
   وقت�ي »م�ا« دوباره تبدي�ل به »م�ن« و »تو« 
مي شود

»ما« شدن به چه معنا و مفهومي است؟ تا چه درجه اي 
در يك زندگي مشترك بايد نقش بگيرد؟ آيا هر فرد بايد 
اتفاقاتي كه در طول روز برايش پيش مي آيد را با جزئيات 
كامل براي همس��رش تعريف كند؟ يا گفت��ن تمام آنها 
ضرورتي ندارد؟ آيا پنهان كردن يك مسئله موجب سلب 
اعتماد همسر مي ش��ود؟ تمام مشكالت زندگي در وهله 
اول به ديد و ذهنيت طرفين رابطه برمي گردد. صداقت و 
اعتماد در راستاي هم قرار دارند. زن و شوهر اگر كمرنگي 
در صداقت از يكديگر ديده و اعتماد به همديگر نداشته 
باشند رفتار و مكالمات شان تغيير مي كند. بعضي مردان 
به همسرش��ان اجازه هيچ رف��ت و آمدي را ب��ه تنهايي 
نمي دهند. برخي افراد نيز همسرشان را در ارتباط برقرار 
كردن با دوستان دوران مجردي محدود مي كنند. خانمي 
كه به محض رسيدن همسرش به محل كار با تلفن ثابت 
آنجا تماس مي گيرد و بايد در زمان مشخص رسيده باشد 
نمونه اي از عدم اعتماد به همس��ر اس��ت. كساني كه در 
طول روز چندين مرتبه با همسر خود تماس مي گيرند و 
خواستار تعريف كردن اتفاقات ريز و درشت از محل كارش 
مي شوند نيز نمونه اي كم و بيش مشابه است. مثال  هاي 
بي شماري از اين دس��ت وجود دارد كه مي توان گفت از 
نداش��تن صداقت و عدم اعتماد در زندگي نشئت گرفته 
اس��ت. اما از آنجايي كه انس��ان ها ذهنيت هاي مختلفي 
دارند، برعكس اين اتفاقات نيز مي تواند رخ بدهد. كساني 
كه اصاًل برايشان مهم نيست همسرش��ان با چه افرادي 
رفت و آمد مي كند؟ ش��وهر نمي داند محل كار خانمش 
اصاًل كجاس��ت و با چه اش��خاصي در آنجا مراوده دارد؟ 
زن خانه هروقت به مهماني و مراس��مي بخواهد برود، به 
تنهايي مي رود. جالب اينجاست كه اكثر اين افراد از روي 
بدجنسي چنين كاري نمي كنند. حتي برخي از روي مهر 
و محبت بيش از حد روي تمام رفتارها و تلفن ها و رفت و 
آمدهاي شريك زندگي شان كنجكاو و دقيق مي شوند يا 
بسيار بي خيال شده و مي گويند اين حق اوست كه زندگي 

شخصي خود را داشته باشد و اگر من چيزي بپرسم يعني 
دخالت ك��ردن در حريم ش��خصي همس��رم!... و بعد از 
گذشت مدتي هردو طرف از اين زندگي خسته مي شوند و 

»ما« دوباره به »من« و »تو« تبديل مي شود. 
   همه چيز از دروغ شروع مي شود

حتماً ش��نيده ايد كه دروغ را زيربن��اي تمامي گناهان 
مي دانند، چه بس��يار معامله ها و كاره��اي نيكي كه به 
خاطر صداقت نداشتن در گفتار به نتيجه نرسيده است؛ 
زيرا صداقت ركن و اساس يك رابطه درست به حساب 
مي آيد. احاديث بس��ياري نيز از مض��رات دروغگويي و 
اين عمل ناشايس��ت روايت شده اس��ت. همان  طور كه 
موال علي)ع( فرموده اند: »دروغگويي عيبي رسواكننده 
است«. رس��واكننده است چون هميش��ه ماه پشت ابر 
پنهان نمي مان��د و معموالً دروغ بعد از مدتي آش��كار و 
انسان دروغگو در بين مردم رس��وا و بي اعتبار مي شود. 
راس��تگويي و صداقت از اعمال نيك و پسنديده  انساني 
و از بارزترين مشخصات پيامبران الهي در دعوت مردم 
به سوي حق است پس انسان سالم بايد ظاهر و باطنش 
يكي باشد و دل و زبانش يك سو و هماهنگ. حال اگر اين 
اصل در زندگي زناشويي جايگاهي نداشته باشد و ناديده 
گرفته شود، بدون شك و به مرور سلب اعتماد و در نتيجه 

آن دلسردي در رابطه را به دنبال خواهد داشت. 
   توازن و تعادل باعث پيوستگي است

ترنس رآل روانش��ناس اعتق��اد دارد »هيچ زوجي همه 
چيز را باه��م در ميان نمي گذارند و نباي��د هم بگذارند. 
هر انس��اني نياز به مرز و محدوده دارد و در يك ازدواج 
دو طرف بايد آن  قدر انعطاف پذير باشند كه اجازه دهند 
طرف مقابل شان مرز و محدوده اي براي خود تعيين كند 
كه كليد آن تعادل اس��ت. اگر اين مرزه��ا خيلي ثابت و 
محكم باشند، احتمال بس��ياري وجود دارد كه دوطرف 
از هم دور شده و جدا شوند. اگر هم هيچ مرز و حدودي 
براي خود تعيين نكنند، دوطرف بيش از حد با هم قاطي 
خواهند ش��د كه به اين هم رابطه سالم نمي توان اطالق 
كرد.« آيا خانمي ك��ه طالق گرفته و زندگي با همس��ر 

دومش را آغاز كرده اس��ت نيازي دارد م��دام از زندگي 
قبلي خود براي همسرش تعريف كند؟ آيا ذكر آن براي 
همس��ري كه از غيرت مردانه برخوردار است جز به هم 
ريختگي ذهني چيز ديگري در پي دارد؟ يا اگر خواهرتان 
مسائل خصوصي خودش را به عنوان يك هم  صحبت و 
دوست با ش��ما در ميان مي گذارد، لزومي دارد كه آن را 
براي همسرتان بيان كنيد؟ اينجاست كه متعادل بودن 
بهترين و درس��ت ترين راه حل ممكن در همه ش��رايط 
است. احاديث بس��ياري از بزرگان ما در اين رابطه نقل 
ش��ده اس��ت. اميرالمؤمنين علي)ع( فرموده اند: كسي 
كه از حد خود تعدي و تجاوز كن��د در نزد مردم محقر و 
بي منزلت خواهد بود. )فهرست غرر، ص ٥٨(. همچنين 
از امام صادق)ع( روايت شده است: هر چيزي براي خود 
حد و اندازه اي دارد. )تحف العقول، ص ٣٦١(. اين سخنان 
گهربار نيز به وضوح نشان مي دهد كه اگر هر رابطه اي از 
حد استاندارد خود خارج شد مسلماً به مشكل برخورد 

خواهد كرد و بنيان زندگي از دست خواهد رفت. 
   چقدر در زندگي مشترك آزادي عمل داريم؟

يكي شدن دو نفر در ازدواج يعني با حفظ حريم شخصي، 
مس��ائل و خصوصيات زندگي ات را با همسرت در ميان 
بگذار. هركس به نوبه خود فضاي تنهايي و حريم امني 
براي خود دارد كه كس ديگري- حتي همس��ر- بدون 
اجازه حق تجاوز به اين فضا و حريم را ندارد. مثال بارزي 
كه مي توان براي اين قضيه در نظر گرفت مباحث مالي 
است كه اغلب خانم ها دوس��ت دارند يك حساب مالي 
جداگانه  بدون اطالع همس��ر داشته باش��ند. اين حرف 
به اين معنا نيست كه پولي را از شوهرشان بگيرند و در 
مواردي كه همسر رضايت ندارد خرج كنند! نه. اين قضيه 
تنها به حس امنيت زن برمي گردد و در او تقويت مي كند 
و چون جنبه رواني دارد؛ اعتماد به نفس او نيز تحت تأثير 
قرار گرفته و آن را افزايش مي دهد. پس مي توان نتيجه 
گرفت كه »ما« شدن به معناي يكي شدن مطلق بدون 
هيچ قيد و ش��رطي، نيس��ت. وقتي دو نفر از دو خانواده 
مختلف به ه��م پيوند مي خورند بايد بدانند كه همس��ر 

بخشي از زندگي اش ش��ده و اتفاقات خاص و حرف هاي 
محرمانه  او براي همسرش نيز مهم است. اما طرفين در 
عين حال بايد بدانند مثاًل تلفن همراه يك وسيله كاماًل 
شخصي است و كسي نبايد به خودش اين اجازه را بدهد 
كه بدون اطالع وارد تلفن همراه همس��رش شود و تمام 
گفت وگوها و صحبت هايش با دوس��تان و اقوام را چك 
كند. اگرچه اين درك براي طرف مقابل وجود داش��ته 
باش��د، چنانچه هرگونه مس��ئله مهمي وجود داش��ت 
بدون تصور غلط بايد به همسرش بگويد و باهم مشورت 

داشته باشند. 
    صراحت در گفت وگو را انتخاب كنيد

قديمي  ها هميش��ه پند و اندرزهاي زيادي در زندگي به 
كار مي بردند مثاًل مي گفتند: »جز راست نبايد گفت؛ هر 
راست نشايد گفت« به وضوح اين جمالت بيان مي كند 
كه هميشه راستگويي حرف اول را مي زند و جز آن هم 
نبايد انجام داد اما در مواردي خ��اص كه تنها مربوط به 
خود شخص مي شود و مي توان آن را به تنهايي مديريت 
كرد؛ نه اينكه دروغ بگوييم بلكه اصالً لزومي به بيان كردن 
آن، حتي به نزديك ترين فرد، نيست. پس اگر بخواهيم 
رابطه اي مادام العمر باشد، نه دروغي بايد گفت كه نتيجه 
آن سلب اعتماد ش��ود و نه تمام جزئيات بي اهميت را؛ 
كه بازگو كردنش ب��ه زندگي لطمه مي زن��د. اما اگر در 
موردي ترديد از گفتن يا نگفتن وجود داشت، چه بهتر 
كه صراحت و راستگويي انتخاب شود و با توضيح دادن 
همراه با آرامش از همسر خود مشورت و كمك بخواهيد. 
يك روانش��ناس مي گويد: »بي��ن زن و ش��وهر هرچه 
مخفي كاري و موارد پنهاني بيش��تر باشد، ازدواجشان 
بي ثبات تر و ناپايدارتر خواهد شد. وقتي در مورد آنچه كه 
هستيد صادق باشيد و همزمان فرديت خودتان را حفظ 
كنيد، همسرتان تمايل بيش��تري براي پذيرش و قبول 
شما، آن طور كه هستيد پيدا خواهد كرد.« در اين صورت 
است كه زندگي مشترك محكم و استوار مي شود، طعم 
ش��يرين اوليه خود را حفظ خواهد كرد و از »ما« شدن 

همواره لذت مي بريد. 

   ُسها سپهري
يك وقت سرهاي تان در زندگي مردم جا نماند! به دليل سرك 
كشيدن در زندگي ها برخي تن ها بي سر مي ماند! بد نيست 
هر از گاهي ببينيم منظور از رفتار اجتماعي چيست. امروزه 
برخي از رفتارهاي اجتماعي براي جامعه ديگر غيراجتماعي 
و تا حدي بي ادبي تلقي مي شود. اين در حالي است كه انسان 
با ذات اجتماعي درون اجتماع زندگي مي  كند. پس معقول 
است كه برخوردار از رفتارهاي اجتماعي پسنديده هم باشد. 
اگر از او رفتاري مناسب سر نزند قطعاً موجب دلخوري شده و 

مورد سرزنش ديگران قرار خواهد گرفت. 
رفتارهاي نادرست اجتماعي مجموعه عاداتي هستند كه در 
هر جامعه اي بايد از ابتال به آنه��ا پرهيز كرد. به عنوان مثال، 
خيره شدن به ديگران يا حرف زدن با دهان  پر، قطع كردن 
حرف ديگران، بلند ح��رف زدن، كنجكاوي يا به تعبير بهتر 
فضولي در زندگي ديگران، توهين و كنايه يا ش��ل يا محكم 

دست دادن و... از جمله اين عادات است. 
بدگويي از ديگران يكي از نشانه هاي عدم رضايت دروني فرد 
از خودش است. بايد به خاطر داشت گاهي ديگران ما را بنا به 
كمبودهاي شان مورد آزار و اذيت قرار مي دهند. هر روز شاهد 
ش��كايت برخي مردم از فضولي يك س��ري آدم ها هستيم، 
آدم هايي كه با پيگيري و سؤال هاي نابه جا اطرافيان خود را 
خسته كرده اند. گاهي بي فرهنگي براي مان فرهنگ مي شود! 
اما چرا در جامعه اي فرهنگ بايد جوري ش��كل گرفته باشد 

كه مردم به خاطر بي فرهنگي ديگران، خود را به غلط زندگي 
كردن ملزم كنند؟ قطعاً تا به حال همه ما با سؤال هايي از قبيل 
»كي ازدواج مي كني«؟ »كي بچه دار مي شوي«؟ و... مواجه 
شده ايم و الزم است بگوييم اين كنجكاوي ها همچنان ادامه 
دارد! از ترس قضاوت هاي بيجاي مردم، برخي به خود قضاوتي 
دچار شده اند! امروزه حرف مردم كار دست زندگي ها مي دهد! 
به خاطر حرف و قضاوت مردم، زندگي زوري به برخي افراد 

تحميل و اغلب هم گريبانگير خانم ها مي شود. 
از كي فحش و ناسزا گفتن نش��انه صميميت بين افراد شده 
اس��ت؟ قديم اگر فحش زش��تي را در دعوا و درگيري ها به 
طور اتفاقي مي ش��نيديم گوش هاي مان سرخ مي شد و ما را 
خجالت زده مي كرد اما امروز حرف هاي زشت ورد زبان برخي 
دخترها و پسرهاي مان شده، حتي بچه هاي كم  سن و سال! به 
عبارتي بچه و بزرگ در مكالمه هاي روزمره شان گوينده برخي 

حرف هاي ناشايست هستند. 
در ميان خيل اين رفتارها، تأس��ف بارترين رفتار ممكن نيز 
مشاوره غلط و ناآگاهانه دادن و حمله به حريم شخصي ديگران 
اس��ت. روانشناس��ان و صاحب نظران معتقدند انسان براي 
داشتن جامعه اي سالم، بايد در دوران كودكي آموزش هاي 
الزم را ببيند تا بتواند رفتارهاي درس��ت را ضميمه وجودي 
خود كرده و از رفتارهاي ناپسند و زشت اخالقي - اجتماعي 
دوري كن��د. چنين امري وظيفه والدين را بس��يار دش��وار 
مي كند. پ��س ضروري اس��ت كه يك بازنگري اساس��ي در 
نحوه تربيت كودكان صورت بگيرد و آموزه هاي اصيل تربيت 

ديني احيا شود.

88498471سبك زندگي

یك ش��نبه 19 مرداد 1399 | 19 ذ ي الحجه 1441 | || روزنامه جوان |  شماره 85995    

سبك ازدواج

در روزهاي جواني، ما مستعد غرق شدن در انواع 
رؤياها و برخورد هاي بيش از حد احساسي پيش 
از ازدواج هس��تيم. اما نكته اينجاست كه پايان 
شاد فيلم ها نبايد ما را گمراه نكند و باعث شود 
پس از رس��يدن به مرد يا زن ايده آل خودمان، 
اهميت حف��ظ بناي زندگي مش��ترك را با فراز 
و نش��يب هايي كه ممكن است داش��ته باشد، 
دست كم بگيريم. شايد به اين باور هم رسيديم 
كه ازدواج تركيبي اس��ت از س��عادت، تنگناها، 
تالش، معجزه، هماهنگي و تفاهم همس��ران.  
زندگي متأهلي بخش��ي از حيات ماست. مانند 
به دنيا آمدن، بزرگ شدن، پير شدن، تحصيل 
كردن يا كار كردن. البته مقصود اين نيست كه به 
زندگي زناشويي مثل يك پروژه كاري سخت يا 
آسان نگاه كنيم. بلكه زوجين جوان در راستاي 
تحكيم زندگي مشترك شان بايد نكاتي را به ياد 
داشته باشند. موارد و موضوعات بسياري در مورد 
ازدواج وجود دارد كه در آغاز زندگي مش��ترك 
براي ما مثل يك راز مي ماند؛ بنابراين بسياري از 
جوانان- شايد با سهل انگاري ناخواسته اي- وارد 
يك پيوند زناشويي شوند و زماني بفهمند زندگي 
متأهلي مختصات و چارچوب هاي خاص خود 
را دارد كه در ش��رايط ناخوشايندي قرار گرفته 
باشند و شايد راه برگشتي وجود ندارد. پس اصلح 
اين اس��ت كه با مطالعه، مشورت، ارتباط گيري 
صحيح زوجين و گفت وگوي دو طرفه تا جايي 
كه مي شود تجربه تلخ ناشي از آزمون و خطا در 
زندگي زناشويي را كاهش داد. اين طور نيست؟ 
توجه كنيد ك��ه در ازدواج همه چي��ز به رنگ 
رنگين كمان و گل هاي رز رقصان نيست. ازدواج 
جنبه هاي تازه بسياري دارد كه بهتر است آنها 
را از قب��ل از رفتن زير يك س��قف بدانيد. وقتي 
زندگي مشترك آغاز مي ش��ود، برخالف دوران 
نامزدي، خيلي چيزه��ا تغيير مي كند و فرصت 
كمتري براي بيرون رفتن هاي شبانه يا در ايام 
تعطيل خواهيد داش��ت. شايد مكالمات پرشور 
و رؤياپردازانه مانند گذشته اتفاق نيفتد. طبيعي 
است. اين چيزي نيست كه شما نگران آن باشيد. 
در حالي كه داش��تن برنامه تفري��ح و تفنن در 
زندگي با همسرتان خوب است، اما لزوماً پس از 
برگشت از كار يك الزام نيست. گاهي اوقات به 
خانه مي رويد و از كار روزانه خسته و كالفه ايد. 
تنها كاري كه مي خواهيد انجام دهيد اين است 

كه در رختخواب دراز كشيده و كمي بخوابيد.  به 
مرور مسائل يا اختالف س��ليقه هايي كه قدرت 
رابطه شما را مي سنجد، ظهور مي كنند. رابطه 
شما با بسياري از آزمايشات و صورت مسئله هاي 
جديد روبه رو خواهد ش��د، ممكن اس��ت كمي 
غافلگير شود. با اين حال، ش��ما بايد اطمينان 
حاصل كني��د كه پيوند ش��ما به ان��دازه كافي 
قدرتمند هست كه تحمل هرگونه مانعي كه سر 
راه تان قرار بگيرد، را دارد. نگران نباشيد. پويايي 
رابطه شما براي پيش��برد زندگي كافي خواهد 
بود. براي دوام ازدواج مهارت هايي الزم اس��ت. 
خودمديريتي، ارتباط گيري، آگاهي اجتماعي، 
نقدپذيري و...  گاهي ازدواج به آساني قايقراني 
در يك رود آرام نيست. ازدواج جنبه هاي جدي يا 
چالش برانگيز زيادي دارد و شما مجبور خواهيد 
ش��د در طول دوره زناش��ويي خود با همه آنها 
روبه رو شويد و به آنها رسيدگي كنيد. موضوعاتي 
كه در مجردي محل��ي از اعراب نداش��تند، اما 
اكنون در مسير شما قرار مي گيرند. عشِق بدون 
انديشه يك نيروي محرك دائمي نخواهد بود. در 
بعضي مواقع، از خودتان سؤال مي كنيد كه آيا 
عشق شما آن قدر واقعي است يا اينكه آيا آن قدر 
قدرتمند هست كه بتواند شما را از هر مشكلي 
كه مجبور هستيد با آن روبه رو شويد، عبور دهد؟ 
با مشاهده برخي رفتارها، ممكن است دوباره اين 
فكر به ذهن تان خطور كند كه درباره همسرتان 
چه احساس��ي داريد؟ بدانيد كه اين شبهات و 
ترديد ها طبيعي است و مي توانند حتي به درون 
قوي ترين پيوند هاي ازدواج هم نفوذ كنند. بعضي 
اوقات ممكن است كارها بسيار دشوار و عرصه بر 
شما تنگ شود. ممكن اس��ت بخواهيد تسليم 
شويد اما بايد بتوانيد با وسوسه هاي موج منفي 
مقابله كرده و ادامه دهيد. با بزرگ شدن در كنار 
يكديگر، افراد مختلفي خواهيد شد. شما تغيير 
خواهيد كرد. تغيير تنها پديده ثابت در زندگي 
است. شما همان افرادي كه بوديد نخواهيد ماند 
و اين طبيعي است. نكته ازدواج پيدا كردن كسي 
است كه در كنار هم و با افزايش سن بتوانيد رشد 
كرده و پخته تر شويد. برخي از آزادي هاي قبلي 
خود را از دست مي دهيد. زندگي شما ديگر كاماًل 
مال خودتان نيست و بايد خود را با شرايط جديد 
تطبيق دهيد و رفتار و كردار خود را تعديل كنيد. 
براي خانه قوانيني تعيين مي ش��ود. بايد توجه 
داشته باش��يد كه حاال زندگي خود را با شخص 
ديگري به اشتراك گذاشته ايد كه براي تقويت 
تعادل و هماهنگ��ي در خانواده باي��د اصولي را 
رعايت كنيد.  داش��تن روابط با دوس��تان كمي 
محدود تر مي شود. حد و حدود رابطه، بسته به 
نوع همسري كه داريد، مي تواند متفاوت باشد. 
با اين وجود، بس��ياري از مردان و زنان از غيبت 
طوالني يا نامعقول همسر خود در منزل ناراحت 
مي شوند. به هر حال همسران به عنوان بهترين 
دوس��ت بايد در كنار هم باشند و به هم خدمت 
كنند. همسرتان شريك زندگي شماست و وقتي 
بداند شما در زندگي خود به دنبال جلب توجه 
ديگران هستيد، به او آس��يب مي رسد. زندگي 
عاطفي شما فراز و نشيب هايي را تجربه خواهد 
كرد ولي قرار نيست هميشه هيجان انگيز باشد. 
زندگي متأهلي، مانند س��نگ آسيابي است كه 
بايد هر روز به كار مش��خصي ادام��ه دهد. بله، 
زماني هيجان و تنوع وجود خواهد داش��ت، اما 
مسئوليت هاي روزمره هرگز تمام نخواهند شد. 
relrules. com :برگرفته از سايت

توصيه هايي براي دوران پسا ازدواج

قرار نيست حال و هواي نامزدي 
ابدي باشد!

   محمدرضا سهيلي فر
يكي از شيرين ترين اتفاقات زندگي پيوند 
زناشويي است كه دو انسان از دو جنس، دو 
س�بك تربيتي، دو خلق و خو، دو ديدگاه، 
دو چش�م انداز، با مهارت هاي اجتماعي و 
مهارت هاي ارتباط گيري متفاوت فرصت 
در كنار هم بودن و شروع زندگي دو نفره اي 
در كنار هم را پيدا مي كنند. سؤال و تحقيق 
و گفت وگو ه�اي دو جانبه براي ش�ناخت 
بيشتر طرفين از هم، جزو مقدمات ضروري 
پيش از ازدواج اس�ت. ولي پ�س از انجام 
مراس�م ش�رعي و عرفي پيوند زناشويي، 
پرده اي ديگر از زندگي، اين بار به ش�كل 
دو نفره به روي زوجين گش�وده مي شود. 
همسران موفق تالش مي كنند اين مرحله 
را نيز همانند دوره پيش از ازدواج، ش�اد، 

آرام، پر از تفاهم و داراي تعامالت مناسب 
نگهدارند و مسبب رشد و تعالي يكديگر در 
مرحله نويني از زندگي خود شوند. در واقع 
يك اجتماع دو نفره كه صبر، سعه صدر، علو 
تبع، گذشت و متانت، عشق ماندگار، درك 
متقابل، شجاعت، مديريت، ارتباط گيري، 
تعهد و خلق و خ�وي و... هر يك از طرفين 
به مرحله آزمون عملي گذاشته مي شود. 
حال كه دوران به ياد ماندني نامزدي سپري 
ش�ده، پاياِن ُرمانتيك داستاِن رسيدن به 
فرد مورد عالقه، نبايد م�ا را از واقعيت ها، 
تعهدات جدي�د زندگي و مس�ئوليتي كه 
در قبال هم خواهيم داش�ت، غافل كند و 
حواس مان به موضوعات و ابهاماتي كه در 
زندگي مجردي مطرح نب�ود اما حاال بايد 

تجربه كنيم، باشد. 

يك رابطه صادقانه همراه با حفظ حريم و حرمت همسر

»من« و »تو« فقط با صداقت »ما« مي شود

سبك ارتباط

   ساجده براتي
پيوندي ش�كل مي گيرد؛ »من« ب�ه »ما« تبديل 
مي شود؛ هر دو از قرار گرفتن در كنار فردي ديگر 
ب�راي پيمودن باقي مس�ير زندگي خرس�ندند. 

صحبت ه�ا و ايده هايش�ان را باه�م در مي�ان 
مي گذارند و تمام تالش ش�ان براي پيش�رفت و 
موفقيت ش�كل مي گيرد. اما بعضي ه�ا به مرور 
زم�ان و هنگام�ي ك�ه مش�كالت و چالش هاي 

زندگي نمايان مي ش�ود آن زندگي رمانتيك كه 
در ذهن شان نقش بس�ته بود كم رنگ مي شود. 
بي تردي�د مش�كالت در زندگي همه انس�ان ها 
وجود دارد و اصاًل بايد تضادها و اختالف ها باشد 

تا بتوانيم خود را بسازيم و رشد كنيم، اما راه حل و 
چگونگي رويارويي هركسي با مشكالت نيز مهم 
است، و اين نحوه برخورد، تعيين كننده استمرار 

زندگي زوجين يا پايان آن خواهد شد. 

حتمًا ش�نيده ايد ك�ه دروغ را زيربناي تمامي 
گناهان مي دانند، چه بسيار معامله ها و كارهاي 
نيكي كه ب�ه خاطر صداقت نداش�تن در گفتار 
به نتيجه نرس�يده اس�ت؛ زيرا صداقت ركن و 
اس�اس يك رابطه درست به حس�اب مي آيد. 
احاديث بس�ياري نيز از مضرات دروغگويي و 
اين عمل ناشايست روايت ش�ده است. همان  
طور كه موال علي)ع( فرموده اند: »دروغگويي 
عيبي رس�واكننده است«. رس�واكننده است 
چون هميش�ه ماه پش�ت ابر پنه�ان نمي ماند 
و معموالً دروغ بعد از مدتي آش�كار و انس�ان 
دروغگو در بين مردم رسوا و بي اعتبار مي شود

بدگوي�ي از ديگران يكي از نش�انه هاي 
عدم رضايت دروني فرد از خودش است. 
بايد به خاطر داشت گاهي ديگران ما را بنا 
به كمبودهاي شان مورد آزار و اذيت قرار 
مي دهند. هر روز ش�اهد شكايت برخي 
مردم از فضولي يك سري آدم ها هستيم، 
آدم هاي�ي كه ب�ا پيگيري و س�ؤال هاي 
نابه جا اطرافيان خود را خسته كرده اند

در روزه�اي جواني، ما مس�تعد 
غ�رق ش�دن در ان�واع رؤياها و 
برخورد هاي بيش از حد احساسي 
پيش از ازدواج هس�تيم. اما نكته 
اينجاس�ت كه پايان شاد فيلم ها 
نبايد ما را گمراه نكند و باعث شود 
پس از رسيدن به مرد يا زن ايده آل 
خودمان، اهميت حفظ بناي زندگي 
مشترك را با فراز و نشيب هايي كه 
ممكن است داشته باشد، دست كم 
بگيريم. ش�ايد ب�ه اين ب�اور هم 
رسيديم كه ازدواج تركيبي است 
از سعادت، تنگناها، تالش، معجزه، 
هماهنگ�ي و تفاه�م همس�ران

سبك رفتار
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