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داستان اولین خواستگاری
حضرت آدم؟ع؟ اولین پیامبر خدا ،وقتی چشمش به
حوا افتاد ،با خدا چنین سخن گفت :پروردگار من! این
مخلوق زیبا و نیکو که همنشینی و نگاه به او مایه انس
است کیست؟ خداوند در پاسخ به پرسش آدم فرمود :این
بنده من حوا است .آیا دوست داری با تو باشد تا انیس و
همصحبت تو باشد؟ آدم جواب داد :آری و بر من است
که تا زندهام سپاسگزار تو باشم .خداوند فرمود :او را از من
خواستگاری کن که او بنده من است و شایسته همسری
توست . ...

1

 . 1حر عامیل ،وسائل الشیعه ،ج  ،14ص ،2ح .1

یا علی گفتیم و
عشق آغاز شد
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میشه بفرمایید چرا ازدواج نمیکنید؟
ویژه پسران

ویژه پسران

پرده اول
آخه با این شرایط کی جرئت میکنه
ازدواج کنه؟ قیمت سکه رو دیدی؟
مهریهها سر به فلک کشیده؟ تازه
هرجایی هم که بخوای بری اول
ازت میپرسن آقازاده چهکاره است،
خونه اش کجاست؟ماشینشون چیه؟
سفر خارج از کشور هم میرن؟

پرده پنجم
من اگه قراره ازدواج کنم باید
همهچیز رو کامل آماده کنم اول از
خودم باید شروع کنم من نباید هیچ
عیب و ایرادی داشته باشم اون دختر
خوشبختی هم که قراره همسر من
بشه باید هیچ عیب و نقصی نداشته
باشه .البته توی این  5سال هرچی
میگردم بیشتر ناامید میشم...

پرده دوم
از کجا دختر خوب پیداً کنم؟ هر
دختری رو میبینی قبال با یکی
دوست بوده از کجا معلوم که ...
پرده سوم
ایبابا بعضی هاشون هم که دیگه
کیسه دوختن برای ازدواج .با کلی فیلم
خودشون رو به آدم قالب میکنند،
سر
بعدش با کوچکترین بهانه ِ
ناسازگاری برمیدارند و دادگاه و طالق
و مهریه و ...خودم دو موردش رو سراغ
دارم.
پرده چهارم
برای یک لیوان شیر که آدم عاقل
نمیره گاو بخره  ...اینقدر هستن
که نگو و نپرس ...

پرده ششم
هنوز زوده ،یه چند سال دیگه فرصت
هست .االن کارای مهمتری دارم که
باید به اونا برسم  ...به قول شاعر
بینام «مجرد باش ،موفق باش».
پرده هفتم
واسه چی آدم خودشو رو گرفتار
کنه .همین رفیقمون تا دیروز با
ما خوش بود ،االن هر وقت بهش
زنگ میزنم ،میگه باید برم دنبال
 ...بذار یه چند سال دیگه از این
آزادی استفاده کنم.
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ویژه دختران

ویژه دختران

پرده اول
هنوز خیلی زوده ،سنی ندارم ،مگه
چند بهار از عمرم گذشته که بخوام
به ازدواج فکر کنم ...

پرده پنجم
از خدا که پنهون نیست از شما
چه پنهون ،چند وقتیه به فکر
ازدواجم؛ اما کو پسر خوب؟؟
هرکی میاد یه جای کارش میلنگه
 ...اگه یه شوهری بیاد که ...

پرده دوم
از این مجردی نهایت استفاده رو باید
برد ازدواج کنی اول گرفتاریه .دیگه
از خودت اختیار نداری ،همهاش باید
بله قربان بگی  ...ول کن بابا
پرده سوم
این روزها ،روز پیشرفت و ادامه
تحصیله  ...تحصیالت باالتر،
موقعیت بهتر ،ازدواج بهتر
پرده چهارم
لیاقت من باالتر از این حرفاست.
فالنی چهطور به خودش اجازه
داده اسم منو به زبون بیاره ...
خانواده که ...

پرده ششم
حتی یکلحظه هم نمیتونم
فکرش رو کنم چهطوری مامان
و بابا رو تنها بذارم آخه من تنها
دخترشونم و ...
پرده هفتم
من هیچ احساسی مثبتی به نسبت
به مردها ندارم .به نظرم همشون
از یک قماشاند .همین شوهر
خواهرم ،اولش چه جور بود االن
روزگار همه ما رو سیاه کرده ...

و حکایت همچنان باقی است...
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دو کلمه حرف حساب
این روزها صحبت از ازدواج جوانان شبیه فرو بردن
چوب در النه زنبور است .بهمحض طرح بحث ،سخنان
گزنده شروع میشود .جوانها میگویند «امکانات نیست»،
مادران میگویند «دختر خوب گیر نمیاد» ،پدران هم
نظرشان این است که «هنوز بچه است» و ...
قصد داریم بدون هیچ تعارفی در مورد چند موضوع
کمی تا قسمتی مهم که حرف دل بسیاری از جوانها است،
صحبت کنیم .بعضی از به اصطالح موانع ازدواج را با هم
بررسی کنیم و بعد از آن سه مورد از مهمترین پیشنیازهای
ازدواج موفق را با هم بیشتر بشناسیم.
مباش بی می و معشوق زیر طاق سپهر
بدین ترانه ،غم از دل به در توانی کرد
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 )1گیرهای سهپیچ
الف) مشکالت اقتصادی و تنگدستی

ندارم .نمیتونم .از پسش برنمیام .میدونی خرجش
چقدره؟ جهیزیه ،تاالر و ...
در اینجا الزم است به دو نکته مهم اشاره کنم:
یک) فقر یا ترس از فقر
ً
روشن است وقتی که کسی واقعا فقیر مطلق است

و از پس نفقه برنمیآید ،عذرش برای به تأخیر انداختن
ازدواج موجه است .قرآن هم در این خصوص به حفظ
عفت فرمان میدهد؛ 1اما واقعیت این است که چنین
وضعیتی در موارد کمتری وجود دارد .اظهار عجز و ناتوانی
در برخی از موارد به معیارهایی متوقعانه بازمیگردد.
ما اغلب دچار فقر و تنگدستی ناتوانکننده نیستیم،
بلکه ترس از فقر و تنگدستی در ما موج میزند و این دو
 .1کســاین کــه (وســیله) زناشــویی منییابنــد بایــد عفــت ورزنــد تــا خــدا آنــان را از فضــل
خو یــش یبنیــاز گردانــد( .نــور)33 /

مشکالت اقتصادی
عمدهترین موانع
ازدواج است.
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ً
موضوع کامال از یکدیگر متمایزند .باید به خاطر داشته
باشیم خداوند وعده داده است که اگر در راه ازدواج دچار
تنگدستی هستید ،من خودم شما را بینیاز خواهم کرد 1و
محال است که خداوند خلف وعده کند .امام صادق؟ع؟
میفرماید« :رزق با زن و خانواده میآید».

2

کسی که به خاطر ترس از تأمین خانواده ،ازدواج
نمیکند ،در حقیقت ،مشکل اصلیاش ،نداشتن اعتماد به
خداوند است و این مشکل پیش از آنکه اقتصادی باشد ،به
نظر میرسد اعتقادی است.
انســان با بـاور و

اعتمـادبه خـدا بـه
آرامـش میرســد
و از زنــدگی

لذت میبـرد.

اگر انسان ،به خدا اعتماد داشته باشه ،نگران مخارج
زندگی نخواهد بود و با رفع این نگرانی و اضطراب ،انسان
از یکسو احساس آرامش بیشتری پیدا میکند و از طرف
ّ
دیگر ،با ازدواج ،آن را تکمیل میکند و از صفای زندگی لذت
میبرد 3.ترس از فقر ،یکی از ابزار فریب و حیله شیطان است.
 . 1یبمهســران خــود و غالمــان و کنیــزان درســتکارتان را مهســر دهیــد .اگــر
تنگدســتاند خداونــد آنهــا را از فضــل خو یــش یبنیــاز خواهــد کــرد و خــدا
گشایشــگر داناســت( .نــور)33 /
 . 2کلیین ،کایف ،ج ،5ص.330
 . 3پسندیده ،رضایت زناشویی ،ص.25
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َّ ْ ُ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ُ
اهَّلل َی ِع ُدک ْم
قرآن کریم میفرماید« :الشیطان ی ِعدکم الفقر  ...و
َ ً
َم ْغ ِف َره ِم ْن ُه َو ف ْضال؛ 1شیطان ،به شما وعده فقر میدهد  ...و
خداوند به شما وعده آمرزش و فزونی میدهد».
چند گام مهم
 .1آقای محترم یادتان باشد ،برنامهریزی اقتصادی از
مهمترین لوازم موفقیت در زندگی است؛ یعنی نسبت به
سؤالهایی از قبیل «روش کسب درآمدتان چیست؟»،
«چه میزان پسانداز میتوانید داشته باشید؟»« ،امکان
تهیه مسکن (خرید یا اجاره) چه زمانی محقق میشود؟»
جواب روشنی داشته باشید؛ یعنی دستکم بدانید
میخواهید چهکار کنید و تکلیفتان با خودتان معلوم باشد.
بعضی از آقایان که اعتماد به سقف! دارند ،میگویند هرچه
«پیش آید ،خوش آید» و این کار را خودباوری و توکل به
خدا میدانند.
 .2باور کنید یکی از قوانین مهم زندگی این است که
«روزی ،به مرور زمان» فرا میرسد .اینچنین نیست که
 . 1بقره.268 /
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همه از ابتدا همهچیز داشته باشند .کمکم و با گذشت
همسر همراه ،رزق و روزی
زمان با تالش بیشتر و با کمک
ِ

هم میرسد.

 .3خانمهای محترم ،یادتان باشد داشتن دو ویژگی در
زندگی برای رسیدن به ازدواج موفق کمک زیادی میکند.
اولین ویژگی ،قناعت است .قانع بودن و رضایت زن به وضع
موجود آنقدر مورد تأ کید پیشوایان دین قرار دارد که امام
صادق؟ع؟ ضمن تقسیمبندی زنان به سه گروه ،بدترین
آنان را کسانی معرفی میکند که «اندک را نمیپذیرند و بسیار
را ناچیز میشمرند».

1

دومین ویژگی ،میزان مهریه است .بعضی از خانمها یا
پدر و مادرشان میگویند «مهریه بیشتر ،نشانه ارزشمندی
زن است»« .مهریه سنگین ،بدرفتاری یا هوسبازی مردها
رو مهار میکنه» .این هم از آن حرفهاست .تحقیقات
نشان داده است بانوانی که به علت اختالف خانوادگی
ً
به اجرای مهریه اقدام کردهاند ،نهایتا به بذل و بخشش
 . 1شیخ صدوق ،معاین األخبار ،ص .318
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مهریه در ازای طالق اقدام کردهاند 1.در سبک زندگی

مهریه نشانه و

اسالمی ،مهریۀ اندک و سبک ،پسندیده و مورد سفارش

دلیل صداقت و

است 2و مهریه سنگین بهجای آنکه عمل به قرآن 3و باعث

به زن است که او

برکت ازدواج 4شود ،سبب شومی 5و زمینهساز دشمنی 6بین

میدهد.

همسران و خانوادههای آنان میگردد.
دو) خرج یا َبرج

بعضی از خانمها با فکر تهیه جهیزیهای مفصل با
وسایل چشمکورکن از برندهای تجاری مشهور خارجی،
تاالر باالشهر و  ...برای سالیان سال ،پذیرش خواستگاران
را به تأخیر میاندازند .در مقابل ،برخی آقایان هم در
 .1دامنپــاک مقــدم ،بــرریس تأثیــر حقــوق مــایل بانــوان در اســتحکام خانــواده ،تقو یــت
نظام خانواده و آسیبشــنایس آن ،تقو یت نظام خانواده و آسیبشــنایس آن ص.229
 . 2حممدی ر یشهری ،حتکمی خانواده از نگاه قرآن و حدیث ،ص.117
ّ َ َ َ ُ َ َّ ْ َ ً َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ َ ْ ً َ ُ ُ ُ ً
ُ
ـوه َه ِنیئــا
اتــن ِنلــة فـ ِـإن ِطــن لکــم عــن ش ٍء ِمنــه نفســا فکلـ
َ . 3وآتــوا ِ
النســاء صدق ِ ِ
ً
َم ِر یئــا؛ و مهــر زنــان را بــه عنــوان هدی ـهای از روی طیــب خاطــر بــه ایشــان بدهیــد
و اگــر بــه میــل خودشــان چیــزی از آن را بــه مشــا واگذاشــتند آن را حــال و گــوارا
خبور یــد( .نســاء)4 /
 . 4حممدی ری شهری  ،حتکمی خانواده از نگاه قرآن و حدیث  ،ص.108
 . 5کلیین ،کایف ،ج ،5ص.568
 . 6طبریس ،مکارم االخالق ،ص.237

عالقهمندی مرد

به همسرش هدیه
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این اندیشه غرق هستند که باید بهترین وسایل زندگی
مشترک را فراهم کنند ،پول تاالر با انواع دسر و غذاهای
خاص ،ماشین شاسیبلند و ...داشته باشند تا بتوانند
برای ازدواج و خواستگاری اقدام کنند.

خانم محترم ،آقای عزیز! بین خرج و َبرج فرق است.
ً
بعضی از مخارج ازدواج واقعا خر جاند و خدای مهربان
دهندۀ آن است؛ اما برخی از تشریفات و ولخرجیها
َبر جاند .تمام دلخوشی بعضی دخترها یا پسرها همین
است که مراسم ازدواجشان در تاالر لوکس همراه با انواع
غذاهای منو باز ،کنسرت موسیقی و  ...برگزار شود؛ اما
ازدواج آسان و

با کمترین هزینه

برگرفته از زندگی
پیشوایان دین
است.

پس از آن ،چندسال دونفری ،دوشیفت و شاید سهشیفت
برای پرداخت اقساط هزینههای گزاف مراسم عروسی
کار میکنند .درحالیکه پیامبر مهربانیها پربرکتترین
ازدواجها را «کمهزینهترین» آنها میدانند.

1

پایتان را بهاندازه گلیمتان دراز کنید  ...برای انتخاب
همسر مناسب و متناسب ،باید همسرتان با شما تناسب
 . 1حممدی ریشهری ،حممد ،حتکمی خانواده از نگاه قرآن و حدیث ،ص.108
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اقتصادی داشته باشد ،دستکم انتظارات و توقعاتش
مناسب حال شما باشد و شما و شرایط شما را درک کند.
ب) نداشتن کار یا درآمد ثابت

نه شغلی و کاری ،نه میزی ،نه صندلی ،نه درآمد ثابتی ...
گویا بعضی از آقایان در دنیای دیگری سیر میکنند.
آزاد پردرآمد
با توقعات روزافزون خود ،در انتظار مشاغل ِ
یا موقعیتهای خاص اداری و دولتی هستند .این
قبیل افکار ،اجازه نمیدهد به کارهایی با درآمد پایین یا
متوسط ،هرچند بهصورت موقت ،قانع باشند و آرام آرام
به موقعیتها و فرصتهای مناسبتری دست پیدا کنند.
این حکایت ،حکایت بعضی از دخترخانمها هم هست.
میگویند«:مرد باید یه شغلی داشته باشه یا کارمند باشه
و حقوقش هم خوب باشه یا اگر نشد ،حداقل کار آزاد با
بدون اینا که نمیشه؟ میشه؟»
درآمد باالِ ...

کار ،عار نیست .مهم این است که کاری بودن خودتان

را هم به خانواده خودتان و هم به خانواده دختر ثابت
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کنید .نشان بدهید مرد هستید و به انتظار ننشستید تا
دوران دانشجویتان تمام شود یا سربازی بروید یا امکانات
فراهم شود یا...
یادتان باشد آن چیزی که برای زندگی مشترک از
طرف هر آقایی الزم است این است که ُعرضه و َجنم کار
داشته باشد و این یعنی «همت» .همت ،حرف اول و آخر
َ ُ ُ َ َ
در
را میزند .امیر مؤمنان؟ع؟ میفرماید« :قدر َّالرج ِل عیل ق ِ
ِ َّه ِتهِ؛ 1ارزش آدمی بهاندازه همت و تالش اوست» .این
َّ
سخن زیبای پیامبر مهربانیها را به دقت بنگرید« :إن
أَ
ُُ
َُ
َ
َ
َ َ
َ ٌ
رض َ ،ی�زق
طن ال ِ
ب�ب ِّالر ِزق مفتوح ِمن لد ِن الع ِ
رش إیل قر ِار ب ِ
ُّ
2
الل ُ َّک َع ٍبد َعیل َق َّ ن َ
در روزی از پیشگاه
ِ
در ِه ِت ِه ِو�م ِت ِه؛ همانا ِ
ْ
گاه درون زمین گشوده شده است؛ خداوند
عرش تا
هموار ِ
هر بندهای را بهقدر همت و نیازش روزی میبخشد».

3

این یعنی بلوغ و توانمندی اقتصادی ،روی پای
 . 1هنج البالغه ،حمکت.47
 . 2حممــدی ریشــهری ،حمکتنامــه پیامبــر اعظــم؟ص؟ ،ج13؛ ص 148کنــز ّ
العمال،
.628/133/1
 .3حممدی ریشهری ،توسعه اقتصادی بر پایه قرآن و حدیث ،صص.549-548
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خود ایستادن ،وابستگی اقتصادی به جیب مبارک
پدر را کم کردن ،داشتن برنامهریزی اقتصادی ،یک

بلوغاقتصــادی

ذره مهارتهای شغلی کسب کردن و به فکر مشاغل

شـرایط موفقیت در

پارهوقت بودن و . ...
ً
البته ،رسیدن به بلوغ اقتصادی صرفا مربوط به
مردان نیست؛ بلکه زنان هم باید مدیریت و برنامهریزی
زندگی همراه با پیشرفت،
مخارج را بیاموزند تا بتوانند
ِ

آرامش و دوری از فقر مادی و روحی را تجربه کنند.

نکته دیگری هم هست که اگر شما خانم محترم به
آن توجه کنید ،بسیار زیبا و بجاست .تحقیقات نشان
میدهد شغل ،آینده مالی و درآمد مناسب از اولویتهای
اساسی و اصلی دختران در انتخاب همسر است 1.مقایسه
 .1پژوهــش کنعــاین و مهــکاران در ســال  1395نشــان میدهــد کــه زنــان بــر شــغل و ثــروت
تأ کیــد دارنــد .اولو یــت ویژگیهــای مــایل و مــادی ازنظــر زنــان بــا پژوهــش عبــاسزاده و
دیگــران ( )۱۳۸۷و رجــی و دیگــران ( )۱۳۹۰بــرای انتخــاب مهســر مطابقــت دارد .عالوه بر
ایــن ،مطابــق بــا آرای تکاملگرایــاین ماننــد بــأس ( ،)۱۹۹۴بــأس وامسیــت ( ،)۱۹۹۳خالــد
( ،)۲۰۰۵کارول ( )۲۰۱۱و کارول و دیگــران ( )۲۰۱۲زنــان بــر نقــش محایــی مــردان کــه از طریق
ویژگیهــای اجتماعــی اقتصــادی حاصــلمیشــود ،تأکیــد دارنــد .کنعــاین و محیدیفــر،
«انتخــاب مهســر و معیارهــای آن :مطالع ـهای در بــن مــردان و زنــان ازدواجکــردهی شــهر
رشــت» ،جامعهشــنایس هنادهــای اجتماعــی،دوره .۱۳۹۵، ۳ش ،8ص۲۲۹و .250

یکی از مهمتـــــرین
ازدواج است .
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زنان دهه شصت با زنان دهه نود نشان میدهد که برای
زنان دهه نود ،اهمیت کوشایی ،ارتقاجویی و خوشقیافه
بودن مرد کاهش داشته و در عوض ،داشتن آینده مالی
خوب اهمیت بیشتری پیداکرده است 1.این بدین معنا
است که متأسفانه عدهای از دختر خانمها در جستجوی
مردی هستند که سوار بر اسب سفید بیاید و یکشبه آنها
را غرق در پول و خوشبختی کند؛ آن هم پولهایی که
بدون تالش بهدستآمده است و این یعنی ...
ج) غولهای ازدواج

«آمار طالق رو دیدی؟»« ،کو دختر خوب؟ کو پسر
خوب؟»« ،به کی میشه اطمینان کرد؟»
«من از پس کارای خودم برنمیام ،تازه بار یه نفر دیگر رو
هم باید به دوش بکشم»...
«آهای آزادیهای مجردی کجایین؟ یادتون بخیر»...
«مامانم چی؟»
 . 1جبرائیــی و مهــکاران« ،تفــاوت مال کهــای انتخــاب مهســر بــن دو جنــس»،
فصلنامــه علمــی  -پژوهــی خانــواده پژوهــی .1392 ،ش  ،34ص.164-165
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ی اشخاص سراغ ازدواج نمیروند و تا
اینکه بعض 
اسم ازدواج به میان میآید رنگ از چهرهاشان میپرد،
به حرفوحدیثهایی برمیگردد که از اینطرف و
آن طرف میشنوند یا میبینند؛ مثل تو زرد در آمدن
طرف (بدبینی نسبت به جنس مخالف) ،بیاعتمادی
و نگرانی مدام از انتخابی اشتباه ،ترس از نداشتن
آزادیهای فردی دوران ّ
مجردی ،ترس از سنگینی بار
ِ
مسئولیت زندگی ،خدمت سربازی ،دلهره از سکونت در
شهری دیگر ،دور شدن از خانواده ،ترس از اینکه هنوز
کامل نیستم و یا کامل نیست ...اینها از ترسهایی
هستند که ذهن بعضیها را درگیر میکند و جرئت ازدواج
رو از آنها میگیرد.
به یاد داشته باشید ،ترس از ازدواج تا حدی طبیعی
است؛ اما اگر بیشتر از حد طبیعی شد ،باید مراقب باشید!
چهبسا این ترس افراطی ،نشانه آماده نبودن شما برای
ازدواج محسوب شود.
کدام یک را انتخاب میکنید؟ ترس از دست دادن

ترس بیش از حد
از ازدواج نشانه

عدم آگاهی است و
نیاز به درمان دارد.

22

آزادیهای مجردی و سنگینی بار مسئولیت یا آرامش
روحی و روانی متأهلی؟ یکی از مهمترین تفاوتهای
مسئولیتپذیری

یعنی آمادگی برای

پذیرش زنــدگی و
از ســوی دیــگر
ازدواج حـس

مســـئولیتپذیری

را پـرورش میدهد.

فرزندان مادر (بچهننه) با آدمهای رشدیافته ،پذیرش
ِ

یا عدمپذیرش مسئولیت است .خودمانی بگویم جوانی
که نسبت به مسائل خانوادگی احساس مسئولیت ندارد،
هرچند ازنظر جسمی ،رشد فیزیکی ،سن و سال و حتی
ّ
تمکن مالی امکان ازدواج داشته باشد ،بهطور طبیعی
هنوز وقت ازدواج این جوان فرا نرسیده است؛ چونکه
روحیات کودکانهاش برای او مشکل میتراشد.

1

بر اساس پژوهشهای به عمل آمده ،آرامش روانی
حاصل از ازدواج ،حس مسئولیتپذیری انسان را بارور
میسازد ،در برابر دشواریهای زندگی به او شکیبایی
میبخشد و شورونشاط او را در فعالیتهایش افزایش
میدهد .فرد ،پس از ازدواج احساس میکند که از نتیجه
زندگی و کار و تالش او ،هم خودش و هم عزیزترین
کسانش ،بهرهمند میشوند؛ اما احساس شورونشاط در
 . 1بانکی پور مطلع مهر ،ص.48
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فرد ازدواجنکرده یا بدون خانواده ،شکوفا نمیشود و
همین عامل ،از او فردی بیمسئولیت میسازد که در
برابر مشکالت بهآسانی تسلیم میشود.

1

حال که صحبت از غولهای ازدواج است ،اجازه
دهید این نکته را هم خاطرنشان کنم .یکی از مهمترین
ترسها و توهماتی که مانع جدی ازدواج است و این
روزها هم زیاد شده ،این است که برخی از جوانها
میخواهند برای ازدواج کردن و همسر خوبی بودن،
کامل باشند یا اینکه برخی به دنبال همسری هستند که
از همه نظر کامل باشد تا بتواند خوب همسری کند.
با این فکر ،سالها ازدواجشان را عقب میاندازند.
با یک فکر کمالگرایانه از خودشان یا از طرف مقابل،
انتظارات غیرواقعی دارند .فراموش نکنید برای ازدواج،
کامل بودن (چه مادی و چه معنوی) الزم نیست ،بلکه
کافی است که خودتان را در مسیر تکامل قرار دهید و
ً
واقعا کوشش کنید.
 . 1پسندیده ،رضایت زناشویی ،ص .25

کمالگرایی یک

مانع جدی بر سر
راه ازدواج است.
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 )2پیشنیازهای ازدواج موفق
برخی از عوامل هستند که بودنشان و یا توجه کردن
به آنها کمک شایانی به اقدام برای ازدواج و رسیدن به
زندگی موفق میکنند .این عوامل ،هم میتوانند انگیزشی
باشند و هم جهتدهنده به یک انتخاب درست.
الف) نوع نگاه
اولین پیشنیاز
ازدواج موفق،

اصالح نوع نگرش
به ازدواج است.

اولینومهمترینپیشنیاز براییکتصمیمجدیوقرار
گرفتندرمسیرانتخابهمسرمناسبومتناسبورسیدنبه
نوسال
ازدواج موفق چیست؟ چرا بعضی از جوانهای همس 
شما به وقتش تصمیم جدی میگیرند ،انتخاب مناسبی
انجام میدهند و ازدواج موفق و پایداری را رقم میزنند.
وقتی شما این کلمهها را میشنوید یا میبینید چه
ً
احساسی دارید؟ آنها را چهطور توصیف میکنید؟ لطفا
برای هر کدام ،چندکلمهای بنویسید:
مجردی........................ :
متأهلی............................. :
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خوشبختی............................ :
زندگی....................................... :
نگرش 1شما و به تعبیری نوع نگاه یا عینکی که روی

نـــگرش روی

چشماتان گذاشتهاید و به موضوع نگاه میکنید ،بسیار

احساس ،رفتـار

بااهمیت است و در زندگی شما نقش تعیینکنندهای ایفا

اثــرگذار هست

میکند .آیا باور میکنید همهچیز بستگی به نوع نگرش ما
و شما دارد! نگرش حتی بر احساسات ،رفتار و انتظارات
ما اثرگذار است .برداشتها ،طرز تلقیها و باورهای ما
تعیینکننده نوع برخورد ما با جهان اطرافمان هستند .به
اتفاق هم ،دو نمونه از این نوع نگاهها را بررسی کنیم.
یک) نگاه به اصل ازدواج

نگرش به ازدواج ،یعنی عقیده ذهنی و باورهای فرد
در مورد ازدواج 2که در مراحل اولیه زندگی شکل گرفته و
ً
سازهای نسبتا ثابت است .تحقیقات متعدد اندیشمندانی
1 attitude.
2. Brateen TB, Rosen LA. Development and validation of the
marital attitude scale . 29(2): 83-91.

و انتظــارات ما

26

مانند راجرز و آموتو نشان داد ه است که نگرش به ازدواج
یا طالق پیشبینیکننده کیفیت زندگی زناشویی است،
نگرش مثبت به
ازدواج مسـاوی
با بهبود کیفیت
زنـدگی است.

بهطوریکه افرادی که نگرش آنها نسبت به ازدواج
مثبتتر و نسبت به طالق منفیتر است ،کیفیت زندگی
زناشویی خود را در طول زمان بهبود میبخشند .این
1

یعنی ،نگرش به ازدواج اهمیت ویژهای دارد.
ً
اساسا چگونگی نگاه و باور ذهنی افراد به ازدواج
و زندگی مشترک،یکی از مکانیسمهای کلیدی برای
پیشبینی رفتار واقعی در ازدواج 2و از بهترین شاخصهای
عملکرد افراد در روابط عاشقانه است.

3

1. Amoto PR, Rogers SJ. Do attitudes toward divorce affect marital
quality?; 20: 69-86.
2 .Thornton A. Influence of marital history of parents on the
marital and cohabitation experiences of children.; 96(6): 868-894.
3. Steinberg SJ, Davila J, Fincham F. Adolescent marital expectations
and romantic experiences: associations with perceptions about
parental conflict and adolescent attachment security.; 35(3): 333-348.

بــه نقــل از نیلفروشــان ،نو یدیــان ،عابــدی بــرریس و یژگیهــای روانســنجی مقیــاس
نگــرش بــه ازدواج ،فصلنامــه علمــی  -پژوهــی اجنمــن علمــی پرســتاری ایــران،دوره
اول  -مشــاره .،1هبــار  1392ص.36
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نظر شما درباره ازدواج چیست؟
ازدواج برای شما چه معنایی دارد؟
قرار است با ازدواج چه اتفاقی برای شما بیفتد؟
ً
اصال شما اگر یک روزی تصمیم به ازدواج بگیرید کدام یک
از دلیلهای درون جدول برایتان مهمتر است؟

28
ا گر ازدواج کنم به این خاطر است که ...

1

تأمین نیاز
جنسی

بههرحال جوونیه و نیاز
جنسی«...نگاهجنسی،ظرفیت
محدودیبرایموفقیتخانواده
دارد و نمیتواند انگیزه باالیی
برای سازگاری به وجود آورد .با
فروکش کردن غریزه جنسی،
کارایی خود را از دست خواهد
داد .با دیدن فرد زیباتر و
جذابتر ،صمیمیت به سردی
میگراید .وانگهی این نگاه
نمیتواند توجیهکننده قداست
خانوادهباشد!»

2

ادامهنسل

بعضی از جوونا ازدواج رو فقط
و فقط مساوی با این میدونن
که چند تا بچه داشته باشن و
از این راه یادگاری از خودشون
بذازن و نسلشون ادامه پیدا کنه
و ...

3

.........

4

.........

5

.........

به نظر من.
.............
.............
.............
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نگاهی از جنس نور

خدایی که شما و همسر آیندهاتان را آفریده ،نگاه
زیبا و ویژهای به ازدواج دارد که برای ما بسیار درسآموز
َ ُ
َ ْ َ َ ْ َ ََ َ ُ ْ ْ َْ ُ ُ ْ َْ
ک أز َو ًاجا ِلت ْسک ُنوا
است«:و ِمن یآ� ِت ِه أن خلق لک ِمن أنف ِس
َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َّ ف َ َ َ َآ
َْ
ِإل ی�ا وجعل بینک موده ورحه ِإن ِ� ذ ِلک ل ی� ٍت ِلقو ٍم
َ َّ َ
َی َتفک ُرون؛ 1و از نشانههای او اینکه همسرانی از جنس شما
برای شما آفرید تا در کنار آنها آرامش یابید و در میانتان
مودت و رحمت قرار داد».
َ«و ِم ْن َ یآ� ِت ِه» :خدای بزرگ ازدواج را از نشانههای

خودش میداند .خداوند با تمام بزرگی و عظمت،
خودش برای ازدواج آستین باال زده و این یعنی ازدواج

دارای ارزش و جایگاه بخصوصی است.
ک َم َو َّده َو َر ْ َ
« ِل َت ْس ُک ُنوا ِإ َل یْ َ�ا َو َج َع َل َب ْی َن ُ ْ
حه»:میگویند زمانه
ما ،عصر اضطرابها است؛ یعنی حیاتیترین نیاز انسان،

ازدواج محملی

آرامش است و ازدواج بهترین اقدام برای تأمین امنیت

و آرامش بخشیدن

درونی و آرامش روانی است .خداوند ،همسر را مایه آرامش
 .1روم.21 /

برای آرامش یافتن
است.
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و انس قرار داد تا انسان در کنار او آسایش یابد .زندگی
همسر موافق و همراه ،مساوی است با ناآرامی و
بدون
ِ

حیرانی و زندگی ناتمام.

برآورده ساختن نیازهای عاطفی 1،تأمین نیازهای
مادی و جنسی ،بقای نسل ،رشد و شکوفایی استعدادها،
در سایه مهربانی خداوند قرار گرفتن ،در رحمت آسمانی
جای گرفتن 2،یاری خداوند 3،کامل شدن دین 4،پیروی از
سنت پیامبر اسالم؟ص؟ 5،گام نهادن در مسیر پاکی 6،توسعه

َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َْ ُ ُ َ
ً
ـم أ ْزواجـ ًـا ِل َت ْسـ ُـک ُنوا ِإ َل یْ�ــا َو َج َعـ َـل َب ْی َنـ ُ ْ
ـم ِمــن أنف ِسـ ْ
َ .1و ِمـ ْـن یآ� ِتـ ِـه أن خلــق لـ ْ
ـم َمـ َـو َّدة َو
َ َآ
َ ْ َ َ َ َّ ُ َ
َ ْ َ ً َّ ف
)21
(روم/
.
ون
ـر
ـ
ک
ف
ت
ی
م
ـو
حــة ِإن � ذ ِلــک ل ی� ٍت ِلق َـ
ر
ٍ
َُ
َّ ْ َ ف َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ِّ َ
َّ
ُ
ْ
ُ
َّ
َ
َ
اضــع  ...و ِعنــد النــاح.
 . 2رســول اهَّلل؟ص؟ :یفتــح أبــواب الســم ِاء ِب�لرحــةِ ِ� أر بـ ِـع مو ِ
(شــعیری ،جامع األخبــار ،ص)101
ُ
َ َ
َّ
َّ
اهَّلل؟ص؟حـ ّـق عــی الل عــون مــن نکــح الـ تـامس العفــاف ّمعــا حـ ّـرم الل( .پاینده،
 .3قــال َر ُســول ِ
هنج الفصاحه ،ص)448
تز ّ
 . 4عــی؟ع؟ ّانــه قــال :مل یکــن احــد مــن احصــاب ّ
الرســول؟ص؟ یـ
ـ� ّوج ال قــال رســول
َّ
الل؟ص؟ مکــل دینــه( .فلســی ،احلدیــث  -روایــات تربیــی ،ج ،1ص)174
ِّ َ ُ ُ َّ ت فَ َ ْ َ َ َ ْ ُ َّ ت َ َ
ِّ
ْ
ن
َ
 . 5رســول اهَّلل؟ص؟:النــاح ســن ِ� �ــن ر ِغــب عــن ســن ِ� فلیــس ِمــی( .شــعیری ،جامــع
األخبــار  ،ص)101
ّ
ـب ان یلـ قـی َّالل طاهـرا و ّ
 . 6رســول اهَّلل؟ص؟ :مــن احـ ّ
مطهـرا فلیتعفــف ب ز�وجــه( .فلســی،
احلدیــث  -روایــات تربییت ،ج ،3ص)391
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معیشت 1،عفت و دوری از گناه 2در ازدواج به دست میآید .
نتایج تحقیقات دانشمندان بیانگر این است که
ازدواج در سالمت جسمی و روانی فرد تأثیر بسزایی دارد.

تـأمین ســالمت

ن میدهد مجرد زیستن،
پژوهشها و تجارب متعدد نشا 

کارکــردهـــای

زمینه را برای ابتال به انواع اختالالت روانی و بیماریهای
جسمانی فراهم میکند .در مقابل ،پژوهشها از این
واقعیت سخن میگویند که سالمت جسمانی و روانی
ً
زنان و مردان متأهل بیشتر است و متأهلها عموما عمر
طوالنیتر و وضعیت اقتصادی بهتری دارند.

3

ازدواج نقش مهمی در ورود به دوره بزرگسالی،
اعالم بلوغ ،خودکفایی و استقالل از سوی جوانها است
تا با تحقق مسئولیتپذیری جدید ،راه تکامل و تعالی
ُ
َ ِّ ُ َ َ َ ُ ْ َ َّ َّ َ ی ُ ْ ُ َ ف َ ْ َ ق
َ ف
اهَّلل؟ص؟ :زوجــوا أ ی�مــاک ف ِــإن الل � ِس
ــن ُل ْــم ِ� أخل ِ ِ� ْــم َو ُی َو ِّس ُــع ُل ْــم ِ�
ََ . 1ر ُســول ِ
ُ
ْ َ ِق
ف
ُ
ُ
َ
َّ
ت
ْ
َ
ا� ْ
أرز
ا�ــم( .الروانــدی ،النــوادر للراونــدی ،ص)36
ــم و ی ز ِ� ُیــده ِ� م ُرو ِ ِ
ََِ
َّ
ّ َّ
ّ
َ
ُ
ّ
ت
اهَّلل؟ص؟حــق عــی الل عــون مــن نکــح الــامس العفــاف معــا حــرم الل.
 . 2قــال رســول ِ
(پاینــده ،هنــج الفصاحــه ،ص)448
 . 3نیلفروشــان ،نو یدیــان ،عابــدی بــرریس و یژگیهــای روانســنجی مقیــاس نگــرش
بــه ازدواج، ،فصلنامــه علمــی  -پژوهــی اجنمــن علمــی پرســتاری ایــران،دوره اول -
مشــاره  ،1ص ،4-35هبــار . 1392

روان از مهمترین
ازدواج اسـت.
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را طی کنند .تنها در این صورت است که فرد میتواند
برنامههای اختصاصی خودش را مستقل از والدین
بهگونهای سالم و مطمئن به اجرا دربیاورد و به احساس
لیاقت ،شایستگی و اعتمادبهنفس بیشتری دست پیدا
کند .همچنین ازدواج ،آغاز لطیفترین و گرمابخشترین
رابطهها و به فعلیت رساندن همه استعدادها و قابلیتها
و بهرهمندی از عالیترین تکریمهاست.

1

کارکردهای مثبت ازدواج
•افزایش مسئولیتپذیری
•تکامل اجتماعی و معنوی
•ادامه نسل
•ارتقای سالمت روان جامعه
•کاهش رفتارهای خماطرهآمیز
•افزایش احساس امنیت در افراد
•اجیاد آرامش

 -1افروز ،مباین روانشناخیت ازدواج در بستر فرهنگ و ارزشهای اسالمی ،ص.6
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زندگی زیباست ای زیباپسند
نیکاندیشان به زیبایی رسند
دو) نگاه به همسر و همسری

نوع نگاهتان به همسر ،همسر مناسب و همسری
چیست؟ قرار است با ازدواج با چه کسی ،چه اتفاقی
برای شما بیفتد؟
همسر................................................... :
همسر مناسب.......................................... :
همسری................................................ :
نوع نگاه شما به همسر نهتنها در نوع انتخاب شما،
بلکه روی زندگی مشترک آیندهاتان هم اثرگذار است.
ازدواج سرآغاز زندگی مشترک با همسر و تعامل همیشگی
با او است.
بخش مهمی از موفقیت در این همراهی ،مربوط
به دیدگاه شما نسبت به کسی است که قصد همراهی
با او را تا پایان عمر دارید .در حقیقت ،چگونگی تعامل

موفقیت در زندگی
مشترک محصول

نگرش مثبت به
همسر است.
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شما با همسرتان ،بر پایه جایگاه او در ذهن و باور شما
شکل میگیرد.
نگاه شما به کلمه «همسر مناسب» چیست؟ بعضی
همسـر مناسب،
یعنی به خــود،
خــــــانوادهو

فرهنگتنــگاه کن
و انتخـــاب کن.

از جوانها بعد از آنکه به افقهای دوردست خیره می
شوند ،میگویند همسر مناسب؛ یعنی همسر ایدئال
 .شاید هم برعکس ،به همسر ایدئال  ،همسر مناسب
میگویند؛ ایدئال یعنی همهچیزتمام . ...
● اگر دنبال همسری هستید که همیشه بیست باشه
و هیچ عیب و نقصی نداشته باشه ،بدانید هنوز برای
ازدواج آمادگی ندارید.
● اگر دنبال همسری هستید که بعد از ازدواج با او،
در زندگی مشترک با هیچگونه مشکل و اختالفی روبهرو
نشوید ،بدانید هنوز برای ازدواج آمادگی ندارید.
● اگر به دنبال یافتن همسری هستید که مثل غول
چراغ جادو ،در یک چشم بههم زدن تمام خواستههای
شما را برآورده کند یا مثل دستگاه چاپ پول و دستگاه
خودپرداز باشد ،بدانید هنوز برای ازدواج آمادگی ندارید.
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● اگر در جستجوی همسری هستید که همیشه شاد
و سرحال و پرانرژی باشد ،همیشه شما را تحویل بگیرد
و در تمام شرایط به شما محبت کند ،بدانید هنوز برای
ازدواج آمادگی ندارید.
● اگر میکوشید همسری را بیابید که شما آقای خانه
او و او کلفت خانه شما باشد ،تردید نکنید هنوز آماده
ازدواج نیستید.
یادتان باشد منظور ما از مناسب؛ یعنی به خود،
خانواده و فرهنگتان نگاه کنید و انتخاب کنید .اگر
اینطوری انتخاب کنید همسر شما نهتنها «وبال» گردن
شما نیست ،بلکه «بال» پرواز است .همسر مناسب ،نهتنها
مانع پیشرفت نیست ،بلکه کمککار شما در برداشتن
گامهای جدیتر و محکمتر برای پیشرفت و ترقی است.
همسر ،در آموزههای اسالمی امانت الهی 1معرفی

ُّ َ ّ ُ َّ ِّ
َ َ أَ ُ َّ ضَ ّ ً َ ً َ تُ ُ أَ َ
النسـ َ َ ُ َ
ســن �ا وال نفعــا ،أخذ�
 - 1یأ�ــا النــاس إن
وهـ َّـن ِب�مانــةِ
ـاء ِعنــدک عـ ٍ
ـوان ،ال ی� ِلکــن ِلنف ِ ِ
َ َ َ تُ ُ َ ُ َّ َ
الــه ،واســتحلل� ف ج
اختیار ســود
ـات الــه...؛ ای مــردم! زنــان ،نزد مشا اســیرند.
رو�ــن ِب ِکـ ِ
ِ
امانت خداوند گرفتهاید ،و با کلمات
و ز یــاین بــرای خو یــش ندارنــد .آنــان را بهعنــوان ِ
خداونــد ،بــر خو یشــن حــال کردهایــد( .شــیخ صــدوق ،اخلصــال ،ص ،۴۸۷ح۶۳؛
جملــی ،حبــار األنوار ،ج ،۷۶ص ،۳۴۹ح)۱۳

همسـر امانتی

خداوند در دستان
شماسـت.
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شده است .فردی که همسر خود را امانت میشمرد ،از
هرگونه بدرفتاری میپرهیزد .شخص امین میکوشد
امانت را به زیباترین شکل ممکن نگهداری کند و آن را
سالم به صاحبش برگرداند.
نکته جالب توجه اینکه همسر ،امانت خانوادهاش
شمرده نشده است ،بلکه امانت خدا دانسته شده است.
در حقیقت ،کسی که ازدواج میکند ،همسر را بهعنوان
تنظیم نگاه به
همسر؛ یعنی

همسر من ،امانتی
است از جانب

خدای مهربان.

امانت از خداوند متعال تحویل میگیرد.
در اینجا دو نکته وجود دارد :امانت بودن همسر،
خدایی بودن این امانت .این دو ویژگی ،نقش مهمی در
تنظیم روابط میان همسران دارد .وابستگی و انتساب
ً
همسر به خداوند متعال ،ارزش او را کامال دگرگون میکند
و از یک مسئلۀ انسانی و زمینی ،به مسئلهای الهی و
آسمانی تبدیل میکند.
زمانی که انسان بداند خداوند متعال صاحب امانت
است ،آن امانت ،به جهت قداست خداوند ،تقدس
مییابد و به جهت عظمت خداوند ،فکر کجرفتاری با
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همسر را دور میسازد؛ بنابراین ،یکی از عوامل مهم در
موفقیت و کامیابی خانواده ،تنظیم دیدگاه نسبت به
همسر است.

1

اگر اینگونه به ازدواج و همسر نگاه مینگرید ،به شما
تبریک میگویم .شما به «بلوغ فکری» که از مهمترین
پیشنیازهای ازدواج است ،دست پیدا کردهاید.
ب) شناخت

دومین پیشنیاز یا عاملی که برای داشتن ازدواج موفق
بسیار بااهمیت است ،داشتن شناخت مناسب است .البد
میپرسید از چی؟ از ِکی؟ و چگونه؟
شناختهمسر،شناختسر،شناختهدفازمهمترین
شناختهای زندگی بهحساب میآیند.
ً
لطفا این سه شناخت را به تربیت اولویت و اهمیتشان
شمارهگذاری کنید...3 ...2 ...1 :

 - 1پسندیده ،رضایت زناشویی ،ص.73

بلوغ فکری
از مهمترین

پیشنیازهای

ازدواج موفق
است.
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یک) شناخت سر

«از خودت چه خبر؟»
در مشاوره ازدواج ،افراد همان ابتدای کار سراغ
ویژگیهای طرف مقابلشان میروند ،درحالیکه «من
کیستم؟» و «من چگونه شخصیتی دارم؟» اولین و
مهمترین سؤالی است که باید به آن پاسخ دهند و این
یعنی «خودآ گاهی» 1.متأسفانه افراد زیادی هستند که
سرشناسی ،مقدمه

همسرشناسیاست.

بهجای یافتن پاسخ صحیح به این سؤال به ظاهر ساده،
صورتمسئله را پاک میکنند.

وقتی شما میخواهید «هم َسر» انتخاب کنید ،اول
باید َ
«سر» را بشناسید ،بعد از آن ببینید «همسر» شما چه
کسی باید باشد .این ویژگیهایی که شما از همسرتان
میگویید بسیار خوب است ،ولی آیا این آقا یا خانم به شما
ً
میآید؟ اصال شما چه کسی هستید؟ چه ویژگیها ،عالیق،
خلقوخو ،نقاط قوت و ضعفی دارید که طرف مقابلتان به
شما بیاید یا نیاید.
1. consciousness.
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آقا یا خانمی که میداند کیست و چه ویژگیهایی دارد؛
انتخابش درست ،مناسب و متناسب با خودش است .با
اعتمادبهنفس وارد زندگی مشترک میشود ،انتظارات
و توقعاتش از همسرش بهاندازه و بهجاست .خودش را
راحتتر مدیریت میکند و پیش از تصحیح رفتارها و افکار
اشتباه همسرش ،برای خودش برنامهریزی میکند.
خودآ گاهی موجب میشود فرد بتواند احساساتش را
بشناسد ،از وجود آنها آ گاه شود و بهوقت لزوم ،کنترلشان
کند .برای خودش ،احساساتش ،افکار و رفتارش ارزش
قائل است و در یککالم حرمت خودش را نگه میدارد ...
َ َْ َ َ َ
امیر مؤمنان؟ع؟ میفرماید«َ :م ْن َع َرف نف َس ُه کن ِلغ ْی ِ� ِه
َ ُ
أ ْع َرف؛ 1هر آنکه خود را شناخت دیگری را بهتر خواهد
شناخت».
ابعاد خودشناسی
در این بخش از سخن ،با هم برخی از مهمترین ابعاد
 -1شــرح آقــا مجالالدیــن خوانســاری بــر غرراحلکــم ،ج ،7بــاب معرفــة النفــس (خــود را
شــناخنت) ،ص.387

خودشناسی اولین
گام در مسیر

موفقیت است.
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خودشناسی را مرور میکنیم.
اول) شناخت ظاهر خود

•ظاهر (قد ،وزن ،رنگ) من چگونه است؟ زیبا یا معمولی؟
•آراستگی لباس تا چه اندازه برای من اهمیت دارد؟
ً
•معموال از چه پوششی استفاده میکنم .باور من در این
خصوص چیست؟
برای خودشناسی
از کشف

ویژگیهای

ظاهری ،اخالقی،
نقاط قوت و

ضعف شروع
کنید.

دوم) شناخت احساسات و عواطف خود

•حساس و زودرنج هستم؟
•از شکست عصبانی میشوم؟
•من زودتر از دیگران به احساس انزجار و تنفر از دیگری
میرسم؟
•در کنترل کدامیک از احساسات خود با مشکل روبرو
هستم؟
•من به والدینم وابستهام؟ تا چه اندازه؟ و...
سوم) شناخت نسبت به خلقوخو

•توانایی نه گفتن به دیگران را دارم؟
•موفقیت همسرم میتواند در من احساس شکست ایجاد
کند؟

41

•دارایی همسرم باعث میشود تا من احساس حقارت کنم؟
•روحیه رقابتجویی و شکست دیگران را دارم؟
چهارم) شناخت نقاط قوت و ضعف

•نمیتوانم طرف مقابل را به خاطر خطاهایش زود ببخشم.
•من فردی لجباز هستم.
•عالقهمندم مسائل را خیلی خشک و منطقی ببینم و حل
کنم.
• فردی باگذشت هستم و با دوستانم درگیری خاصی
نداشتهام.
•خیلی مهربان و دلسوزم و نمیتوانم مشکالت دیگران را
تحمل کنم.
پنجم) آ گاهی از ارزشهای مذهبی و اعتقادی

•میزانپایبندیمنبهمذهب(نماز،روزه،امانتداری)...،
چقدر است؟
•اهداف اساسی من در زندگی چه چیزهایی هستند؟
•نسبت به حجاب مقید هستم؟
•محرم و نامحرم برای من اهمیت خاصی دارد.
•خط قرمزهای من درباره مذهب چیست؟
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ششم) آ گاهی از تواناییها و استعدادهای خود

•در چه زمینهای مهارت دارم؟
•حافظه خوبی ندارم.
•آینده درخشانی را برای خودم پیشبینی میکنم.
هفتم) شناخت عالیق و سلیقههای خود

•از تفریحات و مسافرتهای دستهجمعی خوشم نمیآید.
•حوصله نشستن در میهمانیهای طوالنی را ندارم.
•دوست ندارم در حضور جمع درباره موضوعات شخصی
من گفتگو شود.
•از تماشای مسابقات فوتبال خسته نمیشوم و روزانه
چندین ساعت برای آن وقت صرف میکنم!
•دوست دارم میز کارم همیشه منظم باشه.
•کمد لباسهای من همیشه بههمریخته و نامنظم است.
•استعداد یادگیری هر کاری را دارم.
1
•همیشه در کارهای جمعی بر دوستانم تقدم پیدا میکنم.

 .1ر.ک :تبرایئ و مهکاران ،دانســتینهای ازدواج ســامل،ص 23-22و بانکیپور ،مطلع
مهر ،ص.78-74
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کمی تا قسمتی مهم

● استفاده از پرسشنامههای شخصیت مثل پرسشنامه
شانزده عاملی شخصیت کتل 1یا نئو 2و مانند آن میتواند در
تشخیص ابعاد شخصیتی به شما کمک کند.
● شناخت خود و کشف نقاط قوت ،خصوصیات
و ویژگیهای مثبت ،کشف توانمندیها و استعدادها،
شناخت پیشرفتها و موفقیتها مهم است؛ مهمتر از آن،
ارتقا بخشیدن نقاط قوت و خوییهای خود است؛ یعنی
در هر جا و هر جایگاه مثبتی که هستید ،دستکم یک گام
ً
جلوتر بیایید .لطفا جدول زیر را با دقت پر کنید.
ردیف

نقطهقوت

برنامه من

1 Catell’s Sixteen Factors Personality Inventory.
2 NEO-FFI.

نقــاط قوت و

ضعف خـــود را
بشناسید وبـرای
آنها برنامهریزی
کنیـد.

44

● شناخت خود و یافتن نقاط ضعف یا ویژگیهایی که
دوست ندارید در شما باشد ،مهم است ،مهمتر از آن ،این
است که نقاط ضعفتان را اصالح و مدیریت کنید .تا کی
میخواهید ویژگی ِبد تنبلی ،بدقولی ،پرخاشگری و ...را با
خودتان اینطرف و آن طرف ببرید .یک جایی ،یک وقتی
باید قاطع و محکم به خودتان بگویید« :بس است دیگر».
برنامهریزی برای

اصالح نقاط ضعف
اقدام مهمی است

برای ازدواج موفق.

یک برنامه منظم با شیبی مالیم شما را برای حل نقاط
ضعف کمک میکند.
ً
لطفا این جدول را نیز کامل کنید.
ردیف

نقطهضعف

برنامه من

● شناخت خود ،بررسی مشکالت جسمی ،روحی و
عاطفی مهم است؛ ّاما مهمتر از آن ،این است که مشکالت
و نابهنجاریها را درمان کنید .اشتباه نکنید ،خیال نکنید

45

میتوانید بعد از ازدواج این خصوصیات را اصالح کنید؛
بنابراین پیش از ازدواج سالم شوید.
ً
● سالمتی از نظر جسمی و خصوصا ازنظر احساسی،
عاطفی و ذهنی ،شرط الزم یک ازدواج موفق است و البته
زمان سالم شدن ،قبل از ازدواج است.
زوجهایی که به لحاظ احساسی و عاطفی در سالمت
به سر نمیبرند ،ازدواج موفقی نخواهند داشت و همین
مشکالت ،باعث نابودی ازدواج آنها میشود .اگر قبل از
ازدواج ،به مسائل و مشکالت فردی توجه شود ،خانواده از
قیددشوارینجاتپیدامیکند.
ً
لطفا ازدواج نکنید!

جوانان عزیز توجه فرمایید .نشانههایی را که مشاهده
میکنید وضعیت قرمز یا وضعیت خطر است .معنی آن این
است که شما برای ازدواج آماده نیستید.
اول) اختاللهای روانی

«ازدواج کنه خوب میشه»« ،درمان این درد ازدواجه»،
«بچهام مریض نیست ،بدخلقیاش مال بیزنیه» و...

یادتـان باشد،
«ازدواج»
درمـان یا

درمــانــگاه
نیست.
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ً
حتما بارها جمالتی مشابه اینها را شنیدهاید که وقتی
اختالالت

شخصیت را

جدی بگیرید.

بدخلقی ،رفتارهای عجیب و بیمارگونه یا اختاللهای
روانی مثل افسردگی و پرخاشگری کسی به میان میآید،
اطرافیان او میگویند:خلقوخویش به ناگهان از وضعیتی
مهربان ،گرم و صمیمی ،در عرض تنها چند ثانیه به
وضعیتی عصبانی تغییر میکند».
دوم) ویژ گیهای شخصیتی نابهنجار

چگونه میتوان برای کسانی که همواره به دیگران
با بدگمان مینگرند یا به همه محرکهای محیطی،
بیاراده و بدون مقاومت پاسخ میدهند ،یا بیدلیل،
حتی به نزدیکان خود دروغ میگویند یا در اوج بینیازی،
حقهبازی و کالهبرداری میکنند ،زندگیای آرام و
بیدغدغه تصور کرد .این افراد از واقعیت درک درستی
دارن؛ دچار نگرانی نیستن و ازنظر خودشان سالمند؛ اما
رفتار آنها ازنظر دیگران عجیب و غیرمعمول و مخالف با
اصول اخالقی است .چنین ناهنجاریهایی در اختالالت
شخصیتی طبقهبندی میشوند.
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اگر شما از آنهایی هستید که زود دعوا میکنید؛
یکدفعه از عصبانیت منفجر میشید؛ دم دمی هستید؛
آستانه صبرتان پایین است ،سوءظن و غیرت بیجا
دارید ،در بیاعتمادی به دوروبریهایت تابلویید ،غرغرو
و سرزنشگر ،احساساتی ،گوشهگیر ،خسیس ،شکاک،
ً
غمگین یا تکانشی به نظر میآیید ،حتما خودتان را برای
ازدواج بررسی و اصالح کنید.
سوم) خودشیفتگی و خودبرتربینی

بنای ازدواج ،حرکت از من بهسوی ما شدن ،از
خودشیفتگی بهسوی دگر دوستی است .اینکه من برای تو
بیندیشم ،احساس کنم ،کار کنم و تو نیز برای من فکر کنی،
احساس کنی ،کار کنی و...
اما خودبرتربینی و تکبر یا اینکه فکر میکنید از دماغ
فیل افتادید ،باعث ایجاد فاصله عاطفی بین شما و
همسرتان میشود .برخی مردان خیال میکنند چون مرد
هستند ،باید بهگونهای برخورد کنند که ابهتشان شکسته
نشود .در مقابل ،برخی خانمها هم گمان میکنند چون

کبـــر و غـرور
عامل سقــوط
شیطان شد.
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سطح اجتماعی خانواده آنها از خانواده شوهرشان باالتر
است ،بر همسرشان برتری مطلق دارند .این نوع تفکر،
به کبر و غرور میانجامد و میان همسران ،دیواری عاطفی
ایجاد میکند ،البته عواملی مانند مال و ثروت ،تحصیالت،
زیبایی ،سطح اجتماعی باالتر و ...در فرد خودشیفته،
راحتتر به رفتارهای آزارگرایانه میانجامد.
چهارم) اختالل در هویت

برخی از آقایان و خانمهای مجرد ،باوجوداینکه از
هویت؛ یعنی پاسخ

به سؤال اساسی من
کیستم؟

دوران نوجوانشان چندسالی میگذرد ،ولی هنوز به
وحدت شخصیتی نرسیدهاند .بعضی از انواع اختالل در
هویت از این قرار است:
 )1گمگشتگی هویت و بالتکلیفی در زندگی :در این
وضعیت ،اگر تعهدی به هر شخص (مانند همسر) یا
مجموعهای از باورها و اصول وجود داشته باشد بسیار کم
است .فرد در این وضعیت لحظهها را غنیمت میشمرد
و از هیچ حوزهای از لذتهای فردی خود چشمپوشی
نمیکند .چنین فردی ،در انتخاب و تصمیمگیری مشکل
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دارد و به جستجو و اکتشاف نمیپردازد .این گروه از افراد،
اغلب اهداف تحصیلی و شغلی ثابت و روشنی ندارند .بنا
بر پژوهشها ،این افراد اغلب سازگاری روانی ،خودفرمانی
و خودکنترلی پایینی دارند و دیگران ،آنان را بیفکر و
بیتعصببهحسابمیآورند.
 )2بازدارندگی هویت (هویت زودرس) :افراد دارای

اختاللهای

این اختالل اغلب شاد هستند و بهطور کوتهبینانه از

جدی ازدواج

خود راضیاند .این آدمها در رویارویی با فشارهای جدید
زندگی ،به مشکالت مقابلهای دچار میشوند و نمیخواهند
عرصههای جدید زندگی را تجربه کند .اینها درباره
تحوالت زندگی نیز کمتر پرسش میکنند.
 )3توقف یا دیررسی هویت :مبتالیان به این اختالل
هویتی ،در انجام تعهدهای دینی ،شغلی یا امور مربوط به
حوزه وفاداری خود ،به دالیلی تأخیر میکنند؛ به این دلیل
ً
که مثال «من پیش از اونکه بتونم خودمو به شغلی یا کسی
متعهد کنم به فرصت و تجربه بیشتری نیاز دارم .».این
دسته از افراد میدانند رابطه صمیمانه چگونه است ،اما

هویتی از موانع
هستند.
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هیچوقت چنین رابطهای را برقرار نمیکنند .بسیاری از
این افراد در جدا ساختن خود از والدینشان ،بهویژه والد
جنس مخالف با خود ،مشکالتی دارند.
ِ

1

پنجم) اختالالت و انحرافات جنسی

این افراد یا میل به فعالیت جنسی ندارند و از روابط
ّ
جنسی متنفرند یا اینکه گرفتار اختالالتی مانند نمایشگری،
یادگار خواهی ،خودآزاری جنسی و آزارگری جنسی هستند.
ششم) بالغ کودکمانده

مسئولیتپذیر نبودن در مسائل مالی و اقتصادی ،غیر
قابلاعتمادبودن،هدفمندنبودنوبیانگیزگی،ویژگیهای
کسانی است که اگر چه قد کشیدهاند و شاید چند کیلو هم
وزن داشته باشند ،هنوز کودکی بیش نیستند.
دو) شناخت همسر

بعد از آن که درباره پس از دریافت شناخت نسبی از
خودتان ،به خودتان شناخت نسبی پیدا کردید ،کسب
 . 1شهرآرای ،روانشنایس رشد نوجوان ،صص.177-175
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آ گاهی نسبت به مسائل مرتبط با همسرتان یکی دیگر
از پیشنیازهای ازدواج است .مادامیکه شما نسبت به

شناخت

ویژگیهای همسر

ویژگیها ،محدودیتها ،شرایط زیستی ،روانی ،نقش

از اختالفات و

و وظایف همسرتان و وظایف و نقش خودتان در قبال

جلوگیری میکند.

همسرتان بهعنوان جنس دیگر هیچگونه آ گاهی نداشته
ً
باشید و متقابال او نیز از این موارد در خصوص شما آ گاهی
نداشتهباشد،هردوباانتظاراتغیرموجهوغیرواقعبینانهای
روبهرو خواهید شد و بر همین اساس ،کنش و واکنشهای
ناسازگارانهای میان شما پدید خواهد آمد که رضایتمندی
زناشویی را به مخاطره میافکند».

1

برعکس ،توجه به ویژگیهای وجودی زن و مرد و
کسب شناخت صحیح نسبت به آنها ،از بروز بسیاری
از اختالفات در زندگی مشترک جلوگیری میکند ،چراکه
از شکلگیری برداشتهای ناصحیح همسران از یکدیگر
جلوگیری میکند.

 1تبرایئ و مهکاران  .،دانستینهای ازدواج سامل ،ص.25

سوءبرداشتها
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اول) آشنایی با تفاوتهای زن و مرد

پروفسور ریک ،روانشناس مشهور آمریکایی که سالیان
دراز به مطالعه و جستجو در احوال زن و مرد پرداخته،
نتایجی به دست آورده است و تفاوتهای بیشمار زن و
مرد را در کتاب بزرگی نوشته است .ایشان میگوید«:دنیای
دنیای مرد با دنیای

زن به کلی متفاوت
است.

مرد با دنیای زن بهکلی فرق میکند .اگر زن نمیتواند مانند
مرد فکر کند یا عمل نماید ،ازاینروست که دنیای آنها با
هم فرق میکند  ...عالوه بر این ،احساس این دو موجود
هیچوقت مثل هم نخواهد بود و هیچگاه یکجور در مقابل
حوادث و اتفاقات عکسالعمل نشان نمیدهند .زن و مرد
بنا به مقتضیات جنسی رسمی خود ،بهطور متفاوت عمل
میکنند و درست مثل دو ستاره روی دو مدار مختلف حرکت
میکنند .آنها میتوانند همدیگر را بفهمند و مکمل یکدیگر
باشند ،ولی هیچگاه یکی نمیشوند .بههمین دلیل است که
زن و مرد میتوانند با هم زندگی کنند ،عاشق یکدیگر بشوند
و از صفات و اخالق یکدیگر خسته و ناراحت نشوند».

1

 - 1مطهری ،نظام حقوق زن در اسالم ،ص.181
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تفاوتهای زنان و مردان در جنبههای عاطفی-
هیجانی ،عقلی  -شناختی و جسمی ـ بدنی از سویی باعث
جذب شدن زن و مرد به یکدیگر میشود و ازدواج ،تشکیل
خانواده و استحکام و قوام آن را به دنبال میآورد؛ و از
طرف دیگر مرد و زن با توجه به ویژگیهای خود ،وظیفه
خود را در خانه و جامعه بر عهده میگیرند .این امر ،باعث
نظم یافتن و انجام گرفتن امور جامعه و درنتیجه موجب
سعادت و سالمت جامعه بشری میشود؛ بنابراین ،اگر

شناخت

تفاوتهای

همسران با تفاوتهای مردان و زنان آشنا باشند و آنها را در

زن و مرد به

برخوردهای خود با همسر و جامعه بهکار گیرند ،بسیاری از

و مسئولیتهای

مشکالت روانی و رفتاری خانوادهها و جامعه انسانی برطرف

میکند.

میشود.
بزرگی میگفت« :خدای متعال طبیعت زن را ظریف
ُ
قرار داده است .بعضی از انگشتها خیلی درشت و گنده
هستند و برای کندن یک سنگ از زمین خیلی خوبندّ ،اما
اگر بخواهند یک جواهر خیلی ریز را لمس کنند ،معلوم
نیست بتوانند بردارندّ .اما بعضی از انگشتها ظریف و

پذیرش نقشها
آنها کمک
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باریکاند ،آن سنگ را نمیتوانند بردارند ،اما آن خرده
جواهر و خرده طال را میتوانند از روی زمین جمع کنند .زن
و مرد اینطورند .هرکدام یک مسئولیتی دارند .نمیشود
گفت کدامیک مسئولیتش سنگینتر است .مسئولیت هر
شوهر تکیهگاه زن
در زندگی است.

دو سنگین است .هر دو الزم است .روح زن چون لطیفتر
است ،احتیاج به آرامش بیشتری دارد .او نیاز به آسایش
و تکیه کردن به یک جای مطمئن دارد .این تکیهگاه
کیست؟ شوهر است .خدا اینها را اینطور کنار هم قرار
داده است».

1

برخی از تفاوتهای زنان و مردان

زنان و مردان از جهات متعددی با یکدیگر تفاوت
دارند .برای آشنایی آنهایی که در آستانه ازدواج هستن
به مهمترین و اثرگذارترین این تفاوتها بر روابط زوجین
در خانواده اشاره میکنم.

2

. 1مقام معظم رهبری ،خطبه عقد مورخه .1381/6/6
 .2بــرای مطالعــه بیشــتر :حیــدری ،تفاوتهــا و نیازهــای عاطــی زنــان ومــردان -باربــارا
اجنلیس؛مردهــا وز نهــا و عشــق -مرتــی مطهــری ،نظــام حقــوق زن در اســام -جــن
ریدیل؛تفاوتهــای جنــی زن و مــرد ،ترمجــه هبــزاد رمحــی -مهــدی عبــایس نبــض
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 )1تفاوت در عواطف و احساسات

زنان ازنظر احساسی و عاطفی ،گویاترند و سوادشان
درباره احساسات و عواطف بیشتر است .دایره واژگان
مردان درباره احساسات و عواطف ،به غنای دایره واژگان
زنان نیست .تماس با احساسات برای مردان بیشتر طول
میکشد؛ چون در قیاس با زنها ،دراینباره کمتر تمرین
داشتند .هنگامیکه مردی میگوید« :نمیدونم چه
احساسی دارم» ،به این معنا نیست که احساسی نداره،
بلکه نمیدونه آن احساس چیست یا نمیتواند آن را با
واژههای درست و مناسب بیان کند.
 )2تفاوتهای ارتباط کالمی

ی هستند .از حرف زدن لذت میبرند
زنان زبانآوران خوب 
و زمان زیادی را برای آن صرف میکنند .درون مغز زن ،مرکز
معینی برای کنترل صحبت وجود دارد که میتواند بهطور
مستقل ،زمانی که مراکز دیگر فعالیت میکنند ،به فعالیت
ازدواج را در دست بگیرید -.دانستینهای ازدواج سامل تبرایئ و مهکاران...،

زنان بهراحتی
احساسات و

عواطف خود را
بر زبان جاری
میکنند.
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خود ادامه دهد .برای مرد ،حرف زدن و زبان ،از مهارتهای
مهم مغزی بهشمار نمیآید .مردان با نیم کره چپ مغز کار
زنان در ارتباط

کالمی از توانایی

باالتری برخوردار
هستند.

میکنند و برای زبان در این نیمکره ،جای کمتری معین شده
است.مرداندرارتباط کالمیازتواناییزنانبرخوردارنیستند؛
به همین سبب ،اغلب درک و ارتباط غیرکالمی را ترجیح
میدهند .زنان تندتند حرف میزنند و از طرف مقابلشان هم
انتظاردارنداینطوریباشد.
 )3تفاوت در زمینه عشق

مردان بیشتر عالقهمند هستند تا بهصورت منطقی
ً
به عشق نگاه کنند؛ مثال در موارد متعددی شاهد هستیم
که مردان در استفاده از کلمات عاشقانه طفره میروند و
تمایل دارند خانمها بپذیرند که همه تالشهای آنها
برای همسرشان ،ترجمان همان عشقی است که زنان به
دنبالش هستند.
مردان از اینکه تحت نفوذ هر فرد دیگری ازجمله
همسرشان باشند ،به شدت آزردهخاطر میشوند و نسبت
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به آن واکنش منفی نشان میدهند .گویا آنها این ابراز

ابراز بیش از حد

عشقهای اشباعشده را طور دیگری تفسیر میکنند و آن را

باعث احساس

مایه شکستن اقتدار مردانه خود و نوعی تالش برای نفوذ و

میشود.

محدود ساختن خود ،ارزیابی میکنند.
در مواردی نیز این رفتار ،همچون رفتار مادرانه ارزیابی
میشود که آنهارا مثل یک کودک در نظر میگیرد و این
کار موجب ناراحتی مردان میشود .در مقابل ،خانمها
عالقهمندند عشق خود را ابراز کنند و بیشتر از عباراتی
همچون «آفرین ،عزیزم ،و »...استفاده میکنند که در
صورت زیادهروی ،به آقایان احساس حقارت و اینکه
تحت نظر و کنترل هستند را القا میکند؛ به همین دلیل
ممکن است باعث خشمگین شدن مردان شود.
 )4تفاوت در کلینگری و جزئینگری

مردها به جزئیات توجه چندانی ندارن ،یا دستکم
بهاندازه خانمها در امور جزئی دقت نمیکنند .در برابر،
زنان در جمعآوری اطالعات حاشیهای و جزئی استاد

عشق از جانب زن،
حقارت در مرد
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هستند و در پردازش آنها سرعت عمل بیشتری دارند.
تفاوت در نحوه مقابله با استرس ،تفاوت در ارزشها،
تفاوت در نحوه کسب ارزشمندی ،تفاوت در توانایی تمرکز
و تفاوت در رفتار جنسی دیگر از جمله تفاوتهای زن و
مرد است که شایسته است درباره آنها مطالعه کنید و در
زندگی به آنها توجه داشته باشید.
دوم) نقش واقعی همسر

زنومرد،هر کدامدردنیایواقعیودرزندگیمشترکشان
یه مسئولیتها و حق و حقوقی دارند .جداسازی حوزه
مسئولیت زن و مرد سبب میشود خانواده بهمنزله نهاد
زن و مرد هر کدام،
نقش ویژۀ خود را
دارند.

پایه ،نظامی مستقل داشته باشد؛ بنابراین جامعه نیز به
رفتارهای جنسیتی زنان و مردان پاداش میدهد .بدین
شکل رفتارهای ویژه را در آنها تقویت و ریشهدار میسازد .از
الزمههای زنبودن این است که جنس مؤنث ،ویژگیهای
احساسی ،تیمارگرانه و غمخوارانه خود را تقویت میکند،
ولی در مقابل ،اگر مردی به ویژگیهای احساسی زنان
آراسته باشد ،آشکارا سرزنش و تحقیر میشود.
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توقع نیست زن بار مسئولیت تأمین معاش زندگی را بر
دوش بکشد؛ اگرچه میتواند در این کار به مرد کمک کند،
اما این وظیفه و نقش مرد است و مردان از تأمین نیازهای
خانواده خویش ،احساس رضامندی و خوشبختی میکنند.
از زن نیز انتظار میرود که در کانون خانواده به دنبال ایجاد
فضایی آرامشبخش ،محبتآمیز و همدالنه باشد.
سه) شناخت هدف زندگی

پیش از انتخاب شریک زندگی ،باید ببینید در زندگی
دنبال چه چیزی هستید و به کجا میخواهید برسید .برای
مثال ،برخی خانمها ُمد را رکن زندگی خود میدانند .آقایانی
نیز هستند که مد برایشان اهمیت چندانی ندارد .نادیده
گرفتن این ویژگی در ازدواج ،همسران را در زندگی بیتاب و
زندگی را برایشان مشکل میسازد.
اگر فلسف ه ازدواج برای شما مشخص شد ،معیارهایتان
برای انتخاب همسر همان معیاری میشود که را به
مقصود نزدیک میکند و معیارهایی که با مقصود اصلی

داشتن هدف در

زندگی شما را در
انتخاب درست
کمک میکند.
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شما از ازدواج ارتباطی ندارد ،از فهرست مال کهایتان
حذف میشوند؛ هر چند از نظر ارزش و محتوا ،نکات
خوب و ارزشمندی باشند ،باید آنها را از فهرست خود
خارج کنید تا زودتر به نتیجه برسید.
قرآن کریم فلسفه ازدواج را روشن بیان کرده و
همگان را از سردرگمی در این خصوص رهایی میبخشد:
َ ُ َ
« ِلتسک ُنو إل ی�ا» 1.ازدواج فقط یک هدف را دنبال میکند و
آن ،چیزی نیست جز آرامش و تسکین.
بر این اساس تمام معیارهایی که برای خود فهرست
آرامش

هدف اصلی

ازدواج است.

کردهاید ،باید خرج این هدف شود که شما را به آرامش
برساند .هر معیاری که آرامش بیشتری برای شما
تضمین کند ،باید بیشتر مورد توجه شما قرار گیرد و شما
باید اولویت را به آن معیار بدهید؛ پس هر معیاری که با
آرامش شما در تناقض بود ،باید حذف شود.

 .1روم .21 /
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ج) معیار مناسب

تحقیقات نشان داده است برای استحکام ازدواجها
الزم است طرفین ،ابتدا معیارهای مناسبی برای انتخاب
همسر تعیین کنند ،سپس به بررسی ویژگیهای فردی و
تطبیق آن با معیارهای خود بپردازند .ولکات 1مینویسد:
نداشتن معیارهای درست و اهمیت ندادن به خصوصیات
و ویژگیهای شخصیتی همسر از علل عمده طالق محسوب
میشود.

2

نداشتن معیار
مناسب از

مهمترین دالیل
طالق است.

معیارهای شما برای ازدواج چیست؟
اگر در گزینش همسر معیار داشته باشید ،انتخابهای
احساسی و بیهدف و «هرچه پیش آید ،خوش آید»
نخواهید داشت .چقدر خوب است این مال کها را با
مشاوری دانا یک نفر که میفهمد و کسی که دو پیراهن
بیشتر از شما کهنه کرده است مرور کنید .شاید...
1 .Wolcott.

 .2هبشــتیان ،بــرریس مقایسـهای مال کهــای ازدواج (اجتماعــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی،
ظاهــری و دموگرافیــک) زوجهــای در شــرف ازدواج دوم بــا مال کهــای آنهــا در ازدواج
اول ،جامعــه پژوهــی فرهنگــی ،پژوهشــگاه علــوم انســاین و مطالعــات فرهنگــی ســال
هفــم ،مشــاره  ،2ص .2
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ردیف

نظر کارشناسی

معیارهای من

1
2
3
4
...

وقتی با جوانهایی مثل شما صحبت میکنیم
میگویند «همسری میخواهم که خوب باشد  ...عفیف و
باوقار باشد ،اجتماعی باشد ،اهل خانواده باشد.»...
چند نکته
یک) معیارهای کلی

خوب...

عفیف...

باحجاب...

خانوادهدوست...

اجتماعی...

مهربان و ...

اینها معیارهای کلیای هستند که نه گوینده تصویر
واضحی از مفهوم آنها دارد و نه شنونده ،فهم روشنی
از آنها عایدش میشود .در جلسه خواستگاری هم هر
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ً
بودن اخالق و اجتماعی بودن و ...ظاهرا
دو سر خوب ِ
تفاهم دارند؛ اما با شروع زندگی ،هر دو به سر موضوعی
که گمان میکردند درباره آن اشتراک و تفاهم دارند ،دچار
اختالفات ،فاصله و دل سری از زندگی و در نهایت...
میشوند.
دلیل این اتفاق چیست؟
یکی از دالیل اصلی این اتفاق این است که این دو
درباره اصل معیارها با هم اشتراک داشتند؛ ولی تفسیر
ً
هرکدام درباره معیارها متفاوت از دیگری بود؛ مثال زن
بگو و بخند با پسرعمو و پسردایی خود را منافی عفت
نمیداند؛ اما مرد ،این کار را بیعفتی میشمرد .مرد
جوراب پوشیدن در مقابل مردان غریبه و نامحرم را
الزمه حجاب میداند؛ اما این مسئله برای زن اهمیتی
ندارد از طرف دیگر ممکن است مرد گفتوگوی دوستانه
با زنان را از آداب معاشرت و الزمه اجتماعی بودن قلمداد
کند؛ اما زن از این کار مرد متنفر باشد.
برای این کار ،معیارهایی را که انتخاب کردید بهصورت

داشتن معیـارهای
ّ
کلی با نداشتن
معیار،تفاوت

چنـدانی نـدارد.
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جزئی برای خودتان تعریف کنید .بهعنوان مثال وقتی
میگویید اخالق خوب این یعنی:
... )1
... )2
... )3
دو) واقعیکردن معیارها!
معیارهای واقعی
دینی؛ انتظاری
درست و

مشخص داشتن

از خود و همسر
است.

معیارها را نباید خیلی ایدئالی در نظر گرفت .معیارها
باید واقعی باشند ،نهچندان ایدئالی معنوی و نهچندان
ایدئالی مادی.
واقعبینانه بودن یعنی این که اگر در پی زندگی
خداپسندانه هستید ،باید دغدغه بندگی داشته باشید و
از کارهای حرام دوری کنید واجبات را انجام دهید  .اگر
خطایی نیز از شما سر زد ،در مقابل خدا سینه سپر نکنید.
سعی کنید معیارهایتان برای انتخاب همسر ،همانند
حکایت گاو بنیاسراییل نشود .همسر آینده من باید یک
خواهر و یک برادر باشد .پدر و مادرش استاد دانشگاه و
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خود دختر هم دانشجو باشد .قصد ادامه تحصیل تا دکترا
را داشته باشد .رشته ،قد ،وزن و . ...
سه) ضریب اهمیت معیارها

معیار از دو بخش تشکیل شده است« :مع» « +یار».
مع در زبان عربی به معنای «با و همراه» است .معیار،
ویژگی یا ویژگیهایی است که دوست دارید در «یار» و
همدم و همسفر زندگیتان باشد .معیارها را میتوان به دو
دسته تقسیم کرد :معیارهای اصلی و معیارهای فرعی یا
معیارهای درجهاول و درجهدوم.
معیارهایی که شعاری نیست و حرف دل شماست و
ً
واقعا به آن باور دارید و برای شما مهم است ،معیارهایی
که اگر در طرف مقابلتان وجود نداشته باشد میتوانید
بگویید ،نه ،معیارهای اصلی هستند؛ معیارهایی که قرار
است با هم به خوشبختی ،زیبایی و موفقیت در زندگی
ً
برسید نه اینکه صرفا بهم برسید.
بعضیازخانمهاوآقایانوقتیازمعیارصحبتمیکنند،

معیارها در ازدواج
به معیارهای

اصلی و فرعی

تقسیم میشود.
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ً
کمی شاعرانه حرف میزنند .مثال میگویند« :اصل ،ایمان و
اخالق طرفه» ولی ته دلشان چیز دیگری است .وقتی وارد
زندگی میشوند تازه یاد معیارهایشان میافتند.
معیارهای درجه

دو در زندگی شما
کداماند؟

معیارهای درجهدو ،معیارهایی هستند که میشود
در آنها تساهل و تسامح کرد .و اگر یک یا چند مورد از
آنها هم وجود نداشت ،چندان اشکالی ندارد .معیارهای
درجهدو ،در جایی کمک میکنند که در معیارهای درجه
یکتان مشکلی نداشته باشید و برای انتخابتان ،را که
معیارهای درجه دو در او بیشتر است را انتخاب کنید.
چهار) معیارهای شما

آیا این معیارهایی که در نظر گرفتین ،معیارهای
خود شما؟ یا به این و آن نگاه کردید و
خود ِ
شماست؟ ِ
با خودتان گفتید« :من چی از فالنی کمتر دارم که اون
همسرش ...و من»...
از آن طرف ،مسئله دیگر این است که ما خودمان را
هم باید در نظر بگیریم ،شعار ندهیم« ،آقا! قیافه یعنی
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چه! اصل ،ایمان و اعتقاد».
خودتان را فریب ندهید .اگر پول برایتان مهم است
وقت
یا قیافه برایتان مالک است ،با چشمان باز آنها را ِ
انتخاب در نظر بگیرید و همسرتان را متناسب موقعیت و
قیافه و ایمان خود انتخاب کنید تا لقمه ،بزرگتر از دهنتان

زیبایی و ثروت

نباشد .البته بعد از این مثالها خوب است بدانید ،قیافه

مهماند نه به اندازه

و مادیات در جایگاه خود بهاندازه خودشان مهم است ،اما
زندگی را درست نمیکنند.

سخن آخر
در این نوشتار با هم دیگر درباره سه مورد از مهمترین
دغدغههای شما و س ه عامل از مهمترین عواملی که باعث
میشود برای ازدواجی موفق گام بردارید ،گفتگو کردیم.
حرف برای گفتن زیاد است ،اما باشد برای بعد...

به اندازه خودشان
تمام زندگی.
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