
ن   تجربۀ عشق والدین بهشتی در خانوادۀ راستی 

 عشق والدیتن  –
 

 

 

 

 کالم پدر راستی   

 والدینشان و تجسم ایده
ی

آلهای فرزندان تجسم واقیع فروگذاری و عشق والدینشان هستند. آنها تمدید یا توسعۀ زندگ

ی واقف هستند. هر یک از آنها به  اند آنها هستند. آنهائی که صاحب فرزند شده و به آنها عشق ورزیده بر چنی   چی  

 من و تحقق ایدهشما تجسم عشق من بو ”گویند فرزندانشان یم
ی

. ده، تمدید زندگ شما من دوم  آلهای من هستی

 .  “هستی

 و ایده 
ی

اند، آنها هر چه بیشیی به آلهای والدین پا به عرصۀ وجود گذاشتهبه خاطر اینکه فرزندان براساس عشق، زندگ

ی برخوردار  بینند، و زندگیشان از جنب و یم دوست داشتت  آنها را هر چه بیشیی  ،کنند فرزندان نگاه یم جوش بیشیی

 کنند. مفعویل را در فرزندانشان کشف یم آل زوجو آنها هر چه بیشیی ایدهخواهد بود 
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ین عشق، عشق والدیت  است. به خاطر اینکها با  کند و عشق والدیت  ق راستی   در یک خط مستقیم سفر یمعش رزشیی

تواند تجزیه و یا تقسیم شود. اگر کند و نیمبیان عمودی عشق راستی   است. عشق عمودی تنها یک نقطه را اشغال یم

ان مستعد  هستید، شما آن موقعیت را تغیی  بدهید، بهشت و زمی   را واژگون خواهید کرد. رصف نظر از اینکه تا چه می  

ان توانائی  و  می   شدهز ، باعث تاریک و سیاه شدن بهشت و هایتان، اگر عشق عمودی را جابجا کنید یا رصف نظر از می  

ین مسی  حرکت یمآنج
 کند در سطح افقی با زاویۀ عمودی تالقی ا را به جهنم مبدل خواهید کرد. چون عشق در کوتاهیی

به ، تنها ییک استاین عشق مطلق بوده و ه زده و یا آن را کنار بگذارید. این عشق صدمه توانید بخواهد کرد. شما نیم

 عشقی عمودی است، هیچکیس یارای انفصال آن را ندارد.   یخاطر اینکه عشق والدین فرزند
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ان فداکا اعت در شب کار کردند، چند سکنند، اینکه ری  هایشان را برای فرزندانشان محاسبه نیمیک پدر و مادر هرگز می  

تغذیه کرده و یا به مدرسه بفرستند. آنها فروگذاری  هایشان را حساب و کتاب نکرده و هیچ انتظاری ها خود را تا بچه

من اینقدر برای شما هزینه کردم و در یط ده سال این مقدار خواهد شد و اینکه شما باید به آن ”گویند ندارند و نیم

شان را فدا کرده ” سود اضافه کنید.  ی یادداشت کنند همه چی   و تمایم کارهایشان را  برعکس آنها بدون اینکه چی  

خوب این دلییل والدین  توان عشق را یافت. بهگوید که تنها در فداکاری یمکنند. اصل آفرینش به ما یمفراموش یم

ین  ی   شوند و یتیم بودن بسیار غمگده یممردم بدون والدین یتیم خواننوع عشق است.  هستند و عشق والدیت  بهیی

 تواند مسی  خود را بدرستی بیابد. است. یک یتیم فاقد ریشه بوده و به همی   خاطر نیم کننده
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یز یم برای سی  کردن یک نوزاد گرسنه، صورت یعت  انباشته شدن شی  در شود و در این پستانهای مادرش از شی  لیر

ید. احساس مادر وقتیکه نوزادش را در آغوش آبر تمایم بدن مادر فشار وارد یما برای مادر بسیار دردناک بوده و انهپست

قابل بیان است. وقتیگرفته و او را تغذیه یم راحتی شوند، مادر چنان احساس که پستانهای مملو از شی  خایل یمکند غی 

نها مادران بر چنی   احسایس واقف هستند. بعالوه همانطور که مادر در آن را بیان کرد. ت توانکند که نیمو شادی یم

شود. در آن دهد، عشق در قلبش شکوفا یمش قرار یمکیدن او را مورد نواز پرستاری از فرزندش در حی   شی  م حی   

 کنند. لحظه، شادی و غم  چنان در قلب مادر بهم بافته خواهند شد که تنها مادران آن را درک یم
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 تبادل نظر

ابورو اوعه ” نامیک رمان نویس معروف ژاپت  به  در جوائ  وقتیکه در دانشگاه بود کار و است، که شناخته شده ”کی  

عداد و آثارش ای امیدوارکننده معرق  کرده بود. به محض اینکه استآثار ادئر خود را بعنوان یک نویسندۀ جوان با آینده

ی نبود که بخواهد حرستدر   آن را در دل داشته باشد.  جامعه جا افتاد، دیگر چی  

 او بهم ریخت. بعد از اینکه ازدواج کرد، یعت  وقتیکه هنوز 
ی

نداشت  یی سال سن بیش 26اما در یک لحظه تمایم زندگ

 امیدوارکنند (مادرزادی)مغزی صاحب فرزندی با ناههنجاریهای 
ی

ی شد. در یک لحظه تمایم زندگ ه و زیبای او خاکسیی

 عادی ای که دیگر هرگز نیمشد. پرسش زیر عمل جرایح رفت اما همچنان ناقص باقی ماند بگونه
ی

توانست از یک زندگ

ابورو اوعه”برخوردار باشد. اما آقای  وع کرده و با فرزند خودش  ”کی   دلرسد نشد. او مصمم بود تا زندگیش را دوباره شر

 تادر این دنیا یک زند 
ی

د، ییک شبه بعد نوشت، پرسش بنویع ظاهر یم د. در بیشیی رمانهائی که ایشان از آنزه را پیش گی  گ



 خود و پرسش و شوکه شدنش دراز این رمانها 
ی

باشد. آثار ادئر او بطور معمول ارتباط با بیماری پرسش یم در مورد زندگ

ی شوکار دارد اما  ، عشق و رستگاری برسر
ی

ات آثارش دربارۀ پرسش بتبا مشکالت زندگ ه ورای ژاپن، به گوشه و کنار اثی 

 رفته است.  دنیا 

زندگیش از این رو وضعیت ناگوار فرزندش، جایزه نوبل در ادبیات را دریافت کرد. بواسطۀ  1994شانجام او در سال 

موسیقی دارد. آن پرس  داد خایص در عدارد، استبه اون رو شد. اما بعدها متوجه شد پرسی را که او بسیار دوست یم

 اکنون آهنگساز مشهوری شده است. 

ابورو ”توان دید که آقای تان یمبا نگاه به این داس  قبل از ازدواجش رویاها و آر  ”اوعهکی  
ی

اش زوهای بسیاری دربارۀ زندگ

بسیاری در ی بایست احساس ناامیدالخلقه شد، یمصاحب فرزندی ناقص داشته است. اما بعد از ازدواجش وقتیکه

که هر والدیت    آسمان بر ش او خراب شده است. اما او رایه را انتخاب کرد  ای که انگاری تمایمخود داشته بگونه

 شوم تمایز و بطور همزمان، بایست تقبل کند یم
ی

او قادر بود تا بی   نقش آگاهانۀ او بعنوان والدین و نویع دورۀ زندگ

 نکرده بود. هم پرسش به نتایجر دست پیدا کرد که پیش بیت  آن را  قائل شود. شانجام او با بزرگ کردن

 خود گذشت با از  عشق والدیت  تنها زمائ  ممکن است که فرد 
ی

ی را  هر چه  ،یک که دارد فدا کند. عشق به فرزندانمان چی  

شخصیت  ،مید اال ناشود تا با تجربۀ قلتر کامقدرت انسائ  نشات گرفته باشد. این واقعیت باعث یم نیست که تنها از 

ت ای را بدسهستند، والدین تجربه ما و بزرگ کردن کسانیکه تجسم خود  تولد دادن به فرزند با خود را پرورش بدهیم. 

 یم ریانگاآورند که یم
ی

دورۀ رشد و نحوۀ خود عشق قلتر به فرزندانشان، دادن کنند. والدین در حی   برای بار دوم زندگ

دوست بدارند، به کمال  را ر گیبرای هم زیسته و همد اناینگونه اگر والدین و فرزند . کنند یمرشد فرزندانشان را تجربه 

ی نیست که والدین خودشان بتوانند . والدین به خودی خود والدین نیمنائل خواهند آمد  شوند، بعبارت دیگر، این چی  

ند. آنها یم آنها  ،کنند صدا یمخود را ب فرزند شوند و وقتیکه کودکان پدر و یا مادر بایست صاحدراین باره تصمیم بگی 

 آوردهای که فرد ممکن است به دست رصف نظر از جایگاه و مقام برجستهبه جایگاه والدین دست پیدا خواهند کرد. 

د.  قرار پدر یا مادر  در مقامباشد، بدون ازدواج و صاحب فرزند شدن، قادر نخواهد بود تا  شانجام ارزش والدین در  بگی 

 اند. این نهفته است که آنها چگونه بطور کامل فرزندانشان را پرورش داده و تربیت کرده

 ندان به میان یمز عمویم، والدین در تمایم نقاط جهان، وقتیکه موضوع فر بنابراین بطور 
ی

آید بطور کامل برای آنها زندگ

 را برای فرزندانشان فراهم   تمایم، شپناه و کنند. البته که آنها لباس، خورد و خوراکیم
ی

و هر چه که  کردهمایحتاج زندگ

کنند؟ به خاطر اینکه قبل از اینکه بتوانند اعالم کنند چرا آنها چنی   یمویل کنند. دارند برای آیندۀ فرزندانشان فدا یم

ر نیل به کمال کمک کرده باشند. بطور به فرزندانشان د باید اند، که زندگیشان را در مقام والدین به خوئر شکرده

کنند. بعالوه، معمول، در هر جائی براساس مقام و موقعیت موفقیت آمی   فرزندان، جایگاه و ارزش والدین را ارزیائر یم

 کرده و بسختی در مالزمت به آنها برس یم
ی

یادی ز  توانیم چی   بریم، نیمما کسانیکه بسختی برای والدین بهشتی خود زندگ

 ما در مقام فرزند در سطوح مختلف ز ، والدین بهشتی ما همچنی   بسوی ما آمده، تا وئیم. اما با توجه به اینبگ
ی

ندگ

 ! ید بدهیم، تا جایگاه والدین بهشتی نی   بتواند به کمال نائل آپاسخ مناسب 



 

 برای تعمق
ی
 نکات

 کنیم که عشق والدین بزرگ و عظیم و باشکوه است؟چرا احساس یم .1

ابورو چه نوع عشقی را در زندگیش ب ندۀسنوی .2  یر کشید؟و صه تما آقایا کی  

   د؟و شارزش عشق والدیت  تشخیص داده یمچه زمائ   .3

 


