
اگربخواهنددرکلبهخرابههمزندگیمیکنند
اگر طبق دیدگاه روانشناس��ی ب��ه آن بنگریم درمی یابیم 
ازدواجی دوام خواهد داشت که زوجین روابط سازگاری با 
یکدیگر داشته باشند و بنا به قولی زن و شوهر اگر یکدیگر 
را بخواهند در کلبه خرابه ه��م زندگی می کنند. منظور از 
روابط زن و شوهری، روابطی است که بتواند استعدادهای 
هر یک از زوجین را باور داشته باشد. درک متقابل، نشاط، 
شادکامی و تعادل روانی آنان را ارتقا بخشد. اما گاهی روابط 
بعضی از زوجین منجر به ناسازگاری و ناکامی هایی می شود 
که ریشه و علت این ناسازگاری برمی گردد به خود زوجین 
که هر کدام از همسران تنها تمایالت و خواسته های خود 
را مد نظر داشته باشند و به عالئق و خواسته های همسرش 
بی اعتنایی کند و به عبارت دیگر خود خواه باشد، بی تردید 

ستون های مشترک زندگی آنها به لرزه درخواهد آمد.
فصلهایخستهکنندهرانخواندهکناربگذار

سونی اس��مارت می گوید: »با همسر خود مثل یک کتاب 
رفتار کنید و فصل های خسته کننده او را اصاًل نخوانید.« 
در همه حال از همسر خود حمایت کنید که این حمایت 
و پشتیبانی از همسر موجب اس��تحکام خانواده و کاشت 
بذر محبت در دل همسر می ش��ود. حضرت زهرا)س( در 
کشاکش زندگی نه تنها همفکر علی)ع( و همگام با او بود 
بلکه یاور و مددکار او در ایفای مسئولیت دینی اش و شریک 
مجاهدت های اجتماعی همسر خویش بودند و این می تواند 
به نوبه خود دستورالعمل زندگی برای همه همسران باشد.

تحسینوتمجیدهمسرفراموشنشود
زوجین در روابط سازگار خود این نکته مهم را نباید فراموش 
کنند و آن این است که در مقابل خانواده و دوستان از همسر 

خود تحس��ین و تمجید کنند و آنها را ب��ا الفاظ نیک صدا 
بزنند نه اینکه با کنایه و ایما و اشاره یکدیگر را خطاب کنند. 
همان طور که حضرت فاطمه)س( هنگامی که پیامبر)ص( 
از ایشان پرسید: دخترم شوهرت را چگونه یافتی؟ در پاسخ 
گفت: پدرجان بهترین همس��ر. از مؤثر ترین ویژگی های 

اخالقی در جه��ت موفقیت در روابط زوجین، دس��تیابی 
به کیمیای صبر اس��ت. در هر خانواده ای که عنصر صبر و 
گذشت آسیب ببیند، بنای محبت و اس��تحکام نیز آفت 
خواهد پذیرفت. همچنین از بحث های داغ که منجر به قهر 

یکی از طرفین و گا هی طالق می شود بپرهیزند.
دعوایزنوشوهری،هوایبهاریاست

می گویند دعوا نمک زندگی است و هیچ زندگی بدون دعوا 
نمی شود اما مسلماً هیچ  کس زندگی پر از تنش و استرس 
نمی خواهد. امکان ندارد که دو نفر با دو تربیت خانوادگی 
متفاوت با هم زندگ��ی کنند و اختالفی بین  ش��ان وجود 
نداشته باشد. مهم این اس��ت که چگونه دعوا ها و اختالف 
نظرهای مان را مدیریت کنیم تا به رابطه مان لطمه  ای وارد 
نشود. وقتی در رابطه زن و شوهر مش��کل ایجاد می شود 
یکی از آنها ممکن است قهر کند و از صحبت کردن امتناع 
ورزد. در این موقع باید این ضرب المثل را به کار برد یکی از 
آنها من شود و دیگری نیم من، چرا که دو تا من نمی  توانند 
با یکدیگر زندگی کنند. به قول مردمان شمالی دعوای زن و 

شوهر باید مانند هوای بهاری زودگذر باشد.
2همسرنمونه،2الگویبرجسته

امیرالمؤمنی��ن علی ب��ن ابیطالب)ع( و حض��رت فاطمه 
زهرا)س( دو همسر نمونه و الگو بودند. زندگانی کوتاه آنها 
سراسر عشق و محبت و صفا و وفا و کرامت و عزت و گذشت 
و دلدادگی بود و هرگز کوچک ترین اختالفی با هم نداشتند. 
حضرت فاطمه)س( چگونه می  توانس��ت عل��ی را از خود 
برنجاند، در حالی که به پدر گرامی اش از جانب خدای تعالی 
وحی ش��ده بود که »به فاطمه بگو هرگز از فرمان علی)ع( 
سرپیچی نکند، چون من از غضب او غضبناک می شوم.« و 
علی)ع( نیز چگونه می  توانست دل فاطمه اطهر را بیازارد، در 
حالی که رسول خدا به او فرموده بود: »ای علی! با همسرت با 

لطف و مدارا رفتار کن، فاطمه پاره تن من است.«
نش��ان دادن محبت قلبی به همس��ر، امری تأکید ش��ده 
در روابط میان زن و شوهر اس��ت. بنیان خانواده ها به دور 
از محبت  ورزی، بس��یار سست و ش��کننده است. گفتن و 
شنیدن کلمات محبت   آمیز و بدون کنایه، الزمه موفقیت 
در زندگی زناشویی است که البته به این نیاز متقابل، باید 
با رعایت برخی اصول، به بهترین شکل پاسخ گفت. زندگی 

حضرت فاطمه)س(، سرشار از گفتار آمیخته به احترام و 
عطوفت به حضرت علی)ع( بود. این بانوی بزرگوار در خطابی 
محبت  آمیز به همسرش می  فرمود: »روح من فدای روح تو 
بَُود و جان من سپر بالی جان تو باشد. « حضرت علی)ع( 
می فرمود: »هرگاه به فاطمه می  نگریستم، همه ناراحتی ها و 

غم  هایم برطرف  می شد.«
توجهبهنظافتوآراستگیظاهروباطن

زن و شوهر هنگامی که در کنار یکدیگر و در خانه هستند 
باید به نظافت و آراس��تگی ظاهر و باط��ن خود اهمیت 
دهند این یک مسئله مهم در زندگی زناشویی است که 
امروزه به آن در محیط خانواده آنچنان که باید، اهمیت 
نمی دهند و همین امر باعث ایجاد فاصله هریک از زن و 
شوهر از یکدیگر شده است. چون از ویژگی  های شایسته 
خانواده آرمانی در اسالم، آراستگی ظاهر و باطن همسران 
برای یکدیگر است. حضرت فاطمه)س( همواره بر آن بود 
در محیط خانه و خانواده، خوشبو و آراسته باشد و موهبت 
زیبایی و جمال بی  مانندش را تنها برای همسرش علی)ع( 
بیاراید و او همیش��ه نزد خود عطر نگه می  داشت. حتی 
امیرالمؤمنین)ع(  همیشه آراس��ته بودند و به آراستگی 
تأکید داشتند. چه خوب است امروزه زوجین در محیط 
خانه آراسته و منظم باشند چراکه شلختگی باعث فاصله 
انداختن در روابط آنها می شود و دلزدگی را ایجاد کند و 
همچنین منجر می شود که همسر به فکر شریک زندگی 

دیگر برای خود باشد.
زندگیهمانمیشودکهازآنمیسازیم

ختم کالم اینک��ه همه آنچه از زندگی مش��ترک این دو 
معصوم در تاریخ ثبت شده، نش��ان دهنده هماهنگی و 
س��ازگاری کامل حضرت فاطمه زه��را)س( با حضرت 
علی)ع( اس��ت. زندگی این بزرگ��واران می   تواند الگوی 
خوبی برای همسران جوان در خانواده باشد تا به استحکام 
خانواده کمک کند. پس چه زیباس��ت درس گرفتن از 
زندگی پربار حضرت زهرا)س( که سراسر نکات اخالقی 
و آموزنده برای زوجین است و چه زیباتر است که زوجین 
این دو شخص واال و برجس��ته را الگوی زندگی خود در 
تمام شئون زندگی قرار دهند. یادمان باشد زندگی همان 

می شود که از آن می سازیم.

88498471سبك زندگي
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سبکمراقبت

رفتارمتضادوالدینبهاهمالکاریفرزنداندامنزدهاست

فرزندم! من سختی کشیدم ولی تو نکش
زناشوییبهسبک2همسرنمونهو2الگویبرجسته

تو بهترین همسردنیا هستی

زنوشوهرهنگامیکهدرکناریکدیگر
ودرخان�ههس�تندبایدب�هنظافتو
آراس�تگیظاهروباطنخوداهمیت
دهند.اینیکمسئلهمهمدرزندگی
زناش�وییاس�تکهامروزهب�هآندر
محیطخانوادهآنچنانکهباید،اهمیت
نمیدهندوهمینامرباعثایجادفاصله
هریکاززنوش�وهرازیکدیگرشده
اس�ت.چونازویژگیهایشایس�ته
خانوادهآرمانیدراس�ام،آراستگی
ظاهروباطنهمسرانبراییکدیگراست

گفتنوش�نیدنکلم�اتمحبتآمیز
وب�دونکنای�ه،الزم�هموفقی�تدر
زندگیزناش�وییاس�تک�هالبتهبه
ایننیازمتقابل،بایدب�ارعایتبرخی
اصول،بهبهترینش�کلپاسخگفت.
زندگیحضرتفاطمه)س(،سرش�ار
ازگفتارآمیختهبهاحت�راموعطوفت
بهحض�رتعلی)ع(ب�ود.ای�نبانوی
بزرگ�واردرخطاب�یمحبتآمی�زبه
همس�رشمیفرمود:»روحمنفدای
روحتوبَُودوجانمنس�پربایجان
توباشد.«حضرتعلی)ع(میفرمود:
»هرگاهبهفاطمهمینگریس�تم،همه
ناراحتیهاوغمهایمبرطرفمیشد«

در واقع اهمال کاری، افراط، طغیان، خشم مهارنشده 
و آسیب رسانی عاطفی، محصول تعارضات والدینی 
است که در این زمینه به پروژه تلخ و شیرین قدرت 
و حقارت خود بر روی فرزندان خروجی داده است. 
از طرفی زمانی که فرزند اهمال کار رش��د می یابد، 
س��رزنش هایی از طرف والدین صورت می گیرد که 
خش��م و بی کفایتی را در فرزندان پرورش می دهد. 
از طرفی اطمینان به س��رویس دهی به فرزند داده 
می ش��ود که او را از انجام تالش منجر به شکوفایی 
بازمی دارد. در واقع نوعی تضاد در فرزند رخ می دهد 
که خشم شدید و عشق و وابستگی شدید نسبت به 
والدین را تجربه می کنند. این مسئله نه تنها منجر 
به شکل گیری ش��خصیت بیمارگونه، بلکه منجر به 
ش��کل گیری روابط عاطفی، عشق های بیمارگونه و 
ش��خصیت ناپایدار در فرزندان می شود که منجر به 
ناپایداری نظام خانواده در نسل فعلی می شود چراکه 
تعهدات دارای منبع کنترل و اهرم بیرونی اس��ت و 

رشد فردیت در این زمینه مداخله کننده نیست.
نکت��ه ای دیگر درب��اره ن��گاه والدین و یا سیس��تم 
انتظاری از فرزندان و نسل جدید به نوعی جای تأمل 
دارد. پدری که تمام وقت خود را هر روز صرف کار و 
تالش شبانه روزی کرده و معتقد به کار فیزیکی است 
ممکن است در دنیای پست مدرنیته با فرزند خود که 
کارآمدی فعالیت های بدنی پدر را در زمان کوتاهی 
از طریق وب انج��ام می دهد و وقت آزاد بیش��تری 
دارد و بیشتر به رفاه خود می پردازد در چالش قرار 
گیرد و او را متهم به اهمال کاری کند. در واقع اینجا 
نقش پدر از دو زاویه دارای اش��کال اس��ت. در نگاه 
اول، سبک زندگی فردی والدین که مبتنی بر رنج، 
درد، تالش، کار و کوشش بدنی سنگین بوده است 
و از طرف دیگر دفاع در براب��ر تحوالت تکنولوژیک 
که همان خروجی فعالیت ها را در بر دارند و در زمان 

کوتاه تر و دقیق تر انجام خواهد شد.
به دلیل عدم سازگاری با پس��ت مدرنیته، خروجی 
چنین وضعی اته��ام فرزندان و س��رزنش آنها بابت 
اهمال کاری است. در حالی که اینجا اشکالی متوجه 
عملکرد فرزند نیس��ت. بلکه عدم سازگاری والدین 
با تحوالت تکنولوژی اس��ت که منجر به بروز نوعی 
تنش بین فردی در رابطه والدین با فرزندان می شود. 
تضادهای رفت��اری والدین عام��ل اصلی تنش های 
فرزندان اس��ت و اهمال کاری نس��ل فعلی به طور 
بارزی محصول پارادوکس های نسل والدین است. 
در این میان نقش رسانه ها را نمی توان نادیده گرفت. 
در واقع صنعت تبلیغاتی یا انفجار اطالعات موجب 

نوعی گسس��تگی نتیجه گرا و اختالل در مسیریابی 
هدفمند منجر به شکوفایی در نسل نوجوان و جوان 
شده است. هر منبع خبری و انتشار اطالعات اعم از 
فیلم، موس��یقی، بازی، متن و... حاوی پیامی است 
که دو پارامتر را دربر دارد. پارامتر اول، برون داد بافت 
ذهنی و شناختی نشر دهنده است. پارامتر دوم که 
دارای اهمیت بیشتری اس��ت، هدف از انتشار است 
که در عمده داده ها و اطالعات منتشر شده با هدف 
خاصی در جهت سوق دادن تفکر مخاطب به سمت 
و سویی از پیش تعریف شده است. در چنین فضایی 
طبعاً یکی از پارامتره��ای رقابت در دهکده جهانی 
سیطره بر باور ها و افکار توده هاست که تعیین کننده 
مسیر جوامع است. این مسیر می تواند سمت و سوی 
اهداف سیاسی یا سیطره اقتصادی و فکری بر جوامع 

را به دنبال داشته باشد.
اعتیاد به اینترنت، خارج از نوع استفاده ای که از آن 
در بین جوانان و نوجوانان ص��ورت می گیرد اولین 
برون داد آن صرف وقت بس��یار زیاد برای اینترنت 
اس��ت که در یک بع��د اقتصاد مخابرات��ی را فربه تر 
می کند و در بعد دیگ��ر فعال ب��ودن را از نوجوانان 

می گیرد و موجب اهمال کاری آنان می شود.
نکته ای دیگر که منتج از فرآین��د تحول اجتماعی 
کشور و همچنین منتج از انفجار اطالعات و مدیریت 
ذهن است، پرورش تفکر راه های میانبر بدون تالش 
و زحمت برای رفاه طلبی اس��ت که پارامترهای آن 
ش��امل اختالف طبقاتی و مقایس��ه ای و دستیابی 
نابهنگام طیفی خاص از جامعه به ثروت های کالن، 
بدون تالش و شایس��تگی کافی اس��ت. به نوعی باز 
در نگاه��ی واقع گرایانه تداعی گر آس��یب های بین 
نسلی اس��ت که درد ها و رنج های نسل قبلی، منجر 
به پرورش ذهن هایی بدون سالمت، رشد اجتماعی، 

فردی و اقتصادی می شود.
پارامت��ر دیگر در بس��تر انفجار اطالعات و کس��ب 
ثروت از طریق وب اس��ت. این تفک��ر در نوجوانان 
بسیار بسط یافته اس��ت که از این طریق می توانند 
ب��ه ثروت های کالن دس��ت پیدا کنن��د، بی خبر از 
اینکه اوالً این اتفاق برای همه فعاالن این حوزه رخ 
نخواهد داد و ثانیاً این شیوه کسب ثروت به خودی 
خود ی��ک دانش اقتصادی کالن و تخصصی اس��ت 
و نیازمند کس��ب دانش حرفه ای است. بنابراین در 
این مسیر اکثراً شکس��ت و آسیب متوجه نوجوانان 
فعال در این حوزه می ش��ود. پارادایم آخری که در 
این فرآیند جای پردازش دارد، عدم رشد فردیت و 
اتکای به خود است. این آس��یب دامنگیر بخشی از 
نسل کنونی است. نسلی که همیشه راه گریزی برای 
جبران عدم شایستگی حضور در دانشگاه را نداشته 
است و دانش��گاه های دارای سطح علمی پایین آنها 
را پذیرفته اند. زمانی که شایس��تگی فعالیت در یک 
شرکت تخصصی را نداش��ته اند فرآیند پارتی بازی 
آنها را در موقعیت های خاصی قرار داده است. زمانی 
که دارای مشکل تأمین هزینه های شخصی بوده اند، 
پدر و مادر با افزایش س��اعت کاری خود، به جبران 
نقض های آنها پرداخته اند و... این دور تسلسلی است 
که همچنان ادامه دارد تا حدی که مسئولیت زندگی 
را بعد از ازدواج نیز به دوش خود احساس نمی کنند. 
در واقع والدین نسل های گذشته در فرآیند تحولی 
صنعت به پس��ت مدرنیته، مس��ئولیت پذیری را در 
برنامه پرورشی و تربیتی فرزندان خود قرار نداده اند 
و بیشتر فرزندان محصول آسیب ها و پاتولوژی های 
ناکام ش��ده والدینی آس��یب دیده اند ک��ه با تحول 
تکنولوژی عجین شده است. اهمال کاری محصول 
پارادایم های چند وجهی یک سیس��تم اجتماعی و 

تحولی بیمار و معیوب است.

سبکارتباط

شخصیتومجاهدتهایحضرتفاطمهزهرا)س(اززوایایگوناگون،
پیامهاودرسهایبینظیریبرایانس�انهابههمراهدارد؛شخصیتی
کهبهتعبیررهبرمعظمانقاباس�امییک»الگو«و»اس�وه«است.
قطعاًبهرهمندیازایندریایعظیِم»معنوی�تومعرفتومجاهدت«
نیازمندایناستکهشناختکافیازابعادگوناگونشخصیتیاینبانوی
بزرگواروسیرهوسبکزندگیومجاهدتهایایشانپیداکنیم.گزیده
بیاناتذیلبراس�اسبیاناتحضرتآیتاهللخامنهایابعادشخصیت
وس�یرهیایش�انرادربُعدزندگیخانوادگیبازخوانیکردهاس�ت.

  
مهریهوجهیزیهساده

در دوران پس از هجرت، در آغاز سنین تکلیف، وقتی فاطمه زهرا سالم اهلل علیها، 
با علی بن  ابی طالب علیه الّصاله والّسالم، ازدواج می کند، آن مهریه و آن جهیزیه 
اوست؛ که همه ش��اید می دانید که با چه س��ادگی و وضع فقیرانه ای، دختر اّول 

شخص دنیای اسالم، ازدواج خود را برگزار می کند. 1371/09/25
الگویخانهداریوشوهرداری

یک وقت انسان فکر می کند که شوهرداری، یعنی انسان در آشپزخانه غذا را بپزد، 
اتاق را تر و تمیز و پتو را پهن کند و مثل قدیمی ها تشکچه بگذارد که آقا از اداره یا 
از دکان بیاید! شوهرداری که فقط این نیست. شما ببینید شوهرداری فاطمه زهرا 
سالم اهلل علیها چگونه بود. در طول 10 سالی که پیامبر در مدینه حضور داشت، 
حدود 9 سالش حضرت زهرا و حضرت امیرالمؤمنین علیهماالّسالم با همدیگر زن 
و شوهر بودند. در این 9 سال، جنگ های کوچک و بزرگی ذکر کرده اند- حدود 60 
جنگ اتّفاق افتاده- که در اغلب آنها هم امیرالمؤمنین علیه الّسالم بوده است. حاال 
شما ببینید، او خانمی است که در خانه نشسته و شوهرش مرتّب در جبهه است و 
اگر در جبهه نباشد، جبهه لنگ می ماند- این قدر جبهه وابسته به اوست- از لحاظ 
زندگی هم وضع روبه راهی ندارند؛ همان چیز هایی که ش��نیده ایم: »و یطعمون 
الّطعام علی حّبه مسکیناً و یتیماً و اسیراً انّما نطعمکم لوجه اهلل «؛ یعنی حقیقتاً 

زندگی فقیرانه محض داشتند؛ در حالی که دختر رهبری هم هست، دختر پیامبر 
هم هست، یک نوع احساس مسئولیت هم می کند. ببینید انسان چقدر روحیه 
قوی می خواهد داشته باشد تا بتواند این شوهر را تجهیز کند؛ دل او را از وسوسه 
اهل و عیال و گرفتاری های زندگی خالی کند؛ به او دلگرمی دهد؛ بچه  ها را به آن 
خوبی که او تربیت کرده، تربیت کند. حاال شما بگویید امام حسن و امام حسین 
علیهماالّسالم، امام بودند و طینت امامت داشتند؛ زینب علیهاسالم که امام نبود. 
فاطمه زهرا سالم اهلل علیها او را در همین مدت 9 سال تربیت کرده بود. بعد از پیامبر 
هم که ایشان مّدت زیادی زنده نماند. این طور خانه داری، این طور شوهرداری و 
این طور کدبانویی کرد و این طور محور زندگی فامیل ماندگار در تاریخ قرار گرفت. 
آیا اینها نمی تواند برای یک دختر جوان، یک خانم خانه دار یا ُمشرف به خانه داری 

الگو باشد؟ 1377/02/07
تربیتامامحسن)ع(وامامحسین)ع(

��بَطیِن الَحَسِن َو الُحَسیِن  در زیارت امام رضا علیه الّسالم... ]می گوید[: َو اُمَّ السِّ
َسِیَّدی َشباِب اَهِل الَجنَّه... سبَطینی که »َسیَِّدی َش��باِب اَهِل الَجنَّه « هستند، 
مادرشان این بزرگوار است؛ دامان پاکیزه  این مادر است که توانسته اینها را تربیت 
بکند. این آن چیزی است که می تواند برای ما به عنوان الگو، به عنوان اسوه مطرح 

بشود. 1395/01/11
موردرضایِتامیرالمؤمنین)ع(

امیرالمؤمنین درباره فاطمه زهرا س��الم اهلل علیها فرمود: »ما اغضبنی و ال خرج 
من امری.« یک بار این زن در طول دوران زناش��ویی، مرا به خش��م نیاورد و یک 
بار از دس��تور من س��رپیچی نکرد. فاطمه زهرا س��الم اهلل علیها با آن عظمت و 
جاللت، در محیط خانه، یک همسر و یک زن است؛ آن گونه که اسالم می گوید. 

1371/09/25
خشنودیازانتخاِبالهی

فاطمه زهرا س��الم اهللّ علیها از بین آن همه خواستگار، این جوان پاکباخته همه 
چیز در راه خدا داده را ]امیرالمؤمنین علیه الّصاله والّسالم[ انتخاب کرد که دائم 
در میدان های جنگ بود. شوخی که نیست! دختِر رهبِر باعظمت اسالم و حاکم 
مقتدر زمان است؛ این همه خواستگار دارد؛ در بین این خواستگارها، پولدار هست، 
ش��خصیت دار هم هس��ت. اما خدا از بین این همه، علی را برای فاطمه انتخاب 
کرده بود و فاطمه هم ب��ه انتخاب الهی راضی و از آن خش��نود بود. بعد، چنان با 
امیرالمؤمنین علیه الّصاله والّس��الم زندگی کرد که آن حضرت با همه وجود از 
او راضی بود. کلماتی که این بزرگوار در روزهای آخر عمر خود به امیرالمؤمنین 
علیه الّصاله والّسالم فرمود، شاهد و حاکی از این معناست... صبر کرد؛ آن فرزندان را 
تربیت نمود؛ به آن دفاع جانانه از حقِ ّ والیت پرداخت؛ در راهش آن زجر و شکنجه 
را متحّمل شد و بعد هم با آغوش باز به استقبال آن شهادت بزرگ رفت. این فاطمه 

زهرا سالم اهللَّ علیهاست. 1373/09/03
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