فصل2

درس هفتم

دلبستگی و روابط پایدار

دل از من ربد و روی از من نهان کرد!

سؤاالت کلیدی
  به نظر شما آیا نیاز افراد به دلبستگی در روابط مبتنی بر شیفتگی تأمین می شود؟
  روابط پیش از ازدواج چه تأثیراتی بر ازدواج دارند؟
  تفاوت شیفتگی و عشق واقعی چیست؟

طرح مسئله
همان طور که در درس قبل گفته شد ،یکی از نیازهای اساسی انسان ،نیاز به «دلبستگی» است که
در سطح های باالی روابط (روابط عاطفی) برآورده می شود .برای تأمین کامل دلبستگی ،باید در
رابطه شرایطی وجود داشته باشد .مهم ترین این شرایط عبارت اند از :امنیت و پایداری.
درباره عوامل مؤثر بر رابطه در درس های قبل بحث شد که خالصه ای از آن در نمودار صفحه
ٔ
رابطه امن و پایدار هم نقش دارند.
بعد آمده است .طبیعتاً همین عوامل در شکل گیری
ٔ
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تأمین نیاز
به دلبستگی

نحوۀ شکل گیری
سطح رابطه

ویژگی های رابطه
ایجاد رابطۀ
امن و پایدار

انتظارات و مسئولیت ها
رفتار

وابسته
است به
ویژگی های فرد

شناخت صحیح از خود و دیگران
اعتقادات درست (باورهای دینی،
اخالق و ارزش ها)
خود ارزشمندی و هدفمندی
رابطۀ درست و صمیمی فرد با
خانواده و دوستانش
مسئولیت پذیری و تعهد

رابطۀ امن و پایدار

رابطه ما با خداوند است .تنها همین
امن ترین و پایدارترین رابطه ای که می توانیم داشته باشیم،
ٔ
رابطه است که می تواند از هرگونه آسیب ،تهدید و زوالی به دور باشد و سبب آرامش واقعی ما
شود .اما در روابط انسانی ،امنیت و پایداری امری نسبی است و انسان ها طبیعتاً به دنبال روابطی
هستند که این دو صفت در آنها بیشتر است و فرد را به آرامش بیشتری می رساند.
برای درک بهتر این دو صفت مثال زیر را در نظر بگیرید:
 .1امنیت :فرض کنید در بیابانی راه می روید و بسیار تشنه هستید ،درحالی که برای رفع تشنگی
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تنها یک منبع آب در اختیار دارید .اما این منبع آب کمی آلوده است و در نتیجه هربار که از
آن می نوشید ،دچار دل درد می شوید و آزار می بینید .طبیعتاً شما تمایلی به استفاده از آن آب
ادامه زندگی مجبور هستید از آن استفاده کنید.
ندارید ،اما برای ٔ
وقتی افراد در روابط نزدیکشان با تهدید و ناامنی مواجه شوند ،چنین حالی پیدا می کنند .کودکی
که دائماً از سوی والدین تحقیر و سرزنش می شود ،پسر یا دختری که از سوی دوستانش مورد
تمسخر قرار می گیرد ،و فردی که از سوی همسرش مورد بی مهری ،بدرفتاری و ...قرار
می گیرد ،همگی مثال هایی از نبود امنیت در رابطه هستند .در چنین حالتی ،فرد با اینکه از
رابطه آزار و آسیب می بیند ،به خاطر نیازی که به آن دارد ،تسلیم شرایط می شود .مثل فردی
که با اطالع از آلودگی آب باز هم آن را می نوشد .طبیعی است که چنین کسی دائماً در احساس
نداشتن امنیت و اضطراب گرفتار است .این وضعیت را مقایسه کنید با فردی که از یک منبع آب
اندازه نیاز از آن می نوشد و هیچ اضطراب و نگرانی هم ندارد.
سالم برخوردار است .به
ٔ
 .2پایداری :باز تصور کنید که در مثال باال ،منبع آب شما بسیار محدود و در معرض پایان   یافتن
است و شما راهی برای پیدا کردن منبع آب دیگری ندارید .در این حالت حتی پیش از پایان یافتن
آب دچار سردرگمی ،اضطراب و ترس می شوید .حتی ممکن است کنترل رفتار خود را از
دست بدهید .هرچه میزان آب کمتر شود ،حال شما هم بدتر می شود .در رابطه نزدیک هم ،هرچه
پایداری رابطه کمتر و احتمال قطع آن بیشتر باشد ،احساس آرامش فرد کمتر می شود .بنابراین
رابطه زمانی می تواند نیاز به دلبستگی را به درستی تأمین کند که پایدار باشد تا انسان را دچار
بحران و سردرگمی نکند .بر این اساس انسان نباید خود را درگیر روابط ناپایدار کند و باید
برای تأمین این نیاز به دنبال برقراری رابطه ای اصولی و پایدارتر باشد .چنین شرایطی در روابط
نزدیک ،از طریق ازدواج آگاهانه قابل دسترسی است.
رابطه امن و پایدار که در بخش های قبل مطرح شد ،می توانیم الزامات چنین
باتوجه به ویژگی های ٔ
حوزه «ویژگی های فرد» و «ویژگی های رابطه» برشمریم .در جدول «الف»
رابطه ای را در دو
ٔ
حوزه ویژگی های فردی ،و در جدول «ب» برخی
کننده آن در
ٔ
برخی از الزامات و عوامل تخریب ٔ
رابطه ناامن و ناپایدار آمده است:
رابطه امن و پایدار با
تفاوت ها میان
ٔ
ٔ
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جدول الف
برخی الزامات رابطۀ امن و پایدار از بعد فردی
ردیف

الزمۀ رابطۀ امن و پایدار

نمونه ای از عوامل تخریب

1

چارچوب ارزشی

ارزش های اخالقی و دینی مشخصی ندارد.

2

درک و پذیرش دیگران

مسائل را یک جانبه و تنها از نگاه خودش
می بیند.

3

تصمیمگیری و انتخاب عاقالنه

در تصمیم گیری ها هیجانی و صرفاً عاطفی
عمل می کند.

4

خود ارزشمندی و عزت نفس

شأن و ارزش متناسبی برای خودش قائل
نیست.

5

خودآگاهی

از توانایی ها و نیازهای واقعی خود مطلع
نیست.

6

رشد و پیشرفت

برای آیندۀ خود برنامه و هدف های مشخصی
ندارد.

7

انعطاف پذیری

حاضر نیست در جهت بهبود شرایط ،خودش
را با دیگران انطباق دهد.

8

حل مسئله

هنگام مواجهه با مشکل ،به دنبال راه حل های
واقع بینانه و منطقی نیست.

9
10
11

آیا موارد دیگری هم هست که بتوانیم به این جدول اضافه کنیم؟
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فعالیت فردی در کالس
رابطه امن و پایدار گفته شد ،از نظر شما:
با توجه به آنچه
درباره ٔ
ٔ
 .1چه افرادی ظرفیت و توانایی برقراری روابط امن و پایدار را دارند؟
رابطه امن و پایدار چه ویژگی هایی دارد؟
ٔ .2
برای پاسخ به سؤال  2بهتر است «جدول ب» را مطالعه کنید
همه این موارد وجود
مطالعه این جدول توجه داشته باشید ،در هر
در
رابطه ناامنی ممکن است ٔ
ٔ
ٔ
نداشته باشند.

جدول ب
مقایسۀ ویژگی های رابطه
امن و پایدار

ردیف

ناامن و ناپایدار

1

اعتماد متقابل

بی اعتمادی نسبت به یکدیگر

2

عاقبت اندیشی

آیندۀ مبهم

3

رضایت خداوند و رعایت حدود شرعی و نگرانی از فاش شدن موضوع و
احساس گناه
عرفی

4

تعهد و پایداری

اضطراب از طرد شدن

5

وجود شناخت کافی و آگاهانه نسبت به
یکدیگر

ندیدن واقعیت طرف مقابل به خاطر
شیفتگی ،و بی توجهی به عیب های او
و تفاوت های چشمگیر یکد یگر

6

کمک به رشد و شکوفایی یکدیگر

سوءاستفادۀ یک طرف از طرف دیگر،
برای رسیدن به هدفهای خود

7

برابری و تناسب طرفین

نبود تناسب از نظر خانوادگی،
اعتقادی ،فرهنگی ،اقتصادی و...
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روابط پیش از ازدواج

باتوجه به آنچه گفته شد ،می توان نتیجه گرفت که عالقه به داشتن روابط نزدیک و صمیمانه در
سنین نوجوانی و جوانی گرایشی طبیعی است ،اما گاهی این عالقه به صورت گرایش شدید به
رابطه
جنس مقابل و شیفتگی بروز می کند .چنین روابطی با توجه به آنچه بیان شد ،از ویژگی های ٔ
آینده همسران در ازدواج
امن و پایدار برخوردار نیست .همچنین پیامدهای نامطلوبی برای ٔ
رابطه ٔ
دارد .ازدواج آگاهانه از بهترین شرایط برای داشتن یک رابطه امن و پایدار در دوران جوانی و
پس از آن برخوردار است .خوب است بدانیم ،در بسیاری از موارد شیفتگی که به ازدواج منجر
نتیجه اینکه طرفین از یکدیگر شناخت واقعی
غلبه هیجانات و عواطف و در ٔ
شده اند نیز ،به دلیل ٔ
رابطه زوج
ندارند ،پس از مدت کوتاهی از آغاز زندگی مشترک ،بحران های جدی و عمیقی در
ٔ
پدید می آید که به ناکامی ،احساس شکست و نهایتاً فروپاشی ازدواج منجر می شود.
حفاظت از گوهر وجود

پاکی و عفاف،گوهر ارزشمندی است که در وجود هرکس به امانت گذاشته شده است .شاید
یکی از ارزشمندترین سرمایه هایی که هر جوانی با خود دارد ،همین باشد .اگر در حفاظت از
این گوهر و به سالمت گذراندن آن از میان تالطم ها و طغیان های احساسی در نوجوانی و جوانی
آینده خویش فراهم کرده ایم .از
موفق باشیم ،مهم ترین و بهترین سرمایه را برای
ٔ
گنجینه زندگی ٔ
دست دادن این سرمایه به خاطر هیجان ها و احساس های شدید اما زودگذر ،بزرگ ترین حسرت
و پشیمانی ما در آینده خواهد بود.
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درباره ویژگی های خاص ازدواج که آن را از روابط دیگر متمایز می کند ،به تفصیل
در درس آینده
ٔ
بحث و گفت  وگو خواهیم کرد.
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گفت وگو در کالس
در جدول زیر به برخی از پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت شیفتگی در روابط
پیش از ازدواج و آثار آن بر ازدواج اشاره شده است .در گروه خود ،جدول را تکمیل
کنید .دربارۀ این موارد بحث کنید و به چرایی هریک از آنها بپردازید .نتایج بحث
خود را به کالس ارائه کنید.

پیامدهای شیفتگی در روابط پیش از ازدواج
ردیف
1

تجربۀ هیجان ها و عواطف
کنترل نشده

بی اعتمادی همسران به یکدیگر و ایجاد
تنش های خانوادگی

2

احساس برآورده شدن موقت
نیازها

تبدیل عشق به نفرت پس از قطع ارتباط

3

مواجه شدن با ضربههای عاطفی
و ایجاد شکست یا اختالل در
حوزههای متفاوت رشد شخصی

از دست دادن فرصت های واقعی ازدواج

4
5
6
7
8
9
10
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پیامدهای کوتاه مدت

پیامدهای بلند مدت

بدبینی کلی نسبت به جنس مقابل و
ازدواج

جمع بندی

دلبستگی به عنوان یک نیاز اصیل و واقعی در تمام انسان ها وجود دارد .اما درصورتی
که برای برطرف کردن این نیاز از مسیرهای عاقالنه حرکت نکنیم ،دچار شیفتگی
و آثار نامطلوب آن خواهیم شد .نیاز به دلبستگی از طریق روابط امن و پایدار قابل
تأمین است که ویژگی ها و نحوۀ شکل گیری آن توضیح داده شد .در درس بعد به
نقش ازدواج در این موضوع می پردازیم.

سؤاالتی برای تفکر بیشتر
 .1باتوجه به دو مفهوم امنیت و پایداری که در درس بیان شد ،به نظر شما چرا رابطه با خداوند
است که به بهترین وجه می تواند نیاز به دلبستگی را در انسان تأمین کند؟
 .2چه عواملی امنیت و پایداری روابط شما را با نزدیکانتان تضعیف می کند؟
 .3از مطالب این درس چه نتایجی برای زندگی خودتان می گیرید؟
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بخش
دوم
حین ازدواج

فصل  .3آگاهی و آمادگی اولیه برای ازدواج

درس  . 8ورود افراد مجرد ممنوع! (ضرورت ازدواج ـ)1
درس  .9آری! به «ازدواج» جهان می توان گرفت ! (ضرورت ازدواج ـ)2
درس  .10دل شیر و صبر الک پشت و خُلق آهو ! (شرایط مناسب برای ازدواج ـ)1
درس  .11قصر رؤیا و اسب سپید! (شرایط مناسب برای ازدواج ـ)2
فصل  .4اقدام برای ازدواج

درس ُ .12در باشه ،غلتون باشه ،ارزون باشه ! (مالکها و اولویتها در انتخاب همسر)
درس .13کفش آهنین و چوب جادو! (اقدام برای ازدواج)
درس  .14که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها! (اصول حاکم بر فرایند
ازدواج)

کفش آهنین و چوب جادو!

فصل3

درس هشتم

ضرورت ازدواج ـ ۱

ورود افراد مجرد ممنوع!

سؤاالت کلیدی

  ازدواج چه ضرورتی دارد؟
  کاهش ازدواج های آگاهانه و به هنگام ،چه پیامدهای فردی و اجتماعی به همراه دارد؟

مو موقعیتیت
صبح اولین روز از هفته ،همه با خوشحالی دور سفره نشسته بودند و
بعد از یک املت دلچسب که دستپخت پدر خانواده بود ،گرم گفت وگو
بودند که ناگهان ،یک تماس تلفنی ،فضای آرام و خوش آن لحظات را
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دگرگون کرد.
ماجرا از این قرار بود که حاج محمد آقا ،یکی از دوستان قدیمی آقای
ایرانی که اتفاق ًا شوهر دختر عمۀ ایشان هم بود ،تماسی گرفت و همۀ
خانواده را برای جشن عقد پسرش در هفتۀ آینده دعوت کرد .این خبر
به ظاهر خبر خوشحال کننده ای بود ،اما ازآنجا که آقا داماد پسر حاج
محمد آقا ،از امید دو سال کوچک تر بود ،پیام های شادی و سرور این
تماس به ظاهر مبارک و میمون ،به نیشتری تبدیل شد برای باز کردن
یک زخم فروخفته در دل پدر...
پدر (با صدای بم و عصبانی) :امید خان یاد بگیر! پسر حاج محمد آقا
دو سال از شما کوچیک تره ،ولی داره ازدواج می کنه( .یک نفس عمیق
همراه با حسرت و ناراحتی) ...همش تقصیر شماس خانوم که آنقدر این
بچه ها رو لوس و وابسته کردی.
مادر (با چشمانی گرد شده) :ای بابا ،چرا من؟ به من چه ربطی داره؟!
من کجا امید را لوس کردم؟ حاال این حرف رو راجع به امیر بگین باز
قبوله ،ولی خداییش این وصله ها به امید نمی چسبه.
امیر (با صدایی کش دار) :مامان؟!
امید :بابا جان ،پدر عزیزم ،فداتون بشم ،هرکسی آزاده که هر جوری
دلش می خواد تصمیم بگیره و فکر کنه .منم االن دوست ندارم ازدواج
کنم .وقتی دارم راحت در کنار شما زندگی می کنم ،چرا باید ازدواج
کنم؟ ()1
امیر (با پوزخند) :راست میگه دیگه بابا ،میخواین مثل رفیق من فرزاد،
عاشق بشه و بعدش طرف بره و حس دلشکستگی و سرخوردگی به
داداشم دست بده؟ یا اینکه مثل سامان بشه که هر وقت امید بهش
میگه بیا تفریح یا فوتبال ،میگه کار و زندگی دارم یا باید به زن و بچهام
برسم؛ سامانی که عاشق دورهمیهای دوستانه بود و عشق فوتبال.
امید :من اص ً
ال دوست ندارم الکی خودم رو درگیر کنم .هر وقت
آمادگیش رو پیدا کردم ،خودم به شما میگم .االن هم فع ً
ال دوست دارم
آزاد باشم.
پدر :ببینم امید خان ،شما تا کی می خوای به من و مادرت وابسته باشی؟
کی می خوای مرد بشی؟ کی من باید خیالم راحت بشه از بابت شما
دوتا؟ من که حاضر نیستم ببینم پسرام  30سالشون شده و صاف صاف
تو خونه راه می رن و نمی رن سر خونه زندگی خودشون!
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گفت و گو در کالس
پاسخ شما به سؤال امید( )1چیست؟

طرح مسئله
ازدواج آگاهانه = زمان مناسب  +تصمیم گیری عاقالنه
هر فردی می تواند تصمیم بگیرد که ازدواج کند یا مجرد باقی بماند .البته واضح است که این
انتخاب در سرنوشت مادی و معنوی او تأثیر بسزایی دارد .این انتخاب هم مانند سایر انتخاب ها،
پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت مثبت یا منفی دارد .مهم آن است که تصمیم گیری ما در امر
ازدواج عاقالنه (چنان که در درس  ۵توضیح دادیم) و بهنگام باشد .هر تصمیمی که بدون کسب
شایستگی های الزم گرفته شود ،به شکست منجر خواهد شد .در این درس ضرورت و مزیت های
رابطه نزدیک (درس  ۶و  )۷بررسی می کنیم .برای
ازدواج موفق را ،در مقایسه با دیگر الگوهای ٔ
درک بهتر این موضوع ،در نمودار زیر نگاهی به برخی از نکات اصلی بیان شده در درس های
گذشته می اندازیم.
شناخت خود
شناخت دیگری

برآورده شدن نیاز به

درک متقابل

دلبستگی به صورت

تناسب انتظارات
تناسب مسئولیت ها
توجه به سطح رابطه
توجه به پیامد در انتخاب
تصمیم گیری عاقالنه
خویشتن داری
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امن و پایدار

ازدواج موفق

و
.
.
.

فعالیت گروهی در کالس
باتوجه به متن ابتدای درس و دو دیدگاه متفاوت دربارۀ ازدواج ،در کالس به سه یا چند
گروه تقسیم شوید و دربارۀ پیامدهای ازدواج کردن ،ازدواج نکردن و ازدواج دیرهنگام یا
ناآگاهانه گفتوگو کنید .به نظر شما هر یک از این انتخابها چه پیامدهای کوتاه مدت
یا بلندمدتی به دنبال دارند؟ پیامدها در زمینههای گوناگون ،نظیر روابط اجتماعی،
جنبههای رفاهی ،جنبههای اقتصادی ،جنبههای شناختی (از خود یا جنس مقابل) ،یا
جنبههای معنوی قابل بررسی هستند .پس از تکمیل جدول ،نتایج خود را به کالس
گزارش دهید.
پیامدهای ازدواج آگاهانه پیامدهای ازدواج دیرهنگام
یا نا آگاهانه
و بهنگام

پیامدهای ازدواج نکردن

ضرورت و فایده های ازدواج

اگرچه ازدواج به عنوان سنتی طبیعی و الهی از ابتدای خلقت بشر تاکنون تداوم داشته است،
توجه به ضرورت و فایده های آن می تواند به انتخابی عاقالنه و به هنگام بینجامد .به عالوه ،گرایش
به فردگرایی و ترجیح دادن منافع فردی و کوتاه مدت باعث شده است که برخی از جوانان از
اهمیت ازدواج غافل شوند .بنابراین در این بخش ،ضرورت ازدواج را از سه جنبه مورد بررسی
قرار می دهیم :از منظر رشد فردی و اجتماعی؛ از منظر مسئولیت اجتماعی؛ از منظر دینی.
مبنای ما در این بررسی «ازدواج موفق» است .آنچه در این کتاب می آموزیم ،باید به ما کمک کند،
به برخی آگاهی ها برای ازدواج موفق دست یابیم .البته برای رسیدن به ازدواج موفق ،به چیزی
فراتر از کسب دانش نیاز داریم .بدین منظور ،باید مهارت ها و توانایی های فردی و اجتماعی
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خاصی را در خود ایجاد و تقویت کنیم که از مهم ترین و کلیدی ترین آنها «مسئولیت پذیری» است
و درکنار آن با «توکل به خداوند» و یاری جستن از او ،برای ازدواج اقدام کنیم.
در بخش زیر ،به برخی از آثار مثبت ازدواج در حوزه های رشد فردی و اجتماعی اشاره شده
است.
ازدواج و رشد فردی و اجتماعی
برخی آثار ازدواج موفق در حوزۀ رشد فردی و اجتماعی
الف

مسئولیت پذیری و خودسازی

ب

بینش و نگرش جدید و عمیق تر نسبت به خودمان و زندگی

پ

دستیابی به رابطۀ امن و پایدار

ت

جایگاه اجتماعی :مقبولیت اجتماعی و خانوادگی

الف) مسئولیت پذیری و خودسازی :تجربه های انسان یکی از اساسی ترین عوامل در
شکل دهی نگرش فرد نسبت به زندگی اش است .افرادی که تجربه های ارزشمندتری دارند،
تجربه ازدواج و پذیرفتن
معموال ً به عنوان افراد پخته تر و قابل اعتمادتر شناخته می شوند.
ٔ
مسئولیت های جدید و تجربه کردن نقش های مرتبط با آن ،از جمله عواملی هستند که به ایجاد
نگرش های عمیق و واقع گرایانه نسبت به زندگی منجر می شوند .بنابراین ،ازدواج به دلیل اینکه
تعهد و مسئولیت مستمری برای انسان ایجاد می کند ،باعث رشد فردی و اجتماعی و به عبارت
خانواده موجود
دیگر ،خودسازی فرد می شود .فرزندان تا پیش از ازدواج ،فقط عضوی از یک
ٔ
هستند و تنها نقش فرزندی را به عهده دارند .ولی پس از ازدواج ،وارد روابط متفاوتی می شوند
تجربه نقش های
و خود یک واحد اجتماعی (خانواده) جدیدی را تشکیل می دهند .تغییر مزبور به ٔ
جدید که هرکدام با مسئولیت های متفاوتی همراه هستند ،منجر می شود.چنین تجربه هایی زمینهساز
رشد و شکوفایی ظرفیت های انسانی و پیشرفت در فضای اجتماعی می شوند.
ازدواج
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مسئولیت مستمر و متعهّ دانه

رشد فردی و اجتماعی

همه ما این
ب) بینش و نگرش جدید و عمیق تر نسبت به خود و زندگی :شاید برای ٔ
تجربه پیش آمده باشد که با پذیرفتن نقش جدیدی در زندگی ،نگاهمان نسبت به آن نقش تغییر کرده
است .مثال ً اگر معلم از ما بخواهد بخشی از درس را در کالس تدریس کنیم ،نسبت به زمانی
تجربه مسئولیت های
که فقط شنونده بودیم ،با دقت و عمق بیشتری به مطالب می پردازیم .وقتی
ٔ
مسئله بزرگ و همه جانبه ای
کوچک ،چنین تغییرات بزرگی به همراه دارند ،می توان فهمید که در
ٔ
موثر باشد.
مانند ازدواج،
ٔ
تجربه نقش جدید چقدر می تواند ٔ
تا پیش از ازدواج ،معموال ً نقش های فرزند ،برادر یا خواهر ،هم کالسی و ...تجربه می شوند .اما
پس از ازدواج،فرد نقش های جدیدی را برعهده می گیرد و به دنبال آن با مسئولیت های جدیدی
تجربه همسر بودن ،پدر یا
مواجه می شود که تجربه های تازه ای برای او به همراه خواهد داشت؛
ٔ
مادر بودن ،تشکیل یک
خانواده همسر و پذیرفتن نقش های مرتبط با
خانواده جدید و ارتباط با
ٔ
ٔ
آن .به همین علت است که نگرش ما نسبت به زندگی عمیق تر و رشدیافته تر می شود.

نقش جدید

مسئولیت

تجربه

ارتقای نگرش و رشد

پ) دستیابی به رابطۀ امن و پایدار :همان طور که در درس پیش توضیح داده شد ،یکی
از نیازهای اساسی و مهم انسان نیاز به دلبستگی است .تأمین این نیاز موجب آرامش و آسایش
روانی فرد می شود .ازدواج زمینه ای است که می تواند این نیاز را به بهترین شکل برآورده سازد.
زیرا از یک سو رابطه ای بسیار عمیق و صمیمانه بین دو نفر است و از سوی دیگر به دلیل
شناخت و تعهدی که دو طرف به هم دارند ،امنیت و پایداری باالتری نسبت به روابط مبتنی بر
شیفتگی دارد.
ت) جایگاه اجتماعی ،مقبولیت اجتماعی و خانوادگی :چنان که در بخش ب توضیح
خانواده مستقل
داده شد ،پس از ازدواج ،افراد با پذیرفتن نقش های جدید ،تشکیل دادن یک
ٔ
و قبول مسئولیت های متفاوت ،نگرش های عمیق تر و ظرفیت های جدیدتری در زندگی پیدا
می کنند .بر این اساس ،جامعه نیز چون عموم افراد متأهل را ،متعهدتر و مسئولیت پذیرتر
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به شمار می آورد ،جایگاه و احترام ویژه  ای برای آنان قائل است .درنتیجه ،عموماً افراد متأهل
در اجتماع از مقبولیت بیشتری برخوردار هستند.

گفت و گو در کالس
باتوجه به تأثیرات ازدواج در رشد فردی و اجتماعی دربارۀ سؤالهای زیر در کالس
گفتوگو کنید:
 .1چه تفاوت هایی در مسئولیت های فرد متأهل و فرد مجرد وجود دارد و این
مسئولیت ها چه تأثیری در رشد فرد ایجاد می کنند؟
 .2در میان اطرافیان خود مواردی را که در آنها ازدواج به رشد فردی و اجتماعی
آنها منجر شده و اثرات مثبتی برجای گذاشته است ،ذکر کنید.
 .3باتوجه به آنچه در «درس  »۴گفته شد ،وقتی شما نقش پدر یا همسر را بهعهده
میگیرید ،چه تغییراتی در نگرشتان به زندگی ایجاد میشود؟
 .4تغییر در نگرش ،چه تأثیری در تصمیم گیری ها و رفتار فرد دارد و چگونه
موجب رشد او میشود؟
 . 5به نظر شما اگر والد یا همسر نتواند با تغییر نقش خود کنار بیاید و در نقش
قبلی خود باقی بماند ،چه مشکالتی به وجود خواهد آمد؟ برای پیشگیری یا حل
این مشکالت چه تدابیری الزم است؟
 . 6باتوجه به مشاهدات شخصی خود ،آیا میتوانید مواردی را ذکر کنید که نشان
میدهد ،افراد متأهل جایگاه اجتماعی باالتری دارند؟ به نظر شما دلیل این موضوع
چیست؟

جمع بندی

در این درس به بررسی ضرورت ازدواج درحوزۀ رشد فردی و اجتماعی پرداختیم و
دانستیم که ازدواج موفق موجب رشد مسئولیت پذیری ،اصالح و بهبود نگرش های
ما نسبت به خود و زندگی و نیز مقبولیت اجتماعی و خانوادگی می شود .مهم تر
از همه اینکه رابطه ای امن و پایدار را برای ما به همراه می آورد .در درس بعدی
به سایر ابعاد ضرورت ازدواج خواهیم پرداخت.
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سؤاالتی برای تفکر بیشتر
به نظر شما چه مواردی در زمان اقدام برای ازدواج و پس از ازدواج باید از سوی دو طرف
رعایت شوند تا ازدواجی موفق که موجب رشد فردی و اجتماعی می شود،حاصل شود؟
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فصل3

درس نهم

ضرورت ازدواج ـ 2

آری هب «ازدواج» جهان می توان گرفت!

سؤاالت کلیدی
  غیر از رشد فردی ،ضرورت ازدواج را از چه جنبه های دیگری می توان بررسی کرد؟
  شواهد و پژوهش های علمی دربارۀ مزیت های ازدواج موفق چه میگویند؟
در درس گذشته ازدواج را از منظر رشد فردی بررسی کردیم .در این درس به بررسی جنبه های
دیگر ضرورت ازدواج خواهیم پرداخت.

ازدواج و مسئولیت در قبال جامعه

خانواده واحد اصلی و زیربنایی جامعه محسوب می شود و بدون شک ازدواج های موفق به رشد
پایه اصلی جامعه و در نتیجه
و سالمت جامعه کمک می کنند .کاهش ازدواج باعث تضعیف ٔ
تضعیف جامعه می شود .می توان گفت کسانی که بدون دالیل عقالنی و موجه ،از انجام این امر
مهم سر باز می زنند ،بخشی از وظایف خود را درقبال جامعه انجام نداده و نسبت به آینده و رشد
و سالمت جامعه بی تفاوت بوده اند.

گفت و گو در کالس
ازدواج های موفق چگونه در حوزه های متفاوت ،مانند فرهنگ ،اقتصاد ،سالمت
اخالقی و روانی و ...به رشد جامعه کمک می کنند؟
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ازدواج و آموزه های دینی

فراتر از تمام آنچه که تاکنون در اهمیت ازدواج گفته شد ،ازدواج به عنوان توصیهای دینی که در رشد
مادی و معنوی فرد نقش مهمی دارد ،مورد توجه قرار گرفته است .پیامبر گرامی اسالم میفرمایند:
هیچ بنایی در اسالم بنیانگذاری نشده است که نزد خداوند محبوبتر از ازدواج باشد (بحاراالنوار،
ج  ،301ص .)222

هر کس ازدواج کند ،نیمی از دین خود را حفظ کرده است (مستدرک الوسائل ،ج  ،41ص .)451

همچنین در قرآن کریم تأکید شده است که با افراد شایسته و صالح ازدواج کنید و از فقر و نداری نترسید؛
چرا که خداوند شما را از فضل خود بینیاز خواهد کرد.
درمورد صالحیت ها و شایستگی های الزم برای ازدواج که در قرآن مجید هم بر آن تأکید شده است ،در
درس آینده به طور مبسوطتر صحبت خواهیم کرد.
در اسالم دالیل و فواید زیادی برای ازدواج ذکر شده اند؛ از جمله:
 .1گشایش درهای رحمت الهی؛
 .2ازدیاد روزی؛
 .3کسب رضای خدا و پیروی از سنت پیامبران؛
 .4گسترش و تکامل نسل توحیدی؛
 . 5حفظ دین؛
 . 6حفظ پاکدامنی و خویشتن داری؛
 .7رشد معنوی و مادی؛
 . 8دستیابی به آرامش روحی و روانی.
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ازدواج و نیاز جنسی

نیاز جنسی از جمله نیازهای مهم فیزیولوژیک انسان ،و تأمین آن به شکل مناسب یکی از جنبه های
مهم ازدواج است .با این حال ،چرا تأمین این نیاز فقط از راه ازدواج توصیه می شود؟ خوب است
غریزه جنسی موضوعی چندجانبه است .برای توضیح بیشتر به این مثال توجه
بدانیم که تأمین
ٔ
کنید :فرض کنید شخصی بسیار تشنه و بسیار گرسنه است .اگر او فقط به دنبال به دست آوردن
جرعهای آب (با هر کیفیتی) باشد ـ فارغ از اینکه به خاطر کیفیت آب ممکن است سالمتی خود را
به خطر بیندازد یا حتی تشنهتر بشود ـ با یافتن آب تشنگی خود را برطرف کرده،اما همچنان گرسنه
است .او باید برای برطرف کردن گرسنگی خود نیز تالش کند.
رابطه جنسی ،مانند نوشیدن جرعه ای آب ناسالم در مثال باالست که اگرچه
در واقع ،صرف داشتن ٔ
ممکن است تشنگی فرد را برای مدت کوتاهی برطرف کند ،اما موجب از بین رفتن سالمت روحی
و جسمی او و عطش بیشتر و شدیدترش می شود .ضمن اینکه مشکل گرسنگی را هم برطرف
نمیکند .گرسنگی در این مثال ،همان نیاز به دلبستگی و احساس آرامش پایدار در رابطه با فرد
رابطه جنسی و نیاز به دلبستگی پایدار و ایمن با هم تأمین نمی شوند ،با فرد
مقابل است .وقتی نیاز به ٔ
گرسنه و تشنه ای مواجه هستیم که تنها نیاز به تشنگی خود را موقتاً ،آن هم به صورتی که عواقب آن
برای سالمتی اش معلوم نیست ،تأمین کرده است .چنین فردی یا با بیماری های جسمی و روانی
ناشی از این آب آلوده روبهرو خواهد شد و یا نیاز دوم (گرسنگی یا همان دلبستگی ایمن) همواره
او را آزار خواهد داد.
رابطه امن و پایدار با جنس مقابل ،ازدواج است.
در درس هفت توضیح دادیم که بستر شکل گیری ٔ
تنیده جسمی و
باتوجه به مثال باال باید توجه کنیم که
غریزه جنسی مبتنی بر یک ساز و کار درهم ٔ
ٔ
جنبه
روانی است .در نتیجه ،رسیدن به آرامش و تأمین واقعی این نیاز ،مستلزم توجه هم زمان به ٔ
جنبه روانی آن است .بنابراین توجه صحیح به نیاز جنسی در بستر رابطه ای امن و پایدار
جسمی و ٔ
ـ که در ازدواج شکل می گیرد ـ معنا پیدا می کند.

آمار ازدواج موفق با توجه به پژوهش های صورت گرفته

در دهههای اخیر ،کاهش میزان ازدواج در بسیاری از کشورها مشکالت فراوانی ایجاد کرده
درباره آثار ازدواج موفق و
است .از این رو روانشناسان و جامعه شناسان کشورهای مختلف،
ٔ
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مقایسه افراد متأهل با مجرد پژوهشهای جالبی انجام دادهاند .این پژوهشها نشان میدهند که
ٔ
توصیه اخالقی یا دینی نیست ،بلکه بر اساس شواهد علمی ،ازدواج به
توصیه به ازدواج تنها یک
ٔ
بهبود کیفیت زندگی انسان در ابعاد گوناگون آن ،کمکهای ارزشمندی میکند .گزارش چند مورد
از این پژوهشها در جدول زیر آمده است .در کشور ما نیز پژوهشهای متعددی روی این موضوع
انجام شده و به نتایج مشابهی دست یافتهاند.
جدول خالصة پژوهش اول
پژوهشگران
موضوع پژوهش

نتایج

دکترنیل جی بنت و همکاران ،سال ۱۹88
مقایسۀ افرادی که در روابط عاطفی پیش از ازدواج قرار داشتند ،با
کسانی که درگیر این روابط نبودند.
ازدواج در میان گروه اول (دارای روابط عاطفی پیش از ازدواج) نسبت
به افرادی که پیش از ازدواج چنین روابطی نداشته اند 70 ،درصد بیشتر
به جدایی و قطع رابطه ختم میشود .چرا که میزان تعهد و پایبندی که
از عوامل مهم تشکیلدهندۀ رابطۀ موفق محسوب میشود ،در این گونه
روابط به میزان چشمگیری پایین است.

جدول خالصة پژوهش دوم
پژوهشگر
موضوع پژوهش

نتایج

دکتر استیون .ال .ناک ،سال ۱۹۹۵
شادکامی در چه نوع رابطه ای بیشتر است؟
افرادی که در روابط عاطفی با جنس مقابل خارج از چارچوب ازدواج
قرار دارند ،نسبت به افراد متأهل ،تعهد و پایداری کمتری نسبت به
رابطه دارند و شادکامی کمتری را تجربه می کنند.
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جدول خالصة پژوهش سوم
پژوهشگر
موضوع پژوهش

نتایج

پروفسور جی .ال .زاگورسکی ،سال ۲۰۰5
آثار ازدواج بر میزان دارایی و ثروت
بر اساس دادههای به دست آمده از «مرکز ملی آمار آمریکا» ،میزان ثروت
خالص افراد متأهل  93درصد بیشتر از افراد مجرد بود .عالوه بر این ،نرخ
افزایش درآمد ساالنة افراد متأهل  16درصد ،افراد طالق گرفته  14درصد
و افراد مجرد  8درصد بود.
به عبارت بهتر ،یافته های این مطالعه نشان می دهند که رشد درآمد
و میزان ثروت افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد است.

جدول خالصة پژوهش چهارم
پژوهشگران
موضوع پژوهش

نتایج
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دکترسوزان براون و همکاران ،سال ۲۰۰۶
مقایســۀ روابــط خــارج از چارچــوب ازدواج بــا روابــط در چارچــوب
ازدواج
در ایــن پژوهــش چنــد کشــور از جملــه آفریقــای جنوبــی ،انگلســتان
و ایــاالت متحــده بررســی شــدند .طبــق نتایــج آن ،آمــار روابــط خــارج
از ازدواج نســبت بــه قبــل افزایــش پیــدا کــرده بــود ،امــا در ایــن نــوع
روابــط تعهــد ،ثبــات و به طــور کلــی رضایتمنــدی طرفیــن کمتــر
بــود و درنهایــت بیشــتر بــه جدایــی منجــر شــده بــود.

جدول خالصة پژوهش پنجم
پژوهشگران
موضوع پژوهش

نتایج

شان گراور و جان .اف .هلیول ،سال ۲۰14
آیا افراد مجرد از زندگی شادتری برخوردارند یا افراد متأهل؟
بــر اســاس یافتههــای پژوهشــی کــه بــا شــرکت  ۳۰هــزار نفــر
شــامل افــراد مجــرد و متأهــل انجــام شــد ،ازدواج بــه شــادی
مادامالعمــر و فزاینــدهای در افــراد میانجامــد؛ بهطــوری کــه ایــن
شــادکامی حتــی تــا ســنین پیــری نیــز ادامــه مییابــد .بــه عــاوه،
اثــرات مثبــت ازدواج در افــرادی کــه همســران خــود را بهعنــوان
دوســت خــود توصیــف میکننــد ،دو برابــر نســبت بــه افــرادی
کــه ایــن تلقــی را ندارنــد ،بیشــتر اســت .همچنیــن برخــاف تصــور
عمــوم ،شــادکامی زوج تنهــا مربــوط بــه ســالهای اولیــة زندگــی
نیســت ،بلکــه تــا ســنین پیــری نیــز ادامــه پیــدا میکنــد .از ایــن رو
نمیتــوان گفــت کــه ازدواج تنهــا بــه اثــرات مثبــت کوتــاه مــدت در
زندگــی افــراد منجــر میشــود.

جدول خالصة پژوهش ششم
پژوهشگران
موضوع پژوهش

نتایج

فاطمه احمدی و مهشید یاسایی ،سال 1387
مقایسه سالمت روان دانشجویان متأهل و مجرد
در این مطالعه که بر روی  5858دانشجوی زن و مرد صورت گرفت،
مشخص شد که دانشجویان متأهل از سالمت روان بیشتری نسبت
به دانشجویان مجرد برخوردار هستند.
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جدول خالصة پژوهش هفتم
پژوهشگر

عصمت دانش ،سال 1389

موضوع پژوهش

مقایسه سطح شادکامی و سالمت عمومی جسمانی و روانی در
دانشجویان متأهل و مجرد.

نتایج

در این مطالعه که بر روی  400نفر از دانشجویان زن و مرد مجرد و
متأهل به انجام رسید ،مشخص شد که افراد متأهل نسبت به مجرد
از سطح شادکامی و سالمت عمومی و جسمی و روانی بیشتری
برخوردار هستند.

جدول خالصة پژوهش هشتم
پژوهشگر
موضوع پژوهش

نتایج

فرشته سادات میر اسدی ،سال 1395
مقایسه میزان کیفیت زندگی در میان افراد متأهل و مجرد

در این مطالعه که بر روی  300فرد متأهل و مجرد اجرا شده،
میانگین نمرات کیفیت زندگی در میان افراد متأهل بیشتر از افراد
مجرد گزارش شده است.
مشخصات کامل این پژوهش ها در فهرست منابع پایانی کتاب آمده است.

فعالیت گروهی در کالس
باتوجه به آنچه که از ابتدای کتاب تاکنون آموخته ایم ،دالیل احتمالی این یافته ها
(هشت جدول قبلی) را در گروه بررسی کنید و جمع بندی خود را به کالس ارائه
دهید.
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جمع بندی

در درس هفتم ،باتوجه به نیاز اساسی انسان به دلبستگی ،به نقش کلیدی ازدواج
موفق در تأمین امن و پایدار این نیاز پرداختیم .در دو درس اخیر از جنبه های
دیگری ضرورت ازدواج را مورد بررسی قرار دادیم .ابتدا به بررسی پیامد های
احتمالی ازدواج پرداختیم و در ادامه ضرورت ازدواج را از منظر فردی ،اجتماعی و
معنوی بررسی کردیم .در آخر با مرور نتایج برخی پژوهش های صورت گرفته در
این حوزه ،آثار ازدواج را باتوجه به مطالعات علمی تبیین کردیم.
در مجموع می توان گفت ازدواج از جنبه های متفاوت ،نقشی اساسی و بی بدیل در
تأمین سالمت و رشد فردی انسان دارد و ضرورت آن را نمی توان انکار کرد .سالمت
جسمی ،اخالقی و معنوی و همچنین رشد در زمینه های مادی و معنوی از طریق
ازدواج موفق افزایش پیدا می کند.
در درس های بعد به شرایط الزم برای ازدواج ،چگونگی اقدام برای آن و سایر مسائل
مربوط به تشکیل خانواده خواهیم پرداخت.

سؤاالتی برای تفکر بیشتر
 .1باتوجه به آنچه در این درس گفته شد ،ازدواج چه مزیت و فایده ای برای شخص شما دارد و
چگونه باعث رشد شما خواهد شد؟
 .2آیا می توانید بر اساس باورهای دینی خود ،جایگاه ازدواج در زندگیتان و دالیل اهمیت آن
را مشخص کنید؟
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فصل3

درس دهم

شرایط مناسب
برای ازدواج ـ1

ُ
دل شیر و صبر پشت و خلق آهو!

سؤاالت کلیدی
چه زمانی می توان گفت که فرد از آمادگی کافی برای ازدواج و تشکیل خانواده برخوردار
است؟
آیا فرد برای اقدام به ازدواج باید ویژگی های خاصی داشته باشد؟

موقعیت

حرف ازدواج که پیش می آمد ،امید حسابی به هم می ریخت .ولی
این بار به واسطة اینکه در سفر بودند ،میزان دلخوری اش بیشتر شد.
برای همین ،از سر سفره بلند شد و رفت توی یکی از اتاق های محل
اقامتشان و امیر هم بالفاصله پشت َس َرش راهی شد.
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امیر (درحالی که هنوز در اتاق را کامل نبسته بود)  :تو چرا انقدر زود
به هم می ریزی؟!
امید :االن اص ً
ال حوصلۀ حرف زدن ندارم امیر! ولی دمت گرم که هوای
منو داری!
امیر :اما خداییش حرف بابا هم بیراه نیست.
امید :صبر کن ببینم ،کدوم حرف؟ نکنه مامان فرستادت که بیای و این
حرفا رو بزنی؟
امیر :نه به جان خودم .آخه خب من خیلی به این حرفای بابا و مامان
فکر می کنم .تجربه است دیگه ،باالخره آدم باید بهش فکر کنه.
امید  :یعنی واقع ًا تو به حرفایی که خودت زدی ،اعتقادی نداری؟! واقع ًا
به نظرت ازدواج کم چیزیه؟ تو فکر کردی آدم بدون شغل و درآمد،

سربازی نرفته ،بدون ماشین و خونه و هزارتا چیز دیگه ،میتونه ازدواج
کنه؟ ( )1اص ً
ال کدوم دختری حاضره با چنین پسری ازدواج کنه؟

امیر :خیلی سخت می گیریا!! به نظر من هرکسی که  18سالش شد و
دوست داشتن حالیش بود ،می تونه ازدواج کنه .اص ً
ال مهم اینه که دو
طرف همدیگه رو بخوان .وقتی که عاشق همدیگه باشن ،دیگه پول و
ماشین و این جور چیزا مهم نیست...
امید :قشنگ معلومه که بهت گفتن که بیای رأی من رو عوض کنی .برو
امیر جون اص ً
ال حوصله ندارم.
امیر :نه بابا ،من خودم اومدم پیشت داداش .واقع ًا نظر خودم رو گفتم.
همین بابای خودمون رو ببین که بدون هیچ امکاناتی توی  20سالگی
زن گرفته و همیشه هم می گه اگه این کارو نمی کرد ،هیچ وقت آنقدر
احساس خوشبختی نداشت .تا حاال صد بار این رو گفته که من هیچی
نداشتم .درضمن خداییش تو دلت نمی خواد یه هم زبون داشته باشی
که بتونی باهاش درد دل کنی و درکت کنه و از بودن با اون لذت
ببری؟
امید :یعنی واقع ًا تو اینجوری فکر می کنی؟ مثل فیلما و سریاال خوش
قصه است داداش
می گذره و همش عشق و حاله؟! اینا همش فیلمهّ ،
من! چقدر ساده ای تو بچه! یادت رفته برات تعریف کردم که دوستم
احسان پارسال توی دانشگاه عاشق یکی از دخترای دانشکده مون شد و
باهم ازدواج کردن .خیلی هم با هم خوب بودن .ولی االن که فقط یه
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سال از ازدواجشون گذشته ،همش با هم اختالف دارن .اگه این طوری
بود که تو می گی ،اونا االن باید خوشبخت ترین آدم های دنیا بودن،
ولی ...
امیر  :اُوووه تو چقدر جدی می گیری قضیه رو .من مطمئنم که اونا
همدیگرو دوست نداشتن ،وگرنه وضعشون این نبود .عزیز من ازدواج
یه قلب پاک می خواد و یه خورده جرئت ،فقط همین.
امید :نه واقع ًا تو اص ً
ال تو باغ نیستی! یه سؤال :حال اون رفیقت ،فرزاد
چطوره؟ (با پوزخند) بذار یه سؤال دیگه بپرسم :تو مگه از من و بابا
بدت می یاد؟ پس چرا یه موقع هایی آنقدر از دست ما اعصابت خورد
می شه که داد و بیداد می کنی و...
امیر :چه ربطی داره به حرفای ما؟
امید :می خوام برات توضیح بدم تا داستان رو خوب درک کنی .ما
آدم هایی هستیم که از اول زندگی باهم بودیم .روحیات همدیگه رو
خوب می شناسیم و با اخالق و رفتار همدیگه آشناییم .حاال تو بگو دو تا
آدم که از دوتا خانوادة مختلف هستن ،چطوری به این راحتی می تونن
با هم کنار بیان؟ ()2
به قول حافظ:
«که عشق آسان نمود اول

ولی افتاد مشکل ها »...

امیر (که انگار حرف های امید رو درک کرده بود ولی به روی خودش
نمی آورد) :خب ببینم به نظرت پس آدم چه شرایطی باید داشته باشه
تا بفهمیم که دیگه وقت ازدواجشه؟ () 3

گفت و گو در کالس
1ـ پاسخ شما به سؤاالت و نظرات امید چیست؟ (موارد  1و  2در متن داستان)
2ـ پاسخ شما به سؤال امیر ( )3چیست؟ آیا سن عامل اصلی در تعیین زمان ازدواج است؟

طرح مسئله
درباره مزیت های ازدواج مطرح شد ،در عمل هنگامی بهتر
تمام آنچه که در درس های گذشته
ٔ
به تحقق می رسد،که فرد ازدواج موفقیت آمیزی داشته باشد ،از این رو ،هدف ما در درس حاضر
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و درس بعدی بررسی و آگاهی از شرایط و ظرفیت هایی است که فرد پیش از اقدام برای ازدواج
درباره این شرایط ،نظرهای متفاوتی وجود دارد .برخی کسب
می باید از آنها برخوردار باشد.
ٔ
آمادگی الزم برای ازدواج را امری ساده تلقی می کنند و بر این باورند که به محض رسیدن فرد به
بلوغ جسمانی ،او آمادگی الزم برای تشکیل خانواده را دارد .درحالی که برخی دیگر ،آنچنان
کسب این آمادگی ها را سخت و دست نیافتنی می پندارند که حتی ممکن است تا سن  40سالگی
نیز احساس کنند هنوز شرایط مناسب برای ازدواج را ندارند.
عقیده متضاد ،دیدگاه سوم ازدواج را امری دست یافتنی ،اما نیازمند شرایطی
در کنار این دو
ٔ
واقع بینانه می داند .در این دو درس به بررسی برخی از این شرایط و آمادگی های الزم برای
ازدواج موفق می پردازیم .اما پیش از آن ،به دلیل های نادرستی که بعضی از افراد برای ازدواج
یا ازدواج نکردن بیان می کنند ،اشاره می کنیم.
چند نمونه از دلیل های نادرست ازدواج ( دیدگاه ساده انگارانه):

 .1خانواده ام مرا درک نمی کنند،
حرف مرا نمی فهمند ،نمی توانم با آنها ارتباط
برقرار کنم ،از دست آنها خسته شده ام.
باید هرطور شده ازدواج کنم ،حتماً همسرم مرا
درک خواهد کرد و به من اهمیت

 .2کسی را دوست دارم که در
شرایط سختی است .می خواهم با او
ازدواج کنم تا از این طریق او را
نجات بدهم و به او کمک کنم...

خواهد داد...
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 .4میخواهم ازدواج کنم تا مورد
توجه و محبت قرار بگیرم.
کسی باشد که کارهای شخصی ام را

 .3اطرافیان ،مرا تحت فشار قرار

انجام دهد (نیاز به فردی دارم که مرا

می دهند که ازدواج کنم .میگویند تو باید

جمع و جور کند)...

ازدواج کنی تا درست بشوی...

 . 5عاشق فردی شده ام که

خانواده او از نظر فرهنگی و
ٔ

خانواده من تفاوت دارند،
اجتماعی با
ٔ

و باوجود مخالفت خانواده ام ،چون

خیلی دوستش دارم ،می خواهم با او

 . 6خانواده ام می گویند تو باید با فالنی
ازدواج کنی ،چون عقد شما
را در آسمان ها بسته اند

و از وقتی به دنیا آمده اید ،ما اسم شما

ازدواج کنم.

را برای هم نوشته ایم.

فعالیت گروهی در کالس
کالس را به شش گروه تقسیم کنید و هر گروه دربارۀ یکی از دلیل های این افراد
برای ازدواج گفت وگو کند و به سؤال زیر پاسخ دهد:
*به نظر شما ازدواج هایی که براساس این دلیل صورت بگیرند ،چه پیامدهایی
می توانند داشته باشند و در این دست از ازدواج ها طرفین با چه مشکالتی مواجه
خواهند شد؟
 جمع بندی گروه خود را به کالس ارائه دهید.
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چند نمونه از دالیل نادرست ازدواج نکردن به هنگام (دیدگاه سخت گیرانه):

 .1طوری شده که کال ً به هیچ
فردی نمی شود
اعتماد کرد.

 .3برای ازدواج باید از
نظر اقتصادی و رفاه در
شرایط باالیی قرار داشته باشم.

 .5از اینکه ازدواجم به
شکست و جدایی منجر شود ،یا
همه خواستههای من در آن برآورده
ٔ
نشوند میترسم.

 .2هنوز جوانی نکرده ام و

اگر ازدواج کنم ،دیگر نمی توانم
مثل االن خوش بگذرانم.

 .4ازدواج مسئولیت هایی
ایجاد می کند که
مانع پیشرفتم می شود.

گمشده خودم را
نیمه
 . 6باید ٔ
ٔ
پیدا کنم .من معتقدم فقط با یک نفر
خیلی خیلی خاصی می توانم ازدواج
همه شرایط ایده آل مرا
کنم؛ فردی که ٔ
به طور کامل داشته باشد.
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فعالیت گروهی در کالس
در هر گروه دربارۀ یکی از دلیل های این افراد برای ازدواج نکردن به هنگام
گفت وگو کنید و به سؤال های زیر پاسخ دهید:
 .1این دلیل تا چه حد عاقالنه و منطقی است؟
 .2چه پاسخ و یا راه حلی می توانید به این افراد ارائه دهید؟
 .3دیدگاه سخت گیرانه نسبت به ازدواج ،ممکن است چه پیامدهایی داشته باشد؟
 در پایان ،جمع بندی گروه خود را به کالس گزارش دهید.

شرایط و زمان مناسب برای ازدواج

همان طور که در فعالیت های گروهی باال بررسی شد ،اقدام یا اقدام نکردن برای ازدواج نمی تواند
خانواده جدید ،آمادگی
بر اساس دالیل غیرعاقالنه انجام گیرد .می دانیم که برای تشکیل یک
ٔ
برای ورود به سطح جدیدی از رابطه و نیز پذیرفتن نقش ها و مسئولیت های متناسب با آن
جامعه کنونی ما به طور متوسط ،سن مناسب
ضروری است .برخی پژوهشگران معتقدند که در
ٔ
برای ازدواج در دختران بین  18تا  25سال و در پسران بین  22تا  27سال است .این معیار
کننده موفقیت در
گرچه تا حدودی درست است ،اما سن تقویمی به تنهایی نمی تواند تضمین ٔ
ازدواج باشد .برای ازدواج ،افراد باید شرایط ،ظرفیت ها و شایستگی های الزم را به دست آورده
باشند.
هرچند ازدواج خود بهترین زمینه برای رشد شایستگی ها و توانایی های فرد است ،اما حداقلی از
این شایستگی ها برای ورود به زندگی مشترک الزم است .برای مثال ،پسر یا دختری که تا پیش
از ازدواج همواره از زیر بار مسئولیت های خود در خانواده شانه خالی می کرده و فردی کامال ً
وابسته و غیر مستقل است ،به احتمال زیاد از شایستگی الزم برای زندگی مشترک و پذیرفتن
مسئولیت های آن برخوردار نیست.
خانواده اولیه ،موقعیت مناسبی برای تمرین استقالل و پذیرش
بهطور کلی ،دوران زندگی با
ٔ
مسئولیتهاست .درنتیجه ،افرادی که در این زمان با مسئولیتپذیری و کسب تواناییهای متفاوت،
خود را برای استقالل و دوران پس از ازدواج آماده کردهاند ،میتوانند به موفقیت در زندگی مشترک
آینده خودامیدوار باشند .در شکل صفحه بعد به حوزههای شایستگی الزم برای ازدواج اشاره شده
ٔ
است .در درس بعد به بررسی این صالحیتها بهطور مشروح خواهیم پرداخت.
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شایستگی های
الزم برای
ازدواج

روانی  -شخصیتی

عاطفی  -اجتماعی

اجرایی  -اقتصادی

جمع بندی

در این درس با بررسی چند نمونه از دلیلهای سهلانگارانه یا سختگیرانه نسبت
به ازدواج و تبعات آنها ،به ضرورت نگرش عاقالنه نسبت به این موضوع پی بردیم
و به این نکته اشاره کردیم که برای ازدواج موفق شرایط و شایستگیهای خاصی
الزم است .بدیهی است که برای ازدواج به هنگام ،ضروری است که این شایستگیها
واقعبینانه باشند و اال ،اگر آنچنان که در عنوان درس بهصورت طنز آمده است،
به دنبال دل شیر و صبر الک پشت و ُخلق آهو باشیم ،شاید هرگز موفق به ازدواج
نشویم .در آینده بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

سؤاالتی برای تفکر بیشتر
درباره ازدواج یا ازدواج
 .1آیا خود یا اطرافیانتان با دلیل های مشابه آنچه در ابتدای درس
ٔ
نکردن بیان شد ،روبه رو شدهاید؟
 .2به نظر شما چه شرایط و شایستگی هایی برای ازدواج ضروری است؟ نبود هریک از این
شایستگی ها ،چه آسیب هایی در زندگی مشترک آینده در پی خواهد داشت؟
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فصل3

درس یازدهم

شرایط مناسب
برای ازدواج ـ2

قصر رؤیا و اسب سپید!

سؤاالت کلیدی
زمینه موفقیت در ازدواج ،چه ویژگی ها و توانایی هایی را باید در خودتان
  برای ایجاد
ٔ

ایجاد کنید؟

  کدام ویژگی های رفتاری و شخصیتی می تواند مانع ازدواج موفق باشد؟
  بدون دست یافتن به آمادگی های الزم پیش از ازدواج ،چه تهدیداتی برای زندگی مشترک
به وجود خواهد آمد؟

طرح مسئله
در درس قبل در مورد ضرورت وجود شایستگی های فردی در هر یک از همسران پیش از اقدام
برای ازدواج ،صحبت شد .در این بخش به تعریف شایستگی ها ،مصداق ها (نشانه های وجود)،
نحوه دست یافتن به آنها و نیز تأثیر آنها بر زندگی مشترک خواهیم پرداخت.
ٔ

گفت وگو در کالس
لطفاً نمونه های واقعی را که در ادامه آورده شده اند ،مطالعه کنید و در مورد
سؤال های هر کدام ،در کالس به بحث و تبادل نظر بپردازید.
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نمونهٴ اول :نگار و فرزین
«حدود دو سال از زندگی مشترک من و نگار می گذرد .در این دو سال ما با مشکالت اقتصادی
زیادی روبه رو بوده ایم .درست است که بسیاری از مردم درگیر مشکالت مالی هستند ،اما
ریشه اصلی این مسائل در زندگی ما ،ناتوانی من در کنترل هزینه های
من خودم قبول دارم که ٔ
غیرضروری زندگی بوده .چون تا پیش از ازدواج من بیکار بودم و هر هزینه ای داشتم ،پدرم
زمینه مدیریت امور مالی نداشتم و از این بابت،
بی درنگ می پرداخت .در نتیجه هیچ تجربه ای در ٴ
هم خودم و هم همسرم بسیار لطمه خوردیم.
خوشبختانه اخیر ًا با دریافت راهنمایی و مشاوره های فراوان این مشکل را حل کرده ام .اما
موضوع دیگری که من اصال ً فکر نمی کردم تا این حد جدی و پررنگ باشد ،این است که نگار
رشته مهندسی
انتظارات عجیبی از من دارد که به نظرمن کامال ً غلط هستند .مثال ً چون من در ٔ
تحصیل می کنم ،او معتقد است که باید کارهای تعمیراتی منزل را خودم انجام دهم .اما به نظر
درباره این موضوع
من انجام هرگونه کار فنی در خانه باید به متخصص آن واگذار شود .ما
ٔ
باهم صحبت کرده ایم ،ولی او حاضر نیست نظر مرا قبول کند و می گوید تو این را از روی تنبلی
می گویی .در نتیجه به من می گوید« :بی عرضه» .از البه الی صحبت های یکی از دوستانش
عرضه عوض کردن یک المپ را هم ندارم!
شنیدم که نگار گفته من حتی
ٔ
عالوه بر اینها ،همیشه پس از برگشتن من از محل کار به خانه ،در حالی که سعی می کنم
خستگی ام را پنهان کنم و با انرژی به خانه وارد شوم ،غرولند و شکایت می کند که :تو چرا
هیچ وقت نمی توانی اتاق را مرتب کنی؟ من چقدر باید لباس هایت را جمع و جور کنم و از این
جور حرف ها! نمی دانید وقتی این حرف ها را می زند و می بینم به جای محبت و تأیید ،مرا تحقیر
می کند ،چه حسی به من دست می دهد .آتش می گیرم .چون حس می کنم شریک زندگی ام ،کسی
که خیلی دوستش دارم ،توقعات زیادی از من دارد و این در روابط عاطفی مان تأثیر منفی گذاشته
است .زمانی که با پدر و مادرم زندگی می کردم ،هیچ وقت پدرم از من انتظار نداشت که کارهای
عهده مادرم بود .آنها حتی یک بار هم
فنی خانه را انجام بدهم .تمیزکردن خانه و حتی اتاق من بر ٔ
از من شکایتی نکردند! چون مرا با تمام وجود دوست داشتند!»
1ــ فکر می کنید فرزین و نگار با چه چالشی در زندگی جدید خود روبه رو شده اند؟ دلیل ها و
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راه های حل این موضوع چیست؟
2ــ کدام یک از رفتارهای فرزین و نگار بر روابط عاطفی آنها تأثیر منفی داشته است؟ برای
مخرب ذکر کنید.
هر کدام حداقل دو رفتار ّ
3ــ به نظر شما ،فرزین از داشتن کدام یک از شایستگی های ازدواج موفق بی بهره است؟
ٔ
نمونه دوم :علی و سحر
«من و سحر سه سال است که با هم ازدواج کرده ایم .سحر یکی از نقاط ضعف مرا ،ناتوانی در
کنترل خشم می داند .حق هم دارد .تقریباً دو سالی است که هروقت حرفی از برنامه ریزی و
کارهای آینده پیش می آید ،سریعاً عصبانی می شوم و دیگر نمی فهمم چه کار می کنم و چه حرفی
می زنم .خیلی از اوقات ،بعد از اینکه عصبانیتم فروکش می کند ،تازه می فهمم که چه گفته ام و آن
موقع است که به شدت احساس گناه و پشیمانی می کنم .البته خیلی تالش کرده ام تا با استفاده از
توصیه های روان شناسان درمورد کنترل خشم که در اینترنت و  ...پیدا کرده ام ،خودم را کنترل
کنم .اما هنگام عصبانیت اصال ً نمی شود به این روش ها عمل کرد و کار دست خود آدم نیست.
راستش را بخواهید ،هرچه از ازدواج ما می گذرد ،وضع وخیم تر می شود.
سحر در اوایل زندگی به برنامه ریزی من در کارهایم ایراد می گرفت و می گفت تو در کارهایت
اولویت بندی نداری .در آن زمان به او توضیح می دادم که من دوست دارم از همین لحظه ای که
در آن هستم ،لذت ببرم (به قول معروف هرچه پیش آید خوش آید) .اما او می گفت تو باید برای
خودت برنامه داشته باشی و هیجان ها و خواسته های لحظه ای ات را کنترل کنی .این حرف ها مرا
همه دوستان صمیمی ام در دوران دبیرستان و دانشگاه همیشه از بابت این
به هم می ریخت .من و ٔ
طرز فکر به خودمان افتخار می کردیم .البته یادم می آید ،مادرم می گفت علی ازدواج کند درست
می شود.
بگذریم ،االن من از این ایراد گرفتن های سحر به ستوه آمده ام و اصال ً تحمل شنیدن این حرف ها
را ندارم .اخیر ًا هر حرفی که کمی رنگ و بوی انتقاد داشته باشد مرا عصبی می کند و از کوره در
می روم .دو سه ماهی است که هر وقت از سرکار به خانه بر می گردم ،سحر سعی می کند به انواع
بهانه ها خودش را از جلوی چشم من پنهان کند .انگار او واقعاً از من می ترسد که مبادا دوباره
به او توهین یا بی احترامی کنم!
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درباره جمله ای که علی از مادرش نقل کرد ،چیست؟ آیا چنین جمالتی را در
1ــ نظر شما،
ٔ
مورد افراد دیگر نیز شنیده اید؟
2ــ از نظر شما ،سحر برای حل این مشکل چه اقدامی می تواند انجام دهد؟
3ــ چه ویژگی های مثبتی در علی و سحر می بینید؟ حداقل یک مورد برای هرکدام ذکر کنید.
4ــ به نظر شما ،علی از داشتن کدام یک از شایستگی های ازدواج موفق بی بهره است؟
ٔ
نمونه سوم :حسین و زهرا
«نمی گویم در طول یک سال و نیمی که از زندگی مشترک من و زهرا می گذرد ،سختی نداشته ایم،
مسئله ما این بود که من نمی توانستم به توصیه های مادرم که در مورد
اما سخت ترین و مشکل ترین
ٔ
موضوع های گوناگون زندگی من و زهرا مطرح می شد ،عمل نکنم .چون من از کودکی به مادرم
وابسته بوده ام ،به تجربیات او ایمان دارم .همیشه او بوده که تصمیمات مهمی از روی خیر و
صالح برایم گرفته است .حتی پیشنهاد ازدواج با زهرا هم که دختر یکی از دوستان صمیمی اش
است ،از جانب او مطرح شد و با اصرار و پافشاری فراوانش پذیرفتم .البته زهرا از این موضوع
بی خبر است و فکر می کند من خودم خواهان ازدواج با او بوده ام.
پس از ازدواج ،زهرا به شدت به خاطر دخالت های مادرم در زندگی زناشویی ما ،مرا سرزنش
اداره یک زندگی مستقل را از من داشت .او می گفت رعایت احترام و جایگاه
می کرد و توقع ٔ
مادرت بر هردوی ما واجب است ،اما الزم نیست در هر کار کوچکی نظر ایشان را بپرسی.
در  حالی که من می ترسیدم که به خاطر عمل نکردن به توصیه های مادرم ،دچار اشتباه های مهلک
شوم .عالوه بر این ،همسرم از من انتظار دارد تا در دورهمی های خانوادگی که اقوام او حضور
دارند ،من هم خودی نشان بدهم و مانند بقیه در مورد مسائل مختلف اظهار نظر کنم .اما من
از دوران کودکی تا قبل از ازدواج هم هیچ وقت نمی توانستم خیلی در جمع های خانوادگی یا
دوستان اظهارنظر کنم و راحت حرف بزنم .چون از اینکه اشتباه کنم ،می ترسیدم .دیگر االن که
جای خود دارد .در جمع افراد جدید و نا آشنا چطور می توانم چنین کاری را بکنم؟!»
1ــ به نظر شما مهم ترین اشتباه حسین و همسرش چیست؟
2ــ فکر می کنید که آیا شانسی برای موفقیت آنها در ازدواج وجود دارد؟
3ــ به نظر شما حسین از داشتن کدام یک از شایستگی های ازدواج پایدار بی بهره است؟
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فعالیت گروهی در کالس
در جدول زیر به برخی از ویژگی های منفی که ممکن است در هر دختر یا پسری
وجود داشته باشد ،اشاره شده است .پس از بحث در گروه ،نشانه های وجود این قبیل
مشکالت در فرد و پیامدهای ازدواج با چنین افرادی را در جدول یادداشت کنید.
ردیف

حوزه های
شایستگی

1
2

ویژگی های منفی

لجبازی

روانی ــ شخصیتی

3

خودخواهی
بی بند و باری یا نداشتن
چارچوب ارزشی و
اعتقادی

4

نداشتن مسئولیت پذیری

5

ولخرجی

 6اجرایی ــ اقتصادی

خساست

7

بی برنامگی و بی هدفی

8

ناتوانی در برقراری
روابط اجتماعی

9

ناتوانی در کنترل
عاطفی ــ اجتماعی احساسات خود (ناتوانی
در مدیریت هیجانات)

10

وابستگی بیش از حد به
والدین
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نشانه ها

پیامدهای منفی در
ازدواج

نپذیرفتن نظرات
تحمل نظرات مخالف با
همسرش ،حتی زمانی که
خودش را ندارد.
می فهمد حق با اوست.

شایستگی های الزم برای ازدواج موفق (ازدواج به هنگام و عاقالنه)

همان طور که گفته شد ،برای اینکه بتوانیم ازدواج موفقی داشته باشیم ،باید قبل از اقدام برای
ازدواج ،آمادگی ها و شایستگی های الزم را به دست آوریم .به طور کلی این شایستگی  ها را
حوزه زیر دسته بندی کرد:
می توان در سه
ٔ
الف) شایستگی روانی ـ شخصیتی

این نوع از شایستگی همانگونه که از نامش برمیآید ،با سالمت روان و شکلگیری شخصیت افراد
مرتبط است .افراد با داشتن این شایستگی از تعادل و ثبات نسبی در افکار و رفتارشان برخوردار
مجموعه افکار ،هیجانات و رفتارهای متمایز و
میشوند .بنابر برخی از تعریفها« ،شخصیت به
ٔ
شیوه انطباق ما با دنیا را نشان میدهد» .بر این اساس ،موارد زیر برخی
پایداری گفته میشود که ٔ
از نشانههای شایستگی روانی ــ شخصیتی هستند .بدیهی است که اکثر افراد نمیتوانند کل این
ویژگیها را آن هم در باالترین سطح داشته باشند اما ،باید در مجموع واجد این صفات باشند.
استقالل فکر و عقیده
پیروی از یک چارچوب صحیح دینی و اخالقی ـ ارزشی
عزت نفس و اعتماد به نفس
شناخت کافی نسبت به نقاط قوت و ضعف خود
صبور بودن
راست گویی و پایبندی به تعهدات خود
توانایی عفو دیگران و جبران خطاهای خود
شجاعت معقول در تصمیم گیری و ابراز رفتارهای جرئت مندانه
به کارگیری توانایی حل مسئله در زندگی
واقع بینی و مثبت نگری
توانایی آگاهی از هیجانات خود و مدیریت هیجان هایی مانند خشم ،اضطراب و ...
انتقادپذیری در عین احترام قائل شدن برای شخصیت خود و دیگران
هدفمندی و خود کارآمدی
مسئولیت پذیری و تعهد
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ب) شایستگی عاطفی-اجتماعی

فردی که دارای شایستگی عاطفی ــ اجتماعی است ،در مدیریت عواطف و ارتباطات بین فردی
خود (با خانواده ،دوستان ،همکاران و  )...به طور موفقیت آمیزی عمل می کند .در ادامه برخی
از نشانه های شایستگی عاطفی ــ اجتماعی را برشمرده ایم :
نداشتن وابستگی بیش از حد به والدین
پذیرفته شدن و داشتن مقبولیت نسبی نزد اطرافیان
شناخت نقش ها ،مسئولیت ها و انتظارات خود و دیگران
داشتن انتظارات معقول و متناسب از دیگران
توانایی ابراز محبت به طور مناسب و به دور از افراط
توانایی برقراری روابط اجتماعی سالم و پایدار با دیگران
توانایی توجه به منفعت ها ،نیازها و حقوق دیگران و درک آن
قدرت همدلی و درک احساسات دیگران
توانایی پذیرش اشتباه و عذرخواهی از دیگران

پ ) شایستگی اجرایی-اقتصادی

این شایستگی به معنی توانایی فرد در هدایت ،آیندهنگری مدیریت زندگی خود در زمینه های اجرایی
عهده برنامه ریزی و انجام امور شخصی و
و اقتصادی است .به طوری که فرد بتواند مستقالنه از ٔ
مالی خود در زندگی برآید .موارد زیر برخی از نشانه های شایستگی اجرایی ــ اقتصادی هستند:
توانایی انتخاب شغل مناسب و کسب درآمد حالل
مدیریت ،هدف گزینی ،برنامه ریزی ،پس انداز و قناعت در کوتاه مدت و بلندمدت
مدیریت زمان
توانایی انجام امور شخصی روزانه خود
آینده نگری اقتصادی مانند استفاده از بیمه ها برای تسهیل زندگی در آینده.
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توجه داشته باشید ،این شایستگی ها در سطوح و مراتب متفاوت وجود دارند .همان طور که
همه این
قبال ً اشاره شد ،طبیعتاً منظور این نیست که هر کسی می خواهد ازدواج کند ،باید از ٔ
شایستگی ها در سطح باالیی برخوردار باشد .بلکه منظور این است که فرد باید به فکر ایجاد
و پرورش این شایستگی ها در خود باشد .یا اگر در بخشی ضعف جدی دارد ،آن را اصالح و
برطرف کند.

فعالیت فردی در کالس
جدول زیر را با توجه به ویژگی های خود کامل کنید .مطالبی که در درس  ۲گفته شد می تواند
به شما کمک کند.

حوزه های
شایستگی

شایستگی

نشانه ها

راه های تقویت
شایستگی ها

روانی ــ شخصیتی

اجرایی ــ اقتصادی

عاطفی ــ اجتماعی
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اکنون با توجه به تعریف های داده شده و نیز نشانه های شایستگی های الزم برای ازدواج ،بهتر
می توانیم تشخیص دهیم که چه زمانی از آمادگی الزم برای تشکیل زندگی مشترک برخوردار
هستیم .درصورت ضعف در برخی قسمت ها ،با به کارگیری راهکارهایی می توانیم شایستگی های
الزم را در خودمان ایجاد کنیم و پرورش دهیم و در نتیجه به شرایط الزم برای داشتن ازدواجی
موفق دست یابیم.

نکته
کلید ایجاد این شایستگی ها ،اصالح شرایط فعلی زندگی شما با خانواده است.
در واقع نباید تصور کنید که پس از ازدواج ناگهان فرد دیگری با توانایی ها و
قابلیت های متفاوت خواهید شد.
جمع بندی

ازدواج مسئولیتی مهم و مستمر است .برای قبول این مسئولیت ،نیازمند داشتن
مجموعهای از تواناییها و ویژگیها در وجود خود هستیم که از آنها با عنوان
«شایستگیهای الزم برای ازدواج» یاد شد .الزمۀ عاقبتاندیشی در امر ازدواج ،آگاهی
از وضعیت این شایستگیها در وجود خودمان قبل از مواجهشدن با مسئولیتهای
ناشی از ازدواج است .به عبارت دیگر ،برای ازدواج به هنگام و دستیابی به زندگی
موفق ،شناخت و بهبود این شایستگیها ضروری است .بر این مبنا ،ازدواج موفق
امری دستیافتنی است که به رفتن تا قصر رؤیا با اسب سپید نیازی ندارد!

سؤاالتی برای تفکر بیشتر
 .1با توجه به زندگی و روابط فعلی شما ،چه ویژگی هایی دارید که اگر تغییر نکنند ،احتماال ً در
زندگی مشترک دچار مشکل خواهید شد؟
 .2چگونه میتوانید متوجه شوید که شایستگیهای الزم برای ازدواج در شما شکل گرفتهاند؟
 .3چه برنامه ها و اقداماتی باید برای ایجاد یا افزایش شایستگی ها در خود داشته باشید؟
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فصل4

درس دوازدهم

مالک ها و اولویت ها در

دُر باهش غلتون باهش ،ارزون باهش!

انتخاب همسر

سؤاالت کلیدی
  منظور از مالک در انتخاب همسر چیست؟
  تعیین مالک های مشخص در انتخاب همسر چه اهمیتی دارد؟
  مالکهای من برای انتخاب همسر آیندهام چیست؟ چطور میتوان مالکها را دستهبندی کرد؟
  چرا برخی از مالک ها مهم ترند؟

موقعیت

متقاعدکردن جوانی که با دلیل های به ظاهر منطقی ،موضوعی را
برای خودش اثبات کرده ،کار سخت و دشواری است .بعد از بی نتیجه
ماندن تالش های پدر و مادر امید ،برای متقاعدکردن او به ازدواج ،از
طریق انواع تمثیل ها ،نازکشیدن ها ،تهدیدها و  ،...به عنوان تنها راه حل
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برون رفت از این چالش ،مذاکره و راه حل دیپلماتیک در دستور کار
قرار گرفت .بعد از پایان یک دوره مذاکرات فشرده و نفس گیر که بین
سران خانواده ( پدر ،مادر و دایی محمود که روان شناسی هم خوانده
است) و امید انجام گرفته ،باالخره امیدخان متقاعد شد که بهتر است
به جرگۀ متأهالن بپیوندد.
با انتشار این خبر ،بعد از اولین تماس تلفنی مادر با یکی از خواهرانش،
با سرعت نور پرونده هایی مملو از موارد مناسب برای ازدواج با امید
فراهم شد.
مادر :دختر یکی از دوستام ،به نظرم برات خیلی گزینۀ خوبیه!
امید :خب چه جوریه؟ خوش اخالقه؟ مذهبیه؟ خونوادش چطورن؟ چند
سالشه؟ چی می خونه؟ کدوم دانشگاه؟
مادر :ای بابا! یه خورده صبر کن پسر! بذار همشو برات می گم :تک دختره
و از شما چهار سال کوچیک تره .یه داداش بزرگ تر مجرد داره .باباش
کارمنده .سال اول دانشگاهه .پزشکی می خونه .خوش قیافه هم هست.
خیلی هم نجیبه .توی جمع هم پرحرفی نمی کنه و نماز خون هم هست
و حالل و حروم بلده .درضمن مامانشم که از دوستای صمیمی منه.
امید :نظر شما چیه راجع بهش؟
مادر:به نظرم گزینۀ خیلی خوبیه.
امید :ولی دوتا نکته داره که من نمیپسندم .یکی اینکه پزشکی میخونه .من
دوست ندارم همسر آیندم ،وقت و بیوقت مجبور باشه بره بیمارستان
و سراغ مریضاش .دوم اینکه چون چهار سال از من کوچیکتره ،احتماالً
منو درک نمیکنه .بعدشم من آدم بگو بخند میخوام ،گرچه دختر
هرچی نجیبتر بهتر.
مادر :خیلی خوب ،فهمیدم .االن جوابت مثبت نیست .منم اشتباه کردم
ِ
اول کاری بهترین گزینه رو مطرح کردم .دختر پسرعموی بابات رو چی
میگی؟ اون که یه سال کوچیک تره و هم دانشگاهی خودته.
امید :اون که اص ً
ال! خیلی وضعشون خوبه ،به ما نمی خورن! هر روز
می خواد بگه اینو بخر ،اونو بخر .منم که پولدار نیستم .تازه خیلی درس
براش مهمه .بعدشم دیدم یه وقتایی با پسرای دانشگاه بگو بخند داره!
مادر:عجبا! تو قبلی رو به خاطر وضع بد مالی رد کردی ،این یکیو هم

115

به خاطر وضع خوب؟ قشنگ معلومه که هول شدیا! پسر گلم اص ً
ال تا حاال
فکر کردی که چه جور دختری رو می خوای؟ نکنه می خوای همه چیز
رو با هم داشته باشه؟ ُدر باشه ،غلتون باشه ،ارزون باشه! بله؟
امید :نه بابا! ولی خب نمی دونم اونی که به درد من می خوره ،دقیق ًا چه
ویژگی هایی باید داشته باشه .فع ً
ال شما بگین تا من رد یا تأیید کنم. ...

گفت وگو در کالس
1ــ به نظر شما کدام یک از دلیلهای امید برای ردکردن هر دو گزینه منطقی است و کدام
یک غیرمنطقی؟
2ــ اگر به جای داشتن مالک های مشخصی برای انتخاب همسر ،به روش امید هر
گزینه ای را بدون در نظر گرفتن جنبه های متفاوت بررسی کنیم ،با چه مشکالتی مواجه
می شویم؟
3ــ آیا شما مالک ها و معیارهای اولیه ای برای انتخاب همسر دارید؟
4ــ آیا همسری که تمام ایده آل های یک نفر را داشته باشد ،می توان یافت؟

طرح مسئله
مسئله
درباره شرایط و الزامات ازدواج آگاهانه از جنبههای متفاوت صحبت کردیم .در
پیشتر
ٔ
ٔ
ازدواج ،مانند هر انتخاب مهم دیگری ،باید براساس یک سلسله مالکها و معیارها اقدام کنیم .آگاهی
از این مالکها و توجه به اولویتها در میان آنها ،برای انتخاب درست و ازدواج موفق ضروری
است .در درس حاضر به این موضوع میپردازیم که مالکهای مذکور در چه حوزههایی هستند
درباره بعضی از راهکارهای
و چگونه میتوانیم آنها را برای خودمان تعیین و اولویتبندی کنیم.
ٔ
تشخیص مصداقهای این مالکها در درس بعد صحبت خواهیم کرد.
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مالک ها و شاخص های آنها
الزمه ازدواج موفق این است که طرفین ِ
کفو (همتای) یکدیگر باشند؛ یعنی با یکدیگر تناسب
ٔ
داشته باشند .یکی از عواملی که این تناسب را تضمین می کند ،تعیین مالک های درست پیش
از انتخاب همسر است .مالک ،ضابطه یا معیاری است که قضاوت یا ارزیابی براساس آن انجام
می شود .در موضوع ازدواج منظور از مالک ،معیارهایی است که شرایط فرد مطلوب از نظر
درباره مناسب بودن یا مناسب نبودن آن شخص برای
شما را تبیین می کند و بر آن اساس می توانید
ٔ
ازدواج قضاوت کنید .پیداست که هرچه مالک ها واقعی تر و واضح تر باشند ،انتخاب بهتری
می تواند صورت بگیرد؛ برای مثال ،اگر فردی «خوش اخالقی» را به عنوان یک مالک مهم
در نظر داشته باشد ،اما تعریف واضحی از خوش اخالقی در نظر نداشته باشد ،عمال ً این مالک
کمکی به انتخاب او نمی کند و حتی ممکن است به اشتباه بیشتر او منجر شود.
دسته کلّی مشخص
برای اینکه بتوانیم مالک های خود را بهتر تعیین کنیم ،می توان آنها را در سه ٔ
کرد :مالک های فردی ،خانوادگی و اجتماعی .در هر یک از این دسته ها ،هر فرد مواردی را به
عنوان مالک تعیین می کند و برای واضح شدن و عینی شدن آنها ،شاخص هایی را تعیین می کند.
مجموع این شاخص ها ،تصویر فرد مطلوبش را برای ازدواج نشان می دهد.
درباره مالک ها این است که در یک سطح و مساوی نیستند و برخی از آنها اولویت
نکته مهم
ٔ
ٔ
الزمه تصمیم گیری عاقالنه در ازدواج آن است که ما به اولویت های واقعی
بیشتری دارند.
ٔ
خودمان در مالک ها توجه کنیم؛ مثال ً قدبلند بودن و قابل اعتمادبودن ممکن است برای یک فرد
مهم باشند ،اما قاعدتاً اولویت این دو باهم یکی نیست و بنابراین در انتخاب باید به مالک دارای
اولویت باالتر بیشتر توجه کنند.
اصول حاکم بر تعیین مالک ها
در تعیین مالک ها باید براساس اصولی عمل کرد تا بتوانیم انتخاب درستی داشته باشیم .برخی
از این اصول در ادامه آورده شده اند.
الف) واقع بینی :برای اینکه در تعیین مالک های ازدواج واقع بین باشیم باید:
1ــ شناخت درستی از باورها ،ارزش ها و نیازهای خود داشته باشیم .این موضوع را در
درس دوم بررسی کردیم .گاهی مالک هایی که ما برای ازدواج در نظر می گیریم ،بیشتر از آنکه
مالک های واقعی خود ما باشد ،نظرات القا شده توسط جامعه ،رسانه ها و  ...هستند.طبیعی
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است که این نوع مالک ها چون اصالت ندارند ،به زودی رنگ خواهند باخت ،زیرا براساس
نیازهای واقعی شما نیستند .اگر براساس چنین مالک هایی ازدواج کنید ،امکان موفقیت در
ازدواجتان را بسیار کاهش داده اید.
2ــ مالک های ما در عالم واقع و در بین کسانی که به طور معمول امکان ازدواج با آنها را داریم،
قابل حصول هستند .باید بدانیم که در ازدواج ،با انسان های بی عیب و نقص روبه رو نیستیم.
3ــ مالک ها زمانی کارآمد هستند که ما در تطبیق آنها با طرف مقابل واقع بین باشیم و نقاط مثبت
و منفی او را در کنار هم ببینیم .نه اینکه تصویری خیالی از فرد مقابل ترسیم کنیم و مالک ها را
بر آن تطبیق دهیم .یا هر کاستی و نقصی که در او می بینیم ،به امید اینکه در آینده اصالح خواهد
شد ،آن را کنار بگذاریم و از آن چشم پوشی کنیم ،زیرا با این کار عمال ً بخشی از مالک های خود
را کنارگذاشته ایم.
مثال  .۱حسام که در خانواده ای مذهبی و با سطح زندگی متوسط پرورش یافته ،بسیار
امیدوار است که مهتاب به خواستگاری او جواب مثبت بدهد و همیشه در رؤیای بعد
از ازدواج با او سیر می کند .این درحالی است که مهتاب در خانواده ای بسیار مرفه و با
پایبندی مذهبی اندک تربیت شده است .حسام مرتب به خودش امید می دهد که این دختر به
ازدواج با او راضی خواهد شد .همچنین بعد از ازدواج ،مهتاب را از نظر مذهبی و سبک
زندگی به خودش شبیه خواهد کرد.
مثال  .۲حمید معتقد بود که بیتا بهترین دختری است که تا به حال دیده و در هیچ زمینه ای
درباره بیتا
نقص ندارد؛ هم از نظر ظاهری و هم از نظر اخالقی .هرکسی هم نکته ای منفی
ٔ
دیده مجنون نشینی  /به غیر از خوبی لیلی
به او می گفت ،این گونه جواب می داد که :اگر در ٔ
نبینی .اما اکنون که تنها دو سال از ازدواجشان می گذرد ،حمید متوجه ایراداتی جدی در
رفتار و تعامل با بیتا شده است .بیتا اهل احترام گذاشتن به والدین حمید نیست .او حاضر
نیست سختی های زندگی مشترک را به خاطر همسرش تحمل کند و لذت و خوشی تنها
اصلی است که به آن پایبند است .برای همین حمید نسبت به همسرش حس بسیار بدی پیدا
کرده است و حتی به جدایی هم فکر می کند.
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گفت وگو در کالس
در هر یک از مثال های قبل ،به نظر شما به کدام جنبه های واقع بینی بی توجهی
شده است؟ این موضوع چگونه زندگی مشترک را تحت تأثیر قرار می دهد؟

ب) آینده نگری :ازدواج تصمیمی بلندمدت است و امری زودگذر و موقتی نیست .در تعیین
مالک ها و اولویت بندی آنها نباید صرفاً به نیازها و خواسته های حال حاضر توجه کرد .بلکه الزم
است با استفاده از تجربه های دیگران و تفکر عاقالنه و با توجه به پیامدهای هر انتخاب (درس ،)۵
تا حد امکان به اهمیت مالک های خود در طول زمان توجه کنیم و به مواردی که طی زمان اهمیت
بیشتری می یابند ،اولویت باالتری بدهیم.
مثال :محسن می گوید« :من قبال ً فکر می کردم صرف اینکه همسر آینده ام تحصیل کرده
باشد ،برای تربیت فرزندانی که در آینده خواهیم داشت ،کافی است .برای همین پیش از
ازدواج نسبت به این موضوع بسیار حساس بودم .اما پس از ازدواج و بعد از اینکه دخترم
به دنیا آمد ،متوجه شدم که اگر مادری صبور نباشد ،شاید بدترین تأثیر را روی تربیت فرزند
بگذارد .متأسفانه همسرم اصال ً صبور نیست و این شاخصی است که من حتی یک لحظه
هم به آن فکر نکرده بودم».

گفت وگو در کالس
چه مثال های دیگری می توانید از رعایت نکردن اصول توسط برخی از جوانان در
تعیین مالک های ازدواج بیان کنید؟
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فعالیت فردی
جدول مالک ها

برای تعیین مالک ها می توان از جدولی مشابه جدول زیر استفاده کرد .بدیهی است که برخی
عنوان های این جدول برای افراد مختلف تفاوت هایی دارد .در جدول زیر به حوزه های
مالک های انتخاب همسر و انواع مالک ها ،شاخص ها و اولویت های فرد ،هنگام ازدواج اشاره
شده است .با توجه به مثال های ذکر شده در جدول ،آن را تکمیل کنید .مالک ها و اولویت های
شما برای انتخاب همسر شامل چه مواردی است؟
فراموش نکنید که هرچه شاخصها واضحتر و عینیتر باشند ،انتخاب شما دقیقتر خواهد بود.
حوزه های
مالک ها

مالک ها

شاخص های مطلوب من

ظاهری

مثال :قد/تناسب اندام /چهره ...

شخصیتی

سن
دینداری

فردی

پاکدامنی
خصوصیات اخالقی
شغل ــ تحصیالت
فرزندآوری و تربیت فرزند
تفریح و عالقه ها
نگرش ها
وضعیت سالمتی
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مثال :مستقل /مسئولیتپذیر /صادق/
قابل اعتماد /اعتماد به نفس باال /مث ً
ال
در جمع بتواند نظر خودش را به  خوبی
بیان کند

اولویت مالک
برای من

مالک ها

حوزه های
مالک ها

شاخص های مطلوب من

اولویت مالک
برای من

وضعیت فرهنگی ـ اجتماعی

خانوادگی

اصالت

وضعیت مالی ـ شغلی
ارتباط با دوستان

اجتماعی

ارتباط با اقوام
ارتباط با همکاران

گفت وگو در کالس
لطفاً مورد زیر را مطالعه کنید و به سؤالها در گروه پاسخ دهید:
محمدحسین ،دانشجوی سال سوم دانشگاه است و میخواهد با زهره ،دختر یکی از
آشنایان پدرش ازدواج کند ،زیرا از برخی از ویژگیهای او خوشش آمده است .او بعد
از مراجعه به مرکز مشاورۀ دانشگاه ،جدول زیر را برای مشاور تکمیل کرد:
مالک ها

شاخص های مطلوب من

اولویت مالک
برای من

ظاهری

قد متوسط ،گندمگون

۲

شخصیتی

مستقل ،راست گو ،مهربان و خوش قلب

۱

سن

حدود  3تا  5سال کوچک تر از من

۳

شغل ـ تحصیالت

اهل خانه داری ،حداقل دانشجوی کارشناسی در یکی
از رشته های انسانی

۱

پاکدامنی

هیچ دوست پسری نداشته باشد.

1

خصوصیات اخالقی

اهل شوخی و خنده ،پر جنب و جوش

2
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شاخص های مطلوب من

مالک ها

اولویت مالک
برای من

دینداری

گرایش عمیقی به دین داشته باشد ،اهل مسجد باشد،
حجاب را رعایت کند ،عالقه مند به سفرهای زیارتی باشد.

۱

فرزندآوری و تربیت
فرزند

نسبت به بچه دارشدن نگاه مثبتی داشته باشد ،تحمل
سختی های فرزنددارشدن را داشته باشد.

1

تفریح و عالقه ها

پارک ،سینما ،ورزش و ...

3

نگرش ها

خیلی سیاسی نباشد ،ولی در انتخابات رأی بدهد.

2

وضعیت مالی

از سطح زندگی ما پایین تر باشد.

2

وضعیت سالمتی

خب معلومه دیگه

۱

ارتباطات با دوستان

اهل رفیق بازی نباشد.

۱

در طرف مقابل ،زهره دانشجوی سال اول مهندسی است که جذب یکی از تشکل های
سیاسی دانشگاه شده و بسیار هم در این زمینه فعال است .مسئول بخش فرهنگی
اردوهای جهادی است .البته در زمینه های فرهنگی و سیاسی کام ً
ال با خانواده اش
در تضاد است .دختری موقر با حجاب کامل .بسیار ساده لباس می پوشد و این نیز
یکی دیگر از تفاوت های او با خانواده اش است .از ورزش و رشته های توپی به غیر از
والیبال گریزان است .حلقۀ دوستانش آن قدر وسیع است که هر وقت در گوشه ای
از دانشگاه جمع می شوند ،انگار اتفاقی افتاده است .در صحبت کردن با مردها بسیار
جدی است ،ولی در مقابل ،با دوستانش پرحرف است و به شدت به آنها وابسته؛
یعنی تا به حال کسی او را تنها ندیده است .پدرش تاجر فرش دستباف است و
وضع مالی بسیار خوبی دارند.
سؤال:
 .1مالک های محمدحسین چقدر به شخصیت زهره نزدیک است؟
 .2آیا شما ازدواج زهره با محمدحسین را توصیه می کنید؟ چرا؟
 .3اگر قرار باشد این وصلت صورت بگیرد ،چه مواردی ممکن است مشکل زا شوند
و چگونه باید از آنها پیشگیری کنند؟
در مورد پاسخ های گروه خود در کالس بحث کنید.
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نکته
گفته شد که مالک های موجود در هر تصمیم گیری در یک سطح نیستند و
بنابراین در تعیین مالک های نهایی ،توجه به اولویت بندی مناسب آنها بسیار
اهمیت دارد .تعیین درست اولویت ها از الزامات انتخاب آگاهانه است.
بیشتر بدانیم

نقش کلیدی فرهنگ و قومیت در ازدواج

ایران کشوری متشکل از قومیت های متنوع است« .نژاد» و یا تفاوت های جسمانی نقش
کننده تنوع قومیتی
چندانی در تنوع قومی ــ فرهنگی ندارند ،بلکه «فرهنگ» ،عامل تعیین ٔ
است .بررسی گروه های قومی در ایران بیانگر این واقعیت است که دو عنصر فرهنگی ،یعنی
زبان و مذهب ،بیش از عناصر دیگر در تعیین هویت قومی دخالت دارند.
چند قومیتی بودن
جامعه ایران می تواند احتمال شکل گیری ازدواج های بین قومیتی را
ٔ
افزایش دهد .خرده فرهنگ متفاوت هر یک از این قومیت ها سبب ایجاد تفاوت هایی در
نظام ارزشی ،باورها و انتظارات افراد متعلق به آن قوم می شود .فرهنگ ،نظام ارزشی و نیز
باورها و انتظارات می توانند روابط زوج را تحت تأثیر قرار دهند .پژوهش ها نشان داده اند
شباهت فرهنگ دو خانواده ،عامل مهمی در افزایش رضایت زناشویی زوج است .بنابراین
در ازدواج هایی که در آنها همسران قومیت مشترکی ندارند ،یا با وجود قومیت مشترک،
فرهنگ دو خانواده تفاوت عمده ای با هم دارد ،باید دقت و تالش بیشتری برای انتخاب
صحیح و هماهنگی دو طرف صورت گیرد.
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جمع بندی

در این درس به بررسی مالک های ازدواج و انتخاب همسر پرداختیم .این نکته را
بیان کردیم که مالک های ازدواج باید واقع بینانه و آینده نگرانه باشند و ابعاد این
موارد را شرح دادیم .آنچه گفتیم اصول و نکات مهم دربارۀ این موضوع بود ،اما
برای تعیین درست و دقیق مالک های انتخاب همسر ،تفکر خودتان و مشورت
با افراد صاحب صالحیت ضروری است .مشخص کردن مالک های عاقالنه برای
انتخاب همسر ،عالوه بر اینکه در فرایند معمول ازدواج ،کمک بزرگی به انتخاب
صحیح می کند ،می تواند در شرایطی که احیاناً به خاطر درگیرشدن در یک رابطۀ
عاطفی ،احساسات باعث کمرنگ شدن تفکر عاقالنه و آگاهانۀ ما شده است ،به
کمکمان بیاید و از افتادن در دام یک تصمیم شتاب زده جلوگیری کند .در درس
آینده با مراحل بعدی فرایند ازدواج آشنا خواهیم شد.

سؤاالتی برای تفکر بیشتر
آینده زندگی خود ترسیم کرده اید،
1ــ آیا می توانید برای دستیابی به هدف های بلند مدتی که برای ٔ
هدف های کوتاه مدت هم تعریف کنید؟
آینده خود تصور کنید که در راستای
2ــ آیا می توانید مالک ها و شاخص هایی برای همسر ٔ
اهدافتان باشد؟ اولویت را به کدام یک از این شاخص ها می دهید؟
3ــ جدول مالک ها را که در فعالیت این درس آمده بود ،برای خود کامل کنید .در کدام بخش
نتیجه درستی نرسیده اید و باید بیشتر کار کنید؟ چه کسانی می توانند در این
از مالک ها هنوز به ٔ
راه به شما کمک کنند؟ آیا این جدول در آینده تا زمان ازدواج نیاز به بازبینی دارد؟
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