنِ اهللِ تَبَارَکَ 

 وَ تَعَالَی و به عِنَایَةِ اهللِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی«. 

دهیم به حقّ علی و فاطمه و حسن و  می  ای خدای بزرگ تو را قسم

 عَلَیهِم اَجْمَعِین( و به حقّ محمّد مصطفی )صَلَّی اهللُ حسین )سَلَامُ اهلل

اش مهدی موعود )عَلَیهِ السَّلَام( و عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم( و فرزندان گرامی

ی پدر و به حقّ امام سجّاد )علیه السالم(، این دعا را به تمامه درباره 

ما کرامت مادر ما مستجاب بفرما و توفیق عمل به مضامینش را به  

 بفرما.

ای دهیم به حقّ محمّد و آل محمّد، ما را فرزندان شایستهمی  تو را قسم

برای پیامبر و علی و فاطمه قرار بده؛ ما را جزء اهلشان قرار بده؛ ما را  

بهره  دعایشان  و از  رفتار  و  اخالق  کردن  فراهم  توفیقِ  بفرما؛  مند 

ما  اندیشه نصیب  را  آنها  با  هماهنگ  را های  رو  پیش  محرّم  بفرما. 

 بهترین محرّم عمر ما قرار بده. 
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 ............................... 

 :فصل پنجم

 وظایف فرزندان در قبال پدر و مادر

...............................   

 سالی: اهمیّت مضاعف نیکی به والدین در دوران کهن

گیرد و به دوران لطافت بیان قرآنی دست شما را میخدای متعال با  

برد؛ دورانی که از نظر فیزیکی، جسمانی، عاطفی،  پیری پدر و مادر می

دوران  یعنی  ضعف،  دوران  به  مادر  و  پدر  وضعیّت  روانی،  و  روحی 

ی ما اتفاق  کند. البته این وضعیت برای همهکودکی شباهت پیدا می

اللَّهُ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن ضَعْفٍ فرماید: »می  که قرآن کریمچنانافتد؛  می

 خدا  18؛ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَیْبَةً

ست آن کس که شما را ابتدا ناتوان آفرید، آنگاه پس از ناتوانى قوّت ا

. خدای متعال شما را د«بخشید، سپس بعد از قوّت، ناتوانى و پیرى دا

از ضعف خلق کرده است. به گذشته برگردید و ببینید چه بودید؟ حاال 

آفرینش، به تمام   آغاز  دارید؛ ولی در  بازویی  یال و کوپال و قوّت و 

معنی کلمه، ضعیف بودید. دوران نوزادی و پیش از نوزادی و مدّتی 

ودتان را  بعدش، ضعیف به تمام معنا بودید. هیچ کاری از کارهای خ

« خدای متعال ةًجَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّ  ثُمَّتوانستید انجام بدهید. »نمی

خیلی  آیه  این  داد.  قرار  را  قوّت  شما  برای  ضعف،  دوران  دنبال  به 

شنیدنی است. ضعیف بودید به شما قوّت داد. قوّت، دوران نوجوانی، 

قلّه است که  میانسالی  و  بالفاصله  شودی عمر محسوب می جوانی   .

مِنْ    ثُمَّگوید: »برد و میخدای متعال شما را آن سمت قلّه می  جَعَلَ 

قُوَّ برای شما  شَیْبَةً  وَ  ةٍ ضَعْفاًبَعْدِ  متعال  قوّت، خدای  دوران  از  بعد   »
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آغشته  که  ضعفی  کرده؛  مقرّر  را  کلمهضعف  است.  پیری  به  ی  ی 

کشَیْبَةً» دوران  ضعف  با  ضعف  این  باشد  یادت  یعنی  فرق «  ودکی 

امّا ضعف دوم رو به اضمحالل می اوّل رو به قوّت بود،  کند. ضعف 

سوزد تا آب شود. این رود تا تمام بشود؛ مثل شمعی که میاست. می

 ؛هُوَ الْعَلِیمُ الْقَدِیرُ  یَخْلُقُ مَا یَشَاء وَفرماید: »ی دوم است. بعد میدوره

مى بخواهد  چه  هموهر  و  توانا  آفریند  داناى  طرّاحی، ست  این،  ا«. 

 ی الهی در مقام خلقت شما است که برای همه است. مشیّت و اراده 

شود. این سالی برسد، پیر و ضعیف میاگر کسی عمرش به دوره کهن

طرّاحی بر اساس علم و قدرت خداوند است. خدای متعال علم و قدرت  

خودش را در مراحل آفرینش شما به نمایش گذاشته است. چقدر این 

ی »رَبُّکَ« چه معنای نسبت اسماء در قرآن کریم عجیب است! کلمه

« آمده که یعنی  هُوَ الْعَلِیمُ الْقَدِیرُزیبا و دقیقی دارد. اینجا هم عبارت »

در مراحل آفرینش شما، در دوران ضعف جنینی و کودکی، در دوران 

سالی و پیری شما، قوّت جوانی و میانسالی، و در ضعف دوران بزرگ

ای متعال علم و قدرت خودش را در آفرینش به نمایش گذاشته خد

 است.  

لزوم رفتار کریمانه با پدر و مادر در سنین کهولت و  

 پیری: 

کند، از مراحل به پدر و مادر صحبت میقرآن کریم در اینجا که راجع

قوّت می عبور میدوران  و  را میگذرد  به کند، و دست شما  و  گیرد 

م و  پدر  پیری  میدوران  میادر  بالفاصله   یَبْلُغَنَّ  اإِمَّ»وَ    فرماید:برد. 

گر یکى از آن دو یا هر دو، در کنار ا  ؛عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ کِلَاهُمَا

«. اگر زنده بودی و دوران پیری آنها را درک  تو به سالخوردگى رسیدند

تأکیدها،   شان برای تو بماند، چه هر دو بمانند... این کردی، چه یکی

خواهد بگوید؟  لطیف و بسیار زیبا است. قرآن با این تأکیدها چه می
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شان بماند یا هر دو بمانند، فرقی در موضوع به  خواهد بگوید یکیمی

آید. اگر به دوران پیری رسیدند، باید رفتار تو با آنها در مقام  وجود نمی

چرا؟ چون   احسان، از لطافت و ظرافت و دقّت مضاعفی برخوردار شود.

رسیده پیری  دوران ضعف  به  مادر  و  توانشان پدر  از  تدریج  به  و  اند 

توانند کارهای خودشان را انجام دهند. چطور شود. دیگر نمیکاسته می

توانستید کارهایتان را انجام بدهید و پدر و مادر  ی کودکی، نمیدر دوره

ی ها به دوره دادند، حاال آنبه نیابت از شما کارهای شما را انجام می

اند و شما باید به نیابت از آنها کارهای آنها را انجام بدهید. ضعف رسیده

شود و هر چه به خصوص آنکه به تدریج این ضعف در آنها تشدید می

شوند. حاال تو باید به میدان  تر میشود، ضعیفبر عمرشان افزوده می

حدّ و مرزی ندارد.    توانی. هیچبیایی. تا چه اندازه؟ تا هر اندازه که می

هر چه از کارهایشان که بماند، تو باید انجام بدهی؛ منتها با یک تفاوت. 

وقتی تو کودک و ضعیف بودی، پدر و مادر کارهای تو را باید انجام 

داشتند،  می دلسوزی  و  رحمت، شفقت  تو  به  که  مقدار  دادند. همین 

محبّت بود   که نگاهشان به شما نگاه عاطفه وکافی بود. یعنی همین

دادند، کافی بود. امّا اینجا شما عالوه ی کارهای شما را انجام میو همه

بر فضای عاطفی، باید رفتار کریمانه داشته باشی. چرا؟ زیرا پدر و مادر 

در سنین باال هستند. رفتار در فضای کودکانه که کودک ضعیف است 

رفتار در مقام کند با  دهیم، خیلی فرق میو ما کارهایش را انجام می

بزرگ سنین  به  که  کسی  به  کهنرسیدگی  و  و سالی  رسیده  سالی 

باید   لذا  است.  بزرگ شده  ولی روحش خیلی  جسمش ضعیف شده، 

 رفتار تو این تناسب را داشته باشد. 
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لزوم کاهش فشار مضاعف روحی در کهولت و پیری  

 والدین: 

کاهش توان بعد از دوران توانمندی، در آنها تولید احساس عجیبی را 

کند که این احساس قابل توصیف نیست. مثالً کسی زمانی خیلی  می

امّا حاال دیگر زوری ندارد. این با دوره کودکی تفاوت   زورش زیاد بوده، 

ی کودکی اصالً زوری نداشتی، به مرور به تو زور اساسی دارد. در دوره

شود. پدری که  شد؛ امّا اینجا داشتی، حاال دارد کم میوان افاضه  و ت

طرف  تواند از اینگذاشت، حاال نمیها را زیر پا میها و قلّهتمام کوه

شده، طرف. پدری که دانشمند زمان خودش حساب میاتاق برود آن

ساده مطالب  می  حاال  فراموش  هم  روحی را  فشار  باعث  این  کند. 

کند که بسیار  تدریج، فشار مضاعف روانی به آنها وارد میشود و به می

 سنگین است.  

با رفتار  بتواند  تا  به دست فرزند سپرده شده  این فشار دقیقاً  کاهش 

والدین را   مهربانانه و کریمانه، هم سطح شخصیّتی و احساس بزرگی

حفظ کند و هم به آنها رسیدگی کند. جمع بین این دو ظاهراً خیلی 

اس اضافه  مشکل  دیگر هم  اینها یک چیز  به  اگر  تر شود، سختت. 

بینی و نِق زدن و امثال شود. آن چیست؟ آن عبارت است از اندکمی

هم با حفظ اینها. شما باید به پدر و مادر احسان و رسیدگی کنید؛ آن

اند. رسیدگی باید شخصیّت آنها. نباید احساس کنند که کوچک شده

کنی، در شد. جالب آنکه به آنها رسیدگی میدر اوج عزّت و کرامت با

گویند! اینها زنند و سخنان درشت میعین حال بر سرت غُر هم می

 شناسی دوران بزرگسالی است.  های روانواقعیّت

 لزوم قول و فعل کریمانه با پدر و مادر :

کند که اگر یکی از آنها،  ی آیه تا پایانش بر این مسئله تأکید میادامه 

ادت بیشتر داشتید هر دوتایشان در زمان حیات شما به پیری  اگر سع
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آنها احسان کنی. ظاهراً خدای متعال می باید به  خواهد که  رسیدند، 

 « استفاده کرده است. عِنْدَکَآنها پیش ما باشند؛ لذا از واژه »

أُفٍّ» لَهُمَا  تَقُلْ  ]حتى  ؛فَلَا  آنها  »اُبه  مگو[  )عَلَیهِ    «.ف«  صادق  امام 

شد، خدای ی اُف در عالم پیدا میتر از کلمهلَام( فرمودند اگر نازکالسَّ

ترین اثری از نکند کوچک  19برد.متعال آن کلمه را در اینجا به کار می

ناراحتی در زبان یا چهره تو مشاهده کنند. آنها را از خودت دور نکن و 

ا آنها کریمانه سخن  ب  اً؛کَرِیم  هُمَا قَوْاًلقُل لَّبه آنها سخن کریمانه بگو: »

ای نهفته است. یعنی اجازه بده در شرایط درد، «. در اینجا نکتهبگوى

خواهی رنجِ و شرایط خاصّ، نِق بزنند، غُر بزنند، تیکه بیندازند، زیاده

قُل سنجی کنند. تو فقط و فقط یک وظیفه داری: »داشته باشند و نکته

آمیز از تو چیزی بشنوند. سخن احتراماً«، آنها نباید جز کَرِیم هُمَا قَوْاًللَّ

دارد و به این جالب است که خدای متعال از این مسئله دست برنمی

نمی بسنده  »مقدار  گفته:  برای خودش  جمله  یک  إِلَّکند.  تَعْبُدُوا  ا  أَلَّا 

برنمیاهُإِیَّ دست  آمده،  که  مادر  و  پدر  سراغ  امّا  دقیقاً «،  دارد. 

ضکاریریزه دوران  به  را  این ها  آنجا  که  چرا  برده؛  مادر  و  پدر  عف 

 ها باید مورد توجّه ویژه قرار گیرد.  توصیه

خدمت به والدین به نیابت از حق؛ تقرب و سیر سلوک الی 

 هللا :

باید آن را اصالح کنم. آن جمله این بود که  من جمله ای گفتم که 

ر توانستی کاری انجام دهی، پدر و مادگفتم در دوران کودکی که نمی

دادند. به این سمت به نیابت از تو تمام آن کارها را برای تو انجام می

نمی آنها  حاال  گفتم  رسیدیم،  انجام که  را  خودشان  کارهای  توانند 

بدهند، تو به نیابت از آنها باید به کارهای آنها رسیدگی بکنی. حاال 
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 شاءاهلل خواهم یک قدم باالتر بیایید. این یک فهم برتر است که ان می

اگر کسی این را خوب بفهمد، به خیلی از جاها خواهد رسید. باالترش  

این است: این کودک ضعیف است، امّا امانت خالق هستی است که 

آن را در دامن پدر و مادر گذاشته است. پدر و مادری به اوج معرفت  

ی حق رسیدگی رسند که به خالفت و نیابت از حق، به این بنده می

اند طرف پرده. پدر و مادر به دوران ضعف رسیدهیید اینکنند. حاال بیا

که شباهت زیادی به همان دوران کودکی دارد. قرار شد تو به نیابت 

ی  تواند به کارهایش برسد، به او رسیدگی کنی. این بندهاز او که نمی

ضعیفِ پروردگار متعال و عزیزمان، در دستگاه مشیّت حق به این سن  

طور به د کارهایش را انجام دهد. اگر پدر و مادر اینتوانرسیده که نمی

می دگرگون  عالم  کنند،  نگاه  تازهفرزندشان  افق  و  نظر شود  از  ای 

شود. اگر فرزند به پدر و مادری که به تربیتی به روی والدین باز می

طور نگاه کند، افق دیگری به رویش باز اند، این پیری و ضعف رسیده

یر، یک مسیر سلوک الی اهلل است. کسی که به شود. اصالً این مسمی

آمیز، مثالً جانم بگوید، به خدای متعال نزدیک  مادرش کلمه محبّت

کند. کسی که به سر پدر و شود و به ساحت حق تقرّب پیدا میمی

بوسد، با سرعت بسیار زیاد سیر و  کشد، آنها را میمادرش دست می

به سوی خدای متعال می سلوک می این فضا، فقط رکند و  زیرا  ود؛ 

عاطفی نیست؛ سلوکی است؛ چون به خالفت از خالق آنها شئون آنها  

تأمّل و   شاءاهلل روی این نکتهکند. این است مسئله، انرا رسیدگی می

 فکر کنیم. 

 لزوم گستردن بال فروتنی بر سر والدین: 

و از سر ؛  حْمَةِنَ الرَّمِ  لِّاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّ  وَفرماید: » ی آیه میادامه 

بگستر آنان  بر  فروتنى  بال  »مهربانى،  عبارت  که  الذُّ«  مِنَ   لِّجَنَاحَ 

« یک ترکیب بدیع از مهر و تواضع و فروتنی است که فرزند حْمَةِالرَّ
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هنر  خیلی  کار  این  البتّه  باشد.  داشته  مادرش  و  پدر  برابر  در  باید 

و بگو: پروردگارا،   صَغِیراً؛یَانِی  ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّ  قُلْ رَبِّ  وَخواهد. »می

اینجا که که مرا در خُردى پروردندچنان  ؛آن دو را رحمت کن  «. به 

گوید حاال باید از چه کسی برای پدر و مادرت نیرو بگیری  رسید، می

شان« که ربّ تو است. در ابتدای آیه گفت: و مدد بخواهی؟ از »ربّ

« نه که خودش را به عنوان قُلْ رَبِّ  وَگوید: » بُّکَ« حاال میرَقَضَى   َوَ»

بگو: » تو   رَبِّ ربّ تو معرّفی کرد، سخن در زبانت گذاشت که حاال 

« این در مقام عجز است؛ یعنی من تمام توان خودم را در  ارْحَمْهُمَا 

احسان به پدر و مادرم به میدان آوردم؛ امّا کاری از من ساخته نیست،  

ی مهر و لطف و رحمت خودت  آنها مهربانی کن و آنها را در حوزه  تو به

با یک یادآوری می رَبَّگوید: »قرار بده. بعد  که چنان  صَغِیراً؛یَانِی  کَمَا 

«. وقتی که من ضعیف و کوچک بودم، پدر و مرا در خُردى پروردند

طور که آنها به من رحم  ی من چه کارهایی کردند، همانمادرم درباره

رسیدگی کردند، حاال تو متولّی رحم و رسیدگی و محبّت آنها باش.  و  

 شود.ی آیه مشاهده میبرانگیزندگی خاصّی در این قطعه

 لزوم استغفار توام با ارتقاء و بازآفرینی رفتار با والدین: 

اگر شما در ارتباط با پدر و مادرتان صالح باشید، یعنی در اوج احسان،  

دهد. در گذاشته باشید، اینجا به شما نَفَس می  احیاناً به هر دلیلی کم

کنیم، آید و ما هر کاری که میاحسان به والدین نفس انسان بند می

تر از آن چیزی است که خدا از ما خواسته است. من چه کار کنم؟ پایین

انجام وظیفه برنیامدم. اینجا خدای متعال   من کم گذاشتم و از عهده

آورد. اینجا شود و کم می د؛ والّا انسان ناامید میآیها میبه یاری انسان 

رَّبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِی نُفُوسِکُمْ فرماید: »دهد و میخداوند به ما امید می

پروردگار شما به آنچه در ؛ اًغَفُور لِلْأَوَّابِینَ کَانَ فَإِنَّهُ إِن تَکُونُواْ صَالِحِینَ

او آمرزنده تر است. اگر  هاى خود دارید آگاهدل شایسته باشید، قطعاً 
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ت«. اگر شما صالح باشید و رفتارتان در اوج احسان کنندگان استوبه

ی حقّ مسئله برآیید،  بوده، منتها ـ به هر دلیلی ـ نتوانستید از عهده 

 پذیرد. عیبی ندارد، توبه کنید که خداوند از شما می

آمده و منقطع از   »اَوّاب«، یعنی در مقام توبه به درگاه خدای متعال

زند. اگر به آن همه، متّصل به حق در پیشگاه خدای متعال ضجّه می

»فَإِنَّهُ بگذرد:  ما  از  خداوند  شاید  برسیم،  « اًغَفُور  لِلْأَوَّابِینَ  کَانَ  مقام 

خدای متعال با کسی که چنین حال و چنین عذرخواهی داشته باشد، 

 دهد.  آرامش می  کند. این آیه به انسانبا مغفرتش رفتار می

دربارهاین خواسته ما  از  متعال  در یک ی خدای  فقط  مادر  و  پدر  ی 

بخش از قرآن بود؛ در حالی که در آیات متعدّد قرآن کریم این مسئله  

مطرح شده است. چنانچه همین یک آیه را بفهمیم و ملتزم آن باشیم، 

کند.فکر کنیم و رفتار خود را با پدر و مادر بازآفرینی  ما را کفایت می

ارتقا دهیم. اگر   کنیم. آنها در هر سطحی است، آن را  احسان ما به 

زنده باشند، خوشا به سعادتمان. اگر از دنیا رفته باشند، نعمت بزرگی را 

 ایم؛ ولی باز هم راه احسان به آنها بسته نیست. از دست داده

 وظیفه فرزندان نسبت به والدین:  ؛اوج احسان وتکریم 

نِ اشْکُرْ  أَفرماید: »د و آن اینکه آیه میآیدر اینجا یک پرسش پیش می

« با توجه به اینکه برای خداوند و والدین الْمَصِیرُ  إِلَیَّ  لِوَالِدَیْکَ  لِی وَ

ی پدر و مادر مطلق یک بار از واژه شکر استفاده شده، آیا شکر درباره

ای دارد؟ اگر به من بگویند که کجا در قرآن کریم  است یا حدّ و اندازه

ر از همه جاهای دیگر شأن، جایگاه و حقّ پدر و مادر نسبت به بیشت

گویم در این آیه است؛ چراکه در راه اطاعت  فرزند تبیین شده، من می

 وَی بعدی می فرماید: » از والدین فقط یک استثنا ذکر کرده است. آیه

و ؛  تُطِعْهُمَا  ى أَنْ تُشْرِکَ بِی مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْم  فاَلعَلَ  إِنْ جَاهَدَاکَ
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اگر تو را وادارند تا درباره چیزى که تو را بدان دانشى نیست به من  

«. شاید برخی چنین تصور کنند که در شرک ورزى، از آنان فرمان مبر

گونه نیست. فصل این صورت باید رابطه فرزندی را به هم زد. امّا این 

اینجا مورد تعرّ ض پدر و اوّل شکر که شکر حقیقیِ اصیل است، در 

اوّلش  مصداق  شاید  شکر،  مصادیق  بین  در  است.  گرفته  قرار  مادر 

دهند که به خدای متعال  اطاعت باشد. حاال والدین به من دستور می

قبل نیز از زبان جناب لقمان این مسئله مطرح    شرک بورزم. در دو آیه 

بُنَیَّشد که: » بِاهللِ  یَا  تُشْرِکْ  لَظُلْم   الشِّ  إِنَّ  لَا  اى پسرک   ؛عَظِیم رْکَ 

«. ما راستى شرک ستمى بزرگ است من، به خدا شرک میاور که به

فرزند   به  مادر  و  پدر  اگر  نداریم.  از شرک  باالتر  هیچ ستم و ظلمی 

فاَل فرماید از آنها اطاعت نکن: »دستور شرک دهند، خدای متعال می

رود می«. اینجا ذهن انسان به این سمت  از آنان فرمان مبر؛  تُطِعْهُمَا

اند، مروّج شرک هم هستند، از که پدر و مادری که خودشان مشرک

خواهند فرزند خود را کنند و میی پدر و مادری سوءاستفاده میسلطه

هم   به  را  بساطشان  و  رفت  میدانشان  به  باید  کنند،  وادار  شرک  به 

ادامه  امّا  می ریخت!  آیه  در ی  فقط  کن.  درست  را  فکرت  نه،  گوید: 

شرک »  موضوع  همین.  نکن؛  اطاعت  آنها  الدُّ  وَاز  فِی  نْیَا صَاحِبْهُمَا 

«. از این باالتر دیگر  و در دنیا به خوبى با آنان معاشرت کن؛  مَعْرُوفاً

گوید اگر پدر و مادرت دعوت به شرک کرد، قبول سخنی نیست. می

ات را با آنها قطع کنی. قطع رَحِم، برخورد  نکن؛ امّا حقّ نداری رابطه

ها باید با پدر و مادرهایشان  ادبی ممنوع است. چطور بچهبی  زشت و

در منطق الهی رفتار کنند، همان رفتار را باید داشته باشی. این معنای 

ی معروف است. چیزی که نزد خدای متعال و اهل ایمان معروف کلمه

طور باید رفتار کرد.  ی بین فرزند و پدر و مادر، هماناست، در رابطه

« یعنی  نْیَافِی الدُّضوع شرک اطاعت نکن؛ همین. عبارت »فقط در مو
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ی  ی معروف و رابطهی تو باید با آنها رابطه تا در این دنیا هستند، رابطه

این مقدار شایسته به  متعال  باشد. خدای  پدر و مادر  بین فرزند و  ی 

 ؛ بَ إِلَیَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَااتَّ وَفرماید: »کند و در ادامه آیه میبسنده نمی

توبه که  کن  پیروى  را  کسى  راه  بازمىو  من  سوى  به  «. گرددکنان 

آیه، شما را به سمت توحید برمی پایانی  اینکه شما قسمت  گرداند و 

بِعْ سَبِیلَ اتَّ  وَتان کامالً در صراط توحید استوار باشید. » باید در زندگی

« یعنی در خطّ توحید باش و از راه کسی تبعیّت کن که مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ

کند عاشقانه، متضرّعانه، خاضعانه و خاشعانه به سوی من حرکت می

 و از همه منقطع است.  

 لزوم رعایت چارچوب معروف در ارتباط با والدین: 

های خیلی عجیب های آن، همچون مُنِیب، از واژهخانوادهانابه و هم

کل از  است.  ترجمهمهقرآن  که  است  نمیهایی  و  نیست  شود بردار 

نوشتهترجمه مترجمان  بعضی  کرد.  توبهاش  این اند:  امّا  کنندگان. 

ی اِنابه نیست. اِنابه ترکیبی است از سیر به سوی خدای متعال  ترجمه

که در آن سبقت، سرعت، شوق و حرکتی است که در متنش خوف  

از آن چیزی دارد. حرکت کسی است که  گیرد،  که فاصله می  وجود 

رود، امید دارد. از همه منقطع  شدّت هراسان است و به سمتی که می به

انسان حالت  لذا  اِنابه است.  این معنای  به همه پشت کرده است.  و 

کند. ریزد و التماس و خواهش میقراری دارد و اشک میتضرع و بی

ای وجود دارد شود؟ آیا واژه فارسی پیدا می  آیا این موارد در یک کلمه 

 که این تعبیر قرآن کریم را ترجمه کند؟  

إِلَیَّ» به  أَنَابَ  و  مستقر  توحیدی خودش  در حالت  یعنی کسی که   »

با  اِلَی اهلل را در سیر تکاملی خود،  سوی حق رهسپار است و منازل 

کند. تو فقط دنبال او باش و از غیر او اطاعت نکن. او  سرعت طی می

جز   نیست  ولیّ خدا. »کسی  و  اعظم  پیامبر  شامخ  برای إِلَیَّمقام   ،»
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تکان خیلی  که  است  دوباره  »یادآوری  است.  مَرْجِعُکُمْ   إِلَیَّدهنده 

تَعْمَلُونَفَأُنَبِّ کُنتُمْ  بِمَا  ]سرانجام؛  ئُکُمْ  من  و  سوى  به  شما  بازگشت   ]

. د«شما را باخبر خواهم کر  ،دادید[ آنچه انجام مىٌِاست، و از ]حقیقت

«، بازگشت شما ـ با همان تعبیری که عرض الْمَصِیرُ  إِلَیَّ»  قبالً فرمود:

اینجا می « که مَرْجِعُکُمْ  إِلَیَّفرماید: »کردم ـ به سوی من است. در 

یک مقدار تهدیدآمیزتر است. بازگشتتان به خودم است و با خودم سر  

دارید. » کار  میئُکُمْأُنَبِّو  خبر  شما  به  چه  « خودم  لذا کردهدهم  اید؛ 

کار  و  سر  با خودم  پای حساب،  کنید.  کتاب  و  را حساب  کارهایتان 

دارید. البتّه همیشه در ذات تهدید الهی، بشارت نیز نهفته است. مثالً  

اى   20؛کَ الْکَرِیمِکَ بِرَبِّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّیَا أَیُّفرماید: »در آنجا که می 

«. ؟ است  دگار بزرگوارت مغرور ساختهانسان، چه چیز تو را درباره پرور

چون رجوع انسان به حضرت کریم، رحیم و غفور است، در قلب انسان 

آورد که پایدار، ولی خیلی  کند و امیدی را به وجود میتولید آرامش می

 انگیز است. خوف

شود انسان رفتار خود با والدینش را در چارچوب این خوف باعث می

ه در صورتی که آنها از نظر خدای متعال از  کند. البتّمعروف تعریف  

صالحیت اطاعت ساقط نشوند. چنانچه پدر و مادر مُشرک باشند و به 

دهند؛ امّا با این تو فرمان شرک دهند، صالحیت اطاعت را از دست می

می نشان  این جمالت  نداری.  را  آنها  با  بد  رفتار  حقّ  که  حال  دهد 

مادر در چرخه  پدر و  آفریجایگاه  باال و واالیی ی  بسیار  نش، جایگاه 

 است.  

اینها مطالبی است که ما باید همیشه آنها را به خود یادآوری کنیم؛ 

چراکه آیات قرآن و کلمات اولیاء خدا است. ضمن اینکه ما در معرض 

 
  .6. انفطار: 20
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جوان هستیم.  مادر  و  پدر  به  نسبت  جدّی ناسپاسی  را  جمله  این  ها 

پ به  ناسپاسی نسبت  ما در معرض  این بگیرند:  با  مادر هستیم.  در و 

 ها خیلی مهم است.  فرض، این یادآوری

 مهرورزی توأم با حساب بردن و احترام : 

الْعَسُوفِاَ» السُّلْطَانِ  هَیْبَةَ  أَهَابُهُمَا  اجْعَلْنِی  بسیار للَّهُمَّ  عبارت  این   ،»

لِی وَ دهنده، تفسیر عرشی و متفاوت این آیه است: »تکان أَنِ اشْکُرْ 

خواهیم که ما را در ارتباط با پدر و  « در اینجا از خداوند میلِوالِدَیْکَ

اوّل، به قول امروزی ها،  مادرمان، در وضعیّتی قرار دهد که در نگاه 

نما و پارادوکسیکال است. آن وضعیّت این است که من از آنها تناقض

گونه که یک شخص ضعیف از یک سلطان  حساب ببرم و بترسم، آن 

میمی  ستمگر سلطان  از  معمول  طور  به  انسان  اگر ترسد.  ترسد، 

ی رعیّت و »عَسُوف« هم باشد، یعنی اهل رعایت مرز و حدّی درباره

 شود. زیردست خودش نباشد، ترس انسان بیشتر می

« چیست؟  دوم  طرف  است.  مسئله  طرف  یک  الْأُمِّ این  بِرَّ  أَبَرُّهُمَا  وَ 

« جناس رعایت شده است.  ءُوفِرَ« و »عَسُوفِ« در اینجا بین »الرَّءُوفِ 

گونه که یک  به آنها خدمتگزاری و نیکی کنم؛ امّا با چه کیفیّتی؟ آن

می نیکی  فرزندش  به  مهربان  ولی مادرِ  مهربانی؛  یعنی  مادر  کند. 

می خدا  از  نکرده،  اکتفا  اسم  این  به  به حضرت  خدمت  در  خواهد 

قبت و اِعمال محبّت والدینش همانند مادری باشد که پرستاری و مرا

رساند. »رئوف« در جایی گفته و رأفت به فرزندش را به نهایت خود می

شود که جزئیّات چیزهایی که شخص به آن نیازمند است، مدّنظر می

دهی و آنها را عاشقانه و ناصحانه انجام دهی. رأفت جنس خاصّی  قرار  

مهربانی که  آنجایی  نیست.  رأفت  رحمتی  هر  و  است  رحمت  با   از 

شود رأفت. اگر بخواهیم  کاری، جزئیّات و پیگیری همراه است، میریزه

ی فرزندش انجام مثال بزنیم، رفتاری است که یک مادر عاشق درباره
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ها، ها، عالیق، اَمیال، دلبستگیدهد. چنین مادری آرزوها، خواستهمی

ذهن خودش کشش در  جزئیّاتش  تمام  با  را  فرزندش  تمایالت  و  ها 

کند و در رسیدگی به فرزند، نه فقط مصالح فرزند، بلکه میفهرست  

اندازد. دهد و هیچ چیزی را از قلم نمیتمایالت او را هم مدّنظر قرار می

شود فرزندش شود »اُمِّ رَئُوف«. مادر مهربان حتّی منتظر نمیاین می

ها و توقّعاتش را بر زبان جاری سازد؛ بلکه مبادی میل او را در خواسته

 کند. فتارهای خودش لحاظ میر

 لزوم مهربانی در کنار حساب بردن از پدر و مادر: 

کنند. حال ما در  تکلیف ما را مشخّص می  امام )عَلَیهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام( 

ای باشد که از یک طرف از پدر و مادر بترسیم  گونه برابر والدین باید به 

برد دشاه ستمگر حساب میگونه که رعیّتی از یک پاو حساب ببریم، آن

ی آنها خدمتگزار و نیکوکار باشیم، ترسد. از سوی دیگر، دربارهو می

 کند. ی فرزندش نیکوکاری میگونه که یک مادر مهربان دربارهآن

ی به فاعل که با فضای  ی به مفعول است، دومی اضافهاوّلی اضافه

 این دعا، کامالً هماهنگ است.  

ر اکتفا کردند؟ نه، بلکه فراتر رفتند. آن چیزی  آیا حضرت به این مقدا

که از نظر خدای متعال در تبیین ولیّ الهی، در نسبت شما با پدر و  

مادر پسندیده است این است که انسان حقیقتاً از آنها حساب ببرد و به 

 آنها مهرورزی کند.  

تناقض این  باشید  ظاهراً  مواظب  است.  واقع هشدار  در  امّا  است؛  نما 

ی اوّل دور  ی آنها با شما، شما را از نکته ی مهربانانه و صمیمانهطهراب

می باز  برایش  مادر  و  پدر  که  فضایی  در  انسان  گاهی  کنند،  نکند. 

با پدر و مادر عادی می رابطه ات عادی شود. مواظب باش رابطه اش 

نشود و حشمت آنها همیشه در دلت باقی بماند. انسان باید در برابر 
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ی بر، ترسان و لرزان باشد؛ هرچند آنها در قلّه ر مؤدّب، حساب پدر و ماد

محبّت و عاطفه و صمیمیّت باشند. اگر غیر از این باشد، انسان از چشم  

افتد. دراز کردن پا جلوی پدر و مادر، پیشی گرفتن از  خدای متعال می

انسان را از چشم خدای   آنها در راه رفتن و رفتارهایی از این قبیل، 

ساده می   متعال اسم  به  که  شده  باب  اخیراً  متأسفانه  و اندازد.  سازی 

اسم صدا میصمیمی به  را  مادر  و  پدر  روابط،  کنند. مشخص سازی 

وارد  کجا  از  است،  اسالم  با  آشکار  تضاد  در  که  رفتارها  این  نیست 

 فرهنگ ما شده است؟  

هَیْبَةَ السُّلْطَانِ   جْعَلْنِی أَهَابُهُمَااِفرمایند: »امام سجّاد )علیه السالم( می

طور رفتار «، آیا انسان جلوی یک پادشاهِ ستمگرِ خونخوار، اینالْعَسُوفِ

کوبد، به طاعت  برد، پا میترسد، حساب میلرزد، میکند؟ نه؛ میمی

باید  می بنشیند.  انسان  ندارد  امکان  ندهد،  اجازه  زمانی که  تا  ایستد، 

این  مادر  پدر و  این جلوی  از  بود و  این سمت   طور  نشد.  دایره خارج 

« است، ءُوفِاش که مثالش »امّ رَمفعولی قصّه است. امّا سمت فاعلی

های آنها، حال آنها،  نسبت به آنها چنین حالی را داشته باشیم: ویژگی

تمام خواسته با  را  آنها  حسّاسیّت  و  عالیق  آنها،  آرزوهای  آنها،  های 

 جزئیاتش مدنظر بگیریم و لحاظ کنیم. 

شود و از دومی برّ. از آن هیبت طاعت درست  وّلی اطاعت درست میاز ا

شود که  شود که انسان مطیع کامل است و از رأفت برّ درست میمی

 انسان دائماً در مقام برّ و نیکی و خیر و احسان به پدر و مادر است. 

 لزوم اطاعت عاشقانه از والدین :  

دانند. حالت ام( این مقدار را کافی نمیامام سجّاد )عَلَیهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَ

کند؛ امّا ممکن است  اوّل ما را به طاعت در برابر پدر و مادر وادار می 
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انسان از سر ناچاری از آنها اطاعت کند؛ مثالً از هیبتشان بترسد و به  

 این خاطر دستورهای آنان را اجرا کند. 

اقسام خدمت و  انواع  انسان  است  به ممکن  نسبت  را  مادر    ها  و  پدر 

انجام بدهد؛ ولی از روی ناچاری. ممکن است این را به زبان هم جاری 

نکند، ولی در دلش این خدمت و اطاعت برایش شیرین و گوارا نباشد 

وَ  فرمایند: »و تلخ باشد. این حالت، حالت نامطلوبی است. حضرت می

مسئله کامالً واضح « نفرمود: »لَهُمَا« تا اهمیّت  اجْعَلْ طَاعَتِی لِوَالِدَیَّ

«  وَ اجْعَلْ طَاعَتِی لِوَالِدَیَّ وَ بِرِّی بِهِمَاکنند که: »باشد. حضرت تأکید می

أَقَرَّ لِعَیْنِی مِنْ رَقْدَةِ اطاعت مرا نسبت به پدر و مادرم چگونه قرار بده؟ »

الظَّمْآنِ شَرْبَةِ  مِنْ  لِصَدْرِی  أَثْلَجَ  وَ  آ  «الْوَسْنَانِ،  یک  که  چرتی  دم از 

میخواب آن  به  شیرینزده  من  برای  چنین رسد،  باشد.  گواراتر  و  تر 

شود وقتی انسان در مقام طاعت قرار گیرد و هیبت  احساسی باعث می

 پدر و مادر انسان را فرا گیرد، اطاعت والدین برایش سنگین نباشد. 

آید، مثالً چند شب نخوابیده باشد، چنانچه  آدمی که خیلی خوابش می

ای برایش پیش آید که چرتی نیم ساعته یا چهل دقیقه  یک فرصت

با   حتّی  بود.  خواهد  شیرین  بسیار  بسیار  برایش  چرت  آن  بزند، 

فرمایند اطاعت من کند. حضرت میاش انسان ابتهاج پیدا مییادآوری

زده، گوارا و  از پدر و مادرم مثل خواب سبک برای یک انسان خواب 

ی  نَة« است که در آیة الکرسی درباره« از »سَوَسْنَانشیرین باشد. »

گوییم که او چرت هم ندارد. گاهی چرت از خود خواب خدای متعال می

خواهیم که اطاعت از والدین تر است. در اینجا از خدا میخیلی شیرین

 تر از چرت قرار دهد. را برای ما شیرین 

لِصَدْرِی» أَثْلَجَ  و خدمتیوَ  نیکوکاری  برّ،  آنها  به  وقتی  یا می   «  کنم 

گزاری و انجام وظیفه،  دهم، این خدمتای را که دارم انجام میوظیفه
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در وجود و قلب من گواراتر باشد از وقتی که در اوج تشنگی، آب سردِ  

 نوشم. گوارا یا شربت شیرینِ خنک می

این ویژگی و عنایتی که تو به من    ،«حَتَّى أُوثِرَ عَلَى هَوَایَ هَوَاهُمَا»

ها و میل آنها را بر را به جایی برساند که رضایت، خواستهکنی، ممی

وَ أُقَدِّمَ عَلَى رِضَایَ میل و رضایت خودم ترجیح دهم و مقدّم بدارم: »

 «. رِضَاهُمَا

ای باشد که اگر از  « حال من به گونه وَ أَسْتَکْثِرَ بِرَّهُمَا بِی وَ إِنْ قَلَّ»

ی من صورت نیکی دربارهترین محبّت، خدمت و  طرف آنها کوچک

« امّا از وَ أَسْتَقِلَّ بِرِّی بِهِمَا وَ إِنْ کَثُرَگرفت، آن را خیلی زیاد بدانم. » 

ی آنها خدمت کرده باشم، به نظرم خیلی سمت خودم هر چه درباره

 کم بیاید. 

ی  دعای بیست و چهارم، بهترین گواه بر این ادعا است که: »صحیفه

ی عرشی قرآن کریم است«. فقرات این دعا، هی سجّادیه ترجممبارکه

اشْکُرْ لِی وَ لِوالِدَیْکَشرح، تفسیر و تبیین آیه » هم با  « است؛ آنأَنِ 

 یک بیان کامالً متفاوت و در مقام درخواست و دعا از خدای متعال. 

 لزوم تقدم رضایت والدین بر خواسته خود: 

تکان خیلی  چهارم  و  بیست  دعای  فراز  اساین  که دهنده  آنجا  ت، 

اَللّهُمَّ اجْعَلْنِی أَهَابُهُمَا هَیْبَةَ السُّلْطَانِ الْعَسُوفِ، وَ فرمایند: »حضرت می

وَ أُقَدِّمَ عَلَى رِضَایَ   حَتَّى أُوثِرَ عَلَى هَوَایَ هَوَاهُمَا  أَبَرُّهُمَا بِرَّ الْأُمِّ الرَّءُوفِ

ر و مادرم، هم از  فرمایند که من در ارتباط با پد« حضرت میرِضَاهُمَا

نظر حساب بردن از آنها و هم از نظر رأفت و عاطفه داشتن نسبت به 

ی دل آنها اش این بشود که خواستهقدری پیش بروم که نتیجه آنها، به 

و رضایت آنها را بر رضایت خودم    ی خودم ترجیح بدهمرا بر خواسته 

اهُمَا، وَ أُقَدِّمَ عَلَى رِضَایَ أُوثِرَ عَلَى هَوَایَ هَوَی فراز »مقدّم بدارم. درباره
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کنم. ایشان  قدرمان نقل میای را از رهبر عزیز و عالی« خاطرهرِضَاهُمَا

هنگامی که قم تشریف داشتند، در اوج نشاط علمی و درسی بودند. از 

ی زرنگ، عاشقِ کار علمی و نظر استعداد و نشاط علمی، یک طلبه

بودند. همه آرزوی طلبهدرسی  این ویژگیای  ی  با  این سطح و  ، در 

کنند که پدر سکونت در قم است. ایشان در آن شرایط احساس می

بزرگوارشان که در سنّ باال بودند و مشکلی هم از نظر دید و چشم 

باشد.  داشتند، عالقه ایشان  ایشان مشهد و کنار دست  مند است که 

عالی میرهبر  مشورت  نفر  یک  با  باره  این  در  طرف    کنند.قدرمان 

مشورت به ایشان گفته بود: اصالً شک نکن و اصالً جای تردید وجود 

های قم را فرمایند که من کلّ درس و بحث و برنامهندارد. ایشان می

رها کردم و به مشهد رفتم تا در خدمت پدرم باشم. پدر هم ظاهراً از 

عزیزمان  رهبر  داشتند.  خاطری  تعلّق  ایشان  به  فرزندانشان  بین 

خواندم؛ چون مشکل چشم  دند: من حتّی برای ایشان کتاب میفرمومی

داشتند. خود حضرت ایشان معتقد هستند هر توفیقی در زندگی دارند، 

به خاطر آن تصمیم و رفتن به خدمت پدر و جلب رضای پدر و دعای 

یَ حَتَّى أُوثِرَ عَلَى هَوَایَ هَوَاهُمَا، وَ أُقَدِّمَ عَلَى رِضَا پدر است. در عبارت » 

ی »هَوا« استفاده شده است. یعنی دل پدر و مادر  « از کلمهرِضَاهُمَا

 هر چه خواست، من آن را انجام دهم. 

 لزوم رعایت تقدم کالم ، صدا و حرکت والدین بر خود: 

حضرت )عَلَیهِ الصَّلَاةُ    ،«للَّهُمَّ خَفِّضْ لَهُمَا صَوْتِی، وَ أَطِبْ لَهُمَا کَلَامِیاَ»

شوند که فرزند باید  های رفتاری میوَ السَّلَام( در این فراز وارد زیبایی 

نسبت به پدر و مادر داشته باشد. حضرت این موارد را در اینجا تبیین 

دربارهمی البتّه  کریمهکنند؛  آیات  اینها  داریم. ی  هم  را  قرآنی  ی 

و زیبایی صحیفه این است که دعا است.   « مقام، مقام دعا استللَّهُمَّاَ»

« صدای مرا در برابر آنها کوتاه  خَفِّضْ لَهُمَا صَوْتِیای خدا! »  «للَّهُمَّاَ»
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و آرام قرار بده. در هیچ جهتی خدای متعال راضی نیست که انسان بر 

پدر و مادرش تقدّم و اشراف پیدا کند؛ مگر آنجایی که بخواهد جانش  

ای هیچ مجوّز دیگری ر بدهد؛ والّا در هیچ زمینهرا سپر جان آنها قرا

وجود ندارد. یک مثالش این است: صدای ما هیچ وقت نباید در برابر  

کلمه  شود.  بلند  »آنها  کلمهخَفِّضْی  و  ادامه«  در  که  زیبایی  اش ی 

است، مربوط به ارتباط کالمی با پدر و مادر است. دست ما نباید باالی 

هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی. خود ما هیچ دست آنها قرار بگیرد؛  

وقت نباید جلوی آنها قرار بگیریم و مقدّم بر آنها بشویم؛ هیچ وقت و 

دارند که   امری  یا  باشد  اینکه جایی خطر  مگر  تحت هیچ شرایطی. 

از شخصیّت یکی  دهد.  انجام  را  آن  باید  بزرگ و مطرح  انسان  های 

ود. اجازه خواسته بود که  کشور، خدمت امام راحل عظیم الشّأن رفته ب 

کرد خدمت بزرگی به پدرش کرده که او  پدرش را هم ببرد. گمان می

را همراه خودش خدمت امام برده است. امّا اشتباهی مرتکب شده بود. 

اشتباهش این بود که جلوتر از پدرش وارد شده بود. با این کارش از  

بودند که چط امام توبیخش کرده  بود.  افتاده  امام  ور تو جلوی چشم 

را  نکته  این  این همه فضل و کماالت،  با  یعنی هنوز  آمدی؟  پدرت 

ی دانی که نباید جلوی پدر و مادر حرکت کرد؟! بنابراین این قاعده نمی

های زیادی دارد. مثالً دست انسان نباید کاریکلّی است که البتّه ریزه

یر داد، تو  باالی دست پدر برود. اگر پدر شما مثالً هزار تومان به فق

 باید حتماً کمتر از آن را بدهی.  

صَوْتِی» لَهُمَا  وقت خَفِّضْ  هیچ  کن.  کوتاه  او  برابر  در  مرا  « صدای 

بلند شود؛ مخصوصاً در   نباید در حضور پدر و مادرش  انسان  صدای 

گفتگوی با آنها. صدا باید همیشه آرام باشد. قرآن کریم تعبیر زیبایی 

  اْ أَصْوَاتَکُمْ اتَرْفَعُولَفرمایند: »أن دارند که میی پیامبر عظیم الشّدرباره
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اید، صدایتان را بلندتر  اى کسانى که ایمان آورده  21لنَّبِیِّ؛ ٱفَوْقَ صَوْتِ  

د«. نکند صدای شما از صدای پیامبر باالتر قرار  از صداى پیامبر مکنی

ی خانههای تربیت نشده بودند که جلوی  بگیرد، ادب کنید. آنها عرب 

کردند. شما زدند و با صداهای بلند حضرت را خطاب میپیامبر داد می 

و  آرام  سخن  نکنید.پس  بلند  را  خود  صدای  اکرم  پیامبر  محضر  در 

 های ادب در برابر والدین است. آهسته یکی از نشانه 

 لزوم قول و سخن شایسته و شیرین با پدر و مادر:  

سخن مرا برای آن دو شیرین قرار بده.   خدایا  ،«وَ أَطِبْ لَهُمَا کَلَامِی »

با آنها سخنى   22؛هُمَا قَوْلًا کَرِیمًاقُل لَّفرماید: »خدای متعال در قرآن می

بگو واژه شایسته  این  از  حضرت  اینجا  استفاده «.  دلنشین  و  زیبا  ی 

باید  أَطِبْکردند. » « یعنی شیرین، گَوارا، دلپذیر، دلنشین؛ یعنی شما 

کنید، صحبت شما باید برای آنها رتان صحبت میوقتی با پدر و ماد

بخش و گَوارا باشد. مثل یک جرعه آب خنک باشد که  امیدبخش، آرام

شود. در سخنان نوشد و آرام میدهید و آن را میای میدست تشنه

شما باید احترام والدین و شخصیتشان حفظ شود. باالتر از اینها، باید 

س چنین  طیّب  سخن  شوند.  لغو، خوشحال  سخن  است.  خنی 

کننده و آزاردهنده نگویید. اگر به هر دلیلی الزم شد که تذکّری خسته

بندی کنید که ای آن را کادوپیچ و بستهبه آنها بدهید، چنان باید حرفه

 ترین کدورتی در دل آنها به وجود نیاید. کوچک

آنها حساب ببرد و بترسد. در سخن گفتن، صدا  باید در برابر  انسان 

حسابپ کلمات  و  از  ایین  پرهیز  حیا،  ادب،  باشد.  شیرین  و  شده 

گویی و لغو، همراه با لحن شیرین و در کمال فروتنی و تواضع  اضافه

 
 .2. حجرات:   21
 .23. اسراء:  22
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طور حرف بزنیم. سخن ما باشد. هر طور که آنها دوست دارند، همان

کند و خستگی را از دل آنها  ای باشد که آنها را شاد و خرسند  گونه به

 بیرون آورد. 

 لزوم تواضع، فروتنی و افتادگی در مقابل پدر و مادر: 

« عریکه به معنای شخصیّت، طبیعت، اخالق و  وَ أَلِنْ لَهُمَا عَرِیکَتِی»

« است.  نفْس  اعتباری،  و  أَلِنْبه  طبع  شخصیّت،  کن.  نرم  یعنی   »

سرشت مرا در برابر آنها نرم قرار بده. در اصطالح ادبیات عرب »لَیِّنُ 

العاده نرم و مالیم و گویند که شخصیّتش فوقبه کسی می   الْعَرِیکِة«

لطیف است. این ذیل همان تعبیر زیبای قرآن کریم است، آنجا که 

و از سر مهربانى،    23؛ حْمَةِمِنَ الرَّ  لِّلَهُمَا جَنَاحَ الذُّ   وَاخْفِضْفرماید: »می

پدر «. این آیه کمی با سجده کردن در برابر  بال فروتنى بر آنان بگستر

و مادر فاصله دارد که آن مربوط به خدای متعال است. یعنی در برابر  

توانی، انجام بده و  پدر و مادرت فقط سجده نکن، وگرنه هر کاری می

ای باشم که به  گونه اِنقیاد«، یعنی به  أَلِنْ لَهُمَا عَرِیکَتِیکوتاهی نکن. »

ست و من گویید، حرف حرف شما اپدر و مادرم بگویم: هرچه شما می

 چاکر و نوکر و تسلیم شما هستم. 

لزوم اردات و محبت خالصانه و قلبی نسبت به پدر و  

 مادر:

نمی بسنده  مقدار  این  به  حضرت  میامّا  و  »کنند  اعْطِفْ فرمایند:  وَ 

خواهم رفتارهایم ظاهرسازی باشد. اگرچه به ظاهر «، نمیعَلَیْهِمَا قَلْبِی

آورم، برای آنها ه صدایم را پایین میهم باشد، مطلوب است، امّا اینک

میشیرین میسخنی  سعی  و کنم،  بیاورم  دست  به  را  آنها  دل  کنم 

دوست دارم شخصیّتم در برابر آنها نرم و فروتن و زیردست و مُنقاد 

 
 .24. اسراء:  23
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خواهم اینها صرفاً کارهای ظاهری باشد؛ بلکه قلب من هم باشد، نمی

ی «، کلمهعْطِفْ عَلَیْهِمَا قَلْبِیوَ ادر برابر آنها مملو از عاطفه باشد. »

« که جار و مجرور است، خیلی جالب انتخاب شده است. یعنی عَلَیْهِمَا»

ریزد، عاطفه و محبّت چیزی که همواره از سوی من بر آنها فرو می

باشد. از جمله چیزهایی که اگر همیشه باالی سر آنها باشد مطلوب 

پر باران، بر سر و روی آنها   ای است که باید همیشهاست، ابر عاطفه

 بارش داشته باشد. 

 لزوم مدارا توأم با دلسوزی نسبت به والدین: 

« مرا نسبت به آن دو رفیق قرار بده. صِیرورت وَ صَیِّرْنِی بِهِمَا رَفِیقاً»

خاصّی   وضعیّت  در  و  شدن  متحوّل  شدن،  منقلب  شدن،  معنای  به 

« برای آنها رفیق هِمَا رَفِیقاًصَیِّرْنِی بِ»  مستقر شدن و قرار گرفتن است.

ی رفیق از رِفْق است به معنای مدارا؛ یعنی کنار آمدن. در باشم. کلمه

برابر مطالبی که برای انسان مطلوب نیست، انسان مدارا کند. یکی از 

اصولی که باید در موضوع امر به معروف و نهی از منکر رعایت کنیم، 

رَفیقاً  عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم( فرمودند: »مدارا است. نبیّ اعظم )صَلَّی اهللُ 

تواند امر و نهی کند که  « کسی میبِما یأمُرُ بِهِ وَ رَفیقاً مِمّا ینهی عَنهُ

اش رفیق باشد. یعنی چی رفیق باشد؟ یعنی حال، در امرش و در نهی

خواهی بکنی، در نظر ای که میشرایط و موقعیّت او را در امر و نهی

شود رِفْق. پس رِفْق به معنای مدارا است؛ یعنی همراه می  بگیر. این

شدن و کنار آمدن با شرایطی که برای انسان نامطبوع است. گاهی از 

شود که برای فرزند جالب نیست و طرف پدر یا مادر برخوردهایی می

ی آنها رفیق خواهیم که مرا دربارهکننده است. در اینجا از خدا میاذیت

مواًل آنجایی که آدم کسی را خیلی دوست داشته باشد، با قرار بده. مع

 خرد. کند و به جان میآید و رفتارهایش را تحمّل میاو کنار می
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 لزوم پیشگامی برای خیر رسانی به والدین : 

نه فقط من برای آنها رفیق باشم، بلکه نسبت به آنها شفیق هم باشم. 

ی شفیق را ترجمه کنیم،  شفیق  مشکل است. اگر بخواهیم کلمهترجمه

رسد. نسبت به کسی ی دلسوز تقریباً مناسب به نظر میبه نظرم کلمه

ی او داشته باشم شفیق باشم، یعنی اینکه کمالِ خیرخواهی را درباره

خیررسانی به او پیشگام شوم. گاهی انسان خیری را به کسی  و برای  

رساند، ولی در برابر درخواست است. امّا شفیق در جایی است که می

کنی. در کنی، اقبال هم داری و پیشگامی هم میوقتی خیرخواهی می

حالی که نگرانی و ترسانی از اینکه نکند چیزی اتّفاق بیفتد که اسباب 

شو آن شخص  میناراحتی  این  شود.  فوت  او  از  مصلحتی  یا  شود  د 

کلمه در  لذا  معنای شفیق.  بهترین  است.  نهفته  نیز  خوف  شفیق  ی 

به  ی شفیق، همان رفتاری است که پدر و مخصوصاً مادر راجعکلمه

خواهد مسافرت برود، مادر چه فرزند دارند. مثالً هنگامی که فرزند می

ی خودت وقت دربارههیچ  کند که خودتکند؟ کارهایی را میکار می

تان تجربه دارید. ای. من مصداقی را گفتم که همه آنها را انجام نداده 

ترسد خواهد مسافرت برود، مادرش با خوف مادرانه میفرزندی که می

پیش  لذا  بماند؛  جا  فرزندش  احتیاج  مورد  وسایل  از  چیزی  بینی که 

پیش بیاید،    کند که در سفر چه مسائلی ممکن است برای فرزندش می

کند. مثالً اینکه ممکن است آنجا سردش اندیشی میبرای آنها چاره 

بینی ی اینها را پیشبشود، سرش درد بگیرد، دلش درد بگیرد و... همه

یکیکند. همهمی را  اینها  آنها چاره ی  برای  و  اندیشی یکی مالحظه 

یشان را آورند و صداها در این موارد کم می ها بچهکند. خیلی وقتمی

کنند که چه خبر است! مرا چی فرض کردی؟ مگر  هم گاهی بلند می

ی ها همهگوییم. با این حرف ام؟ گاهی این چیزها را هم میمن بچه 

ای. سنّت  ام؟ بله برای او بچهکنیم. مگر من بچهچیزها را خراب می

ان ای. البتّه مادرهم خیلی باال رفته باشد، باز مادر است و برای او بچه
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نیز باید بدانند که مشفق بودن خودشان را چگونه اعمال کنند که اگر 

یک بچه بالیده و بزرگ شده بود، احساس بدی به او دست ندهد که 

ی شفیق معنا  خواهم کلمهآن یک بحث تربیتی دیگر است. من می

کمال   شفیق  بنابراین  گرفتم.  وام  مادرانه  رفتار  این  از  لذا  شود؛ 

ی این ترس و  می به سوی خیر است، به اضافهخیرخواهی و پیشگا

 نگرانی که نکند چیزی جا بماند و مصلحتی فوت بشود.  

 لزوم بخشش افراط وتفریط های پدر و مادر :  

للَّهُمَّ وَ مَا تَعَدَّیَا عَلَیَّ اَدهند: »امام )عَلَیهِ السَّلَام( ما را این سمت قرار می

چون پدر و مادرند در ارتباطشان با من، «؛ یعنی اگر آنها  فِیهِ مِنْ قَوْلٍ

با زبانشان، با سخنشان به من تعدّی کردند و به خودشان اجازه دادند 

میحرف نباید  که  بزنند  من  به  »هایی  مِنْ أَ زدند؛  فِیهِ  عَلَیَّ  أَسْرَفَا  وْ 

دادند از حدّ و مرزهای صحیح و یا در کارهایی که انجام می  ،«فِعْلٍ

و گرفتار افراط و تفریط شده باشند؛ البتّه اخیراً این  اعتدال عبور کرده  

عَلَیَّ فِیهِ   أَسْرَفَاهای »یکی از مصداق  چیزها خیلی کم است. در قدیم

ی تربیت بود. های حسابی بود. زدن جزء شیوهکاری« کتکمِنْ فِعْلٍ

ها خوردند، هم در مدرسه. زیرا در خانه ها هم در خانه کتک میبچه

« یک چنین  عَلَیَّ فِیهِ مِنْ فِعْلٍ  أَسْرَفَامرسوم بوده است. »  کتک اصالً

های تربیتی ها بیشتر از انواع اسرافگریفعلی داشت. این اسرافگریی

اگر از حقّ معرفت، حقّ والیت، حقّ  ،  «أَوْ ضَیَّعَاهُ لِی مِنْ حَقٍّاست.»

بی یا  غفلت  خاطر  به  تربیت ایمان،  اینکه خودشان خوب  یا  توجّهی 

« یا أَوْ قَصَّرَا بِی عَنْهُ مِنْ وَاجِبٍنشده بودند، تضییعی صورت گرفته؛ »

در مورد یک واجبی نسبت به من کوتاهی کرده باشند. واجبات اینجا 

توانیم در این فهرست واجبات دینی معانی مختلفی دارد، از جمله می

باتم را را بیاوریم. در اینکه مثالً من مؤدّب به آداب دینی بشوم که واج

انجام بدهم؛ در اینکه من نمازخوان بشوم؛ روزه بگیر بشوم؛ یا حتی 
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ی خود آنها بوده مثل اینکه  ی من بر عهده بعضی از واجباتی که درباره

به من نان حالل بدهند؛ راجع من کوتاهی کرده باشند. اگر این چیزها 

من   «؛تُهُ لَهُمَا فَقَدْ وَهَبْی من اتّفاق افتاده، »از طرف پدر و مادر درباره

 را به آنها بخشیدم.  همه

لزوم گذشتن از حقوق خود و خوش گمانی نسبت به  

 والدین: 

ی دیگران صحبت می کردیم، گفتیم  در دعای قبلی وقتی ما درباره 

خواهد انسان ارتباط خودش را با خدای متعال اصالح کند، که اگر می

مادر باید با هزاران برابر آن  باید از دیگران بگذرد. حاال راجع به پدر و 

وَ جُدْتُ بِهِ عَلَیْهِمَا وَ رَغِبْتُ إِلَیْکَ فِی   فَقَدْ وَهَبْتُهُ لَهُمَارا مطرح کرد. »

حاال من از آنها گذشت کردم و اصالً در پیشگاه   ،«وَضْعِ تَبِعَتِهِ عَنْهُمَا

اند ته ی من روا داشهایی که دربارهتو از آنها به خاطر این کم و کاستی

می یادآوری  ما  به  اینجا  امام  کرد.  نخواهم  حقّ بازخواستی  که  کند 

این اگر تو گذشتی، فقط یک طرف قضیه حل  النّاس  طور است که 

ماند. ببینید  ای است که باقی میشده است. یک طرف دیگرش حقّ اهلل

« هُمَا وَ رَغِبْتُ إِلَیْکَ فِی وَضْعِ تَبِعَتِهِ عَنْگوید: » چقدر جامع است، می

ی آنها باقی مانده  خواهم که آن چیزی هم که بر عهده خدایا از تو می

از دوش آنها برداری. در این فراز یک جایی از جهت ادب خیلی اوج  

ی «؛ من نسبت به آنها دربارهفَإِنِّی لَا أَتَّهِمُهُمَا عَلَى نَفْسِیگیرد: »می

د و قصد بدی نداشتند. خودم بدگمان نیستم؛ زیرا آنها پدر و مادر هستن

نمی را  فرزندشان  بدی  وقت  مادر هیچ  را پدر  آنها  من  خواهند. پس 

نمیدرباره متّهم  خودم  نمیی  و  من  کنم  بدخواه  آنها  بگویم  خواهم 

گویم آنها در نیکی به من کم نمی،  « وَ لَا أَسْتَبْطِئُهُمَا فِی بِرِّیبودند. »

« و نه اینکه من کارهای آنها اهُ مِنْ أَمْرِیوَ لَا أَکْرَهُ مَا تَوَلَّیَگذاشتند، »

درباره خودم را زیر سؤال ببرم و همه آنها را بد بدانم. این اوج ادب  
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ها و تضییع حقوق و اسراف و کاستیاست. اینجا پس از آنکه از کمی 

و مثالً بدزبانی و بدرفتاری از سمت پدر و مادر سخن به میان آمد، 

کنم. من برد که نه، من آنها را متّهم نمیمی  سریع شما را به مرز ادب

ی خودم زیر سؤال ی آنها بدگمان نیستم و کارهای آنها را دربارهدرباره

«. عالیترین اسمی که  یَا رَبِّشود؟ »ای تمام میبرم و با چه کلمهنمی

ی لطف و کرم انسان بخواهد خدای متعال را بخواند و با آن اسم همه 

را حاضر کند، این کلمه است. پس بخش دوم این   و مهر خدای متعال

خواهم که از آنها بگذری و من هم هیچ توقّع و  شد که من از تو می 

 ای از آنها ندارم.خواسته

 اوج خوش رفتاری با مادر سر خوشخبتی و سعادت: 

گونه به او مدال  شود و پیامبر این طور در تاریخ جاودانه میاویس این

وم است که آدم باصفا، متٌّّقی، آشنا و اهل معرفتی دهد. البتّه معلمی

داده   او  به  زمانی  چه  مدال  امّا  فهمید؛  می شود  را  اینها  است.  بوده 

کند دربارة مادر و حالت مادرش را مالحظه  شود؟ وقتی او ادب میمی

کند. قرآن از حضرت عیسی بن مریم )عَلَی نَبِیِّنَا وَ آلِهِ وَ عَلَیهِ السَّلَام( می

و مرا    24؛ اً شَقِیّ  اراًبِوَالِدَتِی وَلَمْ یَجْعَلْنِی جَبَّ  اًوَبَرّکند که فرمود: »قل می ن

نگردانیده است نافرمانم  نیکوکار کرده و زورگو و  مادرم  به  «.  نسبت 

این حالت پیوسته است. اینکه من گرفتار شقاوت و بدبختی و عُصیان 

نمی جبّاری  »و  است:  قبلی  جملة  آن  سرّ  سرّ  بِوَالِدَتِی  اًبَرّشوم،   ،»

خوشبختی و سعادت من این است که نسبت به مادرم این ویژگی را  

 رفتاری با مادرم هستم.دارم و در اوج خوش 

 
 . 32. مریم: 4
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 لزوم خوش بینی وخوش گمانی در مورد والدین: 

حضرت امام سجاد )علیه السالم( در دعای بیست و چهارم صحیفة  

گمان هستم. فرمایند: من دربارة پدر و مادر خوش میمبارکة سجّادیه  

ی اگر آنها دربارة من بدی کردند، حقّی را از من تضییع کردند، درباره

را بخشیدم.   آنها  اسرافی کردند، کوتاهی دربارة من داشتند، من  من 

ن از آنها  م  ،«وَ رَغِبْتُ إِلَیْکَ فِی وَضْعِ تَبِعَتِهِ عَنْهُمَا  جُدْتُ بِهِ عَلَیْهِمَا»

خواهم که از آنها بگذری تا چیزی بر عهدة آنها  گذشتم، از تو هم می

از ناحیة من نمانده باشد. این را از تو خواستم؛ ولی من آنها را متّهم 

آنها خوش نمی دربارة  و  و خوش کنم  آنها بین  اگر هم  گمان هستم. 

شند،  دربارة من بدی کرده باشند، کم و کاستی باشد، اسرافی کرده با

بدگویی کرده باشند، به من تندی کرده باشند، بد گفته باشند، تنبیهی 

شان غلط بوده و بدِ مرا کرده باشند، اینها به خاطر این است که روش 

شود پدر و مادر بد فرزندشان را بخواهند؟ من خواستند. مگر مینمی

ر این  کنم که آنها دربارة من بدی خواسته باشند. چقدآنها را متّهم نمی

 جمله لطیف است. 

به پدر و مادر مطلبی را گفت که یک امام )عَلَیهِ السَّلَام( ظاهراً راجع

به آنها گوید: من راجعمقدار کاهش شأن آنها است؛ لذا بالفاصله می

اش به ما یادآوری « و جملة بعدیلَا أَتَّهِمُهُمَاحُسن ظن دارم. کلمة »

ترین شرایط حُسن ظنّ خودش را کند که همیشه فرزند باید در بد می

دربارة پدر و مادرش حفظ کند. از این جملة حضرت حُسن ظن استنباط 

شود. منتها شاید آنها به خاطر غفلت، کمی یا کوتاهی در حق ما می

راجع باشند.  گفتیم، حاال  کرده  آنها یک جمله  نامناسب  رفتارهای  به 

 کنند. ببینید حضرت چقدر اینجا جمالت اضافه می
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 ی خدمتگزاری به والدین: توجه به  ناتوانی ازعهده 

اگر من بخواهم وارد چنین فضایی بشوم، بگویم حقّ تو، حقّ من، اگر 

أَیْنَ إِذاً یَا إِلَهِی طُولُ شُغْلِهِمَا بِتَرْبِیَتِی وَ  ها بزنم: »بخواهم از این حرف

إِقْتَا أَیْنَ  وَ  حِرَاسَتِی  فِی  تَعَبِهِمَا  لِلتَّوْسِعَةِ أَیْنَ شِدَّةُ  أَنْفُسِهِمَا  عَلَى  رُهُمَا 

های طوالنی که اینها مشغول تربیت شود آن سال « پس چه میعَلَیَّ

بِتَرْبِیَتِیمن بودند: » شُغْلِهِمَا  « یک موجود ضعیفِ نحیفی بودم طُولُ 

توانست انجام بدهد، یک پشه که هیچ کاری از کارهای خودش را نمی

قدم از شیرة بهآهسته و قدمدور کند، آهستهتوانست از خودش  را نمی

 جان مادر خورد و از عشق پدر توان و نیرو گرفت و رشد کرد. 

تَعَبِهِمَا فِی حِرَاسَتِی» أَیْنَ شِدَّةُ  مادر در  « سختیوَ  پدر و  های شدید 

حفاظت از من کجا رفت؟ حراست اینجا به معنای حفاظت است؛ منتها 

حفلطیف است.  حفاظت  از  همهتر  و  ظریف  حراست اظت  را  جانبه 

معنای حفظ وسیعمی یعنی  گویند.  است؛  اخصّ  معنای حراست  و  تر 

وَ شِدَّةُ تَعَبِهِمَا  جانبه و عمیق. »یک حفاظت تام و تمام و ظریف و همه

اینها برای حراست از من در برابر  « آنفِی حِرَاسَتِی همه سختی که 

و اخالقی و باطنی کشیدند،  های جسمی و ظاهری انواع و اقسام آفت 

«، اینکه آنها وَ أَیْنَ إِقْتَارُهُمَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا لِلتَّوْسِعَةِ عَلَیَّرود؟ »کجا می

میاین خودشان سختی  به  کجا همه  باشم،  آسایش  در  من  تا  دهند 

»می حَقَّهُمَا  ،هَیْهَاتَ،  هَیْهَاتَرود؟  مِنِّی  یَسْتَوْفِیَانِ  کجا   ،«مَا  من 

توانم حقّ آنها را به تمام و کمال بدهم؟ چنین چیزی امکان ندارد. می

نمی میآنها  چطور  برسند.  خودشان  حقّ  به  من  ناحیة  از  شود توانند 

از  معامله بتوانند  آنها  که  ندارد  امکان  چنین چیزی  کرد؟  مثل  به  ی 

  ، «مَاوَ لَا أُدْرِکُ مَا یَجِبُ عَلَیَّ لَهُی حقوقشان برسند. »سوی من به همه

دانم که چه حقّی از سوی آنها بر فهمم و از کجا میو من از کجا می

قدر این حقوق خبر هستم. اینی من قرار گرفته است؟ من بیعهده 
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«  وَ لَا أَنَا بِقَاضٍ وَظِیفَةَ خِدْمَتِهِمَاوسیع، باکیفیّت و گسترده است که »

شته، نه در حال  توانم و نتوانستم و نخواهم توانست، نه در گذمن نمی

 ی خدمتگزاری آنها بربیایم.  ی وظیفهو نه در آینده، از عهده 

 و ارتقا سطح روابط با پدر و مادر :  خودسازیلزوم 

ی ی مبارکهدر جلسات گذشته مضامین دعای بیست و چهارم صحیفه
ی پدر و مادر سجّادیه را گزارش کردیم که دعای آن حضرت درباره

ی ما کم و ای بود. همهعالی و با عظمت و سازندهبود. دعای رفیع و  
ها و رفتارهای مان را با این دعای نورانی حفظ کنیم و برنامهبیش اُنس

نورانی تطبیق بدهیم.  این دعای  با  پدر و مادر  را نسبت به  خودمان 
بندی این شد که تراز ارتباط انسان مؤمن با پدر و مادر که در این جمع

قدر رفیع و باال است که یک عمر  ن و ارائه شد، این دعای نورانی تبیی
خواهد تا انسان بتواند حقّ مسئله را ادا کند. هر کسی  خودسازی می

در هر حدّی از ارتباط که با پدر و مادر باشد وقتی در محضر امام سجّاد 
)عَلَیهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام( و خودش را بر دعای بیست و چهارم صحیفه 

بیند که دستش خالی است و کم دارد و کاری نکرده کند، میعرضه می
مندی از این منشور عالی، دائماً  است. شایسته است که انسان با بهره

سطح ارتباط خودش را با پدر و مادر ارتقا دهد و این دعا جزء مبنای 
شاءاهلل  اش شود. در هر حدّی که هست تالش کند که انجدّی زندگی

 تر شود و سطح این ارتباط افزایش پیدا کند.این ارتباط کیفی

 جهاد فی سبیل هللا مقدمه هجرت از نفس : 

برای انجام این هجرت شما به جهاد نیاز دارید، چون اوّلین قدمی که  
شوید که این دشمن، دشمن خانگی رو میدارید با دشمنی روبهبرمی

روبه خودش  با  انسان  اوّل  قدم  همان  در  میاست.  آررو  زوها،  شود؛ 
ها، تعلّقات، »قَعَدَتْ بِی أَغاْلَلِی وَ حَبَسَنِی  ها، تمنّاها، دلبستگیخواهش
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أَمَلِی؛ بُعْدُ  نَفْعِی  گیر نموده و  ]خدایا[ زنجیرهاى گناه مرا زمین   25عَنْ 
دورى آرزوهایم مرا زندانى ساخته«. اینها دست و پای انسان را بسته 

بیت، خودش است؛ چون   است. انسان باید از خودش حرکت کند که
با خودش درگیر می نَفْسِه«  شود، یعنی همان فرمود: »بَیْتِهِ«، »بیتِ 

جا باید با خودش مبارزه کند. قدم اوّل درگیری و چالش است، همان
شود. این دشمن هم  ی با خود است، جهاد اکبر می چون مبارزه مبارزه 

فرموده چراکه  نیست؛  عادی  عَدُدشمن  »اَعْدَی  الَّتِی اند:  نَفْسُکَ  وِّکَ 
ترین دشمنان نفس توست که در کنار تو است«.  دشمن  26بَیْنَ جَنْبَیْک؛ 

جدّی همه  دشمناز  است.  قدرتمندتر  و  بخواهند تر  اگر  دیگر  های 
وگرنه   کرد،  خواهند  غلبه  تو  بر  او  کمک  با  برسد  تو  به  قدرتشان 

»بیت«  کس بر تو غالب نخواهد شد. اصل این است. این همان  هیچ
این سفر از خود به سوی خداوند، در سفر از خود به سوی رسول    است.

کند. رسول خدا یک انسان کامل است و سفر از خدا عینیت پیدا می
 خود، سفر از انسان ناقص به سوی انسان کامل است. 

این با چالش همراه است، تمام قیمت این ماجرا هم به همین چالش 
ی نور مستقر بودند، درگیری در آن منطقه ها بدون  است، وگرنه فرشته

دیگر چه نیازی به کَس دیگری هست؟!! مشغول تسبیح و تقدیس و 
مسئله بودند.  تکبیر  و  آنها تهلیل  که  است  درگیری  اصلی همین  ی 

ندارند و تو داری و تو اگر درگیر شدی و غلبه کردی و موفّق شدی، 

از    دیگر  »بار.  شودمی  هافرشته  از  باالتر  و  فراتر   ی توآن وقت رتبه
خویی مَلَک پرّان شوم، آنچه در وهم ناید آن شوم« اینجا از مرز فرشته

 کنی. عبور می

است.  جِهاد  به  هجرت  تحقّق  است.  جِهاد  همیشه  هجرت  پیوست 
درگیر که شد اینها نیروهای بازدارنده هستند، نیروهای منفی هستند، 

تالش کند تا دست و پایش را گیرند، باید  دست و پای طرف را می

 
 دعای کمیل.  25
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اش با خودش  آزاد و خودش را رها کند تا یک قدم جلو برود. درگیری
شود به امید رفتن به  ی نازل از وجود خودش درگیر میاست، با مرتبه

مرتبهمرتبه آن  به  از خودش.  باالتر  بعدی هم که میی  باز  ی  رسد 
تر  ی پایینرتبه م  ی باالتر با یک نفْس خودش است؛ منتها یک مرتبه

می جلوه شود.درگیر  در  است.  مقصد هجرت  حسینی  حیات  نابش  ی 
حیات حسینی یک تفسیر برجسته، روشن، زالل، دوست داشتنی، به  
اَجْمَعِین(  عَلَیهِم  سَلَامُهُ  وَ  اهلل  )صَلَوَاةُ  محمّدی  حیات  از  سرخ،  رنگ 

معرفت   ی بسیار جذّاب که توجّه به آن هوش از سر اهلاست. یک ارائه
 برد.می

 اعالم عجز از فهم حقوق واجب پدر و مادر: 

للَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَلْهِمْنِی عِلْمَ مَا یَجِبُ لَهُمَا عَلَیَّ إِلْهَاماً، اَ»

وَفِّقْنِی    وَ اجْمَعْ لِی عِلْمَ ذَلِکَ کُلِّهِ تَمَاماً، ثُمَّ اسْتَعْمِلْنِی بِمَا تُلْهِمُنِی مِنْهُ، وَ

ءٍ عَلَّمْتَنِیهِ،  لِلنُّفُوذِ فِیمَا تُبَصِّرُنِی مِنْ عِلْمِهِ حَتَّى لَا یَفُوتَنِی اسْتِعْمَالُ شَیْ

 «. وَ لَا تَثْقُلَ أَرْکَانِی عَنِ الْحَفُوفِ فِیمَا أَلْهَمْتَنِیهِ

  14آیه  ی امام سجّاد )عَلَیهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام( آیاتی از قرآن )این جمله

آیات   و  لقمان  رمزگشایی   24و    23سوره  و  تفسیر  را  اسراء(  سوره 

کند. باز هم در ادامه، صلوات بر محمّد و آل محمّد است که جالب  می

السَّلَام( در دعای بیست و چهارم   است حضرت سجّاد )عَلَیهِ الصَّلَاةُ وَ 

رازهای اش در ففرستند. در شروع این دعا و در ادامه فراوان صلوات می

کنند به مقام شفاعت کبرای محمّد گوناگون، شفاعت و توجّه پیدا می

 و آل محمّد )صَلَوَاةُ اهلل وَ سَلَامُهُ عَلَیْهِم اَجْمَعِین(.  

فرستند تا حضرت در اینجا چون درخواست مهمّی دارند، صلوات می

مورد عنایت قرار بگیرند. آن درخواست مهم چیست؟ اعالم عجز از  

گوییم: خدایا خودت به فریاد  ق واجب پدر و مادر. یعنی میفهم حقو

شوم. من برس. اگر مرا به خودم وا بگذاری، با دو مشکل مواجه می
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نمی اینکه  شکوهشان،  نخست  عظمتشان،  مادر،  و  پدر  مقام  توانم 

جایگاهشان و نسبتشان را با خودم درک کنم. دوم اینکه به فرض که  

نمی بکنم،  آن  درک  به  عهده توانم  از  کنم.  برنمیعمل  آید؛ چون ام 

کار خیال  ابتدای  در همین  این جمالت  با  است.  سنگینی  بار  خیلی 

گویم: خدایا کنم تا تکلیفم واضح باشد؛ بنابراین میخودم را راحت می

به من الهام کن علم و عمل به وظایف و حقوق و تکالیفی که در قبال 

یباً یک نوع وحی است که طی  ام است. الهام تقرپدر و مادر بر عهده 

«، چه چیزی أَلْهِمْنِیگوییم: »شوند. در اینجا میها حذف میآن واسطه

مقامات، شأن و  مادر و فهم  پدر و  الهام کن؟ علم حقوق  به من  را 

اینجا ما از جایگاه  آنها را در دل و ذهن من مستقرّ کن. در  جایگاه 

طور نیست که با مطالعه و گوییم این کنیم و میباالتری ابزار عجز می

تحقیق و بررسی بتوانیم ابعاد این مسئله را بفهمیم. نه، مسئله باالتر 

ها است. خودت باید مرا کمک بکنی و به من بفهمانی. از این حرف

کند که مسئله این بیان سیّدالسّاجدین )عَلَیهِ السَّلَام( برای ما روشن می

عَرِّفْنِی نَفْسَک؛   للَّهُمَّاَز قبیل »دانید از قبیل چیست؟ اعادی نیست. می

خدایا خودت را به من بشناسان« است که سفارش شده انسان در عصر 

کنید؟ از کجا شروع می 27غیبت، بعد از فریضه این دعا را زیاد بخواند. 

عَرِّفْنِی نَفْسَک« خودت، خودت را به من معرّفی کن.   للَّهُمَّاَگویید: »می

م. معرفت خودت را خودت به من برسان. این در من راه دیگری ندار

عِلْمَ مَا یَجِبُ لَهُمَا گوییم: »ها است. بعد از صلوات با تأکید میآن مایه 

« علم حقوق واجب پدر و مادر را به من الهام کن. معنای  عَلَیَّ إِلْهَاماً

این سخن این است که من مطالعه و بررسی کردم، آیات را دیدم، در  

سیره جستجو کردم، ولی کم آوردم و فهمیدم مطلب خیلی  احادیث و  

 
اس.  27 آمده  روایی  کتب  در  مفّصل  و  مختصر  صورت  دو  به  دعا  ر.ک: ین    ت. 

 .  18 حدیث  ،187ص  ،53ج  ،بحاراالنوار ،محمدباقر مجلسی
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حرف این  از  گفتی:باالتر  قرآنت  در  وقتی  است.  وَ »  ها  شْکُرْلی    اَنِ 

«، من دیگر حرفی برای شکرگزارِ من و پدر و مادرت باش   28؛ لِوَالِدَیْکَ

بینم قضیه  گذارم، میی این موارد را که کنار هم میگفتن ندارم. همه

اِدریسی به باالتر از این حرف ها است. اینجا من توقّع دارم که علم 

خواهم، گشا نیست. الهام میفریادم برسد؛ چراکه دانش تدریسی گره

به من وحی کن؛ البتّه نه از نوع وحی نبوّتی. دل مرا روشن و ذهن مرا 

فعّال کن. به ذهن من ظرفیّت بده بتوانم درک کنم پدر مادر یعنی چه 

ا من چه نسبتی دارند. علمش را به من عطا کن. حضرت به این و ب

لِی عِلْمَ   وَ اجْمَعْ»  فرمایند:می  ی بعدیکنند و در جملهمقدار اکتفا نمی

تمام دانشی که من نیازمند آن هستم برای برقراری ،  «ذَلِکَ کُلِّهِ تَمَاماً

یک ارتباط شایسته با پدر و مادرم که مورد نظر و رضایت تو است، 

اش را خودت برای من جمع کن و به من برسان تا هیچ چیزی همه

ی فهم و درک  در مقام فهم رتبه و منزلت و حقوق پدر و مادر، از حوزه

 اوّل است.  و شعور من خارج نماند. این مطلب

 

 

  

 
  .14. لقمان: 28
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 ............................... 

 :فصل ششم

 وظایف والدین نسبت به فرزندان 

 ............................... 

 مخاطرات محبت وافر اولیا به فرزندان : 

رود در قعر جهنّم وَ  انسان غفلت کند با ریسمان فرزند به آسانی می 

هایی بسیار بزرگ، خیلی بزرگ  دیدیدم دیگر، آدم  كَمْ لَهُ مِنْ نَظیِر،

به حسب تأثیرهای اجتماعی، سیاسی، تاریخی که در موضع ارتباط با 

فرزند بسیار کوچک شدند، بسیار کوچک؛ و از این رهگذر هم خودشان 

آسیب دیدند، هم آسیب زدند که تاریخ است دیگر، تاریخ است، قدیم  

کنید در آنها همچین چیزی هست   دانم معاصر را همه را نگاه و نمی

که انسان باید به خدای متعال پناه ببرد، این است مسئله، عادی نیست 

دیدید    لَا تُْلهُِكمْطوری،  گوید مواظب باشید، مراقب باشید، اینهی می

اینها است دیگر،   آیاتش  وَ  لَا تُْلهُِكمْدیگر،  أَوْلَادُکُمْ عَن    أَمْوَالُکُمْ  لَا 

میبینید همش لَا و مواظب باشید و این چیزها است، هشدار   ،ذِکْرِ اهللِ

هایتان، اموالتان شما را از  خدای متعال و یاد است، مواظب باشید بچّه

نکند،   غافل  متعال  ترمز،   این سمتخدای  مواظب،  در هشدار،  فقط 

 طوری است.  اینهاست، در محور فرزند این

 : تربیت ایمانی و نقش آن در احسان به والدین

یکی از بستگان ما که بانوی بسیار بزرگواری است و مادر شهید، مادر  

آزاده و مادر زندانی سیاسی قبل از انقالب است و فرزندش در جوانی  

ی این قضایا در هشتاد و هشت سالگی در از دنیا رفته، بعد از همه

های اش سخت شده بود. در سالوضعیّت خاصّی قرار گرفته و بیماری

هایش مثل پروانه  دیدم که بچه شاهد وضعیّت ایشان بودم، میاخیر که  
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گردند. به عیادت ایشان در بیمارستان رفته دور شمع وجود این مادر می

هایشان به استقبال ما  بودم. هنگامی که آنجا رسیدم، یکی از آقازاده

آمد. دو دقیقه بعد دومی آمد. چهار دقیقه بعد سومی آمد. هشت دقیقه  

با خودم گفتم  یک دختر خانمآمد. بعد یکبعد بعدی   هایشان آمدند. 

نسل جدید ما چگونه روزگار پیری را با یک فرزند سپری خواهد کرد؟  

فرزندی مصیبتی است که به نسل جدید وارد شده است. امروزه  تک

های ما!  آورند. خوش به حال قدیمیهمه یک یا نهایتاً دو فرزند می 

شده که   لمندان و مؤسسات امثال آن فعّالی ساطور شده که خانه این

 آورند. به محض اینکه پدر و مادر چیزی بگویند، از آنجاها سر در می

مادر  و  پدر  برای  باشند،  شده  تربیت  متدیّن  و  خوب  فرزندان  اگر 

اش هم بِحَمْدِهلل در  ها با مادرشان ـ که نمونه میرند. رفتار این بچهمی

به لطف خدا زیادجامعه ما  را در   ی  ـ احساس شفقت و شوق  است 

کند. این افراد درهای بهشت و رحمت الهی را به روی انسان زنده می

دهند به والدین با هم مسابقه می   کنند و در رسیدگیخودشان باز می

خواهد جای دیگری را بگیرد و نوبت  کنند. هر کس میو رقابت می

ن فرزندانی، در  دیگری را به خودش اختصاص دهد. پدر و مادر چنی

 ی خود هستند. شدههای تربیتبارش رحمت الهی از طرف بچه

اید، از خدای متعال فرزند زیاد بخواهید. دالیل  جوانانی که ازدواج کرده

یکی این،  دارد که  وجود  کار  این  برای  آنهایی که  زیادی  است.  اش 

اش را اند نیز همین حاال از خدای متعال بخواهند و نقشهازدواج نکرده

ها سر بحث جمعیّت گول  بریزند. زندگی باید پر از فرزند باشد. خیلی

توانند بکنند. گاهی  ها فریب خوردند و کاری هم نمیخوردند. بیچاره

توانند در این مسئله  کنند سنّشان عبور کرده و دیگر نمیاحساس می

ان ها باید کمک کنند؛ چون اخیراً آقایکاری کنند. در این مسئله خانم
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هم ها متقاعد نیستند. این اند، امّا بسیاری از خانمیک مقدار متقاعد شده 

ی ما را  سبک زندگی منحط جدیدی است که از غرب آمده و جامعه

 متأسّفانه تحت تأثیر خودش قرار داده است.

 سبک زندگی  اسالمی و دینی در معاشرت با خانواده: 

گزارشی  موضوع  بیست    سخن،  عالی  مضامین  دعای از  چهارمین   و 

ی گذشته به عنایت  ی سجّادیه است. در دو جلسهی مبارکهصحیفه

العاده ی به قرآن کریم، تالش کردیم موضوع فوقالهی و با مراجعه

العاده شیرین و پر نور و پر  ساز و البتّه فوق مهم و حسّاس و سرنوشت

س از  آیه  دو  کنیم.  بررسی  را  آنها  به  احسان  و  والدّین  ی ورهبهجتِ 

ی لقمان را شرح و تفسیر  ی مبارکهی اِسراء و یک آیه از سورهمبارکه

ی پدر و مادر صحبت شده  کردیم؛ اگرچه مواردی که در قرآن درباره 

بیش از اینها است. در این دو آیه مطالب بسیار دقیق و مهمّی مطرح 

شده که به نظرم برای درک اهمیّت موضوع، همین دو آیه کافی است. 

ی قرآن مراجعه شاءاهلل به آیات کریمه تّه اگر باز هم الزم شد، ان الب

خواهیم داشت؛ ولی فعالً به عنوان مطلع بحث، به همین مقدار بسنده  

دربارهمی که  آیاتی  چنانچه  قرار کنیم.  کنار هم  است  مادر  و  پدر  ی 

ی پدر و مادر رسیم که مسئلهبندی میدهیم، خیلی سریع به این جمع

با موضوعات دیگر ی کامالً متفاوت است و به هیچله یک مسئ وجه 

قدری متفاوت است که پروردگار متعال نسبت قابل مقایسه نیست. به 

ما را با پدر و مادرمان با نسبت ما با خودش تعریف کرده است. این 

ی اساسی است برای اینکه متوجّه شویم تراز مسئله و سطح آن نکته 

روع به خواندن و بررسی کلمات نورانی آن چیست. بر این اساس ش

 کنیم.  امام سجّاد )عَلَیهِ السَّلَام( می 

دعای بیست و چهارم، دعای پدر و مادر است و اختصاصی به پدر و 

مادر امام )عَلَیهِ السَّلَام(، یعنی حضرت سیّدالشّهدا )عَلَیهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام( 
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ی پدر و مادرش دعا کند، دربارهو شهربانو ندارد. چنانچه کسی بخواهد  

تواند این دعای امام سجّاد )عَلَیهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام( را بخواند. دعا به می

می انسان  که  است  معنا  همهاین  خواستهخواهد  و  آرزوها  و ی  ها 

به آن موضوع، با پروردگار عزیز  های خودش را راجعها و نگرانیدغدغه

توانید سبک زندگی   رد. در متن این دعا میو مهربانش در میان بگذا

 اسالمی و دینی را در معاشرت با پدر و مادر کامالً مشاهده کنید. 

 مهر والدین، پرتویی از مهر پروردگار :

یعنی »یا    «للَّهُمَّاَ« اسم جامع خدای متعال است و »للَّهُمَّاَی »کلمه

رحمانیّت، رحیمیّت، عظمت،  ی صفات حضرت حق، یعنی  اهلَل«. همه

علم، بهاء، کرم و... در این اسم جمع است. خیلی لطیف است که اینجا 

کنید. تا اینجا گویا سخن تمام شده؛ امّا امام  شما به این اسم اکتفا نمی

می  » ادامه  الصَّلَاةِ  دهند:  وَ  لَدَیْکَ،  بِالْکَرَامَةِ  وَالِدَیَّ  اللَّهُمَّ  اخْصُصِ  وَ 

ترین العاده است؛ یعنی در عالی« فوقمِنْکَو    لَدَیْکَرت »« عبامِنْکَ

ترین جایگاه از طرف خودت چنین چیزی را سطح ممکن و در نزدیک 

کنیم. مثل اینکه مطلب تمام باشد؛ برای پدر و مادرمان درخواست می

ولی امام )عَلَیهِ السَّلَام( با اینکه اینجا از اسم »اهلَل« در مقام خطاب و 

اَرْحَمَ دعا مد یَا  رَحِیم،  یَا  رَحْمَن،  باشند: »یَا  د گرفتند و گویا فرموده 

الرَّاحِمِین«، به این نام بسنده نکردند و در پایان این جمله فرمودند: 

« که بیانگر اوج احساس دِین از جانب فرزند به پدر  یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ»

 و مادر است. 

مه  عالم  در  دیگران  جانب  از  چه  همه هر  شده،  دیده  محبّت  و  ر 

ی آنها »اَرْحَم« و ی مهر و محبّت تو است و تو از همهزیرمجموعه

گوید اگر تر هستی. این قسمت بسیار لطیف است و به ما میمهربان 

شود مادر و پدر. امّا بدانید  در عالم بخواهید مهربانی را مجسّم کنید، می

ی ناپیدایی اچیز و یک قطره ی نتمام مهر و محبّت پدر و مادر، یک ذرّه
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یَا  گویید: »ی رحمت پروردگار متعال است. لذا میاز اقیانوس بیکرانه 

رویم و رحمت  «، یعنی مافوق فهم و ادراک و تصوّر میأَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ

کنیم. برای چه کسی؟ برای  دهیم و توقّع میالهی را خطاب قرار می 

در و مادر در تجلّی رحمت و مهر، امام  پدر و مادرمان. البتّه باالتر از پ

که حضرت رضا )صَلَوَاة اهلل وَ سَلَامُهُ عَلَیه( در )عَلَیهِ السَّلَام( است؛ چنان

بیان نورانی خود درباره مقامات امام )عَلَیهِ السَّلَام( و حاالتش، فرمودند:  

رئوف است و نظر »کَالْاُمِّ الرَّئُوف«؛ یعنی امام )عَلَیهِ السَّلَام( مانند مادر 

و عنایت خاصّی به دوستانشان دارند. امام )عَلَیهِ السَّلَام( مقام خالفت  

 از رحمت الهی را دارند. 

 ارتباط با خدا و توجه همه جانبه به رشد فرزندان: 

حقوق فرزند بر پدر و مادر خیلی حقوق سنگینی است. پدری به پسرش 

کنم. فرزند گفت:  اقت میگفت که اگر مثالً فالن کار را بکنی من عمی

کنی این جادّه کنم. خیال میاگر تو این کار را بکنی من هم عوقت می

کنم. پس  یک طرفه است، گفت اگر تو عاق کنی، من هم عوقت می

مادر هم  پدر  بر  فرزند  حقوق  است.  بجا  و  محترم  فرزند هم  حقوق 

و  ی الهی از عالم معنا در آغوش پدر  حقوق سنگینی است. یک عطیه

مادر قرار گرفته، این فرزند، حقّ دین اینها، ایمان اینها، برقراری ارتباط 

اینها با خدای متعال، حقّ بزرگی است که فرزند بر پدر و مادر دارد.  

سالمت  خداشناسی دینشان،  سالمت  سالمتشان،  رشدشان،  شان، 

ی پدر و مادر قرار  شود که بر عهده ی اینها حقوقی میجسمشان، همه

 رد.گیمی

 بهسازی رابطه فرزند و والدین در پرتو دعا: 

در جمالت بسیار نورانی در بخش دوم، امام )عَلَیهِ السَّلَام( به شما وقتی  

کند حق و  خوانید و پدر و مادر هستید، یادآوری میکه این دعا را می

ی شما است. ضمن اینکه ی فرزند بر عهده حقوق سنگینی که درباره
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الصَّ لَاةُ وَ السَّلَام( با این تعابیر لطیف و زیبا و با قرار دادن  امام )عَلَیهِ 

شما در این موضع عالی در پیشگاه پروردگار متعال، فضاسازی لطیف 

انسان و پدر و مادرش می کند. به این  و زیبا و دوست داشتنی بین 

کند، قلبتان را راحت کند، دلتان را خنک میترتیب بارتان را سبک می

مند است. امام )عَلَیهِ ون انسان گاهی از پدر و مادرش گلهکند؛ چمی

برد شما را در یک خطّ ارتباطی خاصّی با خدای متعال و السَّلَام( می

می سنگین، سبک  بار  این  از  را  جان شما  و  معامله دل  خدا  با  کند. 

با پدر و کنید، سبک میمی شوید. بعد همین شخص وقتی فردایش 

روبه شومادرش  می  بهسازی رو  یک  این  دارد.  دیگری  احساس  د، 

 شود.ارتباطی است که در این دعا مطرح می

 ذکر حسینی در تربیت بیت و نفس:   مجلساستفاده از 

اینها، همه این فرصت امثال  های ذکر حسینی و مجالس حسینی و 
کنند که ما مهاجر گیرند، یاری میکننده هستند، دست شما را میکمک

همه بحثشویم.  اول هی  قدم  کنیم.  هجرت  ما  هست:  این  سر  ا 
ها حاضر گیری است. لذا خیلیهجرت، جهاد اکبر است که کار نفس

حاضر  خودشان  با  امّا  شوند؛  درگیر  دیگر  چیزهای  خیلی  با  هستند 
االغی   شخصی  روزی  است.  شده  ذکر  داستانی  کند.  مبارزه  نیستند 

وی آب رد خورد و از جکشید، تکان نمیداشت هرچه گردنش را می 
کرد، هرچه ها فرو کرده بود و حرکت نمیهایش را در شنشد. سُمنمی
ای گفت: کشید، هرچه به آن با چوب زد فایده نداشت. آدم پختهمی

طوری که حرکت کنی؟ کشتیش، اینبابا چه خبره؟ چه کار داری می 
نخواهد کرد. گفت راهش چه هست؟ گفت راهش را من بلدم، یک 

وی آب را گِل کرد، گِل که شد یک هِی زد االغ به چوب برداشت، ج
آن طرف جوی رفت. از او پرسیدند: ماجرا چه بود؟ گفت: آب صاف 

دید حاضر نبود پا روی خودش بگذارد. من بود، خودش را در آب می
همین هم  نفس  شد.  رد  کردم،  روی گِلش  پا  باید  چون  است،  طور 
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ن است. منتها برای خودش بگذارد و رد شود، سخت است. مسئله ای
تواند تو را  اینکه تو بتوانی در این جهاد اکبر پیروز شوی و آنچه می 

حرکت بدهد و مهاجرت و مجاهدت کند، این است که موفّق شوی 
طلعت حسینی را مشاهده کنی. راهش این است. چون به فطرت تو 

کند، شود، از فطرتت رونمایی میکند، از نفْست عبور میراه پیدا می 
شود. رفتن آسان شود، اَر واقف  وقت رفتن برایت هموار و آسان میآن

منزل باشی. این وقوف به منزل برای سالک اصل مسئله است. این 
ای را کنار هایی که در محرّم و در مجالس روضه داریم، پرده فرصت

های امروز، انرژی کنند! به تعبیر جوانزنند و با دل انسان چه میمی

  که  است  آن  رسد،می(  السَّلَام  وَ  الصَّلَاةُ  عَلَیهِ)  سیّدالشّهدا  یناحیه  از   که
و پروازت بدهد؛ چون    کند  خارجت  و   بِکَند  نفْست  بیت  از  را  تو  تواندمی

العاده و مغتنم است،  خیلی عظیم است. این فرصت از این جهت فوق
بتواند، انسان هر چقدر  و  غنیمت شمرد  ایّام    باید  این  در  آن باید  از 

ایّام زمینه  این  نیست. در  ایّام  این  به  البتّه منحصر  اش  استفاده کند. 
بیشتر فراهم است وگرنه همیشه انسان در پرتو این توجّه سلوکش را  

تواند با موانع درگیر تواند هموار کند و میبه سوی خدای متعال می
 خاصّ است.  محرّم و صفر یک فرصت  شود.

 : حسینیاصل اساسی زندگی توحید ؛ 

همه و  است  زیبا  خیلی  فهرست  یک  حسینی  زندگی  ی اصول 
اگر همهشاخص است.  آن  در  طیّبه  حیات  بنویسید، های  را  اینها  ی 

شوند که دور ی اینها مثل منظومه می استخراج و فهرست کنید، همه
اصل می نیرو مییک  او  از  برخاستند،  او  از  نور  چرخند،  او  از  گیرند، 

است:  گیرند،  می کلمه  یک  اصل  آن  به همان هست.  رجوعش هم 
توحید. یک کلمه بیشتر نیست. به آن برس، هر چه هست، جهل است؛ 

پس بدان که هیچ   29بنابراین »فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِکَ؛ 
کسی که   معبودى جز خدا نیست و براى گناه خویش آمرزش جوى«.

 
 .19محمد:  29
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یر دریافت حقیقت این دانش است، با هیچ کس قابل مقایسه  در مس
 30شود که بگوید: »وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْماً؛نیست؛ با این حال مأمور می 

و بگو: پروردگارا، بر دانشم بیفزاى«. خودش روی قلّه است، باید بگوید: 
عِلْماً«. زِدْنِی  می  »رَبِّ  بهایی  شیخ  نَبوَد  البتّه  »علم  علم  گوید:  غیر 

عاشقی، مابقی تلبیس ابلیس شقی«، »اَیُّهَا الطُّلَّاب مَنْ فِی الْمَدْرِسَة،  
وَسْوَسَه؛  حَصَّلْتُمُوهُ  آموخته   31کُلَّهَا  آنچه که  ! هر  مدرسه  اهل  اید ای 

ی علمی که وارد شدی، توانستی آن  ای است. اگر در هر رشتهوسوسه
انجام   را  کار درست  برگردانی  به مرجعش  مرجعش را  به  اگر  دادی. 

زمان خودت   در  فقه  غول  نخواندی.  هیچ  مرخص هستی،  برنگشت 
شوی، غول جهل هستی اگر این ضمیر به مرجع خودش که »لَا إِلَهَ 

است و توحید است برنگردد، »کُلَّهَا حَصَّلْتُمُوهُ وَسْوَسَه«. باید   إِلَّا اهللُ«
ها ی رشتهدر همهی علما  اش. هنر همهاش برگردانیبه اصل و مرجع

این است که ضمیر را به اصلش برگردانند. اصل اصول زندگی حسینی 
ی ی طیّبه است: »لَا إِلَهَ إِلَّا اهللُ«. حرکت برای خدا، با انگیزه این کلمه

اهلل«،  »اِلَی  خدا،  به سوی  »بِاللَّه«،  الهی،  مدد  به  اهلل«،  »مِنَ  الهی، 
شود »وَ فِی اش هم میصانه، مُخلَصانهخالصانه، »فِی سَبِیلِ اهلل«، مُخلَ

شود. زندگی امام حسین  اهلل«، منزل به منزل، این زندگی حسینی می
)عَلَیهِ السَّلَام( که فهرستی است از خرد، عقل، معنایابی و معناشناسی، 
رأفت،  عطوفت،  مهربانی،  شجاعت،  ایثار،  احسان،  انصاف،  عدالت، 

صب توکّل،  مروّت،  فتوّت،  همهمردانگی،  اینها  تفویض،  یک ر،  شان 
می  »لَا منظومه  دور  که همه  می  شوند  اهللُ«  إِلَّا  مقتل .گردندإِلَهَ  فراز 

نَسْتَعِین؛ اِیَّاکَ  وَ  نَعْبُدُ  »اِیَّاکَ  عینی  را مى  32تفسیر  تو  پرستیم،  تنها 
است.به نجوییم«  کس  ز  یارى  تو  لحظهجز  فرمود: در  حرکت  ی 

 خَرَجْتُ  إِنَّما  وَ  ظالِمًا  ال   وَ  مُفْسِدًا  ال   وَ  بَطَرًا   ال   وَ  أَشِرًا  أَخْرُجْ  لَمْ   »إِنّی

 آمُرَ أَنْ أُریدُ( وسلم وآله علیه اهلل صلی) جَدّی أُمَّةِ فی صاْلحِااِل لِطَلَبِ
 بْنِ  عَلِی  أَبی  وَ  جَدّی  بِسیرَةِ  أَسیرَ  وَ  المُنْکَرِ  عَنِ  أَنْهی  وَ  بِالْمَعْروفِ

 
 . 114طه:  30

 .161کشکول شیخ بهایی، دفتر اول، ص 31
 . 5الفاتحه:  32
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روی  33أَبیطالب؛  از    و  فساد  برای  یا  خوشگذرانی  و خودخواهی من 
 جدّم   امّت  در  اصالح  برای  من   قیام  بلکه  نکردم،  قیام  ستمگری

از منکر کنم و به سیره و    نهی  و  معروف  به  امر  خواهممی  باشد،می
روش جدّم و پدرم علی بن ابیطالب عمل کنم«، از همان لحظه تا آخر، 
تفسیر توحید است. لذا همان اوّل فرمود: »أَیُّهَا النّاُس فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ  

 34 عَنّا؛یَصْبِرُ عَلى حَدِّ السَّیْفِ وَ طَعْنِ ااَلسِنَّةِ فَلْیَقُمْ مَعَنا وَ إِاّل فَلْیَنْصَرِفْ
ها بردبار  اى مردم! هر کس از شما در برابر تیزى شمشیر و زخم نیزه 

یعنی فراخوان داد که هر کسی .  است، با ما بماند و ااّل از ما جدا شود«

خواهد با ما بیاید، بِسمِ اهلل، بیاید. این فراخوان زمان و مکان ندارد.  می
ل کردند حدیث است خیا  اند، بعضیعبارتی گفته شده که همه شنیده 

از بس مشهور شد. معلوم شد که حدیث نیست. »کُلُّ یَومٍ عَاشُورا کُل  
همه کَرْباَل؛  همهاَرْضٍ  و  عاشورا  روزها  زمینی  است«.  ی  کربال  ها 

خوب گفته شده است؛ هم از منظر سلوکی فردی، هم از منظر حرکت 
نظور این  امّتی اجتماعی، از هر دو منظرش برداشت دقیق بوده است. م

توانی بپیوندی و این قافله است، در هر زمان و در هر جایی باشی، می
 است. در دسترس 

تمام مقتل حسین )عَلَیهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام( شرح و تفسیر »اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ 
رسد رسد به آنجا که »اَتُوبُ اِلَیْک«، تا میاِیَّاکَ نَسْتَعِین« است، تا می 

ک آنجا  میبه  تا  عَلَیْکَ«،  »نَتَوَکَّلْنَا  کهه  آنجا  به  تا   »نُحِبُّکَ«،  رسد 
بِقَضَائِک«،می »رِضاً  که  آنجا  به  »رِضاً تا می  رسد  که  آنجا  به  رسد 

خشنود به    35بِقَضَائِک تَسْلِیماً لِأَمْرِکَ لَا مَعْبُودَ سِوَاکَ، لَا مَعْبُودَ سِوَاکَ؛ 
قضای تو و تسلیم امیر و فرمانت هستم و معبودی غیر تو نیست ای 
فریادرس فریادجویان«. اینها همه شرح و تفسیرِ »اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاکَ 
نَسْتَعِین« است. این فهرست، از آن منزل اوّل تا منزل فَنا، تا آخرش،  

از روز عاشورا، از    همه منازل توحید است. در مقتل هم کار تمام نشد،

 
 .329، ص 44عالمه مجلسی، بحار االنوار، ج  33

 .406سلیمان بن ابراهیم قندوزی حنفی، ینابیع المودّة، ص  34
 . 367الحسین، ص  مقرم، مقتل  35
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عصر عاشورا به کیفیّت دیگری اباعبداهلل )عَلَیهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام( ادامه 
 کند. ها رنگ دیگری پیدا میداد. لذا سالم
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 ............................... 

 : فصل هفتم

 توجهی به پدر و مادر علل و مخاطرات بی

 ............................... 

 

 بررسی علل و دالیل انفصال و انفطام از پدرو مادر: 

ها به صورت طبیعی و تکوینی با ی مهم این است که ما انساننکته

گیریم ولی در فرآیند رشد و  اینکه همه چیزمان را از پدر و مادر می

اشکری قرار گرفتن در مسیر استقالل شخصیّتی و هویّتی یک نوع ن

طبیعی و غفلت طبیعی نسبت به حقوق و باالخره وظائفی که نسبت 

به پدر مادر داریم هستیم، این یک واقعیّت است، سرّش هم عرض 

به وجود می مادر  پدر و  از  این واحد  این است که  متولّد  کردیم  آید، 

ی کند از آن نقطهشود، بعد مراحلی از اِنفِطام و انفصال را طی میمی

گیرد ظاهراً، که شاید مثالً در آن طوری دارد فاصله مییننخست هم

های خاصّش باشد ی اوّل از شیر گرفته شدن یکی از این جلوهمرحله

گیرد، در سنین نوجوانی طور دائما دارد فاصله میبعد از والدت؛ همین

گوید که تو باید یک راه مستقلّی را در پیش یک حسّ درونی به او می

شود ساس نیاز به تشخّص و استقالل و هویّت سبب میبگیری، آن اح

موضع  به  طبیعی  به صورت  نسل جدیدی  یک  عنوان  به  فرزند  که 

گیری در برابر پدر و مادر به عنوان نسل قبلی قرار بگیرد و یک تفاوتی 

را بین خودش و آنها تعریف کند و یک فاصلهای را بین خودش و آنها  

در از  ندایی  یک  این  بدهد،  دعوت  قرار  مسئله  این  به  را  انسان  ون 

کند، اگر این مسئله همراه، این توضیحی که دادیم که یک ویژگی  می

بسیار   تربیتی  گذاری  سرمایه  یک  با  نشود  همراه  اگر  است،  طبیعی 
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نتیجه ناسپاسی و غفلت جدّی،  و  ناشکری  از  بود  اش عبارت خواهد 

وظائف   و  تکالیف  آن  به  نسبت  و  عظیم  حقوق  آن  به  بسیار نسبت 

ی انسان در ارتباط با پدر و مادرش هست. اگر به  سنگین که بر عهده 

این مسئله که عرض کردیم غفلت خود پدر و مادر را در مسیر تربیت 

اضافه کنیم که نتوانسته باشد این مسئله را خوب اشباع کند، اگر به  

های تربیتی غیر الهی رایج را این مسئله اضافه کنید در واقع گفتمان

آید، ببینید تهش  م، این را هم اضافه کنید ببینید چه چیزی در میه

شود؟ یعنی از آن طرف غفلت خود پدر و مادر در مسیر تربیت، چه می

ی اتّصال را با خودش تقویت کند و باالخره از اینکه بتواند این نقطه

های تربیتی جاری اشراب کند، از این طرف هم عرض کردیم گفتمان

امعه هست که واویال است در این موضوع متأسّفانه، اینها  و غالب در ج

 بینید چه خبر است. را بگذارید کنار هم می

لزوم یادآوری و تذکر جدی به فرزندان در ارتباط با پدر  

 و مادر:

ها و ترین یادآوریها همیشه نیازمند جدّی به جدّیانسان بنابراین ما  

ستیم که آنجا اساساً این خبط تذکّرات در ارتباط با پدر و مادرمان ه

یک خبطی است که در آن به صورت طبیعی تولید ناشکری و ناسپاسی 

شود، دائم باید انسان در این مسئله مورد اذکار و تنبیه و و غفلت می

 اشاره و توجّه و بیداری و ذکر قرار بگیرد، این جدّی است. 

 : والدین خطر کاهش حشمت و پرده دری در مناسبات با 

ها با پدر و مادرها که  یک نوع مناسبات جاری و حاکم در روابط بچّه

دری ، یک نوع  آید و یک نوع  مثالً پرده در مسائل جدید دارد پیش می

ای ی حشمت هم کلمهکاهش حیا، یک نوع کاهش حشمت، این کلمه

می خودش،  برای  میاست  چی  فارسی  در  ترجمهدانید  اش؟ شود 

های پیش برنده که ذیل تی آن رودربایستیحشمت، در مالحظات تربی



103 

شکند همه چیز بهم شود، آن حشمت است که وقتی میحیا تعریف می

آید، یعنی وقتی ریخته است یعنی یک آشفتگی عجیب غریبی پیش می

پانزده شانزده ساله، یک دختر مثالً که مثالً شما می بینید یک پسر 

طور  تان، همینضر همه کنم از محشانزده هفده ساله، عذرخواهی می

پایش را دراز کرده، پدرش هم آنجا ایستاده، مادرش هم آنجا نشسته،  

در   سر  دیگر  کجا  از  حاال  پرده،  این  شده  دریده  حشمت  یعنی  این 

دهد تند تند، خیره خیره داند؛ یا به خودش اجازه میآورد خدا میمی

ا جلوی دهد صدایش رمثالً به پدرش نگاه کند؛ به خودش اجازه می

 مادرش مثالً بلند کند؛ اینهاست،  

 مبتنی برحق به جای تکلیف، عامل پرده دری:  تربیت

تحلیل   البتّه  که  امروز  مناسبات  در  غریب  عجیب  کاهش  این 

شناختی ، روانشناسی اجتماعی و کمی تا قسمتی جامعه شناختی  روان

دوّم عمدتاً   این بخش  تحلیل  بگیرد،  قرار  مدّنظر  باید  به  مسئله هم 

شود. که گفتمان تربیتی حاکم بر جهان جدید و مناسباتش ناظر می

می ناشی  آنجاها  از  میاساسا  عمدتاً  آنجاها  بر  شود چون  تکیه  دانید 

ی حق است تا تکلیف؛ این خودش یک بابی است دیگر، حاال مسئله 

گویند عصر دمیدن در جداگانه باید تحلیل بشود یعنی عصر ما را می 

حقوق، عصر ما یک چنین عصری است، و کاهش   بوق حقوق، بوق 

دادن آن احساس وظیفه و تکلیف و مسئولیّت، از این طرف این دارد  

گرایی افزایش پیدا  ی حقوقکند، از این سو دارد مسئله کاهش پیدا می

کند، منتها عنایت دارید منظور من چی هست که؟ یعنی حقّ من، می

گوییم، چون داریم این را می  یک وقت اشتباه نشود در ذهن شریفتان،

گوییم دارد در بوق حقوق وقتی من مقابل کردم واضح شد، چون می

است،  دمیده می باشد که خیلی چیز خوبی  دیگران  اگر حقوق  شود، 

شود همان مسئولیّت و تکلیف، او دارد با یک نگاه باالخره کاهنده می
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ها  و رسالت  فرمائید؟ در محور تکالیفشود، دقّت میبهش توجّه می

ی ما دارند و باید این کاهش دیده  یعنی حقوق که دیگران بر عهده

 بشود. 

 تاثیر مکاتب مادی در تربیت انسان خودخواه وطلبکار: 

امّا از این طرف عصر دمیدن در بوق حقوق است، حقّ شهروندی، حقّ 

ی ی پدرم، حقّ من بر عهدهخانواده، حقّ فرزند، یعنی حقّ من بر عهده 

مادرم، از این طرف است، من شدم یک موجود طلبکار، انسان مدرن 

ای که  طوری است، خیلی چیز وحشتناکی است، کاش این جملهاین

گرفته نشود، محصول خیلی مطالعه و بررسی و   کمگویم دستمن می

ی ما محصول یک  مشاهده و این چیزها است که این آشفتگی زمانه

پدیده ریشه چنین  که  است  خطرناکی  بررسی ی  شما  هم  را  هایش 

های رود در این مکاتب جدید مادّی که آنها هم یعنی نگاهکنید میمی

اُومانیس مکاتب  در  کامالً،  است  عجیب اُومانیستی  تأکید  این  تی هم 

عجیب  تأکیدهای  هست،  ایندیویجوآلیسم  و  فَربیت  در  که  غریبی 

شود، غریب و این فربه کردن من، این من طبیعی، یک وقتی فربه می

خواهد به نفع خودش مصادره کند، یک چنین وضعی همه چیز را می

های شود دنیای جدید ما؛ از درونش هم این دستگاهشود، این میمی

آید که  ن المللی و این سازمان ملل و این کوفت و چه و اینها در می بی

چشم جنایتجلوی  همه  این  میشان  اتّفاق  هم ها  کسی  کَک  افتد 

مشاهده گرزد، مینمی این جاها که حاال  از  من چه؛ تهش  به  گوید 

پوشیمی پرده  یک  منافقانهکنید.  چیز ةای  خیلی  که  هست  هم  ای 

نفاق این  است،  است که   خطرناکی  داستانی  جدید هم خودش یک 

شود حقوق من  بماند، امّا باالخره آن چیزی که در آن مکتب ترویج می

را   نه حقوق بشر؛ من، حقّ من، پوشش درست کردند اسمش  است 

 گذاشتند حقوق بشر که بماند.  
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از منظر اجتماعی اگر بخواهیم مسئله را مطالعه کنیم یک چنین وضعی  

های  واًل این نوع مباحثات را از نظر مباحثات رشتهکند که معمپیدا می

حوزه  در  میشود.  تخصّصی   پرداخته  آن  به  اجتماعی  روانشناسی  ی 

تقریباً این میانه است یعنی یک پایش در روانشناسی است، یک پایش 

شود روانشناسی اجتماعی، این وسط قرار شناسی است، میدر جامعه

 گیرد.می

 احترامی به والدین : مخاطرات بی توجهی و بی 

اینجا وضعیّت خطرناکی است. البتّه پدر و مادرها، بزرگوار و دوستدار 

کنند؛ امّا باالخره گذرند و حالل میهایشان میفرزند هستند. از بچه

بینید که بعضی از این اینها چیز بزرگی است. شما اگر فکر کنید می

ناراحتیرنج و  دربارهها  مادرها  پدر  که  ب ها  تحمّل چهی  هایشان 

افتد. شما بروید از همان نوزادی  کنند، به صورت طبیعی اتّفاق میمی

بچّه   از دست  مادر  و  پدر  دائماً  بیایید جلوتر.  و  کنید  قبلش شروع  و 

ها و های مسیر رشد، بیماریکشد. به شکل طبیعی چالشناراحتی می

یف است و آید. در ابتدا فرزند ضعهایی که در مسیر پیش میناراحتی

تواند از خودش جلب منفعت و دفع ضرر کند، یک جور پدر مادر نمی

می تشخّص  اذیت  و  استقالل  ادّعای  شد،  بزرگتر  که  کمی  شوند. 

شود  کند. این وقتی است که از کودکی به دوران جوانی منتقل میمی

می اذیت  جور  یک  شیطنتو  از  دورهکند.  تا  کودکی  دوران  ی  های 

، فهرست عجیبی از نامالیمات برای پدر مادر ایجاد  جوانی و استقالل

هایشان در ی بچههای پدر مادرها دربارههمّ و غم  شود. در قدیممی

پیدا می بین می مقطع جوانی کاهش  از  تقریباً  و  رفت. حاال که  کرد 

شود و ادامه پیدا  دار شده، این اذیت صد برابر می ی جوانی کشدوره

بود که بچّه در اوایل جوانی مشغول ازدواج و  طور  کند. قدیم اینمی

ها به سن  ایستاد. اما حاال وقتی بچهشد و روی پای خودش میکار می
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گویند کاش اصالً بزرگ نشده بود. حداقل  رسند، والدین میجوانی می

خوردیم. حاال این دختر خانم، ما یک فرم دیگر از دست او حرص می

ه من دانشجو هستم و دارم تحصیالت این آقا پسر بزرگ، به اسم اینک

گیرد، این  کنم سربار خانه است. تازه عرض کردم که قیافه هم میمی

بریم، یک خرده هم جزء زندگی جدید است. حاال اگر، به خدا پناه می 

ها و انحرافاتی هم داشته باشد، یعنی سوء خُلق داشته باشد یا  اعوجاج

ی دِق به تمام معنای اره در آستانهمثالً انحراف اخالقی، پدر و مادر بیچ

خواهد سکته کند، سعی کند میاش فکر میکلمه است. وقتی به بچّه

کند اصالً فکر نکند. حاال ما اینها را به شکل  معمولیش توصیف می

ی پدر مادر باشد و حقّ آنها را هم کردیم. اگر یک کسی اذیت کننده 

زهایی که من گفتم شما تضییع کند، وای به حالش. حاال به این چی

ها و آرزوهای یک پدر  یک جمله را هم اضافه کنید و آن جمله آرمان

گیرد، در  مادر برای فرزندش است. همه اینها در کنار هم که قرار می 

کند. ها میها و ناراحتیقلب پدر و مادر دایم تولید انواع و اقسام رنج

ها ها، که بچّهها، غصّهها، دلشورهحقیقتاً بار سنگینی است. آن دغدغه

تواند بفهمد که وقت یک فرزند نمی  فهمند. این را هیچوقت نمی  هیچ

چه به روز پدر مادرش آورده تا حاال بزرگ شده است. امام )عَلَیهِ السَّلَام( 

می معرّفی  را  مسیری  یک  ما  به  یک اینجا  این جمالت  خود  کنند. 

ی  کند پدر مادر از ناحیهیادآوری هست که حواسمان را جمع کنیم. ن

ناراحتی،  آزاری،  رنجی،  احیاناً  که هستیم،  شرایطی  این  در  حاال  ما، 

بیاید، این را مراقبت  اذیّتی، مکروهی، نگرانی، چیزی برایشان پیش 

می چطور  هیچ کنیم.  دوستان  دارد؟  امکان  چطور  کرد؟  جبران  شود 

و خواستن از  راهی برای جبرانش وجود ندارد جز مدد پروردگار متعال  

حضرت حق، والّا کاری از فرزند در این بخش ساخته نیست. البتّه آن  
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ها را علی العجاله برطرف  کند این است که این دغدغه کاری که می

 خواهد چکار کند؟  ها را میکند؛ امّا گذشته

 


