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خشت اول ماهنامه ای در زمینه ازدواج و خانواده است 
که در این شماره به »تفاوت های خانواده خود و همسر« 
می پردازد و هر ماه با موضوعاتی جدید در دسترس شما 

خواهد بود.

تمامی مطالب داســتان گونه در متن، زاده ی ذهن نويســندگان اســت.



یکــی از موضوعــات مهمــی کــه در زندگــی 
مشــترک زوجیــن مشــکالت و تعارضــات زیــادی 
زوجیــن  خانــواده  تفــاوت  می کنــد  ایجــاد 
از نظــر فرهنگــی و اقتصــادی اســت. ایــن 
ــر  ــدا منج ــان ابت ــد از هم ــا می توانن ــاوت ه تف
ــوند و  ــا ش ــن خانواده ه ــوءتفاهماتی بی ــه س ب
مســیر ازدواج را بــرای جوانــان دشــوارکنند. برای 
اینکــه ایــن تفــاوت هــا، زندگــی شــیرین را بــه 
کام زوجیــن تلــخ نکنــد دانســتن نکاتــی کــه در 

ــت: ــف نیس ــی از لط ــد خال ــه می آی دام

آشنایی با تفاوت های 
خانواده خود و همسر و 

نحوه سازگاری با آن:
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مدیریـت تفاوت هـای خانـواده خـود و همسـر یعنـی اینکه 
ریشـه ها و علـل تفاوت ها را بشناسـیم تـا از ایجـاد اختالف 
پیشـگیری کـرده و یـا در صورت بـروز اختالف بتوانیـم از راه 

حل مناسـب اسـتفاده کنیم.

ریشه ها و علل تفاوت ها با خانواده همسر :
1ـ  1 . ازدواج با فرهنگ های متفاوت

            
ما همیشه، خودمان برای هر کاری تصمیم گرفته ایم، روی پای 
خودمان ایستاده ایم، فکر کرده ایم و انتخاب کرده ایم، حاال 
روش شما را نمی فهمم این یعنی چی باید با پدرم مشورت 
کنم، مگر خودت عاقل و بالغ نیستی مگر استقالل فکری نداری 

و... دیالوگ هایی از این قبیل.

هر خانواده ای به نوبه خود یک جامعه کوچک است  با روش 
با شیوه های تربیتی  با قوانین منحصر به  فرد،  خاص خود، 
و شیوه های مقابله ای ویژه در برخورد با مشکالت. به یقین 
طبیعی است وقتی اعضای دو خانواده ای که قوانین شان از 
زمین تا آسمان با هم متضاد و متفاوت است  بخواهند با هم 
وصلت کنند، مشکالتی ایجاد شود؛ مانند تفاوت خانواده ای 
که حمایت و پشتیبانی زیادی از اعضای خود دارد با خانواده ی 
دیگری که بر استقالل و فردگرایی تاکید دارد، بی تردید تالقی 
این دو سیستم متضاد بسته و باز مشکالتی را ایجاد می کند 
که دامن خانواده مبدا و خانواده اصلی را می گیرد. هم خانواده 
مبدا و هم خانواده اصلی درگیر مسائلی می شوند که شاید 
پیدا کردن نقطه اشتراکی کوچک بین آنها مانند جستجوی 

لنگه کفش در بیابان است.

مدیریت تفاوت های 
خانواده خود و همرس
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2ـ  1 . وقتی مدیر به همه حق می دهد !
            

هنگام بروز اختالف، همسرم با من که حرف می زند طرف مرا 
می گیرد و مادرش را متهم می کند و وقتی با مادرش حرف 
می زند طرف او را می گیرد و مرا گناهکار می داند، تنها به این 

دلیل که می خواهد دعوا را ختم به خیر کند…

سامان دادن رابطه های دو خانواده بی هیچ تردیدی بر عهده زوج 
جدید است، گاه پسران و دختران از سر ناآگاهی و بی تجربگی 
و گاه به تقلید از سبک زندگی دیگران یا تحت تاثیر گفته ها 
و شنیده هایشان، سعی می کنند از همان روز اول گربه را دم 
حجله بکشند، تنها با این گمان اشتباه که شاید امنیت زندگی 
مشترک شان را تضمین نمایند و مصائب زندگی اطرافیان شان 
را تجربه نکنند، از همین رو با همسرشان وارد بحث می شوند 
و برای تکمیل شناخت وی از اعضای خانواده اش شروع به ذکر 
وقایع و حقایقی می کنند در حالی که شاید بیان آنها و دانستن 
آنها چندان الزم و ضروری نیست و به این ترتیب با ذهنیتی از 
پیش تعیین شده فرد جدید را با خانواده شان آشنا می کنند. 
اگرچه عکس این حالت نیز ممکن است، یعنی عضو جدید به 
گونه ای به خانواده معرفی می شود که چندان مناسب و مساعد 
نیست و اینچنین است : که بذر کاشته در دوران آشنایی چند 
سال بعد بستری برای جنگ پایان ناپذیر فراهم می کند، جنگی 
که شاید جوان ما هرگز فکرش را هم از سر نگذرانده بود. اگرچه 
گاهی نیز عدم مدیریت روابط درون خانوادگی بعد از شروع 
پای  کردن  باز  با  جوان  زوج  و  می شود  آغاز  مشترک  زندگی 
دخالت والدین به زندگی  مشکالتی را به وجود می آورند. این 
ماجرا زمانی حادتر می شود که آنان برای حل مسائل پیش آمده 
مجبور به بیان سخنان متضادی به دو طرف دعوا می شوند این 
روش اشتباه، نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه بر تندی آتش 

برافروخته میان آنان نیز می افزاید.
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3ـ  1 . قضاوت های جهت دار
            

مـن حاضر به دیـدار مادرزنم که هیچ، باجناقم هم نیسـتم، 
از قدیـم گفته انـد ِژیـان ماشـین نمی شـه باجنـاق فامیـل 
نمی شـه، پـدرم هـم همیشـه تعریـف می کـرد که چقـدر از 
باجناق هایشـان لطمـه دیـده ، مـن عـالج واقعـه پیـش از 

وقـوع آن می کنـم... . 

برخـی از افـراد هنـوز بـر حسـب شـنیده ها و دیده هـا یـا 
قالب هـای فکـری و باورهـای قدیمی شـان، نـگاه متعصبانه 
و سـوگیرانه نسـبت به اقوام همسرشـان دارند چسـبیدن به 
باورهـای ناکارآمـد، رابطه خود با آنـان را مانند کارد و پنیری 

می بیننـد کـه هرگز شایسـته نیسـت کنار هـم قـرار گیرند.
دامـاد و  و عـروس،  نه چنـدان شـیرین مادرشـوهر  رابطـه 
مـادرزن، باجناق هـا و جاری هـا باعـث  ایجاد حساسـیت در 
برخـی افراد شـده و رابطـه را تیره می کند. ایـن ذهنیت های 

از پیـش تعییـن  شـده را از بیـن ببرید.

4ـ  1. ارتباطات بی حد و مرز با خانواده
             

همسـرم مـدام دوسـت دارد با خانـواد ه اش باشـد و با آنها 
رفت وآمـد کنـد. ایـن مسـاله هم مـن و هـم خانـواده ام را 
ناراحـت می کنـد و مـدام بـر سـر ایـن مسـاله بـا یکدیگـر 

مشـاجره می کنیـم... .

چگونگی ارتباط با خانواده همسر یکی از مهم ترین عوامل موثر 
در بروز اختالف های جدی و درگیری های خانوادگی است.

رابطه هـای بدون مرز و تعریف نشـده بـا خانواده های طرفین 
می تواند سـر منشـأ اختالف میان زن و شوهر شود.
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الگوهای خطرانک

ــواده هــای  شــایع ترین الگوهــای خطرنــاک در ارتبــاط خان
کــه ســر منشــاء اصلــی آن تفــاوت هــای خانــواده هاســت، 

عبارتنــد از:

 1-2 . مهمانان ناخوانده
بســیار محتمــل و متــداول اســت کــه پــدر یــا مــادر یکــی 
از زوج هــا بــه دلیــل کهولــت ســن و تنهایــی، بــرای مدتــی 
طوالنــی بــا فرزندانشــان زندگــی کننــد؛ امــا گاه خانواده هــا 
ــاد،  ــت زی ــرف محب ــه ص ــا ب ــی تنه ــل موجه ــچ دلی بی هی
اختــالف بــا همســر، بــه بهانــه دیــدار نــوه یــا هــر مســاله 
دیگــری، به مدت بســیار طوالنــی در خانه فرزندشــان اقامت 
ــا یکــی دیگــر از بســتگان  ــرادر، خواهــر ی ــد. گاهــی ب دارن
درجــه اول یکــی از طرفیــن کــه ســرباز یــا دانشجوســت، به 
عنــوان مهمــان در منــزل زوج می ماننــد. زیــاد مانــدن یکــی 
از اعضــای خانــواده طرفیــن در خانــه زوج، بــه مــرور زمــان 
ــیب های  ــالف و آس ــروز اخت ــث ب ــده و باع ــاز ش مساله س

بســیار جــدی بــر زندگــی خصوصــی زناشــویی می شــود.

 2-2 . مکالمات تلفنی مکرر و طوالنی مدت
ــدت  ــای طوالنی م ــی و صحبت ه ــرر تلفن ــای مک تماس ه
بــا اعضــای خانــواده، روشــی اســت بــرای بــرون رفــت زن 
و شــوهر از تنهایــی. در تماس هــای تلفنــی متعــدد، قطعــا 
موضــوع صحبــت چیــزی جــز گــزارش دادن یــا بازگــو کردن 
مســائل روزمــره و خصوصــی زندگــی بــه دیگــری نخواهــد 
بــود و ایــن دقیقــا عاملــی اســت کــه باعــث می شــود پــای 

دیگــران بــه حریــم خصوصــی زندگــی زوج بــاز شــود.
فــاش شــدن رازهــای خصوصی زندگــی، کمتریــن لطمه این 
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گونــه از گفت وگوهاســت کــه نه تنهــا باعث احســاس ناامنی 
در همســر می شــود بلکــه موجــب ایــن تصــور اشــتباه در 
ذهــن وی نیــز می شــود کــه در تمامــی تصمیم گیری هــای 
زندگــی ردپایــی از افــکار خانــواده همســرش موجود اســت. 
همیــن مســاله کوچــک و پیــش افتــاده باعــث خواهد شــد 
ــه  ــد و از بیــان مطالبــی در خان ــه ناچــار ســکوت کن فــرد ب
امتنــاع نمایــد کــه ایــن خــود باعــث دوری زوج از یکدیگــر 

و بــروز اختــالف بیــن آنهــا خواهــد شــد.

در تماس های تلفنی متعدد، 
قطعًا موضوع صحبت 

چیزی جز گزارش دادن یا 
بازگو کردن مسائل روزمره و 
خصوصی زندگی به دیگری 

نخواهد بود!
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3-2. رسم و رسوم دست و پا گیر
            

اولین نوبتی که خانواده همسرم به منزل مشترک ما آمدند را 
هرگز از خاطر نمیبرم، بعد از گذراندن یک روز کاری و سخت به 
خانه آمدم و با ذوق و شوق مشغول آشپزی و تدارک مهمانی 
شدم. از اینکه خانواده همسرم را دعوت می کنم خیلی خوشحال 
بودم اما این خوشحالی دوامی نداشت  زیرا وقتی میز شام را 
آماده کردم و همه برای صرف شام آمدند مادر و خواهر های 
همسرم با لحنی تمسخر آمیز گفتند: همین؟ این همه ما را 
دعوت کردی همین را پختی؟ و بدون خوردن شام با قهر خانه 

را ترک کردند و...
بــاب شــدن رســم های ســخت و بی اســاس و گرفتــار شــدن 
ــن  ــی از بدتری ــمی ها یک ــم چش ــم و ه ــات و چش در تکلف
ــث  ــه گاه باع ــی ک ــا جای ــت. ت ــی اس ــط فامیل ــات رواب آف
ــه لقایــش  ــراد عطــای آن رابطــه را ب می شــود برخــی از اف
ببخشــند و ترجیــح دهنــد هیــچ رابطــه و رفــت و آمــدی در 
کار نباشــد، ولــو آن کــه حســرت آن را بــرای همیشــه در دل 
داشــته باشــند و دوســت داشــته باشــند در معیــت دیگــران 

لــذت ببرنــد و خــوش باشــند و صفــا کننــد.

4-2. تحمیل کردن راه و رسم زندگی به زوج
            

مـادر همسـرم به بهانه هـای مختلف مـدام در خانه  ماسـت  
هـر روز حرفـی می زنـد و سـبکی از زندگی را بـرای ما معرفی 
می کنـد ، همیشـه می گویـد: »مـن چنـد پیراهـن بیشـتر از 
شـما پـاره کرده ام، از من بپرسـید که چطور بایـد زندگی کنید 
باالخـره من تجربه زندگی مشـترک داشـتم و خیلی چیزها را 

بیشـتر از شـما می دانم… .«
برخــی از والدیــن بــه بهانــه بی تجربگــی زوج جــوان، مــدام 
ــا را وادار  ــند و آنه ــرک می کش ــان س ــی فرزندانش ــه زندگ ب
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ــای  ــا ارزش ه ــد. ی ــی کنن ــا زندگ ــبک آنه ــه س ــد ب می کنن
خانوادگــی آنهــا پیــروی کننــد. گاهــی والدیــن، بــه هیــچ 
ــی  ــد زندگ ــه بخواهن ــدون این ک ــدی و ب ــت ب ــد و نی قص
فرزندشــان را بــه هــم بریزنــد، روش هــا و راهکارهایــی بــه 
آنــان پیشــنهاد می دهنــد کــه بیشــتر هیجانــی اســت تــا 
منطقــی وگاه بــه موجــب همیــن تدابیــر هیجانــی، زندگــی 
فرزنــدان تــا مرحلــه جدایــی نیــز پیش مــی رود. همزیســتی 
ــز  ــی ج ــی زوج حاصل ــن در زندگ ــگ والدی ــور پررن ــا حض ی
ــان  ــه طوالنی مــدت نخواهــد داشــت.  بی گم ــرت و کین نف
ــران و پســران بیــش از پیــش راه و  ــای امــروز دخت در دنی
ــدای  ــر چــه در ابت ــد اگ رســم زندگــی مســتقل را آموخته ان

راهنــد و نابلــد راه.

5ـ  2. دخالت خانواده ها در امور اقتصادی زوج
            

همسـرم از حق مسـلم مـن و فرزنـدم می گذرد، اما همیشـه 
سـعی می کنـد مایحتـاج خانـواده اش را فراهـم کنـد، هر بار 
معتـرض بـه این مسـاله می شـوم می گوید: »مادرم هسـت 
نمی توانـم نسـبت بـه او بی تفـاوت باشـم«، جالـب اسـت 
بدانیـد اگـر چیزی برایـم بخرد مـادرش در اولیـن برخورد به 
مـن می گویـد: »آیا لزومی داشـت فـالن چیز را تهیـه کنی و 

پسـر بیچـاره ام را به زحمت بینـدازی!«
دخالت هـای والدیـن یکـی از طرفین در مدیریـت اقتصادی 
خانـواده باعـث شکسـت احتمالـی زوج در زندگی می شـود 
حتـی اگـر این دخالت هـا خیرخواهانه باشـد و نیت  سـوئی 
به همراه نداشـته باشـد، در اکثر مواقع مشـکل آفرین اسـت 
و ممکـن اسـت باعـث برهـم خـوردن زندگـی زوج و حتـی 

طالق شـود.
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6-2. وابستگی های شدید به خانواده
            

باید ببینم مادرم چه می گوید، اگر به او نگویم و این کار را انجام 
ناراحتی  ناراحت می شود، خودت می دانی من طاقت  دهم 

مادرم را ندارم... .

وابســتگی های افراطــی فکــری، عاطفــی و مالــی بــه 
خانــواده، معمــوال مشــکالت عجیــب و غریبــی را در برخــورد 
بــا خانــواده همســر بــه وجــود مــی آورد. وابســتگی یــک یا 
ــت و  ــاز اس ــان مشکل س ــه خانواده هایش ــرف ب ــر دو ط ه
ــه جــای  ــد و ب ــه بیراهــه برون باعــث می شــود دو طــرف ب
ســر و ســامان دادن بــه خانــواده خود، بــرای برقــراری رابطه 

ــد. ــا خانواده هایشــان باهــم رقابــت کنن ب

7-2. افراد خودشیفته همیشه حاضر در صحنه
            

پدر همسرم، خود را فردی قوی و بسیار عاقل می داند، همیشه 
به فرزندانش امر و نهی می کند چنان که گویی هیچ گاه اشتباه 
نمی کند. آنقدر فرد مسلط و زورگویی است که هیچ کس حق 
مخالفت با او را ندارد، همسرم من هم از ترس پدرش، همیشه 
مرا به سکوت دعوت می کند، ما استقالل فکری، عاطفی و مالی 

نداریم و این مساله باعث آزار من می شود… .
ــود دارد  ــردی وج ــن، ف ــی از زوجی ــواده یک ــی در خان گاه
ــود  ــای خ ــارات و ایده ه ــته ها، انتظ ــه خواس ــط ب ــه فق ک
می اندیشــد و بــدون هیــچ توجهــی بــه احساســات، عقاید، 
عواطــف و عالیــق، زوج را وادار بــه اجــرای خواســته هایش 
می کنــد. معمــوال افــراد خودشــیفته و خودمحــور بــا القــاء 
ــران  ــرل دیگ ــعی در کنت ــران س ــه دیگ ــش ب ــرات خوی تفک
دارنــد، تفکــرات کامــال مغایــر بــا ســبک زندگــی زوج، منجــر 

ــه بیراهــه می کشــاند. ــان را ب ــه ناســازگاری شــده و آن ب
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»بـه آنهـا رو نـده«، »تکلیفـت را یک بـار، امـا بـرای همیشـه 

معلـوم کن«، »حرفاشـون رو از این گوش بگیـر و از اون گوش 

در کـن«، »تـو هـم دخالت کـن« و... .

توصیه های عامیانه و گاه ظاهرا عالمانه ای است که برای حل 

مشکل با خانواده همسر مطرح می شود، توصیه هایی که اغلب 

ناکارآمد بوده و مشکالت دیگری را نیز به بار آورده است. 

بـرای از بین بردن اختالفات ناشـی از این تفـاوت ها ، توصیه 

می کنیم بـه نکات زیـر توجه کنید:

تفاوت های خانواده همرس را 
چطور حل کنیم ؟

3
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 1-3. خانواده همسرتان را بشناسید
شـخصیت تک تک اعضای خانواده همسرتان را بشناسید و از 

نـوع رابطه ای که بر خانواده همسـرتان حاکم اسـت شـناخت 

پیـدا کنیـد، بهتـر اسـت بدانیـد قوانیـن آن خانـواده چگونه 

اسـت و چـه کسـی حرف آخـر را می زنـد و غیره. با شناسـایی 

ویژگی هـای شـخصیتی خانـواده همسـر، بهتـر می توانیـد با 

مشـکالت پیش آمده مقابلـه کنید.

2-3 احترام بگذارید
از شما  خانواده همسرتان  که  است  چیزی  بیشترین  احترام 

می خواهند. احترام گذاشتن هرگز به معنای منفعل بودن و غالم 

حلقه به گوش بودن نیست. برای برقراری ارتباط سالم با آنان در 
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درجه اول بهتر است والدین همسرتان را به مانند والدین خود 

ببینید، کسانی که نگاهشان به دنیا متفاوت از شماست. دوم 

بپذیرید اگرچه فرزندشان با شما زندگی می کند، اما جدا از آنها 

نیست و هنوز نسبت به او احساس نگرانی و مسئولیت دارند. 

بی تردید اگر خودتان را جای آنها بگذارید قطعا می توانید معنای 

برخی از نگرانی های آنها را بفهمید و حرف های ناراحت کننده شان 

را زیر سیبیلی رد کنید.

3-3 حریم خصوصی تان را حفظ کنید
هیچ زندگی ای بدون مشکل نیست، همه زندگی ها باال و پایین 

و کم و زیاد و قهر و آشتی دارد، اما حریم خصوصی داستانی 

است که باید برای حفظ آن کوشا بود. اولین و مهم ترین نکته  

این است که هرگز در مورد مسائل و اختالفات تان با خانواده های 

خود صحبت نکنید و رازهایتان را برمال نکنید. دلیلی ندارد به 

محض بروز مشکل، خانواده تان را در جریان بگذارید و اعتماد 

آنها را نسبت به همسرتان مخدوش کنید. چون بعد از حل 

مساله و آشتی با همسر، شما همه چیز را فراموش خواهید کرد 

اما خانواده هایتان هرگز این موضوعات را از یاد نخواهند برد و 

براساس صحبت های شما راجع به همسرتان قضاوت خواهند کرد. 

حتی ممکن است به خاطر ناراحتی های پیش آمده، ناخودآگاه 

همسرتان را مقصر دانسته و رفتارشان با وی تغییر کند و حتی 

این تغییر رفتار بعد از آشتی و حل مشکل همچنان ادامه یابد. 

زیرا آنان همیشه این تصور منفی را دارند که زندگی فرزندشان 
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پر از بدبختی و مشکالت است. از سوی دیگر، شما حق ندارید 

راجع به رازهایی که همسرتان با شما در میان گذاشته است 

چیزی به صمیمی ترین دوستان یا فامیل تان بگویید، چه بسا گاه 

برمال شدن رازها و متعاقب آن راهکارهایی نامطلوب در جهت 

رفع آن می تواند باعث ایجاد مشکل شود.

4-3 وفاداری خود را به اثبات برسانید
معموالً پدر و مادرها به اشتباه فکر می کنند اگر فرزندشان همسر 

خوبی باشد دیگر فرزند خوبی برای آنها نیست و از سوی دیگر 

زوج ها هم به غلط تصور می کنند اگر همسرشان فرزند خوبی 

برای والدینش است، پس همسر خوبی برای آنها نیست.

ایـن باورهای نادرسـت را اصـالح کنید و برای برقـراری تعادل 

در چنین شـرایط سـختی نهایت تـالش خود را بـه کار گیرید. 

بهتر است بپذیرید در تقسیم وفاداری، سهم بسیار عمده از آن 

همسـر شماسـت. همسـرتان مهم ترین فرد زندگی تان اسـت 

و بایـد رضایـت او را فراهـم کنید تا زندگـی آرام و باتفاهمی را 

تجربـه کنیـد، امـا این هرگز بـه این معنا نیسـت کـه دل پدر 

و مادرتـان را بشـکنید و آنهـا را بـه حسـاب نیاوریـد. قطعا با 

مدیریـت و تنظیـم محـدوده روابط تـان می توانیـد هـم خدا 

را داشـته باشـید و هـم خرمـا را. بـا مشـخص کـردن موضع 

واقعـی خـود می توانید به همسـر و پـدر و مادرتـان بقبوالنید 

هـر یک از آنان جایگاه خاص خودشـان را دارنـد و هرگز اجازه 

نمی دهیـد یکـی قربانی دیگری شـود.
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5-3 برای رابطه با خانواده ها برنامه ریزی کنید
بـا همسـرتان در مورد الگـوی رابطه با خانواده هـای طرفین از 

نظـر میزان رفت و آمدهـا، برنامه زمان بنـدی ارتباطات، نحوه 

ارتباطـات اقتصادی و… صحبت کنید. یادتان باشـد منصف و 

عـادل باشـید، و انصـاف را در میزان سـر زدن بـه خانواده ها و 

نـوع و کیفیـت رابطه با آنهـا رعایت کنید.

6-3 مرزهای خانواده را مشخص کنید
مرزهـای زندگـی خانوادگـی خـود را پررنـگ کنیـد و بپذیریـد 

همسـر شـما دقیقا مثل شـما محق اسـت و به اندازه شـما از 

ایـن زندگـی سـهم دارد. درباره میـزان کمک هـای احتمالی به 

خانـواده پدری، الگوی رفت وآمدها و غیره. حتما با همسـرتان 

مشـورت کنیـد و او را در جریـان همه امور قرار دهید. چه بسـا 

نارضایتـی همسـر و احیانـا واکنش های تند و غیرموجه شـما 

باعث سـرکوب خشـم در همسـرتان می شـود و هیچ خشمی 

بـه انـدازه ایـن خشـم های فروخـورده، قدرتمند و سـهمگین 

نیسـت، خشـمی که در یک چشـم برهـم زدن، باعـث به هم 

ریختـن دیوار عاطفه در خانواده می شـود. از سـوی دیگر، بهتر 

اسـت دربـاره هر مشـکل و تصمیـم مهمی بیـش از دیگران با 

همسـرتان مشـورت کنید، چه بسـا یکـی از مهم تریـن عوامل 

اختـالف همسـران این اسـت کـه یکـی از همسـران، خود به 

صورت فردی یا با مشـورت با خانواده پدری یا حتی دوسـتان 

تصمیـم به انجـام کاری می گیرد و در نهایت همسـر به عنوان 
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آخریـن فرد از آن تصمیم مطلع می شـود. این پدیده مرسـوم 

اما نامناسـب در برخـی از خانواده های ایرانی، باعث می شـود 

چنیـن فـردی احسـاس کند هیـچ جایگاه مشـخص و واقعی 

در زندگی همسـرش ندارد و کامال در حاشـیه قرار گرفته اسـت 

که این حس ناخوشـایند در درازمدت به سسـت شـدن روابط 

عاطفـی و بروز مشـکالت عدیده ای منجر می شـود.
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7-3 مانع دخالت های بی جا شوید
دلسوزی و مشورت را دخالت قلمداد نکنید، گاه شنیدن سخن 

اطرافیان بویژه والدین خالی از لطف نیست و منفعت هایی در 

پی دارد، اما این به معنای حضور هر لحظه ای و بی موقع آنان 

در زندگی نیست.

کسـی کـه در زندگـی شـما 

دخالـت می کنـد، معموالً 

فرد خـودرای و همه چیز 

دانـی اسـت کـه کفایـت 

گرفتـه  نادیـده  را  دیگـری 

و سـعی دارد در هـر مـورد ریـز و 

درشـتی، نظـر خـود را اعمال کنـد و اگر جز 

بـه نظـر او رفتار شـود، قطعا فـرد را تحقیر 

و سـرزنش می کنـد. پرخاشـگری در مقابل 

دخالـت خانواده همسـر انتخابی اسـت که 

نه تنهـا باعث از بین رفتن احترام می شـود، 

بلکـه در طوالنی مـدت بـه روابط همسـران 

آسـیب های جـدی وارد می کنـد، بنابرایـن 

بهتر اسـت همسـرتان دربـاره لـزوم احترام 

به شـما یـا مرزهـای خانوادگی بـا خانواده 

خـود صحبـت کنید.
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