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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

ٍد َو َعَلی َعَلی أهِل  ََلُة َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ اِهریَن اْلَحْمُد ِللَّ بیَن الطَّ یِّ  َبیِتِه الطَّ

 اینلهاین  سهندمیکنار هم تشمملیل نانواس   سرصن و مرس رس نیسمم  و وقتی ]قسمممتی اص تممو  سر سسمم  
هرگا  سر این سو اراس  تشمممت  و لذا  شممموند  اراس  واحد تبدیل به نفس واحد  و اراستین  تبدیل به یکنفسمممین 

 نانواس ، نانواس  نیس   گرو سی پاشدمیتعارض اتفاق افتاس نانواس  اص هم 

حساب  اص هم جداو را سوتا  )صن و مرس( هااینوقتی  ؛واژ  مرسساالری غلط اس  که فهمیممی اینجا وق آن 
ل انواس  شلیلی هسمتند یعنی وقتی ن آن سو این غلط اسم  اما ، این سماالر اسم  و آن سماالر نیسم کنیدمی

یعنی قبول  یناگف  قبلُ ،  هم مثًَل متعتک نفسمی یا صوجتک نفسی آن یلی ندگفتهم ه گرف  وقتی صن و مرس ب
اراس  واحد شلل گرف  اینجاس  هم وقتی   تشملیل سهیمرا اینله قبول کرسم که ما با همدیگر یک اراس  واحد 

ر سار چگونه ؟ ایثافتدمیایثار چه وقتی اتفاق   آورسسرمیسر  متعالی هایارصشاین اراس  واحد همه  ر اساسبکه 
 برای من اص اولذ   وق آن ،را نوسم بدانم سیگریایثار کنم که  توانممی؟ من وقتی افتداتفماق میسرون جمامعمه 
 به سیگریرا سارس  وقتی نوس گرسممنه اسمم  آن غذایی که ؛این اسمم  مؤمن  شمموسمی بهتر برممیلذتی که نوسم 

    کندمیاحساس لذ   این مؤمناص سیری او،  شوسمیسیر  و وقتی سیگری تا بخورس سهدمی

اکمی  با حتنها و این نفس واحد  هم  شمموسنفس واحد   تبدیل به نفسافتد که اتفاق میوقتی موضممو  این 
 َیْحَزُنوَن َو َیْفَرُحوَن ِلَفَرِحَنا َو »یا  1«ِإنَّ ِشیَعَتَنا ُنِلُقوا ِمْن ِطیَنةٍ » فرماید:سر روای  می گیرس  اینلهواحد شملل می

ا البته هر   مخصممموا جامعه والیی اسممم  «َیْحَزُنوَن ِلُحْزِننا»مجاص نیسممم   این  وکه تعارف  هااین 2«ِلُحْزِننمَ
 ی سیگر اوهاوالی که والیتش والی  حق اس  همه این  ایجامعهفرقش این اسم  اما ای والی  سارس جامعه
 ایجامعهبه نَلف   ح عاسالنه اس فَر ح، یَ فَر یَ  اگرو  عدلن للحُز ن، یَ حُز یعنی اگر یَ  ؛عدل نواهد بوس هایوالی 

    والی  ظلم بر آن حاکم باشدکه 

                                                           
ْسَلاِف عَ   بصائر 1 اٍس َعْن َسْعٍد اْْلِ ِه اْلَبْرِقيِّ َعْن َنَلِف ْبِن َحمَّ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن عالدرجا  ِإْبَراِهیُم ْبُن َهاِشٍم َعْن أ

َ
نَّ أ

َ
ِِ ْبِن ُنَباَتَة أ ْتَب

َ ْْ  یه السَلملِن ا
مَّ  ُْ َْْنی َعَلْیِه 

َ
َه َو أ ِعَد اْلِمْنَبَر َفَحِمَد اللَّ ْلَفيْ َسَنٍة اَل  تمَ

َ
ْن ُیْخَلَق آَسُم ِبأ

َ
اُس ِإنَّ ِشیَعَتَنا ُنِلُقوا ِمْن ِطیَنٍة َمْخُزوَنٍة َقْبَل أ َها النَّ یُّ

َ
اذ  َو اَل َیْدُنُل َش  ایَه فِ  َیِشذُّ َقاَل َیا أ

ْنُظُر ِإَلْیِهم    هایف
َ
ْعِرُفُهْم ِحیَن َما أ

َ َْ ي   َساِنٌل َو ِإنِّ
 030و  031، ا: 62بیرو (، ج -بحار اْنوار )ط 

ْرِض َفاْنَتاَرَنا َو اْنَتاَر َلَنا ِشیَعًة َیْنُصُروَنَنا َو یَ 2
َ ْْ ََ ِإَلی ا َل ْبَحاَنُه َو َتَعاَلی اطَّ َه سمُ ْمَواَلُهْم ِفیَنا   ِإنَّ اللَّ

َ
ْنُفَسُهْم َو أ

َ
ْفَرُحوَن ِلَفَرِحَنا َو َیْحَزُنوَن ِلُحْزِنَنا َو َیْبُذُلوَن أ

ا َو ِإَلْیَنا َو ُهْم َمَعَنا ِفي اْلِجَناِن  وَلِئَك ِمنَّ
ُ
 َفأ

 056عیون الحلم و المواعظ )للیثي(، ا: 
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سر    البتهکندمیسیگر احسممماس سرس  مؤمناص سرس  واقعاً ایممانی  حقیقی سر یمک جمامعمه والیِی  مؤمنیمک 
 ؛افتدما صیاس اتفاق می های نانواسسر  صیرا آصمایش کنیداین را   اس  شمدیدترنانواس  این احسماس سرس نیلی 

 ،کشدمیماسر اص سرس و رنج و فرصندش سرس  چنین اس  و مثَلً  واقعاً حقیقی که نانواس  هسمتند  هاینانواس  سر
 ماسراما گوید مییک آخ بچه گاهی   شممموسمیمنتقل به او ت  کند یعنی ت  می اشبچهبمه نماطر تم   یگماه

    گیرسمیسرسش 

این ایرج میرصا آسم بدی  فرموسندمیمرحوم ابوی رضمموان الله تعالی  میرصا یک شممعری سارس سر این باب ایرج 
سیگر شعریش  هایلغزشسارس اما یلی سو تا شعر سارس که حاال شاید همه آن  یمزنرف شعرهایبوس  چون نیلی 

اس :  این هاآنس که یلی اص یعنی سو شعر سر رابطه با ماسر سار   البتهیک شمعر سر رابطه با ماسر اس   بشموَیدرا 
ایرج  و نَلتمه ساستان نیلی مفصل اس را آورس  اسم   ساسمتان جوانی که عاشمق شمد و ماسر او موافق نبوس 
تو  هباوری من نجگر ماسر  را برایم  و که اگر نروی گویدمیمیرصا نیلی قشممنآ آورس  تا آنرش سنتر به پسممر 

  رف  و سمینه ماسر را پار  کرس و جگر را برساش هم این جوان   َمهر من جگر ماسر توسم  ؛تملین نخواهم کرس
این   سر میان را  پایش به سممنگی گیر کرس و افتاسآمد اما سمم  نانه سنتر  بهجگر گرم را برساشم  و سوان سوان 

 :کهشنید  شد قل  آن اص  این تداو جگر و قل  ماسر افتاس صمین 

 س به سنآآخ پای پسرم نور

رم آخ پای پسمم گویدمیجنایتی که این پسممر سر حق ماسرش کرس باص هم  همهبااینشمموس که می طوریاینیعنی 
 هستند  پار  اص تن یلدیگر  سهد؛شلل می رارابطه نانواسگی  ترینعمیق ماسریرابطه   لذا نورس به سنآ

که  میمفهمی اس  که موقَ آن گیرسمیکه شملل تملی الله علیه و آله و سملم  این بی  رسمول اللهلذا وقتی 
ی» چگونه َعٌة ِمنِّ آن هم این بی ، بی  رسول الله تلی الله علیه اس   گرفتهشللبی   صیرااسم    3«َفاِطَمُة َبضمْ

هم علی البی اهل وق آن  سانته اس تملی الله علیه و آله و سلم این بی  را رسمول الله   و آله و سملم اسم 
 اسمم  بی  سر اسممَلم یعنی ،«بی »همین واژ   سر بحث ساریملذا واژ  سومی که   کندمیاینجا معنا پیدا السممَلم 
 نانواس  

 :آیه تطهیر که معروف اس شد  اس ؛ تعبیر  «بی »سر روایا  اص نانواس  به و  سر قرآن کریم

                                                           
 011ا تدوق( امالی )  3
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هَۡل ٱلۡ»
َ
جَۡس أ ُه ِلُیذِۡهَ  َعنُلُم ٱلرِّ یُد ٱللَّ َما ُیِر َرُکمۡ َتطِۡهیراً ِإنَّ ُیَطهِّ  4«َبیِۡ  َو

ْهَل »که فرشمممتگان گفتند: علیه السمممَلم هم به این شممملل اسممم  بی  ابراهیم 
َ
ِه َو َبَرکاُتُه َعَلْیُلْم أ َرْحَمُ  اللَّ

علیه  تممندوق را که موسممی یوقت علیه السممَلم هم به همین شمملل اسمم  بی  عمران و ماسر موسممی   5«اْلَبْیِ  
یا برگرفتند و سنبال مرضمعه را بوس  سر آن السمَلم به  ار نواهر موسی علیه السَلم نوسگشتند صن شیرس  می واص سر

ُلْم َعلی»و فرعون رسمماند نانه فرعون  ُسلُّ
َ
ََ ِمْن َقْبُل َفقاَلْ  َهْل أ ْمنا َعَلْیِه اْلَمراضممِ ْهِل َبْیٍ  َیْلُفُلوَنُه َلُلْم َو  َو َحرَّ

َ
أ

 6«ُهْم َلُه ناِتُحوَن 

 ح، بی  اس ؛ که نلاوارس شد  اس  ر روایا    حتی ساهل بی ، این یک مفهوم قرآنی اس لذا 

یِج » ْزِو ِه َتَعاَلی ِمَن التَّ َح ُّ ِإَلی اللَّ
َ
ْسََلِم أ  7«َما ُبِنيَ ِبَناٌء ِفي اْْلِ

 ند سهتشمملیلبی  اسمم  و اینله بی  اسمم  یعنی  مؤمن «من بی ؤالم»آمد  اسمم  که  سر روایا همچنین 
    بی  باشد سهند تشلیل تواندمیبی  اس  یا 

ذي َنَلَقُلْم ِمْن َنْفٍس »فرماید: می ؟گیرسمیاین نمانواس  چگونه شممملل  وقم آنبیم  یعنی نمانواس ،  ُهَو الَّ
 8«واِحَدٍة َو َجَعَل ِمْنها َصْوَجها

 « ما هی مرأةب»انواس  سارس نه اشار  به مرأة اشار  به ن «صوجها منها»به نظر من این  ؛این نلته مهمی اسم 
لق و ن هاصوج فرماید:؛ صیرا میاشتبا  اس و این برساشم  این نلق منها یعنی نه اینله ندا صن را اص مرس آفرید 

تعبیر این اما سر اینجا یمک وق  تعبیر این اسممم  که نلق الرجل و نلق المرأة منه   الرجمل و نلق منمه المرأة
ْن َنَلَق َلُلْم ِمْن » :نیزساین ِمنی  اص صوجی  برمیلذا   و نلق منها صوجها گویدمینیسممم ، بللمه 

َ
َو ِمْن آیاِتِه أ

ًة َو َرْحَمًة ِإنَّ في ْصواجًا ِلَتْسُلُنوا ِإَلْیها َو َجَعَل َبْیَنُلْم َمَوسَّ
َ
ْنُفِسُلْم أ

َ
ُروَن  أ  9«ذِلَك َلَیاٍ  ِلَقْوٍم َیَتَفلَّ

                                                           
ْحزاب:   4  33ا
هُ  33   هوس:5 ْهَل اْلَبْیِ  ِإنَّ

َ
ِه َو َبَرکاُتُه َعَلْیُلْم أ ِه َرْحَمُ  اللَّ ْمِر اللَّ

َ
 َتْعَجبیَن ِمْن أ

َ
 َحمیٌد َمجیٌد  قاُلوا أ

 06القصص:   6
 383، ا: 3من ال یحضر  الفقیه، ج  7
ْعراف:8 اها َحَمَلْ  َحْمَلً  081   ا ا َتَغشَّ ذي َنَلَقُلْم ِمْن َنْفٍس واِحَدٍة َو َجَعَل ِمْنها َصْوَجها ِلَیْسُلَن ِإَلْیها َفَلمَّ َقَلْ  َسَعَواُهَو الَّ ْْ

َ
ا أ ْ  ِبِه َفَلمَّ َه   َنفیفًا َفَمرَّ اللَّ

اِکریَن  ُهما َلِئْن آَتْیَتنا تاِلحًا َلَنُلوَننَّ ِمَن الشَّ  َربَّ
 60الروم:   9
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 ؛سرسمِ  تمالع عشق مترت  بر تزویج اس  آیند  بیشمتر بحث نواهیم کرس که عشمق حقیقِی  هایبحثسر 
یس  اگر تضمین شد  ن د عشِق باشآن عشقی که سابق بر ترویج   آفرین اس محب  و آفرینعشمقیعنی تزویج 

 اس   ساصتواند به عشق بعد التزویج تبدیل شوس عشق نانواس آن عشق ب

 وییم کهبگ هاآنباید به را انتخاب کنند، نانواس  سرس  این کنیم که را تشویق به  مانهایجواننواهیم اگر می
واج آسم قبل اص اصس  سنبال عشق قبل اص اصسواج نباشید و ته ساشته باشیدبسسمعی کنید قبل اص اصسواج چشمم فرو

ند اگر با بهتر گزینی ک ود عاقل باشد با عقل نوب گزینی اول بای ،باید عاشق شوس اص آن بعدو باید عاقل باشمد 
برای نوس انتخاب کرس وقتی جف ، جف  نوب شمممد  یعقمل روشمممن و بما قمدر  گزینش بیمدار جفم  نوب

عشق قبل اص عقل عشق نطرناک اس  یعنی عشق بدون تعقل و اینله ما نواهد بوس  شمایسمته عشق  وق آن
ید ت شهواتتانابزار  بگوییمو بگیریم  هاآنرا اص  شهوتشانمهار و را تشویق کنیم  هایمانجوان  ا عاشقرا باص بگذار
 ای!گویند که عاشق شد غلط به هر کسی می طوربه تداوسیماسر این این اشتبا  و نطرناک اس   مدام  شوید

ن ای باشد اما ؟ حاال فرض کنیم عاشق شد ایمنظورتان چیسم  که عاشق شد  !این عاشمق شمدی یعنی چی؟
شقی اص ع چنین شوس د عاشق میاو را گرفته حاال این هرچه را ببین سراپایکه یک جوانی شهو   کمالی نیس 

 وکمال آن اس  که نوب گزینی کند ندارس  اتًَل کمالی  و این عشق افتخار نیس  ،نیس  وکتابحسمابروی 
 :فرمایدلذا می  نوب ساشته باشد برگزینشعشق مبتنی  وق آنبعد که گزینش نوب انجام ساس 

ًة َو َرْحَم » ُلُنوا ِإَلْیها َو َجَعَل َبْیَنُلْم َمَوسَّ ْصواجًا ِلَتسمممْ
َ
ُلْم أ ْنُفسمممِ

َ
ْن َنَلَق َلُلْم ِمْن أ

َ
ذِلَك َلَیاٍ   ًة ِإنَّ فيَو ِمْن آیاِتِه أ

ُروَن    «ِلَقْوٍم َیَتَفلَّ

یرا   همرا  با مهر اسبلله بی ، تنها عشق نیس  برناسته اص  وقتی چنین عشمقی شملل بگیرس این عشِق  ص
ری نسب  به سیگ مثَلً که یلی  ایدسید گاهی اسم ؛  غیر اص تعلق مهر مقوله سیگری « موسة و رحمة»فرماید:می

 هایبحث ءعدًا تممحب  نواهیم کرس و جزب  مهربانی مقوله سیگری اسمم  ، صیراعشممق سارس اما مهربان نیسمم 
ندارس اما رحمان و  بشری هایعشقندای متعال که اص این   اس  ایمقولهسم  که مقوله مهربانی چه بعدی ما

اس  که برناسته  ایمقولهاین مقوله  یک موقوله ناتی اس  مقوله مهربانی  و این مقوله رحم   رحیم اس 
  شوسمی اص اصسواج متولد تنها اس  که ایواحد اص این وحد  و یلپارچگی و اص این نفس 

به استناس این آیاتی که نواندیم روایاتی که سر این عرته وارس شد  بی ، عبار  اص یک واحد انسانی بنابراین 
و سانتار یک  شممد ناگر اراس  اراس  واحد نشموس بی  بی    شموسمیاسم  که اراس  واحد بر این مجموعه حاکم 

اص اراس  حاکم وجوس نداشته باشد  بریفرمانر جامعه اگر س؛ اس  گونههمینجامعه هم   شوسنمیسمانتار واحد 
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ه و و نونریزی و کینتبدیل به جنآ و  ریزسمیو هرکس برای نوسش بخواهمد تللیف تعیین کنمد جامعه به هم 
    شوسمی عداو  و سشمن

 لهایناص  ؟گیرسمینانواسگی اص کجا شلل  هایکینهعمد  اس ؛ سر نانواس  اتفاق افتاس هم همین حاسْه  عین
اما اگر شوهر گف  تو برای من جای   من نوسم هستم گویدمیمن برای نوسم هسمتم و شموهر هم  گویدمیصن 

تزویج اسَلمی به  این موضو  را فقط و]سیگر نزاعی نیس و نوسم هسمتی و صن هم به شموهرش همین را گف  
 هاینانواس و سینی  هاینانواس سر  ؛ایمکرس این اص معجزا  فقه اسَلمی اس  و ما این را تجربه   سآوروجوس می

و این فدا کرسن فدا کرسن به  کندمینوسش را فدای صنش هم صن نوسش را فدای شمموهر و شمموهر  اتممَلً مسمملم 
متحمل شمموس تا  ها رارنج همهشمموهر حاضممر اسمم   ؛اسمم  گونهاین حقیقتاً  صیرا صبان و شممعر و اسبیا  نیسمم 

شوهرش و فرصندانش سر آسوسگی  تارا متحمل شوس  هارنجهمه  اس حاضر هم ن ص و همسرش آسوس  به سر ببرس
  شوس تلقیندم  سر نانواس  نوکری و کلفتی  نه اینلهاس  این اسم  فلسفه ندم  سر نانواس    به سمر ببرند

 بعدًا سر این رابطه بیشتر تحب  نواهیم کرس   بنیاس نانواس  را اص بین برسمفاهیم نوس، تمدن غربی با این 

 و تلی الله علی محمد و آله و سلم


