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   نگين خلج سرشكي
امان از آن روزي كه يك مربع الكترونيكي 
و چهار، پنج تا دكمه ج�اي بوي گل رز و 
شيريني خامه اي مراس�م خواستگاري 
را گرفتن�د. ام�ان از آن روزي كه اعتماد 
كردن و دست در دس�ت هم گذاشتن ها 
ش�ارژي و بس�ته اي و گيگابايتي شدند. 
عش�ق گيگابايتي به درد هم�ان دنياي 
مجازي و توهمي مي خورد. درست است 
كه آدم بايد به روز باشد، بايد مدرن باشد 
اما به چه قيمتي اين زندگي مدرن ساخته 
مي شود؟ اين روزها فقط همه مي خواهند 
از بقيه عقب نمانند اما حواسشان نيست 
كه از ع�زت و احت�رام خودش�ان عقب 

مانده اند. 
       

عش��ق ش��ناخت مي خواهد، باور مي خواهد، 
شجاعت مي طلبد و چطور همه اينها از پشت 
يك صفحه شيشه اي و چند تا سيم براي برخي 
مش��خص مي ش��ود؟ ازدواج به طور طبيعي 
مانند يك هندوانه در بس��ته اس��ت و با تمام 
ش��ناخت هاي قبلي، باز هم برخي از زوجين 
به مشكل برمي خورند و واي به حال روزي كه 
اين هندوانه در بسته را چش��م بسته انتخاب 
كنند. عش��ق گيگابايتي يعني با چشم بسته 
انتخاب كردن. پشت گوش��ي هاي هوشمند 
هرچند همه چيز هوش��مندانه گفته مي شود 
اما ش��ناخت واقعي ش��كل نمي گيرد. پشت 
گوشي هاي هوشمند همه انگار سال ها است 
كه يكديگر را مي شناس��ند و اص��ًا مثل در و 
تخته براي هم جور شده اند اما غافل هستند كه 
اين جور شدن بد جور است! دخترها فراموش 
كرده اند كه آقا پسر بايد با كلي احترام و اصالت 
به خواستگاري آنها بيايد و خواستار همراهي 
دختر شود. آنها فراموش كرده اند كه اصالت و 
احترام يك چهار گوش الكتريكي نيست. جالب 
است كه امروزه حتي بسياري از خانواده ها هم 
به اين نوع آش��نايي تن مي دهند و به دختر و 
پسر مدرن خود افتخار مي كنند. دختر و پسرها 
هم كه تفاه��م و ش��ناخت را در رنگ و غذاي 
مورد عاقه مي دانند، فكر مي كنند همين كه 
اشتراك سليقه اي آنها زياد شد، يعني تفاهم و 
شناخت هم كامل شده، اما نمي دانند كه تفاهم 
يعني فهميدن تفاوت هاي فكري يكديگر. اين 
فهم دوطرفه هيچ وقت از گوش��ي هوشمند و 
سايت همسريابي و يك صفحه و هزار تا جمله 

به دست نمي آيد. 
جالب اس��ت ك��ه فك��ر مي كنند خودش��ان 
همه چيزدان و دنياديده هستند و حرف هاي 
قشنگ پدربزرگ در مراسم خواستگاري ديگر 
كهنه شده و به قولي مال قديم است. اما تمام 
لطف مراسم خواستگاري و آشنايي هاي واقعي 
به وجود بزرگ ترها است. بزرگ ترها هيچ وقت 
بد بچه خود را نمي خواهند و حرف هاي آنها از 
سر تجربه اس��ت، اما در دنياي هوشمند اين 
روزها كسي به موي س��فيد و تجربه 70، 80 
س��اله اهميت نمي دهد. اين روزها ديگر چاي 
بردن با دس��ت لرزان و خنده هاي پر حجب و 
حيا و ترس از ريختن چاي ب��ه روي آقا داماد 

هيچ رنگ و بويي ندارد. 
قبل ترها چاي روز خواس��تگاري مزه زعفران 
و ه��ل و گل محمدي م��ي داد ام��ا االن مزه 
گيگابايت و سيم و صفحه شيشه اي مي دهد. 
قبل ترها پسر كلي فكر مي كرد كه به چه بهانه با 
دختر روبه رو شود، مؤدبانه تر است و شخصيت 
دختر حفظ مي ش��ود اما االن هرچه س��رعت 
اينترنتت باالتر باش��د، راحت ت��ر مي تواني با 

عشقت رو به رو شوي! 
شناختي كه از متن زير پست هاي اينستاگرام 
حاصل ش��ود، به درد همان چهار تا قلب سرد 
اينس��تاگرامي مي خورد. خيلي جالب اس��ت 

كه آدم ها به اين باور رسيده اند كه با گشتن در 
صفحه شخصي يك نفر به واقعي بودن و اصل 
بودن آن شخص مي توان پي برد. اما فراموش 
كرده اند اصالت به عكس صبحان��ه در كافه و 
عكس حضور در كنسرت و اين چيزها نيست. 
اصالت از خانواده مي آيد، از تربيت، از حجب و 

حيا و نوع خواستگاري كردن. 
مسير زندگي واقعي مثل فيسبوك و تلگرام و 
اينس��تاگرام كه مجازي نيست. مسير زندگي 
واقعي باال و پايين دارد. روزگار واقعي س��رد و 
گرم دارد. عش��ق واقعي سختي و آساني دارد. 

هيچ عشقي آسان ميسر نمي شود. 
عشق آس��ان فقط در همان فضاهاي مجازي 
پيدا مي شود و همانقدر دروغين باقي مي ماند. 
عشق اگر عشق باشد، صبر فرهاد و شور شيرين 
مي طلبد. عشق اگر عشق باشد بايد براي آن، 
دل شير داش��ته باش��ي و از هفت خان رستم 
بگذري. دختر و پس��ري كه واقع��اً يكديگر را 
بخواهند و مايه س��رگرمي هم نباشند، تمام 
آيين عش��ق را به جا مي آورند. عش��ق آييني 
دارد، اصول و شيوه و س��نتي دارد. قديمي ها 
مي گوين��د: »ه��ر چيز ك��ه عيان اس��ت چه 
حاجت ب��ه بيان اس��ت« و واقعاً ه��م از ظاهر 
عشق اينترنتي مي توان متوجه شد كه چقدر 
سس��ت و خيالي اس��ت. همانطور كه ناگهان 
آنتن خ��ط و اينترنت قطع مي ش��ود، اعتماد 
دوطرفه اينترنتي هم قطع خواهد ش��د. پس 
ساختمان عشق خود را جوري بنا كنيد كه به 

اين راحتي ها آوار نشود. 
عشقي كه اينترنتي باشد به راحتي قابل فيلتر 
شدن است. فرد قبل از وصل شدن يك فيلتر 
س��ر راه حرف هاي خ��ود مي گ��ذارد و خيلي 
هوشمندانه با احساس��ات بقيه بازي مي كند. 
آنقدر مي توان از پش��ت يك صفحه هوشمند 
خود را پاك و صادق جلوه داد كه نگو و نپرس. 
پشت اين پرده شيشه اي و دروغين همه آدم ها 
مقدس و مهربان و قابل اعتماد هستند. اگر از 
اين راه عاش��ق ش��دي، بايد بداني كه خودت 
خواسته اي زودباور و س��اده لوح باشي. اگر از 
اين راه عاشق شدي بدان چيزي كه مي بيني 
فيلتر شده اس��ت و خيلي هوشمندانه تو را به 
دام انداخته. زندگي واقعي زير يك سقف واقعي 
هيچ وقت فيلترشدني نيست و آن موقع چهره 

واقعي عشق خود را خواهي ديد. 
طاقت عش��ق گيگابايتي زود طاق مي ش��ود. 
اين سقف كاذب خيلي زود بر سر صاحبخانه 
آوار خواهد شد. بايد سقف خانه عشق را بلند 
س��اخت چون هدف از عش��ق قد بلند كردن 
دوتايي و رش��د دو طرفه است. اما سقف خانه 
اينترنتي خيلي كوتاه تر از اين حرف هاست. اگر 
سقف كوچك باشد هيچ قدكشيدني در زير آن 
وجود ندارد. اگر طاق خانه كوتاه باش��د نفس 
عشق تنگ مي ش��ود و جان مي دهد. حواس 
خود را جمع قل��ب و روح خود كني��د. اجازه 
ندهيد هر معمار بي كفايتي سقف خانه عشق 

شما را بسازد. 
اين فضاي مجازي چنان تنوعي دارد كه نگو و 
نپرس. هزاران شكلك متنوع كه هركدام معني 
و مفهوم هوشمندانه اي دارد. هر كس كه براي 
شما شكلك چشم قلبي مي فرستد، اليق عشق 
شما نيست. هر قلب قرمزرنگي معني تا دنيا دنيا 
اس��ت قلب من مال تو خواهد بود را با خود به 
همراه ندارد. اجازه ندهيد هر بي سر و پايي وارد 
ذهن و قلب شما شود. مراقب افكار و احساس 
خوب باش��يد. قلب ش��ما احترام دارد و اجازه 
ندهيد زمين پاك آن با هر قدمي آلوده ش��ود. 
شما بايد ديوار عشق خود را با زيباترين خاطرات 
عاشقانه تزئين كنيد. پس اجازه ندهيد هر كسي 

بيايد و شكلكي دروغين بر آن آويزان كند. 
زندگي مشترك يك مسير دوسويه است و بايد 
دو تايي آن را طي كرد. همه باال و پايين آن را 
بايد دوتايي و دس��ت به دس��ت هم پشت سر 
گذاشت. عشق واقعي بوي نان و پنير و سبزي 
مي دهد و زوجين با كم و زياد هم مي س��ازند. 
زندگي مشترك واقعي يعني دو تايي از صفر 
به صد رسيدن، اما عش��ق اينترنتي يكطرفه 
اس��ت و طرف ديگر فقط دارد سر خود را گرم 
مي كند. عشق گيگابايتي زياده خواه است و اگر 
سرعت اينترنتت پايين باشد، تو را به راحتي رها 
مي كند. چشم خود را باز كنيد و اجازه ندهيد 
يك گيگ عشق شما را از هوش ببرد. عشق بايد 
به بي نهايت برسد نه اينكه به اندازه يك گيگ و 

دو گيگ دوام داشته باشد. 

پشت گوشي هاي هوشمند، هوش و حواستان جمع باشد
عشق مجازي گيگي چند؟

سبك ارتباط سبك ازدواج 

آسيب شناسي سايت هاي همسريابي و ازدواج هاي اينترنتي از نگاه كارشناسان

كليك يا كلك، مسئله اين است!

در موارد آش�نايي هاي مجازي دو طرف 
مي توانن�د از مي�ان گزينه ه�اي بس�يار 
در دس�ترس، دس�ت به انتخاب بزنند و 
درخواست آشنايي بدهند. به ويژه اينكه 
اغلب اف�راد در صفحات مج�ازي خود از 
عالقه مندي هايش�ان مي گوين�د. ولي از 
طرف ديگر در آشنايي هايي با اين جنس 
راه براي پنهانكاري و فريب دادن بس�يار 
باز اس�ت. به طوري كه ش�خص مي تواند 
اطالعات دروغ تحوي�ل بدهد و چهره اي 
كاماًل متف�اوت با خود ب�ه نمايش بگذارد

    بهنام صدقي
يكي از مس�ائلي كه مدت هاس�ت ب�ه نوعي مد 
شده ازدواج هاي مجازي و همسريابي اينترنتي 
از طري�ق برخي س�ايت هاي غيرقانوني اس�ت. 
سايت هايي با عناوين س�ايت هاي همسريابي و 
به تعبير ديگر سايت هايي مهربان تر از مادر براي 
انتخاب همس�ر! كارشناس�ان معتقدند اتكا به 
اينترنت و فضاي مجازي ممكن است در نگاه اول 
آسان ترين راه همسريابي تلقي شود اما واقعيت 
آن اس�ت كه فضاي نامطمئن مجازي نمي  تواند 
مالك دقي�ق و قاب�ل اعتنايي ب�راي يافتن يك 
ش�ريك دائمي به حس�اب آيد. ازدواج هايي كه 
با يك كليك آغاز مي شود ولي شايد فرجام آن 
فريب و كلك باشد. در اين زمينه با دو كارشناس 
گفت وگو كرده ايم و هر يك زوايايي از موضوع را 

واكاوي كرده اند. 
     

  از انتخاب شدن تا انتخاب كردن
 ساحل گرامي، دكتري تخصصي روان شناسي

از همان ابتدا كه اينترنت راه خ��ود را در جامعه ايراني 
پيدا كرد همواره نگاهي محتاطانه نسبت به آن وجود 
داشت. حتي در بخش��ي از جامعه ديدي كامًا منفي 
با اي��ن مضمون وجود داش��ت و بعضاً وج��ود دارد كه 
در فضاي اينترنت همه ش��ياد و كاهبردار هستند و 
مي خواهن��د از ديگران سوء اس��تفاده كنند. هرچقدر 
هم اين ديدگاه ش��ديد و عميق باشد، هستند افرادي 
كه بنابر يكس��ري ش��رايط تصميم مي گيرند بر تمام 
دوددلي هايش��ان غلبه و در س��ايت هاي همسريابي 
ثبت نام كنند يا در گروه هاي تلگرامي اين چنيني عضو 
شوند. طي دو دهه گذشته دوست يابي آناين در دنيا 
به شدت رشد كرده و در انگلستان اعام شده از هر پنج 
رابطه يكي از اينترنت شروع مي ش��ود و در امريكا 20 
درصد از ازدواج ها حداقل جرق��ه اوليه اش از اينترنت 
زده شده اس��ت. در گذشته در جامعه س��نتي ايراني 
رسم بر اين بود كه دختر در خانه منتظر بماند تا پسري 
متناسب و با ش��رايط خوب در خانه را زده و از او براي 
ازدواج خواستگاري كند، اما در شرايط امروزي با توجه 
به شرايط اقتصادي و سخت شدن ازدواج، نرخ ازدواج 
به شدت كاهش پيدا كرده اس��ت. بنابراين بسياري از 
دخترها كليش��ه هاي فرهنگي را كنار گذاشته و خود 
براي يافتن شريك مناسب زندگي دست به كار شده اند. 
تا اينجا هيچ چيز منفي و قبيحي وجود ندارد. چون طي 
اين سال ها فرهنگ سنتي ايراني و تابوهاي ناشي از آن 
كمرنگ تر ش��ده و راه را براي رفتارهاي اين چنيني از 
سمت دختران باز مي كند. كار در جايي گره مي خورد 
كه شخص يا اش��خاصي از اين نيت سوء استفاده كرده 
و آن را وس��يله درآمدزايي خود قرار مي دهند. در اين 
س��ايت ها در مرحله ثبت نام اوليه هزينه اي از شخص 
گرفته مي ش��ود تا با توجه به مشخصات و ايده آل هاي 
ش��خص فرد مناس��ب به او معرفي ش��ود. غالباً تا دو 
مورد به شخص معرفي مي شود و اگر مورد پسند قرار 
نگرفت، ش��خص با پرداخت هزينه اضاف��ي مي تواند 
گزينه هاي بيشتري داشته باشد و بررسي كند. تا اينجا 
بدون هيچ گونه قضاوتي به توصيف چنين س��ايت ها و 
گروه هايي پرداختيم. حال امتيازه��ا و نواقص چنين 

آشنايي هايي را بررسي مي كنيم. 
  از همسر مجازي تا همسر واقعي

در موارد آشنايي هاي مجازي دو طرف مي توانند از ميان 
گزينه هاي بسيار در دسترس، دست به انتخاب بزنند و 
درخواست آشنايي بدهند. به ويژه اينكه اغلب افراد در 
صفحات مجازي خود از عاقه مندي هايشان مي گويند 
و اين راه را براي ش��ناخت بهتر فرد هموار مي كند. به 
عبارت ديگر اين بهتر از آشنايي هاي كور است كه دو 
طرف بايد براي شناخت يكديگر از صفر شروع كنند و 
يكديگر را بشناسند. ولي از طرف ديگر در آشنايي هايي 
با اين جنس راه براي پنهانكاري و فريب دادن بس��يار 
باز است. به طوري كه شخص مي تواند اطاعات دروغ 
تحويل بدهد و چهره اي كامًا متفاوت با خود به نمايش 
بگذارد. پس در مواردي كه آش��نايي از طريق فضاي 
مجازي صورت مي گي��رد، قوياً توصي��ه مي كنيم كه 

از اين فضا صرفاً براي جرقه آش��نايي استفاده كنيد و 
اجازه دهيد ادامه مسير در دنياي واقعي صورت بگيرد؛ 
چراكه در ارتباط رو در رو شما قادر به تحليل زبان بدن 
و ميميك صورت هستيد و اگر ش��خص ضد و نقيض 
صحبت كند، تا حد زيادي مي تواني��د به اين موضوع 
پي ببريد. از معايب ديگر آشنايي هاي اين چنيني، آشنا 
شدن با اشخاصي در شهر يا كشور ديگر است. در اين 
شرايط به دليل اينكه دو طرف قادر به ديدار در دنياي 
واقعي نيستند، معموالً رابطه به صورت چت ادامه پيدا 
مي كند و همين باعث ادامه ارتباط و دلبستگي مي شود. 
در حالي كه ديدار اين دو در دنياي واقعي ميسر نبوده 
يا بسيار دشوار است و اشخاص به دليل مسائل كاري يا 
خانوادگي قادر به ترك شهر يا كشور خود نيستند. مورد 
بعدي كه بايد مد نظر قرار داد اين اس��ت كه شايد در 
دنياي واقعي صحبت درباره بعضي مسائل خيلي سخت 
باشد يا ش��خص از گفتن آن خجالت بكشد اما با چت 
كردن خيلي راحت و صريح با ش��خص مقابل صحبت 
مي كند و نظر او را جويا مي ش��ود. چون در بس��ياري 
مواقع براي ما بسيار سخت است كه در چشم شخص 
مقابل نگاه كنيم و يكسري از حرف ها را به زبان بياوريم، 
در حالي كه در چت يا از پشت تلفن راحت تر مي توانيم 
درباره آن صحبت كنيم. نكته مهم تر از آن اينكه براي 
برخي افراد ش��روع صحبت با جنس مخالف سخت و 
اضطراب آور اس��ت و از طريق فضاي مجازي راحت تر 
مي توانند سر صحبت را باز كنند و از خودشان بگويند. 
اما يكي ديگر از مس��ائل دردسرس��از در آشنايي هاي 
اينترنتي اين اس��ت كه فرد به دامنه گس��ترده تري از 
انتخاب ها دسترس��ي دارد و ممكن اس��ت هر لحظه 
شخص بهتري را پيدا كند و جايگزين مورد قبلي كند 
يا اين بدبيني وجود دارد كه اگر پس��ر ي��ا دختري به 
من پيشنهاد آش��نايي داده است، پس ممكن است به 
اش��خاص ديگري هم پيام داده باشد كه همين باعث 
بدبيني و دل چركيني از همان ابتداي رابطه مي شود. 
در اين مورد دو طرف بايد شفاف صحبت كنند و داليل 
كافي براي انتخاب شخص مورد نظر خود بياورند تا از 
سوء تفاهم هاي بعدي جلوگيري شود. نكته آخر اينكه 
اشخاص صرفاً از لحظات شاد و هيجان انگيز زندگي خود 
در صفحات مجازي عكس مي گذارند و تاش مي كنند 
خود را چندي��ن برابر بهتر، زيباتر و س��رگرم كننده تر 
نشان بدهند. پس ممكن است در عالم واقعيت شخص 
تا اين حد جذاب و فريبنده نباشد. در نظر داشته باشيد 
صفحات مج��ازي ما تنها نمون��ه اي كوچك از زندگي 
واقعي ما است و ما آن را به شدت تزئين شده و جذاب 
نشان مي دهيم. با توجه به آنچه گفته شد اگر بخواهيم 
آماري از ميزان موفقيت اين نوع ازدواج ها ارائه بدهيم، 
بايد بگوييم طبق گزارش هاي موجود تنها 20 درصد 
از ازدواج هايي كه از اينترنت شروع شده، بيشتر از دو 
سال دوام داشته اند، در حالي كه در ازدواج هاي خارج 
از فضاي مجازي اين آمار حداقل 50 درصد بوده است. 
پس لزوم دقت و وس��واس در اين نوع آشنايي ها بيش 
از پيش احساس مي ش��ود. حال بايد تأكيد كنيم كه 
فضاي مجازي تنها يك مجرا از ميان مجراهاي متعدد 
آشنايي براي ازدواج است و كيفيت آن نيز به دقت دو 

طرف بستگي زيادي دارد. پس از آشنايي در اين فضا 
به سرعت رابطه را به دنياي حقيقي بياوريد و بدون هيچ 
انكار و سوگيري، سعي كنيد طرف مقابل را بشناسيد. 
خوشبختانه در سال هاي اخير لزوم مشاوره هاي ازدواج 
به خوبي از طريق مردم جامعه احس��اس شده است و 
جوانان مي توانند به راحتي از خدمات مشاوره پيش از 
ازدواج بهره ببرند. چون هرچقدر هم اين سايت ها مدعي 
باشند كه موارد مناسب را به شما معرفي مي كنند ولي 
درنهايت اطاعات آنها بسيار س��طحي و كلي است و 

تضمين كننده يك ازدواج موفق نيست. 
  زنان، قربانيان اصلى ازدواج هاي اينترنتي

- دكتر ميترا نوري، روان شناس باليني
سايت هاى همسريابى اين روزها گرچه با برخى موانع 
قضايى مواجه مي شوند اما همچنان مشغول به فعاليت 
هستند. البته سايت هاى همسريابى در مواردى بسيار 
معدود در راه حل مش��كل جوانان مى توانند راهگش��ا 
باشند، اما ضريب اطمينان اين ازدواج ها به قدرى پايين 
است كه نمي توان به آينده چنين ازدواج هايى اطمينان 
كرد. معموالً مدي��ران و فعاالن اين س��ايت ها از افراد 
متخصص و صاحب نظر در زمينه مشاوره، روان شناسى 
و تش��خيص مصلحت و منافع افراد تش��كيل نشده و 
نمى توان گفت كه در سايه حمايت و مشاوره اين افراد 
ازدواج هايى مي تواند صورت گيرد كه بدون وارد شدن 
لطمه هاي جدى ب��ه دو طرف باش��د. گرچه تغييرات 
تكنولوژى و نظام خانواده باعث ش��ده است در هسته 
مركزى خانواده ها نيز تغييراتى بنيادين صورت گيرد كه 
يكى از آن تغييرات ازدواج به سبك گزينش در فضاى 
مجازى اس��ت اما اين نوع از آشنايى به واسطه سهل و 
آسان بودنش براى برخى افراد مي تواند گزينه مناسبى 
باشد، اما پشت اين س��هولت، بخش هاى ناشناخته و 
پنهان شده شخصيت افراد اس��ت كه ناسازگارى هاى 
زناشويى را فراهم مى آورد. به هر حال كمترين نظارت 
در زمينه ازدواج، مربوط به ازدواج هاى اينترنتى است 
كه شايد بتوان گفت يكي از عوامل پديدآورنده آن ايجاد 
سايت هاى همسريابى است كه حتى نهادهاى دولتى 
و نظارتى هم چندان تمايلى به بررسى وجوه مختلف و 

عوارض آن ندارند و با اين شرايط، آمار فرآيند طاق در 
جامعه همچنان تأسف بارترين و هولناك ترين عواقب 
ازدواج هاى اينترنتى و حتى ازدواج است و بسياري از 
افراد در اين مس��ير غالباً پس از مدتى از عملكرد خود 
پشيمان ش��ده و تمايل به بيرون آمدن از رابطه دارند؛ 
اما آنچه در اين ميان بسيار حائز اهميت مي باشد اين 
است كه قربانيان اصلى چنين انتخاب هايى اكثراً زنان 
هس��تند؛ چراكه بعضاً به دليل تمايل ب��ه روابط، ميل 
به اس��تقال، بيرون آمدن از خانه پدرى و... خواهان 
ازدواج هستند و به دليل عدم رغبت پسرها به ازدواج، 
چنانچه موردى باش��د ك��ه تمايلى به ازدواج داش��ته 
باش��د، دخترها با پذيرش او و توجيه اين مس��ئله كه 
هر ازدواجى مي تواند ضريب ريسك داشته باشد، تن 
به ازدواج مى دهند. جالب ت��ر اينكه آنان پس از مدتى 
ناچار به جدايى مي ش��وند و اگر از حمايت خانواده نيز 
محروم باشند، در دام افراد سودجويى گرفتار مى آيند 
و اين امر بي شك مى تواند آينده و تمام زندگي آنها را 

تحت الشعاع قرار داده و ويران كند. 
   كمرنگ شدن نقش نظارتي خانواده در ازدواج

بايد با هوشيارى كامل و اطاع رسانى و فرهنگ سازى، 
به جوانان آموخت كه مقوله ازدواج، امرى اس��ت كه 
بايد به آن از زاويه اي ديگر جز پول، احس��اس صرف، 
تكانش ه��اى هيجانى و... ن��گاه كرد و نياز اس��ت كه 
با آگاهى كافى و در س��ايه حماي��ت و راهنمايي هاى 
والدين دس��ت به انتخاب زد و براى ازدواج اقدام كرد 
تا از گزن��د آس��يب هاى ازدواج در فض��اي مجازي و 
سايت هاي اينترنتي مصون ماند. به هر حال آنچه امروز 
در بخشي از جامعه ما شايع شده است، گزينش همسر 
از طريق دنياي مجازي است. پيشتر انتخاب همسر از 
طريق خانواده ها صورت مي گرفت و س��پس جوانان، 
انتخاب كنن��ده نهايي بودن��د، گرچه اي��ن روش هم 
آسيب هاي خاص خود را داشت اما روابط از استحكام 
بيشتري برخوردار بود؛ چراكه بررسي جوانب مسئله 
و جزئي نگري ها به عه��ده خانواده ها بود و با دقت نظر 
بيشتري اين امر صورت مي گرفت و نكته مهم تر اينكه 
جوانان نيز به ارزش هاي خانوادگ��ي پايبندتر بوده و 
براي نظرات خان��واده اهميت بيش��تري قائل بودند، 
اما امروزه اين مسئله نيز به شدت كمرنگ شده است. 
اين در حالي است كه اصل شناخت يكي از مهم ترين 
و اصلي ترين اركان يك ازدواج است، اما اين ركن مهم 
در دنياي مجازي رنگ باخته و شاهد هستيم كه افراد 
در فضايي دس��ت به انتخاب مي زنند كه هيچ اشرافي 
بر ابعاد مختلف روحي و رواني آن ندارند و نمي توانند 
مورد انتخابي خود را مورد بررس��ي قرار داده و از نظر 
رواني و... بس��نجند. در دنياي مجازي، ارتباطاتي به 
منظور ازدواج شكل مي گيرد كه افراد با دادن اطاعات 
دروغين سعي در قانع كردن طرف مقابلشان دارند و با 
چنين روشي از خود و آينده، تصوير ايده آلي ساخته و 
فرد را چنان زيركانه تحت تأثير قرار مي دهند كه ديگر 
جدايي برايش امكانپذير نباشد و در صورت قطع ارتباط 
نيز ضربات جبران ناپذيري را متحمل شود. در اين ميان 
به عدم تعهد و پايبندي افراد نيز مي توان اش��اره كرد. 
شخص مي تواند در سايت هاي همسريابي همزمان با 
افراد زيادي به صورت همزمان در ارتباط باش��د و به 
هر يك نيز به شيوه اي خاص ابراز عاقه كند و همين 
مسئله در آينده آنان نهادينه شده و با وي وارد زندگي 
مشترك ش��ده و مهم ترين مؤلفه كه تعهد و پايبندي 
به شريك زندگي است، نيز سست ش��ود. به هر حال 
روابط بيمارگونه در اين س��ايت ها ب��ه انحاي مختلف 
قابل مش��اهده و بررسي اس��ت. ازدواج هايي كه بعضاً 
عاقبتشان در اين سايت ها به ناكجاآباد ختم مي شود. 
اميد است با همكاري و جديت در جهت فرهنگ سازي 
درس��ت ازدواج گام برداريم و مس��ئوالن نيز بستري 
جهت ازدواج و كار ب��راي جوانان فراهم كنند تا بتوان 
در سايه ازدواج هاي درست و تحت لواي خانواده هايي 
سالم در راستاي رشد و بالندگي در جامعه قدم هايي 
مؤثر برداش��ت و انتخاب ه��اي صحي��ح را جايگزين 
گزينش ه��اي مجازي كرد تا قش��ر عظيم جامعه مان 
كه جوانان هس��تند، از گزند آسيب هاي اجتماعي در 

امان باشند.

س�ايت هاى همس�ريابى در م�واردى 
بسيار معدود در راه حل مشكل جوانان 
مى توانند راهگش�ا باش�ند، اما ضريب 
اطمينان اين ازدواج ه�ا به قدرى پايين 
اس�ت كه نمي ت�وان ب�ه آين�ده چنين 
ازدواج هاي�ى اطمين�ان ك�رد. معموالً 
مديران و فعاالن اين س�ايت ها از افراد 
متخص�ص و صاحب نظ�ر در زمين�ه 
مش�اوره و روان شناسى تشكيل نشده 
و نمى توان گف�ت كه در س�ايه حمايت 
و مش�اوره اي�ن اف�راد ازدواج هاي�ى 
مي تواند ص�ورت گيرد كه ب�دون وارد 
شدن لطمه هاي جدى به دو طرف باشد

آنق�در مي ت�وان از پش�ت ي�ك 
صفح�ه هوش�مند خ�ود را پاك و 
صادق جلوه داد كه نگ�و و نپرس. 
پش�ت اي�ن پ�رده شيش�ه اي و 
دروغي�ن هم�ه آدم ه�ا مق�دس 
و مهرب�ان و قابل اعتماد هس�تند


