8

سهش��نبه  27مه��ر  12 | 1400ربی��عاالول | 1443

| روزنامه جوان |شماره 6327

سبك زندگي 88498471

سبکمراقبت

سبکرابطه

کس�انی که درگی�ر تعارض هس�تند
ابتدا ش�اخ و برگهای آشکار مسئله
را کنار بزنند و «الیه زی�ر و پنهانتر را
بررس�ی کنند» ،در قدم بعد الزم است
مس�ائل را «کمتر صفرویکی ببینند».
س�پس باید به آنهایی که آتش دعوا را
روشنمیکننداعتنانکنند.قدمبعدی
اینکه وقتی میبینند احساساتش�ان
برانگیخته شده ،جلوی خود را بگیرند
که عصبانیتر نش�وند .از همه مهمتر
اینکه الزم است بدانند هر داستانی که
یکطرفآنقهرمانانمنزهایستادهاند
وطرفدیگرشخصیتهایمنفیایکه
انگار از کارتونها بیرون آمدهاند بعید
است از همه لحاظ دقیق و درست باشد

لوفصل کنیم؟
وقتی از ریخت طرف هم بیزاریم چطور اختالفمان را ح 

حاصل جمع این نزاع صفر است!

همهما کمابیش درگیر اختالفنظرهایی ش�دهایم که در آن بدون اندکی ش�ک و تردید خود را برحق
بدانیم و ش�خص مخالفم�ان را اهریمنی خبی�ث ببینیم .در ای�ن موقعیتها فقط پی�روزی صددرصدی
اس�ت که راهحلی ممک�ن به نظر میرس�د؛ پی�روزیای که پ�س از جنگ�ی تمامعیار حاصل میش�ود.
آمان�دا ریپلی در کت�اب جدیدش میگوی�د :وقت�ی در دام چنین دعواهای�ی افتادید ،باید ب�ه نقطهای
که در آن ایس�تادهاید ش�ک کنی�د .او ب�رای بیرونآم�دن از اینگونه مخمصهه�ا راهکارهای�ی دارد.
میانجیگری به جای وکالت
در اواخر ده��ه ِ ،۱۹۷۰ج��ی و لورن��ا وارد دفتر
ی َگری فریدمن شدند .بعد از سالها زندگی
حقوق 
مشترک تصمیم گرفته بودند از هم جدا شوند ،اما
نمیخواستند با دعوا و مرافعه طالق بگیرند ،بلکه
کسی را میخواستند که کمکشان کند با کمترین تندی و
پرخاش ممکن بافته زندگیشان را از هم باز کنند .امیدوار
بودند فریدمن آن شخص باش��د .فریدمن وکالت پرونده را
قبول نکرد .کار ناپس��ندی به نظر میآمد که وکیل واحدی
وکالت دو طرف یک دعوا را بپذیرد .هیچوقت چنین چیزی
نشنیده بود .او با شرمندگی به دوستان قدیمیاش گفت که
الزم است هر کدام مشاور حقوقی جداگانهای بگیرند .اما جِی
و لورنا اصرار داشتند .فریدمن ،از زمانی که وکیلی جوان بود
و در دادگاهها خوش میدرخش��ید ،از خصومتی که در این
دادگاهها به چشم میدید بیزار بود .به همین خاطر تصمیم
گرفت این پیش��نهاد نامعمول را یک بار امتحان کند .طی
دهههای بعد ،ایده میانجیگری در رس��یدگی به پروندهها
بهسرعت باب شد .فریدمن به صدها زوج کمک کرد طالقشان
را نهایی کنند .همینطور برای حلوفصل دیگر پروندههای
دعواهای ریشهدار ،مثل پرونده خبرساز نزاع کارگر و کارفرما
در ارکسترسمفونی سانفرانسیسکو تالشکرد.بنابراین ،وقتی
جلس��ات ش��ورای اجتماع محلی میور بیچ ،شهر کوچک
س��ادهای باالی یک تپه که فریدمن چند دهه آنجا زندگی
کرده بود ،داش��ت کمکم به مش��اجره میکشید ،فریدمن
بهترین کسی بود که میتوانست بین  ۲۵۰سکنه آنجا صلح
ایجاد کند .به همین دلیل در سال  ۲۰۱۵برای اولینبار در
زندگیاش وارد کارزار انتخابات برای منصبی سیاسی شد و
پیروزی قاطعی به دست آورد.
وقتی خود میانجی هم
وارد میدان جنگ میشود!
ام��ا فقط چند ماه طول کش��ید ک��ه یکی از
معروفترین میانجیهای دنیا به دش��منی
عمیق با بسیاری از همسایههای خود برخیزد
و امیدی هم به اصالح روابط نداشته باشد .حاال
فریدمن خود را نمایندهای از «جناح تازه» میدید که بهخاطر
منافع اجتماع هم که شده باید در برابر «جناح قدیمی» به
پیروزی قاطعی برس��د .او بدترین انگیزهه��ای ممکن را به
همسایگانی نسبت میداد که در طرف دیگر کشمکش بودند.
او ام��روز میپذیرد ک��ه در دورهای ،بحثوجدلها بر س��ر

موضوعات بهظاهر پیشپاافتادهای مثل نرخ بهینه بهای آب
ُحکم مرگ و زندگی پیدا کرد «:احس��اس میکردم وسط
میدان جنگیم».
چطور ممکن است پای یکی از ماهرترین میانجیهای کشور
اینطور به چنین دعوای بچگانهای کشیده شود؟ از ماجرای
َگری فریدمن ،درباره قدرتی که این نوع عداوتها میتوانند
بر تخیل ما اعمال بکنند ،چه میآموزیم؟ این پرسش موضوع
کتابی است خردمندانه و جذاب از آماندا ریپلی روزنامهنگار
که بهتازگی به چاپ رسیده است.
آیا تعارض فایدهای هم دارد؟
ریپلی در کتاب «تعارض شدید؛ چرا به تله
میافتی��م و چطور باید خالص ش��ویم؟»
ماجراه��ای دلخراش آدمهای��ی را تعریف
میکند که به جنگوجدالهایی کش��یده
میشوند که زندگیشان را میبلعد و باعث میشود تبدیل به
کسانی شوند که مستعد ارتکاب بیعدالتیهای وحشتناکند؛
از ماجرای سرکرده یک باند در جنوب شیکاگو تا جنگجویی
چریکی در جنگلهای کلمبیا .ریپلی در روایت این ماجراها
توجه منصفانه و موشکافانهای دارد به اینکه آنچه بیان میکند
همراه با شواهد علمی باش��د .این ویژگی در کتابهایی که
اینقدر سرگرمکنندهاند بهندرت دیده میشود .او با همین
توجه و دقت دراینب��اره هم توضیح میده��د که مبارزان
سرسخت چطور میتوانند از تعارض و نزاعهایی چشمپوشی
کنند که زمانی آنها را جوهر هویت خود میدانستند.
ریپلی استدالل میکند که تعارض میتواند چیزهای خوبی

حکای�ت «تعارضه�ای س�خت» از
دعواه�ای ع�ادی بس�یار متفاوت
اس�ت .به محض اینکه پ�ای آدمها
به تعارضی س�خت کش�یده ش�ود،
مطمئن میش�وند حق با آنهاست و
نس�بت به کس�انی که نظر متفاوتی
دارند موضع�ی بدبینان�ه میگیرند

نجات یک رابطه
با یک شاخه گل!

هم به بار آورد .کسانی که با یکدیگر اختالفنظر دارند خوب
است که تفاوتهایشان را به زبان بیاورند و از منافع خود دفاع
کنند .این کار در بسیاری از موقعیتها ،به طرفین این مجال
را میدهد که یکدیگر را بهتر و بیشتر بفهمند و به مصالحهای
برسند که هر دو طرف از آن راضیاند.
هر کسی در تعارضها حق را به خود میدهد
اما حکایت «تعارضهای سخت» که موضوع
کتاب ریپلی است ،از دعواهای عادی بسیار
متفاوت است .به محض اینکه پای آدمها به
تعارضی س��خت کش��یده ش��ود ،مطمئن
میشوند حق با آنهاست و نسبت به کسانی که نظر متفاوتی
دارند موضعی بدبینانه میگیرند و به این باور میرسند که
تنها راهحل پذیرفتنی پیروزی صددرصد است .آنها هم مثل
فریدمن آماده جنگی تماموکمال بر س��ر اختالفات جزئی
میشوند .ریپلی هشدار میدهد که این نوع تعارضها تلهای
فریبنده هس��تند«:به محض اینکه ق��دم در آن بگذاریم،
میفهمیم از آن خالصی نداریم .بیشتر و بیشتر به منجالب
آن کشانده میشویم بدون اینکه حتی متوجه شویم چقدر
داریم زندگی خودمان را خراب میکنیم ».این توضیح کمک
میکند بفهمیم چرا دعواهای با حاصلجمع صفر در همه
وجوه زندگ��ی اجتماعی و سیاس��ی ،از طالقهای متالطم
گرفته تا جنگه��ای داخلی چندده��های ،همچنان باقی
هستند .هیچکس نیس��ت که از افتادن در این تله بهکلی
مصون باشد .اما ریپلی نشان میدهد که هر تعارضی ،حتی
آنها که گ��ره کور به نظ��ر میرس��ند ،اغلب با گ��ذر زمان
فرومینش��ینند .گاهی ممکن است اش��خاص یا حتی کل
جامعه تا مرز فروپاش��ی پیش روند .ب��ا افزایش هزینههای
تعارض ،میل به تمامکردن جنگهای بیپایان هم افزایش
مییابد.
فرایند رهایی از تعارض در  5گام
ریپلی در پی یافتن راهحل توضیح میدهد
فرایند رهایی از این موقعیتها معموالً پنج
گام دارد .او توصیه میکند کسانی که درگیر
تعارض هستند ابتدا شاخ و برگهای آشکار
مسئله را کنار بزنند و «الیه زیر و پنهانتر را بررسی کنند»،
همان الیهای که از اول باعث شد تا این حد خودشان را وقف
این تعارض کنند .در قدم بعد الزم اس��ت ،با دریافتن اینکه
شاید بیش از آنچه فکر میکنند ارزشها و عالیق مشترکی با
رقیبان خود دارند ،مس��ائل را «کمتر صفرویکی ببینند».
سپس باید به حرف کس��انی که به نظر میرسد از جنگ و
جدال به هیجان میآیند گوش ندهند و «به آنهایی که آتش
دعوا را روشن میکنند ،اعتنا نکنند ».قدم بعدی اینکه وقتی
میبینند احساساتشان برانگیخته شده ،جلوی خود را بگیرند
که عصبانیتر نشوند .با این کار کمی «برای خودشان وقت
میخرندومجالیفراهممیکنند»تابتوانندرفتارمعقولتری

نشان دهند .از همه مهمتر اینکه الزم است بدانند هر داستانی
که یک طرف آن قهرمانان منزه ایس��تادهاند و طرف دیگر
شخصیتهای منفیای که انگار از کارتونها بیرون آمدهاند
بعید است از همه لحاظ دقیق و درست باشد.
کتاب ریپلی محتوای سیاسی آش��کاری ندارد .گرچه او به
چنددستگیهای عمیقی که امروز در حال چندپارهکردن
ت متحده است نیز اشاره میکند ،انگیزه اصلیاش این
ایاال 
است که نشان دهد فعل و انفعاالتی که ما را بهسمت تعارض
و نزاع هل میدهند -و همینطور راهکارهایی که میتوانند
کمک کنند دوباره خودمان را بیرون بکشیم -همهجا مشابه
اس��ت .خواه منظور از تعارض و نزاع بگومگوهای خصوصی
باشد ،خواه نبردهای سیاسی.
غرورتان را کنار بگذارید

و همدالنه به مخالفتان نزدیک شوید
این جهانش��مولبودن نتیجهگیری ضمنی
کتاب را بیش��تر تقویت میکند .در بیش��تر
تعارضهای شدید ،امید به پیروزی قاطع بر
طرف مقابل به خواب و خیالی خطرناک بدل
میش��ود .اگر در این تل ه گیر افتادهاید تنها راه خالصی این
اس��ت که دریابید باالخره باید راهی پی��دا کنید که بهرغم
تفاوتهایتان با هم کار کنید و پیش بروید .این نکته درس
مهمی اس��ت برای دس��تهای از ما ک��ه از هموطنان خود
سرخورده و دلسرد شدهایم و امیدی نداریم که بتوانیم بدو ن
درهمشکستن آنها ،کش��وری را که برایمان مطلوب است،
بسازیم .گری فریدمن به شیوه خودش راه خروج از تعارض
ش��دید را در پیش گرفت .او س��رانجام ،چند سالی پس از
انتخابشدن ،فهمید که افتادن در این دام هزینه سنگینی به
او تحمیل کرده است .اجتماعی که زمانی حسی مانند جای
دنجی جادویی دور از هیاهوی دنیا داشت کمکم جذابیت و
س��حر خود را از دس��ت میداد .حتی رابطه او با همس��ر و
فرزندانش هم از این کشمکشها لطمه میخورد.
ازاینرو فریدمن تصمیمگرفت همان توصیهای را که اغلب به
دیگران میکرد خودش هم به کار بگیرد .او برداشت خودش
از وقایع را با نگاهی منتقدانه وارس��ی کرد .وقت گذاش��ت
تا بفهمد آن دسته از اعضای ش��ورا که در موضع مخالف او
بودند چطور به دنیا مینگرند .غرورش را شکست و همدالنه
به آنها نزدیک شد.
حتی امروز ه��م اوضاع در موی��ر بیچ کام ً
ال روبهراه نش��ده
است .س��الهای نبرد دو جناح باالخره خسارتهایی به بار
آورده است .بعضی همسایهها هنوز از هم متنفرند ،اما شهر
قدمبهقدم تعارض شدید را پشت سر میگذارد .اگر مطالب
مطرحش��ده در کتاب ریپلی را بپذیریم ،پس دیگر شهرها
و خانوادهها و کش��ورها هم میتوانند از تله تعارض شدید
نجات پیدا کنند.
نقل از :وبس�ایت ترجمان /نوش�ته :یاش�ا مونک/
ترجمه :حسنی سهرابیفر /مرجع :نیویورک تایمز

راهنما

ایجادصلحوسازشمیانمردمدرکالممعصومین

دروغبگوتاآشتیبرقرارکنی!
پیامبر گرامی اسالم بزرگترین مبشر دوستی و برادری در کل هستی
است .آموزههای حضرت رس�ول در این زمینه به ویژه در موضوع
ایجاد صلح و سازش میان مس�لمانان در اهل بیت ایشان نیز دیده
میشود .آنچه میخوانید شمهای از احادیث گرانبها در این باره است.
 )1پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد(ص) فرمود:
خداوند دروغ گفتن را در راه اصالح و سازش دوست میدارد و راست گفتنظ صدوق ،ص )٤
را که باعث فساد و تباهی میگردد ،مبغوض میدارد( .مواع 
 اصالح و سازش میان مسلمانان برای انس��ان باالترین صدقه و احسان بهشمار میآید( .مواعظ عددیّه ،ص )١٩
کس��ی که بیش از س��ه روز با برادر دینیاش قهر کند آتش دوزخ سزاواراوست( .لئالیاألخبار ،ج  ،٢ص )٢١٦
کسی که میان خود و خداوند صلح و سازش دهد (خدا را اطاعت كند و بهاوامر و نوایش عمل نماید) خداوند نیز میان او و مردم اصالح و سازش خواهد
داد( .الشِّ هاب فیالحِ َك ِم و اآلداب ،ص )٤٦

کس��ی که در راه صلح و آش��تی میان دو نفر گام برمیدارد ت��ا زمانی کهمراجعت کند فرش��تگان خدا همواره بر او درود میفرستند و اجر و پاداش
شب قدر هم به او عطا میگردد(.لئالیاألخبار ،ج  ،٢ص )٢١٤
صدقه زبان ،وس��اطت کردن در (رفع حوائج) مردم و تالش برای خاموشکردن فتنه یا صلح و آشتی دادن میان دیگران است( .مواعظ عد ّدیه ،ص )١٧٢
 -2امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) فرمود:
 -کسانی که با ش��ما قطع رابطه کردند ،شما (در مقابل) با تفضّ ل برتر خود،

نگاهی به عوامل مؤثر در قوام و دوام زندگی زناشویی

رابطه خودتان را با آنان تجدید و استوار نمایید( .بحار ،ج  ،٧٤ص )٤١٢
 کسی که بیجهت از برادر بیگناه خود کنارهگیری میکند خیر و امیدیدر وجود او نیست( .فهرست ُغرر ،ص )٤٢١
ت ُغرر،
 بهترین اندرز (در قدم اول) وادار کردن به صلح و آشتی است( .فهرس ص )٢٠٤
محبت را با یكدیگر داشته باشید و از دوری
 بر ش��ما باد که رابطه و بذل و ّکردن و فاصله گرفتن سخت بپرهیزید( .نهجالبالغه ،وصیت(نامه) )٤٧
 به راستی كه تفرقه انداختن میان دو دوست و همدم تا چه اندازه زشت ونكوهیده است(.فهرست ُغرر ،ص )٣٦
 آن چیزی که اساس دین و ایمان را ریشهکن میکند ،دشمنی و تفرقه میانمسلمانان است( .بحار ،ج  ،٦٢ص )٢٤٨
 -3حضرت امام جعفرصادق(ع) فرمود:
دوئیت ،از یکدیگر جدا میشوند ،قطعاً یکی از آن
 دو نفر که به عنوان قهر و ّدو مستوجب لعنت و بیزاری خداوند است و چه بسا که لعنت شامل هر دوی
آنها نیز بگردد! (سفینه ،ج  ،٢ص )٦٩٧
 برای انسان عملی بعد از ادای واجبات باالتر از اصالح و آشتی دادن میانمردم نیس��ت :عملش خیر و نیکو و نتیجهاش هم به خیر و نیکویی خواهد
بود( .سفینه ،ج  ،٢ص )٤٠
 کسی که میان افراد متنازع (به دروغ) آشتی بدهد دروغگو نیست ،این عملالبیضاء ،ج  ،٣ص )٣٧٥
او تنها اصالح است دروغ نیست!
ّ
(المحجه َ

بهنام صدقی
از دیرباز تاكن�ون نقشه�ا و کارکردهای خان�واده مورد توجه جامعهشناس�ان ،روانشناس�ان
و متخصصان ام�ر تعلیم و تربی�ت بوده و هس�ت .بیتردید بنی�ان خانواده نیز با ازدواج ش�کل
میگیرد و مهمتری�ن جایگاه رش�د و تکامل خانواده ازدواج اس�ت .در واقع خانواده نخس�تین
و اساس�یترین مکانی اس�ت که انس�ان در آن رش�د مییاب�د و ب�رای ورود به اجتم�اع آماده
میشود .خانواده به وسیله ازدواج زن و مرد تشکیل میش�ود و زندگی زن و مرد و رضایتمندی
آنه�ا در کانون خان�واده نیز به ن�وع روابطش�ان بس�تگی دارد .ش�رط اصل�ی دوام زندگی هم
رعایت برخی عوامل ،فاکتورها ،نکات و موارد در زندگی زناش�ویی اس�ت که ب�ا هم میخوانیم.
یکی از مهمترین ش��روط ق��وام و دوام ی��ک زندگی
مش��ترک ،صداقت در روابط زوجین است .صداقت
در روابط زوجین میتواند پایهریز سایر روابط عاطفی
زوجین و حتی فرزندان در خانواده باشد .وقتی زن و
شوهر به هم اعتماد داشته باشند و بدانند که صداقت
در روابطش��ان موج میزند ،احساس عشق و محبت
آنها عمیقتر میش��ود .اگر میخواهیم در روابطمان
به یکدیگر نزدیک و نزدیکتر شویم ،باید صداقت را
س��رلوحه کار خود قرار دهیم .در خانهای که صداقت
بین پدر و مادر خانواده وجود نداش��ته باشد ،چطور
میتوانیم در این خان��ه از فرزندی که ای��ن رابطه را
میبیند ،انتظار داشته باشیم که اتفاقات روز خود را در
مدرسه و خیابان بدون کم و کاستی به ما بازگو کند یا
از روابطش با دوستانش به خوبی به ما بگوید؟
صداقت بهترین راه مدیریت یک زندگیس��ت .صادق
بودن و صداقت در یک رابطه زناش��ویی به این معنی
اس��ت که با طرف مقابل خود روراست باشیم .فریب،
رابطه را ب��ه نابودی میکش��اند و دروغگویی مخرب
است .احساسی که در پس دروغگویی به همسر انتقال
داده میش��ود ،احساسی خوش��ایند نخواهد بود .در
زندگی مشترک دور پنهانکاری را خط قرمز بکشیم.
صداقت تضمین همه خوبیهاس��ت .از جمله خیر و
برکت که آرزوی هر انس��انی است .از این جهت است
که پیامبر(ص) میفرمایند« :صداقت ،مایه برکت در
زندگی است ».پس اگر زن و مرد در زندگی مشترک به
دنبال برکت و نزول خیر هستند ،باید آن را در صداقت
با یكدیگر پیدا کنند .به تعبیری بهتر ،هر رابطهای که
در آن صداقت و درستی حاکم باش��د ،یقیناً برکت و
خوبی با خود به همراه دارد.
توجه به عالیق ،طرز فکر و ، ...موارد مهمی هستند که
در روابط بین زوجین باید نسبت به آنها اهمیت قائل بود.
این مسائل همچون ارتباط با اقوام و اطرافیان ،مزاج ،
شخصیت و ...از دیگر عوامل دخیل در میزان رضایت از
زناشویی بوده و هر کدام به طور کلی در این امر دخالت
دارند .زن و مرد همچنین باید بتوانند در برابر مشکالت
و تنشها ،واکنشهای درست و مثبتی نشان دهند و
در برابر مسائل مختلف زندگی زناشویی تابآور بوده و
کوتاه نیایند و نهایتاً در کنار یکدیگر زندگی سالم و با
نشاطی را برای خود و فرزندانشان مهیا کنند.
روزمرگی میتواند تمام ابعاد زندگی فرد را تحت تأثیر

در زندگی مشترک س�عی کنیم
ب�ه تنهای�ی تصمی�م نگیری�م.
با مش�ورت با یکدیگ�ر کارها را
پیش ببری�م .این کار ه�م باعث
جلب توجه و هم اعتماد میشود.
احساس نکنیم به تنهایی و بدون
همس�رمان کامل هس�تیم .چند
س�اعتی را ب�ه درددل ک�ردن با
همسر اختصاص دهیم .این ویژگی
اخالق�ی در خانه باعث میش�ود
کانون زندگی مش�ترک گرمتر و
پایههای آن مس�تحکمتر ش�ود

قرار دهد .در روابط زوجین نیز این مسئله باعث از بین
رفتن صمیمیت آنها شده و روابط آنها را تحتتأثیر قرار
میدهد و رفته رفته نشاط زندگی افراد را میگیرد و
آنها را از هم دور میکند .صمیمیت مهمترین مسئله
بین زوجین است که اگر رنگ ببازد ،افراد به سختی
میتوانند مس��ائل خود را با هم حل کنن��د .بنابراین
باید با برنامهریزی و مدیریت زمانش��ان ،نشاط را در
زندگی خود پر رنگ کنن��د و مدیریت زندگی خود را
در دست بگیرند تا به شور و ش��وق بیشتری برسند؛
چراکه تکراری بودن روزها و بیهدفی ،کس��الت بار و
آزاردهنده اس��ت .در نتیجه باعث ایجاد چالشهایی
در روابط زوجین میش��ود و آنها را در دام روزمرگی
گرفتار میكند.
بیان عشق و ابراز محبت و احساس��ات از دیگر عوامل
مهم و اثرگذار در روابط زوجین است .مخصوصاً بیشتر
از طرف مرد .چون همسرش نیاز بیشتری به صحبت و
توجه دارد و مرد باید به این درک رسیده باشد تا بتواند
از صمیم قلب به همسر خود عشقش را بیان و عالقهاش
را ابراز کند .رابطه کالمی و عاطفی با همسر یکی از نکات
مهم در رابطه بین هر دو طرف ،یعنی زن و مرد اس��ت.
زنان بیشتر از محبت کردن شوهرشان لذت میبرند .به
این منظور که زنان بیشتر کالمی هستند .به همین دلیل
برای بهتر شدن رابطه ،مرد باید به طور فعال به سخنان
همس��ر خود گوش فرا دهد و با ذوق و عش��ق مناسب
پاسخگو باش��د .احساس امنیت در عش��ق برای مرد و
زن بسیار بسیار مهم است .در زناشویی زن نیز وظایفی
دارد و یکسری کارها از سمت خانمها حتماً باید انجام
ش��ود .به عنوان مثال زن باید خود را برای شوهرش در
خانه آراسته کند؛ چراکه مرد وقتی از محل کار خسته به
خانه برمیگردد ،از همسرش توقع محبت و توجه دارد.
فراموش نکنیم نوع ابراز محبت تأثیر زیادی دارد .قلب پر
از عشق زندگی را دگرگون کرده و رابطه را مستحکمتر
میکند .ستایش و تحسین همسر نکته قابل تأملی است.
سعی کنیم این مهم را در نظر داشته باشیم.
در زندگی مش��ترک س��عی کنیم به تنهایی تصمیم
نگیریم .با مش��ورت با یکدیگر کاره��ا را پیش ببریم.
این کار هم باعث جلب توجه و هم اعتماد میش��ود.
احس��اس نکنیم به تنهایی و بدون همسرمان کامل
هس��تیم .چند س��اعتی را به درددل کردن با همسر
اختصاص دهیم .این ویژگی اخالق��ی در خانه باعث
میش��ود کانون زندگی مش��ترک گرمتر و پایههای
آن مس��تحکمتر ش��ود .جان کالم اینکه زن و شوهر
دو رکن اساسی یک خانواده هستند و هر یک از آنها
مسئولیتهای کوچک و بزرگ بیشماری به منظور
ساختن یک زندگی س��الم ،موفق و ایدهآل بر دوش
دارند .زن و ش��وهر ،هر دو مکمل هم هستند و بدون
هم زندگی بی روح ،سرد و مأیوسکنندهای را داشته
و تجربه خواهند کرد ،دقیقاً مانند چمنزاری که بدون
گل ارزش تماشا ندارد! عشق میان زن و شوهر نیز به
مثابه شاخه گلی است کاشته شده در گلدان زندگی
مشترک .این گل درون این گلدان زناشویی صد البته
نیازمند آب و خاک و نور کافی و تغذیه مناسب است.
تشنه توجه است! پس بد نیس��ت هر از گاهی عشق
ت كردن به هم و گفتن جمالت
میان یکدیگر را با محب 
محبتآمیز یادآوری كنیم .حتی با ارسال یک پیامک
محبتآمیز روزانه یا خرید یک شاخه گل .یادمان باشد
برای همس��رمان هدیه تهیه کنیم .گاهی یک شاخه
گل ساده ،به قوام یک زندگی زناشویی کمک شایانی
میکند و یک زندگی را از ورطه سقوط به دره متارکه
و یک رابطه چندین و چند ساله را از طالق عاطفی و
اتمامی تلخ ،نجات میدهد.

