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1011خانواده

یسناانزانی

جنگ نوجوان برای کسب 
استقالل و ترس والدین از 

رفیق ناباب!
یک  خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
والدین  ترس  به  اشاره  با  روانشناس 
دام  در  و  نوجوان  شدن  مستقل  از 
در  والدین  گفت:  افتادن،  ناباب  رفقای 
ترس هایی  دچار  فرزند  نوجوانی  دوره 
رفقای  من  بچه  »نکنه  آنکه  جمله  از 
درحالی  می شوند؛  کنه«  پیدا  باب  نا 
باعث  که  است  ذهنی  خطاهای  با  توام  ترس ها  این 

برای استقالل خود بجنگد. می شود نوجوان 
گوهــر یســناانزانی با بیــان اینکه کودکی کــه تا دیروز 
در دســترس والدیــن بــود اکنــون تبدیــل بــه نوجوانی 
شــده کــه ممکن اســت بــرای بــه دســت آوردن حقوق 
خــود با والدیــن بجنگد و نیاز به اســتقالل خود را فریاد 
بزنــد، اظهــار کــرد: والدین به اشــتباه یاد گرفتــه  اند که 
کــودک را مدیریــت و کنتــرل کننــد و دائما بــه او بگویند 
چــه کاری انجام دهد، چــه کاری انجام ندهد، کجا برود، 
کجــا نــرود، با چه کســی حــرف بزند و با چه کســی حرف 
نزنــد. از همین رو اســت کــه در دوران نوجوانی ناگهان 
بــا فــردی مواجــه می شــوند کــه در تــالش اســت برای 

بجنگد. خود  استقالل 

 نکنه بچه من رفیق نا باب پیدا کنه؟
وی در ادامــه بــه ترس والدین نســبت بــه رفتارهای 
نوجوان نیز اشــاره و توضیــح داد: والدین در این دوره 
ســنی فرزنــد دچار ترس هایــی می شــوند. از جمله آنکه 
»نکنــه بچه مــن رفقای نا باب پیــدا کنه؟«. این ترس ها 
تــوام با خطاهای ذهنی اســت و منجر به این می شــود 
کــه مثــال والدیــن تصــور کننــد فرزنــد مــا حتمــا باید در 
تمــام میهمانی هــا همــراه ما باشــد چراکه امــکان دارد 
در نبــود والدیــن و از طریق دوســتان نابــاب به مصرف 
مواد مخدر روی آورد و یا به ســمت شبکه هایی کشیده 
شــود که مناسب سن او نیســت. درواقع در این مرحله 
ســنی هــم نوجــوان دچــار تــرس، اضطــراب، خشــم و 
افســردگی می شــود و هــم والدیــن ایــن احساســات را 
تجربــه می کننــد. از ایــن رو بــا توجــه بــه تفاوت نســلی 
میــان والدین و نوجوان نیاز به دریافت اطالعات درباره 
دوران نوجوانــی نســل جدیــد و کســب آگاهــی بیشــتر 

وجود دارد.

کــردن  لــزوم کمــک  بــه  اشــاره  بــا  روانشــناس  ایــن 
والدیــن به نوجوانان برای شــناخت شــخصیت، خطاب 
بــه والدیــن توصیــه کــرد: والدین بایــد آگاه باشــند و از 
مقایســه نوجوان با دیگــر نوجوانان بپرهیزند و در عین 
حــال به نوجوان کمک کنند تا دوســتان خوبی پیدا کند 
امــا تفکــر نقادانه را نیز به نوجوان یــاد دهند تا در برابر 

اطالعات مختلف بتواند راه درســت را پیدا کند.
انزانــی همچنیــن بــا بیــان اینکــه الزم اســت والدین 
بداننــد در ایــن دوره ســنی نوجوانان دچار ســردرگمی 
هویتــی هســتند، افــزود: والدیــن به جــای اینکــه دائم 
نگران نوجوان باشــند باید اطالعاتشــان را درباره دوره 
ســنی نوجوانــی افزایش دهنــد، در این زمینــه مطالعه 
کننــد و در صورت نیاز از متخصصان روانشناســی حوزه 
نوجــوان کمــک بگیرند تــا بدانند در برابر ایــن رفتارها و 
احساسات نوجوان باید چه واکنشی داشته باشند؟ در 
چنین شــرایطی معموال والدین بــه دلیل رفتار نوجوان 
از مــورد قضــاوت دیگــران قــرار گرفتن می ترســند. الزم 
اســت والدیــن روی ایــن ترس هایشــان کار کننــد. پدر و 
مــادر حتی باید بداننــد چطور با دیگــر اعضای خانواده 

صحبــت کنند تا آنها هم شــرایط نوجوان را درک کنند.

تحلیل

خانواده

مهارت گوش دادن
 کلید رابطه قوی و تأثیرگذار

مهارت  خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
گوش دادن ما به طرف مقابل، عاملی 
به  قوی  رابطه  برقراری  برای  تاثیرگذار 

شمار می رود.
دادن  گــوش  از  مختلفــی  ســطوح 
وجود دارد که استفاده از آن مؤثرترین 
راه برای متقاعد کردن دیگران، برقراری 
ارتبــاط و ایجــاد روابــط اســت. در ایــن گــزارش ســطوح 
مختلــف گوش دادن و میزان تاثیرگذاری آن بر روابط ما 

توضیح داده شده است.

 نادیده گرفتن گوینده
وقتی کســی را نادیــده می گیریم، ارتبــاط موثری با او 
برقرار نخواهیم کرد. بســیاری از ما با این مشــکل دست 
و پنجه نرم می کنیم، برای مثال اگر شما در حال صحبت 
کردن با شخصی هســتید و توجه او مدام با نگاه کردن 
به گوشــی تلفن خود از شــما پرت می شــود، او در حال 

نادیده گرفتن شماست.
هنگامــی کــه هیــچ تمــاس چشــمی وجود نداشــته 
باشــد، احســاس می کنیم که نادیده گرفته شــده ایم و 
فرد در حین صحبت ما درگیر کار دیگری اســت؛ بنابراین 
زمانــی که شــخص احســاس کنــد نادیده گرفته شــده 

است، رابطه بد و یا قطع می شود.

 منتظر بودن برای رسیدن نوبت به خود
این یک رویه رایج در بین زوجین است؛ به گونه ای که 
وقتی در حال صحبت بایکدیگر هســتید به صحبت های 
طرف مقابل توجهی ندارید و منتظر هســتید تا ســریعتر 

نوبت صحبت شما برسد.
ایــن وضعیــت کمــی بهتــر از نادیــده گرفتــن اســت 
امــا مشــکل اینجاســت که شــما به خوبــی صحبت های 
بلکــه  نمی کنیــد،  درک  و  نمی شــنوید  را  مقابــل  طــرف 
مشــغول فکر کردن در مورد چیزی هستید که خودتان 
برقــرار  مؤثــری  رابطــه  بنابرایــن  بگوییــد؛  می خواهیــد 

نخواهد شد.

 گوش دادن به کلمات
ایــن کار، شــروع خــوب و یکــی از راه هایــی اســت که 
می توانید به دیگران بفهمانید از طریق چشمی در حال 

گوش دادن به او هستید.

 گوش دادن فعال
هــدف از گــوش دادن فعال ایجــاد اعتمــاد و رابطه 
است. ســبک گوش دادن شــما، باعث می شود تعامل 
عمیــق تری با گوینده داشــته باشــید. ایــن کار با تماس 
چشــمی و تــکان دادن ســر هنگام گــوش دادن محقق 
می شــود. شــنونده فعال همچنین بــرای افزایش درک 
خــود از ســحنان گوینــده، از او در مــورد گفتــه هایــش 

سوال می پرسد.

تأثیر هنر بر روحیه و انگیزه 
انسان ها

یک  خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
بود  معتقد  ارسطو  گفت:  روانشناس 
فشارهای  هنری  آثار  نظاره گری  که 
انسان  و  می کاهد  را  آدمیان  روانی 
فشار  می شود،  زیبایی  مجذوب  وقتی 

روانی بر دوش او کاهش می یابد.
یوسف قاســمی روانشــناس گفت: 
در مــورد تاثیــر هنــر و آثار هنری بر روح و روان انســان 
کــه  چیــزی  امــا  دارد؛  وجــود  مختلفــی  دیدگاه هــای 
مشــخص اســت هنر می تواند تاثیــرات مثبت فراوانی 

بر روی روحیه و انگیزه انســان بگذارد.
بــه گفتــه ایــن روانشــناس، نظاره گــری آثــار هنری، 
قــدرت مشــاهده گری و تیزبینــی را در افــراد افزایــش 
می دهــد، کســانی کــه بــا آثــار هنــری درگیــر هســتند 
معمــوال افراد تیزبینی هســتند که از قدرت تشــخیص 

هستند. برخورد  بیشتری 
او گفــت: آثــار هنــری می تواننــد قــوه  تخیــل افــراد 
آثــار هنــری خالقیــت  بــا  را افزایــش دهنــد. مواجهــه 
انسان ها را پرورش می دهد و تخیل افزایی از خدمات 
مهم آثار هنری به انســان ها است. نتیجه افزایش قوه 
تخیــل، افزایــش همدلــی و همدردی با دیگران اســت 
و هــر چقــدر قــوه تخیل انســان افزایش یابد، انســان 

می شود. اخالقی تر 
قاســمی گفت: نظاره گری آثار هنری بر روی سالمت 
روان انســان ها نیز تاثیرگذار اســت. یازده مولفه برای 
ســالمت روانی وجود دارد که ســر و کار داشــتن با آثار 

هنری یکی از مهم ترین مولفه ها اســت .
بــه گفتــه ایــن روانشــناس، آثــار هنــری می تواننــد 
آرمان گرایــی در نتیجــه انگیــزه را در انســان ها تقویــت 
کننــد. انســان می توانــد زندگــی خود را تبدیــل به یک 
اثــر هنــری کند و از درد و رنج خود و دیگران در زندگی 

بکاهد.

پنجره

ملکنیا

توجهکن!

رابطهعاطفی

شریفییکچالش

هویت یابی تکلیف دوره   نوجوانی استبیش از 40 درصِد استرالیایی ها قربانی خشونت می شوند
سپهرغرب، گروه خانواده :  بر اساس آمارهای رسمی، هشت میلیون استرالیایی، 41 درصد از جمعیت بزرگسال این کشور از سن 15 سالگی به بعد مورد خشونت فیزیکی یا تعرض قرار گرفته اند.

 بنابر این آمار، مردان بالغ استرالیایی بیش از زنان، خشونت فیزیکی را تجربه می کنند در حالی که زنان استرالیایی بیش از مردان در این کشور قربانی تعرض و آزار جنسی می شوند.
به عالوه این گزارش نشان می دهد حدود 17 درصد از زنان بالغ استرالیایی از سن 15 سالگی از سوی شریک زندگی مشترک خود مورد خشونت قرار می گیرند در حالی که این آمار در مردان 5.5 درصد است.

یکی دیگر از مواردی که می تواند عامل آزار و اذیت در بین بزرگساالن استرالیایی باشد، خشونت یا آزار مربوط به امور اقتصادِی زندگی است. این آمار نشان می دهد که از هر شش زن بالغ در استرالیا، یک نفر و از هر 13 مرد، یک نفر از نظر مالی از سوی شریک زندگی خود مورد آزار قرار گرفته است.
یکی از مقامات استرالیا در این باره اظهار کرد: ما در سال 2021-2022 در مقایسه با سال 2016 همچنان شاهد نرخ مشابهی از خشونت بوده ایم.

سپهرغرب، گروه خانواده :    : یک روانشناس گفت: نوجوان باید بداند چه ارزش هایی بر زندگی او حاکم است، چون در این دوره نوجوان شروع به بازنگری در هر آن چیزی که والدین به او دیکته کرده اند می کند.
به گفته منصوره نیکوگفتار نوجوانی سنی است که فرد به حدی از رشد می رسد که می تواند به موضوعات انتزاعی فکر  کند، مثل عشق و عدالت و به همین دلیل دوره نوجوانی سرآغاز انتقاد و اعتراض به قوانین و چیز هایی است که به صورت قانون مطلق پنداشته شده اند.

او گفت: نوجوانی دوره رشد است و بعضی از افراد، در این سن همه ی موضوعات حتمی و بدیهی را زیر سوال می برند که باید با انعطاف و همدلی با آن ها برخورد کرد و به عنوان عالمت رشد پذیرفته شود، تا بحران بلوغ نوجوانی به سالمت طی شود. همچنین والدین باید اقتضاعات دوره ی 
نوجوانی را بدانند و بپذیرند، چون به رشد و به پختگی نوجوان کمک می کند.

خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
روانشناس  متخصص  یک 
»قرار  می گوید:  تربیتی 
یک  خانه تکانی  از  بعد  نیست 
تا  بزنید  زندگی  به کل  اسپری 
بماند.  بی تغییر  مدت ها  برای 
است،  کودک  که  خانه ای  در 
وجود  هم  کودکانه  بازی های  و  اسباب بازی 
از  خانه تکانی  بهانه  به  را  کودک  نباید  و  دارد 

بازی با اسباب بازی هایش منع کرد.«
هرســاله بــا نزدیک شــدن بــه عید نــوروز و 
انجــام خانه تکانی ما شــاهد فشــار بیش ازحد 
و ســخت گیری های والدین نسبت به فرزندان 
می شــویم. فشــار کارهــای آخر ســال بردباری 
بــه فرزنــد راکاهــش می دهــد.  مــادر نســبت 
وقتــی خانه تکانــی بــه پایــان می رســد انتظار 
والدیــن این اســت که هیــچ وســیله ای جابجا 
کــه  باشــد  همان گونــه  همه چیــز  و  نشــود 

دارند. انتظار  والدین 
کودکی که تاکنون در خانه آزاد و رها بدون 
هیــچ دغدغــه ای بــازی می کــرد حیــن و بعــد 
خانه تکانــی تذکرات پی درپــی از مادر دریافت 
می کنــد و حتــی گاهی به دلیل خســتگی مادر 
تنبیــه هــم خواهد شــد امــا به عنــوان والد از 
خود ســؤال کنید که انتظارتان از فرزندتان در 
این ایام چیســت؟ انتظارتان از خانه تکانی چه 

باشد؟ می تواند 
تربیتــی  روانشناســی  متخصــص  یــک 
مواقــع  از  خیلــی  در  »متأســفانه  می گویــد: 
مــا شــاهد انتظــارات غیرواقع بینانــه والدیــن 
هســتیم؛ مثل اینکــه بعــد از خانه تکانــی هیچ 
بچه ای حق ندارد اســباب بازی خود را که مادر 
در کمــد بــه بهانــه تمیــزی خانه جابجــا کرده، 
بیــرون بیاورد؛ چرا؟ چون تمیــزی خانه از دید 

مهمانان زیر سؤال می رود.«
بــه گفتــه دکتــر آرزو ســادات ملــک نیــا، اگر 
ایــن بــاور اشــتباه را بــه چالــش بکشــیم، بــا 
حقایــق مواجــه خواهیــم شــد. حقیقــت ایــن 
اســت کــه قــرار نیســت بعــد از خانه تکانی یک 
اســپری بــه کل زندگــی بزنیــد تا بــرای مدت ها 
بی تغییــر بمانــد چــون زندگــی جریــان دارد و 
در این جریان، مســلمًا ما شــاهد تغییر مثبت 
و منفــی خواهیــم بــود. حقیقت بعــدی اینکه 
در خانــه ای کــه کــودک اســت، اســباب بازی و 
بازی هــای کودکانه هم وجــود دارد. گاهی ما 
شــاهد زدن چادرهــای بازی کــودکان حتی در 
وسط سالن پذیرایی هم هستیم و این از دید 
کســانی که خــود هم  زمانــی کــودک بوده اند 
یک امر بدیهی اســت چون بازی، زبان و دنیای 
کودک اســت لــذا نمی توان کــودک را به بهانه 
خانه تکانــی از بازی با اســباب بازی هایش منع 
کــرد. این در حالی اســت که مطالعات نشــان 
داده کودکانــی کــه بــدون ســخت گیری و بــه 
از  می کننــد،  بــازی  والدیــن  امرونهــی  از  دور 

توانایــی قــدرت یادگیــری و هــوش باالتری در 
مقایسه با ســایر همساالن برخوردار هستند. 
می دهــد  نشــان  دیگــر  جدیــد  مطالعــه  یــک 
کــه ســخت گیری نســبت بــه کــودکان در امور 
و  نظــم  بــازی،  تحصیلــی،  ازجملــه  مختلــف 
انضبــاط و... باعــث تغییراتــی در مغز کودکان 
می شــود کــه خطــر ابتــال بــه مشــکالت روانی 
ازجملــه افســردگی را در زندگــی آینــده آن هــا 

می دهد. افزایش 

برای  مناسبی  فرصت  عید،  ایام   
آموزش نظم به کودک نیست

در  ســخت گیری  نداشــتن  می گویــد  وی 
رعایــت نظــم و انضباط بــه معنــای بی توجهی 
بــه بی انظباطــی کــودک نیســت: »مــا موافق 
رهاســازی کــودک بــرای انجــام هــر کاری و به 
هــم زدن خانــه نیســتیم. کــودک بایــد نظم را 
بیامــوزد امــا ایــام عید فرصــت مناســبی برای 

نیست.« نظم  یادگیری 
این روانشــناس، ادامــه می دهد: »فرزند 
شــما بایــد نظــم را بــا رعایــت قوانیــن خاص 
تربیتــی به مــرور و با توجه به ســنش آموزش 
مطابــق  کــه  بخواهیــد  را  کاری  او  از  ببینــد. 
رســش مغزی و ســن رشــد قادر به انجام آن 

است.«

به  خاصی  قوانین  و  شرایط  تحت   
دهید تذکر  کودکتان 

ملک نیا در خصوص نحوه برخورد والدین 
»والدیــن  می گویــد:  کــودک  بی انظباطــی  بــا 
در رابطــه بــا بی انضباطــی کــودک بایــد تحت 
شــرایط و بــا قوانین خاص بــه او تذکر دهند. 
به عنوان مثــال، اگــر تخــت فرزندتان همیشــه 
نامرتــب اســت، بــه او بگوییــد:" مــن ناراحتم 
از اینکــه شــما بعــد خــواب، تختــت را مرتــب 
رو  تختــت  هــرروز  می خــوام  ازت  و  نمی کنــی 
مرتــب کنی. " اگر به نحــوه صحبت دقت کنید 
اول حــس خــود را بیان کردید، بعــد علتی که 
ایــن حــس را در شــما ایجاد کــرده و درنهایت 
انتظــار خود را به صــورت دقیق عنوان کردید. 
حــاال یک بار دیگر برگردید و بــه تذکراتی توجه 
کنیــد کــه قبًال بــه فرزندتــان می دادیــد؛ فقط 
منــع بــود و تنبیه و ســرزنش و هیــچ قوانین 
تربیتــی در آن لحاظ نشــده بود؛ با این روش، 

مســلمًا نتیجه عکس می گرفتید.«

نگه داشتن  تمیز  به  را  کودکان  چطور   
دهیم؟ عادت  خانه 

می گویــد:  ســؤال  ایــن  بــه  پاســخ  در  وی 
»گاهــی والدیــن ســعی می کننــد بــا تذکــرات 
پی درپــی، قهر کردن و بعضی اوقــات با تنبیه، 
کــودک خــود را از انجــام کاری منــع نماینــد. 
به محــض  دقیقــًا  فرزندتــان  به عنوان مثــال، 
ورود مهمــان بــه خانه تفنــگ آب پاش خود را 

برمــی دارد و شــروع می کنــد به خیــس کردن 
دیگــران، در ایــن موقــع مــادر نــاآگاه ســعی 
مقاومــت  کــه  بگیــرد  او  از  را  تفنــگ  می کنــد 
کودک و قشــقرق به پا کردن را در پی خواهد 

داشت.«
او ادامــه  می دهــد: »بهتــر اســت این گونه 
او را منــع کنیــد و بگویــد:" علــی جــان! مــن 
می دانــم که شــما اآلن دوســت داری بــا این 
تفنــگ بازی کنی و آب بــازی کردن حس خوبی 
بــه شــما میده امــا اآلن نمی تونــی این کار رو 
انجــام بــدی چــون مهمــان داریــم و از طرفی 
خانه و مبل خیس میشــه، به جــاش میتونی 
بــازی دیگری انجام دهی یا بــا تفنگ بری توی 
حیــاط یــا حمام و آنجــا آب بازی کنــی، انتخاب 
کــن. " بــه جمالت دقــت کنید؛ اول اســم او را 
صــدا زدید، بعد در مورد حس او گفتید یعنی 
من حس تــو را درک می کنم، بعــد ممنوعیت 
را اعــالم کردیــد و درنهایت به او حــق انتخاب 

دادید.«

همراه  کودکتان  با  کردن  تمیز  در    
ید شو

ملــک نیــا معتقــد اســت کــه مــا از طریــق 
می توانیــم  تربیتــی  روش هــای  به کارگیــری 
کــودک خــود را در تمیــز کــردن اتــاق بــا خود 
همــراه کنیم. او می گوید: »مادرها با دســتور 
بــرو اتــاق خــودت را تمیــز کــن انتظــار دارنــد 
فرزندشــان اتاق را تمیز کند درحالی که نتیجه 
عکــس حاصــل خواهد شــد و برچســب حرف 
گــوش نکن بودن هم بــه او می زنند. اگر قرار 
اســت فرزندتان اتاق خــودش را مرتب کند با 
او همــراه شــوید. ابتــدا تقســیم بندی کنیــد؛ 
مثــًال بــه بگوییــد:" امــروز کمــد لبــاس را تمیز 
خواهیــم کــرد. علی جــان! شــما لباس ها را تا 
کن، من در کشــو قرار میدم، موافقی؟ " شما 
بــا این روش می توانید بــه او نظم و همکاری 

یاد بدهید.« را 

با  کودک  ریخت وپاش های  اصالح   
جمعه ها! جعبه 

کــه علی رغــم  دربــاره کودکانــی  نیــا  ملــک 
اســباب بازی های  همیشــه  والدیــن  تذکــر 
خــود را بعــد از بــازی بــدون جمــع آوری رهــا 
می کننــد، می گویــد: »بــا کودک صحبــت کنید 
و بــه او بگوییــد کــه بعــد هر بــار بــازی کردن 
بایــد اســباب بازی های خــود را جمــع کند. در 
غیــر ایــن صــورت، یــک جعبــه  بــه نــام جعبــه 
جمعه هــا تهیــه کنیــد و در مــورد ایــن جعبــه 
بــه او توضیــح بدهید: اگر هر بــار بازی کردی، 
اســباب بازی هات را جمع نکنی میره تو جعبه 
جمعه هــا و مــا تــا جمعه دیگه حــق نداریم با 

این اســباب بازی ها بازی کنیم.«
این روانشــناس در پایان متذکر می شــود: 
»تمــام نکاتی که با مثال عنوان شــد برگرفته 

و  مناســب  رفتــار  شــکل دهی  تکنیک هــای  از 
کاهــش رفتارهــای مزاحــم اســت کــه بــدون 
روانشناســی  کاربــردی  نظریه هــای  از  شــک 

اتخــاذ شــده اســت و والدیــن عــالوه بــر ایام 
خانه تکانــی و عید می تواننــد به عنوان جعبه 

ابزار فرزند پــروری از آن ها بهره ببرند.«

خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
از  یکی  زناشویی  فرسودگی 
از  بعد  که  است  مشکالتی 
توجهی  بی  اثر  در  سال  چند 
روابط  به  نسبت  زوجین 
می شود.  ایجاد  عاطفی شان 
علل  با  را  شما  مطلب  این  در 
زناشویی  فرسودگی  از  پیشگیری  راه های  و 

می کنیم. آشنا 
اغلــب زوجیــن زندگــی مشــترک را با عشــق 
ممکــن  نمی کننــد  تصــور  و  می کننــد  شــروع 
کنــد.  پیــدا  پایــان  عشقشــان  روزی  اســت 
دلزدگــی،  شــکل  بــه  زناشــویی  فرســودگی 
روانــی خــودش  خســتگی جســمی،عاطفی و 
را نشــان می دهــد کــه بــه خاطــر تفــاوت زیاد 
بیــن انتظــارات از زندگــی مشــترک و واقعیــت 

بــروز می کنــد و در صورتــی کــه مــورد توجــه 
قــرار نگیــرد می تواند منجر به از هم پاشــیدن 

رابطه شود.
در صورتــی کــه زوجیــن اهمیتــی بــه رفــع 
نیازهــای هــم نداشــته باشــند یا نیازهایشــان 
را بــا هــم مطــرح نکننــد و بــه راه حلــی مثبت 
نکننــد  پیــدا  دســت  نیازهایشــان  رفــع  بــرای 
دچــار اســترس، ناکامی، ســرخوردگی، خشــم 
و در نهایت فرســودگی می شــوند. فرسودگی 
زناشــویی منجــر به کاهــش عالقــه و افزایش 
رفتارهــای خصمانــه می شــود کــه نارضایتــی 
زناشــویی را به دنبال داشــته و بنیاد خانواده 

ناپایدار می کند. را 
صــورت  بــه  زناشــویی  فرســودگی  رونــد 
انباشــته شــدن  بــه خاطــر  و  اســت  تدریجــی 
ایجــاد  روزمــره  تنش هــای  و  ســرخوردگی ها 

می شــود. فرســودگی زناشــویی می توانــد در 
جنبه هــای مختلف جســمی و روحی و عاطفی 

کنید. بروز 

از نظر جسمی  فرسودگی زناشویی 
زمانــی که زوجیــن متوجه می شــوند که با 
وجود تالشهایشــان، رابطه جســمی و جنسی 
بــا همسرشــان لــذت بخش نیســت، بــه مرور 
زمان احســاس ناامیدی و دلزدگی جســمی و 

می کنند. پیدا  جنسی 
صمیمیت جســمی یکی از فاکتورهای مهم 
گرفتــن،  آغــوش  در  اســت.  مشــترک  زندگــی 
نوازش و بوســه می تواند صمیمیت جســمی 
در زوجیــن را تقویت کند ولــی در ازدواجی که 
دو نفــر دچــار فرســودگی جســمی شــده اند، 
برقــرار  بینشــان  جســمی  صمیمیــت  هیــچ 
نیســت و همیــن مســئله باعث کاهش بیشــتر 

صمیمیت بین آنها می شــود.

  فرسودگی زناشویی از نظر عاطفی
زمانــی کــه یکــی از زوجین بــه انــدازه طرف 
و  نیســت  قائــل  ارزشــی  رابطــه  بــرای  مقابــل 
ندیــده  را  عاطفــی اش  نیازهــای  مهمتریــن 
در  عاطفــی  صمیمیــت  و  رضایــت  می گیــرد، 
ازدواج کمتر می شــود و دیگــر زوجین از بودن 

کنار هم لذت نمی برند.
بــرای ایــن کــه یــک رابطــه دارای صمیمیت 
عاطفــی مناســب باشــد، دو طرف بایــد به یک 
انــدازه بــرای رابطــه تــالش کنــد و ارزش قائل 
باشــند و به فکر رفــع نیازهای یکدیگر باشــند. 
اگر یکی از طرفین تالش بیشــتری نشــان دهد 
و طرف مقابل هیچ تالشی نکند، به مرور زمان 
تالش هــای یک طرفــه و بی جــواب او منجــر به 
فرسودگی خواهد شــد. غافل شدن از تالش، 
درک و توجه به نیازهای عاطفی شــریک زندگی 

منجر به فرســودگی عاطفی خواهد شد.

نظر  از  زناشویی  فرسودگی   
روانشناختی

روانشــناختی  کــه فرســودگی  بــا وجــودی 
و ذهنــی بــه مــرور زمــان ایجاد می شــود ولی 
زوجیــن بــه یک بــاره احســاس می کننــد دیگــر 
از نظــر ذهنی میلــی به هم ندارنــد. زمانی که 
زیــاد  رابطــه  یــک  ناکامی هــا در  و  ناراحتی هــا 

می شــود و بــه جــای ایــن کــه مطــرح شــود، 
ســرکوب می شود و حل نشده باقی می ماند، 
بــه مــرور زمــان روی هم جمــع شــده و باعث 
بیشــتر شــدن افــکار منفــی و خســتگی ذهنی 

می شوند.
فرســودگی  بــروز  از  پیشــگیری  بــرای 
روانشــناختی، زوجیــن بایــد مهــارت گفتگــو را 
بیاموزنــد و درباره مشکالتشــان صحبت کنند 
و آنهــا را حــل کننــد. گفتگــو باعــث می شــود 
کــه زوجیــن اطالعات الزم را بدســت بیاورند و 
بتواننــد مشــکل ایجاد شــده بینشــان را رفع 

کنند.

زناشویی  عالئم فرسودگی 
اســترس  احســاس  بــا  ازدواج  فرســودگی 
و بی رمقــی شــدید همــراه اســت و می توانــد 
باعث کاهش انرژی جســمی و روحی، خستگی 
و ضعف فیزیکی و احساسی، بدبینی و ضعف 
روابــط، دور شــدن و فاصلــه گرفتن از شــریک 
زندگــی، احســاس ناکارآمــدی، عــدم بدســت 

آوردن موفقیت شــخصی و کاری شود.
فرســودگی ازدواج بــه تدریج در مــا ایجاد 
خامــوش،  بیمــاری  یــک  ماننــد  و  می شــود 
ریشــه های رابطــه یا می خشــکاند، بــه همین 
کاری  ازدواج  فرســودگی  تشــخیص  دلیــل 

سخت و پیچیده است.
با وجــود اینکه فرســودگی ازدواج بی صدا 
شــما  جســم  و  ذهــن  ولــی  می کنــد  عمــل 
عالئــم هشــدار دهنــده ای از خطــر را گوشــزد 
می کنند، عالئم فرســودگی زناشــویی عبارتند 
از: خســتگی زیاد و احســاس کمبــود انرژی در 
اغلب روزها که منجر به بی انگیزگی می شــود. 
یــا پرخوابــی  ممکــن اســت دچــار کم خوابــی 
شــوید ولــی در مراحل بعــدی حتی بــا وجود 
خســتگی زیــاد نتوانیــد بــه درســتی بخوابید. 
کمبــود تمرکــز و فراموشــی و انجــام نــدادن 
بــه موقــع کارهــا. عالئــم جســمی مثــل درد 
ناحیــه ســینه، افزایــش ضربــان قلــب، تنگــی 
نفس، ســرگیجه، ســردرد، ضعف و مشــکالت 

گوارشی.

عید   و  خانه تکانی را برای کودکتان تلخ نکنید!

چگونه از فرسودگی زناشویی جلوگیری کنیم؟

فرسودگی ازدواج با 
احساس استرس و 

بی رمقی شدید همراه 
است و می تواند باعث 
کاهش انرژی جسمی 

وحی، خستگی  و ر
و ضعف فیزیکی و 

احساسی، بدبینی 
وابط، دور  و ضعف ر

شدن و فاصله گرفتن 
از شریک زندگی، 

احساس ناکارآمدی...

خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
ایران  اسالمی  انقالب 
از  تازه ای  الگوی  توانست 
کند.  معرفی  دنیا  به  را  زن 
انقالب  از  پس  ایرانی  زنان 
ایجادشده  امنیت  سایه  در 
قوانین  اجرای  واسطه  به 
اسالمی در جامعه توانستند با خیال آسوده 
به  و  شوند  وارد  اجتماعی  محیط های  به 
بپردازند.  اجتماعی  فعالیت های  و  تحصیل 
از  پیش  دوران  در  که  است  حالی  در  این 
کمرنگ  بسیار  زنان  اجتماعی  حضور  انقالب 
جامعه  خانواده ها  از  بسیاری  چراکه  بود 
حوزه  در  چه  دختران شان  حضور  برای  را 
فعالیت های  و  کار  حوزه  در  چه  تحصیل، 
مسئله  این  و  نمی دیدند  مناسب  اجتماعی 
آن می شد که زنان و دختران بتوانند  از  مانع 

در جامعه حضوری فعال داشته باشند.
شــاهد  امــا  اســالمی،  انقــالب  از  پــس 
شــکل گیری الگــوی ســوم زن در دنیــا بودیم. 
زنانــی که هــم حجــاب و عفاف شــان را رعایت 
می کردنــد و در مســیر رشــد و تعالــی فــردی 
حوزه هــای  در  هــم  و  برمی داشــتند  قــدم 
و  فرهنگــی  اقتصــادی،  اجتماعــی،  مختلــف 
سیاســی حضور گســترده و مؤثر داشــتند. در 
ایــن بیــن برخــی از نمونه ها همچــون مادران 
و همســران شــهدا یــا افــراد شــاخصی، چون 
مرضیــه حدیدچــی از جملــه زنانــی بودنــد که 
بــه شــکل واضحــی الگــوی ســوم از زن و زن 
شــرقی، نه غربی را به منصه ظهور رســاندند. 
شــاید همین مســئله هم موجب شــد تا زنان 
و دختــران ما در نــوک پیکان تهاجــم فرهنگی 
تــا  بگیرنــد  قــرار  دشــمن  برنامه ریزی هــای  و 
جایی که حتــی برنامه های براندازانه معاندان 
انقالب در حول محور مســئله زن در جمهوری 
گاه  از چنــد  و هــر  ایــران می چرخــد  اســالمی 
خود را به شــکلی نشان می دهد. یک بار مرگ 
ناگهانی و غم انگیز یک دختر جوان اسم رمزی 
برای اغتشاشات علیه نظام جمهوری اسالمی 
ایــران و تحریک جوانان به ویژه دختران جوان 
علیــه نظام می شــود و یک بار دیگر خودش را 
به شکل مســمومیت های سریالی در مدارس 
دخترانه نشــان می دهد. کلیدواژه تمامی این 
برنامه هــا هم حول محــور دختران می چرخد؛ 
دخترانی که آینده کشــور را در دســت دارند و 
اگر بنا باشــد تغییری در کشــور حاصل شــود، 
بایــد روی جهان بینــی و تفکر ایــن دختران کار 
کــرد؛ دخترانــی کــه قــرار اســت الگــوی ســوم 
زن ایرانــی را محقــق کننــد؛ الگویــی از زن کــه 

کنشــگر، فعال و خانواده گراست.
نــگاه بــه »زن« یکــی از چالش برانگیزتریــن 
مختلــف  مکاتــب  در  کــه  اســت  موضوعاتــی 
ایدئولوژی هــای  و  می شــود  مطــرح  دنیــا  در 
مختلــف می کوشــند افــکار عمومــی جهــان را 
در ایــن مســئله تحــت تأثیــر خود قــرار دهند. 
زنــان نیمــه فعــال همه جوامــع هســتند، اما 
اثرگــذاری آن ها بیش از ســهم جمعیتی شــان 
اســت و در عمــل بر نیمــه دیگر جامعــه یعنی 
مــردان هم اثرگذارند. از ســوی دیگر این زنان 
هســتند که وظیفه اصلی تربیت نسل آینده را 
بر عهده دارند و بدیهی اســت تفکرات شــان بر 
شــکل دهی طرز فکر و جهان بینی نســل آینده 
هم اثرگذار خواهد بود. بر این اســاس انقالب 
اســالمی حرف و نگاهی نو و تحول آفرین را در 
این موضوع پیش روی بشــریت گذاشــت. این 

نــگاه جدیــد در قالب کنشــگری و فعالیت »زن 
مســلمان ایرانــی« عینیــت یافــت و بــه تعبیــر 
حضــرت آیت اهلل خامنه ای »الگوی ســوم زن« 
را تحقق بخشــید؛ الگویی که »نه شرقی است 

و نه غربی«.
همچــون  شــرقی،  غالبــًا  تعریــف  در  »زن 
عنصری در حاشــیه و بی نقش در تاریخ ســازی 
و در تعریــف غالبــًا غربی، به مثابــه موجودی 
که جنسیت او بر انسانیتش می چربد و ابزاری 
جنســی برای مردان و در خدمت سرمایه داری 
جدید اســت، معرفی می شد. شیرزنان انقالب 
و دفــاع مقــدس نشــان دادند الگوی ســوم، 
»زن نه شــرقی، نه غربی« است. زن مسلمان 
ایرانــی، تاریــخ جدیــدی را پیــش چشــم زنــان 
جهان گشــود و ثابت کرد که می توان زن بود، 
عفیــف بــود، محجبه و شــریف بــود و در عین 
حــال، در متــن و مرکــز بــود. می تــوان ســنگر 
پاکیــزه نگــه داشــت و در عرصــه  را  خانــواده 
سنگرســازی های  نیــز  اجتماعــی  و  سیاســی 
جدیــد کرد و فتوحات بــزرگ به ارمغان آورد.« 
اما این الگوی ســوم زن در نسل امروز چگونه 

شود؟ محقق  می تواند 

موضوع  به  نظری  و  فلسفی  نگاه های   
الگوی زن

محمــود حکمت نیــا، عضــو هیئــت علمــی 
ارتباطــات اســالمی در  و  پژوهشــگاه فرهنــگ 
تحقــق  »امکان ســنجی  بین المللــی  نشســت 
الگــوی ســوم زن« که ذیــل کنگــره بین المللی 
بــه  اشــاره  بــا  برگــزار شــد،  زن  الگــوی ســوم 
جریان هــای معاصر پیرامــون الگوی زن گفت: 
»در دنیــای معاصــر بــا دو امــر بســیار پیچیده 
در حــوزه الگــوی زن مواجهیــم. بحــث بر ســر 
دســتگاه های نظــری و فلســفی اســت کــه بــه 
ویژه طی 200 الی 300 ســال اخیر شکل گرفته 
اســت. در واقــع با خروجــی این دســتگاه های 
و  اصــول  و  این هــا مبانــی  نظــری مواجهیــم. 
قواعــد دارنــد و برنامه هــای اقــدام مرتــب و 
خــود  اهــداف  پیشــبرد  بــرای  نیــز  را  منظمــی 
بیــان می کنند. از ســوی دیگر ما در گذشــته و 
در حــال بــا ســاختار های زندگی عرفــی روبه رو 

بودیم که فقط ســطوح آن تغییر کرده اســت. 
بایــد گفــت برخــالف دســتگاه های نظــری کــه 
امــکان ورود و نقــد بــه آن هــا مهیاســت، امــا 
نقد به دســتگاه های عرف محور بسیار دشوار 
اســت چراکه مبتنی بر روش های علمی نیست 
و بیشــتر مقابلــه نهضت گونــه در مقابل آن ها 
بــه  این هــا  نقــد  رو  ایــن  از  صــورت می گیــرد، 

سادگی نقد دســتگاه های فکری نیست.«
حکمت نیــا با بیان اینکــه وقتی می خواهیم 
الگــوی ســوم را معرفــی کنیــم، بایــد بدانیــم 
درگیری ما با دو جریان اســت که یکی ســاختار 
نظام منــد و تئوری محــور و همــراه با اصول و 
قواعد اســت و دیگــری جریانی تعصبی اســت 
که رســوخ در اذهــان دارد و شــاید نمی تواند 
مبانــی خــود را در یــک دســتگاه علمــی بیــان 
کنــد، توضیــح داد: »بــرای بحث بر ســر الگوی 
ســوم زن بایــد مؤلفه های الگــوی اول و دوم 
را بدانیــم. الگــوی اول مبتنی بر نــگاه تاریخی 
و الگوی دوم مبتنی بر دســتگاه نظری اســت، 
از این رو مؤلفه های طراحی الگوی ســوم زن، 

بود.« فقط علمی نخواهد 

از جنس حرکت و نهضت  الگوی سوم 
عضــو هیئــت علمــی گــروه فقــه و حقــوق 
در  اســالمی  اندیشــه  و  فرهنــگ  پژوهشــگاه 
الگــوی ســوم زن اینگونــه  بیــان مؤلفه هــای 
توضیــح داد: »وقتــی ســخن از الگــوی ســوم 
زن می گوییــم، بایــد بدانیم الگوی اول و دوم 
بســیار با یکدیگــر متفاوت اســت. مؤلفه های 
اول و دوم  الگــوی  ترکیــب  زن  الگــوی ســوم 
اســت، یعنــی بایــد از یک ســو جهــات عقالنی 

بــه چالــش  را  داشــت و دســتگاه های نظــری 
بکشــاند و از سوی دیگر باید الگوی اول را که 
مبتنــی بر برداشــت های ذهنی اســت، در نظر 
بگیــرد، حتی می توانــم بگویم اگــر الگوی اول 
خود را تئوریزه می کرد، خیلی راحت تر می شــد 
بــا آن گفتگــو کرد. در واقع باید ایــن الگو ها را 

تشــویق کرد تا خود را تئوریزه کنند.
وی بــا بیــان اینکه الگوی دوم زن دســتگاه 
نظــری دارد، عنــوان کــرد: »اولیــن عنصــر این 
اســت که ما باید بر این دستگاه نظری مسلط 
شــویم و آسیب شناســی داشــته باشــیم. اگــر 
بخواهیــم ســخن از الگــوی ســوم زن بگوییم، 
بایــد ماهیــت الگــوی ســوم را نســبت بــه دو 
الگــوی دیگــر بدانیم. از یک طــرف الگوی دوم 
و  فلســفی  نظــری،  دســتگاه های  بــر  مبتنــی 
اخالقی و اجتماعی اســت و می توان به لحاظ 
علمی آن را نقد کرد و نیز از سوی دیگر الگوی 
اول مبتنــی بر شــناخت، عــرف اجتماعی، درک 
خــودش  شــاید  و  اســت  تاریخــی  و  فرهنگــی 
هــم نتوانســته خــود را تئوریــزه کنــد، در نظر 

می گیرد.«
یــک کشــور  افــزود: »گاهــی در  حکمت نیــا 
الگوی اول زن و در کشور دیگر الگوی دوم زن 
حاکم اســت، اما در کشــور ما که در 100ســال 
اخیــر در کشــاکش این دو الگو بــوده، کارمان 
دشوار است و باید مدل مضاف بر الگوی اول 
و دوم را ارائــه دهیم. در واقع الگوی ســوم از 
جنــس حرکــت و نهضــت اســت و می خواهــد 
چیز هایــی را از زندگی اجتماعــی کنار بگذارد و 
جوامع را بســازد نه اینکه جوامع را بشناســد، 

چراکه شــناخت کافی نیست.«

حکمت نیــا بــا تأکید بــر اینکه الگوی ســوم 
و  کنــد  بازســازی  را  جامعــه  می خواهــد  زن 
داد،  خواهــد  تغییــر  را  اجتماعــی  بســتر های 
تصریح کرد: »این بازســازی چطور باید اتفاق 
بیفتــد؟ یــک پایه های نظری قــوی می خواهد 
و در ایــن مســیر مــا بایــد بــه حرکت آفرینــی و 
را  اجتماعــی  نظــام  بتــوان  تــا  برســیم  تولیــد 

کرد.« تولید 

خانواده گرا فعال  کنشگر    
فــرج اهلل هدایت نیــا، عضــو هیئــت علمــی 
و  فرهنــگ  پژوهشــگاه  حقــوق  و  فقــه  گــروه 
اندیشــه اســالمی نیــز طراحــی برنامــه جامــع 
اقــدام از منظر حکمرانی بــرای عملیاتی کردن 
الگوی ســوم زن را از جملــه مهم ترین اهداف 
دانســت و اظهــار کــرد: »در همیــن راســتا بــا 
انجــام  حــال  در  اســتادان  از  جمعــی  کمــک 
ایــن کار هســتیم، البتــه الگو هــای ســه گانه یا 
الگــوی کنشــگری زن، بحــث  ســه گانه دیــدن 

نیست.« جدیدی 
وی بــا بیــان اینکــه تعبیــر »کنشــگر فعــال 
خانواده گــرا« را می توان درباره الگوی ســوم 
زن بــه کار برد، افزود: »این نظریه بحث جدی 
اســت و چالش هایی بر سر راهش وجود دارد 
کــه باید حل شــود. بــرای مثــال خوانش های 
متفاوتــی در بیــن دین پژوهــان از منظر منابع 

اسالمی وجود دارد.«

کردن  تئوریزه  با  غرب  از  مطالبه گری   
سوم الگوی 

بی هیــچ تردیدی الگوی ســوم زن در ایران 
و نگاه انســانی اســالم به زن و جایگاه واالیی 
که برای وی در کانــون خانواده در نظر گرفته 
اســت، یکــی از نقــاط قــوت ما در حــوزه زن و 
خانــواده اســت و همین مســئله هــم موجب 
شــده اســت زنــان و دختــران ایرانــی در نوک 
پیــکان تهاجــم فرهنگــی علیه کشــورمان قرار 
بگیرنــد. ایــن در حالــی اســت کــه مــا بایــد بــا 
تئوریــزه کــردن ایــن الگوی ســوم از زن، آن را 
به دنیا معرفــی کنیم و در جایگاه مطالبه گری 

بگیریم. از غرب قرار 

انقالباسالمی

نگاهی به الزامات تحقق الگوی سوم زن »نه شرقی، نه غربی«

گاه، کنشگر   و خانواده گرا آ زنانی 

وهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی در بیان  وه فقــه و حقــوق پژ عضــو هیئــت علمــی گــر
مؤلفه های الگوی سوم زن اینگونه توضیح داد: »وقتی سخن از الگوی سوم زن می گوییم، 
بایــد بدانیــم الگوی اول و دوم بســیار با یکدیگر متفاوت اســت. مؤلفه های الگوی ســوم زن 
ترکیب الگوی اول و دوم است، یعنی باید از یک سو جهات عقانی داشت و دستگاه های 

نظری را به چالش بکشاند و از سوی دیگر باید ...

با کودک صحبت کنید و به او بگویید که بعد هر بار بازی کردن باید اســباب بازی های خود 
را جمــع کنــد. در غیر این صورت، یک جعبه  به نــام جعبه جمعه ها تهیه کنید و در مورد این 
جعبــه بــه او توضیــح بدهید: اگر هر بار بازی کردی، اســباب بازی هات را جمــع نکنی میره تو 

جعبه جمعه ها و ما تا جمعه دیگه حق نداریم با این اسباب بازی ها بازی کنیم.«

قاسمی

سکوت راه مناسبی برای تربیت فرزند نیست
خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
که  می داند  پدری  و  مادر  هر 
اغلب  فرزندان،  بزرگ کردن 
نباید  اما  است  بزرگی  چالش 

در این روند عصبانی شوند.
هیچ کس فرزنــدان خود را 
بهتــر از والدین نمی شناســد، 
موقعیت هایــی  اوقــات  گاهــی  حــال  ایــن  بــا 
غمگیــن  والدیــن  آن  در  کــه  دارد  وجــود 
می شــوند و از خود می پرسند: "آیا این واقعًا 

طبیعی اســت؟"حاال باید چیکار کنم؟.
در ایــن زمــان فقــط شــعار "نفــس بکش" 
وجــود دارد. بــه خصــوص در مــورد بچه های 
بزرگتــر، بایــد در نظــر بگیریــد که چقــدر انرژی 
می خواهیــد بــرای دعواهای خاص اســتفاده 
کنید. هیــچ کس خواهان بحث های بی پایانی 
نیســت کــه در آنها فقط دایــره ای بچرخید. ما 
به شــما نکاتی را به عنــواِن خوراکی برای فکر 

می گوییم.
اگــر مــدام رویکردهــای بــزرگ فرزندپــروری 
خــود را تضعیــف کنیــد، خواهیــد دیــد که آن 
طــور که بایــد کار نمی کنند زیرا فرزندان شــما 
در مــورد درخواســت های خاص کمتر شــما را 

می گیرند. جدی 
روشــن،  اعالمیه هــای  ارتباطــات: 
محدودیت ها و پیامد های روشــن. این بدون 
عشــق نیســت، امــا بــه فرزنــدان شــما کمــک 

می کند تــا خود را جهت گیری کنند.
چــه  هســتید،  الگــو  شــما  الگــو:  عملکــرد 
بخواهیــد چــه نخواهید. فرزندان شــما، رفتار 
خود را از شــما کپی می کنند. درخواست کاری 
از آن ها که خودتان انجام نمی دهید، دشــوار 

است.
گــوش کنیــد: فرزندان شــما همیشــه باید 
احســاس کنند کــه نگرانی هــا و نیاز های آن ها 
را جــدی می گیریــد. ایــن امــر بــه ویــژه بــرای 

کودکان بزرگتر و نوجوانان صادق اســت.
تمجید فراوان: تقویت رفتار مثبت به جای 

تنبیه رفتار منفی، خود را ثابت کرده اســت.
آرامش خود را حفظ کنید: نفس کشــیدن، 
نوشــیدن یــک لیــوان آب و ســپس بازگشــت 
بــه موقعیــت، بــه شــما کمــک می کنــد تــا راه 

حل هــای بهتری پیدا کنید.
صحبــت کنیــد: در تماس باشــید، در مورد 
احساســات صحبــت کنیــد و بــا ســکوت تنبیه 

. نکنید
می کنیــد  احســاس  وقتــی  بگیریــد:  کمــک 

اســت  قــدرت  نشــانه  ایــن  هســتید،  خســته 
کــه بگوییــد بــه کمک نیــاز دارید، چــه از طرف 
دوســتان یا یک فرد حرفه ای مثل روانشناس.
بگوییــد »نــه«: اگــر بــه دفعــات ایــن کلمه 
بــه  فقــط  اســت.  تأثیرگذارتــر  نشــود،  گفتــه 
عنــوان یک کلمــه ممنوعیــت اســتفاده کنید، 
مخصوصــًا زمانی که بــرای محافظت از کودک 
اســتفاده می شــود، یعنــی در مورد اشــیاء و 

خطرناک. موقعیت های 
تنبیه هــا  اســت:  تنبیــه  از  بهتــر  ســتایش 
کــودک شــما هنــوز  زیــرا  بی فایــده هســتند، 
نادرســت  رفتــار  بــا  را  تنبیه هــا  نمی توانــد 
مرتبــط کند. ســتایش بهتر از تنبیــه برای رفتار 
ناخواســته و توجــه محبــت آمیــز بــرای رفتــار 

است. مطلوب 

مثبت اندیشی شما را به هدف هایتان نزدیک می کند
خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
اجتماعی  روانشناس  یک 
گفت: معاشرت با افراد پرانرژی 
کمک  شما  به  مثبت اندیش  و 
در  زندگی  به  امید  تا  می کند 

شما تقویت شود.
علیرضا شــریفی اظهــار کرد: 
مثبــت اندیشــی نقطه مقابــل اندیشــه منفی 
اســت. انســان هایی که از پدیده هــای پیرامون 
برداشــت مثبتــی دارند و تفکر آن ها به ســمت 
راه حل های مثبت مــی رود، مثبت اندیش تلقی 

می شوند.

وی در ادامــه ویژگــی افــراد مثبت اندیش را 
برشــمرد و گفت: 1. امید بــه زندگی 2. توجه به 
ســالمت روان و جســم 3. تعریــف واقع بینانــه 
نســبت به رخدادهای محیطــی 4. عدم ویژگی 
 .5 مثبت اندیــش  افــراد  در  شــناختی  خطــای 
اســتفاده از روش هــای صحیــح بــرای تحلیــل 
موقعیت 6. اهداف روشــن و قابل دسترسی و 
تالش در جهت رسیدن به اهداف از ویژگی های 

افراد مثبت اندیش محسوب می شود.
وی بــه راهکارهــای تقویــت مثبت اندیشــی 
پرداخــت و گفــت: از راهکارهــای مهــم در ایــن 
زمینــه، تهیه لیســتی از خواســته ها می باشــد. 
ســپس باید برای این اهداف برنامه ریزی کرده 
و آن هــا را بــه اهــداف کوچک و قابل دســترس 
تبدیل کرد. راهکار دیگر تقویت شــناخت ویژگی 
فردی می باشــد. هر فــرد، دارای نقاط ضعف و 
مثبت بســیاری اســت. در گام اول الزم اســت تا 
آن ها را شناسایی کرده و در جهت کاهش نقاط 

ضعف و تقویت نقاط قوت عمل کند.
شــریفی درادامــه بــه اهمیت هم نشــینی با 
انســان های  از  دوری  و  اندیــش  مثبــت  افــراد 
منفی بــاف و انجــام ورزش منظم اشــاره کرد و 
گفت: مطالعات نشــان  می دهــد افرادی که به 
صورت منظم ورزش می کنند افکار منفی کمتر 

به سراغ آن ها می رود.
شــریفی در انتهــا بــه تکنیک ســاده ای جهت 
گفــت:  و  پرداخــت  اندیشــی  مثبــت  تقویــت 
هنگامــی کــه افــکار منفــی ذهــن مــا را درگیــر 
می کنــد، بهتــر اســت کــه آن را یادداشــت کرده 
و ســپس نقــاط قوتی را کــه می تواند بــر افکار 
منفی مــا غلبه کند، درنظر گرفتــه تا بتوانیم به 

سمت مثبت اندیشی حرکت کنیم.



حضرت أباعبدٱهّٰلل ٱلُحَسین علیه ٱلّسالم می فرمایند: 
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وحدت امت اسالمی و هندسه سیاسی عالم

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
سخنان  اصلی  محور  جهان: 
خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
و  نظام  مسئوالن  دیدار  در 
اسالمی  کشورهای  سفرای 
مبعث  عید  مناسبت  به  که 
برگزار شد، به شناخت و لزوم 
بعثت«  »گنجینه های  عملی  پاسداشت 
نشناختن  ایشان  داشت.  اختصاص 
درد  و  رنج  عوامل  از  را  گنجینه ها  این 
و  می دانند  حاضر  عصر  در  مسلمانان 
این  مسلمانها  ما  از  »بعضی  می گویند 
بعضی  نمی شناسیم؛   اصًال  را  گنجینه ها 
می کنیم  کفران  می کنیم،  انکار  را  آن  ما  از 
از  بعضی  را؛  الهی  عظیم  هدیه های  این 
عمل  منتها  می کنیم  افتخار  آنها  به  ما 
نتیجه  می شود؟  چه  نتیجه  نمی کنیم... 
تفرقه،  دچار  اسالم  دنیای  که  است  این 
علمی  ضعف  دچار  عقب ماندگی،  دچار 
است...  این  نتیجه اش  میشود؛  عملی  و 
گنجینه های  این  به  رجوع  با  میتوانیم  ما 
خودمان،  به  بعثت  سوی  از  هدیه  شده ی 

کنیم.« برطرف  را  اسالم  دنیای  ضعفهای 

بر اساس بیانات رهبر انقالب از رنج های 
امت اســالم، بحث »تفرقه« است که عمل 
بــه بایســته های تحقق »وحدت اســالمی« 
اســت.  آن  بــا  مقابلــه  پایه هــای  جملــه   از 
همیــن  بــه   KHAMENEI.IR رســانه ی 
حجت االســالم  بــا  گفت وگــو  در  مناســبت 
عضــو  پیروزمنــد،  علیرضــا  والمســلمین 
هیــأت علمــی فرهنگســتان علوم اســالمی 
قم، بــه تحلیل و بررســی لزوم وحدت امت 
اســالمی در هندســه جدید سیاسی جهان 

است. پرداخته 

کید  تأ بیاناتشان،  در  انقالب  رهبر   
در  عالم  سیاسی  هندسه  که  دارند 
تغییر  این  نشانه های  است.  تغییر  حال 

چیست؟ هندسه 
دارای  عالــم  سیاســی  هندســه  تغییــر 
شــواهد و قرائنــی اســت؛ از جملــه ظهــور 
دنیــا،  در  اقتصــادی  جدیــد  قدرت هــای 
نتیجــه  در  و  وحشــت  و  رعــب  کم شــدن 
هیمنــه  از  جهــان  ملــل  تبعیــت  کم شــدن 
نظامی قدرت های بزرگ و همچنین شــکل 
گرفتــن کمپانی هــای فراملیتی که به تدریج 
نقــش دولت هــا را کم رنــگ نمــوده اســت. 
دولت هــا  وضعیــت  در  نه تنهــا  به نوعــی، 
جهانــی  مجامــع  تصمیم گیــری  در  بلکــه 
در  اســت.  شــده  تأثیرگــذار  و  اداره کننــده 
بــه  و  اصلــی  بازیگــران  تغییــر  جملــه،  یــک 
میــدان آمدن بازیگــران جدید بــا ابزارهای 
جدیــد در صحنــه قــدرت جهانی، نشــان از 
تغییــر هندســه قدرت جهانــی دارد. دنیای 
اســالم بــا توجه بــه اهــداف جهانــی که در 
مضامیــن و معارف اســالمی وجــود دارد، 
بایــد با عرضــه فرهنــگ اســالمی و پیگیری 
الهام بخــش  الگــوی  بتوانــد  آن،  تحقــق 

بــه  را  توحیدگرایــی  و  معنویت محــور  و 
جهانیــان معرفــی نمایــد و از ایــن طریــق، 
را  جهانــی  قــدرت  هندســه  تغییــر  مســیر 

به نفع جبهــه حق تغییر دهد.

این  در  اسالم  دنیای  جایگاه   
مختلف  فرق  وحدت  و  چیست  وضعیت 
اهمیتی  چه  اوضاعی  چنین  در  اسالمی 

دارد؟
در ایــن میان، وحدت امت اســالم برای 
در  اســالم  دنیــای  تأثیــر  ضریــب  افزایــش 
تغییــر هندســه قــدرت جهانی، امــر حیاتی 
می شــود.  محســوب  اصلــی  پیش نیــاز  و 
مخاطــب ایــن ســخن، عــالوه بــر مخاطــب 
ملی، مخاطب فراملی و برادران اهل سنت 
هــم هســتند. در ادامه مطالب را بیشــتر و 
بــا اســتناد به آیات شــریف قــرآن به عرض 

می رسانم:

اینکــه  خصــوص  ایــن  در  اول  نکتــه   -1
امــت  در  مرصــوص  بنیــان  مبــدأ  وحــدت، 
بنیــان  اســالم  امــت  اگــر  و  اســت  اســالم 
مرصوصی داشته باشــد، طبیعتًا رخنه پذیر 
قــدرت  هندســه  در  و  بــود  نخواهــد 
جهانــی تأثیرگذارتــر اســت. خــدای متعــال 
می فرمایــد: إّن اهلَل ُیِحــّبُ اّلذیــَن ُیقاِتلــوَن 
ُهــم ُبنیــاٌن َمرصوٌص.  فــی َســبیِله َصّفــًا َکَأّنَ
خــدای متعــال کســانی را کــه در راه خــدا 
جهاد می کنند، به صفی تشــبیه می کند که 
از بنیانــی محکــم برخوردار اســت و خدای 
متعــال می فرمایــد که چنیــن امتی را که از 
چنین اســتحکامی برخوردار است، دوست 

دارد.
امــکان  وحــدت،  اینکــه  دوم  نکتــه   -2
پاســخ به تعدی دشــمن را فراهــم می کند 
و جســارت تعدی بــه شــکل های گوناگون 
به دنیای اســالم، از دشــمن ســلب خواهد 
متعــال  خــدای  شــریفه  آیــه  در  بــاز  شــد. 
بــه شــما  کــه تعــدی  می فرمایــد: »کســی 
کــرد، به انــدازه تعــدی کــه بــه شــما کــرده 
کنیــد.«  تعــدی  او  بــه  هــم  شــما  اســت، 
شــاهد آن هســتیم کــه نظــام اســتکباری، 
هر از چند گاهی فشــار و اجحافی را درباره 
و  مــی دارد  روا  اســالم  دنیــای  از  بخشــی 
اگــر مســلمانان در ســرزمین های مختلــف 
بــا هــم متحــد بودنــد، طبیعــی  اســالمی، 
بــود کــه می توانســتند بــه تهاجم دشــمن 
بــه فلســطین، بــه عــراق، بــه افغانســتان، 
ایــن  بــه  و  بدهنــد  پاســخ  و...  یمــن  بــه 
ترتیب، هــم زمینه جنگ هــای نیابتی از بین 
می رفــت و هــم اینکــه دشــمن در صــورت 
تعدی مســتقیم، پاســخ مناسب را دریافت 

می کرد.
3- نکتــه ســوم اینکــه وحــدت، باعــث 
تجمیــع قــدرت و باعــث تجهیــز و آمادگــی 
در ســطح بــاال و یکپارچه برای امت اســالم 
خواهــد بــود و زمینه ای بــرای عمل به این 
توصیــه الهــی اســت کــه َو َاِعــّدوا َلُهــم َمــا 
ٍة َو ِمــن ِربــاِط الَخیِل...  اســَتَطعُتم ِمــن ُقّوَ
و  خــدا  دشــمن  دل  در  بایــد  کــه  ترســی 
ایــن  طریــق  از  بیفتــد،  مؤمنیــن  دشــمن 
اســت که آن مقــدار قوتی را کــه می توانند 
جمــع کنند، مهم بشــمارند و طبیعتًا وقتی 
قــدرت دنیای اســالم به هم پیونــد بخورد، 

ایــن تــرس دشــمن، افزون تر خواهــد بود 
حقــوق  احقــاق  در  مؤمنیــن،  قــدرت  و 

خودشــان افزایش پیدا خواهد کرد.
4- نکتــه چهــارم اینکــه وحــدت، مبــدأ 
عــزت اســت و عــزت مبــدأ قــدرت. خــدای 
ســوِل  ِللّرَ َو  ُة  الِعــّزَ هلِِل  و  فرمــود:  متعــال 
روایــت  در  امــام صــادق )ع(  ِللُمؤِمنیــَن.  َو 
شــریفی کــه در کافــی شــریف، جلــد پنــج، 
صفحــه شــصت و ســه اســت، می فرمایند: 
َض ِإلی الُمؤِمِن ُاموَره  َوَجّلَ َفّوَ »ِإّنَ اهلَل َعّزَ
ض ِإَلیــِه َأن َیکــوَن َذلیًال.«  هــا َو َلــم ُیَفــّوِ ُکّلَ
»خــدای متعــال، همــه امــور مؤمــن را به 
خــودش واگــذار کــرده اســت؛ امــا اجــازه 
نداده که ذلیل باشــد.« بعــد هم امام )ع( 
بــه همیــن آیــه شــریفه اســتناد فرمودند؛ 
بنابرایــن، این عزت، در گرو وحدت اســت و 
اگر این وحدت نباشــد، دشــمنان از طریق 
ایجــاد تفرق، قدرت ذلیل کــردن مؤمنین را 

کرد. خواهند  پیدا 
5- نکتــه آخــر و پنجــم اینکــه وحــدت، 
تــرس  عامــل  تفــرق،  و  شــجاعت  عامــل 
قــدرت  شــجاعت،  ایــن  و  اســت  مؤمنیــن 
نظــام  بــا  را  مؤمنیــن  مواجهــه  و  مقابلــه 
ســلطه افزایــش می دهــد. پیامبــر گرامــی 
اســالم)ص(، بنــا به نقلــی که ســیوطی در 
جلــد یک جامع صغیر، بیان داشــته اســت، 
می فرماینــد: »الَینَبغــی ِللُمؤِمــِن َأن َیکوَن 
َبخیــًال َو ال جاِبنــًا.« »شایســته نیســت کــه 
مؤمــن، در مــال بخیــل و همچنین ترســو 
باشــد« و طبیعــی اســت کــه وقتــی دنیای 
اســالم از هم جدا باشــد و مســلمانان، در 
درون دنیای اســالم، در درون هر کشــور و 
قومیت هــای مختلــف و مذاهــب مختلــف، 
در مقابــل هم جبهه بندی داشــته باشــند، 
داخلــی  مشــکالت  و  مســائل  بــه  آن قــدر 
خــود درگیر می شــوند که جــرأت مقابله با 
قدرت های بزرگ از آنها ســلب خواهد شد.

از  یکی  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت   
امت های  رنج  عوامل  و  علل  مهم ترین 
تفرقه  کنونی،  دنیای  در  را  اسالمی 
از منظر تاریخی  می دانند. ریشه این تفرق 

چیست؟ در 
ریشــه تاریخــی از صــدر اســالم دارد و از 
فتنه گری هایــی کــه بنی امیــه انجــام داد و 
بعــد هم ایــن ریشــه، در مواجهه ای وجود 
داشــته اســت که با فتوحات دنیای اسالم 
در مرحلــه بعد اتفــاق افتاد و این فتوحات 
هــم باعــث شــد کــه دنیای اســالم تــا قلب 
اروپــا گســترش پیدا کند. از جملــه عواملی 
بــرای  تاریــخ،  طــول  در  دشــمن  ایــن  کــه 
اســتمرار ایــن تفرقه افکنی اســتفاده کرده 

است، این موارد است:
1- یکی از طریق فرقه ســازی هایی که در 
دنیای معاصر هم شــاهد آن هســتیم، هم 
در دنیای اهل تســنن و هم تشــیع. شــاهد 
این هســتیم که انگلیس فتنه گر، در دنیای 
در  و  کــرد  ایجــاد  را  وهابیــت  اهل تســنن، 
دنیــای تشــیع، بهائیــت را و ســعی کــرد که 
از ایــن طریق، صالبــت و ســالمت فرهنگی 

دنیای اســالم را خدشه دار کند.
کــه  دومــی  تــالش  و  دوم  عامــل   -2
دشــمن همواره انجام داده اســت، ایجاد 

اعتمــاد بــه ائمــه کفــر در دنیــای اســالم و 
ایجــاد ائتــالف و وحدت و هم پیمان شــدن 
ســران مسلمین با ائمه کفر است؛ حال آن 
کــه خدای متعــال به صراحت در قرآن بیان 
می دارد که ائمه کفر قابل اعتماد نیســتند 
و اینهــا طعنــه به دیــن شــما می زنند و اگر 
این گونــه باشــد، بایــد بــا اینهــا مجاهده و 
مقاتله بکنید. در آیه شــریفه خدای متعال 
می فرمایــد: َو إن َنَکثــوا َأیماَنُهــم ِمــن َبعِد 
َفقاِتلــوا  دیِنُکــم  فــی  َطَعنــوا  َو  َعهِدهــم 
ُهــم َینَتهوَن.  ُهــم ال َأیماَن َلَعّلَ َأِئّمــَة الُکفِر ِإّنَ
اگــر اینهــا عهــد خودشــان را بعــد از اینکه 
بــا شــما پیمــان بســته بودنــد، شکســتند 
و اگــر نســبت بــه دیــن شــما، بــه شــما بــا 
طعنــه برخورد کردند و دین شــما را تحقیر 
کردنــد، بایــد بــا ائمــه کفــر مقاتلــه کنید و 
اینها قابل اعتماد نیســتند و بــا این مقابله 
و مجاهــده، می توانیــد امیدوار باشــید که 

آنها را از حرکت و نفوذ در جامعه اســالمی 
بازبدارید.

3- عامل دیگر تفرقه در دنیای اســالم، 
حاکمیــت مترفیــِن در دنیــای اســالم یا غیر 
دنیــای اســالم، بــر سرنوشــت امت اســالم 
اســت. مترفیــن گروهی هســتند که خدای 
آنهــا را نکوهیــده و در یــک کلمــه  متعــال 
مترفیــن، به تعبیــر امــام)ره( یعنــی همــان 
ایــن  مترفیــن  خاصیــت  بــی درد.  مرفهیــن 
اســت کــه خودشــان فاســقند و فســق را 
هم در جامعه گســترش می دهند و از این 
طریــق، مبــدأ هالکــت جامعــه می شــوند. 
خدای متعال می فرماید: ِإذا َأَردنا َأن َنهِلَک 
َقرَیــًة َأَمرنــا ُمتَرفیهــا... اگــر خــدای متعال 
اراده بکنــد که امتی را هالک بکند، مترفین 
آن جامعــه را به ســمت فســق می برد و در 
ایــن صورت، خــدای متعــال عذابــش را بر 
آن مــردم نــازل می کنــد؛ بنابرایــن مــا االن 
شــاهد هســتیم کــه متأســفانه در بخشــی 
از دنیــای اســالم، مترفین از دنیای اســالم 
بر سرنوشــت بخــش قابل توجهی از دنیای 
طبیعتــًا  و  کردنــد  پیــدا  ســیطره  اســالم 
کســانی که در اوج دنیاطلبی و قدرت طلبی 
ســیر می کننــد و شــماره اموال خــود را در 
جاهــای مختلــف ندارنــد، نمی تواننــد اهل 
مجاهــده و امربه معــروف و نهی ازمنکــر و 
اقامــه دین باشــند؛ بــه همیــن خاطر برای 
بقــای خودشــان، حاضرنــد امت اســالم را 

پاره پاره کنند و با دشــمن ائتالف بکنند.

این  کم رنگ کردن  راهکار  و  حل  راه   
در  را  اسالم  جهان  امروز  دنیای  در  تفرق 

می دانید؟ چه 
در  تفرقــه  تضعیــف  در  کــه  را  راه حلــی 
دنیای اســالم وجود دارد، بــاز باید از قرآن 
فراگرفــت. آرمان و اقدام مشــترک، راه حل 
مناســبی بــرای خنثی ســازی دسیســه های 

دشــمن در ایجاد اختالف است.
بتوانیــم  کــه  اســت  ایــن  اول  حــل  راه 
بــر  مســلمین  همــه  کــه  را  نظــری  توحیــد 
افعالــی  توحیــد  بــه  دارنــد،  اتفاق نظــر  آن 
بــه  را  آن  یعنــی  کنیــم،  منتهــی  عملــی  و 
بــه  بکنیــم،  منتهــی  توحیدمحــور  عمــل 
کم رنگ شــدن تفرقــه منجــر خواهــد شــد؛ 
پیــدا  مشــترک  دشــمن  اینکــه  به دلیــل 

خواهیــم کرد و بــاور می کنیم که برای غلبه 
بــر دشــمن مشــترک، راهــی جــز ائتــالف با 
یکدیگــر و هم صداشــدن و هم توان شــدن 
نیســت. آیــه شــریفه می فرمایــد: ِإّنــا َأنَزلنا 
ِإَلیــَک الِکتــاَب ِبالَحــّقِ ِلَتحُکــَم َبیــَن الّنــاِس 
ِبمــا َأراَک اهلُل. »خــدای متعــال کتــاب را بر 
تــو نــازل کرد تــا در بین مــردم بــا آن حقی 
تعلیــم  تــو  بــه  خــدا  کــه  کنــی  حکمرانــی 
فرمــوده اســت.« شــاهد آیــه شــریفه این 
اســت که خدای متعال خطــاب را به مردم 
کــرده اســت: ِلَتحُکَم َبیــَن الّنــاِس. نه فقط 
بیــن مؤمنین و مســلمین؛ یعنــی امر الهی 
و  هدایــت  وســیله  بایــد  الهــی،  هدایــت  و 
زعامت و سرپرســتی بین مــردم قرار بگیرد 
و تالش مســلمین، بــرای اینکه کتاب الهی، 
معیــار حکمیت و حاکمیت بیــن مردم دنیا 
قرار بگیــرد، وظیفه و مســئولیتی مشــترک 
اســت کــه مســلمین را بــا همدیگــر بســیج 

می کند.
راهبــرد دوم همچنیــن محــور و آرمــان 
عدالت خواهــی، ظرفیتی بزرگ را در دنیایی 
دارد که به اســم عدالت، بیشــترین ظلم ها 
را روا مــی دارد. ِإّنَ اهلَل َیأُمُرُکــم َأن ُتَعــّدوا 
َبیــَن  َحَکمُتــم  ِإذا  َو  َأهِلهــا  ِإلــی  اأَلمانــاِت 
الّنــاِس َأن َتحُکموا ِبالَعــدِل. خدای متعال 
امــر کرده کــه امانت را به اهلــش بدهید و 
چه امانتــی مهم تر از کتاب الهــی و میثاقی 
که امت اســالم با پیامبر)ص( دارد؟ بازهم 
آیــه شــریفه، تعبیــر نــاس را بــه کار می برد 
را  عدالت گســتری  پرچــم  بتــوان  بایــد  کــه 
بــا مفهــوم و مســتوای اســالمی معیــار و 
میزان قضاوت در جهان برافراشــت که این 
بشــریت  نجات بخــش  عدالــت،  از  مفهــوم 

اســت و اختصاص به دنیای اسالم ندارد.
جهانــی  شــبکه  ایجــاد  ســوم،  راهبــرد 
کنشــگر،  مردمــی  و  جهانــی  تشــکیالت  و 
بــرای تحقــق عدالــت و جریــان توحیــد در 
عالــم اســت. با شــعار َتعاَونــوا َعَلــی الِبّرِ َو 
قــوی َو الَتعاَونوا َعَلــی اإِلثِم َو الُعدواِن.  الّتَ
اگــر اثــم و عــدوان در دنیای اســالم و بین 
بیفتــد،  اتفــاق  اســالم  دنیــای  کنشــگران 
خ می دهد. گناه  ازهم گســیختگی اسالمی ر
و تعــدی بــه دیگران باعث اختالف اســت و 
تــالش بر مبنای تقوا و نیکی، عامل وحدت 

و انســجام دنیای اسالم خواهد بود.

به  قائل  انقالب  رهبر  که  وحدتی   
مسلمان  جوامع  بین  در  آن  ایجاد  و  حفظ 
امت  منافع  حفظ  در  وحدت  هستند، 
با  مقابله  در  عملشان  اشتراک  و  اسالمی 
اشتراک  چنین  است.  دشمن  نقشه های 

می شود؟ حاصل  چگونه  عملی 
مقابــل  در  بتوانیــم  اینکــه  بــرای 
عمــل  به هنــگام  دشــمن،  دسیســه های 
اســالم،  دنیــای  ظرفیت هــای  از  و  کنیــم 
نقشــه  بایــد  ببریــم،  را  اســتفاده  حداکثــر 
دشــمن را بشناســیم و ســپس بر اســاس 
اقــدام  برنامــه  یــک  بــه  مشــترک،  آرمــان 
مشــترک دســت یابیــم. دشــمن، در نفــوذ 
در دنیــای اســالم و اســتفاده از ظرفیت ها 
سلســله  اســالم،  دنیــای  ســرمایه های  و 
پیــش  هماهنــگ  به صــورت  را  اقداماتــی 
می بــرد و اگــر بعضــی از اینهــا زمینــه عمل 

نداشــت، به بعضی دیگر تمسک می کند.
1- در قدم اول، اگر زمینه را برای حضور 
نظامی و فیزیکی خــودش مهیا ببیند، این 
کار را خواهــد کرد؛ چــه اینکه در اســتعمار 
کهنــه ایــن کار را کــرد و چه اینکــه در زمان 
منافعــش  وقتــی  بازهــم  فرانــو  اســتعمار 
اقتضــا کــرد، بــه افغانســتان و عــراق و بــا 

جنــگ نیابتی به ســوریه و یمن حمله کرد.
تــا  می کنــد  تــالش  بعــد،  قــدم  در   -2
دنیــای  در  را  خــودش  دست نشــاندگان 
اســالم بــه زعامــت برســاند. شــاید چیــزی 
شــاهد  افغانســتان  در  آنچــه  بــه  شــبیه 
در  اخیــر  دوران  در  کــه  تالشــی  و  بودیــم 
عــراق انجام دادند و بحمــداهلل فعًال ناکام 

مانده اند.
می کنــد  تــالش  ســوم  محــور  در   -3
تــا بیــن معارضیــن نظــام اســتکبار ایجــاد 
اختــالف بکنــد. تجربه این را، هــم در ایران 

اســالمی داریم و هم در سایر کشورها.
می کنــد  ســعی  چهــارم  محــور  در   -4
کــه باتوجه بــه زمینــه ای کــه پــس از نفــوذ 
خــود فراهم کرده اســت، به چپــاول منابع 
به صــورت  هــم  بپردازنــد،  کشــورها  آن 
غیرقانونــی مثل آنچه در افغانســتان، بلک 
واتــر را وادار کردند که منابــع غنی معدنی 
کم نظیــر افغانســتان را بــه چپــاول ببرد، با 
غفلــت دولت مســتقر یا بــا معامله با آن و 
هم به صــورت قانونی در قالــب معاهدات 

به ظاهر دوســویه، اما با منافع یک سویه.
5- در محور پنجم باید به تربیت نیروی 
انســانی، به صورت مستقیم با آموزش های 
دخالت در نظام آموزشــی آن کشــورها و یا 
به صــورت غیرمســتقیم، از طریــق پــرورش 
و  غ التحصیــل  فار و  روشــنفکر  نیروهــای 
ماهــر بپردازیــم. بعــد از آن به ایــن طریق، 
نســلی را که از نظر فرهنگی وابســته اســت 
و اســتحاله شــده اســت، تربیت کند و اینها 
در  مختلــف  مســئولیت های  تصــدی  بــه  را 

دنیای اسالم وادارد.

دشمن  نهایی  هدف  شما  نظر  به   
و  اسالمی  جوامع  در  نفوذ  اعمال  از 
و  چیست  آنها  میان  در  وحدت  زدن  برهم 

باید کرد؟ آن چه  درمقابل 
نقشــه بعدی و سیاســت بعدی دشمن 
در تســلط بر دنیای اســالم، القای الگوهای 
محــور  در  به ویــژه  و  کشــور  اداره  غلــط 
اقتصــاد دنیــای اســالم اســت کــه اقتصاد 
کشــورهای  بــه  وابســته  همــواره،  را  آنهــا 
مبــدأ قــرار بدهــد و بیــش از آنچــه منافــع 
آنهــا شــامل حــال آنهــا بشــود، بتواننــد از 
منابع کشورهای اســالمی استفاده بکنند. 
در مقابــل، آنچــه پادزهر این حرکت شــوم 
دشــمن اســت، شــناخت هــدف، شــناخت 
دشــمن، شــناخت تــوان و ظرفیــت دنیای 
اســالم و طراحی یــک طرح اقدام مشــترک 

بر اســاس این محورها خواهد بود.

حجتاالسالم
پیروزمند

نکته چهارم اینکه وحدت، 
مبدأ عزت است و عزت 
مبدأ قدرت. خدای متعال 
سوِل  ُة َو ِللّرَ فرمود: و هلِِل الِعّزَ
َو ِللُمؤِمنیَن. امام صادق )ع( 
وایت شریفی که در  در ر
کافی شریف، جلد پنج، 
صفحه شصت و سه است، 
َوَجّلَ  می فرمایند: »ِإّنَ اهلَل َعّزَ
ها  َض ِإلی الُمؤِمِن ُاموَره ُکّلَ َفّوَ
ض ِإَلیِه َأن َیکوَن  َو َلم ُیَفّوِ
َذلیًا.« »خدای متعال، همه 
امور مؤمن را به خودش 
واگذار کرده است؛ اما اجازه 
نداده که ذلیل باشد.« بعد 
هم امام )ع( به همین آیه 
شریفه استناد فرمودند؛ 
بنابراین، این عزت، در 
و وحدت است و اگر این  گر
وحدت نباشد، دشمنان از 
طریق ایجاد تفرق، قدرت 
ذلیل کردن مؤمنین را پیدا 
خواهند کرد.  نکته دوم اینکه وحدت، 

امکان پاسخ به تعدی 
دشمن را فراهم می کند 

و جسارت تعدی به 
شکل های گوناگون به 

دنیای اسام، از دشمن 
سلب خواهد شد. باز 
در آیه شریفه خدای 

متعال می فرماید: 
»کسی که تعدی به شما 

کرد، به اندازه تعدی 
که به شما کرده است، 

شما هم به او تعدی 
کنید.« شاهد آن هستیم 

که نظام استکباری، 
هر از چند گاهی فشار 

و اجحافی را درباره 
بخشی از دنیای 

وا می دارد  اسام ر
و اگر مسلمانان در 

سرزمین های 
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وحدت امت اسالمی 
و هــندسه ســیــاســی عالم

11

نگاهی به الزامات تحقق الگوی 
سوم زن »نه شرقی، نه غربی«

گاه آ زنانی 
کنشگر  و خانواده گرا


