
 ازدواج ترسناك نيست ولي...
ازدواج ترسناك نيست، اما با تصميمات اشتباه مي تواند 
ترسناك شود. ازدواج پيچيده نيست، اما به خاطر عدم 
ش��ناخت كافي مي تواند ب��ه يك هزار تو تبديل ش��ود. 
طبيعي اس��ت كه ش��ما هرگز نمي توانيد يك نفر را به 
طور كامل بشناسيد. چون تا نسبت به ابعاد شخصيتي 
خود آگاهي نداشته باشيد هرگز نخواهيد توانست طرف 
مقابل خود را تحليل كنيد و براي ازدواج بايد به تمامي 
شخصيت خود و به نيمي از ش��خص مقابل اشراف پيدا 
كرده باشيد. ازدواج عجيب و غريب نيست، اما بايد روحيه 
ماجراجو و كنجكاوي داشته باشيد تا بتوانيد ابتدا جهان 
درون خود و سپس خيلي از ويژگي هاي طرف مقابل را 
كشف كنيد. اينكه فقط او را دوست داشته باشيد، كافي 
نيس��ت. اگر فقط به اين دليل زندگي مش��ترك را آغاز 
كرديد، بايد بگوييم كه وارد ترسناك ترين، پيچيده ترين 

و عجيب ترين مرحله زندگي خود شده ايد. 
 عشق در امتداد شناخت

عالقه داشتن خيلي زيباست، اما كافي نيست. عالقه اي 
كه از سر آگاهي نباشد فقط يك توهم است و توهم هم 
روزي به پايان مي رسد، همچون خواب. يك روز از خواب 
بيدار مي ش��ويد و مي بينيد با تصميم اشتباه و عجوالنه 
خود دو زندگي را هدر داده ايد. عشق در امتداد شناخت 
قرار دارد و ش��ناخت موجب آگاهي مي شود و قطعاً اين 
آگاهي بايد از خود ما شروع شود. زندگي مشترك يعني 
تركيب دو دنياي متفاوت و رسيدن به مرزي مشترك كه 
به آن تفاهم گفته مي شود؛ تفاهم به معني شباهت هاي 
فراوان نيست بلكه تفاهم يعني فهم تفاوت ها و اين يعني 
ش��ناخت و آگاهي. اصاًل از شناخت برداش��ت افراطي 
نداش��ته باش��يم. ما هرگز نمي توانيم يك نفر را به طور 

كامل بشناس��يم، اما مي توانيم آگاه باشيم و تفاوت هاي 
خود و او را درك كنيم و اين يعني ش��ناخت واقعي كه 
آهسته آهسته حاصل مي شود. البته از اين غافل نشويم 
كه تا نسبت به خود آگاهي نداشته باشيم هرگز نسبت به 

ديگري هم آگاه نخواهيم بود. 
 ازدواج، داستان فانتزي نيست

انس��اني كه نتواند با خود روبه رو ش��ود و خود را كشف 
كند، چگونه مي تواند ادعا كند كه شريك زندگي خود را 
مي شناسد. انساني كه خود را دوست نداشته باشد چگونه 
مي تواند به كسي كه او را »عشقم« مي نامد، عشق بورزد. 
انساني كه ياد نگرفته است تكيه گاه خود باشد و در هيچ 
ش��رايطي خود را تنها نگذارد به طور قطع كنار ديگري 
هم نخواهد مان��د. ازدواج فقط مرحل��ه اي براي تكامل 
اس��ت؛ ازدواج هرگز به معني خوشبختي كامل نيست. 
خوشبختي بايد در ديدگاه هر يك از طرفين باشد. ازدواج 
كردن مانند داستان هاي فانتزي نيست كه شاهزاده اي 
سوار بر اسب س��پيد بيايد و دختري را خوشبخت كند. 
دنياي واقعي هرگز مانند قصه ها نيس��ت. پر كردن مغز 
دختران و پسران با چنين فانتزي هايي اشتباه است. چرا 
يك پسر بايد خود را برتر از شريك زندگي خود بداند يا 
دختري خود را كمتر از همسرش بداند و خوشبختي را 

در دست هاي كسي غير از خود ببيند؟
خوشبختي هر كسي تنها در دس��ت هاي خود او است. 
وقتي يك انسان به معناي واقعي خوشبختي در كنار خود 
رسيده باش��د مي تواند مزه آن را به ديگري هم بچشاند. 
زماني كه تالش براي خوشبختي يك همقدمي دو نفره 
باشد آن وقت زندگي مشترك به بستري مناسب براي 
ريشه دواندن و ثمر بخشيدن تبديل مي شود. هيچ چيز 
پيچيده اي در ابتداي امر وجود ندارد بلكه خود ما مسير را 

پيچيده مي كنيم. مسير تفاهم يك جاده مستقيم است، 
اما ما با كج فهمي آن را به هزارتوي��ي با هزاران كوچه و 
خيابان فرعي و بن بست تبديل مي كنيم. همه چيز ساده 
است. فقط نبايد انتظارات بيهوده داشته باشيم. نبايد از 
ديگري بخواهيم كه ما را درك كند بدون اينكه خودمان 
قدمي براي درك كردن برداش��ته باش��يم. هر دوی ما 
مي خواهيم در كنار هم رش��د كنيم و رشد كردن آسان 
نيست. نبايد خودمان را هميشه به حق بدانيم و ديگري 
را مقصر. در اين دنيا هيچ تعريف دقيقي از اشتباه و غلط 
وجود ندارد. فقط كافي است انسان باشيم و تفاوت ها را 

درك كنيم. 
 از همسري به همسويي برسيم

زندگي مشترك و به تفاهم رسيدن اصاًل به معناي شبيه 
بودن به يكديگر نيست، بلكه موفق ترين زوج ها آنهايي 
هستند كه از تفاوت هاي هم به نقطه اي مشترك رسيده 
و از يكديگر چيزهاي مختلفي ياد گرفته اند. رشدكردن 
هم به همين معناس��ت. هدف از زندگي مشترك فقط 
ادامه دادن نس��ل نيست؛ نس��لي كه بدون رشد كردن 
گسترش پيدا كرده است فقط يك ژن بي فرهنگ خواهد 
بود. اولين مفهوم زيباي زندگي مشترك را هم مي توان 
در معناي همس��ر پيدا كرد. همس��ر فقط به معناي هم 
باليني نيست. همسر يعني كسي كه فكر درون سر او با 
فكر درون سر من همسو است. ما هر دو فكر مي كنيم و 
با هم به همسويي مي رسيم. اگر فكر درون سر ديگري را 
نتوانيد بفهميد، هرگز نمي توانيد با او همسر باشيد. اين 
همسري و همس��ويي يعني رسيدن به زميني مشترك 
كه مي تواند زميني براي بناكردن خانه عشق مان باشد. 
چه زيبا مي شود وقتي دو مس��ير متفاوت با يكديگر به 
نقطه اي عطف مي رس��ند و همسو مي ش��وند. آن وقت 

حتي بحث كردن ها و قهركردن ه��ا و اختالف نظرها هم 
زيبا به نظر مي رسند. چون قرار است در انتهاي اين باال 
و پايين ها يك مس��ير هموار را در كنار هم تجربه كنند، 
اما اگر در اختالف نظرها هيچ درك تفاوتي وجود نداشته 

باشد، پس هيچ زمين همواري هم پيدا نمي شود. 
 خودت را خوشبخت كن تا او را خوشبخت كني

زندگي مشترك قرار نيس��ت براي شما تمام مسيرها را 
فرش كند، بلكه بايد ياد بگيريد ب��ه پاي صبر و حوصله 
خود كفشي آهني بپوشانيد و با هم دور تا دور هفت شهر 
عشق را طي كنيد. سعي نكنيد ابتداي ازدواج خود را با 
اصطالح هايي مانند اسب سفيد، لباس سفيد و كفن سفيد 
گول بزنيد. هيچ چي��ز در اين زندگ��ي قابل پيش بيني 
نيست. هيچ سياه و س��فيدي هم وجود ندارد. اگر قرار 
باشد از ابتداي مسير خود را در گروه سفيدها قرار دهيد 
پس او را به سياهي كشيده ايد و برعكس. بايد در كنار هم 
رنگ هاي بسياري را تجربه كنيد و نه فقط سياه و سفيد 
كه آن وقت تركيب شما چيزي جز خاكستري نيست و 
خاكستري رنگ ابهام است. تو بايد با او تركيب شوي و ما 
به وجود بيايد، اما هرگز فراموش نكنيد كه ابتداي مسير 
بايد هدف خود را مشخص كرده باشيد و بدانيد براي چه 
هدفي مي خواهيد با او تركيب شويد. اگر فقط براي فرار 
از تاريكي هاي تنهايي خود دس��ت به ازدواج بزنيد بايد 
بدانيد كه تنهاتر خواهيد ش��د. بايد ب��ا خودتان روبه رو 
ش��ويد و بدون ابهام جلو برويد. وقتي يك معادله گنگ 
باشيد هرگز با او به جوابي مشخص نخواهيد رسيد. پس 
بدون ترس از روبه رو شدن با خود واقعي تان اين مسير 
را آغاز كنيد. همه چيز با آگاهي زيباتر است. پس بياييم 
ابتدا خودمان را خوشبخت كنيم، بعد انتظار خوشبختي 

از ديگران داشته باشيم.
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سبك نگرش

    بهنام صدقي
حسد و حس�ادت يا به تعبير ديگر آتش 
شيطاني، زماني كه به جان آدميزاد بيفتد، 
بيچاره  اش مي كند و او را درون آتش بغض 
و كينه خود كه هميشه در حال شعله ور 
بودن است، مي س�وزاند و روح انسان را 
در بند انواع و اقسام وسوسه هاي شيطان 
درآورده و گرفت�ار زندان خود س�اخته 
دشمني با ديگران مي كند. بي ترديد آن 
وقت است كه آدمي ديگر نه آرامش دارد 
و نه آسايش. رفتار و سبك زندگي اش هم 
دچار اضمحالل شده و روانش نيز ويران. 
او هميشه عصباني اس�ت از داشته هاي 
ديگران. در مواجهه با شادي و پيشرفت 
ديگران هميشه حسود است و ناالن، در 
برابر موفقيت اطرافيان، مضطرب است و 
پريشان. انگار نه انگار كه بني آدم اعضاي 
يكديگرند. در روزهاي سختي دوستان 
و اق�وام، برايش مهم نيس�ت كه بر س�ر 
ديگري چه مي آيد، فقط به يك چيز فكر 
مي كند، آن هم حسادت و حرص خوردن 
از ترقي و دارايي ديگران. اينگونه افراد 
به آنچه خداوند تبارك و تعالي متعال از 
فضل خويش به بندگان�ش عطا و ارزاني 
فرموده، حس�د مي  وزند. پس اين رذيله 
اخالقي با سبك زندگي ايراني - اسالمي 
همخواني ن�دارد. در اين زمين�ه با داود 
اس�ماعيلي، مدرس دانش�گاه همكالم 
ش�ده ايم. ماحصل اين همكالم�ي را در 

ادامه مي خوانيد.  
   

الحسود اليس��ود يعني حسود، هرگز نياسود! 
حسادت، آس��ودن، آس��ايش و آرامش روح و 
روان انسان را به مخاطره مي اندازد. افرادي كه 
به نعمت ها و بركات و هداياي الهي و همچنين 
اسباب و وسايل زندگي كه پروردگار متعال به 
آنان ارزاني داشته، بسنده كرده و قناعت پيشه 
مي كنند، همانا به آرامش واقعي دست يافته و 
خود الگوي عملي براي ديگر مردمانند. از منظر 
علوم روانشناختي و معرفتي، حسد برابر است 
با بخل و كينه. حسد، تنگ نظري و كوته بيني 
را به همراه داش��ته و در وجود فرد اختالالت 
رفت��اري و اضطرابي و خلقي ايج��اد مي كند. 
بسنده كردن به داشته ها و شكر آنان در زندگي 
موجبات بركات، حسنات، نشاط و شادكامي 
را فراهم مي كند. از همين روس��ت كه گويند 
شكر نعمت، نعمتت افزون كند، كفر نعمت؛ از 
كفت بيرون كند. انسان حسود هيچ گاه شاكر 
و قانع نخواهد بود، چراكه چشم و دلش سير و 
اقناع نشده و زياده خواهي و حرص و آز، تمام 
وجودش را فرا مي گيرد و او با مقايس��ه وضع 
زندگي خود با ديگران دائماً در حال ش��كوه و 

شكايت است. 
دس��تورات پيش��وايان و ب��زرگان و اس��اتيد 
عل��وم تربيتي و اخالق��ي، تماماً ب��ر پرهيز از 
زراندوزي، ترك حس��د و مال اندوزي و چشم 
به ثروت و تجمالت دنيايي است. در فرازي از 
كالم اهلل مجيد مي خوانيم: »انما الحيوه الدنيا 
لعب و لهو«. لهو و لعب، تمام��اً بازدارندگي از 

بازيچه هاي عالم خاكي را موجب مي ش��وند. 
اس��باب بازي و لهو و پوچي دني��ا و فتنه هاي 
اين عروس هزار داماد و مقايسه اين آالت لهو 
و لعب با ديگران فس��ادهاي گوناگون رفتاري 
مثل حس��ادت ورزيدن هاي مك��رر را فراهم 
مي س��ازد. امروزه آسان نيس��ت دل كندن و 
بريدن از عشوه گري ها و دل فريبي هاي پر زرق 
و برق دنيا مگر به مجاهده و مراقبه و شناخت. 
اين روزها بس��يار بايد مراقب باشيم تا در دام 
حسادت، شقاوت و فالكت نيفتيم و خسر في 

الدنيا واالخره نشويم. 
آفات زندگي هاي م��درن و صنعتي روز به روز 
بيش��تر مي ش��ود و براي رهايي از اين آفات و 
تجمالت روزمره بايد نس��بت ب��ه دفع آفات 
اساس��ي تجهيز ش��د. قوي ترين و مؤثرترين 
وسيله دفع آفات خلقي، طهارت جسم و جان 
و چنگ زدن به ق��رآن و عمل به دس��تورات 
رهايي بخش و نوراني آن است. چنانچه افراد 
ش��خصيت اجتماع��ي خوي��ش را بيابند و به 
بلوغ اجتماعي دس��ت يابند، هي��چ گاه وارد 
وادي سس��ت و بي بني��ان حس��ادت، طمع و 
زياده خواهي نمي ش��وند. خداوند در كالم اهلل 
مجيد خطاب ب��ه اينان مي فرماين��د: »همانا 
سس��ت ترين خانه ها و پناهگاه ها، خانه و النه 

عنكبوتيان است.«
حس��ادت به دنبال خود ضاللت و ش��قاوت و 
سقوط از مرحله خليفه الهي و دخول به مرحله 
جنود الشيطاني به همراه دارد. قرآن در جاي 
جاي خود اشاره به پا گذاردن در بيراهه و كج 
رفتاري و خارج شدن انسان از صراط و مسير 
نورانيت به س��مت و سوي پريش��ان حالي و 
ندامت دارد. »كيس��تم؟« و »چيستم؟« اگر 
براي بشر همه روزه مطرح شد، قطعاً او نيز به 
رذايل اخالقي روي نمي آورد، بلكه با سرعت نور 
به وادي ايمن و صالح و رس��تگاري پا مي نهد. 
شناخت خويش��تن، باالترين و سودمندترين 
آگاهي ها و شناخت هاست. چنانچه فرصت ها 
و تهديدها و آس��يب ها و ارزش هاي نفس��اني 
بشري، شناسايي و تبيين شود، انسان معاصر 
راه برون رفت و تكامل را خواهد يافت و به سر 
منزل مقصود ك��ه همان ه��دف متعالي اوليا 
و انبيا الهي اس��ت، خواهد رس��يد. بهترين و 
نيكوترين موهبت و نعمت، س��المت نفس و 
عافيت جان از آفات و معاصي زبان و جس��م و 

كالبد خاكي است. 
افرادي كه مطامع و منافع خود را صرفاً مالك 
قرار مي دهن��د و توان خ��ود مديريتي و خود 
مراقبت��ي ندارند و از اعتماد ب��ه نفس پاييني 
برخوردارن��د، جز حس��ادت، بخ��ل، طمع و 
كوته بين��ي، چ��اره اي ندارند. حس��ود اول به 
خود آسيب مي زند، چراكه آرامش و آسايش 
روحي و رواني خود را س��لب مي كند. رويكرد 
حس��ادت ورزي يك منش��أ دارد و آن راضي 
نبودن و عدم رضايت به داشته ها، توانمندي ها 
و استعدادهاي خود فرد اس��ت. به ميزاني كه 
شخص پايش فردي و واكاوي برخود واقعي و 
به تعبير روانشناسي »من بالغ« داشته باشد؛ 

احساس شادكامي و رضايتمندي دارد. 
فراموش نكنيم ايج��اد عدالت و رفع تبعيض، 
مانع به وجود آمدن فاصله طبقاتي در جوامع 
شده و زمينه حس��ادت و چشم و همچشمي، 
بخل، تنگ نظري و عقده هاي گوناگون بشري و 
رفتارهاي خود آسيب رسان و دگر آسيب رسان 
را محو و نابود و موجبات مس��اوات و برابري را 
فراهم مي كند. حس��د، همچنان كه موريانه 
چوب را مي خ��ورد و از بين مي ب��رد، ايمان و 
اعتقاد و باور و ارزش هاي الهي را ذوب و نابود 
مي كند. تا مي توانيم باي��د در تعامل فكري و 
رفتاري و احساسي بكوشيم و هرچه بيشتر در 
ارتقا نيك انديشي و نيك كرداري اقدام كنيم. 
بايد داشته هاي خود را ببينيم و چشم طمع به 

داشته هاي ديگران را كور كنيم. 
ختم كالم اينكه ملتي ك��ه همدلي و تعاون را 
سرلوحه كار و كردار خود قرار مي دهد، نه تنها 
حسادت به يكديگر نمي ورزد بلكه به مصداق 
آيه ش��ريفه كالم اهلل مجيد: »تعاونوا علي البر 
والتقوا وال تعاونوا علي االثم والعدوان«، رش��د 
و پيشرفت، شادكامي و نشاط آحاد جامعه را 
فرا گرفته و خداوند هم بركت، رحمت، مغفرت 
و عاقبت بخيري را هديه آنان قرار خواهد داد 
و به تبع آن، راه هدايت گشوده و راه شقاوت و 

عداوت بسته خواهد شد.

آدم حسود زندگي خود و ديگران را به مخاطره مي اندازد

 داشته هايت را ببين
 و چشم طمع را كور كن!

هزار توي ازدواج با تصميمات اشتباه پيچيده مي شود

همسو باشيم، نه فقط همسر

سبك  ازدواج

    نگين خلج سرشكي
سرعت باالي دنياي ديجيتال روي زندگي كاربران بي شماري تأثير گذاشته است. آنها مي خواهند هر كاري 
را با سرعت جلو ببرند و سريعًا نتيجه مطلوب را مشاهده كنند. باعث تأسف است انتظار توهمي آنها بدتر 
نتيجه را به تباهي مي كشاند. هر كاري زمان مخصوص خود را نياز دارد، به ويژه تصميم گيري درباره مراحل 

زندگي همچون ازدواج كه مي تواند بس�ياري از جنبه هاي زندگي ما را تحت تأثير خود قرار دهد. ازدواج 
پله اي براي تكامل و رشد كردن است، اما اشتياق براي تكامل بايد ابتدا بخشي از اهداف هر يك از طرفين 
باشد و نه فقط يك تالش و خواس�ت يك طرفه، چراكه يك طرفه بودن آن موجب دردسر است. كسي كه 

نتواند براي خوشبختي و تكامل خود قدمي بردارد هرگز نمي تواند موجب تكامل ديگري شود. 

    ميالد صالح
خداوند در قرآن كري�م مي فرمايد: »َو ِمْن آياتِِه 
أَْن َخَلَق لَكْم ِمْن اَنُْفِسكْم اَْزواجًا لَِتْسكُنوا اِلَيها َو 
ًة َو َرْحَمًة اِنَّ ِفي ذلِك الَياٍت لَِقوٍم  َجَعَل بَيَنكم َمَودَّ
يَتَفكُروَن«. »از نشانه هاي خداست آن كه آفريد 
براي ش�ما همس�راني از جنس خودتان تا با او 
آرام گيريد و ميان شما دوستي و مهرباني نهاد. 
هر آينه در اين كار براي مردمي كه بينديش�ند 

نشانه ها و عبرت هاست.«
خان�واده در دي�ن مبي�ن اس�الم يك�ي از پ�ر 
اهميت ترين نهادهايي اس�ت كه بارها در آيات 
و احاديث مورد بحث قرار گرفته است. خانواده 
در حقيقت فونداس�يون يك اجتماع به حساب 
مي آيد و تنها با وجود يك خانواده س�الم است 
ك�ه مي توان وج�ود جامع�ه اي س�الم را انتظار 
داش�ت. در معارف اس�المي خان�واده را چنين 
معرفي مي كنند: خانواده نهادي است كه در آن 
به تربيت آدمي پرداخته و باعث مي شود كه اين 
نهاد بزرگ ترين و مهم ترين نقش ها را در جامعه 

بر عهده گيرد.  
   

اس��الم زندگاني زن و مرد با يكديگر را همراه با صفا و 
صميميت مي خواهد تا فرزندان آنه��ا در اين ميان از 
رشد جسمي و ذهني خوب و ايده آلي برخوردار باشند. 
پس خانواده به عنوان فونداس��يون جامعه بايد باصفا 
باشد. خانواده جايگاهي است كه اصيل ترين نيازهاي 
مادي و معن��وي آدم��ي در آن تأمين مي ش��ود: نياز 
تكويني فرزند به پدر و مادر، نياز پدر و مادر به فرزند، 

نياز مستقيم زن و شوهر به يكديگر و نيازهاي عاطفي 
اعضاي خانواده به يكديگر. از جمله نيازهاي خانواده 
به يكديگر مي باشد. قرآن كريم مقررات و قوانين قابل 
تأملي براي هرچ��ه بهتر زندگي ك��ردن زن و مرد در 
يك خانواده منظور كرده است كه همين عامل سبب 
مي شود تا رغبت مردم نسبت به هدف واالي تشكيل 

خانواده افزايش يابد. 
اين قوانين بر سه قسم است؛ وظايفي كه زن و مرد در 
زندگي مشترك نسبت به يكديگر بايد رعايت كنند، 

وظايفي كه پدر و مادر در برابر فرزن��دان بايد رعايت 
كنند و وظايفي كه فرزندان در براب��ر پدر و مادر بايد 
رعايت كنند. در قرآن كريم يك سري الگو وجود دارد 
كه خداوند تبارك و تعالي آنها را ب��ه عنوان الگوهاي 
برتر به م��ردم معرفي مي فرماين��د. از جمله اين افراد 
عبارتند از: حضرت ابراهيم، نوح، لقمان، اس��ماعيل، 

اسحاق، مادر موسي و. . . 
پيماني كه در زندگي زناش��ويي بين زن و مرد بسته 
مي ش��ود، يك پيمان مق��دس بوده و براي تش��كيل 

خانوده از مش��اركت و همكاري زن و م��رد قراردادي 
كه به آن عقد گفته مي شود، صورت مي گيرد. زنان و 
مردان با تشكيل خانواده يك نهاد حقوقي را تشكيل 
مي دهند كه اعضای آن با رش��ته زناشويي با يكديگر 
پيوند يافته و همراه با يك هدف مشترك در كنار هم 

زندگي تازه و جديدي را آغاز مي كنند. 
س��نن و قوانيني كه در خانواده چه به صورت مطلوب 
و چه به صورت نامطلوب وجود دارد تأثير بسزايي در 
پرورش كودكان و شكل گيري ش��خصيت آنان دارد. 
يك جامعه ايده آل براي اينكه بتواند ش��خصيت خود 
را كه ش��امل فرهنگ، تمدن و سنت است حفظ كند، 
تنها نهادي ك��ه مي تواند به آن كمك كن��د، خانواده 
است. چون از طريق خانواده است كه فرهنگ و تمدن 
به صورت سينه به سينه به نس��ل هاي آينده منتقل 
مي شود. خانواده از موضوعات مهمي است كه اسالم از 
خلقت حضرت آدم تا به حال به آن پرداخته است. به 
همين خاطر خداوند متعال در قرآن كريم مي فرمايند: 
زن و مرد در مقام بندگي خدا يكس��ان هستند و هيچ 
تفاوتي بين آنها وجود ندارد، به يقين مردان مسلمان 
و زنان مس��لمان، مردان مؤمن و زنان مؤمن، و مردان 
مطيع و خاضع و زنان مطيع و خاضع و مردان راستگو 
و زنان راستگو، و مردان صابر و ش��كيبا و زنان صابر و 
ش��كيبا، و مردان فروتن از درون قلب و زنان فروتن از 
درون قلب، و مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده، 
و مردان روزه دار و زنان روزه دار، و مردان حافظ شهوات 
و زنان حافظ ش��هوات و مردان بسيار يادكننده خدا و 
زنان بس��يار ياد كننده خدا، خداوند ب��راي همه آنان 

آمرزش و پاداشي بزرگ آماده كرده است.

نگاه قرآن به اهميت و كاركردهاي خانواده

بنيان جامعه بايد باصفا باشد
سبك مراقبت

زندگي مش�ترك و به تفاهم رسيدن اصاًل به 
معناي ش�بيه بودن به يكديگر نيست، بلكه 
موفق تري�ن زوج ه�ا آنهايي هس�تند كه از 
تفاوت هاي هم به نقطه اي مش�ترك رسيده 
و از يكديگر چيزهاي مختلفي ياد گرفته اند. 
رش�دكردن هم ب�ه همين معناس�ت. هدف 
از زندگي مش�ترك فقط ادامه دادن نس�ل 
نيست؛ نسلي كه بدون رشد كردن گسترش 
پي�دا كرده اس�ت فقط ي�ك ژن بي فرهنگ 
خواهد ب�ود. اولي�ن مفهوم زيب�اي زندگي 
مش�ترك را هم مي توان در معناي همس�ر 
پيدا كرد. همس�ر فقط به معن�اي هم باليني 
نيست. همسر يعني كسي كه فكر درون سر 
او با فكر درون سر من همسو است. ما هر دو 
فكر مي كنيم و با هم به همس�ويي مي رسيم

افرادي كه مطامع و منافع خود را 
صرفاً مالك قرار مي دهند و توان 
خود مديريتي و خود مراقبتي 
ندارند و از اعتماد به نفس پاييني 
برخوردارند، جز حسادت، بخل، 
طم�ع و كوته بين�ي، چ�اره اي 
ندارن�د. حس�ود اول ب�ه خود 
آس�يب مي زند، چراكه آرامش 
و آس�ايش روحي و رواني خود 
را س�لب مي كن�د. رويك�رد 
حسادت ورزي يك منشأ دارد 
و آن راضي نبودن و عدم رضايت 
ب�ه داش�ته ها، توانمندي ه�ا و 
اس�تعدادهاي خود فرد اس�ت


