
حض�رت آي�ت اهلل خامن�ه اي در س�خنراني ها و 
مناسبت هاي مختلف به آسيب شناسي مشكالت 
فراروي جوانان براي ازدواج پرداخته اند. ايش�ان 
معتقدند موانع »فرهنگي«، بخش قابل توجهي از 
اين مشكل اجتماعي را به خود اختصاص داده است 
و جوانان، خانواده ها و مسئوالن مربوط بايد در جهت 
رفع اين موانع تالش كنند. ايشان مي فرمايند:»من 
به همه  مردم در سراس�ر كش�ور توصي�ه مي كنم 
كه ازدواج ها را آس�ان كنند. بعضي ه�ا ازدواج را 
مشكل مي كنند؛ مهريه هاي گران و جهيزيه هاي 
سنگين ازدواج را مشكل مي كند... خانواده  پسرها 
توق�ع جهيزيه هاي س�نگين می كنن�د. خانواده  
دخترها براي چشم هم چشمي ديگران جهيزيه ها 
و تش�ريفات و مجالس عقد و عروسي را رنگين تر 
می كنند. چرا؟ اثر اين را مي دانيد چيست؟ اثر اين 
كارها اين است كه دخترها و پسرها بدون ازدواج 
در خانه ها مي مانند، كسي جرئت نمي كند به ازدواج 

نزديك شود.«
در بياناتي كه در ادامه مي خوانيد مهم ترين موارد از 
سنت هاي غلط مورد تصريح رهبر انقالب اسالمي 

قرار گرفته است.
      

۱- مهريه هاي سنگين
من از مردم سراس��ر كش��ور خواهش مي كن��م آن قدر 
مهريه ها را زياد نكنند. اين سنت جاهلي است. اين كاري 
است كه خدا و رسول)ص( در اين زمان به خصوص، از آن 
راضي نيستند. نمي گوييم حرام است. نمي گوييم ازدواج 
باطل است، اما خالف سنت پيامبر)ص( و اوالد ايشان و 
ائمه  هدي)ع( و بزرگان اسالم است. خالف روش اينهاست 
و به خصوص در زمان ما كه كش��ور احتياج دارد به اينكه 
همه  كارهاي صحيح، آسان شود، هيچ مصلحت نيست 
كه بعضي ازدواج ها را اين طور مشكل كنند. )خطبه  عقد 

)۲/۹/۱۳۷۳
۲- جهيزيه هاي سنگين

انواع و اقسام ريخت و پاش ها، زياده روي ها، كارهاي غلط، 
جهيزيه هاي سنگين. همه جور چيزي را حتماً بايد بخرند، 
بياورند و در  جهيزيه بگذارند كه اقاًل يك چيز بيشتر از آن 
دختر خاله اش يا نمي دانم خواهرش يا آن همسايه شان يا 

آن همكالسي شان داشته باشد. اينها از آن غلط هاي بسيار 
موذي و آزاردهنده براي خود انسان و مردم است. خيلي 
از دخترها نمي توانند به خانه  بخت بروند، خيلي از پسرها 
نمي توانند ازدواج كنند؛ به خاطر همين چيزها؛ به خاطر 
همين گرفتاري ها. اگر ازدواج آسان بود، اگر مردم آن قدر 
سختگيري نكرده بودند، بعضي ها اگر مهريه شان سنگين 
نبود، اگر اين جهيزيه هاي جاهالنه نبود و پدر و مادرها به 
خيال خودشان براي اينكه مبادا دل دخترشان بشكند، 
خودش��ان را به آب و آتش نمي زدند، اي��ن گرفتاري ها 
براي خيل��ي از خانواده ها پيش نمي آم��د. )خطبه  عقد 

)۲۶/۱۰/۱۳۷۲
۳- تجمالت زياد

تجمالت براي يك جامعه، مضر و بد است. آن كساني كه 
با تجمالت مخالفت مي كنند، معنايش اين نيست كه از 
لذت ها و خوشي هايش بي اطالعند، نه! آن را كاري مضر 
براي جامعه مي دانند. مثل ي��ك دارو يا خوراكي مضر. با 
تجمالت زيادي، جامعه زيان مي كند. البته در حد معقول 
و متداول ايرادي ندارد، اما وقت��ي كه همين طور مرتب 

پاي رقابت و مس��ابقه به ميان آمد، اص��اًل از حد خودش 
تجاوز مي كند و ب��ه جاهاي ديگر م��ي رود. )خطبه  عقد 

)۲۰/۴/۱۳۷۰
۴- اسراف و ريخت و پاش

بعضي از مردم با اين كاري كه مي شود با آن ثواب برد، گناه 
مي برند با اسراف هايي كه مي كنند با خالف هايي كه انجام 
مي دهند، با آميختن اين عمل حسن و حسنه به كارهاي 
حرامي كه انجام مي دهند. حرام همه اش هم اين نيست 
كه محرم و نامحرم و اين چيزها باشد. آنها هم البته حرام 
است اما ريخت و پاش زيادي هم حرام است. اسراف حرام 
است. س��وزاندن دل مردمي كه ندارند در مواردي واقعاً 
حرام اس��ت. زياده روي كردن، حرام و حالل كردن براي 
اين كه بتواند جهيزيه  دخترش را فراهم كند، اينها حرام 

است. )خطبه  عقد ۹/۱۱/۱۳۷۶(
۵- خريد از مكان هاي معروف به گراني

اي��ن دختر خانم ه��ا ك��ه مي خواهند جهيزيه درس��ت 
كنند، براي خريد اس��باب س��ر عقد و جهيزي��ه، در اين 
دكان هاي گران قيمت بعضي از جاهاي تهران، آن محالت 

گران قيمت كه معروف اس��ت-  نمي خواهم البته اس��م 
بياورم- من مي شناسم كجاهاست كه دكان هايش معروف 
است به جنس گران، اصاًل طرف آنها پا نگذارند. بروند آن 
جاهايي كه معروف به گراني نيس��ت. اين طور نباشد كه 
داماد بيچاره را دنبالشان راه بيندازند براي خريد عروس و 
خريد عقد. متأسفانه از اين كارها مي كنند. )خطبه  عقد 

)۱۹/۳/۱۳۷۲
۶- هتل ها و سالن هاي پرخرج

عروسي شيرين، آن عروس��ي اي نيست كه در آن خيلي 
خرج و اسراف زياد مي شود. عروس��ي شيرين، عروسي 
صميمانه اس��ت؛ صميمانه كه بود، عروس��ي ش��يرين 
مي شود. ولو مختصر باشد. يك اتاق دو اتاق در خانه، قوم 
و خويش، دوست و آش��نا و رفيق دور هم بنشينند، اين 
مي شود عروس��ي. اين مهماني هاي مفصل و سالن هاي 
آنچناني يا در هتل ها، خرج ه��اي زياد، جنس هاي گران 
براي مهماني، اينها هيچ مناسب نيست. نمي گويم ازدواج 
را باطل مي كند، نه! ازدواج درست است، اما اينها محيط 
جامع��ه و محيط زندگ��ي را تلخ مي كن��د. )خطبه  عقد 

)۱۲/۹/۱۳۷۷
۷- لباس عروس گران قيمت

بعضي ها لباس عروس گران قيم��ت مي خرند. نه! چه 
لزومي دارد. حاال لباس عروس مي خواهند، بعضي ها 
لباس ع��روس را مي روند كرايه مي كنن��د. چه مانعي 
دارد؟ نن��گ دارد؟ نه! چ��ه ننگي؟ چ��ه مانعي دارد؟ 
بعضي ها اين را ننگ مي دانند. ننگ اين است كه انسان 
يك پول گزافي بدهد، يك چيزي بخرد كه يك بار آن 
را مصرف كند، بعد بيندازد دور. ي��ك بار مصرف! آن 
هم با اين وضعي كه بعضي م��ردم دارند. )خطبه  عقد 

)۴/۱۰/۱۳۷۴
۸- به رخ كشيدن ثروت ها

 اگر چنان چ��ه در ازدواج بحث ماديات عمده ش��د، اين 
معامله  عاطفي و روحي و انس��اني تبديل خواهد شد به 
معامله  مادي. اين معامله هاي گ��ران، اين جهيزيه هاي 
سنگين، اين چشم و هم چشمي ها و اين به رخ كشيدن 
ثروت ها و پول ه��ا- كه برخ��ي از افراد غاف��ل و بي خبر 
مي كنند- ازدواج را در واقع خراب مي كنند. لذاست كه در 
شرع مقدس مستحب است مهريه كم گرفته شود كه »َمهُر 

الّسّنة« مورد نظر است. )خطبه  عقد ۱۳/۱۲/۱۳۷۷(

  زهرا هنربخش
گاهي اوقات فقط افراد ثروتمند نيستند كه در مراسم 
عروسي ش�ان ريخت و پاش هاي آنچنان�ي و تداركات 
چشم گير مي كنند، گاهي دامادهايي با درآمد و توان مالي 
كم نيز روي حساب چشم و هم چشمي هاي خانواده ها 
و اقوام و... اقدام به برگزاري مراسم هايي با مخارج باال 
و بعضاً پر زرق و برق مي نمايند، اما چشم و هم چش�مي 
و هزينه ه�اي ب�االي ازدواج ب�ه چ�ه بهاي�ي؟!

      
    ازدواج هايي كه به سامان نمي رسد

يكي از داليل اصلي در افزايش ط��الق زوجين و تأخير 
در ازدواج جوانان چشم و هم چش��مي ها و آداب و رسوم 
اشتباه اس��ت. تجربه ثابت كرده كه ازدواج هاي پرهزينه 
و عروسي هاي پر زرق و برق هيچ گاه ضامن خوشبختي 
و سعادت دختر و پسر نيست. چه بسيار زوج هايي كه با 
امكانات بسيار و در رفاه كامل ازدواج كردند يا جوان هايي 
كه بدون درآمد آنچناني و توان مالي صرفاً با قرض و بدهي 
مراس��م هاي پرخرجي گرفتند، اما زندگي مشترك آنها 
چند صباحي بيش��تر به طول نينجاميده و بعد از مدتي 
قصد متاركه و جدايي مي كنند. فراهم كردن ش��رايط و 
امكانات ازدواج در حد معقول و مورد نياز بد نيست و چه 
بسا شايسته و موردپسند مي باشد، اما خيلي از خانواده ها 
بدون توجه به آين��ده، مش��كالت و هزينه هاي زندگي، 
تنها براي اس��م در كردن ميان اقوام و آشنايان و به قولي 
چشم و هم چشمي هاي واگيردار امروز، حاضرند از مخارج 
اوليه زندگي خود بزنند و خ��ود را بدهكار كنند تا پيش 

فاميل كم نياورند. 
    چشم و هم چشمي فراگير و مسري

چشم و هم چشمي مخصوص قشر و طبقه خاصي از افراد 
نيست و مي توان گفت هر خانواده اي با هر ميزان توان مالي و 
نوع فرهنگ و اعتقاداتي مي تواند روحيه چشم و هم چشمي 

داشته باشد، گاهي اوقات نيز دختر و پسر راضي به اين رفتار 
نبوده و به اصرار والدين و اطرافيان در معذوريت قرار گرفته 

و مجبور به انجام خواسته هاي آنان مي شوند. 
توقعات باال و تجمالت در موارد مالي و حتي تهيه جهيزيه 
براي شروع زندگي مش��ترك خيلي اوقات بيشتر از اينكه 
سبب اختالف طرفين ش��ود، علتي براي دوري زوجين و 
خانواده ها از هم مي ش��ود، وقتي زوجين مجبور مي شوند 
براي برآوردن نيازهاي غيرضروري و تجمالت زندگي بسيار 
كار انجام دهند و مدت هاي زيادي را از يكديگر دور باشند، 
لحظات خوب و خوش زندگي مشترك را قرباني به دست 
 آوردن تجمالت ظاهري و ب��رآوردن نيازهاي غيرضروري 
مي كنند و همين موضوع سبب مي شود كانون گرم خانواده 
تبديل به مكاني براي تجمع كاالهاي لوكس و تجمالتي و 

حتي انباري جهت وسايل و لوازم بي مصرف شود. 
اينگونه ازدواج ها شايد به طالق و جدايي نينجامد، ولي به 
مرور زمان سبب س��ردي رابطه ميان زوجين مي شود و به 

نوعي طالق عاطفي را به وجود مي آورد. 
جهيزيه هاي بس��يار زياد و س��نگين فقط براي چش��م و 
هم چشمي و به نمايش گذاشتن براي اقوام و اطرافيان است 
كه به صورت كاماًل شيك و تزئين شده تهيه و به اطرافيان 

نشان داده مي شود. 
عالوه بر مخارج باالي مراسم ازدواج بسيار مشاهده مي شود 
كه خانواده ها براي چشم و هم چشمي با اطرافيان مهريه هاي 
بسيار سنگين و غيرقابل پرداخت را براي دخترانشان در نظر 
گرفته و پسر نيز با توجه به عالقه اي كه به دختر دارد مجبور 

به قبول پيشنهاد آنها در رابطه با مهريه مي شود. 
چشم و هم چش��مي يكي از مشكالتي اس��ت كه ريشه در 
سبك زندگي غلط مردم دارد. فلسفه ازدواج را مي توان با 
توجه به آموزه هاي ديني و آيات قرآني، به آرامش رسيدن 
دختر و پس��ر در كنار يكديگر عنوان كرد، ام��ا با اين رويه 
اش��تباه زوجين در آغاز زندگي مشكالت و سختي هايي را 

براي خود به وجود مي آورند كه گاهي جبران آنها ناممكن 
است و تنها دود اين چشم و هم چشمي به چشم خودمان 
مي رود و شروع زندگي با كلي قرض و بدهي همراه مي شود 

كه آرامش را از انسان مي گيرد. 
    كمك به جوانان براي تسهيل شرايط ازدواج

به همان اندازه كه در آسان گرفتن و كاهش ميزان مهريه 
از طرف خانواده دختر، توصيه مي شود بايد در مورد مقدار 
جهيزيه نيز خانواده پس��ر مراعات نم��وده و توقعات خود 
را پايين بياورن��د تا خانواده عروس نيز ب��ا كمترين هزينه 
به خريد جهيزيه بپ��ردازد، هر چند كه تهي��ه جهيزيه از 
منظر دين اس��الم بر عهده داماد مي باشد. تجمل گرايي و 
توقع مخارج س��نگين ازدواج نه تنها پيش خداوند متعال 
مقبول و قابل توجيه نيست، بلكه سعادت دنيا و آخرت را 

نيز به همراه ندارد. 
جوانان بس��ياري در كشور در فقر به س��ر مي برند و حتي 
شرايط معمولي براي ازدواج و تش��كيل خانواده را ندارند، 
پس در شرايط كنوني و اوضاع نامناسب اقتصادي شايسته 
است كه مراكز اجتماعي آستين ها را باال زده و شرايط اوليه 
ازدواج جوانان را تس��هيل كنند؛ قطعاً كمك هاي مردمي 
نيز مي تواند گ��ره از كار اين جوانان كه به دور از چش��م و 
هم چشمي هاي زندگي به دنبال شروع يك زندگي ساده 

هستند، بگشايد. 
    قانوني كه روي زمين مانده است

براساس قوانين تسهيل ازدواج، تمامي دستگاه هاي دولتي 
موظفند امكانات و شرايط الزم را درخصوص تسهيل ازدواج 
جوانان فراهم كنند. به همين منظور قانوني مشتمل بر ۱۳ 
ماده و ۴تبصره در س��ال ۱۳8۴ از س��وی مجلس شوراي 
اسالمي به تصويب رسيد كه در عمل چندان اجرايي نشد. 

برخي از مفاد اين قانون به شرح زير است:
۱-  به منظور توانمندسازي جوانان براي تشكيل خانواده، 
دولت مكلف اس��ت صن��دوق اندوخت��ه ازدواج جوانان را 

ايجاد كند. 
۲- دولت مكلف اس��ت عالوه بر اس��تفاده از منابع بودجه 
سنواتي پيش بيني شده، از محل»صندوق اندوخته ازدواج 
جوانان« به مزدوجين نيازمند به اجاره مس��كن، حس��ب 
تشخيص كميته سامان ازدواج با توجه به امكانات صندوق 

وام وديعه مسكن پرداخت كند. 
۳-  واحدهاي ساختماني به عنوان »مسكن موقت« احداث 
كرده و آنها را در اختيار زوج هاي جوان با اجاره مناسب قرار 
دهد. مدت استفاده هر زوج متقاضي از اين واحدها حداكثر 

سه سال است. 
۴-  به هر يك از خانواده هاي ج��وان عضو صندوق كه 
هيچ يك از زوجين اش��تغال به كار ي��ا منبع درآمدي 
نداشته باشند، حداكثر تا مدت دو س��ال پس از تاريخ 
ازدواج مبلغي به عنوان كمك هزينه زندگي به صورت 
قرض الحسنه پرداخت مي گردد، س��قف مبلغ مزبور را 
كميته سامان ازدواج متناسب با سرمايه صندوق تعيين 

خواهد كرد. 
5-  تعيين محل خدمت س��ربازان متأهل در نزديك ترين 
پادگان و مركز نظامي محل سكونت و همچنين پرداخت 
مستمري به ميزان حداقل دو برابر سربازان مجرد به سربازان 
متأهل كه ميزان افزايش مستمري متأهالن از محل صندوق 

اندوخته ازدواج جوانان تأمين مي گردد. 
۶-  دولت مكلف است متأهالن واجد شرايط را در اولويت 
دسترسي به فرصت هاي ش��غلي وام اشتغال و وام مسكن 

قرار دهد. 
۷-  وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��كي و ساير مؤسس��ات اداري مركز 
آموزشي، موظفند نسبت به پرداخت كمك هزينه تحصيلي 
به دانشجويان متأهل به ميزان دو برابر دانشجويان مجرد كه 
افزايش آن از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمين 

مي شود، اقدام كنند.
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سبك ارتباط

بچه هاي امروز قادر به درك احساسات ديگران 
و همدلي با آنها نيس��تند؟ اينك��ه مردم مدام 
سرشان در گوش��ي اس��ت و آنجا به هم پيام 
مي دهند و تلفن هم��راه را به مح��ور زندگي 
اجتماعي شان تبديل كرده اند و من بر اين باورم 
كه ارسال پيام متني به جاي ارتباط رودررو در 
حال تبديل شدن به عامل اصلي از ميان  رفتن 

همدلي است. 
در تحقيقات��م موضوعي را به وضوح مش��اهده 
كردم. در همه جا از كالس هاي ابتدايي گرفته تا 
دبيرستان ها و شركت ها مي بينم گفت و گويي 
بين مردم شكل نمي گيرد و به  جاي آن سرشان 

در گوشي است. 
يك��ي از خنده دارتري��ن رونمايي هايي كه در 
آن حضور داش��تم، مربوط مي ش��ود به اوايل 
معرفي اينترنت اش��يا. در آنجا مي توانس��تيد 
قهوه تان را از اس��تارباكس س��فارش دهيد و 
نرم افزار ش��ما را به نزديك ترين شعبه هدايت 
مي كرد. شما از قبل فهرس��ت همه آدم هايي 
كه دلتان نمي خواس��ت با آنها روبه رو شويد را 
به برنامه مي داديد و برنامه ش��ما را از مسيري 
مي برد كه به هيچ  كدام ش��ان برخورد نكنيد. 
اس��مش را هم گذاش��ته بودند زندگي بدون 
اصطكاك. يادم مي آيد كه با خودم فكر كردم: 
»چه كسي گفته اس��ت كه شما هيچ گاه نبايد 
با آدم هاي دش��وار يا لحظه هاي دشوار رو به رو 
ش��ويد، از چه زمانی تا حاال اين ش��ده تعريف 
زندگي خوب؟.« فناوري براي ما ابزاري ش��ده 
است براي تجربه زندگي هايي كه آدم ها از آن 
حذف شده اند. زندگي بدون اصطكاك در ابتدا 
قرار بود فقط در حوزه اقتصادي اجرا شود، اما 
امروزه بيش از هرچيز با زندگي بدون اصطكاك 

در حوزه اجتماعي مواجه هستيم. 
مطالعه اي كه گوگل درباره محيط كاري خودش 
انجام داد خيلي مرا تحت  تأثير قرار داد. در اين 
تحقيق، آنها درباره تم��ام كاركناني كه از بدو 
تأسيس شركت استخدام شده بودند، تحقيق 
كردند. در آن ابتدا، فلسفه شان براي استخدام 
نيرو اين بود كه تصور مي كردند نيروهايي در 
س��ازمان موفق خواهند بود كه برنامه نويسان 
خيلي خوبي باشند، مشتريان باحالي باشند، 
يا مهارت هاي الگوريتم��ي و رياضياتي بااليي 
داشته باشند، اما بعداً معلوم شد در واقع افرادي 
در سازمان پيش��رفت كرده بودند كه به  هيچ 
 وجه داراي اين مهارت ها نبودند. نيروهايي كه 
طي اين سال ها در سازمان موفق شده بودند، 
افرادي بودند ب��ا مهارت گفت و گ��وي خوب، 
همدلي باال، توانمند در كار تيمي و به  طوركلي 
آنهايي كه حائز همه شرايط الزم براي مشاركت 

در فعاليت هاي گفت و گو محور بودند. 
اولين چيزي كه الزم داريم اين اس��ت با كمي 
فروتني به اين بينديشيم در شرايطي كه نياز به 
كار تيمي و خالقيت وجود دارد، خوب بودن در 
تفكر الگوريتمي چقدر به كارمان خواهد آمد. 
گوگل تيم هاي درجه  يكي داشت كه در ابتدا 
فرض مي شد اعضاي آنها بهترين ايده پردازان 
سازمان هستند، اما در واقع اين تيم ها آنهايي 
بودند كه بهترين كار تيمي را انجام مي دادند. 
ما زماني بهترين خودمان هستيم كه بتوانيم 
همدلي ورزيده و با ديگ��ران گفت و گو كنيم. 
مهم اس��ت كه در ادامه اين مثال، بحث درباره 
شكوه و عظمت الگوريتم و خارق العادگي هوش 

مصنوعي را مطرح كنيم. 
چيزهايي وجود دارد كه مفيد بودنش��ان ثابت 
شده است، اما همان چيزها را هم اگر كوركورانه 

دنبال كنيد به انواع دردسرها گرفتار خواهيد 
ش��د. در حوزه تشخيص پزش��كي، مشخص 
شده است پزش��كاني كه در واقعيت روبه روي 
بيمار مي نشينند و ش��رح  حالش را مي گيرند 
چيزهاي زيادي را مي بينند كه هوش مصنوعي 
قادر به ديدن آنها نيس��ت. سيس��تم پزشكي 
ناكارآمد خواهد بود، اگر تنها بر داده هاي هوش 
مصنوعي تكيه كند و دس��ت به كنارگذاشتن 
پزشكاني بزند كه ياد گرفته باشند در كنار بيمار 
بنشينند، معاينه اش كنند، شرح  حال بگيرند و 

به  طور كلي بدانند چه كار كنند. 
هوش مصنوعي حوزه اي است كه در آن، موارد 
زيادي از افراط در اس��تفاده و سپس اصالح را 
شاهد هستيم. براي همين است در هر زمينه اي 
رد پاي آن را مشاهده مي كنيد. در پزشكي هم 
به  نظر مي رسد اين افراط وجود دارد. حتماً در 
معامالت س��هام هم چنين چيزي را مشاهده 
كرده ايد. البته من دشمن فناوري نيستم، ولي 
مردم گاهي فراموش مي كنن��د كه آدم ها چه 

كارهايي مي توانند بكنند. 
فرض كنيد من و شما براي ناهار بيرون مي رويم. 
خيلي از مردم در اين شرايط گوشي هايشان را با 
خود مي آورند اما خاموشش مي كنند و پُشت ورو 
روي ميز مي گذارند. اثبات شده است كه در اين 
حال��ت، گفت و گوه��ا هم از همدل��ي كمتري 
برخوردار خواهد بود و هم موضوع صحبت به 
مسائل كم اهميت تر تنزل خواهد يافت. منظور 
از استفاده با اراده از گوشي اين است كه اگر قرار 
باشد با هم ناهار بخوريم و همديگر را بشناسيم، 
بايد گوشي هايمان را در جايي خارج از محدوده 
ديد خود قرار دهيم. حضور گوشي فكر و ذكر 
شما را به جاهاي ديگري مي كشاند. وقتي در 
كنار آدم هاي ديگر هستيد، بايد واقعاً بخواهيد 
كه با آنها باشيد. گوش��ي آدم ها را در لحظات 
فراغ��ت بس��يار كم طاقت مي كن��د. پي درپي 
گوشي خود را چك و تند و تند پيام هاي ورودي 
جديدي از سراسر دنيا روي گوشي تان دريافت 
مي كنيد. افرادي كه با آنه��ا مصاحبه كرده ام 
مي گويند صحبت كردن رودررو با مردم خيلي 
كند و حوصله سربر است. يكي از نكات مرتبط 
با استفاده ارادي از فناوري اين است كه بتوانيد 
آن را كنار بگذاريد و با خسته كننده بودن آدم ها 

و كندي آنها اخت شويد. 
مردم احساس بي قراري مي كنند. آنها نمي توانند 
زندگي را با س��رعت كند انساني تحمل كنند. 
حت��ي موقع ق��دم زدن در س��احل ه��م مدام 
گوشي شان را چك مي كنند. ما در آغاز مسيري 

براي رسيدن به لحظه عقب َگرد هستيم. 
ياد بگيري��د كه ني��ازي نداريد پيوس��ته پيام 
ورودي و محرك جديد درياف��ت كنيد، براي 
بازپس گيري گفت و گو با مردم، س��عي كنيد 
به جاي ارس��ال پيام متني يا ايميل، اول سراغ 
گفت و گوي مستقيم برويد. اجزاي سازنده يك 
مش��اركت گفت وگو محور را بشناسيد. انتظار 
نداشته باشيد كه ديگران فوراً با شما هماهنگ 
شوند. براي شروع، همين  كه كل روز با ديگران 

پيام ردوبدل نكنيد، كافي است. 
بايد جنبشي را براي جاگذاشتن گوشي هايمان 
در خانه راه بيندازيم. ما دنياي كاماًل جديدي 
كه گوشي هايمان قرار است نشانمان دهند را 

زيادي براي خودمان بزرگ كرده ايم. 
منبع: وب سايت ترجمان
 گفت و گو با شري تركل
 ترجمه: بابك حافظي  
 تلخيص: سيمين جم/  مرجع: تينك- اكت

 انبوهي از آدم هاي تنها در برابر هجوم فناوري هاي ارتباطي

جنبش  جاگذاشتن گوشي  در خانه!
روز به روز حوصله ما براي حرف زدن با همكاران يا اعضاي خانواده مان كمتر مي ش�ود. 
شري تركل، روانش�ناس و فيلس�وف تكنولوژي مي گويد: ما آدم ها در ارتباط گرفتن با 
ديگران بسيار آسيب پذيريم و مي كوشيم روي اين آسيب ها را با تكنولوژي هاي ارتباطي 
بپوش�انيم. نمي تواني حرفت را مس�تقيم بزني؟ خب چه راهي بهت�ر از پيامك. طاقت 
حرف زدن طوالني نداري؟ با يك متن كوتاه كار را تمام كن. نتيجه همه اين ميان برهاي 
پرعجله تنهاترش�دن آدم ها و تبديل آنها به كس�اني اس�ت كه نمي توانند يكديگر را 
تحمل كنند. چطور مي شود از تكنولوژي استفاده كنيم و اينقدر منزوي نشويم؟ شري 
تركل، از ما انسان ها مي خواهد كه قلمرو از دس�ت رفته خودمان را در ميان حجم انبوه 
وقفه هاي فناورانه باز پس بگيريم. او به ما مي گويد چطور بايد تغيير كنيم تا به نسخه هاي 
خالق تري از خودمان تبديل شويم. اگرچه خطرات دنياي ديجيتال، رسانه هاي اجتماعي 
و دستگاه هاي هوشمند و اعتياد به آنها موضوع داغ اين روزهاي ماست، اما شري تركل 
تقريبًا سه دهه است كه با اين مس�ائل س�روكله مي زند. اين مطلب ماحصل و تلخيص 
گفت و گويي است با شري تركل كه در وب سايت تينك-اكت منتشر شده است. ترجمان 
آن را با عنوان »هنر تحمل آدم هاي خس�ته كننده، از زبان شري تركل« و ترجمه بابك 

حافظي منتشر كرده است.

 چرا براي تشكيل و بقاي خانواده گامي جدي برنمي داريم؟

چشموهمچشميبختجوانانراكورميكند!

سبك ازدواج

به همان اندازه كه در آسان گرفتن و كاهش 
ميزان مهريه از طرف خانواده دختر، توصيه 
مي ش�ود بايد در مورد مقدار جهيزيه نيز 
خانواده پس�ر مراع�ات نم�وده و توقعات 
خود را پايي�ن بياورند تا خان�واده عروس 
نيز ب�ا كمتري�ن هزينه به خري�د جهيزيه 
بپ�ردازد، ه�ر چند ك�ه تهي�ه جهيزيه از 
منظر دين اس�الم بر عهده داماد مي باشد

سنت هاي غلط ازدواج از نگاه رهبر انقالب
ازدواج   را آسان كنيد

راهنما


