طرح ضیافت اندیشه
اساتيد دانشگاههای استان ايالم
 27مرداد 90

زندگی امام رضا

(ع)

حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی الرضا (ع) هشتمین حجت خدا در
روز یازده ذی القعده ی سال  148هجری قمری در شهر مدینه متولد شد و
جهان علم وفضیلت را به نور و دانش و کماالت خود منور گردانید .نام ایشان
علی و کنیه اش ابوالحسن و رضا لقب با مسمای این مولود سعید است35 .
سال از عمر شریفش سپری شده بود که به اقتضای کمال و شایستگی ذاتی
و تصریح پدر بزرگوارش امام موسی کاظم (ع) به منصب امامت و زعامت
نایل گردید و مدت  20سال به حراست از کیان الهی پرداخت .به طور
کلی مدت امامت حضرت را می توان به سه دوره تقسیم کرد.
 10سال نخستین امامت حضرت با زمامداری هارون الرشید مصادف بود.
 5سال بعد در حکمرانی محمد امین فرزند بزرگ هارون الرشید گذشت.
 5سال پایانی امامت آن حضرت همزمان با حکومت مامون سپری گردید.
سرانجام حدود سه سال پس از از ورود امام به خطه ی خراسان در روز
جمعه ی آخر ماه صفر سال  203هجری قمری ،امام به دستور مامون به
شهادت رسید و پیکر مطهرش در صدف خاک پنهان گردید.
یکی از مسائل بسیار مهم در زندگانی اجتماعی حضرت امام رضا (ع) درگیری
گسترده و ژرف و با صالبت این امام بزرگوار است که با انحرافات فکری ،جریان
های اعتقادی ،مرام های کالمی و مکتب های فلسفی داشته اند.

اخبار

برگزاریکالسهای آموزشی طرح ضیافت
اندیشه اساتيد دانشگاههای استانايالم
طرح ضيافت انديشه اساتيد دانشگاههای استان
ايالم با شرکت  91عضو محترم هيأت علمی
دانشگاههای ايالم ،علوم پزشکی ،آزاد و پيام نور
در جوار بارگاه حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در
دهه دوم ماه مبارک رمضان در حال برگزاری است.
در اين طرح اساتيد محترم به دو گروه و هر گروه
به دو کالس تقسيم و در مجموع چهار کالس

آموزشی به نامهای رحمان ،عليم ،حکيم و غفار
تشکيل گرديد.دو موضوع کلی که در این کالسها
مورد نظر هستند شامل :آداب تعليم و تعلم در
اسالم و منزلت عقل در هندسه معرفت دينی است.
برای تدريس اين موضوعات از چهار استاد معزز
استفاده شده است (حجج االسالم و المسلمين اکبر
نژاد ،رهنما ،يوسفی و حيدری نيک).

جلسه سخنرانی استاد حسن رحيم پور ازغدی

اولين برنامه ی طرح ضيافت انديشه اساتيد در صبح
روز پنج شنبه بيستم مرداد ماه با عنوان کارگاه آموزشی
منزلت عقل در معرفت دينی ،توسط استاد حسن رحيم

مراسم افتتاحيه
جلسه ی افتتاحيه اولين طرح ضيافت انديشه
اساتيد دانشگاههای ايالم در ساعت هجده روز
پنجشنبه بيستم مرداد ماه سال يکهزار و سيصد و
نود در سالن همايش هتل آسيا در مشهد مقدس
برگزار گرديد .این جلسه با تالوت آياتی از کالم
اهلل مجيد آغاز گرديد و سپس معاونت محترم نهاد
مقام معظم رهبری در دانشگاه ايالم ،حجة اسالم
و المسلمين هاشمی ضمن عرض خير مقدم
توضيحاتی درباره ی لزوم برگزاری طرح ضيافت

پور ازغدی ارائه گرديد .در این کارگاه عالوه بر اساتيد
دانشگاههای ايالم اساتيد دانشگاه های مازندران نيز
حضور داشتند.استاد رحيم پور بياناتی با طرح موضوع

انديشه اساتيد و دليل انتخاب مشهد مقدس به
عنوان محل اجرای طرح بيان کردند و برنامه
های آموزشی ،فرهنگی و تفريحی که در اين
مدت برای اساتيد معزز و خانوادههای محترمشان
در نظر گرفته شده را تشريح نمودند.
در ادامه این جلسه حجة االسالم و المسلمين
مير سيد قريشی معاونت محترم فرهنگی و
سياسی نهاد رهبری درباره ی ضرورت طرح
ضيافت انديشه و لزوم اسالمی کردن دانشگاهها
سخنرانی کردند .همچنين گروه تواشیح رضوان در
بین برنامه ها اجراهای زیبایی داشتند.

" جايگاه عقل و دين از ديدگاه غرب و اسالم" ايراد
فرمودند و موضوع تضاد دين و عقل در نگاه غرب
را ناشی از تحريفات انجام شده در دين مسیحیت
دانسته و از ديدگاه اسالم نه تنها در دين و عقل
تضادی ديده نمیشود ،بلکه عقل ابزاری است که
همواره در خدمت دين بوده و خواهد بود.
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جلسه سخنرانی
حجه االسالم و المسلمین پناهیان
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مصاحبه با حجت االسالم والمسلمين هاشمي معاون دفتر نهاد
نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههای استان ایالم
llبراي آشنايي خوانندگان لطف ًا اشاره اي اجمالي به
اهداف طرح داشته باشيد؟
هدف اصلي از ضيافت انديشه اساتيد ارتقاء سطح علمي
و معرفتي اساتيد و افزايش تاثيرگذاري استادان در عرصه
هاي گوناگون جامعه است ،افزايش معرفت ديني ،کمک به
گسترش فرهنگ رفتارهاي گروهي ،افزايش همبستگي گروهي
و هم افزايي فکري و خالقيت هاي آموزشي و در بخش
ضيافت تکميلي ،نيروسازي هدف اصلي است .
llدرمورد آمار شرکتکنندگان درطرحتوضيحي ارائه فرمائيد؟

جلسه سخنرانی حجه االس�لام و المسلمین پناهیان در شب شنبه  22م��رداد در سالن
همایشهای هتل آسیا با حضور اساتید دانشگاههای ایالم و خانواده های آنها برگزار گردید.
در این سخنرانی ایشان نگاه متفاوت و لطیفی نسبت به مقوله های بهشت ،جهنم ،نظام پاداش
الهی و امتحان های خداوند ارائه کردند .بر این اساس هدف از امتحان الهی این است که
مراتب و میزان تقوای بندگان خدا مشخص شود و جایگاه آنها در جنه الماوای الهی معین
گردد .در این دیدگاه ترس از جهنم و گرفتاری در خشم و غضب الهی مبنای اعمال و کردار
انسانها نیست ،بلکه انسان در یک رقابت گسترده و زیبا شرکت دارد که جوایز آن مراتب و
درجات باالی قرب الهی است .سخنران محترم به موضوعات دیگری مثل تربیت فرزندان،
شیوه ی رفتار با کارمندان و نحوه ی تعامل با شاگردان در کالس اشاره کردند.

مصاحبه

در ضيافت اساتيد  120نفر اعضاء هيئت علمي دانشگاه ها ثبت
نام قطعي نموده اند که به همراه خانواده نزديک  350نفر مي
شود .پرداختن به مباحث قرآني ،نهج البالغه شناسي و مباني
سکوالريسم ،پلوراليسم امانيسم ،تساهل و تسامح ،فمنيسم و نقد
اين مباني جزء برنامه هاي آموزشي طرح مي باشد.
llانگيزه شما از پيگيري طرح ضيافت چيست؟
در حد ت��وان مقابله با جنگ نرم دشمن و حرکت در مسير
مطالبات رهبر معظم انقالب و اينکه در ماه ضيافت الهي خدمتي
انجام داده باشيم آن هم به بهترين قشر جامعه.

سرگرمی

مصاحبه با اساتید شرکت کننده
در طرح ضیافت اندیشه
استاد گرامی با آرزوی قبولی طاعات و عبادات ،ضمن معرفی اجمالی
خود ،خواهشمند است ،به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
llنظر شما در خصوص طرح ضیافت اندیشهی اساتید
که دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاهها آن را برگزار میکند ،چیست؟
ب��ا س�لام و ع��رض ارادت ،اینجانب دک��ت��ر اح��م��دی و
عضو هیئت علمی دان��ش��گ��اه ای�ل�ام میباشم
llنظر شما در خصوص زمان و مکان برگزاری طرح
چیست؟
در خصوص زمان بنده دههی سوم ماه مبارک را پیشنهاد میکنم
تا اختتامیهی دوره با عید سعید فطر مصادف شود .اولویت
مکان هم با مشهد مقدس و شهر مقدس قم است.
llارزیابی شما از عناوین مطرح شده در کالسها
چگونه است؟
عناوین مطرح ش��ده خ��وب اس��ت ،ول��ی نیازمند پ��ردازش
بیشتر در جهت اف��زای��ش ب��ازده ط��رح میباشد.
llنظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص برگزاری
هرچه بهتر این برنامهها بیان نمایید.
پیشنهاد م �یش��ود ب���رای اس��ک��ان ،پ��ذی��رای��ی و تغذیه
ه��م��اه��ن��گ��ی ب��ی��ش��ت��ری ص�����ورت گ��ی��رد.
llنظر شما در خصوص طرح ضیافت اندیشهی اساتید
که دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاهها آن را برگزار میکند ،چیست؟
اینجانب علی اشرف امیرینژاد استادیار دانشکدهی کشاورزی

دانشگاه ایالم و دارای دکترای فیزیک خاک از انستیتو تحقیقات
کشاورزی هند میباشم .طرح ضیافت اندیشهی اساتید یک طرح
علمی-فرهنگی در جهت رشد و ارتقای مبانی اسالمی و ترویج اخالق
نبوی در بین اساتید دانشگاه است که میتواند زمینهی بهتر شدن
رعایت اصول تربیتی و تعالیم اسالمی را در کالسهای درس فراهم
سازد .رعایت این اصول و مبانی گامی است در جهت تحقق فرامین
مقام معظم رهبری مبنی بر اسالمی شدن دانشگاهها.
llنظر شما در خصوص زمان و مکان برگزاری طرح چیست؟
به نظر میرسد ،طرح ضیافت بهتر است در دههی سوم ماه
مبارک رمضان برگزار شود که بعد از فراغت از کالس درس،
امکان استفاده از زمان جهت تفریح و گردش خانوادهها فراهم
باشد .شهر مشهد هم برای برگزاری طرح کام ً
ال مناسب است؛ زیرا
میتوان از فیوضات معنوی امام رضا(ع) نیز بهره گرفت.
llارزیابی شما از عناوین مطرح شده در کالسها
چگونه است؟
عناوین طرح شده در کالسها عموم ًا مناسب بوده ،ولی بهتر
است اخالق و تربیت اسالمی نیز گنجانده شود.
llنظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص برگزاری
هرچه بهتر این برنامهها بیان نمایید.
یکی از اقدامات مناسب جهت پربارتر شدن کالسها این است
که از اساتید مجرب و با سابقه و با روحیهی شاد و حوصلهی
کافی استفاده شود .رفتار و کردار استاد ،جدای از علم و توانایی او
میتواند ضمن تقویت علمی اساتید ،اخالق تدریس را نیز بین آنها
را نیز تقویت نماید .برگزاری نشستهای علمی برای پاسخگویی به

سؤاالت و رفع شبهات نیز بسیار مفید و سودمند است.
llنظر شما در خصوص طرح ضیافت اندیشهی اساتید
که دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاهها آن را برگزار میکند ،چیست؟
اینجانب حاجی کریمی دانشیار دانشکدهی کشاورزی دانشگاه
ای�لام ،دارای دکترای آبهای زیرزمینی از فرانسه هستم.
این طرح یک ابتکار عمل خوب است که باعث ضیافت در
ضیافت جالبی شده اس��ت .ضیافت ام��ام رضا و ضیافت در
ماه خدا که از نظر معنوی فرصت های بسیار مغتنمی ایجاد
نموده و با نشست ها و سخنرانی های بعض ًا کم نظیر فرصت
پرداختن به خود را در اساتید ایجاد نموده است.
llنظر شما در خصوص زمان و مکان برگزاری طرح چیست؟
هم از نظر زمانی (م��اه مبارک رم��ض��ان) و هم از نظر
زمانی (ج��وار بارگاه ملکوتی ثامن الحجج) بسیار حساب
ش��ده عمل ش��ده اس��ت و بسیار مناسب اس��ت.
llارزیابی شما از عناوین مطرح شده در کالسها
چگونه است؟
عناوین مطرح شده نیاز روز اساتید و جوامع دانشگاهی هستند ،تا بتوانند
در تربیت نسل آینده ساز مملکت نقش موثرتری ایفا نمایند.
llنظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص برگزاری
هرچه بهتر این برنامهها بیان نمایید.
ضمن تقدیر از برنامه ریزیها که به گونه ای جامعیت دارند،
بدین معنا که هم کالسهای آموزشی برگزار شده و هم فرصت
پرداختن به خانواده و همچنین زیارت حرم مطهر فراهم گردیده
است ،تقاضا دارد نکاتی هر چند کوچک که از طرف همکاران
جهت بهبود دوره و همچنین مسائل جانبی مطرح می گردد،
مد نظر قرار گیرد و افرادی که دست اندر کار هماهنگی های
این دوره بوده اند ،در سالهای آتی در صدد رفع موارد فرعی
برآیند .در پایان از زحمات کلیه ی عزیزانی که در برپایی
دوره تالش داشته و دارن��د کمال تشکر را دارم.

دارد ،ان شااهلل که همه ی عزیزان از این
اق��دام ج��اودان��ی غفلت نورزند.
کسب فیض از این اقیانوس بی کران معرفت
و شناخت آن ،منوط به ایمان کامل و رعایت
آداب قرائت و احترام کامل به این مصحف
شریف است و "استمرار بر قرائت آن زنده
نگه داشتن قلب و روح آدمی را در پی دارد".
(وسایل الشیعه ،ج  ،5ص )82

آداب قرائت قرآن

قرآن کریم ،آخرین ذخیره ی معنوی خداوند
سبحان است که به عنوان گوهری بی بدیل در
اختیار مسلمانان است .قرآن کریم به هر میزان
که در زندگی مسلمانان حضور داشته باشد ،به
همان میزان از آسیبهای زندگی آنان کاسته می
شود .طبیعی است که استفاده از نورانیت قرآن
کریم با تالوت و قرائت آن آغاز می شود و هر
چه فضای فرهنگی جامعه آمادگی بیشتری برای
قرائت قرآن کریم داشته باشد ،زمینه ی بهره
برداری از نورانیت قرآن کریم برای رسیدن به
سعادت مسلمانان بیشتر خواهد بود .لذا پیامبر

خدا (ص) در این باره فرمود که "خانه های
خود را با تالوت قرآن کریم روشنایی بخشید"
(کافی  ،ج  ،2ص .)210
پرداختن به این مهم در ماه مبارک رمضان
که ماه قرآن لقب گرفته است ،و از آن مهم
تر این که آغاز نزول این مصحف شریف
نیز در ماه مبارک رمضان ب��وده اس��ت ،از
اهمیت دوچندانی برخوردار است .این مساله
برای آگاهان ،عالمان ،اساتید ،صاحب نظران
که رسالت جهت دهی فکری و فرهنگی
جامعه را بر عهده دارن��د ،جایگاه ویژه ای

قدر شناسی

چند سال پیش ،در یک روز گرم تابستان ،پسر کوچکی با عجله
لباسهایش را در آورد و خنده کنان داخل دریاچه شیرجه
رفت .مادرش از پنجره نگاهش میکرد و از شادی
کودکش لذت میبرد .مادر ناگهان تمساحی را دید
که به سوی پسرش شنا میکرد .مادر وحشتزده
به سمت دریاچه دوید و با فریاد پسرش را صدا
زد .پسر سرش را برگرداند ،ولی دیگر دیر شده بود.
تمساح با یک چرخش پاهای کودک را گرفت تا زیر
آب بکشد ،م��ادر از راه رسید و از

به هنگام قرائت قرآن کریم:
با وضو باشیم و طهارت ظاهری را رعایت
کنیم .سخن خدا پاک است و باید با بدن
پاک از گوهر گرانبهای آن چید.
رو به قبله نشسته و ادب کامل و حضور
قلب داشته باشیم .رعایت ادب نشانه ی خود
آگاهی عبودیت و بندگی است.
قبل از قرائت از شر شیطان به خدا پناه
ببریم .زیرا ذوست شناسی و والیت الهی
را پذیرفتن بدون دشمن شناسی و تبری
جستن از آن امکان پذیر نیست.
برای بهره ب��رداری مطلوب از قرآن کریم
باید در حد استعداد و توانایی به تفکر درباره
مضامین آن پرداخت ،زیرا تفکر کلید بهره
ب���رداری از ق��رآن کریم اس��ت.
سعی کنیم قرآن را با صدای نیکو تالوت کنیم،
فراموش نکنیم که تالوت نیکو نیازمند داشتن
قرائت صحیح قرآن کریم است.
تداوم همیشگی و نظام مند قرائت قرآن کریم
زمینه بهره برداری بیشتر از قران کریم را فراهم
می نماید ،لذا سعی کنیم در برنامه ی زندگی
روزمره مان قرآن کریم را فراموش نکنیم و با
قرائت آن برکت زندگی خود را بیفزائیم.

روی اسکله بازوی پسرش را گرفت .تمساح پسر را با قدرت
میکشید ولی عشق مادر آنقدر زیاد بود که نمی گذاشت
پسر در کام تمساح رها شود .کشاورزی که در حال عبور
از آن حوالی بود ،صدای فریاد مادر را شنید ،به طرف آنها
دوید و با چنگک محکم بر سر تمساح زد و او را فراری داد.
پسر را سریع به بیمارستان رساندند .دو ماه گذشت تا پسر بهبودی
پیدا کند .پاهایش با آرواره های تمساح سوراخ سوراخ شده بود و
روی بازوهایش جای زخم ناخنهای مادرش مانده بود .خبرنگاری
که با کودک مصاحبه میکرد از او خواست تا جای زخمهایش
را به او نشان دهد .پسر با ناراحتی زخمهای پاهایش را نشان
داد ،سپس با غرور بازوهایش را نشان داد و گفت« :این زخمها
را دوست دارم ،اینها خراشهای عشق مادرم هستند.

چیستان

آن چیست که در هوا رود شعله او
هم سوختن و گریه بود پیشه او
از دور چو استخوان نماید تن او
خواهی که شود زنده بزن گردن او
llدر يك مسابقه دوچرخه سواري
 4دوست با دوچرخه هاي خود
به رقابت پرداختند  .با توجه به
راهنمائي هاي زير بگويد چه كسي
اول شده است و دوچرخه اش چه
رنگي است ؟
       .1دوچرخه علي سبز نيست .
       .2دوچرخه قرمز مال پيمان است و اولين يا
آخرين دوچرخه اي نيست كه مي رسد
       .3سومين و چهارمين دوچرخه اي
ك��ه م��ي رس��د نارنجي نيست
       .4دوچرخه مجيد آبي نيست و بعد
از پيمان به خط پايان مي رسد .
       .5دوچرخه اميد اولين و آخرين دوچرخه اي
نيست كه مي رسد و آبي هم نيست
llدر يك مسابقه تيراندازي با كمان
 4بازيكن به مرحله نهايي رسيدند .با
توجه به اطالعات داد شده مشخص
كنيد چه كسي اول شده است ؟
 . 1تير آقاي اميدي از تير اقاي برهاني
به هدف نزديكتر است  ،ليكن از تير آقاي
خشاياري به مركز هدف دورتر است.
 . 2تير آقاي جوادي يك حلقه به مركز هدف
از تير آقاي اميدي دورتر است .
حاال چه كسي برنده مي شود ؟
llمايعي كه روي ماست جمع مي
شود چيست ؟ آيا بايد آن را دور
ريخت ؟ آب ماست چیست؟
اين مايع به آب ماست شهرت دارد .وقتي باكتري
هاي تبديل كننده شير به ماست ،به قدر كافي
رشد كنند ،شير دلمه مي بندد .پروتئين ها در
هم فرو مي روند و ماست درست مي شود .آب
ماست ممكن است آبكي به نظر برسد ،اما آب
نيست و محتوي مواد معدني ،پروتئين و قند
شير (الكتوز) است .بنابراين آن را دور نريريد و
با بقيه ماست قاطي و مصرف كنيد.

طرح ضیافت اندیشه
اساتيد دانشگاههای استان ايالم
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برنامه های تفریحی و فوق برنامه
عالوه بر برگزاری کالس های آموزشي ،برنامه های ذيل طرح و برگزار گرديد:
شرکت اساتيد و خانواده های محترم در مراسم دعای پر فيض کميل در حرم مطهر امام رضا (ع) شرکت اساتيد و خانواده های محترم در مراسم نماز جمعه در حرم مطهر بازديد خانواده های اساتيد از موزه قرآن آستان قدس رضوی که در صبح روز شنبه  22مرداد ماه انجام گرفت. برگزاری کارگاه آموزشي خانواده و مشاوره ويژه بانوان توسط آقای دکتر حبشي در  23مرداد ماه. برگزاری جلسه مهد قرآن برای کودکان. بازديد نوجوانان از منطقه تفريحی -توريستی کوه سنگی و همچنین زيارت قبور مطهر شهدای گمنام. -شرکت در برنامه تفريحی سرزمين موجهای آبی ويژه آقايان بعد از افطار روز يکشنبه.

اخالق درخانواده

محبت اساس موفقيت خانواده

اعضاء يك خانواده كه ركن مهم آن زن و شوهر
هستند ،بايد از پيوندى مقدس و درونى كه
همان محبت و احساس عالقه به يكديگراست،
برخوردار باشند .زن و شوهر نبايد به حكم
ضرورت ،با هم زندگى كنند ،كانون خانواده بايد
از بنياد محكمترى كه همان عالقه و محبت
است ،برخوردار باشد و با انجام اعمال تولید کننده
ی محبت آن را به گونه اى گسترش دهند كه تا
پايان عمر همديگر را دوست و دلسوز هم بدانند.
حكمت متعاليه حضرت حق ،در يك حسابرسى
و نقشه كشى دقيق بهترين فرصت را براى پى
ريزى اين بنياد در اوائل ازدواج ايجاد كرده
است .زن و مرد هر كدام داراي مسئوليتهايي
در كانون خانواده هستند كه در اين بخش تنها به
مسئوليتهاي مرد خانواده ميپردازيم.

llمرد مسئولیت پذیر
وقتی سخن از مسوولیتپذیری یك مرد به
میان میآید ،معمو ًال آنچه در ذهن میآید،
مسوولیت كار كردن مرد و تامین رفاه مالی
خانواده است؛ بله این نوع مسوولیت هم یكی
از جوانب مختلف مسوولیتپذیری یك مرد
اس��ت؛ اما باید بدانید كه مسوولیتپذیری
در زندگی جوانب مختلفی دارد.
llمسوولیت در برابر خود
اولین مسوولیتی كه هر انسان دارد در قبال
خود است .اگر ما نتوانیم در برابر خود ،فرد
مسوولیتپذیری باشیم ،در برابر هیچ فردی
نمیتوانیم مسوولیتپذیری خود را ثابت كنیم .برای
این كه در قبال خود مسوولیتپذیر باشید ،اول از
همه باید به روح و جسم خود رسیدگی كنید ،روح

خود را بشناسید و به آن اهمیت دهید.
اگر احساس میكنید حال روحی مناسبی ندارید
یا گرههایی از هر زمان از زندگیتان در روح
خود میبینید ،حتم ًا درصدد كمك گرفتن از یك
روانشناس برآیید؛ تا بتوانید با مشورت او روح خود
را سالم و سرحال كنید .اكثر مردان از گفتوگو
با یك روانشناس در هراساند و دایما نیاز خود
را انكار میكنند در حالی كه شاید بیش از نیمی
از مشكالتشان در زندگی با مراجعه به روانشناس
حل شود .پس از روح ،رسیدگی به جسم یكی از
مهمترین مظاهر مسوولیتپذیری در برابر خود
است .به گفته كارشناسان ،مردان كمتر از زنان
به سالمتی خود اهمیت میدهند و كمتر به خاطر
مشكالت جسمی به پزشك مراجعه میكنند.
شاید یكی از دالیلی كه میانگین عمر مردان
كمتر از زنان است همین امر باشد .اگر بدانید
كه ظاهری خوب ،عقلی سالم ،فكری باز و رویی
خوش در گرو یك بدن سالم هستند ،باز هم به
بدن و جسمتان اهمیت نمیدهید؟
دومین نكته حفظ حریم شخصی خود است .هر
فردی دارای یك حریم شخصی است كه در برابر
هر یك از افرادی كه با آنها در ارتباط است،
یك تعریف مشخص دارد .مثال حریم شخصی
شما در برابر دوستانتان با حریم شخصی در برابر
همسرتان متفاوت است .اما مهم این است كه
این حریم شخصی وجود داشته باشد .گاهی افراد
فكر میكنند كه صمیمیت در روابط مختلف
میتواند این حریم شخصی را تحتالشعاع قرار
دهد ،در حالی كه باید بدانی د حریم شخصی
یكی از الزمههای یك زندگی درست است.
درست است كه حریم شخصی ما ممكن است
از سوی دیگران از بین برود ،اما گاهی خود ما
هستیم كه اجازه میدهیم افراد با ورود به این
حریم آن را از بین ببرند .پس به خود و حریم
شخصی خود احترام بگذارید و مرزهای دقیقی
برای دیگران تعیین كنید ،تا بتوانید در حفظ
روابطتان نیز موفقتر عمل كنید.
 llمسوولیت در برابر همسر
وقتی ازدواج میكنید یعنی مسوولیت یك فرد
دیگر را به عنوان همسر خود پذیرفتهاید .شما
در برابر همسر خود مسوولید؛ به این معنا كه
هر اتفاقی خوب یا بد و در هر زمینهای برای
همسرتان بیفتد به طور مستقیم یا غیرمستقیم
به شما مربوط است .وقتی سالمتی همسرتان
به خطر میافتد شما مسوول هستید كه تمام

تالش خود را بكار برید؛ تا همسرتان سالمتی
خود را به دست آورد و این مسوولیتپذیری حتی
وقتی پای همسرتان پیچ میخورد ،وجود دارد.
مسوولیت دیگر در برابر احساسات همسرتان
است .مسلم ًا یكی از بزرگترین دالیلی كه
همسرتان شما را برای ازدواج انتخاب كرده،
این بوده است كه شما توانسته اید احساسات
او را به دست بیاورید .پس یكی از بزرگترین
مسوولیتهای زندگی شما این است كه بتوانید
همواره احساسات همسر خود را درك كرده و
به آنها اهمیت دهید .پذیرش مسوولیت در قبال
احساسات همسر به این معنی است كه همیشه
احساسات او را جدی گرفته و سعی كنید كه
احساساتش را جریحهدار نكنید.
یكی از جوانب دیگر مسوولیتپذیری ،احترام
به همسرتان و جدی گرفتن شخصیت اوست.
احترام گذاشتن یكی از بزرگترین مسوولیتهای
زناشویی است .احترام به نظرات ،رفتارها و حتی
تنهایی و حریم خصوصی همسرتان و همچنین
احترام به خانواده ،فامیل ،دوستان و آشنایان
همسرتان نشانه مسوولیتپذیری شماست ،پس به
خود واقعی همسرتان احترام بگذارید.
llمسوولیت در برابر فرزندان
وقتی صاحب فرزند میشوید در مقام پدر او
مسوولیتهایی دارید كه اكثر آقایان آنها را
نمیدانند و فكر میكنند كه تمام مسوولیت
بزرگ كردن فرزندان با مادر است و پدر فقط
وظیفه دارد كه گاهی از سر تفریح با فرزندش
سر و كله بزند .از همان ابتدا كه همسرتان باردار
میشود شما وظیفه دارید كه آرامش جسمی و
روانی را برای همسر و فرزندتان فراهم كنید و
در این مسیر طاقتفرسا در كنار همسرتان باشید
و سختیهایی را كه او به عنوان مادر متحمل
میشود ،درك كنید .پس از به دنیا آمدن نوزاد
نیز در نگهداری او به همسرتان كمك كنید و به
فرزندتان اجازه دهید که همیشه شما را كنار خود
احساس كند و شما را موجودی جدای از مادر
نبیند .تماس جسمی با نوزاد از طرف پدر میتواند
در ارتقای هوشیاری نوزاد موثر باشد و از طرفی
به همسرتان در امر بزرگ كردن بچه كمك
كنید؛ تا او نیز بتواند آرامش نسبی به دست بیاورد
و در تربیت و پرورش فرزندتان كوشاتر و مفیدتر
عمل كند .هر چه فرزندتان بزرگتر میشود ،اگر
بتوانید با او یك رابطه دوستانه و صمیمانه برقرار
كنید به شما نزدیكتر خواهد شد.

