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1 . عبــاس قمــی، مفاتیــح الجنــان، ص928؛ محمدمحســن فیــض کاشــانی، خالصــة االذکار و اطمئنــان القلــوب، کتــاب 
: بــازار کتــاب قائمیــه.  الکترونیکــی، ص193، به نقــل از

دعای مطالعه 
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دین مبین اسالم خانواده را مهم ترین بستر تکامل انسان 
دانسته است. بر اساس همین دیدگاه، روایت های فراوانی 
خانواده  کرده اند.  تشویق  خانواده  تشکیل  به  را  افراد 
زندگی  در  انسان ها  آداب  و  عادات  از  بسیاری  بسترساز 
آن  اعضای  که  است  کوچک  اجتماعی  خانواده  است. 
در تعامل با یکدیگر می توانند اهدافش را به خوبی محقق 
کنند و این تعامل زمانی کارساز خواهد بود که اعضای آن 
به خوبی بشناسند؛  برابر یکدیگر  را در  ابتدا وظایف خود 
سپس هرکدام به وظایف محول شده به نحو احسن عمل 

کنند.
دو  در  خصوصًا  خانم ها  برای  که  نقش هایی  از  یکی 
دختری  نقش  است،  شده  تعریف  زندگی  آغازین  دهۀ 
دانسته  خانه  برکت  مایۀ  دختر  اسالم،  نگاه  از  است. 
پر  را  آن  خانواده، فضای  به  این عضو  ورود  است.  شده 
از لطافت و شیرینی می کند. در کنار این ها وظایفی نیز 
ارتباط  فضای  در  است.  شده  گذاشته  دختران  برعهدۀ 
قرار گرفته  مّدنظر  تعامل دوسویه  اعضای خانواده،  بین 
است؛ یعنی همان طورکه والدین در قبال بچه ها وظایف 
و مسئولیت هایی دارند، دختران نیز می بایست در رابطه با 
پدر و مادر و خواهر و برادران خود، بایدها و نبایدهایی را 

در نظر داشته باشند.
با فضای  تا متناسب  این کتاب تالش شده است  در 
ذهنی دختران، هرآنچه الزم است یک دختر برای ارتباط 

مناسب با اعضای خانواده بداند، گردآوری شود.
 

معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی آستان قدس رضوی



به نظر  می بودند.  پسر  دارند  دوست  دخترها  از  خیلی  شاید 
این دخترها، پسرها آزادترند و هرکاری را بخواهند، می توانند 
انجام دهند و هرجایی که بخواهند، می  توانند بروند: آن ها 
می توانند فوتبال بازی کنند و کوه بروند و تا هروقت دلشان 
باشد،  اگر الزم  کنند؛ حتی  تفریح  دوستانشان  با  خواست، 
می توانند فریاد بزنند و هیجاناتشان را تخلیه کنند. اما دخترها 
چه! شاید آن ها محدودترند. آن ها معمواًل در ورزش  کردن و 
تفریح و... چهارچوب هایی دارند؛ مثاًل به دخترها می گویند: 
شدید  و  سخت  فعالیت های  نرو،  جایی  تنها  بیا،  زود  »شب 
از دخترها هم هستند که  البته بعضی  نداشته باش و... .« 
فقط دوست دارند خوشگل باشند و پیش همه جذاب به نظر 
آیند. با این همه، واقعًا یک دختر چقدر از دختربودن خودش 

احساس رضایت می کند و چقدر راضی نیست؟ 
با  لطیف ترند،  مهربان اند،  دخترها  گفته اند:  همیشه 
مامان  کوچولوی  فرشتۀ  هستیم،  که  بچه   . و...  عاطفه ترند 
لوس  می گویند  ما  به  می شویم،  که  نوجوان  هستیم.  بابا  و 
شده ایم و مدام می خواهند نصیحتمان کنند که دختر باید 
این طوری باشد و نباید آن طوری باشد. بعد هم تا می خواهیم 
و  نیستیم  نوجوان  دیگر  بفهمیم،  را  چیستی مان  و  کیستی 

جوان شده ایم! 
خودش  برای  دختربودن  حرف ها،  این  همۀ  از  گذشته 
را  لذتش  نمی رسد.  آن  پای  به  حسی  هیچ  که  دارد  عالمی 
فهمید.  می شود  بقیه  کنار  و  خانه  توی  بیشترازهمه،  هم 
می خواهی بدانی چطوری؟ این چند فصل را بخوان تا برایت 

بگویم؛ پس بسم الله!

دخــــتر
بودن 

برای 
خودش

عالمی 
دارد
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و  بابایی اند  لوس اند،  دخترها  می گویند  بعضی ها  حساس اند.  دخترها  می گویند 
دوست داشتنی و ُپر از عاطفه و احساس.

شاید درست بگویند، شاید هم نه!
می خواهی ببینی خصوصیات دخترها چیست؟ می خواهی خودت را بشناسی؟

فصل اول:
لطیف تر از باران

1
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فکر و خیال بعضی از دخترها صرف این می شود که بقیه آن ها را چطور 
یا  دارند  دوستشان  می کنند؟  قضاوتی  چه  درباره شان  و  می بینند 
نه؟ می خواهند ببینند چقدر آن طور که فکر می کنند، در خانواده 

محبوبیت دارند؟
بروز  آن  در  فرد  هر  خصوصیت های  که  است  جایی  اولین  خانه 

خصوصیت ها  این  دربارۀ  داوران  اولین  خانواده  اعضای  و  می کند  پیدا 
به  می تواند  فرد  هر  که  ویژگی هاست  این  شناخت  درصورت  هستند. 

جایگاهش در خانه برسد و با توجه به آن، وظایفش را به خوبی انجام بدهد.

 چه کیس من را می شناسد؟
تا حاال تالش کرده ای ببینی دیگران دربارۀ تو و ویژگی هایت چه فکر می کنند و از چه 

زاویه ای به تو و ویژگی هایت نگاه می کنند؟
البته شاید همۀ چیزهایی که  دربارۀ تو می گویند، واقعیت نداشته باشد؛ ولی دانستن 

آن ها ضرری ندارد. رفتیم و از کسانی که خواهر یا دختر داشتند، این را پرسیدیم.
اول از مادرانی که دختر داشتند، سؤال کردیم: »ویژگی دختر شما چیست؟ از نگاه 

خودتان برای ما بگویید شما از دخترتان چه می دانید؟«
یکی گفت:»دختر من وابسته است؛ یعنی بدون من جایی نمی رود و از من در هر 

کاری نظر می خواهد. عاطفی است؛ یعنی با گریۀ من، او هم گریه می کند.«
یکی دیگر گفت:

دختر من بعضی وقت ها لج باز است؛ بیخودی با من و بقیه لج می کند. 
می گوید: »من خودم بلد هستم چه کار کنم. نیازی به تو ندارم.« خیلی 
می کند.  کالفه  را  من  لج بازی هایش  با  وقت ها  بعضی  اما  دارد؛  قبولم 
البته زود هم آرام می شود و من را بغل می کند تا از دلم در بیاورد. بعد هم 

می گوید: »آن موقع، دوست نداشتم حرفت را قبول کنم.«
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هنرمند است. از روی ذوقش، بعضی وقت ها کارهایی انجام می دهد که 
باورم نمی شود. نظافت و تزیین کارهای خانه را دوست دارد. وقتی دخترم 
خانه است، خانه حال وهوای دیگری دارد. عاشق تغییر دکوراسیون خانه 
است. دوست دارد این کار وظیفۀ اصلی او باشد و من در این کار به او 
اعتماد کنم. با اینکه می دانم کارم اشتباه است، کمتر به او اهمیت داده ام. 
هر روز عالقه دارد درصورت توان، آشپزی کند و یک غذای ابتکاری بپزد.

مامان دیگری گفت:
کمک  من  به  کارها  در  و  است  من  کمک حال  مواقع  بعضی  دخترم 
می کند. یک وقت هایی که دیگر نمی توانم کارهای خانه را انجام بدهم، 
او به جای من انجامشان می دهد. بعضی وقت ها هم خودسر و خودرأی 
است. انگار دیگر از پسش بر نمی آیم. هر کار دلش بخواهد، می کند و 
هرجایی بخواهد، می رود. من در کارهایش مانده ام. راستی دختر هم، 

دختر های قدیم!
البته همۀ دخترها این طوری نیستند. یک وقت به کسی برنخورد. این، نظر  بعضی 
چه  دخترتان  بگویید  ما  »برای  گفتیم:  و  زدیم  حرف  که  پدران  با  بود.  مامان ها  از 
خصوصیاتی دارد؟« یکی گفت: »تا حاال به این موضوع فکر نکرده ام.« اما یکی گفت:
دختر من احساساتی است. زود می زند زیر گریه. طاقت مخالفت های من 
را ندارد. می خواهد من برایش همیشه یک بابای دوست داشتنِی بدون 

ایراد باشم و از او انتقاد هم نکنم.
فکر می کنم بابایی است. اگر چند روز من را نبیند، افسردگی می گیرد. 
برایم خیلی احترام قائل است. من برایش در زندگی مثل یک قهرمانم که 

می تواند به او تکیه کند و بگوید: »بابایی! دوستت دارم.«
و گفت:  را دوست داشتنی معرفی کرد  بابای دیگر که حرف زدیم، دخترش  با یک 
»خیلی ناز و دوست داشتنی است. کارهایش برایم جالب و حرف هایش برایم جذاب 

است. اگر از من دور بشود، دلم خیلی برایش تنگ می شود.«
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وقتی از پسرها سؤال کردیم، متوجه شدیم نگاه آن ها به خواهرانشان خیلی جالب تر از 
بقیه است. یکی گفت: »خواهر من ترسوست. بچه که بود، همیشه برایش می خواندم: 
دارم  دوست  خرگوش اند.’  مثل  موش اند،  دخترها  شمشیرند.  مثل  شیرند،  ‘پسرها 

بترسانمش. آن وقت،  او هم عکس العمل جالبی نشان می دهد.«
داداش دیگری گفت:

عاشق  می بندد.  دل  همه چیز  به  است.  احساساتی  خیلی  من  خواهر 
فیلم های خانوادگی و عاشقانه است. همیشه، باهم در این مسئله درگیری 
داریم. با این حال مهربان است. با من خیلی با مهربانی رفتار می کند. 

توی کارها کمکم می کند و دوست ندارد کسی به من »تو« بگوید.
است.  بهداشت  و  نظافت  اهل  خیلی  است.  تمیزی  اهل  هم  خیلی 
همه جا باید برق بزند. زیادی منظم است. دفتر و کتاب هایش مرتب تر از 

کتاب های من است و بیشتر از من هم به درس هایش اهمیت می دهد.
پسری با سردی گفت: 

از  باشم. آخر  البته دوست داشتم که خواهر داشته  ندارم؛  من خواهر 
دوستانم شنیده ام که خواهرداشتن خیلی خوب است! خواهر برای برادر 
مهربانی می کند. درست است که بعضی وقت ها باهم دعوا می کنند؛ اما 
هوای همدیگر را هم خیلی دارند. باور کنید این فقط حرف من نیست. 
وقتی با دوستانم دور هم هستیم و دراین باره حرف می زنیم، بیشترشان 

همین نظر را دارند.
یکی دیگر گفت:

در  و  بابا جا می کند  و  مامان  در دل  را  لوس است. خودش  خواهر من 
این  از  خانواده.  بقیۀ  جلوی  به خصوص  می کند،  نظر  اظهار  همه چیز 
با  را  حوصله ام  وقت ها  بعضی  نمی آید.  خوشم  اصاًل  لوس بازی هایش 
پرحرفی هایش سر  می برد. وقتی از مدرسه یا از بیرون خانه می آید، دربارۀ 
همه چیز حرف می زند. در خانه، همه اسم دوستان او را بلدند و می دانند 



13

امروز با کدام یک از آن ها حرفش شده و با کدامشان به خرید رفته است.
هیچ کس برای دختر مثل خواهر نیست. دختران خواهرانشان را این طوری تعریف 

کردند:
یکی گفت:

خواهر من مهربان است. به درِددل های من گوش می دهد. برایم مثل 
مامان می ماند؛ اما من را نصیحت می کند که این کار را بکن و این کار را 
نکن. دلسوز همه است. اگر برای من مشکلی پیش بیاید، انگار خودش به 
دردسر افتاده و خودش مریض شده است. خالصه مراقب احوالم است.

از یکی دیگر که پرسیدیم، گفت:
می توانم  را  حرف هایم  تمام  است.  خوبی  دوست  من  برای  خواهرم 
به  نمی توانم  که  را  حرف هایی  است.  کنارم  در  همیشه  بگویم.  او  به 
هم  کمی  البته  بگذارم.  میان  در  او  با  می توانم  بگویم،  بابایم  و  مامان 
لباس  اگر من  باشد.  داشته  باید  او هم  دارم،  حسود است. هرچه من 
باشد. داشته  فرقی  من  با  نباید  خالصه  بخرد.  باید  هم  او  می خرم، 

نهایتًا از خود دخترها دربارۀ خودشان پرسیدیم. یکی گفت:
من روی قیافه ام خیلی حساسم. نگاه بقیه به شکل و قیافه ام خیلی برایم 
مهم است. راستش را بخواهید، همیشه از مامان می پرسم: »من خیلی 
زشتم؟ من خیلی چاقم؟« عالقۀ زیادی به آینه دارم. اگر نباشد، انگار 

چیزی گم کرده ام. خدا می داند چقدر از عمرم را پای آن گذرانده ام!
استقالل طلبم. دوست ندارم کسی برایم تصمیم بگیرد. خودم بهتر از 
بد است. طاقت  برایم  و چه چیزی  برایم خوب  بقیه می دانم چه چیزی 
انتقاد و نصیحت را ندارم. البته این ها تا دورۀ بلوغ برایم مهم بود؛ اما وقتی 
بزرگ تر شدم، دوست داشتم نظر بقیه را دربارۀ خودم بدانم و توجه آن ها 
را به خودم جلب کنم و نگاهشان را عوض کنم. به نظرم، این طوری بهتر 
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می توانم با بقیه ارتباط داشته باشم.
یکی دیگر گفت:

وابسته به دوستانم هستم. نظر دوستانم بیشتر از خانواده برایم مهم است. 
نمی دانم چرا؛ اما شاید به این علت باشد که گمان می کنم آن ها بیشتر از 
والدینم مرا درک می کنند یا چون هم سن من هستند، با من بهتر ارتباط 

برقرار می کنند.
بعضی وقت ها افرادی برایم الگو می شوند که از دید بقیه، به خصوص پدر 
و مادرم، ارزش این وقت گذاری و اهمیت دادن را ندارند. خب چه کار کنم! 
من دوست دارم از بعضی ها تقلید کنم و مثل آن ها لباس بپوشم و مثل 
آن ها حرف بزنم. به خصوص تحت تأثیر دوستانم هستم. آخر هرچه باشد، 

ما باهم، هم سن وسال هستیم و من نمی خواهم از آن ها عقب بمانم.
مامانم می گوید من نباید از هرکس و هرکاری تقلید کنم. زیر بار حرف مامان 
و بابا رفتن، برایم مشکل است. دست خودم نیست. زمانی، تقلیدکردن 
لباس  او  مثل  بود.  شده  عادت  عین  برایم  فامیل  دخترهای  از  یکی  از 
کارهایش   . و...  او حرف می زدم  مثل  راه می رفتم،  او  مثل  می پوشیدم، 
برایم خیلی جذاب بود. از او خوشم می آمد و دوستش داشتم. پدر و مادرم 
با من مخالفت می کردند  و می گفتند: »به ظاهر کسی نگاه نکن. ببین 
بقیه درباره اش چه فکری می کنند! شاید چهره اش برایت جذاب باشد؛ اما 
وقتی به او نزدیک شوی، می فهمی او چیزی نیست که تو می دیدی.« اوایل 
پافشاری می کردم؛ اما خوب که دقت کردم و دیدم رفتار بقیه تا چه اندازه 
با او متفاوت است و چقدر هم درباره اش دید منفی وجود دارد، فهمیدم که 
اشتباه می کرده ام؛ ولی باز هم دلم نمی خواست کسی بفهمد که متوجه 

اشتباهم شده ام.  
گاهی فکر می کنم من از بقیه خیلی چیزها کم دارم یا توانایی هر کاری 
را ندارم. دلم می خواهد به کسی تکیه کنم. قدرت تصمیم گیری ندارم. 
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دوست دارم برای انجام کارهایم از بقیه کمک بگیرم و خیلی وقت ها هم 
خودم را به این دلیل سرزنش کرده ام. 

دوستش که همراهش بود، گفت: 
من برعکس او هستم. دوست دارم هرکاری را تجربه کنم. به هوش خودم 
اطمینان دارم و فکر می کنم استعدادم زیاد است و به کمک کسی نیاز 
ندارم. اغلب، خودم برای کارهایم تصمیم  می گیرم. سعی می کنم خودم 
را برای کاری که بلد نیستم، سرزنش نکنم. این را خانواده ام به من یاد 
فکر  هستم.  ُپرجنب و جوش  و  شیطان  هم  خیلی  درضمن،  داده اند. 
نکنید فقط پسرها این طوری هستند. من هم بعضی وقت ها دوست دارم 
شیطنت کنم، البته به شیوۀ دخترانۀ خودم. درست است که عاطفی و 
مهربانم؛ اما بعضی وقت ها کارهایی می کنم که یک پسر هم از پس آن بر 
نمی آید. عاشق کارهای هیجانی ام، البته نه همیشه. فوتبال هم دوست 
دارم. نمی دانم، شاید به  علت جّو جامعه است، شاید هم...؛ درهرحال 
مامانم می گوید:  تماشا می کنم.  فوتبال می بیند، من هم  بابایم  وقتی 

»دختر را چه به فوتبال؟!« اما چه کار کنم: این کار را دوست دارم.
باشد،  و مامانم  بابا  از طرف  اگر  و به خصوص  از کم توجهی بدم می آید 
کنند،  توجه  خواسته هایم  به  دارم  دوست  می شوم.  دلخور  زود  خیلی 
همیشه دوستم داشته باشند و به من از گل نازک تر نگویند؛ نه اینکه سلیقۀ 
خودشان را به من تحمیل کنند و انگارنه انگار که من را می بینند! این جور 

وقت ها فکر می کنم دوستم ندارند.
شاید بعضی از این خصوصیات که گفته شد، در شما وجود نداشته باشد؛ اما درهرحال، 

پسران  با  دختران  روحیۀ  که  کرده اند  تأیید  روان شناسان  و  خانه  اعضای 
تفاوت دارد و این، همان ویژگی های آن هاست که با بقیه متفاوتشان می کند: 
احساساتی بودن و پرحرفی و عاطفی بودن و ... همه و همه از تو چیزی  می سازد 

که تو را به خودت بشناساند و فرقت را با بقیه نشان دهد.
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هیچ کس مثل تو نیست. تو کسی هستی شبیه خودت.
هرکس تو را دیده یا شنیده، از تو نشانی داده است؛

مادر بوده یا پدر، خواهر بوده یا برادر.
مهم این است که نشانی، همان اصل است:

دختری، شبیه بهار،
بارانی و لطیف و دوست داشتنی.

چه کسی تو را ابتر خواند؟

تو کوثری: چشمۀ جوشان الهی برای پدر و مادرت.



خدا مهربان است
و با تو مهربان تر

و لطافت تو نشانه ای از مهربانی خداست.
تو آیه و عالمتی شدی بر مهربانی خدا.

خدا تو را انتخاب کرد، برای پدر و مادرت.
فهمیدن جایگاه تو کار سختی نیست. 

و  توست  در  که  صفاتی  و  نشانه ها  دیدن 
خواندن پیام های رسیده از آسمان، همه و همه 
راهنمایی است که تو را به خودت نشان می دهد. 
خلقِت تو بهانه نیست؛ بلکه عالمتی است بر کرامت 
تو و شفاعتی است برای پدر و مادرت و خودت. تو 

دختری، هدیۀ الهی!

فصل دوم:ریحانۀ الهی

2
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  همسر عمران گفت: »خدایا، من نذر می کنم که برای تو، این طفلی را که در شکم دارم، 
آزاد کنم تا بندگی تو را بکند. این بچه را می خواهم به حرم تو هدیه بدهم تا خادم حرم تو 

بشود. از من قبول کن. تو شنوا و دانا هستی و دعایم را مستجاب می کنی.«
فرزندش مریم متولد شد. مادر به خدا گفت: »خدایا، من دختر به دنیا آورده ام. البته 
تو بدانچه من به دنیا آورده ام، داناتری. فرزندم دختر است؛ درحالی که نذر کرده ام او را 

برای کارگزاری به حرم تو بفرستم!«
 1 Mْنَثی

ُ
َکُر َکاْل ندا آمد: Nَلْیَس الذَّ

یا پسری که در نظر داشتی، به پای این دختر  تو  از مردان روزگار  یعنی هیچ کدام 
نمی رسند. ما او را سرآمد دورانش قرار می دهیم. او در این عصر، سرور زنان عالم خواهد 
بود. پسری که در ذهن تو بود، هیچ وقت به پای این دختر  نمی رسد. تو چیزی از ما 
خواسته بودی و ما بهتر از آن را به تو دادیم. پسری خواسته بودی که خادم حرم کنی؛ ما 

دختری به تو دادیم که دردانۀ حرم شد.
همسر عمران گفت: »خدایا، من نامش را مریم می گذارم و او را به تو پناهنده می کنم.«

و خدا زکریا را مربی مریم قرار داد؛ بزرگ ترین مرد آن زمان و صالح ترین انسان ها را.
این جایگاه دختری است که خدا خود، او را برای مادرش انتخاب کرد، مهرش را به دل 

همه انداخت و در زمین دردانه اش کرد.
ْنَثی...M )پسر مانند دختر نیست.(

ُ
َکُر َکاْل Nَلْیَس الذَّ

و هیچ پسری به پای این دختر نمی رسد.
خدا داناتر است به آنچه می بخشد!

1. آل عمران، ۳۶.
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هدیه نشان دوست داشتن و نشان انتخاب است:
 خدا هرچه را بخواهد، خلق می کند:

1 Mَیْخُلُق ما َیشآُءN 
و به هرکه بخواهد، هدیه می دهد.

بخواهد،  هرکه  به  خدا  که  است  هدایایی  همان  از  دختر 
2 Mُکوَر می بخشد: Nَیَهُب ِلَمْن َیشآُء إناثًا َو َیَهُب ِلَمْن َیشآُء الذُّ

چه آهنگ زیبایی دارد: »به هرکس بخواهد، دختر عطا می کند 
و به هرکس بخواهد، پسر می دهد.«

این بار نیز هدیه دادِن دختر را مقدم بر پسر کرده است.
این، پیش کشی است از طرف خداوند...

فرستنده خودش است و گیرنده را نیز خودش انتخاب می کند. چه 
نعمتی بهتر از آنکه خدا تو را هدیه فرستاده است برای پدر و مادرت!

و خداوند هدیه قرارت داد تا نشانۀ لطفی دیگر باشد.
به هرکه بخواهد، تو را می دهد و به هرکه نخواهد، نمی دهد.

1. شوری، ۴۹.
2. شوری، ۴۹.
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 انتخاب خدا
خدا به او دختری داده بود. درحالی که عصبانی بود، خدمت امام صادق8 رسید. 
حضرت با دیدن ناراحتی او فرمود: »اگر خدا به تو وحی می کرد که من برایت فرزند 

انتخاب کنم یا خودت انتخاب می کنی، تو چه می گفتی؟«
مرد گفت: »می گفتم خدا برایم انتخاب کند.«

حضرت فرمود: »خداوند متعال برای تو انتخاب کرد.«1
اینکه به کسی دختر داده است، یعنی خدا برای او انتخاب کرده است.

وقتی کاری را به کسی بسپاری که از تو داناتر است، نتیجه اش بهترین خواهد شد.

و این جایگاهی است که خدا برای تو انتخاب کرده است و تو چه می دانی 
چه جایگاهی است؟

  نشانۀ مهر
»خداوند متعال بیش از اینکه با مردان مهربان باشد، با خانم ها مهربان  است؛ پس 

شما نیز با آن ها مهربان تر باشید.«2
این لطیفه و بشارتی عجیب است که امام رضا8 از قول پیامبر2  نقل می کند و 
در ادامه می فرماید: »خداوند متعال مردی را که موفق شود خانمی از محارمش مثل 
همسر، مادر، خواهر، دختر، عمه یا خاله اش را شاد کند، در قیامت شاد خواهد کرد.«

مهربان تر است با تو تا مهربان تر باشند با تو.
ُبو 

َ
طًا َفقاَل َلُه أ ِبی َعْبِد اللِه8 َفَرآُه ُمَتَسخِّ

َ
ْصحاِبنا جاِرَیٌة َفَدَخَل َعَلی أ

َ
1. محمد بن یعقوب کلینی، الکافى، ج۶، ص۶و۷: »ُوِلَد ِلَرُجٍل ِمْن أ

وُل یا َربِّ َتْختاُر ِلی قاَل َفِإنَّ 
ُ
ق
َ
ْو َتْختاُر ِلَنْفِسَک ما ُکْنَت َتُقوُل قاَل ُکْنُت أ

َ
ْختاُر َلَک أ

َ
ْن أ

َ
ْوِحَی ِإَلْیَک أ

َ
نَّ اللَه َتباَرَک و َتعاَلی أ

َ
ْیَت َلْو أ

َ
 َرأ

َ
َعْبِد اللِه8 »أ

ُهما  ْن ُیْبِدُلُهما َربُّ
َ
َرْدنا أ

َ
ْوُل اللِه َعزَّ َو َجلَّ Nَفأ

َ
ِذی کاَن َمَع ُموَسی8 َو ُهَو ق َتَلُه اْلعاِلُم الَّ

َ
ِذی ق ِد اْختاَر َلَک قاَل ُثمَّ قاَل ِإنَّ اْلُغالَم الَّ

َ
[ ق اللَه ]َعزَّ َو َجلَّ

ْبَدَلُهَما اللُه ِبِه جاِرَیًة َوَلَدْت َسْبِعیَن َنِبّیًا.«
َ
َرَب ُرْحمًاM أ

ْ
ق
َ
َخْیرًا ِمْنُه َزکاًة َو أ

وَب ُسَلْیماَن ْبِن ُمْقِبٍل اْلَمداِئِنیِّ َعْن  یُّ
َ
ِبی أ

َ
ٍد اْلَقاساِنیِّ َعْن أ 2. محمد بن یعقوب کلینی، الکافى، ج۶، ص۶: »َو َعْنُه َعْن َعِلیِّ ْبِن ُمَحمَّ

ُکوِر َو  ُف ِمْنُه َعَلی الذُّ
َ
ْرأ

َ
ناِث أ ضا8 قاَل قاَل َرُسوُل الله2  ِإنَّ اللَه َتباَرَک َو َتعاَلی َعَلی َاْلِ ِبی اْلَحَسِن الرِّ

َ
ُسَلْیماَن ْبِن َجْعَفٍر اْلَجْعَفِریِّ َعْن أ

َحُه اللُه َتعاَلی َیْوَم اْلِقیاَمِة.« ٍة َبْیَنُه َو َبْیَنها ُحْرَمٌة ِإاّل َفرَّ
َ
ما ِمْن َرُجٍل ُیْدِخُل َفْرَحًة َعَلی اْمَرأ
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  دوست داشت�ن
پیامبر2   دعای خیر خود را بدرقۀ پدری می کرد که خداوند توفیق داشتِن دختر یا 

َبا الَبناِت.«1
َ
دخترانی را به او داده بود: »َرِحَم اللُه أ

و پس از این دعای پرافتخار برای پدران، از سر مهر و عطوفت همیشگی  می فرمود: 
باٌت.« )دختران برکاتی دوست داشتنی هستند.( »ألَبناُت ُمبارکاٌت ُمَحبَّ

خوشا به حال پدرانی که از این نعمت دوست داشتنی بهره مندند!
 تو دختری، دوست داشتنی و ُپر از خیر و برکت!

  گل لطــــیف
دختران همچون گل بهاری، لطیف هستند، به ظرافت برگ لطیفش. خشن بودن با تو 

سازگاری ندارد.
َة َرْیحاَنٌة َو َلْیَسْت ِبَقْهَرماَنٍة.«2 )زن 

َ
لَمْرأ

َ
امیرمؤمنان8زنان را ریحانه معرفی می کند: »أ

گل بهاری است و سرخدمتکار نیست.(
او در خانواده مسئولیت پذیر است. او برای انجام دادن کارهای سخت آفریده نشده 

است. این جایگاه دختر در خانواده است.
»او ریحانه است، نه قهرمان؛ درست مثل گل.«

 دسته گل خوش بو
گل نه تنها زیباست، بلکه عطر خوبی هم دارد. هدیه ای است که خداوند از بهشت برای 
ناراحت  او  بود.  داده  منذر« دختری  به »جارود  فرستاده است. خداوند  بندگان خود 

باٌت َو اْلَبُنوَن  َبا اْلَبناِت اْلَبناُت ُمباَرکاٌت ُمَحبَّ
َ
1. حسین نوری طبرسی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج1۵، ص11۵: »َرِحَم اللُه أ

».Mاْلباِقیاُت الّصاِلحاُتN َّراٌت َو ُهن ُمَبشَّ
َة َرْیحاَنٌة َو َلْیَسْت ِبَقْهَرماَنٍة.«

َ
َة ما جاَوَز َنْفَسها َفِإنَّ اْلَمْرأ

َ
ِک اْلَمْرأ 2. علی بن محمد لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ، ص۵2۶: »ال ُتَملِّ
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بود. حضرت رسول2  وقتی او را دید، فرمود: »شنیده ام خدا به تو دختری داده و تو 
ناراحتی؟ خوش حال باش که خداوند متعال دسته گل خوش بویی به تو عطا کرده است 

که عطرش می تواند تو را سرمست کند و رزقش نیز  به دست خداوند متعال است.« 
ها.«1

َ
ْد َکَفْیَت ِرْزق

َ
ها َو ق »َرْیحاَنٌة َتَشمُّ

سپس پیامبر2  فرمود: »مِن رسول الله نیز أبا َبنات هستم.« »أبا بنات« یعنی پدر دختران؛ 
پس پدر و مادر دختر هم باید به این لطف خداوند افتخار کنند؛ زیرا شبیه پیامبر شده اند.
دختر، گل مخصوصی از باغ بهشت است که به پدر و مادر و خانواده عطا شده 

است. عطر این گل را کسی حس خواهد کرد که قدرش را بداند و شکرگزار  باشد.
پدر زودتر و بهتر از مادر که از جنس دختر است و همچنین زودتر از دیگران این 

عطر را حس خواهد کرد. او عاشق این عطر  است.
 ریحانه خطابت کرد تا عطر وجودت در خانه بپیچد و همه را سر مست کند 

و پدر را بیشتر.

نشانۀ نییک
نیکی نشانۀ زیبایی و طراوت و ظرافت خلقت است. لطف و انس و رفتارهای هنرمندانه، 

دلبری های دخترانه است.
َو  َحَسناٌت  ْلَبناٌت 

َ
»أ را »نعمت« می خواند:  و پسران  را »حسنه«  دختران  امام صادق8 

اْلَبُنوَن  ِنْعَمٌة.«2
ما ُیثاُب َعَلی  ِإنَّ حسنه نیکی  است؛ همان نیکی  ای است که باعث پاداش می شود: »َو 

عَمِة.« ُل َعِن النِّ
َ
اْلَحَسناِت.« و از نعمت سؤال خواهد شد: »َو ُیْسأ

1. سیدحسین بروجردی، جامع أحادیث الشیعة، ج2۶، ص۶۵۴: »احمد بن محمد العاصمّی عن علّی بن الحسن التیملّی عن علّی بن أسباط 
عن أبیه عن الجارود بن المنذر قال قال لی أبو عبد الله8 بّلغنی أ ّنه ولد لک ابنة فتسخطها و ما علیک منها ریحانة تشّمها و قد کفیت رزقها و 

]قد[ کان رسول الله2  أبا بنات.« 
ُل َعِن 

َ
ما ُیثاُب َعَلی اْلَحَسناِت َو ُیْسأ ْلَبناُت َحَسناٌت َو اْلَبُنوَن ِنْعَمٌة َو ِإنَّ

َ
2. احمد بن محمدبن فهد حّلی، عدة الداعی و نجاح الساعی، ص۸۹: »أ

ْعَمِة.« النِّ
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دختران در خانواده نقش حسنه و نیکی را دارند: وجودشان برای همه باعث شادی و 
خیر است؛ پس نباید از آن ها غافل شد؛ چراکه خدای متعال در مقابل حسنه ای که 

کرامت فرموده است، پاداش خواهد داد.

حسنه قرارت داد تا پاداشی باشی برای خلقتت.
مبادا از تو غافل باشند!

 کوثر الهی
در زمانی که دختر در معرض بی مهری بود و همه او را نادیده می گرفتند و به عنوان جنس 
دست دوم حسابش می کردند، خدا فاطمه$ را به پیامبر خود هدیه کرد و او را برای 
1Mإّنا أْعَطْیناَک اْلَکْوَثرN :»پدرش »کوثر« خواند. کوثر یعنی »خیر کثیر و جوشان و ماندگار
َک َو  از او خواسته شد برای این هدیۀ نیکو، قربانی بدهد و چیزی نذر کند: Nَفَصلِّ ِلَربِّ

2Mاْنَحْر
پیامبر2 عاشق دخترش بود. او را می بوسید و می بویید. هیچ کس برایش مثل او 
نبود. او بود و دخترش و دخترش بود و او که »ام ابیها« صدایش می زد: یعنی مادِر پدر، از 

بس دوستش داشت و از بس او پدر را دوست داشت.
حسودان ابترش خواندند تا خود را تسلی بدهند. خدا خود پاسخ گفت: Nإّن شاِنَئَک 
 ْبَترM 3 و خیلی زود به او نشان داد که چه کسی بی بهره و بی دنباله است. دختر او 

َ
ُهَو اْل

را سرور تمام زنان و مادر عالمیان قرار داد و نسلش را پاکیزه ترین  نسل ها. این بود خیر 
کثیر الهی: کوثر. خدا در بهشت رودی را به نامش نهاد تا هرکه با او و پدر اوست، از آن 

سیراب شود.
چه کسی تو را ابتر خواند؟ تو کوثری: چشمۀ جوشان الهی برای پدر و مادرت.

 1. کوثر، 1.

 2. کوثر، 2.
3. کوثر، 3.
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  نییِک ماندگار
می ماند:  باقی  که  برو  چیزهایی  به سراغ  می کند.  همیشگی  را  انسان  خوب بودن، 
اْلَحیاِة  ِزیَنُة  اْلَبُنوَن  َو  ْلماُل 

َ
نیکی های ماندگار. به این کالم خدای مهربان نگاه کن: Nأ

َک َثوابًا َو َخْیٌر  أَماًلM 1 )مال و پسران زینت زندگی دنیا  نیا َو اْلباِقیاُت الّصاِلحاُت َخْیٌر ِعْنَد َرِبّ الدُّ
هستند و تنها اعمال صالح است که نتیجه اش تا قیامت باقی می ماند و برای خدا این 

از هرچیزی بهتر و نیکوتر  است.(
ماندگار،  نیکی های  اما  پسران است.  »بنون«  کلمۀ  از  همه می گویند منظور خدا 

یعنی باقیات صالحات چیست؟
پیامبر مهربانی ها2   با در کنار هم گذاشتن این کلمات، برای پدر و مادر رازی را 

مکشوف می کند: »باقیات صالحات دختران هستند.«2
دختران صالح دخترانی هستند که هم پاداش آن ها و هم برکات نیکی که برای پدر و 

مادر به  جا  می گذارند، ماندگار است.
تو را باقیات صالحات قرار داد تا هم پاداشی برای پدر و مادر باشی و هم 

روشن کنندۀ چراغ عاقبتشان.

  رسشار از لطف
بهتر بودن نشانۀ برتری نیست. بهتر بودن به دلیل داشتن خصوصیاتی است.

با نگاهی پدرانه و سرشار از  وقتی به پیامبر می گفتند کسی دختردار شده است، 
شادی، دختران را فرزندان خوب معرفی می کرد: »ِنْعَم الَوَلُد اْلَبنات.«

به به دختران! پیامبر2   یک »نعم  البنات« می گفت و دل عاَلم را می برد؛ سپس با 
زات، ُموِنسات، ُمباَرکات  فات، ُمَجهَّ آهنگی زیبا، ویژگی های دختر را معرفی می کرد: »ُمَلطَّ

1. کهف، ۴۶.

راٌت َو ُهنَّ   باٌت َو اْلَبُنوَن ُمَبشَّ َبا اْلَبناِت اْلَبناُت ُمباَرکاٌت ُمَحبَّ
َ
 2. سیدحسین بروجردی، جامع أحادیث الشیعة، ج2۶، ص۶۴۸: »َرِحَم اللُه أ

».Mاْلباِقیاُت الّصاِلحاُتN
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یات.«1 و ُمَفلِّ
دختران، خوب فرزندانی هستند؛ زیرا:

فات هستند: سرشار از لطف؛ ُمَلطَّ
زات اند: آمادۀ کمک به پدر و مادر؛ ُمَجهَّ

مونسات اند: با پدر و مادر ُانس می گیرند. حتی وقتی بزرگ شوند و به خانۀ شوهر 
بروند، بیشتر با پدر و مادر  انس می گیرند؛

ُمبارکات اند: باعث برکت؛
یات  اند: ریزبین و هنرمند و ظریف کار. ُمَفلِّ

و در جای دیگر می فرماید:
دختران ُمَمرضات اند: پرستار خانواده؛

ُمبدیات اند: پیش قدم در محبت و انس به پدر و مادر.
حضرت امیر8 نیز عالوه بر این ویژگی ها، از قول پیامبر اکرم2   دختران را »باکیات« 

نامیده است؛ زیرا آن ها با گریه انس بیشتری دارند.2
»تو را فرزندی خوب معرفی کرده اند تا َقدرت را بدانند و اکرامت کنند.«

ن   به�ت از هزار چ�ی
بهتر از هزار چیز  بودن یعنی چیزی با تو برابری نمی کند، اگر خوب تربیت شده باشی.

پیامبر اکرم2  می فرماید: »کسی که دختری داشته باشد، در پیشگاه خداوند متعال 
بهتر از داشتن هزار بوستان است، بهتر از شرکت در هزار جنگ همراه پیامبر، بهتر از 

هزار شتری است که در راه خدا قربانی کند و بهتر  است از هزار مهمانی دادن.«۳

یاٌت.« زاٌت ُموِنساٌت ُمَباَرکاٌت ُمَفلِّ فاٌت [ ُمَجهِّ فاٌت ]ُمَتَلطِّ 1. احمدبن محمدبن فهد حّلی، عدة الداعی و نجاح الساعی ، ص۸۹: »ِنْعَم اْلَوَلُد اْلَبناُت ُمَلطَّ
2. حسین نوری طبرسی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج1۵، ص11۵.

ْلِف 
َ
ٍة َو أ ْلِف َحجَّ

َ
3.حسین نوری طبرسی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج1۵، ص11۵: »َمْن کاَنْت َلُه اْبَنٌة واِحَدٌة کاَنْت َخْیرًا َلُه ِمْن أ

ْلِف ِضیاَفٍة.«
َ
ْلِف َبَدَنٍة َو أ

َ
َغْزَوٍة َو أ
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باز در جایی دیگر بهتر از این جمالت را می فرماید: »کسی که خداوند به او دختری 
عنایت کرده باشد، خود خدا به طور ویژه در زندگی یاری اش می کند و برکتش را به او 

می دهد و او را مشمول آمرزش خود می کند.«1
در مرتبه ای باالتر از این فرموده  است: »اگر کسی موفق شود سه دختر را بزرگ کند، 
خداوند سه بوستان بهشتی به او می دهد که هرکدام از آن ها از همۀ دنیا و هرچه در آن 

است، بزرگ تر است.«2
تو را بهتر از تمام دنیا دانسته است تا خاص بودنت را نشان بدهد.

برکت آور
پیامبر اکرم2  می فرماید:

خانه ای نیست که در آن دختران باشند، مگر اینکه هر روز دوازده برکت و 
رحمت از آسمان بر آن خانه نازل می شود و عجیب تر آنکه فرشته ها از زیارت 
این خانواده فروگذار نمی کنند و برای پدری که حق تربیتی آن دختران را 

ادا کند، در هر روز و شب، عبادت یک سال را می نویسند.3

جایگاهت را منبعی برای برکت قرار داد 
تا فرشتگانش را برای زیارت تو مأمور کند.

1. حسین نوری طبرسی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج1۵، ص11۵: »َمْن کاَن َلُه اْبَنٌة َفاللُه ِفی َعْوِنِه َو ُنْصَرِتِه َو َبَرَکِتِه َو َمْغِفَرِتِه.«
ِة ُکلُّ  2. حسین نوری طبرسی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج1۵، ص11۵»َمْن عاَل َثالَث َبناٍت ُیْعَطی َثالَث َرْوضاٍت ِمْن ِریاِض اْلَجنَّ

ْنیا َو ما ِفیها.« ْوَسُع ِمَن الدُّ
َ
َرْوَضٍة أ

3. حسین نوری طبرسی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج1۵، ص11۶: »ما ِمْن َبْیٍت ِفیِه اْلَبناُت ِإالَّ َنَزَلْت ُکلَّ َیْوٍم َعَلْیِه ِإْثَنتا َعْشَرَة َبَرَکًة 
ِبیِهْم ُکلَّ َیْوٍم َو َلْیَلٍة ِعباَدَة َسَنٍة.«

َ
ماِء َو ال َیْنَقِطُع ِزیاَرُة اْلَمالِئَکِة ِمْن ذاِلَک اْلَبْیِت َیْکُتُبوَن ِل َو َرْحَمًة ِمَن السَّ



اگر شکرشان کنی، مرا شکر کرده ای.
1 Mأِن اْشُکْر ِلی َو ِلواِلَدْیَکN

این پیغام خدای مهربان است: »دوستشان بدار، اگر مرا دوست داری.«
2 Mَو ِباْلواِلَدْیِن ِإْحسانًاN

1. لقمان، 1۴.
2. اسراء، 23.

فصل سوم:مهربانی

3
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قدیمی ها، اگر دختری خیلی شاد بود یا زندگی شیرینی داشت، می گفتند: »حتمًا 
دعای خیر پدر و مادرت دنبالت بوده. الهی خوشبخت بشی مادر!«

اگر لیوانی آب دستشان  می دادیم، می گفتند: »الهی از حوض کوثر سیراب بشی 
دختر!«

اگر کاری برایشان  می کردیم که خیلی دوست داشتند، می گفتند: »الهی توی لباس 
سفید  ببینمت!«

وقتی نمی توانستند سوزن را نخ کنند، صدا می زدند: »بیا این سوزن رو نخ کن. خدا 
چشمت رو نگه داره!«

خیلی ها از همین دعاها عاقبت به خیر شدند و خیلی ها از همین دعاها به چه جاهایی 
که رسیدند! آن روزها بچه ها به بابا و مامان خودشان »تو« نمی گفتند و پایشان را جلوی 
بابا آب نمی خوردند. این را مامانم می گوید.  بزرگ ترها دراز نمی کردند و بدون اجازۀ 
بعد ادامه می دهد: »همین بود که خیر و برکت هم زیاد بود. حاال بچه ها عوض شدند. 
البته نه اینکه بد باشند، فقط یک کم حوصله شون کم شده؛ چون یک کم دردونه  شدند و 

بعضی کارها براشون سخت شده. دوره، دورۀ فرزندساالریه... .«
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بعضی از دخترها 
هستند که به خانه 

رنگ وبوی دیگری می دهند: با همه 
مهربان اند، همه دوستشان دارند، مثل گل 
به خانه طراوت و شادابی می دهند و در دل 
همه نفوذ می کنند؛ طوری که اگر در خانه 

نباشند، انگار همه، چیزی گم کرده اند و انگار 
چراغ خانه کم سو شده است.

برایش  همه  این قدر  که  است  کرده  چه کار  است؟  کرده  چه کار  دختر  این  مگر 
دست وپا می شکنند؟ چه کار کرده که این قدر توی دل همه نفوذ کرده است؟

شاید فکر کنی »این یک دختر ایدئال است یا، زندگی ایدئالی دارد که هیچ مشکلی 
در آن نیست. حتمًا بابایش خیلی دوستش دارد و زیادی مهربان است. حتمًا مامانش 
خوب است یا برادرش با بقیۀ برادرها فرق دارد و همیشه مواظب خواهرش است. چه 
می دانم؟ حتمًا چیزی هست؛ وگرنه این جوری نمی شد. همه که در این موقعیت ها 

نیستند!«
ولی خیلی وقت ها این طور نیست. مگر می شود در هیچ خانه ای غم نباشد یا همه چیز 
سر جای خودش باشد؟! قطعًا در همۀ خانه ها مشکالتی هست. ممکن است این دختر 
هم مشکالتی داشته باشد و ممکن است برادران او هم بداخالق باشند؛ اما این دختر 
به شکل دیگری با همه چیز رفتار می کند: او دلش می خواهد از استعدادی که خدا به 
او داده است، خوب استفاده کند. با اینکه بابایش مشکالت مالی و اقتصادی دارد و با 
اینکه بابایش ممکن است تندخو و خشن باشد یا مادرش ناراحت، این دختر همیشه 



30

دلش می خواهد با محبت کردن، فضای خانه را عوض کند.
دوست داری تو هم مثل این دختر باشی؟ دختری با صفات دوست داشتنی؟

که  من  دارم؟  اشکالی  چه  من  مگه  خوبه.  هم  همین جوری  بابا!  کن  »ولش  نگو: 
یکی یکدونه هستم و خوبم. بابا و مامانم باید خوب باشن تا من هم دوستشون داشته 

باشم.«
نه، این طوری نمی شود. اگر تو نخواهی و اگر تو دختربودنت را ثابت نکنی، هیچ چیزی 
سر جایش قرار نمی گیرد. دختربودن کار سختی نیست. خودت هم می دانی. فقط 
دقتت را بیشتر کن. ببین در وجودت چه چیزی داری که می توانی با آن به همه نشان 

بدهی تو باعث شادی زندگی شان هستی.

ویژگی دختر در خانه، مهربانی اوست.
این را از خدا به امانت گرفته است.
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 دخــــتر در خـانه، مهـــــــربا�ن اوست
گ

ویژ�

مهر و عطوفت استعدادی است که خدا به دختر داده است تا هر وقت دوست داشت، 
از آن استفاده کند. مهربانی ابزاری است که دختر با آن می تواند جای خیلی چیزها را 

در زندگی پر کند.
ترزیق ویتامین شادی و خوشی در خانه، کار  انرژی مثبت دادن هنر دختر است. 
دختر است. دختر با وجود این اخالق، می تواند مشکالتی را که در خانه برای هرکدام 
از برادر و خواهرهایش یا حتی پدر و مادرش پیش می آید، از بین ببرد. این، معجونی 
است شفا بخش برای همه و برای دختر مثل میدان مسابقه است که می تواند در آن به 

قهرمان اصلی تبدیل شود.
وقتی پسری سر یک مسئله با بابا حرفش می شود و حاضر نیست کوتاه بیاید و نزدیک 
است که دیگر قهر کند و از خانه بگذارد و برود، ورود مهربانانۀ خواهرش تأثیر زیادی 
دارد؛ همان خواهر دلسوز که تنها عشق زندگی اش بعد از پدر و مادر، برادرش است. 
البته شاید قباًل او هم با داداش خودش دعوا کرده باشد و دل ُپری از او داشته   باشد؛ اما 
اینجا جای تالفی نیست: جای استفاده از استعداد است. وقتی برود و کنار او بنشیند، 
با یک جمله دل او را نرم می کند: »داداشی، قربونت برم! توی عصبانیت تصمیم نگیر. 

بابا این طوری هام که تو فکر می کنی نیست... .«
اگر دختری از دست حرف های مامان یا بابایش یا حتی برادرش خسته شود و مدام 
با آن ها لج کند یا بگوید: »اینا خیلی به من گیر می دن!« چه کسی بهتر از یک خواهر 
مهربان می تواند با گرفتن دست های او در دست های خودش یا حتی بغل کردن او، 

خواهرش را آرام کند؟

این همان معجزۀ خواهربودن است.
این، معجون مهربانِی یک خواهر برای خواهر است.



وقتی مامان و بابا سر مسئله ای با هم حرفشان می شود، وظیفۀ دختر 
طرف داری کردن از یکی و رهاکردن دیگری نیست. حتی اگر بداند حق 
با یکی از آن   هاست، نباید طرف او را بگیرد. این وسط، نقش او نقش 
کم کنندۀ فاصله هاست، نه بیشترکردن دعوای آن ها. وقتی رفت پیش 
پدر و مادر، باید از عشق همیشگی خود به آن ها حرف بزند. بوسیدن 
دست یا صورت پدر و مادر بهترین آب برای خاموشی آتش بین پدر و 
مادر است. وقتی یک لیوان آب ببرد و از خوبی های هر دوی آن ها بگوید 
و وقتی از نیاز خود و دیگران به آن ها بگوید، این همان معجون مهر او 

در قلب آن هاست.
این همان نیرویی است که دختر آن را تبدیل به انرژی مثبت می کند.
این همان کاری است که فقط دختر مهربان خانه از پسش بر می آید.
این سرمایۀ محبتی است که خدا به دختر داده است؛ چراکه دختر 

نشانۀ رحمت است.
چه شجاعتی باالتر از اینکه هر روز دست پدر و مادرت را ببوسی و 
چه کسی شایسته تر از آن ها برای  بوسیده شدن. بوسیدن دست پدر و 
مادر صبح و عصر، در مناسبت های مختلف، باعث افزایش محبت تو به 

والدین و بیشترشدن تواضع تو در مقابل آن ها خواهد شد.
امام علی8 در این باره می گوید: »بوسه بر پدر و مادر عبادت است.«1

با وجود خودت، به خانه مهر و عطوفت می بخشی.
وقتی هستی، انگار همه چیز در جای خودش است: مهربانی، عشق، 

صفا و... .
سعی می کنی همه باهم مهربان باشند و تو سرآغاز این مهر هستی.

1. محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج1۰1، ص۹3: 
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تو جزِو آن دسته دخترانی هستی که اگر روزی مهمان داشته باشند، خیال مادرشان 
راحت است؟ این مادرها می دانند با وجود دخترشان کارها برایشان راحت تر خواهد 
بود. وقتی که می بینند خانه از تمیزی برق می زند، در دل می گویند: »دخترم برای 

خودش خانمی شده است.«
می دانستی وقتی که مادر نیست، وظیفۀ دختر سنگین تر می شود؟ وقتی به مسافرت 
می رود یا می خواهد برود، دوست دارد خاطرش جمع باشد. او دختری کدبانو دارد و 

دیگر نیازی نیست که به خاله یا مادربزرگ بگوید پیش بچه هایش بمانند تا برگردد.
شده است که وقتی از مدرسه به خانه می آیی، به استقبالت بیاید و بگوید: »مادر، 
خوب شد آمدی. چقدر به کمک تو احتیاج داشتم«؟ او خیالش راحت است؛ چون 

دختری دارد که کمک حال اوست، نه مایۀ زحمتش.
پس تا آنجا که می توانی، سعی کن هفته ای یکی  دو  بار، تو غذا بپزی؛ حتی گاهی 

اوقات، غذایی من درآوردی هم بپز.
فکر نکن این یک دختر ایدئال است که در افسانه ها یافت می شود. نه، این دختِر 
وظیفه شناس خانه است. درست است که بعضی وقت ها درس دارد یا خسته است؛ 
اما درس خواندن برای او تنها وظیفه نیست و نقش همیشگی اش نمی شود تا همۀ 
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زحمات خانه بر دوش مادر باشد و او مصرف کنندۀ خدمات باشد. باالخره وقتی در 
خانه هستی، وظایفی را هم تو برعهده داری. همه چیز به عهدۀ مادر یا پدر نیست. اگر 
مادر فقط به کارهای خودش بپردازد و وظیفۀ مادری خود را در قبال تو انجام ندهد، 

چقدر شاکی می شوی؟ چقدر او را به بی خیالی متهم می کنی؟
می دانستی که اگر تو با وجود همۀ خستگی ات و تمام درس هایت کمک حال مادرت 

باشی، خدا به وقتت برکت می دهد و در درس هم موفق تر خواهی بود؟
تمیزکردن خانه و نظم بخشیدن به وسایل، کارهایی است که تو هم می توانی بر عهده 

بگیری. روح تو روح ذوق و هنر است. روح تو روح کمک به مادر در خانه است.
شاید بهترین راه حل برای تو این باشد که به مادرت پیشنهاد بدهی بعضی کارهای 
یا تو جارو  او غذا درست کند  با تو تقسیم کند؛ مثاًل تو ظرف ها را بشویی و  را  خانه 
کنی و او ظرف ها را بشوید یا هرکار دیگری را که خودت می دانی عادالنه تر است و 
به درس خواندن تو هم لطمه نمی زند، انجام بدهی. فقط کافی است به همکاری با 
او را به دست بیاوری و هم خیال خودت راحت باشد که  مادرت فکر کنی تا هم دل 

بی خیال نبوده ای!
تو وظیفه ات را خوب می دانی؛ همان طورکه او در کودکی ات وظیفه اش را در مقابل 
تو، بی هیچ چشم داشتی انجام داده است، بی هیچ ِگله ای، بی هیچ حرف درشتی. تو 

دختر خودش، خوِد خودش هستی.
که  ببینی  خیر   مادر،  بدهد.  خیرت  خدا  »مادر،  می کند:  دعا  حقت  در  همیشه 

به دادم رسیدی!«
امام رضا8 می فرماید:

حق مادر یکی از حقوق واجب  و الزم  است که ادای آن بر عهدۀ فرزندان 
برای  هیچ کس  که  می کند  حمل  مدت ها  را  خود  فرزند  مادر  زیرا  است؛ 
دیگری چنین نمی کند و فرزندش را با گوش و چشم و تمام وجودش و 
]پرورش[ کودک  با کمال میل و رغبت، از گزند حفظ می کند. او در راه 
هیچ کس  که  می شود  دشواری  ناراحتی های  و  زحمات  متحمل  خویش 
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دربارۀ دیگری آن زحمت ها را متحمل نمی شود. راضی می شود که خودش 
گرسنه باشد؛ اما فرزندش سیر بخوابد. تشنه باشد؛ اما فرزندش سیراب 
شود. حاضر است خودش در آفتاب باشد؛ ولی کودکش در سایه بیارامد. 
باید از او در مقابل این همه فداکاری و ازخودگذشتگی سپاسگزاری و با او 
خوش رفتاری کرد. گرچه توانایی جبران حداقِل زحمت های او را نداری؛ 

مگر اینکه خداوند یاری ات کند.1
به خانه ام رفتم.  و  آمدم  بیرون  امام صادق8  نزد  از  ابراهیم مهّزم می گوید که روزی 
مادرم با من زندگی می کرد. در خانه به خاطر موضوعی با مادرم مجادله کردم و سخن 
درشت و ناهنجاری به او گفتم. فردای آن روز بعد از ادای نماز صبح، دوباره به محضر 
امام صادق8 مشرف شدم. هنگام ورود، بدون آنکه حرفی زده باشم، امام به من فرمود: 
»ای پسر مهزم، شب گذشته با مادرت تند و خشن صحبت کردی. آیا نمی دانی شکم او 
مدت ها منزل و آغوشش گهواره و سینه اش ظرف غذای تو بوده است؟! ]او هستی اش 

را در اختیارت نهاده بود.[ چرا با او به تندی سخن گفتی؟ دیگر چنین مکن.«2
زمین  به  مرا  شما  فردا  »می گویند  پرسید:  خداوند  از  بود،  تولد  آمادۀ  که  کودکی 
می فرستید؛ اما من به این کوچکی و بدون هیچ کمکی، چگونه می توانم برای زندگی 

به آنجا بروم؟«
خداوند پاسخ داد: »من فرشته ای را برای تو در نظر گرفته ام. او از  تو نگهداری خواهد 
کرد.« اما کودک هنوز مطمئن نبود که می خواهد برود یا نه. به خدا گفت: »اما اینجا 
جایم خوب است. هرچند تنگ است، در عوض آرام هستم و کسی با من کاری ندارد.«

را  او  تو عشق  زد.  لبخند خواهد  تو  به  فرشته ات  روز  هر  »آنجا  زد:  لبخند  خداوند 
احساس خواهی کرد و شاد خواهی بود و آرامش خواهی یافت.«

ها َحَمَلْت  نَّ
َ
ْوَجُب ِل

َ
ْلَزُم اْلُحُقوِق َو أ

َ
مِّ أ

ُ
نَّ َحقَّ اْل

َ
1. نک: حسین نوری طبرسی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج1۵، ص1۸۰: »َو اْعَلْم أ

َحدًا... .«
َ
َحٌد أ

َ
َحْیُث ال َیْحِمُل أ

ْغَلْظَت 
َ
ِبی َعْبِد اللِه8 َلْیَلًة ُمْمِسیًا... َفقاَل ِلی... ما َلَک َو ِلخاِلَدَة أ

َ
2. نک: محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج۷1، ص۷۶ : »َخَرْجُت ِمْن ِعْنِد أ

ِفی َکالِمَها اْلباِرَحَة... .«
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کودک ادامه داد: »من چطور می توانم بفهمم مردم چه می گویند، وقتی زبان آن ها 
را نمی دانم؟«

خداوند گفت: »فرشتۀ تو، زیباترین و شیرین ترین واژه هایی را که نیاز داشته باشی، 
یاد خواهد داد که چگونه  تو  به  با دقت و صبوری،  و  تو زمزمه خواهد کرد  در گوش 
صحبت کنی.« کودک با ناراحتی گفت: »وقتی می خواهم با شما صحبت کنم، چه 
کنم؟« خداوند برای این سؤال هم پاسخی داشت: »فرشته ات دست هایت را در کنار هم 

قرار خواهد داد و به تو یاد می دهد که چگونه دعا کنی.«
کودک سرش را برگرداند و پرسید: »شنیده ام که در زمین انسان های بدی هم زندگی 

می کنند. چه کسی از من محافظت خواهد کرد؟«
جواب شنید: »فرشته ات از تو محافظت خواهد کرد؛ حتی اگر به قیمت جانش 

تمام شود.«
کودک با نگرانی ادامه داد: »اما من همیشه برای اینکه دیگر نمی توانم تو را ببینم، 

ناراحت خواهم بود.«
با تو صحبت خواهد کرد و به تو راه  خداوند گفت: »فرشته ات همیشه دربارۀ من 

بازگشت نزد من را خواهد آموخت؛ گرچه من همیشه در کنارت خواهم بود.«
کودک می دانست که باید به زودی سفرش را آغاز کند. او به آرامی سؤال دیگری از 
خداوند پرسید: »خدایا، اگر من باید همین حاال بروم، لطفًا نام فرشته ام را به من بگو.«

خداوند پاسخ گفت: »نام فرشته ات اهمیتی ندارد. می توانی به راحتی او را مادر صدا 
کنی.«
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 مهربان به پدر
پدرت تو را به چه ویژگی هایی می شناسد؟

دختر مهربون بابا؟ دختر هم زبون بابا؟ دخترۀ چشم سفید؟ دخترۀ سربه هوا؟ دخترۀ 
حرف گوش نکن؟ چه تصویری از بابا در ذهنت بیشتر  مانده است؟ وقتی بابا را می بینی، 

چه کار می کنی؟
نکند تو از آن دسته دخترانی هستی که تا پدر می آید، زود به طرف اتاقشان می روند 
تا او را نبینند؛ چراکه حوصلۀ دیدن پدر را ندارند! یا اینکه از ترس، خودت را جلوی او 
آفتابی نمی کنی! یا نه، مثل بعضی های دیگر اصاًل از جای خودت تکان نمی خوری و 
اگر بابا از تو احوالی پرسید، سری از روی اجبار تکان می دهی! شاید هم از آن دخترانی 
هستی که این قدر پدر را دوست دارند که تا به خانه می آید، با پدر گرم می گیرند و با 

گفتن یک »خدا قوت«، خودشان را بیشتر از همیشه در دل او جا می کنند! 
نوعی جاذبۀ ناخودآگاه، پدر و دختر را به هم متصل کرده است. آن ها با هم عالمی 
دارند. دختر از بچگی او را دوست دارد؛ زیرا او برایش مثل کوه است و بودنش او را 
دلگرم می کند. هستِی خود را مدیون او می داند. لبخندی که به صورت پدر می زند، 
تمام خستگی کار و زندگی را از تن او بیرون می کند. بابا برایش نماد ترس نیست؛ بلکه 

مظهر عشق است.
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نگو که این، کار دخترهای لوس  است. اگر می دانستی وقتی دختری به طرف پدرش 
می رود تا هرچه را خریده است، از دستش بگیرد، چه حسی به او دست می دهد، این 
کار را جزو برنامه های همیشگی خودت قرار می دادی. با این کار تو، پدرت خوش حال 
می شود و می گوید: »دختر بزرگ کرده ام تا دل خوشی من باشد که الحمدلله مرهم دلم 

شده!«
اگر بدانی چقدر از باباگفتن تو لذت می برد! این واژه برای او دل نشین ترین کلمه ای 
است که در عمرش می شنود. پس همیشه با لفظ »بابای خوبم« یا »بابای عزیزم« او را 

صدا کن. او از شنیدن این اسم احساس محبت می کند.
شنیده ای که مردی از حضرت رسول2  دربارۀ حق پدر بر فرزند پرسید؟ حضرت 
فرمود: »پدرش را با اسم صدا نزند.«1 از سوءادب آن است که پدر و مادرت را به نام 

بخوانی. حتی اگر کافر باشند، باید آن ها را پدر و مادر خطاب کنی.
ایشان  ادب  شنیده ای؟  پیامبر2   به  زهرا$  حضرت  بی پایان  احترام  دربارۀ 
به پدرشان به اندازه ای بود که هرگاه پیامبر نزد دخترش می رفت، حضرت زهرا$ 
تمام قد برای پدرشان از جا بلند می شد، به استقبال ایشان می رفت، بر دست پدر بوسه 
می زد، عبا از دوش ایشان بر می داشت و نعلین پدر را به کناری می گذاشت و دوباره 
در جای خود و روبه روی ایشان می نشست. هرگاه پدر او را می خواند، ندای پدر را با 
»لبیک، لبیک« )بفرمایید، بفرمایید( پاسخ می گفت. حضرت فاطمه$ همیشه و 
در همه حال، پیامبر2  را پدرجان )یا أبة( می خواند و همیشه رضایت آن حضرت را بر 

خشنودی خود مقدم می کرد.
بی  علت نبود که هنگام رفتن پیامبر اسالم2  به جنگ، آخرین خانه ای که از آن 
وارد  که  خانه ای  نخستین  به  بازگشت،  از  پس  و  بود  زهرا$  خانۀ  می شد،  خارج 

می شد، خانۀ زهرا$ بود و از فرط خستگی، در منزل او زیاد توقف می کرد.
بی دلیل نبود که هیچ زنی در چشم حضرت رسول2  مانند زهرای مرضیه$ 

یِه ِباْسِمِه َو ال َیْمِشی َبْیَن َیَدْیِه  َل َرُجٌل َرُسوَل اللِه2  ما َحقُّ اْلواِلِد َعَلی َوَلِدِه قاَل ال ُیَسمِّ
َ
1. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص1۵۹: »َسأ

ْبَلُه َو ال َیْسَتِسبُّ َلُه.«
َ
َو ال َیْجِلُس ق
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جای نداشت و بارهاوبارها در حضور بقیه می گفت: »فداها أبوها«1 )پدرش فدایش باد!(
به  خاطر داری چند بار با پدرت حرفت شده است؟ نگران نباش. بین بچه ها و پدر و 
مادرشان از این اتفاقات می افتد. منتها باید ببینی تو چه نتیجه ای از آن خواهی گرفت 

و چه برخوردی خواهی کرد.
آیا از دست او عصبانی می شوی و پدرت را متهم می کنی؟

آیا به این حِد جسارت رسیده ای که بر سرش داد بکشی و جلوی او عرض اندام کنی 
و حرف خودت را به کرسی بنشانی؟

یا اینکه فورًا قهر می کنی و تا چند روز با او حرف نمی زنی تا اینکه خودش پا پیش 
بگذارد؟

شاید هم اگر مادرت برای پادرمیانی یا حرف زدن با تو پا پیش بگذارد، در یک اقدام 
کاماًل ناعادالنه، پدرت را متهم به کم توجهی می کنی و او را با پدر فالن دوستت یا 
دخترهای فالن فامیلتان مقایسه می کنی که: »ببینید باباشون چقدر به اون ها توجه 
بیرون می َبَردشون.  نمی گه. همیشه هم  نازک تر  از گل  بچه هاش  به  اصاًل  می کنه! 
دخترهاش  دل  به  دل  خیلی  باباشون  بلنده.  همیشه  هم  بگوبخندشون  صدای 
می ذاره؛ اما بابای من چی؟ یا سرش به کار خودش بنده یا بلده من رو متهم کنه 

که: ‘تو دیگه دختر بزرگی شدی و این رفتارها ازت بعیده!’«
این وضع چه کار می کنند؟ سکوت بهترین  دوست داری بدانی دختران زرنگ در 
راه حل است؛ چراکه پدر بعد از مدتی آرام می شود و عطوفت پدرانه اش او را به سمت تو 
می کشد و از طرفی، ممکن است در عصبانیت، حرف هایی بزنی که بعد پشیمان شوی 
و آِب رفته، به جوی باز نگردد. این جور دختران به اتاق خود می روند و با وجود اینکه 
خیلی ناراحت هستند، سعی می کنند زود قضاوت نکنند. به جای اینکه مدام بخواهند 
پدر خود را متهم کنند و آنجا که شیطان به ذهنشان هجوم می آورد و رفتارهای پدرشان 

1. محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج۴3، ص2۰ و۸۶ و ج۷۰، ص۸۷.
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را مرور می کند، آن ها سعی می کنند به رفتارهای خوب پدر فکر کنند. البته به رفتارهای 
خودشان هم فکر می کنند؛ اما حتمًا این ها زمان خواهد برد.

در حدیث آمده است وقتی ناراحت هستی، اگر نشسته ای، بایست و اگر ایستاده ای، 
بنشین. خالصه موقعیت خودت را تغییر بده. کاری کن که از آن حال وهوا بیرون بیایی 

و بعد که آرام شدی، خوب به ماجرا فکر کن.
درست است که بابا همیشه سر کار است؛ اما او برای آیندۀ دخترش این همه زحمت 
عصبانی  او  هم  یک زمان هایی  باالخره  باشد.  راحت  دخترش  برای اینکه  می کشد؛ 
می شود و خسته. حاال در این حالت خستگی، ممکن است با دخترش کل کل کند و 
این، چیز عجیبی نیست. پس بهتر است مثل دختراِن موقعیت شناس باشی و بدانی در 

چه زمانی، چه چیزی را با او در میان بگذاری.
خودت خوب می دانی پشت این چهرۀ عصبانی و خسته و خواب آلود، پدر مهربانی 
است که از ته وجودش بچۀ خود را دوست دارد؛ حتی اگر به هر دلیلی، از دست او 

ناراحت باشد.
این را بدان: پدرت تو را دوست دارد و اگر به خانه بیاید و تو را نبیند، انگار چیزی گم 

کرده است.
همان طورکه دوست نداری تو را با دیگران مقایسه کنند، تو هم سعی کن پدرت را با 
پدران دیگر مقایسه نکنی و او را همان  طور که هست، دوست داشته باشی. شاید این 
توقع بیجایی باشد؛ اما این کار سبب می شود آرامش داشته باشی و در موقعیت های 

مختلف، درست تصمیم  بگیری. 
امام سجاد8 دراین باره می گوید:

اگر خدای نکرده پدر و مادرت در حق تو بدی کرده باشند، چون ریشه و 
اصل تو هستند، باید رعایت آنان را بکنی، حتی اگر فاسق باشند. چند چیز 
در اسالم است که در آن ها استثنا وجود ندارد و احسان به پدر و مادر، از آن 
جمله است. حق پدرت بر تو این است که بدانی او اصل و ریشۀ توست و 
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تو فرع و شاخۀ او هستی و اگر او نبود، تو نبودی. هرگاه در خودت چیزی 
می بینی که باعث غرورت شده است، متوجه باش که پدرت اصل و اساس 

آن نعمت است.1
کسی که با پدر خود شدید برخورد می کند و به او بی احترامی می کند، مانند کسی است 
که بر سر شاخه نشسته است و دارد آن را از ته قطع می کند! به این جملۀ پیامبر2  
توجه کن که چه زیبا فرموده است: »دوستی پدر را حفظ کن و رشتۀ محبت او را قطع 
نکن که خداوند نور تو را خاموش می کند.«2 نیز می فرماید: »رضایت خداوند در گرِو 

رضایت پدر و مادر است و خشم خداوند نیز در گرِو خشم آن هاست.«۳
پس مراقب باش »صدایت را بیشتر از صدای آنان باال نبری و دستت را باالتر از دست 
آنان قرار ندهی.«۴  اگر گاهی حق با توست، در برابر سخنانشان سکوت کن و به آن ها 

احترام بگذار. اگر کاری کردند که موافق میل تو نبود، آن ها را سرزنش نکن.

   تو بابا را به چه می شنایس و بابا در چه فکری است؟
تابه حال به دست ها و چشم های خستۀ او نگاه کرده ای؟ چه دیده ای؟ اصاًل دیده ای یا 
خواسته ای ببینی؟ تا به حال سعی کرده ای خودت را جای او بگذاری؟ معلوم است که 

نمی شود!
َک َلْوالُه َلْم َتُکْن َفَمْهما  نَّ

َ
ْصُلَک َو أ

َ
ُه أ نَّ

َ
ْن َتْعَلَم أ

َ
ِبیَک َفأ

َ
ا َحقُّ أ مَّ

َ
1. نک: محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص3۷1: »أ

َة ِإاّل ِباللِه.« وَّ
ُ
ْدِر ذاِلَک َو ال ق

َ
ْشُکْرُه َعَلی ق

ُ
ْعَمِة َعَلْیَک ِفیِه َفاْحَمِد اللَه َو أ ْصُل النِّ

َ
باَک أ

َ
نَّ أ

َ
ا ُیْعِجُبَک َفاْعَلْم أ ْیَت ِفی َنْفِسَک ِممَّ

َ
َرأ

2. ابوالقاسم پاینده، نهج الفصاحه، ص1۷2: »احفظ وّد أبیک ال تقطعه فیطفی الله نورک.«
3. حسین نوری طبرسی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج1۵، ص1۷۶: »ِرَضی اللِه ِفی ِرَضی اْلَواِلَدْیِن َو َسَخُطُه ِفی َسَخِطِهما.«

ْحساُن  ْوِل اللِه َعزَّ َو َجلَّ Nَو ِباْلواِلَدْیِن ِإْحسانًاM ما َهَذا اْلِ
َ
َبا َعْبِد اللِه8 َعْن ق

َ
ْلُت أ

َ
4. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص1۵۷و1۵۸: »َسأ

َجلَّ  َو  َعزَّ  اللُه  َیُقوُل  َلْیَس   
َ
أ ُمْسَتْغِنَیْیِن  کانا  ِإْن  َو  ِإَلْیِه  َیْحتاجاِن  ِمّما  َشْیئًا  الَک 

َ
َیْسأ ْن 

َ
أ َفُهما  ُتَکلِّ ْن ال 

َ
أ َو  ُصْحَبَتُهما  ُتْحِسَن  ْن 

َ
أ ْحساُن   َفقاَل اْلِ

ْو ِکالُهما َفال َتُقْل لُهما 
َ
َحُدُهما أ

َ
ْوُل اللِه َعزَّ َو َجلَّ Nِإّما َیْبُلَغنَّ ِعْنَدَک اْلِکَبَر أ

َ
ا ق مَّ

َ
ُبو َعْبِد اللِه8 َو أ

َ
وَنM قاَل ُثمَّ قاَل أ ی ُتْنِفُقوا ِمّما ُتِحبُّ Nَلْن َتناُلوا اْلِبرَّ َحتَّ

ْواًل َکِریمًاM قاَل ِإْن َضَرباَک َفُقْل َلُهما َغَفَر اللُه 
َ
ْل َلُهما ق

ُ
فٍّ َو ال َتْنَهْرُهما ِإْن َضَرباَک قاَل:Nَو ق

ُ
ْضَجراَک َفال َتُقْل َلُهَما أ

َ
فٍّ َو ال َتْنَهْرُهماM قاَل ِإْن أ

ُ
أ

ٍة َو ال َتْرَفْع َصْوَتَک 
َّ
َظِر ِإَلْیِهما ِإالَّ ِبَرْحَمٍة َو ِرق  َعْیَنْیَک ِمَن النَّ

ْ َ
ْحَمِةM قاَل ال َتْمل لِّ ِمَن الرَّ ْوٌل َکِریٌم قاَل Nَو اْخِفْض َلُهما َجناَح الذُّ

َ
َلُکما َفذاِلَک ِمْنَک ق

ّداَمُهما.«
ُ
ْم ق ْیِدیِهما َو ال َتَقدَّ

َ
ْصواِتِهما َو ال َیَد َک َفْوَق أ

َ
َفْوَق أ
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پس دقت کن! مهربانی و تشکر تو از او بابت همه چیز، بابت بودنش، بابت دست های 
گرمش و بابت... خستگی را از دلش می برد. قند در دلش آب می شود که دخترش او را 

درک می کند و قدرش را می داند؛ حتی اگر به  روی خودش نیاورد.
و  پدر  از  بندگانش  که  است  داده  فرمان  متعال  »خداوند  می گوید:  امام رضا8 
مادرشان سپاسگزاری کنند؛ پس هرکس شکرگزار پدر و مادرش نباشد و زحمت های 

آنان را ارج نگذارد، در واقع از خدای خویش هم سپاسگزاری نکرده است.«1 
یادم می آید بچه که بودم، با برادرم یواشکی بابایم را نگاه می کردیم. او ساعت ها با 
دست مشغول جمع کردن آشغال های ریزی بود که روی فرش ریخته شده بود. من و 
برادرم حسابی به این کارش می خندیدیم؛ چون می گفتیم: »ما که هم جارو داریم، هم 

جاروبرقی! پس چرا آشغال ها را با دست جمع می کند؟«
چند روز پیش که داشتم حسابی با خودم فکر می کردم که چطوری مشکالتم را حل 
کنم، یک مرتبه متوجه شدم یک عالمه آشغال از روی فرش جلوی خودم جمع کرده ام! 

شاید آن روزها پدر هم به مشکالتش فکر می کرد و ما مشغول خنده و بازی بودیم.

  غم خوار پدر و مادر
به دنیا که آمدی، همه ذوق کردند که چقدر دوست داشتنی است و همه به پدر و مادرت 
تبریک گفتند که دختر غم خوار پدر و مادر است و در زمان تنهایی، برای آن ها مونس 

خوبی است.
حاال که بزرگ شده ای، می دانی غم خوار بودن یعنی چه؟ اصاًل چرا تو را به این ویژگی 

می شناسند؟
غم خواری یعنی کسی را در سختی ها درک کردن و در ناراحتی ها مرهم دل کسی 

بودن.

ْکِر َلُه َو ِلْلواِلَدْیِن َفَمْن َلْم َیْشُکْر واِلَدْیِه َلْم َیْشُکِر اللَه... .« َمَر ِبالشُّ
َ
1. نک: محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۹، ص2۵: »ِإنَّ اللَه... أ
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بیا باهم چند نمونه غم خواری را مرور کنیم:
وقتی بیایی خانه و ببینی مادرت، همان مادر روز قبل نیست و حوصلۀ تو را ندارد یا 

فکرش مشغول است، چه احساسی به تو دست می دهد؟
دلت می خواهد او را از این حالت در بیاوری؟ اصاًل برایت مهم است که مادرت چه 

حالی دارد؟ چه کاری به نظرت در این موقع صحیح تر است:
رفتن و تنها گذاشتن او؛ زیرا فکر می کنی نمی توانی تأثیری در تغییر حالت او بگذاری.

یا اینکه سریع از مادرت  می پرسی: »امروز چه شده؟ چرا این قدر بی حوصله اید؟«
یا اینکه برایت اهمیتی ندارد و بی خیال از کنار این قضیه رد می شوی یا اینکه چون 
مامانت دفعۀ قبل با تو سر مسئله ای حرفش شده بود، تو هم بی توجه به او، سِر کار 

خودت می روی و می خواهی تالفی کنی.
احتمااًل تو هیچ کدام از این کارها را انجام نمی دهی؛ بلکه ترجیح می دهی بعد از 
عوض کردن لباس هایت، بیایی و صورت مادرت را ببوسی و بعد با مهربانی دخترانه ات، 
اول مادرت را بخندانی و بعد بپرسی: »مامان خوبم، امروز چی شده که دختر قشنگت 
رو ندیدی؟« بعد هرجور که می توانی، او را از این وضعیت خارج می کنی و به حرف ها و 

درِددلش گوش می دهی.
حاال بیا به این فکر کن: زمانی برایت پیش آمده است که به پول نیاز داشته ای تا 
چیزی  خودت  هم سن وساالن  از  کسی  یا  بروی  خرید  به  دخترخاله ات  یا  دوستت  با 
مانند مانتو، لباس، موبایل و... خریده است و تو آن را نداری. در همین حال از مادرت 

شنیده ای که پدرت وضع مالی خوبی ندارد. تو چه کار می کنی؟
بعضی دخترها بی خیال وضع پدر و خانوادۀ خود، صدایشان را بلند می کنند یا شروع 
به گریه می کنند: »فالنی فالن چیز را دارد، من هم می خواهم. به من ارتباط ندارد 
که شما پول ندارید. شما اصاًل من را درک نمی کنید. همیشه به فکر خودتان هستید. 
 ببینید مردم برای دخترهای خودشان چه کارها که نمی کنند! شما برای من چه کار

 کرده اید؟ چرا وقتی نوبت من می شود، همیشه می گویید پول نداریم؟ و...«
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فکر می کنند.  پدرشان  مالی  دربارۀ موقعیت  آن دخترانی هستی که  از  تو  شاید هم 
سعی می کنی با او همدردی کنی. خودت را باری بر خرج های او قرار نمی دهی و از 
چیزهایی که دوست داشتی بخری، صرف نظر می کنی تا بتوانی در خانه سهمی مهم 
به  عهده بگیری. این طوری پدر و مادرت می فهمند که چقدر بزرگ شده ای و وضعیت را 
درک می کنی. در این موقعیت به جای اینکه به فکر خودت باشی، نگران وضع خانواده 
هستی و سعی می کنی با چشم پوشی از خواسته های خودت، فشار کمتری به خانواده 

وارد کنی. این، نشانۀ بلوغ فکری و عاطفی توست.
باید به خودت بقبوالنی که: »االن باید در خرج کردن برنامه ریزی داشته باشم. اگر 
چیزی را نیاز ندارم، نخرم یا اگر چیزی را دارم، فعاًل به  همان بسنده کنم. از خرج های 
اضافی باید پرهیز کنم؛ تمام پول توجیبی هایم را یک مرتبه خرج نکنم و برای روز مبادا 

هم فکر کنم.«
شاید با این روش بتوانی قناعت کردن را هم یاد بگیری و بفهمی صرفه جویی کردن 

یعنی چه. 
مریض که می شوی، چه کسی بیشتر از همه نگران توست؟ چه کسی به فکر سالمتی 
توست؟ خودت خوب می دانی: مادرت بیشتر از همه این حس را دارد. او دوست ندارد 
خار در پای تو برود و دوست دارد تو هم این را بدانی؛ ولی تو که بزرگ شده ای، این 
رفتار او را نمی پسندی و در برابر دلسوزی هایش پرخاش می کنی و این کارش را دوست 

نداری.
یا پدرت مریض شوند، چه کسی به فکر آن هاست؟ تو  حاال اگر مادر 

حواست به مریضی آن ها هست؟
شده الاقل با یک لیوان آب یا حتی با احوال پرسی 

آن  از  کنی؟  شاد  را  آن ها  دل  دخترانه ات، 
احوال پرسی  ها که نشان می دهد تو، هستی و 

می فهمی آن ها چه حالی دارند!
مطمئنًا این، روِش تو خواهد بود. تو خوب 
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می دانی چه کنی.
درک  معنای  است؛  مادر   و  پدر  برای  غم خواری  و  مونس بودن  معنای  همه  این ها 
موقعیت است. شاید معنا و مفاهیم دیگری هم داشته باشد و شاید تو در مواجهه با 

آن  ها، راه و روش های بهتری انتخاب کنی. 
تو عضوی از یک خانواده هستی با مسئولیت یک دختر. فکر نکن این ها توقعات 
بیجایی است که بقیه از تو دارند. نه، آن ها تو را با این ویژگی می شناسند. پس تو هم 
خودت را بشناس و بدان بزرگ شدن تو تغییری در این ویژگی ات ایجاد خواهد کرد و 

معنای آن را بهتر خواهی فهمید.

  هنرمنـــدِی دخــــتر
فکر می کنی تو جزو کدام دسته از دختران هستی؟

آن هایی که برای انجام هر کاری بهانه می آورند و خود را به راهی دیگر می زنند و انگار 
تافتۀ جدابافته از خانواده هستند و هر اتفاقی افتاد، به آن ها ربطی ندارد. فقط و فقط به 

خودشان و سرووضع خودشان اهمیت می دهند و بقیه به آن ها چه؟
از اول، تکلیفشان را با همه چیز و همه کس روشن می کنند و کار نمی کنند تا الزم 
نشود که تا آخرش بروند. خودشان را مشغول آینه و تیپشان می کنند که صبح چطوری 
از خانه بیرون بروند؟ کدام مانتو با کدام روسری یا مقنعه به  هم می آید؟ چه تیپی بزنند 

که چشم دوستانشان از حدقه در بیاید؟ این، دنیای آن ها و هدف آن ها می شود.
یا جزو آن دسته دخترانی هستی که اگر روزی در خانه باشند و در کارها کمک کنند 
یا فقط کار کوچکی در خانه انجام بدهند، سر همه منت می گذارند؟ انگار کوه 

کنده اند!
در  هرچیزی  و  باشد  زیبا  و  تمیز  همه چیز  دارند  دوست  فقط  این ها 
که  می کنند  دعوا  مدام  هم  همه  با  باشد.  داشته  قرار  خودش   جای 
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چرا اینجا کثیف است یا چرا اینجا 
تمیز نیست و چرا همه چیز به هم ریخته است.

همۀ  مادرشان  دارند  توقع  همیشه  به کنار،  این  حاال 
کارها را بکند و آن ها گاهی کمکی کنند. آن ها مدام درحال 
ایرادگرفتن از بقیه هستند. دیگر همه آن ها را شناخته اند: دختر 

غرغرو.
یا اینکه از آن دسته هستی که همۀ کارها در خانه به او ربط پیدا 
می کند. اگر او نباشد، مادرش دست به دکوراسیون خانه نمی زند 
و صبر می کند تا بیاید، از بس که خوش سلیقه و مرتب است. 
هروقت می خواهند به مهمانی بروند، اول به سر و قیافۀ مامان 
نه اینکه  برادرش.  و  خواهر  به  بعد  و  می کند  توجه  بابا  و 
دخالتی در کار آن ها بکند؛ بلکه از بس که به نظر او 
چه  او  است  مهم  برایشان  و  می گذارند  احترام 

پیشنهادی دارد، کمک می کند.
است!  خانه  پای  یک  دیگر 
آشنا  و  فامیل  در  آوازه اش 
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پیچیده است: »دختر فالنی خیلی خوش سلیقه ست. از هر انگشتش یه هنر می باره. 
خیلی هم برای مامان و باباش احترام قائله.«

شنیده ای که از قدیم گفته اند: »دختر خونه، گوشت بارُکنه«؟ می دانی معنای این 
جمله چیست؟

قدیمی ها می گفتند: »دختر باید کارهای خانه را انجام بدهد تا وقتی خواست ازدواج 
کند، آماده باشد« و یکی از وظایف مهم او را آشپزی می دانستند.

نظر تو چیست؟ می گویی: »آن دوره گذشت. حاال دیگر کی از این کارها می کند؟« 
یا اینکه می گویی: »دختر را چه به کارهای خانه؟! مامانم که هست. این کارها پوست 

دستم را خراب می کند. لباس هایم بو می گیرد. من وقت این جور کارها را ندارم.«
یا زود، ازدواج می کنی و اگر آشپزی ات ضعیف باشد، پیش  بهتر است بدانی دیر 
خودت خیلی احساس کمبود می کنی. آشپزی جزو کارهایی است که خالقیت آدم 
را افزایش می دهد. این کار فقط برای رفع گرسنگی نیست؛ بلکه یک پیام عملی برای 

کسانی است که دوستشان داریم. 
به طور کلی، کارهای هنری به انسان آرامش می دهد و روحش را بزرگ می کند.پس 
یک وقت هایی که در خانه  هستی، این کارها را انجام بده؛ حتی اگر با مخالفت روبه رو 
شدی یا از کارت تعریفی نشد. باالخره با تمرین، یاد خواهی گرفت. هنر دختربودِن 

خودت را به همه ثابت کن.
می دانستی آن روزها هروقت می خواستند به خواستگاری دختری بروند، اول از همه 
از هنرهای دختر و بعد از آشپزی او می پرسیدند و می گفتند: »دختر شما چه هنری 

بلد است؟«
پدر و مادر دختر هم می گفتند: »دختر ما از هر انگشتش یک هنر می بارد.« دورتادور 

خانه هم پر بود از هنرهای دختر: گل دوزی، بافتنی، خیاطی و... .
زندگی  برای  چقدر  می گیرند،  یاد  امروزی  دختران  که  هنرهایی  می کنی  فکر 

مشترکشان یا حتی برای خودشان مناسب است؟
چقدر به فکر یادگرفتن هنر خانه داری هستند؟ تو چطور؟ چقدر تالش کرده ای؟
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به سروصدای بچه هاست. اگر بخندند، همه می خندند  تمام شوروشوق خانه 
مشکلی  که  زمان هایی  حتی  شادند.  هم  بقیه  و  مادر  و  پدر  باشند،  شاد  و اگر 
برای پدر پیش بیاید یا مادر از چیزی ناراحت باشد، آن ها هستند که می توانند 
از  تعریف هایشان  با  باالخره  و  شوروشوقشان  و  خنده ها  با  را  خانه   حال وهوای 

این طرف و آن طرف، عوض کنند.
در این وضعیت، دختران بهترین گزینه برای شروع شادی در خانه هستند.

که همیشه  آن دخترهایی هستی  از  در خانه هستی، چه کار می کنی؟  وقتی  تو، 
خودش را در اتاق حبس می کند و با کسی از خانواده هم صحبت نیست؟ فکر می کنی 

بابا و مامان از دنیای دیگری هستند و تو هم از دنیایی دیگر؟!
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بابا که از بیرون به خانه می آید، سراغش را از مادر می گیرد و او اصاًل به روی خودش هم 
نمی آورد. حوصلۀ هیچ کس و هیچ چیز را ندارد. با یک من عسل هم نمی شود او را خورد. 

شاید هم برعکس این است!
می دانی بعضی از دخترها وقتی در خانه هستند، همه شادند. از در که وارد می شوند، 
باید حرف بزنند. انگار این وظیفۀ اصلی آن ها در خانه است. همه را به حرف می آورند. 
و  مادر  بوسیدن روی  به همه سالم می کنند. عاشق  بلند  وارد خانه می شوند،   وقتی 

پدرند.
با یک جملۀ ساده و قشنگ، خستگی را از تن مامان و بابا بیرون می کنند. غذای 
دست پخت مامان را با اشتها می خورند و به بابا می گویند: »چقدر دلم از این میوه هایی 
که خریدید، می خواست.« فقط با یک جملۀ ساده! نه برای لوس کردن خودشان، بلکه 

به خاطر عشقی که به مادر و پدر خود دارند، آن ها را سر ذوق می آورند.
اگر در روز به پدر خود تلفن نکنند، آرام نمی گیرند. مامان و بابا هم طاقت دوری آن ها 

را ندارند.
شاید اگر برادر داشته باشند، برادرشان از این کارهای آن ها خوشش نیاید؛ اما وای به 
روزی که در خانه نباشند: سکوت... برادرشان در دلش خداخدا می کند که زود برگردند.
به روی خودشان  ولی  دارند؛  را دوست  و هیجان خواهرشان  این شور  برادرها هم 

نمی آوردند.
تو به کدام یک از این دخترها رأی می دهی؟

اصاًل در کدام موقعیت هستی؟
تا حاال تالش کرده ای شبیه کدام یک از این ها باشی؟

فرزندان صالح از هر فرصتی برای خیرخواهی و شادکردن پدر و مادر خویش بهره 
فرمود:  خدا2   رسول  دارد.  به همراه  آنان  برای  مثبتی  نتایج  عمل،  این  می گیرند. 
»اینکه برای نیکی به والدین، در بستر استراحت کنی تا آنان را شاد سازی و آنان نیز 
با چهره ای بشاش با تو سخن بگویند، بهتر از این است که با شمشیر در راه خدا جهاد 
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کنی. در مقابل، اگر کسی والدین خود را خشمگین کند، نمازش پذیرفته نیست.«1
آیا می دانی  نگاه به روی پدر و مادر از روی محبت، عبادت محسوب می شود؟

هر فرزند صالحی به والدینش نظر ُپرمهر بیفکند، خداوند برای او در برابر هر نگاه، 
پاداش یک حج پذیرفته شده می دهد؛ هرچند این نگاه روزی صدها بار تکرار شود.

همچنان که به فرمودۀ امام صادق8 اگر فرزندی تندوتیز به پدر و مادر نگاه کند، 
هرچند در حق او ظلم کرده باشند، خداوند نمازش را نخواهد پذیرفت.2

1. متقی هندی، کنز العمال، ج1۶، ص ۴۷۶.
2. نک: حسین نوری طبرسی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج1۵، ص1۹۵.



51

کتابـنامه

 1. قرآن کریم.
  2. ابن فهد حلی، احمدبن محمد، عدة الداعى و نجاح الساعى، به تحقیق و تصحیح 

احمد موحدی قمی، چ1، بی جا: دار الکتب االسالمی، 1۴۰۷ق .
 ۳. بروجردی، سیدحسین، جامع أحادیث الشیعة، ج2۶، چ1، تهران: فرهنگ سبز، 

1۳۸۶ش.
۴. ابوالقاسم پاینده ، نهج الفصاحة، چ۴، تهران: دنیای دانش، 1۳۸2ش.

5.حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، چ1، قم: مؤسسة آل البیت8 
إلحیاء التراث، 1۴۰۹ق.

۶. راوندی کاشانی، فضل الله بن علی، النوادر، تهران: کوشان پور، 1۴1۸ق.
تهران:  چ۶،  الصدوق،  امالى  محمد بن علی بن بابویه،  )قمی(،  صدوق  شیخ   .7

کتابچی، 1۳۷۶ش. 
الکافى، به تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری و محمد   ۸. کلینی، محمد بن یعقوب، 

آخوندی، ج1و2و۶، چ۴، تهران: دارالکتب اسالمیة، 1۴۰۷ق.
  ۹. لیثی واسطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظ، به تحقیق و تصحیح حسین 

حسنی بیرجندی، چ1، قم: دار الحدیث، 1۳۷۶ش.
  1۰. متقی هندی، کنز العمال، ج1۶، بیروت: الرسالة، 1۴۰1ق.

  11. مجلسی، محمدباقر، بحار األنوار، ج۴۳و۷۰و۷1و1۰1، چ2، بیروت: دار اإلحیاء 
التراث العربی، 1۴۰۳ق.

  12. نوری طبرسی، حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج15، چ1، قم: 
مؤسسة آل البیت8 إلحیاء التراث، 1۴۰۸ق.



52

توضیحات شرکت در مسابقه
پرسش  ها از متن موجود طرح شده است و دختران نوجوان می توانند در مسابقه 

شرکت کنند.
*  به روش های زیر می توانید در مسابقات فرهنگی شرکت کنید:

1. ارسال پاسخ به سامانۀ پیامکی: برای این کار، کافی است به ترتیب نام مسابقه و 
شمارۀ گزینه های صحیح پرسش  ها را به صورت یک عدد پنج رقمی از چپ به راست 

همراه با نام و نام خانوادگی خود به سامانۀ پیامکی ۳۰۰۰۸۰2222 ارسال کنید.
مثال: دخترانه 14132  ثمینه کاظمی

2- خوانش بخشی از این کتاب یا معرفی آن در قالب یک فایل صوتی یا تصویری 
با حداکثر زمان 5 دقیقه

۳- ارسال یک خاطره از خواندن این کتاب در ۸ سطر 

* روش شرکت در مسابقه : 
haram.razavi.ir :مراجعه به بخش مسابقات به نشانی

آخرین مهلت شرکت در مسابقه، یك ماه پس از دریافت کتاب است

انه   دخ�ت
گ

مسابقۀ فرهنیک



53

ْنَثیM در شرح تولد 
ُ
َکِر َکاْل پرسش اول: آیۀ 3۶ سورۀ مبارکۀ  آل عمران که می فرماید:  Nَلْیَس الذَّ

کدام بزرگوار نازل شده است؟
1. حضرت زهرا$
2. حضرت عیسی8
3. حضرت زینب$
4. حضرت مریم$

پرسش دوم: پیامبر اکرم2  پس از دعا برای پدری که خداوند توفیق داشتِن دختر یا دخترانی 
را به او داده بود، چه می فرمودند؟

1. دختران برکاتی دوست داشتنی هستند
2. دختران همچون گل بهاری لطیف هستند
3. دختران همچون دسته گلی خوشبو هستند

4. دختران نشانۀ زیبایی و طراوت و ظرافت خلقت هستند

پرسش سوم: اینکه دختران را »ُمَمرضات« خوانده اند، به چه معناست؟
1. ریزبین و هنرمندند

2. پرستار خانواده اند
3. سرشار از لطف اند

4. در محبت پیش قدم اند

پرسش ها
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پرسش چهارم: فرموده اند: »اگر کسی موفق شود سه دختر را بزرگ کند، خداوند سه بوستان 
بهشتی به او می دهد که هرکدام از آن ها از همۀ دنیا و هرچه در آن است، بزرگ تر است.« این 

سخِن کدام بزرگوار است؟
1. امام علی8

2. امام صادق8 
3. پیامبر اکرم2 
4. امام حسین8

پرسش پنجم: امام صادق8 ابراهیم مهّزم را به چه علت سرزنش فرمودند؟
1. به علت رفتار بد او با همسایه اش 

2. به علت مجادله او با پدرش 
3. به علت پرداخت نکردن زکات اموالش 

4. به علت مجادلۀ او با مادرش


