
  زندگي با هويت هاي متعدد
دنياي مجازي دنياي فرار از تعهدها و تعلقات است، در 
حالي كه دنياي واقعي ب��ا تمام خوبي ها و بدي  هايش 
و با تمام درد و رنج ها و خوشي هايش از اين جهت كه 
واقعي و مستلزم حضور حقيقي و فيزيكي افراد است، 
نيازمند تعه��د و تعلق مي باش��د و نمي توانيم از آنچه 
هس��تيم فرار كنيم و از تعهدات و وظايف شخصي و 
عمومي كه داريم خودداري كنيم. آيا زندگي مجازي، 
نوعي زندگي جديد اس��ت يا زندگ��ي واقعي را تكثير 

كرده است؟
فضاي مجازي باعث ش��ده اس��ت تا زندگي واقعي به 
نوعي چند تكه ش��ود و افراد با چند هويت به زندگي 
خود ادامه دهند، زندگي كه دوس��ت دارند داش��ته 
باشند و در دنياي مجازي آن را به نمايش مي گذارند 
و زندگي اي كه در واقعيت دارن��د. البته براي افرادي 
كه متعهد و پايبند هس��تند، فضاي مج��ازي ابزاري 
سودمند و كارآمد است، زيرا آنها به اينترنت به عنوان 
فضايي براي تكامل و رفع موانع مي نگرند و هدف براي 

آنها چيز ديگري غير از خود ابزار است. 
  تالش فض�اي مجازي ب�راي غلبه ب�ر دنياي 

واقعي
امروزه فضاي مجازي س��خت در تالش است تا خود 
را جايگزين دني��اي واقعي كند و اگر آگاه نباش��يم با 
رويكردي مواجه مي شويم كه پذيرفتن آن عماًل باعث 
واژگوني نيازهاي اساسي انس��ان در زندگي حقيقي 
مي ش��ود و عدم آم��وزش و توجه در اي��ن زمينه آثار 
مخرب و زيانباري را به دنبال دارد كه به مرور زمان در 

زيست حقيقي انسان ها نمود پيدا مي كند. 
اغلب اف��راد در خالل ورود و خروج ب��ه اين فضا، دچار 
تن��وع و تكثرخواه��ي مي ش��وند و ب��ا وج��ود تنوع و 

جذابيت هايي كه اين فضا دارند از گشت و گذار در آن 
سيراب نمي شوند. مدام به دنبال گذاشتن عكس هاي 
خ��ود در حالت هاي مختل��ف و فضاه��اي الكچري و 
همچنين جلب توجه هس��تند. به گونه اي كه مي توان 
گفت فضاي مجازي گاهي اوقات سبك زندگي انسان ها 
را مي س��ازد. افراد با ورود به اين فضا و تماشاي زرق و 
برق آن به طور ناخواس��ته از آن تأثير گرفته و س��عي 
مي كنند خود را به آنچه در اين فضا مي بينند نزديك تر 
كنند. نوجواناني ك��ه با ديدن س��بك زندگي و روابط 
اجتماعي افراد محبوب خود به صورت لحظه به لحظه 

و در موقعيت هاي مختلف ترغيب مي شوند تا خود را به 
فرد مورد عالقه خود شبيه ساخته و از آنها الگو بگيرند. 
سبك زندگي در كنار ساير عناصر هويت بخش زندگي، 
به انسان هويت مي دهد اما در دنياي مجازي اين سبك 
زندگي ثابت نيس��ت و مدام در حال تغيير و دگرگوني 
است و اين تغيير و دگرگوني براساس ساليق و عقايد 

افراد تأثيرگذار تعريف مي شود. 
  نوجوانان و مرز گمشده مجازي و حقيقي

نوجوانان در عصر حاضر كه به ط��ور زنده و از طريق 
ارتباط نوش��تاري، صوتي و تصويري ب��ا افراد اطراف 
خود و حتي اسطوره هاي زندگي شان تعامل و ارتباط 
برقرار مي كنند هيچ گاه نمي توانن��د بپذيرند كه اين 
فضا، فضاي مجازي اس��ت، در حالي كه آنها رفتارها 
و اتفاقاتي را به چشم خويش مش��اهده مي كنند كه 
كاماًل بارز و واقعي است. بهتر است اين فضا بيشتر از 
آن كه به عنوان فضايي جنجالي براي بهره برداري هاي 
مختلف افراد و حتي مس��ئوالن جهت تبادل نظرات 
سياس��ي، اقتصادي، اجتماعي و... مورد استفاده قرار 
گيرد، به فضايي براي كنترل و تأمين امنيت و تعيين 
و اس��تمرار رويكرده��ا و جهت گيري ه��اي فكري و 
فرهنگي جامعه تبديل شود، چراكه از هم گسستگي 
در اين فضا منافع ملي و اعتقادي را به خطر مي اندازد 
و در اثر نگاه س��ودجويانه به فضاي مجازي، ش��اهد 
تبديل آن به ولنگاري فرهنگي و باورپذيري س��خت 
اقتضائات اجتماعي و پيامدهاي عرصه فضاي مجازي 
هستيم. بنابراين به نظر مي رسد اولين قدم در جهت 
اصالح و بازنگري و ضابطه مند كردن فضاي مجازي، 
اصالح نگرش و تصورات و باورهايي است كه به غلط 
در جامعه و عموم مردم در رابطه با اين فضا و كاربران 

آن شكل گرفته است. 

  فضاي مجازي در خدمت فضاي واقعي
روحيه جامعه گراي��ي در ميان افراد و نيز گس��ترش 
اجتماعات و اس��تفاده از رسانه هاي ش��بكه اي بايد با 
توجه به رويكرد اخالقي به گونه اي شود كه به سمت و 
سوي ارتقا و رشد افراد جامعه رود، زيرا هر اجتماعي 
براي راحت��ي و كنترل افراد، هنجارهاي��ي را به افراد 
جامعه خود معرفي مي كند كه فضاي مجازي بهترين 
ابزار و بس��تر براي آموزش و ارتقاي س��طح دانش و 
فرهنگ افراد است. با توجه به وسعت آزادي عمل افراد 
در اين فضا، هر يك از اف��راد در اجتماعات گوناگون، 
نماينده يك فرهنگ و اجتماع خاص براي به اشتراک 
گذاش��تن عقايد و رسوم خود هس��تند و بايد در نظر 
داشت آنچه جوامع را در نتيجه بهره مندي مفيد از اين 
فضا به رشد و تعالي مي رساند، رعايت اخالق و پرهيز 
از تخريب ديگران است. ما روزانه زمان قابل توجهي 
از وقتمان را به اس��تفاده از فضاي مجازي و محتواي 
آن اختصاص مي دهيم، اما غافل از اين هستيم كه به 
نوعي تحت تربيت اين فضا قرار گرفته ايم و فراموش 
مي كنيم كه اس��تفاده مفي��د و هدفمن��د از اين فضا 
مي تواند صرف خلق فرصت ها و هموار نمودن مس��ير 
شكوفايي شود، نه اينكه با پرداختن به محتويات غير 
مفيد و بي اساس مجازي كه هيچ قاعده و قانوني ندارد، 

مانع رشد و شكوفايي فكر و انديشه شويم. 
وقتي افكار و عقايدمان را در اختيار ديگران در فضاي 
مجازي قرار مي دهيم، در واقع خ��ود و زندگي مان را 
اسير كرده ايم، اما اگر به اندازه و هدفمند و براي ارتقاي 
دانش و فرهنگ خود در اين فضا وارد شديم، به جاي 
تأثيرپذيري از اين فضا، ما صاحب خلق فرصت ها براي 
ديگران مي شويم و در اين صورت، فضاي مجازي در 

خدمت فضاي واقعي قرار مي گيرد.
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راهنما

اين فضا را خودمان مديريت كنيم!
نگاهي به مطالبات رهبري در حوزه فضاي مجازي

فضاي مج�ازي از موضوعات مهمي اس�ت كه 
هم�واره م�ورد توج�ه و دغدغه مق�ام معظم 
رهبري ب�وده و در اي�ن زمينه ايش�ان مطالب 
ارزش�مند و راهب�ردي بس�ياري فرموده اند. 
آنچه در ادام�ه مي آي�د بخش�ي از مهم ترين 
مطالبات رهبري در حوزه فضاي مجازي است. 

   
  اقتدار در فضاي مجازي

قوي ش��دن كش��ور جزو هدف هاي ماس��ت. امروز 
قوت در فض��اي مجازي حياتي اس��ت؛ امروز فضاي 
مجازي حاكم بر زندگي انسان هاس��ت در همه  دنيا 
و عده اي همه  كارهايشان را از طريق فضاي مجازي 
پيش مي برند؛ ق��وت در اين ]زمينه[ حياتي اس��ت. 

)3فروردين 1399(
  مديريت صحيح فضاي مجازي

در مقوله  مسائل اجتماعي و غيره... مسئله  مديريت 
فضاي مجازي جزو مسائل مهم ماست كه اين مسئله، 
مس��ئله  بلندمدت هم نيست؛ مس��ئله  كوتاه مدت و 
ميان مدت و جزو مس��ائل نزديك ماست كه بايد ]به 
آن توجه بشود[ و امثال اينها مسائل كليدي اي وجود 

دارد. )22 تير 1399(
  شبكه  ملي اطالعات 

فضاي مجازي خيلي مهم است. آقاياني كه در زمينه  
فضاي مجازي نظراتي دارند و ابراز مي كنند و گاهي 
مي گويند كه اين جزو زندگي اصلي مردم است - كه ما 
هم قبول داريم؛ االن واقعاً فضاي مجازي، يك بخش 
حقيقي از زندگي مردم شده؛ حاال دولت الكترونيك 
و از اين قبيل كه به جاي خود محفوظ است- شكي 
نيست ]اما[ آنچه عرض من است و من روي آن تكيه 
مي كنم اين است كه فضاي مجازي بدون اختيار ما، 
از بي��رون از اختيار ما دارد مديريت مي ش��ود؛ بحث 
اين اس��ت. فضاي مجازي يك چيزي نيست كه آدم 
بتواند مثل يك آب رواني هر ج��ور كه مي خواهد از 
آن اس��تفاده كند؛ ديگران دارند اين آب را به سمتي 
كه خودشان مي خواهند هدايت مي كنند؛ آنها دارند 
مديريت مي كنند اين فضا را. خب وقتي ما مي دانيم 
كس��اني از بيرون دارند فضاي مجازي را - كه ما هم 
دست اندركارش هستيم و مبتالبِه ماست- هدايت و 
مديريت مي كنند، ما نمي توانيم بيكار بنش��ينيم در 
مقابل او ما نمي توانيم مردممان را كه با فضاي مجازي 
ارتباط دارند، بي پناه رها كنيم در اختيار آن مديري 
كه دارد پش��ت پرده، فضاي مجازي را اداره مي كند. 
عوامل مس��لط بين المللي در اين زمينه ها به ش��دت 
فعالند: از لحاظ خبردهي، خبررساني، تحليل داده ها 
و امثال گوناگون، هزاران كار دارد انجام مي گيرد روي 
فضاي مج��ازي. به همين دليل اس��ت كه بنده روي 
مسئله  شبكه  ملي اطالعات اين  همه تأكيد مي كنم. 

)2 شهريور 1399(
  فضاي مجازي براي كودكان و نوجوانان

در باب آموزش مجازي، يك نكته  ديگر هم وجود دارد 
و آن زيان هايي است كه احتماالً در آموزش مجازي 
وجود دارد. حاال اين شبكه  ش��اد كه به وجود آمده، 
بسيار چيز خوبي اس��ت منتها بايد مراقبت كنيد تا 
موجب اين نشود كه جوان ها وارد فضاي بي  بند و بار و 
رهاي اينترنت شوند و سرشان گرم شود به چيزهاي 
ديگري كه هم از لحاظ اخالقي و هم از لحاظ اعتقادي 
خطرهاي بزرگي براي اينها دارد؛ اي��ن را بايد كاماًل 

مراقبت بكنيد، يعني پيش بيني كنيد... 
در زمينه  فكري كه آم��وزش و پرورش در اين زمينه 
كرده، به من گزارشي دادند، منتها بايد كار كنيد در 

اين زمينه، يعني كاري است كه نمي شود رها كرد اين 
را چون بحث به اصطالح انس بچه ها با فضاي مجازي، 
محسناتي دارد، عيوبي هم دارد. يكي از عيوبش اين 
است كه گفتم؛ يكي از عيوبش منزوي شدن بچه ها در 
خانه است؛ وقتي با اين تبلت و مانند اينها آشنا شدند، 
مي روند سرگرم آن كار مي ش��وند و از محيط خانه و 
خانواده در واقع به تدريج دور مي شوند. بايد به اينها 

توجه كنيد و مراقبت كنيد. )11 شهريور 1399(
  اميدآفريني در فضاي مجازي

يكي از مهم ترين وظايف همه  ما پرهيز از نااميدسازي 
مردم اس��ت. گاهي يك كس��ي يك  ج��وري حرف 
مي زند - چه در سخنراني، چه در صحبتي مانند آن، 
چه حاال در فضاي مج��ازي كه ديگر يك چيز بي حد 
و مرز و عجيب و غريبي شده - كه شنونده و مخاطب 
نااميد مي ش��ود؛ ما نبايد اجازه دهي��م نااميدي وارد 
ميدان شود. اگر اميد نباشد هيچ كدام از اين كارهاي 
بزرگ انجام نمي گيرد. م��ردم را بايد اميدوار كنيم و 
اين امي��دواري، اميدواري كاذب هم نيس��ت ]بلكه[ 
واقعيت قضيه همين اس��ت، يعني واقع��اً بايد اميد 
داشت، چون آينده ، آينده  خوبي است، آينده  روشني 

است. )4مهر 1398(
  استقالل در فضاي مجازي

ابزار بايد پيش��رفته باشد؛ بايد ناوابس��ته باشد، ابزار 
مال خود شما بايد باش��د، خود ش��ما بايد ابزار را به 
وجود آورده باشيد، توليد كرده باش��يد، ابداع كرده 
باشيد؛ به معناي حقيقي كلمه مالك ابزار بايد باشيد. 
]ابزار[ به روز بايد باش��د. ابزاري كه از 10 س��ال قبل 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرد، امروز ممكن اس��ت به 
درد نخورد؛ ببينيد امروز چ��ه چيزي الزم داريم. در 
مورد ابزار بايد به روز باش��يد. ابزار بايد متنوع باشد؛ 
]متناس��ب با[ زمين و آس��مان و فضا و دريا و مرز و 
درون قلب كش��ور، همه جا و اب��زار اطالعاتي و ابزار 
عمليات��ي و همه جور اب��زار. تنوع در اب��زار هم جزو 
چيزهايي اس��ت كه بايد مورد توجه باش��د. مسئله  
فضاي مجازي، امروز جزو ابزارهاس��ت؛ مسئله  بازي 
جنگ، امروز جزو ابزارهاست؛ به اينها بايد توجه كنيد. 

)21 مهر 1398(
  حضور جريان ساز در فضاي مجازي

دستگاه هاي مختلفي در فضاي مجازي حضور دارند 
اما حضور در اين فض��ا بايد يك حضور جريان س��از 
باش��د، ضمن اينكه بهترين راه شناسايي و ارتباط با 
گروه هاي مؤثر فرهنگي و يافتن سؤال ها و سرنخ هاي 
فكري آنان، استفاده از فضاي مجازي است. )7 بهمن 

)1397
  انديشه ورزي در فضاي مجازي

م��ا هيئت ه��اي انديش��ه ورز الزم داري��م. كجا؟ در 
دو نقطه: يك��ي در رأس، يكي در اليه ه��ا. اليه هاي 
گوناگون بس��يج فراوان اس��ت. همين ك��ه حاال اين 
بچه ها اينجا مي گويند ما شوق داريم و ما را بفرستيد و 
چرا نمي فرستيد، همان جنگ سخت است؛ از جنگ 
س��خت كه احتياج دارد به هيئت انديش��ه ورز براي 
ترسيم و تعيين حدود اين كار كه چه كسي برود، كي 
برود، چطوري برود؛ تا جن��گ نرم كه جنگ نرم يك 
عرصه  بسيار وسيعي است و روزبه روز هم با گسترش 
اين فضاي مجازي دارد گس��ترده تر مي شود و خيلي 
هم خطرناک تر از جنگ سخت است. )3 آذر 1395(
  تبليغ آموزه هاي اسالمي در فضاي مجازي

هيچ كس در عال��م روحانيت، اگر انص��اف و خرد را 
ميزان قرار بدهد، نمي تواند خود را از نظام اس��المي 
جدا بگيرد. نظام اس��المي يك امكان عظيمي را در 
اختيار داعي��ان الي اللهّ و مبلغان اس��الم ق��رار داده. 
كي چنين چيزي در اختيار ش��ما ب��ود؟ امروز يك 
طلبه  فاض��ل در تلويزيون مي نش��يند نيم س��اعت 
حرف مي زن��د، 10ميليون، 20 ميليون مس��تمع از 
روي ش��وق به حرف او گوش مي دهن��د... امروز اين 
جوان هاي دانش��جو و غير دانش��جو را كه مش��اهده 
مي كنيد - حاال من دانشجوها را مي گويم - همه شان 
تقريباً و تغليباً مشتاقند از مفاهيم اسالمي و معارف 
اسالمي چيزهايي را بشناسند و چيزهايي را بفهمند 
و سر در بياورند. من و شما بايد زمينه فراهم كنيم كه 
بتوانيم به آنها جواب دهي��م. اين فرصت تا امروز كي 
براي روحانيت وجود داشته؟ عالوه بر اين، ابزارهاي 
تس��هيل كننده، مثل رايانه ها، ارتباط��ات اينترنتي، 
فضاي مجازي و س��ايبري ه��م ك��ه االن در اختيار 
شماست. اگر بتوانيد اينها را ياد بگيريد، مي توانيد يك 
كلمه حرف درست خودتان را به هزاران مستمعي كه 
ش��ما آنها را نمي شناس��يد، برس��انيد؛ اي��ن فرصت 
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فضاي مجازي چيزي نيست كه آدم 
بتواند مث�ل يك آب روان�ي هر جور 
كه مي خواهد از آن اس�تفاده بكند؛ 
ديگران دارند اين آب را به يك سمتي 
كه خودش�ان مي خواهن�د هدايت 
مي كنند؛ آنها دارند مديريت مي كنند 
اين فضا را. خب وقت�ي  ما مي دانيم 
كساني از بيرون دارند فضاي مجازي 
را - كه ما هم دست اندركارش هستيم 
و مبتالبِه ماست- هدايت  و مديريت 
مي كنند، ما نمي توانيم بيكار بنشينيم

فضاي مجازي باعث ش�ده اس�ت تا 
زندگي واقعي به نوعي چند تكه شود 
و افراد با چند هويت به زندگي خود 
ادامه دهند، زندگي كه دوست دارند 
داشته باشند و در دنياي مجازي آن 
را به نمايش مي گذارن�د و زندگي اي 
ك�ه در واقعيت دارن�د. البت�ه براي 
افرادي كه متعهد و پايبند هستند، 
فض�اي مجازي اب�زاري س�ودمند و 
كارآمد اس�ت، زيرا آنها به اينترنت 
به عنوان فضايي ب�راي تكامل و رفع 
موانع مي نگرن�د و هدف ب�راي آنها 
چيز ديگري غير از خوِد ابزار اس�ت

دنياي واقعي يا دنياي مجازي، كدام را باور كنيم؟

زندگيِ معلق ميان واقعيت و مجازي!

سبك ارتباط

م�ا روزان�ه زم�ان قاب�ل توجه�ي از 
وقتمان را به استفاده از فضاي مجازي 
و محت�واي آن اختص�اص مي دهيم، 
اما غافل از اين هس�تيم كه به نوعي 
تحت تربيت اين فض�ا قرار گرفته ايم 
و فراموش مي كنيم كه استفاده مفيد 
و هدفمند از اين فضا مي تواند صرف 
خلق فرصت ها و هموار نمودن مسير 
شكوفايي شود، نه اينكه با پرداختن به 
محتويات غير مفيد و بي اساس مجازي 
كه هيچ قاعده و قانوني ن�دارد، مانع 
رشد و شكوفايي فكر و انديشه شويم

  سيد اميرحسين حسيني 
زندگي مجازي، عالوه بر اينكه انس�ان را از بس�ياري قي�د و بندها و قوانين انس�اني رها مي كند، 
اين ام�كان را ني�ز براي اف�راد ايج�اد مي نمايد ك�ه بر اس�اس خواس�ته ها و طبق رؤياهايش�ان 
زندگي كنن�د و اين ش�ايد يكي از رازه�اي جذابيت و پر طرفدار ش�دن فضاي س�ايبری اس�ت. 
اينترنت ه�م مي تواند دسترس�ي عموم مردم ب�ه منابع را فراه�م كند و هم اميد به دموكراس�ي 
را در ميان آنه�ا به وج�ود آورد، اما اي�ن جذابيت ها مي تواند نق�اط ضعف اين فضا نيز محس�وب 

ش�ود. عمومي ش�دن زندگي ها و اطالعاتي كه تا پيش از اين ش�خصي و تنها مخت�ص خانواده ها 
بود اكن�ون در فض�اي مج�ازي و در معرض نماي�ش گ�ذاردن تمامي آنچ�ه در يك خان�واده رخ 
مي دهد، تبعاتي دارد كه از جمله آن بي ارزش�ي و بي تعهدي اس�ت. پايين آوردن شأن خانواده با 
جلوه گري هاي ويرايش ش�ده به س�بك بالگرها كه براي كس�ب درآمد و افزايش دنبال كنندگان 
تن ب�ه ه�ر كاري مي دهند يك�ي از معايب اين فضاس�ت ك�ه هم�ه مي توانند در فض�اي مجازي 
به تبادل آرا مش�غول  ش�وند بدون اينك�ه مس�ئوليت گفته ها و نوشته هايش�ان را قب�ول كنند. 

  مهدي خورشيدي
در حال حاضر من تنها پس��ر مجرد در خانواده و ميان 
اقوام و آشنايان هس��تم. خيلي وقت اس��ت كه به اين 
موضوع فكر مي كنم كه بقيه چط��ور ازدواج مي كنند! 
اينك��ه خيل��ي از اف��راد و اطرافيانم با عش��ق و عالقه 
ازدواج مي كنند و مي گويند عاش��ق دختري ش��ده اند 
و همين عش��ق باعث ش��ده تا تصميم به ازدواج با اين 
ش��خص بگيرند. من به اين فكر مي كنم كسي كه شما 
با او ازدواج مي كنيد، قبل از اين ازدواج نبايد از عاليق 
يكديگر خبردار شويد؟ بهتر نيست براي ازدواج كسي 
را پيدا كنيد كه هم عقيده، هم عالقه، هم هدف، هم سر 
و هم سنگ شما باشد؟ معني واقعي همسر يعني همين 
هم سر بودن. يعني همس��ر بودن تنها سر بر يك بالين 
گذاشتن نيست. تصور كنيد با شخصي كه عالقه مند به 
او هستيد، داخل ماشين نشسته ايد و آهنگي را پخش 
مي كنيد. اين موسيقي را هر دو شما دوست داريد. آنقدر 
لذتبخش است گوش دادن آن آهنگ با آن شخص هم 
سنگ و هم عقيده كه حد ندارد. اين كار روح هاي شما 
را به هم متصل مي كند. در آن لحظه احساس مي كنيد 
يك روح هس��تيد در دو كالبد. حاال به نظر ش��ما پيدا 
كردن اين آدم ه��م هدف و هم س��ر در جامعه كنوني 

امكانپذير است؟ تا چه حد امكان تحقق دارد؟
من فكر مي كنم چنين چيزي تا حد زيادي غير ممكن 
باشد. دليلش هم اين است كه كس��ي نمي آيد به شما 
بگويد من هدفم فالن اس��ت و به همان عقيده را دارم. 
وقتي يك نفر با ش��ما تصميم به ايجاد يك رابطه براي 

آشنايي قبل از ازدواج دارد، تمام تالش خود را مي كند 
تا نظر ش��ما را به خود جلب كند. برخ��ي حتي در اين 
مدت كوتاه نام فرزند خود را هم انتخاب مي كنند! اين 
دو نفر شروع مي كنند به صحبت كردن در مورد عاليق 
خود، فيلم ها، كارها، خواننده هايي كه دوس��ت دارند، 

غذاهايي كه دوست دارند و... 
اين در حالي است كه تو هيچ كدام از آن كارها را انجام 
نداده اي يا دوست نداري انجام دهي، هيچ كدام از آن 

فيلم ها را نديده اي يا حتي دوس��ت ن��داري ببيني، اما 
چون مجبوري به عقايد طرف مقابلت احترام بگذاري 
پس وادار به دروغ گفتن مي ش��وي و حتي وعده هاي 
سرخرمن و وعيدهاي آنچناني هم مي دهي. با اين تفكر 
كه چون من ب��ه او عالقه دارم، پس باي��د به عقائدش 
هم احترام بگذارم و چند ت��ا وعده وعيد هم به او بدهم 
تا رابطه م��ان قش��نگ تر و فانتزي تر باش��د! بي ترديد 
اين طرز تفكر اش��تباه اس��ت و ره اين رابطه به سوي 

تركستان است!
من و شما به عنوان يك جوان مجردي كه قصد ازدواج 
داريم، بايد بگرديم دنبال آدم خودمان. دنبال كس��ي 
كه هم عقيده، هم نظ��ر و هم كفو ما باش��د. فراموش 
نكنيم ب��ا هدف بودن در مس��ائل و موارد بي ش��ماري 
نمايان مي ش��ود؛ مثل شغل، رشته دانش��گاهي و... به 
نظر من يكي از علت هايي كه جوانان ازدواج نمي كنند 

همين است. 
علتي كه در پس زمينه ذهن و ناخودآگاه ذهن خيلي 
از ما هس��ت و نمي توانيم آن را كش��ف كنيم و به زبان 
بياوريم. جوانان فكر مي كنن��د اگراين موارد را به زبان 
بياورند، تنه��ا مي مانند. خيلي از جوانان هم هس��تند 
كه بدون توجه به بحث بس��يار مهم و اساس��ي فاصله 
طبقاتي، تنها به خاطر زيبايي ظاهري طرف مقابل با او 

ازدواج مي كنند.
 خيل عظيمي از اين ازدواج ها و زندگي ها به راهروهاي 
دادگاه هاي خانواده ختم مي شود. چون خيلي چيزها 
پس از مدت كوتاهي از گذران زندگي زناش��ويي براي 
جوانان تكراري مي ش��ود و آنان را از زناشويي دلسرد و 
دلزده مي كند. زنان و مردان امروزي اي كه مدام سر در 
گوشي دارند و وقتي براي هم نمي گذارند، همان جوانان 
مجرد ديروزند كه چ��ون هم عقي��ده نبوده اند، امروز 
چيزي براي هم صحبتي در مورد عاليق و عقايدش��ان 
ندارند و زندگي مشتركش��ان به طالق ختم مي شود. 
اينجاس��ت كه »همس��ر بودن تنها س��ر بر يك بالين 
گذاشتن نيست«، معناي واقعي خود را نشان مي دهد. 

سبك ازدواج
همسر بودن فقط سر بر يك بالين گذاشتن نيست 

همسر يا هم سر؟


