
  مرضيه باميري
ازدواج هميش�ه يكي از پر چالش ترين و در عين حال 
زيباترين اتفاقات دوران جواني است؛ موهبتي كه اگر 
به وقتش صورت پذيرد بسياري از مسائل اجتماعي و 
خانوادگي به طور خودكار حل خواهد ش�د. اين سنت 
زيبا از زمان پيامبران شكل گرفته و تا امروز با شيوه اي 
جديد و توسعه يافته همچنان پا برجاست. صاحبنظران 
مي گويند آم�ار ازدواج ها پايي�ن آمده اس�ت و از هر 
چهار ثبت ازدواج يكي به جداي�ي مي انجامد. در اين 
ميان عده اي سعي دارند با اش�اعه ازدواج آسان حتي 
در بحراني ترين ش�رايط اقتصادي، جوانان را به سمت 
اين سنت حسنه س�وق دهند. باال بردن نرخ وام هاي 
ازدواج، توسعه ازدواج هاي دانش�جويي و اقداماتي از 
اين قبيل آيا براي رخ دادن يك اتفاق اجتماعي كافي 
است؟ آيا مي شود با چند سفارش جوان ها را به ازدواج 
ترغيب كرد؟ مي توان تبعات جهيزيه  كمتر از معمول يا 
نگرفتن مراسم عروسي مجلل را كه منجر به اختالفات 
خانوادگي خواهد ش�د بر عهده گرفت؟تبعات رواني 
آسودگي اين تصميم براي آسان سازي به پاي كيست؟ 
اين آرزوي شيرين كه هر پدر و مادر ايراني براي دختر 
و پس�رش مي خواهد حاال تبديل به يك كابوس براي 
خانواده ايراني تبديل ش�ده اس�ت و از هم�ان روز كه 
كودك متولد مي شود والدين نگران آينده او هستند. 
اين در حالي است كه بسياري از دغدغه ها مالي است 
و خانواده را دچار اضطراب كرده است. اگر مي خواهيد 
اين دلهره را در چهره ها ببينيد كافي اس�ت س�ري به 
بازار بزنيد و مردم�ي را ببينيد كه براي س�امان دادن 
به زندگي دختر و پسرش�ان و س�ر و كله زدن با انواع 
مش�كالت و خرج تراش�ي ها مضطرب و ناالنند. گفتم 
بازار! مخاطبان گ�زارش امروز را در ب�ازار ديده ام، در 
حالي كه بعضي از آنها ماس�ك بر صورت دارند و سعي 
دارند از خلوت كرونايي بازار براي خريد ايمن استفاده 
كنند. آنها برايم از تصور يك ازدواج آسان مي گويند. 

      
   ازدواج آسان فرهنگسازي مي خواهد

سميرا صارمي /35 ساله
 همراه مادر و خواهرش آمده اس��ت تا  وس��ايل جهيزيه 
خواهرش را خريداري كنند. او مي گويد ازدواج آسان فقط 
يك قصه است و كس��ي آن را باور ندارد. من يك بار چوب 

اين آساني را خوردم و حاال نمي خواهم خواهرم اشتباه من 
را مرتكب شود. هرچند قيمت اجناس نجومي  و تهيه يك 
جهيزيه آبرومند كمرشكن است، ولي ارزش آرامش بعد از 
آن را دارد. سال ها قبل من و همسرم عاشقانه يك زندگي 
مش��ترك را آغاز كرديم. مالكمان زندگ��ي بود. خودمان 
دس��تمان به دهانمان مي رسيد و هر دو ش��اغل بوديم. او 
از پدرم جهيزيه  آنچناني نخواس��ت و من ه��م براي فرار 
از كليش��ه ها راهي جز جش��ن گرفتن براي آغاز زندگي 
برگزيدم. در واقع نه سيخي س��وخت و نه كبابي. هر دوي 
ما تحصيلكرده بوديم و من مي خواس��تم به رسم مزخرف 
جهيزيه برون پايان دهم. خانواده ام به رغم اصرارهاي من 
بس��ياري از لوازم اصلي زندگي را برايم��ان تدارك ديدند 
و ما به آساني زندگي مان را ش��روع كرديم، ولي همه  آن 
عاش��قانه ها و روش��نفكري ها دوامش براي چند ماه بود. 
متلك ها و تكه پراني و سرزنش خانواده همسرم پُتكي شد 
بر س��ر زندگي ما. من هنوز دارم تاوان آن ساختارشكني 
را مي دهم كه فكر مي كردم به نفع همه اس��ت. ما كس��ي 
را براي ديدن جهيزيه دع��وت نكرديم براي همين هرگز 
خريدهاي خانواده ام به چشم نيامد و گمان كردند همه را 
پسر خودشان خريده است. هنوز همسرم نداشتن جهيزيه 
را وسط دعواها بر سرم مي كوبد. چيزي كه دوتايي بر سر 

آن توافق كرده بوديم!
ازدواج آسان نفس��ش زيباست به ش��رط آنكه در جامعه 
فرهنگسازي شود. من نمي خواهم خواهرم به بهانه  دوست 
داشتن و عجله براي ش��روع زندگي مشترك، خطاي من 
را تكرار كند. جامعه ما آماده پذيرش اين س��نت نيست. 
نمي خواهند بپذيرند ازدواج فقط ش��روع يك زندگي دو 
نفره است و بقيه چيزهاي من درآوردي را كه خارج از قاعده 
است مي توان حذف كرد. وقتي مي شود از جهيزيه سبك تر 
و ازدواج آسان گفت كه خانواده پسر براي اين پذيرش آماده 
باشند و مثل هر فرهنگ ديگري اين نيز جا بيفتد. تا وقتي 
مادرها براي دخترشان دنبال خواستگار بساز مي گردند، 
ولي از عروسش��ان كرور كرور جهيزي��ه مي خواهند هيچ 

ازدواجي آسان نمي شود. 
   يك بام و دو هوا نمي شود

بابك رحيمي /32 ساله
من يك جوان ايراني هستم كه در همين مملكت زندگي 
مي كنم. نه خانه اي مستقل دارم نه ماشين و نه حتي كار 
درس��ت و درماني كه بخواهم نان آور يك خانه باش��م. از 

طرفي دل به دختري بس��ته و مي خواهم با او ازدواج كنم. 
شما بگوييد راهكارش چيست؟ خانواده اش در خواستگاري 
از من تمام اين مطالبات را خواسته اند. مي دانم سختگيرند 
چون آينده دخترشان مهم است، ولي پيش خودشان فكر 
نمي كنند يك جوان كه درسش تازه تمام شده و سربازي 
رفته است چطور مي تواند با يك حقوق معمولي تمام آن 
خواس��ته ها را برآورده كند؟ هم مي گويند جوان سالم و با 
اخالق مي خواهند هم جلوي پايش سنگ مي گذارند. اين 
دوتا با هم منافات دارند. اگر جوان سالم و پاك مي خواهند 
بايد به نداري هايش بسازند و روي ُجربزه و َجَنم او حساب 
كنند. اگر هم قرار اس��ت هر كسي دِر خانه ش��ان را بزند 
و دس��ت دخترش��ان را بگيرد صرف پول داش��تن، پس 
راهشان با ما جداس��ت. وقتي مي گوييد ازدواج آسان ياد 
اين ضرب المثل مي افتم كه مي گويند مرگ خوب است، 
ولي براي همسايه. اين امر خداپسندانه هم خوب است اما 
براي بقيه. تا وقتي پاي تعريف از ديگران باشد مي ستايند 
كه طرف عروسي نگرفت. خيلي بريز و بپاش نكرد و فالن 
و بهمان، ولي پاي دختر يا پس��ر خودشان كه وسط باشد 
اوضاع فرق مي كند. همه  مادرها فكر مي كنند بچه هايشان 
اليق ترين آدم هاي زمين  هس��تند و باي��د بهترين زوج از 
هر لح��اظ را برگزينند. يك بام و دو هوا كه نمي ش��ود. نه 
دخترها در مهريه كوتاه مي آيند و نه پسرها به همسرشان 
مجال مي دهند اندازه وسعش��ان جهيزيه بدهند. شرايط 
خانواده ها را درك نمي كنند و فقط مي خواهند اين ازدواج 
مجلل را در چش��م فاميل بكوبند. با اين اوصاف هيچ وقت 
هيچ ازدواجي آسان نمي شود كه عش��ق آسان كرد اول، 

ولي افتاد مشكل ها. 
   حمايت خانواده و دولت خيلي مهم است

مهتاب جامدي /30 ساله
من خوش شانس بودم كه خانواده خودم و همسرم هر دو 
عاقل بودند و براي رسيدن من و همسرم به يكديگر نه تنها 
سنگي جلوي پايمان نگذاشتند، بلكه يكي يكي موانع را از 
سر راهمان برداشتند. ما هر دو دانش��جو بوديم، ولي پدر 
همسرم مغازه را در اختيارش گذاشت تا تمام شدن درسش 
با آن كسب درآمد كند. پدِر من هم يك طبقه از خانه مان 
را كه دس��ت مس��تأجر بود براي زندگي به ما داد تا كمي 
زندگي مان سر و س��امان بگيرد. يك عقد ساده خوانديم 
و با يك مشهد رفتن كه ماه عس��ل مان بود زير يك سقف 
رفتيم. اولش همه چيز س��خت بود. درست بود كه ما پول 

نمي داديم و با وجود متأهل ب��ودن هنوز زير چتر حمايت 
خانواده ها بوديم، ولي دغدغه هاي رواني و حرف مردم يك 
لحظه رهايمان نمي كرد. از گوشه و كنار مي شنيدم كه به 
پدرم مي گفتند داماد سر خانه آورده اي؟ كوچك و بزرگ 
فاميل هم با حرف هاي درشت و كنايه هايشان حسابي از 
خجالتمان درآمدند اما از يك جايي به بعد تصميم گرفتيم 
براي خودمان زندگي كنيم، نه حرف مردم. براي خودمان 
هدفگذاري كرديم تا با استفاده از شرايط به خواسته هايمان 
برس��يم. حمايت خانواده ها باعث شد ما زودتر خودمان را 

جمع و جور كنيم، صاحب خانه و بچه دار شويم و... 
خانواده خيلي مهم اس��ت. اگر ه��ر دو بپذيرند كه ازدواج 
راهي براي رسيدن به كمال اس��ت و نه نشستن سر يك 
سفره آماده و پراز امكانات كه خانواده ها تدارك ديده اند، 
اگر به جوان ها فرصت اثبات توانايي هايش��ان را بدهند و 
كمتر بر طبل نمي شودها بكوبند جوان هاي بيشتري زير 
يك س��قف مي روند و تعداد آدم هاي عاشق هر روز بيشتر 
مي شوند.  وقتي هم جايي عش��ق فرمانروا باشد خبري از 

بدي ها و پلشتي هاي دنياي امروز نخواهد بود. 
كاش ما ياد بگيريم زندگي مشترك ميدان جنگ نيست كه 
هر كس زبانش تيزتر باشد گربه هاي دم حجله را خونبارتر 
مي كشد. هنوز هم شروع زندگي آسان است اگر خودمان 
باور كنيم. اگر دست از خودخواهي ها برداريم، دخترها به 
جاي اصرار براي داش��تن خانه مس��تقل از كمك مسكن 
خانواده استفاده كنند، خرج عروسي را كمتر و به جايش 
نيازهاي مهم ت��ر را برآورده كنند و مهم ت��ر اينكه زندگي 
ديگران را قض��اوت نكنيم. كالس آدم ه��ا را از روي تعداد 
سكه هاي مهريه يا اسم تاالر عروسي در فالن جا و سرويس 
طالي براق عروس قضاوت نكنيم. ذوق نكنيم از اينكه مچ 
عروس را گرفته ايم در اين وانفساي گراني سرويس بدلي 
دستش كرده تا حفظ آبرو كند. ذوق نكنيم از پخش كردن 
عكس هاي عروس��ي مجلل در فضاهاي مج��ازي كه دل 
خيلي از جوان هاي دم بخت را مي سوزاند. آنقدر در تك تك 
تصميم هاي زندگي زوج هاي ج��وان دخالت نكنيم و زير 
ذره بين خودخواهي هاي خود قرارشان ندهيم. باور كنيد 
آنهايي كه زندگي س��اده اي را شروع مي كنند قدر زندگي 
و با ه��م بودن را بيش��تر مي دانند. اين روزها س��اده ترين 
ازدواج ها نيز آرزوي محال بس��ياري از جوان هاست و  اي 
كاش دولتمردان فكري به حال دل ه��اي تنها كنند. اين 

مقوله ارزش هزينه كردن دارد.
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سبك نگرش

معيارمان براي انتخاب دوس�ت، همسر يا 
همكار چيس�ت؟ بس�ياري از ما بي درنگ 
مي گوييم: »خب معلوم است، يكي از اولين 
مالك هايم�ان اين اس�ت كه باش�خصيت 
باش�د« و از نگاهم�ان اي�ن باش�خصيت 
بودن، يك صفِت هميشگي و تغييرناپذير 
اس�ت كه رفتاره�ا و واكنش ه�اي فرد به 
س�ادگي نمي تواند آن را تغيير دهد. دقيقًا 
برخ�الف متفك�ران س�نتي اي همچ�ون 
ارس�طو كه ش�خصيت را انتخابي عامدانه 
و پرورش يافته مي دانس�تند، امروزه فكر 
مي كني�م شخصيت داش�تن نوعي صفت 
ذاتي و طبيعي است. آيا اين اصطالح واقعًا 

معناي روشني دارد؟
      

ويدئويي از يك دانشجوي امريكايي دست به دست 
مي ش��د ك��ه در آن حرف ه��اي نژادپرس��تانه 
زده ب��ود. اين دانش��جو پس از آنك��ه ويدئويش 
همه جا پخش ش��د، گفت: »من اينكه مي بينيد 
نيستم.« يوتيوبري به اسم شان داوسون، وقتي 
درب��اره س��ابقه طوالن��ي اش در درآوردن اداي 
سياه پوست ها در ويدئوهايش اعتراف  كرد، گفت: 
»اين خود واقعي من نيس��ت. اين من نيس��تم، 
اين خود واقعي ام نيس��ت، اين خ��ود حقيقي ام 

نيست...« 
مارجوري گارب��ر در كتاب جديد هيجان برانگيز 
و ج��ذاب خ��ود »ش��خصيت: تاريخ وس��واس 
فرهنگي« مي نويس��د:»اين نوع نفي شخصيت 
دقيقاً كاركردي دارد، يعن��ي به يك جور چرخه 
بازخورد تبديل مي ش��ود كه از طريق آن فرد به 
شاهدي تبديل مي گردد كه شهادت مي دهد آن 
اشتباه چيزي خارج از شخصيت من بوده است.« 
آن مفهوم��ي از ش��خصيت ك��ه پش��ت اي��ن 
عذرخواهي ها پنهان مي ش��ود چه خصوصيتي 
دارد؟ چگونه مي توان تصوري از خود به دس��ت 
آورد، زماني كه اين قدر اص��رار داريم بگوييم به 
چيزهايي ك��ه در ويدئو گفتم اهمي��ت نده، به 
حرف هايي كه زدم يا نوشتم توجه نكن، شخصيت 
واقعي من چيزي مستقل از انتخاب ها و رفتارهايم 

است؛ جوهري خدشه ناپذير و وصف ناشدني!
گاربر مي نويسد: »ش��خصيت جزو اصطالحاتي 
اس��ت كه در دنياي مدرن كمتر درك شده اند.« 
او مي خواهد اين هاله ابه��ام را كه دور تا دور اين 
واژه را گرفته اس��ت، برطرف كند، به ريشه هاي 
فلسفي  اين مفهوم گريزي مي زند، تاريخ ادبي و 
استفاده هاي سياسي از آن را بررسي مي كند و به 

كمدي  ناخواسته آن مي پردازد. 
مفهوم »ش��خصيت« كاركرد علمي خ��ود را از 
دست داده است و به ملعبه اي براي سخنراني و 
خطابه تبديل شده است. گاربر معتقد است افراد 
اين اصطالح را به كار مي برند ت��ا از آن به عنوان 
پوششي دفاعي استفاده كنند. نمونه آن چارلي 
رز، دونالد ترامپ و به طور آشكار ريچارد نيكسون. 
)نيكسون در يك تبليغ تلويزيوني كه براي كارزار 
انتخاباتي ب��ري گلدواتر تدارك داده ش��ده بود، 
گفت: شما نبايد به كسي قدرت واگذار كنيد، مگر 
آن  كه اول از همه واجد شخصيت باشد. مهم ترين 
شايستگي اي كه رئيس جمهور امريكا بايد داشته 

باشد »شخصيت« است(.
گاربر پژوهش��گري برگزيده در زمينه مطالعات 
مربوط به شكسپير است و او را »ملكه مطالعات 
فرهنگي امريكايي« و يكي از قدرتمندترين زنان 
در جه��ان آكادميك دانس��ته اند. او آثار فراواني 
درباره جنس، جنس��يت، آكادمي و نقد نوشته 
است. گاربر فرهنگ واال و پس��ت را با هم تلفيق 
مي كند. گاربر ۲۰ سال پيش گفت: »همه حرف 
من درباره خط و مرزهاست... اميدم اين است كه 
بتوانم اين مرزكش��ي ها را به هم بريزم.« درست 
اس��ت  اين رويكرد اكنون چنان به جريان اصلي 
تبديل شده كه براي خودش نوعي آيين محسوب 
مي شود، همچنين درست است كه هر نويسنده 
امروزي، از هر ژانري كه باشد، به خود مي بالد كه 
مرزهاي ساختگي را پس زده است، اما گاربر در 
دهه ۹۰ به شدت سرزنش ش��د؛ فرانك كرمود، 
منتقد ادبي، گاربر را اينگونه تحقير كرد: »او هيچ 

توجهي به وقار ندارد.« 
نخ تس��بيحي كه بدن��ه كارهاي التقاط��ي او را 
به ه��م مي پيوندد، عالقه به اس��تفاده صحيح از 
ادبيات است. گاربر معتقد است اين نوع استفاده 
از ادبي��ات ، ب��راي او ابزاري جه��ت توصيه هاي 
اخالقي نيست، بلكه »ش��يوه اي از انديشيدن« 
است. زماني كه به ش��يوه اي ادبي مي انديشيد، 

پرس��ش را بر جواب برتري مي دهيد؛ زماني كه 
به شيوه ادبي مي انديشيد، عدم قطعيت و تخيل 
همه جانبه نگر را به آغوش مي كشيد. او مي گويد: 
»قصد من اين نيست كه فرهنگ را طوري فهم 
كنم كه انگار مرضي بوده كه بايد مداوا شود، بلكه 
مي خواهم آن را طوري بخوانم كه گويي مثل يك 

رؤيا ساخته شده است.«
گاربر با تعريف ارسطو از شخصيت آغاز مي كند. 
اين تعريف ِخالف درك مدرن ما از ايده شخصيت 
اس��ت كه آن را جوهري درون��ي و ثابت قلمداد 
مي كنيم. ارسطو در كتاب بوطيقاي خود تأكيد 
مي كند كه شخصيت انتخابي اخالقي و عامدانه 
است كه در حوزه زبان و رفتار گرفته مي شود. اين 
مفهوم از شخصيت چيزي است كه مي توان آن را 

پرورش داد و حتي تلقين كرد. 
من مداراي زيادي در برابر نوشته هاي شتاب زده، 
التقاطي و مبتني ب��ر حدس و گم��ان دارم، اما 
مدتي است دنبال بحثي جدي درباره شخصيت 
مي گردم، بحث��ي ك��ه حداق��ل در آن ارزيابي 
روش��ن تري از مبان��ي و پيامدهاي س��ير تطور 
مفهوم ش��خصيت پيدا كنيم. گاربر گاهي قبل 
از اينكه ناگهان س��راغ مس��ائل خارج از موضوع 
برود، آرام آرام نشانه هايي از انسجام و پيوستگي 

را نشان مي دهد. 
موضوع صرفاً اين نيس��ت كه گاربر توصيف را به 
تحليل ترجيح مي دهد، بلكه مس��ئله اين است 
كه اين روش باعث مي ش��ود ايده ه��ا از زمينه و 
كاركردش��ان جدا ش��وند. او در مقام منتقد، با 
جديت در اين باره نوشته است كه چگونه زندگي 
از هنر تقليد مي كن��د. به طور مث��ال، فهم ما از 
شخصيت بسيار وابسته اس��ت به شيوه ساخته 
شدن شخصيت در نمايش نامه ها و داستان هاي 
خيالي )به طور مشخص كارهاي شكسپير(. اما 
ايده ها صرفاً جنبه »بيان��ي« ندارند؛ آنها تنها به 
صفحات رمان يا ستون هاي سرمقاله ها محدود 
نمي شوند. ايده ها براي استفاده هاي مشخصي، 
به خدمت اهداف مش��خصي درمي آيند. اينكه 
جنبش خودي��اري در انگلس��تان و احس��اس 
مس��ئوليت پذيري ش��خصي و كمال گراي��ي 
شخصيت، مصادف مي ش��ود با انقالب صنعتي، 
بس��يار مهم به نظ��ر مي رس��د. كمترين چيزي 
كه مي ش��ود گف��ت اين اس��ت ك��ه ايدئولوژي 
محافظه كاري نيز به همين ان��دازه روي مفهوم 
ش��خصيت تأثير گذاش��ته اس��ت؛ البته الزم به 
ذكر اس��ت  اين كتاب چندان به اي��ن جزئيات 

نمي پردازد. 
مثاًل توضيح گاربر درباره برت كاوانا و جلس��ات 
اس��تماع دادگاه عالي ب��راي تأيي��د او را در نظر 
بگيريد. كريستين بلسي فورد شهادت داد كاوانا، 
زماني كه دبيرس��تاني بوده اند، او را م��ورد آزار 
جنس��ي قرار داده اس��ت. در ادام��ه، ۶۵ زن كه 
كاوانا را مي شناختند استشهادي براي حمايت 
از »ش��خصيت« او امض��ا كردند. ۲۴۰ اس��تاد 
حقوق نامه اي منتشر كردند مبني بر اينكه كاوانا 
صالحيت تكيه بر صندلي دادگاه را ندارد. كاوانا 
اعتراض كرد دموكرات ها او را »ترور شخصيت« 
كرده ان��د. دونالد ترام��پ وارد بازي ش��د و او را 
به عنوان »مردي داراي هوش و شخصيت رفيع« 
ستايش كرد. اين كتاب به ما انبوهي از كاربردهاي 
شگفت اين اصطالح را نش��ان مي دهد، اما گاربر 
س��راغ اين نمي رود كه چگونه و چ��را هر حزبي 
اين اصط��الح را به نحو متف��اوت و به خصوصي 

تعريف مي كند. 
موضع اخالق��ي گاربر هميش��ه به اين س��مت 
س��وق مي يابد ك��ه »پرس��ش هاي ادبي مطرح 
كند: پرس��ش هايي درباره ش��يوه اي كه چيزي 
تعريف مي ش��ود؛ تا اينكه بخواهد بگويد معني 
آنها چيست.« از اين منظر، ش��ايد كار او، صرفاً 
آوردن سالح هاي اشتباه به ميدان جنگ نباشد، 
بلكه حق كاپيتوالسيوني براي اين واژه باشد كه 
َگل وگشادبودن آن نقطه قوتش محسوب شود. 

پي نوشت:
Zine -1: مجالت ش��خصي اي كه فرد از به هم 
چسباندن تكه هايي از ديگر مجالت و عكس ها 

و نوشته هاي خودش تهيه مي كند. 
Boy Scouts movement -۲: جنبش��ي 
غيرانتفاعي و غير دولتي ك��ه هدف آن آموزش 
برخي اصول اخالقي و مهارت ها به نوجوانان بود 

و مناسك خاص خود را داشت.
 نقل از ترجمان/ نوشته: پارول سيگال/ 
ترجمه: مهدي صادقي/ تلخيص: سيمين 
جم/مرجع: نيويورك تايمز

وقتي مفهوم شخصيت به چالش كشيده مي شود

 چرا مي گوييم او آدم باشخصيتي است؟

ازدواج، خودبه خود آسان نمي شود

آقاي دولت! فكري به حال جوانان مجرد کن

سبك ازدواج

   نرگس محمدي
خيلي ها فكر مي كنند درس��ت از زماني ك��ه خطبه عقد 
خوانده شد، ديگر تمام مرزها از بين مي رود. اين طرز فكر 
اشتباه است. زن و ش��وهر بايد بدون هيچ حرف ناگفته اي 
زندگي عاشقانه ش��ان را با صداقت و رفتار صادقانه شروع 
كنند. بايد رازدار باش��ند و هيچ چي��ز را از هم مخفي نگه 
ندارند. اين صداقت و بي ريايي و بي شيله پيله بودن طرفين 

بسيار ستودني است. 
زن و مرد با دانس��تن تفاوت هاي هم به ش��ناخت كلي از 
رفتارهاي يكديگر مي رس��ند و بر اس��اس اين شناخت از 
رفتارهاي هم به تحليلي واقعي و صحيح دس��ت مي يابند. 
اختالف ها و برداش��ت هاي اش��تباه به كمترين حد خود 

مي رسد. 
تعامل ميان زن و شوهر يكي از مهم ترين مباحث قابل توجه 
در خانواده اس��ت. جمالت يا كلماتي كه از اهانت شريك 
زندگي خود در طول يك جنگ مي شنويد را ناديده بگيريد. 
مثل جمله معروف: »در دعوا نقل و نبات پخش نمي كنند.« 
تمامي حرف هاي منفي را حذف كنيد. به گونه اي كه يك 
گوش تان در باشد و ديگري دروازه. پس يادتان باشد بارهاي 
سنگين آن حرف ها را حمل نكنيد. بدون ترديد در طول اين 

جنگ دو طرفه، هر دو طرف قرباني هستند. 
بهتري��ن راه��كار اين اس��ت ك��ه هر ب��ار ب��ه حرف هاي 
ناراحت كننده مي رس��يد يك نفس عميق بكشيد و سعي 
كنيد ناديده بگيريد و به حرف هاي مثبت و خوب فكر كنيد 
و بينديشيد. به جاي اينكه خود را درگير حرف هاي منفي 

كنيد، درگير حرف هاي مثبت كنيد. چه اشكالي دارد؟
دعوا كردن بين زن و مرد تا حدودي عادي اس��ت. به اين 
دليل كه هر دو ط��رف طرز فكر جداگان��ه اي دارند. كاماًل 
طبيعي اس��ت كه در برخي موارد مخالف باش��ند يا با هم 
در مورد نظرات يكديگر بحث كنند. يكي از اش��تباه ترين 
كارهايي كه زن و شوهر در اين بين انجام مي دهند اين است 

كه به طوالني شدن بحث ها دامن مي زنند. 
بي ش��ك ظهور محبت و مهرباني اثر تع��دادي از عوامل را 

كاهش مي دهد. برخي از آنها در دس��ت همسر و برخي در 
دست طرف مقابل است. آنچه در دست زن است احترام و 
محبت به شوهرش اس��ت. صداقت، اعتماد، خودكفايي و 
گذشت از جمله مواردي هس��تند كه زنان مي توانند براي 
به دست آوردن عشق به شوهر از آنها استفاده كنند. عالقه 
و مهرباني بين زن و شوهر هرچه بيشتر ايجاد شود اعتماد 
يكديگر را بيشتر كسب و آنان با صداقت و اعتماد به يكديگر 

زندگي خود را آغاز مي  كنند. 
نكته مه��م قبل از ه��ر چيز يادگي��ري صداق��ت و ايجاد 
محبت ميان زن و مرد است. بهتر است طرفين به مطالعه 
كتاب  هايي از قبيل انتخاب همسر مناسب، نحوه ارتباط با 
يكديگر و شركت در كالس هاي آموزشي خانواده بپردازند. 
يك��ي از بزرگ ترين معضالت جامعه، مقايس��ه همس��ر و 
خانواده با همسران يا خانواده ديگران است. هرگز همسر 
خود را با زن يا مرد ديگري مقايسه نكنيد و سعي كنيد از 
رفتارهاي خوب همسرتان تشكر و قدرداني كنيد و صداقت 

خود را در اين رابطه نشان دهيد. 
در امور خان��ه يا بي��رون از خانه به يكديگ��ر كمك كنيد. 
همديگر را براي رفتارهاي مثبت تش��ويق كنيد. اين كار 
زندگي را به سمت شادكامي و پيشرفت خواهد برد. نقاط 
مثبت همسرتان را مش��اهده كنيد. به جاي اينكه به نيمه 
خالي ليوان توجه كنيد، نيمه پ��ر را هم ببينيد. با اين طرز 
تفكر هميشه به يك زندگي شاد و موفق فكر خواهيد كرد. 
مسئوليت پذير باشيد. عاطفه بين زن و شوهر باعث افزايش 

ميل به ادامه زندگي مي شود. 

رفتار صادقانه، زندگي عاشقانه

سبك رابطه

ازدواج آس�ان نفس�ش زيباس�ت به شرط 
آنكه در جامعه فرهنگس�ازي ش�ود. جامعه 
م�ا آم�اده پذي�رش اي�ن س�نت نيس�ت. 
نمي خواهن�د بپذيرند ازدواج فقط ش�روع 
يك زندگي دو نفره اس�ت و بقي�ه چيزهاي 
م�ن درآوردي را ك�ه خارج از قاعده اس�ت 
مي ت�وان ح�ذف ك�رد. وقت�ي مي ش�ود از 
جهيزيه س�بك تر و ازدواج آس�ان گفت كه 
خانواده پسر براي اين پذيرش آماده باشند

در امور خانه يا بيرون از خانه به يكديگر كمك 
كنيد. همديگر را براي رفتارهاي مثبت تشويق 
كنيد. اين كار زندگي را به س�مت شادكامي و 
پيش�رفت خواهد برد. نقاط مثبت همسرتان 
را مش�اهده كنيد. ب�ه ج�اي اينكه ب�ه نيمه 
خالي ليوان توجه كني�د، نيمه پر را هم ببينيد

تنش هاي زندگي مشترك را با صداقت رفع كنيد


