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  مريم ترابي
ي��ك عي��د و عيدانه ديگر را هم پش��ت س��ر 
گذاش��تيم. عيد امس��ال متفاوت از سال هاي 
گذشته بود. شروع عيد امسال با اتفاقات عجيب 
و در عين حال ناراحت كننده همراه بود. باران 
و س��يالب، گل و الي و ويراني، فوت و مفقود 
شدن شماري از هموطنان همگي اتفاقاتي بود 
كه بهار را براي ما تلخ كرد. ديگر براي كسي دل 
و دماغ عيد و عيد ديدني نمانده بود چون تعداد 
بس��ياري از هموطنان داغدار ، مصيبت زده و 
آواره شدند، اما بودند كساني كه در اين ميان 

دل و دماغ عيد را داشتند. 
عيد امس��ال غير از اي��ن اتفاق��ات ناگوار يك 
تفاوت ديگر با س��اير عيدهايي كه پش��ت سر 
گذاش��تيم داش��ت. در ماه هاي پاياني س��ال 
گذش��ته با افزايش تورم و ب��اال رفتن قيمت 
اقالم ض��روري و غيرضروري خان��وار مواجه 
بوديم. از اقالم ضروري معيش��ت زندگي مثل 
گوشت،مرغ،ميوه،س��بزي و لبنيات تا موارد 
ديگر مثل خش��كبار، آجيل و پس��ته همگي 
قيمت هاي سرس��ام آوري پي��دا كردند. همه 
مردم ناالن از اين همه افزايش قيمت و ناتوان 
در خريد مايحتاج عيد خود بودند. مردم در يك 
تصميم همگاني و خودجوش از خريد آجيل و 
ميوه هاي گران خودداري كردند. بعضي از افراد 
نيز كمپين هايي در اين زمينه راه انداختند و 
»نه به گراني« را هدايت مي كردند. واقعاً آجيل 
كيلويي 250 هزار تومان و نارنگي كيلويي 22 
هزارتومان را نبايد خري��د. عيد بدون آجيل و 

نارنگي هم عيد مي شود اگر ما بخواهيم. 
باالخره عيد ش��د و ديد و بازديدهاي عيد هم 
ش��روع ش��د. نكته جالب اين ديد و بازديد ها 
ميزهاي پذيراي��ي عيدانه ب��دون آجيل بود. 
واقعاً مردم آجي��ل نخريدند. به ه��ر خانه اي 
كه مي رفتيم هم��ه از گراني و نخريدن آجيل 
مي گفتند. همه از اينكه مي��وه و آجيل گران 
را نخريدند از خودشان راضي بودند. جالب تر 
اين بود كه همين نخريدن به يك پز و كالس 
تبديل شده بود. حاال خانواده هايي كه آجيل و 
ميوه هاي گراني خريده بودند )البته تعدادشان 
كم بود( يك جورايي احس��اس ش��رمندگي 

مي كردند و كارش��ان را به هزار دليل توجيه 
مي كردند و بر عك��س خانواده هاي��ي كه تن 
به خريد آجيل و ميوه هاي گ��ران مثل موز و 
نارنگي نداده بودند  احساس غرور مي كردند و 
از اين حركت خود با افتخار صحبت مي كردند. 
در ايام عيد امس��ال چشم وهمچشمي تغيير 
شكل داده بود و اين نخريدن ها موضوع رقابت 
بانوان هميشه در حال رقابت شده بود. كاش 
هميشه موضوعاتي از همين دست باعث چشم 
و همچشمي باشد تا ش��ايد كمي از مشكالت 

فرهنگي جامعه ما كم شود. 
 ابتدا اصاًل تصور نمي ش��د كسي از اين تصميم 
همگاني »نه به گراني« استقبال كند. با توجه به 
هجومي كه از مردم براي خريد اجناس هر چه 
گران تر ديديم و اين هجوم را حتي در ماه پاياني 
سال در صف هاي طوالني براي خريد گوشت و 
مرغ هاي يخي و گراني كه با هزار منت به مردم 
مي فروختند مي ديديم، دور از ذهن بود كه مردم 
آجيل نخرند. براي عيد لباس و پوشاك نو نخرند. 
براي عيد لوازم لوكس خانه خود را نو نكنند، ولي 
مردم واقعاً نخريدند. فروشگاه ها پر از جمعيتي 
بود كه فقط تماشا مي كردند ولي هيچ خريدي 
انجام نمي دادند. تغيير دكوراس��يون هايي كه 
شب هاي عيد بازارش داغ بود، كسادي و سردي 
بازار را به خود ديد. خيلي از خشكبارفروش ها 
اجناسش��ان روي دستش��ان ماند و خريداري 
نداش��تند. آجيل هاي مرغوب و درجه يكشان 
به آجيل هاي درجه دو و سه تبديل شد. آمارها 
و ارقامي كه منابع رسمي از كاهش خريد مردم 
خبر مي دادن��د گواه اين موضوع ب��ود كه مردم 
باالخره به خود آمدند و براي يك بار هم كه شده 

با هم متحد شدند و نخريدند. 
شايد عده اي بگويند كه اين كاهش خريد در 
شب عيد به اين دليل است كه مردم توان مالي 
خريد شب عيد را نداش��تند. بله حتماً پايين 
آمدن قدرت خريد مردم يك��ي از داليل مهم 
اين كاهش خريد مردم اس��ت ولي كساني كه 
توان مالي خوبي هم داشتند براي همراهي با 

ديگران نخريدند. 
 فرد متولي كه از بازاري��ان معتبر و بنام صنف 
خود است وقتي براي عيد ديدني به منزلشان 
رفتيم با تعجب ديديم كه يك پذيرايي ساده از 
مهمانان خود انجام مي دهد. يك نوع شيريني 
با دو م��دل ميوه براي پذيراي��ي از مهمانانش 
در نظر گرفته بود. با لبخن��د گفتم چه خوب 
شما هم به رغم ش��رايط مالي خوبي كه داريد 
ولي همراه مردم شديد و همگام با ساير مردم 
آجيل نخريديد. در جوابم ب��ا لبخند گفت ما 
هم همان مردمي هستيم كه شما مي گوييد. 
همه بايد با هم متحد ش��ويم تا دس��ت افراد 
سودجو و فرصت طلب از جان و مال اين مردم 
برداشته شود. كم نيستند افراد فرصت طلبي 
كه از آب گل آلود شرايط فعلي كشور براي خود 
ماهي هاي بزرگي گرفتند. اي��ن عيد فرصت 

خوبي براي اتحاد و انسجام بيشتر مردم شد. 

   حسين گل محمدي
اينكه نوروز امس��ال با نخري��دن آجيل، قيمت 
پس��ته، تخمه، ب��ادام و فندق پايين آم��د يا نه 
موضوع بحث ما نيست، البته چندان هم اهميت 
ندارد، چراكه بدون آجي��ل هم مي توان زندگي 
را گذراند، موضوع بحث ما رفتار خوب و نس��بتاً 
هماهنگ مردم اس��ت كه تا حد زيادي به شعار 
»نوروز بدون آجيل« نه گفتند. مردم و حداقل 
بخش اعظمي از مردم نشان دادند كه مي توانند 
در مقابل گراني بي منطق بعضي كاالها نه بگويند 
و با نخريدن و مصرف نكردن، نمونه ای عينی از 
ارزش هاي الگوي مصرف را زنده كنند. خيلي از 
خانواده ها در عيد امسال آجيل نخوردند، اما به 
قول معروف نمردند، چيزي كه به چشم خودم 
ديدم و در بساط مجموعه فاميل عريض و طويل 
ما كه در عيد حداقل 70 سفره هفت سين را در 
بر مي گرفت، حتي يك سفره نوروزي هم آجيل 
نداشت. نه اينكه نداش��تند كه بخرند، نه، بلكه 
در حركتي هماهنگ آجيل از س��فره هاي عيد 
فاميل ما حذف ش��د. اتفاقاً با اين اقدام همگي 

فامي��ل متوجه ش��ديم چقدر هم��دل و همراه 
هستيم و در ش��بكه اجتماعي فاميلي پيشنهاد 
ش��د چنين حركت هاي هماهنگ و سودمندي 
در ساير حوزه هاي مشابه و با موضوعات ديگر هم 
تكرار شود. البته از حق نگذريم كه در اين رابطه 
ارشادات ريش سفيدهاي فاميل بسيار اثرگذار 
بود و بخش��نامه صادره از س��وي پدربزرگ ها و 
مادربزرگ ها حجت را بر همه تمام كرد كه »اليوم 
خريد و مصرف آجيل جايز نيس��ت.« به نظرم 
هنوز هم بزرگ ترهاي فاميل مي توانند منش��أ 
حركت هاي خ��وب و ارزنده باش��ند و با هدايت 
افكار عمومي فاميلي الگوي صحيح مصرف را در 
خانواده ها ترويج كنند. تصورش را كنيد در هر 
مجموعه فاميلي چنين حركت هايي اتفاق بيفتد 
و همين طور زنجي��روار و دهن به دهن بچرخد 
در نهايت چه طيف وس��يعي از جامع��ه را در بر 
مي گيرد و خيلي زود صف آزاردهنده گوش��ت ، 
مرغ و... آب مي رود و مردم ديگر تن به هر بازي 
بازاري نمي دهن��د و احترام و اعتب��ار خود را به 

شكم نمي فروشند. 

خيلي از پولدارها هم نخريدند
عيد بدون آجيل هم عيد شد

بخشنامه فاميلي در تحريم گراني 

امسال آجيل نخوردم اما هنوز نمردم

سبك خريد

سبك مصرف سبك رفتار

جهيزيه رنگين يا معامله سنگين؟

مهريه باال خودزني است

نكته غم انگيز ماجرا اينجاست كه قضيه 
جهيزيه و مراس�م عروس�ي ب�ه نوعي 
معامله تبديل مي ش�ود، ب�ه طوري كه 
خانواده دختر جهيزيه سنگين مي دهد 
و در عوض داماد مراسم عروسي مفصل 
ت�ري مي گي�رد. يعن�ي س�طحي ترين 
نگاهي كه مي ت�وان به ازدواج داش�ت

  اردوان فرج پور
»اگه مي خ�واي ازدواج كني، باي�د چند صدميليون 
پول داشته باشي.« اكثر مردم كش�ور ما اين سخن 
تكراري و البته نادرست را در اماكن و در ميان اقشار 
مختل�ف جامعه ش�نيده اند. اين ديال�وگ را بارها و 
بارها در محيط هاي گوناگون و از زبان افراد متفاوتي 
شنيده ايم. از راننده تاكسي ، بقال و آرايشگر گرفته 
تا پزش�ك، مهندس ، معلم و... در اين ميان افرادي 
هستند كه با اين س�خن كاماًل موافق بوده و عده اي 
ديگر هم هستند كه به شدت با اين عقيده و ديدگاه 
مخالفت مي كنند. متأسفانه در جامعه ما تعداد افرادي 
كه جزو دسته اول هستند، به مراتب بيشتر از دسته 
دوم است. در واقع افراد موجود در جامعه ما با مشاغل 
مختلف و سطح و جايگاه متفاوت اجتماعي، فرهنگي 
و مالي شان، تعريفي غلط و نادرست را براي خود به 
وجود آورده ان�د، تعريفي كه علت ش�كل گيري اش 
را مي ت�وان در تجمل گراي�ي، مدگراي�ي، چش�م و 

همچشمي و مواردي از اين قبيل دانست. 
      

برخي افراد از گذشته تاكنون از مقوله مهم ازدواج، تعريف 
غلطي ترس��يم كرده اند كه موجب ايجاد ي��أس، نااميدي 
و ترس در ميان اقش��ار گوناگون جامعه، به خصوص قشر 
فقير و محروم شده است. به طوري كه قشر فقير جامعه، به 
دليل ترويج فرهنگي غلط و اشتباه از ازدواج، حتي لحظه اي 
جرئت نمي كنن��د به آن بينديش��ند، چه برس��د به اينكه 
بخواهند براي ازدواج خود قدم��ي بردارند. در همين چند 
سال اخير هرگاه شخصي از دشواري ها و سختي هاي ازدواج 
و فراهم كردن هزينه هاي مربوط به آن س��خن مي گفت، 
افراد مسن و سالخورده در جواب آن شخص مي گفتند: اگر 
كسي نيت ازدواج كردن و تشكيل خانواده را داشته باشد، 
خداوند متعال تمام هزينه ه��اي آن را فراهم خواهد كرد. 
در واقع آنها به دليل تجربه شخصي شان چنين ديدگاهي 
را نس��بت به اين امر خير و آسماني داش��ته اند. آنها ازدواج 
كردن زن و مرد را برخالف ديدگاه كنوني مردم، امري كاماًل 

سهل و آسان مي پنداشتند. در واقع آنها تنها داشتن نيتي 
صادقانه و خالصانه و از همه مهم تر توكل به خداوند متعال 
را براي محقق شدن خواسته جوان ها الزم مي دانستند. اما 
حاال متأسفانه افراد زيادي در جامعه ما تنها راه موجود براي 
ازدواج كردن را داشتن سرمايه اي كالن مي دانند. اكثر اين 
افراد علت داشتن چنين ديدگاهي را مشكالت اقتصادي و 
ش��رايط خاص حاكم بر جامعه مي دانند. آنها بر اين باورند 
كه اگر از توانايي مال��ي الزم برخوردار نباش��ند، هيچ گاه 
نمي توانند ازدواج كنند. آيا داشتن چنين ديدگاهي منطقي 

و عاقالنه به نظر مي رسد؟
به نظر شما اگر همه مردم بخواهند در وضعيت كنوني با اين 
مقوله مهم به اين شكل برخورد كنند، آيا ديگر كسي ازدواج 
خواهد كرد؟ قطعاً درصد قابل توجهي از مردم كشورمان، از 
سطح متوسط و حتي ضعيف مالي برخوردار هستند. آيا اين 
تعداد از زن و مرد در كشور ما بايد به دليل داشتن نگرشي 

كاماًل غلط از مقوله ازدواج، خود را از متأهل شدن و مستقل 
شدن محروم كنند و تا آخر عمرشان مجرد بمانند؟

در ميان برخي از مردم كشورمان امر ازدواج به گونه اي كاماًل 
غلط و نادرست تعريف شده اس��ت. به طوري كه اگر كسي 
قصد ازدواج كردن داشته باشد، بايد حتماً از پشتوانه اي مالي 

يا از يك حساب بانكي پر از پول برخوردار باشد. 
از جمله داليلي كه باعث ش��ده اس��ت اكثر اف��راد جامعه 
چنين ديدگاه غلطي در مورد ازدواج داشته باشند، چشم و 
همچشمي، تجمل گرايي و پيروي از مقوله مد و حواشي هاي 
آن است. افرادي كه درگير اينگونه مسائل مي شوند، به دليل 
توجه شان به ظواهر قضيه و تجمالت بي اساس و بي مورد، 
خود را از ازدواج كردن با فرد مورد نظرشان محروم مي كنند. 
در صورتي كه در گذشته همه افراد جامعه با كمترين هزينه 
و با ساده ترين ش��يوه ممكن، مراس��م عقد و عروسي برپا 
مي كردند و بنيان خانواده شان را به سادگي و آساني ايجاد 

مي كردند. امروزه عده زيادي از جوان ها ميليون ها تومان را 
به منظور اجاره تاالرهاي مجلل و سالن هاي پر زرق و برق 
خرج مي كنند. گويا اين دسته از افراد قصد دارند تا مراسم 
ازدواج خود را به مسابقه و رقابت تبديل كنند. آيا بهتر نيست 
اين هزينه ه��اي هنگفت را براي روزهاي پر فراز و نش��يب 
زندگي مش��ترك خود نگه دارند؟ آيا براي ش��روع زندگي 
مشترك حتماً بايد گران ترين وسايل را براي خريد جهيزيه 
انتخاب كنند؟ آيا واقعاً اگر وس��يله هاي جهيزيه را از ميان 
كاالهاي ارزان قيمت انتخاب كنند، بحران و مشكل خاصي 
در زندگي ش��ان به وجود خواهد آمد؟ بهتر نيست به جاي 
آنكه مش��كالت اقتصادي را مانعي براي ازدواج كردن خود 
بدانند، عقيده و نگرش غلط خ��ود را در مورد نوع برگزاري 
مراسم ازدواج و ساير مسائل مربوط به آن به شكلي صحيح 

تغيير دهند؟
بهتر نيس��ت به جاي آنكه قبل از مراس��م خواستگاري به 
طرق مختلف، مبلغ��ي را فراهم كنند تا با اس��تفاده از آن 
مراسمي تجملي را برگزار كنند، همان مبلغ را براي تأمين 
مخارج زندگي مشترك خود پس انداز كنند؟ آيا مهم ترين 
و اصلي ترين بخش زندگي مشترك، تنها در نوع برگزاري و 

كيفيت شب عروسي شما خالصه مي شود؟
در حال حاضر معضل ديگري كه در مي��ان برخي از مردم 
جامعه به وجود آمده و موجب ايجاد فرهنگي كاسب كارانه 
در ميان آنان شده است، حساب و كتاب هاي برخي از پدر و 
مادرها در مورد مسائل مادي مربوط به ازدواج است. گاهي 
نيز اين خود خانم ها هس��تند كه اصرار بر تعيين مهريه اي 
چند هزار سكه اي دارند. مهريه اي كه شايد به دليل نداشتن 
اعتماد كافي به همسر خود يا به دليل داشتن دركي نادرست 
از ازدواج و گاهي اوقات به دليل حرف و حديث هاي برخي 
از اطرافي��ان و حت��ي در برخي موارد، به دلي��ل نيت هايي 
فريبكارانه باعث مي ش��ود برخي خانم ها هزاران س��كه به 
عنوان مهريه خود در مراسم ازدواج تعيين كنند. اگر زن و 
مردي واقعاً عاشقانه يكديگر را دوست داشته باشند، بدون 
در نظر گرفت��ن تعداد صفرهاي موجود در حس��اب بانكي 

يكديگر، زندگي خود را آغاز مي كنند.

اگه مي خواي ازدواج كني بايد چند صد ميليون داشته باشي!
وقتي موجودي بانكي شرط اصلي جواب »بله« مي شود سبك ازدواج

ش�ايد ع�ده اي بگوين�د ك�ه اين 
كاهش خريد در ش�ب عيد به اين 
دليل اس�ت كه مردم ت�وان مالي 
خريد ش�ب عيد را نداش�تند. بله 
حتماً پايي�ن آمدن ق�درت خريد 
مردم يكي از داليل مهم اين كاهش 
خريد م�ردم اس�ت ولي كس�اني 
كه ت�وان مالي خوبي هم داش�تند 
براي همراهي با ديگران نخريدند

  ساحل گرامي*
هميش�ه هنگامي كه صحبت از ازدواج مي ش�ود، 
همه ياد مراس�م شاد و باش�كوهي مي افتند كه در 
آن دختر و پس�ر براي آغاز زندگي مش�ترك خود 
راهي خانه بخت مي شوند. اما امروزه همين مراسم 
تبديل به س�د نيرومندي شده اس�ت كه خيلي از 
جوانان حتي رغب�ت نمي كنند به س�مت آن قدم 
بردارند و خانواده مس�تقل خود را تشكيل دهند. 
جدا از مسائل اقتصادي و اشتغال كه مانع بزرگي بر 
سر ازدواج است شيوه نگرش جوانان و خانواده ها 
نگران كننده تر است. توقعاتي كه روزبه روز بيشتر 
مي شود و تشريفاتي كه انگار تمامي ندارد، ازدواج 
را روزبه روز س�خت تر مي كند. يعن�ي از اولين گام 
ازدواج كه خواس�تگاري و مهريه است اين چالش 

شروع مي شود. 
      

  ورود ب�ه گود با انديش�ه »چه كس�ي داده و چه 
كسي گرفته؟«

با افزايش سرسام آور قيمت س��كه، پذيرفتن مهريه باال 
از سمت خانواده پس��ر نوعي خودزني محسوب مي شود. 
چون ابتدا با انديش��ه چه كس��ي داده و چه كسي گرفته 
است وارد گود مي شوند و بعد از ورود به زندگي مشترك 
و اختالف هاي پس از آن متوجه مخمصه اي مي شوند كه 
در آن گير افتاده اند و براي آنها تنها پشيماني است كه به 
جا مي ماند. در صورتي كه اگر خان��واده دختر مهريه اي 
معقول تر در نظر بگيرند يا پسران با توجه به بودجه خود تن 

به مهريه بدهند، چنين اتفاقاتي را شاهد نخواهيم بود. 
  مهريه باال؛ اهرم فشاري براي داماد!

اگر غرض از مهريه باال حفظ كانون خانواده يا اهرم فشاري 
براي داماد باشد، بايد گفت انديشه اي كاماًل اشتباه است، 

چراكه چه بسيار زوج هايي كه با مهريه باال و حتي عجيب 
و غريب نتوانسته اند ش��ادي، خوشبختي و تداوم زندگي 
خود را تضمين كنند. البته غرض اين نيست كه دختران 
در اين مورد احساس��ي و ش��تابزده عمل كنن��د و بدون 
ش��ناخت كافي از طرف مقابل بدون هي��چ مهريه اي به 

ازدواج رضايت دهند. 
  تهيه جهيزيه هاي سنگين

مسئله ديگر در ش��روع زندگي مش��ترك تهيه جهيزيه 
رنگين و سنگين از سوي والدين دختر است كه روز به روز 
بر تعداد وسايل در اين ليست اضافه مي شود و هزينه اي 
مافوق تصور ب��ر دوش خانواده دختر ق��رار مي دهد. اگر 
بخواهيم صادقانه و بي طرفانه به اين موضوع نگاه كنيم چه 
لزومي دارد كه خانواده دختر زير بار چنين هزينه اي برود؟ 
وقتي دو جوان كه در ابتداي راه هستند و مي توانند براي 
ساخت زندگي خود تالش كنند چرا بايد خانه اي را آماده 

و بدون هيچ كم و كاستي تحويل بگيرند؟
در نظر بگيريد در خانواده اي س��ه دختر دم بخت وجود 
دارد. سرپرست خانواده چگونه مي تواند از پس اين هزينه 
هنگفت بر آيد؟ هم از نظ��ر اخالقي و هم از نظر قانوني به 
خانواده دختر در اين مورد اجحاف مي شود، چراكه در اين 
ليست بلند باال بسياري از وسايل نه تنها ضروري نيستند 
بلكه به ندرت اس��تفاده خواهند ش��د و فقط هزينه اي را 

تحميل كرده است. 
  جهيزيه يا معامله؟

نكته غم انگيز ماجرا اينجاست كه قضيه جهيزيه و مراسم 
عروس��ي به نوعي معامله تبديل مي ش��ود، به طوري كه 
خانواده دختر جهيزيه سنگين مي دهد و در عوض داماد 
مراسم عروسي مفصل تري مي گيرد. يعني سطحي ترين 
نگاهي كه مي توان به ازدواج داشت. خود مراسم عروسي 
هم مانند كابوسي است كه خيلي از پسران را مي ترساند. 
تصور كنيد دختري كه دوست ندارد از هيچ يك از موارد 

عروس��ي كم كند و از هر چيزي بهتري��ن را مي خواهد، 
بهترين آرايشگاه، بهترين آتليه، بهترين كليپ عروسي، 

بهترين تاالر و... 
انگار رقابتي اس��ت كه هيچ ك��س نمي خواهد از ديگري 
كم بياورد و حذف هر كدام براي آنها افت دارد. واقعاً چه 
لزومي دارد براي چند س��اعت چنين سرمايه اي را صرف 
كرد. درست است كه اين مراسم فقط يك بار در عمر اتفاق 
مي افتد، اما آيا حقيقتاً ارزش چنين هزينه اي را دارد؟ در 
صورتي كه مي توان با هزينه اي كمتر و مراس��مي جمع 
و جور تر هم از هزينه ها كم كرد و هم از خس��تگي و بدو 

بدوهاي نزديك مراسم كاست. 
خوش��بختانه به تازگي شاهد اين هس��تيم كه زوجين به 
اين نتيجه رس��يده اند و ترجيح مي دهند اين هزينه را در 
قسمت هاي ديگري از زندگي خود صرف كنند. هنگامي كه 
به مراسم ازدواج در خيلي از كشورهاي ديگر نگاه مي كنيم 
مراس��م تنها با حضور نزديكان و تعدادي از دوستان و در 
نهايت س��ادگي انجام مي گيرد و از لباس ه��ا و آرايش ها و 
غذاهاي آنچناني خبري نيست. اما در كشور ما مراسم مانند 
يك مسابقه است و چشم و همچشمي بيداد مي كند. حتي 
بدتر از آن در مراسمي جهيزيه عروس را در معرض نمايش 
مي گذارند و با دعوت فاميل آنها را به قضاوت مي نشانند و 
خود صاحب مراسم با فخر و غرور جهيزيه را نشان مي دهد، 
غافل از اينكه دليلي ندارد داشته هايمان را به معرض نمايش 
بگذاريم، چراكه به صورت خودخواس��ته به اين رسم غلط 

دامن مي زنيم و آن را ادامه مي دهيم. 
  از مس�ائل مهم ازدواج دور ش�ده و به فرعيات 

چسبيده ايم!
اگر بخواهيم به ذات ازدواج نگاه كنيم، بايد بدانيم ازدواج 
باعث تكامل دو انسان مي شود و آنها را به رشد و آرامش 
مي رساند. اما در بيشتر اوقات تشريفات زمينه ساز اختالف 
زوجين شده و همين كينه هاي اول كار باعث مي شود در 

دعواهاي زوجين هميشه به صورت سريالي تكرار شود. 
متأسفانه ما از مسائل مهم ازدواج دور شده ايم و به فرعيات 
چس��بيده ايم. كدامي��ك از زوجين به ج��اي پرس وجو 
درباره بهترين آرايشگاه به دنبال مشاوري براي آموختن 
مهارت هاي زندگي مي گردد؟ چه تعداد از زوجين دنبال 
مش��اوره ازدواج مي روند تا به ش��ناخت بهتري از خود و 
طرف مقابل برس��ند؟ چه تعداد از جوان ها چشم به روي 
تشريفات مي بندند و با درك طرف مقابل به ازدواج آسان 

تن مي دهند؟ 
همين چش��م بستن روي تش��ريفات و مراس��م پر خرج 
نشان دهنده بلوغ فكري آنهاست. اينكه به جاي فكر كردن 
به حرف مردم و قرار گرفتن در يك چرخه رقابتي بي پايان 
به شروع زندگي مش��ترك فكر مي كنند و اينقدر اهداف 
ارزش��مند ديگري دارند كه چنين خواسته هايي خيلي 

ظاهري و سطحي به نظر مي رسند. 
  تضمين سالمت جسم و روان جامعه با ازدواج

كاماًل روشن است كه وضعيت اقتصادي نقش بسزايي در 
تشكيل خانواده و نظر مثبت خانواه دختر دارد، اما مهم تر 
از آن ظرفيت دو طرف به ويژه پس��ر براي درآمدزايي در 
آينده است. براي مثال ممكن است پسري در حال حاضر 
درآمد زيادي نداشته باش��د اما كاماًل مشخص است كه 
در آينده مي تواند با تالش و انگي��زه زياد به درآمد خوبي 
دست پيدا كند، پس همين بسيار ارزشمند و قابل تقدير 
است و با حمايت خانواده ها مي توان مسير ازدواج آنها را 

تسهيل كرد. 
در نهايت بايد گفت تسهيل ازدواج و كم كردن از تشريفات 
بايد به نوعي سبك زندگي تبديل شود و خانواده ها از آن 
استقبال كنند. چون ازدواج به عنوان نوعي پيوند مقدس از 
بسياري مفاسد جلوگيري مي كند و باعث تضمين سالمت 

جامعه مي شود. 
*دكتراي تخصصي روانشناسي


