ﺗﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻫﻤﺴﺮان

ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻤﺴﻪ – ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ
آﻣﺎر ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺟﺪی ﺷﺪن ﮐﻮک ﺳﺎز ﻃﻼق و ﺿﺮب آﻫﻨﮓ ﺟﺪاﺋﯽ در اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت و
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺴﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻪ اذﻋﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪن آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ زن و ﺷﻮﻫﺮ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ” ﻓﺸﺎر ﺑﺤﺮان ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ درون ﺧﺎﻧﻮاده ”  ” ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺮان ”  ” ،ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻤﺴﺮان از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻨﺴﯽ و زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ”  ” ،ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﺠﺎد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻄﻠﻮب دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ”و …  ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺣﺘﯽ در ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،روﯾﮑﺮد آﻧﺎن در اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﺎﻣﻼ ”ﻣﻌﮑﻮس
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  .و درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﺣﺴﻨﻪ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﭘﺪران و ﻣﺎدران در ورود ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻮاﻧﺎن رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش زوﺟﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ
رﺟﻮع ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮه ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻔﯽ دارد .رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪن اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ و اداﻣﻪ آن ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﺮده و ﺑﯿﺴﻮاد  ،دارا و ﻧﺪار  ،اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺎ ﺑﺮﺗﺮ  ،ﺗﺎزه ﻫﻤﺴﺮان و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ! ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺜﺮت ﺑﺮﺧﯽ دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮاده در
ﻣﺤﺎﮐﻢ و آﺳﯿﺐ ﻫﺎی رواﻧﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن  ،ﻫﻤﮕﯽ ﻣﻮﯾﺪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ” ﻃﻼق ﻫﺎی رواﻧﯽ ” ) ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ زوﺟﯿﻦ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک (  ،ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﭘﺮد ه از ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮﻣﯿﺪارد .و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮﻗﯽ و وﮐﻼ  ،ﻫﻤﺴﺮاﻧﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب اول“ راه ﺣﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ”را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﺎ رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ را ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﻨﺪ ( ! اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ
رﺳﺎﻟﺖ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد(.

ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﮐﻪ در ﭘﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮف آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺟﻬﺖ ازدواج ﺑﻮده و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را
دوﺳﺖ دارﻧﺪ وﻫﺮدو ﻃﺎﻟﺐ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی وﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﺎﻟﯽ از ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ اﻃﻼﻋﺎت در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک  ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و 1.
درک و آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ”  ” ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻧﺪه ”  ” ،ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ”  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ… رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﺸﺎوران و
 ” ،رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق در ﺧﺎﻧﻮاده“  ” ،اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻨﺴﯽ و زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ” ” ،ﻃﺒﯿﻌﯽ )رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ( ﻫﻤﺴﺮان از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻫﻤﮕﯽ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺿﺮوری رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻄﻠﻮب در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز و ﻧﺸﺎن از ﻫﻮﺷﯿﺎری زن و ﻣﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  .اول آﻧﮑﻪ – از اﺑﺘﺪای اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری و ﭘﺲ از آن در اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک – دو آﺳﯿﺐ اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﻤﺴﺮان 2.
( را ﺑﻪ… ﻫﺮﯾﮏ از آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﺪه ال ﻫﺎی ﺧﻮد و ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ) اﻋﻢ از رواﻧﯽ  ،ﻣﺎﻟﯽ  ،ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ”:
در ﺻﻮرت ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ  ،آﺛﺎر ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ”و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ”ﻃﻮر ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
”از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری  ،ﻏﺎﻟﺒﺎ – زن و ﺷﻮﻫﺮ ” ﺟﺎی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ  .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻧﺪ .دوم آﻧﮑﻪ :
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺎزد ”ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻖ او ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﮐﺎﻣﻼ – ﺷﻮﻫﺮ
ﺑﻪ او – ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﺮﻋﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﺑﺮﺗﺮ و ﻣﻤﺘﺎز ﻧﯿﺴﺖ ”ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ – و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ی ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد را ”
و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﺧﺘﻼﻓﺎت  .اﯾﻦ ﺷﺮوع ﻫﻤﺎن ﻃﻼق ﻫﺎی رواﻧﯽ اﺳﺖ ! او را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ از اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده و
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﯽ ﺗﻮان ردﭘﺎﺋﯽ از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺪاوم و آزار دﻫﻨﺪه و
ﺳﻠﺐ آﺳﺎﯾﺶ رواﻧﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ازدواج دارﻧﺪ در ﺧﺼﻮص ﻧﻮع ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از 3.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ی اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺶ رو ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﯾﮑﺎﯾﮏ آﻧﻬﺎ را در ﺟﻠﺴﺎت آﺷﻨﺎﺋﯽ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﮔﯿﺮی از ﻧﻈﺮ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره راه ﺣﻞ ﺑﺮون رﻓﺖ از ﻣﺸﮑﻼت را
در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ و ﻣﺪارا و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﺤﺒﺖ و وﻓﺎداری ﻣﯿﺎن ﺧﻮد را ﺑﯿﻤﻪ
از ﺧﻮﯾﺶ ”ﮐﻨﻨﺪ .و در اﯾﻨﺼﻮرت ﻧﯿﺎزی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻓﺎت  ،ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﺎ اﻣﯿﺪاﻧﻪ ﺑﺮای دوام زﻧﺪﮔﯽ  ،ﮐﺎﻣﻼ
! ﺑﮕﺬرد
ازدواج ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ  .و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻠﺰم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﻮد و 4.

ﺑﺎ درک ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ) و ﻋﺎﻃﻔﯽ ( ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات و وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و راﺿﯽ ﺑﻪ ﺿﺮر
دﯾﮕﺮی ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ  .ﻋﻘﻞ  ،ﻗﺎﻧﻮن  ،ﺷﺮع  ،ﻋﺮف و اﺧﻼق  ،ﻫﻤﮕﯽ ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ  .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،در ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻫﺎ
! ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق ﻋﻤﻞ ﺷﻮد وﻟﯽ در ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻫﺮ ﮔﺰ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ازدواج ﻣﻮﻓﻖ  ،ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ” ﮐﻨﺘﺮل او ” و ” اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺮ ”  ” ،دروغ ﮔﻔﺘﻦ ”
 .و ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﺎدی ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﺮ ﯾﮏ از زن و ﺷﻮﻫﺮ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺗﻮﻗﻊ دارﻧﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ ﻣﮕﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻄﻠﻮب اوﺳﺖ ،
ﺑﺮﺳﺪ.
ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ  ،ﺧﺸﻢ و اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺮ ﻣﺬﻣﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎدی ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ).ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ ﻫﺎ ﭼﻪ زﯾﺒﺎ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ اﺧﻢ و دﻋﻮا ی زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻤﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ( .اﯾﻦ ﺗﻠﺨﯽ ﻫﺎ در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎ و
ﺧﻮﺷﯽ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺎ د زﻫﺮ ﺳﻤﻮم را از ﮐﺎﻟﺒﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺴﺮان دور ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ ﺑﻪ آن داﻣﻦ زده ﻧﺸﻮد  .ﺑﺎﯾﺪ
اﮔﺮ ﮐﺎﺳﻨﯽ ﺗﻠﺦ اﺳﺖ ” در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺸﻢ و ﺑﺤﺮان اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖ دﻫﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ  .ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﺰرﮔﯽ
و ﺑﻮﺳﺘﺎن رﻫﺎ ﮐﺮدن ﺧﻄﺎﺳﺖ .اﻋﺘﺮاض و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ وﺟﻮد دردی اﺳﺖ در درون او ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ  ” ،از ﺑﻮﺳﺘﺎن اﺳﺖ
ﻋﺸﻖ و وﻓﺎداری  ،ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﻗﺮآن زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮده و ﻋﯿﻮب ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را از ﻣﻨﻈﺮ و ﻣﺮﺋﯽ دﯾﮕﺮان دور ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ  .ﭘﺲ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺘﺎن اﺣﺘﺮام ﻧﮕﺬارﯾﺪ  ،ﺗﻮﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺎ دﻫﻨﺪ و اﺣﺘﺮاﻣﺘﺎن ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺑﻪ دور از واﻗﻌﯿﺖ و ﻣﻨﻄﻖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺬر ﮐﺮد” .اﺳﺖ  .از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺒﺮت دﯾﮕﺮان ﺷﻮﯾﻢ  ،ﺟﺪا
و آﻧﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯿﮑﻨﺪ  ،آراﻣﺶ ”در اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﻧﺪه ای وﺟﻮد ﻧﺪارد ”اﯾﻦ اﺻﻞ را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ
رواﻧﯽ و ﻟﺬت زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ و زودﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎزد  .در دﻋﻮای ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﺎﺻﻞ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺎﺳﺖ  .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺣﺮﺑﻪ ﻋﺸﻖ و ﻣﺪارا و ﻣﺤﻖ داﻧﺴﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ،ﺪر آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ) ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻧﺼﺎف (  ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ او
– ﺑﺮد )) اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ راه ﺣﻞ اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺸﺎﺟﺮات و ! از اﯾﻦ ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ ”ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ! ﺑﺒﺎزﯾﺪ
ﺑﺮد (( دل ﺧﻮش ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻌﺎدت و آراﻣﺶ ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮﻫﺮ و ﺗﺤﮑﯿﻢ رواﺑﻂ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ  ،در ﮔﺮو اﻧﺘﺨﺎب راه
ﺑﺎﺧﺖ (( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  – .ﺣﻞ )) ﺑﺎﺧﺖ
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