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 ازدواج وصلت دو خانواده است

آنچه جوان��ان در مرحله پي��ش از ازدواج يا 
دوران آشنايي در ذهنش��ان مي پرورانند با 
آنچه در واقعيت روبه رو مي ش��وند بس��يار 
متفاوت اس��ت. جوانان معموالً ازدواج را بر 
اس��اس ميزان عش��ق و عالقه اي که به يکديگ��ر دارند 
عاشقانه و شاد مي خواهند. حال آنکه ممکن است براي 
شکل گيري يک رابطه، عشق و عالقه شرط الزم باشد اما 
براي ادامه آن رابطه ش��رط کافي نيست. ازدواج تنها به 
وصال رسيدن دو نوگل عاشق نيست! ازدواج وصلت دو 
خانواده با هم اس��ت؛ دو خانواده با فرهن��گ و باورهاي 
متفاوت از هم که همي��ن تفاوت هاي فرهنگي، تربيتي، 
اقتص��ادي و اجتماع��ي مي تواند پايه هاي ي��ک ازدواج 

هرچند عاشقانه را به لرزه بيندازد. 
از ميان تمام دست اندازهايي که زوجين در جاده زندگي 
مش��ترک تجربه مي کنن��د، يکي از مهم ترين مس��ائل 
چالش برانگيز در زندگي زناشويي، جايگاه خانواده ها به 
خصوص والدين در زندگي فرزندان است. آنچه بسياري 
از زوجين در جلسات زوج درماني به آن اشاره مي کنند 
و از آن رن��ج مي برند، توجه بيش از ح��د حداقل يکي از 
همسران به خانواده خود است تا آن حد که طرف مقابل 
خود را در جايگاهي پايين ت��ر مي بيند و مي داند اولويت 
اول همسرش نيست. به دنبال آن موضوع ديگري پيش 
مي آيد که مي تواند رنج بيشتري به زندگي تحميل کند و 
آن، اهميت دادن بيش از حد به نظرات والدين و اعضاي 
خانواده در تصميم گيري هاي مشترک زوج است که گاه 

مي تواند به دخالت تعبير شود. 

 آسيب زنندگان به رابطه زناشويي
آنچه با يک جست وجوي ساده در دنياي 
اينترن��ت مي تواني��د در م��ورد دخالت 
خانواده ه��ا بيابي��د، ماج��راي مي��زان 
وابستگي زياد يکي يا هر دوي زوجين به 
خانواده هايشان است که باعث مي شود نتوانند مستقل 
باشند و تصميم گيري هاي مشترکش��ان را بدون نظر و 
تأييد والدين اتخ��اذ کنند. همچنين وابس��تگي فرد به 
خانواده مي تواند باعث شود فرد وابسته نتواند از والدين 
جدا شود و زندگي مشترک مستقل تشکيل دهد. در مورد 
مضرات اين وابس��تگي و ل��زوم دقت و توجه ب��ه آن به 
خص��وص در مرحله پي��ش از ازدواج مطال��ب آموزنده 
بسياري در سايت هاي مختلف مي توانيد به دست بياوريد. 
اما آنچه امروز در اين بحث قصد پرداختن به آن را داريم، 
نگاه دقيق ت��ري به آن چيزي اس��ت ک��ه آن را دخالت 
مي ناميم و شناسايي سهم زوجين و خانواده در به وجود 

آمدن آن است. 
در فرهنگ  لغت دخالت به معني مداخله کردن و مداخله 
نيز به معني دخالت در امور ديگران و دس��ت اندازي به 
حقوق ديگران آورده ش��ده اس��ت. ف��ارغ از اين معاني، 
داس��تان دخال��ت خانواده ه��ا در زندگ��ي زوج ه��اي 
تازه ازدواج کرده بخش��ي به س��هم ما در مورد ادراک و 
ارزيابي مان از آنان و رفتارهاي اشتباهي که در تعامل با 
خانواده خود يا همسر انتخاب مي کنيم، بستگي دارد. اگر 
ما پايبند داستان هايي که در فرهنگ ما در مورد رابطه 

عروس و خانواده همسر و رابطه داماد با خانواده همسر 
وجود دارد باشيم، مسلماً نمي توانيم نگاه منصفانه اي به 
رفتارهاي خانواده همسر داشته باشيم، بنابراين با ارزيابي 
منفي، منفي بافي، تفکر دوقطبي و ... آنها را افرادي ارزيابي 
مي کنيم که قصد دارند به زندگي و رابطه ما آسيب وارد 
کنند، بنابراين اعمال و رفتار ما نيز در راستاي همين طرز 

تفکر خواهد بود. 

 تفکر »دوقطبي« يا »همه يا هيچ«
بسياري از ما به تمام پديده هاي انساني 
نگاه دوقطبي داريم. به اين معني که آن 
پديده را يا خوب ارزيابي مي کنيم يا بد. 
تفک��ر »دوقطبي« يا »هم��ه يا هيچ« 
نوعي خطاي شناختي است که باعث مي شود در ارزيابي 
پديده ها نگاه مطلق داشته باشيم. اگر بيان نظر از سمت 
خانواده همسر را دخالت مي دانيم و دخالت را امري منفي 
ارزيابي مي کنيم، پس آن را نمي پذيريم و حتي ممکن 
است واکنش هايي شديد به آن نشان دهيم. اما اگر نگاه 
متعادل تر و ش��يوه تفکر منصفانه تري داش��ته باشيم، 
ممکن اس��ت به اين نتيجه  برسيم که ش��نيدن نظرات 
والديني که حداقل 20 سال از ما تجربه بيشتري دارند و 
چند پيراهن بيشتر از ما پاره کرده اند حاوي تجربيات و 
نکاتي باشد که بتواند به ما در تصميم گيري ها به نحوي 
کمک کند تا اش��تباهات کمتري مرتکب ش��ويم و راه 
چندين ساله را سريع تر طي کنيم. اين نگاه ديگر در فرد 
هيجانات منفي ايجاد نمي کند و به دليل نبود هيجانات 
منفي، اعمال پرخاش��گرانه و واکنش هاي شديد وجود 

نخواهد داشت. 
خطاي شناختي ديگري که مي تواند در اين ميان حاکم 
باشد، داشتن تفکر منفي نس��بت به آن چيزي است که 
اتفاق افتاده است. فرض کنيد والدين شما يا همسرتان به 
شما مي گويند: » بد نيست اگر به جاي هر شب رستوران 
رفتن کمي هم پس ان��داز کنيد!« اين جمل��ه مي تواند 
جنگ بزرگي ميان شما و همسرتان و به دنبال آن، ميان 

خانواده ها به جريان بيندازد. 
اگر ش��ما اين جمله را اينگونه در ذهنتان تحليل کنيد: 
»تو ولخرجي. به فکر جيب فرزند من نيستي. فرزند من 
صبح تا شب زحمت مي کشد و تو حتي آشپزي نمي کني 
و اجازه نمي دهي هزار تومان پ��ول در جيبش بماند. تو 
به فکر پس انداز نيس��تي. تو آينده نگر نيستي. تو مورد 
تأييد نيستي و... در نهايت تو بي ارزشي و دوستداشتني 
نيستي« انتظار نداشته باشيد اين تحليل ها در ذهن آگاه 

شما اتفاق بيفتد!
ادراکات و برداشت هاي همه ما از واقعيت بر اساس تمام 
تجربيات ما در طول زندگي به خصوص در دوران رشد و 
در ذهن ناخودآگاه شکل مي گيرد، بنابراين بعد از آنکه 
تحليلي از اين دست در ذهن ش��ما اتفاق افتاد، طبيعي 
اس��ت رنجيده خاطر ش��ويد و واکنش هاي منفي نشان 
دهيد اما اگر ش��ما از اعتمادبه نفس و عزت نفس سازنده 
و مطلوبي برخوردار بوده و ب��ه پديده هاي بيروني با ديد 
مثبت بنگريد، ممکن اس��ت از جمله ف��وق اين ارزيابي 
را داشته باش��يد که حتماً والدين همسرم دوست دارند 
بيش��تر پس انداز داش��ته باش��يم تا زودتر خانه دار و از 
اجاره نشيني خالص شويم! و اين ادراک برخالف تحليل 

قبل، احساس��ي مبني بر صميميت و نزديکي در ش��ما 
ايجاد مي کند که مي تواند منجر به بهتر شدن روابط شما 

با خانواده همسرتان شود. 

 تيشه به ريشه خود!
زوجيني که با ترس از احتمال دخالت 
خانواده همسر از همان ابتدا گربه را دم 
در حجله مي کش��ند و فارغ از عواقب 
بعدي، رفتارهاي تن��د و تحکم آميزي 
مانند پرخاش ک��ردن، انتقاد ک��ردن و غرغر کردن به 
همسر و خانواده اش اتخاذ مي کنند تا هيچ وقت خانواده 
به خود اجازه دخالت کردن ندهن��د. آنچه در زندگي 
آينده اين دس��ته زوج ها پيش مي آي��د آنقدرها هم با 
سرنوش��ت زوجيني ک��ه پاي دخال��ت خان��واده را از 
تصميم گيري هاي مشترکشان قطع نکرده اند، متفاوت 
نيس��ت! همانند زوج هاي س��هل گيري که مرزي در 
روابطشان ندارند، سردي، دلخوري، دوري و در نهايت 
طالق عاطفي يا قانوني سرنوشت تمام همسراني است 
که فکر مي کنند نبايد اجازه دهن��د پاي خانواده ها به 

تصميمات مشترک باز شود. 
بايد توجه داش��ته باش��يم جايگاه خانواده به خصوص 
والدين در ذهن هر فرزندي جايگاهي خاص و ويژه است 
و همسراني که والدين همسرش��ان را زير سؤال برده و 
مورد هج��وم توهين ها و بي احترامي ه��ا قرار مي دهند، 
در حقيقت در حال تيش��ه زدن به ريش��ه خود هستند. 
حتي اگر والدين همس��ر ش��ما دچار هزار و يک عيب ، 
مشکل و اشتباه اس��ت باز هم ش��ما اجازه نداريد آنها را 
زير ذره بين قرار دهيد و از آنان عيب جويي کنيد؛ چراکه 
معموالً فرزندان، والدينش��ان را همان گونه که هستند 
دوس��ت دارند و اگر خود نيز به عيب و مشکل آنها واقف 
باشند، دوست ندارند ديگري در مورد آنها عيب جويي و 

بدگويي کند. 
اين مطلب در مورد جايگاه همسر نيز صدق مي کند. به اين 
ترتيب که تقريباً تمام زوج ها در ابتداي رابطه به دليل عشق 
و عالقه في مابين، نمي توانند بپذيرند فرد ديگري انتخابشان 
را زير سؤال ببرد و او را مورد بي حرمتي قرار دهد. بعضاً در 
ابتداي رابطه، ما شاهد آن هستيم که آنقدر زوجين غرق در 
رؤياها و خيال پردازي هاي خود از وصال معش��وق و ازدواج 
هستند که حتي اگر خانواده به آنها تأکيد کند انتخابشان، 
انتخاب مناسبي نيست، از خانواده رنجيده خاطر شده و بيش 

از پيش به رؤياهاي خود پناه مي برند. 

  بت سازي، بت شکني و خاك فراموشي!
در هر دو حالت بت سازي فرد مورد عالقه 
و بت سازي خانواده، ما دچار خطاهايي 
در م��ورد دي��دن و پذيرفت��ن واقعيت 
مي ش��ويم؛ جايي که بت سازي صورت 
مي گيرد منطق حکمفرما نيست و فرد بر مبناي هيجانات 
افراطي تصميم مي گيرد، اما در اين شرايط حمله ور شدن 
به بت ساخته ش��ده در ذهن فرد و بت شکني نيز راهکار 
مناسبي براي باز کردن چش��م فرد به دنياي واقعيت به 
شمار نمي رود. جايي که همس��ري در يکي از دعواها و 
اختالف نظرهاي هميش��گي کار را به توهين به خانواده 
همسرش کشانده و به آنها حمله ور مي شود، جايي است 
که رابطه مش��ترک را به وادي فنا مي کشاند. جايي که 
والدين به دليل نظرات و س��ليقه ش��خصي خودشان به 
همسر فرزندش��ان توهين مي کنند؛ جايي است که در 

ذهن فرزندشان به خاک فراموشي سپرده مي شوند. 
گاهي نيز زوج هاي جوان و بي تجربه ممکن است در مورد 
مسائل زندگي مشترک، بحث هاي کوچک و دلخوري ها 
با والدين يا اعضاي خان��واده خود صحبت کنند. اين امر 
نيز از جمله رفتارهايي است که مي تواند زمينه دخالت 
والدين را فراهم کند. وقتي خانم��ي با ناراحتي در مورد 
دعواي شب گذش��ته با مادرش صحبت مي کند بسيار 
محتمل است که مادر به دليل دلسوزي و براي کم کردن 
غم دخترش حرفي بزند که بعدها به مشکلي بزرگتر در 

زندگي زناشويي فرزندش تبديل شود. 
الزم اس��ت زوجين جوان بدانند زندگي مشترک نياز به 
چارچوبي امن دارد؛ چارچوبي که اجازه ندهد بسياري از 
گفته ها ، شنيده ها و چالش ها به بيرون درز کند. هنگام 
بروز مشاجرات و اختالفات اگر خود نمي توانند از عهده 
حل آن برآيند در گام اول بهتر است از ورود دادن خانواده 
خودداري و براي دريافت کمک و راهنمايي به مشاور و 
روانشناس مراجعه کنند. در گام هاي بعدي اگر مشکالت 
آنقدر بزرگ بود ک��ه نياز ب��ه تصميم گيري هاي جدي 
براي زندگي مشترک بود، بعد از مراجعه روانشناس و با 
صالحديد او مي توانند برخي مسائل را با خانواده در ميان 
بگذارند و در هر صورت اطالع رساني لحظه به لحظه در 
مورد آنچه بين شما و همسرتان پيش آمده به خانواده ها 
امري ناپسند است که مي تواند زمينه را براي بروز و ظهور 

اختالفات و دخالت ها باز کند. 
از س��وي ديگر بس��ياري از مردان جوان براي اينکه در 
دام داستان هاي افسانه اي عروس و مادرشوهر نيفتند 
يا مانند برخي شنيده ها و ديده ها مجبور به قطع ارتباط 
با خانواده شان نشوند، از همان ابتدا به گونه اي افراطي 
رفتار مي کنند تا همسرش��ان به اصطالح حس��اب کار 
دستش  آيد. مانند آقايي که قبل از ازدواج در منزلي جدا 
از والدينش زندگي مي کرد و ممکن بود ماهي يک تا دو 
بار به ديدار خانواده اش برود، بعد از ازدواج همسرش را 
مجبور مي کرد که هفته اي دو مرتبه به ديدار خانواده اش 
برود و با توجه افراطي به خانواده اش سعي بر آن داشت 
که به همسرش بفهماند نبايد فکر کند مي تواند اولويت 

زندگي او باشد، چون اولويت او خانواده اش است. 

 محکومان به تجربه شکست هاي قبلي
تمام اين رفتارها و شيوه هاي تفکر پر از 
خط��ا مي توان��د زمين��ه را ب��راي بروز 
اختالفات و مش��اجرات همسران بر سر 
خانواده ه��ا بيش��تر کن��د و هرچه اين 
اختالفات بيشتر شود اتفاقاً زمينه براي ورود والدين و گاه 
دخالت آنان بيشتر و بيشتر مي شود، چون رابطه مطلوب 
همس��ران مانند س��دي اس��ت که مي تواند در برابر هر 
سيالبي ايس��تادگي کند، اما وقتي س��د ترک بردارد يا 
س��وراخي در آن پديد آيد، زمينه ورود عوامل خارجي 
بيشتر مي شود. س��هم ديگري که زوجين در اين ميان 
دارند ارائه تعريف مناس��بي از واژه دخال��ت و به توافق 
رسيدن براي برقراري حد و مرز مشخص است. اگر ندانيم 
به چ��ه رفتاري دخال��ت مي گوييم ممکن اس��ت حتي 
راهنمايي هاي دلسوزانه و تجربيات ارزشمند والدين را از 
دس��ت دهيم و محکوم ب��ه تجربه شکس��ت هاي قباًل 

تجربه شده شويم.
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بهنامصدقي
آدميازبدوتولدتاآخرينلحظهايکهنفس
ميکشددرحالآموزشويادگيرياست.
گاهيتعجبميکنيمکهچرافالنشخص
باوجودس�نباالييکهداردهنوزمسائلو
مواردپيشپاافتادهرانميداند!بدونشک
علتدرآموزشناقصي�اناصحيحدوران
يادگيريه�اياهماندورانکودکياس�ت
وبههميندلي�لاينآم�وزشويادگيري
صحيحتازهبايددربزرگساليانجامشود.
البتهطبقگفتهقديميهاماهيراهروقت
ازآببگي�ريتازهاس�ت.بهعن�وانمثال
موضوعحائزاهمي�تدراينمجالرعايت
کردنحريمش�خصيوخصوصيديگران
وهمچنينپرهي�زازيکس�ريرفتارهاي
ناپسنداجتماعيو...است.اينعاملازقبيل
مواردياس�تکهگاهيدردورانکودکي
جديگرفتهنشدهاستومتأسفانهگاهي
درخانوادههابهافرادآموزشدادهنميشود.

  
انسان موجودي کنجکاو است و به دليل روحيه 
کنجکاوي که دارد گاهي اوقات باعث ناراحتي 
اطرافيان يا حتي دردسرساز نيز مي شود. حس 
کنجکاوي در همه ما وجود دارد و غيرقابل انکار 
است، اما نکته مهم در اين ميان اين است که 
بدانيم چگونه بايد آن را مديريت کرد. بالطبع 
اين حس نيز مانند تمامي موارد آموزش��ي در 
دوران کودکي بايد توسط والدين يا آموزگاران 
شناخته شود و بر اس��اس ميزان و شدتي که 

وجود دارد آن را مديريت و کنترل کرد. 
البته گاهي موضوع کمي فراتر از حد معمول 
رفته و نياز ب��ه کمک گرفتن از مش��اوران، 
روانشناس��ان و روانپزش��کان بيش از پيش 
احساس مي ش��ود. به طور کلي کنجکاوي 
هميش��ه جنبه منفي ندارد ام��ا زماني که 
باعث نفوذ به حريم ش��خصي ديگران شود 
مخرب و دردسرس��از خواهد بود. پس براي 
جلوگيري از اين امر بهترين راهکار، شناخت، 
اندازه گيري، بازس��ازي و آموزش صحيح به 

کودکانمان است. 
زماني که حس کنجکاوي بيش از حد باش��د 
و در کودکي نيز کنترل نشود، روز به روز فرد 
بيش��تر با اين حس خو مي گي��رد و اين رفتار 
تبديل به يکي از خصوصيات اخالقي منفي اش 
خواهد ش��د. به طوري که از نظر او اين رفتار 
امري عادي بوده و طبق اعتقاداتش الزمه بقا و 
رشد انسان ها تلقي مي شود. چنين فردي بدون 
توجه به حريم شخصي افراد در همه موارد به 
خود حق دخالت و اظهارنظر داده و هميش��ه 
قصد دارد از همه مسائل ريز و درشت زندگي 

اطرافيانش باخبر شود و سر در بياورد. 
جالب اينکه حتي موارد و اطالعات بي اهميت 
و بي ربط نيز در نظر اين قبيل افراد پراهميت و 
حياتي جلوه مي کند. براي مثال فالن همسايه 
امسال عيد قصد س��فر به کجا دارد و بهمان 
فرد فاميل چرا رش��ته تحصيلي انتخابي اش 
مديريت صنعتي اس��ت؟ يا هم��کارش چند 
کارت و حساب بانکي دارد؟ وقتي حادثه اي 
رخ داده يا نزاع و حتي تصادف��ي بين دو نفر 
اتفاق افتاده س��ريع ش��روع به فيلمبرداري، 
عکاس��ي و س��لفي گرفتن مي کنند. پش��ت 
باجه تلفن عموم��ي فالگوش مي ايس��تند و 
گاهي حتي پايشان را نيز از گليم شان درازتر 
مي کنند. ب��ه مانيت��ور همکار بغل دس��تي 
يواش��کي زل مي زنند تا بفهمند با چه کسي 
دارد چت مي کند يا بيخ گوش طرف مقابلشان 
مي ايستند و ش��روع به صحبت مي کنند. به 
طوري که ديگر اين کارش��ان بيش��تر شبيه 

به تنفس دهان به دهان اس��ت تا همکالمي! 
و مواردي از اين دس��ت فضولي ها که گاهي 
کنجکاوي نام مي گيرد! برخي هميشه در پي 
کسب اطالعاتي هستند که ممکن است هرگز 
به دردشان نخورد اما زماني که با آنان از علم و 
دانش روز، اختراعات جديد، اشخاص برجسته 
و... صحبت مي کنيم، بالفاصله موضوع بحث 
را بيهوده مي دانند و با بي اعتنايي هرچه تمام 

سريعاً جمع را ترک مي کنند. 
اين اف��راد براي خود و س��ايرين چيزي تحت 
عنوان حريم خصوصي و شخصي نمي شناسند 
و به ق��ول معروف هميش��ه نخود هر آش��ي 
مي شوند. بهتر است آنان را متوجه اين ويژگي 
اخالقي ناپسندش��ان کرده و بهشان پيشنهاد 
کنيد سري به رفتارشناس��ان، روانشناسان و 
روانپزش��کان براي روان درماني و به خصوص 
رفتاردرماني بزنند. آنها مبتال به نوعي بيماري 
مهلک رفتاري- رواني هس��تند که خود از آن 
غافلند و وظيفه خانواده و اطرافيان اس��ت که 
به ج��اي دوري و فرار از اينها دس��ت ياري به 
سويش��ان دراز کنند و دريچه اي نو از روابط و 

تعامالت اجتماعي را نشانشان دهند. 
ش��ناخت مرزهاي حريم ش��خصي ب��ه مرور 
از زم��ان کودک��ي در ذهنم��ان نهادين��ه 
مي ش��ود. براي مثال زماني که به کودکمان 
مي گوييم: »بي اجازه دس��ت تو کيف کس��ي 
نکن«، »بي اجازه وس��ايل ش��خصي کسي را 
برندار«، »قبل از ورود به ات��اق در بزن«، »تو 
موبايل بابات سرک نکش« و... در حقيقت در 
حال آموزش دادن رعايت حريم ش��خصي به 
فرزندانمان هستيم. رعايت اين مسائل باعث 
مي ش��ود فرد در بزرگس��الي تعريفي واضح و 
روشن از حريم شخصي افراد در ذهن داشته 
باش��د و هرگز به خود اجازه ندهد آن را برهم 

بزند و اين قانون را درهم بشکند. 
براي مثال زماني که در نوبت عابربانک است، 
ديگر مدام سرک نمي کشد که سر دربياورد 
فرد جلويي در ح��ال پرداخت قبض اس��ت 
يا واريز پ��ول؟ وقتي در اداره اس��ت توجهي 
ندارد ب��ه اينک��ه ارباب رجوع جلوي��ي يا نفر 
بغل دستي اش در حال دريافت چه خدماتي 
از اين ارگان اس��ت يا زماني که در تاکس��ي 
نشسته است براي پي بردن به اطالعاتي که 
کمترين ارتباطي هم به او ندارد مدام گردن 
نمي کشد و گوش��ي همراه فردي که کنارش 
است را زيرچشمي نگاه نمي کند يا بدون در 
نظر گرفتن عاليق و استعدادهاي فرزندش يا 
به اجبار و تنها به دليل تقليد از همسايه او را به 

کالس ژيمناستيک نمي فرستد. 
يادگيري اي��ن قبيل ن��کات ريز يا ب��ه ظاهر 
کم اهميت در کودکي، زمينه آموزش مسائل 
عميق ت��ري را در بزرگس��الي فراه��م خواهد 
کرد؛ مسائلي همچون حقوق شخصي، حريم 
شخصي، حقوق شهروندي، رعايت فاصله ها، 
احترام به عقايد و اعتقادات و... . قطعاً اين باعث 
مي شود داش��تن تنها يک کشوی شخصي در 
خانه آرزويي دس��ت نيافتني ب��راي نوجوان و 

جوان ما نباشد. 
خت��م کالم اينکه در ذهن عده اي دلس��وزي، 
کنجکاوي و فضولي، هر سه يک معنا و مفهوم 
دارد. براي مثال برخي والدين عادت دارند هر 
شب کيف پول و جيب لباس هاي فرزندانشان 
يا همسرشان را چک کنند. آنها به طور واضح 
خود نمي دانن��د دنبال چه چيزي هس��تند و 
دليل اين کار را اين گونه توجيه مي کنند که 
از سر دلسوزي است. يعني ببينم اگر پسرم در 
کيفش پول نيست به او پول بدهم يا مي گويند 
جامعه ناامن و پر از آسيب هاي اجتماعي شده 
است. من هم چک مي کنم مبادا لباس همسرم 
بوي سيگار بدهد و از اين قبيل موارد که حتماً 

يکي دو باري براي ما هم پيش آمده است. 
اين نگراني ها قابل درک اس��ت اما بهتر است 
مراقب باش��يم از آن طرف بام پرت نش��ويم. 
با اضط��راب، نگراني ها و ترس هايم��ان از راه 
صحي��ح ورود و مقابله کني��م و اجازه تنفس، 
آرامش خاطر و راحتي به اف��راد خانواده خود 
دهيم. حتي نزديک ترين اف��راد به ما هم نياز 
به حريم خصوصي دارند. پس نبايد معناي آن 
را با صميميت اشتباه بگيريم. به اميد رسيدن 
روزي که اعتماد و اطمينان و حفظ حريم ها و 
فاصله هاي شخصي در بين همه افراد جامعه 

وجود داشته باشد.

مرزهايحريمشخصيمانرابشناسيم

دلسوزي، كنجکاوي يا فضولي؟

يادتان باشد! شما ازدواج مي كنيد، خانواده ها وصلت

سبکارتباط

همس�رانيکهوالدينهمسرشانرازير
س�ؤالبردهوم�وردهج�ومتوهينهاو
بياحتراميهاقرارميدهند،درحقيقت
درحالتيشهزدنبهريشهخودهستند.
حتياگروالدينهمس�رشمادچارهزار
ويکعيب،مش�کلواش�تباهاستباز
همشمااجازهنداريدآنهارازيرذرهبين
قراردهي�دوازآن�انعيبجوييکنيد

مرزمياندخالتوحمايترابشناسيم

ازدواجتنهابهوصالرس�يدندونوگل
عاشقنيست!ازدواجوصلتدوخانواده
باه�ماس�ت؛دوخان�وادهب�افرهنگ
وباوره�ايمتف�اوتازه�مک�ههمين
تفاوتهايفرهنگي،تربيتي،اقتصادي
واجتماعيميتواندپايههاييکازدواج
هرچن�دعاش�قانهراب�هل�رزهبيندازد

سبکرفتار

درذه�نع�دهايدلس�وزي،
کنجکاويوفضولي،هرسهيک
معناومفه�ومدارد.ب�رايمثال
برخيوالدي�نع�ادتدارندهر
شبکيفپولوجيبلباسهاي
فرزندانشانياهمسرشانراچک
کنند.آنهاب�هط�ورواضحخود
نميداننددنبالچهچيزيهستند


