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    ازدواج و گسترش دايره ارتباطات فاميلي
ازدواج، شروع يك ارتباط جديد است. ارتباط با گروهي 
كه قرار نيس��ت همسايه، دوس��ت و همكار شما باشند؛ 
آنها از اين پس، فاميل و خويشاوند ش��ما هستند. واقعاً 
نمي توانيد حساب همسرتان را از خانواده اش جدا كنيد، 
يكي را بخواهيد و بقيه را پ��س بزنيد. وقتي دو نفر با هم 
ازدواج مي كنند در واقع گس��تره وس��يعي از ارتباطات 
فاميلي را تشكيل مي دهند. در اين ميان رابطه عروس با 
خانواده شوهر و داماد با خانواده زن، در فرهنگ ما اهميت 
ويژه اي دارد. طبيعي است كه عضو جديد در هر خانواده 
بايد پذيرفته ش��ود. ام��ا گاه پيش مي آيد ك��ه به داليل 
مختلف، خانواده ها وجوه مشترك كمي با يكديگر دارند 
و همين عدم اشتراك ها باعث ايجاد اختالف و ناراحتي 
مي شود. زوج هاي جوان بايد ضمن عشق و احترامي كه 
براي والدينشان قائل هس��تند با هم توافق كنند كه به 

خاطر خشنودي و رضايت هيچ كسي و هيچ حرفي نبايد 
رابطه شان را به هم بريزند. وقتي اين توافق وجود داشته 
 باشد، ديگر با هر اتفاقي كه در خانواده هاي طرفين بيفتد 
يا هر حرفي كه زده شود، هر دو طرف شروع به دعوا و جر 
و بحث درباره آن حرف يا اتفاق نمي كنند و حساس��يت 
نشان نمي دهند. زوج ها بايد بدانند كه با مديريت صحيح 
رفتارهاي خود و خانواده هايشان مي توانند زندگي آرامي 

داشته و سال ها در كنار هم خوشبخت زندگي كنند. 
   زوج ها استقاللشان را رسميت دهند

اس��تقالل داش��تن يكي از داليل اصلي ازدواج جوانان 
است، ولي از آنجايي كه هميش��ه والدين فرزندانشان را 
در هر سن و موقعيت اجتماعي كه باشند بچه مي بينند 
و احس��اس مي كنند كه نياز به مراقب��ت و حمايت آنها 
دارند به نوعي اجازه مس��تقل شدن را به آنها نمي دهند. 
به خصوص والدين پس��ر با اين تصور كه هميشه و از هر 

جهت به خصوص از نظر مالي بايد پسرش��ان را حمايت 
كنند تا مبادا آب در دلش تكان بخورد، جلوي استقالل 
او را مي گيرند. البته يكي از نكات مهم و تأثيرگذار در اين 
مورد مسئله درس و دانشگاه اس��ت. دانشگاه يك وقفه 
زماني بين توليد و مفيد بودن و كاراي��ي فرد در جامعه 

ايجاد مي كند. 
18سالگي س��ن مهمي در اجتماعي شدن فرد است اما 
حمايت مالي خان��واده در دوران تحصي��ل، فرزند را به 
خانواده وابسته مي كند. معموالً جوانان تا حدود 25، 26 
سالگي به طور جدي پا به عرصه اجتماع نمي گذارند، در 
اين زمان هم كمك مالي خانواده ها ادامه دارد، تا زماني 
كه دختر و پسر قصد دارند تشكيل زندگي دهند و براي 
تشكيل زندگي، هزينه ازدواج و وسايل اوليه كه نسبت 
به 10 سال گذش��ته هزينه آنها چند برابر شده، محتاج 
خانواده هايشان هستند. اين حمايت مالي والدين درواقع 

زمينه هاي دخالت در زندگي بعد از ازدواج فرزندانشان 
را فراهم مي كند. 

اين حمايت ها در اكثر مواقع اصاًل با نيت دخالت نيست 
ولي اين دلس��وزي خود به خود رنگ دخالت مي گيرد و 
باعث سوءتفاهم هايي مي شود. زوج هاي جوان خودشان 
بايد با برخوردهاي صحيح اجازه اين دخالت ها را ندهند تا 
استقاللشان را به رسميت بشناسند. آنان وقتي مي توانند 
از ديگران انتظار حفظ حريم هايشان را داشته باشند كه 
پيش از هر چيز، با تغيير رفتار خود حريم هايش��ان را به 

آنها بشناسانند و خودشان به آن  پايبند باشند. 
  راهنمايي ها شكل دخالت به خود نگيرد

همه والدين وقتي فرزندانشان به مرحله ازدواج مي رسند 
دوس��ت دارند بهترين انتخاب را براي آنها انجام بدهند 
و در نتيج��ه اكثر آنها بيش��ترين دخال��ت را در زندگي 
فرزندانش��ان انجام مي دهند. برخي از والدين همچنان 
معتقدن��د از آنجايي كه خود يك عمر س��ردي و گرمي 
روزگار را چشيده و صاحب تجربه هستند، فرزندانشان 
نيز بايد از ه��ر طريق ممكن و به هر نحوي كه ش��ده، از 
تجارب آنها بهره مند ش��وند. لذا اين ح��ق را براي خود 
قائل مي شوند كه در زندگي فرزندان خود دخالت كنند. 
البته نياز هميشگي فرزند به تجربه و راهنمايي والدين را 
نبايد انكار كرد اما اين رفتار اگر از حد تعادل خارج شود 
و با شيوه هاي غلط صورت گيرد، ديگر مناسب و راهگشا 

نخواهد بود.
 والدين بايد اجازه دهند كه فرزندانش��ان زندگي را خود 
تجربه كنند. اگر والدين هميشه نقش حمايتگري خود 
را پررنگ بازي كنند مانع رشد و ش��كوفايي فرزندشان 
خواهند شد و نتيجه اين وابس��تگي چيزي جز اختالف 
و دلخوري نخواهد بود. اگ��ر فرزند جوانتان زمين خورد 
اجازه دهيد به همراه و همفكري همس��رش دست روي 
زانو هاي خودشان بگذارند و از زمين بلند شوند. در مقابل 
نيز زوج هاي جوان چه پس��ر و چه دختر بايد بدانند كه 
وقتي زندگي مش��ترك را ش��روع مي كنند، ديگر تنها 
نيستند و فرد دومي نيز در اين ميان وجود دارد كه بايد 
نظر و تمايالت او را نيز در نظر بگيرند و به صورت دو نفره 
مسائل زندگي شان را حل و فصل كنند. لذا گوش دادن 
و توجه كردن صرف به حرف ها و نظ��رات والدين ديگر 
جايز نيست. البته اين بدان معنا نيست كه والدين كنار 
گذاشته شوند بلكه توجه به آنها و مشورت با آنها و انتخاب 
كردن نصايح و پندهايي كه راهگشاست، ضروري است. 
ولي نه بدان حد كه موجب دخالت در زندگي زناشويي 
فرزندان و به هم ريخت��ن كانون گرم خان��واده و از بين 
رفتن آرامش آنها شود. وابستگي شديد هريك از زوجين 
به والدين در عبارت عاميانه آنان را تبديل به همس��ري 
»بچه ننه!« مي كند و چنين همسري هيچ گاه مستقل و 

بزرگ نخواهد شد.

  مريم ترابي
پسر و دختر جواني كه در دانشگاه با هم آشنا شده بودند بعد از مدتي كه از دوران 
آشنايي شان گذشت، تصميم گرفتند خانواده هاي خود را در جريان اين ارتباط 
و تصميمي كه براي ازدواج داشتند قرار دهند. آنها از شرايط يكديگر آگاه بودند 
و در ايامي كه براي آشنايي گذرانده بودند با اخالق و رفتارهاي يكديگر نيز آشنا 
شده و به نوعي با آگاهي و آشنايي كامل از يكديگر تصميم گرفتند ازدواج كنند. 
تا اينجاي ماجرا همه چيز به خوبي و خوشي در حال سپري شدن بود تا اينكه به 
محض در جريان قرار گرفتن خانواده ها سناريو تكراري اكثر ازدواج هاي ايراني 
كه همان دخالت ها و مخالفت هاي خانواده هاست شروع شد. خانواده پسر يك 
جور ساز مخالفت كوك كردند و خانواده دختر جور ديگري!... داستان عروس 

و مادرشوهر هم كه داستان تازه اي نيس�ت و درواقع قرن هاست اين داستان و 
داستان هاي مشابه آن مثل خواهرش�وهر و مادرزن جزئي از فرهنگ ماست، 
اما جالب اين اس�ت كه با وجود تمام تغييرات فرهنگ�ي و اجتماعي جامعه ما، 
اين داس�تان هاي ناخوش�ايند همچنان به قوت خود باقي اس�ت. همه مادرها 
دوست دارند پسرشان دختر شاه پريون را به عنوان عروس خود انتخاب كند 
و دخترشان نيز با پسر ملكه ازدواج كند)!( و به همه پز بدهند كه عروسشان از 
فالن ايل و تبار و دامادشان از فالن ممالك دور است و تنها نكته اي كه به آن توجه 
نمي كنند عالقه و انتخاب فرزندانشان است، اما نكته قابل توجه در اينجاست 
كه راضي كردن پدر و مادر و خواهر و برادر و خاله و دايي و عمو و عمه، به معناي 

پايان دخالت خانواده ها نيست. 

يك گفت وگوي لذتبخش سر ميز شام  اعضاي خانواده
نياز به حرف زدن با هم دارند

   كسري محمديان
برخي خانواده ها هس�تند ك�ه س�اعت ها كنار هم 
مي نش�ينند بدون اينكه كلمه اي بين ه�م رد و بدل 
كنند. ظاه�راً اعضاي اي�ن خانواده ه�ا حرفي براي 
گفتن به يكديگر ندارند و نسبت به هم سرد و بيگانه 
هستند، اما در مقابل خانواده هايي وجود دارند كه تمام 
موضوعات و اتفاقاتي كه در ط�ول روز براي هر كدام 
از آنها رخ داده باشد را سر ميز شام  مطرح مي كنند 
و درباره آن به بحث و گفت وگو مي نشينند. در واقع 
رسم اين خانواده ها اين اس�ت كه در كنار هم درباره 
مشكالت و موضوعات مختلف صحبت  و با راه حل هاي 
پيش�نهادي، مش�كل پيش آمده را ح�ل كنند. در 
مقايس�ه اين دو نوع خانواده قطعاً خانواده هايي كه 
گفت وگو محور هستند و گفت وگو يكي از اصل هاي 
مهم زندگي آنهاس�ت موفق تر هس�تند. گفت وگو 
هميشه يكي از داليل موفقيت افراد است. اگر والدين 
كه ستون خانواده هستند گفت وگو كردن را بلد باشند 
آن را به فرزندان خود نيز انتقال مي دهند و اگر در گروه 
افرادي باشند كه اصل گفت وگو كردن را بلد نباشند 
قطعاً خانواده اي سرد با فرزنداني گوشه گير و درون گرا 

خواهند داشت. 
          

   گفت وگو با همسرمان
يكي از موضوعاتي كه مي تواند به استحكام روابط زن و مرد 
كمك كند صحبت كردن درب��اره موضوعات پيش آمده در 
زندگي اس��ت، اما گفت وگو آدابي دارد و براي رسيدن به آن 
بايد ابتدا مهارت صحبت كردن را فرا گرفت. معموالً زوج ها 
در دوران نامزدي و قبل از ازدواج  حرف براي گفتن بس��يار 
دارند. هر روز و هر ساعت با هم در حال صحبت كردن درباره 
موضوعات مختلف هستند و هميشه فكر مي كنند هيچ وقت 
حرف هايشان تمام نمي شود، اما همين كه ازدواج مي كنند و 
زير يك سقف مي روند گويا حرف هايشان ته مي كشد و روزها و 
ساعت ها بدون يك كلمه صحبت در كنار هم زندگي مي كنند. 
خيلي از زن و ش��وهرها از اينكه ديگر حرفي براي گفتن به 
هم ندارند احساس نارضايتي مي كنند. گرچه آنها احساس 
مي كنند اين يك اتفاق طبيعي است اما حرف  نزدن در زندگي 
زناشويي مي تواند يكي از بزرگ ترين تهديدها براي ارتباط زن 
و شوهر باشد. يك نويسنده فرانسوي مي گويد:»يك ازدواج 

موفق، پر از صحبت هايي طوالني است  كه به  نظر زن و شوهرها 
كوتاه مي رسد.« اما براي بعضي ها پيدا كردن موضوعي براي 
صحبت چندان آسان نيست. صحبت كردن با شريك زندگي 
موضوع خاصي نمي خواهد. شما مي توانيد از جزء جزء وقايع 
زندگي تان موضوعات نابي براي صحبت كردن بسازيد. مثاًل 
از تجربه هايي كه در آن روز به دست آورده ايد صحبت كنيد 
يا از تغييراتي كه در كار خود ايجاد كرده ايد صحبت كنيد. از 
تجربياتي كه دوست داريد داشته باشيد يا درباره يك گردش 
كوتاه يا يك مسافرت صحبت كنيد. از اخبار و اتفاقات جاري 
در جامعه حرف بزنيد و بسياري موضوعات ريز و جزئي كه 
شايد اصاًل مهم به نظر نرسد ولي براي شروع يك گفت وگو 

بسيار مهم و نقطه شروع خوبي هستند. 
اگر ش��ما والدين بلد باش��يد چگونه با هم حرف بزنيد اين 
را به فرزندان خود نيز انتقال مي دهيد. اگر دوس��ت داريد 
فرزندانتان با شما حرف بزنند و اين اعتماد را در آنها ايجاد 
كنيد كه خانواده درست ترين جايي است كه بايد مشكالت 
خود را در آن مطرح كنند از خود شروع كنيد. در زماني كه 
بعد از يك روز كاري س��خت در حالت اس��تراحت در خانه 
هستيد با يكديگر صحبت كنيد. برخي سخن گفتن درباره 
امور روزمره را براي خود عيب مي دانند، در حالي كه گاهي 
زن و شوهر نياز دارند از امور روزمره خود، مثل قضايايي كه 

امروز در خانه يا بيرون از خانه براي او پيش آمده سخن بگويد. 
اين گفت وگو، شايد چيزي را حل يا تقويت نكند، اما همين 
اندازه كه همسر، سفره دل خود را باز كرده و طرف مقابل خود 
را شنونده خوبي مي بيند، در استحكام روابط زن و شوهر مؤثر 
است و نه تنها به استحكام روابط زوجين كمك مي  كند بلكه 
بچه ها هم ياد مي گيرند آنها هم درباره روزي كه گذرانده اند 
صحبت كنند. اين گفت وگو، سخن گفتن و شنيدن درباره 
امور روزمره موجب مي ش��ود كه زن و شوهر از اوضاع هم با 
خبر شوند و برخورد خود را با همس��ر خويش، متناسب با 
همين اوضاع مديريت كنند. مثاًل اگر ش��وهر فهميد امروز 

فرزند خردس��الش بهانه گيري و گريه بسياري كرده است، 
از اينكه همسر او حوصله و نشاط ندارد، شاكي نمي شود. اگر 
هم زن متوجه شود كه امروز كار شوهرش بيش از روزهاي 
ديگر بوده است، از اينكه خواسته او را براي رفتن به خريد رد 
مي كند، ناراحت نمي ش��ود. همچنين اگر كودك ما كمي 
بي حوصله و دلخور است دليل آن را مي توانيم در يك فضاي 

آرام و صميمي جويا شويم. 
   گفت وگو با فرزندمان

حال اگر در خانه فرزند نوجواني داشته باشيم و زوجين بلد 
نباشند با يكديگر صحبت كنند قطعاً با نوجوان خود دچار 
مشكل مي شوند. اگر مي خواهيد با پسر يا دختر نوجوانتان 
صميمي شويد تا او ش��ما را محرم زندگي و رازهايش بداند 
بايد مهارت هايي را بلد باشيد. صميمي شدن با نوجوانان كار 
چندان سختي نيس��ت فقط بايد اعتماد آنها را جلب كنيد. 
بيشتر والدين سعي در صحبت كردن، تشويق كردن، توضيح 
دادن و نزديك ش��دن به آنها را دارند، اما علم روانشناسي به 
والدين اينچنين نصيحت مي كند ك��ه »به جاي پرچانگي، 
عمل كنيد.« پيام هاي والدين به فرزندان بايد كوتاه، مشخص 
و مستقيم باش��د. از زمان هاي كوتاه براي صحبت كردن با 
نوجوانتان استفاده كنيد، از آنها پرسش هايي كه پاسخ يك 
كلمه نداشته باشد، بپرسيد. مثاًل بپرسيد»امروز در مدرسه 
چه كرده ايد؟« آنان را تشويق به صحبت كردن كنيد. بعضي از 
نوجوانان كم حرف ترند و حوصله صحبت ندارند. سعي كنيد 
آنها را نيز به سر شوق آوريد تا حرف بزنند. مطمئن باشيد اگر 
مهارت هاي مؤثر كالمي را با نوجوانتان بدانيد، والديني مؤثر 
و موفق به حساب مي آييد.  بايد دانست كه نوجوانان حوصله 
ساعت ها حرف و حديث را با طول و تفصيل و مخلفات اضافه 
ندارند، بنابراين از ابتدا كاري كنيد كه حرف زدن با شما براي 
او جذاب باشد. رسيدن به اين مرحله هم زياد سخت نيست. 
كافي اس��ت به جاي يك خط در ميان پي��ام اخالقي دادن، 
فقط مثل يك دوست در كنارش باشيد. هنگام گفت وگو با 
يك نوجوان، خالصه حرف بزنيد و اجازه بدهيد در كنار شما 
احساس امنيت داشته باشد، يعني اطمينان داشته باشد بابت 
اشتباهاتش سرزنش يا تنبيه سختي نخواهد شد، ضمن اينكه 
اگر دوست داريد بين صحبت هايتان در موردي به او آگاهي 
بدهيد فقط در مورد خوبي ها و بدي هاي هر عادت و رفتاري 
حرف بزنيد و نتيجه گيري را به عهده خودش بگذاريد. نكته 

مهم آن است كه هر چه مي توانيد مثبت تر صحبت كنيد. 

سبك گفت وگو

 كم كم با پيشرفت تكنولوژي هاي ارتباطي و تغيير 
س��بك زندگي و رفتاري افراد جامعه، بساط اين 
دورهمي هاي دم دري جمع ش��د و به ساعت ها 
پاي تلفن نشستن تغيير شكل داد. در اين مقطع 
زمان��ي زنان خانواده س��اعت ها تلفن به دس��ت  
در خانه در ح��ال حركت بودن��د و همانطور كه 
صحبت مي كردند به كارهاي خانه هم رسيدگي 
مي كردند. بعد از گذش��ت مدتي تلفن هاي سيم 
دار جاي خ��ود را به اين تلفن هاي بيس��يم داد و 
كار را براي خانم ه��اي خانه راحت ت��ر كرد و به 
س��اعت هاي صحبت هاي تلفني هم اضافه  شد. 
بعد از گذشت مدتي تلفن هاي همراه اختراع و اين 
روند صحبت هاي تلفني راحت تر شد و ديگر در 
هر زمان و هر جايي كه بودند مي توانستند صحبت 
كنند. تا اين دوره زماني، اي��ن دورهمي هاي دم 
دري به مكالمات دو نفره تبديل ش��ده بود ولي 
كمابيش در برخي  محالت هنوز اين دورهمي ها 
رايج بود. با ش��كل گيري ش��بكه هاي اجتماعي 
موبايلي، دوباره همان دورهمي هاي سبزي پاكني 
دم دري باب شد ولي در شكل و شمايل جديد و 
امروزي آن. گروه هاي خانوادگي و دوس��تاني كه 
در شبكه هاي اجتماعي تشكيل شده است همان 
دورهمي هاي دم دري است كه از هر دري سخني 
مي گويند ولي اينجا تنور بساط غيبت داغ تر است. 
پرسش اينجاس��ت آيا اين اخالق جمع شدن در 
كنار هم حال چه به صورت فيزيكي و در يك مكان 
يا در فضاي مجازي فقط مختص ما ايراني هاست 
يا در كشورهاي ديگر نيز از اين دست دورهمي ها 
وجود دارد؟ قطعاً در تمام دنيا گروه هاي دوستانه 
و فاميلي وجود دارد كه دور هم جمع مي شوند و 
براي ساعتي از كنار هم بودن لذت مي برند يا در 

شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي از اينكه هر 
روز درباره موضوعي با هم گفت وگو كنند خشنود 
هس��تند ولي مطمئنأ موضوعات مورد بحثشان 
مثل بسياري از گروه هاي دوس��تانه و فاميلي ما 
ايراني ها غيبت و بدگويي از كسي يا كساني نيست 
يا حداقل دوز آن به اين پررنگي كه در گروه هاي 

مجازي فاميلي و دوستانه ما وجود دارد نيست. 
متأس��فانه دورهمي هاي��ي با چاش��ني غيبت و 
بدگويي و تخريب ديگران بخشي از رفتار اجتماعي 
ما شده است. سخن از ديگران نقل و نبات مجلس  
مهماني و دورهمي هاس��ت و اسباب سرگرمي و 
خوشگذراني مهمانان است. حال اگر از تك تك 
اين افراد بپرسيم كه آيا دوست داريد حرف شما 
نقل و نبات مجلسي باشد كه خودتان در آن حضور 
نداريد؟ قطعاً جواب نه است و معتقد هم هستند 
كه در اين مجلس از كس��ي غيبت نكردند و اين 
پشت سر دوست و آشنايي كه حرف زدند غيبت 
نيست و واقعيت ها را گفتند! اين تصور غلط افراد 
از اين رفتار است كه تصور مي كنند اصاًل غيبت 
نكردند در حالي كه حتي خوبي كسي را در زماني 
كه خودش حضور ندارد بگوييد غيبت محسوب 
مي ش��ود، اما هيچ كس حاضر نيست بپذيرد كه 
اين كار اش��تباه اس��ت، زيرا مي گويند همه اين 
اينگونه  اند، همه پشت س��ر هم حرف مي زنند و 
چون همه ح��رف مي زنند پس م��ا هم همرنگ 
جماعت مي شويم. اين رفتار ريشه در فرهنگ و 
رفتار خانواده ها دارد،زي��را بچه ها از همان دوران 
بچگي با اين رفتارها بزرگ مي شوند و اين رفتار 
به يك امر عادي با اين توجيه كه هيچ آسيبي به 
كسي نمي رساند تبديل مي شود و ظاهراً انجام آن 

نيز هيچ ايرادي ندارد!

به راستي به اين دست از افراد بايد لقب معتادين 
به غيبت را داد. معتادين به غيبت همچون ساير 
معتادها از اي��ن كار خود لذت زي��ادي مي برند. 
وقتي از كسي حرف مي زنند سرخوش و سرحال 
مي شوند و اگر براي يك روز اين كار را انجام ندهند 
كالفه و سردرگم هستند. با نگاهي به كل جامعه 
كه همه كمابيش آلوده اين رفتار هستيم مي شود 
گفت جامع��ه اي معتاد به غيبت داري��م. اين در 
حالي است كه آموزه هاي ديني ما اين رفتار را به 
شدت نهي مي كند و غيبت كردن را برابر با خوردن 

گوشت برادر مرده مي داند. 
بدون ش��ك اين اعتياد را هم مثل ساير اعتيادها 
بايد ت��رك كرد. بايد ب��راي ترك اي��ن رفتار هم 
كمپ هاي ترك اعتياد از غيبت ب��ه راه انداخت. 
چرا همه تصور مي كنند اعتياد به مواد مخدر فقط 
خانمانسوز است و بنيان خانواده را از هم مي پاشد؟ 
همين رفتار غلطي كه بسياري از ما به آن مبتال 
هستيم چه زندگي هايي را كه از هم نپاشيده است. 
چه دوستي هايي را به جدايي نكشانده است. چه 
نفرت ها و كينه هايي را كه در دل ها نكاشته است. 
اگر با اين عينك به موضع غيب��ت نگاه كنيم به 
اثرات تخريبي آن كه دس��ت كمي از مواد مخدر 
ندارد پي مي بريم ولي چون همه اين كار را انجام 

مي دهيم نسبت به آن كور هستيم. 
همه ما انس��ان ها مانند يك كوزه هستيم كه از 
دوران كودكي ت��ا بزرگس��الي از محيط اطراف 
خود اطالعات، باوره��ا، رفتاره��ا و... را در خود 
جمع كرده و پر شده ايم يا هنوز در حال پر شدن 
هستيم. عده اي كوركورانه تابع تمام دريافت هاي 
درس��ت و غلطي كه داش��ته اند راه خود را ادامه 
مي دهند و عده اي آگاهان��ه رفتارها و اطالعات 
غلط را كنار گذاشته و مس��ير درست را انتخاب 
مي كنن��د ولي اكثر م��ا مردم بر مبن��اي همين 
منطق كه همه اينگونه هس��تند رفتارهاي خود 
را برنامه ري��زي و به  نوعي خودم��ان را همرنگ 
با جماعت مي كني��م، غافل از اينكه بنا نيس��ت 
رفتارهايمان تابع رفتار هايي باش��د ك��ه به آنها 
اعتقادي هم نداريم. هم��ه ما مي دانيم كه تغيير 
رفتار كار بسيار س��خت و طاقت فرسايي است، 
اما ابتدا بايد خودمان را در شرايط نقد قرار دهيم 
و جوانب مثبت و منفي رفتارم��ان را از يكديگر 
متمايز كني��م. اگر كمي مدبرانه ت��ر و آگاهانه تر 
به رفتارهاي روزمره خ��ود نگاه كنيم، مي بينيم 
كه به  راحت��ي دروغ مي گوييم، به  راحتي غيبت 
مي كنيم، به  راحتي به يكديگر تهمت مي زنيم و به  
راحتي سوگندهاي دروغين را بر زبان مي آوريم 
و شوربختانه هيچ گاه اين رفتارها را نقطه منفي 
زندگي خويش به حس��اب نمي آوري��م. پس به 
خودمان دروغ نگويي��م و خودمان را گول نزنيم. 
تالش كنيم رياكاري را از شخصيت مان پاك كنيم 
و به خودمان قول دهيم  ب��راي ديگران زندگي 
نكنيم بلكه با ديگران زندگ��ي كنيم. پس براي 
تغيير هر رفتار اشتباهي اول بايد از خودمان شروع 
كنيم. اگر هر يك از ما تنها چند حديث روشن از 
بزرگان دينمان را ف��راروي راهمان قرار دهيم به 
سادگي تبديل به انس��ان هايي مؤمن و متعالي 
خواهيم شد. آنجا كه حضرت علي)ع( به فرزندش 
امام حسين سفارش مي كند:»پسرم! تو را سفارش 
مي كنم به تقواي الهي در توانگري و درويشي، حق 
گويي در خشنودي و خشم، ميانه روي در رفاه و 
تنگدستي، دادگري با دوس��ت و دشمن، كار در 
نشاط و كسالت، رضايت از پروردگار در سختي 
و گشايش... پسرم! شري كه پايانش بهشت باشد 
شر نيست و خيري كه آخرش جهنم باشد خير 
نيست، هر نعمتي جز بهشت،كوچك و هر باليي 
غير از آتش دوزخ س��المت است... پسرم! هر كه 
عيب خويش بيند، عيب ديگران نجويد... هر كه 
پرده ديگران بدرد، عيب خانواده اش آشكار شود... 
و هر كه خطاي خود فراموش كند، خطاي ديگران 
را بزرگ ش��مارد... هر كه به مردم بزرگي فروشد 
زبون شود... پسرم! كس��ي كه عيب هاي مردم را 
ببيند و خود مرتكب آنها ش��ود احمق است. هر 
كه از هواهاي نفس��اني صرف نظر كند آزاد است 
و هر كه حس��د را از خود دور سازد محبت مردم 

را جلب كند...«

چرا بساط بدگويي از فرهنگ ما جمع نمي شود؟

اسم غيبت را گذاشته ايم اطالع رساني!

سبك رفتار

همه ما انس�ان ها مانند يك كوزه 
هس�تيم ك�ه از دوران كودكي تا 
بزرگس�الي از محيط اطراف خود 
اطالع�ات، باورها، رفتاره�ا و... را 
در خود جمع كرده و پر ش�ده ايم 
يا هنوز در حال پر ش�دن هستيم

يك�ي از موضوعات�ي ك�ه مي توان�د به 
اس�تحكام رواب�ط زن و م�رد كمك كند 
صحبت كردن درب�اره موضوعات پيش 
آم�ده در زندگ�ي اس�ت، ام�ا گفت وگو 
آداب�ي دارد و براي رس�يدن ب�ه آن بايد 
ابتدا مهارت صحبت ك�ردن را فرا گرفت

سبك ارتباط

زوج هاي جوان حمايت مي خواهند نه دخالت

همسرم! بچه ننه نباش 

 حسين گل محمدي
يادش بخير بچ�ه كه بوديم غروب ها ت�و كوچه با بچه هاي محل جمع مي ش�ديم و گل 
كوچك و هفت سنگ بازي مي كرديم. مادرها هم همراه زن هاي همسايه  جلوي يكي از 
خانه ها جمع مي شدند و زيراندازي پهن مي كردند و بساط سبزي پاك كردن با چاشني 
اطالع رس�اني) و اندكي غيب�ت( را ب�ه راه مي انداختند! كاًل اخب�ار محله ها در همين 
دورهمي ه�اي دم دري جابه جا مي ش�د. در همان زمان همي�ن دورهمي هاي دم دري 
حكم خبرگزاري هاي امروزي را داش�ت، اما اين بساط غيبت گويي به رغم جمع شدن 

دورهمي هاي كوچه، همچنان ادامه يافت و فقط شكلش عوض شد.  

همه والدين وقتي فرزندانشان به مرحله 
ازدواج مي رسند دوس�ت دارند بهترين 
انتخاب را براي آنه�ا انجام بدهند. برخي 
از والدي�ن معتقدن�د، فرزندانش�ان بايد  
از تجارب آنه�ا بهره مند ش�وند. لذا اين 
ح�ق را براي خ�ود قائل مي ش�وند كه در 
زندگ�ي فرزن�دان خ�ود دخال�ت كنند


