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واکاوی مفهوم ازدواج درس 27

 نگاه شما به ازدواج و تعریفتان از آن چیست؟

 

ما نه می توانیم خودمان را در انزوا رشد داده و بهبود بخشیم و نه می توانیم در روابط 
باز و متزلزل به این هدف برسیم. بیشتر عناصر الزم برای رشد و بهبود ما مانند توجه، 
امنیت، صمیمیت عمیق و مسئوالنه و آینه ای برای مشاهده و به تصویر کشیدن خودمان، 

خودآگاهی و خدا آگاهی در ازدواج و تشکیل خانواده امکان تجلی می یابند. 
دالیل عمیقی برای انتخاب ازدواج توسط افراد وجود دارد. یکی از مهم ترین دالیل چنین 
انتخابی این است که هدف انسان برای شناخت و تحقق آرزوهای خود، شانه به شانۀ 
شناخت و کمک به تحقق آرزوهای شریک زندگی و ایجاد صمیمیتی عمیق با او پیش 

می رود و این کار نمی تواند در یک رابطۀ نصفه و نیمه حاصل شود.
نهاد خانواده یکي از نهادهاي مهم اجتماعي است که با ازدواج آغاز مي شود. بنابراین، 
ازدواج از آنجا که فرایند آغازین این نهاد مهم اجتماعي است، اهمیت بنیادین و پایه اي 
دارد. سنگ بناي نهاد خانواده در ازدواج گذاشته مي شود، به طوری که رسول گرامی 

اسالم می فرماید:
»هیچ بنایی در اسالم نزد خداوند محبوب تر و عزیزتر از ازدواج نیست.« 

)مکارم االخالق، ص 196(

ما در انتخاب خانواده اي که در آن به دنیا آمده ایم هیچ گونه اختیاري نداشته ایم، اما 
معمار خانوادۀ آتي خود خواهیم بود. هرچند ازدواج، همۀ امر خانواده نیست اما خشت 
اول و سنگ بناي خانواده است. ازدواج یک نقطۀ عطف در زندگي انسان و یکي از 
مهم ترین تصمیمات در طول زندگي فرد است. با ازدواج، خانواده تشکیل مي شود، نظام 

آیا تـاکنون 
اندیشیده اید
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خویشاوندي شکل مي گیرد و نسل  بقا مي یابد. ازدواج در زمرۀ پیچیده ترین روابط انساني 
است. برخوردي شگفت میان فرهنگ و طبیعت یا قواعد اجتماعي و کشش جنسي است.

ازدواج، فرایندي است از کنش متقابل بین یک مرد و یک زن که شرایط قانوني و شرعی 
را تحقق بخشیده اند و مراسمي هر چند کوچک براي شروع زندگی زناشویي خود بر 
پا داشته اند. بنابراین، اگر بخواهیم تعریفی نسبتاً جامع از ازدواج ارائه دهیم می توانیم 
بگوییم ازدواج پیمان یا عقدی است حقوقی، مذهبی، اجتماعی و اقتصادی که بین یک 

زن و یک مرد به همراه مهر و رضایت قلبی در چارچوب شرع مقدس بسته  می شود.

نگاهی اجمالی به پیشینۀ ازدواج در ایران از گذشته تا حال
تیرۀ ابتدایی، منشأ خانوادۀ باستانی است. ایرانیان باستان در ابتدا به تیره هایی تقسیم 
می شدند. سپس، این گروه ها منشأ خانواده ها و قبیله ها شدند. در جریان دورۀ هزار و 
دویست، سیصد ساله ای که از زرتشت تا روزگار خسروان ادامه یافت، تیره، رفته رفته 
حجم قدیم و انسجام خود را از دست داد. خانوادۀ بزرگ، کهن ترین نمونۀ نوعی تیره 
است که می شناسیم و ترکیب آن از این قرار است که در ِملکی موروث که قابل انتقال 
نیست، پدر و مادر، فرزندان، نوادگان، برادران، خواهران، عروسان، دامادان، عموزادگان، 
عمه زادگان، دایی زادگان و بستگان دیگر زیر نظر رئیسی واحد، پیرامون اجاقی واحد و 
برای برگزاری آیینی واحد، در زیر سقفی واحد گرد می آمدند. این گروه، گواهی است که 

از تیره پدید آمده است. 
در دورۀ ساسانی، خانواده با پدر، مادر و فرزندان، حجمی بسیار کمتر از حجم نمونۀ 
تیره ای خود داشت. می توان گفت خانواده در آن وقت به ساده ترین صورت خویش 
درآمده بود. ساده ترین و اولین نمونۀ خانوادۀ ایرانی در دورۀ پیش از اسالم، در قرن ششم 
میالدی در گرماگرم سلطنت ساسانیان پدیدار شد. در این دوران، دولت هر سال عدۀ 
بسیاری از دوشیزگان بی چیز و ندار را به همسری می داد و پیش از این کار، برای آنها 

جهیزیه فراهم می آورد.
با پذیرش اسالم توسط ایرانیان، سنت ها و آیین ازدواج نیز تحت تأثیر اسالم قرار گرفت. 
اسالم بر امر ازدواج اهتمام بسیار داشته و دارد. تأکید آیات قرآن کریم، احادیث و سنت 
پیامبر اکرم  و امامان معصوم  بر امر ازدواج، دلیل روشنی بر این توجه و اهتمام 
اسالم به امر ازدواج است. در قرآن کریم، ازدواج به مثابه پیمانی بزرگ )میثاقی غلیظ(1 
است. تعبیر میثاق از ریشۀ َوثَِق به معنای اطمینان داشتن و واژۀ میثاق، حاکی از معاهده 
و پیمان دو طرفه است. مفهوم میثاق به تنهایی در واژه شناسی و در اصطالح شناسی 
قرآنی، نه تنها همواره برخوردار از نوعی وجهۀ مثبت بلکه دارای قداست نیز می باشد. 
پیمانی محکم که قلب هیچ مؤمنی حرمت آن را خوار نمی دارد و آسان نمی شمارد. 

1ـ سورۀ نساء، آیۀ 21
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این میثاق، عهد و پیمانی است که از زن و مرد گرفته شده و پایۀ پیوستگی و بایستگی 
اجتماعات بشری، از همین اجتماع کوچک دو نفره و خانواده حاصل می شود. در این 
راستا پیامبر اکرم  نیز فرموده اند: ازدواج سنت من است1 و در اسالم هیچ بنایی نزد 

خداوند محبوب تر از ازدواج نیست2. 
بدیهی است که ازدواج مانند هر پدیدۀ اجتماعی دیگری، هنجارهایی دارد که این 
هنجارها نسبت به هر جامعه و نیز هر مقطع زمانی می تواند تفاوت هایی داشته باشد. در 
دوران کنونی، ازدواج در کشور ما نیز دارای ویژگی های خاص خود است که در مرحلۀ 
نوین خود با تغییرات اجتماعی وسیعی در همۀ پدیده های اجتماعی از جمله ازدواج 
و همسرگزینی رو به روست. تغییراتی که موجب شده است تا مردان و زنان، نگرش 
نوینی از پیوند زناشویی و ازدواج داشته باشند. با باال رفتن سطح آگاهی های اجتماعی، 
سواد عمومی، تحصیالت افراد و برخی تغییرها در نقش های اجتماعی، سطح توقعات و 
انتظارات مردان و زنان هم تغییر کرده که جملگی باعث شده اند تا همسرگزینی و نگرش 

به ازدواج تحوالتی را تجربه کند. 
در کنار تمام عوامل تاریخی، مذهبی و اجتماعی یاد شده، تجارب شخصی هر فرد نیز بر 
نگاه وی به ازدواج تأثیر می گذارد. تجربۀ چگونگی کیفیت ارتباط بین پدر و مادر، نحوۀ 
روابط خواهر ها و برادرها با همسرانشان و حتی نوع سبک دلبستگی به وجود آمده در 
خود فرد که پیشتر درباره اش سخن گفتیم، همگی بر احساس و نگرشی که اشخاص به 
ازدواج دارند، مؤثر است. به عنوان مثال مشاهدۀ طالق، خیانت و درگیری های خانوادگی از 
جمله عواملی هستند که تمایل فرد را نسبت به ازدواج کاهش می دهند و بر عکس، تجربۀ 
روابط و احساسات سالم در بطن خانوادۀ اولیه از جمله عوامل سوق دهندۀ فرد به سمت 
ازدواج هستند. زیرا ازدواج برای هر فرد، تداعی گر آن چیزی است که از ابتدا در خانوادۀ 
اولیه و اطرافیان نزدیکش تجربه کرده است. هرچه این تجربه نامناسب تر باشد، افراد برای 

1ـ جامع االخبار، محمد بن محمد، ص 101
2ـ مکارم االخالق، ص 196
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با توجه به مطالب ذکر شده می توان گفت که ازدواج در عین سادگی، از پیچیده ترین و 
با اهمیت ترین تصمیم گیری های زندگی است و تأثیر زیادی بر رضایت افراد از زندگی 
دارد. با این حال به نظر می رسد دیدگاه جامعه نسبت به اهمیت ازدواج دچار نوعی غفلت 
و سهل انگاری شده و به جای تسهیل و کمک به ازدواج، گاه به بی اهمیت شمردن آن و از 
سوی دیگر به سخت گیری های بی مورد در قبال ازدواج گرایش یافته است که این خود 
بر تجربیات شخصی هر فرد و در نتیجه نگاه او به ازدواج بی تأثیر نخواهد بود. بنابراین، 
بسیاری از جوانان در برخورد با چنین شرایطی، برای تصمیم گیری دربارۀ ازدواج ممکن 
است تردیدهایی را در خود احساس کنند تا جایی که حتی شاید برخی از آنها ازدواج خود 

را برای سالیان طوالنی به تأخیر بیندازند.

آیا نظر همۀ دوستان شما دربارۀ ازدواج یکسان بود؟ کدام قسمت از دیدگاه های 
شما تحت تأثیر مذهب و یا عوامل اجتماعی و تاریخی و کدام قسمت از دیدگاه تان 

تحت تأثیر تجارب شخصی است؟

فعالیت کالسی

پیشگیری از تجربۀ مجدد آن ممکن است از ازدواج، بیشتر دوری  کنند و برعکس، هرچه 
شیرین تر باشد، افراد برای تجربۀ دوبارۀ آن ممکن است به سمت تشکیل خانواده تمایل 
و اشتیاق بیشتری داشته باشند. بنابراین، نگرش به ازدواج می تواند با توجه به تجربیات 
شخصی، از فردی به فردی دیگر متفاوت باشد ولی از آن جنبه که افراد یک جامعه به 

زندگی نسبتاً واحدی تعلق دارند، مشترک باشد. 
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بررسی چالش های نسل نو با ازدواج درس 28

در این درس، از یک پژوهش میدانی استفاده می کنیم که در آن، پژوهشگری برای 
شنیدن بی واسطۀ سخنان دانش آموزان هم سن  و  سال شما به استان ها و شهرهای 
مختلف رفت تا بتواند فضایی را برای شنیده  شدن حرف های شما به وجود آورد. در این 
پژوهش از حدود 2000 نفر از همساالن شما خواسته شد تا بر اساس تجربیات و درک 
فردی خود، از خانواده و مسائل مربوط با آن سخن بگویند. در این بین، موضوعی که جالب 
توجه بود و شاید شنیدن و خواندن آن برای شما هم خالی از لطف نباشد، چالش هایی 
بود که همساالنتان با ازدواج داشتند؛ چالش هایی که حتی برخی از آنها را به ترس و 
پرهیز از ازدواج سوق می داد. از آنجا که شما هم به نسل آنان تعلق دارید و تجربه های 
نسلی مشترکی را با هم داشته اید، شاید نسبت به آنچه گفته اند نزدیکی فکری بیشتری 

احساس کنید.
براساس این پژوهش، نخستین علتی که باعث واهمۀ جوانان از ازدواج می شود، »توقعات 
باال و شرایط سخت ازدواج« است. به نظر می رسد نداشتن امکانات اولیۀ زندگی، شغل و 
شرایط مالی مناسب و نیز هزینه های باالی عروسی، ازدواج را در نظر همساالنتان دشوار 

کرده است. 
برخی دیگر فکر می کنند »تغییر سنت های گذشته و شکل گیری هنجارهای جدید«، 

ضرورت تشکیل خانواده را در نظر آنها کم اهمیت کرده است. 
ازدواج می دانند. بی تعهدی و  از  آنها، »بی اعتمادی« را دلیلی برای ترس  از  عده ای 

بی وفایی، برخی از آنها را به همه بدبین کرده است. 
برخی دیگر به »محدودیت های ناشی از ازدواج« اشاره می کنند. آنها معتقدند ازدواج 
مانعی برای آزادی های فردی آنها است. همچنین »دور شدن از پدر و مادر«  در کنار 
»ترس ناشی از مشاهدۀ شکست های متعدد در خانواده و بیرون از آن«، عوامل دیگری 
هستند که برای برخی از همساالن شما ترس از ازدواج را ایجاد می کنند و تجربۀ ازدواج 

را برای آنها دور از ذهن و پر از دلهره جلوه می دهند.
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واقعیت آن است که اگرچه تعداد زیادی از همساالن شما دربارۀ ترس از ازدواج و دالیل 
آن سخن می گویند، اما بسیاری نیز وجود دارند که نه تنها با آنها هم عقیده نیستند بلکه 
به ازدواج، بسیار هم مایل هستند. آنها تصویر زیباتری از ازدواج در ذهن خود دارند و فکر 
می کنند که واقعۀ خوبی در انتظار آنان است. بنابراین، چنین گمان نکنید که همۀ هم سن 
و ساالن شما به افرادی دلزده و ترسیده از ازدواج تبدیل شده اند. از سوی دیگر بسیاری از 
حرف های دوستان و همساالن شما بی پایه نیست؛ زیرا حتی آنها که مایل به ازدواج هستند 
هم از برخی نگرانی ها می گویند و از آنها بیم دارند. اما مسئله این است که آیا ریشۀ همۀ این 
مسائل با ازدواج نکردن از بین می رود؟ آیا ازدواج نکردن باعث می شود که تجربه های ناشی 

 حال شما موارد ذکر شده را با هم مرور کنید و بگویید دربارۀ هر کدام، نظر شما 
چیست؟ با آن موافق هستید، یا مخالف؟ علت مخالفت و یا موافقت خود را توضیح 

دهید.

 مواردی را که عامل ترس از ازدواج در همساالن شما شده اند دوباره مرور کنید. 
فکر می کنید این باورها از کجا ریشه می گیرند؟

فعالیت کالسی
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از ارتباطات دیگر و عوارض آن از بین برود؟ آیا ازدواج نکردن فرهنگ نامناسب هزینه های 
سنگین ازدواج را کاهش می دهد و یا ازدواج نکردن باعث می شود تا همیشه در کنار پدر و 
مادرتان بمانید؟ خوب می دانید که این گونه نیست. برای حل مشکالت و معضالتی که از 
نظر دوستان شما گفته شد باید راه حل های منطقی دیگری جست که به نظر می رسد آن 

راه حل ها با ازدواج نکردن و ترس از آن نسبتی نداشته باشند.
اگر هزینه های ازدواج باالست باید فرهنگ مصرف گرایی و تجمل گرایی را اصالح کرد و 

بر آن تاخت.
اگر بی اعتمادی به جنس مخالف هست باید به نوجوانان و جوانان آموزش داد که فکر نکنند 
تجربه های متعدد ارتباطی خارج از نظام خانواده چیزی بر آنها می افزاید بلکه برعکس، اتفاقاً 

از سالمت روان آنها و اعتمادی که می تواند ضامن خوشبختی آنها باشد می کاهد.
اگر محدودیت های ناشی از ازدواج برای همساالن شما ترس آور است باید به آنها آموخت 
که بودن در کنار کسی که همراه و همپای شما در خوشی ها و سختی هاست، بر آنچه به 

عنوان آزادی فردی از آن نام می برید که گاه با تنهایی همراه است سایه می اندازد. 
همچنین باید بیاموزیم که ازدواج کردن به معنای نقض حریم خصوصی زوجین نیست بلکه 
این حریم همیشه باید محترم شمرده شود تا پایه های ارتباط آنها مستحکم باقی بماند. 
دور شدن از پدر و مادر اگر قرار است به ترسی برای ازدواج نکردن تبدیل شود، در واقع یک 
مسئلۀ روانی است که حتماً باید درمان شود؛ چراکه انگار پسر یا دختر آن قدر بزرگ نشده اند 

که بتوانند استقالل و هویت فردی خود را تعریف کنند و به آن جان بدهند.
چنانچه تجربه های ناموفق در زندگی که منتهی به ترس از ازدواج شده اند به تجربه هایی 
بدل شوند که از آنها بیاموزیم و مراقب باشیم که در آن شرایط قرار نگیریم، آن گاه ماجرا 
به صورتی دیگر رقم خواهد خورد. انصاف و عقل حکم می کند به جای حذف ازدواج، به 
دنبال حذف موانعی باشیم که به نفس ازدواج ربطی ندارند. زیرا خداوند مهربان، ازدواج 
را نیاز تک تک ابنای بشر و عامل آرامش و رحمت همۀ انسان ها قرار داده است و به این 

دلیل، دوری از آن نمی تواند معقوالنه باشد. 
نگران کننده آن است که بسیاری از این نوجوانان بر این گمان هستند که از ابتدای زندگی 
باید تمام شرایط به طور کامل برای آنها آماده باشد. در حالی که بودن دو خانواده در کنار زوج 
تازه شکل گرفته و همراهی آنان در کار و تالش و برنامه ریزی هدفمند برای آینده، مسیر 
مشترکی را برای زوجین فراهم می سازد که اگر آن را آگاهانه و عاقالنه برگزیده باشند، 

بی نهایت از آن لذت خواهند برد و به آنچه در کنار هم ساخته اند، افتخار خواهند کرد.
محصول چنین روابط ارزشمند و هدفمندی می تواند یک خانوادۀ پویا باشد که جمع 
دل نشینی در آن شکل خواهد گرفت. به راستی مهم آن است که هر دو طرف ماجرا تمام 
آنچه را که دارند برای رشد و پیشرفت خانواده در طبق اخالص قرار دهند و باور داشته 
باشند که خداوند خود روزی دهنده و برقرار کنندۀ رحمت و برکت است. چرا که خداوند 

به واسطه لطف و رحمت بی انتهایش، به عمل اندک ما پاداش فراوان خواهد داد.
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تشخیص مشکالت جدی خانواده ها از دید نسل نو درس 29

شما ممکن است در اطراف 
را  متفاوتی  مشکالت  خود 
از  یا  و  دیده  در خانواده ها 
باشید.  شنیده  برخی  زبان 
می رسد  جالب  به نظر  اما 
از  زیادی  تعداد  بدانید  که 
نوجوانان هم سن و سال شما 
که در استان ها و شهرهای 
می کنند،  زندگی  متفاوت 
خانواده  مسائل  عمده ترین 
را در چه مواردی می بینند. 

مشکالتی که می تواند بنا  به بافت های متفاوتی که افراد در آن زندگی می کنند، مختلف و 
یا همسان باشد.

در این درس می خواهیم دربارۀ مشکالت جدی خانواده های ایرانی بعد از ازدواج 
از دیدگاه همان دانش آموزان مشارکت کننده در پژوهشی که در درس قبل به 
آن اشاره کردیم، برای شما بگوییم. اما پیش از آن، با هم فکر کنید و ببینید به 
 نظر شما مهم ترین مشکالت خانواده ها پس از ازدواج چیست و از کجا سرچشمه

می گیرند؟
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نخستین مشکلی که بسیاری از دوستان شما از آن می گویند،   مشکالت مربوط به 
»بیکاری و مشکالت معیشتی« است. آنها بر این باورند که بسیاری از خانواده های 
ایرانی نه تنها دچار چالش های مهم اقتصادی هستند که گذران زندگی را برای آنها سخت 
کرده است، بلکه وجود مشکالتی برای دستیابی به شغل مناسب، وضعیت دشوارتری را 

برای آنها رقم زده است. 
این نوجوانان به معضل »  اعتیاد« و عوارض بسیار آن اشاره دارند. از نظر آنها اینکه دسترسی 
به مواد مخدر راحت و کم هزینه تر از سابق شده است، در شیوع این مشکل نقش اساسی دارد.

آنها »  خیانت« را مشکل دیگر خانواده ها می دانند که به بی اعتمادی زنان و مردان نسبت 
به هم منتهی شده و گاه فضای خانوادگی را آکنده از سردی، تلخی و دوری می سازد. 

همسـاالن شـما بر این باورند که »تصورات نادرسـت از ازدواج و زندگی زناشویی« بین 
دختران و پسـران باعث شـده اسـت تا مفهوم خانواده به چالش کشـیده شود. مثالً دختر 
و پسـری کـه تنها بـرای فـرار از محدودیت ها، تـرس از تنهایـی و انگیزه های جنسـی به 
سـراغ ازدواج می آیند، زمانی که نمی توانند پاسـخ مطلوب خود را از ازدواج و خانواده ای 
که تشـکیل داده اند بگیرند، مشـکالت جدی برای آنها آغاز می شـود. پیمان زناشویی در 
عمـق خـود محدودیت هایی دارد که ناظر بر تعهد و مسـئولیتی اسـت کـه زوجین آنها را 
پذیرفته انـد. همچنیـن زن و شـوهر دارای حریـم خصوصـی  هسـتند که به نـام دوری از 

تنهایی، اجازۀ نقض شدن آن از سوی طرف مقابل وجود ندارد.
»  ازدواج های نامناسب« مشکل دیگری است که از منظر نوجوانان بسیار جدی است. 
آنها فکر می کنند زنان و مردانی که به اجبار تن به ازدواج داده اند و درک و تفاهم کاملی 
از هم ندارند و یا اینکه برای ازدواج به رشد و بلوغ مناسب نرسیده اند خانواده ای را شکل 
می دهند که از اساس، نامناسب شکل گرفته و در ادامه هم امکان بروز مشکالت عدیده 

در آن وجود خواهد داشت.
همسـاالن شـما می گوینـد »  ناتوانـی همسـران در حل مسـئله« ضعـف عمـدۀ دیگر 
خانواده هاسـت کـه غالباً تمـام اعضا اعم از زن و شـوهر و فرزندان با آن دسـت به گریبان 
هسـتند. این ناتوانی سـبب می شود آنها توانایی حرف زدن و نقد یکدیگر را نداشته باشند 
و در زمان بروز مسائل و مشکالت، به جای درک مسئله و تالش برای حل آن، به پرخاش، 

خشونت، عصبانیت و حذف صورت مسئله روی  آورند. 
همچنین آنها بر این باورند که بسیاری از مشکالت خانواده ها ریشه در »  ناآشنایی 
همسران با نیازهای یکدیگر« دارد. به این معنا که زنان و مردان نه نیازهای یکدیگر را 
می شناسند و نه درک درستی از هم دارند. آنها هر کدام به جای تالش برای نزدیک شدن 
به دنیای هم و شناخت یکدیگر، با دنیای زنانه یا مردانه و تجربیات فردی خود به آن 

دیگری می نگرد و نیازهایش را تعریف می کند.
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»وقت نگذاشتن برای همسر و خانواده« معضل دیگری است که در کالم آنها دیده 
می شود و می گویند که زنان و مردان و پدران و مادران گاه اولویت های دیگری به جز 
خانواده دارند. برای وقت گذراندن با اعضای خانواده اهمیت قائل نیستند و برنامه های 
مشترکی مانند یک شام خانوادگی با هم ندارند. از همین رو مدام در حال دور شدن از 
هم هستند. تالش بیش از حد برای مسائل اقتصادی و تأمین رفاه خانواده دلیل ظاهراً 
موجهی شده است که مردان و زنان، وقت کافی برای همدیگر و خانوادۀ خود نداشته 
باشند. در حالی که به باور این دانش آموزان در کنار هم بودن، وقت گذاشتن و تأمین 

عاطفی اعضای خانواده از بسیاری مسائل دیگر مهم تر است.
و در نهایت، این »  فضای مجازی« است که از منظر همساالن شما به عنوان مسئلۀ 
جدی خانواده ها مطرح می شود. فضای مجازی در شکل گیری برخی روندهای رفتاری و 
ظاهری تأثیرگذاشته و هنجارهای جدیدی را ایجاد کرده است. همچنین فضای مجازی 
برخی رفتارهایی را که در گذشته نادرست تلقی می شد، در باور افراد جامعه به رفتارهای 
معمولی و پذیرفته شده تغییر داده است. ضعف در آشنایی با چگونگی استفاده صحیح 
از فضای مجازی باعث شده است تا مسائل مهمی در خانواده ها شکل بگیرد و در بعضی 
شرایط به جای درک واقعیت و حضور در خانواده، وقت بسیاری از اعضای خانواده، صرف 

معاشرت های مجازی می شود.

 حال مواردی را که خودتان نوشته اید مرور کرده و با آنچه همساالنتان گفته اند 
مقایسه کنید. موارد مشابه و متفاوت کدام اند ؟ فکر می کنید تفاوت بین مواردی 
که شما بیان کرده اید و آنچه که همساالنتان گفته اند از کجا سرچشمه می گیرد؟

 به نظر شما برای حل چنین مشکالتی در خانواده ها از چه راهکارهایی می توان 
استفاده کرد؟ آیا این مسائل قابل پیشگیری هستند؟ برای پیشگیری از مسائلی که 

گفته اید چه راهکار یا راهکارهایی پیشنهاد می کنید؟

فعالیت در 
منزل
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متعدد  تجربه های  و  ناکامی ها  همان  دستۀ  در  می توان  را  مشکالت  این  واقع  در 
با  پیرامون خود  شکستی دانست که دانش آموزان و همساالن شما در خانواده های 
آن برخورد کرده اند. چنین به نظر می رسد که برای حل شدن برخی از مشکالت، به 
سیاست گذاری های کالن در حوزۀ مسائل معیشتی، اقتصادی و فرهنگی نیاز است اما 
برخی دیگر از مشکالت شاید قابل پیشگیری باشند. مثالً اینکه دختران و پسران جوان 
بتوانند خود را بشناسند و دربارۀ زندگی با فردی که قرار است بقیۀ روزهای سخت و 
شیرین زندگی را در کنارش بگذرانند، به درستی تصمیم بگیرند. آنها احتیاج دارند تا 
به مهارت های گفت وگو و حل مسئله مجهز باشند. همه باید بدانیم که برای هر فردی، 
چه زمانی که فرزند یک خانواده است و چه زمانی که خود تشکیل دهندۀ خانواده ای 
دیگر است، همیشه اولویت با خانواده است. اگر درس می خوانیم، کار می کنیم، معاشرت 
می کنیم و یا هر کار درست دیگری که به آن مشغول هستیم، برای آن است که خانواده 
را خوشحال و سرپا نگه داریم. اگر این اتفاق نیفتد شاید در مالک سنجش، کارهای 
دیگرمان چندان هم ارزشمند تلقی نشوند. اینکه برای حل مسائل خانواده تالش کنیم و 

بهترین راه حل را برگزینیم شاید یکی از بزرگ ترین رسالت های ما باشد. 
اما جالب است بدانید که همساالن شما هم مانند بسیاری از بزرگان علم خانواده و 
روانشناسی بر این باورند که بسیاری از مشکالتی که برای خانواده ها بیان شده است، در 
گرو داشتن آمادگی برای شناخت کامل خود و انتخاب های درست در زندگی و در نهایت 
دوری از ازدواج های پرخطر و مناقشه برانگیز است. آنها استفاده از کمک های تخصصی 
را چه در سطح آموزش و کمک از مشاوران و چه همفکری با والدین و عقالی فامیل، 
برای کاهش این خطرات و داشتن انتخاب مناسب، بسیار مؤثر می دانند. از این رو در 
درس آینده، ازدواج های پرخطر را بررسی کرده ایم که دوری از آنها می تواند عامل حذف 

بسیاری از این مشکالت باشد. 

یک یا چند خانوادۀ موفقی را که در اطراف خود می شناسید، انتخاب کنید. چه 
ویژگی هایی آنها را از نگاه شما به خانوادۀ موفق تبدیل کرده است؟ به نظر شما آنها 

با مشکالتی که برایشان اتفاق می افتد چه برخوردی می کنند؟

فعالیت در 
منزل
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شناخت و پرهیز از ازدواج های پرخطر درس 30

برخي از افراد براي ازدواج مناسب نیستند و باید از آنها پرهیز شود. برخي از خصلت ها 
و ویژگي ها هستند، که ازدواج و زندگي مشترك را با مشکالت بسیار زیادي روبه رو 
خواهند ساخت. البته هیچ کدام از ما بي عیب نیستیم و واضح است که هر فردی ضعف ها 
و کاستي هاي خاص خود را دارد. اما برخي از ویژگي هاي منفي در مقایسه با سایر 
خصلت ها خطرناك تر و مخرب تر هستند و در صورتي که فردي دارای آن ویژگي ها باشد، 
زندگي با او در واقع یك کابوس خواهد بود و الزم است که از چنین فردي اجتناب شود. 

این ویژگی ها که خط قرمز ازدواج محسوب می شوند عبارت اند از:

1ـ اعتیاد 
باید توجه داشت که اعتیاد 
از وابستگی  طیف وسیعی 
به مواد و مشروبات الکلی 
تا عادات نابهنجار را شامل 
می شود. وابستگی به مواد 
و مشروبات الکلی یا عادات 

نابهنجار، یك اختالل روانپزشکی و روانشناختی است، که از یك سو خوشبختی را در 
زندگی فرد و خانوادۀ او از بین برده و از سوی دیگر آسیب های اجتماعی و اقتصادی 
بی شماری را به همراه می آورد. البته عادات نابهنجار و اعتیادهای رفتارِی مستقل از 
مواد شیمیایی تا همین سال های اخیر هم در طبقه بندی های رسمی به عنوان اعتیاد 
محسوب نمی شدند و مدت کوتاهی است که اعتیادهایی مانند اعتیاد به اینترنت و 
بازی های رایانه ای به عنوان شکلی از اعتیاد طبقه بندی شده و مورد توجه قرار می گیرند. 
ازدواج با این افراد یك خودآزاري و یك آسیب جدي است. اما اگر مایل به یك چنین 
ازدواجی بودید، تنها مي توانید از او بخواهید که اعتیاد خود را کنار بگذارد و براي ترك، 
کمك تخصصي بگیرد. در خصوص اعتیاد به مواد نیز در صورتي که این فرد موفق به ترك 
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شد، الزم است تا یک سال از ازدواج با او خودداري شود. چون 12 ماه اول پس از قطع 
وابستگي، دورۀ پرخطري براي بازگشت بیماري به شمار مي رود.

2ـ خشم ناگهانی و بدون کنترل
قبل از ازدواج الزم است به مسئلۀ خشم 
توجه کنیم. در صورتي که فردی در کنترل 
خشم خود مشکل دارد و در هنگام برخی 
به شـدت خشمـگین  مشکالت جــزیی 
مي شـود، از ازدواج با او بایـد پرهیز کـرد، 
به شدت  افرادي  چنین  با  زندگي  زیرا 

آسیب زننده  است.
موارد زیر برخي از نشانه هاي هشدار مربوط به خشم ناگهاني و بدون کنترل در فرد 

محسوب می شوند:
  هنگامي که برخي چیزهاي کوچک مطابق میل او نیست، از کوره در رفته و 

خشم خود را روي کساني که در اطراف او باشند، خالي مي کند.
   هنگامي که با نظر او موافق نیستید، با فریاد، بد دهني و تهدید پاسخ مي دهد.

  خلق و خوي او به ناگهان از وضعیتي مهربان، گرم و صمیمي به وضعیتي 
عصباني تغییر مي کند.

اشتباهي  یا مرتکب  انجام نمي دهید،  برایش  را که مي خواهد    وقتي کاري 
مي شوید، آمادگي او براي اینکه داد بزند و شما را تحقیر کند، باالست.

  به دفعات در مکان هاي عمومي نظیر رستوران ها، مراکز خرید، خانۀ دوستان 
و... صدایش را بلند کرده و یا عصباني مي شود.

  خشم خود را به صورت فیزیکي و با زدن، پرت کردن اشیا، هل دادن و یا 
مواردی از این قبیل نشان مي دهد.

3ـ اختالالت روانی شدید 
ازدواج بـا افــرادی که از اختـالالت روانی 
شـدید رنـج می برنـد از جملـه ازدواج های 
پرخطـر بـه حسـاب می آید که بهتر اسـت 
پیـش از آن با یـک روانشـناس متخصص، 
مشـاوره نمـود. شـرکت در چنـد جلسـۀ 
روانشـناختی پیـش از ازدواج منجـر بـه 
تشـخیص به هنـگام و پیشـگیری از یـک 
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ازدواج نافرجام می شود. بیماری هایی مانند وسواس شدید، پارانویید )بدبینی و شکاک 
در دستۀ  انزواطلبی شدید  و  ُخلقی شدید  نوسان  با  افرادی  حاد،  افسردگی  بودن(، 
اختالالت روانی قرار می گیرند. پس از تأیید متخصص از وجود این دسته از بیماری ها، 

اجتناب از ازدواج با چنین افرادی ضروری است. 

4ـ اختالل و انحراف جنسی 
اختالل جنسی مربوط به عملکرد جنسی است که باعث رنج و ناراحتی فرد در حوزۀ عمل 
جنسی شده و بر روابط او با همسرش تأثیر می گذارد. اما انحراف جنسی مربوط به حوزۀ 
عالقه  و گرایش جنسی است،  هنگامی که نوع عالقه و گرایش جنسی فرد خارج از هنجار 
بوده و عملکردهای طبیعی زندگی جنسی را مختل کند، نام انحراف جنسی به خود می گیرد. 
اختالل و انحراف جنسي حوزۀ وسیعي از رفتارها را شامل می شوند. از آنجا که ارتباط 
جنسي یکي از حوزه هاي با اهمیت زندگي مشترک است، فردي که داراي اختالل و یا 

انحراف جنسي باشد، براي ازدواج مناسب نیست.

5  ـ داشتن مشغلۀ ذهنی یا واقعی با شریک قبلی زندگی خود
ازدواج با فردي که هنوز از روابط عاطفی گذشته خود التیام نیافته، ازدواجي یأس آور و 

موجب دل شکستگي خواهد بود. چنین افرادي را مي توان با ویژگي هاي زیر شناخت:
الف( هنوز خشم و انزجار شدیدي نسبت به معشوق قبلي خود در دل دارند. هرچه خشم 
و عصبانیت بیشتري از گذشته در دل باقی مانده باشد، به همان میزان توانایي فرد براي 

عشق ورزیدن در روابط فعلي کاهش پیدا مي کند.
ب( هنوز به خاطر ارتباط پیشین خود احساس گناه مي کند و خود را مسئول مي داند. 

چنین احساسی می تواند بر قابلیت و توانمندي او در ورود به رابطۀ جدید تأثیر بگذارد.
برخي وسوسه مي شوند یا اراده می کنند که با افرادی که هنوز درگیر روابط عاطفی 
گذشتۀ خود هستند، ازدواج کنند تا به گمان خود، او را نجات دهند. غافل از اینکه التیام 
این افراد نیاز به زمان و کمک تخصصي دارد. اگر کسي تا به این حد آسیب دیده، باید به 

او وقت داد تا خود را به کمک متخصصین التیام دهد.

چند نمونه از انحرافات جنسی را نام ببرید. فعالیت کالسی
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عالوه بر پنج مورد فوق که خطوط قرمز ازدواج به حساب می آیند، الزم است در هنگام 
ازدواج با افرادی که ویژگی های زیر را دارند نیز محتاطانه عمل شود:

 افرادي که مسـئولیت زندگـي خود را برعهـده نمي گیرند: مسـئولیت پذیری، دایرۀ 
وسـیعی از مصادیـق را دربرمی گیـرد. پذیـرش مسـئولیت در زندگـی مشـترک شـامل 
مسـئولیت پذیری در قبال نقش همسـری، نقش والدینی و برآوردن نیازهای طرف مقابل 
اعـم از مـادی، روانـی و عاطفی اسـت. از جمله مهم تریـن مسـئولیت های مرتبط با نقش 
همسری، »  اهل کار و تالش بودن« است. کار، نه تنها در بیرون از منزل بلکه امور خانگی 
را نیـز دربرمی گیـرد. به طور کلی هر یک از همسـران باید بکوشـد وظایفـی را که برعهده 
می گیرد به خوبی ایفا نماید و این وظایف نه تنها در قبال همسر بلکه در قبال فرزندان نیز 
می باشد. باید توجه شود فردی که به منظور ازدواج انتخاب می گردد نه تنها باید به عنوان 

یک همسر، بلکه به عنوان والد آتی فرزندان نیز در نظر گرفته شود.
وجود مسئولیت پذیری رفتاری نیز در روابط بین فردی از اهمیت به سزایی برخوردار 
است. افرادی که مسئولیت رفتارهای خود را برعهده نمی گیرند و در نتیجه پیامدهای 
به وجود آمدۀ ناشی از آن را به دیگران نسبت می دهند، افرادی مسئولیت گریز هستند 
که معموالً دیگران را به خاطر مشکالت زندگي خود مسئول مي دانند و آنها را سرزنش 
مي کنند. آنها مسئولیت سهمي را که خود، در ایجاد آن مشکالت داشته اند، برعهده 
نمي گیرند. وقتي با چنین افرادي روبه رو شویم، معموالً داستان هاي فراواني از ظلم 
دیگران و مظلومیت آنها را مي شنویم. اما باید مراقب بود نفر بعدي خود ما خواهیم بود 

که از دیدگاه این افراد، ظالم تلقی می شویم. 

  افرادي که دیگران را به شدت کنترل مي کنند: افرادي که دیگران را به شدت کنترل 
مي کنند، درست مقابل افرادي هستند که مسئولیت زندگي خود را بر عهده نمي گیرند. 
فردي که مسئولیت زندگي خود را بر عهده نمي گیرد، اغلب از تصمیم گرفتن دوري 
مي کند. اما افرادي که دیگران را به شدت کنترل مي کنند، همۀ تصمیم ها را خودشان 
می گیرند، هرگز از دیگران کمک و راهنمایی نمي خواهند و دائماً براي دیگران تعیین 
تکلیف مي کنند. آنها مي خواهند کنترل همه چیز در دست خودشان باشد و هر کاري 

می کنند تا مبادا احساس شود که چیزي تحت تسلط و کنترل آنها نیست. 
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  افرادي که محرومیت شدید ایجاد می کنند: این گونه افراد تعمداً از لحاظ مادی و 
احساسی طرف مقابل خود را در مضیقه گذاشته و موجبات آسیب های جسمانی و روانی را 
برایش فراهم می آورند. این محرومیت به ویژه در بعد مادی، تنها زمانی معنا می یابد که فرد با 
وجود توانمندی و تمکن مالی، هیچ گونه تالشی در راستای برطرف نمودن نیازهای منطقی 
و اولیۀ همسر و خانوادۀ خود انجام نمی دهد. به عنوان نمونه، روانشناسی نقل می کند که یک 
روز یکی از مراجعانش به  هنگام تعریف خاطره ای از دوران کودکی با نفرتی زیاد پدرش را به 
خاطر آورد که اگرچه خانه ای در یکی از مناطق خوب شهر داشت اما تا آخر عمرش خانواده 
را وادار کرده بود تا در خانه ای که در جنب سردخانۀ بیمارستاِن محل کار او بود، زندگی 
کنند. همان طور که مالحظه می کنید خساست پدر نه تنها نیازهای مالی اعضای خانواده را 

برآورده نساخت بلکه آسیب های روحی و روانی نیز برای آنها برجای گذاشت. 
در بُعد عاطفی نیز افرادي که نمي توانند احساسات خود را بروز دهند و هرگونه عواطف 
و احساسات را مسخره کرده و بیان آنها را کاري عبث و بیهوده مي دانند از جمله افرادی 
هستند که در ارتباط با آنها باید سنجیده تصمیم گرفت. در واقع این افراد از هیجانات و 
احساسات مي ترسند و به راحتي مي توانند زندگي مشترک را با مشکل مواجه سازند. چرا 
که یک قسمت عمدۀ ازدواج، ارتباط عاطفي است و افرادي که نمي توانند عواطف خود را 

بروز دهند، در زندگي مشترک خلل ایجاد مي کنند.

  افرادي که خانوادۀ آزاردهنده دارند و نمي توانند در مقابل آزار آنها از همسر و خانوادۀ
خود حمایت کنند: کسی که ازدواج می کند نه تنها با همسر خود، بلکه به طور استعاری 
با خانوادۀ او نیز ازدواج مي کند. بنابراین، خانوادۀ همسر مي تواند نقش مثبت یا منفي در 
ازدواج ایفا کند. برخي از خانواده ها به طور خیلي جدي در زندگي فرزندانشان مداخله 
مي کنند و تأثیر منفي قابل مالحظه اي مي گذارند. تأثیر خانوادۀ همسر بستگي به نحوۀ 
برخورد همسر دارد. چنانچه همسري رفتار غیرمحبت آمیز و مخرب خانوادۀ خود را 
تحمل نکند و در برابر آنها ایستادگي کند، خطر زیادي رابطۀ او و همسرش را تهدید 
نمي کند. اما اگر همسر نتواند رفتار مخرب و آزار دهندۀ خویشاوندان خود را کنترل کند، 

روابط او و همسرش به تدریج رو به وخامت مي گذارد. 

چگونه می توان به آزاردهنده بودن خانوادۀ طرف مقابلتان، آن هم در مقطع پیش 
از ازدواج پی ببرید؟

فعالیت کالسی
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نادیـده گرفتـن نشـانه هاي هشـدار دهنده در هنـگام آشـنایی قبـل از ازدواج، یکـي 
از خطرناک تریـن اشـتباهاتي اسـت کـه مـا مرتکـب آن مي شـویم. در واقـع مـا عالیـم 
هشـدار دهنده ای از فـرد مقابل خود می بینیم که برآن اسـاس باید محتاط تر باشـیم، اما 
برعکس، خواسـته یا ناخواسـته با روش هایی چون کم اهمیت جلـوه دادن، توجیه کردن، 
منطقی جلوه دادن و انکار کردن واقعیات از آنها چشـم پوشـي مي کنیم. در زیر برخی از 

این نشانه ها به همراه پیامدهایشان آورده شده اند:

نشانه های 
نشانه های مشکل نهایيهشدار دهنده

مشکل نهایيهشدار دهنده

از پاسـخ بـه سـؤاالت 
طفـره مـي رود یـا آنها 
را کـم اهمیـت جلـوه 

مي دهد.

بـا ایـن کار ممکن اسـت 
او یـک مشـکل جـدی را 
پنهان کنـد و نمي خواهد 
بـراي بهبـود رابطه کاري 

انجام دهد.

روابط بین خانوادگی ضعیفی
را  خانواده اش  زیاد  دارد. 
نمي بیند یا با آنها صحبت 

نمي کند.

با صمیمي شدن مشکل 
دارد و نسبت به اعضاي 
خانوادۀ خود خشم دارد 
و ممکن است خشم او 

به شما  نیز  منتقل  شود.

نامـزد/  بـا  همچنـان 
خـود  قبلـي  همسـر 
تماس هاي مکرر برقرار 
مي کنـد و مرتـب بـا او 

صحبت مي کند .

قـادر نخواهـد بـود بـه 
شـما قـول ازدواج بدهد. 
این احتمـال وجود دارد 
که مجـدداً سـراغ نامزد 
قبلـي خـود برگـردد و 
هرگـز شـما را به عنـوان 
فـرد اصلـي زندگي خود 

برنگزیند.

بسیــار مطیــع اعضــاي 
به  و  است  خود  خانوادۀ 
از  زیاده  که  مي رسد  نظر 
مي زند.  حرف  آنها  با  حد 
در برابـر درخــواست های   
غیر منطقی آنها نمي ایستد. 
به آنان اجازه مي دهد که به 
او امر و نهي کنند و آنها نیز 
حد و مرزي در این رابطه  

نمي شناسند.

قادر نخواهد بود که جاي 
شـما را در خانوادۀ خود 
باز کنـد و شـما همواره 
در بیـن آنهـا احسـاس 
غریبگـي خواهیـد کرد. 
اگر به شـما حمله کنند 
طـرف شـما را نخواهـد 

گرفت.

مشروبات الکلی یا مواد 
مخدر مصرف می کند. 
قادر نخواهد بود بدون 
»  میهــمان بــازی« و 
بساط«،  کردن  » پهن 
در کنار یکدیگر باشند.

این امکان وجود دارد که 
الکلـی یـا معتاد بـه مواد 
مخدر باشد. گرچه او این 

را انکار خواهد کرد.

بسـیار سـخت گیر و دقیـق 
بوده و مرتباً عشـق، محبت، 
توجـه و هدایـاي بسـیار به 
شـما مي دهـد. این طـور به 
نظـر مي آیـد که » بیسـت و 
چهار سـاعت« فقط به شما 

فکر مي کند.

این امـکان وجـود دارد 
که روي شـما احسـاس 
مالکیـت شـدید دارد و 
در ضمن بسـیار حسود 
باشـد و قائـل بـه آزادی 

شما  نباشد.
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نشانه های 
نشانه های مشکل نهایيهشدار دهنده

مشکل نهایيهشدار دهنده

نیـاز  و  چشـم چراني 
شـدید به جلـب توجه 

از جانب دیگران.

مراقـب او باشـید. چنین 
افرادي به شـما احساس 

امنیت  نمي دهند.

نسبت به نامزد/ همسر قبلي 
خود بسـیار عصبانـي بوده و 
مدام او را به خاطر مشکالتي 

که داشته، مقصر مي داند.

»  نفــر  اســت  ممــکن 
باشـید!  شــما  بعـدي« 
را ســـهمي   مسـئولیت 

به  وجــود  کـه خـود در 
 آوردن مشـکالت داشـته
در  و  نمي پذیـرد  اسـت، 
پایـان، همیشـه از دسـت 

شما عصباني خواهد بود.

و  اسـت  بـدهــــکار 
پرداخت  چـــک هاي 
نشـدۀ بسـیاري دارد. 
اقتصـادي  لحـاظ  از 
بي ثبـات بـوده و مدام 
مي گوید:»موقتاً دستم 

تنگ است.«

را  او  مالي  مشکالت  بار 
شما باید بر دوش بکشید. 
پــس پول حاضر کنید! 
زیادي  بهانه هاي  و  عذر 

خواهید شنید.

مي خواهـد کـه همـه جـا 
رئیس باشد. همیشه خود را 
خیلـي قوي جـا مي زند و به 
زعم خود همـواره »  مي داند 
کـه چـه مي خواهـــد« و 
هیچ گونه احسـاس ترس یا 
آسـیب پذیري از خـود بروز 

نمي دهد.

عاشـق کنتـرل کـردن 
دیگران است. در شروع 
احســـاس مي کنــید 
مراقبـت  شـما  از  کـه 
دیـري  امـا  مي کنـد، 
نمي پاید کـه مي بینید 
با یـک دیکتاتور زندگي 

مي کنید.

آنچه در قسمت باال گفته شد دربارۀ ویژگی هایی است که اگر هر فردی یکی از آنها 
را داشته باشد، ازدواج کردن با وی مخاطره انگیز می شود. اما گاهی مواقع رابطه به 
خودی خود ویژگی هایی دارد که ادامه دادنش معقول و به صالح نمی باشد. آیا در 

این زمینه ذهنیتی دارید؟

فعالیت در 
منزل
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دربارۀ مالک های ازدواج و انتخاب همسر ممکن است بسیار خوانده و یا شنیده باشید. اما 
گاهی به نظر می رسد که شما چندان با این موارد نمی توانید ارتباط ذهنی برقرار کنید 
و از آنها به عنوان راهکارهایی غیرعملی در زندگی خود نام می برید که با شرایط عصر و 
دوره ای که در آن زندگی می کنید، همخوانی ندارند. از این رو باردیگر به یافته های همان 
پژوهشی برمی گردیم که پیش از این هم چندین بار به آن اشاره شده و در آن همساالن 

شما از مالک ها و راهکارهای ازدواج موفق سخن گفته اند. 
نخستین راهکاری که دوستان شما به آن اشاره می کنند یاری گرفتن از »  کمک های 
تخصصی« است. آنها »  کمک گرفتن از متخصص و مشاور« را در کنار »  ضرورت برای 
آموزش های پیش از ازدواج« از جمله کمک های تخصصی می دانند که کمک شایانی به 

انتخاب درست همسر خواهد کرد. 
مالک و راهکار بعدی برای ازدواج موفق، » تأیید خانواده« است. آنها معتقد هستند 
که ازدواج موفق در گرو تأییدی است که خانواده بر انتخاب آنها دارد. آنها بر این باور 
هستند که وقتی خانواده، همسر فرد را )چه دختر باشد و چه پسر( تأیید کند، بسیاری 
از نگرانی ها حل می شود؛ چون تجربه و درک بزرگ ترها در انتخاب فرد مناسب می تواند 

کارساز باشد. 
»  شناخت پیش از ازدواج« مالک دیگری است که نوجوانان به  طور جدی به آن اشاره 
دارند و البته آن را بعد از تأیید خانواده می دانند. آنها معتقدند برای کاهش مشکالت 
بعدی در زندگی، باید کسی را که قرار است به عنوان همسر انتخاب کنند، تا اندازۀ ممکن 
بشناسند. نخستین راهی که نوجوانان برای شناخت پیش از ازدواج مطرح می کنند 
»  لزوم تحقیق پیش از ازدواج« است و اگر نتایج حاصل از تحقیق خانواده، مناسب بودن 
فرد را تأیید کرد، راه دیگری که از نظر آنان می تواند شناخت پیش از ازدواج را تقویت 
کند، امکان » آشنایی پیش از ازدواج« است. آنها این آشنایی  را با عباراتی مانند، ارتباط 
تحت نظر خانواده معرفی می کنند که در آن، حریم ها رعایت شوند و به مرزهای اخالقی 

و فرهنگی خانواده ها احترام گذاشته شود. 
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نوجوانان مشارکت کننده در پژوهش بر این نظر هستند که در کنار تمام آنچه از خانواده 
برای تحقیق و معاشرت برمی آید این است که اگر دختران و پسران احساس کنند که در 
انتخاب همسرشان مشارکت داشته اند و آن را نتیجۀ » انتخاب« خود بدانند، نه تحمیل 

و اجبار دیگران، مالک مهمی در ازدواج موفق به شمار می رود. 
» سن«،  مانند  مالک هایی  و  می دانند  پایدار«  ازدواج  » الزمۀ  را  عقلی«  » بلوغ  آنها 
» تجربه« و » همراهی منطق و احساس برای انتخاب« را به عنوان نشانه هایی از بلوغ 
عقلی می دانند. اگرچه مالک »  سن« بین آنها بسیار محل بحث و تبادل نظر است اما در 
مجموع بر این باور هستند که سن مناسب برای ازدواج، زمانی است که فرد خود را به 

لحاظ درک و درایت در اندازۀ ادارۀ یک زندگی مشترک بداند. 
»پختگی« مؤلفه دیگری است که از نظر نوجوانان حاضر در پژوهش برای انتخاب فرد 
مناسب باید مورد توجه قرار گیرد. آنها باور دارند که »پذیرش ویژگی های واقعی همسر 
به جای تالش برای تغییر« می تواند نشانه ای برای پختگی فرد تلقی شود. همچنین 
مشارکت کنندگان، »  رشد و بلوغ فردی« را نشانه ای دیگر از پختگی فرد می دانند که 
از نظر آنان آنقدر که فرد به رشد طرف مقابل خود فکر می کند، رشد و کمال خودش را 

برای ازدواج در نظر نمی گیرد.
»یادگرفتن مدیریت هزینه« مالک دیگری است که همساالن شما برای ازدواج موفق 
ضروری می دانند. آنها معتقدند که مدیریت هزینه به معنای مدیریت درآمد است و زن 
و مرد باید یاد گرفته باشند که بتوانند امورات زندگی را با درآمد خود مطابقت دهند تا 

برایشان مشکلی پیش نیاید. 
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نوجوانـان حاضـر در پژوهـش بـر ایـن بـاور هسـتند 
کـه »  فراهـم بـودن زیرسـاخت های ازدواج« مانند 
»  اشـتغال«، » توانایی مالی« و همچنیـن »  گذراندن 
سربازی« موضوع مهم دیگری است که نمی توان آن را 

از نظر دور داشت. 
»  اصالـت خانوادگـی«، » درک و تفاهم« و »  تناسـب 
نیـز سـه مـالک دیگـر هسـتند کـه  تحصیـالت« 
مشـارکت کنندگان در پژوهش از آنها به عنوان عواملی 
بـرای ازدواج موفـق نـام می برنـد و آنهـا را ضـروری 

می دانند.

حال شما به خودتان برگردید و فکر کنید چه مالک ها و راهکارهایی برای ازدواج 
موفق دارید؟ مالک و راهکارهای شما با آنچه همساالنتان گفته اند چه شباهت ها 

و تفاوت هایی دارند؟
آیا مالک های مهم دیگری هم هست که دوستانتان از آنها غافل بوده اند؟ آن 

مالک ها کدام اند؟

فعالیت در 
منزل

 از نظر شما مالک ها و راهکارهایی که همساالنتان بیان کرده اند تا چه اندازه درست
و عملی به نظر می رسند؟ با کدام یک از آنها موافق نیستید؟ چرا؟

فعالیت کالسی
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در نظر داشته باشید که افراد زیادي وجود دارند که در جست وجوي فرد مناسبي هستند، 
پیش از اینکه تالش کنند تا خود، فرد مناسبي شوند. اما زماني مي توانید فرد مناسبي را 
براي زندگي خود پیدا کنید که خودتان فرد مناسبي شده باشید. حتي اگر فرد مناسبي 
را به عنوان همسر برگزینید اما خوِد، شما فرد مناسبي نباشید، ارتباط شما با اشکال های 
زیادی مواجه خواهد شد. بنابراین، الزم است هر یک از زوجین به منظور تجربۀ ازدواجی 

موفق، از ویژگی هایی که در زیر آمده است، تا حدودی برخوردار باشند: 
  قبل از ازدواج باید به حدی از استقالل و پختگی رسیده باشند.

  صادقانه همدیگر را دوست داشته باشند.
  بتوانند از بودن در کنار هم لذت ببرند.

  در شغل و حرفۀ خود ثبات داشته باشند )شغل فقط شامل کارهای بیرون از 
خانه نمی شود بلکه خانه داری نیز از مشاغل به حساب می آید( .

  تا حدودی از خود و طرف مقابل شناخت داشته باشند و راغب به افزایش این 
شناخت در فرایند ازدواج باشند. 

  بتوانند نظرات و خواسته هاي خود را تا حد زیادی قاطعانه بیان کنند.
  سعي کنند خود خواه نباشند و خواسته هاي همسر خود را تا حدی که به کسی 

آسیب وارد نشود برآورده کنند.
  انتظارات نسبتاً واقع بینانه اي از مشکالت ازدواج داشته باشند.

  بتوانند به خوبی با خود و خانواده های یکدیگر ارتباط برقرار  کنند.
  بتوانند اختالف های احتمالی بین خود را به صورت مناسب حل  کنند.

  در مجموع احساس خوبي از شخصیت همسر خود داشته باشند.
  تا حد زیادی بر سر ارزش هاي اخالقي و مذهبي با یکدیگر توافق داشته باشند.

  با توجه به مصلحت زندگی زناشویی، نسبت به تقسیم نقش های مرتبط با 
زندگی مشترک اقدام کنند. 

هر چقدر که شما و همسر آیندۀ تان بتوانید موارد فوق را بیشتر در خود پرورش 
دهید، به همان میزان به سمت تجربۀ ازدواجی موفق و در نهایت خانواده ای 

موفق پیش می روید.
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از دید شما نشانه ها و ویژگی های یک ازدواج موفق 
کدام اند؟

اکنون که به بررسی راهکارهای خود و همساالنتان برای ازدواج موفق پرداخته اید، نوبت 
آن رسیده است که به ازدواج موفق نگاهی تخصصی تر داشته باشیم. خرید و نگهداری از 
یک نهال در ابتدا، کار آسانی به نظر می رسد، اما چند هفته که از داشتن آن نهال می گذرد 
متوجه می شوید که حفظ سرسبزی و شادابی این نهال در گرو رعایت کردن نکات مهمی 
در مورد مقدار آب، نور و غذای کافی و مناسب و همچنین هرس کردن شاخ و برگ و 
سمپاشی به موقع آن است. هرگاه این صفات و توجهات در طول زمان استمرار  یابد 
کم کم متوجه قد کشیدن، شکوفه دادن و ثمردهی آن می شوید و روز به روز از دیدنش 

بیشتر لذت می برید. 
ازدواج هم مانند یک نهال است. آیا تا به حال واژۀ شجره نامه به گوشتان خورده است؟ 
شجره نامه فهرست منظمی از نسبت افراد با یکدیگر است که رایج ترین این نسبت ها، 
نسبت پدر و فرزندی است. اگر والدین را تنۀ درخت زندگی ناشی از ازدواج بدانیم، 
فرزندان، شاخ و برگ های آن درخت هستند. والدین ما نیز شاخ و برگ درخِت ازدواج 
والدینشان بوده اند و والدین آنها نیز شاخ و برگ درختی دیگر. همۀ ما چه در قالب یک 
درخت تحت مفهوم زوجیت و چه شاخ و برگ به عنوان فرزندان، متعلق به یک مجموعۀ 
بزرگ هستیم که قدمتش به هزاران سال می رسد. اگرچه هر ازدواجی می تواند ظرفیت 

آیا تـاکنون 
اندیشیده اید
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یک درخت هزاران ساله را داشته باشد؛ اما الزاماً ممکن است چنین امری به فعلیت نرسد 
همان طور که هر نهالی نیز ممکن است به درختی تنومند و ثمربخش تبدیل نشود. ازدواج 
هم مانند یک نهال، نیازمند رسیدگی است. همان طور که آب، نور، مواد غذایی و خاک 
مناسب موجب طراوت یک نهال می شود، توجه به نیازهای متقابل در زندگی مشترک نیز 
رضایتمندی زناشویی را در پی می آورد و تداوم این شرایط، پایداری آن زندگی را موجب 
می گردد. نتیجۀ این پایداری و آرامش خانواده مسلماً رشد شخصیت و رضایتمندی 

والدین و فرزندان خواهد بود. 
بنابرایـن، دو مؤلفـۀ اصلـی 
ازدواج موفق، رضایتمندی 
و پایـداری اسـت کـه با در 
نظـر گرفتـن ایـن دو، در 
قالب دو محور عمود بر هم، 
شاهد چهار وضعیت ازدواج 
خواهیـم بود کـه عبارت اند 
ازدواج  موفـق،  ازدواج  از: 
کوتاه مدت، ازدواج بسـوز و 

بساز و ازدواج سیاه بختی.

در ازدواج از نوع سیاه بختی نه تنها ارتباط زوجین پایدار نیست، بلکه افراد در کوتاه مدت 
نیز در کنار یکدیگر احساس رضایتمندی نمی کنند. در نوع دیگر ازدواج، یعنی ازدواج 
بسوز و بساز، افراد با وجود آنکه پاسخگوی نیازهای یکدیگر نیستند و با هم احساس 
خوشبختی نمی کنند، همچنان با وجود همۀ سختی ها، نسبت به رابطۀ خود پایبند باقی 
می مانند. اما در ازدواج کوتاه مدت، وضعیت به گونه ای دیگر است. افراد به صورت موقت 
با پاسخگویی به نیازهای متقابل، احساس رضایتمندی می کنند، اما برای بقا و ادامۀ 
ارتباط خود، تعهدی بلندمدت در قبال یکدیگر ندارند. این نوع ازدواج اگرچه در ابتدا 
رضایت بخش است، اما از آنجایی که هیچ گونه مسئولیت پذیری در قبال رابطۀ طرفین 

وجود ندارد، موجب رشد آنها و تجربۀ خانوادۀ موفق نمی گردد. 
از طرفی میل به بقا، از خواست های فطری انسان است. همان طور که هیچ گاه آدمی 
به بی فرجام ماندن یک ارتباط  نمی خواهد زندگی اش با مرگ پایان پذیرد، احتماالً 
رضایت بخش نیز تمایلی نداشته باشد. بنابراین، برای احساس رضایتمندی پایدار در یک 

رابطه، مناسب ترین نوع ازدواج، ازدواج موفق است.

رضایتمندی

پایداری

ازدواج بسوزازدواج موفق
و بساز

ازدواج 
کوتاه مدت

ازدواج همراه با 
سیاه بختی
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اگر رضایتمندی و پایداری را علی رغم آنکه معکوس یکدیگر نیستند در دو سوی 
یک خط قرار دهیم، به نظر شما چه عواملی می توانند با پایداری و نیز با احساس 

رضایتمندی در یک ازدواج، رابطه داشته باشد؟

فعالیت کالسی

ازدواج موفق

پایـــداریرضایتمندی

 ویژگی هایی چون اصالت خانوادگی، ُکفویّت خانوادگی )هم سطح و هم تراز بودن دو 
از جمله  قدردانی  و  وفاداری  بودن،  اطمینان  قابل  تعهد، صداقت،  اعتماد،  خانواده(، 
ویژگی هایی هستند که بیشتر با پایداری ارتباط دارند و ویژگی هایی چون عالقه مندی، 
اهمیت دادن به یکدیگر، ارتباط مؤثر و با هم بودن، بیشتر با احساس رضایتمندی در 

ازدواج مرتبط هستند.

آشنایی، تنها در یک تعامل دو نفره به دست نمي آید، بلکه ما مي توانیم از اظهارنظر 
دیگرانی چون والدین، عقالی خانواده و نیز دوستان عاقل و دلسوز براي شناخت بهتر فرد 
مقابل سود جوییم. معموالً ازدواج در دو سطح به انجام مي رسد: یکي در سطح خانواده 
و دیگري در سطح فرد. وقتي خانواده براي ازدواج فرزندي تصمیم مي گیرد به مسائلي 

احتمال  افزایش  برای  همساالنتان  و  شما  راهکارهای  از  کدامیک  شما  به نظر 
تجربۀ رضایتمندی و پایداری در ازدواج مناسب تر است؟ کدامیک رضایتمندی و 

کدامیک پایداری خانواده را بیشتر می سازد؟

فعالیت کالسی
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می پـردازد کـه خـود فـرد 
ممکن اسـت به آنهـا کمتر 
توجه  کند و زماني که خود 
فـرد بـراي ازدواج تصمیـم 
مي گیرد، بیشتر به مسائلي 
می پـردازد کـه خانـواده به 
آنهـا کمتـر توجـه می کند. 
معموالً خانواده ها به عوامل 
مربـوط بـه بُعـد پایـداری 
اصالـت،  ارزش هـا،  یعنـی 
طبقـۀ اجتماعي و مسـائل 
منطقي ازدواج توجه دارند. 
اما هر یک از طرفیِن ازدواج 

بـه عوامل مربـوط به بُعد رضایتمندی یعنی جذابیت ها، عالیق، عشـق و موارد بین فردي 
توجـه می کننـد. ازدواجـي موفق اسـت که در آن، منطق و احسـاس هر دو بـا هم دخیل 
باشـند. بنابراین، اگر یـک ازدواج فقط منطقي باشد، ازدواج مناسبي نمی باشد همان طور 
که اگر فقط مبتنی بر احساسات باشد، باز هم ازدواج مناسبي نیست. اگر خانواده نماد 
ازدواج منطقي، و فرد نماد ازدواج مبتنی بر احساس و عاطفه باشد، تضارب نظر فرد و 
خانواده باعث مي شود که یک ازدواج منطقی مبتنی بر احساس روي دهد. بنابراین، 
تصمیم خانواده در کنار تصمیم فرد اهمیت بسیار زیادي دارد. حذف هر کدام از این دو 
سطح تصمیم گیري، مي تواند موجب زیان های فراوانی شود. بنابراین حضور خانواده ها در 

کنار شناخت افراد از یکدیگر، موجبات ازدواج موفق را فراهم مي نماید. 
شاید پیش خود فکر کنید که اگر بین نظر خانواده و نظر فرد تفاوت وجود داشته باشد 
آن وقت چه باید کرد؟ در چنین شرایطی می توان از یک مشاور یا روانشناس متخصص و 
مطلع در حوزۀ ازدواج، راهنمایی خواست. شرکت در جلسات مشاوره می تواند به افرادی 
که تمایل به ازدواج دارند کمک کند تا دیدی واقع گرایانه نسبت به خود، طرف مقابل و 
ازدواج به دست آورند. عالوه بر این، افراد می توانند با شرکت در برنامه های آموزش پیش 
از ازدواج نیز به آمادگی و مهارت های ارتباطی خود بیفزایند. بنابراین، شرکت در جلسات 
آموزشی یا مشاوره ای پیش از ازدواج می تواند تا حد زیادی از بروز مشکالت جدی در 

ازدواج پیشگیری کند.
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اگر کسـی بخواهد فرد مورد نظرش را برای ازدواج انتخاب 
کنـد الزم اسـت مالک ها و معیار های شـخصی خـود را به 
خوبی بشناسـد و بتوانـد مصداق هـا و ویژگی های رفتاری 
و شـخصیتی مربـوط به هرکـدام را توضیح دهـد و به آنها 
آگاه باشـد. نکتـۀ قابـل توجه این اسـت که ایـن مالک ها 
منحصر به فرد هسـتند و افراد تا جـای ممکن می توانند به 
خود و تجربیات گذشتۀ شـان رجـوع کرده و مواردی را که 
بـرای آنها از اهمیت بیشـتری برخوردار اسـت، شناسـایی 
کننـد. همچنین باید دانسـت که معمـوالً همۀ مالک های 
مورد نظر در یک فرد وجود نخواهند داشـت. بنابراین، باید 
ایـن مالک هـا را اولویت بندی کـرد تا بتوان مطابـق با آنها 

دربارۀ فرد مورد نظر برای ازدواج تصمیم گیری کرد.
اگر افراد، مالک های خود را تا حدود زیادی بشناسند، راحت تر می توانند میزان تفاهم 
خود را با طرف مقابل تشخیص داده و در مورد ادامۀ ارتباط و ازدواج تصمیم گیری کنند.

اکنون تصور کنید با شخصی به قصد ازدواج آشنا شده اید؛ چطور می توانید متوجه 
بشوید که آن شخص همسر ایده آل شماست؟ آیا مالک ها و معیارهای مشخصی 
برای انتخاب همسر خود دارید؟ آیا می توانید هر یک از مالک هایتان را به همراه 

مصادیقش توضیح داده و آنها را اولویت بندی کنید؟

آیا تـاکنون 
اندیشیده اید
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واژۀ »  تفاهم« برای شما قطعاً واژۀ غریبی نیست. در ازدواج هایی که از دید اکثر افراد، 
نامعقول و شگفت انگیز هستند، بسیار شنیده اید که افراد به طنز از جملۀ »  مهم تفاهم 
است« استفاده می کنند. بنابراین، به نظر می رسد واژۀ تفاهم به مفهومی کلیشه ای برای 
ازدواج تبدیل شده است، در حالی که واقعاً باید به آن اهمیت دهیم. تفاهم در ازدواج به 
معناي فهم مشترک یا فهم نزدیک همسران نسبت به یک موضوع است و با توافق فرق دارد. 
در »تفاهم«، من و تو بدون اینکه از قبل با هم هماهنگ کرده باشیم، یک نظر داریم و یا 
نظراتمان نزدیک به هم است. اما در »توافق«، نظرات من و تو یکی نیست و الزم است انرژي 
مصرف کنیم و نظراتمان را به هم نزدیک کنیم. تفاهم چیزی است که بدون نیاز به صرف 
انرژي، به دالیل مختلف از جمله پیشینۀ همانند، از قبل در همسران وجود دارد. به همین 
دلیل گفته مي شود افرادي که از لحاظ سني، فرهنگيـ  اجتماعي، تحصیلي، دیني و… 
تفاوت زیادی با هم دارند، براي ازدواج با یکدیگر مناسب نیستند. چرا که این افراد تفاهم 
زیادي با هم نخواهند داشت. تفاوت هاي فرهنگي، قومي، نژادي، سني، مذهبي، اجتماعي و 
تحصیلي باعث مي شوند که نگرش افراد به دنیا و موضوعات زندگي متفاوت باشد. وقتي که 

نگرش ها متفاوت باشند، تفاهم نیز با مشکل روبه رو خواهد شد.
مطمئناً توافق که رنگ و بویی از ایثار و گذشت دارد، جایگاه بسیار مهمي در زندگي 
مشترک خواهد داشت. اما آنچه در مرحلۀ انتخاب همسر مهم است، »  تفاهم« بین دو نفر 
است. براي آنکه بفهمیم با چه کسي تفاهم داریم، ابتدا الزم است خود و خواسته هایمان را 
بشناسیم و از آنجا که ازدواج حوزه اي است با متغیرهاي متعدد؛ وقتي همسران در مورد 
هر کدام از این متغیرها فهم نزدیک به هم داشته باشند، مي توانیم بگوییم که در مورد 

آن مطلب با هم تفاهم دارند.
محورهای اصلی تفاهم را در شانزده قسمت دسته بندی کرده ایم. برای اینکه بتوانید 
تصمیم گیری کنید که آیا طرف مقابل، فرد مناسبی برای ازدواج با شما هست یا نه، ابتدا 
خودتان باید به مالک ها و معیارهای ازدواجتان آگاهی داشته باشید. برای شناسایی، 
اولویت بندی و ارزش گذاری مالک های خود می توانید مطابق مراحل پیشنهادی صفحه 

بعد عمل کنید:

 آیا می توانید تعریفی از »  تفاهم« ارائه کرده و فرق تفاهم و توافق را در روابط توضیح 
دهید؟

فعالیت کالسی
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مرحلۀ اول: به محورهای اصلی تفاهم توجه کرده و به هریک از آنها بیندیشید.
محورهای اصلی تفاهم عبارت اند از: سرگرمی و عالیق، باورها و ارزش های دینی، باورها و 
اصول اخالقی، دوستان، اهداف، رشد و پیشرفت شخصی، خویشاوندان، رابطۀ صمیمانه 
با همسر، خانوادۀ خود، خانوادۀ همسر، حل اختالف، پول و مسائل مالی، خواسته ها و 
توقعات، نحوۀ رویارویی با هیجانات، وظایف زن و مرد در خانواده، فرزند و تربیت فرزند، 

موضوعات جنسی و امثال این ها.

مرحلۀ دوم: فهرستی از آرزوها و خواسته های خود را دربارۀ همسر آینده بنویسید.
در هر یک از محورهای اصلی تفاهم، ویژگی های مطلوب همسر آیندۀ خود را به صورت 
جمالت خبری بنویسید. هرچه این فهرست کامل تر باشد، ارزیابی تفاهم، دقیق تر و در 

نهایت انتخاب همسر راحت تر خواهد شد.
به عنوان مثال، برای موضوع سرگرمی و عالیق می توانید فهرستی به این ترتیب تهیه 

کنید:
1 به هنر عالقه داشته باشد؛

2 اهل کوهنوردی باشد؛
3 از سینما و تئاتر خوشش بیاید؛

4 اهل مطالعه باشد؛
5 رمان بخواند؛
6 فیلم ببیند؛

7 از معاشرت با دوستان و خویشاوندان خوشش بیاید؛
8 و...

این کار را به همین ترتیب برای هر شانزده مورد انجام دهید. بنابراین، اگر مثالً برای 
هر موضوع، ده »خواسته« داشته باشید، جمعاً 160جملۀ خبری که فهرست آرزوها و 

خواسته های شما هستند، خواهید داشت.
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مرحلۀ سوم: قبل از آنکه به فرد دیگری نمره دهید، نمرۀ خودتان را معین کنید.
قبل از آنکه به فرد دیگری نمره دهید، خودتان را ارزیابی کنید. به این صورت که برای هر 
عبارت و جمله ای که پیرامون موضوعات اصلی نوشته اید، به خودتان یك نمره بدهید. قطعاً 
خود شما از آزمونتان نمرۀ کامل نخواهید گرفت. نمره دادن به خود در این آزمون باعث 

می شود که از ایده آل نگری بپرهیزید و تصور دقیق تری از معنای آزمون داشته باشید.
روش نمره گذاری به این شکل است :

 آن ویژگی را کامالً دارم ← 5 امتیاز؛
 آن ویژگی را زیاد دارم ← 4 امتیاز؛

 آن ویژگی را تقریبًا دارم ← 3 امتیاز؛
 آن ویژگی را کم دارم ← 2 امتیاز؛

 آن ویژگی را به ندرت دارم یا اصالً ندارم ← 1 امتیاز.

مرحلۀ چهارم: هر مالک را براساس ایده آلی که در ذهن دارید نمره گذاری کنید.
همسر ایده آل خود را تصور کنید و در هر جمله و عبارت که پیرامون موضوعات اصلی 
نوشته اید، مطابق با هرآنچه که در مورد وی در نظر دارید و برای شما اهمیت دارد )مطابق 

روش نمره گذاری باال(، نمره دهید.

مرحلۀ پنجم: نمرات را محاسبه کنید و نمرۀ خود و فرد ایده   آل تان را با هم مقایسه کنید.
در هر موضوع، مجموع امتیازهای کسب شدۀ خودتان را با فرد ایده    آل تان مقایسه کنید 
و بررسی کنید که آیا نمرۀ شما و فرد ایده  آل تان تفاوت زیادی با هم دارند یا خیر؟ اگر 
این تفاوت زیاد باشد به نظر می رسد که در مورد انتخاب همسر و مالك هایتان باید کمی 
واقع بینانه تر بیندیشید. در این مرحله، شرایط و ویژگی های خود را هم در نظر گرفته و به 
تناسب این ویژگی ها به همسر آیندۀ تان توجه نمایید و مجدداً با نگاه جدید نمره گذاری 

کنید.
اگر این مرحله را طی کردید و به نظرتان نمرات خود و همسر ایده  آل تان با هم تناسب 
داشتند، می توانید تا حد زیادی اطمینان داشته باشید که مالك های واقع بینانه ای از 
ازدواج و انتخاب همسر دارید و این خود، گام بزرگی در جهت انتخاب بهتر و آگاهانه تر 

همسر مورد نظر است.
از این مرحله می توان نتیجه گرفت که زمانی می توانید فرد مناسبی برای ازدواج پیدا 

کنید که خودتان فرد مناسبی باشید.

مرحلۀ ششم: اگر به خواستگاری رفتید یا خواستگاری برای شما آمد، از این آزمونی 
که ساخته اید، برای ارزیابی تفاهم در آن رابطه استفاده کنید.

با توجه به اطالعاتی که از صحبت با طرف مقابل به دست می آورید، الزم است در مورد 
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هر موضوع به او نمره دهید. دقت داشته باشید که این آزمونی نیست که بخواهید از آن 
به عنوان پرسش و پاسخ خیلی خشک و مستقیم در مکالمات استفاده کنید و نمره دهید 
بلکه باید در موقعیت مناسب و در خالل صحبت ها و با پرسش هایی هدفمند و بعضاً با 

مشاهدۀ رفتار فرد در موقعیت، به او نمره دهید. 
به کمک این آزمون می توانید ضعف های رابطه را پیش از ازدواج بشناسید و در مواردی 
که تفاهم کمتری وجود دارد، الزم است بیشتر صحبت کنید، تا در صورت امکان، 
موقعیت های مورد توافق را شناسایی کنید. الزم است بدانید در هیچ رابطه ای تفاهم 
صد در صد وجود ندارد؛ زیرا هیچ دونفری کامالً شبیه به هم نیستند. اما طبیعی است 
که هرچه تفاهم بین دو نفر بیشتر باشد، بهتر می توانند با یکدیگر کنار بیایند و احساس 

رضایت بیشتری از زندگی مشترک خواهند داشت.
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کاربردآموزش و مشاورۀ پیش از ازدواج درس 34

 مشاورۀ پیش از ازدواج چه ضرورتی دارد؟

 به نظر شما در این جلسات الزم است چه موضوعاتی مطرح شود؟ 

تاکنـون دریافته ایـد کـه هر کس با تمـام نقاط 
قوت و ضعفش و هرچه که باشد، ریشه ای قوی 
در نهـادی به نـام خانـواده دارد. قیافۀ ظاهری، 
ویژگی های شخصیتی، نحوۀ تعامل با دیگران، 
دلبسـتگی ها و مواردی از این قبیل، در هرکس 
کم و بیـش تحـت تأثیر وراثـت و یادگیـری در 
خانواده و شبکۀ خویشاوندی شکل گرفته است. 
مهم تـر از همـه، پی بردیـد که رابطه بـا خود و 
دوستان، آگاهانه یا ناآگاهانه، تکرار همان الگوی 

دلبسـتگی و ارتبـاط خانوادگی اسـت و از آنجا کـه هیچ فردی در شـرایطی ایده آل پرورش 
نیافته اسـت، همۀ افراد در طیفی از کم تا زیاد در برقراری روابط صمیمانه، تجربۀ احسـاس 
صمیمیت، امنیت و آرامش با مشـکالتی دسـت به گریبان اند. اما این را هم یاد گرفتید که 
همیشه امیدی برای بهتر شدن و برای پیش رفتن به سمت موفقیت وجود دارد. ما می توانیم 

با شناخت نسبی خود و یادگیری مهارت های الزم، به بهبود شرایط مان اقدام کنیم.

آیا تـاکنون 
اندیشیده اید
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رابطۀ زن و شوهری نیز از این مقوله مستثنی نیست. این رابطه نیز همچون رابطۀ 
دوستانه، چه بسا بیشتر، بستری برای بازنمایی عمیق ترین احساسات و دغدغه های حل 
نشده است. انتخاب همسر و ارتباط با او نیز می تواند به طور خواسته یا ناخواسته تحت 
تأثیر الگوهای قدیمی، بر اساس، ترس ها، اضطراب ها و بی تفاوتی های سابق اتفاق بیفتد 

و مشکالت ما را در مقایسه با گذشته دوچندان کند. 
بنابراین، هر فردی پیش از ازدواج نیازمند است که همۀ آمادگی های الزم ذهنی، روانی، 
شناختی و رفتاری را کسب کند تا بتواند با انتخابی مناسب، احساس رضایتمندی را 
بیش از پیش تجربه نماید. در نتیجه ما معتقدیم که موضوع مهم و اساسی ازدواج، نیاز به 
آموزش و راهنمایی دارد، همچنان که اجداد و نیاکان ما هم این آموزش ها را ولو اندک، 
دیده اند. آنها از طریق ارتباطات چهره به چهره و مشاهدۀ رسومي که تا حد بسیار زیادی 
انعطاف ناپذیر بود و به دلیل ساده تر بودن زندگي، آموزش مورد  نیاز خود را از محیط خود 
دریافت مي کردند. اما در دنیاي جدید و دائم در حال تغییر و تحول فعلي، با رسوم بسیار 
منعطف و برخي اوقات حتي اضمحالل رسوم سنتي، با وجود زمان اندکي که اعضاي 
خانواده با هم هستند و تعداد نفرات کمتري که با هم زندگي مي کنند، ما بیش از گذشته 

نیاز داریم که براي ازدواج آموزش ببینیم و دربارۀ آن یاد بگیریم.
براي اینکه به لزوم این آموزش اندکي واقع بینانه  تر نگاه کنیم، ازدواج را با مسئلۀ دیگر 

زندگي روزمره مقایسه مي کنیم.

برنامه ریزي براي شغل و حرفه در قیاس با ازدواج 
مقدار وقتي که صرف آمادگي براي یک کار یا حرفه مي شود، معموالً بسیار زیاد است. 
مثالً اگر بخواهید مهندس شوید، به غیر از اینکه باید دوازده سال دورۀ تحصیلي را طي 
کرده باشید، الزم است که پس از قبولي در کنکور دانشگاه ها، چهار سال نیز به طور 

اختصاصي در مورد رشتۀ مهندسي مورد نظرتان تحصیل کنید.
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بعد از تحصیالت دانشگاهي و زماني که شاغل شوید، به زودي درمي یابید که سال ها طول 
مي کشد تا پس از تجربه آموزي و آموزش هاي تخصصي دیگر، بتوانید شایستگي الزم را 

در حرفه و کار خود به دست آورید.
همه مي دانند که پیشرفت شغلي و حرفه اي، مسیري طوالني و پر پیچ و خم است که به 
تالش نیاز دارد و کمتر فردي است که در مورد صرف وقت و تالش براي پیشرفت در شغل 
خود اهمال کند و آن را نادیده انگارد. بر خالف چنین رویکردي نسبت به شغل و حرفه 
و پیشرفت و موفقیت شغلي، در مورد ازدواج چنین دیدگاهي در جامعۀ ما و اکثر جوامع 

بشري مالحظه نمي شود.
در جامعۀ ما براي ازدواج کافي است کسي را در نظر بگیرید. اگر »  عاشق« هم بودید که 
چه بهتر و اگر هم نبودید اشکالي ندارد. طي چند جلسه با هم آشنا خواهید شد و بعد هم 
ازدواج و روز بزرگ که فرا رسید، مراسمي با شکوه برگزار خواهید کرد که هرچه با شکوه تر 
و پر زرق و برق تر باشد، بهتر است. بعد از آن، همسران هستند و راهنمایي اندک و کمبود 

آموزش و تجربه که گاه تا پایان زندگي ادامه خواهد یافت.
الزم است به ازدواج حداقل در حد هر برنامۀ مهم دیگري نگاه کرد، چه رسد به اینکه ما 

معتقدیم یکي از مهم ترین برنامه هاي زندگي هر فرد ازدواج اوست.

آموزش پیش از ازدواج فرایندی با هدف افزایش و غنی سازی رابطه های قبل از ازدواج 
است که منجر به خشنودی بیشتر و ثبات در ازدواج می شود و همچنین می تواند احتمال 
طالق در زوجین را کاهش دهد. با این حال در آموزش پیش از ازدواج کاری بیشتر از 
آموزش صرف انجام می شود. در این جلسات نه تنها با آموزش مهارت هایی به زوجین، 
آنها را در ایجاد روابط خشنود کننده توانمند می سازند، بلکه چگونگی حفظ و باقی ماندن 
در این شرایط را نیز به آنها آموزش می دهند. این آموزش ها می تواند از طریق ارائۀ متون 
مختلف، سمینارها، سخنرانی ها، کالس های درس و جلسات آموزش فردی و گروهی و 

به نظر شما اهمیت آموزش  و مشاورۀ پیش از ازدواج در چیست و به افراد چه 
چیزهایی را آموزش می دهند؟

فعالیت در 
منزل
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یا درکارگاه های آموزشی با حضور افراد در آستانۀ ازدواج و متخصصان روانشناسی ارائه 
گردد. محتوای آموزش های پیش از ازدواج معموالً موضوعاتی چون ارتباط، حل تعارض، 
انتظارات، نقش ها، جنسیت، فرزندپروری، اوقات فراغت و اعتقادات مذهبی را تحت 

پوشش قرار می دهد. 
پس از اتمام این آموزش ها، چنانچه افراد احساس کنند همچنان به راهنمایی و کمک 
بیشتری نیاز دارند، می توانند از خدمات مشاورۀ خصوصی جهت مسائل و مشکالت 
ویژه سود جویند. باید درنظر داشت از آنجا که ازدواج یکی از مهم ترین و در عین حال 
پیچیده ترین تصمیمات در طول زندگی هر فرد است، حساسیت انتخاب یک مشاور 
خوب همچون انتخاب یک جراح قلب خوب است. چرا که با یک حرکت نا بجا می تواند 
برای فرد و حتی اطرافیانش آسیبی جبران ناپذیر در پی داشته باشد. بنابراین، به  هنگام 
انتخاب مشاوری شایسته توجه به عوامل مهمی همچون تخصص، نظرات سایر مراجعین، 
به حساب ضروری  امری  فرهنگی،  تشابه  و  اخالقی  مسائل  باب  در  وی  بودن   اصلح 

می آید.

بـا توجـه بـه تمامی مباحـث مطرح شـده، چقدر خـود را بـرای ازدواج و تشـکیل 
خانـواده ای موفـق آماده می بینید؟ فکـر می کنید در چه حوزه هایـی به راهنمایی 

نیاز دارید؟

فعالیت در 
منزل
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