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هوالم
حبوب

 .1انسان بیخدا ،انسان نا خدا
نخستین اصل در سالمت خانواده سالمت فرد است .مشاورين و روانشناسان خانواده تالش میکنند تا راه عالجی براي معضالت خانواده ،از
جمله مسألهي طالق و ناسازگاري بیابند؛ اما مگر انسانهاي بدون خدا را میتوان سعادتمند کرد؟ خداوند در قرآن میفرمايد کسانی که از ياد من
رويگرداناند زندگیشان سراسر دلتنگی(ضنک) است .اشتباه اکثر مشاورين و روانشناسان اين است که میخواهند زندگی انسانِ بیخدا را به
سامان آورند؛ و اين طبق فرهنگ قرآن ناشدنی است .پس سعادت يک خانواده ريشهاش در تربیت الهی مرد و زن پیش از تشکیل خانواده شکل
گرفته است .اگر رابطه درستی میان هريک از اعضاي خانواده و خدا برقرار نباشد ،رابطۀ او با ديگران نیز تحتالشعاع قرار گرفته سراسر
خودخواهی خواهد بود و خودخواهی ريشه همه بدبختیهاست .البته به چالش افتادن زندگی خانوادگی فرصتی دوباره است تا انسان در رابطهاش
با مالک هستی تجديد نظر کند و به فکر فرو رود که شايد راه درستی تا کنون نمیرفته!

د :نوخه نه خق و م
 .2راه خ ا
حبت نه خلق
انسان سالم در فرهنگ دينی کسی است که قلب سلیم داشته باشد .قلب سلیم قلبی است که از دوچیز سرشار باشد يکی توجه به حق و ديگر
محبت به خلق .توجه به حق و محبت به خلق اساس دين خدا و خالصه طريق الهی است .به مقداري که انسان از اين دو اصل سرشار و به آنها
مشغول است سالک راه خداست در غیر اينصورت اوقاتش به غفلت میگذرد و نتیجهاش خسران است.
توجه به حق ،الزمه اش اين است که انسان بفهمد صاحب دارد ،مال کس ديگري است ،از جاي ديگري آمده و به آنجا میرود .وقتی فهمید بنده است و
کمالش نزديکی به موالست در اين راه تالش میکند و موال را ياد میکند .کمال انسان توجه به خدا و خدا را يادکردن است .انسان الهی با خدايش حرف میزند با
او مناجات میکند به درگاهش سجده میکند و با او راز و نیاز میکند و بجستجوي رضاي اوست .نتیجه اينکه خداوند نیز او را ياد میکند و راه درست را به او الهام
میکند و پیوسته نصرتش میکند و تنهايش نمیگذارد .دلها را بسوي او جلب میکند و به روزياش برکت میدهد و صبر و شکر به او میدهد و در آخر او را تسلیم و
رضا میدهد .يک مسلمان واقعی چنین است .آيا تصور میکنید چنین کسی مشکلی در خانواده داشته باشد؟
محبت به خلق ،فعل و عمل انسان در رابطه با هستی است .انسان بايد خروجی داشته باشد و ثمري براي هستی تولید کند .همه موجودات در فعل و تجلی و
اظهار رحمت خداوند هستند .گلها میشکفند ،درختها میوه میدهند ،ابر میبارد ،خورشید بیدريغ میتابد ،حیوانات هريک خیر خاصی را در هستی دنبال میکنند و
فايدهاي میرسانند .انسان که اشرف مخلوقات است بايد فايده داشته باشد و برکتش به ديگر موجودات برسد .تازه انسان بخاطر وسعت دايره اختیارش خیرات
بسیاري میتواند داشته باشد اما مبادا بجاي خیر رساندن تنها مصرف کننده باشد و يا خداي ناکرده فاسد کننده و مولد شر باشد! از کسی که پژمرده و فسرده است
بايد پرسید چه دلی را شادکرده اي که از هستی انتظار داري دلت را شاد کند؟ انسان همان را که به هستی میدهد از هستی دريافت میکند .پس اگر محبت به
هستی داد از هستی هم محبت دريافت میکند اما اگر هیچ کاري نکرد و تنها منتظر خدمات گرفتن از هستی بود تنها خواهد ماند و چیزي هم دريافت نخواهد
کرد .پس بايد محبت کرد تا محبت گرفت .کسی که محبت میکند محبت خواهد گرفت؛ دير يا زود .اين قاموس عدل الهی است .اين سنت خداست .براي
محبت به خلق ايدههاي بسیاري هست و ما میتوانید اين ايدهها را از ديگران ياد بگیريم و خودمان نیز ايدههاي بسیاري به ديگران بیاموزيم و در اين کار خیر
يکديگر را ياري کنیم .کارهاي خیر وقتی با تعاون و همیاري انجام شود برکت بیشتري میابد.

انسانی که دو وجه فوق يعنی توجه به حق و محبت به خلق در او ريشه زد و رشد يافت و شکفت ،در مدار هستی واسط فیض و رحمت و برکت
و محبت میشود بین خالق و مخلوق .يعنی خلیفه خدا میشود .ولی خدا و مومن کامل معنايش همین است .هرکس به مقدار بهرهمندي از اين
مقام ،در هستی و نزد خدا اجر و قرب دارد .اين غايتی است که همه بايد بسوي آن حرکت کنیم و راهش هم ايمان به خدا و عمل صالح است
که عبارت اخراي همان توجه به حق و محبت به خلق است.

2

 .3اخسان نه والدین
ريشه بسیاري از مشکالت دنیوي بیتوجهی به پدر و مادر و رها کردن ايشان و ترک کردن احسان به ايشان است .مادامیکه آدمی در زمین
است ،پدر و مادر او گرچه مرده باشند ،بند ناف او به کائناتاند .هررزق مادي يا معنوي که میخواهد به آدمی برسد از اين بند ناف است که بايد
بگذرد و اگر ايشان از فرزندشان دل چرکین باشند ،رزق مسدود میشود .هر دعايی که میخواهد باال رود از اين کانال است که بايد بگذرد و اگر
ايشان از فرزند ناخرسند باشند ،دعا حبس میگردد .خداوند کلید بهروزي دنیا و آخرت تو را همینجا در خانهات و در کنارت قرار داده؛ کجا
میروي؟ نزد که میجويی؟ هرچه آدمی در حرمت نگهداشتن به والدين بکوشد ،حرمتش در زمین محفوظتر است .اگر به حرف آنها گوش نکنی
خدا وادارت میکند به حرف خیلیها گوش کنی .اگر اينجا ذلیل نشوي خدا در برابر کسانی ذلیلت میکند که به تو شفقت ندارند .اگر اينجا صبر
نکنی خدا وادارت میکند جايی صبر کنی که اجري هم بر آن مترتب نیست .هرچه آدمی در برابر والدينش خاکساري کند ،بیشتر به او میدهند و
بلندمرتبهاش میکنند .تسلیم در برابر والدين راحتترين راه تسلیم در برابر کائنات است .نیست شدن در برابر والدين راحتترين راه وصول به
نیستی است .اگر مقامان عارفان را میخواهی ،راهی که بسوي حق میرود از همینجاست که میگذرد .از همینجايی که خداوند تو را خلق
کرده .از همینجاست که بايد به خانۀ حقیقیات باز گردي .ريشه بسیاري از مشکالت زندگی ترک اين توصیه خداست .مالک در رابطه با پدر و
مادر اين است که آدم دائم به آنها صله و به آنها احسان کند بطوريکه در خلوت خويش انسان را مدام دعا کنند .آنوقت است که اوضاع انسان
روبراه میشود.

 .4گباه و طاعت
امام صادق(ع) میفرمايند :نخستین گناهی که در هستی تحقق يافت گناه شیطان بود که از سجده بر آدم امتناع کرد .ريشۀ اين گناه غرور بود.
دومین گناه عصیان آدم بود که علیرغم منع خداوند به شجرۀ ممنوعه دست دراز کرد .ريشه اين گناه حرص بود .سومین گناه قتل هابیل بود
توسط برادرش قابیل .ريشه اين گناه حسادت بود .بطوريکه از اين روايت برمیايد ريشه گناهان به ترتیب غرور ،حرص ،و حسادت است .حتی
خشم را اگر مداقّه کنیم علتش يکی از اينهاست که يا ما را به حساب نیاوردند و نديدند و تحقیر کردند(غرور) ،يا چرا ننواختند و بیشتر
ندادند(حرص) ،و يا چرا به ديگري دادند؟(حسادت) .گناهان ديگر را هم که دقت بفرمايید به اينها برمیگردند .حاال اين سه گناه را اگر توجه داشته
باشید ريشهشان يک چیز بیشتر نیست و آن خود خواهی است .تا کسی خودش است .در کثرت است در ظلمات و تنهايی است و در وحشت
است .خود را که شکست و از خودش بیرون آمد از معصیت فاصله میگیرد و به طاعت میل میکند.
تا طلعــت ذات بیمثــالش بینی

خفاش ز جلد خويشتن بیرون آي

زآنکه آن بت مار و اين بت اژدهاست

ريشه بتها بت نفس شـــماست
دع نفسک و تعال :خويشتن خويش بیانداز و بیا.

فساد انقباض در خود است و صالح ،صلح و انبساط در هستی .پس ريشه ثواب هم فاصله گرفتن از خودخواهی و ديگرخواهی و نهايتش خدا
خواهی است .چون هرديگري غیر خدا ،خودش باز محدود و بخودي خود ،خودي ديگر است .آدم ،من را که ول کرد به تو میرسد .کدام تو؟ اين
تو؟ آن تو؟ وقتی آنها را هم رها کرد و به او رسید راهش باز تر میشود.
چه نکو شدهاي چه نکو شدهاي

تو زهو طلبی همه هو شدهاي

وقتی سه گناه نخستین غرور و حرص و حسادت بود؛ سه ثواب نخستین نیز به ترتیب فقر ،قناعت و خیرخواهی است .وقتی آدم فقر خود را در
برابر هستی وجدان کرد و به عجز خود واقف گشت اولِ سعادت اوست ،چون از خداوند استعانت میجويد و به درگاهش نیاز و نیايش میکند و به
سجود میافتد؛ همانکاري که شیطان نکرد .وقتی قناعت داشت به تسلیم میرسد و راهش به سهولت طی میشود و هستی هروقت که الزم بود
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نیازش را برمیاورد .او اهل توکل و تفويض است .اهل رضاست .و وقتی خیرخواه موجودات شد ،به آنها محبت میکند و به اصالحِ آنها اقدام
میکند و ولیّ خدا میشود.
پس کسی که به ظاهر مذهبی است اما طمع به مقامات الهی دارد در حال عصیان است .کسی که به ظاهر مذهبی است اما خودش را از ديگران
برتر میبیند اهل جهنم است .کسی که به ظاهر مذهبی است اما خودش را حتی از خدا مستغنی میداند نشانی از شیطان در او هست .خیلیها
مذهبی میشوند اما فرعوناند .فرعون کسی است که خودش را میپرستد .حرف حرف اوست .مردم را به بندگی خودش میکشاند .اين سه مالک
را يعنی سه گناه و سه ثواب را بايد دانست و پاس داشت و دائم خود را با آن سنجید زيرا اينها مالک بندگی خداست .ربط اين بحث به سالمت
خانواده کامال روشن است.

 .5رابطه خوب ،رابطه ند
خیلیها میگويند رابطه خوبی با پسرشان ،پدرشان ،زنشان ،يا رئیسشان ندارند .براستی علت و ريشه اينکه میان دو نفر يک رابطه خوب شکل
نمیگیرد چیست؟ براي پاسخ به اين سوال بايد نخست به اين مطلب توجه کنیم که اصوال چرا مردم در پی ايجاد رابطه با هم هستند؟
ريشه ايجاد رابطه ،نیاز به وجود کس ديگري است که آدم در کنار او احساس رضايت کند و بودن با او به آدم انرژي و آرامش بدهد .در واقع همه
ما دوستان زيادي را میآ زمايیم و پیوسته دوستان خود را عوض میکنیم تا سرانجام چند نفري را پیدا کنیم که بودن با آنها برايمان لذتبخش
است و سعی میکنیم اوقات فراغت يا حتی کاري خود را با آنها بگذرانیم .اما همیشه اينطور نیست .گاهی شما الزم است در کنار کسی زندگی
کنید يا به تناوب با او همنشین شويد و امکان انتخاب براي شما وجود ندارد اين در مورد شريک کاري ،همکار ،همکالسی و از آن مهمتر همسر
و افراد فامیل صدق میکند .در اين موارد که معاشرت يک امر اجباري است وجود رابطه خوب باعث آرامش و انرژي مثبت و وجود رابطه بد
باعث اضطراب و تنش و حس تنفر میشود .لذا در زمینه «مهارتهاي زندگی» همه ما بايد روشهاي ايجاد يک رابطه خوب ،و احراز از رابطه بد را
بیاموزيم .بله ،اين مهم آموختنی است و با تعلیم فرآگرفته میشود و به مثابه يک فن است.
رابطه خوب همانطور که گفته شد يعنی لذت بردن از در کنار هم بودن و رابطه بد يعنی عذاب بردن از همنشینی با هم .عواملی که منجر به لذت
رابطه میشود زياد است اما همه آنها را میشود در يک کلمه خالصه کرد و آن دريافت انرژي مثبت يا همان عشق از طرف مقابل است و به
همین نحو عواملی که منجر به عذاب میشود نیز در دريافت انرژي منفی از طرف يا همان تنفر خالصه میشود .پس سوال اين است که
چگونه به هم عشق بورزيم و چگونه نفرت حواله هم نکنیم .اگر کسی بیاموزد که ديگران را دوست داشته باشد از بودن با آنها لذت میبرد و لذا
آن ها هم از بودن با او لذت میبرند و اگر کسی نادانسته ديگران را دوست نداشته باشد يعنی نیاموخته باشد که چطور میشود ديگران را دوست
داشت ،نه از بودن با آنها لذت میبرد و نه ديگران از بودن با او لذت میبرند .پس بايد راههاي عشق ورزي و موانع آنرا بررسی کنیم.
هنر عسقورری:
 .1طرف را همانطور که هست بپذیرید و در پی ایجاد تغییر در او نباشید.
لحظاتی که کسی پیش شماست بايد بجاي درس دادن ،صرف درس گرفتن شود .فکر کنید که تنها چند ساعت اين فرد مهمان شماست و آنچه الزم است لذت
بردن از کنار هم بودن است .پس بجاي صرف وقت براي آموزش مقررات خانه و آدابتان به او -که او هرگز نخواهد آموخت چون ارزشی براي او ندارد -وقت را
صرف لذت بردن از او کنید .همه انسان ها به ديدار هم رفتن را به عنوان لحظات استراحتشان قلمداد میکنند و مسلماً حوصله ندارند آن لحظات محدود ،صرف
آموزش چیزهاي بیارزشی شود که فقط براي شما مهم است .مثال اينکه با دمپايی ايوان توي هال نرو ،يا قاشقهاي کثیف را فالن جا نگذار ،يا فالن پتو را
برندار ،يا در ماشین را يواش ببند ،يا وقتی سفره را میچینی فلفدان سمت راست نمکدان باشد و از اين قبیل ...اگر مسئله حیاتی است بجاي دستور دادن ،خودتان
آنرا درست کنید وگرنه بگذاريد مهمان که رفت آنچه را که -به اصطالح -خرابکاري او و بچههايش میدانید ،سرفرصت درست کنید .البته مسئله به اين سادگی
و واضحی نیست .فرض کنید که يکی از فرشهاي شما قیمتی است يعنی براي شما مهم است اما براي مصاحب شما هیچ ارزشی ندارد چون ارزش وسايل يک
امر شخصی است و بعضیها ارزش بیش از حد به وسايل خانه را نه تنها يک ارزش بلکه يک ضد ارزش میدانند .حاال فرض کنید مهمان يا همدم شما پرده را
کنار میزند و روي فرش آفتاب میتابد .شما يا به او تذکر میدهید؛ که اين همان عاملی است که عشق را از میان میبرد؛ يا به او چیزي نمیگويید اما خودتان را
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میخوريد .نکته همینجاست .وقتی در حضور مهمانتان بخاطر يک مسئله بیارزش شروع به خودخوري میکنید حتی اگر اين خودخوري باعث بداخالقی و
اخمکردن شما هم نشود ديگر قادر نیستید انرژي مثبتِ عشق را حواله او کنید و اين باعث میشود که وقتی آن فرد از پیش شما رفت با خودش بگويد چرا بودن
با اين آدم به من آرامش نمیدهد؟ ساده است؛ چون همۀ وقت بجاي با او بودن به فرشتان فکر میکرديد .تالطم وجود شما بدلیل يک مسئله بیارزش مثل فرش،
موجی از انرژي منفی را حواله محیط و مصاحب شما میکند و او از بودن با شما احساس لذت نمیکند .ممکن است بگويید آفتاب نخوردن فرش مسئله بیارزشی
نیست و خیلی هم مهم است .و شما حتی حاظريد تنها زندگی کنید اما کسی که اينجا میايد بايد ياد بگیرد که فرش شما را آفتابزده نکند .در اين صورت واقعاً
شما مفهوم عشق میان انسانها را نفهمیدهايد و معشوق واقعی شما همان فرش شماست .زندگی در تنهايی راهی است که پس از چند سال از آن سردرخواهید
آورد .نگران نباشید هیچ کس نگران شما نیست .همه میگويند تقصیر خودش بود .آدمها همچنان با هم راحت و از بودن با هم لذت میبرند و اين شما هستید که
از جمع آنها طرد شدهايد .حتی ساعاتی را هم که براي خدا يا به اجبار و يا به داليل منافع ديگري که از محیط شما میبرند ممکن است پیش شما بیايند ،همان
ساعات هم با شما نیستند .آنها کسی را که فرشش را از آنها بیشتر دوست دارد از صفحه دل خود بیرون کرده اند گرچه به شما لبخند بزنند و حفظ ظاهر کنند
اما حقیقتا نمیتوانند شما را دوست داشته باشند چون شما نتوانستهايد آنها را دوست بداريد .پس اگر میخواهید به ديگران عشق بورزيد ،فرش و خانه و مايملک
خود را رها کنید و از ظرف ذهن خود بیرون برانید .وقتی جاي خالی پیدا شد میتوان آنرا به انسانی بخشید تا در دل شما بنشیند و شما را دوست داشته باشد.
انسانی که وقتی را که اخت صاص داده با شما باشد آزاد است تا خراب کاري کند نه اينکه زير ذره بین شما و توي درس اخالق شما باشد تا قوانین و مقررات خانه
و دفتر شما را ياد بگیرد .کشمکش با آدمها آنها را خسته میکند و از شما دور میشوند .متاسفانه خیلی از ما جز کشمکش و استعال بر آدمها راهی براي ارتباط
با آنها بلند نیستیم .اين است که همه عمرمان بر سر جنگ با اين و آن هدر میرود و دست آخر خسته و تنها با يک زندگی بیبرکت به گوشهاي خواهیم خزيد.
برکت زندگی تعداد دلهايی است که هرکس بدست آورده اما عمر ما در اين گذشته که ديگران را سرجايشان بنشانیم .کاري که روزگار خودش متصدي انجام
آن هست و نیاز نیست ما خودمان را برايش به زحمت بیاندازيم .آدمهايی که عشق ورزي را نیاموخته اند ،چون جايی که عشق نباشد جز نفرت چیزي نیست،
همان نفرت عامل بقا و استمرار ارتباط آنها با ديگران میشود و ارتباطها همه حول يک جنگ شکل میگیرد :جمع کردن لشکر و نگهداشتن آن براي غلبه بر
خصم خود ساخته .در زندگی اين افراد حتی اگر يک دشمنی تمام شود ،دشمنی ديگر جاي آنرا میگیرد .به عبارتی اين آدمها تمام عمرشان صرف جنگ میشود.
هر زمان دشمنی جاي دشمن قبلی را میگیرد .پديدار شدن يک دشمن در بیر ون از منظومه خانواده براي نزديکانشان يک نفس راحت است چون اگر اين دشمن
نبود نیروي نفرتشان به سوي يکی از اطرافیان میچرخید .و متاسفانه اين يک فرايند ناخودآگاه و بیغرض است و ريشهاش فرانگرفتن تأسیس ارتباط با ديگران
بر مبناي عشق.

 .2به او انتقاد نکنید بلکه از او تعریف کنید.
ببینید بستر تعامل شما با کسی که نزديک شما میايد چیست؟! مهمترين دلیلی که مردم پیش يک نفر میايند و با او مصاحبت میکنند اينست که وقتی میروند
احساس خوبی دارند .پس بجاي تخريب آنها روي نقاط مثبت آنها دست بگذاريد و احسنت احسنت بگويید .انسانهاي متعالی همیشه پذيراي عدۀ زيادي از
مردم هستند و انسانها از بودن با آنها احساس لذت میکنند .گاه اتفاق افتاده است که يک آدم به ظاهر بدکار مريد يکی از عرفا شده است و ديگران گفتهاند:
آقا میدانید اين آدم چه کاره است؟ و او میگفته بله ولی هرکس به اين سرا درآي د نانش دهید و به او محبت کنید و از ايمانش مپرسید .و اين مريد کمکم در اثر
تشويقها و محبتهاي استاد رشد کرده و در تعالی گوي سبقت را از آدمهاي به ظاهر خوب برده است .هیچوقت زخم زبان يا مالمت با حتی قضاوت از اساتید
راستین معنوي ديده نشده .آدمهاي بزرگ ذرّهپروراند .چون خودشان بزرگند ،ذرهها را در کنارشان رشد میدهند و میپرورانند .کسانی که در درون تهی و خالی
هستند براي بزرگ کردن خودشان دائم توي سراطرافیانشان میزنند .مثل اينکه کسی توي زندگیشان نبوده که به آنها میدان بدهد .میدان دادن را بلد نیستند.
سرکوفته اي مدام ما به اطرافیانمان عالوه بر اينکه ريشه در کوچکی خود ما دارد سبب فراري دادن آنها میشود .ريشه تعريف و تمجید از ديگر انسانها
بزرگی خود آدم است .حتی اگر آدم واقعا در وجودش اين عظمت را ندارد و نمی يابد ،میتواند اين را به عنوان يک فن بکار بگیرد و عمل کند که از اطرافیان فقط
تعريف کند و دست از انتقاد بردارد .اين راجع به کماالت واقعی؛ اما متاسفانه انتقادات ما اکثرا راجع به چیزهاي بیارزشی است که فقط پیش خود ما کمال
محسوب می شود و ديگران اصال اين چیزها را ارزش نمیدانند .مثال فرض کنید ما آنقدر روي لباس افراد تأکید کنیم که از بودن با ما خسته و ذله شوند .همه ما
نسبت به موارد بیاهمیتی به دلیل تربیتهاي خانوادگی و محیطی خود بیش از حد حساس شدهايم .اگر سر آنها کوتاه نیايیم نمیتوانیم به اطرافیانمان با تربیت
و فرهنگ متفاوت عشق بورزيم و اين باعث دوري ما از هم عذاب آور شدن لحظات با هم بودن میشود.
بدترين نوع مالمت و انتقاد زخم زبان است که مثل يک مرض و بیماري براي انسان است .زخم زبان که متاسفانه خیلیها به آن مبتال هستند يک وبال و نتیجه
نکبت اعمالی است که آدم انجام داده .اين صفت وقتی در کسی بود در هر روز الاقل يک زخم زبان میزند .زخم زبان شاخ و دم ندارد .وقتی از حرف شما برنجند
و حرف شما باعث آزار کسی شود زخم زبان رخ داده است .زخم زبان چون دلشکستگی به همراه دارد خیلی براي آدم گران تمام میشود و همهاش براي آدم
نوشته میشود و يک وقتی در سرنوشت به شکل درد و غم و تنهايی و بدبختی و نکبت و دشمنی بايد آدم آنها را تسويه کند .میگويند رنج اواخر عمر اکثر
انسانها از زخم زبان است.
ترک اين صفت خیلی سخت است چون اطرافیان آدم در اثر يک عمر معاشرت فهمیدهاند که اگر بخواهند عکسالعمل نشان بدهند بايد هر روز را به دعوا و
تنش بگذرانند لذ ا نیش آنروزشان را که خوردند کنار میکشند و در دلشان نسبت به آن طرف متنفر می شوند ولی به روي خودشان نمیآورند و فقط از حرف زدن
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و ارتباط برقرار کردن با طرف تا جايی که ممکن است احراز میکنند و اين باعث میشود طرف نفهمد و در جهت اصالح خودش برنیايد .غريبهها هم که نیش
میخوردن و راهشان را میگیرند و میروند .اين است که کسی در صدد اصالح طرف برنمیايد و او روز بروز به اين عادت خو میکند و تنهايی او که از اين صفت
ناشی شده هم به اين صفت دامن میزند و همان وقتی که ديگران مجبور به معاشرت با او هستند هم به زخم زبان میگذرد .راه چاره اگر چه عادتاً ممکن نیست
اين است که فرد هرجمله اي را که به ديگران گفته بنويسد و در پايان روز خودش را محاسبه کند ببیند چند تا از جمالت او در طول روز منفی بوده .افراد زيادي
هستند که عادت معاشرتیشان و ادبیات کالمیشان فقط و فقط زخم زبان است .اينها معموال در جمعی که هستند يک هم تیمی براي خودشان پیدا میکنند و به
ديگران زخم زبان میزنند و خودشان و همتیمیشان میخندند يا جانب هم را میگیرند .اين افراد از برقراري ارتباط با ديگران ناتواناند و براي فرار از اين فقدانِ
توانايی ،از افراد جمع يکی را انتخاب میکنند يا يک نفر را که با آن ها بیشتر متناسب است به زور وارد جمع کرده و اوقات خودشان را با او و در برابر بقیه نه در
کنار آنها میگذرانند .فرد شريک ،معموال يک آدم نوکر صفت است و قربانیان زخم زبان بقیه نزديکان و همکاران آنها .در قرآن کريم از زخم زبان زدن و ايراد
گرفتن(همزه و لمزه) به شدت نهی شده و آنرا عامل تیرگی سرنوشت انسان دانسته.

 .3دستور ندهید .چیزی نخواهید.به خدمت نگیرید.
راز و رمز اينکه ديگران آدم را دوست بدارند يک چیز است :به آن ها دستور ندهید و به خدمتشان نگیريد و از آنها چیزي نخواهید بلکه خدمتشان کنید و به
آنها چیزي بدهید .رمز محبوبیت پیامبران و اولیاي دينی همین بوده .روايت است که مسیح(ع) بلند میشد و به اصرار پاي حواريون را میشست و میگفت شما
در برابر شاگردانی که پس از شما میايند چنین تواضع کنید و میگفت :من خادم به مردم مبعوث شدم نه مخدوم .در هر حال اينها نیز همه ريشه در حس استغنا
وبزرگی واقعی انسان دارد .حتی اگر کسی اين عظمت در او نیست ،اگر می خواهد از بودن با مردم لذت ببرد و از بودن با او لذت ببرند در اوقات بودن با آنها به
آنها خدمت کند .اگر توانست با عشق خدمت کند بتی در درون او شکسته خواهد شد و براه تعالی معنوي که همانا تواضع درونی است میافتد .وگرنه الاقل سعی
کند آن ها را به کار نگیرد و مخدومشان نکنند و بار روي دوششان نگذارد تا هروقت خودشان داوطلب شدند کاري کنند .کسی که اينچنین باشد مردم به او عشق
میورزند و نیروي عشقی که حواله او میکنند زندگیاش را سرشار از لذت و سرور میکند.

 .6يکی از نابسامانیهاي خانواده که مفاسد بسیار دارد ناتوانی در تنظیم وقت و تقسیم درست آن است.

وقت نرای خه خنری نگداریم؟
 قسمتی از وقت شما براي توجه کردن به خداست .نماز ،مناجات ،ذکر ،نجوا ،درددل ،شکر ،انس ،با خدا حرف زدن .قرآن خواندن .يا فقط و فقط براي خدا و بهاحترام او چند دقیقهاي سکوت کردن و جايی نشستن.
 قسمتی از وقت شما براي کسب علم و مطالعه کردن است .مطالعه در اموري که سبب تعالی معنوي شما میشوند .خواندن روايات .کتب اخالق .شرح حالبزرگان طريقت .داستانهاي معنوي .اديان و مذاهب .سفرنامهها....
 قسمتی از وقت براي معیشت و کار شماست .دانشآموز کارش مدرسه رفتن و تکلیف انجام دادن است .دانشجو کارش دانشگاه رفتن و خوب انجام دادنتکالیف است .بازرگان و کارمند وظیفهشان حضور در دفترکار و برنامهريزي براي درآمد و انجام آن برنامههاست .به همین نحو پزشک ،نظامی ،روحانی ،معلم...،
هريک وظیفهاي دارند که بايد به نحو احسن انجام دهند.
 قسمتی از وقت براي سر زدن به والدين است. قسمتی از وقت براي صله کردن به فامیل است.قسمتی از وقت براي بودن با دوستان خوبی است که آدم را ياد خدا میاندازند و بودن با آنها عقل آدمی را میافزايد و آدم از آنها معنويت ياد میگیرد (.زنهار از
معاشرت با اهل غفلت که سبب نابودي دنیا و آخرت آدم میشوند).
 قسمتی از وقت مخصوص همسر است. قسمتی از وقت مخصوص فرزند است. قسمتی از وقت مخصوص بودن با همسر و فرزند با هم است( .وقت خانواده) قسمتی از وقت براي تفريح و آرامش و نزهت است. قسمتی از وقت براي انجام کارهاي خیر و خدمت به مردم است. قسمتی از وقت ،وقت خلوت است .يعنی هیچ کاري نکردن و هیچکس را نديدن .آدم خودش باشد و خودش .وقتی براي خود. قسمتی از وقت را به مشاهده و تماشاي هستی ،بیقضاوت و بیفکر بگذرانید و زيبايیهاي طبیعت را مشاهده کنید..... -
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وقتی در خانواده ساعتهايی که يک فرد به عنوان حريم خصوصی و فرصت بازسازي روانی بايد درون خودش باشد را رعايت نکنند و حرمت
ننهند ،فرد از جمع خانواده فراري يا پرخاشجو میشود يا لطمات روانیاي در دراز مدت بر او وارد میشود .وقتی در خانواده ساعتهايی که هريک از
اعضاء بايد با ديگري و بدون حضور ديگران باشد رعايت نشود میانشان شقاق و شکاف و نفاق پديد میايد و علیه يکديگر گروه گروه میشوند.
وقتی خانواده وقتی براي مطالعات معنوي يا بودن با دوستان معنوي يا حضور در فضاهاي معنوي نداشته باشد معنويت در خانواده بشدت افت
میکند.
 .7آيا ما هنر لدب نردن ار رندگی را دارا هستیم؟
براي داشتن يک زندگی لذتبخش هفت چیز را رعايت کن:
 .1توقعت را از خود پائین بیاور .هرکس امکانات مشخصی از لحاظ ضريب هوشی و حافظه و توان صبر در برابر ناماليمات و قدرت برقراري ارتباط با
ديگران دارد .همچنین هرکسی واجد يک کهن الگو يا طالع شخصیتی است که براي او نقاط قوت و ضعفی مشخص رقم میزند .شناخت خود و پذيرش نقاط
قوت و ضعف موجب درک درستی از خود میشود .مثالً وقتی کسی فهمید استعداد ورزش ندارد ،و اينرا پذيرفت .نیرويش را در حوزههايی که مستعد است
متمرکز میکند و از مالمت خود در حوزههايی که استعداد ندارد دست میکشد .آنوقت از کلنجار رفتن با خود دست میکشد و زندگیاش لذتبخش میشود.
 .2فکر اصالح دیگران را از سر بیرون کن .اگر زندگی ما سرشار از نیرو و شادي باشد ،خودبخود کسانی که در پرتوي اين نور قرار میگیرند از آن اثر
گرفته و اصالح میشوند .اما خواستِ مستقیم اصالح ديگران ،رنجآور و تقريباً بیاثر است .وقتی کسی زندگی اصیل و اخالقی داشت خودبخود و بطور
غیرمستقیم ،خانواده و فامیل و دوستان از او اثر گرفته و اصالح میشوند و اين شايد قدمی در اصالح جامعه باشد.
 .3دنبال رضایت مردم نباش .آدم هرطور که زندگی کند باالخره يک عده ناراضی خواهد بود .تالش در جهت بدست آوردن تمام دلها شدنی نیست و
فايدهاي هم ندارد .آدم بايد آنطور که درست میداند زندگی کند.
 .4دیگران را شاد کن و به آنها عشق بورز .سوالی که از ناراضیان بايد پرسید اين است که تا کنون لبخند رضايت بر لبان چند نفر نشاندهايد؟ چند نفر از
شما راضی است؟ کسی که ديگران را شاد نمیکند نبايد انتظار داشته باشد که زندگی شادي داشته باشد .از هر دست که بدهی از همان دست میگیري .اين جهان
کوه است و فعل ما ندا . ....کسی که بَر و میوه و خروجی نداشته باشد به مرور فسرده میگردد.
 .5در جستجوی علم باش .کسب علم و مطالعه در حوزه اي که فرد به آن عالقه دارد ،بخشی از مراقبه و فرآيند تطهیر باطن و ذهن فرد است .هر روز بايد
ساعتی را به کسب علم و دانش جديد مختص کرد .همه حوزه هاي دانش از علوم تجربی گرفته تا علوم نظري و علوم باطنی و سیر و سلوک همه براي فرد
الزماند.
 .6در پی معصومیت نباش .انسانِ تبعید شده به زمین ،آمده تا تجربه کند .اگر زمین خورد به او نمیگويند چرا زمین خوردي؟ میگويند چرا برنخواستی .از
تجربۀ گناه بايد درس گرفت نه نومیدي .آنها که در راه تهذيب نفس ،رياضت زيادي می کشند و دست و پاي زيادي میزنند ،در آخر هیوال میشوند نه عارف.
 .7شکرگزار داشتهها باش .خیلیها زندگی خود را صرف حسرت و تمرکز بر نداشتهها و خواستها میکنند؛ اين است که از شکرِ داشتهها غافل شده و
همانها را هم از دست میدهند .نان خشک را با لذتِ شکر کردن بهتر است تا در آرزو و حسرت و خواستِ سفرۀ رنگین خود را رنجه کردن.

 .8اصول رندگی معبوی
 .1خالء و خلوت :براي اغتنام فرصت بايد به انتظار نشست؛ اينجا جاي ترصّد است نه اقدام .براي دريافت شهودات بايد نفی خواطر کرد .براي حصول آرامش
بايد از شواغل دست شست .در شلوغی چیزي گیر آدم نمیايد.
 .2جریان و حرکت :بايد براه افتاد و رفت .به کجا فرقی نمیکند به هرسو که بروي آيات خدا را خواهی ديد .فقط بايد بروي و ببینی .آدم که زياد جايی بماند
میگندد.
 .3بارش و تشکر :آدم بايد خروجی داشته باشد بايد بدرد ديگران بخورد .بايد زندگیاش نتیجه و فايده داشته باشد .بايد ببخشد و بخششها را سپاس گويد.
 .4جماعت و همکاری :وقتی در جمع هستیم صبوي میکنیم ،میبخشیم ،ياد میگیريم ،ياد میدهیم ،محبت میکنیم و محبت میپذيريم .همکاري باعث پیشبرد
مادي و معنوي است .ارحام و دوستان نیروي عشقی نصیب ما میکنند که براي سلوک الزم داريم.
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 .5تنوع و تناوب :قانون زمین تناوب میان تاريکی و روشنايی ،خواب و بیداري ،فعل و انفعال است .خلوت و جلوت ،عبادت و خدمت ،کار و استراحت ،حضر و
سفر بايد متناوبا در زندگی سالک وجود داشته باشد.
 .6ذو وجوهی و هماهنگی :مبادا آنقدر به عبادت مشغول باشیم که نیازهاي خانواده خود را ناديده بگیريم .آنقدر به کسب علم مشغول باشیم که از معاشرت
بازمانیم .آنقدر به کسب ثروت مشغول باشیم که فرصتی براي خوش گذشتن نداشته باشیم .مبادا آنقدر معنوي شويم که معیشت ما معطل بماند.
 .7نرنجیدن و نرنجاندن :رنجاندن ديگران باعث ايجاد اثر وضعی و قانون کارما می شود که روزي آدم بايد آنرا تسويه کند .رنجیدن از مردم باعث اتالف
وقت و مشغله ذهن میشود .کسی که میرنجد يا از خدا نمیداند يا نمیداند که خدا میبیند.
 .8پاکی و محافظت :مقصود پاکی جسم و لباس و محیط و غذا و ايضا ذهن است .مقصود از محافظت ،رعايت حد و مرزهاي الهی است تا از آلودگی
پیشگیري شود.
 .9نظم و اتمام :نظم در ترتیب کارها و وسايل و اسباب آدمی موجب برکت الهی میشود .وقتی آدمی کاري را به اتمام میرساند انرژي آن کار نصیب آدم
میشود.
 .11عشق و اخالص :در رابطه با مردم بايد بر اساس عشق عمل کرد .عشق به مردم و براي خدا .عمل بر اساس منفعت موجب رهن و گرفتاري میشود.

 .9تفاوت زندگی سالم با زندگی دردمند همان تفاوت خودسکفب گی با خودسیفب گی است.
گیر همه آدمها« ،خود» است .نیاز همه انسانها هم «خودنمايی» است .خالصه کالم اينکه انسان میخواهد «اظهار وجود» کند .اين اظهار وجود براي اين است
که در میان مردم از جايگاه و موقعیتی برخوردار شود که ديگران به او «توجه» و او را «ستايش» کنند.
ريشه اين نیاز همان نفخه الهی است که در وجود او نهاده شده و به واسطه همان ذرّهاي که از الوهیت دارد میخواهد حقیقتاً االه باشد .اما فراموش کرده که اين
ذره ،در دل همه مخلوقاتی که در کائنات موجوداند ،موجود است .انسان آنقدر میل به پرستیده شدن دارد که فراموش میکند بايد کس ديگري را پرستش کند.
کسی را که اين ذره ،حقیقتاً متعلق به اوست و از او در نهادش به وديعت نهاده شده .خالصه اينکه همین تحفۀ ناچیز باعث شده که انسان خودش را گم کند.
گول نعمت را خورده و از صاحبخانه دست کشیده .اين است که خداوند انسان را کفور(نمک به حرام) دانسته.
اين ذ ره که بواسطه آن ،انسان موجود شده ،اولین نعمت خداوند به انسان است ولی انسان چون کفور است با همین يک پیاله مست شده و از راه مانده.
فرق مؤمن و غیرمؤمن همین ظرفیت داشتن مؤمن است .مؤمن فهمیده که اين قطره ،مال او نیست و براي اينکه باز به او بدهند ،بیشتر و بهتر بدهند ،بايد نیاز
کند .نیاز به درگاه کسی که همۀ قطرات مال اقیانوس وجود اوست و از آنجا آمده .اما غیر مؤمن با همین يک قطرهاي که گیرش آمده ناز میکند .گدا طبع است
و به ديگران فخر می فروشد و خودش را بر ديگران ترجیح می دهد حال آنکه وجه ترجیحی بر بقیه ندارد آنها هم همین قطره را دارند .اين است که میان اين
اطفال دلخوش به اندک مايهاي که دارند نزاع در میگیرد و هرکدام می خواهد در مرکز توجه ديگران باشد و ديگران او را بستايند .توجه ،کنه پرستش است و
اين انتظار توجه از جانب ديگران همان کنه خودپرستی است.
در اين میان کس ی که فهمیده نزد ديگران فقط و فقط يک قطره است و اگر همه آدمیان هم به او توجه کنند چیز زيادي گیرش نمیآيد به اين فکر میافتد که
کاش میشد خداوند که اقیانوس بیکران آب حیات است به او توجه میکرد .اما راه اينکه خدا به او توجه کند چیست؟ راهش اين است که او به خدا توجه کند.
توجه ،يک مسیر دو سويه می سازد و باعث تبادل انرژي حیاتی ،نور الهی ،مدد پروردگار يا هرچه که میخواهید اسمش را بگذاريد میشود .و اين باعث میشود،
عابدِ خداوند ،هر روز از روز پیشین ،بهرهمند تر از نور او شود و در مسیر نورانیتر شدن پیش برود و عاقبت به همان اقیانوس نور ملحق و در آن غرق شود و به
فنا فی اهلل و لقاءاهلل برسد .اين ترسیم مسیر کمال بود .اما آنچه باعث توقف اکثر آدمیان شده ،گدايی نور از جايی است که نور زيادي در آنجا نیست و همانقدر
نوري را که دارد براي خودش الزم دارد .اين است که همان نور ديگران را سعی میکند با تنازي يا فريب يا تطمیع يا تهديد يا تخاصم بربايد و اين ،کُنه ظلم
است .و چیز زيادي نصیب آدمی نمیکند.
تا اينجا درست .يعنی فهمیديم که همه انسانها غیر از به کمال رسیده ها که در هر میلیون نفر ،يکی هم شايد پیدا نشود ،نیاز به خودنمايی دارند و خودشیفتهاند
که البته خوب نیست ولی چیزي است که هست .حاال ما در رابطه با اين میل غريزي يا حتی شايد بشود گفت فطري آنها ،چه کنیم؟ چه کنیم که به آنها
خدمت کرده باشیم نه خیانت؟
پاسخ يک کلمه است« :مدارا» .بگذاريد ابراز وجود کنند .توي ذوق آنها نزنید .فعاالنه بشنويد و به صفات مثبت آنها پر و بال بدهید و تأيیدش کنید .اگر ابراز
وجود نمی کند شما پیشقدم شويد از او تعريف و تمجید و تأيیدش کنید و روي نکتههاي مثبت او دست بگذاريد .پیش از آنکه آدمها و گروههاي مرجعِ ناصواب،
بیايند و روي نکتههاي منفی او دست بگذارند و آنها را پرورش دهند .علت اينکه يک جوان جذب گروههاي ناصواب میشود اين است که نیاز دارد مورد توجه
و تعريف و تأيید قرار گیرد ،حال آنکه کسی به او بها نمیدهد .اين است که از خانه فراري میشود و میرود پی آدمهاي بیسر و پايی که براي با او بودن
حاضراند از او تعريف و او را تأيید کنند .حتی اگر چنین گروهی را پیدا نکند میرود پی تخدير تا از اين نیاز اساسیاش که برآورده نشده فرار کند.
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هر انسانی چند دسته نیاز دارد که پس از برآورده شدن هر کدام سراغ دسته بعدي میرود .نخستین نیاز غذا و لباس است ،بعد مسکن ،بعد امنیت و آرامش ،بعد
دوست داشته شدن و دوست داشتن کسی که در قالب خانواده و فامیل و همسر و رفیق و استاد و گروه مرجع ارضاء میشود ،بعد عزت و احترام و مورد قبول
واقع شدن در آن جمعی که به آن تعلق يا وابستگی دارد ،بعد دست باال شدن و تک شدن و سرانجام رهبر شدن در آن جمع ،تا اينجا رضايتها بیرونی بود ،بعد
خودشکفتگی و بینیازي از آن جمع و رضايت درونی حاصل می شود ،در اينجاست که شروع به کمک و دستگیري و ايثار واقعی میکند ،ايثارهاي پیش از اين
مرحله دروغین و غیرخالصانه اند ،دايرۀ محبت و کمکش هم از جمعی که نخست به آن تعلق داشت وسیعتر و وسیعتر شده و سرانجام همه مردم و همه موجودات
را در برمیگیرد ،چنین انسانی آماده رفتن است و تجربه زمینش به اتمام رسیده .يک عمر پربار عمري است که در آن فرد موفق به طی مراحل آغازين شود و به
مرحله پايانی يعنی خودشکفتگی برسد که البته الزم نیست همه مراحل را به ترتیب طی کند .کافی است بصیرتش را کسب کند .يعنی بفهمد که نیازي به اينکه
مردم دوستت داشته باشند نیست ،نیازي نیست رئیس و رهبر باشی ،نیازي نیست براي امنیت و آرامش به اشیاء و اشخاص بیرون از وجود خودت وابسته باشی،
نیازي نیست به يک جاي خاصی و غذاي خاصی و لباس خاصی وابسته باشی و امثالهم .خدا هم آنقدر با موقعیتها بازي میکند تا آخر به اين بصیرتها برسی
و مجرد شوي.
اما کسی که نتواند اين سیر را با موفقیت طی کند و يک جاي مسیر متوقف شود ،و اين توقفش بیش از حد طول بکشد و چیزي مانع شکوفايیاش شود
خودشیفته میشود .عالمت خودشیفتگی اينهاست :خود را خیلی مهم دانستن ،تحمل انتقاد را نداشتن که يا بیاعتنايی میکند يا عصبانی میشود ،حرص در
کسب شهرت و ثروت ،بخل ،انبارکردن ،خودرأيی ،ديگرآزاري ،استثمارگري ،عدم همدلی واقعی ،بیرحمی و کمگذشتی ،ناتوانی در بخشیدن ديگران ،احساس
تنهايی ،عدم اعتماد به ديگران ،نیش و کنايه ،حقبه جانبی و توجیهکاري ،قضاوت ،حسادت ،غیبت ،دشمنی ،اشتغال ذهنی که حول موفقیت شخصی و پیروزي
بر ديگران دور میزند ،تفاخر و تبختر ،نخوت و اشرافیگري ،زينت افراطی،
خودشیفتگی مرحلهاي از رشد طبیعی است که بايد اندک اندک به خودشکفتگی بدل شود .فرد کمکم ياد میگیرد که بجاي آنکه عاشق خودش باشد عاشق
ديگران بشود .اگر اين فرآيند تحول به عشق خارجی رخ ندهد فرد در خودشیفتگی فريز میشود.
البته مدتی به او مهلت می دهند اما وقتی آن مهلت سرآمد ،خداوند سنتی دارد که نسبت به چنین فردي شروع میشود و آن سنت بت شکنی است .خدا همه
بتها را میشکند .همه کائنات را بکار میگیرد تا بتها را بشکند .اين است که وقتی مهلت سرآمد زمین و زمان به جان آدم خودشیفته میافتند تا نابودش کنند.
يعنی آنقدر رنجش میدهند تا اين بتش بشکند .و شکستن اين بت خیلی دردناک است .بجز اين يک نکته ديگر هم هست ،بعضیها را وقتی به آنها سخت
گرفتند متنبه میشوند و از اين مرحله عبور میکنند و به جلو میروند و به خودشکفتگی میرسند اما بعضیها را هم مردود میکنند و بايد از نو شروع کند .از بعد
ديگري از هستی سر در میآورد که اصالَ آرامشی آنجا نیست و بايد بر سر غذا و لباس و مسکن بجنگد و باز از نو باال بیايد .اين خیلی دردناک است و مثل
هبوط مجدد است.

 .10راهکارهاي ندست اوردن و حفظ انرری
اگر زندگی شما يک نواخت ،کسل کننده و خالی از انرژي است رعايت راهکارهاي زير میتواند به شما کمک کند:
 .1استفاده از عناصر اربعه :براي آرامش روان خود و رفع تنشها و فشارهاي روحی غسل کنید .کمی روي سنگفرش يا چمن پابرهنه راه برويد .بگذاريد هوا در
اتاق شما جريان پیدا کند .اگر جايی بوديد که امکان داشت آتش روشن کنید و آنرا تماشا کنید - .اتصال با طبیعت که واجد همه عناصر اربعه است .به طبیعت
احترام بگذاريد.در طبیعت پیاده روي کنید .به صداهاي طبیعت گوش فرا دهید - .طبیعی خوردن و طبیعی پوشیدن و رعايت بهداشت .از غذاهايی که از گیاهان
ودرختان به بار می آيند بیشتر مصرف کنید ،و ازآنها که در کارخانه ها تولید می شوند کمتر - .مطابق شدن با ساعت شب و روز ،شبها زود خوابیدن و صبح ها
زود برخواستن - .شبها کم خوردن .صبحانهتان را کامل ،ناهارتان را متوسط و شام تان را اندک بخوريد.
 .2سکوت و عبادت .با خودتان خلوت کنید .وقت مخصوص خود داشته باشید .در اين وقت قدم بزنید .ذکر بگويید .فکر کنید.
 .3عدم پیشداوري نسبت به ديگران - .همینطور از مقدمات پیشداوري حذر کنید :مقايسه ،دخالت ،گوش کردن به شايعات ،دنبال کردن سناريوي زندگی
ديگران .انرژي خود را بر سر شايعه سازي ،مسائل مربوط به گذشته ،افکار منفی و يا آنچه بدان کنترل نداريد هدر ندهید .زندگی تان را با زندگی ديگران مقايسه
نکنید .شما از موضوع و هدف اين سفر آنها هیچ نمی دانید - .همینطور از نتايج پیشداوري حذر کنید :تنفر ،غیبت ،منازعه ،حسادت .زندگی کوتاه تر از آنیست
که وقتمان را صرف تنفر از ديگران کنیم .حسادت هدر دادن وقت است .شما االن به همه آنچه نیاز داريد رسیده ايد - .همه را ببخشید ،به خاطر هر چیز و همه
چیز - .وقتتان را صرف اثبات خودتان نکنید .افکار مردم راجع به شما ربطی به شما ندارد.مردم واقعاً چقدر براي شما ارزش قائلاند که شما فکرتان را صرف
آنها میکنید و وقتتان را هدر میدهید؟ مجبور نیستید همه بحث ها و منازعات را به نفع خود تمام کنید .با مخالفتها موافقت کنید - .خودتان را جدي نگیريد.
خودتان را خیلی جدي نگیريد ،ديگران هم اينکار را در مورد شما نمیکنند.
 .4خدمت به مردم و شاد کردن آن ها و بارشان را برداشتن .تالش کنید هر روز حداقل يک نفر را به لبخند واداريد ودرامور زندگیشان تاثیرمثبت داشته باشید.
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 صله کردن به دوستان .اين شغل نیست که به دردتان میرسد ،دوستانتان هستند .با آنها در تماس باشید - .خانواده را دريابید .با خانواده در تماس باشید.براي آنها وقت بگذاريد .اول والدين ،سپس همسر و فرزندان ،سپس فامیل.
 .5کار ،کار ،کار .کار را درست انجام دادن و کار درست انجام دادن - .نظم داشتن در کار .نظم در محیط زندگی ،خانه و ماشین .از خانه گرفته تا داخل ماشین
و روي میز کار همه را مرتب و تمیز کنید،سعی کنید در همه چیز زندگی خود نظم داشته باشیدوبگذاريد انرژي تازه اي وارد زندگیتان شود .سعی کنید وسايل
زندگی تان کهنه نباشند بخصوص از اشیاء عتیقه حذر کنید که اکثراً مملو از انرژي منفیاند - .براي اينکه روحیه کار کردن و مرتب کردن داشته باشید بايد
هرصبح ورزش کنید.
 .6زمان را حرمت نهادن .بايد زمان بگذرد تا خیلی چیزهاي رخ دهد .زمان حالل همه مشکالت است .به همه چیز زمان دهید ،زمان .يک موقعیت هر چقدر
خوب يا بد ،باالخره تغییر میکند.
 .7لذت بردن از هرآنچه داريد .شاد بودن و در حال زيستن و ابن الوقت بودن .لبخند بزنید و شاد باشید .با گذشتهتان از در سازش در آئید ،آنوقت ديگر اکنونتان
را خراب نخواهید کرد .از بشقابهايتان استفاده کنید ،خوشگلترين مالفه تان را کنار نگذاريد ،براي روز مبادا و يا روزي خاص نگه شان نداريد ،امروزهمان روز
بخصوص است - .شاکر بودن .شبها قبل از خواب اين جمله را کامل و تکرار کنید « :خداوندا به خاطرهمه چیز ممنونم» .يادتان باشد ،برکتهاي زندگی آنقدر
هست که استرس و نگرانی را بدان راهی نباشد - .نو بودن .لباسهايتان نو باشد  .لباسهاي قديمی را ببخشید .ماشینتان نو باشد .ماشین قديمی را بوقتش عوض
کنید .از مسیرهاي جديد به سر کار برويد .به جاهاي جديد سفر کنید .کتابهاي جديد بخوانید .دنبال اساتید تازهاي باشید .فیلمهاي تازه را ببینید .براي سالمت
بهتر مغز کمی کارهاي غیر معمول انجام دهید؛ مثالً شنبه ها ساعت مچی خود را برعکس ببنديد ،يکشنبه ها با دست غیر معمول مسواک بزنید ،دوشنبه به يک
راديوي خارجی گوش کنید و سعی کنید متوجه مطالبش شويد ،سه شنبه با دست مخالف صبحانه میل کنید و ...هدف اين کارهاي غیرمعمول اين است که مغز
را به چالش بکشید تا عصب ها مجبور شوند مسیرهاي جديدي بسازند و اين کار ظرفیت مغز و حافظه را زياد می کند!

 .11سی اصل نرای سلامت خانواده
 .1اصل نیمۀ وجود :به همسرتان به عنوان نیمه تن ،حامی و پشتیبان نگاه کنید و تالش نمايید وي را خوشبخت کنید.
 .2اصل پذیرفتن شریک زندگی همانطور که هست :اگر مسئله اصلی اين باشد که يک نفر به چیزي تبديل شود که نیست ،اصوالً مشکل حل نخواهد
شد و بحث به جايی نخواهد رسید و زندگی عاقبت نخواهد داشت .هرکس همان است که هست .اگر تو نمیتوانی تحملش کنی مشکل توست .میل به تغییر
ديگري در گذر زمان عاقبت خود تو را مستهلک و نابود خواهد ساخت .ازدواج با کسی که او را نه براي آنچه هست ،بلکه براي آنچه میخواهیم از او بسازيم،
دوست داريم ،کاري بس خطرناک است .تغییر دادن ،اصالح کردن و مانند آنها ،از جمله رفتارهايی است که موجب دلسردي شده و نشانه عدم رضايت از شريک
زندگی است.
 .3اصل توجه :از نیازهاي اساسی انسان است که مورد توجه قرار گیرد و تأيید شود و بفهمد که براي او ارزش قائلاند .اگر زن يا شوهري گفت :همسر من به
فکر من نیست  ،من براي او ارزشی ندارم ،او سرش به کار خودش مشغول است و  ، ...اين امر زنگ خطر محسوب می شود .اين طالق عاطفی خانواده را
شکننده میکند و دير يا زود در معرض تهديد قرار میدهد.
 .4اصل قول و قرار :شکستن قول و قرار به دلشکستگی و سلب اعتماد و حس فريبخوردگی میانجامد.
 .5اصل تشکر :تشکر از با هم بودن ،به ياد هم بود ،دوست داشتن .روزهاي خاص را فراموش نکنید و در آن الاقل با يک شاخه گل يا نوشتن جملهاي زيبا از
همسرتان تشکر کنید :روز زن ،روز تولد ،سالگرد ازدواج ...،خريد اجناسی که قیمت آنها معلوم نیست خوب است اما هرگز چیزي را که میفهمد بنجل است
نخريد.
 .6اصل عفو و گذشت :از خطاهاي يکديگر بگذريد و خطاهاي همديگر را تحمل کنید .اين نکته به ويژه در مورد شوهران بیشتر بايد رعايت شود .جمع آوري
دلیل و مدرک براي اثبات ادعاي خويش ،داوري کردن ...،عالمت نبخشیدن است.
 .7اصل انصاف :خود را در وضعیت طرف مقابل قرار دادن.
 .8اصل احترام :به شخصیت ،خواستها ،ديدگاهها ،و عقايد يکديگر احترام بگذاريد.
 .9اصل کمک کردن :با هم تشريک مساعی کنید .هیچ يک از کارهاي خانواده وظیفه يک نفر نیست .مهمترين توانائی هاي يک خانواده عبارتست از :
«احساس مسئولیت نسبت به يکديگر» .مسئولیت پذيري يعنی قابلیت پذيرش ،پاسخگويی و به عهده گرفتن کاري که از کسی درخواست میشود.
 .11اصل تشویق :تشويق ،تأيید و بیان نکات مثبت بايد به طور آشکار و يا در جمع باشد :در حضور فرزندان ،بستگان ،و نزديکان ،از همسرتان و کارش
حمايت و پشتیبانی کنید .تذکر نکات منفی و انتقاد بايد محرمانه و در تنهايی صورت گیرد.
 .11اصل آراستگی :زن و شوهر موظفند خود را در برابر يکديگر آراسته و پاکیزه و جالب توجه نگه دارند.
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 .12اصل مشورت کردن :بخصوص در اين امور با همسرت مشورت و هماهنگی کن :تعلیم و تربیت فرزندان ،فعالیت هاي اجتماعی ،چگونگی صرف اوقات
فراغت ،ديد و بازديدهاي خانوادگی...،
 .13اصل دیدن نیمه پُر :همیشه به نیمه پر لیوان نگاه کنید نه نیمه خالی آن .کلمات منفی بکار نبريد .منفی فکر نکنید.
 .14اصل زندگی در حال :گذشته را از ياد ببريد .اگر نمیتوانید الاقل به آنها کاري نداشته باشید .از تعمیمهاي نادرست دست برداريد براي مثال اگر همسر
شما يک بار بدقولی کرده است به او نگويید  :تو همیشه بدقولی میکنی.
 .15اصل رعایت اصلیترین نیاز :اصلی ترين نیاز زن امنیت عاطفی ،وابسته بودن به مرد ،و مورد حمايت واقع شدن است .اصلیترين نیاز مرد استقالل و
آزادي است .زنها مايلند بیشتر حرف بزنند و شوهرانشان به حرف هاي آنها گوش دهند ،گوش دادنِ مؤثر بدين معناست که بتوان مانند زن ديد ،شنید و احساس
کرد .مردها نیاز دارند که همسرانشان در مقام تعريف و قدردانی از آنها حرف بزنند.
در ايام عادت ماهیانه زن اين نیاز زن تشديد میشود از طرفی بداخالق و پاچهگیر میشود ،در نظر داشته باشید که حمايت شما را میخواهد در چنین مواقعی با
او درگیر نشويد و در مقام ضديت برنیايید.
 .15اصل غار :هر کسی نیاز دارد پارهاي از ساعات با خود خلوت کند و به انديشه فرو رود .به اين وقت ،وقت شخصی گويند .وقتهاي دو نفري و وقتهاي جمعی
هم براي سالمت خانواده الزم است اما حساب آنها را بايد از وقت شخصی جدا کرد .هر عضو خانواده احتیاج دارد که محل يا فضايی را متعلق به خود بداند و در
آن از استیالي ديگران آسوده باشد .بزرگ يا کوچک بودن فضا مهم نیست ،فقط تعلق داشتن به او مطرح است .احساس اينکه (من جايی براي خود دارم) بدين
معنی است که من (به حساب میآيم).
 .17اصل گفتگو :ارتباط کالمی و گفت و گو در خانوادههاي ايرانی خیلی کمرنگ است .وقتی طرف مقابل حرف میزند فعاالنه گوش کنید .گاهی صريحاً
بپرسید :آيا از من راضی هستی؟ آيا من توانستهام انتظارات را برآورم؟ نسبت به من چه احساسی داري؟ چه بايد کرد تا روابطمان بهتر و با نشاطترگردد؟ در
گفتگو براي اينکه بفهمیم حرف ما درست فهم شده است يا نه میتوانیم از «بازخورد» استفاده کنیم .يعنی بپرسیم که همسرمان از حرف ما چه فهمیده است.
 .18اصل وقتی برای فقط با تو بودن :زمان مشخصی را به اين امر اختصاص دهید .وقتهاي خانواده را به سه دسته :وقت شخصی ،وقت دو نفره ،و وقت
گروهی تقسیم کنید و هر يک را رعايت کنید.
 .19اصل یادبود :يادآوري روز تولد ،سالگرد ازدواج و نظاير آن و دادن هديهاي ولو يک شاخه گل بیشتر از آنکه گمان میکنید اهمیت دارد .فهرستی از عالئق
وي تهیه کنید تا با برآوردن آنها او را غافلگیر کنید.
 .21اصل بین خودمان بماند :رأساً براي حل مشکالت زناشويی و خانوادگی اقدام کنید و پیش از آن که خودتان موضوع را با فرد ديگري در میان بگذاريد
اجازه ندهید ديگران در امور شما مداخله کنند .خطاي يکديگر را در حضور فرزندان يا افراد ديگر مانند دوستان ،آشنايان و بستگان بازگو نکنید و همواره احترام
يکديگر را نگه داريد.
 .21اصل تساوی عشقورزی :در برخی زندگیها شخص مدا م در حال برقراري رابطه عاطفی و يا تعريف و تمجید از طرف مقابل خود است .و صبر و
سکوت نمیکند تا از جانب طرف مقابل پاسخی بشنود .چنین شرايطی عالوه بر آنکه فرد مقابل را فراري میدهد ،باالخره خود او را خسته خواهد کرد و سرانجام
با شنیدن کوچکترين تعريف و تمجیدي از جانب فردي غیر از همسرش به او متمايل خواهد شد.
 .22اصل اول همسر بعد بچه :يک تأثیر منفی بچه دار شدن میتواند اين باشد که شوهر ،از شخص شماره يک همسر خود ،به شخص شماره دو تنزل
میکند .در همین زمان است که روابط خانواده به طور فزايندهاي سست میشود.
 .23اصل حفظ الگوی والدین برای فرزندان :متهم کردن فرزند به صفات ناپسند يکی از والدين مانند «تو مثل پدرت تنبلی»« ،تو هم مثل مادرت
بیمنطقی» و  ...گرچه موجب رضايت زن و شوهر میشود اما فرزند بخت برگشته را با انبوهی از انواع صفات ناگوار و اغلب نادرست ،بمباران میکند و متاسفانه
الگوي اصلی فرزند(يعنی پدرومادر) را براي او از بین میبرد.
 .24اصل عدم سرزنش ،طعنه ،عیبجویی ،مسخره ،برچسب :گوشه و کنايه زدن مداوم درباره وزن ،بیاطالعی از موضوعی خاص ،رمانتیک نبودن،
بیعالقگی به ورزش و  ...از جمله مواردي هستند که امروزه زياد ديده میشوند و در دراز مدت اثرات خطرناکی بر خانواده میگذارند .از نسبت دادن القاب و زدن
برچسبهاي ناگوار و نامطلوب به يکديگر مانند :بدقول ،بی احساس ،نامهربان ،بیعاطفه ،لجباز ،بی انصاف ،زورگو ،خودخواه ...،پرهیز کنید .در خانوادههاي آشفته
که ارتباط درِ گوشی متداول است راه را براي انواع تحريف هموار میکند.
 .25اصل عدم خشونت :در برابرخشونت بايد سکوت کرد و بعداً در موقعیت مناسب ديگري درباره مسئله مورد نظر به بحث و گفت وگو پرداخت .به جاي
انتخاب روش پرخاشگرانه ،خشونت آمیز و بدبینانه ،سوال کنید :هدف شما از انجام اين کار چه بود ؟ منظور شما از اين حرف چه بود؟ چرا اين طور رفتار کردي؟
مراقب باشید :خشم میتواند به شکلهايی چون ضعف ،بیارادگی و تسلیم نیز بروز کند .يک مشکل رايج بین همسران ،حرف زدن بدون شنیده شدن است .اگر
هنگام گفتگو ،نکتهاي ناشنیده باقی بماند ،صداها اوج میگیرد ،و خشم بر هر دو طرف مسلط میشود .عصبانیت نتیجه فرعی حس ناديده گرفته شدن ،تنها
ماندن ،خوار شدن ،غیر منصفانه قضاوت شدن ،مورد خیانت قرار گرفتن يا از نظر احساسی ترک شدن است .گاهی حضور يک واسطه بیطرف میتواند دو طرف
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را متوجه چرخه نابودگر خشمی کند که موجب ناتوانی در برقراري ارتباط میان آنها شده است .اين شخص میتواند اعتماد و صمیمیت را بین زوج برقرار کند.
عالوه بر اين ،اين واسطه میتواند محیطی آرام ايجاد کند که در آن مسائل بهتر عنوان شوند و توافق و تفاهم ،بدون بروز عصبانیت ،حاصل شود.
 .26اصل عدم مقایسه :زوج ها نبايد يکديگر را با فرد ديگري مقايسه کنند.
 .27اصل تهدید نکردن :هرگز تهديد نکنید .اگر هم طرف مقابل تهديد کرد نهراسید زيرا تهديد عالمت عجز است.
 .29اصل سکوت بجا :وقتی همسرتان آرزوهاي محال يا خواستهاي غیرمعقول خود را با شما در میان میگذارد وقت سکوت است نه مخالفت.
 .31اصل نترسیدن :ريشۀ آسیب ،ترس است .اگر از همسرتان ،داد و بیدادها يا قهر کردنهايش بترسید ،نقطه ضعف بدست او دادهايد .حتی از جدايی نترسید.
با آزادگی زندگی کنید تا بتوانید بدون سلطهطلبی و سلطهجويی ،عشق بورزيد.

 .12اسبت سباسی مسگلاب خانواده
میزان ناسازگاري در جامعه امروز ايران بسیار باالست .ازدواجهاي بسیاري به طالق منجر میشود .زندگیها با رنج همراه اند و کشمکش میان
زوجین به موضوعی شايع بدل شده است و در گذر زمان مانند موريانهاي بنیاد خانواده را میخورد و طی يک فرايند استهالکی آنرا فرو میريزد.
مسئ له اين است که اختالفات خانوادگی در ضمن موضوعاتی پیش پا افتاده ،به عنوان بهانه ،بروز میکنند حال آنکه ريشه و سبب واقعی آنها
جاي ديگري است .مشکالت خانوادگی در اينجاها ريشه دارند:
 .1بیخدایی :خداوند در قرآن میفرمايد کسانی که از ياد من رويگرداندند زندگی بر آنها سخت میشود .بسیاري از مشاورهها و توصیهها براي اصالح زندگی
زناشويی نتیجه نخواهد داد زيرا قرار نیست يک زندگیِ بیخدا از رنج رهايی يابد .به موازات دور شدن جوامع بشري از خدا ،بنیان زندگی خانوادگی نیز در آنها
سست شده است و اين يک واقعیت است .پس نخستین کار بازگرداندن خانواده به درگاه خدا و تذکر به اين است که ما بندهايم .الزم به ذکر است که مقصود از
ارتباط با خدا در اينجا ،با خدا دوست شدن و تسلیم او شدن است نه الزاما فرهنگ مذهبی داشتن .چون خیلی از آدمهاي مذهبی آدمهاي بیخدا هستند؛ با خدا
حرف نمیزنند و با او مناجات نمیکنند و تسلیم امر و تقدير او نیستند .ازدواج به کسی که خدا عمال در زندگیاش مفقود است مصداق بارز ترک ازدواج با همکفو
است و جز مشقت نصیبی ندارد .کسانی که به پدر و مادر خود جفا میکنند از درگاه الهی رانده و در غفلت رها میشوند .اين شروع بیتوفیق است و بیتوفیقی به
بدبختی میانجامد .چنین کسانی از داشتن يک زندگی شیرين محروماند.
 .2ترک قناعت :پرتوقعی رنج آفرين است و به موازات برآورده نشدن خواستهها ،ناراضیتی شدت میگیرد و آدمهاي به خواسته نرسیده به دنبال مقصّر
میگردند .چشم و همچشمی به زياده طلبی ختم شده و آن نیز به نوبه خود منجر به اختالف در زندگی خانوادگی میگردد .قناعت کمالی است که از دست رفته
و اين زندگیها را دردآور میکند .ارتباطات و رسانههاي جمعی چشمها و گوشها را باز میکند و با نمايش زندگیهاي آرمانی و ثروتمند ،شاخصهاي زندگی را
باال برده و تمنّاي زندگی مرفّه را در همه اقشار ايجاد کرده و چون اين آرزو امکانپذير نیست رنج به همراه میاورد.
آمار نشان میدهد که زندگیهايی که با مهريۀ زير يکصد سکه طال آغاز شدهاند بسیار با ثباتتر از زندگیهايی هستند که با مهريههاي باالتر شکل گرفتهاند.
گاهی بهانهگیري و خرج تراشی زن دلیلش پرتوقعی نیست بلکه چون به او بیتوجهی شده بدينوسیله میخواهد خودي نشان دهد .اگر زن از نظر عاطفی اشباع
شود نیازش به خريد کاهش میابد.
 .3تغییر نقش زن و مرد :امروزه زنها بدنبال تحصیالت عالیه و شغل رفتهاند ،لذا از ايفاي نقش اصلی خود به عنوان يک زن و يک مادر باز ماندهاند .به
موازات شیوع مشکالتی مثل بیکاري در جامعه ،مردها نیز از ايفاي نقش نانآوري و به تبع آن مديريت خانه باز ماندهاند .تغییر اين نقشها زمینه تزلزل بنیاد
خانواده را فراهم میکند.
وقتی نمیگذاريم دخترمان دست به سیاه و سفید بزن د و او را مدام به تحصیل تشويق میکنیم ،شايد سالها بعد دکتري خوب تحويل جامعه بدهیم اما يک
متخصص خوب الزاما يک زن يا مادر خوب نیست .وقتی با تأمین هرچه پسرمان می خواهد او را مسؤلیت ناپذير بار میاوريم نبايد انتظار داشته باشیم بتواند
سختیهاي يک زندگی را بدوش بکشد و از زير بار آن شانه خالی نکند.
از ديگر موارد مسئله ساز در خانواده ،تغییر نقش زن از يک عنصر مطیع و مهربان و ياور مرد ،به يک عنصر کنترلکننده است .سلطهجويی و کنترلکردنِ مرد
ريشهاش در اين است که زن درگذشته هرچه خواسته توسط خانوادهاش برايش فراهم شده لذا عادت کرده که هرچه میگويد بشود و حرف حرف او باشد .لوسبار
آمدن دختر منجر به رشد شخصیت حاکم در او اخالل در ايفاي نقش زن در آينده میشود .شوهر در مواجهه با چنین مردي اگر ضعیفالنفس باشد لِه و زنذلیل
میشود و اگر شخصیتی قوي داشته باشد زندگی را ترک میکند و میرود .در مورد اول با اينکه زندگی به ظاهر ادامه پیدا میکند اما رو به افول است و به بالندگی
نمیرسد و ضربه اصلی را در اين زندگی بچه هاي آينده خواهند خورد که بدلیل تضعیف نقش مرد در خانواده و تیمکشی زن ،چموش و طاغی و عاق و ناصالح بار
خواهند آمد .چنین خانوادههايی ،خروجیاش دخترانی سلیطه و پسرانی ضعیف است و اين مشکل به نوعی در زندگی آنها هم تکرار خواهد شد.
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از ديگر مواردي که بدلیل تغییر نقش زن و مرد ،به فرجام نمیرسد عشق است .ازدواجهايی که عشق زمینهساز آنها بوده بدلیل ضعف نفس عاشق و ذلّت و
خوارياش در برابر اين هو س و فقدان شخصیت قوي و بدلیل اينکه بر اساس يک نیاز و وسواس ذهنی شکل گرفته حتی اگر به وصال منجر شود با سرد شدن
تب عشق و خريدار نداشتن عشوهها و نازهاي معشوق اندک اندک به فراق منجر میشود.
 .4خود محوری :پیامبر خدا(ص) فرمود کسی که در زندگیاش حکیمی نباشد تا رشدش دهد ،هالک میشود .جوانهاي امروزي ياد نگرفتهاند گوش شنوا داشته
باشند .ياد نگرفتهاند که استاد ،معلم ،و يا حتی مشاور داشته باشند .میخواهند همه چیز را با عقل نداشتۀ خود حل کنند اين است که هزينههاي زياد و غیرقابل
جبران میپردازند .آدم هروقت گفت«:من» ،بال برايش شروع میشود .خود محوري ريشه در غرور بنیآدم دارد .آدمی در دستگاه هستی آنقدر چوب میخورد تا
خودش را فراموش کند .پس اگر رنج میکشیم مال اين است که هنوز هستیم .اگر خود را رها کنیم به آرامش میرسیم .وارد ملک خدا میشويم .وارد بهشت .جهنم
مال خودخواهی است.
 .5بیوفایی :پديده خیانت و ارتباط با معشوق و معشوقه امروزه زياد شده و بنیان خانواده را به شدت تهديد میکند .اين پديده وقتی برمال میشود ،يک خانوادۀ به
ظاهر سالم را در عرض چند روز متالشی و نابود میکند .ريشه بیوفايی تسلیم در برابر هوس است .کسی که خط و مرزي براي زندگیاش ندارد و به عبارتی در
اين امور تقوا و پرهیز را رعايت نمیکند محتمل است که بدام روابط نامشروع و ناسالم بیافتد .کسی که تقوا را در خودش پرورش نداد در اين پرتگاهها در خطر
است .معموال ارتباط نامشروع از روابط عادي مثل مهمانیهاي خانوادگی يا کاري شروع میشود .معموال شروعش با يک شوخی ،يک لبخند يا يک پیامک است و
بعد وسوسه شعله میکشد و پیش میرود .معموال شروع از مرد است اما زن در ادامه آن نقش بیشتري دارد .لذا حد و مرز در اين روابط بسیار حائز اهمیت است.
امروزه شبکههاي اجتماعی مجازي در طالقهايی که منشأش بیوفايی است نقش عمدهاي ايفا میکنند.
 .6بیمصرفی :آدمها دو دستهاند تولید کننده و مصرف کننده .آدمهاي تولید کنند بفکر اين هستند که خروجی داشته باشند؛ زندگیشان قرين برکت و آفرينش
و روزي رسانی و دستگیري و مشکلزدايی باشد .اينها خود را بدهکار هستی میدانند و همیشه شکور و شاد و شاديبخش و پرکاراند .دسته دوم که مصرف
کنندهاند خود را طلبکار هستی می دانند و دائم به فکر اين هستند که چرا ديده نشدند؛ چرا سهم آنها داده نشد؛ چرا به آنها به ظلم شد؛ بیکار و بیمصرف و
بیثمراند .آبی از آنها گرم نمیشود و نه خود شادند و نه شادي میآفرينند .شما خود قضاوت کنید که زندگی با چنین آدمهايی چه اعصاب فوالدينی میخواهند و
چقدر متزلزل است .میل به کار کردن و درست کار کردن باعث مثبت شدن فضاي زندگی میشود.
 .7بیصبری :واقعیت اين است که مشکالت در زندگی همه انسانها هست ،امیرالمومنین(ع) میفرمايند که «بالها در زندگی انسانها مساوي تقسیم شدهاند» .اما
آدمهاي صبور از آنها میگذرند و عبور میکنند ولی آدمهاي کمصبر آسیب میبینند و هزينه میدهند .علت شعلهور شدن خیلی از مشکالت خانوادگی و تبديل آنها
به بحران ،فقدان حلم و کمی تحمّل است .آدمها وقتی ياد گرفتند که صبور باشند خیلی از مصائب برايشان به راحتی و با کمی اغماض ،برطرف میشود.
بخصوص اين وظیفه بیشتر بر عهده مرد است که با عفو و صفح و بخشش و دريادلی ،لنگر ثبات در خانه باشد .قران نیز اين وظیفه را صريحا بر عهده مرد نهاده
و به آنها وعده داده که اگر عفو کنند و صفح کنند و ببخشند ،خداوند آنها را میبخشد .بطور طبیعی مرد در برابر شهوت و زن در برابر غضب ذلیل است لذا
وظیفه زن است که مرد را تأمین کند تا به جاهاي خطرناک براي اطفاي غريزه اش تمايل پیدا نکند و وظیفه مرد است که با مهربانی و بخشش و بخشايش ،خانه
را به محیطی امن و آرام براي زن تبديل کند تا زن در آن شکفته بماند.
 .8دخالتهای بیجا :در خانوادههاي زوجین وقتی محبت زياد با بیتدبیري و عجولی همراه شد زمینه دخالت بیجا فراهم میشود .مثال وقتی مادرشوهر
احساس میکند که عروس به پسرش بیتوجه يا پرتوقع است ،پسرش را به مقاومت در برابر او تشويق میکند .با انتقال اين نقطه نظرات به عروس بذر کینه و نقار
در دلها کاشته شده و يک جنگ مخفی شکل میگیرد که روزي از درون خواهد گذشت و سر باز خواهد کرد .در چنین مواردي مرد بايد حرفها را بشنود و سنگ
صبور باشد و به زن و مادرش حق بدهد و هر دو را آرام کند و هیچ يک را مقصّر نداند و به ظاهر طرف هر دو را بگیرد و در باطن بیطرف باشد و اختالف را با
گذر زمان و دوري مقطعی درمان کند .مورد شايع ديگر وقتی است که اختالف در میان زن و شوهر آغاز میشود اما با انتقال آن به خانوادهها آنها هم بجاي
خاموش کردن آتش به آن دامن میزنند و جانبداري میکنند .در اين موارد بايد هريک نقش حکم و مُصلح بیطرف را بازي کنند زيرا آشوب در زندگی آتشی
است که عاقبت دودش به چشم همه خواهد رفت .جنگی است که پیروز ندارد و دوسر شکست است.
 .9بیتوجهی :نیاز اصلی و اساسی در انسان که به عبارتی میتوان آنرا تکنیاز انسان دانست اين است که مورد توجه واقع شود .ديده شود .وقتی در کسی اين
احساس پديد آمد که ديده نمیشود و به حساب نمیآيد ،دوري میکند و به دنبال محیط يا کسانی میگردد که به او توجه و او را بزرگ کنند و بتواند در میان آنها
بدرخشد .پس اگر مرد میلی به آمدن به منزل ندارد دلیل اصلی اش اين است که تالشها و زحماتش ديده نمیشود و از او قدردانی نمیشود و متقابال وقتی مرد زن
را نديد و از او تمجید و تشکر و قدردانی و تعريف نکرد ،زن احساس تنهايی و بیکسی میکند و اين زمینه ايجاد مشکالت زير و درشت میشود .میزان گفتگو در
خانواده هاي ايرانی بشدت پايین است و در راستاي تحکیم روابط خانواده بايد زن و مرد هر دو دست بکار شوند و میزان گفتگو و با هم بودن را در خانواده باال
ببرند .ثبات خانواده نیازمند وقتگذاريهاي جمعی و دو نفرۀ بسیاري است .مثال در هفته وقتی بايد باشد که زن و مرد بدون بچهها با هم باشند .وقتی که يادآور
دوران نامزدي باشد .همچنین پدر با هر يک از بچهها و مادر با هر يک و نیز بچهها دو بدو بايد براي هم وقت بگذارند و وقتی را با هم باشند .هديه دادن گاهگاهِ
مرد ،ولو ناچیز ،يادآور توجه و موجب مهر و محبت است.
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 .13خبد خدنت
محمدبن علی به سند صحیح از امیرالمؤمنین(ع) روايت میکند که « :هرگاه يکی از شما زنی را ديد که به نظرش دلنشین آمد ،پس سوي زن خود آيد و با او
نزديکی کند زيرا آنچه آنجاست اينجا نیز هست .پس براي شیطان راهی به قلبش هموار نکند که چشم از زن خود بردارد( ».الخصال)71 ،2 ،
به سند صحیح ابن قدّاح از امام صادق(ع) از رسول اکرم(ص) روايت میکند که« :آن حضرت(ص) به مردي رسید و پرسید :آيا امروز را روزه داري؟ مرد گفت :نه
اي رسول خدا .آن حضرت(ص) ادامه داد :آيا امروز مسکینی را اطعام کردهاي؟ مرد گفت :نه يا رسول خدا .پس آن حضرت(ص) فرمود :پس به سوي زن خود
بشتاب که در کنار او بودن برايت عملی پسنديده و بجاي صدقه است( ».الفقیه )58 ،2 ،اسحقبن عمّار از امام صادق(ع) از پیامبر خدا(ص) روايت میکند که به
ابوذر فرمود« :اي ابوذر ،بسوي زن خود برو و با او بیامیز ،زيرا همانگونه که بر هر حرامی عقابت میکنند ،بر هر حاللی اجرت دهند( ».التهذيب)231 ،2 ،
به سند صحیح ابوبصیر از امام باقر(ع) روايت میکند « :چون خواستی با همسرت درآمیزي ،از او بخواه که نخست وضو بگیرد و تو نیز وضو بساز ،و نمازي کن و
خداي را تمجید نما و بر پیامبر و آلش درود فرست ،سپس از خداوند بخواه (فرزندي صالح) و او را نیز امر کن که بر دعايت آمین بگويد و بدان که الفت از جانب
خداوند است و دوري از جانب شیطان تا بر انسان ناپسند دارد حالل خدا را( ».التهذيب)228 ،2 ،
به سند صحیح محمد بن مسلم از امام باقر(ع) روايت میکند « :بگو :خدايا ،فرزندي نصیبم کن و او را متقّی و پاک قرار ده ،آنچنان که در خلقتش فزونی و
سستی نباشد و عاقبتش به خیر ختم شود( ».التهذيب)229 ،2 ،
به سند صحیح ابن قداح از امام صادق(ع) از رسول اکرم(ص) روايت میکند« :چون با همسرت نزديکی میکنی ،چون پرندگان مباش که سرعت به خرج
میدهند ،بلکه مکث کن و درنگ نما( ».الفروع .)57 ،2 ،خصال به سند صحیح از علی(ع) روايت میکند« :چون ارادهي همسرت نمودي ،سرعت به خرج مده که
زنان را نیز حوائجی است( ».الخصال.)171 ،2 ،
به سند صحیح أبوبصیر از امام صادق(ع) روايت میکند« :مالئکه در دو جا حاضر میشوند؛ يکی رهان و ديگري مالعبهي مرد با همسرش( ».الفروع)74 ،2 ،
و نیز به سند صحیح باز أبوسعید خدري از رسول اکرم(ص) روايت میکند« :در هنگام جماع ،سخن مگو (تکلم مکن)( ».الفقیه )182 ،2 ،به سند صحیح سلیمان
بن جعفر از امام کاظم(ع) روايت میکند« :هر کس در مُحاق ماه قمري (نخستین شب ماه) با همسرش همبستر شود ،براي سقط فرزند آماده باشد( ».الفروع،2 ،
 .)58به سند صحیح أبوسعید خدري از رسول اکرم(ص) روايت میکند « :با همسرت در دو شب آخر ماه قمري نزديکی مکن که اگر فرزندي نصیبتان شود ،ياور
ظالمین خواهد شد( ».الفقیه )172 ،2 ،در حديث چهار صدگانه به سند صحیح از علی(ع) روايت شده است که« :هر کس خواست با زنش درآمیزد از اولِ هالل
(نخستین شبهاي ماه) و شب نیمهي ماه بپرهیزد ،زيرا شیطان در اين دو وقت است که به جستجوي فرزند است( ».الخصال)171 ،2 ،
به سند صحیح ابن قداح از آن حضرت(ع) اين دعا را اينگونه نقل میکند« :بسم اهلل و باهلل ،خدايا مرا از شیطان و شیطان را از فرزندي که نصیبم میکنی دور
دار( ».الفروع)59 ،2 ،
به سند صحیح محمدبن مسلم از امام باقر(ع) از رسول اکرم(ص) روايت میکند« :حق مرد بر زن اين است که :زن او را اطاعت کند ،عصیان نورزد ،جز به
اجازهي شوهر از خانه چیزي را صدقه ندهد ،خود را از او منع نکند هر وقت و هر کجا که باشند ،جز به اذن شوهر از خانه خارج نشود که مالئکهي آسمان و
زمین و مالئکهي رحمت و غضب لعنتش کنند تا بازنگشته .سپس پیامبر(ص) فرمود :همسر بیش از هر انسانی بر زن حق دارد( ».الفروع)61 ،2 ،
به سند صحیح أبی صباح کنانی از امام صادق(ع) روايت میکند« :اگر زن نماز پنجگانهاش را بخواند و روزهي رمضانش را بگیرد و حج واجبش را بجا آورد و از
همسرش اطاعت کند و حق علیبنابیطالب را بشناسد ،از هر دري از درهاي بهشت که بخواهد وارد آن شود( ».الفقیه)142 ،2 ،
به سند موثق موسی بن بکر از امام صادق(ع) روايت میکند« :سه نفر عملشان به درگاه خداوند باال نمیرود :بندهي فراري ،زنی که همسرش از او ناراضی است
و متکبر( ».الفروع)61 ،2 ،
به سند صحیح جمیل بن درّاج از امام صادق(ع) روايت میکند« :اگر زنی به همسرش بگويد :هیچ گاه از تو خیر نديدم ،به تحقیق ،اعمالش همه حبط (از بین
رفته) است( ».العقیه)141 ،2 ،
به سند صحیح علی بن جعفر از امام کاظم(ع) « :از زنی پرسید که همسرش بر او غضب کرده است ،آيا نمازش مقبول است؟ امام(ع) فرمود :پیاپی در پیشگاه
خدا عصیانگر محسوب میشود تا آنکه شوهرش از او راضی گردد( ».بحاراالنوار)285 ،11 ،
به سند صحیح سلیمان بن خالد از امام صادق(ع) از رسول اکرم(ص) روايت میکند« :اگر می خواستم کسی را بر سجده کرده بر کسی امر کنم ،زن را امر
میکردم که بر همسرش سجده کند( ».الفروع)61 ،2 ،
به سند موثق موسی بن بکر از امام صادق(ع) روايت میکند« :جهاد زن ،خوب شوهرداري است( ».الفقیه)141 ،2 ،
به سند صحیح کناسی از امام صادق(ع) از رسول اکرم(ص) روايت میکند که آن حضرت(ص) فرمود« :مسوّفه زنی است که همسرش او را بسوي خود میخواند
و او دائم به تعويق میاندازد تا آن که شوهر خسته شده به خواب میرود ،مالئکه چنین زنی را مادامی که شوهرش در خواب است لعن میکنند( ».الفقیه،2 ،
)142
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به سند صحیح محمد بن مسلم از امام باقر(ع) روايت میکند« :زن را شايسته نیست که خود را آرايش نکرده ،رها کند .الاقل گردنبندي به گردن کند و يا
دستش را حنا بگیرد ،گرچه مسن باشد( ».الفروع)61 ،2 ،
به سند صحیح اسحق بن عمار گفت از امام صادق(ع) پرسید« :حق زن بر مرد چیست که اگر مرد آن را ادا کرد از نیکوکاران باشد؟ امام(ع) فرمود :سیرش کنی و
بپوشانیاش و اگر نادانی کرد بر او ببخشايی .سپس فرمود :زنی نزد پدرم بود که دائم پدرم را میآزرد و پدرم پیاپی او را میبخشید( ».الفروع)61 ،2 ،
به سند صحیح محمد بن مسلم از امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) روايت میکند« :جبرئیل سفارش زنان را به من میکرد ،آنگونه که گمان کردم طالق دادن
آنان جائز نیست مگر آن که فاحشهاي آشکار مرتکب شوند( ».الفروع)62 ،2 ،
تنبیه الخواطر در حديثی از آن حضرت(ع) روايت میکند« :زنی که به همسرش جامی آب دهد برايش بهتر است از عبادت يک سال( ».تنبیه الخواطر)432:
به سند موثق سکونی از امام صادق(ع) از سوي رسول اکرم(ص) روايت میکند« :هر کس از زنی اطاعت کند خداوند او را در آتش خواهد افکند .پرسیده شد:
مقصود چگونه اطاعتی است؟ پیامبر خدا(ص) فرمود :بخواهد به حمام و عروسی و جشن و نوحه سرايی برود و بخواهد لباس نازک بپوشد و مرد اجازه دهد».
(الفروع)63 ،2 ،
احمد بن أبی عبداهلل از امام باقر(ع) روايت میکند« :به زنها در مورد فامیلها گوش مدهید و خواستهي آنها را اطاعت مکنید( .الفروع)63 ،2 ،
به سند صحیح عمر بن عثمان از امام صادق(ع) از رسول اکرم(ص) روايت میکند « :با زنان در امور ،نجوي مکنید و با اطاعت از آنها ،آنها را راجع به فامیلها به
طمع نیاندازيد (خواستهي آنها را راجع به فامیلهاي آنها يا شما بجا نیاوريد که طمع کنند در اين امور مداخله کنند)( ».الفروع)64 ،2 ،
به سند صحیح عبدالعظیم حسنی از امام جواد(ع) از رسول اکرم(ص) روايت میکند « :واي بر زنی که همسرش از او ناراضی است و خوشا به حال زنی که
همسرش از او راضی است( ».عیون االخبار)184 ،
عبدالرحمن بن کثیر از امام صادق(ع) روايت میکند که علی(ع) فرمود « :در آنجا که جاي محکمی و غیرت نیست ،محکمی و غیرت به خرج مده زيرا زنان خوب
و مطیع را نیز به بدي میکشانی( ».الفروع)69:2:
به سند موثق اسماعیل بن محمد از امام صادق(ع) روايت میکند که از پیامبر(ص)  ،زنی پرسید« :مرا همسري است که تندخوست و من سحرش کردم تا بر من
عطوف شود ،پیامبر(ص) فرمود :واي بر تو ،درياها را کدر کردي ،خاک را کدر کردي( ». ...الفقیه)79 ،2 ،
به سند صحیح عبدالرحمن بن سیّابه از امام صادق(ع) روايت میکند« :خداوند حّوا را از آدم خلق کرد ،از اين رو زنان به مردان میل دارند ،پس آنها را در خانهها
جاي دهید (مخفی کنید)( ».الفروع)7 ،2 ،
( ع)

به سند صحیح اسحق بن عمار از امام صادق روايت میکند « :خداوند براي زن صبر ده مرد قرار داده است اما چون به شهوت درآيد ،او را شهوتده مرد
است( ».الفروع)7 ،2 ،
( ع)

( ع)

به سند صحیح عبدالرحمن بن کثیر از امام صادق از امیر مؤمنان روايت میکند « :با زنان مشورت مکن ،زيرا رأي ايشان ناپخته است و عزمشان سست .اگر
میتوانی چنان کنی که زنانت کسی جز تو از مردان را نشناسند چنان کن( ».الفروع)7 ،2 ،
به سند صحیح از محمدبن علی بن حسین(ع) روايت کردهاند که« :همانا زنان همانند عورتاند و پردهدرند .عورت را بوسیلهي خانه بپوشانید و پردهدري را با
سکوت مداوا کنید( ».الفقیه)125 ،2 ،
( ع)

به سند صحیح غیاث بن ابراهیم از امام صادق روايت میکند« :همانا زن از مرد خلق شده است ،پس به مرد میگرايد ،پس زنانتان را نگاهبانی کنید .و مردان
از خاک خلق شدهاند پس به سوي زمین میگرايند( ».علل الشرايع)169 ،
به سند صحیح سعد جالب از امام صادق(ع) روايت میکند« :خداوند براي زن ،غیرت را نمیپسندد ،زنان غیرمؤمناند که غیرت میورزند ،اما مؤمنان نه .اما
خداوند غیرت را براي مردان بسیار میپسندد .اين مرد است که چند زوجه میتواند اختیار کند ولی زن جز يک مرد نمیتواند داشته باشد .پس اگر زن ،هوس مرد
ديگري را در سر داشته باشد ،نزد خداوند زناکار نوشته میشود( ».الفروع)61 ،2 ،
( ع)

به سند صحیح خالد قالنسی نقل میکند که« :مردي نزد امام صادق(ع) از زن خود تعريف بسیار کرد .امام پرسید :آيا بر او غیرت داري؟ (که با ديگران معاشرت
( ع)

غیرضروري نکند؟» آن مرد گفت :نه بر او غیرت ندارم .امام(ع) فرمود :بر او غیرت بورز .آن مرد بر زنش غیرت ورزيد و زن براي او ثابت شد .پس به نزد امام
آمد و گفت :بر او غیرت ورزيدم ،ثابت شد .امام(ع) فرمود :آري زنان چنیناند( ».الفروع)61 ،2 ،

به سند صحیح اسحق بن عمار گويد به امام صادق(ع) گفتم« :زنی بر مردش غیرت بسیار میورزد (يعنی مراقب است که زن ديگري در زندگی او نباشد) تا آنجا
که مرد را به زحمت افکنده و او را اذيت میکند .امام(ع) فرمود :از محبت است( ».الفروع)61 ،2 ،
به سند موثق سکونی از امام صادق(ع) از رسول اکرم(ص) روايت میکند« :زن چون عروسک (لطیف) است مراقب باشید آزارش ندهید( ».الفروع)61 ،2 ،
به سند موثق عمار ساباطی از امام صادق(ع) روايت میکند« :اکثر اهل بهشت از مستضعفان ،زناناند؛ خداوند ضعف ايشان را دانست ،پس به آنها رحم کرد و
داخل بهشتشان نمود( ».الفقیه)152 ،2 ،
عبدالرحمن بن کثیر از آن حضرت(ع) روايت میکند « :به زن بیش از آنچه مربوط به خود اوست ،کار واگذار مکنید که اين به حال او بهتر است و براي او سزاوارتر
و موجب تداوم جمال اوست .زيرا زن بسان شاخه گلی است نه قهرمان و کارآمد .و او را به طمع میندازيد که راجع به کسی نزد تو شفاعت کند ،که آن کس به او
میل میکند( ».الکافی)61 ،2 ،
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صدوق اين حديث را به سند نقل کرده ،اضافه میکند « :زن چون شاخه گلی است ،پس در همه حال با او به نیکويی رفتار کن تا زندگیات صفا گیرد( ».الفقیه،
)348 ،2
( ع)

( ص)

به سند صحیح اسحق بن عمار از امام صادق از رسول اکرم

روايت میکند« :همانا زن چون چوبی معوّج (کج و کوله) است ،رهايش کن (دست از راست

کردنش بردار) تا از او نفع بري .اگر بخواهی راستش کنی میشکند( ».الفروع)62 ،2 ،
( ع)

به سند صحیح محمدبن علی بن حسین از اسحق بن عمار نقل میکند که« :اسحق گويد اين حديث را نزد امام صادق خواندم و گفتم (با طعنه) که اين قول
چه کسی است؟ امام(ع) غضب کرد و گفت :به خدا قول پیامبر است( .يعنی حديث صحیح است و پیامبر واقعاً چنین فرموده)( ».الفقیه)141 ،2 ،
به سند صحیح جابر جعفی از امام باقر(ع) روايت میکند که« :رسول اکرم(ص) روز عید قربان بر سنگی باال رفت و گفت :اي زنان! راستگو باشید و از همسرانتان
اطاعت کنید و به حق شوهرانتان کافر مباشید( ».الفروع)62 ،2 ،
( ص)

به سند صحیح حريز از ولید روايت میکند که« :زنی به نزد پیامبر

( ص)

آمد ،پیامبر

فرمود :شما زنان که مادرانی مهربانید براي فرزندانتان .اگر نافرمانی از

شوهرانتان نبود ،بدون حساب وارد بهشت میشديد( ».الفروع)74 ،2 ،
( ع)

به سند صحیح عبداهلل بن سنان از امام صادق(ع) روايت میکند« :به زنانتان حبّ علی القاء کنید».
به سند صحیح عبداهلل بن سنان از امام صادق(ع) از رسول اکرم(ص) روايت میکند« :زنان را حتی در کارهاي نیک (معروف) عصیان کنید (يعنی به حرف آنان
گوش ندهید و اطاعتشان نکنید) قبل از اين که در کارهاي زشت (منکر) به شما فرمان دهند .از زنان بد به خدا پناه بريد و از خوبهاي آنان نیز حذر کنید».
(الفروع)63 ،2 ،
( ع)

به سند صحیح عبداهلل بن سنان از امام صادق روايت میکند« :چیرهترين دشمن بر مؤمن زن بد است( ».الفقیه)125 ،2 ،
شیخ صدوق از امیر مؤمنان(ع) روايت میکند« :اي مردم ،زنان را امینِ مال مسازيد و مگذاريد تدبیر عیال به دست ايشان باشد که شما را به هالکت کشانند ،اگر
اندکی منعشان کنی ،احسانهاي بسیارِ گذشته را به فراموشی سپارند .خیر را از ياد میبرند و شر را در خاطره نگاه میدارند .. .با ايشان مدارا کنید و خوب با
ايشان سخن بگوئید( ».الفقیه -183 ،2 ،عمل الشرايع – 174 ،االمالی)

 .14وطانف شوهر و رن نسبت نه نگدنگر
وظایف شوهر:
 .1او را زيبا و دوستداشتنیترين زن بدان(فقط به زيبايیها و صفا خوب او فکر کن).
 .2از رفتارهاي خوب او مانند تواضع و رازداري تقدير و تشکر کن.
 .3عالقهات را با بیان جمالت عاطفی ابراز کن(او معشوق شماست و شما عاشقش هستی).
 .4خطاهاي او را کريمانه ناديده بگیر.
 .5در انجام کارهاي خانه با او همکاري کن.
 .6از زحمات او در خانه تشکر کن.
 .7با بازگو کردن زيبايیها و پوشش او ،حس خودنمايی او را ارضا کن.
 .8براي رشد و سالمتی کودکت به مادرش بسیار احترام کن.
 .9به احساسات او پیرامون اشیا و افراد به طور فعال گوش کن.
 .11هر روز از محل کار با او تماس بگیر.
ظایف زن:
 .1به عنوان يک مرد ايدهآل او را بپذير(فقط درباره صفات خوبش فکر کن).
 .2کارهاي مثبت و خوب او را تحسین کن.
 .3پیشنهادها و دستورات او را بپذير(او پادشاه و تو ملکه خانه هستی).
 .4در مقابل شخصیت او تواضع کن.
 .5در خدمت به او کوشا باش.
 .6از خدمات او تشکر کن.
 .7با تنوع در پوشش و دکور منزل حس تنوع طلبی او را ارضا کن.
 .8براي رشد و سالمتی کودکت با او رابطه گرمی داشته باش.
 .9به صحبتهاي او پیرامون طرحها ،نقشهها و کارهاي بیرون ،فعاالنه گوش کن.
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 .11موقع رفتن از خانه او را بدرقه و وقت برگشتن او را استقبال کن.

 .15خگونه همسر خوبی نرای او ناسيم
روزي  2بار در چشم هاي او نگاه کن ،گاهی خاطرات نخستین آشنايی را با او مرور کن ،بوسه وقتی که انتظارش را نداري ،گرفتن دستهاي او گاهگاهی،
نامههاي عاشقانه و خندهدار نوشتن ،سورپريز کردن با يک هديه ،يک غذا ،صبح ها او را بیدار کن و کمک کن روزش را شروع کند ،در آشپزي و نظافت خانه و
ظرفشويی کمک کن ،در خانه فقط روزنامه نخوان با او باش ،تشک ر تشکر تشکر ،تعمیرات جزئی خانه را خودت برعهده گیر ،روزهاي تولد را بخاطر داشته باش،
سفرهاي دونفره با او برو ،او را به مطب برسان ،براي کمک قبل از آنکه بخواهد خودت داوطلب شو ،سرکار و در سفر به او تلفن کن و حالش را بپرس،
بخصوص وقتی دير میآيی ،از او بپرس چه احساسی دارد.
هنگام گفتن:
اول فکر کن ،مواظب باش حرفت نیش نداشه باشد ،نکات منفی او را نگويی ،مالمت و سرزنش نکنی ،معايب را نبینی ،از او تعريف کنی ،از هیچ زنی حتی
مادرش تعريف نکنی ،مسخرهاش نکنی و دستش نیندازي ،در حضور جمع از او حمايت کنی.
هنگام شنیدن:
با عالقه باشی ،راه حل ارائه ندهی فقط بگويی دوستت دارم ،حرفش را قطع نکنی ،کارت را کنار بگذاري ،به او نگاه کنی ،فکرت را به او بدهی ،نه اينکه فکرت
جاي ديگر باشد.
هنگام عصبانی بودن:
بگو از چه ناراحتی ،بُق نکن بنشین يه گوشه اي و نگو خودت بايد بدانی از چه ناراحتم ،صدايت را بلند نکن ،نگو همین هستم که هستم ،قهر پتو و سفره نکن،
عذرخواهی کن حتی اگر حق با تو باشد ،براي غذا اوقات تلخی نکن ،وقتی کلیدت را گم کرده اي با او دعوا نکن ،همیشه فکر کن اين مسائل يک هفته ،يک
سال و يک عمر ديگر چقدر برايت اهمیت دارند؟

 .16انتطاراب اعضای خانواده ار هم
از پدر:

 .21توضیح بدهد.

 .1پدر رفیق باشد ،اهل گذشت باشد.

 .21خودش عمل کند و بعد دعوت کند.

 .2درهرصورت پشت آدم باشد.

 .22معذرت بخواهد.

 .3دستگیر باشد.

 .23مشورتکردن با اهل خانه.

 .4در هر شرايطی ابراز محبت کند( .مشروط نکند)

 .24مشکالت کار را وارد خانه نکند( .مشکالت روش اثر نذاره)

 .5زخم زبان نزند.

 .25براي تفريح زن و بچهها وقت بگذارد.

 .6جمالت منفی بهکار نبرد.

 .26با اهل خانه دور هم باشد( .جمع کند همه را)

 .7انتظار نداشته باشد.

 .27اعضاي خانه را به کار خیر دعوت کند و خودش همکاري کند.

 .8تربیت با عشق باشد.

 .28در خانه در حضور خانه نماز بخواند( .اعمال دينی را در وسط

 .9عشق را در خانواده جريان بیندازد.

حال بخواند)

 .11صبور باشد.

 .29با بچه بازي کند.

 .11مرد مشوش نشود.

 .31هديه بگیرد.

 .12اهل خانه را دعا کند و به خدا بسپارد.

 .31پولی بدهد که مال خودش باشد.

 .13خرج کند برايشان.

 .32به پدر و مادر خودش احترام بگذارد ،خدمت کند.

 .14کار کند در خانه به قصد خدمت.

 .33خانواده را به مکانهاي مذهبی ببرد.

 .15غُر نزند.

 .34به حرف و وعدهاش عمل کند.

 .16کم حرف بزند.
 .17کم امرونهی کند.

از مادر:

 .18سهلگیر باشد.

 .1بدرقه و استقبال از پدر.

 .19رازدار باشد.

 .2با عشق غذا درست کند.
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 .3معتمد باشد.

 .2خدمت به پدر و مادر.

 .4حامی و پشتیبان شوهرش باشد.

 .3هديهگرفتن براي پدر و مادر.

 .5جلوي بچه پدر را بزرگ کند.

 .4دل پدر و مادر را شاد کند.

 .6نظارت بر آموزش بچه.

 .5توي خانه راجع به پدر صحبت کند( .در نبود او)

 .7خیر به افراد ديگر خانواده برساند از روي عشق میوه بیاورد.

 .6بديهاي آنها را نبیند.

 .8نظم خانه را حفظ کند.

 .7نصیحت نکند.

 .9اِعمال سلیقه کند.

 .8پرخاش نکند.

 .11روزي يک ساعت فقط براي بچه بگذارد( .براي خدا)

 .9عذرخواهی کند.

 .11با شوهر صحبت کند.

 .11دعاي پدر و مادر.

 .12مرد را به حرف بگیرد.

 .11کارهاي خیر آنها را ادامه دهد.

 .13به پدر و مادرش خدمت ،احترام و به بزرگی ياد کند.

 .12توي خانه کار کند.
 .13انتظار بیجا نداشته باشد.

از بچه:

 .14لطف را به زبان بیاورد.

 .1مطیع باشد( .روحیۀ اطاعت داشته باشد)

 .15دست پدر و مادر را ببوسد.

 .16از پدر و مادر به بزرگی ياد کند.

 .11مسگلاب خانواده ،رنسهها و راهخلها
تفاوت ديدگاه و اختالف میان زن و شوهر طبیعی است زيرا هرکس در انتخاب همسر در وهله نخست جذب کسی میشود که با خودش متفاوت باشد .ما
همسرمان را در ابتدا به زندگی مشترک دعوت کردهايم تا درسهاي زيادي از او بگیريم اما گاهی اين فرايند زمینهساز تنش میشود .تنش معموال از يک رفتار
مشکلساز شروع میشود .در اينجا بايد از رفتار به احساسی که آنرا بوجود آورده و از احساس به نیازي که زمینهساز آن است توجه کرد .و در پی راه بود .مشکالت
در دو سال نخست زندگی بیشتر و مشکل سازترند؛ لذا زوجین از اولین مراحل انتخاب همسر تا حداقل دو سال پس از شروع زندگی زير يک سقف ،به مشاور
خبیر و خیرخواه نیاز دارند .در راستاي حل مشکل بايد لحاظ کرد که همانطور که شکل گرفتن يک رفتار و صفت در کسی طی سالیان بوده است ،تغییر و
اصالح نیز يک فرايند تدريجی و نیز همراه با افت خیز است .پس صبور بودن و زمان دادن و به اصطالح به پاي طرف نشستن الزم دارد و به صرف بیان مشکل
و راه حل آن ،نتیجه حاصل نمیشود .ترک عادت بسیار وقتگیر ،سخت و پرهزينه است .گاهی در طی مسیر متوجه افت پیشرفت کار میشويد يعنی میبینید که باز
همسر مثل قبل بلکه بدتر از قبل شده است .اين طبیعی است .پس خونسرد باشید ،او پس از مدتی دوباره روند مثبت تغییرات را پی خواهد گرفت.
 از تفاوتهای زن و مرد غافل نشوید: .1زنها نیاز به رابطه کالمی و اجتماعی دارند .براي کاهش

فضاي احساسی مثبت در زن در طی روز او را براي رابطه جنسی

اضطراب و تنش دوست دارند حرف بزنند .فرصت دادن به زن تا

در شب آماده کند و اجازه دهد زن بتواند آمادگی خود را آرام آرام

حرفهايش را بزند و خالی شود ،گوش کردن و نصحیت نکردن

کسب کند.

بلکه همحسی کردن باعث ارضاء آنها میشود .اگر زنی در سکوت

 .4مرد دوست دارد مستقل و فرمانروا باشد .در مقابل زن دوست

فرو رفت زنگ خطر است و نشان میدهد اولین سوپاپ اطمینان

دارد وابسته و مورد حمايت باشد .اگر استقالل مرد و حمايت زن

کور شده است و بايد منتظر بحرانهاي روحی در او بود .در مقابل

خدشهدار شود زندگی بسوي بحران میرود .خانوادههايی که نقش

مردها نیاز به سکوت دارند تا تنشهايشان را حل کنند .مردها به

مديريتی مرد در آنها رعايت نشود در دراز مدت دچار مشکل

تناوب توي غار تنهايیشان فرو میروند و نیاز به خلوت و تنهايی و

خواهند شد.

با خود بودن دارند اگر به اين نیاز آنها توجه نشود سالمت روانی

 .5نگاه مرد کلیتر و به فرجام کار است؛ نگاه زن به جزئیات و

آنها به خطر میافتد.

کوتاه مدت است .پس زن مرد را بیدقت و مرد زن را جزئیبین

 .2مردها بار اول که زن با آنها حرف میزند نمیشنود ،بار دوم دقت

قلمداد میکند و اين سوء تفاهمی عمومی است.

نمیکنند ،بار سوم تازه فکر میکنن .اين طبیعت مرد است و زن

 .6زن عاطفیتر از مرد است و همواره تايخ دقیق ازدواج و تولد و

بايد کمی صبور باشد تا مطلبش را به مرد تفهیم کند.

امثال آن را بیاد دارد و انتظار دارد که مرد هم آنها را بیاد داشته

 .3رابطه جنسی در زن با عواطف مثبت و احساسات گره خورده اما

باشد.

در مردان بیشتر جنبه فیزيولوژيک دارد .پس مرد بايد با ايجاد
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 عوامل اصلی مشکل ساز در زندگی عبارتند از: .1زن نقاط مثبت مرد را نمیبیند و از او تعريف نمیکند.

 .6زن يا مرد به نفع خود و خويشان خود ،پنهانکاري میکنند.

 .2زن از مادر و خواهر مرد بدگويی میکند.

 .7تفاوت ديدگاه معنوي زوجین.

 .3مرد به زن ديگري جذب شده است.

 .8مشکالت مالی در خانواده.

 .4براي مرد بجاي خانه ،محل کار محور قرار گرفته است.

 .9بدقولی که باعث از دست رفتن اعتبار فرد و باعث آزردگی

 .5زن دائم نق نق میکند و مرد را تحقیر میکند.

اطرافیان و ايجاد کینه میگردد.

 در راستای حل مشکالت خانواده: .1مشکالت خانواده را بین خود نگه داريد بخصوص با اطرافیان

نقاط مثبت وجودش میتواند بر نقاط منفی خود فايق شود .متأسفانه

دلسوز در میان نگذاريد و چون رازي آنرا حفظ کنید و به مشاور

افراد باهوش و کمالگرا و تیزبین ،نقاط منفی شريک زندگی خو را

مراجعه کنید.

زود ديده و روي آن تمرکز میکنند اين است که زندگی شیرينی

 .2مشاور در درجه اول بايد يک آدم الهی باشد .نظر چنین آدمی

ندارند .تا نتوانید از بديها اغماض و از آنها چشمپوشی کنید بوي

کیمیاست و مشکالت را برطرف میکند .آدم الهی خودبخود خبیر و

رحمانیت خداوند را در زندگی مشترک خود نخواهید چشید .پس

خیرخواه است.

بجاي ويران کردن ،سازنده باشید.

 .3مشکل را حالجی کنید :رفتار و گفتار هرکسی حاکی از احساس

 .6در زندگی مشترک ،مرد بايد مثل دريا باشد .به هر تالطم زن

اوست .احساس نیز در نیاز ريشه دارد .پس ببینید چه نیازي ،وامانده

اگر بخواهد او هم متالطم شود و عکسالعمل نشان دهد زندگی

که ايجاد مشکل کرده است.

به هم میريزد .اگر مرد اين خصلت را در خودش ايجاد کرد زندگی

 .4در برخورد با هر مشکلی از جانب همسر خود نخستین کاري که

تضمین میشود .هنر کنترل عصبانیت و افزايش ظرفیت ،شقی را

بايد انجام دهید همحسی است .همحسی تشکیل شده است از

سعید میکند.

صبور بودن و شنیدن مطلب از زبان طرف؛ بگذاريد حرفش را بزند؛

 .7در خانواده بايد چند سوپاپ کاهنده تنش وجود داشته باشد

مسائل را از ديد او بشنويد .تحقیر ،توبیخ ،قضاوت و حتی نصیحت

منجمله :جلسات هفتگی براي اينکه راجع به خانواده صحبت شود

کردن را فراموش کنید تا همحسی شکل بگیرد.

و افراد نقطه نظراتشان را بگويند .جايی روي يخچال يک وايت بُرد

 .5ايجاد تغییر در هر کسی يک رکن مهم دارد :روي نقاط مثبت او

نصب شود که افراد ايرادات هم را آنجا بنويسند .با هم غذا

دست بگذاريد و آنها را بزرگ کنید .هرکس فقط به بهاي هزينه از

خوردن .رسیدگی به فرزندان با رويکرد توجه به تفريحات سالم.

 .81حهارده اصل در نرنبت کودک
 .1توجه :بیتوجهی والدين به کودک ،گاه سبب بروز رفتار نادرست در او میشود .کودک اين کار را میکند تا توجه جلب کند .البته الزم به يادآوري است که
توجه زياد هم نتیجه منفی دارد و کودک را از استقالل محروم میکند.
 .2وقت :آيا وقت کافی به کودک خود اختصاص میدهید؟
 .3تشویق :آيا وقتی فرزندتان کار خوبی انجام میدهد او را تشويق میکنید؟
 .4محدودیتها :کودک بايد بداند هرکاري خواست نمیتواند انجام دهد .اما محدوديتها بايد تا حد امکان کم و مشخص باشند.
الف .کم بودن محدوديتها :محدوديتها بايد اندک باشند و به موارد کمی منحصر شوند .گاهی والدين به صورت ناخودآگاه چنان محدوديت هاي زيادي قائل
میشوند که کودک میبیند بخش اعظم رفتارش مورد سرزنش قرار دارد .در اين صورت مالک خوب و بد را از دست میدهد و به شکستن محدوديتها تشويق
میشود .در صورت سرکوب او ،يا به فردي سرافکنده بدل میشود يا فردي ياغی ،که هر دو بد است.
ب .مشخص بودن محدوديتها :محدوديتها عالوه بر اينکه بايد انگشتشمار باشند ،بايد مشخص و واضح باشند .يک علت عمده سردرگمی کودک اين ا ست
که پدرومادر با شلکن سفتکن ،محدوديتهاي آنها را کامالً مشخص نمیکنند.
 .5وظایف :والدين آگاه به فرزندانشان ياد میدهند که وظايفی دارند و بايد آنها را انجام دهند .براي آن که کودک کمکم احساس مسئولیت کند ،بهتر است در
کارهاي خانه از او کمک بخواهید .در صورت باال بودن حس مسئولیتپذير در بچه ،هرگاه چیزي در اثر قصور يا اشتباهی خراب شود يا از بین برود ،بچه بیآنکه
مجازات شود ،احساس خجالت و شرمساري میکند .اين مهم با صحبت کردن و توضیح دادن به بچه در گذر زمان در او شکل میگیرد.
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 .6بخشودن :يکی از بزرگترين کمکهايی که میتوانید به فرزندتان بکنید ،اين است که به او بگويید میتواند اشتباه کند و اشکالی ندارد ،به شرط آنکه در
مقام اصالح اشتباهش برآيد .اگر او را ببخشید ياد میگیرد که ببخشد.
 .7صبر :در برخورد با کودک ،نبايد آرامش خود را از دست بدهید و از کوره در برويد .نبايد با داد و بیداد ،خشونت و يا کتک زدن او را ادب کنید .اگر ما براي حل
مشکل فرزندمان او را کتک میزنیم ،نمیتوانیم از او انتظار داشته باشیم که براي رسیدن به خواسته خود ساير بچه ها را کتک نزند! سه طريق براي آموزش به
کودک هست:
الف :پرت کردن حواس او :می توانید به اويک اسباب بازي بدهید .بچهها خیلی زود فراموش میکنند که چه میکردند و خیلی زود به شادي دوباره میرسند.
ب :هدايت دوباره :مثالً فرض کنید کودک شما دستش را به سمت ظرف شیرينی دراز میکند و جیغ میکشد .اگر شما نمیخواهید به او شیرينی بدهید ،میتوانید
خوردنی ديگري به او بدهید که از آن استقبال کند.
ج :گفتگوي آموزنده :زمانی فرا میرسد که کودکان دقیقاً میدانند چه میخواهند و حاضر نیستند که به راحتی از خواستههايشان بگذرند .در اين وقت بايد با
گفتگو به آنها ياد بدهیم که رفتارشان را کنترل کنند.
 .8قاطع اما با محبت :والدينی که قاطع اما با محبت باشند قابل پیشبینیاند .فرزندانشان دقیقاً میدانند که بايد از چه قوانینی پیروي کنند و چگونه خود را با
رفتار آنها تطبیق دهند تا دچار دردسر نشوند ،در نتیجه اين دسته از کودکان به ندرت تنبیه میشوند .در چنین خانههايی در کنار قانون ،محبت بی قید و شرط هم
وجود دارد .اما در خانههايی که والدين ،مستبد (همیشه عصبانی) هستند ،پايه روابط براساس اعمال زور و ترس بنا شده است .چنین والدينی بر کودکان تاثیر
مخربی دارند .مضاف بر آنکه استقالل کودک به نحو طبیعی رشد نمیکند احتمال تبديل شدن کودک به فردي شرور و نابکار زياد است .برعکس والدين
سهلگیري هم هستند(اکثر والدين در اين دسته قرار میگیرند) که به به کودک خود اجازه میدهند هر کاري دوست دارد انجام دهد.
 .9اخالق :اهانت و تحقیر کودک ،سرزنشهاي مداوم و انتقادهاي بیجا ،تعبیرات غیرمحترم ،بذر کینه و نفرت را در دل کودک میپاشند.
 .11عدالت :در مقايسۀ بین فرزندان ،کودکی که امتیاز نمیآورد دچار احساس خود کم بینی میشود.
 .11همبازی شدن :همبازي شدن با کودک او را غرق لذت و شادي میکند و اعتماد به نفس و احساس ارزشمندي را در کودک تقويت میکند.
 .12پدر و مادر ،هر دو :از شش ماهگی تا سه سالگی ،حضور مادر نه تنها در رشد عاطفی کودک  ،بلکه در رشد بدنی و عقلی او نیز تأثیر بسزايی دارد .چنانچه
در روابط نوزاد با پدر هم ممنوعیتی ايجاد شود ،نوزاد در حس وفاداري و دوستی دچار نقیصه میشود .پدر و مادر هرگز نبايد جلوي فرزند مشاجره کنند و بدتر از
آن يکديگر يا خانوادۀ يکديگر را تخريب کنند؛ زيرا فرزندان هنگامی که اين بحث ها را میبیند با خود تحلیل میکنند و نتیجه میگیرند که نمیتوانند بر روي
پدر و مادر و خانوادههاي آنها حسابی باز کند .چرا که از زبان خود پدر و مادر شنیده است که آنها اعتباري ندارند .
 .13داستان :داستان گفتن براي کودک خوب است و باعث رشد تخیل در او میشود .داستان بايد متضمن بیان زيبايیها و نیکیها باشد که با روح لطیف
کودک سازگاراست اما در داستان گفتن نبايد افراط کرد.
 .14آموزش به وقت :سرعت دادن پیش از وقت و بیش از حد و در کودک باعث تأخیر يادگیري در دراز مدت میشود.
اگر زياد به کودک گیر بدهید دروغگو میشود.
اگر تشويقش نکنید اعتماد بنفس او کم میشود.
اگر با او حرف نزنید و دائم مشغول کار خود باشید کمحرف و گوشهگیر میشود.
اگر پول الزم در اختیار او نگذاريد شروع به دزدي میکند.
اگر همیشه از او طرفداري کنید ترسو میشود.
اگر با او بلند و به پرخاش صحبت کنید او هم ياد میگیرد به ديگران احترام نگذارد.
اگر خشن و سختگیريد او هم ياد میگیرد با ديگران بیرحم باشد.
اگر دائم تهديدش میکنید ضعیف بار میايد.
اگر به او اهمیت ندهید داد و فرياد میکند.
اگر بغلش نکنید و نبوسیدش بهانهگیر میشود.
اگر درخواست بیش از حد از او داريد نافرمان میشود.
اگر تعريف کردن از او را فراموش کنید اگر با او همکاري و او را کمک نکنید بیاعتماد به نفس میشود.
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