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سخن ناشر

ما شیعیان در کنار چشمه هایی که 250سال جاری شدند و به 
 هم پیوستند، تشنه لبان نشسته ایم و روح نیازمند خود را نُشسته ایم. 
نسخۀ  تنها  کریم،  قرآن  از  پس  راست گفتار،  امامان  گفته های 
آزموده برای شست وشوی جان و دل ماست. این پرسش که 
چرا چشم ها مان را در این چشمه ها پاک نساخته ایم، خود سرآغاز 

دگرگونی و روی آوری به گنجینه های حدیثی است.
چشم انداز  سند  راهبردهای  براساس  رضوی،  آستان قدس 
و  اندیشه ها  گسترش  به  ویژه ای  توجه  فرهنگی،  بیست سالۀ 
حدیث  و  قرآن  علوم  آموزش  ادارۀ  و  دارد  حدیثی  معارف 
آستان  قدس رضوی، در ادامۀ همین روش خجسته، راه را بر 

فراوان سازی پژوهش ها و آثار حدیثی می گشاید.
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مجموعه های چهل حدیث، هرگاه درون مایه هایی بلند را در 
نوشتارهایی کوتاه و با بیانی گویا و رسا نشان دهند، به خوبی 

می توانند این راهبرد را عملی سازند.
کتابی که پیش روی شما خوانندگان عزیز است، بخشی از 
مجموعۀ ده جلدی »حدیث خانواده« است که با گزینش هماهنگ 
و قلم خوش آهنگ حجت االسالم محمد الهی خراسانی و پس 
از ارزیابی استادان ارجمند حجج اسالم عبدالهادی مسعودی و 
الهی زاده آماده شده است. امیدواریم نگرش و نگارش این مجموعۀ 
حدیثی در امتداد الطاف امام علی بن موسی الرضا باشد و همراه با 

عنایت شما خوانندگان مهربان. 
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی
آستان قدس رضوی
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درآمد

:قال الّصادُق
َمْن َحِفَظ مِْن أََحاِدیثِنَا أَْربَعِیَن َحِدیثاً بََعثَُه اهللُ یَْوَم الِْقیاَمِة َعالِماً َفِقیهًا

هرکس چهل حدیث از احادیث ما حفظ کند، خداوند در روز قیامت او 
را همچون دانشمندی فقیه برانگیزد.                                الکافی، ج 1، ص 49

سنّت چهل حدیث نویسی از دیرباز در میان عالمان مسلمان، 
رایج بوده است. این سنّت، بیش از هر سبب دیگر، ریشه در 
 احادیثی دارد که به  شکل هاي گوناگون از پیامبر و اهل بیت
در فضیلت فراوان حفظ چهل حدیث نقل شده است. نمونه ا ی از 

آن ها در صدر این نوشتار آمده است.
شده  تدوین  فراوانی  چهل حدیثی  مجموعه های  تاکنون 
 است که محور هر مجموعه، سخنان یکی از معصومان
و یا موضوعی اعتقادی یا اخالقی بوده است. در این میان، هنوز 
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مجموعه ای حدیثی عرضه نشده است که احادیث آن، بر محور 
گروه های ِسنّی مخاطبان و فضای ذهنی و نیازهای روحی خاّص 
هر گروه سامان یافته باشد؛ درحالی که ضرورت و اهمیت این کار 

بر کارشناسان عرصۀ تبلیغ معارف دینی پوشیده نیست.
نگارنده که چند سالی است در حوزۀ حدیث و علوم و معارف 
حدیثی، به تحقیق و تدریس و تألیف اشتغال دارد و از سوي دیگر 
تجربۀ سال ها کار آموزشی و تربیتی در مقاطع گوناگون دبستان، 
راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه دارد، مصّمم شد تا با پیوندزدن دو 
شاخۀ »حدیث« و »تربیت دینی«، مجموعه ای حدیثی با محوریت 
نیازهای تربیتی مخاطب فراهم آوَرد و تا حّد توان، کاستی موجود در 
این زمینه را برطرف سازد. مجموعه ای که با نام حدیث خانواده پیش 
روی شماست، محصول این دغدغه و ثمرۀ حدود سه سال مطالعه و 

مشاوره برای گزینش، تنظیم و تبیین احادیث است.
حدیث خانواده َده دفتر چهل حدیثی است که شامل احادیث 
تشکیل دهندۀ  گوناگوِن  ِسنّی  گروه های  برای  گلچین شده 
خانواده است. این گروه های ِسنّی را این گونه تقسیم کرده ایم:

دفتر اول: کودکان )8تا11ساله( 
دفتر دوم: نوجوانان )12تا15 ساله(

دفتر سوم: جوانان: دختران )16ساله به باال(
دفتر چهارم: جوانان: پسران1 )16تا19ساله(
دفتر پنجم: جوانان: پسران2 )20ساله به باال(

دفتر ششم: همسران: مردان 
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دفتر هفتم: همسران: زنان 
دفتر هشتم: پدران 
دفتر نهم: مادران 

دفتر دهم: پدربزرگ ها و مادربزرگ ها 
احادیث درج شده در این دفترها همگی از منابع حدیثی شیعه و 
از میان دست کم 20000 روایت، طی چند مرحله، گزینش شده اند. 
معیارهای اصلی گزینش احادیث برای هر گروه، بدین شرح بوده است: 
1. تناسب محتوایی با خصوصیات و نیازهای مخاطب در هر 

گروه ِسنّي؛
2. فراشمولی و اختصاص نداشتن به موقعیت خاّص زمانی یا 

مکانی؛
3. صریح بودن معنا و تشابه  نداشتن آن، به گونه ای که منجر به 

برداشت های نادرست نشود.
4. روانی و کوتاهی نِسبی متناسب با گروه ِسنّی، براي حفظ 

آسان تر.
شایان ذکر است به سبب پایبندی بر این  معیارها، در گروه های 
همسان، مانند جوانان )پسران و دختران(، همسران )مردان و زنان( 
و پدران و مادران، روایات مشترک به  چشم می خورد؛ اما گزینش 
روایت ها به گونه ای است که در مجموعۀ جلدهای مربوط به مراحل 

سنّی یک فرد، از جنس مرد یا زن، هیچ روایتی تکراری نیست. 
نکاتی نیز در ساماندهی روایات در هر دفتر مدنظر بوده است: 
1. پرهیز از فضاسازی تمام سفید یا تمام سیاه، به این معنا که 
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عمدۀ روایت ها، نمایانگر تشویق و تبشیر یا عتاب و انذار نباشد؛
2. جامعیت نسبی از جنبۀ تربیتی، به گونه ای که درمجموِع 
به مسائل مهم و نیازهای خاص آن  روایات هر دفتر، تقریباً 

گروه ِسنّی اشاره شده باشد؛
3. اشارۀ هم زمان به خطوط کّلی و راهنمایی های عینی و 

جزئی در مسیر زندگی؛
4. گنجاندن محّرک هایی برای تحّول روحی درمیان روایات 

هر دفتر؛
5. ترتیب بندی هدفمند روایت ها، به طوری که تا حّد امکان، میان 
هر روایت با روایت بعدی، وجه ارتباطی آشکار باشد و خواننده 

احساس کند که روایات، یکی پس از دیگری جریان دارند؛
6. شاخص بودن روایاِت نخستین و واپسیِن هر دفتر، به گونه ای 
که روایت نخستین، نقطۀ مناسبی برای آغاز و روایت واپسین، 

نقطۀ پایان مناسبی باشد و درعین حال، منشأ حرکت و تحّول. 
در  چند  نکاتی  روایت ها  ارائۀ  دربارۀ چگونگی  همچنین، 

کانون توجه بوده است:
1. روایات به طور کامل، اعراب گذاری و درصورت لزوم، 

عالمت گذاری شود؛
2. ترجمۀ روایت، ساده و روان و رسا باشد و از ترجمۀ 

واژه به واژه یا ادبی پرهیز شود؛
3. منبع هر روایت، به طور دقیق، در پای روایت و شناسنامۀ 

منابع در پایان هر دفتر بیاید؛
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4. پس از هر روایت، مطلبی کوتاه برای فهم بهتر و ملموس تر 
روایت، متناسب با زبان ِسنّی مخاطب، آورده شود.

در پایان، الزم می دانم از استاد ارجمندم حجت االسالم والمسلمین 
دکتر نقی زاده که در نخستین مراحل نگارش این مجموعه، مشّوق 
نگارنده برای تکمیل کار بودند، قدردانی کنم. از استادان بزرگوار، 
حجج اسالم عبدالهادی مسعودی و محمدحسین الهی زاده که ارزیابی 
این اثر را برعهده گرفتند و نیز از معاونت محترم تبلیغات و ارتباطات 
اسالمی آستان قدس رضوی و ریاست محترم اداره آموزش علوم 
قرآن و حدیث و همۀ همکارانشان که اسباب بهره مندی خیل زائران 
حرم رضوی را از این اثر فراهم کردند، تشکر مي کنم. همچنین از 
همسر مهربانم که سامان یافتن این اثر، مرهون همدلي و همراهي 

چندین ساله ي اوست، صمیمانه سپاسگزارم.
به امید آنکه این تالش ناچیز، مورد عنایت خاندان رسالت و 
به ویژه امام رئوف حضرت رضا علیهآالفالتحیةوالثناء، که همواره 
بندۀ احسانشان بوده ام، قرار بگیرد و خانواده های گرامی، در 

همۀ سطوح، از این مجموعۀ حدیثی بهره  مند شوند.

محمد الهی خراسانی
28آبان1388
برابر با 1ذی الحجه1430 
سالروز ازدواج پربرکت امیرالمؤمنین
و حضرت زهرا
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درآمدي بر چاپ دوم

به حول و قوۀ الهی و با عنایات اهل بیت، مجموعۀ »حدیث 
خانواده« پس از نخستین انتشار با استقبال گرم مخاطبان روبه رو شد. 
هرچند پاره ای اشکال ها در مرحلۀ چاپ رخ داده بود که مانع از 
انتشار گستردۀ کار شد. به هر ترتیب، در چاپ جدید و با پیگیری های 
به عمل آمده، این اشکال ها برطرف شد و به همین بهانه، تجدیدنظری 

نیز در گزینش و توضیح روایاِت برخی دفترها صورت گرفت.
شایسته است از فاضل گران مایه، حجت االسالم سیدمحمد ضیایی که 
با مطالعۀ دقیق و کامل مجموعۀ دفترها و نکته سنجی های خود، زمینۀ این 
تجدیدنظر را فراهم کردند، سپاسگزاری کنم. همچنین از برادر ارجمندم 
آقای مهدی لسانی رئیس ادارۀ علوم قرآن و حدیث آستان قدس رضوی 

که زمینۀ انتشار آراسته تر این اثر را فراهم کردند، قدردانی می کنم.
از همۀ خوانندگان گرامی، به ویژه کارشناسان دینی و تربیتی خواهشمندیم 
ما را از دیدگاه ها و پیشنهادهای ارزشمندشان، ازطریق تماس یا مکاتبه با 

ادارۀ علوم قرآن و حدیث آستان قدس رضوی، بهره مند سازند.
به امید آنکه »حدیث خانواده« خانواده های ما را با حقیقِت »کالُمکم 

نور و أمُرکم ُرشد«، بیشتر آشنا سازد.
محمد الهی خراسانی
11 اسفند 1390
برابر با 8 ربیع اآلخر 1433
سالروز والدت باسعادت امام حسن عسکری
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1

دو روی سکۀ زندگی

: قاَل علیٌّ

ْهُر یَْوَماِن، َفیَْوٌم لََک َو یَْوٌم َعلَیَک، َفإَِذا  اَلدَّ

کاَن لََک َفَلتَْبَطْر َو إَِذا کاَن َعلَیَک َفَلتَْحَزْن، 

َفبِِکلَْیِهَما َسُتْختَبَُر.

امام علی فرمودند:

زمانه دو روز است: روزی با توست و دیگر روز بر تو. اگر 
با تو باشد، سرمست نشو. اگر بر تو باشد، دلگیر نشو که با 

هر دو آزمایش خواهی شد.
تحفالعقول،ص207
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روی  یک  روز  هر  زندگی،  سکۀ 
خود را می نمایاند: آنگاه که روی 
خوشش را نشان داد، خودمان را گم 
نکنیم و آنگاه که روی ناخوشش را 

نشان داد، خود را نبازیم.
سکه را می اندازند تا ما را بیازمایند.
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2

تمام کمال  

:قاَل الباقُر

ْبُر  یِن َو الصَّ اَلَْکَماُل ُکلُّ الَْکَماِل: التََّفقُُّه فِی الدِّ

َعلَی النَّائِبَِة َو تَْقِدیُر الَْمعِیَشِة.

امام باقر فرمودند: 

تمام کمال ]در سه چیز است[: فهم درست و دقیِق ]معارف[ 
دین و صبر دربرابر نامالیمت ها و برنامه ریزی در زندگی.    

الکافی،ج۱،ص۳2
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اگر کسی در کنار تدبیر معاش، از معاد 
غافل نشود و همان طورکه برای رسیدن 
به زندگی آسوده تالش می کند، برای 
دستیابی به بصیرت دینی نیز کوشا باشد 
بردباری  روحیۀ  زندگی،  مسیر  در  و 
در خود حفظ  را  نامالیمات  دربرابر 
کند، راه رسیدن به همۀ کماالت را 

پیدا کرده است. 
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3

بهترین ها  

:قاَل َرسوُل اهلل

ْع َعلَیِهْم َحتَّی یَْبَطُروا  َِّذیَن لَْم ُیَوسَّ َخیُر ُأمَّتِی: اَل

َو لَْم ُیَضیَّْق َعلَیِهْم َحتَّی یَْسَألُوا.

پیامبر خدا فرمودند: 

بهترین افراد اّمت من کسانی هستند که آن قدر در رفاه قرار 
نمی گیرند تا سرمست شوند و آن قدر تنگدست نمی شوند 

که دست گدایی دراز کنند.
مجموعةوّرام،ج2،ص۱2۳
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همواره از خداوند بخواهیم آن قدر 
داشته باشیم که دستمان را به گدایي 
پیش کسي دراز نکنیم و آن قدر 
نیز نداشته باشیم که خودمان را گم 
کنیم و سرمسِت داشته هایمان شویم.

بکشاند  سرمستي  به  که  داشتني 
دو  هر  گدایي،  به  که  نداشتني  و 

خسارت است. 
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4

بخیل واقعی

:قاَل َرسوُل اهلل

اَلْبَِخیُل َمْن بَِخَل بَِما اْفتََرَض اهللُ َعلَیِه.

پیامبر خدا فرمودند: 

بخیل کسی است که در پرداخت داشته هایی بخل ورزد که 
خداوند بر او واجب کرده است.

الکافی،ج۴،ص۴۵
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»می تواند  آنچه  در  کسی  گاهی 
گاهی  و  می ورزد  بُخل  ببخشد«، 
بدهد«،  »باید  آنچه  در  کسی 
پیداست کدام  خساست می ورزد. 

 یک  بخیل ترند.
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5

روزی های آمدنی

: قاَل علیٌّ

یَْطُلُبَک،  ِرْزٌق  َو  تَْطُلُبُه  ِرْزٌق  ِرْزَقاِن:  ْزُق  اَلرِّ

َفإِْن لَْم تَْأتِِه أَتَاَک .

امام علی فرمودند: 

روزی دو گونه است: یکی گونه ای روزی است که تو در 
پی آنی و دیگری گونه ای روزی است که آن در پی توست 

و اگر سراغش نروی، خود نزد تو آید.
تحفالعقول،ص۸2
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و  است  آوردنی  روزی ها،  بعضی 
بعضی دیگر آمدنی.

نوعی از روزی، همان است که با کار 
اما نوعی  به خانه  می آوریم؛  و تالش، 
به  اگر  که  است  آن  دیگر،  روزی 
ما  سفرۀ  سر  خودش  نرویم،  سراغش 

می آید.
و  کار  میزان  را  آمدنی  روزی های 
تالش تعیین نمی کند؛ بلکه عمل صالح 

است که حرف اول را در آن می زند.
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6

حقوق زن و فرزند

:قاَل الکاِظُم

إِنَّ اهللَ َعزَّ َو َجلَّ لَْیَس یَْغَضُب لَِشیْ ٍء َکَغَضبِِه 

ْبیاِن. لِلنَِّساِء َو الصِّ

امام کاظم فرمودند: 

و  زنان  به حقوق  به قدر تجاوز  برای هیچ چیز،  خداوند 
کودکان غضب نمی کند.

الکافی،ج۶،ص۵0
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خانه،  از  بیرون  مشغلۀ  و  گرفتاري 
به  برای بی توجهی  عذری مناسب 

خانواده و زن و فرزند نیست. 
یادمان باشد که هیچ کاری خداوند 
مهربان را به اندازۀ بی توجهی به حقوق 

زنان و کودکان به خشم نمی آورد.  
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7

برای زن و فرزند

 :قاَل َرسوُل اهلل

َخیُرُکْم َخیُرُکْم ِلَْهلِِه َو أَنَا َخیُرُکْم ِلَْهلِی .

پیامبر خدا فرمودند:

 بهترین شما بهترینتان در برخورد خانوادۀ خویش است و 
من بهترین شما درقبال خانوادۀ خود هستم.

كتاُبمنالیحضرهالفقیه،ج۳،ص۵۵۵
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نکند همسرم بگوید که خنده های 
نکند  است.  دیگران  مال  شوهرم 
پدرم  حوصلۀ  که  بگوید  فرزندم 
مادرم  نکند  است.  دیگران  برای 
پسرم  احوال پرسی  که  بگوید 

مخصوص دیگران است.
خانوادۀ  اینکه  از  من  خانوادۀ  آیا 
من اند، احساس خوشبختی می کنند؟
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8

کنار زن و فرزند 

:قاَل َرسوُل اهلل

ُجُلوُس الَْمْرِء ِعْنَد ِعیالِِه، أََحبُّ إِلَی اهللِ تََعالَی 

مِِن اْعتِکاٍف فِی َمْسِجدی هَذا.

پیامبر خدا فرمودند:

 نشستن مرد نزد زن و فرزندش، در نگاه خداوند تعالی 
محبوب تر از اعتکاف در این مسجد من است.

مجموعةوّرام،ج2،ص۱2۱

1
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برخی پدران، بیشتِر ساعات روز را 
بیرون از خانه و مشغول به کار هستند. 
به  خانه اند،  در  که  هم  را  ساعاتی 
کارهای شخصی خود می پردازند. 
دراین میان، سهم زن و فرزند گاهی 

به چند دقیقه هم نمی رسد. 
پدر  کنار  از  خانواده  خوش حالی 
از  مهربان  خداوند  برای  بودن، 
اعتکاف در مسجدالنبی مهم تر و 

دوست داشتنی تر است.  
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9

هدیه های پدرانه

:قاَل َرسوُل اهلل

وَق َفاْشتََری ُتْحَفًة َفَحَملََها إِلَی  َمْن َدَخَل السُّ

ِعیالِِه،کاَن َکَحامِِل َصَدَقٍة إِلَی َقْوٍم َمَحاِویَج.

پیامبر خدا فرمودند:

 هرکس وارد بازار شود و هدیه ای بخرد و آن را برای 
خانوادۀ  خود ببرد، همانند کسی است که برای گروهی 

نیازمند، صدقه ای می برد.
وسائلالشیعه،ج2۱،ص۵۱۴
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گاهی به نگاه غمگین کودکی یتیم 
منتظر  چشمان  اما  می کنیم؛  توجه 

فرزندمان را نمی بینیم.
شیرین  طعم  فرزندانمان  بگذاریم 

پدرداشتن را بچشند.
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کلیدهای آرامش

:قاَل الّصادُق

َو  الُْمَوافَِقِة  ْوَجِة  الزَّ فِی  ثََلٍث:  فِی  اَْلُنُْس 

ِدیِق الُْمَصافِی. الَْولَِد الْبَارِّ َو الصَّ

امام صادق فرمودند: 

انس و آرامش در سه نعمت است: داشتن همسر سازگار، 
فرزند خوش رفتار، دوست باصفا و وفادار.

تحفالعقول،ص۳۱۵
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همسر سازگار و فرزند خوش رفتار 
اُنس و  و دوست وفادار کلیدهای 
کلید  سه  هر  کسی که  آرامش اند. 
را داشته باشد، همۀ درهای آرامش 

به   روی او باز خواهد شد. 
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گل بهشتی

:قاَل َرسوُل اهلل

الُِح َریَحانٌَة مَِن اهللِ َقَسَمَها بَْیَن ِعبَاِده. اَلَْولَُد الصَّ

پیامبر خدا فرمودند: 

فرزند صالح ُگلی خوشبوست که خداوند میان بندگانش 
تقسیم کرده است.

الکافی،ج۶،ص2
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ُگل ها مشام جان را می نوازند و شادابی 
و خرمی برای انسان به ارمغان می آورند. 
گاهی دیدن ُگل ها، اندوه را از دل و 

خستگی را از تن بیرون می کند.
فرزند صالح ُگل بهشتی است که 

خداوند برای ما فرستاده است.
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12

اجر محبت به فرزند

:قاَل َرسوُل اهلل

َحُه،  َفرَّ َمْن  َو  َحَسنًَة  لَُه  َولََدُه،کاَن  َقبََّل  َمْن 

َحُه اهللُ یَْوَم الِْقیاَمِة. َفرَّ

پیامبر خدا فرمودند:

 هرکس فرزند خود را ببوسد، خداوند در نامۀ عمل او 
حسنه ای ثبت خواهد کرد و هرکس فرزند خود را شاد 

کند، خداوند او را در روز قیامت مسرور می کند.
الکافی،ج۶،ص۴۹
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به قدری فضیلت  به فرزند،  محبت 
شمار  در  او  بوسیدن  که  دارد 
حسنات قرار می گیرد و شادکردن 
او مایۀ ُسرور و شادی روز قیامت 

خواهد شد. 
هیچ گاه محبت خود را از فرزندمان 

دریغ نکنیم.
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13

عدالت در محبت

:قاَل َرسوُل اهلل

 اِْعِدلُوا بَْیَن أَْوالِدُکْم َکَما ُتِحبُّوَن أْن یَْعِدلُوا 

بَْینَُکْم فِی الْبِرِّ َو اللُّْطِف.

پیامبر خدا فرمودند: 

همان گونه که دوست دارید فرزندانتان در نیکی و محبت 
میان شما عادالنه عمل کنند، میان فرزندان خود نیز به عدالت 

رفتار کنید.
بحاراألنوار،ج۱0۱،ص۹2
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در محبت به فرزندان نباید عدالت 
قرار است  پا گذاشت. اگر  را زیر 
برای  باید  بگیریم،  تولدی  جشن 
همۀ فرزندان این کار را انجام دهیم. 
باید  نیز  بوسیدن فرزندان  حتی در 

عدالت را رعایت کرد. 
بین  محبت کردن  در  که  پدری 
نباید  می گذارد،  فرق  فرزندانش 
ناراحت شود اگر فرزندش میان او و 

مادرش در نیکی کردن فرق بگذارد.
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14

بهترین میراث

: قاَل علیٌّ

اَل  اَلَأَْدُب  ِلَبْنَائِِهم،  اْلبَاُء  َورََّث  َما  َخیَر  إِنَّ 

الَْماُل، َفإِنَّ الَْماَل یَْذَهُب َو الَأَْدَب یَْبَقی.

امام علی فرمودند: 

میراث  به  فرزندان خود  برای  پدران  که  چیزی  بهترین 
می گذارند، ادب است، نه ثروت؛ زیرا ثروت می رود و 

ادب می ماند.
الکافی،ج۸،ص۱۵0
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هر پدری دوست دارد که پس از 
خود، میراثی برای فرزندانش به جای 
بگذارد که سالها برایشان بماند. ادب 
نیکو، میراثی است که همیشه برای 
فرزندانمان می ماند. پس در فکر این 

میراث باشیم. 
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بذر تربیت 

: قاَل علیٌّ

ََّما َقلُْب الَْحَدِث کالَأْْرِض الَْخالِیَِة، َما ُألِْقَی  إِن

فِیَها مِْن َشی ٍء َقبِلَْتُه.

امام علی فرمودند: 

قلب نوجوان همچون زمینی بایر است که هرچه در آن 
بپراکنند، می پذیرد.

وسائلالشیعه،ج2۱،ص۴7۸
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زمینی که هنوز در آن چیزی کاشته 
نشده، پذیرای هرگونه بذری است 
خوب،  بذر  می پاشند.  آن  در  که 
محصول مرغوب در پی دارد و بذر 

بد، محصول نامرغوب و فاسد.
پیش از آنکه دیگران در جان و دل 
او را  بپاشند،  ناسالم  بذر  فرزندمان 

دریابیم.
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16

با جاری قرآن

:قاَل َرسوُل اهلل

اِْجَعُلوا لُِبیوتُِکْم نَِصیباً مَِن الُْقْرآِن، َفإِنَّ الْبَْیَت 

َر َعلَی أَْهلِِه َو َکُثَر َخیُرُه َو  إَِذا ُقِرَئ فِیِه،ُیسِّ

کاَن ُسّکانُُه فِی ِزیاَدٍة.

پیامبر خدا فرمودند: 

برای خانه های خود بهره ای از قرآن قرار دهید. اگر در 
خانه ای قرآن بخوانند، کارها بر اهل آن خانه آسان شده، 
خیرش افزون می شود و ساکنانش در فزونی قرار می گیرند.

عدةالداعی،ص2۸7
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شیرۀ  می خواند،  قرآن  که  مادر 
در  و  شده  عجین  قرآن  با  جانش 
کام نوزادش جاری می شود. فرزند 
جوانمان که قرآن می خواند، قرآن 
با گوشت و خونش آمیخته می شود.

چه خوب است که فرصتی را در خانه 
فراهم کنیم تا فرزندانمان در کنار پدر 
و مادرشان، از فیض تالوت و تدبر در 

قرآن بهره مند شوند.
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17

فصل های زندگی فرزندان

:قاَل َرسوُل اهلل

َو  ِسنِیَن  َسْبَع  َعْبٌد  َو  ِسنِیَن  َسْبَع  َسیٌِّد  اَلَْولَُد 

َوِزیٌر َسْبَع ِسنِیَن.

پیامبر خدا فرمودند: 

فرزند، هفت سال آقاست و هفت سال بنده و هفت سال 
وزیر.

مکارماالخالق،ص222
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هر فرزندی سه دورۀ متفاوت را پشت 
نخست،  سال  هفت  می گذارد:  سر 
را  او  باید  که  است  سیادت  دوران 
را  خواسته هایش  و  گذاشت  آزاد 
سال  هفت  کرد.  اجابت  توان  تاحّد 
دورۀ  که  است  اطاعت  دوران  دوم، 
هفت  و  است  یادگیری  و  فرمانبری 
که  است  وزارت  دوران  سوم،  سال 
باید با شخصیت دادن و اعتمادکردن 
و  وزیر  همچون  جایگاهی  او،  به 

مشاور برای او در نظر گرفت. 
توجه شایسته به بایسته های هر دوره، 
به دنبال  را  بعدی  دورۀ  در  توفیق 

خواهد آورد.
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مالمت فرزند یا مالمت خویش؟

:قاَل َرسوُل اهلل

لََعَن اهللُ َوالَِدیِن َحَمَل َولََدُهَما َعلَی ُعُقوقِِهَما.

پیامبر خدا فرمودند:

 از رحمت خداوند دور باد پدر و مادری که موجبات بدکاری 
فرزند خود و نارضایتی خویشتن را از وی فراهم آورند.

كتاُبمنالیحضرهالفقیه،ج۴،ص۳7۱
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تربیت  برای  که  مادری  و  پدر 
فرزند خود وقت نگذاشته اند، پای 
و  درس  از  ننشسته اند،  او  دل  درد 
هیچ گاه  نپرسیده اند،  مدرسه اش 
ندیده اند  را  فرزندشان  دوستان 
را  فرزندشان  دل مشغولی های  و 
نشنیده اند، راه طغیان و سرکشی را 
خود به روی او گشوده اند. پس نباید 
کسی را جز خودشان مالمت کنند. 
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19

راه و رسم پدرداری

:قاَل الّصادُق

ُکْم أَبْنَاُؤُکْم. وا آبَاَءُکْم یَبَرَّ بَرُّ

امام صادق فرمودند:

شما  با  فرزندانتان  تا  باشید  خوش رفتار  پدرانتان  با   
خوش رفتاری کنند.
الکافی،ج۵،ص۵۵۴
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یا شنیده که  فرزندمان دیده  وقتی 
پدرش چگونه بساِن پروانه ای گرد 
می گشته  پدربزرگ  وجود  شمع 
پا  از  سر  او  به  خدمت  برای  و 
نمی شناخته است، طبیعی است که 
پدرش  به  احترام  و  احسان  برای 
انگیزه ای دوچندان پیدا می کند. او 
راه و رسم پدرداری را از خود ما 

می آموزد.
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حقوق فرزند

:قاَل َرسوُل اهلل

ُن اْسَمُه  مِْن َحقِّ الَْولَِد َعلَی َوالِِدِه ثََلثٌَة: ُیَحسِّ

ُجُه إَِذا بَلَغَ . َو ُیَعلُِّمُه الِْکتَابََة َو ُیَزوِّ

پیامبر خدا فرمودند:

 ازجمله حقوق فرزند بر پدرش سه حق است: نام خوب 
برای او انتخاب کند و به او سواد بیاموزد و هرگاه به بلوغ 

]جسمی و فکری[ رسید، او را همسر دهد.
وسائلالشیعه،ج2۱،ص۴۸2
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ماست  فرزند  حق  همان گونه  که 
وقتی به دنیا آمد، برایش نامی نیکو 
سن  به  هنگامی که  و  بگذاریم 
و  خواندن  او  به  رسید،  یادگیری 
که  اوست  حق  بیاموزیم،  نوشتن 
را  او  رسید،  ازدواج  سن  به  وقتی 
یاری  برای آغاز زندگی مشترک 
کنیم. حقوق فرزندانمان را فراموش 

نکنیم.
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با خواستگاران

:قاَل الباقُر

َمْن َخَطَب إِلَیُکْم َفَرِضیُتْم ِدینَُه َو أََمانَتَُه کائِنًا 

ُجوُه َو إاِلَّ تَْفَعُلوا، تَُکْن فِْتنٌَة فِی  َمْن کاَن، َفَزوِّ

الَأْْرِض َو َفساٌد َکبیٌر. 

امام باقر فرمودند: 
هرکس از شما دختری خواست و درخواست وصلت کرد، 
دین و امانتش را بنگرید. اگر رضایت بخش بود، هرکس که 
باشد، با وی وصلت کنید. اگر این کار را نکنید، در زمین 

تباهی و فساد به بار می آید.
كتاُبمنالیحضرهالفقیه،ج۳،ص۳۹۳
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به  ازدواج،  در  سهل انگاری  نکردن 
 معنای سخت گیری در آن نیست. اگر 
آسیب های  بروز  سبب  سهل انگاری 
مي شود،  جوانان  زندگی  در  جدی 
سخت گیری نیز موجب یأس و ترس 

جوانان از ازدواج می شود. 
فساد  راه  شد،  بسته  ازدواج  راه  اگر 
گشوده  جوان  روی  به  بزهکاری  و 
ازدواج  در  سخت گیری  می شود. 
ممکن است هر جامعه ای را به تباهی 

بکشاند.
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مهریه

: قاَل علیٌّ

اَل ُتَغالُوا بُِمُهوِر النَِّساِء َفتَکوَن َعَداَوًة.

امام علی فرمودند:

 در مهریه های زنان زیاده روی نکنید؛ چون باعث دشمنی 
می شود.

وسائلالشیعه،ج2۱،ص2۵2
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تضمینی  نه تنها  زیاد،  مهریۀ 
نیست،  زندگی  پایداری  برای 
جدال  زمینه ساز  می تواند  بلکه 
صفا  روح  و  شود  کشمکش  و 
خانه ای  هر  از  را  صمیمیت  و 
از  بسیاری  در  همان گونه که  ببرد. 

خانواده ها چنین شده است.  
برای تداوم زندگی مشترک، تقوا 
و تفاهم الزم است. جوانانمان را به 

این دو سفارش کنیم.  
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کمال مردانگی

: قاَل علیٌّ

مِْن تََماِم الُْمُروَءِة أَْن تَْنَسی الَْحقَّ لََک َو تَْذُکَر 

الَْحقَّ َعلَیَک .

امام علی فرمودند:

از کمال مردانگی است حقی را فراموش کنی که بر گردن 
دیگران داری و حقی را به یاد داشته باشی که دیگران بر 

گردن تو دارند.
غررالحکم،ح۵۵۱۹
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مردانگی به این نیست که دربرابر 
وظایفی که دیگران برای ما انجام 
خود  وظایف  به  نیز  ما  می دهند، 
دربرابر آنان عمل کنیم. مردانگی 
در این است که به وظایف خودمان 
بدون  کنیم،  عمل  دیگران  درقبال 

 آنکه به وظایف دیگران بیندیشیم.
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پیوندزدن

: قاَل علیٌّ

ِصُلوا أَْرَحاَمُکْم َو إِْن َقَطُعوُکْم.

امام علی فرمودند:

با خویشان خود پیوند برقرار کنید؛ هرچند آنان از شما 
بریده باشند.

وسائلالشیعه،ج۱۵،ص222
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صلۀ َرِحم یا پیوند با خویشاوندان، 
همیشه به معنای پیوندداشتن نیست. 
گاهی نیز به معنای پیوندزدن است؛ 
پیوند زدن شاخه هایی که از درخت 

هویت خانوادگی ما جدا شده اند. 
پرشاخ وبرگ تر  هرچه  درخت، 

باشد، زیباتر و محکم تر است.
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اندوه  پنهان و شادی پیدا

: قاَل علیٌّ

بِْشُر الُْمْؤمِِن فِی َوْجِهِه َو ُحْزنُُه فِی َقلْبِه .

امام علی فرمودند: 

شادی مؤمن در چهره اش است و اندوه او در دلش.

غررالحکم،ح۱۵۵۶
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را  خودمان  دل  هم  خوش رویی، 
دیگران  دل  هم  و  می کند  خّرم 
هم  تُرش رویی  آن،  برخالف  را. 
هم  و  می کند  افسرده  را  خودمان 

دیگران را.
ما،  به  نگاه  با  دیگران  بگذاریم 
غم هایشان را فراموش کنند، نه اینکه 

به یاد غصه هایشان بیفتند.
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مرزهای خشم و خشنودی

:قاَل الّصادُق

َِّذی إَِذا َغِضَب، لَْم ُیْخِرْجُه َغَضُبُه  ََّما الُْمْؤمُِن، اَل إِن

مِْن َحقٍّ َو إَِذا َرِضَی، لَْم ُیْدِخلُْه ِرَضاُه فِی بَاِطلٍ .

امام صادق فرمودند:

مؤمن کسی است که هرگاه خشمگین شود، خشمش 
او را از جادۀ حق بیرون نمی  برد و هرگاه خشنود شود، 

خشنودی اش ]از کسی[ او را به باطل نمی کشاند.
الکافی،ج2،ص2۳۳
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سوار  نفس خود  َمرکِب  بر  مؤمن 
نفسش خشمگین  شد،  اگر  است. 
نمی گذارد او را از جادۀ حق بیرون 
ببرد. اگر سرخوش بود، نمی گذارد 
چراگاه  به  را  او  و  کند  َچموشی 

بیگانه کشاند. 
وای به حال کسی که اختیارش را به 

َمرکبش سپرده باشد.
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آیین برادری

:قاَل الّصادُق

اَلُْمْؤمُِن أَُخو الُْمْؤمِِن، َعیُنُه َو َدلِیُلُه، اَلیَُخونُُه 

ُه َو اَلیَعُِدُه ِعَدًة َفُیْخلَِفهُ . َو اَلیَْظلُِمُه َو اَلیَُغشُّ

امام صادق فرمودند:

 مؤمن برادر مؤمن است، چشم او و راهنمای اوست، به 
او خیانت و ستم نمی کند، فریبش نمی دهد و وعده ای 

نمی دهد که به آن عمل نکند.
الکافی،ج2،ص۱۶۶
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در جامعۀ اسالمی، رابطۀ مؤمنان با 
یکدیگر، رابطۀ فروشنده و مشتری، 
حتی  و  ارباب رجوع  و  کارمند 
همسایه با همسایه نیست؛ بلکه رابطۀ 
برادر با برادر است. برادر هیچ گاه بَِد 
برادرش را نمی خواهد و هیچ گاه به 
او خیانت نمی کند و همیشه هوای 

او را دارد.
راستی، از برادرانمان خبر داریم؟   
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در فکر برادر 

:قاَل الّصادُق

َمْن کاَن فِی َحاَجِة أَِخیِه الُْمْسلِِم،کاَن اهللُ فِی 

َحاَجتِِه َما کاَن فِی َحاَجِة أَِخیهِ .

امام صادق فرمودند:

 کسی که به فکر برآوردن نیاز برادر مؤمن مسلمان خود 
باشد، تازمانی که در فکر نیاز او باشد، خداوند نیز در کار 

نیاز وی است.
وسائلالشیعه،ج۱۶،ص۳۶7
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بازکردن  پی  در  روز  چند  گاهی 
گره ای از کار برادر مسلمان خود، به 
این سووآن سو زده ایم. شاید با خودمان 
گفته ایم که چگونه به خاطر او گرفتار 
عقب  خود  کارهای  از  و  شده ایم 
کارگزاران  اینکه  از  غافل  مانده ایم. 
آسماني خداوند نیز در این چند روز، به 
دنبال کار ما بوده اند. کاش می دانستیم 
در آن چند روز، چه سامانی به زندگی 

مادی و معنوی مان داده اند.
صدها فرشته بوسه بر آن دست می زنند
کز کار خلق یک گره بسته وا کند
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کار نیکو کردن از پُرکردن است

:قاَل الّصادُق

بِثََلِث ِخَصاٍل:  إاِلَّ  اَلیَْصُلُح  الَْمْعُروَف  َرأَیُت 

تَْصغِیِرِه َو تَْستِیِرِه َو تَْعِجیلِهِ .

امام صادق فرمودند:

 دانستم که نیکی سامان نمی یابد، مگر با سه کار: شتاب در 
انجام دادن آن، کوچک شمردن آن و پنهان کردن آن. 

الکافی،ج۴،ص۳0
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که  کاری  اجرای  در  گاهی 
می خواهیم برای کسی انجام دهیم، 
ما  از  او  که  می کنیم  تعلّل  آن قدر 
دلسرد می شود. گاهی نیز کاری را 
برای کسی انجام می دهیم و به هر 

بهانه ای، آن را به ُرخ او می کشیم.
نگذاریم ارزش کارمان از بین برود.
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اگر دریغ کردی

:قاَل الباقُر

َمْن بَِخَل بَِمُعونَِة أَِخیِه الُْمْسلِِم َو الِْقیاِم لَُه فِی 

َحاَجتِِه، اُبُْتلَِی بَِمُعونَِة َمْن یَْأثَُم َو اَل ُیْؤَجُر.

امام باقر فرمودند:

کسی که از کمک به برادر مسلمان خود و برآوردن حاجت 
او دریغ کند، خداوند او را گرفتار کمک به فردی گناهکار 

می کند، درحالی که اجری هم نمی برد.
الکافی،ج2،ص۳۶۵
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بعضی  به  دلیل  که  آنان 
و  کاذب  مصلحت اندیشی های 
سخت گیری های بی  دلیل، از کمک 
به برادر دینی خود شانه خالی کرده 
الهی محروم  پاداش  از  و خویش را 
خود،  به دست  روزی  می کنند، 
گناهکاری را یاری می کنند که برای 
نخواهد  پشیمانی، حاصلی  آنان جز 

داشت. 
این سنت الهی است.
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31

محبوب دشمنان یا منفور فرزندان؟

: قاَل علیٌّ

ُجِل ُیَحبُِّبُه إِلَی أَْضَداِدِه َو بُْخُلُه ُیبَغُِّضُه  ُجوُد الرَّ

إِلَی أَْواَلِدِه.

امام علی فرمودند:

 بخشندگی مرد او را محبوب دشمنانش می کند و بخلش 
او را نزد فرزندانش هم منفور می سازد.

غررالحکم،ح۸۵2۵
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جود و گشاده دستی، بدخواهانمان 
را به ما عالقه مند می کند؛ اما بُخل و 
تنگ نظری، عزیزانمان را از ما بیزار 

می سازد.
و  شد  دشمنان  محبوب  می توان 
با خود  انتخاب  فرزندان.  منفور  یا 

ماست.
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شرط دوام برادری

:قاَل الّصادُق

أَْشیاَء،  ثََلثَِة  إِلَی  بَینَُهْم  فِیَما  اْلِْخَوُة  تَْحتَاُج 

َفإِِن اْستَْعَمُلوَها َو إاِلَّ تَبَایَُنوا َو تَبَاَغُضوا َو ِهَی 

التَّنَاُصُف َو التََّراُحُم َو نَْفُی الَْحَسِد.

امام صادق فرمودند: 
برادران در میان خود به سه ویژگی نیازمندند.  اگر آن ها را 
به کار بندند، دوستی بپاید؛ وگرنه از یکدیگر جدا شده و 
دشمن هم شوند. آن  سه از این قرارند: انصاف و مهربانی 

با یکدیگر و حسدنبردن به همدیگر.
تحفالعقول،ص۳22
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حق  در  را  انصاف  برادر  دو  اگر 
یکدیگر رعایت نکنند، اهل گذشت 
و مهربانی نباشند و به داشته های هم 
حسادت بورزند، برادری آنان دوام 
درنهایت،  یافت.  نخواهد  چندانی 
رفاقت و صمیمیت میان آنان جای خود 

را به عداوت و دشمنی خواهد داد.
رفاقت  را به عداوت تبدیل نکنیم.  
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زائر خداوند      

:قاَل َرسوُل اهلل

َمْن َزاَر أََخاُه الُْمْؤمَِن إِلَی َمْنِزلِِه، اَل لَِحاَجٍة مِْنُه 

اِر اهللِ. إِلَْیِه،ُکتَِب مِْن ُزوَّ

پیامبر خدا فرمودند: 

هرکس به قصد زیارت برادر مؤمن خود به خانۀ او برود و 
نه به خاطر حاجتی که نزد او دارد، نامش را در زمرۀ زائران 

پروردگار می نویسند.
وسائلالشیعه،ج۱7،ص20۹
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دیدارها همگی با انگیزۀ یکسان صورت 
نمی گیرد. بعضی دیدارها فریبکارانه 
خیرخواهی  سر  از  نه تنها  و  است 
نیست، بلکه درواقع ضرررسانی است. 
دیدارهای منفعت طلبانه نیز اگرچه در 
نوعی  ندارد،  ریشه  فریب  و  نیرنگ 
بده بِستان است و به امید عوض و جبران 

صورت می پذیرد. 
دیدار مؤمنان، دیداری خالصانه است، 
نه از سر فریب و نه چشمداشت و تنها 
برای رضای حضرت دوست است. 
اینان زائر خداوند رحمان اند و قدر و 

منزلتشان را تنها خداوند می داند. 
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گشاده رویی با برادران

: قاَل علیٌّ

 إذا لَقیُتْم إْخوانَُکْم َفتَصاَفُحوا َو أَْظِهُروا لَُهُم 

مَِن  َعلَْیُکْم  ما  َو  ُقوا  تَتََفرَّ الْبِْشَر،  َو  الْبِشاَشَة 

الَأْْوزاِر َقْد َذَهَب.

امام علی فرمودند: 

و  بدهید  دست  شدید،  روبه رو  خود  برادران  با  هرگاه 
خوش رویی و گشاده رویی نشان دهید؛ دراین صورت تا 

هنگامی که از هم جدا می شوید، گناهانتان ریخته است.
وسائلالشیعه،ج۱2،ص22۵
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شاید هر روز چشممان به آشنایی 
سالم  گفتن  با  نهایتاً  اما  می افتد؛ 
با  بیاییم  او عبور می کنیم.  از کنار 
و  مهربان تر  خود،  ایمانی  برادران 

صمیمی تر روبه رو شویم. 
گرمای محبت برادرانه، گناهان را 

ذوب می کند.
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کینۀ مؤمن، کینۀ کافر 

:قاَل الّصادُق

ِحْقُد الُْمْؤمِِن ُمَقاُمُه، ُثمَّ ُیَفاِرُق أََخاُه َفَلیَِجُد 

َعلَیِه َشیئاً َو ِحْقُد الْکافِِر َدْهُرهُ .

امام صادق فرمودند: 

کینۀ مؤمن فقط یک لحظه  است و زمانی که از برادر خود 
جدا می شود، در دل خود کینه ای به او نگه نمی دارد؛ اما 

کینۀ کافر، مادام العمر است.
بحاراالنوار،ج72،ص2۱۱
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مؤمن دلگیر می شود؛ اما کینه به دل 
کدورتی  نمی گذارد  و  نمی گیرد 
تیره و  برادرش، آیینۀ دلش را   از 
تارکند. درمقابل، کافر که دلش را 
از گناه و غفلت سیاه کرده است، با 
کینه ها و کدورت ها زندگی می کند 

و سیاهی بر سیاهی می افزاید.
لعنت بر دل سیاه شیطان!
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آن که تن به آشتی ندهد 

:قاَل الّصادُق

لِْح  بِالصُّ أَُخوُه  یْبَدُؤُه  َرُجٌل  َملُْعوٌن  َملُْعوٌن 

َفلَمْ ُیَصالِْحهُ .

امام صادق فرمودند:

 ملعون است، ملعون است کسی که برادرش با وی از در 
صلح و آشتی درآید و او آشتی نکند.

وسائلالشیعه،ج۱۶،ص2۸0
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آشتی کردن و کینه ها را کنارگذاشتن، 
کار  میان سالی،  در  به خصوص 
ساده ای نیست. بنابراین، اگر کسی 
از دِر آشتی درآمد و دست دوستی 
زدیم،  را پس  و دستش  دراز کرد 

بی شک ناجوانمردی کرده ایم.
را  ناجوانمردان  دست  خداوند 

نمی گیرد.
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37

سرزنش پشیمان

:قاَل َرسوُل اهلل

یَُمْت  لَْم  مِْنُه،  تَاَب  َقْد  بَِذنٍْب  أََخاُه  َعیََّر  َمْن 

َحتَّی یَْعَملَهُ .

پیامبر خدا فرمودند:

 هرکس برادر دینی خود را برای گناهی سرزنش کند که از آن 
توبه کرده است، نمی میرد تا خودش آن گناه را مرتکب شود.

مجموعةوّرام،ج۱،ص۱۱۳
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توبه  به راستی  گناهش  از  کسی که 
همچون  خداوند  نزد  است،  کرده 
کسی است که گناهی نکرده است. 
به مانند  توبه کار  با  کسی  اگر  حال 
را  کسی  و  کرد  رفتار  گناهگار 
بخشیده  خداوند  که  کرد  سرزنش 
است، خداوند داغ ننگ همان گناه 
را بر پیشانی او می گذارد؛ گناهي که 
به دست خود و با ارادۀ خود مرتکب 

مي  شود. 
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38

از شیعۀ شعاری تا شیعۀ کرداری

:قاَل الّصادُق

لَْیَس مِْن ِشیَعتِنَا َمْن َقاَل بِلَِسانِِه َو َخالََفنَا فِی 

أَْعَمالِنَا َو آثَاِرنَا.

امام صادق فرمودند: 

شیعۀ  ما نیست کسی که به زبان از ما َدم زند؛ ولی خالف 
کردار و رفتار ما عمل کند.

مشکاةاالنوار،ص70
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شیعه بودن  شعار  شعاری،  شیعیان 
بوی  و  رفتارشان رنگ  اما  می دهند؛ 

رفتار علوی ندارد. 
 شیعیان کرداری کسانی هستند که 
کردارشان  ندارند،  ادعایی  آنکه  با 
در  است؛  علوی  سیرۀ  از  آیینه ای 
طاعت و عبادت، در لطف و مهربانی، 

در ایثار و گذشت... . 
از شیعیان کرداری باشیم، نه شیعیان 

شعاری. 
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39

بنده نوازی را به که می آموزی؟

:قاَل َرسوُل اهلل

َقاَل اهللُ َجلَّ َجَللُُه: یَا ابَْن آَدم! أَِطْعنِی فِیَما 

أََمْرُتَک َو اَل ُتَعلِّْمنِی َما ُیْصلُِحَک !

پیامبر خدا فرمودند: 

خداوند می فرماید: »ای آدمیزاد، از فرمانی که به تو داده ام، 
اطاعت کن و صالح کار خود را به من نیاموز!«

االمالیللصدوق،ص۳20
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کار ما بندگی است و کار او بنده نوازی. 
ما اگر  راه بندگی را نمی دانیم، او رسم 

بنده نوازی را می داند.
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40

امانتی در دست مهمان

:قاَل َرسوُل اهلل

نْیا َضْیٌف َو َما فِی أَیِدیِهْم َعاِریٌة  إِنَّ النَّاَس فِی الدُّ

ْیَف راِحٌل و إنَّ الَْعاِریََة َمْرُدوَدٌة. َو إِنَّ الضَّ

پیامبر خدا فرمودند:

مردم در دنیا مهمان  اند و آنچه در دستشان است، امانت. 
مهمان کوچ می کند و امانت بازمی گردد.

إرشادالقلوب،ج۱،ص2۳
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باور کنیم که مهمانیم و قرار  اگر 
نیست همیشه بمانیم، اگر باور کنیم 
نه صاحب اختیار،  و  امانتداریم  که 
می کنیم،  نگاه  دیگر  به گونه ای 
به  و  می کنیم  رفتار  دیگر  طوری 

 شیوه ای  دیگر زندگی می کنیم. 
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