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پیش گفتار:
انتخاب همسر از مهم ترین تصمیمات در زندگی انسان است. تشکیل خانواده سالم، متعادل و پایدار مانند هر امر 
ــت. جوان باید بر اساس معیارهای اصولی و منطقی،  ــش نیازمند اس مهم دیگری، به تفکر منطقی، تالش و کوش
ــکیل خانواده است. بهار ازدواج، دوران  ــروع و سالم تش ــر آینده خود را انتخاب نماید و ازدواج تنها راه مش همس
جوانی است. در این دوران فرد با شور و نشاط خاصی رو به رو است و آمادگی ساختن فردای بهتری را برای خود 

و خانواده اش دارد.
ــت و افرادی که ازدواج مي کنند، از نظر  ــب و به هنجار اس ــاز ارتباطات اجتماعی مناس ــالم زمینه س ازدواج س
احساسی سالم ترند و کمتر قربانی خشونت های گوناگون اجتماعی می شوند. الزم به ذکر است که عالوه بر موارد 
یاد شده، آرامش و اعتماد به نفس بیشتری نیز در این افراد دیده می شود 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 مهم ترین حقوقی که والدین در قبال فرزندان جوان خود دارند: ساماندهی امر ازدواج ایشان است. پیامبر 
گرامی اسالم صلی اهلل علیه وآله در این باره می فرمایند: » 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«.
ــازی جوانان براي انتخاب شریک زندگی مناسب، با همکاری و همراهی اساتید  این کتاب، به منظور توانمندس
ــت. امیدواریم بتوانیم گامی هر چند کوچک، در ارتقای آگاهی جوانان کشورمان، در زمینه  ــده اس فن، تدوین ش

ازدواج سالم، برداریم.

دکتر محمد اسماعیل مطلق
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس

7 مقدمه و پیش گفتار



ــت ازدواج از دو منظر منافع فردی و مصالح اجتماعی  ــالمی، اهمی در آموزه های اس
ــی است. اهمیت ازدواج در دین مبین اسالم تا آن اندازه باال است که در  قابل بررس
ــر و مایة آرامش یاد می کند.  ــران به عنوان زیبایی برای یکدیگ قرآن کریم از همس
همچنین پیامبر گرامی اسالم)ص( می فرماید: »هیچ بنایی در اسالم نیست که دوست 
داشتنی تر 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: 
ــان متأهل می خواند، ثوابش بیشتر از هفتاد رکعتی است  »دو رکعت نمازی که انس

که انسان مجّرد می خواند«.
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مقدمه
ــرایط قانونی را تحقق  ــک زن که برخی ش ــن دو فرد، یک مرد و ی ــش متقابل بی ــت از کن ــدی اس ازدواج فرآین
ــویی خود به پا داشته اند و عمل آنها مورد پذیرش قانون قرار گرفته  ــیده اند، مراسمی را برای برگزاری زناش بخش

 است )ساروخانی،1370(. 
ــالم بر ازدواج به منظور دست یابی به آرامش)1(  احتماالً اصلی ترین هدف است، اما برخی اهداف  تأکید دین اس
دیگر همچون بقای نسل)2( و دست یابی به کماالت انسانی نیز از موارد مهم آن به شمار می آید. با پیچیده شدن 
ساختار اجتماع و تغییر اساسی در ماهیت روابط اجتماعی و بین فردی، دست یابی به ابعاد پنهان شخصیت افراد 

بسیار دشوار شده است. 
ــل کنونی با توقعات کاذب و روزافزونی نیز رو به رو است که گاهی وسوسه انگیز بوده و هرگز در یک زندگی  نس

واقعی مجالی برای تحقق نمی یابد. 
ظاهراً این قصد و مطالبه هنوز از سوی برخی چندان جدی تلقی نشده است. به همین دلیل، نسل جدید اکنون 

خود درصدد به کارگیری و آزمون روش های جدید، برای ازدواجی پایدارتر و رضایت مندانه 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 کاستی های متعدد در همسرگزینی سنتی، ترجیح می دهند از آن فاصله 
ــوند، که پاسخ هر یک از آنها نیاز به سازوکارهای جدید و مدرن تر  ــواالت جدید دیگری رو به رو می ش بگیرند، با س
دارد. در چنین شرایطی درک نامناسب از شرایط جدید، ما را همچنان به سمت بهره گیری نادرست از ابزارهای 

سنتی »ریش سفیدی و کدخدامنشی به جای مشاوره تخصصی«، و مانند آن فرا می خواند.
کتاب حاضر محصول بررسی های علمی شمار زیادی از مشاور ه های ازدواج، خانواده درمانی و برگرفته از تجارب 
ــت. این کتاب فارغ از هرگونه توصیف، تنها به دنبال مهارت آموزی  ــی های آسیب شناسانه پدیده ازدواج اس بررس
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.
ــبی، ما را به تدوین  ــترس بودن یک کتاب جامع برای جوانان و ایجاد وحدت رویّه نس  در واقع، ضرورت در دس

این اثر واداشته است.
در آموزه های اسالمی، اهمیت ازدواج از دو منظر منافع فردی و مصالح اجتماعی قابل بررسی است. اهمیت ازدواج در دین 
ــران به عنوان زیبایی برای یکدیگر و مایة آرامش یاد می کند.  ــت که در قرآن کریم از همس ــالم تا آن اندازه باال اس مبین اس
همچنین پیامبر گرامی اسالم)ص( می فرماید: »هیچ بنایی در اسالم نیست که دوست داشتنی تر 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 انسان متأهل می خواند، ثوابش بیشتر از هفتاد رکعتی است که انسان مجّرد می خواند«.

1. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها... )سوره روم: 21(.
2 . )محجه البیضاء، ج3،ص 53؛ اخرجه البیهقی فی السنن، ج7، ص78(.
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ازدواج مناسب ترین زمینه برای تأمین نیازهای روانی، عاطفی)4(  
ــت و همین امر موجب سالمت دینی و  ــی جوانان اس و جنس
ــد. به همین دلیل رسول خدا)ص( در  اخالقی جوانان خواهد ش
ــد: »هر کس که ازدواج کرد، نصف دینش را  روایتی می فرمای
حفظ کرده است.«)5( و باز در روایتی خطاب به جوانان فرمودند: 
»ای گروه جوانان! هر یک از شما که می تواند ازدواج کند، در 
این باره اقدام نماید؛ زیرا به وسیلة ازدواج می توان چشم و دامن 

را از گناه بازداشت.«
ــل  ــروع برای بقا و تربیت نس ازدواج تنها راه مطمئن و مش
ــالم است و با ارضای مشروع  ــکل گیری جامعه س صالح)6( و ش
غریزه جنسی از مسیری سالم و پاک، مانع گسترش فساد در 
ــی مهم را در سالمت و امنیت  اجتماع بوده و از این نظر نقش
جامعه)7(  نیز ایفا می کند. به همین دلیل است که پیامبر مکرم 
اسالم افراد را از سخت گیری در ازدواج نهی کرده و  فرموده اند: 
ــتگاری می آید و اخالق و دین او مایه  »وقتی کسی به خواس
رضایت است، به او زن دهید که اگر چنین نکنید، فتنه و فساد 
زمین را پُر خواهد کرد«)8( . ازدواج همچنین راهی برای اعالم 

بلوغ و درخواست خودکفایی و استقالل از سوی جوانان 
ــوولیت  پذیری جدید، راه تکامل و  ــت تا با تحقق مس اس
ــت که فرد  ــد. تنها در این صورت اس ــی را بپیماین تعال
می تواند برنامه های اختصاصی خود را مستقل از والدین 
ــالم و مطمئن به اجرا درآورد و به احساس  به گونه ای س
ــتگی و اعتماد به نفس بیشتری دست یابد.  لیاقت، شایس
همچنین پژوهش ها و تجارب متعددی نشان دهندة آن 

است که مجّرد زیستن، زمینه را برای ابتال به انواع 
ــمانی فراهم  اختالالت روانی و بیماری های جس
می کند. در مقابل، پژوهش ها نشان می دهد که 
سالمت جسمانی و روانی افراد متأهل بیش تر 
ــر و وضعیت  ــر طوالنی ت ــت و عموماً عم اس
اقتصادی بهتری دارند )پاپالیا و اولدز 1995)9(؛ 
دینر و همکاران1991)10( ؛ آرگایل2000 )11( ؛ 

وایت و کاالگر2000)12( (.   

؛ ترجمه: آنها پوششی برای شما  َُّهنَّ َُّکْم وَ أَنُتْم لَِباٌس ل 1. ُهنَّ لَِباٌس ل
هستند و شما پوششی برای آنها هستید. )سوره بقره، آیة 187(. 

2. شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج14، ص3.
3. شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج14، ص6.

إِلَْیَها  َِّتْسُکُنوا  ل أَْزَواًجا  أَنُفِسُکْم  مِّْن  لَُکم  َخلََق  أَْن  آیَاتِِه  ِمْن  َو   .4
ُروَن؛  َِّقْوٍم یََتَفکَّ ل ًة َوَرْحَمًة إِنَّ فِي َذلَِک َلیَاٍت  َودَّ بَْیَنُکم مَّ َو َجَعَل 
از جنس خود شما  این که همسرانی  او  نشانه های  از  و  ترجمه: 
برای شما آفرید تا در کنار آن ها آرامش یابید و در میان تان مودت 

و رحمت قرار داد )سوره روم، آیه21(. 
5.  شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج14، ص5. 

6. َواهللُهّ َجَعَل لَُکم مِّْن أَنُفِسُکْم أَْزَواًجا َو َجَعَل لَُکم مِّْن أَْزَواِجُکم 

بَِنیَن َوَحَفَدًة؛ ترجمه: و خدا برای شما از خودتان همسرانی قرار 
)سوره  نهاد  نوادگانی  و  پسران  برای شما  از همسران تان  و  داد 

نحل، آیة 72(. 
7. شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج20، ص20. 9- صحیح 

بخاری- ج- 5- ص- 1950،
8 . نهج 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

فصل1
اهمیت ازدواج
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موانع ازدواج به دسته ای از عوامل گفته می شود که ازدواج را به تأخیر می اندازند. 
برخی از این موانع عبارتند از: 

1- موانع اقتصادی و تنگدستی

ُ ِمن َفْضلِِه؛  َِّذیَن اَل یَِجُدوَن نَِکاًحا َحتَّی یُْغِنَیُهْم اهللَّ 1. َولَْیْسَتْعِفِف ال
ترجمه: کسانی که ]وسیله[ زناشویی نمی یابند باید عفت ورزند تا 

خدا آنان را از فضل خویش بی نیاز گرداند )نور: 33(.
َوإَِمائُِکْم  ِعَباِدُکْم  ِمْن  الِِحیَن  َوالصَّ ِمنُکْم  اْلَیَاَمی  َوأَنِکُحوا   .2
ترجمه:  َعلِیٌم؛  َواِسٌع   ُ َواهللَّ َفْضلِِه  ِمن   ُ اهللَّ یُْغِنِهُم  ُفَقَراء  یَُکونُوا  إِن 

بی همسران خود و غالمان و کنیزان درستکارتان را همسر دهید. 
اگر تنگدستند خداوند آنها را از فضل خویش بی نیاز خواهد کرد 

و خدا گشایش گر داناست )سوره نور: 33(. 
3. الکافی، ج 5، ص 329.

4. المستدرک علی الصحیحین، ج2، ص174. 

روشن است که چنانچه فردی واقعاً فقیر مطلق بوده 
ــت، عذر او برای به تأخیر  ــادر به تأمین نفقه نیس و ق
ــت و قرآن در این خصوص  انداختن ازدواج موجه اس
امر به عفت ورزی نموده است)1(، اما واقعیت این است 
ــری وجود دارد و  ــه چنین وضعیتی در موارد کمت ک
ــي اظهار عجز و ناتوانی ها به معیارهایی متوقعانه  گاه
باز می گردند. در نتیجه ما اغلب دچار فقر و تنگدستی 
ــتیم، بلکه ترس از فقر و تنگدستی  ناتوان کننده نیس
ــن دو موضوع کاماًل متمایز و  ــا موج می زند و ای در م
متفاوت از یکدیگر هستند. باید به خاطر داشته باشیم 
ــه اگر در راه ازدواج)2(   ــت ک که خداوند وعده داده اس
ــتید، من شما را بی نیاز خواهم ساخت  دچار فقر هس
ــت که خداوند خلف وعده نماید. جالب تر  و محال اس

آنکه پیامبر گرامی، ازدواج را به عنوان یکی از عوامل 
ثروتمندی و گشایش روزی برشمرده است؛ آنجا که 
می فرماید: »ازدواج کنید، به درستی که این کار روزی 
شما را بیشتر می کند«)3( . فردی که ازدواج می کند، 
عزم خود را برای تأمین معیشت جزم می کند، منابع 
مالی و همین طور وقت خود را هدر نمی دهد، چرا که 
می داند باید در وقت و مال صرفه جویی کرده تا هرچه 
ــترک خود سامان بخشد. به  ــریع تر به زندگی مش س
ــت که در روایات می فرماید: »ازدواج  همین دلیل اس
ــما ثروت می آورند«)4(. البته  کنید، زیرا زنان برای ش
ــیع تر از این است و خداوند اسبابی  معنای روایت وس
معنوی و غیبی را برای ازدواج مؤمنین گسیل می دارد 

و فرد را بی یاور نخواهد گذاشت. 

فصل2
موانع ترویج ازدواج
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ــه مرد برای زن در  ــت ک مهریه به عنوان هدیه ای اس
ــوان یک »کاال«.  ــرد و نه بهای زن به عن ــر می گی نظ
متأسفانه گاهی جلسات تعیین مهریه، به یک جلسة 
ــود و  ــرای تعیین قیمت کاال مبّدل می ش چانه زنی ب
همین امر مایة توهین نسبت به مقام زن خواهد بود. 
ــالم بر پرداخت مهریه تأکید شده است تا  در دین اس
بر شأن و مقام زن تاکید شود)1(، اما برترین زنان، کم 
مهریه ترین آنان معرفی شده است)2( . جالب آن است 
که آیة فوق فرهنگ مناسبی را توصیه می کند که مرد 
ــبی را در نظر بگیرد  براي احترام به زن، مهریة مناس
ــکل گیری  و متقاباًل زن ]پس از حصول اطمینان از ش
مهر و محبت بیشتر[ بخشی از آن را ببخشد و خداوند 

آن را برای مرد حالل و گوارا می شمرد.
ــکل گرفته »مهریة  دو باور غلط در ذهن بعضی ش
سنگین نشانة ارزشمندی زن خواهد بود!« و »مهریة 
سنگین عاملی برای مهار بدرفتاری مرد یا هوس بازی 

او خواهد بود!«. این باورها نادرست هستند. 
ــه اخالق و تقوای افراد مهم  در این زمینه، توجه ب
ــت.  ــده اس ــت که در روایات قرآن بر آن تاکید ش اس
ــنگین می تواند مایه کینه توزی را  برعکس، مهریه س
در مردان فراهم آورد؛ به ویژه اگر در توانش نباشد که 
ــه احساس می کند که یک اهرم  آن را بپردازد، همیش

موانع ازدواج به دسته ای از عوامل گفته می شود که ازدواج را به تأخیر می اندازند. 
برخی از این موانع عبارتند از: 

1. َوآتُواْ النََّساء َصُدَقاتِِهنَّ نِْحلًَة َفإِن ِطْبَن لَُکْم َعن َشْيءٍ مِّْنُه نَْفًسا 
ِریًئا؛ ترجمه: مهر زنان را به عنوان هدیه ای از روی طیب  َفُکُلوُه َهِنیًئا مَّ
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(.

2. اعظم النساء برکًه ایسرهنَّ صداقاً؛ ترجمه: پر برکت ترین زنان، 
کم مهریه ترین آنها است )کافی، ج5، ص344، ج2(.

ــان زیاده روی نکنید  ــاء؛ در مهریه های زن 3. ال تغالوا بمهور النس
)المجازات النبویه: ص177(.

2- موانع اجتماعی

فشار به جای اهرم محبت در زندگی مشترک او را به 
ــیار ناچیز نیز  پیش می راند. توصیه به مهریه های بس
ــت برای برخی نگران کننده باشد که البته  ممکن اس
ــت در این زمینه میانه روی اتخاذ شود. الزم  بهتر اس
ــه مهریه در فرهنگ  ــت که غلو در مطالب به ذکر اس

اسالمی نهی شده است)3(. 
ــمند است و به او اطمینان باالیی  اگر مردی ارزش
ــداری ازدواج  ــن امر به عنوان ضامن پای دارید، همی
محسوب می شود و بهتر است دربارة او سخت گیری 
ــد و اگر نمی توانید اطمینان پیدا کنید، افزایش  نکنی
در میزان مهریه هم نخواهد توانست چنین اطمینانی 

را فراهم آورد. 
در واقع، بسیار جای تعجب است که اگر به فردی 
ــی و روانی اطمینان  ــالمت دینی، اخالق از لحاظ س
ــات بعدی را  ــرأت مي کنیم اقدام ــم، چگونه ج نداری
ــرم جایگزینی به نام مهریه برای  انجام دهیم و از اه

پایداری زندگی مشترک لرزان استفاده کنیم؟ 
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ــّدی ازدواج وجود  ــع ج ــر از موان ــی دیگ یک
ــه گاه از مخارج  ــت ک ــا اس ــریفات نابه ج تش
ــویی سنگین تر و  ــال زندگی زناش چندین س
ــت. می توان با برگزاری مجالس هر  بیشتر اس
ــذار که ثمره ای  ــاده تر از این مرحلة گ چه س
برای زندگی مشترک ندارد، عبور کرد. گاهی 
ــود که  ــن مرحله چنان پر اهمیت می ش همی
ــدیدی را برای  تنش ها و اختالف نظرهای ش
ــترک برجای می گذارد  یک عمر زندگی مش
ــی آن می شود. اغلب افراد  یا منجر به فروپاش
جامعه اذعان دارند که این فرهنگ ولخرجی 
در شب عروسی ناروا و نامعقول است؛ اما گویا 
همه منتظر هستند تا پس از اصالح فرهنگ 
ــوا نشوند. این در حالی است  جامعه، آنها رس
که فرهگ جامعه در دستان هر یک از ما است 
ــول  و باید اصالح کار را از خود آغاز کنیم. رس
ــر برکت ترین  ــد: »پ ــی اهلل( می فرماین گرامی)صل

ازدواج، کم هزینه ترین آنهاست«)1(.

1 . إنَّ اعظم النکاح برکًه ایسره مؤونًه؛ کنزالعمال، ج 16، ص 299، ح 44577.

3- تشریفات زاید

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.
2 استفاده از برخی اماکن مذهبی مانند حسینیه ها 
ــالن های عمومی شهر برای  ــالن های مساجد و یا س و س

برگزاری مجالس جشن عقد و عروسی.
ــی از زوجین در نتیجة یک توافق، صرفاً با  3  برخ
ــافرت مختصر به شهرهای زیارتی مانند مشهد  یک مس
ــوند و زندگی  ــن منصرف می ش از برگزاری مجلس جش

مشترک خود را آغاز می کنند.
ــه به برخی مراکز خیریه و بانیان خّیری  4  مراجع
ــد نیز می تواند کمک  ــه در این زمینه فعالیت می کنن ک

مناسبی در این زمینه تلّقی گردد.

در این رابطه به چند توصیه توجه فرمایید:
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1. بحاراالنوار، ج 43، ص117، ح25.

ــة تهیه جهیزیة  ــی از دختران در اندیش برخ
ــباب با برندهای تجاری مشهور،  مفصل و اس
برای سالیان متمادی پذیرش خواستگاران را 
ــران  به تعویق می اندازند. در مقابل برخی پس
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 
ــده با رشته های تابیده  و بالینش چرمی پر ش
ــور از نقل این روایت  ــاف نخل«)1(. منظ از الی
ــرایط حاضر می توانیم  ــت که ما در ش آن اس
به حداقل امکانات امروزین بسنده کنیم و نه 
ــه به صورت آرمانی درصدد تهیه باالترین  آنک
ــیم که عموماً با دشواری  امکانات رفاهی باش

رو به رو خواهیم بود.

4-تجمل گرایی در جهیزیه
 5- موانع شخصی

ــل را بهانه ای برای به تأخیر  ــران ادامة تحصی برخی از دختران و پس
ــجویان که به  ــد. البته تعداد زیادی از دانش ــن ازدواج می دانن انداخت
ــار غریزه جنسی قرار دارند،  ــّدت تحت فش ازدواج نیاز دارند، یا به ش
ــتند که به نوبة  ــدون ازدواج هم درگیر افکار و تمایالت خاصی هس ب
ــت و گاهی نیز آنها  خود مانع از تمرکز برای پرداختن به تحصیل اس
ــاط و  ــد اخالقی وامی دارد. این افراد گاهی نش را به انحرافات و مفاس

شادابی الزم را برای زندگی مشترک در سنین باال نخواهند داشت. 
ــتر با تکیه بر والدین به ازدواج  1 در هر دوره ای جوانان بیش
اقدام می کرده اند. در قدیم االیام هم پدران معموالً اتاق یا خانه ای را در 
اختیار پسر قرار می دادند و در زمان حاضر هم بسیاری از والدین خانه 
و بخشی از هزینة زندگی مشترک زوجین دانشجو را فراهم می کنند و 
البته پسر هم سعی به اشتغال در یک کار نیمه وقت دارد تا از یک سو 
ــرش حفظ نماید.  ــویی دیگر اعتبارش را نزد همس عزت نفس و از س
ــتیم که طی توافق در ابتدای ازدواج،  ــاهد هس حال این که گاهی ش
خانوادة دختر هم هزینة تحصیل دخترشان را بر عهده گرفته اند و این 

کمک خوبی است که دانشجویان بتوانند زودتر ازدواج کنند.
ــگاه خوابگاه های  ــزل هم گاهی دانش ــه تهیه من 2  در زمین
متأهلی را در نظر می گیرد که می توان از آنها بهره جست و با امکانات 
ــجویی تشکیل خانواده داد. همچنین  حداقلی برای یک زندگی دانش
در بیشتر موارد می توان ازدواج را در مرحله عقد نگاه داشت و همین 
ــم آورد و نیاز  ــش روانی کامل را فراه ــر می تواند برای جوان آرام ام
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 می ماند 
ــت یا به همراه پسر دانشجو در خوابگاه  و مخارجش بر عهده پدر اس
متأهلی موقتاً زندگی می کند تا بعدا وارد زندگی رسمی خود شود. در 
این صورت، با ایجاد آرامش در فرد، امکان بهره برداری 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 آزمون ها برگزار 

خواهد شد.
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6- کسب مدرک برای افزایش شانس ازدواج

 7- خدمت سربازی

ــرها یا دخترها در تالش اند تا از طریق به تأخیر انداختن  گاهی پس
ــب مدرک  ــت و کس ــرایط آن مهیا اس ازدواج، هنگامی که تمام ش
سطوح تحصیلی باالتر، به موقعیت ازدواج مناسب تر دست یابند. اما 
ــفانه گاهی این مسأله دقیقاً جریان معکوسي را پدید می آورد  متأس
ــانس ازدواج را کاهش می دهد. افزایش  ــب مدارج عالی تر، ش و کس
ــن نیز به عنوان دومین عامل، شانس ازدواج این افراد را کاهش  س
ــت که در انتظار  می دهد. این امر به ویژه برای دخترانی صادق اس
مناسب ترین فرصت ممکن هستند و به صورت مکرر، فرصت های 

نسبتاً مناسب پیش رو را از بین می برند. 

ــی دیگر از موانع پیش روی جوانان برای ازدواج، خدمت نظام  یک
ــت که تنها در صورتی که پسر احساس نیاز به ازدواج  وظیفه اس
نمی کند، می تواند از آن عبور کند و ازدواج را به بعد از آن موکول 
ــرایط ازدواج فراهم است، خدمت سربازی  نماید، اما اگر سایر ش
نمی تواند مانعی جّدی محسوب گردد. در این زمینه چند راه کار 

مطرح می شود:
ــان را متزلزل و  ــت خودش ــت وضعی 1 برخی ممکن اس
ــأله را با خانوادة  ــت این مس ــوم ارزیابی کنند، ولی بهتر اس نامعل
ــد. تعداد زیادی از  ــرح کنند تا آنها تصمیم گیری کنن دختر مط
خانواده های دختران، سربازی را مانع مهمي محسوب نکرده، بلکه 

اصالت و هدف مند بودن پسران را مهم مي دانند. 
2 در خصوص ازدواج، هم می توان 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.
ــه طی دوران  ــد در نظر گرفت ک ــه را هم بای ــه این نکت )البت
سربازی، تخفیف های خوبی را برای متاهلین در نظرگرفته اند، از 
قبیل خدمت در بعضی از ارگان ها و یا در شهر خود و امثال آن.(
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8- مسکن

 9- فقدان اشتغال

برخی افراد با وجود آنکه والدینی سازگار دارند و می توانند برای شروع، به 
طور مشترک یا مستقل در کنار والدین شان زندگی کنند، صرفاً به دنبال 

منزلی شخصی، مستقل و ترجیحاً در مناطق مرفه نشین هستند. 
برای رفع این مشکل پیشنهاد می شود:

1 در صورت امکان در منزل والدین سکنی گزینند.
2 می توانند زندگی مشترک را با منزلی هر چند کوچک در محله هایی ارزان تر شروع کرده و سپس 

در فکر ارتقای آن باشند. 

ــته  برخی از جوانان با توقعات روزافزون خود پیوس
ــاغل  ــاغلی آزاد با درآمد باال یا مش ــار مش در انتظ
ــتند. این قبیل افکار مانع از آن  اداری و دولتی هس
ــاغلی با درآمد پایین یا  ــد بود که آنها به مش خواه
ــط هر چند به صورت موقت سازگار شوند تا  متوس
ــب تری  به تدریج به موقعیت ها و فرصت های مناس
ــت، به  ــرایطی ارجح اس ــت یابند. در چنین ش دس
جای هدر دادن زمان، به مشاغل ساده و عمومی تر 
ــتغال پیدا کرده و آن را مایة سرشکستگی خود  اش
ــوم می فرمایند:  ــد.  چنان که معص ــداد ننماین قلم
ــی کار را که زیاد  ــارغ و ب ــد متعال، آدم ف »خداون
می خوابد دوست ندارد«)1(. متأسفانه برخی جوانان 
و والدین به جای امید داشتن، به مشکالت ساختار 
جامعه اشاره می کنند و توجه ندارند که وجود این 
مشکالت توجیه کنندة عقب نشینی و ضربه زدن به 

خود نیست.

1. امام باقر )ع( از قول حضرت موسی )ع( نقل می فرماید: که 
تو  نزد  بنده  »کدام  داشت:  عرضه  خداوند  به  موسی  حضرت 
مبغوض تر است؟«، خداوند فرمودند: »جبفه باللبل بطال بالنهار« 
یعنی بنده ای که شب مانند مردار می خوابد و روز را با بی کاری 

و بطالت سپری می کند. کتاب آالمالی از مرحوم شیخ مفید ص 
327 و بحاراالنوار ج 73 ص 180.

2.  َتََعاَونُواْ َعلَی الْبرِّ َوالتَّْقَوی )مائده: 4(.
3. یداهلل مع الجماعه

  چند توصیه:
1 اشتغال در برخی مشاغل هنری و فنی به عنوان کارآموز 

حتی با درآمد اندک، پیشنهاد می شود.
ــیاری از جوانان حتی با داشتن مدارک دانشگاهی  2 بس
به طور موقت در مشاغلی مانند ترجمه متون، همکاری در تألیف 
ــتغال دارند و  ــات و... اش کتاب، فروش کتاب، تدریس در موسس
کسب درآمد می کنند و برخی حتی با وجود آنکه وسیلة نقلیه ای 
از خود ندارند با دریافت سهمی از صاحب خودرو، زندگی خود را 

اداره می کنند. 
ــرکت  تعاونی های کوچک با درآمد نسبتاً  ــکیل ش 3 تش
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 می فرماید: »و در نیکوکاری و پرهیزگاری با 
یکدیگر همکاری کنید«)2(. آری »دست خدا با جماعت است«)3(.

ــاغل  ــیدن از مش ــش انتظارات و توقعات و نهراس 4 کاه
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.
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10- موانع عاطفی

ــهر  ــکونت در ش برخی موانع ازدواج نیز به عواملی هیجانی بازمی گردد؛ همچون ترس از س
دیگر، دور شدن از خانواده که برای برخی دختران دشوار است. اگر برخی شروط تا آن اندازه 
برای تان اهمیت دارد که نمی توانید از آنها بگذرید، می توانید شرایط خودتان را 
ــرای فرد مطلوب خود بیان کنید و پس از پذیرش وی، حتی در صورت لزوم  ب
ــرپیچی کرد.  ــروط ضمن عقد ثبت کنید تا نتوان از آن س ــه عنوان ش آن را ب
ــت که اجازه  ــت که جنس مرد چنان اس ــن امر کاماًل بی معنی اس ــن، ای بنابرای
نمی دهد چنین و چنان کنید. هم مردان و هم زنان دارای عقاید و باورهای متعددی 

هستد که از یک فرد به فرد دیگر متفاوت است.

11- موانع شناختی

برخی از موانع، ناشی از ترس های نابه جایی هستند که دختر یا 
پسر را نسبت به ازدواج بدبین ساخته و عاملی برای گریز 
ــوند. بدبینی نسبت به جنس مقابل  از ازدواج تلقی می ش
و مانند آن نمونه افکار تعمیم یافته ای هستند که توسط 
یک فرد شکست خورده به جامعه تزریق شده و جوانان 
را نسبت به ازدواج دلسرد می سازد، ولی فقط کافی است 
به این بیاندیشیم که آیا تمام خانواده ها شکست خورده 

هستند؟ ترس از دست دادن آزادی های فردی دوران مجّردی، 
ترس برهم خوردن برنامه های زندگی و ترس از اجازه همسر به 
ــتغال دختر، از مواردی هستند که ممکن است باعث تعویق  اش
ــوند. الزم به ذکر است، عزلت گزینی راهبانه از سوی  ازدواج ش
ــت)1( و بهتر است ازدواج در سنین  ــالم شدیداً منع شده اس اس
مناسب خود صورت گیرد. این مساله هنگامی تشدید می شود 
ــاس می کند دوری از خانواده برای والدینش نیز  که دختر احس
ــخت خواهد بود. این افراد با تصور نمودن لحظات دشوار در  س
ــرایط روحی نامناسبی را برای خود درست می کنند.   آینده، ش
گاهی برای اعتالی وجود خودمان باید مهاجرت کنیم. خداوند 
هر یک از ما را به عنوان موجود مستقل آفریده تا به تکالیف مان 
رسیدگی کنیم و نه آنکه تالش کنیم تا برای همة عمر در کنار 
ــته باشیم و  یکدیگر بمانیم و طاقت مفارقت از همدیگر را نداش

1.  ال رهبانیه فی االسالَم.

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

نتوانیم فعالیت تعالی بخش داشته باشیم.
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بخش 2پیش نیاز اهی ازدواج



ــق آگاهی و  ــم ازدواج، تحق ــی از پیش نیازهای مه یک
ــبی نسبت به ابعاد گوناگون خودمان است.  شناخت نس
ــون، با افزایش  ــا به دالیل گوناگ ــناخت خود بن عدم ش
ــک ازدواج پایدار با  ــب مانع از تحقق ی خطرپذیری اغل
ــمار می آید؛ برای  ــب به ش میزان رضایت مندی متناس
مثال، افرادی که شناختی اندک نسبت به خویش دارند، 
نقاط ضعف خود را نمی شناسند و هرگز نمی توانند فرد 
ــایی نمایند. آنها درصدد  ــب با خود را نیز شناس متناس
ــب خود برنخواهند آمد. این  درمان خصوصیات نامناس
ــا در این بخش به  ــتند. م قبیل افراد آماده ازدواج نیس
برخی از مهم ترین ابعاد شناخت خویش اشاره می کنیم 

که عبارتند از:
شناخت ظاهر خود
 ظاهر من چگونه است؟

 آراستگی لباس تا چه اندازه برای من اهمیت دارد؟
 معموالً از چه پوششی استفاده می کنم و باور من در 

این خصوص چیست؟
 شناخت احساسات و عواطف خود

 آیا من حساس و زودرنج هستم؟
 از شکست عصبانی می شوم!

ــاس انزجار و تنفر از  ــن زودتر از دیگران به احس  م

فرد دیگر می رسم.
 من به والدینم وابسته هستم!

شناخت نسبت به وضعیت ُخلق و خوی خود

ــران را ندارم و به همین  ــی نه گفتن به دیگ   توانای
دلیل با تعهدات زیادی روبه رو می شوم!

  آیا موفقیت همسرم می تواند احساس شکست را 
در من ایجاد نماید؟

ــرم باعث می شود تا من احساس    آیا دارایی همس
حقارت کنم؟

ــت دادن دیگران    من روحیه رقابت جویی و شکس
را دارم؟

شناخت نسبت به میزان مسؤولیت پذیری خود    
ــرای خرید مایحتاج خانه به مادرم   آیا تا به حال ب

کمک کرده ام؟
 حوصله شستن ظروف و پختن غذا ندارم!

 آیا به تعهدات خودم پایبند و مقید بوده ام؟  
  آیا تاکنون مسوولیتی داشته ام؟

ــم چگونه رفتار  ــوولیتی را پذیرفت ــن وقتی مس  م
می کنم؟

الف - خودشناسی

فصل1
شناخت های ضروری پیش از ازدواج

پیش نیازهای ازدواج به دسته ای از مسایل ضروری اطالق می گردد 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 صرف نظر از آن که با چه فردی ازدواج کند، خود مایه ایجاد تنش و از بین بردن پایداری 

بنیاد خانواده خواهد بود. 
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شناخت حساسیت ها و نقاط ضعف و قّوت خود 

 نمی توانم زود طرف مقابل را به خاطر خطاهایش 
ببخشم!

  من فردی لجباز هستم!
ــایل را خیلی خشک و منطقی   عالقه مندم تا مس

ببینم و حّل کنم!
 من فردی باگذشتم و با دوستانم درگیری خاصی 

نداشته ام! 
ــوزم و نمی توانم بخش  ــن خیلی مهربان و دلس  م

دیگری را تحمل کنم!
شناخت نحوه ارتباط خود با سایرین

 ارتباط من با دیگران دچار برخی مشکالت است 
و من نمی توانم از حقوق خودم دفاع کنم!

 بیش از اندازه شوخی می کنم.
ــنجش   معموالً در خصوص یک موضوع بدون س

عالقة مخاطب به کار خودم ادامه می دهم؟
شناخت عالیق و سلیقه های خود

ــت جمعی  ــافرت های دس ــن از تفریحات و مس  م
خوشم نمی آید!

ــتن در میهمانی های طوالنی را   من حوصله نشس
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 می کنم!

 دوست دارم میزکارم همیشه منظم باشد
 کمد لباس های من همیشه بهم ریخته و نامنظم 

است و....
 من استعداد یادگیری هر نوع کاری دادم 

ــه در کارهای جمعی بر دوستانم تقدم   من همیش

پیدا می کنم. 
ــانی را پیش بینی  ــده درخش ــرای خود آین  من ب

می کنم و....
آگاهی از توانایی و استعدادهای خود

 من در چه زمینه هایی مهارت دارم؟
ــتم آن را یاد  ــن غذا متنفرم و حاضر نیس  از پخت

بگیرم!
 من حافظه خوبی ندارم و فراموشکار هستم!

آگاهی از ارزش ها 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 

مذهب وجود دارد؟

ــه ما کمک  ــن ویژگی ها ب ــایی ای ــع، شناس در واق
ــخصیتی و رفتاری خود  ــد تا نقاط منفی ش می کن
ــری متناسب با خودمان را  را اصالح کنیم و همس
ــناخت  ــاب کنیم. بنابراین هر اندازه که به ش انتخ
ــویی آرام تری  ــوید، زندگی زناش ــش نایل ش خوی

خواهید داشت.
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نشانه های عدم آمادگی فرد برای ازدواج

وجود برخی خصوصیات و رفتارها که در زندگی کنونی 
خودتان از آن برخوردار هستید، نشانه مناسبی برای آن 
ــت که بدانید برای ازدواج آماده هستید یا نه، و ابتدا  اس
ــه برطرف کردن نقاط ضعف خود بپردازید و بعد  باید ب

برای ازدواج اقدام کنید.
ــد از ازدواج این  ــتباه نکنید، گمان نکنید که بع اش
خصوصیات را اصالح خواهید کرد. این دسته از مسایل 
مشکل  ساز هستند و در مصاف با هر فرد دیگری که در 
ــما قرار دارد، به ایجاد تنش و  یک ارتباط تنگاتنگ با ش
کشمکش منجر خواهند شد. نباید از خاطر دور بماند که 
بر اساس آیات شریف قرآن، هدف اصلی ازدواج، کسب 
آرامش، دوستی و موّدت است که با وجود این خصایص، 

دستیابی به آنها بعید به نظر می رسد)1(. 
ــه ابتدا از طریق  ــام این موارد ضرورت دارد ک در تم
ــپس به ازدواج اقدام  ــایل را برطرف و س ــاوره، مس مش
ــما مؤکداً توصیه می کنیم که در  کنید. همچنین به ش
ــاخصه ها در فرد  ــورت پی بردن به هر یک از این ش ص
مقابل نیز به او یادآوری کنید که ابتدا باید به حّل مسأله 
ــید که این موارد باعث بروز  ــته باش بپردازد.  توجه داش
کشمکش های خانوادگی، نارضایتی از زندگی مشترک و 
در نهایت، طالق می شود. البته همواره احساس و تفکر 
ــت می شوم و  کاذبی وجود دارد که »بعد از ازدواج درس
اخالقم بهتر می شود!« و این مانع از یک اقدام منطقی و 
گام برداشتن برای حّل مسأله و درمان به شمار می آید. 
ــانه عدم  ــواردی که می تواند نش ــی از مهم ترین م برخ

آمادگی برای ازدواج محسوب شود، عبارتند از: 

َِّتْسُکُنوا  1.  ال َو ِمْن آیَاتِِه  أَْن َخلََق لَُکم مِّْن أَنُفِسُکْم أَْزَواًجا ل
َِّقْوٍم  ًة َو َرْحَمًة إِنَّ فِي َذلَِک َلیَاٍت ل َودَّ إِلَْیَها َو َجَعَل بَْیَنُکم مَّ
ُروَن؛ ترجمه: و از نشانه های او اینکه از ]نوع[ خودتان  یََتَفکَّ
همسرانی برای شما آفرید تا بدان ها آرام گیرید و میان تان 

دوستی و رحمت نهاد )الروم: 22(.

ــال دیگران:  ــؤولیت در قب 1 عدم پذیرش مس
مثل بی مسوولیتی در قبال افراد خانوادة کنونی، یا 
بی توجهی نسبت به وضعیت زندگی و نظم منزل؛ 
سستی در انجام وظایفی که بر عهده شما گذاشته 

شده است. 
2 عدم توانایی در برقراری یک ارتباط منطقی 
ــرر و در مکان ها و  ــورت مک ــه ص ــا اطرافیان ب ب
ــما در  ــای گوناگون؛ هر چند از نظر ش موقعیت ه

تمام موارد، دیگران مقصر هستند. 
ــدید عاطفی به والدین و عدم  ــتگی ش 3  وابس
توانایی در ایجاد تمایز بین احترام به والدین و تالش 
ــرای دریافت حقوق خود که در نتیجه منجر به  ب
عدم توانایی در اخذ تصمیم به تنهایی در خصوص 
مسایل شخصی خواهد شد. بنابراین، چنانچه هنوز 
مصالح خود را نمی شناسید، نمی توانید به تنهایی 
ــان برنامه ریزی کنید، توانایی  برای زندگی خودت
ــرای گرفتن تصمیم های کوچک و بزرگ  الزم را ب
ــان ندارید یا هنوز تحت نفوذ کامل  زندگی خودت
مادر یا تحت فرمان پدر قرار دارید، به احتمال قوی 
فردی وابسته هستید. افراد وابسته معموالً نقشه ای 
برای زندگی مشترک خودشان نداشته و به سادگی 
ــیر حرکت خود را بر اساس قدرت نفوذ منبع  مس
ــتگان  ــتگی که معموالً والدین یا یکی از بس وابس
است، تغییر می دهند و حتی ممکن است بر علیه 

همسر خود به سادگی تحریک شوند. 
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4 عدم توانایی در نگهداری دارایی خودتان؛ به 
ــما نیاز  ــه ای که بدون آنکه والدین به پول ش گون
داشته باشند یا با وجود آنکه خودتان نیاز شدید 
ــرف دیگران  ــة دارایی تان را ص ــی دارید، هم مال

می کنید. 
ــم و تنفر خود و  5 عدم توانایی در کنترل خش

روی آوردن به پرخاشگری و خشونت 
ــه دیگران و نیز  ــدم توانایی گوش دادن ب 6 ع

عدم عالقه به درک دیدگاه آن ها
ــخصی  ــب لذت و عالیق ش 7 تنها در پی کس
خود بوده و نمی توانید به دیگران نیز بیاندیشید و 
مسوولیت ها و تعهدات خودتان در قبال دیگران را 
انجام نداده و آنها را بر دیگران تحمیل می کنید. 
ــدم توانایی  ــت و ع ــدم تثبی ــرگردانی، ع 8 س
ــی، یک موقعیت  ــته تحصیل پیگیری در یک رش
شغلی یا تغییر مکرر و مداوم دوستان، و یا تغییر 

مکرر در عقاید و باورهای خود. 
ــرای دریافت  ــراز وجود ب ــدان توانایی اب 9 فق
ــه رفتار کردن  ــود و در نتیج ــروع خ حقوق مش
ــاس »کم رویی« یا »پرخاشگری انفعالی«،  بر اس

»ترفندبازی« و »انتقام جویی« 
ــی، مانند:  ــی اختالالت روان ــال به برخ 10   ابت

افسردگی، اضطراب و وسواس اجباری 
ــود را کامل می دانید و نقاط ضعف خود را  11 خ

نمی بینید  . 
ــورد ارزیابی و انتقاد  ــز توان و تحمل م 12 هرگ

قرار گرفتن را ندارید. 
ــل آن که  ــار کردن مث ــه رفت 13  هیجان مداران

نمی توانید رازی را حفظ نمایید. 
14 خود را چنان توانمند می دانید که می توانید 
ــر فردی، حتی  ــات و رفتارهای ه افکار، احساس

ــل و دلخواه  ــق می ــان را مطاب ــر آینده ات همس
خودتان تغییر دهید. 

ــه نمی توانید  ــتید ک 15 چنان رفیق باز هس

برای افراد خانوده خود وقتی را اختصاص دهید. 
ــتید  ــب هس ــری مناس ــی یافتن همس 16 در پ
ــترک با  ــس از ازدواج با او، در زندگی مش ــه پ ک

هیچ گونه مشکل و اختالفی رو به رو نشوید. 
ــی  ــواده خودتان ارتباط رضایت بخش 17 با خان
ــکل از  ــد، علي رغم اینکه فکر مي کنید مش نداری

جانب ایشان است. 
18 نمی توانید به جز منطق و طرز فکر خود، طرز 
فکر دیگری را بپذیرید و به همین دلیل در برابر 
ــی یا تهاجمی می گیرید و  دیگران رفتاری تدافع

قادر به درک دیگران نیستید. 
ــود را به تمام  ــخصی خ ــکالت ش 19 دامنه مش
ــترش می دهید،   ــود گس ــای زندگی خ حیطه ه
ــکالت کاری خود را داخل منزل می آورید و  مش

خانه را با تنش رو به رو می سازید. 

ــوند  ــور اگر اصالح نش ــن ام همه ای
ــما را دچار  می توانند زندگی آینده ش
ــد خود را  ــکل کنند. بنابراین بای مش
ــکاالت خود را  ــید و اش خوب بشناس
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 حل و فصل کنید.
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عدم نیـاز به »کامل شـدن مطلق« برای 
ازدواج

ــرای ازدواج  ــفانه برخی افراد می خواهند »ب متأس
ــند!« و این باور  ــند تا همسر خوبی باش کامل باش
ــدام به ازدواج کنند و به  ــازه نمی دهد تا آنها اق اج
ــرایطی هستند که هرگز محقق نخواهد  دنبال ش
ــی از باورهای  ــن )1997( یک ــد. از نظر الرس ش
ــت دربارة ازدواج این است که »تا هنگامی  نادرس
ــر اعتماد  ــه نتوانم به خودم به عنوان یک همس ک
ــد ازدواج کنم«. این افراد بر اثر تفکرات  کنم، نبای
کمال گرایانه)1( انتظاری غیرواقع بینانه از خود دارند. 
در واقع، این افراد تالش می کنند تا ازدواج خود را 
ــدن« به تأخیر بیاندازند؛  تا زمان »کامل مطلق ش
ــد. تنها نکته  ــزی که هرگز محقق نخواهد ش چی
ضروری برای ازدواج دست یافتن به یک »احساس 
تکامل نسبی« است که رو به پیشرفت باشد. برای 
ــت، بلکه کافی است  ازدواج، کامل بودن الزم نیس

که خودمان را در مسیر تکامل قرار دهیم. 
خودکنترلي 

ــب  ــراد به یک خودآگاهی مناس ــس از آنکه اف پ
ــت یافتند، باید به کنترل خویشتن نیز نایل  دس
ــه تنهایي نمي تواند  ــد. در واقع، خودآگاهي ب آین
ــد، بلکه ما باید  مانع از بروز رفتارهاي ناپخته باش
ــز به میزان  ــي)2( و بردباری نی ــک خودکنترل از ی
ــیم. به همین دلیل آموزه های  کافي برخوردار باش
ــی نیز به این نکته تأکید دارند که »اگر بردبار  دین
ــتید، خود را به بردباری وادار سازید«)3( . این  نیس
مسأله در خصوص کنترل خشم و سایر خصایص 
منفی اخالقی نیز صادق است و باید نهایت تالش 

خودتان را در اصالح آنها به کار گیرید. 

ب - کسب شناخت  دربارة 
نقش خود و همسر 

شناخت نقش واقعی هر یک از دو جنس 
ــترک به تعدیل  زن و مرد در زندگی مش
ــی کمک می کند و مانع از  رفتار در زندگ
ــته های نامناسب  ایجاد انتظارات و خواس
ــی از این نقش ها را قانون  ــود. بخش می ش
ــرع تعیین کرده است، اّما باید توجه  و ش
ــید که حقوق نمی تواند همه  ــته باش داش
مرزها را تعیین نماید و اخالق باید محور 

زندگی مشترک قرار گیرد.
ــران با توقعات و  برخی از دختران و پس
انتظاراتی نابه جا دربارة نقش زن و شوهر 
ــوند. برخی  ــترک می ش وارد زندگی مش
ــه از نقش خود براي  ــردان به جای آنک م
ــتحکام خانواده بهره گیرند، به اشتباه  اس
ــتورهایی غیرمنطقی و غیرمعقول را  دس
ــه داده و انتظار تبعیت از آنها را دارند  ارای
ــا، زندگی را تلخ و  که این انتظارات بی ج

دچار مشکل می کند.

1.Perfectionism

2.Self-control

3.»ان لم تکن حلیماٌ فتحلم فانه قل من تشبه بقوم اال اوشک 
بردبار  را  نیستی خودت  بردبار  اگر  ان بصیر منهم«. ترجمه: 
نشان ده، زیرا کم است کسی خود را شبیه به گروهی نشان 
و  غررالحکم  شرح  کتاب  گردد.  آنها  جزو  این که  مگر  دهد 

درالکلم از آقا جمال الدین خوانساری، ج 3، ص 11.
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ــناخت  ــر، ش ــناخت همس یکی از موارد ضروری در ش
ــت.  مربوط به تفاوت های میان دو جنس زن و مرد اس
ــود برخی باورهای  ــتین)1(، وج ــون و اپس از نظر ایدلس
ــیتی مانند نداشتن  ــت دربارة تفاوت های جنس نادرس
درک صحیح از تفاوت های شناختی و فیزیولوژیکی زن 
و مرد، باورهای ارتباطی غیرمنطقی  محسوب می شوند 

که می توانند یک رابطه زناشویی را تخریب کنند. 
ــي از  ــه همین اندازه برخی از تفاوت های ناش ب

وضعیت فرهنگی، عوامل محیطی و اجتماعی 
ــتند. در  ــات موثر هس ــز در این اختالف نی

ــی از این تفاوت ها  ــورت، عدم آگاه هرص
ــب باعث پدید آمدن برخی انتظارات  اغل
نابه جا و ناهم خوانی خواهد شد که این 
خود موجب بروز سوءتفاهم میان زن و 
ــود. آگاهی از این تفاوت ها  شوهر می ش

ــای بی مورد جلوگیری  از بروز ناراحتی ه
ــا در برخورد با  ــود ت ــد و باعث می ش می کن

ــاس این تفاوت ها، واکنش مناسب  همسرتان بر اس
ــوق، برخی  ــر حذف موارد ف ــان داده و عالوه ب نش

ــب را مورد استفاده قرار داده  راهبردهای مناس

و به نوعی درک متقابل برسید. 
اگر یک ویژگی در مرد باعث نوعی نقص در عملکرد 
ــود، باید آن را جبران نماید و متقاباًل  ــویی می ش زناش
ــرش نیز باید با توجه به آن ویژگی با شوهر خود  همس
ــار کند. اکنون برخی از مهم ترین موارد تفاوت های  رفت
بین زن و مرد را از زاویه روان شناختی یادآور می شویم.

1- شناخت های مرتبط با همسر

ــایلی  ــبت به مس ــب آگاهی نس یکی دیگر از پیش نیازهای ازدواج، کس
است که مرتبط با همسرتان است. مادامی که شما نسبت به ویژگی ها، 
محدودیت ها، شرایط زیستی، روانی، نقش و وظایف همسرتان و وظایف 
و نقش خودتان در قبال همسرتان به عنوان جنس دیگر هیچ گونه آگاهی 
نداشته باشید و متقاباًل او نیز از این موارد در خصوص شما آگاهی نداشته 
باشد، هر دو با انتظارات غیرموّجه و غیرواقع بینانه ای رو به رو خواهید شد 
ــاس، کنش و واکنش های ناسازگارانه ای میان شما پدید  و بر همین اس

خواهد آمد که رضایت مندی زناشویی را به مخاطره می افکند.

1.Eidelson & Epstein

2- شناخت تفاوت های زن و مرد
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2-  تفاوت در ابعاد ارتباطی
ــردان در بُعد ارتباطی نیز در چندین جنبه  با یکدیگر  زنان و م

تفاوت دارند:

ج(  تفاوت در مهارت های ارتباط غیرکالمی
زنان بیشتر از مردان از ارتباط غیرکالمی )ارتباط بدون استفاده از واژه(، 
ــتفاده از اجزای چهره، زبان بدن و مانند آن برای برقراری  همچون: اس
ارتباط، نشان دادن واکنش و ابراز احساسات خود استفاده می کنند و از 

مهارت بیشتری نیز در این زمینه برخوردارند.

الف( تخلیه تنش از طریق گفتگو
زنان در مقایسه با مردان، بیشتر تمایل دارند تا تنش های 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 پرس وجو قرار گیرند. 

ب( تفاوت در مهارت های ارتباط کالمی
ــه با مردان از یک برتری نسبی در گزینش و به کارگیری  زنان در مقایس
ــب برخوردارند. آنها همچنین در زمینة روان بودن سخن  واژه های مناس
ــخن  ــتفاده از برخی  مهارت های کالمی مانند: لطافت در س گفتن و اس
گفتن برتری نشان می دهند. دقیقاً برعکس، تسلط و مهارت کالمی مردان 

برتری کاملی را از لحاظ کیفیت و کّمیت نسبت به زنان نشان می دهد. 

1-  کّلی نگر در برابر جزیی نگر

ــان با یک  ــه با زن مردان در مقایس
ــایل مي نگرند؛ در  نگاه کلّي به مس
ــتند.  ــه زنان جزیي نگر هس حالي ک
ــود تا  ــن خصیصه موجب می ش ای
زنان جزییات یک مسأله را با دقت 
بیشتری مّدنظر داشته و به یاد آورند 
و بر این اساس با جزییات بیشتری 
ــو بپردازند، در  ــاره آن به گفتگ درب
ــه جزییات توجه  حالی که مردان ب
ــردان گاهي  ــد. این ویژگي م ندارن
ــوان »مردان  ــان با عن ــوي زن از س
ــي  ــل، ویژگ ــت« و در مقاب بي دق
جزیي نگري زنان نیز با عنوان »زنان 
حّساس« تعبیر مي شود. وجود این 
تفاوت و اختالفات ناشی از آن کاماًل 
ــت. ایراد عمده از سوی  مشهود اس
ــه بی دقتی،  ــردان ب ــان، اتهام م زن
بی مباالتی و بی سلیقه گی در انجام 
کارها خواهد بود؛ در مقابل، مردان 
ــی زنان و اتالف وقت و  از بهانه جوی
ــیدن به یک برتری  هزینه برای رس
که فاقد ارزش است، شکایت دارند.  
ــد که  ــب چنین به نظر می رس اغل
ــتند و  زنان پرحرف تر از مردان هس
ــأله موجب شکایت مردان  این مس
ــر مبنای  ــن ویژگی ب ــود. ای می ش
ــودن زنان  ــر ب ــة جزیی نگ خصیص
توجیه پذیر است؛ در مقابل، مردان 
متهم به کم حرفی هستند و اینکه 
ــاط کالمی از طرح جزییات  در ارتب

خودداری می کنند. 

د( تفاوت در نحوه گوش دادن
یکی دیگر از تفاوت ها مربوط به شیوه گوش دادن و پاسخ دهی به ارتباط است. 
ــت  ــخ های مثبت صرفاً براي تأیید )مثال: بله، درس در حالی که مردان از پاس
ــتفاده می کنند، زنان از پاسخ مثبت عالوه بر تأیید، به منظور  می گویید!( اس
پذیرندگی )بله، گوش می دهم!( نیز استفاده می کنند. احتماالً شاهد بوده  اید 
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 می گردد و نیازی به ابراز آن نیست. با این 
همه نباید چنین تصور شود که با وجود برتری نسبی زنان نسبت به مردان، 
هیچ گونه مشکل ارتباطی در بین نخواهد بود. مثاًل چنانچه زن تالش کند تا 
ــتی نماید، این رفتار  ــان دهد و در روابط بین فردی پیش دس خود را برتر نش
موجب بروز برخی سوءتفاهم ها شده و مردان را به خشم می آورد. همچنین 
بروز حاالت آمرانه از سوی زن نیز به معنای درهم شکستن اقتدار مرد تلقی 
ــده و موجب بروز تنش در روابط بین فردی می شود؛ در حالی که گاهی تا  ش
ــن تنش هایی را در نمی یابند.  ــا هیچ یک از طرفین، علّت واقعی چنی مدت ه
ــران به یک مشاور مراجعه می کنند،  اغلب این موارد تنها هنگامی که همس

توسط مشاور شناسایی و برطرف می شود.
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ــی فرهنگ ها و جوامع گوناگون، برای  در تمام
مردان مدیریت خانه و خانواده مهم است. این 
ــالم نیز هست)1(  امر مورد تأیید دین مبین اس
ــرار داده  ــت خانواده ق ــردان را سرپرس ــه م ک
ــت. از طرفی این مساله با قدرت بدنی مرد  اس
ــتری دارد. البته سرپرستی  نیز سازگاری بیش
ــیتی یا  ــردان هرگز به معنای تبعیض جنس م
تصمیم گیری مستبدانه آنها نیست. پس برای 
ــدون نظرخواهی  ــت دارد که زن ب ــرد اهمی م
ــی خانواده  ــایل کلّ ــورت وی درباره مس و مش
ــی  ــرانه تصمیم گیری نکند و از او پیش خودس
نگیرد. بنابراین بهتر است خانم ها در رفتارهای 
خود مراقبت بیشتری به خرج دهند و مدیریت 

مرد را خدشه دار نکنند.

اُموَن َعلَی النَِّساء؛ ترجمه: مردان، سرپرست زنانند )سوره نساء، آیه: 34( 1. الرَِّجاُل َقوَّ

ــتند  ــتر عالقمند هس مردان بیش
ــق نگاه کنند. مثاًل در  تا به صورت منطقی به عش
ــتیم که مردان در  ــاهد آن هس موارد متعددی ش
استفاده از کلمات عاشقانه طفره می روند و تمایل 
دارند تا زنان بپذیرند که همة تالش های آنها برای 
ــقی است که آنها  ــان ترجمان همان عش همسرش
ــتند. مردان از اینکه تحت نفوذ هر  به دنبالش هس
ــرار گیرند، به  ــر خود ق فرد دیگر و از جمله همس
شّدت آزرده  خاطر می شوند و نسبت به آن واکنش 
منفی نشان می دهند. گویا آنها این ابراز عشق های 
ــده را به گونه ای دیگر تفسیر می کنند و  اشباع ش
ــدار مردانه خود می دانند  ــتن اقت آن را مایه شکس
ــاختن  و آن را نوعی تالش برای نفوذ و محدود س
ــواردی نیز این رفتار،  خود ارزیابی می کنند. در م
ــود که آنها را  همچون رفتار مادرانه ارزیابی می ش
ــرد و این کار  ــه یک کودک در نظر می گی به مثاب
ــود. در مقابل، زنان  ــب ناراحتی مردان می ش موج
ــق خود را ابراز نمایند و  ــتند تا عش عالقمند هس
بیشتر از عباراتی همچون »آفرین،...«، »عزیزم،...« 
ــتفاده می کنند که در صورت زیاده روی، به  و .. اس
مردان احساس حقارت و اینکه تحت نظر و کنترل 
هستند را می بخشد و به همین دلیل ممکن است 

باعث خشمگین ساختن آنها شود.

  3-  تفاوت در نقش مدیریتی

4-  تفاوت در زمینه عشق
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6-  تفاوت در جنبه عاطفی

»شاید یکی از نیرومندترین تفاوت هایی که بین زنان 
و مردان وجود دارد مربوط به رابطة جنسی است. در حالی 
ــی را به احساس عاطفی  که زنان تمایل دارند رابطه جنس
ــی را به عنوان  ــی ربط دهند، مردان رابطة جنس و نزدیک
ــراز کنترل و قدرت یا فقط  ــرفت، ماجراجویی، اب یک پیش

لذت جسمی، ادراک می کنند. زنان تمایل دارند برای رابطه 
جنسی ارزش قایل شوند زیرا این رابطه به زنان حس مشارکت 

عاطفی و همبستگی می دهد. در مقابل، مردان تمایل دارند رابطه 
ــایر جنبه های رابطه جدا کنند؛ برای مثال، مردها  ــی را از س جنس
ــتر تمایل دارند بر برانگیختگی جنسی تمرکز کنند )شمس  بیش
اسفندآباد، 1384(. در این مساله معموالٌ مردها زودتر به اوج لذت 
جنسی می رسند و زن ها دیرتر و اگر مردها اصول ارتباط جنسی با 

همسر را رعایت نکنند، زندگی دچار مشکل خواهد شد. 

5-  تفاوت در رفتار جنسی

ــودات عاطفی تري  ــردان موج ــه م ــبت ب زنان نس
ــتند. با تلفیق این خصیصه با ویژگی جزیی نگر  هس
ــرا یک زن معموالً به  ــودن، می توان پی برد که چ ب
ــکالت و مسایل دوره های  طرح جزییاتی درباره مش
مقدماتی ازدواج و زندگی مشترک تکیه می کند و 
برای بارها آن را تکرار می کند. بنابراین یک زن 
همان گونه که نسبت به تاریخ دقیق روزهای 
ــترک توجه دارد، به همین  مهم زندگی مش
ــایند را نیز با  ــع ناگوار و ناخوش اندازه وقای
ــورت عاطفی و مکرر مورد  جزییاتش به ص
پردازش قرار می دهد. این در حالی است که 
ــایل بی توجه است و  ــبت به این مس مرد نس
این تفاوت دست مایه برخی تنش ها در زندگی 
مشترک قرار می گیرد؛ چنان که زن به اشتباه این 
بی اعتنایی مردان به رویدادها را ناشی از عدم عالقه 

مرد نسبت به خودش تفسیر می نماید. 
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برخی معتقدند که سنخ شخصیتی فرد باید کاماًل متضاد 
ــد؛ چنان که، یکی از باورهای رایج آن  ــرش باش با همس
ــت افراد عصبی مزاج با افراد خونسرد  است که بهتر اس
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 
ــا در واقع، این نوعی کلّی گویی  یکدیگر خواهند بود. ام
بوده و نمی تواند مورد اعتماد قرار گیرد. شواهد و تجارب 
ــدم رضایت مندی از  ــان می دهد که ع ــاوره ای نش مش
زندگی مشترک در میان افراد دو سنخ متفاوت می تواند 
دست مایه مشاجرات و تعارض های بین فردی باشد. این 
مسأله در خصوص افراد دارای سنخ شخصیتی برون گرا و 
درون گرا نیز کاماًل مشهود است. افراد برون گرا عالقمند 
ــتند؛  ــرت با دیگران هس به برقراری ارتباط و اهل معاش
ــرا کمتر چنین عالقه ای را از  در حالی که افراد درون گ
ــان می دهند. این مسأله پس از ازدواج می تواند  خود نش
مایه ناآرامی و تالطم روانی باشد، هنگامی که فرد ملزم 
ــد؛ از سوی دیگر، این امر موجب  به تابعیت دیگری باش
تعارض و جدال در خصوص رفتن یا نرفتن به یک مکان 

یا میهمانی خاص مي شود. 
پژوهش های متعددی حاکی از لزوم تناسب شخصیتی 
میان همسران برای سازگاری بیشتر و رضایت مندی از 
زندگی زناشویی خواهد بود. البته آزمون های شخصیتی 
ــکالت احتمالی  ــخصیتی و مش ــد تضادهای ش می توان
ــازگاری میان زوجین را نشان دهد. برای  منتهی به ناس
مثال هنگامی که دو فرد دارای سطح باالیی از خصیصه 
ــتند، همواره برای کنترل رابطه به  ــلطه گری« هس »س
رقابت خواهند پرداخت و زندگی دوام نخواهد داشت یا 

با نارضایتی باالیی ادامه خواهد یافت)1(

1. نرس، رادنی. ا.، ترجمه: حسن پاشا شریفی و همکاران، سنجش خانواده: کاربرد آزمون های شخصیت برای زوج ها و خانواده ها، تهران: 
انتشارات سخن، 1389.

تضاّد سنخ های شخصیتی همسران 

ج. شناخت کامل نسبت به مسأله 
ازدواج:

ــناخت کامل درباره پیمان ازدواج،  کسب ش
ــوی  ــترک و کارکردهای آن از س زندگی مش
ــک ازدواج  ــی از پیش نیازهای ی طرفین، یک
ــت. بدون دستیابی  پایدار و رضایت مندانه اس
به این شناخت، نخستین گام های افراد برای 
همسریابی، موضوعات ضروری برای گفتگو و 
ــکیل زندگی مشترک نیز مبهم  هدف از تش
خواهد بود. مادامی که چنین شناختی حاصل 
نشود، انتظارات غیرواقعی، کاذب و نامناسب 
ــکل می گیرد، که  ــران ش در هر یک از همس
ــدارد. گاهی در فرد  ــه ای جز اختالف ن نتیج
انتظاراتی بیش از اندازه نسبت به این مسأله 
شکل می گیرد و گاهی فرد با یک انتظار ناقص 
و ناکارآمد رو به رو خواهد بود. چنان که ممکن 
ــاً در ارضای  ــدف از ازدواج را صرف ــت، ه اس
غریزة جنسی خود و دیگری بداند که در این 
ــکل گرفته و عنصر  صورت انتظاری ناقص ش
ــعاع قرار  ــؤولیت پذیری در فرد تحت الش مس
خواهد گرفت.  از سوی دیگر، انتظارات بیش 
ــدازه کاذب نیز می تواند به ایجاد توقعات  از ان
ــتفاده از دیگری  ــری و سوء اس نابه جا، درگی
بیانجامد. چنانکه اگر فرد ازدواج را یک معامله 
تصور نماید، زن همچون بنده بی چون و چرا 
و تحت امر مرد خواهد بود که وظیفه دارد در 
خدمت مرد برای هر امری باشد و اگر ازدواج 
ــتی جدید تلقی شود،  در حّد یک رابطه زیس
ــک عنصر فراهم کننده  ــرد تنها به عنوان ی م

مسایل زیستی تنّزل خواهد یافت. 
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برخی از دختران و پسران ازدواج را پناهگاهی برای تحقق همة امیال و آرزوهای خود می دانند و گمان 
می کنند که پس از ازدواج به هر آنچه در خانه پدری خود نداشـته اند دسـت می یابند. این گونه افكار 
بلندپروازانه و دور از واقعیت، آنها را با انتظاراتی کاذب از همسرشـان رو به رو می سـازد که به محض 

برخورد با ناکامی، خود را شكست خورده دانسته و اغلب نیز ابراز تمایل به طالق می کنند.

برخی از این باورها بدین شرح است:
 در ازدواج مناسب، زوجین هیچ چیز را از یکدیگر مخفی نمی کنند!

 زوجین مناسب هرگز خشمگین نمی شوند!
 زوجین خوشبخت کوچک ترین اختالف فکر و سلیقه ای نخواهند داشت! 

 در زندگی مشترک، همه خواسته های آنها برآورده خواهد شد
 و امثال این ها، در حالی که هر زن و شوهری اختالف هایی دارند که باید راه حل 

آنها را بدانند و زود حل و فصل کنند.

 
 2 - ارتباط کامل 

صاحب این عقیده این چنین مي اندیشد: »ما 
باید قبل از ازدواج ثابت کنیم که ارتباط مؤثري 
ــه فاکتورهاي  ــت«. البته توجه ب خواهیم داش
پیش بیني کننده  پیش از ازدواج بسیار عاقالنه 
ــوب، مهارت هاي حل  ــت، مانند: ارتباط خ اس
ــابه و همانندي ارزش ها و عقاید.  ــکل، تش مش
ــتجوي چنین ارتباطي و چنین همسري  جس
ــد  ــته باش که این مهارت ها و قابلیت ها را داش
ــه موفقیت کامل  ــت. اما از آنجا ک عاقالنه اس
ــرد، براي  ــن ک ــوان تضمی در ازدواج را نمي ت
ــر مي توان  ــن تفک ــردن محدودیت ای ــم ک ک
این گونه اندیشید که هیچ راهي براي تضمین 
خوشبختي کامل پیش از ازدواج میسر نیست. 
ــته باشیم و  فقط باید تا حدود الزم توجه داش
راه حل های الزم را هم بدانیم و به امید این که 
ــکلی نخواهد بود، ازدواج نکنیم و اگر  هیچ مش
ــکلی پیش آمد از طریق صحیح براي  هم مش

حل آن بکوشیم.

 

این اعتقاد با این تفکر شکل مي گیرد که من با هرکسي که 
براي ازدواج انتخاب کنم خوشبخت خواهم شد، به شرط آن 
ــن )1992( تأکید مي کند  که به قدر کافي تالش کنم. الرس
که تالش دو همسر براي حل مشکالت و مؤثر ساختن یک 

ازدواج، دو فرد بالغ و متفکر را مي طلبد. 

 3- تالش بیشتر

4 - عشق کافي است
ــاید چنین بگوید: »عاشق کسي شدن  فرد داراي این عقیده ش
ــق  ــت«. جامعه  غربي عش براي من دلیل کافي براي ازدواج اس
ــمند  ــراي ازدواج ارزش ــرطي الزم ب ــک را به عنوان ش رمانتی
ــمارد. در واقع، اشخاص کمي  هستند که ازدواج را بدون  مي ش
عشق تصور کنند. اگر عشق به عنوان تنها معیار در نظر گرفته 
ــایر توانایي هاي اساسي فردي و بین فردي از نظر دور  شود، س
خواهد ماند و ممکن است این عشق کاذب موجب شود که در 
ــاهده نقاط ضعف همسر غفلت صورت گیرد. همان طور که  مش
در بیان امیرالمومنین)ع( هم داریم که »حب الشیئی یصمی و 
ــدید به کسي یا چیزی انسان را کور  و  یصم« یعني، محبت ش

کر می کند.

فصل2
باورهای نادرست درباره ازدواج

اینكه  بـه  بـاور   -1
»ازدواج خوب یعنی 

خوشبختی کامل«
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5 – هم زیستي

ــر آینده ام قبل از  ــت: »اگر من و همس این عقیده چنین اس
ازدواج با هم زندگي کنیم، شانس و خوشبختي مان را افزایش 

خواهیم داد«.
ــوابق هم زیستي و موفقیت هاي بعدي در ازدواج  مرور س
ــت افرادي که قبل از ازدواج با هم زندگي  نشان داده اس
ــي از زندگي و  ــتري براي نارضایت ــد، آمادگي بیش مي کنن
جدایي دارند. کساني که هم زیستي مي کنند به نسبت کساني 
که هم زیستي نمي کنند مشکالت بیشتري در رابطه با تعهد 
دارند و تمایل کمتري براي ارزشمند شمردن ازدواج و نگرش 

مثبت تري نسبت به طالق دارند.

عقیده اي دیگر مي گوید انتخاب همسر باید ساده 
ــد و این انتخاب حاصل یک شانس و یا اتفاق  باش
ــد که براي  ــاید تصور کن ــت. بنابراین فرد ش اس
انتخاب همسر، باید به جاي دقت کردن، در انتظار 
ــي  یک اتفاق بماند. چنین فردي در انتظار شانس
براي دیدار و عشق در اولین نگاه است بدون آنکه 
ــر محتاطانه و آمادگي الزم، کمک بگیرد و  از تفک
با اعتقاد به شانس و قسمت، در انتظار یک ازدواج 
اتفاقی خوب است. مواردي که عنوان شدند فقط 
ــا و باورهاي غیرمنطقي افراد  تعدادي از نگرش ه
ــبت به انتخاب همسر هستند. نحوه ي نگرش  نس
ــبت به فرایند انتخاب همسر امري بسیار  افراد نس
حیاتي و مهم است که با درک باورهاي غیرمنطقي 
ــر می توان از  و محدود کننده درباره انتخاب همس

مضرات آنها جلوگیری کرد. 

یکی از باورهای نادرست این است که باالخره تمام دختران و پسران باید یک روزی ازدواج کنند؛ پس چون همه 
افراد ازدواج می کند، پس من هم به ناچار باید ازدواج کنم و این امری طبیعی است. 

6 - انتخاب باید آسان باشد

7-  همه آدم ها ازدواج می کنند؛ پس من هم 
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ــت که عشق  ــت این اس یکی از باورهای نادرس
ــرای رضایت مندی و  ــر ب ــه یکدیگ ــدید ما ب ش

ــترک به تنهایی کافی بوده و  پایداری زندگی مش
ــانی ها،  می تواند برطرف کننده همه معایب، ناهمس

ــد. این باور نادرست که  مشکالت و موانع موجود باش
ــران بیشتر متداول است، باعث  در دختران نسبت به پس

ــا خودداری کند؛  ــود تا فرد از پذیرش برخی واقعیت ه می ش
ــواهد مشاورین نیز  ــتندات و ش این افراد معموالً در برابر مس
ــود را کاماًل متمایز از تمام  ــتادگی می کنند و موقعیت خ ایس

کسانی که در همان مسألة مشابه گرفتار بوده اند، می  دانند. 

8-  برای هر فرد فقط یک همسر مناسب خلق شده

10-باور به »عشق شدید، جبران کننده 
همه موانع است!«

الرسن )1999( یکی از باورهای نامناسب درباره ازدواج را اعتقاد به این امر می داند: »برای من در این دنیا فقط 
یک همسر مناسب خلق شده است که می تواند من را خوشبخت کند و من با جست و جو و صبر کردن می توانم به 
او برسم و اگر به او نرسیدم نمی توانم 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 می شود تا فرد با انتظار کشیدن 
پیوسته و منفعالنه، فرصت های مناسب بی شماری 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. 

9-  باورهای کمال گرایانه یا ایده آل گرایی در انتخاب همسر

ــرایطی بهتر از آنچه اکنون  افرادی که از باورهای کمال گرایانه)1( در ازدواج برخوردارند، همواره درصدد ایجاد ش
در پیش روی آنها قرار دارد، هستند. برخی ممکن است از آن تحت عنوان »دقت وسواسی« یا »بهانه جویی« یاد 
کنند. به هر حال این رفتار می تواند منجر به از دست دادن برخی فرصت های مناسب یا نسبتاً مطلوب و تأخیر در 
ازدواج یا بروز رفتار تدافعی دیگران در برابر فرد کمال گرا شود. دختران کمال گرا غالباً خواستگاران را با بهانه جویی 
ــت یابی به همسر زیباتر و جذاب تر، فرصت های  ــران کمال گرا نیز اغلب به بهانه دس بدون پایه نمی پذیرند و پس
ــت خواهند داد. یکی از عوامل بدون همسر ماندن دختران، وجود افکار کمال گرایانه ای است  ــبی را از دس مناس
که دختران در سنین 17 تا 22 سالگی شدیداً در معرض آن قرار دارند. این خطر برای دختران بیشتر از پسران 
مطرح است؛ چرا که اگرچه گذر زمان باعث افول تمایالت کمال گرایانه خواهد شد، اما از تعداد خواستگاران یک 

دختر نیز کاسته خواهد شد.

1. Perfectionism

دانستنی های ازدواج سالم 32



2- ازدواج با انگیزه های منفعت گرایانه

 1- ازدواج با انگیزه دستیابی به ثروت

بـر خـالف انگیزه های منطقی، معقول و مشـروع که از هر ازدواج مورد انتظار اسـت، برخی اهداف و 
انگیزه ها نامناسب و غیرمعقولند که به آنها اشاره می کنیم. 

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 مال شان ازدواج نکنید؛ زیرا چه 
بسا مال و ثروت شان، آنها را به طغیان و سرکشی وادارد)1(. هنگامی که دختر یا پسر ثروتمندی که فاقد خصوصیات 
انسانی است و اکنون همسرتان شده است، ثروت خود را به رخ شما می کشد و عزت نفس شما را مخدوش می کند، 
حاضر خواهید شد به هر قیمت ممکن از او فاصله بگیرید؛ هرچند اقدام به طالق نکنید. در این صورت، خود را در 
ــت خورده خواهید دید. اما اگر چنین همسری حتی فخرفروشی نکند و مشغول کسب ثروت  ــرگزینی شکس همس
ــد، باز هم خود را تنها و شکست خورده خواهید یافت. پس ضروری است  ــتر، عیش و سرگرمی های خود باش بیش

جوانب دیگر موضوع را بررسی نمایید. بنابراین ثروت نباید اولین و مهم ترین عامل انتخاب افراد باشد.

ــد که برای فرد منفعتی جانبی در  ــی از ازدواج ها با این انگیزه صورت می گیرن برخ
ــت فرد مجّرد نتواند بر اساس قوانین به کشورهای خارجی  بردارند. مثاًل ممکن اس
مسافرت کند. یا ممکن است یک پسر برای برخوردار شدن از برخی امتیازات قانونی، 
ــت  به ازدواج با دختری دارای یک موقعیت خاص ترغیب گردد. چنان که ممکن اس
ــود. وجود این مسأله گاهی  ــربازی معاف ش با تصویب یک قانون بتواند از خدمت س
باعث می شود 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. اّما روشن است که 
ــیده و نوعی  پس از برخورداری از امتیاز مذکور، کارکرد چنین ازدواجی به انتها رس
احساس نارضایتی از ازدواج بروز می کند. اساساً در ازدواج باید سودگرایی و منفعت 

خود مطرح نباشد، بلکه کمال و منفعت یکدیگر مدنظر قرار گیرد.

1 . سنن ابن ماجه، ج1، ص597، ح 1859.

فصل 3
انگیزه های نامناسب برای ازدواج
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 4- ازدواج صرفًا به  خاطر مصالح3- ازدواج اجباری
والدین یا بستگان فرد مقابل

1 . تهذیب، االحکام، ج 7، ص 392

ــویی، انواع تهدید  ــراي تحقق پیوند زناش گاهی ب
ــتفاده قرار  ــورد اس ــي م ــارهاي روان ــی و فش بدن
ــوی خانواده دختران  می گیرد. این پدیده هم از س
ــخصي از امام  ــران مشاهده مي شود. ش و هم پس
ــالم سؤال کرد: »من می خواهم با  صادق علیه الس
زنی ازدواج کنم ولی پدر و مادرم مایلند با دیگری 
ازدواج کنم«. امام علیه السالم فرمودند: »با زنی که 
ــتی ازدواج کن و زنی را که پدر  خودت مایل هس
ــادرت ]بدون رضایت تو[ انتخاب کرده اند، رها  و م
کن«)1(. رضایت مندی در این ازدواج های تحمیلی 
بسیار پایین بوده و این گونه ازدواج ها از دوام  اندکی 
ــری بر  نیز برخوردارند؛ در نتیجه، اگر دختر یا پس
ــت درونی خود به ازدواج وادار  خالف میل و رضای
ــمکش در  ــازگاری و کش ــود، احتمال بروز ناس ش
ــاال خواهد بود، به ویژه  ــیار ب چنین خانواده ای بس
این که اثری از عشق و محبت در این گونه ازدواج ها 
یافت نمی شود )بستان و همکاران، 1385(. البته 
ــرایط سالمت انتخاب  ــت که تمام ش ضروری اس
ــت، فراهم و  ــما اس برای فردی که مورد عالقه ش

انتخاب تان عاقالنه باشد. 

ــت والدین و  ــا به خاطر رضای ــي که تنه ازدواج
ــرد و فرزند،  ــه صورت مي گی ــدون وجود عالق ب
وجه المصالحه والدین خود قرار مي گیرد، بیشتر 

بستگي به شانس دارد تا درایت و انتخاب گري.
ازدواجی که به خاطر رودربایستی پدر یا مادر 
ــرادران یا اطرافیان دیگر صورت  از خواهران یا ب
می گیرد، نمی تواند از تضمین الزم و کافی برای 
پایدار ماندن برخوردار باشد.  در حالی که هر فرد 
باید ذاتاً عالقمند به زندگی مشترک باشد و خود 
ــازد،  ــؤولیتی جّدی آماده س را برای پذیرش مس
ــتیاق بیش از اندازه یا خواست والدین  گاهی اش
ــرار می گیرد.  ــای ازدواج افراد ق و اطرافیان مبن
ــت در ازدواج هنگامی  یکی دیگر از موارد نادرس
است که فرد با در نظر گرفتن مزایا و ویژگی های 
ــان فرد به ازدواج با او رضایت می دهد. در  اطرافی
این صورت فرد، شرایط و ویژگی های اختصاصی 
فرد مقابل را در نظر نمی گیرد، یا آنها را کوچک و 
بی اهمیت تلقی می کند. همچنین گاهی ازدواج، 
ــر عالقه بلکه تنها بر اساس نحوه ارتباط  نه از س
ــتگان فرد مقابل صورت  با والدین یا یکی از بس
می گیرد که متأسفانه نمی تواند مورد تأیید قرار 

گیرد. به مواردی از این وضعیت توجه نمایید:
ــادرش ارادت دارم، می خواهم با    چون به م

او ازدواج کنم.
ــبت به او  ــت و نس  پدرش آدم متدینی اس
مطمئن هستم که نمی گذارد پسرش به من ظلم 

کند!
  برادرش موقعیت اجتماعی خوبی دارد و من 

به او افتخار خواهم کرد و.....
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6- ازدواج به  منظور دستیابی به امتیازات

برخی از دختران یا پسران صرفاً به منظور دستیابی به امتیاز همسر دکتر یا مهندس شدن و یا انتساب به 
استاد و رییس اداره و ریاست دانشگاه و مانند آن به ازدواج می پردازند. این در حالی است که این افراد سایر 
شرایط از قبیل سن و سال، اخالق و رفتار و تعهِد فرد مقابل را در نظر نمی گیرند. این قبیل ازدواج ها دارای 

ریسک باالیی هستند و انتساب به این عناوین نمی تواند برای مدت مدیدی رضایت آور باشد.
گاهی نیز افراد گمان می کنند با قرار گرفتن در کنار چنین فردی خواهند توانست به یک پیشرفت علمی 
ــن است که  ــترک قواعد خاص خود را دارد و روش ــوند، در حالی که زندگی مش یا اخالقی و معنوی نایل ش
ــت، همسر خوبی برای تعداد بسیاری از شاگردانش محسوب  ــتاد اخالق متبحر نیز ممکن اس حتی یک اس
نگردد و نتواند خواسته ها، سلیقه ها، 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 ازدواج هایی هستید. شما ممکن است اسیر احساساتی که او در یک صحنه از 

5- ازدواج برای فرار از مشکالت خانوادگی

ــران را به ازدواج ترغیب می کند، فرار از خانواده ای است که از هم  یکی از مواردي که دختران و پس
ــت. گاهی دختر، مورد طعنه و کنایه خانواده خودش قرار گرفته یا  ــیده و یا کانون اختالفات اس پاش
ــته است تاکنون ازدواج کند؛ در این صورت ممکن  ــماتت قرار می دهند که چرا نتوانس او را مورد ش
ــت ها  ــت دختر از روی اجبار برای آن که از مزاحمت  های خانواده رهایی یابد، به یکی از درخواس اس
ــخ مثبت دهد. این قبیل ازدواج ها نیز از استواری الزم برخوردار نبوده  بدون هیچ گونه عالقه ای پاس

و متزلزل هستند.

خود بروز داده است شده باشید 
ــتباه گمان کنید که او  و به اش
ــی نیز همواره  ــی واقع در زندگ
ــه رفتار خواهد کرد، اما  این گون
ــه این فقط  ــوش نکنید ک فرام
ــه ای است که  یک نقش کلیش
زندگی  واقعی  ــای  در صحنه ه
ــت. بنابراین  ــگ خواهد باخ رن
ــود عالقه، هرگز از  حتی با وج
ــالم  مالک های یک انتخاب س

سرپیچی نکنید.
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7- ازدواج از روی ترحم و دلسوزی

ــوزی اغلب به واسطه  ازدواج از روی ترحم و دلس
ناتوانی بدنی، نقص در زیبایی، فقدان یک ویژگی 
ــرد مقابل  ــیب های اجتماعی در ف ــا وجود آس ی
ــی ازدواج نمی تواند  ــورت می گیرد. هدف اصل ص
ــت  ــیب خورده ای که قرار اس صرفاً نجات فرد آس
ــر آینده ما باشد قرار گیرد، بلکه در ازدواج  همس
ــت نخست نسبت به طرف مقابل حسی  الزم اس
از اعتماد و عالقه داشته باشید و عالوه بر آن، به 
ــبی در او باور داشته باشیم.  وجود یک کمال نس
او قرار است همتای شما و همکار شما در تربیت 
ــد؛ پس باید بتوانید به وجود او افتخار  فرزند باش
کنید، نه این که او را تحمل کنید. همچنین الزم 
است که آسیب مورد نظر یک نقطه ضعف عمده 
نباشد که در آینده همان را دست مایة تاخت و تاز، 
ــرد قرار دهیم.  ــتن یا مایة تنفر از ف منت گذاش
ــر نیست.  زندگی، درمانگاهی برای درمان همس
ــخصاً کسی که اکنون با یک آسیب  بنابراین مش
و نابهنجاری رو به رو است، ممکن است شما را با 
ــازد و به همین دلیل نمی تواند  آسیب رو به رو س
ــما به شمار آید. ما در  همسری مناسب برای ش
ــتیم و تجارب متعدد  ازدواج منجی دیگری نیس
ــان داده است که افرادی که از روی دلسوزی  نش
ــم به دیگری به ازدواج با او تن در داده اند،  و ترح
ــکار خود مرتکب  ــت به صورت یک طلب در نهای
ــده اند و یا خودشان  باالترین جفاها در حق او ش

متحمل آسیب هایی شده اند.
نمونه:

- »من باید این مرد را از تنهایی و اعتیاد نجات 
دهم!«، 

- »این دختر به خاطر بدرفتاری پدرش بزه کار 
شده؛ بنابراین باید با ازدواج، او را از دست پدرش 

نجات دهم!«.

 8- پذیرش ازدواج
به خاطر تهدید فرد مقابل

ــت دختر یا پسر با تهدید  گاهی ممکن اس
به خودکشی یا دیگرکشی یا تهدید منتهی 
ــص عضو، تالش کند تا فرد مقابل را  به نق
به پذیرش ازدواج وادار سازد. در تمام این 
ــما را  موارد اولین نکته ای که باید ذهن ش
ــغول سازد این است که فردی  به خود مش
که به خاطر یک ناکامی کوچک چه تهدید 
ــد یا جرأت آن را نداشته باشد،  واقعی باش
به این رفتار یا تهدید روی می آورد، چگونه 
زندگی مشترک آینده را اداره خواهد کرد. 
ــت که این افراد دچار رگه های  بدیهی اس
ــخصیتی ناسالمی هستند که به واسطه  ش
آن نمی توانند مسوولیت  و تعهد خود را در 
قبال شما و زندگی مشترک تان ایفا نمایند 
ــن قبیل رفتارها به عنوان راهبردی  و از ای
برای تمام زندگی استفاده خواهند کرد تا 

شما و اطرافیان را به تسلیم وادار سازند.
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10- ازدواج با انگیزه درمان افسردگی و اختالالت

ــس از ازدواج،  ــان می کنند که پ ــی افراد گم برخ
ــود خواهد یافت.  ــراب آنها بهب ــردگی و اضط افس
ــه مشکالت  برخی والدین گمان می کنند که ریش
روحی و روانی فرزندان شان نیازهای جنسی است 
ــت و اگر فرد از نظر مسایل  ــده اس که برآورده نش
ــد یافت. مثاًل  ــود، بهبود خواه ــی تأمین ش جنس
ــردگي وخیم  ــانه هاي مشهود افس فرد داراي نش
ــت و اطرافیان به او توصیه  ــا اختالل دیگری اس ی
می کنند 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 
ــترک نیازمند  ــر است. زندگی مش در برابر همس
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، نمی توانند در زندگی مشترک با دیگری 
ــترک را برآورده نمایند. در نتیجه، این  اهداف مش
افراد باید در ابتدا با مراجعه به متخصص مربوطه، 
برای درمان خود از طریق دارو و روان درمانی اقدام 
ــان  کنند و نه این که بخواهند با ازدواج مشکل ش
ــانس  ــدید نیز ش ــل کنند. اختالل روانی ش را ح

ــط رضایت بخش را برای فرد کاهش  برقراری رواب
می دهد؛ برای مثال، بیماران مبتال به اسکیزوفرنی 
ــبت به سایر  ــخصیتی نس ــدید ش یا اختالالت ش
ــراد احتمال کمتري دارد که ازدواج کنند و اگر  اف
ــه احتمال زیاد به طالق منجر  هم ازدواج کنند ب
ــآپ، و ون وایدنفلت، 1993()1(  می شود )النج، ش
اگر فرد مقابل مبتال به یک یا چند اختالل روانی 
ــت، نسبت به  ــت و از آن رنج می برد، الزم اس اس
ــوید، ماندگاری آن را جویا  میزان اختالل آگاه ش

شوید و با پزشک یا درمان گر او گفتگو کنید.

9-ازدواج مصلحتی

ــات دو قوم یا قبیله یا دو خانواده صورت  ــود ازدواج هایی که برای پایان دادن به مخاصم ــوز هم یافت می ش هن
ــراکت مالی پدران یا توسعه روابط  ــعه اهداف والدین، مانند: ش می گیرند. همچنین گاهی ازدواج به خاطر توس
تجاری آنها صورت می گیرد. معموالً در این گونه ازدواج ها، خواسته ها و تفاوت اهداف دختر و پسر در نظر گرفته 

نمی شود و به همین دلیل عدم رضایت از زندگی مشترک در این قبیل زوجین افزایش می یابد.

1 . Lange, Schaap & Van Widenfelt
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 13- ازدواج برای جبران
شکست های عشقی

گاهی نیز فرد برای جبران عشق شکست خورده 
ــی آورد، در  ــک ازدواج جدید روی م ــی، به ی قبل
حالی که هنوز در فضای ازدواج گذشته چه مثبت 
ــی  یا منفی قرار دارد و نمی تواند آن را مورد بررس
ــت دیگری را  قرار دهد که این اقدام زمینه شکس
ــل فرد ابتدا باید به  فراهم می کند. به همین دلی
بهبود حال خود و اصالح نقاط ضعف خود بپردازد 
ــول بیانجامد  ــت چندین ماه به ط که ممکن اس
ــرد مقابل و  ــت صالحیت ف ــه دق ــس از آن ب و پ
خصوصیات فرد مقابل را بررسی کند و در صورت 

تأیید، به ازدواج اقدام کند.

 11- انتخاب همسر بر
اساس ویژگی خاّص

عموماً هر یک از ما ممکن است نسبت 
ــتیم و  به ویژگی هایی که واجد آن نیس
آنها را مطلوب می دانیم، جذب شویم و 
به همین دلیل احتمال بیشتری هست 
ــه افراد دارای آن ویژگی، مورد عالقه  ک
ــه، گاهی ما  ــرار بگیرند. در نتیج ــا ق م
ــتعداد و توانایی  فریفتة یک ویژگی، اس
در فرد مقابل می شویم که هرگز نشانه 
آن نیست که او لزوماً همسری درخور 
ــد. »ذوق شاعری«،  ــب ما باش و مناس
ــوخ طبعی«، »هوش  »هوش باال«، »ش
ــوارد دیگر،  ــیاری م ریاضی باال« و بس
ــلوک و رفتار  هیچ ارتباطی با نحوه س
فرد ندارند و تعیین کننده مزاج و منش 
ــته  ــتند. توجه داش اخالقی افراد نیس
ــید که این قبیل مسایل چیزهایی  باش
ــالمت و رضایت مندی  ــتند که س نیس
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.
ــته باشید که  به هر حال توجه داش
ــرد مقابل از جمله  اگرچه دین داری ف
شروط الزم برای انتخاب همسر است، 
اما هرگز کافي نیست، بلکه عالوه بر آن، 
فرد باید از سالمت روانی، وجدان، عقل 
ــالق هم برخوردار  و ِخرد، منطق و اخ
باشد. بنابراین، دین داری فرد مقابل تنها 
ــایر شروط یاد شده می تواند  در کنار س
ــویي باثبات و  مقدمه یک زندگي زناش

بانشاط محسوب شود.

   12- ازدواج بر اساس جبران و
عقاید خرافی

ــی روی می آورند که  ــه ازدواج های ــی افراد ب برخ
مبنای آنها تالش برای جبران، رها شدن از عذاب 
ــاس گناه کاری  ــاس مدیونی و احس وجدان، احس
ــت. گاهی افراد مرتکب جنایت یا خیانتی در  اس
ــده اند و اکنون تالش می کنند تا با  حق کسی ش
ــنگین  ــتگان او، از بار س ازدواج با خود فرد یا بس
عذاب وجدان خود بکاهند. فردی که سال ها پیش 
ــت، اکنون  ــریک خود خیانت کرده اس در حق ش
ــر فرد مقابل  ــود را به اجبار به عقد پس دختر خ
ــری از  در می آورد. یا دختری که باعث اخراج پس
ــت، اکنون برای به دست آوردن  دانشگاه شده اس
ــه ازدواج با او رضایت  ــاره گناهانش ب دل او و کف
ــز در این زمینه  ــد. برخی عقاید خرافی نی می ده
ــهود است: »من نذر می کنم که اگر در رشته  مش
ــوم، با فالنی ازدواج کنم!«. این  مناسبی قبول ش

نوع ازدواج ها نیز با دوام نخواهند بود.
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 15- ازدواج از روی ترس
و فشار

ــران و خانواده ها از ترس  ــی دخت برخ
ــز برای آنها  ــت هرگ این که ممکن اس
ــتگاری پیدا نشود، به  در آینده خواس
ــی راضی  ازدواجی بدون تأمل و بررس
ــار اجتماع و  ــوند. گاهی نیز فش می ش
ــر را به یک اقدام  خانواده، دختر یا پس
شتابزده و عجوالنه سوق می دهد. این 
ــتر در مورد دخترانی رخ  ــأله بیش مس
می دهد که در انتخاب همسر وسواس 
ــته اند و فرصت های  ــش از حّد داش بی

زیادی را از دست داده اند. 

14- ازدواج با انگیزه اصالح فرد مقابل

ــکالت و  ــا فردی که دچار مش ــه ازدواج ب هرگز ب
ــت، به این امید  ــب رفتاری اس عادت های نامناس
ــید.  ــخصاً او را تغییر دهید، نباش که می توانید ش
ــرایط کنونی وی  ــت بر اساس ش بنابراین بهتر اس
ــه هستید که  ــما در این اندیش تصمیم بگیرید. ش
ــا الکل، فردی  ــیگار ی فرد معتاد به موادّ مخّدر، س
ــرعی نیست  که نماز نمی خواند یا مقید به امور ش
ــد؛ اما باید بدانید که  ــر داده و اصالح نمایی را تغیی
ــر دادن این افراد به احتمال زیاد فراتر از توان  تغیی
ــت. توجه خود را به معدود مواردی که در  شما اس
ــازید. این موارد  اطراف تان وجود دارد، معطوف نس
ــیاری از  ــدک نمی تواند نماینده واقعی تعداد بس ان

ناممکن ها محسوب شود.
این وضع به ویژه در خصوص رفتارهای نامطلوبي 

مانند: فحاشی و بدزبانی، ضرب و شتم و خشونت، 
مصرف الکل، استعمال دخانیات، بی مباالتی نسبت 
ــرت با افراد ناباب، ارتباط  ــایل دینی، معاش به مس
نامشروع گسترده با جنس مخالف و مواردی از این 

دست صادق است.
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باورها به عنوان عواملی شناختی، منشا رفتارهای ما هستند. 
ــند، رفتارها نیز نابهنجار  ــب باش حال اگر این باورها نامناس
خواهند شد و پیامدهای ناگواری را رقم خواهند زد. متأسفانه 
ــی و با نام عقاید دینی،  ــش های دین برخی از باورها در پوش
ــوند. در این  ــه وارد آوردن به زندگی افراد می ش باعث لطم
موارد، فرد به دلیل عدم برخورداری از اعتماد به نفس یا ابتال 
ــایلی را که خداوند بر حسب اختیار  به کاهلی، مجموعه مس
به او واگذار نموده است، به گمان خویش به خدا واگذار و در 
وظایف عقلی و دینی خود کاهلی می کند. این افراد با توسل 
ــوکل بر خدا«،  ــیت الهی«، »ت ــمت«، »تقدیر و مش به »قس
ــتن  ــتخاره نابه جا و نابخردانه« و مانند آن، از به کار بس »اس
روش های پسندیده ای همچون: »تدبیر«، »کاوش و پیگرد« 
ــاوره با متخصص« خودداری نموده و سرنوشت خود  و »مش
را در معرض آسیب های گوناگون قرار می دهند. البته در هر 
ــل باورها وجود دارند که  ــی، تعداد زیادی از این قبی فرهنگ
ــت: »هر  مجال ذکر آنها وجود ندارد ولی قاعده کلّی این اس
ــد یا مانع از  ــه عاملی برای ازدواج بدون عالقه باش باوری ک
ــود که از نظر شرع، منطق و عقل مناسب  ازدواج با فردی  ش
به نظر می رسد، باوری نادرست و نامناسب به شمار می آید و 

نباید برای آن ارزشی قایل شد«.

نمونه هایی از باورهای  نامناسب برای انتخاب همسر

1. ُکلُهّ نَْفٍس بَِما َکَسَبْت َرِهیَنٌة؛ سوره مدثر، آیه 38.
َّْیَس لإِلِنَساِن إاِلَّ َما َسَعی؛ ترجمه: و این که برای انسان جز حاصل تالش او نیست سوره نجم، آیه 39. 2. أَن ل

  1- انتخاب بر اساس باور به 
قسمت و تقدیر

ــت در  ــای رایج نادرس ــی از باوره این یک
ــت. منظور از این باور،  زندگی زناشویی اس
ــرای یافتن  ــالش ب ــت که ت ــور آن اس تص
ــالش در این زمینه هر دو  ــر و عدم ت همس
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 
ــود.  ــی و عقلی نیز تأیید نمی ش منابع دین
آیاتي نیز وجود دارند که سرنوشت انسان را 
مرهون تالش خودش معرفی می نمایند  از 
جمله: »سرنوشت هر کس در گرو اعمال او 
است«)1( و »برای انسان بهره ای جز تالش و 

کوشش او نیست!«)2(
ــبت به این مسأله اعتقاد  همه ما باید نس
ــت همه امور به  ــته باشیم که سرنوش داش
ــت و همچنین  ــد متعال اس ــت خداون دس
خداوند متعال نسبت به سرنوشت همه امور 
آگاه است؛ اما این به معنای تعطیل نمودن 
ــما باید  ــت. ش عقل و تدبیر در زندگی نیس
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 
ــأله هرگز مانع از تالش ما نخواهد  این مس
ــباب  بود. خداوند برای انجام امور عالم، اس
ــرار داده که ما باید به آنها  ــبباتی را ق و مس
دقت کنیم. همچنین باید سنت های الهی را 

بشناسیم و از آنها غافل نباشیم.
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 2- انتخاب بر اساس باور به »بخت خوب، 
فقط بخت نخست!«

ــپردن  ــت که به س ــی از باورهای فاقد منطق اس ــن نیز یک ای
ــانس و احتمال می  انجامد. در برخي  ــت خویش به ش سرنوش
ــت«،  موارد نیز این تفکر که »بخت خوب، همان بخت اول اس
ــده تا بسیاري از دختران در سنین پایین و اغلب به  موجب ش
طور ناخواسته ازدواج نمایند. متأسفانه پیامد این باور آن است 
ــژه در مناطق دورافتاده و  ــیاری از دختران به وی که اکنون بس
ــیب های  ــا، پس از ازدواج متحمل رنج ها و آس خرده فرهنگ ه
ــواره در  ــت که ما هم ــن در حالی اس ــوند. ای ــون مي ش گوناگ
خصوص دقت در همسرگزینی برای دختران مورد سفارش قرار 
گرفته ایم؛ چون ازدواج همچون ریسمانی بر گردن است که فرد 

را به اطاعت وامی دارد)1(.

  3- انتخاب بر اساس استخاره
ــتخاره در فرهنگ  ــالف تصور عمومی، معنای واقعی اس بر خ
ــا« و »طلب خیر کردن«)2(در  امامان معصوم صرفاً نوعی »دع
ــت)3( و نه آنچه امروز متداول و  اموری مهم همچون ازدواج اس
ــت افراد تنها به شانس باز شدن یک  مرسوم است که سرنوش
ــایلی مانند آن بستگی دارد. شیوه  صفحه از قرآن کریم یا وس
ــوارد، هرگز موجب تعطیلی عقل با نام دین  ــوم در این م معص
ــیر عقل به تصمیم گیری  ــت و امامان معصوم از مس نبوده اس
مبادرت می ورزیدند. به کارگیری روش استخاره هرگز نمی تواند 
ــد. به  ــاوره و فرمان عقل باش مقدم بر تحقیق، پرس وجو، مش
ــیم که این فرد  همین دلیل، همواره باید به این اطمینان برس
ــت؛ بلکه صرفاً در مورد جامع بودن او و همسانی  نابهنجار نیس
با خودمان با تردید رو به رو هستیم. در واقع، استخاره مربوط به 
ــت که تحقیقات انجام شده و ما در مورد جامعیت  مواردی اس
ــان بودن با خودمان یا مواردی دیگر در یک حالت  او یا همس
میانه قرار داریم و برای نهایی کردن و انتخاب یکی از دو طرف 
ــتخاره مي کنیم نه این که همه چیز را رها کرده و  ــاوی اس مس

فقط با استخاره انتخاب کنیم.

ــما دخترش را شوهر می دهد، او را در اطاعت شوهر درآورده است، پس الزم است تا هر یک از شما دقت کند  ــخصی از ش 1. هرگاه ش
که دخترش را در اختیار چه کسی قرار می دهد )بحاراالنوار، ج 103، ص 371(.

2. استخیر اهلل
3. مراجعه کنید به: وسایل الشیعه، ج 5، ص 204؛ بحاراالنوار، ج 91، ص 256.

  4- انتخاب از روی ترس از 
عقوبت 

ــی در دختران  ــر از باورهای خراف یکی دیگ
ــران، انتظار پیامدی منفی یا ازدواجی  و پس
نافرجام در نتیجه رّد دختران یا خواستگارانی 
ــم امید به پاسخ مثبت شما  ــت که چش اس
داشته اند. برخی ممکن است پاسخ رّد دادن 
ــخ منفی پسران در  ــتگاران یا پاس به خواس
مورد دختران را موجب دل شکستگی آنها و 
قهر و غضب خداوند برای این کفران نعمت 
ــم خداوند موجب  ــد. از نظر آنها خش بدانن
نگون بختی آنها می گردد. این قبیل باورهای 
واپس گرایانه هرگز صحت نداشته و خداوند 
همواره خیرخواه بندگانش بوده و نگرانی در 
ــت. خداوند سرنوشت  این زمینه بی مورد اس
افراد را در اختیار خودشان قرار داده و نسبت 
ــت. البته همه می دانیم  به این امر راضی اس
ــش از اندازه، زندگی  ــواس بی که دقت و وس
ــازد؛ اما  ــوت رو به رو می س ــا رکود و رخ را ب
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.
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َُّه ِمْن ِعَباِدنَا الُْمْخلَِصیَن)سوره یوسف؛ آیه 23(. وَء َوالَْفْحَشاء إِن ِِّه َکَذلَِک لَِنْصِرَف َعْنُه السُهّ ْت بِِه َوَهمَّ بَِها لَْوال أَن رَّأَی بُْرَهاَن َرب 1. َولََقْد َهمَّ

ــی از نیرومندترین غرایز  ــی، یک ــا تحقق بلوغ جنس ب
ــور طبیعی ایجاد  ــی به ط ــان، یعنی غریزه جنس انس
ــالش کند تا  ــورت، جوان باید ت ــود. در این ص مي ش
ــازد، این  ــی مصون س خود را در برابر انحرافات جنس
غریزه را در مسیری سالم به کار گیرد و آن را به نحوی 
ــالم ارضا نماید. اما به خوبی می دانیم که محافظت  س
از خویشتن در برابر نیروی غریزه جنسی نسبتاً دشوار 
ــتلزم برخورداری از تقوایی باال است. به  ــت و مس اس
واسطة همین دشواری کنترل غریزه جنسی است که 
ــف در برابر  ــی نمونه ها مانند تقوای حضرت یوس برخ
ــده است. با  ــانی زلیخا الگو قرار داده ش خواهش نفس
ــدت این غریزه به  این همه نباید فراموش نمود که ش
ــف  ــت که خداوند نجات حضرت یوس اندازه ای باال اس
ــدی می داند)1( و  ــز وام دار عنایات خداون ــر را نی پیامب
مسلما این نوع عنایت برای هر جوانی فراهم نیست. از 
طرفی شرایط کنونی جامعه به گونه ای است که زمینه  
ــر راه جوانان ایجاد کرده است.  در  لغزش هایی را بر س
اسالم، اگرچه ازدواج به عنوان امری »مستحب مؤّکد« 
ــود، اما هنگامی که بیم آن برود که فردی  تلقی می ش
به دلیل عدم توانایی کنترل غریزه جنسی در معصیت 

فرو می افتد، ازدواج بر او »واجب« می گردد. 

 سن مناسب برای ازدواج
ــّن ازدواج نه تنها در جوامع مختلف متفاوت است،  س
بلکه در جامعه ای واحد نیز در طول زمان ثابت نمی ماند 
و بر طبق شرایط مختلف، کم و زیاد می شود. بی تردید 
ــتی و  ــی به عنوان یک عامل زیس ــأله بلوغ جنس مس
ــدازه ای در تعامل با محیط، آهنگ  ــک، تا ان فیزیولوژی
متفاوتی به خود خواهد گرفت. در مناطق گرمسیری 
بلوغ جنسی )و نه بلوغ شناختی- اجتماعی یا عاطفی( 
که وابستگی شدیدی به وضعیت بدنی دارد، سریع تر 
از مناطق سردسیری صورت می پذیرد. در یک منطقه 
خاّص ما واقعاً نمی توانیم ازدواج را محدود به سن خاصی 
بدانیم؛ بلکه این مسأله بیشتر به ظرفیت شناختی افراد 
ــترک و زناشویی  ــبت به کّل هستی و زندگی مش نس
وابسته است. تردیدی نیست که تا چنین بینشی ایجاد 
نگردد، هر گونه تالش زودهنگام برای تشکیل خانواده 
ــب به شمار می آید. در واقع، »هر چند  اقدامی نامناس
ــان این است که هرگاه به بلوغ  مقتضای طبیعت انس
ــید، به ارضای نیاز جنسی اقدام کند، ولی  جنسی رس
ــیوه بهنجار ارضای این  از آنجا که ازدواج به عنوان ش
ــتی ندارد و مانند دیگر امور انسانی  نیاز، تنها بُعد زیس
با فرهنگ شکل گرفته و جهت می یابد، معموالً افزون 
بر بلوغ جنسی، بلوغ اجتماعی و اقتصادی نیز ضرورت 
ــتان، 1385(. در حالی که، بلوغ جنسی  می یابد« )بس
بیشتر به سن و شرایط غذایی و محیطی وابسته است، 
ــب شناخت کافی از  بلوغ اجتماعی نیز به معنای کس
قواعد و هنجارهای اجتماعی و داشتن قدرت الزم برای 
ــخیص امور و توانایی برای تصمیم گیری در مواقع  تش

لزوم است.

فصل 4
لزوم فوریت ازدواج
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 ازدواج دیرهنگام

ــته  ــه در ازدواج دیرهنگام از هیجان مداری فرد کاس اگرچ
ــتر برخوردارند، اما  ــات عاطفی بیش ــود و افراد از ثب می ش
پذیرش بار مسؤولیت یک زندگی مشترک برای برخی افراد 
ــه ازدواج روی می آورند، غیرقابل  ــه دیرتر از موعد مقرر ب ک
تحمل خواهد بود. بر هم خوردن سبک زندگی شخصی، که 
ــت،  در آن لزوم هماهنگی با هیچ فرد دیگري نیاز نبوده اس

احتماالً یکی از عوامل مؤثر در این زمینه است. 

 ازدواج بر اساس ترتیب تولد

گاهی والدین بر این باور هستند که دختران شان بر اساس 
ترتیب تولد ازدواج کنند. گاهی والدین بیم آن دارند که اگر 
از دختر بزرگ تر عبور کنیم، ممکن است از این پس هرگز 
خواستگاري براي او مراجعه نکند. این موضوع گاهي باعث 
ــت چند خواهر یا برادر به یکدیگر وابسته  ــود سرنوش مي ش

شود و آنها نیز با مشکالتي در این زمینه رو به رو شوند. 
بدون تردید، در مواردی خواهران یا برادران، ازدواج را عمداً 
به دلیل ادامه تحصیل یا موارد مشابهي به تأخیر می اندازند 
و یا از روی سخت گیری وسواسی خواستگارهای شان را رّد 
می کنند. 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.

 ازدواج زودهنگام
ــته از  ــای زودهنگام به آن دس ازدواج ه
ازدواج ها اطالق می شود که فرد، حداقل 
به یکی از شرایط بلوغ جنسی، شناختی 
و یا اجتماعی دست نیافته باشد. مشکل 
ــدم  ــته از ع ــگام برخاس ازدواج زودهن
ــدات ازدواج  ــی برای پذیرش تعه آمادگ
ــت )وینچ،  ــی از آن اس و نقش های ناش
ــالم سّن خاّصی را  1971(. هر چند اس
ــت؛ اما بر  ــرای ازدواج مقرر نکرده اس ب
اساس روایات معتبر اهل بیت)ع( و سیره 
عملی آنها، شواهد معتبري برای تعجیل 
در ازدواج به دست آمده که باید آن را بر 
ــتین زمان  لزوم اقدام به ازدواج در نخس
ــرط که مصالح فرد هم  ممکن با این ش
در آن در نظر گرفته شود، تلقي نمود)1(. 
ــی از ازدواج های  ــکالت ناش اسالم مش
ــرد و براي  ــگام را نادیده نمی گی زودهن
ــتان و  ــش می نماید )بس رفع آنها کوش

همکاران، 1385(. 
ــه گاهی فاصله  ــه خوبی می دانیم ک ب
ــی، چند سال به  بین زمان عقد تا عروس
طول می انجامد؛ در نتیجه، انتظار می رود 
که با آموزش مهارت های الزم، ظرفیت 
ــناختی هر دو طرف نسبت به مسایل  ش
ــد. به هر صورت، از نظر  زندگی ارتقا یاب
ــناختی تحقق ظرفیت شناختی  روان ش
ــت،  ــه خواهان ازدواج اس ــی ک در جوان
ــن پیش بینی  ــالک قطعی و کامل تری م

کننده برای ازدواج مناسب است.

1.»یکی از حقوق فرزند بر پدر، آن است که پس از بالغ شدن، او را به ازدواج در آورد« وسایل الشیعه، ج15، ص200.
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مرتبطبخش 3 مسایل  و  گاری  خواست
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آشـنایی، نخستین گام برای انتخاب همسر اسـت. متداول ترین روش برای آشنایی، از طریق معرفی 
دیگران و برگزاری جلسـه خواسـتگاری صورت می گیرد. منظور از آشنایی در این بحث صرفاً روشی 
است که در آن دو نفر از وجود یكدیگر آگاه می شوند. این آشنایی را »آشنایی مقدماتی« می گویند. 
بنابراین مقصود از نحوه آشنایی روشي است که طرفین، نخستین ارتباط ها و برخوردها را بر پایه آن 
با یكدیگر برقرار می کنند. اما در بیشتر موارد، مقصود از آشنایی، شناخت و آگاهی تفصیلی و روشی 

هدف مند به منظور کسب اطالعات درباره فرد مقابل با هدف ارزیابی برای ازدواج است.

 نحوه آشنایی طرفین
برای آشنایی در امر ازدواج حتماٌ مسیرهایی 
را که اطمینان بیشتری دارند انتخاب کنید. 
یک مسیر مطمئن مسیری است که در آن 
ــورت حقیقی، عینی و  فرد مورد نظر به ص
ــوده و موجودیت  ــترس ب ملموس قابل دس
ــناخته می شود.  و هویت او به طور کامل ش
همچنین ضروری است که یکی از افراد که 
ــما را بر عهده داشته و دارای  سرپرستی ش
ــت را به عنوان حامی برای  تجارب کافی اس
بررسی فرد مقابل برگزینید. این فرد خواهد 
توانست بر جریان آشنایی شما نظارت داشته 
و آن را ارزیابی نماید و موارد مخاطره آمیز را 
ــده و از آن پیشگیری نماید. هرگز  یادآور ش
ــخصات خود برای طرف مقابل  در ارایه مش
ــه رفتارها  ــتاب زده رفتار نکنید. این گون ش
ــران صورت  ــمت دخت ــه از س ــی ک هنگام
ــان او را به  ــرد، فرد مقابل یا اطرافی می پذی
تفسیرهای نادرستی سوق می دهد و چنین 
تصور می کنند که دختر قصد تحمیل خود 

را بر پسر دارد.

 مراقب تأثیر جاذبه باشید
جذابیت ظاهری شامل جذابیت بدنی، لباس و آرایش می شود 
که بیشترین تأثیر را بر ما می گذارد، می تواند ما را از منطق دور 
سازد و فریب دهد و ما به سادگی نمی توانیم از آن رها شویم. 
روشن  این صورت،  در  می شویم؛  افراد جذاب  ما جذب  پس 
است که به احتمال زیاد مشاهده برخی صفات مطلوب، وجود 
صفات نامطلوب را می پوشاند، در حالی که اغلب هیچ منطقی 
برای این گرایش درونی خود نداریم. نباید فراموش نمود که 
زندگی  یا  و  بیشتر  زناشویی  رضایت  به  الزاماً  جذاب،  ظاهر 
شادمانه تر منتهی نمی شود )برشاید و همکاران، 1972()1(. این 
مسأله هنگام آشنایی با یک فرد به منظور همسرگزینی نیز رخ 
می دهد؛ مثاًل انتظار داریم که یک دختر یا پسر »زیبا و جّذاب«، 
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 اخیراً 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 می توان 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.

فصل 1
آشنایی
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پرهیز از ایجاد وابستگی

ــه و زندگی  ــاب عاقالن ــر »انتخ ــه به فک همیش
عاشقانه« باشید. یادتان باشد »عشق هرگز کافی 
نیست!«. در آشنایی مقدماتی یکی از توصیه های 
ــران این است که:  ــگی به دختران و پس همیش
ــرد مقابل، در  ــّدی به ف ــه التزام ج ــی ک »مادام
حضور خانواده و متعهد شدن نسبت به همدیگر 
ــاس عرف، شرع و قانون به وقوع نپیوسته،  بر اس
ــدار به منظور  به همدیگر دل نبندید!«. این هش
پیشگیری از آسیب هایی است که غالباً دختران 
و پسران در نتیجه عدم تحقق ازدواج دلخواه شان 
ــه هر حال، هرگز نباید  ــوند. ب با آن رو به رو می ش
ــت.  احتمال عدم تحقق ازدواج را از نظر دور داش
ــده و  ــته ش در این صورت افراد به یکدیگر وابس
ــن از لحاظ عاطفی  ــران در این بی معموالً دخت
ــدیدی می شوند. چون بعد  متحمل ضربه های ش
ــیب های روانی  ــتگی عاطفی، آس ــوع وابس از وق

متعددی برای فرد پیش خواهد آمد. 

آشنایی از طریق فضای مجازی

ــازی که امروزه  ــنایی از طریق فضای مج آش
متداول شده است، ذاتاً روش مطلوبي نیست، 
ــود دارد که افراد  ــیاری وج چون احتمال بس
ــود ارایه دهند و  ــتي را از خ ــات نادرس اطالع
میزان شناخت نسبت به فرد مقابل نیز اندک 
ــت. در فضای مجازی افراد خود را مطلوب  اس
جلوه می دهند و فرد مقابل بر این اساس اقدام 
ــه نموده و خود را  ــیدن به رابط به عمق بخش
ــه فرد مقابل می داند؛ گاهی  متعهد و ملتزم ب
ــتگی صورت پذیرد که  نیز ممکن است وابس
ــرد به علت  ــود عدم مطلوبیت ف ــی با وج حت
وابستگی، باز هم مجبور به ادامه رابطه خواهد 
ــه به نیت ازدواج،  ــود؛ حتی اگر فرد مقابل ن ب
بلکه به قصد سوء استفاده از فرد مقابل، رابطه 
ــا در خوش بینانه ترین  ــد. ام را آغاز کرده باش
ــدن حقیقت، پس  ــکار ش حالت، اغلب با آش
ــود را در مقابل  ــرد خ ــه ازدواج، ف ــدام ب از اق
ــیب های  ــده می بیند و آس یک عمل انجام ش
گوناگونی متوجه او خواهد شد. بنابراین نباید 
ــازی طوالنی مّدت را جبران کننده  ارتباط مج

ضعف این نوع آشنایی دانست.
ــتفاده از  ــر به هر دلیل چاره ای جز اس اگ
ــنایی و انتخاب  ــرای آش ــای مجازی ب فض
ــیار محتاطانه و در  ــر ندارید، باید بس همس
ــه صورت حضوری و از طریق  مراحل بعدی ب
ــن و نه ارتباط  ــاط خانواده های طرفی ارتب
ــر حّد اطمینان  حضوری خودسرانه تا س
نسبت به شایستگی و لیاقت فرد مقابل مسأله 
ــناخت  ــری نمایید تا به یک ش را پیگی
ــبتاً کامل و اطمینان بخش دست  نس

یابید.
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1بحاراالنوار، ج 103، ص221

ازدواج  در مراکز همسریابی

ــرگزینی را دارید، در ابتدا  ــه هر یک از مراکز همس ــر قصد رجوع ب اگ
حتماً باید از روش های گردش کار )فرایند عمل( این مؤسسات آگاهی 
ــرانه اقدام ننمایید؛ به همین  ــل پیدا کنید و هرگز به طور خودس کام
ــه به همراه والدین و سرپرست  ــت که همیش دلیل کاماًل ضروری اس
خود با این مؤسسات ارتباط برقرار نمایید و در هیچ یک از مراحل به 
ــی با مجموعه و کارکنان ارتباط برقرار ننمایید. وجود  تنهایی یا پنهان
ــوابق مثبت و دریافت نشان ها و کسب رتبه های گوناگون نیز  برخی س
ــگیری از آسیب ها باشد. در هر  نمی تواند اطمینان آفرین و باعث پیش
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 
ــنهاد درخواستی نامعقول از سوی  و در صورت هرگونه تخطی و پیش
کارکنان، رییس  و مسؤول مؤسسه را در جریان قرار داده و در غیر این 
ــته های نامشروع  صورت مقامات انتظامی و قضایی را در جریان خواس
ــه ای از  ــه مذکور قرار دهید. به هر حال می دانیم که هر مؤسس مؤسس
ــکیل شده است که در بهترین شرایط، باز هم ممکن  عّده ای افراد تش
است یکی از کارکنان و از جمله یکی از متولیان همان سازمان شخصاً 
ــازمانی خود، به  یا با تبانی چند نفر دیگر، خارج از وظایف اداری و س

سوء استفاده از اطالعات خصوصی و محرمانة افراد مبادرت نمایند.

واسطه ها
ــرادی  اف ــي  ایران ــگ  فرهن در 
ــه با  ــد ک ــود دارن ــواه وج خیرخ
ــنایي با خانواده های طرفین،  آش
ــواده را به یکدیگر معرفي  دو خان
ــق ازدواج  ــراي تحق ــوده و ب نم
ــالش می کنند.  ت آنها  ــدان  فرزن
ــرم می فرماید: هر کس  پیامبر اک
ــات ازدواج دو نفر را فراهم  مقدم
نماید، خداوند او را با زنان بهشتی 
تزویج می نماید و به هر قدمی که 
ــه ای که  ــه هر کلم ــته و ب برداش
ــته است،  در این مورد بیان داش
خداوند پاداش یک سال عبادت را 

برای او ثبت می نماید)1(.
ــد توجه  ــطه بای ــا افراد واس ام
ــته باشند که بدون شناخت،  داش
ــا به هر نحو  نباید تالش کنند ت
ــه وقوع بپیوندد.  ممکن ازدواج ب
ــم نباید  ــن ه ــور طرفی همین ط
تحت تأثیر اصرارهای واسطه قرار 
گیرند؛ بلکه با بررسی همه جانبه 
موضوع و مشاوره اقدام مناسب را 
انجام دهند. این نوع وساطت های 
خیرخواهانه اگر همراه با شناخت 
ــد و سعی  خوبی از دو طرف باش
ــود افراد و خانواده های با افکار  ش
نزدیک به هم به یکدیگر معرفی 

شوند، بسیار ارزشمند است.
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پرهیز از گفتگوی خودسرانه

به دختران توصیه می شود که هرگز خودسرانه به گفتگو با پسر یا خانواده او نپردازند. پذیرش دعوت ها مخاطره آمیز 
ــتر افراد را نگون بخت می سازند. گذشته از فریب ها که بیشتر  ــتند و فرصت هایی که طالیی می نمایند، بیش هس
ــیاری از موارد شرایط  ــتند و در بس ــتوانه هس ــت که بدون خانواده اقدام می کنند، فاقد پش دامن گیر افرادی اس
ناخواسته به آنها تحمیل می شود.  ممکن است فردی بگوید چون خانواده های ما اجازه نمی دهند که ما راحت با 
هم گفتگو کنیم، بنابراین الزم است خودمان بدون نظارت آنها به گفتگو بپردازیم. استقبال از این مسأله می تواند 
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

ــدن ها و روابط صمیمانه پیش از ازدواج)1(، به صورت  دوست ش
ــوی منابع اسالمی مورد نکوهش قرار گرفته است)2(.  جدی از س
یک بررسی تطبیقی )سایینی، 1995، ص 519( که در شصت 
و شش کشور صورت گرفته است، نشان داده است که هر اندازه 
ــتر با مردان در ارتباط باشند، میزان طالق  زنان در جامعه بیش
ــبت به همسری که پیش از  باالتر خواهد بود. فقدان اعتماد نس
ازدواج با فردی دیگر در ارتباط بوده است، میزان اعتمادپذیری 
ــبت به دیگری را کاهش می دهد؛ چرا که هر یک از  زوجین نس
آنها به این می اندیشند که او می تواند مجدداً وارد رابطه ای دیگر 
شود. از سوی دیگر، هنگامی که وابستگی ایجاد می شود معموالً 
ــت که افراد درگیر بتوانند به یک ارزیابی مبتنی بر  ــکل اس مش
ــت یابند؛ چون معموالً ذهن به برخی فیلترهای  ــناخت دس ش
ــود و برخی از اطالعات مهم را تصفیه  محدودکننده آلوده می ش
ــی  ــد و همین طور در جذب اطالعات نیز به طور گزینش می کن
ــار و اطالعات باعث  ــه و گزینش اخب ــل می کند. این تصفی عم
می شود تا بخش قابل توجهی از اطالعات که برای یک تصمیم 
ــما  ــتند از میان بروند. حتی اگر روش ش ــی ضروری هس منطق
خواستگاری رسمی باشد، باز هم در فرآیند کسب شناخت نباید 
ــأله باید در حّد یک عالقه برای  ــته شوید و مس به یکدیگر وابس
ادامه دادن، اگر تمام جوانب فرد مقابل مثبت باشد باقی بماند.

1. Premarital relationships

2. و ال متخذات اخدان؛ ترجمه: و نه زنانی که دوستان پنهانی می کنند )سوره نساء: 25( و ال متخذی اخدان؛ ترجمه: و نه مردانی 
که دوستان پنهانی می گیرند )سوره مائده: 5(. )سایینی، 1995، ص 519(
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ارایه درخواست خواستگاري با 
روش منطقی

ــتگاری از آداب  ــالمی خواس در آموزه های اس
خاّصی برخوردار است که بر اساس آن شایسته 
ــتگاری کند و با  ــت نخست فرد نّیت خواس اس
ــزارد و به دعا  ــت)1([ نماز بگ ــو و ]دو رکع وض

بپردازد: 
ــو می توانی و من نمی توانم. تو  »بار خدایا! ت
می دانی و من نمی دانم. تو بر همه چیز آگاهی. 
پس اگر در فالنی )نام او را می برید( برای دین 
ــا و آخرت من خیر می بینی، و اگر جز او  و دنی
را برای دین و دنیا و آخرت من بهتر می بینی، 

او را برایم قسمت فرما«)2(.
به دختران و خانواده های آنها مؤکداً توصیه 
ــود تنها از روش های اطمینان برانگیز و  می ش
قطعی درخواست های خواستگاری را بپذیرند و 
از پذیرفتن هرگونه درخواست فاقد مشخصات 
ــیرهای کوتاه ممکن  و ناگهانی بپرهیزند. مس
است یک بخت و اقبال، ارزیابی شوند؛ اما گاهی 
پرمخاطره هستند. بنابراین توصیه می شود که 
ــوم را نادیده  ــداول و نامرس ــیرهای غیرمت مس

انگارند. 

1.امام علی)علیه السالم(: دو رکعت نماز بگزارد و در آن سوره حمد و یس را بخواند! )بحاراالنوار، ج103، ص268، ح18(.
2. المستدرک علی الصحیحین، ج1، ص458، ح 1181. عن ابی ایوب االنصاری )کی نیا، 1369(.

ارایه پاسخ به درخواست ها

ــه محل انجام  ــت و ن خیابان محل عبور و مرور اس
ــب تنها در حضور  ــتگاری. خواستگاری مناس خواس
ــورت می گیرد. دختری که در خیابان به  خانواده ص
درخواست دیگران رأساً پاسخ می دهد نشان می دهد 
ــتی  ــواده ای زندگی می کند که سرپرس ــه در خان ک
ــبی نداشته یا به خانواده و والدین خود اعتماد  مناس
ــی قایل نیست. این کار عماًل  ندارد و برای آنها ارزش
ــر در زندگی  ــه خوردن دخت ــی را برای ضرب فرصت
ــویی فراهم می آورد. در واقع، هیچ چیز مانع از  زناش
آن نخواهد بود که ما از این رفتار شتاب زده و مبتنی 

بر هیجان دختر برداشتی دیگر داشته باشیم. 
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کسب اطالعات اّولیه پیش از جلسه خواستگاری

ــل از لحاظ دارا  ــب اطالعات درباره وضعیت فرد مقاب کس
ــرایط اساسی برای هر یک از طرفین، یکی  بودن برخی ش
ــه  ــت که باید پیش از برگزاری جلس ــف مهمی اس از وظای
ــع، تعداد قابل توجهی  ــتگاری صورت پذیرد. در واق خواس
ــی از پیش تعیین  ــتگاری با نتیجه  منف ــات خواس از جلس
ــتند و هیچ توجیهی برای این برخورد  شده ای رو به رو هس
ندارند. واسطه هایی که خانواده ها را به هم معرفی می کنند 
ــتگاری های  ــر دقت کنند می توانند مانع این نوع خواس اگ

بی نتیجه باشند. 

هرچند بر اساس منابع تاریخی همواره خواستگاری از سوی مردان صورت می گرفته است، اّما همواره این پرسش 
مطرح بوده است که آیا این مسأله می تواند از سوی جنس دختر نیز صورت پذیرد. 

اگر چه نمی توان هیچ گونه منع شرعی یا قانونی را در این زمینه مشاهده نمود، اما ترجیح داده می شود که این 
ــأله رخ ندهد. البته از آنجا که فرهنگ ها دارای تفاوت های چشم گیری هستند، ممکن است در این مورد نیز  مس

تفاوت هایی مشاهده شود؛ با وجود این، در اغلب فرهنگ ها خواستگاری از سوی پسر صورت می گیرد.
بنابراین درخواست جنس مرد از دختر مرسوم و متداول است. بخش زیادی از نگرانی ها در مخالفت با پیشنهاد 
دادن دختر برای ازدواج، به این احتمال باز می گردد که ممکن است در آینده از آن به عنوان یک دستاویز علیه 
دختر استفاده شود. شوهران بدرفتار اغلب اظهار می کنند که »خودت من را به این ازدواج مجبور کردی!« اما در 
قرآن کریم خواستگاری حضرت شعیب از موسی نقل شده و خداوند آن را زشت ندانسته است و هیچ اشکالی ندارد 
ــری پیشنهاد ازدواج داده شود البته اگر این نوع پیشنهاد از طرف ریش سفیدها  که از طرف خانواده دختر به پس

و بزرگ ترها باشد بهتر است.

خواستگاری دختر از پسر

پرهیز از رّد یا پذیرش زودهنگام

ــب برخی اطالعات و استنباط یک   پس از کس
ــوارد جزیی،  ــی احتمالی در برخی م ناهمگون
ــرای رّد فرد  ــچ گاه نباید در تصمیم گیری ب هی
ــتاب زده اقدام نمایید. این الزام درباره  مقابل ش
ــی پس از  ــت، حت ــی و کم اهمی ــایل جزی مس

نخستین برخورد نیز باید رعایت گردد. 
برای مثال، ممکن است درباره چهره فرد یا 
رنگ پوست یا برخی مسایل دیگر، گزارش هایی 
ــازد؛ یا  ــما را نگران س را دریافت نمایید که ش
حتی خودتان آن ایراد جزیی را مشاهده نموده 
یا به آن پی ببرید؛ با وجود این، هیچ گاه پیش 
از انجام یک گفتگوی کامل درباره سایر شرایط 
ــاهدة کّل موقعیت به تصمیم زودهنگام  و مش

درباره رّد یا پذیرش ازدواج مبادرت ننمایید.
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شرایط مکان گفتگو

ــریفات باشد. هر اندازه یک  ــاده، آرام و فاقد هرگونه تجّمالت و تش ــت که س بهترین مکان برای گفتگو مکانی اس
مکان دارای تجمالت خاص باشد، امکان پدید آمدن جّو هیجانی بیشتر خواهد بود و مانع از کنش واقعی دو طرف 
ــریفاتی قرار گیرند، عالوه بر ایراد فوق، فرصت کمتری نیز در اختیار قرار  خواهد بود. هر چقدر در یک مکان تش
ــت که هیچ شخص ثالثی در آن مکان حضور نداشته باشد  ــایل اصلی گفتگو کنند. الزم اس می گیرد تا درباره مس
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. 
حضور فیزیکی و مجاورت فیزیکی، این امکان را به ما می دهد تا با ارزیابی »زبان بدن«)1( فرد مقابل، به بخشی 
دیگر از »پیام های غیرکالمی«)2( ناخواسته که قابل اعتمادتر از »پیام های کالمی«)3( هستند، دست یابیم. گفتگو 
از طریق تلفن با محدودیت های خاصی رو به رو است که اغلب واقعیت ها را درباره افراد پنهان می سازد و نمی تواند 

جایگزین مناسبی برای گفتگوی حضوری محسوب گردد. 

مکان مناسب برای خواستگاری و گفتگو

محل انجام گرفتن خواستگاری معموالً خانه دختر است. برخی از خانواده ها ترجیح می دهند که خواستگاری از 
دخترشان در محل زندگی آنها صورت نگیرد تا در محّل زندگی، مشکالتی را برای آنها پدید نیاورد. این دسته از 
ــتگاری، ممکن است از تمایل سایر  ــتند که در صورت موفقیت آمیز نبودن جریان خواس خانواده ها نگران آن هس
خواستگاران دیگر نیز کاسته شود. همچنین گاهی خانواده یکی از طرفین در شهر دیگري زندگی می کند و ممکن 
است تمایل به خواستگاری در یک مکان خارج از محل زندگی باشد. آنچه بیان شد، ممکن است برای برخی از 
خانواده ها 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.

1 . Body language

2. Non-Verbal messages

3 . Verbal messages

فصل 2
گفتگو و روش های مربوطه
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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. 
ــه دیدار را جّدی تلقی کنید و برداشت  ــتین جلس نخس
ــت دارد از خودتان بر جای  ــی را مطابق آنچه که واقعی خوب
ــتن  بگذارید. عمل به این توصیه هرگز به معنای مجاز دانس
فریب کاری نیست، بلکه دقیقاً به عکس، به معنای آن است 
ــری معیوب از  ــلیقه، اجازه ندهید تا تصوی ــه با اعمال س ک
ــما در اذهان دیگران شکل بگیرد. همچنین سعی نکنید  ش
تصویری را جز آنچه واقعاً هستید، از خود به نمایش بگذارید 
ــی خودتان را ارایه  ــاًل مغایر با زندگی اصل ــا وضعیتی کام ی

دهید. این قبیل ترفندها به زودی آشکار می شوند.
مؤکداً به خانواده دختران توصیه می شود که از شتاب زدگی 
ــرار در تعارف نمودن پرهیز کنند. این  در انجام کارها و اص
ــک و بروز سوء تفاهم در  قبیل رفتارها موجب برانگیختن ش
خانواده پسر می شود و آنها را به تأمل وامی دارد تا علت این 
ــاس تشریفات  ــتاب زدگی را دریابند. در این موارد بر اس ش
معمول رفتار کنید. مثاًل: »اصرار بر ماندن برای صرف شام!« 
در برابر یک خانواده غریبه کاماًل فاقد توجیه بوده و ممکن 
ــت معنای نامناسبی را القا کند. این به معنای آن نیست  اس
ــالمی در باب اکرام به  ــالف آداب و توصیه های اس که برخ
ــا را بي دلیل در انتظار  ــان، خانواده ه میهمان و کرامت انس
ــه خانواده ها باید  ــت ک بگذاریم، بلکه صرفاً به این معنا اس
ــخ دهی بپردازند. برخی توصیه های  با آرامش و وقار به پاس
ــؤونات اسالمی مانند:  ــانه بر خالف آداب و ش غیرکارشناس
»تأخیر در باز کردن در منزل!«، و مانند آن، هرگز مجوزی 
ــود. همچنین به  ــی تلقی نمی ش ــته و رفتاری اخالق نداش
ــود که در جلسه آشنایی از زیاده روی  دختران توصیه می ش
ــودداری نمایند و  ــر خانواده دیگر خ ــرف زدن در براب در ح
حساب شده و عاقالنه گفتگوهای الزم را برای شناخت بهتر 

مطرح کنند.

جلسه نخست خواستگاری و گفتگو

نخستین جلسه خواستگاری و گفتگو معموالً با 
ــتین جلسه گفتگوها  هم صورت می گیرد. نخس
ــی یکدیگر  ــی وضعیت کلّ ــتر صرف بررس بیش
ــت ظاهری دختر  ــد؛ اینکه آیا وضعی خواهد ش
ــا نه و آیا  ــت ی ــر مورد تأیید یکدیگر هس و پس
ــاعد درباره یکدیگر دارند یا  خانواده ها نظری مس
نه، موضوع گفتگو در این نخستین جلسه خواهد 
ــت با یک تمایل مقدماتی  بود. گاهی ممکن اس
ــی خانواده ها،  ــت اجمال ــر و موافق ــر و پس دخت
طرفین عالقمند باشند تا دختر و پسر با یکدیگر 
ــتین  به گفتگو بپردازند که در این صورت نخس
جلسه گفتگو همراه با جلسه خواستگاری شکل 

می گیرد.
در ادامه، دختر و پسر به گفتگو درباره خودشان 
ــان می پردازند.  ــه ای از زندگی خودش و تاریخچ
ــت که بیان هیجانی خاطرات گذشته  روشن اس
مطلوب نیست، بلکه گفتگو صرفاً درباره مسیری 
ــخصیت از  ــد بود که من به عنوان یک ش خواه
آنها عبور کرده و از رهگذر آن به وضعیت کنونی 
ــیده ام. این در حالی است که بیان خاطرات،  رس
ــوده و عمدتاً با هدف  ــخصی ب امری جزیی و ش

سرگرمی یا عبرت آموزی صورت می گیرد. 
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تعداد جلسات گفتگو

گفتگوي طرفین 
 توصیه می شود که والدین از انجام این مرحله طفره نروند و مناسب ترین فرصت ها را به آن اختصاص دهند. انجام 
گفتگو میان طرفین نباید به عنوان یک رسم معمول و تشریفات نگریسته شود. افراد بسیاری را می شناسیم که 
بر اساس پیش فرض هایی ناکافی از این مرحله عبور کرده اند و صرفاً آن را به عنوان یک رسم تشریفاتی سپری 
کرده اند. این افراد اغلب، بدون آنکه به یک شناخت ارزشمند درباره فرد مقابل دست یافته  باشند، به تصمیم مثبت 

رسیده  اند، اما بعدها نسبت به این انتخاب زودهنگام و بدون دقت اظهار پشیمانی کرد ه اند.

برخی از خانواده ها اصرار بیش از اندازه دارند که جلسات خواستگاری کاماًل محدود برگزار شود و فوراً خاتمه 
یابد. متعّدد شدن جلسات گفتگو نباید مایه نگرانی ما یا والدین شود. هر چه شناخت طرفین از یکدیگر بیشتر 
باشد، تصمیمات واقع  بینانه تری را اتخاذ خواهند نمود. البته روشن است شما در طی چند جلسه نمی توانید به 
بخش عظیمی از واقعیت های ناپیدا دست یابید. بنابراین می توان توصیه نمود که خانواده های طرفین شرایطی 
را برای تعامل در خارج از جلسات گفتگو، مانند: سفرهای کوتاه مّدت دو خانواده تدارک ببینند که در طی آن ها 
ویژگی های شخصیتی فرصت ظهور پیدا کنند. در چنین موقعیت هایی، افراد و خانواده ها با احتمال بیشتری از 
نقش بازی کردن خارج شده و به صورت طبیعی رفتار می کنند. در نتیجه، خصوصیات افراد هر دو خانواده و 
به ویژه دو طرف اصلی بارز و آشکارگردیده و می توان بر اساس آن ها به تصمیم گیری پرداخت. البته باید توجه 
ــت که گفتگو و مراوده دختر و پسر باید کاماٌل حساب شده و تحت نظارت اولیا باشد. توجه داشته باشید  داش
ــب شناخت از طریق گفتگو محدودیت خاصی داشته و دارای یک سطح اشباع پذیری خاصی  که ظرفیت کس
است؛ در نتیجه، کسب شناخت بیشتر درباره فرد مقابل هرگز از راه برگزاری جلسات متعدد امکان پذیر نبوده 
و به همین دلیل برخی روش های مکمل دیگر مانند: پرس و جو و تحقیقات، تعامل خانوادگی و انجام سفرهای 

کوتاه مّدت باید مورد توجه خانواده ها باشد.
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 نمونه 1
فرد الف: »پسر/ دختر ما گاهی تحمل خود را از دست می دهد.«

فرد ب: »دقیقاً توضیح دهید که منظور شما از تحمل چیست و در این مواقع چه می کند؟«

 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 شده اید؟ چگونه بعد از ازدواج ادامه تحصیل خواهید داد؟ و ......«

  نمونه 3
فرد الف: »فقط گاهي اوقات صدایش باال می رود.«
فرد ب: »منظورتان این است که عصبانی است؟«

» آیا او زیاد عصبانی می شود؟  و در موقع عصبانیت چه واکنش هایی را بروز می دهد؟«

لزوم آشکارسازی پیام های مبهم
ــما  ــت، هنگام ارایه اطالعات درباره خود، پیام های مبهمی را برای ش ــما اس گاهی فردی که خواهان ازدواج با ش
ــود. این افراد تالش می کنند تا با  ــال می کند تا در آینده به دروغ گویی، کتمان حقیقت و امثال آن متهم نش ارس
استفاده از ترفندها به اهداف خود دست یابند و بعدها در صورت بروز هر مسأله ای مدعی هستند که قباًل درباره 
آنها توضیح داده اند و بی توجهی شما بر عهده آنها نیست. در بیشتر مواقع، والدین او، یا همراهان فرد یک مسأله 
ــازی آن مطرح می سازند. در این مواقع بهترین روش برای مقابله با این قبیل پیام های مبهم،  را با قصد کوچک س

خارج ساختن آنها از وضعیت ابهام به وسیله پرسش های جزیی است. به چند نمونه در این زمینه توجه نمایید:

لزوم توجه به پرسش های فرد مقابل
ــان )هارجی و همکاران،  ــناس و نه از پاسخ های ش ــان بش ــت که افراد را از پرسش های ش ولتر توصیه کرده اس
ــش، تعداد پرسش های فرد در هر  ــش، موقعیت طرح پرس ــما می توانید از طرز مطرح کردن پرس 1384(. ش
زمینه، فاصله زمانی بین پرسش ها به برخی حقایق پنهان، دغدغه ها و روحیات و خلقیات فرد مقابل پی ببرید. 
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ــیاری از  ــر این باورند که بس ــور خانواده ب ــان ام »کارشناس
ــتاب زدگی و عدم  ــات خانوادگی، از ش ــکالت و اختالف مش
انجام مطالعات دقیق در مرحله گزینش، اعتماد بی مورد به 
اظهارنظرهای واسطه و اطرافیان، جدی نگرفتن برخی نقاط 
ــی برخی ویژگی های  ــم یا توجیه آنها، بزرگ نمای ضعف مه
ــأت  ــم و در مواردی فریب کاری و اغفال آگاهانه نش غیرمه
ــالف آنچه ضرورت دارد،  ــتان، 1383(. بر خ می گیرد« )بس
ــس از برگزاری  ــد که ما صرفاً پ ــوم افراد گمان می کنن عم
ــتگاری و پذیرش اجمالی فرد، باید با  ــه خواس چندین جلس
ــتجو درباره آنچه فرد مّدعی بوده است به تأیید یا عدم  جس
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 پرس و جو و تحقیق در 
ــنایی دو  هر مرحله، متفاوت خواهد بود. مثاًل در ابتدای آش
خانواده معموالً در تحقیق، به دریافت برخی اطالعات در حّد 
ــود؛ اما همگام با پیشرفت در جلسات، بر  کلی بسنده می ش
ابعاد تحقیق افزوده شده و میدان تحقیق گسترده تر خواهد 
شد. پرداختن به تحقیق ما را از برخی محدودیت های کسب 
ــتگاری رها  ــات خواس اطالعات درباره فرد مقابل طی جلس
ــازد. البته روش تحقیق هم از محدودیت های خاصی  می س
برخوردار است و ممکن است فرد برخی از قسمت های کردار 
ــترس دیگران دور نگه  دارد؛ مثاًل واقعاً  و منش خود را از دس
معتاد باشد و هیچ گونه نشانه ای را از خود نشان ندهد. عالوه 
ــخصی است و  بر آن، تحقیق کاماًل مبتنی بر یک دیدگاه ش
ــا، گاهی افراد با یک  ــدای از غرض ورزی ها و کینه توزی ه ج
ــامحه گرانه فرد را مورد ارزیابی قرار می دهند و مثاًل  دید مس
ــب ارزیابی می کنند. محدودیت دیگر  در مجموع او را مناس
ــاس نقش های خود رفتار  ــه تمام افراد در جامعه بر اس آن ک
می کنند. بنابراین رفتاری متفاوت از آنچه واقعاً هستند نشان 

ــی از تعامالت اجتماعی  ــاهدات ناش می دهند و مش
نمی توانند تمام خصوصیات و منش های درونی یک 
ــازد. این  ــخص س ــرد را به طور کامل برای ما مش ف
قبیل محدودیت ها باعث نمی شوند تا ما از این شیوه 
جست و جو چشم پوشی کنیم و گاهی باعث می شوند 
ــه کار گیریم. به هر  ــتری را درباره آن ب تا دقت بیش
حال ما راهی به جز این روش به عنوان دومین شیوه 
کسب اخبار و اطالعات نداریم و باید دقت های الزم 

را به کار گیریم.

فصل 3
تحقیق درباره فرد مقابل
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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 مسامحه گر نباشد و دیگران 
ــادگی فریب داده یا متقاعد سازند.  نتوانند او را به س
ــرادی که نمي توانند  ــد از به کارگیري اف بنابراین بای
ــاس  ــاط خوبي برقرار کنند یا معموالً دچار احس ارتب
ــود؛ چون فوراً از  ــتند، خودداری ش شرم و گناه هس
طرح پرسش های مستقیم و صریح خودداری نموده 
ــاختن برخی پرسش ها به یک احساس  و با مطرح س
ــایل را به خوبی  ــرم و تقصیرکاری می رسند و مس ش
مطرح نمی سازند. مناسب ترین افراد کسانی هستند که 
ــگرانه نداشته و کامالً دوستانه و قاطعانه  رفتاری پرخاش
ــار می کنند. این افراد می توانند رفتاری صادقانه و در  رفت
عین حال دوستانه داشته باشند و با دیگران ارتباط برقرار 

سازند.
ــتفاده از  همچنین افرادی که تالش می کنند تا با اس
ــب  ترفندبازی به پرس وجو بپردازند، برای این کار مناس
نیستند؛ چون این افراد به سادگی شناسایی می شوند و 
به خاطر رفتار غیرصادقانه ای که در پیش گرفته اند مورد 
ــون مهم ترین ویژگی های  ــرار نمی گیرند. اکن پذیرش ق

محقق، به اختصار ارایه می شود:
ــبت به خودتان کاماًل   به خیرخواهی و صداقت او نس

مطمئن باشید.
 با او رابطه ای صمیمانه داشته باشید تا بتوانید متقاباًل 
ــته ها، مسایل و محدودیت ها را با یکدیگر در میان  خواس

بگذارید.
 از شما و ویژگی های شما به طور کامل آگاهی داشته 

باشد.
ــن تدبیر، درایت و باتجربه باشد که بتواند   دارای حس

ویژگی افراد و سخنان آنها را ارزیابی کند.
 دارای رفتار قاطع و صمیمانه باشد و کم رو یا پرخاشگر 

نباشد.
 کم حرف یا پرحرف نباشد.

منابع تحقیق

ــتی از منابع تحقیق را  ــواده فرد مقابل باید فهرس خان
در اختیار شما قرار دهد. این منابع الزاماً باید مشتمل 
ــد: دوستان، همکاران، آشنایان، اقوام  بر موارد زیر باش
ــه این موارد  ــایگان از جمل ــتگان و همس نزدیک، بس
ــجد و امام جماعت  ــتند. کسبه محل، اهالی مس هس
ــجد، اساتید دانشگاه هم می توانند منابع معتبری  مس
ــاالً به  ــما هنگام تحقیق احتم ــوند. ش ــوب ش محس
ــت به  مخالفان و موافقانی برمی خورید که ممکن اس
ــد  ابراز مطالبی بپردازند. محقق اگر فهیم و دقیق باش

این گونه موارد را شناسایی می کند. 
شما باید عالوه بر آنچه ذکر شد، از افرادی دیگر نیز 
ــت خانواده مقابل نام  پرس وجو کنید. مثاًل ممکن اس
دو نفر از همسایگان خود را معرفی نماید. شما پیش 
ــدا باید به تحقیق از  ــه به این دو نفر، در ابت از مراجع
چند تن از دیگر همسایگان مطلع که معرفی نشده اند، 
بپردازید و سپس به خانواده های معرفی شده مراجعه 
کنید. شما باید هنگام تحقیق از کسانی که در فهرست 
قرار ندارند، درباره افراد حاضر در لیست و ارتباط شان 
با خانواده مورد نظر نیز پرسش هایی را به عمل آورید.

ــرط باید در تمام موارد منابع تحقیق رعایت  این ش
شود و نباید هیچ گاه در آغاز به فردی که معرفی شده 
ــده به  ــت، مراجعه  کنیم؛ مگر آنکه فرد معرفی ش اس

درستی شناخته شده باشد.

ــانی تمام پرسش ها را مطرح سازد و متقاباًل   بتواند به آس
قادر به پاسخ گویی باشد.

 رفتاری هوشمندانه داشته باشد، به خودافشایی نپردازد و 
اهداف تحقیق را فاش نسازد.

ــت اطالعات باج ندهد و اطالعات مهم دیگر   برای دریاف
را فاش نسازد.

ــب اطالعات  ــوس و بدون هیاهو به کس  به طور نامحس
بپردازد.

ــد و از روی کنجکاوی درصدد تجسس و   هدف مند باش
کشف مطالب نامرتبط نباشد. 

 فهیم، رازدار و با تدبیر باشد.

ویژگی های افراد تحقیق  کننده
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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 بزرگ ترین ایراد این 
منبع، امکان عدم بی طرف 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  
پرس و جو از همسایگان نیز یکی دیگر از منابع ارزنده برای تحقیق به شمار می آید. این منبع از این نظر با منابع 
ــر می برند و بسیاری از افراد فامیل  ــتگان تفاوت دارد که اغلب افراد فامیل دور از یکدیگر به س دیگر همچون بس
ــایل خاّص مرتبط با یکدیگر آگاه باشند. اما همسایگان  نمی توانند از نحوه تعامل افراد خانواده با یکدیگر و از مس
ــرت، مشاجرات درون خانوادگی، رفت وآمد با افراد مناسب و نامناسب، آگاهی  معموالً از طرز رفتار، آداب و معاش

بیشتری دارند.
میزان وجاهت و اعتبار یک فرد در محله نیز یکی از مواردی است که می تواند اعتمادآفرین باشد و همسایگان 
می توانند به آن گواهی دهند. به همین دلیل مناسب است آدرس  محله هایی را که این خانواده در گذشته زندگی  

می کرده ، نیز درخواست نمایید و از تحقیق در آن محله ها 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 
ــراد، طرز رفتار آنها، محلی که در آن زندگی  ــاً مورد اعتبار قرار گیرد، اما نحوه صحبت کردن این اف ــد ذات می توان

می کنند و بسیاری از ویژگی های شان  می تواند نشان دهنده شخصیت فرد مورد تحقیق باشد.
ــبي از  ــتان فرد مورد نظر و مراجعه به هر یک از آنها، می توانیم به تصویر مناس ــتی از دوس ما با دریافت فهرس
ــد ضعف موجود در روش های دیگر را  ــت  یابیم و این اقدام می توان ــای اختصاصی فرد مورد تحقیق دس گرایش ه

برطرف نماید. نکته دیگر این است که شخصیت هر فردی را می توانیم از دوستان و دشمنانش به دست آوریم.

 د. افراد حاضر در محل کار و همکاران 
ــان را با دیگران بگذرانند و از این  ــود تا افراد بخش قابل توجهی از زندگی خودش حضور در محل کار باعث می ش
ــوند. افرادی که در محل کار حضور دارند، شامل:  ــبت به خصوصیات و ویژگی های آنها آگاه ش طریق دیگران نس
مدیران، همکاران، همکالسی ها، اساتید و همسایگان محل کار هستند که فرد با آنها در ارتباط است یا در معرض 
ــوگیری کمتری برخوردار است و واجد شرایط  ــبت به اقوام و بستگان از س ــاهده آنها قرار دارد. این منبع نس مش
بی طرفی است. این منبع از این لحاظ اهمیت می یابد که می تواند نحوه زندگی اجتماعی و میزان سازگاری فرد 

با دیگران را به ما بشناساند. 
با وجود آنچه بیان شد، بزرگ ترین ایراد این منبع، امکان دخالت بیش از اندازه برخی ویژگی های فرد در انجام 
وظایف سازمانی اش هنگام پاسخ دهی به پرسش ها است که گاهی می تواند 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 می داند 
ــازد و واقع بینانه  ــکالت کاری را به ارزیابی کلّی از او منتهی س ــت مش که از او تعریف کند یا برعکس ممکن اس

قضاوت نکند.
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  شرایط منابع تحقیق
نخستین مسأله در انجام تحقیق، شناسایی افرادی است که آگاه و صادق باشند. 

ــا را از صحت اطالعات به  ــی تا حّد زیادی م ــن درباره این دو ویژگ ــان یافت اطمین
ــت آمده مطمئن می سازد. به همین دلیل در ابتدا الزم است ما از چندین مسیر  دس

ــتند، مطمئن شویم. این افراد  ــخاصی که منابع تحقیق ما هس درباره معتبر بودن اش
ــامحه گر، آگاه، صادق، بی طرف، فارغ  ــند؛ آنها باید با دقت و غیرمس باید از چندین ویژگی برخوردار باش
ــی می کنند و  ــند. برخی افراد با وجود صادق بودن، مصلحت اندیش از خصومت ورزی یا کینه توزی باش
ــی حقایق و واقعیات را انکار یا کتمان می کنند. بنابراین همواره دقت کنید که آیا این فرد درصدد  برخ
کتمان و انکار برخی واقعیات هست یا نه. شما می توانید این نکته را در خالل یک گفتگو با طفره روی 

او مشاهده کنید.

صداقت منابع تحقیق
برخی نشانه ها کمک می کنند تا به صداقت یا عدم صداقت منبع 

مورد تحقیق پی ببرید:
ــش دقیق، با سکوت، مردد بودن  1 هرگاه هنگام طرح یک پرس
ــخ دهی  ــازی با واژه ها و عدم تمایل فرد به پاس ــخ دادن، ب در پاس
ــانه کتمان گر بودن فرد منبع  ــدید، آن را به عنوان نش رو به رو ش

ــش بشناسید. این مسأله  ــتن مسأله مورد پرس و صحت داش
ــتان و بستگان می تواند صحت داشته  به ویژه در مورد دوس

باشد. 
ــر ارزش دارد که  ــق تنها از این نظ ــک منبع تحقی 2 ی

مشاهدات خود را به طور مستقیم برای ما بیان می کند؛ 
ــه او می تواند اطالعات اضافی مانند قضاوت خود و  البت
ــا نباید این دو  ــتنباط خود را نیز اضافه کند؛ اما م اس
ــتباه بگیریم و ضروری است که  حیطه را با یکدیگر اش

آنها را به اندازه کافی از یکدیگر متمایز سازیم.
3 هرگاه با واژه هایی همچون »خوب«، »بد«، »متعادل« 
ــتری  ــدید، درباره آنها توضیح بیش ــد آن رو به رو ش و مانن

ــت کنید. این واژه ها مبهم هستد و نیاز به توضیح  درخواس
دارند؛ چون افراد منظورهای متفاوتی را از این واژه ها دارند و 

برداشت های افراد هم از این واژه ها متفاوت خواهد بود.
4 هنگامی که در حال پرس وجو هستید و مشاهده می کنید 
ــخ دهی به یک یا چند پرسش طفره می رود، او را  که او از پاس

حساس نکنید و به رفتار تدافعی وادار نسازید. لکن در آن مورد 
از منابع دیگر جستجوی بیشتری انجام دهید. 
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پرسش های تحقیق

آماده سازی پرسش های تحقیق توسط فرد خواستگار 
ــت، پیش از مراجعه  ــا فردی که داوطلب ازدواج اس ی
ــن اقدام  ــت. ای ــأله ای ضروری اس ــرای تحقیق مس ب
موجب می شود تا محقق طی کوتاه ترین زمان ممکن، 
ــازد و در میان  ــش ها را مطرح س ــب ترین پرس مناس
ــود. از  ــرگردان نش انبوه اطالعات فرد مورد تحقیق س
سوی دیگر، این اقدام باعث می شود تا اهداف خاصي 
ــی هدف مند را ترتیب دهید و  را برگزینید و گفتگوی
محقق از گفتگوهای پراکنده دور بماند. مهم ترین این 

موارد عبارتند از: 
1   خصوصیات فرد

2   خصوصیات افراد خانواده
ــاجرات درون خانواده و نزاع با همسایگان و  3   مش

افراد دیگر
4   نوع روابط والدین و فرزندان با یکدیگر

5   روابط والدین با یکدیگر
ــواده یا فرزندان  ــات افرادی که با خان 6   خصوصی

معاشرت می کنند.
ــی خانواده با افراد و خانواده های  7   روابط اجتماع

دیگر
ــن ویژگی های هر یک از اعضای خانواده  8   بارزتری

)خوب یا بد(
9   نوع پوشش اعضای خانواده

10   مشکالت و نابهنجاری های خانواده و هر یک از 
اعضای آن

11   وضعیت مذهبی فرد مورد نظر، والدین و هر یک 
از افراد خانواده

12   مشکالت اخالقی و انحرافات اجتماعی
13   امور مالی، معیشتی و اقتصادی خانواده

14   سرگرمی ها و تفریحات

روش جمع بندی اطالعات دریافتی

ــات از منابع گوناگون ما  ــس از دریافت اطالع پ
ــا مطالب ضد و نقیضي رو به رو خواهیم بود که  ب
می تواند این اطالعات را رّد یا تأیید نماید. در این 

شرایط نیاز به جمع بندی خواهیم داشت. 
این مسأله چندان دور از انتظار نخواهد بود که 
ما نهایتاً با انبوهی از اطالعات رو به رو باشیم که 
ــه صورت کلّی یا جزیی در تضاد  برخی از آنها ب
ــند. چنانچه دوستان و  و تناقض با یکدیگر باش
ــا خبری را به طور  ــان فرد، یک ویژگی ی مخالف
ــازند می توان درباره آن به  یکسان مطرح می س
ــن مطلب نیز  ــید. عکس ای اطمینان کامل رس
ــر دو، ویژگی خاصی را رّد  ــت دارد و اگر ه صح
کردند می توان 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، بی اطالع باشد 
یا صرفاً گمان می کند که اطالع دارد، اما در واقع 
ما مطمئن هستیم که او را فریب داده اند و هرگز 

امکان دست یابی به اطالعات را نداشته است.
اما گاهی ما با اطالعات نه متناقض اما متضاد 
ــویم؛ مثاًل عده ای می گویند »قباًل  رو به رو می ش
نامزد داشته است و نامزدش به دلیل بدرفتاری 
ــت« و عده ای دیگر می گویند  او را رها کرده اس
»نامزدش به دلیل وضعیت اشتغال نامعلوم از او 
جدا شده است«؛ در اینجا مسألة نارضایتی بین 
او و نامزدش آشکار می گردد و درباره آن مطمئن 
ــوان موضوع  ــأله را به عن ــم و این مس می گردی
ــود اضافه  ــش های خ ــق به مجموع پرس تحقی
ــم و درباره آن به تحقیق می پردازیم. اما  می کنی
هنوز هم برای رسیدن به یک نتیجه قطعی زود 

است.
ــت همان  ــق بخواهید درس ــه از محق همیش
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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ارایه نتیجه و پاسخ دهی

پس از تمام بررسی ها طرفین باید نتایج بررسی ها را با در نظر گرفتن مصالح گوناگون به اطالع یکدیگر برسانند. 
پاسخ دادن به درخواست ازدواج دیگران، محدود به یک زمان خاّص است. بنابراین، به تأخیر انداختن یک پاسخ 
ــدن یا عدم تصمیم درباره ازدواج تلقی می شود. برخی از  ــتگار، عماًل به معنای پاسخ منفی، منصرف ش به خواس
دختران و پسران هنگام ارایه پاسخ منفی با این ترس روبه رو هستند که مورد غضب خداوند قرار بگیرند و خداوند 
ــید که انتخاب حق شماست البته از این حّق، عاقالنه و به درستی  ــته باش نظر خود را از  آنها برگرداند. توجه داش
ــخ منفی آن است که  ــخت گیری نکنید. یکی از مهم ترین نکات، هنگام ارایه پاس ــتفاده کنید و بدون دلیل س اس
کیفیت این پاسخ باید به گونه ای 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 هیچ گونه سوء رفتاری نسبت به آنها صورت نگرفته است، باز هم 
ــن است که در این موارد شما هرگز مقصر نیستید و تصمیم درست و عاقالنه نباید  رنجیده خاطر می گردند. روش

موجب نگرانی شما یا پدید آمدن احساس گناه در شما شود.

مراجعه به مشاور
ــد، نمی توان ازدواج را به عنوان  همان گونه که بیان ش

ــا بعد از  ــول کرد که تنه ــی« قب مقوله اي »شانس
ــویم. تمام  انتخاب می توانیم از درون آن آگاه ش
مسیرهایی که تاکنون پیشنهاد شد، راهی برای 
ــاب عاقالنه« بود، اما به هر حال هر  یک »انتخ
ــتی هایی بود  یک از روش ها دارای نقص و کاس
ــای جبران کننده نیز برای آنها  که برخی راه ه
ــن همه، نقص ها  ــاره قرار گرفت. با ای مورد اش

ــخصاً  ــتند و ما نمی توانیم ش همچنان باقی هس
ــایی کنیم  ــات فرد مقابل را شناس تمام خصوصی

ــی آنها  ــر برخی متخصصین برای بررس و از این نظ
آموزش هایی ویژه دیده اند. 

ــر یا خانواده آنها در  ــت چندین روز به طول بیانجامد. به همین دلیل گاهی دختر یا پس انجام تحقیق ممکن اس
جمع بندی و نتیجه گیری عجله به خرج می دهند و در همان نخستین روز تحقیق به یک پاسخ منفی یا مثبت قطعی 
می رسند. 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 این گونه موارد اعتماد به حدس و گمان زیان آور است و باید تا روشن شدن هر 

مطلبی دقت و حوصله داشته باشیم. 
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تحقیق درباره یکدیگر
ــر  ــر به عنوان همس ــن فرد دیگ ــرای پذیرفت ــا ب م
ــگاه گذرا و  ــش از حمل بر صحت و ن ــه چیزی بی ب
ــنده کردن  امثال آن نیاز داریم. به همین دلیل بس
ــراغ نداریم!« نباید  ــه این که »ما چیز بدی از او س ب
ــرد. ما باید در مورد یکدیگر  مالک انتخاب قرار گی
ــم. هر چقدر افرادی که از آنها  احراز صالحیت کنی
پرس وجو می کنیم دارای رابطه صمیمانه تری با فرد 
ــا دارای اعتبار کمتری  ــند، تأیید آنه مورد نظر باش
ــه دلیل دور بودن راه، منصرف  خواهد بود. گاهی ب
ــی از  ــه آن محروم ماندن از بخش ــده ایم و نتیج ش
واقعیات است که می توانست پیش از ازدواج ما را از 

قرار گرفتن در یک مسیر نادرست بازدارد. 
ــناس و  ــتجو، افراد سرش معتبرترین منابع جس
ــتند. ائمه جماعات  ــاخص محلّی هس چهره های ش
ــتند. کسبه محلی و  ــاجد نیز معتبر و مهم هس مس
ــایر خصایص  ــه اغلب به امانت داری و س افرادی ک
ــتند، برای تحقیق مناسبند. به  ــهور هس مثبت مش
ــی افراد به نفع فرد  ــا مراجعه کنید. مراقب تبان آنه

مورد تحقیق یا بر علیه او باشید. 
ــط یک  ــأله که فرد مذکور توس هرگز به این مس
ــت و پس از  ــازمان مورد پذیرش قرار گرفته اس س
ــده  ــام تحقیقات متعدد گزینش ش انج
است اعتماد نکنید. اینها دو مسألة 
کاماًل جداگانه هستند و گزینش 
ــاد نمی تواند  ــک نه ــط ی توس
ــرای یک  ــبی ب ــای مناس مبن
ــرای تمام  ــترک ب زندگی مش
عمر قرار گیرد. فراموش نکنید 
ــّل کار خود با  ــه افراد در مح ک
یک نقش سازمانی رفتار می کنند 
ــی از واقعیات  ــت بخش و ممکن اس
در پشت این نقاب نقش، پنهان بماند. 
ــی از این  ــد انحصاری بر یک ــن تأکی بنابرای
راه ها، حتماً شیوه ای ناقص و ناکارآمد خواهد بود. 
و تحقیقات همه جانبه و دقیق باعث خوشبختی ما 

در زندگی مشترک خواهد شد.

متعهد شدن نسبت به یکدیگر پیش 
از شناخت کامل

ــه دلیل کم تجربگی  ــایل که ب یکی دیگر از مس
ــای آنها روی  ــر و گاهی خانواده ه ــر و پس دخت
می دهد، آن است که پسر و دختر در طی زمان، 
ــناخت یکدیگر، به  تدریجاً به جای ارزیابی و ش
اشتباه، به ایجاد یک رابطه عمیق عاطفی دست 
ــوند  می زنند و درگیر یک رابطه صمیمانه می ش
که البته با خطر پذیری باالیی روبه رو خواهد بود. 
ــاً با هم متفاوت هستند.  این دو خواسته اساس
ــنایی به منظور پیگیری، بررسی و درنهایت  آش
انتخاب یا عدم انتخاب فرد مقابل، کاماًل متمایز 
ــا با هدف  ــه ای بدون هدف ی ــراری رابط از برق
ــی و یا سپری  ارضای کمبودهای عاطفی، جنس
ــقانه  ــت. این گونه روابط عاش ــردن اوقات اس ک
ــی دقیق و انتخاب عاقالنه را سلب  امکان بررس
ــاس  ــخ های مثبت بر اس می کند و احتمال پاس
ــیار زیاد خواهد بود و  یک شناخت ابتدایی بس
ــت که درگیری احساسات و عواطف  روشن اس
برای ارایه یک پاسخ مناسب ناکافی خواهد بود.
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 1- سالمت دینی:   

سالمت دینی به معنای آن است که نه تنها دین داری ضروری 
ــت؛ بلکه فرد باید در دین داری خود نیز رفتاری معقول و  اس
خردپسندانه داشته باشد. حّد نصاب دین داری، عامل بودن 
ــات، مانند به جا آوردن نماز  ــه ارکان دین مثل انجام واجب ب
ــت.  ــرک محرمات از قبیل دوری از آلودگی ها اس و روزه و ت
ــت ازدواج کند،  ــخصی که می خواس پیامبر اکرم )ص( به ش
ــری«)1(. در مورد  ــر دین دار بگی فرمودند: بر تو باد که همس

دیگری فرمودند: »کسی که با زنی به خاطر ثروتش ازدواج کند، خداوند او را به حال خودش وا می گذارد 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(.
   2-سالمت عقلی:     

ــران برای درک  ــب و هم گون میان همس وجود توان عقلی متناس
مسایل عمومی زندگی و رفتار سازگارانه ضروری است.

 

  3- سالمت روان:       

ــردگی، وسواس اجباری، جنون ادواری  عدم ابتال به بیماری های روانی مانند افس
ــوءظن شدید و بی مورد یا  و اختالل دوقطبی، یا اختالالت مرتبط با بدبینی و س
روان پریشی و سایر اختالالت روانی مرتبط با آن نیز جزء شرط های ضروری برای 

تشکیل یک زندگی سالم و متعالی است. 

الف( معیارهای اصلی انتخاب همسر

هر ازدواجی حداقل باید از چهار جنبه تضمین شود. این شروط به عنوان حّد نصاب برای ارایه پاسخ 
مثبت هستند؛ اّما افراد می توانند شروط دیگري را به این موارد بیافزایند. بنابراین سایر شروط کاماًل 

در اختیار افراد بوده و می توانند بنا برعقیده شخصی یا سلیقه شخصی خود رفتار کنند. 

1. »علیک  بذات الدین؛ وسائل، ج 14، ص 30.
2 . وسائل، ج 14،، ص 31

3. »اذا جاءکم من ترضون ُخلقه و دینه فزّوجوه و ان ال تفعلوا تکن فتنة فی االرض و فساد کبیر )وسائل، ج 14، ص51(.

فصل 4
معیارهای انتخاب همسر
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  4- سالمت اخالقی:         

برخورداری از سالمت اخالقی همواره باید مدنظر قرار گیرد. 
ــی و امامان معصوم نیز  ــأله مورد توجه بزرگان دین این مس
ــی که اخالق  ــت. پیامبراکرم )ص( فرمودند: با کس بوده اس
ــند باشد، ازدواج کنید. اگر چنین نکنید،  و دینش مورد پس
فتنه و فساد بزرگی در زمین به وجود خواهد آمد!« )3(. نمونه 
اخالق بد، لجاجت و تک حرفی بودن، تکبر نسبت به همسر، 
بی ادب بودن، بی وفایی، کینه توزی، سوءظن داشتن، سبکی 

ــیعیان نامه اي خدمت امام  ــت. یکی از ش ــم بودن اس و هرزگی، کم ظرفیتی و بی تابی، با محبت نبودن و بد چش
ــد تا درباره یکی از خویشاوندان خود که بداخالق است و اکنون خواستگار دخترش  ــالم« مي نویس رضا»علیه الّس

است، مشورت کند. حضرت در پاسخ فرمودند: »اگر بداخالق است دخترت را به او نده« )1(.
ــروط قرار دهد. این کاماًل شخصی بوده و الزامی  ــالمت بدنی را نیز جزء این ش ــت فردی بخواهد س ممکن اس
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 زمینه های فرهنگی و معیارهای زیبایی شناختی )زیبایی ظاهری( و معیارهای ماّدی 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 می توانیم به بررسی های موجود درباره آسیب شناختی ازدواج مراجعه کنیم و سهم این عوامل 
ــازیم.  البته بر خالف مطالعات آسیب شناختی، مواردی نیز وجود دارند که در  ــخص س را در زندگی معمولی مش
ــت. این موارد خواه آنها را استثناء بدانیم یا  آنها با وجود برخی ناهمگونی ها، یک ازدواج همچنان پایدار مانده اس
ــوی آنها تشویق و تجویز نماییم. تفاوت عمده این قبیل  ــه نمایند که افراد را به س ندانیم، نمی توانند ما را وسوس
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 می تواند آن را جبران نماید. به هر حال موارد جبران کننده توسط روان پزشک، 

روان شناس و مشاور تعیین می شود و افراد نباید به صورت خودسرانه به ارزیابی بپردازند و اقدام کنند.

  5- اصالت 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 
ــرط در مواردی معدود با  ــا خود فرد را دارم و با خانواده او هیچ کاری ندارم«.  با این همه، این ش ــد ازدواج ب قص
نقطه ای پیچیده روبه رو می شود؛ مثاًل دختر یا پسر یک خانواده الابالی، مستقل از خانواده خودش زندگی می کند 
ــت که در این موارد پس از بررسی های الزم و تأیید اصالت این تفاوت  ــیر هدایت را برمی گزیند؛ روشن اس و مس
ــت و البته باید مشکالت دور ساختن  ــی میزان تحمل خود، می توان نگاهی مثبت به چنین ازدواجی داش و بررس

فرزندان از چنین خانواده ای و بسیاری از مشکالت دیگر را تحمل نمود.

1. بحار االنوار، ج 100، ص 235
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ب( معیارهای فرعی انتخاب همسر
ــوند که جزء اصول نیستند و نقش اساسی در ارتباط زناشویی  ــته از معیارها از این نظر فرعی نامیده مي ش این دس
ندارند. افراد بر حسب معیار های خودشان ممکن است، برخی از آنها را پذیرفته و وارد زندگی مشترک شوند و در 

صورت توانمندی شان، هیچ مشکل اصلی برای زندگی مشترک شان پدید نیاید. 

1 زیبایی ظاهری 
  زیبایی و تناسب هر چه بیشتر اندام از جمله نعماتی 
ــم و بیش به افراد عطا  ــت که خداوند به صورت ک اس
نموده است اما به تنهایی نمی تواند مالک مهمی برای 
ــود. تناسب اندام، زیبایی صورت،  ازاواج موفق تلقی ش
قد و قامت، رنگ پوست و بسیاری مواد دیگر، از جمله 
عواملی هستند که مالکی برای زیبایی تلقی می شوند. 
ــزوم در نظر  ــددی درباره ل ــه در روایات متع اگرچ
گرفتن زیبایی همسر سخن به میان آمده است، اما در 
بسیاری از روایات دیگر نیز بر ایمان و تقوا تأکید شده 
ــت؛ چنانکه در روایتی از پیامبر اسالم آمده است:  اس

»زیبایی صورت زن را بر ایمان او ترجیح ندهید«)1(.
ــنایی و  ــبی برای آش ــت که هر چند جذابیت ظاهری می تواند زمینه مناس به هر حال نباید از نظر دور داش
ــاس رضایت همیشگی از زندگی مشترک نخواهد  ــد، اما الزاماً موجب پایداری ازدواج و احس انتخاب اولیه باش
بود. به همین دلیل باید به سایر عواملی که در تشکیل یک زندگی مشترک پایدار نقش مهم تری دارند، توجه 
ــت. به همین دلیل هرگز زیبایی بر عواملی همچون ایمان، اخالق، نجابت و پاکدامنی و  ــتری مبذول داش بیش
مواردی مانند آن ترجیح داده نمی شود. اگر هر دو امتیاز در فردی جمع شده بود که بهترین شرایط است، اما 
در مواردی که در یک فرد زیبایی نسبی وجود دارد و ایمان در حّد باالیی قرار دارد و در فرد دیگر زیبایی در 

حّد باال و مرتبه ایمان بسیار ضعیف است، گزینه نخست مناسب تر خواهد بود.
بنابراین ضروری است در اندیشه خصوصیات اخالقی فرد مقابل باشید و از شروط اساسی چشم پوشی نکنید، 
حتی در بسیاری از موارد که معیارهای سختی در نظر گرفته اید که دستیابی به این حّد از زیبایی امکان پذیر 
نباشد، الزم است به میزان نسبی زیبایی رضایت دهید و راه کارهایی را برای کنار آمدن با این موضوع انتخاب 
کنید.  با این همه، اگر نمی توانید از این ویژگی اغماض کنید، نباید در خودتان احساس گناه راه دهید. به جای 

شرمساری، با خودتان و فرد مقابل صادق باشید 

1. . قال رسول اهلل: ال یختار حسن وجه المرأه علی حسن دینها )کنزالعمال، ج16، ص 301، ح 44590(.
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ــترین خطر برای افرادی است که  در واقع بیش
ــند، اما  ــد از چهره فرد مقابل راضی باش نمی توانن
ــد و برای یک عمر  ــر خود تحمیل می کنن آن را ب
ــرزنش قرار می دهند و یا  خود را مورد مالمت و س
به سرزنش و تمسخر همسر خود می پردازند. این 
افراد گاهی برای دست یابی به ثواب یا تقرب الهی 
به مسأله ای که نامالیم با طبع آنها است، پاسخی 
ــا از آنجا که این افراد در  مثبت ارایه می دهند. ام
ــر با خودشان صادق نبوده اند، اغلب  گزینش همس
رضایت مندی اندکی از زندگی مشترک خود دارند. 
ــترک، همواره خود  این افراد در طول زندگی مش
ــد و به همین دلیل  ــتم و ظلم می بینن را مورد س
ــر  ــه خود حق می دهند که به بدرفتاری با همس ب
ــبت به چهره فرد  بپردازند. در مواردی که فرد نس
ــتباه بزرگ آن است که  ــت، اش مقابل راضی نیس
ــن ازدواج  ترغیب  ــا اصرار، فرد را به ای اطرافیان ب
کنند و مّدعی شوند که پس از ازدواج عالقه ایجاد 
ــون خطر آن زیاد  ــود؛ چ و نازیبایی برطرف می ش
ــت و نمی توان نسبت به آن مطمئن شد. یکی  اس
از مهم ترین عواملی که در تغییر کارکرد خانواده و 
دور شدن آن از آرامش تأثیرگذار است، ناآشنایی 
ــت  ــان ازدواج با معیارها و ویژگی هایی اس داوطلب
ــت مورد توجه  ــر به دق ــه باید در انتخاب همس ک

قرار گیرند. 

2 همسان همسری
 یکی از مباحث مهم در همسرگزینی، همسان بودن 
ــت. واژه »کفو« به معنای شبیه و مانند  زوجین اس
است و در مسأله ازدواج تا حّدی باید از نظر ظاهر و 
ــر شباهت وجود داشته باشد.  باطن بین دختر و پس
این امر مورد تأیید دین و علم نیز قرار گرفته است. 
ــر اینکه: »آنچه دین  برخی افکار متعصبانه مبنی ب
می گوید مهم است و نه آنچه علم می گوید«، ناشی 
ــتداللی بر اساس  ــت. علم به صورت اس از جهل اس
ــری احتمال بروز اختالفات در زندگی را  تجارب بش
ــن است که دین بسیاری  پیش بینی می کند و روش
ــت؛  ــراد قرار داده اس ــاح را در اختیار اف ــوارد مب م
ــباهت، باید در چهره دین داری  مهم ترین مرحله ش
ــالم، مؤمن  جلوه کند به این معنا که از نظر دین اس
هم کفو مؤمنه، و دین دار شبیه و مانند دین دار است. 
ــاک الیق مردان  ــد: »زنان پ ــه فرموده قرآن مجی ب
پاکند«)1(. این 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(. 
معیارهای  اساس  بر  همسانی  جامعه ای،  هر  در 
می شود.  تعریف  و  ارزیابی  جامعه  آن  فرهنگی 
کلّی  طور  به  فرهنگ ساز،  دینی  عنوان  به  اسالم 
اصل همسان همسری را می پذیرد)3(، اما می کوشد 
الگوی جدیدی از آن ارایه دهد. در برخی روایات، 
کفو به معنایی غیر از همسانی به کار رفته است و 
»تأمین  و  نام »عفت ورزی«  به  اساسی  ارزش هایی 
بر طبق  قرار گرفته است)1(.  اشاره  معیشت« مورد 
این الگو، همسانی اصولی زن و شوهر در ایمان و 

ُبوَن للّطِیّباِت«. )سوره نور: 26( 1 . »الخبیثاُت لِلَْخبیثیَن َو الخبیُثوَن لِلْخبیثاِت و الّطِیّباُت للّطِیّبیَن و الّطِیّ
ــید: کفوها چه کسانی  ــان فرمودند: »اال کفاء؛ کفوها« او پرس ــی ازدواج کنیم؟ ایش ــؤال کرد: با چه کس 2. مردی از پیامبر )ص( س

هستند؟ حضرت فرمود: » المومنون بعضهم اکفاء بعض؛ مومنان برخی کفو برخی دیگرند.« )وسایل الشیعه، ج14: 39(
3 . قال 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 37، ح 193(.
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اما این قبیل روایات ممکن است مورد  اخالق است)1(. 
سوء تعبیر واقع شوند؛ بنابراین، توجه به این نکته ضروری 
هر  که  نمود  استنباط  نمی توان چنین  هرگز  که  است 
انتظار  و  کند  ازدواج  مؤمنه ای  هر  با  می تواند  مؤمنی 
رضایت مندی در حّد کامل وجود داشته باشد. نمي توانیم 
به صرف وجود برخی نشانه های ظاهری دین داری حکم 
کنیم که این فرد یک مؤمن واقعی است، چراکه ایمان هم 
دارای مراتبی است و بیشتر ناسازگاری هایی که مشاهده 
می شود، از نظر علمی نیز قابل تبیین و پیش بینی است و 
در بین افراد به ظاهر متدین رخ می دهد. متأسفانه برخی 
ناصحین و مصلحین اجتماعی که نسبت به این مسایل 
آگاهی ندارد، بدون هیچ سوء نیتی، با استناد به این قبیل 
آیات و روایات، صرفاً به ظاهر و یا ادعای دین داری بسنده 
می کنند و اشتباهاً سایر موارد الزم برای همسانی را در 
متحمل  را  خود  مشورت  مورد  افراد  و  نمی گیرند  نظر 
خسارت های مادی و معنوی فراوانی می کنند.  در واقع، 
متوسط،  کم و بیش  سطحی  از  که  جامعه  افراد  بیشتر 
و  ندارند  بهره ای  از آن  یا هرگز  برده اند  بهره  ایمان  از 
نمی توانند  هستند،  دارا  را  ایمان  از  پایین  مرتبه ای  یا 
اماره فارغ بمانند و به  از نفس  ایمان و تقوا  بر اساس 
افراد در مواقع  این  ناهمسانی ها واکنش نشان ندهند. 
دستاویزی  عنوان  به  موقعیت ها  این  از  بحران ها،  بروز 
می کنند)2(.  استفاده  خویش  همسر  سرکوبی  برای 
و  علمی  توصیه های  بین  تناقضی  هیچ گونه  بنابراین 
توصیه های دینی وجود ندارد. برای مثال، اگرچه پایین 

و  نمی شود  محسوب  عیب  ذاتاً  اجتماعی  طبقه  بودن 
بندگان خدا را بر دیگری برتری نیست، مگر در تقوا)3(؛ 
پایین  طبقه  مختص  فرد  خاّص  فرهنگ  همه،  این  با 
اجتماع و رفتار متفاوت وی می تواند مورد اشکال طبقه 
مؤمنین دیگری که در سطح باالتر هستند، قرار گیرد و 

این منجر به افزایش تنش و درگیری خواهد شد. 
به   )4( همسری  همسان  اصل  بر  صاحب نظران  »عموم 
عنوان معیار عاّم گزینش همسر در جوامع گوناگون توافق 
دارند. بر اساس این اصل، افرادی که درصدد ازدواج بر 
می آیند، معموالً کسی را برای همسری بر می گزینند که 
از بیشترین همسانی و مشابهت با آنها برخوردار باشد« 

)بستان و همکاران، 1385(.

1. امام صادق )ع(: الکفُو اَن یکوَن عفیفاً و ِعنَده یساٌر؛ ترجمه: کفو بودن مرد و زني براي ازدواج همین است که او مردي 
پاکدامن باشد و از نظر مالي بتواند زندگیش را اداره کند )من ال یحضره الفقیه، ج3، ص394(.

2. المومن کفؤ المؤمنة و المسلم کفؤ المسلمة؛ ترجمه: مرد مؤمن کفو زن مؤمن است و مرد مسلمان کفو زن مسلمان. )وسایل 
الشیعه، ج14، ابواب مقدمات نکاح، باب 23، ح2(؛ قال رسول اهلل )ص(: الُمؤِمُن ُکْفُو الُمْؤِمَنة؛ ترجمه: مرد مسلمان کفو زن مسلمان 

مي باشد. )الکافي، ج5، ص335(
، فإنُّه إن أَحبَّها أْکَرَمها و إْن أبَغَضها لَْم یْظلِْمها؛  3. اإلمام الحسُن )ع(: لرجل جاَء إلَیِه یسَتِشیُرُه في تَزویِج ابَنِتِه: َزوِّجها ِمن َرُجٍل تَِقيٍّ
ــورت کرد، فرمود: او را به مردی باتقوا شوهر ده؛ زیرا  ــان درباره ازدواج دختر خود مش ــن )ع( به مردی که با ایش ترجمه: امام حس
ــد گرامیش می دارد و اگر دوستش نداشته باشد، به وی ستم نمی کند )مکارم الخالق، ج1،  ــته باش ــت داش اگر دختر تو را دوس

ص446(.
َ َعلِیٌم َخِبیٌر  ِ أَتَْقاُکْم إِنَّ اهللَّ ــْم ِعْنَد اهللَّ ــُعوبًا َو َقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ أَْکَرَمُک َّا َخلَْقَناُکْم ِمْن َذَکٍر َو أُنَثی َو َجَعلَْناُکْم ُش ــا النَّاُس إِن ُهَّه ــا أَی 4. یَ
)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.
5. homogamy
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       سطح هوشی و شناختی3

آیا برای ازدواج به سطح باالیی از هوش همسرمان نیاز داریم؟ 
آیا هم ترازی در سطح هوش ضروری است؟ 

یافته های برخی پژوهش های اخیر چنان نشان داده اند که 
با افزایش سطح هوشی در زنان، بر کیفیت زندگی افزوده شده 
و بر طول عمر مردان نیز افزوده می شود. نتایج این یافته ها تا 
ــدازه ای و نه به طور کامل می تواند مورد پذیرش قرار گیرد؛  ان

چرا که وجود برخی مؤلفه های دیگری نیز ضرورت دارد که در این قبیل پژوهش ها مورد توجه قرار نگرفته اند. البته 
روشن است که مقصود اصلی، منع ازدواج افراد دارای هوش انتزاعی پایین نیست؛ بلکه بیشترین تالش آن است تا 

هر فردی با هم سطح خود ازدواج نماید.

4

5

        سالمتی جسمانی

ــت و در انتخاب  ــالمت بدنی از جمله نعمت های الهی اس س
ــر باید مورد توجه قرار گیرد. این مالک اگرچه به اندازه  همس
تقوی و کرامت انسان اهمیت داده نشده، لیکن در جای خود 
مهم است و قابل اغماض نیست. زیرا برخی از بیماری ها قابل 
ــتند و گاهی ممکن است قابل سرایت باشند و یا  معالجه نیس
بر سالمت فرزندان خانواده تأثیر بگذارند؛ در چنین شرایطی 

باید از این ازدواج فاصله گرفت. گاهی بیماری جسمی به گونه ای است که همسر را درگیر مداوا و تحمل هزینه هاي 
ــرفت بازمی دارد که در این صورت باز هم باید به دقت درباره توان و تحمل خودتان  ــیر پیش گزاف نموده و از مس

بیاندیشید و بعد تصمیم بگیرید.

        وضعیت اجتماعی و فرهنگی
ــه در ازدواج  ــت ک ــت اجتماعی نیز یکی از عواملی اس وضعی
ــه  ــدان توجه نمود. برخی طبقه اجتماعی را بر پایه س باید ب
ــل ثروت، قدرت و منزلت تعریف می کنند. هر یک از این  عام
ــکل گیری تمایزهای اجتماعی بر  ــل، تأثیر فراوانی بر ش عوام
ــاهده می کنیم که هر یک از  جای می گذارد و از این رو، مش
ــبک زندگی خاص خود را دارد  طبقات مختلف اجتماعی، س

و هنجارهای طبقاتی فراوانی درکارند که برقراری روابط صمیمی میان افراد متعلق به دو طبقه اجتماعی را دشوار 
ــه پس از مّدتی دچار  ــی، باز هم این ارتباط به ظاهر صمیمان ــی در صورت برقراری ارتباط اجتماع ــازند. حت می س
ــازگاری خواهد شد. حتی نظریه معروف روبرت وینچ، موسوم به نظریه نیازهای مکمل که گاه به عنوان رقیبی  ناس
ــود، این ادعا را مطرح می سازد که فرد در مرحله همسرگزینی از میان  ــان همسری مطرح می ش برای نظریه همس
افرادی که در محدوده انتخاب او قرار دارند، کسی را برمی گزیند که باالترین درجه ارضای نیازهایش را به وی نوید 

دهد. 
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7

        وضعیت قومی و نژادی

قوم و نژاد همچنان از عوامل تمایز محسوب می شوند و از این باالتر، 
ــای قوم مدارانه هنوز از تأثیر زیادی برخوردارند. تفاوت های  نگرش ه
ــتان و  ــاً با تعصب و پیش داوری همراهند )بس ــی و نژادی غالب قوم
همکاران، 1385( و وجود همین قالب های ذهنی منفی، مانعی برای 
ــا نژادی به یکدیگر  ــراد متعلق به دو گروه قومی ی ــدن اف نزدیک ش
ــوند و حتی در صورت نزدیک شدن به یکدیگر باز  ــوب می ش محس
ــوگیری ها و  ــاس این قبیل س ــکالت بر اس هم زمینه برای بروز مش

پیش داروی ها رو به فزونی خواهد گذاشت. 
ــژاد یا فرهنگ  ــای فرهنگی میان قوم، ن ــورد انواع تفاوت ه در م
ــده خودتان  ــر آین ــت به عنوان همس ــان و فردی که قرار اس خودت
برگزینید، آگاه شوید. در غیر این صورت، رو به رو شدن با یک پدیده 
ــت موجب شگفتی و پشیمانی شما شود. برای  نامتداول ممکن اس
مثال: برخی اقوام ممکن است نسبت به رعایت برخی مسایل شرعی 
ــامحه بنگرند و این امر می تواند مشکالت جّدی  و دینی با دیده مس

به بار آورد.
ــت احساسی ناخوشایند  گاهی تفاوت در زبان و لهجه ممکن اس
در شما ایجاد کند که از این نظر هم باید موضوع را بررسی نمایید. 
تفاوت در زبان، گاهی افراد را دچار سوء ظن می کند که نکند درباره 
ــر  ــت از لهجه همس من گفتگو می کنند. برخی افراد نیز ممکن اس
ــان در حضور دیگران دچار شرمساری شوند که الزم است یا  خودش

تغییر دیدگاه دهند و یا از این ازدواج منصرف شوند. 

       وضعیت اقتصادی

وجود میزانی از هم ترازی در وضعیت اقتصادی و مالی دختر و 
یا خانواده های  تفاوت میان سطح درآمد طرفین  است.  پسر الزم 
آنها نباید چنان باشد که طرفین عماًل در دو طبقه اقتصادی کاماًل 
متمایز قرار داشته باشند. توجه داشته باشید که تفاوت های فرهنگی 
موارد  در  می انجامد.  مسایلی خاص  به  نیز  مالی  شرایط  از  ناشی 
متعددی شاهد سرکوفت شوهر نسبت به زنی بوده ایم که از لحاظ 
اقتصادی در طبقه متوسط یا پایین اجتماع قرار داشته  است و گاهی 
نیز زن نسبت به شوهر خود سرکوفت می زند که من در خانه پدرم 
از امکانات باالیی برخوردار بودم. این وضعیت با توانمندی خانواده 
یک  ایجاد  به  است  ممکن  که  گونه ای  به  می یابد؛  افزایش  دختر 
احساس حقارت در پسر بیانجامد. این مسأله می تواند به یک دسته 

مسایل مرتبط با فرهنگ
ــای جهان بینی، نحوه  فرهنگ به معن
ــایل، و شیوه  تفکر و نگرش ما به مس
ــک از ما بر  ــردن هر ی ــی رفتار ک کلّ
پایه اندیشه ما است. برخی از عناصر 
سازنده فرهنگ توسط قوم، ملّیت، و 
ــی که در آن زندگی می کنیم  اجتماع
ــد و برخی موارد  ــا انتقال می یاب به م
ــط نظام خانواده ای که در آن  آن توس
ــود.  زندگی می کنیم فرا گرفته می ش
ــه اجتماع  ــه تدریج با ورود ب ــه ب البت
ــخصیت برخی از  ــکل گرفتن ش و ش
عناصر آن را انتخاب می کنیم و نهایتاً 

نوعی از فرهنگ را برمی گزینیم. 
ــی  فرهنگ ــانی  همس ازدواج،  در 
ــی  ــت باالی ــن از اهمی ــان زوجی می
ــژه در جامعه  ــت. به وی برخوردار اس
ــی بر ارزش های  ایران، فرهنگ مبتن
ــاوت بین دو  ــت و گاهی تف دینی اس
ــت که هر یک  فرهنگ چنان باال اس
ــا  ــل ب ــاد کام ــگ در تض از دو فرهن
یکدیگر قرار دارند. این تفاوت ممکن 
ــم  ــت در خصوص برگزاری مراس اس
ــایل مرتبط باشد.  عقد، ازدواج یا مس
ــه اندازه  ــایل، اگرچه ب ــه مس این گون
خود دارای اهمیت هستند، اما تکرار 
ــیت به  ــدنی بوده و دارای حساس ناش
ــتند. اما برخی  ــری هس مراتب کمت
خرده فرهنگ ها ممکن است قواعدی 
ــان زندگی  ــرای کّل روند و جری را ب
توصیه کنند که برای یکی از طرفین 
قابل تحمل نباشد. مالحظه می کنید 
که در این موارد مسأله ابعاد گسترده 
ــه نمی توان از  ــری می یابد ک و فراگی

این نحوه زندگی چشم پوشی کرد.
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از واکنش ها و رفتارهای دفاعی منجر شود. بنابراین یکی دیگر از مسایلی که باید مورد توجه قرار گیرد، 
پرهیز از ازدواج در صورت وجود تفاوت اقتصادی چشم گیر میان سطح طبقه اقتصادی دو خانواده 

است. این عامل می تواند ضریب شکست پذیری ازدواج را افزایش دهد. 
هنگامی که درآمد دختر باالتر از مرد بوده و اشتغال او تثبیت  شده تر باشد، ممکن است مرد 
با یک احساس حسادت رو به رو شود و نتواند با آن کنار بیاید. به همین دلیل گاهی شاهد آن 
هستیم که بعضی از مردان بی دلیل مانع اشتغال زن شان می شوند و یا اختالفات 

جدی در مساله اشتغال زن دارند.

8

9

          وضعیت مذهبی و دین داری

ــا توجه به اهمیت مذهب و معنادار بودن آن در ایران،  ب
ــت.  ــانی زوجین در مذهب را نادیده انگاش ــد همس نبای
ــجویان  ــدد در میان دانش ــات متع ــاس تحقیق ــر اس ب
ــرای  ــالک ب ــن م ــون، مهم تری ــای گوناگ و جمعیت ه
ــجویان دختر و پسر و افراد  ــرگزینی از نظر دانش همس
ــجو، »مذهبی بودن« معرفی شده است. وجود  غیردانش
تفاوت و اختالف بیش از اندازه در این زمینه می تواند به 

ــاجرات و اُفت کارکردهای اصلی خانواده منتهی گردد. بنابراین، شایسته است، افرادی که از نظر مذهبی مقید  مش
ــانی ازدواج کنند که آنها هم از این نظر تقید دارند. اما گاهی ممکن است درصدد باشید تا خودتان  ــتند، با کس هس
ــت این نکته را با  ــدن قرار گیرید. در این صورت بهتر اس ــیر پایبند ش را در یک التزام قرار دهید تا به تدریج در مس
فرد مقابل در میان بگذارید تا شخصاً درباره آن تصمیم بگیرد، چون گاهی ممکن است نتوانید به آنچه در ذهن تان 

دارید دست یابید. برای مثال:
- » آیا مذهب ما با یکدیگر متفاوت است؟«

- » آیا ما در سطح پایبندی به دین با یکدیگر تفاوت چشم گیری داریم؟«
مساله سالمت دینی قباًل جزء اصول، مطرح شده و خوب است وضعیت مذهب و دین داری به همان اصول اصلی 

در معیار انتخاب منتقل شود.

          گرایش های سیاسی

همه افراد دارای عالقه ورود مستقیم به مسایل سیاسی نیستند. اگر طرفین هیچ عالقه ای به مسایل سیاسی ندارند 
ــا اگر زوجین دارای دو بینش و گرایش  ــت. ام ــش خاصی هم ندارند، توصیه به ازدواج از این نظر بالمانع اس و گرای
سیاسی متضاد و متعارض باشند و آن را در جریان زندگی خودشان دخالت دهند و هرگز نتوانند از آن چشم پوشی 
کنند، بی تردید باید از چنین ازدواجی چشم پوشی نمایند. همچنین گاهی جانب داری 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 می سازد؛ در این صورت نیز باید از این ازدواج ممانعت به عمل آید.
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          سطح تحصیالت

ــطح تحصیالت موجب نزدیک تر شدن  نزدیک بودن س
افق های فکری زن و شوهر و مایه آرامش خانواده خواهد 
ــطح تحصیالت منتهی  بود. از آنجا که تفاوت زیاد در س
به تفاوت در اندیشه و فرهنگ طرفین نیز می شود، باید 
ــر مدنظر قرار داد. این تفاوت در  آن را در انتخاب همس
ــناختی، رفتاری و نگرش های دو طرف  ابعاد کالمی، ش

کاماًل ملموس است.
افراِد دارای تحصیالت عالی نسبت به بقیه مردم بینش ها و نگرش های متفاوتی دارند )بستان و همکاران، 1385( 
و همین تفاوت باعث می شود که رفتارهایی متفاوت از افراد فاقد این ویژگی داشته باشند. دغدغه ها و مسایل جاری 
آنها متفاوت از دیگران است و همین مایه برخی تفاوت ها و تغییر در هنجارهای آنها خواهد شد؛ در نتیجه، ترجیح 
می دهند 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، زمینه هایی که هیچ گونه ارتباطی به سطح تحصیالت ندارد، هم 
به میان آورده می شود و دست مایه اختالف قرار می گیرند؛ چنان که ممکن است دختر دارای تحصیالت باال در درون 
خود با این احساس رو به رو شود که: »ازدواج من با این مرد، لطفی در حق او بوده است؛ او در شأن من نبود و من 
حقیقتاً از روی دلسوزی و ترّحم به ازدواج با او رضایت دادم«. همچنین گاهی شوهری که از نظر سطح تحصیالت، 
در سطحی پایین تر از همسر خود قرار دارد، تمام رفتارهای همسر خود را مغرضانه تفسیر می کند و گمان می کند 
ــبت به او را دارد. اما اگر دو طرف قباًل این گونه احتماالت را بحث کرده و بنا را  ــرش قصد برتری جویی نس که همس

بر سازش و درک یکدیگر بگذارند قابل حل است.

          فاصله سني همسران

ــالم هنجار خاصی را در این خصوص معرفی  ــود و اس ــالم تصریحی در این خصوص دیده نمی ش اگرچه از نظر اس
ننموده است، اما مطالعات و بررسی های جامعه شناختی و روان شناختی مؤید این امر است که رعایت میزان فاصله 
سنی طرفین نیز یک از جنبه های مهم در سازگاری زناشویی و آرامش در زندگی مشترک است. یکی از هنجارهای 
ــود و در بیشتر جوامع وجود دارد، این است که شوهر باید حدود یک تا ده  ــّن دو زوج مربوط می ش مهمی که به س
ــرقی و غربی دیده می شود ولی در میزان  ــد. عمومیت این هنجار در اغلب جوامع ش ــال از زن خود بزرگ تر باش س
این تفاوت، جوامع مختلف با هم متفاوتند و حتی جامعه واحد نیز در طول زمان دچار تغییراتی می شود )بستان، 

1385(. بر اساس شواهد آسیب شناختی، رعایت این فاصله در جامعه ایرانی نباید بیشتر از 8 سال باشد. 
اگر چه اختالف سنی در سنین باالتر تابع برخی قواعد دیگر نیز می شود )مثاًل اینکه آیا دختر خواستگاری دیگر 
خواهد داشت یا از آن پس رو به افول می گذارد و این آخرین شانس دختر باشد که موقعیت نیاز به بررسی دارد و 
..،( و واقعاً نمی توان تنها همین یک مورد را مبنای تصمیم قرار داد، اما هنگامی که سن دختر خیلی بیش از سّن 
ــد، مسأله واقعاً پیچیده و دشوار می گردد و  ــد و عالوه بر آن فاصله سنی طرفین نیز بیش از ده سال باش ــر باش پس

نمی توان به این ازدواج رأی مثبت داد.
ــه بیش از ده  ــد. چنانچه این تفاوت ب ــران نباید زیاد باش ــني میان همس ــت که تفاوت س ــن یک واقعیت اس ای
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سال برسد، شاهد تفاوت زیادی در رغبت ها، 
ــتانه تحمل زوجین  نگرش ها، گرایش ها و آس
خواهیم بود. یکی از موارد مربوط به نگرشی 
است که هر یک از دو طرف نسبت به مسایل 
و موقعیت هاي زندگي دارند که کاماًل متفاوت 

از یکدیگر خواهد بود. 
ــنی پسر و دختر تا آن  چنانچه اختالف س
اندازه باشد که همسران نتوانند محدودیت ها 
ــی از مرحله رشد یکدیگر را در  و عواطف ناش
ــک وضعیت بحرانی  ــر گیرند، باز هم با ی نظ
ــام برخی  ــاًل انج ــم بود؛ مث ــه رو خواهی رو ب
ــقانه تغلیظ شده برای افرادی  رفتارهای عاش
ــر رفته اند، قابل  ــن خاصی فرات که از حّد س
پذیرش نیست. در واقع، در این نوع ازدواج ها، 
ــت که یک ایراد  ــل« در میان اس »تفاوت نس
ــی آورد. گاهی در  ــی در ازدواج پدید م اساس
اختالف سني بیش از ده سال، گویا دو نسل 
ــد و بنا به دالیل  ــار هم قرار می ده را در کن

متعدد نامناسب خواهد بود. 
ــتین  ــرانی که برای نخس ــران و پس دخت
ــد، چنانچه بین  ــدام می کنن ــود اق ازدواج خ
ــن دارند، حداقل اختالف  18 تا 30 سال س
ــت. این میزان هر چه  ــنی 2 تا 3 سال اس س
ــد، از مطلوبیت  ــر باش ــاوی نزدیک ت ــه تس ب
ــا حداکثر  ــت. ام ــوردار اس ــری برخ پایین ت
ــن 5 تا 7  ــرای این افراد بی ــنی ب اختالف س
ــال- با برتری سن پسر- است که از لحاظ  س
ــایر موارد برای این  روانی، فیزیولوژیکی و س
ــب است. از فرمایش پیامبر  افراد کاماًل مناس
اکرم، که می فرماید: »با دختران جوان ازدواج 
کنید که آنها خوش خوتر هستند!«، می توان 
چنین برداشت کرد که هر اندازه فرد جوان تر 
باشد، توان و حوصله بیشتری برای همراهی 

و هماهنگی با همسر خود را دارد.

 بیشتر بودن سن دختر
ــتر بودن سن دختر شامل مواردی است که این  منظور از بیش
ــوارد هیچ گاه نمي توان چنین  ــد و در این م تفاوت فاحش باش
ــأله توسط آموزه های  ازدواجی را توصیه نمود. اگرچه این مس
ــالم مورد نهی و تأیید قرار نگرفته است، اما متأسفانه  دین اس
بزرگ تر بودن سن ازدواج دختر همواره داراي برخي مشکالت 
ــویي را کاهش  ــال رضایت مندي زناش ــه احتم ــت ک بوده اس
مي دهد. این مسأله به عنوان یک مسأله عمده مي تواند مطرح 
گردد و معموالً هیچ مسأله  دیگري نمي تواند این ضعف عمده 
ــازد. وجود برخی موارد استثنایی و ازدواج پیامبر  را برطرف س
ــالم)ص( با حضرت خدیجه)س( هرگز نمی تواند موجب تجویز  اس
ــکاری  ــد یا آنکه بتواند ضعف های آش چنین ازدواج هایی باش
ــل ازدواج ها وجود دارد را جبران نماید. چراکه  که در این قبی
ــه با  ــریف قابل مقایس ــزان ایمان و اطاعت آن دو وجود ش می
ــیاری از افراد نیست. در هر صورت، هرگونه ترغیب به این  بس
قبیل ازدواج ها ممکن است زندگی مشترک را با آشفتگی های 
ــی، حتی وجود برخی  ــازد. به طور عموم خانوادگی رو به رو س
ویژگی های مهم مانند پاک دامنی و متدین بودن فرد و مسایلي 
ــز و ترویج چنین ازدواجی نخواهد  ــت موجب تجوی از این دس
ــید و از هرگونه  ــأله باید جدي باش ــد. در خصوص این مس ش
ــد از آمادگی های  ــد؛ در غیر این صورت بای ــد فارغ بمانی تردی
روانی و دینی خاصی برخوردار باشید که برخی مخاطرات آن 

را پشت سر بگذارید که البته امری دشوار است. 
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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 دیدگاه های 
دوگانه و یک بام و دو هوا را گاهی در ازدواج ها شاهد هستیم. 
یک استدالل مناسب آن است که مهریه چه اندک باشد چه 
زیاد، هرگز نمی تواند تضمین کننده موفقیت و پایدار ماندن 
ازدواج باشد. اگر همسرمان فرد مناسبي نباشد، کم یا زیاد 
ــتند  ــودن مهریه تفاوتی ندارد. مردم عموماً عالقمند هس ب
ــیط مطلق مثبت یا  ــخ های بس ــایل پیچیده، پاس تا به مس
منفی بدهند و این در حالی است که مناسب ترین پاسخ ها 
ــتند و باید با توجه به شرایط گوناگون در نظر  تفصیلی هس
ــت که برخی  ــوند. مهریه نیز از جمله مواردی اس گرفته ش
ــنگین  ــتند و مهریه س مطلقاً با اندک بودن آن موافق هس
ــب می دانند. در مقابل افرادی دیگر، مهریه اندک  را نامناس
ــی دختر تلقی می کنند. هر یک از دوطرف  را مایه بی ارزش
ــخ  ــود را ارایه می کنند؛ اما این دو پاس ــتدالل خاّص خ اس
ــبت به گزینه مهرالمثل نمی تواند راه گشا باشد.  افراطی نس
ــنگین و موافق مهریه های  افرادی که مخالف مهریه های س
ــک به روایات متعدد، چنین  ــتند، عالوه بر تمس اندک هس
ــب باشد،  ــوهر فردی نامناس ــتدالل می کنند که اگر ش اس
ــا و بدرفتاری ها زن را  ــتفاده از انواع ترفنده می تواند با اس
ــازد؛  ــش مهریه و نجات دادن جان خویش وادار س به بخش
ــن کافی را برای  ــنگین نمی تواند تضمی بنابراین مهریه س
ــنگین  ــازد. وانگهی، مهریه س جلوگیری از طالق فراهم س
ــرد و خانواده او را فراهم  ــت موجبات دلخوری م ممکن اس
ــازگاری ها و رفتارهای   ــی ناس ــس از ازدواج، برخ آورد و پ
ــت که در حد  خصمانه را پدید آورد. بهترین مهریه آن اس
اعتدال بوده و توسط خود پسر و دختر اندازه گیری و مطرح 

شود.

برخی از مهم ترین مسایلي که در آسیب شناسي 
این مسأله کاماًل متداول و شناخته شده است، 

عبارتند از:
 فشار اجتماعي، نفوذ و طعنه و کنایه هایی 
که هر یک از زوجین با آن رو به رو خواهند بود، 
به شکست  منجر  اغلب  و  بوده  طاقت فرسا  گاه 

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 مي کند.
 وجود احساسات و نگرش هاي متفاوت افراد 
نسبت به مسایل گوناگون که به وضعیت سنی، 
شرایط بدني و رواني هر یک از دوره های رشد 

بستگي دارد.
و  زن  به  نسبت  پسر  ماندن  پایبند  عدم   
تالش برای برقراری ارتباط با دختران جوان تر از 
همسر خود کاماًل مورد انتظار است. فکر کردن 
به این نکته که من جوان و خوش تیپ هستم، 
می تواند فرد را به سوی روابط خارج از خانواده 

ترغیب نماید. 
از  یک  هر  قالبي  افکار  و  فرض ها  پیش   
»ناپختگی  قبیل:  از  دیگري  به  نسبت  طرفین 
پسر« یا »رفتار مادرانه خانم« که معموالً هنگام 

مشاجرات پیش می آید.
شوهر  بی وفایی  از  خانم  دایمی  نگراني   
جوان، نسبت به پیمان ازدواج و اینکه نکند که 
مورد فریب دختران جوان قرار گرفته و جذب 

آنها شود. 
و  زن  جنسی  درخواست های  شدن  کم   
فعال بودن درخواست های جنسی مرد در چنین 
اساسی چنین  باالتر مشکل  در سنین  مواردی 
امیال  عموم  به طور  زیرا  بود.  خواهد  ازدواجی 
جنسی خانم ها زودتر از آقایان کاهش می یابد و 
به همین دلیل توصیه می شود که سن آقا 3 الی 

5 سال بیشتر از خانم باشد.  
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برگزاری مراسم و تشریفات ازدواج

یکی از آموزه های 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 خانه های انصار 
ــت؟ گفتند: ای پیامبر خدا! فالنی داماد شده است. حضرت فرمودند:  ــنیدند، فرمودند چه خبر اس صدای دف ش

»الحمدهلل! ازدواج را علنی سازید.«  
با این همه، صرف مخارج سنگین و زیاده روی 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 
ــترک را بر کام زوجین تلخ می نماید و می تواند بخش  ــوم آن نیز بعد از ازدواج، طعم خوش زندگی مش و آثار ش
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 میهمان ها
ــتی از میهمانان همواره  تهیه فهرس
ــواری هایی رو به رو است. شما  با دش
ــی خود و  ــاس توان مال ــد بر اس بای
ــرتان، تعداد متناسبی از افراد  همس
ــتند  ــما نزدیک تر هس ــه به ش را ک
ــنایان و  ــتان، آش اعم از فامیل، دوس
ــد. اما اگر  ــایگان دعوت نمایی همس
ــر می برید  در محدودیت مالی به س
باید اولویت بندی نموده و برخی را به 
ناچار حذف کنید. بنابراین، ضرورتی 
ــتان تان را با  ــام دوس ــدارد که تم ن
ــنا تا صمیمی  درجات مختلف از آش
ــی دعوت کنید و تنها چند  به عروس
ــیار صمیمی برای دعوت  دوست بس

شدن کفایت می کند.
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اما کاری که  فرمودند: »شادی کنید؛  ازدواج حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س(  حضرت رسول)ص( در جریان 
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 نشانه های 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 آموزه های اسالمی شب را مناسب می دانند. دلیل آن را نیز امام رضا )ع( 
در روایت خود، به آرامشی که بر شب حاکم است، مستند ساخته اند: »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 
ریخت و پاش است. تهیه چندین نوع غذا، نوشیدنی و دسرهای گوناگون مایه مباهات و سرافرازی نیست. همچنین 
ورود غذاها و نوشیدنی های حرام نیز از جمله مواردی است که این مجلس الهی را به سفره ای شیطانی مبّدل 

می سازد که جداً 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: راه اندازی کاروان همراه عروس و داماد ذاتاً ایرادی ندارد، اما رفتارهای 
مخاطره آمیز و بستن معابر عمومی در نخستین شب زندگی مشترک، می تواند با نارضایتی مردم همراه شده و آن 

را بدیُمن سازد. لذا باید ترتیبی اتخاذ نمایید تا این قبیل مزاحمت ها صورت نگیرد. 

شرایط برگزاری جشن ها و مراسم 
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آموزش پیش از ازدواج
مشاوره ازدواج با هدف دریافت مالک های 
ــرای ازدواج  ــی هر یک از زوجین ب آمادگ
ــب  ــش از ازدواج برای کس ــوزش پی و آم
شناخت بیشتر شما درباره خودتان و نیز 
کسب آگاهی بیشتر درباره ازدواج و بررسی 
ــما از ازدواج صورت می گیرد. در  هدف ش
ــاوره  واقع، یکی از وظایف متخصص مش
ــوواالت شما در تمام  ــت که به س این اس
ــخ داده و ابهامات  ــای ازدواج پاس زمینه ه
ــای مورد  ــر یک از زمینه ه ــما را در ه ش
ــوزش پیش از  ــرف نماید. آم ــاره برط اش
ازدواج را جّدی بگیرید. متأسفانه هر یک 
ــی خود کمتر  ــا در طول دوره زندگ از م
ــر آن بوده ایم که عالوه بر فراگرفتن  به فک
ــن و قواعد علمی، وقت خاصی را به  قوانی
ــاره قواعد و قوانین زندگی  تحصیالت درب
ــانی اختصاص دهیم. قواعد و قوانین  انس
دنیای فیزیکی با همه فواید و مزایایی که 
در بر دارد، صالحیت اداره دنیای انسانی و 
روابط فی مابین را ندارد. این قواعد همان 
ــتند که عامل  »مهارت های زندگی« هس
مناسبی برای ارتقا و بهبود روابط انسانی 
و پیشگیری از نابهنجاری ها و آسیب های 

روان شناختی به شمار می آیند. 

ضرورت مشاوره روان شناختي پیش از ازدواج
دومین وظیفه مشاور، سنجش و بررسی میزان آمادگی شما بر 
ــاس وضعیت رفتاری و شخصیتی شما و جنبه های متعدد  اس
ــر و اداره زندگی مشترک را  ــت تا توانایی سازگاری با همس اس
ــن است که برخی موانع ممکن  برای شما مشخص کند. روش
ــد که فارغ از آنکه با  ــته باش ــت در هر یک از ما وجود داش اس
ــی ازدواج کنیم، مایه سستی زندگی مشترک خواهد  چه کس
بود. در این صورت روان شناس پس از بررسی های متعدد از آن 
مطلع می شود و اقدامات الزم را براي تشخیص قطعی و نهایی 
انجام می دهد. شاید پیش از این، سطح توقعات افراد نسبت به 
ــت محدود بود؛ اما با  ــر و عواملی از این دس بنیاد ازدواج، همس
ــدن با سبک های زندگی متنوع،  گسترش ارتباطات و آشنا ش

سطح توقعات رو به فزونی گذاشته است.
ــزون بر آن، امروزه با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی و  اف
خارج شدن از بافت سنتی و بومی، افراد به هیچ گونه سوابقی از 
فرد مقابل دسترسی نداشته و این مسأله انتخاب  همسر مناسب 
را با یک خطرپذیری باال رو به رو ساخته است. از این رو مراجعه 
به مشاور کارآزموده و آگاه ضروری می نماید. بعضی از اموری که 

مشاور به آنها توجه می کند عبارتند از:
 سنجش و ارزیابی شخصیت طرفین به منظور اطمینان 

از سالمت روان 
ــخصیت به منظور  ــو و عوامل ش ــنجش خلق و خ 2 س

دستیابی به میزان تناسب و هم خوانی دو طرف
ــتیابی به سبک رویارویی با  ــناخت خویشتن و دس 3 ش

مسایل 
4 اصالح رفتار و بهبود سبک زندگی در صورت لزوم

ــرای آغاز و ادامه  ــوزش مهارت های عمومی الزم ب 5 آم
زندگی مشترک

ــه زوجین در حال انتخاب و تخصص  6 انتقال تجارب ب
مشاور و جمع بندی کلّی شرایط موجود بر اساس شواهد علمی 

معتبر
ــاره  ــترک اش ــه  به بعضی از مهارت های زندگی مش  در خاتم

می کنیم.
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آگاهی از مهارت های ویژه زندگی 
مشترک

ــه  ــترک ب ــی مش ــژه زندگ ــای وی مهارت ه
ــود که  ــه ای از مهارت ها گفته می ش مجموع
ــن  ــازگاری زوجی ــازی و س ــرای توانمندس ب
ضروری است. حیطه های اصلی این مهارت ها 
ــنونده مؤثر،  ــامل: مهارت های ارتباطی، ش ش
ــت. زوجین  مهارت همدلی و حل تعارض اس
ــی تجزیه و تحلیل افکار  همچنین باید توانای
و رفتارهای خود را داشته باشند و در صورت 
مخرب بودن، آنها را متوقف سازند؛ از این نظر 
توجه به برخی مهارت های دیگر مانند: مهارت 
ــر انتقادی و مهارت  خودآگاهی، مهارت تفک
مقابله با خشم ضروری است. همچنین برای 
هر یک از ما ممکن است روزهای مالل آوری 
ــرل آن را بدانیم.  ــه باید راه کنت پیش آید ک
ــای مقابله با ُخلق منفی  از این نظر مهارت ه
ــزوم ایجاد  ــی دارد. همچنین نظر به ل کارآی
ــن و مختصات  ــن زوجی ــط صمیمی بی رواب
ــق ورزی، مهارت  ــارت عش ــون آن، مه گوناگ
ــز ضرورت  ــی نی ــوازی و ارتباط جنس پیش ن
می یابد. کسب این مهار ت ها عالوه بر مطالعه، 
ــتلزم آموزش های خاّصی است که امروزه  مس
برگزار می گردند. نتایج پژوهش های متعدد در 
ــر دنیا حاکی از نتایج مثبت و اثربخش  سراس
ــا در کاهش تعارضات و افزایش  این مهارت ه

رضایت مندی زناشویی میان زوج ها است.

1

2

         مهارت ارتباط صمیمانه 
ــت از ارتباط مؤثر به میان می آید، ذهن  هنگامی که صحب
ناخواسته بر نیاز به فنونی متمرکز می شود که توانایی ما را 
در گویندگی افزایش دهد؛ اما بر خالف تصور ما، عمده ترین 
نیازها در روابط بین فردی و روابط صمیمانه، توانایی گوش 
ــت. در نتیجه، باید بدانید که  ــپردن به طرف مقابل اس س
ــکالت در زندگی مشترک، شکایت از عدم  عمده ترین مش
ــران به یکدیگر است. همچنین بسیاری  گوش دادن همس
ــوده و باعث بروز  ــد کیفیت الزم ب ــپردن ها فاق از گوش س
ــوند که به اندازه خود مشکالتی را به بار  ــوء تفاهم می ش س
ــوء ظن می کند که نکند  می آورند و طرف مقابل را دچار س

درباره من گفتگو می کنند.

         مهارت همدلی با همسر
 هدف از آموزش این مهارت، فراگرفتن مجموعه رفتارهایی 
برای رسیدگی به احساسات همسری است که در ناراحتی 
ــا گرفتار آن  ــتباه بزرگ که اغلب م ــر می برد. یک اش به س
ــتیم، این است که به جای رسیدگی به احساس، صرفاً  هس
برای حّل مسأله تالش می کنیم تا با استفاده از ترتیب دادن 
بحث منطقی فرد را متقاعد کنیم که باالخره باید با موقعیت 
ــبت به  ــود کنار آید و آن را بپذیرد. این واکنش ما نس موج
همسرمان باعث مضاعف شدن احساس ناراحتی وی خواهد 
ــد؛ چون با خود گمان می کند که برای او و احساساتش  ش
ارزشی قایل نبوده ایم یا قادر به درک احساسات او نیستیم. 
یک مسأله به ظاهر بی اهمیت و ساده از طرف شما، ممکن 
ــرتان بزرگ جلوه کند و او را آزرده خاطر  است برای همس
ــازی مسأله را  ــازد. بنابراین هرگونه تالش برای ساده س س
ــبت به خودش تلقی خواهد نمود. به  ــما نس بی اهمیتی ش
عنوان مثال برای همسرتان عدم پذیرش در آزمون ورودی، 
ــابقه و  ــدن پرنده مورد عالقه اش، باخت در یک مس گم ش
بحث در موقعیت کاری ممکن است غیرقابل تحمل باشد، 
اما شما با تحلیل ساده  انگارانه برای کاهش دردهایش، بیشتر 
ــات او  زمینه دلخوری او را فراهم می آورید. چون به احساس

توجه نکرده اید و از راه اشتباه به تسکین او پرداخته اید.
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         حل تعارض 3

ــّدت ارتباط مملو از  ــترک به دلیل ش زندگی مش
اختالفات و تعارض ها است. وجود تفاوت در باورها 
ــلیقه ها،  ــته ها و تمایالت و س و نگرش ها، خواس
ــی از تفاوت در شخصیت افراد است. عالوه بر  ناش
آن، گاهی محدودیت هایی نظیر محدودیت زمان، 
مکان، و محدودیت منابع نیز بر تفاوت های فردی 
ــّدت احتمال پدید آمدن  ــود و بر ش افزوده می ش
ــّدت ارتباط بین  ــارض می افزاید. در نهایت ش تع
زوجین به حّدی است که عماًل نمی توانید خود را 
از تعارض کنار بکشید. شما در اغلب ارتباط های 
ــرد مقابل را نادیده  ــر می توانید، تقاضاهای ف دیگ
قلمداد کنید و مطابق خواستة خود رفتار نمایید؛ 
برای مثال ممکن است، درخواست برادر یا خواهر 
ــبت به تقاضای  خودتان را نادیده بگیرید و یا نس
ــان دهید؛ اما در زندگی  همکارتان بی توجهی نش
مشترک این نوع واکنش نسبت به تعارض، اوضاع 
را پیچیده تر می کند و رضایت از زندگی مشترک 
را کاهش می دهد و تعارض را به سطح عمیق تری 
سوق می دهد. کنار آمدن با این قبیل موقعیت ها 
ــتلزم فراگیری دسته ای از مهارت ها است که  مس
ــد به آن  ــترک بای ــه زندگی مش ــش از ورود ب پی

بیاندیشید.

مهارت دستیابی به تفاهم

مشاوره ازدواج

ــت برای سنجش  ــاوره ازدواج برنامه ای اس مش
ــی که  ــب زوجین با یکدیگر. نقش میزان تناس
مشاور در این مقطع ایفا می کند در چند حیطه 
می گنجد. حیطه اول اینکه مشاور با استفاده از 
برخی پرسشنامه ها و مصاحبه ها میزان تناسب 
ــنجش قرار  ــب طرفین را مورد س یا عدم تناس
ــایی  ــامل شناس می دهد. حیطه دوم برنامه ش
ــه می تواند هر یک  ــت ک ــکالت درونی اس مش
ــتعد برای ورود به  ــان ازدواج را نامس از داوطلب
ــان داده و به هر یک  هرگونه رابطه زوجیت نش
ــکالت رفتاری، اختالالت بالینی  از طرفین مش
ــا آن رو به رو  ــخصیتی را که ب ــا اختالالت ش ی
هستند شناسایی و اصالح آن را گوشزد نماید. 
در این مقطع مشاور می تواند با احتمال باالیی، 
ــا در نظر گرفتن  ــکالتی را که زوجین – ب مش
ویژگی های طرفین- پس از ازدواج با آن رو به رو 
ــود و نهایتاً طرفین را به  خواهند بود یادآور ش
ــروط به  ــا عدم ازدواج و یا ازدواج مش ازدواج ی

درمان و آموزش خاّص راهنمایی کند. 
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