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هر كس براي انجام كاري بايد هدفي داش��ته 
باشد اما هدف من يا افراد جامعه از اينكه ازدواج 
كرديم و زندگي مش��ترك را شروع كرديم چه 
ب��ود؟ ازدواج به خاطر دور ش��دن از پدر و مادر 
بَداخالقم؟ ازدواج به خاطر مس��تقل ش��دن؟ 
ازدواج به خاط��ر كم ني��اوردن جل��وي اقوام و 
دوستان؟ ازدواج به خاطر عشق هاي برخاسته 
از هوا و هوس؟ ازدواج به خاطر زيبايي همسر؟ 
ازدواج به خاطر ُشهرت همسر؟ ازدواج به خاطر 
پول؟ يا اينكه هدفم از ازدواج به خاطر آس��ان و 
بهتر بندگي كردن است؟ مهم ترين شب براي 

دختر و پسر، شب عروسي شان است. 
فاطمه زهرا )س( در اولين شب زندگي اش به 

فكر آخرين شب زندگي اش يعني آخرت است. 
آيا نتيجه اين زندگي مش��ترك چيزي غير از 
محبت و صميميت خواهد شد؟ حضرت ازدواج 
مي كند تا نصف دينش را كام��ل كند. ازدواج 
مي كند تا رضاي خداوند را به دست آورد. ازدواج 
مي كند چون مي داند خداون��د خانه هايي كه 
چراغشان با ازدواج روش��ن مي شود را دوست 
دارد. ازدواج مي كن��د چون مي داند خواِب يك 
انس��ان متأهل از عبادت و شب زنده داري يك 

انسان مجرد برتر است. 
وقتي هر انساني به اين نتيجه رسيده كه براي 
بهتر و آسان تر بندگي كردن و براي دوري از گناه 
بايد ازدواج كرد ديگر پول و مقام و دخالت هاي 
ديگران و بس��ياري از س��وءتفاهم ها نمي تواند 
بين اين خانواده جداي��ي افكند. خانواده اي كه 
شروعش با نام خدا و براي خدا شكل مي گيرد، 
تحمل سختي هايش، تحمل رنج هايش، تحمل 

بي پولي هايش و... آسان مي شود. 
وقتي انسان عميقاً به اين فكر كند كه: »اصاًل 
من براي چه به اين دنيا آمده ام؟« ديگر مشغول 
حس��ادت ها و خودنمايي ها و مقايسه كردن 
خود با ديگران نخواهد شد. وقتي به درك اين 
مفاهيم عميق در زندگي خود برسيم، آن وقت 
است كه آرامش به ما رو مي آورد. »اال بذكر اهلل 
تطمئن  القلوب« نام خدا، ياد خدا، ذكر خدا، به 
انسان آرامش مي دهد. خداوند فرموده است: 
»از آيات و نشانه هاي لطف پروردگار اين است 
كه براي شما از جنس خودتان جفتي آفريد كه 
در كنار او آرامش يافته و با هم اُنس بگيريد. و 

ميان شما موّدت و مهرباني برقرار كرد.«
اگر اندكي در اي��ن آيه تأمل كني��م، خواهيم 
دانس��ت كه فقط خداوند اس��ت ك��ه مؤدت و 
مهرباني را بين زن و ش��وهر ق��رار مي دهد )و 
جعل بينكم مودة و رحمه(. اگ��ر به درك اين 
مفهوم نائل شويم متوجه خواهيم شد كه پول، 
مقام، قدرت، زيبايي و شهرت سبب خوشبختي 

انسان نمي شوند. 
دو جوان يكديگر را مي بينند و ناگهان احساس 
مي كنند كه نيمه گمشده خود را پيدا كرده اند! 
نامش را عش��ق نهاده و ادعايي فراتر از ليلي و 
مجنون مي كنند. زندگي شان با حرارت و شور 
زيادي از عش��ق آغاز مي ش��ود ولي هر روز كه 
مي گذرد، برگ هاي نهال عشق شان رو به زردي 

مي گرايد و خبر از زمستاني سرد مي دهد. 
ديگر آن شور و هيجان سابق را ندارند. احساس 
تنهايي و شكست مي كنند و باز هم مثل قبل با 
ش��تاب تمام و باز هم با غلبه احساس بر عقل، 
تصميم عجوالنه ديگري مي گيرن��د و چاره را 
در طالق مي يابند! بايد به اين افراد گفت كه در 
ازدواج، اولويت با عقل است نه عشق. بايد عاقالنه 

تصميم گرفت و عاشقانه زندگي كرد. 
اكنون كه در آغاز زندگي مشترك دچار اشتباه 
ش��دم چه كنم؟ آيا طالق راهي مناسب است؟ 
با توجه به احاديثي كه زشتي طالق را براي ما 
بازگو مي كنند، نبايد آخرين راه كه طالق است 

را به عنوان اولين راه انتخاب كنيم. 
وقتي طالق نزد خداوند، منفور است، چرا ما با 
سرعت هرچه تمام به سمتش خيز برمي داريم؟ 
اگر كمي با قرآن مأنوس ش��ويم، زندگي مان 
رونق گرفته و راه حل دقيق تمام مش��كالت 
و پاسخ تمام س��ؤاالتمان را پيدا مي كنيم. به 
عنوان مثال با گذري كوتاه به آيه 35 س��وره 
نساء، چند نكته اساسي درباره زندگي مشترك 
و نحوه برخورد با مشكالت را مي يابيم كه بسيار 

شفابخش است. 
َوإِْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بَْيِنِهَما َفابَْعُثوا َحَكًما مِّْن أَْهلِِه 
َوَحَكًما مِّ��ْن أَْهلَِها إِن يُِري��َدا إِْصاَلًحا يَُوفِِّق اهلُل 
بَْيَنُهَما إِنَّ اهللَ َكاَن َعلِيًما َخِبيًرا: و اگر از جدايى 
ميان آن دو )همس��ر( بيم داش��ته باشيد، يك 
داور از خانواده شوهر، و يك داور از خانواده زن 
انتخاب كنيد )تا به كار آنان رسيدگى كنند(. اگر 
اين دو )داور(، تصميم به اصالح داشته باشند، 
خداوند دل هاى آن دو را به هم نزديك مى سازد 
زيرا خداوند، دانا و آگاه اس��ت )و از نيات همه، 

باخبر است(. 
نكته اول: قبل از اينكه بحث باال بگيرد و مشكل 
احتمالي بين زن و ش��وهر جدي تر شود، بايد 
اقدام كرد. دوم: براي برقراري صلح و جلوگيري 
از طالق بايد يك داور از خانواده ش��وهر و يك 
داور از خانواده زن انتخاب شود. سوم: اين افراد 
بايد دلسوز باشند و هدفشان اصالح بين زن و 
شوهر باش��د. چهارم: وقتي به نيت صلح و حل 
مشكل اقدام كرديم، خداوند هم دل هاي آنها را 
به هم نزديك مي كند. پنجم: از طالق و جدايي 
بايد ترس��يد. شش��م: خانواده ها و بستگان در 
برطرف كردن اختالفات زن و شوهر مسئوليت 
دارند. هفت��م: زن و مرد در انتخ��اب داور حق 
يكسان دارند. هشتم: همه مس��ائل را نبايد به 
دادگاه و قاضي رجوع داد. نهم: در اين دادگاه، 
راز كس��ي افش��ا نمي ش��ود. دهم: اين دادگاه 

هزينه بردار نيست. 
من و همس��رم باي��د بپذيريم كه دو انس��ان 
هس��تيم با دو ديدگاه متفاوت. من و همسرم 
از دو خانواده هس��تيم كه ب��ا آداب و فرهنگ 
متفاوتي از هم رش��د يافته ايم. من و همسرم 
از دو س��ليقه و دو مزاج برخوردار هستيم. من 
و همس��رم با ه��م تفاوت هايي داري��م و نقاط 
مشتركي نيز در بين ما وجود دارد. در زندگي 
بايد نقاط مش��ترك را پررنگ كنيم و از ايجاد 
حساس��يت در نقاط اختالف��ي بپرهيزيم. زن 
و ش��وهر بايد تالش كنند از بح��ث و جنجال 
بينشان جلوگيري كنند ولي اگر خداي نكرده 
مسئله اي رخ داد، هر كدامشان وظيفه دارند تا 
با مديريت صحيح خود، آن مسئله را حل كنند. 
كساني خوشبخت زندگي مي كنند كه بتوانند 
اين رنج ها و سختي ها را مديريت كنند. تعبير 
جالبي اس��ت كه: طناب بعد از اينكه پاره شد، 
دوباره ِگِره مي خورد و بع��د از ِگِره خوردن، دو 

سر آن به هم نزديك تر مي شوند. 
چه خوب است در يك شرايط مناسب و خوب و 
به دور از اضطراب و ناراحتي با هم خلوت كنيم 
و آنچه را در دل داريم و برايمان ناخوشايند بوده 
را به طرف مقابل بازگو كنيم. با گاليه كردن و 
حرف زدن، ديگر كينه ها فرصتي براي برپايي 
آش��وب نخواهند يافت. چه دقيق اس��ت بيان 
اميرمؤمن��ان علي )ع( كه مي فرمايد: »س��بب 
الِفَتن الِحقد/ علّت فتنه ها و آشوب ها، كينه توزي 
است.« اميد اس��ت با مأنوس ش��دن با قرآن و 
حديث، مديريت صحيح زندگي و نحوه برخورد 

صحيح با مشكالت را فرابگيريم.

انسباآموزههايقرآنيبرايجلوگيريازطالق

دادگاه قرآن هزينه بردار نيست

سبكمراقبت

چشموهمچشمي،آفتزندگي
چش��م و هم چش��مي و تجمل گرايي يكي از آفت هاي 
بزرگي است كه ريشه در س��بك زندگي اشتباه برخي 
از مردم دارد و ترويج اين نوع زندگي مي تواند آفت هاي 

بسياري را به بار آورد. 
چشم و هم چش��مي مي تواند باعث شود تا آسيب هاي 
جدي به زندگي افراد وارد ش��ود و اف��راد در زندگي با 
مشكالتي روبه رو مي شوند كه از حقيقت مصداق از چاله 

به درآمدن و در چاه افتادن است. 
افرادي كه در اول زندگي پول قرض مي كنند تا بتوانند 
زندگى اي دست و پا كنند كه به قول خودشان آبرومند 
باش��د نمي دانند كه با اين روش چه مشكالتي را براي 

خود و ديگران ايجاد مي كنند. 
به عنوان مثال فردي را مي شناس��م كه به خاطر اينكه 
از باجناقش چيزي كم نداشته باشد براي خريد خودرو 
ده ها ميليون تومان زي��ر بار قرض و وام رفته اس��ت يا 
عروس خانمي كه به خاطر اينكه جل��و دخترخاله اش 
كه سال گذشته ازدواج كرده، كم نياورد، پدر و مادرش 
را مجبور كرده تا براي تأمين جهيزيه اش زير بار قرض 
بروند و تا س��ال ها بعد از ازدواج پول قس��ط و قرض را 
بپردازند. اينگونه اس��ت كه دود چشم و هم چشمي به 

چشم خودمان مي رود و كورمان مي كند. 
ازاصرارعروسخانمتاپافشاريآقاداماد

شايد بيش��ترين نمود تجمل گرايي، اس��راف و چشم و 
هم چشمي در برگزاري مراسم ازدواج باشد. در شرايطي 
كه زندگي ها روز به روز سخت تر مي شود و شاهد كاهش 
درآمدها و سختي هاي مختلف در تأمين معيشت مردم 
هستيم برخي  هنوز بر برگزاري مراسم ازدواج همراه با 
تجمالت فراوان كه برگرفته از چشم و هم چشمي است 

تأكيد دارند. 
اي��ن چش��م و هم چش��مي ها گاه��ي از س��وي برخي 
عروس خانم ها يا خانواده آنان انجام مي ش��ود يا گاه از 
سوي آقاداماد و خانواده هاي آنان است. عروس خانم هايي 
كه گاه براي برگزاري مراسم باشكوه عروسي پافشاري 
مي كنند و آقادامادهايي كه گاه براي برگزاري مراسمي 
همراه با تجمالت و چش��م و هم چش��مي اصرار دارند، 
به گونه اي كه با يك ش��ب برگزاري مراس��م ازدواج تا 

سال هاي سال مقروض و بدهكار مي شوند. 
اين ها در حالي است كه در دين مبين اسالم بر پرهيز از 
اسراف و چشم و هم چش��مي تأكيد فراواني شده است. 
چشم و هم چشمي باعث مي شود ضربه هاي اقتصادي 
جبران ناپذيري بر زندگي افراد وارد شود، به اين صورت 
كه اگر فردي پولي نداش��ته باشد با چشم و هم چشمي 
خود را تا س��ال ها زير بار قرض مي برد و اگر فردي پول 
داشته باش��د با چشم و هم چشمي اس��راف و پول خود 
را حيف و ميل مي كن��د. از اين رو در ق��رآن كريم و در 
احاديث و روايات مختلف در اين خصوص هشدار هايى 
داده شده و از افراد خواسته شده از چشم و هم چشمي 

پرهيز كنند. 
نهيچشموهمچشميدراسالم

قرآن كريم در آياتي گزارش مي كند كه برخي از مردم، 
رقابت س��ازنده و سالمي نداش��تند چراكه ره گم كرده 
بودند و چيزهايي را كمال مي دانستند كه يا ضدكمال 
بود يا ابزاري براي كمال بود و تنها در حد وسيله و ابزار، 
ارزش داشت ولي برخي بدان اصالت داده و آن را هدف 

مي انگاشتند. 
از جمله اين مردمان، گروهي از بني اس��رائيل بودند كه 
قارون را الگوي خود قرار داده و مي خواس��تند مانند او 

شوند و در حسرت ثروت قاروني به سر مي بردند چراكه 
ثروت را اصل دانس��ته و به عنوان هدف براي خود قرار 
داده بودند. اينان كمال را در زندگي دنيا دانسته و ثروت 
را عامل سعادت خود مي دانستند، از اين رو در حسرت 
ثروت قاروني بودند و او را الگ��وي رفتاري خويش قرار 
مي دادند. اين��ان زماني بيدار مي ش��وند ك��ه خداوند، 
قارون را ب��ا مال و كاخ و ثروت او ب��ه زمين فرومي برد و 
نيست و نابود مي كند. آن زمان است كه خود را سرزنش 
مي كنند كه چرا قارون را الگوي خود قرار داده و چشم و 

هم چشمي با قارون داشتند )قصص، آيات 67 تا 68(.
از ديگر گزارش هاي قرآن، چشم و هم چشمي دو نفر بود 
كه در كنار هم بوستاني داشتند و هر يك ثروت و قدرت 
و ش��مار فرزندان خود را به رخ ديگري مي كشيد و اين 
گونه به رقابت ناس��الم ميان خود دامن مي زدند. اينان 
در اين رقابت ناسالم دنياطلبي، چنان گرفتار آمدند كه 
شبانه به بوس��تان مي رفتند تا به دور از چشم بينوايان 
ميوه ها را گرد آورند تا به بينوايي كمك نكنند. در آيات 
قرآني گزارش شده كه اين بوستان خراب مي شود و آنان 

در حسرت مال و ثروت و بوستان مي مانند. 
كس��اني كه گرفتار بينش تنگ دنيادوس��تي مي شوند 
و معي��ار كرامت و بزرگ��ي را در مال و ث��روت و نعمت 
مي دانند، هر گاه خ��ود را با ديگري مقايس��ه مي كنند 
اندوهگين مي شوند و براساس همان معيارهاي باطل و 
نادرست خود، كاهش ثروت و نعمت را اهانت و افزايش 
آن را كرامتي از س��وي خداوند مي دانن��د )فجر، آيات 

51 و 61(.
اين در حالي است كه پيامبر اكرم )ص( نيز در اين باره 
ُه  مي فرمايند: َمنْ  أَتَْبعَ  بََصَرهُ  َما فِي  أَيِْدي  النَّاِس  َطاَل َهمُّ
َو لَْم يُْشَف َغْيُظه . )تفسير قمي، ج 2، ص 66( »كسي كه 
نگاهش دنبال آنچه كه دس��ت مردم است، باشد، دچار 
هم و غم طوالني گشته و نفسش از افسوس و حسرت پي 

در پي بر دنيا بند آيد.« 
اميرالمؤمني��ن درباره اين رذيله اخالق��ي مي فرمايند: 
لَْت َعلَْيِه َفإِنَّ َذلَِك ِمْن أَبَْواِب  َوأَْكِثْر أَنْ  تَْنُظَر إِلَى  َمْن ُفضِّ
ْكر )نهج البالغه، ص 460( »سعي كن تا مي تواني به  الشُّ
زيردست خودت در نعمت ها نگاه كني، به كسي كه تو 
بر او برتري داده شده اي، كه اين نوع نگاه از ابواب شكر 

الهي است.« 
اما به نظر شما ريش��ه اين رذيله اخالقي چيست و چرا 
افراد به دنبال چشم و هم چش��مي و اسراف و تجمالت 

هستند؟ 

چشموهمچشمي،يكناهنجاريرفتاري
به اعتقاد روانشناسان چش��م و هم چشمي يك پديده 
ناهنجار اجتماعي است كه ريشه هاي رواني نيز دارد و 
ريشه اين پديده اجتماعي را بايد در رفتارهاي شخصي 

افراد جست وجو كرد. 
به اعتقاد روانشناس��ان اولين علت چشم و هم چشمي 
انتخاب الگوي اش��تباه ب��راي زندگي اس��ت. در حالي 
كه الگوهاي فراواني براي تعيين س��بك زندگي ايراني 
– اس��المي وجود دارد برخي افراد با پيروي از الگوهاي 
غلط غربي دس��ت به كارهايي مي زنند كه نه تنها براي 
آنها آرامش به وج��ود نمي آورد بلكه باعث مي ش��ود تا 
سال هاي سال با غصه، غم و اس��ترس و نگراني زندگي 
كنند و همواره نگران پرداخت بدهي ها و اقساط زندگي 
باشند كه بر اساس چش��م و هم چشمي و تجمل گرايي 

پايه گذاري كرده اند. 
الگو ه��اي غرب��ي الگوهايي هس��تند ك��ه اف��راد را به 
مصرف گرايي تش��ويق مي كنن��د. در اين ن��وع الگو به 
جاي تكيه بر ارزش هاي فردي و انس��اني به ارزش هاي 
مادي توجه مي ش��ود و افراد براي نشان دادن زيبايي و 
ارزش هاي زندگي خود به جاي تكي��ه بر ظرفيت هاي 
انس��اني و دروني خود به تجم��الت، زرق و برق و ظاهر 

زندگي توجه مي كنند. 
اين در حالي اس��ت كه بر اس��اس توصيه روانشناسان 
هرگز نبايد ظاهر زندگي ديگران را با باطن زندگي خود 

مقايسه كنيم. 
حسادت، غبطه و رقابت ناس��الم نيز از ديگر ريشه هاي 
تمايل افراد به چش��م و هم چشمي اس��ت، به گونه اي 
كه افراد بر اس��اس يك رقابت غلط و از روي حسادت و 
غبطه به دنبال فراهم كردن زندگي پر زرق و برق براي 
خود هستند كه اين نوع از زندگي مي تواند براي آنها تا 

سال هاي سال غصه و نگراني به دنبال داشته باشد. 
روانشناسان اعتقاد دارند نداش��تن رضايت از زندگي، 
گرفتاري در دام افسردگي، نداشتن آرامش، بدهكاري 
و نرس��يدن به اهداف و از بين ب��ردن روابط خوب و گم 
كردن وجود خود، از مهم ترين مشكالتي است كه چشم 
و هم چشمي براي افراد به وجود مي آورد. اين در حالي 
است كه از اعتياد، طالق، فقر و اختالفات خانوادگي نيز 

به عنوان اثرات چشم و هم چشمي نام برده مي شود. 
به عنوان مثال فردي كه براي عقب نماندن از تجمالت 
زندگي يا رقابت با باجناق و س��اير افراد فاميل دست به 
قرض كردن مي زند يا وام مي گي��رد يا خانمي كه براي 
عقب نمان��دن از تجم��الت زندگي از س��اير خانم هاي 
فاميل همسرش را مجبور به دريافت وام و رفتن زير بار 
قرض مي كند به طور حتم دس��ت به كارهاي اشتباهي 
زده اند كه نتايج و آثار بدي در ادام��ه زندگي براي آنها 

خواهد داشت. 
انتخابالگوهايمناسب

ش��ايد با انتخاب و پيروي از يك الگوي مناس��ب براي 
زندگي بتوان از تجمالت و چش��م و هم چشمي دوري 
كرد. حجت االسالم والمسملين محمد ميركريمي استاد 
حوزه و دانشگاه درباره چشم و هم چشمي مي گويد: يكي 
از آفت هاي بزرگ زندگي كه برخي اف��راد به آن مبتال 
شده اند همين چشم و هم چشمي است و پيروي كردن 
از الگوهاي غربي و سبك اشتباه زندگي مي تواند موجب 
بروز نتايج بدي براي افرادي ش��ود كه به فكر چش��م و 

هم چشمي هستند. 
اين استاد حوزه و دانشگاه نداشتن يك الگوي مناسب 
را اولين علت چشم و هم چش��مي مي داند و مي گويد: 
برخي افراد ب��راي خودش��ان يك الگوي مناس��ب در 
زندگي ندارند، براي همين در مراحل مختلف زندگي از 
لحظه اول يعني ازدواج تا روزهاي آخر زندگي مشترك 
دس��ت به رفتارهايي مي زنند كه مصداق بارز چش��م و 

هم چشمي است. 
او با طرح اين س��ؤال كه چه ضرورت��ي دارد افراد براي 
تهيه لوازم منزل و تشكيل زندگي در اول زندگي، خود 
را به قرض بيندازند و زير بار وام و قرض و قس��ط بروند، 
مي گويد: بهترين الگوي زندگي براي هر فرد مس��لمان 
زندگي حضرت علي)ع( و حضرت فاطمه)س( است كه با 
سادگي و در عين حال با نشاط معنوي و آرامش خاصي 

زندگي خود را آغاز كردند و ادامه دادند. 
او با بيان اينكه شيوه ازدواج و برگزاري مراسم ازدواج و 
نيز اسباب و لوازم زندگي اين دو شخصيت ارزشمند در 
اسالم بسيار ساده بود مي افزايد: با الگو قرار دادن حضرت 
علي و حضرت فاطمه ديگر نيازي به چشم و هم چشمي 
و تجمالت نيست و مي توان يك زندگي همراه با آرامش 

و سادگي ايجاد كرد. 
اين استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به نتايج و آثار منفي 
چشم و هم چشمي مي گويد: »انسان با داشتن الگوهاي 

سالم نيازي به چشم و هم چشمي ندارد.«
 او از حس��ادت، جاه طلبي، ميل ب��ه افزون طلبي و... به 
عنوان ديگر ريشه هاي چش��م و هم چشمي نام مي برد 
و مي افزايد: »چشم و هم چش��مي عالوه بر اينكه باعث 
ترويج زندگي اشرافي مي شود، اس��راف نيز به حساب 
مي آيد و اسراف گناه بزرگي است و افراد با تجمل گرايي 
و چشم و هم چش��مي مرتكب گناه نيز مي شوند، بنابر 
اين نيازمند اين هستيم تا با پيروي از الگوهاي صحيح 
زندگي و تبيين سبك سالم زندگي از دامن زدن به چشم 

و هم چشمي و تجمالت جلوگيري كنيم.«
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