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ادامه از صفحه ۹|
یعنی شما تکنولوژی را مضر می دانید؟ 

سعید امیرسلیمانی: نه من اصال چنین نظری ندارم، 
اگر این گونه فکر کنم قطعا دارای یک تفکر منســوخ 
خواهم بود. من نظرم این  است که از تکنولوژی درست 
و به موقع استفاده کنیم. عقیده دارم اگر به تکنولوژی 
اهمیــت می دهیم و اســتفاده می کنیــم، عاطفه و 

مهربانی مان را از دست ندهیم.
سپند امیرســلیمانی: من فکر می کنم که استفاده 
از تکنولوژی نیاز به آموزش و ترســیم نقشــه ای دارد 
که مردم بدانند بهترین و معقول ترین راه اســتفاده از 

تکنولوژی در زندگی اجتماعی شان چگونه است.
کمند امیرســلیمانی: من هم همین عقیده را دارم. 
فکر می کنم اپلیکیشــن های مختلف وارد شــهر و 
جامعه ما شده است، به گونه ای که از لحاظ دسترسی 
به سیستم های جدید هم ســطح خیلی از کشورهای 
مدرن هستیم اما موضوع مورد بحث ما این است که چرا 
فرهنگ موردنیاز را نداریم؟ ما فرهنگ استفاده درست 
از تکنولوژی را نداریم و نیاز اســت اول آموزش باشــد 
و بعد دسترسی. چرا این مشــکالتی که ما داریم را در 
کشورهای پیشرفته نمی بینیم یا کمتر می بینیم؟ زیرا 
فرهنگ استفاده درست از چیزی  را به خوبی بلد هستند. 
آنها می دانند که در تابستان باید همراه خانواده به سفر 
بروند. می دانند که باید در شب  ســال نو کنار خانواده 
باشــند... ما متاســفانه خودمان همه چیز را از دست 

داده ایم و به دست هم نخواهیم آورد.
ما مترو داریم بــه بهترین 
شکل اما نمی توانیم به خوبی 
از آن اســتفاده کنیم پس چه 
بهتر که اصال نداشــته باشیم. 
فرهنگ، فرهنــگ و فرهنگ 
الزمه و اساس خانواده های ما 

و جامعه ما است.
خب پس با این تفاسیر 
نیاز اســت که در جامعه 
ما یک اعتمــاد و آموزش 
همگانی صــورت گیرد و 
شــروعش هم از خانه و 

خانواده است...
سپند امیرسلیمانی: نظر شما را تا حدودی می پذیرم 
اما فکر می کنم مشــکالت ما خیلی بنیادی تر است و 
دغدغه امروزمان رفتار مناســب در مترو یا حمل ونقل 
عمومی نیست. ما بهتر است درباره مسائلی که بیش 
از صد ســال در مملکت مان وجود دارد صحبت کنیم، 
مترو که چند سالی است در شــهر ما راه اندازی شده! 
باید از کتاب! روزنامه خواندن، مطالعه کردن یا دانستن 
و... شــروع کرد. وقتی مطالعه داشته باشید ناخودآگاه 
اطالعات شما از خیلی مسائل زیاد می شود و می توانید 

نسبت به خیلی از موضوعات اظهارنظر کنید.
این تناقض عجیب اســت؛ جوانان ما امروز در لباس 
پوشــیدن هم دچار وهم و تناقض هســتند، شلواری 
که بر تن دارند متعلق به سیاهپوســت های آمریکایی 
است و تی شرتی که برتن دارند، نشــان از آلمان نازی 
دارد! در عجبم کــه خانواده این میــان چه می کند؟ 
ما مصرف کننده هســتیم، باید در ایــران بگوییم که 
یک روزی در ایران چیزی بوده اســت با نام کتاب که 

می خوانده اند و دیگر نمی خوانند، والسالم!
سعید امیرســلیمانی: تمام مشــکالت امروز ما بر 
می گردد به سیســتم زندگی و شــاکله ای که درنظر 
گرفته ایم، به قول آقــای حاتمی؛ باید همه چیزمان به 

همه چیزمان بخورد.
هنر ما در اوج باشد اما رفتار اجتماعی ما ویران، به چه 

درد می خورد.
خب تا این جا فکر می کنم بحث ما به سمتی 
حرکت کرد کــه می دانیم جامعــه ما دچار 
تناقض شدیدی هســت اما چرا سپند شما از 
این شلوارهای سیاهپوســت های آمریکایی 

نمی پوشــد یا خانم امیرســلیمانی چرا شما 
غیرمعقول به خیابان نمی روید؟ آموزش شــما 

چگونه بوده است؟
سپند امیرسلیمانی: ببینید سال هاست که می گویند 
بچه ها بین سنین 4 تا 9 ســالگی بیشترین آموزش را 
می بینند. من همیشه یادم هست که از کودکی پدرم 
به من می گفت، یک پسر باید مثل آقاها! رفتار کند. البته 
من با بعضی موضوعات هم مشکل داشتم ، پدرم 2هزار 
دست کت و شلوار دارد، من فکر کنم جمعا یک دست 
کت وشــلوار دارم. من شــلوار جین و لباس اســپرت 
می پوشم اما سعی می کنم آن را نیز در حد معقول تنم 

کنم.
شاید 5 یا 6 سال است که اتو در زندگی من جا گرفته 
یا اختراع شده است، قبل از این استفاده نمی کردم. آداب 
معاشرت از کودکی در گوش آدم خوانده می شود، پدرم 
همیشه می گفت که موادمخدر چیز بدی است، حاال 
هرجوری بوده این موضوع در ذهن و گوشم مانده است.

کمند امیرسلیمانی: ببینید از کودکی به ما می گفتند 
که باید درس بخوانید و منشأ این تأکید هم این بوده که 

باید هدف در زندگی داشته باشید.
در بسیاری از خانواده های ما هدف مشخص نیست 
زیرا پدر خانواده یا والدین پرســتیژ اجتماعی درستی 
ندارند، من توهین نمی کنم! باید سرپرســت خانواده 
وجهه مثبت قابل توجهی داشته باشد تا بتواند فرزندان 

را نسبت به ایده آل های موردنظر متقاعد سازد.
زمانی که خانواده ای از هدفش به دور باشد فرزندان آن 
خانواده ناخودآگاه به دنبال این می روند 
خألهای موردنظر را با دیده شــدن و 
ظاهرســازی پر کنند و این رفتار هم 
به گونه ای است که شما برخالف جریان 

که جامعه حرکت کنید تا دیده شوید!
شــما فرمودید که یک سری 
دوست دارند برخالف آب حرکت 
کنند حاال وظیفه خانواده در این 

قبال چیست؟
کمند امیرسلیمانی: البته من تهران 
را با تمــام این اتفاقات دوســت دارم، 
اصال همین تضادهاســت که تهران را 
تهران کرده است. یعنی شما باید به خوبی ببینید که 
در تهران یک رستوران خیلی شیک باشد و کنار آن هم 
کارتن خوابی زندگی کنند، این طبیعی است. ببینید 
منظورم این نیســت که برخالف جهت آب شناکردن 
همیشــه نتیجه عکس دارد بلکه عقیــده دارم گاهی 
می تواند این شنا کردن هم نتیجه مثبت داشته باشد، 
برای مثال زمانی که یک دختر برای ادامه تحصیل خود با 
خانواده اش می جنگد و تحصیلش را می کند، یک قیام 

ارزشمند لحاظ می شود.
اما گونه دیگرش که بسیار مضر است، همین تضادی 
است که افراد را دچار مشکالت زیادی می کند که نمونه 
بارز آن جوانانی هستند که ما می بینیم هر کدام از آنها 
در گوشه وکنار این خیابان ها بیکار ایستاده اند و کاری 
ندارند. ما امروز برای هم هدایای مناسبی نمی خریم تا 
دیروز ما به هم کتاب کادو می دادیم یا گیاه و سفال اما 

امروز همه اش شکالت و خرس کادو می دهیم.
این همه کمپین های مختلف بــه وجود می آید که 
هیچ تأثیر و کاربردی هم ندارد، بد نیســت کمپینی 
درســت کنیم که به خانواده و فرهنگ خانواده کمک 
کند. مهم ترین موضوع در سیمای ما این است که هیچ 
برنامه جذاب و قابل توجهی را در داخل خود ندارد. اگر 
کار خوب در صدا وسیما وجود داشته باشد، معلوم است 

که مردم استقبال می کنند.
سپند امیرسلیمانی: من نوع زندگی و رفتارم با خواهر 
و مادرم متفاوت اســت اما به پدرم نزدیک تر هســتم، 
برای مثــال اگر به من یک دســتگاه دی وی دی و یک 
تلویزیون و کاناپه بدهند، هرجای دنیا می توانم زندگی 
کنم. من خودم تا جایی که به من مربوط می شود کسی 
برایم مزاحمت داشته باشد و ناراحتم کند، دیگر انرژی 

به خرج نمی دهم تا درســتش کنم بلکه آن شخص را 
می گذارم کنار و به او اهمیتی نمی دهم.

برای مثال در اینستاگرام افرادی هستند که توهین 
می کنند قطعا شما نمی توانید آن شخص را ارشاد کنید 
اما این وسط دکمه ای است به نام بالک که خیلی هم 
خوب است. اصال من از شــغلم فهمیدم همواره همه 
پشت شما حرف می زنند، پس وقتی شما زورتان برای 
تغییر یک شرایط نمی رســد، بهتر است که شرایط و 

موضع خودتان را عوض کنید.
زمانی که می بینم شهر من شــلوغ است و آلودگی 
بیش از حد وجود دارد، مــن که نمی توانم کاری کنم،   
دست اندرکاران وقتی نمی تواند! دیگر من چه کنم؟ من 

می توانم شهر را ترک کنم و خارج شوم.
شما فرمودید که در 8 سالگی سپند به نظرش 
گوش دادید و اعمال کردید بد نیست این میان 
کمی درباره تصمیم گیری در خانواده حرف بزنیم.

سعید امیرســلیمانی: هر انســانی بیش از هرکس 
دیگری نسبت به خودش شناخت دارد. من از زمانی که 
ازدواج کردم و فرزندانم به دنیا آمدند همین خلق وخوی 
را همواره داشــته ام. یعنی به صورت آزاد به خانواده و 
فرزندانم کنم و اجازه بدهم تا آنها هم همین مســیر را 

طی کنند.
در جامعه هــای دموکراتیک همه افــراد حق رأی 
و اظهارنظر دارند پــس چه عیبی دارد کــه خانواده 
کوچک من هم همین طور باشد. کمی گذشت و دیدم 
فرزندانم چه خوب صحبت می کنند پس اجازه بدهم 

که در تصمیمات شــرکت داشته 
باشــند. شــما با بعضی مسائل 
نمی توانید بجنگید؛ وقتی که امروز 
پنجشنبه باشد، شما نمی توانید 
بگویید که روز دیگری اســت زیرا 
بی معنی است دنیای مدرن امروز 
همین گونه است، شما باید بپذیرید 
که امروز جهان درحال تغییر است 
و بــا تفکر ســنتی کاری از پیش 

نمی برید.
بعضی اوقات می گویند ماهواره 
بد است و نباید استفاده کنیم! من 

می گویم چرا بد است؟ برویم برنامه هایش را ببینیم بعد 
نظر بدهیم. چرا سریال های ترکی بین مردم تا این حد 
طرفدار دارد؟ پس حتما یک ویژگی هایی وجود دارد که 
مردم تلویزیون خودمان را نگاه نمی کنند. صدا وسیمای 
ما کمی تحقیق کند، به دنبــال جذابیت های موجود 
بگردد، ببیند که چگونه می تواند مردم را پای تلویزیون 

بکشد و با آنها ارتباط برقرار کند.
ســپند امیرســلیمانی: یک موضوعی کــه درباره 
دموکراسی در خانواده و همین بحث پدرساالری وجود 
دارد بگویم. باید یک مصداق هایی را بیان کنم؛ من در 
زندگی دوبار از پدرم ســیلی خوردم و آن دوبار سر دو 
موضوع مختلف بود که حق را به پدرم می دهم. موضوع 
بحث احترام است من نمی خواهم از این ظاهرسازی ها 
بکنم که پایم را جلوی پــدرم دراز نمی کنم! می گویم 

سعی دارم که به پدرم احترام بگذارم.
اما دیوار احترام وجود دارد، امروز بازی پدرساالری و 
مادرساالری وجود ندارد. اگر دیروز در خانه ای پدر حرف 
اول را می زد فرزند آن خانواده در مراجعه به جامعه نیز 
این نوع زندگی را مشاهده می کرد یعنی همسایه بغلی 
هم به همین گونه زندگی می کردند، اما امروز این گونه 

نیست.
امــروز پدران ما بــه فرزندان موضوعی را گوشــزد 
می کنند اما فرزندان نمی پذیرند زیرا می بینند که در 
جامعه همه چیز برعکس حرف والدینشان در جریان 

است.
تفاهم برای تربیت فرزندان بیشترین کمک را می کند. 
من همین لحظه موضوعی ابراز کنــم، پدر و مادر من 
همین جا نشسته اند، پدر من انسانی است که احساسات 
را بروز می دهد، مادرم احساساتش را بروز نمی دهد. اما 

زمانی که به درون این دو انسان ورود می کنیم می بینیم 
که مادر من 50برابر پدرم مهربان اســت. هنوز در سن 
38سالگی من، مادرم نگران این است که من غذایم را 

خوردم یا نه، شام را چه کار می کنم.
اما نتیجه این که وقتی دو تفکر متفــاوت با هم، اما 
متحد با یکدیگر، مســئولیت تربیت فرزندان را قبول 

می کنند دیگر ما هم در آن خانه گیج نمی شویم.
مادر خانواده سلیمانی: باید عرض کنم که فرزندان من 
با دیدن نوع زندگی پدرشان و دوستان پدرشان به این 
نتیجه رسیدند که به دنبال فعالیت هنری بروند. کمند 
و سپند از سنین کودکی به دنبال هنر رفتند و دوست 

داشتند.
اگر خاطره خاصی از کودکی کمند و ســپند 
دارید به ما بگویید؟ فرقی نمی کند که این روایت 

منفی باشد یا مثبت...
مادر خانواده ســلیمانی: کمند و ســپند در زمان 
تحصیل وضع خوبی در درس داشتند اما یک روزی 
از قرار سپند نمره خوبی کسب نکرد و آن روز به خانه 
نیامد و خوب مقررات مدرسه به گونه ای بود که باید 
نمرات فرزنــدان را پدر و مادر امضــا می کردند اما 
سپند ورقه موردنظر را نزد کبابی محل برد و امضای 
کبابی جای امضای من و پدرش بر ورقه سپند ثبت 

شد.
نخستین باری که سپند قرار بود در پنج سالگی اش 
اجرا داشته باشــد و من همواره به همســرم گوشزد 
می کردم که یادت نرود نقشــی را برای سپند مهیا 
کنی. اما ســعید زیر بار نمی رفت 
و می گفت پارتی بــازی نداریم و 
عقیده داشت که من دوست ندارم 

فرزندانم وارد این کار شوند.
از بچگی، هم کمند و هم سپند 
کار هنر را دوست داشتند و معموال 
داخل خانه هم تمرین می کردند. 
اغلب هم در این بازی ها و تمرینات 
سپند ناراحت بود زیرا همواره نقشی 
که به او می دادند آخرش کشــته 

می شد.
برای پایان اگر صحبتی دارید 
بفرمایید. این وفاداری به والدین را حفظ می کنید 
و از آموزش های پدر و مادر برای آینده استفاده 
می کنید یا فکر می کنید که آموزش های شما 

نسبت به فرزندانتان باید مدرن شود؟
سپند امیرســلیمانی: خب ببینید قطعا دغدغه در 
هر برهه از زمان متفاوت اســت، نگرانی های پدر من با 
موضوعاتی که برای من نسبت به فرزندم پیش خواهد 
آمد متفاوت خواهد بود. قدیم ترها نگهداری از فرزندان 
ســهل تر بود، یک چیزی را به شــدت به فرزندانم یاد 
می دهم، آن هم این که دوســت داشــتن کار سختی 

نیست.
حس من به مــادر و پدرم همین طور اســت. برای 
همین بود که ابتدای صحبتم گفتم، نمی خواهم حتی 
یک ساعت را نیز از دست بدهم. من به شدت معتقدم 
فلسفه خلقت انسان ها عاشقی است، این را به فرزندم 

یاد خواهم داد.
کمند امیرســلیمانی: من ســعی می کنم به پسرم 
اندیشه درست و ســالم را یاد بدهم. مثبت اندیشی و 
مهرورزی را دوســت دارم اگر این حس در افراد تزریق 

شود، جهان گلستان می شود.
مادر خانواده ســلیمانی: من بابت داشتن فرزندانم 
خوشحال و راضی هستم، موفقیت و آرامش را برای آنها 

آرزو می کنم.
سعید امیرسلیمانی: حرف که بسیار است، سپند اوج 
آن را گفت، عشــق و عاطفه درحال نابودی است و این 

بزرگترین مشکل جامعه ما است.
رســانه های ما به عشــق کمک کنند.... نمایشنامه 

اخیرم درباره عشق، مهربانی و اهمیت به خانواده است.

دموکراسی خانوادگی  وارداتی نیست!

تبدیل عشق رمانتیک به عشق سیال
ادامه از صفحــه ۹| درواقع خانــواده عروس 
تضمینی می خواهنــد که اگــر روزی در زندگی 
مشترک دچار مشــکل و مجبور به جدایی شدند، 
دختر بعد از جدایی متضرر نشود، چراکه در جامعه 
ما این نگاه وجــود دارد که وقتــی طالقی اتفاق 
می افتد، ازدواج مجدد برای آقایان راحت تر است؛ 
به ویژه اگــر بچه ای هم در کار باشــد، درحالی که 
برای خانم مطلقه ازدواج مجدد غیرممکن نیست، 
اما دشــوار اســت. بنابراین چون یک نابرابری در 
ازدواج مجدد زن و مــرد در جامعه ما وجود دارد، 

فشار و تضمین روی مهریه شدید تر می شود.
به طور کلی ما باید به مسائل اجتماعی خود نگاه 
کنیم؛ بعــد از انقالب مســأله ازدواج و معنای آن، 
حتی معنای فرزند داشــتن در جامعه تغییر کرده 
اســت، به طوری که در دهه 60 با انفجار جمعیت 
مواجه بودیم، امــروز با کاهش شــدید جمعیت 
مواجه هســتیم. بایــد ببینیم چــه ارزش هایی 
در جامعــه رواج پیدا کرده که ایــن تغییر نگاه در 
خانواده ها ایجاد شــده اســت. هرچه نگاه مان به 
ازدواج مادی تر باشــد، مهریه جدید تر می شود و 
هر چه ارزش های مادی در جامعه فراگیرتر باشد، 
مهریه جدید تر اســت. پس نفــس این که بگوییم 
مهریه خوب اســت یا بد، قابل پاســخ نیســت و 
مهم این اســت که در چه فضایی مهریه را تحلیل 

می کنیم. 
در میان خانواده ها هســتند کسانی که نه 
براساس تحوالت فرهنگی و اجتماعی بلکه 
براســاس اعتقادات فردی خــود در مورد 
زندگی تصمیم می گیرند؛ در این قاعده کلی 

استثنا ها چه جایگاهی دارند؟
نکته قابل توجهی اســت که در هــر قاعده کلی 
اســتثناهایی هم وجود دارد، یعنی همیشــه یک 
اقلیتی هم در جامعه وجود دارد که در هر شرایطی 
رفتار خودشــان را دارند. یعنی ممکن اســت در 
زمان فعلــی کــه به طورکلی ارزش هــای مادی 
پررنگ تر شــده اســت، خانواده هایی  هستند که 
اصال مهریه برایشــان مطرح نیست و حتی مهریه 
سنگین را عیب می دانند و اتفاقا ازدواج های پایدار 
و موفقی هم دارند. اما اقلیت را نمی توان به اکثریت 
جامعه تعمیم داد و گفت عموم جامعه این گونه اند. 
این اقلیت یا باورهــای مذهبی خــاص دارند، یا 
ازدواج های خانوادگــی می کنند، یــا خانواده ها 
همدیگر را می شناســند و ضرورتــی برای تعیین 

مهریه سنگین نمی بینند و به هم اطمینان دارند. 
اما در جامعه امروز ازدواج های سنتی جای خود 
را به ازدواج های مدرن داده اســت )یا ازدواج های 
خودانتخابــی( و ازدواج از حالــت تابعیت از پدر و 
مــادر و تاثیرپذیری از نظر بزرگترها خارج شــده 
است، یعنی امروز اکثر جوان ها قبل از ازدواج با هم 
آشنایی دارند و رفت وآمد می کنند و حرف هایشان 
را می زننــد و در مرحله آخر تــازه خانواده ها را در 
جریان می گذارند که آن هــم صرفا جهت اطالع 
اســت، نه نظرخواهــی؛ این روند باعث می شــود 
بحث مهریه معنای دیگری پیدا کند، چراکه پدر و 
مادری که اصال با خانواده عروس و داماد آشــنایی 

ندارند، اصرار به باال بودن مهریه دارند.
نکته دیگر این است که تحول در ازدواج براساس 
تحوالت فردی هم روی می دهد؛ اتفاقی که امروز 
در جامعه شــاهد آن هســتیم. افرادی که امروز 
ازدواج می کنند و دو هفته بعــد طالق می گیرند. 
جالب است وقتی از آنها سوال می شود، می گویند 
آشنا شــدیم، ازدواج کردیم و بعد فهمیدیم تفاهم 

نداریم و از هم جدا شدیم. در 
این مــوارد زن درجا می رود 
مهریه را به اجــرا می گذارد 
و باعــث می شــود در جامعه 
این طرز تلقی ایجاد شود که 
شــاید مهریه پوششی است 
برای کالهبرداری، یعنی نیت 
اصــال ازدواج نیســت و فقط 
اخاذی پول است. این آخرین 
مرحلــه منفی بــودن و نگاه 
منفی به مهریه است. هیدن، 
جامعه شناس انگلیسی تعبیر 
جالبی دارد کــه می گوید ما 

در زمانی عشــق رمانتیک داشــتیم و وقتی که به 
مرور به دنیای امروز رســیدیم، عشق ما به عشق 
ســیال یا liquid love تبدیل شده است، یعنی 
آدم ها امروز عاشق فردی می شوند که ممکن است 
منجر به ازدواج هم بشــود اما مسأله این است که 
عشق دوام نمی آورد و تمام می شود و شاید دوباره 
عشق بعدی هم شروع شــود. اصطالح کلیدی که 
هیدن بــه کار می برد pure relation  اســت 

که می توانیم به رابطه نــاب و خالص معنی کنیم؛ 
چیزی کــه در آن ایثار و تعهــد و صداقت وجود 
داشــت. این ارزش ها اگر کمرنگ شــود، مهریه 
حتما جــای خود را باز می کند و تبدیل می شــود 
به پارامتری کــه این خالها را پر کنــد، یعنی در 
شــرایطی که صداقت و تعهد و گذشت نیست، یا 
این که کمرنگ اســت، باید ضمانــت مالی وجود 
داشته باشد. در گذشــته اگر کاسبی می خواست 
پولی قرض بگیرد، اعتبارش بــرای ضمانت کافی 
بــود اما امروز اگر کســی بخواهد از یک آشــنای 
نزدیک هم پولی قرض بگیــرد، اول چک ضمانت 

طلب می شود. 
مهریه با اعتماد در جامعه ارتباط بسیار نزدیکی 
دارد. بحــث اعتماد فــردی در جامعــه و اعتماد 
اجتماعی؛ آنچه در جامعه مدرن به آن نیاز داریم، 
اعتماد تعمیم یافته اســت. در این میــان  اعتماد 
درون خانــواده ای چنــدان مهم نیســت، چراکه 
مثال اعتماد پدر و پســر طبیعی اســت. اما اعتماد 
تعمیم یافته حلقه گمشــده جامعه امروز ما است؛ 
یعنی من به دوســتانم، همکارانم و آشــنایانم هم 
حس اعتماد داشــته باشــم. هرچه این اعتمادها 

کمرنگ شود، تضمین های مالی تقویت می شود. 
آیا در مــورد فرهنــگ ازدواج و مهریه 
یا نوعــی تضمین مالی بــرای دوام زندگی 
مشــترک در دیگــر کشــورها می توان 
مقایسه ای با ســبک زندگی های جدید در 

ایران داشت؟
در بســیاری از کشــورهای دنیا اصــال مهریه 
گرفتن مرسوم نیســت؛ درواقع در این فرهنگ ها 
طالق گرفتن اصــال چیز بدی نیســت، حتی در 
مواردی حســن هم تلقی می شود، پس مهریه هم 
معنایی ندارد. یعنی طرفیــن می گویند هر زمانی 
که بخواهیم هســتیم و هر زمانی که نتوانیم ادامه 
دهیم، نیســتیم. شــکل بارز آن در کشــورهای 
اسکاندیناوی دیده می شــود که نوع قالب ازدواج 
هم بالینی یا cohabitation است، یعنی بدون 
ازدواج رســمی زن و مــرد در کنار هــم زندگی 
می کننــد؛ این جا اصــال مهریه و تعهــد معنایی 
ندارد. این سبک زندگی با شــرع، عرف و فرهنگ 
ما همخوانــی ندارد؛ ما بــرای ازدواج دو ویژگی را 
قایل هستیم؛ نخست مشروعیت است و دوم سنت. 
ســنت و شــرعیات در جامعه ایرانی جای خود را 
دارد و نمی توان از آنها گذشت. مثال می توان گفت 
مراسم عروسی مختصر برگزار می کنیم اما اصول 
ســنتی مثل بله برون را باید رعایت کرد. سنت ها 
هم البته به مرور زمان کمرنگ شــده؛ ولی بعضی 
مفهوم ها الزاما شــرعی و سنتی است که نمی توان 
پا را از آنها فراتر گذاشــت. مهریه هم بخشــی از 
سنت ما اســت. تصور این که فکر کنیم مهریه در 
آینده در جامعه ایرانــی از بین می رود، قطعا تصور 
نادرستی اســت. این تصور که مهریه می تواند اثر 
منفی داشــته باشــد یا این که مهریه را باید ساده 
گرفت، اینها هم درست اســت اما نه همیشه. این 
جمالت با هــم متناقض هســتند؛ گزاره هایی که 
نمی توان گفت کدام درســت است؟ به بیان ساده 
نخست باید به این که شرایط اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی جامعه ما چیست، نگاه کنیم؛ دوم نگرش 
انسان هاست. بعضی ها بر موضوعی اعتقاد خاصی 
دارند و نمی تــوان آن را تغییــر داد. برای مثال به 
خانواده ای که نگاهش به مهریه، نگاه ارزشی است 

نمی توان گفت مهریه دخترت را سبک بگیر.   
به طور کلی در دنیای امــروز، ما چون در جامعه 
ایرانی زندگی می کنیم و متاثر 
از باورهای مذهبی و ســنتی 
هســتیم، مهریه جزو الینفک 
زندگی ما اســت. اما باید دقت 
کنیم که دچار افراط و تفریط 
نشویم. از یک طرف خانواده ها 
نباید این تصور را داشته باشند 
که اصال مهریــه نمی خواهیم، 
چــون مهریه واقعــا می تواند 
کارکرد مناسبی در زمان بروز 
مشکل داشــته باشد. از طرفی 
هم نباید دچار تفریط شــویم 
بــه این معنــا که فکــر کنیم 
همه خوشــبختی در مهریه خالصه شــده است، 
چون می بینیم اگر کســی بخواهــد طالق بگیرد 
با ســنگین ترین مهریه هم طالق می گیرد. اغلب 
علمای دینی ما نگاه شــان به مهریــه، نگاه عرفی 
اســت، یعنی ببینید عرف جامعــه در این زمینه 
چه می گوید. نه یک شــاخه گل رز یا قلب طرف، 
نه این که چرتکه بیندازیــم عروس چقدر جهیزیه 

می دهد که معادل آن مهریه تعیین شود.

 در جامعه های دموکراتیک 
همه افراد حق رأی و اظهارنظر 

دارند پس چه عیبی دارد 
که خانواده کوچک من هم 

همین طور باشد. کمی گذشت 
و دیدم فرزندانم چه خوب 
صحبت می کنند پس اجازه 

دادم که در تصمیمات شرکت 
داشته باشند

در بسیاری از خانواده ها 
هدف مشخص نیست زیرا 

پدر خانواده یا والدین پرستیژ 
اجتماعی درستی ندارند، 
من توهین نمی کنم! باید 

سرپرست خانواده وجهه مثبت 
داشته باشد تا بتواند فرزندان را 
نسبت به ایده آل های موردنظر 

متقاعد سازد

تحول در ازدواج براساس 
تحوالت فردی هم روی 

می دهد؛  افرادی که امروز 
ازدواج می کنند و دو هفته بعد 
طالق می گیرند. جالب است 
وقتی از آنها سوال می شود، 

می گویند آشنا شدیم، ازدواج 
کردیم و بعد فهمیدیم تفاهم 

نداریم و از هم جدا شدیم 


