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 جلسه اول یم فاطمی

 

 مقدمه

ای در سعادت و سالمت ترین واحد اجتماعی، جایگاه ویژهترین و در عين حال مهمخانواده، این کوچک 

و نيز اجتماع دارد. اهميت این جایگاه تا حدی است که رَسُولُ  هاتک انساندنيا و آخرت تک

ََلمي » فرمایند:میاللَّهِ سإ ي
إ
اٌء ِفي اْل

َ
َ ِبي يجي  َما ُبِني وي

زإ َ اتله اََل ِمي ي ََتَ ََل اَّلله َحبُّ إي
َ
ترین بنا در اسالم که مهم 1.«أ

مورد توجه ویژه خداوند متعال است خانواده است. هر گونه آسيب یا کوتاهی در وظایف در خانواده اثر مستقيم 

توان گفت عمده معضالت اجتماعی موجود در جامعه، ریشه در مشکالت بر افراد و اجتماع دارد. به جرئت می

های اجتماعی توجهی از بيماریتأثير مستقيمی در درمان بخش قابلخانوادگی دارد و اصالح کانون خانواده 

 خواهد داشت.

شده علل متعددی در سالمت، سعادت، پایداری و ایفای نقش اعضای خانواده مؤثرند. در مطالعات انجام

یکی از عوامل بسيار مهم در پایداری زندگی و کاهش اختالفات زناشویی و افزایش آرامش در زندگی، 

است. ازنظر کارشناسان حوزه خانواده، درصد باالیی « های روانی بين زن و مردتفاوت»ع همسران از اطال

ها و یا مراجعين به مراکز مشاوره، مستقيم یا غيرمستقيم به عدم اطالع شده در دادگاههای تشکيلاز پرونده

یکی از معضالت جدی امروز جامعه  عنوانگردد. طالق عاطفی بهها برمیها و همسران از این تفاوتخانواده

های روانی بين ها را درگير نموده است، یکی از نتایج مستقيم عدم درک صحيح تفاوتکه نيمی از خانواده

 زن و مرد است.

شود. تفاوتی تر و کارآمدتر دیده میتفاوتی حياتی« اقتدار مرد و لطافت زن»های موجود، در بين تمام تفاوت

تبع آن اصالح خواهد شد. های زن و مرد نيز بهها مورد اهتمام جدی واقع شود، باقی تفاوتهکه اگر در خانواد

ها ها سبب درک متقابل و همدلی در آنهای روانی و نحوه صحيح مدیریت آناطالع همسران از تفاوت

 است.

ه و لطافت زنانه در کنيم، رعایت این اقتدار مردانوقتی به زندگی اميرالمؤمنين و فاطمه زهرا، نگاه می

مشاهده و ملموس است؛ توجهات ویژه اميرالمؤمنين خوبی قابلجای زندگانی این خانواده پاک و مطهر بهجای

های مختلف زندگی و به فاطمه زهرا، در تمام زندگی، احترام فاطمه زهرا به اقتدار اميرالمؤمنين در عرصه

« اقتدار علوی و لطافت فاطمی»ی نشانگر تبلور عينی حتی تقسيم وظایف در زندگی این دو بزرگوار همگ

                                                             
 .383، ص: 3من ال یحضره الفقيه، ج 1
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تواند ترین الگوی روابط بين زوجين، میعنوان بهترین و کاملبه« زندگی عاطفی»است. معرفی این 

 باشد.« طالق عاطفی و قضایی»های مختلف از جمله های امروز جامعه ما در بحرانبخش خانوادهنجات

گيری از این الگوی کامل همسران و ارائه صحيح و ساده ی، با بهرهاميد است در این مجموعه سخنران

های های روانی به مخاطبين بتوانيم برای آرامش و آسایش آنان و نيز کاهش اختالفات و دغدغهتفاوت

 برداریم.گونه قدمیوار و فاطمهسوی زندگی علیها بهها و هدایت آنخانواده

 

 دکتر محمدحسین رحیمی نسب  

  دبیر مجمع خانواده استان یزد 
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 شجره طیبه خانواده

 تبیین شباهت های درخت نخل با انسان
ميان گياهان نيز نخل، به انسان  هایی به انسان دارند؛ اما جالب است بدانيد دربرخی حيوانات، شباهت

ا : هایی دارد. تا جایی که بنا به فرمایش اميرالمؤمنين علیشباهت مه
َ
ُل َشإ أ وه

َ
ََلُ أ خإ َ انله ِهي

ضي فَ رإ
َ إ
ه لََعَ اْل ز  َ ت  ٍء اهإ

ُل  ًق َو ََمَ ٌع ُملإ ذإ َ جي ا ِهي
َ َّنه ََلي إي

خإ ُس انله
إ
َع َرأ طي

ُ َذا ق   َو إي
ُسُه َهََلَ

إ
َع َرأ طي

ُ َذا ق  ي آَدَم إي
ُل اْبإ ؛ اول چيزى که بر روى 2ها ََمَ

ميرد. وقتى سر خرما را دم است که اگر سر او را ببرند مىزمين تکان خورد درخت خرما بود و مانند فرزند آ

 ماند.ببرند یک تنه خشک باقی مى

اگر و  شودمی ها در آب خفهدرخت نخل مثل آدم»خواجه نصير طوسی در کتاب اخالق ناصری نوشته: 

زند، اال نخل؛ که اگر می گميرد. سر هر درختی راکه قطع کنند، بيشتر شاخه و برمی آب از سر نخل بگذرد

 «ميرد.می سر این درخت را قطع کنند،

ها. اگر چوب نخل را بسوزانيد هيچ زغالی ندارد همچون آدمی. عمر درخت نخل تا صد و مثل ما انسان

 .رسد. واحد شمارش درخت نخل نيز مانند انسان نفر استمی گاهی تا صد و بيست سال نيز

شود گویی انسانی به قتل رسيده؛ درخت مقدس و مبارکی است و این شاید به می قطع وقتی درخت نخلی

 سالگی بالغ 1۶خاطر شباهت بسيار نزدیک و جالبی هست که این درخت به انسان دارد. درخت نخل در 

کإ »دندان نخل که  _ دهد و در پيریمی شود و ثمرمی َ  ميریزد.ـ شودمی ناميده «ََتَْخإ

ای وجود دارد به نام چون در سر نخل ماده، شودمی اگر هنگام جابجایی، سر نخل صدمه ببيند خشک

 که همانند مغز آدمی است.« کَچ»

ماند به طول و راستی قد و تفکيک می نخل شجره مبارکه است. به آدمی نيک»در نزهه القلوب آمده است: 

ها همه موی آدمی شبيه است و ویژگی دیگر اینکه بر یکدیگر عاشق شوند و اینمذکر و مونث و ليف که به 

 «.صفات انسانی است

                                                             
 88، ص: 10بيروت(، ج -بحار األنوار )ط  2
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 تشبیه کلمه طیبه خانواده به شجره طیبه نخل 
نخل یکی از شبيه ترین موجودات به انسان است، بر همين اساس خداوند متعال در موارد متعددی برای 

های خداوند است. در بين همه این موارد یکی از زیباترین مثال تمثيل انسان، درخت خرما را مثال آورده

 باشد:می همان درخت نخل 3، تشبيه خانواده به شجره طيبه است که بر اساس روایاتمتعال

ُل  صإ
َ
َبٍة أ ٍة َطيِّ َبًة كََشََجَ ًة َطيِّ ُ َمًَل كََلَ َب اَّلله َف ََضَ ََلإ َتَر كَيإ

َ
ٌ َو أ ُع ها ََثِبي ُكَ فَرإ

ُ
ىتي أ

ََمءي * ُتؤإ ها ها ِفي اسله
ني َربِّ 

ذإ إي ني بي  4ها.كه ِحي

اى تشبيه کرده که ریشه آن )در زمين( ثابت و را به درخت پاکيزه« کلمه طيبه»آیا ندیدى چگونه خداوند  

 د.دهشاخه آن در آسمان است؟! در هر زمانی ميوه خود را به اذن پروردگارش مى

 معرفی شده است. جابر جُعْفِی، خانواده اهل بيتطبق روایات یکی از بارزترین مصادیق این تشبيه

 فرمایند:می کند و حضرت در پاسخمی درباره این آیه سوالاز امام باقر

ُة فََرُسوُل  ََجَ ا اشله مه
َ
ي  أ ُع   اَّلله ٌّ َو َفرإ ُن اشله  ها لََعي صإ ي َو غ ُ ُت َرُسولي اَّلله

إ
َمُة ِبي ةي ََفطي ُر  ََجَ ها َو ََثَ

ُد 
َ
َل وإ
َ
َعُتَنا ُُثه ََقَل َو َوَرُق  ها أ نه  ها ِشي ةي َوَرَقٌة َو إي ََجَ

َ اشله ُط ِمي ق ُ سإ ُموُت ََفَ َنا ََلَ َعتي إ ِشي َ ِمي ِمي ؤإ ُ
إ
نه اْل إي

وََلُ َفُ  َنا ََلُ َعتي إ ِشي ُُلَد ِمي وإ َ
إ
ُة َوَرَقًة اْل ََجَ ُق اشله  5.وري

و جوانه شاخه آن درخت، فاطمه دخت رسول  و شاخه آن، على9امّا آن درخت، پيامبر خدا  فرمود:

و ميوه آن اوالد او و برگش شيعيان ما هستند، آنگاه فرمود: هر گاه مؤمنى از شيعيان ما بميرد، از آن 9خدا

 شيعيان ما متولّد شود، آن درخت برگى آورد.افتد و چون نوزادى از درخت برگى مى

های ما یک شاخه از آن شجره طيبه است و بزرگ خاندان ما خانواده علی و فاطمه یعنی هر کدام از خانواده

فهماند که هر خانواده شيعه در است. این بيان حضرت به ما میاست و ریشه این خانواده رسول خدا 

د و تمام شيعيان عالم در واقع یک خاندان بزرگ هستند که ریشه در رسواقع به شجره طيبه فاطمی می

                                                             
 536، ص: 2رسول خدا |: این شجره طیبه همان درخت نخل است: ان هذه الشجرة الطیبة النخل. تفسیر نور الثقلین، ج 3

 .26 – 24ابراهیم  4

 53۶، ص: 2تفسير نور الثقلين، ج 5
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در حال گسترش در عالم #ای که در این دوران با محوریت امام زمان خانواده علی و فاطمه دارند. خانواده

 ای که این اتصال را درک کند، سعی خواهد کرد خود را شبيه خانواده علی و فاطمه نماید.است. هر خانواده

شان  شان پاکيزه، شکوفه و گلشان پاکيزه، سایه، ميوههایی مانند درختی پاک و طيب هستنداین چنين خانواده

 خيزد نيز پاکيزه است.ها برمىپاکيزه و نسيمى که از آن

ها را اند آنتوها نمىها و تند بادطورى که طوفانبه« ها ثابت و مستحکم استاصل و ریشه این خانواده»

شان را در فضا در زیر نور آفتاب و در هاى سر به آسمان کشيدهاز جا بکند و توانایى آن را دارند که شاخه

تر باشد باید برابر باد و باران و طوفان، نگاه دارد و حفظ کنند؛ آخر هر چه شاخ و برگ یک درخت، کشيده

ُل متکى به ریشه قویترى باشد  صإ
َ
ٌ )أ  ۶.(ها َثِبي

، منشأ خيرات و برکات خواهد هر خانواده سالمی که در هر جای عالم شکل بگيرد مانند کلمه طيبه فاطمی

ی طيبه هم خاصيتش این است که ای طيبه است. کلمهفرمایند: خانواده، کلمهمی شد. مقام معظم رهبری

 7دهد.می تراود و به پيرامون خودش نفوذمی وقتی یک جایی به وجود آمد، مرتب از خود برکت و نيکی

 نماید:می ها را اینگونه معرفی، خداوند متعال گروه دومی از خانوادهاما در مقابل این شجره طيبه

يَثٍة  ٍة َخبي يَثٍة كََشََجَ ٍة َخبي َ ُل كَلي
ضي َما هلا ِمي َقَراٍر  8َو ََمَ رإ

َ إ
قي اْل تإ ِمي ََفإ ُتثه  9.اجإ

با ما صحبت کرده. « کلمه خبيثه»و خانه و خانواده پاک و پاکيزه، درباره « کلمه طيبه»خداوند، در مقابل 

 قرآن کریم، خانواده ناسالم را به درخت ناپاکى تشبيه کرده که از روى زمين برکنده شده و قرار و ثباتى ندارد.

                                                             
 332، ص: 10تفسير نمونه، ج ۶

 15/12/1379ی ی عقد مورخهخطبه 7

سران درباره اینکه این درخت که 8 شبه"مف ست به بحث پرداختهواقع "بهم ست کدام درخت ا ضى آن را درختشده ا سيار تلخ و بدى دارد  "حنظل "اند، بع که ميوه ب

سته ضى آن رااند و دان شوت "بع ست که در بيابان "ک سقوط( که نوعى گياه پيچيده ا شه دارد و نه برگ پيچد و از آن باال مىهاى خار مىها به بوته)بر وزن  رود نه ری

 33۶، ص: 10شود و هم به گياه( / تفسير نمونه، ج)توجه داشته باشيد که شجر در لغت عرب هم به درخت گفته مى

 م(ابراهی 26 – 24) 9
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یعنی دقيقا در مقابل  10نی اميه معرفی شده اند.، بجالب است که در روایات بارزترین مصداق کلمه خبيثه نيز

کلمه و خانواده طيبه فاطمی که ریشه دار است و منشأ خيرات و برکات فراوان بوده و هست، کلمه و خانواده 

 خبيثه اموی قرار دارد.

بدیهى است درخت زشت و شومى که ریشه آن کنده شده، نه رشد و نمو دارد؛ نه ترقى و تکامل؛ نه گل  

نوازی دارد، ثبات و استقرار هم ندارد؛ قطعه چوبى است که دهد و نه سایه و منظره چشمخواه میيوه دلو م

خورد. مانع است. مزاحم است. مایه مردم آزاری است. خانواده خبيثه بنی جز بدرد سوزاندن و آتش زدن، نمى

 ت.گونه بودند. بی اصل و ریشه و منشأ شرارت و جنایاميه هم دقيقا همين

مادر یزید، با معاویه ازدواج کرد، باکره نبود. نطفه ی یزید نيز زمانی « ميسون» پدر یزید، معاویه نيست. زمانی که

 ميسون از غالم پدرش، حامله بود. بسته شد که

خوانده شده است، پدرش زیاد بن ابيه بود. کسی که « ابن مرجانه»عبيداهلل بن زیاد که در زیارت عاشورا 

خودش نيز معلوم نيست. مادر زیاد )مادر بزرگ ابن مرجانه( سميّه، زنی بدکاره بود. سميه زمانی که در زوجيت  پدر

 پدر زیاد بود، با مردان دیگر رابطه داشت و حتی در همان زمان جاهليت، به بدکاری مشهور شده بود.

 نماید:می خداوند متعال با این آیات دو نوع خانواده متفاوت رو برای ما معرفی

 کلمه طیبه فاطمی و کلمه خبیثه اموی
ها، خصوصا جوامع اسالمی و مخصوصا در جامعه ایرانی یک مفهوم خانواده در ميان بسياری از انسان

های ایرانی به کلمه طيبه فاطمی بوده است؛ اما امروز چه اتفاقی در مقدس است و سمت و سوی خانواده

 حال رخ دادن است؟

کنند. در این آید که زمينه را براى آسيب دیدن خانواده فراهم مىزندگى، مسائل مختلفى پيش مىدر 

اى مندى را در حدّ پذیرفتهدیدگى خانواده شود و سطح رضایتتواند مانع آسيبشرایط، یکى از عواملى که مى

ایگاه خانواده در غرب، فرایند نظران، یکى از عوامل مهم سقوط جاست. به اعتقاد صاحب« تقدّس»نگاه دارد، 

شدت هاى حيات اجتماعى، نهاد خانواده را هم بهزدایى بود؛ که در کنار دیگر حوزهدنيوى شدن یا تقدّس

 تحت تأثير منفی قرار داده است. دنيایی شدن و عرفی شدن همه چيز و از جمله خانواده یعنی چی؟
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 جلسه اول یم فاطمی
 

 

9 

ارتا کن خودمان بفهميم. خودمان برای آسمان و زمين، یعنی اینکه همه چيز را با عقل ناقص و دودوتا چه

جای همه پيامبران، حرف بزنند. خدایی کنيم. خودمان یا بهتر بگویم، دلمان همه کاره بشود. مردم خودشان به

رأی بدهند. تصميم بگيرند و خدا با همه پيغمبرهایش مجبور باشد که تسليم رأی اکثریت بشود. این یعنی 

سال است که غرب این راه  500یعنی دنيایی شدن زندگی بشر. این اتفاق در غرب افتاده. عرفی شدن. این 

 خواهد که همه را به این باتالق بکشاند.رود و میرا می

رفته قداست خود را از دست داد و شد یک قرارداد رفته -که پيشتر، یک عمل مقدّس و دینى بود -ازدواج

رود در مغازه و مثالً شبيه معامله؛ خرید و فروش. همانطور که کسی می مدنى. خانواده و ازدواج، شد چيزی

کند. گيرد، ازدواج هم میخرد، همانطور هم زن میخرد؛ پودر و صابون و انواع دستمال کاغذی میماشين می

 شود، نيست.دیگه یک اتفاق مقدسی که بخاطرش رحمت الهی نازل می

اى از قانون طبيعت دانستند. وُلتر از سردمداران م، ازدواج را جنبهگروهى از متفکّران قرن هفدهم و هجده

ازدواج، عبارت است از قراردادى که »گوید: نامه خودش درباره ازدواج و خانواده میروشنفکری فرانسه، در فرهنگ

ن قرارداد، تبرّک شود و کليساى کاتوليک، آن را اقدامى متبرّک قلمداد کرده است؛ امّا بيبين افراد بشر منقعد مى

و قداست، تفاوت بارزى وجود دارد. قرارداد، اقدامى است حاوى آثار مدنى، در حالى که تقدیس به منزله برکتى 

 11«.کنداست که کليسا به فرد اعطا مى

 پیامدهای تقدس زدایی زندگی غربی از کلمه طیبه خانواده 
رت سمی کشنده بدنه جامعه ایرانی اسالمی ما را ، بلکه بصوزدایی تنها در جامعه غربی نماندهاین تقدس

مورد هدف قرارداده است تا کلمه طيبه فاطمی را در جامعه ما به کلمه خبيثه اموی شبيه کند. برای نابود 

کنند. برنامه مال کردن صورت قدسی و آسمانی خانواده فاطمی، پول خرج میکردن خانواده ایرانی، برای لجن

کنند تا ما را دور کنند. یکی ها دالر هزینه، به خط میای را با ميليونرنگارنگ ماهوارههای می سازند. شبکه

لوحی، های دستگاه استکباری معاویه، ترور با عسل بود. به یک مزدور یا یک فرد سادهها و خباثتاز سياست

ا به یاران ی یا امام حسن داد که آن را به امام علیمقداری پول و یک شربت عسل مسموم می

نزدیک و تأثيرگذار امام بخوراند و او را از بين ببرد. جناب مالک اشتر را اینطوری ترور کردند و به شهادت 
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فروشد، برای ما فيلم رساندند. اآلن جریان جنایت پيشه استکبار، داروی ضد سرطان را حتی با پول به ما نمی

ها را برای مردم خودشان یا اصالً پخش . همين فيلمکنندسازند و رایگان برایمان پخش میو کارتون می

 شوند. چرا؟تر از مادر میفروشند؛ اما برای ما دایه مهربانکنند یا اینکه مینمی

کند که؛ برای نابودی ایران باید در می ای فارسی وان تصریحمدیر یهودیِ شبکه ماهواره رابرت مرداک

واده هزینه کرد و من قصد دارم تا موضوع مادر را در دستور کار خود به نام خان« کلمه مقدسی»خصوص 

کند و اگر مادر را به لجن بکشيم تمام خانواده به می قرار دهم. در ایران مادر خانواده همه چيز را مدیریت

 «لجن کشيده خواهد شد.

ه فاطمی به کلمه خبيثه اموی های ما از کلمه طيب، به دنبال تبدیل خانوادهیعنی برای از بين بردن ما

 هستند.

 فرمود: هایی مانند علی و فاطمه باشد. خود اميرالمؤمنينخواهند خانواده ایرانی، خانوادهنمی

َكٍة                              يإ
َ
جي ََحَاَمٍة ِفي أ

ا كََزوإ اٍب                                                                                                          كُنه ٍة َو ََشَ حه صي ي نَي ب  عي ََمِّ  ُُمَ

 بردیممی ای بودیم از سالمتی و جوانی خود لذتمن و زهرا مثل دو کبوتر عاشق در النه

ا  َ َماُن ِبي
َباب َدََخَ ازله حإ

َ إ
ُق اْل َماَن ُمََفِّ نه ازله َنا إي َ َق َبْيإ ره

 12َو فَ

 زمانه بر ما دو کبوتر عاشق وارد شد و بين ما جدایی انداخت.

 ها است.حقيقت این است که زمانه جدا کننده عاشق

 ی مادیترویج نگاه نامقدس غربی و مادی به خانواده، یعنی اینکه خانواده را فقط محل ارضای نيازها

ها کودک ميليون شودمی شود ازدواج با حيوانات؛ حاصلشمی شود روابط آزاد؛ حاصلشمی دانند، حاصلشمی

شود می های مجردی در تهران، حاصلششود خانهمی شود ازدواج سياه؛ حاصلشمی نامشروع؛ حاصلش

فتخار به آن و توجيه به اینکه هيچ ادعایی ندارد و رفاقتش بدون طمع است؛ حاصل زندگی با حيوانات و ا

شود عزاداری یک بازیگر زن ایرانی در غم از می شود جدایی فرزندان، حاصلشمی این نگاه تقدس زدایی

 دست دادن گربه اش:

                                                             
 117، ص 43بحاراالنوار، ج  12
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منو ببخش. دیگه آرزویی ندارم. دیگه خوشيم. بخواب شيرین عسلم. ها دلبخواب مامان جان. بخواب تن»

 «حس شدم. دیگه تموم شدم. فقط منتظرم که زودتر بيام پيشت. همين.خوام از خدا. دیگه بیهيچی نمی

کنند بعد از هر طالق، گلستانی در انتظار است؛ طالق مانند می طالق دیگر مثل گذشته قبح ندارد، فکر

کند؛ بلکه فرزندان، خواهر و رد؛ فقط دو نفر زن و شوهر را متاثر نمیبمبی است که شعاع و موج انفجار دا

 دهد.می برادر، پدر و مادر، دوستان و اطرافيان و جامعه را نيز تحت تاثير قرار

طالق ثبت شده یعنی هر  449عدد است یعنی در هر روز حدود  1۶3.7۶5؛ 1394آمار طالق در سال 

اگر هر سه دقيقه یک  13طالق 1دقيقه  3طالق؛ یعنی هر  3دقيقه بيش از  10طالق؛ یعنی هر  19ساعت 

افتاد. حاال هر سه می ، اآلن در مملکت ما چه هياهویی به راهدادمی نفر در مملکت ما جان خود را از دست

وحشتناکتر  1397دهد. چرا دردمان نگرفته است؟ این آمار در سال می دقيقه یک زندگی جان خود را از دست

 شده است.

مان را در برف کنيم، قصد ترساندن نداریم ولی موضوع، مهم است. تعارف بردار نيست؛ قرار نيست سر

همه خوب گوش کنيد، زنگ خطر را بشنویم؛ از خود فرار نکنيم؛ بر خود بتازیم که عالج درد است. زنگ 

؛ کدام زنگ خطر؟ کدام خطر؟ از هر چهار ازدواج خطر را بشنویم؛ به هوش باشيد که خطر در کمين است

 14انجامد.می ها به طالق عاطفیانجامد؛ بيش از نيمی از ازدواجمی یک ازدواج به طالق

 که آغاز یک راه سخت و پر طاقت است.کنند طالق پایان ماجرا است، درحالیبرخی خيال می

کند که جامعه آمریکایی به آن گرفتار می جامعه ما را به بالهایی مبتال ،گاهی به زندگیترویج نگاه خواب

کند که می نقل« طالق در آمریکا»توجهی را از مجله نيوزویک تحت عنوان است. شهيد مطهری مقاله قابل

 «.آسانی تاکسى گرفتن استطالق گرفتن در آمریکا به»نویسد: در این مجله مى

« دیرینه پيوند»ها و زن و شوهران بلکه مادران آن« تازه پيوندها»ها اب طالق نه تنسر»نویسد: و هم مى

طور متوسط از طورى که از جنگ دوم به این طرف، سطح طالق در آمریکا بهکشد، بهرا هم به خود مى

درصد  13تر و سال یا بيش 10هاى بهم خورده درصد ازدواج 40تر نرفته است و طالق پایين 400 /000سالى 
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سال است.  45سال دوام داشته است. سن متوسط دو ميليون زن مطلّقه آمریکایى  20ها بيش از آن ازدواج

اند. زنان مزبور در واقع نسل خاصى سال داشته 18درصد زنان مطلّقه به هنگام جدایى، کودکان کمتر از  ۶2

 «.دهندرا تشکيل مى

کند، حس مى« آزادتر از آزاد»از طالق، زن آمریکایى خویشتن را  با وجودى که پس»نویسد: سپس مى

توان از ميزان سال، شادکام نيستند و این ناشادى را مىهاى آمریکایى، چه جوان و چه ميانولى مطلّقه

 ها به الکل و یا از افزایش سطح خودکشىشناس یا از پناه بردن آنکاو و روانروزافزون مراجعات زنان به روان

ها سه برابر زنان شود و ميزان خودکشى ميان آنزن مطلّقه یکى الکلى مى 4در ميان آنان دریافت. از هر 

فهمد که آید، مىکه از دادگاه طالق با پيروزى بيرون مىشوهردار است. خالصه اینکه زن آمریکایى همين

 «پنداشته بهشت نيست.چنان که مىزندگى بعد از طالق آن

منحصر به آمریکا نيست. بيمارى عمومى قرن است. در هرجا که آداب و رسوم جدید غربى افزایش طالق 

بيشتر نفوذ کرده است، آمار طالق هم افزایش یافته است. بگذارید حاال که سخن از افزایش طالق در آمریکا 

نگهدارى کانون به ميان آمد و از مجله نيوزویک نقل شد که زن آمریکایى کامجویى و لذت را بر استوارى و 

دارد، یک گام جلوتر برویم و ببينيم چرا زن آمریکایى چنين شده است. مسلماً مربوط به خانوادگى مقدم مى

سرشت زن آمریکایى نيست؛ علت اجتماعى دارد؛ این محيط آمریکاست که این روحيه را به زن آمریکایى 

اند. اگر این سيرى بيندازند که زنان آمریکایى رفتهپرستان ما سعى دارند بانوان ایرانى را در مداده است. غرب

آرزو جامه عمل بپوشد، مسلماً زن ایرانى و کانون خانوادگى ایرانى نيز سرنوشتى نظير سرنوشت زن آمریکایى 

 15و خانواده آمریکایى خواهد داشت.

 عدم بی تفاوتی و فرافکنی نسبت به سردی روابط زوجین
های آمریکایی و غربی نشوند. ما بنا های ما دچار سرنوشت خانوادهوادهخيلی باید مراقب باشيم که خان

های ، مسئله طالق عاطفی و تزلزل در خانواده را که بيش از نيمی از ازدواجداریم در این جلسات سخنرانی

ایيم؛ اما شود را آسيب شناسی نموده و مسير اصالح این معظل بزرگ اجتماعی را تبيين نممی ما به آن منجر

 اصالح این مسئله یک پيش شرط دارد که شما باید با خودتون ببندید: بی تفاوت نباشيد!
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ایستد. دیگر جریان ندارد، ميرد خون در رگ هایش میانسان می رنگِ پریده نشان از بيماری است، وقتی 

به مرگ هست. وقتی  برای همين مرده رنگ پریده ترین موجود است و هم رنگ پریده نشان نزدیکی

شود. دائم حواست به رنگ زندگی باشد اگر پرید می ها در زندگی کمرنگ شدند زندگی به مرگ نزدیکخوبی

 شود.می های زندگی دارد کمبدان که خون رگ

 کنیم؟می چرا احساس بی تفاوتی
ی اميد خود را برای اصالح روابط و گرم کردن ، از دست دادن اميد است. وقترایج ترین دليل بی تفاوتی

تفاوت باشيد. نه به این دهيد که نسبت به این رنگ پریدگی زندگی بیمی ، ترجيحدهيدمی زندگی از دست

 اید.دادهعلت که برای شما مهم نيست. بلکه به این علت که اميد خود را ازدست

و نسبت به سرد شدن زندگی بی تفاوت  نااميد شدندمعمول کسانی که از اصالح وضعيت زندگی شون 

اندازند داده اند که تقصير سرد شدن زندگی رو به گردن طرف مقابلشون میشدند، به این خاطر اميد رو ازدست

و راه حل آن را نيز از طرف مقابل مطالبه کرده اند. این در حالی است که ریشه مشکل در طرف مقابل 

 ا است.، بلکه در خود منيست

َك ِف اهَلَلكاتي فرمایند: میلذا امام علی َ َُلاتي و ارت َب 
ُّ َز ِف الط  ه ت  هي ََتَ سي زي ن ف  َسُه غَبت  َل ن ف  َ غ  هر  1۶.َِم ش َ

 ها فرو رَوَد.ها سرگردان مانَد و در تباهیکه خود را به غير خود مشغول دارد، در تاریکی

شود، می خانوادگی این است که هر وقت یک مشکلی ذکریکی از موانع بزرگ در سر راه اصالح مشکالت 

که باشد. به قول معروف به خودمان نمی گيریم درحالیمی انگشت اشاره ما به سمت همسرمان )مرد یا زن(

باید انگشت اشاره به سمت خودمان باشد. چون در زندگی بزرگان ثابت شده که ولو همسر انسان صد درصد 

شود و این طرف ، این رشته زندگی پاره نمیاشته باشد باز اگر یک طرف خود را اصالح نمایدهم مشکل د

 برد.می که خود را اصالح کرده است بهره خود را از زندگی
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 کند:همسر سردار شهید یوسف کالهدوز نقل می
زمين و سرش غرق خون مشغول کار منزل بودم، حواسم از حامد پرت شد. یک دفعه از روی صندلی افتاد 

شد! او را به دکتر رساندیم و سرش را پانسمان کردیم. خيلی می ترسيدم که مبادا یوسف با من دعوا کند و 

وقتی آمد، مثل هميشه سراغ حامد را گرفت، گفتم: « چرا مواظب بچه نبودی؟»ناراحت شود و بگوید: 

هایش خيس شد. لبش را گاز د. آرام آرام چشمبعد هم قضيه را برایش تعریف کردم. فقط گوش دا« خوابيده»

وقتی این « ای ندارم. مرا ببخش!گذارم. چارهگرفت. بعد گفت: تقصير من است که تو را با حامد تنها می

مان جمالت را گفت، خيلی شرمنده شدم. در همه برخوردهایش، این عشق و محبت را به پای زندگی

 17ریخت.می

ای دارد؟ غافل کنند اگه من خودم را اصالح کنم ولی همسرم هيچ تغييری نکند چه فایدهمی برخی فکر

طوری الاقل یک طرف قضيه حل شده است و این خيلی بهتر از آن است که دو طرف زندگی از اینکه این

 مشکل داشته باشد.

 ، زوجين شروعسخنرانی اقتضای این جلسات خانوادگی این گونه است که هر شب، بعد از تمام شدن

گفتم این مشکل رو باید شما می ، آقا؛ دیدی من چقدرگهمی کنند به تطبيق مباحث بر طرف مقابل. خانممی

گی؟ اون که درباره می گه پس اون یکی مسئله رو چیمی آقا هم امشب گفت. آقااصالح کنی؟ ببين حاج

 و گوش ندادی. ها بود. چقدر من گفتمخانم

، بيشتر ها را در زندگی کم که نخواهد کرد، فاصلهاگر بنا باشد ارائه این مباحث این خروجی را داشته باشد

جای مشکل تراشی در خوام از همه شما عزیزانم در همين جلسه قول بگيرم که بهمی کند. لذا منمی هم

رو پياده نماید طرف مقابل، هر کدام شما عزیزان به خودش نگاه کند و این فرمایش اميرالمؤمنين علی

 که فرمود:

َي   هي َمساوي سي
َ لَع ن ف  لي أن ُيحِصي يني و ارَلأيي و اْللَع اعلاقي

جَمَع ذكَل ِف خَلقي و اْلَدبي ها ِف اَلِّ ، ََفَ
هي أو ِف كتاٍب و َيعَمَل ِف إزاَلي   .هاَصدري

                                                             
 30نيمه پنهان ماه، شهيد کالهدوز، ص  17
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ها را در سينه خویش بر خردمند است که بدیهاىِ دینى و فکرى و اخالقى و تربيتى خود را شماره کند و آن 

کند معایب خودش را  ها بکوشد. یعنی هر کسی تالشیا به صورت نوشته گرد آورد و در از بين بردن آن

 شمارش و سپس برطرف کند.

کنکور و دانشجوی الکترونيک  5متنی که پيش رو دارید دفترچه محاسبات نفس شهيد علی بلورچی رتبه »

حق شناس است. خودتان بخوانيد و قضاوت کنيد. نوشتن این دفترچه  …دانشگاه شریف، شاگرد خاص آیت ا

سال بيشتر سن نداشت.  21شروع کرده بود. جوانی که وقتی شهيد شد  ۶3آذرماه سال  22را از روز پنجشنبه 

 دفترچه محاسبات نفس ما چند گناه این چنينی دارد؟!

 حال زیارت عاشورا خواندم.حال خواندم و اصوالً حال نداشتم و خيلی بینماز صبح را بی 

  یاد امام زمان 

 .کم بودم و هستم 

 شوم.زود عصبانی می 

 .حب دنيا داشتم 

 .خود را بهتر از آنچه هستم به دیگران نمایاندم 

 .نفس را در رفاه قرار دادم و در مضيقه نبود 

 .دروغ گفتم 

 .برای غير خدا کار کردم 

 .یاد دنيا بودم 

 18«.وقتم را زیاد تلف کردم 

لوت ، زحمت بکشيد و تا فردا شب در خسوزدمی هر کدام از شما عزیزان که دل تون برای زندگی خودتون

خود تأملی بکنيد و نقاط ضعف خود را در مسير تعامل مثبت و سازنده با همسرتون بنویسيد. اصالً نيازی هم 

                                                             
 های مهران )علی( بلورچی، علی اکبری، نشریازهراوشتهنمجموعه یاداشت ها و دست 18

ht t p://www.shohadayenokhbe.i r  
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نيست که اون موارد رو با همسرتون مطرح کنيد. اگر طرح این مباحث از طرف ما پنجاه درصد از مسير حل 

 باشد.می از بين بردن نقاط ضعف های شما و سعی در، پنجاه درصد دیگه اون، این بررسیمشکالت باشد

بيایيم امشب خودمان اشکاالت خودمان که باعث سردی زندگی زناشویی شده را بنویسيم و با خود بگویيم: 

من خودم چقدر در این مشکل نقش دارم ودرصدد برطرف کردن عيب خودم باشم. در اینصورت انشاء اهلل 

 يميت و محبت بيشتری خواهد شد.تر و روابط با صمهامون عاشقانهزندگی

ترین همسران عالم تو ایام فاطميه بهترین بستر برای عاشقانه شدن روابط همسران است. چون عاشقانه

 شوند. به تعبير اميرالمؤمنين زمانه این دو کبوتر عاشق رو از هم جدا کرد.می این ایام از هم جدا

 شروع: روش شعرخوانی
 

 ها مدینه هوایش مکدر است                   روزاین

 یاس شکسته سينه، گرفتار بستر است

 درخانه، عمر فاطمه چون شمع شعله سوز        

 بيرون خانه، غربت و غم سهم حيدر است

 ای خدا                حيدر غریب و فاطمه مجروح، 

 این بارِ غصه، اجر کدامين پيمبر است

 قلب علی جراحت بسيارخورده است               

 ی صد تيغ، بدتر استزخم زبان، ز صدمه

 مسیر به اوج رسانی: روش مقتل
، این دو کبوتر عاشق چندبار با هم گفتگو کردند که بسيار حزین و در طول بيماری فاطمه زهرا 

حضرت به او رسيد. با همسر خود مطرح ها وقتی است که خبر وفات آن دردناک است. یکی از آن گفتگو

کنم به چند چيز. کرد که: از آسمان خبر فوت من به من رسيد و من در حال سفر آخرتم، تو را وصيّت مى

 فرمود: آنچه خواهى وصيّت کن اى دختر رسول خدا.  حضرت امير



 

 

 

 جلسه اول یم فاطمی
 

 

17 

َ َعمِّ َما »د: فرمو پس بر بالين آن حضرت نشست و هر که در اتاق بود بيرون کردند. پس فاطمه َيا اْبإ
َتِني 

ُذ ََعََشإ َك ُُمإ ب ُ إ  ََخلَف 
َ
ًة َو َل َ  ََخت يب 

َ
َبًة َو َل َتِني ََكذي

دإ علی جان، هرگز مرا دروغگو و خائن نيافتى، از روزى  «ََعي

فرمود: معاذ اللّه تو داناترى به خدا و ام، حضرت علىتو را نکرده که با من معاشرت کردی، من مخالفت

ترى از آنکه تو را سرزنش کنم به مخالفت خود و بر من تر و از خدا ترسانر و پرهيزکارتر و کریمنيکوکارت

اّنا َّللا و اّنا اَله گویم: اى از آن نيست؛ پس مىبسيار سخت است جداشدن از تو وليکن امرى است که چاره
غون  ، به خدا اندازدمی زاند و به غم و اندوهسومی براى مصيبتى که چه بسيار دردآورنده است مرا و مراراج 

 تواند شد.اى است که هيچ چيز عوض آن نمىسوگند که این مصيبتى است که تسلّى دهنده ندارد و رزیّه

پس ساعتى هر دو گریستند، پس حضرت سر حضرت فاطمه را ساعتى به دامن گرفت و به سينه خود 

 19ت بکن.خواهى وصيّچسبانيد و فرمود: هر چه مى

 جمالت روشاوج: 
ْلا حرضت َفطهم اُلَفت بکت! قفال فرمود:   ای که امام صادقها بسوزد برای آن لحظهاما دل

 هلا ایمراْلؤُمني: ای یسدىت! ما بیکيک؟ َقل: ابیک ْلا تلق عبدی!
کرد. نزدیک شد، شروع به گریه فرمایند: چون وفات فاطمهمیحضرت امام صادق

عرض کرد: برای مظلوميت تو کنی؟ فاطمهمی ای سرور من! چرا گریه به او گفت: اميرالمؤمنين

 20کنم.می گریه

 پرورش اوج: روش گریز
زهرا جان شما طاقت نداشتی غریبی امامتان را ببينيد؛ پریشان شدید... ناراحت شدید...گریه کردید... اما 

ت زینب... او هم غریبی امامش را دید... مظلوميت امامش را دید... مضطر شد... آخه من بميرم برای دختر

                                                             
 270جالء العیون، مجلسى، ص: 19

 218ص  43بحاراالنوار ج  20
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دید شمر با خنجر روی سينه امامش « والشمر جالس علی صدره...»زینب ببيند حسينش ته گودال افتاده 

 نشسته... هر جای جلسه که هستی ناله بزن...یاحسين...

 فرود: روش شعر خوانی
 

 دنيا برسد                                 زهرا که عنایتش به 

 جز او که به فریاد دل ما برسد؟

 یارب سببی ساز که در روز جزا

  پرونده ما به دست زهرا برسد؟                                   

 


