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  15.نمای سه:  عبور از چالش های عاطفی

  14.نمای دو:  از ماست که بر ماست!  13.نمای یک:  مجبورم؛ نمی توانم با او  ازدواج نکنم.
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زندگی با طعم حسرت
صحنۀ پنجم

13ـ نمای 1: مجبورم؛ نمی توانم با او ازدواج نکنم.

منیژه 
راننده تاکسی هر از گاهی یک بار با نگرانی از توی آیینه نگاهی به من می اندازد و نگاهی 
هم به شادمهر که از صبح تا به حال چسبیده به من و از من جدا نمی شود. چشم هایم  در 
اثر گریه ورم کرده است. با اینکه کرم زده ام اما هنوز رّدی از گریه های نیم  ساعت قبل روی 
صورتم هست. خدا از تو نگذرد مهران که زندگی مان را آتش زدی... مهران...مهران... 
یک روزهایی این اسم کوفتی، چه آتشی می زد به دلم؛ روزهای دانشکده هنر؛ و حاال ...

من آن روزها یک دختر پرحرارت و ماجراجو بودم که سرم درد می کرد برای تجربه 
کردن و بازیگوشی. برای آشنا شدن با هنرمندان و شخصیت های مشهور. از بین آن 
همه، اما دلم گره خورد به مهران که هنرجوی رشته تئاتر بود. یک روز با مرجان رفته 
بودیم سر جلسه نقد و بررسی آخرین تئاتری که اجرا کرده بودند. نمی دانم چطور شد 
که از بین نقدها و نظرات و برداشت هایی که مطرح شد، بیش از همه نقدهای من مورد 
توجه واقع شد. به ویژه مهران حرف های مرا پسندید و مرا به جلسات بعدی هم دعوت 
کرد. کم کم من پای ثابت این جلسات شدم و من از میان رشتۀ طراحی فرش، پرتاب 
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شدم به میان حجم بزرگی از هیجان و حرارت که تا آن وقت برایم ناآشنا بود. مهران همان روزهای اول 
که من هنوز غریب بودم و از جمع اهالی تئاتر ترس داشتم، آمد نزدیکم و کمک کرد تا با فضای تئاتر 
آشنا شوم و ترسم بریزد. این شد که وقتی از من خواست: یک روز با چندتا از بچه های گروه بروم مراسم 
افتتاحیه جشنواره تئاتر استانی، داشتم از هیجان و اشتیاق می ُمردم. فکر می کردم تعداد بیشتری باشیم، 
اما گروهی که مهران می گفت فقط شامل چهارنفر بود. مسعود و الناز که حس کردم ارتباط  شان بیشتر از 
یک همکاری ساده است و من و مهران. چقدر آن روز توی دلم غنج رفت وقتی فهمیدم از بین آن همه 
دختر، مهران مرا برای مراسم افتتاحیه دعوت کرده. آن روز انگار روی زمین نبودم. کاش بعد از آن برای 
مهران پیام تشکر نفرستاده بودم. مهران خیلی زودتر از چیزی که فکر می کردم پیام تشکرم را جواب داد 
و تا آخر وقت برای همدیگر پیام می دادیم. خیلی زود پیام هایمان به جایی رسید که وارد حریم شخصی 
همدیگر شدیم و...  بعد از یک ماه، اگر دیگر حرف های پرمحبت مهران را نمی شنیدم، خوابم نمی برد. 
معتاد شده بودم به حرف های پر احساس و زیبای مهران. تا روزی که جمالت عاشقانه ای به دستم رسید 
که حتی از جمالت مهران هم قشنگ تر بود. اول فکر کردم مهران به وسیلۀ دوستش مسعود می خواهد 
وفاداری مرا آزمایش کند هم قدری ناراحت شدم و هم از این کار متعجب. اما خیلی زود مسعود قسم 
خورد که مهران چیزی از این ماجرا نمی داند و از من هم خواهش کرد چیزی به مهران نگویم، که او 
می خواهد به خواستگاری من بیاید. من بالفاصله بهش پیام دادم که من و مهران تصمیم مان را گرفته ایم 

و قرار است با همدیگر ازدواج کنیم... 
از توی تاکسی بوستانی را می بینم. فکر جدیدی به ذهنم می رسد. به راننده می گویم نگه دارد. می گوید 
هنوز نرسیده ایم خانم...! می گویم:» می دانم. برنامه ام عوض شده.« باید شادمهر را ببرم کمی بازی کند. از 
ماشین پیاده می شوم و شادمهر باالخره مرا رها می کند و می دود طرف اسباب بازی های میان شهربازی.

بعد از ماجرای درخواست ازدواج مسعود بود، که سمج شدم که مهران بیاید خواستگاری ام. برای اینکه چیزی 
از ماجرای مسعود نگویم، بهانه آوردم که بابا و مامان ماجرای آشنایی مان را فهمیده اند و اگر زودتر خودمان 
یک فکری نکنیم، آبروریزی می شود. البته بابا و مامان به یک چیزهایی شک کرده بودند؛ اما نه این قدری 
که من داغش می کردم و مهران مرتب بهانه می آورد، که االن موقعیت مناسبی برای ازدواج ندارد. 
دوری از یکدیگر، به ویژه به خودش هم سخت می گذشت. مهران باالخره چند ماه بعد برای خواستگاری 

به خانه مان آمد. 
بابا و مامان دیگر فهمیده بودند که رابطۀ بین من و مهران فقط یک همکاری سادۀ هنری نیست. عصبانی 
شدند و مخالفت کردند، اما دیگر نمی توانستیم به عقب برگردیم. تصمیم مان جدی تر از این حرف ها شده 
بود. بابا به شغل مهران ایراد گرفت؛ اما مهران خیلی زود یک شغل موقت دست و پا کرد و من هم اصرار 
داشتم که به مهران جواب مثبت بدهیم. روزی که بابا قبول کرد جواب مثبت بدهد، بغض گلویش را گرفته 
بود. برای یک لحظه نزدیک بود من پشیمان بشوم از این همه فشاری که به بابا آورده بودم. اما حیف... 
ماه های اول ازدواج مان خیلی خوب گذشت. همه چیز در هاله ای از خیال و رؤیا بود. اما خیلی زود واقعیت 
چهره تلخ خودش را نشان داد. خانواده مهران هم که راضی به این ازدواج نبودند و تنها به خاطر فشارهای 
مهران، مرا پذیرفته بودند. هر وقت مرا می دیدند، جوری رفتار می کردند که معلوم بود هنوز مرا عروس 
خود نمی دانند. مهران می گفت نگران نباش باالخره کنار می آیند، اما کنار نیامدند که نیامدند. این را وقتی 
فهمیدم که مهران شغل موقتش را هم از دست داد و هر دو خانواده های ما راضی نشدند از ما حمایت کنند. 
فکر کردیم شاید به دنیا آمدن یک نوه، دل شان را نرم کند. فکرمان چندان هم بیراه نبود و یک سال بعد 
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که شادمهر به دنیا آمد، پدربزرگ و مادربزرگ ها باالخره خندیدند. اما من نه، نمی توانستم بخندم. چرا که
از وقتی ماه های آخر بارداری را طی می کردم، حس کردم مهران چندان به من توجه نمی کند. تازه چند 
بار هم دستم انداخته بود که خپل شده ام و من به خاطر این برخورد او بعضی مواقع شک می کردم که 
نکند او مرا الغر می پسندد و به همین خاطر در آن ایام حساس بارداری، سعی می کردم رژیم غذایی هم 
بگیرم. حساس شدم روی رفت و آمدهایش، روی ارتباط هایش و موجی از شک که همیشه دلم را آشوب 

می کرد. گفتم از کجا معلوم از چشم او افتاده باشم.
اوضاع خوبی نداشتم، اما نمی شد با کسی هم درددل کنم. بروم به مامان بگویم یا خاله؟... می گویند این 
تحفه ای بود که خودت خواستی... به مادرشوهرم بگویم یا مهین بانو؟ که دستم بیندازند که این خربزه ای 
است که قباًل خودتان خورده اید و حاال باید پای لرزش بنشینید. خود مهران هم که هیچ جوره زیربار 

نمی رفت و می گفت تو سوء ظن داری و همه را به حساب افسردگی بعد از زایمان می گذاشت...
بدی اش این بود که حاال دیگر مهران هم نگران تماس ها و پیامک های من بود. حس می کردم، مرتب مرا 
می پاید که با چه کسی تماس دارم. به مرور و به بهانۀ بچه داری، مرا از ادامه تحصیل و فعالیت های هنری منع 
می کرد و حتی به همکارهایش هم سفارش کرده بود که مرا به جلسات نقد نمایش و نمایشنامه دعوت نکنند. 
اگر یکی از دانشجویان مرد دانشکده و یا حتی جوان های فامیل مان هم به من نزدیک می شدند، نگاه هایش 
تند و تیز می شد و توی خانه شر به پا می کرد. دیگر دانشگاه هم نگذاشت بروم. حتی به استادهایم هم بدبین 

بود. فکر کردم چند وقتی صبر کنم اوضاع زندگی مان بهتر می شود؛ اما نشد... 
شادمهر، در شهربازی بوستان، با ذوق و شوق تاب می خورد. احتمااًل دیگر از حال و هوای دعواهای صبح  
من و پدرش بیرون آمده بود. کاش می شد دوباره بچه شوم و حس و حالم زود به زود عوض می شد. 

کاش می شد دوباره از نو شروع کنم...
به مرور حس کردم مهران گاهی وقت ها دروغ می گوید. مثل یک ماه قبل، شبی که مهران خانه نیامد و 
گفت مسعود حالش بد شده و رفته بیمارستان تا مراقبش باشد. روز بعد به مادر مسعود زنگ زدم تا حال 

مسعود را بپرسم. فهمیدم که او در خانه است و ماجرای بیمارستان از بیخ و بن دروغ است. 
چند دقیقه بعد مسعود، که به وسیله مادرش از ناراحتی من با خبر شده بود. زنگ زد اما من بین آن همه 
گریه نخواستم جوابش را بدهم. بالفاصله پیامک داد و احوالم را پرسید و خواهش کرد جوابش را بدهم. 
باالخره یکی دو ساعت بعد به ناچار برایش پیامک دادم که حالم خوب است. آن قدر کلنجار رفت تا باالخره 
برایش از مهران گفتم و سردی زندگی مان. مسعود هم مرتب اظهار دلسوزی می کرد و به مهران ناسزا 
می گفت و مدام می گفت مهران لیاقت تو را ندارد. با این حرف ها و درددل ها  حس کردم سبک تر شده ام؛ 

اما دیگر از خودم، مسعود و مهران بدم می آمد. چرا که فهمیدم مسعود قصد کثیفی دارد.
حاال دیگر با اینکه من جواب پیامک های مسعود را نمی دادم اما او هر روز برایم پیامک های محبت آمیز 
می فرستاد و اصرار می کرد مهران را رها کنم و از او طالق بگیرم. پیامک ها روز به روز تندتر می شد و 
دیگر داشت لحنی از تهدید به خودش می گرفت و من مانده بودم این یکی را دیگر کجای دلم بگذارم؟... 

بروم به کی بگویم که تازه خودم را متهم نکند؟... به مهران؟... به بابا و مامان؟... 
تا امروز صبح که شادمهر را بردم حمام و وقتی آمدم بیرون دیدم مهران رنگ صورتش از عصبانیت 
سیاه شده. گوشی من توی دستش بود و دستش از فرط ناراحتی  می لرزید. خواستم بپرسم چی شده که 
خودش شروع کرد به داد و فریاد. از بین فریادهایش فهمیدم یک پیامک برایم آمده و او رفته پیامک 
مسعود را دیده. هرچقدر تالش کردم برایش توضیح بدهم که من هیچ پیامی یا تماسی با مسعود ندارم 
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همجوشی
 به نظر شما برای انتخاب یک همسر مناسب،  عقل باید تصمیم بگیرد یا قلب؟ 

 ازدواج های امروز جامعۀ ما حاصل انتخاب عقل است یا قلب؟

جایگاه عقل و قلب در انتخاب همسر
همه می گویند که در ازدواج عقل باید انتخاب گر باشد. اما آیا تاکنون دیده اید که روی کارت عقد یا عروسی 
کسی، به جای دو قلب تصویر دو مغز کشیده باشند؟ ازدواج پیوند قلب هاست نه پیوند مغزها. از این رو، باصراحت 

و بی پرده می گوییم باید ببینید که دلتان چه می گوید. بدون هیچ 
تردیدی همسری را انتخاب کنید که دل شما آن را برمی گزیند. 
پس اگر قرار است پیوند قلبی ایجاد شود، قلب باید قلب دیگری 
را انتخاب کند. کسی که تصمیم گیرندۀ اصلی است و باید مسئله 
ازدواج را امضا یا نهایی کند، قلب است نه عقل. حال می پرسیم 

پس در این میان جای عقل کجاست؟ 

و فقط اوست که پیام می دهد، زیربار نرفت. گفت فکر کرده ای من باباتم که بتوانی سرم شیره بمالی. 
دیدی شّکم درست بود؟ گفت تو اصاًل از همان اول یک ریگی به کفشت بود. همان وقت هایی که با آن 
حرف های به اصطالح روشنفکرانه می آمدی در جلسات نقد تئاتر دانشکده، باید می فهمیدم چشمت دنبال 

من است. آخرش هم به زور خودت را به من قالب کردی. 
چقدر ناروا می گفت دلم می خواست می توانستم خفه اش کنم. همینم مانده بود که یک بهانه هم از من بیفتد 
دستش. کاش می شد همه ناراحتی و دردم را مثل سنگی پرت کنم توی صورتش. اما به جای همه اینها فقط 
زل زدم توی صورتش و صبر کردم تا از خانه برود بیرون. تا بعد شادمهر را بدهم دست یکی از همسایه ها 
و برگردم توی خانه. بروم توی زیرزمین و همه درها را ببندم تا بتوانم با تمام وجود ناله کنم و خودم را خالی 
کنم... و نفرین کردم به خودم... به مهران... به مسعود... شکوه داشتم حتی از بابا و مامان، که چرا جلویم 
را نگرفتند و گذاشتند به صرف یک آشنایی سطحی و بدون شناخت عمیق با یک مرد بیمار و 
عوضی  مثل مهران ازدواج کنم. حاال جز خدا به چه کسی می توانستم راز دلم را بگویم مگر کسی جز 

او برایم مانده است؟
وقتی رفتم شادمهر را بیاورم، اقدس خانم از دیدن حالم جا خورد. اما معطل نکردم تا پرس  و  جو کند. گفتم 
بعد برایش توضیح می دهم. برگشتم خانه تا قدری آرام بگیرم. صورتم را شستم تا مامان متوجه گریه هایم 
نشود. باید بروم خانه بابا. مامان می گفت برای مریم خواستگار آمده. حیف مریم است نگرانش هستم که 
نکند سرنوشت مرا پیدا کند، باید چشمانش را باز کند، احساسی عمل نکند، فریب پیامک های به ظاهر 

محبت آمیز را نخورد. بابا و مامان را در مقابل عمل انجام شده قرار ندهد. باید با مریم حرف بزنم.
می روم خانه بابا. جای دیگری ندارم برای رفتن...



96

یک اصل مدیریتی می گوید: مدیر مدبّر، مدیری نیست که حرف اول را بزند، بلکه مدیری است که حرف آخر را 
بزند. آن هم بعد از آنکه نظرات کارشناسان را گرفت؛ یعنی وقتی همه، نقاط ضعف و قوت را بیان کردند و او آنها را 
دریافت کرد و سنجید، تصمیم بگیرد. مدیران ناشی زود تصمیم می گیرند و حرف اول را می زنند. طبیعی است وقتی 
مدیر، اول تصمیم می گیرد کارشناسان چاره ای جز تأیید ندارند. به همین علت خطای تصمیم گیری باال می رود.

در ازدواج نیز قبل از هرگونه تصمیم و گزارشی، قلب باید از کارشناس ویژه و عالی رتبۀ خود، یعنی عقل، کاِر 
کارشناسی طلب کند و اگر دل،قبل از تأیید عقل تصمیم گرفت، ضریب خطا و شکست بسیار باال می رود. در 
فرایند ازدواج، ابتدا عقل باید با خیال آسوده و بدون هیچ آشفتگی خاطر، نظرات اطرافیان و مشاوران و تحقیقات 

را جمع بندی کند ولی در نهایت قلب تصمیم بگیرد. پس عقل، باید حرف اول را بزند و قلب، حرف آخر را. 
اگر عقل شما کسی را از هر نظر تأیید کرد ولی دل شما او را نخواست، یکی دو جلسه گفت وگو را ادامه دهید 
و ببینید که آیا اقبال مثبتی در دلتان نسبت به او به وجود می آید یا نه؟ اگر هیچ احساسی، هر چند اندک شکل 
نگرفت، این ازدواج نباید صورت بگیرد. اینکه گفته می  شود »نگران نباش، عالقه بعد از ازدواج می آید«، حرف 
دقیقی نیست. اگر نیامد چه؟!! البته این سخن که گفته می شود: »اول عاشق شو بعد ازدواج کن« این نیز 
سخن بسیار غلطی است، که عوارض آن، در بعد از ازدواج آشکار می شود. چون در انتخاب همسر، عقل 
نقشی نداشته است. پس تا امضای قلب، پایین امر ازدواج نخورد، پیوندی نباید صورت بگیرد و این معنای 

انتخابگری قلب است. 

ازدواج اجباری
عالقه مند شدن قبل از شناخت، نقطۀ آغاز شکست است. اگر قلب شما زودتر از عقل شما به کسی 
وابسته شد، دیگر عقل نمی تواند نظری بدهد؛ چرا که قلب، تصمیمش را گرفته است؛ گفته اند که عالقۀ 
شدید به چیزی، آدم را کور و کر می کند.1 طبیعی است وقتی دختر یا پسری برای شناخت طرف مقابل خود، از 
طریق روابط اجتماعی تعریف نشده و فضای مجازی ارتباط برقرار می کند و انس می گیرد،  آن دو قبل از آنکه 
بخواهند شناختی از هم پیدا کنند به هم عالقه مند می شوند. این عالقۀ قلبی فرصت را از عقل می گیرد. برای 
همین است که دیگران ممکن است در فرد مقابل، نقاط ضعف بزرگی را ببینند در حالی که دختر و پسر خود 

اصاًل متوجه آن نیستند. 
پس فرایند انتخاب همسر باید به گونه ای باشد که عوامل تحریک کنندۀ قلب زودتر وارد عمل نشوند. نگاه و 
ارتباط مستقیم و برقراری روابط عاطفی، همه تحریک کنندۀ قلب هستند؛ جالب است که آنهایی که احساسی ترند 
بیشتر مدعی این هستند که احساساتی عمل نمی کنند. بنابراین برای خاطر جمعی از این مسئله، باید دید آیا آنچه 

را که من از طرف مقابل احساس می کنم دیگران هم تأیید می کنند یا نه.
مشکل منیژه دقیقاً این بود. منیژه نمی توانست معیارهایی را برای ازدواج در نظر بگیرد. دل او درگیر یک رابطۀ 
فردی مشخص شده بود، بنابراین مجبور بود او را انتخاب کند. آزادی عمل را از خودش گرفته بود. شک نیست 

که با این وضع، اگر مسعود زودتر از مهران با منیژه ارتباط برقرار کرده بود، منیژه مسعود را انتخاب کرده بود. 

یِء ُیْعمی َو ُیِصّم )من الیحضره الفقیه، ج4، ص380(. 1ـ رسول اهلل  ُحبَُّک للِشَّ
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همجوشی
مواردی از شکست های عاطفی پیش یا پس از ازدواج اطرافیانتان را بدون ذکر نام و نشان، برای 

دوستان خود بیان کنید. دالیل این شکست را بررسی کنید. 

انتخاب عاقالنه؛ زندگی عاشقانه
  » باید عاشق باشی تا بتوانی ازدواج کنی«؛ این کلیشه تکراری و نخ نمای فیلم ها و سریال هاست آنها 
این طور القا می کنند که اگر دختر و پسری همدیگر را در نگاه اول پسندیدند، در ازدواج، مناسب هم هستند و 
زندگی شیرینی خواهند داشت. به این نوع ازدواج، ازدواج با عشق رمانتیک می گویند. منظور از ازدواج با عشق 
رمانتیک آن است که با همان نگاه اول دلت برای او برود و تکان بخوری. این نوع ازدواج ها، علی رغم جذابیت 
باالیی که دارد، درصد باالیی از طالق را به خود اختصاص داده است؛ چرا که این عشق ها، به همان سرعتی 
که به وجود می آیند با همان سرعت نیز فروکش می کنند. ضرب المثل »وصال، مدفن عشق است«، مربوط به 
همین نوع عشق است؛ ضرب المثلی که به بیان های دیگر در بسیاری از فرهنگ های غیرایرانی نیز وجود دارد. 

این عشق ها مانند کاتالیزور عمل می کنند؛ یعنی صرفاً سرعت پیوند را افزایش می دهند.
بسیاری از عالقه های پیش از ازدواج با واقعیت های زندگی همخوان نیست. به همین دلیل، زندگی 
زوجین با سردی گراییدن آتش عشق، شیرینی و گرمی خود را نیز از دست می دهد و عواقب ناخوشایندی 
را به همراه می آورد. حتی اگر شما در انتخاب همسرتان به خاطر عالقۀ قلبی، جذاب ترین پسر را هم 
برگزیده باشید، تمام مؤلفه های این عشق، چندی پس از ازدواج رنگ می بازد و محو می شود. در حالی 
که عشق، برای ادامۀ ازدواج، ضروری تر از آغاز آن است. عشقی که به تدریج و با دیدن سنخیت و 
مسئولیت پذیری طرفین در زندگی شکل می گیرد، ظرفیت شما را برای تحمل سختی ها و گذشت و 
حتی ایثار افزایش خواهد داد. چنین عشقی، هم ناشی از انتخاب عاقالنه ای است که قباًل کرده اید و 
هم حاصل مراقبتی است که پیش از ازدواج از قلب خود کرده اید. شما با مطالعه و مشورت، معیارهای 
مؤثر در ازدواج را دانسته اید و با سخت گیری زیاد و دقت فراوان، مناسب ترین گزینه را شناخته اید و 
این  به یک زندگی عاشقانه منجر خواهد شد. عاقالنه انتخاب کرده اید که توانسته اید یک عمر عاشقانه 

زندگی کنید. نوش جانتان... .

امروزه ازدواج عّده ای از دختران »ازدواج اجباری« است؛ البته نه اجبار بیرونی بلکه یک اجبار درونی که آزادی 
انتخاب را از آنها می گیرد. اگر این دختران ابتدا معیارهای ازدواجشان را در یک فرایند عاقالنه مشخص می کردند، 
و پیش از اینکه اجازه بدهند کسی وارد حریم عاطفی آنها بشود،  مطمئن می شدند که آن فرد مالک هایشان را 
دارد یا ندارد و سپس افراد را انتخاب می کردند، این چنین با شکست های عشقی پیش و پس از ازدواج مواجه 
نمی شدند. در واقع این دختران، از همان آغاز، دارند شکست را انتخاب می کنند. این مالک ها و شیوۀ شناخت 

آنها در صحنه های بعد بیان خواهد شد. 
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برای مراقبت از آزادی خود در انتخاب از راهکارهای زیر استفاده کنید:
1ـ توجه کنید که دلیلی که باعث آشنایی شما با فرد مقابل شده است، نمی تواند به تنهایی اساس خوبی برای 

ارتباط های بعدی و حتی ازدواج باشد.
2ـ اگر به یک دلیل واقعی، مثل همکاری علمی، مجبورید با پسرها هم صحبت شوید، نباید بگذارید این صحبت ها 
وارد حریم خصوصی شما یا او شود. نوع برخورد مؤّدبانه و حیایی که از خود نشان می دهید، می تواند مانع ایجاد 

محبت و وابستگی شود و نیز تعیین کنندۀ محدودۀ ارتباط شما خواهد بود.

اگر اهل مطالعه اید ...
»پنج شنبۀ فیروزه ای« سرگذشت یک گروه دانشجوی ممتاز یک دانشگاه است، که برای تشویق 
به اردوی زیارتی مشهد رفته اند، در این رمان مسایلی همچون ازدواج، ارتباط با جنس متفاوت 

و نقش فضای مجازی در شکل گیری روابط افراد پردازش شده است.
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14ـ نمای 2: از ماست که بر ماست!

بار کج به منزل نمی رسد
ـ نوشته بود: مرا دو کلمه موعظه کنید.

ـ امام حسین  در پاسخ او نوشتند: کسی که از طریق معصیت، بخواهد به چیزی برسد، 
آنچه بدان امید دارد، زودتر از دستش می رود و از آنچه می ترسد، زودتر به سرش می آید.1

همان طور که در نمای قبلی اشاره شد، ازدواج هایی که در پی دوستی های عاشقانه شکل می گیرد 
و عواطف پررنگ آن فرصت شناخت را از فرد و خانواده سلب می کند، آسیب های خاص خودش 
را دارد. در این سال ها این نوع ازدواج ها شیوع زیادی یافته و در پی آن آمار طالق هم باال رفته 
است. این دوستی ها اگر هم به ازدواج منجر نشود، آسیب های زیادی را برای هر دو طرف به بار 
می آورد. البته به خاطر عواطف لطیف و حساسیت بیشتِر دختران، همیشه سهم آسیب عاطفی 

آنها بسیار باالتر است.

1ـ َعْن أَبِی َعْبِد اهللِ  َقاَل: َکَتَب َرُجٌل ِإلَی الُْحَسیِن  ِعْظنِی بَِحْرَفینِ  َفَکَتَب ِإلَیِه: َمْن َحاَوَل أَْمراً بَِمْعِصیِۀ اهللِ َکاَن أَْفَوَت لَِما یْرُجو َو أَْسَرَع لَِمِجی ِء َما یْحَذر 
)کافی، ج4، ص117(.

14

نظرسنجی

نتایج دوستی های قبل از ازدواج دو نفر را در دو حالتی که آنها »با هم ازدواج کنند« یا »با هم 
ازدواج نکنند«، در نظر بگیرید. بیشترین آسیب هایی که شما از دوستی های قبل از ازدواج 

مشاهده کرده اید یا حدس می زنید کدام گزینه هاست؟ می توانید به چند مورد رأی دهید.

اگر باهم ازدواج نکنند اگر باهم ازدواج کنند 
ایده آل گرا شدن در انتخاب همسر شناخت احساسی و غیردقیق ازیکدیگر

شکست عشقی از دست دادن حمایت خانواده ها
بدبین شدن به جنس متفاوتبی اعتمادی و سوء ظن به همسر

مقایسه با همسرایده آل گرا شدن به خاطر مزایای ارتباطات قبلی
تهدید و باج خواهیفرسایش و خستگی ناشی از تحمل سختی ها

تأخیر در ازدواجبی عزتی در خانة همسر
دل زدگی از ازدواجتحمل فشارهای زیاد و در نتیجه، باال رفتن توقعات

آبروریزی و بدنامی...............................

..............................................................

..............................................................
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اگر ارتباط منجر به ازدواج شود
اگرچه ازدواج هایی وجود دارد که با عشق رمانتیک شروع شده و تداوم نیز یافته است، ولی بدون 
بحران نبوده و نیست. با این حال، در بسیاری از کشورها ازدواج ناشی از عشق رمانتیک1، بیشترین احتمال 
طالق را نسبت به سایر انواع ازدواج به خود اختصاص داده است. بعضی از دالیل این مسئله، آسیب های 

خاص این ازدواج هاست که به شرح زیر است:

1ـ بی اعتمادی و سوء ظن
این همسران همیشه احتمال می دهند که آنچه در مورد خودشان، در پیش 
از ازدواج اتفاق افتاده است دوباره رخ دهد. بنابراین وقتی مرد، خانه را با 
ناراحتی ترک می کند،  زن دلش شور می زند که نکند او با فرد دیگری 
قرار تازه ای بگذارد و شوهرم از همان راهی که مرا انتخاب کرده، سراغ 
دیگری برود! نکند دیگری زیر پای شوهرم بنشیند! این نگرانی به راحتی 
قابل برطرف کردن نیست و اصطالحاً نسبت به درمان مقاوم است؛ چرا 
که قباًل در مورد خود زن اتفاق افتاده و ناشی از تجربۀ شخصی است. 

در ادامه برخی از این آسیب ها به تفکیک اشاره می گردد.

1ـ ازدواج با عشق رمانتیک، ازدواجی است که بر مبنای هیجانات عاشقانۀ اولیه  شکل گرفته باشد. 

2ـ از دست دادن حمایت خانواده
 در این نوع ارتباطات فرد، خانواده اش را به نوعی در مقابل عمل انجام شده قرار می دهد. در نتیجه، خانواده با 
سوء ظن نسبت به این ازدواج نگاه می کند و نقاط مثبت فرد مقابل را نمی بیند. اگر هم فرد آن قدر اصرار کند که 

خانواده، تسلیم یا به زور راضی شوند، معمواًل حمایت های مادی و معنوی آنها را از دست می دهد.
این حمایت های معنوی، خصوصاً در »دورۀ تردید پس از ازدواج« که برای اغلب زوج ها پدید می آید، مورد نیاز 
است. این دوره، زمانی بعد از ازدواج است که فرد با مشکالتی در زندگی یا اشکاالتی در طرف مقابل روبه رو 
می شود و فکر می کند انتخابش اشتباه بوده است. در شرایط تردید این خانواده است که به فرد امید می دهد و با بیان 
تجربیات خود، حال وهوای او را عوض می کند. در صورتی که خانواده ای که با این ازدواج مخالف بوده سرکوفت 
می زند یا حداقل سکوت می کند. حتی اگر به ظاهر هم دل داری بدهد از صمیم قلب با فرزند خود همدل نیست.  

3ـ از دست دادن عزت و احترام نزد خانوادۀ همسر
 هر دختری با هزار امید وارد خانۀ بخت می شود و دلش می خواهد مورد احترام، عزت و محبوبیت خانوادۀ 
همسرش باشد. همچنین دوست دارد شوهرش نیز در خانوادۀ وی عزیز باشد. وقتی اعضای خانواده ای احساس 
کنند نقشی محوری در این ازدواج نداشته اند و این عروس یا داماد به آنها تحمیل شده است هیچ گاه نمی توانند 
عروس یا داماد خود را از صمیم قلب دوست بدارند. محبت امری سفارشی و اجباری نیست. مشارکت خانواده در 

انتخاب عروس و داماد،  نقش مهمی در محبت به آنها دارد.
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4ـ آرمان گرایی و سرخوردگی
در فضای عشق های پیش از ازدواج، فرد یک تصویر آرمانی از طرف مقابل برای خودش می سازد. اما پس از 
ازدواج وقتی پای مسئولیت ها و تعهدات به میان می آید، مشکالت زندگی که بروز می کند باعث می شود ابعاد 
دیگر شخصیت فرد آشکار شود. واکنشی که فرد به این واقعیت ها دارد، با تصویر آرمانی که ساخته بود سازگار 
نیست. بنابراین با بروز اشتباهات و نقاط ضعف، کاخ شیشه ای که او برای خود ساخته بود، به یکباره ویران و فرد 

سرخورده می شود؛ به خصوص اگر برای به دست آوردن همسرش به خیلی چیزها پشت کرده باشد.

ـ  فرسایش آستانۀ تحمل   5
معمواًل این ارتباطات مسیر پرفراز و نشیبی را تا رسیدن به ازدواج طی خواهد کرد. در بسیاری از مواقع شرایط 
ازدواج در یکی از دو طرف مهیا نیست، زیرا یا والدین به این ازدواج رضایت نمی دهند، یا اینکه پسر جرئت اقدام 
ندارد. گذر از این مراحل، فشارها و فرسایش زیادی دارد که دیگر برای فرد در مواجهه با مسائل پس از ازدواج، 
توان و مقاومتی را باقی نمی گذارد. برای همین با کوچک ترین مسئله ای از کوره در می رود و برخورد نامناسب 
می کند؛ به خصوص که هر کدام از دو طرف به دلیل سختی ها و هزینه هایی که برای این ازدواج تحمل کرده اند، 

سطح توقعشان از طرف مقابل باال رفته است و انتظار دارند که او کوتاه بیاید. 

آمادگی شکست
همان طور که بیان شد زمینۀ شکست این نوع ازدواج ها زیاد است و فرد باید آمادگی تحمل آن را داشته باشد. 
البته طالق به عنوان یک پدیدۀ فردی یا اجتماعی، هرچند خوشایند هیچ زوج و خانواده ای نیست و دین هم 
آن را نمی پسندد، اما در جایی که دالیل قوی و قانع کننده ای برای جدایی به عنوان آخرین راه حل وجود داشته 

باشد، ناگزیر از پذیرش آن است.

اگر ارتباط به ازدواج منجر نشود
اغلب ارتباطات قبل از ازدواج، به دالیل مختلفی به ازدواج منجر نمی شود، ولی پیامدهایی دارد که بعضی 

از آنها به شرح زیر است:

1ـ ضربۀ عاطفی
هدف دختر و پسر از دوستی متفاوت است. عموماً دختران وقتی اجازه می دهند کسی وارد حریم دوستی شان 
بشود که قصد ازدواج با او را داشته باشند. در واقع خیلی از دختران، دوستی را »مقدمۀ ازدواج« می دانند. در حالی 
که پسران دوستی را »جایگزینی برای ازدواج« می دانند. این جمله در میان این گونه پسران رایج است که »  اگر 
می خواستم با او ازدواج کنم که باهاش دوست نمی شدم«. البته ممکن است پسر به خاطر حفظ ارتباط خود با 

دختر، وعده ازدواج هم به او بدهد.
اکثر پسران، در این ارتباط گرفتن، به دنبال لذتشان هستند در حالی که دختران اغلب عواطفشان درگیر  می شود. لذت 
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صرفاً جهت اطالع
افسردگی

بعضی از افرادی که دچار این نوع ضربات عاطفی می شوند، ممکن است یک غم پایدار را همراه 
با نشانه های دیگر مثل کم اشتهایی، افت قابل توجه انگیزه ها، احساس پوچی و بی ارزشی تجربه 
کنند که حداقل تا دو هفته ادامه می یابد. در این مدت فرد از تفریحات خود لذتی نمی بَرد. این 
وضعیت می تواند یکی از انواع افسردگی باشد که حتماً به مراجعه و درمان توسط روان شناس و 

حتی گاهی روان پزشک نیاز دارد.

همجوشی
بر مبنای تفاوتی که گفته شد، نمونه هایی از برخوردهای متفاوت دختران و پسران در روابط با یکدیگر 

را بیان کنید و آسیب هایی را که در این تفاوت ها برای دختران رخ می دهد، به بحث بگذارید.

گذراست و جایگزین پذیر اما عاطفه ماندگار است و آسیب پذیر. برای همین وقتی که دختر می بیند با کوچک ترین 
حادثه یا ممانعت یا مشکلی، پسر جا می زند و به راحتی رابطه را ترک می کند، دچار ضربۀ عاطفی شدید می شود.

2ـ آرمان گرایی در انتخاب
وقتی تجربۀ ارتباط با پسرها در دختری زیاد شد او امتیازات هر کدام را جداجدا به خاطر می سپارد، به همین دلیل 
معمواًل خواسته یا ناخواسته انتظار دارد که خواستگارش تمام مزایای افراد قبلی را داشته باشد، در غیر این صورت 
نمی تواند او را بپذیرد. به این ترتیب انتخاب او سخت تر شده و گزینه های خوبی را از دست می دهد و ازدواجش 
چنان به تأخیر می افتد که خسته شده و از روی ناچاری با کسی ازدواج می کند که مزایای مورد نظرش را ندارد.

3ـ دل زدگی از ازدواج
 این ارتباطات، آن چنان عواطف دختر را درگیر می کند که اگر به ازدواج منجر نشود، او را به حّدی دل زده 
می کند که احساس می کند ظرفیت روحی برای ازدواج را از دست داده است و می گوید: »حال و حوصلۀ هیچ 
کسی را ندارم!«. در واقع عشق های ناکام پیشین که موجب سرخوردگی وی شده است،  معمواًل به یک نفرت 
عمومی و بی اعتمادی نسبت به جنس متفاوت منجر می شود؛ به خصوص در شرایطی که زمان درگیری عاطفی 

طوالنی بوده و فراز و نشیب های زیادی را طی کرده باشد. 
رفتارهای پرخطر و آسیب های متعدد جسمی و روحی دیگری نیز از این روابط ناشی می شود که قابل بیان نیست و 
شما شاید با چشم تیزبین خود بهتر از دیگران با آنها آشنایید. هر کدام از این آسیب ها به تنهایی می تواند سرنوشت 
یک نوجوان را تحت الشعاع قرار دهد و او را از یک زندگی آرام و شیرین و یک ازدواج بدون دغدغه محروم کند. 
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چه دختران شایسته ای که امتیازات فراوانی داشتند و در اثر این ارتباطات، خوشبختی خود را فروختند و به باد 
دادند. آنها دخترانی بودند که در واقع نقاط قوت خود را نمی شناختند و طبیعی است کسی که برای خودش ارزش 

قائل نباشد، به دیگران هم اجازه می دهد که با احساسات او بازی کنند و برایش ارزشی قائل نباشند.
چه دانش آموزان خوش استعداد و خوش فکری که بر اثر آسیب های این روابط، امیدهایی را که دیگران به آنها بسته بودند، 
نا امید کردند؛ چرا که در خالل این روابط، تمرکز فکری خویش را نیز که برای پیشرفت علمی و تحصیلی شان نیاز دارند 
از دست می دهند. این گونه دانش آموزان مطلبی را که همیشه با یک  بار خواندن یاد می گرفتند، حاال ده بار می خوانند 
ولی باز حواسشان جای دیگر است؛ وقت می گذارند ولی نتیجه نمی گیرند؛ یا اصاًل دست و دلشان به درس نمی رود. 
بهتر است تا آنجا که ممکن است فرد، درگیر این روابط نشود؛ اما اگر به هر دلیلی درگیر شد، راهکارهایی که در 

نمای بعد بیان می شود، به او کمک می کند تا از استمرار و عمیق شدن این روابط خودداری کند. 

همجوشی
با توجه به آسیب های فراواِن ناشی از ارتباطات نادرست دختر و پسر، به نظر شما علت رواج این 

پدیده در سال های اخیر چیست؟

اگر اهل مطالعه اید ...
»من و دوست...   ام« کتابی است که به بررسی پدیده روابط دختر و پسر در بین قشر جوان و 
نوجوان جامعه امروز پرداخته و با تحلیلی منطقی، معایب این دوستی ها را بیان نموده است.  
فصل های »عوامل فراگیر شدن این روابط« و »آسیب های این نوع روابط« را حتماً مطالعه کنید.

پاکان برای پاکان
 آیا تا به حال به این فکر کرده اید که بیشترین لذت ازدواج را چه کسی می برد؟ آیا همۀ افراد به یک نسبت 
از ازدواج لذت می برند؟ کسی که روح و عواطفش بکر و تازه بوده و تا هنگامی که ازدواج نکرده کسی را به 
قلب خودش راه نداده باشد، لذتی بیشتر از دیگران خواهد برد. دختر یا پسری که قبل از ازدواج خود، در جامعه 
با حجب و حیا رفتار کرده و با کسی »ازدواج عاطفی« نکرده است، تازگی عشق را در همسرش تجربه می کند. 
اینها امانت دارانی هستند که قبل از اینکه با کسی پیمانی بسته باشند، حفظ امانت کرده و قلب خود را به روی 
کسی نگشوده اند و بعد از ازدواج قدرت و ضمانت امانت داری شان به مراتب بیشتر خواهد بود. عشق بکر در یک 
فضای مطمئن، پایدار و صمیمی سهم اینهاست. برای همین است که قرآن توصیه کرده است که زنان پاک، با 

مردان پاک ازدواج کنند و مردان پاک، زنان پاک را برگزینند:
یبَاِت )سوره نور، آیه 26( یبُوَن لِلطَّ یبِیَن َوالطَّ یبَاُت لِلطَّ الطَّ
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15ـ نمای 3: عبور از چالش های عاطفی

خاطره 
ولی »شاهین« این جور نیست...

سر کالس داشتم از آسیب های روابط دختر و پسر می گفتم و بحث تمام شد. یکی از 
دختران زرنگ و خوش بیان، بعد از کالس به دفترم آمد و گفت: استاد! تمام مباحث 
کالستان را قبول دارم، ولی »شاهین« این جور نیست. من گفتم شاید شاهین شما 

این گونه نباشد! ولی این آسیب ها عمومیت دارد.
... یک  سالی گذشت. روزی همان دختر به دفترم آمد و گفت: یک ماه است از بیمارستان 
مرخص شده ام. با تعجب پرسیدم چرا؟ گفت: راستش فهمیدم شاهین هم، همان جوره 

که می گفتید.

15

همجوشی
فرض بگیرید یکی از نزدیکانتان در یک ارتباطی قرار گرفته و حاال از شما کمک می خواهد که 

این روابط را قطع کند. شما چه ابتکاری را برای قطع این ارتباط پیشنهاد می دهید. 

هویت و دوستی
یکی از مهم ترین ابعاد هویتی هر کس این است که وی اهداف مهم و اولیه زندگی اش را مشخص کند و 
سبکی را برای ادامۀ زندگی برگزیند. کسی که اصاًل نمی داند در زندگی به دنبال چیست و یا باید به دنبال چه  
چیز باشد، هنوز در حال امتحان کردن است تا ببیند چه چیزی او را برای یک عمر راضی می کند. کسی که هنوز 
اصاًل نمی داند از زندگی چند دهه ای پیش روی خودش چه چیزی می خواهد، هنوز در بازی های پیش از هویت 
است. فردی که هنوز اهداف و مسیر زندگی1 متناسب خود را نشناخته و انتخاب نکرده است، در سایر انتخاب های 

زندگی اش هم دچار مشکل خواهد شد. 
بسیاری از پسرها، بعد از پیدا کردن شغل پایدار و بسیاری از دختران بعد از ازدواج، 
مسیر زندگی مشخص تر و روشن تری دارند. اینکه فردی ده مسیر مختلف 
را برای آینده اش انتخاب کرده است نشان می دهد که هنوز هویتش کامل 
نشده است. همان طور که چند سال قبل می گفت می خواهم هنرپیشه بشوم، 
یا روزی می گفت می خواهم مهماندار هواپیما شوم، حاال نیز روزی می خواهد 
برای تحصیالت عالی به خارج از کشور برود و روزی می خواهد درس و هرچیز 
مربوط به درس را رها کند و بسوزاند. یا اینکه به استعداد و شرایط خودش توجه 
ندارد و فقط نگاهش به این است که دیگران چه چیزی می خورند و چه چیزی 

Life course ـ1
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می پوشند و یا اینکه می خواهد با رفتارهای عجیب و غریب خود جلب توجه کند. چنین وضعیتی نشانگر این 
است که فرد هنوز در مراحل شکل گیری هویت است. 

امروزه شکل گیری هویت نوجوانان به تأخیر افتاده و این هویت تأخیر یافته1 آسیب هایی بر سر آنان آورده است؛ 
تا جایی که ممکن است سبب شود فرد به بدن خود آسیب بزند و زیبایی و لطافت خود را خدشه دار سازد. 

Moratorium ـ1

ویژگی ارتباطات دوران نوجوانی
بسیاری از مسائل و ارتباطاتی که نوجوانان در آن درگیر هستند، بعد از شکل گیری هویتشان رنگ می بازد. 
به همین دلیل وقتی در سنین باالتر به یاد خاطرات دوران نوجوانی می افتند، از اینکه چقدر در دوران نوجوانی 
خویش این مسائل را جدی می گرفتند تعجب می کنند. همان طور که خود شما امروز به خاطرات دورۀ متوسطۀ 
اول خود می خندید یا از رفتارهای آن وقتتان تأسف می خورید، در حالی که هر مسئله ای در دورۀ خودش کاماًل 

جدی است و می تواند سرنوشت یک نوجوان را تحت تأثیر قرار دهد. 
همان طور که در دوران نوجوانی، دائماً ابعاد بدن تغییر می کند و فرد نمی تواند روی یک لباس ثابت حساب کند، 
اولویت ها و روحیات یک نوجوان نیز دائماً در حال تغییر است به گونه ای که یک نفر در طول یک ماه یا حّتی 

یک هفته ممکن است برای خودش چندین چشم انداز یا جایگاه اجتماعی تصّور کند. 
بنابراین، دل بستگی های این دوران پایدار نیست؛ اگرچه می تواند آسیب های جدی و ضربات جبران ناپذیری به 

دنبال داشته باشد که در نمای پیشین به آن پرداخته شد. 

جلوگیری از تحقیر
 اگرچه ممکن است بعضی از دختران زمینه ساز ارتباط باشند اما شروع کنندۀ ارتباط، پسران هستند و متأسفانه 
هرگاه بخواهند، بدون در نظر گرفتن عواطف دختر و پذیرش هیچ مسئولیتی، این ارتباط را قطع می کنند. در  حالی  که 
اگر شما هم به این فهم رسیده اید که این رابطه اکنون یا در آینده به ضررتان است، باید توان و ابتکار عمل برای 

قطع ارتباط را داشته باشید.
چنین رابطه هایی عموماً دیر یا زود قطع می شود. حال، اگر شما این رابطه را قطع کنید کرامت و عزت  نفس 
خودتان حفظ می شود، اما اگر طرف مقابل این رابطه را قطع کند احساس حقارت ماندگاری برای شما باقی 
خواهد گذاشت. بسیاری از آسیب پذیری های عاطفی شما ناشی از کمبود اعتماد به نفستان است. تالش کنید 
عزت نفس خود را تقویت کنید و خودتان را دست کم نگیرید. برای این کار می توانید بر روی نقاط قوت و یا 

موفقیت های خودتان تمرکز کنید.

تدبیرهایی برای قطع ارتباط
شاید در اطرافتان کسانی را دیده باشید که درگیر ارتباط های نادرست هستند. شما می توانید با استفاده از 
راهکارهایی که در ادامۀ این نما مطرح می شود، در نقش یک امدادگر عاطفی، به دوستانی که دچار این اشتباه 

شده اند کمک کنید و حتی برای کمک به آنها، به صورت گروه های حمایتی عمل کنید.
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اولین نکته این است که تمام کردن یک رابطه اگر به شکل صحیح ا نجام نگیرد آسیب های خاص خود را به همراه 
دارد؛ مثالً  قطع ناگهانی رابطه بدون اطالع قبلی احتمااًل طرف مقابل را در هاله ای مبهم از عشق نگه می دارد. از 
طرف دیگر قطع تدریجی رابطه هم چندان مؤثر نیست. بعضی فکر می کنند اگر به طرف مقابل بی محلی کنند، 

ممکن است روابط آنها خود به خود به سردی کشیده شود و جدایی راحت تر اتفاق بیفتد. 
اما به نظر می رسد،  اگر شخص تصمیم خود را با قاطعیت، شفاف و با کمترین ابراز هیجانی به طرف مقابل منتقل 
کند، هم خودش زودتر از بالتکلیفی خارج می شود و هم فرصت چانه زنی را از طرف مقابل می گیرد. قبل از بیان 
تصمیم به قطع رابطه، باید همه واکنش های طرف مقابل را پیش بینی کرد و برای آن جوابی آماده نمود تا هم 

ذهن برای صحبت کردن آماده تر باشد و هم رابطه آسان تر قطع شود.
چانه زنی هایی همچون »اشتباه می کنی«، »پشیمان می شوی«، »آخه چرا؟« و »بیا یه فرصت دیگه به همدیگر 
بدیم« و... معمواًل از طرف مقابل شنیده می شود که ممکن است دختر را در تصمیمش مردد سازد، ولی بعد از 
اینکه دختر تصمیم به قطع ارتباط گرفت، نباید فرصت این چانه زنی ها یا حتی تهدید را به طرف مقابل بدهد؛ 
بلکه باید صریحاً به او اعالم موضع کند. دختر، مسئول احساسات طرف مقابل نیست و مجبور نیست او را راضی 

یا قانع کند. قطعاً هر گونه قطع ارتباطی ناراحتی دارد و البته در پسرها دورۀ آن کوتاه تر است. 
برای اینکه این قطع روابط به بهترین شکل صورت بگیرد، باید هم زمان، سه جنبۀ شناختی، عاطفی و رفتاری 

مد نظر قرار گیرد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. 

1ـ تدبیرهای شناختی
هر وقت خواستید یک مشکل را در زندگی کسی برطرف کنید یا در او تغییری اساسی ایجاد کنید، ابتدا باید فکر 
او را اصالح کنید. بنابراین اولین قدم، ارائه دادن راهکارهای شناختی به کسی است که دچار این مشکل شده 

است. به او بگویید:
 الزم نیست همه چیز را خودت تجربه کنی، چون بعضی از تجربه ها بسیار گران تمام می شود. به سخن 

خیرخواهان و دیگرانی که پخته تر و موفق ترند، توجه کن و با آنها با روی باز مواجه شو.
 شناختت را از این رابطه با تفکر، مشورت و مطالعه اصالح کن. نقاط منفی این رابطه و پیامدهایی را که می تواند 
برای آینده ات داشته باشد یادداشت کن. یادداشت کردن موجب می شود هنگام جمع بندی، تمام موارد جلوی 

دید تو باشند و از نادیده گرفتن برخی موارد در اثر غلبۀ احساسات جلوگیری شود.
 مشورت با فردی پخته، همفکر و متعهد که بتواند به قطع ارتباط کمک کند، بسیاری از نقاط ابهام ذهنی ات 

را بر طرف می کند و موجب می شود بدون تزلزل و با قدرت به قطع کامل ارتباط برسی.
 ویژگی های منفی طرف مقابل را به یاد بیاور و ضعف های شخصیتی طرف مقابل و رفتارهای غلط او و همچنین 

تفاوت های فرهنگی خانواده خودت با خانواده او را یادداشت کن. 
 به مزایای رهایی از این رابطه نیز بیندیش؛ مانند رهایی از درگیری های ذهنی و خانوادگی. تمام این مزایا را 

نیز بنویس.
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 این تفکر جایگزین را همیشه در ذهنت داشته باش که »چه بسا چیزی را نمی پسندی ولی به نفع توست 
و چه بسا چیزی را دوست داری ولی به ضرر توست.«1  

 هرگاه مجدداً یاد او افتادی و دوباره به او مایل شدی، به یادداشت هایت رجوع کن. هرگاه ذهنت دوباره به او 
مشغول شد، به آن ویژگی های منفی که نوشته ای بیندیش و به خودت بگو: »او شایستۀ من نبود«.

 عموماً افراد، در چنین موقعیتی احساس می کنند به آخر خط رسیده اند، درحالی که اگر قباًل احساس عکس 
را تجربه کرده باشند متوجه می شوند که هیچ کدام از اینها آخر خط نیست و موقعیت های بهتری پیش روی او 

وجود دارد. بنابراین از فاجعه آمیز کردن اتفاقات پرهیزکن و با نگاه واقع بینانۀ خود از رابطه فاصله بگیر.
 چرایی های عشقت را شناسایی کن. تو باید پیش از هر چیز به این فکر کنی که چرا به این شخص عالقۀ 
خاصی پیدا کردی؛ هرچند ممکن است بعضی از این چرایی ها آگاهانه نباشد. از جمله اینکه شاید تو از ترس 
طردشدن توسط دوستانت یا طرف مقابل نگران بوده ای که تن به چنین ارتباطی داده ای؛ یا اینکه نمی توانی 
راهی خالف دیگران و دوستانت بروی.2 اگر این رابطه ناشی از نگرانی و ترس از طرد شدن باشد، بهتر است 
هر چه سریع تر رابطه را قطع و خودتان را درمان کنید. اگر هم احساس می کنید چرایی عشقتان، یک علت سالم، 

منطقی و ایمن دارد، بهتر است وارد فرایند ازدواج شوید.

1ـ قرآن کریم، )سورۀ بقره، آیه 216(.
2ـ شناسایی و درمان این موقعیت ها که به آن »طرح واره های ناسازگار اولیه« می گویند، نیازمند مطالعۀ دقیق یا مراجعه به متخصص است.

اگر اهل مطالعه اید ...
یک کتاب متفاوت؛ شما را به مطالعۀ متنی توصیه می کنیم که انواع رابطۀ دو جنس را مورد 
بررسی قرار داده است؛ مهم تر از همه آنکه پیامبر مهربانی ها آموزش این متن را به دختران 
توصیه کرده اند. سورۀ نور از زیباترین و کاربردی ترین سوره های کتاب آسمانی مسلمانان است. 

2ـ تدبیرهای عاطفی 
شما اگر همراه با اصالح فکر و شناخت خود عواطف خود را مدیریت نکنید، تغییر اساسی صورت نخواهد گرفت، 
اگر هم تغییری رخ دهد، این تغییر با آسیب همراه خواهد بود. بنابراین حتماً باید در مجموعه راهکارها، به جنبه های 

عاطفی هم توجه داشت. 
قطع روابط عاطفی مراحل متفاوتی را شامل می شود و احساسات مختلفی همچون شوک، خشم، افسردگی و 
اضطراب را در فرد برمی انگیزد تا به آخرین و منطقی ترین مرحله یعنی پذیرش برسد و مطمئن شود که کار 

درستی را انجام داده است. بنابراین به فردی که دچار مشکل شده است بگویید:
 بدان که فراموش کردن فردی که به او دل بسته ای، به زمان نیاز دارد. از این رو به خودت فرصت بده تا با 

مرور زمان محبت او از دل تو خارج شود.
 باید این خأل محبت را با جایگزین های مناسبی مانند تقویت روابط عاطفی با خانواده، دوستان و اطرافیان پر کنی. 
 موضوعاتی را که اندیشیدن به آن برایت مسرت بخش است بنویس و هرگاه درگیری ذهنی پیدا کردی، به 

یکی از آنها فکر کن. 
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حتی اگر درگیر رابطه نیستید …
روشن است که اگر شما درگیر این رابطه ها یا دوستی های اجتماعی نیستید و توانسته اید خودتان را حفظ 

کنید، در فضای ایمن تری به سر می برید. در عین حال الزم است دو نکته را رعایت کنید: 
نارضایتی از رفتار اشتباه دیگران را همیشه در خودتان زنده نگه دارید. حتی اگر نمی توانید این نارضایتی را به آنها 

 یکی از بهترین جایگزین ها، عشق ورزی با خدا و اولیای الهی است که می تواند تهدیدات درگیری های عاشقانه 
را به فرصت تبدیل کند. انسان های واالیی مثل زلیخا که به عشق الهی رسیدند،  از عشق مجازی عبور کرده و 
به عشق حقیقی دست یافتند. به طور کلّی کسی که در یک درگیری عاشقانه، بتواند تقوا و عفاف را رعایت کند، 
اگرچه سوز  و گداز و سختی های زیادی بر روح او وارد می شود، ولی آثار سودمندی به همراه می آوَرد. در همین 

زمینه است که می گویند عشق مجازی تبدیل به عشق حقیقی می گردد. 
 مراقب باش که درگیری عاطفی دیگری نسبت به جنس متفاوت پیدا نکنی. بهتر است این مسئله را به صورت 
اساسی حل کنی و آن، برطرف کردن موانع و مهّیا کردن شرایط ازدواج است. البته برای انتخاب  بهتر، واقعیت های 

زندگی و شرایط خود را در نظر بگیر.

3ـ تدبیرهای رفتاری
پس از اصالح شناخت و عواطف، باید مجموعه ای از اقدامات عملی و رفتاری صورت گیرد تا مراحل تغییر و 

اصالح کامل گردد. مناسب است به فرد توصیه کنید:
 موضوعی درگیرکننده ای که تمام فکر و ذهنت را مشغول کند، انتخاب کن که فراغتی برایت باقی نگذارد. 
این موضوع باید به گونه ای باشد که هم مورد عالقه و هم در توان تو باشد. جدی گرفتن پیشرفت تحصیلی و 

شرکت در کالس های فشرده یا درگیر شدن در یک فضای رقابتی می تواند این نقش را بازی کند. 
 در زمینه هایی که توانمندی داری، به کسب تجربه بپرداز تا حس موفقیت تو بیشتر شود و احساس کمبود نکنی.
 در دفترچه یادداشت خودت فهرستی از رفتارهای لذت بخش مانند کوه رفتن، ورزش کردن و تفریحات دوستانه 

را بنویس و اوقات فراغت خود را با این امور پر کن.
 از این پس سعی کن نگاه و رفتار خودت را مدیریت کنی. از فکر کردن، نگاه کردن و حرف زدن با طرف مقابل 

و رد و بدل کردن پیامک و هر کار دیگری که احساسات تو را تحریک می کند، پرهیز کن.
 هرگز به محیط هایی که احتمال حضور او وجود دارد، نروید و تا جای ممکن از رفتن به محیط هایی که با 

یکدیگر خاطراتی دارید، پرهیز کنید.
 راه های ارتباطی خودت با او، مثل تماس تلفنی و رابطه در شبکه های اجتماعی را قطع و یا مسدود کن.

 هدیه هایی را که از او گرفته ای و هر نشانۀ دیگری که تو را به یاد او می اندازد از بین ببر.
عموماً پسرها، هر جوابی را حتی اگر تند، خشن، منفی و حاوی توهین باشد، به معنی میل طرف مقابل به ادامۀ 
رابطه برداشت می کنند. بنابراین پس از قطع رابطه نباید هیچ ارتباط دیگری چه مثبت و چه منفی از سوی شما 

وجود داشته باشد.
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همجوشی
بر اساس تدبیرهای باال، نمونه های عینی را که شاهد نتیجه بخشی آن بوده اید، برای دوستانتان 

در کالس تعریف کنید.

صرفاً جهت اطالع
تهدید

ممکن است پسری در وضعیتی قرار گیرد که چون خواسته هایش برآورده نشده، به تهدیدات 
گوناگونی متوسل شود. تهدید شیوۀ رایجی برای باج خواهی، ادامۀ ارتباط و سوء استفاده های 
دیگر است. نکته مهم آن است که اگر به هر دلیل در مقابل تهدید ها سستی نشان داده شود، 
تهدیدها بیشتر خواهد شد. اگر با دوستی مواجه شدید که مورد تهدید قرار گرفته است، به او 

چنین توصیه کنید:
 بدان که اگر طرف مقابل تهدید کند که بالیی به سر خودش می آورد، هیچ مسئولیتی متوجه 
تو نیست و مواظب باش حس ترحم تو را تحریک نکند. اگر در این مرحله به تهدید او اعتنا کنی 

و مانعش شوی، این حربه را برای همیشه در دست او قرار داده ای. 
 ممکن است تو را به ریختن آبرویت تهدید کند؛ در حالی که وقتی قطع رابطه از طرف خود 
شما باشد نشانه پاکی تو است. در این شرایط الزم است پدر و مادر یا یکی از اطرافیان با تدبیر 
خودت را در جریان قرار دهی که اگر پسر، چیزی را بیان کرد این فرد از تو حمایت کند. البته 
تهدید کردن این افراد به برخورد و شکایت قانونی، یکی از بهترین راه های عقب راندنشان است. 

به خدا توکل کن و از اجرای تصمیم درست هم بیمناک نباش.

منتقل کنید یا آنها را از اشتباهشان بازدارید، حداقل الزم است از درون، از رفتار اشتباه آنها ناراضی بمانید. این مسئله 
اختصاصی به این اشتباه ندارد؛ روزی که از اشتباه دیگران راضی شدید، خودتان را نیز در آن اشتباه شریک بدانید. 
از کمک کردن به افرادی که در این رابطه گرفتار شده اند، خسته نشوید. البته به شرطی که توانایی الزم را برای 

این امر داشته باشید و خودتان گرفتار نشوید. 
تذکری که به دیگران می دهید و آنها را از اشتباهشان منع می کنید، کم و بیش تأثیر دارد؛ هرچند امروز آن تأثیر 
را نبینید. کسی که از نظر اجتماعی زنده است، نمی تواند نسبت به دیگران بی مسئولیت باشد و هیچ تأثیرگذاری 
اجتماعی نداشته باشد. تأثیرگذاری مثبت شما نشانه ای از حیات اجتماعی و زنده بودن شماست. گاهی به این 
فکر کنید که اگر هویت یک نفر را به سمت آرمان های متعالی و ارزشمند تغییر دهید یا بتوانید سبک زندگی اش 
را از اشتباه دور کنید، چه نقش مهمی در تغییر سرنوشت او داشته اید. ارزش این کار را درک کنید و برای آن از 
هیچ تالشی فروگذار نکنید. به این فکر کنید که هریک از ما در طول عمرمان توانسته ایم سرنوشت چند نفر از 

دوستان و اطرافیانمان را به سمت ارزش ها سوق بدهیم. 
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زندگی با طعم آرامش
صحنۀ ششم

16ـ نمای 1: از ازدواج چی می خوام؟

مهتاب
این چندمین خواستگار بود. عددش هم از دستم در رفته. مهندس نوید مقدمی، فوق لیسانس 
برق و دانشجوی ترم اول مقطع دکترا، با کت و شلواری نه چندان شیک که احتمااًل یک 
سایز هم برایش کوچک شده بود، نشسته بود روبه روی من و زل زده به کمد کتاب ها و 
عکس های من. احتمااًل با خودش فکر می کرد که این دخترۀ بی فکر، چقدر خنزر پنزر 
دارد. نمی دانست که این عکس ها و کتاب ها، این قاب ها و پیکِسل، هر کدام برای من 
پر از خاطره است. خاطره هایی که خوب یا بد، بخشی از من هستند و دوستشان دارم. 
بیچاره وقتی برای اولین سؤال، ازش پرسیدم: »بهترین خاطرۀ زندگی تان چیست؟«، 
بدجوری جا خورد. فقط نگاه می کرد و من شک کردم که اصاًل سؤال مرا شنیده یا نه. 
تازه بعدش که دوباره سؤالم را تکرار کردم، گفت چندان خاطره ای از گذشته اش ندارد؛ 
یعنی خاطره هایی هم دارد اما ترجیح می دهد آنها را به یاد نیاوَرد. گفت: خاطره ها مال 

گذشته اند و او فقط به آینده فکر می کند! 
وقتی شروع به صحبت کرد، خیلی با اعتماد به نفس درباره وظایف من در خانه حرف 

16
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می زد؛ اینکه دلش می خواهد وقتی می آید، همه جای منزل تمیز باشد و بوی غذا پیچیده باشد. این آدم 
انگار خبر نداشت من استعدادهای دیگری هم دارم که برایم مهم اند و دلم می خواهد وقت هایی داشته 
باشم که برای خودم باشد و به کارهای خودم برسم. شاید هم قبول نداشت که یک زن غیر از آشپزی 

برای خانواده اش، ممکن است لذت های دیگری هم در این دنیا داشته باشد.
آخر من با یک چنین آدمی چه حرف دیگری می توانستم داشته باشم؟... اگر به بابا باشد که، در این مواقع 
می گوید حرفی ندارید، خب حرف نزنید... مگر حاال همۀ زن و شوهرها باید مغز همدیگر را بخورند؟! بابا 
فکر می کرد که من هم باید مثل خودش و مامان زندگی کنم. مثل خودش که همیشه دیروقت از سرکار 
می آید و تازه وقتی هم که خانه است یا دارد اخبار گوش می دهد یا سرش در تبلت است؛ البته اگر با تلفن 
حرف نزند. گاهی وقت ها حرف زدن هاشان توی یک هفته در حد همین سالم و علیک می ماند و اینکه 
مثاًل مامان می گوید فالن وقت مهمان داریم زود بیایید، یا این را خانه نداریم، یا آقای فالنی برای مهتاب 
زنگ زده. بابا هم همین طور است. به مادرم تلفن می زند و  یک کلمه می گوید این قدر پول برای فالن 
کار ریخته ام به حساب تان... بعضی جمعه ها هم که بابا خانه است، مامان کمی درباره آخرین اتفاق های 
فامیل برای بابا گزارش می دهد که بابا فقط سر تکان می دهد. قشنگ معلوم است بابا توی فکر خودش 
است و اصاًل برایش مهم نیست کی دارد ازدواج می کند یا کی بچه دار شده... بعضی وقت ها هم بابا درباره 
اوضاع شرکت حرف می زند. بعد مامان برای صدمین بار می پرسد حاال اینکه مهندس حرف شما را قبول 
نکرده به خاطر لج بازی اش با شما نیست؟ معلوم است دوباره توضیحات دو هفته قبل بابا را یادش رفته.

اصاًل نمی دانم این بابا و مامان چه شان شده؟ آن اول ها بین آن همه خواستگاری که من نمی پسندیدم ، 
چندتایی هم بودند که خوب بودند. اما بابا و مامان خیلی راحت و تند ردشان کردند. چندتایی را چون خانه 
و ماشین نداشتند رد کردند. بابا هفت، هشت تایی را جواب »نه« داد، چون سربازی نرفته بودند یا پس انداز 

و شغل رو به راهی نداشتند. اما حاال غیر از بهمن خسروی همه را از دم راحت تأیید می کند.
خودم هم که از همان اول در حال و هوای دیگری بودم. یکی را می گفتم قدش به زور به آیفون می رسد 
و آن یکی را می گفتم خورجین تنش کرده به جای لباس و ردش می کردم. خالصه هر کدام را به دلیلی 

رد می کردم. 
اصاًل شاید تقصیر من است که در یک چنین خانواده ای، رفته ام دنبال این رشتۀ به قول بابا تیتیش مامانی. 
اولین بار هم که به بابا گفتم می خواهم بروم رشتۀ هنر، چنان چپ چپ نگاهم کرد که مطمئن بودم 
اجازه نمی دهد! ولی اجازه داد. بعدها چند نفری از هم رشته ای ها یا هم دانشگاهی هایم  خواستند از من 
خواستگاری کنند، اما وقتی شرط و شروط خانواده ام را می شنیدند، زود کنار می کشیدند و می رفتند. یکی 
دو نفرشان هم که جرئت کردند و آمدند خواستگاری، بابام می گفت: ببین باباجان... اجازه دادم بروی 
رشتۀ هنر که سرت گرم باشد، اما ازدواج و زندگی دیگر سرگرمی نیست که بخواهی با این چیزها و این 
آدم ها ادامه بدهی. زندگی خیلی جدی تر از این شعر و داستان و فیلم است. یک آدمی باید کنارت باشد 
که بتواند روی پایش بایستد و تو بتوانی بهش تکیه کنی و جدی بودن زندگی را شوخی نگیرد. خودت 
هرچقدر خواستی کار هنری بکنی طوری نیست. البته شوهرت هم اگر خواست کنار شغلش یک کار 

هنری داشته باشد طوری نیست. 
این شد که فقط سه چهار نفر از خواستگارهایی که به خانه آمدند، دستی در هنر و جریانات فرهنگی 
داشتند. آن هم تازه حاال که سخت گیری های بابا و مامان کمتر شده و نگرانی شان از مجرد ماندن من 
دارد عذابشان می دهد. آخری شان بهمن خسروی بود. کارگردان تئاتر و سینما. بین بر و بچه ها معروف 
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بود آدم آینده داری است. بابا اما می گفت: تا تعریفت از آینده چه باشد.
با خسروی سر پروژۀ عکاسی ام آشنا شدم. من عکاس پشت صحنۀ فیلمش بودم. بهمن خسروی باسواد 
بود و ایده های خوبی داشت. در چند نشریۀ سینمایی نقد فیلم می نوشت. در یک مؤسسۀ سینمایی کالس 
آموزش فیلم نامه نویسی داشت. با چنان هیجانی درباره عکس ها و نقاشی هایم حرف می زد که دلم 
می خواست هیچ وقت ساکت نشود. از وقتی کارهایم را نقد کرده بود، امید و نشاط تازه ای نسبت به ادامه 

دادن نقاشی پیدا کرده بودم. هیچ کس تا به حال به این اندازه  آثار مرا درک نکرده بود.
به بابا نگفتم خواستگارم کارگردان است. گفتم مهندس رایانه است که دروغ هم نبود. به بهمن هم سفارش 
کردم از ازدواج قبلی اش چیزی نگوید. فقط خدا خدا می کردم که در خواستگاری سیگار نکشد ؛ اصاًل اگر این 
مشکل سیگار را نداشت خیلی خوب می شد. مطمئن بودم وقتی بیاید و بابا ببیندش ازش خوشش می آید. 
اتفاقاً او هم وقتی آمد خواستگاری، چنان زبان ریخت که بابا اصاًل به تناسب نداشتِن خانوادۀ خسروی با 
فضای خانوادۀ ما توجه نکرد. همه چیز خوب بود تا جایی که بابا خواست بفهمد برنامۀ بهمن برای خانه و 
زندگی چیست که یهویی از زبان خسروی در رفت و گفت مغازه اش را فروخته و خرج فیلمش کرده. ولی 
اگر برای فیلم بعدی اش تهیه کننده پیدا کند، می تواند یک خانه بخرد. بابا با دو سه سؤال دیگر تا ته خط 
را رفت. بابا با یکی دو روز تحقیق حتی فهمید که خسروی از خیلی دوست هایش هم پول قرض گرفته 
و به خیلی از اطرافیانش بدهکار است. دیگر اجازه نداد خانواده خسروی برای جلسه های بعد بیایند. بعدش 
من را صدا زد و گفت: آخر تو چه فکری می کنی مهتاب؟... این آدم هشت سال از تو بزرگ تر است...خب 
چندان مهم نیست... بعد با این سن و سال، هیچ چیز از مال دنیا غیر از چندتایی تندیس و قاب از این 
جشنواره و آن مسابقه ندارد. با یک فیلم نامه که دو سال است برایش تهیه کننده پیدا نکرده. اصاًل آدمی که 
مغازه اش را بفروشد و برود خرج اَتَینا کند، عقل معاش ندارد! من به چنین آدمی نمی توانم اطمینان کنم...!
روز بعد خواستم مامان را قانع کنم تا بابا را راضی کند یک بار دیگر بهمن را ببیند. گفتم در رشتۀ کاری ام 
تا حاال هیچ کس به اندازۀ بهمن من و استعدادهایم را درک نکرده... گفتم نگران مسائل مالی مان هم 
نباشید، من هم کار می کنم و با کمک هم، زندگی مان را می چرخانیم. کمی هم ساده تر زندگی می کنیم 

و مشکلی پیش نمی آید.
مامان گفت: حاال این هم آش دهان سوزی نیست که تو این قدر اصرار می کنی؟ فعاًل هم بابایت قبول 
نمی کند. یک خواستگار دیگر تماس گرفته. حاال صبر کن آنها هم بیایند و بروند. اگر این هم به نتیجه 

نرسید، دوباره می نشینیم با بابایت صحبت می کنیم.
خواستگار بعدی همین مهندس مقدمی بود که روز خواستگاری صحبت هایمان قبل از اینکه درست   و  حسابی 
شروع شود، تمام شد و  خداحافظی کردند و رفتند. با این حال، از برق چشم های بابا معلوم بود که از این 
مهندس آینده دار خوشش آمده است و او را تأیید می کند. ولی من مانده بودم این آقای مهندس اگر پول یا 
حمایت های پدرش نبود، آیا همچنان می توانست این قدر پیشرفت کند و از آینده حرف بزند؟ ماشین از باباش؛ 
خونه از باباش؛ شرکت هم از باباش؛  ... خب همین مانده که باباش به خواستگاری برود به جای خودش!

اصاًل اینها به کنار؛ من با این آدمی که نمی توانستیم دو کلمه با هم حرف بزنیم، چه آینده ای می توانم داشته 
باشم؟... حاال گیرم در چهارتا شرکت، رئیس و مدیرعامل هم باشد، من که شریک اقتصادی نمی خواهم، 
من همسر می خواهم . البته از یک طرف مامان به من می گفت چون دلت درگیر خسروی است، بیخودی 

به مقدمی ایراد می گیری، بابا هم می گفت بهمن خسروی  مرد زندگی نیست...  .
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در ذهن تو چه می گذرد؟
به نظر شما کدام یک از جمالتی که مهتاب، مادر و پدرش به عنوان معیار ازدواج بیان کرده اند، 

اهمیت بیشتری دارد؟ کنار جمالت مهم ✓ بزنید.
نظر شمامالک و معیارگزینه

درک و آدم با سوادی بود.
تحصیال   ت فوق لیسانس برق و دانشجوی ترم اول مقطع دکترا بود.

با چنان هیجانی درباره عکس ها و نقاشی هایم حرف می زد که دلم می خواست 
هیچ وقت ساکت نشود.

تناسب فکری و 
توجه به عالیق 

زن

هیچ کس تا به  حال به این اندازه فضای آثار من را درک نکرده بود.

من استعدادهای دیگری هم دارم که برایم مهم اند و دلم می خواهد وقت هایی 
داشته باشم که برای خودم باشد و به کارهای خودم برسم.

زن غیر از آشپزی برای خانواده اش ممکن است لذت های دیگری هم در این دنیا 
داشته باشد.

من با این آدمی که نمی توانستیم دو کلمه با هم حرف بزنیم، چه آینده ای می توانم 
داشته باشم؟

نمی دانست که این عکس ها و کتاب ها، این قاب ها و پیکسل ها، هر کدام برای 
من یک خاطره است.

تناسب بابا اصالً به تناسب نداشتِن خانوادۀ خسروی با فضای خانوادۀ ما توجه نکرد.
خانوادگی

فقط کاش در خواستگاری سیگار نکشد؛ اصالً اگر این مشکل سیگار را نداشت، 
خیلی خوب می شد.

دوری از 
دخانیات

آدمی که مغازه اش را بفروشد و برود خرج اَتَینا کند، عقل معاش ندارد.

عقل معاش
آدمی باید کنارت باشد که جدی بودن زندگی را شوخی نگیرد.

از خیلی دوست هایش پول قرض گرفته و به خیلی از اطرافیانش بدهکار است.

این مهندس آدم آینده داری است.

شغل پردرآمدحاال گیرم او توی چهار تا شرکت رئیس و مدیرعامل باشد. 

بابا جواب »نه« داد؛ چون پس انداز و شغل رو به راهی نداشتند.
دارایی اولیه

بابا و مامان چندتایی را چون خانه و ماشین نداشتند رد کردند.

عامل پیشرفتدر نقاشی و عکاسی ایده های خوبی داشت.

من مانده ام این آقای مهندس اگر پول حمایت های بابایش نبود، همچنان می توانست 
این قدر پیشرفت کند و از آینده حرف بزند؟ ماشین از باباش؛ خونه از باباش؛ 

شرکت هم از باباش؛  ... خب باباش بره خواستگاری به جای خودش!
استقالل مالی و 

موقعیتی

ظاهر یکی شان را می گفتم قدش به زور به آیفون می رسد.

آن یکی را می گفتم خورجین تنش کرده. به جای لباس و ردش کردم.
سبک پوشش با کت و شلواری نه چندان شیک که احتماالً یک سایز هم برایش کوچک شده بود، 

نشسته روبه روی من. 

اختالف سنیاین آدم هشت سال از تو بزرگ تر است.

سربازیبابا هفت، هشت تایی را جواب »نه« داد چون سربازی نرفته بودند.
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با چه کسی باید ازدواج کرد؟
در صحنۀ »زندگی با طعم پختگی«، با اهمیت بحث 
پختگی عقلی، پختگی عاطفی و پختگی اجتماعی آشنا 
شدیم و در صحنۀ »زندگی با طعم حسرت« به بررسی 
خطرات سهل انگاری در ازدواج پرداختیم. حال سؤال این 
است که با چه کسی باید ازدواج کرد؟ معمواًل دختران 
می گویند: »در پی یک همسر خوب هستم.« یا پدر و 
مادرها می گویند: »اگر یک مورد خوب بیاید، دخترم را 

شوهر می دهم.« اما منظور از خوب چیست؟
برای بعضی از دختران، همسر خوب یعنی مردی که 

شغل پردرآمدی داشته باشد. در نظر بعضی دیگر از دختران، همسر خوب یعنی مردی که با اخالق باشد و بتواند 
همسرش را درک کند. در نظر برخی دیگر، همسر خوب یعنی مردی که خوش تیپ باشد.برای عده ای دیگر مرد 
خوب یعنی پسری که با هم تفریحات مشترک داشته باشند. بنابراین واژۀ »خوب« برای هر فرد یک طور معنا 

می شود و نمی تواند بیان کنندۀ معیار مشّخصی برای انتخاب همسر باشد.

هدف و ازدواج
در هر تصمیمی، برای انتخاب درست باید بدانید هدف شما از آن تصمیم چیست؟ مثاًل وقتی می خواهید 
بدانید چه رشته و دانشگاهی مناسب شماست، باید در ابتدا مشخص کنید هدف شما از دانشگاه رفتن چیست 
تا مشخص شود کدام رشته و دانشگاه شما را بهتر به هدفتان می رساند ؛ مثاًل برای کسی که صرفاً به دنبال 
مدرک است، بهترین معیار یک رشتۀ آسان و راحت در دانشگاه است که بتواند هرچه زودتر مدرکش را بگیرد. 
برای کسی که در پی کسب ثروت است، آیندۀ شغلی رشته، معیار است و نهایتاً برای کسی که در پی کسب 
علم جهت حل مسئله و مشکلی از جامعه است، نیازهای اصلی کشور و عالقه و استعداد فرد در راستای رفع آن 

نیاز، معیار پررنگ تری است.
هر مجموعه ای هدفی دارد. کسانی که با اهداف دیگری غیر از هدف اصلی، وارد یک مجموعه می شوند، نه 
خودشان از مجموعه راضی می شوند و نه نیاز مجموعه را برطرف می کنند. برای ورود به یک مجموعه، تصمیم 

درست آن است که شما ابتدا هدفی هماهنگ با اهداف مجموعه انتخاب کنید سپس وارد آن شوید.
در مورد انتخاب همسر هم مانند هر انتخاب دیگری، اول باید »هدف ازدواج« را بشناسید. این کمک می کند تا 
اول، معیارهایی را درنظر بگیرید، که شما را به هدف ازدواج نزدیک تر می کند و بعد معیارهایی را که تأثیر چندانی 

در هدف  ازدواج ندارند کنار بگذارید. به این ترتیب سردرگمی های شما برای انتخاب کمتر می شود.
همه افراد از ازدواج خوشبختی می خواهند؛ کسی به دنبال بدبختی نیست. اما واقعاً خوشبختی در چیست؟ پیشرفت، 

رفاه، ثروت، علم و تحصیالت عالیه یا چیزی غیر از اینهاست؟



117

آرامشی برای یک عمر
همان گونه که در همجوشی متوجه شدید، آن چیزی که خوشبختی ما را تضمین می کند، آرامش واقعی در 

زندگی است. هدف اصلی که در ازدواج باید در پی آن باشید، رسیدن به »آرامش« است. 
همچنین روشن شد که آرامش قلبی با آسایش و امکانات مادی متفاوت است. اگر هنوز فکر می کنید این سخنان 
شعارگونه است، بد نیست به دفاتر مشاورۀ خانواده مراجعه کنید و پای درد دل مراجعان مرّفهی بنشینید که با وجود 

امکانات بسیار، لّذتی از زندگی خود نمی برند. 
 آرامش برای یک دختر یعنی ازدواج با مردی که دردهایش را تسکین دهد، همدم و مونسش باشد، به او 
وفادار بوده و در سختی های زندگی به او تکیه کند و روی همراهی اش در همه عمر حساب کند؛ آرامشی که برای 
یک عمر باقی بماند. به دنبال ازدواج، انسان احساس امنیت بیشتری دارد و آرامش بیشتری را تجربه می کند. در 

سایۀ همین آرامش است که اغلب طوفان مشکالت هم نمی تواند زندگی خانوادگی را از هم فروپاشد.
 آرامش »انتخاب کردنی« است و نتیجۀ یک انتخاب درست و به موقع است. اگر شما در زندگی مشترک 
به آرامش دست یافته باشید، بعد از سال ها زندگی می توانید بگویید: »اگر زمان به عقب برگردد، باز او را انتخاب 
می کنم«؛ اگر با انتخاب درست به آرامش برسید، با وجود همه طوفان هایی که در زندگی به وجود می آید، کشتی 

زندگی مشترک شما به حرکت خودش ادامه می دهد و غرق نمی شود.
آرامش، نجات از تالطم های روحی و اضطراب های زندگی است. میدان زندگی، میدان مشکالت، بالها و باالخره 
میدان مبارزه است و انسان در آن دائماً در معرض نوعی اضطراب است؛ لذا به دست آوردن آرامش بسیار مهم 
است. اگر این آرامش به نحو صحیحی تحقق پیدا کند، زندگی سعادتمندانه می شود، زن خوشبخت می شود، مرد 
خوشبخت می شود و زمینۀ خوشبختی بچه هایی که در این خانه متولد می شوند و پرورش می یابند نیز فراهم 

خواهد شد. یعنی از این جهت؛ زمینه برای خوشبختِی همۀ اینها فراهم است.

همجوشی
فرض بگیرید همسرتان فردی ثروتمند، دارای تحصیالت عالی، خوش تیپ و جذاب است؛ آیا 

در هر یک از شرایط زیر با او احساس خوشبختی می کنید؟
 او، حّساس، بددل و بداخالق است.

 با شما تفاهم و همدلی ندارد. 
 مرد زندگی نیست و مسئولیت هایش را نسبت به زندگی مشترک انجام نمی دهد. 

 به گونه ای رفتار می کند که شما نمی توانید نسبت به روابط اجتماعی او اعتماد داشته باشید.
 در تکامل شما نقش ندارد و چه بسا مانع هم بشود.

آیا در هر حال در کنار او احساس آرامش خواهید داشت؟
چه شرایط دیگری وجود دارد که ممکن است شما در آن، با وجود آسایش مادی، احساس آرامش 

و خوشبختی نکنید؟
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 برای رسیدن به آرامش، به عوامل مختلفی نیاز دارید. آرامش فقط با یک عامل تأمین نمی شود. باید مجموعه ای 
از عوامل را در نظر گرفت تا با از بین رفتن یک عامل، دالیل دیگری برای ادامه زندگی وجود داشته باشد. 

 از طرف دیگر آرامش با داشتن معیارهای متعّدد نیز الزاماً حاصل نمی شود. اگر معیارهای زیادی داشته باشید، 
ضریب خطا بیشتر می شود و کمتر کسی یافت می شود که همۀ آنها را در سطح باال داشته باشد. پس اگر تعداد 
معیارهایتان زیاد است،  مجبورید در هر یک از معیارهایتان راحت تر به افراد نمرۀ قبولی بدهید تا افراد بیشتری 

برای انتخاب، باقی بمانند. وگرنه ممکن است الزم باشد فرد مورد نظرتان را سفارش بدهید!!!
اینکه شما با چه کسی به آرامش می رسید بستگی به این دارد که کدام پسر می تواند همتای شما باشد. این همتایی 

آرامش را انتخاب کنید.
در مورد آرامش در ازدواج  باید به چند نکته مهم دقت کرد:

 احساس آرامش، حاصل احساس رضایت در زندگی است و این احساس رضایت به سطح 
انتظارات و توقعات شما هم بستگی دارد. هر چه حرص و طمع انسان بیشتر باشد، احساس 
رضایت او کمتر خواهد بود. بنابراین اگر خودتان را قانع بار نیاورید، هیچ وقت احساس رضایت 

را تجربه نخواهید کرد.
 برای خواستگارتان شرط نگذارید که چه جور باشد. اگر او را نمی پسندید انتخابش نکنید و 
به امید تغییر با کسی ازدواج نکنید. انسان وقتی دلنشین است که خودش باشد و برای دیگران 
نقش بازی نکند. روزی که فردی از نقش بازی کردن خسته شود، اختالف ها و اصطکاک ها 

شروع می شود.
 به تغییرات افرادی که به تازگی متحول شده اند و یا در خالل آشنایی با شما تغییر کرده اند، 
معمواًل نمی توان اعتماد کرد. روحیات و شخصیت انسان ها با رفتارهای پایدارشان در زمان 

طوالنی شناخته می شود.
 آرامش را با »پیشرفت« اشتباه نگیرید. برای ازدواج »همسر« انتخاب کنید؛ نه هم درس، 
هم رشته یا همکار! آرامش را به معیارهای دیگری مثل پیشرفت گره نزنید، که اگر به دست 

نیامد، احساس شکست کنید.

دار
ش

ه

همجوشی
اگر مهتاب بخواهد کسی را برای ازدواج انتخاب کند که باعث پیشرفت او در نقاشی و عکاسی 
شود، بهمن خسروی می تواند گزینه مناسبی باشد؛ چون او و آثارش را درک کرده و ایده های 
خوبی دارد. حاال اگر بعد از ازدواج، بهمن خسروی به هر دلیلی نتواند به مهتاب در عکاسی و 
نقاشی کمک کند تکلیف چیست؟ آیا باز هم مهتاب احساس آرامش خواهد داشت؟ با دوستانتان 

در این باره گفتگو کنید.
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اگر اهل مطالعه اید ...
»عشق زیر روسری«، خاطرات یک خانم تحصیل کردۀ ساکن لندن است که به دلیل مسلمان 
بودنش، سال ها صبوری می کند که بتواند پایبندی به اعتقادات مذهبی اش را حفظ کند و در 

عین حال ازدواج خوبی داشته باشد.

بهترین انتخاب، انتخاب بهترین نیست!
در انتخاب همسر هنگامی می توانید به آرامش دست یابید که نتیجۀ مطلوبتان را با هزینۀ معقولی به دست 
آورید. چنین شرایطی هنگامی رخ می دهد که میزان جذابیت و توانایی همسر مجموعاً در حّد شما باشد زیرا 
اگر همسرتان در کل، موقعیت پایین تری نسبت به شما داشته باشد، ممکن است به نتیجۀ مطلوبتان نرسید و 
اگر موقعیت همسرتان خیلی باالتر از شما باشد، گرچه ممکن است به نتیجۀ مورد نظرتان دست یابید، اّما برای 
پر کردن این فاصله هزینه های نامعقولی بر شما تحمیل خواهد شد. ضمن آنکه ممکن است تحقیر هم بشوید. 

در هر صورت این ازدواج به جای آرامش، ناراحتی، اضطراب و نگرانی به دنبال خواهد داشت.
گاهی طرف مقابل شما موقعیت ویژه ای ندارد اما توقعات باالیی از شما دارد، یا به خاطر یک ویژگی خاص، 

خودش را خیلی باال می بیند. ازدواج با چنین فردی نیز نمی تواند شما را به آرامش برساند.
در طول صحنۀ »زندگی با طعم انتخاب« نکاتی را خواهید آموخت تا بتوانید از بین خواستگارانتان تشخیص دهید 

چه کسی گزینۀ مناسبی برای ازدواج با شماست.

برای هر کدام از دختران متفاوت است. برای همین نمی توان برای همه یک نسخه واحد پیچید تا به آرامش برسند.
پسری که برای شما مناسب است ممکن است برای دوست شما مناسب نباشد. این مسائل تحت عنوان »همتایی« 

در صحنۀ بعدی توضیح داده  خواهد شد.
اما پیش از آن، هر پسری که بخواهد به خواستگاری بیاید، باید دارای ویژگی هایی باشد که در نمای بعدی تحت 

عنوان »مرد زندگی« به آن پرداخته می شود.
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نظرسنجی

برای کدام یک از ویژگی های زیر که نشان دهندۀ صفات مطلوب مرد زندگی شما است، 
اهمیت قائل هستید؟

 توانایی کسب درآمد    توانایی حفاظت و نگهبانی از حریم خانواده
 توانایی تسلّط بر خود   توانایی تربیت فرزندان

 زیبایی و خوش هیکلی   اخالق خوش
 توانایی تأمین نیازهای عاطفی   خوش تیپی و شیک پوشی

 صالبت و توانایی ادارۀ زندگی   اقتدار و غیرت

با چه کسی به آرامش می رسیم؟

در نمای اول گفته شد که قرار است با ازدواج، شما در کنار همسرتان به آرامش برسید. در این زمینه مالک ها 
و معیارهایی را برای گزینش همسر انتخاب کنید که شما را به آرامش برساند. این آرامش برای همه یکسان 
نیست؛ هر پسری به هر دختری نمی خورد و هر دختری به هر پسری نمی خورد. باید قاعده ای وجود داشته باشد 
که با وجود اختالف سلیقه های زیاد، بتوان به معیارهایی رسید که زندگی توأم با آرامش را به دنبال داشته باشد. 

این قاعده را باید در دو اصل »مرد زندگی« و »همتا بودن« دنبال کرد.

در ادامۀ این صحنه، اصل » مرد زندگی« و در صحنۀ بعد اصل » همتا بودن« بیان خواهد شد.

17ـ نمای 2: مرد زندگی ات را بشناس)1(

کدام پسر می تواند 
همسر مناسبی برایم 

باشد؟ 

»مرد زندگی« باشد. 

»همتای من« باشد. 

پسری که یک 
عمر در کنار او به 

آرامش برسم

با چه کسی یک 
عمر به آرامش 

می رسم؟ 
کسی که

17
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مرد زندگی
اصلی ترین معیار برای مرد زندگی این است که او هم مانند شما به بلوغ عقلی، بلوغ عاطفی و بلوغ اجتماعی 

رسیده باشد. مهم ترین شاخصه های این بلوغ ها در یک پسر به شرح زیر است:
 بلوغ عقلی: مسئولیت پذیری و سنجیدگی در کالم و رفتار؛

 بلوغ عاطفی: درک احساس دیگران و مدیریت روابط عاطفی؛
 بلوغ اجتماعی: ادب داشتن و دوری از خلقیات بچگانه.

این پختگی ها در مردان نتایج و ویژگی هایی را به دنبال دارد که در زندگی مشترک به آنها نیاز دارید. این 
ویژگی ها عبارت است از:  

1ـ توان و نگرش صحیح اقتصادی مرد
الف( عقل معاش و تدبیر زندگی 

پسری که می خواهد ازدواج کند، باید بداند چگونه درآمد کسب کند، چگونه خرج کند و چگونه پس انداز کند. او 
باید حساب دخل وخرج خود را داشته باشد.

این همان عقل معاش است که ویژگی مهمی برای مرد زندگی است. کسی که دل به کار نمی دهد یا مثاًل با 
گذشت زمان زیادی از جوانی اش، هنوز در فکر کسب و کار و حرفه ای نیست، زندگی پر دردسری خواهد داشت.
البته عقل معاش یک پسر جوان را با دارایی های اولیه ای مانند خانه، ماشین، شغل پردرآمد و... نمی توان سنجید. 
ممکن است پسری، به خاطر حمایت های خانواده و دیگران و بدون هیچ زحمتی، به همۀ این دارایی ها رسیده 
باشد. اگر چنین پسری اهل کار نبوده و از خود لیاقت نشان نمی دهد، عقل معاش ندارد. این پسر چون جسارت 
و حس کار ندارد، اگر در زندگی دچار مشکل شود، خودش را در حد و اندازه ای نمی داند که بتواند بدون حمایت 
دیگران از پس مسائل زندگی بر آید، بنابراین تبدیل به شخصیتی وابسته و سربار خواهد شد. بر عکس ممکن 

است پسری اهل کار باشد ولی دارایی اولیۀ چندانی نداشته باشد، در این صورت او عقل معاش دارد.
پسر باید اهل کار بودن خود را در حد شرایط خودش نشان داده باشد؛ مثاًل از یک دانشجو باید در حد کار پاره  وقت 
انتظار داشته باشید. اهل کار بودن فرد به این است که حس استقالل خود را پرورش داده و از عزت نفس باالیی 

برخوردار باشد. 
چنین پسری وابستگی اش به خانواده کمتر است. البته توجه داشته باشید که وابستگی را با دلبستگی پسران به 
خانواده اشتباه نگیرید. دلبستگی و عالقه به خانواده نشانه خانواده دوست بودن و پایبندی به خانواده است. چنین 

فردی در آینده با همسر خود نیز همین گونه رفتار خواهد کرد. 
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همجوشی
ابتکار شما برای تشخیص عقل معاش خواستگار چیست؟

ب( کسب لقمۀ حالل
عموماً همۀ افراد در پی کسب لقمۀ حالل هستند و نمی خواهند فرزندانشان را با حرام خوری بزرگ کنند. کسب 
نان حالل وظیفه و هنر یک مرد است، ولی برخی از افراد نمی دانند چگونه لقمۀ حالل کسب کنند یا فکر می کنند 
نمی توانند با روزی حالل زندگی خود را بچرخانند. اینکه پسر در پی نان حالل باشد و بداند که چگونه نان حالل 

را به دست بیاورد و از چه چیزهایی دوری کند تا لقمۀ او حرام نشود، از معیارهای اصلی مرد زندگی است.
لقمۀ حرام آثار زیادی دارد که ناگزیر شما را درگیر خواهد کرد و در تربیت فرزندانتان تأثیر می گذارد. از جمله 
اینکه فرزندان، زیر بار تربیت صحیح و توصیه های به حق والدین نمی روند. همان طور که امام حسین  در 
روز عاشورا به حضرت زینب  فرمودند: شکم اینها از لقمۀ حرام پر شده است که سخن حق را نمی پذیرند. 
عالوه بر این، لقمۀ حرام زندگی شیرین و سرانجام خوشی را در پی نخواهد داشت. امام هادی  فرمود: 
»مال حرام، رشد و نمّو ندارد و اگر هم رشد کند و زیاد شود، برکتی نخواهد داشت و آنچه از آن خرج شود، 

پاداشی ندارد و آنچه جایگزین آن می شود، ره توشۀ فرد به آتش جهنم است«. 1

1ـ  إنَّ الَْحراَم الیْنمی ، َوإْن نَمی ال یباَرُک فیِه، َوما اَءنَْفَقُه لَْم یْؤَجْر َعلَیِه، َو ما َخلََّفُه کاَن زاَدُه إلَی الّناِر )کافی، ج ۵، ص 12۵(.

راه های تشخیص

 در جلسات خواستگاری، از خواستگار سوابق کاری اش را جویا شوید و بپرسید که تاکنون 
درآمدش را صرف چه اموری کرده است. البته چون ممکن است افرادی در این زمینه 
مبالغه آمیز یا برعکس با فروتنی بیش از حد سخن بگویند، الزم است در تحقیق این 

موضوعات راستی آزمایی شود.
 از خواستگار بپرسید برای آینده چه برنامه ای دارد و از پاسخ او بفهمید که چقدر نسبت 
به آینده دغدغه مند است و یا بلندپروازی می کند. ایده هایش چه میزان قابل تحقق است و 

تا چه حد به دخل و خرج زندگی توجه دارد. 
 به استقالل فکری پسر بیشتر از استقالل اقتصادی او توجه کنید، زیرا اگر استقالل فکری 
داشته باشد، به زودی ضعف استقالل اقتصادی را پوشش خواهد داد. ببینید پسر چقدر چشمش 
به دهان دیگران است و حرف هایش در جلسات خواستگاری عوض می شود. این مطلب  را 
در تحقیقات هم می توانید بفهمید. البته اهل مشورت بودن و احترام نهادن به والدین و مطیع 
آنها بودن کارهای خوبی است که در صورتی که فرِد بی اراده ای نباشد با استقالل فکری 

منافاتی ندارد.
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ممکن است کسانی از راه حرام ثروت زیادی به دست آورند و با آن ریخت و پاش و خوشگذرانی کنند ولی برکتی 
که این مال باید داشته باشد و بهرۀ صحیح و فراوانی که از آن باید برده شود و نیز عاقبت خوشی را که باید برای 

صاحبانش فراهم کند، در پی نخواهد داشت.

همجوشی
شما چه راهی برای تشخیص حالل بودن کسب و کار خواستگارتان به کار خواهید گرفت؟

اگر اهل مطالعه اید ...
کتاب»عیش و معاش« در زمینه کسب حالل بسیار به شما کمک می کند. اگر به این کتاب 

رجوع کردید، حتماً فصل چهارم آن »تولید و درآمد« را مطالعه نمایید. 

ج( پذیرش مسئولیت مالی خانواده
پول درآوردن و عالقه به پول خرج کردن برای خانواده، یکی از 
شرایط مهّمی است که یک پسر موقع ازدواج باید داشته باشد. 
تأمین مالی همسر و فرزندان یا اصطالحاً »پرداخت نفقه« یکی 

از وظایف اصلی مرد است. 
نفقه، عبارت از تأمین همۀ نیازمندی هایی است که به صورت 
متعارف برای یک خانواده و در حد شئونات زن، به تناسب زمان 

ضروری است و مرد نمی تواند از آن سرباز زند.
اگر مردی از اول زندگی توقع داشته باشد که همسرش نیز در 

تأمین هزینه های زندگی مشارکت کند، بهتر است دربارۀ ازدواج با چنین پسری تجدیدنظر کنید؛ زیرا در این 
صورت باید هم نقش مرد و هم نقش زن را در زندگی برعهده بگیرید. 

امروزه برخی از پسرها و دخترها و حتی خانواده هایشان، فکر می کنند هم دختر و هم پسر باید درآمدزایی داشته 
و هر دو نفر در تأمین مخارج زندگی سهیم باشند. برای همین است که بعضی از پسرانی که نمی خواهند یا 
نمی توانند بار مسئولیت زندگی را به عهده بگیرند، درآمدزایی زن را یکی از مالک های انتخاب همسر می دانند. 

این طرز فکر، ازدواج را نوعی »شراکت اقتصادی« تلّقی می کند. 
ازدواج، شراکت اقتصادی نیست بلکه شراکت عاطفی است. شراکت عاطفی زمانی ایجاد می شود که زن  و مرد 
در زندگی نقش های مکمل بازی کنند و نه نقش های یکسان. به عبارت ساده تر، وظیفه و نقش حفاظت و حمایت 
مالی از خانواده بر عهدۀ مرد است و جزء نقش ها و وظایف زن محسوب نمی شود. مشارکت مالی و کاری زن در 
تأمین هزینه های زندگی با شرایطی که در صحنه آخر به آن اشاره خواهد شد، امر خوبی است و در بعضی موارد 
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اجتناب ناپذیر است اما در عین حال کاماًل اختیاری و وابسته به تشخیص و میل و ارادۀ زن است.
در شراکت عاطفی، زن و شوهر، به خاطر داشتن نقش های متفاوت، از جهاتی به هم نیازمند هستند و از جهات 
دیگر یکدیگر را تأمین می کنند. در حالی که در شراکت اقتصادی، زن و مرد، نقش های مشابه بازی می کنند و 
رقیب یکدیگر محسوب می شوند. رقیبی که نه به دیگری نیاز اساسی دارد و نه به دنبال رفع نیاز اساسی دیگری 
است. در اینجا هریک از همسران میزان تالش و سود خود را به طور دائمی با دیگری مقایسه می کند. در این 
شرایط، فردی که درآمد اقتصادی باالتری دارد، احساس زیان کرده و آنکه درآمد اقتصادی کمتری دارد، احساس 
ضعف می کند؛ همچنین در مورد هزینه های یکدیگر دائم حساب کشی می کنند. در این شرایط هر دو از این 
زندگی ناراضی هستند؛ گاهی به دلیل اختالف درآمد و گاهی به دلیل اختالف هزینه ها. این امور باعث می شود 

این شراکت شکننده شود.  
از طرف دیگر اگر زندگی بر مبنای مشارکت اقتصادی باشد، زن بیشتر مورد آسیب و اتهام است؛ چرا که 
عموماً هزینه های مختلف خانم ها در پوشاک، درمان، آراستگی و مانند آن به مراتب از آقایان بیشتر است و به 

خاطر محدودیت های طبیعی و اجتماعی معمواًل درآمد کمتری نسبت به مردان دارند.
برای همین است که گفته می شود ازدواج یک شراکت اقتصادی نیست و در اسالم، نفقه به طور کامل بر عهدۀ 
مرد گذاشته شده است و زن در این زمینه هیچ وظیفه ای ندارد. البته گرچه وظیفه ای متوجه زن نیست ولی 

همکاری او در حد توان بسیار پسندیده است.

راه های تشخیص

 در جلسات خواستگاری قبل از آنکه موضع خود را 
مشخص نمایید، نظر پسر را در مورد چگونگی راه های 
تأمین هزینه های زندگی جویا شوید و از جمله از او بپرسید:

در خانۀ پدری چقدر به فکر خرید مایحتاج خانه بوده است؟ 
آیا تاکنون کاری کرده است که درآمدی هرچند اندک 
داشته باشد؛ یا اینکه فقط روی والدینش حساب کرده 

و اصاًل با هزینه های زندگی آشنایی ندارد و تاکنون 
فکری هم برای درآمد و مخارج زندگی نداشته است؟

 نظر خواستگارتان را در مورد درآمدی که احتمااًل در آینده خواهید داشت، جویا شوید.

بیان  و عوامانه  قدیمی ها سخنی حکیمانه 
می کردند؛ به پسرها می گفتند وقتی زمان 
با پاشنۀ پا در را  ازدواجت شده است که 
بازکنی. کنایه از آنکه  با دو دست پر از میوه 

و نان به خانه بیایی. 



125

2ـ اقتدار و غیرت
پسران احساس می کنند قدرت حمایت از دیگران را دارند و از این احساس لذت می برند. برخی از روان شناسان، 
این حمایتگری را نوعی نمایش اقتدار در مردان می دانند. البته اقتدار با قلدری و زورگویی متفاوت است. مقتدر 
کسی است که قدرت خود را همراه با تدبیر و رضایت دیگران اعمال می کند. مرد مقتدر مسئولیت پذیر است 
و از مردانگی خود به دیگران بهره می رساند؛ ولی مرد قلدر فقط به زورش تکیه دارد. بر خالف مرد قلدر که با 

بداخالقی زورگویی می کند، مرد مقتدر حامی مهربانی است. 
 وقتی مرد مقتدری باالی سر خانواده است وجودش آرامش بخش خانواده است، ولی مرد قلدر وقتی کنار 

محارمش قرار می گیرد تن آنها را می لرزاند و آرامش را از خانواده می برد.
در ادبیات دینی، و حتی ادبیات عامیانه، به این حس اقتدار و حمایتگری نسبت به زنان، »غیرت« گفته می شود. 
غیرت به معنی حفظ و حمایت از ناموس است. منشأ غیرت، شجاعت، بزرگ منشی، عقالنیت و اقتدار در مردان 
است. مرد غیرتمند عالوه بر حساس بودن نسبت به پوشش و آرایش زنان در جامعه، همیشه به دنبال آن است 
که باری را از دوش زنان بردارد و شرایط مساعدتری را برای زنان در جامعه ایجاد کند که به زحمت نیفتند و 

مورد آزار دیگران قرار نگیرند. 

صرفاً جهت اطالع
، وقتی دید دو دختر جوان گوسفندان خود را از چاه دور می کنند و منتظرند تا  حضرت موسی 
بعد از مرداِن چوپان، به گوسفندانشان آب بدهند، از خود غیرت نشان داد و مسئولیت آب دادن 

به گوسفندان آن دو دختر را برعهده گرفت. )برگرفته از آیات 23 تا 26 سورۀ قصص(

فرد بی غیرت به دلیل بی مسئولیتی یا ترس، حاضر به جلوگیری از آزار رسیدن به زنان اطراف خودش نیست. 
البته بی غیرتی می تواند ناشی از این باشد که خود مرد نیز پاکدامن نیست و خودش اهل آزار زنان دیگر 
است.1 یا آنکه مرد به خاطر ضعف شخصیت خود، با نشان دادن همسرش در جامعه به دنبال کسب شخصیت 
است. به یاد داشته باشید که هرگاه غیرت در مردان کم رنگ شود، زن بهترین حامی خود را از دست می دهد.

غیرت را نباید با تعصب و بدبینی اشتباه گرفت. حساسیت بیجا در مورد تعامالت سالم و عفیفانه، نوعی تعصب 
بی منطق و ظلم است.2 این تعصب و حساسیت بیجا می تواند ریشه در بددلی فرد داشته باشد. فرد بددل، مبنای 
تعامل با طرف مقابل را بر شک و بدبینی می گذارد. کسی که به طور کلی به دیگران یا همسرش بدبین است، 
آرامش و اعتماد را از خانواده اش می گیرد. پس مرِد زندگی بددل و شکاک نیست ولی غیرتمند است و غیرتش 

را به جا استفاده می کند.

1ـ  امام علی   : و عّفته علی قدر غیرته. پاکدامنی مرد به اندازه غیرتمندی او است. )نهج البالغه، حکمت 47(.
2ـ  امام علی   : بر تو باد به دوری از غیرتمندی کردن در جایی که محل اظهار غیرت نیست؛ زیرا این کار زنان    درستکار را به انحراف و بی گناهان را به شک 

و اتهام می خواند )نهج البالغه، نامه 31(.
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راه های تشخیص

 در جلسات خواستگاری درباره حساسیت های پسر درباره خانواده و اطرافیان، به خصوص 
خانم ها، بپرسید؛ اینکه نسبت به مادر و خواهر خود چه حساسیت هایی دارد و چگونه این 

حساسیت ها را به آنها منتقل می کند. 
 از پسر سؤال شود که می خواهد همسرش پایبند به چه مسائلی باشد و او در این زمینه چه 
شرایطی را فراهم خواهد کرد. از او بخواهید مصادیق را ذکر کند و به گفتن کلّیات اکتفا نکند.
 برای اطمینان بیشتر، در تحقیق نیز می توان حساسیت های پسر نسبت به خانواده و اطرافیان 

و نوع عملکردش را جویا شد.
راه تشخیص غیرت صحیح از غلط، بررسی عملکرد قبلی فرد نسبت به خانواده و اطرافیان 

خود و نوع حساسیت هایی است که از خود نشان می دهد یا نمی دهد.
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18ـ نمای 3: مرد زندگی ات را بشناس)2(

یکی از خویشاوندان از دختر من خواستگاری کرده ولی یک ویژگی اخالقی بد دارد. 
چه کنم؟

 امام رضا  در جواب او فرمود: »اگر بداخالق است، به او دختر مده !«1

1ـ وسائل الشیعه، ج14، ص۵4
2ـ من ضاق خلقه ملّه اَهله )کافی، ج8، ص23(.

3ـ ثاََلثٌ  اَل یْهَنُأ لَِصاِحبِِهنَّ َعیٌش الِْحْقُد َو الَْحَسُد َو ُسوُء الُْخُلِق )غررالحکم و دررالکلم، ص330(.
ِ  ، َو َکیَف یُکوُن َضیًقا َعلَی أَْهلِِه؟ َقاَل: »الرَُّجُل إَِذا َدَخَل بَیَتُه َخَشَعِت اْمَرأَُتُه، َوَهَرَب َولَُدُه، َوَفرَّ َعْبُدُه،  یُق َعلَی أَْهلِِه« ، َقالُوا: یا َرُسوَل اهللَّ 4ـ »َشرُّ النَّاِس الضَّ

َفإَِذا َخَرَج َضِحَکُت اْمَرأَُتُه، َواْسَتأْنََس أَْهُل بَیتِِه« )المعجم االوسط، ج8، ص337(.
۵  ـ ما هو حسُن الُخلق؟ قال ُتلین جانبک و ُتطیب کالمک و تلقی أخاک ببشٍر حسٍن. )کافی، ج2، ص103(.

3ـ اخالق خوش
 به نظر شما چه چیز می تواند جای اخالق خوب را بگیرد؟

کسی که بداخالق است، خانواده اش از او خسته و بیزار می شوند.2 شما می خواهید یک عمر با او زندگی کنید. 
با خیلی از کمبودها می توان زندگی را ادامه داد ولی هیچ چیز نمی تواند بداخالقی یک فرد را جبران کند.  بداخالقی 
یک مرد در زندگی، هم زندگی را برای خودش و هم برای شما سخت و ناگوار خواهد کرد.3 وقتی مردی بداخالق 
باشد، زندگی با او، با تلخی هایی مثل حسد، کینه توزی، فحاشی و ضرب و شتم همراه است و خانواده اش تحت  فشار 
قرار خواهند گرفت. از این مردان باید برحذر بود؛ چرا که پیامبر  فرمودند: بدترین مردم کسی است که 

خانواده اش را تحت فشار قرار می دهد.4 

18

البته نباید خوش اخالقی را با خنده رو بودن اشتباه گرفت. امام صادق  ، 
شاخص خوش اخالقی را فروتنی، خوش گفتاری و خوش برخوردی 

می دانند.5 
بنابراین باید نسبت به اخالق خواستگار خود توجه بسیاری داشته باشید و به 
هیچ عنوان در مقابل بداخالقی های چنین فردی کوتاه نیایید، زیرا بداخالقی 

وی سایر جذابیت های او را در درازمّدت تحت الشعاع قرار می دهد.

همجوشی
آیا ممکن است طرف مقابل بداخالقی هایش را از شما بپوشاند؟

چه عواملی باعث می شود که شما قبل از ازدواج نتوانید از بداخالقی های فرد مطلع شوید؟
چگونه می توانید چرب زبانی ها و ابراز عالقۀ فردی را از خوش اخالقی صادقانه او تشخیص دهید؟
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راه های تشخیص

 اخالق همسر آینده را از طریق برخوردهای زمان خواستگاری و رفت و آمدهای او یا 
ابراز محبت های پیش از ازدواج نمی توان فهمید. حتماً نیاز به تحقیق دارد تا بدانید اخالق 
او در خانواده و در محیط کار و تحصیل و در بین دوستان چگونه بوده است. نوع برخورد 

وی با والدین، به خوبی می تواند این ویژگی را نشان 
دهد. به طور نمونه پسری که حرمت پدر و به ویژه 
مادرش را که سال ها برای او زحمت کشیده اند، حفظ 
نکند، حتماً روزی حرمت شما را هم خواهد شکست. 
 از دیگران بپرسید که در بحران ها و نامالیمات، این 
شخص معمواًلً چه رفتارهایی از خود بروز می دهد.

راه های تشخیص

4ـ توانایی مدیریت خواسته ها
پسری که در نوجوانی و جوانی نتواند نیازها و تمایالت خود را مدیریت کند و سعی می کند آنها را از هر راهی 
تأمین نماید، برده و بندۀ نیازهای خودش است. این گونه پسران کمتر تن به ازدواج می دهند و اگر ازدواج هم بکنند 
دیگران را بردۀ نیازهای خود می کنند این گونه پسران نمی توانند مراعات حال دیگران را کرده و به مصلحت و 
خیر دیگران فکر کنند، چون همواره برآورده شدن نیازهای خودشان را در اولویت قرار می دهند و بیشتر به دنبال 

تنوع طلبی خود هستند. چه بسا  این مسئله سالمت و وفاداری آنها را هم تحت الشعاع قرار دهد. 
برای همین امام حسن  سفارش می کردند: »دختر خود را به ازدواج کسی دربیاورید که بتواند تمایالتش 
را مدیریت کند؛ چرا که اگر او را دوست داشته باشد گرامی اش می دارد و اگر او را دوست نداشته باشد به او 

ستم نمی کند.«1 

ْجَها ِمنْ  َرُجلٍ  تَِقی  َفإِنّهُ  إِنْ  أََحبَّها أَْکَرَمَها َو إِْن أَبَْغَضَها لَْم یْظلِْمَها)مکارم األخالق، ص 204( :  َزوِّ 1ـ امام حسن

 با تحقیق از دوستان و محل تحصیل و محیط زندگی و محیط کار طرف مقابل، ببینید 
برای رسیدن به خواسته هایش، چقدر به رفتارهای نامتعارف، پرخطر یا نامشروع دست می زند. 
 در جلسۀ خواستگاری نظرش را در مورد تعامل دو جنس بپرسید. اگر احساس کردید خیلی 

راحت تر از آنکه انتظار دارید برخورد می کند، با حساسیت بیشتری پیگیری کنید. 
با دقت در تابلویی که فرد از خود و تعامالتش در فضای مجازی ارائه می دهد، سرنخ های 

خوبی می توانید از شخصیت او به دست بیاورید. 
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1ـ شارب الخمر ال یزوج إذا خطب )وسائل الشیعه، ج ۲۰، ص ۷۹(.
َج ابَْنتِي ُغَلٌم ِفیِه لِیٌن َو أَبُوُه اَل بَأَْس بِِه َقاَل إَِذا  ِه َعلِيِّ بِْن َجْعَفٍر َعْن أَِخیِه َقاَل: َسأَلُْتُه إِْن ُزوِّ ۲ـ َعْبُد اهللِ بُْن َجْعَفٍر ِفي ُقْرِب اْلِْسَناِد َعْن َعْبُد اهللِ بِْن الَْحَسِن َعْن َجدِّ

ْجُه َیْعنِي الَْخنَِث. )وسائل الشیعه، ج۲۰، ص81(. لَْم َیُكْن َفاِحَشًة َفَزوِّ

 تحقیق کنید یا از او بپرسید که آیا تاکنون سابقة شراب خواری داشته است یا خیر. به کسی 
که شراب خوار است نمی شود اعتماد کرد. کسی که عقلش را از دست داد هر کاری ممكن 
است از او سر بزند. کسی پولش را دست شراب خوار نمی دهد؛ چرا که او از هر بی عقلی، سفیه تر 
است. برای همین پیامبر  صریحاً تأکید کرده اند که »جواب خواستگاری شراب خوار را 

ندهید«.1 در حالی که در مورد دیگر گنهكاران چنین سخنی نفرموده اند. 
 توجه به قابلّیت و توانمندی پسران در حفظ خود از انحرافات جنسی بسیار مهم است. 
چشم چرانی، تماشای فیلم ها و تصاویر نامناسب، رفت و آمد در محیط های نامناسِب اخلقی، 
روابط غلط با پسران دیگر، و رفاقت با دوستان ناباب، یا استفادۀ نامناسب از خودروی شخصی، 
از راه های تشخیص این انحراف است. اگر سرنخی از رفتارهای نامتعارف پسر در این زمینه 

یافتید از ازدواج با او صرف نظر کنید.

5  ـ صالبت و توانایی در ادارۀ زندگی
 مرد باید ستون زندگی باشد تا بتوان به او تكیه کرد. او باید بتواند از خانواده نگهداری و محافظت کرده و 
حواسش به مصلحت زن و فرزندش باشد. سرپرستی خانواده وظیفه سنگینی است که خداوند آن را بر عهدۀ 
مردان قرار داده است و این وظیفه با ویژگی های جسمانی مردان و خصوصیات روحی آنها کامًل سازگار است. 
برای همین مرد باید محكم و مستحكم باشد. همان طور که زن باید نرم و لطیف باشد. در ساختار خانواده، مرد 

در حكم بتن در ساختمان است که هرچه محكم تر باشد، بنا استحكام و آرامش بیشتری دارد. 
همان طور که اگر دختری حالت های پسرانه به خود بگیرد و از خود خشونت و سختی نشان دهد، برازندۀ لطافت او 
نیست، پسرانی هم که به شكلی لوس و نچسب،  حاالت دخترانه به خود می گیرند و زیر بار کارهای سخت و خشن 
نمی روند پسندیدنی نیستند. طبیعی است که چنین پسری، توانایی ادارۀ زندگی را ندارد. آنچه را این پسر نمایش 
می دهد، هر دختری به صورت طبیعی و خیلی بهتر داراست؛ پس چه چیزی بناست تكمیل شود؟ بنابراین هرچند 
ممكن است چنین پسری برای بعضی دختران جذابیت اولیه داشته باشد، اما این حالت در طول زندگی ماندگار نیست.

 جوانی از دخترم خواستگاری کرده که پدرش مشكلی ندارد ولی خودش کمی نرمش دارد.
 امام کاظم  پاسخ دادند: اگر این نرمش از حد نگذشته و حالت زنانگی به خود نگرفته است، ایرادی ندارد.۲



130

این نرمش غیر از انعطاف است؛ انعطاف، اخالق بسیار خوبی است که هم زنان و هم مردان باید داشته باشند و 
در زندگی بسیار مؤثر است.

همجوشی
تفاوت های انعطاف و بی صالبتی را که تاکنون در اطرافیان خود دیده اید برای دوستانتان بیان کنید.

 بررسی کنید که خواستگار شما تاکنون تا چه حدی مسئولیتی را به عهده گرفته است و 
چه مقدار از عهدۀ آنها به خوبی بر آمده است. ببینید چقدر توان و جربزۀ کار داشته است. 

مثاًل وقتی در خانه یک وسیله خراب می شده آیا درصدد تعمیر آن بوده است؟
 در خواستگاری و تحقیقات بپرسید که تاکنون، به تنهایی و بدون حمایت دیگران، چقدر 
توانسته است کارهای سخت را به عهده گیرد و در مشکالت مقاومت نماید. اطالعاتی که از 
آشنایان یا محّل تحصیل یا کار او به دست می آورید، می تواند در این زمینه به شما کمک کند.

راه های تشخیص

اگر اهل مطالعه اید ...
مجموعه کتاب های جیبی »بهتر از آینه و شمعدان« در مسایل مربوط به ازدواج نوشته شده و نیاز 
شما را در این زمینه برآورده می کند. در یکی از این کتاب ها، با عنوان »معیار باید متناسب باشد« 
به صورتی کاربردی، به سؤال های شما دربارۀ معیارهای مناسب و نامناسب پاسخ می دهد. در جلد 
دیگری تحت عنوان »چقدر خودت را می شناسی« نیز پرسش های مناسبی را مطرح کرده است 
که هر کدام از دو طرف خواستگاری این کتابچه را پر کرده و به طرف دیگر تحویل می دهند.

تشابه یا تضاد
بعد از بیان پنج ویژگی مشترک »مرد زندگی«، الزم است به یک سؤال مهم بپردازیم.

همجوشی
به نظر شما، ازدواج دختر و پسری با روحیات متضاد بیشتر جذابیت و آرامش دارد یا ازدواج دو نفر 
که شبیه به هم هستند؟ شما دوست دارید مرد زندگی شما مشابه خودتان باشد یا متضاد خودتان؟
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یکی از بحث های جدی در بین کارشناسان امر ازدواج این است که »شباهت مهم تر است یا تضاد؟«. از یک سو 
ازدواِج افراد متضاد با هم جذابیت هایی دارد و از سوی دیگر، ازدواج افراد شبیه به هم، پایداری بیشتری. 

برای ازدواج، در بعضی از معیارها باید بر تضاد تأکید کرد؛ در بعضی از معیارها، بسته به شرایط و سابقۀ فرد، باید 
گاهی به تضاد و گاهی به تشابه رسید. در بعضی دیگر از معیارها نیز فقط باید به تشابه یا حداقل هم جهت بودن 

تأکید کرد. 
تضاد؛ تضاد    در خصوص ویژگی های »مرد زندگی« مانند اقتدار و صالبت درست است. زن و مرد به خاطر 
همین تفاوت ها به طور ذاتی جذب یکدیگر می شوند. این قانون جهان هستی است. هرقدر یک مرد ویژگی های 
زنانه داشته باشد، جذابیتش برای زن کمتر و هر قدر در این ویژگی ها با زن فرق داشته باشد، جذابیت و آرامش 

زن بیشتر خواهد بود.
تضاد؛ تشابه  در مورد ویژگی های شخصیتی، بسته به شرایط، شما می توانید هم با فردی که متضادتان است و 
هم با فردی که مشابه تان است ازدواج کنید. این بستگی به شما دارد که با کدام یک به آرامش می رسید. برای 

تشخیص اینکه در ویژگی های عاطفی و روانی با چه کسی به آرامش می رسید دو راه وجود دارد: 
الف( اولین راه، توجه به چیزی است که شما در آن احساس ضعف می کنید یا آن را به عنوان یک ویژگی خوب 
می دانید. اگر آن ویژگی را نقطه ضعف خود می دانید، پس کسی شما را به آرامش می رساند که آن نقطه ضعف 
را ندارد و در این زمینه با شما فرق دارد؛ یعنی مکمل تان است؛ و اگر آن ویژگی را به عنوان یک ویژگی خوب 
می دانید، پس کسی شما را به آرامش می رساند که شبیه شما باشد؛ یعنی همتایتان. مثاًل دختری که کم حرف 
است، اگر کم حرفی خودش را نقطه ضعف می داند، غیر از اینکه باید در اصالح این نقطه ضعف تالش کند، یک 
فرد پرحرف مناسب اوست و اگر کم حرفی را ویژگی خوبی می داند، پس فرد کم حرف برای او مناسب است، یا 

مثاًل فردی که خودخواه است، احتمااًل زندگی او با همسری خودخواه شیرین نخواهد بود.
ب( دومین راه این است که به خلق و خوهای دوستان و آشنایانی که با آنها ارتباط صمیمی تری دارید توجه کنید. 
به طور نمونه، دوستان صمیمی تان کم حرف اند یا پرحرف. هر خصلتی بین آنها مشترک بود در ازدواج به دنبال 
آن ویژگی باشید. اگر هر دو خصلت در بین آنها وجود داشت، مثاًل برخی دوستان صمیمی کم حرف و برخی 

دیگر پر حرف بودند، به این ویژگی شخصیتی به عنوان یک معیار نباید توجه کنید.
تشابه؛ در ازدواج شما به کسی نیاز دارید که شما را بفهمد و دغدغه های شما را درک کند. اینکه کسی شبیه خودتان 
را بیابید از اینجا شروع می شود. در ارزش های شخصی و دغدغه هایتان باید به شباهت های فکری، اقتصادی، 
فرهنگی، علمی، سیاسی و ظاهری توجه داشته باشید؛ یعنی پسر در این معیار، با شما فرق زیادی نداشته باشد 

یا حداقل دغدغه های شما  را داشته باشد. 
البته باید توجه داشت که دغدغه های شما ممکن است در طول زمان تغییر کند. پس به جای تأکید بر اولویت های 

فعلی خود، باید تنها به اولویت های اساسی که مورد تأیید افراد باتجربه است، تأکید کرد.
اگر کسی با همسرش در بعضی از معیارها تناسب نداشته باشد، برای احساس رضایت و آرامش در زندگی، الزم 
است خودش را با شرایط جدید وفق دهد. باید انعطاف پذیری و ظرفیت  باالیی داشته و مدبرانه زندگی را به 
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سمت آرامش پیش ببرد. شاید فرد همیشه قادر به تغییر اوضاع اطرافش نباشد، اما باید بداند که باهوش ترین 
افراد سازگارترین افراد با محیط هستند؛ لذا باید خود را با محیط سازگار کند.

مشاور چه کمکی به مهتاب می کند...؟
بهمن خسروی فردی مستقل بود و به مال و منال پدرش تکیه نداشت. به نظر می رسد. توانایی ادارۀ زندگی 

را داشته باشد. 
 اگر مهتاب با بهمن خسروی ازدواج کند، به احتمال زیاد در آینده از نظر رفاه زندگی دچار مشکل می شود. 
همان طور که خود مهتاب این را متوجه شده و حاضر است در آینده با قناعت زندگی کند و پا به پای همسرش 
کار کند تا اقتصاد خانواده را جلو ببرد. اما نکتۀ مهم تر این است که اگر بهمن خسروی از ابتدا چنین توقعی دارد و 
مهتاب را به عنوان همکار خود می بیند، این ازدواج دچار مشکل خواهد شد. بنابراین مهتاب باید نگرش اقتصادی 

بهمن به خانواده را در جلسات خواستگاری با دقت جویا شود.
 باید دانست: اینکه بهمن مغازه اش را فروخته و پولی برای خرج کردن ندارد و دائم مقروض است،  نقطۀ شروع 
سختی برای زندگی است. این شرایط برای مردی با این سن و سال، از نداشتن عقل معاش حکایت می کند. 

البته اگر برای یک هدف متعالی چنین کرده بود، کسی ایرادی به او نمی گرفت.
 وقتی مهتاب از جلسۀ اول خواستگاری مجبور است چند چیز مثل ازدواج قبلی، کارگردانی و سیگار کشیدن 
خواستگار را از پدرش مخفی کند،  یک نگرانی دائمی را برای خودش ترتیب داده است. از همین جا می توان 

فهمید روزی که هر یک از این مسائل برای پدرش روشن شود چه برخوردی و چه فضایی پیش خواهد آمد...
به نظر شما چرا مهتاب نمی تواند به مسائلی به این واضحی توجه کند؟ روشن است آنچه که مانع اصلی تشخیص 
مهتاب است، تعلق خاطری است که به بهمن خسروی پیدا کرده است. در این شرایط بهتر است مهتاب از یک 

فرد مورد اعتماد که به خواسته ها و شخصیتش واقف است، کمک بگیرد. 
 نوید مقدمی هم شغل پردرآمدی دارد و گویا اگر مهتاب با او ازدواج کند رفاه بیشتری خواهد داشت. ولی به نظر 
مهتاب، او از خود استقالل مالی ندارد. مهتاب به اهمیت این نکته خوب دقت کرده که فرد باید روی پای خودش 
بایستد. برای اینکه این مطلب روشن شود باید تحقیق کند که خود نوید چقدر توانمندی و استعداد الزم را دارد. 
باید در خواستگاری صریحاً از او بپرسد که اگر روزی حمایت پدرش را از دست بدهد برنامه اش چه خواهد بود.

اما ذهن مهتاب، آن قدر درگیر بهمن بود که از اول نسبت به نوید مقدمی سوگیری داشت. کاًل کار خانوادۀ مهتاب 
که در شرایط دلبستگی مهتاب به بهمن، خواستگار دیگری را پیش کشیدند کار درستی نبود. نوید هر صفت 

مثبتی هم داشته باشد، مهتاب نمی تواند با او ارتباط برقرار کند. 

اگر مهتاب مجبور باشد از بین این دو گزینه، یکی را انتخاب کند باید به این موارد توجه داشته باشد:
 مهتاب به معیارهای مرد زندگی، مثل اقتدار، غیرت و مدیریت خواسته ها، در این دو خواستگار بی توجه بوده و 
از آن سریع گذشته است. برای همین در این زمینه اطالعات وی برای تصمیم گیری کافی نیست. پس باید با 
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توجه به این مسائل اطالعات بیشتری را کسب کند. 
 مهتاب بهتر است ابتدا با تسلط بر عواطف خود و نگاه دقیق تر، تکلیف خسروی را روشن کند و بعد به گزینه های 
منطقی  تر فکر کند. هرچند این کار خیلی دشوار است و بهتر بود از ابتدا درگیری عاطفی پیدا نمی کرد تا بهتر بتواند 

انتخاب کند و به خاطر درگیری عاطفی آزادی انتخاب خود را از دست ندهد. 
 مهتاب قبل از هر چیز باید نسبت به خودش شناخت دقیق تری داشته باشد و حساسیت های فکری، شخصیتی 

و فرهنگی  خود و خانواده اش را بررسی کند. در این باره در صحنۀ بعد مفصل توضیح داده خواهد شد. 

اگر اهل مطالعه اید ...
»مطلع مهر« کتابی است که راهکارهایی جامع و کاربردی برای انتخاب همسر در اختیار شما قرار 
می دهد. وجود نمودار درختی که اطالعات را به صورت خالصه و دسته بندی شده به مخاطب 
ارائه می دهد از نکات برجسته و متفاوت این کتاب است. فصل چهارم کتاب، »معیارهای انتخاب 

همسر« به سؤاالت شما دربارۀ مالک و معیار به خوبی پاسخ می دهد.


