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مقدمه و پیش گفتار

پیشگفتار:
انتخاب همسر از مهمترین تصمیمات در زندگی انسان است .تشکیل خانواده سالم ،متعادل و پایدار مانند هر امر
مهم دیگری ،به تفکر منطقی ،تالش و کوشــش نیازمند اســت .جوان باید بر اساس معیارهای اصولی و منطقی،
همســر آینده خود را انتخاب نماید و ازدواج تنها راه مشــروع و سالم تشــکیل خانواده است .بهار ازدواج ،دوران
جوانی است .در این دوران فرد با شور و نشاط خاصی روبهرو است و آمادگی ساختن فردای بهتری را برای خود
و خانوادهاش دارد.
ازدواج ســالم زمینهســاز ارتباطات اجتماعی مناســب و بههنجار اســت و افرادی که ازدواج ميکنند ،از نظر
احساسی سالمترند و کمتر قربانی خشونتهای گوناگون اجتماعی میشوند .الزم به ذکر است که عالوه بر موارد
یاد شده ،آرامش و اعتماد به نفس بیشتری نیز در این افراد دیده میشود و تعهد و احساس مسوولیت بیشتری
نسبت به افراد مجرد دارند.
چند سالی است که در کشورمان شاهد تاخیر در ازدواج در بین جوانان هستیم .از عواملی که موجب این امر
شده اند ،می توان به تغییر در باورها و الگوهای فکری ،بعضی از مشکالت اقتصادی و عدم حمایت مکفی والدین
اشاره نمود.
یکی از مهمترین حقوقی که والدین در قبال فرزندان جوان خود دارند :ساماندهی امر ازدواج ایشان است .پیامبر
گرامی اسالم صلی اهلل علیه وآله در اینباره میفرمایند « :از جمله حقوق فرزند بر پدرش سه چیز است :اسم خوب
برای او انتخاب کند ،سواد به او بیاموزد و هرگاه به سن بلوغ رسید ،او را همسر دهد».
این کتاب ،بهمنظور توانمندســازی جوانان براي انتخاب شریک زندگی مناسب ،با همکاری و همراهی اساتید
فن ،تدوین شــده اســت .امیدواریم بتوانیم گامی هر چند کوچک ،در ارتقای آگاهی جوانان کشورمان ،در زمینه
ازدواج سالم ،برداریم.

دکتر محمد اسماعیل مطلق
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس
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در آموزههای اســالمی ،اهمیــت ازدواج از دو منظر منافع فردی و مصالح اجتماعی
قابل بررســی است .اهمیت ازدواج در دین مبین اسالم تا آن اندازه باال است که در
قرآن کریم از همســران به عنوان زیبایی برای یکدیگــر و مایة آرامش یاد میکند.
همچنین پیامبر گرامی اسالم(ص) میفرماید« :هیچ بنایی در اسالم نیست که دوست
داشتنیتر از بنای ازدواج باشد » .همچنین در روایات متعددی ،عبادت افراد متأهل
را برتر از عبادت افراد غیرمتأهل برشمرده است .چنانکه امام صادق(ع) فرموده است:
«دو رکعت نمازی که انســان متأهل میخواند ،ثوابش بیشتر از هفتاد رکعتی است
مجرد میخواند».
که انسان ّ

مقدمه

مقدمه
ازدواج فرآینــدی اســت از کنــش متقابل بیــن دو فرد ،یک مرد و یــک زن که برخی شــرایط قانونی را تحقق
بخشــیدهاند ،مراسمی را برای برگزاری زناشــویی خود به پا داشتهاند و عمل آنها مورد پذیرش قانون قرار گرفته
است (ساروخانی.)1370،
()1
تأکید دین اســالم بر ازدواج بهمنظور دستیابی به آرامش احتماالً اصلیترین هدف است ،اما برخی اهداف
دیگر همچون بقای نسل( )2و دستیابی به کماالت انسانی نیز از موارد مهم آن به شمار میآید .با پیچیده شدن
ساختار اجتماع و تغییر اساسی در ماهیت روابط اجتماعی و بین فردی ،دستیابی به ابعاد پنهان شخصیت افراد
بسیار دشوار شده است.
نســل کنونی با توقعات کاذب و روزافزونی نیز روبهرو است که گاهی وسوسهانگیز بوده و هرگز در یک زندگی
واقعی مجالی برای تحقق نمییابد.
ظاهرا ً این قصد و مطالبه هنوز از سوی برخی چندان جدی تلقی نشده است .به همین دلیل ،نسل جدید اکنون
خود درصدد بهکارگیری و آزمون روشهای جدید ،برای ازدواجی پایدارتر و رضایتمندانه است.
روش آشنایی مستقیم و احیاناً دوستی دختر و پسر روشی است که نسل جوان آن را برگزیده و در حال آزمودن
آن است.
در حالی که جوانان به دلیل اعتقاد به کاستیهای متعدد در همسرگزینی سنتی ،ترجیح میدهند از آن فاصله
بگیرند ،با ســواالت جدید دیگری روبهرو میشــوند ،که پاسخ هر یک از آنها نیاز به سازوکارهای جدید و مدرنتر
دارد .در چنین شرایطی درک نامناسب از شرایط جدید ،ما را همچنان به سمت بهرهگیری نادرست از ابزارهای
سنتی «ریشسفیدی و کدخدامنشی به جای مشاوره تخصصی» ،و مانند آن فرا میخواند.
کتاب حاضر محصول بررسیهای علمی شمار زیادی از مشاورههای ازدواج ،خانوادهدرمانی و برگرفته از تجارب
بررســیهای آسیبشناسانه پدیده ازدواج اســت .این کتاب فارغ از هرگونه توصیف ،تنها به دنبال مهارتآموزی
درباره فرایند همسرگزینی است و از این نظر جنبه کاربردی آن بر هر نوشتار موجود دیگر در این زمینه غلبه دارد.
این نوشتار تنها به عنوان یک راهنما برای اداره نمودن روند همسرگزینی خواهد بود.
در واقع ،ضرورت در دســترس بودن یک کتاب جامع برای جوانان و ایجاد وحدت رویّه نســبی ،ما را به تدوین
این اثر واداشته است.
در آموزههای اسالمی ،اهمیت ازدواج از دو منظر منافع فردی و مصالح اجتماعی قابل بررسی است .اهمیت ازدواج در دین
مبین اســالم تا آن اندازه باال اســت که در قرآن کریم از همســران به عنوان زیبایی برای یکدیگر و مایة آرامش یاد میکند.
همچنین پیامبر گرامی اسالم(ص) میفرماید« :هیچ بنایی در اسالم نیست که دوست داشتنیتر از بنای ازدواج باشد » .همچنین
در روایات متعددی ،عبادت افراد متأهل را برتر از عبادت افراد غیرمتأهل برشمرده است .چنانکه امام صادق(ع) فرموده است:
مجرد میخواند».
«دو رکعت نمازی که انسان متأهل میخواند ،ثوابش بیشتر از هفتاد رکعتی است که انسان ّ

 .1و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها( ...سوره روم.)21 :
( . 2محجهالبیضاء ،ج،3ص 53؛ اخرجه البیهقی فی السنن ،ج ،7ص.)78
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بخش :1کلیات  /فصل اول :اهمیت ازدواج

فصل1
اهمیت ازدواج
ازدواج مناسبترین زمینه برای تأمین نیازهای روانی ،عاطفی
و جنســی جوانان اســت و همین امر موجب سالمت دینی و
اخالقی جوانان خواهد شــد .به همین دلیل رسول خدا(ص) در
روایتی میفرمایــد« :هر کس که ازدواج کرد ،نصف دینش را
حفظ کرده است )5(».و باز در روایتی خطاب به جوانان فرمودند:
«ای گروه جوانان! هر یک از شما که میتواند ازدواج کند ،در
اینباره اقدام نماید؛ زیرا بهوسیلة ازدواج میتوان چشم و دامن
را از گناه بازداشت».
ازدواج تنها راه مطمئن و مشــروع برای بقا و تربیت نســل
صالح( )6و شــکلگیری جامعه ســالم است و با ارضای مشروع
غریزه جنسی از مسیری سالم و پاک ،مانع گسترش فساد در
اجتماع بوده و از این نظر نقشــی مهم را در سالمت و امنیت
جامعه( )7نیز ایفا میکند .به همین دلیل است که پیامبر مکرم
اسالم افراد را از سختگیری در ازدواج نهی کرده و فرمودهاند:
«وقتی کسی به خواســتگاری میآید و اخالق و دین او مایه
رضایت است ،به او زن دهید که اگر چنین نکنید ،فتنه و فساد
زمین را پُر خواهد کرد»( . )8ازدواج همچنین راهی برای اعالم
()4

اس ل َّ ُه َّن؛ ترجمه :آنها پوششی برای شما
اس ل َّ ُک ْم و َأَنت ُْم ل َِب ٌ
ُ .1ه َّن ل َِب ٌ
هستند و شما پوششی برای آنها هستید( .سوره بقره ،آیة .)187
 .2شیخ حر عاملی ،وسایلالشیعه ،ج ،14ص.3
 .3شیخ حر عاملی ،وسایل الشیعه ،ج ،14ص.6
ِّ
َ
ُ
اجا لت َْسک ُنوا إِل ْی َها
َ .4و م ِْن آیَات ِ ِه أَ ْن خَ لَقَ ل َ ُکم ِّم ْن أَنفُسِ ُک ْم أَ ْز َو ً
ون؛
َو َج َع َل ب َ ْی َن ُکم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إ ِ َّن فِي َذل َِک َلیَاتٍ ل ِّ َق ْو ٍم یَ َت َف َّک ُر َ
ترجمه :و از نشانههای او اینکه همسرانی از جنس خود شما
برای شما آفرید تا در کنار آنها آرامش یابید و در میانتان مودت
و رحمت قرار داد (سوره روم ،آیه.)21
 .5شیخ حر عاملی ،وسایلالشیعه ،ج ،14ص.5
َ .6و ُهّ
اجا َو َج َع َل ل َ ُکم ِّم ْن أَ ْز َواجِ ُکم
اهلل َج َع َل ل َ ُکم ِّم ْن أَنفُسِ ُک ْم أَ ْز َو ً

بلوغ و درخواست خودکفایی و استقالل از سوی جوانان
اســت تا با تحقق مســوولیتپذیری جدید ،راه تکامل و
تعالــی را بپیماینــد .تنها در این صورت اســت که فرد
میتواند برنامههای اختصاصی خود را مستقل از والدین
به گونهای ســالم و مطمئن به اجرا درآورد و به احساس
لیاقت ،شایســتگی و اعتمادبهنفس بیشتری دست یابد.
همچنین پژوهشها و تجارب متعددی نشاندهندة آن
مجرد زیستن ،زمینه را برای ابتال به انواع
است که ّ
اختالالت روانی و بیماریهای جســمانی فراهم
میکند .در مقابل ،پژوهشها نشان میدهد که
سالمت جسمانی و روانی افراد متأهل بیشتر
اســت و عموماً عمــر طوالنیتــر و وضعیت
اقتصادی بهتری دارند (پاپالیا و اولدز )9(1995؛
دینر و همکاران )10(1991؛ آرگایل )11( 2000؛
وایت و کاالگر.) )12(2000

ِین َو َحف ََدةً؛ ترجمه :و خدا برای شما از خودتان همسرانی قرار
بَن َ
داد و از همسرانتان برای شما پسران و نوادگانی نهاد (سوره
نحل ،آیة .)72
 .7شیخ حر عاملی ،وسایلالشیعه ،ج ،20ص -9 .20صحیح
بخاری -ج -5 -ص،1950 -
 . 8نهج الفصاحه ،حدیث .247

9. Papalia, Diane E., and Sally Wendkos Olds
10. Diener, Ed, Sandvik, William Pavot, and Dennis
Gallagher,
11. Argyle, Michael
12. Waite, Linda, and Maggie Gallagher
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فصل2
موانع ترویج ازدواج
موانع ازدواج به دستهای از عوامل گفته میشود که ازدواج را به تأخیر میاندازند.
برخی از این موانع عبارتند از:
 -1موانع اقتصادی و تنگدستی
روشن است که چنانچه فردی واقعاً فقیر مطلق بوده
و قــادر به تأمین نفقه نیســت ،عذر او برای به تأخیر
انداختن ازدواج موجه اســت و قرآن در این خصوص
امر به عفتورزی نموده است( ،)1اما واقعیت این است
کــه چنین وضعیتی در موارد کمتــری وجود دارد و
گاهــي اظهار عجز و ناتوانیها به معیارهایی متوقعانه
باز میگردند .در نتیجه ما اغلب دچار فقر و تنگدستی
ناتوانکننده نیســتیم ،بلکه ترس از فقر و تنگدستی
در مــا موج میزند و ایــن دو موضوع کام ً
ال متمایز و
متفاوت از یکدیگر هستند .باید به خاطر داشته باشیم
()2
که خداوند وعده داده اســت کــه اگر در راه ازدواج
دچار فقر هســتید ،من شما را بینیاز خواهم ساخت
و محال اســت که خداوند خلف وعده نماید .جالبتر

آنکه پیامبر گرامی ،ازدواج را به عنوان یکی از عوامل
ثروتمندی و گشایش روزی برشمرده است؛ آنجا که
میفرماید« :ازدواج کنید ،به درستی که این کار روزی
شما را بیشتر میکند»( . )3فردی که ازدواج میکند،
عزم خود را برای تأمین معیشت جزم میکند ،منابع
مالی و همینطور وقت خود را هدر نمیدهد ،چرا که
میداند باید در وقت و مال صرفهجویی کرده تا هرچه
ســریعتر به زندگی مشــترک خود سامان بخشد .به
همین دلیل اســت که در روایات میفرماید« :ازدواج
کنید ،زیرا زنان برای شــما ثروت میآورند»( .)4البته
معنای روایت وســیعتر از این است و خداوند اسبابی
معنوی و غیبی را برای ازدواج مؤمنین گسیل میدارد
و فرد را بییاور نخواهد گذاشت.

احا َحتَّی یُ ْغن َِی ُه ْم َّ ُ
َ .1ول ْ َی ْس َت ْعف ِ
اهلل مِن َفضْ لِهِ؛
ِین َال یَجِ ُد َ
ِف الَّذ َ
ون ن ِ َک ً

بیهمسران خود و غالمان و کنیزان درستکارتان را همسر دهید.
اگر تنگدستند خداوند آنها را از فضل خویش بینیاز خواهد کرد
و خدا گشایشگر داناست (سوره نور.)33 :
 .3الکافی ،ج  ،5ص .329
 .4المستدرک علی الصحیحین ،ج ،2ص.174

ترجمه :کسانی که [وسیله] زناشویی نمییابند باید عفت ورزند تا
خدا آنان را از فضل خویش بینیاز گرداند (نور.)33 :
َ .2وأَنک ُِحوا ْالَیَا َمی م ُ
ین م ِْن ع َِبا ِد ُک ْم َوإ ِ َمائ ُِک ْم
الصال ِحِ َ
ِنک ْم َو َّ
اهلل مِن َفضْ ل ِ ِه َو َّ ُ
إِن یَ ُکون ُوا ُفق ََراء یُ ْغ ِن ِه ُم َّ ُ
ِیم؛ ترجمه:
اهلل َواسِ ٌع َعل ٌ
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 -2موانع اجتماعی
مهریه به عنوان هدیهای اســت کــه مرد برای زن در
نظــر میگیــرد و نه بهای زن به عنــوان یک «کاال».
متأسفانه گاهی جلسات تعیین مهریه ،به یک جلسة
مبدل میشــود و
چانهزنی بــرای تعیین قیمت کاال ّ
همین امر مایة توهین نسبت به مقام زن خواهد بود.
در دین اســالم بر پرداخت مهریه تأکید شده است تا
بر شأن و مقام زن تاکید شود( ،)1اما برترین زنان ،کم
مهریهترین آنان معرفی شده است( . )2جالب آن است
که آیة فوق فرهنگ مناسبی را توصیه میکند که مرد
براي احترام به زن ،مهریة مناســبی را در نظر بگیرد
و متقاب ً
ال زن [پس از حصول اطمینان از شــکلگیری
مهر و محبت بیشتر] بخشی از آن را ببخشد و خداوند
آن را برای مرد حالل و گوارا میشمرد.
دو باور غلط در ذهن بعضی شــکل گرفته «مهریة
سنگین نشانة ارزشمندی زن خواهد بود!» و «مهریة
سنگین عاملی برای مهار بدرفتاری مرد یا هوسبازی
او خواهد بود!» .این باورها نادرست هستند.
در این زمینه ،توجه بــه اخالق و تقوای افراد مهم
اســت که در روایات قرآن بر آن تاکید شــده اســت.
برعکس ،مهریه ســنگین میتواند مایه کینهتوزی را
در مردان فراهم آورد؛ به ویژه اگر در توانش نباشد که
آن را بپردازد ،همیشــه احساس میکند که یک اهرم

َ .1وآتُوا ْ ال َّن َساء َص ُد َقات ِ ِه َّن ن ِْحلَ ًة َفإِن ط ِْب َن ل َ ُک ْم َعن شَ ْي ٍء ِّم ْن ُه نَف ًْسا
َف ُک ُلو ُه َهنِیئًا َّم ِریئًا؛ ترجمه :مهر زنان را به عنوان هدیهای از روی طیب
خاطر به ایشان بدهید و اگر به میل خودشان چیزی از آن را به شما
واگذاشتند ،آن را حالل و گوارا بخورید (سوره نساء :آیه .)4

فشار به جای اهرم محبت در زندگی مشترک او را به
پیش میراند .توصیه به مهریههای بســیار ناچیز نیز
ممکن اســت برای برخی نگرانکننده باشد که البته
بهتر اســت در این زمینه میانهروی اتخاذ شود .الزم
به ذکر اســت که غلو در مطالبــه مهریه در فرهنگ
اسالمی نهی شده است(.)3
اگر مردی ارزشــمند است و به او اطمینان باالیی
دارید ،همیــن امر به عنوان ضامن پایــداری ازدواج
محسوب میشود و بهتر است دربارة او سختگیری
نکنیــد و اگر نمیتوانید اطمینان پیدا کنید ،افزایش
در میزان مهریه هم نخواهد توانست چنین اطمینانی
را فراهم آورد.
در واقع ،بسیار جای تعجب است که اگر به فردی
از لحاظ ســالمت دینی ،اخالقــی و روانی اطمینان
نداریــم ،چگونه جــرأت ميکنیم اقدامــات بعدی را
انجام دهیم و از اهــرم جایگزینی به نام مهریه برای
پایداری زندگی مشترک لرزان استفاده کنیم؟

ایسرهن صداقاً؛ ترجمه :پر برکتترین زنان،
 .2اعظم النساء برک ًه
َّ
کم مهریهترین آنها است (کافی ،ج ،5ص ،344ج.)2
 .3ال تغالوا بمهور النســاء؛ در مهریههای زنــان زیادهروی نکنید
(المجازات النبویه :ص.)177
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در این رابطه به چند توصیه توجه فرمایید:

1

بسنده کردن به یک میهمانی بدون ولیمه و شام

و در صورت توان مالی اندک ،برگزاری میهمانی مختصر
شام در منزل با تعدادی از افراد ضروری برای افرادی که
واقعاً بضاعت مالی ندارند.
 2استفاده از برخی اماکن مذهبی مانند حسینیهها

 -3تشریفات زاید
جــدی ازدواج وجود
یکــی دیگــر از موانــع
ّ
تشــریفات نابهجــا اســت کــه گاه از مخارج
چندین ســال زندگی زناشــویی سنگینتر و
بیشتر اســت .میتوان با برگزاری مجالس هر
چه ســادهتر از این مرحلة گــذار که ثمرهای
برای زندگی مشترک ندارد ،عبور کرد .گاهی
همیــن مرحله چنان پر اهمیت میشــود که
تنشها و اختالف نظرهای شــدیدی را برای
یک عمر زندگی مشــترک برجای میگذارد
یا منجر به فروپاشــی آن میشود .اغلب افراد
جامعه اذعان دارند که این فرهنگ ولخرجی
در شب عروسی ناروا و نامعقول است؛ اما گویا
همه منتظر هستند تا پس از اصالح فرهنگ
جامعه ،آنها رســوا نشوند .این در حالی است
که فرهگ جامعه در دستان هر یک از ما است
و باید اصالح کار را از خود آغاز کنیم .رســول
گرامی(صلــی اهلل) میفرماینــد« :پــر برکتترین
ازدواج ،کم هزینهترین آنهاست»(.)1

و ســالنهای مساجد و یا ســالنهای عمومی شهر برای
برگزاری مجالس جشن عقد و عروسی.
 3برخــی از زوجین در نتیجة یک توافق ،صرفاً با
یک مســافرت مختصر به شهرهای زیارتی مانند مشهد
از برگزاری مجلس جشــن منصرف میشــوند و زندگی
مشترک خود را آغاز میکنند.
خیری
 4مراجعــه به برخی مراکز خیریه و بانیان ّ

کــه در این زمینه فعالیت میکننــد نیز میتواند کمک
مناسبی در این زمینه تلقّی گردد.

إن اعظم النکاح برک ًه ایسره مؤون ًه؛ کنزالعمال ،ج  ،16ص  ،299ح .44577
َّ . 1
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-4تجملگرایی در جهیزیه

 -5موانع شخصی
برخی از دختران و پســران ادامة تحصیــل را بهانهای برای به تأخیر
انداختــن ازدواج میداننــد .البته تعداد زیادی از دانشــجویان که به
شــدت تحت فشــار غریزه جنسی قرار دارند،
ازدواج نیاز دارند ،یا به ّ
بــدون ازدواج هم درگیر افکار و تمایالت خاصی هســتند که به نوبة
خود مانع از تمرکز برای پرداختن به تحصیل اســت و گاهی نیز آنها
را به انحرافات و مفاســد اخالقی وامیدارد .این افراد گاهی نشــاط و
شادابی الزم را برای زندگی مشترک در سنین باال نخواهند داشت.

برخــی از دختران در اندیشــة تهیه جهیزیة
مفصل و اســباب با برندهای تجاری مشهور،
برای سالیان متمادی پذیرش خواستگاران را
به تعویق میاندازند .در مقابل برخی پســران
نیز غرق در این اندیشه هستند که باید وسایل
زندگی مشترک ،از بهترین و مشهورترین آن
فراهم گردد تا بتوان به ازدواج و خواستگاری
اقدام کرد.
امام صادق فرمودند« :پیامبر خدا فاطمه را
در حالی به خانه علی فرستاد که پوشش آن
بانو ،یک چادر بود و بسترش پوست یک قوچ
و بالینش چرمی پر شــده با رشتههای تابیده
از الیــاف نخل»( .)1منظــور از نقل این روایت
آن اســت که ما در شــرایط حاضر میتوانیم
به حداقل امکانات امروزین بسنده کنیم و نه
آنکــه به صورت آرمانی درصدد تهیه باالترین
امکانات رفاهی باشــیم که عموماً با دشواری
روبهرو خواهیم بود.
 .1بحاراالنوار ،ج  ،43ص ،117ح.25

 1در هر دورهای جوانان بیشــتر با تکیه بر والدین به ازدواج
اقدام میکردهاند .در قدیماالیام هم پدران معموالً اتاق یا خانهای را در
اختیار پسر قرار میدادند و در زمان حاضر هم بسیاری از والدین خانه
و بخشی از هزینة زندگی مشترک زوجین دانشجو را فراهم میکنند و
البته پسر هم سعی به اشتغال در یک کار نیمه وقت دارد تا از یکسو
عزت نفس و از ســویی دیگر اعتبارش را نزد همســرش حفظ نماید.
حال اینکه گاهی شــاهد هســتیم که طی توافق در ابتدای ازدواج،
خانوادة دختر هم هزینة تحصیل دخترشان را بر عهده گرفتهاند و این
کمک خوبی است که دانشجویان بتوانند زودتر ازدواج کنند.

2

در زمینــه تهیه منــزل هم گاهی دانشــگاه خوابگاههای

متأهلی را در نظر میگیرد که میتوان از آنها بهره جست و با امکانات
حداقلی برای یک زندگی دانشــجویی تشکیل خانواده داد .همچنین
در بیشتر موارد میتوان ازدواج را در مرحله عقد نگاه داشت و همین
امــر میتواند برای جوان آرامــش روانی کامل را فراهــم آورد و نیاز
جنسی را به طور نسبی تامین کند تا پس از حصول فرصت ،مراحل
را کامل و ازدواج کند .در این صورت دختر در خانه پدر خود میماند
و مخارجش بر عهده پدر اســت یا به همراه پسر دانشجو در خوابگاه
متأهلی موقتاً زندگی میکند تا بعدا وارد زندگی رسمی خود شود .در
این صورت ،با ایجاد آرامش در فرد ،امکان بهرهبرداری بیشتر علمی و
تحصیلی در وي فراهم و برای برگزاری مراسم ازدواج در یک فرصت
مناسب و با فاصله مناسب از مقاطع حساس مانند ایام آزمونها برگزار
خواهد شد.
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 -6کسب مدرک برای افزایش شانس ازدواج
گاهی پســرها یا دخترها در تالشاند تا از طریق به تأخیر انداختن
ازدواج ،هنگامی که تمام شــرایط آن مهیا اســت و کســب مدرک
سطوح تحصیلی باالتر ،به موقعیت ازدواج مناسبتر دست یابند .اما
متأســفانه گاهی این مسأله دقیقاً جریان معکوسي را پدید میآورد
و کســب مدارج عالیتر ،شــانس ازدواج را کاهش میدهد .افزایش
ســن نیز به عنوان دومین عامل ،شانس ازدواج این افراد را کاهش
میدهد .این امر به ویژه برای دخترانی صادق اســت که در انتظار
مناسبترین فرصت ممکن هستند و به صورت مکرر ،فرصتهای
نسبتاً مناسب پیشرو را از بین میبرند.

 -7خدمت سربازی
یکــی دیگر از موانع پیش روی جوانان برای ازدواج ،خدمت نظام
وظیفه اســت که تنها در صورتی که پسر احساس نیاز به ازدواج
نمیکند ،میتواند از آن عبور کند و ازدواج را به بعد از آن موکول
نماید ،اما اگر سایر شــرایط ازدواج فراهم است ،خدمت سربازی
جدی محسوب گردد .در این زمینه چند راهکار
نمیتواند مانعی ّ
مطرح میشود:
 1برخی ممکن اســت وضعیــت خودشــان را متزلزل و

نامعلــوم ارزیابی کنند ،ولی بهتر اســت این مســأله را با خانوادة
دختر مطــرح کنند تا آنها تصمیمگیری کننــد .تعداد زیادی از
خانوادههای دختران ،سربازی را مانع مهمي محسوب نکرده ،بلکه
اصالت و هدفمند بودن پسران را مهم ميدانند.
 2در خصوص ازدواج ،هم میتوان در مرتبه نخست ،دختر
مورد نظر را عقد و مراسم عروسی و آغاز زندگی مشترک را به بعد
از اتمام دوره خدمت سربازی واگذار کرد.
(البتــه این نکتــه را هم بایــد در نظر گرفت کــه طی دوران
سربازی ،تخفیفهای خوبی را برای متاهلین در نظرگرفتهاند ،از
قبیل خدمت در بعضی از ارگانها و یا در شهر خود و امثال آن).

بخش :1کلیات  /فصل دوم :موانع ترویج ازدواج

 -8مسکن
برخی افراد با وجود آنکه والدینی سازگار دارند و میتوانند برای شروع ،به
طور مشترک یا مستقل در کنار والدینشان زندگی کنند ،صرفاً به دنبال
منزلی شخصی ،مستقل و ترجیحاً در مناطق مرفهنشین هستند.
برای رفع این مشکل پیشنهاد میشود:
 1در صورت امکان در منزل والدین سکنی گزینند.
 2میتوانند زندگی مشترک را با منزلی هر چند کوچک در محلههایی ارزانتر شروع کرده و سپس
در فکر ارتقای آن باشند.

 -9فقدان اشتغال
برخی از جوانان با توقعات روزافزون خود پیوســته
در انتظــار مشــاغلی آزاد با درآمد باال یا مشــاغل
اداری و دولتی هســتند .این قبیل افکار مانع از آن
خواهــد بود که آنها به مشــاغلی با درآمد پایین یا
متوســط هر چند به صورت موقت سازگار شوند تا
به تدریج به موقعیتها و فرصتهای مناســبتری
دســت یابند .در چنین شــرایطی ارجح اســت ،به
جای هدر دادن زمان ،به مشاغل ساده و عمومیتر
اشــتغال پیدا کرده و آن را مایة سرشکستگی خود
قلمــداد ننماینــد .چنانکه معصــوم میفرمایند:
«خداونــد متعال ،آدم فــارغ و بــیکار را که زیاد
میخوابد دوست ندارد»( .)1متأسفانه برخی جوانان
و والدین بهجای امید داشتن ،به مشکالت ساختار
جامعه اشاره میکنند و توجه ندارند که وجود این
مشکالت توجیه کنندة عقبنشینی و ضربه زدن به
خود نیست.

چند توصیه:
 1اشتغال در برخی مشاغل هنری و فنی به عنوان کارآموز
حتی با درآمد اندک ،پیشنهاد میشود.
 2بســیاری از جوانان حتی با داشتن مدارک دانشگاهی
به طور موقت در مشاغلی مانند ترجمه متون ،همکاری در تألیف
کتاب ،فروش کتاب ،تدریس در موسســات و ...اشــتغال دارند و
کسب درآمد میکنند و برخی حتی با وجود آنکه وسیلة نقلیهای
از خود ندارند با دریافت سهمی از صاحب خودرو ،زندگی خود را
اداره میکنند.
 3تشــکیل شــرکت تعاونیهای کوچک با درآمد نسبتاً
مناسب در یک زمینة تولیدی و یا زمینة تخصصی و مواردی مانند
آن هرگز دور از انتظار نیست و نباید فرمان خداوند متعال در قرآن
را از نظر دور داشت که میفرماید« :و در نیکوکاری و پرهیزگاری با
یکدیگر همکاری کنید»( .)2آری «دست خدا با جماعت است»(.)3
 4کاهــش انتظارات و توقعات و نهراســیدن از مشــاغل
پرمشقت .هر کاری به اندازه خود سختی دارد .ممکن است برخی
مشاغل از نظر شما پردرآمد و راحت باشد؛ اما این واقعیت ندارد و
هر فردی برای رسیدن به آسایش در یک دوره ،متحمل زحمات
زیادی شده است.

 .1امام باقر (ع) از قول حضرت موسی (ع) نقل میفرماید :که
حضرت موسی به خداوند عرضه داشت« :کدام بنده نزد تو
مبغوضتر است؟» ،خداوند فرمودند« :جبفه باللبل بطال بالنهار»
یعنی بندهای که شب مانند مردار میخوابد و روز را با بیکاری

و بطالت سپری میکند .کتاب آالمالی از مرحوم شیخ مفید ص
 327و بحاراالنوار ج  73ص .180
َ .2تَ َعا َون ُوا ْ َعلَی الْب ِّر َوال َّت ْق َوی (مائده.)4 :
 .3یداهلل مع الجماعه
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 -10موانع عاطفی
برخی موانع ازدواج نیز به عواملی هیجانی بازمیگردد؛ همچون ترس از ســکونت در شــهر
دیگر ،دور شدن از خانواده که برای برخی دختران دشوار است .اگر برخی شروط تا آن اندازه
برایتان اهمیت دارد که نمیتوانید از آنها بگذرید ،میتوانید شرایط خودتان را
بــرای فرد مطلوب خود بیان کنید و پس از پذیرش وی ،حتی در صورت لزوم
آن را بــه عنوان شــروط ضمن عقد ثبت کنید تا نتوان از آن ســرپیچی کرد.
بنابرایــن ،ایــن امر کام ً
ال بیمعنی اســت که جنس مرد چنان اســت که اجازه
نمیدهد چنین و چنان کنید .هم مردان و هم زنان دارای عقاید و باورهای متعددی
هستد که از یک فرد به فرد دیگر متفاوت است.

 -11موانع شناختی
برخی از موانع ،ناشی از ترسهای نابهجایی هستند که دختر یا
پسر را نسبت به ازدواج بدبین ساخته و عاملی برای گریز
از ازدواج تلقی میشــوند .بدبینی نسبت به جنس مقابل
و مانند آن نمونه افکار تعمیم یافتهای هستند که توسط
یک فرد شکست خورده به جامعه تزریق شده و جوانان
را نسبت به ازدواج دلسرد میسازد ،ولی فقط کافی است
به این بیاندیشیم که آیا تمام خانوادهها شکست خورده
مجردی،
هستند؟ ترس از دست دادن آزادیهای فردی دوران ّ
ترس برهمخوردن برنامههای زندگی و ترس از اجازه همسر به
اشــتغال دختر ،از مواردی هستند که ممکن است باعث تعویق
ازدواج شــوند .الزم به ذکر است ،عزلتگزینی راهبانه از سوی
اســالم شدیدا ً منع شده اســت( )1و بهتر است ازدواج در سنین
مناسب خود صورت گیرد .این مساله هنگامی تشدید میشود
که دختر احســاس میکند دوری از خانواده برای والدینش نیز
ســخت خواهد بود .این افراد با تصور نمودن لحظات دشوار در
آینده ،شــرایط روحی نامناسبی را برای خود درست میکنند.
گاهی برای اعتالی وجود خودمان باید مهاجرت کنیم .خداوند
هر یک از ما را به عنوان موجود مستقل آفریده تا به تکالیفمان
رسیدگی کنیم و نه آنکه تالش کنیم تا برای همة عمر در کنار
یکدیگر بمانیم و طاقت مفارقت از همدیگر را نداشــته باشیم و
 .1ال رهبانیه فیاالسال َم.

نتوانیم فعالیت تعالیبخش داشته باشیم.

کارکردهاي مثبت ازدواج:
افزایش مسوولیتپذیري •
تکامل اجتماعي و معنوي •
ادامه نسل •
ارتقاي سالمت روان جامعه •
کاهش رفتارهاي مخاطرهآمیز •
افزایش احساس امنیت در افراد •
ایجاد آرامش •

بخش 2

ی
پ
شنیازاهیازدواج
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فصل1
شناخت های ضروری پیش از ازدواج
پیشنیازهای ازدواج به دستهای از مسایل ضروری اطالق میگردد که بدون وجود هر یک از آنها،
فرد واجد شرایط کافی و الزم برای احراز مقام همسری نیست و صالحیت ورود به زندگی مشترک
را ندارد و صرفنظر از آنکه با چه فردی ازدواج کند ،خود مایه ایجاد تنش و از بین بردن پایداری
بنیاد خانواده خواهد بود.

الف  -خودشناسی
فرد دیگر میرسم.

یکــی از پیشنیازهای مهــم ازدواج ،تحقــق آگاهی و
شناخت نســبی نسبت به ابعاد گوناگون خودمان است.
من به والدینم وابسته هستم!
عدم شــناخت خود بنــا به دالیل گوناگــون ،با افزایش
شناخت نسبت به وضعیت ُخلق و خوی خود
خطرپذیری اغلــب مانع از تحقق یــک ازدواج پایدار با
میزان رضایتمندی متناســب به شــمار میآید؛ برای
توانایــی نه گفتن به دیگــران را ندارم و به همین
مثال ،افرادی که شناختی اندک نسبت به خویش دارند،
دلیل با تعهدات زیادی روبهرو میشوم!
نقاط ضعف خود را نمیشناسند و هرگز نمیتوانند فرد
آیا موفقیت همسرم میتواند احساس شکست را
متناســب با خود را نیز شناســایی نمایند .آنها درصدد
درمان خصوصیات نامناســب خود برنخواهند آمد .این در من ایجاد نماید؟
قبیل افراد آماده ازدواج نیســتند .مــا در این بخش به
آیا دارایی همســرم باعث میشود تا من احساس
برخی از مهمترین ابعاد شناخت خویش اشاره میکنیم حقارت کنم؟
که عبارتند از:
من روحیه رقابتجویی و شکســت دادن دیگران
را دارم؟
شناخت ظاهر خود
ظاهر من چگونه است؟

شناخت نسبت به میزان مسؤولیتپذیری خود

آراستگی لباس تا چه اندازه برای من اهمیت دارد؟
آیا تا به حال بــرای خرید مایحتاج خانه به مادرم
معموالً از چه پوششی استفاده میکنم و باور من در کمک کردهام؟
این خصوص چیست؟
حوصله شستن ظروف و پختن غذا ندارم!
شناخت احساسات و عواطف خود

آیا من حساس و زودرنج هستم؟
از شکست عصبانی میشوم!
مــن زودتر از دیگران به احســاس انزجار و تنفر از

آیا به تعهدات خودم پایبند و مقید بودهام؟
آیا تاکنون مسوولیتی داشتهام؟
مــن وقتی مســوولیتی را پذیرفتــم چگونه رفتار
میکنم؟

ازدواج
هایدوم:
فصل
کلیات /
بخش:1
ترویج ازدواج
موانعپیش از
ضروری
شناخت
اول:
بخش :2پیش نیازهای ازدواج  /فصل

شناختحساسیتهاونقاطضعفوق ّوتخود پیدا میکنم.
من بــرای خود آینــده درخشــانی را پیشبینی
نمیتوانم زود طرف مقابل را بهخاطر خطاهایش میکنم و....
ببخشم!
آگاهی از توانایی و استعدادهای خود
من فردی لجباز هستم!
عالقهمندم تا مســایل را خیلی خشک و منطقی
ببینم و ّ
حل کنم!

من در چه زمینههایی مهارت دارم؟

از پختــن غذا متنفرم و حاضر نیســتم آن را یاد
من فردی باگذشتم و با دوستانم درگیری خاصی بگیرم!
نداشتهام!
من حافظه خوبی ندارم و فراموشکار هستم!
مــن خیلی مهربان و دلســوزم و نمیتوانم بخش
دیگری را تحمل کنم!
شناخت نحوه ارتباط خود با سایرین
ارتباط من با دیگران دچار برخی مشکالت است
و من نمیتوانم از حقوق خودم دفاع کنم!
بیش از اندازه شوخی میکنم.

آگاهی از ارزشها و فرهنگ شخصی خویش
میزان پایبندی من به مذهب چقدر است؟
اهداف اساسی من در زندگی چه چیزی هستند؟
من نسبت به حجاب مقید هستم!
برای من محرم و نامحرم اهمیت خاصی دارد!

چه مواردی به عنوان خط قرمزهای من در زمینه
معموالً در خصوص یک موضوع بدون ســنجش
مذهب وجود دارد؟
عالقة مخاطب به کار خودم ادامه میدهم؟
شناختعالیقوسلیقههایخود
مــن از تفریحات و مســافرتهای دســتجمعی
خوشم نمیآید!
من حوصله نشســتن در میهمانیهای طوالنی را
ندارم!
من دوست ندارم در حضور جمع دربارة موضوعات
شخصی من گفتگو شود!
از تماشای مسابقات فوتبال خسته نشده و روزانه
چندین ساعت بابت آن وقت صرف میکنم!
دوست دارم میزکارم همیشه منظم باشد
کمد لباسهای من همیشه بهم ریخته و نامنظم
است و....
من استعداد یادگیری هر نوع کاری دادم
من همیشــه در کارهای جمعی بر دوستانم تقدم

در واقــع ،شناســایی ایــن ویژگیها بــه ما کمک
میکنــد تا نقاط منفی شــخصیتی و رفتاری خود
را اصالح کنیم و همســری متناسب با خودمان را
انتخــاب کنیم .بنابراین هر اندازه که به شــناخت
خویــش نایل شــوید ،زندگی زناشــویی آرامتری
خواهید داشت.

21

22

دانستنیهای ازدواج سالم

نشانههای عدم آمادگی فرد برای ازدواج
وجود برخی خصوصیات و رفتارها که در زندگی کنونی
خودتان از آن برخوردار هستید ،نشانه مناسبی برای آن
اســت که بدانید برای ازدواج آماده هستید یا نه ،و ابتدا
باید بــه برطرف کردن نقاط ضعف خود بپردازید و بعد
برای ازدواج اقدام کنید.
اشــتباه نکنید ،گمان نکنید که بعــد از ازدواج این
خصوصیات را اصالح خواهید کرد .این دسته از مسایل
مشکلساز هستند و در مصاف با هر فرد دیگری که در
یک ارتباط تنگاتنگ با شــما قرار دارد ،به ایجاد تنش و
کشمکش منجر خواهند شد .نباید از خاطر دور بماند که
بر اساس آیات شریف قرآن ،هدف اصلی ازدواج ،کسب
آرامش ،دوستی و مو ّدت است که با وجود این خصایص،
دستیابی به آنها بعید به نظر میرسد(.)1
در تمــام این موارد ضرورت دارد کــه ابتدا از طریق
مشــاوره ،مســایل را برطرف و ســپس به ازدواج اقدام
کنید .همچنین به شــما مؤکدا ً توصیه میکنیم که در
صــورت پی بردن به هر یک از این شــاخصهها در فرد
مقابل نیز به او یادآوری کنید که ابتدا باید به ّ
حل مسأله
بپردازد .توجه داشــته باشــید که این موارد باعث بروز
کشمکشهای خانوادگی ،نارضایتی از زندگی مشترک و
در نهایت ،طالق میشود .البته همواره احساس و تفکر
کاذبی وجود دارد که «بعد از ازدواج درســت میشوم و
اخالقم بهتر میشود!» و این مانع از یک اقدام منطقی و
گام برداشتن برای ّ
حل مسأله و درمان به شمار میآید.
برخــی از مهمترین مــواردی که میتواند نشــانه عدم
آمادگی برای ازدواج محسوب شود ،عبارتند از:

اجا لِّت َْس ُک ُنوا
 .1ال َو م ِْن آیَات ِ ِه أَ ْن خَ لَقَ ل َ ُکم ِّم ْن أَنفُسِ ُک ْم أَ ْز َو ً
إِل َ ْی َها َو َج َع َل ب َ ْی َن ُکم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إ ِ َّن فِي َذل َِک َلیَاتٍ ل ِّ َق ْو ٍم

ون؛ ترجمه :و از نشانههای او اینکه از [نوع] خودتان
یَ َت َف َّک ُر َ
همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان
دوستی و رحمت نهاد (الروم.)22 :

 1عدم پذیرش مســؤولیت در قبــال دیگران:
مثل بیمسوولیتی در قبال افراد خانوادة کنونی ،یا
بیتوجهی نسبت به وضعیت زندگی و نظم منزل؛
سستی در انجام وظایفی که بر عهده شما گذاشته
شده است.
 2عدم توانایی در برقراری یک ارتباط منطقی
بــا اطرافیان بــه صــورت مکــرر و در مکانها و
موقعیتهــای گوناگون؛ هر چند از نظر شــما در
تمام موارد ،دیگران مقصر هستند.
 3وابســتگی شــدید عاطفی به والدین و عدم
توانایی در ایجاد تمایز بین احترام به والدین و تالش
بــرای دریافت حقوق خود که در نتیجه منجر به
عدم توانایی در اخذ تصمیم به تنهایی در خصوص
مسایل شخصی خواهد شد .بنابراین ،چنانچه هنوز
مصالح خود را نمیشناسید ،نمیتوانید به تنهایی
برای زندگی خودتــان برنامهریزی کنید ،توانایی
الزم را بــرای گرفتن تصمیمهای کوچک و بزرگ
زندگی خودتــان ندارید یا هنوز تحت نفوذ کامل
مادر یا تحت فرمان پدر قرار دارید ،به احتمال قوی
فردی وابسته هستید .افراد وابسته معموالً نقشهای
برای زندگی مشترک خودشان نداشته و به سادگی
مســیر حرکت خود را بر اساس قدرت نفوذ منبع
وابســتگی که معموالً والدین یا یکی از بســتگان
است ،تغییر میدهند و حتی ممکن است بر علیه
همسر خود به سادگی تحریک شوند.
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 4عدم توانایی در نگهداری دارایی خودتان؛ به
گونــهای که بدون آنکه والدین به پول شــما نیاز
داشته باشند یا با وجود آنکه خودتان نیاز شدید
مالــی دارید ،همــة داراییتان را صــرف دیگران
میکنید.
 5عدم توانایی در کنترل خشــم و تنفر خود و
روی آوردن به پرخاشگری و خشونت
 6عــدم توانایی گوش دادن بــه دیگران و نیز
عدم عالقه به درک دیدگاه آنها
 7تنها در پی کســب لذت و عالیق شــخصی
خود بوده و نمیتوانید به دیگران نیز بیاندیشید و
مسوولیتها و تعهدات خودتان در قبال دیگران را
انجام نداده و آنها را بر دیگران تحمیل میکنید.
 8ســرگردانی ،عــدم تثبیــت و عــدم توانایی
پیگیری در یک رشــته تحصیلــی ،یک موقعیت
شغلی یا تغییر مکرر و مداوم دوستان ،و یا تغییر
مکرر در عقاید و باورهای خود.
 9فقــدان توانایی ابــراز وجود بــرای دریافت
حقوق مشــروع خــود و در نتیجــه رفتار کردن
بر اســاس «کمرویی» یا «پرخاشگری انفعالی»،
«ترفندبازی» و «انتقامجویی»
 10ابتــال به برخــی اختالالت روانــی ،مانند:
افسردگی ،اضطراب و وسواس اجباری
 11خــود را کامل میدانید و نقاط ضعف خود را
نمیبینید .
 12هرگــز توان و تحمل مــورد ارزیابی و انتقاد
قرار گرفتن را ندارید.
 13هیجانمدارانــه رفتــار کردن مثــل آنکه
نمیتوانید رازی را حفظ نمایید.
 14خود را چنان توانمند میدانید که میتوانید
افکار ،احساســات و رفتارهای هــر فردی ،حتی
همســر آیندهاتــان را مطابــق میــل و دلخواه
خودتان تغییر دهید.
 15چنان رفیقباز هســتید کــه نمیتوانید

برای افراد خانوده خود وقتی را اختصاص دهید.
 16در پــی یافتن همســری مناســب هســتید
کــه پــس از ازدواج با او ،در زندگی مشــترک با
هیچگونه مشکل و اختالفی روبهرو نشوید.
 17با خانــواده خودتان ارتباط رضایتبخشــی
نداریــد ،عليرغم اینکه فکر ميکنید مشــکل از
جانب ایشان است.
 18نمیتوانید بهجز منطق و طرز فکر خود ،طرز
فکر دیگری را بپذیرید و به همین دلیل در برابر
دیگران رفتاری تدافعــی یا تهاجمی میگیرید و
قادر به درک دیگران نیستید.
 19دامنه مشــکالت شــخصی خــود را به تمام
حیطههــای زندگی خــود گســترش میدهید،
مشــکالت کاری خود را داخل منزل میآورید و
خانه را با تنش روبهرو میسازید.

همه ایــن امــور اگر اصالح نشــوند
میتوانند زندگی آینده شــما را دچار
مشــکل کنند .بنابراین بایــد خود را
خوب بشناســید و اشــکاالت خود را
قبل از ازدواج مرتفع کنید و یا حداقل
بدانید که چنین مشکالتی را دارید و
باید در آینده با کمک اعضاي خانواده
و همسر خود آنها را حلوفصل کنید.
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ب  -کسب شناخت دربارة
نقش خود و همسر
شناخت نقش واقعی هر یک از دو جنس
زن و مرد در زندگی مشــترک به تعدیل
رفتار در زندگــی کمک میکند و مانع از
ایجاد انتظارات و خواســتههای نامناسب
میشــود .بخشــی از این نقشها را قانون
و شــرع تعیین کرده است ،ا ّما باید توجه
داشــته باشــید که حقوق نمیتواند همه
مرزها را تعیین نماید و اخالق باید محور
زندگی مشترک قرار گیرد.
برخی از دختران و پســران با توقعات و
انتظاراتی نابهجا دربارة نقش زن و شوهر
وارد زندگی مشــترک میشــوند .برخی
مــردان به جای آنکــه از نقش خود براي
اســتحکام خانواده بهره گیرند ،به اشتباه
دســتورهایی غیرمنطقی و غیرمعقول را
ارایــه داده و انتظار تبعیت از آنها را دارند
که این انتظارات بیجــا ،زندگی را تلخ و
دچار مشکل میکند.

عدم نیـاز به «کامل شـدن مطلق» برای
ازدواج

متأســفانه برخی افراد میخواهند «بــرای ازدواج
کامل باشــند تا همسر خوبی باشــند!» و این باور
اجــازه نمیدهد تا آنها اقــدام به ازدواج کنند و به
دنبال شــرایطی هستند که هرگز محقق نخواهد
شــد .از نظر الرســن ( )1997یکــی از باورهای
نادرســت دربارة ازدواج این است که «تا هنگامی
کــه نتوانم به خودم به عنوان یک همســر اعتماد
کنم ،نبایــد ازدواج کنم» .این افراد بر اثر تفکرات
کمالگرایانه( )1انتظاری غیرواقعبینانه از خود دارند.
در واقع ،این افراد تالش میکنند تا ازدواج خود را
تا زمان «کامل مطلق شــدن» به تأخیر بیاندازند؛
چیــزی که هرگز محقق نخواهد شــد .تنها نکته
ضروری برای ازدواج دست یافتن به یک «احساس
تکامل نسبی» است که رو به پیشرفت باشد .برای
ازدواج ،کامل بودن الزم نیســت ،بلکه کافی است
که خودمان را در مسیر تکامل قرار دهیم.

خودکنترلي

پــس از آنکه افــراد به یک خودآگاهی مناســب
دســت یافتند ،باید به کنترل خویشتن نیز نایل
آینــد .در واقع ،خودآگاهي بــه تنهایي نميتواند
مانع از بروز رفتارهاي ناپخته باشــد ،بلکه ما باید
از یــک خودکنترلــي( )2و بردباری نیــز به میزان
کافي برخوردار باشــیم .به همین دلیل آموزههای
دینــی نیز به این نکته تأکید دارند که «اگر بردبار
نیســتید ،خود را به بردباری وادار سازید»( . )3این
مسأله در خصوص کنترل خشم و سایر خصایص
منفی اخالقی نیز صادق است و باید نهایت تالش
خودتان را در اصالح آنها بهکار گیرید.
1.Perfectionism
2.Self-control

«.3ان لم تکن حلیم ٌا فتحلم فانه قل من تشبه بقوم اال اوشک
ان بصیر منهم» .ترجمه :اگر بردبار نیستی خودت را بردبار
نشان ده ،زیرا کم است کسی خود را شبیه به گروهی نشان
دهد مگر اینکه جزو آنها گردد .کتاب شرح غررالحکم و
درالکلم از آقا جمال الدین خوانساری ،ج  ،3ص .11
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 -1شناختهای مرتبط با همسر
یکی دیگر از پیشنیازهای ازدواج ،کســب آگاهی نســبت به مســایلی
است که مرتبط با همسرتان است .مادامی که شما نسبت به ویژگیها،
محدودیتها ،شرایط زیستی ،روانی ،نقش و وظایف همسرتان و وظایف
و نقش خودتان در قبال همسرتان به عنوان جنس دیگر هیچگونه آگاهی
نداشته باشید و متقاب ً
ال او نیز از این موارد در خصوص شما آگاهی نداشته
غیرموجه و غیرواقعبینانهای روبهرو خواهید شد
باشد ،هر دو با انتظارات
ّ
و بر همین اســاس ،کنش و واکنشهای ناسازگارانهای میان شما پدید
خواهد آمد که رضایتمندی زناشویی را به مخاطره میافکند.
 -2شناخت تفاوتهای زن و مرد
یکی از موارد ضروری در شــناخت همســر ،شــناخت
مربوط به تفاوتهای میان دو جنس زن و مرد اســت.
از نظر ایدلســون و اپســتین( ،)1وجــود برخی باورهای
نادرســت دربارة تفاوتهای جنســیتی مانند نداشتن
درک صحیح از تفاوتهای شناختی و فیزیولوژیکی زن
و مرد ،باورهای ارتباطی غیرمنطقی محسوب میشوند
که میتوانند یک رابطه زناشویی را تخریب کنند.
بــه همین اندازه برخی از تفاوتهای ناشــي از
وضعیت فرهنگی ،عوامل محیطی و اجتماعی
نیــز در این اختالفــات موثر هســتند .در
هرصــورت ،عدم آگاهــی از این تفاوتها
اغلــب باعث پدید آمدن برخی انتظارات
نابهجا و ناهمخوانی خواهد شد که این
خود موجب بروز سوءتفاهم میان زن و
شوهر میشــود .آگاهی از این تفاوتها
از بروز ناراحتیهــای بیمورد جلوگیری
میکنــد و باعث میشــود تــا در برخورد با
همسرتان بر اســاس این تفاوتها ،واکنش مناسب
نشــان داده و عالوه بــر حذف موارد فــوق ،برخی
راهبردهای مناســب را مورد استفاده قرار داده

و به نوعی درک متقابل برسید.
اگر یک ویژگی در مرد باعث نوعی نقص در عملکرد
زناشــویی میشــود ،باید آن را جبران نماید و متقاب ً
ال
همســرش نیز باید با توجه به آن ویژگی با شوهر خود
رفتــار کند .اکنون برخی از مهمترین موارد تفاوتهای
بین زن و مرد را از زاویه روانشناختی یادآور میشویم.

1.Eidelson & Epstein

25

26

دانستنیهای ازدواج سالم

 -1ک ّلینگر در برابر جزیینگر
مردان در مقایســه با زنــان با یک
نگاه کلّي به مســایل مينگرند؛ در
حاليکــه زنان جزیينگر هســتند.
ایــن خصیصه موجب میشــود تا
زنان جزییات یک مسأله را با دقت
مدنظر داشته و به یاد آورند
بیشتری ّ
و بر این اساس با جزییات بیشتری
دربــاره آن به گفتگــو بپردازند ،در
حالیکه مردان بــه جزییات توجه
ندارنــد .این ویژگي مــردان گاهي
از ســوي زنــان با عنــوان «مردان
بيدقــت» و در مقابــل ،ویژگــي
جزیينگري زنان نیز با عنوان «زنان
حساس» تعبیر ميشود .وجود این
ّ
تفاوت و اختالفات ناشی از آن کام ً
ال
مشهود اســت .ایراد عمده از سوی
زنــان ،اتهام مــردان بــه بیدقتی،
بیمباالتی و بیسلیقهگی در انجام
کارها خواهد بود؛ در مقابل ،مردان
از بهانهجویــی زنان و اتالف وقت و
هزینه برای رســیدن به یک برتری
که فاقد ارزش است ،شکایت دارند.
اغلــب چنین به نظر میرســد که
زنان پرحرفتر از مردان هســتند و
این مســأله موجب شکایت مردان
میشــود .ایــن ویژگی بــر مبنای
خصیصــة جزیینگــر بــودن زنان
توجیهپذیر است؛ در مقابل ،مردان
متهم به کمحرفی هستند و اینکه
در ارتبــاط کالمی از طرح جزییات
خودداری میکنند.

 -2تفاوت در ابعاد ارتباطی

زنان و مــردان در بُعد ارتباطی نیز در چندین جنبه با یکدیگر
تفاوت دارند:

الف) تخلیه تنش از طریق گفتگو

زنان در مقایسه با مردان ،بیشتر تمایل دارند تا تنشهای خود را از طریق
گفتگو تخلیه کنند .این در حالی است که مردان در هنگام بروز تنش،
بیشتر تمایل دارند تا خلوت کنند و کمتر مورد پرسوجو قرار گیرند.

ب) تفاوت در مهارتهای ارتباط کالمی

زنان در مقایســه با مردان از یک برتری نسبی در گزینش و بهکارگیری
واژههای مناســب برخوردارند .آنها همچنین در زمینة روان بودن سخن
گفتن و اســتفاده از برخی مهارتهای کالمی مانند :لطافت در ســخن
گفتن برتری نشان میدهند .دقیقاً برعکس ،تسلط و مهارت کالمی مردان
کمیت نسبت به زنان نشان میدهد.
برتری کاملی را از لحاظ کیفیت و ّ

ج) تفاوت در مهارتهای ارتباط غیرکالمی

زنان بیشتر از مردان از ارتباط غیرکالمی (ارتباط بدون استفاده از واژه)،
همچون :اســتفاده از اجزای چهره ،زبان بدن و مانند آن برای برقراری
ارتباط ،نشان دادن واکنش و ابراز احساسات خود استفاده میکنند و از
مهارت بیشتری نیز در این زمینه برخوردارند.

د) تفاوت در نحوه گوش دادن

یکی دیگر از تفاوتها مربوط به شیوه گوش دادن و پاسخدهی به ارتباط است.
در حالی که مردان از پاســخهای مثبت صرفاً براي تأیید (مثال :بله ،درســت
میگویید!) اســتفاده میکنند ،زنان از پاسخ مثبت عالوه بر تأیید ،بهمنظور
پذیرندگی (بله ،گوش میدهم!) نیز استفاده میکنند .احتماالً شاهد بودهاید
که یکی از شکایات عمدة زنان از همسرشان مربوط به عدم ابراز عشق ،عدم
قدردانی ،عدم تحسین و ستایش توسط مرد است؛ بیشتر مردان معتقدند ،اگر
عشق در قلب باشد در رفتار متجلی میگردد و نیازی به ابراز آن نیست .با این
همه نباید چنین تصور شود که با وجود برتری نسبی زنان نسبت به مردان،
هیچگونه مشکل ارتباطی در بین نخواهد بود .مث ً
ال چنانچه زن تالش کند تا
خود را برتر نشــان دهد و در روابط بین فردی پیشدســتی نماید ،این رفتار
موجب بروز برخی سوءتفاهمها شده و مردان را به خشم میآورد .همچنین
بروز حاالت آمرانه از سوی زن نیز به معنای درهم شکستن اقتدار مرد تلقی
شــده و موجب بروز تنش در روابط بین فردی میشود؛ در حالیکه گاهی تا
مدتهــا هیچیک از طرفین ،علّت واقعی چنیــن تنشهایی را در نمییابند.
اغلب این موارد تنها هنگامی که همســران به یک مشاور مراجعه میکنند،
توسط مشاور شناسایی و برطرف میشود.
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 -3تفاوت در نقش مدیریتی
در تمامــی فرهنگها و جوامع گوناگون ،برای
مردان مدیریت خانه و خانواده مهم است .این
()1
امر مورد تأیید دین مبین اســالم نیز هست
کــه مــردان را سرپرســت خانواده قــرار داده
اســت .از طرفی این مساله با قدرت بدنی مرد
نیز سازگاری بیشــتری دارد .البته سرپرستی
مــردان هرگز به معنای تبعیض جنســیتی یا
تصمیمگیری مستبدانه آنها نیست .پس برای
مــرد اهمیــت دارد که زن بــدون نظرخواهی
و مشــورت وی درباره مســایل کلّــی خانواده
خودســرانه تصمیمگیری نکند و از او پیشــی
نگیرد .بنابراین بهتر است خانمها در رفتارهای
خود مراقبت بیشتری به خرج دهند و مدیریت
مرد را خدشهدار نکنند.

 -4تفاوت در زمینه عشق

مردان بیشــتر عالقمند هســتند
تا به صورت منطقی به عشــق نگاه کنند .مث ً
ال در
موارد متعددی شــاهد آن هســتیم که مردان در
استفاده از کلمات عاشقانه طفره میروند و تمایل
دارند تا زنان بپذیرند که همة تالشهای آنها برای
همسرشــان ترجمان همان عشــقی است که آنها
به دنبالش هســتند .مردان از اینکه تحت نفوذ هر
فرد دیگر و از جمله همســر خود قــرار گیرند ،به
شدت آزرده خاطر میشوند و نسبت به آن واکنش
ّ
منفی نشان میدهند .گویا آنها این ابراز عشقهای
اشباع شــده را به گونهای دیگر تفسیر میکنند و
آن را مایه شکســتن اقتــدار مردانه خود میدانند
و آن را نوعی تالش برای نفوذ و محدود ســاختن
خود ارزیابی میکنند .در مــواردی نیز این رفتار،
همچون رفتار مادرانه ارزیابی میشــود که آنها را
به مثابــه یک کودک در نظر میگیــرد و این کار
موجــب ناراحتی مردان میشــود .در مقابل ،زنان
عالقمند هســتند تا عشــق خود را ابراز نمایند و
بیشتر از عباراتی همچون «آفرین« ،»...،عزیزم»...،
و  ..اســتفاده میکنند که در صورت زیادهروی ،به
مردان احساس حقارت و اینکه تحت نظر و کنترل
هستند را میبخشد و به همین دلیل ممکن است
باعث خشمگین ساختن آنها شود.

 .1ال ِّر َج ُ
ون َعلَی الن َِّساء؛ ترجمه :مردان ،سرپرست زنانند (سوره نساء ،آیه)34 :
ال َق َّوا ُم َ
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 -5تفاوت در رفتار جنسی
«شاید یکی از نیرومندترین تفاوتهایی که بین زنان
و مردان وجود دارد مربوط به رابطة جنسی است .در حالی
که زنان تمایل دارند رابطه جنســی را به احساس عاطفی
و نزدیکــی ربط دهند ،مردان رابطة جنســی را به عنوان
یک پیشــرفت ،ماجراجویی ،ابــراز کنترل و قدرت یا فقط
لذت جسمی ،ادراک میکنند .زنان تمایل دارند برای رابطه
جنسی ارزش قایل شوند زیرا این رابطه به زنان حس مشارکت
عاطفی و همبستگی میدهد .در مقابل ،مردان تمایل دارند رابطه
جنســی را از ســایر جنبههای رابطه جدا کنند؛ برای مثال ،مردها
بیشــتر تمایل دارند بر برانگیختگی جنسی تمرکز کنند (شمس
اسفندآباد .)1384 ،در این مساله معمو ٌال مردها زودتر به اوج لذت
جنسی میرسند و زنها دیرتر و اگر مردها اصول ارتباط جنسی با
همسر را رعایت نکنند ،زندگی دچار مشکل خواهد شد.

 -6تفاوت در جنبه عاطفی
زنان نســبت بــه مــردان موجــودات عاطفیتري
هســتند .با تلفیق این خصیصه با ویژگی جزیینگر
بــودن ،میتوان پی برد که چــرا یک زن معموالً به
طرح جزییاتی درباره مشــکالت و مسایل دورههای
مقدماتی ازدواج و زندگی مشترک تکیه میکند و
برای بارها آن را تکرار میکند .بنابراین یک زن
همانگونه که نسبت به تاریخ دقیق روزهای
مهم زندگی مشــترک توجه دارد ،به همین
اندازه وقایــع ناگوار و ناخوشــایند را نیز با
جزییاتش به صــورت عاطفی و مکرر مورد
پردازش قرار میدهد .این در حالی است که
مرد نســبت به این مســایل بیتوجه است و
این تفاوت دستمایه برخی تنشها در زندگی
مشترک قرار میگیرد؛ چنانکه زن به اشتباه این
بیاعتنایی مردان به رویدادها را ناشی از عدم عالقه
مرد نسبت به خودش تفسیر مینماید.
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تضاد سنخهای شخصیتی همسران
ّ
برخی معتقدند که سنخ شخصیتی فرد باید کام ً
ال متضاد
با همســرش باشــد؛ چنانکه ،یکی از باورهای رایج آن
است که بهتر اســت افراد عصبی مزاج با افراد خونسرد
ازدواج کنند .حضور این دو سنخ متضاد در کنار یکدیگر
باعث ایجاد تعادل میان دو قطب «پرجوش و خروش» و
«خونسرد» خواهد شد و نهایتاً هر دو مکمل نقاط ضعف
یکدیگر خواهند بود .امــا در واقع ،این نوعی کلّیگویی
بوده و نمیتواند مورد اعتماد قرار گیرد .شواهد و تجارب
مشــاورهای نشــان میدهد که عــدم رضایتمندی از
زندگی مشترک در میان افراد دو سنخ متفاوت میتواند
دستمایه مشاجرات و تعارضهای بین فردی باشد .این
مسأله در خصوص افراد دارای سنخ شخصیتی برونگرا و
درونگرا نیز کام ً
ال مشهود است .افراد برونگرا عالقمند
به برقراری ارتباط و اهل معاشــرت با دیگران هســتند؛
در حالی که افراد درونگــرا کمتر چنین عالقهای را از
خود نشــان میدهند .این مسأله پس از ازدواج میتواند
مایه ناآرامی و تالطم روانی باشد ،هنگامی که فرد ملزم
به تابعیت دیگری باشــد؛ از سوی دیگر ،این امر موجب
تعارض و جدال در خصوص رفتن یا نرفتن به یک مکان
یا میهمانی خاص ميشود.
پژوهشهای متعددی حاکی از لزوم تناسب شخصیتی
میان همسران برای سازگاری بیشتر و رضایتمندی از
زندگی زناشویی خواهد بود .البته آزمونهای شخصیتی
میتوانــد تضادهای شــخصیتی و مشــکالت احتمالی
منتهی به ناســازگاری میان زوجین را نشان دهد .برای
مثال هنگامی که دو فرد دارای سطح باالیی از خصیصه
«ســلطهگری» هســتند ،همواره برای کنترل رابطه به
رقابت خواهند پرداخت و زندگی دوام نخواهد داشت یا
()1
با نارضایتی باالیی ادامه خواهد یافت

ج .شناخت کامل نسبت به مسأله
ازدواج:
کسب شــناخت کامل درباره پیمان ازدواج،
زندگی مشــترک و کارکردهای آن از ســوی
طرفین ،یکــی از پیشنیازهای یــک ازدواج
پایدار و رضایتمندانه اســت .بدون دستیابی
به این شناخت ،نخستین گامهای افراد برای
همسریابی ،موضوعات ضروری برای گفتگو و
هدف از تشــکیل زندگی مشترک نیز مبهم
خواهد بود .مادامیکه چنین شناختی حاصل
نشود ،انتظارات غیرواقعی ،کاذب و نامناسب
در هر یک از همســران شــکل میگیرد ،که
نتیجــهای جز اختالف نــدارد .گاهی در فرد
انتظاراتی بیش از اندازه نسبت به این مسأله
شکل میگیرد و گاهی فرد با یک انتظار ناقص
و ناکارآمد روبهرو خواهد بود .چنانکه ممکن
اســت ،هــدف از ازدواج را صرفــاً در ارضای
غریزة جنسی خود و دیگری بداند که در این
صورت انتظاری ناقص شــکل گرفته و عنصر
مســؤولیتپذیری در فرد تحتالشــعاع قرار
خواهد گرفت .از سوی دیگر ،انتظارات بیش
از انــدازه کاذب نیز میتواند به ایجاد توقعات
نابهجا ،درگیــری و سوءاســتفاده از دیگری
بیانجامد .چنانکه اگر فرد ازدواج را یک معامله
تصور نماید ،زن همچون بنده بیچون و چرا
و تحت امر مرد خواهد بود که وظیفه دارد در
خدمت مرد برای هر امری باشد و اگر ازدواج
حد یک رابطه زیســتی جدید تلقی شود،
در ّ
مــرد تنها به عنوان یــک عنصر فراهمکننده
مسایل زیستی تن ّزل خواهد یافت.

 .1نرس ،رادنی .ا ،.ترجمه :حسن پاشا شریفی و همکاران ،سنجش خانواده :کاربرد آزمونهای شخصیت برای زوجها و خانوادهها ،تهران:
انتشارات سخن.1389 ،
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فصل2
باورهای نادرست درباره ازدواج
برخی از دختران و پسران ازدواج را پناهگاهی برای تحقق همة امیال و آرزوهای خود میدانند و گمان
میکنند که پس از ازدواج به هر آنچه در خانه پدری خود نداشـتهاند دسـت مییابند .اینگونه افكار
بلندپروازانه و دور از واقعیت ،آنها را با انتظاراتی کاذب از همسرشـان روبهرو میسـازد که به محض
برخورد با ناکامی ،خود را شكست خورده دانسته و اغلب نیز ابراز تمایل به طالق میکنند.

 -1بـاور بـه اینكه
«ازدواج خوب یعنی
خوشبختی کامل»

برخی از این باورها بدین شرح است:
در ازدواج مناسب ،زوجین هیچ چیز را از یکدیگر مخفی نمیکنند!
زوجین مناسب هرگز خشمگین نمیشوند!
زوجین خوشبخت کوچکترین اختالف فکر و سلیقهای نخواهند داشت!
در زندگی مشترک ،همه خواستههای آنها برآورده خواهد شد
و امثال اینها ،در حالیکه هر زن و شوهری اختالفهایی دارند که باید راهحل
آنها را بدانند و زود حلوفصل کنند.

 - 2ارتباط کامل
صاحب این عقیده این چنین مياندیشد« :ما
باید قبل از ازدواج ثابت کنیم که ارتباط مؤثري
خواهیم داشــت» .البته توجه بــه فاکتورهاي
پیشبیني کننده پیش از ازدواج بسیار عاقالنه
اســت ،مانند :ارتباط خــوب ،مهارتهاي حل
مشــکل ،تشــابه و همانندي ارزشها و عقاید.
جســتجوي چنین ارتباطي و چنین همسري
که این مهارتها و قابلیتها را داشــته باشــد
عاقالنه اســت .اما از آنجا کــه موفقیت کامل
در ازدواج را نميتــوان تضمیــن کــرد ،براي
کــم کــردن محدودیت ایــن تفکــر ميتوان
اینگونه اندیشید که هیچ راهي براي تضمین
خوشبختي کامل پیش از ازدواج میسر نیست.
فقط باید تا حدود الزم توجه داشــته باشیم و
راهحلهای الزم را هم بدانیم و به امید اینکه
هیچ مشــکلی نخواهد بود ،ازدواج نکنیم و اگر
هم مشــکلی پیش آمد از طریق صحیح براي
حل آن بکوشیم.

 -3تالش بیشتر
این اعتقاد با این تفکر شکل ميگیرد که من با هرکسي که
براي ازدواج انتخاب کنم خوشبخت خواهم شد ،به شرط آن
که به قدر کافي تالش کنم .الرســن ( )1992تأکید ميکند
که تالش دو همسر براي حل مشکالت و مؤثر ساختن یک
ازدواج ،دو فرد بالغ و متفکر را ميطلبد.

 - 4عشق کافي است
فرد داراي این عقیده شــاید چنین بگوید« :عاشق کسي شدن
براي من دلیل کافي براي ازدواج اســت» .جامعه غربي عشــق
رمانتیــک را به عنوان شــرطي الزم بــراي ازدواج ارزشــمند
ميشــمارد .در واقع ،اشخاص کمي هستند که ازدواج را بدون
عشق تصور کنند .اگر عشق به عنوان تنها معیار در نظر گرفته
شود ،ســایر توانایيهاي اساسي فردي و بین فردي از نظر دور
خواهد ماند و ممکن است این عشق کاذب موجب شود که در
مشــاهده نقاط ضعف همسر غفلت صورت گیرد .همانطور که
در بیان امیرالمومنین(ع) هم داریم که «حب الشیئی یصمی و
یصم» یعني ،محبت شــدید به کسي یا چیزی انسان را کور و
کر میکند.
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 – 5همزیستي
این عقیده چنین اســت« :اگر من و همســر آیندهام قبل از
ازدواج با هم زندگي کنیم ،شانس و خوشبختيمان را افزایش
خواهیم داد».
مرور ســوابق همزیستي و موفقیتهاي بعدي در ازدواج
نشان داده اســت افرادي که قبل از ازدواج با هم زندگي
ميکننــد ،آمادگي بیشــتري براي نارضایتــي از زندگي و
جدایي دارند .کساني که همزیستي ميکنند به نسبت کساني
که همزیستي نميکنند مشکالت بیشتري در رابطه با تعهد
دارند و تمایل کمتري براي ارزشمند شمردن ازدواج و نگرش
مثبتتري نسبت به طالق دارند.

 - 6انتخاب باید آسان باشد
عقیدهاي دیگر ميگوید انتخاب همسر باید ساده
باشــد و این انتخاب حاصل یک شانس و یا اتفاق
اســت .بنابراین فرد شــاید تصور کنــد که براي
انتخاب همسر ،باید به جاي دقت کردن ،در انتظار
یک اتفاق بماند .چنین فردي در انتظار شانســي
براي دیدار و عشق در اولین نگاه است بدون آنکه
از تفکــر محتاطانه و آمادگي الزم ،کمک بگیرد و
با اعتقاد به شانس و قسمت ،در انتظار یک ازدواج
اتفاقی خوب است .مواردي که عنوان شدند فقط
تعدادي از نگرشهــا و باورهاي غیرمنطقي افراد
نســبت به انتخاب همسر هستند .نحوهي نگرش
افراد نســبت به فرایند انتخاب همسر امري بسیار
حیاتي و مهم است که با درک باورهاي غیرمنطقي
و محدود کننده درباره انتخاب همســر میتوان از
مضرات آنها جلوگیری کرد.

 -7همه آدمها ازدواج میکنند؛ پس من هم
یکی از باورهای نادرست این است که باالخره تمام دختران و پسران باید یک روزی ازدواج کنند؛ پس چون همه
افراد ازدواج میکند ،پس من هم به ناچار باید ازدواج کنم و این امری طبیعی است.
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 -8برای هر فرد فقط یک همسر مناسب خلق شده
الرسن ( )1999یکی از باورهای نامناسب درباره ازدواج را اعتقاد به این امر میداند« :برای من در این دنیا فقط
یک همسر مناسب خلق شده است که میتواند من را خوشبخت کند و من با جستوجو و صبر کردن میتوانم به
او برسم و اگر به او نرسیدم نمیتوانم و نباید با شخص دیگري ازدواج کنم و با یافتن او نباید او را به هیچ قیمتی
از دست بدهم» .نتیجة این تفکر احساس ناکامی شدید در این افراد است و باعث میشود تا فرد با انتظار کشیدن
پیوسته و منفعالنه ،فرصتهای مناسب بیشماری را از دست بدهد و سن فرد همچنان افزایش و شانس ازدواج
او کاهش یابد و تضمینی هم وجود ندارد که به این فرد خیالی دست پیدا کند.

 -9باورهای کمالگرایانه یا ایدهآل گرایی در انتخاب همسر
افرادی که از باورهای کمالگرایانه( )1در ازدواج برخوردارند ،همواره درصدد ایجاد شــرایطی بهتر از آنچه اکنون
در پیش روی آنها قرار دارد ،هستند .برخی ممکن است از آن تحت عنوان «دقت وسواسی» یا «بهانهجویی» یاد
کنند .به هر حال این رفتار میتواند منجر به از دست دادن برخی فرصتهای مناسب یا نسبتاً مطلوب و تأخیر در
ازدواج یا بروز رفتار تدافعی دیگران در برابر فرد کمالگرا شود .دختران کمالگرا غالباً خواستگاران را با بهانهجویی
بدون پایه نمیپذیرند و پســران کمالگرا نیز اغلب به بهانه دســتیابی به همسر زیباتر و جذابتر ،فرصتهای
مناســبی را از دســت خواهند داد .یکی از عوامل بدون همسر ماندن دختران ،وجود افکار کمالگرایانهای است
که دختران در سنین  17تا  22سالگی شدیدا ً در معرض آن قرار دارند .این خطر برای دختران بیشتر از پسران
مطرح است؛ چرا که اگرچه گذر زمان باعث افول تمایالت کمالگرایانه خواهد شد ،اما از تعداد خواستگاران یک
دختر نیز کاسته خواهد شد.

-10باور به «عشق شدید ،جبران کننده
همه موانع است!»
یکی از باورهای نادرســت این اســت که عشق
شــدید ما بــه یکدیگــر بــرای رضایتمندی و
پایداری زندگی مشــترک به تنهایی کافی بوده و
میتواند برطرف کننده همه معایب ،ناهمســانیها،
مشکالت و موانع موجود باشــد .این باور نادرست که
در دختران نسبت به پســران بیشتر متداول است ،باعث
میشــود تا فرد از پذیرش برخی واقعیتهــا خودداری کند؛
این افراد معموالً در برابر مســتندات و شــواهد مشاورین نیز
ایســتادگی میکنند و موقعیت خــود را کام ً
ال متمایز از تمام
کسانی که در همان مسألة مشابه گرفتار بودهاند ،میدانند.

1. Perfectionism
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فصل 3
انگیزه های نامناسب برای ازدواج
بـر خـالف انگیزههای منطقی ،معقول و مشـروع که از هر ازدواج مورد انتظار اسـت ،برخی اهداف و
انگیزهها نامناسب و غیرمعقولند که به آنها اشاره میکنیم.

 -1ازدواج با انگیزه دستیابی به ثروت
خوشبختی و سعادت در زندگی مشترک تنها محصول قدرت مالی نیست .اگر توجه خودتان را صرفاً بر کسب پول
و ثروت معطوف نموده و بسیاری از عوامل انسانی ،اخالقی و عاطفی را در نظر نگیرید ،در زندگی خود روی خوش
نخواهید دید .در روایتی از پیامبر اسالم(ص) آمده است که با زنان به خاطر زیبایی و مالشان ازدواج نکنید؛ زیرا چه
بسا مال و ثروتشان ،آنها را به طغیان و سرکشی وادارد( .)1هنگامی که دختر یا پسر ثروتمندی که فاقد خصوصیات
انسانی است و اکنون همسرتان شده است ،ثروت خود را به رخ شما میکشد و عزت نفس شما را مخدوش میکند،
حاضر خواهید شد به هر قیمت ممکن از او فاصله بگیرید؛ هرچند اقدام به طالق نکنید .در این صورت ،خود را در
همســرگزینی شکســت خورده خواهید دید .اما اگر چنین همسری حتی فخرفروشی نکند و مشغول کسب ثروت
بیشــتر ،عیش و سرگرمیهای خود باشــد ،باز هم خود را تنها و شکست خورده خواهید یافت .پس ضروری است
جوانب دیگر موضوع را بررسی نمایید .بنابراین ثروت نباید اولین و مهمترین عامل انتخاب افراد باشد.

 -2ازدواج با انگیزههای منفعتگرایانه
برخــی از ازدواجها با این انگیزه صورت میگیرنــد که برای فرد منفعتی جانبی در
بردارند .مث ً
مجرد نتواند بر اساس قوانین به کشورهای خارجی
ال ممکن اســت فرد ّ
مسافرت کند .یا ممکن است یک پسر برای برخوردار شدن از برخی امتیازات قانونی،
به ازدواج با دختری دارای یک موقعیت خاص ترغیب گردد .چنانکه ممکن اســت
با تصویب یک قانون بتواند از خدمت ســربازی معاف شــود .وجود این مسأله گاهی
باعث میشود که فرد خواهان ،شرایط مهم را نادیده انگارد و صرفاً برای برخورداری
از امتیاز مذکور ،آنها را پیش پا افتاده و قابل اغماض تصور کند .ا ّما روشن است که
پس از برخورداری از امتیاز مذکور ،کارکرد چنین ازدواجی به انتها رســیده و نوعی
احساس نارضایتی از ازدواج بروز میکند .اساساً در ازدواج باید سودگرایی و منفعت
خود مطرح نباشد ،بلکه کمال و منفعت یکدیگر مدنظر قرار گیرد.
 . 1سنن ابن ماجه ،ج ،1ص ،597ح .1859
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 -3ازدواج اجباری

گاهی بــراي تحقق پیوند زناشــویی ،انواع تهدید
بدنــی و فشــارهاي روانــي مــورد اســتفاده قرار
میگیرد .این پدیده هم از ســوی خانواده دختران
و هم پســران مشاهده ميشود .شــخصي از امام
صادق علیه الســالم سؤال کرد« :من میخواهم با
زنی ازدواج کنم ولی پدر و مادرم مایلند با دیگری
ازدواج کنم» .امام علیه السالم فرمودند« :با زنی که
خودت مایل هســتی ازدواج کن و زنی را که پدر
و مــادرت [بدون رضایت تو] انتخاب کردهاند ،رها
کن»( .)1رضایتمندی در این ازدواجهای تحمیلی
بسیار پایین بوده و اینگونه ازدواجها از دوام اندکی
نیز برخوردارند؛ در نتیجه ،اگر دختر یا پســری بر
خالف میل و رضایــت درونی خود به ازدواج وادار
شــود ،احتمال بروز ناســازگاری و کشــمکش در
چنین خانوادهای بســیار بــاال خواهد بود ،به ویژه
اینکه اثری از عشق و محبت در اینگونه ازدواجها
یافت نمیشود (بستان و همکاران .)1385 ،البته
ضروری اســت که تمام شــرایط سالمت انتخاب
برای فردی که مورد عالقه شــما اســت ،فراهم و
انتخابتان عاقالنه باشد.
 . 1تهذیب ،االحکام ،ج  ،7ص 392

 -4ازدواج صرف ًا به خاطر مصالح
والدین یا بستگان فرد مقابل
ازدواجــي که تنهــا بهخاطر رضایــت والدین و
بــدون وجود عالقــه صورت ميگیــرد و فرزند،
وجهالمصالحه والدین خود قرار ميگیرد ،بیشتر
بستگي به شانس دارد تا درایت و انتخابگري.
ازدواجی که بهخاطر رودربایستی پدر یا مادر
از خواهران یا بــرادران یا اطرافیان دیگر صورت
میگیرد ،نمیتواند از تضمین الزم و کافی برای
پایدار ماندن برخوردار باشد .در حالی که هر فرد
باید ذاتاً عالقمند به زندگی مشترک باشد و خود
جدی آماده ســازد،
را برای پذیرش مســؤولیتی ّ
گاهی اشــتیاق بیش از اندازه یا خواست والدین
و اطرافیان مبنــای ازدواج افراد قــرار میگیرد.
یکی دیگر از موارد نادرســت در ازدواج هنگامی
است که فرد با در نظر گرفتن مزایا و ویژگیهای
اطرافیــان فرد به ازدواج با او رضایت میدهد .در
این صورت فرد ،شرایط و ویژگیهای اختصاصی
فرد مقابل را در نظر نمیگیرد ،یا آنها را کوچک و
بیاهمیت تلقی میکند .همچنین گاهی ازدواج،
نه از ســر عالقه بلکه تنها بر اساس نحوه ارتباط
با والدین یا یکی از بســتگان فرد مقابل صورت
میگیرد که متأسفانه نمیتواند مورد تأیید قرار
گیرد .به مواردی از این وضعیت توجه نمایید:
چون به مــادرش ارادت دارم ،میخواهم با
او ازدواج کنم.
پدرش آدم متدینی اســت و نســبت به او
مطمئن هستم که نمیگذارد پسرش به من ظلم
کند!
برادرش موقعیت اجتماعی خوبی دارد و من
به او افتخار خواهم کرد و.....
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 -5ازدواج برای فرار از مشکالت خانوادگی
یکی از مواردي که دختران و پســران را به ازدواج ترغیب میکند ،فرار از خانوادهای است که از هم
پاشــیده و یا کانون اختالفات اســت .گاهی دختر ،مورد طعنه و کنایه خانواده خودش قرار گرفته یا
او را مورد شــماتت قرار میدهند که چرا نتوانســته است تاکنون ازدواج کند؛ در این صورت ممکن
اســت دختر از روی اجبار برای آنکه از مزاحمتهای خانواده رهایی یابد ،به یکی از درخواســتها
بدون هیچگونه عالقهای پاســخ مثبت دهد .این قبیل ازدواجها نیز از استواری الزم برخوردار نبوده
و متزلزل هستند.

 -6ازدواج بهمنظور دستیابی به امتیازات
برخی از دختران یا پسران صرفاً بهمنظور دستیابی به امتیاز همسر دکتر یا مهندس شدن و یا انتساب به
استاد و رییس اداره و ریاست دانشگاه و مانند آن به ازدواج میپردازند .این در حالی است که این افراد سایر
شرایط از قبیل سن و سال ،اخالق و رفتار و تعه ِد فرد مقابل را در نظر نمیگیرند .این قبیل ازدواجها دارای
ریسک باالیی هستند و انتساب به این عناوین نمیتواند برای مدت مدیدی رضایتآور باشد.
گاهی نیز افراد گمان میکنند با قرار گرفتن در کنار چنین فردی خواهند توانست به یک پیشرفت علمی
یا اخالقی و معنوی نایل شــوند ،در حالیکه زندگی مشــترک قواعد خاص خود را دارد و روشــن است که
حتی یک اســتاد اخالق متبحر نیز ممکن اســت ،همسر خوبی برای تعداد بسیاری از شاگردانش محسوب
نگردد و نتواند خواستهها ،سلیقهها ،و اهداف او را برآورده سازد؛ چون ممکن است فرهنگ ،سبک زندگی
و روحیات متفاوتی داشته باشد .همسر بازیگر و هنرپیشه معروف شدن نیز همین وضع را دارد و شما نیز
هر روز شاهد فروپاشی چنین ازدواجهایی هستید .شما ممکن است اسیر احساساتی که او در یک صحنه از
خود بروز داده است شده باشید
و به اشــتباه گمان کنید که او
در زندگــی واقعــی نیز همواره
اینگونــه رفتار خواهد کرد ،اما
فرامــوش نکنید کــه این فقط
یک نقش کلیشــهای است که
در صحنههــای واقعی زندگی
رنــگ خواهد باخــت .بنابراین
حتی با وجــود عالقه ،هرگز از
مالکهای یک انتخاب ســالم
سرپیچی نکنید.
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 -7ازدواج از روی ترحم و دلسوزی
ازدواج از روی ترحم و دلســوزی اغلب به واسطه
ناتوانی بدنی ،نقص در زیبایی ،فقدان یک ویژگی
یــا وجود آســیبهای اجتماعی در فــرد مقابل
صــورت میگیرد .هدف اصلــی ازدواج نمیتواند
صرفاً نجات فرد آســیبخوردهای که قرار اســت
همســر آینده ما باشد قرار گیرد ،بلکه در ازدواج
الزم اســت نخست نسبت به طرف مقابل حسی
از اعتماد و عالقه داشته باشید و عالوه بر آن ،به
وجود یک کمال نســبی در او باور داشته باشیم.
او قرار است همتای شما و همکار شما در تربیت
فرزند باشــد؛ پس باید بتوانید به وجود او افتخار
کنید ،نه اینکه او را تحمل کنید .همچنین الزم
است که آسیب مورد نظر یک نقطه ضعف عمده
نباشد که در آینده همان را دستمایة تاختوتاز،
منت گذاشــتن یا مایة تنفر از فــرد قرار دهیم.
زندگی ،درمانگاهی برای درمان همســر نیست.
بنابراین مشــخصاً کسی که اکنون با یک آسیب
و نابهنجاری روبهرو است ،ممکن است شما را با
آسیب روبهرو ســازد و به همین دلیل نمیتواند
همسری مناسب برای شــما به شمار آید .ما در
ازدواج منجی دیگری نیســتیم و تجارب متعدد
نشــان داده است که افرادی که از روی دلسوزی
و ترحــم به دیگری به ازدواج با او تن در دادهاند،
در نهایــت به صورت یک طلبــکار خود مرتکب
باالترین جفاها در حق او شــدهاند و یا خودشان
متحمل آسیبهایی شدهاند.
نمونه:
 «من باید این مرد را از تنهایی و اعتیاد نجاتدهم!»،
 «این دختر بهخاطر بدرفتاری پدرش بزهکارشده؛ بنابراین باید با ازدواج ،او را از دست پدرش
نجات دهم!».

 -8پذیرش ازدواج
بهخاطر تهدید فرد مقابل
گاهی ممکن اســت دختر یا پسر با تهدید
به خودکشی یا دیگرکشی یا تهدید منتهی
به نقــص عضو ،تالش کند تا فرد مقابل را
به پذیرش ازدواج وادار سازد .در تمام این
موارد اولین نکتهای که باید ذهن شــما را
به خود مشــغول سازد این است که فردی
که بهخاطر یک ناکامی کوچک چه تهدید
واقعی باشــد یا جرأت آن را نداشته باشد،
به این رفتار یا تهدید روی میآورد ،چگونه
زندگی مشترک آینده را اداره خواهد کرد.
بدیهی اســت که این افراد دچار رگههای
شــخصیتی ناسالمی هستند که به واسطه
آن نمیتوانند مسوولیت و تعهد خود را در
قبال شما و زندگی مشترکتان ایفا نمایند
و از ایــن قبیل رفتارها به عنوان راهبردی
برای تمام زندگی استفاده خواهند کرد تا
شما و اطرافیان را به تسلیم وادار سازند.
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-9ازدواجمصلحتی
هنــوز هم یافت میشــود ازدواجهایی که برای پایان دادن به مخاصمــات دو قوم یا قبیله یا دو خانواده صورت
میگیرند .همچنین گاهی ازدواج بهخاطر توســعه اهداف والدین ،مانند :شــراکت مالی پدران یا توسعه روابط
تجاری آنها صورت میگیرد .معموالً در اینگونه ازدواجها ،خواستهها و تفاوت اهداف دختر و پسر در نظر گرفته
نمیشود و به همین دلیل عدم رضایت از زندگی مشترک در این قبیل زوجین افزایش مییابد.

-10ازدواجباانگیزهدرمانافسردگیواختالالت
برخــی افراد گمــان میکنند که پــس از ازدواج،
افســردگی و اضطــراب آنها بهبــود خواهد یافت.
برخی والدین گمان میکنند که ریشــه مشکالت
روحی و روانی فرزندانشان نیازهای جنسی است
که برآورده نشــده اســت و اگر فرد از نظر مسایل
جنســی تأمین شــود ،بهبود خواهــد یافت .مث ً
ال
فرد داراي نشــانههاي مشهود افســردگي وخیم
یــا اختالل دیگری اســت و اطرافیان به او توصیه
میکنند که« :اگر ازدواج کنی ،حالت بهتر خواهد
شد!».
ازدواج ،رویداد و تغییری مهم در زندگی و مستلزم
هماهنگی با فرد مقابل ،انتظارات ،تعهد و مسوولیت
در برابر همســر است .زندگی مشــترک نیازمند
برخورداری از تحمل باالیی برای سازگاری است.
از آنجا که افراد مبتال به افسردگی و سایر اختالالت
روانی در زندگی شخصی خودشان دچار مشکالتی
هستند ،نمیتوانند در زندگی مشترک با دیگری
اهداف مشــترک را برآورده نمایند .در نتیجه ،این
افراد باید در ابتدا با مراجعه به متخصص مربوطه،
برای درمان خود از طریق دارو و رواندرمانی اقدام
کنند و نه اینکه بخواهند با ازدواج مشکلشــان
را حــل کنند .اختالل روانی شــدید نیز شــانس

برقراری روابــط رضایتبخش را برای فرد کاهش
میدهد؛ برای مثال ،بیماران مبتال به اسکیزوفرنی
یا اختالالت شــدید شــخصیتی نســبت به سایر
افــراد احتمال کمتري دارد که ازدواج کنند و اگر
هم ازدواج کنند بــه احتمال زیاد به طالق منجر
()1
میشود (النج ،شــآپ ،و ون وایدنفلت)1993 ،
اگر فرد مقابل مبتال به یک یا چند اختالل روانی
اســت و از آن رنج میبرد ،الزم اســت ،نسبت به
میزان اختالل آگاه شــوید ،ماندگاری آن را جویا
شوید و با پزشک یا درمانگر او گفتگو کنید.

1 . Lange, Schaap & Van Widenfelt
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-11انتخابهمسربر
خاص
اساسویژگی ّ
عموماً هر یک از ما ممکن است نسبت
به ویژگیهایی که واجد آن نیســتیم و
آنها را مطلوب میدانیم ،جذب شویم و
به همین دلیل احتمال بیشتری هست
کــه افراد دارای آن ویژگی ،مورد عالقه
مــا قــرار بگیرند .در نتیجــه ،گاهی ما
فریفتة یک ویژگی ،اســتعداد و توانایی
در فرد مقابل میشویم که هرگز نشانه
آن نیست که او لزوماً همسری درخور
و مناســب ما باشــد« .ذوق شاعری»،
«هوش باال»« ،شــوخ طبعی»« ،هوش
ریاضی باال» و بســیاری مــوارد دیگر،
هیچ ارتباطی با نحوه ســلوک و رفتار
فرد ندارند و تعیینکننده مزاج و منش
اخالقی افراد نیســتند .توجه داشــته
باشــید که این قبیل مسایل چیزهایی
نیســتند که ســالمت و رضایتمندی
زندگی مشترک به آنها وابسته باشد .به
همین دلیل ،عملکرد این افراد پس از
ازدواج ،متفاوت از چیزی خواهد بود که
از آنها به عنوان همسر انتظار داشتید.
به هر حال توجه داشــته باشید که
اگرچه دینداری فــرد مقابل از جمله
شروط الزم برای انتخاب همسر است،
اما هرگز کافي نیست ،بلکه عالوه بر آن،
فرد باید از سالمت روانی ،وجدان ،عقل
و خِ رد ،منطق و اخــالق هم برخوردار
باشد .بنابراین ،دینداری فرد مقابل تنها
در کنار ســایر شروط یاد شده میتواند
مقدمه یک زندگي زناشــویي باثبات و
بانشاط محسوب شود.

 -12ازدواج بر اساس جبران و
عقاید خرافی
برخــی افراد بــه ازدواجهایــی روی میآورند که
مبنای آنها تالش برای جبران ،رها شدن از عذاب
وجدان ،احســاس مدیونی و احســاس گناهکاری
اســت .گاهی افراد مرتکب جنایت یا خیانتی در
حق کسی شــدهاند و اکنون تالش میکنند تا با
ازدواج با خود فرد یا بســتگان او ،از بار ســنگین
عذاب وجدان خود بکاهند .فردی که سالها پیش
در حق شــریک خود خیانت کرده اســت ،اکنون
دختر خــود را به اجبار به عقد پســر فرد مقابل
در میآورد .یا دختری که باعث اخراج پســری از
دانشگاه شده اســت ،اکنون برای بهدست آوردن
دل او و کفــاره گناهانش بــه ازدواج با او رضایت
میدهــد .برخی عقاید خرافی نیــز در این زمینه
مشــهود است« :من نذر میکنم که اگر در رشته
مناسبی قبول شــوم ،با فالنی ازدواج کنم!» .این
نوع ازدواجها نیز با دوام نخواهند بود.

 -13ازدواج برای جبران
شکستهای عشقی
گاهی نیز فرد برای جبران عشق شکست خورده
قبلــی ،به یــک ازدواج جدید روی مــیآورد ،در
حالیکه هنوز در فضای ازدواج گذشته چه مثبت
یا منفی قرار دارد و نمیتواند آن را مورد بررســی
قرار دهد که این اقدام زمینه شکســت دیگری را
فراهم میکند .به همین دلیــل فرد ابتدا باید به
بهبود حال خود و اصالح نقاط ضعف خود بپردازد
که ممکن اســت چندین ماه به طــول بیانجامد
و پــس از آن بــه دقــت صالحیت فــرد مقابل و
خصوصیات فرد مقابل را بررسی کند و در صورت
تأیید ،به ازدواج اقدام کند.
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 -14ازدواج با انگیزه اصالح فرد مقابل
هرگز بــه ازدواج بــا فردی که دچار مشــکالت و
عادتهای نامناســب رفتاری اســت ،به این امید
که میتوانید شــخصاً او را تغییر دهید ،نباشــید.
بنابراین بهتر اســت بر اساس شــرایط کنونی وی
تصمیم بگیرید .شــما در این اندیشــه هستید که
مخدر ،ســیگار یــا الکل ،فردی
فرد معتاد به موا ّد ّ
که نماز نمیخواند یا مقید به امور شــرعی نیست
را تغییــر داده و اصالح نماییــد؛ اما باید بدانید که
تغییــر دادن این افراد به احتمال زیاد فراتر از توان
شما اســت .توجه خود را به معدود مواردی که در
اطرافتان وجود دارد ،معطوف نســازید .این موارد
انــدک نمیتواند نماینده واقعی تعداد بســیاری از
ناممکنها محسوب شود.
این وضع به ویژه در خصوص رفتارهای نامطلوبي

مانند :فحاشی و بدزبانی ،ضرب و شتم و خشونت،
مصرف الکل ،استعمال دخانیات ،بیمباالتی نسبت
به مســایل دینی ،معاشــرت با افراد ناباب ،ارتباط
نامشروع گسترده با جنس مخالف و مواردی از این
دست صادق است.

 -15ازدواج از روی ترس
و فشار
برخــی دختــران و خانوادهها از ترس
اینکه ممکن اســت هرگــز برای آنها
در آینده خواســتگاری پیدا نشود ،به
ازدواجی بدون تأمل و بررســی راضی
میشــوند .گاهی نیز فشــار اجتماع و
خانواده ،دختر یا پســر را به یک اقدام
شتابزده و عجوالنه سوق میدهد .این
مســأله بیشــتر در مورد دخترانی رخ
میدهد که در انتخاب همسر وسواس
حد داشــتهاند و فرصتهای
بیــش از ّ
زیادی را از دست دادهاند.
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نمونههایی از باورهای نامناسب برای انتخاب همسر

باورها به عنوان عواملی شناختی ،منشا رفتارهای ما هستند.
حال اگر این باورها نامناســب باشــند ،رفتارها نیز نابهنجار
خواهند شد و پیامدهای ناگواری را رقم خواهند زد .متأسفانه
برخی از باورها در پوشــشهای دینــی و با نام عقاید دینی،
باعث لطمــه وارد آوردن به زندگی افراد میشــوند .در این
موارد ،فرد به دلیل عدم برخورداری از اعتماد به نفس یا ابتال
به کاهلی ،مجموعه مســایلی را که خداوند بر حسب اختیار
به او واگذار نموده است ،به گمان خویش به خدا واگذار و در
وظایف عقلی و دینی خود کاهلی میکند .این افراد با توسل
به «قســمت»« ،تقدیر و مشــیت الهی»« ،تــوکل بر خدا»،
«اســتخاره نابهجا و نابخردانه» و مانند آن ،از بهکار بســتن
روشهای پسندیدهای همچون« :تدبیر»« ،کاوش و پیگرد»
و «مشــاوره با متخصص» خودداری نموده و سرنوشت خود
را در معرض آسیبهای گوناگون قرار میدهند .البته در هر
فرهنگــی ،تعداد زیادی از این قبیــل باورها وجود دارند که
مجال ذکر آنها وجود ندارد ولی قاعده کلّی این اســت« :هر
باوری کــه عاملی برای ازدواج بدون عالقه باشــد یا مانع از
ازدواج با فردی شــود که از نظر شرع ،منطق و عقل مناسب
به نظر میرسد ،باوری نادرست و نامناسب به شمار میآید و
نباید برای آن ارزشی قایل شد».

 -1انتخاب بر اساس باور به
قسمت و تقدیر

این یکــی از باورهــای رایج نادرســت در
زندگی زناشویی اســت .منظور از این باور،
تصــور آن اســت که تــالش بــرای یافتن
همســر و عدم تــالش در این زمینه هر دو
نتایجی یکسان و از پیش تعیین شده دارد
و مشخص است که کدام دختر با کدام پسر
ازدواج خواهد کرد .این باور نادرست ،از نظر
منابع دینــی و عقلی نیز تأیید نمیشــود.
آیاتي نیز وجود دارند که سرنوشت انسان را
مرهون تالش خودش معرفی مینمایند از
جمله« :سرنوشت هر کس در گرو اعمال او
است»( )1و «برای انسان بهرهای جز تالش و
()2
کوشش او نیست!»
همه ما باید نســبت به این مسأله اعتقاد
داشــته باشیم که سرنوشــت همه امور به
دســت خداونــد متعال اســت و همچنین
خداوند متعال نسبت به سرنوشت همه امور
آگاه است؛ اما این به معنای تعطیل نمودن
عقل و تدبیر در زندگی نیســت .شــما باید
نهایت دقت در تحقیقات را به عمل آورید و
نهایتاً کارها را به خداوند واگذار کنید .توجه
به این نکته ضروری است که توکل بر خدا
در همه حال ممکن و بلکه ضروری است و
این مســأله هرگز مانع از تالش ما نخواهد
بود .خداوند برای انجام امور عالم ،اســباب
و مســبباتی را قــرار داده که ما باید به آنها
دقت کنیم .همچنین باید سنتهای الهی را
بشناسیم و از آنها غافل نباشیم.

ْس ب َِما َک َس َب ْت َرهِی َن ٌة؛ سوره مدثر ،آیه .38
ُ .1ک ُهّل نَف ٍ
َ
ان إ ِ َّال َما َس َعی؛ ترجمه :و اینکه برای انسان جز حاصل تالش او نیست سوره نجم ،آیه .39
نس ِ
 .2أن ل َّ ْی َ
س لِإلِ َ
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 -2انتخاب بر اساس باور به «بخت خوب،
فقط بخت نخست!»

ایــن نیز یکــی از باورهای فاقد منطق اســت که به ســپردن
سرنوشــت خویش به شــانس و احتمال میانجامد .در برخي
موارد نیز این تفکر که «بخت خوب ،همان بخت اول اســت»،
موجب شــده تا بسیاري از دختران در سنین پایین و اغلب به
طور ناخواسته ازدواج نمایند .متأسفانه پیامد این باور آن است
که اکنون بســیاری از دختران به ویــژه در مناطق دورافتاده و
خردهفرهنگهــا ،پس از ازدواج متحمل رنجها و آســیبهای
گوناگــون ميشــوند .ایــن در حالی اســت که ما همــواره در
خصوص دقت در همسرگزینی برای دختران مورد سفارش قرار
گرفتهایم؛ چون ازدواج همچون ریسمانی بر گردن است که فرد
را به اطاعت وامیدارد(.)1

 -3انتخاب بر اساس استخاره

بر خــالف تصور عمومی ،معنای واقعی اســتخاره در فرهنگ
امامان معصوم صرفاً نوعی «دعــا» و «طلب خیر کردن»()2در
اموری مهم همچون ازدواج اســت( )3و نه آنچه امروز متداول و
مرسوم است که سرنوشــت افراد تنها به شانس باز شدن یک
صفحه از قرآن کریم یا وســایلی مانند آن بستگی دارد .شیوه
معصــوم در این مــوارد ،هرگز موجب تعطیلی عقل با نام دین
نبوده اســت و امامان معصوم از مســیر عقل به تصمیمگیری
مبادرت میورزیدند .بهکارگیری روش استخاره هرگز نمیتواند
مقدم بر تحقیق ،پرسوجو ،مشــاوره و فرمان عقل باشــد .به
همین دلیل ،همواره باید به این اطمینان برســیم که این فرد
نابهنجار نیســت؛ بلکه صرفاً در مورد جامع بودن او و همسانی
با خودمان با تردید روبهرو هستیم .در واقع ،استخاره مربوط به
مواردی اســت که تحقیقات انجام شده و ما در مورد جامعیت
او یا همســان بودن با خودمان یا مواردی دیگر در یک حالت
میانه قرار داریم و برای نهایی کردن و انتخاب یکی از دو طرف
مســاوی اســتخاره ميکنیم نه اینکه همه چیز را رها کرده و
فقط با استخاره انتخاب کنیم.

 -4انتخاب از روی ترس از
عقوبت

یکی دیگــر از باورهای خرافــی در دختران
و پســران ،انتظار پیامدی منفی یا ازدواجی
نافرجام در نتیجه ر ّد دختران یا خواستگارانی
اســت که چشــم امید به پاسخ مثبت شما
داشتهاند .برخی ممکن است پاسخ ر ّد دادن
به خواســتگاران یا پاســخ منفی پسران در
مورد دختران را موجب دلشکستگی آنها و
قهر و غضب خداوند برای این کفران نعمت
بداننــد .از نظر آنها خشــم خداوند موجب
نگونبختی آنها میگردد .این قبیل باورهای
واپسگرایانه هرگز صحت نداشته و خداوند
همواره خیرخواه بندگانش بوده و نگرانی در
این زمینه بیمورد اســت .خداوند سرنوشت
افراد را در اختیار خودشان قرار داده و نسبت
به این امر راضی اســت .البته همه میدانیم
که دقت و وســواس بیــش از اندازه ،زندگی
را بــا رکود و رخــوت روبهرو میســازد؛ اما
گاهی به دلیل شرایط نامناسب و نابهنجاری
شخصیتی و عوامل مختلف نامناسب ،جواب
منفی دختر یا پسر معقول است و این حقی
است که خداوند برای هر فردی قرار داده که
تصمیم گیرنده زندگی آینده خود باشد.

 .1هرگاه شــخصی از شــما دخترش را شوهر میدهد ،او را در اطاعت شوهر درآورده است ،پس الزم است تا هر یک از شما دقت کند
که دخترش را در اختیار چه کسی قرار میدهد (بحاراالنوار ،ج  ،103ص .)371
 .2استخیر اهلل
 .3مراجعه کنید به :وسایل الشیعه ،ج  ،5ص 204؛ بحاراالنوار ،ج  ،91ص .256
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فصل 4
لزوم فوریت ازدواج
بــا تحقق بلوغ جنســی ،یکــی از نیرومندترین غرایز
انســان ،یعنی غریزه جنســی به طــور طبیعی ایجاد
ميشــود .در این صــورت ،جوان باید تــالش کند تا
خود را در برابر انحرافات جنســی مصون ســازد ،این
غریزه را در مسیری سالم بهکار گیرد و آن را به نحوی
ســالم ارضا نماید .اما به خوبی میدانیم که محافظت
از خویشتن در برابر نیروی غریزه جنسی نسبتاً دشوار
اســت و مســتلزم برخورداری از تقوایی باال است .به
واسطة همین دشواری کنترل غریزه جنسی است که
برخــی نمونهها مانند تقوای حضرت یوســف در برابر
خواهش نفســانی زلیخا الگو قرار داده شــده است .با
این همه نباید فراموش نمود که شــدت این غریزه به
اندازهای باال اســت که خداوند نجات حضرت یوســف
پیامبــر را نیــز وامدار عنایات خداونــدی میداند( )1و
مسلما این نوع عنایت برای هر جوانی فراهم نیست .از
طرفی شرایط کنونی جامعه به گونهای است که زمینه
لغزشهایی را بر ســر راه جوانان ایجاد کرده است .در
اسالم ،اگرچه ازدواج به عنوان امری «مستحب مؤ ّکد»
تلقی میشــود ،اما هنگامی که بیم آن برود که فردی
به دلیل عدم توانایی کنترل غریزه جنسی در معصیت
فرو میافتد ،ازدواج بر او «واجب» میگردد.

سن مناسب برای ازدواج

ســن ازدواج نه تنها در جوامع مختلف متفاوت است،
ّ
بلکه در جامعهای واحد نیز در طول زمان ثابت نمیماند
و بر طبق شرایط مختلف ،کم و زیاد میشود .بیتردید
مســأله بلوغ جنســی به عنوان یک عامل زیســتی و
فیزیولوژیــک ،تا انــدازهای در تعامل با محیط ،آهنگ
متفاوتی به خود خواهد گرفت .در مناطق گرمسیری
بلوغ جنسی (و نه بلوغ شناختی -اجتماعی یا عاطفی)
که وابستگی شدیدی به وضعیت بدنی دارد ،سریعتر
از مناطق سردسیری صورت میپذیرد .در یک منطقه
خاص ما واقعاً نمیتوانیم ازدواج را محدود به سن خاصی
ّ
بدانیم؛ بلکه این مسأله بیشتر به ظرفیت شناختی افراد
نســبت به ّ
کل هستی و زندگی مشــترک و زناشویی
وابسته است .تردیدی نیست که تا چنین بینشی ایجاد
نگردد ،هر گونه تالش زودهنگام برای تشکیل خانواده
اقدامی نامناســب به شمار میآید .در واقع« ،هر چند
مقتضای طبیعت انســان این است که هرگاه به بلوغ
جنسی رســید ،به ارضای نیاز جنسی اقدام کند ،ولی
از آنجا که ازدواج به عنوان شــیوه بهنجار ارضای این
نیاز ،تنها بُعد زیســتی ندارد و مانند دیگر امور انسانی
با فرهنگ شکل گرفته و جهت مییابد ،معموالً افزون
بر بلوغ جنسی ،بلوغ اجتماعی و اقتصادی نیز ضرورت
مییابد» (بســتان .)1385 ،در حالیکه ،بلوغ جنسی
بیشتر به سن و شرایط غذایی و محیطی وابسته است،
بلوغ اجتماعی نیز به معنای کســب شناخت کافی از
قواعد و هنجارهای اجتماعی و داشتن قدرت الزم برای
تشــخیص امور و توانایی برای تصمیمگیری در مواقع
لزوم است.

ین(سوره یوسف؛ آیه .)23
السو َء َوالْف َْحشَ اء إِن َّ ُه م ِْن ع َِبا ِدن َا ال ْ ُمخْ لَصِ َ
َ .1ولَق َْد َه َّم ْت ب ِ ِه َو َه َّم ب ِ َها ل َ ْوال أَن َّرأَی ب ُ ْر َه َ
ان َرب ِّ ِه َک َذل َِک ل ِ َن ْص ِر َف َع ْن ُه ُهّ

بخش :2پیش نیازهای ازدواج  /فصل چهارم :لزوم فوریت ازدواج

ازدواج زودهنگام

ازدواجهــای زودهنگام به آن دســته از
ازدواجها اطالق میشود که فرد ،حداقل
به یکی از شرایط بلوغ جنسی ،شناختی
و یا اجتماعی دست نیافته باشد .مشکل
ازدواج زودهنــگام برخاســته از عــدم
آمادگــی برای پذیرش تعهــدات ازدواج
و نقشهای ناشــی از آن اســت (وینچ،
خاصی را
 .)1971هر چند اســالم ّ
سن ّ
بــرای ازدواج مقرر نکرده اســت؛ اما بر
اساس روایات معتبر اهل بیت(ع) و سیره
عملی آنها ،شواهد معتبري برای تعجیل
در ازدواج بهدست آمده که باید آن را بر
لزوم اقدام به ازدواج در نخســتین زمان
ممکن با این شــرط که مصالح فرد هم
در آن در نظر گرفته شود ،تلقي نمود(.)1
اسالم مشــکالت ناشــی از ازدواجهای
زودهنــگام را نادیده نمیگیــرد و براي
رفع آنها کوشــش مینماید (بســتان و
همکاران.)1385 ،
بــه خوبی میدانیم کــه گاهی فاصله
بین زمان عقد تا عروســی ،چند سال به
طول میانجامد؛ در نتیجه ،انتظار میرود
که با آموزش مهارتهای الزم ،ظرفیت
شــناختی هر دو طرف نسبت به مسایل
زندگی ارتقا یابــد .به هر صورت ،از نظر
روانشــناختی تحقق ظرفیت شناختی
در جوانــی کــه خواهان ازدواج اســت،
مــالک قطعی و کاملتریــن پیشبینی
کننده برای ازدواج مناسب است.

ازدواج دیرهنگام
اگرچــه در ازدواج دیرهنگام از هیجانمداری فرد کاســته
میشــود و افراد از ثبــات عاطفی بیشــتر برخوردارند ،اما
پذیرش بار مسؤولیت یک زندگی مشترک برای برخی افراد
کــه دیرتر از موعد مقرر بــه ازدواج روی میآورند ،غیرقابل
تحمل خواهد بود .بر هم خوردن سبک زندگی شخصی ،که
در آن لزوم هماهنگی با هیچ فرد دیگري نیاز نبوده اســت،
احتماالً یکی از عوامل مؤثر در این زمینه است.

ازدواج بر اساس ترتیب تولد
گاهی والدین بر این باور هستند که دخترانشان بر اساس
ترتیب تولد ازدواج کنند .گاهی والدین بیم آن دارند که اگر
از دختر بزرگتر عبور کنیم ،ممکن است از این پس هرگز
خواستگاري براي او مراجعه نکند .این موضوع گاهي باعث
ميشــود سرنوشــت چند خواهر یا برادر به یکدیگر وابسته
شود و آنها نیز با مشکالتي در این زمینه روبهرو شوند.
بدون تردید ،در مواردی خواهران یا برادران ،ازدواج را عمدا ً
به دلیل ادامه تحصیل یا موارد مشابهي به تأخیر میاندازند
و یا از روی سختگیری وسواسی خواستگارهایشان را ر ّد
میکنند .هرگز نباید ازدواج را به تأخیر انداخت و اساساً این
فرهنگ باید از جامعه زدوده شود و هر یک از افراد باید در
انتخاب زمان ،مکان و فرد شایسته خود آزاد باشند.

«.1یکی از حقوق فرزند بر پدر ،آن است که پس از بالغ شدن ،او را به ازدواج در آورد» وسایل الشیعه ،ج ،15ص.200
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بخش 3
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بخش :3خواستگاری و مسایل مرتبط  /فصل اول :آشنایی

فصل 1
آشنایی

آشـنایی ،نخستین گام برای انتخاب همسر اسـت .متداولترین روش برای آشنایی ،از طریق معرفی
دیگران و برگزاری جلسـه خواسـتگاری صورت میگیرد .منظور از آشنایی در این بحث صرف ًا روشی
است که در آن دو نفر از وجود یكدیگر آگاه میشوند .این آشنایی را «آشنایی مقدماتی» میگویند.
بنابراین مقصود از نحوه آشنایی روشي است که طرفین ،نخستین ارتباطها و برخوردها را بر پایه آن
با یكدیگر برقرار میکنند .اما در بیشتر موارد ،مقصود از آشنایی ،شناخت و آگاهی تفصیلی و روشی
هدفمند بهمنظور کسب اطالعات درباره فرد مقابل با هدف ارزیابی برای ازدواج است.

نحوه آشنایی طرفین

برای آشنایی در امر ازدواج حتم ٌا مسیرهایی
را که اطمینان بیشتری دارند انتخاب کنید.
یک مسیر مطمئن مسیری است که در آن
فرد مورد نظر به صــورت حقیقی ،عینی و
ملموس قابل دســترس بــوده و موجودیت
و هویت او به طور کامل شــناخته میشود.
همچنین ضروری است که یکی از افراد که
سرپرستی شــما را بر عهده داشته و دارای
تجارب کافی اســت را به عنوان حامی برای
بررسی فرد مقابل برگزینید .این فرد خواهد
توانست بر جریان آشنایی شما نظارت داشته
و آن را ارزیابی نماید و موارد مخاطرهآمیز را
یادآور شــده و از آن پیشگیری نماید .هرگز
در ارایه مشــخصات خود برای طرف مقابل
شــتابزده رفتار نکنید .اینگونــه رفتارها
هنگامــی کــه از ســمت دختــران صورت
میپذیــرد ،فرد مقابل یا اطرافیــان او را به
تفسیرهای نادرستی سوق میدهد و چنین
تصور میکنند که دختر قصد تحمیل خود
را بر پسر دارد.

مراقب تأثیر جاذبه باشید

جذابیت ظاهری شامل جذابیت بدنی ،لباس و آرایش میشود
که بیشترین تأثیر را بر ما میگذارد ،میتواند ما را از منطق دور
سازد و فریب دهد و ما به سادگی نمیتوانیم از آن رها شویم.
پس ما جذب افراد جذاب میشویم؛ در این صورت ،روشن
است که به احتمال زیاد مشاهده برخی صفات مطلوب ،وجود
صفات نامطلوب را میپوشاند ،در حالی که اغلب هیچ منطقی
برای این گرایش درونی خود نداریم .نباید فراموش نمود که
ظاهر جذاب ،الزاماً به رضایت زناشویی بیشتر و یا زندگی
شادمانهتر منتهی نمیشود (برشاید و همکاران .)1()1972 ،این
مسأله هنگام آشنایی با یک فرد به منظور همسرگزینی نیز رخ
میدهد؛ مث ً
ال انتظار داریم که یک دختر یا پسر «زیبا و ّ
جذاب»،
دارای خصوصیاتي همچون« :مهربان»« ،باهوش» و «صمیمی»
و در مجموع «همسری بالقوه خوب» باشد .همچنین به عنوان
یک زن انتظار دارید که یک مرد که اخیرا ً به شما در انجام
برخی کارها کمک کرده است ،از سایر خصوصیات ،همچون
«سخاوتمندی»« ،شجاعت» و «عقالنیت» نیز برخوردار باشد.
در این صورت متقاعد خواهید شد که میتوان به او برای همسر
بودن اعتماد نمود .از طرفی یک دختر یا پسر جوان که در اوج
غریزه جنسی و نیاز جدی به همسر است ممکن است با دیدن
ظاهر زیبا ،فریب ظاهر را خورده و معایب او را نادیده بگیرد و
به معیارهای صحیح انتخاب دقت نکند.

1. Berscheid, E., Walster, E., & Campbell, R. (1972). Grow old along with me. Unpublished manuscript, Department of
Psychology, University of Minnesota.
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پرهیز از ایجاد وابستگی
همیشــه به فکــر «انتخــاب عاقالنــه و زندگی
عاشقانه» باشید .یادتان باشد «عشق هرگز کافی
نیست!» .در آشنایی مقدماتی یکی از توصیههای
همیشــگی به دختران و پســران این است که:
جــدی به فــرد مقابل ،در
«مادامــی کــه التزام
ّ
حضور خانواده و متعهد شدن نسبت به همدیگر
بر اســاس عرف ،شرع و قانون به وقوع نپیوسته،
به همدیگر دل نبندید!» .این هشــدار بهمنظور
پیشگیری از آسیبهایی است که غالباً دختران
و پسران در نتیجه عدم تحقق ازدواج دلخواهشان
با آن روبهرو میشــوند .بــه هر حال ،هرگز نباید
احتمال عدم تحقق ازدواج را از نظر دور داشــت.
در این صورت افراد به یکدیگر وابســته شــده و
معموالً دختــران در این بیــن از لحاظ عاطفی
متحمل ضربههای شــدیدی میشوند .چون بعد
از وقــوع وابســتگی عاطفی ،آســیبهای روانی
متعددی برای فرد پیش خواهد آمد.

آشنایی از طریق فضای مجازی
آشــنایی از طریق فضای مجــازی که امروزه
متداول شده است ،ذاتاً روش مطلوبي نیست،
چون احتمال بســیاری وجــود دارد که افراد
اطالعــات نادرســتي را از خــود ارایه دهند و
میزان شناخت نسبت به فرد مقابل نیز اندک
اســت .در فضای مجازی افراد خود را مطلوب
جلوه میدهند و فرد مقابل بر این اساس اقدام
به عمق بخشــیدن به رابطــه نموده و خود را
متعهد و ملتزم بــه فرد مقابل میداند؛ گاهی
نیز ممکن است وابســتگی صورت پذیرد که
حتــی با وجــود عدم مطلوبیت فــرد به علت
وابستگی ،باز هم مجبور به ادامه رابطه خواهد
بــود؛ حتی اگر فرد مقابل نــه به نیت ازدواج،
بلکه به قصد سوءاستفاده از فرد مقابل ،رابطه
را آغاز کرده باشــد .امــا در خوشبینانهترین
حالت ،اغلب با آشــکار شــدن حقیقت ،پس
از اقــدام بــه ازدواج ،فــرد خــود را در مقابل
یک عمل انجام شــده میبیند و آســیبهای
گوناگونی متوجه او خواهد شد .بنابراین نباید
مدت را جبرانکننده
ارتباط مجــازی طوالنی ّ
ضعف این نوع آشنایی دانست.
اگــر به هر دلیل چارهای جز اســتفاده از
فضــای مجازی بــرای آشــنایی و انتخاب
همســر ندارید ،باید بســیار محتاطانه و در
مراحل بعدی بــه صورت حضوری و از طریق
ارتبــاط خانوادههای طرفیــن و نه ارتباط
حد اطمینان
حضوری خودسرانه تا ســر ّ
نسبت به شایستگی و لیاقت فرد مقابل مسأله
را پیگیــری نمایید تا به یک شــناخت
نســبتاً کامل و اطمینانبخش دست
یابید.
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ازدواج در مراکز همسریابی
اگــر قصد رجوع بــه هر یک از مراکز همســرگزینی را دارید ،در ابتدا
حتماً باید از روشهای گردش کار (فرایند عمل) این مؤسسات آگاهی
کامــل پیدا کنید و هرگز به طور خودســرانه اقدام ننمایید؛ به همین
دلیل کام ً
ال ضروری اســت که همیشــه به همراه والدین و سرپرست
خود با این مؤسسات ارتباط برقرار نمایید و در هیچ یک از مراحل به
تنهایی یا پنهانــی با مجموعه و کارکنان ارتباط برقرار ننمایید .وجود
برخی ســوابق مثبت و دریافت نشانها و کسب رتبههای گوناگون نیز
نمیتواند اطمینان آفرین و باعث پیشــگیری از آسیبها باشد .در هر
صورت و تحت هیچ شرایطی با کارکنان این قبیل مؤسسات ،خارج از
روال و چارچوب سازمانی اقدام به برقراری رابطه ننمایید؛ تمام مراحلی
که جزء گردش کار این مؤسسات است باید ،عیناً در پرونده درج گردد
و در صورت هرگونه تخطی و پیشــنهاد درخواستی نامعقول از سوی
کارکنان ،رییس و مسؤول مؤسسه را در جریان قرار داده و در غیر این
صورت مقامات انتظامی و قضایی را در جریان خواســتههای نامشروع
مؤسســه مذکور قرار دهید .به هر حال میدانیم که هر مؤسســهای از
عدهای افراد تشــکیل شده است که در بهترین شرایط ،باز هم ممکن
ّ
است یکی از کارکنان و از جمله یکی از متولیان همان سازمان شخصاً
یا با تبانی چند نفر دیگر ،خارج از وظایف اداری و ســازمانی خود ،به
سوءاستفاده از اطالعات خصوصی و محرمانة افراد مبادرت نمایند.

1بحاراالنوار ،ج  ،103ص221

واسطهها

در فرهنــگ ایرانــي افــرادی
خیرخــواه وجــود دارنــد کــه با
آشــنایي با خانوادههای طرفین،
دو خانــواده را به یکدیگر معرفي
نمــوده و بــراي تحقــق ازدواج
فرزنــدان آنها تــالش میکنند.
پیامبر اکــرم میفرماید :هر کس
مقدمــات ازدواج دو نفر را فراهم
نماید ،خداوند او را با زنان بهشتی
تزویج مینماید و به هر قدمی که
برداشــته و بــه هر کلمــهای که
در این مورد بیان داشــته است،
خداوند پاداش یکسال عبادت را
برای او ثبت مینماید(.)1
امــا افراد واســطه بایــد توجه
داشــته باشند که بدون شناخت،
نباید تالش کنند تــا به هر نحو
ممکن ازدواج بــه وقوع بپیوندد.
همینطــور طرفیــن هــم نباید
تحت تأثیر اصرارهای واسطه قرار
گیرند؛ بلکه با بررسی همه جانبه
موضوع و مشاوره اقدام مناسب را
انجام دهند .این نوع وساطتهای
خیرخواهانه اگر همراه با شناخت
خوبی از دو طرف باشــد و سعی
شــود افراد و خانوادههای با افکار
نزدیک به هم به یکدیگر معرفی
شوند ،بسیار ارزشمند است.

47

48

دانستنیهای ازدواج سالم

پرهیز از گفتگوی خودسرانه
به دختران توصیه میشود که هرگز خودسرانه به گفتگو با پسر یا خانواده او نپردازند .پذیرش دعوتها مخاطرهآمیز
هســتند و فرصتهایی که طالیی مینمایند ،بیشــتر افراد را نگونبخت میسازند .گذشته از فریبها که بیشتر
دامنگیر افرادی اســت که بدون خانواده اقدام میکنند ،فاقد پشــتوانه هســتند و در بســیاری از موارد شرایط
ناخواسته به آنها تحمیل میشود .ممکن است فردی بگوید چون خانوادههای ما اجازه نمیدهند که ما راحت با
هم گفتگو کنیم ،بنابراین الزم است خودمان بدون نظارت آنها به گفتگو بپردازیم .استقبال از این مسأله میتواند
خطرآفرین باشد .چون با ایجاد یک جاذبه و تمایل بین دو جنس ممکن است محور روابط آینده از ازدواج خارج
گردد یا شناخت الزم حاصل نشود و خطرهای جدی در پی داشته باشد.

روابط پیش از ازدواج
دوست شــدنها و روابط صمیمانه پیش از ازدواج( ،)1به صورت
جدی از ســوی منابع اسالمی مورد نکوهش قرار گرفته است(.)2
یک بررسی تطبیقی (سایینی ،1995 ،ص  )519که در شصت
و شش کشور صورت گرفته است ،نشان داده است که هر اندازه
زنان در جامعه بیشــتر با مردان در ارتباط باشند ،میزان طالق
باالتر خواهد بود .فقدان اعتماد نســبت به همسری که پیش از
ازدواج با فردی دیگر در ارتباط بوده است ،میزان اعتمادپذیری
زوجین نســبت به دیگری را کاهش میدهد؛ چرا که هر یک از
آنها به این میاندیشند که او میتواند مجددا ً وارد رابطهای دیگر
شود .از سوی دیگر ،هنگامی که وابستگی ایجاد میشود معموالً
مشــکل اســت که افراد درگیر بتوانند به یک ارزیابی مبتنی بر
شــناخت دســت یابند؛ چون معموالً ذهن به برخی فیلترهای
محدودکننده آلوده میشــود و برخی از اطالعات مهم را تصفیه
میکنــد و همینطور در جذب اطالعات نیز به طور گزینشــی
عمــل میکند .این تصفیــه و گزینش اخبــار و اطالعات باعث
میشود تا بخش قابل توجهی از اطالعات که برای یک تصمیم
منطقــی ضروری هســتند از میان بروند .حتی اگر روش شــما
خواستگاری رسمی باشد ،باز هم در فرآیند کسب شناخت نباید
حد یک عالقه برای
به یکدیگر وابســته شوید و مســأله باید در ّ
ادامه دادن ،اگر تمام جوانب فرد مقابل مثبت باشد باقی بماند.
1. Premarital relationships
 .2و ال متخذات اخدان؛ ترجمه :و نه زنانی که دوستان پنهانی میکنند (سوره نساء )25 :و ال متخذی اخدان؛ ترجمه :و نه مردانی
که دوستان پنهانی میگیرند (سوره مائده( .)5 :سایینی ،1995 ،ص )519
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ارایه درخواست خواستگاري با
روش منطقی

در آموزههای اســالمی خواســتگاری از آداب
خاصی برخوردار است که بر اساس آن شایسته
ّ
اســت نخست فرد ّنیت خواســتگاری کند و با
وضــو و [دو رکعــت( ])1نماز بگــزارد و به دعا
بپردازد:
«بار خدایا! تــو میتوانی و من نمیتوانم .تو
میدانی و من نمیدانم .تو بر همه چیز آگاهی.
پس اگر در فالنی (نام او را میبرید) برای دین
و دنیــا و آخرت من خیر میبینی ،و اگر جز او
را برای دین و دنیا و آخرت من بهتر میبینی،
او را برایم قسمت فرما»(.)2
به دختران و خانوادههای آنها مؤکدا ً توصیه
میشــود تنها از روشهای اطمینان برانگیز و
قطعی درخواستهای خواستگاری را بپذیرند و
از پذیرفتن هرگونه درخواست فاقد مشخصات
و ناگهانی بپرهیزند .مســیرهای کوتاه ممکن
است یک بخت و اقبال ،ارزیابی شوند؛ اما گاهی
پرمخاطره هستند .بنابراین توصیه میشود که
مســیرهای غیرمتــداول و نامرســوم را نادیده
انگارند.

ارایه پاسخ به درخواستها
خیابان محل عبور و مرور اســت و نــه محل انجام
خواســتگاری .خواستگاری مناســب تنها در حضور
خانواده صــورت میگیرد .دختری که در خیابان به
درخواست دیگران رأساً پاسخ میدهد نشان میدهد
کــه در خانــوادهای زندگی میکند که سرپرســتی
مناســبی نداشته یا به خانواده و والدین خود اعتماد
ندارد و برای آنها ارزشــی قایل نیست .این کار عم ً
ال
فرصتــی را برای ضربــه خوردن دختــر در زندگی
زناشــویی فراهم میآورد .در واقع ،هیچ چیز مانع از
آن نخواهد بود که ما از این رفتار شتابزده و مبتنی
بر هیجان دختر برداشتی دیگر داشته باشیم.

.1امام علی(علیهالسالم) :دو رکعت نماز بگزارد و در آن سوره حمد و یس را بخواند! (بحاراالنوار ،ج ،103ص ،268ح.)18
 .2المستدرک علی الصحیحین ،ج ،1ص ،458ح  .1181عن ابی ایوب االنصاری (کینیا.)1369 ،
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خواستگاری دختر از پسر
هرچند بر اساس منابع تاریخی همواره خواستگاری از سوی مردان صورت میگرفته است ،ا ّما همواره این پرسش
مطرح بوده است که آیا این مسأله میتواند از سوی جنس دختر نیز صورت پذیرد.
اگر چه نمیتوان هیچگونه منع شرعی یا قانونی را در این زمینه مشاهده نمود ،اما ترجیح داده میشود که این
مســأله رخ ندهد .البته از آنجا که فرهنگها دارای تفاوتهای چشمگیری هستند ،ممکن است در این مورد نیز
تفاوتهایی مشاهده شود؛ با وجود این ،در اغلب فرهنگها خواستگاری از سوی پسر صورت می گیرد.
بنابراین درخواست جنس مرد از دختر مرسوم و متداول است .بخش زیادی از نگرانیها در مخالفت با پیشنهاد
دادن دختر برای ازدواج ،به این احتمال باز میگردد که ممکن است در آینده از آن به عنوان یک دستاویز علیه
دختر استفاده شود .شوهران بدرفتار اغلب اظهار میکنند که «خودت من را به این ازدواج مجبور کردی!» اما در
قرآن کریم خواستگاری حضرت شعیب از موسی نقل شده و خداوند آنرا زشت ندانسته است و هیچ اشکالی ندارد
که از طرف خانواده دختر به پســری پیشنهاد ازدواج داده شود البته اگر این نوع پیشنهاد از طرف ریش سفیدها
و بزرگترها باشد بهتر است.

اولیه پیش از جلسه خواستگاری
کسب اطالعات ّ
رد یا پذیرش زودهنگام
پرهیز از ّ
پس از کســب برخی اطالعات و استنباط یک
ناهمگونــی احتمالی در برخی مــوارد جزیی،
هیــچگاه نباید در تصمیمگیری بــرای ر ّد فرد
مقابل شــتابزده اقدام نمایید .این الزام درباره
مســایل جزیــی و کماهمیــت ،حتــی پس از
نخستین برخورد نیز باید رعایت گردد.
برای مثال ،ممکن است درباره چهره فرد یا
رنگ پوست یا برخی مسایل دیگر ،گزارشهایی
را دریافت نمایید که شــما را نگران ســازد؛ یا
حتی خودتان آن ایراد جزیی را مشاهده نموده
یا به آن پی ببرید؛ با وجود این ،هیچگاه پیش
از انجام یک گفتگوی کامل درباره سایر شرایط
و مشــاهدة ّ
کل موقعیت به تصمیم زودهنگام
درباره ر ّد یا پذیرش ازدواج مبادرت ننمایید.

کســب اطالعات درباره وضعیت فرد مقابــل از لحاظ دارا
بودن برخی شــرایط اساسی برای هر یک از طرفین ،یکی
از وظایــف مهمی اســت که باید پیش از برگزاری جلســه
خواســتگاری صورت پذیرد .در واقــع ،تعداد قابل توجهی
از جلســات خواســتگاری با نتیجه منفــی از پیش تعیین
شدهای روبهرو هســتند و هیچ توجیهی برای این برخورد
ندارند .واسطههایی که خانوادهها را به هم معرفی میکنند
اگــر دقت کنند میتوانند مانع این نوع خواســتگاریهای
بینتیجه باشند.
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فصل 2
گفتگو و روش های مربوطه
مکان مناسب برای خواستگاری و گفتگو
محل انجام گرفتن خواستگاری معموالً خانه دختر است .برخی از خانوادهها ترجیح میدهند که خواستگاری از
دخترشان در محل زندگی آنها صورت نگیرد تا در ّ
محل زندگی ،مشکالتی را برای آنها پدید نیاورد .این دسته از
خانوادهها نگران آن هســتند که در صورت موفقیت آمیز نبودن جریان خواســتگاری ،ممکن است از تمایل سایر
خواستگاران دیگر نیز کاسته شود .همچنین گاهی خانواده یکی از طرفین در شهر دیگري زندگی میکند و ممکن
است تمایل به خواستگاری در یک مکان خارج از محل زندگی باشد .آنچه بیان شد ،ممکن است برای برخی از
خانوادهها موجه باشد؛ اما نباید از آن به عنوان یک بهانه استفاده کرد و همواره ترجیح بر آن است که خواستگار
با حضور در خانه دختر با فضای زندگی ،فرهنگ و آداب خانواده وی آشنا شود.

شرایط مکان گفتگو
تجمالت و تشــریفات باشد .هر اندازه یک
بهترین مکان برای گفتگو مکانی اســت که ســاده ،آرام و فاقد هرگونه ّ
مکان دارای تجمالت خاص باشد ،امکان پدید آمدن ج ّو هیجانی بیشتر خواهد بود و مانع از کنش واقعی دو طرف
خواهد بود .هر چقدر در یک مکان تشــریفاتی قرار گیرند ،عالوه بر ایراد فوق ،فرصت کمتری نیز در اختیار قرار
میگیرد تا درباره مســایل اصلی گفتگو کنند .الزم اســت که هیچ شخص ثالثی در آن مکان حضور نداشته باشد
یا تردد نکند .حضور افراد دیگر اعم از والدین ،مشاور یا هر فرد دیگر ،مانع از خودافشایی دو طرف درگیر در امر
ازدواج خواهد بود؛ چه بسا الزم باشه مسایلی بین طرفین تبادل گردد که طرفین قصد نداشته باشند برای فردی
دیگر بازگو کنند.
()1
حضور فیزیکی و مجاورت فیزیکی ،این امکان را به ما میدهد تا با ارزیابی «زبان بدن» فرد مقابل ،به بخشی
دیگر از «پیامهای غیرکالمی»( )2ناخواسته که قابل اعتمادتر از «پیامهای کالمی»( )3هستند ،دست یابیم .گفتگو
از طریق تلفن با محدودیتهای خاصی روبهرو است که اغلب واقعیتها را درباره افراد پنهان میسازد و نمیتواند
جایگزین مناسبی برای گفتگوی حضوری محسوب گردد.

1 . Body language
2. Non-Verbal messages
3 . Verbal messages
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قواعد جلسه خواستگاری

خواستگاری باید به صورت رسمی و حضوری و الزاماً توسط
خود فرد خواهان و خانواده او صورت گیرد و نه توسط پیک
و واسطه .در ابتدا هرگز نیاز به آگاه ساختن همه اهل فامیل
نیست ،چراکه گاهی ممکن است توافقی صورت نگیرد.
جدی تلقی کنید و برداشت
نخســتین جلســه دیدار را ّ
خوبــی را مطابق آنچه که واقعیــت دارد از خودتان بر جای
بگذارید .عمل به این توصیه هرگز به معنای مجاز دانســتن
فریبکاری نیست ،بلکه دقیقاً به عکس ،به معنای آن است
کــه با اعمال ســلیقه ،اجازه ندهید تا تصویــری معیوب از
شــما در اذهان دیگران شکل بگیرد .همچنین سعی نکنید
تصویری را جز آنچه واقعاً هستید ،از خود به نمایش بگذارید
یــا وضعیتی کامــ ً
ال مغایر با زندگی اصلــی خودتان را ارایه
دهید .این قبیل ترفندها به زودی آشکار میشوند.
مؤکدا ً به خانواده دختران توصیه می شود که از شتابزدگی
در انجام کارها و اصــرار در تعارف نمودن پرهیز کنند .این
قبیل رفتارها موجب برانگیختن شــک و بروز سوءتفاهم در
خانواده پسر میشود و آنها را به تأمل وامیدارد تا علت این
شــتابزدگی را دریابند .در این موارد بر اســاس تشریفات
معمول رفتار کنید .مث ً
ال« :اصرار بر ماندن برای صرف شام!»
در برابر یک خانواده غریبه کام ً
ال فاقد توجیه بوده و ممکن
اســت معنای نامناسبی را القا کند .این به معنای آن نیست
که برخــالف آداب و توصیههای اســالمی در باب اکرام به
میهمان و کرامت انســان ،خانوادههــا را بيدلیل در انتظار
بگذاریم ،بلکه صرفاً به این معنا اســت کــه خانوادهها باید
با آرامش و وقار به پاســخدهی بپردازند .برخی توصیههای
غیرکارشناســانه بر خالف آداب و شــؤونات اسالمی مانند:
«تأخیر در باز کردن در منزل!» ،و مانند آن ،هرگز مجوزی
نداشــته و رفتاری اخالقــی تلقی نمیشــود .همچنین به
دختران توصیه میشــود که در جلسه آشنایی از زیادهروی
در حــرف زدن در برابــر خانواده دیگر خــودداری نمایند و
حساب شده و عاقالنه گفتگوهای الزم را برای شناخت بهتر
مطرح کنند.

جلسه نخست خواستگاری و گفتگو
نخستین جلسه خواستگاری و گفتگو معموالً با
هم صورت میگیرد .نخســتین جلسه گفتگوها
بیشــتر صرف بررســی وضعیت کلّــی یکدیگر
خواهد شــد؛ اینکه آیا وضعیــت ظاهری دختر
و پســر مورد تأیید یکدیگر هســت یــا نه و آیا
خانوادهها نظری مســاعد درباره یکدیگر دارند یا
نه ،موضوع گفتگو در این نخستین جلسه خواهد
بود .گاهی ممکن اســت با یک تمایل مقدماتی
دختــر و پســر و موافقــت اجمالــی خانوادهها،
طرفین عالقمند باشند تا دختر و پسر با یکدیگر
به گفتگو بپردازند که در این صورت نخســتین
جلسه گفتگو همراه با جلسه خواستگاری شکل
میگیرد.
در ادامه ،دختر و پسر به گفتگو درباره خودشان
و تاریخچــهای از زندگی خودشــان میپردازند.
روشن اســت که بیان هیجانی خاطرات گذشته
مطلوب نیست ،بلکه گفتگو صرفاً درباره مسیری
خواهــد بود که من به عنوان یک شــخصیت از
آنها عبور کرده و از رهگذر آن به وضعیت کنونی
رســیدهام .این در حالی است که بیان خاطرات،
امری جزیی و شــخصی بــوده و عمدتاً با هدف
سرگرمی یا عبرتآموزی صورت میگیرد.
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گفتگوي طرفین

توصیه میشود که والدین از انجام این مرحله طفره نروند و مناسبترین فرصتها را به آن اختصاص دهند .انجام
گفتگو میان طرفین نباید به عنوان یک رسم معمول و تشریفات نگریسته شود .افراد بسیاری را میشناسیم که
بر اساس پیش فرضهایی ناکافی از این مرحله عبور کردهاند و صرفاً آن را به عنوان یک رسم تشریفاتی سپری
کردهاند .این افراد اغلب ،بدون آنکه به یک شناخت ارزشمند درباره فرد مقابل دست یافته باشند ،به تصمیم مثبت
رسیدهاند ،اما بعدها نسبت به این انتخاب زودهنگام و بدون دقت اظهار پشیمانی کردهاند.

تعداد جلسات گفتگو
برخی از خانوادهها اصرار بیش از اندازه دارند که جلسات خواستگاری کام ً
ال محدود برگزار شود و فورا ً خاتمه
متعدد شدن جلسات گفتگو نباید مایه نگرانی ما یا والدین شود .هر چه شناخت طرفین از یکدیگر بیشتر
یابدّ .
باشد ،تصمیمات واقع بینانهتری را اتخاذ خواهند نمود .البته روشن است شما در طی چند جلسه نمیتوانید به
بخش عظیمی از واقعیتهای ناپیدا دست یابید .بنابراین میتوان توصیه نمود که خانوادههای طرفین شرایطی
مدت دو خانواده تدارک ببینند که در طی آنها
را برای تعامل در خارج از جلسات گفتگو ،مانند :سفرهای کوتاه ّ
ویژگیهای شخصیتی فرصت ظهور پیدا کنند .در چنین موقعیتهایی ،افراد و خانوادهها با احتمال بیشتری از
نقش بازی کردن خارج شده و به صورت طبیعی رفتار میکنند .در نتیجه ،خصوصیات افراد هر دو خانواده و
به ویژه دو طرف اصلی بارز و آشکارگردیده و میتوان بر اساس آنها به تصمیمگیری پرداخت .البته باید توجه
داشــت که گفتگو و مراوده دختر و پسر باید کام ٌ
ال حساب شده و تحت نظارت اولیا باشد .توجه داشته باشید
که ظرفیت کســب شناخت از طریق گفتگو محدودیت خاصی داشته و دارای یک سطح اشباعپذیری خاصی
است؛ در نتیجه ،کسب شناخت بیشتر درباره فرد مقابل هرگز از راه برگزاری جلسات متعدد امکانپذیر نبوده
و به همین دلیل برخی روشهای مکمل دیگر مانند :پرسوجو و تحقیقات ،تعامل خانوادگی و انجام سفرهای
مدت باید مورد توجه خانوادهها باشد.
کوتاه ّ
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لزوم آشکارسازی پیامهای مبهم
گاهی فردی که خواهان ازدواج با شــما اســت ،هنگام ارایه اطالعات درباره خود ،پیامهای مبهمی را برای شــما
ارســال میکند تا در آینده به دروغگویی ،کتمان حقیقت و امثال آن متهم نشــود .این افراد تالش میکنند تا با
استفاده از ترفندها به اهداف خود دست یابند و بعدها در صورت بروز هر مسألهای مدعی هستند که قب ً
ال درباره
آنها توضیح دادهاند و بیتوجهی شما بر عهده آنها نیست .در بیشتر مواقع ،والدین او ،یا همراهان فرد یک مسأله
را با قصد کوچکســازی آن مطرح میسازند .در این مواقع بهترین روش برای مقابله با این قبیل پیامهای مبهم،
خارج ساختن آنها از وضعیت ابهام به وسیله پرسشهای جزیی است .به چند نمونه در این زمینه توجه نمایید:

نمونه 1
فرد الف« :پسر /دختر ما گاهی تحمل خود را از دست میدهد».
فرد ب« :دقیقاً توضیح دهید که منظور شما از تحمل چیست و در این مواقع چه میکند؟»
نمونه 2
فرد الف« :من هم مثل شما قصد دارم تا درجه دکتري ادامه دهم».
فرد ب« :ممکن است بدانم که مدرک کنونی شما چیست؟»
 « با چه معدلی قبول شدهاید؟ چگونه بعد از ازدواج ادامه تحصیل خواهید داد؟ و »......نمونه 3
فرد الف« :فقط گاهي اوقات صدایش باال میرود».
فرد ب« :منظورتان این است که عصبانی است؟»
« آیا او زیاد عصبانی میشود؟ و در موقع عصبانیت چه واکنشهایی را بروز میدهد؟»

لزوم توجه به پرسشهای فرد مقابل

ولتر توصیه کرده اســت که افراد را از پرسشهایشــان بشــناس و نه از پاسخهایشــان (هارجی و همکاران،
 .)1384شــما میتوانید از طرز مطرح کردن پرســش ،موقعیت طرح پرســش ،تعداد پرسشهای فرد در هر
زمینه ،فاصله زمانی بین پرسشها به برخی حقایق پنهان ،دغدغهها و روحیات و خلقیات فرد مقابل پی ببرید.
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فصل 3
تحقیق درباره فرد مقابل
«کارشناســان امــور خانواده بــر این باورند که بســیاری از
مشــکالت و اختالفــات خانوادگی ،از شــتابزدگی و عدم
انجام مطالعات دقیق در مرحله گزینش ،اعتماد بیمورد به
اظهارنظرهای واسطه و اطرافیان ،جدی نگرفتن برخی نقاط
ضعف مهــم یا توجیه آنها ،بزرگنمایــی برخی ویژگیهای
غیرمهــم و در مواردی فریبکاری و اغفال آگاهانه نشــأت
میگیرد» (بســتان .)1383 ،بر خــالف آنچه ضرورت دارد،
عمــوم افراد گمان میکننــد که ما صرفاً پــس از برگزاری
چندین جلســه خواســتگاری و پذیرش اجمالی فرد ،باید با
مدعی بوده است به تأیید یا عدم
جســتجو درباره آنچه فرد ّ
تأیید آنچه گفته شده است ،بپردازیم .اما در واقع ،ما باید در
تمام مراحل خواستگاری و پیش از آن به شناسایی فرد مقابل
بپردازیم؛ لیکن روشن است که سطح پرسوجو و تحقیق در
هر مرحله ،متفاوت خواهد بود .مث ً
ال در ابتدای آشــنایی دو
حد
خانواده معموالً در تحقیق ،به دریافت برخی اطالعات در ّ
کلی بسنده میشــود؛ اما همگام با پیشرفت در جلسات ،بر
ابعاد تحقیق افزوده شده و میدان تحقیق گستردهتر خواهد
شد .پرداختن به تحقیق ما را از برخی محدودیتهای کسب
اطالعات درباره فرد مقابل طی جلســات خواســتگاری رها
میســازد .البته روش تحقیق هم از محدودیتهای خاصی
برخوردار است و ممکن است فرد برخی از قسمتهای کردار
ال واقعاً
و منش خود را از دســترس دیگران دور نگه دارد؛ مث ً
معتاد باشد و هیچگونه نشانهای را از خود نشان ندهد .عالوه
بر آن ،تحقیق کام ً
ال مبتنی بر یک دیدگاه شــخصی است و
جــدای از غرضورزیها و کینهتوزیهــا ،گاهی افراد با یک
دید مســامحهگرانه فرد را مورد ارزیابی قرار میدهند و مث ً
ال
در مجموع او را مناســب ارزیابی میکنند .محدودیت دیگر
آنکــه تمام افراد در جامعه بر اســاس نقشهای خود رفتار
میکنند .بنابراین رفتاری متفاوت از آنچه واقعاً هستند نشان

میدهند و مشــاهدات ناشــی از تعامالت اجتماعی
نمیتوانند تمام خصوصیات و منشهای درونی یک
فــرد را به طور کامل برای ما مشــخص ســازد .این
قبیل محدودیتها باعث نمیشوند تا ما از این شیوه
جستوجو چشمپوشی کنیم و گاهی باعث میشوند
تا دقت بیشــتری را درباره آن بــهکار گیریم .به هر
حال ما راهی به جز این روش به عنوان دومین شیوه
کسب اخبار و اطالعات نداریم و باید دقتهای الزم
را بهکار گیریم.
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ویژگیهای افراد تحقیق کننده
فردی که قصد دارد به تحقیق بپردازد ،عالوه بر آنکه
باید خیرخواه شما باشد و نسبت به او مطمئن باشید،
باید رفتار صادقانه داشته و واجد برخی شرایط خاص
دیگر نیز باشد .فردی که مسامحهگر نباشد و دیگران
نتوانند او را به ســادگی فریب داده یا متقاعد سازند.
بنابراین بایــد از بهکارگیري افــرادی که نميتوانند
ارتبــاط خوبي برقرار کنند یا معموالً دچار احســاس
شرم و گناه هســتند ،خودداری شــود؛ چون فورا ً از
طرح پرسشهای مستقیم و صریح خودداری نموده
و با مطرح ســاختن برخی پرسشها به یک احساس
شــرم و تقصیرکاری میرسند و مســایل را به خوبی
مطرح نمیسازند .مناسبترین افراد کسانی هستند که
رفتاری پرخاشــگرانه نداشته و کام ً
ال دوستانه و قاطعانه
رفتــار میکنند .این افراد میتوانند رفتاری صادقانه و در
عین حال دوستانه داشته باشند و با دیگران ارتباط برقرار
سازند.
همچنین افرادی که تالش میکنند تا با اســتفاده از
ترفندبازی به پرسوجو بپردازند ،برای این کار مناســب
نیستند؛ چون این افراد به سادگی شناسایی میشوند و
بهخاطر رفتار غیرصادقانهای که در پیش گرفتهاند مورد
پذیرش قــرار نمیگیرند .اکنــون مهمترین ویژگیهای
محقق ،به اختصار ارایه میشود:
به خیرخواهی و صداقت او نســبت به خودتان کام ً
ال
مطمئنباشید.
با او رابطهای صمیمانه داشته باشید تا بتوانید متقاب ً
ال
خواســتهها ،مسایل و محدودیتها را با یکدیگر در میان
بگذارید.
از شما و ویژگیهای شما به طور کامل آگاهی داشته
باشد.
دارای حســن تدبیر ،درایت و باتجربه باشد که بتواند
ویژگی افراد و سخنان آنها را ارزیابی کند.
دارای رفتار قاطع و صمیمانه باشد و کمرو یا پرخاشگر
نباشد.
کمحرف یا پرحرف نباشد.

بتواند به آســانی تمام پرسشها را مطرح سازد و متقاب ً
ال
قادر به پاسخگویی باشد.
رفتاری هوشمندانه داشته باشد ،به خودافشایی نپردازد و
اهداف تحقیق را فاش نسازد.
برای دریافــت اطالعات باج ندهد و اطالعات مهم دیگر
را فاش نسازد.
به طور نامحســوس و بدون هیاهو به کســب اطالعات
بپردازد.
هدفمند باشــد و از روی کنجکاوی درصدد تجسس و
کشف مطالب نامرتبط نباشد.
فهیم ،رازدار و با تدبیر باشد.

منابع تحقیق
خانــواده فرد مقابل باید فهرســتی از منابع تحقیق را
در اختیار شما قرار دهد .این منابع الزاماً باید مشتمل
بر موارد زیر باشــد :دوستان ،همکاران ،آشنایان ،اقوام
نزدیک ،بســتگان و همســایگان از جملــه این موارد
هســتند .کسبه محل ،اهالی مســجد و امام جماعت
مســجد ،اساتید دانشگاه هم میتوانند منابع معتبری
محســوب شــوند .شــما هنگام تحقیق احتمــاالً به
مخالفان و موافقانی برمیخورید که ممکن اســت به
ابراز مطالبی بپردازند .محقق اگر فهیم و دقیق باشــد
اینگونه موارد را شناسایی میکند.
شما باید عالوه بر آنچه ذکر شد ،از افرادی دیگر نیز
پرسوجو کنید .مث ً
ال ممکن اســت خانواده مقابل نام
دو نفر از همسایگان خود را معرفی نماید .شما پیش
از مراجعــه به این دو نفر ،در ابتــدا باید به تحقیق از
چند تن از دیگر همسایگان مطلع که معرفی نشدهاند،
بپردازید و سپس به خانوادههای معرفی شده مراجعه
کنید .شما باید هنگام تحقیق از کسانی که در فهرست
قرار ندارند ،درباره افراد حاضر در لیست و ارتباطشان
با خانواده مورد نظر نیز پرسشهایی را به عمل آورید.
این شــرط باید در تمام موارد منابع تحقیق رعایت
شود و نباید هیچگاه در آغاز به فردی که معرفی شده
اســت ،مراجعه کنیم؛ مگر آنکه فرد معرفی شــده به
درستی شناخته شده باشد.
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الف .اقوام و بستگان
اقوام و بستگان یکی از منابع مهم و ارزنده برای کسب اطالعات درباره فرد مقابل هستند .اما بزرگترین ایراد این
منبع ،امکان عدم بیطرف بودن افراد فامیل است که ممکن است آن را نامعتبر سازد .به هر حال فرد ممکن است
برخی ایرادات را به زبان نیاورد یا آن را کم اهمیت جلوه دهد .البته افراد فامیل نیز گاهی به دلیل اختالفات ممکن
است به بدگویی بپردازند که در این صورت باید چندین منبع موازی را مورد استفاده قرار دهید.
ب .همسایگان
پرسوجو از همسایگان نیز یکی دیگر از منابع ارزنده برای تحقیق به شمار میآید .این منبع از این نظر با منابع
دیگر همچون بســتگان تفاوت دارد که اغلب افراد فامیل دور از یکدیگر به ســر میبرند و بسیاری از افراد فامیل
خاص مرتبط با یکدیگر آگاه باشند .اما همسایگان
نمیتوانند از نحوه تعامل افراد خانواده با یکدیگر و از مســایل
ّ
معموالً از طرز رفتار ،آداب و معاشــرت ،مشاجرات درون خانوادگی ،رفتوآمد با افراد مناسب و نامناسب ،آگاهی
بیشتری دارند.
میزان وجاهت و اعتبار یک فرد در محله نیز یکی از مواردی است که میتواند اعتمادآفرین باشد و همسایگان
میتوانند به آن گواهی دهند .به همین دلیل مناسب است آدرس محلههایی را که این خانواده در گذشته زندگی
میکرده ،نیز درخواست نمایید و از تحقیق در آن محلهها غفلت نشود.
ج .دوستان و آشنایان
این منبع همواره به عنوان یک منبع سوگیرانه و جانبدارانه مطرح بوده است و به همین دلیل از این نظر کمتر
میتوانــد ذاتــاً مورد اعتبار قرار گیرد ،اما نحوه صحبت کردن این افــراد ،طرز رفتار آنها ،محلی که در آن زندگی
میکنند و بسیاری از ویژگیهایشان میتواند نشان دهنده شخصیت فرد مورد تحقیق باشد.
ما با دریافت فهرســتی از دوســتان فرد مورد نظر و مراجعه به هر یک از آنها ،میتوانیم به تصویر مناســبي از
گرایشهــای اختصاصی فرد مورد تحقیق دســت یابیم و این اقدام میتوانــد ضعف موجود در روشهای دیگر را
برطرف نماید .نکته دیگر این است که شخصیت هر فردی را می توانیم از دوستان و دشمنانش بهدست آوریم.
د .افراد حاضر در محل کار و همکاران
حضور در محل کار باعث میشــود تا افراد بخش قابل توجهی از زندگی خودشــان را با دیگران بگذرانند و از این
طریق دیگران نســبت به خصوصیات و ویژگیهای آنها آگاه شــوند .افرادی که در محل کار حضور دارند ،شامل:
مدیران ،همکاران ،همکالسیها ،اساتید و همسایگان محل کار هستند که فرد با آنها در ارتباط است یا در معرض
مشــاهده آنها قرار دارد .این منبع نســبت به اقوام و بستگان از ســوگیری کمتری برخوردار است و واجد شرایط
بیطرفی است .این منبع از این لحاظ اهمیت مییابد که میتواند نحوه زندگی اجتماعی و میزان سازگاری فرد
با دیگران را به ما بشناساند.
با وجود آنچه بیان شد ،بزرگترین ایراد این منبع ،امکان دخالت بیش از اندازه برخی ویژگیهای فرد در انجام
وظایف سازمانیاش هنگام پاسخدهی به پرسشها است که گاهی میتواند گمراه کننده باشد .در این موارد گاهی
فردی که مسؤول مستقیم این فرد است ،به دلیل حسن انجام وظایف شخص مورد تحقیق ،خود را موظف میداند
که از او تعریف کند یا برعکس ممکن اســت مشــکالت کاری را به ارزیابی کلّی از او منتهی ســازد و واقعبینانه
قضاوت نکند.
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شرایط منابع تحقیق

نخستین مسأله در انجام تحقیق ،شناسایی افرادی است که آگاه و صادق باشند.
حد زیادی مــا را از صحت اطالعات به
اطمینــان یافتــن درباره این دو ویژگــی تا ّ
دســت آمده مطمئن میسازد .به همین دلیل در ابتدا الزم است ما از چندین مسیر
درباره معتبر بودن اشــخاصی که منابع تحقیق ما هســتند ،مطمئن شویم .این افراد
باید از چندین ویژگی برخوردار باشــند؛ آنها باید با دقت و غیرمســامحهگر ،آگاه ،صادق ،بیطرف ،فارغ
از خصومتورزی یا کینهتوزی باشــند .برخی افراد با وجود صادق بودن ،مصلحت اندیشــی میکنند و
برخــی حقایق و واقعیات را انکار یا کتمان میکنند .بنابراین همواره دقت کنید که آیا این فرد درصدد
کتمان و انکار برخی واقعیات هست یا نه .شما میتوانید این نکته را در خالل یک گفتگو با طفرهروی
او مشاهده کنید.

صداقت منابع تحقیق

برخی نشانهها کمک میکنند تا به صداقت یا عدم صداقت منبع
مورد تحقیق پی ببرید:
 1هرگاه هنگام طرح یک پرســش دقیق ،با سکوت ،مردد بودن
در پاســخ دادن ،بــازی با واژهها و عدم تمایل فرد به پاســخدهی
روبهرو شــدید ،آن را به عنوان نشــانه کتمانگر بودن فرد منبع
و صحت داشــتن مسأله مورد پرســش بشناسید .این مسأله
به ویژه در مورد دوســتان و بستگان میتواند صحت داشته
باشد.
 2یــک منبع تحقیــق تنها از این نظــر ارزش دارد که
مشاهدات خود را به طور مستقیم برای ما بیان میکند؛
البتــه او میتواند اطالعات اضافی مانند قضاوت خود و
اســتنباط خود را نیز اضافه کند؛ اما مــا نباید این دو
حیطه را با یکدیگر اشــتباه بگیریم و ضروری است که
آنها را به اندازه کافی از یکدیگر متمایز سازیم.
 3هرگاه با واژههایی همچون «خوب»« ،بد»« ،متعادل»
و ماننــد آن روبهرو شــدید ،درباره آنها توضیح بیشــتری
درخواســت کنید .این واژهها مبهم هستد و نیاز به توضیح
دارند؛ چون افراد منظورهای متفاوتی را از این واژهها دارند و
برداشتهای افراد هم از این واژهها متفاوت خواهد بود.
 4هنگامی که در حال پرسوجو هستید و مشاهده میکنید
که او از پاســخدهی به یک یا چند پرسش طفره میرود ،او را
حساس نکنید و به رفتار تدافعی وادار نسازید .لکن در آن مورد
از منابع دیگر جستجوی بیشتری انجام دهید.
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پرسشهایتحقیق
آمادهسازی پرسشهای تحقیق توسط فرد خواستگار
یــا فردی که داوطلب ازدواج اســت ،پیش از مراجعه
بــرای تحقیق مســألهای ضروری اســت .ایــن اقدام
موجب میشود تا محقق طی کوتاهترین زمان ممکن،
مناســبترین پرســشها را مطرح ســازد و در میان
انبوه اطالعات فرد مورد تحقیق ســرگردان نشــود .از
سوی دیگر ،این اقدام باعث میشود تا اهداف خاصي
را برگزینید و گفتگویــی هدفمند را ترتیب دهید و
محقق از گفتگوهای پراکنده دور بماند .مهمترین این
موارد عبارتند از:
 1خصوصیات فرد
 2خصوصیات افراد خانواده
 3مشــاجرات درون خانواده و نزاع با همسایگان و
افراد دیگر
 4نوع روابط والدین و فرزندان با یکدیگر
 5روابط والدین با یکدیگر
 6خصوصیــات افرادی که با خانــواده یا فرزندان
معاشرت میکنند.
 7روابط اجتماعــی خانواده با افراد و خانوادههای
دیگر
 8بارزتریــن ویژگیهای هر یک از اعضای خانواده
(خوب یا بد)
 9نوع پوشش اعضای خانواده
 10مشکالت و نابهنجاریهای خانواده و هر یک از
اعضای آن
 11وضعیت مذهبی فرد مورد نظر ،والدین و هر یک
از افراد خانواده
 12مشکالت اخالقی و انحرافات اجتماعی
 13امور مالی ،معیشتی و اقتصادی خانواده
 14سرگرمیها و تفریحات

روش جمعبندی اطالعات دریافتی
پــس از دریافت اطالعــات از منابع گوناگون ما
بــا مطالب ضد و نقیضي روبهرو خواهیم بود که
میتواند این اطالعات را ر ّد یا تأیید نماید .در این
شرایط نیاز به جمعبندی خواهیم داشت.
این مسأله چندان دور از انتظار نخواهد بود که
ما نهایتاً با انبوهی از اطالعات روبهرو باشیم که
برخی از آنها بــه صورت کلّی یا جزیی در تضاد
و تناقض با یکدیگر باشــند .چنانچه دوستان و
مخالفــان فرد ،یک ویژگی یــا خبری را به طور
یکسان مطرح میســازند میتوان درباره آن به
اطمینان کامل رســید .عکس ایــن مطلب نیز
صحــت دارد و اگر هــر دو ،ویژگی خاصی را ر ّد
کردند میتوان درباره صحت آن اطمینان حاصل
نمود .در تمام موارد ،گواهی افراد مورد اعتماد و
الزاماً آگاه ،بر حرف یا اظهارات دیگر برتری خواهد
داشت؛ مگر آنکه فرد مورد اعتماد ،بیاطالع باشد
یا صرفاً گمان میکند که اطالع دارد ،اما در واقع
ما مطمئن هستیم که او را فریب دادهاند و هرگز
امکان دستیابی به اطالعات را نداشته است.
اما گاهی ما با اطالعات نه متناقض اما متضاد
ال عدهای میگویند «قب ً
روبهرو میشــویم؛ مث ً
ال
نامزد داشته است و نامزدش به دلیل بدرفتاری
او را رها کرده اســت» و عدهای دیگر میگویند
«نامزدش به دلیل وضعیت اشتغال نامعلوم از او
جدا شده است»؛ در اینجا مسألة نارضایتی بین
او و نامزدش آشکار میگردد و درباره آن مطمئن
میگردیــم و این مســأله را به عنــوان موضوع
تحقیــق به مجموع پرســشهای خــود اضافه
میکنیــم و درباره آن به تحقیق میپردازیم .اما
هنوز هم برای رسیدن به یک نتیجه قطعی زود
است.
همیشــه از محقــق بخواهید درســت همان
مطلبی را که شنیده است برای شما نقل کند و
بدون اعمال هرگونه قضاوت و ارزشیابی شخصی
آنها را ارایه نماید.
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انجام تحقیق ممکن اســت چندین روز به طول بیانجامد .به همین دلیل گاهی دختر یا پســر یا خانواده آنها در
جمعبندی و نتیجهگیری عجله به خرج میدهند و در همان نخستین روز تحقیق به یک پاسخ منفی یا مثبت قطعی
میرسند .این در حالی است که برای رسیدن به یک نتیجه مناسب ،ما باید تمام منابع مورد اشاره را طی کنیم و
آن را به طور ناقص رها نسازیم .در اینگونه موارد اعتماد به حدس و گمان زیانآور است و باید تا روشن شدن هر
مطلبی دقت و حوصله داشته باشیم.

مراجعه به مشاور
همانگونه که بیان شــد ،نمیتوان ازدواج را به عنوان
مقولهاي «شانســی» قبــول کرد که تنهــا بعد از
انتخاب میتوانیم از درون آن آگاه شــویم .تمام
مسیرهایی که تاکنون پیشنهاد شد ،راهی برای
یک «انتخــاب عاقالنه» بود ،اما به هر حال هر
یک از روشها دارای نقص و کاســتیهایی بود
که برخی راههــای جبران کننده نیز برای آنها
مورد اشــاره قرار گرفت .با ایــن همه ،نقصها
همچنان باقی هســتند و ما نمیتوانیم شــخصاً
تمام خصوصیــات فرد مقابل را شناســایی کنیم
و از این نظــر برخی متخصصین برای بررســی آنها
آموزشهایی ویژه دیدهاند.

ارایه نتیجه و پاسخدهی
پس از تمام بررسیها طرفین باید نتایج بررسیها را با در نظر گرفتن مصالح گوناگون به اطالع یکدیگر برسانند.
خاص است .بنابراین ،به تأخیر انداختن یک پاسخ
پاسخ دادن به درخواست ازدواج دیگران ،محدود به یک زمان
ّ
به خواســتگار ،عم ً
ال به معنای پاسخ منفی ،منصرف شــدن یا عدم تصمیم درباره ازدواج تلقی میشود .برخی از
دختران و پسران هنگام ارایه پاسخ منفی با این ترس روبهرو هستند که مورد غضب خداوند قرار بگیرند و خداوند
نظر خود را از آنها برگرداند .توجه داشــته باشــید که انتخاب حق شماست البته از این حقّ  ،عاقالنه و بهدرستی
اســتفاده کنید و بدون دلیل ســختگیری نکنید .یکی از مهمترین نکات ،هنگام ارایه پاســخ منفی آن است که
کیفیت این پاسخ باید به گونهای تنظیم شود که منجر به رنجش خاطر ،هتک حرمت یا از دست رفتن حیثیت
فرد مقابل اعم از دختر ،پسر یا خانواده او نشود .اما این امر هیچ ارتباطی به میزان ظرفیت فرد مقابل ندارد؛ چراکه
گاهی افراد مقابل زودرنج هستند و با وجود آنکه هیچگونه سوءرفتاری نسبت به آنها صورت نگرفته است ،باز هم
رنجیدهخاطر میگردند .روشــن است که در این موارد شما هرگز مقصر نیستید و تصمیم درست و عاقالنه نباید
موجب نگرانی شما یا پدید آمدن احساس گناه در شما شود.
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متعهد شدن نسبت به یکدیگر پیش
از شناخت کامل
یکی دیگر از مســایل که بــه دلیل کمتجربگی
دختــر و پســر و گاهی خانوادههــای آنها روی
میدهد ،آن است که پسر و دختر در طی زمان،
تدریجاً بهجای ارزیابی و شــناخت یکدیگر ،به
اشتباه ،به ایجاد یک رابطه عمیق عاطفی دست
میزنند و درگیر یک رابطه صمیمانه میشــوند
که البته با خطرپذیری باالیی روبهرو خواهد بود.
این دو خواسته اساســاً با هم متفاوت هستند.
آشــنایی به منظور پیگیری ،بررسی و درنهایت
انتخاب یا عدم انتخاب فرد مقابل ،کام ً
ال متمایز
از برقــراری رابطــهای بدون هدف یــا با هدف
ارضای کمبودهای عاطفی ،جنســی و یا سپری
کــردن اوقات اســت .اینگونه روابط عاشــقانه
امکان بررســی دقیق و انتخاب عاقالنه را سلب
میکند و احتمال پاســخهای مثبت بر اســاس
یک شناخت ابتدایی بســیار زیاد خواهد بود و
روشن اســت که درگیری احساسات و عواطف
برای ارایه یک پاسخ مناسب ناکافی خواهد بود.

تحقیق درباره یکدیگر

مــا بــرای پذیرفتــن فرد دیگــر به عنوان همســر
بــه چیزی بیــش از حمل بر صحت و نــگاه گذرا و
امثال آن نیاز داریم .به همین دلیل بســنده کردن
بــه اینکه «ما چیز بدی از او ســراغ نداریم!» نباید
مالک انتخاب قرار گیــرد .ما باید در مورد یکدیگر
احراز صالحیت کنیــم .هر چقدر افرادی که از آنها
پرسوجو میکنیم دارای رابطه صمیمانهتری با فرد
مورد نظر باشــند ،تأیید آنهــا دارای اعتبار کمتری
خواهد بود .گاهی بــه دلیل دور بودن راه ،منصرف
شــدهایم و نتیجــه آن محروم ماندن از بخشــی از
واقعیات است که میتوانست پیش از ازدواج ما را از
قرار گرفتن در یک مسیر نادرست بازدارد.
معتبرترین منابع جســتجو ،افراد سرشــناس و
چهرههای شــاخص محلّی هســتند .ائمه جماعات
مســاجد نیز معتبر و مهم هســتند .کسبه محلی و
افرادی کــه اغلب به امانتداری و ســایر خصایص
مثبت مشــهور هســتند ،برای تحقیق مناسبند .به
آنهــا مراجعه کنید .مراقب تبانــی افراد به نفع فرد
مورد تحقیق یا بر علیه او باشید.
هرگز به این مســأله که فرد مذکور توســط یک
ســازمان مورد پذیرش قرار گرفته اســت و پس از
انجــام تحقیقات متعدد گزینش شــده
است اعتماد نکنید .اینها دو مسألة
کام ً
ال جداگانه هستند و گزینش
توســط یــک نهــاد نمیتواند
مبنــای مناســبی بــرای یک
زندگی مشــترک بــرای تمام
عمر قرار گیرد .فراموش نکنید
ّ
محــل کار خود با
کــه افراد در
یک نقش سازمانی رفتار میکنند
و ممکن اســت بخشــی از واقعیات
در پشت این نقاب نقش ،پنهان بماند.
بنابرایــن تأکیــد انحصاری بر یکــی از این
راهها ،حتماً شیوهای ناقص و ناکارآمد خواهد بود.
و تحقیقات همه جانبه و دقیق باعث خوشبختی ما
در زندگی مشترک خواهد شد.
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فصل 4
معیارهای انتخاب همسر
الف) معیارهای اصلی انتخاب همسر
حد نصاب برای ارایه پاسخ
هر ازدواجی حداقل باید از چهار جنبه تضمین شود .این شروط به عنوان ّ
مثبت هستند؛ ا ّما افراد میتوانند شروط دیگري را به این موارد بیافزایند .بنابراین سایر شروط کام ً
ال
در اختیار افراد بوده و میتوانند بنا برعقیده شخصی یا سلیقه شخصی خود رفتار کنند.
 -1سالمت دینی:
سالمت دینی به معنای آن است که نه تنها دینداری ضروری
اســت؛ بلکه فرد باید در دینداری خود نیز رفتاری معقول و
حد نصاب دینداری ،عامل بودن
خردپسندانه داشته باشدّ .
بــه ارکان دین مثل انجام واجبــات ،مانند بهجا آوردن نماز
و روزه و تــرک محرمات از قبیل دوری از آلودگیها اســت.
پیامبر اکرم (ص) به شــخصی که میخواســت ازدواج کند،
فرمودند :بر تو باد که همســر دیندار بگیــری»( .)1در مورد
دیگری فرمودند« :کسی که با زنی به خاطر ثروتش ازدواج کند ،خداوند او را به حال خودش وا میگذارد و کسی
که فقط به خاطر زیبایی با زنی ازدواج کند ،در او امور ناخوشایند خواهد دید .کسی که به خاطر دین و ایمانش
با او ازدواج کند ،خداوند همه آن امتیازات را برایش فراهم خواهد کرد»(.)2
-2سالمت عقلی:
وجود توان عقلی متناســب و همگون میان همســران برای درک
مسایل عمومی زندگی و رفتار سازگارانه ضروری است.

 -3سالمت روان:
عدم ابتال به بیماریهای روانی مانند افســردگی ،وسواس اجباری ،جنون ادواری
و اختالل دوقطبی ،یا اختالالت مرتبط با بدبینی و ســوءظن شدید و بیمورد یا
روانپریشی و سایر اختالالت روانی مرتبط با آن نیز جزء شرطهای ضروری برای
تشکیل یک زندگی سالم و متعالی است.
« .1علیک بذات الدین؛ وسائل ،ج  ،14ص .30
 . 2وسائل ،ج  ،،14ص 31
خُ
« .3اذا جاءکم من ترضون لقه و دینه فز ّوجوه و ان ال تفعلوا تکن فتنة فی االرض و فساد کبیر (وسائل ،ج  ،14ص.)51
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 -4سالمت اخالقی:
برخورداری از سالمت اخالقی همواره باید مدنظر قرار گیرد.
این مســأله مورد توجه بزرگان دینــی و امامان معصوم نیز
بوده اســت .پیامبراکرم (ص) فرمودند :با کســی که اخالق
و دینش مورد پســند باشد ،ازدواج کنید .اگر چنین نکنید،
فتنه و فساد بزرگی در زمین به وجود خواهد آمد!» ( .)3نمونه
اخالق بد ،لجاجت و تک حرفی بودن ،تکبر نسبت به همسر،
بیادب بودن ،بیوفایی ،کینهتوزی ،سوءظن داشتن ،سبکی
و هرزگی ،کمظرفیتی و بیتابی ،با محبت نبودن و بد چشــم بودن اســت .یکی از شــیعیان نامهاي خدمت امام
الســالم» مينویســد تا درباره یکی از خویشاوندان خود که بداخالق است و اکنون خواستگار دخترش
رضا«علیه ّ
()1
است ،مشورت کند .حضرت در پاسخ فرمودند« :اگر بداخالق است دخترت را به او نده» .
ممکن اســت فردی بخواهد ســالمت بدنی را نیز جزء این شــروط قرار دهد .این کام ً
ال شخصی بوده و الزامی
نیست .به هر حال گاهی افراد توان روحی رسیدگی به یک فرد معلول را به عنوان همسر ندارند؛ همچنین شخصی
ممکن است چنین ازدواجی را در طاقت خود نداند .در تمام این موارد باید به خواسته فرد با دیده احترام نگریسته
شود .همچنین تناسب در زمینههای فرهنگی و معیارهای زیباییشناختی (زیبایی ظاهری) و معیارهای ما ّدی و
اقتصادی از جمله مواردی نیستند که الزاماً به تنهایی یک زندگی را به سامان برسانند یا آن را متالشی سازند .ما
در این قبیل موارد میتوانیم به بررسیهای موجود درباره آسیبشناختی ازدواج مراجعه کنیم و سهم این عوامل
را در زندگی معمولی مشــخص ســازیم .البته بر خالف مطالعات آسیبشناختی ،مواردی نیز وجود دارند که در
آنها با وجود برخی ناهمگونیها ،یک ازدواج همچنان پایدار مانده اســت .این موارد خواه آنها را استثناء بدانیم یا
ندانیم ،نمیتوانند ما را وسوســه نمایند که افراد را به ســوی آنها تشویق و تجویز نماییم .تفاوت عمده این قبیل
شروط با شروط اصلی آن است که شروط و معیارهای اصیل هیچ جایگزینی ندارند؛ اما برای این موارد گاهی یک
یا چند جایگزین وجود دارد که میتواند آن را جبران نماید .به هر حال موارد جبران کننده توسط روانپزشک،
روانشناس و مشاور تعیین میشود و افراد نباید به صورت خودسرانه به ارزیابی بپردازند و اقدام کنند.
 -5اصالت خانوادگی
شهرت ،ثروت و موقعیت اجتماعی خانواده ،به مفهوم شرافت خانوادگي نیست ،بلکه منظور آراسته بودن خانواده
به سجایای اخالقی ،اصالت ،نجابت ،پاکی و تدین خانوادگی طرفین است ،زیرا ازدواج با یک فرد مساوی است با
پیوند با یک خانواده و فامیل و ایجاد یک نسل .در ازدواج و انتخاب همسر ،معقول نیست انسان گمان کند« :من
قصــد ازدواج بــا خود فرد را دارم و با خانواده او هیچ کاری ندارم» .با این همه ،این شــرط در مواردی معدود با
نقطهای پیچیده روبهرو میشود؛ مث ً
ال دختر یا پسر یک خانواده الابالی ،مستقل از خانواده خودش زندگی میکند
و مســیر هدایت را برمیگزیند؛ روشن اســت که در این موارد پس از بررسیهای الزم و تأیید اصالت این تفاوت
و بررســی میزان تحمل خود ،میتوان نگاهی مثبت به چنین ازدواجی داشــت و البته باید مشکالت دور ساختن
فرزندان از چنین خانوادهای و بسیاری از مشکالت دیگر را تحمل نمود.
 .1بحار االنوار ،ج  ،100ص 235
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ب) معیارهای فرعی انتخاب همسر
این دســته از معیارها از این نظر فرعی نامیده ميشــوند که جزء اصول نیستند و نقش اساسی در ارتباط زناشویی
ندارند .افراد بر حسب معیارهای خودشان ممکن است ،برخی از آنها را پذیرفته و وارد زندگی مشترک شوند و در
صورت توانمندیشان ،هیچ مشکل اصلی برای زندگی مشترکشان پدید نیاید.

 1زیبایی ظاهری

زیبایی و تناسب هر چه بیشتر اندام از جمله نعماتی
اســت که خداوند به صورت کــم و بیش به افراد عطا
نموده است اما به تنهایی نمیتواند مالک مهمی برای
ازاواج موفق تلقی شــود .تناسب اندام ،زیبایی صورت،
قد و قامت ،رنگ پوست و بسیاری مواد دیگر ،از جمله
عواملی هستند که مالکی برای زیبایی تلقی میشوند.
اگرچــه در روایات متعــددی درباره لــزوم در نظر
گرفتن زیبایی همسر سخن به میان آمده است ،اما در
بسیاری از روایات دیگر نیز بر ایمان و تقوا تأکید شده
اســت؛ چنانکه در روایتی از پیامبر اسالم آمده است:
«زیبایی صورت زن را بر ایمان او ترجیح ندهید»(.)1
به هر حال نباید از نظر دور داشــت که هر چند جذابیت ظاهری میتواند زمینه مناســبی برای آشــنایی و
انتخاب اولیه باشــد ،اما الزاماً موجب پایداری ازدواج و احســاس رضایت همیشگی از زندگی مشترک نخواهد
بود .به همین دلیل باید به سایر عواملی که در تشکیل یک زندگی مشترک پایدار نقش مهمتری دارند ،توجه
بیشــتری مبذول داشــت .به همین دلیل هرگز زیبایی بر عواملی همچون ایمان ،اخالق ،نجابت و پاکدامنی و
مواردی مانند آن ترجیح داده نمیشود .اگر هر دو امتیاز در فردی جمع شده بود که بهترین شرایط است ،اما
حد باالیی قرار دارد و در فرد دیگر زیبایی در
در مواردی که در یک فرد زیبایی نسبی وجود دارد و ایمان در ّ
حد باال و مرتبه ایمان بسیار ضعیف است ،گزینه نخست مناسبتر خواهد بود.
ّ
بنابراین ضروری است در اندیشه خصوصیات اخالقی فرد مقابل باشید و از شروط اساسی چشمپوشی نکنید،
حد از زیبایی امکانپذیر
حتی در بسیاری از موارد که معیارهای سختی در نظر گرفتهاید که دستیابی به این ّ
نباشد ،الزم است به میزان نسبی زیبایی رضایت دهید و راهکارهایی را برای کنار آمدن با این موضوع انتخاب
کنید .با این همه ،اگر نمیتوانید از این ویژگی اغماض کنید ،نباید در خودتان احساس گناه راه دهید .بهجای
شرمساری ،با خودتان و فرد مقابل صادق باشید

 . .1قال رسول اهلل :ال یختار حسن وجه المرأه علی حسن دینها (کنزالعمال ،ج ،16ص  ،301ح .)44590
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در واقع بیشــترین خطر برای افرادی است که
نمیتواننــد از چهره فرد مقابل راضی باشــند ،اما
آن را بــر خود تحمیل میکننــد و برای یک عمر
خود را مورد مالمت و ســرزنش قرار میدهند و یا
به سرزنش و تمسخر همسر خود میپردازند .این
افراد گاهی برای دستیابی به ثواب یا تقرب الهی
به مسألهای که نامالیم با طبع آنها است ،پاسخی
مثبت ارایه میدهند .امــا از آنجا که این افراد در
گزینش همســر با خودشان صادق نبودهاند ،اغلب
رضایتمندی اندکی از زندگی مشترک خود دارند.
این افراد در طول زندگی مشــترک ،همواره خود
را مورد ســتم و ظلم میبیننــد و به همین دلیل
بــه خود حق میدهند که به بدرفتاری با همســر
بپردازند .در مواردی که فرد نســبت به چهره فرد
مقابل راضی نیســت ،اشــتباه بزرگ آن است که
اطرافیان بــا اصرار ،فرد را به ایــن ازدواج ترغیب
مدعی شوند که پس از ازدواج عالقه ایجاد
کنند و ّ
و نازیبایی برطرف میشــود؛ چــون خطر آن زیاد
اســت و نمیتوان نسبت به آن مطمئن شد .یکی
از مهمترین عواملی که در تغییر کارکرد خانواده و
دور شدن آن از آرامش تأثیرگذار است ،ناآشنایی
داوطلبــان ازدواج با معیارها و ویژگیهایی اســت
کــه باید در انتخاب همســر به دقــت مورد توجه
قرار گیرند.

 2همسان همسری

یکی از مباحث مهم در همسرگزینی ،همسان بودن
زوجین اســت .واژه «کفو» به معنای شبیه و مانند
حدی باید از نظر ظاهر و
است و در مسأله ازدواج تا ّ
باطن بین دختر و پســر شباهت وجود داشته باشد.
این امر مورد تأیید دین و علم نیز قرار گرفته است.
برخی افکار متعصبانه مبنی بــر اینکه« :آنچه دین
میگوید مهم است و نه آنچه علم میگوید» ،ناشی
از جهل اســت .علم به صورت اســتداللی بر اساس
تجارب بشــری احتمال بروز اختالفات در زندگی را
پیشبینی میکند و روشــن است که دین بسیاری
مــوارد مبــاح را در اختیار افــراد قرار داده اســت؛
مهمترین مرحله شــباهت ،باید در چهره دینداری
جلوه کند به این معنا که از نظر دین اســالم ،مؤمن
همکفو مؤمنه ،و دیندار شبیه و مانند دیندار است.
بــه فرموده قرآن مجیــد« :زنان پــاک الیق مردان
پاکند»( .)1این پاکی در زنان و مردان در مرحله اول،
پاکی و پاکیزگی باطن است ،که عبارت از ایمان به
خدا ،قیامت ،نبوت ،قرآن و مالئکه و متخلّق بودن به
اخالق حق است(.)2
در هر جامعهای ،همسانی بر اساس معیارهای
فرهنگی آن جامعه ارزیابی و تعریف میشود.
اسالم به عنوان دینی فرهنگساز ،به طور کلّی
اصل همسان همسری را میپذیرد( ،)3اما میکوشد
الگوی جدیدی از آن ارایه دهد .در برخی روایات،
کفو به معنایی غیر از همسانی بهکار رفته است و
ارزشهایی اساسی به نام «عفتورزی» و «تأمین
معیشت» مورد اشاره قرار گرفته است( .)1بر طبق
این الگو ،همسانی اصولی زن و شوهر در ایمان و

ون ّ
بین و ّ
بات ّ
ُون لِلْخبیثاتِ و ّ
«الخبیثات لِلْخَ
للط ّ ِیباتِ »( .سوره نور)26 :
.1
الط ّ ِی ُ
ُ
الط ّ ِی ُب َ
للط ّ ِی َ
بیثین َو الخبیث َ
َ
 .2مردی از پیامبر (ص) ســؤال کرد :با چه کســی ازدواج کنیم؟ ایشــان فرمودند« :اال کفاء؛ کفوها» او پرســید :کفوها چه کسانی
هستند؟ حضرت فرمود « :المومنون بعضهم اکفاء بعض؛ مومنان برخی کفو برخی دیگرند( ».وسایلالشیعه ،ج)39 :14
 . 3قال النبی (ص و سلم :اذا جائکم االکفاء فانکحوهن و ال تربصوا بهن الحدثان .ترجمه :وقتی که اشخاص هم شان به خواستگاری
دختران شما آمدند ،به آنها دختر دهید و در کار آنها منتظر حوادث نباشید (نهج الفصاحه ،ص  ،37ح .)193
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اخالق است( .)1اما این قبیل روایات ممکن است مورد
سوءتعبیر واقع شوند؛ بنابراین ،توجه به این نکته ضروری
است که هرگز نمیتوان چنین استنباط نمود که هر
مؤمنی میتواند با هر مؤمنهای ازدواج کند و انتظار
حد کامل وجود داشته باشد .نميتوانیم
رضایتمندی در ّ
به صرف وجود برخی نشانههای ظاهری دینداری حکم
کنیم که این فرد یک مؤمن واقعی است ،چراکه ایمان هم
دارای مراتبی است و بیشتر ناسازگاریهایی که مشاهده
میشود ،از نظر علمی نیز قابل تبیین و پیشبینی است و
در بین افراد به ظاهر متدین رخ میدهد .متأسفانه برخی
ناصحین و مصلحین اجتماعی که نسبت به این مسایل
آگاهی ندارد ،بدون هیچ سوءنیتی ،با استناد به این قبیل
آیات و روایات ،صرفاً به ظاهر و یا ادعای دینداری بسنده
میکنند و اشتباهاً سایر موارد الزم برای همسانی را در
نظر نمیگیرند و افراد مورد مشورت خود را متحمل
خسارتهای مادی و معنوی فراوانی میکنند .در واقع،
بیشتر افراد جامعه که از سطحی کموبیش متوسط،
از ایمان بهره بردهاند یا هرگز از آن بهرهای ندارند و
یا مرتبهای پایین از ایمان را دارا هستند ،نمیتوانند
بر اساس ایمان و تقوا از نفس اماره فارغ بمانند و به
ناهمسانیها واکنش نشان ندهند .این افراد در مواقع
بروز بحرانها ،از این موقعیتها به عنوان دستاویزی
برای سرکوبی همسر خویش استفاده میکنند(.)2
بنابراین هیچگونه تناقضی بین توصیههای علمی و
توصیههای دینی وجود ندارد .برای مثال ،اگرچه پایین

بودن طبقه اجتماعی ذاتاً عیب محسوب نمیشود و
بندگان خدا را بر دیگری برتری نیست ،مگر در تقوا()3؛
خاص فرد مختص طبقه پایین
با این همه ،فرهنگ
ّ
اجتماع و رفتار متفاوت وی میتواند مورد اشکال طبقه
مؤمنین دیگری که در سطح باالتر هستند ،قرار گیرد و
این منجر به افزایش تنش و درگیری خواهد شد.
()4
«عموم صاحبنظران بر اصل همسان همسری به
عنوان معیار عا ّم گزینش همسر در جوامع گوناگون توافق
دارند .بر اساس این اصل ،افرادی که درصدد ازدواج بر
میآیند ،معموالً کسی را برای همسری برمیگزینند که
از بیشترین همسانی و مشابهت با آنها برخوردار باشد»
(بستان و همکاران.)1385 ،

یسار؛ ترجمه :کفو بودن مرد و زني براي ازدواج همین است که او مردي
ِنده
 .1امام صادق (ع) :الکف ُو اَن
یکون عفیفاً و ع َ
َ
ٌ
پاکدامن باشد و از نظر مالي بتواند زندگیش را اداره کند (من ال یحضره الفقیه ،ج ،3ص.)394
 .2المومن کفؤ المؤمنة و المسلم کفؤ المسلمة؛ ترجمه :مرد مؤمن کفو زن مؤمن است و مرد مسلمان کفو زن مسلمان( .وسایل
الم ْؤ ِم َنة؛ ترجمه :مرد مسلمان کفو زن مسلمان
المؤم ُِن ُک ْف ُو ُ
الشیعه ،ج ،14ابواب مقدمات نکاح ،باب  ،23ح)2؛ قال رسول اهلل (ص)ُ :
مي باشد( .الکافي ،ج ،5ص)335
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(سوره حجرات)13:؛ ترجمه :ای مردم ،ما شما را از مرد و زنی آفریدیم ،و شما را ملّت ملّت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر
شناسایی متقابل حاصل کنید .در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست .بی تردید ،خداوند دانای آگاه است.
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 3سطح هوشی و شناختی
آیا برای ازدواج به سطح باالیی از هوش همسرمان نیاز داریم؟
آیا همترازی در سطح هوش ضروری است؟
یافتههای برخی پژوهشهای اخیر چنان نشان دادهاند که
با افزایش سطح هوشی در زنان ،بر کیفیت زندگی افزوده شده
و بر طول عمر مردان نیز افزوده میشود .نتایج این یافتهها تا
انــدازهای و نه به طور کامل میتواند مورد پذیرش قرار گیرد؛
چرا که وجود برخی مؤلفههای دیگری نیز ضرورت دارد که در این قبیل پژوهشها مورد توجه قرار نگرفتهاند .البته
روشن است که مقصود اصلی ،منع ازدواج افراد دارای هوش انتزاعی پایین نیست؛ بلکه بیشترین تالش آن است تا
هر فردی با همسطح خود ازدواج نماید.

4

سالمتی جسمانی

ســالمت بدنی از جمله نعمتهای الهی اســت و در انتخاب
همســر باید مورد توجه قرار گیرد .این مالک اگرچه به اندازه
تقوی و کرامت انسان اهمیت داده نشده ،لیکن در جای خود
مهم است و قابل اغماض نیست .زیرا برخی از بیماریها قابل
معالجه نیســتند و گاهی ممکن است قابل سرایت باشند و یا
بر سالمت فرزندان خانواده تأثیر بگذارند؛ در چنین شرایطی
باید از این ازدواج فاصله گرفت .گاهی بیماری جسمی به گونهای است که همسر را درگیر مداوا و تحمل هزینههاي
گزاف نموده و از مســیر پیشــرفت بازمیدارد که در این صورت باز هم باید به دقت درباره توان و تحمل خودتان
بیاندیشید و بعد تصمیم بگیرید.

5

وضعیت اجتماعی و فرهنگی

وضعیــت اجتماعی نیز یکی از عواملی اســت کــه در ازدواج
باید بــدان توجه نمود .برخی طبقه اجتماعی را بر پایه ســه
عامــل ثروت ،قدرت و منزلت تعریف میکنند .هر یک از این
عوامــل ،تأثیر فراوانی بر شــکلگیری تمایزهای اجتماعی بر
جای میگذارد و از این رو ،مشــاهده میکنیم که هر یک از
طبقات مختلف اجتماعی ،ســبک زندگی خاص خود را دارد
و هنجارهای طبقاتی فراوانی درکارند که برقراری روابط صمیمی میان افراد متعلق به دو طبقه اجتماعی را دشوار
مدتی دچار
میســازند .حتــی در صورت برقراری ارتباط اجتماعــی ،باز هم این ارتباط به ظاهر صمیمانــه پس از ّ
ناســازگاری خواهد شد .حتی نظریه معروف روبرت وینچ ،موسوم به نظریه نیازهای مکمل که گاه به عنوان رقیبی
برای نظریه همســان همسری مطرح میشــود ،این ادعا را مطرح میسازد که فرد در مرحله همسرگزینی از میان
افرادی که در محدوده انتخاب او قرار دارند ،کسی را برمیگزیند که باالترین درجه ارضای نیازهایش را به وی نوید
دهد.
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مسایل مرتبط با فرهنگ

فرهنگ به معنــای جهانبینی ،نحوه
تفکر و نگرش ما به مســایل ،و شیوه
کلّــی رفتار کــردن هر یــک از ما بر
پایه اندیشه ما است .برخی از عناصر
سازنده فرهنگ توسط قوم ،ملّیت ،و
اجتماعــی که در آن زندگی میکنیم
به مــا انتقال مییابــد و برخی موارد
آن توســط نظام خانوادهای که در آن
زندگی میکنیم فرا گرفته میشــود.
البتــه بــه تدریج با ورود بــه اجتماع
و شــکلگرفتن شــخصیت برخی از
عناصر آن را انتخاب میکنیم و نهایتاً
نوعی از فرهنگ را برمیگزینیم.
در ازدواج ،همســانی فرهنگــی
میــان زوجیــن از اهمیــت باالیــی
برخوردار اســت .به ویــژه در جامعه
ایران ،فرهنگ مبتنــی بر ارزشهای
دینی اســت و گاهی تفــاوت بین دو
فرهنگ چنان باال اســت که هر یک
از دو فرهنــگ در تضــاد کامــل بــا
یکدیگر قرار دارند .این تفاوت ممکن
اســت در خصوص برگزاری مراســم
عقد ،ازدواج یا مســایل مرتبط باشد.
اینگونــه مســایل ،اگرچه بــه اندازه
خود دارای اهمیت هستند ،اما تکرار
ناشــدنی بوده و دارای حساســیت به
مراتب کمتــری هســتند .اما برخی
خردهفرهنگها ممکن است قواعدی
را بــرای ّ
کل روند و جریــان زندگی
توصیه کنند که برای یکی از طرفین
قابل تحمل نباشد .مالحظه میکنید
که در این موارد مسأله ابعاد گسترده
و فراگیــری مییابد کــه نمیتوان از
این نحوه زندگی چشمپوشی کرد.

 6وضعیت قومی و نژادی
قوم و نژاد همچنان از عوامل تمایز محسوب میشوند و از این باالتر،
نگرشهــای قوممدارانه هنوز از تأثیر زیادی برخوردارند .تفاوتهای
قومــی و نژادی غالبــاً با تعصب و پیشداوری همراهند (بســتان و
همکاران )1385 ،و وجود همین قالبهای ذهنی منفی ،مانعی برای
نزدیک شــدن افــراد متعلق به دو گروه قومی یــا نژادی به یکدیگر
محســوب میشــوند و حتی در صورت نزدیک شدن به یکدیگر باز
هم زمینه برای بروز مشــکالت بر اســاس این قبیل ســوگیریها و
پیشدارویها رو به فزونی خواهد گذاشت.
در مــورد انواع تفاوتهــای فرهنگی میان قوم ،نــژاد یا فرهنگ
خودتــان و فردی که قرار اســت به عنوان همســر آینــده خودتان
برگزینید ،آگاه شوید .در غیر این صورت ،روبهرو شدن با یک پدیده
نامتداول ممکن اســت موجب شگفتی و پشیمانی شما شود .برای
مثال :برخی اقوام ممکن است نسبت به رعایت برخی مسایل شرعی
جدی
و دینی با دیده مســامحه بنگرند و این امر میتواند مشکالت ّ
به بار آورد.
گاهی تفاوت در زبان و لهجه ممکن اســت احساسی ناخوشایند
در شما ایجاد کند که از این نظر هم باید موضوع را بررسی نمایید.
تفاوت در زبان ،گاهی افراد را دچار سوءظن میکند که نکند درباره
من گفتگو میکنند .برخی افراد نیز ممکن اســت از لهجه همســر
خودشــان در حضور دیگران دچار شرمساری شوند که الزم است یا
تغییر دیدگاه دهند و یا از این ازدواج منصرف شوند.

 7وضعیت اقتصادی
وجود میزانی از همترازی در وضعیت اقتصادی و مالی دختر و
پسر الزم است .تفاوت میان سطح درآمد طرفین یا خانوادههای
ال در دو طبقه اقتصادی کام ً
آنها نباید چنان باشد که طرفین عم ً
ال
متمایز قرار داشته باشند .توجه داشته باشید که تفاوتهای فرهنگی
ناشی از شرایط مالی نیز به مسایلی خاص میانجامد .در موارد
متعددی شاهد سرکوفت شوهر نسبت به زنی بودهایم که از لحاظ
اقتصادی در طبقه متوسط یا پایین اجتماع قرار داشته است و گاهی
نیز زن نسبت به شوهر خود سرکوفت میزند که من در خانه پدرم
از امکانات باالیی برخوردار بودم .این وضعیت با توانمندی خانواده
دختر افزایش مییابد؛ به گونهای که ممکن است به ایجاد یک
احساس حقارت در پسر بیانجامد .این مسأله میتواند به یک دسته
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از واکنشها و رفتارهای دفاعی منجر شود .بنابراین یکی دیگر از مسایلی که باید مورد توجه قرار گیرد،
پرهیز از ازدواج در صورت وجود تفاوت اقتصادی چشمگیر میان سطح طبقه اقتصادی دو خانواده
است .این عامل میتواند ضریب شکستپذیری ازدواج را افزایش دهد.
هنگامی که درآمد دختر باالتر از مرد بوده و اشتغال او تثبیت شدهتر باشد ،ممکن است مرد
با یک احساس حسادت روبهرو شود و نتواند با آن کنار بیاید .به همین دلیل گاهی شاهد آن
هستیم که بعضی از مردان بیدلیل مانع اشتغال زنشان میشوند و یا اختالفات
جدی در مساله اشتغال زن دارند.

 8وضعیت مذهبی و دینداری
بــا توجه به اهمیت مذهب و معنادار بودن آن در ایران،
نبایــد همســانی زوجین در مذهب را نادیده انگاشــت.
بــر اســاس تحقیقــات متعــدد در میان دانشــجویان
و جمعیتهــای گوناگــون ،مهمتریــن مــالک بــرای
همســرگزینی از نظر دانشــجویان دختر و پسر و افراد
غیردانشــجو« ،مذهبی بودن» معرفی شده است .وجود
تفاوت و اختالف بیش از اندازه در این زمینه میتواند به
مشــاجرات و اُفت کارکردهای اصلی خانواده منتهی گردد .بنابراین ،شایسته است ،افرادی که از نظر مذهبی مقید
هســتند ،با کســانی ازدواج کنند که آنها هم از این نظر تقید دارند .اما گاهی ممکن است درصدد باشید تا خودتان
را در یک التزام قرار دهید تا به تدریج در مســیر پایبند شــدن قرار گیرید .در این صورت بهتر اســت این نکته را با
فرد مقابل در میان بگذارید تا شخصاً درباره آن تصمیم بگیرد ،چون گاهی ممکن است نتوانید به آنچه در ذهنتان
دارید دست یابید .برای مثال:
 « آیا مذهب ما با یکدیگر متفاوت است؟» « آیا ما در سطح پایبندی به دین با یکدیگر تفاوت چشمگیری داریم؟»مساله سالمت دینی قب ً
ال جزء اصول ،مطرح شده و خوب است وضعیت مذهب و دینداری به همان اصول اصلی
در معیار انتخاب منتقل شود.

 9گرایشهای سیاسی
همه افراد دارای عالقه ورود مستقیم به مسایل سیاسی نیستند .اگر طرفین هیچ عالقهای به مسایل سیاسی ندارند
و گرایــش خاصی هم ندارند ،توصیه به ازدواج از این نظر بالمانع اســت .امــا اگر زوجین دارای دو بینش و گرایش
سیاسی متضاد و متعارض باشند و آن را در جریان زندگی خودشان دخالت دهند و هرگز نتوانند از آن چشمپوشی
کنند ،بیتردید باید از چنین ازدواجی چشمپوشی نمایند .همچنین گاهی جانبداری از یک گرایش سیاسی خاص
دارای تبعات و پیامدهایی است که به طور ناخواسته زندگی طرف مقابل را تحت تأثیر قرار داده و در نتیجه طرفین
را با یکدیگر درگیر میسازد؛ در این صورت نیز باید از این ازدواج ممانعت به عمل آید.
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 10سطح تحصیالت

نزدیک بودن ســطح تحصیالت موجب نزدیکتر شدن
افقهای فکری زن و شوهر و مایه آرامش خانواده خواهد
بود .از آنجا که تفاوت زیاد در ســطح تحصیالت منتهی
به تفاوت در اندیشه و فرهنگ طرفین نیز میشود ،باید
آن را در انتخاب همســر مدنظر قرار داد .این تفاوت در
ابعاد کالمی ،شــناختی ،رفتاری و نگرشهای دو طرف
کام ً
ال ملموس است.
افرا ِد دارای تحصیالت عالی نسبت به بقیه مردم بینشها و نگرشهای متفاوتی دارند (بستان و همکاران)1385 ،
و همین تفاوت باعث میشود که رفتارهایی متفاوت از افراد فاقد این ویژگی داشته باشند .دغدغهها و مسایل جاری
آنها متفاوت از دیگران است و همین مایه برخی تفاوتها و تغییر در هنجارهای آنها خواهد شد؛ در نتیجه ،ترجیح
میدهند بیشتر با کسانی رابطه برقرار کنند که در سطح تحصیلی مشابهی قرار دارند (بستان و همکاران.)1385 ،
بر اساس موارد مشاهده شده ،گاهی بعد از ازدواج ،زمینههایی که هیچگونه ارتباطی به سطح تحصیالت ندارد ،هم
به میان آورده میشود و دستمایه اختالف قرار میگیرند؛ چنانکه ممکن است دختر دارای تحصیالت باال در درون
خود با این احساس روبهرو شود که« :ازدواج من با این مرد ،لطفی در حق او بوده است؛ او در شأن من نبود و من
ترحم به ازدواج با او رضایت دادم» .همچنین گاهی شوهری که از نظر سطح تحصیالت،
حقیقتاً از روی دلسوزی و ّ
در سطحی پایینتر از همسر خود قرار دارد ،تمام رفتارهای همسر خود را مغرضانه تفسیر میکند و گمان میکند
که همســرش قصد برتریجویی نســبت به او را دارد .اما اگر دو طرف قب ً
ال اینگونه احتماالت را بحث کرده و بنا را
بر سازش و درک یکدیگر بگذارند قابل حل است.

 11فاصله سني همسران
اگرچه از نظر اســالم تصریحی در این خصوص دیده نمیشــود و اســالم هنجار خاصی را در این خصوص معرفی
ننموده است ،اما مطالعات و بررسیهای جامعهشناختی و روانشناختی مؤید این امر است که رعایت میزان فاصله
سنی طرفین نیز یک از جنبههای مهم در سازگاری زناشویی و آرامش در زندگی مشترک است .یکی از هنجارهای
ســن دو زوج مربوط میشــود و در بیشتر جوامع وجود دارد ،این است که شوهر باید حدود یک تا ده
مهمی که به
ّ
ســال از زن خود بزرگتر باشــد .عمومیت این هنجار در اغلب جوامع شــرقی و غربی دیده میشود ولی در میزان
این تفاوت ،جوامع مختلف با هم متفاوتند و حتی جامعه واحد نیز در طول زمان دچار تغییراتی میشود (بستان،
 .)1385بر اساس شواهد آسیبشناختی ،رعایت این فاصله در جامعه ایرانی نباید بیشتر از  8سال باشد.
اگر چه اختالف سنی در سنین باالتر تابع برخی قواعد دیگر نیز میشود (مث ً
ال اینکه آیا دختر خواستگاری دیگر
خواهد داشت یا از آن پس رو به افول میگذارد و این آخرین شانس دختر باشد که موقعیت نیاز به بررسی دارد و
سن
 )،..و واقعاً نمیتوان تنها همین یک مورد را مبنای تصمیم قرار داد ،اما هنگامی که سن دختر خیلی بیش از ّ
پســر باشــد و عالوه بر آن فاصله سنی طرفین نیز بیش از ده سال باشــد ،مسأله واقعاً پیچیده و دشوار میگردد و
نمیتوان به این ازدواج رأی مثبت داد.
ایــن یک واقعیت اســت که تفاوت ســني میان همســران نباید زیاد باشــد .چنانچه این تفاوت بــه بیش از ده
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سال برسد ،شاهد تفاوت زیادی در رغبتها،
نگرشها ،گرایشها و آســتانه تحمل زوجین
خواهیم بود .یکی از موارد مربوط به نگرشی
است که هر یک از دو طرف نسبت به مسایل
و موقعیتهاي زندگي دارند که کام ً
ال متفاوت
از یکدیگر خواهد بود.
چنانچه اختالف ســنی پسر و دختر تا آن
اندازه باشد که همسران نتوانند محدودیتها
و عواطف ناشــی از مرحله رشد یکدیگر را در
نظــر گیرند ،باز هم با یــک وضعیت بحرانی
روبــهرو خواهیــم بود؛ مثــ ً
ال انجــام برخی
رفتارهای عاشــقانه تغلیظ شده برای افرادی
حد ســن خاصی فراتــر رفتهاند ،قابل
که از ّ
پذیرش نیست .در واقع ،در این نوع ازدواجها،
«تفاوت نســل» در میان اســت که یک ایراد
اساســی در ازدواج پدید مــیآورد .گاهی در
اختالف سني بیش از ده سال ،گویا دو نسل
را در کنــار هم قرار میدهــد و بنا به دالیل
متعدد نامناسب خواهد بود.
دختــران و پســرانی که برای نخســتین
ازدواج خــود اقــدام میکننــد ،چنانچه بین
 18تا  30سال ســن دارند ،حداقل اختالف
ســنی  2تا  3سال اســت .این میزان هر چه
بــه تســاوی نزدیکتــر باشــد ،از مطلوبیت
پایینتــری برخــوردار اســت .امــا حداکثر
اختالف ســنی بــرای این افراد بیــن  5تا 7
ســال -با برتری سن پسر -است که از لحاظ
روانی ،فیزیولوژیکی و ســایر موارد برای این
افراد کام ً
ال مناســب است .از فرمایش پیامبر
اکرم ،که میفرماید« :با دختران جوان ازدواج
کنید که آنها خوشخوتر هستند!» ،میتوان
چنین برداشت کرد که هر اندازه فرد جوانتر
باشد ،توان و حوصله بیشتری برای همراهی
و هماهنگی با همسر خود را دارد.

بیشتر بودن سن دختر
منظور از بیشــتر بودن سن دختر شامل مواردی است که این
تفاوت فاحش باشــد و در این مــوارد هیچگاه نميتوان چنین
ازدواجی را توصیه نمود .اگرچه این مســأله توسط آموزههای
دین اســالم مورد نهی و تأیید قرار نگرفته است ،اما متأسفانه
بزرگتر بودن سن ازدواج دختر همواره داراي برخي مشکالت
بوده اســت کــه احتمــال رضایتمندي زناشــویي را کاهش
ميدهد .این مسأله به عنوان یک مسأله عمده ميتواند مطرح
گردد و معموالً هیچ مسأله دیگري نميتواند این ضعف عمده
را برطرف ســازد .وجود برخی موارد استثنایی و ازدواج پیامبر
اســالم(ص) با حضرت خدیجه(س) هرگز نمیتواند موجب تجویز
چنین ازدواجهایی باشــد یا آنکه بتواند ضعفهای آشــکاری
که در این قبیــل ازدواجها وجود دارد را جبران نماید .چراکه
میــزان ایمان و اطاعت آن دو وجود شــریف قابل مقایســه با
بســیاری از افراد نیست .در هر صورت ،هرگونه ترغیب به این
قبیل ازدواجها ممکن است زندگی مشترک را با آشفتگیهای
خانوادگی روبهرو ســازد .به طور عمومــی ،حتی وجود برخی
ویژگیهای مهم مانند پاکدامنی و متدین بودن فرد و مسایلي
از این دســت موجب تجویــز و ترویج چنین ازدواجی نخواهد
شــد .در خصوص این مســأله باید جدي باشــید و از هرگونه
تردیــد فارغ بمانیــد؛ در غیر این صورت بایــد از آمادگیهای
روانی و دینی خاصی برخوردار باشید که برخی مخاطرات آن
را پشت سر بگذارید که البته امری دشوار است.
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برخی از مهمترین مسایلي که در آسیبشناسي
این مسأله کام ً
ال متداول و شناخته شده است،
عبارتند از:
فشار اجتماعي ،نفوذ و طعنه و کنایههایی
که هر یک از زوجین با آن روبهرو خواهند بود،
گاه طاقتفرسا بوده و اغلب منجر به شکست
مقاومت رواني یک یا هر دو طرف خواهد شد.
عدم توانایی پذیرش اصل ازدواج و اینکه
خانواده طرف مقابل دختر را متهم به فریب دادن
فرزند خود ميکند.
وجود احساسات و نگرشهاي متفاوت افراد
نسبت به مسایل گوناگون که به وضعیت سنی،
شرایط بدني و رواني هر یک از دورههای رشد
بستگي دارد.
عدم پایبند ماندن پسر نسبت به زن و
تالش برای برقراری ارتباط با دختران جوانتر از
همسر خود کام ً
ال مورد انتظار است .فکر کردن
به این نکته که من جوان و خوشتیپ هستم،
میتواند فرد را به سوی روابط خارج از خانواده
ترغیب نماید.
پیش فرضها و افکار قالبي هر یک از
طرفین نسبت به دیگري از قبیل« :ناپختگی
پسر» یا «رفتار مادرانه خانم» که معموالً هنگام
مشاجرات پیش میآید.
نگراني دایمی خانم از بیوفایی شوهر
جوان ،نسبت به پیمان ازدواج و اینکه نکند که
مورد فریب دختران جوان قرار گرفته و جذب
آنها شود.
کم شدن درخواستهای جنسی زن و
فعال بودن درخواستهای جنسی مرد در چنین
مواردی در سنین باالتر مشکل اساسی چنین
ازدواجی خواهد بود .زیرا بهطور عموم امیال
جنسی خانمها زودتر از آقایان کاهش مییابد و
به همین دلیل توصیه می شود که سن آقا  3الی
 5سال بیشتر از خانم باشد.

مسأله تعیین میزان مهریه
متأسفانه اغلب افراد بینش درستی نسبت به مهریه ندارند
و گاهی اگر فامیل عروسند ،طرفدار مهریه باال و اگر فامیل
دامادند ،طرفدار مهریه پایین هستند .این نوع دیدگاههای
دوگانه و یک بام و دو هوا را گاهی در ازدواجها شاهد هستیم.
یک استدالل مناسب آن است که مهریه چه اندک باشد چه
زیاد ،هرگز نمیتواند تضمین کننده موفقیت و پایدار ماندن
ازدواج باشد .اگر همسرمان فرد مناسبي نباشد ،کم یا زیاد
بــودن مهریه تفاوتی ندارد .مردم عموماً عالقمند هســتند
تا به مســایل پیچیده ،پاســخهای بســیط مطلق مثبت یا
منفی بدهند و این در حالی است که مناسبترین پاسخها
تفصیلی هســتند و باید با توجه به شرایط گوناگون در نظر
گرفته شــوند .مهریه نیز از جمله مواردی اســت که برخی
مطلقاً با اندک بودن آن موافق هســتند و مهریه ســنگین
را نامناســب میدانند .در مقابل افرادی دیگر ،مهریه اندک
را مایه بیارزشــی دختر تلقی میکنند .هر یک از دوطرف
خاص خــود را ارایه میکنند؛ اما این دو پاســخ
اســتدالل ّ
افراطی نســبت به گزینه مهرالمثل نمیتواند راهگشا باشد.
افرادی که مخالف مهریههای ســنگین و موافق مهریههای
اندک هســتند ،عالوه بر تمســک به روایات متعدد ،چنین
اســتدالل میکنند که اگر شــوهر فردی نامناســب باشد،
میتواند با اســتفاده از انواع ترفندهــا و بدرفتاریها زن را
به بخشــش مهریه و نجات دادن جان خویش وادار ســازد؛
بنابراین مهریه ســنگین نمیتواند تضمیــن کافی را برای
جلوگیری از طالق فراهم ســازد .وانگهی ،مهریه ســنگین
ممکن اســت موجبات دلخوری مــرد و خانواده او را فراهم
آورد و پــس از ازدواج ،برخــی ناســازگاریها و رفتارهای
خصمانه را پدید آورد .بهترین مهریه آن اســت که در حد
اعتدال بوده و توسط خود پسر و دختر اندازهگیری و مطرح
شود.
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برگزاری مراسم و تشریفات ازدواج
یکی از آموزههای دینی ،لزوم برگزاری آشکار مراسم عروسی است .همچنین در خصوص تأکید بر این امر ،رفتار
پیامبر مکرم اسالم(ص) گواهی مناسب است؛ چنانکه نقل شده است روزی پیامبر گرامی اسالم از خانههای انصار
صدای دف شــنیدند ،فرمودند چه خبر اســت؟ گفتند :ای پیامبر خدا! فالنی داماد شده است .حضرت فرمودند:
«الحمدهلل! ازدواج را علنی سازید».
با این همه ،صرف مخارج سنگین و زیادهروی در هزینه برای برگزاری مجالس مجلل ،از مواردی است که عامل
ازدواج هراسی شده و از سویی دیگر ،اسراف بوده و تباه کردن اموالی است که خداوند در اختیار ما قرار داده است
و آثار شــوم آن نیز بعد از ازدواج ،طعم خوش زندگی مشــترک را بر کام زوجین تلخ مینماید و میتواند بخش
زیادی از مشاجرات زوجین را تشکیل دهد .بنابراین هر کسی به اندازه توان و وسع مالی خود باید برای تسهیل
این امر اقدام نماید.

دعوت میهمانها

تهیه فهرســتی از میهمانان همواره
با دشــواریهایی روبهرو است .شما
بایــد بر اســاس توان مالــی خود و
همســرتان ،تعداد متناسبی از افراد
را کــه به شــما نزدیکتر هســتند
اعم از فامیل ،دوســتان ،آشــنایان و
همســایگان دعوت نماییــد .اما اگر
در محدودیت مالی به ســر میبرید
باید اولویتبندی نموده و برخی را به
ناچار حذف کنید .بنابراین ،ضرورتی
نــدارد که تمــام دوســتانتان را با
درجات مختلف از آشــنا تا صمیمی
به عروســی دعوت کنید و تنها چند
دوست بســیار صمیمی برای دعوت
شدن کفایت میکند.
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شرایط برگزاری جشنها و مراسم

حضرت رسول(ص) در جریان ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) فرمودند« :شادی کنید؛ اما کاری که
مورد رضایت خدا نیست ،انجام ندهید» .از این نظر ،توجه به آداب و احکام شرعی و پرهیز از اختالط نامحرم
مایه برکت در زندگی مشترک و مأمنی برای تربیت فرزندان در دامان والدینی شایسته خواهد بود .در خصوص
برگزاری شادمانی در مجالس عروسی ،دین اسالم آن را مورد توصیه قرار داده است ،چنانکه نواختن دف را یکی
از نشانههای تمایز بین آیین ازدواج و غیر آن قرار داده که نحوه آن را باید بر حسب احکام شرعی و فتاوای مراجع
بزرگوار مورد بررسی قرار دهید.
در خصوص زمان برگزاری عروسی نیز آموزههای اسالمی شب را مناسب میدانند .دلیل آن را نیز امام رضا (ع)
در روایت خود ،به آرامشی که بر شب حاکم است ،مستند ساختهاند« :ازدواج کردن در شب از سنت است؛ زیرا
خداوند شب را مایه آرامش قرار داده است و زنان در حقیقت مایه آرامش هستند».
در خصوص ولیمه یا غذا دادن در جشن عروسی نیز تأکیدات فراوانی وجود دارد؛ چنانچه نبی مکرم اسالم
فرمودند« :تنها در پنج چیز ولیمه است :ازدواج .».... ،اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد ،جلوگیری از اسراف و
ریختوپاش است .تهیه چندین نوع غذا ،نوشیدنی و دسرهای گوناگون مایه مباهات و سرافرازی نیست .همچنین
مبدل
ورود غذاها و نوشیدنیهای حرام نیز از جمله مواردی است که این مجلس الهی را به سفرهای شیطانی ّ
میسازد که جدا ً باید از آن پرهیز نمود.
همچنین پرهیز از مزاحمت برای همسایگان و اطرافیان امری ضروری است و نباید برای برگزاری یک مراسم
مستحب ،مرتکب گناه شد .برای مثال :راهاندازی کاروان همراه عروس و داماد ذاتاً ایرادی ندارد ،اما رفتارهای
مخاطرهآمیز و بستن معابر عمومی در نخستین شب زندگی مشترک ،میتواند با نارضایتی مردم همراه شده و آن
را بدیُمن سازد .لذا باید ترتیبی اتخاذ نمایید تا این قبیل مزاحمتها صورت نگیرد.
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آموزش پیش از ازدواج
مشاوره ازدواج با هدف دریافت مالکهای
آمادگــی هر یک از زوجین بــرای ازدواج
و آمــوزش پیــش از ازدواج برای کســب
شناخت بیشتر شما درباره خودتان و نیز
کسب آگاهی بیشتر درباره ازدواج و بررسی
هدف شــما از ازدواج صورت میگیرد .در
واقع ،یکی از وظایف متخصص مشــاوره
این اســت که به ســوواالت شما در تمام
زمینههــای ازدواج پاســخ داده و ابهامات
شــما را در هــر یک از زمینههــای مورد
اشــاره برطــرف نماید .آمــوزش پیش از
جدی بگیرید .متأسفانه هر یک
ازدواج را ّ
از مــا در طول دوره زندگــی خود کمتر
به فکــر آن بودهایم که عالوهبر فراگرفتن
قوانیــن و قواعد علمی ،وقت خاصی را به
تحصیالت دربــاره قواعد و قوانین زندگی
انســانی اختصاص دهیم .قواعد و قوانین
دنیای فیزیکی با همه فواید و مزایایی که
در بر دارد ،صالحیت اداره دنیای انسانی و
روابط فیمابین را ندارد .این قواعد همان
«مهارتهای زندگی» هســتند که عامل
مناسبی برای ارتقا و بهبود روابط انسانی
و پیشگیری از نابهنجاریها و آسیبهای
روانشناختی به شمار میآیند.

ضرورت مشاوره روانشناختي پیش از ازدواج

دومین وظیفه مشاور ،سنجش و بررسی میزان آمادگی شما بر
اســاس وضعیت رفتاری و شخصیتی شما و جنبههای متعدد
اســت تا توانایی سازگاری با همســر و اداره زندگی مشترک را
برای شما مشخص کند .روشــن است که برخی موانع ممکن
اســت در هر یک از ما وجود داشــته باشــد که فارغ از آنکه با
چه کســی ازدواج کنیم ،مایه سستی زندگی مشترک خواهد
بود .در این صورت روانشناس پس از بررسیهای متعدد از آن
مطلع میشود و اقدامات الزم را براي تشخیص قطعی و نهایی
انجام میدهد .شاید پیش از این ،سطح توقعات افراد نسبت به
بنیاد ازدواج ،همســر و عواملی از این دســت محدود بود؛ اما با
گسترش ارتباطات و آشنا شــدن با سبکهای زندگی متنوع،
سطح توقعات رو به فزونی گذاشته است.
افــزون بر آن ،امروزه با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی و
خارج شدن از بافت سنتی و بومی ،افراد به هیچگونه سوابقی از
فرد مقابل دسترسی نداشته و این مسأله انتخاب همسر مناسب
را با یک خطرپذیری باال روبهرو ساخته است .از اینرو مراجعه
به مشاور کارآزموده و آگاه ضروری مینماید .بعضی از اموری که
مشاور به آنها توجه میکند عبارتند از:

1

 .1سنجش و ارزیابی شخصیت طرفین بهمنظور اطمینان
از سالمت روان
 2ســنجش خلق و خــو و عوامل شــخصیت بهمنظور
دستیابی به میزان تناسب و همخوانی دو طرف
 3شــناخت خویشتن و دســتیابی به سبک رویارویی با
مسایل
 4اصالح رفتار و بهبود سبک زندگی در صورت لزوم
 5آمــوزش مهارتهای عمومی الزم بــرای آغاز و ادامه
زندگی مشترک
 6انتقال تجارب بــه زوجین در حال انتخاب و تخصص
مشاور و جمعبندی کلّی شرایط موجود بر اساس شواهد علمی
معتبر
در خاتمــه به بعضی از مهارتهای زندگی مشــترک اشــاره
میکنیم.
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آگاهی از مهارتهای ویژه زندگی
مشترک

مهارتهــای ویــژه زندگــی مشــترک بــه
مجموعــهای از مهارتها گفته میشــود که
بــرای توانمندســازی و ســازگاری زوجیــن
ضروری است .حیطههای اصلی این مهارتها
شــامل :مهارتهای ارتباطی ،شــنونده مؤثر،
مهارت همدلی و حل تعارض اســت .زوجین
همچنین باید توانایــی تجزیه و تحلیل افکار
و رفتارهای خود را داشته باشند و در صورت
مخرب بودن ،آنها را متوقف سازند؛ از این نظر
توجه به برخی مهارتهای دیگر مانند :مهارت
خودآگاهی ،مهارت تفکــر انتقادی و مهارت
مقابله با خشم ضروری است .همچنین برای
هر یک از ما ممکن است روزهای ماللآوری
پیش آید کــه باید راه کنتــرل آن را بدانیم.
از این نظر مهارتهــای مقابله با ُخلق منفی
کارآیــی دارد .همچنین نظر به لــزوم ایجاد
روابــط صمیمی بیــن زوجیــن و مختصات
گوناگــون آن ،مهــارت عشــقورزی ،مهارت
پیشنــوازی و ارتباط جنســی نیــز ضرورت
مییابد .کسب این مهارتها عالوهبر مطالعه،
خاصی است که امروزه
مســتلزم آموزشهای ّ
برگزار میگردند .نتایج پژوهشهای متعدد در
سراســر دنیا حاکی از نتایج مثبت و اثربخش
این مهارتهــا در کاهش تعارضات و افزایش
رضایتمندی زناشویی میان زوجها است.

 1مهارت ارتباط صمیمانه

هنگامی که صحبــت از ارتباط مؤثر به میان میآید ،ذهن
ناخواسته بر نیاز به فنونی متمرکز میشود که توانایی ما را
در گویندگی افزایش دهد؛ اما بر خالف تصور ما ،عمدهترین
نیازها در روابط بینفردی و روابط صمیمانه ،توانایی گوش
ســپردن به طرف مقابل اســت .در نتیجه ،باید بدانید که
عمدهترین مشــکالت در زندگی مشترک ،شکایت از عدم
گوش دادن همســران به یکدیگر است .همچنین بسیاری
از گوش ســپردنها فاقــد کیفیت الزم بــوده و باعث بروز
ســوءتفاهم میشــوند که به اندازه خود مشکالتی را به بار
میآورند و طرف مقابل را دچار ســوءظن میکند که نکند
درباره من گفتگو میکنند.

 2مهارت همدلی با همسر

هدف از آموزش این مهارت ،فراگرفتن مجموعه رفتارهایی
برای رسیدگی به احساسات همسری است که در ناراحتی
بهســر میبرد .یک اشــتباه بزرگ که اغلب مــا گرفتار آن
هســتیم ،این است که به جای رسیدگی به احساس ،صرفاً
برای ّ
حل مسأله تالش میکنیم تا با استفاده از ترتیب دادن
بحث منطقی فرد را متقاعد کنیم که باالخره باید با موقعیت
موجــود کنار آید و آن را بپذیرد .این واکنش ما نســبت به
همسرمان باعث مضاعف شدن احساس ناراحتی وی خواهد
شــد؛ چون با خود گمان میکند که برای او و احساساتش
ارزشی قایل نبودهایم یا قادر به درک احساسات او نیستیم.
یک مسأله به ظاهر بیاهمیت و ساده از طرف شما ،ممکن
است برای همســرتان بزرگ جلوه کند و او را آزرده خاطر
ســازد .بنابراین هرگونه تالش برای سادهســازی مسأله را
بیاهمیتی شــما نســبت به خودش تلقی خواهد نمود .به
عنوان مثال برای همسرتان عدم پذیرش در آزمون ورودی،
گم شــدن پرنده مورد عالقهاش ،باخت در یک مســابقه و
بحث در موقعیت کاری ممکن است غیرقابل تحمل باشد،
اما شما با تحلیل سادهانگارانه برای کاهش دردهایش ،بیشتر
زمینه دلخوری او را فراهم میآورید .چون به احساســات او
توجه نکردهاید و از راه اشتباه به تسکین او پرداختهاید.
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دانستنیهای ازدواج سالم

مهارت دستیابی به تفاهم
3

حل تعارض

شــدت ارتباط مملو از
زندگی مشــترک به دلیل
ّ
اختالفات و تعارضها است .وجود تفاوت در باورها
و نگرشها ،خواســتهها و تمایالت و ســلیقهها،
ناشــی از تفاوت در شخصیت افراد است .عالوه بر
آن ،گاهی محدودیتهایی نظیر محدودیت زمان،
مکان ،و محدودیت منابع نیز بر تفاوتهای فردی
شــدت احتمال پدید آمدن
افزوده میشــود و بر
ّ
شــدت ارتباط بین
تعــارض میافزاید .در نهایت
ّ
حدی است که عم ً
ال نمیتوانید خود را
زوجین به ّ
از تعارض کنار بکشید .شما در اغلب ارتباطهای
دیگــر میتوانید ،تقاضاهای فــرد مقابل را نادیده
قلمداد کنید و مطابق خواستة خود رفتار نمایید؛
برای مثال ممکن است ،درخواست برادر یا خواهر
خودتان را نادیده بگیرید و یا نســبت به تقاضای
همکارتان بیتوجهی نشــان دهید؛ اما در زندگی
مشترک این نوع واکنش نسبت به تعارض ،اوضاع
را پیچیدهتر میکند و رضایت از زندگی مشترک
را کاهش میدهد و تعارض را به سطح عمیقتری
سوق میدهد .کنار آمدن با این قبیل موقعیتها
مســتلزم فراگیری دستهای از مهارتها است که
پیــش از ورود بــه زندگی مشــترک بایــد به آن
بیاندیشید.

مشاوره ازدواج
مشــاوره ازدواج برنامهای اســت برای سنجش
میزان تناســب زوجین با یکدیگر .نقشــی که
مشاور در این مقطع ایفا میکند در چند حیطه
میگنجد .حیطه اول اینکه مشاور با استفاده از
برخی پرسشنامهها و مصاحبهها میزان تناسب
یا عدم تناســب طرفین را مورد ســنجش قرار
میدهد .حیطه دوم برنامه شــامل شناســایی
مشــکالت درونی اســت کــه میتواند هر یک
از داوطلبــان ازدواج را نامســتعد برای ورود به
هرگونه رابطه زوجیت نشــان داده و به هر یک
از طرفین مشــکالت رفتاری ،اختالالت بالینی
یــا اختالالت شــخصیتی را که بــا آن روبهرو
هستند شناسایی و اصالح آن را گوشزد نماید.
در این مقطع مشاور میتواند با احتمال باالیی،
مشــکالتی را که زوجین – بــا در نظر گرفتن
ویژگیهای طرفین -پس از ازدواج با آن روبهرو
خواهند بود یادآور شــود و نهایتاً طرفین را به
ازدواج یــا عدم ازدواج و یا ازدواج مشــروط به
خاص راهنمایی کند.
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ّ
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