
88498471سبك زندگي

چهار ش��نبه 13 ش��هریور 1398 | 4 مح��رم 1441 || روزنامه جوان |  شماره  85741    

خودش را سراس��يمه به بيمارستان رساند. 
صداي قلبش با نزديك شدن به مراقبت هاي 
ويژه تندتر مي شد. مي ترسيد. اندوهي عميق 
بر چشم هايش نشست و دلش خواست همان 
جا بنش��يند و از ته دل زار بزن��د. از دار دنيا 
فقط مادر براي��ش مانده بود. او هم داش��ت 
در نزديك ترين فاصل��ه از دخترش مرگ را 
در آغوش مي گرفت. نمي دانست چه كند؟! 
نااميدي در صورت خس��ته اش موج مي زد. 
هر بار كه دكتر و پرس��تار را مي ديد منتظر 
بود تا خبر مرگش را بدهند، اما دكترها همه 
تالشش��ان را كرده بودند و حاال همه چيز به 
اراده  خدا  برمي گش��ت. بايد منتظر مي ماند 

اما تاب نياورد. با شتاب سمت نمازخانه رفت. 
دنبال يك جاي امن مي گشت؛ جايي ساكت 
و آرام. باي��د با يكي قول و قرار مي گذاش��ت! 
بايد از چيزي مي گذشت اما چه؟ او كه هنوز 
يك نوجوان 17 س��اله بود. نه پولي داشت و 
نه كاري. چطور مي توانس��ت از پس يك نذر 
گران بر بيايد و ضامن زن��ده ماندن مادرش 
شود؟ ياد آرزوي مادرش افتاد. هميشه دلش 
مي خواست چادر را روي سرش ببيند. نگاهي 
ب��ه الك قرم��ز روي ناخن هاي��ش انداخت. 

بغضش را فرو داد و همانجا يك قول داد. 
راست مي گفت. بعد از آن چادر هرگز از سرش 

نيفتاد! 

قول و قرار
كوتاه مثل زندگي

سبك مراقبت

امر به معروف و نهي از منكر چرا؟

من و تو هم نورد هستيم

سبك ارتباط

»و المومن��ون و المومنات بعضهم اولياء بعض 
يام��رون بالمع��روف و ينهون ع��ن المنكر و 
يقيم��ون الصل��وه و يوتون ال��زكاه و يطيعون 
اهلل و رس��وله اولئ��ك س��يرحمهم اهلل ان اهلل 
عزيز حكيم؛و مردان و زنان با ايمان، دوس��ت 
يكديگرند كه به كارهاي پسنديده وا مي دارند 
و نماز را برپا مي كنن��د و زكات مي دهند و از 
خدا و پيامبرش فرمان مي برند. آنان كه خدا به 
زودي مشمول رحمتشان قرار خواهد داد كه 

خدا توانا و حكيم است.«
اي��ن روزه��ا ك��ه ب��وي مح��رم در كوچ��ه  
پس كوچه هاي شهر پيچيده است بيشتر به ياد 
عاشورا مي افتم. به ياد سرور آزادگان جهان كه 
چه در ذهنش بود براي برپايي قيامي اينچنين 
گسترده كه هنوز هم جهان مبهوت عظمتش 
است؟چرا مردي از جنس مردان خدا كه انگار 
فقط جسمش زميني است خودش، خانواده 
و يارانش را به تيغ ش��هادت مي كش��اند، اما 
تسليم دشمن نمي ش��ود؟مگر ره توشه اين 
جنگ چيست؟مگر به كدامين رسالت بزرگ 
قيام كرده كه آوايش هنوز دلنش��ين اس��ت 
و هر روز ه��زاران لبيك يا حس��ين به گوش 
مي رس��د. او كه دنبال قدرت نب��ود! او كه به 
طمع تخت پادشاهي تن به غربت، تشنگي و 
اسيري اهل بيتش نداده بود. يادم مي افتد كه 
امام مان براي احياي دين سفارش شده  پيامبر 
به كوفه رفت و سر از صحراي كربال در آورد. 
مي خواس��ت مردم را از جهلي كه گرفتارش 
بودند برهاند اما آنها دهن بين بودند. حزب باد 
بودند انگار. آنقدر سست عنصر و بي اراده بودند 
كه با يك كيس��ه طال آخرت را به دنيايشان 
فروختند. گفت، اما كسي نصايحش را نشنيد. 
بعد از آن هر جا نام قيام عاشوراس��ت امر به 
معروف و نهي از منكر را مي شنوم. ياد حركت 
مس��لمان ها در كش��ورهاي اروپايي مي افتم 
كه با دادن آب و كارهاي خيرخواهانه س��عي 
دارند حركت عاش��ورا را زنده نگه دارند. ياد 
جواني مي افتم كه در كشور بيگانه زندگي و 
كار مي كرد. صاحب كارش غيرمسلمان بود و 
تهديد كرده بود اگر او را در حال نماز خواندن 

ببيند اخراجش مي كند. 
جوان بيچاره نه مي توانس��ت دل از كاري كه 
به آن نياز داشت بكند و نه مي توانست اصول 
مسلماني را كه نماز مهم ترين ركنش بود زير 
پا بگذارد. مجبور شد در محوطه  دستشويي 
روزنامه پهن كند و يواش��كي نم��ازش را به 
جا بياورد. او چنين مس��لماني اس��ت و ما در 
كش��ور خودمان ش��اهد برخ��ي جوان هايي 
هستيم كه به نماز بي توجه  هستند. مي بينيم 

راه را غلط مي روند اما س��كوت مي كنيم. ياد 
اعتقادات مختلف مردم مي افتم. همان هايي 
كه هم زبانيم، دينمان يكي اس��ت و زير يك 
پرچم زيس��ت مي كنيم. پس در يك جامعه  
اس��المي تكليف امر به معروف چه مي شود؟ 
دلم مي خواهد يك واژه  امروزي تر پيدا كنم. 
از آن واژه هاي آب و رنگ داري كه جوان ها در 
صفحه هاي مجازي مي گذارند. از همان هايي 
كه مثل آهنربا جذب مي كند. مي خواهم همه 
را به نيكي فرا بخوانم و بگويم آهاي دوست، 
رفي��ق، هموطن، اي��ن ره كه تو م��ي روي به 

تركستان است. 
ياد ورزش كوهن��وردي مي افتم. يك حركت 
دسته جمعي براي رسيدن به هدفي مشخص 
و واحد. اصطالح هم نوردي را در كوهپيمايي 
ش��نيده ايد؟يعني ع��ده اي كه با هم مس��ير 
ك��وه را طي مي كنن��د. آنها تمام پس��تي ها و 
بلندي ها را در كنار هم هستند. آنها سقوط و 
صعودشان وابسته به يكديگر است. پس هيچ 
كس نمي تواند نس��بت به رفتارها و خطاهاي 
هم نوردش بي تفاوت باشد. راز بقا و سالمتشان 
در يك حركت موفق گروهي است. آنها خارج 
از بحث جنسيت، در سخت ترين مسيرها هواي 
هم را دارند و در خيلي مواقع دار و ندارشان را با 

هم قسمت مي كنند. 
هم نوردها حواسشان به ضعيف تر ها كه عقب تر 
مي آيند است. حواسش��ان به سقوط يكديگر 
اس��ت. هم نوردها هميش��ه با هم  هستند، در 
عين آنكه به حريم شخصي و تمام فرديت هاي 
يكديگ��ر احترام مي گذارند. آنه��ا بدون منت 

پشت و پناه يكديگرند. 
اگر رس��يدن به ي��ك جامعه  س��الم و امن و 
پرتكاپو هدف هر ايراني است، پس من و شما 
هم نورد هس��تيم. ديگر نمي توانيم نسبت به 
امور جاري جامعه و خانواده يكديگر بي تفاوت 
باشيم. نمي توانيم روي خطاهاي هم نوردمان 
سرپوش بگذاريم. روا نيست بگذاريم خودش 

را در چاه بيندازد. 
ما فارغ از ايراني بودنمان يك هم نورد هستيم. 
پس وظيفه داريم از سقوط هم ممانعت كنيم. 
مي توانيم در سراش��يبي خطاها و اشتباهات 
دستش را بگيريم. اگر اصول هم نوردي را بجا 
بياوريم يعني به كمال رسيده ايم، يعني همان 

امر به معروف و نهي از منكر خودمان!
هم نورد عزيز! يك جامعه س��الم و پويا نياز به 
مراقبت دارد. خودمان بايد خطاهاي يكديگر 
را گوش��زد كنيم. بايد اگر راهي بيراهه ش��د 
متوقفش كنيم. بايد مراقب باشيم اشتباهات 
سهوي ديگران باعث سقوط جامعه مان نشود. 

مرزهاي حريم خصوصي را جابه جا نكنيم

خان�م محترم�ي كه م�زون لب�اس داري 
نمي تواني به ميل ش�خصي خودت عكس 
مش�تري با لب�اس جديدش را بگ�ذاري و 
تبلي�غ كن�ي. آرايش�گر محترم�ي ك�ه 
براي معرف�ي و تبليغ كارت ب�ه نمونه كار 
ني�از داري، حق ن�داري بي اج�ازه عكس 
عروس هايت را در صفحه بگذاري. صفحه 
كسي اگر خصوصي است يعني خصوصي 
اس�ت. پس ش�ما حق ن�داري عكس ها و 
مطالبش را ب�دون درج منبع براي خودت 
كپي پيس�ت كني. ح�ق ن�داري از صفحه 
دوس�ت و آش�نا  اسكرين ش�ات بگيري

حريم تو قابل احترام است اگر حرمت ها را حفظ كني
    مرضيه باميري 

تاكنون كسي شما را متجاوز صدا كرده است؟ شما 
چه خودتان را يك متجاوز مي داني�د؟ نه تجاوز به 
معني حمله، كاري كه كش�ورها با خ�اك يكديگر 
مي كنند. منظور تجاوز به حريم خصوصي ديگران 
است. حريم در لغت به معني پيرامون، اطراف و براي 
هر كس پيرامون مش�خصي تعريف ش�ده است. با 
حريم اجتماعي، سياسي و جاده ها كاري ندارم. همه 
حرفم سر حريم هاي خصوصي است؛هر پيراموني 
كه متعلق به ماس�ت و گاهي مورد تجاوز دوست يا 
غريبه ها قرار مي گيرد. آنقدر مقوله  مهمي است كه 
جامعه شناسان زيادي درباره اش تحقيق كرده اند. 
حتي انسان هاي اوليه براي خودشان حريم شخصي 
داشتند. يك حريم امن كه فقط متعلق به آنها بوده و 
بقيه موظف بودند قوانين ورود به آن را رعايت كنند. 
حتي محدوده حريم امن غارنشين ها مشخص بود 
و همان غار مي شد ضامن امنيتشان. اما امروزه اين 
حريم وسعت يافته و ديگر به چهارديواري خانواده 
اطالق نمي شود. ش�ما حتي مي توانيد حريم رواني 

خودتان را داشته باشيد. 
            

 گاهي دوست داريد تنهاي تنها باشيد
ش��ده گاهي دلتان بخواهد تنها باش��يد؟ دلتان 
مي خواه��د دِر ات��اق را روي خودت��ان قفل و با 
خودتان خلوت كنيد. حت��ي نزديك ترين افراد 
زندگي را هم دوست نداريد در آن لحظه ببينيد. 
اگر همس��رتان به زور بخواهد وارد اتاق شود يا 
كودكتان با گريه سعي كند ش��ما را براي بيرون رفتن از 
اتاق قانع كند شما شاكي مي شويد و احتماالً غر مي زنيد 
كه حتي در اتاق هم از دست شما آرامش ندارم. اين اتفاق 
براي زن هاي خانه زياد مي افتد. مدام با بچه ها سر و كار 
دارند. تمام وقتشان در آشپزخانه است و در حال رسيدگي 
به امور خانه داري هستند. به محض فارغ شدن از كارهاي 
روزمره، درس��ت وقتي مي خواهند استراحت كنند يك 
متجاوز دوست داشتني از راه مي رسد و از او مي خواهد كه 
بازي كند. دلش مي خواهد تنها باشد اما فرصتش را ندارد 
و آرزو مي كند كاش حريمي در خانه بود كه مي توانست 
اندك��ي تنها و براي خودش باش��د. دل��ش مي خواهد با 
يادداشت نويسي و ثبت خاطراتش آرام شود اما باز هم در 
دفترش سايه يك صورت كنجكاو را مي بيند كه تا كمر 
روي نوشته اش خم شده اس��ت و اگر مادر بر اثر دلتنگي 
اشكي گوشه  چشمش باشد او با كنجكاوي رصد مي كند 

و مي پرسد مامان گريه كردي؟
گاهي دلت مي خواهد دور روح و روانت ديوار بكش��ي و از 
حال دلت براي هيچ كس حرف نزني، اما همسرت نگران 
سكوت توست و مي خواهد به اصرار پا به حريمت بگذارد و 

دردت را تسكين بخشد. 

 خانه حريم امن توست اما... 
چارچوب خانه حري��م خوبي اس��ت. كاماًل 
خصوصي و فقط بري اعضاي خانواده. شايد 
براي پذيرفتن اين حريم است كه هيچ كس 
حق ورود بي اجازه به خانه كسي را ندارد. حتي 
اگر آن يك نفر پليس باش��د موظف است با 
دس��تور قاضي حكم ورود بگيرد. يا مثاًل ديده ايد درخت 
ميوه  همسايه شاخه هايش تا ديوار شما آمده است. آب و 
كودش را همس��ايه مي دهد اما چون ديوار خانه شماست 
پس ميوه اش هم از آن شماست. پيرامون ما چيز عجيبي 

است. همان ضرب المثل معروف چهارديواري اختياري. 
اما همان حريم هم قانون خودش را دارد. نمي تواني چون 
خانه توست هر وقت دلت خواس��ت چكش كاري كني يا 
هر وقت دلت خواست صداي موسيقي را بلند كني. خانه 
حريم ش��خصي توس��ت اما حريمت در ميان يك حريم 
بزرگ تر كه ميان چند نفر مشترك است محصور شده به 
نام مجتمع مسكوني. آنجا قوانين خودش را دارد و اين بار 
اين حريم براي غريبه ها غيرمجاز اس��ت، همه آنهايي كه 
كليد آن ساختمان را ندارند. در حريم خودت هستي اما 
حق قانون شكني نداري. نمي تواني چون درها بسته است 
كودك آزاري كني يا اعمال خالف شرع انجام دهي. خانه 
تو حريم توس��ت تا وقتي كه قانون اجرا شود و آسيبي به 

كسي نرساند. 

  صفحه مجازي، آلبوم خانوادگي شما نيست
حريم بعدي ك��ه اين روزها س��ر و صداي 
زيادي به پا كرده حريم شخصي در فضاي 
مجازي اس��ت. تو حق داري در كانال ها و 
گروه هاي مجازي عضو شوي و اين مي شود 
حريم شخصي خودت. براي آنها رمز عبور 
بگذاري و كسي را در خواندن آنها شريك نكني. باز هم تا 
آنجايي حريم خصوصي اس��ت كه خطرآفرين نباش��د و 
امنيت و آرامش كسي را تهديد نكند. تو نمي تواني به صرف 
داشتن يك صفحه شخصي هر عكس و مطلبي را كه دلت 
خواست بارگذاري كني. نمي تواني عكس هاي مستهجن 
و مطالب زننده بگذاري و راحت ش��انه ب��اال بيندازي كه 
صفحه ام به خودم مربوط است. اگر حتي يك نفر بيننده 
صفحه ات باشد تو موظفي قانون حريم شخصي مجازي را 
رعايت كني. بعضي ها فك��ر مي كنند صفحه مجازي اتاق 
خوابشان است. اجازه دارند هر چه دلشان خواست منتشر 
يا درباره هرچيزي كه به ذهنش��ان خطور كرد اظهارنظر 
كنند. بعضي ها حريم صفحه  شخصي را با آلبوم خانوادگي 
اشتباه گرفته اند. اتفاقات روزمره و تمام مهماني ها و حتي 
برخ��ي رفتاره��اي دو نفره ش��ان را مي گذارن��د و جالب 
اينجاست كه اين صفحه ها دنبال كننده هاي زيادي دارند. 
اما سؤال من اين است آيا شما كه عكس عروسي، نامزدي 
يا هر مهماني ديگري را براي مخاطبت به اشتراك گذاشتي  
اجازه ساير افراد توي عكس را هم براي انتشار داري؟ آيا 
مي داني گرفتن همان عكس در مجلس عروسي كه حريم 
مشخصي براي بانوان تعيين كرده، گناه است و شما خيانت 
در امانت مرتكب شده اي؟ عروسي يك تعريف مشخص و 
پوشش بانوان هم در قسمت زنانه الگوي مشخصي دارد. 
پس شما حق نداري وسط مراسم يواشكي از مهمان هايي 
كه كنارت هستند س��لفي بگيري يا اليو براي مخاطبت 
بگذاري. شما فقط اختيار شخص خودت را داري، همين!

شما حق نداري عكس عروسي دوست، فاميل يا حتي 
خواهرت را بي اجازه او منتشر كني. شما بدون توجه 
به عالم��ت ورود ممن��وع وارد خصوصي ترين حريم 

افراد شده اي. 
به هيچ كدام از اي��ن موارد پايبند نيس��تيد، آن وقت اگر 
همسرتان از س��ر كنجكاوي گوشي ش��ما را چك كرد و 
احتماالً چت هاي شما را خواند قيل و قال راه مي اندازيد كه 
گوشي يك وسيله شخصي است و او را متهم مي كنيد به 

تجاوز به حريم خود. 

 صفحه خصوصي حريم دارد
صفحه خصوصي،حريم مش��خص ش��ده 
شماست اما مخاطبان شما شامل اين حريم 
نمي شوند. پس ش��ما حق نداريد به دليل 
تنه��ا ب��ودن ه��ر دو همزم��ان در ي��ك 
گفت وگوي مجازي، قوانين ارتباط را زير پا 
گذاش��ته و به حريم اخالقي قدم بگذاري��د. حق نداريد 
همكار، رئيس يا هر غريبه اي را كه با او گفت وگو مي كنيد 
به اسم كوچك يا لفظ جانم و عزيزم و... صدا كنيد. حق 
نداريد پا را فراتر از موضوع مورد بحث بگذاريد و درباره 
خصوصيات فردي و حتي فيزيكي اظهارنظر كنيد. رفتار 
غيرمسئوالنه ش��ما مي تواند باعث فروپاشي كانون يك 

خانواده باشد. مراقب حريم خصوصي خود باشيد. حتي 
در تنها ترين اوقات! يادتان باشد غير از خودتان خدايي 
هست كه ناظر بر تمام اعمال و رفتارهاست و كوچك ترين 

حركت شما از ديد او دور نمي ماند. 
خانم محترمي كه مزون لب��اس داري، نمي تواني به ميل 
ش��خصي خودت عكس مش��تري با لب��اس جديدش را 
بگذاري و تبليغ كني. آرايشگر محترمي كه براي معرفي 
و تبليغ كارت به نمونه كار نياز داري، حق نداري بي اجازه 
عكس عروس هايت را در صفحه بگذاري. صفحه كس��ي 
اگر خصوصي اس��ت يعني خصوصي است. پس شما حق 
نداري عكس ها و مطالبش را بدون درج منبع براي خودت 
كپي پيس��ت كني. حق نداري از صفحه دوس��ت و آشنا 
اسكرين شات بگيري و در گروه هاي خانوادگي درباره فرد 

يا موضوعي اظهارنظر كني. 
مي دانيد چرا براي دس��تگاه هاي خودپرداز يك كالهك 
كوچك تعبيه ش��ده اس��ت؟ چون اين م��كان متعلق به 
يك نفر اس��ت. يك نفر كه مقابل دس��تگاه ق��رار بگيرد 
و كار بانك��ي انجام بدهد. حضور ش��ما و س��ر خم كردن 
روي صفحه خودپرداز تجاوز ش��ما به حريم شخصي وي 
محس��وب مي ش��ود. رمز اول ، دوم ، موجودي حساب و 
تمام امورش ش��خصي بوده و الزم است شما فاصله تان را 

با او حفظ كنيد. 

 حريم بدن خود و ديگران را حفظ كنيد
حريم بدن ديگر حريم مهمي است كه اين 
روزها در باب آموزش آن به كودكان صحبت 
فراواني مي شود. وقتي اين حريم حفظ نشود 
و بدون اجازه وارد اين محدوده شوند يعني 
متجاوزند. يعني همان انسان هاي بيماري 
كه از ناآگاهي كودكان سوء اس��تفاده مي كنند و آنان را 
مورد آزار و اذيت قرار مي دهند. آموزش به موقع و آگاهي 
دادن به كودكان درباره حضور غريبه ها در پيرامونشان و 
آم��وزش حريم هاي امن مي تواند از ش��يوع ب��زه و جرم 

جلوگيري كند. 
فاصله اي كه افراد در مواقع گفت وگو با يكديگر رعايت مي كنند 
مي تواند نوع رابطه آنها را مش��خص نمايد. ميزان فاصله آنها 
مي تواند با در آغوش كشيدن صميمي شود يا مي تواند رسمي 
و با دراز كردن دست همراه شود. حتي چشم ها هم حريم يك 
بدن محسوب مي شوند و مي توانند گستره خودشان را داشته 
باشند. در برخوردهاي عاطفي چشم توي چشم طرف مقابل 
و با غريبه ها چشم دوختن به زمين. گفت وگو با غريبه هم كه 
آداب اجتماعي و شرعي خودش را دارد و بايد فاصله ها را حتي 

در حد رعايت پوشش ها حفظ كرد. 
شايد امروزه بدحجابي يا بي حجابي به اسم آزادي، طرفدار 
زيادي داشته باش��د و آن را نوعي آزادي به حساب آورند، 
اما در واقع خداوند بيش از همه به حريم امن زنان احترام 
مي گذارد و با اين قوانين س��عي در محافظ��ت آنها دارد. 
حجاب هرگز محدوديت نيس��ت. همانطور كه پوش��ش 
قسمت هايي از اندام يك امر بديهي است و حتي انسان هاي 
بدوي هم با برگ خودشان را مي پوشاندند، ديگر پوشش ها 
هم علت خودش را دارد و بسته به ساليق شخصي مي تواند 
قابل تغيير باشد. يكي چادر دوست دارد و ديگري مانتوي 
بلند اما پوش��يده. يك��ي مقنعه مي پس��ندد و يكي ديگر 

تعريفش از حجاب چيز ديگري است، اما آنچه مهم است 
اينكه اين پوشش در چهارديواري خانه كاماًل اختياري و 
در مكان هاي عمومي طبق ضوابط اس��ت. پس اگر كسي 
مخالف جهت آب شنا كرد و به همين دليل اعمال قانون 
ش��د حق اعتراض ندارد. مثل اين مي ماند ك��ه تو بداني 
ميزبان از س��گ خانگي بدش مي آيد اما با خودت ببري. 
اگر صاحبخانه ب��ه خاطر نقض قانون حريمش س��گ را 
بيرون كرد يا رفتار معترضانه اي داش��ت حق با اوست. يا 
مثاًل آرايشگاه هاي زنانه و باشگاه هاي ورزشي بانوان اغلب 
درهايشان باز است و فقط با يك پرده پوشانده شده و فقط 
روي سردرش نوشته شده است فقط بانوان. همين كافي 
اس��ت كه هر مخاطب عاقلي بفهمد كه ح��ق ورود به آن 
حريم را ندارد. اگر قرار بود حريم ها شكسته شود ديگر واژه 

امنيت معنايي نداشت. 

 قوانين و مقررات حريم ها را مشخص مي كند
حريم ها خيلي وسيع  هستند. مثالً تهيه بليت 
به منزله  تعيين عرض يك صندلي به عنوان 
حريم ش��خصي اس��ت و كس��ي حق ندارد 
بي اجازه از آن استفاده كند. بسياري از بانوان 
جوان وقت��ي س��وار اتوبوس بين ش��هري 
مي شوند به دليل راحت بودن تا مقصد يك صندلي خالي 
تهيه مي كنند كه كسي مزاحم نش��ود. الزم نيست براي 
حريمش سند منگوله دار داشته باشد. همين كه كيفش را 

گذاشته است و يك بليت در دستش دارد كافي است. 
يكي از مواردي كه حريم افراد شكسته مي شود، رانندگي 
در الين بزرگراه اس��ت. طب��ق قانون فاصله مش��خص تا 
خودروي جلو حريم تردد ماشين محسوب مي شود. حاال 
اگر كسي با نقض قانون و به هر دليلي اين حريم را شكست 

و مانع تصادف شد مقصر است. 
حاال كه تكليف حريم ها مش��خص شد به راحتي مي توان 
درست و غلط را تشخيص داد. نيازي به خشونت و اعمال 
قانون نيست. كافي است براي ورود به حريمي قانون آن 
مكان رعايت شود. درس��ت مثل معامله اي كه وقتي قرار 
است امضا شود بايد طرفين به خوبي از مفاد آن گاه شوند 

و با اختيار شرايط حضور را بپذيرند. 

 احترام به حريم ها آموختني است
بياييد احت��رام به حريم ه��ا را بياموزيم. به 
كودكانم��ان از كودك��ي بياموزي��م كه به 
حريم هاي ش��خصي و اجتماع��ي احترام 
بگذارند. از همان روزهاي اول مدرسه كه ياد 
مي گيرند فقط يك سوم نيمكت متعلق به 
آنهاست و اگر كيف يا لباسش��ان را جاي دوستانشان در 
مابقي س��طح نيمكت بگذارند اسمش مي شود زورگويي. 
حريم ه��ا را به آنها بشناس��انيم و توضيح دهي��م كه بايد 
مس��ئوليت حريم خود را كه گاه بدنش��ان است گاه اتاق 

خواب و گاهي اتومبيل بپذيرند. 
زندگي زيبا مي شود اگر هر كس به آنچه متعلق به اوست 
قانع باش��د و چش��م به حريم هاي ديگران ن��دوزد. زيبا 
مي شود اگر به حريم هاي شخصي يكديگر احترام بگذاريم 
و بي اجازه وارد نشويم. زيبا مي شود اگر محدوده روابط را 
حفظ كنيم و به بهانه دوستي و دل نگراني كسي را تخليه 
اطالعاتي نكنيم. زيبا مي ش��ود اگر عادت كنيم از كسي 
درباره زندگي شخصي اش نپرس��يم. نپرسيم چرا ازدواج 

نكردي؟ چرا طالق گرفتي يا چرا بچه دار نمي شوي؟ 
قانون در اين ميان يك عامل مراقبتي و بازدارنده است تا 
حريم ها از حوزه امنيت خارج نشوند. گاهي با اعمال قانون 
براي بدحجابي گاهي با برخورد با راننده متخلف و گاهي... 
اگر قانون نباش��د، تجاوز ب��ه حريم بدن ك��ودكان اتفاق 
مي افتد. اگر در محدوده حجاب و پوش��ش س��ختگيري 
نكنند سنگ روي سنگ بند نمي شود و بي بندوباري همه 
جا را فرا مي گيرد. ش��ما دلت مي خواهد در خانه خودت 
آش��پزخانه شيش��ه و مواد مخدر راه بين��دازي اما قانون 
موظف است اين حريم مرگبار را متوقف كند. نكته ديگر 
شرايط حضور در بعضي حريم هاست. مثالً نمي شود با ميل 
شخصي به مراسم سوگواري حضرت اباعبداهلل)ع( رفت اما 
با نوع پوشش و رفتار اهانت كرد. بايد از اول اگر خالف ميل 
اس��ت به اين اماكن نرفت. حريم يك گردهمايي مذهبي 
مشخص است؛پس اگر كسي مخالف كارها و برنامه هايشان 

است، دليل ندارد در آن حضور پيدا كند. 


