
دو هـــفته نامه ي  فرهـــنگيـ  اجــتماعي
شــــماره ي 19، نيمه ي اول آذر مــــاه 92
برگرفته از رهنمود هــــاي مقام معظم رهبري

چه بر سر برخي جوامع آمده است؟! خانواده های سست بنیان، زندگی های از هم 
پاشیده، مردان بی زن، زنان بی مرد، فرزندان سرگردان، کودکان بزهکار، نسل های 
حیران و بی هویت، دست های به هم گره خورده و دل های در گرو غریبه، پیوندهای 
بی دوام و  اعتبار عاطفی، خانه های مجردی، انسان های تنها ...

یکی از بزرگ ترین ظلم هایی که غرب در حق خود و بشریت مرتکب شده است، پایین 
آوردن جایگاه ازدواج در چشم مردم و سست کردن اساس خانواده است. آن همه علم 
و ثروت کشورهای غربی، به جای آنکه تمدنشان را به سمت سعادت پیش ببرد، آن را 
به سمت پرتگاه زوال و نیستی منحرف کرده است. جامعه بدون خانواده، در درازمدت، 
از هم خواهد پاشید.

هیچجاخانهیخوِدآدمنمیشود!
زندگی، همچون میدان مبارزه است؛ مبارزه با موانع اجتماعی، موانع طبیعی، مبارزه با نفس و ... . انسان در طول روز با تالطم ها و 
اضطراب های روحی-روانی متعددی مواجه می شود. روح خسته و روان آزرده ی انسان در کجا راحتی و آرامش خویش را باز خواهد 

یافت؟
وقتی خانواده شکل واقعی و درست خویش را پیدا کرده باشد، آنگاه آن محل امن، هیچ جا جز خانه ی خود آدم نخواهد بود. بعد 

از یک روز مبارزه و فعالیت، هنگام بازگشت به خانه، گویی پرنده ای از دل دریای طوفان زده به النه ی امن و محکم خویش در 
دامنه ی کوه پناه می برد. خانواده محل امنی است برای زدودن غبار نامالیمات از صفحه ی دل و رسیدن به آرامش حقیقی در 

کنار همسر و فرزندان. خانواده محل دوستی های خالصانه و محبت ها بی دریغ انسان ها به یکدیگر است. 

شریکورفیقدرهمهچیز

زن و شوهر در زندگی مشترک، همچون دو شریک و دو رفیق مورد اعتماد، در 
همه چیز با هم برابرند. تفاوت زن و شوهر تنها در وظایف است، نه در برتری یکی 
بر دیگری. مرد »قّوام« است، یعنی تکیه گاه همسر و فرزندانش است و سرپرستی 

امور خانواده جزء وظایف اوست. مرد وظیفه دارد همچون یک والی، مملکت خویش را 
)یعنی خانواده اش را( به نحوی اداره کند که آب در دل همسر و فرزندانش تکان نخورد. 
تأمین زندگی برعهده ی مرد است. و زن، »ریحانه«-یعنی گل- است. زن نیز به نوبه ی 
خود و به مقتضای لطافت روح و ظرافت طبعش، مایه ی زیبایی و زینت معنوی زندگی 

خانواده اش است. زن مایه ی جمع شدن اهلش به دور هم است. زن به تعبیر حضرت علی 
)علیه السالم(، گل است. با گل نمی توان جز با نرمش و مهربانی رفتار کرد. زن کارپرداز مرد 

نیست.  

دو طبیعت مختلف 
اما کامل کننده ی یکدیگر

طبیعت زن و مرد متفاوت است. زن دارای روح لطیف و عواطف قدرتمند و نسبت به مرد، صاحب 
جسمی ضعیف تر است. اما در عوض، زن مظهر زیبایی و کانون محبت و گرمابخش خانواده است. 
زن به آرامش بیشتری نسبت به مرد نیاز دارد و در مقابل اضطرابات و نامالیمات، حساس تر است. 
زن همچون گلی است که در مقابل طوفان ها نیازمند تکیه گاهی چونان صخره ست.  در مقابل، 
مرد، از طبیعتی مقاوم تر برخوردار است. بار اداره ی زندگی، بر دوش اوست. مرد به همسرش به 
عنوان مظهر آرامش و انس نگاه می کند.  و خالصه آنکه نه زن می تواند جای مرد را در زندگی 
بگیرد و نه مرد می تواند بار وظایف زن را به دوش کشد.

انسان های تنها
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  0919***3746
سالم خداقوت شماره ی 18 نشریه ی گلدسته را دیدم و با دقت مطالعه کردم. لذت 
بردم و بر سلیقه ی شما درود فرستادم. وظیفه ی خودم مي دانم ازحسن سلیقه ی همه ی 
همکارانتان درانتخاب نام، مطلب، طراحي، و کلیه ی امور نشریه تشکر کنم. منصور به 

نصرت حق ومؤید به تأیید الهي باشید.

0912***2056
باتشکر، نقش پوسترهای آموزشی فطعأ تأثیرگذار است. لطفأ ادامه دهید. موفق باشید! 

  0912***6643
گلدسته ی این شماره با موضوع امر به معروف خیلی جالب و الزم بود. متشکر.

0915***5507
باسمه تعالی. سالم علیکم. لطفاً متن توافق ژنو راهمراه با تحلیل ارائه فرمایید. التماس 

دعا!

0912***9519
شما همداستان با اسرائیل هستید، و این هماهنگي به نظر مشکوک مي رسد.

0912***8890
سالم. توجه کرده اید که آمریکا مستعمره ی اسرائیل است، پس در شأن ایران، مستقل 

برای مذاکره نیست. 

پیام دوستان

ارضای نیاز به تحسین شدن
ارضای نیاز دیده شدن، مورد توجه قرار گرفتن و تحسین شدن، در خانواده اتفاق می افتد و نه در سطح 

اجتماع. اگر زن و شوهر، پدر و مادر، فرزندان و در یک کالم، اعضای خانواده، به وظایف خویش در قبال 
دیگر اعضا، آن طور که باید و شاید عمل کردند، دیگر هیچ زن و مردی و هیچ دختر و پسر جوانی، برای 
جلب توجه و تحسین دیگران و ارضای این نیاز طبیعی خویش، دارایی های ارزشمند خویش را به حّراج 

نگاه های آلوده نخواهد گذاشت. در چنین خانواده ای فرزندان بدون عقده و در سالمت کامل روانی پرورش 
خواهند یافت. زن و شوهر نیازهای روحی و عاطفی خود و فرزندانشان را برآورده می سازند و دیگر نیازی 
نیست که برخی از اعضای خانواده دست نیاز عاطفی به سمت هر کس و ناکسی دراز کنند. زن نیاز دارد 
که شوهرش او را ببیند و به خوبی دریابد، همان طور که مرد نیز چنین است. فرزندان با تشویق ها و ابراز 

محبت های بی دریغ پدر و مادر رشد می کنند. مبادا پناهگاه خویش را با غفلت بر سر خود خراب کنیم! 

کوچک ترین بخش  زنده   و فعال جامعه
سلول ها کوچک ترین بخش زنده ی بدن انسان هستند. بدن انسان از میلیون ها سلول درست 
شده است. وقتی یک بیماری جسم انسان را فرا می گیرد، در واقع ابتدا سلول هایش گرفتار 
شده اند. جامعه نیز همچون یک جسم از سلول  هایی به نام خانواده درست شده است. اگر در 

جامعه ای خانواده دچار بیماری شود، کل اجتماع در معرض خطر قرار می گیرد. بنابراین وقتی 
سلول ها سالم و مقاوم باشند، کل جامعه سالم و مقاوم خواهد بود.

سرِّ مقدس
یکی از اسرار زیبای آفرینش، پیوند زناشویی است. اینکه چگونه دو انسان از دو جنس مخالف، با روحیات، تمایالت، اندیشه ها و 

ظاهر متفاوت، در کنار هم قرار می گیرند و میان آن دو پیوندی محکم از جنس عواطف انسانی شکل می گیرد و سالیان دراز 
در کنار هم زندگی می کنند. تلخ و شیرین های آن را با هم تجربه می کنند. با هم می گریند. با هم می خندند. بی توقع 

به هم خدمت می کنند. عاشقانه فرزندی از جنس خودشان به دنیا می آورند و بی دریغ و خالصانه او را شریک 
خوشی های خودشان قرار می دهند. این چه سّر مقدسی است که دل های دو انسان را به علقه ی ناپیدای 

محبت، گره می زند و آرامش و انس را میان آن دو برقرار می سازد.
»و از نشانه های قدرت اوست که برايتان از جنس خودتان همسرانی آفريد تا به 
ايشان آرامش يابید، و میان شما دوستی و مهربانی نهاد. در اين عبرت هايی 

است برای مردمی که تفکر می کنند«.)سوره روم، آيه 21(

کانون گرم انسان ساز
انتقال تجربیات از یک نسل به نسل دیگر، انتقال فرهنگ، انتقال سنت ها، 
حفظ سالمت اخالقی جامعه و ... همگی در کانون گرم خانواده محقق 
می شود. اگر خانواده نباشد، دیگر نمی توان در جامعه به دنبال اخالق بود. دیگر 
خبری از مردان و زنان صالح نیست. در جامعه ای که خانواده سست و بی بنیاد 
باشد، افراد جامعه انسان هایی گرفتار در دام مشکالت و عقده های بیشمار 
روانی خواهند بود. دیگر کسی تن به ازدواج در نخواهد داد. خانواده ای تشکیل 
نخواهد شد مگر آنکه در بقایش دچار خطرات جدی است. چنین جامعه ای 
محکوم به زوال است. به واسطه ی خانواده ی سالم است که تربیت نسل ها 
یکی پس از دیگری، صورت می پذیرد. وقتی خانواده وجود داشته باشد، هر یک 
از میلیاردها انسانی که بر روی کره ی خاکی زندگی می کنند، دو پرستار و موکل 

خواهند داشت که هیچ چیز نمی تواند جای آن دو را پر کند. 

برای یکدیگر 
وقت کافی بگذارید

تغییر سبک زندگی و اقتضائات دنیای مدرن، بخشی از مردم را به جایی رسانده است 
که برای امرار معاش و یا افزودن یک دالر بیشتر بر ثروتشان، پدر و مادر هردو کل روز 
را به کاری خارج از خانه مشغول باشند. هنگام عصر )و بلکه گاهی شب هنگام(، جسم 
خسته ی مرد از سر کار به خانه می آید، اما ذهن و فکرش هنوز بیرون از خانه است. زن 
خسته از کار روزانه حوصله ی وقت گذاشتن برای شوهر و فرزندانش را ندارد. حال 
آنکه فرزندان تشنه ی محبت و توجه پدر و مادر خویش، روز را به شب رسانده اند تا 

بلکه ساعتی حضور گرم خانواده را با تمام وجود درک کنند. اما شب هم سپری 
می شود و این آرزو برآورده نمی گردد. 

این نیاز کجا برآورده می شود؟ در فضای مجازی)اینترنت(، در 
خیابان، در پارک، در افسردگی و انزوا گزیدن ...؟!

شرط اول قدم آنست
 که مجنون باشی

زندگی، یک عده واقعیت های تلخ و شیرین دارد و در مقابل آرزوها و عشق ها 
و احساسات. همواره در مسیر پر فراز و نشیب زندگی مشترک، عشق بر تمام 

واقعیات برتری دارد. گاهی عشق می تواند تلخی ها را بپوشاند و زیبایی ها پررنگ تر 
نماید.  وقتی عشق حقیقی چراغ زندگی را روشن کرده باشد، دیگر پیمودن تاریکی ها 
غیر ممکن نخواهد بود. خداوند وعده داده است که اگر زن و شوهری، تقوا و 
عفاف داشته باشند، موّدت و دوستی را میان آن دو برقرار سازد. محبتی که 

به هر دو نفر آرامش هدیه می کند. در زندگی زناشویی، خوشبختی چیزی 
جز همین محبت دوطرفه نیست. پول و ثروت و امکانات رفاهی 

هیچکدام قدرت عشق را ندارند. اگر کسی این راز را فهمید، 
طعم خوشبختی را خواهد چشید.

آزادی جنسی = 
فروپاشی خانواده

در هرجای دنیا که آزادی های جنسی بیشتر است، بنیان خانواده تهدیدپذیرتر 
و سست تر است. در چنین جوامعی، زنان و مردان تن به قید و بندهای تشکیل 
خانواده نمی دهند. اگر هم ازدواجی صورت پذیرد، با وزیدن اندک نسیمی، 
بنای پوشالی خانواده در هم می شکند. به همان راحتی که دو نفر در کنار هم 
قرار می گیرند، از هم جدا می شوند. به همان مقدار که ازدواج کم اهمیت و 
غیرمقدس است، طالق هم رایج است و قبحی ندارد. مردان و زنان نیازی 

نمی بینند که خود را مقید به کانون خانواده سازند، در حالی که به راحتی 
می توانند نیازهای غریزی خویش را در جاهای دیگر برآورده سازند. 

در چنین جامعه ای خانواده ای وجود ندارد، و اگر وجود داشته 
باشد، وجودش مثل نبودن است.

رازبقاواستحکامخانواده

وقتی مرد در طول روز نیاز به همصحبتی با جنس مخالف را با زنانی غیر از 
همسرش برطرف نساخته باشد؛ وقتی زن نیاز به دیده شدن و تحسین  شدنش 

را در خیابان ها قربانی نکرده باشد؛ وقتی دختر جوان، فقدان محبت و پشتیبانی پدر 
را در رابطه با کسان و ناکسان جستجو نکرده باشد؛ وقتی مرد چشمچران نباشد؛ 
وقتی زن باحیا باشد؛ آنگاه خانواده دژ محکمی در مقابل انحرافات و کژروی ها 
خواهد بود.  زن و شوهری که چنین پاک و عفیف باشند، هر روز میلشان به 
یکدیگر بیشتر می شود. زن دلش برای مرد خود می تپد؛ مرد دلش برای زن 

خودش می طپد. یکدیگر را از اعماق دل دوست دارند. فرزندان به خانواده 
وفادار و در پذیرش تربیت پدر و مادر، آماده تر خواهند بود. 

کیمیای محبت
گاهی یک نگاه محبت آمیز به همسر، کار هزار هدیه ی گرانقیمت را می کند. تمام هدایای گران و ارزان قیمت روزی از بین خواهند رفت؛ 

اما هیچکس نمی تواند تصویر لبخند یک زن به شوهرش و یا یک مرد به همسرش را از صفحه ی دل آن دو پاک کند. شاید زندگی مشترک 
یکی از معدود جاهایی باشد که زن و شوهر هرچقدر به همدیگر محبت کنند، زیاد نخواهد بود. چون جنس این محبت، الهی است، هرچقدر 

محبت میان زن و شوهر بیشتر می شود، اعتماد افزایش می یابد و علقه ی دل ها محکم تر می گردد. محبت، دستوری و سفارشی نیست. محبت از 
دل برمی خیزد و در رفتار و گفتار و وفاداری به همسر بروز پیدا می کند. پس اگر به دنبال کسب محبت بیشتر همسرتان هستید، بیشتر به او محبت 

کنید؛ که از محبت خارها گل می شود.

همسفِر بهشت
چند روزی از آغاز زندگی مشترک علی و فاطمه 
)علیهماالسالم( می گذشت. پیامبراکرم )صلی اهلل علیه و آله( 
نظر علی )علیه السالم( را درباره ی همسرش جویا شد: علی 
جان! فاطمه را چگونه همسری یافتی؟ علی )علیه السالم( 
هم با کالمی که حکایت از اوج شکر و سپاس داشت، 
نظر خود را درباره ی عشق جاودانی اش این گونه خالصه 
کرد: »نِعَم الَعون علی طاعة اهلل«. )او بهترین یار در 

انجام طاعت پروردگار است.(

خوشبختی یا ...؛
 تصمیم با شماست

ازدواج می تواند مسیر زندگی یک انسان را به طور کل عوض کند. در طول 
تاریخ مردان و زنان زیادی همسرانشان را بهشتی کرده اند و مردان و زنان زیادی 

نیز همسرانشان را از مسیر سعادت منحرف کرده و به نابودی کشانده اند.  گاهی در 
مسیر زندگی، مرد بر سر دو راهی قرار می گیرد؛ یا باید خوشی زودگذر دنیا را برگزیند 
و یا خوشبختی ابدی را. در چنین شرایط حساسی، تشویق و مشورت همسرش 
می تواند او را یا بهشتی کند و یا جهنمی. مرد اگرچه قوی هیکل تر و مقاوم تر از 
زن است، اما زن اگر هوشمندانه عمل نماید، با سالح عواطف و احساسات، 

از قدرت نفوذ بیشتری برخوردار است. چه بسا زن صالح، با کمی صبر و 
هوشمندی بتواند مرد زندگی اش را از قرار گرفتن در مسیر انحرافات 

حفظ نماید.


