
و دانشمندان مورد سوء استفاده و قدرت طلبی دنیاخواهان 
قرار گرفته و فجایع بیشماری را پدید آورده اند، كه نمونه بارز 
آن فجایع جنگ جهانی دوم و بمباران اتمی دو ش��هر ژاپن 
است كه هزاران انس��ان بی گناه قربانی مطامع قدرتمندان 

شدند. 
3 گناه: پیامبراكرم � صلّی اهلل علیه و آله � : »بنده گناه 

می كند پس دانشی را كه پیشتر می دانسته از یاد می برد.«]9[
4  بیماری های قلب، همچون قس��اوت قلب، نفاق، 
حس��د و...: امام هادی � علیه الّسالم � فرمودند: »حكمت 

در طبیعتهای فاسد سودی نمی بخشد«.]10[
5  غفل�ت: حض��رت علی � علیه الّس��الم � : »هر 
كس غفلت كند، نادان ماند«.]11[ »آنكه مغلوب غفلت شود 

دلش می میرد.«]12[
6  آرزو: پیامبراك��رم � صلّی اهلل علیه و آله � : »آن 
ك��ه به دنی��ا رغبت ورزد و آرزوی��ش را در آن دراز گرداند، 

خداوند دلش را به اندازه رغبتش به آن كور می كند.«]13[
7  تكبر و غرور: تكبر و غرور علمی هم در زمینه 
علوم به دست آمده آفت است و هم باعث می شود انسان از 
كسب مراحل علمی برتر و باالتر محروم بماند و خود را از 
همگان باالتر بداند و هیچ گاه به حقیقت دس��ت نیابد. امام 
كاظم � علیه الّس��الم � فرمودند: »كش��ت در دشت هموار 
می روید و نه در سنگالخ و همینطور حكمت در دل فروتن 

آباد بارور می شود و نه در دل متكبر سركش«.]14[
8  طم�ع: پیامب��ر اكرم � صلّ��ی اهلل علیه و آله � : 

»طمع حكمت را از دلهای دانایان می برد.«]15[
9   خشم: امام صادق � علیه الّسالم � : »خشم دل 
حكیم را نابود می كند. هر كس مالك خشم خویش نباشد، 

مالك خرد خویش نیست.«]16[
10 تعص�ب: پیامبر اكرم � صلّی اهلل علیه و آله � : 
»هر كس در دلش دانه خردلی از تعصب باشد خداوند او را 

روز قیامت با اعراب جاهلی برانگیزد.«]17[
11 پرخوری: پیامبر اكرم � صلّی اهلل علیه و آله � : »دل 

هنگام پری شكم حكمت را بیرون می اندازد.«]18[
12 جدال و مراء: حضرت علی � علیه الّس��الم �: 
آن ك��ه مجادله به باطلش زیاد ش��ود كوری اش از حقیقت 

ماندگار شود.]19[
عالمه مجلس��ی )ره( می گوید: مراد از جدال، مناظره به 
منظور غلبه بر طرف مقابل و مراد از مراء، جدال و اعتراض بر 
سخن دیگران بدون داشتن هدف و غرض دینی است. اینها 
آن گاه نكوهیده و از آفات علم به ش��مار می روند كه هدف 
ش��خص اظهار برتری خود و نه اثبات حّق یا رّد باطل باشد، 
كه در این صورت ش��خص، دیگر به دنبال كش��ف حقیقت 

نیس��ت و صرف��اً درصدد اظهار برتری اس��ت ك��ه منجر به 
انحراف از مسیر صحیح خواهد شد.]20[ لذا پیامبر اكرم � صلّی 
اهلل علیه و آله � به این گونه عالمان وعید جهّنم داده اند: »من 
تعلّم العلَم لیبالی به العلماء أو لیماری به الس��فهاء أو یصرُف 
وجوَه الّناس اِلیه أدَخلُه اهلل الّنار«؛]21[ هر كس علم بیاموزد تا 
به وسیله آن بر دانشمندان مباهات و فخرفروشی نماید یا با 
سفیهان ممارات و جّر و بحث كند یا چهره ها را به سوی خود 

برگرداند، خداوند او را داخل آتش خواهد نمود.« 
اینه��ا نمونه های��ی از آف��ات و موانع عل��م و حكمت، 
برگرفته از بیانات پیش��وایان دین اس��الم اس��ت و تنها با 
مدنظ��ر ق��رار دادن و رفع این موانع اس��ت كه طالب علم 
می تواند جان خویش را از چش��مه معرفت سیراب نموده و 
علمش را در مس��یر كمال خویش و تكامل بشریت به كار 
بن��دد، و در غیر اینصورت عل��م تنها وبال و موجب ظلمت 

باطنی او خواهد بود. 

]1[ . الكافی، ج 2، ص 106، ح 3، مرحوم كلینی، )دار الكتب االس��المیه، 
تهران، چ چهارم، 1362(. 

]2[ . غرر الحكم، با ش��رح جمال الدین خوانس��اری و تصحیح جالل الدین 
حسینی، ج 6، ح 10684، ص 387، )دانشگاه تهران، چ سوم(. 

]3[ . كتاب سیمای علم و حكمت در قرآن و حدیث، محمدی ری شهری، 
دار الحدیث، چ اول، ص 97. 

]4[ . جه��اد اكب��ر، امام خمینی، ص 30، )چ چهارم، پائیز 1374، موسس��ه 
تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره((. 

]5[ . غرر الحكم، ج 6، ح 10915، ص 436. 
]6[ . غرر الحكم، ح 4878، ج 3، ص 397. 

]7[ . بحار االنوار، ج 2، ص 38، عالمه مجلسی، )بیروت، 1403 ق(. 
]8[ . جهاداكب��ر، حضرت ام��ام خمینی، ص 23، )چ چه��ارم، پائیز 1374، 

موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(. 
]9[ . عده الداعی، ص 197. 

]10[ . اع��الم الدین، ص 311، ابی الحس��ن دیلمی، )مؤسس��ه آل البیت، 
قم، 1408 ق(. 

]11[ . غرر الحكم، ج 5، ح 7686، ص 144. 
]12[ . غرر الحكم، ج 3، ح 8430، ص 293. 

]13[ . تحف العقول، ص 60، )موسس��ه النشر اس��المی، وابسته به جامعه 
مدرسین، چ چهارم، 1416 ق(. 

]14[ . تحف العقول، ص 396 و 504. 
]15[ . كنز العمال، ج 3، ص 495، ح 7576، حسام الدین هندی، )موسسه 

الرساله، بیروت، 1409 ق(. 
]16[ . الكاف��ی، ج 2، ص 305، ح 13، )دار الكت��ب االس��المیه، ته��ران، 

1362، چ چهارم(. 
]17[ . الكافی، ج 2، ص 308، ح 3، )دار الكتب االسالمیه، تهران، 1362، 

چ چهارم(. 
]18[ . تنبیه الخواطر، ج 2، ص 119. 

]19[ . غرر الحكم، ج 5، ح 8115، ص 230. 
]20[ . بحار االنوار، ج 70، ص 399 و 400، )بیروت، 1403 ق(. 

]21[ . كنز العمال، ج 10، ص 197، حس��ام الدین هندی، )موسسه الرساله، 
بیروت، 1409 ق(.
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آي�ا در ازدواج وج�ود مس�افت زياد بين م��حل س�كونت 
خانواده هاي دختر و پسر امر مهمي است؟

پاسخ :
الزم مي دانیم ش��ما را ابتدا با معیارهاي كلي انتخاب همسر آشنا كنیم: 
معیارها و مالك هایي كه در انتخاب همس��ر باید در نظر گرفته ش��ود 

دو نوع است :
الف . آنهایي كه ركن و اس��اس اند و براي یك زندگي س��عادتمندانه 

حتما الزم اند.
ب . آنهایي كه ش��رط كمال هس��تند و براي بهتر و كاملتر ش�����دن 

زندگي اند و بیشتر به سلیقه و موقعیت افراد بستگي دارد.
مالك هاي دسته اول عبارتند از:

1   تدین و دین دار بودن فرد. زیرا انس��اني كه دین ندارد هیچ ندارد 
انس��ان بي دین در حقیقت مرده ي متحرك اس��ت و كسي كه پاي بند 
به دین )كه اصلي ترین مسأله زندگي است( نباشد هیچ تضمیني وجود 
ندارد كه پاي بند به رعایت حقوق همسر و زندگي مشترك باشد. انسان 
دین��دار هرگز نمي تواند با همس��ر بي دین كنار بیای��د و با هم زندگي 

سعادتمندانه اي داشته باشند.
2  اخالق نیك داش��تن كه منظور داش��تن صف��ات و خلق و خوهاي 
پس��ندیده در نظر عقل و شرع اس��ت . در واقع اخالق و دین دو مالك و 
معیار اصل در ازدواج و انتخاب همس��ر است. اگر بخواهیم نمونه هایي از 

اخالق خوب و بد را اشاره كنیم مي توان موارد زیر را ذكر كرد: 
الف. خوش زباني و بدزباني، زبان ترجمان و بیانگر احوال درون است و زبان 

دریچه اي است از محتویات درون فرد, زبان انسان آینده ي دل اوست
 ب- بزرگواري و حسادت .

 ج - خوش خلقي و كج خلقي.
 د-حق پذیري و لجاجت

3  ش��رافت و اصالت خانوادگي كه منظ��ور از نجابت و پاكي خانواده 
اس��ت زیرا ازدواج دختر و پس��ر تنها پیوند و تركیب دو فرد نیست بلكه 
پیوند دو خانواده است و نمي توان گفت من مي خواهم با خود این فرد 
ازدواج كنم و كاري به خانواده و فامیلش ندارم . زیرا این فرد شاخه اي 
اس��ت از خانواده و از ریشه هاي همان درخت خانواده تغذیه كرده است 
و صف��ات اخالقي، روحي عقل و جس��مي آن خانواده را از راه وراثت و 

محیط و عادات به این فرد منتقل كرده است .
4  عقل؛ در واقع همان نور افكني است كه جاده زندگي را روشن مي كند 
و باید زن و شوهر براي اداره ي زندگي و تربیت فرزندان از نیروي عقل و 
فهم مجهز برخوردار باشند و رشد عقلي كافي پیدا كرده باشند همان طور كه 

ائمه اطهار ما را از ازدواج با افراد احمق و كم عقل نهي فرموده اند.
5  تناسبهاي الزم از نظر فرهنگي , فكري ,تحصیالت علمي، تناسب 

در زیبایي، تناسب سني، تناسب مالي و سطح اقتصادي .
مالك ها و معیار و مسائل دیگري كه بیشتر مربوط به سلیقه و موقعیت افراد 
دارد در دسته ي دوم قرار مي گیرد و مي توان از آن صرف نظر كرد. ولي براي 
اینكه بتوانید به یك تصمیم صحیح و عاقالنه اي برسید بهتر است با افراد 

یک 
پرسش 
یک 
وپاسخ
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مورد اعتماد خویش، والدین، یا اقوام نزدیك دلسوز و عاقل و داراي 
تجربه مشورت كرده و با دقت كافي تصمیم مناسبي اتخاذ فرمایید.

حضرت علی)ع( ضمن آموزش دعایی جهت ازدواج, معیارهایی را 
برای انتخاب همسر بیان فرموده اند كه عبارتند از:

1- صالحه )شایسته(: خانمی كه كارهای شایسته و مورد پسند 
خدا را انجام دهد؛ 2- ودود: با محبت باشد؛ 3- ولود: نازا وعقیم 
نباشد؛ 4- شكور؛ در مقابل نعمت های الهی شكرگذار باش��د؛ 
5- قنوع: اهل قناعت باشد تا در زندگی تو را به زحمت نیندازد؛ 
6- غیور: نسبت به دین خدا و عفت غیرتمند باشد؛ 7- در برابر 
احسانی كه به او می شود، قدردانی كند؛ 8- چنانچه از سوی تو 
كار ناروایی سرزد، عفو و اغماض كند؛ 9- اگر در زندگی یادآور 
خدا ش��دی، ت��و را همراهی كند و اگر خ��دا را فراموش كردی، 
ی��ادآور تو ش��ود و به تو تذك��ر ده��د؛ 10- آن گاه كه از منزل 
خارج ش��دی، خودش را حفظ كند؛ 11- ه��رگاه به منزل وارد 
شوی، با ورودت خوش��حال و مسرور گردد؛ 12- چنانچه به او 
دستور و فرمان دادی، اطاعت كند و اگر برای او قسم خوردی، 
باورت كند و تكلیف خود را انجام دهد؛ 13- اگر ناراحت شدی 
 و او را مورد غضب قرار دادی، اسباب خشنودیت را فراهم آورد.

خ��ب حال با توجه به معیار هاي اش��اره ش��ده ب��ه این نتیجه 
رس��یده اید كه دختر و پس��ر باید هم كفو هم باش��ند كفویت 
یعن��ي هم��ه آنچه در مالكهاي قبل اش��اره ش��د تازندگي زن 
و ش��وهر در یك راس��تا و هم جهت باش��د مانند اینكه هر دو 
اهل ایمان و معتقد به رشد معنوي باشند و در تخالف و ضدیت 
 ب��ا هم نباش��ند، زیرا در این ص��ورت مزاحم ه��م خواهند بود.

اگر فرد مورد نظر از شهرس��تاني اس��ت كه با شما فاصله دارد 
ولي با فرهنگ و سطح فرهنگي و اجتماعي شما و خانواده تان 
هم سنخ اس��ت و از تناسب كافي برخوردارید مشكلي را ایجاد 
نخواهد كرد.البته یكس��ري مش��كالت بصورت طبیعي خواهد 
بود .مثال مش��كل رفت و آمدها,تصمیم گیري در اینكه در ایام 
تعطیالت به كدام ش��هر بروید)شهر شما یا شهر طرف مقابل(, 
احس��اس تنهائ��ي و غربت زن در ص��ورت دوري از پدر و مادر 
و ناچاري در مس��افرت ها بصورت مجرد براي طرفین,احتمال 
مخالف��ت والدین دخت��ر در محل زندگي ش��ما و اصرار آنها بر 
 زندگیتان در شهر آنها,تآثیر تفاوت فرهنگ در تربیت فرزند و... .

اما اگر از دو فرهنگ متفاوتي هس��تید كه ممكن اس��ت اصل 
زندگي به تعارض منجر ش��ود و پایه هاي زندگي مشتركتان را 

سست مي كند، بهتر آن است كه از آن صرف 
نظر كنید .البته این موضوع و تش��خیص 

آن بس��تگي به اندكي تحقیق و بررسي 
و آش��نایي بیشتر با س��طح فرهنگي 
شهرستان م�������ورد نظر است و 

 مي توان آن را در جلسات گفتگو و رفت و آمد به آنجا روشن كرد.
ام��ا اقدام براي شناس��ایي مالك هاي ف��وق و اطالع یافتن از 

هماهنگي فرهنگي از راه هاي زیر امكان پذیر است:
1   تحقیق و بررسي از خانواده و چگونگي روابط خانوادگي و فامیلي. 
چون هر فردي تحت تأثیر محیط خانواده به دنیا آمده و رشد كرده 
 است و از آن فضاي فرهنگي و اجتماعي تأثیر پذیر بوده و هست.

2  تحقیق و شناسایي دوستان و نزدیكان و رفقاي صمیمي در 
محل زندگي و سكونت، محل درس و محل كار.

3 گفتگوي مس��تقیم )ول��ي تحت نظارت خان��واده هاي دو 
طرف( با یكدیگر و اطالع یافتن از نقطه نظرات همدیگر درباره 
مسائل مختلف و آنچه در آینده مي تواند در زندگي مشترك تان 
تأثیرگذار باش��د و كس��ب اطالع از میزان اهتمام وي نسبت به 

مالك ها و معیارهاي معرفي شده.
ب��رای آگاهی بیش��تر: 1- جوانان و انتخاب همس��ر علی اكبر 
مظاه��ری انتش��ارات پارس��ایان. 2- ازدواج آس��ان و ش��یوه 
همسرداری محمد محمدی اشتهاردی. 3- ازدواج آسمانی علی 
اكب��ر مظاهری. 4- ازدواج پایدار كاظمی حقیقی. 5- ازدواج در 
اسالم مصطفی كاشفی خوانساری. 6- ازدواج و روابط زن و مرد 
نجفی یزدی. 7- پیوند دو قلب یا راهنمای ازدواج مهدی پاكزاد. 

8- جوانان و ازدواج - زندگی بهتر س��ید احمد واح�دی. 
9- جوانان، ازدواج و مس��ایل جنسی روح اهللّ  خالقی. 
10- راهنمایی ازدواج بهزاد رحمتی. 11- همسران 
برتر، غالمعلی افروز. 12- انتخاب همس��ر، ابراهیم 
امینی انتشارات س��ازمان تبلیغات اسالم�������ي. 

13-ازدواج مكتب انسان س��ازی، 
دكتر پاك نژاد.
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نارضايت�ي اين نوع زن�ان از زندگي، پديده اي 
جهان�ي اس�ت. از دني�اي م�درن غ�رب گرفته تا 
كش�ورهاي شرقي – اين سوالي است كه زن هاي 
دنياي ما كمابيش با آن در حال كشمكش هستند: 
ازدواج كنم و سر و سامان بگيرم و زندگي شخصي 
و موفقيت ه�اي ظاهري خودم را ت�ا حدودي كنار 
بگذارم – و يا – قيد ازدواج و خانواده و كانون گرم 
خان�واده را بزن�م و ب�ه كار و درس و موفقيت هاي 
مادي خودم برسم؟ )دقت كنيد كه نوشته ام كانون 
گرم خانواده و نه فقط خانواده. چرا كه بسياري از 
افراد س�عي مي كنند راه�ي ميانه را انتخاب كنند و 
خانواده اي نه چندان گرم را در كنار شغل و زندگي 

خارج از خانه ي خود داشته باشند.(

اولویت دخترانه، 
کار یا ازدواج؟
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شغل خوبي دارد. درآمدش مناسب است. 
درس خوانده است. مسافرت رفته است. براي 
خودش كسي شده است. ولي شب كه مي آید 
خان��ه، نه خبري از ش��وهر اس��ت، نه صداي 
خن��ده ي فرزن��د. غذایش را ب��ه تنهایي گرم 

مي كند و تلویزیون را روشن مي كند. 
امش��ب نازي و آناهیت��ا و دیگر دختران 
مجرد دور و برش كار دارند. لیال و مهتاب هم 
با شوهرانشان هستند. او تنهاست و با صداي 
گوین��ده ي خبر. او تنهاس��ت ب��ا بازیگرهاي 
خوش قیافه ي فیلم ها كه در برابر چشم هایش 

ایفاي نقش مي كنند.
بل��ي. صحبت از زن��ان »ظاهرا« موفقي 
اس��ت كه سنشان به سي سال رسیده است و 
به جاي ازدواج و سامان گرفتن، در پي اهداف 
دیگر بوده ان��د. گرچه در فرهن��گ دیرینه ي 
ایران زمین، این پدیده بس��یار نادر بوده است؛ 
ولي با تغییر و تحول دنیا و مدرنیته، جامعه ي 
ما، مخصوصا در ش��هرهاي بزرگ كشورمان، 
به صورت روزافزون ش��اهد حضور این زنان 

هستند.
حال چرا این گونه اس��ت؟ بحثي طوالني 
است. شاید نارس��ایي هاي قوانین و فرهنگي 
و یا مس��ئولیت هاي زنان��ه و مادرانه، آن ها را 
از ازدواج فراري داده اس��ت. شاید هم مردان 
خودخ��واه و بي وفاي امروز. ش��اید هم تصور 
و توهم��ي كه از موفقیت و زندگي مس��تقل 
داش��ته اند آن ه��ا را به این تصمی��م –یعني 

ازدواج نكردن- كشانده است.
 نارضایت��ي این ن��وع زن��ان از زندگي، 

پدیده اي جهاني اس��ت. از دنیاي مدرن غرب 
گرفته تا كش��ورهاي ش��رقي – این س��والي 
اس��ت كه زن هاي دنیاي م��ا كمابیش با آن 
در ح��ال كش��مكش هس��تند: ازدواج كنم و 
س��ر و س��امان بگیرم و زندگي ش��خصي و 
موفقیت ه��اي ظاهري خ��ودم را تا حدودي 
كن��ار بگذارم – و یا – قید ازدواج و خانواده و 
كانون گرم خانواده را بزنم و به كار و درس و 

موفقیت هاي مادي خودم برسم؟ 
)دقت كنید كه نوش��ته ام كانون »گرم« 
خان��واده و نه فقط خانواده. چرا كه بس��یاري 
از افراد س��عي مي كنند راهي میانه را انتخاب 
كنن��د و خانواده اي نه چن��دان گرم را در كنار 
ش��غل و زندگي خارج از خانه ي خود داش��ته 
باشند.( واضح است كه نمي شود با یك دست 
چند هندوانه برداش��ت. پس دی��ر یا زود این 
س��وال پیش مي آید: تمام وقت مادر باشم، یا 
تم��ام وقت كارمند؟ آیا راه ح��ل هاي میانه و 

نیمه وقت محكوم به شكست نیستند؟
نمي خواهیم در این نوش��ته جواب سوال 
را بدهی��م. پس مي نویس��یم، ت��ا بفهمیم. تا 
سوال كنیم: این معادله چگونه حل مي شود؟ 
چگونه مي ت��وان در جامعه تعادل ایجاد كرد، 
به گونه اي كه زنان احس��اس نكنند با ازدواج 
و بچه داري دچار خس��ارت شده اند؟ و چگونه 
مي ت��وان در جامعه تعادل ایجاد كرد كه زنان 
كارمن��د احس��اس نكنند كه ش��وهرداري و 
بچ��ه داری به معناي تباه كردن عمر اس��ت؟ 
آیا اولویت ها و خواسته هاي زنان ما از زندگي 

واقع گرایانه و صحیح هستند؟
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و تأثیر آن در تربیت کودکان

داس�تان و قصه نقش بس�يار مهمی در تكوين ش�خصيت كودك دارد. از طريق قصه ها و 
داستان های خوب، كودك به بسياری از ارزش های اخالقی پی می برد. پايداری، شجاعت، نوع 
دوس�تی، اميدواری، آزادگی، جوانمردی، طرفداری از حق و حقيقت و اس�تقامت در مقابل زور و 
 ستم ارزش هايی هستند كه هسته ی مركزی بسياری از قصه ها و داستآنها را تشكيل می دهند.

پرورش حس زيبايی شناس�ی در كودك، متوجه س�اختن كودك به دنيايی كه اطرافش را فرا 
گرفته، پرورش عادات مفيد در كودك، تش�ويق حس اس�تقالل طلب�ی و خالقي�����ت كودك 

هدف های اصلی طرح قصه های خوب برای كودكان است.

قصـــه
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انتخاب قصه های مناسب
مسئله ی انتخاب كردن قصه، با توجه به انبوه موادی كه در اختیار 
قصه گوست، به ویژه برای قصه گوهای تازه كار و مبتدی، مشكلی 
اساسی است. حتی بهترین و برجسته ترین قصه گوهای حرفه ای 
هم قادر به گفتن هر داس��تانی نیس��تند. قصه گو، قهرمانان خود را 
از قصه هایی می س��ازد كه با شخصیت خاص و سبك او متناسب 
باش��ند. قصه گوی تازه كار، ابتدا باید س��عی كند كه ویژگی های 
ش��خصیت و س��بك گویش خود را ارزیابی كند. سپس از خودش 
بپرس��د: چه نوع داستان هایی را می توانم مؤثر و خوب بیان كنم؟ 
چگونه می توانم ش��خصیت خود را با قصه هماهنگ كنم تا هر دو 

بتوانیم با شنونده ارتباط برقرار كنیم؟
پ��س از آن كه قص��ه گو كار انتخاب ك��ردن را تم���ام كرد، وارد 
مرحله ی آماده كردن داستان برای گفتن می شود كه از مهم ترین 
گام هایی است كه در جهت به كار گرفتن فن قصه گویی برداشته 
می ش��ود. قصه گو باید به خاطر داشته باشد كه كار او از بر كردن 
یا از رو خواندن نیس��ت، بلكه كار او قصه گفتن است كه م���انند 

تجربه ای یگانه باقی می ماند.
از بر كردن قصه اغلب نخس��تین مانعی اس��ت كه راه س��یر طبیعی و 
خودانگیخته ی یك قصه گویی موفق را سد می كند. قاعده ی درست 
این اس��ت كه هرگز نباید داس��تانی را برای »گفتن« به خاطر س��پرد، 
 بلكه با توجه به س��اختمان قصه، به خاطر سپردن طرح آن كافی است.

انتخاب و آماده كردن داستان، نخستین گام ها در راه پیشبرد هنر قصه 
گویی است و هنر قصه گویی بر آنها استوار می شود. قصه گوهای مبتدی 
و تازه كار به زودی متوجه می ش��وند زمانی را كه برای رس��یدن به این 

مرحله از رشد سپری كرده اند، سرمایه گذاری مفیدی بوده است.
آم��اده كردن ذهن و بیان ، در ارائ��ه ی موفقیت آمی��ز یك قصه 
مهم ترین ُمتغّیر به ش��مار می آید. ب��دون این انتخاب و 
آم��اده كردن بس��یار دقیق، قصه گو نبای��د انتظار به 

دست آوردن یك تجربه ی موفق را داشته باشد
1  زم��ان خاص��ی را ب��ه عنوان زم��ان خواندن 
داستان در نظر بگیرید: این مورد به خصوص برای 
كودكان نوپا بس��یار مهم اس��ت. زمان قصه سرایی 
نبایدطوالنی باشد، در اینجا كیفیت از 
همه چیز مهمتر اس��ت، اما سعی 
كنید آن را به صورت برنامه ای 

منظم در هر روز دنبال كنید.
2   كتاب های��ی را انتخاب 
كنید كه خودت��ان از خواندن 
آنها لذت می بری��د، زیرا عدم 

عالقه شما، به خوبی در آهنگ كالم شما منعكس می شود.
3  ب��ه خاط��ر داش��ته باش��ید ك��ه اغل��ب س��طح ش��نیداری 
ك��ودكان باالت��ر از س��طح خوان��دن آنهاس��ت: پس فك��ر نكنید 
ممك��ن اس��ت كودك ش��ما ك��ه در گ��روه س��نی الف ق��رار دارد 
 از ش��نیدن كتاب ه��ای گ��روه س��نی ب، ج ی��ا باالتر ل��ذت نبرد.
4   همیش��ه قب��ل از خواندن، عنوان كتاب و نام نویس��نده آن را 

اعالم كنید.
5   داستانی را كه می خوانید در ذهن خود تجسم كنید: مناظر را 
در ذهن خود ببینید، حتی زمانی كه كتاب هیچ گونه تصویری ندارد. 
 این كار باعث می شود كه داستان را به زیبایی و واضح تعریف كنید.
6   در حین خواندن از تنوع استفاده كنید: متناسب با داستان، تن 
صدای خود را باال و پایین ببرید، با دس��تان و اعضای صورت خود 
اشارات گوناگونی پدید آورید. همه اینها در جذاب تر كردن داستان 

برای شما و فرزندتان كمك می كند.
 7   بسیاری از كودكان از»خواندن مكرر« یك داستان لذت می برند.
8    كودكان را تشویق كنید كه صفحات را ورق بزند، یا حتی عباراتی 
كه بلد است را بخواند: هر دوی شما می توانید با افزودن دیالوگ های 
 جدید، صداهای متفاوت و اشارات مختلف به آن شاخ و برگ دهید.
9  ب��ه آرامی بخوانید: در حین خواندن، س��ؤاالتی بپرس��ید و به 
پرس��ش های كودكتان پاس��خ دهید. به عكس ها اشاره كنید و در 
مورد تصاویر كتاب بحث كنید. از كودكتان بپرسید: »فكر می كنی 

بعد از این چه اتفاقی خواهد افتاد؟«
10  فعالیت ه��ای اضاف��ه و متناس��بی با فضای داس��تان، ارائه 
كنی��د: كارهایی مثل آش��پزی یا درس��ت كردن كاردس��تی كه با 
داس��تان ش��ما متناس��ب و هماهنگ باش��ند ی��ا فعالیت هایی كه 
خواندن را به عنوان بخش��ی از علوم و فنون غنی ادبیات ش��كوفا 
 س��ازند و به پیش��رفت در یادگیری مهارت های ادبی منجر ش��ود.
11  در زمان داس��تان با كودك خود مدارا كنید، اما در عین حال 
جدی و محكم باش��ید: چنانكه كودك شما نسبت به خواندن كتاب  
بی میل اس��ت اجازه دهید در این حین نقاش��ی بكش��د. شاید حتی 

بتواند یك نقاشی از فضای داستان بكشد!
12  با آموزگار ك��ودكان صحبت كنید یا به كتابخانه منطقه تان 
بروی��د تا از پیش��نهادها و تجربی��ات آنها در این رابط��ه بهره مند 
ش��وید: به این وسیله فهرست های گوناگونی از كتاب های مختلف 
خواهید یافت و ش��اید حتی آنها بتوانند كتاب هایی كه خواندن بلند 
 آنه��ا برای كودكان اثربخش بوده اس��ت را به ش��ما معرفی كنند.
خواندن، یك فعالیت تفریحی اس��ت ش��ما فق��ط روزانه 15 دقیقه 
برای آن وقت صرف كنید و از نتیجه س��ود بخش آن برای خود و 

فرزندانتان تا آخر عمر بهره بگیرید.
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1 تأييد و همراهی مقطعی
حرف های وی را تأیید كنید تا دس��ت از عصبانیت بردارد. با او 
به ظاهر هم عقیده شوید و عوض اینكه با وی یكی به دو، كنید 
مشتاقانه به حرف هایش گوش دهید؛ چرا كه بزرگترین مشكل 

او نیاز به حس همدمی و درك شدن از جهت سایرین است.
2  اجازه سخن و اظهار عقده دل

هنگام��ی كه عقده دل خود را خالی كرد، به او یادآور ش��وید 
ك��ه قبولش دارید و متوجه گرفتاری اش هس��تید، ولی از وی 
خواهش كنید كه در صورت امكان یك دفعه دیگر مشكلش 
را بر زبان آورد تا تنها شما آن را اندكی بهتر دریابید. لحظه ای 
كه او شروع به واگویی مسئله اش می كند، آرام آرام از خشمش 
كاس��ته می ش��ود و در نتیجه عصبانیت پایان می یابد، چون 
همینطور كه ناراحتی اش كاس��ته می گردد به عبارت دیگر از 
گوش دادن به سخنان فرد خشمگین به منزله راهكاری برای 

مهار خشمش سود بجویید.
3  جّر و بحث های كالمی را به راحتی به پايان 

برسانيد
انس��ان هیچگاه نباید به جر و بحث با فرد خشمناك بپردازد 
بلكه تا احساس كرد طرف مقابل برافروخته از خشم شده است 
الزم اس��ت موقتا كوتاه بیاید و از هر گونه رویارویی و مباحثه 
با وی پرهیز كند و با این كار به فرد عصبانی فرصت دهد تا 
خش��م خود را كنترل كند و بر اعصاب خود مسلط شود و در 

شرایط نرمال و طبیعی قرار گیرد.
4  هرگز تحت تأثير احساسات قرار نگيريد

در حال��ی كه دارای احساس��ات هس��تید، ممكن اس��ت فرد 
خشمگین با س��خنان ناروا احساسات ش��ما را تحریك كند، 
س��عی كنید آرام باشید و از فشارهای احساسی دوری جویید. 
در این صورت اس��ت كه هیچگاه به جر و بحث های بیهوده 

گرفتار نمی شوید.
5  چنانچه نسبت به شما بی حرمتی شده است، 

آن را ناديده انگاريد.
توهین فرد خشمگین را با تبسمی بی اثر سازید. وقتی شما جر 

و بحث راه نیندازید، وی ساكت می شود.
6  اظهار نظرهايی را كه چون شمشير بر انسان 

جراحت وارد می كند، از ياد ببريد.
كلیه واژگان طعنه آلود، انتقادی و دلس��ردكننده را از فرهنگ 
واژه هایتان بزدایید. مهربان، دلس��وز و همدل باش��ید. به فرد 
خش��مگین اجازه دهید گمان كند حق با اوس��ت تا برنده این 
نزاع لفظی شود. بعدا می توانید این مشكل اجتماعی را با تمهید 

مقدمه مهار سازید.
7 به سخنان وی گوش كنيد.

هیچ چیز سریعتر از نشنیدن حرف كسانی كه حس می كنند، 
برایشان مهم و حیاتی است، سبب خشمگینی آنان نمی شود. 
آگاه بودن یكی از این عوامل اس��ت. به وسیله كالم، موضوع 

با استفاده از شیوه های 
مناسب شعله های خشم 

را خاموش کنیم
چ�و خش�م آيدت ب�ر گناه كس�ی        تأمل كنش در عقوبت بس�ی
كه سهل است لعِل بدخشان شكست                               شكسته نشايد دگر باره بست
سعدی

گاهی اتفاق می افتد كه همس�ر شما عصبانی است، 
فرقی نمی كند كه عصبانيت وی از چه چيزی باشد، 
مربوط به امور زندگی باشد يا نه. اصاًل هيچ ارتباطی 
به همسر و خانواده نداشته باشد بلكه منشأ بيرونی 
داش�ته باش�د و عصبانيت های محي�ط كار به خانه 
منتقل ش�ده باشد، در هر صورت وقتی شما شريک 
زندگی خ�ود را می بينيد كه خش�مناك و برافروخته 
اس�ت و از ف�رط عصبانيت همه وج�ودش در آتش 
خشم شعله ور است چه بايد بكنيد و چه سان رفتار 
كنيد كه ش�عله های خش�م را خام�وش كنيد؟ برای 
اين كار روش های مختلف و متعددی وجود دارد كه 

ذياًل به برخی از آنها اشاره می كنيم:
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را به وی بفهمانید.
8   به او فرصت بدهيد گمان كند كه عقيده اش تازگی 

دارد.
بگذارید فرد خش��مگین فك��ر كند ایده اش منحصر به فرد اس��ت. بعدا 

می توانید دلیل واقعی مشكل و واكنشش را بررسی كنید.
9  هرگز خرده نگيريد.

در هنگام��ی كه با فرد خش��مناك مواجه می ش��وید هرگز به وی خرده 
نگیری��د زیرا فرد آكنده از خش��م مثل بش��كه باروت اس��ت با كمترین 
خرده گیری از كارهای وی ممكن است منفجر شود و دست به كارهای 

خطرناك بزند.
10  در حضور شخص غضبناك به نرمی سخن بگوييد.

هر چه با وی آهسته تر حرف بزنید سریع تر می توانید جلوی خشمش را 
بگیرید و مجبور خواهد شد كه آهنگ صدایش را پایین آورد.

11  تمامی پرسش ها را با سؤاالت ديگر جواب دهيد.
خویشتن را در یك وضعیت به دام نیندازید. زمان و مكان مناسب برای 
موقعی��ت خودتان وجود دارد ولی موقع عصبانیت هرگز زمان مناس��بی 

نیست.
12  كاری كنید كه بداند وی را درك می كنید.

13  بیشترین توجه را به او معطوف دارید.
14  وانمود كنید كه وی را درك می كنید و اجازه دهید فكر كند كه 

بهترین آدم است.
15  چهره خويشتن را با تبسم مزين كنيد.

برای لبخند زدن، تنها 12 عضله ش��ما ب��ه كار می افتد ولی جهت اخم 
ك��ردن، 46 عضله به زحمت می افتند. پ��س، از اخم كردن بپرهیزید و 

انرژی كمتری را هدر بدهید.
16  به زبان او سخن بگوييد

وی فقط زبانی را درمی یابد كه با ایده هایش سازگار باشد و تنها چیزی را 
می پذیرد كه آن را بفهمد. از این رو، به زبان او تكلم كنید.

17  در همه حال، آرام باشيد.
هیچگاه صدایتان را باال نبرید، اصاًل اهمیت ندارد كه میزان فشارخون تان 
زیاد اس��ت یا نه، از نشان دادن آن بپرهیزید. او هم در برابر آرامش شما 

می كوشد همچون شما آرام باشد و آنگاه عصبانیت از بین می رود.
18  در لحن صدایتان، خوش��بینی، خوشنودی و حركت رو به جلو را 

حفظ كنید.
19  پيوسته به موارد مثبت بينديشيد.

به آسانی از افسردگی، ناراحتی، دلس��ردی و احساس حقارت خودداری 
ورزید. به هیچ وجه نكات منفی را به زبان نیاورید.

20  هيچگاه از وی درخواست انجام كاری را نكنيد.
به منظور خودداری از جر و بحث، پیوسته درخواست هایتان را با دوراندیشی 
مطرح سازید و برای اینكه كارها بدون كشمكش صورت گیرد، پرسش هایی 

را طرح كنید كه حق انتخاب برای طرف مقابل فراهم آید.
مثاًل بگویید: »عزیزم، مایلی كدام كار را انجام دهی؟«

21  هیچگاه آتش را به طرف آتش افروزان س��وق ندهید، سعی كنید 
هرگز موضوع را به فریادزنان و افراد جنجالی نگویید.
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1-یحیی بن خالد برمكی در حضور هارون الرش��ید عباس��ی،می خواست از زبان 
هشام كه ش��یعه امیرالمومنین علیه الس��الم بود، عباس عموی پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله و جّد هارون را محكوم كند و خلیفه را نسبت به وی خشمناك سازد. 
از این رو سوالی را طرح كرد و  به هشام گفت:آیا ممكن است حق در دو جهت 

مخالف قرار بگیرد؟
هشام گفت نه.یحیی گفت مگر چنین نیست كه وقتی دو نفر با هم اختالف دارند 
و بحث می كنند یا هر دو بر حقند یا هر دو باطل و یا یكی بر حق دیگری باطل 
است؟هش��ام گفت،آری، خالی از این س��ه صورت نیست ولی صورت اول امكان 

ندارد،ممكن نیست هر دو بر حق باشند.
یحی��ی گفت اگ��ر قبول داری چنانچه دو نفر در حكمی از احكام دین با هم نزاع 
و اختالف داش��ته باشند ممكن نیست هر دو بر حق باشند،پس علی و عباس كه 
نزد ابوبكر رفتند و درباره ی میراث رس��ول اكرم )ص( با هم نزاع كردند.كدام بر 

حق بودند؟
گفت:هیچكدام بر خطا نرفتند و داستان آنها نظیر هم دارد:در قرآن مجید،در قصه 
ی داود )ع( آمده است كه دو فرشته با هم نزاع داشتند و نزد داود )ع( آمدند كه 

نزاع آنها را حل كند، از آن دو فرشته كدام بر حق بودند؟
یحیی گفت:هر دو بر حق بودند و با هم اختالف نداشتند،و نزاع آنان صوری بود،و 

می خواستند با این صحنه داود را متوجه كار وی سازند.
هشام گفت نزاع علی )ع( و عباس هم همینطور بود و آنها با هم اختالف و نزاعی 
نداشتند.و تنها برای آگاه كردن خلیفه از اشتباهی كه كرده بود،این كار را كردند 
و خواستند به  خلیفه بفهمانند اینكه می گویی كسی از پیامبر ارث نمی برد دروغ 

می گویی و ما وارث اوییم.
یحیی متحیر ش��د و قدرت پاس��خ نداش��ت،و هارون الرش��ید هم هشام را مورد 

تحسین قرار داد .

دو مناظره 
کوتاه

هشام بن حكم از اصحاب امام صادق علیه السالم است. 
وی در بح��ث و مناظره و عل��م كالم نبوغ،و در این فن 
بر دیگران برتری داش��ت.ابن ندیم می نویس��د هشام از 
متكلمین ش��یعه و از كس��انی بود كه بح��ث در باره ی 
امام��ت را می ش��كافت،او در عل��م كالم ماهر و حاضر 

جواب بود
هش��ام كتابهای بسیار نوشت،و با علمای ادیان و مذاهب 
مباحث��ه های جالبی انجام داد. اینك به دو مناظره كوتاه 

او اشاره می شود!
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2-یونس بن یعقوب م��ی گوید:گروهی از اصحاب امام 
ص��ادق )ع( از جمل��ه حمران بن اعی��ن و مؤمن طاق و 
هش��ام بن سالم و طیار و هشام بن حكم نزد آن بزرگوار 
بودند و هش��ام جوان بود،امام )ع( به هشام گفت آیا خبر 
نم��ی دهی كه با عمرو بن عبی��د چه كردی و چگونه از 

او سئوال كردی؟
هشام گفت از شما شرم می كنم و در خدمت شما زبانم 

كار نمی كند!
ام��ام فرمود:وقتی به ش��ما دس��توری م��ی دهیم انجام 

دهید!
هش��ام گفت:ش��نیده بودم كه عمرو بن عبید در مسجد 
بصره می نش��یند و برای م��ردم صحبت می كند و این 
بر من گران بود.روز جمعه وارد بصره ش��دم و به مسجد 
رفتم دیدم عمرو بن عبید در مس��جد نشس��ته اس��ت و 
مردم دور او را گرفته اند و از او مطالبی سؤال می كنند. 
جمعی��ت را ش��كافتم و نزدیك او نشس��تم و گفتم ای 
دانشمند،من غریبم،اجازه بده سؤالی را مطرح كنم!اجازه 
داد.گفتم آیا چشم داری؟گفت ای پسرك این چه سؤالی 
است؟گفتم سئوال من همینگونه خواهد بود.گفت:بپرس 

گر چه سئوالت احمقانه است.
دو باره پرسیدم:چشم داری؟

-آری.
-به وسیله ی آن چه می بینی؟

-رنگها و شكلها را.
-آیا بینی داری؟

-آری.
-با آن چه می كنی؟

-بوها را استشمام می كنم.
-دهان داری؟

-آری.
-با آن چه می كنی

-طعم غذاها را می چشم
-آیا )مغز و مركز احساس( هم داری؟

-دارم.
-با آن چه می كنی؟

-با آن هر چه بر جوارح من وارد شود،تمیز و تشخیص می 
دهم.

-آیا این جوارح،تو را از این مركز احس��اس بی نیاز نمی 
كنند؟
-نه!

-چط��ور؟در صورتیكه همه ی اعضا و جوارح تو صحیح 
و سالم هستند!

-هر گاه این جوارح در چیزی شك كنند به )مغز و مركز 
احس��اس( رجوع می كنند تا شك آنان بر طرف و یقین 

حاصل شود.
-پس خدا )مغز و مركز احس��اس( را برای زدودن شك 

این جوارح قرار داده است؟
-آری.

-پس حتما به )مغز و مركز احساس( نیاز داریم؟
-آری.

هشام می گوید گفتم:خداوند جوارح تو را بدون امامی كه 
درست را از نادرست تشخیص دهد وا نگذاشته است،اما 
همه ی این خلق را در حیرت و ش��ك و اختالف بدون 
امامی كه در هنگام اختالف و ش��ك به او رجوع كنند وا 

گذاشته است؟!!
عمرو بن عبید س��اكت شد و چیزی نگفت سپس به من 

رو كرد...و پرسید:
اهل كجائی؟گفتم:اهل كوفه.

گفت:تو هشام هستی.و مرا پیش خود برد و در جای خود 
نشانید و دیگر صحبتی نكرد تا من برخاستم.

امام صادق علیه السالم تبسم كرد و فرمود:چه كسی به 
تو این استدالل را یاد داد؟

هشام گفت:ای پسر رسول خدا )ص( ،همینطور بر زبانم 
جاری شد.

امام فرمود:ای هش��ام!به خدا س��وگند این استدالل در 
صحف ابراهیم و موسی نوشته شده است.
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سروده مقام معظم رهبری؛ حضرت آيت اهلل خامنه ای

دلم قرار نمی گیرد از فغان بی تو 
سپند وار زکف داده ام عنان بی تو

ز تلخ کامی دوران نشد دلم فارغ  
زجام عشق لبی تر نکرد جان بی تو

چون آسمان مه آلوده ام زتنگ دلی 
پراست سینه ام از انده گران بی تو

 
نسیم صبح نمی آورد ترانه شوق 

سـر بهار ندارند بلبـالن بی تو

لب از حکایت شبهای تار می بندم 
اگر امان دهدم چشم خونفشان بی تو

چو شمع کشته ندارم شراره ای به زبان
نمی زندسخنم آتشی به جان بی تو

ز بی دلی و خموشی چو نقش تصویرم
نمی گشایدم از بی خودی زبان بی تو

عقیق سرد به زیر زبان تشنه نهم
چو یادم آید از آن شکرین دهان بی تو

گزارش غم دل را مگر کنم چو امین 
جدا ز خلق به محراب جمکران بی تو


